KAVIAN

شرکت تجهیزات و فناوری کاویان

درباره کاویان
شرکت تجهیزات و فناوری کاویان در سال  7711تحت عنوان قالب سازی پارس با مجوز وزارت صنایع و معادن تاسیس
و در سال  7711با تغییر نام به شرکت تجهیزات و فناوری کاویان در زمینه ﻃراﺣﯽ ،تولید  ،نﺼب و راه اندازی و پﺸﺘیﺒانﯽ
فنﯽ تجهیزات در ﺣوزه صنعت آب و فاﺿﻼب فعالیت داشﺘه و یﮑﯽ از شرکتﻫای معﺘﺒر در زمینه ﻃراﺣﯽ و ساﺧت
دسﺘﮕاهﻫای آب شیریﻦ کﻦ به روش ﻫای اسﻤز معﮑوس ( )ROو تقطیر چند مرﺣله ای ( )MEDمﯽ باشد.
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KAVIAN
مقدمه
اگر چه بیش از  17درصد از سطح کره ی زمیﻦ با آب پوشیده شده است ولﯽ از ایﻦ میزان ،کﻤﺘر از  7درصد شیییرییﻦ و
قابل اسﺘفاده مﯽ باشد .منابع آب ﻫای شیریﻦ و سفره ﻫای آب ﻫای زیر زمینﯽ در جهان به دلیل افزایش جﻤیعیییت ،رشید
صنعت ،آلودگﯽ ﻫای زیست محیطﯽ و آزادسازی و نﺸت فاﺿﻼب ﻫا به شدت در معرض کاﻫش و آلودگﯽ قرار دارند.
ﻫم اکنون در اکثر کﺸورﻫای جهان و در چند سال آینده کلیه ی کﺸور ﻫا دچار معضل کﻤﺒود آب شیریﻦ و قابیل شیرب

ﺧواﻫند بود.امروزه در بسیاری از کﺸور ﻫای جهان آب شرب به راﺣﺘﯽ و با سیسﺘم لوله کﺸﯽ در اﺧﺘیار مردم نﻤﯽ باشد و
مردم باید آب آشامیدنﯽ را با صرف ﻫزینه ﻫای زیاد ﺧریداری کنند و در نﺘیجه رابطه ی مسﺘقیﻤﯽ بیﻦ میزان تقاﺿای آب
و مقدار در دسﺘرس آن وجود ندارد.
برنامه جهانﯽ آب ) )WWPتخﻤیﻦ زده است تا سال  0777فقط  07درصد میزان تقاﺿای آب برای مﺼرف  ،در دسﺘیرس
ﺧواﻫد بود و با پایان قرن ﺣاﺿر  07درصد جﻤعیت جهان در مناﻃقﯽ با تنش آبﯽ زندگﯽ ﺧواﻫند کرد .از ایﻦ رو تﺼیفیییه
پساب ﻫا جهت جلوگیری از آلوده نﻤودن محیط زیست و منابع آبﯽ و ﻫﻤچنیﻦ توسعه و ایجاد تاسیسات جهیت شیییرییﻦ
سازی آب ﻫا ﺣائز اﻫﻤیت مﯽ باشد در ایﻦ ﺧﺼوص اسﺘفاده از آب دریا به عنوان منﺒعﯽ از تامیﻦ آب شییرییﻦ میییﺘیوانید
بهﺘریﻦ پاسخ به افزایش ایﻦ کﻤﺒود آب باشد.
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کلیات
شیریﻦ سازی آب فرایندی است که در نﺘیجه آن ،مقدار نﻤک و امﻼح معدنﯽ موجود در آب تا ﺣد اسﺘاندارد کاﻫش
مﯽ یابد ،به ﻃوری که برای مﺼارف آشامیدنﯽ یا کﺸاورزی مناسب باشد .برای شیریﻦ کردن آبﻫای شور و جداسازی
نﻤک از آن روشﻫای مخﺘلفﯽ توسعه پیدا کرده است.کارایﯽ ﻫرکدام از ایﻦ فرایندﻫا وابسﺘه به غلظت نﻤک یا امﻼح
موجود در آب اولیه و ﻫﻤچنیﻦ ارزش آب تولیدی است .تﻤامﯽ فرایندﻫای شیریﻦ سازی آب ،نیاز به انرژی دارند که ایﻦ
انرژی مﯽتواند به صورت گرمایﯽ ،مﮑانیﮑﯽ یا الﮑﺘریﮑﯽ تامیﻦ شود.

