دیواتس | راه حل غیر متمرکز تصفیه فاضالب
سيستم تصفيه فاضالب غيرمتمرکز

شفاخانه صحت طفل ایندیرا گاندی ،کابل.

راه حل تخنیکی مبتنی بر نیاز برای
کاهش آلودگی فاضالب تولیدی دفاتر،
مساجد و شفاخانه ها

سیستم های تصفیه| بسته خدمات ديواتس
بوردا وشبکه خدمات نیازهای ابتدائیه بوردا

معرفی دیواتس
سيستم دیواتس در سال  1998به اساس
نيازجهت کاهش آلودگی و تصفيه فاضالب
در شهرک ها و منازل رهایشی ،دفاتر و
شرکت های کوچک و متوسط ایجاد گردیده
است .سيستم دیواتس ،به عنوان یک
سيستم غيرمتمرکز و ارزان ،خال ميان
سيستم های حفظ الصحه موجود (مثال :چاه
های جذبی) و سيستم های متمرکز سنتی
کاناليزاسيون و تصفيه را پرمينماید.
خوشبختانه در افغانستان نيز این سيستم در
شهر های بزرگ مثل کابل ،هرات،
مزارشریف و باميان در بخش های مختلف
چون شفاخانه ها ،مساجد ،مکاتب ،ادارات

دولتی ،شهرک ها و خانه های رهایشی
توسط موسسه بوردا اعمار گردیده است.
سيستم تصفيه فاضالب غير متمرکز به
پروسه های طبيعی بيالوژیکی و فزیکی
تصفيه فاضالب فعاليت مينماید و به
هرمکان کوچک و بزرگ و بدون استفاده
وسایل خاص ،مواد کيمياوی و انرژی به
شکل موفقانه اعمار و استفاده شده ميتواند.
دیواتس بر اساس بر چهار مودل تصفيه
تخنيکی فعاليت که بر اساس حجم و
کثافات فاضالب ،هزینه و فضای موجود با
هم ترکيب شده اند ،که این مودل ها
عبارتند از:

 تصفيه اولی :ته نشينی مواد جامد
فاضالب در Settler
 تصفيه دومی :تصفيه بيولوژیکی غير
هوازی در  ABRوAF
 تصفيه سومی :تصفيه هوازی در
PGF

سيستم دیواتس به قسمی دیزاین ميگردد
که آب تصفيه شده از آن مطابق قوانين و
مقررات محيط زیستی ميباشد.

تصفیه مناسب فاضالب برای دفاتر ،مساجد و شفاخانه ها
مزايای تکنالوژی ديواتس









تصفيه مؤثر فاضالب تا حجم  1000مترمکعب در روز
فراهم نمودن تصفيه برای فاضالب خانگی
مقاوم در برابر نواسانات جریان ورودی فاضالب
هزینه نگهداری و مراقبت پایين
هزینه سرمایه گذاری پایين
قابل اطمينان و با عمر طوالنی
کاهش آلودگی فاضالب تا  90درصد
کاربرد و استفاده طوالنی مدت و قابل اطمينان

)2 Anaerobic Baffle Reactor (ABR

)4 Planted Gravel Filter (PGF

بنابراين
تکنالوژی دیواتس یک راه حل تصفيه
فاضالب کم هزینه ،کارا و مؤثر برای دفاتر،
مساجد و شفاخانه ها است.

1 Settler

)Anaerobic Filter (AF
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چالش ها و تقاضاها

تقاضا برای سيستم های تصفيه فاضالب
که کم هزینه ،مؤثر ،کارا و قابل اطمينان
ميباشد در سراسر دنيا افزایش یافته است،
خصوصاً در مناطق پر ازدحام شهری که
سيستم های تصفيه به اندازه کافی وجود
ندارد و تخليه مستقيم فاضالب به محيط
صحت باشندگان ،محيط زیست و منابع آبی
را در خطر قرار داده است .بسياری از
کشورها مقررات جدیدی صادر کرده اند که
تصریح می کند که ادارات برای آلودگی
فاضالب توليدی شان مسئول هستند و
بنابراین باید قبل از تخليه فاضالب به
محيط ،آن را به اندازه کافی در ساحه تصفيه
کنند.

سيستم های تصفيه رایج به طور تخنيکی
بسيار پيچيده و پر هزینه بوده و نيازمند به
انرژی ورودی باال برای بهره برداری دارند و
بر خدمات نگهداری پيچيده برای عملکرد
دوامدار ضرورت دارند .در بسياری از موارد
چنين نيازمندیها برای ادارات مناسب
نميباشند.
برای حل این مشکل ،بوردا و ارگان های
همکارش در سال  1994سيستم های
تصفيه فاضالب کم هزینه و مطمئن را
ایجاد نمودند که قادر به تصفيه مؤثر
فاضالب عضوی غير سمی بر اساس
استندردهای قانون محيط زیستی است.

پروژه های موفق در افغانستان
ديواتس برای مسجد عبدالرحمن








ظرفيت سيستم 34 :متر مکعب فاضالب در روز
سيستم تصفيه فاضالب شامل مودول های الزم برای ته نشينی و فيلتریشن و
تجزیه ناهوازی ()Settler+ ABR+ AF + collection tank
تانک ذخيره برای استفاده از فاضالب تصفيه شده برای آبياری نباتات
آموزش کارمندان جهت حفظ و مراقبت از سيستم تصفيه فاضالب
تاریخ شروع بهره برداری 20 :فبروری 2013
تمویل کننده :وزارت همکاری اقتصادی و انکشاف دولت آلمان

دفتر بوردا در افغانستان در سال  2011به
فعاليت آغاز نمود و در جریان این مدّت برای
ترویج سيستم دیواتس و حل مشکل
فاضالب در افغانستان  40پروژه موفق
دیواتس را تطبيق نموده است که این پروژه
ها برای دفاتر ،مساجد ،شفاخانه ها ،مکاتب و
شهرک ها اعمار گردیده است .در پهلوی
تطبيق پروژه های نمایشی ،دفتر بوردا
انجنير ... ،معمار را در بخش طرح ،دیزاین و
تطبيق پروژه های دیواتس آموزش داده
است.

پروژه های موفق در افغانستان
ديواتس برای شفاخانه صحت طفل اينديرا گاندی
مشخصات پروژه:







ظرفيت سيستم 40 :مترمکعب فی روز
مودول های سيستمSettler+ ABR+ AF + Percolation bed :
استفاده از فاضالب تصفيه شده برای آبياری فضای سبز شفاخانه
آموزش کارمند مسئول حفظ و مراقبت سيستم
تاریخ شروع بهره برداری 2 :اکتبر 2016
تمویل کننده :سفارت هند

ديواتس برای رياست آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان

مشخصات پروژه:

 ظرفيت سيستم 20 :مترمکعب در روز
 مودول های سيستمSettler+ ABR+ AF :
 استفاده از فاضالب تصفيه شده برای آبياری فضای سبز
محوطه اداره

 آموزش کارمند مسئول حفظ و مراقبت سيستم
 تاریخ شروع بهره برداری 25 :فبروری 2013
 تمویل کننده :وزارت همکاری اقتصادی و انکشاف
دولت آلمان

به همکاری:

ديواتس ـ سیستم تصفیه فاضالب غیر متمرکز
منتشر شده توسط بوردا و بيش از  20همکار شبکه خدمات نيازهای ابتدائی بوردا در جنوب و جنوب شرق آسيا

بوردا
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