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 چکیده
اره با همو است،رو روبه زاتیتجه یبالا شیفاضلاب که با فرسا نهیخصوصاً در زم خانههیتصف یهاستمیدر س راتیو تعم ینگهدار ،یبرداربهره

شهرستان  گانفاضلاب کرچ خانههیتصف یاستناد گزارش اپراتورهابهمعکوس همراه هستند.  یو مهندس یطراح یپارامترها رییتغ ،یسازنهیبه

کارگاه و مشاهده به زاتیبا ارسال تجه هستند. دور کند یسطح یهاهواده از جمله مشکلات مناسب ییو عدم کارا ربکسیگ ادیز یصدا ،لنجان

لاگون بهبود و  یهواده ندیفرآسازی اقداماتی در رابطه با بهینه اد،یز یمحور یرویدر اثر اعمال ن هاربکسیگ یدر تمام یاز خراب کسانیموارد 

 ینقطه شناور ناسبها و انتخاب ملاگون DOکنترل  ،در عمق نصب پروانه رییتغاقدامات صورت گرفته شامل  صورت گرفته است. ستمیس ییکارا

 جادیو ا ربکسیگ یهاچرخ دنده شیو سا یالکتروموتورها، مشکلات خوردگ یدر مصرف انرژ یدرصد 71 ییجوضمن صرفه ،منظور نیا ی. برابود

مجموعه را نشان  یهانگیها و بلبرگشته و کاهش حرارت چرخ دنده یسنجاراعتب ،یبا نمودار ترموگراف جینتا نیطرف شده است. ابر ادیز یصدا

  .دهدیم

 
 گیربکس، ترموگرافی،سطحی دهیهوا لاگونخانه فاضلاب،تصفیه :های کلیدیواژه

 

 مقدمه  -1
 

بهبود هوادهی سطحی در صنعت تصفیه خانه فاضلاب مورد توجه طراحان و بهره برداران بوده است. در این مقاله سعی 

شده با بررسی عمیق شناوری پروانه هوادهی سطحی دور کند و محاسبه نیروهای وارد به بلبرینگ ها عملکرد این تجهیز 

 فاضلاب بهینه سازی کرد. DOرا با اندازه گیری 

 

 ی کرچگانخانهمعرفی تصفیه -2
 

کیلومتری غرب زرین شهر واقع در استان اصفهان می باشد. فاضلاب روستاهای  91خانه فاضلاب کرچگان در تصفیه

متر مکعب  251تا  211تقی، کرچگان و سعید آباد با عبور از ایستگاههای پمپاژ کرچگان و چم تقی با دبی تقریبی چم

شود. پس از انجام هوادهی سطحی و هوادهی موازی وارد می 1انه فاضلاب شده و به دو لاگونخدر شبانه روز وارد تصفیه

 یهای مذکور، پساب وارد حوضچهدر حوضچه نشینی لجنگردد. با تهنشینی میعبور از مقسم ثانویه وارد دو لاگن ته

ساخت شرکت  51-251از مرکز مدل  دستگاه پمپ گریز 9ی پمپاژ صورت گرفته توسط مکش شده و نهایتاَ طی مرحله

 شود. متری از ایستگاه پمپاژ قرار گرفته است، هدایت می 15مترمکعبی که در ارتفاع  511پمپیران به مخزن 
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نفر را تحت  5111انشعاب جمعیتی بالغ بر  111برداری قرار گرفته و و با بیش از مورد بهره 7933این طرح از سال 

  دهد.خانه را نشان مینمایی کلی از تصفیه 7شماره پوشش قرار داده است. شکل 

 

 
 شماتیک کلی تصفیه خانه کرچگان -1شکل 

 

 
 موقیت جغرافیایی تصفیه خانه و لاگون ها از نمای بالا -2شکل 
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  د مشاهده شده در تعمیر گیربکسارمو -3

 

های دور کند نظیر اساس کار هواده باشد.می 2ها از نوع سطحی دور کندسیستم هوادهی لاگونهمانگونه که ذکر شد 

همزن مکانیکی است، به این صورت که در اثر نیروی محرکه موتور و گیربکس و در نهایت چرخش پروانه نیمه مستغرق 

گردد. جنس هواده از به فاضلاب میعلاوه بر ایجاد تلاطم و گردش جریان، باعث تماس مایع با هوا و اکسیژن دهی 

 فایبرگلاس و مجموعه دارای سه عدد بازوی نگهدارنده است. 

