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MANUAL DE UTILIZARE ŞI ÎNTREłINERE  

 
 
Staţie de tratare a levigatului formată din: 

- osmoză inversă treapta întâi cu tehnologie cu module disc,  
- osmoză inversă treapta a doua cu tehnologie cu module spirale  
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1. 0   INSTRUCŢIUNI GENERALE  

 
Date de identificare:  

 Tipul de sistem :   SISTEM DE OSMOZĂ INVERSĂ  

   
 Model: RDRW345  

   
 Număr de serie: 10 07 RDRW  

   
 Numărul ofertei: STANDARD RDRW345LEVIGAT REV02 310513 

   
 Anul fabricaţiei:  12 / 2013 

   
Date despre client:  

   
 Numele clientului: TSK ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD S.A. 

   
 Stradă: Ada Byron 220 

   
 Cod poştal: 33203 

   
 Oraş : Gijon 

   
 Ţară: Spania 

   
 Telefon: +34 984 495 500  / +34 985 13 1471 

   
 Fax: +34 985 13 4222  

   
Date despre producător :  

 Numele producătorului: mft Membran-Filtrations-Technik GmbH 

   
 Stradă: Vitalisstrasse 314 

   
 Cod poştal: 50829 

   
 Oraş: Köln 

   
 Ţară: Germania 

   
 Telefon: +49 (0) 221 949 907 0 

   
 Fax: +49 (0) 221 949 907 7 
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Date despre documentaţie:  

 Manual de utilizare  
Document numărul: 

10 07 345  

   
 Varianta: 1 

   
 Creat la: 10.07.2013 

   
 Ultima aducere la zi: - 

   
 
Date tehnice  
 
Date generale:  

 Sistem format din Linia A şi 
Linia B. Fiecare „Linie” 
cuprinde câteva  suport e 
susţinere, identice pentru 
fiecare „Linie”, după cum 
urmează: 

 

   
 Filtru nisip, diam. x H: 928 x 2500 mm 

   
 Greutate filtru nisip: 1900 kg 

   
 Supape şi suport pompe  

RO1, L x W x H: 
3280 x 800 x 2450 mm 

   
 Greutate supape şi suport 

pompe RO1: 
2200 kg 

   
 suport rezervor curăţare 

chimică CIP L x W x H: 
1900 x 800 x 2200 mm 

   
 greutate pe suport rezervor 

curăţare chimică CIP: 
 

1350 kg 

   
 suport rezervoare 

antidepuneri, L x W x H: 
1790 x 800 x 2200 mm 

   
 greutate  pe suport 

rezervoare antidepuneri: 
1400 kg 

   
 suport rezervoare curăţare 

chimică CIP, L x W x H: 
1680 x 800 x 2200 mm 

   
 greutate  pe suport 

rezervoare curăţare chimică 
CIP: 

1250 kg 

   
 suport cutie de joncţiune, 

L x W x H: 
1000 x 500 x 2200 mm 
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 greutate suport cutie de 
joncţiune: 

110 kg 

   
 RO1, suport module CD, 

L x W x H: 
2140 x 740 x 2260 mm 

   
   
 greutate suport module CD 

RO1 : 
1700 kg 

   
 RO1, suport module CD, 

L x W x H: 
1800 x 740 x 2260 mm 

   
 greutate suport module CD 

ROI: 
1500 kg 

   
 RO1, suport module CD, 

L x W x H: 
1800 x 740 x 2260 mm 

   
 greutate suport module CD 

ROI: 
1500 kg 

   
 RO1, suport module CD, 

L x W x H: 
2140 x 740 x 2260 mm 

   
 greutate suport module CD 

ROI: 
1700 kg 

   
 RO2, suport module spirală, 

L x W x H: 
5100 x 740 x 2200 mm 

   
 greutate RO2 suport module 

spirală: 
2400 kg 

   
   

   
   
Alimentare cu energie electrică:  

 Electricitate: 440V / 60 Hz 

   
  

CE 
  Conformitate cu normele europene   

NS RL 73/23/EWG;  
EMV RL 89/336/EWG; 
MS RL 89/392/EWG 
Norme : EN 60204-1 (VDE 0113) 

   
Condiţii ambientale :  

   
 Temperatură: < 45°C; fără îngheţ; ferit de razele directe ale soarelui 

   
 Umiditate: Umiditate relativă < 80%  
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 Aer: Fără agenţi corozivi / agresivi (de exemplu, hidrogen sulfurat, 
sau amoniac), ventilare asigurată permanent în jur pentru RO 

treapta 1 şi 2. 

   

Calitate necesară pentru apa netratată :  

   
 Temperatură maximă: 40 °C 

   
 Temperatură minimă: 10 °C 

   
 Compoziţia apei netratate:  

   
   
 Valoare pH:  

   
 Concentraţia agenţilor oxidanţi 

cum ar fi Cl2 
 

   
Calitate necesară pentru apa tratată :  

   
 Temperatură maximă: 40 °C 

   
 Temperatură minimă: 10 °C 

   
 Valoare pH apă tratată:  

   
 Compoziţie apă tratată  

   
   
   
Condiţii maxime de funcţionare:  

   
 Presiune maximă de 

funcţionare treapta 1 RO1 / 
module disc: 

60 bar 

 Recuperare maximă  treapta 1 
RO1: 

76 % 

 Presiune maximă de 
funcţionare treapta 2 RO2 / 
module spirale: 

35 bar 

 Recuperare maximă  treapta 2 
RO2: 

94 % 

 pH max. pe durata curăţării , 
CIP a membranei: 

12,3 

 pH min. pe durata curăţării CIP  
a membranei: 

1,5 
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SCOPUL DOCUMENTULUI  
 
Manualul de utilizare şi de întreţinere are drept scop familiarizarea posesorului staţiei de tratare a 
levigatului cu aspectele legate de acest proces: 
 
� caracteristicile de funcţionare  
 
� funcţionarea 
 
� instrucţiunile de siguranţă  
 
� şi întreţinere. 
 
 
Operatorii 
 
Staţia de tratare a levigatului trebuie utilizată doar de către personal instruit de către mft. Instructajul 
furnizat trebuie înregistrat în raportul de transfer. Cerinţele, calificările şi experienţa necesară sunt 
descrise în fiecare capitol.   
 
 
Alte documente  
 

Instrucţiunile de utilizare ale modulelor şi furnizorii celorlalte componente, cum ar 
fi pompele, armăturile şi instrumentele conexe sunt prezentate în anexă.  

 
 
 
Păstrarea manualului de utilizare  
  

Păstraţi întotdeauna manualul de utilizare şi întreţinere în acelaşi loc cu utilajul. 
Manualul trebuie să fie mereu la îndemână.  
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2.0  Instrucţiuni elementare de siguranţă  
 
Manualul de funcţionare şi întreţinere cuprinde cele mai importante instrucţiuni pentru funcţionarea în 
siguranţă a staţiei de tratare a levigatului.  
 

Obligaţii şi răspundere  
 
Instrucţiunile din manualul de utilizare şi întreţinere trebuie urmate întocmai.  
 
Condiţia de bază pentru manipularea în siguranţă şi fără probleme a acestei staţii este ca cel care o 
foloseşte să fie familiarizat cu instrucţiunile şi reglementările  de siguranţă. Prezentul manual de utilizare şi  
întreţinere, în special instrucţiunile de siguranţă pe care le conţine, trebuie să fie respectat de toate 
persoanele care lucrează la staţia de tratare a levigatului.  
 
Pericole care pot să apară în timpul lucrului la staţia de tratare a levigatului. 
Staţia de tratare a levigatului este concepută în conformitate cu cele mai noi reglementări şi cu regulile 
stabilite cu privire la siguranţă. Totuşi, ar putea exista pericole pentru viaţa şi membrele posesorului sau a 
unei terţe părţi, la fel ca şi unele deteriorări ale utilajului sau ale altor bunuri. Sistemul va fi folosit doar  
 
� în scopul pentru care a fost construit 
 
� când se află în stare adecvată din punct de vedere al siguranţei  

 
Defecţiunile care pot afecta negativ siguranţa trebuie eliminate fără întârziere.   
 

Garanţie şi răspundere 
 
Ca regulă de bază, se aplică „Condiţiile generale de vânzare şi livrare”. Acestea sunt disponibile 
proprietarului cel târziu începând cu momentul încheierii contractului.  Reclamaţiile referitoare la garanţie şi 
răspundere în cazul rănirii persoanelor sau a daunelor materiale sunt excluse dacă reprezintă rezultatul 
uneia sau a mai multora din cauzele următoare: 
 
� Folosirea staţiei de tratare a levigatului într-un alt scop decât cel pentru care a fost concepută  
 
� Asamblarea defectuoasă, darea în funcţiune, punerea în funcţiune şi întreţinere a staţiei pentru tratare a 

levigatului  
 
� Acţionarea staţiei de tratare a levigatului în timpul în care echipamentul de siguranţă nu funcţionează 

adecvat sau nu este instalat corect sau când echipamentul de siguranţă şi protecţie nu este funcţional  
 
� Lipsa respectării instrucţiunilor din manualul de funcţionare şi întreţinere cu privire la transportul, 

asamblarea, darea în exploatare, acţionarea, întreţinerea şi instalarea staţiei de tratare a levigatului   
 
� Modificările structurale neautorizate la staţia de tratare a levigatului  
 
� Monitorizarea defectuoasă a componentelor din sistem care sunt predispuse la uzură  
 
� Reparaţiile necorespunzătoare  
 
� Catastrofele care sunt produse de corpurile străine din sistem sau cazurile de forţă majoră   

 



 

 
    
  Pagina: 9 

 

 

mft
Membran-Filtrations-Technik GmbH  

 

 

Folosire adecvată  
 
Staţia de tratare a levigatului produsă de mft este destinată folosirii ca staţie de tratare exclusiv pentru 
tratarea levigatului apă, după cum se arată în oferta noastră “STANDARD RDRW345LEVIGAT REV02 
310513” în zonele de lângă gropi de gunoi. Mai mult, calitatea levigatului brut trebuie să fie în concordanță 
cu analizele nr. 4.1 şi 4.2 din specificaţiile tehnice ale TSK 113056-PT-MEC-ET-001, din 16/07/2013. Orice 
altă utilizare decât aceasta va fi considerată drept utilizare necorespunzătoare. Compania mft GmbH nu 
poate fi trasă la răspundere pentru deteriorări sau răniri care pot rezulta ca urmare a utilizării 
necorespunzătoare.  
 
Folosirea corespunzătoare presupune de asemenea: 
 
� Respectarea tuturor instrucţiunilor din manualul de utilizare şi funcţionare şi 
 
� Realizarea tuturor lucrărilor de verificare şi întreţinere. 
 

Folosire necorespunzătoare  
 
Utilizarea în alte scopuri decât cele enumerate mai sus este strict interzisă.  Folosirea necorespunzătoare 
prezintă pericole. Astfel de pericole includ: 

- folosirea fără reglarea corespunzătoare a valorii pH-ului 
- folosirea fără dozarea corespunzătoare a agentului antidepuneri 
- folosirea fără filtrarea cu nisip 
- folosirea fără cartuş de filtrare  
- folosirea substanţelor chimice fără aprobarea companiei mft 

 
Mft recomandă folosirea unei filtrări grosiere cu o fineţe a pompei de 100µm, înainte de rezervorul de 
alimentare al stației de tratare a levigatului (=RO). 

Măsuri organizaţionale  
 
Proprietarul furnizează echipamentul personal de securitate necesar, de exemplu sistemul de măsurare a 
gazului (H2S / amoniac). Toate echipamentele de securitate existente trebuie verificate permanent.  
 

Echipament de siguranţă  
 
Toate echipamentele de siguranţă trebuie instalate corespunzător şi trebuie să fie funcţionale de fiecare dată 
înainte ca staţia să fie pusă în funcţiune.  
 
Îndepărtarea echipamentului este permisă doar  
 
� după ce staţia s-a oprit complet şi 

 
� staţia este asigurată împotriva pornirii (de exemplu, prin blocarea întrerupătorului principal) 

 
La livrarea subcomponentelor, proprietarul trebuie să instaleze echipamentul de siguranţă conform 
specificaţiilor.  
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Măsuri informale de siguranţă  
 
Manualul de utilizare şi funcţionare trebuie păstrat permanent la staţia de tratare a levigatului. Pentru a 
completa manualul, reglementările generale şi locale în vigoare cu privire la prevenirea accidentelor şi 
protecţia mediului trebuie să fie doar disponibile; toate aceste reglementări trebuie respectate. 
 
Toate instrucţiunile cu privire la siguranţă şi pericol trebuie păstrate în locaţia staţiei, iar informaţiile cuprinse 
în acestea trebuie să fie lizibile şi aduse la zi oricând este necesar.    
 

Instruirea personalului  
 
Doar personalului care a fost instruit şi care s-a familiarizat cu staţia de tratare a levigatului i se va permite lucrul la staţie. 
Responsabilităţile personalului care se ocupă cu acţionarea, montarea, schimbarea pieselor şi întreţinerea staţiei trebuie să 
fie clar stabilite pentru fiecare în parte.    
 
Ucenicii au voie să lucreze la staţie doar sub supravegherea personalului cu experienţă.   
 

Persoane 

Sarcină   

Persoane 
familiarizate cu 
staţia  

Persoane care au 
pregătire tehnică  

Electrician Superior cu 
expertiză în 
domeniu  

Dare în folosinţă � � � � 

Punere în funcţiune   � � � � 

Depanare  � � � 

Rezolvarea problemelor 
(partea mecanică)   

 �  � 

Rezolvarea problemelor 
(partea electrică)  

  � � 

Montarea, schimbarea 
parametrilor de 
funcţionare 

   � 

Întreţinere � �  � 

Reparaţii � �  � 

Scoaterea din funcţiune  � �  � 

 
 

!! Doar personalul care a fost familiarizat cu staţia de tratare a levigatului are voie să  
acţioneze dispozitivul de comandă a acesteia.  

 
Familiarizarea cu staţia de tratare a levigatului trebuie dovedită cu documente.  
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Instrucţiunile de siguranţă în timpul funcţionării normale  
 
Staţia de tratare a levigatului trebuie pusă în funcțiune doar când toate echipamentele de securitate 
funcţionează la parametri optimi.     
Înainte de a porni staţia, e necesară efectuarea unei verificări pentru ca operatorul să fie sigur că pornirea 
efectivă a staţiei să nu pună pe nimeni în pericol. 
Staţia trebuie examinată cel puţin o dată pe zi pentru a depista deteriorări exterioare vizibile şi pentru a 
verifica funcţionarea adecvată a echipamentului de protecţie.    
 

Pericol din cauza curentului electric  
 
Singura persoană care are voie să lucreze la alimentarea de la reţea a staţiei este electricianul.  
Echipamentul electric al staţiei trebuie verificat periodic. Conexiunile defectuoase şi cablurile deteriorate 
trebuie remediate imediat.  
Cutia de comandă a staţiei trebuie să rămână închisă tot timpul. Accesul este permis doar personalului 
autorizat care deţine o cheie sau o unealtă specială.   

Pericol din cauza energiei reziduale  
 
Verificaţi prezenţa energiei reziduale mecanice, pneumatice şi electrice/electronice din staţie. Luaţi măsurile 
necesare când familiarizaţi operatorii cu funcţionarea staţiei. Instrucţiunile detaliate cu privire la acest aspect 
vor fi repetate în secţiunile destinate acestui aspect pe parcursul manualului.   

Surse speciale de pericol  
 
Sursele speciale de pericol includ debavuratorul, circuitul de dozare a acidului şi împotriva depunerilor şi 
toate componentele staţiei care se află sub presiune ridicată în timpul funcţionării, în special toate ţevile şi 
furtunurile modulelor de osmoză inversă cu membrană. 
 
 
Gaze periculoase  
 
Aerisirea adecvată a împrejurimilor staţiei de tratare a levigatului trebuie să fi asigurată întotdeauna. Este 
posibil să existe H2S sau amoniac în rezervorul de alimentare. Prin urmare, este obligatorie măsurarea 
nivelului de H2S şi a amoniacului înainte de lucrul la staţia de tratare a levigatului.  
Instrucţiunile şi reglementările de siguranţă ale producătorilor trebuie respectate atunci când sunt folosite 
substanţe chimice pentru   

- curăţarea şi păstrarea membranelor de osmoză inversă  
- stabilizarea agentului de întărire, cum ar fi agentul împotriva depunerilor  
- substanţele chimice pentru reglarea valorii pH-ului, cum ar fi acidul sulfuric. 

 

Întreţinere, reparare şi depanare  
 
Setările specifice, întreţinerea şi inspecţiile trebuie realizate în conformitate cu graficul existent. 
Pe durata acestor procese, asiguraţi toate componentele în funcţiune cu alimentarea cu aer comprimat şi 
unitățile de distribuire a substanțelor chimice pentru a le împiedica să pornească accidental.  
Pe durata proceselor de întreţinere, inspecţie şi reparaţii 
 
� staţia trebuie deconectată de la sursa de energie electrică şi comutatorul principal trebuie asigurat blocat 

împotriva răsucirii accidentale care ar putea cauza pornirea staţiei, 
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� comutatorul principal trebuie blocat şi cheia trebuie scoasă, 
 

� instalarea unui avertisment împotriva pornirii staţiei.  
 

Componentele care sunt relativ mari (de exemplu, elementele pompei de înaltă presiune) trebuie fixate bine 
şi asigurate prin ataşarea la dispozitivul de ridicat. 
Verificaţi şuruburile care s-ar fi putut destrânge pentru a vă asigura că sunt fixate bine. La finalizarea 
procesului de întreţinere, asiguraţi-vă că echipamentul de protecţie este funcţional. 
 

Schimbări structurale la staţie 
Nu este permisă efectuarea de schimbări, adăugiri sau modificări la staţie fără aprobarea fabricantului. 
Această interdicţie se aplică de asemenea la sudurile de pe piese, cadru sau conducte. 
Toate modificările necesită aprobarea scrisă a companiei mft GmbH. 
Componentele staţiei de tratare a levigatului care nu sunt în stare corespunzătoare trebuie înlocuite imediat. 
Folosiţi doar piese de schimb şi de uzură originale. 
În cazul folosirii altor piese de schimb şi de uzură, nu există garanţie că modelul şi realizarea piesei este 
corectă în ceea ce priveşte solicitarea şi siguranţa. 
 

Curăţarea utilajului şi aruncarea reziduurilor 
 
Materialele şi chimicalele folosite trebuie să fie manevrate şi aruncate cu grijă, mai ales când: 
 
� se lucrează la sistemele de lubrifiere şi când echipamentele se curăţă cu solvenţi 
� sunt golite rezervorul cu chimicale şi  conductele de distribuţie 
� sunt golite rezervoarele de admisie, de curăţare sau de lucru. 

 

Zgomotul emis de staţie  
 
În funcţie de condiţiile locale, presiunea zgomotului emis de staţie poate atinge un nivel care duce la surzire. 
În acest caz, operatorii trebuie să se protejeze purtând echipament de siguranţă adecvat sau prin măsuri de 
protecţie.  
 

Stingerea incendiilor  
 
Dacă este cazul să stingeţi vreun incendiu, este obligatorie oprirea staţiei de la comutatorul principal. În caz 
contrar, incendiile cauzate de curentul electric nu pot fi stinse eficient.  
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3.0 Descrierea sistemului staţiei  
 
Ca remarcă generală, descrierile de mai jos nu sunt diferite pentru circuitul A şi circuitul B, fiindcă acestea 
sunt identice. Cu alte cuvinte, descrierile următoare sunt valabile atât pentru circuitul A, cât şi pentru circuitul 
B. 
 
3.1 Funcţionarea generală a staţiei de tratare a levigatului  
 
Tratare preliminară– reglare pH  
Reglarea pH-ului şi rezervorul de alimentare nu constituie obiectul acţiunii companiei  mft. 
În interiorul rezervorului de alimentare, valoarea pH-ului levigatului este reglată la o valoare de aproximativ 
6,7 prin dozarea acidului. Valoarea pH-ului din levigatul tratat este monitorizată şi indicată la: 

- panoul de afişaj al operatorului din interiorul unităţii de comandă a staţiei de tratare a levigatului 
RDRW345. 

- transmiţătorul pH-ului QISALH101-OI1 instalat în bazin 
 
Filtrarea preliminară în prima treaptă de osmoză inversă, prin filtrarea cu nisip F102-OI1 şi filtrarea cu 
cartuş F103-OI1 
Pompa preliminară de presiune P101-OI1 pompează levigatul tratat în prealabil din rezervorul de alimentare, 
la o presiune de aproximativ 4,5 bari prin filtrul cu nisip F102-OI1 şi filtrul cu cartuş F103-OI1 către pompa de 
înaltă presiune P104-OI1. Gradul de contaminare este măsurat cu ajutorul manometrului de presiune 
diferenţială PDISH101-OI1 şi, dacă este necesar, se iniţiază o spălare în contracurent a filtrului de nisip.   
Următorul filtru cu cartuş F103-OI1 funcţionează ca un „filtru de control poliţie” şi poate fi închis cu ajutorul 
robinetelor cu bilă pentru a schimba filtrele cu cartuş în cazul contaminării acestora. Presiunea diferenţială 
trebuie monitorizată regulat cu două manometre.    
 
Treapta întâi de osmoză inversă 
După filtrarea preliminară, levigatul neprelucrat va fi pompat de către o pompă cu înaltă presiune P104-OI1 
spre modulele cu membrană CD. Pompa de înaltă presiune este o pompă cu piston plonjor care poate 
atinge o presiune de pompare de maximum 70 de bari. Cele patru pompe de suprapresiune (P105A-OI1, 
P105B-OI1, P105C-OI1 şi P105D-OI1) pompează levigatul netratat cu viteza necesară pentru o bună 
funcţionare a sistemului prin cele patru module cu spirală CD. În acest scop, fiecare spirală este dotată cu 
un orificiu. Viteza de pătrundere a levigatului din treapta întâi poate fi setată în prealabil de la panoul de 
operare în limitele permise de sistem. Supapa de concentrat PV101-OI1 reglează presiunea de funcţionare 
în conformitate cu această valoare de referinţă dorită. La atingerea presiunii maxime de 65 de bari, 
împreună cu fluxul minim al levigatului tratat, funcţionarea staţiei este oprită, şi este necesară iniţierea unui 
ciclu de curăţare. Valorile presiunii din cele patru spirale din zona de înaltă presiune a blocului de presiune 
sunt afişate înainte şi după modulele cu membrană CD. Viteza fluxului de trecere este afişată pe tabloul de 
comandă, iar conductivitatea de trecere este înregistrată şi depăşirea unei anumite limite este raportată, 
ceea ce face ca staţia să fie oprită dacă este necesar. Viteza de curgere a concentratului este afişată pe 
secţiuni.  
 
Lichidul rezultat din treapta întâi de osmoză inversă este colectat în rezervorul B501-OI1 care serveşte drept 
rezervor de alimentare pentru treapta a doua de osmoză inversă. Rezervorul cu lichid rezultat din treapta 
întâi de osmoză inversă, şi anume rezervorul de alimentare B501-OI1 al treapta a doua de osmoză inversă 
nu se încadrează în sfera de activitate a companiei mft. 
Ciclul de curăţare (CIP) se realizează automat. Când curăţarea este încheiată, soluţia de curăţare şi apa 
rezultată din clătire sunt deversate. Apoi staţia intră automat în repaus şi apoi din starea de repaus în cea de 
funcţionare normală.  
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Filtrarea preliminară în etapa a doua de osmoză inversă, prin filtrarea cu cartuş F201-OI1 
Pompa preliminară de presiune P200-OI1 pompează lichidul rezultat din treapta întâi din rezervorul de 
alimentare B501-OI1, la o presiune de aproximativ 4,8 bari prin filtrul  cu cartuş F201-OI1 în pompa de înaltă 
presiune P201-OI1.  
Filtrul cu cartuş F201-OI1 funcţionează ca un „filtru de control poliţie” şi poate fi oprit cu ajutorul unor robinete 
cu bilă pentru a schimba filtrele cartuşelor în caz de contaminare. Presiunea diferenţială trebuie monitorizată 
permanent cu ajutorul celor două manometre.  
 
