
  ھا ممبرین - ۴

ھای  بنیادی از مدل داشتن شناختی،  ROبرداری از یک سیستم  ملیات بھرهبرای فھمیدن ع
ضروری   RO شده و آب از میان یک غشاء در مورد حرکت مواد حلجھت توضیح تئوری گوناگون 

ی درک چگونگی انتقال مواد حل شده و آب از میان ممبرین ، اصالحات مناسبی  وسیله به. است
. تواند صورت پذیرد ، می) شدت نفوذ و مقدار دفع ( برای پلیمرھای ممبرین جھت بھبود عملکرد 

ھای انتقال ، کتاب      ی ممبرین و مدل ی جزئیات در مورد تاریخ و توسعه جھت مشاھده
Membrane Technology and Applications ی  ، نوشتهRichard Baker ویرایش دوم را ببینید ، .  

چنین پلیمرھای اساسی ممبرین و  ھم. باشد ھای انتقال می ی مدل این بخش شامل توسعه
 . ھا ، و چگونگی ساخت ھر کدام توضیح داده شده است مدول

 

  ھای انتقال  مدل ۴- ١

ی حل شده  معموًال شدت نفوذ حالل و ماده( ھدف یک مدل انتقال این است که مقدار عملکرد را 
)  معموًال نیروھای فشاری ناشی از فشار و غلظت( برداری  در شرایط بھره) ) را ببینید ٣- ۴بخش ( 
  . باشد بینی رفتار غشاء در شرایط معین می ھدف پیش. ی ریاضی بیان کند صورت رابطه به

ھا مبتنی  این مدل. وجود دارد ROھای  ی انتقال جرم از میان ممبرین ندین مدل برای توضیح نحوهچ
نفوذ بھترین - مدل محلول. ھستند  ھای متفاوت بوده و دارای درجات مختلفی از پیچیدگی بر فرضیه

ری عنوان تئو کند، و به ھای بدون نقص ارائه می و ممبرین" درست"توضیح را در مورد عملکرد 
جا سه تئوری دیگر نیز برای  در این. شود ی انتقال غشائی در نظر گرفته می پیشرو در پدیده

  . شوند تکمیل شدن بحث مطرح می

ی  نفوذ ماده/ھای مبتنی بر محلول مدل  :شوند بندی می ھای انتقال در سه گروه اصلی طبقه مدل
ترمودینامیک برگشت ناپذیر ، و ھای مبتنی بر  ، مدل) ھای انتقال غیر متخلخل مدل(شده  حل
  ھا در زیر توضیح داده شده نکات جالب برخی از این مدل. ھای مبتنی بر غشای متخلخل مدل

  .است

 

  )مدل غیر متخلخل(نفوذ -مدل محلول ۴- ١- ١

در این مدل فرض . توضیح داده شد  Lonsdale et. alنفوذ در اصل توسط -مدل انتقالی محلول
شود که چون  در این نظریه بیان می). بدون نقایص ( متخلخل است شود که غشاء غیر  می

ی انتقال در  ملکول تمایل به حل شدن در غشاء دارد به داخل آن نفوذ کرده و به این دلیل پدیده
  .   باشد ھای حالل و حل شونده در محلول صادق می این امر در مورد مولکول. دھد غشاء رخ می

که در  طوری ال حالل و حل شونده مستقل از یکدیگر است ، ھماننفوذ ، انتق- در مدل محلول
طور خطی متناسب  شدت نفوذ حالل در میان غشاء به. شود مالحظه می ۴-٢و  ۴- ١ی  معادله

  ):۴-١ی  معادله(است با اختالف فشار مؤثر در سراسر غشاء 



)١-۴                                             (Jw = A (ΔP – ΔΠ) 

  :که 

Jw  = شدت نفوذ حالل  

A  = تابعی از مقدار نفوذ آب در میان غشاء ( ضریب نفوذپذیری آب(  

ΔP  =تابعی از فشارھای مربوط به خوراک ، محلول غلیظ ( ی ناشی از اعمال فشار  نیروی محرکه
  )شده و آب تصفیه شده 

ΔΠ  = ول غلیظ شده و آب ھای مربوط به خوراک ، محل تابعی از غلظت( فشار اسمزی محلول
  )تصفیه شده 

  

ی حل  ی حل شده در میان غشاء متناسب است با اختالف غلظت مؤثر ماده شدت نفوذ ماده
  ): ۴-١ی  معادله( شده در سراسر غشاء 

)٢-۴                                             (Js = K (CA2 – CA3) 

  :که 

Js  =ی حل شده  شدت نفوذ ماده  

K  = تابعی از مقدار نفوذ نمک در میان غشاء ( ضریب نفوذپذیری نمک(  

CA  =ی حل شده غلظت مولی ماده  

  :ھا  زیرنویس

  ی مرزی در الیه=  ٢

  در آب تصفیه شده=  ٣

ھا به  دلیل سادگی و تقریب نزدیک آن ترین معادالتی ھستند که به معمولی ۴- ٢و  ۴-١معادالت 
انتقال آب و مواد حل شده را از میان غشاء مورد استفاده قرار  ھای تجربی ، برای توضیح داده
را در نظر بگیرید ، که شدت نفوذ آب و نمک و نیز مقدار دفع نمک ارائه داده  ۴-١شکل . گیرند می

طور خاص  به. دھد عنوان تابعی از فشار اعمال شده ، نشان می شده توسط ممبرین آب دریا را به
 ٣۵٠با فشار اسمزی   ٣۵٠٠٠ppmبرای محلول کلرید سدیم  FilmTec FT-30از ممبرین آب دریا 

psi (2.5 Mpa) طور که در شکل نشان داده شده است ، تا فشار اعمال  ھمان. استفاده شد
محض آغاز شدن نفوذ آب ،  به. کند تر نشود ، واقعًا ھیچ آبی نفوذ نمی شده از فشار اسمز بیش

بینی  پیش ۴-١ی  که با معادله طوری شود ، ھمان فشار زیاد میطور خطی با افزایش  این مقدار به
ی فشار اعمال شده نسبتًا ثابت باقی  از طرف دیگر ، شدت نفوذ نمک در محدوده. شده بود



که فشار اعمال  طور بنابراین ، ھمان. بینی شده بود پیش ۴-١ی  که با معادله طوری ماند ، ھمان می
  . کند تری نسبت به نمک از میان غشاء عبور می ج آب بیشتدری یابد ، به شده افزایش می

  
 FilmTec FT-30ھای آب دریا  ھای مربوط به شدت نفوذ و مقدار دفع برای ممبرین داده ۴-١شکل 

  ) ٣۵٠psiفشار اسمزی (  ٣۵٠٠٠ppmاستفاده شده برای محلول کلرید سدیم 

  

  

. عنوان تابعی از فشار اعمال شده آمید به شدت نفوذ و مقدار دفع در ممبرین پلی ۴-٢شکل 
. گراد درجه سانتی ٢۵در   NaCL ۵٠٠٠ppmمحلول  :شرایط آزمایش 

  



توان نتیجه گرفت که غلظت نمک در آب تصفیه شده با افزایش فشار اعمال  از این مطالب می
طور که غلظت در آب تصفیه شده کاھش  ، ھمان ٣- ٢ی  با توجه به معادله. شود شده کم می

در واقع این . شود درصد نزدیک می١٠٠ابد ، درصد دفع نمک با افزایش فشار اعمال شده به ی می
این نتایج برای ممبرین فشار پایین که برای محلول . نشان داده شده است ۴- ١مسئله در شکل 

،  ۴-٢کار برده شده است ، مانند شکل  گراد به درجه سانتی ٢۵در   ۵٠٠٠ppmکلرید سدیم 
  . باشد صادق می

 

  )مدل متخلخل ( نفوذ ناقص -مدل محلول ۴- ١- ٢

ھای  در حالت واقعی ، ممبرین. کند سازی می نفوذ عملکرد ممبرین کامل را مدل-ی محلول نظریه
تئوری کاملی که عملکرد را   که در زمان شکل گرفتن چنان صنعتی درگیر نقایصی ھستند ، آن

اساس مدل نفوذ ناقص ، فرض وجود . کند ، برخی از مباحث را باید در نظر گرفت سازی می مدل
که محلول  چنان اند ، آن جزئی در ممبرین است که در طی عملیات ساخت بوجود آمده نقایصی

ی  تر بودن مقدار طراحی شده این مدل به توضیح در مورد کم. بتواند از میان ممبرین تراوش کند
نفوذ ، غیر  –شده توسط مدل محلول  بینی جداسازی مواد حل شده و آب نسبت به مقدار پیش

  . کند ھای صنعتی مشاھده شده است ، کمک می ممبرین متخلخل ، که در

این شدت نفوذ مبتنی . آید دست می به ۴-٣ی  شدت نفوذ آب از میان ممبرین با استفاده از معادله
  . باشد ھای معیوب ، می علت وجود محل ی عبارت انتقال برعکس به عالوه نفوذ به - بر مدل محلول 

)٣-۴            (          Nw = Jw + K3 ΔPCw = A ( ΔP – ΔΠ ) + K3 ΔPCw 

  :که 

Nw  =شدت نفوذ کلی آب  

K3  =ضریب کوپلینگ  

Cw  =غلظت آب در سمت مربوط به خوراک ممبرین  

  :آید  دست می به ۴-۴ی  شده از معادله ی حل شدت نفوذ ماده

)۴-۴            (Ns = Js + K3 ΔPCR = K ( CA2 – CA3 ) + K3 ΔPCR            

  :که 

Ns  =شده ی حل شدت نفوذ کلی ماده  

CR  =شده در سمت مربوط به خوراک ممبرین ی حل غلظت ماده  

 ۴-١معادالت ( محلول  -شده مساوی با مقدار حاصل از مدل نفوذ ی حل بار دیگر ، شدت نفوذ ماده
  . باشد ھای معیوب می ی عبارت شدت جریان نشان داده شده از میان محل عالوه به) ۴-٢و 



تنھایی ، با  نفوذ به –نفوذ ناقص نسبت به مدل محلول  –اند که مدل محلول  مایشات نشان دادهآز
ھرحال ،  به. باشد ھای جریان متخلخل نیز بھتر می تری داشته و از دیگر مدل ھا تناسب بیش داده

شود که حقیقتًا عملکرد غشاء بدون  نفوذ استناد می –دلیل سادگی به مدل محلول  اغلب به
  . کند دقت الگوسازی می را به ROقص  ن

 

  ) مدل متخلخل(مدل منافذ ریز  ۴-١- ٣

. باشد شده و اصطکاکی در یک منفذ یک بعدی می بر تعادل نیروھای اعمال مدل منافذ ریز مبتنی
شده و جسم  ی حل شده و محلول و نیز اصطکاک بین ماده ی حل در این مدل به اصطکاک بین ماده

ی ضخامت غشاء و کسر سطح منفذ نسبت  چنین این مدل دربرگیرنده ھم .شود غشاء توجه می
  . باشد به سطح غشاء می

ایم ، اما به خوانندگان  را نشان نداده صورت ریاضی آن دلیل پیچیدگی این مدل ، به جا ، به در این
 .شده رجوع نمایند تر به منابع معرفی شود که برای جزئیات بیش می توصیه

 

  )مدل متخلخل ( جریان مویرگی  –مدل جذب ترجیحی  ۴-١- ۴

باشد که شامل جریان ویسکوز برای آب و  ی جریان مویرگی می یافته بر مدل تعمیم این مدل مبتنی
تر متکی به تئوری  این مدل بیش. شده ، و نیز برای نفوذ از طریق خلل و فرج است انتقال مواد حل

