
صائد الشحوم



ما هو الغرض من صائد الشحوم؟

إن الصرف الصحي الناتج عن المنشآت الكبیرة مثل المدارس والكافیتریات والمطاعم 
وسكن العمال والأبراج تحتوي على كمیات كبیرة من الدهون والزیوت. 

تعریف مصیدة الشحوم

"فخ یحتوي على مصفاة أو أنبوب صرف لمنع الشحوم من المرور إلى نظام الصرف 
الصحي."

مصیدة الشحوم هي ببساطة عبارة عن تركیبات صحیة تحبس نفایات الطعام المتحللة 
والدهون للتخلص منها حسب الأصول.

إذا تركت دون تصفیة یمكن أن تنتهي النفایات المتراكمة في أنابیب الصرف 
الصحي وتؤدي لمشاكل كثیرة مثل:

−الروائح االكریهة
−انسداد مواسیر الصرف والمجاري

−تدفق میاه الصرف الصحي .
−التأثیر السلبي على محطات المعالجة.



متى یجب تفریغ صائد الشحوم؟
للحصول على أداء صحیح، هناك حاجة إلى طبقة عمیقة من 

الماء. ولهذه الغایة، یوصى بتنظیف مصیدة الشحوم بمجرد أن 
تشغل طبقات الطعام والشحوم 25٪ من مساحة المصیدة.

لتقلیل كمیة الدهون من النزول إلى المصارف، من الضروري 
تنظیف الأطباق قبل غسلها، ونتیجة لذلك ، فإن كمیة أقل من المواد 

الغذائیة والشحوم ستجعل طریقها إلى أسفل المصرف، كما ینبغي 
عدم السماح للسوائل عالیة الدهون وزیت المقلاة بالتدفق إلى أسفل 

في المصارف.

كیف یعمل صائد الشحوم؟

یعمل صائد الشحوم على فصل طبقت الدهون عن المیاه بالاستفادة من فرق الكثافة لیتم 
تجمیع الدهون عبر مصفاة، ویتم التخلص من الدهون المحتجزة عبر الشركات 

المختصة.

ممارسات التنظیف



 كلما ازدادت الشحوم في النفایات، كلما كان من الضروري تنظیف صائد الشحوم على 1
فترات قصیرة، مثال:  النفایات على شكل دهون، و الصلصات ، واللحوم ، وزیوت الطبخ.
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نوع الطعام :

المؤسسات المزدحمة تؤدي إلى غسل المزید من النفایات في المجاري، وبالتالي كمیة أكبر كمیة الطعام :
من الدهون في الصرف وهذا یقلل الفترة الزمنیة للتنظیف.

عندما یتم تركیب صائد شحوم من الحجم الصغیر لا یتناسب مع كمیة الصرف حجم صائد الشحوم :
یتطلب تنظیف الصائد خلال فترة زمنیة أقل.

تتعلق فترة التنظیف للمصائد بما یلي:

الشروط الخاصة لمصیدة شحوم فعالة:

إذا لم یتم تنظیف جهاز صائد الشحوم كثیًرا بما یكفي، فغالبًا ما یتم انسداد 
المدخل والمخرج للصائد، لهذا السبب یجب تنظیف الصائد على تردد أعلى. 

علاوة على ذلك تتطلب خطوط الصرف الأخرى في منشأتك بعض الصیانة 
فیما یتعلق بالتنظیف الدوري. ویعتمد التردد على مقدار الصرف في الخطوط، 

وعلى الاستخدام ، وظروف أخرى للحصول على أفضل الممارسات، ویجب 
تنظیف خطوط الصرف الصحي مرة واحدة على الأقل في السنة، وفي كثیر 

من الأحیان إذا دعت الحاجة إلى ذلك.



التوجیهات 

ملاحظة : 
 الحفاظ على مصیدة الشحوم الخاصة بك بشكل صحیح أمر ضروري الآن بعد أن تعرفت 

على كیفیة عمل مصیدة الشحوم ، كما ننصح بإعداد جدول صیانة منتظم.

*
* *

*

للتخفیف من المشاكل المرتبطة بالروائح الكریهة من المصارف ینصح بما یلي:

•استخدام المواد المضافة والمنظفات البیولوجیة السریعة لتعزیز عملیة تشغیل النظام.

• تقلیل كمیة الشحوم والزیوت والمواد الصلبة الداخلة إلى المصیدة.

• التأكد من أن أحجام میاه الصرف ومعدلات التدفق تتوافق مع حجم صائد الشحوم.

• تجنب استخدام المیاه الجاریة لتذویب الطعام المجمد.

*
* *

*
• تقلیل درجة حرارة میاه الصرف الصحي لتعزیزعمل صائد الشحوم، فكلما انخفضت 

درجة حرارة النفایات كان ذلك أفضل.

• تثبیت أجهزة ما قبل المعالجة التي تقلل مستویات الملوثات في میاه الصرف الصحي 
مثل المصافي والمحابس.. إلخ.

• تقلیل كمیة الصرف عن طریق إیقاف الصنابیر عندما لا تكون قید الاستعمال .

• فصل خط المطابخ عن بقیة خطوط الصرف.

* *
• وضع زیت الطهي جانبًا لإعادة تدویره بدلًا من التخلص منه.

• كشط الطعام من الأطباق.


