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 هتل انقالبصفیه خانه فاضالب ت

هاي ها و سوئيتهتل انقالب با اتاق اطالعات کلی:

هاي سمينار و هاي زيبا و سالنلوكس و رستوران

واقع  در مركز اداري تجاري شهر تهران ،هاميهماني

پرسنل  422اتاق و  422اين هتل داراي  شده است.

 022است. سالن اجتماعات اين هتل داراي ظرفيت 

 روز از ماه پر مي باشد. 51نفر است كه معموالً 

 

 تهران، استان تهران محل اجرای پروژه:

 هتل انقالب کارفرما:

 5801 برداری:زمان بهره

 

 

 چالش:

با توجه به محدوديت فضااي موجاود، از سيماتمي    

براي تصفيه فاضالب استفاده كنند كه كمترين نيااز  

 به سطح زمين را داشته باشد.

از سيمتمي استفاده نمايند كه قابليت طرح توساعه  

را در آينده در صورت افزايش بار آلودگي بدون نياز 

به تغييرات قابل توجه در ساختار سيمات  تصافيه   

 دارا باشد.
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 هتل انقالبصفیه خانه فاضالب ت

 :راهکار
ز رشاد معلاو و رشاد    يقاي ا راكتور پيشنهادي تلف

. در اين راكتور ها  از مزايااي رشاد    تچمبيده اس

معلو و ه  از مزاياي رشاد متصال اساتفاده شاده     

هاا  است. لجن جدا شده براي افزايش نمبت باكتري

به ابتداي راكتاور برگشات داده    مت ادر داخل سي

 شود.مي

اس در اين راكتور وجود مديا سبب افزايش سطح تم

گاردد. باا افازايش    آلي فاضالب ماي باكتري با مواد 

-افزايش ميسطح تماس راندمان حذف مواد آلي نيز 

يش جرم سلولي يا زيمت تاوده  زايابد. از طرفي با اف

رات ساازي بصاورت   ادر داخل راكتاور عمال نيتا   

 گيرد.تري انجام ميلاكام

انعطاف پذيري باال، مقاومت در برابر شوک بارگذاري 

ز خصوصايات اصالي     اآلي و هيدروليکي و سطح ك

 باشد.  اين راكتور مي

 

 های تصفیه:طراحی واحد
 (IFAS) مخزن هوازي رشد چمبيده

 مخزن ته نشيني ثقلي

 انتهاي ته نشيني قرار گرفته است(كلرزني )كه در 

 

 

 

 

 نتایج:
پماااب خروجااي از جريااان ورودي و مشخصااات 

مطابو با مشخصات  هتل انقالبخانه فاضالب تصفيه

 باشد:ميزير 

 جریان ورودی پارامتر
پساب 

 خروجی

درصد 

 حذف

M متوسط دبي
3
/d 412 - - 

COD Mg/l 122 Mg/l 28 38 

BOD5 Mg/l 822 Mg/l 42 35 

TSS Mg/l812  Mg/l 82 34 

 


