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 قیمت ، خرید و ویژگی های پکیج تصفیه فاضالب : انواع ، طراحی ،   فاضالب هیتصف جیپک

 

 چیست  پکیج تصفیه فاضالب

 یج تصفیه فاضالبپک طراحی

 pdf فاضالب هیتصف جیپک

 تولید کننده پکیج تصفیه فاضالب سازنده و  شرکتهای

 انواع پکیج تصفیه فاضالب

 ویژگی های پکیج تصفیه فاضالب 

 قیمت پکیج تصفیه فاضالب 

 خرید پکیج تصفیه فاضالب 

 فاضالب هیتصف پکیج

 Package Plant for) فاضالب  ه یتصف  پکیج   ی، ساخت و راه انداز  یطراحمتخصص در  شرکت سپاهان پاالیش

Wastewater Treatment)  .است 

 

کمک   وکارخانجات  عیو صنا مراکز دولتی به  سپاهان پاالیش ارتقا داد.  یدنیآب آشام ای یفرآور یتوان به استانداردها  ی را م فاضالب

جامد   کاهش است ، کاهش داده و پساب و مواد زائد رقابلیغ  یا ندهیکه به طور فزا یعیخود را به منابع طب ی کند تا وابستگ یم

 .ردیمختلف مورد استفاده مجدد قرار گ یکاربردها یتواند برا یکنند که م  دیتول ستیز طیمح یسالم برا

 

فاضالب قرار  هیتصف یبرا مکانهای مختلفخود را به طور کامل در  فاضالب  هیتصف یندهایفرآقادر است   شرکت سپاهان پاالیش

 دهد.  

 چیست ؟   فاضالب هیتصف پکیج

به صورت خودکار و فاضالب است که  هیتصف یکامالً مستقل برا ستمیس کی تصفیه فاضالب چیست ؟ پکیج تصفیه فاضالبپکیج 

 :    دهدبایستی ترکیبی از اجزاء و عناصر زیر در یک مخزن خارجی قرار و   انسانی کار می کند، بدون دخالت 

 ته نشینی و زاللی اولیه و نهایی  شامل

 . یکاف یکیولوژیب تصفیه 

https://sepahanpalayesh.com/
https://sepahanpalayesh.com/idustrial-human-wastewater-treatment/


 

https://sepahanpalayesh.com 

 ماه.   3حداقل  حاًیلجن ، ترج رهیذخ

 (. ازی)در صورت ن یینها ینیلجن از ته نش رداندنبازگ

 . "آماده شروع"داده شود  لیتحو

   .  قابل حمل و نقل کامالً 

 یج تصفیه فاضالبپک طراحی

بر طبق    فاضالب در ایران شرکتهای سازنده و تولید کننده پکیج تصفیه  فرآیند طراحی پکیج تصفیه فاضالب اصوال توسط 

 اصول زیر انجام می گردد ، این فرآیند طراحی پکیج تصفیه فاضالب عبارت است از : 

 یی ایمیو مواد ش ی، مصرف انرژ (جرمحجم )شامل تعادل  ندیفرآ انینمودار جر 

 برنامه ریزی طرح مفهومی

 (یو خروج یورود یها ستی، ابزار ، موتور و ل ری، ش لوله،  زاتیمربوطه )تجه یها ستیشامل ل قیو ابزار دق یلوله کش ینمودارها

 ارائه شده  زاتیتجه  یو اقتصاد  یفن ی ابیو ارز زاتیداده تجه یبرگه ها

PLC 

 ( رهیو غ  پکیج ی، کتابچه راهنما یطراح ی)مبان  یاسناد فن

 و آموزش  ی، راه انداز برنامه ریزیخدمات 

 یطراح یِنظارت و بررس

 یی ایمیو مواد ش یدر انرژ ییاز نظر صرفه جو ندیفرآ یساز نهیبه

 فاضالب هیتصفپکیج  یانداز راه

 ی ات یعمل یها نهیبودجه پروژه شامل هز برآورد

مد نظر قرار  طراحی پکیج تصفیه فاضالبمعموالً این فرآیند را برای  شرکت سازنده حرفه ای پکیج تصفیه فاضالبیک 

 می دهد.  

 اجزاء پکیج تصفیه فاضالب

 

 (balance tankمخزن تعادل )

دما به اندازه   ای ، مقاومت  بیترک  ای متفاوت باشد  اریفاضالب بس انیجر زانیشود که م ی استفاده م یمخازن متعادل کننده در موارد

 متفاوت باشد.  یکاف 

https://sepahanpalayesh.com/
https://sepahanpalayesh.com/idustrial-human-wastewater-treatment/
https://sepahanpalayesh.com/idustrial-human-wastewater-treatment/
https://sepahanpalayesh.com/idustrial-human-wastewater-treatment/


 

https://sepahanpalayesh.com 

 (Bioreactor Tank)  مخزن بیورآکتور 

 

 ( Clarifier Tank) مخزن کالریفایر

همه مخازن   باًیاست. تقر ازین کالریفایرداشته باشد ، به مواد  یشتریغلظت ب فاضالبکه مواد جامد معلق موجود در  یدرصورت

بر اساس اصل جاذبه  مخزن کالریفایر.  هستند یلیمستط  یگاه ا ی یا ره یدا یکننده ها( با طراح هیخانه ها )تصف هی تصف یرسوبگذار

 کند.  ی کار م

 ( Chlorine Tankمخزن کلر )

  ای  می سد تیپوکلریه عیکلر مانند محلول ما بیترک کیبه عنوان  ا ی)گاز(   عنصر کلرفاضالب به عنوان   یتوان در ضد عفون یکلر را م

