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ف :  استراژتی و اهدا

آب به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای بشری از دیرباز مورد توجه و استفاده انسان بوده است. رشد صنعت و تکنولوژی نیز نه تنها 

.روز افزایش داداز نیاز انسان به آب کم نکرد، بلکه وابستگی او را به آب روز به   
به دلیل گسترش روزافزون آلودگی های زیست محیطی و ضرورت توجه بیشتر به  مهندسی به آب پاالیش سیستم فنی شرکت 

حفظ محیط زیست فعالیت خود را بر استفاده بهینه از تکنولوژی های مدرن و نوآوری در حفاظت از محیط زیست متمرکز بهداشت و 

 .شناخته شده است. فاضالب و عنوان شرکتی پیشرو در صنعت تصفیه آبنموده و در حال حاضر به 

 

 

 :زمینه فعالیت اه مهمترین 

  ، فیلتر شنی، فیلتر کربنی،سختی گیر و ...(ROمشاوره، طراحی، ساخت و اجرای سیستم های تصفیه آب بهداشتی و صنعتی ) -1

 مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای سیستم های بهداشتی و صنعتی و بیمارستانی ) چربی گیر ها، پکیج های تصفیه فاضالب، و ... (  -2

 بهینه سازی، ارتقاء و بازسازی سیستم های تصفیه خانه آب و فاضالب بهداشتی، صنعتی و بیمارستانی -3

 بهداشتی، صنعتی و بیمارستانی بهره برداری و نگهداری از سیستم های تصفیه آب و فاضالب -4

فروش و نصب و راه اندازی سیستم های تصفیه آب و فاضالب ) بلوئر های هوادهی، دیفیوزرها، انواع پمپ های کف کش وسانتریفیوژ  -5

 ... (و فشار قوی، پمپ های تزریق مواد شیمیایی، دستگاه های ازن ژنراتور، پکینگ مدیاهای معلق و شناور، سیستم پایش آنالین و 

طراحی، ساخت و نصب تجهیزات آب و فاضالب ) پل های زالل ساز، دریچه های آب بند و سرریز، هواده های سطحی دور تند و  -6

 و ... ( PLCکند، همزن های اختالط دور تند و کند، انواع میکسر ها، فیلتر پرس،پل های کالریفایر، تیکنر، تابلو برق های صنعتی و 

 ای شبکه فاضالب بهداشتی و صنعتی و آب های سطحیطراحی و اجرای سیستم ه -7

 

:پاالیش سیستم هب آب فنی مهندسی  مراحل طراحی و اجرای رپوژه توسط شرکت   

انجام آزمایشهای مقدماتی و تکمیلی -1  

بررسی وضعیت توپوگرافی منطقه و ا نتخاب زمین مناسب  -2  

   تهیه نقشه های اجراییو  طراحی پروژه -3

  و آموزش اپراتور نصب و راه اندازی تصفیه خانهو  طرحاجرای  -4

 



:تصفیه افضالب   

گردد اما در مصارف صنعتی این درصد از آب مصرفی به فاضالب تبدیل شده و دفع می 85مصارف شهری و بهداشتی حدود  در

 بستگی دارد. و نوع محصول نهایی نسبت به نوع فرآیند مورد استفاده 

شد، درحالیکه ها میها و دریاچهها، رودخانهها بدون هیچ محدودیتی وارد منابع پذیرنده همچون چـاه درگذشته این فاضالب

منابع طبیعی دیگر قادر به پذیرش آنها نیستند. قوانین و الزاماتی که امروزه در اکثر جوامع برای  ،امروزه با افزایش حجم این فاضالبها

 تقیماً در جهت حفظ محیط زیست و سالمت انسانها هستند.دفع فاضالب در نظر گرفته شده است، مس

های بسیار متنوعی برای  اند. امروزه روشهای تصفیه نیز بهبود یافته روش و کیفیت متغیر آن ها، ها همزمان با افزایش فاضالب

