
           عمران سازان مهاب                

1 
 

  44425365 – 44460322: تلفن
 44476788: فکس

www.osmahab.com 
info@osmahab.com 

  وسکت آب اسمز معزایتجه

  :اهداف 

  بدست آوردن آب با خلوص باال يبرا ین و مواد آلیلر آزاد ته نشکو  يترکت مواد جامد و معلق، باکرد جهت حریگ یون انجام میلتراسیبه واسطه ف ROستم یس یرد اصلکعمل

  :مشخصات 

  تر در شبانه روزیل:           ت یظرف

  %96 -% 2: درصد حذف 

  % 50 – 70: راندمان 

  psi 150 – 250) :  یالتیعمل( ار کفشار 

  :استاندارد شامل  یجانب) قطعات ( لوازم 

 دستگاه پمپ انتقال آب یک - 1

 FRPبا مخزن  یلتر شنیعدد ف یک - 2

 FRPبا مخزن  یربنکلتر یعدد ف یک - 3

 هیش تصفیرون پیکم 5ج یارترکبه همراه  لتریعدد محفظه ف یک - 4

 دستگاه ين و باالیینترل فشار پاکعدد واحد محافظ جهت  2 - 5

 يدستگاه پمپ فشار قو یک -6

 ممبران عدد      پوسته تحت فشار وعدد       - 7

 PLCنترل با کدستگاه تابلو  یک - 8

 )االنت با مخزن مربوطه کاس یآنت( ق، ضد رسوب یپمپ تزر - 9

 مخزن مربوطهلر با کق یپمپ تزر -10
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  :نصب  يمواد الزم برا

 بار 4عب در ساعت و فشار کمترم       حداقل یدب يپمپ آب خام دارا - 1

 .ن باشدیآمپر و متصل به زم 12فاز،  3ولت،  380ولتاژ  يه دارایمنبع تغذ - 2

 )وابسته خواهد سوخت  ن نگردد موتور و قطعاتیتام یافکاگر ولتاژ ( ند کن یاز را تامید محدوده ولتاژ مورد نیستم بایبرق س - 3

. ( و موتور خواهد سوختمرتبط  یکیترکل الین صورت وسایر ایدر غ. دیینما ین میاز را تامید ولتاژ مورد نید تا مطمئن شوینکاز ولت متر استفاده  یکیترکه الینمودن منبع تغذ کجهت چ - 4
 . )دیش رفته ایه بر اساس دستورالعمل پکد یمطمئن شو

  :نصب دستگاه 

 .دییوصل نما ROربن و بعد از آن به واحد کلتر یو ف یلتر شنیف ياز پمپ آب خام را به ورود يآب ورود يلوله ها - 1

 

 .دییره وصل نمایذخ کرا به تان ROاز واحد  يدیآب تول یخروج - 2

 .دییموردنظر وصل نما يه به مجاریآب پساب را جهت تخل یخروج - 3

  : یاتصاالت برق

 .نترل باشدکدر تابلو  RST+N+Earth ينال هایم ارت و متصل به ترمیبا سفاز و  3ولت و  380از یبرق موردن - 1
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 .دیینترل وصل نماکدر تابلو  17و  16شماره  ينال هایچ شناور از مخزن آب خام را به ترمیسوئ - 2

 .دیینترل وصل نماکدر تابلو  24و  23شماره  ينال هاید را به ترمیچ شناور از مخزن آب تولیسوئ - 3

  : جکیار پکشروع به 

  :ار کستم قبل از شروع به یس یبازرس
 .باشد يا در لوله جاریآب خام و  که سطح آب در تانکد یینترل نماک - 1

 .دینکسازنده آن به مخزن مربوطه اضافه  يعمل هاات و دستور الیاالنت آن را مطابق با جزئکاس یق آنتیستم به پمپ تزریدر صورت مجهز بودن س - 2

 

 .دینکسازنده آن به مخزن مربوطه اضافه  يات و دستورالعمل هایسولفات آن را مطابق با جزئ یم بیپمپ سدستم به یدر صورت مجهز بودن س - 3
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 .دییداخل تابلو را وصل نما RSTوز برق یف - 4

  .شود ینترل فاز به رنگ سبز روشن مکگنال ینترل فاز باشد سک يه تابلو برق دارایکدر صورت

  

  .دییقه شستشو نمایدق 10قرار داده و به مدت  Backwashرا در حالت  یربنکو  یشنلتر یف ROستم یابتدا قبل از استارت س

