
  (RO Design and Design Software)افزار طراحی  و نرم ROطراحی سیستم  ١٠

 9تا  1ھای  توضیح داده شده در بخش مسائل تمام شامل RO ھای دقیق سیستم طراحی
 بهتوجه شود  آنھاباید به  جدید طرح در ھنگام ارائه یکمواردی که  ترین مھم شاید .باشد می

  :باشد زیر شرح

 ببینید را ٣- ۴ بخش ( آب شدت نفوذ (  
  ببینید را ٩-۴ بخش( فشار تحتلوله  در خوراک جریاننرخ شدت (  
  ببینید را ٩-۵ بخش( فشار تحتغلیظ شده در لوله  جریاننرخ شدت (  
  ببینید را ٩-۶ بخش( بتاعدد (  
 ببینید را ٣-٨ بخش(گذاری   رسوبھای  شاخص(  

 طرح یک موفقیتتعیین کننده  تواند میھا متغیر اینشده در مورد  توصیه رھنمودھا به پایبندی
 ھای افزار نرم از استفاده جمله از ،است RO سیستم طراحی اصول شامل بخش این. باشد

  . اند را تھیه نموده آنھا مختلف ھای ممبرین زندگانموجود که سا طراحی

 طراح توسط باید نظر مورد آب شدت نفوذ. است آب شدت نفوذ RO طراحی ھر در شروع نقطه
  ).ببینید را ٣- ٣ جدول و ٣-۴ بخش( ودش انتخاب خوراک آب کیفیت و منبع اساس برو 

نوع ممبرین مورد  دارد، تعیین به آن نیاز طراح که دیگری متغیر بعد از انتخاب شدت نفوذ،
 که طور ھمان .باشد می خاص کاربردی برای در مدول غشاء سطح استفاده و مقدار مناسب

اینچ با سطوح  8 با قطر (spiral wound)مارپیچی  ھای مدول توضیح داده شد، ۴-٣-٣ بخش در
از شرکت           FT-30 FilmTec ممبرین مثال، عنوان به. غشائی مختلفی موجود ھستند

Dow Water and Process Solutions  365با سطح غشائی ft2  400یا ft2 است دسترس در. 
که فضای  حالی است در 34-mil  (feed spacer)خوراک یفضا یک حامل BW30-365 ممبرین
ھای  برای آب BW30-365 استفاده از ممبرین .باشد می BW30-400  ،28-mil ممبرین خوراک

. ددارتری  زیرا فضای خوراک ضخیم، شود توصیه می ،گرفتگی ھستند خوراکی که مستعد الی
 400با سطح غشائی  BW30-400/34i، مدول  Dow Water and Process Solutionsشرکت 

ft2  34و فضای خوراک-mil ھای انتھایی  و درپوشiLEC ھرگاه الزم باشد  .کند را نیز عرضه می
تری در نظر گرفته شود،  گرفتگی، شدت نفوذ کم ھای خوراک مستعد به ایجاد الی که برای آب

 برابر نیز در وکاھش یابد، کند  استفاده می BW30-365که از  اندازه سیستم جدیدی یا و
 میسرتر  با استفاده از فضای خوراک ضخیماین امر که  ،شود ایجادمقاومت  گرفتگی الی
   .قرار گیرد مورد استفاده BW30-365 برای جایگزینی عنوان به تواند می مدول این گردد، می

 ١٠-١ معادله تواند از می طراح غشاء، نوع و مناسب برای آب شدت نفوذ انتخاب از پس
را وری مورد نظر  رسیدن به مقدار بھره برای نیاز ھای غشائی مورد استفاده کند تا تعداد مدول

  . نمایدمحاسبه 

)١٠-١ (        Jw = Fp * 1/MA * 1/N 

  : که

 Jw = ،شدت نفوذ آبgfd 

Fp  =نرخ شدت جریان آب تولید شده، گالن در روز  



MA  =سطح ممبرین در ھر مدول  

N  =ھا تعداد مدول  

ای از نظر شکل  ایده تواند آید که می دست می به )N(ھا  تعداد مدول ١٠-١ معادله با حل کردن
 طراحی با %75ای و مقدار بازیابی  یک سیستم دو مرحله در. آرایه در اختیار طراح قرار دھد

 مانده در باقیو یک سوم  اول مرحله ھا باید در مدول دو سوم از تعداد کل مخروطی شکل،
 عملیات طراحی تخمین زده شد، شکل آرایه که ھنگامی .قرار داشته باشد دوم مرحله

 ھای شاخص ،آنھانرخ شدت جری جمله از دیگر طراحی متغیرھای به توجه با تواند می
   .گردد بھینه گذاری، مقدار بازیابی و عدد بتا، رسوب

 تمام به توجه با استفاده از محاسبات دستی، با دادن عملیات طراحی مرحله، ادامه این در
 افزار نرم بنابراین،. باشد می کننده خسته لحاظ گردند، بسیار در طراحی باید که متغیرھایی

 از برخی. کمک شود RO سیستم برای طراحی تا به طراح است ساخته شده طراحی
 اند که فقط مخصوص ساختهه عموم ممبرین یک نرم افزار طراحی برای استفاد تولیدکنندگان

نوع نمایش، نتیجه  با وجود تفاوت در افزاری، نرم بسته ھر. باشد ھای خودشان می ممبرین
ھای  شاخص فشار عملیاتی، قبیل آرایه، از ،RO واحد طراحی: یکسانی را در مورد

   .کند می ھای مربوط به آب تولید شده و آب غلیظ ارائه گذاری، و کیفیت رسوب

 طراحی شرایط ممبرین انتخاب شده در شده و اسمی مبتنی بر عملکرد تثبیت افزار نرم این
،  Dow Water and Process Solutions-FilmTecفنی  راھنمای کتابچه به توجه با .باشد می

که  وقتی .اختالف داشته باشد  %15با مقدار اسمی تا  است ممکن واقعی عملکرد
حد خود فراتر روند، مانند زیاد شدن مقدار بازیابی المان یا متغیرھای عملیاتی المان اصلی از 

اگر طرح کلی  حال، این با. دھد می ھشدار افزار کم شدن شدت جریان غلیظ شده، این نرم
فنی                 راھنمای کتابچه واقع، در. نخواھد داد ھشدار افزار عملی نباشد، این نرم

Dow Water and Process Solutions-FilmTec دھد که توضیح می:   