.هر روش با توجه به کیفیت و کمیت فاضالب متغیر هستکه  دارد ها وجود تصفیة انواع فاضالب  

گیر:چربی   

  API& CPIبرای حذف چربی آزاد فاضالب با فرآیند های و صنایع نفتی  آشپزخانه ها ،بیشترین کاربرد در رستوران ها  -

 (DAF)برای حذف چربی محلول در صنایع با فرآیند شناورسازی با هوای محلول  -

 خدمات مشاوره این شرکت رایگان می باشد. -

               

 API       DAF 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 



  یایی:یم تصفیه افضالب اهی ش 

از جمله : روش های انعقاد و لخته سازی، الکترو  ،روش های مختلفی برای تصفیه فاضالب های شیمیایی موجود است

 شیمیایی، ازن زنی ، کلر زنی، اکسیداسیون پیشرفته، پکیج تزریق مواد شیمیایی و ...

فاضالب هایی که به روش شیمیایی تصفیه می شوند اکثرا فاضالب های صنعتی با بار آلودگی بسار باال بوده که در مرحله 

نگ سازی ها، نساجی ها، الیاف ها، کاغذ سازی، یکی ندارند مانند آبکاری ها، الکل سازی ها، راول، قابلیت تصفیه بیولوژ

 ... خمیر مایه و مالس ها، کارخانحات مواد شیمیایی، کارخانجات مواد شوینده و  

 برای طراحی تصفیه خانه هر صنعت ابتدا نیاز به آنالیز کیفی و کمی فاضالب می باشد.

 شرکت رایگان می باشد.خدمات مشاوره این 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 



 تصفیه بیولوژیکی افضالب:  

تقربیا تمامی فاضالب ها را می توان به روش بیولوژیکی تصفیه کرد، حتی فاضالب هایی که در ابتدا قادر به تصفیه شیمیایی 

 روش بیولوژیکی انجام داد.، پس از تصفیه شیمیایی و کاهش بار آلی، ادامه فرآیند تصفیه را به ستنده

اما هزینه بهره برداری و نگهداری و  ،هزینه ساخت روش های بیولوژیکی  نسبت به روش های شیمیایی کمی بیشتر است

 همچنین روش های بهره برداری و نگهداری بسیار ارزانتر و ساده تر از روش های شیمیایی می باشند.

 ، ابتدا نیاز به آنالیز کیفی و کمی فاضالب می باشد. برای طراحی و ساخت روش ها بیولوژیکی نیز

طراحی و ساخت تصفیه خانه ها و پکیج های فاضالب می تواند با سازه های بتنی، فلزی و فایبرگالس باشند که هر کدام 

االیش مزایا و معایب خاص خود را دارند،  در صورت نیاز  کارفرما به هریک از گزینه ها، شرکت فنی مهندسی به آب پ

 دارای خدمات مشاوره رایگان می باشد. الزم به یاد آوری است، نوع سازه در فرآیند تصفیه هیج نوع تفاوتی ندارد.سیستم 

فاضالب هایی که به روش های بیولوژیکی قابل تصفیه می باشند شامل تمای فاضالب های انسانی، مواد غذایی، کشتارگاه 

 لبنی ها، داروسازی ها و ... استخر های پروش ماهی، ها، بیمارستان ها، دامپروری ها،

 تصفیه بیولوژیکی فاضالب ها شامل روش های هوادهی و بی هوازی می باشند.

روش های هوادهی و بی هوازی دارای فرآیند های مختلف می باشد که با توجه به کیفیت و کمیت فاضالب و همچنین 

 راح سیستم تصفیه خانه انتخاب می گردند.فضای موجود برای احداث تصفیه خانه، توسط ط

شرکت به آب پاالیش سیستم در طراحی و احداث سیستم های تصفیه خانه فاضالب بهداشتی و صنعتی در زمره شرکت 

 های پیشرو و نوآور می باشد.

 خدمات مشاوره این شرکت رایگان می باشد.

