
  (Design Considerations)مالحظات طراحی ٩

  :از عبارتند شرایط این. گذارد اثر میRO  سیستم عملکرد ویرر ب عملیاتی شرایط

  کیفیت آب خوراک و منبع آب 
 درجه حرارت 
 فشار 
 شدت جریان آب خوراک 
  شدت جریان غلیظ شده 
  بتا(Beta) 
 مقدار بازیافت 
 pH 
  شدت نفوذ 

  . گیرد قرار می بحثمورد  فصل این در،  RO سیستم یک عملکرد روی بر شرایط این ریثتأ

 

  (Feed Water Quality)کیفیت آب خوراک ٩-١

 RO سیستم طراحیبر روی  توجھی قابل ثیرأتگرفتگی،  آن به الی تمایل و خوراک آب کیفیت
خوراک و جریان  آبھای  شدت جریان مقادیر طراحی برای شدت نفوذ، انتخاب. گذارد می
  . باشد ، متأثر از کیفیت آب خوراک مینمک دفعمقدار و ) رو، نوع چیدمان و از این(شده  دفع

 

  (Feed Water Source)آب خوراکمنبع  ٩-١-١

 آب. دارد ROمبرین در م جھت ایجاد رسوب ،قابلیت آب بر روی سزایی به ثیرتأ خوراک آب منبع
تر،  با کیفیت پایین ینسبت به آب منبع ،3 از کمتر SDI باچاه  آب مانند باال، کیفیت با یمنبع

 RO  ممبرین بر رویایجاد رسوب  دری کمتر شانس،  5برابر با  SDIھای سطحی با  مانند آب
شده   در نظر گرفتهبا کیفیت باال ی منبعبرداری از آب  بھرهکه برای  RO سیستم یک. دارد

با کیفیت ی منبعاز آب نسبت به سیستمی که باالتری   (flux)تواند با شدت نفوذ است، می
شود که  زیرا نرخ شدت نفوذ باالتر موجب می. کند، طراحی شود یاستفاده متر  پایین

است،  تر نسبت به حالتی که نرخ شدت جریان پایین) سختی معلق، اتجامد( ھا آلودگی
 سطح در یغلظت قطبش مرزی الیه درھا  آلودگی این ،پسس. دتر به سطح ممبرین برس سریع

 این از. گردد گرفتگی در ممبرین تسریع می گرفتگی و رسوب ی الی ممبرین جمع شده و پدیده
تا  شود کمترباید شدت نفوذ  ،زیاد است خوراک آب در سختی و معلق جامدات  غلظت اگر رو،

  . ھا کاھش یابد گرفتگی ممبرین گرفتگی و رسوب قابلیت الی

انه، کار محافظه و متوسطشدت نفوذھای  شده برایھای توصیه  نرخ از فھرستی ٩-١ جدولدر 
 جدولدر این  که طور ھمان. آورده شده است ،ھای متفاوت برای منابع آب خوراک با کیفیت

تواند با شدت نفوذی  می ،کند که با آب چاه کار می RO سیستم یکداده شده است،  نشان
 SDI باسطحی  آببرای منبع   (flux)شدت نفوذ که حالی در ،طراحی شود gfd 16تا  14بین 
شدت مشخصی از نرخ  برای دیگر، عبارت به. باشد gfd 12تا  10 بین باید فقط،  5 از کمتر



تر از  کوچک %14تواند  آب چاه، میمبتنی بر  RO، یک سیستم آب تصفیه شدهجریان 
موجب  تنھا نه امر این .باالتر استبرای آب سطحی باشد، زیرا شدت نفوذ مجاز  ROسیستم 

 در جویی صرفه به منجر بلکه ،شود می عملیاتی ھای ھزینه وگذاری  سرمایهکاھش ھزینه 
علت  زیرا تعداد دفعات تمیز کردن و تعویض ممبرین به ،گردد نیز می عملیاتی اضافی ھای ھزینه

  . یابد کاھش می ،کیفیت باالتر آب خوراک

  

اقتباس شده  خوراک، آب منبع از تابعی عنوان بهنرخ شدت نفوذھای توصیه شده : ٩-١ جدول
  . Dow Water and Process Solution and Hydranauticsاز 

شدت نفوذ 
  کارانه محافظه

gfd* 
(Conservative Flux) 

  شدت نفوذ متوسط
gfd* 

(Average Flux) 

  شاخص تراکم لجن
(Silt Density Index) منبع آب خوراک  

شده توسط  آب تصفیه 1 > 25 – 21 22
RO 

  آب چاه 3 > 16 – 14 14
  منابع سطحی 3 > 14 – 12 12
  منابع سطحی 5 > 12 – 10 10

10 10 – 14 < 3 
  پساب شھری ثانویه

تصفیه  پیش
  **میکروفیلتراسیون

  پساب شھری ثانویه 5 > 12 – 7 7
  تصفیه عادی پیش

  

  اینچ 8 شور با قطر  ھای غشائی آب لب برای مدول *

  میکرون 0.5از  کمتراندازه منافذ میکروفیلتراسیون  **

  

