
 (Techniques and Technologies)  ھا  آوری ھا و فن روش ٨

با توجه به  ،بھینه موفق وبرداری  جھت انجام بھرهاساسی  یکی از کلیدھای مناسب تصفیه پیش
 و یا برای جلوگیریتصفیه  طراحی مرحله پیش. باشد می RO سیستم، در یک ھزینهمقدار 

عملکرد و مواد سازنده ممبرین  ایجاد آسیب بهگرفتگی و  گرفتگی، رسوب الی حداقل رساندن به
 شود پرداخته میھایی  آوری فن و مکانیکی و شیمیایی ھای روشبخش به این در . گردد انجام می

 . گیرند قرار میمورد استفاده  ROھای  تصفیه سیستم در پیش معموًالکه 

را نشان و ناکافی  بحرانیآل ،  تصفیه ایده پیشبا  ROئی غشایک سیستم عملکرد  ٨- ١شکل 
حالت پایدار  ھای جدید به عملکرد ممبرینیک دوره اولیه که در آن گذشت پس از . دھد می
شود، این امر  میکاھش اندکی در عملکرد دچار تنھا زمان گذشت با  آل سیستم ایدهرسد،  می

صفیه خوب و ھیدرولیک ت که با وجود پیشناپذیر است  اجتنابتراکم و می و رسوب  الیایجاد علت  به
تصفیه بحرانی نسبت به سیستمی که  پیشسیستم با عملکرد . دافت میاتفاق باز ھم سیستم 

شاید بتواند مقدار زیادی از اولیه  اریتمیز ک. شود میکاھش تر دچار  آل دارد سریع تصفیه ایده پیش
ممبرین ناپذیر به  برگشتطور  رسوبی که بهو  الی  و  گل، با گذشت زمان، اما را بازگرداند عملکرد

با  ROیستم سعملکرد . نمودتمیز را  آنھاتوان  نیز نمیو با ھیچ روشی  شدهاند برطرف ن چسبیده
بازیابی تواند  نیز نمی ءھابا تمیز کردن غشاکند و معموًال  افت میتصفیه ناکافی بسیار سریع  پیش
اصله زمانی تکرار فدارد، آل  ایدهحالت از  تر ای ناقص تصفیه پیشکه  ROیک سیستم در . گردد

شستشو و تعویض مکرر ممبرین موجب صرف ھزینه . باشد شستشو و نیز عمر ممبرین کوتاه می
  . شود می اطرافمحیط صدمه به ، زمان و 

  
  تصفیه پیش خوراک آب کیفیت به عنوان تابعی از RO سیستم عملکرد: ٨-١شکل 

  

  
 
  

مجدد سازی  بھینهو  مورد بررسی طور مداوم باید به سیستم پیش تصفیه، سازی ھنگام بھینهدر 
مشکالت مکانیکی یا بروز دلیل  ھر واحد، به ازبرداری  بھرهزمان قرار گیرد تا تغییرات عملکرد در 

  . شودتنظیم  ،در کیفیت آب ورودی تغییر
  

  : گردد بندی طبقه نوع کلی چھار در دتوان میتصفیه  ھای مربوط به پیش آوری ھا و فن روش
  
   مکانیکی) ١



  شیمیایی ) ٢
   عالوه شیمیایی مکانیکی به) ٣
  تعیین توالی) ۴
  

 برباید ،  ROاز  ی مشخصکاربرد برایتصفیه مناسب،  ھای مربوط به پیش وریآ فن یا/وھا  روش
برخی  .گردد  انتخابتصفیه شود،  ROی سیستم  وسیله که قرار است به ،کیفیت آب ورودی ی پایه

تصفیه بسیار اندکی،  به پیشممکن است ، آھن و منگنز از یغلظت کم باچاه  مانند آب، ھا آب از
ممکن  دریاچه، و یا رودخانهآب  دیگر مانندھای  آبکه  در حالیداشته باشند،  نیازدرصورت وجود، 

  . ھای متوالی نیاز داشته باشند آوری ھا و فن روش از گیری بھرهبا  گستردهای  تصفیه به پیش است
   

 در مورد آزمایش پایلوت  انجام ھمچنینو  کیفیت آبدر مورد پیشین اطالعات  دست آوردن به
سازی سیستم  طراحی و بھینه شایسته جھت ، عملیی مفروض تصفیه واحد پیش از  برداری بھره
 . باشد تصفیه می پیش

 
 
 (Mechanical Pretreatment)  پیش تصفیه مکانیکی  ٨- ١

، SDI جامدات معلق، کدورت، کاھش جھت فیزیکیھایی  روش شامل مکانیکی تصفیه پیش
 ٨- ١ جدولدر . باشد می RO ورودی به موجود در آب و فلزات سنگین، سختی، ھا باکتری
آورده شوند،  ھا تصفیه می ذراتی که با این روشو  مکانیکیھای تصفیه  روش برخی ی از فھرست

دلیل حداقل کردن مقدار  ، به ROحذف این ذرات از آب وارد شده به از  اھش و یاک. شده است
 . ھا، اھمیت دارد گرفتگی در ممبرین گرفتگی و رسوب الی

  

  ھا مربوط ھستند و ذراتی که به این روش ROتصفیه  پیش مکانیکی ھای روش: ٨-١جدول 

  تصفیه مکانیکی پیش  ذرات مربوط
  جامدات معلق، کلوئیدھا، 

 SDIمواد آلی، رنگ، 
  زالل کننده

تا  ٢کدورت، جامدات معلق زیر 
 SDIمیکرون،  ١٠

  فیلتراسیون با بسترھای چندگانه

 ٠.٢۵جامدات معلق زیر 
  میکرون

  وری باال فیلتراسیون با بھره

  فیلترھای کربنی  کربن آلی کل، کلر
  ھنیفیلترھای آ  آھن، منگنز، سولفید ھیدروژن

  گیرھای سدیمی سختی  شده سختی، آھن حل
  UVپرتودھی با اشعه   ھا مواد آلی، میکروب

  ممبرین  ھا، جلبک، رنگ میکروب
 

 

 



 (Clarifiers)  ھا  کننده زالل ٨- ١- ١

 منابع آبموجود در  و رنگ، مواد آلی ھاکلوئید بزرگ،و معلق  حذف مواد جامد برایھا  کننده زاللاز 
 نشینی و ته، شیمیاییھای  از تصفیه  استفادهبا  سازی انعقاد و لخته. شود استفاده می سطحی

 .دستنھ ھا آالینده دستیابی به کاھش برای شده استفادهبتدایی ا سه مرحله ،"ساکن شدن" یا
زالل کننده، از نظر مقدار کدورت و جامدات معلق  زخارج شده انمونه  پساب، کیفیت با این حال

 خوب آوری یک فنزالل سازی . نیست کم به اندازه کافی RO جھت ارسال مستقیم به سیستم 
 معموًال با این حال،. باشد می کدورت و مواد جامد معلقاز  ای بخش عمدهبرای کاھش  ،حذف

و رسیدن به حد ) SDIو ( اھش کدورت برای نرم کردن جریان خروجی زالل کننده، و نیز برای ک
. شود گانه استفاده میچندبا بسترھای  فیلتراسیون، از ROاستانداردھای مربوط به جریان ورودی 

 . را ببینید ٧، بخش  ROھای مربوط به آب ورودی  در مورد ویژگی بیشترجھت اطالعات 

): شوند نیز نامیده می" ھای گرانشی زالل کننده"که  (اصلی برای زالل کننده وجود دارد  طرح سه
و  ،(inclined-plate settlers)کننده با صفحات مایل  نشین ته، (solids-contact)جامدتماس با مواد 

 : دستگاه چنین استھر  استفاده از  یتمز. (sedimentation)رسوبی 

 ین تقاضا برای مواد شیمیایی و باالترین کیفیت برای جریان کمتر: تماس با مواد جامد
  خروجی 

 فضای الزم برای نصب شدن ینکمتر: صفحات مایل 
 معموًال برای  –مورد نرخ شدت جریان ورودی  در نوسانات به یتحساسحداقل : یرسوب

 .شود استفاده می فاضالبخانه  تصفیه

 :ھستند طراحیمشترک در  ھای ویژگیدارای برخی  ھا طرحی این تمام

  روند صعودی(Rise Rate) : بار کل(عبارت است از نرخ شدت جریان  آبروند صعودی 
 ٠.٧۵ بین سازی زاللمقدار  ینبیشتر. جداسازی مساحت سطح تقسیم بر) یھیدرولیک
gpm/ft2  ١.٢۵و gpm/ft2 ھای دارای صفحات  نشین کننده تهدر  به جز ،شود انجام می

ی   کنندهجدا و کنند، میکار  gpm/ft2 ٢.٠مایل، که با روند صعودی باالتری در حدود 
عالمت  Actiflo(کند  کار می gpm/ft2 ١۶با روند صعودی حداقل که  ®Actiflo یچرخش
 ). است Veolia Water North America, Chicago, ILشده برای  ثبت تجاری

 که ) زالل کننده بالفاصله قبل ازیا فقط (کننده است  زالل ازای  منطقه: سریع اختالط منطقه
 . گیرد صورت می انعقاد در آن

 شود سازی انجام می  لخته که در آنکننده است  زالل از ای منطقه: اختالط آھسته منطقه .  
 مواد جامد مستقیمطور  به: دو ھدف دارد آوری کننده چنگک جمع: آوری کننده چنگک جمع 

سرعت زیاد چنگک . نماید کند و ویژگی بستر لجن را کنترل می شده را خارج می نشین ته
تازه ھای  لخته تماس بین مانع از سرعت کم در حالی کهشود  موجب نرم شدن بستر می

بسیاری  توجه داشته باشید که .گردد بستر می و) فشردهمواد جامد معلق ( تشکیل شده
 . ھا با صفحات مایل، این ویژگی را ندارند ندهکن زالل از

 پساب  در نتیجه کیفیت، دکن فراھم میھا را  لخته فیلتر کردنامکان  لجن بستر: لجن بستر
برنامه ، نوع کننده زالل طراحی خاص بستگی به ارتفاع بستر. بخشد خروجی را بھبود می

 . برداری دارد تصفیه شیمیایی استفاده شده و قرارداد بھره



 (Solids-Contact Clarifiers)  با مواد جامد  تماسدر ھای  کننده زالل ٨- ١- ١- ١

) شوند نیز نامیده می" (upflow)جریان رو به باال "که ( مواد جامدھای در تماس با   کننده زالل
   : اند ی تصفیه تشکیل شده معموًال از چھار منطقه

 بھتر انجام شود،  انعقادکند تا عمل  می چرخشلجن  منطقه ر ایند: اختالط سریع منطقه 
 شوند،  نشین می دھند و ته ذرات تشکیل لخته می منطقه ایندر :اختالط آھسته منطقه  
 شود تشکیل می لجن تربسدر این منطفه : نشینی ته منطقه ، 
 شود آب زالل از دستگاه خارج می منطقه ایندر : آبکننده  زالل منطقه . 

. ی طراحی شوندمستطیل یاای  شکل دایره به مکن استم مواد جامدھای در تماس با  کننده زالل
زمان باشد؛  می gpm/ft2 ١.٢۵-٠.٧۵ای در حدود  ھای دایره کننده معموًال روند صعودی برای زالل

، روند صعودی  ®Actifloکننده مستطیلی  زالل در. است تا دو ساعت در حدود یکنیز  اقامت
در این نوع از  شرح داده شد، طور که در باال ھماناست،  بیشترای  صورت قابل مالحظه به

و  تر کوتاه زمان اقامت ®Actifloبرای ، عنوان یک نتیجه به. باالتر است توان عملیاتیھا،  کننده زالل
  .معمولی است ای شکل کننده دایره زالل تر از کوچک طور قابل توجھی بهفضای الزم جھت نصب، 

ھای مربوط به ھر دو  دارای ویژگی  (solids-contact clarifier)مواد جامدھای در تماس با  کننده زالل
ھستند   (Sludge blanket)کننده با پتوی لجن و زالل  (Recirculation)ی چرخشی کننده نوع زالل

ای شکل، حجم زیاد لخته با  کننده چرخشی دایره زالل در یک .)٨- ۴ و ٨- ٣، ٨-٢ھای  شکل(
کننده  در زالل. شود داشته می چرخش از منطقه اختالط آھسته به منطقه اختالط سریع، نگه

ی چرخد تا برا ، شنی بسیار ریز در میان دستگاه می ®Actifloچرخشی مستطیل شکل 
بذر  عنوان یک بهشن  این. اند، سنگینی ایجاد کند ھایی که در مرحله انعقاد تشکیل شده لخته

 مخزن. سازد نشینی سریع لخته فراھم می کند و وزنی برای ته برای تشکیل لخته عمل می
 سرعترا   نشینی لجن و شن ھایی است که عمل ته سازی مجھز به ورقه زاللمربوط به 

