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عنوان اولیی   هروشیمی تندگویان بپ اطالعات کلی:

تولید کننده ماده شیمیایی اسییدترتاالی  ایال    

(PTA) و پلی اتیل  ترتااالت (PET)  در ایران، دارای

 بسیار زیاد میی باشیدب بیا    (COD) پسابی با آلودگی

توجه به حفظ و جلوگیری از آلودگی محیط زیسی   

شرک  پاروشیمی شهید تنیدگویان   ۹۷۳۱در سال 

اقدام به ساا  واحد تصفیه اانه پسیا  بیا فیر     

نمیود، ایی  تصیفیه     Actea قرارداد شرک  ایاالیایی

 .نظیر اس  اانه که در نوع اود بی

، اسیاان  بنیدر امیام امینیی    محل اجرای پروژه:

 اناوزسا

 پاروشیمی شهید تندگویانشرک   کارفرما:

 ۹۷۱۷ برداری:زمان بهره

 چالش:
با توجه به محدودی  راکاور لج  تعیال در تصیفیه   

تاضال  و اتزایش بار جریان هیدرولیکی ورودی بیه  

تصفیه اانیه لیزوم اسیافاده از راهکیاری میدرن و      

 باقاصادی جه  ارتقاء تصیفیه اانیه ضیرورت دارد   

 :راهکار
دوم واحید   سیسام هوادهی حوضچه هوادهیتغییر 

CF   

 :طراحی
ماعادل ساز وارد راکاور هیوازی   تاضال  اروجی از

IFAS    می گرددب در ای  راکاور از میدیای ووفیه ور

اسافاده شده اس ب از فر  دیگیر در ایی  راکایور    

هوادهی بصیورت عمقیی و از فرییی دیفیوزرهیای     

 بحبا  ریز صورت می گیرد

سیسام هوادهی اناخا  شده از نوع هوادهی عمقی  

با اسافاده از بلوئر و دیفیوزر میی باشیدب بلوئرهیای    

وده که قدرت آلمان ب AERZENاناخا  شده از نوع 

 می باشدبهوادهی مناسبی دارا 

دیفیوزرهای اناخا  شده از نوع حبا  ریز بوده که  

ال با کماری  ات  تشار بیشاری  راندمان را در اناقی 

 باکسیژن دارا هساند

سیسام دسارسی به دیفیوزر از فریی ریل سیسام 

مناسبی اسی  کیه شیرایط آسیان دسارسیی بیه       

دیفیوزرهای هوادهی را امکانپذیر میی سیازدب ایی     

سیسام انعطا  پذیر را می توان برای تنوع وسییعی  

از انواع دیفیوزرها و حوضچه های هوادهی مخالی   

 ببکار برد

 :یوزرهای مورد اسافادهمشخصات تنی دیف
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 نتایج: 
سیسام دسارسی به دیفیوزر از فریی ریل سیسام 

کیه شیرایط آسیان دسارسیی بیه       مناسبی اسی  

دیفیوزرهای هوادهی را امکانپذیر می سازدب اسافاده 

ینه های از ای  روش عالوه بر کاهش قابل مالحظه هز

حجم لوله و ماعلقات  اجرایی باعث کاهش چشمگیر

در هنگام نصب و جداسازی آنها جه  تعمیرات میی  

 بگردد

پسییا  اروجییی از جریییان ورودی و مشخصییات 

 شرک  پاروشییمی تنیدگویان  ه تاضال  اانتصفیه

 باشد:میمطابی با مشخصات زیر 

 جریان ورودی پارامتر
پساب 

 خروجی

درصد 

 حذف

M دبیماوسط 
3
/d4800 - - 

COD  Mg/l۱000 Mg/l ۱9 ۱۱ 

 

تعداد دیفیوزر هوادهی حباب ریز در 

 حوض
0011 

 Passavant-آلمان کشور و شرکت سازنده دیفیوزر

ظرفیت هوادهی هر دیفیوزر در شرایط 

 اپتیمم
 مترمکعب در ساعت 8

 دیسکی حباب ریز نوع دیفیوزر

 Roeflex-Silikon مدل دیفیوزر

 Silicone جنس غشاء

 503 میلی متر-دیفیوزرقطر 

 درجه سانتی گراد 021 حداکثر درجه حرارت قابل تحمل هوا

 حداکثر درجه حرارت قابل تحمل فاضالب
درجه سانتی  31-03

 گراد

 مشخصه ویژه

مقاوم در برابر 

موادشیمیایی خورنده و 

 عمر مفید باال


