
  (Reverse Osmosis Skids)مسیرھای اسمز معکوس   ۶

ھا قرار  ئی درون آنغشاھای  ی است که مدولتحت فشار ھای لوله شامل RO مسیریک 
 ).ببینیدرا  ۶-٣ و ۴-٣-٣ ھای بخشھای تحت فشار،  در مورد لوله بیشتربرای توضیحات ( گیرند می
یک  و ،یا چند محفظه در یکقرار گرفته ھای  کارتریج شامل فیلتر معموًال چنین این مسیرھا ھم

نیز وجود دارند که فقط شامل  ھایی مجموعه، اگر چه ھستند ROخوراک برای سیستم پمپ 
یک ، در نھایت. ھمراه فیلترھای کارتریج ھستند ھای تحت فشار به یا لوله ،ھای تحت فشار لوله

 ROیک مسیر  ۶-١ شکل. باشد می سیستم کنترللوازمی جھت و  ابزار دقیقمسیر دارای 
  .دھد را نشان می قطعاتانضمام این  به

  

  .Nalco-Crossbow Water LLCبا احترام به . مسیر سیستم اسمز معکوس: ۶-١شکل 

  

  

 

 ٢:١ ی آرایهبا  ROسیستم  برای یک) PFD( یندآفر یجریان نمودارمربوط به جزئیات  ۶-٢ شکل
 کلیدھای کنترل شامل ابزار دقیق، اسمز معکوس سیستمیک  اجزای اصلی شکلاین  .باشد می

  .نشان می دھد شیرآالت را و

  

  

 



اصلی،  اجزایھمراه نمایش  به (PFD)ای از نمودار جریانی فرآیند اسمز معکوس  نمونه: ۶-٢شکل 
  شیرآالت و ابزار دقیق

  

  :عبارتند از ،بخش مورد بحث در این RO یک سیستم اجزای

 فیلترھای کارتریج 
 ھای خوراک  پمپRO )ھا بوستر پمپ( 
 ھای تحت فشار لوله 
 مواد سازنده -ھا   چند شاخه 
 ابزار دقیق 
 ھا کنترل کننده 
 ھا اکتساب و مدیریت داده 
  چارچوب مربوط به مسیرRO 
 تجھیزات کمکی 

 

  فیلترھای کارتریج ۶- ١

 ROھای ءغشا درست قبل از ورودی آب مستقیمی  تصفیه برای پیش کارتریج ھایفیلتراز  معموًال
ھا و مواد موجود در بستر   تا از انتقال رزیناند  طراحی شده کارتریج ھایفیلتر. شود استفاده می

 اجازه ندھند که این موادجلوگیری کنند و  ،گیرھا و فیلترھا فیلترھا از طریق جریان فوقانی سختی
ھا به  چنین از رسیدن آن ی آن شوند، ھم و موجب خرابی پروانه رسیده ROبه پمپ خوراک 

چنین این  ھم. کنند انسداد مجاری مربوط به خوراک جلوگیری می نیز و ROھای غشائی  مدول
 ء رانازک غشا الیه فیزیکی طور بهد نتوان می که رااند تا ذرات درشتی  طراحی شدهفیلترھا 

مواد  حذف برایبر خالف تصور عمومی  کارتریج ھایفیلتر .حذف نمایند ،خراشیده یا سوراخ کنند
 ھایفیلتر ی درجه. اند نشدهدر نظر گرفته  )ببینیدرا  ٣-٨ بخش( SDI و یا کدورت،، جامد معلق

 برای این مقدار ، که)شود توصیه می مطلقمقدار  ھرچند( است اسمی میکرون ۵ معموًال کارتریج
 ی درجهبا  کارتریج فیلترھای. است  بزرگ بسیار، SDI و کدورتدر ایجاد  سھیم مواد جامد حذف

 وجود یفلز ھای سیلیس کلوئیدی یا سیلیکاتکه  زمانی ،گاھی اوقات ،میکرون ٣تا  ١مطلق 
 قصی قبل از فیلتر کارتریج نا تصفیه پیشچه  چنان اما ،گیرند مورد استفاده قرار می داشته باشد،



رو،  از اینمواد جامد مسدود شوند، از ی ھای  توسط توده سرعت بهھا  این فیلترباشد، ممکن است 
 ،سیستم ھای عملیاتی ھزینه این امر موجب افزایش. ندگردصورت مکرر تعویض  الزم است به

  . شود ھای مربوط به نیروی کار و مواد، می علت ھزینه به

 با استفاده از ،نیز برحسب طول کارتریج ھای، فیلترمیکرونبر حسب بندی  درجه عالوه بر
واحد  ۴تواند  میحداکثر  کارتریج ھایفیلترطول کلی . شوند بندی می ی، طبقهاینچ ١٠ واحدھای

 اینچ ٢.۵از فیلترھای کارتریج با قطر  ROھای  سیستمدر  ،معموًال. باشداینچ  ۴٠ یااینچی،  ١٠
  .شود استفاده می

جھت رسیدن به  .گردد تعیین می سیستم جریانشدت  مورد نیاز توسط ھای کارتریج تعداد
برای شدت جریان ماکزیمم، یک واحد   ۵gpmازای تقریبًا ھر  طور قراردادی به بهعملکردی بھینه، 

به  gpm ٢٠٠شدت با  یعنوان مثال، جریان به. شود در نظر گرفته می) اینچ ٢.۵قطر با (اینچی  ١٠
  . اینچ نیاز دارد ۴٠طول  فیلتر کارتریج به ١٠اینچی، یا  ١٠چھل واحد 

محفظه استاندارد  بزرگتریندر . دھند ھای استیل قرار می را در لوله کارتریج ھایفیلترمعموًال 
(housing) تواند برای نرخ  این محفظه می. اینچی قرار داد ۴٠عدد فیلتر  ٢١توان در حدود  می

یا یک  ،به چند محفظهتر  ھای بزرگ جریان نرخدر مورد . کار برده شود به gpm ۴٢٠جریانی در حدود 
  . باشد نیاز می ،ی سفارشی محفظه

استفاده  بار مصرف یک کارتریج از فیلترھای ھای قابل شستشوفیلترجای  که بهشود  توصیه می
  :ھستند ھای مختلف محدودیتمتحمل  شستشو ھای قابلفیلتر. گردد

 شود مواجهل شکمبا  شستشوی معکوس مکانیسم چه شکاف برداشتن، چنان خطر 
 بار مصرف یک فیلترھای نسبت بهتر  پایین وری بھره 
  رسوب بیولوژیکی  خطر ابتال بهافزایش 

 پروپیلن پلی یا نایلونمانند  قابل تجزیه مصنوعی غیرمواد  از باید بار مصرف یک کارتریج ھایفیلتر
، (melt-blown)یا فشرده  (spun-bonded)چسبیده صورت  تواند به میاین ساختار  .شوندساخته 

 زیر توضیح دادهمتن در موارد  اینی  درباره .باشد (pleated)، و شیاردار (string-wound)نخ تابیده 
  . شده است

 چسبیده  (spun-bonded) یا فشرده(melt-blown) :با  کارتریج ھایفیلتر دسته از این
ھم  چنان به ی آنپروپیلن پلی خالص میکروفیبرھای، شوند ساخته می حرارتاستفاده از 

 ،ی فیلترخارج در سطحکه گیرند  قرار میگرما تحت دمیدن شوند و یا  چسبانده می
فیلترھای چسبیده یا  .دشو بیشتر چگالیتدریجًا  ،فیلتر مرکز سمت بهو  کمتر چگالی

دام  که ذرات در میان تمام مقاطع فیلتر به چنان فشرده دارای ظرفیت زیادی ھستند، آن
 . افتند می

  نخ تابیده(string-wound) :یا ( پروپیلن پلیجنس  از ای رشتهدارای  کارتریج ھایاین فیلتر
پیچیده  مرکزیھسته دور  ھستند که به) امثال آنو  استر، پلی ،کنف نایلون، ،کتان
به نیروھای  ،کوچک ذراتبرای گرفتار کردن نخ تابیده  کارتریج ھایفیلتر. اند شده

در افت فشارھای  ،بار  ذرات بدون پتانسیلدلیل  ھا بهاین فیلتر. کنند واندروالسی تکیه می



شدت از  این فیلترھاکه در  شود توصیه می بر این، عالوه. شوند دچار مشکل می ،باالتر
 . ، استفاده گرددیاینچ ١٠برای ھر واحد  gpm ٢ -  ٣، در حدود یتر آھستهھای  جریان

  شیاردار(pleated) :ی نیاز خلوص باالترمواردی که به  برایکارتریج  ھایاین فیلتراز  معموًال
د نتوان می ھافیلتراین . شود استفاده می ھا، الکترونیکمیکرو، مانند داروسازی و است

ھا عبارتند از  ی آن سازندهمواد معموًال . دارای ساختاری چند الیه و یا تک الیه باشند
 .بور سیلیکاتای  الیاف شیشه، و سولفونپلی اتر پروپیلن،  پلی

ھای انتھایی  دارای درپوش کارتریج فیلترھای ،نشان داده شده است ۶-٣ که در شکل یطور ھمان
ھای انتھایی  ھای استفاده شده، درپوش در ھنگام تعویض کارتریج. ھستند ھای مختلف سبک با

