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 مقدمه -1

به عنوان  جدا می کند.  ورودی    خوراکسیال  است که تحت فشار، برخی مواد را از  اولترافیلتراسیون یک فرایند جداسازی غشایی  

، باکتریها و ویروس ها توسط فرایند اولترافیلتراسیون جدا    1ها جامدات معلق شامل ذرات، کلوئیدها، کیستیک فرایند فیزیکی،  

غشاهای اولترافیلتراسیون جامدات معلق را بر مبنای اندازه حفره    یونها و مولکولهای کوچک جدا نخواهند شد.  ؛ در حالیکه،  شوندمی

، فرایند تولید و هدف جنس غشاکنند. اندازه حفره های غشا اولترافیلتراسیون با توجه به  حذف می  خوراک  از جریان  ی غشا،ها

اند  گذاری کاربری غشا متفاوت می باشد. یابی غشا  برای مشخصه  (MWCO)ها و وزن مولکولی دفع شده  ازه تخلخلمعموال 

وزن  کمترین  گردد.  های باز در غشا اطالق میهای غشا معموال به قطر اسمی کانالشود. اندازه تخلخلاولترافیلتراسیون استفاده می

گردد. اطالق می  ،توسط غشا دفع شودآن  د  درص  90جرم مولکولی یا وزن ماده حل شده که بیشتر از  میزان  مولکولی دفع شده به  

فشار عملیاتی سیستم باشد.  می    نانومتر،  30-200اولترافیلتراسیون  حفرات غشاهای  اندازه  ، دالتون است.  MWCOگیری  واحد اندازه

های مختلفی تولید می شکلباشد. در حالت کلی غشاهای اولترافیلتراسیون به  بار می  1/0-2های اولترافیلتراسیون در محدوده   

  شکل لوله ای، الیاف توخالی و مارپیچی. از بین موارد نامبرده غشاهای اولترافیلتراسیون به    ای،صفحه  شوند. این انواع عبارتند از

، اندازه مواد مختلف و اندازه  1کنند. در شکلالیاف توخالی، پایین ترین هزینه تولید را داشته و بیشترین سطح غشایی را فراهم می

نیز عبور پذیری مواد مختلف از غشاهای    2های مختلف غشایی مقایسه شده است. در شکلحفرات غشاهای به کاررفته در فنآوری

 مختلف نشان داده شده است.  

 

 

 های مختلف غشایی اندازه مواد مختلف و اندازه حفرات غشاهای به کاررفته در فنآوری :1شکل

 
1 Cysts 
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 های مختلف غشایی مقایسه جداسازی فرآیند: 2شکل 

ها نیاز به شستشوی مرتب دارند. غشاهای  این سیستماست؛ اگرچه  نیروی کار کمی نیاز    UF  هایسامانهبا توجه به اتوماتیک بودن  

UF  ،باشند.  تر میطوالنی و یا چه بسا سال  5تا  3دارای عمر عملکرد با توجه به کیفیت آب خوراک و شرایط کارکرد 

 

 عملیات فیلتراسیون انواع -2

های آکوآریا به  طراحی ماژولو مهم اینکه    طراحی گردند  ذیلد بر مبنای یکی از سه روش  نهای اولترافیلتراسیون می توانسیستم

  است که توانایی کارکرد در همه این شرایط را داراست. گونه ای 

  1جریان متقاطع -

شود تا از تجمع و انباشته شدن ریز میکند یا دوردر این حالت یک بخش از خوراک به صورت پیوسته در سیستم چرخش می 

 .گرددجلوگیری  غشا سطحجامدات بر روی 

 : 2انتها بسته  -

پذیرد. بازیابی بیشتر و مصرف  فرایند پاکسازی غشا هنگام مسدود شدن انجام میشود.  ریزی از سیستم انجام نمیدر این حالت دور

 انرژی کمتر از نکات قوت این حالت است.  

 
1 Cross flow 
2  Dead End 

http://www.aquaryamembrane.com/


 های غشایی اولترافیلتراسیون آکوآریادستورالعمل کاربری مدول 

 
 

 

www.Aquaryamembrane.com 

 

 

  1انتها بسته با فالش متوالی  -

در این حالت نیز یک جریان دور ریز پیوسته وجود ندارد. غشا به صورت دوره ای فالش می شود تا جامدات رسوب کرده بر سطح 

 .گردندجدا آن 

 

   در غشاهای الیاف توخالی جهت جریان -2-1

 غشا الیاف توخالی می تواند برای دو حالت جریان طراحی گردد.

 جریان از بیرون به درون -

 به بیرون  دروناز جریان  -

و منجر به افزایش محدوده میزان مواد جامد ورودی  وابستگی کمتری به مقدار آلودگی موجود در آب دارد  جریان بیرون به درون

در مواقعی که  جریان بیرون به درونبه خوراک می شود و می توان خوراک ورودی را با کیفیت متفاوتی به مدول وارد کرد.  

ز هوا در  و امکان استفاده ا همچنین شستشو و فالشینگ این نوع جریان راحت تر استآلودگی زیاد است مناسب تر می باشد. 

 است. غشاهای الیاف توخالی آکوآریا بر مبنای جریان بیرون به درون طراحی شدهفرایند شستشو را فراهم می کند. 

 

 آکوآریا مدول های اولترافیلتراسیون  درباره-3
سه نسل از  تا اکنون است؛ فرایند بروز رسانی و تحقیق و توسعه مدول های آکوآریا از ابتدا، نقطه قوت این محصول کاربردی بوده

 تجاری سازی گشته و به تولید انبوه رسیده است.   لاین محصو

 ها ویژگی مدول -3-1

 است:ساخته شده با ویژپگی های ذیل  پلی پروپیلن از غشاهای الیاف توخالی آکوآریامدولهای اولترافیلتراسیون 

 

 جنس غشا  (µmحفره )قطر اسمی  ( mmقطر داخلی) ( mmقطر خارجی) ( µmجداره) ضخامت

 اترسولفونپلی 03/0 7/0-65/0 3/1-2/1 300

 پلی پروپیلن  15/0-03/0 3/0-25/0 4/0-35/0 50-40

 

 
1 Dead end with periodic flushing 
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  03/0ره  سولفون دارای قطر اسمی حفاترالیاف پلیو    میکرون  03/0  -15/0الیاف پلی پروپیلن دارای قطر اسمی حفره در محدوده    -

 مناسب هستند. برای حذف باکتری، ویروس ها و ذرات معلق شامل کلوئیدها می باشند کهمیکرون 

 می باشند.  مناسباستحکام باال و مقاومت شیمیایی  دارای پلی پروپیلن اترسولفون وپلی الیاف توخالی -

 .است داخلبه  بیرون در الیاف از طراحی جریان  -

 .نداردبه محفظه فشار  ینیاز می باشد و  UVمقاوم به نور U-PVC مدولها از جنس هجدار -

به دلیل ماهیت شیمیایی خنثی و غیر قطبی  ، دارای استحکام باال هستند.  یکپارچگی و پیوستگی ساختاربه دلیل  پلی پروپیلن  الیاف  

در اکثر   شیمیایی باال دارای مقاومت    اترسولفون،و همچنین به دلیل وجود پیوندهای مولکولی قوی پلیمر پلی  پروپیلنپلی  پلیمر

د. نباشمیمقاوم    C 100-4° اترسولفون  در بازه دماییو پلی  C 40-4° در بازه دمایی  پروپیلن. پلیدن باشحالل ها و مواد شیمیایی می

راسیون توامان هم شدت جریان باال و هم کارایی باال در فیلت ساختار غشاها و حفرات موجود در آنها به گونه ای طراحی شده است که 

 را نتیجه می دهد.

