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مقدمه
دســتگاه تصفیــه آب صنعتــی و دریایــی بــرای بهــره بــرداری بهتــر از فرایندهــای صنعتــی کــه بــر
پایــه اســتفاده از آب تصفیــه شــده بــا دســتگاه هــای صنعتــی تصفیــه آب مــی باشــند اســتفاده
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
صنعتــی بــه روش اســمز معکــوس در ســایزهای مختلــف و بــرای آب هایــی بــا شــرایط خــاص،
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
تجهیــزات مختلــف ( بنــا بــه درخواســت مشــتری ) بــه همــراه پیــش فیلتراســیون و پــس
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:
اسم شرکت
پسته کاری حاج حسینی

شهر
انار

شرکت پانل صنعت

شیراز

شرکت درچین

کهنوج

شرکت کانسار خزر
بیمارستان امیدوار

گلستان
الر

مجموعه مرغداری نوید

رشت

کشت و صنعت رمضانی

بندرعباس

شرکت زرین بال

قم

شرکت خطیبان خزر

شرکت رنگرزی آنتیک
کشت و صنعت باقری

رشت

تهران

بستک

شرکت دانش سازه

قم

شرکت ققنوس

گیالن

شرکت وشمگیر گنبد

گنبد

شرکت مپتا

افغانستان

شرکت زالل نوش

قشم

کارخانه عرقیجات

تبریز

گلخانه رضوان

قم

شرکت کوهرنگ

رامهرمز
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سازمان جهاد کشاورزی
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اسمز معکوس

اســمز معکــوس فراینــدی اســت کــه در آن از فشــار
بــرای معکــوس نمــودن جریــان اســمزی آب از درون یــک غشــای
نیمهتــراوا اســتفاده میشــود .اگــر یــک غشــای نیمهتــراوا بیــن دو محلــول آب خالــص و آب
ناخالــص قــرار گیــرد آب بــه گونـهی طبیعــی و تحــت خاصیــت اســمزی از غلظــت پاییــن تــر بــه غلظــت
باالتــر جریــان مییابــد .ایــن پدیــده تــا هنگامــی کــه پتانســیلهای شــیمیایی دو طــرف برابــر گردنــد
ادامــه خواهــد یافــت .در حالــت تعــادل اختــاف فشــار بیــن دو طــرف غشــا برابــر اختــاف فشــار اســمزی
اســت .اگــر فشــاری برابــر بــا اختــاف فشــار اســمزی بــه محلــول غلیظتــر اعمــال گــردد جریــان آب
قطــع خواهــد شــد .در صورتیکــه فشــار اعمــال شــده بیشــتر از فشــار اســمزی باشــد ،جهــت جریــان
طبیعــی آب ،معکــوس خواهــد گردیــد.
در ایــن روش آب بــا فشــار از میــان غشــایی گذرانــده میشــود کــه نیتــرات و ســایر مــواد معدنــی را
فیلتــر میکنــد .نیــم تــا دو ســوم آب پشــت ایــن غشــا باقــی میمانــد کــه بــه عنــوان آب پســمانده
دور ریختــه میشــود .سیســتمهای اســمز معکــوس بــا کارایــی بــاال از فشــارهای در حــد یــک میلیــون
پاســکال اســتفاده میکننــد.
همچنیــن بهتریــن روش نمــک زدائــی از آبهــای لــب شــور اســتفاده از فراینــد اســمز معکــوس میباشــد،
زیــرا سیســتم پیچیــدهای نداشــته و راهبــری آن قابــل کنترلتــر از دیگــر روش ـها میباشــد و بــا توجــه
بــه توســعه روشــهای پیشــرفته تولیــد غشــاهای پلیمــری ،بهکارگیــری ایــن روش ،توجیــه بیشــتری دارد.
صنایــع امــروز بــرای تصفیــه آب مــورد اســتفاده در بخشــهای تولیــد بخــار و فرایند خود از سیســتم اســمز
معکــوس اســتفاده فراوانــی میبرنــد .اســاس کار ایــن دســتگاهها بــر عبــور مولکولهــای غیــر یونــی
مثــل آب از یــک غشــاء بــا روزنههــای بســیار ریــز بنــا شــده اســت .ایــن غشــاءها بــه صورتــی ســاخته
شــدهاند کــه ملکولهــای خنثــی را براحتــی از خــود عبــور میدهنــد .بــه همیــن دلیــل آب ورودی بــه
سیســتم ،کــه دارای امــاح مختلــف اســت بــه آب تقریب ـاً خالــص تبدیــل میگــردد .در سیســتم اســمز
معکــوس ،جریــان ورودی یــا خــوراک ( )Feedبــه دو جریــان آب تصفیــه شــده ( )Permeateو پســاب
غلیــظ ( )Rejectیــا ( )Brineتبدیــل میشــود.
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موارد کاربرد Ro

