


مقدمه
دســتگاه تصفیــه آب صنعتــی و دریایــی بــرای بهــره بــرداری بهتــر از فرایندهــای صنعتــی کــه بــر 
ــا دســتگاه هــای صنعتــی تصفیــه آب مــی باشــند اســتفاده  پایــه اســتفاده از آب تصفیــه شــده ب

مــی شــود.

دستگاه های تصفیه آب صنعتی و دریایی اسمز معکوس
شــرکت پاالیــش آب بــه عنــوان تولیــد کننــده دســتگاه هــای تصفیــه آب اســتاندارد و بــا کیفیــت 
ــا شــرایط خــاص،  ــرای آب هایــی ب ــه روش اســمز معکــوس در ســایزهای مختلــف و ب صنعتــی ب

آبــی بــا کیفیــت بــاال در اختیــار مشــتریان خــود مــی گــذارد. 
شــرکت پاالیــش آب دســتگاه هــای تصفیــه آب صنعتــی را بــرای آب هــای لــب شــور و آب دریــا 

و آب هــای دارای رســوب گــچ، آهــک، آهــن و... بــه مشــتریان خــود ارائــه مــی دهــد. 
ایــن شــرکت دارای تجربــه در زمینــه ســاخت، نصــب و بهــره بــرداری و مشــاوره سیســتم هــای 
صنعتــی تصفیــه آب بــه روش اســمز معکــوس مــی باشــد. شــرکت پاالیــش آب  قــادر بــه اجــرای 
پــروژه هــای اجرایــی بنــا بــه درخواســت مشــتری، در ظرفیــت هــای مختلــف و بــا بــه کارگیــری 
ــس  ــیون و پ ــش فیلتراس ــراه پی ــه هم ــتری ( ب ــت مش ــه درخواس ــا ب ــف ) بن ــزات مختل تجهی

فیلتراســیون مــی باشــد. 
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شرکت فنی مهندسی پاالیش آب
شــرکت پاالیــش آب بــه عنــوان یکــی از پیشــگامان صنعــت تصفیــه آب همیشــه 
ســعی در ارائــه بهتریــن و جدیدتریــن محصــوالت بــا بهتریــن خدمــات را دارد بــا 
ســپاس از حســن انتخــاب شــما بخشــی از فعالیــت هــای شــرکت فنــی مهندســی 

پاالیــش آب بــه شــرح ذیــل اســت:

شهراسم شرکت
انارپسته کاری حاج حسینی

گلستانشرکت کانسار خزر
شیرازشرکت پانل صنعت
الربیمارستان امیدوار
کهنوجشرکت درچین

رشتمجموعه مرغداری نوید
رشتشرکت خطیبان خزر

بندرعباسکشت و صنعت رمضانی
تهرانشرکت رنگرزی آنتیک

قمشرکت زرین بال
بستککشت و صنعت باقری

یزدسازمان جهاد کشاورزی
گیالنشرکت ققنوس

قمشرکت دانش سازه
گنبدشرکت وشمگیر گنبد

قشمشرکت زالل نوش
افغانستانشرکت مپتا

تبریزکارخانه عرقیجات
رامهرمزشرکت کوهرنگ
قمگلخانه رضوان
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اسمز معکوس
ــار  ــه در آن از فش ــت ک ــدی اس ــوس فراین ــمز معک اس

بــرای معکــوس نمــودن جریــان اســمزی آب از درون یــک غشــای 
نیمه تــراوا اســتفاده می شــود. اگــر یــک غشــای نیمه تــراوا بیــن دو محلــول آب خالــص و آب 

ناخالــص قــرار گیــرد آب بــه گونــه ی طبیعــی و تحــت خاصیــت اســمزی از غلظــت پاییــن تــر بــه غلظــت 
ــد  ــر گردن ــا هنگامــی کــه پتانســیل های شــیمیایی دو طــرف براب ــد. ایــن پدیــده ت باالتــر جریــان می یاب
ادامــه خواهــد یافــت. در حالــت تعــادل اختــالف فشــار بیــن دو طــرف غشــا برابــر اختــالف فشــار اســمزی 
ــان آب  ــر اعمــال گــردد جری ــول غلیظ ت ــه محل ــا اختــالف فشــار اســمزی ب ــر ب اســت. اگــر فشــاری براب
ــان  قطــع خواهــد شــد. در صورتیکــه فشــار اعمــال شــده بیشــتر از فشــار اســمزی باشــد، جهــت جری