 

 های مدول اتصاالت و ورودیها و خروجی -2 -3

1مهره و ماسوره     ،تمامی اتصاالت ماژولاتصال وجود دارد.    4بر روی هر مدول  
1

2
دو درپوش انتهایی ( می باشند.  DN40)اینچ    

بر روی بدنه توسط   ماژول  بندی درپوش هایی از جنس استیل ضد زنگ بر روی مدول نصب می گردد. آب  ماژول توسط کلمپ

 انجام می گردد.  میلیمتر  10های اندازه پیچها با کلمپ 

 

 

توسط         بایست  های کلمپ میبندی ماژول، پیچبه منظور محافظت از قطعات پالستیکی درپوش  و بدنه و اطمینان از آب   احتیاط:            

 نیوتن متر بسته شود.   11آچار مجهز به گشتاورمتر و حداکثر با گشتاور 

 

 

 در درپوش پائینی تعبیه شده است به مدول وارد می شود. خوراک در راستای طول ماژول است و  که    پایینیجریان از طریق ورودی  

می تواند از ورودی جانبی درپوش پایینی شود. هوا   به سطح خارجی الیاف وارد می ماژول،مرکز توسط لوله توزیع کننده جریان در  

 و برای ایجاد یک اغتشاش هوایی در خارج الیاف در حین فرایند شستشو، استفاده می شود. وارد شود 

جریان تغلیظ شده )خروجی مدول از بیرون الیاف(  از طریق خروجی باالیی که در راستای ورودی خوراک است و جریان فیلتر شده 

چنین یک اتصال نیز به منظور تخلیه  )خروجی مدول از داخل الیاف( از خروجی جانبی درپوش باالیی ماژول خارج می شود. هم

 جریانهای ورودی و خروجی به ماژول را نشان می دهد. 3ماژول در کناره پایینی آن تعبیه شده است. شکل شماره 
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 8040: عکس مدولهای سری 3شکل 

 

 شرح مشخصات مدول   -3-3

 نشان داده شده است.  4 آورده شده است و در شکل 1در جدول  آکوآریااولترافیلتراسیون  هایشرح مشخصات مدول

 

 اولترافیلتراسیون آکوآریا های : مشخصات مدول 1جدول 

 نوع ماژول W2(mm) W1(mm) L3(mm) L2(mm) L1(mm) L(mm) (Kgوزن ) سطح غشا  جنس غشا 

 2m74 22 260 175 785 1085 1165 1345 UF-8040-PP پروپیلن پلی

 2m30 22 260 175 785 1085 1165 1345 UF-8040-PES اترسولفون پلی

 2m45  25 260 175 1285 1585 1665 1845 UF-8060-PES اترسولفون پلی
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 اولترافیلتراسیون آکوآریا: مشخصات ماژول 4شکل 

 نصب مدول  -3-4

 نشان داده شده است. 5در شکل   1نصب مدولهای آکوآریا بر روی چارچوب فلزی نگهدارنده

 

 
1  Skid 
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 نصب شده آکوآریا 8040: مدولهای اولترافیلتراسیون5شکل 

 

 آکوآریاتشریح فرایند اولترافیلتراسیون -4
 

 فرایندهای عملیاتی  -4-1

اولترافیلتراسیون   پایه مدولهای  برای   مشخصه هایارائه شده است.    2در جدول    آکوآریاشرایط فرایند عملیاتی  فرایند عملیاتی 

 ارائه شده است.  های مرتبطدر قسمت و ضدعفونی کردن مدولها  شستشو

 آکوآریااولترافیلتراسیون مدولهای شرایط عملیاتی :  2جدول 

 UF-8040-PP UF-8040-PES UF-8060-PES شرایط عملیاتی 

 с 4 bar 4 bar 4 bar°20ماکزیمم فشار خوراک در 
 2 bar 2.1 bar 2.1 bar (TMP)ماکزیمم فشار عملیاتی دو سمت غشا

 bar 2.5 bar 2.5 bar 3 ماکزیمم فشار شستشوی معکوس 

 с /hr3m .54-.51 /hr3m 4-1 /hr36 m-1.5°25شار خروجی ماژول در 
 с 1-40 °с 1-40 °с° 40-4 دمای عملیاتی 
 pH 2-12 2-11 2-11محدوده عملیاتی 

 13-1 13-1 13-1 برای شستشو  pHمحدوده  

 ppm 200 برای شستشو NaOClماکزیمم غلظت 

 

 استارت و راه اندازی سامانه اولترافیلتراسیون آکوآریا  4-1-1

، به منظور از بین بردن هر    1اولین شروع قبل از استارت می بایست لوله ها تمیز شود تا هیچگونه آلودگی وارد مدولها نشود. در  

بایست  فالش گردند. حتما می   "2فالش مستقیم"ماده شیمیایی اضافی یا هوای گیرافتاده در مدولها، می بایست مدولها با استفاده از  

جلوگیری شود. باید توجه شود که در فالش و استارت اولیه، فشار به آرامی   3ضربه قوچ ه ها تخلیه شود تا از  هوای موجود در لول

افزایش یابد تا از ضربه قوچ جلوگیری گردد. فالش خارج الیاف اتفاق می افتد و آب را فیلتر نمی کند. پس از توقف فرایند فالش 

 قرار گیرد. "4حالت عملیاتی "مستقیم، سیستم می تواند در 

 
1 Start up 
2 Forward flush 
3 Water hammer 
4 Operating mode 
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 آکوآریا برای مدولهای اولترافیلتراسیون  معمول فیلتراسیون:  6شکل 

 

 عملیات معمول فیلتراسیون سامانه اولترافیلتراسیون آکوآریا  4-1-2

و   فیلتراسیون اطالق می گردد و شامل عملیات آکوآریاعادی یک سیستم اولترافیلتراسیون  کارکردبه  فیلتراسیون 1عملیات معمول

)در سامانه هایی که  دقیقه می باشد.    60تا    30هر سیکل عملیاتی بین  بسته به کیفیت آب ورودی،  است.    غشاشستشوی    حلامر

سته، فرایند  چون فرایند انتها ب فرامین شستشو بر اساس تغییرات فشار طراحی می گردد، افزایش فشار معیار هر سیکل خواهد بود(.  

