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صنعتدردنیاروزهایتکنولوژیآخرینسازیبومیهدفبا1388سالازآپاداناسازهآبسانمهندسیشرکت

شهرردراخودفعالیتکننده،مصرفبرایهزینهکاهشوبرداریبهرهسهولتنتیجهدروفاضالب،وآبتصفیه

ونیفخدماتکلیهارائهآمادهخودباتجربهمتخصصانوروزدانشازگیریبهرهبامجموعهاین.نمودآغازاصفهان

زیستوساختمانیهایپروژهفاضالب،وآبتاسیساتاجرایونظارتطراحی،مطالعه،زمینهدرمهندسی

.میباشد(صنعتیهایشهرکوصنایعدرفاضالبوآبتصفیهبویژه)محیطی

:شاملخدماتاین

هایسیستماجرایوطراحیزمینهدرذیربطهایسازمانومختلفصنایعصنعتی،هایشهرکبهمشاورهارایه•

فاضالبوآبتصفیه

،MFمیکروفیلتراسیون)غشاییتکنولوژیازاستفادهباآبتصفیههایسیستماجرایوطراحی•

شیرینوصنایعکلیهنیازموردآبتامینجهتRO)معکوساسمزوNFنانوفیلتراسیون،UFاولترافیلتراسیون

بهداشتیوشربمصارفبرایشورهایآبسازی

رزینیگیرهایسختیاحداثوطراحی•

مختلفصنایعدراستفادهمنظوربهیونبدونآبتولیدهایسیستماجرایوطراحی•

(زیرزمینیوسطحیآبمنابع)روستاهاوشهرهادرآشامیدنیآبخانهتصفیهاحداثوطراحی•

فاضالبوآبسازیزاللوگیریآشغالتجهیزاتوتاسیساتاجرایوطراحی•

:آشنایی با آبسـان سازه آپادانا
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:آشنایی با آبسـان سازه آپادانا

گسترده،هوادهیسیستممتعارف،فعاللجنهوادهی،الگون)شهریفاضالبخانهتصفیهاجرایوطراحی•

(...فسفر،وازتحذفمنظوربهپیشرفتههایسیستم

ی،تفریح-رفاهیهایمجتمعها،رستورانها،هتلدربهداشتیفاضالبتصفیههایپکیجساختوطراحی•

(...درمانی،مراکزوهابیمارستاننظامی،وآموزشیمراکزمسکونی،هایمجتمع

روشزااستفادهباکارخانجاتوصنعتیهایشهرکدرصنعتیفاضالبتصفیههایسیستماحداثوطراحی•

الگونفعال،لجنهایسیستم،UASB,UABR,MBR,MBBR)بیولوژیکیوفیزیکیوشیمیاییهای

(...هوادهی،

ماوراءهاشعباضدعفونیوزنیازنزنی،کلرروشهایبهفاضالبوآبگندزدائیوضدعفونیسیستمهایارائه•

(UV)بنفش

تانداردهایاسکلیهرعایتبامحیطبهتخلیهجهتصنعتیوشهریفاضالبتصفیههایسیستماجرایوطراحی•

ایرانزیستمحیطسازماننظرمورد

تصفیهسابپازمجدداستفادهمنظوربهصنعتیوشهریفاضالبپیشرفتهتصفیههایسیستماجرایوطراحی•

کشاورزیوصنعتدرشده

...صنعتی،روستایی،شهری،مناطقدرآبتوزیعشبکهوذخیرهمخازنآب،انتقالخطوط•

...صنعتی،روستایی،شهری،مناطقدرفاضالبآوریجمعهایشبکهاحداثوطراحی•

واهسیستمکلیهقطعاتوتجهیزاتتامینوپشتیبانیتعمیرات،ونگهداریبرداری،بهرهواندازیراه•

صنعتیوشهریفاضالبوآبتصفیهتاسیسات
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:خدمات

