
 

 

 

 

 : مشخصات کلی طرح

  متر مکعب در ساعت   58:ظرفيت طرح 

  DAFسيستم چربی گيری کارخانه از نوع ه :  وژمشخصات پر

     ٧٨٣١سال اجراء :                           خرمشهر -کارخانه روغن کشی اتکا;محل اجراء : 

                   ريال٠٠٠.٠٠٠.٧٥٨پروژه :   اوليه مبلغ                                              روغن کشی خرمشهر -صنايع دفاعکارفرما :

 : توضيحات کلی 

 توليد پساب حاوی روغن می ، حاصل فرايند روغن کشی ، شروع به اجراء و ساخت شد ٧٨٣٥کارخانه روغن کشی خرمشهر در سال 

) چربی گيری با هوای محلول ( را طراحی و به سفارش شرکت  DAFدستگاه چربی گيری از نوع  ٧٨٣١باشد . اين شرکت در سال 

 اجرا نمود.آبنيک جهت نصب در کارخانه روغن کشی خرمشهر 

 

 

             
                             

 

 

 

 پروژه
 کارخانه روغن کشی خرمشهر



 

 

 

 

 پروژه
 شهرک هواپيمايی آسمان

  

 : مشخصات کلی طرح

  متر مکعب در ساعت   ٧٥١ظرفيت طرح :

  APIسيستم چربی گيری کارخانه از نوع ه :  وژمشخصات پر

      ٧٨٣١اجراء :  سال                      تهران          -شرکت هواپيمايی آسمان محل اجراء : 

                   ريال  ١١١.١١١.٧١١پروژه :   اوليه مبلغ                                     شرکت هواپيمايی آسمان                     کارفرما :

 : توضيحات کلی 

شرکت هواپيمايی آسمان با توجه به حجم پروازهای داخلی خود و اينکه پساب خارج شده از آشپزخانه خود حاوی مواد چربی و آلوده 

دستگاه چربی گيری از نوع  ٧٨٣١در سال پارس محيط . شرکت باشد اقدام به تهيه سيستم چربی گيری نمود کننده محيط زيست می

API محوطه از پيش در نظر گرفته شده شرکت ( را طراحی و به سفارش شرکت آبنيک جهت نصب در  دهی) چربی گيری با هوا

 اجرا نمود. هواپيمايی آسمان 

 

 

 



 

 

  

 پروژه
 شرکت خودرو سازی پيشرو يدک

 
 : مشخصات کلی طرح

  روزمتر مکعب در  ٨١ ظرفيت طرح :

  تصفيه فاضالب بهداشتی به روش لجن فعال از نوع رشد چسبيدهه :  وژپرمشخصات 

     ٧٨٣١سال اجراء :                                عتی نجف آبادنشهرک ص –اصفهان محل اجراء : 

  ريال١١١.١١١.٠١١ پروژه :   اوليه مبلغ                                    شرکت خودرو سازی پيشرو يدک کارفرما :

 : توضيحات کلی  

، با وجود پرسنل زياد اين  باشد جات توليد اتوبوس های شهری و بين شهری میرو سازی پيشرو يدک يکی از کارخانکارخانه خود

شيفت کاری اين کارخانه ، پساب بهداشتی دارای آلودگی بااليی بوده که به دليل مساحت کم موجود جهت اجرای  ٨کارخانه و 

 دهبه سفارش شرکت آبنيک اقدام به طراحی پکيج فلزی سيستم لجن فعال با رشد چسبي پارس محيطتصفيه خانه فاضالب ، شرکت 

 . نمود

 

  

 
  

                 



 

 

 

 پروژه
 مواد غذايی شيرين پلوکارخانه 

 

 : مشخصات کلی طرح

  متر مکعب در ساعت ٠١ظرفيت طرح :

 MBRتصفيه فاضالب صنعتی به روش ه :  وژمشخصات پر

      ٧٨٣٣سال اجراء :                                 جاده قديم کرج           -تهرانمحل اجراء : 

    ريال١١١.١١١.٠٥١ پروژه :   اوليه مبلغ                                    کارخانه مواد غذايی شيرين پلو کارفرما :

 : توضيحات کلی

عنوان يکی از اولين وارد کنندگان سيستم های تصفيه ه با دارا بودن متخصصين صنعت آب و فاضالب ، همچنين ب پارس محيطشرکت 

های زير زمينی و همچنين راهبری ساده تر  به منظور جلوگيری از تخليه فاضالب صنعتی آلوده به منابع آب ، MBR فاضالب به روش

