
 (Frequently Asked Questions) متداول االتسؤ ١٧

بوط به مر االتؤس ھمچنینصورت کلی، و  به RO مورد درمتداول  االتسؤ از برخیبه  فصل این در
 . شود داده می پاسخ تجھیزاتو برداری  بھره

 (General)سؤالت عمومی  ١٧- ١

  ؟استفاده می شود معکوس اسمز چه منظور از سیستم به ١٧- ١- ١

(What Is Reverse Osmosis Used For?)  

بر حسب ماھیت یون و نوع . را از محلول جدا کند ھا یونتا  است شده طراحی RO سیستم
 ). ببینید را ۴-٢ بخش(. شوند دفع می %99تا  %96ھا در حدود  یون بیشترممبرین استفاده شده، 

 شود نمی توصیهاما  کنند، می عمل معلقنیز مانند یک مانع برای جامدات  RO ھای ممبرین اگرچه
گرفتگی  دچار الی معلق اتجامدھا توسط  ممبرین .دگرد استفاده منظور این برای آنھااز  که

عملیاتی و تعداد عملیات شستشو زیادتر شده و  فشارشوند که  باعث می نتیجه درشوند،  می
تصفیه ضروری است تا  گرفتگی، انجام پیش رای جلوگیری از الیب. گردد  کمترھا  طول عمر ممبرین

  ). را ببینید ٨بخش (حذف شوند  ROجامدات معلق از آب خوراک 

شور برای استفاده آشامیدنی و صنعتی  زدایی از آب دریا و آب لب ، نمک ROترین کاربرد  متداول
 رایب RO است، از سیستم شدر کردن آب رو به شیرین برای تقاضاچون  ل،ھر حا هب. باشد می

این موارد به . شود مقدار زیاد استفاده می آن، به از مجدد استفاده و فاضالبرسیدگی به 
ھای غشائی  آوری از دیگر فن آنھاای نیاز دارند، که برخی اوقات در  ھای گسترده تصفیه پیش
  ROھای  گرفتگی ممبرین چون میکروفیلتراسیون یا اولترافیلتراسیون، برای حداقل کردن الی ھم

 ). را ببینید ١۶بخش (شود  استفاده می

  

  تفاوت بین نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس در چیست؟  ١٧- ١- ٢

(What is the Difference Between Nanofiltration and Reverse Osmosis?)  

 ئیغشا ساختار از دو ھری با ھم دارند زیرا نزدیکارتباط  معکوس اسمز و) NF( نانوفیلتراسیون
ھا از محلول مورد استفاده قرار  کنند و معموًال برای حذف یون کامپوزیتی یکسان استفاده می

 آنھاھا، از عامل اندازه و بار الکتریکی  برای حذف کردن یون NFھای  ممبرین حال، این با. گیرند می
ی  شیوه برای انجام جداسازی فقط از انتقال به ROھای  ممبرین که حالی درکنند،  می استفاده

). را ببینید ۴-١و  ١۶-٢ھای  بخش ترتیب به(گیرند  بھره می"  (solution-diffusion)محلول-پخش"
 ھمین به و ،است میکرون 0.01تا  0.001تقریبًا بین  نانوفیلتراسیون ھای در ممبرین منافذ اندازه
 را ١- ١ شکل(نیست  ROی ممبرین خوب به NF  ممبرین توسط محلول از ھا یونمقدار دفع  دلیل،
 NF  ،"RO به  اوقات گاھی تر، پایینمقدار دفع  با اما است، RO مشابه NF که جا آن از). ببینید

 نانوفیلتراسیون از معموًال. گویند نیز می" (leaky RO)نشت کننده  RO" یا و"  (loose RO)سست
  .شود می استفاده RO خوراک آب از آلی مواد و رنگ حذف یا و آشامیدنی آب" کردن نرم"برای 



  سازی اطالعات چیست؟  عادی ١٧-١- ٣

(What is Data Normalization?)  

 ROھا در یک سیستم  سازی اطالعات یک روش استفاده شده برای درک عملکرد ممبرین عادی
 دفعمقدار  ،آب تصفیه شده نفوذشدت  یعنی عملکرد،). ببینید را ١٢ و ١١-٣ ھای بخش(باشد  می

 ی ازتوابعنیز  و ،ھستند فشار و دما مانند عملیاتی شرایط از یتوابعگی ھم فشار، افت و نمک،
 حال درشرایط ھمواره  این که جا آن از. باشند می تخریبگرفتگی، و  گرفتگی، رسوب الی درجه
 وجود یمرجع شترک وم شرایط ھیچچون  است، دشوار واقعی ھای داده مقایسه ،ھستند تغییر

 و فشار، دما،( کشد می بیرون عملیاتی شرایطاز  راسازی اطالعات این تغییرات  ادیع. داردن
 تخریبگرفتگی، و  گرفتگی، رسوب الی علت به نرمال عملکردات در تغییرفقط  که طوری به ،)غلظت

در ھنگام شرایط که ھمان  کند، می مشترک فراھم مرجع نقطه یک سازی عادی. باقی بمانند
سازی اطالعات  عادی رو، این از. شوند به آن سنجیده می نسبت ھا داده مامو ت ، بوده اندازی راه

گرفتگی،  ھا را از نظر الی ممبرین ضعیتکند که و مکان را فراھم میبرای کاربر این ا
  . تعیین نماید تخریبگرفتگی، و یا  رسوب

  کنند؟   و کدورت با ھم ارتباط پیدا می SDIچگونه  ١٧-١- ۴

(How do SDI and Turbidity Correlate?) 

 کدورتھر چه  کلی، طور به. فقط ارتباط اندکی با یکدیگر دارند کدورت و) SDI(لجن  تراکم شاخص
. نیست صادق ھمیشه قضیه این حال، این با. نیز زیادتر است SDIمقدار  ،زیادتر باشدخوراک  آب

امر  این. باشد) 5 از بیشتر(باال  SDIمنطبق با  دتوان می ھم ھنوز ،NTU 1 از کمتر پایین، کدورت
منبع خوراک مورد استفاده قرار  عنوان باید مھم در نظر گرفته شود که آب آشامیدنی به  زمانی

 NTU 1از  کمتری معموًال شھر آبکدورت . گیرد، مخصوصًا اگر منبع نھایی، آب سطحی باشد می
رو، نصب فیلترھایی با بسترھای  از این. باشد می 5از  بیشترآن  SDIاست، اما در اغلب مواقع 

  . رمعمول نیستبرای منابع آب شھری غی ROتصفیه سیستم  عنوان پیش چندگانه به

  کند؟ افت می ROبه آب تصفیه شده از  ROاز خوراک  pHچرا مقدار  ١٧-١- ۵

(Why Does the pH Drop from the RO Feed to the RO Permeate?) 