ھای مربوط به  زیرا نرخ. گذارد می ثیرنیز تأ RO دستگاهی  خوراک بر روی طراحی آرایه آب منبع
شدت جریان آب خوراک و شدت جریان غلیظ شده نیز بر مبنای کیفیت آب خوراک تعیین 

که از شدت جریان آب خوراک باالتر و شدت  دھد می اجازه خوراک آبباالتر  کیفیت. شوند می
جریان غلیظ  کمترباالتر آب خوراک و شدت  جریانشدت . استفاده شود کمترجریان غلیظ شده 

   . شود می ROدر سیستم  مورد نیازھای غشائی  تعداد مدولباعث کاھش ، شده

شده برای جریان آب  ھای توصیه ترتیب فھرستی از نرخ شدت جریان ، به ٩-٣ و ٩-٢ جداولدر 
  نرخ. آورده شده است ،عنوان توابعی از کیفیت منبع آب خوراک شده، به  خوراک و جریان غلیظ

عت ھای آن با سر شود که آب و آالینده برای شدت جریان آب خوراک موجب می بیشتر
تر  گرفتگی سریع گرفتگی و رسوب د، در نتیجه شدت الیی به ممبرین فرستاده شوبیشتر

برداری از یک سیستم  در بھرهداده شده است،  نشان ٩-٢ جدول در که طور ھمان. شود یم
RO 75 تا  65تواند بین  برای آب چاه، نرخ شدت جریان خوراک می gpm ی تحت  ھر لوله برای

تا  58از  بیشترنباید  ، این مقدارسطحی آببا منبع  ROسیستم  در که حالی درفشار باشد، 



67 gpm ھای تحت فشار در سیستم  تعداد لوله. باشدتحت فشار   لوله برای ھرRO  آببرای 
  .  استبرای آب سطحی  ROاز سیستم  کمتر %12چاه، 

  

عنوان تابعی از منبع آب خوراک  نرخ توصیه شده برای شدت جریان آب خوراک به: ٩-٢ جدول
  Dow Water and Process Solutions، اقتباس از شور ھای آب لب نبرای ممبری

حداکثر نرخ شدت جریان 
ھای  خوراک برای مدول

 ft2  440و  400
 )gpmبرحسب (

حداکثر نرخ شدت جریان 
ھای  خوراک برای مدول

365 ft2 
  )gpmبرحسب (

  منبع آب خوراک

 ROشده توسط  آب تصفیه 65 75
  آب چاه 65 75
  منابع سطحی 63 73
  منابع سطحی 58 67

61 52 
  پساب شھری ثانویه

تصفیه  پیش
  *میکروفیلتراسیون

  پساب شھری ثانویه 52 61
 تصفیه عادی  پیش

  

  میکرون 0.5از  کمتراندازه منافذ میکروفیلتراسیون  *

  

عنوان تابعی از منبع آب خوراک  نرخ توصیه شده برای شدت جریان غلیظ شده به: ٩-٣ جدول
  Dow Water and Process Solutionsشور، اقتباس از  ھای آب لب برای ممبرین

حداکثر نرخ شدت جریان 
برای  غلیظ شده

 ft2  440و  400ھای  مدول
 )gpmبرحسب (

حداکثر نرخ شدت جریان 
برای  غلیظ شده

 ft2 365ھای  مدول
  )gpmبرحسب (

  منبع آب خوراک

 ROشده توسط  آب تصفیه 10 10
  آب چاه 13 13
  منابع سطحی 13 13
  منابع سطحی 15 15

18 16 
  شھری ثانویه پساب

تصفیه  پیش
  *میکروفیلتراسیون

  پساب شھری ثانویه 18 20
 تصفیه عادی  پیش

  

  میکرون 0.5از  کمتراندازه منافذ میکروفیلتراسیون  *

 



نرخ شدت  جا، این در. باشد نرخ شدت جریان غلیظ شده نیز درست می در موردخالف این امر 
گرفتگی  ی شده و شانس الیغلظت قطبش مرزی الیه تر شدن موجب ضخیم تر آھستهجریان 

نرخ شدت جریان که  دھد می نشان ٩- ٣ جدول. گردد می بیشترھا  گرفتگی ممبرین و رسوب
 gpm 13از  کمتر ،برداری با آب چاه نسبتًا تمیز در حال بھره،  ROیک سیستم غلیظ شده در 

 ROکه نرخ شدت جریان غلیظ شده در یک سیستم  ، در حالینیستھر لوله تحت فشار  برای
  .  باشد نمی ھر لوله تحت فشار برای gpm 15از  کمتربا آب سطحی حاوی جامدات زیاد، 

 

   (Total Dissolved Solids)شده  مجموع جامدات حل ٩-١-٢

بر روی شدت نفوذ سیستم و ) TDS(شده  مجموع جامدات حلغلظت ،  ROدر یک سیستم 
بر روی شدت نفوذ  TDSترتیب، تأثیر  به ٩-٢ و ٩- ١ھای  شکل. گذارد می ثیرمقدار دفع نمک، تأ

