
المحطات المدمجة لمعالجة الصرف الصحي بواسطة  
أغشية المفاعالت الحيوية

من مياه الصرف الصحي إلى مياه ري نقية 



   املصافي

التجهيزت املستخدمة من أجل املياه و البيئة 

أعادة تدوير احلمأة 

مياه الصرف الصحي اخلام 
تفريغ املياه
 الناجتة 

احلمأة | احلصى 
اخلزان املوقي 

املعاجلة األولية  خزان التهوية  خزان األغشية 

أغشية املفاعل احليوي

أغشية املفاعالت احليوية MBR هي عبارة عن عملية معاجلة املياه العادمة بالتنقية 
التي جتمع بني املعاجلة احليوية للمياه و الفلترة األغشية. هذه التقنية املبتكرة توفر 
العديد من مزايا اإليجابيات مقارنة باملعاجلات التقليدية بواسطة احلمأة املنشطة 
و من إيجابيتها زيادة تركيز الكتلة احليوية املرتفعة ، التخلص من وحدة الترسيب 

باالضافة الى حسن جودة املياه الناجتة عن املعاجلة.

تقوم مينا واتر بتحويل مياه الصرف إلى 
مياه نظيفة و ذات جودة عالية. حيث أن 
تكنولوجيا  تشغله  الذي  الصغير  احليز 
يكون  أن  للنظام  تسمح  املعاجلة 
الصرف  مياه  معاجلة  في  متكامل 

الصحي  لتستخدم في مجال الري .

التقنية  جوهر  هي  األغشية  تعتبر 
املعاجلة  وحدات  في  املستخدمة 
بأغشية املفاعالت احليوية  و التي تتألف 
من صفائح من بولي بروبيلني و أغشية 
جهات  من  جهة  كل  على  بوليميرية 
األغشية  هذه  تلحم  بحيث   . الغشاء 
على اطار صلب، تقوم الوحدة بالتخلص 
بنسبة  البكتيريا  و  الفيروسات  من 
الفلتر  صفائح  تهوية  تتم  و   99.99%
و ذلك من خالل ناشره  بشكل مستمر 

لفقاعات الهواء جلعلها نظيفة.

تنظيف  عملية  الى  األغشية  الحتتاج 
باملواد الكميائية بشكل منتظم عدا 
غسيل الصيانة مرة أو مرتني بالسنة. 

مجموعة  بتطوير  واتر  مينا  تقوم 
أنظمة مدمجة و ذلك حملطات املعاجلة 
ل  تصل  احليوية   املفاعالت  باغشية 
املمكن  من  التي  و  1000م3/باليوم 
بحيث  قدم   40 حاوية   في  جتميعها 
للحاوية  الداخلية  اخلزانات  تكون 
الستانلس  صفائح  من  مصنعة 

ستيل.

( MBR )



سرعة في التسليم و التشغيل حيث أنّه نظام متنقل
جتهيزات بجودة أملانية في خزانات من ستانلس ستيل

تصميم مدمج
املياه الناجمة مطابقة جلودة مياه الري (التوجد بها أحياء دقيقة،  

التوجد رائحة) 
ً مقارنة باالداء  االسعار جيدة جدا

صيانة أقل 
حد أدني لألعمال اإلنشاءات باملوقع وسهولة األنتقال والترتيب

معاجلة مياه الصرف الصحي
مؤسسات تعليمية و تطبيقات العناية بالصحة

الفنادق و مخيمات الالجيئني و العمال و املنتزهات و القواعد العسكرية 
 مجمعات األبنية و الضواحي الصغرى

مياه النفايات الصناعية مثال : مصانع املشروبات و األغذية ....

محطة ضخ مياه الصرف الصحي اخلام 
املعاجلة االولية 

أنظمة معاجلة حيوية 
وحدة فلترة باالغشية 

خزان حفظ املياه املعاجلة 
معاجلة احلمأة 

نظام حتكم بالروائح
مولد كهربائي متنقل 

غرفة تشغيل 

مزايا النظام

 السعات

من 5 الى 1000 متر مكعب باليوم خالل الوحدة املفردة 
بالنسبة للسعات الكبيرة  يتم من خالل ترتيب الوحدات 

توفر مينا واتر هذه احملطات املدمجة بحاويات مبقاسات مختلفة 

 التطبيقات

تقدم مينا واتر تقنية املعاجلة باغشية املفاعالت احليوية املفصلة و املصنعة  
ملعاجلة مياه الصرف الصحي حسب  التطبيقات اخملتلفة 

نطاق العمل
تقدم مينا واتر محطات مدمجة متكاملة حتتوي :

أغشية مينا للمفاعالت احليوية 
مستقبل تكنولوجيا معاجلة املياه 

Filtrate

Pore

Membrane

Feed side with
Activated Sludge

Salts, Colloids

املعاجلة األولية املعاجلة األولية 

الفلترة باألغشية الفلترة باألغشية 

الري الري 

املياه املعاجلة املياه املعاجلة 

لوحة التحكم لوحة التحكم 















































MENA WATER GmbH
Industriepark Erasbach A1

92334 Berching
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Tel.: +49 8462 201 390

Fax: +49 8462 201 239

E-Mail: info@mena-water.de

www.mena-water.de

MENA WATER FZC
P.O. Box: 120881, D3-11, SAIF Zone

Sharjah, United Arab Emirates

Tel.: +971 6 5575507

Fax: +971 6 5575508

E-Mail: info@mena-water.com

www.mena-water.com
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