 یک کربن اکسید دی که جا آن از. است RO خوراک آب در کربن اکسید دیحضور  از یتابع پدیده این
اکسید کربن  اگر آب خوراک دارای دی رو، این از. شود دفع نمی ROممبرین  توسط است، گاز

 با تعادل در که کربنات بی و کربنات حال، این با. بود خواھدباشد، آب تصفیه شده نیز حاوی آن 
 و کربناتچون . شوند ھستند توسط ممبرین دفع می خوراک آب درموجود  کربن اکسید دی
 افتد می اتفاق ROدر آب تصفیه شده  جدید تعادل یکشوند،  وسیله ممبرین دفع می به کربنات بی

  ).را ببینید ٩-١ معادله و ٩-٨خش ب(ھمراه است  pH کاھشکه با 

 

  (Operational) عملیاتی ١٧- ٢



  است؟ Roممبرین  کردن تمیزوقت زمان  چه ١٧- ٢- ١

 (When is it Time to Clean an Ro Membrane?)  

 فشار افتآب تصفیه شده یا  جریانمبتنی بر شدت  RO ممبرین کردن تمیز ،کلی طور به
آب تصفیه شده   عادی جریانشدت  که ھنگامی). را ببینید ١٣-٢-١ بخش( باشد شده می عادی
درصد افزایش  15تا  10اندازی بین  نسبت به زمان راه فشار افتدرصد افت کند و یا  15تا  10بین 

منجر به  قطعًا ممبرین کردن تمیزدر  حد از بیشتأخیر . پیدا کند، زمان تمیز کردن فرا رسیده است
ھم موجب ) پیش از موقع(زیاد  در اغلب موارد شستشوی. شود گرفتگی می دائمی شدن الی

ایی گردد چون ممبرین در شرایط شستشو و در اثر مواد شیمی تر شدن عمر ممبرین می کوتاه
 ،عملکردمبتنی بر میزان  نه وزمانی،  برنامه یکمبتنی بر  کردن تمیز بنابراین،. شود خراب می

  . از حد لزوم شسته خواھند شد کمتریا  بیشترھا  ممبرین ناچار، به چون شود، نمی توصیه

  کشد؟ می طول مدت چه RO سیستم یک کردن تمیز ١٧- ٢- ٢

 (How Long does it Take to Clean an RO System?)  

 الزم زمانبرای تمیز شدن، برحسب  ای دو مرحله (RO skid)معموًال یک مسیر اسمز معکوس 
ی زمان اگر. ساعت زمان احتیاج دارد  12تا 8کننده، به تمیز یمیاییھای ش محلول کردن گرم برای

ای نیز ھست،  ھای دوره وری ی غوطه ور کردن الزم باشد، این مدت که دربرگیرنده ھم برای غوطه
 بایدی واقع در یک مسیر  مرحله ھر). ببینید را ١٣- ٢-٢ بخش(ساعت ھم برسد  24تواند به  می

که یک مرحله با گل و الی حاصل از مراحل  چنان مراحل شسته شود، آن دیگر از مستقل طور به
طول  انجام این کار برای کل سیستم یک روز به است ممکن دلیل ھمین یگر آلوده نگردد، و بهد

  . انجامد

 مورد بایدی حرارت درجه چهبرای تمیز کردن ممبرین محلول شستشو با  ١٧-٢- ٣
  ؟قرار گیرد استفاده

 (What Temperature Cleaning Solution Should Be Used to Clean 
Membranes?) 

بخش  (ی سازندگان، تمیز شوند  ، مطابق با توصیه pH حداکثر درھا باید در دمای زیاد و  ممبرین
، نسبت به دمای محیط و شرایط این در کردن تمیز که اند داده نشان مطالعات). را ببینید ١٣-٢-٢

pH  را ١٣-٢- ٣-٣ و ١٣-٢-٣- ١ھای  بخش(برد  ی را از بین میبیشترخنثی، رسوبات و گل و الی 
، منجر به  pHھای توصیه شده برای دما و  محدوده از خارجدر  کردن تمیز حال، این با). ببینید

شود، و نباید بدون کسب مجوز  نامه از درجه اعتبار می تخریب ممبرین و ساقط شدن ضمانت
 . قبلی از سازنده به انجام این کار اقدام نمود

وری، انجام شستشو در دمای پایین را  غوطهتوان با طوالنی کردن زمان  آیا می ١٧-٢- ۴
 کن خاموش است؟ که گرم جبران نمود، مثًال وقتی

(Can Extended Soak Time Compensate for Cleaning at Lower Temperature, 
for Example, When the Heater is Not Working?) 



معموًال در دماھای محیط مؤثر ھای تمیزکننده  محلول. شود شستشو در دماھای پایین توصیه نمی
 رو، این از. کنند و برخی ترکیبات موجود در محلول ممکن است در این دماھا رسوب کنند عمل نمی

 طول در واقع، در. کند تر را جبران نمی تر، شستشو در دماھای پایین مدت طوالنی ور کردن به غوطه
برای حفظ درجه حرارت، استفاده از یک جریان  باالتر، دماھایوری در  مدت غوطه طوالنی ھای دوره

  . شود می توصیه آھسته یچرخش

 

  زیاد؟ یاانجام شود  کم pHبا  بایددر اولین مرتبه  عملیات شستشو ١٧-٢- ۵

(Should the Low or High pH Cleaning Be Conducted First?) 

 ھای کننده پاک. شود نجاما باال pHشستشو برای اولین مرتبه، در  که شود می توصیه شدت به
 ،دھند می نشان واکنشھا  موجود بر روی ممبرین بیوفیلم و آلی، مواد سیلیس، بامعموًال  یاسید

 کربناتفقط زمانی که . کند می بدترگرفتگی را  گرفتگی و رسوب ناشی از الی مشکالتامر  این و
استفاده  اسیدشستشوی  توان از بر روی ممبرین وجود دارند، می آھن ھایاکسید یا کلسیم

  . نمود

  ؟کرد باید چهمقدار مبنا برنگرداند،  اگر عملیات شستشو مقدار عملکرد را به ١٧-٢- ۶

(What Should Be Done if Cleaning Does Not Return Performance to 
Baseline?)  