  :ار کلعمل ادستور

 .دیتابلو را بفشار يرو Feed pump startد یلک - 1
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 .عمل شستشو انجام شودقه یدق 10د تا به مدت یقرار ده backwashرا در حالت  یلتر شنیف ير رویش - 2

 

 .ردیه صورت گیثان 40ع به مدت یسر يقرار داده تا عمل شستشو Rinseر را در حالت یسپس ش - 3

 

 .دییرا از تابلو برق خاموش نما Feed Pumpد یلکد و یقرار ده In servر را در حالت یباشد، ش یلتر آماده استفاده مجدد میپس از آن ف - 4
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  : ROاستارت واحد 

 .ردیفرمان گ یکد تا دستگاه به صورت اتوماتیبفشارتابلو را  يرو autoStartد یلکابتدا   ROان انداختن واحد یبه جر يبرا - 1

 

  :نترل کروش 

ر یش)  PLC يم از رویقابل تنظ( ه یثان 10پس از گذشت . شود یروشن م يه پمپ فشار قویثان 10شود، بعد از  ینگ روشن میفالش یر برقیو ش يورود یر برقیو ش Feed Pumpابتدا  - 1
 )د یینترل نماک PLC يه موارد را از رویلک. ( شود ینگ خاموش میفالش یبرق

ب یافت و به پمپ آسیاهش خواهد کاگر پروانه ها در جهت مخالف بچرخند، حجم آب ( د یح مطمئن شویاز چرخش پروانه ها در جهت صح. ردیانجام گ يریقبل از استارت پمپ، هوا گ - 2
 )ساعت  يدر جهت عقربه ها( . پمپ عالمت جهت چرخش پروانه ها وجود دارد يرو) رسد  یم

 .باشد bar 9/1و  2barب یج به ترتیارترکلتر یج و بعد از فیارترکلتر یق فشار سنج قبل از فیخوانده شده از طر يه فشارهاکد یینترل نماک - 3

هنگام بهره . گردد یب به آن میمتناوب موتور و آس یو خاموش ین باشد افت فشار است منجر به روشنییچ فشار پایم شده سوئیشتر از سطح تنظید بیستم بایبه س يزان فشار آب ورودیم - 4
 .دیب خواهد رسیرد و به موتور آسکچ محافظ عمل نخواهد یچ وارد شود سوئیبه سوئ یمکزات اگر ضربه محیاز تجه يبردار

  .دییم نمایتنظ m³/h     عدد  يبر رو V11ر شماره یستم را توسط شیس یزان پساب خروجیم
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 .دییم نمایرده تنظکم یت تنظکارشناس شرکطبق نظر  V12شماره  یر برگشتیستم را توسط شیبه س یآب برگشت یمقدار دب

  

  
 .ستم شودیاز س یآب خروج TDSپساب و  یدبزان یرات میین است باعث تغکبرگشت آب مم - 5

 .باشد bar    بر ممبران ها در حدود  يمم ورودیزکه فشار ماکشود  یم میتنظ يطور V11ر پساب شماره یش -6

  .دیابیح دست یج صحید تا به نتایاز انجام دهیمات الزم را در صورت نیتنظ. باشد bar     ثر  کممبران حدا يبرا يد فشار ورودیینترل نماک
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  .شود یخته میقه دور ریدق 10حداقل به مدت  يدیه آب تولکد یاجازه ده ROه دستگاه یدر استارت اول :ته کن

  .)باشد یم 1به  1) فاضالب(ف یثکز و آب ین نسبت آب تمیبهتر( د ییان توجه نمایجر يت هایهمه وضع ند، بهک یار مک RO یوقت
  .دیینما کزان استاندارد چیرا با م یو خروج يرد ورودکن تطابق فشار عملیهمچن

  .دیش دهیزات را افزایرد تجهکارکد و طول زمان ینکدا یرا به سرعت پالت کند تا مشک یم کمکار به شما کن یا. دینکستم را به روز یس يمربوط به نگهدار يهر دو روز فرم ها
  

  )دیین نمایگزیض را جایه چه موقع قطعات قابل تعوکد ینیل را ببیجدول ذ. ( دییض نمایرا تعو کیدیبه طور منظم قطعات 
  سال 5هر   یلتر شنیبستر ف

  بسته 12هر   ربن فعالکلتر یبستر ف
  )ت آب یفکیبسته به ( ماه  1  )µ5( یرونیکلتر میف

