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) فارسي( عنوان پروژه .1

)انگليسي(عنوان پروژه .2

نوع پروژه .3

توسعه اي ����كاربردي                               ����بنيادي                                 ����

پروژه درخواستخالصه .4

لزوم .داردآب فرايند اسمز معكوسراندمان نقش اساسي دركارايي و)RO(معكوساسمزفرايندپيش تصفيه درهايسيستم

استفاده هاي پيش تصفيه موردسيستم.باشدميبه غشاءبكارگيري سيستم پيش تصفيه به دليل جلوگيري ازگرفتگي وآسيب

16است كه شامل ) continues backwash(با سيستم شستشو پيوسته فوالد هرمزگان فيلترهاي شني معكوس اسمزفرآيند در

. است كه اطالعات فني آن به شرح زير استسل

m³/h 230:    ظرفيت هر سل

x 6,2 x 5,2 m 6,2:     ابعاد هر سل

14- 10مش :دانه بندي شن

m³/hي شود كه تعداد آن هشت عدد است و دبي آب ورودي به هر يك از آنها مµm5ر آب خروجي سپس وارد كارتريج فيلت

به ترتيب) 2(در جدول ضميمهو آب دريا و ورودي و خروجي از كارتريج فيلترها SDIنمودار )1(در ضميمه . است530

تگي سريع كارتريج فيلترها در حال حاضر بعلت گرف.آورده شده استΙاطالعات آناليز آب خام ورودي به سيستم اسمز معكوس 

نشانگر عدم كارايي مناسب فيلترهاي شني توسط واحد بهره برداري تزريق منعقد كننده وجود ندارد همچنين تست هاي انجام شده 

تصفيه اسمز هاي پيشسيستماي به منظور بررسيواحد تحقيق و توسعه شركت فوالد هرمزگان در نظر دارد تا پروژهبنابراين. است

.تعريف نمايدافزايش راندمان سيستم موجود و يا اضافه كردن تجهيزات جديد به خط پيش تصفيه ارائه راهكاربمنظورعكوس م

هاي پيش تصفيه اسمز معكوساصالح سيستم

Reverse Osmosis Pretreatment Systems Modification 
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دست آوردها و نتايج مورد انتظار پروژه .5

پروژهمدت زمان الزم براي انجام .6

كردن، جذب روي كربن فعال، اسيدي كردن، هاي پيش تصفيه از جمله كلردهي، فيلتراسيون، لختهبررسي انواع سيستم•

هاي ضد رسوبي، استفاده از اكسيدانت و ساير موارد با توجه به شرايط موجود و ارائه بهترين راهكاراستفاده از محلول

آن با هماهنگي واحد سياالت به منظور كاهش رسوب و آسيب به غشاي اسمز ارائه بهترين روش پيش تصفيه و اجراي•

معكوس

ود هر گونه ذره و آلودگي ردر مرحله آخر براي جلوگيري از و) ميكرون5زير (بررسي فيلتراسيون ريز •

پيش تصفيه موجود هاي بررسي سيستم•

. گرددمطرح ميين واحد او بنا بر نظر سياالت ساير موارد با توجه به نياز زماني واحد

فاز مطالعاتي به مدت دو ماه•

ماه3ارائه راهكارها و انجام آزمايش هاي نيمه صنعتي بمدت •

اجرا طرح با هماهنگي واحد عملياتي در حداقل مدت زمان •

نه ماهپايش طرح بمدت •


