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 چکیده
ها، آهنذوبها، )مانند نساجی ها، واحدهای صنعتیها، کشتارگاهتوان به بیمارستانمی ،باشندبا بار آلودگی بالا می فاضلاباز جمله واحدهایی که دارای 

های وبرس. ها اشاره کردو لبنیاتی ها، کارواشهاها، کبابیغذاپزیها، رستوران (،غیرهو ، هاها، حلواسازیسازیچرم ها،ها، داروسازیسازیو مقوا کاغذ

زیست و خطرات بهداشتی های جدی به محیطتگی خطوط و آسیبموجود در خطوط فاضلاب باعث گرف و ماسه گریس ایجاد شده از روغن، چربی،

 باعث ایجاد اختلال ،گرددخانه فاضلاب میوارد شبکه و تصفیهها کارواشها و ها، لبنیاتیرستورانکه همراه پساب  بالای مواد یاد شدهمیزان شود. می

اضلاب ف ترین و بیشترین مواد نامتعارف ورودی به شبکهتوجه به اینکه شایعباگردد. می آن تصفیه آوری فاضلاب و فرایندعملکرد شبکه جمعدر 

 آوری و انتقالعملکرد شبکه جمعبر رسوب روغن و چربی  وری بر تاثیرات وجودین مقاله مردر ا است، ، دترجنت و ماسهچربی شهرستان خمین روغن،

لاب از ایجاد انسداد خطوط فاض هایی برای جلوگیریحلراهصورت گرفته است.  هاو شناسایی عناصر تاثیرگذار در ایجاد آن آنفرایند تصفیه فاضلاب و 

دست آمده در گذشته باتوجه به تجربیات به دستورالعمل مدیریت روغن و چربی و کاهش بار آلودگی فاضلاب خروجی از واحدهای یاد شده اساسبر

 پیشنهاد شده است.  

 
 گیر، مدیریت روغن و چربیب، چربیکلیدی: رسوب روغن و چربی، انسداد خطوط فاضلاب، اسیدهای چر هایواژه

 

 مقدمه -1

 

های مسکونی و مجتمع واحدهای صنعتیها،  لبنیاتی، هاها، غذاپزیموجود در فاضلاب رستوران (FOGs)و گریس  چربی روغن،

و در نتیجه ایجاد بوی نامطبوع و سرریز فاضلاب و  خطوط فاضلابو انسداد با جمعیت زیاد باعث ایجاد رسوب روغن و چربی 

 دازد. انبه خطر مینیز سلامت عمومی را جاد محیطی آلوده با ظاهری ناپسند، علاوه بر ایهای جامد به محیط شده و ورود آلاینده

به دلیل انسداد این مقدار  درصد 74که شود وارد محیط میمیلیارد لیتر فاضلاب تصفیه نشده  2/24تا  6/79حدود سالانه 

 24روغن و چربی عامل نخست های ناشی از رسوب (. EPA, 2004) باشدخطوط فاضلاب ناشی از رسوب روغن و چربی می

ایجاد گزارشی مبنی بر  2479در سال (. Southerland, 2002درصد سرریزهای فاضلاب در امریکا شناخته شده است ) 44تا 

روغن، چربی و گریس ارائه شده است  تجمع رسوبها زیاد است به دلیل بحران در مناطقی از شهر دوبلین که تمرکز رستوران

(Arthur and Blanc ،2013 .) درصد از گرفتگی خطوط فاضلاب به دلیل تخلیه نابجای منابع چربی  44در اسکاتلند حدود

، حدود یک 2479در بریتیش کلمبیای کانادا، تنها در سال (.  Scottish Water ،2012خانگی به خطوط فاضلاب است )

بنابراین پیشگیری مؤثر (. CRD, 2013شده است )میلیون کیلوگرم روغن و چربی از طریق منابع خانگی وارد شبکه فاضلاب 
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های روغن و چربی در خطوط از وقوع این اتفاقات بسیار دارای اهمیت بوده و نیازمند درک صحیحی از نحوه تشکیل رسوب

 فاضلاب است. 

