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ـی در ســال 1389 بــا  شــرکت پویــا ژن آزمــا در راســتای ارج نهــادن بــه کاالی ایراـنـی و ارتقــای کیفــی تولیــدات مـل
ــا جــذب نیــروی هــای مجــرب و  هــدف تحقیــق و تولیــد فــراورده هــای بیوتکنولــوژی فعالیــت خــود را آغــاز نمــود و ب
فــارغ التحصیــان دانشــگاه هــای برتــر کشــور در کنــار روحیــه کار گروهــی و تاســیس آزمایشــگاه تحقیقاتــی مجهــز و 
کارگاه صنعتــی، موفــق بــه تولیــد سیســتمهای تصفیــه آب و فاضــاب صنعتــی و شــهری بــا اســتفاده از جدیدتریــن 
تکنولوژیهــای روز دنیــا شــد و در ایــن راســتا در ســال 1385 موفــق بــه اخــذ رتبــه دانــش بنیانــی در زمینــه بیوفیلتــر 

تصفیــه شــیرابه زبالــه و فاضــاب صنعتــی گردیــد. 
نام تعدادی از  این مشتریها در زیر آمده است:
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رشــد صنعتــی و اقتصــادی بــا تولیــد انــواع مختلــف تركیبــات و مــواد شــیمیایی از منابع طبیعی بطور ناخواســته 
مــواد ســمی را از طریــق تولیــد آالینــده هــای هــوا و آب بــه طبیعــت وارد مــی كنــد. رهایــش ایــن مــواد بــه محیط 
زیســت و اکوسیســتم هــا مشــكات و خطــرات جــدی بــرای انســان و ســایر جانــداران بــه همــراه دارد. در این میان 
بــا توجــه بــه بحــران کــم آبــی در مناطــق خشــک و گــرم شــدن پیوســته زمیــن، ســهم آلودگــی آب و فاضــاب 

دارای اهمیــت بیشــتری می باشــد. 
بنابرایــن نیــاز بــه اســتفاده از روشــهای مناســب جهــت تصفیــه آب و فاضــاب آلــوده و بازگردانــی آب بیــش از 
پیــش اهمیــت پیــدا مــی کنــد. روش هــای رایــج در تصفیــه اســتفاده از فرایندهــای فیزیکــی و شــیمیایی اســت 
کــه امــروزه بــا ظهــور علــم زیســت فنــاوری بــا تکیــه بــر بکارگیــری میکروارگانیزم ها امــکان رفــع آلودگی و تصفیه 
هــوا، آب و فاضــاب بــه روش هــای موثرتــر و دوســتدار محیــط زیســت فراهــم شــده اســت. بیوفیلتــر، در واقــع 

انجــام فراینــد تصفیــه با بکارگیری میکروارگانیســم هاســت.
شــرکت پویــا ژن آزمــا بــا اســتفاده از تجربــه و تخصــص در حــوزه  تحقیــق و تولیــد فــراورده هــای بیوتکنولــوژی 
موفــق بــه تولیــد انــواع سیســتمهای تصفیــه فاضابهــای صنعتــی بــر اســاس بیوفیلتــر شــده اســت کــه قــادر 
اســت ایــن فاضابهــا را تــا میــزان اســتانداردهای ســازمان حفاظــت محیــط زیســت تصفیــه کــرده و آب حاصــل 

مجــددا مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

بیوفیلتــر ســاخت شــرکت پویــا ژن آزمــا )PGA Biofilter( بــه بیــان ســاده، دارای یــک مخــزن اصلــی متشــکل از بســتر 
حــاوی میکروارگانیزمهاســت. بســتر بــه کار رفتــه دارای بافــت متخلــل و  ظرفیــت تثبیــت بیــش از یــک میلیــارد 
میکروارگانیــزم بــه ازای هــر             مــی باشــد. فراینــد تثبیــت بــه صــورت کامــا مطمئــن و بــدون احتمــال ازاد شــدن و 
یــا کاهــش تعــداد میکروارگانیســم انجــام شــده اســت. بــر اســاس انــواع آالینــده هــای موجــود فاضــاب، یــک یــا چنــد 
گونــه خــاص از میکروارگانیــزم در بیوفیلتــر بــکار مــی رود. همچنیــن حجــم بیوفیلتــر بــر اســاس حجــم آب یــا فاضــاب 
نیازمنــد تصفیــه، طراحــی و ســاخته مــی شــود. الزم بــه ذکــر اســت در سیســتمهای تصفیــه فاضــاب هــای صنعتــی 
پویــا ژن آزمــا بــر اســاس نیــاز از پیــش تیمارهــای فیزیکــی و شــیمیایی ماننــد تنظیــم pH و ازن زنــی نیــز اســتفاده 

مــی شــود.

