
شرکت سیال کاران کویر یزد

تولیدکننده تجهیزات مکانیکال تصفیه آب و فاضالب



تجهیزات پیش تصفیه ( شامل انواع آشغال گیرها ، دانه گیرها، چربى گیرها)
فرآیندى( شامل انواع دریچه ها، میکسرها، هوادهى سطحى، دکانترها، پایپ پدل ها و ویناچ) تجهیزات 

تجهیزات تکمیلى (انواع پل هاى دوار، کف آب روب رها، کالسیفایر، هیدروسیکلون، کامپکتورها، اسکروپرس)

معـــرفى

زمینه و اهداف کارى

شرکت سیـال کاران با استفاده از عملیات طراحى،            و مهندسى معکوس در زمینــه ساخت تجهیـــزات 
مکانیکال محصوالت و خدمات خود را در قالب گروه هاى ذیل تولید مى نماید:

R&D

1386

92

تولیــد کلمپ هاى رفع حـوادث و  با  را  فعالیــت خود  در سال         آبى  منابع  از  بهرورى  شعار  با  سیال کاران کویــر یزد 
کلمپ هاى انشعاب گیرجهـت  کاهش هدررفت منابع آب شیرین شروع کرد که در حال حاضر با توسعه فضاى کارى خود بیش 

نماید. تولید مى  آبرسانى  از 11 محصول مختلف در زمینه تجهیـزات 
این شرکت در راستاى ماموریت خود با توجه به توانمنـدى هاى فنى و تجهـیزات به روز در زمیـــنه ساخت تولیـــدات با 
متــریال استنلس استیــل از سال     مبادرت به ساخت تجهیــزات مکانیــکال تصفیـه آب و فاضالب نمـود. هدف از این 
از وادرات تجهیـزات مکانیـکال  نیاز کردن کشور  فعالیت تکمیل زنجیره عملیات ساخت تصفیه خانه هاى آب و فاضالب و بى 

از خارج از کشور بود.
سیال کاران کویـر یزد با تکیه بر تیم طـراحى و توان ساخــت و تامیـن مواد و تجهـیزات به روز و با کیفیت سعى در باال بردن 

کیفیت این تجهیزات در داخل ایران را داشته و صادرات این محصوالت جز اهداف اصلى این گروه تولیدى مى باشد.
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گواهینامه ها

رضایت نامه ها 
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مجوز ها  LICENSE

نمایشگاهها



این آشغالگیرها براى واحد هاى کوچک و آشغال هاى دانه درشت بسیار مناسب مى باشد. همچنین در تصفیه خانه هاى 
بزرگ در کنار آشغال گیر مکانیکى معموًال یک آشغال گیر دستى بصورت رزرو در نظر مى گیرند تا درصورت خرابى نوع 

مکانیکى از آشغال گیر دستى بتوانند استفاده نمایند.
آشغال گیرهاى دستى طراحى شده توسط سیال کاران قابلیت نصب آسان ، تمیزکارى ساده در کانال هاى فاضالب 

کانال هاى ورودى پمپ خانه و غیر راه دارد.

این آشغال گیرها جز آشغال گیرهاى دانه درشت دسته بندى 
شده اند. این آشغال گیــرها با امکان طــراحى در سایـزهاى 
مختلف، تمیـزکارى ساده، مکانیزم ساده جـز پرکاربــردترین 

آشغال گیرها هستند.

آشغال گیر دستى

آشغال گیر مکانیکى زنجیرى

محدوده / ��
����الى���

�����الى���
�����الى�����

���الى���درجه
SS304-SS316- calv

دانه گیرى
عرض
ارتفاع

جنس بدنه 
زاویه شیب

���الى��
�����الى����

�����الى�����

���الى����درجه

محدوده / ��
دانه گیرى

عرض
ارتفاع

جنس بدنه 
زاویه شیب

SS304-SS316

آشغالگیرها
تجهیزات پیش تصفیه

ح شر

ح شر
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این آشغال گیرها جز آشغال گیرهاى دانه ریز دسته بندى شده اند. این آشغال گیرها با توجه به نوع طـراحى توانایى 
حذف پسماندهاى جامد با حجم باال از جریان فاضالب را دارد. همچنیـن راندمان این آشغال گیرها بسیار باال بوده 
و فرار پسماند از آن بسیار کم مى باشد و نیز با توجه به تحرك شانه هاى این آشغال گیرها نیاز به تمیزکارى مجزا 
ندارند. هدف اصلى از طراحى آشغال گیر پله اى از نوع استپ اسکرین خود تمیز شونده رفع ضعف اصلى آشغال گیرهاى 

دیگر در حذف ذرات در قسمت پایینى آشغال گیر است.