انواع فناوریهای شیرین سازی آب


حرارتی (فرآیندهای تغییر فاز)



غشایی ( فرآیند های بدون تغییر فاز)
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شیرین سازی آب به روش حرارتی
یﮑﯽ از معﻤولﺘریﻦ روشﻫای شیریﻦ سازی آب ،تقطیر با اسﺘفاده از انرژی گرمایﯽ است .در ایﻦ روش ابیﺘیدا آب بیا
اسﺘفاده از ﺣرارت به جوش آمده و سپس تﺒخیر مﯽشود .در مرﺣله بعد با کاﻫش دما مﯽتوان به آب ﺧالص دست پیییدا
کرد .ایﻦ روش نسﺒت به فرایندﻫای غﺸایﯽ کارایﯽ بیﺸﺘری دارد و ﻫﻤچنیﻦ آب تولید شده از کیفیت باالتری برﺧیوردار
است.یﮑﯽ از مهﻤﺘریﻦ چالشﻫای اسﺘفاده از روشﻫای ﺣرارتﯽ ،مقدار انرژی ﺣرارتﯽ مﺼرف شده است .اسﺘفاده از ایﻦ
فناوری زمانﯽ بﺼرفه است که دسﺘرسﯽ به انرژی ﺣرارتﯽ وجود داشﺘه باشد .ایﻦ معضل باعث شیده اییﻦ فینیاوری در
کﺸورﻫایﯽ مورد توجه قرار گیردکه اﺣداث ایسﺘﮕاه شیریﻦ سازی آب در کنار نیروگاهﻫای ﺣرارتﯽ امﮑان پذیر باشد.
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 MEDتقطیر چند مرحله ای
ایﻦ روش از چند سلول مﺘوالﯽ تﺸﮑیل مﯽشود که میزان فﺸار و دما در آنﻫا از سلول اول تا سلول آﺧر کاﻫش میﯽییابید.
ﻫر سلول شامل یک دسﺘه لوله افقﯽ است که آب دریا بر روی آنﻫا پاشیده شده و به واسطه نیروی گرانش به سﻤت پاییﻦ
ﺣرکت مﯽکند.بخار گرم کننده به داﺧل لوله ﻫا فرسﺘاده مﯽ شود .ﻫﻤزمان با سرد شدن جداره ی ﺧارجﯽ لوله ﻫا تیوسیط
آب دریا ،بخار آب از ﻃریق پدیده ی میعان به آب شیریﻦ تﺒدیل شده و داﺧل لوله ﻫا جریان مﯽ یابد  .گرمای آزاد شیده
در فرآیند میعان قسﻤت ﺧارجﯽ لوله ﻫا را گرم کرده و باعث تﺒخیر بخﺸﯽ از آن

مﯽ شود.بخار شﮑل گرفﺘیه از آب

دریا نسﺒت به بخار گرم کننده دمای پاییﻦ تری دارد .اما ﻫﻤچنان مﯽ توان از آن به عنوان سیال عامل در سلول بیعیدی تیا
جایﯽ که فرایند فوق تﮑرار مﯽ شود ،اسﺘفاده کرد .در آﺧریﻦ سلول ،بخار تولید شده داﺧل یک مﺒدل پیوسیﺘیه و لیولیه
مﺘداول که توسط آب دریا ﺧنک مﯽ گردد ،تﺒدیل به مایع مﯽ شود .در ﺧروجﯽ کندانسور مقداری از آب درییای گیرم
شده ،به عنوان آب تغذیه فرایند بﮑار گرفﺘه شده و مابقﯽ آن به دریا باز گردانده مﯽ شود .شور آب وآب شیریﻦ از ﻫیر
سلول جﻤع آوری شده و تا رسیدن به سلول
آﺧر بهم مﯽ پیوندند تا تیوسیط پیﻤی