بیش  عملکرد اگر حال، این با. است قبول قابلدرصدی از مقدار مبنا برگردد،   به عملکردمقدار  اگر
برطرف  برای. گردد از مقدار مبنا شود، انجام شستشوی اضافی توصیه می کمتردرصد  3تا  2از 

 مراجعه ١٣- ٣ جدول بهھای تمیزکننده،  کردن گل و الی و رسوبات خاص با استفاده از محلول
در این صورت ھای اضافی تمیزکننده نتوانند مقدار عملکرد را برگردانند،  محلول ایناگر . کنید

کنندگان خدمات  عرضه). ببینید را ١۵-٣ بخش(شود  شستشوی خارج از محل توصیه می
توانند اقدامات  شستشوی خارج از محل به چندین محلول تمیزکننده دسترسی دارند و می

محل مؤثر واقع نشد،  از خارجشستشوی  اگر. مختلفی انجام دھند تا عامل مؤثر را پیدا کنند
 تصفیه پیشصالح سیستم ا. است ناپذیر برگشت احتماًالگرفتگی  فتگی یا رسوبگر مشکل الی

گرفتگی  سازی اطالعات تعیین شده است، قابلیت الی در زمانی که با عادی کردن تمیزی  عالوه به
   . دھد گرفتگی غیرقابل برگشت در آینده را کاھش می و رسوب

شستشو در محل، نتواند نرخ شدت جریان الزم را فراھم کند، آیا  پمپ اگر ١٧-٢- ٧
  توان برای جبران، پمپ را با فشار باالتر مورد استفاده قرار داد؟  می

(If the Clean-in-Place Pump cannot Provide the Required Flow Rate, Can the 
Pump be Run at Higher Pressure to Compensate?)  

فراھم نماید  psi 60تا  50از  کمتررا در  gpm 45برای ھر لوله تحت فشار تمیز،  باید CIP پمپ
برداری  نتواند این مقدار از نرخ شدت جریان را ایجاد کند، بھره پمپ اگر). ببینید را ١٣-٢-۴-٢بخش (

 شارفزیرا . شود گرفتگی بدتر می گرفتگی و رسوب در فشار باالتر کمک نخواھد کرد؛ و وضعیت الی



. فرستد داخل ممبرین می ناپذیری با فشار به طور برگشت و محلول شستشو را به ذرات باالتر
خوب برای فشار  شاخصیک . انجام شود psig 60از  کمترعملیات شستشو باید در فشارھای 

  . این است که در ھنگام شستشو مقدار آب تصفیه شده کم و یا ھیچ باشد

 

شود چه  ھا تولید می ای که در ھنگام شستشوی ممبرین با آب تصفیه شده ١٧-٢- ٨
  باید کرد؟ 

(What Should Be Done With Permeate That is Generated During Membrane 
Cleaning?) 

که از تولید آب تصفیه شده در ھنگام  طوری ھای پایین تمیز شوند بهفشار در باید ROھای  ممبرین
وجود دارد که فشار باال،  خطراین  د،ش تولیدآب تصفیه شده  اگر. فرآیند شستشو جلوگیری شود

داخل ممبرین بفرستد  ناپذیری به طور برگشت محلول تمیزکننده و گل و الی و یا رسوبات را به
چه آب تصفیه شده تولید شد، فشار را کم کنید و آب تصفیه شده  چنان ).را ببینید ١٧-٢-٧ السؤ(

  . بفرستید CIPداخل مخزن  را به

 

  شستشوی ممبرین، ھدایت الکتریکی آب تصفیه شده زیاد است؟   از پس چرا ١٧-٢- ٩

(Why is the Permeate Conductivity High after Cleaning the Membranes?) 

از مقدار  بیشترباال،  pHھا در  الکتریکی آب تصفیه شده معموًال پس از شستشوی ممبرین ھدایت
شود که  ممبرین، موجب می" نرم"در حین انجام شستشوی پلیمر  باال pH. اسمی است

 بایدالکتریکی  ھدایت ؛است موقت وضعیت یکامر  این. گردد بیشترشده  نفوذپذیری جامدات حل
 pHاین مطلب برای شستشو با  عکس. رگرددب اسمیمقدار  به ،روز چند تا ساعت چند عرض در

مقدار  کمترپایین،  pHالکتریکی آب تصفیه شده پس از شستشو با  ھدایت ؛استصادق  پایین
 . شود اسمی می

 

  گردد؟    می حذف ROشود و ھم قبل از  م افزوده میھ کلر چرا ١٧-٢-١٠

(Why is Chlorine Both Added and then Removed Prior to the RO?) 

ھا با  گرفتگی ممبرین تا قابلیت الی استالزم ) کننده ضدعفونی مواد دیگر یا( کلراستفاده از 
ھا توسط  ممبرین که ھنگامی). ببینید را ٨-٢-٢ و ٨-٢- ١ ھای بخش(برسد  حداقل بهھا  میکروب
مطلوب است که . شود می دشوار بسیار آنھاشوند، برطرف کردن  گرفتگی می ھا دچار الی میکروب

 به ورودی آب. باشد ppm 1.0تا  0.5تصفیه در حدود  مانده در سیستم پیش مقدار کلر آزاد باقی
RO، دکننده حساس ھا نسبت به مواد اکسی ھا کلرزدایی گردد چون ممبرین ممبرین از قبل باید

 سدیماستفاده از ). ببینید را ٨- ٢-۴ و ٨-١-۴ھای  بخش(شوند  ھستند و دچار زوال می



جز در مواردی که غلظت مواد آلی در آب  ی است، بهارجح روشبرای کلرزدایی  سولفیت بی
 توصیه gpm/ft3 2با نرخ شدت جریان  کربن فیلتراستفاده از  صورت، این در کهخوراک زیاد باشد، 

تزریق  مقدار واست،  %33 حدود درمعموًال  سولفیت متابی سدیمفعالیت . شود می
. باشد می آزاد کلر ppm 1برای ھر  ppm 1.8 حدوددر  سولفیت متابی سدیم استوکیومتری

. شود می ppm 5.4،  %33با فعالیت  سولفیت متابی استوکیومتری سدیممقدار تزریق  ابراین،بن
 طمینانجھت ا ،سولفیت متابی سدیمتا مقدار تزریق  شود می استفاده 1.5از ضریب  ایمنی، برای

  .  ، افزایش یابدآزاد کلر کامل حذف از

کردن  ضدعفونی برایطور مستقیم  به توان می شیمیایی مواد چهاز  ١٧-٢-١١
  استفاده نمود؟     ROھای  ممبرین

(What Chemicals Can be Used to Disinfect RO Membranes Directly?)  

