


 

 DAFخانه آب به روش  هی تصف 

 

  یصنعت  ی آب، پساب و فاضالب ها  هی مهم تصف  ی از پروسه ها  یکی (DAF) فشرده  یبه کمک هوا  یشناورساز  د،یکه مستحضر هست  همانطور

  یباعث زلل شدن پساب و فاضالب م   ، یدیو ذرات کلوئ  یچرب  س، یمعلق از آن مانند روغن، گر  ی ها  نده یکه با حذف انواع آل   ند یآیبشمار م

 ی ها عمل، حباب  نیباشد. دراثر ا  یفشرده به پساب م  یهوا  قیروش براساس تزر  نیدر ا  یدیها و ذرات کلوئ  نده یحذف آل   ات یشوند. عمل

 مر یگردند که در آنجا توسط اسک  یم DAF عث شناورشدن ذرات به سطحو با  دهیمعلق در فاضالب چسب  یدیآزاد شده به ذرات کلوئ  زیر

 .گردندیم هیلجن تخل یمخزن نگهدار کیو به  یجمع آور

انعقاد و    اتیجهت عمل  یمریمواد منعقد کننده و کمک پل  یمعمولً به پساب ورود  ،یدیذرات کلوئ  یراندمان شناورساز  شیمنظور افزا  به

  یطرف مواد منعقد کننده در بخش ها  کیگردد که از    یاستفاده م   یچیمارپ   یمنظور از لوله ها  نیگردد. بد   یبار کردن ذرات اضافه م  یب

 گردد.  ی م قیلوله ها تزر نیتحت فشار جهت اختالط بهتر به داخل ا  عیمخلوط هوا با ما گریو از طرف د  رددگ یم قیمختلف تزر

انتقال   یبه واحد شناورساز  مایمستق  زیاز آن ن  ی فلوکولتور انتقال و بخش  ی و شفاف شده به لوله ها  زیاز آب تم  یمقدار  DAF  ستمیدر س

کارکرد   یارهایاز مع  یکی  DAFاز واحد    یگردد. زلل بودن آب خروج  ی خارج م  DAF  ستمیاز س  زیشده ن  هیشود. آب اضافه تصف  ی داده م

 باشد.  ی م ستمیس نیمناسب ا

 کنند عبارتند از: یاستفاده م  DAF سمتی از س شرتی که ب  یعیصنا  ن یمهمرت

 یی غذا عی صنا  ری و سا یگوشت و ماه یشستشو و بسته بند عیصنا  ،یلبن عی: صنالیمختلف از قب یی غذا عیصنا •

 ور یو دام و ط ان یماک یکشتارگاه ها  یفاضالب ها هیتصف •

 یمیپتروش  ع یصنا یفاضالب ها هیتصف •

 ی ماسازیو هواپ ی ساز لی اتومب ع یصنا یفاضالب ها هیتصف •



 

 نفت و گاز  یها شگاهیفاضالب پاال هیتصف •

 فلزات  اژیذوب و آل عیفاضالب صنا هیتصف •

 ینساج  عیفاضالب صنا هیتصف •

 یها و بنادر نفت انهیفاضالب پا هیتصف •

 یی ایمیو ش ندهیمواد شو  دیتول عیپساب صنا هیتصف •

 ی کاغذ ساز ع یصنا یپساب ها هیتصف •

یصنعت  ی جوهر و رنگ از پساب ها حذف  •

 کارن یساز نیگروه ماش DAFآب  ه یخطوط تصف  یها ژیگیو

 آزاد و ذرات معلق درصد چربی های امولسیونی و ۹۹قابلیت حذف بیش از  •

 پساب  (COD) درصد بار آلودگی شیمیایی  ۷۵قابلیت حذف بیش از  •

 شفاف شدن پساب خروجی دراثر حذف ذرات کلوئیدی  •

 به صورت پکیج های یکپارچه  DAF سهولت حمل و نقل و نصب به علت ساخت  •

 قابلیت تولید لجن نسبتا جامد و کم آب  •

 قابلیت حذف دترجنت از پساب  •

 

 DAFآب به روش تصفیه  خطراحل م 
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 رس مارپیچ پتگاه دس

 

  ،یاز لجن فاضالب صنعت  یعیوس  فیو ط  یفاضالب شهر  یخانه ها  هی تصف  یرا برا  یریروش آبگ  نیکارآمدتر  ریآبگرس مارپیچ ،  پ تگاه  دس