:مشاورهوطراحی

.میباشدپروژههرنیازموردهاینقشهترسیمومحاسبهطراحی،واولمرحلهمطالعاتشاملطراحیومشاوره

شرایط جوی، زمین شناسی، هیدرولوژیک: جمع آوری اطالعات پایه از مکان طرح•

بررسی امکانات زیربنایی قابل دسترس برای طرح•

طرح مهندسی متناسب با وضعیت موجود و درجه تصفیه مورد نیاز3ارایه حداقل •

بررسی طرح های ارایه شده و انتخاب بهترین طرح جهت اجرا و تهیه فلودیاگرام مقدماتی•

طرح جانمایی و آرایش واحدها، سیستم ها و تجهیزات•

بررسی میزان آلودگی محیط زیست و شیوه های کاهش و مقابله با آن•

...(لجن، پساب،)بررسی و ارایه راه حل جهت پسماندهای حاصل از فرایند تصفیه •

برآورد هزینه اجرایی طرح•

مطالعات زمین شناسی، خاک شناسی و مکانیک خاک•

تعیین نوع و مشخصات تجهیزات الکتریکی و مکانیکی مورد نیاز•

تهیه نقشه های فرایندی،ساختمانی، برقی و مکانیکی•
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:خدمات

:نظارت
تهیه اسناد مناقصه•

نظارت عالیه بر کارگاه ها•

:تاجهیزاتتامینوساخت
تامین و نصب تجهیزات مورد نیاز•

...(ممبران، رزین، فیلتر کارتریج، ) تامین تجهیزات کلیه سیستم های تصفیه پیشرفته •

(انجام تعمیرات جزئی و کلی)تعویض سیستم های فرسوده•

تامین قطعات یدکی•

بررسی و اجرای تغییرات فنی در ساختار سیستم ها و تجهیزات•

:اندازیراهواجرا،نصب
احداث واحدهای تصفیه خانه و ساختمان های جنبی•

انجام تست های پیش از راه اندازی و عیب یابی سیستم های تصفیه در سایت•

راه اندازی و بهره برداری از سیستم تصفیه آب و فاضالب•

تدوین و ارایه دفترچه بهره برداری و نگهداری از تجهیزات موجود در سایت•

برگزاری دوره آموزشی راهبری واحدها برای پرسنل تصفیه خانه•
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:گواهینامه  صالحیت پیمانکاری 

رییسراهبردینظارتوریزیبرنامهمعاونتازآبرشتهدر(پنج)5رتبهدارایشرکتاین
.باشدمیجمهوری



:معرفی پروژه ها

:آسا متر مکعب در روز شرکت حایر100خانه بهداشتی با ظرفیت طراحی و اجرای پکیج بهداشتی تصفیه

کشورحسطدرخانگیلوازمکنندهتولیدبزرگترینازیکیآساحایرشرکتآنمجموعهزیروانتخابصنعتیگروه
-بهرهوتساخوتامینطراحی،قراردادآپاداناسازهآبسانشرکتباشرکتاینفاضالبتصفیهجامعطرحباشد،می

.استشدهبرداری

:مشخصات فاضالب ورودی

:مشخصات پساب تصفیه شده 
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Average daily flow m3/d 100

COD mg/l 1555

BOD5
mg/l 610

TSS mg/l 567

BOD mg/l <100

COD mg/l <200

TSS mg/l <100

Oil & Grease mg/l <10

Coliform MPN 200
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:معرفی پروژه ها

:متر مکعب در روز 200فارمد با ظرفیت خانه فاضالب داروسازی بیوسان طراحی تصفیه 
ظرفیتبامدولهرومدول2درقزوینکرجآزادراهدرواقعفارمدبیوسانداروسازیفاضالبخانهتصفیه

راحیطشرکتدراینکارخانهمحیطسبزفضایدراستفادهجهتفاضالبتصفیههدفباوروزدرمترمکعب200
رشدهوادهیندفرایتصفیه،روشتولیدی،فاضالبماهیتبهتوجهباشدهانتخابتصفیهتکنولوژی.استگردیده

.باشدمی(MBBR)چسبیده

:مشخصات فاضالب ورودی

:مشخصات پساب تصفیه شده 

Average daily flow m3/d 200

BOD5 mg/l 700

COD mg/l 1350

TSS mg/l -

BOD mg/l <30

COD mg/l <100

TSS mg/l <40



:معرفی پروژه ها

:متر مکعب در روز 10با ظرفیت بهداشتی شرکت توسعه و عمران شهرستان نایین طراحی و اجرای پکیج 