  . درستی با محفظه جفت گردند ھا عوض شوند تا به نیز باید مطابق با آن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  .کارتریجھای انتھایی فیلتر  وشپمربوط به در ھای سبک: ۶-٣شکل 

  .Siemens Water Technologies, Incبا احترام به  

 



 برای جلوگیری ازامر  این .شود تخلیه باید اولیه پساب، کارتریج جدید فیلترھای اندازی راه پس از
فیلتر بستر  ساختفرآیند در شده استفاده  مواد ، توسط ROھای ء غشابر روی  رسوبایجاد 

، نخ تابیده کارتریج فیلترھای در مصرفی ھای رشته تولیددر ، عنوان مثال به. است ضروری، کارتریج
 ورا بپوشانند  ROھای ءغشا دنتوان می این مواد .شود میاستفاده  ھا امولسیون وھا  کننده رواناز 

در فرآیند ، (depth filter)یپروپیلن پلیق یعم فیلترھای در مورد. ھا رسوب ایجاد کنند بر روی آن
تواند  میباز ھم نیز باشد،  ppb ۵٠حد  درفتاالت اگر مقدار  .شود استفاده می ھا فتاالتساخت از 

  . ایجاد کند RO شایبر روی غ یبرگشترسوب غیرقابل 

 مورد  طور منظم بهباید  ،استفادهمدت در طول  کارتریج ھایفیلتر ،رسوب مقدارتعیین  جھت
ھفته از  ٢برسد و یا  psi ۵ھا به  که اختالف فشار سراسری در فیلتر وقتی. قرار گیرند بازرسی

، در بدترین حالت. عوض نمودرا ھا  تعویض گذشته باشد، ھر کدام که زودتر فرا رسید، باید آن
آب تصفیه شده از قبیل ( گیرند برداری قرار می مورد بھره تمیز خوراک نسبتًاآب  باھایی که فیلتر

تا خطر ایجاد  دنتعویض شو در ماه حداقل یک بارباید ) کم آھنچاه با مقدار  آب و یا ROتوسط 
  . برسدبه حداقل رسوب بیولوژیکی 

 ماھیتدر رابطه با  اطالعات مفیدیتواند  یی که عملکرد ضعیفی دارند میھافیلتر بررسی
 دن یخراشبا . در اختیار ما قرار دھند ،ایجاد شوند ROغشاھای بر روی  که ممکن استرسوباتی 

 نتایج حاصل از این. نمود تجزیه و تحلیل موجود را صراعن توان می ،فیلترگرفتار شده توسط مواد 
را  ٨ بخش( تصفیه گردد پیش سیستم ارتقاء منجر به طور مستقیم به تواند می تجزیه و تحلیل

 ).ببینید

   (Reverse Osmosis Feed Pumps)برای سیستم اسمز معکوس تغذیهھای  پمپ ۶- ٢

پمپ گریز از مرکز  ،شور آب لبو  یصنعتجھت آب  RO سیستمبرای  تغذیهپمپ ترین نوع  رایج
ھای برخی از واحددر چه ، اگر)دشو نامیده مینیز پمپ " بوستر"گاھی اوقات که ( باشد می

مرکز ھای گریز از  پمپ. شود میاستفاده جایی مثبت  هجاببا ی یھا تر ھنوز ھم از پمپ قدیمی
ھا در  ھستند زیرا این پمپمناسب بسیار  ،شور برای آب لب ROچون سیستم  برای مواردی ھم

 )psig ۴٠٠تا (پایین در فشارھای نسبتًا و  )gpm ١٠٠٠از  کمتر معموًال(ھای متوسط  شدت جریان
ی بیشتر یھیدرولیک یبازدھ ،جایی مثبت هجاببا ھای  پمپ. باشند میدارای عملکرد مطلوبی 

نسبت به  ،بیشترداری  دلیل نیازشان به انجام مراحل تعمیر و نگه ھا به برداری از آن بھرهاما دارند 
  . تر است سخت ،ھای گریز از مرکز پمپ

 نیاز و مورد جریان شدت قدارم با استفاده از اسمز معکوسبرای سیستم  تغذیهھای  پمپی  اندازه
از ، نشان داده شده است ۶-۴ که در شکل یطور ھمانسپس . گردد تعیین میعملیاتی  فشار

که برای  )HP( اسب بخارقدرت برحسب  و قطر پروانه، تعداد مراحل برای تعیین پمپ ھای منحنی
 در موردفشار عملیاتی اگر مثًال، . شود استفاده می، مورد نیاز است وری پمپ تعیین مقدار بھره

باشد، پس  psig ٢۵٠با مساوی ، باید  gpm ٢٠٠برابر با  ROشدت جریان ورودی به یک سیستم 
، با قطر پروانه برابر ای مرحله ۴شود که پمپ مورد نیاز باید  مشخص می ۶-۴از مراجعه به شکل 

 .کار کند دور در دقیقه ٣۵۵٠باید با پمپ موتور . باشد  ۶٠hpموتوری با قدرت دارای و اینچ  ۶.۶٩با 
پمپ مکش  فشار از بیشتر psi ٢۵٠ ،پمپ اینفشار آب ورودی توسط توجه داشته باشید که (

 منحنیچنین این  ھم ).شدخواھد  psi ٢۶٠ تخلیه، فشار باشد psi ١٠ مکش فشار اگر. شود می



ایجاد  جلوگیری از جھت )NPSHr( مکشبرای فشار  نیازمورد خالصھد  دھد که نشان می
٪ ۶٨حدود در  پمپ بازدھیمقدار . است) فوت آب ٨( psi ٣.۴۵ حدود پمپ در کاویتاسیون

برای تواند  می پمپ این .است بازدھیمقدار حداکثر  برابر با تقریبًا پمپ اینبرای  که ،باشد می
کارایی  که صورتی در با این حال،. باشدمناسب  بسیارمشخص،  ROھای  در سیستم استفاده

ضروری است که پمپ دیگری با کارایی  تئوری فاصله داشته باشد،مقدار  حداکثر از  پمپ واقعی
منحنی  ،موتور و پمپاز ترکیبی ھر  .درصد است ٩٠حدود  موتور در بازدھی. باالتر انتخاب گردد

   . را دارد خود مخصوص به پمپ

  

مراحل، قطر پروانه، بازدھی، و قدرت برحسب اسب تعداد منحنی پمپ با نشان دادن  :۶-۴شکل 
  ITT-Goulds Pumpsبا احترام به . بخار

  

  

 جھت 480 VAC ،3 PH ،60 hz، (US) نوعًا استاندارد بر طبق  عملکرد برای تنظیمدر برخی مواقع 
 VFD. شود استفاده می )VFDs( فرکانس متغیرالکتریکی با  محرکه موتور، از نیروی عملکرد

 ھرتز یک. را به سرعت موتور تبدیل کند (Hz)گیری شده برحسب ھرتز  تواند فرکانس اندازه می
 سینوسیصورت  به شکل موج، )VFD به ورود(وارد شدن ولتاژ  ھنگام .است در ثانیهدور  ١ برابر با
 )rpm( دور در دقیقه تعداداکنون  کهشود  تبدیل می مربعیدیجیتال موج  به سینوسی موج. است
 . نماید را کنترل می موتور

VFD  آب تصفیه شده دریافت جریان گر مربوط به  طریق حسباید یک سیگنال ورودی آنالوگ از
کنندگان برخی از تولید. است ROدر سیستم  VFDیک این بھترین شیوه برای استفاده از . نماید
PLC ھای  کننده ، کنترلVFD شود که  موجب میامر این . سازند را نیز میPLC  وVFD  از طریق 
خروجی ھای کابلی،  با استفاده از شبکه. یکدیگر متصل شوند طور مستقیم به بتوانند به کابل



جھت فشار گرھای مربوط به  برای حس توان می VFDاز چنین  ھم. نداردنیاز  VFDبه کنترل آنالوگ 
سرعت موتور جھت توان  می، ھاRPMبا استفاده از کنترل مجموع . نموداستفاده  RPMتنظیم 

طور که توسط شرایط مربوط به آب  ، ھمانرا )ثابت عملیاتی توان(برداری در فشارھای مختلف  بھره
اسمز معکوسی ھای  سیستمبرای  مسألهاین . نمودتنظیم  شود، ھا دیکته می خوراک و ممبرین

برای ثابت ماندن . باشد متفاوت است، مفید میزمستان و تابستان حرارت آب در  ھا درجه که در آن
برای جزئیات (گردد  کمترچه دمای آب زیادتر شود باید فشار  مقدار تولید آب تصفیه شده، چنان

  VFD). مراجعه نمایید ٩- ٢ بخشبه  ROدر مورد اثرات دمای آب بر روی عملکرد سیستم  بیشتر
 تناسببا دمای زیاد آب مو کاھش یافته ی الزم  اندازه بهفشار تخلیه تا  کند کم میسرعت موتور را 

در تابستان   گرمھای  طول ماهشود، در  استفاده می VFDوقتی برای موتور از بنابراین، . دشو
  . دگرد جویی می مصرف انرژی صرفه