،  کننده استفاده شده در زالل ھای (lamella)  در مورد این ورقه بیشتربرای توضیح (بخشد  می
زیادی، با جاری جامد ھای  لخته، لجن یپتوکننده با  یک زالل در، باالخره). را ببینید ٨-١-١- ٢بخش 

  . شوند داشته می شدن آب در میان یک پتوی نرم و جامد، نگه

 Ecodyne Limitedبا احترام به . کننده چرخشی در تماس با مواد جامد زالل :٨-٢شکل 

  



 Veolia Water Northبا احترام به .  ®Actifloکننده چرخشی مستطیل شکل  زالل :٨-٣شکل 
America, Chicago, IL ی آن  شده و نام تجاری ثبت  

  

  

 Siemens Water Technologiesبا احترام به .  ®Spiraconeکننده با پتوی لجن  زالل :٨-۴شکل 
Corp., Warrendale, PA. ی آن شده و نام تجاری ثبت  

  

  

 (Inclined-Plate Clarifiers) ھای دارای صفحات مایل  کننده زالل ٨- ١- ١- ٢

شوند، برای  نیز نامیده می ®Lamellaھای  کننده ھایی که صفحات مایل دارند، که زالل کننده در زالل
یا ( دار  نشینی برای مساحت زمین داده شده، از چندین صفحه شیب حداکثر کردن سطح ته

برای یک عالمت تجاری ثبت شده  Lamella(شود  استفاده می) دار ی شیب گاھی اوقات لوله
Parkson Corporation, Ft. Lauderdale, FL ه با صفحات کنند یک زاللنمودار  ٨-۵شکل ). است

  .دھد نشان میمایل را 



  Parkson Corporationبا احترام به . کننده دارای صفحات مایل زالل: ٨-۵شکل 

  

   : ی تصفیه ھستند ھای با صفحات مایل دارای پنج منطقه کننده زالل

 شود اختالط سریع وارد می ناحیه به منعقد کننده: اختالط سریع مخزن 
 شوند  ھا به این مخزن وارد می لخته کننده: سازی لخته مخزن  
 شوند  نشین می ته آنھابر روی مواد ھایی که  لولهصفحات و یا : نشینی ته منطقه  
  شود  آب زالل از دستگاه خارج میکه  استجایی ): سرریز( خروجیمنطقه  
  شود و از دستگاه  ای است که در آن لجن جمع می منطقه): جریان زیرین( لجنمنطقه

 گردد  خارج می

  .است gpm/ft2 ٢.٠کننده دارای صفحات مایل، در حدود  روند صعودی در زالل

مواد  چگالیی از تابع صفحات شیب. کنند می آوری جمعمواد جامد را " Lamella" و یا صفحات
 چند اینچ از نشینی ته فاصله. گیرند از افق قرار می ˚55معموًال با زاویه تقریبی  ،است جامد

(inch) چند پا تا حداکثر (ft) نشینی  فاصله تهکه ھای معمولی،  کننده زالل بر خالف، متغیر است
در میان  ذرات که چگونه دھد نشان می ٨-۶ شکل. نیز بشود  (ft)تواند چندین پا می آنھادر 

جمع دو  با دنبال کردن حاصل (a)ھا برسند  ورقه به سطحشوند تا  جا می جابه  Lamella صفحات
 صفحات بر رویکه ذرات   و وقتی. (Fg)و نیروی گرانشی  (FI)بردار مربوط به نیروی کشش سیال 

  .)b(لغزند  سمت منطقه لجن می به

 

 

 



 Fgو  ھمرفتیبردار نیروی جریان  FI که در آن ، Lamellaکننده  زالل در یک ذرات حرکت: ٨-۶شکل 
 و پس از آن (a) ندنحرکت می ک Lamella سوی هب ذراتدر ابتدا . باشد می نیروی گرانشی بردار

 .)b( کنند می حرکت لجن منطقه به سوی

  

   :عبارتند ازای شکل متعارف  ھای دایره کننده بندی نسبت به زالل ھای این نوع از ترکیب تمزی
   است  کمترمساحت الزم جھت نصب این سیستم بسیار  – ١
   کنند  میحداقل عملیات حمل لجن را  ،صفحات – ٢
  شود متوقف می ،عملیاتی خیرأت ھر زمان و بدون دراندازی است و  این دستگاه آماده راه – ٣
   باشد وری باال با حداقل چگالی لخته می این دستگاه دارای بھره – ۴
عملکرد خوبی برای آب حاوی کدورت پایین از خود  دادن آب کثیف، این دستگاه با برگشت – ۵

 دھد  نشان می

 

 (Sedimentation Clarifiers) ھای رسوبی  کننده زالل ٨-١-١- ٣

 آنھا. گیرند میقرار استفاده مورد  فاضالب ی ثانویهسازی  ھای رسوبی معموًال برای زالل کننده زالل
   : منطقه برای تصفیه ھستندچھار دارای 

 شود کننده با جریان ورودی مخلوط می منعقددر این ناحیه : ورودی منطقه .  
 کنند رسوب می ذرات منطقه ایندر : نشینی ته منطقه .  
 کنند کننده ھدایت می سرریزھا جریان خروجی را به خارج از زالل: خروجی منطقه .  
 آوری  کنند و برای جداشدن جمع مواد جامد رسوب می منطقه ایندر : لجن منطقه

 . شوند می

کننده رسوبی  زالل در یک. ای یا مستطیل شکل باشند توانند دایره ھای رسوبی می کننده زالل
در . ")محیطیخوراک ("شود  ای شکل، جریان ورودی به مرکز یا محیط دستگاه وارد می دایره

کنترل چرخش در . گردد میآوری  جمع محیط درخروجی ، آب شود می تغذیهدستگاھی از مرکز 
در یک . باشد ، بنابراین امر رایجی نمیدشوار استشود  دستگاھی که از محیط تغذیه می



باشد و  می gpm/ft2 ١در حدود روند صعود  .خطی است جریان مستطیل شکل،دستگاه رسوبی 
 .است تا شش ساعت دو ،زمان اقامت

 

  (Chemical Treatment for Clarifiers) ھا  کننده تصفیه شیمیایی برای زالل ٨-١-١- ۴

کنند تا منفعت و عملکرد واحد  سازی، مواد شیمیایی افزوده می معموًال به عملیات زالل
 توانایی بھبود سازھا برای ھا و لخته کنندهمنعقدطور کلی، از  به. برداری بھبود یابد بھره

ھا برای تعیین مقدار مناسب  تستاز جار . شود کننده استفاده می گذاری ذرات در زالل  رسوب
گرھای کدورت برای نظارت بر عملکرد و  یا نمایش آشکارسازھای جریانو از  مواد شیمیاییتزریق 

برای بھبود عملیات حذف مواد آلی و رنگ در . شود کنترل تزریق مواد شیمیایی استفاده می
کردن آب جبرانی جھت  عفونیضداز کلر برای  ھمچنین. گردد استفاده میاز کلر ، اغلب کننده زالل

 . کنند کننده استفاده می جلوگیری از آلوده شدن زالل

 

 (Coagulation) انعقاد  ٨-١-١-۴- ١

بار الکتریکی منفی ذرات معلق موجود در شود تا  استفاده می کاتیونی ترکیبات از انعقاددر عمل 
یکدیگر  به ذراتسازد تا  این امکان را فراھم می ذرات منفی بارشدن   خنثی. آب خنثی گردد

ی نیز رسوب بیشترتری را ایجاد کرده و با سرعت  تر ذرات بزرگ شوند و ھرچه سریع تر زدیکن
ورودی واحد در  و یای باالدستدر جریان  و بالفاصلهدارد  اختالط سریع به نیاز انعقادعملیات . نمایند

  . دھد سازی، برحسب نوع طراحی، رخ می زالل

شامل غیرآلی ھای  نمک. باشند آلی یترکیباتیا غیرآلی ھایی  نمکد نتوان میھا  کنندهمنعقد
پلیمرھای آلی مورد استفاده . ھستند ، سولفات فریک و کلرید فریک)آلوم(سولفات آلومینیوم 

  - poly معموًالکه ، )کلریدآمونیوم  –دی متیل  - دیالیل(و پلی ھا آمین پلی عبارتند ازبرای انعقاد 
DADMACS پلیمرھای ، )500,000از  کمتر(ی دارند کمتروزن مولکولی  کًالشوند و  نامیده می

  . شدت باردار ھستند که به کاتیونی

 تا  ۶.٠ برابر با pH در آلوم عملکرد . بستگی دارد pHھای غیرآلی به مقدار  کنندهمنعقد عملکرد
ند توان می یآھنھای  کنندهمنعقدکه  ، در حالی)۶برابر با  pH دریک اپتیمم با (باشد  بھینه می ٧.٠
برابر  pH دریک اپتیمم با ( قرار گیرنداستفاده مورد  ،١١.٠تا  ۵.٠ی، بین تر گسترده pH محدودهدر 
  ).٨با 

 ١٠از  کمترکدورت  در. مورد نظر داردآب  کدورت مقدار بستگی به پلیمریھای  منعقدکننده عملکرد
NTU ، در. شود ترجیح داده میآلی /غیرآلی یا ترکیبی از پلیمر غیرآلی پلیمراستفاده از یک 

مورد استفاده قرار  آلی و غیر آلیھای  منعقدکننده ترکیبی ازمعموًال ، NTU ۶٠تا  ١٠کدورت بین 
  .  کند فایت میک تنھایی به پلیمری کنندهمنعقد ، یکNTU ۶٠ بیش ازکدورت  در. گیرند می

، در  ROھا باید دقت شود زیرا جریان باالدستی یک سیستم  در ھنگام استفاده از منعقدکننده
فریک آلوم و استفاده از . کند گذاری بر روی غشاء را پیدا می مجاورت منعقدکننده، قابلیت رسوب



در . شوند موجب تولید گل و الی می ROھای ءغشابر روی آلومینیوم و آھن باشد،  متداول می
تزریق مقدار زیادی ، یی باشدسطح باالدر یا کدورت آب انجام شود ضعیف  pHکنترل ی که شرایط

سختی  بهھیدروکسید آلومینیوم . آلومینیوم شودمنجر به تولید دیر ھنگام رسوب تواند  آلوم میاز 
ھای  سیستمبرداران  بھره. کند میکثیف را  ROھای ءغشاشود و  میاز طریق فیلتراسیون حذف 

RO  ی در ورودی آلوم مستقر ھستند باید از نظر وجود عالئمی در پایین دستبر روی جریان که
که  ھنگامی. گرفتگی، دقت زیادی در نظارت بر عملکرد ممبرین داشته باشند مورد ایجاد الی

ن دھند که مقدار عملکرد اطالعات مربوط به شدت جریان عادی آب تصفیه شده یا افت فشار نشا
ھا باید تمیز شوند    اندازی کاھش پیدا کرده است، ممبرین درصد نسبت به زمان راه ١۵تا  ١٠بین 

  ).را ببینید ١٣-٢-١بخش (

آمیدی با بار  ھای کامپوزیت پلی به ممبرینطبیعی تمایلی  کاتیونی ھای پلیمری منعقدکننده
 . شود گرفتگی غیرقابل برگشت ممبرین می الکتریکی منفی دارند، که این امر موجب الی

دقت  ھای کاتیونی پلیمری به ی منعقدکننده باید بر روی وارد شدن و انتقال بیش از اندازه بنابراین،
 ھمکاریبا  دنتوان می کاتیونی ھای، پلیمرعالوه بر این. نظارت نمود و از آن اجتناب ورزید

گرفتگی  گذاری کمک کنند و باعث شدیدتر شدن الی به رسوب منفیھای دارای بار  رسوبضد
 . شوند ROممبرین 

 

  (Flocculation) سازی  لخته ٨-١-١-۴- ٢

 انعقاد، خالفبر. باشد تر می به ذرات بزرگ آنھاشدن ذرات بدون بار و تبدیل  سازی، انباشته لخته
 و یا واکنش در محفظه معموًالاین کار . سازی نیازی به اختالط سریع وجود ندارد برای انجام لخته

  . افتد کننده اتفاق می در زالل" اختالط آھسته"منطقه 

سازھای مؤثرتری  بسیار باال، لخته مولکولیوزن آمیدھای آنیونی با  آکریل پلیطور کلی،  به
نیز انجام با استفاده از پلیمرھای غیر یونی توانند  ھای موفق می سازی ختهلبرخی از . ھستند

در است،  ٢،٠٠٠،٠٠٠تا  ١،٠٠٠،٠٠٠بین معمولی  ھای آنیونی کننده وزن مولکولی لخته. شوند
، ھا کننده لخته. نیز برسد ٢،٠٠٠،٠٠٠تواند به  ھای غیریونی می کننده وزن مولکولی لختهکه  حالی

گرفتگی بر روی  ، باعث تولید سطح یکسانی از الیآنھانی یا غیریونی علت طبیعت آنیو به
ھای  که در مورد منعقدکننده شوند، اتفاقی  آمیدی با بار منفی نمی ھای کامپوزیت پلی ممبرین