شود که  در این مدل توضیح داده می. باشد ھای مرزی می فیلم جھت انتقال از میان الیه
داخل منافذ بسیار ریز غشاء  شده به ی وارد نمودن فشار ، ھم حالل و ھم جسم حل وسیله به

دالیل فیزیکوشیمیایی  به. گردد ھای منافذ می ھمراه آبی که ترجیحًا جذب دیواره کنند ، به نفوذ می
رآیند انتقال در میان غشاء تنھا از طریق منافذ انجام ف. شود دفع می  ، نمک از سطح غشاء

  . پذیرد می

شود ، که در آن فرآیند انتقال با نیروی  محاسبه می ۴-١ی  شدت نفوذ حالل توسط معادله
شده بستگی به مقدار نفوذ  ی حل شدت نفوذ کلی ماده. ی ناشی از فشار متناسب است محرکه

  :گردد  سبه میمحا ۴-۵ی  ی معادله وسیله دارد و به

)۵-۴                           (NS = (DAM K / T)(CA2 – CA3)              

  : که 

DAM  =داخل غشاء شده به ی حل مقدار نفوذ ماده  

T  =ضخامت مؤثر غشاء  

CA2  =ی مرزی شده در الیه ی حل غلظت مولی ماده  

CA3  =شده در جریان نفوذ کرده ی حل غلظت مولی ماده  



  )ناپذیر ترمودینامیک برگشت(ی وابسته به انتقال  ی پدیده مطالعه ۴-١- ۵

توان حتی بدون داشتن ھرگونه دانشی در رابطه با  ھای وابسته به انتقال را می پدیده
در . نمود  ی ساختار غشاء مطالعه ھای انتقال از میان غشاء یا ھرگونه اطالعاتی درباره مکانیزم

ی  اندازه ھایی به شود که اگر سیستم به زیرمجموعه ر فرض میناپذی اساس ترمودینامیک برگشت
توان معادالت ترمودینامیکی را برای  وجود آید ، می کافی کوچک تقسیم شود تا تعادل محلی به

  . ھایی نوشت چنین زیرمجموعه

شده برای  ی حل ھای حالل و ماده ، بیان ریاضی شدت نفوذ) ۴-١-٣بخش (مانند مدل منافذ ریز 
ھرحال  به. باشد ناپذیر بسیار پیچیده بوده و فراتر از این متن می ترمودینامیک برگشتمدل 
 .شده رجوع نمایند تر به منابع معرفی شود که خوانندگان برای جزئیات بیش می توصیه

 

  جنس غشاء ۴- ٢

طور  به. طور مستقیم به خواص مرتبط با جنس غشاء بستگی دارد عملکرد اسمز معکوس ، به
ر ، خاصیت شیمیایی پلیمر غشاء و ساختار ممبرین ، خواص مرتبط با مقدار دفع و ت مشخص

باید شدت نفوذ و  ROھای  آل ، ممبرین در حالت ایده. کنند را تعیین می ROشدت نفوذ سیستم 
با این حال در عمل ، مقدار دفع باال و . مقدار دفع باال و نیز استحکام و دوام زیادی داشته باشند

ی  ھای توسعه ذ زیاد دو ھدف ناسازگار با یکدیگرند که تحقیق در این زمینه در دھهشدت نفو
ھای اخیر افزایش نرخ شدت  اگرچه در سال. فراموشی سپرده شده بود  فرآیندھای غشائی به

و در برخی مواقع ، مقدار دفع افزایش اندکی داشته ( نفوذ بدون کاھش مقدار دفع رخ داده است 
ھا بین مقدار دفع باال و شدت نفوذ زیاد تعادل برقرار شده  تر ممبرین در بیش ، امروزه) است 
  . است

ی  آمید ھستند که مبتنی بر گونه ، استات سلولز و پلی ROی متعارف از غشاءھای  دو خانواده
ھای ساخته شده از این پلیمرھا در بسیاری از جھات از  ممبرین. باشند ھای مستحکم می پلیمر

در ادامه ، این . با یکدیگر متفاوت ھستند ی تولید قبیل عملکرد ، خواص فیزیکی ، ساختار و شیوه
  .  شوند ھا توضیح داده می جنبه

 

  ھای نامتقارن ممبرین –ھای استات سلولز  ممبرین ۴- ٢- ١

ھا از نظر  این ممبرین. صرفه بودند به مقرون ROھای  اولین ممبرین (CA)ھای استات سلولز  ممبرین
. علت نازکی مفرط غشاء ، نسبتًا زیاد بود ھا به صرفه بودند زیرا شدت نفوذ در آن به اقتصادی مقرون

  . ، اھمیت داشت ROکم شدن اندازه و قیمت یک سیستم  شدت نفوذ زیاد ، از نظر

با استفاده از روش جداسازی فاز  Sourirajanو  Loebی استات سلولز توسط  ھای اولیه ممبرین
طور خالصه ، در این روش یک پلیمر نامحلول در آب  به. ساخته شدند" وارونگی فاز"غیر حالل یا 

در (گیری  ی قالب کننده ھمراه محلول اصالح به) استونمانند (در یک حالل آلی ) استات سلولز(
ی   شود و سپس الیه حل می) ابتدا پرکلرات منیزیم اما بعدًا یک عامل متورم کننده ، فرمآمید



ی نازک  ای با استفاده از یک تیغه ی شیشه نازکی بر روی یک سطح محکم مانند یک ورقه
ماند تا مقداری از حالل  ثانیه ثابت می ١٠٠تا  ١٠مدت  ی نازک به این الیه. شود گیری می قالب

ھوا /شود ، غلظت پلیمر در سطح مشترک بین محلول که حالل تبخیر می طوری ھمان. تبخیر شود
این امر باعث . شود تری تبخیر می یابد، چون حالل از طریق سطح با سرعت بیش افزایش می

قبل از . فاز غنی از پلیمر و فازی بدون پلیمر: ی نازک ایجاد شود شود که دو فاز در درون الیه می
مانده به خارج  شود تا پلیمر باقی ور می طور کامل تبخیر گردد ، ممبرین در آب غوطه که پلیمر به این

سپس ممبرین در حمام آب داغ پخته . ی نازکی تبدیل شود "پوسته"طور کامل به نفوذ کرده و به
ھای کوچکی در فاز بدون پلیمر  تا حفره) شود د گرم میگرا درجه سانتی ٩٠الی  ٧٠تا (شود  می

ضخامت . شود ی متخلخل تبدیل به ساختار پشتیبانی می این ناحیه. در پشت پوسته ایجاد شوند
میکرون  ١٠٠که ضخامت کل ممبرین در حدود  میکرون است ، درحالی ٠.٢این پوسته تقریبًا 

  . باشد می

کننده نسبتًا زیاد بود و این امر  ھا در ساختار پشتیبانی فرهاین پوسته بسیار نازک بوده و حجم ح
ھای استات سلولزی اولیه زیاد باشد ، چنین  شد که مقدار دفع و شدت نفوذ در ممبرین باعث می

ی ممبرین از مخلوط  ی بعدی تکامل ، تھیه مرحله. ھایی برای کاربردھای تجاری ضروری بود ویژگی
 ۴- ٣شکل . ای بود گیری ممبرین بر روی سطح پارچه و نیز قالب استات سلولز استات و تری دی

باشد ،  می" ھمسان نا"ساختار آن نامتقارن یا . دھد را نشان می CAسطح مقطع یک ممبرین 
کننده با منافذ بسیار ریز بوده و تمامًا  ای از امالح دفع شده در باالی قسمت پشتیبانی  دارای الیه

  . است  هاز یک نوع پلیمر ساخته شد

  از جنس استات سلولز ROسطح مقطع یک ممبرین  ۴-٣شکل 

  

ھای عامل در انتھای  چون گروه. دھد را نشان می CAھای  ساختار شیمیایی ممبرین ۴-۴شکل 
تنھایی بدون بار درنظر گرفته  ھای پلیمری بارالکتریکی زیادی ندارند ، این ممبرین به زنجیره

قبل از ممبرین ) کاتیونی(این خاصیت مھمی است ، مخصوصًا اگر پلیمرھای باردار . شود می
بار الکتریکی خنثی باعث حداقل . گرفته باشندی آب ورودی مورد استفاده قرار  تصفیه جھت پیش

  . شود که از بخش پیش تصفیه رد شده باشد گرفتگی توسط ھر نوع پلیمری می شدن قابلیت الی

 

 



  از جنس استات سلولز ROھای  ساختار شیمیایی ممبرین ۴-۴شکل 

  

از این خواص برخی . دھد را ارائه می CAفھرستی از خواص برجسته مربوط به ممبرین  ۴- ١جدول 
شدت  ھا را باید به ی ویژگی که در موقع استفاده از این نوع ممبرین ، بقیه سودمند ھستند حال آن

  . کنترل و محدود کرد

  از جنس استات سلولز ROھای  خواص مربوط به ممبرین ۴-١جدول 

  ویژگی CAھای  مقدار برای ممبرین
  نوع ممبرین  نامتقارن ھمگن

  )٪(مقدار دفع نمک  95 ̴
  )٪(مقدار دفع سیلیکا   85̴
 pHی  محدوده  4-6

220-440 psi   شور ممبرین آب لب(فشار خوراک(  
  دمای مجاز C˚30تا 

  بار الکتریکی سطح  خنثی
  کلر مجاز  طور پیوسته به ppm 1تا 

  رشد بیولوژیکی  ممبرین متابولیسم شده
  گل و الی مجاز  خوب
  زیری سطح  صاف

  

 گرفتگی حفاظت  دھد که ممبرین از بروز الی بررسی سطح نسبتًا صاف ممبرین نشان می
شود که گل و الی  گونه فضای راکدی بر روی ممبرین مشاھده نمی شود ، زیرا ھیچ می

 . را ببینید ۴-۵شکل . ھا محبوس شود بتواند در آن

  ھای استات سلولز بررسی صافی سطح ممبرین ۴-۵شکل 

  



 گرفتگی توسط پلیمر  شود که قابلیت الی ار الکتریکی سطح موجب میخنثی بودن ب
 . تصفیه رد شده باشد ، حداقل گردد کاتیونی ، که ممکن است از تجھیزات پیش

 ١تواند کلر آزاد را تا  این ممبرین میppm  طور پیوسته تحمل نماید ، بدین جھت در برابر  به
طور ویژه دارای اھمیت است زیرا پلیمر  ر بهاین ام. باشد رشد بیولوژیکی قدری مقاوم می

CA خوش تغییر  کند ، متعاقبًا پلیمر دست ھای میکروبی غذا تولید می خود برای کلونی
 . گردد شده و ممبرین دچار آسیب می

 دماھای باالتر باعث پخته شدن . گراد شود درجه سانتی ٣۵تر از  درجه حرارت نباید بیش
چنین  ھم. شود تر می ده و در نتیجه عبور آب از آن سختتر شدن آن ش ممبرین و چگال

 . ممکن است ممبرین ھیدرولیز شده و صدمه ببیند
 pH  عملیاتی برای ممبرینCA  این بدان معنی است که در طی . باشد می ۶تا  ۴بین

الزم است  ۵.۵تا  ۵جریان ورودی تا مقدار تقریبی  pHھای اسمی برای کاھش  برداری بھره
. بماند باقی ۶تر از  جریان دفع شده کم pHکه مقدار  چنان افزوده شود آنکه اسید 

طول  ۴-۶شکل . شود که پلیمر ممبرین ھیدرولیز گردد ی خیلی زیاد باعث می اسیدیته
 . دھد نشان می pHرا برحسب تابعی از  CAعمر یک ممبرین 

 

  pHبرحسب تابعی از  CAممبرین یک طول عمر  ۴-۶شکل 

  

 ی برای یک ممبرین فشار عملیاتCA ۴٠٠تا  ٢٠٠ی تقریبی  در محدوده psig قرار دارد .
، فشار نسبتًا زیاد برای کاربردھای مرتبط با  CAدلیل طبیعت نسبتًا متراکم ممبرین  به

  psig ۴٠٠توجه داشته باشید که فشارھای بیش از . باشد شور ضروری می آب لب
(2.8 Mpa) له"که فشار واقعًا ممبرین را  وقتی. شود موجب فشرده شدن ممبرین می "

 . کند تر می دھد و این امر ممبرین را چگال کند ، فشردگی رخ می
 ھای  مقدار دفع نمک در ممبرینCA  داشتن دفع زیاد"یا " استاندارد بودن"برحسب "

 . درصد است ٨٠ھرحال ، مقدار دفع سیلیکا فقط در حدود  به. باشد متفاوت می
  شرکتHydranautics  معموًال ممبرین استات سلولز"CAB "سازد می . 