کاهــش 95 تــا %99 انــواع آالینــده هــا از آب و فاضــاب آلــوده تــا حــد مجــاز ســازمان حفاظــت 	 
محیــط زیســت

فرایند تصفیه بصورت پیوسته و بدون نیاز به حوضچه های بتنی 	 
قابلیت استفاده مجدد از آب خروجی 	 
نیاز به کمترین فضای ممکن 	 
استفاده و نگهداری آسان و کم هزینه 	 
قابل حمل و جابجایی	 
اتوماتیک و راه اندازی آسان	 

مزایای سیستمهای تصفیه فاضالب صنعتی پویا ژن آزما

سازوکار بیوفیلتر PGA جهت تصفیه و بازگردانی آب

سیستم های تصفیه فاضالب صنعتی

0.5 cm3
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فاضــاب صنایــع آبــکاری بــر اســاس نــوع آبــکاری مــورد اســتفاده دارای فلــزات ســنگین و ترکیبــات ســمی 
مختلفــی شــامل کــروم ، نیــکل ، قلــع ، مــس ، آلومینیــوم ، کادمیــوم و ســیانید مــی باشــند. شــرکت پویــا ژن 
آزمــا موفــق بــه تولیــد سیســتم تصفیــه کننــده ایــن فاضــاب شــده اســت کــه در حــال حاضــر در بیــش از 20 
صنعــت آبــکاری نصــب و مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. مراحــل تصفیــه بوســیله سیســتم پویــا ژن آزمــا 
شــامل تنظیــم pH، جداســازی ذرات معلــق بوســیله بــگ فیلتــر و حــذف فلــزات ســنگین بوســیله بیوفیلتــر 
مــی باشــد. کلیــه مراحــل تصفیــه بصــورت اتوماتیــک بــا اســتفاده از PLC و یــا تابلــو بــرق بــوده و فراینــد 
بصــورت پیوســته مــی باشــد. در زیــر تصویــر یــک نــوع سیســتم نصــب شــده در صنایــع آبــکاری آمــده اســت.

سیستم تصفیه فاضالب صنایع آبکاری 
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صنعــت نســاجی و رنگــرزی یکــی از بزرگتریــن مصــرف کننــدگان آب هســتند در نتیجــه حجــم باالیــی پســاب تولیــد 
کــرده و اغلــب حــاوی طیــف وســیعی از مــواد رنگــزا و ســایر مــواد کمکــی مثــل انــواع دیســپرس کننــده هــا، یکنواخــت 
ــا اکثــر پکیــج  ــزات ســنگین مــی باشــند. مشــابه ب کننــده هــا، کریرهــا، نمــک هــا، اســیدها، قیلیایــی هــا و گاهــی فل
هــای تصفیــه فاضــاب صنعتــی، در تصفیــه فاضــاب نســاجی و رنگــرزی دو بخــش عمــده تصفیــه شــیمیایی، فیزیکــی 
و ســپس تصفیــه بیولوژیکــی )بیوفیلتــر( قــرار دارد. در تصفیــه فیزیکــی و شــیمیایی ابتــدا pH فاضــاب در محــدوده 
خنثــی تنظیــم شــده و ســپس بــا توجــه بــه کــدورت بســیار بــاال از روش انعقــاد شــیمیایی بــه منظــور حــذف رنــگ و 
ذرات معلــق اســتفاده مــی شــود و در مرحلــه آخــر از یــک مرحلــه بیوفیلتــر هــوازی جهــت حــذف مــواد باقــی مانــده 
اســتفاده مــی شــود. تصویــر یــک سیســتم تصفیــه پســاب نســاجی بــا ظرفیــت 100 متــر مکعــب در روز در زیــر آمــده 

اســت.

سیستم تصفیه پساب نساجی
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شــیرگیری از  بعــد  و  قبــل  گاو  هــای  ســینه  و  دام  گیــری  شــیر  محــل  از شستشــوی  حاصــل  گاوداری   فاضــاب 
مــی باشــد. فاضــاب حاصــل دارای COD بطــور متوســط 4000 ، فضــوالت دام و باقــی مانــده شــیر اســت و مــی توانــد 
جــز صنایــع آالینــده محســوب شــود لــذا تصفیــه فاضــاب گاو داری از جملــه اولویــت هــای هــر گاوداری مــی باشــد. 
ــا COD کمتــر از 100 جهــت اســتفاده در کشــاورزی  ــه فاضــاب ت ــه تصفیــه اینگون ــا ژن قــادر ب سیســتم تصفیــه پوی
مــی باشــد. سیســتم تصفیــه فاضــاب گاوداری پویــا ژن بــا ظرفیــت 50 متــر مکعــب در روز قابــل نصــب در یــک 
 کانتینــر 20 فوتــی و انتقــال بــه محــل گاوداری مــی باشــد. در زیــر تصویــر سیســتم تصفیــه فاضــاب گاوداری تولیــدی

شرکت پویا ژن آزما آمده است.

