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سازي آب طراحی و  هاي متعدد شیرین سیستم پیش تصفیه با توجه به کیفیت و حتی کمیت آب ورودي، براي سیستم

 به صورت روند و یا به کار می به تنهایی کنیم گاهی در زیر به آن اشاره می ی کهیها و مدل ها روش گردد. نصب می

  رود. شیرین سازي آب به کار میعنوان واحد پیش تصفیه در  هترکیبی از چند روش ب

  لیه آب به دو دسته تقسیم می شوند:تصفیه او يها روش

  تصفیه فیزیکی –الف 

هاي فلزي  هاي سکون، توري ترها، فیلترهاي شنی، حوضچهحذف فیزیکی امالح معلق در آب با استفاده از میکرو فیل 

  و ...

  تصفیه شیمیایی –ب 

  حذف امالح آب به روش شیمیایی مانند کلر زنی، هوازنی، اسید زنی، انعقاد سازي و ...

  

  تصفیه پیش

  تصفیه فیزیکی

  .نندک عنوان تصفیه مقدماتی استفاده می هي زیر بها روشبا توجه به منبع آب ورودي به سیستم، از 

 توري مشبک فلزي ورودي:  - 1

یی که ها ناشود. در مک هاي سطحی، دریا و آبگیرهاي ساحلی این سیستم نصب می معموالً در محل ورودي آب

هاي درشت همراه آب در عبور از این  دانه شود. تر براي ساخت تورها استفاده می خوردگی آب باالست از فلزات مقاوم

 که تمیز کردن توري ضمن این شود. صورت دستی هر از گاهی تمیز می هب اواپراتورتوسط  ها به دام افتاده و اغلب توري

  دهد. یرا نشان م یشکل زیر طرح شماتیک توان به صورت ماشینی نیز انجام داد. هاي فلزي را می
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  فیلترهاي شنی آرام : - 2

شود.  ایی ساخته میـه انتهـوس و تخلیشستشوي معک بتونی و یا فلزي با سیستم شنی آرام از یک مخزن فیلترهاي

نوعی نی خیزان) نیز ز سنگ، آجر و حتی از بامبو (توان ا هاي سیلیس، می راي مواد داخل مخزن عالوه بر شن و دانهـب

 می  3تا  5/1ضریب تراکم بین شود و  اده میاستف 35/0تا  mm 15/0در سایزهاي شن هاي  دانهة دازـانرد. ـک استفاده

که کدورت آب بعد از  شود به طوري ا جدا میـباالي میکرون در این نوع فیلترهاندازة ا ـامد همراه آب تـالح جـام باشد.

  کاهش چشمگیري دارد. شدنفیلتر

  دهد. شکل زیر طرح شماتیکی را نشان می

  

   

هر بار  پس ازشود که  ها روي سطح فیلتر شنی تشکیل می ها و باکتري ها، پالنکتون جلبکاز  يقشرپس از مدتی 

مجدد این  يکه براي احیا ضمن اینباشد.  این عمل اتوماتیک می ها مکاندر بعضی  شوند. شستشوي معکوس دفع می

 هاي این فیلتر می . دیوارههنگام افت فشار تعویض کردا را در ـه متر از سطح رویی شن میلی 25- 12وان ت فیلترها می

در آمریکاي التین مانند کشورهاي اکوادور، السالوادر و مکزیک  اغلب از  تواند از بتون، سنگ و یا آهن ضد زنگ باشد.

 مکعب درمتر  280وده و تا ـا متنوع بـرفیت این فیلترهـظ کنند. استفاده میآرام  یشن يلتر هایدر فهاي بتونی  دیواره

  شوند.  ساعت نیز ساخته می

  

  تر شنی سریع:فیل - 3
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با ضریب تراکم متر  میلی 1تا  35/0بین ها  دانهاندازة تر است و  هاي سیلیس درشت در فیلترهاي شنی سریع دانه

در این سیستم ها نیز در هنگام افت فشار فشار آب ورودي در این فیلترها زیاد است و  .شود انتخاب می 7/1تا  3/1

شنی آرام و سریع در   از فیلترهاي بعضی کلی درطور هب شود. انجام میخودکار صورت دستی و یا  هشستشوي معکوس ب

 و در نقاطی هم که نازل استفاده نمی شود هاي شن استفاده می هایی جهت جلوگیري از عبور دانه زیرین از نازل هالی

  گیرد. می هاي درشت شن و سیلیس قرار هاي ریزتر در سطح رویی و در سطح پایین دانه به ترتیب دانه ،شود

                   

 حوضچه سکون: - 4

طور مکانیکی  هبتأسیسات  با گذشت زمان و آرام شدن جریان، در بعضی نشینی ذرات سکون عالوه بر تهدر حوضچه 

براي از بین بردن سکون  يحوضچه ها بعضیدر  آوري می شود. جمع هایی  جلبکهاي سطحی آب توسط جاروبکز ین

   گیرد. ها تزریق کلر نیز انجام می جلبک

  .دهد شکل زیر طرح شماتیکی از حوضچه سکون را نشان می

  

 فیلترها:  - 5

دسته فیلترها بر اساس درجه منفذ خود  د.نکن می داـج را آب همراه محلول غیر امالح فیزیکی صورت به فیلترها

  بندي می شوند.