یک  DBNPAھا،   در ممبرین (biocide)ھا  کش وسیله زیست انجام تصفیه مستقیم به برای
 تمیز،ھای  ممبرین برای). را ببینید ٨-٢-۵-٢ بخش(باشد  می اکسیدکننده غیرخوب و  کش زیست

 برای. شود می توصیه ھفته در بار 3 تا 2 ،دقیقه 30 مدت به ppm 100مقدار تزریق حدودی 
در . زریق گرددت باید ھفته در بار 3 تا 2 ،دقیقه 60 مدت به ppm 100تر،  ھای سنگین گرفتگی الی

 باشید داشته توجه. وارد نمود ppm 3تا  2 درحدودرا  DBNPA مداوم طور به توان می دیگر، روش
نیز  DBNPAشود، کار کردن با  گرفتگی ناشی از مواد زیستی از کنترل خارج می وقتی الی که

بھتر . تواند در بیوفیلم نفوذ کند گردد، چون این ماده غیراکسیدکننده است و نمی می دشوار بسیار
 .  استفاده شود گیرانه پیشعنوان یک تصفیه  هب DBNPAاست که از 

Isothiazolone تمیزکننده مورد استفاده قرار گیرد، اما نه برای تصفیه  یک عنوان به تواند می
 ار ٨- ٢-۵-٣بخش (تری نیاز دارد  به زمان تماس طوالنی DBNPAضربتی، چون این ماده نسبت به 

داده شود که زمان تماس با ممبرین حداقل  اجازه باید ،Isothiazolone با تمیزکردن ھنگام). ببینید
 . ساعت باشد 4

  افتد؟     از کار می ROسیستم  پایین، مکش فشار در چرا ١٧-٢-١٢

(Why does the RO Trip Off on Low Suction Pressure?)  

است، زیرا در جریان  RO تغذیه پمپبرای  آبکافی نبودن  ی نتیجه معموًال پایین مکش فشار
موارد تقاضا شده در جریان . رسد نمی RO سیستمبرای آب تقاضا وجود دارد، و آب به  باالدستی

 در دیگر یھاکاربرد برای شده منحرف آب و فیلترآب برای شستشوی معکوس  شاملباالدستی 
قرار گرفته  معکوس شستشوی تجھیزات دلیل به ROنرسیدن آب به سیستم . باشد کارخانه می

 ھنگام در معموًال خوراک آب انحراف. است سیستم طراحی نقصناشی از  ی،باالدستدر جریان 
 در دیگر یھااربردک رایب شیرینجبرانی  آب به نیازچون  دھد، می رخآن  از پس حتی یا و نصب

 و نصب از قبل یا/و طراحی مرحله طول در باید مسائل این. باشد کارخانه، رو به رشد می
  . شوند گرفته نظر در RO سیستم اندازی راه

 



  ؟    شود گرم RO آب خوراک بایدآیا  ١٧- ٢-١٣

(Should RO Feed Water be Heated?)  

 خصوص به آب، رم کردنگ. دارد وجود RO خوراک آبگرم کردن  باھایی در رابطه  نگرانی و ھا مزیت
شوند،  تر می ھای تابستان سرد ی نسبت به ماهسطحھای  آب که ھنگامی ،زمستان فصل در

 دیگر، سوی از). ببینید را ٩-٢ بخش(کند  انرژی الزم جھت تحت فشار قرار دادن آب را کم می
ھای  در ممبرین میکروبیولوژیکیگرفتگی  شاید الی و میکروبی رشدموجب تقویت  آبحرارت دادن 

RO مورد دقت به ایدوضعیت ب دو اینفته شود، که گرم کردن آب در نظر گر قبل از این. شود می 
ای  بین تابستان و زمستان مقدار قابل مالحظه دما اختالفبرای مواردی که . گیرند قرار بررسی

 را ٩-٢ و ۶-٢بخش (شود  توصیه می VFD یا متغیر کانساست، استفاده از یک محرک با فر
  . )ببینید

  مقدار است؟     چه ROبا سیستم  بازیابیحد  ١٧- ٢-١۴

(What Limits Recovery by an RO?)  

 غلظتشامل  عوامل این. است مختلف عوامل از تابعیتولید شده  آب چون ھم خوراک آب بازیابی
 ). ببینید را ۵-١ و ٣-٧بخش (باشد  می RO آرایه طراحی و خوراک آب دردھنده رسوب  مواد تشکیل

غلظت اشباع موادی که در تشکیل رسوب نقش دارند، مقدار بازیابی این مواد را محدود  -
 طراحی تکمیل از قبل ،LSI و محصوالت،حاللیت  یون،مقدار تولید  از استفاده باریزی  طرح. کند می

 مواد. )ببینید را ٣-٧ بخش(گرفتگی، باید آماده شود  رسوب احتمال تعیین جھت RO سیستم
 ،دنگیر قرار استفاده موردرسوب  بردن بین از حتی یا و انداختن خیرتأ به برای دنتوان می ضدرسوب

 ). ببینید را ٨-٢-٣ بخش(شوند  می ھا نیز قابل حصول  بازیابیمقدار  باالترین که چنان آن

در ھنگام در . باشد مؤثر می RO یک سیستم توسط بازیابی مناسب تعیین در سیستم طراحی -
 فشار، تحتلوله  در آنھاجریشدت  نرخ،  ROنظر گرفتن مقدار بازیابی مناسب توسط سیستم 

 را ٩-۶ و ٩-۵ ،٩-۴ ھای  بخش(منظور شوند  باید گیھم BETAمقادیر  ومقدار بازیابی در مدول، 
مقدار  وی محلول غلیظ نزدیک آنھاجریشدت  نرخ ، ROمقدار بازیابی باالتر سیستم . )ببینید

  . رسند ممبرین می تولیدکنندگان توسط شده توصیه حدود بهھای مجزا  مدول  بازیابی

  ؟    کنماندازی  راه چگونهرا  ROسیستم  ١٧- ٢-١۵

(How do I Start Up an RO?)  

 دقت بهنیاز  اند، شده نصب جدیدھای  ممبرین که ھنگامی خصوص به ،RO یک سیستم اندازی راه
 را ۶-٢بخش (ی آب جلوگیری شود  ھای غشائی در اثر ضربه دارد تا از شکسته شدن مدول

 ی فروشنده توسط شده ارائه اندازی راه ھای روشابتدا قبل از انجام ھر اقدامی، باید ). ببینید
 هب آبناشی از ضربه  آسیب از جلوگیری برای سپس،. و بفھمید دیخوانب کامل طور بهرا  تجھیزات
طور کامل  اندازی باید شیرھای مربوط به جریان غلیظ و آب تصفیه شده به ھا، در شروع راه ممبرین

را باز  آن بعد وجریان غلیظ روشن نکنید،  شیروجود بسته بودن  بارا  RO سیستم ھرگز. باز شوند
 شود،روشن  آرامی به باید RO تغذیه پمپ. د تا مقدار بازیابی به مقدار مطلوب برسدنگھداری



از محرک الکتریکی با  اگر .نشود ثانیه ھر در psi 10 از بیشتر فشار افزایش سرعتکه  طوری به
. روشن گردد آرامی بهکرد که  تنظیمای  به گونه را آن توان می شود، می استفاده متغیر فرکانس