  ض شودیماه تعو 36ا هر یلتر شده مصرف شده و یه چه مقدار آب فکنیت آب و ایفکیبسته به  ROممبران 
  ماه 12هر   UVالمپ 

  ماه 3هر   1ه یلتر ثانویف
  
  .دییض نمایرا به طور منظم تعو ییزات لطفا قطعات قابل جابجایش طول عمر تجهیو افزا ينگهدار يبرا

  .دیقطعات فوق نبود فقط از آن بگذر یج شما مجهز به بعضکیاگر پ

  .باشد m³/h      متر از کد یزان پساب نبایم. دیر مربوط به پساب را نبندیچگاه شیه :ته کن

  : Stop ROردن کخاموش 

  .دیتابلو را بفشار يرو Power offد یلکسپس . شود یو پمپ آب خام همزمان خاموش م ROسپس پمپ . دیتابلو را بفشار يرو Auto offد یلک
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  .دیینترل را خاموش نماکد برق واقع در تابلو یلک
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  :به طور خود به خود  ROل خاموش شدن واحد یدال

 ) PLC يرو Low Feedآالرم ) ( به حداقل برسد ( ابد یاهش کآب موجود در مخزن آب خام  - 1

 ) PLC يرو High Levelآالرم ( امل پر شود کبه طور  يدیره آب تولیذخ کسطح آب موجود در تان - 2

 ) PLC يرو  High Pressureآالرم ( ابد یش یممبران ها افزا يبر رو يفشار ورود - 3

 ) PLC يرو Low Pressureآالرم ( ابد یاهش ک ROبه پمپ  يفشار آب ورود - 4

  : ينگهدار

  : ROستم یس یطوالن یخاموش یط يمراحل استاندارد بهره بردار

  : ROوتاه مدت کخاموش بودن 

  .قه روشن شودیدق 30روزانه حداقل  ROه واحد کشود  یه میمتر خاموش باشد توصکا یهفته  یکه به مدت کاز داشته باشد ین ROه واحد ک یزمان

  .سانده شودیخ% 1م سولفات ید در محلول سدیدر سطح ممبران با يترکاز رشد با يریهفته خاموش باشد جهت جلوگ 2ش از یب ROستم یه سک یزمان

  :د ییستم ثبت نمایار مجدد سکجهت شروع به  یر را به عنوان منبعیساندن اطالعات زیقبل از خ

 ) Kg/cm²بر حسب (  RO یفشار خروج -

 يدیت آب خالص تولیفکی -

 يدیان آب خالص تولیزان جریم -

 ان پسابیزان جریم -

  :ساندن یروش خ

  .دید و هم بزنیزیبر)  CIP( شستشو  کآب در تانتر یل 100سولفات را در  یم بیلو سدکی یک

  : ROمدت  یخاموش بودن طوالن
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  :ر انجام شود یشنهاد م شود موارد زیشتر خاموش باشد، پیا بیهفته  یکاز دارد ین ROه واحد ک یزمان

 .نگهدارنده استفاده شود ییایمیه از ماده شکن زمان الزم است یدر ا - 1

 .داده شود ییایمیش يشود، شستشو یه توسط سازنده آن ارائه مک یزان مشخصیبه م ییایمیق چرخش ماده شیستم از طریاوقات س یبعض - 2

 .میبند یرا م يدیر آب تولیر پساب و شی، شير ورودی، شROدر واحد  ییایمیماندن مواد ش یپس از چرخش مواد، به منظور باق - 3

 .خاموش شود یمدت طوالن يآماده است تا برا ROحال واحد  - 4

  .زندیر یرا دور م يدیقه آب تولیدق 10ستم حداقل به مدت یدار شدن سیاگرچه به منظور پا. شود یاستفاده م 5ان شده در قسمت یاز روش معمول ب ROدد واحد استارت مج يبرا*** 

 ) :CIP(ردن کز یتم

  ییایمیبا مواد ش ROممبران  يستم شستشویس

  :ل انجام شود یتواند به شرح ذ ین عمل میاز باشد ایموردن) CIP( ییایمیش يه شستشوک یزمان

  .ردیگ یانجام م ROدر سراسر  ییایمیبا استفاده از مخزن و پمپ عمل چرخش ماده ش

  

