
 

 

 

 و صنعتی نیمه صنعتی، اطالعات آب شیرین کن های خانگی 

 کلیات -1

های غیر قابل شرب و دارای ، جهت تصفیه آبو یا اسمز معکوس آب شیرین کن سیستم تصفیه آب به روش

امالح زیاد از منابع مختلف مانند: دریا، چاه، آبهای سطحی و سایر منابع آبی برای استفاده در مصارف خانگی 

فرایند اسمز یک فرایند طبیعی است که در شود. صنعتی، بیمارستانی، تاسیسات و ... استفاده می)شرب(، 

غشاهای نیمه تراوا اتفاق می افتد و در آن آب از جائی که غلظت نمک در آن بیشتر است به سمتی که در آن 

جازه عبور از خود را بدهد در غلظت کمتر می باشد جریان می بابد. غشا می تواند به آب و تعدادی از یون ها ا

حالی که مواد جامد محلول اجازه عبور نخواهند داشت. اسمز معکوس فرایندی عکس اسمز می باشد و در آن 

فشاری بیشتر از فشار اسمزی به سمتی که غلظت مواد جامد در آن بیشتر است وارد می شود. این فشار آب را 

غشا حرکت کند. سیستم اسمز معکوس بطور عمده قادر به مجبور می کند در خالف جهت اسمزی در داخل 

مواد  %99ترکیبات آلی محلول و بیش از  %99-99و  (TDS) تمامی امالح محلول موجود در آب %99حذف 

کلوئیدی و پارامترهای بیولوژیکی موجود در آب می باشد. هم چنین برای تهیه آب فوق خالص یا دمین می توان 

صورت سری استفاده کرد تا کلیه امالح موجود در آب را حذف کرد. آب دمین در صنایع به  RO از دو سیستم

داروسازی یا دیگهای بخار و ... استفاده می شود. با توجه به قابلیت باالی سیستمهای اسمز معکوس در مقایسه 

ن دریایی بطور با سایر روشهای معمول تصفیه آب، امروزه از سیستمهای آب شیرین کن صنعتی و آب شیرین ک

گسترده ای در صنعت تصفیه آب مورد نیاز صنایع مختلف از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاههای حرارتی، 

صنایع فوالد، تولید آب مورد نیاز صنایع داروسازی و تولید مواد آرایشی و بهداشتی، تولید آب قابل تزریق و ... 

 .استفاده می گردد

  رین کنسیستم های آب شی هایکاربرد -2

 کولینگ تاورها و  ،)دیگ های بخار( تهیه آب صنعتی جهت مصارف در بویلرها.. 

 جهت مصارف دارویی  دمین تهیه آب 

  شیرین سازی آب های شور 

  پتروشیمی و نیروگاهها ،گاز ،نفتمختلف مانند تهیه آب مورد مصارف در صنایع 



 

 

 تصفیه نهایی پساب های صنعتی  

  ایگلخانه وتامین و تولید آب مناسب جهت مصارف کشاورزی  

 های بیمارستانتامین و تولید آب دستگاه 

 شود:ها به سه نوع مختلف تقسیم میسیستم آب شیرین کن*

 تصفیه آب خانگی، تصفیه آب نیمه صنعتی و تصفیه آب صنعتی

 تصفیه آب خانگی -3
 تم شامل:این سیسگیرد. خانگی مورد استفاده قرار میهای پایین و برای مصارف این سیستم در ظرفیت

 و شاسی ،اهرمی برداشت شیر، مخزن ،مرحله پیش تصفیه3 ،پمپ، اورژینال ممبران هوزینگ و فیلتر هوزینگهای

 باشد.می سنج فشار

 سیستم تصفیه آب خانگیجدول انتخاب 

 (gpdظرفیت دستگاه) تعداد ممبران (gpdظرفیت هر ممبران ) نوع دستگاه مدل دستگاه

NGP-050 95 1 95 خانگی 

NGP-055 99 1 99 خانگی 

NGP-000 155 1 155 خانگی 

NGP-000A 055 1 055 خانگی 

NGP-000B 055 0 155 خانگی 

 

را در زمینه انتخاب سیستم مناسب  بررسیتوان بهترین با توجه به جدول فوق و تماس با کارشناسان شرکت، می

 تصفیه اّب انجام داد. 