"ROSA 6  [Reverse Osmosis System Analysis] ھای اسمز معکوس و  سیستم عملکرد فقط
نانوفیلتراسیون را از روی اطالعات وارد شده و تصمیمات مربوط به طراحی که توسط کاربر 

بودن  بھینه یا و] تأکید مضاعف[ در مورد واقعی این برنامه .کند ریزی می گردد، طرح کنترل می
 ی کاربر امر بر عھده این .کند نمی برای مجموعه شرایط داده شده، قضاوت سیستم طراحی

 ھای بینی شده یا موجود، دستورالعمل است تا طراحی سیستم را براساس پیش تصفیه پیش
  ." نماید قضاوت و مستدل، و تجربه، بررسی طراحی

 یافزار نرم بسته از استفاده بودن طرح انتخاب شده با بینانه واقع از اطمینان رو، برای این از
قضاوت  و ، تجربه SDI <3 با چاه آب از غیر طراحی، مخصوصًا در مورد جریان ھای خوراک به

  . باشد می صحیح الزم

 ھای نیز برنامه و متحده ممبرین در ایاالت تولیدکننده بزرگ فھرستی از چھار ١٠-١ در جدول
 در متن زیر به ھر. باشد قرار دارد، موجود می عموم دسترس در که آنھابه  مربوط طراحی
مربوط به  ھای سایت وب از توانید می را ھا برنامه این. شود مفصًال پرداخته می طراحی برنامه

نیز یک برنامه  TriSep Corporation, Goleta, California شرکت .دانلود نمایید تولیدکنندگان
در این بخش در  دانلود کنید؛ توانید از وب سایت مربوطه را می آناست که  کرده ارائه طراحی

معموًال جزو سازندگان بزرگ ایاالت متحده  TriSepشود زیرا  مورد این برنامه توضیح داده نمی



  GE Water & Process Technologies در آمریکا، دیگر تولیدکننده بزرگیک . شود نمیمحسوب 
)Trevose, Pennsylvania(،  شرکت         . ندارد عمومبرای  طراحی ای جھت برنامهنیز

Applied Membranes(R), Inc., (Vista, California)  ایاالت ھای تولیدکننده از دیگر یکینیز 
  . کند عرضه نمیبرای عموم  طراحی ای جھت متحده است که برنامه

 ھای طراحی برنامه و متحده ایاالتدر  ROھای  ممبرین کننده عمده تأمین چھار: ١٠- ١ جدول
مربوط قابل دانلود  ھای سایت وب طریق قرار دارد و از عموم دسترس که در آنھامربوط به 

  . باشد می

  سازنده ممبرین  افزار طراحی بسته نرم

Reverse Osmosis System Analysis 
(ROSA) 

Dow Water Solutions-FilmTec 
(Minneapolis, MN) 
www.dow.com  

Toray Design System 
(TorayDS) 

Toray Membrane, USA 
(Poway, CA) 

www.toraywater.com 

Integrated Membrane SolutionsTM 
(IMSDesign) 

Hydranautics 
(Oceanside, CA) 

www.membranes.com 

ROPRO(R) 
Koch Membrane Systems 

(Wilmington, MA) 
www.kochmembrane.com 

 

که ی ممبرینی بستگی دارد  کامل به سازندهطور  به استفاده، جھت افزاری نرم برنامه انتخاب
مد نظر  مطلوبی ی برنامهتواند  می RO سیستم طراح ھر .گردد توسط مشتری مشخص می

گیرند که در  ای مورد استفاده قرار می پروژه ھا برای تھیه اطالعات این برنامه زیرا ،داشته باشد
ین برنامه بھتر است که از چند موارد، اغلب در. اند ھای مشخصی انتخاب نشده ممبرین آنھا

سنجیده شود تا مشخص گردد /با ھم مقایسه آنھا حاصل از استفاده گردد و مقادیر مختلف
   .کند که عملکرد کدام ممبرین با الزامات مربوط به یک کاربرد خاص مطابقت پیدا می

اما  باشد، می  آن ھای سازندگان خاص که ھر برنامه منحصرًا مربوط به ممبرین با وجود این
 و ھا قبیل شباھت از در متن زیر به موارد جزئی،. دارد وجود ھا برنامه میان ھایی نیز شباھت

  . شود پرداخته می ،١٠-١ جدول موجود در طراحی برنامه چھار ھا در تفاوت

  

 (ROSA Version 6.1) 6.1ویرایش  ROSAبرنامه  ١٠-١

 صفحه چھار دارای 6.1ویرایش   Dow water and process solutions-filmtec's ROSAبرنامه 
 (tab)بر روی یک نوار نمایش  صفحه پایین درکدام  ھرکه  ،است گزارش صفحه یک و ورودی

  : نوار وجود دارد پنج. اند شدهنشان داده 

 پروژه اطالعات (Project Info)  
 خوراک اطالعات (Feed Data)  
 گذاری رسوب (Scaling)  



 سیستم پیکربندی (System Configuration)  
 گزارش (Report)  

پروژه  اطالعات طراحسازد که  این امکان را فراھم می ،پروژه اطالعاتمربوط به  نمایش صفحه
را ورودی اطالعات دھد که  چنین به طراح این اجازه را می ھم نمایش صفحه این. را وارد نماید

 برایاین امر . داشته باشد دفعات مختلف دراست  طراحی اطالعاتای از  که شامل مجموعه
که  این بدون ،امتحان کند طراحی در را مختلفی تغییراتکه سازد  این امکان را فراھم میطراح 

  . الزم باشد اطالعات ورودی را بارھا و بارھا وارد نماید

 اجازهبه طراح  ROSA. شود ورودی، وارد می آب، کیفیت خوراکمربوط به  نمایش صفحهدر 
را با ھم  آنھاداشته باشد و در ھرجا که الزم است که بیش از یک جریان خوراک  دھد می

 نوع برای ورودییک  دارایو منبع آب،  SDIبراساس مقدار  چنین ھم صفحه این. مخلوط کند
 راگرفتگی ممبرین  چون نرخ الی است مھم ورودی یک این. ی است که باید تصفیه گرددآب

تطابق با خروجی مربوط به مقدار متوسط شدت نفوذ کلی  بایددھد و  قرار می ثیرأت تحت
برای کم شدن بیش  ھشدار صدور ھنگام در برنامه این). را ببینید ٩-١-١بخش (داشته باشد 

  . گیرد ی غلیظ، این ورودی را در نظر میآنھای نرخ شدت جری از اندازه

گذاری مربوط به آب خوراک و آب  ھای رسوب شاخص ،گذاری مربوط به رسوب نمایش صفحه
، در اختیار طراح قرار است  بازیابی و درجه حرارتی که طراح وارد کردهادیر برای مقرا غلیظ 

وارد ،  pHبرای تنظیم دھد که  چنین به طراح این اجازه را می ھم نمایش صفحه این. دھد می
. گیر سدیمی انتخاب نماید سختی، سختیانتخاب کند، یا برای کاھش شدن اسید یا باز 

ROSA شود انتخابباید  گزینه این ،کند می محاسبهگیری شده را  سختی خوراک آب کیفیت.  

