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 Production Unit وحدة التحلية -٨
ة من عدة أجزاء أهمها هو الغشاء (العنصر األساسي داخل  تتكون وحدة التحل
ذلك وصالت  اه الراجع و ة وخروج م اه التغذ المحطة) ووعاء الضغ ووصالت دخول م

اه المحالة.   خروج الم

ل (   ة١- ٨ش   ) صورة عامة لوحدة تحل
  ه التغذيةوصالت دخول وخروج ميا ١-٨

) Duplex) أو (SS 316مواسير من مادة اإلستانلس إستيل عالي الجودة ( استخداميتم 
اه الراجع. ة وخروج م اه التغذ ع مواسير ووصالت دخول م   في تصن

ل (   ة٢- ٨ش   جانب المنتج ) صورة عامة لوحدة تحل
ة لوعاء الضغ  ة من الفتحة األمام اه التغذ لي من تحت ضغ عاحيث تدخل م

صمام الطرد  ة مضخة الضغ العالي مرورًا  ة وتخرج من الفتحة الخلف ع األغش لتمر بجم
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) لالستفادة من ضغطها Turbo Charger) أو مولد توريني (Turbineلتمر على تورين (
اه ة المستخدمة إلنتاج الم ل رقم ( -المحالة  في توفير الطاقة الكهر   .)١-٦ش

  
  
  
  
  
  
  
  

ل ( اه الراجع )٣- ٨ش ة وخروج م اه التغذ طي لخطو دخول م   رسم تخط
  المحالةمياه الوصالت خروج  ٢-٨

اه المحالة في مواسير من مصنوعة من مادة البي في سي ( ع الم ) PVCيتم تجم
أخذ س  و يب مح تم تر ل وعاء على حدة و  Sample(ألخذ العينة بوصة  ١/٤خرج 

Valve(  ل و سي عاء على حدهمن  ل الخطو بخ رئ ع  تم توصيل أكبر ، ثم يتم تجم و
ل ( – هذا الخ بخزان المنتج   .)٢-٨ش

التالي: انها    الح خروج عدة وصالت من هذا الخ ب
ة  -١   .Flushing Tankوصلة لخزان غسيل األغش
مائي  -٢   .Cleaning Tankوصلة لخزان الغسيل الك
ة وصلة لخزانات تحضير ال -٣ مائ   .Chemical Dosing Tanksمواد الك
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ل ( اه المنتج )٤- ٨ش طي لخطو خروج م   رسم تخط
 Pressure Vesselوعاء الضغط  ٣-٨

صل  المقو صنع وعاء الضغ من مادة الفايبر   ٨٠.٦إلى حوالي لتتحمل ضغ 
  .)مرعةل لكل بوصة طر  ١٢٠٠( ار

ل     )Pressure Vessleصورة لوعاء الضغ ( )٥- ٨( ش
ة يتراوح من  عدد من األغش ل وعاء  شحن  ة ٧ – ٤و   .أغش

سور يتم  اه أل شروخ أو  استمرار بوعاء الضغ وفي حال وجود اشت يتم التدقي 
عاد هذا  عد است ة المصنعة  غ الشر قوم بدوره بتبل غ المهندس المختص فورًا الذ س تبل

  ء من الخدمة فورًا.الوعا

 
Production 

Tank 

ات ماو مائيإلى  إلى خزانات تحضير الك  خزان الشطفإلى  خزان الغسيل الك

Pressure Vessel 

Pressure Vessel 
س عينه  مح
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 Membraneالغشاء  ٤-٨
سى، يوجد  استخدام نظام التناضح الع ة  ة التحل سي في عمل الغشاء هو العنصر الرئ

ة منها ( ة التحل ات المصنعة ألغش  ,FilmTech, Fluid System, Toryالعديد من الشر
Koyo,…….. (اه المس ة الم ع ات المصنعة في طب ات الشر ة وتختلف توص تخدمة لتغذ

ة.   وطرق معالجتها المعالجة المبدئ
القماش  لة  ًا في صورة ألواح طو اتي وحيواني ينتج مبدئ تكون الغشاء من نسيج ن و

ل رقم ( تم لحامه من جهتينأ) ٦-٨ش لف و قطع و ل رقم ( ثم  ون  –ب) ٦-٨ش ذلك  و
  .من ثالثة اتجاهات مغل

