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دربـــــــاره شــــرکــــت  فـــــــامـــــــكــــــو

شركت فن آوران آریا محور )فامكو( در سال 1376، با هدف یكپارچه سازی، ساماندهی وارتقای خدمات تامین 
كاال در زمینه تجهیزات اساسی صنایع بنا نهاده شد.

فامكــو، ارائــه مشــاوره فنی پیش از فــروش، اعزام كارگروه متخصص جهت برگزاری جلســات مهندســی و نیز 
بازدید از كارخانه، تامین تجهیزات از معتبرترین برندهای بین المللی، ارائه گواهینامه های استاندارد تجهیزات، 
بازدید از كاالی در حال ســاخت در كارخانه مادر و انجام تســت عملكرد كارخانه)FAT(، انجام تســت عملكرد 
ســایت)SAT(، گارانتــی، بیمه، حمل، نصب، پیش راه اندازی و راه انــدازی تجهیزات، خدمات پس از فروش 

مسئوالنه، تعمیرات، تامین قطعات یدكی، راه اندازی،...بخشی از خدمات است. 
 OHSAS 180001,ISO 14001,ISOفامكــو برای ارتقاء كیفیت خدمت رســانی، از اســتانداردهای بین المللــی

9001 پیروی نموده و خط مشی خود را بر پایه اركان زیر استوار نموده است:
 تالش بی پایان برای بهبود كیفیت خدمات	 
تالش بی پایان برای رضایت مندی كارفرما	 
تالش بی پایان جهت دانش افزایی و آموزش مستمر كاركنان	 
 ارائه خدمات در چارچوب برنامه زمان بندی	 

فامكو در دو دهه تالش بی وقفه، ضمن به خدمت گرفتن پرسنل كارآزموده و تربیت متخصصان بی مانند، 
با ایجاد 17 كارگروه تخصصی، خدمات رسانی به صنایع مختلف كشور از قبیل نفت، گاز و پتروشیمی، هوافضا، 
صنایع ریلی و راه آهن، كشــتی ســازی، خودروسازی، فوالد، سیمان، كاشــی و سرامیك، كشاورزی، غذایی و 

دارویی، آب و فاضالب... را در دستور كار خود قرار داده است.
فامكو پیشــرو در ارائه خدمات نوین، از طریق جامع ترین وب ســایت تامین تجهیزات صنعتی كشور، خدمات 
الكترونیــك خــود را بــه كارفرمایان محتــرم ارائه می دهد؛ دریافــت اطالعات فنی، دریافت كاتالوگ، مشــاوره 

آنالین، اطالع از قیمت تجهیز موردنیاز، دریافت اسناد فنی تجهیزات و ....بخشی از این خدمت است.
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       بخش اول : شرح فعالیت 

الف: شرح انواع فعالیت
1. ساخت انواع مخازن اتمسفر یک  صنعتی قابل استفاده در صنایع پتروشیمی ،   نیروگاهها و ... بر اساس استانداردهای  

ASME-DIN-BS
2. ساخت انواع مخازن تحت فشار صنعتی مورد استفاده در كلیه صنایع از قبیل آب و فاضالب، نفت،  پتروشیمی، سیمان،  

ASME-DIN-BS  نیروگاهها و صنایع جانبی و كارخانجات تولیدی و صنعتی بر اساس استانداردهای

ب( طراحی .ساخت و نصب سیستم های تهویه آب شهری و صنعتی و مجموعه های ورزشی
1. فیلترهای شنی تحت فشار با بستر شن سیلیس متبلور جهت حذف مواد  معلق موجود در آب بر اساس استانداردهای 

معتبر جهانی 
2. فیلتر های كربن اكتیو جهت حذف طعم و بوی نا مطبوع و رنگ آب

3. مخازن ته نشینی اولیه و ثانویه جهت ته نشین نمودن مواد معلق 
4. تزریق كننده های مواد شیمیایی . همزن های سریع و فلو كال تور جهت عمل انعقاد و لخته سازی

5. دستگا های سختی گیر با استفاده از رزین كا تیونی و آنیونی  جهت حذف مواد محلول در آب
6. دستگاه دی اریتور حرارتی و دی گازر جهت حذف كلیه گاز های محلول در آب 
7. انواع مخازن  ذخیره سوخت و آب  و مخازن زمینی  هوایی و مخازن دو جداره