آب خوراک به محصول تبدیل می گردد. چون آلودگیها در حین عملیات، از   %100  پیشنهادی آکوآریا است، در فیلتراسیون معمول 

افزایش پیدا خواهد کرد. در انتهای زمان سیکل    فشار بر روی مدول،  و بر روی سطح غشا تجمع می کنند  آب حذف می گردند

 عمل خواهد کرد.   غشا، مرحله شستشوی  کل عملیاتی با زمان یا تغییرات فشار برنامه ریزی می گردد(فیلتراسیون ) هر سی  عملیاتی

 
1 Normal Operation 
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 آکوآریا مرحله دمش هوا برای مدولهای   :7شکل 

 

 اولترافیلتراسیون آکوآریا  هایمدولعملیات معمول شستشوی  4-1-3

می تواند شامل تمامی موارد ذیل یا بخشی شود و  به صورت خودکار انجام میسامانه اولترافیلتراسیون  مدولها در  عملیات  شستشوی  

 از آن باشد: 

 / دمش هوا  فالش مستقیم -

 تخلیه ماژول با وزن آب -

 و تخلیه در باال شستشوی معکوس  -

 پایینشستشوی معکوس و تخلیه در  -

 فالش مستقیم -

از    نکته:  آلودگی زیاد می توان  در هنگام شستشوی    نیز بهره برد. در این حالت  فالش مستقیم  /ترکیب شستشوی معکوسدر برخی مواقع با حضور 

   تا آلودگیها با آب خوراک خارج شود.گیرد مستقیم هم انجام می فالش  ،معکوس

تمامی مراحل باال یا بخشی از آن    شود و می تواند شاملبه صورت خودکار انجام می  ماژولشستشوی    عملیاتچنانچه بیان شد،  

 شامل مراحل زیر است:  عملیات شستشوی حداقلی که برای ماژول ها در نظر گرفته می شود ولیکن باشد.

 تخلیه کردن -
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 فالش مستقیم   -

 پایین  شستشوی معکوس از مسیر تخلیه -

 فالش مستقیم -

مرحله دمش هوا به منظور حذف و جداکردن ذرات تجمع یافته بر سطح بیرونی غشا انجام می گیرد. هوا در معرض سطح خارجی  

الیاف قرار گرفته و منجر به جابجا شدن جریان تغلیظ شده می گردد و اجازه خروج آن از باالی مدول برای تخلیه داده می شود.  

تخلیه می گردد و ذرات جدا شده از سطح به بیرون منتقل می شود.  نیروی گرانشل توسط ثانیه دمش هوا، مدو 30تا  20پس از 

آن به منظور زدودن آب خوراک  آب موجود در  تخلیه ساده مدول توسط وزن    با  ماژولاگر دمش هوا انجام نگیرد، مرحله شستشوی  

 معکوس شروع خواهد شد. شستشوی مرحله  هرپس از آن فالش مستقیم و تغلیظ شده شروع می شود و سپس 

 

 آکوآریا  تخلیه مدول با نیروی گرانش پس از دمش هوا برای مدولهای  : 8شکل 

 

یابد  پس از تخلیه، اولین مرحله شستشوی معکوس اعمال می گردد. آب تصفیه شده از داخل الیاف به سمت بیرون الیاف جریان می

ستشوی معکوس با تخلیه در  شدر مواردی با غلظت باالی آالینده ها،  شود.  و جریان شستشوی معکوس از باالی مدول خارج می

 گردد.، اعمال میباال در مرحله نخست
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 آکوآریامرحله شستشوی معکوس و تخلیه در باال برای مدولهای اولترافیلتراسیون :  9شکل 

گردد. آب تصفیه شده از داخل الیاف به سمت بیرون  مرحله شستشوی معکوس دوم برای زدودن آلودگیها از پائین مدول، اعمال می  

گردد. دو مرحله جریان می یابد و جریان شستشوی معکوس به منظور زدودن مواد با وزن بیشتر از اتصال پائینی مدول تخلیه می

شوی معکوس،  شستشوی معکوس با توجه به مقدار گرفتگی غشا، به دفعات می تواند تکرار شود. پس از تکمیل شدن فرایند شست

، شستشوعملیات  پس از    فالش مستقیم به منظور حذف هرگونه آلودگی باقی مانده و هوای گیرافتاده در بین الیاف اعمال می گردد. 

 ل به حالت عملیاتی خود برمی گردد. ماژو

 

 آکوآریا مرحله شستشوی معکوس و تخلیه از پائین برای مدولهای اولترافیلتراسیون  : 10شکل 
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 نشان داده شده است. 1شامل مراحل زیر است که در دیاگرام کامل شستشوی مدول  یک سیکل الگوریتم به طور خالصه

 

 حالت عملیاتی ماژول آکوآریا  یک سیکل کامل :1دیاگرام 

 

 های اولترافیلتراسیون آکوآریا شیمیایی مدولعملیات شستشوی  4-1-4

شامل تمامی مراحل یاد شده در عملیات معمول می باشد تنها با این تفاوت که در مرحله    ،عملیات شستشوی شیمیایی مدولها

مواد شیمیایی کمک گرفته می از  این عملیات،  شستشوی معکوس  به  بهینه شده شیمیاییشود. اصطالحاً   1شستشوی معکوس 

(CEB)  فرکانس انجام  شودگفته می .CEB    ،به کیفیت آب خوراک بستگی دارد. در حالت استفاده از آب خوراک با کیفیت باال

به  اصال  شاید   فرایند    CEBنیاز  از  می  CEBنباشد.  آن پس  انجام  فرکانس  ولیکن  پذیرد  انجام  به صورت خودکار  انجام  تواند 

همانند مراحل شستشوی معکوس معمولی انجام می شود به جز اینکه مواد    CEB  به دست می آید.  بر روی خوراک  آزمایشات

شا، به آب شستشوی معکوس  به منظور حذف بیشتر آلودگیها از سطح غ  CEBشیمیایی )اسید یا ترکیب باز با یک اکسیدکننده(  

 
1 Chemically Enhanced Backwash 
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نتخاب مواد شیمیایی افزودنی  بعد از مرحله شستشوی معکوس دوم اضافه می شود. ا  1اضافه می شود و یک مرحله خیس خوردگی 

 انجام می گردد. پیشنهاد آکوآریا مطابق با 

 

 آکوآریا مرحله فالش مستقیم برای مدولهای اولترافیلتراسیون :  11شکل 

 

 شامل مراحل زیر است: CEBکلی یک فرایند  به طور

 فالش مستقیم / دمش هوا  -

 تخلیه ماژول با وزن آب -

 و تخلیه در باال  1شستشوی معکوس اول با استفاده از ماده شیمیایی  -

 خیس خوردن ماژول/ دمش هوا   -

 ( *فالش مستقیم ،پائین باال و شستشوی معکوس با تخلیهدمش هوا، شستشوی معکوس معمول ) -

 و تخلیه در باال  2شستشوی معکوس دوم با استفاده از ماده شیمیایی  -

 خیس خوردن ماژول/ دمش هوا   -

 ( *پائین، فالش مستقیمدمش هوا، شستشوی معکوس با تخلیه باال و شستشوی معکوس معمول ) -

توان از شستشوی معکوس حداقلی که پیشتر به آن اشاره شد در این  دهد، میچون انجام شستشوی معکوس مصرف آب فیلتر شده را افزایش می*

 مرحله استفاده نمود.