 صفحه این. شوند وارد می پیکربندیمربوط به  نمایش صفحه در سیستم طراحی متغیرھای
صورت  به ١٠-١ شکل در ھا ورودی از تا چند. است شده داده نشان ١٠-١ شکل در نمایش

  : شود ھا پرداخته می ورودی این به زیردر متن  .اند شدهبرجسته نشان داده 

  
را مجاز  گذر دو حداکثر ROSA. شود می نوشته  (pass)ھاگذرتعداد  ،ورودی کادر این رد. ١

  . کند می
مربوط به  صفحهدر  ھا واحدنوع . شود جا نرخ شدت جریان آب تصفیه شده وارد می در این. ٢

  . است  شده انتخاب پروژه اطالعات
   . شود وارد می سیستم بازیابیجا مقدار  در این. ٣
 پیکربندیانجام  حال درای که  مرحلهعدد  وگذر ھر  در مراحل تعداددر این دو کادر ورودی، . ۴

   . باشد نامحدودمراحل در ھر گذر  تعدادکه  دھد می اجازه ROSA. شود است وارد می
. شود می وارد مرحله ھرفشار معکوس آب تصفیه شده در ) وجود صورت در(در این قسمت . ۵

 در که طور ھمانگردد،  معکوس تعیین می فشارکیفیت آب خروجی و مقدار عدد بتا توسط 
    . توضیح داده شد ٩-۶بخش 

ھای تحت فشار در  لوله تعداد. شود می تعیین سیستم آرایهدر این قسمت نوع چیدمان یا . ۶
توسط طراح وارد  ،ھای غشائی در ھر لوله تحت فشار یا مدول آنھاالم تعداد و مرحله ھر

   . کند می محاسبهی موجود در ھر مرحله را آنھاتعداد الم برنامه اینسپس . شود می
تمامی محصوالت غشائی را، از  ROSA. شود می انتخابممبرین  نوعدر این قسمت . ٧

ھای مربوط به آب دریا و نانوفیلتراسیون را  کشی گرفته تا ممبرین ی مربوط به آب لولهآنھاالم
در  Specsھر ممبرین با کلیک کردن بر روی دکمه مربوط به  فنی مشخصات. کند ارائه می



کند  مجاز میرا یک گذر  در تفاوتی مآنھاالم از استفاده چنین ھم ROSA. گیرد دسترس قرار می
  .)را ببینید ١٧-٢-٢٠بخش (ی متفاوتی باشد آنھاتواند دارای الم که ھر مرحله می چنان آن

 
شرکت     از  ROSAدر برنامه طراحی  پیکربندی ورودیمربوط به  نمایش صفحه: ١٠-١ شکل

Dow Water and Process Solutions 

 
  

   : باشد می زیر موارد شامل پیکربندی صفحه دیگر ھای ویژگی
که یا  دھد می اجازهبه طراح : (Recirculation Loops)ھای مربوط به جریان برگشتی  حلقه .١

جریان وارد شده به یک گذر خاص  هآب تصفیه شده را مخلوط کند و یا جریان غلیظ را ب
 . برگرداند ، یا جریان غلیظ حاصل از گذر دوم را به جریان وارد شده به اولین گذر برگرداند

ممبرین را بر مبنای  گرفتگی نرخ الی تواند می طراح: (Fouling Factor)گرفتگی  ضریب الی .٢
استفاده  1گرفتگی برابر با  ھای نو از ضریب الی برای ممبرین . کیفیت آب خوراک وارد نماید

تقریب  0.85گرفتگی برابر با  ضریب الی شور، لب آبھای مربوط به  ممبرین برای. شود می
دلیل  ھایی که طول عمری برابر با سه سال دارند، به باشد زیرا در ممبرین میی خوب

ضریب (. وجود داردافت فشار فشرده شدن و غیر قابل برگشت شدن گل و الی، 
دلیل متراکم شدن و غیرقابل  کاھش در شدت نفوذ به  %15مطابق با  0.85گرفتگی  الی

دارای  خوراک آب منبع اگر که باشید داشته توجه). باشد برگشت شدن گل و الی می
ضریب  از) مقدار جامدات معلق در آن زیاد باشد مثال، عنوان به(ی باشد پایین کیفیت

تر از  گرفتگی کم  عدد واقعی ضریب الی(باید استفاده شود  0.85تر از  گرفتگی بزرگ الی
تواند ضریب  می شھری فاضالبطراح سیستم تصفیه  مثال، عنوان به). باشد می 0.85
دست آوردن  گرفتگی برای به ضریب الی مناسب برآورد. انتخاب نماید 0.75گرفتگی را  الی

  . باشد می مھم RO سیستم دری درست موتور و پمپ فشار قوی خوراک  اندازه
توسط برنامه  یاوارد شود  طراح توسطد توان می مقدار این: (Feed Pressure)خوراک  شارف .٣

 ھای سیستم برایھا در حال اجرا ھستند،  ه پروژ که زمانیفقط  معموًال. گردد محاسبه
 .گردد وارد می خوراک فشار، موجود
  
نوار  انتخابشدند، با  پر کامل طور به ورودیھای مربوط به اطالعات  صفحه تمام که ھنگامی

"Report " تا     ١٠-٢ھای  شکل. را انجام دھد طراحی محاسباتکند که  پیدا می اجازه، برنامه



ھا  در متن زیر به توضیح در مورد این شکل. دھند را نشان می ROSA از خروجیاطالعات  ١٠-۶
  . شود پرداخته می

  
 خروجی. دھد می نشانرا  ROSA برنامه از حاصل اولیه طرح خروجیاطالعات  ١٠-٢ شکل
. باشد میشده  محاسبه ھای خروجی چنین ھم و طراحی ھای ورودی شامل اولیه طرح

  : از عبارتند ھا ورودی
  

 گرفتگی  ضریب الی 
 و آب بندی طبقه SDI  
 مقدار بازیابی 
 المان ممبرین انتخاب شده 
 آرایه 