Treapta a doua de osmoză inversă   
Treapta a doua de osmoză inversă are funcţia de a rafina lichidul rezultat din treapta întâi de osmoză 
inversă.   
 
Alimentarea treptei a doua de osmoză inversă este adusă la presiunea de funcţionare cu ajutorul unei 
pompe cu piston plonjor P201-OI1, capabilă să atingă o presiune maximă de 50 de bari. Pompa de 
suprapresiune P202-OI1 pompează apa la viteza de deplasare prevăzută pentru sistem prin modulele cu 
membrană. Un orificiu este poziţionat pentru a se putea verifica funcţionarea pompei la viteza optimă. Viteza 
de trecere rezultată poate fi setată în prealabil de la panoul de operare în limitele permise de sistem. Se 
poate selecta un grad mare de recuperare (aproximativ 94 %) datorită unei concentraţii relativ scăzute de 
sare. Supapa pentru lichid concentrat PV201-OI reglează presiunea de funcţionare în conformitate cu acest 
nivel prestabilit ales. La atingerea presiunii maxime de 50 de bari, împreună cu fluxul minim de pătrundere a 
levigatului tratat, staţia se opreşte automat, şi este necesară începerea unui ciclu de curăţare. Presiunea de 
dinainte şi de după module din zona cu presiune ridicată a blocului de presiune este de asemenea afişată. 
Viteza de pătrundere este indicată pe panoul de operare, în timp ce conductivitatea levigatului tratat este 
înregistrată şi depăşirea unei anumite limite este raportată, iar acest lucru face ca staţia să fie închisă dacă 
este necesar. Viteza de curgere a lichidului concentrat este afişată pe secţiuni. 
Ciclul de curăţare (CIP) se realizează automat. Când curăţarea este încheiată, soluţia de curăţare şi apa 
rezultată din clătire sunt deversate. Apoi staţia intră automat în repaus şi apoi din starea de repaus în cea de 
funcţionare normală.  
 
Gama produselor oferite  (per ansamblu) 

� filtru presiune reglare aer comprimat F104-OI1 
� echipament de curăţare CIP B301-OI cu anexe  
� unitatea de comandă cu PLC şi tablou de comandă. Unitatea de comandă controlează 

alte echipamente care nu sunt produse de compania mft, de exemplu.: 
- piese ale staţiei de tratare prealabilă  
- comutatoare de nivel la rezervorul de alimentare ROI 
- comutatoare de nivel la rezervorul de alimentare B501-OI1 în ROII 
- comutatoare de nivel la rezervorul de lichid tratat B401-OI1 în ROII 
- pompe pentru deversarea şi distribuţia lichidului tratat ROII 

 
Gama produselor oferite (filtrare prealabilă ROI) 
Filtrarea prealabilă cuprinde în principiu următoarele componente principale: 

� Pompa de presiune prealabilă P101-OI1 
� Filtru cu nisip F102-OI1 
� Filtru cu cartuş F103-OI1 
� Câteva supape, manometre, comutatoare şi instrumente de măsurare  
 

Gama produselor oferite  (ROI I) 
Etapa întâi de osmoză inversă cuprinde în principiu următoarele piese: 

� Pompă de înaltă presiune P104-OI1 
� Pompe de suprapresiune  P105A-OI1, P105B-OI1, P105C-OI1 şi P105D-OI1 
� 44 module de osmoză inversă (cd - Modules), M101A-OI1 – M111D-OI1  
� Câteva supape, manometre, comutatoare şi instrumente de măsurare 
� Instrumente de măsurare şi cadre carcase pentru suportle carcaselor  

 



 

 
    
  Pagina: 15 

 

 

mft
Membran-Filtrations-Technik GmbH  

 

Gama produselor oferite (filtrare prealabilă ROII) 
Filtrarea prealabilă cuprinde în principiu următoarele componente de bază: 

* Pompa de presiune prealabilă P200-OI1 
* Filtrul cu cartuş F201-OI1 
* Câteva supape, manometre, comutatoare şi instrumente de măsurare  

 
Gama produselor oferite (RO II) 
Treapta a doua de osmoză inversă cuprinde în principiu următoarele componente de bază: 

* Pompe de înaltă presiune P201-OI1 
* Pompă de suprapresiune P202-OI1 
* Module de osmoză inversă (module cu spirală) M201-OI1 şi M202-OI1 
* Câteva supape, manometre, comutatoare şi instrumente de măsurare  
* Instrumente de măsurare şi cadre carcase pentru pentru suportle carcaselor 

 
3.2 Pornirea şi oprirea treptei întâi de osmoză inversă (=RO I) 
 
Treapta întâi de osmoză inversă este mutată manual în modul de funcţionare „pornire“ prin apăsarea zonei 
“Start O.I.1.A” (sau „Start O.I.1.B”) pe ecranul panoului de operare. Apoi treapta întâi RO I va trece în modul 
de operare  STAND BY (REPAUS). 
 
Imaginea 1: Ecranul panoului de comandă, imaginea RO I (=O.I.1.A) 

 
 
Treapta întâi de osmoză inversă începe automat după modul de funcţionare STAND BY (REPAUS) dacă: 

� nivelul LSH201 este atins în rezervorul de alimentare B201PTR. 
� nivelul LSL201 este depăşit pentru o anumită perioadă de timp prestabilită în rezervorul B201PTR 
� după spălarea în contracurent a filtrului cu nisip F102-OI1, când spălarea în contracurent a fost 

iniţiată din cauza perioadei de funcţionare a filtrului cu nisip sau a comenzii de presiune diferenţială 
PDISH101-OI1. 

� după o curăţare CIP a etapei RO I, când CIP a avut loc în afara modului automat de funcţionare. 
 
Nivelul rezervorului de alimentare B201PTR este controlat pe perioada de repaus, pornire şi funcţionare 
normală de către comutatoarele de nivel LSH-201, LSL201 şi LSLL201. 
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Tabelul 1: Statut control nivel din rezervorul de alimentare B201PTR 
 Explicaţie  

 
Derularea treptei întâi de 
osmoză inversă   

LSLL201 Comutatorul pentru nivel inferior nu este atins timp de 1 sec. Oprire de urgenţă, adică oprirea 
accelerată a treptei RO I. 

LSL201 Comutatorul pentru nivel inferior nu este atins timp de 10 sec. 
 
Comutatorul pentru nivel inferior este scufundat t timp de 3 min. 

Oprirea treptei RO I. 
 
Pornirea treptei RO I. 

LSH201 Comutatorul de nivel superior este atins sau depăşit. RO I rămâne în derulare, sau 
porneşte.  

 

Procedura de pornire a treptei RO I constă din câţiva paşi secvenţiali. Fiecare pas este separat de pasul 
următor printr-o perioadă de decalare care poate fi reglat. Tabelul 2 descrie procedura de pornire: 
 
Tabelul 2: Procedura de pornire RO I 
Pas nr. Explicaţie pas nr. Acţiuni pe durata pasului respectiv  

0 Scos din funcţiune 
O.I.1.A, sau respectiv 
O.I.1.B  

Nici o acţiune, toate armăturile automate (AV’s) se află în poziţia de 
bază, de exemplu: 
toate armăturile sunt închise, cu excepţia AV111-OI1 care e deschisă şi 
a supapei de control a presiunii PV101-OI1 care e de asemenea 
deschisă  

1 repaus O.I.1.A, sau_. Nici o acţiune, toate armăturile automate (AV’s) se află în poziţia de 
bază, de exemplu: 
toate armăturile sunt închise, cu excepţia AV111-OI1 care e deschisă şi 
a supapei de control a presiunii PV101-OI1 care e de asemenea 
deschisă 

2 pornire O.I.1.A, sau_. Armăturile automate sunt în funcţiune � pentru detalii consultaţi tabelul 
7 cu poziţiile supapelor  

3 pornire O.I.1.A, sau_. Pompa de presiune prealabilăP101-OI1 se pune în funcţiune. 
Pompa de măsurare antidepuneri P106-OI1 porneşte în paralel. 

4 pornire O.I.1.A, sau_. Pompa de înaltă presiune P104-OI1 se pune în funcţiune la frecvenţa 
de pornire  

5 pornire O.I.1.A, sau_. Frecvenţa de pornire a P104-OI1 creşte până la atingerea frecvenţei de 
funcţionare, în timp ce pompele de suprapresiune  P105A/B/C/D-OI1 se 
pun în funcţiune. 

6 pornire O.I.1.A, sau_. Supapa de control a presiunii PV101-OI1 începe să regleze presiunea 
de funcţionare a RO I 

Pas nr. Explicaţie pas nr. Acţiuni pe durata pasului respectiv  
7 Funcţionare (controlul 

vitezei debitului) 
O.I.1.A, sau respectiv 
O.I.1.B  

Este atinsă viteza reglată de curgere a levigatului tratat FICSAL102-OI1 
a etapei RO I. Supapa de control al presiunii PV101-OI1 menţine viteza 
reglată de curgere a levigatului tratat FICSAL102-OI1 după cum 
urmează: 
- Volumul levigatului tratat FICSAL102-OI1 < valoare nominală 
   --> Supapa de reglare PV101-OI1 se închide 
- Volumul levigatului tratat FICSAL102-OI1 = valoare nominală 
   --> Supapa de reglare PV101-OI1 rămâne în poziţia actuală 
- Volumul levigatului tratat FICSAL102-OI1 > valoarea nominală 
   --> Supapa de reglare PV101-OI1 se deschide 

8 Funcţionare (controlul 
presiunii) O.I.1.A, sau 
respectiv O.I.1.B  

Este atinsă valoarea reglată PICSAHH-103A-OI1. Supapa de control a 
presiunii PV101-OI1 comută modul de control de la controlul fluxului la 
controlul presiunii, adică PV101-OI1 menţine valoarea reglată 
PICSAHH-103A-OI1, în timp ce debitul levigatului tratat FICSAL102-OI1 
care scade este neglijat.  
Funcţionare (controlul presiunii) O.I.1.A s-a încheiat, dacă  debitul 
levigatului tratat FICSAL102-OI1 scăzut este mai mic decât nivelul 
minim stabilit. În acest caz, treapta RO I se opreşte.  
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Important !  
Unitatea de dozare menţionată la pasul nr. 3 are nevoie de anumite condiţii fără de care funcţionarea 
adecvată nu este posibilă: 

- Agentul antidepuneri trebuie să fie nediluat la turnarea sa în rezervoarele de depozitare B106A-OI1 
şi B106B-OI1 

- Viteza de curgere a pompei dozatoare P106-OI1 trebuie reglată la 27,4 ml/h. Viteza de curgere 
reală a pompei dozatoare P106-OI1 se poate vedea pe afişajul acestei pompe. 

 
Tabelul 3 de mai jos afişează datele principale de funcţionare ale treptei RO I care ar trebui îndeplinite pe 
durata modului normal de funcţionare. 
 
Tabelul 3: Date principale de funcţionare ale treptei RO I la funcţionarea normală 
Număr P şi de 
identificare  

Descriere Unitate  
 

Valoare  

QISALH101-OI1 valoare pH levigat, după filtrarea preliminară  
 
valori limită = punctele de oprire vor fi reglate de la 
ecranul tactil 
Reglarea prealabilă de la ecranul panoului de operare � 
Setare-OI1A (sau respectiv Setare-OI1B–) � puncte de 
setare � setarea 1 � 
scăzută: 6,5 
ridicată: 6,8 
 

- 6,7 

FICSAL102-OI1 Debitul levigatului tratat în treapta întâi RO I 
 
Reglarea prealabilă de la ecranul panoului de operare � 
OI1A-Setare � puncte de setare � setarea 3 � 
setare: 5,75 m³/h 
scăzută: 5,00 m³/h  
ridicată: 6,00 m³/h 
Reţineţi: reluarea treptei RO I (=debitul levigatului tratat 
raportat la  debitul de alimentare) trebuie să fie de 76,2 % 

m³/h 5,75 

Număr P şi de 
identificare  

Descriere Unitate  
 

Valoare  

FISAL103-OI1 Debitul lichidului concentrat al treptei RO I 
Debitul lichidului concentrat al treptei RO I este rezultatul  
frecvenţei de funcţionare prestabilite a pompei de înaltă 
presiune P104-OI1, şi a coeficientului debitului levigatului 
tratat prestabilit FICSAL102-OI1. 
Frecvenţa de funcţionare prestabilită pe ecranul panoului 
de operare � Setare-OI1A � puncte de setare � setare 
4 � 
pornire: 30 Hz 
funcţionare: 48 Hz 
Curăţare CIP: 40 Hz 
Reţineţi: reluarea etapei RO I (=debitul levigatului tratat 
raportat la  debitul de alimentare) trebuie să fie de 76,2 % 

m³/h 1,796 

PICSAHH103A/
B/C/D –OI1 
 

Presiunea de funcţionare pentru treapta RO I, 
spirală/angrenaj A/B/C şi D  
 

Prestabilită de la ecranul panoului de operare� Setare-
OI1A � puncte de setare� setare 1 şi setare 2 şi setare 
3 � 

bari 30 – 60 
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Setare: 60 bar 
ridicată: 62 bari 
maximă: 64 bari 
 

Reţineţi: la prima activare, PICSAHH103 conduce 
funcţionarea treptei RO I, nu există o prioritate de 
funcţionare între cele 4 transmiţătoare de presiune 

Este posibilă urmărirea tuturor parametrilor de funcţionare ai etapei RO I prin apăsarea zonei 
corespunzătoare afişajului „O.I.1.A – Overview (Imagine de ansamblu)” pe ecranul tabloului de comandă . 
 
Imaginea 2: Ecranul tabloului de comandă, imaginea O.I.1.A_Overview (Imagine de ansamblu) 

 
 
Procedura de oprire a treptei întâi RO I începe în timpul funcţionării normale, când : 
 
� Oprirea este iniţiată manual prin atingerea tastei tactile Stop O.I.1.A (sau respectiv O.I.1.B) pe ecranul 

tabloului de comandă. 
� Curăţarea chimică (=CIP) a treptei RO I este solicitată automat.  
� Spălarea în contracurent a filtrului de nisip F102-OI1 este solicitată automat.  
� Una din unităţile de autocontrol ale treptei întâi RO I a pornit automat. Unităţile de autocontrol care 

declanşează oprirea treptei RO I sunt enumerate în tabelul 9. 
 
Procedura de oprire cuprinde câţiva paşi secvenţiali. Fiecare pas este delimitat de pasul următor printr-un 
timp de decalare ce poate fi reglat.  
 
Tabelul 4: Procedura de oprire a treptei RO I 
Pas nr. Explicaţie pas nr. Acţiuni pe durata pasului respectiv  

10 oprire O.I.1.A, sau 
respectiv O.I.1.B  

supapa de control a presiunii PV101-OI1 se mută în poziţia 
de deschidere totală. 

11 oprire O.I.1.A, sau_. frecvenţa P104-OI1 scade până la frecvența de pornire, în 
timp ce pompele de suprapresiune P105A/B/C/D-OI1 se 
opresc împreună.  

12 oprire O.I.1.A, sau_. pompa de înaltă presiune P104-OI1 se opreşte. 
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13 oprire O.I.1.A, sau_. pompa de presiune preliminară P101-OI1 se opreşte. 
Pompa dozatoare antidepuneri P106-OI1 se opreşte şi ea. 

14 oprire O.I.1.A, sau_. Armăturile automate funcţionează, intră în poziţia de oprire 
� pentru detalii consultaţi tabelul 7 cu poziţia supapelor  

 
Treapta întâi RO I este acum în modul oprire. 
Statutul de funcţionare după o procedură de închidere a treptei întâi RO I depinde de motivele pentru care s-
a efectuat oprirea.  
 
Oprirea a fost iniţiată manual  

� RO I este scoasă din funcţiune după oprire. Pornirea din modul de scoatere din funcţiune, trebuie 
realizată întotdeauna manual. Rambleiajul hidraulic se realizează manual dacă staţia este scoasă 
din funcţiune mai mult de 60 de minute. 

 
Oprirea a fost cauzată de solicitarea unei curăţări chimice CIP în etapa RO I 

� Rambleiajul hidraulic în treapta întâi RO I urmat de un proces de curăţare chimică în treapta RO I, în 
conformitate cu setările prestabilite de curăţare chimică. Treapta RO I intră în modul repaus, dacă s-
a încheiat curăţarea chimică. Pornirea are loc automat din modul repaus.  

 
Oprirea e cauzată de solicitarea de spălare în contracurent a filtrului de nisip F102-OI1 

� Programul de spălare în contracurent a filtrului de nisip F102-OI1, în conformitate cu  setările 
prestabilite de spălare în contracurent. Treapta întâi RO I intră în modul de repaus dacă programul 
de spălare în contracurent s-a încheiat. Pornirea are loc automat din modul de repaus.  

 
Oprirea e generată de o unitate de autocontrol a etapei RO I care a fost declanşată.** 

� Rambleiajul hidraulic a treptei întâi de osmoză inversă. RO I intră în modul scoatere din funcţiune. 
Pornirea din modul de scoatere din funcţiune trebuie întotdeauna realizat manual. 
** Doar câteva unităţi de autocontrol nu declanşează rambleiaj hidraulic. Ele declanşează modul de scoatere 
din funcţiune, fiindcă rambleiajul hidraulic ar putea fi contraproductiv � pentru detalii, consultaţi tabelul 9 Unităţi 
de control, şi acţiunile de realizat dacă este activă 

 
3.3 Rambleiajul hidraulic din treapta RO I 
 
Rambleiajul hidraulic (curăţarea) este necesară pentru a proteja modulele de osmoză inversă împotriva 
îmbâcsirii pe timpul perioadelor de oprire. 
Rambleiajul înseamnă înlocuirea apei murdare prin deversarea apei murdare şi înlocuirea ei cu apă potabilă, 
sau levigat tratat.  
Apa de curăţare nu trebuie să conţină deloc clor, fiindcă chiar şi o concentraţie mică de clor va distruge 
membranele.  
 
Reglarea parametrilor de rambleiere trebuie realizată „o dată-n viaţă” pe durata RO I, de la panoul de 
operare: 

 
- Momentul rambleierii  �  apăsaţi „Steps (Paşi) O.I.1A” şi / sau „Steps (Paşi)” pe ecranul panoului de 

operare  � navigați prin meniu folosind butoanele triunghiulare  � pasul nr. 30 – “rambleiaj hidraulic 
O.I.1.A P105A,B,C,D în durată” defineşte timpul de curăţare. Aceasta înseamnă că pasul nr. 30 
trebuie reglat la 600 de secunde, pentru ca durata de rambleiere de 600 de secunde să fie pusă în 
aplicare 

 
Imaginea 3: Ecranul tabloului d comandă, imaginea „Steps (Paşi)”, la ecranul din care se stabileşte timpul de 
curăţare  
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- Durata de histereză LSH301-OI1  �  apăsaţi “Setare-O.I.1A” pe ecranul panoului de operare  �  
navigaţi până la setarea 4 � setarea 4 �LSH-301 < H întârziere = 30 secunde  

 
Rambleierea  din treapta  întâi RO I poate fi iniţiată fie automat, fie manual.  
 
Rambleierea manuală a RO I se poate realiza din modul de scoatere din funcţiune. Rambleierea va fi pornită 
manual prin apăsarea tastei “Flush (Rambleiaj hidraulic) O.I.1.A” pe ecranul tabloului de comandă.  
 
Rambleierea manuală a RO I este necesară dacă RO I a fost închisă manual pentru o perioadă mai mare de 
1 oră.  
 
RO I începe automat rambleiajul când acesta a fost declanşat de o unitate de autocontrol al treptei RO I **, 
de exemplu temperatura TISAH101-OI1. 
** Doar câteva unităţi de autocontrol nu declanşează rambleiaj hidraulic. Ele declanşează modul de scoatere din 
funcţiune, fiindcă rambleiajul hidraulic ar putea fi contraproductiv � pentru detalii, consultaţi tabelul 9 Unităţi de control, 
şi acţiunile de realizat dacă este activă 
 
Rambleierea din treapta întâi RO I cuprinde câţiva paşi distincţi. Fiecare pas este separat de următorul 
printr-un interval de timp care poate fi ajustat.  
 
Tabelul 5: Procedura de rambleiaj hidraulic RO I 

Pas nr. Explicaţie pas nr. Acţiuni pe durata pasului respectiv  

27 rambleiaj O.I.1.A  
umplere 

rezervorul B301-OI1 se umple cu levigat tratat, dacă 
AV302-OI1 se deschide şi pompele exterioare (P401-OI1-A 
şi, sau P401-OI1-B) intră în funcţiune. 
 

28 rambleiaj O.I.1.A  
supape 

AV302-OI1 se închide şi pompele exterioare (P401-OI1-A 
şi, sau P401-OI1-B) se opresc, dacă nivelul LSH301 este 
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atins, în timp ce supapele automate se comută în poziţia de 
rambleiere   
RO I (� pentru detalii consultaţi tabelul 10 cu poziţia 
valvelor). 

29 rambleiaj O.I.1.A   P101 
pornit  

Pompa de presiune prealabilă P101-OI1 porneşte. 
Un subprogram începe să ruleze în paralele după cum 
urmează: 

- Comutatorul de nivel LSH301-OI1 este sub nivelul 
minim pentru o perioadă reglabilă de histereză 
(=LSH-301 < H întârziere = 30 sec). 

- AV302-OI1 se deschide şi pompele exterioare  
(P401-OI1-A şi, sau P401-OI1-B) intră în funcţiune. 

- AV302-OI1 se închide şi pompele exterioare (P401-
OI1-A şi, sau P401-OI1-B) se opresc, dacă se 
atinge nivelul de comutare LSH301-OI1.  

Subprogramul funcţionează până când pasul nr.30 este 
finalizat.  

30 durată rambleiaj O.I.1.A   
P105A, B, C, D   

Pompele de suprapresiune P105A,B,C,D-OI1 intră în 
funcţiune. Perioada de rambleiere (= pasul nr. 30 = 600 
secunde) se scurge spre zero. 

31 rambleiaj O.I.1.A  capăt  
P105A, B, C, D    oprit 
 

Pompele de suprapresiune P105A,B,C,D,-OI1 se opresc. 

32 rambleiaj O.I.1.A  capăt   
P101 oprit 

Pompele de presiune prealabilă P101-OI1 se opresc, dacă 
este atins nivelul LSL301. 

 
 
Procedura de rambleiere este finalizată. 
 
 
 
Starea de funcţionare de după o procedură de rambleiere în treapta întâi RO I depinde de motivul pentru 
care s-a realizat rambleiajul.  
 
Rambleiajul a fost iniţiat manual  

� Treapta întâi RO I intră în starea de deconectare temporară. Pornirea din modul de deconectare 
temporară trebuie realizat întotdeauna manual.  

 
Rambleiajul a fost cauzat de solicitarea de curăţare chimică în treapta RO I 

� Programul de curăţare chimică CIP din treapta RO I porneşte în conformitate cu setările prestabilite 
de curăţare ale treptei RO I. RO I intră în modul de repaus dacă faza de curăţare CIP s-a încheiat. 
Pornirea se realizează automat din modul de repaus.  

 
Rambleiajul după închidere, cauzat de o unitate de autocontrol ** a treptei întâi RO I care a fost declanşată. 

� RO I intră în modul de deconectare temporară. Pornirea din starea de deconectare temporară 
trebuie să fie întotdeauna realizată manual.  