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ل ( ع الغشاء )٦- ٨ش طي لخطوات تصن   رسم تخط

  حامل
Carrier 

 أ

 ج

 ب

 د

  فاصل
Spacer 

 مغل

 مغل

 مغل

 مفتوح

ل الغشاء عند  ش
 إنتاجه

  خط إنتاج الغشاء   هـ
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الحامل ( قة تسمى  ة رق قة من ش فتها Carrierثم توضع ط قتي الغشاء وظ ) بين ط
عضهم  قتين الغشاء عن  اه المنتجة وفصل ط ل رقم ( –حمل جزئات الم   ج).٦-٨ش

املة  قة هي مجموعة إنتاج  ل مجموعة وأخر و –تعتبر المجموعة السا وضع بين 
الفاصل ( ة من نوع أخر تسمي  ة بين Spacerش اه التغذ فتها عمل طر لدخول م ) وظ

ل رقم ( –ل مجموعة وأخر    د).٦-٨ش
قطر  إحضار ماسورة  ل  ٠.٥و ة على جانبها، وتثبيت  بوصة وعمل ثقوب طول

ج من داخل الغشاء بواسطة سيتحرك الماء المنت –مجموعة غشاء على جانبي هذه الثقوب 
ل Carrierالحامل ( ع اإلنتاج من  ذلك يتجمع جم ) إلى الدخول في هذه الثقوب، و

ل غشاء  ل ( –المجموعات داخل الماسورة الواحدة الخاصة    هـ).٦-٨ش
فها دوران يتم  تم تغل ل الكلي في صورة دائرة و ون الش ل هذه المجموعات ل

مادة الفايبر ج ا    .نعرفهاالس ليبدو الغشاء في الصورة التي خارج
ة ١- ٤- ٨ يب األغش   ما يتم مراعاته عند تر

ة ( اه التغذ   ) في اتجاه السران.Brine Sealاتجاه مانع هروب م
ة جدا ( ة عال عنا ة يتم  يب الوصالت البين   ).Inter connectorتر

ة ( الوصالت أمرO-Ringsالتأكد من سالمة الحلقات المطاط  ( .   ضرور
ة ( ة والنها ة البدا يب أغط صورة جيدة.End Capsالتأكد من تر  (  

عات الخطو اإلستانلس ( يب تجم صورة جيدة.Victual Couplingالتأكد من تر  (  
ل غشاء ( انات  ..Serial Noتدورن ب ه بوعاء الضغ ذلك ترتي   ) و

ة. يب األغش   استخدام الجلسرن أمر ضرور عند تر
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 Brine Sealنع هروب مياه التغذية ما ٥-٨
  
  
  
  
  

ل ( ة٨- ٨ش اه التغذ يب مانع هروب م طي التجاه تر   ) رسم تخط
ن يتواجد  م ف  ة الغشاء ونهايته تجو ب يفي بدا ه ر ة ف اه التغذ مانع تسرب م

)Brine Seal.ة اه التغذ ه في اتجاه دخول م ي ون تر حيث   (  
 Inter Connectorالوصالت البينية  ٦-٨

ن  م يب ما سب وأشرنا أن وعاء الضغ الواحد  صل تر ة بداخله  عدد من األغش
ل وعاء  ٧إلى  ة  تم هذا التوصيل بين مواسير المنتج  –أغش (المتواجد بداخل الغشاء) و

ة ( الوصالت البين سمى    ).Inter Connectorعن طر واصل صغير 
  
  
  
  

  (أ)
  
  
  
  

  
  (ب)

ل ( ة وقطاع بها )٩- ٨ش يب الوصالت البين ان تر طي لم ل تخط   ش

ه   وصالت بين
Inter connector 

Membrane Membrane Membrane 

Brine Seal Membrane 

Pressure Vessel 
Feed Direction  
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تواجد على طرفي هذا الواصل البيني مجر ي ه (تو يب مانع تسرب ف منع O-Ringم تر ) ل
اه المحالة ة أو الراجع إلى الم اه التغذ ل رقم ( – وصول م أ) يبين قطاع في هذا ٩-٨والش

ل رقم  ة٩-٨(الواصل البيني والش   .ب) يبين تواجد الواصل البيني بين األغش
  Measurement Devicesأجهزة القياس بالوحدة  ٧-٨