(flux)  ا افزایش ب. دندھ می نشانو مقدار دفع در شرایط فشار ثابت راTDS  خوراک، نیروی
 ،زیرا فشار اسمزی خوراک ،)شده اعمالثابت  فشار تحت(یابد  محرکه برای آب کاھش می

با کاھش نیروی محرکه . گردد این امر موجب کاھش شدت نفوذ سیستم می. شود زیاد می
شود، در نتیجه  کم میآن متناسب با مقدار نمک نیز و برای آب، مقدار عبور آب از میان ممبرین 

 داده نشان ٩-٢ شکل در که طور ھمان بنابراین. گردد در آب تصفیه شده زیاد می TDSغلظت 
  . شود می )و مقدار عبور نمک زیادتر(کمترمقدار دفع ، بیشتر TDSدر آب خوراک با  است، شده

  

عنوان تابعی از مجموع جامدات محلول در  شدت نفوذ در ممبرین اسمز معکوس به: ٩-١شکل 
  .شود فشار خوارک ثابت فرض می. آب خوراک

  

  

 

 

 



عنوان تابعی از مجموع جامدات محلول در  مقدار دفع در ممبرین اسمز معکوس به: ٩-٢شکل 
  .شود فشار خوارک ثابت فرض می. آب خوراک

  

 

  (Calcium and Natural Organic Matter) کلسیم و مواد آلی طبیعی ٩- ١-٣

گرفتگی  الی تشدیدموجب  کلسیم، ویژه به ،ظرفیتی دو ھای کاتیونثابت شده است که 
 اسیدی ماھیتھا  این کاتیون که جا آن از. شوند می )NOM(ھا توسط مواد آلی طبیعی  ممبرین

پیوند  ترین قوی. دھند تشکیلی حل شده، کمپلکس فلز ھای یون با دتوانن میھا  NOM  ،دارند
 شکسته شدن برای است، فلزی یون اندازه از یتابعپیوند  این. شود ایجاد می کلسیم با

بار کنند،  ھای فلزی موجود در آب را ھیدراته می که معموًال یون ،آب ھای مولکول پوسته
 کلسیماین پوسته توسط  ھیدراسیوناز طریق  که ھنگامی. باشد می الزمانرژی  والکتریکی 

 کلسیم یون به دنتوان می زمان ھم طور به منفیبا بار  NOM مولکول ینچند ،شود شکسته می
از  ییھا الیه تشکیل مسئول ذرات این. ی را ایجاد نمایندتر بزرگ بسیار ذرات و شوند متصل

  . رسوبات بیولوژیکی بر روی سطوح غشائی ھستند

 نفوذشدت  از عبارتندمؤثرند  NOM-ھای کلسیم گذاری با کمپلکس رسوبروی  بر که یعوامل
ھرقدر شدت ). ببینید را ٩-۴ و ٣- ٣ھای  بخش( متقاطع جریانآب تصفیه شده و نرخ شدت 

 سطحبر روی  یغلظت قطبش مرزی الیه در کلسیم غلظت ،باشد بیشترممبرین  درنفوذ 
 جریاننرخ شدت در . شد داده شرح باالمتن  در که طور ھمان ،شود زیادتر مینیز ممبرین 
 سطح در کلسیم غلظتافزایش . دیاب میافزایش ی مرز الیه در کلسیم غلظت ،کمتر متقاطع

  . گردد می NOM-کلسیمھای  توده باگرفتگی ممبرین  ء موجب تشدید الیغشا

 

  (Chemical Damage) آسیب شیمیایی ٩- ١-۴

موجود در ممبرین ، یا  پلیمر باخوراک  آب درای  آالینده که دھد می رخزمانی  شیمیایی آسیب
بر  که  ھایی اکسیدکننده بر عالوه. محافظ منافذ میکرونی، و یا محافظ بافت ناسازگار باشد

 جمله از ،دیگری شیمیایی موادی نازک ممبرین تأثیر مخرب دارند،  الیه عرضی اتصالروی 
  . کنند حل می یا تورمسولفونی منافذ میکرونی را م محافظ پلی هنیز وجود دارند ک ،زیر ترکیبات



 ھا  کتون(Ketones) 
  آلدئیدھا(Aldehydes) 
 استرھا(Esters)  
 اترھای قوی (Strong ethers)   
 آروماتیکی مانند بنزنھای  ھیدروکربن  (benzene)تولوئن ، (toluene)  گزیلن ، 

(xylene)  بنزین، و سوخت دیزل و  
 متیل فرمالدئید  ھا مانند دی حالل(dimethyl formamide) (DMF)متیل  ، دی

    (DMAc)متیل اسدیمید  ، دی(DMSO) (dimethyl sulfoxide)سولفوکسید 
(dimethyl acedimide)  ی دیگر مادهو چند.  