 

 
 هواده شامل موتور، گیربکس، کوپلینگ، شافت رابط و پروانه به همراه بازوهای تعادلی -3شکل  

 

کشور  سازمان مدیریت 723 -9 شماره نشریه (باشدمیمتر  9هر لاگون شامل یک هواده با مشخصات فنّی زیر و عمق 

نظر به صدای غیر عادی هواده ها در حین کار و دمای بیش از حد بیرینگ موتور، با ارسال آن به کارگاه موارد ،  )(7939)

  زیر مشاهد شده است:
 

 مجموعه سیستم هوادهی دور کند مشخصات -1جدول 

 Kw AEG 5.5 الکتروموتور

 m Fenwick 1.2 پروانه ماکزیمم قطر

 ---  rpm  88 خروجی گیربکس

 ---  m 6*6 ابعاد کف لاگون

 ---  m 9*14 ابعاد سطح لاگون
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 در گیر با سرجلویی پروانه3ساییدگی بیش از حد چرخدنده کوچک -7

 قفل شدن و آسیب جدی بیرینگ خارجی الکتروموتور  -2

 گیربکس و لق شدن جای آن در گیربکسشکستن کیج و سوختن کنس بیرونی بیرینگ انتهایی  -9

 ای در محفظه گیربکسمشاهده براده های رشته -2

 آسیب به سیم پیچ موتور در یک مورد -5

 نمایانگر این موارد هستند.  6تا  2شکل های شماره 

 

 
  نمایی از داخل گیربکس و پینیون ساییده شده -4شکل 

 

 
 پینیون ساییده شده و محفظه بیرینگ آسیب دیده -5 شکل



 نب و فاضلاب ایراآ دومین کنگره علوم و مهندسی

و بهداشتی همایش ملی عرضه و تقاضای آب شربدومین و   

 دانشگاه صنعتی اصفهان

 7931ماه آبان 22الی  22

 

 

 
 های رشته ای در محفظه گیربکس ناشی از سایش پینیونبراده - 6شکل 

 

های مشاهده شده، افزایش عمر پس از برطرف کردن، تعمیر و نوسازی موارد فوق جهت جلو گیری از تکرار خرابی

شوند.پیشگیرانه زیر انجام میدستگاه و به منظور افزایش راندمان اقدامات   

  جایگزین کردن روغنEP 220 مخصوص گیربکس به جای روغن قبلی 

 سنگ زنی و پوشش دهی پینیون تعویضی 

  ساعت مجموعه موتور و گیربکس بدون بار،قبل از نصب جهت اطمینان از آب بندی کامل  7کار کردن 

 اصلاح عمق شناوری پروانه و کاهش نیروی محوری 

ه اینکه نیروی اعمالی ناشی از وزن مجموعه )پروانه و شافت رابط و ...(  توسط دو ردیف رولربیرینگ با توجه ب

های نگه دارنده مهار شده اند؛ حداکثر نیروی محوری مجاز از نوع مخروطی واقع در قسمت اتصال فلنچ  7پشت به پشت

 باشد.  KN  35/2تواند معادلطبق کاتالوگ سازنده می

کنند اما به دلیل صرف شدن آن گ ابتدا و انتهای گیربکس نیز مقداری نیروی محوری را تحمل میهرچند بیرین

به نیروی داخلی چرخدنده ها بهتر است وارد محاسبات نشوند تا از اعمال بار اضافی به دنده ها جلوگیری شود. لذا با 

افت. در صورت عدم رعایت این نکته ضعیف کاهش نیروی محوری و رعایت آن در حد مجاز عمر قطعات افزایش خواهد ی

 ترین بیرینگ ها که مربوط به الکتروموتور هستند زودتر دچار آسیب خواهند شد. 
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 پینیون جایگزین در مقایسه با  قطعه قبلی -7شکل 

 

( برای این توان موتور متغیر باشد  -5/1تا  1تواند بین عمق شناوری پروانه می evoquaبر اساس توصیه شرکت 

lator surface aerators", Viewed 8 Nov 2017-(2014), "aqua- Eckenfelder, W. W. (1989) . 