یل لنگ شرکت توسعه و عمران شهرستان نایین یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی استان اصفهان جهت تولید م
ا شرکت  باشد که تصفیه پساب بهداشتی به صورت پکیج فلزی ببادامک خودروهای شرکت ایران خودرو میومیل

.برداری قرارداد شده استآپادانا به صورت طراحی و اجرا و بهرهسازهآبسان

:مشخصات فاضالب ورودی

:مشخصات پساب تصفیه شده 
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Average daily flow m3/d 10

COD mg/l 600

BOD5
mg/l 300

TSS mg/l 350

BOD mg/l <100

COD mg/l <200

TSS mg/l <100

Oil & Grease mg/l <10

Coliform MPN 200
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:معرفی پروژه ها

:متر مکعب در شبانه روز 300کیش با ظرفیت  خانه فاضالب بهداشتی شرکت فوالد کاوه طراحی تصفیه 

ظرفیتباسانیانفاضالبتصفیههدفبابندرعباسشهردرواقعکاوهفوالدشرکتبهداشتیفاضالبخانهتصفیه
تامینپساب،اینبراینظرموردتصفیهدرجه.استگردیدهطراحیمجتمعدراینروزدرمترمکعب300

یهتصفروشوبودهمجموعهاینسبزفضایآبیاریدراستفادهجهتایرانزیستمحیطسازماناستانداردهای
.باشدمی(گستردههوادهی)فعاللجنشدهانتخاب

:مشخصات فاضالب ورودی

:مشخصات پساب تصفیه شده 

Parame

ter

Wastewater 

flow(ave)
BOD5 TSS TKN

Unit m3/d mg/l mg/l mg/l

Quantit

y
300 250 315 36

Parameter BOD5 TSS COD

Unit mg/l mg/l mg/l

Quantity 100 100 200



:معرفی پروژه ها

ظرفیت  بابندی مرغ شرکت جناب آقای مهندس قاسمی صنعتی بستهخانه طراحی و اجرای تصفیه
:متر مکعب در روز 10

جهتآبادفنجتیرانآبادنهضتمنطقهدرقاسمیمهندسآقایجنابشرکتمرغبندیبستهصنعتیخانهتصفیه
رکتشعهدهبرسازهاجرایبرنظارتوتامین،طراحیکهاستشدهگرفتهنظردرکارخانهازخروجیپسابتصفیه
.استگرفتهقرارآپاداناسازهآبسان

:مشخصات فاضالب ورودی

:مشخصات پساب تصفیه شده 
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Average daily flow m3/d 10

BOD5 mg/l 3000

COD mg/l 4500

TSS mg/l 2000

BOD mg/l <100

COD mg/l <200

TSS mg/l <100



:معرفی پروژه ها

ا مزرعه آزاده  بشرکت کشاورزی و دامداریخانه فاضالب صنعتی سپراتور طراحی واجرای تصفیه
:متر مکعب در روز 600ظرفیت 

صنعتیهایدامداریازیکیاست،گردیدهواقعاسالمشهرمنطقهدرکهآزادهمزرعهودامداریکشاورزیشرکت
سابپبازگشتوزیستمحیطازحفاظتراستایدرشرکتاین.باشدمیدامراسهزارهشتتعدادباکشوربزرگ
ودکورسپراتواحدازخروجیپسابتصفیهجهتخانهتصفیهساختبهاقدامسبزفضایدرمجدداستفادهجهت

.دارداقدامدستدررافوقخانهتصفیهساختوتامینطرح،آپاداناسازهآبسانشرکت.استنموده

:مشخصات فاضالب ورودی

:مشخصات پساب تصفیه شده 
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BOD5 (mg/l)COD (mg/l)TSS (mg/l)Q (m3/d)مشخصات فاضالب

533380004000600مقدار

واحد
BOD5CODTSS

TC
زمستانتابستانزمستانتابستانزمستانتابستان

ميلي گرم در ليتر 
(mg/Lit)

30≥30≥100≥100≥40≥40≥400≥
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:معرفی پروژه ها

:تامین آب و اسمز معکوس داروسازی بیوسان فارمد طراحی سیستم 
مترمکعب در روز و 160فاز و هر فاز با ظرفیت 2تصفیه آب داروسازی بیوسان فارمد واقع در آزادراه کرج قزوین در 