سیستم تصفیه فاضالب گاوداری

سیستم تصفیه فاضالب کشتارگاه

ــون،  ــا شــامل خ ــن فاضــاب ه ــده ای ــی عم ــات آل ــوده و ترکیب ــای باالیــی ب ــده ه ــا دارای آالین فاضــاب کشــتارگاه ه
ــول و ذرات  ــن هــای محل ــق، پروتئی ــواد معل ــات شــکمی، مدفوعــی، ادراری، چربــی، غذاهــای هضــم نشــده، م  محتوی
مــی باشــد. در روشــهای قدیمــی از مخــازن بتنــی بــا هوادهــی یــا بــدون هوادهــی اســتفاده مــی شــد کــه ایــن روش 
قــادر بــه تصفیــه مناســب اینگونــه فاضــاب هــا نمــی باشــد. سیســتم تصفیــه پویــا ژن آزمــا بــا اســتفاده از تلفیقــی 
از روشــهای فیزیکــی ، شــیمیایی و بیولوژیــک کــه اســاس آن بیوفیلتــر اســت قــادر اســت فاضــاب کشــتارگاه را تــا 

میــزان اســتانداردهای ســازمان حفظــت محیــط زیســت و جهــت اســتفاده مجــدد تصفیــه نمایــد.
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شــیرابه زبالــه مایــع حاصــل از زبالــه هــای دفــن شــده و یــا زبالــه هــای در حــال بازیافــت مــی باشــد کــه دارای مجموعــه 
ای از مــواد ســمی و خطرنــاک مــی باشــد و بــر اســاس منطقــه جرافیایــی دارای COD ، BOD و TDS متفاوتــی از 10000 
تــا 120000 مــی باشــد و در صــورت ورود بــه محیــط عــوارض غیــر قابــل جبرانــی دارد و بایــد تصفیــه گــردد. شــرکت پویــا 
ژن موفــق بــه ســاخت سیســتم تصفیــه شــیرابه زبالــه بــر اســاس بیوفیلتــر شــده اســت کــه ایــن سیســتم بــا ظرفیــت 
ــه  20 متــر مکعــب در روز بصــورت موبایــل در کانتینــر 20 فوتــی نصــب  و در یکــی از ایســتگاه هــای جمــع آوری زبال

شــهرداری تهــران نصــب شــده اســت. تصویــر ایــن سیســتم در زیــر آمــده اســت. 

صنایــع غذایــی مختلــف شــامل کارخانجــات تولیــد انــواع لبنیــات، کنســرو، کمپــوت، رب گوجــه فرنگــی، انــواع چاشــنی 
)مرباجــات، ترشــیجات، شــوریجات(، تولیــد انــواع شــربت، آبمیــوه و نوشــیدنی هــا، تولیــد خشــکبار و آمــاده ســازی 
حبوبــات و ســبزیجات خشــک و علــی رغــم تنــوع بســیار در محصــوالت خــود، دارای شــباهت هــای بســیاری در کیفیــت 
فاضــاب تولیــدی خــود مــی باشــند. مقــدار BOD و COD فاضــاب ایــن صنایــع در برخــی مــوارد پاییــن تــر از 100 و گاهــی 

بیشــتر از 10000 میلــی گــرم در لیتــر اســت.
بــا توجــه بــه نــوع و ماهیــت فاضــاب، فرآینــد مــورد نیــاز جهــت تصفیــه انتخــاب و طراحــی مــی گــردد. بــه طــور کلــی 
ــه  ــا توجــه ب ــد شــامل بخــش هــای زیــر باشــد کــه ب قســمت هــای فرآینــد تصفیــه فاضــاب صنایــع غذایــی مــی توان

کیفیــت فاضــاب تولیــدی مــی توانــد بخــش هــای دیگــری بــه آن اضافــه و یــا کــم گــردد.