بیه

مخزن مربوﻃه منﺘقل شوند.
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ﻫر چه دمای آب شور ورودی بیﺸﺘر بوده و به دمای جوش آب نزدیﮑﺘر باشد ،تعداد مراﺣل مﯽتواند کﻤﺘر باشد.
از ﻃرفﯽ ﻫر چه تعداد مراﺣل افزایش یابد ،نسﺒت آب شیریﻦ تولیدی به بخار مﺼرفﯽ ،بازده ﺣرارتﯽ بیﺸﺘری ﺧواﻫد
داشت .الﺒﺘه باید به ایﻦ نﮑﺘه ﻫم توجه داشت که افزایش تعداد مراﺣل باعث افزایش میزان سرمایه گذاری اولیه نیز
مﯽشود.
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فرآیند تقطیر چند مرحله ای
یک تﺒخیر کننده به ﻃور کلﯽ دارای دو بخش تﺒخیرکننده و میعانکننده (کندانسور) است .ﺣرارت تولید شده توسط گاز
یا برق و بخار درون لوله ،آب شور ورودی را تﺒخیر کرده و با انﺘقال دادن انرژی گرمایﯽ مناسب به آب ،میعان مﯽگیردد.
یک فیلﺘر برای ﺣذف قطرات آب در مسیر بخار نﺼب مﯽشود .بخار تولیدی ،جﻤع آوری شده و به کنیدانسیور میﯽرود.
آب دریا به عنوان ﺧنک کننده مورد اسﺘفاده قرار مﯽگیرد .ایﻦ کار به پیش گرمایش آب ورودی نیز کﻤک میﯽ کینید.
مقداری از ایﻦ آب ورودی ،از سیسﺘم ﺧارج شده و بخﺸﯽ از آن به عنوان منﺒع تغذیه اولیه وارد سیسﺘیم میﯽگیردد .آب
شور تولیدی نیز به دریا باز مﯽگردد .برای داشﺘﻦ بازده مناسب باید از چند الﻤان اسﺘفاده نﻤود زیرا اسﺘفاده از یک الیﻤیان
اقﺘﺼادی نیست و اتﻼف ﺣرارت زیادی را به ﻫﻤراه دارد.
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پارامتر های طراحی فرآیند تقطیرچند مرحله ایی
جریان بخار
در ایﻦ روش مﯽتوان از بخار با فﺸار کم ،مﺘوسط و زیاد اسﺘفاده نﻤود.

بخار اصلی
بخار تولید شده در بویلر ،با مﺸخﺼهﻫای ترمودینامیﮑﯽ تعییﻦ شده ،وارد ترموکﻤپرسور مﯽشود .ترموکﻤپروسور با مﮑش
بخﺸﯽ از بخار تولیدی در الﻤان آﺧر و مخلوط کردن آن با بخار اصلﯽ ،موجب افزایش راندمان ﺣرارتﯽ بخار مﯽشود.
بخار پس از ایﻦ مرﺣله وارد دسﺘه لولهﻫای اولیﻦ الﻤان مﯽشود.
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بخار انژکتور
گازﻫای غیرقابل چﮕالش مانند ﻫوا ،گازکربنیک و سایر گازﻫای محلول در آب دریا نیز در الﻤان وجود دارند که قابلیت
میعان شدن را ندارند و موجب افزایش فﺸار محفظه و در نﺘیجه افزایش نقطهی جوش آب مﯽشوند .انژکﺘورﻫا بیا ﺧیارج
کردن بخﺸﯽ از ایﻦ گازﻫا از محفظه به کاﻫش فﺸار و افزایش راندمان کﻤک مﯽکنند.