 

       

 

 

 

 

 



  و نصب تجهیزات آب و افضالب:طراحی ، ساخت 

 )زالل ساز(: کالریفاری

نشینی  ذرات رسوب کرده حاصل از ته  نشینی ساخته شده با ابزار مکانیکی هستند که برای حذف پیوسته های تهکالریفایرها تانک

شود. پل  ای در نظر گرفته می نشینی، مخزن استوانه های با ظرفیت متوسط و باال، برای واحد ته در تصفیه خانه.شوند استفاده می

نشینی و با کمک پاروهای لجن روب، لجن ته نشین شده در کف مخزن را به سمت ایستگاه  کالریفایر با دوران روی این نوع مخازن ته

 .کند پمپاژ لجن برگشتی هدایت می

زی اولیه ذرات با سازد. جداسا تر می جویی در انرژی، جداسازی ذرات جامد در کالریفایر را کارآمدتر و آسان این مساله عالوه بر صرفه

 .تواند حجم فرآیندهای تصفیه جریان پایین دست آب مانند فیلتراسیون را کاهش دهد این روش، می

 

 

 

 

 

 

 

 

 



کانیکی( هواده سطحی   :) م

ثابت هواده بر روی یک اساس کار هواده های سطحی اختالط هوای محیط اطراف با پساب می باشد. هواده های سطحی به دو صورت ثابت و شناور هستند در نوع 

حرکت، هواده  شاسی که معموال بتنی ساخته می شود نصب می شود. در نوع شناور هواده بر روی قطعات شناور بر روی سطح آب نصب می شود و برای جلوگیری از

انه هواده سطحی مخروطی می باشد. در هواده های را توسط کابل های فلزی مهار می کنند. شکل پروانه هواده سطحی نیز متغیر می باشد و متداول ترین نوع پرو

قطر، ارتفاع و سرعت چرخش پروانه نیز به عوامل مختلفی از جمله  .سطحی توان الکتروموتور هواده بر اساس میزان اکسیژن های بیولوژیک پساب محاسبه می شود

 .اسبه می شودمیزان اکسیژن خواهی بیولوژیک درجه حرارت محیط ارتفاع از سطح دریا و ... مح

 

          

 

 

 

 

  

 

 



 الکترومیکسر )میکسر(

ساخته می شوند که بر حسب نیاز و مقدار دور خروجی بابت انجام عملیات  های از ترکیب الکتروموتور، شافت و پروانهالکترومیکسر

گیربکس نیز استفاده نمود. پس تلفیق الکتروموتور و  گاهی نیاز است برای تبدیل دور باالی الکتروموتور به دور پایین تر از یک اختالط

 .پروانه اجزاء سازنده الکترومیکسرها هستند گیربکس به همراه شافت و

خواهد شد و جنس آن عموما از آلیاژهای ضد  در الکترومیکسرها قطر شافت بر اساس سایز الکتروموتور گیربکس تعیین و کوپل

اساس ابعاد و  ری در نظر گرفته می شود.همچنین طول شافت و تعداد پروانه های آن برپلیمی خوردگی و یا استیل باپوشش های

  .احجام مخزنی که هدف ایجاد اختالط در آن است معین می گردد

  و محل کاربد:نحوه 

 جهت مخلوط کردن فاز مایع با جامد •

 مایع، فاز مایع با جامد و ... فاز و همزنتالط خجهت ا •

 جهت تصفیه فاضالب های بهداشتی و صنعتی •

 و ... •

تشکیل دهنده 
 :شامل الکترومیکسر اهاجزاء اصلی 

 الکتروموتور  -1

 در صورت نیاز گیربکس -2

 ضد خوردگیشفت   -3

 ضد خوردگی پروانه  -4

 

 

 

 

  

 

 



 چه:ردی 

گیرند. از جمله  ها و با نحوه عملکردهای متفاوتی مورد استفاده قرار می کننده جریان هستند که در شکل های کنترل از جمله سازه

 . رودخانه و کانال باشدتوان در روی تاج سریزهای لبه آبریز یا در محل خروج آب از دریاچه به  ها می های استفاده دریچه محل