سپتیک تانک، متعادل سازی و تنظیم pH: کل این فرایندها در یک مخزن انجام می شود. 	
چربــی گیــری: در خصــوص فاضــاب بعضــی از صنایــع غذایــی ماننــد صنایــع لبنــی سیســتم چربــی گیــری نیــاز مــی  	

باشــد. نــوع سیســتم چربــی گیــری بــر اســاس میــزان چربــی هــای غیــر محلــول و محلــول طراحــی مــی گــردد.
بیوفیلتــر: در مرحلــه بعــد بــا توجــه بــه آنکــه بخــش عمــده ای از آالینــده هــای فاضــاب  را مــواد آلــی تشــكیل مــی  	

دهنــد كــه توســط میكروارگانیســم هــا قابــل تجزیــه مــی باشــند، لــذا اســتفاده از فرآیندهــای بیولوژیکــی بــر پایــه 
بیوفیلتــر مطــرح مــی گــردد. نــوع بیوفیلتــر )هــوازی و بــی هــوازی( و تعــداد آن بــر اســاس نــوع فاضــاب و میــزان 

BOD آن طراحــی مــی گــردد.
ــه  	 ــده ت ــق بوســیله مــواد فلوکــه کنن ــده مــواد آلــی و ذرات معل ــه باقــی مان ــه نشــینی شــیمیایی: در ایــن مرحل ت

ــه بوســیله فیلتــر پــرس جــدا مــی شــود. نشــین شــده و لجــن حاصل
ــر زنــی یــا ازن زنــی ضــد عفونــی شــده و  	 گندزدایــی: در ایــن مرحلــه فاضــاب تصفیــه شــده بوســیله سیســتم کل

خروجــی از ایــن مرحلــه فاضــاب تصفیــه شــده دارای کلیــه اســتانداردهای ســازمان حفاظــت محیــط زیســت جهــت 
آبیــاری فضــای ســبز، کشــاورزی و مصــارف دیگــر مــی باشــد.

سیستم تصفیه شیرابه زباله

سیستم تصفیه فاضالب صنایع غذایی
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صنایــع چــرم ســازی بــه واســطه مصــرف زیــاد آب در عملیــات دباغــی، همــواره فاضــاب فراوانــی را در محیــط رهــا مــی 
ســازند  و حــاوی مقادیــر بــاالی COD ,BOD،TDS، ســولفید، آمونیــاک، نیتــرات و فلــزات ســنگین ســمی از جملــه کــروم، 
نمــک هــای صنعتــی و ضایعــات پوســت و موادآلــی اســت و در صورتیکــه بــدون تصفیــه وارد محیــط شــود آســیب 
شــدیدی  بــه محیــط زیســت وارد مــی کنــد سیســتم تصفیــه پویــا ژن آزمــا بــا اســتفاده تلفیقــی از روشــهای فیزیکــی 
، شــیمیایی و بیولوژیــک کــه اســاس آن بیوفیلتــر مــی باشــد قــادر اســت اینگونــه فاضابهــا را بــه نحــوی تصفیــه کنــد 

کــه مجــددا قابــل اســتفاده باشــند.

سیستم تصفیه فاضالب کارخانه الکل سازی

فاضــاب کارخانجــات الــکل ســازی و ســایر کارخانجاتــی کــه از مــاس بــه عنــوان مــاده اولیــه اســتفاده مــی کننــد، بــه 
 100.000 ppm تــا حــدود COD 50000 و ppm تــا حــدود BOD دلیــل داشــتن بــار آلــی بســیار زیــاد، بــاال بــودن شــاخص هــای
رنگــی بــودن فاضــاب و داشــتن ترکیبــات ســمی همچــون فنــول، بــه صــورت مســتقیم قابــل دفــع نیســتند و یکــی از 
ــد روش هــای جــذب  مشــکات عمــده زیســت محیطــی محســوب مــی شــوند. روش هــای فیزیکــی - شــیمیایی مانن
ســطحی، فرآینــد هــای غشــایی، تبــادل یونــی و اکسیداســیون شــمیایی بــرای تصفیــه ایــن فاضــاب هــا اقتصــادی نمــی 
باشــد. شــرکت پویــا ژن آزمــا بــا اســتفاده از تلفیقــی از انــواع روشــهای فیزیکــی ، شــیمیایی و بیولوژیــک کــه اســاس 
آن بیوفیلتــر مــی باشــد قــادر بــه ســاخت سیســتم تصفیــه فاضــاب کارخانجــات الــکل ســازی و ســایر کارخانجاتــی کــه 

از مــاس اســتفاده مــی کننــد مــی باشــد.