این آشغال گیرها جهــت فضاهـاى کوچــک و باریک طراحى شده است  این 
تجهیز توسط سبد استوانه اى پسماندهاى جامد را از پساب جدا کرده و توسط 
یک اسکرو عمودى مواد را به بیرون منتقل مى کند. این تجهیـز جهـت حذف 
ذرات ریز و منســوجات مناسب مى باشد. در ورودى این آشغال گیر مى توان 

از خرد کن نیز استفاده نمود.

آشغال گیرهاى عمودى 

محدوده / ��
��الى��

�����الى���
�الى��������

�

���الى���درجه
�������پلیمر��

SS304-SS316

دانه گیرى
عرض
ارتفاع

جنس بدنه
جنس تیغه
زاویه شیب

(Step screen)آشغال گیرهاى پله اى

ح شر

محدوده / ��
��الى���

����الى������
�����الى�����


�درجه�

دانه گیرى
قطر ورودى

ارتفاع
جنس بدنه 
زاویه نصب

SS304-SS316

ح شر
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آشغال گیـرهاى روتارى درام جز آشغال گیـرهاى مکانیکى دوار  و از جمله آشغال گیـرهاى ریزدانه دسته بنـدى مى شود، این 
سیستم در مدل 	  یا سوراخ دار طراحى و ساخته مى شوند. این آشغال گیر به دلیل سیستم چرخشى و خود شستشو با توجه 

به فضاى کمى که اشغال مى کند گزینه مناسبى براى جایگزینى آشغال گیرهاى ریزدانه و دانه گیرها مى باشند.
از جمله کاربردهاى آشغال گیرهاى روتارى درام در جداسازى ذرات و دانه هاى صنایع غذایى، جداسازى ذرات در کشتارگاه هاى 

صنعتى دام و جدا سازى علوفه و مدفوع دامى در دامدارى هاست.

محدوده / ��
��الى�����میکرون
�الى���������
�الى���������

�����الى�������

دانه گیرى
ورودى
خروجى

سلول دستگاه
جنس بدنه

آشغال گیرهاى روتارى درام

با مش بندى هاى  این آشغال گیـر با استفـاده از مکانیـزم آشغال گیـرهاى مکانیــکى زنجیـرى و نصب صفحـات پرفوریت 
ریزدانه یکى از کارآمدترین آشغال گیرهاى ریـزدانه مى باشد. این آشغال گیر با بهرمند شدن از سیستم شستشوى خودکار و 
همچنیـن تنــوع در دانه بندى گزینـــه مناسبى در پیش تصفیـه و حذف پسماندهاى جامد از فاضالب کارخانه هاى نساجى 

کشتارگاه ها، روان آب ها و فاضالب شهرى مى باشد.

آشغال گیرهاى پرفوریت (مشبک)

محدوده / ��
��الى�����

�����الى�������
�����الى�������

�

���الى����درجه

دانه بندى
عرض
ارتفاع

جنس بدنه
زاویه شیب

ح شر

ح شر

���������
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لزوم حذف چربى و روغن از پساب براى عملکرد صحیح تصفیه خانه هاى بیولوژیک، روش هاى مختلف چربى گیرى 
بو و انتقال  طراحى گردیده است اما حذف چربى در مبدا تولید فاضالب یکى از بهتــرین راهـکارها جهــت حذف 
مناسب تر فاضالب مى باشد. یکى از مهمتــرین مراکز تولیـد چربى در فاضالب  فست فـودى ها و رستــوران ها 
(سپتیــک) مشکالتى از قبیــل بوى  مى باشد. روش هاى سنتى چربى گیرى در رستـوران ها و تصفیــه خانه ها 
نا مطبـوع ، مشکالت بهداشتى و تمیزکارى سیستم چربى گیرى را به دنبال داشته است. شــرکت سیـال کاران با 
طراحى سیستـم هاى چربى گیرى با بدنه استیل جهت حذف چربى ، مواد پسماند جامد ته نشین شده و در نهایت 

خروج آب پیش تصفیه شده با راندمان      درصد،  چربى گیر نیمه اتوماتیک را ارائه نموده است.