دریچه های آب بند کاربرد فراوانی در تصفیه خانه های آب و فاضالب دارد. از این دریچه ها جهت تنظیم جریان فاضالب یا کانال آب 

 .استفاده می گردد

 و محل کاربد: نحوه 

 دریچه های کنترل سه طرف آب بند جهت نصب در کانالهای آب و فاضالب •

  ... و هوادهی های حوض در فاضالب سطح تنظیم جهت کنترل آب بنددریچه های  •

  .. دریچه های کنترل چهار طرف آب بند جهت نصب در لوله های ورودی و خروجی به ایستگاه های پمپاژ و •

  .... دریچه های آب بند در مخازن بتونی بعنوان شیر های تخلیه و •

تشکیل دهنده ردیچه اهی کنترل
 :شامل اجزاء اصلی 

 دریچه آب بند -فلکه گردان از جنس چدن   -1

 دریچه آب بند -یاتاقان یا گیربکس دستی یا برقی  -2

 بند آب دریچه - 316 ، 304 استیل استنلس میل پیچ  -3

 دریچه آب بند -316یا  304، استنلس استیل  St.37 صفحه متحرک کربن استیل  -4

 دریچه آب بند -دور تا دور از جنس نئوپرن شکل و نوار آبندی  P نوار آب بند  -5

 دریچه آب بند - 316یا  304، استنلس استیل  St.37فریم نگهدارنده از ناودانی و نبشی از جنس کربن استیل  -6

 

 

 

 



کالسفاری:
  

یا دانه گیر از مهم ترین و در عین حال ساده ترین تجهیزات برای حذف مواد جامد و دانه ریز در  grit classifier کالسیفایر تصفیه فاضالب

 آبتصفیه آب می باشد. این دستگاه در صنایع مختلف کاربرد داشته و می تواند یکی از بهترین گزینه ها برای حوضچه های دانه گیری و 

تصفیه فاضالب می توان به جلوگیری از آسیب  دستگاه کالسیفایر آشامیدنی و فاضالب محسوب شود. از اصلی ترین دالیل برای استفاده از

وارد شدن به پمپ و سایر قطعات موجود در دستگاه های تصفیه اشاره نمود. به همین خاطر است که کالسیفایر اغلب در مرحله پیش تصفیه 

 .استفاده قرار می گیرد فاضالب مورد

 ساختار کالسیفاری:

 بدنه classifier از جنس کربن استیل و کامال عایق در برابر رطوبت، دما و ضربه 

 حلزونی به منظور ایجاد نیروی گریز از مرکز نوار نقاله 

 الکتروگریبکس 

گاه:نحوه کل   ی کار دست

 شود آب از دریچه ورودی وارد بدنه دستگاه می. 

 جریان نوار نقاله حلزونی موجود در داخل بدنه دستگاه باعث حرکت نوار شده و نیروی گریز از مرکز ایجاد می گردد 

 وده و از آن ذرات ریز و دانه های شن در اثر حرکت دوران نوار نقاله از آب جدا شده و به سمت خروجی دستگاه حرکت نم

 شوند خارج می

 شود آب بدون شن و ماسه و مواد آلی دانه ای شکل برای مصرف در محیط های مورد نظر آماده می. 

             

 

 

 

https://ig7.ir/category/تصفیه-آب/
https://fa.wikipedia.org/wiki/تسمه_نقاله
https://fa.wikipedia.org/wiki/تسمه_نقاله


کانیکیآشغالگیر دست    :ی و م

 

 

به کاربرد متفاوت می باشد. عمل تمیز آشغالگیری به منظور حذف مواد جامد در اندازه های مختلف بکار می رود. ابعاد مجرای شبکه آشغالگیری بسته 

شوند کردن شبکه آشغالگیر می تواند بصورت دستی و یا مکانیکی انجام شود. آشغالگیرها به دو دسته شبکه بندی ریز و شبکه بندی درشت تقسیم می 