سیستم تصفیه فاضالب صنایع نفت و پتروشیمی 

فاضــاب تولیــد شــده در صنایــع نفــت و پتروشــیمی مجموعــه عظیمــی از انــواع مــواد آالینــده مختلــف مــی باشــد 
از مهــم تریــن آالینــده هــای موجــود در فاضــاب پتروشــیمی مــی تــوان بــه مــواد جامــد و کلوئیــدی معلــق ، گازهــای 
ــد، کربوهیــدرات هــا،  ــول در فاضــاب بوجــود مــی آین ــه دلیــل تجزیــه مــواد آلــی و گازهــای محل ــو کــه ب ــد ب بســیار ب
ــزات ســنگین، نیتــروژن، فســفر، دی اکســید  ــواع چربــی هــا ، کلریدهــا، فل مــواد پــاک کننــده، رنــگ، پروتئیــن هــا، ان
کربــن، آمونیــاک و متــان اشــاره نمــود کــه باعــث COD و BOD باالیــی شــده و بایــد بــا تصفیــه نســبت بــه حــذف آنهــا 
اقــدام نمــود. حــذف گــروه هــای مختلــف مــواد آالینــده موجــود در فاضــاب هــای تولیــد شــده در صنایــع پتروشــیمی 
در نهایــت مــی توانــد کیفیــت آنهــا را تــا حــد مطلوبــی افزایــش داده و بــه عنــوان آب مــورد نیــاز مــزارع کشــاورزی و 
باغبانــی مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد. بــا ایــن راهکارهــا نــه تنهــا جلــوی آلودگــی محیــط زیســت گرفتــه شــده، بلکــه در 
مصــرف آب نیــز تــا حــد زیــادی صرفــه جویــی مــی شــود. جهــت تصفیــه فاضــاب صنایــع نفــت و پتروشــیمی نیــاز بــه 
مراحــل مختلــف فیزیکــی ، شــیمیایی و بیولوژیــک شــامل حــذف فیزیکــی ذرات، چربــی گیــری، لختــه ســازی و بیوفیلتــر 

مــی باشــد.

سیستم تصفیه فاضالب صنایع چرم سازی
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تصفیه فاضالبهای شهری و خانگی
بــا توجــه بــه نیــاز شــدید بــه تصفیــه فاضــاب شــهری و خانگــی، روشــهای بســیاری بررســی و اجرایــی شــده اســت کــه 
ــه لجــن فعــال، هوادهــی گســترده، MBBR، MBR، SBR  اشــاره کــرد. شــرکت  ــوان ب ــن روشــها مــی ت ــن ای از مهمتری
پویــا ژن آزمــا موفــق بــه تولیــد پکیــج تصفیــه فاضــاب خانگــی بــر اســاس MBR )بیولوژیــک غشــایی( شــده اســت کــه 

شــامل قســمتهای زیــر مــی باشــد.
مخزن جمع آوری فاضاب 

آشغالگیر و دانه گیر 
راکتور هوادهی جهت هوادهی و تصفیه هوازی فاضاب

بلوئر هوادهی
مخزن غشایی

تابلو برق و کنترل قدرت

MBR محاسن روش

تکنولوژی ساخت باال
اشغال فضای كم و ابعاد کوچک

قیمت مناسب
راندمان بسیار باالی تصفیه

مدوالر و سهولت افزایش ظرفیت
كاهش تولید لجن مازاد

عدم تولید بوی نا مطلوب
مصرف انرژی بسیار پایین

درجه تصفیه و کیفیت فاضالب خروجی

فاضــاب تصفیــه شــده پــس از گــذر از مراحــل مختلــف تصفیــه در مخــازن  نگهــداری ذخیــره شــده و در دســترس مــی 
باشــد. درجــه تصفیــه مــورد نیــاز بــا مدنظــر قــرار دادن کیفیــت مــورد نیــاز، آخریــن ضوابــط و معیارهــای تعییــن شــده 
توســط ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ایــران، کیفیــت فاضــاب خــام تولیــدی، موقعیــت آب و هوایــی منطقــه و 
امکانــات فنــی موجــود در کشــور، انتخــاب گردیــده اســت. فاضــاب خروجــی دارای اســتاندارد ســازمان محیــط زیســت 

جهــت اســتفاده در فضــای ســبز و کشــاورزی را دارا میباشــد.
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تصفیه آب

آبهــای آشــامیدنی اســتحصال شــده از چــاه معمــوال دارای میــزان نامناســبی نیتــرات مــی باشــد و باعــث ایجــاد عــوارض 
ــا حــد اســتانداردهای موجــود مــی باشــد مناســبترین روش  ــه کاهــش آن ت ــاز ب مختلفــی در انســان مــی باشــد و نی
جهــت کاهــش نیتــرات در آب آشــامیدنی بیوفیلتــر مــی باشــد. بــا توجــه بــه تخصــص اصلــی شــرکت پویــا ژن آزمــا در 
خصــوص ســاخت انــواع بیوفیلتــر، ایــن شــرکت قــادر بــه ســاخت بیوفیلتــر جهــت کاهــش میــزان نیتــرات تــا میــزان 

اســتاندارد آب آشــامیدنی و در حجمهــای مختلــف مــی باشــد.