 

 
 شماتیک پروانه شناور در آب - 8شکل 

 

 گیرینتیجه -4
 

توان عمق پروانه درون های نگهدارنده میغییر سطح شناوری محفظهاز حد مجاز با ت DOبنابراین به شرط عدم کاهش 

 .خواهد یافتو تکرار این روند نقطه بهینه مورد نظر کاهش  DOآب را تغییر داد. با اندازه گیری مداوم 

، لاگون اول 12/2عبارنتد از: فاضلاب ورودی   DOسانتی متر از قسمت مغروق پروانه و با نتایج  71با بالا رفتن 

ت ب بیانگر آن اسلمقادیر فوق تغییر بسیار اندکی با حالت قبل دارند و این مط .65/9و خروجی  15/1، لاگون دوم 15/5
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شود فقط صرف همزدن آب شده و این امر تاثیر زیادی در بهبود   DOکه قسمتی از انرژی بدون اینکه باعث افزایش

 کند.ندارد و تنها نیروی محوری وارده را به مجموعه هواده زیاد می فرآیند

آمپر تغییر  25/3و  31/3، 92/3آمپر به  11/71و  19/77، 53/71با اعمال این روش آمپر سه فاز ورودی به موتور از 

 کنند.درصدی را گزارش می 77کرده اند. این اعداد صرفه جویی حدود 

آورده شده است. )توسط دوربین ترموگرافی  3ل و بعد از کاهش بار هواده در عکس شماره عکس و نمودار ترموگرافی قب

FLUKE مدلTi10-11040206  ) 

 

 
 مقایسه کانتور دمایی قبل و بعد از جابجایی عمودی هواده -9شکل 

 

در محل  درجه سانتی گراد و واقع 3/11ل از اصلاح مشاهده می شود دمای بیشینه قب 3ل همانطور که در شک

بیرینگ داخلی موتور است و حتی از دمای ژئو ممبرین های در معرض نور خورشید در تابستان گرمتر می باشد. این در 

توزیع دمایی در  71درجه سانتی گراد کاهش پیدا می کند. شکل  91حالی است که با اقدامات اصلاحی این دما حدود 

ماه از اجرای آن مشکلی  6اصلاحی با کمترین هزینه انجام شده و در مدت اقدامات  ان می دهد.شامتداد قائم موتور را ن

  نداشته است.
 

 
 ( قبل از اصلاحb( بعد از اصلاح aتوزیع دمای قائم الکتروموتور  - 11شکل  

 

(a) (b) 
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  نمودار هیستوگرام آنالیز حرارتی - 11شکل  

 

 هانوشتپی -5
 

1. Lagoon 

2. Low Speed Surface Aerator 

3. Pinion 
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Abstract 
Operation, maintenance and repair in refinery systems, especially in the field of wastewater, which are 

subject to high erosion of equipment, are always accompanied by optimization, changing design and 

engineering parameters. In this paper, according to the report of the operators of the sewage treatment plant 

in Karchegan, the city of Lenjan, the noise of the transmission of surface aerotics is far away, and their 

inefficient utilization by sending the equipment to the workshop and observing the same cases of failure in 

all gearboxes due to the application of a high axial force, Changes in the depth of installation of the 

propeller and control DO of lagoons and the proper selection of aeration floating point, improved lagoon 

aeration process and system efficiency. To DO this, saving 10% of the energy of the electro motors, the 

corrosion and abrasion problems of the gears, and creating great noise. These results are validated with a 

thermograph chart and show the reduction in the temperature of the gears and assembly bearings.  
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