 سرعت موتور طور خودکار به VFD ،شده باشندگرفتگی یا رسوب  گرفتگی ھا دچار الی ممبرین اگر
ممبرین جبران  عبوری ازجریان  کاھشو ی تولید شود باالتر فشارکند که  میتنظیم ای  گونه را به
 استبرداری کم  در ھنگام شروع بھرهبرداری  بھرهانرژی و ھای مربوط به  ھزینه، در این روش. دگرد

گرفتگی نشده باشد،  که ممبرین دچار الی گرفتگی یا رسوب ھای مربوط به انرژی تا زمانی و ھزینه
 . شود زیاد نمی

مورد نظر این  پمپ اگر .باشد می ضروری" معکوس کار"یک موتور با وجود ،  VFDبرای سیستم 
  . افزوده گردد VFDتواند به یک  نوع از موتور را نداشته باشد، نمی

باشید که این  مراقبتاما باید اعمال گردد،  VFDتنظیماتی بر روی  ،برداری یات بھرهدر طول عمل
ھای  شکل. نداشته باشد ROھا و مقدار بازیافت سیستم  تنظیمات اثری بر روی نرخ شدت جریان

  . دندھ را نشان می VFD (Control Panel)کنترل تابلوی یک داخل ترتیب خارج و  به ۶-۶ و ۵-۶

  . (VFD)جعبه کنترل مربوط به محرک فرکانسی متغیر  :۶-۵شکل 
  .Nalco-Crossbow Water LLCبا احترام به 

  



  . (VFD)داخل جعبه کنترل مربوط به محرک فرکانسی متغیر  :۶-۶شکل 
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تناسبی تنظیم با استفاده از یک شیر کنترل فشار  ھای گریز از مرکز معموًال پمپخروجی 
، باشدنصب شده  VFD اگر یک سیستم(  دست آید هنیاز بفشار عملیاتی موردشود تا  می

شیر کنترل فشار و ).  حاصل گرددفشار تخلیه مورد نیاز  کهشود  تنظیم میچنان  آنسرعت پمپ 
مقدار  شوند تا  بسته میبا ھم  معموًال)  تناسبییک شیر  البته( غلیظ شده شیر کنترل جریان 

. نشان داده شده است ۶-٧که در شکل  یطور ، ھمانحاصل شودوری و بازیابی موردنظر  بھره
و سپس  غلیظ شدهشیر کنترل جریان  ابتدا بایددستی یک واحد اسمز معکوس اندازی  راهبرای 

ھمین ترتیب  ، و بهرا تنظیم کنید، پس از آن شیر کنترل جریان کنیدتنظیم را شیر کنترل فشار 
صورت  اندازی به در عملیات راه. برسیدعملکرد موردنظر به مقدار معین که  تا زمانیادامه دھید 

اندازی  راهدر عملیات . کند شیرھا را تنظیم میاین اتوماتیک طور  کنترل بهخودکار، سیستم 
شیر  کامل ز بودنابناشی از فشار تخلیه پمپ،  ی محض دریافت اولین ضربه به،  ROسیستم 

دارای اھمیت تجھیزات و یا غشاء به آسیب بروز جلوگیری از  جھتغلیظ شده کنترل جریان 
 ،جایی مثبت با استفاده از شیر کنترل جریان هجاببا ھای  توجه داشته باشید که پمپ( . باشد می

است برگشتی ضروری خط وجود . شوند گیرد، تنظیم می که بر روی خط برگشتی پمپ قرار می



 ،ی مربوط به فشارھای خروجی محدوده کلدر حجم خروجی پمپ ھا،  در این نوع از پمپ زیرا
  . )باشد میثابت  نسبتًا

  

شیرھای کنترل فشار و کنترل جریان غلیظ شده، مورد استفاده جھت رسیدن به  :۶-٧شکل 
  ی گریز از مرکز ھمراه یک پمپ تغذیه به ROوری و بازیابی مورد نظر در یک سیستم  مقدار بھره

  

  

 

گرفتگی و  الیمرتبط با علت تأثیرات  بهنیز ھا  آنعملکرد شوند،  می  ھا کھنه که ممبرین طوری ھمان
 باید این تغییرات دلیل وجود  به. گردد میمنفی  اتتغییردچار  ،دیدگی گرفتگی یا آسیب رسوب

در غشاء شدت نفوذ در عنوان مثال، فرض کنید که  به. تغییر کند شیر کنترلمربوط به تنظیمات 
شود تا فشار  تر باید بسته، شیر کنترل فشار پیدا کرده باشدکاھش ٪ ١۵ ًاحدودسه سال طی 

 نسبت بهرو، پمپ باید  از این(کاھش شدت نفوذ جبران گردد وسیله  بدینو  شدهزیاد  خروجی
وجی با نرخ شدت جریان یکسان تا افزایش فشار خر در نظر گرفته شودتر  بزرگ ،شرایط اولیه

جھت  نیازموردفشار از  بیشترفشار ٪ ١٠باید بر اساس  RO ی تغذیهھای  پمپ). پذیر گردد امکان
اند، انتخاب  شده  درنظر گرفته ROھای طراحی  که توسط برنامه ،سال ٣ عمرممبرینی با طول 

قادر پمپ و موتور که  گردد حاصل میاطمینان حالت این این در ). را ببینید ١٠ بخش( شوند
ممکن است در طول ی، که گرفتگی غیر قابل برگشت جرمبرای ممانعت از بروز ھر نوع  ھستند

تنھا با استفاده از  VFD سیستم در چنین مواردی،. ایجاد کنندکافی  یفشار ،عمر غشاء رخ دھد
جویی در مصرف  تواند باعث صرفه نیاز است، میطور واقعی در ھر زمان مورد که به ،این فشار

  . گرددھای عملیاتی  ھزینهانرژی و 

یک  ناشی از ی ضربه(شود جلوگیری ی آب  کار کنند تا از بروز ضربه شروع به آرامی به باید ھا پمپ
 ھای مدول پوسته بیرونی ترک درباعث ایجاد  تواند آب می ی ضربه). مایع سرعت در تغییر ناگھانی

فشار فشردگی موجب کم شدن شدت نفوذ غشاء در (شود  غشاءخود  فشردگینیز و  ئیغشا
ی تحت فشار  ئی در داخل لولهغشا ھای مدول حرکت باعث آب ی ضربه، چنین ھم .)شود می ثابت

(vessel) باعث ساییدگی واشرھای استفاده شده در اتصاالت تواند  میاین امر ، که شود می
توصیه  ).را ببینید ۴-٣-٣ بخش ( دشوشده  داخل آب تصفیه آب خوراک بهنشت استاندارد و نیز 

ممکن است  ھاموتور برخی از .نباشد در ھر ثانیه psi ١٠از  بیشتر فشار افزایشکه شود  می



 تنظیماندازی  شرایط راهبا را  که سرعتباشند " (soft start) نرماستارت "مجھز به سیستم 
  :عبارتند ازباید رعایت شوند  آب ی ضربه ردنکحداقل  برایی که دیگر نکات. کند یم

 مثبت جایی هجاببا ھای  پمپ ازاستفاده چه  چنان. کنید استفادهگریز از مرکز ھای  پمپ از  
توان  چنین می ھمه شوند، ضرب ی دھنده تقلیل مجھز به لوازم باید ھا پمپ این، ضرورت دارد

کشی خیلی  که سیستم لوله ، مخصوصًا وقتینموداستفاده  ی ضربه کننده تعدیلمخازن از 
 . کوتاه یا خیلی طوالنی باشد

 با استفاده از  و یاھای سریع  چرخهایجاد  از طریقخارج شود، یا سیستم  باید از ھوا
کشی در حال کار و مورد  ھای باالتر از سیستم لوله موجود در قسمتمکانیکی  ھای دریچه

 . نظر
 شیر لکردعم. 

o  ،دنباز باش باید جریان مربوط به شیرھایوقتی پمپ روشن شده است. 
o که شیر باز،  این قبل ازشود  باز کامًال باید بستهشیر ، شیرھنگام تغییر وضعیت  در

 . بسته شود
o دشون بازتدریج  به باید جریان شیرھای مربوط به. 
o یک شیر  بستن .دنداشته باش انجام عملکرد خودبرای کافی  زمان باید شیرھا

زمان  در مدت ،نصب شده است psi ۵٠که بر روی جریانی با فشار  ،سلونوئیدی
 .تولید کند psi ۴٩٠ در حدودتواند فشاری  می ،ثانیه میلی ۴٠برابر با 

 ROآب جبرانی با حجم و فشار معین در طرف مربوط به مکش پمپ تغذیه نیاز به  ROپمپ تغذیه 
شده توضیح داده  باالمتن که در  یطور ھمانی کاویتاسیون در پمپ ایجاد نشود،  دارد تا پدیده

ایجاد  زیر لمشک یکی از سهتوسط  معموًال ،پمپ سمت مکشکم در  و حجم فشار .است
  :دشو می

 نصب شده بر روی پیش فیلتر، از جمله سیستم پیش تصفیهدر  بیش از حد فشارافت  .١
RO. 