اس يب العديد من أجهزة الق ة والمحافظة على ظروف التشغيل يجب تر ة األغش  لحما
قاف المحطة  أخذ قرار إل عض األخر  ختص ال المشاهدة فق و عضها  التي يختص 

ل  ل (له حسب التكليف المو اس.، )١٠-٨ش   وعلى سبيل المثال ألجهزة الق
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ل ( ة على الوحدة )١٠- ٨ش اس المر طي ألماكن أجهزة الق ل تخط   ش
اس  ١- ٧- ٨ ة ق اه التغذ سدة في م ة المواد المؤ  ORP Meterم

اه  سدة في م ة المواد المؤ م اس  ارة عن عداد لق قاف ع ة إ عز إل ة، و التغذ
ة (الجهاز  سالمة وتأمين األغش ن أن تضر  م الماء  سدة  المحطة في حالة وجود مواد مؤ

ORP.(  
اس  ٢- ٧- ٨ ة الحموضة ق  pH Meterنس

قاف المحطة في  ة إ عز إل ة، و اه التغذ ه الحموضة في م اس نس ارة عن عداد لق ع
ه الحموضة عن النس ع الغشاء (الجهاز حالة ارتفاع نس ة تصن ة المنصوص عليها من شر

pH.(  
اس ضغ سحب مضخة الضغ العالي ٣- ٧- ٨  H.P.P. Suction Pressure Meter ق

Pressure Vessel 
Pressure Vessel 

Pressure Vessel 

P2 P3 

P4 

P1 

ORP pH 

Q1 

P5 Q3 

Q2 Con 
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ل (   اس ضغ طرد مضخة الضغ العالي )١١- ٨ش   صورة لعداد ق
ون هو نفسه  ن أن  م اس ضغ سحب مضخة الضغ العالي و ارة عن عداد لق ع

اس ضغ ط ةعداد ق رون   .)P1(الجهاز  رد الفالتر الم
اس  ٤- ٧- ٨ ة للوحدة ق اه المغذ ة الم  Feed Flowم

ل (   ان )١٢- ٨ش ة السر م اس    صورة لعداد ق
ة للوحدة  اه المسحو ة الم م اس  ارة عن عداد لق ة ع ن حساب نس م حيث 

  ).Q1(الجهاز  من خاللها )Recovery( اإلستعواض
اس ضغ  ٥- ٧- ٨   H.P.P. Delivery Pressure Meter مضخة الضغ العاليطرد ق

اس ضغ طرد مضخة الضغ العالي (الجهاز  ارة عن عداد لق   ).P2ع
اس ضغ  ٦- ٧- ٨ ةق   Membrane Inlet Pressure دخول األغش

ن خفض ضغ طرد  م ة، حيث أنه  اس ضغ الدخول لألغش ارة عن عداد لق ع
س ل اس لضغ الدخول (الجهاز مضخة الضغ العالي بواسطة مح ح مق   ).P3ص

اس ضغ  ٧- ٧- ٨ اه المرفوضة ق  Reject Pressureخروج الم
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ة الملوحة) التي  اه الراجع المرفوضة (عال اس ضغ الخروج لم ارة عن عداد لق ع
ة المستخدمة للمحطة (الجهاز  ن استخدامها في المساعدة في خفض الطاقة الكهر   ).P4م

اس  ٨- ٧- ٨ اه الراجع المرفوضة مق  Reject Flowة م
ة الملوحة) (الجهاز  اه المرفوضة (عال ة الم م اس  ارة عن عداد لق   ).Q2ع

اس ضغ  ٩- ٧- ٨ اه المحالة ق  Permeate Pressureخروج الم
اه المنتج (الجهاز  اس ضغ الخروج لم ارة عن عداد لق   ).P5ع

اس  ١٠- ٧- ٨ اه المحالة ق ة الم  Permeate Flowم
اه المحالة (الجهاز  ة الم م اس  ارة عن عداد لق   ).Q3ع

اس  ١١- ٧- ٨ اه المحالة ق  Permeate Conductivityمقدار الملوحة للم
فتح  قوم  حيث  ض هذا الجهاز  اه المنتج، و ة الملوحة لم م اس  ارة عن عداد لق ع

