
باسمه تعالی

تصفیه پساب به روش اولترافیلتراسیون

شرکت پارسیان پیشرو صنعت پلیمر



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

 فن بکارگیري با مجموعه این .است نموده آغاز را خود فعالیت کشور آب محدود منابع احیاي و زیست محیط

 فاضالبهاي تصفیه زمینه در را هایی نوآوري توانسته  خود توسعه و تحقیق تیم همکاري و دنیا روز هاي آوري

.رساند انجام به موفقیت با را فرآیند به باال خلوص و کیفیت با آب دادن بازگشت و مختلف صنایع

معرفی شرکت

.رساند انجام به موفقیت با را فرآیند به باال خلوص و کیفیت با آب دادن بازگشت و مختلف صنایع

 اندازه با را اولترافیلتراسیون توخالی الیاف غشاهاي است توانسته خود فنی دانش بر تکیه با همچنین شرکت این 

 و پلی اکریلونیتریل کلرید، پلی وینیل سولفون، پلی اتر پلی سولفون، نظیر موادي از مختلف حفرات

 بخش در استفاده براي را مختلفی غشایی مدول هاي آن ها از استفاده با و کند تولید پلی وینیلدن دي فلوئوراید

  .کند تولید صنعتی و خانگی آب تصفیه



رئوس مطالب

معرفی فناوري اولترافیلتراسیون

شناخت پساب و روش هاي تصفیه

کاربرد فناوري اولترافیلتراسیون در تصفیه پساب کاربرد فناوري اولترافیلتراسیون در تصفیه پساب

پروژه هاي انجام شده در دنیا

فناوري اولترافیلتراسیون در ایران



 از استفاده با اولترافیلتراسیون، فناوري در :تعریف•
 اندازه از تر درشت ذرات تراوا، نیمه غشاء یک

  .شوند می حذف مایع فاز از غشا حفرات

  100 تا 10 منافذ قطر با غشاهاي این در جداسازي•

فناوري اولترافیلتراسیون

  100 تا 10 منافذ قطر با غشاهاي این در جداسازي•
.گیرد می صورت نانومتر

روش براي حذف ذرات معلق، باکتري این •
و پساب کارایی ها و ویروس ها از آب 

.باالیی دارد



فناوري اولترافیلتراسیون



شناخت پساب

:تعریف•

 بسته که می شود گفته صنعتی یا شهري محلی، مایع عمدتاً هاي دورریزي و بازمانده ها به فاضالب یا پساب

.باشد می متفاتی هاي آالینده داراي خود منشا به

خطرات بهداشتی آبیاري با آب آلوده•

در کشورهاي  . شهري می توانند شامل مخلوطی از آلودگی هاي بیولوژیکی و شیمیایی باشندفاضالب هاي 
دارد که می توانند از طریق محصوالت کم درآمد، اغلب سطح باالیی از پاتوژن در فضوالت وجود 

 .کشاورزي به انسان انتقال یابند



اجزاي تشکیل دهنده پساب

)درصد 95( آب•

هورمونی و  شیمیایی داروهاي•

زا بیماري غیر و زا بیماري هاي میکروب•

.غیره و علف کشها سمها،  آفت کش ها، مثل  زهرابه• .غیره و علف کشها سمها،  آفت کش ها، مثل  زهرابه•

.غیره و  سرامیک فلزي، ذرات سنگ، ماسه ماسه،  مثل معدنی ذرات•

.غیره و امولسیون روغن هاي مو، رنگ مایونز، سس  چسب، رنگ،  مثل محلول غیر مواد•

.غیره و گیاخاك  گیاهی، مواد کاغذي، الیاف استفراغ،  غذایی، مواد  مو، مدفوع، مثل آلی ذرات•

.غیره و مخدر مواد  داروها، محلول،  پروتئین هاي میوه ها، قندهاي ادرار،  مثل آلی  محلول مواد•



)شوري عامل( سدیم نظیر سبک فلزات هاي یون•

  جیوه و سرب نظیر سنگین فلزات هاي یون•

سولفات و نیترات نظیر فلزي غیر هاي یون•

.غیره ومتانکربن، اکسید ديهیدروژن، سولفیدمثلگاز•

اجزاي تشکیل دهنده پساب

.غیره و  متان  کربن، اکسید دي  هیدروژن، سولفید  مثل گاز•

.غیره و کوچک هاي  ماهی بندپایان، حشرات،  تک یاختگان، مثل جانوران•

.غیره و مرده گیاهان و جانوران کودکان، بازي اسباب سوزن،   پوشک،  بهداشتی، نوار  مثل بزرگ جامد مواد•