  .ده دارندو وظیفه محافظت پمپ ها و سایر تجهیزات تصفیه خانه در مقابل مواد جامد شناور در فاضالب را بر عه

کی ساخته آشغالگیرها جهت استفاده در کانال یا در ورودی ایستگاههای پمپاژ طراحی و ساخته می شود.آشغالگیر در کانالها به دو صورت دستی و مکانی

  .می شود

که آشغالگیر  در زمانی ود . ودر آشغالگیر دستی عملیات جمع آوری آشغال بصورت دستی می باشد وبیشتر در کنار آشغالگیر مکانیکی استفاده می ش

 .گیرد مکانیکی نیاز به تعمیر داشته باشد ویا به علت قطع برق امکان استفاده از اشغالگیر مکانیکی نباشد مورد استفاده قرارمی

کانیکی  :روش کار آشغالگیر م

برای استفاده از آن به نیروی انسانی و اپراتور نیاز روش کار آشغالگیر اتوماتیک تا حد زیادی شبیه به نوع دستی می باشد، با این تفاوت که 

روش کار آشغالگیر مکانیکی به این صورت است که ابتدا باید با توجه به اندازه  .نیست و عملکرد تمام بخش ها کامال اتوماتیک صورت میگیرد

 .بهترین نوع از این تجهیزات انتخاب و نصب شوددهانه کانال عبور فاضالب، سرعت عبور سیال و همچنین میزان مواد جامد موجود در مسیر 

 

               

 

 

 

 



کلون   :هیدروسی

هیدروسیکلون یکی از تجهیزات کاربردی در تصفیه آب می باشد که با کمک نیروی گریز از مرکز و اختالف وزن و چگالی آب و ذرات 

موجود در آن، توانایی جداسازی آنها را دارا می باشد. ماسه گیر بدون نیاز به انرژی الکتریکی و تنها با کمک انرژی داینامیک قابلیت 

به همین خاطر یکی از ارزان ترین شیوه های تصفیه آب به شمار می رود. تصفیه آب و جذب ماسه با تصفیه آب داشته و 

 .میکرون می باشد را حذف کند 45درصد از ذرات جامد در آب که اندازه آنها بیش از  95هیدروسیکلون قادر است تا 

 نحوه عملکرد:

استوانه ای و یک مخزن به منظور حذف مواد جامد در آب بدون انرژی الکتریکی و فیلتر، در ساخت و طراحی هیدروسیکلون از یک 

میگیرد و دو شیر به عنوان ورودی و خروجی آب بر  مخروط استفاده شده است. مخزن استوانه ای در باال و مخروط در پایین آن قرار

 .روی مخزن استوانه و یک شیر در انتهای مخروط برای تخلیه ذرات جامد ته نشین شده استفاده شده است

مماس با مخزن استوانه ای می باشد و بعد از  Hydrocyclone نحوه عملکرد هیدروسیکلون به این صورت است که، شیر ورودی

از آن به داخل مخزن، پمپ های سانتریفیوژ در محیط فشار ایجاد می کنند. فشار وارد شده به آب باعث ایجاد چرخش  انتقال آب

قطرات آن می گردد. بخاطر چرخش سیال به مرور ذرات جامد که چگالی بیشتری از آب دارند به دیواره های بخش مخروطی منتقل 

روی گریز از مرکز باعث میشود تا هوای درون آب تخلیه شده و با افت فشار کمی میشوند. چرخش آب در داخل دستگاه و تاثیر نی

مواجه گردد. در نهایت بر اثر نیروی گریز از مرکز ذرات باقی مانده در آب به دهانه پایین مخروط منتقل شده و قطرات آب خالص به 

 .منتقل می گردد سمت باال حرکت نموده و از شیر تخلیه باالی مخزن استوانه ای به بیرون

    

 

 

 

       

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/مخزن_تحت_فشار


سیستم تصفیه آب:
  

بود اما در آینده ای نه چندان دور آب را با  آب یک سرمایه ملی است. تا بیست سال پیش مهمترین سرمایه ملی کشورها، انرژی

امروزه تاکید بر صرفه جویی نفت معاوضه خواهند کرد. آب تنها منبعی است که جایگزینی برای آن فعال وجود ندارد و به همین دلیل 

 و استفاده بهینه از منابع آبی می باشد.