 Dow Water and طراحی حاصل از برنامه اولیه طرح اطالعات خروجی:١٠-٢ شکل
Process Solutions ROSA  

  

   : ھستند زیر موارد شامل شده محاسبه ھای خروجی
  

 خوراک  فشار(Feed pressure) :نیاز مورد شده طراحی فشارمقدار عبارت است از  این 
 آب، حرارت درجه جریان،نرخ شدت  از تابعی فشاراین .  RO سیستم مرحلهاولین  برای
  . باشد گرفتگی انتخاب شده می ضریب الی و آرایه،

 شدت نفوذ در ھر گذر میانگین(Average pass flux)  :مقدار عبارت است از میانگین  این
شدت نفوذ . مراحل یتمامدر  جمله ازشدت نفوذ طراحی شده درسرتاسر گذر، 

 جدول در شده ذکر ھای توصیهمطابق با  باید ،SDI و آب بندی طبقه با ھمراهمتوسط، 
   . اشندب ٩-١

  خوراک  جریانشدت(Feed flow) :خوراک جریانمقدار عبارت است از شدت  این 
 مرحله ھر در شده محاسبه خوراک جریانشدت  باید طراح. مرحله ھر درطراحی شده 

تر از  کم باید نتیجهاین . کند تقسیم مرحلهھای تحت فشار در ھمان  لوله عدادرا به ت
برای نرخ شدت جریان خوراک در ھر  ،  ٩-٢ جدول و ٩-١-١  فصلشده در  توصیهمقادیر 

  . لوله تحت فشار باشد
  غلیظ شده  جریانشدت(Concentrate flow) :جریانمقدار عبارت است از شدت  این 

 شده محاسبهغلیظ  جریانشدت  باید طراح. مرحله ھر درغلیظ شده و طراحی شده 



 با باید نتیجه. کند تقسیم مرحلهھمان  در فشار تحتھای  لوله تعدادرا به  مرحله ھر در
نرخ شدت جریان غلیظ در ھر لوله تحت  حداقل برای ٩-٣ جدول درموجود  ھا توصیه

   . فشار، تطابق داشته باشد
 جریان غلیظ فشار(Concentrate pressure)  :تعیین برای دتوان میجریان غلیظ  فشار 

 فشار. قرار گیرد استفادهمورد  معکوس اسمز سیستمطراحی شده در  فشار افت
، مرحله اولینبینی شده برای جریان غلیظ در  فشار پیش نھایطراحی شده م خوراک

جریان غلیظ حاصل از اولین  فشار. باشد بینی شده در اولین مرحله می افت فشار پیش
بینی شده در دومین مرحله  مرحله منھای این مقدار در دومین مرحله، افت فشار پیش

ی مربوط به ھا داده موجود، سیستم یک برایپروژه  یک یاجرا ھنگام. غیره و .است
با ھم مقایسه شوند و برای تعیین امکان  باید واقعی و شده بینی پیشافت فشار 

 . ایجاد گل و الی یا رسوب مورد استفاده قرار گیرند
  
 بینی پیش و واقعیدر این شکل کیفیت آب . یابد می ادامه ١٠-٣ شکلھمانند  ROSA خروجی

 خام آب دھنده نشان" Feed"ستون  .نشان داده شده است RO سیستم سراسر در شده
 از پس شده بینی پیش آب کیفیتمربوط به " Adjusted Feed. "باشد می سیستم بهوارد شده 

عبارت است " Stage 2 Concentrate" ،حالت این در. استگیری  سختی از پس یا و pH ظیمتن
 پس این از ،شود استفاده مرحلهاز سه  اگر.  ROجریان غلیظ کلی حاصل از پروژه  کیفیتاز 
"Stage 3 Concentrat "جریان غلیظ کلی حاصل از پروژه  کیفیتRO بود خواھد       .
"Permeate Total "شده حاصل از سیستم  بینی ی کلی پیش مربوط به آب تصفیه شده غلظت

   . باشد می
  

شده حاصل از  بینی  پیش و واقعی خوراکاطالعات خروجی مربوط به کیفیت آب : ١٠-٣ شکل
  . Dow Water and Process Solutions ROSAبرنامه طراحی 

  
  
  
  
  



  (TorayDS Version 1.1.44) 1.1.44ویرایش  TorayDSبرنامه  ١٠-٢

امریکا دارای  Torayمربوط به ممبرین " TorayDS"نرم افزار طراحی سیستم اسمز معکوس 
. باشد می (start up)اندازی  ھای اطالعاتی زیادی بر روی اولین صفحه در بخش راه بسته

. برای زمان و چگونگی ورود اطالعات است گام به گام راھنمای یک" TEACHMODE"قسمت 
 راحتی به طراح که طوری به ،اند شده برجسته قرمز رنگ باھای اصلی  ورودی این، بر عالوه
یا ممبرین /کند که یک آرایه و انتخاب تواند می طراح نھایت، در. دھد تشخیص را آنھاد بتوان

 ھای دکمه روی بر کلیک باترتیب  به ،را برنامه خود توسط شده انتخاب" (rudimentary)ولیه ا"
  . در اختیار داشته باشد"  (Auto-Element)خودکارالمان " یا و" (Auto-Design) خودکارطراحی "

 ھای ورودی برای نمایش صفحه یک عالوه به اصلی، ورودی نمایش صفحه یک دارای برنامه این
شدن  رداو ھنگام را در اصلی ورودی نمایش صفحه ١٠-٨ شکل. باشد می آب کیفیتمربوط به 

وجود  ROSAچه که در برنامه  ھم، مانند آن ھای نزدیک بهtab جای به. دھد می نشان برنامه به
. کند برای وارد کردن متغیرھای طراحی استفاده می ساده نمودار یک از Torayدارد، 

این اختالفات در توضیحات . ھستند متفاوتاستفاده شده در این برنامه اندکی  اصطالحات
ھا مطابق با  شماره که باشید داشته توجه(مخصوص زیر مورد بررسی قرار خواھد گرفت 

  .)ھستند ROSA برنامهبه  مربوطھای  ورودی

  .TorayDS طراحی برنامه مربوط به ورودی اولیه نمایش صفحه: ١٠-٨ شکل

  

  

١" .Select 2-Pass "- عنوان  عدد یک به. باشد قسمت مربوط به وارد کردن تعداد گذرھا می این
، برنامه اجازه دکمه این روی بر کلیک با. برای تعداد گذرھا در نظر گرفته شده است فرض پیش

کند که پس از وارد شدن اطالعات مربوط به گذر اول، صفحه گذر دوم را بارگذاری  پیدا می
   . نماید

کردن بر روی دکمه  کلیکبا . شود در این قسمت نرخ شدت جریان آب تصفیه شده وارد می. ٢
"permeate" باشد شود که محل وارد کردن شدت جریان آب تصفیه شده می کادری باز می .