 
1 Soak 
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 آکوآریا برای مدولهای اولترافیلتراسیون با تخلیه در باال  CEB : 12شکل 

 

دقیقه اعمال می گردد و زمان بیشتری برای واکنش مواد شیمیایی با آلودگیهایی که   20تا    5به مدت    ماژول  خوردگیمرحله خیس  

تواند در مرحله خیس  کند. دمش هوا به صورت متناوب میاند، ایجاد می در سطح غشا چسبیده اند یا به جداره الیاف نفوذ کرده

تشوی معکوس معمول شامل دمش هوا، شستشوی معکوس با تخلیه باال و پائین خوردگی اعمال گردد. پس از خیس خوردگی، شس

به منظور زدودن هرگونه ذره باقی مانده یا مواد شیمیایی   تر اشاره شد(  )یا شستشوی معکوس حداقلی که پیش  و فالش مستقیم

ه از غشا به منظور زدودن مواد شیمیایی  و در ابتدای شروع مرحله عملیاتی، ماده تراوش یافت  CEBگردد. پس از  اضافی، اعمال می

 شود.باقی مانده، دور ریز می
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 با تخلیه در پایین برای مدولهای اولترافیلتراسیون آکوآریا CEB : 13شکل 

 

   (CIP)   1عملیات شستشو در محل 5-1-4

شود. معموال این موضوع با کاهش  بایست انجام  شوند میشستشوی غشا هنگامی که سطح غشا و تخلخل های غشا گرفته می

می بایست در شرایط تمیز و بدون گرفتگی با ذرات معلق و رسوبات و رشد باکتری ها   UFگردد. غشاهای  دبی غشا مشهود می

الیاف است.  CIPقرار گیرد.   بازیافت شیمیایی برای شستشوی  نیاز و  CIP   شامل شستشوی معکوس و  یک عملیات بر حسب 

ماه باشد.  6وابسته به کیفیت آب خوراک دارد ولیکن می تواند در محدوده زمانی یک تا  CIPفرکانس انجام  درخواست می باشد.

عملیات شستشوی معکوس معمول شامل مراحل دمش هوا، تخلیه؛ شستشوی معکوس و تخلیه در    CIPپیش از انجام عملیات  

) از این طریق،   بار اعمال می گردد  3تا    2شستشوی معکوس    باال و شستشوی معکوس و تخلیه در پائین اعمال می گردد. عملیات

.  کاهش می یابد(  CIPآلودگیهایی که نیاز به مواد شیمیایی برای زدودن ندارند حذف می شوند و مصرف مواد شیمیایی در عملیات  

آب اضافی در آن جلوگیری وجود مدولها می بایست براساس گرانش تخلیه گردند تا از   ،پس از تکمیل مراحل شستشوی معکوس 

در یک تانک شستشوی شیمیایی تهیه می شود. باید توجه    CIPمواد شیمیایی    مواد شیمیایی نشود.  شود و موجب رقیق شدن

 به منظور افزایش راندمان تمیز کردن غشاها، گرم شود.  C°40می تواند تا دمای  CIPداشت که جریان 

 

 

 
1 clean in place 
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 به شرح ذیل است:  CIPدر عملیات  مراحل شستشو 

محلول شستشو مطابق جدول ادامه تهیه گردد. انتخاب محلول شستشو وابسته به نوع گرفتگی می باشد که وابسته به کیفیت -1

 آب خوراک و منبع آن می باشد. 

 چند نکته عمومی : 

a  : منبع آب ) 
 اگر منبع آب خوراک، آب های سطحی است، گرفتگی بیشتر آلی است. 
 اگر منبع آب خوراک، آب های زیرسطحی است، گرفتگی بیشتر معدنی است. 

b : آنالیز آب ورودی ) 
 و یا تانین می باشد، بر روی روش شستشوی آلی تمرکز کنید. 1TOC  ،DOC2اگر آب ورودی به صورت نسبی دارای مقدار زیادی از   -
 منگنز و یا سختی است یر روی روش شستشوی معدنی تمرکز کنید   اگر آب ورودی به صورت نسبی دارای مقادیر زیادی ازآهن ، -

 

 دقیقه یا بیشتر، بسته به میزان آلودگی، اعمال می گردد.  60یک مرحله خیس خوردگی به مدت -2

 .  گیردانجام می CIPمدولها و تانک گردش محلول شستشو در دقیقه  30به مدت  ،گی مواد شیمیاییدپس از مرحله خیس خور-3

 را آنقدر تکرار کنید که هیچ ماده اضافی همراه ماده شستشو خارج نگردد.  3و  2دو مرحله -4

 نکته :  
 اجزا سیستم شستشو می بایست با مواد شیمیایی شستشو سازگار باشند.

 نکته : 
آب تانک شستشو را چک کنید    pHتانک شستشو را به طور واضح مالحظه کنید و اگر محلول شستشو کثیف شد آن را با محلول تازه عوض کنید.  

 اسیدی و بازی برای شرایط مرتبط برقرار باشد.   pHکه شرایط 
 

 گردند.  لیظ شده، تخلیه میمی گردد و مدولها به منظور بیرون راندن مواد شیمیایی تغ  نجامس یک دمش هوا اسپ-5

 مرحله شستشوی معکوس و یک فالش مستقیم برای زدودن هرگونه آلودگی بر روی جداره بیرونی الیاف اعمال می گردد. دو -6

 مقدار شار نرمال غشا را مشخص کنید.  -7

 اگر شار بازنگشته بود ، فرایند شستشو را دوباره تکرار کنید.-8

زدودن مواد شیمیایی باقی مانده  برای  می توان استفاده نمود )آب تصفیه شده از  و در شروع مرحله عملیاتی،    CIPپس از عملیات  

. مراحل توضیح داده شده در باال برای یک شستشوی منفرد می باشد. اگر یک شستشوی اسیدی و یک شستشوی  (در الیاف و مدول

های شستشوی پیشنهادی در  برخی محلول  که گفته شد برای هریک از مواد باید تکرار شود.  CIPبازی مورد نیاز باشد، مراحل  

 ارائه شده است.  3جدول 

 
1 Total Organic Carbon 
2 Dissolved Organic Carbon 
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 آکوآریا برای مدولهای  CIPمرحله شستشوی :  14شکل 

 

 نکته: 
 توان بهره برد :زیر می های و یا محلول برای تهیه محلول های شستشوی شیمیایی از مواد

           2O2Hاز   %5محلول  -                  %30با غلظت   HONa               - lCH  %50آب با  -
 بلیچ بدون هیچ افزودنی استفاده شود.  – اسید سیتریک/ استیک گرید غذایی استفاده کنید.                     -
 

 

 نکته: 
دستیابی به شار مناسب برای ماژول بین مراحل    به منظور در هنگام انجام شستشو در محل برای مدولهای آکوآریا که حاوی الیاف پلی پروپیلن هستند،  

 مراحل ذیل انجام شود:  7و  6
 درصد حجمی پر شود   50تانک مخزن محلول شیمیایی از اتانول با خلوص حداقل   -1

   گیرد.انجام  CIP اتانول در مدولها و تانکدقیقه گردش    20به مدت  -2

 دو مرحله شستشوی معکوس و یک فالش مستقیم برای زدودن اتانول باقیمانده در مدولها اعمال گردد. -3

 نکته: 
دوم    فقط یک بار و پس از شستشوی نهاییدر باال،    اگر یک شستشوی اسیدی و یک شستشوی بازی برای مدول مورد نیاز باشد، مراحل اشاره شده

 بایست انجام گردد.می
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 های مختلفپیشنهادی برای گرفتگی CIPهای شستشوی محلول: 3جدول 

 pHمقدار غلظت و یا  نوع گرفتگی  شستشو کننده 

 13 آلی (NaoH)محلول سدیم هیدروکسید

 mg/litr 200 بیولوژیک  /آلی (Naocl)محلول بلیچ

 mg/litr 200 بیولوژیک  /آلی 2O2(H(پراکسید هیدروژن

 1 سختی  (Hcl)محلول اسیدکلریدریک

 موالر 1 آهن  اسید  استیک  /سیتریک
 

پارامترهای فرایندی عملیات شستشو در جدول  شامل ولترافیلتراسیون آکوآریامربوط به شستشوی مدولهای ا جمع بندی اطالعات