8. مخازن ذخیره تحت فشار آب و هوا در ظرفیتهای مختلف
9. انواع منابع آبگرم كوئلدار و مبدل های حرارتی در ظرفیت های مختلف 

ج( طراحی ،  ساخت و نصب سیستم های  تصفیه پساب  صنعتی و شهری 
1. شبكه آشغالگیر دستی و سیستم چربی گیر

2. دستگاه هواده مكانیكی شامل هواده ثابت و متحرک و سیستم هواده عمقی با بلوتر
3. سیستم تلغیظ كننده و لجن روبهای مكانیكی ) پل دار(

4. ساخت انواع پكیج های تصفیه پساب صنعتی و انسانی
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      بخش دوم : لیست برخی از پروژه  های اجرا شده توسط گروه صنعتی فامكو
الف( مخازن صنعتی :

1. ساخت شش دستگاه مخزن تحت فشار در ابعاد مختلف به وزن 16000 كیلوگرم بر طبق ASME  جهت پروژه پارس جنوبی 
)عسلویه( شركت مسبا

2. ساخت یک دستگاه مخزن اتمسفریک و دو مخزن تحت فشار ) مخازن بویلر های كمكی نیرو گاه ی سهند ( به وزن 8000 
كیلوگرم بر طبق استانداردASME   جهت شركت مسبا

3. ساخت دو دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده از جنس استنلس استیل بر طبق استانداردASME  شركت ایران خودرو
4. ساخت دو دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده بر طبق استاندارد ASME ایران خودرو دیزل

ASME شركت انرژی پیشگام وابسته به سازمان  5. ساخت سه  دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده بر طبق استاندارد 
انرژی اتمی اصفهان

6. ساخت هشت دستگاه فیلتر شنی تصفیه آب بر طبق استانداردASME  فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره(
7. ساخت هشت دستگاه مخزن ذخیره  سوخت اتمسفریک  بر طبق استاندارد  bs فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره(

8. ساخت پنج دستگاه منبع آب هوایی به ظرفیت 50 و 100 متر مكعب بر طبق استاندارد bs  جهت طرح توسعه نیشكر سایت 
امیر كبیر و دعبل خزایی و شعیبه

9. ساخت  یک دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده بر طبق استاندارد ASME شركت پتروشیمی شیراز
10. ساخت سه دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده بر طبق استاندارد ASME شركت های راهبران آب شرب ایران و شركت 

شیشه قزوین
11. ساخت شش دستگاه مخزن ذخیره سیكلوپنتان بر طبق استاندارد  DIN بصورت دو جداره جهت شركتهای یخچال سازی 

12. ساخت پانزده دستگاه مخزن ذخیره سوخت اتمسفریک بر طبق استاندارد BS  شركت كرمان موتور
GAZ FILTER SEPARATOR  ) نیروگاه سهند( با وزن 5000 كیلوگرم بر طبق  13. ساخت دو دستگاه مخزن تحت فشار 

 ASME استاندارد
14. ساخت  چهار دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده بر طبق استاندارد به وزن 6500 كیلوگرم  شركت  پتروشیمی كرمانشاه 

)شركت هوایار(
15. ساخت  شش دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده بر طبق استاندارد به وزن 12300 كیلوگرم شركت فالق صنعت )شركت 

هواسان(
16. ساخت  شش دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده بر طبق استاندارد شركت زمزم اصفهان )شركت هواسان(

17. ساخت یازده دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده بر طبق استاندارد به وزن 12300 كیلوگرم شركت سیمان غرب )شركت 
هوایار(

18. ساخت شانزده دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده بر طبق استاندارد به وزن 11000 كیلومتر شركت سیمان ممتازان ) 
شركت هوا البرز تهران  (

19. ساخت چهارده  دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده بر طبق استاندارد شركت  سیمان سپاهان )شركت هوایار(
20. ساخت سه  دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده بر طبق استانداردشركت سیمان زابل )شركت هوایار(

21. ساخت  نوزده دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده بر طبق استاندارد شركت سیمان آذر آبادگان خوی  )شركت هوایار(
22. ساخت دو دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده بر طبق استانداردشركت سیمان شهر كرد )شركت هوایار(

23. ساخت یازده دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده در ظرفیت های مختلف بر طبق استاندارد شركت توگا )شركت هوایار(
24. ساخت یازده دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده در ظرفیت 18000 لیتر بر طبق استاندارد شركت توگا  )شركت هوایار(

