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 انواع از استفاده آب، منابع کاهش و زیرزمینی و سطحی آب هاي آلودگی افزایش با
 لکردعم تست براي .است یافته رواج آلوده آب هاي تصفیه براي پلیمري غشاهاي

 آن،  ترینمرسوم که می شود استفاده فیلتراسیون سل هاي از آزمایشگاهی فاز در غشاها
 سل این .دارد کاربرد صفحه اي غشاهاي تست در که است بسته انتها فیلتراسیون سل

 و شده بیهتع غشا تثبیت براي محلی آن پایینی قسمت در که است محفظه  اي شامل
 شتپ است آلوده آب شامل که خوراك محلول و شده بسته غشا گیري قرار از بعد
 شده رفتهگ غشا توسط آلودگی ها محلول، این به فشار اعمال با .می شود بارگزاري غشا

 با ی توانم را متنوعی تست هاي .می شود خارج غشا پایین قسمت از شده تصفیه آب و
 حذف میزان گیري اندازه تراوایی، گیري اندازه شامل که داد انجام دستگاه این

.است غشاها گرفتگی میزان و سنگین فلزات نمک ها، رنگدانه ها،

مشخصاتعنوان
ترکیبی از استیل و شیشهجنس بدنه

تدستگاه مجهز به ورودي و خروجی خوراك، فشار سنج،همزن و شیر اطمینان استجهزات دستگاه
)لیتر 2میلی لیتر تا  50(حجم مخزن خوراك و سرعت تصفیه متغیر ابعاد

دماي محیطمحدوده دمایی قابل استفاده
بار 12 |اتمسفر  1فشار قابل استفاده

ترکیبی از استیل و شیشهجنس بدنه
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مشخصات فنی

معرفی فناوري



تصفیه سرعت بررسی جهت خالص آب تراوش تست
صفیهت عملکرد بررسی در سنگین فلزات و رنگدانه ها حذف تست 

پساب
مصرفی غشاي عمر طول بررسی جهت گرفتگی تست
غشا استحکام بررسی  

میهارو دانشگاه نانوفناوري گروه علمی هیات عضو محمودیان، مهدي دکتر
ارومیه دانشگاه تولید و ساخت دکتري دانشجوي ممقانی، سجاد
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موارد کاربرد

تیم طراحی

بدنه جنس و ابعاد بودن متغییر
دمایی تغییرات بررسی براي جانبی تجهیزات تعبیه قابلیت
دستگاه این با انجام قابل هاي تست تعدد
پایین قیمت ، باال بسیار عمر طول

مزایاي رقابتی



مدیریت فناوري و ارتباط با جامعه دانشگاه ارومیه
044 -32759344و  32779559: تلفن

044Uniexpo.ir -32779559و  32753210: فاکس