سیستم تصفیه و بازگردانی آب خاکستری

آب خاکســتری شــامل آب حاصــل از شستشــوی ســینک ، روشــویی، حمــام  و مــوارد مشــابه بجــز فاضــاب ســنگین 
ــد  ــای شستشــوی صنعتــی مانن ــی، کارگاه ه ــن عموم ــا و اماک ــل ه ــاری، هت ــای مســکونی، تج انســانی اســت. واحده
کارواش-هــا، قالیشــویی، کارخانجــات شستشــو و بســته بنــدی مــواد غذایــی، خشــکبار و ســبزیجات از جملــه کاربــری 
هــای ایــن نــوع بیوفیلتــر اســت. آب حاصــل از تصفیــه مــی توانــد جهــت شستشــوی محوطــه و خــودرو، آبیــاری 

ــل اســتفاده اســت. ــک هــا و نیــز کاربردهــای صنعتــی قاب گیاهــان، تامیــن آب فلــش تان

سیستم تصفیه آب آلوده به آمونیاک مزارع پرورش ماهی 

غلظــت آمونیــاک غیــر یوـنـی )NH3( در آب حوضچه هــای پــرورش ماهــی بایــد همــواره کمتــر از 0.5 میلی گــرم در 
هــر لیتــر باشــد؛ چراکــه آمونیــاک یــک مــاده ســمی بــرای پــرورش ماهی هــا و ســایر آبزیــان اســت. ســایر مــواد ســمی 
بــرای ماهیــان و ســایر ارگانیزم هــا نیــز بایــد از حوضچه هــای پــرورش ماهــی خــارج شــود. ایــن مــواد می تواننــد شــامل 
ــرای  ــرورش ماهــی ب حشــره کش ها، آفت کش هــا و ســایر مــواد شــیمیایی باشــند؛ بنابرایــن تصفیــه آب در صنعــت پ
حــذف ایــن مــواد ســمی بســیار ضــروری اســت. مناســبترین روش جهــت کاهــش آمونیــوم و مــواد ســمی دیگــر در 
حوضچــه هــای پــرورش ماهــی بیوفیلتــر مــی باشــد. شــرکت پویــا ژن آزمــا قــادر بــه ســاخت اینگونــه بیوفیلتــر هــا در 

ابعــاد مختلــف مــی باشــد.

سیستم تصفیه آب آلوده به نیترات و نیتریت
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فرآینــد اســمز معکــوس )Reverse Osmosis( یــا شــیرین کــردن آب روشــی جهــت جداســازی ناخالصــی هــا از آب میباشــد. 
در ایــن روش عامــل جداســازی اعمــال فشــار مکانیکــی اســت. در حــال حاضــر فرآینــد اســمز معکــوس نقــش بســیار مهمــی 
در تصفیــه آب دارد. ایــن سیســتم در صنایــع مختلــف از جملــه صنایــع پزشــکی، داروســازی، تولیــد آب شــرب ، صنعــت 

دام و طیــور، صنایــع کشــاورزی ، صنایــع شــیمیایی و آبــکاری کاربــرد دارد.
در تصفیــه آب بــه روش اســمز معکــوس ، آب خــام توســط پمــپ بــه درون محفظــه ای کــه دارای غشــاء نیمــه تــراوا مــی 
باشــد پمپــاژ مــی شــود. بــه ایــن دلیــل کــه تقریبــأ تنهــا آب خالــص مــی توانــد از غشــاء عبــور کنــد، آب تقریبــأ خالــص در 

یــک طــرف غشــاء و آب تغلیــظ شــده از ناخالصــی هــا در طــرف دیگــر غشــا جمــع آوری میگــردد.
ــا 95% را دارد.  ــد و توانایــی کاهــش TDS آب خــام را ت ــه صــورت پیوســته کار کن ــد ب ــه آب RO مــی توان دســتگاه تصفی
حــذف باکتریهــا، ویروســها و دیگــر میکروارگانیســم هــا بــا اســتفاده از فرآینــد اســمز معکــوس تقریبــا صددرصــد مــی باشــد. 