س التصرف في حالة  اه المنتج عن ارتفاعأحد محا المقدار المطلوب (الجهاز  الملوحة لم
Con..(  

 Sample Valveمحابس العينة  ٨-٨
س  محا اه المحالة  اه  ١/٤يتم تجهيز خطو إنتاج الم بوصة ألخذ عينة من الم

  المنتجة لكل وعاء ضغ على حدة 
  ملحوظة:

أخذ عينة  س العينة وقم  اشرة لمحا مة األمالح للوحدة اتجه م عند االرتفاع الفجائي لق
ل وعاء ضغ ( من ون إحد موانع التسرب Pressure Vesselإنتاج  ) وفي الغالب س
)O-Ring انة في الغشاء عن طر عمل جسه للوعاء تم تحديد م ه قطع أو التواء، و  (
)Probing (.ن فك الوعاء وتغيير المانع المعطوب م عدها    و
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  التخلص من المياه المركزةنظام  -٩
عدة طرق ولكن يجمعها ضرورة التخلص من أ مواد يتم التخلص من الم زة  اه المر

ن أن تضر  م اه  الم ة متواجدة  اةماو   .الح
  عن طريق البحر ١-٩

حر.ذلك يتم  اه الراجع داخل ال   بإنشاء خ مواسير لحقن م

ل (   اه الراجع )١- ٩ش   صورة لخ م
ارات  ١- ١- ٩ حرذ عند تنفيمراعاتها التي يجب االعت   مواسير ال

اتجاه مجر مائي. -١ حرة دراسة جيدة إلنشاء الخ  ارات ال   دراسة الت
ة. -٢ ات المائ ة مرنة من المواسير لتالئم التحر ار نوع   اخت
ة (الشمندورات) -٣ حر مع وضع العالمات المائ قاع ال   .تنفيذ تثبيت جيد للخ 
ل منتظم وذات قط -٤ ش ة الخ    اع أملس.عمل مصافي بنها
ل فترة للتأكد من  -٥ ة  حرة.مد إجراء الدراسات البيئ   تأثر الكائنات ال

ة الحقن متعدد المراحل ٢- ١- ٩   تجر
فاءة  حر وقابليته لحقن يتم إجراء تجرة الحقن متعدد المراحل للتأكد من  الخ ال

حر الراجع   تالي:وتتم على النحو ال -، وتتم هذه التجرة خالل فترة المد ال
اه الراجعيتم  -١   .إنشاء خزان سفلي الحتواء م
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س ومضخة الطرد.يتم  -٢ ة بجانب الخزان للمحا   تجهيز غرفة فرع
يتم تشغيل المضخة لمدة ثالثة ساعات على األقل بتصرف أكبر من التصرف  -٣

ملء خزان الراجع من مصدر أخر) عي للمحطة (يتم المساعدة    .الطب
  أعطال بخطو الراجعؤد لحدوث العوامل التي ت ٣- ١- ٩

  سوء التشغيل - ١
  اه داخل ة.الخ صرف الم ادة فترة التشغيل اليوم   معدالت مرتفعة أو ز
  استمرار بدون تأمينها (عدم تواجد مجسات المنسوب لخزان الراجع تشغيل  –المضخة 

  .أو حدوث عطل بها)
انة - ٢   سوء أعمال الص

 .توقف مضخة الطرد 
 اه الرا س والمضخة.تسرب م  جع لغرفة المحا

  عن طريق آبار الراجع ٢-٩
ة،  اه إلى الخزانات الجوف ار التي تستخدم في حقن أو استرجاع أو صرف الم وهي اآل

ار السحب  ار بنفس طرقة آ تم تنفيذ هذه اآل م للبئر و من حيث تواجد مواسير/خراط
ة حول رأس البئر   .وغالف زلطي وقاعدة أسمنت

ار الراجعمراعاتها التي يجب ارات االعت ١- ٢- ٩   عند تنفيذ آ
ار سحب. ة خزان آ عيدًا مناط تغذ ار الراجع  ار موقع آ   اخت

ار السحب. عيدًا عن آ ار الراجع  ار موقع آ   اخت
طة. ار السحب أو البيئة المح حيث يتالشى تأثرها على آ ار  م عم اآل   تصم