تصفیه برای شستشوی معکوس با استفاده از  لوازم پیش اگر. تصفیه پیشناقص  طراحی .٢
ھایی  کمکباید  استدر حال کار  RO واحد که ھنگامیباشند،   آب سرویس طراحی شده

تصفیه در حال شستشوی معکوس  لوازم مربوط به پیشوقتی تا  ،ددر نظر گرفته شو
 . برسد RO خوراک پمپجریان کافی به قسمت مکش ھستند 

جدیدی   یھاکاربرد، مواقعبسیاری از در . کننده پس از سیستم تصفیه تجھیزات بھینهنصب  .٣
ترین  راحت، در برخی موارد. شود تأسیسات در نظر گرفته می ر داخلجبرانی د آب برای

با این . است ROی مربوط به آب جبرانی در سیستم  لوله جھت انشعاب گرفتن،محل 
دچار کمبود  RO سیستم ایجاد شود، آب برای و مھمی جدیدتقاضای که  ، در صورتیحال

 . دگرد آب می

  ھای تحت فشار لوله ۶- ٣

ھای غشائی است و آب خوراک تحت فشار  ای تحت فشار برای مدول  ، محفظهتحت فشار ی لوله
   :بر حسب نوع استفاده وجود دارد فشار ی ازمختلف درجات. گیرد درون آن قرار می



 را ببینید ١۶- ٢ فصل - نانوفیلتراسیون (گیری از آب  سختی( :  
50 psig  150تا psig  

 300: شور لببرای آب  معکوس اسمز psig  600تا psig 
 1000: دریابرای آب  معکوس اسمز psig  1500تا psig 

  . ندھستدر دسترس  ASMEیا با کدھای و ھای تحت فشار بدون کد  لوله

، شوند ساخته میاستفاده مورد  ئیغشا مدول قطر مطابق با ویژهطور  بهکه ھای تحت فشار  لوله
اینچ برای مدول غشائی صنعتی  ١٨کشی تا  اینچ برای مدول غشائی آب لوله ٢.۵قطری برابر با 

  مدولاندازه طول ھفت  ئی یا بهغشا مدولاندازه طول یک  به تواند می تحت فشارلوله  طول. دارند
  ).را ببینید ۶-٨ شکل(ئی سری باشد غشا

 سریصورت  قرار گرفته به spiral-wound مدول شش حاوی تحت فشار لوله: ۶-٨شکل 

  

، ھستند  محلول غلیظ خوراک وآب  برای ی جانبیو خروج یوروددارای  تحت فشار ھای لوله اکثر
. شود استفاده می انتھایی یو خروج یورود ازھای قدیمی  سیستم برخی ازدر ھر چند 

ھای تحت فشار دارای ورودی انتھایی ترجیح داده  بر لوله ی جانبیورودبا  تحت فشار ھای لوله
مقدار  ،فشارتحت یک لوله  انتھای برای باز کردندر ھنگام تعویض مدول،  زیراشوند،  می
شده باید قطع  تصفیهآب مربوط به  کشی لولهفقط ، باشد می کمترکه باید قطع شود  کشی لوله
 ۶-٩ شکل. شود خارج می تحت فشار لوله انتھای از شده آب تصفیهچیدمان،  در ھر دو. گردد
  .را نشان می دھدجانبی  ورودیبا  تحت فشار ھای لوله

  

  

  

  

  



  . با ورودی جانبی برای آب خوراک تحت فشار ھای لوله: ۶-٩شکل 
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ئی غشا ھای مدول .باشد می امری مھم مخزن تحت فشارداخل  ئیغشا ھای مدول صحیحنصب 
تحت  ھای لولهدرون باید  ءھا غشا. شوند می ھدایت سریصورت  به تحت فشار ھای لولهداخل  به

سر (مدول محلول غلیظ در مربوط به  ی سر لوله ،در این صورت. بگیرندقرار  جھت جریان در فشار
در برای سھولت  .شود میلوله تحت فشار اولین  وارد) آب نمکمربوط  به بندی  آب بدون لوله

را نمک موجود بر روی اتصاالت داخلی مدول  بندی مربوط به آب توان واشرھا و آب نصب می
، کاری کرد روان آب یا، گلیسیرین سیلیکون، با استفاده از باید ھمیشهرا ھا  آن. نمود کاری انرو

به  توانند ھا می آنزیرا  شود توصیه نمی گیاھی ی با پایه ھای روغن وھای نفتی  فرآوردهاستفاده از 
که  وقتی. شوند موجب باطل شدن ضمانت ممبرین در نتیجه  و برسانند آسیب ھا غشاء و مدول

سر لوله به  در مدول دومآب غلیظ سر لوله مربوط به اولین مدول در لوله تحت فشار قرار گرفت، 
ھای دیگر که  مدول با استفاده از مدول این دوسپس . شود اول وصل می مدولدر آب خوراک 

برای قرار (شوند  درون لوله تحت فشار ھل داده می شوند، به یکدیگر متصل می ھمین روش به به
ی جھت ھل دادن آن و دیگر بیشتر نیروی ممکن است ،تحت فشار لولهدرون  مدولدادن آخرین 

). جای خود قرار دادھا را در  توان ردیف مدول ی چکش می یک ضربه با، معموًال. ھا الزم شود مدول
  .شود می از آرایه آن مرحلهمدول سری برای  آخرین ،تحت فشار  لولهداخل  مدول اولین

داخل  مدول اولین از این رو،. نیز خارج شوند جریان در ھمان جھت تحت فشار  لوله باید از ھا مدول
 ،۶  ،b-١٠  aشکل. گردد که خارج می استی مدول، اولین باشد مدول سری می آخرین، که لوله

  ).را ببینید ۴-٣-٣ بخش(دھد  نشان میرا  FilmTec iLECترتیب خارج کردن مدول غشائی ، c و

  



 Dow Water & Process Solutions FilmTecھای غشائی  ترتیب خارج کردن مدول: ۶-١٠شکل 
iLEC  ،(a کردن مدول از دستگاه ،  جدا(b  ، بیرون کشیدن مدول از لوله تحت فشار(c  جدا کردن

   .Nalco-Crossbow Water LLCبا احترام به . دو مدول

  

 معموًالاز فایبرگالس . شوند میساخته  فوالد ضد زنگ یافایبرگالس  از معموًال تحت فشار ھای لوله
 فوالد ضد زنگاز که  ییھا لوله .شود استفاده می بھداشتی غیرو  صنعتیکاربردھای  برای



تا ( درجه حرارت باالھا از عملیات تمیز کردن در  که در آن، بھداشتی موارد برایشوند  ساخته می
  . شوند انتخاب مید، گرد انجام می )گراد درجه سانتی ٨۵حدود 

یک درپوش  ۶-١١ شکل .شود عرضه میانتھایی  ھای ش درپو ھمراه هب تحت فشار ی لوله ھر
درپوش  این. دھد انتھایی کار گذاشته شده را نشان می آداپتورو  بیضی شکل سرانتھایی با 
 یک ۶-١٢ شکل .گیرد قرار می تحت فشار ی لولهقسمت مربوط به خوراک در  پایانانتھایی در 

تحت  ی  لوله برای قسمت ورودی )زیر را ببینید توضیح( یمخروطمحور  با بیضی شکل درپوش
 برای یا حلقهمحورھمراه  بهاستاندارد  انتھایی یک درپوش ۶-١٣ شکل. دھد نشان می را فشار

 یھامحور (thrust ring/cone) از .دھد نشان میرا  تحت فشار ی لولهقسمت خروجی 
استفاده  تحت فشار ی لولهانتھای قسمت مربوط به محلول غلیظ در  درای  حلقه/مخروطی

شوند،  داشته می وی در محل نگهحلقخار یک ھای انتھایی توسط   درپوش .شود می
  . استنشان داده شده  ۶- ١۴ شکلکه در  طوری ھمان

  

 پایاندر  انتھایی کار گذاشته شده آداپتورو  بیضی شکل سردرپوش انتھایی با  :۶-١١شکل 
  .Nalco-Crossbow Water LLCبا احترام به . تحت فشار ی لولهقسمت مربوط به خوراک در 

 

  

  

  

  

  



 یمخروطمحورھمراه  به تحت فشار ی لوله برای بیضی شکل سردرپوش انتھایی با  :۶-١٢شکل 
با احترام به . ی تحت فشار قسمت مربوط به محلول غلیظ در لوله پایاندر کار گذاشته شده 

Pentair Water  

  

شماره بر روی   مقدار  شماره قطعه  توضیحات  جنس
 DWGنقشه 

  (shell)پوسته
Filament wound epoxy , 
glass components. SS 
head locking grooves 
integrally wound in 

place 

   (shell)پوسته

  سفارشیقسمت 

٠١  ١  

CF 3M  دریچه(port)  F/C A/R ٠٢  
300 series stainless 

steel  
 دارنده حلقه نگه

(retaining ring)  A/R  ٠٣  

Ethylene propylene , 
square Cut  

  (port seal)بندی دریچه آب
F/C A/R  ٠۴  

 (head)سر 

316 stainless steel  
 سر بیضی شکل
(elliptical head)  ۵٢٠٢۵  2  ٠۵  

Engineering 
thermoplastic  

دریچه مربوط به آب تصفیه 
 شده

(permeate port)  
۵٠٩٣۵  2 ٠۶  

Engineering 
thermoplastic  

 دارنده صفحه نگه
(securing plate)  ۵٢١۴۶  2 ٠٧  

Ethylene propylene , 
Quad seal (445)  

 بندی سر آب
(head seal)  ۴۵٣٢١  2 ٠٨  

Ethylene propylene , 
square Cut (228)  