 آب ها از منابع سطحی با زیر زمینی تامین می گردند که دارای خصوصیات کیفی زیر می باشند.

 آبهاي سطحي مشخصات -

 هستند.معموال آلوده به میکروارگانیسم ها  -      می باشد. 7-8این آبها حدود  pH -زالل نیستند،   -

 مواد آلی موجود در این آبها در نقاط مختلف فرق می کند. ممکن است حاوی دترجنت ها، نفت و روغن و فلزات سنگین باشند.

 های کشاورزی عبور نمایند معموال دارای نیترات و فسفات قابل توجهی هستند. اگر آبهای سطحی از زمین

 آبهاي زیرزمیني مشخصات -

 کربنات کلسیم است. که بیشترین جزء آن بی. ی معموال این آبها دارای امالح زیاد می باشندبه خاطر انحالل مواد معدن

 این آبها به دلیل وجود کلسیم و منیزیم معموال سخت هستند.

 آب چاههای کم عمق معموال آلوده به میکروارگانیسم ها است.

 و آلی کمی دارند.مواد معلق  -     دی اکسید کربن ممکن است در این آبها زیاد باشد.

این آبها حاوی آهن محلول و گاهی هم منگنز محلول هستند که وقتی آب در معرض اتمسفر قرار می گیرد در اثر اکسیده شدن 

 قهوه ای در آنها ظاهر می شوند.-توسط هوا، ذرات زرد

 یت آب خروجی بستگی دارد.روش های مختلفی برای تصفیه آب وجود دارد که روش تصفیه کامال به کیفیت آب ورودی و کیف

 در حال حاضر برای تصفیه آب های زالل  و تمیز اما با امالح محلول باال از روش اسمز معکوس استفاده می کنند.

، یک تکنولوژی است که تقریبا در هر صنعتی که احتیاج به  RO، یا به طور اختصار  (Reverse Osmosis)اسمز معکوس 

تفکیک مواد حل شده از حالل باشد از جمله کشاورزی، تجهیزات پزشکی و صنایع دارویی، نیروگاه ها و تمامی صنایع مورد استفاده 

 قرار می گیرد.  

نمک زدایی آب دریا و حتی بهبود مزه آب از این فرآیند در تصفیه آب های صنعتی و هم چنین تهیه آب آشامیدنی از طریق 

 طریق حذف آلودگیهای مضر، مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 

 

 مشخصات فنی ممبران:

 



               اسمز معکوس:    

 و ... کاربرد دارد. مناسب برای دیگ های بخار، صنایع دارویی ،های با حداقل امالحهمچنین تولید آب  برای شیرین سازی  آب های شور و تهیه آب شرب  و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  :و سختی گیر فیلتر شنی و کربنی

برای حذف کدورت و ذرات معلق باقیمانده در فرآیند تصفیه آب یا فاضالب ، برای پیش تصفیه سیستم اسمز معکوس ، برای زالل سازی بیشتر 

پساب تصفیه شده برای آبیاری فضای سبز ، به دلیل جلوگیری از گرفتگی تجهیزات آبیاری بارانی یا قطره آب تصفیه شده ، و  همچنین برای 

 ای، از فیلتر شنی استفاده  می گردد.

 برای حذف مواد آلی غیر قابل تجزیه، رنگ بو، مواد سمی و کلر از فیلتر کربنی می توان استفاده کرد.

 صنعتی از سختی گیر استفاده می گردد.یرای کاهش و حذف سختی از آب های 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و عمودی فیلتر شنی  اهی افقی                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 متر مکعب رب ساعت 250افقی: ظرفیت فیلتر شنی  

 متر مکعب رب ساعت 36عمودی: ظرفیت فیلتر شنی  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       Water is life …                          

        Life is good ...   
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