
 

 

 

 

 

 

 

 

  UF-4040-PP یلتراسیوناولتراف یتوخال یافمدول غشاء ال

های غشای الیاف اقدام به تولید مدول 1389شرکت پارسیان پیشرو صنعت پلیمر با تکیه بر دانش فنی خود از سال  

عتی ها در سه سایز استاندارد صناین مدولنموده است.  (AquAria)آکوآریا  نام تجاریبا اولترافیلتراسیون توخالی 

فلوئوراید، دیوینیلدنسولفون، پلیپروپیلن، پلیپلی و از غشاهای مختلفی از جنس 8040و  6040، 4040

از جنس  4040های ات فنی مربوط به مدولشوند که در ادامه اطالعآکریلو نیتریل تولید میکلراید و پلیوینیلپلی

 پروپیلن آورده شده است.پلی

 اطالعات فنی غشاء -1

 

 UF-4040-PPمدول:  نوع

 مشخصه توضیحات مشخصه توضیحات

 جنس غشا پروپیلنپلی شکل الیاف توخالی

 قطر داخلی میکرون 250-300 قطر خارجی کرونمی 400-350

 ضخامت جداره کرونمی 40-50 اندازه حفرات میکرون 15/0-03/0

.s.cmHg2cm/3cm 700 دانسیته حفرات درصد 40-50 نرخ عبوردهی 

12-2 pH 120 استحکام محور  مگاپاسکالX 

 

 اطالعات فنی مدول اولترافیلتراسیون -2

 مشخصه توضیحات مشخصه توضیحات
 سطح غشا متر مربع 14 (SDI)شاخص دانسیته لجن  <3

NTU5/0> حداکثر فشار قابل تحمل بار 1-4 کدورت خروجی 

 جنس پوسته وینیل کلرایدپلی حذف میکروب و باکتری درصد>  99.9

L/h.0.1Mpa1000< دمای کاری 4-40 ℃ نرخ جریان 
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 برای کاربرداطالعات فنی  -3

 مشخصه توضیحات مشخصه توضیحات
 نوع فیلتراسیون جریان متقاطع، انتها بسته جهت فیلتراسیون خارج به داخل

 (TMP)دو سمت غشا فشار  بار< 1/2 حداکثر فشار کاری بار< 5/3

 فیلترپیش میکرون <50لتر فی حداکثر دمای مجاز  45 ℃

 نوع شستشو وادشیمیاییم-وا یا آبه-آب  ی معکوسفشار شستشو بار 5/2حداکثر 

ppm 2000 
برای مدت 

  کوتاه

غلظت مجاز آب اکسیژنه 
 برای گندزدایی

ppm 200 غلظت مجاز کلر برای  برای مدت کوتاه
 گندزدایی

 

 نکات الزم: -4

 های فعال بر روی غشا خواهند ماند.حیط خشک در تماس قرار گیرد، عاملکننده در ماگر غشا با مواد آبدوست 

 نیستند. این مواد برای سالمتی خطرناک دقیقه بشویید. 30بنابراین برای حذف این عوامل غشا را به مدت 

 شا های فعال بر روی غکننده در محیط تر در تماس قرار گیرد، غلظت پایینی از عاملاگر غشا با مواد آبدوست

 دقیقه بشویید. 10خواهند ماند. بنابراین برای حذف این عوامل غشا را به مدت 

 های اکسیدکننده قوی مانند پروپیلن مقاومت خوبی در برابر اسیدها و بازها دارند، ولی در محیطغشاهای پلی

 هایی به مدت طوالنی قرار ندهید.دیم ضعیف هستند. لطفاً غشا را در چنین محیطهیپوکلرید س

 شود. در حالت جریان متقاطع، نرخ جریان بیشتر باعث افزایش میزان عبوردهی و کاهش گرفتگی غشا می 

 یابد.یتر کاهش مدما اثر زیادی بر روی فیلتراسیون دارد، به طوری که نرخ خروجی از مدول در دماهای پایین 

 دول به مدت توانید غشا را در ماده شیمیایی فرو ببرید و یا یا ماده شیمیایی را در داخل مبرای شستشوی شیمیایی می

 چند ساعت به گردش درآورید.

 ین ون آن از ببعد از استفاده از غشا، آن را در جای مرطوب نگه دارید. اگر غشا خشک شود، توانایی فیلتراسی

 ل در تماس قرار داد.دقیقه با اتانو 15زگرداندن این توانایی باید غشا را به مدت رود و برای بامی
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 مود. توان از دو یا چند مدول اولترافیلتراسیون به صورت همزمان استفاده نبرای افزایش ظرفیت فیلتراسیون می 

 ت.اگر شستشو  به صورت اتوماتیک انجام بگیرد، عملکرد و عمر مدول افزایش خواهد یاف 

 

 ابعاد مدول: -5

 

 

 اولترافیلتراسیون طریقه اتصال مدول -6

اف های اولترافیلتراسیون آکوآریا از خارج باه داخل الیاف است. در یک سمت از مدول سر الیجهت جریان در مدول

ست دار در وسط الیاف قرار گرفته است. این قسمت ورودی آب خوراک ااند و یک لوله سوراختوسط چسب کور شده

شود. دو ها مشخص است، خروجی آب تمیز محسوب میو سمت مقابل که سر الیاف برش خورده و توخالی بودن آن

های روند. مدولشده به کار میاند به عنوان خروجی آب تغلیظخروجی که روی پوسته مدول قرار گرفته

 ر داد.توان به صورت عمودی یا افقی قرااولترافیلتراسیون را می

    

 شستشوی مدول -7  

 شود:مدول دو راه پیشنهاد می برای شستشوی

 شده به ورودی آب خوراک پمپ شود. با این روش ممکن شستشوی ساده: آب از سمت خروجی آب تغلیظ

 است نرخ خروجی آب تمیز هنگام فیلتراسیون افزایش یابد.
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 د. با این روش نرخ شستشوی معکوس: آب از سمت خروجی آب تمیز به ورودی آب خوراک پمپ شو

از  یابد، اما آب شستشو باید تمیز باشد. همچنینخروجی آب تمیز هنگام فیلتراسیون افزایش قابل توجهی می

 توان استفاده کرد. آب عبور از غشاء اولترافیلتراسیون نیز می

 

     

  

  

 

 