مربوط به جریان غلیظ  شیر شود، می استفاده مرکز از گریز پمپاز  و است، شدهن نصب VFD اگر
به حد  خوراک فشار و بازیابیشود تا مقدار  بسته آرامی به پسشدن کند و س بازشروع به  باید

 از استفاده. ی استقبول قابل حد در فشار افزایشسرعت  که شوید مطمئنمطلوب برسند، 
نرم دارند،  کننده ارتعاشات و یک روشن شدن تعدیل به نیاز مثبت جایی ابهھای قدیمی با ج پمپ

در حال باز شدن کامل  دو ھر که(شیرھای جریان غلیظ و جریان برگشتی پمپ  ازکه برای این امر 
  . شود تا مقدار بازیابی و فشار خوراک تنظیم گردد استفاده می) ھستند

 حلقهطور صحیح قرار بگیرند و  به بایدھا shimھا،  ممبرین به آسیبوارد آمدن  از جلوگیری برای
حلقه  و ھاshim ).ببینید را ١٧-٣-۴ السؤ و ۴-٣-٣بخش (ود ش نصب درستی بهنیز  محوری
 ورسانند  ، به حداقل می ROھا را در حین روشن و خاموش کردن سیستم  حرکت مدول ،محوری

  .  کنند از آن جلوگیری می یا

محافظت  به نیازکه در وضعیت برون خطی ھستند  وقتی ROھای  آیا ممبرین ١٧- ٢-١۶
  دارند؟     

(Do RO Membranes Need to be Preserved When Taken Off Line?)  

تصفیه  آب بایا  بایدگیرند،  قرار می  (off line)ھا در وضعیت برون خطی ممبرین که ھنگامی در ابتدا،
 این). را ببینید ١٣-١-١ بخش(تحت شستشوی سریع قرار گیرند  فشار کم خوراکشده و یا با آب 

مربوط به خوراک در ممبرین کاھش  سمت در معلق اتجامد و ھا یون غلظتشود که  کار باعث می
که مورد استفاده قرار  گرفتگی ممبرین درحالتی گرفتگی و رسوب قابلیت الی نتیجه دریابد، 
ھا خارج از خط  به طول مدتی که ممبرین بعدی) مراحل(مرحله . رسد می حداقل بهگیرد،  نمی

  . کند پیدا می بستگیھستند، 

شود  ھایی می بدون استفاده ماندن کوتاه مدت شامل ممبرین: مدت کوتاهبدون استفاده ماندن  -
عملیات شستشوی سریع . ساعت در حالت برون خطی قرار داشته باشند 48که بیش از 

ھا انجام  ینبرای محافظت از ممبر. بار انجام گردد ساعت حداقل یک 24صورت خودکار باید در ھر  به
  . باشد ی ضروری نمیدیگر اقدام ھیچ

 48از  بیشترشود که  ھایی می ممبرین شامل مدت کوتاهسازی  ذخیره: مدت کوتاهسازی  ذخیره -
 ). ببینید را ١٣-١- ١ بخش(ھفته، در وضعیت برون خطی قرار داشته باشند  2از  کمترساعت، اما 

o در . ، تحت شستشوی سریع قرار بگیرندشد داده شرح باال در که طور ھمانھا باید  ممبرین
این کار را . تخلیه گردد سیستم از باید ھوا ی ھمهھنگام انجام شستشوی سریع، 

توان با سرریز کردن محلول شستشو دھنده از باالترین نقطه لوله تحت فشار انجام  می
  . داد

o ھا  رد شدن ھوا به ممبرینھا پر شدند، تمام شیرھا باید بسته شوند تا از وا که لوله وقتی
  . جلوگیری گردد

  . شوند تکراربار  یک روز ۵ ھر باید مراحل این



 از بیششود که  ھایی می ممبرین شامل مدت طوالنیسازی  ذخیره: مدت طوالنی سازی ذخیره -
سازی  قبل از ذخیره). ببینید را ١٣-٣-٢ بخش(در حالت برون خطی قرار داشته باشند  ھفته دو

 بخش(نمود  استفاده باید کردن تمیز ھای استاندارد از روش. ھا تمیز شوند است که ممبرینالزم 
  : شوند انجام باید زیرحفاظتی  مراحل کردن، تمیز از پس). ببینید را ١٣-٢

o  ی که طور به ،ھا بچرخانید میان ممبرین را در سولفیت متابی سدیمدرصدی 1.5 تا  1محلول
برای کسب اطمینان جھت پر شدن کامل  .کامًال پر شده باشند فشار تحتھای  لوله
ای واقع در باالترین قسمت لوله  ھای تحت فشار، به محلول اجازه دھید که از دھانه لوله

  . تحت فشار پر شده، سرریز کند
o تا  دنشو بسته بایدشیرھا  تمام ،سولفیت پر شد با محلول بی فشار تحت که لوله وقتی

 . را اکسید نکند سولفیت متابی سدیمدر ھوای محیط، اکسیژن موجود 
o pH که وقتی .مورد بررسی قرار گیرد بار یک ای ھفته باید محافظ محلول pH  3به  محلولاین 

 .  از آن رسید، باید عوض شود کمتریا 
o  تغییرات گرفتن  نظر در بدون سردطی فصل  در ،ماه در بار یک حداقلمحلول محافظ باید

pH 80 از کمتردر دمای (، عوض شودF( .بار  یک ھفته دو ھر بایدمحلول  تر، گرم ھوای در
  . عوض شود

 : دگرد انجام باید زیر احتیاطی اقدامات ،دراز مدت سازی ذخیرهحین  در

o صورت  به خشکھای  شدت نفوذ در ممبرین. دنشو خشک که دادھا نباید اجازه  به ممبرین
  .  رود ی از بین میناپذیر برگشت

o  شود نگھداریزدگی سرما عاری باید سیستم. شود اجتناب بایدی افراطاز دماھای 
برای حدود (گردد  45C از بیشتر ه شود که دماداد اجازه نباید و) 5C از بیشتر معموًال(

 یھادما). نمایید مشورتھای خاص با سازنده ممبرین  درجه حرارت در مورد ممبرین
  .  رسد حداقل می تر، رشد میکروبی به  شوند، چون در دماھای پایین سردتر ترجیح داده می

 

  ؟     دارد  وجود یمفید عمر معکوس اسمز غشاھای برایآیا  ١٧- ٢-١٧

(Is there a Shelf Life for Reverse Osmosis Membranes?)  