 میکرونی 20تا  1فیلتر معمولی: در سایز هاي  -1- 5

  میکرون  05/0تا  5/0: براي جداکردن ذرات از (MF)میکروفیلتر -2- 5

 میکرون 05/0تا  005/0: براي جداکردن ذرات از (UF) آلترافیلتر -3- 5
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 میکرون  001/0تا  0005/0: براي جدا کردن ذرات از (NF) نانو فیلتر -4- 5

  تر از میکرون) (بسیار پایینولکولی ـدوده مـدر مح (RO) اییـر غشـفیلت -5- 5

  

  دسته بندي فیلترها بر اساس اندازه ذراتی که جداي می کنند در شکل زیر دسته بندي شده است.

  

  

  دهد. یه را نشان میژه در عسلوین کن شرکت نور ویریکارخانه آب ش يلترهایکروفیم ریر زیتصو
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بار یک  اولین باشد. می UF ییغشاستم پیش تصفیه استفاده از فیلترهاي یي نو و کاربردي در سها روشاز یکی 

ی یها در نمونه رساند. ROییغشابه حد مجاز ورودي فیلتر  شرکت چینی با استفاده از این روش کدورت آب ورودي را

رفته که با  کار مخصوص در یک مجموعه به ییغشاعدد فیلتر  1000ساخته است بیش از  Zenon که شرکت چینی

با استفاده از  شود. صورت مطلوب انجام می هها، پیش تصفیه ب ور کردن این مجموعه در آب و عبور آب از این غشاء غوطه

کاهش یافته و  ییغشادلیل جدا کردن امالح معلق در آب و پایین آوردن کدورت، گرفتگی در فیلترهاي  هب ،ین روشا

آن است که  هاز دیگر مزایاي این روش گستردگی استفاد یابد. تولید آب کاهش می هلذا هزین ،شود رسوبات نیز کم می

  .هاي صنعتی استفاده کرد نهتوان در آب دریا و هم لب شور و حتی در تصفیه خا هم می

  بینید. در شکل زیر یک نمونه از این فیلتر را می

  

  

  تصفیه شیمیایی

 واحد کلر زنی اولیه و کنترل جلبک:  - 1

 کلر به آن تزریق می ،هاي همراه آب هاي همراه آب (مخصوصاً در آب دریا) و از بین بردن باکتري براي حذف جلبک

) به دلیل RO( که در روش اسمز معکوس سازي آب مختلف است به طوري ي متعدد شیرینها روشدر میزان کلر  شود.

بایست آزاد شود که به این  کلر در قبل از ورود آب به غشاء می ،ها آنپذیر بودن  ها به کلر و آسیب حساسیت غشاء
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تزریق  نبه آ ییغشااز ورود آب به فیلتر قبل  کهکنند  سولفیت سدیم استفاده می بی منظور از مواد شیمیایی مانند متا

 شود. می

 

  : (Coagulation)انعقاد سازي  - 2

نشینی سریع ذرات و  تر شدن و در نهایت ته به درشتاز موادکلوئیدي  استفاده که با است شیمیایی یروش انعقادسازي 

 بیشتر در این روش .می رسد در مصرسال پیش  3000قدمت استفاده از این روش به  کنند. امالح همراه آب کمک می

 چون .شود استفاده می  pH 7-6 در محدودهآلومینات  صورت سولفات آلومینیوم و سدیم هآلومینیوم بهاي  از نمک

 بیشتري دارد. ةاستفادنیز کلرید آهن  یولشود  لذا کمتر استفاده می ،استهاي آهن کمی مشکل  کنترل نمک

  دهد. یاز روش انعقاد را نشان م یکیر طرح شماتیشکل ز

  

  

  اکتیو کربنفیلترهاي   - 3

ورد ـه آب مـرانوي آن در صنعت تصفیـود که مدل گـش افت میـزغال اکتیو به دو صورت پودري و گرانوي ی

  باشد: قادر به جدا کردن مواد زیر از آب می ویزغال اکت .گیرد رار میـاده قـاستف

 کلراید (فنل) و  (PAC)هاي پلی آروماتیک  هیدروکربن - BTE Xغن معدنی ارگانیکی مانند روجذب مواد  - 1

 ید، بور، کلر، فلور و هیدروژن)جذب مواد هالوژنی (مانند  - 2

 دانید آب طبیعی بدون مزه است)  طور که می همانمزه آب ( - 3

 مخمرها - 4

  مواد غیر محلول در آب - 5



 ي شیرین سازي آب                                        ها روش

 