ین طراحی ا. با هدف تصفیه آب سطحی جهت تامین آب کارخانه و تولیدات خود دراین شرکت طراحی گردیده است
.سیستم بدلیل استفاده در تولیدات دارویی از دقت و کیفیت بسیار باالیی برخوردار می باشد

:فارمد فاضالب و خط انتقال فاضالب داروسازی بیوسان طراحی شبکه 
جمعمنظوربهوروزدرمترمکعب270ظرفیتبافارمدبیوسانداروسازیفاضالبانتقالخطوفاضالبشبکه
.استگردیدهطراحیکارخانهفاضالبخانهتصفیهبهانتقالخطوکارخانهتولیدیواحدهایازفاضالبآوری
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:معرفی پروژه ها

(:تامین اجتماعی)فاضالب دامداری گلدشت نمونه خانه طراحی تصفیه 
واقعاصفهاناستانعلویجهودهقمنطقهدردوشادامراس2000حدودبانمونهگلدشتشرکتصنعتیدامداری
کیفیتباپسابیبهدستیابیجهتروز،درمترمکعب300میزانبهدامداریاینفاضالبتصفیه.استگردیده

اتیمطالعفازهایانجام.گرفتقرارشرکتاینکاردستوردرمجوعهاینسبزفضایآبیاریمصارفجهتمطلوب
سالازآناحداثمراحلسپسوانجام1389سالدرآپاداناسازهآبسانشرکتتوسطخانهتصفیهاینطراحیو

.باشدمیزیستمحیطاستانداردحددرخروجیپسابکیفیتوگردیدتکمیل1392سالاواخرتا1390

:دامداری حاج کهوا جهاد کشاورزی شهرکرد خانه فاضالب طراحی تصفیه 
100و 50، 40، 30، 20)دامداری با تعداد راس دام متفاوت 100مجتمع های دامداری حاج کهوا متشکل از حدود 

یری هدف از اجرای طرح تصفیه فاضالب در این مجتمع ها، جلوگ. در جاده شهرکرد به هفشجان واقع گردیده اند( راسی
طقه از دفع غیربهداشتی فاضالب در معابر این مجتمع و در نتیجه حفاظت از بهداشت عمومی و محیط زیست من

.ی باشدهوازی م-روش تصفیه فاضالب در این مجتمع، استفاده از روش بیولوژیکی تصفیه بی هوازی . می باشد
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:معرفی پروژه ها

:فاضالب دامداری رفیعیان خانه طراحی و اجرای تصفیه 
شدبامیاستانسطحسنتیهایدامداریازیکیاستگردیدهواقعشمالیبرآنمنطقهدرکهرفیعیاندامداری

تاسیسهباقدامزیست،محیطازحفاظتراستایدرتولیدظرفیتافزایشوصنعتیواحدیکبهشدنتبدیلباکه
بهدستیابیجهتروز،درمترمکعب100میزانبهدامداریاینفاضالبتصفیه.استنمودهفاضالبخانهتصفیه
انجام.تگرفقرارشرکتاینکاردستوردرمجوعهاینسبزفضایآبیاریمصارفجهتمطلوبکیفیتباپسابی
.ودشمیانجامآپاداناسازهآبسانشرکتتوسطخانهتصفیهایناجرایبرنظارتوطراحیومطالعاتیفازهای
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:معرفی پروژه ها

:انتخابخانه پساب صنعتی شرکت پتروشیمی طراحی تصفیه 
باوساعتدرمترمکعب60ظرفیتباعسلویهشهردرواقعانتخابپتروشیمیشرکتصنعتیپسابخانهتصفیه
تصفیهتکنولوژی.استشدهطراحیمجتمعدراین(reuse)مجدداستفادهجهتصنعتیفاضالبتصفیههدف

وتصفیهیشپبخشدوازوبودهشیماییوفیزیکیتصفیهروشتولیدی،فاضالبماهیتبهتوجهباشدهانتخاب
.استگردیدهتشکیلتکمیلیتصفیه

:خانه فاضالب صنعتی شرکت فوالد کاوه طراحی تصفیه 
130ظرفیتبامدولهرومدول3دربندرعباسشهردرواقعکاوهفوالدشرکتصنعتیفاضالبخانهتصفیه