جریان آب ورودی
آب دریا برای پیش تﺼفیه ابﺘدا از یک فیلﺘر عﺒور مﯽکند تا ذرات معلق آن گرفﺘه شود .میﯽتیوان بیرای از بیییﻦ بیردن
میﮑروارگانیسم ﻫا و آلودگﯽ ﻫای میﮑروبﯽ از سیسﺘم تزریق ﻫوشﻤند کلر و یا دسﺘﮕاه ازن ژنراتور اسﺘفاده نﻤود .میقیدار
کلر باقیﻤانده موجود در آب باید ﺣدود  7.7الﯽ  7.0میلﯽ گرم در ﻫر لیﺘر باشد.

9

www.kavian-tech.com

KAVIAN
محاسبات مصرف انرژی آب شیرین کن های چند مرحله ای ( ) MED
یﮑﯽ از فاکﺘورﻫایﯽ که توسط آن مﯽ توان عﻤلﮑرد و بازده ﺣرارتﯽ مراﺣل شیریﻦ سازی آب دریا را ارزیابﯽ نیﻤیود ،
نسﺒت بهره وری است.

برای تعییﻦ ایﻦ نسﺒت  ،نیاز به مدلسازی ریاﺿﯽ مﯽ باشد .با توجه به موازنه ﻫای جرم و انرژی کندانسور:
بخار تولیدی از ﻫر مرﺣله عاری از نﻤک باشد.
از افت ﺣرارتﯽ در مراﺣل مخﺘلف صرف نظر مﯽ شود.
بخار اشﺒاع موجود در لوله ﻫای ﻫر مرﺣله در شرایط تک دما ،مایع مﯽ شوند.

به منظور بهینه کردن عﻤلﮑرد آب شیریﻦ کﻦ ،اﺧﺘﻼف دما در دو مرﺣله مجاور یﮑسان و برابر با∆Tمﯽ باشد.

اثر تعداد مراحل برروی نسبت بهره وری
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مزایا
به واﺣد پیشتﺼفیه پیﺸرفﺘه نیاز نﻤﯽ باشد.
نﮕهداری و تعﻤیرات آن ﻫزینه کﻤﯽ دارد.
آب شیریﻦ تولیدی ازکیفیت بسیار باالیﯽ برﺧوردار است.
ایﻦ روش بسیار مورد اعﺘﻤاد بوده و کارکرد آن ساده است.
کارکرد پلنت در دما و غلظت پاییﻦ ،تﺸﮑیل رسوب و ﺧوردگﯽ را کاﻫش مﯽدﻫد.
به علت تاسیس در کنار نیروگاه مﯽ توان از بخار اﺿافﯽ آن به عنوان منﺒع ﺣرارتﯽ اسﺘفاده نﻤود.
اسﺘفاده از کﻤپرسور بخار در کاﻫش قیﻤت آب تﺼفیه شده موثر مﯽ باشد و ﻫزینه را کاﻫش مﯽ دﻫد.
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شیرین سازی آب به روش اسمز معکوس
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اسمز معکوس
در فرآیند تﺼفیه آب به روش اسﻤز معﮑوس از فﺸار برای معﮑوس نﻤودن جریان اسﻤزی آب از درون ییک غﺸیای
نیﻤهتراوا برای تولید آب ﺧالص و ﺣذف یونﻫا ،مولﮑولﻫا و ذرات بزرگﺘر ﺣل شده در آب اسﺘفاده مﯽشود .اگر ییک
غﺸای نیﻤهتراوا بیﻦ دو محلول آب ﺧالص و آب ناﺧالص قرار گیرد آب به صورت ﻃﺒیعﯽ و تحت ﺧاصیت اسیﻤیزی از
غلظت پاییﻦتر به غلظت باالتر جریان مﯽیابد .ایﻦ پدیده تا ﻫنﮕامﯽ که پﺘانسیلﻫای شیﻤیایﯽ دو ﻃرف برابر گردند ادامیه

