
 

 خاتمه یافته :جاری و برخی از پروژه های           

 شرکت فراورده مخازن الیروبی از حاصل پسماند امحاء 

 ایران نفتی های فراورده پخش

 حذف فلزات سنگین از آب تولیدی چاههای نفت و گاز 

  تعیین مشخصات فنی، انتخاب، تامین و تجهیزات، نصب و

بیولوژیك به روش راه اندازی سامانه آبگیری لجن 

 اسکروپرس مجتمع ورزشی محمودآباد

  طراحی،ساخت، اجرا و راه اندازی واحد جداسازی آب و

مایعات نفتی و لجن آلوده به مواد هیدروکربنی در پساب 

صنعتی بخش پایین دستی )شرکت پاالیش گاز شهید 

 هاشمی نژاد(

 و  بررسی و ارائه راهکار اصالح سامانه تصفیه بیولوژیك

با هدف تولید  زدایی پساب خروجی کارخانه نازگلنمك 

 آبیاری و یا تخلیه به رودخانه

  طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سامانه قابل حمل

  تصفیه آب آلوده به ترکیبات نفتی منطقه لرستان

  طراحی ، اجرا ، نصب و راه اندازی سیستم تصفیه پساب

 ( MBRبهداشتی پژوهشگاه و اداره مرکزی )

 فرآیند و بهینه سازی چرخه آب تولیدی همراه نفت  طراحی

 جزیره سیری

  طراحی بنیادی فرایندی پکیج خنثی سازی پساب

 کاستیکی پاالیشگاه دوم پارس جنوبی

 ه پذیری یارزیابی کمی ،کیفی و بررسی های پایلوتی تصف

 منطقه آغار ACFپساب روغنی واحد 

 مدارک فنی مهندسی بسته خنثی سازی پساب  بررسی

 پارس جنوبی DMCکاستیکی واحد 

 

  

 درباره ما 

آب پژوهشگاه صنعت نفت در راستای  گروه تصفیه و بازیافت

 در نفت صنعت زیستی محیط رسالت خود در زمینه حل معضالت

 در متعددی ارزنده تجارب و نمایدمی فعالیت فاضالب آب، حوزه

 زمینه در ایتوسعه و کاربردیتحقیقاتی،  هایپروژه اجرای

 و آب تصفیه هایسیستم اندازیراه و نصب اجرا، طراحی،

 .دارد بهداشتی صنعتی، هایبپسا

 

 راه های ارتباطی
:مدیر گروه تصفیه و بازیافت آب  

  Tel: 021-48255177 
ziaedinia@ripi.ir Email:  

 

 پژوهشگران:

 
Tel: 021-48255175 
 Email: sadeghif@ripi.ir 

 

www.ripi.irWeb:   

 
 

 

   

 

 

بگروه تصفیه و بازیافت آ  

 پژوهشکده محیط زیست و بیوتکنولوژی

 پژوهشگاه صنعت نفت
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 خدمات آزمایشگاهی

 های تعویض تعیین ظرفیت و عملکرد انواع رزین

 یونی

  آنالیزCOD  وBOD  آب و پساب 

  آزمایشTSS 

  آزمایشTDS 

  آزمایشOil&Grease 

  آزمایش تعیین نوع و غلظت مناسب ماده

 منعقدکننده در تصفیه آب و پساب )جارتست(

 اتوپسی ممبران های اسمز معکوس 

 

 

  

 امکانات و تجهیزات

در کنار توان داخلی و اتکا به نیروی انسانی گروه تصفیه و بازیافت آب 

دارای  ،عالوه بر امکانات آزمایشگاهی، متخصص، با تجربه و کارآمد

 تجهیزات دستگاهی و پایلوتی پیشرفته ژ  وسوله عملیاتی به مترا

پروژه های تحقیقاتی و شامل موارد ذیل می باشد و آمادگی انجام 

   عملیاتی در مقیاس پایلوت و صنعتی را دارد.

 بیولوژیکی لجن فعالهوازی سیستم تصفیه  -1

(Activated Sludge)   

   SBRسیستم تصفیه هوازی بیولوژیکی  -2

 Lit/day220به ظرفیت  UASBراکتور تصفیه بی هوازی  -3

 m3/day 1 به ظرفیت (MBRبیوراکتور غشایی ) -4

 DAF  (Dissolved Airگیر  روغنپکیج  -5

Flotation به ظرفیت )h/3m 5 

 CPI (Corrugated Plate گیر روغنپکیج  -6

Interceptors به ظرفیت )h/3m 5 

به ظرفیت  (Activated Carbon)ستون کربن فعال  -7

h/3m 5 

-Lit/h 156 به ظرفیت  MF-UFپکیج فیلتراسیون  -8

8500 

 به ظرفیت  NFو فیلتراسیون  ROاسمزمعکوس پکیج  -9

Lit/h 250-375 

 gr/h 100سیستم ازن زنی به ظرفیت   -10

 فیلتر شنی  -11

 لیتر 30به حجم ستون تبادل یونی ) سختی گیر(  -12

 Lit/min 100به حداکثر ظرفیت سیستم تولید نانوحباب  -13

  RBCسیستم تصفیه هوازی  -14

 

“Don’t be shy! Show them how fabulous you are! 

  

 

 زمینه های فعالیت

 راه و نصب ساخت، پایه، مهندسی طراحی پایلوتی، مطالعه 

 (صنعتی و شهری) پساب و آب تصفیه های سامانه اندازی

  طراحی فرایندهای تصفیه و بازیافت آب )اسمز معکوس، رزین

 های تبادل یونی، فیلتراسیون غشائی، الکترودیالیز(

  حذف و جداسازی انتخابی فلزات سنگین از آب تولیدی

 چاههای نفت و گاز 

  تصفیه و خنثی سازی کاستیك مستعمل پاالیشگاهی و

 پتروشیمیایی 

 شبیه سازی فرایندهای تصفیه آب و پساب 

  عیب یابی سیستمهای تصفیه آب و پساب 

  کالبدشکافی ممبران های اسمز معکوس به منظور بهبود

 شرایط عملیاتی و افزایش طول عمر ممبران

  ارائه مشاوره جهت بهینه سازی فرایند تصفیه و بهره برداری 

  مدیریت آب مورد نیاز در مجتمع های پاالیشگاهی و

 پتروشیمیایی

  حذف و جداسازی انتخابی ترکیبات سمی نظیر آرسنیك و

 نیترات از منابع آب 

  پیاده سازی تکنیكZLD (Zero Liquid Discharge )

 در فرایندهای تصفیه آب و پساب 

  کاربرد نانوذرات در فرایندهای تصفیه آب و پساب به منظور

 افزایش راندمان کلی سیستم 

 های نفتی و بیولوژیکی و بازیافت یا دفع ایمنفرآورش لجن 

 



 