چربیگیر نیمه اتوماتیک

اجزا چربیگیر نیمه اتوماتیک 

قابلیت هاى سفارش:

لوله خروجىارتفاع/ ��
�� 

حجم مخزن
���� 

لوله ورودى
تعداد پرس غذاعرض /�� �� طول

�� 
���
���
���
���
���

���
���
���
��
��

�����
�����
����
����
�����

���
���
���
���
���

���
���
��
��
���

��
���
���
���
���

���
����
����
����
�����

چربیگیرها

آشغال گیر ورودى ( سفارشى )
ورودى فاضالب

قیف ته نشین
پره هاى جدا کننده چربى 

پره زیر سطحى آب خروجى
مخزن آب خروجى 

پارو جمع آورى چربى
مخزن جمع آورى چربى و اسکرو انتقال چربى

پمپ بک واش

امکان تعبیه کمپرسور جهت هوادهى براى جداسازى چربى با راندمان باالتر
امکان تعبیه اسکروپرس جهت تغلیظ و خشک کردن چربى خروجى

امکان تعبیه پمپ جهت انتقال آب خروجى به منهول انتقال

85
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جهت افزایش راندمان چربى گیرها مخصوصأ در واحــدهاى تصفیه بیولوژیک،  چربى گیرهاى اتوماتیک طــراحى 
شده است که این چربى گیرها با استفاده از تکنولوژى ��� همچنین بهرمنــدى از سیستـم تزریق پلیمر ترکیب 

شده اند.

ظرفیت هاى سیستم اتوماتیک بر اساس دبى و ظرفیت و فضاى فیزیکى موجود باید طراحى گردد.

چربیگیر اتوماتیک 

این سیستم ها شامل اجزا ذیل مى باشند:
سیستم تزریق پلیمر 

چربى گیر نیمه اتوما تیک 
مخزن ایجاد هواى فشرده 

کمپرسور
پمپ برگشت 

سیستم تغلیظ چربى خروجى 
سیستم تخلیه لجن ته نشین شده

flocculants

saturation tank

thickner screw press



در واحـد هاى تصفیه خانه هاى کوچک یا واحد هاى صنعتى که نیاز به ایجاد واحدهاى تصفیه خانه دارند، با توجه 
به فضاهاى محـدود پکیج هاى پیش تصفیـه چند منظــوره راهـکارى اقتـصادى است. این پکیج ها با دارا بودن 
لیتر در ثانیه مناسب مى باشند. با تـوجـه به  آشغال گیر،  دانه گیر، شن گیر و چربى گیر براى جریان هاى 5 تا 30 

فضاى فیزیکى موجود، طراحى این سیستم بر اساس نوع آشغال گیر و جنس بدنه پکیج قابل تغییر خواهد بود.

دستگاه پیش تصفیه چند منظوره

������� ������
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دریچه ها در اغلب تصفیه خانه هاى آب آشامیدنى و فاضالب، ایستگاه پمپاژ، کانال هاى 
آبیارى مورد استفاده قرار مى گیرد. این نوع دریچه ها براى مسدود کردن یا تنظیم جریان 

سیال در کانال ها، مخازن و سرریزها استفاده مى گردد. 

دریچه ها

دریچه هاى تولید شده توسط شرکت سیال کاران مزیت هاى ذیل را دارد:

عرض کانال

باالتر

جنس بدنه جنس صفحه قطر شافت ضخامتتعداد شافت
 ورق بدنه

300 1

1

1

1

1

1
2

4mm 30mm

30mm

35mm

35mm

40mm

40mm

40mm

4mm

4mm

4mm

5mm

5mm

5mm

Ss304 & ss316

Ss304 & ss316

Ss304 & ss316

Ss304 & ss316

Ss304 & ss316

Ss304 & ss316

Ss304 & ss316

Ss304 & ss316

Ss304 & ss316

Ss304 & ss316

Ss304 & ss316

Ss304 & ss316

Ss304 & ss316

Ss304 & ss316

400

500

600

800

1000

تجهیزات فراینــدى

Sluicegate دریچه هاى سه طرف آببند

قابل ذکر است : دریچه ها با جنس فوالد ����������� با روکش گالوانیزه و رنگ 3 الیه 
اپوکسى قابل طراحى و تولید مى باشد .

