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 یکش آسانسورپمپ فاضالبعنوان طرح:  -1

 

 اصفهانکارفرما: آب و فاضالب  -2

 
 ی فاضالبخانهبرداری تصفیهبهره واحد استفاده کننده از نتایج:

 

 توصیف مسئله: -3

فاضالب است.    یآورجمع   ی شبکه  ،آن  یاصل  یهااز بخش  یکی  است.  یمراحل مختلف  یفاضالب دارا  هیو تصف  ی آورجمع  ستمیس

  ی دارا  ،شوندیکه ساخته م  ییهاتونل   ا یشوند و  یکه به کار برده م  ییهافاضالب الزم است لوله  یآورجمع  یهادر تمام شبکه  باًیتقر

  ی خانه جارهیبه طرف تصف یفاضالب به صورت ثقل دیشود فاضالب دفع شده از مراکز تول  یلوله ها باعث م بیباشند که ش  بیش

  ی خانه، لوله ورود  هیتصف  ی خانه فاضالب( در محل ورود  هیمسافت در نظر گرفته شده )از اول شبکه تا محل تصف  یشود. پس از ط

  ه یتصف  یانجام مراحل بعد  یو برا شود  یه خانه م یتصف  یاست که وارد حوضچه ورود  دهیرس   نیمتر به عمق زم  ۶تا    ۵حدود  

 یهواده  یهاو حوضچه  ریگمنتقل شود و به سمت آشغال  نی به سطح زم  یوارد شده به حوضچه ورود  الیت که سفاضالب الزم اس

 شود.   تیو ... هدا

  ی ابرکه  یهاکم از پمپ  یها)اسکروپمپ( و در حجم  وارهچیپ  یحال حاضر جهت انتقال فاضالب از عمق به سطح، از پمپ ها  در

انتقال داد اما فاضالب به  یمعمول  یهاتوان با پمپم یاست که آب را م نیانتقال آب و انتقال فاضالب در اشود. تفاوت یاستفاده م

ها که  تیمحدود ی با توجه به برخ  .نیست ی معمول یهابا ابعاد مختلف قابل انتقال با پمپ ا یاز اش ی ادیمقدار ز اشتن همراه د  لیدل

خواهد    دیقطعا مف  کرد،   دایانتقال فاضالب پ  ی برا  ی گرید  یهاروش  ایگر بتوان روش  ا  ،در قبال استفاده از اسکروپمپ وجود دارد

  ت یدر جهت کمک به رفع محدود یقدم کوچک ،ثبت اختراع شده است ن یو همچن شده ه یآن ته لوتیکه پا ی شنهادی. مورد پبود

 است. استفاده از اسکروپمپ  یها

 

 محصول: مشخصات فنی  -4

  ی به اختصار پمپ آسانسور  ای((  یبرسد به اسم ))پمپ فاضالب کش آسانسور  یصنعت  دیآنچه مورد نظر است چنانچه به مرحله تول

 دستگاه عبارتند از: یاصل یخواهد بود. قسمت ها

باز شده و در هنگام حرکت    الیدرچه با فشار س   نیااست. در کف    ی ورود  چهی در  کی   یکپسول حامل فاضالب که دارا  ا یاتاقک    (1

در کنار کپسول موجود است که به    یخروج  چهیدر  کی دارد و  یرا به حالت بسته نگه م  چه یوارد شده به اتاقک در  الیفشار س

 شود. ی باز و بسته م کالیصورت مکان

 انتخاب کرد.   یک یپنومات ای و  یک ی درولیه ای یک ی توان آن را مکان یباالبر اتاقک که م ستمیس (2

 حمل کننده دستگاه یها(کابل3
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توان بسته به سفارش در احجام مختلف  یدستگاه را م  نیاست که ا  حیمسافت حرکت اتاقک )الزم به توض  میتنظ  یسنسورها  (4

 . (کرد یطراح

 

 تعداد مورد نیاز و حجم بازار کلی  -۵

-هیتصف  ستمیکه س  ییهاروستاها و شهرک  نیهمچناست.    ی برداردر حال بهره  ی خانه فاضالب شهرهیتصف  2۰۰حدود    ران یدر ا

 دستگاه استفاده کنند.  نیاز ا  ازیتوانند در احجام مورد نیها مو کارخانه یصنعت یهادارند و شهرک یاضالب محلف

 

 محدودیتها و قیود:  -۶

وجود دارد اما    تیمحدود  زی. در خصوص ابعاد دستگاه ناستسوخت    ایمصرف برق و    زانیم  نهیزم  نیدر ا  تیمحدود  نیتریاصل

 . کردمرتفع  رندیگیقرار م گریکدیکوچکتر که در کنار  یزهایسا یسر  کیبزرگ به  زیسا لیتوان با تبدیابعاد را م تیمحدود

 

 محصول مشابه داخلی یا خارجی:  -7

 نشده است. افتی یمورد

 

 نیاز:استانداردهای مورد  -8

.  شده باشد  تیرعا  در آن  الزم جهت کار با دستگاه مربوط  یمن یا  دیشود در درجه اول با  دیتول  یمحصول  نهیزم   نیچه در اچنان

با   دیبا  یجهت استانداردساز ازیمورد ن  یهاتمیآ  هیو بقداشته مقرون به صرفه  یمصرف انرژ ثالثاً .الزم را داشته باشد یبازده اًیثان

 .ردیصورت پذ کارشناسان مربوطمشاوره 

 

 اقدامات پیشین انجام گرفته: -9

  ی موانع سابق برا  ، است  شدهصادر    راً یثبت اختراع اخ  یگواه  نکهی به مجور بوده و با توجه به ا  ازیمحصول ن  یصنعت  دیجهت تول

 وجود ندارد. یمحصول مانع یو جهت ساخت نمونه صنعت برطرف شدهانبوه محصول  دیتول

 

 توضیحات تکمیلی:  -1۰

صورت   یمناسب  اریبس  تیفیمحصول با ک  دیمحصول فوق الذکر الزم است تا مراحل تول  یصنعت  دیذکر است که به منظور تول  انیشا

  ش یافزا  ند یکل فرآ  یبازده  ت یتا در نها  برسدنشت به حداقل   زانیو م  باشد  زولهیفاصالب ا  یی جابجا  ی برا  یدیگرفته تا دستگاه تول

 .ابدی
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