همچنیــن اســمز معکــوس میتوانــد 99% مــواد معدنــی و 97% مــواد آلــی و کلوئیــدی آب را حــذف نمایــد.
ــران هــا و افزایــش زمــان  ــه از ممب ــه منظــور اســتفاده بهین ــه دســتگاه اســمز معکــوس ب تصفیــه مقدماتــی آب ورودی ب

کارکــرد ممبــران انجــام مــی گیــرد و در طــی ایــن عملیــات آب آمــاده عبــور از ممبــران مــی شــود.

تجهیزات اصلی در دستگاه اسمز معکوس

سیستم پیش تصفیه شامل فیلتر شنی ، فیلتر کربنی و فیلتر میکرونی.	 
 	 )Membrane( غشاء نیمه تراوا
محفظه تحت فشار	 
پمپ فشار قوی	 
پکیج تزریق آنتی اسکاالنت.	 
شاسی استقرار از جنس استنلس استیل.	 
تابلوی کنترل تمام اتوماتیک.	 
 	CIP سیستم
pH متــر، 	   ، انــدازه گیــری فشــار  ـی سیســتم اســمز معکــوس ماننــد فلومتــر، مانومتــر  ابــزار كنترـل و  تجهیــزات 

ســنج(. )هدایــت  متــر  الكتروكنداكتیویـتـی 
لوله و اتصاالت استنلس استیل 316 برای خطوط تحت فشار و UPVC برای خطوط فشار پائین.	 
شیر فلكه های تنظیم جریان، شیرهای نمونه گیری و شیر فشار شکن.	 
کنترل کننده فشار باال و پایین	 

شــرکت پویــا ژن آزمــا قــادر بــه تولیــد سیســتمهای RO بــا ظرفیتهــای مختلــف از 5 متــر 
مکعــب در روز تــا بیــش از 10000 متــر مکعــب در روز و در صــورت نیــاز بصــورت مــدوالر 

مــی باشــد.

 )Reverse Osmosis( سیستم تصفیه آب و آب شیرین کن با روش اسمز معکوس
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بــه طــور معمــول از فیلتــر شــنی بــرای حــذف کــردن انــواع ذرات معلــق فیزیکــی و بیولوژیــک موجــود در آب و تــا قطــر 
ــواع مــواد آلــی، پانكتــون، باكتری هــا و ذرات  ــد شــامل ان ــن ناخالصــی هــا میتوان 50 میکــرون اســتفاده میشــود. ای
حاصــل از خوردگــی، گل، رنــگ و مــی باشــد. در ایــن دســتگاه، آب حــاوی کــدورت را از بســتری کــه دارای دانــه هــای شــن 
و ســیلیس مــی باشــد عبــور مــی دهنــد. در اثــر عبــور آب از بســتر شــنی ، ذرات معلــق آب بیــن ذرات شــن و ماســه 
گیــر كــرده و آب تقریبــا عــاری از مــواد معلــق و کــدورت، بدســت می آیــد. فیلتــر هــای شــنی یكــی از بهتریــن روش هــا 

بــرای كاهــش غلظــت جامــدات معلــق در آب مــی باشــند.

انواع فیلتر )فیلترهای شنی، کربنی، میکرونی و دیسکی(

ســختی گیــر رزینــی )water sofetner( ،)ســختی گیــر مکانیکــی  یــا ســختی گیــر هــای تبــادل یونــی(، رایــج تریــن انــواع 
ســختی گیــر در بــازار هســتند کــه بــا کاســتن مــواد معدنــی کلســیم و منیزیــم، از آب از ســختی آن کــم مــی کننــد. ســاختار 
ســختی گیــر شــامل یــک مخــزن اصلــی از جنــس فــوالد یــا کامپوزیــت اســت کــه درون آن رزیــن قــرار گرفتــه اســت و در 

کنــار ایــن مخــزن ، یــک منبــع نمــک جهــت احیــای ســختی گیــر مــی باشــد.

سیستم های سختی گیر رزینی
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ابــزار ســاده و موثــری بــرای گرفتــن مــواد دانــه ای و جامــدات ســاینده از آب می باشــد. ایــن دســتگاه بــه دلیــل راندمــان 
بــاال )95درصــد( در حــذف ذرات و ســهولت نصــب و بهــره بــرداری و قیمــت مناســب، جایــگاه ویــژه ای در سیســتم های 
تصفیــه و آبرســانی دارد. ســاختار هیدروســیکلون : هیدروســیکلون دارای دو خروجــی در محــور خــود اســت. بخــش 
 )Overflow( نامیــده  مــی شــود و بخــش چگالتــر در بــاال کــه ســر ریــز )Reject( کوچکتــر در پاییــن کــه  پــس ریــزش
نامیــده مــی شــود. هیدروســیكلون  هــا دارای یــک لولــه ورودی و یــک خروجــی هســتند کــه معمــوال ســایز لولــه ورودی 

از ســایز لولــه خروجــی کوچــک تــر اســت تــا ســرعت در محــل ورود بــه هیدروســیكلون بــه حداکثــر خــود برســد.