کننده باعث ایجاد  تواند با پلیمر لخته می آنھادھد، اما وارد شدن بیش از حد  می  کاتیونی رخ
موقع کارھای مربوطه، برطرف  انجام بهبا ھا شود که معموًال نیز  رینرسوب آلی بر روی ممب

 . گردد می

 

 (Chlorine) کلر  ٨-١-١-۴- ٣

شود تا مواد آلی را اکسید کند، حذف رنگ در  کننده افزوده می زالل یباالدستجریان  به کلر معموًال
. ی کنترل نمایددست پایین تجھیزاتکننده و  کننده را بھبود بخشد، و رشد میکروبی را در زالل زالل
. کند صورت بھینه عمل می به حذف رنگ برای ۵.۵تا  ۴.۵بین  pHدر  آلوموارد شدن  ھمراه با کلر



ناپذیری یک  طور برگشت به تواند می رنگباشد، چون  مھم می ROتصفیه  این امر برای پیش
تر در مورد استفاده از  برای اطالعات مفصل(گرفتگی کند  آمیدی را دچار الی ممبرین کامپوزیت پلی

 ). را ببینید ٨-٢-١- ١، بخش ROتصفیه  کلر در پیش

 (Multimedia Pressure Filters)  الیهرھای تحت فشار با بسترھای چندفیلت ٨- ١- ٢

که با (با بسترھای چندالیه برای کاھش کدورت و کلوئیدھای موجود در آب  تحت فشارفیلترھای 
SDI ١٠تر از تقریبًا  کوچک ذرات دنتوان می ھااین فیلتر. اند طراحی شده  )شوند گیری می اندازه 

 گاھی اوقات ،اضافه شود فیلترورودی  به جریانکننده منعقدیک  اگر. کنندحذف را  میکرون
در فیلترھای  حذفمعموًال بازدھی عملیات . تواند برسد نیز می میکرون ٢تا  ١ به ذراتی  اندازه

. باشد میکرون می ١۵تا  ١٠ی بین  با اندازه ذرات٪ از ۵٠در حدود تحت فشار با بستر چند الیه، 
، NTU ١٠ از بیشتر کدورت در. باشد NTU ١٠باید در حدود  RO تصفیه پیشآب ورودی برای  کدورت

شود تا در مدت زمان معقول جھت  ھا باید زیادتر  فیلترتعداد دفعات شستشوی معکوس در این 
  . انجام کار، کیفیت آب خروجی ثابت بماند

، از باال به پایین، آنتراسیت، فیلترھای تحت فشار با بسترھای چندالیهھا در  ترتیب قرار گرفتن الیه
الیه را نشان چند یک فیلتر از یسطح مقطع ٨-٧ شکل. باشد می) نوعی سنگ(شن و گارنت 

ھا وجود  مرز مشخصی بین این الیه. است درشت نتراسیتآ از تر کممتراریز  گارنت. دھد می
در  .وجود دارد یبعدسمت الیه به  درشتو  چگالماده  از یکآھسته و تدریجی انتقال  یکندارد؛ 

 تله توسط ذراتپس از آن، . شوند ھا جمع می ذرات در سطح مشترک بین الیه، غیر این صورت
 د،نشو میحذف  آنتراسیتتوسط الیه  در باال تر بزرگ ذرات. گردند میحذف  یلترفاز طریق  ،فیزیکی

ھای چند  فیلتر. گردند میحذف  شن و گارنتعبور از میان الیه پس از  تر کوچک ذرات که در حالی
کنند زیرا گارنت  ارائه می )و ماسهآنتراسیت (ی نسبت به فیلترھای دوالیه بھتر فیلتراسیون ،الیه

  . ماھیت نسبتًا ریزتری دارد

 

ریز، که معموًال و درشت، متوسط ھای  الیه ھمراه با نمایشالیه چند  فشارتحت  فیلتر: ٨-٧شکل 
  .ترتیب آنتراسیت، شن و گارنت ھستند به

  



مقدار . بستر باشداز  gpm/ft2  ۵حدود در  باید،  RO پیش تصفیه برای سرویس جریانشدت  نرخ
 بارگذاریسطح  در فوت مربع ،معلق اتجامداز  پوند ٠.۴۵ تقریبًا کردن با فیلتر توان را می توان
 .باشد درجه فارنھایت ۶٠ در gpm/ft2  ١۵ بایدشدت شستشوی معکوس  نرخ. تخمین زد ،فیلتر

منبسط شود، باید از اندازه کافی  که بستر به ی دارند، برای اینکمترھایی که دمای  در مورد آب
که شستشوی  برای این. ی برای تکمیل شستشوی معکوس استفاده کردبیشتری آنھاشدت جری

برای انجام . منبسط گردد ٪۵٠ تا ٣٠خوبی انجام شود، بستر باید بین  معکوس بستر به
 یکاستفاده از از  ،پیشنھاد دیگر. شستشوی معکوس باید از آب خام و فیلتر نشده استفاده کرد

برخی . کند عنوان منبعی برای آب شستشوی معکوس عمل می آب فیلتر شده است که به مخزن
، از این آب برای شستشوی معکوس  ROبرداران برای بازیابی آب دفع شده از سیستم  بھره از

آب دفع شده توسط  استفاده از، یجهبھترین نتگرفتن برای  با این حال،. کنند فیلترھا استفاده می
که ھا کاربرد در برخی از .شود الیه توصیه نمیفیلتر چند  شستشوی معکوس برای  ROسیستم 

گردد که در حین انجام شستشوی معکوس از  شود، توصیه می میاستفاده ی زیاد  از منعقدکننده
شوند و به آزاد شدن  داخل بستر وارد می ھای ھوا به در این روش حباب. ھوا نیز استفاده شود

  . کنند ت سمج، از بستر کمک میبرخی از جامدا

طور  به آنھاکه است زمانی  فیلترھای تحت فشار با بسترھای چندالیهبرداری از  بھترین حالت بھره
جز  تمامی فیلترھا به ،باشدالزم  فیلتراستفاده از چند  اگر. مورد استفاده قرار گیرند مداوم

گیرند، در این حالت  که در وضعیت شستشوی معکوس ھستند، مورد استفاده قرار می ھنگامی
وقتی یک . باشد دھی می فقط یک فیلتر برای انجام شستشوی معکوس خارج از خط سرویس

سیستم در وضعیت شستشوی معکوس قرار دارد، بقیه فیلترھا در حال سرویس ھستند و آب 
  (flux)شاراز  gpm/ft2 ۵ بهدستیابی برای . کنند را با سرعت جریان کامل تصفیه میورودی 
چنان باشد که وقتی باید  فیلتر قطر متوسط،دھی  سرویس جریاننرخ شدت  عنوان به طراحی

 ھنگام، و در بوده gpm/ft2 ۵ از کمتر اندکی شاردھی ھستند،  تمام فیلترھا در حالت سرویس
 بایدو در حال سرویس  مانده باقی ھایفیلترعبوری از میان  شار، فیلتریک  شستشوی معکوس

  .باشد gpm/ft2 ٧.۵تقریبًا از  کمتر

در . قرار بگیرند یا افقی صورت عمودی به دنمی توان فیلترھای تحت فشار با بسترھای چندالیه
 فیلتریک مربوط به  ٨-٨ شکل که در حالیداده شده است نشان  عمودی یک فیلتر ٨-٧ شکل
 " مخزن" چند به داخل از افقیالیه فیلترھای چند . باشد میالیه چند  افقی با بستر فشارتحت 

 زمان که ھنگامی .کند عمل میمجزا  فیلتر عنوان یک به ھر مخزن. شوند تقسیم می محفظه یا
مورد نیاز  آب ،دیگر مخازن ازی خروجی آنھاجری ،مخازن فرا رسد یکی از شستشوی معکوس 

 فیلتر است کهاین  افقی فیلترھای انتخاب کلید. دنکن فراھم می ی معکوس راشستشوجھت 
نرخ شدت جریان خروجی ( وری بھرهمقدار  آنچنانکهداشته باشد  داخلیمخزن  به اندازه کافی باید

بتواند ثابت باقی ) الزم برای شستشوی معکوس یک مخزن جریانعالوه نرخ شدت  بهمورد نیاز 
 یک فیلتر طراحی با توجه به. است شستشوی معکوسحالت  درمخزن  یک که حتی زمانیبماند، 
 آببه  کلجریان  این و بخشی ازشوند  میترکیب با ھم  مخازنھمه  ازجریان خروجی  افقی،

ی آنھابا نرخ شدت جری افقی فیلترھای .شود میتبدیل  مخزن برای یکشستشوی معکوس 
از  کمتر افقی فیلترھایکه مساحت مورد نیاز برای  در حالی، گیرند باالتری مورد استفاده قرار می

  . استیکسان  توان عملیاتیبا عمودی  فیلترھای



با احترام به . مخزن داخلی ۴ھای تحت فشار افقی با بسترھای چندالیه و فیلتر  :٨-٨شکل 
Siemens Water Technologies Corp.  

 

سازی  اگر منبع تغذیه آب، آبی نسبتًا تمیز مانند آب قابل شرب شھری یا آب حاصل از واحد زالل
 فیلترھای تحت فشار با بسترھای چندالیه آنگاهھای سطحی باشد،  برای آب رودخانه یا دیگر آب

  .گیرندیک واحد تصفیه مستقل مورد استفاده قرار  عنوان د بهنتوان می

معموًال (ھمراه کمک فیلترھا  بهد نتوان می فیلترھای تحت فشار با بسترھای چندالیه
در اصل، . بستر افزایش یابدراندمان حذف قرار گیرند تا مورد استفاده ) پلیمریھای  منعقدکننده

که دور ھم جمع شوند دھد  اجازه می آنھاکند و به  ایجاد می" پل"منعقدکننده مابین ذرات 
که عملیات حذف کدورت بھینه شود،  برای این. گردندفیلتر حذف بستر توسط تر  راحت آنچنانکه

خیلی کم ھا به مقدار خیلی زیاد یا کمک فیلتراگر از . تزریق نمودبھینه باید کمک فیلتر را با مقدار 
نشان داده شده  ٨- ٩طور که در شکل  ، ھمانکند پیدا میعملکرد کاھش استفاده شود، مقدار 

ھای  که برای منعقدکننده، آید دست می بهطور تجربی  بهمقدار تزریق بھینه در ھر مورد . است
 ppm ٢.٠تا  ٠.٢۵آلی بین /ھای آلی و غیرآلی و برای مخلوط ppm ١٠تا  ٣غیرآلی تقریبًا بین 

  . باشد می

 

 

 

 

 

 

  



اگر . رت جریان خروجی از یک فیلتر تحت فشار چندالیهتأثیر تزریق کمک فیلتر بر کدو: ٨- ٩شکل 
در گردد و  وارد شود بار الکتریکی منفی ذرات خنثی نمی خیلی کممقدار  منعقدکننده کاتیونی به

مقدار خیلی زیاد وارد  اگر منعقدکننده کاتیونی به. شود کم نمی اندازه کافی به کدورتمقدار نتیجه 
الکتریکی اتفاق  دفع و در نتیجهتبدیل شده  مثبت به منفی از ذرات اطرافشود بار الکتریکی 

  .شود جریان خروجی زیادتر می کدورتافتد و مقدار  می

  

 

 (High-Efficiency Filters) وری باال  فیلترھای با بھره ٨-١- ٣

منظور حذف کدورت و  به ی ھستند که فیلترھای تحت فشار، ) HEF(باال وری  بھرهبا  ھایفیلتر
SDI  تا غلظت  شود، میکننده استفاده  ھای خنک برجبرای  آنھادر اصل از . اند طراحی شدهدر آب

توزیع اندازه ذرات آب ای از  نمونه ٨-٢جدول در . ھا کاھش یابد جامدات معلق در این سیستم
درصد  ٩٨شود، نزدیک به  جدول دیده میاین طور که در  ھمان. نشان داده شده استکننده  خنک

میکرون  ۵تر از  ذرات کوچککل ٪ از ٩٩از  بیشترمیکرون ھستند و  ٠.۵تر از  ذرات کوچکاز 
میکرونی، فقط در  ١۵تا  ١٠الیه در مورد ذرات ھای چند فیلتربازدھی به یاد آورید که . دنباش می

را میکرون  ٠.٢۵ یکوچک به٪ از ذرات ۵٠د نتوان می HEF فیلترھای در مقایسه،. بود٪ ۵٠حدود 
  . کنندحذف 

  کننده توزیع اندازه ذرات آب خنکای از  نمونه: ٨-٢جدول 
  )میکرون(اندازه   تعداد ذرات

درصد تراکم برای تمام 
  ذرات

درصد ذرات در این 
    لیتر میلی ١٠٠در   اندازه

97.7  97.7  30,277,895 0.5 - < 1.0  
99.7  2.0  614,664  1.0 - < 5.0  
99.9  0.2  72,178  5.0 - < 10  
100.0  0.1  21,561  10 - < 15  
100.0  0.0  8,186  15 - < 20  
100.0  0.0  5,765  > 20 
  مجموع  31,000,249  100.0  100.0



