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 معرفی شرکت

با هدف ابداع و ارائه راهکارهاي مهندسـی در  ) پارس آدین( شرکت پارسیان پیشرو صنعت پلیمر

. جهت سالمت محیط زیست و احیاي منابع محدود آب کشور فعالیت خود را آغاز نمـوده اسـت  

توانسـته  این مجموعه با بکارگیري فن آوري هاي روز دنیا و همکاري تیم تحقیق و توسعه خـود   

نوآوري هایی را در زمینه تصفیه فاضالبهاي صـنایع مختلـف و بازگشـت دادن آب بـا کیفیـت و      

  .خلوص باال به فرآیند را با موفقیت به انجام رساند

بـا تکیـه بـر دانـش فنـی خـود توانسـته اسـت غشـاهاي الیـاف توخـالی            این شرکت همچنـین   

اتـر سـولفون،    سـولفون، پلـی   مـوادي نظیـر پلـی   اولترافیلتراسیون را با اندازه حفرات مختلف از 

هـا   فلوئوراید تولید کند و با اسـتفاده از آن  دي وینیلدن اکریلونیتریل و پلی وینیل کلرید، پلی پلی

  . هاي غشایی مختلفی را براي استفاده در بخش تصفیه آب خانگی و صنعتی تولید کند مدول
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  )TDS(مواد جامد محلول 

 TDS مخفف عبارت Total Dissolved Solid منظور از. است ”کل جامدات محلول ”معناي  به TDS  کل

مـواد محلـول در آب   . مواد جامد محلول در آب است که برابر مجموع غلظت همه یونهاي موجود در آب می باشد

 .باشند» معدنی « یا » آلی « ممکن است از نظر ماهیت 

بعضـی از مـواد آلـی بـه     . مواد معدنی ، فلـزات و گازهـا مـی باشـند    : شامل حل شده در آب ) معدنی ( مواد غیر آلی 

، الینده هاي آلی ممکن است باعث بـو آ. صورت ذرات کلوییدي هستند اما بیشتر مواد آلی به صورت محلول هستند

 .رنگ و طعم نامطبوع آب شوند

 .لی محلول در آب را تشکیل می دهندمواد حاصل از تجزیه گیاهان ، مواد شیمیایی آلی و گازهاي آلی ، اجزاي آ

مواد معدنی، گازهـا و مـواد آلـی حـل شـده در آب ممکـن اسـت        .بسیاري از مواد حل شده در آب نامطلوب هستند

برخی از ترکیبات شـیمیایی ممکـن اسـت سـمی باشـند و برخـی از       . موجب بروز رنگ ، طعم و بوي نامطلوب شوند

البته باید توجه داشت کـه تمـامی مـواد محلـول در آب     . سرطانزا هستند اجزاي آلی محلول به اثبات رسیده است که

 .اما میزان مواد محلول مطلوب در آب بسیار اندك است. نامطلوب نیستند

 .یاد می کنند PPM می باشد که از آن با اصطالح Mg/l ، میلی گرم در لیتر TDS واحد سنجش

آب  TDS ز سطوح و اعماق زمین در آب حل می شوند تشکیلبنابراین جامدات و ناخالصی هایی که با عبور آب ا

 .یاد می کنند” سنگینی آب” این همان مفهومی است که عموم مردم از آن به عنوان . را می دهند

. اسـت ” سـبک  ” اسـت و آب منطقـه اي دیگـر    ” سـنگین “شاید بارها شنیده باشید که گفته می شود آب فالن منطقه 

 .آب مناطق مختلف است TDS تفاوت منظور از این عبارات همان
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  )TSS(واد غیر محلول و معلقم

  

ذرات ریز و درشت مواد غیر محلول و معلق در آب داراي بسیار متنوع می باشند این مواد معلق سبب کـدورت آب  

تـر  برخی از این ذرات که درشت تر هستند داراي قابلیت ته نشینی می باشند و با حذف آنهـا آب شـفاف   . می شوند

می گردد و برخی دیگر از این ذرات معلق قابلیت ته نشینی بسیار کمی دارند و براي ته نشینی نیاز بـه زمـان طـوالنی    

   : دارند و یا اینکه به طور کلی غیر قابل ته نشینی هستند برخی از این مواد معلق عبارتند از

  .اثر فرسایش زمین ایجاد شده اندذرات ریز خاك و سنگ و مواد تشکیل دهنده بستر رودخانه ها که در  )1

  مانند باکتري ها) هامیکروارگانیزم(ریز زنده موجودات  )2

 سیلیس کلوئیدي ، کلوئیدها ، سوسپانسون ها و امولسیون ها  )3

    .می باشد TSS ( ،PPM(  اندازه گیري مواد جامد معلق در آب واحد  

  

  کدورت

و به عنوان یک خاصیت ظـاهري آب محسـوب   .می کندکدورت پدیده اي است که میزان شفافیت آب را مشخص 

  .می گردد

 توســـط مــــواد معلقـــی مثـــل خــــاك و گـــل و الي ، مــــواد آلـــی و معــــدنی      در آب عمومـــا  کـــدورت 

 .ریــــز، ترکیبــــات آلــــی رنگــــی محلــــول و پالنکتونهــــا و ســــایر میکرواورگانیســــمها ایجــــاد مـــــی شـــــود 

 نـــوري حـــین عبـــور از محلــــول   کـــدورت ســـنج ، میـــزان پراکنـــدگی و جـــذب نـــور حاصـــل از منبـــع        

  .می کندگزارش   Nephelometric Turbidity Unit (NTU)  را اندازه می گیرد و با واحـد
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 شرکت پارسیان پیشرو صنعت پلیمر

 1،پالك  11اصفهان، بلوار امام خمینی، خیابان عطاالملک، شهرك صنعتی امیرکبیر، بلوك : آدرس

  03133879391: تلفن 

0313879392  

 02189781697: فکس

Info@parsadin.com   

www.parsadin.com  

 