 جمع بندی شده است :  4

 های آکوآریا ی ماژولبندی فرایندهای شستشوجمع :  4جدول 

 شستشوی معکوس 
 پایلوت( دقیقه )براساس منبع آب  خوراک و نتایج تست   60تا   20هر فرکانس شستشوی معکوس 

 ثانیه  120تا   40 شستشوی معکوس  مالزمان اع

 دمش هوا 

 bar 2.5 ماکزیمم فشار ورودی 

𝑁𝑚3 جریان هوا در هر مدول 

ℎ𝑟
 3-5 

 ثانیه در هر سیکل   30تا   20 زمان اعمال 

 <bar 1.0 آب ورودی -فشار مخلوط هوا

 هوای فشرده عاری از روغن  کیفیت هوا

CEB 

 مقدار مورد نیاز به  فرکانس 

 دقیقه خیس خوردگی  20تا  5زمان اعمال شستشوی معکوس بانضمام    زمان اعمال 

 HCl, 2% citric Acid, 2% Oxalic Acid %0.1 محلول های شستشو 
0.1% NaOCl, 0.05% NaOH 

CIP 

 فرکانس 
شروع عملیات رسید )در   TMPبیشتر از   1barبه مقدار  TMPهنگامیکه  

 همان دما(

 دقیقه )بازیافت و خیس خوردگی( یا طوالنی تر  120 زمان اعمال 

 HCl, 2% citric Acid, 2% Oxalic Acid %0.1 محلول های شستشو 
0.1% NaOH, 0.2% NaOCl 

  1-0.5 شار شستشو در هر مدول
𝑚3

ℎ𝑟
 

 ℃ 40-10 محدوده دمایی 
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  هاماژول سازیحمل و نقل و ذخیره  -5
 

 ها پیش از استفاده  حمل و نقل و نگهداری ماژول -5-1

پس از    آکوآریاهای اولترافیلتراسیون  برای کنترل رشد باکتری ها و جلوگیری از صدمات ناشی از خشک شدن کامل الیاف، مدول

گردد و  داخل مدول تزریق میمواد نگهدارنده  گردند.  سدیم متا بی سولفات انبارش می  %1در حالت تر و در حضور محلول  تولید  

گردند. اگر مدول در معرض دماهای پائین قرار دارد، سپس تمامی ورودی و خروجی ها توسط دیسک های پالستیکی مسدود می

ها ابتدا در پالستیک بسته بندی گردد. مدول  گلیسیرین به مواد نگهدارنده به منظور جلوگیری از یخ زدگی در مدول اضافه می

 ای می شود. شود و سپس به صورت تعدادی بسته بندی جعبهمی

 نکته: 
، با جریان هوای معمولی، دور از منبع گرما ، جرقه و تابش مستقیم نور خورشید انبارش گردد.  ی غشایی می بایست در یک محیط خشکمدولها -

 درجه سانتیگراد باشد. 35تا  4دمای انبارش می بایست بین 
 

مدولها می بایست به صورت افقی انبار شوند به گونه ای که اتصاالت آنها به سمت باال باشد. برای جلوگیری از شکستن و اعمال 

مدولهای بسته بندی شده به مدت    دیف مدول روی هم قرار نگیرند. ر  4بیشتر از  فشار به مدولها در مدولهای بسته بندی شده،  

های الزم از مواد البته می بایست مراقبت  فوق در بسته بندی اولیه می توانند انبار گردند.  سال در شرایط پیشنهادی  1حداکثر  

انجام شود.   آتی  انبارش طبق دستورالعملهای  نگهدارنده هر مدول  نگهدارنده و همچنین نحوه  مواد  لیتر    2معادل    8040مقدار 

 باشد.  می

 

  1بدنه مدولهای نصب شده بر روی  نگهداری -2-5

دهند. نباید خشک شوند. الیاف خشک شده، شار آب خود را از دست می  بدنه سامانهاسمبلی    حین فرایندمدولهای نصب شده در  

دقیقه در مدول   20درصد حجمی اتانول به مدت   30محلول در صورتیکه شار آب مدولهای پلی پروپیلن کاهش یافت، می بایست  

گردد. اگر مدولها برای انجام تست ارائه می  آکوآریامدولهای خالی یا مصنوعی برای نصب دقیق اسکید توسط  .  به گردش درآید

آن به محل نهایی نصب سامانه منتقل  مدولهای نصب شده بر  اسکید با  بر روی سیستم نصب شدند و  سامانه  مرطوب قبل از انتقال  

 مراحل زیر می بایست انجام گردد :  خواهد شد،

تخلیه کنید و تمامی شیرها را برای آب بندی  را    ماده محافظ سدیم بی سولفات را اضافه کنید، مقادیر اضافه ماده محافظ -

ی که سامانه به محل نصب رسید، مدولها می بایست دوباره قبل از شروع به کار سامانه با ماده  دوباره ببندید. هنگام

 محافظ پر شود.  

 
1 Skid 
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عملکرد بهتری دارند. به  در کارکرد دائم و پیوسته برای کارکرد پیوسته طراحی می گردند و سامانه های غشایی  UFسیستم های 

  گرددمیمتوقف    UFگردد. هنگامی که سیستم    2و متوقف  1ست شروع به کار در برخی مواقع می بای  UFهر حال، سامانه های  

  نگهداری انجام شود. 5طبق جدول 

اوی مواد شیمیایی باشد. ورود هر نوع آب خوراک و یا تزریق مواد  ، نباید حتوقفآب مورد استفاده در شستشوی معکوس پیش از  

متوقف گردد. پس از شستشو، تمام   ،سیستمتوقف  شیمیایی که مورد استفاده قرار می گیرد، می بایست قبل از آخرین شستشو و  

 شیرهای سیستم برای آب بندی سامانه می بایست بسته شود. 

بایست در تمام اوقات به صورت مرطوب انبارش گردد. برای جلوگیری از رشد   می  UFپس از استفاده، مدولهای غشایی   -

، غشاهای مرطوب می بایست توسط بایوسایدهای سازگار آغشته گردند. غشا با  ا انبارش ها یتوقف بیولوژیک در خالل  

ها در زمان  ری ماژولنحوه نگهدا بسیاری از عوامل معمول ضدعفونی کننده یا مواد محافظ بیولوژیک، سازگار می باشد.

 جمع بندی شده است.  5در جدول  ،توقف سیستم

 

 اسکید  توقفجمع بندی :  5جدول 

 موارد توصیه شده  مدت زمان انبارش 

 ساعت  48صفر تا 
شستشوی معکوس همراه با دمش  ثانیه  30باید سیستم به گونه ای تنظیم شود که هر روز به مدت 

 بسته شود. شیرها انجام گیرد. تمامی هوا

 روز  7تا  2
ثانیه شستشوی معکوس همراه با دمش   60باید سیستم به گونه ای تنظیم شود که هر روز به مدت 

 هوا انجام گیرد. تمامی شیرها بسته شود.