25. ساخت دو دستگاه مخزن فرآیند قیر به وزن 42000 كیلو گرم بر طبق استاندارد شركت صنایع شنی آكام
26. ساخت شش دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده  از جنس استنلس استیل بر طبق استاندارد شركت زاب سان )شركت هوایار(
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27. ساخت شش دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده  8000 لیتر بر طبق استاندارد شركت توگا )شركت هوایار(
28. ساخت دو  دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده  به ظرفیت 2000 لیتر با فشار 40barبر طبق استاندارد )شركت تهران 

كمپرسور(
29. ساخت یک دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده به ظرفیت 2000 لیتر طبق استاندارد شركت زریاب )شركت پیشرو مدار(
30. ساخت دو دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده به ظرفیت 2000& 1000 لیتر بر طبق استاندارد سازمان نماد كوثر )شركت 

هوایار(

31. ساخت یک دستگاه SURGE TANK به ظرفیت 6000 لیتر با فشار bar 30  بر طبق استاندارد) شركت هوا تجهیز (

ب( تاسیسات تصفیه خانه آب و فا ضالب :
1. تاسیسات تصفیه خانه آب شركت نوشابه سازی ارم نوش تهران 

2.  تاسیسات تصفیه خانه آب شركت بهنوش ایران و بهنوش ستاره تهران
3. تاسیسات تصفیه خانه آب شركت نوشابه سازی آبهای معدنی دماوند

4. تاسیسات تصفیه خانه آب شركت نوشابه سازی كوالک سهند تبریز
5. تاسیسات تصفیه خانه آب شركت نوشابه سازی كیمیا كوال ایرانشهر

6. تاسیسات تصفیه خانه آب شركت  نوشابه سازی دریا كوالک خرم آباد
7. تاسیسات تصفیه خانه آ ب شركت نوشابه سازی 1042 كرمانشاه

8. تاسیسات تصفیه خانه آ ب شركت نوشابه سازی كوالک غرب ایالم
9. فیلترهای تصفیه آب استخر پارک آبی آزادگان تهران

10. تاسیسات تصفیه استخر ارگ جدید بم
11. تاسیسات تصفیه پساب انسانی واقع در جزیره كیش، خارک، رامسر، ساری و ...

12. فیلترهای تصفیه آب  شهرهای اهواز، خرمشهر، آبادان، بوشهر، اراک، زابل، بندرعباس، سنندج ...
13. تاسیسات تصفیه استخر سازمان تربیت بدنی شهرهای اراک، زنجان، بندرعباس، ساوه، تهران، ساری، نوشهر ...

14. تاسیسات تصفیه استخر مجموعه ورزشی آبعلی، مجموعه ورزشی فرهنگیان تهران، مجموعه ورزشی همدان، مجموعه 
ورزشی بهاباد یزد، مجموعه ورزشی دانشگاه علوم پزشكی تهران و مجموعه ورزشی معلولین و جانبازان زاهدان و مجموعه 

ورزشی آقای برزی) اسالمشهر (
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     مراحل تصفیه در فاضالب
تصفیه اولیه	 

تصفیه ثانویه	 
تصفیه نهایی	 
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تصفیه اولیه:
از فاضالب و یا آماده سازی فاضالب جهت ورود به قسمت تصفیه  تصفیه اولیه فاضالب شامل حذف مواد جامد معلق 

ثانویه می باشد. بخش ها مختلف تصفیه اولیه عبارتند از : 
1- آشغالگیری،
2- ته نشینی،

3- شناورسازی،
4- خنثی سازی و متعادلسازی. 

 

آشغالگیر :
ی بسته به كاربرد متفاوت  به منظور حذف مواد جامد در اندازه های مختلف بكار می رود. ابعاد مجرای شبكه آشغالگیر
می باشد. عمل تمیز كردن شبكه آشغالگیر می تواند بصورت دستی و یا مكانیكی انجام شود. آشغالگیرها به دو دسته شبكه 
بندی ریز و شبكه بندی درشت تقسیم می شوند و وظیفه محافظت پمپ ها و سایر تجهیزات تصفیه خانه در مقابل مواد 

جامد شناور در فاضالب را بر عهده دارند. 
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 ته نشینی  :
به منظور جداسازی ذرات شناور در فاضالب با استفاده از اختالف چگالی میان ذرات با جریان فاضالب بكار می رود. ته نشینی 

در یک و یا چند بخش از تصفیه خانه از قبیل :
1- مخازن دانه گیری

2- ته نشینی اولیه كه قبل از تصفیه بیولوژیک قرار دارد و مواد جامد را جدا می سازد .
سازد٬  می  جدا  فاضالب  از  را  شده  تولید  بیولوژیک  لجن  و  داشته  قرار  بیولوژیكی  تصفیه  از  بعد  كه  ثانویه  نشینی  ته   -3

استفاده می شود. 