و طرح گردابی  (top-over-bottom) پایینبه  باالطرح  ،وجود دارد HEF اصلی برای طرح دو
(vortex) .ھای  ھر یک از طرح  سطح مقطع ٨-١١ و ٨-١٠ھای  در شکلHEF  نشان داده شده

  . است

  وری زیاد با طرح باال به پایین فیلتر با بھره: ٨-١٠شکل 

  

 
 

  وری زیاد با طرح گردابی فیلتر با بھره:٨-١١شکل 

  

 

ی سطح بستر باالدر آب خام شود تا  استفاده میاز نیروی گریز از مرکز  یگرداب ھایفیلتردر 
. شوند میجداره مخزن فیلتر جمع روی بر بزرگ معلق  اتجامد. بچرخد و جریان متقاطع ایجاد گردد



در  . شوند کنند و توسط این بستر فیلتر می بر روی بستر شن ریز سقوط میتر  کوچک اتجامد
شستشوی باید عملیات رسد، ب psig ١۵تقریبًا به که افت فشار  ھنگامیفیلترھای گردابی 

  . انجام شود معکوس

برداری قرار  مورد بھره gpm/ft2 ٢٠تا  ١۵ی باال، معموًال آنھایفیلترھای گردابی با نرخ شدت جر
است و برای  gpm/ft2  ۵تا  ٢.۵نرخ شدت جریان در شستشوی معکوس در حدود . گیرند می

  . باشد دقیقه زمان الزم می ٨تا  ۴انجام شستشوی معکوس فقط به 

عالمت تجاری  - "®Vortisand"فیلترھای (  ,.Sonitec, Incی عرضه شده توسط گرداب ھایفیلتر
شستشوی سیستم مجھز به ) است Sonitec, Inc., Holyoke, MAثبت شده توسط شرکت 

گرفتگی  دھد تا الی مرتبه شستشوی معکوس انجام می ٨تا  ٣این سیستم . ھستندشیمیایی 
از  در فصل بھار معموًال. شودبستر فیلتر کاھش یابد و مقدار کارایی فیلتراسیون حفظ 

و  شوند که بستر فیلتر با گل ھا موجب می زیرا سیالبد کنن استفاده می  (dispersant) کننده شپخ
و پاییز باید از کلر استفاده کرد تا رسوب بیولوژیکی کاھش در فصل تابستان . الی مسدود گردد

  . یابد

نند تا عمل ک از نوع باال به پایین، جریان مماسی بر روی سطح بستر را تقویت می HEFفیلترھای 
 نتیجه درشود،  میوارد فیلتر صورت مماس بر سطح بستر  بهآب خام . فیلتراسیون مؤثرتر باشد

گردد و جامدات معلق نیز از روی سطح بستر  روی بستر آشفته شده و نیروی مماسی ایجاد می
موجود در بستر فیلتر شن که مقداری از شود  باعث می ھمچنیننیروی مماسی . شوند تمیز می

جامداتی که از روی . نظر آید به "کوھان شتر"در نزدیکی قسمت ورودی فیلتر جمع گردد و مانند 
درست در زیر شوند، زیرا این منطقه، که  اند پشت این کوھان جمع می سطح فیلتر جارو شده

در این ناحیه به مواد جامد . ای است که تالطم کمی دارد منطقه ،قرار دارد ورودی فیلتربخش 
ای از بستر که دارای  طرف ناحیه قسمت کوھانی شکل بهزمانی که دھند تا  شدن ادامه می جمع

فیلتر بستر  ی سمت آشفتهزیادتری در  اتجامدکه  چنان ھم. آشفتگی زیاد است کشیده شود
 psig ١٨به تقریبًا ھنگامی که افت فشار . یابد افزایش میدر فیلتر نیز ، افت فشار شوند میجمع 

باید ھا یلترتوجه داشته باشید که ف. برسد، فیلترھا باید تحت شستشوی معکوس قرار گیرند
  . گرفتگی بستر جلوگیری گردد شوند تا از الیحداقل یک بار در روز شستشوی معکوس 

HEF١۵ – ١٠ی باالتر ، مانند آنھاھای باال به پایین با نرخ شدت جری gpm/ft2 کار گرفته  ، به
بوده و زمان تقریبی ھر  gpm/ft2 ١٠نرخ شدت جریان شستشوی معکوس در حدود . شوند می

  . باشد میدقیقه  ١۵شستشوی معکوس 

فیلترھای تحت فشار با بسترھای چندالیه و عملکرد و یا  متغیرھای مربوط به ٨-٣جدول در 
HEF توان باالتر . اند شدهمقایسه ھاHEF ز جھت نصب در شدن سطح مورد نیا کمترھا موجب

مورد بودن شدت جریان  کمتر، ھمچنین. گردد قیاس با فیلترھایی که بسترھای چندالیه دارند، می
تر  دور ریز و کوچکآب شدن  کمترمنجر به ھا، HEFجھت انجام شستشوی معکوس برای نیاز 

  . شود شدن اجزای شستشوی معکوس در این فیلترھا می

  



با  (multimedia filter)فیلترھایی که بسترھای چندالیه دارندمقایسه عملکرد در : ٨-٣جدول 
  .باشند می (high-efficiency)فیلترھایی که دارای بازدھی باال 

HEF  MMF پارامتر  
 gpm/ft2شدت جریان سرویس،   ۵  15 – 10

 psigحداکثر اختالف فشار،  25 – 15  18
NA  0.45   ،ظرفیتlb/ft3 

 NTUکدورت جریان ورودی،   30 - *10  200 – 1
 gpm/ft2نرخ شدت جریان شستشوی معکوس،   ١۵  10
  مدت زمان ھر شستشوی معکوس، دقیقه 60 - 30  5

  

  ROتصفیه  حداکثر کدورت برای پیش *

N/A  =باشد موجود نمی  

نسبت این فیلترھا . باشد بسیار مفید می ROتصفیه  پیشراندمان باال در  ھای بافیلتراستفاده از 
 آنھاترین  ھایی ھستند، که مھم فیلترھای معمولی که بسترھای چندالیه دارند، دارای مزیت به

 ٠.۴۵تر از  میکرون در فیلترھای باال به پایین، و کوچک ٠.٢۵تر از  تواند قابلیت حذف ذرات کوچک می
 .میکرون در فیلترھای گردابی باشد

 

  (Carbon Filters)ھا کربنفیلتر  ٨-١- ۴

. شود استفاده می RO خوراک آب درموجود  آلی مواد غلظت کاھش برای فعال کربن ھایفیلتراز 
قرار  استفادهنیز مورد  RO خوراکآب  از آزاد کلر مانند ،آنھااکسید حذف برای ھافیلتر این
  . گیرند می

 سنگ ذغال ، (bituminous)بیتومنوس سنگ ذغال مانند طبیعی مواد از فعال کربن
 دست بهو چند چیز دیگر  نارگیل ی پوسته و ،آنھااستخو ھا، میوهی  ھسته چوب، ، (lignite)ای قھوه
را با  آن سپسسوزانند،  می کمی با اکسیژن محیط دررا  خام موادبرای تولید ذغال، این . آید می

 بیتومنوس کربن صنعتی از یھاکاربرد اکثردر . کنند می فعال اکسیژن یا و کربن اکسید دی بخار،
تر  و چگالی زیاد بیشترتر، سطح  چون کربن بیتومنوس دارای منافذ کوچک. شود می استفاده

 ٣تواند به  کربن می ھمچنین. باشد، ظرفیت باالتری برای کلر دارد نسبت به دیگر اشکال کربن می
 CB( (extruded( )قالبی(اکسترود  ھای بلوک ،)PAC( ی شکلپودر: شکل وجود داشته باشد

block) ، یگرانول و )GAC( . از  صنعتی یھاکاربرد اکثردرGAC کنند، چون در بین این  استفاده می
 استفاده موردتواند  می کربن از نوع اینین قیمت بوده و کمترسه نوع از بسترھای کربنی، دارای 

  . گیرد قرار مجدد

 ۵٠٠ از بیشتر یسطح تواند می کربن گرم یک. دنشو می زیادشان توصیف سطحبا  ھا کربن ھمه
m2 ١۵٠٠ سطح ،داشته باشد m2  مدت در کلر و آلی مواد کاھش برای. است یافتنی دستنیز 

  . باشد داشتن سطح زیاد ضروری می ،معقول زمان



 حذف احیاء،/اکسیداسیون واکنش توسط ،فعال کربن از استفاده با آنھااکسید دیگر و کلر
 اسیدبا تشکیل  کلر. یابد کاھش کلرمقدار  که تا زمانیکند  را اکسید می کربن ،کلر. شوند می

  .شود تمام می ٨-١ معادله بر طبق ھیدروکلریک

)٨-١(             Cl2 + H2O + C* ⇨ 2HCl + C*O   

  : که

C*  =کربن  

C*O  =کربن اکسید شده  

ی آنھاکلر در جری  غلظت. شود ای انجام می لحظه طور واقعًا به ٨-١ معادله دربیان شده  واکنش
 کیفیت،  ROی دست پایینورود به جریان  برای که است ppm ٠.٠۵ از کمترخروجی معموًال 

  . باشد می یمناسب

 بسیار واکنش زمان اما ،قرار گیرد استفاده آمین موردکلر حذف برای دتوان می نیز فعال کربن
دقیقه در بستری که  ٣٠در حدود  و جدید بستر یک دردقیقه  ١٠تا  ۵ حدوددر  ،تر است طوالنی

  : شود ای انجام می دو مرحله فرآینداین واکنش با کلرآمین در یک . قرار دارد تعادلنزدیک به شرایط 

  

)٨-٢ (          NH2Cl + H2O + C* ⇨NH3 + HCl + C*O  

)٨-٣(     2NH2Cl + C*O ⇨ N2 + 2HCl + H2O + C*  

 باقی آمونیاکمقداری  ،کربنبا  فیلتراسیوناز طریق  ،کلرآمین حذفدر  که باشید داشته توجه
ھای  ممبرین توسط ،گازیک  عنوان به آمونیاک کهآورید  یاد را به ٣-٢ جدول ،٣ فصل. ماند می
ی  باشد تا شکل یونیزه شده ٧.٨تقریبًا  از کمتر باید محلول pH. شود دفع نمیRO ی آمید پلی

 آمونیاک گاز این، بر عالوه. دفع گردد ROتوسط ممبرین  خوبی به ووجود آید  به) مآمونی( مونیاکآ
شده از طریق ممبرین  شود در نتیجه مقدار دفع جامدات حل می RO غشایشدن  متورمباعث 
  .ببینید را ٨-٢- ١-١ھا بخش  در مورد کلرآمین بیشتربرای توضیحات . یابد می کاھش

 جذب فرآیندیک  ،)شود می گیری اندازه TOC یا و کل آلی کربن توسط معموًالکه ( آلی مواد حذف
ی شرایط است، (oleophilic)و ھم چرب  (hydrophobic)گریز  ھم آب فعال کربن سطح. باشد می
 آلی ماھیت ،pH دما، از تابعی آلیبرای مواد  ظرفیت. باشد مطلوب می TOC خوب حذف برایکه 

 طور به حال، این با. باشد نمی پذیر امکان دقیق ظرفیت بینی پیش که طوری بهاست،  غلظت و
  .شود می حذف یکربن فیلتر یکتوسط  TOC از درصد ٨٠ تا ٢۵ معمول

ھای  ترتیب برای مولکول ، بهکربن ظرفیت تعیینبرای  (molasses)و مالس   (iodine)از اعداد یدی
را ) آنگستروم ٢٠ تا ٠(ی، مقدار کربن با منافذ ریز ید عدد. شود میکرو و ماکرو استفاده می

ی معمولی برای  محدوده. است  m2/g ١١٠٠تا  ٩٠٠با  معادلاین عدد تقریبًا . کند گیری می اندازه
برای  بیشتری ظرفیت  دھنده زیاد بودن این عدد نشان. است mg/g ١٢٠٠تا  ۵٠٠عدد یدی 



را ) آنگستروم ٢٠تر از  بزرگ(، مقدار کربن با منافذ بزرگ مالس عدد. باشد می کوچکھای  مولکول
تر  ھرچه این عدد بزرگ ،است ۶٠٠ تا ٩۵ مالس عدد برای یمعمول ی محدوده. کند گیری می اندازه

 که باشید داشته توجه. باشد می بزرگ ھای مولکول برای باالتر جذب ظرفیتی  دھنده باشد نشان
  . است شمالی آمریکای مالس عدد عکس یی،اروپا مالس عدد

 ھا کربن فیلتر واقع، در. اند ھا طراحی نشده برای حذف جامدات معلق یا باکتری ھا کربن فیلتر
 موادشدن  فراھمبستر، باعث  طریق ازحذف شده  آلیزیرا مواد  ،شوند می ھا باکتری رشد باعث
 اسمز از قبل ،تصفیه پیش در کربن از استفاده ھنگام درپس باید . شود می ھا میکروب برای مغذی