تهیه آب شرب از آب دریا
تهیه و تولید آب مصرفی در صنایع نفت ،گاز ،پتروشیمی و نیروگاهها
تهیــه و تامیــن آب فرایندهــای صنعتــی کارخانــه هــای فــوالد ،صنایــع
غذایی،لبنیــات ،نســاجی ،آرایشــی بهداشــتی ،رنــگ ســازی ،صنایــع الکترونیــک و …
تصفیه پیشرفته پساب های بهداشتی و صنعتی و بازیابی مجدد آن
تامين و توليد آب مناسب جهت مصارف کشاورزی ،گلخانهای و دام و طیور
تامين و توليد آب دستگاه هاي دياليز بيمارستان

اسمز معکوس  Double ROبرای مصارف آبهای خالص

بــا اســتفاده از ایــن پکیــج مــی تــوان آب بــا هدایــت الکتریکــی
بســیار پاییــن تولیــد نمــود
آب خالصــی کــه محصــول  Double ROاســت در صنایــع
داروســازی ،پزشــکی ،نیروگاهــی ،پتروشــیمی ،آبــکاری و
غیــره مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد
در ایــن سیســتم هــا مــی تــوان بــا هوشــمند ســازی
دســتگاه آب بــا  TDSهــای مختلــف را بــه طــور
اتوماتیــک در خروجــی بدســت آورد.

w w w.palayesh-ab.ir 6

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
 BW.ROبرای تصفیه آب های شهری تا TDS >3000ppm
 HBW.ROبرای تصفیه آب های لب شور TDS >15000ppm
 SW ROبرای تصفیه آب دریا TDS >45000ppm
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.
تمامــی دســتگاه هــا دارای پیــش تصفیــه کامــل ،اعــم از فیلتــر شــنی ،کربنــی و کارتریجــی
میباشــد .در صــورت نیــاز در شــرایط خــاص فیلترهــای رزینــی نیــز در طراحــی هــا گنجانــده
میشــود .شســت و شــوی اتوماتیــک غشــاها بــا بکارگیــری از سیســتم اتوماســیون جهــت
هوشــمند ســازی مــی توانــد تاثیــر قابــل توجهــی را در مــدت زمــان عمــر مفیــد آنهــا و بــه
تعویــق انداختــن شســت و شــوی دوره ای بــا مــواد شــیمیایی داشــته باشــد .ایــن واحــد نیــز
جــزو پارامترهــای طراحــی سیســتم هاســت.
پمــپ فشــار قــوی دارای شــفت و پوســته از جنــس اســتنلس اســتیل  316بــوده و عمدتــا موتــور
الکتریکــی آن بــا اســتاندارهای IECکالس متناســب انتخــاب مــی شــود .مخــازن تحــت فشــار
اغلــب از جنــس  FRPتعبیــه مــی گــردد مگــر در شــرایط خــاص بنــا بــه درخواســت مشــتری،
تشــخیص کارشناســان مــی تــوان از مخــازن اســتنلس اســتیل  316نیــز اســتفاده کــرد.

palayesh ab .co

قطعات صنعتی
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فیلتر کارتریج

هوزینگ

شیر فیلتر شنی

فلومتر

مانومتر

فولوتر سوییچ

شیر برقی

پمپ طبقاتی

پرشر سوییچ

پایه هوزینگ

پمپ تزریق

نازل آب پخش کن
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پرشر وسل

ممبران

مخازن FRP

سختی گیر
ميــزان كلســيم و منيزيــم موجــود در آب كــه بــه ســختي موســوم
اســت باعــث ايجــاد رســوبات چســبنده اي در جــدار لولــه هــا
و ديــگ هــاي بخــار و ديگــر ســطوح تمــاس آب در دســتگاه
هــاي صنعتــي مــي شــود و در نتيجــه ايــن فرســودگي
عــاوه بــر اتــاف انــرژي ،هزينــه هــاي ســنگيني را بــه
صنايــع تحميــل مــي نمايــد.
ســختي آب عمومــاً ناشــي از يــون هــاي كلســيم و
منيزيــم در آب مــي باشــد و در صنايــع غذايــي موجــب
تغييــر طعــم و افــت كيفيــت محصــول مــي شــوند.
رايــج تريــن روش بــراي حــذف ايــن نــوع نمــك هــا
اســتفاده از ســختي گيرهــاي رزينــي ( بــا رزيــن
كاتيونــي) مــي باشــد.
عبــور آب ســخت از بســتر رزيــن باعــث تبادل
يــون مابيــن آب و رزيــن مــي شــود .رزيــن
هــا يــون منيزيــم و كلســيم را بــا يــون
ســديم تعويــض كــرده و آب ســخت را بــه
آب نــرم تبديــل مــي كننــد.
بــا عبــور آب از بســتر رزينــي  ،پــس از
گــذر زمانــي در حــدود مثــ ً
ا يــك هفتــه ،
رزيــن خاصيــت خــود را از دســت مــي دهــد
و اصطالحــاً اشــباع مــي شــود و ديگــر توانايــي
تعويــض يونــي را نــدارد .بنابرايــن بايــد رزيــن را بــه
صــورت دوره اي احيــا نمــود كــه ايــن عمــل توســط آب نمــك صــورت مــي پذيــرد .بــه هميــن
علــت در كنــار ســختي گيرهــا يــك مخــزن آب نمــك نيــز وجــود دارد .در صــورت مراقبــت از
دســتگاه ســختي گيــر  ،احيــا بــه موقــع ،عــدم تمــاس رزيــن بــا گل و الي  ،روغــن و گريــس
و كلــر ،رزيــن هــا مــي تواننــد  3تــا  5ســال عمــر كننــد.
دو جزء اصلي از اجزاي ذكر شده در باال ستون تبادل يوني و شير كنترل هستند.
درحــال حاضــر بهتريــن ســتون هــاي تبــادل يونــي از جنــس  FRPهســتند كــه مقــاوم در
برابــر خوردگــي انــد .همچنيــن در ميــان شــيرهاي كنتــرل  ،شــيرهاي تمــام اتوماتيــك در
قيــاس بــا ســاير انــواع شــيرها قابليــت هــاي بســياري دارنــد.

