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تصفیه آب بهتا (UF) غشای اولترافیلتراسیون

مبت� بر دانش بو�
غشاهای اولترافیلتراسیون (UF) بهتا در مرکز فناوری غشا� دانشگاه

صنع� شریف ب هعنوان بزر گترین مرکز تحقیقات غشا� کشور و
توسط متخصصان زبده فناور یهای جداسازی طراحی شده و با

پیشرفت هترین دستگا ههای ساخت غشاهای صفح های� تولید  �شوند�

رسو بگیری کمتر و شار خروجی بیشتر
غشاهای UF پلیمری بهتا در حین فرآیند ساخت و یا پس از ساخت

تحت عملیات اصالح تود های یا سطحی قرار  �گیرند تا رسو بگیری
آنها کمتر شده و طول عمر بیشتری داشته باشند� این غشاها پس از عملیات

اصالح� شار عبوری بیشتر و سطحی هموارتر خواهند داشت�

مقاومت و استحکام
غشــاهای اولترافیلتراسیون پلیمری بهتا از نوع غشــاهای فیلم نازک مرکب (TFC) هســـتند که بر روی یک الیه پ �استری� فیل مکشـــي 
 �شوند� استفاده از الیه پ �استری ب هعنوان پایه سبب افزایش استحکام الیه گزینش پذیر غشـا شده و امکان اعمال فشـارهای باالتر را 

فراهم  �سازد�

قابلیت جداسازی متنوع
برای انجام عملیات جداسازی در کاربردهای مختلف به غشـــاها� با اندازه حفرات و توانا� جداسازی متفاوت نیاز است� غشــــاهای 

ُ  ۱-۵۰۰ kDa متفاو� در محدوده (MWCO) ـر فکننده  �توانند برش وزن مولکو� اولترافیلتراسیون (UF) پلیمری بهتا بنا بر نیاز مصــــــ
داشته باشند�

ساخت هشده از مواد پلیمری و حال لهای گوناگون
ـزا� در استحکام و قابلیت جداسازی آن دارد� ماده سازنده غشـــا همچنین  �تواند بر خاصیت آ بدوس� و یا  جنس غشـــا تأثیر بســ
آ بگریزی غشـــــا تأثیر فراوا� داشته باشد� غشـــــاهای اولترافیلتراسیون بهتا با توجه به کاربرد موردنظر  �توانند از مواد پلیمری و 

حال لهای گوناگون ساخته شوند�

ضخامت مختلف الیه غشا
ضخامت غشـــــا بر استحکام و قابلیت جداسازی آن تأثیرگذار است و انتخاب صحیح ضخامت الزم برای انجام فرآیند جداسازی نیاز به 
ـر فکننده� غشــــاهای اولترافیلتراسیون (UF) را با ضخام تهای  برر� دقیق دارد� بهتا بر اساس کاربرد موردنظر و متناسب با نیاز مصــ

متفاوت عرضه  �کند�

پ� سولفون� پ� اتر سولفون� پ� وینیل دی فلوراید� سلولز استات و ��� جنس ماده سازنده

پ� استر جنس الیه سازنده پایه ۰/۰۱ - ۰/۱ µm اندازه حفرات

وارون� فاز روش ساخت ۱-۵۰۰ kDa MWCO

۵۰-۱۲۰ psi فشار عملیا� ۱۵۰ - ۳۰۰ µm ضخامت

از غشای اولترافیلتراسیون (UF) معموال در آزمایشگا ههای تحقیقا� و صنع� ب هوفور استفاده  �شود� دلیل این امر امکان تعویض سریع ً
و برر� و مقایسـه در ابعاد کوچک جهت یافتن بهترین غشـا موردنیاز عملیات جداسازی برای کاربرد موردنظر است� این غشـا همچنین 

قابلیت استفاده در ابعاد بزرگ صنع� را دارد� برخی از این کاربردها عبار تاند از�
* تصفیه پسا بهای صنع�

* شفا فسازی و تنظیم میزان پروتئین در صنایع لب�
* صنایع دارو� و بیوتکنولوژی

* صنایع تولید مواد غذا� و نوشید�
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