
کارربرددهھھھایی سيیستم تصفيیه ااسمز معکوسس ددرر آآکواارریومم 

 

غالبا براایی آآکواارریومم هھھھایی حساسس نيیازز ااست که کيیفيیت آآبب باال بوددهه وو تحت کنترلل باشد. آآبب عمومی 
که ددرر ددسترسس هھھھمه قراارر دداارردد وویژگی هھھھایی الززمم رراا براایی ماهھھھی هھھھا یی حساسس تر نداارردد. آآبب شيیر ساددهه 
می توااند شامل مقاددیر ززیادد کلر٬، کلرااميین٬، مس٬، نيیترااتهھھا٬، نيیتریتهھھا٬، فسفاتهھھا٬، سيیليیکاتهھھا٬، یا بسيیارریی 
مواادد شيیميیایی ددیگر باشد که براایی ماهھھھی هھھھا٬، مرجانهھھا یا سایر جانداارراانن ددرریایی مضر هھھھستند. آآالیندهه 
هھھھایی مانند ترکيیباتت نيیترووژژنن(نيیترااتت وو نيیتریت) وو فسفاتهھھا منجر به ررشد بيیش اازز حد وو ناخوااسته جلبکهھھا 

می شوند. مس براایی نرمم تنانن بسيیارر مضر وو کشندهه ااست. 

یک ررااهه حل ساددهه وو دداایمی براایی ااین مشکل٬، ااستفاددهه اازز تصفيیه آآبب ااسمز معکوسس (RO) ااست. 

سيیستم تصفيیه آآبب ااسمز معکوسس٬، تنهھھا ااجاززهه می ددهھھھد مولکولل هھھھایی بسيیارر کوچک (مانند H2O) اازز 
غشاء نيیمه ترااوواا عبورر کرددهه وو به ااین ترتيیب بخش عمدهه ناخالصی هھھھا شامل آآفت کش هھھھا٬، آآررسنيیک وو 

فلزااتت سنگيین.... به ميیزاانن 95 تا 99 % حذفف می شوند. 

آآبب بدست آآمدهه اازز ااین سيیستم کامال نرمم بوددهه اازز لحاظظ هھھھداایت االکتریکی وو اامالحح٬، آآبی مناسب با 
ززندگی جانورراانن آآبزیی فرااهھھھم می کند. ددرر صوررتی که نيیازز به آآبب خالص تریی باشد٬، می تواانن کيیفيیت 

تصفيیه رراا با قراارر ددااددنن کاررتریج هھھھایی ددیونایزرر باال بردد. 

پس اازز فرااهھھھم نموددنن آآبب خالص٬، ميیتواانن با توجه به نوعع آآکواارریومم مورردد ااستفاددهه٬، اامالحح مورردد نيیازز ماهھھھی یا 
گيیاهه ددرریایی رراا به آآبب ااضافه نمودد. هھھھمچنيین بدليیل حذفف هھھھمه اامالحح وو آآالیندهه هھھھا٬، کنترلل PH آآبب بسيیارر 

آآسانن خوااهھھھد بودد. 

می تواانن اازز بسته هھھھایی وویژهه اایی که براایی آآماددهه ساززیی آآبب پس اازز گذررااندنن فراایند ااسمز معکوسس وو 
خالص ساززیی ددرر باززاارر ووجودد دداارردد ااستفاددهه نمودد. ااین بسته هھھھا رراا به نامم RO Conditioners می شناسند 

وو قاددررند اامالحح مورردد نيیازز آآبب رراا به آآنن ااضافه کرددهه وو PH مورردد نظر رراا تاميین کنند. 

مزاایایی ااستفاددهه اازز سيیستم ااسمز معکوسس براایی آآبب آآکواارریومم: 

حذفف کامل ررسوباتت وو اامالحح •

حذفف کامل کلر٬، مواادد شيیميیایی  •

حذفف کامل آآفت کش هھھھا وو سمومم ااستفاددهه شدهه ددرر کشاووررززیی •

حذفف کامل نيیترااتت وو نيیتریت •

حذفف کامل فلزااتت سنگيین •
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حذفف کامل باکتریی هھھھا٬، وویرووسس هھھھا٬، اانگل هھھھا •

اامکانن کنترلل بسيیارر آآسانن PH آآبب •

هھھھزینه سروویس وو نگهھھداارریی بسيیارر پایيین (حدوودد 4000 رریالل براایی هھھھر ررووزز) •

قدررتت باالیی توليید آآبب خالص (حدااقل 150 ليیتر ددرر ررووزز) •
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