. است شده دادهعنوان راھنما نشان  نرخ شدت جریان آب تصفیه شده در این کادر، به حداقل
 انتخاب ھاواحدنوع  ،صفحه باالی چپ سمتواقع در  "Options"منوی  از استفاده با

   . شوند می



کادری " Recovery" روی بر کلیک با. شود وارد می سیستم بازیابیدر این قسمت مقدار . ٣
عنوان راھنما در  مقادیر بازیابی، به پایین و باال حدود. شود برای وارد کردن مقدار بازیابی باز می

   . اند این کادر نشان داده شده

 بر کلیک با. شود وارد می)   (stages)تعداد مراحل یا( (banks) ھا بانک تعداددر این قسمت . ۴
 تعداد چپ سمت فلش که حالی در ،ودش زیاد می مراحل تعداد راست سمت فلش روی

   . کند را کم می مراحل

 روی بر کلیک با. شود می وارد مرحله ھر درآب تصفیه شده  معکوس فشارقسمت  ایندر . ۵
مقادیر مربوط به . باشد شود که محل وارد نمودن فشار معکوس می ، کادری باز میکنترل شیر

   . اند شده دادهدر این کادر نشان  راھنما عنوان بهمعکوس  فشار حداکثر و حداقل

توانند در این قسمت وارد  ی مجزا می مرحلهمربوط به ھر  معکوس فشارھای. الف .۵  
ی انتخاب  توان مثًال برای کاھش مقدار بازیابی برای مرحله مورد می ایناز . شوند  
   . شده و درنتیجه افزایش نرخ شدت جریان خوراک برای مراحل بعدی استفاده نمود  

از این . شود کل برای آب تصفیه شده وارد می معکوس فشاردر این قسمت . ب. ۵  
شود که آب تصفیه شده حاصل از ھر مرحله، به یک واحد  مورد زمانی استفاده می  
کند،  کی بر روی سیستم اعمال میبرداری مشترک یا مخزنی که فشار مشتر بھره  
   . شود فرستاده می  

در ھر  آنھابرای افزایش یا کاھش تعداد الم. شود می وارد سیستم آرایهدر این قسمت . ۶
استفاده  پایین یا باال ھای فلش ازترتیب  ھای تحت فشار در ھر مرحله، به مرحله و تعداد لوله

   . کنید

کادر ورودی،  روی بر کردن کلیکبا دوبار . شوند انتخاب میی غشائی آنھادر این قسمت الم. ٧
. باشد می آنھاو مشخصات  Torayی غشائی آنھاشود که حاوی تمام الم ای باز می پنجره
استفاده کند تا برنامه یک " AutoSelect"از کلید  یا و کند انتخاب راممبرین  یک تواند می طراح
 متفاوت ممبرین نوعدارای یک  تواند می مرحله ھردر صورت نیاز، . نماید انتخاب را مناسب مدل

  ).را ببینید ١٧-٢- ٢٠بخش (باشد 

 با. باشد می "Water Type"شود،  ١٠-٨ شکل در موجود صفحهوارد  بایدی که اطالعاتاز دیگر 
دھد تا منبع آب خوراک را  شود که به طراح اجازه می می بازکادری  دکمه این روی بر کلیک

، بخش ROتر در مورد اھمیت منبع آب خوراک برای سیستم  برای اطالعات بیش(انتخاب نماید 
 و سال در نمک عبور افزایش درصدکادر دارای مقادیر پیشنھادی برای  این). را ببینید ٩-١

 این(. وع آب خوراک انتخابی استباشد که مطابق با ن گرفتگی نیز می ضریب رسوب
 صفحه، موجود در " "foulingو )" عبور نمک افزایش( SPI"ھای  ھا باید وارد دکمه راھنمایی

مربوط به تولید ھشدارھا، بارگذاری  اھداف برای فرض پیش مقادیر.) ، شده باشندورودی اولیه
عوض  تجربه با طراحان توسط باید فقطاین موارد (عوض کند  را آنھا طراح که این مگراند،  شده
 برای مھم یرھنمودھا از بسیاری" Design Guidelines" دکمه روی برکردن  کلیک با). شوند

 حداقل شامل رھنمودھااین . شوند ظاھر می ،آب نوعتابعی از  عنوان به RO سیستم طراحی
نفوذھای توصیه شده در لوله تحت فشار، نرخ شدت  توصیهی آنھاو حداکثر نرخ شدت جری

. باشد شده، حداکثر اختالف فشار توصیه شده در المان و در لوله تحت فشار، و امثال آن می
گذاری موجود در راھنمای طراحی فقط مبتنی بر  ضرایب رسوب"...  که، باشید داشته وجهت



 یواقع گذاری رسوب نرخ. بوده، و مقادیری تقریبی ھستند مشابه یآب منابعسوابق مربوط به 
در طرح انتخاب شده  اگر شد، تکمیل آبنوع  که وقتی." محلی است شرایط به وابسته کامًال

 ،ورودی اولیه نمایش صفحهرعایت نشده باشد، بر روی  شده توصیه ھای رھنمود از کدام ھر
ظاھر  ھشدار، یک طراحی ھای ورودی در قرمز عدد یکمانند  یا وکادر،  یکصورت  به یا

  .  شود می

 شده داده نشان صفحهوارد  ،آب منبعاطالعات مربوط به  عالوه به باالمورد  ھفتکه  آن از بعد
تواند از طریق  این صفحه ورودی می .شود می وارد خوراک آبآنالیز  ،ندشد ١٠-٨ شکل در

که در سمت چپ (موجود در صفحه ورودی " -"+/ یا با کلیک بر روی دکمه "Options"منوی 
اطالعات مربوط به کیفیت  تواند می طراح. در دسترس قرار گیرد) قرار دارد "Water Type"دکمه 

واالن در لیتر یا میلی مول  کربنات کلسیم، میلی اکی ppmیون،   ppmآب ورودی را برحسب 
 و الکتریکی ھدایت ،)TDS(شده  مجموع جامدات حل برنامهاین . در متر مکعب وارد کند