گردیدهطراحیمجتمعدراین(reuse)مجدداستفادهجهتصنعتیفاضالبتصفیههدفباوساعتدرمترمکعب
ازوبودهیماییشوفیزیکیتصفیهروشتولیدی،فاضالبماهیتبهتوجهباشدهانتخابتصفیهتکنولوژی.است

.استگردیدهتشکیلتکمیلیتصفیهوتصفیه¬پیشبخشدو
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:معرفی پروژه ها

:تصفیه خانه فاضالب صنعتی مجتمع گندله سازی چادرملو اردکان طراحی 
2درنایین-اردکانجادهغربکیلومتری25درواقعچادرملوسازیگندلهمجتمعصنعتیفاضالبخانهتصفیه
مجدداستفادهجهتصنعتیفاضالبتصفیههدفباوساعتدرمترمکعب324ظرفیتبامدولهرومدول

reuse))ولیدی،تفاضالبماهیتبهتوجهباشدهانتخابتصفیهتکنولوژی.استگردیدهطراحیشرکتدراین
.استگردیدهتشکیلتکمیلیتصفیهوتصفیهپیشبخشدوازوبودهشیماییوفیزیکیتصفیهروش



:معرفی پروژه ها

:طراحی پروسس پساب فاضالب شهرهای اطراف مجتمع فوالد مبارکه جهت استفاده در صنعت
ومدول2دراصفهانشهرغربیجنوبکیلومتری65درواقعمبارکهفوالدمجتمعصنعتیفاضالبخانهتصفیه
تصفیههدفباساعتدرمترمکعب500ظرفیتبادوممدولوساعتدرمترمکعب1000ظرفیتبااولمدول

ابشدهانتخابتصفیهتکنولوژی.استگردیدهطراحیشرکتدراین((reuseمجدداستفادهجهتصنعتیفاضالب
تکمیلیصفیهتوتصفیهپیشبخشدوازوبودهشیماییوفیزیکیتصفیهروشتولیدی،فاضالبماهیتبهتوجه

.باشدمینقشهتولیدوطراحیمرحلهدرپروژهاست،گردیدهتشکیل
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:معرفی پروژه ها

:طراحی واحد تصفیه تکمیلی پساب صنعتی پاالیشگاه اصفهان 
یتصفیههدفباوساعتدرمترمکعب450ظرفیتبااصفهانپاالیشگاهصنعتیپسابتکمیلیتصفیهواحد

باشدهانتخابتصفیهتکنولوژی.استشدهطراحیمجتمعدراین((reuseمجدداستفادهجهتپسابپیشرفته
تکمیلیصفیهتوتصفیهپیشبخشدوازوبودهشیماییوفیزیکیتصفیهروشتولیدی،فاضالبماهیتبهتوجه

.استگردیدهتشکیل
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:معرفی پروژه ها

مجددمشاوره مطالعات فنی و ارائه راهکار تصفیه آب بلودان کارخانه احیا مجتمع بردسیر و به کار گیری

کارخانهکاریخنکپروسهدرمجدداستفادهجهتساعتبرمکعبمتر60ظرفیتبابلودانپسابتصفیهمشاوره
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:معرفی پروژه ها

(  گروه صنعتی انتخاب)گیر اتوماتیک شرکت حایر آسا طراحی و اجرای چربی 
هان،اصفاستاندرکهسایدبایسایدوفریزرخانگییخچالفریزر،یخچال،انواعتولیدکنندهآساحایرشرکت

یورودپسابازچربیجداسازیطرحاجرایازهدف.داردقرارخورتمورچهصنعتیشهرکاصفهان،شهرکیلومتری50
ثقلییریگچربیشرکت،ایندرپسابازچربیجداسازیروش.باشدمیحایرشرکتمرکزیخانهتصفیهوشبکهبه

.باشدمیاتوماتیک

.
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:معرفی پروژه ها

DAF  معدن چادرملو
قرارساغندکویرحاشیهیزد،شهرشرقیشمالکیلومتری180یزد،استاندرچادرملوصنعتیومعدنیمجتمع

.باشدمیچادرملومعدنمرکزیخانهتصفیهوشبکهبهورودیپسابازچربیجداسازیطرحاجرایازهدف.دارد
.باشدمیفشردههوایباچربیشناورسازیمعدن،ایندرپسابازچربیجداسازیروش
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:معرفی پروژه ها