ST-37

الستیک      طراحى شده از نوع دوبل و تک با جنس               
با سختى  

مکانیــزم پیچ و مهره با دندانه ذوزنقه اى با گام 5 یا 6 میلیــمتـر
مکانیزم طراحى شده جهت سهولت تعویض مهره

امکان استقــرار گیــربکس دستى با نسبت       و موتور گیربکس 
با نسبت          و یا عملگر هاى برقى

shore 70
EPDM P

 1:7
 1:20



دریچه هایى که در انتهاى لوله ها جهت ورود سیال به مخازن یا حوضچه ها طراحى مى گردند، براى جلوگیرى و 
یا مسدود کردن جریان سیال باید چهار طرف آببند تولید گردد.

این دریچه در دو تیپ اتصال به صورت فلنج انتهاى لوله و یا استقـرار بر روى دیوارى طراحى مى گردد. مشخصـات 
کلى این دریچه ها مشابه دریچه هاى سه طرف آببند مى باشد .

این دریچه جهت تخلیــه سریع و اضطــرارى حوضچه ها و مخازن مورد استفـاده قرار مى گیـرد این دریچه ها به 
صورت چندتکه از جنس تفلون، استیل  و چوب ساخته مى شود.

penstakدریچه چهار طرف آببند- پنستاك 

stop logدریچه هاى استاپالگ 
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میــکسرها در تصفیه خانه هاى فاضالب جهت 
همــگن سازى جریان و جلوگیــرى از ته نشینى 
مورد استفاده قرار مى گیرد. میکسرها به صورت 
مستغرق و شافت و گیربکس مورد استفاده قرار 

مى گیرد.
میکسرهاى شافت و گیـربکس بدلیل قیـمت کمتر و 
بهره بردارى راحتر در واحدهاى کوچک و متوسط 

مورد استقبال بیشترى مى باشد.

میکسر

هوادهى سطحى 

پایپ پدل

شرکت سیال کاران با دارا بودن تجهیزات 
برش، جـــوش کارى و باالنسینـــگ و 
رنگ آمیزى پوکسى، انواع توربیــن هاى 
هوادهى سطحى ثابت و متحرك با جنس 

ST37 استیل یا ���������را تولید مى نماید .

پایـپ پدل یک لوله دو سر آزاد یا فلنج دار است که براى انتقـال 
سیاالت در بین سازه هاى بتنى مــورد استفــاده قرار مى گیـرد. 
پایـپ پدل هاى صفحه اى عمـدتا در مرحله ساخت مراحل ابنـیه 
حوضچه ها در دیوارهاى بتنى قبل از بتن ریزى قرار مى گیـــرند.
جنس این لوله هاى مى تواند از فوالد ضد رنگ                             

���یا فوالد ساختمانى ��������� با روکش اپوکسى باشد.�
�����������



برورى لبه الندرهاى خـــروجى حوضچه هاى مختــلط در مراحل تصفیــه فاضالب شکاف هاى �  شکل ایجاد 
مى گردد با اضـافه نمودن بافل هایى در مقابل آن شرایط همتـــرازى سطح مخزن یا حوضچه و خروج یکنواخت 

ابزارى با دقت به حساب مى آیند. جریان از آن را مدیریت مى کند. همچنین این ویناچ ها جهت اندازه گیرى دبى سیال، 
وینـاچ ها و بافل ها و الندرها به صورت پیش ساخته با جنس هاى فوالد ضد زنگ و فوالد ساختمانى قابلیت تولید 

را دارند .