 و ،  (propanol) پروپانول ،  (methanol) متانول مانندکم  مولکولی وزنبا  یھای حالل
  .دنشو می گرفته نظر در قبول قابل (isopropanol) ایزوپروپانول

 

  (Temperature) درجه حرارت ٩-٢

. گذارد درجه حرارت بر روی عملکرد سیستم از نظر شدت نفوذ و مقدار دفع تأثیر می
ترتیب تغییرات شدت نفوذ آب و دفع نمک، تحت شرایط فشار ثابت و  به ٩-۴ و ٩-٣ھای  شکل

 داده نشان ٩-٣ شکل در که طور ھمان. دھند را نشان می 45Cاز  کمترھای  درجه حرارت
 تغییر 1C ھر برای. صورت خطی متناسب است شدت نفوذ آب با درجه حرارت به است، شده

تر بودن  پایین اتفاق اینعلت . درصدی در شدت نفوذ آب وجود دارد 3 تغییر یک حرارت، درجه در
. دھد ھا را می تر از میان ممبرین که به آب اجازه جریان یافتن سریع ،تر است ویسکوزیته آب گرم

 دردر ممبرین  نمکنفوذ . یابد می کاھش کمیدما  افزایش با نمک دفع مقدار دیگر، سوی از
تابعی از  نمکانتقال  ضریبنشان داده شده است که  ۴-٢در معادله (تر، زیادتر است  گرم آب

  . )باشد میدرجه حرارت 

فرض . عنوان تابعی از درجه حرارت به معکوس اسمزشدت نفوذ آب در ممبرین : ٩-٣ شکل
  .باشد 45Cاز  کمترشود که فشار اعمال شده بر روی خوراک ثابت بوده و درجه حرارت  می

  

 



فرض . عنوان تابعی از درجه حرارت به معکوس اسمزمقدار دفع نمک در ممبرین : ٩-۴ شکل
  .باشد 45Cاز  کمترشود که فشار اعمال شده بر روی خوراک ثابت بوده و درجه حرارت  می

  

 در تر پایین فشار: توان تنظیم نمود را می دما تغییرات ،عملیاتی فشار تنظیم با عمل، در
 بین حرارت درجه تغییرات اگر. زمستانسرد  ھای ماه در باالتر فشار و تابستانتر  گرم ھای ماه

 مورد توان می را) VFD( متغیر فرکانس محرک با یک ،قابل توجه باشد زمستان و تابستان
بخش (تنظیم گردد  آب حرارت درجه به توجه باخوراک  پمپ موتور سرعتقرار داد تا  استفاده

 ھای ماه رای از انرژی د مالحظهجویی مقدار قابل  موجب صرفه تواند می VFD ).ببینید را ۶-٢
 در خوراک آبی دما تغییر باعملیاتی  فشار تغییرات چگونگی ٩-۵ شکل. شود تابستان
  .دھد می نشان را شور لب آب سیستم

 

برابر با   TDSفرضبا . خوراک آبدرجه حرارت  از یتابع عنوان بهعملیاتی  فشار: ٩-۵ شکل
2000 ppm  درpH  ممبرین در ھر لوله  3با  3:2:1؛ چیدمان %75؛ مقدار بازیابی 7.6مساوی

  . FilmTec BW30-400/34ھای   تحت فشار؛ ممبرین

  

 

پزد، یعنی  ممبرین می. کند می تغییر خودممبرین،  ساختار ، 45C از باالتر ھای حرارت درجه در
 ھای حرارت درجه در. گردد می تر مشکلعبور آب از میان ممبرین  نتیجه، در. شود می کمترمترا

  . گردد ، با فرض ثابت بودن فشار محرک، شدت نفوذ کم و مقدار دفع زیاد می 45C از باالتر

 



  (Pressure) فشار ٩-٣

بر روی  مستقیم غیرصورت  بهو  ،بر روی شدت نفوذ آب مستقیم صورت فشار عملیاتی به
ترتیب تأثیر فشار را بر روی شدت نفوذ و  به ٩-٧ و ٩-۶ ھای شکل. گذارد مقدار دفع نمک اثر می

ی  عبور دھنده نیروی بر مستقیم طور بهملیاتی ع فشار که جا آن از. دھند مقدار دفع نشان می
شود  شدن شدت نفوذ می بیشترموجب  فشارافزایش  گذارد، میان ممبرین اثر می از آب

 را ۴-٢ معادله( قرار دارد فشار ثیرأت تحت ،حال انتقال نمک با این). ببینید را ۴-١ معادله(
از میان ممبرین عبور  ،در فشار کم یا زیاد آب خوراک نمکمقدار یکسانی از  بنابراین،). ببینید

 غلظتکند،  در فشار باالتر از میان ممبرین عبور می یبیشتر آبچون  حال، این با. کند می
با افزایش فشار، که  رسد می نظر به بنابراین، شود می کمتردر آب تصفیه شده  مطلق نمک

 شده داده نشان ٩-٧ شکل در که طور ھمان ،شود زیاد میو مقدار دفع نمک کم  نمکعبور 
  .است

 

  .فشار از تابعی عنوان به معکوس اسمزشدت نفوذ آب در ممبرین : ٩-۶ شکل

  

 

