دستگاه تصفیه فراصوت آب و فاضالب فراز
کاربرد فىايری فراصًت در صىعت آب ي فاضالب

یکی از بسرگتریه مشکالت در صىایع آب ي فاضالب در ایران ي جُان آمادٌ سازی لجه حاصل از تصفیٍ فاضالب برای
دفع می باشد کٍ فرایىدی پرَسیىٍ ي زماوبر است .بکارگیری امًاج فراصًت ،با ایجاد پدیدٌ کايیتاسیًن ،باعث تسریع
فرایىد َای شیمیایی ي بیًلًشیکی در عملیات تصفیٍ آب ي فاضالب ي دفع لجه می گردد .ایه تکىًلًشی بٍ دلیل مسایای
مىحصر بٍ فرد خًد ،گسترش چشمگیری در تاسیسات تصفیٍ کشًرَای تًسعٍ یافتٍ داشتٍ است.

پدیده ها:
 ایجاد حثابّای کاٍیتاسیَى دس تواهی هحیط هایع
 ایجاد گشادیاى فطاس ٍ تٌص تشضی تسیاس تاال دس هحیط هایع
 ایجاد حشاست هَضعی دس اطشاف جت آب حاصل اص کاٍیتاسیَى
 افضایص تَلیذ سادیکال ّای آصاد

تاثیرات:
 ضکست صیست تَدُ ّا دس تصفیِ لجي
 تْثَد تَلیذ تیَگاص اص فشایٌذ ضکست صیست تَدُ ّا دس ّاضن
 افضایص فعالیت تاکتشی ّای گشها دٍست دس ّاضن تعلت
افضایص چطوگیش گشها ٍ فطاس
 افضایص خاصیت صیست تخشیة پزیشی تا آصارساصی آًضین ّای
دسٍى سلَلی

هضایای استفادُ اص تکٌَلَطی فشاصَت:
دس تصفیِ لجي:


تْثَد کیفیت تیَسالیذّا ،تْثَد قاتلیت آتگیشی لجي ٍ کاّص کیک لجي



تْثَد تجضیِ تَدُ لجي ،کاّص دسصذ جشم جاهذ لجي



تجضیِ هَاد سوی ٍ آالیٌذُّای آلی هقاٍم ٍ ضکستي آىّا تِ فشمّای سادُتش



افضایص سشعت ّضن تی َّاصی دس فشایٌذ تصفیِ ٍ آتگیشی لجي



کاّص صهاى هاًذ دس ّضن تی َّاصی



افضایص گاص تَلیذی ٍ افضایص دسصذ گاص هتاى دس تیَگاص



اهکاى کٌتشل کف دس ّاضنّا ٍ پایذاسی تْتش ّاضن



آصاد ضذى ٍ حزف فلضات سٌگیي ًظیش آسسٌیکً ،یکل ،جیَُ ٍ کشٍم اص لجي



هتالضی ضذى تَدُ تاکتشی ٍ ًاتَدی دیَاسُ سلَلی



کاّص ّضیٌِ ّای تصفیِ پسواًذ



افضایص چطوگیش تْشُ ٍسی تصفیِ خاًِ ّای هَجَد ٍ دس حال ساخت

دس تصفیِ آب:


کٌتشل جلثکّا دس آب هخاصى



گٌذصدایی آب ا(حزف تاکتشیّا)

هطخصِ ّای دستگاُ صٌعتی:
 فشکاًس کاسی تیي  02الی  53کیلَّشتض
 هاطٍل ّای هجضای هثذل فشاصَت ّش یک تا تَاى یک کیلٍَات
 هٌثع تغزیِ تا تٌظین خَدکاس فشکاًس  ،تَاى ٍ صهاى سٍضي ٍ خاهَش
 طشاحی هاطٍالس ٍ ّواٌّگ تا چیذهاى تصفیِ خاًِ ّای فاضالب
 پشداصش  0هتش هکعة لجي دس ساعت (دستگاُ  3کیلٍَاتی)
 اهکاى تغییش ظشفیت پشداصش تا تغییش تعذاد هاطٍل ّای فعال