 .می باشد نده یو سا یبریروغن، مواد ف ،یچرب یحاو

 از ین  یاتی عمل  یها  نهیو کاهش هز  یو نگهدار   ریهستند و به حداقل کارکنان تعم  یعال  اریبس  ساتیتاس  یبرا کارن  رس مارپیچپ تگاه  دس

 .دارند

کننده،  )لخته  گریمنابع د   نیو به کمتر کند یکار م   یبا حداقل انرژ کارن یسکیچند د  یریگآب  یهاارائه شده توسط دستگاه  یریآبگ  ندیفرآ

 . دارد ازین ها ی ریگآب ر یبا سا سهیو نظارت کارکنان در مقا یو نگهدار ریحداقل تعم نی( و همچنشیآب شستشو، قطعات سا 

 لوگرمیک  3.5تا    1.5درصد با دز متوسط لخته    85تا    60  ماندهیتواند به رطوبت باق  یم  یریدر دستگاه آبگ  هیشده پس از تصف  یریآبگ  لجن

 .بر تن ماده خشک لجن برسد

 ی آبگ رس مارپیچپتگاه دس کاربرد اصیل یها نهی زم

 فاضالب یخانه ها هیتصف •

 آب یخانه ها هیتصف •

 ی ل یو تبد ییغذا عیصنا •

 وگاز یب یها مجتمع •

  نفت و گاز صنعت •



 

 

 لجن ها را پردازش کنند:  نیتوانند سخت تر یم  رس مارپیچپتگاه دس یدستگاه ها

 انواع لجن شناور.  یریآبگ •

 روغن؛  یلجن چرب و حاو ی آب کم •

 . یمعدن   ندهیمواد سا ریماسه و سا  یلجن حاو ی آب کم •

 کند.  یم یریلجن جلوگ دنیشود و از چسب یبا مواد تفلون پوشانده م   چیسطح پ  ل، یدر صورت تما -لجن چسبنده  یریآبگ •

 

 رس مارپیچ پ تگاه دس یایمزا

بال، مصرف کم معرف ها و آب شستشو   یراندمان انرژ  ر،یعملکرد آبگ  یو عملکردها   ژهیو  چیپ   ی. به لطف طراحییو صرفه جو  یانرژ  یبهره ور

 کند.   یم نیهر پروژه تضم یرا برا نهیبه زاتیتجه یدیتول ی از قدرت و عملکرد مدل ها یگسترده ا  فیفراهم شده است. ط

شده است که   لیتشک  مخصوص  سکی از دو د  یر یشونده درام آبگ  زیخود تم  سمیو مداوم. مکان  داریعملکرد پا  یشونده برا  زیخود تم  زمیمکان

کردن منافذ    زیتم  یبرا  مازادی  ندیفرآبدون هیچ  توانند به طور مداوم بدون وقفه و   یم  زاتیتجه  ن،یکند. بنابرا  یم  زیرا خود تم  لتریسطح ف

 . ند کار کن لتریف

  زات یتجه  نیکند. ا  یریبا غلظت بال را آبگ  یتواند روغن و لجن چرب  یم   یسکیچند د  ریو روغن. آبگ  یچرب  یبال  یلجن با محتوا   یریآبگ

گوشت، که در  یفرآور یاز جمله کارخانه ها ،یی غذا عیدر صنا ژهیبه و یسکیچند د یریاست. آبگ نهیبه ی چرب یحاو ونیلجن فلوتاس یبرا

 کند.   یکار م یبه خوب، وژیفینترسا یها ستمیآن س

 ی منطقه فشرده ساز  کیو    ی کننده ثقل  میمنطقه ضخ  ک یشامل    یریدستگاه آبگ   یریاز غلظت ها. درام آبگ  ی عیوس  فیلجن در ط  یریآبگ

 .کنند پردازش ٪10 تا ٪0.5-0.2ماده خشک در محدوده  یتوانند لجن را با محتوا یم زاتیتجه ن،یاست. بنابرا

 ونیلتراسیبازگرداندن عملکرد ف  یبرا  اتیبه وقفه در عمل  یازین  چ،یدرام پ   کیشونده    زیخاص خود تم  یخودکار مداوم. به لطف طراح  عملکرد

به صورت    نگیشود. فالش  ی استفاده مفشار    هیدرام در ناح  یرونیشستن لجن از سطح ب  یکار، آب شستشو فقط برا  نی. در حستین  یاصل

 حداقل است.  یریآبگ یواحدها ریسا نیآب شستشو در ب زانی م ن، یشود. بنابرا ی در حالت خودکار فعال م هیثانچند  یبرا یدوره ا



 