ی نرم  ماده این. آید ریز و نرم دائمًا از بستر بیرون می کربن. جانب احتیاط را رعایت نمود معکوس
شده و باعث  RO سیستموارد  تواند می پسس ،آلوده شود ھا باکتری توسط است ممکن

 یا داغ آباز طریق ضدعفونی کردن با  ،کربنبرای  ای دورهسرویس . ھا گردد گرفتگی ممبرین الی
 استفاده که باشید داشته توجه. ھای موجود در بستر از بین بروند باشد تا باکتری ضروری می بخار

دھی به واحد کربنی را،  ، نیاز به سرویساکسیدان حذفبرای  مکانیزم یک عنوان به کربن از
  . دھد و کاھش نیز نمی دبر جھت رسوب بیولوژیکی، از بین نمی به

ید شرایط زیر را داشته باشد تا اطمینان حاصل گردد که فیلتر ھا با کربن فیلترآب وارد شده به 
  : دارای عملکردی بھینه است

  ۵ <کدورت NTU  
  ١٠ <کلر آزاد ppm  
 TOC > ۵ ppm 

مورد  ROتصفیه آب ورودی به  که برای پیش ھا، زمانی کربن فیلتر برایسرویس  جریانشدت  نرخ
  :باشد می زیر شرح بهگیرند،  استفاده قرار می

  حذفTOC  :١ gpm/ft3  
  قبل از ( حذف کلرRO : (gpm/ft3 2 

 ممکن که یمعلق اتدماج تمیز نمود تا معکوس شستشوی را با فیلترھابعضی اوقات باید این 
باعث برطرف  معکوس شستشوی. شده باشند، برطرف گردند انباشته بستر سطح روی بر است

 با را خود کربن، سیساتأتتعدادی از  چه اگر. شود نمی کربن منافذ در شده جذب موادشدن 
 اکثراما در  ،کنند بازسازی می دیگر ھای روش یا و حالل، با استخراج بخار، حرارت، از استفاده

معمولی کربن استفاده " طول عمر. "نمایند موارد دیده شده است که کربن کارکرده را تعویض می
تا  ١٢معمولی بین " طول عمر"در مورد حذف کلر، . است ماه ١٢تا  ۶بین  TOCشده برای حذف 

  . باشد ماه می ١٨

 این با. است ROورودی به  آب از کلرحذف  برای استاندارد روش یک یکربن ھایفیلتراستفاده از 
 ROکه ورودی اصلی به  کربن، فیلتری دست پاییندر جریان  میکروبی رسوبدلیل ایجاد  به حال،

 .گردد استفاده می TOCشود، از آن فقط برای کاھش  محسوب می

 



  (Iron Filters)  فیلترھای آھن  ٨-١- ۵

 یا اکسیژن حضور در که استمحلول  ھیدروژن سولفید و منگنز آھن، حاویھا  بسیاری از چاه آب
 آنھای  ھمهکه  ،شوند نامحلول می گوگردعنصر  و ھیدروکسیدھا بهشده و تبدیل  اکسید کلر

 قابل غیر گرفتگی این الی گوگرد، عنصر مورد در(کنند  گرفتگی می را دچار الی ROھای  ممبرین
استفاده  فلزاتاکسید  کردن فیلتر و کردن اکسید برای منگنز اکسید دیاز بستر ). است برگشت

 اوقات گاھیکه (  BIRM® مانند ھای دیگر جایگزین و منگنز سبز شن خاص، طور به. کنند می
 منگنز اکسید دیبستری ھستند که  نوع سه ،Filox و) شود می نامیده آھن بھتربستر حذف 

 گیرند مورد استفاده قرار می آنھا مانند و منگنز آھن، کردن فیلتر و کردن اکسیددارند و برای 
)BIRM ثبت شده  تجاری عالمتClack Corporation, Windsor, Wisconsin ٨-۴ جدولدر ). است 

 ،داده شده است نشان جدولدر این  که طور ھمان. اند شده مقایسهبستر  سه این خصوصیات
Filox  طول عمر محتمل را در بین این  ترین طوالنیبوده و  منگنز اکسید دیین مقدار بیشتردارای

 منگنز سبزشن  و Filox، ®BIRM بسترھای  دیگر خواص ٨- ۵ جدولدر . باشد سه بستر دارا می
 . شده است مقایسه

 

  BIRM  ،Filox® خصوصیات شن سبز منگنز، :٨-۴جدول 

Filox  شن سبز منگنز  BIRM®  پارامتر  

  برای آھن ۶.۵ 6.8 <  9.0 – 5.0
 pH  برای منگنز 9 - 8

Ok   Ok  سولفید ھیدروژن  ناسازگار  
NA  < 4 NTU  < 10 NTU  کدورت  

6  5  4  
نرخ شدت جریان 
  سرویس،
gpm/ft2 

 inchعمق بستر،   36 - 30  24  20

12 - 15  12 - 13  12  
نرخ شدت جریان 
  شستشوی معکوس،
gpm/ft2 

NA  15  20 - 30  
مدت زمان 
  شستشوی معکوس،
  دقیقه

7500 
 طول عمر نسبی  1  50  )نامعلوم(

  

NA  =موجود نیست  

 

 



 Filox، شن سبز منگنز،  ®BIRMھای  دیگر ویژگی: ٨-۵جدول 

Filox  شن سبز منگنز  BIRM®  مشخصات  
 )٪(اکسید منگنز  دی 0.01 > 0.5  85 – 75

Filox ore  
Glauconite  

ن و آھبدار آسیلیکات (
 )پتاسیم غیر خالص

  جنس  

  رنگ  سیاه  سیاه  سیاه –خاکستری 
 شکل    گرانول  گرانول

 (mesh)اندازه غربال   ٩×  ٣۵  ١٨×  ۶٠  ١٢×  ۴٠
 lb/ft3چگالی،  50 – 44  ٨۵  ١١۴

 (ppm)خروجی     ٪ کاھش٩٨یا  ٠.١  ٠.٠۵
 TDS (ppm)حد     ٨۵٠ 1100 <

  ppmظرفیت       
 )دار جز موارد عالمت  به(

27 ppm  550* 10 ppm   آھن 
11 ppm  400*  5 ppm   منگنز 

17 ppm  175*  0 ppm    سولفید
 ھیدروژن

 

 (grains)گرین  * *

  (Manganese Greensand Filters)  فیلترھای حاوی شن سبز منگنز دار  ٨-١-۵- ١

یک  دارمنگنز سبزشن . ه استدش استفاده متحده ایاالت در دارمنگنز، از شن سبز ١٩٢٠از سال 
 آناز  ،دوم جھانی جنگ از پس. است grains/ft3 ٣٠٠٠ ًاحدود تعویض ظرفیت با طبیعی زئولیت

ای  ھای ژله گیری و نیز ساخت و توسعه رزین ای در مواردی از قبیل سختی گسترده طور به
 مشتقی از وشناسند  می نیوجرسی سبزرا تحت عنوان شن  آن معموًال. مصنوعی استفاده شد

glauconite )باشد می) دریایی منشاء با آھن زئولیت سیلیکات پتاسیم .glauconite شده تثبیت ،
 اصیتخبرای مواد،  پوشش این. شود می داده پوشش ،مختلفھای  در ظرفیت منگنز اکسید با

 . کند ایجاد می ایشیاکس

مند نیاز، ھیدروژن سولفیت و منگنز، آھن، حذف و اکسیداسیون به کمک برای دارمنگنز سبزشن 
 حذف ،کننده اکسید عنوان به کلر از استفاده با دتوان می آھن. است ھا اکسیدکننده از استفاده

 به نیاز ،کافی قدر  بهدار، جھت اکسید کردن فلز منگنز سبز شن طریق از منگنز حذف. گردد
 . دارد پتاسیم پرمنگنات از استفاده

 طور به تواند می احیا. احیا شدن دارد به نیاز نتیجه در وشود  خسته تواند میدار منگنز سبزشن 
با  را آھناز  ppm  ١توان  می منگنز، وجود بدون مستمر احیای برای. انجام شود متناوب یا ستمرم
١ ppm ١ حدود درمورد نیاز  پتاسیم پرمنگنات منگنز، و آھن حذف برای. کلر حذف نمود ppm  برای

برای اکسیداسیون بھینه ( باشد می منگنز ppm ١برای ھر  ppm ٢عالوه  به ،آھن ppm ١ھر 



برای احیای متناوب، مقدار تزریق پرمنگنات پتاسیم باید  ).باشد ٧.۵تقریبًا  از بیشتر باید pHمنگنز، 
  . اونس در ھر فوت مکعب از بستر باشد ٢تا  ١.۵بین 

، ھر آھن ppm ٠.١ یا و) حذف درصد ٩٨( ورودی غلظت از٪ ٢ به منگنز و آھنھای خروجی  غلظت
 . گردند تر بودند، محدود می کدام که بزرگ

گیرند تا  قرار می معکوس شستشوی ای تحت دوره صورت بهدار منگنز سبز شن ھای حاویفیلتر
گرین آھن  ٧٠٠، و یا در بارگیری  psig ١٠ افت فشار برابر با در. شده برطرف گردند فلزات رسوب

باید  معکوس شستشوی حذف شده در فوت مربع از سطح مخزن، ھر کدام که زودتر شروع شد،
 ). را ببینید ٨-۵ جدولبرای ظرفیت شن سبز منگنزدار، (آغاز گردد 

 حال، این با. دار تصفیه شودمنگنز سبز شناستفاده از  با دتوان میکم   غلظتبا  ھیدروژن سولفید
مواقع،  از برخی در. شود دچار افت می ھیدروژن سولفید غلظت با متناسب یسرعتبا  سبز شن

 . تعویض گردد سبز شنعلت کاھش کارایی الزم است که  به

کدورت باالیی داشته باشند، برای حذف جامدات باید الیه فوقانی  است ممکن که ھایی آببرای 
 که کند می تضمین وکند  محافظت می سبز شنالیه از  این. فیلتر را از آنتراسیت در نظر بگیرید

استفاده از یک . آزاد و پاک بماند ،فلزاتفیلتر کردن  و اکسیداسیونبرای انجام عمل  سبز شن
 .شود می توصیه آنتراسیتاینچی از  ١٨تا  ١۵الیه 

 از. است شده تجربهمدت آن  طوالنییا  و گاه به گاه کمبود ،دار منگنز سبز شنعلت محبوبیت  به
. Filox و ®BIRMموارد عبارتند از  این. اند تولید شده ھایی جایگزینبرای شن سبز منگنزدار  رو، این
طول  و ،یبازدھ ظرفیت،منگنزدار، دارای  سبز برای شن دیگر یھا موارد و گزینه  این کلی، طور به

دار پرداخته منگنز سبز ھای شن جایگزیندر متن زیر به توضیح در مورد . عمر زیادتری ھستند
 . شود می

 

  BIRM®  (BIRM® Filters)فیلترھای   ٨-١-۵- ٢

 برای" )آھنبستری برای حذف بھتر ( Better Iron Removal Media" یا و ®BIRMاز فیلترھای 
گرانولی ساخته  زئولیت یک ®BIRM. شود استفاده می منگنز و آھن کردن فیلتر و کردن اکسید

مانند  ®BIRM. است شده داده پوششاکسید منگنز  باشد که با گرد ریزی از دی دست بشر می
. گیرد تا آھن و منگنز را اکسید کند می  در آب بھرهکند و از اکسیژن محلول  یک کاتالیزور عمل می

 شود نمی توصیه کلراستفاده از . باشد آھنمقدار ٪ ١۵ حداقل باید آب در محلول اکسیژنمقدار 
سازگار  ھیدروژن سولفیدبا  ®BIRM. بستر را از بین ببرد درموجود  پوشش است ممکن چون
 . باشد نمی

 

 

 



  Filox  (Filox Filters)فیلترھای   ٨-١-۵- ٣

Filox  مورد  ،آب از ھیدروژن سولفید و منگنز آھن، حذف برایاست که  طبیعی سنگیک نوع
ای آن موجب  خوشهشکل  است و  منگنز اکسید دی٪ ٨٠ دارای Filox. گیرد استفاده قرار می

  ppm ٧ آھن، ppm ١۵ تاتوانایی حذف  Filox.  شود می آن ظرفیت انضمام به عملکرد،افزایش 
 توصیه حال، این با. باشد را دارا می اکسیدکنندهافزودن  بدون ،منگنز ppm ٣ و ھیدروژن، سولفید

 .دوش گرفته نظر رد شیمیاییدر اکثر موارد، احیای  که شود می

ی که آب، در مورد ) ORP(احیاء  اکسیداسیون پتانسیل گیری اندازه با توان می را آنھااکسید به یازن
 Filox ،باشد ولت میلی ١٧٠ منفی یباالگیری شده  اندازه ORP اگر. نمود تعیینباید تصفیه گردد، 