 شستشوی معکوس،افزودن مواد محافظ و سپس بستن تمام شیرها  روز  15تا  7

 روز  30تا  15
ه می شود و تمامی شیرها  افزودتمیز گردد. سپس محلول محافظ به ماژول  CEBابتدا ماژول با فرایند 

 بسته می شود.  

 روز  30بیشتر از 

 ماژول می بایست از دستگاه جدا شود و انبارش گردد.  
تمیز گردد. سپس محلول محافظ به ماژول افزوده می شود. مدولها می  CEBابتدا ماژول با فرایند 

بایست از سیستم جدا گردند و در یک محلی که بتوان ورود هوا را کنترل کرد قرار داد. محلول محافظ 
 روز جایگزین گردد.  30هر 

 

 : بدنهانبارش مدولهای جدا شده از -5-3

جدا شوند و انبارش  بدنه دستگاه، مدولها می توانند از باشدبرای مدت زمان طوالنی خارج از سرویس  UFسیستم نیاز است تا اگر 

گردند تا از انجام عملیات های روتین که در قبل گفته شد به دور باشند. شستشوی معکوس همراه با دمش هوا قبل از جدا کردن  

سولفات به قسمت خروجی تراوش  بیمتا  سدیم  %1م از محلول محافظ  اعمال گردد. مقدار مشخص و الز   بایدها از دستگاه  مدول

 
1 Start 
2 Shut down 
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لیتر(. پس از افزودن محلول محافظ، تمام مسیرهای ورودی و خروجی به مدول می بایست   2یافته مدول باید اضافه شود )حدود  

د گردد. سپس مدول  توسط دیسک های پالستیکی و اتصاالت بسته شود و سپس همچون وقتی که از کارخانه تحویل شد، مسدو

ها در کیسه های پالستیکی قرار گیرد. هر مدول باید به صورت افقی به گونه ای که اتصاالت ورودی آن به سمت باال باشد در  

 ،جعبه و یا قفسه مورد نظر قرار گیرد. اگر مدول ها احتمال قرار گرفتن در شرایط یخ زدگی را دارند می بایست به محلول محافظ

روز انبارش گردند. برای   90وزنی اضافه گردد. چنانچه مدولها طبق دستورالعمل باال آماده گردند می توانند تا    %20  گلیسیرین تا

 روز از تولید کننده مشورت بگیرید.  90انبارش بیشتر از 

 

   1ضدعفونی کردن سیستم -6

پس از استارت اولیه می بایست ضدعفونی گردد. در مواردی که گرفتگی بیولوژیک    اولترافیلتراسیون برای تصفیه آب شرب،  سیستم

 نیز می بایست سیستم ضدعفونی گردد. است  اتفاق افتاده

 احتیاط : 
برای ضدعفونی کردن استفاده می گردد. کاربران می بایست آگاهی الزم از نکات ایمنی مربوط به حمل و نقل و ذخیره    (bleach)سدیم هیپوکلریت

 سازی مواد شیمیایی مورد استفاده را رعایت نمایند. از بلیچ هایی که شامل مواد اضافه یا افزودنی است استفاده نکنید. 
 

 )لت چرخش محلول شستشو در ماژولحا (کردن )تمیزکاری(فرایند ضدعفونی   -6-1

است، می توان از تانک   موجود  مدول می باشد. درصورتیکه اسکید با مدولهای بسیارمحدود فرایند اشاره شده در پایین برای تعداد 

CIP  یاCEB   تمامی مراحل زیر را انجام داد.  ، سامانهاستفاده کرد و بدون باز کردن ماژول از  ضدعفونیبرای تهیه محلول 

 تهیه کنید. UFرا با استفاده از آب تصفیه شده با  )2lC(از کلر   / L100 mg یک محلول شامل  -1

میزکاری به ورودی  مدول را از دستگاه باز کنید و به سیستم تمیزکاری متصل کنید به گونه ای که خروجی پمپ سیستم ت  -2

 خوراک مدول متصل شود. هر دو جریان تراوش یافته و تغلیظ شده را به تانک سیستم تمیزکاری وارد کنید. 

خروجی تراوش یافته و تغلیظ یافته به تانک محلول   ( دقیقه در مدول به گردش درآورید.  5محلول تمیزکاری را به مدت    -3

 ) شودتمیزکاری وارد 

 اجازه دهید سیستم به مدت یک ساعت خیس بخورد. سپس  -4

 تانک تمیزکاری را تخلیه کنید.  -5

 ) UFآب محصول غشا (تانک تمیزکاری را با آب تمیز پر کنید  -6

 
1 System Sanitizing 
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 آب را دو بار در سیستم به گردش درآورید.  -7

 سپس مدول را به سیستم متصل کرده و آن را در حالت فیلتراسیون نرمال قرار دهید. -8

دقیقه روشن کنید. مطمئن شوید که خروجی آب تراوش یافته باز باشد   10واحد تصفیه را در حالت فیلتراسیون نرمال به مدت  -9

 و تمام آب تولیدی دور ریز گردد.

 )می تواند همراه با شستشوی معکوس هم باشد(انجام شود  مستقیم فالش عملیات یک  -10

 طمئن شوید که پس از سیکل فالش حتما تانک تخلیه شده باشد.، ماگر تانک ذخیره بر روی سیستم است -11

 تکرار شود. 9فعالیت شماره  -12

 تکرار شود.  10فعالیت  -13

 تکرار شود.  11فعالیت  -14

 سیستم را در حالت فیلتراسیون نرمال قرار دهید و تانک ذخیره را پر کنید. -15

، عملیات  دهید. اگر نتایج رضایت بخش نبود میکروبی بر روی آن انجامسپس از آب تراوش یافته نمونه گیری کنید و تست   -16

 ضدعفونی کردن را دوباره تکرار کنید.

  

 ))حالت ایستا کردن  )تمیزکاری(فرایند ضدعفونی  -6-2

 تهیه کنید. UFرا با استفاده از آب تصفیه شده با  )2lC(از کلر   mg / L 100یک محلول شامل  -1

 ، المان های آن را از سیستم خارج کنید. مجهز به فیلتر کارتریج استسیستم اگر  -2

  .هوزینگ غشا و همچنین هوزینگ فیلترها را با محلول کلرین پرکنید-3

 اجازه دهید سیستم به مدت یک ساعت خیس بخورد.  -4

 ج را نصب نکنید. سیستم را دوباره در حالت فیلتراسیون نرمال قرار دهید. البته المان های فیلتر کارتری -5

دقیقه روشن کنید. مطمئن شوید که خروجی آب تراوش یافته باز باشد   10واحد تصفیه را در حالت فیلتراسیون نرمال به مدت  -6

 و تمام آب تولیدی دور ریز گردد.

 سیستم را متوقف کنید و فیلتر کارتریج ها را نصب کنید.  -7

دقیقه روشن کنید. مطمئن شوید که خروجی آب تراوش یافته باز باشد   10به مدت  واحد تصفیه را در حالت فیلتراسیون نرمال -8

 و تمام آب تولیدی دور ریز گردد.
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 )می تواند همراه با شستشوی معکوس هم باشد(یک عملیات فالش مستقیم انجام شود  -9

 تانک تخلیه شده باشد.اگر تانک ذخیره بر روی سیستم است ، مطمئن شوید که پس از سیکل فالش حتما  -10

 را تکرار کنید  8فعالیت شماره  -11

 را تکرار کنید  9فعالیت شماره  -12

 را تکرار کنید 10فعالیت شماره  -13

 سیستم را در حالت فیلتراسیون نرمال قرار دهید و تانک ذخیره را پر کنید. -14

روی آن انجام دهید. اگر نتایج رضایت بخش نبود ، عملیات  سپس از آب تراوش یافته نمونه گیری کنید و تست میکروبی بر   -15

 ضدعفونی کردن را دوباره تکرار کنید.