ــد. طبیعــی آب، معکــوس خواهــد گردی
ــی را  ــواد معدن ــایر م ــرات و س ــه نیت ــده می شــود ک ــان غشــایی گذران ــا فشــار از می ــن روش آب ب در ای
ــوان آب پســمانده  ــه عن ــه ب ــد ک ــی می مان ــا باق ــن غش ــوم آب پشــت ای ــا دو س ــم ت ــد. نی ــر می کن فیلت
ــا کارایــی بــاال از فشــارهای در حــد یــک میلیــون  دور ریختــه می شــود. سیســتم های اســمز معکــوس ب

ــد. ــتفاده می کنن ــکال اس پاس
همچنیــن بهتریــن روش نمــک زدائــی از آبهــای لــب شــور اســتفاده از فراینــد اســمز معکــوس می باشــد، 
ــا توجــه  زیــرا سیســتم پیچیــده ای نداشــته و راهبــری آن قابــل کنترل تــر از دیگــر روشــه ا می باشــد و ب
بــه توســعه روشــهای پیشــرفته تولیــد غشــاهای پلیمــری، به کارگیــری ایــن روش، توجیــه بیشــتری دارد.

صنایــع امــروز بــرای تصفیــه آب مــورد اســتفاده در بخشــهای تولیــد بخــار و فرایند خود از سیســتم اســمز 
ــی  ــر یون ــای غی ــور مولکول ه ــر عب ــتگاهها ب ــن دس ــاس کار ای ــد. اس ــی می برن ــتفاده فراوان ــوس اس معک
مثــل آب از یــک غشــاء بــا روزنه هــای بســیار ریــز بنــا شــده اســت. ایــن غشــاءها بــه صورتــی ســاخته 
ــه  ــه همیــن دلیــل آب ورودی ب ــد. ب ــور می دهن شــده اند کــه ملکولهــای خنثــی را براحتــی از خــود عب
سیســتم، کــه دارای امــالح مختلــف اســت بــه آب تقریبــاً خالــص تبدیــل می گــردد. در سیســتم اســمز 
معکــوس، جریــان ورودی یــا خــوراک )Feed( بــه دو جریــان آب تصفیــه شــده )Permeate( و پســاب 

ــل می شــود. ــا )Brine( تبدی ــظ )Reject( ی غلی
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Ro موارد کاربرد
 تهیه آب شرب از آب دریا

 تهیه و تولید آب مصرفی در صنایع نفت ،گاز ،پتروشیمی و نیروگاهها
فــوالد، صنایــع  کارخانــه هــای  فرایندهــای صنعتــی  تامیــن آب  و  تهیــه   
غذایی،لبنیــات، نســاجی، آرایشــی بهداشــتی ،رنــگ ســازی، صنایــع الکترونیــک و …

 تصفیه پیشرفته پساب های بهداشتی و صنعتی و بازیابی مجدد آن
 تامین و تولید آب مناسب جهت مصارف کشاورزی، گلخانه ای و دام و طیور

 تامین و تولید آب دستگاه هاي دیالیز بیمارستان

اسمز معکوس Double RO برای مصارف آبهای خالص
ــت الکتریکــی  ــا هدای ــوان آب ب ــج مــی ت ــن پکی ــا اســتفاده از ای ب

ــد نمــود بســیار پاییــن تولی
ــع  آب خالصــی کــه محصــول Double RO اســت در صنای

ــکاری و  ــیمی، آب ــی، پتروش ــکی، نیروگاه ــازی، پزش داروس
ــرار مــی گیــرد غیــره مــورد اســتفاده ق

ــا هوشــمند ســازی  ــوان ب در ایــن سیســتم هــا مــی ت
ــور  ــه ط ــف را ب ــای مختل ــا TDS ه ــتگاه آب ب دس

اتوماتیــک در خروجــی بدســت آورد.

 www.palayesh-ab. ir5

palayesh ab .co



معرفی خانواده های اسمز معکوس
شــرکت پاالیــش آب ســه واحــد از خانــواده هــای اســمز معکــوس را در ظرفیــت هــای مختلــف 

بــرای کاربردهــای متفــاوت معرفــی مــی کنــد
>3000ppm برای تصفیه آب های شهری تا BW.RO

>15000ppm برای تصفیه آب های لب شور HBW.RO
>45000ppm برای تصفیه آب دریا SW RO

دســتگاه هــای اســمز معکــوس تولیــد ایــن شــرکت در قالــب پکیــج بــوده و تمامــی اجــزای آن 
بــر روی یــک شاســی تعبیــه گردیــده کــه موجــب نصــب آســان و اشــغال حجــم کمــی از فضــا 