های رسوب ایهشهر ایالات متحده امریکا انجام شده تمرکز بالایی از کلسیم و اسیدهای چرب در ل 29طبق تحقیقی که در 

( که توسط فرایند پخت FFAs(. اسیدهای چرب آزاد )Keener and Ducoste, 2007روغن، چربی و گریس یافت شده است )

 Brooksbankگردد )که منجر به تولید رسوب روغن و چربی میشده سازی باعث تسریع فرایند صابون شوندو پز تولید می

et al. 2007; Canakci 2007 .) با تغییر شکل همراه تجزیه زیستی روغن در خطوط فاضلاب مطالعات اخیر نشان داده که

ها نشان داده است برخی از گزارش. (Williams et al., 2012) ساختار اسیدهای چرب از غیراشباع به اشباع اتفاق افتاده است

ساله  2روزه تا  94ای خدمات غذایی و با تناوب ها و واحدهمتری رستوران 244تا  44های روغن و چربی در فاصله که رسوب

های روغن و چربی چسبندگی بسیار زیادی دارند و به راحتی رسوب.  (Keener and Ducoste, 2007) کنندایجاد گرفتگی می

 Keener) باشدمگاپاسگال می 4/79ها نیاز به شستشو با فشار بالاتر از چسبند و برای شستشوی آنبه دیواره داخلی لوله می

and Ducoste, 2007( دومینیک .)dominicآوری فاضلاب در مقیاس آزمایشگاهی، ( و همکاران با ساخت یک سیستم جمع

های تشکیل شده، ها متوجه شدند که رسوب(. آن ,.Dominic et alفرایند تشکیل رسوب روغن و چربی را بررسی نمودند )

های pHخنثی بیشتر از  pHها در حضور بلوک سیمانی و سرعت تجمع آننمکهای اسید چرب بر پایه کلسیم هستند که 

مکانیسم تشکیل رسوب روغن و چربی در خطوط فاضلاب را مورد مطالعه قرار  2479هی و همکاران در سال قلیایی است. 

لز ه و دریافتند که فروی سطح بتنی را مورد بررسی قرار داد عه آزمایشگاهی نحوه تشکیل رسوب  برها در یک مطالدادند. آن

همچنین بر اساس  ترین عنصری است که در تشکیل رسوب روغن و چربی در خطوط فاضلاب شرکت داردکلسیم مهم

نتایج یک  .(He et al., 2013)آوری شده مدلی برای تشکیل روغن و چربی در خطوط فاضلاب ارائه دادند های جمعداده

ها از صفر درصد و مقدار روغن آن 34تا  74پژوهش در کشور انگلستان نشان داد که مقدار رطوبت رسوب روغن و چربی از 

های سرخ کردنی های رسوب با روغنگرم در لیتر متغیر بوده است. مقایسه اسیدهای چرب موجود در نمونهمیلی 425تا 

 Williamsهای میکروبی باشد )تواند ناشی از فعالیتالت غیر اشباع به اشباع دارد که میها از حنشان از تغییر شکل این روغن

et al., 2012 .)ها گزارش شده که باعث آوری فاضلاب خصوصا در اطراف کارواشموارد زیادی از وجود ماسه در شبکه جمع

خانه ههای تصفیو کاهش دوره تخلیه برکه ضلابهای موجود در ایستگاه پمپاژ فاگرفتگی شبکه و ایجاد اختلال در کار پمپ

 (. 7936برداری فاضلاب شهرستان خمین در سال گزارش عملکرد بهرهشده است ) فاضلاب

و  چربیرسوب روغن، وجود های گرفتگی شبکه به دلیل امروزه در شهرهایی که دارای شبکه فاضلاب هستند تعداد گزارش

در شهرستان خمین بر اساس آمار اتفاقات گرفتگی انشعاب و شبکه فاضلاب طی چند  ، به عنوان مثالرو افزایش است ماسه

تشکیل رسوب در شبکه . (31تا  34های سال اخیر رو به افزایش است )آمار اتفاقات فاضلاب شهرستان خمین طی سال

ه توان بکه از آن جمله می کندآوری و تصفیه فاضلاب اختلال ایجاد میهای مختلف سامانه جمعفاضلاب، در عملکرد بخش