نمونه هاي از حوضچه های ته نشینی :

بخش های مختلف استخر ته نشینی با لجن روبی ثقلی
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شناورسازی :
 به منظور جداسازی ذرات با چگالی پایین از فاضالب بكار می رود. عمل جداسازی از طریق واردكردن حبابهای هوا به داخل 
فاز مایع انجام می شود. فاز مایع تحت فشاری بین 2 تا 4 اتمسفر قرار گرفته و سپس هوا تا حد اشباع در آن حل می شود. 
در ادامه فشار این محلول از طریق عبور از یک شیرفشارشكن به حد فشار اتمسفر می رسد. در نتیجه مقداری از هوای محلول 
تمایل به جدا شدن از فاز مایع پیدا می كند. ذرات جامد و یا مایع توسط هوای جدا شونده از فاز مایع به سطح مایع آمده 

و بر روی آن شناور می شوند. 

خنثی سازی : 
در برخی از قسمتهای تصفیه خانه كاربرد دارد. از جمله: 

1- قبل از تخلیه آب تصفیه شده به محیط زیست. چراكه حیات موجودات آبزی به شدت نسبت به تغییرات 
هرچند ناچیز pH محیط از عدد 7 به شدت وابسته است.

نگه   8.5 تا   6.5 بین  محیط   pH بیولوژیک  تصفیه  عمل  انجام  برای  بیولوژیک  تصفیه  شروع  از  قبل   -2  
افزودن  با  را  نماید. عمل خنثی سازی  را تضمین  بیولوژیكی محتویات فاضالب  تا حیات  داشته می شود 

اسید یا باز به جریان قلیایی یا اسیدی فاضالب می توان انجام داد.   
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  تصفیه ثانویه :
عبارت تصفیه ثانویه به تمامی فرایندهای تصفیه بیولوژیكی انجام شده در تصفیه خانه اعم از هوازی و غیرهوازی اطالق 

میشود. روشهای رایج در تصفیه ثانویه فاضالب عبارتند از: 
1- روش لجن فعال.

2- هوادهی ممتد.
3- الگونهای هوادهی. 

4- استخرهای متعادلسازی.

5- تصفیه بی هوا.

روش لجن فعال : 
بصورت یک فرایند پیوسته و با بازگشت مجدد لجن بیولوژیک شناخته می شود. سیستم لجن فعال از سه بخش اصلی 

تشكیل یافته است.
 1- یک راكتور كه در آن میكروارگانیسم های موجود در فاضالب بصورت معلق و در معرض هوادهی قرار دارند.

 2- جداسازی فاز جامد از مایع كه معموال در یک تانک جداسازی انجام می شود.
 3- یک سیستم برگشتی برای بازگرداندن مواد جامد جدا شده از فاز مایع در تانک جداسازی به راكتور. ویژگی مهم روش 
لجن فعال شكل گیری مواد جامد لخته شده و قابل ته نشینی است كه این مواد در تانكهای ته نشینی از فاضالب جدا       

می شوند. 
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: )Extended( هوادهی ممتد
 شبیه روش لجن فعال متعارف بوده اما از جهاتی با آن متفاوت است. ایده اصلی در این روش كه آنرا از روش لجن فعال 
متعارف متمایز می كند، به حداقل رساندن میزان لجن اضافی تولید شده می باشد. این امر از طریق افزایش زمان ماند 

تامین می شود. بنابراین حجم راكتورها در این روش از حجم راكتورهای الزم برای روش لجن فعال بزرگتر است. 

الگونهای هوادهی : 
حوضهایی با عمق 1.5 تا 4.5 متر هستند كه در آنها اكسیژن دهی به كمک واحدهای هوادهی انجام می شود. جریان در 

الگنهای هوادهی بصورت یكطرفه بوده و لجن دوباره به آن بازنمی گردد. 