 منفی از تر پایینبرای مقادیر . قرار داد استفادهمورد  اضافی اکسیدان کارگیری به بدون توان می را
 پرمنگنات و ازون ھیدروژن، پراکسید ھیپوکلریت، ھوا،. ه کرداضاف اکسیدانباید  ولت میلی ١٧٠

 که باشید داشته توجه. باشند می Filox با استفاده برای یمناسب یآنھااکسید ھمه ،پتاسیم
 . ھستند کافیموارد  از بسیاری برای ھیپوکلریت و ھوا مانند تر، ضعیف یآنھااکسید

 .است ppm ٠.٠۵ حدود، در  Filox فیلتر یک ازخروجی  منگنز و آھنھای  غلظت

. باشد می حیاتی ،موفقبرداری  ، برای داشتن یک بھره Filoxمعکوس بستر  شستشویانجام 
بستر . خرابی احتمالی آن خواھد شد وگرفتگی بستر  قص، منجر به الینا معکوس شستشوی

منبسط شود تا از کافی بودن شستشوی معکوس اطمینان حاصل ٪ ۵٠ تا٪ ٢٠ حدودباید در 
برای فراھم آوردن امکان  رو، این از.  lb/ft3 ١١۴بستر با سنگینی متوسط است،  یک Filox. گردد

، باید از یک ) درجه فارنھایت ۶٠در ( gpm/ft2 ١۵تا  ١٢٪ در ۵٠٪ تا ٢٠باال آمدن بستر در حدود 
 . شیر مناسب استفاده شود تا شستشوی معکوس بستر با موفقیت انجام گردد

 

  (Other Iron Removal Media)دیگر بسترھای حذف کننده آھن   ٨-١-۵- ۴

  ،AD16 (AdEdge Technologies)  جمله از ،بسترھای دیگری نیز در بازار وجود دارند

،LayneOx (Layne Christensen) ، DMI65 (Itochu Chemical America)شود در  ، که ادعا می
واقع  ثرؤمنیز  ھیدروژنسولفید  و آرسنیک حتی و منگنزمیان بقیه بسترھا، در مورد حذف آھن، 

نیز  آنھا عملیاتی ھای ویژگی است، متفاوتی در این بسترھا عملکرد ھای ویژگی. شوند می
 اکثر. ی نیاز دارندبیشترھای  اکسیدکننده بهنسبت به دیگران  آنھااز  برخی. باشد می متفاوت

ی قابل توجھی در ارتباط با شستشوی آنھانیاز به نرخ شدت جری و ھستند سنگین بسیاربسترھا 
 ،توصیه بھترین. یا ھوای مصرفی جھت تمیز کردن اکسیدھای فلزی از بستر دارند/معکوس و

ھنگام در  ،ھمچنین. باشد استفاده از بستر پایلوت قبل از نصب یک سیستم در ابعاد واقعی می
جریان شستشوی معکوس، که نظر گرفتن سیستمی با ابعاد واقعی، طراحان باید از نرخ شدت 

تواند مقدار قابل توجھی داشته باشد، مطلع باشند و نیز تشخیص دھند که آیا این شدت  می
 . جریان در محل قابل دسترسی ھست یا خیر

 



   (Sodium Softeners)گیرھای سدیمی  سختی  ٨-١- ۶

 و باریم منیزیم، کلسیم،مانند (ی برای حذف سختی محلول سدیمگیرھای  از سختی
رسوب ایجاد  ROتواند بر روی ممبرین  که می ، ROی ورودی به  از آب تصفیه شده) استرانسیم

  نامیده سدیم زئولیتگیرھای  گیرھایی که قبًال سختی در سختی. دکنن می استفادهنماید، 
 برای. اند شده ھا زئولیتجایگزین  مصنوعی از جنس پالستیک رزین ھای دانهشدند،  می

 اسیدی شدت بهکاتیونی و  استیرن ی، رزین پلیرزین ھای دانه این ،یسدیمگیرھای  سختی
)SAC (سدیم و بدون  شکل به اسید سولفونیک، بنزنآن  فعال گروه. ی ھستندسدیمشکل  به
بنزن نشان داده شده   وینیل دی – یرنرزین کاتیونی ژل است ٨-١٢ شکلدر . باشد می آزاد سیدا

  . است

وینیل بنزن  دی- ، رزین کاتیونی ژل استیرن DowexTM UpcoreTM Monosphere C-600: ٨-١٢شکل 
 )Dowex  وUpcore  عالئم تجاری ثبت شده توسطDow Chemical Company, Midland, MI 

  )باشند می

  

  :دھد را نشان می کلسیم تبادلگیری برای  واکنش سختی ٨-۴ معادله

)۴-٨(      Ca(HCO3)2 + SAC-Na ↔ 2NaHCO3 + SAC-Ca                               

  

 کلسیم را  ،رزینشود زیرا  تبادل می سدیم با کلسیم. دھد می نشانرا  ٨- ۴ معادله،  ٨-١٣ شکل
 :است شده داده نشان زیردر  SAC رزین نسبی انتخاب. کند میانتخاب  سدیم از یشپ

Fe3+ > Al3+ > Ba2+ > Sr2+ > Fe2+ > Mn2+ > Ca2+ > Mg2+ > K+ > Na+ > H+ > Li+ 

 

 

 

  



  گیری با سدیم برای تبادل کلسیم واکنش سختی: ٨-١٣شکل 

  

 و کلسیم منیزیم، برایی نسب انتخاب ،باشد ١ سدیمدر مورد  رزین انتخابکنیم که  فرضاگر 
ی یون بار یا و ظرفیت بهبستگی  انتخابمقدار . شود می ٣.٣ و ٢.۶ ،١.٧ترتیب  به استرانسیوم

 .شود می یوندر مورد آن  SAC رزین انتخابموجب زیادتر شدن مقدار  باالتر ظرفیت. دارد

گیرھای  سختی چه اگر. دھد ارجحیت می سختی بررا  منگنز و آھن ،رزین که باشید داشته توجه
. شوند در ھنگام انجام عملیات احیاء حذف نمی آنھاکنند، اما  سدیمی این فلزات را حذف می

ھا با آھن و منگنز زیاد مورد استفاده قرار  ی که برای آب چاهسدیمگیرھای  سختی بنابراین،
گیر سدیمی استفاده شود،  اگر از آلوم قبل از سختی. شوند تمیز ای دوره صورت به بایدگیرند،  می

 شامل معموًال آلومینیوم یا آھن از رزین کردن تمیز. کند نیز صدق می آلومینیوماین امر در مورد 
 ،اسیدشویی از پس. باشد می سیتریک یا و فسفریک ھیدروکلریک، مانند اسید یک از استفاده

 غیر در(شکل سدیمی برگردند  ی نواحی به انجام شود تا ھمه نمکباید دو بار عملیات احیاء با 
 ). ممکن است کاھش پیدا کند pHدر ھنگام انجام اولین سرویس پس از تمیز کردن،  صورت، این

 ١.٠ از کمتر تواند می یسدیمگیر  جریان خروجی از یک سختی در سختیمقدار  تئوری، لحاظ از
ppm  بر حسبCaCO3 وابسته یسدیمگیر  سختی یک از خروجیجریان  کیفیت عمل، در. باشد 

در جریان  بیشترزیادتر در جریان ورودی منجر به سختی  سختی. باشد ورودی می آب کیفیت به
گیرھا باید برابر  جریان خروجی از سختی در) TDS(شده  حل اتجامد کلغلظت . گردد خروجی می

،  سدیم جای به ؛کند را حذف نمی TDSگیر اصًال  با مقدار آن در آب ورودی باشد، چون سختی
جریان خروجی نسبت به جریان ورودی دارای . شود می جایگزینسختی در جریان تصفیه شده 

 .  است سختی از یکمتر غلظت و سدیم از یباالتر بسیار ظتغل

به مرحله  رزینکه  چنان ھم. است ثابت تقریبًاھا  در مورد اغلب سرویس خروجی جریان سختی
 این در. کند می افزایش به شروعجریان خروجی  درموجود  سختی ،شود نزدیک می خستگی

 .استفرا رسیده  رزیناحیای  زمان ،ھنگام

. اند هشد ضعو سدیم با رزین روی بر که است سختی ھای یونکردن  جایگزین شامل رزیناحیای 
 دوم، و است پذیر برگشتکه  ٨-۴معادله تبادل  نخست،: باشد پذیر می امکان دلیل دو بهامر  این

برای احیای رزین از . شود می معکوس جھت در ٨-۴ معادلهمقدار زیاد سدیم باعث پیشرفت 
احیاء،  طول در شده استفاده نمکمقدار تزریق . شود می استفاده٪ ١٠ سدیم کلرید محلول
 برایتئوری رزین  ظرفیت از فھرستی ٨-۶ جدولدر . کند می تعیینرا  سختیبرای  رزین ظرفیت



ھر قدر مقدار . احیاء، آورده شده است در استفاده مورد نمک مقدار از یابعت عنوان به، سختی
 مورد نمکتزریق  حداکثر. شود می بیشترنیز  سختی برای رزین ظرفیت ،زیادتر باشد نمکتزریق 

 از یتابع عنوان به رزین ظرفیت منحنیزیرا . است رزین از lb/ft3 ١۵ صنعتی کاربردھای در استفاده
ھای  مقدار تزریق درشدن  پھن به تمایل منحنی ؛ ایناست  (asymptotic)مجانبی نمکتزریق 
 افزایششود،  ای زیاد می طور قابل مالحظه طورکه تزریق نمک به ھمان نتیجه دردارد و  مکباالتر ن

  . گردد نیز ایجاد می ظرفیت راندکی د

 

 عنوان تابعی از مقدار تزریق نمک احیاء کننده نشت سختی و ظرفیت رزین به: ٨-۶جدول 

  ظرفیت تئوری (ppm)نشت سختی 
(grains) 

  مقدار تزریق نمک 
lb/ft3 

500 ppm 
  الکترولیت کل

250 ppm  
  الکترولیت کل

100 ppm 
      الکترولیت کل

3 – 6   0.5 – 2  0.1 – 0.3  20,000  6  
1 – 3  0.3 – 0.5  0.1  24,000  10  

0.5 – 1  0.1 – 0.2  0.1  30,000  15  
  

 .است ای مرحله ۴ گیر دارای یک فرآیند سختی رزین احیای

ھای  باعث حذف جامدات معلق و رزین رزین معکوس شستشوی: معکوس شستشوی -١
 یمعمولی آنھاجریشدت  نرخ. شود که ممکن است در مخزن جمع شده باشند خردی می

 تا یا است و دقیقه ١٠ حداقل مدت به gpm/ft2 ٨ تا ۴ حدوددر  معکوس شستشویبرای 
٪ ، ۵٠انبساط بستر تا  ھدف. ی معکوس زالل شودشستشو آبیابد که  ادامه می زمانی

 معموًالحاصل از شستشوی معکوس  آب. باشد ی معکوس مؤثر میشستشوبرای انجام 
 .شود می تخلیه

 آبسازی  از یک واحد آماده .شود تزریق می رزین بستر به نمک آب مرحله ایندر : زنی نمک -٢
این . گردد می استفاده٪ ٢۵انه برای حل کردن نمک و تھیه محلول روز مخزنیک  یا و نمک

و با استفاده از پمپ  شده٪ رقیق ١٠ی آب سرویس تا  محلول سپس با وارد شدن به لوله
 gpm/ft3 ١.٠تا  ٠.۵بین  آنھاجریشدت  نرخ. گردد و یا ایجاد مکش وارد بستر رزینی می

ھا زمان کافی برای نفوذ و خارج شدن از  نرخ شدت جریان باید کم باشد تا یون. است
 دقیقه ٣٠ تا ٢٠ معموًالشستشوی معکوس  زمان مدت. را داشته باشندبستر رزینی 

 . گردد می تخلیهجریان خروجی . است
 آب آثارتا  شود می استفاده" جابجایی" یای آھسته شستشواز : آھسته یشستشو -٣

زنی تا انجام شدن این  نمک مرحله از کردن با آب رقیق .از بین برود بسترروی  از نمک
 ی مرحلهانجام  زمان مدت. یابد مرحله با نرخ شدت جریان کل یکسان ادامه می

 . شود می تخلیه آب این .است دقیقه ٢۵ تا ٨ی آھسته بین شستشو
 جریانشدت  نرخسرویس با  آب از استفاده با سریع یشستشو: ی سریعشستشو -۴

از این مرحله از بین بردن آثار نمک و  ھدف. شود می انجام gpm/ft2 ٨ تا ۶ بین معموًال



یابد  ادامه می زمانی تا یا و است دقیقه ٢٠ تا ١۵ سریع شستشوی زمان. سختی است
آب حاصل از . که سختی موجود در جریان خروجی به غلظت اسمی خود برگشته باشد

 . گردد تخلیه می سریع شستشوی

ھای  وارد شده به سیستم باید دارای ویژگی آب ،یسدیمگیر  سختی از بھینه برداری بھره برای
 : زیر باشد