ھای نو که  عمر مفید ممبرین. سازی دارد ممبرین در وضعیت ذخیره شرایط به بستگی مفید عمر
 ضمانت. است سال یک حدود در د،نشو می ذخیرهھای باز نشده و اصلی خود  در کیسه

آغاز  زودتر که کدام ھر حمل، از پس سال یک یا و سیستماندازی  از زمان راه معموًال ھا ممبرین
قرار  مرطوب آزمایش تحت کارخانه ازھایی که قبل از حمل  ممبرین. شود می شروعشد، 
 فعالیت اگر. بررسی شوند pH و بیولوژیکی رشدبار از نظر  یک ماه سه ھر بایداند،  گرفته

 در یا سازی، ذخیره ماه شش از پس ،)اگر محلول محافظ شفاف نبود(شد  یافت بیولوژیکی
 د،وش نگھداری ای تازهمحافظ  محلول در بایددول مرسید،  3محافظ به زیر  محلول pH که صورتی

اند  ھایی که تحت آزمایش مرطوب قرار نگرفته ممبرین. شود داده می شرحصورتی که در متن زیر  به



 رشد اگر. شوند بررسی بیولوژیکی رشداز نظر  مرتب طور به باید نیز") خشک"ھای  ممبرین(
 .ور نمود غوطه زیر شرح  محلول محافظ، به یک را در آنھابیولوژیکی پیدا شد، باید 

 . نمود خیرهکرده و ذ خارج ROمسیر  از توان می را اند گرفته قرار استفاده مورد هھایی ک ممبرین
مدول  ھر خارج شدند، فشار تحتلوله  از آنھاکه  وقتی. گردند تمیزشدن  ذخیره از قبل باید آنھا

مخلوط با آب  ،فعالسولفیت  متابی سدیماز  یکبالت یرغ %1غشائی باید در داخل یک محلول 
 حفاظت و عفونی ضد برای. ور گردد ، غوطه ROبدون یون، مانند آب تصفیه شده توسط سیستم 

برداری قرار  مورد بھره ساعت ٧٢ از بیش هھایی ک ممبرین برایکند که  می توصیه Toray ،بیشتر
 داشته توجه. (انجام شود فرمالدئید ازدرصد  0.3 تا 0.2 محلولوری با  اند، عملیات غوطه گرفته
 فرمالدئید. موجب افت دائمی شدت نفوذ شود است ممکن فرمالدئید در سازی ذخیره که باشید

 ییغذامواد  با مرتبط کاربردھای برای بنابراین شود و یک ماده سمی محسوب می انسان برای
سازنده  با سولفیت متابی سدیم از غیر نگھدارنده مواد از استفاده از قبل. گردد نمی توصیه

. ور باقی بمانند غوطه ساعت یک مدت به عمودیوضعیت  در بایدھا  مدول.) ممبرین تماس بگیرید
را در یک  دھید که محلول محافظ از مدول خارج گردیده و سپس آن اجازه شدن، ور غوطه از پس

الزم نیست که . نمایید نگھداریشود،  آن می کیسه پالستیکی که مانع از رسیدن اکسیژن به 
ھا  دولم. دارد وجود کافیمدول به اندازه  در رطوبت محافظ پر شود، چون محلول باکیسه 

 سه ھر باید شده ذخیرهھای  ممبرین. ش ماه ذخیره شوندتوانند با استفاده از این روش تا ش می
 از پس ،شد یافت بیولوژیکی فعالیت اگر. بررسی گردند pH و بیولوژیکی رشدبار از نظر  یک ماه

 محلول درھا باید  مدول ،رسید 3 زیرمحافظ به  محلول pH که صورتی در یا سازی، ذخیره ماه شش
شود،  آن می ور شوند و در یک کیسه پالستیکی که مانع از رسیدن اکسیژن به غوطه تازهمحافظ 

 با استفاده از یک  را شود،  باید آن سرویس میبه  ممبرین بازگشت زمان که ھنگامی. قرار گیرند
  . شستشو داد باال pH بامحلول 

 نگھداری خورشید مستقیم نور از ، دورتاریک و خنکھای غشایی ھمواره باید در جای  مدول
اند نباید در  ھایی که تحت آزمایش مرطوب قرار گرفته ممبرین. زدگی محافظت شوند شوند و از یخ

سولفیت سدیم جلوگیری  داشته شوند تا از انجماد محلول محافظ متابی نگه 5Cاز  کمتردمای 
تحت  خشکھای  ممبرین). را تحمل کنند 4C-تا دمای  دنتوان می FilmTecھای  ممبرین(شود 

 آنھاھا مرطوب شدند نباید به  وقتی ممبرین که باشید داشته توجه(. شوند تأثیر دما منجمد نمی
صورت غیرقابل برگشت  اجازه دھید که خشک شوند، چون ممکن است دچار افت شدت نفوذ به

  .) شوند 

 

اند با  ھایی که تحت آزمایش مرطوب قرار گرفته ممبرین بین تفاوت ١٧- ٢-١٨
  ھای خشک در چیست؟       ممبرین

(What is the Difference Between Membranes that Have Been Wet Tested and 
those that are Dry?)  

. صورت مرطوب یا خشک حمل شوند توانند از کارخانه به شور می ھای مخصوص آب لب ممبرین
 آزمایشانجام  حال،ھر  هب. گیرد ھای مرطوب در کارخانه مورد آزمایش قرار می رد ممبرینعملک



 انجام) روزچند ( تر طوالنی ھای دوره مقابل در) ساعتچند ( تر کوتاهھای  دوره برای معموًال
ای وجود  اندازی، دوره پس از راه شد، اشاره) ١۴-٣-٢ فصل( ١۴-٢ شکل در که طور ھمان. شود می

دت نفوذ و مقدار شھر دو مقدار . باشد مین پایداردلیل تراکم،  ممبرین به ملکرددارد که در آن ع
آزمایش مرطوب بر روی ممبرین انجام  که مواردیجز  به. کنند دفع در طی این مدت کاھش پیدا می

ھایی که  برای ممبرین عملکرد مشخصاترسیده باشد،  پایداربه حالت  عملکردشده باشد، و 
  . بتنی بر آزمایش مرطوب ھستند، دقیق نیستم

ھیچ  است ممکن یاقرار گیرند و  ھوا با نشتیتحت آزمایش  توانند می خشکھای  ممبرین
 . انجام نشود آنھاآزمایشی بر روی 

   

دارد، مثًال اگر  ROتصفیه چه تأثیری بر روی  پیش سیستمموفق نبودن  ١٧- ٢-١٩
  کند؟        نشتگیر  سختی از دستگاه سختی

(What is the Impact on the RO If the Pretreatment System Fails, for 
Example, If the Softener Leaks Hardness?)  