  .فشار از تابعی عنوان به معکوس اسمزمقدار دفع نمک در ممبرین : ٩-٧ شکل

 



  (Feed Water Flow)شدت جریان آب خوراک ٩-۴

تعیین  آب منبع توسط بایدکند،  عبور می RO سیستم یککه از میان  ،خوراک آب جریانشدت 
توان  می ،"تمیزتر" آب منبعدر مورد  .ه استشد داده شرح ٩-١بخش  در که طور ھمان ،گردد

 ھای ھزینه و تر کوچک ھا سیستم نتیجه درشدت جریان باالتری برای آب خوراک درنظر گرفت، 
  . شوند می کمترنیز  برداری بھرهبرای انجام  کلی

عنوان تابعی از منبع آب  ھای خوراک توصیه شده به فھرستی از نرخ شدت جریان ٩- ٢ جدولدر 
 و کلوئیدھا مانند ییھا آلودگیھای زیادتر آب خوراک،  جریانشدت  نرخ در. آورده شده است

سمت  به یبیشتر سرعتبا  ،وجود داشته باشند منبع آب در است کنمم که ،ھا باکتری
امر  این. افتد اتفاق می تر سریعگرفتگی ممبرین  الی نتیجه در ،شوند ممبرین فرستاده می

دارای  کهشوند  توصیه میی برای منابع ،تر ھای پایین دھد که چرا نرخ شدت جریان نشان می
  . باشند ھا می ای باالتری از آالیندهھ غلظت

 

  (Concentrate Flowغلیظ برای آب شدت جریان  ٩-۵

 که طور ھمانباشد،  تابعی از منبع آب خوراک می ،غلیظتوصیه شده برای آب نرخ شدت جریان 
توان شدت جریان باالتری  ، می"تمیزتر" آب منبعدر مورد  .است شده داده شرح ٩-١ بخش در

برای انجام  کلی ھای ھزینه و تر کوچک ھا سیستم نتیجه دربرای آب غلیظ درنظر گرفت، 
  . شوند می کمترنیز  برداری بھره

عنوان تابعی از منبع آب آورده  آب غلیظ به ھای توصیه شده برای جریانشدت  نرخ ٩-٣ جدولدر 
 عرضی جریانخوب برای  سرعت ،برای آب غلیظ تر پایینھای  جریانشدت  نرخدر . شده است

 بسیارشانس  ،ی رسوبات مواد سازنده و کلوئیدھا مانند ھا، آلودگی و شود، مین حفظ
ی غلظت قطبش مرزی الیهزیرا . کنند پیدا میبرای ایجاد الی و رسوب بر روی ممبرین  یبیشتر

ھای  نرخ شدت جریانحالتی است که در آن تر از  ، ضخیمتر پایینھای عرضی  در سرعت جریان
ھا در نزدیکی خروجی آب غلیظ در  ی آالینده توده غلظت که جا آن از. باشد می باالتر، آب غلیظ

 که جا آن از وھا در آب خوراک باشد،  آن غلظت برابر 5 حتی یا و 4، 3تواند  لوله تحت فشار می
گرفتگی و  ، قابلیت الیباشد مینیز  بیشتر ،ی حتی از این مقادیرمرز الیهدر  آلودگی غلظت
  . باشدزیاد ھای پایین آب غلیظ، بسیار  شدت جریان  تواند در نرخ گرفتگی یک ممبرین می رسوب

 

  (Beta)بتا عدد  ٩-۶

در حجم محلول ذره یک ذره در روی سطح ممبرین به غلظت آن  غلظت نسبت بتاعدد 
مربوط به  ویژگییک  عدد بتا. است شده داده شرح ٣-۵ فصل در که طور ھمانباشد،  می

 از یتابععدد  این. کند نمی انتخاب را آن مستقیم طور به RO سیستم طراحممبرین نیست و 
عدد  رو، این از. باشد می RO سیستم طریق ازگیری شده  آبجریان ورودی  سرعت  گیچگون

  . دگرد می انتخاب که است سیستم طراحی از ای نتیجه بتا

 ثیرأت نمکو ھم بر روی مقدار دفع ،  ROھم بر روی شدت نفوذ در یک ممبرین  عدد بتا
 فشار افزایشممبرین موجب  سطح در غلظت قطبش دلیل به عدد بتا افزایش. گذارد می

 اصالح ۴-١ معادله( ٩- ١ معادله در که طور ھمان ،شود می آبشدت نفوذ  کاھش و اسمزی



  معادله در که طور ھمان ،یابد می افزایش نیز نمکمقدار عبور . است شده داده نشان) شده
  .است شده داده نشان) شده اصالح ۴-٢ معادله( ٩-٢

)٩-١  (          Jw = A ( P -  ) 

)٩-٢(          Js = K ( CA2 – CA3 )  

  :که

Jw  = شدت نفوذ آب  

A  =آب نفوذپذیری ضریب 

P  = اعمال شده فشارنیروی محرکه ناشی از 

  =عدد بتا  

  = شدهمحلول غلیظ  -فشار اسمزی خوراک  

Js  =شدت نفوذ نمک  

K  =ضریب نفوذپذیری نمک 

CA2  =مرزی الیه درشده  جسم حل موالر غلظت 

CA3  =آب تصفیه شده درشده  جسم حل موالر غلظت  

  