 بندی ثابت دریچه آب
(perm port seal)  ۴۵٣۴٢  2 ٠٩  

Engineering 
thermoplastic  

 مھره دریچه
(port nut)  ۴۵٠۶۶  2 ١٠  



 (head interlock)قفل سر 

316 stainless steel  
 دارنده حلقه نگه

(retaining ring)  ۴٧٣٣۶  2  ١١  

 (vessel support)محافظ لوله 
Engineering 

thermoplastic  حائل(saddle)   ۵٢١۶٩  2١٢  ٭  
304 stainless steel – 

PVC cushion  تسمه (strap Assy.)   ۴۵٠۴٢  2١٣  ٭  
5/16-18 UNC, 18-8 

stainless steel   تسمه(strap screw.) ۴۶٢۶۵  4  ١۴  
 (element interface)رابط المان 

Engineering 
thermoplastic  آداپتور(adaptor)   A/R 2  ١۵  

Ethylene propylene , 
O.ring  بندی  آبPWT A/R  4  ١۶  

Ethylene propylene , 
O.ring (124)  ١٧  2  52245  بندی آداپتور آب  
Engineering 

thermoplastic  
  یمحورمخروط

(thrust cone)  52609  1  ١٨  

  باشد می ۴،۵،۶،٧ھر وسیله با کد طولی  ٭ 3
  

  :توجه

  . است ˚0.5±دریچه حداکثر نوسان زاویه بین ھر  ٭

  )mmتقریبًا برابر با (اند  ابعاد بر حسب اینچ بیان شده ٭

کسب مجوز برای ساخت مورد استفاده قرار ھنگام تا . اند ذکر شده مرجعابعاد صرفًا جھت  ٭
  . نگیرند

  . شود تغییر مشخصات بدون اطالع قبلی انجام می ٭

  . کند به طول کلی لوله اشاره می L.O.A ٭

  . کند ھا اشاره می بدون ممبرین ،عالوه تجھیزات مربوط به سر وزن پوسته بهوزن خالی به  ٭

  

  

  

  

  

  



تحت  ی لولهقسمت خروجی  برای یا محورحلقهھمراه  بهاستاندارد  انتھایی درپوش :۶-١٣شکل 
  Pentair Waterبا احترام به . فشار

  

  

شماره بر روی   مقدار  شماره قطعه  توضیحات  جنس
 DWGنقشه 

  (shell)پوسته
Filament wound epoxy , 
glass components. SS 
head locking grooves 
integrally wound in 

place 

  ٠١  ١  قسمت سفارشی  (shell)پوسته

 (head)سر 
6061-T6 Aluminium 

Alloy – Hard Anodized 
  گاه صفحه تکیه

(bearing plate) ۵١٠۵١  2  ٠٢  

Engineering 
thermoplastic  

  بندی صفحه آب
(sealing plate) ٩۶٠٠٣  2 ٠٣  

316 stainless steel  
 غلیظمحلول /دریچه خوراک

(feed/conc. Port)  ۵٠۵۶٧  2 ٠۴  

CFBM Cast SS. Two-
piece set  

 گیره دریچه
(port retainer set)  ۴۵٠٩٠  2 ٠۵  

Engineering 
thermoplastic  

 دریچه آب تصفیه شده
(permeate port)  ۵٠۵۶٩  2 ٠۶  

Engineering 
thermoplastic  

 مھره دریچه
(port nut)  ۴۵٠۶۶  2 ٠٧  

Ethylene propylene , 
O.ring (442) 

 بندی سر آب
(head seal)  ٩۶٠٨ ٢  ٠٠٠  

Ethylene propylene , 
O.ring (225) 

 بندی دریچه آب
(port seal)  ۴۵٣١٢  ۴ ٠٩  



 (head interlock)قفل سر 

316 stainless steel  
 دارنده حلقه نگه

(retaining ring)  ۴٧٣٣۶  2  ١٠  

 (vessel support)محافظ لوله 
Engineering 

thermoplastic  حائل (saddle)  ۵٢١۶٩  2١١  ٭  
304 stainless steel – 

PVC cushion  تسمه (strap Assy.)  ۴۵٠۴٢  2١٢  ٭  
5/16-18 UNC, 18-8 

stainless steel   تسمه(strap screw.) ۴۶٢۶۵  4  ١٣  
 (element interface)رابط المان 

Engineering 
thermoplastic  آداپتور(adaptor)  A/R 2  ١۴  

Ethylene propylene , 
O.ring  بندی  آبPWT A/R  4  ١۵  

Ethylene propylene , 
O.ring (124)  ١۶  2  ۵٢٢۴۵  بندی آداپتور آب  
Engineering 

thermoplastic  
 ای حلقه محور

(thrust ring)  ۴۵٠۶٩  1  ١٧  

  باشد می ۴،۵،۶،٧ھر وسیله با کد طولی  ٭ 3
  

  :توجه

  .است  براق پوشش داده شده سفید با رنگ پلی اورتان بیرونی پوسته ٭

  )mmتقریبًا برابر با (اند  ابعاد بر حسب اینچ بیان شده ٭

  . تا ھنگام کسب مجوز برای ساخت مورد استفاده قرار نگیرند ٭

  .تماس بگیرید برای جزئیات با کارخانه .از مقادیر خطاھای مجاز استفاده شده است ٭

  . کند به طول کلی لوله اشاره می L.O.A ٭

  . کند ھا اشاره می عالوه تجھیزات مربوط به سر، بدون ممبرین وزن خالی به وزن پوسته به ٭

  

  

  

  

  

  

  



با . دارد می خار حلقوی که درپوش انتھایی لوله تحت فشار را در محل ثابت نگه :۶-١۴شکل 
 .Nalco-Crossbow Water LLC احترام به 

 

تحت فشار   ھای انتھایی لوله برای اتصال درپوش (shim)ھا  مخروطی و الیی/ای حلقهمحورھای 
ھای غشائی در داخل لوله تحت فشار حداقل  حرکت طولی مدولتا گیرند  مورد استفاده قرار می

آسیب تلسکوپی  وسائیده شدن واشرھا تواند موجب  ھای غشائی می حرکت مدول .شود
مخروطی /ای حلقهمحورھای  از چنین ھم. فشار گردد اعمالھا در ھنگام  ھا و جداکننده ممبرین

  . دشو بر روی کل درپوش انتھایی استفاده می محوری فشار بار توزیعبرای 

  ھای انتھایی و آداپتورھای لوله ھا بر روی درپوش مخروطی و الیی/ای حلقهمحورھای  صحیحنصب 
  . باشد میمھم  ،فشارتحت 

  مخروطی/ای حلقهمحور (thrust ring/cone)  : شود  میطراحی  مخروطی/ای حلقهمحور
برداری تحت  در ھنگام بھره کرده و محافظتتا از درپوش انتھایی آخرین مدول غشائی 

این ابزار بر روی خروجی یا انتھای مسیر محلول غلیظ در لوله . دچار آسیب نشود ،فشار
ی  فروشندهبا ، کاربر باید طراحی تغییرات دروجود به علت  .گردد فشار نصب میتحت 

دست  ی را بها محور حلقهالزم جھت محل درست  مشخصاتمخصوص مشورت کند تا 
بیضی قرار گرفته بر روی درپوش انتھایی  یا حلقه محوریک  از یعکس ۶-١۵ شکل .آورد

خوراک  آداپتور شبیه بهانتھایی آداپتور ( دھد را نشان می تحت فشار ی لولهدر  شکل
 مخروطی محور .)شده است مخفی مخروط در پشت،  ۶-١٠ شکل ان داده شده درنش

 نصبتر  ھا راحت مخروط حال، ھر به .دھد می انجامای  کاری شبیه به محور حلقه
ی الزم خاص گیری جھت ھیچو  گردیدهتر جدا  و نیز از درپوش انتھایی راحت ،شوند می

 . دارندن
  

  
  
  
  
  



جریان غلیظ مربوط به در انتھای مجرای  مستقرسر بیضی شکل با محور مخروطی : ۶- ١۵شکل 
  .Nalco-Crossbow Water LLCبا احترام به . در لوله تحت فشار

  

  
 

 ھا  الیی(shims) : طرف جلو و عقب در طی  ھا به حرکت مدول برای جلوگیری ازھا  الییاز
تواند موجب سائیدگی  این حرکت می. شود فشار استفاده می کاھشو  افزایشمراحل 

از   جداکننده ییھا حلقه ھا الیی. گرددنیز بندی  واشرھای داخلی مربوط به سیستم آب
 توان می و ،دناینچ ضخامت دار ٠.٢ ھا معموًال آن. باشند می واشر و شبیه پالستیکجنس 

ید اپلی وینیل کلری  لولهاز  و یا نمودخریداری  تحت فشار ھای لوله گانکنندتولید از ھا را آن
)PVC (لوله ی ساخته شده از ھا الیی. ساختPVC  و برش داده شوند  موازی صورت بهباید

ھای  که تمامی مدول بعد از این. دنباش پلیسه عاری ازبرای داشتن عملکردی صحیح باید 
در میان سطح مدول غشائی ھا  ی تحت فشار قرار گرفتند، الیی غشائی در داخل لوله