رجوع  ١-٣به شکل (شدند  ریزی می ای قالب صورت لوله ھای استات سلولز در ابتدا به ممبرین
در سال  Coalinga  ،Californiaدر  ROای در اولین سیستم تجاری  ھای لوله این ممبرین). نمایید
). را ببینید ١بخش (تکمیل و آماده شدند  UCLAھا در  این ممبرین. استفاده قرار گرفتندمورد  ١٩۶۵



ی مناسب ، فرمآمید ، برای ممبرین استات سلولز جھت مراحل  که یک عامل متورم کننده وقتی
  . حیات خود ادامه دھند ھای تجاری توانستند به سازی پیدا شد ، سیستم آماده

  

  آمیدی و کامپوزیتی پلیھای  ممبرین ۴- ٢- ٢

طور خاص ، فشار  به. ساخته شدند CAھای  آمیدی در پی اصالح عملکرد ممبرین ھای پلی ممبرین
نتواند  ROآوری  ، موجب شده بود که فن CAھای  عملیاتی باالتر و مقدار دفع نسبتًا کم در ممبرین

  . از نظر اقتصادی مقرون به صرفه گردد

 

  آمید آروماتیک خطی ھای پلی ممبرین ۴- ٢- ٢- ١

 DuPontو  Toray  ،Monsantoآمید آروماتیکی توسط چند شرکت محدود از قبیل  ھای پلی ممبرین
متصل به ) نایلونی(آمید آروماتیکی خطی  یک ممبرین پلی DuPontشرکت . اند ساخته شده

قرار  PermasepTM B-9 , B-10ھای  را ممبرین ھای اسید سولفونیک تولید کرد و نام تجاری آن گروه
ی شرکت               نشان تجاری ثبت شده Permasep(شود  دیده می ۴-٧که در شکل  طوری داد ، ھمان

E.I. Du Pont De Nemours & Company , INC. Wilmington , DE باشد می .(  

  

 DuPontآمید آروماتیک ساخته شده توسط شرکت  ممبرین پلی ۴-٧شکل 

  

  

ادامه مطلب را (اند  از یک پلیمر ساخته شده CA ھای  نیز مانند ممبرین Permasepھای  ممبرین
تری ھستند و فشار  ھا در شدت نفوذ باالتری دارای مقادیر دفع بیش این ممبرین). مالحظه نمایید

ھای  ھا در اصل جزو ممبرین آن. باشد تر می قدری کم CAھای  ھا نسبت به ممبرین عملیاتی آن
شدند  شور استفاده می زدایی از آب دریا و آب لب وخالی بوده و در ابتدا برای نمکفیبری ظریف و ت

برای اطالعات (ھای رسوب الکتریکی بودند  و دارای برخی کاربردھای ویژه مانند بازیابی رنگ
چنین شرکت  ھم). را ببینید ۴-٣-۴ھای فیبری ظریف و توخالی بخش  تر در مورد ممبرین بیش

DuPont  ھای ھالوفایبر ظریف  ای نمودن پلیمر خطی آرامید ، ممبرین اده از ورقهبا استفB-9  را
شرکت . رقابت نمود CAھای  نامیده شد و مستقیمًا با ممبرین B-15این ممبرین نامتقارن . ساخت

DuPont   آوری کرد آمیدی خود را از بازار جمع ھای پلی ، ممبرین ١٩٩۶در سال .DuPont 



فروخت ، شرکتی که  TriSepرا به شرکت  X20ی  شده و نیز مدل تکمیل A15و  B15ھای  ممبرین
 ۴-٢-٢-٢بخش (گرفته بود  FilmTecرا از شرکت  FT30 chemistryداری  از چند سال قبل مجوز نگه

  ). را ببینید

 

  آمید کامپوزیتی ھای پلی ممبرین ۴- ٢- ٢- ٢

نامیده  ®TFCیا " کامپوزیتی الیه نازک " ھای  ھای کامپوزیتی ، که در برخی مواقع ممبرین ممبرین
ای  ی پارچه دارنده شده بر روی یک نگه ریزی شوند ، در اصل مخلوطی از دو پلیمر قالب می
 , Koch , Wilmingtonھای غشائی شرکت  ی سیستم نشان تجاری ثبت شده TFC(باشند  می
MA  ترین  آمید آروماتیک ، رایج پلیھای با اتصال عرضی و تمامًا از جنس  ، ممبرین  امروزه). است

شود ، معموًال این  دیده می ۴-٨که در شکل  طوری ھمان. مصرفی ھستند ROھای  ممبرین
، با استفاده از پلیمریزاسیون دو رویه  Cadotteکار رفته در شرکت  ھا ، ھمانند روش به ممبرین

  . شوند ساخته می

  

، پلیمریزاسیون دو رویه  Cadotteکت ثبت شده توسط شر NS-100، ساخت ممبرین  ۴-٨شکل 
  (TDI)ایزو سیانات  به دی (PEI)آمین  اتیلن با استفاده از اتصال عرضی پلی

(U.S. Patent 4039440 , August 2 , 1977)  

  

  

-Leobبا استفاده از روش ) سولفون  معموًال از جنس پلی( ی متخلخل با منافذ بسیار ریز  یک الیه
Sourirajan  ی پخت ،  گردد اما بدون مرحله شد ، آماده می توضیح داده  ۴-٢-١-١که در بخش

این الیه سپس در مجاورت منومرھایی قرار . ایجاد نشود" پوسته"که بر روی سطح غشاء  چنان آن
گیرد که در برابر آب نفوذپذیری باال اما در برابر نمک نفوذپذیری اندکی دارند ، مانند یک  می



باشد ، مانند  دھنده می سپس ، آمین در حاللی امتزاج ناپذیر با آب که حاوی واکنش. آمین پلی
دھنده و آمین در سطح مشترک آب و حالل  واکنش. شود ور می اسید کلرید در ھگزان ، غوطه دی

ی  ضخامت این الیه. کنند ای بسیار نازک از اتصاالت عرضی را ایجاد می آلی واکنش داده و الیه
تا  ٠.٠۴(باشد  آنگستروم می ١٠٠٠تا  ۴٠٠ی زیرین تشکیل شده است بین  روی الیه نازک که بر

که ضخامت کلی  حالی میکرون است ، در ٨٠تا  ۴٠ی زیرین معموًال بین  ضخامت الیه). میکرون ٠.١
طور قیاسی ،  به. باشد میکرون می ٢٠٠٠تا  ١۵٠٠ی محافظ ، در حدود  ممبرین ، شامل پارچه

 ۴-٩شکل . میکرون است ٢٧۵٠تا  ١٠٠٠کاغذ ، بنا به مقدار وزن آن ، در حدود  ضخامت یک ورقه
  . دھد آمید کامپوزیتی را نشان می سطح مقطع یک ممبرین پلی

  

  آمید کامپوزیت از جنس پلی ROسطح مقطع یک ممبرین  ۴-٩شکل 

  

 – Dow Water & Process Solutionنام  آمید ، به ساختار شیمیایی یک ممبرین پلی ۴-١٠شکل 
FilmTecTM  FT30 -دھد  را نشان می )FilmTec  نشان تجاری شرکتDow Chemical  ،Midland 

 ،MI است .(  

  

  Dow Water Solution FT30آمید کامپوزیت  پلی  ROساختار شیمیایی ممبرین ۴-١٠شکل 

  



                 و کلرید تریمسویل) فنیلن دی آمین تریمس آمید ( این ممبرین با استفاده از پلی
)U.S. patent 4277344, July 7 , 1981 (ی شیمیایی در اشکال  این ماده. ساخته شده است

،  CAبرخالف ممبرین . شود استفاده می ROمختلف توسط اغلب تولیدکنندگان بزرگ غشاءھای 
کاتیونی این امر باعث جذب پلیمرھای . ھای عامل با بار منفی است آمید دارای گروه ممبرین پلی

برخالف . کنند توانند بر روی ممبرین رسوب  طور دائمی می و دیگر ذرات کاتیونی شده که به
دارای اتصاالت عرضی قوی  FT-30، ممبرین  DuPontآمید خطی تولید شده توسط شرکت  پلی
  . شود مشاھده می ۴-١٠طور که در شکل  باشد ، ھمان می

  . دھد آمید کامپوزیت را نشان می ھای پلی ی ممبرین ھای برجسته فھرستی از خاصیت ۴-٢جدول 

  

  آمید کامپوزیت پلی ROھای  خواص ممبرین ۴-٢جدول 

  ویژگی PAھای  مقدار برای ممبرین
  نامتقارن ھمگن

  نوع ممبرین  ی نازک کامپوزیت الیه

  )٪(مقدار دفع نمک  98 ̴+
  )٪(سیلیکا مقدار دفع   96 ̴+

 pHی  محدوده  * 12 – 2
145 - 400 psi   شور ممبرین آب لب(فشار خوراک(  

  دمای مجاز C˚45تا ** 
  بار الکتریکی سطح  )آنیونی ( منفی 

< 0.02 ppm  کلر مجاز  
  رشد بیولوژیکی  شود گرفتگی ممبرین می باعث الی

  گل و الی مجاز  نسبتًا خوب
  زیری سطح  زبر

  . ی ممبرین تماس بگیرید با شرکت سازنده. شود تر می جھت تمیز کردن این محدوده وسیع *

شوند ، این درجه حرارت  ھایی که توسط گرما ضدعفونی و بھداشتی می برای ممبرین**
  . ی ممبرین تماس بگیرید با شرکت سازنده. تر در نظر گرفته شود تواند بیش می

 شود که رسوبات بر روی سطوح وسیعی از  آمید باعث می زبری سطح ممبرین پلی
 . را ببینید ۴-١١شکل .  ممبرین ایجاد شده و به آن بچسبند

  آمید کامپوزیت پلی ROھای  سطح زبر ممبرین ۴-١١شکل 

  



  

 آمید منفی است ، در  که در باال توضیح داده شد ، بار الکتریکی ممبرین پلی طوری ھمان
 . تصفیه گردد ھای پیش تواند موجب خرابی دستگاه نتیجه با جذب پلیمرھای کاتیونی می