ﺧواﻫد یافت.
در ایﻦ روش آب با فﺸار از میان فیلﺘرﻫای غﺸایﯽ گذرانده مﯽشود که مواد معدنﯽ و بسیاری از مواد شیﻤیایﯽ و مییﮑیرو
ارگانیسم ﻫا را ﺣذف مﯽ کند .در تﻤام سیسﺘم ﻫای اسﻤز معﮑوس درصدی از آب با امﻼح بسیار باال به عنوان پسیاب از
میزان آب تﺼفیه شده و ﻫﻤچنیﻦ پساب ریجﮑت شده TDSسیسﺘم ﺧارج مﯽ شود .با توجه به کییفیییت آب ورودی و
امﻼح مﺘغییر مﯽ باشد
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بخشهای تشکیل دهنده سیستم تصفیه آب آشامیدنی عبارتند از



شاسﯽ اسﺘیل



پﻤ

ﻫا



فیلﺘراسیون



مﻤﺒران اسﻤز معﮑوس



مخازن تحت فﺸار



سیسﺘم لوله کﺸﯽ



سیسﺘم تزریق مواد شیﻤیائﯽ



تجهیزات کنﺘرل کیفیت آب ﺧروجﯽ و ابزارآالت دقیق



سیسﺘم کنﺘرل و تابلو ﻫای برق
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شاسی استیل
جهت اسﺘقرار تجهیزات و نﺼب قطعات در بهﺘریﻦ شﮑل کلیه تجهیزات دسﺘﮕاه تﺼفیه آب بر روی یک شاسﯽ از جنس
اسﺘیل قرار داده شده تا ﻫم ﺣﻤل و نقل آن راﺣﺘﺘر و ﻫم فضایﯽ که اشغال مﯽکند ،کﻤﺘریﻦ مقدار مﻤﮑﻦ باشد.

پمپ ها
در دسﺘﮕاه اسﻤز معﮑوس دو نوع پﻤ

مورد اسﺘفاده

قرار مﯽ گیرد :

 - 7پﻤ

تغذیه

 - 0پﻤ فﺸار باال

پمپ تغذیه
ایﻦ پﻤ

جهت ارسال آب از مخزن آب ﺧام به سﻤت بخش پیش تﺼفیه مورد بهره برداری قرار مﯽگردد.

با توجه به تجهیزات تعﺒیه شده در بخش پیش تﺼفیه ،فﺸار کاری ایﻦ پﻤ در ﺣدود  7تا  5بار در نظر گرفﺘه مﯽشود.
سازندگان داﺧلﯽ و ﺧارجﯽ مﺘعدد ،تامیﻦ کننده

ایﻦ نوع پﻤ مﯽباشند که بنا به ملزومات ﻃراﺣﯽ،
پیش بینﯽ ﻫزینه برای دسﺘﮕاه ،ﺣساسیتﻫای
موجود در پروژه ،مﯽ توان ایﻦ تجهیز را از ﻫر
یک از ایﻦ سازندگان تامیﻦ نﻤود.
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KAVIAN
پمپ فشار باال
با توجه به اینﮑه عامل اصلﯽ فرآیند اسﻤز معﮑوس ایجاد اﺧﺘﻼف فﺸار
در دو ﻃرف غﺸاﻫای نیﻤه تراوا مﯽ باشد ،پﻤ

ﻫای فﺸار باال جهت ایجاد

ایﻦ اﺧﺘﻼف فﺸار مورد بهره برداری قرار مﯽ گیرد .انﺘخاب پﻤ

عﻼوه بر

شدت جریان ،به میزان امﻼح محلول در آب بسﺘﮕﯽ داشﺘه و ﻫرچه امﻼح
بیﺸﺘر باشد ،فﺸار قابل تامیﻦ پﻤ

نیز بیﺸﺘر مﯽ شود .معﻤوال پﻤ

ﻫای

ﻃﺒقاتﯽ برای ایﻦ منظور اسﺘفاده مﯽ شوند.