در مورد دو غلظت مختلف از  عدد بتاکه چگونه  دندھ می نشانترتیب  به ٩-٩ و ٩-٨ ھای شکل
شود  فرض می( گذارد  اثر می) مقدار دفع(شور، بر روی شدت نفوذ و مقدار عبور نمک  آب لب

باشد عدد بتای مساوی با یک  و %99با مقدار دفع ،  psi 400در  gfd 20ممبرین ظرفیت که 
،  1.1تر از تقریبًا  دھند که در مقادیر بتای بزرگ ھا نشان می این شکل)). بدون قطبش غلظتی(

طور قابل توجھی تحت تأثیر عدد بتا قرار  به، ) مقدار دفع(شدت نفوذ آب و مقدار عبور نمک 
در آب دھند که اثر عدد بتا بر روی مقدار عملکرد  می نشان چنین ھمھا  این شکل. گیرند می

  . باشد تر می پایین TDSتر از آب خوراک با  برجسته ،باالتر TDSخوراک با 

  . شور ممبرین برای دو غلظت متفاوت از آب لب دربر روی شدت نفوذ آب  عدد بتا اثر: ٩-٨ شکل

  



ممبرین برای دو غلظت متفاوت از آب  دربر روی مقدار عبور نمک  عدد بتا اثر: ٩-٩ شکل
  .شور لب

  

  

 غلظت قطبش رو، این از و ،باشد می 1 از بیشتر RO ھای سیستم در عدد بتا واقع، در
با  را آن توان میاما  ،کرد حذف توان نمیرا  یغلظت قطبش که حالی در. دارد وجود ھمیشه
  : رساند حداقل به،  RO سیستم اصولی طراحی

 ی مجزا، تغییر  فشار معکوس آب تصفیه شده در ھر مرحله تنظیم با دتوان می عدد بتا
 به (restrictors) ھای شدت جریان محدودکننده کردن اضافه با دتوان میکار  این. کند
معکوس، شدت نفوذ آب کاھش  فشار افزایشبا . شود انجامشده  تصفیه آب لوله خط
عدد  خود، نوبه به و) شود می برداشتهآب از جریان ورودی  ،نرخی که در آن(یابد  می
  . دشو کم می  بتا

 سیستمچیدمان  تنظیم RO تعداد افزایشبا . دھد تغییر را عدد بتاتواند  نیز می 
 قبل مرحلهتوسط  نیاز مورد شده اعمال فشاربعد،  مرحله در فشار حتھای ت لوله

  . شود شدت نفوذ و عدد بتا برای مرحله قبلی کم می نتیجه در ،یابد می کاھش
 ھای توصیه شده برای آب غلیظ و مقدار بازیابی برای  پیروی کردن از نرخ شدت جریان

  . برساند حداقل بهتواند عدد بتا و تأثیرات قطبش غلظت را  می نیز مدول غشائی

در نظر گرفته شود تا  1.2 از کمتر عدد بتا ، مقدار RO طراحیدر انجام کند که  حکم می عقل
فھرستی از مقادیر توصیه  ٩- ۴ جدولدر . گردد حداقلگرفتگی و رسوب گرفتگی ممبرین  الی

عنوان تابعی از کیفیت آب خوراک آورده  برای عدد بتا به Hydranautics شرکتشده توسط 
  . شده است

عنوان تابعی از  بهبرای عدد بتا  Hydranautics شرکتمقادیر توصیه شده توسط : ٩-۴جدول 
  کیفیت آب خوراک

  فاضالب ثالث
آب سطحی 

  شور آب چاه لب  شور لب
آب تصفیه شده 
توسط سیستم 

RO 

عدد بتا     
  )مدول مجزا(

  کارانه محافظه 1.30 1.18 1.18 1.18
  ین مقداربیشتر *1.70 1.2 1.2 1.2

  

  . باشد می 1.4در طراحی تھاجمی معموًال  *



  (Recovery)ازیابی ب ٩-٧

شدت نفوذ آب و مقدار دفع نمک تأثیر کل بر روی  معکوس اسمزمقدار بازیابی سیستم 
 افزایش با. است شده داده نشان ٩-١١ و ٩-١٠ ھای شکل درترتیب  طورکه به گذارد، ھمان می

زیاد شود که  قدر آن مقدار بازیابی تا یابد می کاھش آرامی به آبشدت نفوذ  ،مقدار بازیابی
 آببرای  محرکه نیروی ،ین حالتا در ،شده برابر گردد اعمال فشاربا خوراک  آب اسمزی فشار

  .شود می متوقفنفوذ  روندرود و  در ممبرین از دست می

 

 فرض. مقدار بازیابی از تابعیعنوان  به معکوس اسمزشدت نفوذ آب در ممبرین : ٩-١٠ شکل
  .باشد ثابت خوراکروی  برشده   شود که فشار اعمال می

