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لخته سازي پاروئی

یکی از بخش هاي مهم در فرآیندهاي تصـــــــفیه آب و 

فاضالب، بخش لخته سـازي اسـت. لخته سـازي فرآیندي 

اســـــــت که در آن ذرات کوچک در اثر برخورد مالیم با 

یکدیگر تشکیل ذرات بزرگتر می دهند. در صنعت تصـفیه 

آب و فاضـالب نقطه شـروع با اختالط ســریع اســت که 

تشــکیل میکرو لخته ها را می دهد. در مرحله لخته سازي 

ذرات در اثر حـرکت بـراونـی(Brownian) که از بـرخورد 

ذرات با یکدیگر ناشی می شود تشـکیل ماکرو ذرات را می 

دهند که قابلیت ته نشــــینی را دارند. دستگاه هاي لخته 

سازي امروزه  به دو بخش مکانیکی و هیدرولیکی تقسـیم 

می شـوند. امروزه از روش هاي مکانیکی می توان به همزن 

هاي پاروئی و توربینی اشــــــــــاره کرد و از روش هاي 

هیدرولیکی می توان به جت پمپ ها و هوادهی اشاره نمود.

متعارف ترین روش لخته سـازي که در حال حاضـر در دنیا 

مورد استفاده قرار می گیرد روش لخته سـازي پاروئی افقی 

و عمودي است. به تجربه و طی آزمایش هاي مختلف اثبات 

شده است که این نوع لخته سـازي بیش ترین بازدهی را در 

صنعت تصـــــفیه آب و فاضالب دارد. این روش ها عمدتاً 

درجاهایی استفاده می شوند که خواهان تشکیل بزرگترین 

لخته ها و حذف بیشـترین ذرات جامد را هسـتند. علیرغم 

هزینه سرمایه گذاري اولیه و نگهداري باال در مقایســــه با 

سایر روش ها، هنوز این روش محبوب ترین در بخش لخته 

سازي است.

لخته ساز هاي پاروئی عموماً به صـورت سـه مخزن سـري 

طراحی می گردند که گرادیان هاي سرعت از بیشـترین به 

کمترین کاهش می یابد.

در جدول ذیل مقایسه کلی روشهاي لخته سازي ذکر گردیده است
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این شرکت با چندین سال تجربه درزمین ه ساخت لخته سـاز پاروئی ، می تواند تمام خدمات الزم از 

مرحله طراحی تا ساخت را به مشتریان خود ارائه دهد. 
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طراحی فرآیند

تصفیه خانه هاي آب و فاضالب که توسط مهندسان فرآیند 

طراحی می شوند در قســـمت هاي مختلف براي گرادیان 

هاي سـرعت از پیش تعریف شـده، طراحی می شـوند این 

شـرکت با اســتفاده از نرم افزار طراحی شــده براي انجام 

محاسبات، با دریافت ابعاد مخازن و گرادیان سـرعت، اقدام 

طـراحی مکانیـکی پارو

بعد از طراحی در فاز فرآیند، طرح اولیه همزن توسط گروه 

طراحی این شـرکت آماده می شـود و قبل از نهائی نمودن 

طرح کلیه بخش هاي حســــــــاس توسط روش المان 

به انجام تمامی محاسـبات الزم اعم از توان، دور گیربکس، 

ابعاد پاروها، تعداد پاروها، ســرعت نقطه اي و ... می نماید. 

محاســبات انجام شـــده مبنی بر به روزترین روش هاي 

مورداستفاده در جهان است.

محدود(FEM) مــورد آنالیـز قـرار مــی گیــــرد و کلیه 

بررسی هاي الزم از قبیل فرکانس، تنش، کرنش، خستگی، 

جابجایی و ... با دقت انجام می گیرد.
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بخش یاتاقان بندي از حسـاس ترین قســمت هاي همزن 

لخته سـازي اسـت که باید با وسـواس خاص مورد طراحی 

قرار گیرد این هوزینگ باید بتواند کلیه نیروهاي شــعاعی و 

مزایاي همزن هاي پاروئی

تولید لخته هاي بزرگ

قابلیت اطمینان باال

خوردگی و سایش پایین

نیاز به سرویس ساالنه پایین

آسانی در تعویض قسمت هاي معیوب 

قابلیت تولید از فوالد ضدزنگ

طراحی شده براي کارکرد دائم

محوري را کامالً مهار نماید و بتواند بدون نیاز به تعمیر، سالیان 

دراز کار کند.

طراحی مکانیکی هوزینگ
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