 1گرفتگی -7

 وجود دارد که شامل گرفتگی ذرات، بیولوژیک، غیرآلی و آلی می باشد.  UFگونه گرفتگی معمول در عملیات  چهار

 ناشی از جامدات معلق، کلوئیدها و کدورت می باشد که  گرفتگی ذرات ▪

توسط فرایندهایی نظیر لخته سازی، ته نشینی، شفاف سازی و فیلترهای بستری می توانند کاهش یابند. روش  این گرفتگی  

 دمش هوا و شستشوی معکوس می باشد.  ،ی ذراتشستشوی معمول برای گرفتگ

 گرفتگی بیولوژیک که با رشد میکرو ارگانیسم ها ایجاد خواهد شد  ▪

  در خط جریان ورودی یا با حذف مواد فلزی با استفاده از  بایوسایداین گرفتگی با استفاده از تزریق مواد شیمیایی نظیر کلر و  

، کاهش خواهد  (GAC)  2یا با استفاده از کربن فعال گرانوله  لخته سازی  ( وPACهایی نظیر پلی آلومینیوم کلراید )منعقد کننده

بیولوژیک،    یافت. گرفتگی  زدودن  برای  معمول  شستشوی  اکسیدکننده  CEBروش  یا  با  و  میها  -بایوسایدها 

 .Cl2O2BS,HM(S,2( اشدب

 با رسوب گذاری مواد غیرآلی بر روی سطح غشا ایجاد خواهد شد که گرفتگی غیرآلی  ▪

ته نشینی و فیلتراسیون یا در برخی مواقع با استفاده از آب با    /این گرفتگی با استفاده از پیش تصفیه شامل اکسیداسیون 

 بازی، کاهش می یابد. CEBسختی کم در 

   )لجن، اسیدهای آلی، گیاخاک ها( گرفتگی آلی با مواد آلی که بر روی سطح غشا جذب می شوند ایجاد می شود ▪

 
1 Fouling 
2 Granular Activated Carbon 
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با باز   CEBیا لخته سازی کاهش می یابد. روش معمول شستشوی گرفتگی آلی،    PAC  ،GACاین گرفتگی با استفاده از  

 .(NaOH)باشدمی    pH=12در 

 و  تصفیه شده  آب خوراک تکیفی-8
 

  و الزامات پیش تصفیه کیفیت آب خوراک -8-1 

، فرکانس شستشو،  . کیفیت آب ورودی بر روی عمر غشاکارایی هر سیستم غشایی بسیار وابسته به کیفیت آب ورودی آن است

پیشنهادی، طراحی سیستم، پیش تصفیه شرایط عملیاتی . همچنین گذاردشدت جریان پیشنهادی و کیفیت آب فیلتر شده تاثیر می

براساس آب خوراک   آکوآریامدولهای اولترافیلتراسیون    پیشنهادی و کارآیی مورد انتظار همگی وابسته به کیفیت آب ورودی هستند.

با مشخصات آب خوراک در محدوده اعالم شده تا سرحد مجاز   UFطراحی شده است. مدولهای    6با کیفیت ارائه شده در جدول  

اعالم شده می تواند کار کند. اگر کیفیت خوراک خارج از محدوده اعالم شده باشد، می بایست یک پایلوت اجرا گردد یا اینکه پیش  

میکرون در ورودی آب به مدول توصیه می شود. یک    150-300تصفیه مناسب قرار داده شود. بسته به نوع کاربرد، یک فیلتر  

ای، فیلتر کارتریج یا فیلتر دیسکی می تواند مورد استفاده قرار  رهای خودشوینده، فیلترهای کیسهنظیر فیلت ها  پیش تصفیهگروهی از  

های پیش تصفیه نظیر اکسیداسیون، لخته سازی، ته نشینی و  مابقی فناوری  ،آب خوراک  هایمشخصهبسته به نوع آب یا    گیرد.

 فیلتراسیون می تواند استفاده شود. 

 

 پارامترهای کیفیت آب خوراک به مدول :  6جدول 

 ماکزیمم قابل قبول  اساس طراحی  واحد  پارامتر 

 NTU 50> 300 کدورت

TOC Mg/L 10> 40 
 micron 150> 300 اندازه ذره

COD Mg/L 20> 60 
Oil / grease Mg/L 0 2> 

 pH - 6-9 2-12شرایط  

 с° 25 40 دما 

2Cl پیوسته Mg/L 0.5 100 

TSS Mg/L 50 100 
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 کیفیت آب فیلترشده -8-2

ولی یک کیفیت عمومی و ، شرایط عملیاتی و شرایط غشا متغیر خواهد بود.  ترشده با توجه به کیفیت آب خوراککیفیت آب فیل

مطلوب در تصفیه آب    برای دستیابی به نتایجکلی به شرح ذیل می توان برای آب فیلتر شده در نظر گرفت. باید توجه داشت که  

 . توصیه میشودنیاز به تست پایلوت هر منطقه و نوع آب خوراک، 

  + %99 –حذف ذرات  -

 پروپیلن های پلیبرای ماژول NTU5/0 کمتر از  و اترسولفونهای پلیبرای ماژول NTU1/0 کمتر از  –کدورت  -

 %  95/99–حذف کیست ها  -

 ) %99/99حذف ( ،to 6 log 4 ،هزار تا یک میلیون کاهش 10 –حذف باکتری ها  -

 ) %9/99حذف ( to 4 log 1هزار کاهش  10تا  10 –حذف ویروس ها  -

- 1
15SDI  3: کمتر از 

 

 اطالعات عملیاتی -9

   2شروع -1-9      

 می بایست دنبال گردد.  آکوآریادستورالعمل زیر برای شروع عملیات استفاده از مدولهای اولترافیلتراسیون 

 دستگاه را به صورت دستی برای عملیات اولیه استارت کنید.   -

 را به منظور زدودن مواد نگهدارنده قبل از استارت کل تجهیزات فالش کنید.   UFهای های مربوط به مدولقسمت -

 طراحی را هدف گذاری کنید.   )محصول(جریان تراوش  %60در عملیات اولیه  -

 ساعت جریان محصول را به شرایط طراحی شده تنظیم کنید. 24پس از  -

 پیش از استارت ارزیابی های-9-2

 می بایست مطابق با استاندارد اعالم شده باشد.   UFمی بایست به خوبی کار کند و خوراک  UFسیستم پیش تصفیه  -

مطمئن شوید که نقاط افزودن مواد شیمیایی در محل مناسب قرار گرفته اند و اختالط خوبی از مواد شیمیایی در جریان  -

 خوراک واقع می شود. 