ثابت و متحرک   یها  سکیبسته است که از د   مهیساختار ن  کی  یسکی چند د  یری. درام آبگیو سهولت نگهدار  هیثانو  لتریف  ی آلودگ  حداقل

 ک ی شود و ماده خشک داخل ک  ی نم  ده یلجن پاش  ، یریچرخد. در هنگام آبگ  ی م   نییپا  ار یشده و با سرعت بس  لیدر داخل آن تشک  چ یبا پ 

 کند.  ی نم دیبو و بو تول چیکند و ه یم  جادیاست که صدا و لرزش کم ا ستیز طیسازگار با مح یراحط ک ی ریماند. آبگ یم  یباق 

  یپارامترها و حالت ها  میکند. تنظ  یاجرا م   کیو اتومات  یرا در دو حالت دست  زات ی کنترل تجه  ستمیس  یو نگهدار  ریکم کارکنان تعم  نهیهز

به حضور  ازیاز راه دور مجهز کرد، بدون ن یدسترس  یتوان به ماژول ها یکنترل را م ستمیو آسان است. در صورت لزوم، س یبصر  یاتیعمل

 در محل. یر و نگهداریکارکنان تعم

 ه یتوان در تصف  یندارند، آنها را م  ازیآب و هوا ن  ینگهدار  یبال برا  یها  نهیبا هز  یادیز  یبه فضا  یریآبگ  یدستگاه ها  نییپا  هیسرما  نهیهز

 نصب کرد.   اریس یو کارخانه ها ینریفاضالب کانت  یخانه ها

از اسکرو درا  یات یعمل  یها  نهیهز پا   لویک  2.2)تا    نیی پا  یبا توان نام   وهایکم استفاده   ی کنترل شده توسط مبدل ها   نییوات( و سرعت 

مصرف    یساز  نهیو به  یسرعت اختالط لجن و لجن، کنترل بصر  میسازد. مصرف کم لخته با تنظ  یرا ممکن م  یفرکانس، حداقل مصرف انرژ

 شود.  یحاصل م یبعد

 ن یرا تضم  زاتیتجه  یمر طولنشده با زمان، ع   شیآزما  یفن  یبال و راه حل ها  تیفیراحت. استفاده از قطعات با ک  یو نگهدار  یبردار  بهره

  ی م  لیرا تسه  ش یقطعات سا  ضیو تعو  یو نگهدار  ریتعم  یافق  ی رساند. استفاده از درام ها  یرا به حداقل م  یو نگهدار  ریکند و تعم  یم

 ی برا  یصدا هستند و حت  یعمالً ب  رهایهستند. آبگ سیو سرو  یکار واحدها با استفاده از ابزار استاندارد قابل دسترس  ی اصل  یکند. قسمت ها

 راحت تر هستند. یو نگهدار ریکارکنان تعم

از روز کار کنند.   یروشن شدن خودکار در زمان مشخص تیدر حالت خودکار با قابل توانندیم یریگآب یها . دستگاهونیاتوماس یبال سطح

 ی ریآبگ  یبرا  یاتیعمل  یخودکار پارامترها  یساز  نهیامکان به  نیدارد. همچن  یبستگ  رهیو غ   یمخزن خارج  کیلجن در    هیبه تجمع اول   نیا

 کند.  ی م را فراهم  عیما هیلجن اول یت ثابت برایکارآمد با ظرف



 

DAFآب به روش تصفیه  خط



 

 

 نصب و گارانت 

بازیافت   روند و خط   ی ( به مرکز شما م و تاسیسات   کیمکان  ،مهندسان )برق    ،ما    یشستشو  بازیافت و  استاندارد خطوط  و راه اندازی  نصبدر  

  توانندیکه م   م یدهیرا ارائه م  یاتیمشاوران عمل  نیو همچن  یو نگهدار  ریتعم  یهامیت  نیکنند. ما همچن  یشما نصب م  یشستشو را برا   و

 . به فعالیت خود ادامه دهندشما بدون مشکل در  افتیکنند که خطوط باز حاصل نانیاطم

 از یاز قطعات مورد ن   یستیشود. ل  ی نصب ارائه م  یراهنما  نیو همچن  قیدق   ی اتیعمل یرالعمل هابا دستوماشیبن سازی کارن    زاتیتجه  تمام

  ی م   یسال گارانت  1  یضمانت در برابر نقص سازنده و دارا  یآلت و قطعات دارا  نیماش  هیارائه خواهد شد. کل  دیدر زمان خر  زین  ضیتعو

  باشند.

 

 

 

 