 (: Williams et al., 2012موارد زیر اشاره نمود )

 ها و مجاری و افزایش افت فشار؛ایجاد گرفتگی در لوله 

 ؛نامطبوع ایجاد بوی 

 ها؛کاهش کارایی و عمر مفید پمپ 

 ایجاد اختلال در فرایند تصفیه فاضلاب و تاثیرات سو در عملکرد بهینه آن؛ 
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  های اکسیژن از هوا به فاضلاب و از فاز گازی به فاز مایع در سطح حوضچهکاهش تبادل

 خانه فاضلاب؛تصفیه

 ا و ههای متابولیکی میکروارگایسمکاهش عمق نفوذ نور خورشید به منظور انجام فعالیت

 ؛هاخانهدر تصفیه ها و فرایند بیولوژیکیممانعت از سنتز سلولی و در نهایت افت راندمان حذف آلاینده

 های فاضلاب؛خانهکف کردن استخرهای هوادهی تصفیه 

 های فاضلاب؛خانهنشینی لجن در تصفیهجلوگیری از فرایند ته 

 نفوذ ناپذیر شدن دیواره چاه جذبی؛ 

 .افزایش جامدات معلق در خروجی سامانه و عدم تطابق با استاندارهای خروجی محیط زیست 

ت ار محیط زیست حداکثر مقدار چربی و روغن مجاز فاضلاب جهت تخلیه به همچنین بر اساس استاندار سازمان حفاظ

 ها، لبنیاتیهاباشد. این در صورتی است که میزان تولید چربی و روغن واحدهای غذا پزی مانند رستورانمی mg/lit 94طبیعت 

رداری ببه عنوان متولیان اصلی اجرا و بهرههای آب و فاضلاب شرکتلذا است.   گرم بر لیترمیلی 7444تا  744ها بین و غذاپزی

 دانسدارفع مشکل و  ها بلافاصله پس از تولید از جریان فاضلابو چربی هاروغن جداسازیهای فاضلاب موظف به از شبکه

 باشند. در این مقاله ضمن بررسی اجمالی نحوه تشکیل رسوب روغن و چربیمیو اختلال در فرایند تصفیه آن خطوط فاضلاب 

 ارائه شده است.  های نامتعارف با بار آلودگی بالاورود فاضلابهای اجرایی جهت به حداقل رساندن حلدر خطوط فاضلاب راه

 

 هامواد و روش -2

 

آوری فاضلاب شهری، انسدادهای اتفاق های جمعجهت بررسی تاثیر رسوب روغن و چربی بر روی جریان فاضلاب در شبکه

و  ها، لبنیاتیهافاضلاب شهرستان خمین، واقع در استان مرکزی، در چند نقطه مشخص که تمرکز رستورانافتاده در شبکه 

تعداد انسدادهای گزارش شده در میدان بر اساس گزارشات اعلام شده، ها زیاد بوده مورد بررسی قرار گرفته است. غذاپزی

 دینچنباشد به طوری که در طول یک سال نقاط دیگر شهر می ها زیاد است بیشتر ازها و غذاپزیمدرس که تمرکز رستوران

 بارهر  است و کردهاقدام به شستشوی شبکه در این منطقه گزارش انسداد اعلام شده و امور آب و فاضلاب خمین مرتبه 

داد صلی انستوان نتیجه گرفت که علت امقادیر بسیار زیاد رسوب روغن و چربی در لوله فاضلاب مشاهده شده است. لذا می

باشد که برای جلوگیری از وقوع های موجود میها و غذاپزیخط در این منطقه به دلیل وجود روغن و چربی ناشی از رستوران

در ادامه به نحوه تشکیل رسوب روغن و چربی در خطوط فاضلاب انسداد خط فاضلاب در آینده باید چاره اندیشی شود. 

 پرداخته شده است.