� **Treapta întâi RO I intră în starea de deconectare temporară dacă comutatorul de nivel scăzut 
LSL201 ale rezervorului de alimentare B201-PTR din treapta RO I, sau/şi comutatorul de nivel ridicat 
LSH501-OI1 din rezervorul cu levigat tratat B501-OI1 din treapta RO I au declanşat-o. Pornirea se 
realizează automat din modul de repaus.  
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3.4 Curăţarea (CIP) din treapta întâi RO I, informaţii generale  
 
Curăţarea (CIP) din treapta RO I poate fi iniţiată fie manual din modul de deconectare temporară, fie 
porneşte automat din starea de funcţionare, dacă apare o solicitare de curăţare chimică.  
 
Următoarele se aplică în cazul fiecărei faze de curăţare: 
� Curăţarea chimică, adică circularea CIP durează întotdeauna 30 de minute (=perioada CIP) 
� Curăţarea în sine este întotdeauna un proces automat. Aceasta înseamnă că nu este necesară 

intervenţia pe durata curăţării, odată ce aceasta a fost iniţiată.    
� Curăţarea nu este posibilă atunci când: 

- rezervorul de depozitare B302-OI1 pentru curăţătorul acid de membrane este gol 
- rezervorul de depozitare B303-OI1 pentru curăţătorul alcalin de membrane este gol 
- conţinutul rezervorului cu levigat tratat B401-OI1 nu acoperă solicitarea de levigat tratat pentru o 

curățare chimică.  
� Treapta întâi RO I include o curăţare separată, fără vreo intervenţie în treapta RO II, în conformitate cu 

setarea prealabilă individuală  
� Concentraţia curăţătorului de membrane în oricare dintre cazuri este 2%. 
 
Există trei programe diferite de curăţare CIP disponibile pentru treapta RO I: 
� caustică, 
� acidă-caustică 
� caustică-acidă-caustică 
Programul acid-caustic ar trebui setat în prealabil pentru treapta RO I. 
 
Reglarea programului CIP trebuie realizată de la tabloul de comandă: 

- Programul CIP � apăsaţi „O.I.1.A-CIP” pe ecranul tabloului de comandă � ecranul tabloului de 
comandă afişează imaginea staţiei CIP � folosiţi „preselecţie CIP RO 1”, care oferă trei programe 
CIP, prin apăsarea câmpului cu programul pe care aţi vrea să-l folosiţi � programul cu fundal verde 
este cel selectat.  
 
Imaginea 4: Ecranul tabloului de comandă, imaginea “O.I.1.A – CIP””, secvenţa pentru definirea 
programului CIP şi dozarea timpului pentru agenţii de curăţare a membranelor (=concentraţia CIP) 

 
 
Reglarea perioadei de curăţare (=circulare CIP) trebuie de asemenea realizată de la tabloul de comandă. 
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� Durata de curăţare CIP pentru RO I � apăsaţi „O.I.1.A-Steps (Paşi)” pe ecranul tabloului de comandă � 
navigaţi prin meniu folosind butoanele triunghiulare  � pasul nr. 20 –„Durata de funcţionare CIP O.I.1.A 
P105A,B,C,D” defineşte durata CIP a etapei RO I. Aceasta înseamnă că pasul nr. 20 trebuie să fie reglat 
la 1800 de secunde, pentru ca durata stabilită a CIP pentru RO I = 1800 secunde să se activeze.  

 
Imaginea 5: Ecranul tabloului de comandă, imaginea „O.I.1.A- Steps (Paşi)”, secvenţă ce ilustrează stabilirea 
duratei CIP  

 
 
Treapta întâi RO I necesită 45 de litri de agent de curăţare de membrane pentru a atinge concentraţia CIP 
de 2%. 
 
Reglarea volumului agentului de curăţare de membrane trebuie realizată de la tabloul de comandă -> a se 
vedea imaginea 4, pagina precedentă: 
Volumul agentului de curăţare de membrane � apăsaţi „O.I.1.A-CIP” pe ecranul tabloului de comandă � 
ecranul tabloului de comandă afişează imaginea staţiei CIP � folosiţi „timpul de dozare” al pompelor 
dozatoare P302-OI1 şi P303-OI1, separate pentru RO I(=OI1) şi RO II (=OI2), prin apăsarea zonei care 
defineşte timpul de dozare în secunde � se deschide o fereastră în care se pot introduce cifre � folosiţi 
fereastra numerică pentru a stabili perioada de dozare şi confirmare prin utilizarea butonului de revenire � 
timpul de dozare este prestabilit. 
 
 
Ar trebui realizată următoarea setare prealabilă: 
 
� Timpul de dozare: P302-OI1-A   40 sec. 

Aceasta înseamnă că P302-OI1 pompează timp de 40 sec. agent acid de curăţare a membranelor în 
rezervorul CIP B301-OI1 pentru a atinge nivelul de 45 de litri, dacă RO I solicită o curăţare CIP acidă. 
 

� Timpul de dozare: P303-OI1-A   40 sec. 
Aceasta însemnă că P303-OI1 pompează timp de 40 sec. agent caustic de curăţare a membranelor în 
rezervorul CIP B301-OI1 pentru a atinge nivelul de 45 de litri, dacă RO I solicită o curăţare CIP caustică 

 
mft recomandă utilizarea: 
� S010 ca agent de curăţare pentru curăţarea acidă 
� A010 ca agent de curăţare pentru curăţarea caustică 
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Totuşi, se permite doar folosirea agenţilor de curăţare care sunt „curăţători de membrane”. Aceşti agenţi de 
curăţare necesită aprobare din partea mft înainte de a fi folosiţi în staţia de tratare a levigatului. 
 
O solicitare de curăţare chimică CIP apare în afara procesului normal de funcţionare, dacă: 
 
� Fluxul levigatului tratat în treapta RO I FICSAL102-OI1 este scăzut  

�RO I se opreşte, se goleşte şi intră automat în programul CIP setat în prealabil al treptei RO I. Treapta 
RO I porneşte automat după încheierea programului CIP prestabilit.   

 
 
 
3.4.1 Curăţarea automată (CIP) în treapta întâi RO I 
 
Treapta RO I se închide şi se goleşte pentru a efectua o curăţare CIP, dacă fluxul de levigat tratat 
FICSAL102-OI1este mai mic decât nivelul minim.  
 
Tipul de curăţare CIP care se declanşează depinde de programul CIP prestabilit. Următoarea descriere 
presupune că programul prestabilit pentru curăţarea CIP este „acid – caustic”. 
 
Pe scurt, un astfel de program CIP cuprinde următorii paşi: 
1. Curăţare CIP acidă  
2. Rambleiajul hidraulic din treapta întâi RO I, aşa cum e descris în capitolul 3.3 
3. Curăţare CIP caustică 
4. Rambleiajul hidraulic din treapta întâi RO I, aşa cum e descris în capitolul 3.3 
5. Pornirea automată a RO I, din starea de repaus.  
„Curăţarea CIP” este descrisă în detaliu în rândurile de mai jos. Există doar o diferenţă între o curăţare CIP 
acidă şi una caustică : 
� în curăţarea CIP acidă pompa P302-OI1 este acţionată pentru a umple cu agentul de curăţare acid 
� în curăţarea CIP caustică pompa P303-OI1 este acţionată pentru a umple cu agentul de curăţare caustic 
 
Curăţarea CIP din treapta întâi RO I constă în câţiva paşi secvenţiali. Fiecare pas este separat de următorul 
printr-un interval de timp care poate fi ajustat. 
 
Tabelul 6: Procedura de curăţare CIP din cadrul treptei întâi RO I  

Pas nr. Explicaţie pas nr. Acţiuni pe durata pasului respectiv  

16 CIP O.I.1.A  umplere rezervorul B301-OI1 este umplut cu levigat tratat, dacă 
AV302-OI1 se deschide şi pompele exterioare (P401-OI1-A 
şi, sau P401-OI1-B) intră în funcţiune. Programul ajunge la 
pasul nr. 17, dacă este atins LSH301-OI1. 

17 CIP O.I.1.A 
supape, W301 pornită / 
dozare  

AV302-OI1 se închide şi pompele exterioare (P401-OI1-A 
şi, sau P401-OI1-B) se opresc, dacă este atins nivelul 
LSH301, în timp ce alte supape automate se comută în 
poziţia CIP treapta RO I (� pentru detalii, consultaţi tabelul 
10 cu poziţiile supapelor). 
În paralele pornesc: 

- încălzitorul W301-OI1 
DE REŢINUT 
Asiguraţi-vă că mânerul de control al elementului 
de încălzire W301 este reglat cum trebuie. 
Reglarea adecvată este la 30°C 

- pompa dozatoare P302-OI1, sau P303-OI1. 
Pompele dozatoare se vor opri dacă timpul 
prestabilit s-a scurs.  

18 CIP O.I.1.A Porneşte pompa de presiune prealabilă P101-OI1. 
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P101-OI1 pornită  
19 CIP O.I.1.A 

P104 pornit 
Porneşte pompa de presiune ridicată  P104-OI1 şi 
funcţionează la frecvenţa CIP prestabilită (-> a se vedea 
O.I.1.A-Setare -> setarea 4) 

20 Durata funcţionării CIP 
O.I.1.A 
P105A, B, C, D  

Pompele de suprapresiune P105A,B,C,D-OI1 intră în 
funcţiune. Durata de curăţare CIP (= pasul nr. 20 = 1800 
secunde) scade treptat. 

21 CIP se încheie O.I.1.A 
P104, W301  oprire 

Pompa de înaltă presiune P104-OI1 se opreşte. 
Elementul de încălzire W301-OI1 se opreşte, dacă 
dispozitivul de întrerupere în caz de supraîncălzire nu a 
oprit funcţionarea încălzitorului.  

22 CIP scurgere O.I.1.A 
AV114 deschidere 

Armătura automată AV114-OI1 se deschide 
 

23 CIP scurgere O.I.1.A 
AV113 închidere 

Armătura automată AV113-OI1 se închide, adică soluţia  
CIP este deversată. Programul trece la pasul nr. 24, dacă 
este atins nivelul LSL301-OI1. 

24 CIP scurgere O.I.1.A 
P105A,B,C,D  oprire 

Pompele de suprapresiune P105A,B,C,D,-OI1 se opresc. 

25 CIP scurgere O.I.1.A 
P101 oprire 

Pompa depresiune prealabilă P101-OI1 se opreşte. 
 

Aceasta înseamnă, luând în considerare presupunerea de mai sus, aceea că programul prestabilit  CIP este 
“acid – caustic”, că secvenţa acidă de curăţare CIP s-a încheiat. 
Programul realizează  o procedură de rambleiaj aşa cum se arată în tabelul 5. 
Apoi urmează un program de curăţare CIP caustică aşa cum este descris în tabelul 6. 
Urmează din nou o procedură de rambleiaj hidraulic, aşa cum e descrisă în tabelul 5. 
Programul de curăţare CIP „acid – caustic” prestabilit s-a încheiat. 
Treapta întâi RO I se află în stare de repaus, din care RO I va porni automat.    
 
 
 
 
 
3.4.2 Curăţarea manuală (CIP) în treapta întâi RO 1  
 
Curăţarea manuală CIP în treapta întâi RO I este posibilă doar din starea de deconectare temporară.  
La început, rambleiajul hidraulic trebuie iniţiat manual, înainte de a începe curăţarea CIP manual.    
 
Curăţarea CIP va fi pornită manual, prin apăsarea tastei tactile „CIP O.I.1.A” de pe ecranul panoului de 
operare.  
 
CIP se desfăşoară aşa cum este descrisă în capitolul 3.4.1, dacă programul de curăţare CIP  „acidă – 
caustică” este prestabilit. 
Desigur este posibilă începerea celorlalte programe de curăţare CIP, 

- caustică 
- caustică – acidă - caustică 

când acestea sunt prestabilite. 
 
Treapta întâi RO I se află în stare de deconectare temporară dacă CIP manuală s-a încheiat. Prin urmare o 
pornire a treptei RO I trebuie să fie realizată întotdeauna manual, după o procedură CIP manuală.  
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3.5 Spălarea în contracurent  a filtrului de nisip F102-OI1 
 
Spălarea în contracurent a filtrului de nisip poate fi iniţiată automat şi manual.   
Spălarea în contracurent a filtrului de nisip F102-OI1 are loc automat, din modul de operare normală din 
treapta RO I: 
 
- când presiunea diferenţială din filtrul de nisip F102-OI1 depăşeşte valoarea maximă a PDISH101-OI1. 

Valoarea maximă este fixă, reglată la 1,3 bari chiar de la dispozitivul de măsurare.   
 

- când  este depăşit intervalul maxim de spălare în contracurent (=168 h) a filtrului de nisip F102-OI1; 
acest interval de timp poate fi reglat de la ecranul tactil. 

 
Starea de funcţionare a treptei întâi  RO I după o procedură automată de spălare în contracurent a filtrului de 
nisip F102-OI1 este în repaus. Pornirea treptei întâi RO I are loc automat din starea de repaus.  
 
Spălarea în contracurent a filtrului de nisip are loc manual F102-OI1, din modul de funcţionare repaus RO I, 
şi funcţionare normală a treptei întâi RO I: 
 
� când este apăsată tasta tactilă „spălare în contracurent ”  de pe ecranul panoului de operare. 
 
Imaginea 6: Ecranul tabloului de comandă, imaginea „O.I.1.A-SF”. Ecran pentru începerea spălării manuale 
în contracurent a filtrului de nisip F102-OI1, şi reglarea intervalului pentru spălarea automată în contracurent 
a filtrului de nisip.  

 
 
 
Spălarea în contracurent a filtrului de nisip F102-OI1 este realizată în trei paşi 
� Spălarea în contracurent cu aer, cu o durată de 300 de secunde.   
� Spălarea în contracurent cu apă netratată, cu o durată de 900 de secunde  
� Deversarea primului lot filtrat în circuitul de spălare în contracurent, cu o durată de 600 de secunde. 
 



 

 
    
  Pagina: 27 

 

 

mft
Membran-Filtrations-Technik GmbH  

 

 
Reglarea programului de spălare în contracurent  trebuie realizată de la tabloul de comandă: 
� Spălarea în contracurent a filtrului de nisip cu aer � apăsaţi  O.I.1.A-Steps pe ecranul panoului de 

operare � navigaţi prin meniu folosind butoanele triunghiulare � pasul nr. 2 – SF O.I.1.A spălarea în 
contracurent cu aer  indică cât de mult durează spălarea în contracurent cu aer.  Aceasta înseamnă că 
pasul nr. 2 trebuie să fie reglat la 300 de secunde, pentru ca durata spălării în contracurent cu aer = 300 
de secunde să fie pusă în aplicare.  

� Spălarea în contracurent a filtrului de nisip cu apă netratată � apăsaţi O.I.1.A-Steps(Paşi) pe ecranul 
tabloului de comandă � navigaţi prin meniu folosind butoanele triunghiulare �  pasul nr. 6 – SF O.I.1.A  
durata de spălare în contracurent  cu apă indică  cât de mult durează spălarea cu apă.  Aceasta 
înseamnă că pasul nr. 6 trebuie să fie reglat la 900 de secunde, pentru ca durata spălării în contracurent 
cu apă = 900 de secunde să fie pusă în aplicare. 

� Deversarea primului lot filtrat � apăsaţi O.I.1.A-Steps(Paşi) pe ecranul tabloului de clomandă � navigaţi 
prin meniu folosind butoanele triunghiulare � pasul nr. 9 – SF O.I.1.A durata de spălare în contracurent  
a primului lot filtrat indică durata deversării primului lot filtrat. Aceasta înseamnă că pasul nr. 9 trebuie să 
fie reglat la 600 de secunde,  pentru ca durata spălării în contracurent cu primul lot filtrat = 600 de 
secunde să fie pusă în aplicare. 

� intervalul maxim de spălare în contracurent a filtrului de nisip F102-OI1� apăsaţi O.I.1.A-SF pe ecranul 
panoului de operare �ecranul panoului de operare afişează imaginea filtrului de nisip F102-OI1 � 
acţionaţi „interval spălare în contracurent a filtrului de nisip” prin apăsarea pe tasta tactilă pentru a regla 
în ore durata „intervalului de spălare în contracurent a filtrului de nisip” �se deschide o fereastră în care 
se pot introduce cifre �folosiţi această fereastră pentru a defini intervalul dorit şi apoi părăsiţi-o folosind 
butonul de revenire la ecranul anterior � intervalul de timp este prestabilit. Intervalul de timp corect 
pentru spălarea în contracurent a filtrului de nisip este de 168 h. 

 
 
Imaginea 7: Ecranul tabloului de comandă, imaginea „O.I.1.A-Steps backwashig (Paşi spălare în 
contracurent)”, ecran pentru definirea spălării în contracurent cu aer, spălare în contracurent cu apă şi cu 
primul lot filtrat.   
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Vitezele adecvate de curgere pe durata spălării în contracurent  sunt atinse prin reglarea corectă manuală a 
robineţilor cu bilă HV105-OI1, HV106-OI1 şi HV108-OI1: 
 
� Spălarea în contracurent a filtrului cu aer  

� debitul aerului la FI104-OI1 trebuie să fie în jur de 40 m³/h, prin reglarea HV108-OI1 
 

� Spălarea în contracurent a filtrului cu apă netratată   
� presiunea de funcţionare la PI101-OI1 trebuie să fie de aproximativ 3,9 bari, prin reglarea HV105-OI1 
 

� Deversarea primului lot filtrat  
� presiunea de funcţionare la PI101-OI1 trebuie să fie de aproximativ 4,3 bari, prin reglarea HV106-OI1 

 
3.5.1 Spălarea în contracurent a filtrului de nisip F102-OI1 la funcţionarea automată  
 
Treapta întâi RO I se opreşte pentru a realiza o procedură de spălare în contracurent  a filtrului cu nisip 
F102-OI1, dacă: 
 
� presiunea diferenţială prin filtrul de nisip F102-OI1 depăşeşte valoarea maximă de la PDISH101-OI1. 
� intervalul maxim de spălare în contracurent (=168 h) a filtrului de nisip F102-OI1 este depăşit. 
 
Spălarea în contracurent a filtrului de nisip F102-OI1 constă din câţiva paşi secvenţiali. 
Fiecare pas este despărţit de pasul următor printr-un interval de timp reglabil.  
Tabelul 7 descrie în detaliu procedura de spălare în contracurent  a filtrului cu nisip  F102-OI1. 
 
 
Tabelul 7:  Procedura de spălare în contracurent  a filtrului cu nisip F102-OI1 

Pas nr. Explicaţie pas nr. Acţiuni pe durata pasului respectiv  

1 SF O.I.1.A spălare în 
contracurent cu aer  

Armătura automată AV109-OI1 se deschide după ce 
suflanta cu aer V101-OI1 intră în funcţiune pe o durată 
scurtă de timp. 
 

2 SF O.I.1.A durată 
spălare în contracurent 
cu aer  

Armăturile automate AV108-OI1 şi AV106-OI1 se deschid, 
după ce AV109-OI1 se închide după o scurtă funcţionare. 
 

3 SF O.I.1.A terminare 
spălare în contracurent 
cu aer  

Armătura automată AV109-OI1 se deschide după ce 
AV108-OI1 se închide după o scurtă funcţionare şi suflanta 
cu aer V101-OI1 se opreşte şi ea. 
 

4 SF O.I.1.A spălare în 
contracurent  

Armătura automată AV105-OI1 se deschide, după ce  
AV109-OI1 se închide. 
 

5 SF O.I.1.A spălare în 
contracurent cu apă 

Pompa de presiune prealabilă P101-OI1 porneşte. 

6 SF O.I.1.A durată 
spălare în contracurent 
cu apă  

Pompa de presiune prealabilă P101-OI1 se opreşte. 

7 SF O.I.1.A terminare 
spălare în contracurent 
cu apă 

Armăturile automate AV105-OI1 şi AV106-OI1 sunt închise, 
în timp ce AV103-OI1 şi AV107-OI1 se deschid. 
 

8 SF O.I.1.A spălare în 
contracurent cu primul 
lot filtrat   

Pompa de presiune prealabilă P101-OI1 începe. 

9 SF O.I.1.A durată Pompa de presiune prealabilă P101-OI1 se opreşte. 
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spălare în contracurent 
cu primul lot filtrat   

10 SF O.I.1.A terminare 
spălare în contracurent 
cu primul lot filtrat 

Armăturile automate AV103-OI1 şi AV107-OI1 se închid. 
 

 
Spălarea în contracurent a filtrului cu nisip F102-OI1 este încheiată. 
Treapta întâi RO I este în modul de repaus. 
Pornirea din starea de repaus are loc automat, dacă sunt îndeplinita condiţiile de pornire.  
 
3.5.2 Spălarea în contracurent a filtrului cu nisip F102-OI1, manuală 
 
Filtrul cu nisip F102-OI1 poate fi de asemenea spălat manual în contracurent : 
� din treapta întâi RO I de funcţionare normală 
� din starea de deconectare temporară din treapta întâi RO I 
 
În toate cazurile de mai sus, spălarea în contracurent poate fi iniţiată prin apăsarea tastei tactile „spălarea în 
contracurent a filtrului cu nisip” de pe ecranul panoului de operare. Spălarea în contracurent se derulează 
după cum se arată în tabelul 7. 
 
Treapta întâi RO I se închide la început, dacă spălarea în contracurent porneşte din modul de funcţionare 
normală RO I. 
Treapta întâi RO I este în repaus când spălarea în contracurent s-a încheiat.  
Pornirea din starea de repaus se realizează automat, dacă sunt îndeplinite condiţiile de pornire.  
 
Etapa întâi RO I este din nou în stare de deconectare temporară, dacă spălarea în contracurent a pornit din 
starea de deconectare temporară a treptei întâi RO I. 
 
 
3.6 Funcţiile de comandă pentru treapta întâi RO I 
 
Treapta întâi RO I are unele funcţii de comandă. Acestea au rolul: 
- de a realiza funcţionarea automată a treptei întâi RO I 
- de a preveni situaţiile critice în modul de funcţionare normală  
 
Ecranul tabloului de comandă care indică valorile stabilite, de unde se pot schimba setările, valorile limită şi 
perioadele de decalare, şi care controlează treapta întâi RO I. Apăsaţi „O.I.1.A-Setare” pe tabloul de 
comandă şi navigaţi prin diferitele pagini ale „O.I.1.A-Set” 
 
Imaginea 8: Ecranul tabloului de comandă, imaginea “O.I.1.A-Set (Setare)”, setarea 1 
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Următoarele tabele furnizează o imagine de ansamblu a funcţiilor şi a comenzilor   
 
 
Tabelul 8: Funcţii de comandă treapta întâi RO I 
 
Nume  R & I Funcţie Reglabilă de la 

tabloul de comandă 
Reglabilă 
local  

Valoare Decalaj de 
timp 

Nivel rezervor 
de alimentare 

LSH201 
LSL201 
LSLL201 
 

Control nivel 
rezervor B201-
PTR 
 

- X  nu 

Nivel rezervor 
levigat tratat  

LSH501 
LSL501 
LSLL501 
 

Control nivel 
rezervor  
B501-OI1 

- X  nu 

Nivel rezervor 
agent 
antidepuneri  

LSL106 
LSLL106 

Control nivel 
rezervoare agent 
antidepuneri 
106A-OI1 şi 
106B-OI1 
 

- X  nu 

Valoare pH apă 
netratată  

QICSALH 
101 

Monitorizarea 
valorii PH-ului 

- O.I.1.A-Setare 
- setare 1 
- L: 
- H: 

 

- minim 6,5 
maxim 6,8 

600 sec. 
180 sec. 

Presiune 
diferenţială filtru 
cu nisip F102-
OI1 

PDISH101 Monitorizare 
presiune 
diferenţială filtru 
cu nisip  

- O.I.1.A-Setare 
- setare 4 
- PDISH101 

decalaj _sec 
 

- fixată la 
max. 
1,3 bari 

10 sec. 
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Comutator 
circuit presiune 
scăzută pompă 
înaltă presiune 
P104-OI1 

PSL102 Prevenirea 
funcţionării fără 
lichid a pompei 
de înaltă 
presiune P104 

- O.I.1.A-Setare 
- setare 4 
- PSL102 decalaj 

_sec 

de la 
instrume
ntul local 

3 bar minim 5 sec. 