سپاهانخانه فاضالب صنعتی کوثرنوش طراحی تصفیه 
ینی آماده شرکت صنایع غذایی کوثرنوش سپاهان واقع در شهرک صنعتی بزرگ اصفهان با ظرفیت تولید سیب زم

اب  برای مصرف به میزان چهارتن درساعت می باشد، که در راستای حفاظت از محیط زیست و استفاده مجدد از پس
. نموده است اقدام به ساخت تصفیه خانه جهت تصفیه پساب صنعتی خود( کولینگ تاور و بویلر)در فرایند تولید 

ت اقدام می طراحی سیستم تصفیه متداول و پیشرفته این تصفیه خانه توسط شرکت آبسان سازه آپادانا در دس
باشد

24



:خانه فاضالب شرکت لبنیاتی دوغ میش تصفیهطراحی 

شه در صـنایع  همی. باشدها و سالن تولید میترین محل مصرف آب در صنایع تولید لبنیات، شستشوی دستگاهعمده
نـابراین سـطوح   باشـد، ب لبنی هدف از عملیات تمیز کردن دستیابی به هر دو پاکیزگی شیمیایی و بـاکتریولوژیکی مـی  

.  گردندابزارها ابتدا تماماً با مواد شوینده شیمیایی تمیز شده و سپس ضدعفونی می

وی معمـوال آب و محلـول شستشـ   . یابـد آوری فاضـالب راه مـی  مصرفی در شستشو، در نهایت به سیستم جمعآب 
شـوی  گیـرد امـا در شست  اولیه به یک تانک ذخیره برگشت داده شده و چندین بار در این فرایند مورد مصرف قرار مـی 

یفیـت  سیرکوله کردن آب شستشو و مواد شـوینده تـاثیر مهمـی در کمیـت و ک    . گرددنهایی از آب تازه استفاده می
ه میـزان  به نحوی که این عمل سبب کاهش کمیت فاضالب تولیدی شده در حالی کـ . فاضالب تولیدی خواهد داشت

.دهدبار آلی، چربی و جامدات معلق در فاضالب را افزایش می

با توجه به محل مصرف آب در این صنایع و نـوع مـواد اولیـه بـه کـار رفتـه در آن، فاضـالب ایـن صـنعت در زمـره           
ازمان محیط لذا به منظور دستیابی به استانداردهای مورد نظر س. شودهای قوی از نظر بار آلی طبقه بندی میفاضالب

اضالب کامل زیست ایران در مورد پساب خروجی از صنعت و تخلیه به محیط زیست، بایستی از یک سیستم تصفیه ف
. ی استفاده نمودجهت تصفیه فاضالب صنایع لبن( هوازی، و شیمیاییشامل تصفیه فیزیکی، بیولوژیکی هوازی و بی)

:معرفی پروژه ها

25

شرکتفاضالبتصفیهسیستمطراحیراستاهمیندر
ز،البراستاننظرآبادمنطقهدرواقعمیشدوغلبنیاتی
دهگردیانجامآپاداناسازهآبسانمهندسیشرکتتوسط
فیهتصسیستماینساختواجرابرنظارتهمچنین.است

ذکرهبالزم.باشدمیآپاداناسازهآبسانشرکتعهدهبرنیز
یزیکی،فتصفیهشاملشدهطراحیتصفیهسیستمکهاست

.باشدمیشیمیاییو(هوازیوهوازیبی)بیولوژیکی



جهت(خابانتصنعتیگروه)مطهرسپیدکارخانهلباسشوییتستواحدصنعتیپسابتصفیه
:مجدداستفاده

ماشـین  از تسـت پساب صنعتی ناشـی  از جمله پساب های صنعتی که در مجموعه صنعتی انتخاب تولید می شود، 
پسـاب  با توجه به بحران کمبود آب در کشور و به ویژه شهرهای مرکـزی ایـران، بازیافـت   . می باشدهای لباسشویی 

و استفاده مجدد از آن در صنعت، یکی از راهکارهای کارآمـد و دائمـی در جهـت مـدیریت ایـن مشـکل مـی        صنعتی 
اب بـه  از زیر مجموعـه هـای شـرکت انتخـ    پساب صنعتی یکی در همین راستا طراحی و اجرای سیستم تصفیه . باشد