 تصفیه آب نیمه صنعتی -4
های خانگی وجود دارند و برای مصارف نیمه های باالتر از سیستمهای تصفیه آب نیمه صنعتی در ظرفیتسیستم

ظرفیت این  باشند.مرحله پیش تصفیه می 3های تصفیه آب نیز دارای شوند. این سیستمصنعتی استفاده می

از اهمیت  ورودی آب TDS میزانباشد. گالن در شبانه روز می 055گالن در شبانه روز تا  355ها از سیستم



 

 

آب به حدی  امالحدر بعضی موارد میزان  .صنعتی داردنیمه بسیار باالیی در انتخاب و طراحی دستگاه تصفیه آب 

به همین  .آب دریا استفاده کرد RO د و باید از سیستمساده امکان تصفیه آن وجود ندار RO باالست که با روش

 باشد.دلیل آنالیز آب و کارشناسی انتخاب دستگاه، از موارد مهم انتخاب سیستم مناسب تصفیه آب می

 نیمه صنعتیجدول انتخاب سیستم تصفیه آب 

 (gpdظرفیت دستگاه) تعداد ممبران (gpdظرفیت هر ممبران ) نوع دستگاه مدل دستگاه
NGP-000 355 3 155 نیمه صنعتی 

NGP-000A 455 4 155 نیمه صنعتی 

NGP-000B 455 0 055 نیمه صنعتی 

NGP-000C 455 1 455 نیمه صنعتی 

NGP-000 055 3 055 نیمه صنعتی 

 

 .های طراحی متغیر می باشدنوع و جنس آن منطبق با نرم افزارانتخاب پمپ و 

 های صنعتیآب شیرین کن -5
اخیر بدلیل کمبود شدید آب قابل آشامیدن بخصوص در کشورهایی نظیر ایران که در مناطق خشک های در دهه

، از ایع )با استانداردهای کیفی مشخص(و نیمه خشک واقع شده اند و همچنین جهت تأمین آب مورد نیاز صن

اساس کارکرد ، همانطور که اشاره شدگردد. سیستم های آب شیرین کن صنعتی به میزان وسیعی استفاده می

 ، عبور آب از غشاء نیمه تراوا و بخاطر وجود مقدار باالی امالح محلول در آبکن صنعتیهای آب شیریندستگاه

تر از فشاراسمزی، با عبور از غشاء نیمه تراوا ن جدا می نماید. آب با فشار باالاست، که نا خالصی های آب را از آ

 به دو قسمت تبدیل می شود:

جریان آب تغلیظ شده )شور( که  -ب .هایی دستگاه آب شیرین کن می باشدیرین: که محصول نآب ش -الف  

مطلوب ترین آب برای هر صنعتی آب بدون یون می باشد، اما هزینه تصفیه آب تا  باشد.می ROدورریز خروجی 

هزینه تصفیه  رسیدن به مرحله آب بدون یون بسیار زیاد است. برای هر صنعتی مطلوب ترین آب آن است که

، رسیدن به این امر با استفاده ها باشد که برای اکثر صنایعالصیآب کمتر از مخارج درمان عواقب زیان بخش ناخ

باشد. با توجه به صنعت مورد نظر کیفیت آب امکانپذیر می( از آب شیرین کن صنعتی )سیستم اسمز معکوس

نظیر صنایع دارویی، غذایی، فوالدی، کشاورزی، نفتی، تولیدی این دستگاهها هم متفاوت خواهد بود. صنایعی 



 

 

تولید رسوب در دستگاه  -1برخی اثرات زیان بخش ناخالصی های آب در صنعت عبارتند از :  ... پاالیشگاهی و

خوردگی بویلرها و دیگر سیستم های حرارتی و  -3تولید بخار با کیفیت پایین.  -0های حرارتی و دیگ بخار. 

. آب شیرینباقی گذاردن لکه روی محصوالت غذایی و نساجی -9اتالف مواد شیمیایی مانند صابون.  -4لوله ها. 

های کن ها از ممبران. در این آب شیرینباشدلیتر در شبانه روز می 9555های باالتر از کن صنعتی از ظرفیت

توجه به آنالیز آب ورودی )کیفیت  ممبران و تعداد مراحل تصفیه، باپمپ و  نوع انتخاب .شودغشایی استفاده می

و نیاز به طراحی دقیق  های طراحی متغیر می باشدمنطبق با نرم افزار آب( و پارامترهای مورد نیاز آب خروجی،

 پذیرد.دارد که توسط کارشناسان و مهندسان شرکت انجام می

 

 