فیلتراسیون
در دسﺘﮕاهﻫای تﺼفیه آب فیلﺘرﻫای مخﺘلفﯽ نﺼب مﯽشود جهت ﺣذف ذرات معلق در آب در اندازهﻫای مخﺘلف مورد
اسﺘفاده قرار مﯽگیرند.ایﻦ فیلﺘرﻫا در بخشﻫایﯽ از ایﻦ دسﺘﮕاه بنا به ﺣذف مواد مخﺘلفﯽ مورد اسﺘفاده قرار مﯽگیرند.
ایﻦ فیلﺘرﻫا شامل :فیلﺘر شنﯽ .فیلﺘر کربنﯽ .فیلﺘرﻫای میﮑرونﯽ مﯽباشند.

فیلتر شنی
درون ایﻦ فیییییلییﺘییر که از یک مخزن اسﺘوانه ای از
جنس  FRPیا فیلیزی به ﻫﻤراه نازلﻫای ورودی و
ﺧروجﯽ ،و تعدادی شیرآالت تﺸﮑیل شده و الییه
ﻫایﯽ از سیلیس با سایز ﻫای مخﺘلف قرار میﯽ گیییرد.
ﻫدف از قرار گیری ﻫای ایﻦ فیلﺘر جلوگیری از ورود
ذرات جامد معلق به سیسﺘم اسﻤز معﮑوس مﯽ بیاشید.
مخزن اسﺘوانه ای در ابعاد مخﺘلفﯽ ساﺧﺘه مﯽ شود کیه
سایز آن با توجه به ظرفیت تولید دسﺘﮕاه انﺘخاب میﯽ
شود.
16

فیلتر کربنی
ایﻦ فیلﺘر که از یک مخزن اسﺘوانه ای از جنس  FRPیا فلزی و نیازل
ﻫای ورودی و ﺧروجﯽ به ﻫﻤراه شیر آالت ﺣاوی گرانول ﻫای کیربیﻦ
اکﺘیو(مﺸابه فیلﺘرﻫای شنﯽ) تﺸﮑیل مﯽ گردد ،گرانول ﻫای کربﻦ فعیال
ایﻦ فیلﺘر در سیسﺘم تﺼفیه آب عﻼوه بر جلوگیری از ورود ذرات جامید

معلق به سیسﺘم باعث جذب کلر و ﺣذف رنگ و بو مﯽ گردد .میخیازن
محﺘوی کربﻦ فعال بر اساس ظرفیت سیسﺘم تﺼفیه ﻃراﺣﯽ و ساﺧﺘه میﯽ
شود.

فیلتر میکرونی و هوزینگ
فیلﺘرﻫای میﮑرونﯽ یا فیلﺘرﻫای کارتریجﯽ جهت جلوگیری از ورود ذرات
جامد در اندازهﻫای میﮑرونﯽ به سیسﺘم اسﻤز معﮑوس میورد اسﺘفاده قیرار
مﯽگیرند.جنس ایﻦ فیلﺘرﻫا معﻤوالً از جنس پلﯽ پروپیلﻦ مﯽباشد .ﻫوزینگ
یا پوسﺘهایکه ایﻦ فیلﺘر درون آن قرار مﯽگیرد ،مﯽتواند از جنس پلیﻤر و یا
فلزی باشد .معﻤوالً برای دسﺘﮕاهﻫای کوچک از ﻫوزینگﻫای پﻼسﺘیﮑﯽ و
برای ظرفیت ﻫای بزرگ از ﻫوزینگﻫای فلزی اسﺘفاده مﯽ شود
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KAVIAN
مخازن تحت فشار
مخازن تحت فﺸار برای قرارگیری غﺸاﻫای نیﻤه تراوا مورد بهره
برداری قرار مﯽگیرد .ایﻦ تجهیزات با توجه به فﺸار عﻤلیاتﯽ
موردنیاز فرآیند و تعداد غﺸاﻫایﯽ که در فرآیند اسﺘفاده مﯽ شود،
انﺘخاب مﯽگردد