استخرهای متعادلسازی :
 از هیچ تجهیزی جهت هوادهی استفاده نمی كنند. اكسیژن مورد نیاز این استخرها از طریق هوای عبوری از سطح فاضالب و 
نیز جلبكها كه با انجام عمل سنتز اكسیژن تولید می كنند، تامین می شود. استفاده از این روش زمانی امكان پذیر است كه 

مساحت زیاد زمین با قیمت پایین در دسترس بوده و كیفیت مطلوب پساب تصفیه شده چندان باال نباشد. 
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تصفیه بی هوازی :
 عالوه بر تصفیه فاضالب در هضم لجن نیز بكار می رود. این فرایند شامل دومرحله است :

 1- تخمیر اسید.
لی و عمدتا اسید استیک می شكنند. در مرحله تخمیر متان،  لی به اسیدهای آ  2- تخمیر متان. در مرحله تخمیر اسید، مواد آ

لی را به متان، دی اكسیدكربن و یک اسید با زنجیره كربن كوتاهتر تبدیل می كنند. میكروارگانیسمهای متان اسیدهای آ
 روش تصفیه بی هوازی به دلیل اینكه از هیچ تجهیزی استفاده نمی كند، روشی ارزان است. از طرف دیگر زمان ماند مورد 
       H2S نیاز آن در مقایسه روشهای هوازی بسیار بیشتر است. بوی بد حاصل از فرایند بی هوازی، كه عمدتا ناشی از تولید

می باشد، سبب شده تا استفاده از این روش بخصوص در مناطق شهری با محدودیت مواجه شود . 

تصفیه نهایی :
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آنچه در قسمت  از  باالتر  كیفیت  با  به پساب تصفیه شده  منظور دستیابی  به  كه  فرایندهایی است  نهایی شامل  تصفیه 
تصفیه ثانویه انجام می شود، اعمال می گردد. در این بخش به برخی از روشهای معمول در تصفیه نهایی اشاره می شود. 
كلرزنی روشی است كه بصورت گسترده در تصفیه فاضالبهای شهری و صنعتی بكار می رود. برخی صنایع كه می بایست 
پسابهای خود را قبل از تخلیه به محیط تصفیه كنند، عبارتند از : كنسروسازی، لبنیات، كاغذ، نساجی، پتروشیمی و فلزی. 

عمده دالیل كلرزنی پساب عبارتند از:

1- گندزدایی، به دلیل ظرفیت باالی اكسیدكنندگی كلر ،رشد باكتریها و جلبكها را متوقف ساخته و از بین می برد.
 . BOD 2- كاهش

3- حذف یا كاهش رنگ و بوی پساب. 
4- اكسایش یونهای فلزی.

5- اكسایش سیانیدها به مواد بی ضرر. 

خواص میكروب كشی تشعشعات ناشی از پرتو فرابنفش سبب شده تا از بدو آشنایی با آن در اوایل قرن بیستم، كاربردهای 
از اشعه فرابنفش استفاده گردید. در صورت  بار در دهه 90 میالدی  اولین  از فاضالب  بیابد. برای گندزدایی  گسترده ای 
استفاده از شدت مناسب پرتوهای تابیده شده، تشعشع فرابنفش قابلیت كشتن ویروسها و باكتریهای موجود در فاضالب 

را بدون تولید مواد خطرناک دیگر را دارد. 
سیستمهای كربن فعال یكی دیگر از روشهای معمول در حذف مواد ارگانیک عامل ایجاد رنگ و بو در تصفیه خانه های آب 
لی بر روی سطح  می باشد. وقتی كه این مواد در تماس سطحی با كربن فعال قرار می گیرند، الیه ای از مولكولهای این مواد آ

. كربن به دلیل عدم تعادل نیرویی بین مولكولهای سطح كربن، انباشته می شود 

فرآوری و دفع لجن :
در مراحل مختلف تصفیه مقادیری لجن تولید می شود كه می بایست آنها را به طریق مناسبی دفع نمود. هضم هوازی و بی 
هوازی، تغلیظ لجن، استفاده از فیلترهای تحت فشار، تغلیظ به روش گریز از مركز، بسترهای خشک كننده لجن و سوزاندن 