  بر خالف ممبرینCA ھا را  توانند کلر آزاد یا دیگر اکسیدکننده آمید نمی ھای پلی ، ممبرین
 ١٠٠٠تا  ٢٠٠تواند از  اند که این ممبرین می خی از سازندگان اعالم نمودهبر. تحمل کنند
ppm-hrs   یعنی پس از . که کاھشی در مقدار دفع آن رخ دھد این  کلر را تحمل کند بدون

طور غیر قابل  ساعت ، مقدار دفع ممبرین به ١٠٠٠تا  ٢٠٠مدت  کلر آزاد به  ppm ١تماس 
تر  خنثی یا اسیدی سریع pHقلیایی نسبت به  pHکلر در ی  صدمه. یابد قبولی کاھش می

 . باشد می
 ھای  آمیدی نسبت به ممبرین ھای پلی ممبرینCA ھای عملیاتی  توانند درجه حرارت می

برداری قرار  مورد بھره C˚45توانند تا دمای  آمید می ھای پلی ممبرین. باالتری را تحمل کنند
فھرستی از  ۴-٣جدول . است pHبل قبول ، تابعی از ھر حال ، حداکثر دمای قا به. گیرند
 C˚45در دماھای باالتر از . دھد نشان می pHعنوان تابعی از  را به ھا  ترین درجه حرارت بیش

توانند صدمه  آمیدی خودشان می ی پلی استری و الیه ، محافظ پلی ١١.۵تر از  بیش pHو 
 .  ببینند

 ھای  برینآمید در مقایسه با مم ھای پلی ممبرینCA ی  ، در محدودهpH تری  وسیعی
تواند برای  است ، اما می ١١تا  ٢عملیاتی بین  pH. برداری قرار گیرند توانند مورد بھره می

 . ھای مختلف و سازندگان گوناگون ، مقدار کمی تغییر کند ممبرین
 ھای  تر از ممبرین آمیدی کم ھای پلی اصوًال فشار عملیاتی برای ممبرینCA باشد ،  می

ی دفع  آمید دارای الیه پلی  زیرا ممبرین. است) Mpa ٢.٨تا  ١(  psig ۴٠٠تا  ١۵٠تقریبًا بین 
ی محافظ بسیار متخلخل آن مقاومت کمی در برابر جریان  تری است و الیه ی نازک کننده

 . کند نفوذ کننده ایجاد می
 ھای  آمید نسبت به ممبرین ھای پلی در ممبرینCA تر  ھا و سیلیکا بسیار کم مک، عبور ن

درصد با استفاده از آزمون محلول  ٩٩.٧ھا به  مقدار دفع در برخی از ممبرین. باشد می
،و  psi (1.6 Mpa)  ،77˚F  (25˚C)  ،pH=8  ٢٢۵در  NaClمحلول   ppm ٢٠٠٠(استاندارد 

باشد  می درصد ٠.٣در این مقدار دفع ، عبور نمک فقط . رسد می) درصد ١۵مقدار بازیافت 
٪ ٢٪ دفع ، مساوی با ٩٨با مقدار دفع زیاد در  CAھای  که عبور نمک برای ممبرین ، درحالی

تر از  آمید نزدیک به ھفت برابر کم ھای پلی بنابراین ، عبور نمک در ممبرین. است
آمیدی ،  ھای پلی ھای دفع کامل توسط ممبرین جھت قابلیت. باشد می CAھای  ممبرین
 . را ببینید ٣-٢، جدول  ٣بخش 

 آمید ، ممبرین   ای از ممبرین پلی نمونهFilmTec FT-30 باشد می .  

 

  آمید کامپوزیتی ھای پلی اصالحاتی برای ممبرین ۴-٢- ٣

ھا را  آمید کامپوزیتی وجود دارد که عملکرد آن ھای پلی چندین روش اصالحی در مورد ممبرین
ھای پیشرفته در امر  آوری استفاده از فن ترین روش بھبودسازی شاید مھم. بخشد ارتقاء می

در . تر تولید گردد تر با معایب کم ھای نازک شود ممبرین ساخت و تولید باشد ، که موجب می



تر دارای شدت نفوذھای باالتر در فشارھای  تر ، غشاءھای نازک مقایسه با انواع مشابه و ضخیم
  . باشند عملیاتی یکسان می

- ٣بخش ( کنند  را ارائه می" گرفتگی کم  الی" ھایی با  زندگان ممبریندر حال حاضر برخی از سا
گرفتگی با جامدات معلق ، مقاومت بھتری  ی الی ھا در برابر پدیده این ممبرین). را ببینید ۴-۴-٢

تر در  اتصاالت عرضی بزرگ. شود این امر با استفاده از چندین روش میسر می. دھند نشان می
را که باعث جذب گل و الی ) بدون اتصاالت عرضی" (معلق " ھای تابع  گروهی پلیمری ،  زنجیره

اصالح وضعیت پلیمر غشاء ، با استفاده از فرآیندی که برخی مواقع . کنند شوند ، حذف می می
شود ، باعث حداقل شدن جرم گرفتگی در ممبرین  نامیده می" مرتب کردن بر حسب اندازه"

تر تولید  ترین بار سطحی و با سطحی صاف ھایی با کم مبرینبعضی از سازندگان م. گردد می
  . ھا به حداقل رسیده است اند که ایجاد رسوبات آلی را در آن کرده

ھا شدت نفوذ باالیی را در دماھا و  این ممبرین. اند ھای با فشار پایین نیز ساخته شده ممبرین
قابلیت نفوذ در غشاءھای (دھند  تر ، اگرچه با مقداری کاھش در میزان دفع ، ارائه می فشار کم

تولید تر شدن دمای آب ، برای ثابت ماندن مقدار  آمیدی تابعی از درجه حرارت است ، با کم پلی
ھایی با فشار  چنین ممبرین). را ببینید  ٩-٢تر شود ، بخش  الزم است که فشار عملیاتی بیش

تر  کم  برداری در درجه حرارت پایین با فشاری سازند که عملیات بھره پایین این امکان را فراھم می
 . ھای غیر فشار پایین انجام گردد نسبت به ممبرین

 

  ھا جنس دیگر ممبرین ۴-٢- ۴

ھای  این نوع از ممبرین با ممبرین. ھا با فیلم نازک است نوعی دیگر از ممبرین (PEU)اتر  وره پلیا
ھای اوره  ممبرین. لحاظ بار الکتریکی سطحی و شکل و ساختار متفاوت است آمیدی به پلی
 عالوه بر آن ، سطح ممبرین. باشند ھا دارای بار الکتریکی اندکی مثبت می اتر نسبت به آن پلی
PEU  مانند ممبرینCA ممبرین . گرفتگی در آن حداقل است صاف بوده ، و در نتیجه قابلیت الی
CPA اوره است پلی/آمید ای از ممبرین ترکیبی پلی ھایدروناتیک نمونه .  

  غشائیھای  مدول ۴- ٣

برای ھای فضایی  آرایشاز  گیری بھرهبا  ، نوعًااسمز معکوس جھت کاربردھای تجاری  ھای ممبرین
این . شوند بندی می صورت یک مدول بسته کوچک کردن حجم مقادیر زیادی از سطح غشاء ، به

جھت استفاده در مواردی که الزم است سیستم فضای  ROشود که سیستم  امر باعث می
  سیستم به جای ترھای کوچک مدول درھا بتوانند  ، و ممبرینتری را اشغال کند اقتصادی گرددکم

  . تعویض شوند گسترده

، و ای ، مارپیچی  صفحه و قاب ، لوله: وجود دارد ROھای ممبرین  چھار شکل اصلی برای مدول
و در   صورت خالصه آورده شده به ۴-٣بندی در جدول  این چھار نوع از ترکیب. الیاف نازک توخالی

بندی دیگر  ھایی با ترکیب براین ، برخی از سازندگان مدول عالوه. ھا توضیح داده شده استمورد آن
  . اند مورد بررسی قرار گرفته ۴-٣-۵طور خالصه در بخش  اند که به را ساخته



  

  ROلی در مورد چھار نوع پیکربندی اصلی برای مدول ممبرین ای اجما مقایسه ۴- ٣جدول 
  ویژگی  صفحه و قاب  ای لوله  مارپیچی  فیبر توخالی ریز

بندی ،  چگالی بسته 150 - 45  120 - 6  380 - 150  1500 - 150
ft2/ft3 

  گرفتگی قابلیت الی  متوسط  کم  زیاد  بسیار زیاد
  سھولت در تمیز شدن  خوب  عالی  ناچیز  ناچیز
  ی نسبی ساخت ھزینه  زیاد  زیاد  متوسط  کم

  

  ھای صفحه و قاب مدول ۴-٣- ١

ای با جامدات معلق زیاد استفاده  صفحه و قاب نوعًا جھت کاربردھای ویژه ROھای  مدول
ھا  این مدول. شوند کار برده نمی سازی آب به شوند و معموًال در تأسیسات مربوط به زالل می

شوند  آوری می صورت مدول جمع ھایی صاف از جنس غشاء بوده که درون صفحاتی به حاوی ورقه
سپس این صفحات در داخل . گیرند پشت به پشت در ھر صفحه قرار می طور ، نوعًا دو غشاء به

اند که مانع چسبیدن  ی طراحی شده  ا مواد جداکننده. شوند آوری می یک چھارچوب محافظ جمع
ھا باز  شده از میان آن یکدیگر شده و مجراھا را برای عبور آب خوراک و آب تصفیه ھا به ممبرین

  . دھد ای از مدول غشائی صفحه و قاب را نشان می ونهنم ۴-١٢شکل . دارند می نگه

  

  مدول غشائی صفحه و قاب ۴-١٢شکل 

  

  

  . اند ھای صفحه و قاب در زیر توضیح داده شده ھای مربوط به مدول ویژگی

 زیرا مقدار زیادی . باشند ھای غشائی برحسب واحد سطح غشاء گران می این مدول
 .گیرد کوچکی مورد استفاده قرار میافزار برای سطح غشائی نسبتًا  سخت

 رو در مواردی که مقدار جامدات معلق زیاد  باشد ، از این ھا نسبتًا راحت می تمیز کردن آن
پذیر است اما برای  شستشو در محل استقرار امکان. شود ھا استفاده می است از آن



ر ممبرین ، برای تمیز شدن بھت. شود برطرف شدن بھتر گل و الی و رسوب ، توصیه نمی
صورت دستی  طور جداگانه به ی غشاء را به صفحات را از داخل قاب خارج کرده و ھر ورقه

 . تمیز نمایید
 وجود دارد که " ساکنی"ھا مناطق  گرفتگی تمایل دارند زیرا درون مدول ھا به الی این مدول

داده و  ای کافی زیاد نیست تا سطح را شستشو اندازه ھا شدت جریان متقاطع به در آن
 .عاری از مواد زاید نماید

 سطح ممبرین در واحد ( ای کم است  ھای لوله ھا و مدول بندی در این مدول تراکم بسته
تا  ۴۵تر از  ھای صفحه و قاب حدودًا کم بندی برای مدول طور نمونه تراکم بسته به). حجم 

١۵٠ ft2/ft3 باشد می .  