.غیره و  تیوسولفات تیوسیانات،  سولفید، هیدروژن  سیانید، دریا، – نمک جاده، –نمک آمونیاك، مثل معدنی محلول مواد•



تصویر میکروسکوپی از یک قطره پساب

وجود این حجم از باکتري ها و ویروس ها در پساب می تواند باعث آلودگی خاك و منابع آب زیرزمینی و در نهایت 
.آلودگی محصوالت کشاورزي شود



مراحل رایج در تصفیه پساب

:باشد می قسمت دو شامل خود که :اولیه تصفیه•

مکانیکی هاي گیر آشغال یا توري وسیله به گیري آشغال :فیزیکی قسمت

تنظیم :شیمیایی قسمت pH آب در ها میکروب براي مغذي مواد میزان و

باشد می مختلفی هاي روش شامل که بیولوژیکی تصفیه یا ثانویه تصفیه•

هوازي بی هاي روش

هوازي هاي روش

نظیر مدرن هاي روش MBR



مراحل رایج در تصفیه پساب

باشد می فیزیکی و بیوشیمیایی شیمیایی، مختلف هاي روش شامل خود که :تکمیلی تصفیه•

ها میکروارگانیسم کشتن براي ازون و کلر از استفاده

زار نی در رهاسازي

باکتري توسط نیتروژن و فسفر حذف

غشایی فیلتراسیون

ها میکروارگانیسم کشتن براي فرابنفش نور از استفاده

حذف براي فعال کربن از استفاده H2S



هدف از انجام مراحل مختلف تصفیه پساب

ثانویه و اولیه تصفیه•

ها آالینده و ذرات عمده حذف

تکمیلی تصفیه••

نهایی مصارف براي آب کیفیت افزایش



کاربردهاي آب احیا شده بعد از مراحل تصفیه پساب

)تزریق به تصفیه خانه آب شرب(شرب مستقیم براي استفاده •

)تزریق به زمین و آب هاي سطحی(استفاده غیر مستقیم براي شرب • )تزریق به زمین و آب هاي سطحی(استفاده غیر مستقیم براي شرب •

آبیاري فضاي سبز و مزارع کشاورزي•

...استفاده در فعالیت هاي صنعتی نظیر خنک سازي و •



کارایی روش هاي غشایی در تصفیه پساب



تصفیه پساب براي مصارف کشاورزياستفاده از اولترافیلتراسیون در 

توانند براي حذف عوامل بیماري زا ، می ينانومتر 10- 100داشتن حفرات با غشاهاي اولترافیلتراسیون •

.  کار برده شوند راي کشاورزي بهبآب مناسب لذا تولید و ... ، باکتري، انگل و ویروسذرات معلق، شامل 

. بار می باشد 0,1- 2فشار عملیاتی سیستم هاي اولترافیلتراسیون در محدوده  •



تصفیه پساب براي مصارف صنعتیاستفاده از اولترافیلتراسیون در 

در نتیجه آب را توسط فرآیند اسمز معکوس به آب بدون یون . آب مورد استفاده در بویلرها باید فاقد امالح باشد•

.تبدیل می کنند) دمین(

در صورت استفاده از پساب تصفیه شده با فرایندهاي رایج در سیستم هاي اسمز معکوس، به علت وجود بار میکروبی  •

و ذرات معلق باال، غشاهاي اسمز معکوس گرفتگی باالیی خواهند داشت و زمان هاي شست و شوي آن ها افزایش و 

.عمر مفید آن ها کاهش خواهد یافت.عمر مفید آن ها کاهش خواهد یافت

.باشد 3براي آب ورودي به سیستم هاي اسمز معکوس باید کمتر از  SDIبه طور کلی پارامتر •

کار برده   به 3به زیر  SDIبار میکروبی و ذرات معلق و کاهش توانند براي حذف غشاهاي اولترافیلتراسیون، می •

در نتیجه استفاده از اولترافیلتراسیون به عنوان پیش تصفیه سیستم هاي اسمز معکوس می تواند کارایی این . شوند

.سیستم ها را به خوبی افزایش دهد



تصفیه پسابمزایاي استفاده از اولترافیلتراسیون در 

یک مرحله فیلتراسیوندر تمامی عوامل بیماري زا  حذف•

بنفش و ماورا نور کلرزنی، ازن زنی، مانند ی در فرآیندهای( از آبعوامل بیماري زا خروج کامل •

)ماندباقی می  پساببقایاي عامل بیماري زاي کشته شده و یا غیر فعال شده در .... 