غشاهای اسمز معکوس
در ایﻦ فرآیند از فﺸار برای معﮑوس نﻤودن جریان اسﻤزی آب از درون یک غﺸای نیﻤهتراوا برای تولید آب ﺧیالیص
وﺣذف مواد معدنﯽ ،یونﻫا ،مولﮑولﻫا و ذرات بزرگﺘر ﺣل شده در آب اسﺘفاده مﯽشود .اگر یک غﺸای نیﻤهتراوا بییﻦ
دو محلول آب ﺧالص و آب ناﺧالص قرار گیرد آب به صورت ﻃﺒیعﯽ و تحت ﺧاصیت اسﻤزی از غلظت پاییییﻦتیر بیه
غلظت باالتر جریان مﯽیابد . .معﻤوال نیم تا دو سوم آب پﺸت ایﻦ غﺸا باقﯽ مﯽماند که به عینیوان آب پسیﻤیانیده دور

ریخﺘه مﯽشود .مﯽتوان پسﻤاند ﺧروجﯽ را مجدداً به سیسﺘم بازگرداند تا در مﺼرف آب صرفه جویﯽ و راندمان سیسﺘیم
را افزایش داد.
ایﻦ غﺸاﻫا در اندازهﻫای مخﺘلف (قطر  0 ،0/5و  1اینچﯽ) ،مناسب برای آبﻫای شور ساﺧﺘه مﯽشود .تعداد ایﻦ غﺸاﻫا
براساس ظرفیت دسﺘﮕاه و کیفیت آب ﺧام تعییﻦ مﯽگردد.
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سیستم لوله کشی
دسﺘﮕاه آب شیریﻦ کﻦ به روش اسﻤز معﮑوس دارای دو نیوع
سیسﺘم لوله کﺸﯽ که عﺒارتند از لوله ﻫای فﺸار پایییﻦ و لیولیه
ﻫای فﺸار باال که ایﻦ لوله ﻫا مﺘناسب با ظرفیت دسﺘﮕاه ﻫیا از
جنس  UPVCو اسﺘنلس اسﺘیل تهیه و نﺼب مﯽ گردند.

سیستم تزریق مواد شیمیایی
دسﺘﮕاهﻫای تﺼفیه آب جهت افزایش ﻃول عﻤر مﻤﺒرانﻫا و
جلوگیری از رسوب بر روی سطحﺸان ،ﻫﻤچنیﻦ برای ﺣذف
کلر از آب ورودی به سیسﺘم تزریق مواد شیﻤیایﯽ نیازمند میﯽ
باشند .ال زم است تا برﺧﯽ از مواد شیﻤیییاییﯽ میانینید آنیﺘیﯽ
اسﮑاالنت  ،سدیم مﺘا بﯽ سولفیت ،اسید ،باز و  ...با غیلیظیت
مﺸخص به آب ورودی تزریق گردد.ﻫﻤچنیﻦ در برﺧﯽ موارد
الزم است تا قﺒل از ورودی آب به سیسﺘم پیش تﺼفیه ،آب
با کلر تحت عﻤلیات گندزدایﯽ قرار گیرد.
بنابرایﻦ در دسﺘﮕاهﻫای تﺼفیه آب سیسﺘمﻫای تزریق مواد
شیﻤیایﯽ (بسﺘه به شرایط آب ورودی و دسﺘﮕاه) پیش بینﯽ
مﯽشود .ایﻦ سیسﺘم دارای یک مخزن ﻫﻤزن دار ،یک مخزن
ذﺧیره محلول ،پﻤ دوزینگ و سیسﺘم ﺧطوط لوله و اتﺼاالت

مورد نیاز مﯽباشد.
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KAVIAN
سیستم  CIPدستی  /اتوماتیﮏ
دسﺘﮕاهﻫای تﺼفیه آب الزم است به صورت دورهای تحت عﻤلیات شسﺘﺸو (  ) CIPقرار گیرند .ایﻦ عﻤل با اسﺘفاده از
آب تﺼفیه شده ،و برﺧﯽ مواد شیﻤیایﯽ ،با اسﺘفاده از پﻤ
پﻤ