اســت. جنــس شاســی بنــا بــه شــرایط محیطــی و متناســب بــا آن در نظــر گرفتــه مــی شــود.
ــی و کارتریجــی  ــنی، کربن ــر ش ــم از فیلت ــل، اع ــه کام ــش تصفی ــا دارای پی ــتگاه ه ــی دس تمام
می باشــد. در صــورت نیــاز در شــرایط خــاص فیلترهــای رزینــی نیــز در طراحــی هــا گنجانــده 
ــت  ــیون جه ــتم اتوماس ــری از سیس ــا بکارگی ــاها ب ــک غش ــوی اتوماتی ــت و ش ــود. شس می ش
ــه  ــا و ب ــد آنه ــر مفی ــان عم ــدت زم ــی را در م ــل توجه ــر قاب ــد تاثی ــی توان هوشــمند ســازی م
ــن واحــد نیــز  ــا مــواد شــیمیایی داشــته باشــد. ای ــق انداختــن شســت و شــوی دوره ای ب تعوی

ــای طراحــی سیســتم هاســت. جــزو پارامتره
پمــپ فشــار قــوی دارای شــفت و پوســته از جنــس اســتنلس اســتیل 316 بــوده و عمدتــا موتــور 
ــا اســتاندارهای IECکالس متناســب انتخــاب مــی شــود. مخــازن تحــت فشــار  الکتریکــی آن ب
اغلــب از جنــس FRP تعبیــه مــی گــردد مگــر در شــرایط خــاص بنــا بــه درخواســت مشــتری، 

تشــخیص کارشناســان مــی تــوان از مخــازن اســتنلس اســتیل 316 نیــز اســتفاده کــرد.

TDS
TDS

TDS
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قطعات صنعتی

مخازن FRPممبرانپرشر وسل

فیلتر کارتریج

فلومتر

شیر برقی

پایه هوزینگ

هوزینگ

مانومتر

پمپ طبقاتی

پمپ تزریق

شیر فیلتر شنی

فولوتر سوییچ

پرشر سوییچ

نازل آب پخش کن
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 سختی گیر
میــزان کلســیم و منیزیــم موجــود در آب کــه بــه ســختي موســوم 

اســت باعــث ایجــاد رســوبات چســبنده اي در جــدار لولــه هــا 
و دیــگ هــاي بخــار و دیگــر ســطوح تمــاس آب در دســتگاه 

ــودگي  ــن فرس ــه ای ــود و در نتیج ــي ش ــي م ــاي صنعت ه
ــه  ــر اتــالف انــرژي، هزینــه هــاي ســنگیني را ب عــالوه ب

صنایــع تحمیــل مــي نمایــد.
ســختي آب عمومــاً ناشــي از یــون هــاي کلســیم و 
ــي موجــب  ــع غذای ــي باشــد و در صنای ــم در آب م منیزی

ــوند.  ــي ش ــول م ــت محص ــت کیفی ــم و اف ــر طع تغیی
رایــج تریــن روش بــراي حــذف ایــن نــوع نمــک هــا 

ــن  ــا رزی ــي ) ب ــاي رزین ــتفاده از ســختي گیره اس
ــد. ــي باش ــي( م کاتیون

عبــور آب ســخت از بســتر رزیــن باعــث تبادل 
یــون مابیــن آب و رزیــن مــي شــود. رزیــن 

ــون  ــا ی ــیم را ب ــم و کلس ــون منیزی ــا ی ه
ســدیم تعویــض کــرده و آب ســخت را بــه 

ــل مــي کننــد. ــرم تبدی آب ن
از  ، پــس  از بســتر رزینــي  بــا عبــور آب 

گــذر زمانــي در حــدود مثــاًل یــک هفتــه ، 
رزیــن خاصیــت خــود را از دســت مــي دهــد 

و اصطالحــاً اشــباع مــي شــود و دیگــر توانایــي 
ــه  ــن را ب ــد رزی ــن بای ــدارد. بنابرای ــي را ن ــض یون تعوی

صــورت دوره اي احیــا نمــود کــه ایــن عمــل توســط آب نمــک صــورت مــي پذیــرد. بــه همیــن 
علــت در کنــار ســختي گیرهــا یــک مخــزن آب نمــک نیــز وجــود دارد. در صــورت مراقبــت از 
دســتگاه ســختي گیــر ، احیــا بــه موقــع، عــدم تمــاس رزیــن بــا گل و الي ، روغــن و گریــس 

ــد. ــر کنن ــال عم ــا 5 س ــد 3 ت ــي توانن ــا م ــن ه ــر، رزی و کل
دو جزء اصلي از اجزاي ذکر شده در باال ستون تبادل یوني و شیر کنترل هستند.