Temperatură 
apă la 
alimentare  

TISAH101 Prevenirea 
funcţionării la 
temperatură 
ridicată 

- O.I.1.A-Setare 
- setare 1 
- H: 

 

- maxim 40°C 30 sec. 

Conductivitate 
apă alimentată  

QISALH 
102 

Prevenirea 
funcţionării cu 
conductivitate 
ridicată la 
alimentare  

- O.I.1.A-Setare 
- setare 1 
- L:  
- H: 

- minim 
0 mS/cm 
 
maxim 
30 mS/cm 

300 sec. 
 
 
300 sec. 
 

Presiune aer 
comprimat 

PSL104 Prevenirea 
funcţionării fără 
presiune 
suficientă a 
aerului  

- O.I.1.A-Setare 
- setare 4 
- PSL104 

decalaj_sec 
 

 
 
 

de la 
instrume
ntul local 

5 bari minim 5 sec 

Nume  R & I Funcţie Reglabilă de la 
tabloul de comandă 

Reglabilă 
local  

Valoare Decalaj de 
timp 

Presiune 
transmiţător şi 
controlul 
presiunii treptei 
întâi de osmoză 
inversă spirala A  

PICSAHH 
103A 

Controlul 
presiunii maxime 
de funcţionare, 
comutatorul de 
comandă şi   
comutatorul de 
presiune maximă 

- O.I.1.A-Setare 
- setare 1 
- setare: 
- H: 
- HH: 

- Setare:  60 
bari 
ridicată:  62 
bari 
maximă:  64 
bari 

 
10 sec. 
1 sec. 

Presiune 
transmiţător şi 
controlul 
presiunii treptei 
întâi de osmoză 
inversă spirala B 

PICSAHH 
103B 

Controlul 
presiunii maxime 
de funcţionare, 
comutatorul de 
comandă şi   
comutatorul de 
presiune maximă 

- O.I.1.A-Setare 
- setare 2 
- setare: 
- H: 
- HH: 
-   

- Set:  60 bar 
ridicată:  62 
barii 
maximă:  64 
bari 

 
10 sec. 
1 sec. 

Presiune 
transmiţător şi 
controlul 
presiunii treptei 
întâi de osmoză 
inversă spirala C 

PICSAHH 
103C 

Controlul 
presiunii maxime 
de funcţionare, 
comutatorul de 
comandă şi   
comutatorul de 
presiune maximă 

- O.I.1.A-Set 
- setare 2 
- setare: 
- H: 
- HH: 
-   

- Setare:  60 
bari 
ridicată:  62 
bari 
maximă:  64 
bari 

 
10 sec. 
1 sec. 

Presiune 
transmiţător şi 
controlul 
presiunii treptei 
întâi de osmoză 
inversă spirala D 

PICSAHH 
103D 

Controlul 
presiunii maxime 
de funcţionare, 
comutatorul de 
comandă şi   
comutatorul de 
presiune maximă 

- O.I.1.A-Setare 
- setare 3 
- setare: 
- H: 
- HH: 
-   

- Setare:  60 
bari 
ridicată:  62 
bari 
maximă:  64 
bari 

 
10 sec. 
1 sec. 

Presiune 
transmiţător 

PISAHH 
105A 

Prevenirea 
funcţionării cu o 

- O.I.1.A-Set 
- set 1 

- ridicată 60 
bari 

10 sec. 
1 sec. 
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presiune lichid 
concentrat a 
treptei întâi de 
osmoză inversă 
spirala A 

presiune ridicată 
de funcţionare,  
comutatorul de 
presiune şi   
comutatorul de 
presiune maximă 

- H: 
- HH: 
 

maximă: 62 
bari 

Presiune 
transmiţător 
presiune 
concentrat a 
treptei întâi de 
osmoză inversă 
spirala B 

PISAHH 
105B 

Prevenirea 
funcţionării cu o 
presiune ridicată 
de funcţionare,  
comutatorul de 
presiune şi   
comutatorul de 
presiune maximă 

- O.I.1.A-Setare 
- setare 2 
- H: 
- HH: 
 

- ridicată: 60 
bari 
maximă: 62 
bari 

10 sec. 
1 sec. 

Presiune 
transmiţător 
presiune 
concentrat a 
treptei întâi de 
osmoză inversă 
spirala C 

PISAHH 
105C 

Prevenirea 
funcţionării cu o 
presiune ridicată 
de funcţionare,  
comutatorul de 
presiune şi   
comutatorul de 
presiune maximă 

- O.I.1.A-Setare 
- setare 2 
- H: 
- HH: 
 

- ridicată: 60 
bari 
maximă: 62 
bari 

10 sec. 
1 sec. 

Nume  R & I Funcţie Reglabilă de la 
tabloul de comandă 

Reglabilă 
local  

Valoare Decalaj de 
timp 

Presiune 
transmiţător 
presiune 
concentrat a 
treptei întâi de 
osmoză inversă 
spirala D 

PISAHH 
105D 

Prevenirea 
funcţionării cu o 
presiune ridicată 
de funcţionare,  
comutatorul de 
presiune şi   
comutatorul de 
presiune maximă  

- O.I.1.A-Setare 
- setare 3 
- H: 
- HH: 
 

- ridicată: 60 
bari 
maximă: 62 
bar 

10 sec. 
1 sec. 

Presiune 
diferenţială  
treapta întâi de 
osmoză inversă 
spirala A  

PDISAH 
106A 

Prevenirea 
presiunii 
diferenţiale prea 
mari pentru 
modulele de 
osmoză inversă 
în treapta întâi 
spirala A 

- O.I.1.A-Setare 
- setare 1 
- H: 
 

- ridicată: 3 
bari 

30 sec. 

Presiune 
diferenţială  
treapta întâi de 
osmoză inversă 
spirala B 

PDISAH 
106B 

Prevenirea 
presiunii 
diferenţiale prea 
mari pentru 
modulele de 
osmoză inversă 
în treapta întâi 
spirala B 

- O.I.1.A-Setare 
- setare 2 
- H: 
 

- ridicată: 3 
bari 

30 sec. 

Presiune 
diferenţială  
treapta întâi de 
osmoză inversă 
spirala C 

PDISAH 
106C 

Prevenirea 
presiunii 
diferenţiale prea 
mari pentru 
modulele de 
osmoză inversă 
în treapta întâi 
spirala C 

- O.I.1.A-Setare 
- setare 2 
- H: 
 

- ridicată: 3 
bari 

30 sec. 
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Presiune 
diferenţială  
treapta întâi de 
osmoză inversă 
spirala D 

PDISAH 
106D 

Prevenirea 
presiunii 
diferenţiale prea 
mari pentru 
modulele de 
osmoză inversă 
în treapta întâi 
spirala D 

- O.I.1.A-Setare 
- setare 3 
- H: 
 

- ridicată: 3 
bari 

30 sec. 

Conductivitate 
levigat tratat  
treapta întâi de 
osmoză inversă 

QISALH 
103 

Monitorizarea 
conductivităţii 
levigatului tratat  

- O.I.1.A-Setare 
- setare 3 
- L:  
- H: 

- scăzută 
0 mS/cm 
 

ridicată 
3,5 mS/cm 

600 sec. 
 
 
600 sec. 

Debit levigat 
tratat treapta 
întâi de osmoză 
inversă 
 

FICSAL 
102 

Controlul 
producţiei de 
levigat tratat în 
treapta întâi RO I 
şi iniţierea 
curăţării, dacă 
viteza de curgere 
este sub cea 
minimă 

- O.I.1.A-Setare 
- setare 3 
- setare: 
- L:  
- H: 
  

- Setare: 
5,75m³/h 
L:    5,0m³/h 
H:    6,0m³/h 

 
 
60 sec. 
60 sec. 

Debit concentrat 
treapta întâi de 
osmoză inversă  

FISAL103 Prevenirea 
funcţionării cu 
recuperare prea 
ridicată în treapta 
întâi de osmoză 
inversă  

- O.I.1.A-Setare 
- setare 4 
- FISAL103 

decalaj _sec 
 

de la 
instrume
ntul local 

L: 
1,796 m³/h  

120 sec. 

Nume  R & I Funcţie Reglabilă de la 
tabloul de comandă 

Reglabilă 
local  

Valoare Decalaj de 
timp 

Viteza de 
curgere prin 
deviaţie  sondă 
pH treapta întâi 
RO I 

FISAL105 Asigurarea unui 
flux suficient de-a 
lungul sondei pH  

- O.I.1.A-Setare 
- setare 4 
- FISAL105 

decalaj _sec 

de la 
instrume
ntul local 

L:   60 l/h 120 sec. 

Nivel rezervor 
curăţare CIP 
B301 

LSL301 
şi 
LSH301 

Nivel de control 
rezervor B301 

- O.I.1.A-Setare 
- setare 4 
- LSL301 

decalaj_sec 
- LSL > H decalaj 
- LSH < H decalaj 

-  2 sec. 
 
2 sec. 
 
30 sec. 
(=perioadă 
histereză) 

Nivel rezervor 
depozitare acid 
pentru curăţare 
membrane  
B302 

LSL302 
şi 
LSLL302 

Prealarmare 
pentru a le aminti 
operatorilor să 
reumple 
rezervorul, 
pentru 
prevenirea 
funcţionării în gol 
a pompei P302 

- O.I.1.A-Setare 
- setare 4 
- LSL302 

decalaj_sec 
- LSLL302 

decalaj_ sec.: 

- -  
 
2 sec 
 
2 sec 

Nivel rezervor 
depozitare 
agent caustic 
pentru curăţare 
membrane  
B303 

LSL303 
şi 
LSLL303 

Prealarmare 
pentru a le aminti 
operatorilor să 
reumple 
rezervorul, 
pentru 

- O.I.1.A-Setare 
- setare 4 
- LSL303 decalaj 

_sec 
- LSLL303 

decalaj _ sec.: 

- -  
 
2 sec 
 
2 sec 
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prevenirea 
funcţionării în gol 
a pompei P303 

 
Tabelul 9: Unităţi de control şi acţiuni de realizat în treapta întâi RO I dacă aceasta este activă 

Nume R & I. Activ pe durata  Acţiuni realizate  

Nivelul rezervorului de 
alimentare  

LSH201 
LSL201 
LSLL201 

Repausului, pornirii, 
funcţionării normale, 
rambleiajului 
hidraulic, spălării în 
contracurent a 
filtrului cu nisip, 
procedurilor de 
curăţare CIP 

LSH201: treapta întâi RO I rămâne în funcţiune 
LSL201: treapta întâi RO I se închide, trecând 
în rambleiaj hidraulic şi repaus  
LSLL201: treapta întâi RO I realizează o oprire 
de urgenţă (=închidere accelerată) 

Nivelul rezervorului cu 
levigat tratat  

LSH501 
LSL501 
LSLL501 

Repausului, pornirii, 
funcţionării normale, 
rambleiajului 
hidraulic, spălării în 
contracurent a 
filtrului cu nisip, 
procedurilor de 
curăţare CIP 

LSH501: treapta întâi RO I se închide, trecând 
în rambleiaj hidraulic şi repaus 
LSL501: treapta întâi RO I porneşte din repaus 
în regim de funcţionare normală. 
LSLL501: treapta întâi RO I porneşte din  
repaus în regim de funcţionare normală. 

Nivel rezervor agent 
antidepunere  

LSL106 
LSLL106 

Pornirii, funcţionării 
normale, repausului  

LSL106: prealarmare, reumplere rezervor 
antidepuneri, fără interferenţe cu funcţionarea 
staţiei 
LSLL106: oprire –> rambleiere hidraulică 
treapta întâi RO I -> deconectare temporară 

Valoare pH apă 
netratată 

QISALH101 Pornirii, funcţionării 
normale, repausului 

oprire–> rambleiere hidraulică treapta întâi RO I 
-> deconectare temporară 

Nume R & I. Activ pe durata  Acţiuni realizate  

Presiune diferenţială 
filtru cu nisip F102 
 

PDISH101 Pornirii, funcţionării 
normale, repausului 

oprire -> iniţializarea spălării în contracurent a 
filtrului cu nisip F102 -> repaus -> pornire 

Presiune joasă 
comutator, presiune 
ridicată pompă 
conductă de aspiraţie 
P104 

PSL102 Pornirii, funcţionării 
normale, curăţării 
CIP 

oprire accelerată-> deconectare temporară  

Temperatură apă la 
alimentare   

TISAH101 Pornirii, funcţionării 
normale, curăţării 
CIP  

oprire–> rambleiere hidraulică -> deconectare 
temporară 

Conductivitate apă 
alimentare  

QISAHL102 Pornirii, funcţionării 
normale 

scăzut -> mesaj de alarmare, staţia rămâne în 
funcţiune 
ridicat -> oprire –> rambleiere hidraulică -> 
deconectare temporară 

Presiune aer 
comprimat  

PSL104 întotdeauna oprire accelerată -> offline 

Presiune transmiţător 
şi controlul presiunii în 
treapta întâi RO I 
spirala A 

PICSAHH 
103A 

întotdeauna Valoare C (=setare): 
Păstrează presiunea de funcţionare constantă, 
neglijând scăderea debitului levigatului tratat în 
treapta întâi RO I până la atingerea unei valori 
scăzute a  debitului levigatului tratat 
ridicată: 
oprire –> rambleiere -> deconectare temporară 
maximă admisă: 
oprire accelerată -> deconectare temporară 
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Presiune transmiţător 
şi controlul presiunii în 
treapta întâi RO I 
spirala B 

PICSAHH 
103B 

întodeauna  Valoare C (=setare): 
Păstrează presiunea de funcţionare constantă, 
neglijând scăderea debitului levigatului tratat în 
treapta întâi RO I până la atingerea unei valori 
scăzute a debitului levigatului tratat 
ridicată: 
ridicată: 
oprire –> rambleiere -> deconectare temporară 
maximă admisă: 
oprire accelerată -> deconectare temporară 

Presiune transmiţător 
şi controlul presiunii în 
treapta întâi RO I 
spirala C 

PICSAHH 
103C 

întodeauna  Valoare C (=setare): 
Păstrează presiunea de funcţionare constantă, 
neglijând scăderea debitului levigatului tratat în 
treapta întâi RO I până la atingerea unei valori 
scăzute a debitului levigatului tratat 
ridicată: 
ridicată: 
oprire –> rambleiere -> deconectare temporară 
maximă admisă: 
oprire accelerată -> deconectare temporară 

Presiune transmiţător 
şi controlul presiunii în 
treapta întâi RO I 
spirala D 

PICSAHH 
103D 

întodeauna  Valoare C (=setare): 
Păstrează presiunea de funcţionare constantă, 
neglijând scăderea debitului levigatului tratat în 
treapta întâi RO I până la atingerea unei valori 
scăzute a debitului levigatului tratat 
ridicată: 
ridicată: 
oprire –> rambleiere -> deconectare temporară 
maximă admisă: 
oprire accelerată -> deconectare temporară 

Presiune transmiţător 
presiune concentrat în 
treapta întâi RO I 
spirala A 

PISAHH 
105A 

întodeauna  ridicată: 
oprire–> rambleiere hidraulică -> deconectare 
temporară  
maximă admisă: 
oprire accelerată -> deconectare temporară 

Nume R & I. Activ pe durata  Acţiuni realizate  

Presiune transmiţător 
presiune concentrat în 
treapta întâi RO I 
spirala B 

PISAHH 
105B 

întodeauna ridicată: 
oprire–> rambleiere hidraulică -> deconectare 
temporară  
maximă admisă: 
oprire accelerată -> deconectare temporară 

Presiune transmiţător 
presiune concentrat în 
treapta întâi RO I 
spirala C 

PISAHH 
105C 

întodeauna ridicată: 
oprire–> rambleiere hidraulică -> deconectare 
temporară  
maximă admisă: 
oprire accelerată -> deconectare temporară 

Presiune transmiţător 
presiune concentrat în 
treapta întâi RO I 
spirala D 

PISAHH 
105D 

întodeauna ridicată: 
oprire–> rambleiere hidraulică -> deconectare 
temporară  
maximă admisă: 
oprire accelerată -> deconectare temporară 

Presiune diferenţială în 
treapta întâi RO I 
spirala A 
 

PDISAH106
A 

Pornirii, funcţionării 
normale 

ridicată: 
oprire–> rambleiere hidraulică -> deconectare 
temporară  
 

Presiune diferenţială în 
treapta întâi RO I 
spirala B 

PDISAH106
B 

Pornirii, funcţionării 
normale 

ridicată: 
oprire–> rambleiere hidraulică -> deconectare 
temporară  
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Presiune diferenţială în 
treapta întâi RO I 
spirala  C 
 

PDISAH106
C 

Pornirii, funcţionării 
normale 

ridicată: 
oprire–> rambleiere hidraulică -> deconectare 
temporară  

Presiune diferenţială în 
treapta întâi RO I 
spirala D 

PDISAH106
D 

Pornirii, funcţionării 
normale 

ridicată: 
oprire–> rambleiere hidraulică -> deconectare 
temporară  

Conductivitate levigat 
tratat treapta întâi de 
osmoză inversă 1 

QISALH103 Pornirii, funcţionării 
normale 

scăzută -> mesaj de alarmă, staţia rămâne în 
stare de funcţionare 
ridicată -> oprire–> rambleiere hidraulică -> 
deconectare temporară 

Debit levigat tratat în 
treapta întâi RO I   

FICSAL102 Pornirii, funcţionării 
normale 

Valoarea C (=setată) 
Măreşte presiunea de funcţionare până când 
debitul nominal este atins, sau până când 
valoarea C a PICSAHH103A/B/C/D este atinsă. 
scăzut: 
oprire –> rambleiere hidraulică -> programul de 
curăţare CIP din treapta întâi RO I aşa cum a 
fost prestabilit -> repaus -> pornire 

Debit concentrat în 
treapta întâi RO I   

FISAL103 Pornirii, funcţionării 
normale 

scăzută -> oprire–> rambleiere hidraulică -> 
deconectare temporară 

Debit deviaţie sondă 
pH treapta întâi RO I 
 

FISAL105 Pornirii, funcţionării 
normale 

scăzută -> oprire–> rambleiere hidraulică -> 
deconectare temporară 

Nivel rezervor curăţare  
CIP B301 

LSL301 
şi 
LSH301 

Rambleiere şi 
curăţare CIP 

pornire – oprire 
procedură de umplere şi golire 
pe durata secvenţelor ce curăţare CIP şi de 
rambleiere  

Nivel rezervor 
depozitare agent acid 
curăţare membrane 
B302 

LSL302 
şi 
LSLL302 

Curăţare CIP L:   mesaj de alarmare -> procesul de curăţare 
CIP se derulează -> staţia intră iar în funcţiune 
după curăţarea CIP 
LL:  mesaj de alarmare -> procesul CIP se 
derulează -> staţia nu intră în funcţiune după 
curăţarea CIP 

Nume R & I. Activ pe durata  Acţiuni realizate  

Nivel rezervor 
depozitare agent acid 
curăţare membrană 
B303 

LSL303 
şi 
LSLL303 

Curăţare CIP L:   mesaj de alarmare -> procesul CIP se 
derulează -> staţia intră din nou în funcţiune 
după CIP 
LL:  mesaj de alarmare -> procesul CIP se 
derulează -> staţia nu intră în funcţiune după 
CIP 
 

Defectări ale 
echipamentului electric 
cum ar fi: 
pompe, suflante, 
încălzitoare şi 
compresor  

P101...P303 
_.. 

întotdeauna Oprire accelerată -> deconectare temporară  
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3.7 Poziţiile supapelor în treapta întâi RO I 
 
Tabelul următor furnizează o privire de ansamblu cu privire la poziţiile automate ale supapelor la fiecare 
etapă de funcţionare din treapta întâi RO I. 
 
Tabelul 10: Poziţiile automate ale supapelor  

 P
or
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re
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 d
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 d
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si

p 

D
ev

er
sa

re
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pr
im

ul
ui

 lo
t 

fil
tr

at
  

AV-
102 
 

Deschisă Deschisă Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  Deschisă Deschisă 

AV-
103 
 

Deschisă Deschisă Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  Deschisă 

AV-
104 
 

Deschisă Deschisă Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  

AV-
105 
 

Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  Deschisă Închisă  

AV-
106 
 

Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  Deschisă Deschisă Închisă  

AV-
107 
 

Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  Deschisă 

AV-
108 
 

Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  Deschisă Închisă  Închisă  

AV-
109 
 

Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  Deschisă 
o scurtă 
perioadă  

Închisă  Închisă  

AV-
110 
 

Închisă  Închisă  Închisă  Deschisă Deschisă Deschisă Închisă  Închisă  Închisă  

AV-
111 
 

Închisă  Închisă  Deschisă Deschisă Deschisă Deschisă Deschisă Deschisă Deschisă 

AV-
112 
 

Deschisă Deschisă Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  

KH- 
101 

Închisă  Închisă  Închisă  Deschisă Deschisă Deschisă Închisă  Închisă  Închisă  

AV-
113 
 

Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  Deschisă Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  

AV-
114 
 

Închisă  Închisă  Închisă  Deschisă Închisă Deschisă Închisă  Închisă  Închisă  

PV-
101 
 

Deschisă Reglată Deschisă Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  

AV-
301 
 

Închisă  Închisă  Închisă  Deschisă Deschisă Deschisă Închisă  Închisă  Închisă  

AV-
302 
 

Închisă  Închisă  Închisă  ** 
Deschisă 
/ Închisă 

Închisă ** 
Deschisă 
/ Închisă 

Închisă  Închisă  Închisă  

AV-
303 
 

Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  

**  Poziţia supapei este controlată de comutatoarele de nivel LSL301 şi LSH301 
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Unele supape acţionate manual sunt reglate într-o anumită poziţie. Aceste poziţii corespund cu parametri 
importanţi ai staţiei. În detaliu: 
 
- HV105-OI1 reglarea debitului apei de spălare în contracurent la filtrului de nisip F102-OI1; trebuie atinsă 

o presiune de aproximativ 3,9 bari la PI101-OI1 
- HV106-OI1 reglarea debitului primului lot filtrat prin filtrul cu nisip F102-OI1; trebuie atinsă o presiune de 

aproximativ PI101-OI1 
- HV108-OI1 reglarea debitului aerului pentru spălare în contracurent la filtrul cu nisip  F102-OI1; trebuie 

atins un debit de aproximativ 40 m³/h la FI104-OI1 
- HV110-OI1 & HV103-OI1 
 Reglarea debitului de trecere prin derivaţie FISAL105-OI1 de-a lungul sondei pentru pH 

QISALH101-OI1, prin închiderea permanentă parţială a HV110-OI1 şi a reglării fine a 
HV103-OI1. FISAL105-OI1 închisă indică 100 l/h după reglarea fină.  

 
3.8 Indicator de defecţiuni în treapta întâi RO I şi corectarea defecţiunilor în treapta întâi RO I 
 
Următorul tabel furnizează o vedere de ansamblu cu privire la defecţiunile respective şi la corectarea lor la 
fiecare etapă de funcţionare din treapta întâi RO I. 
 

Tabelul 11: Defecţiuni, posibile cauze şi mod de remediere  
Defecţiune Posibile cauze Remediere 
Nivele rezervor 
alimentare  
LSH201 
LSL201 
LSLL201 

General: defecţiune comutator nivel. 
 
 
 
Ridicat: defecţiune treapta întâi RO I 
Scăzut şi foarte scăzut: defecţiune la 
pretratare  

Verificaţi conexiunile electrice ale 
acestor nivele. 
Verificaţi funcţionarea acestor nivele 
separat.  
Verificaţi starea de funcţionare pentru 
treapta întâi RO I. 
Verificaţi starea de funcţionare pentru 
pretratare 

Nivele rezervor 
levigat tratat  
LSH501-OI1 
LSL501-OI1 
LSLL501-OI1 

General: defecţiune comutator nivel. 
. 
 