لجن راههای موجود برای دفع لجن می باشد. 
هوادهی                طوالنی  مدت  برای  خانه  تصفیه  مختلف  قسمتهای  در  شده  تولید  لجن  آن  در  كه  است  فرایندی  هوازی  هضم 
این  بر  هوازی  بی  هضم  شود.  می  دفع  بعدی  مراحل  در  كه  است  لجنی  میزان  كاهش  هوازی  هضم  از  هدف  شود.  می 
واقعیت استوار است كه اگر لجن ته نشین شده برای مدتی در یک تانک در بسته نگهداری شود، به مایع و گازی كه عمدتا 

شامل متان است تبدیل می شود. 
از  آن  در  كه  گرانشی؛  سیستم  طریق  از  امر  این  باشد.  می  لجن  فرآوری  در  متداول  و  ابتدایی  روشهای  از  یكی  لجن  تغلیظ 

تانكهای استوانه ای مجهز به چنگک دوار استفاده می شود.
از مركز به طور گسترده استفاده           از روش گریز  یا جداسازی،  آبكی و  تغلیظ مواد  با چگالی متفاوت،  برای جداسازی مایعات 
می شود. در یک واحد گریز از مركز، لجن جامد بوسیله نیروی گریز از مركز به دیواره داخلی یک محفظه استوانه ای كه توسط 
الكتروموتور به چرخش در می آید، فشرده شده و سپس از طریق یک تسمه نقاله از دستگاه خارج می شود. مایعی كه لجن 

از آن گرفته شده نیز از سمت دیگر دستگاه خارج می شود. 
خشک كردن لجن بر روی بسترهای شنی بوسیله جریان هوا یكی از روشهای اقتصادی جهت آبگیری از لجن می باشد. این 
انجام            مكانیزم  دو  توسط  لجن  از  آبگیری  باشد.  می  استفاده  قابل  صنعتی  و  شهری  كوچک  های  خانه  تصفیه  برای  روش 

می شود.
1- جذب سطحی آب به داخل بستر شنی .

 2- تبخیر آب. عملی بودن این روش منوط به دسترسی ارزان به سطح وسیعی از زمین و نیز آب و هوای مناسب ) آب و هوای 
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گرم و خشک( می باشد. 
لی به مواد اكسید شده یعنی دی اكسیدكربن ، خاكستر و آب می باشد. سوزاندن لجن  سوزاندن لجن شامل تبدیل مواد آ
عمدتا در تصفیه خانه های با ظرفیت متوسط به باال كه از انتخابهای محدودی جهت دفع لجن برخوردارند، انجام می شود. 

لجن قبل از سوزانده شدن معموال نیازی به انجام عملیات تثبیت لجن ندارد . 

: ) ..…,SBR, UASB ( روشهای جدید در تصفیه فاضالب
 SBR واحد

واحد SBR از یک راكتور پر و خالی شونده تشكیل شده كه در آن اختالط كامل صورت می گیرد و عالوه بر آن هوادهی و ته 
نشینی كه بعد از مرحله واكنش می باشد،در یک تانک انجام می شود. در تمام سیستمهای SBR عمل تصفیه در قالب 5 

مرحله ای كه در ادامه می آید، بصورت متوالی انجام می شود.

1- پرشدن.
2- واكنش)هوادهی(.

3- ته نشینی.
4- تخلیه. 

5- آزاد.

در طی مرحله پرشدن، فاضالب به سیستم وارد می شود. در طی فرایند پر شدن سطح مایع موجود در راكتور از 75درصد 
در انتهای مرحله آزاد به 100درصد می رسد. در خالل پرشدن، محتویات راكتور در حال مخلوط شدن و یا مخلوط و هوادهی 

شدن توامان هستند تا به واكنشهای بیولوژیكی در حال انجام در داخل راكتور سرعت ببخشند. 
لی موجود در فاضالب انجام می شود.  لی تحت شرایط كنترل شده محیطی بر روی مواد آ در طی فرایند واكنش، واكنشهای آ

در طی فرایند ته نشینی، مواد جامد تحت شرایط سكون شروع به ته نشینی می كنند و نتیجه آن پساب تصفیه شده ایست 
كه آماده تخلیه از سیستم SBR است. 

پساب تصفیه شده در طی مرحله تخلیه از سیستم خارج می شود. برای تخلیه پساب تصفیه شده از مكانیزمهای متعددی از 
جمله دریچه های سرریز می توان استفاده نمود. 