  

  

 فرض. مقدار بازیابی از تابعیعنوان  به معکوس اسمزمقدار دفع نمک در ممبرین : ٩-١١ شکل
  .باشد ثابت خوراکروی  برشده   شود که فشار اعمال می

  

  



 فشار که طور ھمان. گذارد می ثیرظاھری تأ نمک دفعبر روی مقدار  ،نزول شدت نفوذ آب
 آب برای محرکه نیرویشود،  نزدیک میبه فشار اعمال شده  یظغل/خوراک جریان اسمزی
 نشان که ،را ببینید ۴- ٢ معادله(کند  تغییر نمی نمک برای محرکه نیروی اما یابد، می کاھش

نسبت به  رو، این از). باشد ی فشاری نمی محرکه نیرویاز  تابعی ،محلولشدت نفوذ  دھد می
 نظر به بنابراین،. کند عبور می میان غشاء از یکمتر آبمقدار نمک عبوری از میان ممبرین، 

 کاھش نمک دفعمقدار  وافزایش  نمک عبورمقدار با افزایش مقدار بازیابی،  که رسد می
 %0نیز  نمک دفعشود، مقدار  تقریبًا در ھمان زمان که شدت نفوذ متوقف می. یابد می
  . گردد می

غشائی مجزا بر مبنای موقعیت مدول در لوله تحت فشار تغییر ھای  در مدول بازیابیمقدار 
درصد  15تا  10با مقدار بازیابی بین   (spiral wound)مارپیچیئی غشاھای  مدول اکثر. کند می

در یک لوله تحت فشار یک  ،درصد 50تا  11 متوسط بین مقدار بازیابی بادر ھر مدول مجزا، 
مدول قرار گرفته در انتھای قسمت مربوط به خوراک در لوله . کنند کار می ،مدول 6ای با  مرحله

ی تحت  ھای موجود در لوله در میان تمام مدولرا ین مقدار بازیابی کمترتحت فشار معموًال 
ط به جریان غلیظ در لوله مدول قرار گرفته در انتھای قسمت مربو. دھد از خود نشان می ،فشار

آب  که چنان زیرا ھم. کند با باالترین مقدار بازیابی در لوله تحت فشار کار می ،تحت فشار
یک مدول بازیابی شده در خوراک کل شود، درصد  ی در لوله تحت فشار بازیابی میبیشتر
 شکلاین  درچنین  ھم. دھد می نشان را اثر این ٩-١٢ شکل. شود میتر  بزرگنیز  معین

ھای مجزا در لوله تحت فشار نشان داده شده  مدول برای بتاچگونگی تغییرات مربوط به عدد 
علت  به گرفتگی یا رسوب/گرفتگی و نرخ الی ،تزیاد اس یبمقدار بازیای که شرایطدر . است

   . گردد رو عدد بتا زیادتر می شود، از این غلظت باالتر ذرات در الیه مرزی زیاد می

 

عنوان تابعی از موقعیت در  مقدار بازیابی و مقدار دفع در مدول غشائی مجزا به :٩-١٢شکل 
  .مدول در ھر لوله تحت فشار 6ای با  دو مرحله ROیک سیستم 

  



را دارد تا  سیستم مقدار بازیابی دستکاری توانایی خود، اتاختیاربر طبق  RO سیستم طراح
. رساندب حداقل بهگرفتگی ممبرین را ھم در سیستم و ھم در یک مدول مجزا  قابلیت رسوب

غلیظ /خوراکجریان  در ھا نمک غلظتیابد،  می افزایش سیستم بازیابیمقدار  که طور ھمان
که غلظت برخی از ذرات در نزدیکی قسمت مربوط به خروجی لوله تحت  جاییشود تا  زیاد می

 موردنتوانند  یا و( نباشند ثرؤم ضدرسوب مواد و اسید اگر. رسد می اشباع نقطهبه  ،فشار
گرفتگی حداقل  تا قابلیت رسوب کنند را کم می مقدار بازیابیمعموًال  ،)دنگیر قرار استفاده

ھای جلویی  بسیار زیادی از مدول آبموجب گردد که  تواند می چنین ھمزیادتر  بازیابی. دشو
در معرض  بیشترھا  شود که این مدول لوله تحت فشار برداشته شود، اما این امر باعث می

کم کردن مقدار بازیابی موجب زیاد شدن ھم شدت . گرفتگی قرار گیرند گرفتگی و رسوب الی
زیادتر . است توضیح داده شده ٩-۶ فصل در که طور ھمانشود،  ھم مقدار دفع می ونفوذ 

 آب که شود می توصیهوقتی  فقط) کردن مقدار پساب غلیظ حداقل رایب(کردن مقدار بازیابی 
  . کننده باشد مواد رسوب و معلقجامدات  از عاری خوراک

 

  (pH) اسیدیته ٩-٨

. گذارد اثر می سلولز استات و آمید پلیھای کامپوزیت  ممبرین ثباتبر روی پایداری و  pHمقدار 
 و باالترھای  pHزیرا در  ،پایدار ھستند 6تا  4بین  pH محدودهدر  سلولز استاتھای  ممبرین