 
Ridicat: defecţiune treapta a doua RO II 
Scăzut şi foarte scăzut: defecţiune la 
treapta întâi RO I 

Verificaţi conexiunile electrice ale 
acestor nivele. 
Verificaţi funcţionarea acestor nivele 
separat. 
Verificaţi starea de funcţionare pentru 
treapta a doua RO II. 
Verificaţi starea de funcţionare pentru 
treapta întâi RO I. 

Nivele rezervor 
agent antidepuneri 
LSL106-OI1 
LSLL106-OI1 
 

Defecţiune a comutatoarelor de nivel 
scăzut, parte a  dispozitivului de sucţiune 
 
 
 

Rezervorul de stocare e gol 

Verificaţi conexiunile electrice ale 
acestor nivele. 
Verificaţi funcţionarea acestor nivele 
separat. 
 

Reumpleţi cu agent antidepuneri.  
Valoare PH a apei 
netratate  
QISALH101-OI1 
 

General: 
Reglarea debitului deviaţiei FISAL105 
este incorectă. 
Pretratarea valorii inferioare şi superioare 
pentru pH sau timpii de decalare pot fi 
greşiţi.  
Valoare scăzută a pH-ului 
Valoarea concentraţiei de acid pentru 
pretratare e prea ridicată  
 
Valoare ridicată a pH-ului 
Valoarea concentraţiei de acid pentru 
pretratare e prea scăzută 

Verificaţi reglarea debitului în derivaţie 
FISAL105. Viteza de curgere de-a 
lungul sondei pentru pH poate fi 
neadecvată. 
Verificaţi dacă reglarea valorii scăzute 
şi ridicate a pH-ului este corectă, aşa 
cum se arată în Tabelul 8 „Funcţii de 
comandă” 
Verificaţi valoarea concentraţiei acidului 
în etapa de pretratare  
 
Verificaţi valoarea concentraţiei acidului 
în etapa de pretratare  

Defecţiune Posibile cauze Remediere 
Presiune diferenţială Presiunea în scădere la filtrul cu nisip a Procedura de spălare în contracurent a 
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PDISAH101-OI1 a 
filtrului cu nisip  
F102-OI1 

atins 1,3 bari. filtrului cu nisip F102-OI1 are loc 
automat din program. 

Alimentare la 
presiune scăzută  
PSL102-OI1 

Verificaţi pompa de presiune prealabilă 
P101-OI1 
 
Defecţiunea unor supape acţionate 
pneumatic înainte de comutatorul de 
presiune PSL102-OI1 
 
Filtrul cu cartuş F103-OI1 este îmbâcsit. 
 
Scăderea presiunii la filtrul cu nisip F102-
OI1 PDISH101-OI1 este prea mare. 
 
 
Comutatorul pentru presiune scăzută la 
alimentare PSL102-OI1 este reglat 
necorespunzător. 
 
 
 
Defectarea comutatorului de alimentare  
PSL102-OI1  

Ventilaţi pompa de presiune prealabilă 
P101-OI1. 
 
Verificaţi presiunea aerului comprimat.  
Verificaţi manual funcţionarea 
supapelor acţionate pneumatic, cu 
supapa solenoid.  
 
Schimbaţi cartuşele. 
 
Verificaţi scăderea de presiune în filtrul 
cu nisip, şi dacă este necesar iniţiaţi o 
procedură de spălare în contracurent a 
filtrului cu nisip.  
 
Reglaţi din nou comutatorul pentru 
presiune la alimentare PSL-102-OI1 la 
3,0 bari. Acordaţi atenţie faptului că 
pompa de înaltă presiune P104-OI1 din 
spatele comutatorului de presiune 
scăzută are nevoie de o anumită 
presiune de admisie.  
Verificaţi comutatorul de alimentare 
PSL-102-OI1 pentru presiune scăzută. 

Temperatura de 
alimentare e ridicată  
TISAH101-OI1 

Temperatura de alimentare este prea 
ridicată. 
 
Temperatura de alimentare a 
transmiţătorului TISAH101-OI1 este 
reglată incorect. 
 
 
 
Defecţiunea transmiţătorului de 
temperatură ridicată de la alimentare 
TISAH101-OI1  

Asiguraţi alimentare cu levigat mai 
rece.  
 
Reglaţi din nou transmiţătorul de 
temperatură ridicată la alimentare 
TISAH101-OI1, în conformitate cu 
tabelul 8. Fiţi atenţi la faptul că 
temperatura maximă admisă este de 
40°C. 
 
Verificaţi comutatorul pentru 
temperatură ridicată la alimentare 
TISAH101-OI1. 
 

Conductivitate la 
alimentare  
QISALH102-OI1 
 

Generale: 
Valori prestabilite scăzute şi ridicate 
pentru conductivitate, sau intervalele de 
decalare sunt greşite.  
 
Conductivitate scăzută 
Cablul e deteriorat sau deconectat  
 
 
Conductivitate ridicată 
Conductivitatea este mai mare de  
30mS/cm 

 
Verificaţi dacă reglarea valorii 
conductivităţii ridicate şi este corectă, 
cum apare în Tabelul 8 “Funcţii de 
comandă” 
 
Verificaţi cablul şi conexiunea. 
 
Reglaţi din nou valoarea ridicată 
prestabilită pentru conductivitate. 
Acordaţi atenţie faptului că valoarea 
maximă admisă a conductivităţii este 
30mS/cm. 
 
Asiguraţi alimentarea cu levigat mai 
diluat.  
Permiteţi o conductivitate maximă mai 
mare de 30 mS/cm. � contactaţi 
compania mft şi scădeţi debitul 
levigatului tratat pentru treapta întâi RO 
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I în conformitate cu sfaturile mft. 

Defecţiune Posibile cauze Remediere 

Presiunea aerului 
comprimat la  
PSL104-OI1 este 
scăzută 

Comutatorul de presiune PSL104-OI1 e 
reglat incorect  
Comutatorul de presiune PSL104-OI1 e 
stricat. 
 
 
Regulatorul filtru – presiune F104-OI1 
este reglat incorect. 
 
Alimentarea cu aer comprimat nu este 
posibilă, fiindcă supapele manuale 
HV120/121-OI1 sunt închise. 
 
Funcţionare defectuoasă a compresorului 
extern.  

PSL104-OI1 ar trebui reglat la 5,0 bari. 
Schimbaţi comutatorul de presiune 
PSL104-OI1. 
 
Verificaţi reglajul regulatorului filtrului de 
presiune F104-OI1. 
 
Deschideţi supapa manuală 
HV120/121-OI1. 
 
 
  
 
Verificaţi compresorul extern.  

Presiunea la 
transmiţătorul  
PICSAHH103A/B/C/
D-OI1 
E ridicată, sau este 
atinsă presiunea 
maximă de 
funcţionare  

Supapa de reglare PV101-OI1 
funcţionează necorespunzător.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Debitul reglat al levigatului tratat  
FICSAL102-OI1 în treapta întâi RO I este 
necorespunzător, adică e prea ridicat.  
 
 
Membranele sunt blocate. 

Verificaţi supapa de reglare PV101-OI1: 
 

Presiunea aerului comprimat pentru 
acţionarea supapei este de 2,0 bari. 
Reglarea acestei presiuni trebuie 
realizată prin folosirea PV102-OI1. 
 

Convertor IP care funcţionează corect. 
 

Parametrii supapei PV101-OI1 nu sunt 
adecvaţi. 
 

Reglaţi din nou debitul levigatului tratat  
FICSAL102-OI1 din treapta întâi RO I la 
valoarea nominală din tabloul de 
comandă (=”setare”), aşa cum apare în 
tabelul 8. 
 

Iniţiaţi curăţarea chimică CIP a treptei 
întâi RO I. 

Presiunea la 
transmiţătorul  
PISAHH105A/B/C/D
-OI1 
ridicată, sau este 
atinsă presiunea 
maximă de 
funcţionare  

� a se vedea PICSAHH103A/B/C/D � a se vedea PICSAHH103A/B/C/D 

Presiunea 
diferenţială în 
treapta întâi RO I 
PDISAH106A/B/C/D
-OI1 
este ridicată 

Membranele sunt blocate.  
 
 
 
Orificiile OV101A/B/C/D sunt blocate. 

Verificaţi dacă pretratarea este 
suficientă sau nu. 
Luaţi în calcul un proces de curăţare 
CIP. 
 
Verificaţi orificiul. 

Conductivitatea 
levigatului tratat în 
etapa întâi RO I 
QISALH103-OI1 

Generale: 
Valori prestabilite prea mari sau prea mici 
ale conductivităţii, sau intervale de 
decalare incorecte.  
 
Conductivitate scăzută 

 
Verificaţi dacă reglarea valorilor 
conductivităţii scăzute sau ridicate este 
corectă, după cum a fost descrisă în 
tabelul 8 “Funcţii de comandă” 
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Cablul e deteriorat sau deconectat.  Verificaţi cablul şi conexiunile. 

Defecţiune Posibile cauze Remediere 

Conductivitatea 
levigatului tratat în 
etapa întâi RO I 
QISALH103-OI1 

Conductivitate ridicată  
Conductivitate mai mare de 3,5mS/cm 
 
 
 
 
 
Conductivitatea la alimentare a crescut. 
 
 
 
Membranele din treapta întâi RO I sunt 
blocate din cauza depunerilor şi a 
crustelor formate. 

 
Luaţi probe din fiecare modul din 
treapta întâi RO I cu ajutorul supapelor 
individuale de pentru eşantioane 
SV107-SV117, şi izolaţi modulele care 
produc levigat tratat de proastă calitate  
 
Reglaţi corespunzător valoarea limită a 
conductivităţii ridicate QISALH103 de la 
tabloul de comandă, posibil mai mare 
decât 3,5 mS/cm. 
 
Porniţi o procedură CIP pentru treapta 
întâi RO I 

Viteza de curgere a 
levigatului tratat în 
etapa întâi RO I 
FICSAL102-OI1 

Valorile scăzute şi cele ridicate stabilite 
în prealabil pentru debitul levigatului 
tratat sau intervalele de decalare sunt 
greşite.  
 
 
Debitul reglat pentru levigatul tratat 
FICSAL102-OI1 of RO I (=”setare”) este 
greşit. 
 
 
FICSAL102-OI1 scăzut 
Membranele pentru treapta întâi RO I 
sunt blocate din cauza depunerilor şi a 
crustelor formate. 
 
 
 
Supapa de reglare PV101-OI1 nu 
funcţionează adecvat. 
 

Verificaţi dacă reglarea valorilor ridicate 
şi scăzute ale debitului levigatului tratat 
FICSALH102-OI1 este corectă, aşa 
cum apare în tabelul 8 “Funcţii de 
comandă” 
 
Reglaţi din nou debitul levigatului tratat 
FICSAL102-OI1 pentru treapta întâi RO 
I de la tabloul de comandă la valoarea 
nominală (=”setare”), după cum  apare 
în tabelul 8. 
 
Curăţarea CIP a treptei întâi RO I 
începe din starea de funcţionare 
normală, după cum e prestabilită. 
Treapta întâi RO I începe din nou după 
procedura CIP din repaus, staţia 
trecând la funcţionare normală 
 
Verificaţi supapa de reglare PV101-OI1: 
Presiunea aerului comprimat pentru 
acţionarea supapei este de 2,0 bari. 
Reglarea acestei presiuni trebuie 
realizată prin folosirea PV102-OI1. 
Convertor IP care funcţionează corect. 
Parametrii supapei PV101-OI1 nu sunt 
adecvaţi. 

Viteza de curgere a 
lichidului  concentrat 
RO I FISAL103-OI1 
e scăzută 
 

Comutatorul e în poziție greşită.  
 
 
Durata de decalare nu e destul de lungă.  
 
 
Supapa de reglare PV101 nu 
funcţionează corespunzător. 
 
 
 

Verificaţi poziţia comutatorului la 
debitmetru. Punctul de comutare a r 
trebui să fie la 1,796m³/h.  
Reglaţi la un decalaj mai mare dacă 
FISAL103-OI1 se află sub nivelul 
minim. 
Verificaţi supapa de reglare PV101: 
Presiunea aerului comprimat pentru 
acţionarea supapei este de 2,0 bari 
Convertorul IP funcţionează normal 
Parametrii supapei PV101-OI1 nu sunt 
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adecvaţi. 

Defecţiune Posibile cauze Remediere 

Viteza de curgere 
prin deviaţie   
FISAL105-OI1 este 
scăzută 
 

Verificaţi poziţia supapelor manuale 
HV110-OI1 
şi 
HV103-OI1 
 
 
Comutatorul e în poziţia greşită.  

Reglaţi corect supapele manuale: 
HV110-OI1 
şi 
HV103-OI1 
 
Verificaţi poziţia comutatorului la 
debitmetrul FISAL105-OI1. Punctul de 
comutare a r trebui să fie la 60l/h. 
 

Nivelurile din 
rezervoarele pentru 
curăţare CIP  
LSL301-OI1 
LSH301-OI1 
 

Generale: comutatorul de nivel e stricat. 
 
 
 
Ridicat: 
AV302 nu se închide, şi/sau pompele 
exterioare P401 nu se opresc 
 
Scăzut: 
Pompa de sucţiune P101, sau P200 nu 
se opreşte. 
Armătura de deversare manuală HV301 
se deschide accidental. 

Verificaţi conexiunile electrice ale 
acestor supape.  
Verificaţi separat funcţionarea acestor 
supape.  
 
Verificaţi starea de funcţionare AV302-
OI1 
Verificaţi starea de funcţionare a P401 
 
 
Verificaţi sincronizarea între P101-OI1, 
sau P200-OI1 şi LSL301-OI1. 
Asiguraţi-vă că HV301-OI1 este închisă 

Nivelurile din 
rezervoarele de 
depozitare pentru 
curăţarea 
membranelor cu 
acid  
LSL302-OI1 
LSLL302-OI1 

Generale: comutatoare de nivel stricate. 
 
 
 
 
Rezervorul de depozitare e gol. 

Verificaţi conexiunea electrică a acestor 
nivele luate separat.  
Verificaţi funcţionarea acestor nivele 
luate separat. 
 
Reumpleţi cu agent acid de curăţare a 
membranelor.  

Nivelurile din 
rezervoarele de 
depozitare pentru 
curăţarea 
membranelor cu 
agent acustic  
LSL303-OI1 
LSLL303-OI1 

Generale: comutatoarele de nivel sunt 
stricate. 
 
 
 
Rezervorul de depozitare e gol 

Verificaţi conexiunea electrică a acestor 
nivele luate separat.  
Verificaţi funcţionarea acestor nivele 
luate separat. 
Reumpleţi cu agent caustic de curăţare 
a membranelor. 

Defecţiunea 
echipamentului 
electric, cum ar fi de 
exemplu pompele 
P101...P303 
 
 

Numărul de amperi e prea ridicat.  
 
 
 
 
 
 
 
Pompa sau suflanta nu poate porni fără 
funcţionare, fiindcă agitatorul este blocat  

Verificaţi instrumentele adecvate de 
siguranţă din unitatea de comandă. 
 
Reglaţi din nou numărul tolerabil de 
amperi în conformitate cu schema 
electrică şi cu documentaţia sistemului 
electric. 
 
Verificaţi dacă agitatorul adecvat se 
poate mişca acţionat manual fără a 
depune mult efort.  
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3.9 Pornirea şi oprirea treptei a doua de osmoză inversă II (=RO II) 
 
Treapta a doua de osmoză inversă RO II este plasat manual în modul de funcţionare  „pornire“ prin apăsarea 
tastei “Start O.I.2.A” (sau Start O.I.2.B respectiv) de pe ecranul tabloului de comandă. Treapta a doua RO II 
va intra atunci în modul REPAUS. 
 
Imaginea 9: Ecranul tabloului de comandă, imaginea pentru treapta a doua RO II (=O.I.2.A) 

 
 
Treapta a doua RO II porneşte automat din modul de funcţionare REPAUS dacă: 

� nivelul LSH501 este atins în rezervorul de alimentare B501-OI1. 
� nivelul LSL501 este depăşit pentru a anumită perioadă prestabilită în rezervorul de alimentare B501-

OI1 
� după o curăţare CIP din treapta a doua RO II, când curăţarea CIP s-a iniţiat din modul automat.  

 
Nivelul rezervorului de alimentare B501-OI1 este controlat pe durata repausului, a pornirii şi a funcţionării 
normale de către comutatoarele de nivel LSH501, LSL501 şi LSLL501. 
 
Tabelul 12: Stare control nivel al rezervorului de alimentare B501-OI1 
 Explicaţie Funcţionarea treptei a doua RO II 

LSLL501 Comutatorul pentru nivel prea scăzut rămâne 
afară din lichid timp de 1 sec. 

Oprire de urgenţă, adică oprirea 
accelerată a treptei RO II. 
 
Eliberare semnal de pornire a treptei 
întâi RO I  
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LSL501 Comutatorul pentru nivel scăzut rămâne afară din 
lichid timp de 10 sec.  
 
Comutatorul pentru nivel scăzut rămâne sub 
lichid 3 minute. 

Oprirea treptei a doua RO II. 
Eliberare semnal de pornire a treptei 
întâi RO I  

Pornirea treptei a doua RO II. 

 Explicaţie Funcţionarea treptei a doua RO II 

LSH501 Comutatorul pentru nivel scăzut este atins sau 
depăşit.  

Treapta a doua RO II rîmâne în 
funcţiune sau porneşte. 

 
Procedura de pornire a treptei a doua RO II cuprinde câţiva paşi secvenţiali. Fiecare pas este separat pasul 
următor printr-un decala reglabil de timp. Tabelul 2 descrie procedura de pornire: 
 
Tabelul 13: Procedura de pornire a treptei a doua RO II 
Pas nr. Explicaţie pas nr. Acţiuni pe durata pasului respectiv  

0 Deconectare temporară 
O.I.2.A, sau O.I.2.B 
respectiv  

Nici o acţiune, toate armăturile automate (AV) se află în 
poziţia de bază, de exemplu: 
Toate armăturile sunt închise, cu excepţia 
AV204-OI1 care e deschisă şi a  
supapei de control a presiunii PV201-OI1 care e de 
asemenea deschisă 

1 repaus O.I.2.A, sau_. Nici o acţiune, toate armăturile automate (AV) se află în 
poziţia de bază, de exemplu: 
toate armăturile sunt închise, cu excepţia  
AV204-OI1 care e deschisă şi a  
supapei de control a presiunii PV201-OI1 care e de 
asemenea deschisă 

2 pornire O.I.2.A, sau_. Armăturile automate sunt în funcţiune � pentru detalii 
consultaţi tabelul 20 cu poziţiile supapelor 

3 pornire O.I.2.A, sau_. Pompa de presiune prealabilă P200-OI1 se pune în 
funcţiune. 
 

4 pornire O.I.2.A, sau_. Pompa de înaltă presiune P201-OI1 se pune în funcţiune la 
frecvenţa de pornire 

5 pornire O.I.2.A, sau_. Frecvenţa de pornire a P201-OI1 creşte până la atingerea 
frecvenţei de funcţionare, în timp ce pompele de 
suprapresiune  P202-OI1 se pun în funcţiune. 

6 pornire O.I.2.A, sau_. Supapa de control a presiunii PV201-OI1 începe să regleze 
presiunea de funcţionare a treptei a doua RO II 

7 Funcţionare (controlul 
viteza debitului)  O.I.2.A, 
sau O.I.2.B respectiv 

Este atinsă viteza reglată de curgere a levigatului tratat 
FICSAL201-OI1 a treptei a doua RO II. Supapa de control 
al presiunii PV201-OI1 menţine viteza reglată de curgere a 
levigatului tratat FICSAL201-OI1 după cum urmează: 
- Volumul levigatului tratat FICSAL201-OI1 < valoarea 
nominală 
   --> Supapa de reglare PV201-OI1 se închide 
- Volumul levigatului tratat FICSAL201-OI1 = valoarea 
nominală 
   --> Supapa de reglare PV201-OI1 rămâne în poziţia 
actuală 
- Volumul levigatului tratat FICSAL201-OI1 > valoarea 
nominală 
   --> Supapa de reglare PV201-OI1 se deschide 

8 Funcţionare (controlul 
presiunii) O.I.2.A, sau 
O.I.2.B respectiv 

Este atinsă valoarea reglată PICSAHH-202-OI1. Supapa de 
control a presiunii PV201-OI1 comută modul de control de 
la controlul fluxului la controlul presiunii, adică PV201-OI1 
menţine valoarea reglată PICSAHH-202-OI1, în timp ce 
viteza de curgere a levigatului tratat FICSAL201-OI1 în 
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scădere este neglijată.  
Funcţionarea (controlul presiunii) O.I.2.A s-a încheiat, dacă 
debitul scăzut al levigatului tratat FICSAL201-OI1 este mai 
mic decât nivelul minim. Treapta  a doua RO II se închide în 
acest caz. 

 
Tabelul 14  de mai jos afişează datele principale de funcţionare ale treptei a doua RO II care ar trebui 
îndeplinite pe durata modului normal de funcţionare.  
 
Tabelul 14: Date principale de funcţionare în treapta a doua RO II pentru funcţionarea normală 
Număr P şi de 
identificare  Descriere Unitate Valoare  

FICSAL201-OI1 Debit levigat tratat treapta a doua RO II 
 
Reglarea prealabilă de la ecranul tabloului de comandă 
� OI1A-Setare � puncte de setare � setarea 7 � 
 
setare: 5,405 m³/h 
valoare scăzută: 4,9 m³/h  
valoare ridicată: 5,8 m³/h 
Reţineţi: reluarea treptei a doua RO II (=debitul levigatului 
tratat raportat la debitul de alimentare) trebuie să fie de 
94 % 

m³/h 5,405 

FISAL202-OI1 Debit concentrat în treapta a doua RO II 
 
Debitul concentrat în treapta a doua RO II este rezultatul  
frecvenţei de funcţionare prestabilite a pompei de înaltă 
presiune P201-OI1, şi a debitului prestabilit al levigatului 
tratat FICSAL201-OI1. 
 
Frecvenţa de funcţionare prestabilită pe ecranul tabloului 
de comandă � OI1A-Setare � puncte de setare � 
setare 7 � 
 
pornire: 30 Hz 
funcţionare: 50 Hz 
curăţare CIP: 40 Hz 
 
Reţineţi: reluarea treptei a doua RO II (=debitul levigatului 
tratat raportat la debitul de alimentare) trebuie să fie de 
94 % 

m³/h 0,345 

PICSAHH202–
OI1 
 

Presiunea de funcţionare pentru treapta a doua RO II  
 
Prestabilire de la ecranul tabloului de comandă � OI1A-
Setare � puncte de setare � setare 6 � 
 
Setare: 35 bari 
Valoare ridicată: 40 bari 
Valoare maximă: 50 bari 
 

bari 15 – 50 

 
 
Este posibilă urmărirea tuturor parametrilor de funcţionare ai treptei RO II prin apăsarea  zonei 
corespunzătoare afişajului „O.I.1.A – Overview (Imagine de ansamblu)” � „O.I.2.A – Overview (Imagine de 
ansamblu)” pe ecranul tabloului de comandă. 
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Imaginea 10: Ecranul tabloului de comandă, imaginea O.I.2.A - Overview (Imagine de ansamblu) 

 
 
 
Procedura de închidere a treptei a doua RO II începe în timpul funcţionării normale, când: 
 
� Oprirea este iniţiată manual prin atingerea tastei tactile Stop O.I.2.A (sau O.I.2.B respectiv) pe ecranul 

tabloului de comandă. 
� Curăţarea chimică (=CIP) din treapta a doua RO II este solicitată automat.  
� Una din unităţile de autocontrol ale treptei a doua RO II a fost declanşată. Unităţile de autocontrol care 

declanşează oprirea treptei a doua RO II sunt enumerate în tabelul 19. 
 
Procedura de oprire cuprinde câţiva paşi secvenţiali. Fiecare pas este delimitat de pasul următor printr-un 
timp de decalare ce poate fi reglat.  
 