 45: درجه حرارت˚F  250تا˚F 
 شده کل جامدات حل(total dissolved solids)   :> 750 ppm 
 سختی کل(total hardness)   :> 350 ppm  برحسبCaCO3 
 TOC  :> 2 ppm 
 5 <: رنگ APHA 
 6 <  :کدورت NTU 
 0.2 <: آھن ppm 
 0.1 <: منگنز ppm 
 0.5 <: کلر آزاد ppm 
 نرخ شدت جریان سرویس(service flow rate)   :8 gpm/ft2  25اسمی، تا gpm/ft2  برای

 (polishing)برخی کاربردھای نرم کردن 

دلیل  ھا به گذاری بر روی ممبرین که قابلیت رسوب کند می کمک RO از قبل آبگیری از  سختی
تجھیزات و امکانات با  بیشتر و بیشتری  دلیل مواجه به ل،حا این با. وجود سختی حداقل گردد

 برای. باشد می نامطلوب RO از قبل یسدیمگیر  سختی از استفاده ،خروجی یداکلر ھای تحدید
ی برای سدیمگیرھای  از سختی ،خروجی یداکلربودن مقدار  حداقلو  سختی بدون آب به رسیدن

گیری قبل  ھای سختی برای توضیح در مورد مزیت. شود می استفاده ROنرم کردن جریان خروجی 
 . را ببینید ١۵-١-١، بخش  ROو بعد از 

 

  (Spent Resin Filters)فیلترھای رزینی ضعیف  ٨-١- ٧

 فیلترھا این. گیرد مورد استفاده قرار می ROبرای فیلتر کردن آب ورودی به  خستهرزین ضعیف یا 
 شواھد تمام. را کاھش دھند سطحی آب منابع SDI ورا حذف کنند  الی و گلاند تا  شده طراحی

 ROجریان وارد شده به  درموجود  معلق اتجامد روی بر ھاییفیلترچنین  اثرحاکی از آن است که 
ی تأثیر این  اطالعاتی در متون معتبر درباره ھیچکه  رسد می نظر به ؛باشد صحبت می حدتنھا در 

  . شته باشددان وجود ROفیلترھا برای کاربردھای فیلتراسیون جریان ورودی به 

 

   (Ultraviolet Irradiation)تابش اشعه ماورای بنفش   ٨-١- ٨

 گیری اندازه TOC که با( آلی ترکیبات کاھش و ھا باکتری بردن بین ازبرای ) UV( بنفش ماوراء اشعه
روی  از آب، روش ایندر . گیرد قرار می استفادهمورد کلرآمین  و کلر تخریب ھمچنین و) شوند می
  . شود کند، عبور داده می که با طول موج خاصی از انرژی کار می UV المپ یک



نیاز  مربع متر سانتی\ثانیه میکرووات ٣٠٠٠٠تا  ١٠٠٠٠با تقریبًا  معادلمقدار پرتودھی  به ھا باکتری
 DNA موج طول این. حاصل گردد نانومتر ٢٥٤ موج طولتواند با استفاده از  این امر می. دارند

و  ،نباشند مثل تولید به قادر آنھاشود که  می باعثزیرا  ،کند را دچار مخاطره می ھا میکروب
  . درنتیجه از بین بروند

، تولید میکروبی کنترلجھت  شیمیایی ھای اکسیدکنندهنسبت به  UVمھم استفاده از  مزیت
 این، بر عالوه). را ببینید ٨- ٢-١بخش (باشد  می (THM)ھالومتان  نشدن ھیچ نوع از ترکیبات تری

 .شود ی خطرناک شیمیایی نیز جلوگیری می کننده اکسیدوارد کردن یک  و سازی ذخیره از

این پرتو در آب  که است ، اینمیکروبی رشد کنترل برای UV تابش از استفادهدر  محدودیتیک 
 UVکه آب تصفیه شده از واحد  پس از آن شیمیایی، ھای اکسیدکننده خالف بر. ماند نمی  باقی

گونه موجود قابل  ھر. شود نمی حفاظتدستی در برابر رشد میکروبی  خارج گردید، جریان پایین
 زی ادست پایین زاتتجھی وکرده  رشد تا است آزادشود،  UV آیندی وارد فراتفاقطور  زیستی که به

 از طریق ROواردشده به  جریان به ھا میکروبورود  ،ھمچنین. را کثیف کند RO غشاھای جمله
 و تجھیزات،ھا،  کثیف شدن لوله وشدن تکثیر  آزادموجب  نیز شیمیایی موادوارد کردن  مثًال

 . گردد بعد از منطقه ورودی می غشاھای موجود در جریان

 میکرووات ٩٠٠٠٠ حدود در معموًال ،ی داردبیشتر انرژی به نیازکل برای تصفیه شدن  آلی کربن
 TOCبرای حذف  د،ندار یباالتر ھای انرژی تر پایین ھای موج طول که جا آن از .مربع متر سانتی\ثانیه

شوند و تبدیل  می اکسید آلیمواد  موج، طول این در. شود فاده میاست نانومتر ١٨٥ موج طولاز 
  .گردند می آب و کربن اکسید دی آلی، اسیدھایبه 

جھت  سدیمسولفیت  متابی یا و کربن برای جایگزین یک عنوان به تواند می بنفش ماوراء اشعه
 پیوندھای UV اشعه. قرار گیرد استفادهمورد  RO خوراکآب  در ھا کلرآمین و کلر کردن نابود

 مثال، عنوان به. کند تبدیل می اساسی عناصررا به  آنھاو  ،شکند را می ترکیبات این مولکولی
 نیترات ھیدروژن، ،یداکلر: از عبارتند UV از استفاده با کلر تخریبمتعارف حاصل از  نھایی محصوالت

ی بیشترھای  عمولی دارای مزیتم لرزداییھای ک نسبت به روش بنفش ماوراء اشعه. آمونیاک و
عدم قابلیت جھت افزایش رسوبات  و شیمیایی وادنیاز نداشتن به استفاده از م جمله از ،است

 مورد انرژیزیاد بودن  شامل آوری فن این محدودیت. دھد رخ می یکربن فیلترھایدر  که یکروبیم
 . است گذاری سرمایه مقدار و نیاز

). را ببینید ٨-١٤ شکل(شود  استفاده می UV نور تولید برای فشار کم جیوه بخار ھای المپاز 
از خود  المپ، در موجود جیوه بخارسپس . کند عبور می اثر بی گاز یکمیان  از الکتریکی جریان
 دربا کوارتز  آب وگیرد  قرار می کوارتزای با روکش  محفظه در المپ این .کند می ساطع UV اشعه
 کند نمی جذب را UV اشعه کوارتززیرا  شود می استفاده شیشه جای به کوارتزاز . باشد می تماس

  . دھد این کار را انجام می شیشه که حالی در

 

 

  



  ھای المپ ماورای بنفش حباب: ٨-١٤شکل 

  

  

 جریان الگوی با (plug flow)پیستونی  جریان از استفاده با کوارتزروکش  و آب بین تماس حداکثر
دقیقه  ١٥، حداقل  UV واحد یک در آباقامت برای  زمان. آید می دست به آب برای مماسی
  . گردد می طراحی

ی باشد معلق اتجامد از عاری باید آب. شدبا خاصیباید دارای شرایط  آب ، UV مؤثر بودن برای
 آب به اشعه مقدار رسیدن  کاھشزیرا این مواد موجب  ،کنند کثیفرا  کوارتزروکش  دنتوان می که

 .ھستند وارتزروکش ک کردن تمیزھایی جھت  مکانیزمدارای  UV ھای سیستم از برخی. شوند می
 و ھا کربنات بی ،ھایداکلر این، بر  عالوه. باشد منگنز و آھن بو، طعم،عاری از  باید آب ھمچنین
قبل از  بنابراین، .گذارند تأثیر می UV اشعه جذبچون بر روی مقدار  ،نیز باید کم باشند ھا سولفات

 . تصفیه استفاده گردد الزم است که از سیستم پیش UVفرستادن آب به سیستم 

   (Membrane)ممبرین   ٨-١- ٩

 نانوفیلتراسیونو  )UF( اولترافیلتراسیون ،)MF( میکروفیلتراسیون شاملپیش تصفیه غشائی 
)NF( و میکروفیلتراسیونغشائی یندھای آفر. است UF را نابود  ھا جلبک و ھا میکروب دنتوان می

 ه، ککم مولکولی وزنتر با  برای حذف مواد آلی کوچک UF و MF ھای غشا منافذ حال، این با. کنند
ی ھا میکروب توان می UF و MF در نتیجه، در. ھستند ، بسیار بزرگدنباش می ھا میکروبغذای 
ھا  ممبرین این یدست پایینوارد جریان  کهی میکروب نوع ھر اما ،را از بین برد آبمنبع  درموجود 

 و MFشود که ھمراه با  توصیه می بنابراین،. گردد محسوب می ساز و سوختشود، غذایی برای 
UF ھای  گذاری میکروبی بر روی ممبرین از کلر استفاده شود تا قابلیت رسوبRO حداقل گردد .

سط کلر مجاز مورد استفاده باید در برابر کلر مقاوم باشند تا انجام تصفیه تو UF یا MFھای  ممبرین
داخل آب کامًال (و سپس بعد از ممبرین  UF یا MFممبرین  از قبل کلر که شود میپیشنھاد . گردد



در  بیشتربرای توضیحات . انجام گردد ROھای  وارد شود و کلرزدایی درست قبل از ممبرین) شفاف
  . را ببینید ١٦-١، بخش ROتصفیه  در پیش UFو  MFھای  مورد ممبرین

" تر شل" ROھای  از ممبرین اما، " تر تفس" UF یا MFھای  از ممبرین نانوفیلتراسیونھای  ممبرین
. شده، مانند سختی و رنگ مورد استفاده قرار گیرند برای حذف ذرات حل توانند می آنھا. ھستند

بدون زدایی از آب  اسبابی جھت رنگ به را آنھا،  NFھای  ی ممبرین زمینه در اخیر ھای پیشرفت
 ).ببینید را ١٦-٢بخش (گذاری بر روی ممبرین، تبدیل نموده است  انجام کلرزنی و با حداقل رسوب

 

  (Chemical Pretreatment)تصفیه شیمیایی  پیش  ٨- ٢

 اکسیدکننده املوع و سختی،رسوبات ناشی از  ھا، باکتریایی، شیمیتصفیه  ھدف پیش
، شیمیاییصورت  به نابودسازی، مھار، یا کاھش این ذراتاز مواد شیمیایی برای حذف، . باشد می

ھای تصفیه شیمیایی و موادی که با استفاده  فھرستی از روش ٨-٧ جدولدر . شود می استفاده
 . شوند، آورده شده است ھا تصفیه می از این روش

  

روش  و ذراتی که با استفاده از ھر ROتصفیه شیمیایی برای سیستم  پیش ھای روش: ٨-٧ جدول
  .شوند تصفیه می

  تصفیه شیمیایی پیش  ذرات ھدف 
  کلر  ھا، کربن آلی کل، رنگ میکروب
  اوزن  ھا، کربن آلی کل، رنگ میکروب

  ھا ضدرسوب  سختی، سیلیس
  سولفیت سدیم متابی  )بدون کلر(ھا  اکسیدکننده

  ھای بدون اکسیژن کش آفت  ھا میکروب
 

  

 ھای اسمر معکوس  ھای شیمیایی برای ضدعفونی سیستم اکسیدکننده  ٨- ٢- ١

(Chemical Oxidizers for Disinfection of Reverse Osmosis Systems) 

 برای ،ازن و ھا ھالوژن ،)پراکسید( ھیدروژن پراکسیداز قبیل  شیمیایی ھای اکسیدکننده
مخصوصًا  و( ھا ھالوژن چه اگر. گیرند قرار می استفادهمورد  RO ھای سیستمکردن  ضدعفونی

اما باالترین  ھستند، RO ی تصفیه پیش درشده  استفاده ھای اکسیدکننده ترین محبوباز ) کلر
 پراکسید، ORP ، ٨-٨ جدولدر . باشند را دارا نمی) ORP(احیاء  – اکسیداسیون پتانسیل مقدار

یا  ORPمقدار  ،داده شده است نشان جدولدر این  طورکه ھمان. آورده شده است کلر و ازن
 وجود با .باشد این مقدار برای کلر می برابر دو به نزدیک پراکسید و ازنکنندگی   قابلیت ضدعفونی

ORP تصفیه  در پیش استفاده ی مورد کننده ضدعفونیترین  عمومی کلر کم، نسبتًاRO  برای آب
باشد  قابلیت انجام ضدعفونی ماندگار را دارا می باشد زیرا استفاده از آن آسان بوده و شور می لب



 ،شود می استفاده) HOBr عنوان به( برمعمدتًا از  ،RO از استفاده با دریا آبزدایی از  نمک برای(
زیاد است و اگر از اسید ھیپوکلروس استفاده گردد  معمولی یدریا آبزیرا غلظت برم در 

  ). شود ھیپو بروموس تشکیل می اسید سرعت به

  