زاویه استاندارد
Z8/4 53/8 90

پارشال فلوم
پارشال فلوم جهت اندازه گیرى دبى جریان در مسیر یک کانال روباز طراحى مى شود. در این سازه آب از روى یک 
قسمت مسطح و پهن به تدریج همگرا مى شود و پس از عبور از قسمت گلویى که شیبى به طرف پایین دارد، وارد 

قسمت واگرا و داراى شیب به سمت باال مى شود. 
اندازه ى پارشال با اندازه ى گلویى آن بیان مى شود و براى طراحى آن مى توان از جدولى که اندازه ها و ضرایب 
استانــدارد مورد نیاز براى طــراحى پارشال در آن وجود دارد استفاده نمود. از نظر پهنا، پارشال فلوم به سه گروه با 

پهناى کم، متوسط و زیاد تقسیم مى شود. در تصفیه خانه هاى فاضالب بیشتر از نوع متوسط استفاده مى گردد. 
پارشال فلوم ها با توجه به نوع کاربرد از مواد مختلفى مثل فایــبرگالس، فوالد ضد زنگ، فـــوالد گالوانیـــزه و 
آلومینیوم ساختــه مى شوند. با نصب دستگاه هاى اندازه گیرى مانند فلومتر هاى التراسونیک نیز مى توان میـزان 

دبى عبورى از مجرا را اندازه گیرى نمود.

V notchبافل و ویناچ

c ضریب n عرض گلوگاهتوان
1 3.95 1.55

1.54
1.55
1.57
1.58
1.59
1.59
1.60
1.61

6.00
8.00
12.00
16.00
20.00
24.00
28.00
32.00

ft
ft

ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft

1.5
2
3
4
5
6
7
8
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کالسیفایرها نوعى از کاربردى تـرین دانه گیرها در صنعت تصفیه هستند. این تجهیز جهت جدا سازى شن و ماسه 
و دانه هاى ریز جامــد موجـود در آب استفاده مى گردد. دانه گیرى و شن گیرى یکى از مهمترین مراحل در تصفیـه 

جهت جلوگیرى از آسیب به پمپ ها مى باشد .

کالسیفایر در شرکت سیال کاران بر اساس دو مدل گردابى و جریان ته نشینى طراحى مى گردد.

کالسیفایرها

کالسیفایرها داراى اجزا ذیل هستند:

تجهیزات تکمیلى

بدنه اصلى 
ماردون اصلى که بصورت شافت لس ( بدون شافت ) و با شافت طراحى مى گردد

گیربکس
ورودى فاضالب

خروجى فاضالب دانه گیرى شده
خروجى دانه 



اسکرو کامپکتور تجهیزى براى فشرده سازى و آبگیـرى از پسماندهاى جامـد خارج شده از آشغال گیرها است این 
تجهیز بعد از خروجى آشغال گیرها قرارگرفته و ضمـن انتقال پسماندها،  آنها را فشرده سازى و آبگیرى مى نماید.

هیدروسیکلون ها

هیدروسیکلون داراى اجزاى ذیل است:

اسکرو کامپکتور

ظرفیتمدل
ماردون با شافت
ماردون با شافت
ماردون با شافت

تیپجنس
EC151/5   m3/h

3   m3/h
6   m3/h

SS304-SS316
SS304-SS316
SS304-SS316

EC30
EC60

مسیر ورودى ( ورود سیال از کناره سیکلون )
بدنه سیکلون
کانال میانى

مسیرخروجى
قیف ته نشینى

خروجى دانه و شن
مخزن ذخیره شن

هیدروسیکلون ها یکى از تجهیزات جهت حـذف دانه،  شن و ذرات جامد است. این تجهیز با بهره گیرى از نیروى 
ثقل و نیروى گریز از مرکز ذرات اضافى را حذف مى کند.

هیدروسیکلون ها مى توانـد قبل از ورودى کالسیفـایرها قــرار گیرند. این تجهیز امکان حذف ذرات تا انـدازه      
میکرون را دارا مى باشد .

75
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اسکروپرس ها جهت آبگیرى از پسماند با چسبنـدگى و رطوبت باال از قبیل چربى هاى خارج شده از سیستم چربى گیر 
یا لجن هاى پسماند از تصفیه بیولوژیک بکار گرفته مى شود .

اسکروپرس

اسکروکانوایر
اسکروکانوایرها یکى از پرکاربردى ترین تجهیزات در صنعت جهت انتقال مواد مى باشد. اکثرا این تجهیز در شرایط 
افقى و یا با زاویه حداکثر      درجه کار مى کند این تجهـیز جهت انتقال مواد نیمه خشک و خشک بسیـار مناسب 
مى باشد، اسکروکانــوایرها با توجه به طــول، مقــدار مـواد، نـوع و کیفیــت مواد و مقدار رطوبت آنها طــراحى 

و تولیــد مى شوند.

45
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