  

  ای ھای لوله مدول ۴-٣- ٢

باشد که نوعًا در  چون باال بودن مقدار جامد می ای در مواردی خاص ھم لولهھای  کاربرد مدول
 ١.٣( اینچ  ١تا ½ ای بین  ھای لوله قطر مدول. شوند صنایع فرآوری غذایی و بیولوژیکی یافت می

ھا بین  بندی تراکم بسته. است و آب ورودی به ممبرین در طرف لوله جریان دارد) متر سانتی ٢.۶تا 
  . باشد می ft2/ft3 ١٢٠تا  ۶

ھا ھمانند  در واقع این مدول. دھد ای را نشان می چگونگی مونتاژ شدن مدول لوله ۴- ١٣شکل 
در سمت لوله و آب تصفیه شده در  ROمبدل حرارتی پوسته و لوله ھستند ، که آب ورودی به 

RO ھایی از جنس فوالد ضد زنگ و  ھای ممبرین توسط لوله لوله. در سمت پوسته جریان دارد
  . شود دارای منفذ حفاظت گردیده و آب تصفیه شده از میان این منافذ خارج می

  .اند ھای ممبرین در داخل یک محفظه گردآوری شده لوله.  ROای ممبرین  مدول لوله ۴-١٣شکل 

  

  . اند ای در زیر توضیح داده شده ھای لوله مبرینھای مربوط به م ویژگی

 افزار  زیرا مقدار سخت. باشند ھای غشائی برحسب واحد سطح غشاء گران می این مدول
 . ای است استفاده شده در واحد سطح ممبرین مقدار قابل مالحظه

 داخل  عنوان نمونه ، یک توپ اسفنجی به به. شوند راحتی تمیز می ھای به این مدول
ریزھای موجود بر  طور فیزیکی خرده شود تا به پرتاب می  رای مربوط به خوراک یا لولهمج



ای ، باید  ھای لوله تر کاربردھای مربوط به مدول در بیش. روی سطح ممبرین را تمیز کند
ھا  ھایی که توسط این ممبرین زیرا طبیعت محلول. صورت روزانه تمیز نمود ھا را به ممبرین

ھا غلظت جامدات معلق و مواد آلی زیاد  ای است که در آن گونه عمومًا به شوند تصفیه می
برای زیاد شدن سرعت جریان متقاطع و حداقل . شوند بوده ، و بر روی غشاء جمع می

 gpm  ٢٠گرفتگی ، ضروری است که شدت جریان خوراک زیاد باشد ، تا حدود  شدن الی
 . در ھر لوله

و  (MF)چون میکروفیلتراسیون  ای برای مواردی ویژه ھم ھای غشائی لوله تر مدول بیش
ھا دارای تراکم  شوند زیرا این نوع از مدول استفاده می ROجای  به (UF)اولترافیلتراسیون 

ی آب خوراک حاوی جامدات زیادتر   معموًال برای تصفیه UFو  MFبندی کمی ھستند و نیز از  بسته
  . )را ببینید ١۶-١بخش (شود  استفاده می

 

  ھای مارپیچی مدول ۴-٣- ٣

. ھستند ROھای مصرفی برای  ترین نوع از مدول ھای غشائی مارپیچی عمومی امروزه مدول
 ٣٨٠تا  ١۵٠بندی است ، درحدود  مزیت اصلی مدول مارپیچی ، زیاد بودن نسبی تراکم بسته

ft2/ft3 یک مدول غشائی  ۴-١۴شکل . باشد ای می ھای صفحه و قاب یا لوله تر از مدول ، که بیش
  . دھد اینچ را نشان می ٨مارپیچی با قطر 

  اینچ ٨مدول غشائی مارپیچی با قطر  ۴-١۴شکل 

  

  . دھد مقطعی از مدول مارپیچی را نشان می ۴-١۵شکل 

 

 

 

  ROای از مدول مارپیچی غشای   نمای باز شده ۴-١۵شکل 



  

ی توری شکل  ی جداکننده ی غشائی پشت به پشت و یک ماده این ساختار مارپیچی با دو ورقه
ی تریکویی  این جداکننده. شود ھا قرار گرفته است ، شروع می از جنس تریکوی نایلونی که بین آن

 ی جداکننده از ھای غشائی و ماده ورقه. کند ھا ایجاد می مجرایی برای آب تصفیه شده در ممبرین
ی جداکننده  که آب تصفیه شده فقط بتواند از یک طرف ماده چنان شوند آن سه طرف چسبانده می

سپس ، این . شود نامیده می" ورقه"ی جداکننده  ھا و ماده این مجموعه از غشاء. خارج گردد
ی کم در کنار ھم  پروپیلن با دانسیته ی توری شکل از جنس پلی ھمراه یک جداکننده ھا به ورقه

ضخامت . جریان دفع شده را در غشاءھا ایجاد نمایند/گیرند تا مجرای مربوط به خوراک ار میقر
تواند مطابق با مقدار جامدات موجود در آب ورودی ،  ی توری شکل مربوط به خوراک می جداکننده

علت جامدات معلق ،  گرفتگی به ی الی با در نظر گرفتن پدیده( تنظیم شود  mils ٣۴تا  ٢٨بین 
را  ۴-۴-٢-٣بخش  –باشند  تر می ھای نازک تر برای خوراک بھتر از جداکننده ی ضخیم داکنندهج

دور  ھای توری شکل مربوط به خوراک به ھا و جداکننده ی کاملی از ورقه سپس مجموعه). ببینید
که طرف باز ورقه  چنان شود آن ی آب تصفیه شده پیچیده می آوری کننده دار جمع ی سوراخ لوله

توجه داشته باشید که ). را ببینید  ۴- ١۶شکل (شده باشد  دار آب تصفیه  ی سوراخ سمت لوله به
اینچ  ۵٠باشد ، و ھر ورقه در حدود  ورقه می ١۶اینچ حداقل دارای  ٨یک مدول غشائی با قطر 

  . طول دارد

  قبل از پیچیده شدن ROھای موجود در مدول غشائی مارپیچی  ورقه ۴-١۶شکل 

  



ودی به مدول مارپیچی مماس بر سطح ممبرین بوده و جریان دفع شده از انتھای مدول ، جریان ور
طور عمود بر سطح ممبرین در آن نفوذ  آب به. گردد در طرف مخالف با جریان ورودی ، خارج می

صورت مارپیچی  شود ، و سپس به ی آب تصفیه شده جمع می کرده و دربخش مربوط به جداکننده
آب تصفیه شده معموًال از یک طرف . شود دار مربوط به آب تصفیه شده می راخی سو وارد لوله

  ). شود کشی می این امر باعث سادگی لوله( شود  ی مربوطه از مدول خارج می لوله

ھا در  این درپوش. اند نشان داده نشده ۴-١۵ھای ممبرین در شکل  ھای انتھایی در مدول درپوش
ھای انتھایی در اشکال گوناگون وجود دارند ، و نیز  درپوش. یرندگ ھر طرف مدول ممبرین قرار می

 ATDsھای انتھایی یا  ھدف از استقرار درپوش. نامند می ATDsتلسکوپ یا  ھا را لوازم آنتی آن
محافظت از غشاء و مواد جداکننده در برابر آسیب تلسکوپی ناشی از افت اختالف فشار زیاد 

افتد که  آسیب تلسکوپی زمانی اتفاق می). را ببینید ١٢-٣و  ١١-٣- ١-٣ھای  بخش(باشد  می
جای یک انتھای ھم تراز ، یک انتھای  غشاءھا و تجھیزات جداکننده از روی یکدیگر بلغزند و به

و  ١١-٣-١- ٣تر در مورد آسیب تلسکوپی بخش  برای اطالعات بیش( مخروطی شکل را ایجاد کنند 
ھا اغلب دچار صدمه شده و آب  در اثر این امر ممبرین). را ببینید ۴-b١٧و  ۴-a١٧ھای  شکل

، اگر افت فشار  ATDsرغم وجود  علی. کند داخل جریان آب تصفیه شده نشت می خوراک به
 ۴-a١٧طورکه در شکل  ھمان. تواند رخ دھد ی کافی زیاد شود ، آسیب تلسکوپی می اندازه به

تواند  رت یکنواخت باشد یا میصو تواند به نشان داده شده است ، آسیب تلسکوپی می
را  ١۴-a١١شکل (را دچار برآمدگی نماید  )۴-c١٧شکل (و غشاءھا ) ۴-b١٧شکل (ھا  جداکننده
  . دھند نشان می ATDsدو نوع استاندارد مختلف را برای  ۴-b١٨و  ۴-a١٨اشکال ). نیز ببینید

، ) b(به جریان خوراک  ھای مربوط ، برآمدگی جداکننده) a(آسیب تلسکوپی یکنواخت  ۴-١٧شکل 
  ).c(ھا  ھا و غشاء و برآمدگی جداکننده

  



 (ATDs)دو نوع از لوازم استاندارد ضد آسیب تلسکوپی  ۴-١٨شکل 

  

ھا با استفاده از یک تبدیل داخلی  نشان داده شده است ، مدول ۴-١٩که در شکل  طوری ھمان
  . شوند یکدیگر وصل می به

  

 ATDھای انتھایی استاندارد  قرار گرفتن تبدیل داخلی مدول برای درپوش: ۴-١٩شکل 

  



مدول ، اطمینان حاصل  ATDsبندی مناسب  در ھر دو طرف رابط داخلی واشری وجود دارد تا از آب
ھای غشائی بغلطتند ، در نتیجه  محض نصب شدن در داخل مدول توانند به این واشرھا می. شود

ھا باید  در ھنگام جاگذاری ممبرین. شوند شدن آب خوراک با آب تصفیه شده میموجب مخلوط 
در برخی مواقع انجام . عمل آید کار برده شود تا از غلطیدن واشرھا جلوگیری به دقت فراوانی به

  ). را ببینید ۶-٣بخش (باشد  کاری جھت کاھش اصطکاک و غلطیدن مفید می روان

را ) درپوش انتھایی قفل شونده( FilmTeciLECTMمربوط به مدول غشائی جدید  ATDs ۴-٢٠شکل 
 ). باشد می Dow Chemical , Midland , MIعالمت تجاری شرکت  iLEC(دھد  نشان می

 

با تقدیم احترام به . انضمام واشر به Dow Water Solution – FilmTec iLEC ATDs: ۴-٢٠شکل 
  . Dow Water and Process Solutionشرکت 

  

طور  ھای تبدیل داخلی ، از طریق پیچاندن به جای استفاده از رابط به ATDsو  iLECھای  مدول
. شوند ھم متصل می ھای استاندارد با ھمین شیوه به شوند ، مدول یکدیگر وصل می  مستقیم به

ر دارای یک واش ATD iLECطور که در شکل نشان داده شده است ، درپوش انتھایی  ھمان
ی آب  براین ، ضربه عالوه. تواند در حین عملیات نصب بغلطد یا گیر کند پارچه است که نمی یک

ھای داخلی ، دچار سایش  تواند این واشر را ھمانند واشرھای معمولی موجود بر روی رابط نمی
 ۶-٢بخش (شود  داخل آب تصفیه شده می ی سایش موجب بروز نشتی آب خوراک به کند ، پدیده

،  Dow Water Solution  ،ROSAمربوط به شرکت  ROی طراحی  در حقیقت ، در برنامه). بینیدرا ب



شود تا آب  استفاده می iLECجای ممبرین با جنس یکسان اما بدون  به iLECاز ممبرین 
  . با کیفیت باالتری تولید گردد  شده تصفیه

در محل خود  iLECی یک مدول دار نشان داده شده است ، برای نگه ۴-٢١طور که در شکل  ھمان
  . شوند دیگر به اولین مدول پیچ می iLECھای  شود ، و مدول ای استفاده می از یک آچار تسمه

 

 Crossbow Waterبا تقدیم احترام به .  iLECای برای ممبرین  استفاده از آچار تسمه ۴-٢١شکل 
Technologies .  