، ھا الیینصب  قبل از. شوند نصب می) را ببینید ۶-١۶ شکل( آداپتور توپیجلویی و 
که  چنان د آننھل داده شو تحت فشار ی لولهداخل   بهباید کامًالئی غشا ھای مدول
 .  ای قرار بگیرند ھا محکم بر روی محور حلقه مدول

  

  

  

  

  

  

  

  



  . ھا بین مدول غشائی جلویی و توپی آداپتور قرار گرفتن الیی :۶-١۶شکل 

  Dow Water and Process Solutionsبا احترام به 

  

  

  

درزگیر سر یک واشر برای جلوگیری  .ھای انتھایی، درزگیر سر باید نصب شود درپوشنصب  قبل از
محل  ۴-٢٢ شکل. باشد ھای انتھایی می جریان غلیظ به خارج از درپوش/از نشت جریان خوراک

  .۶-١٣ و ۶-١٢ ھای شکل مانند دھد، نشان میاین واشر را 

 

   (materials of construction)مواد ساختاری – (Manifolding)شاخه کردن چند  ۶- ۴

 درھا  لوله این. باشد می sch 80با  PVCاز جنس  معموًال ROمسیر  در یک پایین فشار کشی لوله
استفاده مربوط به آب تولید شده ھای  و لولهمحلول غلیظ فشار پایین،  خوراک،مسیر مربوط به 

مناسب (باشد  می sch 10با  316Lزنگ  فوالد ضدمعموًال از جنس  فشار باال کشی لوله. شوند می
غذایی، مانند صنایع (بھداشتی در کاربردھای . ) ppm٧٠٠٠ از  کمتر TDSغلظت  با ییھا آببرای 

ًا از استیل تمامطور کلی  به )را ببینید ۴-۴-٢-۶ فصل -فرآیندھای بیوتکنولوژی  و یا دارویی،
  . شود تا امکان ضدعفونی کردن سیستم وجود داشته باشد استفاده می

این واقعیت توجه شود که باید به ،  RO ی آب تصفیه شده توزیعمربوط به  کشی لولهی  در زمینه
در تأسیساتی که  RO یک سیستم سازی مقاوم. آب تصفیه شده خاصیت خورندگی زیادی دارد

کشی مربوط به آب تصفیه شده در آن از جنس کربن استیل است، دشوار  سیستم لوله
توزیع جھت کشی کم فشار  برای سیستم لوله. شوند میھا دچار پوسیدگی  باشد، زیرا لوله می



فایبرگالس  و پالستیک چون ھم غیر فلزی موادشود که از  ، توصیه می ROآب تولید شده توسط 
 . استفاده گردد

 (Instrumentation)ابزار دقیق  ۶- ۵

متاسفانه، در میان . باشد می ROو نظارت بر یک سیستم برداری  ی برای بھرهابزار دقیق کلید
  جدولدر . وجود دارد اندکی ھمسانیاسمز معکوس مربوط به ابزار دقیق فروشندگان تجھیزات 

اکثر . ، ارائه شده استباشد ROساسی که باید بخشی از ھر دقیق اابزار  فھرستی از ۶-١
،  pHجز  مربوط به آب ورودی، جریان دفع شده، و آب تصفیه شده بهابزار دقیق فروشندگان 

ھای  عنوان گزینه بهنیز که گاھی اوقات  ،کنند میعرضه را  ORPگرھای کلر یا  حرارت و نمایش درجه
دقیق مربوط به مراحل میانی را  با این حال، بسیاری از فروشندگان ابزار. انتخابی موجود ھستند

که آیا مشکل  اینتعیین برای ابزار این وجود زیرا است،  یمھم ی غفلت مسئلهاین . کنند ارائه نمی
گرفتگی در  یا رسوب ROی  گرفتگی در اولین مرحله مربوط به الی ROسیستم در یک  ایجاد شده

  . باشد میبسیار حیاتی است،  ROآخرین مرحله 

  

   ROشده برای سیستم توصیه اصلی  ابزار دقیق:  ۶-١جدول 

آب تصفیه   آب دفع شده
آب ورودی   مرحله میانی  شده

  تحت فشار
آب ورودی 

  متغیر  خام

X  X X  X  X  فشار  
  X X    X  شدت جریان  

X  X X    X   ھدایت
  الکتریکی

  درجه حرارت  X٭        
  X  ORP٭        
 X  pH٭        

  شود نصب می (skid)معموًال بر روی مسیر  ٭

  

و مرحله  ROتجھیزات  دربرای جلوگیری از بروز آسیب ھا  کننده ھا و خاموش وجود ھشداردھنده
ی   کننده ھای خاموش ھشدار.  باشد تصفیه، و نیز برای پرسنل نزدیک به دستگاه، ضروری می پیش

  :ھستندبه شرح زیر  عمومی

  تواند از پر شدن پمپ خوراک  میکافی نا جریانشدت  – آب ورودی کم جریانشدت
RO برداری درست جلوگیری کند و بھره . 

  سیستم  دربازیابی مقدار  – شده آب دفع کم جریانشدتRO  است زیادبیش از حد .
از بسته شدن کامل شیر کنترل جریان دفع شده نیز جلوگیری کننده خاموش ھشدار  این
 . تواند باعث خراب شدن غشاءھا شود کند، زیرا این امر می می

  فرآیندھایموجب از کار افتادن  کافینا جریان - شده آب تصفیه کم جریانشدت 
 . شود می (polishers) ھای نھایی کننده پرداختچون  ی ھمدست پایین



 سیستم که وقتی – شده تصفیه آب کیفیت پایین RO  خاموش است آب تصفیه شده
 . باید منحرف شود

 موجب بروز پدیده کاواتاسیون در پمپ خوراک  تواند میامر این  - آب ورودی کم فشارRO 
 .شود

 ھای  ھشداردھنده از غشاء این -پمپ خروجی  زیاد فشارRO  در برابر فشار زیاد آب
 . کند محافظت می

 ھای غشائی  ی مدول ھشداردھنده از مواد سازنده این -آب ورودی  زیاد درجه حرارت
 . کند ھا شود، محافظت می آن" ذوب شدن"تواند باعث  در برابر درجه حرارت زیاد که می

 توسط کلر آزاد یا   ھشداردھنده از خراب شدن غشاء این - اکسیداسیونزیاد  پتانسیل
 . کند ھا جلوگیری می دیگر اکسیدکننده

 

 (Controls) ھا کننده کنترل ۶- ۶

 مسیرھای  بیشترRO  ریز پردازنده بهمجھز(microprocessor)   کننده منطقی کنترلیا و 
 مکانیکیرله  ھای تابلوبر روی  PLCھم  و پردازنده ریزھم  .ھستند) PLC( ریزی قابل برنامه

شوند، نصب  میمشکل استفاده  ھای یابی عیببرای  وابعاد بسیار بزرگی دارند  که ،
یک ھستند که  بزرگقدری  بهکنترل تابلوھای  در اکثر موارد ، ROتولید ابتدای  از. ندگرد می

 کنترلکه دھد  اجازه می تکنولوژی امروز. تواند داخل آن بایستد میانسان با اندازه متوسط 
 فضامقدار زیادی از نصب شوند، و  ROبر روی واحدھای طور مستقیم  بهھا  کننده
، در باشد میآوری رله دیجیتالی  دھنده فن ای که ارائه و ریز پردازنده PLC .دجویی گرد  صرفه
. دشو نامیده می) chipsetیا (  bricksصورت  در غیر این ،دشو مدول اصلی نصب می داخل
  . قرار دارد الکترومکانیکیرله در برابر آوری  فناین 

 ھای  بر روی سیستم معموًال ھا پردازنده ریزRO در ، گیرند قرار میتر  تر یا ارزان کوچک
کنترل  که نیاز بهتری که  و پیچیده تر بزرگھای  سیستم برای PLC ھای کننده کنترلکه  حالی
 واحدھایی  مین کنندگان عمدهأت. شوند میاستفاده  دارند، فرآیند شرایطروی  بر بیشتر

PLC ھای برای سیستم RO  ،Allen-Bradley  وSiemens ھستند .  
  پردازنده ریزتابلوھای  (microprocessors boards)  در واحدھایRO استفاده  تر کوچک

 ریزپردازندهھای  تختهمعموًال . دارند) I/O( خروجی/تابع ورودی حداقل نیاز بهشوند که  می
ریز پردازنده  یک تابلوی یابی عیب. گیرند قرار میاستفاده مورد  ارزان قیمتو  استاندارد

در بسیاری از  .ار باشدتواند بسیار دشو می صحیح،آزمایش انجام مستندات و وجود بدون 
 کهیک تابلو کنترلی  کردن عوضبا  تر مقرون به صرفه تر و سریع تواند این امر می، موارد

اتفاق  خطاھای انسانیی  وسیله به معموًال ایراداتیچنین . شودانجام  ی دارد،بد عملکرد
  .شود ایجاد می کشی سیم زمینه درافتاده 

 PLC ارائهجھت کنترل و تغییر در عملیات کنترلی را  یبیشترھای گسترش یافته  گزینه 
 شبکه، یآنالوگ ،یدیجیتال، مانندی مختلف بسیار )I/O(ھای  کارتبا  ھا آن. کند می