.منظور استفاده مجدد از آن در صنعت توسط شرکت مهندسی آبسان سازه آپادانا در حال انجام می باشد

:معرفی پروژه ها
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:معرفی پروژه ها
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:تصفیه فاضالب کارخانه لبنیاتی گل دناو اجرای سیستم طراحی 

تن شـیر در روز  5الی 4کارخانه تولید لبنیات گل دنا شهد ریز واقع در شهرک صنعتی غذایی ده سرخ با ظرفیت تولید 
ت مهندسـی  به منظور تصفیه پساب صنعتی مجموعه و استفاده از آن در آبیاری فضای سبز کارخانه، شرک. می باشد

.آبسان سازه آپادانا اقدام به طراحی و اجرای سیستم تصفیه متناسب با نیاز این مجموعه نموده است

:مشخصات فاضالب ورودی

:مشخصات پساب تصفیه شده 

QuantityUnitParameter

10m3/dAverage Flow

2000mg/lBOD5

6000mg/lCOD

1500mg/lTSS

QuantityUnitParameter

10m3/dAverage Flow

100mg/lBOD5

200mg/lCOD

100mg/lTSS



:معرفی پروژه ها
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:هرطراحی و اجرای سیستم تصفیه فاضالب دامداری صنعتی آقای عباسی اسالمش

. مـی باشـد  طراحی و اجرای سیستم تصفیه فاضالب صنعتی دامداری صنعتی آقای عباسی واقع در منطقه اسالمشهر
رکت به منظور تصفیه فاضالب صنعتی این مرکز و بازگشـت پسـاب جهـت اسـتفاده مجـدد در کشـاورزی توسـط شـ        

.آبسان سازه آپادانا در دست اقدام می باشد

:مشخصات فاضالب ورودی

:مشخصات پساب تصفیه شده 

QuantityUnitParameter

20m3/dAverage Flow

3000mg/lBOD5

6000mg/lCOD

2000mg/lTSS

QuantityUnitParameter

20m3/dAverage Flow

100mg/lBOD5

200mg/lCOD

100mg/lTSS



:معرفی پروژه ها

29

:انتصفیه فاضالب سپراتور دامداری صنعتی دکتر برجیو اجرای سیستم طراحی 
اصفهانشهربهنزدیکصنعتیهایدامداریازیکیشیریدامراس1300حدودبابرجیاندکترصنعتیدامداری•

ورمنظبهآپاداناسازهآبسانشرکت.نمایدمیاستفادهسپراتورواحدازکودمدیریتجهتکهباشدمی
سیستمطراحیدامداری،فعلیفاضالبتصفیهسیستمسازیبهینههمچنینوسپراتورواحدپسابتصفیه
تصفیهسابپکیفیت.استرساندهانجامبهراموجودفاضالبخانهتصفیهارتقاءوسپراتورفاضالبتصفیه

.تاسشدهگرفتهنظردرسبزفضایآبیاریجهتایرانزیستمحیطسازماناستانداردهایبامطابقشده

:مشخصات فاضالب ورودی

:مشخصات پساب تصفیه شده 

QuantityUnitParameter

120m3/dAverage Flow

7000mg/lBOD5

15000mg/lCOD

4500mg/lTSS

QuantityUnitParameter

120m3/dAverage Flow

100mg/lBOD5

200mg/lCOD

100mg/lTSS



:معرفی پروژه ها
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:تصفیه فاضالب دامداری صنعتی نجمو اجرای سیستم طراحی 
فاضالبتصفیهمنظوربه.باشدمیدامراس700حدودباکرجنظرآبادمنطقهدرواقعنجمصنعتیدامداری•

تصفیهمسیستطراحیسبز،فضایآبیاریجهتزیستمحیطسازماناستانداردکیفیتبهدستیابیودامداری
.باشدمیاقدامدستدرآپاداناسازهآبسانشرکتتوسطمجتمعاینفاضالب

:مشخصات فاضالب ورودی

:مشخصات پساب تصفیه شده 

QuantityUnitParameter

50m3/dAverage Flow

3000mg/lBOD5

6000mg/lCOD

3500mg/lTSS

QuantityUnitParameter

50m3/dAverage Flow

100mg/lBOD5

200mg/lCOD

100mg/lTSS
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