  :ر دارد یبه عوامل ز یبستگ ییایمیش ياز به شستشوین

 .ابدیاهش کد یزان تولیم - 1

 .ابدیش یافزا يدیدر آب تول  TDSزان یم - 2

 .باشد 3barاز ش یممبران ب ياختالف فشار در ابتدا و انتها - 3

 .ردیگ یت صورت مکارشناس شرکطبق نظر  ییایمیاز ماده ش ROواحد  يشستشو يبرا - 4

  :د ثبت گردد یر بایاطالعات ز ROممبران  يقبل از شستشو

 Barبر حسب  RO یفشار خروج -

 TDSبرحسب  ROاز  يدیت آب خالص تولیفکی -
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 m³/hrبرحسب  يدیان آب خالص تولیزان جریم -

ا یاز به مرحله دوم شستشو دارد یا نیه آکد ینید و ببییسه نمایبعد از شستشو و قبل از آن را مقا يد و تفاوت هاییرسد اطالعات قبل و بعد از شستشو را ثبت نما یان میپاه شستشو به ک یزمان
  نه؟

  شود؟ یانجام م ییایمیش يچگونه شستشو

  :باشد  یر میمراحل به صورت ز. شود پمپ با مخزن استفاده یکه از کشود  یشنهاد میپ ییایمیش يدر شستشو

 .دییرا خاموش نما ROواحد  - 1

 .دییمتصل نما CIPد و پساب را به مخزن یمربوط به پساب را ببند یسوزن يه هاکر فلیش - 2

 .دییف متصل نماییایمیش يمخزن شستشو ير ورودیرا به ش CIPپمپ  - 3

 .دییمتصل نما ییایمیبه مخزن ش ییایمیرا به منظور چرخش مواد ش) د یتول(  یر آب خروجیش - 4

 .دییمتصل نما ییایمیبه مخزن ش ییایمیپساب را به منظور چرخش مواد ش یر خروجیش - 5

قه یدق 15 يبرا ROدر واحد  ییایمی، مواد شه با روشن نمودن پمپکد، سپس پمپ را روشن نموده ینکشستشو اضافه  کن شده، به تانییزان تعیشستشو دهنده را به م ییایمیمواد ش -6
ستم را با آب یرده و سکرا خارج  ییایمیرار شد، ماده شکمرتبه ت 3ن عمل یه اک ید، زمانینک یقه دستگاه را خاموش میدق 10قه، به مدت یدق 15نند، پس از اتمام ک یشروع به چرخش م

 .دیقه شستشو دهیدق 10گوارا حداقل به مدت 

 یممبران ها نم يبه شستشو يازیاست و ن یعین عوامل، طبید شده به علت ایال در آب تولکاش. دارد یبستگ يآب ورود يو شور يب ورود، فشار آيآب ورود يستم به دمایاز س یآب خروج: توجه 
  .باشد

  :نترل روزانه ک

 )مخزن ها پر باشند  یتمام( ح باشند ین و صحیاندازه مع يمخزن ها دارا یدر تمام ییایمیسطح مواد ش یه تمامکد یینترل نماک - 1

 .ن باشدییم شده محافظ فشار پایش از حد تنظیرون بیکم 5 یجیارترک يلترهایف يه فشار ورودکد یینترل نماک، ROپس از استارت واحد  - 2

 .باشد bar 3رون حدود یکم 5 یجیارترک يلترهایبعد از ف یفشار خروج - 3

د یباشد ممبران ها با bar 3شتر از یاگر تفاوت دو فشار ب. باشدbar     ممبران حداقل در حدود   یباشد و فشار خروج bar   مم در حدود  یزکممبران ها ما يه فشار ورودکنترل شود ک - 4
 .ز شوندیتم
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 .را نشان دهد m³/h      ه فلومتر پساب عددکنترل شود ک - 5

 .را نشان دهد m³/h       د عددیدار یه اگر آب برگشتکنترل شود ک -6

 .شود کچ يدیعدد فلومتر آب تول - 7

 .نترل شودکو آب خام  يدیتولآب  TDSزان یم - 8

  : ینترل هفتگک

 .دیز شستشو دهیرون آورده و با آب تمیلتر بیرون را از محفظه فیکم 5ج یارترکلتر یف - 1

  :انه یرات ماهیتعم

  .دارد یجیارترک يلترهایض فیا تعویو  ییایمیش ياز به شستشویستم نیه در آن صورت سکمشاهده شود  RO يدر پارامترها یراتیین است تغکو اقدامات روزانه مم يبا توجه به نگهدار