 
Tabelul 15: Procedura de oprire a treptei a doua RO II 
Pas nr. Explicaţie pas nr. Acţiuni pe durata pasului respectiv  

10 oprire O.I.2.A, sau 
respectiv O.I.2.B  

supapa de control a presiunii PV201-OI1 se mută în poziţia 
de deschidere totală 
 

11 oprire O.I.2.A, sau_. frecvenţa P201-OI1 scade până la frecvența de pornire, în 
timp ce pompa de suprapresiune P202-OI1 se opreşte. 
 

12 oprire O.I.2.A, sau_. pompa de înaltă presiune P201-OI1 se opreşte. 
 

13 oprire O.I.2.A, sau_. pompa de presiune prealabilă P200-OI1 se opreşte. 
 

14 oprire O.I.2.A, sau_. Armăturile automate funcţionează, intră în poziţia de oprire 
� pentru detalii consultaţi tabelul 20 cu poziţia supapelor 

 
Treapta a doua RO II este acum în modul oprire. 



 

 
    
  Pagina: 47 

 

 

mft
Membran-Filtrations-Technik GmbH  

 

Statutul de funcţionare după o procedură de închidere a treptei a doua RO II depinde de motivul pentru care 
s-a efectuat oprirea. 
 
Oprirea a fost iniţiată manual  

� Treapta a doua RO II este deconectată temporar după oprire. Pornirea din modul de deconectare 
temporară trebuie realizată întotdeauna manual. Rambleiajul hidraulic se realizează manual dacă 
staţia este deconectată temporar mai mult de 60 de minute. 

 
Oprirea a fost cauzată de solicitarea unei curăţări chimice CIP în treapta a doua RO II 

� Rambleiajul hidraulic în treapta a doua RO II e urmat de un proces de curăţare CIP ăn treapta a 
doua RO II, în conformitate cu setările prestabilite pentru curăţarea CIP. Treapta a doua RO II intră 
în modul de repaus, dacă s-a încheiat curăţarea CIP. Pornirea are loc automat din modul de repaus.  

 
Oprirea e generată de o unitate de autocontrol a treptei a doua RO II care a fost declanşată.** 

� Rambleiajul hidraulic din treapta a doua RO II de osmoză inversă. Treapta a doua RO II intră în 
deconectare temporară. Pornirea din modul de deconectare temporară trebuie întotdeauna realizată 
manual. 
** Doar câteva unităţi de autocontrol nu declanşează rambleiaj hidraulic, dar declanşează modul de 
deconectare, fiindcă rambleiajul hidraulic ar putea fi contraproductiv � pentru detalii, consultaţi tabelul 19 
Unităţi de control, şi acţiunile de parcurs dacă este activă 

 
 
3.10 Rambleiajul hidraulic pentru treapta a doua RO II 
 
Rambleiajul hidraulic (curăţarea) este necesară pentru a proteja modulele de osmoză inversă împotriva 
îmbâcsirii pe timpul perioadelor de oprire. 
 
Rambleiajul înseamnă înlocuirea apei murdare prin deversarea apei murdare şi înlocuirea ei cu apă potabilă, 
sau levigat tratat  
 
Apa de curăţare nu trebuie să conţină deloc clor, fiindcă chiar şi o concentraţie mică de clor va distruge 
membranele. 
 
Reglarea parametrilor de rambleiere trebuie realizată „o dată-n viaţă” pe durata treptei a doua RO II, de la 
tabloul de control: 
 

- Durata de rambleiaj hidraulic  �  apăsaţi “O.I.2A- Paşi” şi / sau “Paşi” pe ecranul tabloului de 
comandă  � navigați prin meniu folosind butoanele triunghiulare  � pasul nr. 30 –„durată 
funcţionare O.I.2.A P202” defineşte timpul de curăţare. Aceasta înseamnă că pasul nr. 30 trebuie 
reglat la 400 de secunde, pentru ca durata de rambleiere de 400 de secunde să fie pusă în aplicare. 
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Imaginea 11: Ecranul tabloului de comandă, imaginea “paşi”, de unde se stabileşte timpul de rambleiaj 

 
 
 

- Durata de histereză LSH301-OI1  �  apăsaţi  „O.I.1A- Setare” pe ecranul tabloului de comandă �  
navigaţi până la setarea 4 � setarea 4 �LSH-301 < H decalaj = 30 secunde.  

 
 
Rambleiajul hidraulic din treapta a doua RO II poate fi iniţiat fie automat, fie manual. 
 
Rambleiajul hidraulic manual din treapta a doua RO II se poate realiza doar din modul de deconectare 
temporară. Rambleiajul hidraulic va fi pornit manual prin apăsarea tastei tactile „Flush (Rambleiaj hidraulic) 
O.I.2.A” pe ecranul tabloului de comandă. 
 
Rambleiajul hidraulic manual din treapta a doua RO II este necesar dacă treapta a doua RO II a fost închisă 
manual pentru o perioadă mai mare de 1 oră. 
 
Treapta a doua RO II începe automat rambleiajul hidraulic când o unitate de autocontrol a treptei a doua RO 
II a fost  declanşată**, de exemplu temperatura TISAH201-OI1. 
** Doar câteva unităţi de autocontrol nu declanşează rambleiaj hidraulic, dar declanşează modul de deconectare, fiindcă 
rambleiajul hidraulic ar putea fi contraproductiv � pentru detalii, consultaţi tabelul 19 Unităţi de control, şi acţiunile de 
parcurs dacă este activă 
 
Rambleiajul hidraulic din treapta a doua RO II cuprinde câţiva paşi distincţi. Fiecare pas este separat de 
următorul printr-un interval de timp care poate fi ajustat. 
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Tabelul 16:  Procedura de rambleiaj hidraulic în treapta a doua RO II 

Pas nr. Explicaţie pas nr. Acţiuni pe durata pasului respectiv  

27 rambleiaj hidraulic 
O.I.2.A  umplere 

rezervorul B301-OI1 se umple cu levigat tratat, dacă 
AV302-OI1 se deschide şi pompele exterioare (P401-OI1-A 
şi, sau P401-OI1-B) intră în funcţiune. 

28 rambleiaj hidraulic 
O.I.2.A  supape 

AV302-OI1 se închide şi pompele exterioare (P401-OI1-A 
şi, sau P401-OI1-B) se opresc, dacă nivelul LSH301 este 
atins, în timp ce supapele automate se comută în poziţia de 
rambleiaj hidraulic din treapta a doua RO II (�pentru detalii 
consultaţi tabelul 20 cu poziţia valvelor). 

29 rambleiaj hidraulic 
O.I.2.A   P200 pornită 

Pompa de presiune prealabilă P200-OI1 porneşte. 
Un subprogram începe să ruleze în paralele după cum 
urmează: 

- Comutatorul de nivel LSH301-OI1 este sub nivelul 
minim pentru o perioadă reglabilă de histereză 
(=LSH-301 < H decalaj= 30 sec). 

- AV302-OI1 se deschide şi pompele exterioare  
(P401-OI1-A şi, sau P401-OI1-B) intră în funcţiune. 

- AV302-OI1 se închide şi pompele exterioare (P401-
OI1-A şi, sau P401-OI1-B) se opresc, dacă se 
atinge nivelul de comutare LSH301-OI1.  

Subprogramul funcţionează până când pasul nr.30 este 
finalizat. 

30 rambleiaj hidraulic 
O.I.2.A   P202 durată 
funcţionare 

Pompa de suprapresiune P202-OI1 intră în funcţiune. 
Perioada de rambleiere (= step no. 30 = 400 secunde) se 
scurge spre zero. 
 

31 rambleiaj hidraulic 
O.I.2.A încheiat 
P202 oprită 
 

Pompa de suprapresiune P202-OI1 se opreşte. 

32 rambleiaj hidraulic 
O.I.2.A încheiat   
P200 oprită 

Pompa de presiune prealabilă P200-OI1 se opreşte dacă 
se atinge nivelul LSL301. 
 

 
 
Procedura de rambleiaj hidraulic este finalizată. 
 
 
 
Starea de funcţionare de după o procedură de rambleiere în treapta a doua RO II depinde de motivul pentru 
care s-a realizat rambleiajul. 
 
Rambleiajul a fost iniţiat manual  

� Treapta a doua RO II intră în starea de deconectare temporară. Pornirea din modul de deconectare 
temporară trebuie realizată întotdeauna manual. 
  

Rambleiajul a fost cauzat de solicitarea de curăţare chimică CIP în treapta a doua RO II 
� Programul de curăţare CIP în treapta a doua RO II porneşte în conformitate cu setările de curăţare 

CIP prestabilite ale treptei a doua RO II. Treapta a doua RO II intră în starea de deconectare 
temporară dacă curăţarea CIP e încheiată. Pornirea din modul de deconectare temporară se 
realizează automat.  
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Rambleiajul după închidere, cauzat de o unitate de autocontrol ** a treptei a doua RO II care a fost 
declanşată. 

� Treapta a doua RO II intră în modul de deconectare temporară. Pornirea din modul de deconectare 
temporară trebuie realizată întotdeauna manual. 

� ** Treapta a doua RO II intră în modul de deconectare temporară dacă comutatorul de nivel scăzut 
LSL501 a rezervorului de alimentare B501-OI1 din treapta a doua RO II, sau/şi comutatorul de nivel 
ridicat LSH401-OI1 a rezervorului cu levigat tratat B401-OI1 din treapta a doua RO II a fost 
declanşat. Pornirea din modul de deconectare temporară se realizează automat. 

 
 
 
 
 
3.11 Curăţarea (CIP) din treapta a doua RO II, informaţii generale  
 
Curăţarea (CIP) din treapta a doua RO II poate fi iniţiată fie manual din modul de deconectare temporară, fie 
automat din modul de funcţionare, dacă  apare o solicitare de curăţare chimică.  
 
Următoarele se aplică în cazul fiecărei faze de curăţare CIP: 
 
� Curăţarea chimică, adică circularea CIP durează întotdeauna 30 de minute (=perioada CIP) 
� Curăţarea în sine este întotdeauna un proces automat. Aceasta înseamnă că nu este necesară 

intervenţia pe durata curăţării, odată ce aceasta a fost iniţiată.    
�  Curăţarea nu este posibilă atunci când: 

- rezervorul de depozitare B302-OI1 pentru curăţătorul acid de membrane este gol 
- rezervorul de depozitare B303-OI1 pentru curăţătorul alcalin de membrane este gol 
- conţinutul rezervorului cu levigat tratat B401-OI1 nu acoperă solicitarea de levigat tratat pentru o 

curăţare chimică. 
� Treapta a doua RO II include o curăţare separată, fără vreo interferenţă cu treapta întâi RO I, în 

conformitate cu setarea prealabilă individuală 
� Concentraţia curăţătorului de membrane este în oricare dintre cazuri 2%. 
 
 
Există trei programe diferite de curăţare CIP disponibile pentru treapta a doua RO II: 
� caustică, 
� acidă-caustică 
� caustică-acidă-caustică 

 
Programul de curăţare caustică ar trebui prestabilit pentru treapta a doua RO II. 
 
Reglarea programului de curăţare CIP trebuie realizată de la tabloul de comandă: 

- Programul CIP � apăsaţi “O.I.1.A-CIP” pe ecranul tabloului de comandă � ecranul tabloului de 
comandă afişează imaginea staţiei CIP � folosiţi “preselecţie CIP RO 2”, care oferă trei programe 
CIP, prin apăsarea câmpului cu programul pe care vreţi să-l folosiţi � programul cu fundal verde 
este cel selectat.  
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Imaginea 12: Ecranul tabloului de comandă, imaginea “O.I.1.A – CIP””, secvenţa pentru definirea 
programului CIP şi reglarea timpului pentru agenţii de curăţare a membranelor (=concentraţia CIP) 

 
 
� Reglarea perioadei de curăţare (=circulare CIP) trebuie de asemenea realizată de la tabloul de 

comandă.  
� Durata de curăţare CIP pentru treapta a doua RO II � apăsaţi “O.I.1.A-Steps (Paşi)” pe ecranul tabloului 

de comandă � navigaţi prin meniu folosind butoanele triunghiulare  � pasul nr. 20 – “Durata de 
funcţionare CIP O.I.1.A P105A,B,C,D” defineşte durata CIP a treptei RO II. Aceasta înseamnă că pasul 
nr. 20 trebuie să fie reglat la 1800 de secunde, pentru ca durata stabilită a CIP pentru RO II = 1800 
secunde să se activeze.  

 
Imaginea 13: Ecranul tabloului de comandă, imaginea “O.I.1.A-Steps (Paşi)”, ce ilustrează stabilirea duratei 
CIP  
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Pentru treapta RO II sunt necesari 23 de litri de agent de curăţare a membranelor pentru a atinge 
concentraţia CIP de 2%. 
 
Reglarea volumului agentului de curăţare de membrane trebuie realizată de la tabloul de comandă -> a se 
vedea imaginea 12, pagina precedentă: 
Volumul agentului de curăţare de membrane � apăsaţi “O.I.1.A-CIP” pe ecranul tabloului de comandă � 
ecranul tabloului de comandă afişează imaginea staţiei CIP � folosiţi „timpul de dozare” al pompelor de 
dozare P302-OI1 şi P303-OI1, separate pentru RO II(=OI2) şi RO I (=OI1), prin apăsarea zonei care 
defineşte timpul de dozare în secunde � se deschide o fereastră în care se pot introduce cifre � folosiţi 
fereastra numerică pentru a stabili perioada de dozare şi confirmare prin utilizarea butonului de revenire � 
timpul de dozare este prestabilit. 
 
Ar trebui realizată următoarea setare prealabilă: 
 
� Timpul de dozare: P302-OI2-A   20 sec. 

Aceasta înseamnă că P302-OI1 pompează timp de 20 secunde agent acid de curăţare a membranelor 
în rezervorul CIP B301-OI1 pentru a atinge nivelul necesar de 23 litri, dacă în treapta a doua RO II se 
solicită o curăţare CIP acidă. 
 

� Timpul de dozare: P303-OI2-A   20 sec. 
Aceasta însemnă că P303-OI1 pompează timp de 20 secunde agent caustic de curăţare a membranelor 
în rezervorul CIP B301-OI1 pentru a atinge nivelul solicitat de 23 litri, dacă  în treapta a doua RO II se 
solicită o curăţare CIP acidă.  

 
 
mft recomandă utilizarea: 
� S010 ca agent de curăţare pentru curăţarea acidă 
� A010 ca agent de curăţare pentru curăţarea caustică 
Totuşi, se permite doar folosirea agenţilor de curăţare care sunt „curăţători de membrane”. Aceşti agenţi de 
curăţare necesită aprobare din partea mft înainte de a fi folosiţi în staţia de . 
 
 
O solicitare de curăţare chimică CIP apare în afara procesului normal de funcţionare, dacă: 
� fluxul levigatului tratat în treapta a doua RO II FICSAL201-OI1 este scăzut 

� treapta a doua RO II se opreşte, sistemul se goleşte şi intră automat în programul CIP setat în 
prealabil pentru treapta a doua RO II. Treapta RO II porneşte automat după încheierea programului CIP 
prestabilit.  
 
  

3.11.1 Curăţarea automată (CIP) pentru treapta a doua RO II 
 
Treapta RO II se închide şi se goleşte pentru a efectua o curăţare CIP, dacă fluxul de levigat tratat 
FICSAL201-OI1 OI1este mai mic decât nivelul minim pe o durată anume de timp. 
 
Tipul de curăţare CIP care se declanşează depinde de programul CIP prestabilit. Următoarea descriere 
presupune că programul prestabilit pentru curăţarea CIP este „caustic”.   
 
Pe scurt, un astfel de program CIP cuprinde următorii paşi: 

1. Curăţare CIP caustică  
2. Rambleiajul hidraulic în treapta RO II, aşa cum e descris în capitolul 3.10 
3. Pornirea automată a treptei RO II, din starea de repaus. 

 
CIP” este descrisă în detaliu în rândurile de mai jos. Există doar o diferenţă între o curăţare CIP acidă şi una 
caustică: 
� în curăţarea CIP acidă pompa P302-OI1 este acţionată pentru a umple cu agentul de curăţare acid 
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� în curăţarea CIP caustică pompa P303-OI1 este acţionată pentru a umple cu agentul de curăţare caustic 
 
Curăţarea CIP din treapta RO II constă în câţiva paşi secvenţiali. Fiecare pas este separat de următorul 
printr-un interval de timp care poate fi ajustat. 
 
Tabelul 17: Procedura de curăţare CIP din cadrul treptei RO II 

Pas nr. Explicaţie pas nr. Acţiuni pe durata pasului respectiv  

16 CIP O.I.2.A  umplere rezervorul B301-OI1 este umplut cu levigat tratat, dacă 
AV302-OI1 se deschide şi pompele exterioare (P401-OI1-A 
şi, sau P401-OI1-B) intră în funcţiune. P Programul ajunge 
la pasul 17, dacă este atins nivelul LSH301-OI1. 

17 CIP O.I.2.A 
supape, W301 pornit / 
dozare 

AV302-OI1 se închide şi pompele exterioare (P401-OI1-A 
şi, sau P401-OI1-B) se opresc, dacă este atins nivelul 
LSH301, în timp ce alte supape automate se comută în 
poziţia CIP treapta RO II (�pentru detalii, consultaţi tabelul 
20 cu poziţiile supapelor). 
În paralele pornesc: 

- elementul de încălzire W301-OI1 
DE REŢINUT 
asiguraţi-vă că mânerul de control al elementului de 
încălzire W301 este reglat adecvat. 
Reglarea adecvată este la 30°C 

- pompa dozatoare P302-OI1, sau P303-OI1. 
Pompele dozatoare se vor opri dacă timpul 
prestabilit s-a scurs. 

18 CIP O.I.2.A 
P200-OI1 pornit 

Porneşte pompa de presiune prealabilă P200-OI1 porneşte. 
 

19 CIP O.I.2.A 
P201 pornit 

Porneşte pompa de înaltă presiune P201-OI1 şi 
funcţionează la frecvenţa CIP prestabilită (->a se vedea 
O.I.1.A-Setare -> setare 7) 

20 Durata funcţionării CIP 
O.I.2.A 
P202   

Pompa de suprapresiune P202-OI1 intră în funcţiune. 
Durata de curăţare CIP (= pasul nr. 20 = 1800 secunde) 
scade treptat spre zero 

21 CIP se încheie O.I.2.A 
P201, W301  oprire 

Pompa de înaltă presiune P201-OI1 se opreşte. 
Elementul de încălzire W301-OI1 se opreşte, dacă 
dispozitivul de întrerupere în caz de supraîncălzire nu a 
oprit funcţionarea elementului de încălzire. 

22 CIP scurgere O.I.2.A 
AV205 deschidere 

Armătura automată AV205-OI1 se deschide  

23 CIP scurgere O.I.2.A 
AV204 closed 

Armătura automată AV204-OI1 se închide, adică soluţia  
CIP este deversată. Programul trece la pasul nr.24, dacă 
este atins nivelul LSL301-OI1. 

24 CIP scurgere O.I.2.A 
P202  oprire 

Pompa de suprapresiune P202-OI1 se opreşte. 

25 CIP scurgere O.I.2.A 
P200 oprire 

Pompa de presiune prealabilă P200-OI1 se opreşte. 
 

Aceasta înseamnă, luând în considerare presupunerea de mai sus, aceea că programul prestabilit  CIP este 
“caustic”, că secvenţa CIP de curăţare caustică s-a încheiat. 
Programul realizează  o procedură de rambleiaj aşa cum se arată în tabelul 16. 
Programul de curăţare CIP „caustică” prestabilit s-a încheiat. 
Treapta a doua RO II se află în stare de repaus, din care RO II va porni automat.  
3.11.2 Curăţarea manuală (CIP) în treapta doua RO II 
 
Curăţarea manuală CIP a treptei a doua RO II este posibilă doar din starea de deconectare temporară.  
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La început, rambleiajul hidraulic trebuie iniţiat manual, înainte de a începe curăţarea CIP manual.    
Curăţarea CIP va fi pornită manual, prin apăsarea tastei tactile “CIP O.I.2.A” de pe ecranul tabloului de 
comandă.  
 
CIP se desfăşoară aşa cum este descrisă în capitolul 3.11.1, dacă programul de curăţare CIP  „caustică” 
este prestabilit. 
Desigur este posibilă începerea celorlalte programe de curăţare CIP, 

- caustică 
- caustică – acidă - caustică 

când acestea sunt prestabilite. 
 
Treapta a doua RO II se află în stare de deconectare temporară dacă CIP manuală s-a încheiat. Prin 
urmare, o pornire a treptei RO II trebuie să fie realizată întotdeauna manual, după o procedură CIP manuală.  
 
3.12 Funcţiile de comandă pentru treapta a doua RO II 
 
Treapta a doua RO II are unele funcţii de comandă. Acestea au rolul: 
- de a realiza funcţionarea automată a treptei a doua RO II 
- de a preveni situaţiile critice în modul de funcţionare normală  
 
Locul în care se pot vizualiza şi schimba setările, valorile limită şi decalajele de timp care controlează treapta 
a doua RO II este ecranul tabloului de comandă. Apăsaţi „O.I.1.A-Setare” pe tabloul de comandă şi navigaţi 
prin diferitele pagini care conţin setările treptei a doua RO II.   
 
Imaginea 14: Ecranul tabloului de comandă, imaginea “O.I.1.A-Setare”, setarea 6 (=prima pagină: setare 
ROII) 

 
 
 
Următoarele tabele furnizează o imagine de ansamblu a funcţiilor şi a comenzilor   
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Tabelul 18: Funcţii de comandă treapta a doua RO II 
 
Nume  R & I Funcţie Reglabilă de la 

tabloul de comandă 
Reglabilă 
local  

Valoare Decalaj de 
timp 

Nivel rezervor 
de alimentare 

LSH501 
LSL501 
LSLL501 
 

Control nivel 
rezervor B501-
OI1 
 

- X  nu 

Nivel rezervor 
levigat tratat 

LSH401 
LSL401 
LSLL401 
 

Control nivel 
rezervor  
B401-OI1 

- X  nu 

Comutator 
presiune 
scăzută 
dispozitiv de 
sucţiune  pompă 
înaltă presiune  
P201-OI1 

PSL201 Prevenirea 
funcţionării în 
gol a pompei 
de 
suprapresiune  
P201 

- O.I.1.A-Setare 
- setare 7 
- PSL201 decalaj 

_sec 

de la 
instrument
ul local 

2,7 bari min. 5 sec. 

Temperatură 
apă la 
alimentare 

TISAH201 Prevenirea 
funcţionării la 
temperaturi 
ridicate  

- O.I.1.A-Setare 
- setare 6 
- H: 

 

- Ridicată 
40°C 

30 sec. 

Conductivitate 
apă alimentată 

QISALH 
201 

Prevenirea 
funcţionării cu 
conductivitate 
ridicată la 
alimentare  

- O.I.1.A-Setare 
- setare 6 
- L:  
- H: 

 

- scăzută 
0 mS/cm 
 
ridicată 
5 mS/cm 

300 sec. 
 
 
300 sec. 
 

Presiune aer 
comprimat 

PSL104 Prevenirea 
funcţionării fără 
destulă 
presiune a 
aerului 
comprimat  

- O.I.1.A-Setare 
- setare 4 
- PSL104 decalaj 

_sec 
 

de la 
instrument
ul local 

5 bari min. 5 Sec 

Presiune 
transmiţător şi 
controlul 
presiunii treptei 
a doua de 
osmoză inversă  

PICSAHH 
202 

Controlul 
presiunii 
maxime de 
funcţionare, 
comutatorul de 
presiune 
ridicată şi 
comutatorul de 
presiune 
maximă 

- O.I.1.A-Setare 
- setare 6 
- setare: 
- H: 
- HH: 

- Setare:  35 
bar 
ridicată:  40 
bar 
maximă 
admisă:  50 
bar 

 
10 sec. 
1 sec. 