بندی نمود. با توجه به اینکه منشا توان به سه دسته خانگی، تجاری و صنعتی تقسیمغن و چربی را میمنابع تولید رو

موجود در فاضلاب  ، گریس و ماسهچربی روغن، غالبادر شهرستان خمین فاضلاب  آوریجمع های مسدود کننده خطوطرسوب

باشد. لذا امور آب و فاضلاب شهرستان خمین تصمیم به اجرای و دیگر واحدهای غذایی می هاها، کارواش، لبنیاتیهارستوران

همچنین ها و کارواشواحدهای غذاپزی و  ها،، لبنیاتیهادر آشپزخانه رستوران و ماسه دستورالعمل مدیریت روغن و چربی

با توجه به  ر همین راستاگرفته است. د گیر، پکیج تصفیه فاضلاب لبنی و دانهگیرملزم نمودن این واحدها به استفاده از چربی

ها انجام و با استفاده از تجربیات گذشته مواردی به شرح زیر شرایط محیطی و فرهنگی منطقه اصلاحاتی در این دستورالعمل
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ل استفاده ها قابها با اندکی تغییر در دیگر مناطق و شهرستانلازم الاجرا گردیده است. لازم به ذکر است کلیه این دستورالعمل

 باشد. می

آوری روغن خوراکی: از ریختن روغن اضافی در سینک ظرفشویی که به شبکه فاضلاب متصل است باید به طور جدی . جمع7

گیر جلوگیری گیرها نیز تا جای ممکن از ورود روغن به چربیشود جهت افزایش بازدهی چربیخودداری شود. توصیه می

آوری و نگهداری شده و هر چند وقت یک بار جهت مصرف مخصوص جمع شود که روغن اضافی در ظروفشود. پیشنهاد می

 های مربوطه تحویل داده شود. در صنایع دیگر و یا بازیافت به شرکت

ها و ها و سایر ظروف آشپزخانه: باقیمانده چربی و مواد غذایی درون بشقاب. پاک کردن چربی و ته مانده غذا از بشقاب2

 آوری شده و به سطل زباله ریخته شود. ز شستشو به وسیله دستکش یا کاردک مخصوص جمعظروف دیگر آشپزخانه قبل ا

. استفاده از درپوش فاضلاب: استفاده از درپوش فاضلاب به ویژه در سینک ظرفشویی موجب جلوگیری از ورود مواد جامد 9

ای هدرپوش از توریهای سیمی با چشمه گردد. همچنین پیشنهاد شده علاوه بر استفاده ازچرب به درون شبکه فاضلاب می

 ریزتر نیز استفاده گردد تا از ورود مواد چرب با اندازه کوچک به درون شبکه فاضلاب نیز جلوگیری به عمل آید. 

های ریخته شده روی زمین قبل از شستشو: اگر روغن یا چربی بر روی زمین ریخته شده باشد ها و چربی. تمیز کردن روغن2

 از شستشو با آب، با یک دستمال کاملا تمیز شده و به درون سطل زباله ریخته شود. باید قبل 

هایی که سیستم دفع پسماند غذایی دارند، . محدود کردن استفاده از دفع پسماند غذا به مواد غذایی غیر چرب: رستوران4

 باید به دفع مواد غذایی غیر چرب محدود شوند. 

 گیر: حتی با رعایت نمودن نکات بالا باز هم روغنبه استفاده از چربی هااحدهای غذایی و لبنیاتیها، و. ملزم نمودن رستوران6

وارد شبکه فاضلاب خواهد شد. لذا بهترین راه برای جلوگیری از ورود ها و لبنیاتیها غذاپزی ها وو چربی از آشپزخانه رستوران

و ا هغذاپزی ها،در مسیر ملزم نمودن رستوران باشد. مشکلی کهمیگیر روغن و چربی به شبکه فاضلاب استفاده از چربی

ه گیر است. لذا در این زمینها در برابر نصب چربیگیر وجود دارد مقاومت نمودن مالکین آنجهت استفاده از چربیها لبنیاتی

هنگ سازی، رضایتشان جلب گیر و همچنین فردر مورد فواید نصب چربی مشترکینباید تلاش شود که با آگاهی دادن به 

توان به کاهش انسداد شبکه فاضلاب، کاهش هزینه شستشوی شبکه فاضلاب )که گیر میشود. از جمله فواید استفاده از چربی

