
نگهداشت و پاکیزگی- الزامات قانونی   
مطابق با قانون، آشپزخانه های صنعتی ملزم به استفاده از فیلتر روغن با اندازه مناسب 

که به طور منظم نگهداری و تمیز می شود هستند.  

ضخامت چربی ها، روغن و مواد جامد )در ترکیب با یکدیگر( نباید بیش از 25 	 
درصد مجموع عمق مایع موجود در فیلتر روغن باشد.

فیلترهای روغن می بایست توسط شرکت مدیریت ضایعات به طور کامل تخلیه شود 	 
درصورتی که:

 ضخامت چربی ها، روغن ها و مواد جامد موجود در فیلتر به بیش از 25 	 
درصد عمق کل مایع موجود در فیلتر برسد، ویا

90 روزاز آخرین تخلیه گذشته باشد )هر کدام از این دو مورد که ابتدا رخ دهد(	 

از آنزیم ها و سایر موادی که به چربی اجازه عبور از فیلتر و ورود آن به فاضالب 	 
را می دهد، استفاده ننمایید.

سوابق بازرسی های انجام شده و فعالیت های نگهداشت و نظافت را در دو سال 	 
گذشته ثبت نموده و به منظور انجام بازرسی در دسترس داشته باشید. 

همیشه باید فردی که قادر به باز کردن فیلتر روغن جهت انجام بازرسی است در 	 
محل حضور داشته باشد.

عدم پیروی از مقررات
آشپزخانه های صنعتی که از مقررات پیروی ننمایند، می توانند با هزینه ی 300 

دالری بازرسی مجدد، هزینه ی 150 دالری نمونه گیری و آنالیز، و برای تخلفات 
جدی تر با جریمه مواجه شوند. 

اطالعات و پشتیبانی
 اگر شما یک آشپزخانه صنعتی را اداره می کنید و یا به آن خدمات ارایه 

مینمایید، فدراسیون شهرداری های ونکوور بزرگ )مترو ونکوور( می تواند 
در زمینه الزامات فنی مقررات مربوطه، که شامل ارایه مشورت جهت نصب 

و نگهداری از فیلتر روغن می شود، به شما یاری رساند.  

مرکز اطالعات مترو ونکوور: 604-432-6200
 www.metrovancouver.org 

     جهت کسب اطالعات عمومی عبارت  زیر را جستجو نمایید: 
 ’grease trap regulation‘    

     برای ابزار آنالین تشخیص سایزفیلتر، عبارت  زیر را جستجو نمایید:     
’grease interceptor sizing‘    
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چربی ها، روغن ها، 
و آشپزخانه های 

صنعتی
نصب و نگهداری فیلتر روغن و چربی

SERVICES AND SOLUTIONS FOR A LIVABLE REGION

LIQUID WASTE



چربی ها و روغن ها: مشکل بزرگ 
شبکه فاضالب 

چربی و روغن حاصل از پخت و پز می تواند 
راه خروجی فاضالب واحد شما و نهایتا راه شبکه 

فاضالب منطقه را مسدود نماید.

تجمع روغن و چربی در مسیرهای فاضالب، 
موجب سرریز شدن آن می شود که به صورت 

بالقوه سبب وارد آمدن خسارت به اماکن مسکونی، 
کسب و کارها، و محیط زیست خواهد شد. خارج 

کردن چربی از شبکه فاضالب، ساالنه حداقل 2.7 
میلیون دالر برای ساکنان ونکوور بزرگ هزینه 

در بر دارد. 

بخش بزرگی از چربی های موجود در شبکه 
فاضالب، حاصل فیلترهای روغن آشپزخانه های 

صنعتی است که یا بیش از اندازه کوچک هستند و 
یا به شکل مناسبی نگهداری و تمیز نمی شوند.

فیلتر روغن و چربی چیست؟
فیلتر چربی )یا تله چربی( ابزاری است که روغن 
و چربی را از مایعاتی که وارد فاضالب می شود 
جدا می کند و مانع ورود چربی به شبکه فاضالب 

می شود.

تمام آشپزخانه های صنعتی که در مایعات ورودی 
آنها به شبکه فاضالب روغن و چربی وجود دارد 
مطابق با قانون موظف هستند فیلتر روغنی داشته 

باشند که به صورت اصولی نصب و نگهداری می 
شود. 

نصب فیلتر روغن و چربی
فیلتر روغن و چربی می بایست:

به هر نوع تجهیزاتی که روغن و چربی تولید 	 
می کند متصل باشد

دارای سایز متناسب باشد – اگر بیش از اندازه 	 
کوچک باشد به سرعت پر از روغن و چربی 

می شود و عملکرد مورد نظر را نخواهد داشت

مجهز به دریچه ی نمونه گیری باشد تا بتوان 	 
کیفیت مایعات خروجی فیلتر را آزمایش نمود

در دسترس باشد- تا بتوان آن را بازرسی و 	 
نگهداری نمود











چربی ها و روغن ها را وارد فاضالب نکنیم

چربی وارد فاضالب می شود
چربی، انباشته شده و موجب مسدود شدن لوله 

های فاضالب می شود
فاضالب باال می آید و سرریز می شود

ضایعات روغن غذا وارد سینک می شود 

فیلتر روغن و چربی ممکن است بیش از اندازه 
کوچک و یا پر از چربی باشد

چطور چربی و روغن به فاضالب راه می یابد

فیلتر روغن و چربی:
سایز و نگهداری مناسب – چربی و مواد جامد را جدا نموده و نگه می دارد

دریچه نمونه گیری
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