 رابط انسانیک  باھمراه . شوند عرضه می) IP( اینترنت پروتکل و، modbus دستگاه،
. کند میایجاد  برای تصفیه آب یجامد سیستم کنترلترکیب این ، )HMI(ماشین 

ھمراه  تصفیه، به ، دارای سیستم کنترل برای مرحله پیش مدل باال RO PLCھای  تمسیس



 ھای پمپ وآب دمین در مرحله بعد از تصفیه، ، خارجیبرای شیرھای  ھای متعدد گزینه
 . نیز ھستند خارجی

 ی انتگرالی و  عالوه تناسبی به ی  دارای چندین کنترل کنندهخودکار  تمام ھای سیستم
مربوط به اھداف منحصربه عملکردھای  PIDھای  کنترل کننده .نیز ھستند) PID(مشتقی 

 PIDھای  کننده کنترل. توانند بر شرایط ھشدار نظارت کنند کنند و می فرد را کنترل می
یک کنترل  اگر. کنند کنترل PLCبدون را شان خاص خودھای عملکردد نتوان میمستقل 

تواند تنظیم  نمیخاص آن ی  کنترل شده عملکرد فقط، خراب شودمستقل  PIDکننده 
 .دگرد

 ھا اکتساب داده وی نظارتسیستم کنترل  هب نیز تجاری و تر بزرگ تأسیسات )SCADA (
در شده استفاده  PLC با یاطالعات بزرگراه از طریق یک SCADA سیستم. ھستندمجھز 

  .دشو متصل می ،سیستم
 حفظ سیستم ، یک سیستم کنترل صلیعملکرد اRO در حال کار و مورد استفاده ،

شیرھای کنترل و طور خودکار فشار  اندازی ، سیستم کنترل به در زمان راه. باشد می
سیستم (وری و بازیافت مطلوب برسد  کند تا سیستم به مقدار بھره میرا تنظیم جریان 

شود که یک متخصص  میتوصیه بسیار ). استخودکار اندازی  وضعیت راهدر تھیه شده 
RO  امر موجب این رعایت . حضور داشته باشداندازی  برای راه محلآموزش دیده در
مطمئن  ،خطاھای انسانی جھت به گانکنندتولیدخطر نیفتادن ضمانت  شود که از به می

 تصفیه آب، مسیرھای تقاضایمطابق با مقدار  طور خودکار سیستم کنترل نیز به. شوید
RO  تصفیه شدهاز طریق کنترل سطح در مخزن آب  معموًالکار این . کند میبسته و  بازرا 

کنترل شود تا آب طور خودکار  تواند به میشیرھا ) گزینه(بستن /  باز کردن. شود انجام می
 باال PH و مقدار درجه حرارت زیاد اگرمثًال . نرسد RO ھای ممبرین خوراک نامناسب به

اگر چنین  ھم. شوند باز می کلر آزاد در آب خوراک وجود داشته باشد، شیرھایا و باشد 
، شیرھای مربوط به آب تولید شده بسته مقدار ھدایت الکتریکی آب تصفیه شده باال باشد

زمان طوالنی مدت توانند در  شیرھای مربوط به پساب شستشوی سریع می . شوند می
 ).را ببینید ١٣-١فصل ( به چرخش درآورند را   آبرشد باکتری،  توقف، جھت جلوگیری از

 کلیدھای. کنندحفاظت ھا و پمپ خوراک نیز  توانند از ممبرین میی ھای کنترل سیستم 
تخلیه برای فشار باال قسمت مکش پمپ برای فشار ورودی کم و در در قسمت فشار 

تصفیه شده نصب آب ی مربوط به  شکن بر روی لولهشیر فشاریک  .دنشو استفاده می
فشار . زند، جلوگیری کند ھا صدمه می شود تا از ایجاد فشار معکوس که به ممبرین می

ھا  برخی از سیستم. باشد ھا نمی ای برای ممبرین ظر گرفته شدهی در ن معکوس گزینه
ھا در  غشاءترک خوردن جلوگیری از  جھتباال  ئیفشار غشاکلید اختالف ممکن است یک 

 . داشته باشند ،ممبرینیش از حد گرفتگی ب گرفتگی یا رسوب الی وضعیت
 ھای اجرایی گرعملPLC  آموزش دیدهپرسنل در کارخانه یا در ھنگام نصب توسط معموًال  

توسط  ،آموزش دیده برای انجام این کار افرادجز  باید بهن عملگرھااین . شوند میتنظیم 
وابسته در اجزای  چگونگی تمامیبدون درک عملگرھا تغییر . دنتنظیم شوشخص دیگری 

 . محسوب شودفاجعه یک  ROبرداری از  برای بھرهتواند  می،  ROسیستم 
 ھا و در  کنند که شدت جریان حالت کار میبھترین وقتی در اسمز معکوس  ھای سیستم

با توجه به متغیرھای مورد ھر دو . شوند ثابت نگه داشتهنتیجه مقدار بازیابی سیستم 
را  ٩.٥و  ٩.٤، ٣.٥فصل (شوند  میطراحی عبوری سرعت و حداکثر دیگر مانند بتا، حداقل 



بر روی سوب الی و ردیگر برای به حداقل رساندن متغیرھای  ھا واین متغیر). ببینید
مالحظات دیگر  یتنظیم بدون توجه به تمامانجام . دباشن دارای اھمیت می ROھای ءغشا

گرفتگی،  ھای الی منجر به سرعت گرفتن فرآیندطراحی مھندسی در رابطه با 
 . شود ھا می گرفتگی، تکرار عملیات شستشو و تعویض ممبرین رسوب

  که درجه حرارت آب خوراک  عنوان مثال، ھنگامی ، بهکندتغییر برداری  بھرهزمانی که شرایط
آب نفوذ شدت چون  ھمنیز عملکرد مقدار ، شودفتگی گرممبرین دچار الی کاھش یابد و یا 

را جبران  چنین تغییراتی در عملکرد ،تنظیم فشار خوراک. کند تغییر میتصفیه شده 
طور خودکار  به معموًال، اما انجام شودصورت دستی  بهتواند  در ابتدا میاین تنظیم . کند می

 بررسی. شده باشدخریداری چنین دستگاھی  البته اگر این ،شود انجام می PLC توسط
خوراک از حداکثر مقدار فشار  حاصل شود کهاست تا اطمینان  ضروریدقیق سیستم 

 . الی گرفتگی بیش از حد نشده باشدزیادتر نشود یا مجاز 
  یک انجام پس  و یا اندازی راه پس از یکوتاھزمان مدت مطلوب است که مقدار عملکرد در

. یابد افزایشکنند،  می کاربھترین شرایط خود در ھا  ممبرین که زمانی، موفقشستشوی 
که مرتبط با شدت  متغیرھای دیگر سیستم بدون توجه به تغییراتانجام ، اگر با این حال

رخ تر  گرفتگی سریع گرفتگی و رسوب الی روندجریان و مقدار بازیابی ھستند انجام شود، 
 . دھد می

  (Data Acquisition and Management)ھا اکتساب و مدیریت داده ۶- ٧

مورد استفاده قرار  PLC آوری شده توسط جمع ھای داده رای ثبتبردار ب بھره (interface) رابط
و انسان و  ماشین رابطگاھی اوقات ( باشد می کامپیوتر دیگریک  معموًال بردار بھره رابط. گیرد می

، گر در ھمان لحظه حس قرائت و فرآیند شان دادنن ازبا استفاده  HMI ).شود نامیده می HMI یا
را  ۶-١٧ شکل( نمایدارزیابی  را سیستم وضعیت تواند به سرعتبسازد که  را قادر میبردار  بھره

 کرده و  میزانھا را  دھنده ھشدار تنظیماتکند تا  استفاده میکنترل تابلوی  از بردار بھره). ببینید
، طور خودکار به PLC ، اجرادر ھنگام  حالھر هب. نمایدروشن و خاموش تجھیزات مربوط به فرآیند را 

 ھای شاخص. اندازد کار می و بهکرده را کنترل سیستم  ،از اپراتور بیشتر ورودیگرفتن  بدون
  :دنباش میشرح زیر  به HMI وضعیت عمومی

 کننده خاموشھای  دھنده ی ھشدارتمام 
 اجراکل  زمان 
  برداری از بھرهحالت RO 
 مقدار بازیابی 
 شدت جریان ورودی 
 شدت جریان دفع شده 
  شدت جریان آب تصفیه شده 
 پمپ وضعیت 
  شیروضعیت 

o ورودی 
o دفع شده 
o طرف مخزن آب تصفیه شده به 



o تخلیه طرف به آب تصفیه شده 
o شستشوی سریع با آب تصفیه شده 

، اسمز معکوس وضعیت سیستم نشان دادن حال در) HMI( رابط ماشین انسان :۶-١٧شکل 
  . ھمراه سیستم پیش تصفیه به

  

  

برای کمک به تفسیر  سازی نرم افزار عادی. باشد سازی می عادی، ھا مدیریت دادهمعموًال معنی 
در مورد  بیشتربرای اطالعات (است منبع قابل دسترسی  ینطریق چنداز  ROھای عملیاتی  داده

نرم افزار یک  سازندگان ممبرین). ببینیدرا  ١٢و  ١١-٣ھای  بخشھا  داده" سازی عادی"
 محاسبات شخود، اما آن نمودوارد طور دستی  را بهھای عملیاتی  دادهباید که  دارندسازی  عادی