به  صفحهاین ). ببینید را ٣-٩ بخش(کند  را محاسبه می Stiff-Davis و Langelierھای  شاخص
برای تعادل  کربنات بی سولفات یا کلرید، منیزیم، کلسیم، سدیم،دھد که از  طراح اجازه می

 دتوان میورودی  جریان پنجحداکثر برای  آب کیفیتاطالعات مربوط به . آنالیز آب استفاده کند
  .  و مخلوط شده برای سیستم ساخته شود کلدد تا آب خوراک با ھم مخلوط گر وشده  وارد

 Go to"دکمه روی بر کلیکبا  ،را تکمیل کرد آب کیفیتھای مربوط به  ورودی طراح که وقتی
Pretreatment" به طراح  صفحه این. شود گذاری باز می ھای رسوب مربوط به شاخص  صفحه

گیر سدیمی، یا رزین کاتیونی اسید  تصفیه با اسید یا قلیا، سختی دھد که پیش اجازه می
بخش      – SHMP( رسوبضد از استفاده. ضعیف را برای کنترل رسوب کلسیم انتخاب نماید

رسوب  کنترل برای) دوش انتخاب تواند می که است یخاص رسوبضد تنھا -را ببینید ٨-٢-٣
 خوراک آب درموجود  کربن اکسید دی کاھشبرای  نھایت، در. گردد تواند اضافه می سولفات

RO نمود انتخابتوان عملیات گاز زدایی یا افزودن قلیا را  ، می .  

 آبآنالیز  صفحه به بازگشت برای ھایی گزینه ،تصفیه کامل شد مربوط پیش صفحه که ھنگامی
دکمه            روی برکردن  کلیک با. گیرد قرار می طراح دسترسدر  RO طراحی صفحه یا

"RO-Design"  ،وقتی ھمه اطالعات .  ١٠- ٩ شکل ،گردد برمی اولیه ورودی صفحه به طراح
. شود می "input Missing"جایگزین دکمه  "Calculate or F9"دکمه  ١٠-٨وارد شدند، در شکل 

  . شود طرح اجرا می،  "Calculate"با کلیک بر روی این دکمه یا منوی 

  . TorayDSبرای برنامه طراحی  "Calculate"دکمه  دادن نشانبا اولیه  ورودی صفحه: ١٠-٩ شکل

 



شود که انجام  ، وقتی ظاھر می ١٠-١٠ شکل در شده داده نشان RO طراحی صفحه
 از ،اند شده جمع خروجیدر این قسمت ھمه اطالعات مربوط به . محاسبات کامل شده باشد

تصفیه شده و فشار جریان غلیظ  آب کیفیت چنین ھم و سیستم از مرحله ھر عملکردجمله 
  . ")نمک آب("

 .TorayDS طراحی برنامه برای طراحی خروجی صفحه: ١٠-١٠ شکل

  
  

 درمشاھده تصویر برگه کاغذ  و" دیدن"با ( چاپ نتایج  و مشاھدهدکمه  روی بر کلیک با
 جمله از ،گردد مربوط به عملکرد ظاھر می کاملاطالعات ) منو زیر چپ سمت باالی قسمت
  چاپ شده نتیجه. موارد رفع مسئولیت و آب کیفیت طراحی، ھای ورودی و آنھاجریشدت 

انتخاب  تواند می طراح. باشد می صفحه سه تا دوھمراه موارد رد شده، در حدود  به استاندارد
با دو گذر  ROھای  که سیستم  وقتی. نشان داده شوند اعشار رقم دو یا یکبا  ھا دادهکند که 

 فرآیند یجریان نمودار. باشد شوند، استفاده از دو عدد اعشار مفیدتر می در نظر گرفته می
)PFD ( معکوس فشارمربوط به  اطالعات که باشید داشته توجه. گیرد قرار می دسترس درنیز 

  . ھا ، نه در متن مربوط به دادهشود نشان داده می PFDآب تصفیه شده فقط بر روی 

   

  Hydranautics IMS Design Version 2008برنامه طراحی   ١٠-٣

 ،(UF) اولترافیلتراسیونھای طراحی  ، گزینه Hydranautics شرکت طراحی یافزار نرم بسته
RO، UF+RO گزینه مربوط به . کند را ارائه میRO  ورودی، نمایش صفحه دودارای "Analysis "و 

"File" منو نوار .باشد می(menu bar)   دھد که وارد صفحات  اجازه می طراحبه"Analysis"  یا
"File"  و یا صفحه کمک(help) بشود .   

کند،  می بازکمک بگیرد،  آنھاتواند از  فھرستی طوالنی از مواردی که طراح می helpی منو
 برنامه ھای ورودیچند تا از  این، بر عالوه. است شده داده نشان ١٠-١١طور که در شکل  ھمان



آن  مورد در اطالعاتی کلیک کند تا ورودیش پرس روی بربار  دودھند که  اجازه می طراحبه 
  . ظاھر گردد نمایش صفحه روی برمطلب 

  
  . Hydranautics IMS در برنامه طراحی " help" محتوای :١٠-١١ شکل

 
  

. نشان داده شده است ١٠- ١٢باشد که در شکل  مربوط به آنالیز آب می ورودی صفحهاولین 
کربنات کلسیم  ppmیون یا  ppmجایی است که در آن طراح آنالیز آب را بر حسب  صفحه این

نیز وارد  کدورت و ھیدروژن سولفید ،SDI آھن،اطالعات مربوط به  صفحهدر این . کند وارد می
وارد  خوراک آب منبع آن در کهنیز وجود دارد  شوییک منوی یکدر این قسمت . شوند می
   . گذاری آورده شده است رسوب ھای شاخصفھرستی از  صفحه پاییندر . شود می

  
  

  .  Hydranautics IMSصفحه ورودی مربوط به آنالیز آب در برنامه طراحی : ١٠-١٢ شکل

 
  

تواند با کلیک کردن بر  می "RO Design"صفحه ورودی  شد، تکمیل "Analysis"که صفحه  وقتی
 ھای  ورودی. است شده داده نشان ١٠-١٣ شکل در صفحه این. روی دکمه مربوطه باز شود



 ROSAدر برنامه  اولیه ورودی نمایش حهھای ورودی در صف گذاری شده مطابق با شماره شماره
   . )١٠-١ شکل(ھستند 