 جامد استفاده کرد. میکلس تیپوکلریه

 (Blowersدمنده ها )

شود. آنها مواد جامد را به حالت معلق   یاستفاده م یهواز سیستم تیلجن فعال و تقو پکیج های در  هیتهو یاز دمنده ها معموالً برا

 مناسب کامالً الزم است. تصفیه ستمیاکوس کی  یدارند ، که برا یم شن و ماسه هوا نگه  یدر کانال ها و در اتاق ها

 ( Switchboardتابلو برق )

 

 انواع پکیج های تصفیه فاضالب 

 فاضالب هیتصف  پکیج های اصلینوع  4

 نجایاست. در ا یمناسب ضرور  فاضالب  هیتصفپکیج    خرید،   نیباشد. بنابرا رانگریتواند و ی، م مناسب فاضالب  ه یعدم تصف

 :  آورده شده است فاضالب  ه یتصف  نوع پکیجچهار  

 Effluent Treatment Plants   - (ETPپساب ) هیتصف پکیج های. 1

  نیشود. چن یاستفاده م  یی و دارو ییایمیش عیدر صنا شروی پ  ی شرکت هاکه توسط  انواع پکیج های تصفیه فاضالب یکی از

 پکیج تصفیه فاضالب کنند. یاستفاده م  ی و سم یسم ریغ   ییایمیآب و حذف مواد ش هیتصف یبرا هیاز روش تصف یی شرکت ها

ETP  سیستم تصفیه فاضالب کند.   یکمک م ستیز طیدر حفاظت از مح  ETP یفاضالب و پساب ها هیاست که تصف یی جا  

خشک  یاز روشها ETP  پساب  تصفیهپکیج دارد.  یها و پساب ها بستگ  ندهیساخت داروها ، به آال درشود.  ی انجام م یصنعت

 یها  ستمیساست.  یضرور یبردن هرگونه آلودگ نیاز ب یبرا زیپساب ن هیکند. تصف یپساب استفاده م  هیدر تصف ریکردن و تبخ

  ی، م هیقابل تجز ینصب شده اند. در صورت حل نشدن به موقع مواد آل  یکمک به کاهش احتمال آلودگ یبرافاضالب    هیتصف

 .دیمراجعه کن JNE Environment ت ی، لطفا به وب سا شتریکسب اطالعات ب یشوند. برا یآلودگ شیتوانند باعث افزا
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 Sewage Treatment Plants  -(STPفاضالب ) هیتصف. پکیج 2

  ند یفرآ نیشود. ا ی پاک م یفاضالب خانگاز  یشود که به موجب آن هرگونه آلودگ ی گفته م یندیبه فرا یفاضالب خانگ  هیتصف

پکیج تصفیه کند.  ی استفاده م یکیزیو ف یکیولوژیب  یها نده یبردن آال نیدر از ب یکیولوژیو ب یکیزی، ف  ییایمیش یندهایاز فرآ

به   هیاز تصف یشود. روش قبل جاد یا طیاستفاده مجدد در مح یمناسب برا بازیافت  انیجر کی کند تا   یکمک م STPفاضالب  

کند. آب فاضالب صاف شده است و هر گونه جسم موجود در فاضالب را از   یشده از فاضالب خام کمک م  یحذف مواد جمع آور

 شود.  دهدر محل کار استفا  ای در اطراف خانه و  گریاهداف د یتواند برا  یاست که م زیآب تم جهیبرد. نت  یم نیب

 

 Common and Combined Effluent Treatment Plants -  (CETP) یبیفاضالب مشترک و ترک هیتصف . پکیج3

  CETP  پکیج تصفیه فاضالب توانند از ی م نیداشته باشند و بنابرا فاضالب  ه یتصف  ی ها  ستمیستوانند  یکوچک نم عیصنا

کوچک وجود داشته باشد.   اسیدر مق یصنعت ی که واحدها ردیگ  یقرار م  ییدر جا CETP  فاضالبپکیج تصفیه  استفاده کنند.  

و   شترکفاضالب م  یخانه ها  هیکوچک است. تصف عیصنا یبرا تصفیه نهیکاهش هز CETP  تصفیه فاضالب  سیستم  یهدف اصل

 فاضالب را انجام دهند.  هی، تصف یادیز نهیکند تا بدون صرف هز  یکوچک کمک م اسیدر مق عیبه صنا یبیرکت

 

 Activated Sludge Plant - (ASPلجن فعال ) . پکیج تصفیه4

ASP شامل   خانه لجن فعال  هیتصف  پکیج های از  یشود ، نمونه ا  ی آب فاضالب استفاده م هیاست که در تصف یگریروش د زین

Conder Asp  ،diamond vortex WPL  .. نوع   متناسب با د یخانه با هیاست. تصف یمورد ضرور نیاست. انتخاب مناسب تر و

را   فاضالب  ه یتصف  پکیج  حیعملکرد صح نیمنظم همچن یو نگهدار ریشود. تعم یشود تا عمر آن طوالن ینگهدار فعالیت

 کند.  یم نیتضم

 

 ریفاضالب نه تنها باعث کاهش مرگ و م هی. تصفدینگه دار منی، آب را ا  فاضالب  هیمناسب تصف  پکیجاست با استفاده از  الزم

به   فاضالب  هیتصففروشنده پکیج    ی شرکت هااز  یکی، انتخاب  نیکند. بنابرا یمحافظت م   زین ستیز طیشود بلکه از مح یم

 کند.   یکمک مزندگی و سالمت محیط زیست  یساز منیا
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