  

کاھش قطر در . دھد نشان می iLEC ATDندارد و استا ATDsھای جریان را در   ویژگی ۴-٢٢شکل 
درصد از افت  ٧٠تر از  استاندارد علت بیش ATDsھای لوله در  ھای داخلی و تبدیل کننده متصل

ی  شونده طرح قفل. باشد ھا می ی مربوط به آب تصفیه شده، در برخی از سیستم فشارھا در لوله
iLEC ATD شده، از بین  تر در آب تصفیه معکوس کم ھایی را، با اعمال فشار چنین محدودیت

  . باشد تری مورد نیاز می برد، در نتیجه فشار عملیاتی کم می

 

 

 

 

 

 



  iLEC ATDsاستاندارد و  ATDsھای جریان در   ویژگی: ۴-٢٢شکل 

  

  

 و ۴- a٢٣ شکل(شور ھستند  بندی آب نیز دارای آب (spiral wound)ھای مارپیچی  دولتمام م
b٢٣-۴ صورت فنجان  شور یک واشر الستیکی به بندی آب آب. )ببینید راU  برای  است کهشکل

قرار استفاده مورد  ئیمدول غشاسطح خارجی  روی از خوراک آبجاری شدن جلوگیری از 
 را ۴-٢۴ شکل(شود  ھا می بنابراین مانع ایجاد جریان کنارگذر آب خوراک در ممبرین د،گیر می

 "U"جلوی ای قرار دارد که  گونه ورودی مدول غشائی به انتھای درشور  بندی آب آب). ببینید
  . سمت ورودی جریان آب خوراک باشد به

 

 

 

 

 



  شور بندی آب آببرای " U cup"دو نما از : ۴-٢٣شکل 

  

  

 

 

 

 

  



  شور بندی آب آببرای " U cup: "۴-٢۴شکل 

  

ھای  مدول. است اینچ ۴٠آن  طولو اینچ  ٨  (spiral wound)مارپیچی  ماژول استانداردقطر 
 جھت اینچ ٢.۵ قطر ھایی با دولم(نیز موجود ھستند  اینچ ١٨و  ۴ ھایقطر با صنعتی غشائی 
 Koch Membraneشرکت  چنین ھم .)باشند کاربردھای خانگی موجود می و یا کشی آب لوله

Systems نام  به اینچ ٨ قطر و اینچ  ۶٠طول  ھایی به مدول Magnum®  اینچ  ۶٠طول  بهھایی  مدولو
 عالئم تجاری MegaMagnum و Magnum(سازد  می ®MegaMagnum نام  به اینچ ١٨ قطر و 

رشته از دو  ۴-٢۵ شکل. )ھستند Koch Membrane Systems  ،Wilmington  ،MAشرکت 
 mil-28ی  تواند با استفاده از جداکننده می رشتهھر  .دھد شان میرا ن MegaMagnumھای  مدول

(28-mil spacer)  1,390جریانی برابر با gpm  31ی  با استفاده از جداکننده ، و-mil  جریانی برابر
 خوراک ی جداکننده ھای مختلف ضخامت در مورد تر برای جزئیات بیش(تولید نماید  gpm 1,340با 

  .)مراجعه کنید ۴-۴-٢-٣ به بخش
  

تواند با استفاده از  می رشتهھر . MegaMagnum شتهر دوبا  ROسیستم : ۴-٢۵شکل 
ی  با استفاده از جداکننده ، و  gpm 1,390جریانی برابر با  mil (28-mil spacer)-28ی  جداکننده

31-mil  1,340جریانی برابر با gpm با تقدیم احترام به  . تولید نمایدKoch Membrane Systems  

  



به (شوند  ھا، با فایبرگالس پوشش داده می ھای مارپیچی، معموًال برای حفاظت از ورقه مدول
 مثًال( سازنده موادخواص  به دلیل ).را ببینید ۴-۴-٢-۶ بخش، بھداشتی ھای مدول یاستثنا
 درجه حرارت حداکثرغشاء در برابر حرارت ، " شدن خمیری"قابلیت و  )شدهاستفاده  ھای چسب

  . باشد C˚45باید  آب عملیاتی

  . ھای مارپیچی در متن زیر توضیح داده شده است مدولویژگی 

 با  .ھستند گران قیمت مھندسی نسبتًاه و پیچید وجود موارددلیل  بهھای مارپیچی  مدول
 .باشد می اندک نسبتًا ءمساحت غشا حسب واحدبر  ھزینهاین  این حال،

 د نوجود دار  داخل مدولدر ساکنی  فضاھای. شوند سختی تمیز می ھای مارپیچی به مدول
نیز تواند موجب تمیز شدن سطح ممبرین شود، و  سرعت باال نمیھا وجود  در آنکه 

مانده را  شود تا ذرات باقی خوبی مخلوط  بهتواند  ھا نمی در این قسمتمحلول تمیز کننده 
 . برطرف نماید

  شود که مقدار سطح ممبرین در واحد حجم  ھای غشائی باعث می مدول اتوماتیکساخت
از  شود که  موجب می اتوماتیکساخت زیرا . ھا افزایش یابد زیادتر شده و نیز کیفیت مدول

صنعتی  مدولیک . تری استفاده شود طور دقیق ھای غشاء به خط چسب بر روی ورقه
شود،  طور اتوماتیک ساخته می که به ، وقتیطولاینچ  ۴٠و طول اینچ  ٨معمولی با قطر 

 ).را ببینید ۴-۴-٢-۵ بخش(داشته باشد  ft2 440 سطح غشائی معادل با  تواند می

ھای تحت فشار نیستند و بنابراین جھت استفاده در داخل یک  ھای مارپیچی خودشان لوله مدول
چنان قرار  آن تحت فشار ھای لوله این. شوند تحت فشار خارجی قرار داده می" محفظه"یا   لوله
برای (آب دریا استفاده شوند  ROشور، یا  آب لب ROگیری از آب،  گیرند که بتوانند برای سختی می

تر در مورد  جھت مباحث مفصل .)را ببینید ١۶-٢ بخش" نانوفیلتراسیون"گیر یا  غشاء سختی
ھمراه  ی تحت فشار به یک لولهبرشی از  ۴-٢۶ شکل. را ببینید ۶-٣ھای تحت فشار، بخش  لوله

 ۴-٢٧ شکل. دھد نشان میبرشی از یک مدول غشائی مارپیچی که در داخل آن قرار دارد را 
ھای انتھایی لوله تحت فشار را  انتھای یک مدول مارپیچی در داخل لوله تحت فشار بدون درپوش

، یک دھد نشان میھای انتھایی لوله تحت فشار را  درپوش  a , b 28-4 شکل. دھد می نشان
   . کشی شده و طرف دیگر بدون این لوله کشی مربوط به خروجی آب تصفیه طرف با لوله

  
  مارپیچی در داخل  ی از یک لوله تحت فشار با یک مدولبرش: ۴-٢۶شکل 

  



ھای انتھایی نصب شده برای لوله  مدول مارپیچی در لوله تحت فشار بدون درپوش: ۴-٢٧شکل 
با . ار دادن درپوش انتھایی در محل مورد نظر از واشر استفاده شده استبرای قر. تحت فشار

  Nalco-Crossbow LLCتقدیم احترام به 

  

شده  لوله خروجی آب تصفیه a)ھای انتھایی لوله تحت فشار نصب شده با  درپوش: ۴-٢٨شکل 
(b شده بدون لوله خروجی آب تصفیه) .شده فقط از یک طرف لوله تحت فشار خارج  آب تصفیه

  Nalco-Crossbow LLCتقدیم احترام به با ). شود می

  



 (Hollow Fine Fiber)توخالی  نازک الیافھای غشائی با  مدول ۴-٣- ۴

ھستند، قطر  مک قطر بسیاربا ای شکل  ، غشاءھایی لولهتوخالیبا الیاف نازک  ROھای  مدول
 الیافاین  .باشد می میکرون ۴٢ در حدودھا  ی آنداخل و قطر میکرون ٨۵حدود ھا در  خارجی آن

روی  رب نازک ای الیه یا غشاء" هپوست". پذیر باشند انعطاف ندتوان و می بوده موی انسان شبیه به
 ۴-٢٩ شکل .دارد ضخامت میکرون ١تا  ٠.١ حدوددر  هپوست این. الیاف وجود دارد یخارج سطح

  . دھد نشان می ی از این الیاف راسطح مقطع

  

  توخالیالیاف نازک با  ROسطح مقطع یک غشاء : ۴-٢٩شکل 

  

صورت  به نیمهتا  الیافاین . دھد نشان مینازک توخالی را  الیافیک مدول غشائی با  ۴-٣٠ شکل
ای شکل از جنس اپوکسی قرار  لولهای  الیه ھستند و انتھای باز ھر کدام از الیاف در ورقه الیه
جھت جریان . ی غیر متخلخل اپوکسی جمع شوند ھا در توده ی الیه که لبه گیرند، تا زمانی می

توان بر روی  ورودی در مدول از خارج به داخل است، زیرا در قیاس با جھت داخل به خارج، می
از  تر بسیار کم الیاف از ر خارجد افت فشار، چنین ھم. تری وارد نمود بخشی از الیاف نیروی کم

  ).شود می نامیده لومنکه قسمتی (باشد  الیاف می داخل درمقدار آن 

  

  

  

  

 



  توخالیالیاف نازک با  ROمدول غشائی یک از  ای شده  سطح مقطع ساده: ۴-٣٠شکل 

  

  

  .شده است زیر توضیح دادهمتن در  توخالیھایی با الیاف نازک  مدولویژگی 

 واحددارای سطح زیاد در بندی  ترکیب با اینھستند زیرا  ارزان قیمت نسبتًاھا  مدول این 
 . باشند می قابل دستیابی حجم

 در داخل و در میان الیاف توخالی چندین  .شوند میتمیز  سخت نسبتًاھا  این مدول
برای این ، از این رو. رسد ھا نمی آن  خوبی به وجود دارد که جریان به" ساکن"ی  منطقه
چون آب دریا یا آب چاه  ھا باید از منابع آب با کیفیت باالتری استفاده نمود، ھم مدول

 .زیاد اتجای آب سطحی با مقدار جامد شور به لب
  ١۵٠٠تا  ١۵٠تقریبًا  ،است باال بسیار بندی بستهچگالی ft2/ft3 . 