  
  (number of passes)گذرھا  تعداد. ١
 (permeate flow rate)نرخ شدت جریان آب تصفیه شده . ٢
 (recovery)مقدار بازیابی . ٣
   (number of stage per pass)در ھر گذر  حلامر تعداد. ۴
 (permeate backpressure)معکوس آب تصفیه شده  فشار. ۵
 (array)آرایه . ۶
    (membrane selection)ممبرین  انتخاب. ٧
 (run – perform the design calculations) طراحی محاسبات انجام - اجرا. ٨
  

  . Hydranautics IMSطراحی  برنامهدر  اولیه طراحی ورودی صفحه: ١٠-١٣ شکل

  
    :باشند می زیر شرح به صفحه این دیگر ھای ورودی

  
  مقدارpH صفحه باالی چپ سمت و باال راست سمت درترتیب  به شیمیاییخوراک  و 

خوراک  برایرا ) کدام ھیچ یا(قلیا  یا و سولفوریک اسید تواند می طراح. دارند قرار
 وارد نظر مورد pH شد، انتخاب شیمیاییخوراک  که ھنگامی. کند انتخاب شیمیایی

   . گردد می ظاھر صفحه باالیوسط و  در نیاز مورد شیمیایی هدتزریق ما نرخ. شود می
  

 زیرا طول عمر ممبرین  شود انتخاب باید سال 3ھای معمولی،  پروژه برای. ممبرین سن
ھای مربوط به  ورودی با یزدیکدر ارتباط ن ورودی این. شود سال در نظر گرفته می 3

طور که در متن زیر توضیح  کند، ھمان عمل می نمکعبور  افزایش وشدت نفوذ  کاھش
ھا، متغیرھای عملیاتی  ممبرین عمرطول  پایان در عملکرد انتخاب. شود داده می

   . ھا، ایجاد خواھد کرد گرفتگی ممبرین گرفتگی و رسوب ھا الی ضروری را پس از سال
  

  دارد قرار صفحه باالی چپ سمت درشدت نفوذ در ھر سال  کاھشورودی مربوط به .
 آب کیفیت از تابعی عنوان به سال ھردت نفوذ در ش کاھشتوصیه شده برای  درصد

شدت  کاھش که باشید داشته توجه. است شده داده نشان ١٠-٢ جدول در خوراک
   . کند پیدا می افزایشنفوذ با بدتر شدن کیفیت آب 



  
، توصیه خوراک آب کیفیت از تابعیعنوان  درصد کاھش شدت نفوذ در ھر سال به: ١٠- ٢ جدول

   Hydranauticsشده توسط 
  

آب سطحی   فاضالب سوم
آب تصفیه شده   شور آب چاه لب  شور لب

 ROحاصل از 

کاھش شدت 
نفوذ در سال 

(%) 
  کارانه محافظه 7 10 10 18
  حداکثر 3 7 7 7

 
 

  مربوط به  ورودی زیر در درست صفحه، باالی چپ سمت درنمک  عبور افزایشمقدار
شده برای افزایش عبور نمک در ھر  توصیهدرصدھای . دت نفوذ قرار داردش کاھش

 داشته توجه. اند شدهآورده  ١٠-٣ جدول در خوراک آب کیفیتعنوان تابعی از  سال به
   . کند با پایین آمدن کیفیت آب خوراک افزایش پیدا می نمکمقدار عبور  که باشید

  
 آب کیفیت از تابعیعنوان  درصدھای افزایش مقدار عبور نمک در ھر سال به: ١٠-٣ جدول

  Hydranautics، توصیه شده توسط خوراک
  

آب سطحی   فاضالب سوم
  شور لب

آب تصفیه شده   شور آب چاه لب
 ROحاصل از 

افزایش عبور 
نمک در سال 

(%) 
  کارانه محافظه 7 15 15 15
  حداقل 5 10 10 10

 
 دکمه روی برکردن  کلیک با "Recal Array "ای که با شرایط  آرایه بهشده  انتخاب آرایه

   . گردد تری دارد، تبدیل می وارد شده به برنامه تناسب بیش
  

 "Auto Display " گزارش یکجای  را به کامل گزارش یککه  دھد می اجازهبه طراح 
شود،  ظاھر می صفحه روی بر که یکامل گزارش. نماید انتخابپروژه  برای خالصه

   . ھمانند نسخه چاپی است
  

 ١٠-١۴ شکلشود، در  بر روی صفحه ظاھر می محاسباتانجام  از پسای که  هخالص گزارش
 نیمه در که حالی در دھد، می نشان را ورودی مقادیر صفحه باالی نیمه. است شده داده نشان
 دوبارهانجام  و متغیر ھر تغییر برای. باشد بینی شده موجود می پیش عملکرد از ای خالصه پایین

با این عمل، طراح به صفحه نشان داده شده در شکل    . کلیک کنید "Next"پروژه، بر روی 
  . گردد بر می ١٠-١٣
  

  
  
  
  
  
  



  . Hydranautics IMSدر برنامه طراحی  خالصهصفحه خروجی مربوط به گزارش : ١٠-١۴ شکل

  
  

از  اول صفحهدر . باشد می صفحه دو،  Hydranautics طراحیاز برنامه  خروجینسخه چاپی 
 آب کیفیت، اطالعات ورودی و اطالعات خروجی پروژه حاصل از طراحی، خروجینسخه چاپی 

اطالعات  شامل دوم صفحه. شود داده می نشانگذاری  رسوب ھای شاخص و شده، بینی پیش
  . باشد می بتامقادیر مربوط به عدد  جمله از ،المان به المان پروژه

  7.0یش ویرا Koch Membrane ROPROبرنامه  ١٠-۴

(Koch Membrane ROPRO Version 7.0)  

 است ورودی نمایش صفحه چھار دارای Koch Membrane Systems ROPRO طراحی برنامه
 دسترسی قابل اصلی صفحه باالی چپ سمتی موجود در منو یا و ھا دکمه طریق از که

    :عبارتند از ورودی صفحه چھاراین . باشد می

 پروژه اطالعات   
  آنالیز خوراک   
 بازیابی یآنھاشدت جری نرخ   
 آرایه مشخصات   

ھای آن صفحه ارائه  ی در مورد ورودیاطالعات که است "Help"دارای یک دکمه  صفحه ھر
طراح را در صفحات زیر که مربوط  کهنیز وجود دارد " Input Wizard"یک  این، بر عالوه. کند می

 Tools-Inputs-Input"از منوی (کند  به وارد کردن اطالعات طراحی ھستند، ھمراھی می
Wizard" باشد شکل عصای جادو است قابل دسترسی می ای که به یا با دکمه :(   