 توسط ترکیب یک آن در کهاست  شیمیایی واکنش یک ھیدرولیز(شوند  ھیدرولیز می تر پایین
 دھند، می واکنش آب بانیز  آمید پلیھای کامپوزیت  ممبرین. )شود می شکسته آب با واکنش

 ،باشد می گسترده بسیار  (nominal application)اسمی کاربردھای برای pH محدوده اما
 pH. گیرد دربر میرا  11تا باالتر از  2از  کمترمقادیر از  ،ی آن ممبرین و سازندهنوع برحسب 
، به باالتر ھای حرارت درجهدر برداری  برای بھره است، دما از تابعی، قبول قابلعملیاتی 

   . باشد نیاز می pHتری از  باریک محدوده

. گذارد می ثیرأتی نیز آمید پلیھای کامپوزیت  ھای دفع نمک در ممبرین قابلیتبر روی  pHمقدار 
 ٩-١٣ شکل در که طور ھمان ،باشد حداکثر می 7.5تا  7.0تقریبًا  pHذرات در  بیشترمقدار دفع 

 pH در اما ،شود دچار افت می تر پایین و باالترھای  pHمقدار دفع در . است شده داده نشان
روشنی در متون  به پدیده این دلیل. دشو م میاانج تدریجی بسیار کاھش، این تر پایینھای 

دفع ھای  یون حالتناشی از تواند  میاین امر  زیاد احتمال به اما است، نشدهمربوطه بیان 
یک در دت نفوذ ش. باشدخود با غشاء  یدر سطح مولکول برخی تغییراتوجود و نیز  شده

 در که طور ھمان است، ثابت نسبتًاھا pHتمامی  در ،آمید پلی کامپوزیتاز جنس  ROممبرین 
  .است شده داده نشان ٩-١۴ شکل

 

 

 

 

  



شود  می فرض. pH از تابعی عنوان به معکوس اسمزمقدار دفع نمک در ممبرین : ٩-١٣ شکل
  .باشد ثابت خوراککه فشار اعمال شده بر روی 

 

 

شود  می فرض. pH از تابعی عنوان به معکوس اسمزشدت نفوذ آب در ممبرین : ٩-١۴ شکل
  .باشد ثابت خوراککه فشار اعمال شده بر روی 

  

تولید شده توسط  آب pH مقدار ،ھا وجود دارد آب از بسیاری در کربن اکسید دی که جا آن از
 طور به کربن اکسید دی که این مگر ،باشد می خوراک آب pH از تر پایینمعموًال  ROسیستم 

در آب  ،وجود داشته باشد خوراک آب در کربن اکسید دی اگر. گردد حذفخوراک  آب از کامل
 بخش(شوند  دفع نمی ROھای  ممبرین توسط گازھاتصفیه شده نیز یافت خواھد گردید، زیرا 

 اکسید دی عبور. شوند توسط ممبرین دفع می کربنات بی و کربنات ،اگرچه). ببینید را ٣-٢
آب تصفیه  دری جدید تعادل. زند ھم می تصفیه شده به آب دررا  ترکیبات این میان تعادل کربن

  :شود کم می آن pHمقدار  رو این از دھد، می رخشده 

)٩-٣ (          CO2 + H2O  HCO3
- + H+ 

 



   (Flux)شدت نفوذ  ٩-٩

 جداسازی به رسیدنالزم ممبرین برای  سطح نظر ازرا  RO سیستم کلی اندازهشدت نفوذ 
 برای آبشدت نفوذ  ،توضیح داده شد ٩-١-١بخش  در که طور ھمان. کند تعیین می نظر مورد
 تا دھد می اجازه" تمیزتر"آب منبع . خوراک باشد آب منبعمبتنی بر  بایدمشخص  کاربرد یک

 به رسیدن برای یکمترممبرین  سطحیعنی  خود نوبه بهباشد، که این امر  بیشترشدت نفوذ 
  . باشد الزم مینظر  مورد جداسازی

 شدهتوضیح داده  فصل این در که ،دارد قرارعملیاتی  متغیر چند ثیرأت تحت آبشدت نفوذ 
  : خالصه طور به. است

  است متناسب عملیاتی فشار اب مستقیم طور بهشدت نفوذ .  
 است متناسب آب حرارت درجه با مستقیم طور به شدت نفوذ .  
 اسمزی فشار که زمانی تایابد  می اھشکبا افزایش مقدار بازیابی اندکی  شدت نفوذ 

  . شود می متوقفعملیات تولید  نقطه این در که محرک شود، فشارخوراک برابر با  آب
 یابد می کاھشخوراک در  محلول جامد مواد غلظت افزایش با شدت نفوذ .  
 از وسیعیی  در محدوده شدت نفوذ pH از برخی در چه اگر است، ثابت نسبتًا 

  . باشد مینیز  pH از تابعی شدت نفوذ جدیدتر، یآمید پلیھای  ممبرین

  