Presiune 
transmiţător 
presiune 
concentrat a 
treptei a doua 
de osmoză 
inversă  

PISAHH 
203 

Prevenirea 
funcţionării la 
presiune 
ridicată a 
concentratului, 
comutatorul de 
presiune 
ridicată şi 
comutatorul de 
presiune 
maximă 

- O.I.1.A-Setare 
- setare 6 
- H: 
- HH: 
 

- ridicată: 37 
bar 
maximă 
admisă: 47 
bar 

10 sec. 
1 sec. 
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Nume  R & I Funcţie Reglabilă de la 
tabloul de comandă 

Reglabilă 
local  

Valoare Decalaj de 
timp 

Presiune 
diferenţială  
treapta a doua 
de osmoză 
inversă 

PDISAH 
204 

Prevenirea 
presiunii 
diferenţiale 
prea mari 
pentru 
modulele de 
osmoză inversă 
în treapta a 
doua II 

- O.I.1.A-Setare 
- setare 6 
- H: 
 

- ridicată: 2,6 
bar 

30 sec. 

Conductivitate 
levigat tratat  
treapta a doua  
de osmoză 
inversă 

QISALH 
202 

Monitorizarea 
conductivităţii 
levigatului tratat 

- O.I.1.A-Setare 
- setare 7 
- L:  
- H: 

 

- scăzută 
0 mS/cm 
 
ridicată 
0,35 mS/cm 

600 sec. 
 
 
600 sec. 

Debit levigat 
tratat treapta a 
doua de osmoză 
inversă 
 

FICSAL 
201 

Controlul 
producţiei de 
levigat tratat în 
treapta a doua 
RO II şi 
iniţierea 
curăţării, dacă 
viteza de 
curgere este 
sub cea minimă 

- O.I.1.A-Setare 
- setare 7 
- setare: 
- L:  
- H: 
  

- Setare: 
5,405m³/h 
scăzută:    
4,9m³/h 
ridicată:    
5,8m³/h 

 
 
60 sec. 
60 sec. 

Debit concentrat 
treapta a doua  
de osmoză 
inversă 

FISAL202 Prevenirea 
funcţionării cu 
recuperare 
prea ridicată în 
treapta a doua 
de osmoză 
inversă II 

- O.I.1.A-Setare 
- setare 7 
- FISAL202 

decalaj _sec 
 

de la 
instrument
ul local 

L: 
0,345 m³/h  

120 sec. 

Nivel rezervor 
curăţare CIP 
B301 

LSL301 
şi 
LSH301 

Nivel de control 
rezervor B301 

- O.I.1.A-Setare 
- setare 4 
- LSL301 decalaj 

_sec 
- LSL > H decalaj 
- LSH < H decalaj 

-   
2 sec. 
 
2 sec. 
 
30 sec. 
(=durată 
histereză) 

Nivel rezervor 
depozitare acid 
pentru curăţare 
membrane  
B302 

LSL302 
şi 
LSLL302 

Prealarmare 
pentru a le 
aminti 
operatorilor să 
reumple 
rezervorul, 
pentru 
prevenirea 
funcţionării în 
gol a pompei 
P302 

- O.I.1.A-Setare 
- setare 4 
- LSL302 decalaj 

_sec 
- LSLL302 

decalaj _ sec.: 

- -  
 
2 sec 
 
2 sec 

Nivel rezervor 
depozitare 
agent caustic  
pentru curăţare 
membrane  

LSL303 
şi 
LSLL303 

Prealarmare 
pentru a le 
aminti 
operatorilor să 
reumple 

- O.I.1.A-Setare 
- setare 4 
- LSL303 decalaj 

_sec 

- -  
 
2 sec 
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B303 rezervorul, 
pentru 
prevenirea 
funcţionării în 
gol a pompei 
P303 

- LSLL303 
decalaj _ sec.: 

2 sec 

Tabelul 19: Unităţi de control şi acţiuni de realizat în treapta a doua RO II dacă aceasta este activă  

Nume R & I. Activ pe durata  Acţiuni realizate  

Nivelul rezervorului de 
alimentare 

LSH501 
LSL501 
LSLL501 

Repausului, pornirii, 
funcţionării normale, 
rambleiajului hidraulic, 
procedurilor de curăţare 
CIP 

LSH501: treapta a doua RO II rămâne în 
funcţiune 
LSL501: treapta a doua RO II se închide, 
trecând în rambleiaj hidraulic şi repaus 
LSLL501: treapta a doua RO II 
realizează o oprire de urgenţă 
(=închidere accelerată) 

Nivelul rezervorului cu 
levigat tratat 

LSH401 
LSL401 
LSLL401 

Repausului, pornirii, 
funcţionării normale, 
rambleiajului hidraulic, 
procedurilor de curăţare 
CIP 

LSH401: treapta a doua RO II se închide, 
trecând în rambleiaj hidraulic şi repaus 
LSL401: treapta a doua RO II porneşte 
din repaus în regim de funcţionare 
normală. 
LSLL401: treapta a doua RO II porneşte 
din  repaus în regim de funcţionare 
normală. 

Presiune joasă 
comutator, presiune 
ridicată la pompa în linia 
de sucţiuneP201 

PSL201 Pornirii, funcţionării 
normale, rambleiajului, 
CIP 

oprire accelerată -> deconectare 
temporară 

Temperatură apă la 
alimentare   

TISAH201 Pornirii, funcţionării 
normale, CIP 
 

oprire–> rambleiere hidraulică -> 
deconectare temporară 

Conductivitate apă 
alimentare 

QISAHL201 Pornirii, funcţionării 
normale 

scăzut -> mesaj de alarmare, staţia 
rămâne în funcţiune 
ridicat -> oprire –> rambleiere hidraulică -
> deconectare temporară 

Presiune aer comprimat  PSL104 Întotdeauna  oprire accelerată-> offline 
Presiune transmiţător şi 
controlul presiunii în 
treapta a doua RO II 

PICSAHH 
202 

Întotdeauna  Valoare C (=setare): 
Păstrează presiunea de funcţionare 
constantă, neglijând scăderea debitului 
levigatului tratat în treapta a doua RO II 
până la atingerea unei valori scăzute a 
debitului levigatului tratat 
ridicată: 
oprire –> rambleiere -> deconectare 
temporară 
maximă admisă: 
oprire accelerată-> deconectare 
temporară 

Presiune transmiţător 
presiune concentrat în 
treapta a doua RO II 

PISAHH 
203 

Întotdeauna  ridicată: 
oprire –> rambleiere -> deconectare 
temporară 
maximă admisă: 
oprire accelerată-> deconectare 
temporară 

Presiune diferenţială în 
treapta a doua RO II 
 

PDISAH204 Pornirii, funcţionării 
normale 

ridicată: 
oprire –> rambleiere -> deconectare 
temporară 

Conductivitate levigat 
tratat treapta a doua de 
osmoză inversă 2 

QISALH202 Pornirii, funcţionării 
normale 

scăzută -> mesaj de alarmă, staţia 
rămâne în stare de funcţionare 
ridicată -> oprire–> rambleiere hidraulică 
-> deconectare temporară  

Debit levigat tratat în 
treapta a doua RO II 

FICSAL201 Pornirii, funcţionării 
normale 

Valoarea C (=setată) 
Măreşte presiunea de funcţionare până 
când debitul nominal este atins, sau până 
când valoarea C a PICSAHH202 este 
atinsă. 
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scăzut: 
oprire –> rambleiere hidraulică -> 
programul de curăţare CIP din treapta a 
doua RO II aşa cum a fost prestabilit -> 
repaus -> pornire  

Nume R & I. Activ pe durata  Acţiuni realizate  

Debit levigat tratat în 
etapa a doua RO II 
 

FISAL202 Pornirii, funcţionării 
normale  

scăzută -> oprire–> rambleiere hidraulică 
-> deconectare temporară 

Nivel rezervor CIP B301 LSL301 
şi 
LSH301 

Rambleiajului şi CIP pornire – oprire 
procedură de umplere şi golire 
pe durata secvenţelor ce curăţare CIP şi 
de rambleiere  

Nivel rezervor 
depozitare agent acid 
curăţare membrană 
B302 

LSL302 
şi 
LSLL302 

CIP scăzut:   mesaj de alarmare -> procesul 
de curăţare CIP se derulează -> staţia 
intră iar în funcţiune după curăţarea CIP 
minim:  mesaj de alarmare -> procesul 
CIP se derulează -> staţia nu intră în 
funcţiune după curăţarea CIP 

Nivel rezervor 
depozitare agent acid 
curăţare membrană 
B303 

LSL303 
şi 
LSLL303 

CIP scăzut:   mesaj de alarmare -> procesul 
CIP se derulează -> staţia intră din nou în 
funcţiune după CIP 
minim:  mesaj de alarmare -> procesul 
CIP se derulează -> staţia nu intră în 
funcţiune după CIP 

Defectări ale 
echipamentului electric 
cum ar fi: pompe, 
suflante, încălzitoare şi 
compresor 

P101...P303 
_.. 

Întotdeauna  Oprire accelerată -> deconectare 
temporară 
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3.13 Poziţiile supapelor în treapta a doua RO II 
 
Tabelul următor furnizează o privire de ansamblu cu privire la poziţiile automate ale supapelor la fiecare 
etapă de funcţionare din treapta  doua RO II. 
 
Tabelul 20: Poziţiile supapelor automate în treapta a doua RO II 

 P
or

ni
re

 

F
un

cţ
io

na
re

 
no

rm
al

ă 

R
ep

au
s 

R
am

bl
ei

er
e 

C
ur

ăţ
ar

e 
C

IP
 

tr
ea

pt
a 

a 
do

ua
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O
 2

 

G
ol

ire
 tr

ea
pt

a 
a 

do
ua

 R
O

 2
 

du
pă

 
ra

m
bl

ei
er

e 
sa

u 
cu

ră
ţa

re
 

AV-
200 
 

Deschisă Deschisă Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  

AV-
201 
 

Deschisă Deschisă Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  

AV-
202 
 

Închisă  Închisă  Deschisă Deschisă Deschisă Deschisă 

AV-
204 
 

Închisă  Închisă  Închisă  Deschisă Deschisă Închisă 

AV-
205 
 

Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  Deschisă 

KH- 
201 
 

Închisă  Închisă  Închisă  Deschisă Deschisă Deschisă 

PV-
201 
 

Deschisă Reglată Deschisă Închisă  Închisă  Închisă  

AV-
301 
 

Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  Închisă  

AV-
302 
 

Închisă  Închisă  Închisă  **Deschisă/ 
închisă 

**Deschisă/ 
închisă 

**Deschisă/ 
închisă 

AV-
303 
 

Închisă  Închisă  Închisă  Deschisă Deschisă Deschisă 

 
** Poziţia supapei este controlată de comutatoarele de nivel LSL301 şi LSH301 
 
Unele supape acţionate manual sunt reglate într-o anumită poziţie. Aceste poziţii corespund cu parametri 
importanţi ai staţiei. În detaliu: 
 
HV205 e parţial închisă -> asigură funcţionare optimă la punctul P202. 
HV205 are un dispozitiv de blocare a manetei în acest scop. 
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3.14 Semnalarea defecţiunilor în treapta a doua RO II şi remedierea defecţiunilor în treapta a doua 
RO II 
 
Următorul tabel furnizează o vedere de ansamblu cu privire la defecţiunile respective şi la remedierea lor la 
fiecare etapă de funcţionare din treapta a doua RO II. 
 

 
Tabelul 21: Defecţiuni, posibile cauze şi mod de remediere 
 

Defecţiune Posibile cauze Remediere 
Nivele rezervor 
alimentare  
LSH501-OI1 
LSL501-OI1 
LSLL501-OI1 

General: defecţiune comutator nivel. 
 
 
 
Ridicat: defecţiune treapta a doua RO II 
Scăzut şi foarte scăzut: defecţiune la 
pretratare  

Verificaţi conexiunile electrice ale 
acestor nivele. 
Verificaţi funcţionarea acestor nivele 
separat.  
Verificaţi starea de funcţionare pentru 
treapta a doua RO II. 
Verificaţi starea de funcţionare pentru 
treapta întâi RO I. 

Nivele rezervor 
levigat tratat  
LSH401-OI1 
LSL401-OI1 
LSLL401-OI1 

General: defecţiune comutator nivel. 
 
 
 
Ridicat:  
Scăzut şi foarte scăzut: defecţiune 
treapta a doua RO II  

Verificaţi conexiunile electrice ale 
acestor nivele. 
Verificaţi funcţionarea acestor nivele 
separat. 
 
Verificaţi starea de funcţionare pentru 
treapta a doua RO II. 

Alimentare la 
presiune scăzută  
PSL201-OI1 

Veirifcaţi pompa de presiune prealabilă 
P200-OI1 
 
 
Defecţiunea unor supape acţionate 
pneumatic înainte de comutatorul de 
presiune PSL201-OI1 
 
Filtrul cu cartuş F201-OI1 este îmbâcsit  
 
 
Comutatorul pentru presiune scăzută la 
alimentare PSL201-OI1 este reglat 
necorespunzător. 
 
Defectarea comutatorului de alimentare  
PSL201-OI1  

Ventilaţi pompa de presiune prealabilă 
P200-OI1. 
 
Verificaţi presiunea aerului comprimat.  
Verificaţi manual funcţionarea 
supapelor acţionate pneumatic, cu 
supapa solenoid.  
 
Schimbaţi cartuşele. 
 
Reglaţi din nou comutatorul pentru 
presiune la alimentare PSL-201-OI1 la 
2,7 bari. Acordaţi atenţie faptului că 
pompa de înaltă presiune P201- din 
spatele comutatorului de presiune 
scăzută are nevoie de o anumită 
presiune de admisie.  
Verificaţi comutatorul de alimentare 
pentru presiune scăzută PSL-201-OI1. 

Temperatura de 
alimentare e ridicată  
TISAH201-OI1 

Temperatura de alimentare este prea 
ridicată. 
 
Temperatura de alimentare a 
transmiţătorului TISAH201-OI1 este 
reglată incorect. 
 
 
Defecţiunea transmiţătorului de 
temperatură ridicată de la alimentare 
TISAH201-OI1 

Asiguraţi alimentare cu levigat mai 
rece.  
Reglaţi din nou transmiţătorul de 
temperatură ridicată la alimentare 
TISAH201-OI1, , în conformitate cu 
tabelul 18. Fiţi atenţi la faptul că 
temperatura maximă admisă este de 
40°C. 
 
Verificaţi comutatorul pentru 
temperatură ridicată la alimentare 
TISAH201-OI1. 
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Defecţiune Posibile cauze Remediere 
Conductivitate la 
alimentare 
QISALH201-OI1 
 

Generale: 
Valorile prestabilite scăzute şi ridicate 
pentru conductivitate, sau intervalele de 
decalare sunt greşite. 
 
Conductivitate scăzută 
Cablul e deteriorat sau deconectat  
 
Conductivitate ridicată 
Conductivitatea este mai mare de  5 
mS/cm 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verificaţi dacă reglarea valorii 
conductivităţii ridicate şi este corectă, 
cum apare în Tabelul 18 “Funcţii de 
comandă” 
 
Verificaţi cablul şi conexiunea. 
 
Reglaţi din nou valoarea ridicată 
prestabilită pentru conductivitate. 
Acordaţi atenţie faptului că valoarea 
maximă admisă a conductivităţii este 5 
mS/cm. 
 
Asiguraţi alimentarea cu levigat mai 
diluat.  
Permiteţi o conductivitate maximă mai 
mare de 5 mS/cm. � � contactaţi 
compania mft şi scădeţi debitul 
levigatului tratat pentru treapta a doua 
RO II în conformitate cu sfaturile mft. 

Presiunea aerului 
comprimat la  
PSL104-OI1 este 
scăzută 

Comutatorul de presiune PSL104-OI1 e 
reglat incorect  
Comutatorul de presiune PSL104-OI1 e 
reglat incorect  
 
 
Regulatorul filtru – presiune F104-OI1 
este reglat incorect. 
 
Alimentarea cu aer comprimat nu este 
posibilă, fiindcă supapele manuale 
HV120/122-OI1 sunt închise. 
 
Funcţionare defectuoasă a compresorului 
extern. 

PSL104-OI1 ar trebui reglat la 5,0 bari. 
Schimbaţi comutatorul de presiune 
PSL104-OI1. 
 
Verificaţi reglajul regulatorului filtrului de 
presiune F104-OI1. 
 
Deschideţi supapa manuală 
HV120/122-OI1. 
 
 
  
Verificaţi compresorul extern. 

Presiunea la 
transmiţătorul  
PICSAHH202-OI1 
ridicată, sau este 
atinsă presiunea 
maximă de 
funcţionare 

Supapa de reglare PV201-OI1 
funcţionează necorespunzător.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Debitul reglat al levigatului tratat  
FICSAL201-OI1 în treapta a doua RO II 
este necorespunzător, adică e prea 
ridicat  
 
Membranele sunt blocate. 
 

Verificaţi supapa de reglare PV201-OI1: 
 
Presiunea aerului comprimat pentru 
acţionarea supapei este de 2,0 bari. 
Reglarea acestei presiuni trebuie 
realizată prin folosirea PV202-OI1. 
 
Convertor IP care funcţionează corect. 
 
Parametrii supapei PV201-OI1 nu sunt 
adecvaţi. 
 

Reglaţi din nou debitul levigatului tratat  
FICSAL201-OI1 din treapta a doua RO 
II la valoarea nominală din tabloul de 
comandă (=”setare”), aşa cum apare în 
tabelul 18. 
 
Iniţiaţi curăţarea chimică CIP a treptei a 
doua RO II. 

Presiunea la 
transmiţătorul  
PISAHH203-OI1 

�consultaţi PICSAHH202 �consultaţi PICSAHH202 
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ridicată, sau este 
atinsă presiunea 
maximă de 
funcţionare 
Defecţiune Posibile cauze Remediere 

Presiune diferenţială 
în etapa a doua  RO 
II 
PDISAH204-OI1 
este ridicată  

Membranele sunt blocate. 
 
 
 
Orificiul OV201 este blocat. 
 

Verificaţi dacă pretratarea este 
suficientă sau nu. 
Luaţi în calcul un proces de curăţare 
CIP. 
 
Verificaţi orificiul. 

Conductivitate 
levigat tratat treapta 
a doua RO II 
QISALH202-OI1 

Generale: 
Valori prestabilite prea mari sau prea mici 
ale conductivităţii, sau intervale de 
decalare incorecte.  
 
Conductivitate scăzută 
Cablul e deteriorat sau deconectat  

 
Verificaţi dacă reglarea valorilor 
conductivităţii scăzute sau ridicate este 
corectă, după cum a fost descrisă în 
tabelul 8 “Funcţii de comandă” 
 
Verificaţi cablul şi conexiunile. 

Conductivitate 
levigat tratat treapta 
a doua RO II 
QISALH202-OI1 

Conductivitate ridicată  
Conductivitate mai mare de 0,35mS/cm 
 
 
 
 
 
 
Conductivitatea la alimentare a crescut . 
 
 
 
Membranele din treapta a doua RO II 
sunt blocate din cauza îmbâcsirii 
 

 
Luaţi probe din fiecare modul din 
treapta a doua RO II cu ajutorul 
supapelor individuale de pentru 
eşantioane SV205-SV206, şi deschideţi 
modulele care produc levigat tratat de 
proastă calitate -> verificaţi inelele de 
etanşare ale adaptorilor pentru levigat 
tratat 
 
Reglaţi corespunzător valoarea limită a 
conductivităţii ridicate QISALH103 de la 
tabloul de comandă, posibil mai mare 
decât 0,35mS/cm. 
 
Porniţi o procedură CIP pentru treapta 
a doua RO II 

Debitul levigatului 
tratat în treapta a 
doua RO II 
FICSAL201-OI1 

Valorile prestabilite pentru debitul 
levigatului tratat sunt ridicate sau 
scăzute, sau durata de decalare este 
greşită 
 
 
 
Reglarea setată a debitului levigatului 
FICSAL201-OI1 din treapta a doua RO II 
(=”set”) este greşită. 
 
 
FICSAL201-OI1 SCĂZUT 
Membranele din treapta a doua RO II 
sunt blocate din cauza îmbâcsirii 
 
 
Supapa de reglare PV201-OI1 nu 
funcţionează corect 
 

Verificaţi dacă reglarea valorilor ridicate 
şi scăzute ale debitului levigatului tratat 
FICSALH201-OI1 este corectă, aşa 
cum apare în tabelul 18 “Funcţii de 
comandă” 
 
Reglaţi din nou debitul levigatului tratat 
FICSAL201-OI1 din treapta a doua RO 
II de la tabloul de comandă la valoarea 
nominală (=”setare”), după cum  apare 
în tabelul 18. 
 
Curăţarea CIP a treptei a doua RO II 
începe din starea de funcţionare 
normală, după cum e prestabilită. 
Treapta a doua RO II începe din nou 
după procedura CIP din repaus, staţia 
trecând la funcţionare normală.   
 
Verificaţi supapa de reglare PV201-OI1: 
 
Presiunea aerului comprimat pentru 
acţionarea supapei este de 2,0 bari. 
Reglarea acestei presiuni trebuie 
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realizată prin folosirea PV202-OI1. 
Convertor IP care funcţionează corect. 
Parametrii supapei PV201-OI1 nu sunt 
adecvaţi. 

Defecţiune Posibile cauze Remediere 

Debitul levigatului 
tratat în treapta a 
doua RO II 
FISAL202-OI1 este 
scăzut  

Comutatorul e în poziţie greşită. 
 
 
 
Decalaj insuficient 
 
 
Supapa de reglare PV201-OI1 nu 
funcţionează corect 
 
 
 

Verificaţi poziţia comutatorului la 
debitmetru. Punctul de comutare a r 
trebui să fie la 0,345 m³/h.  
 
Reglaţi la un decalaj mai mare dacă 
FISAL202-OI1 se află sub nivelul 
minim. 
Verificaţi supapa de reglare PV201: 
 
Presiunea aerului comprimat pentru 
acţionarea supapei este de 2,0 bari 
 
Convertorul IP funcţionează normal 
Parametrii supapei PV201-OI1 nu sunt 
corespunzători. 

Nivelele rezervorului 
CIP  
LSL301-OI1 
LSH301-OI1 
 

Generală: comutatorul de nivel e defect. 
 
Ridicată: 
AV302 nu se închide, şi/sau pompa 
exterioară P401 nu se opreşte 
 
Scăzută: 
Pompa de sucţiune P101, sau P200 nu 
se opreşte. 
Armătura de scurgerea manuală HV301 
se deschide accidental. 

Verificaţi conexiunile electrice ale 
acestor nivele. 
Verificaţi funcţionarea acestor nivele 
separat. 
 
Verificaţi starea de funcţionare a 
AV302-OI1 
Verificaţi starea de funcţionare a P401 
 
Verificaţi sincronizarea dintre P101-OI1, 
sau P200-OI1 şi LSL301-OI1. 
Asiguraţi-vă că HV301-OI1 este închisă 

Nivele rezervoare 
pentru agent de 
curăţare acid 
LSL302-OI1 
LSLL302-OI1 
 

Generală: comutatoarele de nivel sunt 
defecte. 
 
 
 
Rezervorul de depozitare e gol. 

Verificaţi conexiunile electrice ale 
acestor nivele. 
Verificaţi funcţionarea acestor nivele 
separat. 
Reumpleţi cu agent acid de tratare a 
membranelor.  

Nivele rezervoare 
pentru agent de 
curăţare caustic 
LSL303-OI1 
LSLL303-OI1 

Generală: comutatoarele de nivel sunt 
defecte. 
 
 
 
Rezervorul de depozitare e gol 

Verificaţi conexiunile electrice ale 
acestor nivele. 
Verificaţi funcţionarea acestor nivele 
separat. 
Reumpleţi cu agent caustic de tratare a 
membranelor 

Defecţiunea 
echipamentului 
electric, cum ar fi de 
exemplu pompele 
P101...P303 
 
 

Numărul de amperi solicitat e prea mare.  
 