در محاسبه جریمه لحاظ خواهد شد(، کاهش هزینه تصفیه فاضلاب، کاهش بوی نامطبوع و فواید زیست محیطی و پاک و 

مود. لازم به ذکر است امور آب و فاضلاب شهرستان خمین در حال تهیه پکیجی کامل در مورد سالم ماندن محیط اشاره ن

 باشد. ها میها و غذاپزیجهت ارائه به رستوران گیر و همچنین نحوه نصب و تمیز نمودن آنفواید استفاده از چربی

در این زمینه با توجه به مقدار آب مصرفی کارواش: گیر و پکیج تصفیه فاضلاب ها به استفاده از دانه. ملزم نمودن کارواش1

 ه شده تا اقدام به اجرای آن گردد.ها دادگیر به آنهر کارواش طرحی جهت احداث چاله دانه

ها و ، کارواشهاغذاپزیها، ر بالا آموزش کارکنان رستورانشده د یادترین عامل در اجرای موارد . آموزش کارکنان: مهم5

در حال تهیه دستورالعملی جامع جهت مدیریت روغن و چربی  استان مرکزیآب و فاضلاب  شرکت باشد. لذامی هالبنیاتی

 باشد. جهت ارائه به این واحدها می

های ها و دستورالعملهایی که موارد بالا را رعایت ننمایند: در صورتی که واحدی نامهها و غذاپزی. جریمه نمودن رستوران3

های مذکور در بالا ننماید این روز کاری( اقدام به اجرای دستورالعمل 94افت نموده و در مدت تعیین شده ) تهیه شده را دری

امور اقدام به محاسبه جریمه جهت وارد نمودن روغن و چربی به شبکه فاضلاب نموده و در قالب یک نامه اخطار به واحد 

وز کاری تعیین شده که پس از آن اقدام به قطع انشعاب مشترک ر 1مورد نظر ابلاغ خواهد شد. مدت زمان پرداخت جریمه 
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بط رشود برای هر استان و منطقه فرمول جامعی تهیه گردد تا مسئولین ذیمورد نظر خواهد شد. در این زمینه پیشنهاد می

 بتوانند در صورت لزوم به راحتی از آن استفاده نمایند. 

 آوری و انتقال فاضلابر کنترل میزان روغن و چربی وارد شده به شبکه جمعترین موضوع د. آموزش عموم جامعه: مهم74

باشد. یکی از مشکلاتی که در هنگام تحویل اخطار به واحدهای مربوطه مشاهده گردید بالا بردن آگاهی مردم می آموزش و

شود از ت. لذا پیشنهاد میها جهت عدم رعایت نکات مورد نظر به دلیل عدم آگاهی مشترکین بوده اسمقاومت نمودن آن

های فاضلاب نقش به سزایی دارد، علاوه بر آموزش خانهها و تصفیهآنجایی که مدیریت روغن و چربی در بهبود عملکرد شبکه

ها و واحدهای غذاپزی، عموم مردم جامعه نیز در این زمینه آموزش ببینند تا کمترین مقدار روغن و چربی به خطوط رستوران

فاضلاب شاهد باشیم. در این زمینه استفاده آوری و انشعابات اقب آن کمترین انسداد را در شبکه جمعرد گردد و متعفاضلاب وا

تواند روند آموزش و آگاه سازی های اجتماعی پر مخاطب میهای عمومی همچون رادیو و تلویزیون و همچنین شبکهاز رسانه

توان از طریق قبوض آب در این زمینه به عموم مردم اطلاع رسانی نمود. میرا تا مقدا بسیار زیادی افزایش دهد. همچنین 

مبحث آموزش مشترکین اهمیت بسیار بالایی داشته و باید یک برنامه جامع و کامل در سطح وزارت خانه برای آن مشخص 

 های آب و فاضلاب ملزم به اجرای آن گردند. شده و کلیه شرکت

یکی از راهکارهای بسیار گیر: گیر یا احداث دانهبه واحدهای مربوطه منوط به نصب چربی . فروش انشعاب آب و فاضلاب77

آوری فاضلاب فروش امتیاز انشعاب فاضلاب منوط به نصب پیش موثر در کاهش مقدار روغن و چربی وارد شده به شبکه جمع

به  اقدامو شهرستان خمین ب استان مرکزی برداری و امور مشترکین شرکت آب و فاضلابا همکاری واحد بهرهتصفیه است. 