 مرحله پیش تصفیه را چک کنید. مواد شیمیایی افزودنی به  -

 دورریز به خوبی عمل می کنند. /چک کنید که جریان های تخلیه -

 . چک گردد PLCبرنامه  عملکرد -

 سیستم برق انجام شود.    ارزیابیکامل بانضمام  ارزیابییک  -

 
1 Silt Density Index,  

 باشد.   3سامانه اسمز معکوس این شاخص باید کمتر از  برای تعیین کیفیت آب ورودی به سامانه اسمز معکوس استفاده می گردد. برای عملکرد مطلوب  SDIشاخص
2 Start Up 
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گیج ها و مترها را  .  اطمینان حاصل شودکالیبراسیون    از تکمیل فرایند    و  بررسی گردد  1گیری تجهیزات اندازه  عملکرد -

 براساس توصیه های سازندگان آنها کالیبره کنید.

 لوله های واسط را تمیز و متصل کنید.  -

 برای زدودن مواد مانده هنگام ساخت دستگاه فالش کنید.  با استفاده از مدولهای خالی(یا ) سیستم را بدون مدول ها -

کنید. اتصاالت را اگر نیاز   بررسیبه منظور آب بندی و نشت    در هنگام فالش کردن، تمام اتصاالت لوله ها و شیرها را -

 است سفت کنید. 

 هوای اضافی در خالل شروع به کار دستگاه می بایست خارج گردد.  -

 

 سامانه اولترافیلتراسیون شروع به کار-9-3

  اندازی راهکنید که تمام شیرها بسته و پمپ ها خاموش باشند. تجهیزات را طبق مراحل زیر    بررسیقبل از شروع به کار سیستم،  

 کنید :

 باشند، روغن کاری شده باشند و به خوبی حرکت چرخشی خود را داشته باشند. ماده به کارآپمپ ها می بایست  -1

 پمپ خوراک را روشن کنید.  -2

 تجهیزات را پر کنید و فالش را شروع کنید.  -3

 پمپ شستشوی معکوس را استارت کنید.  -4

 فشار شستشوی معکوس را تنظیم و تثبیت کنید.  -5

 یت کنید. فشار هوای ورودی را تنظیم و سپس تثب -6

 فواصل زمانی شستشوی معکوس را تنظیم کنید.  -7

 فواصل زمانی دمش هوا را تنظیم کنید.  -8

 توالی شستشوی معکوس را تنظیم کنید.  -9

 

 
1 Instrumentation 
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   1فالش مدول  -4-9

قبل از شروع به کار می بایست به منظور زدودن مواد شیمیایی محافظ، شستشو گردد. فالشینگ   آکوآریامدولهای اولترافیلتراسیون  

تا مادامیکه هیچگونه کفی در آب شستشو دیده نشود باید ادامه یابد. بسته به نوع کاربرد، شستشوی اضافی یا دور ریز آب تصفیه 

 شده می بایست انجام پذیرد. 

 

       2توقف-5-9

 ثانیه فالش کنید. سپس به آرامی شیر ورودی را ببندید.   15توقف دستی، شیر جریان تغلیظ شده را باز کنید و برای برای یک 

 

   3توقف دستگاه در خالل عملیات خودکار -6-9

خیلی  دستگاه در مواقعی که عملیات شروع می شود و پمپ خوراک استارت می گردد یا موقعی که فشار ورودی و یا فشار محصول  

 باال رفته است، به صورت خودکار متوقف می شود و یا اجازه به انجام عملیات خودکار نخواهد داد.

 

    4توقف درازمدت دستگاه - 7-9

دقیقه در روز می تواند دستگاه را از گرفتگی   60تا    30روز متوقف گردد، عملیات دستگاه به مدت    2اگر دستگاه به مدت بیشتر از  

 بیولوژیک محافظت کند. 

روز توقف دارد، دمش هوا را قبل از خاموش کردن دستگاه به صورت دستی انجام دهید، سپس محلول    7اگر دستگاه بیشتر از  

می بایست به   pH،  دید. در خالل ذخیره سازی درازمدترا اضافه کنید و سپس تمامی شیرها را ببن  NaHSo %1)4(ذخیره سازی  

 UFکاهش یافت آنگاه محلول محافظ را جایگزین کنید. در خالل توقف، مدولهای    3از مقدار    pH. اگر  صورت ماهانه چک شود

می بایست مرطوب باقی بمانند. توجه داشته باشید که کارایی غشا در صورت خشک شدن به طور قابل محسوسی کاهش خواهد  

 را مورد توجه قرار دهید.  5مالحظات جدول شماره  یافت.

    5فرایند تست یکپارچگی -10

 دو روش معموال برای تست یکپارچگی استفاده می شود :

 تست حباب   -10-1

 و یک شیلنگ شفاف می تواند شناسایی گردد. بر روی بدنهمدولهای نشتی دار با استفاده از تست نگهداشت فشار 

 
1 Module flushing   
2 Shut down 
3 Equipment shut down during automatic operation 
4 Long term equipment shut down 
5 Integrity Testing Procedures 
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 مدول را از حالت فیلتراسیون خارج کنید.  -

 تخلیه کنید. ماژول،از شیر تخلیه مدول را  -

ببندید و شیر جریان تراوش یافته را باز کنید تا اجازه خروج جریان از یک   ، تخلیهشیرهای خوراک - و تغلیظ یافته را 

همچنین می توان یک گروه از ماژول ها که از مابقی ماژول های عملیاتی جدا شده اند تست    شیلنگ شفاف را بدهد.

 شوند.

و به آرامی فشار    )از طریق ورودی هوا(هوای فشرده عاری از روغن تحت فشار قرار دهید  سمت تخلیه شده مدول را با  -

افزایش دهید. یک    پروپیلنبار برای مدولهای پلی  1برای مدولهای پلی اتر سولفون و ماکزیمم    بار  2هوا را تا ماکزیمم  

مقداری از آب از سمت محصول خارج خواهد شد. اگر حباب های پیوسته و بزرگ هوا در شیلنگ شفاف مشاهده شد، به  

دهنده مکرر، نشان    و  معنای آن است که مادول دارای الیاف شکسته است. ولی حباب های کوچکتر و با پیوستگی کم

 راسیون است. نفوذ هوا از بین حفره های غشا اولترافیلت

 

   1نگهداشت فشار /افت-2-10

 با انجام مراحل زیر می توان ماژول های معیوب را شناسایی کرد: 

 واحد اولترافیلتر و یا مدول را از حالت فیلتراسیون خارج کنید.  -

 تخلیه کنید. تخلیه ماژول،آب موجود در مدول را از محل   -

 و شیر محصول را باز نگه دارید. )15مطابق شکل (و جریان تغلیظ شده را ببندید ، تخلیهشیرهای خوراک   -

بار افزایش دهید.   1مدول را با هوای فشرده عاری از روغن از ورودی هوا تحت فشار قرار دهید و فشار را به آرامی تا   -

 دقیقه خارج خواهد شد.  2به مدت  محصولیک مقدار آب همراه با هوا از جریان 

 شیر ورودی هوا را ببندید. -

بار باشد.   2/0،اگر افت فشار کمتر از  )شکسته نیست-نشتی ندارد(دقیقه نگهدارید. غشا پیوسته است  10فشار را به مدت   -

 دقیقه باشد، به معنای آن است که الیاف غشایی معیوب است و نیاز به تعمیر دارد.  10بار در   2/0اگر افت فشار بیشتر از 

 تعمیر کنید.  "فرایند تعمیر و تست الیاف"غشا را مطابق با  -

 
1 pressure hold/decay 
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 نگهداشت فشار حباب/ شماتیک تست:   15شکل 
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