مخﺼوص انجام مﯽپذیرد .الﺒﺘه در برﺧﯽ از دسﺘﮕاهﻫا از

تغذیه برای ایﻦ منظور اسﺘفاده مﯽشود .در ایﻦ سیسﺘم یک مخزن آب تﺼفیه شده قرار دارد ،آب تﺼفیه شده به

مدت چند ساعت از مخازن تحت فﺸار عﺒور کرده و باعث تﻤیز شدن سطوح مﻤﺒرانﻫا مﯽگردد.

ایﻦ بخش از سیسﺘم را مﯽ توان به ﻃور دسﺘﯽ و یا ﺧودکار ﻃراﺣﯽ نﻤود که ﻫر کدام مسیر لوله کﺸﯽ ،اتﺼاالت ﺧود را
دارد.

ابزاردﻗیق
در دسﺘﮕاهﻫای تﺼفیه آب به روش اسﻤز معﮑوس ،نیاز است تا از ابزار اندازه گیری و کنﺘرلﯽ مناسب اسﺘفاده کرد .ایﻦ
تجهیزات شامل فﺸار سنﺞ ﻫا ،دبﯽ سنﺞﻫا ،سوئیﭻﻫای فﺸار پاییﻦ و فﺸار باال ،سطح سنﺞﻫا و دسﺘﮕاه سنجش شوری آب
و امﻼح محلول در آب ( TDSمﺘر)  ،دسﺘﮕاه سنجش ﻫدایت الﮑﺘریﮑﯽ ( ORPمﺘر ) مﯽباشد.
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تابلو برق
یﮑﯽ از بخش ﻫای مهم در تجهیزات فرآیندی ،تابلو برق آن سیسﺘم مﯽ باشد .تابلو برق عﺒارت است از فضایﯽ که
تجهیزات برقﯽ در آن نﺼب مﯽشوند .شرکت ﻫای داﺧلﯽ و ﺧارجﯽ گوناگونﯽ عرﺿه کننده ایﻦ تجهیز بوده و با توجه به
تعداد پﻤ

مورد اسﺘفاده ،توان مﺼرفﯽ ﻫر کدام ،دیﮕر تجهیزات برقﯽ و ابزار دقیق اسﺘفاده شده در دسﺘﮕاه آب شیرییﻦ

کﻦ ،تابلو برق مناسب ﻃراﺣﯽ و تولید مﯽگردد.
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KAVIAN
توضیحات تکمیلی
آب تولیدی دسﺘﮕاه ﻫای تﺼفیه آب با اسﺘفاده از اسﻤز معﮑوس دارای کیفیت آب آشامیدنﯽ مﯽ باشد .ایﻦ دسﺘﮕاه اگر
به ﻃور دو مرﺣله ای اسﺘفاده شود کیفیت آب تولیدی دارای شاﺧص  TDSکﻤﺘر از  5ﺧواﻫد بود که به ویژه برای
صنایع بهداشﺘﯽ و غذایﯽ مﯽ تواند مورد بهره برداری قرار گیرد .اگر ﺧروجﯽ دسﺘﮕاه اسﻤز معﮑوس دو مرﺣله ای به
یک سﺘون رزینﯽ تعویﺾ یونﯽ مﺘﺼل شود ،آب بدون یون تولید ﺧواﻫد شد.
اگر آب ﺧروجﯽ از دسﺘﮕاه برای مدت زمان نسﺒﺘا ﻃوالنﯽ در مخزن نﮕهداری مﯽ شود ،بهﺘر است توسط دسﺘﮕاه مولد
اشعه فرابنفش (  )UVویا گاز ازن ( )OZONEﺿد عفونﯽ گیردد .ایﻦ مسﺌله برای صنایع دارویﯽ و غذایﯽ مﯽ تواند
ﺣائز اﻫﻤیت باشد.
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