 رنگ و... - 6

  :نحوه کارکرد

هاي زغال اکتیو عبور کرده و از انتهاي مخزن  شود و از الیه ال اکتیو پمپ میآب خام (ورودي) به مخزن شامل زغ

  شود. عملکرد زغال اکتیو به دما و طبیعت مواد همراه آب نیز بستگی دارد. خارج می

به این منظور به  ،بایست احیا شود ه میـآید ک وجود میـواد بـاشتگی مـو انبـال اکتیـزن زغـدتی در مخـپس از م

مرحله  در هر .آزاد شوند جذب شده توسط کربن اکتیوشود تا مواد  منظم این فیلترها با آب شستشو معکوس میصورت 

  بایست هر از چند گاهی زغال اکتیو تعویض شود. رود که می اکتیو مقدار جزئی از آن از بین می احیاء زغال

  

  

  

از آب جذب شده، و ) PAC( ویآب توسط زغال اکت یکیارگان يها ر فوق نشان داده شده است که مولکولیدر تصو

در بعضی نقاط فیلتر  .هاي شنی هستندو از نظر شکل و طرح همانند فیلتراکتی (کربن) فیلترهاي زغال شوند. یجدا م

  .دهند ت و روي الیه سیلیس زغال اکتیو را قرار میشنی و زغال اکتیو مشترك اس

  

  آزاد کننده هاي کلر: - 4

 هکنند (زیرا وجود کلر در آب ب کلر را از آب جدا می ،سدیم که با اضافه کردن به آب باقی مانده سولفیت بی مانند متا

  زند). نیمه تراوا آسیب می ءخصوص در سیستم اسمز معکوس مضر بوده و به غشا
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 Anti scalentب ضد رسو - 5

هاي مخزن  و دیواره ییغشاهاي متعدد جهت جلوگیري از تشکیل رسوب در سطح فیلترهاي  مختلفی با مارك مواد

که میزان تزریق ضد رسوبها حتماً باید با توجه به کیفیت آب و  نکته قابل توجه این شود. تقطیر و بخار به آب اضافه می

در  ییغشاتواند باعث گرفتگی فیلترهاي  ود میـزریق بیش از حد مجاز خورالعمل سازنده تعیین شود زیرا تـدست

  شود. ROسیستم 

  

  د:یاس - 6

ن منظور اغلب از یشود. به ا یضد رسوب استفاده م يسات به جایتأس یو در بعض يآب ورود PHجهت کاهش 

  شود. یک استفاده مید سولفوریاس

  

  هیپس تصف

ا یشود که شامل همه و  یو نصب م یسات طراحیدر اکثر تأس یخروج ت آبیفیز با توجه به کیه نیستم پس تصفیس

 باشد. یر میاز موارد ز يتعداد

  

  :یکلر زن - 1

از انتقال  يریکردن آب و جلوگ یضد عفون يدارد برا یدنیو آشام یصنعتریمصارف غ يدیکه آب تول يدر موارد

 شود. یها به آن کلر اضافه م يماریب

  

 : PHکنترل  - 2

ر مزه آب و ییباعث تغ PHنبودن  میکه تنظ نیرا عالوه بر ایار مهم است زیت آب بسیائیا قلیو  يدیاست یکنترل خاص

 روش ز خواهد شد.یع آب نیدر خط انتقال و شبکه توز یش خوردگی، باعث افزاشود یم انسان هبه معد نب رساندیآس

 ت و ...یا عبور دادن آب از مخازن دولومیو وجود دارد از جمله اضافه کردن سود و آهک  PHکنترل  يبرا يمتعدد يها
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 :افزودن فلور - 3

 ،د استیار مفیبس ها نابدن مخصوصاً دند يشود و برا ین میتأمشامیدنی آق آب یبدن اغلب از طرمورد نیاز ر ئوفلو

  شود. شود و در اکثر مواقع در سیستم پس تصفیه فلوئور به آب اضافه می لذا میزان فلوئور در آب آشامیدنی کنترل می

 

  کنترل امالح آب: - 4

کند. آب شیرین تولید شده در  بدن انسان اکثر مواد معدنی و امالح مورد نیاز را از طریق آب آشامیدنی تأمین می

 یبا افزودن امالحست. براي جبران این کاستی لذا براي بدن مفید نی ،است تقریباً عاري از هرگونه امالح ها روشاکثر 

درصدي از آب سات لب شور یا در تأسیرسانند و  یآب را به حد مجاز م یکربنات سخت یا بیم و یزیم و منیمانند کلس

   کنند تا امالح مجاز تأمین شود. پیش تصفیه شده را به آب تولیدي اضافه می

 

  

  .دهد یرا نشان م یکی از کارخانه هاي شرکت نورویژه هیش تصفیپ ییایمیق مواد شیتزر زاتیتجهفوق ر یتصو


