سیستم های تصفیه پساب صنعتی و بهداشتی
شرکت آهن وفوالد ارفع
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سیستم تصفیه فاضالب واحد فوالد سازی
در این سیستم ،پساب(فاضالب صنعتی) واحد فوالد سازی پس از جمع آوری به یک مخزن  0111متر مکعبی در ضلع شمال غربی
سایت منتقل و در آنجا عملیات تصفیه انجام میگردد .
در این روش طی مرحله اول تصفیه ،انجام عملیات ( flocculationانعقاد)و (Coagulationلخته سازی) و سپس سیستم  DAFیا
( Dissolved Air Flotationپکیج چربی گیر) به عنوان پیش تصفیه پیش بینی شده است که در این مرحله  ، TSSکدورت و
روغن ازآب حذف خواهد شد  .آب تولیدی وارد فیلتر های شنی کربنی و میکرونی خواهد شد که به صورت کامل مشکل کدورت
و  TSSمرتفع خواهد شد  .پس از این مرحله آب وارد سیستم اسمز معکوس ) (ROشده و آب تصفیه شده با  TDSکمتر از
 011PPMجهت استفاده مجدد در سیستم آب واحد فوالد سازی درون مخزن  0111متر مکعبی ذخیره و با پمپاژ به مخازن آب
واحد فوالد سازی انتقال مییابد .
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سیستم تصفیه واحد احیاء
در این سیستم آب دور ریز واحد احیا مستقیم در حدود  56متر مکعب در ساعت وارد واحد  ROمی گردد و با ضریب بازیافت 01
 %تصفیه و به فرآیند تولید باز می گردد .با استفاده از این سیستم حدود  % 01از آب دور ریز واحد احیاء مستقیم دوباره به چرخه
تولید باز می گردد.
میزان آب دور ریز قبل از احداث واحد  ROجدید  56 :متر مکعب در ساعت
میزان آب دور ریز پس از احداث واحد  ROجدید 0 :متر مکعب در ساعت
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سیستم تصفیه فاضالب انسانی
در این سیستم کلیه پساب انسانی مجموعه توسط شبکه فاضالب جمع آوری و سپس به سیستم تصفیه فاضالب انتقال می بابد .در
مرحله اول ذرات بزرگ توسط سیستم آشغال گیر جدا سازی و سپس فاضالب به مخازن هوادهی انتقال داده می شود .پس از آن
فاضالب وارد شده به مدت  42ساعت هوادهی می گردد تا توسط لجن فعال تولید شده میکرو ارگانیسم های موجود در سیستم
فاضالب تصفیه و میزان  TOC، BOD،CODو سایر پارامترهای مضر آن جهت بازگشت دوباره به محیط کاهش یابد.
فاضالب تصفیه شده پس از ضد عفونی ،جهت آبیاری انواع گیاهان و درختان کاشته شده در سطح شرکت مورد استفاده قرار می
گیرد.

ظرفیت تصفیه فاضالب  011 :متر مکعب در شبانه روز
روش تصفیه :هوادهی گسترده (لجن فعال)