حفراتبا توجه به اندازه  پسابترکیب امالح عدم تغییر •



نمونه پروژه هاي اولترافیلتراسیون در دنیا

تایلند: محل اجرا

شرکت سازنده :Hydromaster

متر مکعب در روز 240: ظرفیت

2010: سال اجرا

فاضالب انسانی: نوع پساب

آبیاري و کشاورزي



ابوظبی: محل اجرا

شرکت سازنده :metito

نمونه پروژه هاي اولترافیلتراسیون در دنیا

متر مکعب در روز 19200: ظرفیت

2011: سال اجرا

فاضالب انسانی: منبع پساب

مصارف عمومی، صنعتی و تفریحی: کاربرد



سوئد: محل اجرا

شرکت سازنده :envirochemie

نمونه پروژه هاي بزرگ اولترافیلتراسیون در دنیا

متر مکعب در روز 38400: ظرفیت

2002: سال اجرا

پساب کارخانه تولید پنیر: منبع پساب

بازگشت به فرایند تولید: کاربرد



اسپانیا: محل اجرا

شرکت سازنده :TRISEP

نمونه پروژه هاي بزرگ اولترافیلتراسیون در دنیا

متر مکعب در روز 1920: ظرفیت

2005: سال اجرا

فاضالب انسانی: منبع پساب

آبیاري: کاربرد



چین: محل اجرا

شرکت سازنده :MOTIMO

نمونه پروژه هاي بزرگ اولترافیلتراسیون در دنیا

متر مکعب در روز 52800: ظرفیت

2009: سال اجرا

فاضالب انسانی: منبع پساب

خنک سازي نیروگاه: کاربرد



چین: محل اجرا

شرکت سازنده :MOTIMO

نمونه پروژه هاي بزرگ اولترافیلتراسیون در دنیا

متر مکعب در ساعت 83: ظرفیت

2008: سال اجرا

فاضالب انسانی: منبع پساب

آبیاري: کاربرد



در ایراناز فناوري غشائی استفاده اهمیت 

 کشوربحران کمبود آب در

لزوم بازیافت آب براي حل مشکل کمبود آب

 به محیط زیست و بهداشت و توسعه شهرهاي پر جمعیت در ایرانتوجه

بزرگ با افزایش جمعیت در کشورهاي -خانه-تصفیهآوري فاضالب شهري و -هاي جمع-لزوم احداث شبکه بزرگ با افزایش جمعیت در کشورهاي -خانه-تصفیهآوري فاضالب شهري و -هاي جمع-لزوم احداث شبکه

 زراعیکشاورزي و راهکاري مهم در تامین آب زمینهاي عنوان استفاده از آب بازیافتی به

 گسترش و ساخت صنایع مختلف از جمله صنایع پتروشیمی و نیروگاهی نیز که مصرف آب زیادي دارند بسیاري از
.  مناطق کشور را با کمبود آب مواجه ساخته است

 میانگین از کمتر آن مناطق از بسیاري در بارندگی میزان متوسط و است مطرح خشک نیمه و خشک کشوري عنوان به ایران کشور
 .کند می ایجاد کشور در بغرنجی وضعیت یکبار سال چند هر در خشکسالی یا آبی کم بحران جهت همین به است؛ جهانی



ایراندر  UFاستفاده از فناوري غشائی 

 :هاي زمین-کوچکتر شدن سیستم و کاهش هزینه

 هاي متعارف-خانه- تصفیهدرصد  30حدود به مورد نیاز کاهش زمین

 نگهداريهاي مربوط به -هزینهکاهش

 آباتالف کاهش
 حجم و دارند سوزان گرماي آن مناطق بیشتر سال از نیمی از بیش که است گرم هواي و آب با کشوري ایران حجم و دارند سوزان گرماي آن مناطق بیشتر سال از نیمی از بیش که است گرم هواي و آب با کشوري ایران

 سیستم استفاده از ناشی سطح کاهش با .رود می دست از معمول هاي سیستم در تبخیر دلیل به آب از زیادي
 .داد خواهد رخ عملیاتی و فنی لحاظ به زیادي جویی صرفه و یافته کاهش آب اتالف غشائی

: کیفیت خروجی 

 در این روش براي بخش  بازیافت شده این فناوري می تواند تمامی باکتري ها و ویروس ها را حذف کند در نتیجه کیفیت آب
مناسب است کشاورزي 



با تشکر از توجه شمابا تشکر از توجه شما