s h -a b .i r 8

palayesh ab .co

w w w .p a la y e

palayesh ab .co

ايــن شــير هــا قابليــت قــرار دادن دســتگاه در  5وضعيــت
را دارا هســتند :
 .1سيكل سرويس يا بهره برداري ()In Serve
 .2سيكل شستشوي معكوس ()Back Wash
 .3سيكل احيا ()Regeneration
 .4سيكل پركن منبع نمك ()Brine Refill
 .5سيكل شستشوي سريع ()Fast Rinse

ايــن شــيرها داراي اســتحكام بــاال ،وزن كــم و كاربــري راحتــي
هســتند و در ضمــن طــول عمــر بااليــي دارنــد و فشــار هــاي
بــاال را تحمــل مــي كننــد.
ايــن شــيرها داراي نمايشــگر ديجيتــال و قابــل برنامــه ريــزي
هســتند و حتــي پــس از قطــع جريــان بــرق نيــز برنامــه را
در حافظــه نگــه مــي دارنــد.
مراحل شستشوي ماشين

 .1شستشوي معكوس
ّآب خــام از زيــر دســتگاه وارد تانــك ســختي
گيــر شــده و ضمــن ايجــاد انبســاط اليــه
رزيــن باعــث خــروج ذرات معلــق از
قســمت فوقانــي خــارج و از طريــق خــط
فاضــاب تخليــه مــي شــود.
 .2مكش آب نمك
آب نمــك در ايــن مرحلــه توســط انژكتــور بــه
داخــل دســتگاه كشــيده و عمــل تبــادل يونــي
انجــام مــي گيــرد.
 .3آبكشي دستگاه
جهــت از بيــن بــردن آب نمــك اضافــي داخــل دســتگاه بــه طــور
كامــل شستشــو داده مــي شــود .در ايــن مرحلــه آب خــام از بــاالي
دســتگاه وارد شــده و از زيــر بــه فاضــاب راه مــي يابــد.
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سیستم UV
در ایــن سیســتم هــا آب وارد محفظــه اصلــی دســتگاه از جنــس  SSمــی شــود و مابیــن ایــن
محفظــه و یــک جــداره داخلــی از جنــس کوارتــز جریــان مــی یابــد .المــپ  UVدرون محفظــه
کوارتــز قــرار دارد و در تمــاس بــا آب نیســت بــه ایــده آل تریــن حالــت بــرای عملکــرد المــپ
مــی باشــد .عمــر المــپ  7500ســاعت 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  1000مترمکعــب کــه بایــد حجــم
زیــادی از آب در حــال گــردش و ضدعفونــی شــدن باشــد بســیار مناســب اســت.
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مزایای استفاده از سیستم UV
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  PHاز  6تا 5.8
نصب در مسیر لوله آب
سرویس و نگهداری ساده دستگاه
ضد عفونی آب با تزریق ازن
امروزه استفاده از ازن برای ضدعفونی هوا ،آب و
فاضالب كاربردهای بسیار وسیعی پیدا كرده است.
ازن به عنوان یك گاز ضدعفونی كننده دارای
قدرت اكسید كنندگی بسیار باالتری نسبت به سایر
مواد شیمیایی می باشد كه در عین قوی تر بودن
هیچگونه محصول جانبی مضری تولید نمی كند .ازن
امروزه در صنایع مختلفی كاربرد دارد .ضدعفونی آب
استخر ،ضد عفونی آب بسته بندی ،پرورش ماهی،
برج های خنك كن و بسیاری كاربردهای دیگر از این
موارد می باشد.
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