 افزار سخت/ ھای نرم افزار برخی از فروشندگان مواد شیمیایی و تجھیزات بسته. دھد را انجام می
سازی را  طور خودکار تمامی محاسبات مربوط به عادی کرده و بهجمع آوری ھا را  دادهکه دارند 

سازی ھمراه  ھا با نرم افزار عادی PLCو  ROھای کنترل  طور کلی، بسته به. دھد انجام می
 . یستندن
 
  (Reverse Osmosis Skid)مسیر اسمز معکوس ۶- ٨

 اورتان ی ازبا پوشش یا فوالد گالوانیزه از یدر داخل قاب معموًال اسمز معکوس (skid)مسیرھای 
. آسانی انجام گردد ھا به آن نگھداری نظارت وچنان طراحی شوند که  بایداین مسیرھا  .قرار دارند

. باشد میضروری ھا  ممبرین و موتور، پمپ و، شیرآالت، دقیق ، ابزارھا کننده کنترل دسترسی به
نادیده  است که اغلب ، مطلبیتحت فشاری  لوله ھرحاصل از   آب تصفیه شده دسترسی به

در یابی  برای انجام عملیات عیب ،اگر امکان این دسترسی وجود نداشته باشد .دشو میگرفته 
خصوصیات و احتمال سنجی استفاده  نمودار مربوط بهتوان از ترسیم  نمی، عملکرد ضعیفمورد 

 ).را ببینید ١۴-٧فصل (د کر

، باید توجه داشت که فضای الزم جھت دسترسی به کنترل ROیک مسیر  هاختصاص فضا ب ھنگام
رو  معموًال (multiple skids)مسیرھای چندتایی  .در نظر گرفته شودباید ھا نیز  ھا و ممبرین کننده

و دستگاه مجاور باید چھار  (skid)فاصله بین جلوی یک مسیر . شوند در روی یکدیگر قرار داده می
چھار  باید حداقلمسیر  انتھای ھردر ). قابل قبول است skid عقب برای فوتدو  یک تا(فوت باشد 



ھا را در داخل  بتوان ممبرین که طوری به ،وجود داشته باشد فضای آزادفوت  شش و ترجیحًافوت 
 . ھا خارج نمود ھای تحت فشار نصب کرد و یا از آن لوله

الزم ، اما ھایی دارد مزیتاسمز معکوس   سیستمھای  قسمت بیشتردر  ھا لولهمحکم کردن 
. نمودگیری  و اندازهھا را بتوان مشاھده  بمانند تا جریانباز باقی  ھا است که برخی از لوله

راحتی قابل  ھای خروجی باید قبل از تخلیه در دسترس باشند تا در صورت نیاز به پساب مخصوصًا
پساب حاصل از شستشوی معکوس فیلتر، جریان دفع  چون ھم، برداری باشند مشاھده و نمونه

تا  ۶باید پساب جریان ی   لوله. ROمربوط به آب تصفیه شده در ی  منحرف شده، جریان ROشده از 
 .تخلیه به پایان برسدی  لولهاینچ باالتر از  ١٠

 

  (Auxiliary Equipment)تجھیزات کمکی ۶- ٩

نصب شده بر روی "یکپارچه تجھیزات شستشوی  به مجھز RO  (RO skids)مسیرھای  برخی از
استفاده  فیلتر کارتریج وفرآیند  اصلی پمپبرای سیستم شستشو از . ھستند" (on board)مدار
انجام عملیات ھایی است که برای  شلنگ و شیرآالت دارای چنین ھم مسیراین  .شود می

 RO مسیردر مجاورت نیز شستشوی مستقل  مخزنیک . گیرند شستشو مورد استفاده قرار می
 .را ببینید ١۴-٢ فصل ،اھ شستشوی ممبرین در مورد بیشتر برای اطالعات. گیرد میقرار 

نباشد، وجود یک مخزن شستشوی  یکپارچهدارای سیستم شستشوی  RO مسیریک  اگر
حمل محل خارج از به  جھت شستشو بایدھا  ممبرین، متناوبصورت  به(گردد  مستقل ضروری می

 پمپ، فیلتر کارتریجی  دارای یک محفظه باید شستشو مسیر ).را ببینید ١٣- ٢ فصل ،شوند
و المان  وط کنمجھز به یک مخلھم تواند  می مخزناین  .باشد مخزن و کم فشار چرخشی

 د، محلولننداشته باشوجود کننده  گرمالمان  و اگر مخلوط کن. نباشد ھمکننده باشد و  گرم
 یخوب تمیزکننده به مواد شیمیاییقدر بچرخد تا  آن شستشو مسیرداخل  باید در شستشو

 شستشوعملیات  تامحلول تمیز کننده را گرم کند به اندازه کافی چرخشی پمپ  وشده  مخلوط
 .دگردانجام ی ثرطور مؤ بهبتواند 

فروشندگان  برخی از طریقمحصول  اختالطھای )" کیت( جعبه"برای نصب کردن تأسیسات، 
ای از آب ورودی  تعیین شدهمقدار دھند که  ھا اجازه می کیتاین . باشند میتجھیزات در دسترس 

طرفه  دارای شیرھای یککیت این . دشوی مربوط به آب تصفیه شده  از طریق یک کنارگذر وارد لوله
(check valve) ای  و پروانه(butterfly valve)  باشد می اتصاالت یروتامتر، و تمام، یک. 

برای (نصب شوند  ROی ورودی  لوله د بر روینتوان می کهنیز موجود ھستند  SDI خودکار ھای کیت
ی برای نرم افزار سخت افزار و ھا این کیت ).را ببینید ٣-٨فصل ،  SDI در مورد بیشتراطالعات 

. کنند ارائه میتوجه اپراتور نیاز به بدون  SDI انجام محاسبات و SDI توالیم  انجام پنج عدد آزمون
یک  مورد نیاز برای تجھیزات. گرددنصب دستی  SDI تجھیزاتباید ، دنباشموجود  خودکاراگر کیت 
 .نشان داده شده است ٣-۶ در شکل دستی SDI سیستم

 



  طراحی مربوط به دیگر مالحظات ۶-١٠

ھای  سنجی برای ممبرین دسترسی جھت رسم نمودار خصوصیات و احتمال  ۶- 10-1
  (Access to Profile and Prob RO Membranes)اسمز معکوس

ی ھستند که برای دو روش (probing)سنجی  احتمالو  (profiling)رسم نمودار خصوصیات 
را  ١٤-٧فصل (گیرند  قرار میاستفاده ھا در محل مورد  تک ممبرین برداری کردن از عملکرد تک  نمونه
 جھتسنجی  رای انجام عملیات ترسیم نمودار خصوصیات و احتمالب در دسترس بودن). ببینید

برداری از  ه نمونهباید دریچ profilingانجام  برای. باشد م میھم ROیابی سیستم  کمک به عیب
برای انجام . نصب شده باشد ،ھای تحت فشار بر روی خروجی ھر یک از لوله ،آب تصفیه شده

probing  داخل  بهبتواند لوله قابل انعطاف برداری چنان باشد که بخشی از  اید دریچه نمونهب
ی تحت  در لوله در ھنگام نصب ،ھا ھای مربوط به آب تصفیه شده از ممبرین یچه موجود در لولهرد

دارای شیرآالت مناسب برای استاندارد تجاری موجود  مسیرھایبسیاری از . پیچ شود فشار،
 . دباشن مین probingو   profilingانجام 

 

  نظارت بر عملکرد ای جھت  درون مرحله ابزار دقیق  ۶- 10-2

(Interstage Performance Monitoring Instrumentation)  

در  رسوبو محل ایجاد الی و یا  نوع تعیینی مجزا، جھت  ھر مرحله ھا در طول داده عادی سازی
ھای شدت  گر از نمایشند عبارتمورد نیاز  ای مرحله بین ھای ابزار دقیق .باشد سیستم، مھم می

 .الکتریکی ھدایتگیرھای  اندازه و، فشارگرھای  حس، جریان

   شستشوی مرحله به مرحله ممبرین  ۶- 10-3

(Stage-by-Stage Membrane Cleaning)  

این . باشد میبسیار مھم  ROھر مرحله به صورت جداگانه در یک سیستم  شستشوی قابلیت
نیز گل و الی موجود و ، دیگراحل آخرین مرحله با مرمخلوط شدن رسوب ایجاد شده در مانع از امر 
ھای عبوری از  شود که شدت جریان چنین موجب می ھم. شود دیگر می حلامرمرحله اول با در 

جھت انجام . چنان شوند که بازدھی عملیات شستشو حداکثر گردد ھای تحت فشار آن میان لوله
 در عالوه بر این، اگر .صورت جداگانه، شیرھایی باید نصب شوند شستشوی ھر مرحله به

 ،باشد مسیر در حال شستشویک ،  (multiple skids) اند ای که تمیز شده  ھای چندگانهمسیر
لوله به مسیر تخلیه در بین شستشوی ھر  رگشتنتدارکاتی باید در نظر گرفته شود تا امکان ب

از بعدی را  ھایاز یک مسیر به مسیرآلودگی کار امکان عبور این . طور کامل فراھم گردد مسیر، به
   . برد بین می