مرحله آزاد در یک سیستم SBR كه از چند تانک استفاده می كند، زمان الزم را برای پرشدن یک تانک قبل از اینكه مرحله 
 SBR از سیستم  اینكه این مرحله چندان ضروری نیست، گاهی  بعدی )واكنش( شروع شود، فراهم می سازد. به دلیل 

حذف می شود. 
در مورد فاضالبهای با جریان دائمی، حداقل به 2 تانک نیاز است تا زمانی كه یک تانک در حال پرشدن است، تانک دیگر 

در حال انجام مرحله تصفیه باشد. 

 UASB 2-6- واحد
یكی از پیشرفت های قابل توجه در تكنولوژی مربوط به سیستمهای تصفیه بی هوازی راكتور UASB می باشد كه در اواخر 
دهه 70 میالدی در هلند شكل گرفت. در این فرایند، فاضالب از انتهای راكتور UASB وارد آن شده و از میان واحد روكش 
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لجن به سمت باال جریان پیدا می كند. اجزای اصلی راكتور UASB سیستم توزیع فاضالب ورودی، جداكننده فازگاز از جامد 
و طرح خروج پساب تصفیه شده می باشد. 

ویژگی اصلی سیستمهای UASB كه به آن این امكان را می دهد تا در مقایسه با سایر فرایندهای بی هوازی از فاضالب با 
بار COD بسیارباالتری استفاده كند، تولید لجن به صورت گرانوله می باشد. تولید لجن بصورت دانه دانه در سیستمهای 

UASB به چندماه زمان احتیاج دارد كه این زمان را با برخی افزودنی ها به آن، می توان كاهش داد. 

پیوست :

 BOD
لی قابل تجزیه در حجم معینی از فاضالب، به روش هوازی.  میزان اكسیژن مورد نیاز جهت اكسید كردن مواد آ

COD
با  شیمیایی  صورت  به  تواند  می  كه  فاضالب  از  معینی  حجم  در  موجود  لی  آ مواد  اكسیدكردن  جهت  الزم  اكسیژن  مقدار 

استفاده از دی كرومات محلول در اسید اكسید شود. 

 TOC
لی موجود در یک نمونه فاضالب آبدار.  تمام مقدار كربن آ

 TS
تمام ذرات جامد موجود در فاضالب از ذرات درشت تا ذرات ریز كلوییدی. 

 TDS
مواد جامدی كه متشكل از ذرات كلوییدی و مواد محلول در فاضالب بوده و از میان فیلتر عبور می كنند. 

 TVS
مواد جامدی كه در طی سوزاندن TS فاضالب بخار شده و از بین می روند. 

 VSS
مواد جامدی كه در طی سوزاندن TSS فاضالب بخار شده و از بین می روند.
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نمایی از یک سیستم صافی چكنده

انواع قطعات پالستیكی  تهیه شده برای صافی چكنده
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طبقه بندی صافی های چكنده از نظر شكل ساختمانی چكنده



17

نمایی از ساخت تصفیه خانه فاضالب استان ایالم



18

حوضچه های جاروبكی 

حوضچه های ته نشینی اولیه
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پروژه تصویه فاضالب ایالم2

پل های دوار ساخته شده توسط شركت فامكو



20

حوضچه های ته نشینی ثانویه فاضالب بندر عباس

حوضچه های ته نشینی ثانویه



21

حوضچه های جاروبكی 

دانه گیرهای ساخته شده در شركت فامكو



22

دریچه های تخلیه ثقلی گلهای ته نشینی

سیفون های مركزی ساخته شده در فامكو متعلق به تصقیه خانه برج میالد
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میكسر های معلق سازی شركت الستیك سازی بارز

میكسر های معلق سازی شركت الستیك سازی بارز 2
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آشغال گیرهای سطحی حوضچه ای ساخت شركت فامكو

آشغال گیرهای لبه ای حوضچه ای ته نشینی ساخت شركت فامكو
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حوضچه های بتنی ساخته شده توسط شركت فامكو

حوضچه های ته نشینی



26

چرخ های حمال پلهای دوار ساخته شده توسط شركت فامكو

پروژه تصویه فاضالب ایالم
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میكسر های معلق سازی شركت الستیك سازی بارز 3

مخازن آب شیرین كن



28

پاروهای جمع كننده كف روی حوضچه ها

مخزن هوایی آب شیرین كن
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یادداشت