هیدروسیکلون یا ماسه گیر

پکیــج تزریــق مــواد شــیمیایی دســتگاهی اســت کــه بــرای تزریــق انــواع مــواد شــیمیایی از قبیــل مــواد کمــک منعقــد کننده، 
آنتــی اســکاالنت، پلــی الکترولیــت ، کلــر، و اکســیژن جهــت بهبــود و کنتــرل کیفیــت آب و فاضــاب مــورد اســتفاده قــرار 
میگیــرد. در ایــن پکیــج هــا مــواد شــیمیایی بصــورت پــودر و یــا مایــع همــراه بــا آب یــا مــواد شــیمیایی مــورد نیــاز در یــک 
مخــزن آمــاده شــده و ســپس توســط پمــپ هــای تزریــق )بــا ظرفیــت هــای مختلــف جهــت اســتفاده در مکانهــای مختلــف( 
از مخــزن آمــاده ســازی بــه محــل تزریــق انتقــال داده مــی شــوند. نــرخ جریــان مــی توانــد بــه صــورت دســتی یــا اتوماتیــک 
ــواع مــواد  ــق ان ــرای تزری ــوان ب ــن پکیــج مــی ت ــق مقــدار مناســب از مــواد شــیمیایی کنتــرل گــردد. از ای ــه منظــور تزری ب
شــیمیایی از قبیــل مــواد کمــک منعقــد کننــده، آنتــی اســکاالنت، پلــی الکترولیــت و کلــر )جهــت ضــد عفونــی کــردن آب یــا 
فاضــاب( مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد. ایــن دســتگاه در سیســتمهای چربــی گیــر صنعتــی، دیــگ بخــار، انــواع بویلرهــا، آب 

آشــامیدنی و صنایــع مختلــف از جملــه صنعــت نفــت و گاز بــه کاربــرد دارد. 

پکیج های تزریق مواد شیمیایی
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اکثــر کارخانجــات و صنایــع عــاوه بــر تولیــد فاضابهــای آلــوده کننــده محیــط زیســت، بــا تولیــد انــواع آالینــده هــای گازی 
باعــث آلودگــی هــوا هــم مــی شــوند از مهمتریــن آالینــده هــای هــوا مــی تــوان بــه تركیبــات آلــی فــرار )VOC3( تركیبــات 
ــا،  ــزان ، اتره ــان و هگ ــر پنت ــاال نظی ــت ب ــا فراری ــوادی ب ــی، م ــات فنل ــد، ترکیب ــرد ، فورمالدئی ــروژن و گوگ ــا شــده نیت احی
آلدئیدهــا، كتونهــا، آروماتیــك هــای تــك حلقــه ای ، انــواع الکلهــا و ... اشــاره کــرد. مناســبترین روش کاهــش انــواع 

آالینــده هــا از هــوا بیوفیلتــر مــی باشــد و در کشــورهای مختلــف از ایــن روش اســتفاده مــی شــود. 

تصفیه هوا بوسیله بیوفیلتر

پاک سازی خاک

اســتفاده از میکروارگانیزمهــا در پاکســازی خــاک از جایــگاه خاصــی در کشــورهای مختلــف برخــوردار اســت کــه از 
محاســن مهــم ایــن روش مــی تــوان بــه پاکســازی در محــل، کاهــش درصــد بیشــتری از آالینــده هــا نســبت بــه روشــهای 

فیزیکــی و شــیمیایی ، زمــان و هزینــه کمتــر اشــاره کــرد.
شــرکت پویــا ژن آزمــا بــا دارا بــودن کلکســیونی از انــواع میکروارگانیــزم هــای جــدا شــده از محیــط هــای آلــوده و بهینــه 
ســازی آنهــا، قــادر بــه پاکســازی خــاک هــای آلــوده بــه انــواع ترکیبــات مختلــف مــی باشــد. در ایــن روش بــر اســاس نــوع 
آالینــده، میکروارگانیــزم هــا انتخــاب و تکثیــر شــده و در محــل همزمــان بــا مخلــوط کــردن خــاک، پاشــش مــی شــوند. 

بــر اســاس غلظــت آالینــده هــا، تعــداد و زمــان بیــن پاشــش هــا متغیــر مــی باشــد.
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