ر یا گیتهیه دستورالعملی شده است که به موجب آن از فروش انشعاب آب و فاضلاب به واحدهایی که اقدام به نصب چربی

 شود. ، جلوگیری میننمایند و پیش تصفیه گیردانه

 

 نتایج و بحث -3

 

های جامع و کامل فاضلاب و اهمیت تصفیه آن تدوین و اجرای برنامهآوری های جمعبا توجه به گسترش روز افزون شبکه

باشد. تا کنون به همت خانه فاضلاب دارای اهمیت بسیار زیادی میبرداری از شبکه و تصفیهجهت بالا بردن بازدهی بهره

ه شده و تجربیات هایی تدوین شده ولی با توجه به موارد مشاهدکارشناسان شرکت مهندسی آب و فاضلاب دستورالعمل

توان به آن اشاره نمود آگاهی دادن ترین موردی که میباشد. مهمها میگذشته نیاز به اصلاح و وجود عزم جدی در اجرای آن

های آب و باشد که در این زمینه وزارت نیرو و شرکتبه مشترکین جهت مصرف درست از سیستم فاضلاب هر واحد می

مسلما فرهنگ سازی استفاده از سیستم فاضلاب  ف و مؤثر در مشترکین ایجاد آگاهی نمایند.های مختلفاضلاب باید با روش

ر دخانه فاضلاب نقش به سزایی بازی کند. آوری و تصفیهجمع برداری از شبکهتواند در بالا بردن بهرهدر میان مشترکین می

 مهم و تاثیر گذاری خواهد داشت. های جمعی خصوصا تلویزیون نقش بسیار این راستا استفاده از رسانه

مواردی هم جهت انجام رعایت شود،  و عموم مردم واحدهای یاد شدهکه باید توسط علاوه بر موارد اجرایی ذکر شده در بالا 

 گردد.تئوری و آزمایشگاهی و همچنین طراحی شبکه فاضلاب به صورت زیر پیشنهاد میتحقیقات 

ه ک بوده تا بتوان تاثیر پارامترها و عناصری سازی فرایند تشکیل رسوب روغن و چربیشبیههایی که قادر به . انجام آزمایش7

 د بررسی و تجزیه تحلیل قرار داد؛به طور قابل توجهی در تشکیل رسوب روغن و چربی شرکت دارند را مور
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 ند تشکیل رسوب روغن و چربی باشد؛سازی فرای. توسعه یک مدل عددی که قادر به شبیه2

 وب چربی و روغن در مجرای فاضلاب؛های از بین بردن رسهایی جهت افزایش و بهبود کارایی روشانجام آزمون. 9

 نی میزان رسوب روغن و چربی باشد؛بیانتقال شبکه فاضلاب به طوری که قادر به پیش . توسعه مدل2

که  ایچربی وارد شده به شبکه به گونه . انتخاب جنس، قطر و شیب مناسب برای مجرای فاضلاب بر اساس میزان روغن و4

 ن مقدار ممکن انجام شود؛و چربی با بیشترین تاخیر زمانی و کمتریفرایند تشکیل رسوب روغن 

گیری میزان چربی و روغن موجود در خطوط فاضلاب و همچنین تعیین عناصر و ترکیبات هایی جهت اندازهانجام آزمایش .6

 موجود در آن؛

لز کنند، مانند جلوگیری از ورود فرود عناصر و ترکیباتی که روند تشکیل رسوب روغن و چربی را تسریع می. جلوگیری از و1

خردگی  های ضدهای بتنی و چدنی شبکه فاضلاب با استفاده از روکشها و منهولکلسیم به وسیله جلوگیری از خردگی لوله

 یببه ترت هایی کهها و شویندهو واحدهای غذایی به استفاده از روغنها همچنین ملزم نمودن رستوران های پلی اتیلن.یا لوله

 اسیدهای چرب و دترجنت باشند. فاقد 

 

 گیرینتیجه -4

 