دچار  ROھای  شود که ممبرین موجب می تصفیه پیش سیستم در انینقصوجود ھرگونه 
 : از عبارتندھا  این خرابی). ببینید را ١٢بخش (گرفتگی و یا تخریب شوند  گرفتگی، رسوب الی

ضدرسوب که  و سولفیت بی سدیم کلر، جمله ازتصفیه شیمیایی،  ھای پیش خرابی در سیستم -
  . شوند گرفتگی می رسوب و تخریب،گرفتگی ناشی از مواد زیستی،  ترتیب باعث الی به

  . شود میھا  گرفتگی ممبرین باعث الی کهایجاد مجرا در فیلترھای با بسترھای چندگانه  -

  . شود ھا می گرفتگی ممبرین گیر که باعث رسوب دستگاه سختی از نشت سختی -

ھا  گرفتگی ممبرین زیاد که موجب الی فشار افت دلیل به کارتریج فیلتر از ذراتمنتقل شدن  -
  . شود می

 ROھای قرار گرفته در اولین مرحله از سیستم  ممبرین اولین بر روی عموًالگرفتگی م ی الی پدیده
. یابد می افزایش عملیاتی فشار وزیاد شده  مرحله این سراسر درافت فشار . افتد اتفاق می

 در عمدتًا نیز تخریبپدیده . کند پیدا می کاھش اول مرحلهعادی آب تصفیه شده در  جریانشدت 
شدت . یابد می کاھشعملیاتی  فشارشود و  د میزیا نمکمقدار عبور . دھد رخ می اول مرحله
گرفتگی در آخرین مرحله از  رسوب. یابد می افزایش اول مرحلهعادی آب تصفیه شده در  جریان

شدت . کنند پیدا می افزایش دو ھرعملیاتی  فشار و نمکمقدار عبور . افتد اتفاق می ROسیستم 
 ،٣-۶بخش  به بیشتر اطالعات برای. شود کم می مرحله آخرینآب تصفیه شده در  عادی جریان

 . کنید مراجعه ١٢ و ٣-٧

 . باشد ضروری می تصفیه پیش سیستمبر روی  مستمر نظارت ،نقصان این از جلوگیری برای
متصل به جریان  ORP مانند ،نصب شوند بحرانی ھای سیستمبر روی  باید ھا دھنده ھشدار
ی ایجاد مجرا و یا منتقل  پدیده شناساییبرای  ذراتگرھای   از نمایش. سولفیت بی سدیمورودی 



بر  باید ھشدار زنگ باھمراه  سختیآناالیزر . توان استفاده نمود شدن ذرات از میان فیلترھا می
  . گیر نصب شود روی جریان خروجی از سختی

 

  کرد؟       استفاده  RO واحد یکممبرین در  مختلف انواعاز  توان میآیا  ١٧-٢-٢٠

(Can Different Types of Membranes Be Used in an RO Unit?)  

این کار  معموًال اما ،تلط نصب شوندمخصورت  به RO واحد یک در ندتوان می مختلفھای  ممبرین
 کم ھای سیستمگیرند،  صورت مختلط قرار می ھا به که در آن ممبرین موردی  .شود نمی توصیه
در چند مدول  توجھی قابل طور به تواند می آبدت نفوذ ش فشار، کم سیستم یک در. است فشار

غشائی آخر افت کند، زیرا فشار اسمزی خوراک به اختالف بین فشار اعمال شده و افت فشار 
، فشار کمی شھر یھاکاربرد در وضعیت این. شود در لوله تحت فشار، نزدیک می) محرکه نیروی(
صورت سری در لوله تحت فشار قرار  مدول غشائی به 7 ،ھا سیستم   آن از اریبسی در هک

 با ندتوان می مرحله آخرینممبرین آخر در  3 یا 2 مورد، این در. باشد گیرند، معمول می می
 ایندر  معموًال. )ببینید را ۴-۴-٢-١بخش (عوض شوند ) باال جریانبا شدت ( انرژی کمھای  ممبرین
امری  شھریزیاد برای کاربردھای  مقدار دفع اما ،مقدار دفع پایین است ،فشار کمھای  ممبرین

. باشد می ppm 90 تا  80آب تولید شده در حدود  TDSحیاتی نیست زیرا مقدار قابل قبول برای 
ھای با فشار کم ھرگز نباید جلوتر از  ، ممبرین RO سیستم یک در که باشید داشته توجه

زیرا آب از راھی که دارای کمترین مقاومت است عبور . د قرار بگیرندھای با فشار استاندار ممبرین
گردد، در نتیجه  ھای جلویی جاری می ممبرین طریق از آب ی ازنامتناسب مقدارکند و  می

  . مانند باقی می" بیکار"تر قرار دارند  کنند و عقب ھایی که با فشار استاندارد کار می ممبرین

 در کهاست  اضطراری مواقع درشوند،  می مخلوطبا ھم  گاھیھا  در آن ممبرین که یدیگر مورد
 این در. اند و باید عوض شوند دالیلی دچار آسیب شده ھا، به آن ھمه نهھا،  از ممبرین برخی آن

. دنشو ترکیببا ھم  RO واحد یک در مختلف تولیدکنندگانکه ممبرین  نیست معمول غیرحالت، 
ھا متناسب باشند  ھای داخلی باید با ھر کدام از ممبرین پیدا کرد، رابط رورتض کار اینانجام  اگر

ھای مختلف  ھای ساخت شرکت ھای داخلی، ممبرین علت تنوع رابط به. )ببینید را ۴-٣- ٣ بخش(
ھمچنین مشخصات مربوط به . شوند با ھم جفت نمی ROمعموًال در یک مرحله از سیستم 

  . یکسان باشند ROھای مختلف استفاده شده در یک سیستم  رینعملکرد باید برای تمام ممب

 

 (Equipment)تجھیزات  ١٧- ٣

  ؟        قدر است هچ RO سیستم یکمساحت الزم برای نصب  ١٧-٣- ١

(What is the Footprint For an RO System?)  