 
 
Pompa sau suflanta nu poate porni 
fiindcă un amestecător este blocat.  

Reglaţi instrumentele de siguranţă 
corespunzătoare din unitatea de 
comandă. 
 
Reglaţi din nou numărul de amperi tolerabili 
în conformitate cu schema sistemului 
electric şi cu documentaţia aferentă. 
 
Verificaţi dacă amestecătorul în cauză se 
poate mişca fără mare efort.  
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4. Întreţinere generală  

 
 
Reguli de siguranţă 
Instrucțiunile de siguranţă şi cele procedurale din prezentul manuale de utilizare trebuie respectate 
pe toată durata lucrărilor de întreţinere. Documentaţia aferentă fiecărei piese şi fiecărui instrument în 
parte din staţia de tratare a levigatului trebuie să fie parcursă şi respectată în timpul tuturor lucrărilor 
de întreţinere.  

 
 

Cerinţe pentru personalul de execuţie  
Lucrările de întreţinere trebuie realizate doar de către personal instruit adecvat şi/sau 
familiarizat cu staţia de tratare a levigatului. 

 
Verificarea bianuală a capacităţii funcţionale a transmiţătoarelor şi a comutatoarelor se 
va realiza doar sub îndrumarea şi supravegherea unui inginer. Lucrările de întreţinere a 
transmiţătoarelor sau comutatoarelor care au  fost realizate defectuos pot deteriora 
sistemul.   

 
 

4.1 Grafic şi lucrări de întreţinere  
 
 

Grafic de întreţinere  
Lucrările de întreţinere realizate trebuie înregistrate de către personalul însărcinat cu întreţinerea. 
Evidenţa unor registre de întreţinere trebuie să dovedească efectuarea lucrărilor de întreţinere.  

 
Lucrările de întreţinere  
Următoarele subsecţiuni descriu lucrările de întreţinere care trebuie realizate la componentele 
individuale. Pentru informații mai detaliate despre aceste întreţinerea acestor componente individuale 
� consultaţi documentaţia individuală a acestor componente individuale.   

 
Tabelul 22: Lucrări şi grafic de întreţinere  
Ce să faceţi  Când  În timpulH  La ce să fiţi atenţi  
În general  

Verificaţi dacă atmosfera din 
jurul staţiei nu este 
contaminată cu gazele H2S 
şi NH3  

Oricând lucraţi în 
jurul staţiei   

Întotdeauna Gazul H2S provoacă unele 
probleme de sănătate  

Gazul H2S provoacă 
coroziunea întregului 
echipament electric.   

Gazul NH3 provoacă mari 
probleme de sănătate 

Asiguraţi un flux de aer în jurul 
zonei de lucru.  

Ce să faceţi  Când  În timpulH  La ce să fiţi atenţi  
Pompele centrifuge P101 şi 
P200 

Verificaţi debitul şi 
presiunea  

Zilnic  Funcţionării Pompare neregulată 
(presiune, debit, vibraţie, 
zgomot) 
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Verificaţi vizual dacă sunt 
scurgeri  

Zilnic  Funcţionării  Scurgeri, formare de picături  

Pompele de circulaţie   
P105A/B/C/D şi P202 

Verificaţi funcţionarea  

Zilnic  Funcţionării  Pompare neregulată 
(presiune, debit, vibraţie, 
zgomot) 

Presiune diferenţială în 
membranele PDISAH106 şi 
PDISAH204 OK. 

Nr. de amperi la dispozitivul 
de protecţie MP204 instalat în 
unitatea de comandă se află 
în intervalul specificat. 

Instrumentele de măsurare 
sunt notate prescurtat în 
scheme sistemului electric 
drept MP41/43/45/47/61 
pentru linia A, şi drept  
MP91/93/95/97/111 pentru 
linia B. 

Verificaţi vizual dacă sunt 
scurgeri 

Zilnic  
 

Funcţionării  Scurgeri, formare de picături 

Pompele cu piston plonjor 
P104 şi  P201  

Verificaţi debitul şi 
presiunea 

Zilnic  
 

Funcţionării  Pompare neregulată 
(presiune, debit, vibraţie, 
zgomot) 

 

Verificaţi vizual dacă sunt 
scurgeri 

Zilnic  
 

Funcţionării  Scurgeri, formare de picături 

Verificaţi vizual nivelul 
uleiului din cutia de viteze  

Săptămânal  Opririi  Nivel suficient de ulei  

Schimbaţi uleiul în 
conformitate cu documentaţia 
pompei cu piston plonjor  

Verificaţi manual tensiunea 
din cureaua de angrenare  

Lunar Opririi Tensiune suficientă a curelei  

Pompa dozatoare P106 

Verificaţi debitul şi 
presiunea 

Zilnic  
 

Funcţionării  Furtunul de sucţiune nu are 
bule de aer, 

Arcul supapei de presiune în 
poziţia adecvată 

Afişajul pompei indică un 
procent normal de dozare  

Verificaţi vizual dacă sunt 
scurgeri 

Zilnic  
 

Funcţionării  Scurgeri, formare de picături 

Ce să faceţi  Când  În timpulH  La ce să fiţi atenţi  
Pompa dozatoare P106 în 
general 

Întotdeauna  Întotdeauna Nu schimbaţi între ele 
ştecherul şi priza.  

Ştecherul pompei P106 
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trebuie să fie întotdeauna  în 
mufa corespunzătoare pentru 
P106. 

Pompele de substanţe 
chimice P302 şi P303 

Verificaţi debitul şi 
presiunea 

În timpul CIP Funcţionării  Pompare neregulată 
(presiune, debit, vibraţie, 
zgomot) 

Clamele furtunului de 
conectare sunt fixate bine.  

Ţeava de sucţiune sub nivel  

Verificaţi vizual dacă sunt 
scurgeri 

Zilnic  
 

Funcţionării  Scurgeri, formare de picături 

Generală  Întotdeauna  

 

 

 

 

anual 

Întotdeauna  

 

 

 

Opririi 

Nu schimbaţi între ele 
ştecherul şi priza. 

Ştecherul pompei P302/303 
trebuie să fie întotdeauna  în 
mufa corespunzătoare pentru 
P302/303. 

Schimbaţi furtunul PVC între 
pompă şi ţeava din spre 
rezervorul CIP B301 

Suflantă V101 

Verificaţi debitul şi 
presiunea  

Săptămânal Funcţionării 
(spălare în 
contracurent 
a filtrului de 
nisip) 

Pompare neregulată 
(presiune, debit, vibraţie, 
zgomot) 

Furtunul de aer e liber  

Verificaţi vizual dacă sunt 
scurgeri 

Săptămânal Funcţionării  Formare de umezeală în  
ţeava suflantei către filtrul cu 
nisip  

Curăţaţi filtrele de aer din 
suflantă  

De două ori pe an Opririi Schimbaţi filtrele dacă sunt 
uzate  

 

Încălzitor W301 

Verificaţi întreruperea 
încălzirii 

Săptămânal Întotdeauna  Butonul de reglare a 
temperaturii de la încălzitor 
trebuie reglat la 30°C 

Verificaţi vizual dacă sunt 
scurgeri 

Săptămânal Întotdeauna Formare de umezeală în  
ţeava suflantei către filtrul cu 
nisip 

Inspecţie vizuală Săptămânal Întotdeauna Nu există umezeală sau 
coroziune în partea electrică a 
încălzitorului  
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Ce să faceţi  Când  În timpulH  La ce să fiţi atenţi  
Compresor 

Verificaţi presiunea 

 

 Funcţionării  Pompare neregulată 
(presiune, zgomot) 

Scurgeţi apa din recipientul 
de admisie a aerului  

 Opririi Cantitatea de apă scursă din 
zona de admisie de aer  

Filtrul grosier 
 
 

 
 
 

Funcţionării  Verificaţi scăderea presiunii. 
Curăţaţi filtrul, dacă presiunea 
trece de o anumită valoare. 

Verificaţi vizual dacă sunt 
scurgeri 

 Funcţionării  Scurgeri, formare de picături 

Filtrul cu nisip F102 Zilnic  
 

Funcţionării  Verificaţi scăderea de 
presiune.  
 
Scăderea presiunii de 1,3 bari 
trebuie să iniţieze o procedură 
automată de spălare în 
contracurent odată ce 
PDISH101 este acţionat. 
 
Intervalul prestabilit de spălare 
în contracurent trebuie să fie 
de 168 de ore, pentru a vă 
asigura că filtrele cu nisip 
beneficiază săptămânal de 
procedura de spălare în 
contracurent.  

Verificaţi vizual dacă sunt 
scurgeri 

Zilnic  
 

Funcţionării  Scurgeri, formare de picături 

Filtrele cu cartuş F103 şi 
F201 
 
 
 
 

Zilnic  
 
 
 

Funcţionării  Verificaţi scăderea de 
presiune.  
 
Schimbaţi cartuşele, dacă 
scăderea presiunii depăşeşte 
0,8 bari. 
Folosiţi doar cartuşe 
originale. 

Verificaţi vizual dacă sunt 
scurgeri 

Zilnic  
 

Funcţionării  Scurgeri, formare de picături 

Membranele treptei întâi de 
osmoză inversă I M101A – 
M111D 
 
 
 
 
 

Zilnic  
 
 
 
 
 

Funcţionării  Verificaţi debitul levigatului 
tratat.  
Verificaţi calitatea levigatului 
tratat.  
Verificaţi calitatea levigatului 
pentru fiecare modul separat 
(M101A .. M111D) dacă 
calitatea totală a levigatului 
tratat a devenit mai slabă.  

Verificaţi vizual dacă sunt 
scurgeri 

Zilnic  
 

Funcţionării  Scurgeri, formare de picături  
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Ce să faceţi  Când  În timpulH  La ce să fiţi atenţi  
Membranele treptei II de 
osmoză inversă  M201 – 
M202 
 
 
 

Zilnic  
 
 
 

Funcţionării  Verificaţi debitul levigatului 
tratat.  
Verificaţi calitatea levigatului 
tratat.  
Verificaţi calitatea levigatului 
pentru fiecare modul separat 
(M201 & M202) dacă calitatea 
totală a levigatului tratat a 
devenit mai slabă. 

Verificaţi vizual dacă sunt 
scurgeri 

Zilnic  
 

Funcţionării  Scurgeri, formare de picături 

Rezervor depozitate agent 
antidepuneri B106A&106B 
 
 

Săptămânal Întotdeauna Nivelul agentului antidepuneri 
membrane suficient.  
Păstraţi agentului antidepuneri 
membrane deasupra nivelului 
minim. 

Rezervorul pentru curăţare 
CIP B301 

Săptămânal Funcţionării 
normale  

Armătura de scurgere 
manuală e închisă.  
Încălzitorul W301 nu este 
acoperit de soluţie de curăţare 
CIP. 

Rezervorul de depozitare 
agent acid curăţare 
membrane B302 
 
 

Zilnic  
 

Întotdeauna Nivelul agentului curăţare 
membrane suficient. 
Păstraţi nivelul agentului de 
curăţare de membrane 
apropiat de cel superior pentru 
a evita problemele pe durata 
curăţării CIP.  

Rezervorul de depozitare 
agent caustic curăţare 
membrane B303 
 
 

Zilnic  
 

Întotdeauna Nivelul agentului curăţare 
membrane suficient. 
Păstraţi nivelul agentului de 
curăţare de membrane 
apropiat de cel superior pentru 
a evita problemele pe durata 
curăţării CIP. 

Regulatorul filtrului de 
presiune  F104 
 
 

Zilnic  
 

Întotdeauna Asiguraţi-vă că presiunea 
reglată a aerului comprimat 
este de 5,5 bari. 
�Aceasta împiedică oprirea 
de urgenţă a întregii staţii din 
cauza lipsei presiunii aerului 
comprimat 
Armăturile manuale din jurul 
regulatorului filtru-presiune 
trebuie păstrate deschise tot 
timpul. 
� Aceasta împiedică oprirea 
de urgenţă a întregii staţii din 
cauza lipsei presiunii aerului 
comprimat. 
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Ce să faceţi  Când  În timpulH  La ce să fiţi atenţi  
Supapele de control a 
presiunii treptele RO I şi II 
(PV101 şi PV201) 
Verificaţi vizual dacă sunt 
scurgeri 

Zilnic  
 

Funcţionării  Scurgeri, formare de picături 

Debitul şi presiunea aerului 
comprimat  

Zilnic  
 

Funcţionării  Păstraţi presiunea aerului 
comprimat la 2,0 bari 
 

Calitatea aerului comprimat  Funcţionării  Instrumentul pentru aer 
trebuie să fie curat şi să nu 
aibă pe el ulei, conform 
ISO/DIS 8573-1: 
- conţinut solid şi mărime: 

clasa 2 
- punct formare rouă sub 

presiune: 
clasa 2 

- conţinut de ulei: 
clasa 2 

Supapele automate 
acţionate pneumatic 
AV102H AV303  
Verificaţi vizual dacă sunt 
scurgeri 

Zilnic  
 

Funcţionării  Scurgeri, formare de picături 
 

Verificaţi manual dacă 
funcţionează 

De două ori pe an  Deconectării 
temporare  

Folosiţi comutatorul manual al 
ventilului electromagnetic 
montat direct pe armătură 
pentru a o deschide şi închide  

Instrumentul pentru 
măsurarea valorii PH-ului 
QISALH101 
 
 
Curăţarea electrodului 
pentru  pH  
 
 
 
Reglarea electrodului pentru  
pH  
 

Zilnic  
 
Săptămânal  
 
Lunar 
 
 
 
Lunar  

Funcţionării  
 
Funcţionării  

 
 
Opririi 
 
 
 
 
 

 
Opririi 

Verificaţi dacă există scurgeri 
de apă netratată de-a lungul 
electrodului pentru pH 
 
Verificaţi valoarea cu un 
instrument manual  
 
Folosiţi un prosop moale.   
Tipul soluţiei de curăţare 
depinde de depozitele de pe 
electrod -> a se vedea 
documentaţia producătorului  
 
Consultaţi documentaţia 
separată a producătorului  
Folosiţi doar soluţii originale 
de calibrare  

Instrumentele pentru 
măsurarea conductivităţii  
QISALH102 şi QISALH103 şi 
QISALH201 şi QISALH202 
 
Curăţarea sondei pentru 
conductivitate  

Săptămânal  
 
 
De două ori pe an 

Funcţionării  
 
 
 
 
 
Opririi 
 

Verificaţi valoarea cu un 
instrument manual  
 
 
 
 
Folosiţi o soluţie slab acidă  
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Ce să faceţi  Când  În timpulH  La ce să fiţi atenţi  
Comutatoarele de presiune 
şi debit PSL102/104/201 şi 
FISAL103/105/ FISAL202 
 
Verificarea capacităţii de 
funcţionare  
 

 
 
 
 
De două ori pe an 

 

 

Funcţionării  

 
 
 
Reglaţi limitele sub modul de 
operare şi controlaţi 
funcţionarea  

Comutator presiune 
diferenţială PDISH101 
 
Verificarea capacităţii de 
funcţionare  
 
 

 
 
 
De două ori pe an 

 

 

Funcţionării  

 
 
Reglaţi limita sub modul de 
operare folosind HV102A şi 
HV102B, şi controlaţi 
funcţionarea. 

Transmiţător de temperatură 
TISAH101 şi TISAH201 
 
Verificarea capacităţii de 
funcţionare  
 

 
 
De două ori pe an 

 

Funcţionării  

 
Reglaţi limitele sub modul de 
operare şi controlaţi 
funcţionarea  

Transmiţătoare de presiune  
PICSAHH103A/B/C/D, 
PISAHH105A/BC/D, 
PICSAHH202, PISAHH203 
 
Verificarea capacităţii de 
funcţionare  
 

Zilnic  
 
 
 
 
De două ori pe an 

Funcţionării 

 

 

Funcţionării  

Comparaţi valorile afişate pe 
ecranul tactil cu cele afişate 
pe instrumentele locale de 
măsurare   
 
Reglaţi limitele sub modul de 
operare şi controlaţi 
funcţionarea  

Presiune diferenţială  
PDISAH106A/B/C/D & 
PDISAH204 
 
Verificaţi dacă valorile 
calculate sunt realiste 
 

 
 
 
 
Zilnic  
 

 
 
 
 
Funcţionării  

 
 
Folosiţi valorile la 
instrumentele locale de 
măsurare  

Transmițătoare debit  
FICSAL102 & FICSAL201 
 
 
Verificarea capacităţii de 
funcţionare  
 

Zilnic  
 
 
 
De două ori pe an 

Funcţionării  
 
 
 
Funcţionării  

Comparaţi valorile afişate pe 
ecranul tactil cu cele afişate 
pe instrumentele locale de 
măsurare   
 
Reglaţi limitele sub modul de 
operare şi controlaţi 
funcţionarea. 

 
 

Lucrările de întreţinere trebuie înregistrat într-un registru jurnal separat, ca dovadă că lucrările de 
întreţinere au fost realizate. Aceste registre trebuie să menţioneze clar cine şi când a efectuat 
lucrările.  
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4.2     Operare manuală  
 
Unele lucrări de întreţinere pot necesita : 
- pornirea şi oprirea manuală a pompelor  
- deschiderea şi închiderea manuală a armăturilor automate  
 
Pentru aceasta, staţia poate funcţiona în modul „operare manuală O.I.1.A” şi „operare manuală O.I.2.A”.  
 
Observații importante referitoare la operarea manuală: 
- Operarea manuală se poate realiza doar din modul de deconectare temporară . 
- Intervenţia manuală în funcţionarea utilajelor şi armăturilor nu este posibilă, wcând această parte a 

staţiei (RO I sau RO II) funcţionează automatizat. 
- Nici un instrument de control nu este activ pe durata operării manuale, de exemplu este posibil să porniţi 

o pompă fără apă în ţeava de alimentare. 
 
Treapta RO I se setează în modul „operare manuală O.I.1.A“, din modul RO I de deconectare temporară, 
prin apăsarea următoarelor câmpuri pe ecranul tabloului de comandă � „O.I.1.A – man.” � „on (pornit)” � 
treapta RO I va intra atunci în modul manual de operare.  
 
Treapta RO II setează în modul „operare manuală O.I.2.A“, din modul RO II de deconectare temporară, prin 
apăsarea următoarelor câmpuri pe ecranul tabloului de comandă � “O.I.2.A – man.” � „on (pornit)”� 
treapta RO II va intra atunci în modul manual de operare. 
 
 
Imaginea 15: Ecranul tabloului de comandă, imaginea „Overview (Imagine de ansamblu)”, de unde se alege 
„operare manuală.I.1.A” sau „operare manuală O.I.2.A” 

 
 
 
Imaginile următoare apar la atingerea „operare manuală.I.1.A” sau „operare manuală O.I.2.A”  
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Imaginea 16: Ecran operare manuală O.I.1.A 

 
 
 
Imaginea 17: Ecran operare manuală O.I.2.A 

 
 
 
Apăsarea butonului „on (pornit)” activează operarea manuală a RO I sau a RO II. 
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Fiecare dispozitiv automat ce apare în imaginile 16 şi 17 poate fi pornit şi oprit manual, prin apăsarea 
butonului corespondent, odată ce operarea manuală este activată.  
 
 
 
4.3   Menţinerea treptelor RO I şi RO II 
 
Menţinerea este un proces care protejează membranele de osmoză inversă ale treptelor RO I şi RO II 
împotriva îmbâcsirii cu agenţi biologici, din cauza perioadelor lungi de repaus.  
 
O procedură de rambleiere hidraulică trebuie iniţiată manual, dacă funcţionarea treptelor RO I şi RO II este 
oprită manual. Acest proces de rambleiere este suficient dacă perioade de repaus a staţiei este de o zi.  
 
Treptele RO I şi RO II trebuie rambleiate manual o dată pe zi după un repausul de o săptămână. 
 
Treptele RO I şi RO II menţinute, dacă perioada de inactivitate durează mai mult de o săptămână.  
 
Soluţie de bisulfit de sodiu cu o concentrație de 38% trebuie folosită pentru menţinere. 
CAS-no:        7631-90-5 
EINECS-no:  231-548-0 
 
 
Soluţia de menţinere trebuie să aibă o concentraţie de 1,5% de bisulfit de sodiu.  
Aceasta înseamnă, în rezerzorul de curăţare CIP B301-OI1 plin cu levigat tratat, sau apă potabilă fără clor: 
- Adăugarea a 88 de litri de bisulfit de sodiu cu concentraţie de  38%, pentru menţinerea treptei întâi RO I 
- Adăugarea a 45 de litri de bisulfit de sodiu cu concentraţie de  38%, pentru menţinerea treptei întâi RO II 
 
Menţinerea treptei RO I cuprinde următorii paşi: 

1. Realizaţi o rambleiere de siguranţă a treptei întâi RO I 
2. Pregătiți un program  CIP pentru treapta întâi RO I pentru menţinere, adică 

- preselectare CIP RO1: = „caustic” 
- timpul de dozare pentru P302-OI1 şi P303-OI1 trebuie prestabilit la 0 secunde. 

3. Rotiţi butonul pentru temperatură al încălzitorului W301 la 0°C, pentru a evita încălzirea. 
4. Porniţi CIP RO I, şi adăugaţi manual 88 litri de bisulfit de sodiu cu concentraţie de  38% 
5. Opriţi CIP RO I după 20 de minute, folosind butonul “Stop O.I.1.A”. � RO I este deconectată 

temporar, adică e menţinută  
6. Deschideţi HV301-OI1 pentru a vărsa soluţia de menţinere din rezervorul CIP B301-OI1. 
7. Verificaţi soluţia de menţinere în treapta RO I prin măsurarea valorii pH-ului o dată pe săptămână - 

valoarea pH-ului trebuie să fie mai mare de 3,0 
 
Soluţia de menţinere trebuie golită, folosind modul de rambleiere hidraulică, dacă valorile au scăzut sub 3,0. 
 
Soluţia de menţinere trebuie de asemenea golită folosind modul de rambleiere hidraulică, dacă treapta RO I 
este pusă din nou în funcţiune.  
Este obligatorie realizarea unei proceduri de curăţare CIP alcalină  după menţinere, înainte de intrarea în 
funcţiune a treptei RO I.  
 
 
Menţinerea treptei RO II cuprinde următorii paşi: 

1. Realizaţi o rambleiere de siguranţă a treptei a doua RO II 
2. Pregătiți un program CIP pentru treapta a doua ro II pentru menţinere, adică 

- preselectare CIP RO2: = „caustic  
- timpul de dozare pentru P302-OI2 şi P303-OI2 trebuie prestabilit la 0 secunde. 

3. Rotiţi butonul pentru temperatură al încălzitorului W301 la 0°C, pentru a evita încălzirea. 
4. Porniţi CIP RO II, şi adăugaţi manual 88 litri de de bisulfit de sodiu cu concentraţie de  38% 
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5. Opriţi CIP RO II după 20 de minute, folosind butonul “Stop O.I.2.A”. � RO II este deconectată 
temporar, adică e menţinută  

6. Deschideţi HV301-OI1 pentru a vărsa soluţia de menţinere din rezervorul CIP B301-OI1. 
7. Verificaţi soluţia de menţinere în treapta RO II prin măsurarea valorii pH-ului o dată pe săptămână - 

valoarea pH-ului trebuie să fie mai mare de 3,0 
 
Soluţia de menţinere trebuie golită, folosind modul de rambleiere hidraulică, dacă valorile au scăzut sub 3,0. 
 
Soluţia de menţinere trebuie de asemenea golită folosind modul de rambleiere hidraulică, dacă treapta RO II 
este pusă din nou în funcţiune.  
 
Este obligatorie realizarea unei proceduri de curăţare CIP alcalină  după menţinere, înainte de intrarea în 
funcţiune a treptei RO II.  
 
. 