آمیدی آروماتیک  ھای پلی ممبرین DuPontشرکت ، توضیح داده شد ۴-٢-٢ بخشطورکه در  ھمان
 )آب دریا( B-10و ) آب شور( B-9ھای  کننده عنوان تصفیه شکل الیاف نازک توخالی، تحت  خطی، به

ظرفیت تولید . باشند اینچ موجود می ١٠و  ٨، ۴ھا با قطرھای  کننده تصفیه این .ارائه کرده است
 ١۶٠٠٠، ۴٢٠٠ترتیب برابر با  ٪ به ٧۵بازیافت  اینچ و مقدار ١٠و  ٨، ۴با قطر  B-9ھای  کننده تصفیه

). C˚25و  psig 400در  ppm NaCl 1500: شرایط استاندارد آزمایش(گالن در روز است  ٢۵٠٠٠و 
تولید این  ٢٠٠١در سال  DuPontشرکت  .باشد اینچ می ۵٣تا  ۴٧ھا تقریبًا  کننده طول این تصفیه

  . ھا را متوقف نموده است مدول

استات  ، فیبر نازک توخالی تری  ROبرای کاربردھای مرتبط با  Toyobo شرکت، در حال حاضر
  .فروشد میرا  ®Hollosep سلولز



 )Hollosep® عالمت تجاری ثبت شده Toyobo Company, Ltd, Osaka, Japan است(  

  (Other Module Configurations) ھای مدولی دیگر پیکربندی ۴-٣- ۵

ھای نوین برای نمایش آشفتگی در داخل جریان خوراک  با تکیه بر روش کنندگانبرخی از تولید
ی را منحصر به فردھای مدولی  عنوان روشی جھت حداقل کردن قطبش غلظتی، پیکربندی به

تری دارند مناسب  که شرایط سخت ھایی ب ی آ ھا معموًال برای تصفیه پیکربندیاین . اند ایجاد کرده
  . باشد معلق اتجامد باالیی ازی که دارای غلظت آب مانندھستند، 

سه پیکربندی مدولی ایجاد کرده  RO-Wasserbehandlung GmbH (ROCHEM) ROCHEMشرکت 
 جریانمجاری باز  با استفاده ازامر این . گرفتگی ممبرین کم شده است ھا نرخ الی که در آن

ای جریان که  درجه ١٨٠برگشت در پی  خوراکآبی کوتاه برای جریان یا مسیرھای /و خوراک
مربوط به نمودار مدول       ۴-a٣١ شکل .گردد ی آشفتگی است، میسر می دھنده نشان

ROCHEM ST  ،گرفتگی و  بوده و در آن مقدار الی خوراکمجرای باز یک ھای  ویژگیدارای که است
ھا  از این مدول. ی مورد نیاز حداقل شده و تمیز کردن ممبرین نیز آسان شده است تصفیه پیش

 . شود شور و آب دریا جھت پر کردن زمین استفاده می ی آب لب ھایی در محدوده ی آب برای تصفیه
   . دھد نشان میر آن ی لوله تحت فشا را در داخل محفظه ROCHEMمدول  ۴-b٣١ شکل

  

مدول را ) bیک سطح مقطع ) aشده ،  ، مدول مارپیچ اصالح ROCHEM STمدول : ۴-٣١شکل 
  با تقدیم احترام به. دھد ی لوله تحت فشار نشان می داخل یک محفظه

ROCHEM Ultrafiltrations Systems GmbH 

 



چه که  یک مدول غشائی دیسکی ارتعاشی با استفاده از آن New Logicی پژوھشمؤسسه 
، فراھم کرده است تا ) Vibratory Shear Enhanced Processing(شود  نامیده می (VSEP)روش 
. گذاری ناشی از جامدات معلق بر روی سطح ممبرین حداقل شود وسیله مقدار رسوب بدین

ی  وسیله است که بهدیسکی  موازی ئیغشا"  ورقه"شامل چندین  VSEPی غشائی  مجموعه
 دامنه شود و مرتعش می Hz ۵٣این مجموعه با فرکانس . اند واشرھایی از یکدیگر جدا شده

جریان آشفته را در داخل خوراک تحت فشار به  در نتیجهاست،  اینچ ١-١/۴ تا ۴/٣ آن بین  نوسان
از  گیرد استفاده قرار میھای گوناگونی مورد  کاربردی برای VSEP سیستم. گذارد نمایش می

 .یمعدنتخلیه اسیدھای  و Latex ظیغلت، ROجریان دفع شده از  بخار، دیگورودی به  آب جمله

 

   ھای تجاری موجود ممبرین ۴- ۴

 ۴-۴ جدولدر . کنند می عرضهرا  RO ھای ایاالت متحده غشاء در هتولیدکنند ینچند در حال حاضر
در ایاالت متحده گردآوری شده  ROصنعتی  ھای غشاءی فعلی  هتولید کنند چند شرح مختصری از

  . است
  ایاالت متحدهدر  ROصنعتی  ھای غشاء فعلی کنندگانتولید: ۴-۴جدول 

پیکربندی 
  مارپیچی

 )spiral 
wound( 

  نام سازنده  محل  عالمت تجاری  جنس غشاء

  استاندارد
  بھداشتی

PA 
CA  

 KOCH 
 Fluid 
Systems 

Wilmington, MA, San 
Diego, CA  

Koch 
Membrane 
Systems, Inc.  

  استاندارد
  PA   Poway, CA  بھداشتی

Toray 
Membrane 
USA  

  استاندارد
  PA   FilmTec Edina, MN  بھداشتی

Dow Water & 
Process 
Solutions  

  استاندارد
  PA   Oceanside, CA  Hydranautics  بھداشتی

  استاندارد
  بھداشتی
  سفارشی

PA 
CA 

LAPA  
 Goleta, CA  TriSep 

Corporation  

  استاندارد
  بھداشتی

PA 
CA  

 Desal 
 Osmonics 

Vista CA, 
Minnetonka, MN  

GE Water & 
Process 
Technologies  

 Proprietary   Vacaville, CA  Sepro *استاندارد
Membranes  

  استاندارد
  سفارشی

PA 
CA   Osmotik Buena Park, CA  

Osmosis 
Technology, 
Inc.  



PA  =آمیدی کامپوزیت پلی  

CA  =استات سلولز استات سلولز یا تری  

LAPA  =تولید شده توسط شرکت ( آمید آروماتیکی خطی  پلیDuPont (  

  باشد ھای صاف نیز موجود می صورت ورقه به*

از  (spiral wound)ھای مارپیچی  گوناگونی از ممبرینانواع  ،خوراک آب شرایط مختلف با توجه به
  : شوند عبارتند از جا توضیح داده می ھایی که در این ممبرین. وجود دارند آمید پلی-زیتجنس کامپو

  

 ھای آب دریا ممبرین 
 شور ھای آب لب ممبرین 
 شور با مصرف انرژی پایین ھای آب لب ممبرین 
 شور با اختالف فشار اندک ھای آب لب ممبرین 
 گرفتگی اندک شور با الی ھای آب لب ممبرین 

 

  ھای آب دریا ممبرین ۴-۴- ١

مقدار کل جامدات (ھای خوراک با درجه شوری باال  ی آب تصفیهبرای  آب دریاھای  از ممبرین
 فشار تا دنتوان می ھا ممبرین این .شود استفاده می) ppm ۵٠،٠٠٠تا  ٣۵،٠٠٠بین  )TDS(محلول 

١۵٠٠ psi باشد میبه شرح زیر  معمولی ممبرین مایش یکشرایط آز .رفته شوندکار گ به:  

  32000) سدیم کلراید: (غلظت آب خوراک ppm NaCl  
  800: فشار عملیاتی psi 
  77: درجه حرارت˚F 
 pH  ٨تا  ۶.۵: آب خوراک 
  درصد ١٠تا  ٨: مقدار بازیافت در ھر مدول 

عملیات . مایش استشرایط آزباشد زیرا عملکرد اسمی مبتنی بر  شرایط آزمایش مھم می
شود که میزان عملکرد با عملکرد اسمی اختالف پیدا  برداری در شرایط مختلف موجب می بھره
توضیح داده  ROی ءھاغشا بر روی عملکرد ختلفم شرایط عملیاتیتأثیر  ٩فصل در (. کند
سان توافق یکممبرین با شرایط آزمایشی  گانسازند داشته باشید که تمامیتوجه ). شود می

مقدار بازیافت،  و pHھایی از نظر  در شرایط آزمایش چنین غشاء دلیل تفاوت به بنابراین،. ندارند
طور مستقیم با یکدیگر  توان به ھای آب دریا با سازندگان مختلف را نمی عملکرد اسمی ممبرین

  .  مقایسه نمود

ممبرین وجود دارد که عملکرد اسمی  از یایھ زیر مجموعه ،آب دریاھای  ممبرین بندی طبقه در
یک مدول غشایی  Koch Membrane Systemsشرکت  عنوان مثال، به .است متفاوتھا  آن



ی یک المان مدول غشایی با شدت جریان زیاد  عالوه استاندارد با مقدار دفع زیاد برای آب دریا به
از  دو نوعمقدار دفع برای  و دقابلیت تولی فھرستی از ۴-۵ جدولدر . کند ارائه میبرای آب دریا 

 آب دریاھای  ی از ممبرینمشابھ انواعممبرین مین کنندگان أتدیگر . وجود دارد آب دریاھای  ممبرین
  .کنند را عرضه می

  

  Koch Membrane Systemsھای آب دریا ساخت شرکت  مقایسه ممبرین: ۴-۵جدول 

   * شده مقدار جریان دفع
(%) 

 *شده  شدت جریان آب تصفیه
gpd 

آب دریا ساخت شرکت   ممبرین
Koch Membrane Systems  

99.7  9500  8040-HF-400  
99.75  7200  8040-SW-400  

  

  فوت مربع ۴٠٠ھای غشائی با سطح  برای مدول*

 

  شور ھای آب لب ممبرین ۴-۴- ٢

 ppm ۵٠٠٠تا  ۴٠٠٠ تا حدود ،کمشوری با  خوراک ھای آب ی تصفیهبرای  شور آب لب ھای ممبرین
)TDS (۶٠٠ شور آب لب ھای ممبرین فشار عملیاتی برای حداکثرمعموًال  .اند طراحی شده psi 

  :اند قرار گرفته آزمایشتحت  شرایط زیر در معموًال ھا ممبرین این. است

 ٢٠٠٠تا ١۵٠٠: خوراکآب  غلظت ppm NaCl )تا  ۵٠٠در  کممصرف انرژی  ھای با ممبرین
٢٠٠٠ ppm NaCl شوند آزمایش می ( 

 ٢٢۵: فشار عملیاتی psi )١۵٠تا  ١٠٠فشار  درھای با مصرف انرژی کم  ممبرین psi 
 ) شوند آزمایش می

  77: درجه حرارت˚F 
 pH  ٧تا  ۶.۵: آب خوراک 
  ١۵ :مقدار بازیافت در مدول٪ 

 از ھمان نوع شور آب لبھای  ممبرینبرای یکسانی  آزمون ھیچ شرایط، ھای آب دریا مانند ممبرین
 شرایط درھا  شدن دیدگاه نزدیک نیاز به کنندگان بین تولید مستقیم مقایسه بنابراین، .داردنوجود 
  .دارد آزمون

. بر حسب عملکردھای مختلف دارای انواع گوناگونی ھستند نیز شور آب لبھای  ممبرین
 . است  ھای مربوط به این انواع در متن زیر مورد بررسی قرار گرفته ویژگی

 

 



  (Low-Energy)ھای کم مصرف  ممبرین ۴-۴- ٢- ١

اند که انرژی الزم جھت تولید  طراحی شدهای  گونه به) کم مصرف(ھای با مصرف انرژی کم  ممبرین
کنند  وری یکسانی را ارائه می ھا بھره ممبرین این، در اکثر موارد. آب تصفیه شده را کاھش دھند

ھای  وقتی ھزینه.  ROھای استاندارد  ممبرین نسبت به یتر پایینعملیاتی  ھایفشاراما در 
تر بودن فشار عملیاتی یک  مربوط به انرژی باال باشند یا درجه حرارت آب خوراک کم باشد، پایین

داشته شود، پایین بودن دمای آب موجب کم شدن  نگه فشار ثابت اگر(شود  مزیت محسوب می
برای  یک محدودیت). شود  توضیح داده می ٩-٢که در بخش  طوری گردد، ھمان آب خروجی می

تر بودن مقدار جریان دفع شده نسبت به ممبرین استاندارد آب  ھای فشار پایین، کم ممبرین
شود که مقدار عبور  ای کم می اندازه شده به مقدار جریان دفع در برخی از موارد. باشد شور می لب