 را اجراء و بهره برداری نمود.  MBRسيستم تصفيه فاضالب ، سيستم 

 

   
                         

 

 

 



 

 

 

 پروژه
 کارخانه عمل آوری ماهی و ميگو زر افشان

 

 : مشخصات کلی طرح

  متر مکعب در ساعت ٧٥١ظرفيت طرح :

 EAASتصفيه فاضالب صنعتی به روش ه :  وژمشخصات پر

      ٧٨٣١سال اجراء :                   شهرک صنعتی بندر لنگه          محل اجراء : 

  ريال١١١١١١.٥١١ پروژه :   اوليه مبلغ                                     وبشرکت زرافشان جن کارفرما :

 : توضيحات کلی  

های موجود در فاضالب صنعتی کارخانه زرافشان مديران خود ، با توجه به پارامتربا عنايت به سوابق اجرايی  پارس محيطشرکت 

جنوب  و با توجه به شرايط آب و هوايی منطقه جنوب ايران اقدام به طراحی سيستم تصفيه فاضالب آن کارخانه به روش تلفيق سيستم 

 بيهوازی و هوازی از نوع لجن فعال  با هوادهی ممتد نمود.

 

  
                   

 

 

 



 

 

 

 پروژه
 کارخانه عمل آوری ماهی و ميگو زر افشان

 

 : مشخصات کلی طرح

  متر مکعب در ساعت ٥١ ظرفيت طرح :

 تصفيه آب به روش اسمز معکوس ه :  وژمشخصات پر

      ٧٨٣١سال اجراء :                                       شهرک صنعتی بندر لنگه          محل اجراء : 

   ريال١١١.١١١.٥١١ پروژه :   اوليه مبلغ                                               شرکت زرافشان جنوب  کارفرما :

 : توضيحات کلی 

، سيستم تهيه و تامين  در کارخانه مذکور در خصوص نحوه اجرای سيستم تصفيه فاضالببا عنايت به سابقه خود  پارس محيطشرکت 

 .(  اجراء گرديد  ROرد نياز برج های خنک کننده آن کارخانه را نيز طراحی و اجراء نمود. اين سيستم به روش)وآب م

 

 

   
                       

 

 

 



 

 

 

 پروژه
 اتيلنخت پکيج تصفيه فاضالب از جنس پلی اس

 

 : مشخصات کلی طرح

  متر مکعب در ساعت ٨١ ظرفيت طرح :

  USBFتصفيه فاضالب به روش ه :  وژمشخصات پر

      ٧٨٣١سال اجراء :                                           نيروی دريايی -برازجانمحل اجراء : 

               ريال١١١.١١١.٠١١   پروژه : اوليه مبلغ                                       نيروی دريايی سپاه پاسداران) ند سا ( کارفرما :

 : توضيحات کلی

شرکت آبنيک اقدام به ساخت  شيج های فلزی و پلی اتيلن به سفارزمينه ساخت پک با عنايت به سابقه خود در پارس محيطشرکت 

نيز نمود. پکيج مذکور يکپارچه بوده و کليه متعلقات از جمله بلوئر ها و لوله کشی های مربوطه  USBFپکيج تصفيه فاضالب به روش 

 .بر روی مخزن نصب گرديده است 

 

  
                       

 

 

 



 

 

 

 پروژه
 کواايستگاه پمپاژ ساختمان مسکونی خت اس

 

 : مشخصات کلی طرح

  متر مکعب در ساعت ٠١ ظرفيت طرح :

   -ST 73مخزن ايستگاه پمپاژ از جنس ه :  وژمشخصات پر

      ٧٨٣١سال اجراء :                                                               تهران محل اجراء : 

             ريال١١١.١١١.٧١١ پروژه :   اوليه مبلغ                                  کوا  مديريت اجرايی مجتمع مسکونی کارفرما :

 : توضيحات کلی

متر  ٧١. مخزن فلزی ايستگاه پمپاژ به ظرفيت  شدکوا انجام  به سفارش شرکت آبنيک ساخت و اجرای مخزن فلزی مجتمع مسکونی 

و بدنه از بيرون با   LOWARA-DOMO  3مکعب با کلکتور اصلی و نصب دو دستگاه الکتروپمپ مستغرق فاضالبی با مارک 

 نفتی و از داخل با پوشش اپوکسی توسط اين شرکت انجام شد.پوشش عايق 

 

        
                          

 

 



 

 

 

 پروژه
 آشغالگير مکانيکی از نوع روتاریساخت 

 