ة الحقن متعدد المراحل ٢- ٢- ٩   تجر
ار البئر وتتم على النحو  يتم فاءة اخت إجراء تجرة الحقن متعدد المراحل للتأكد من 
  التالي:
فتحتين. -١ ة مجهزة    يتم غل البئر بجل
ل مرحلة لمدة ساعتين. -٢   يتم إجراء تجرة الحقن على ثالثة مراحل 
قافها. -٣ ل مرحلة دون إ   يتم رفع تصرف مضخة الحقن خالل 
ذلك المستو  يتم تسجيل عم -٤ ي قبل بدء التجرة، و اه اإلستات مستو الم

ل مرحلة. ي عند    الدينام
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قة يتم تحديد معدل الصرف (الحقن) اآلمن  -٥ انات السا ةمن الب   للبئر. النس
ار الراجع ٣- ٢- ٩   العوامل التي تؤد لحدوث طفح آل

ن  ارم اب لحدوث  اعت ة هي من أكثر األس ار ومنها:األخطاء التشغيل   طفح اآل
  سوء التشغيل - ١

 .ة ادة فترة التشغيل اليوم معدالت مرتفعة أو ز ار  اه داخل هذه اآل   صرف الم
 .ار الراجع في نفس الوقت ين أو أكثر من آ ن متقار   تشغيل بئر

انة - ٢   سوء أعمال الص
 عض أجزاء المصافي نتيجة عدم تطهير البئر ات الرمال على    .تراكم ترسي
 ات األمالح  انغالقالغالف الزلطي أو  دانسدا جزء من أطوال مصافي البئر نتيجة ترس

  على فتحات المصافي.
 Production Storageتخزين المياه المحالة  -١٠

ة: اه المحالة بخزانات اإلنتاج التي يجب أن يتوافر فيها الشرو التال   يتم تخزن الم
  

ل (   اه المنتج )١- ١٠ش   صورة لخزان م
  
  
  

To Drain 
(Wash Line) Inlet 
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ون الخزان مقسمًا لعدة  م اإلنشائي أن    قطاعات.يراعي في التصم
ات).يراعي جودة  ة (تشطيب الجدران واألرض   النظافة الداخل

ة داخل الخزان (ساللم  ونات حديد   مسامير). -مواسير  –عدم تواجد أ م
ة من مادة غير قابلة للتفاعل.   وجود أغط

سقف الخزان.وجود ف ة    تحات تهو
ام على األكثر.   سعة الخزانات تكفي لتخزن إنتاج يوم على األقل وثالثة أ

اس المنسوب. أجهزة ق د الخزان    تزو
ل ستة أشهر.   وضع خطة لنظافة الخزانات مرة على األقل 

 
Storage 
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  Flushing & Cleaningنظام تنظيف األغشية وحفظها  -١١
 Flushing Systemنظام تنظيف األغشية  ١- ١١

قاف وحدة وهي  ة ومنع تراكم األمالح عليها في حالة إ طرقة تستخدم لتنظيف األغش
اه من إنتاج الوحدة قبل  استخدام م ام، حيث يتم التنظيف  ة لمدة ال تتراوح الثالثة أ التحل

ة عليها و  ماو ة مواد   ١٠ار لمدة  ٥مضخة تحت ضغ في حدود ضخها إضافة أ
  ساعة.  ١٢-٨ل من  دقائ مرة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ل (   ائي )١- ١١ش م طي لنظام الغسيل الك ل تخط   ش

  
  
  
  
  

 Cleaning Systemنظام الغسيل الكيمائي  ٢- ١١
ة في حالة مالحظة حدوث انخفاض في طرقة تستخدم   إلجراء غسيل لألغش

مة األمالح ا ة أو ارتفاع في ق ذلك اإلنتاج قاف لمنتجة وتستخدم  ة في حالة إ لحف األغش
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لة تجاوز األسبوع، حيث يتم  ة لمدة طو اه من إنتاج الوحدة قبل  استخداموحدة التحل م
ة عليها  ماو ة مواد  ة وخلطها جيدًا وضخها إضافة أ ة المناس مائ وٕاضافة المواد الك

ة ة التحل   . للمرور من خالل أغش
  

ل (   مائيصو  )٢- ١١ش   رة لخزان ومضخة الغسيل الك
  