 . گردد شور دو برابر می ھای استاندارد آب لب نمک در مقایسه با ممبرین

 

  (High-Rejection)ھای دارای مقدار دفع زیاد  ممبرین ۴-۴- ٢- ٢

 دھم چند، (High-Rejection)شور با مقدار دفع زیاد ھای آب لب مقدار جریان دفع شده در ممبرین
مقدار جریان دفع شده  که در حالی. باشد شور می  ھای استاندارد آب لب تر از ممبرین بیشدرصد 

تواند  ھای دارای دفع باال می این مقدار در ممبرین، است ٪٩٩.۵ تا٪ ٩٩استاندارد معموًال در حدود 
تا  دترجدیھای  ممبرینبرخی از شود که مقدار دفع در  ادعا می در حال حاضر( برسد٪ ٩٩.٧به 

و رسیدن به ) ٪٠.۵ نمکعبور ( یدرصد ٩٩.۵مقدار دفع  ازبا عبور  .)نیز رسیده است درصد ٩٩.٧۵
موارد  در تواند می امر این. یابد کاھش می ٪۶٧مقدار عبور نمک  )٪٠.٣ نمکعبور (درصد  ٩٩.٧

  . مرتبط با خلوص باال حیاتی باشد

 

 (Low-Fouling)گرفتگی اندک  ھای دارای قابلیت الی ممبرین ۴-۴-٢- ٣

ھا با  ممبرین این. کنند گرفتگی کم تولید می ھایی با قابلیت الی ممبرین گانسازندبرخی از 
ھا توسط  گرفتگی در آن ای اصالح شوند که قابلیت الی گونه توانند به می  استفاده از چند روش

تر  جزئیات بیشبا  اصالحاتاین  ۴-٢-٣ فصلدر . ب خوراک، کاھش یابدھای موجود در آ آالینده
 .شود توضیح داده می

گرفتگی  با قابلیت الی LFC3-LDگرفتگی کم، ممبرین کامپوزیتی  ممبرین با قابلیت الینمونه از یک 
اختالف فشار (  LDجھت توضیح در مورد ممبرین ( باشد  می Hydranauticsشرکت کم ساخت 

چون   ممبرین عملکردی ھماین ) . را ببینید ۴- ۴-٢-٣ بخش) low-differential-pressure – کم
گذارد و مقدار جریان  نمایش می را به Hydranautics CPA3با مقدار دفع زیاد استاندارد   ممبرین

 . باشد در ممبرین میبار سطحی این اختالف ناشی از مقدار . شده در آن اندکی زیادتر است دفع
ارای گرفتگی کم د ممبرین با الیکه  شور دارای بار منفی است در حالی استاندارد آب لببرین مم

مواد صابونی پلیمرھای کاتیونی و گرفتگی با  ی الی امر پدیدهاین . باشد میبار سطحی خنثی 
(surfactants) ر گرفتگی ممبرین با با چون دیگر ذرات با بار الکتریکی مثبت، که موجب الی را ھم

ی  جداکنندهاز  ئیمدول غشادر این ، عالوه بر این. رساند میحداقل  شوند، به الکتریکی منفی می



. استفاده شده است mil 28ی استاندارد  جای جداکننده به 31 mil  (spacer)خوراک
ھای  گرفتگی با جامدات معلق نسبت به جداکننده ، در برابر الیتر خوراک ضخیم ھای جداکننده

ھای غشائی با قطر  ی از مدولسطح مقطع ۴-٣٢شکل . تری ھستند دارای امتیازات بیشتر  نازک
راحتی  به. دھد نشان می را ضخامت ھای مختلف ھای خوراک با ھمراه جداکننده اینچ، به ۴

گرفتگی  تر، مدول مربوطه را برای الی ی خوراک نازک توان مشاھده نمود که چگونه جداکننده می
  . نماید مستعد می

  

ھای خوراک با  ھمراه جداکننده اینچ به ۴ھای غشائی با قطر  سطح مقطعی از مدول: ۴-٣٢شکل 
 mil  ،31 mil  ،34 mil 28ھای مختلف ، از چپ به راست  ضخامت

 

 

 (Low-Differential-Pressure)ھای غشائی با اختالف فشار کم  مدول ۴-۴-٢- ۴

ھای با قابلیت  ای از ممبرین عنوان زیر مجموعه به ندتوان می کم ختالف فشارئی با اغشاھای  ولدم
دارای  کم اختالف فشارئی با غشا ھای دولم معموًال. گرفتگی اندک در نظر گرفته شوند الی

ھای  ممبرین ، mil٢٨  ضخامت با استانداردجداکننده  جای به .ی ھستندتر ضخیمجداکننده خوراک 
مجاری مربوط به . باشند می  mil ٣۴یا  ٣١ضخامت با اختالف فشار کم دارای جداکنندھایی با 

ھای غشائی  ی در مدولتر کم فشارافت  در نتیجهخوراک مقاومت کمی در برابر جریان دارند، 
و ، ھا لخته معلق،مجراھای مربوط به جریان خوراک توسط جامدات  عالوه بر این،. افتد اتفاق می

 و) mil 34ی  یک جداکنندهبا ( BW30-400-34i FilmTec. شوند سرعت مسدود نمی رسوبات به یا
LD- CPA3 Hydranautics ) 31ی  یک جداکنندهبا mil( ھای غشائی با اختالف  مدول ھایی از نمونه

 . فشار کم ھستند

 

 



 (High-Productivity)وری باال  ھای غشائی با بھره مدول ۴-۴-٢- ۵

شور که در داخل  ھای استاندارد آب لب ممبرینوری باال نسبت به  بھرهھای غشائی با  مدول
ئی سطح غشا .تری دارند گیرند، سطح غشائی بیش غشائی با ھمان اندازه قرار می ھای مدول
 دقیق خطوط قرارگیری. آید دست می در ساخت مدول به ای  پیچیدهھای  روش با استفاده ازتر  بیش
ساخت اتوماتیک مدول دو نمونه از  و )را ببینید ۴-٣-٣ بخش( ئیغشاھای  ورقهبر روی  یچسب
 که در حالی. شوند تر می ھایی ھستند که موجب گنجانده شدن سطح غشائی بیش سازی بھینه

باشد، سطح  می ft2٣۶۵  در حدود معموًال شور آب لب استاندارد ممبرینیک سطح غشائی 
سطح دلیل  به .باشد ft2 ۴۴٠ تا ۴٠٠ ممکن استوری باال  ھای غشائی با بھره ممبرینی در مدول

در  کلی،به طور. ھای غشائی زیادتر است در این مدول وری بھره شده، مقدار فزودها ئیغشا
ئی غشاتر از مدول  ٪ بیش١٠در حدود  ft2 ۴٠٠ شرایط عملیاتی مشابه، مدول غشائی با سطح

  . کند آب را تصفیه می ft2 ٣۶۵ با سطح 

     بخش(شده  و سنجیده  کوتاهصورت  به کلر آزاد در معرضقرار گرفتن  تواند با می وری باال بھره
مدت بسیار  بهخود را  ھایءغشا سازندگان ممبرین، گاھی اوقات .دیدست آ بهنیز  )را ببینید ٨-٢-١

تر شدن شدت  چنین نتایجی در غشاءھا که موجب بیش. دھند میقرار  کلر آزاد در معرضکوتاھی 
در تر  طوالنیقرار گرفتن . کنند ر مقدار دفع نمک ایجاد نمیگونه تغییری د شوند ھیچ نفوذ می

چه  چنان توجه داشته باشید که .شود می فع نمکباعث کاھش دائمی مقدار د کلر آزاد معرض
شود و برای  دھد، موارد گارانتی نقض میقرار  کلر آزاد در معرضی نھایی ممبرین را  مصرف کننده

  . توان کاری انجام داد افزایش شدت نفوذ نمی

  

  مدول / انواع دیگر ممبرین ۴-۴-٢- ۶

شوند که نیاز  انواع در مواردی استفاده میاین . ھا نیز وجود دارند ھا و مدول ممبرین انواع دیگری از
رایج  کاربرد دو. ھای استاندارد وجود داشته باشد ھایی متفاوت با ممبرین به استفاده از گونه

  . و فرآیندھای بھداشتی (boron)عبارتند از دفع عنصر بور 

 که  ر حالی، دکنند را دفع می بوراز عنصر ٪ + ٩٠تا مقدار : کننده عنصر بور ھای دفع ممبرین
  درمعموًال ھا ممبرین این .٪ است٧٠ تا ۵٠حدود در  استاندارد ھای مقدار دفع در ممبرین

 ھا دارای اھمیت زیادی است، مورد ، که حذف بور در آنب دریاھای مرتبط با آکاربرد
که  بور زیراشود،  می حذفسختی با استفاده از ممبرین  به بور. گیرند استفاده قرار می

شود،  ، یونیزه نمی٨تا  ٧معمولی آب دریا، بین  pHصورت اسید بوریک وجود دارد، در  به
 . است ٩.٢۵تا  ٩.١۴اسید بوریک بین  pKaچون 

 جای به ای شبکه خارجی پوشش دارای یک ھا لمدواین : بھداشتی ئیغشا ھای مدول 
 " (full fit)اندازهکامًال " ھای مدولگاھی اوقات  وھستند  استاندارد فایبرگالس پوشش

اند  ھا با یک جریان کنارگذر طراحی شده این مدول .)را ببینید ۴- ٣٣ شکل( شوند نامیده می
و   را که محل رشد باکتری "مرده" یا راکد ھای هطقمنتا ) شورآب  بندی برای آب بدون(

از  خوراک جریان ٪ از٢٠ معموًال ھا از بین ببرند؛ لمدودر داخل تجمع گل و الی ھستند، 
 باالتر ھای جریان با شدت ھا مدول بر این،  عالوه. کند طریق این جریان کنارگذر عبور می



گیرند تا  برداری قرار می تری مورد بھره بیش فشاراختالف و ) باالتر جریان عرضیسرعت (
مارپیچی معمولی نیازمند تعویض  ROھای  ھا نسبت به مدول این ممبرین. تمیز بمانند

کوتاھی زمان مدت  درد نتوان می شتیھای غشائی بھدا برخی از مدول. تری ھستند کم
مدول یک  برای حداکثر درجه حرارتیاد آورید که  به(ضدعفونی و تمیز شوند  C˚85ی دما در

جنس  در یتغییراتوجود آمدن  بهدلیل  این امر به. )باشد می C˚45مارپیچی استاندارد 
مربوط  استانداردھای  جداکننده. باشد شده می ی آب تصفیه جداکننده از جمله ،ارھاساخت

 بھداشتیھا برای موارد  شوند؛ از آن می نرمشده در ھنگام حرارت دیدن  به آب تصفیه
است و در برابر یکسان  ROھای  جنس ممبرین توجه داشته باشید که. شود نمیاستفاده 

، در نتیجه. شود تر می ھا سخت تر شده و عبور جریان آب از درون آن حرارت نرم و متراکم
، کنند عمر می یک تا دو سال در حدودفقط  طور متوسط به بھداشتی ئیغشا ھای ولدم

کاربردھای . نموداستفاده توان  می ه تا پنج سالس RO استانداردھای  لدوماز که  در حالی
 .باشد میبیولوژیکی فرآیندھای  دارویی و لبنی،کارخانجات  شامل بھداشتی

 

  " .کامًال اندازه"مدول غشائی مارپیچی بھداشتی یا : ۴-٣٣شکل 
 .Dow Water Solutionsبا احترام به 

 

 