 پروژه اطالعات   
 واحد انتخاب  
 آنالیز آب 



 تنظیم pH   
 بازیابیمقدار  و آنھاشدت جری نرخ   
 آرایه پیکربندی  

 صفحه این. شود دھد که در ھنگام آغاز برنامه باز می را نشان می اصلی صفحه ١٠-١۵ شکل
توضیح ( ندارد صفحه باالی مرکز در برنامهاجرای  نماد یا و" Go" از غیر به واقعی ورودی ھیچ

 ROھای  ممبرین جمله از فرآیند جریان نمودار ،صفحهاین ). را ببینید ١٠-١ شکل در" 8" شماره
عملیات گاز زدایی و نیز  و ،)نیاز صورت در(خوراک  شیمیاییپیش تصفیه  ،خوراک پمپ و

با تکمیل . دھد می نشان را) نیاز صورت در(مرحله تصفیه با اسمز  از بعدتصفیه شیمیایی 
   . گردد برمی صفحه این به برنامهدیگر صفحات مربوط به اطالعات ورودی، 

 Koch ROPROدر برنامه طراحی  ورودی صفحهاولین : ١٠-١۵ شکل

  
  

 اصلی صفحه باالی در" INF" دکمه یا و "Tools-Input" منویاز طریق  پروژه اطالعات صفحه
پمپ جریان برگشتی  با ھمراه(گذرھا  تعداد و طراح، نام پروژه، نام. باشد می دسترسی قابل

   . شوند می وارد صفحه ایندر ) نیاز صورت در ،و بوستر پمپ

 "H2O"و یا دکمه  "Tools-Input-Water Analysis"مربوط به آنالیز خوراک از طریق منوی  صفحه
مقدار . توان وارد نمود حداکثر سه آنالیز آب را می. باشد در باالی صفه اصلی در دسترس می

واالن در  اکی میلی  یا و کلسیم، کربناتبر حسب  ppm یون، ppmبر حسب  تواند می غلظت
 فضایی چنین ھم. شوند می وارد نیز سدیم و کلسیم مانند ستاندارد،ذرات ا. دوش واردلیتر 
موارد تعریف  از ھایی نمونه. دارد وجود طراحگونه مورد توجه و تعریف شده توسط  چھار برای

 برنامه که باشید داشته توجه. آنامثال  و بور، آلی، کربنعبارتند از مجموع  راحشده توسط ط
 محاسبهموارد تعریف شده توسط طراح را در آب تصفیه شده و آب غلیظ   غلظت خودکار طور به

   . کند نمی

-Tools                            منوی ای که از طریق صفحهدر  بازیابیمقدار  و آنھاجریشدت  نرخ
Input-Flow Rates & Recovery" " نماد  با ای دکمه یاو"Pump "باشد،  قابل دسترسی می

 اجازهبه طراح  صفحه این. دھد می نشان را رودیو صفحه این ١٠-١۶ شکل. شوند می وارد
 نرخ شدت جریان آب تصفیه شده بر عالوهتا مخلوطی از سه جریان خوراک بالقوه را  دھد می

اشاره  آنھا به ٣ و ٢ مواردترتیب در  طور که به ھمان( بازیابیمقدار  و) آب غلیظ یا و خوراک یا(
   . شود وارد می صفحهگرفتگی نیز در این  مقدار مجاز الی. انتخاب نماید )شد

  



  Koch ROPRO طراحی برنامهدر  بازیابیمقدار  و آنھاجریشدت  نرخصفحه ورودی مربوط به : ١٠-١۶ شکل

  
  

 طریق از صفحه این. دھد می نشان راممبرین  آرایه یکربندیمربوط به پ صفحه ١٠- ١٧ شکل
در دسترس " membrane RO"نماد  باای  دکمه یاو " Tools-Input-Array Specification" منوی

 انتخاببرای ھر گذر ) شود نیز نامیده می "banks"که ( مرحله 5تا  تواند می طراح. گیرد قرار می
دھد که مربوط به وارد کردن آرایه  جایی را نشان می ۶ قسمت شماره. )۴مورد شماره ( کند

در قسمت  ئیغشادول م نوعو  ۵ آب تصفیه شده در قسمت شماره معکوس فشار. است
کدام  ھر چپ سمتبر روی کادر  کردن کلیک که باشید داشته توجه. شود می وارد ٧شماره 

در آن گذر اختصاص  موجود مراحل تمام بهرا  ورودیمقدار  ھمان ،٧تا  ۵ ھای ورودی از
 برایرا  آرایه بھترینشود که  می قادر برنامه" array Wizard"دکمه  انتخاببا . دھد می

   . ، انتخاب کندشده داده ھای ورودی

  .Koch ROPROآرایه در برنامه طراحی  پیکربندیصفحه ورودی مربوط به : ١٠-١٧ شکل

  



نشان  ١٠- ١۵که در شکل  "Go"یا با انتخاب دکمه  باید طراح ،ندشد واردکه ھمه مقادیر  وقتی
   . را اجرا کند محاسبات، انجام  "Tools-Calculate"داده شده است و یا با استفاده از منوی 

 متغیرھای، صفحه این. دھد می نشان را خروجیمربوط به اطالعات  صفحه ١٠-١٨ شکل
را  بازیابیمقدار  و صفیه شده،ی آب تآنھانرخ شدت جری شده، انتخابممبرین  مانند ورودی

  : از عبارتند شده محاسبه خروجیاطالعات . دھد نشان می

 عملیاتی فشار    
 آب تصفیه شده  کیفیت)TDS ( 
  شدت نفوذ 
 عدد بتا 
 فشار اختالف   
 اشباعھای  شاخص و  

  

  .Koch ROPROدر برنامه طراحی  خروجیمربوط به اطالعات  صفحه: ١٠-١٨ شکل

 
با کلیک کردن بر روی . شوند مشخص می قرمز رنگ با خروجیمشکالت موجود در اطالعات 

ای ظاھر  ، صفحهصفحه باالی راست سمت در "Warnings-Click to see Preview"دکمه 
 داده نشان ١٠-١٩ شکل در آن از بخشی ،دھد را نشان می شده چاپ خروجیشود که  می

موارد رفع مسئولیت  و ھشدارھا شامل وبوده  مختصر شده چاپ خروجی. است شده
   . باشد می

  

  

  

  



  . Koch ROPRO طراحی برنامهدر  شده چاپ خروجی از بخشی: ١٠-١٩ شکل

  
  