 : مشخصات کلی طرح

  ظرفيت طرح :
   ساخت آشغالگير مکانيکی روتاری تماما" استنلس استيله :  وژمشخصات پر

      ٧٨٣١سال اجراء :                                                 پااليشگاه نفت پارس محل اجراء : 

  ريال١١١.١١١.٧١١ پروژه :   اوليه مبلغ                                                          پااليشگاه نفت پارس  کارفرما :

 : توضيحات کلی 

نمود .   ٨٧١به سفارش شرکت آبنيک ، اين شرکت اقدام به طراحی و ساخت آشغالگير روتاری مکانيکی با متريال استنلس استيل 

 باشد. دور در دقيقه می ١کيلو وات و سرعت گردش گيربکس آن   ١٥.١قدرت الکترو موتور اين آشغالگير 

 

    
                      

 

 

 

 



 

 

 

 پروژه
 CPI    گير از نوعساخت چربی 

 

 : مشخصات کلی طرح

       متر مکعب در روز ١٥ ظرفيت طرح :

   با صفحات المال  CPIساخت پکيج فلزی چربی گيری از نوع ه :  وژمشخصات پر

      ٧٨٣١سال اجراء :                                                    مجتمع صنعتی حديدمحل اجراء : 

                   ريال١١١.١١١.٧٥١ پروژه :   اوليه مبلغ                                      مجتمع صنعتی حديد –صنايع دفاع  کارفرما :

 : توضيحات کلی

با صفحات المال از جنس پلی   CPI، اين شرکت اقدام به طراحی و ساخت دستگاه چربی گيری از نوع به سفارش شرکت آبنيک 

دستگاه فوق حاوی يک اسکراپر ) جمع کننده چربی از   باشد. با پوشش سه اليه رنگ اپوکسی می  -ST 73اتيلن نمود. جنس مخزن 

 باشد. سطح مخزن ( می

  

                           
                                        

 

 



 

 

 

 پروژه
 فاضالب شهریه کپايپينگ و شب

 

 : مشخصات کلی طرح

 متر طول  ٥١١١خاک برداری،لوله گذاری و نصب انشعابات خانگی  به ميزان ظرفيت طرح :   

   طراحی شبکه ،لوله گذاری و نصب انشعابات خانگیمشخصات پروژه :

  ٧٨٣١-٧٨٣١ : سال اجراء                                  شهرداری ٧٧منطقه  –استان تهران محل اجراء :   

  ريال  ١١١.١١١.٥١١.٧مبلغ پروژه :                                                           شرکت فاضالب تهرانکارفرما :

 : توضيحات کلی

 ترانشه های لوله گذاری ، ثاحدا ،گود برداری ، مل نقشه برداریپايپينگ و نصب انشعابات شا عمليات طراحی شبکه جمع آوری ،

قطر های  استيل به ، پلی پروپيلن ، شهرداری تهران با لوله و اتصاالت پلی اتيلن ٧٧عمليات لوله گذاری و نصب انشعابات خانگی منطقه 

رکت نظارت ، اين پروژه قرارداد داخلی با شرکت ابنيه پايدار سبز منعقد گرديد و توسط کارشناسان آن شميليمتر  ٨١١ ، ٠٥١ ، ٧٧١

 شد. می

 

 

 

 

 



 

 

 

 پروژه
 تصفيه خانه فاضالب شهرک صنعتی ليا

 

 : مشخصات کلی طرح

  :mg/lit               0111  BOD:  mg/lit     0111  COD   متر مکعب در روز٧٣١١ظرفيت طرح :

 و پايپينگ استيل اجرای عمليات ساخت و نصب تاسيسات مکانيکی تصفيه خانه   ه :وژمشخصات پر

 ٧٨٣١-٧٨٣١سال اجراء :                                      استان  قزوين–شهرک صنعتی ليا محل اجراء :  

          ريال ١١١.١١١.١١١.٧مبلغ پروژه :                                شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوينکارفرما : 

 : توضيحات کلی

و رشد  EAAS و تلفيق روش بيهوازی با هوازی از نوع هوادهی ممتد ، UABRتصفيه فاضالب صنعــتی به روش بيهوازی از نوع 

، کليه عمليات مربوط به بخش و سيستم انتقال فاضالب به تصفيه خانه و پايپينگ های ارتباطی  IFASچسبيده با روش هوادهی عمقی 

 باشد. رحال اجراء مید ه وگرديد انجام پارس محيطشرکت  مديران  توسطو پايپينگ تاسيسات مکانيکی 

 

 

         
                         

 