ترین فلز موجود در این رسوبات بر اساس مطالعات انجام شده بر روی رسوب روغن و چربی مشخص شده که فلز کلسیم مهم

ای از این رسوبات از اسیدهای چرب اشباع تشکیل . همچنین بخش عمدهقرار دارند. پس از آن فلزهای آهن و منیزیم است

های خوراکی دهد که این رسوبات از روغنهای خوراکی نشان میها با روغنشده است که شباهت ترکیبات سازنده این نمونه

که تمرکز  در مناطقیین بیشتر اند. با توجه به اینکه گزارشات انسداد خطوط فاضلاب در شهرستان خمبه وجود آمده

توان نتیجه گرفت که دلیل اصلی انسداد خطوط فاضلاب ناشی از می ، اعلام شده استها زیاد استها و غذاپزیرستوران

 های رایجکه توسط این واحدها وارد شبکه فاضلاب گردیده است. لذا با استفاده از دستورالعمل باشدمیهای خوراکی روغن

نه مدیریت چربی و روغن و همچنین تجربیات گذشته اقدام به تهیه دستورالعملی جامع جهت ابلاغ به موجود در زمی

ترین موضوع در کنترل ورود روغن و چربی و ماسه به شبکه فاضلاب مهمشده است. ها در این شهرستان ها و غذاپزیرستوران

شود جهت بالا بردن آگاهی گیر است. پیشنهاد میو شن گیرمقاومت واحدهای مربوطه، به دلیل عدم آگاهی، در نصب چربی

های اجتماعی نسبت به بالا بردن های جمعی و شبکههای جامعی در نظر گرفته شود و با استفاده از رسانهعموم جامعه برنامه

ثیرگذار بر های تاتر عناصر و پارامترهمچنین مواردی جهت تعیین دقیقسطح آگاهی و فرهنگ عموم جامعه تلاش شود. 

 .در خطوط فاضلاب پیشنهاد شده استبینی مقدار رسوب و چربی تشکیل شده و همچنین پیشتشکیل رسوب روغن و چربی 

توان نام برد آگاهی دادن به مشترکین در آوری فاضلاب میترین عاملی که در کنترل ورود روغن و چربی به شبکه جمعمهم

باشد که پیشنهاد شده یک برنامه جامع و کامل در ب و کنترل مواد ورودی به آن میراستای استفاده صحیح از انشعاب فاضلا

شود در سطح هر منطقه و در نهایت پیشنهاد میهای آب و فاضلاب ابلاغ گردد. سطح وزارت خانه تهیه و به کلیه شرکت

شهرستان امورهای آب و فاضلاب مربوطه مطالعاتی به صورت بومی انجام دهند تا با توجه به شرایط محیطی و فرهنگی هر 

در دستور کار قرار گیرد که ها اشاره شد مانند مواردی که در این مقاله به آنتر تر و اجراییهای مناسبستورالعملمنطقه د

 از آن استفاده نمود. نطقه با توجه به مقاومت مشترکین در برابر نصب چربیگیر و رعایت اصول استانداردبتوان در هر م
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Abstract 
Hospitals, restaurants, fast foods, carwashes, slaughterhouses, creameries, industrial units (such as looms, 

forging factories, paper and cardboard making factories, pharmaceutical factories, tile factories, leather 

factories) have wastewater with high pollution load. Deposition of fact, oil, grease and sands causes of blockage 

in wastewater collection networks, harms to our environment and it has sanitary dangerous. In addition, the 

high amount of the mentioned materials has a negative effect on the wastewater treatment process in the 

wastewater treatment plants. Considering that the most common materials in the wastewater collection network 

of Khomein city includes of fats, oil, grease and sands, in this paper the effects of the presence of the mentioned 

materials on the operation of the wastewater collection network and wastewater treatment plant  have been 

investigated and furthermore a dozen of useful ways for controlling entrance and decrease the amount of the 

materials into the wastewater collection networks also have been suggested according to the management of 

FOGs manual and pervious experiments.  

 

 

Key Words: FOG Deposition, Blockage of Wastewater Collection Networks, Fat Acids, Degreaser, 

Management of FOG 
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