ــي از جنــس FRP هســتند کــه مقــاوم در  درحــال حاضــر بهتریــن ســتون هــاي تبــادل یون
ــرل ، شــیرهاي تمــام اتوماتیــک در  ــان شــیرهاي کنت ــد. همچنیــن در می ــر خوردگــي ان براب

ــد. ــواع شــیرها قابلیــت هــاي بســیاري دارن ــا ســایر ان قیــاس ب
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ایــن شــیر هــا قابلیــت قــرار دادن دســتگاه در 5 وضعیــت 
ــتند : را دارا هس

)In Serve( 1. سیکل سرویس یا بهره برداري
)Back Wash( 2. سیکل شستشوي معکوس

)Regeneration( 3. سیکل احیا
)Brine Refill( 4. سیکل پرکن منبع نمك
)Fast Rinse( 5. سیکل شستشوي سریع

ایــن شــیرها داراي اســتحکام بــاال، وزن کــم و کاربــري راحتــي 
ــد و فشــار هــاي  هســتند و در ضمــن طــول عمــر باالیــي دارن

بــاال را تحمــل مــي کننــد.
ــزي  ــه ری ــل برنام ــال و قاب ــگر دیجیت ــیرها داراي نمایش ــن ش ای

هســتند و حتــي پــس از قطــع جریــان بــرق نیــز برنامــه را 
در حافظــه نگــه مــي دارنــد.

مراحل شستشوي ماشین
1. شستشوي معکوس

ّآب خــام از زیــر دســتگاه وارد تانــک ســختي 
ــه  گیــر شــده و ضمــن ایجــاد انبســاط الی
از  معلــق  ذرات  خــروج  باعــث  رزیــن 
ــط  ــق خ ــارج و از طری ــي خ ــمت فوقان قس

ــود. ــي ش ــه م ــالب تخلی فاض
2. مکش آب نمك

ــه  ــور ب ــط انژکت ــه توس ــن مرحل ــک در ای آب نم
داخــل دســتگاه کشــیده و عمــل تبــادل یونــي 

ــرد. ــي گی ــام م انج
3. آبکشي دستگاه

ــه طــور  ــي داخــل دســتگاه ب ــردن آب نمــک اضاف ــن ب ــت از بی جه
کامــل شستشــو داده مــي شــود. در ایــن مرحلــه آب خــام از بــاالي 

ــد. ــه  فاضــالب راه مــي یاب ــر ب دســتگاه وارد شــده و از زی
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ضد عفونی آب با تزریق ازن
امروزه استفاده از ازن برای ضدعفونی هوا، آب و 

فاضالب کاربردهای بسیار وسیعی پیدا کرده است. 
ازن به عنوان یک گاز ضدعفونی کننده دارای 

قدرت اکسید کنندگی بسیار باالتری نسبت به سایر 
مواد شیمیایی می باشد که در عین قوی تر بودن 

هیچگونه محصول جانبی مضری تولید نمی کند. ازن 
امروزه در صنایع مختلفی کاربرد دارد. ضدعفونی آب 

استخر، ضد عفونی آب بسته بندی، پرورش ماهی، 
برج های خنک کن و بسیاری کاربردهای دیگر از این 

موارد می باشد. 

UV سیستم
در ایــن سیســتم هــا آب وارد محفظــه اصلــی دســتگاه از جنــس SS مــی شــود و مابیــن ایــن 
محفظــه و یــک جــداره داخلــی از جنــس کوارتــز جریــان مــی یابــد. المــپ UV درون محفظــه 
کوارتــز قــرار دارد و در تمــاس بــا آب نیســت بــه ایــده آل تریــن حالــت بــرای عملکــرد المــپ 
مــی باشــد. عمــر المــپ 7500 ســاعت مــی باشــد و در ایــن زمــان بــا تولیــد دوز بــاالی اشــعه 

بــه طــور کامــل میکروارگانیســم هــا را از بیــن مــی بــرد. 
ایــن سیســتم بــرای اســتخرهای بــزرگ بــا حجــم بــاالی 1000 مترمکعــب کــه بایــد حجــم 

زیــادی از آب در حــال گــردش و ضدعفونــی شــدن باشــد بســیار مناســب اســت.

UV مزایای استفاده از سیستم
  از بین بردن تمامی میکروارگانیسم های بیماریزا و مقاوم نسبت به کلر تا %99

   ضدعفونی شدن آب در همان لحظه تابش اشعه
   عدم تغییر یافتن خواص شیمیایی و فیزیکی آب
   ضدعفونی کردن آب در محدوده PH از 6 تا 5.8

   نصب در مسیر لوله آب
   سرویس و نگهداری ساده دستگاه
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حضور در نمایشگاه ها
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