 از برخی ،است سیستم اندازهبرابر با  RO سیستم یکمساحت الزم برای نصب  که است بدیھی
به این دارد که  بستگی RO سیستم طول. ھا در نظر گرفت آن توان می کهوجود دارند  کلینکات 

ی از فھرست ١٧- ١ جدول. شکل سری در داخل لوله تحت فشار قرار بگیرند چند مدول غشائی به



ای تحت ھ ھای موجود در لوله مدول تعداد از یابعت عنوان بهرا  RO (skid)یک مسیر  تقریبی اندازه
 سازنده کارخانهبر حسب  است ممکن ھا اندازهاین  که باشید داشته توجه. دھد فشار ارائه می

 . شود متفاوت

 

  .ھا در لوله تحت فشار مدول تعداد از تابعی عنوان به RO مسیرتقریبی  اندازه: ١٧-١ جدول

  ظرفیت 
gpm ارتفاع  آرایه  

inch  
  پھنا
inch  

  طول
inch  

تعداد 
ھای  مدول

  سری
30-100 3:2:1 77-89 32 168 3 

100-200 
4:3:2 
3:2:1 
6:4:2 

80-91 57 226 4 

320-400 8:4 
10:5 115 66 280 6 

560-720 14:7 
18:9 128 94 280 6 

 

 

نیز وجود دارد که در آن باید بر حسب " (work zone)کار منطقه" نام مساحتی به این، بر عالوه
 باید یک ،ROمسیر  انتھایھر  در .مناسب شناخته شود ROجانمایی کارخانه، برای مسیر 

ھای  مدول تخلیه و بارگیری برای) استحالت  بھترین feet )6 feet 4 داقلح  اندازه به منطقه
برای عملیات نگھداری  feet 4 حدود در بایددر قسمت جلوی مسیر . شود داده اختصاصغشائی 

قسمت عقب . ھا در نظر گرفته شود ھای کنترل کننده و ابزار دقیق پمپ و دسترسی به دستگاه
دورتر از تجھیزات مجاور قرار  feet 2تا  1تواند  مسیر نیاز به فضایی جھت دسترسی ندارد و می

 . بگیرد

 

  شود؟         می استفاده متغیر فرکانسچرا از محرک الکتریکی با  ١٧-٣- ٢

(What is a Variable Frequency Drive Used For?)  

کند تا فشار خروجی عوض  تنظیم می را موتور سرعت) VFD( متغیر فرکانس محرک الکتریکی با
ای در دمای آب خوراک با تغییرات  که تغییرات قابل مالحظه وقتی). ببینید را ۶-٢ بخش(شود 

در دمای  RO ممبرین یک که جا آن از. باشد دھد، استفاده از این وسیله مفید می فصلی رخ می
استفاده شود  VFDکمتری برای راندن آب از طریق ممبرین نیاز دارد، اگر از یک  فشار بهباالتر 

). ببینید را ٩-٢بخش (جویی نمود  ستان در مصرف انرژی صرفهھای فصل تاب توان در ماه می



برداری از سیستم،  الزم برای بھره انرژی کاھشبا  تواند می VFD گرم، ھای ماه طول در بنابراین،
 . گیرد قرار استفاده موردفشار خروجی "  (dial back)عقب برگرداندن شاخص به"برای 

 

  فشرده وجود دارد؟         و ،نخ تابیده ،ھای شیاردار کارتریجفیلتر  بین یتفاوتچه  ١٧-٣- ٣

(What is the Difference Between Pleated, String-wound, and Melt-Blown 
Cartridge Filter?)  

 ۶-١بخش (قابل قبول ھستند  ROھای  تصفیه ممبرین پیش برای کارتریج ھایفیلتراز  نوع سه ھر
 و داروسازی انندبرای مواردی با خلوص باالتر، م معموًالشیاردار  کارتریج فیلتر. )ببینید را

نظر  طوری ھستند که به ھمان فقطنخ تابیده  فیلترھای. شود می استفاده ،الکترونیک میکرو
. شوند پیچیده می مرکزی ھسته یک اطراف درشکل نخ  به پروپیلن پلیچون  ی ھمموادرسند؛  می
شوند و نسبت به انواع دیگر فیلتر  می ذرات تخلیهرھای باالتر دچار پدیده در افت فشا فیلترھا این

در  gpm 5جای  اینچ، به 10در ھر  gpm 3تا  2ھا به سرعت کمتری نیاز دارند، معموًال بین  کارتریج
از  پروپیلن پلیفشرده، میکروفیبرھای  انواعدر . اینچ برای فیلترھای شیاردار و فشرده 10ھر 

مرکز متراکمتر از سطح خارجی  نزدیکی درشوند و معموًال  ھم متصل می طریق حرارت دیدن به
 فیلتربا یک  مشابه فیلتر مقطع سراسر درکه  دھد میرا  اجازهامر به ذرات این  این. ھستند

 . ندافتبی دام به قیعم

  ؟       چیست محوری  حلقه و واشرھا نصببرای  صحیح روش ١٧-٣- ۴

(What is the Correct Way to Install Shims and the Thrust Ring?)  

ھای غشائی در برابر حرکت کردن در لوله  برای حفاظت از مدول محوری حلقه و (shim)واشرھا 
بخش (گیرند  قرار می استفادهمورد  ROاندازی و خاموش کردن سیستم  تحت فشار در ھنگام راه

 ). ببینید را ۴-٣-٣

ھا نصب شوند، قرار  که ممبرین در انتھای جریان غلیظ در لوله تحت فشار، قبل از این محوری حلقه
 . کنید مشورتسازنده لوله تحت فشار برای جھت درست حلقه  با. گیرد می

 به(گیرند  لوله تحت فشار نصب شده، قرار می/انتھای جریان خوراک در مدول در (shim)واشرھا 
 طول در فاوتت اندکی با فشار تحتھای  لوله که جا آن از). نیدک مراجعه ۴-١٩ و ۴-١٨ھای  شکل

ھای  ، مدول)باشد می" (freeboard) مالکیت ادعای حق"این امر مربوط به ( شوند ساخته می
 (shim)واشرھا . توانند در حین وارد آمدن فشار و آزاد شدن فشار دچار لغزش شوند غشائی می

گیرند تا از این حرکت  قرار می (adapter hub) آداپتورسطح جلویی مدول جلویی و توپی  بین
طرف حلقه محوری کامًال  ، به(shim)ھای غشائی باید قبل از نصب واشرھا  مدول. جلوگیری کنند
ھای  توانند از سازندگان لوله یم کهھستند  پالستیکی ھایی حلقه (shim)واشرھا . فشرده شوند

صورت موازی بریده  که باید عاری از پلیسه باشد و به( PVCتحت فشار خریداری شوند، و یا از 
 . ساخته شوند) درستی کار کند شود تا بتواند به

 



  ننده چقدر باید باشد؟        پمپ تمیزک اندازه ١٧-٣- ۵

(How Should the Cleaning Pump be Sized?)  

 8را برای ھر لوله تحت فشار  gpm 45ننده باید طوری باشد که بتواند جریان تمیزک پمپاندازه 
. )ببینید را ١٣-٢- ۴-٢بخش (تمیز کند  psi 60 تا 50را با فشار کمتر از  اینچی تأمین نماید و آن

را برای یک لوله تحت   ، این پمپ باید محلول تمیزکننده 6-8:4در مورد یک آرایه  مثال، عنوان به
برای ھر لوله تحت  gpm 45با در نظر گرفتن . اینچی، در یک زمان تأمین کند 8فشار حداکثر 

 . باشد gpm 360فشار، شدت جریان خروجی این پمپ باید 

 