  احیاء برای ترکیبات مختلف –پتانسیل اکسیداسیون : ٨-٨جدول 

  نام ذرات  )ولت(احیاء  –پتانسیل اکسیداسیون 
  ھیدروکسیل 2.8
  ازون 2.1
  پراکسید 1.8
  گاز کلر 1.4
  ھیپوکلریت 0.9

  

  (Chlorine)کلر    ٨- ٢- ١- ١

 که ،آلی مواد تجزیهرای ب و RO از قبل ی تصفیه پیش در ھا میکروب کشتن برایاز کلر  معموًال
مورد  ، کلردیگری ھا ھالوژن جای به. شود کنند، استفاده می کثیفرا  RO ءھایغشاتوانند  می

 جمله از ،ی وجود داردمختلف اشکالبه  کلر. ی استباالتر ORPگیرد، زیرا دارای  استفاده قرار می
 ھیپوکلریت و کلر گاز. کلر اکسید دی و ھا، مینآکلر، )کننده سفید( سدیم ھیپوکلریت کلر، گاز

طورکه  ھمان ،کنند ایجاد می (hypochlorous)وس ھیپوکلر اسیددھند و  واکنش می آب اب سدیم
 .است شده داده نشان ٨-٦ و ٨- ٥ معادالت درترتیب  به

)٨-٥ (     Cl2 + 2H2O  HOCl + H+ + Cl-  

)٨-٦(        NaOCl + H2O  HOCl + NaOH  

  :که

NaOCl  =ھیپوکلریت سدیم  

HOCl  =اسید ھیپوکلروس  

کند  ایجاد می ھیپوکلریت و ھیدروژن ھای یونتجزیه شده و  آب دروس ھیپوکلر اسیدسپس 
 ):٨-٧ معادله(

)٨-٧ (         HOCl + 2H2O  H+ + OCl-  

  :که

OCl-  =یون ھیپوکلریت  



 اسید تابعیت مقدارچگونگی  ٨-١٥ شکلدر . است pH از تابعی ٨-٧ معادله در تعادلحالت 
 اسید. نشان داده شده است pHبا  ھیپوکلریت یون و کلر گاز ،hypochlorous)(ھیپوکلروس 

 غلظت ،در حوالی آن یا 7.3برابر با  pH در. ین مقدار را داردبیشتر 5تا  4بین  pHھیپوکلروس در 
 تنھا ھیپوکلریت یون ،8 از باالتر pHدر  و ھستند،مساوی  ھیپوکلریت یون وھیپوکلروس  اسید

  . باشد می موجودی  ذره

  

  pHمقدار اسید ھیدروکلروس، گاز کلر، و یون ھیپوکلریت بر حسب تابعی از : ٨-١٥شکل 

 

این ماده  . کنندگی است ضدعفونی قابلیت باالترین دارای ھیپوکلروس اسیددر میان این سه ذره، 
) ھیپوکلروس اسید(است  کلرحاوی ٪ 100 کلر، گاز. باشد می ھیپوکلریت یون ازتر  فعال برابر ١٠٠

 . دارد کلر٪ 15 -٪ 12 حدود در صنعتی کننده سفید که درحالی

، ھیپوکلریت یون و ،ھیپوکلروس اسید کلسیم، ھیپوکلریت سدیم، ھیپوکلریت کلر، گاز مجموعبه 
 تحمل آزاد کلردر برابر  یآمید پلیھای کامپوزیت  ممبرین اکثر. گویند یا کلر آزاد موجود می و آزاد کلر

 مثال، عنوان به(در معرض کلر قرار گیرند  ppm-hr 1000تا  200توانند در حدود  می آنھا. دارند کمی
اگر کلر . برسد قبول قابل یرکه مقدار دفع به مقادیر غ این از قبل ،)آزاد کلر ppm 1 با ساعت 200

 باید RO بهجریان ورودی  باشد، ppm 1تا  0.5در حدود  ROی  تصفیه مانده در پیش آزاد باقی
 . برسد ppm 0.02تقریبًا  از کمتر به آزاد کلر غلظتتا  شودکلرزدایی 

انجام  از قبلھایشان را  ممبرین، بعضی از ممبرین تولیدکنندگان از برخی که باشید داشته توجه
چنین در معرض قرار دادن . دھند در معرض مقدار کلر مشخصی قرار می نقل و حملعملیات 

ای، باعث زیادتر شدن شدت نفوذ آب، بدون ایجاد ھر نوع تأثیر بدی بر روی  و کنترل شده مختصر
" باال ظرفیت" یا" باال )شدت نفوذ(شار"ھا را  ممبرین اینگاھی اوقات . شود مقدار دفع می

 کاھش کلر معرض در گرفتن قرارجھت  به نمک دفعمقدار  که ھنگامیدرھرحال، . نامند می
 روش ایناز  رو، این از. اند شده آسیبی دچار برگشت صورت غیرقابل ھا به یعنی ممبرین یابد، می

  . استفاده نمود صورت گسترده به بایدن

  :شوند می دتولی) THMs( آنھاھالومت تریزنی آبی که حاوی مواد آلی است، کلربا انجام 

)٨-٨(          CH4 + 3Cl2  CHCl3 + 3HCl  



  :که

CH4  =متان  

CHCl3  =کلروفرم  

عبارتند از         آنھاھالومت دیگر از نوع تری سه ترکیب ،)THMترین  عمومی( کلروفرم بر عالوه
 برموکلرومتان  دی ،(CHCl2Br) (bromodichloromethane)متان  کلرو برمودی

dibromochloromethane) (CHClBr2)(، برموفرم و bromoform) (CHBr3) .(در آنھاھالومت تری 
 زمان دما، ،pH از تابعی ھاTHM غلظت. باشند می زا سرطان ppb 100 از بیشتر ھای غلظت
 دما، ،pH افزایش با ھاTHM غلظت. دھند می واکنش کلر با که است آلی مواد غلظت و تماس
  . دارد افزایش به تمایل ،آلیمواد  غلظت و تماس زمان

. باشد می آلیی ترکیبات  نیز حذف مواد سازنده وکلر از جریان ورودی  حذف شامل ھاTHM کنترل
ضروری است، باید  اکسیداسیونھا و مواد آلی، انجام عمل  برای کنترل میکروب که مواردی در

  .دنشو گرفته نظر درھای دیگری  اکسیدکننده

وجود داشته باشد، باید تصفیه گردد، زیرا اسید ھیدروکلروس با آن  آمونیاکدر آب مقداری  اگر
  : کند دھد و کلرآمین تولید می واکنش می

)٨-٩(        HOCl + NH3  NH2Cl + H2O 

)٨-١٠(        HOCl + NH2Cl  NHCl2 + H2O 

)٨-١١(        HOCl + NHCl2  NCl3 + H2O 

  :که

NH2Cl  =منوکلرآمین  

NHCl2  =کلرآمین دی  

NCl3  =کلرآمین تری  

 ی خود سازنده اجزای به سرعت به که است ناپایدار گاز یککلرآمین  تری که باشید داشته توجه
 .دارد pHھای ایجاد شده، بستگی به مقدار  کلرآمین از خاصیذرات  لیشکت. شود تجزیه می

شکل  6.0تا   4.4بین  pHکلرآمین در  دی. شود می تشکیل 4.4 از کمتر pH درکلرآمین  تری
 . باشد می 7تر از تقریبًا  بزرگ pHین نوع ذره در بیشترمنوکلرآمین . گیرد می

 . نامند می" کل" شده را کلر ترکیب و آزاد کلر مجموعو " شده ترکیب"را کلر  ھا مینآکلرمجموع 

 300,000حدود  در ھا کلرآمین به ی نسبتآمید پلیھای کامپوزیت  ممبرین تحمل ،صورت تئوری به
ppm-hrs از استفاده ،ھستند آزاد کلر با تعادل در معموًال ھا کلرآمیندرھرحال، چون . باشد می 

ھای  موجب آسیب دیدن ممبرین آزاد کلرزیرا  ،باشد دشوار می RO تصفیه پیش در آمینکلر
  . شود آمیدی می کامپوزیت پلی



 تولیدکنندگان توسطآمیدی  ھای کامپوزیت پلی ھا برای ممبرین کلرآمینمعموًال استفاده از  چه اگر
ی آمونیاککنند، البته اگر  حمایت می کلرآمین از استفادهنیز از  برخیاما  شود، نمی توصیهممبرین 

زیاد  آمونیاکمعموًال مقدار  مواردی، چنین در. وجود دارد تصفیه شده باشد آب در طبیعی طور به که
نیز  مشکالتشوند،  ھا تشکیل می شود و کلرآمین وقتی آمونیاک به کلر اضافه می. باشد می

ھا  کلرآمین با تعادلموجود، در  بیشتربه داشتن کلر آزاد  مایل ھا سیستم این. یابند افزایش می
  ).را ببینید ٧-١١در این مورد، بخش  بیشترجھت توضیحات ( ھستند

تواند در  مقداری آمونیاک می ،شوند تولید می آمونیاک و کلر از استفاده با ھا کلرآمین جاکه آن از
ی یک ممبرین  وسیله این دلیل به به و است گازیک  آمونیاک. محلول کلرآمین وجود داشته باشد

RO موجب متورم شدن ممبرین  آب در آزاد آمونیاک این، بر عالوه. شود آمیدی دفع نمی پلیRO 
 آمونیاکمقدار . کنند توانند عبور  ی میبیشتری  شده درنتیجه جامدات حل و ،شود ی میآمید پلی

  :است شده داده نشان زیر در کهطور  ھمان است، pH از تابعیموجود 

)٨-١٢(              NH4
+ + OH-                NH3 + H2O ⇔   

 pH  درصد آمونیاک آزاد
0 6.0 
10 8.0 
50 9.0 

  :که

NH3  =آمونیاک آزاد  

NH4
  یون آمونیوم=  +

دلیل  ممبرین به تورمبودن مقدار  حداقلجھت کسب اطمینان از  ، به 7.0عدد  زیر در pHداشتن  نگه
 در باید pH این. ، اھمیت داردمحصول کیفیت روی بر ثیرأتشدن  حداقلنیز  و آزاد آمونیاکوجود 
  . ثابت بماند شده غلیظ جریان

-٤ فصل در طورکه ھمان ،از محلول جدا نمود کربن فیلتراسیون از استفاده اب توان می را ھا مینکلرآ
 بارا  ھا مینآکلر. است آزاد کلر برابر 4تقریبًا  حذف برای تماس زمان حال، بااین. گردید اشاره ٨-١

 سریع نسبتًا واکنشتوان حذف نمود، این  نیز می سدیمسولفیت  یا بی تیوسولفات از استفاده
 آمونیاکمقداری  کربن، فیلتراسیوناز طریق  حذف روش در که باشید داشته توجه. شود انجام می

 ھا در یک سیستم کلرآمین از استفاده ھنگام باید دراین مطلب را  وبوده  سمی که شود می تولید
RO را ٨-٢ معادله(گیرد، در نظر گرفت  که برای فرآیندھای غذایی و دارویی مورد استفاده قرار می 

 تعادل ،شود می حذف سدیمسولفیت  بی از استفاده با آزاد کلرکه  چنان ھم حال، این با). ببینید
 حذف توان از نمی حالت، این در. میل کند بیشتر آزاد کلر دسمت تولی به تواند می آمینکلر- کلر

ھا  کلرآمین حذف برای روش بھترین است ممکن کربن ھایفیلتر. شد مطمئن آزاد کلر کامل
از . نیز برسد دقیقه 30 به تواند میبرای کامل شدن واکنش با کربن ، زمان اقامت  اما ،باشند
را  ٨-١-٨ بخش( نمود استفاده ھا کلرآمین بردن بین از برای توان می نیز بنفش ماوراء اشعه
  ).ببینید



ی  تصفیه جبرانی را قبل از ورود به پیش آب که ھا شھرداری جمله از قضایی، ھای حوزه از برخی
کننده با خطری  اند که تعویض مواد شیمیایی ضدعفونی کنند، فھمیده تصفیه می ROھای  سیستم

ھا  کلرآمین به) ھیپوکلریت یا(این تغییر از کلر  موارد، اغلب در. شود اندک یا بدون خطر انجام می
و  شده اضافه کلر به آمونیاک اگر شد،داده توضیح  باالمتن  در که طور ھمان. شود انجام می
 باقی ھا کلرآمین با تعادلاحتمال آن وجود دارد که مقداری کلر آزاد در  ،تولید گردد ھیپوکلریت

جریان  pH ووجود داشته باشد  آزاد آمونیاک اگر. شود" کلرزدایی"آمین کلر که زمانی حتی، ماندب
تواند تحت تأثیر تبدیل  می RO کیفیت آب تصفیه شده توسط ،باشد 7.0 از بیشترنیز  ROغلیظ 

برداری از یک  جریان خروجی، در بھره کیفیت در تغییر گونه ھر. شدن کلر آزاد به کلرآمین قرار گیرد
 بررسیمواردی که کلرآمین وجود دارد، مورد  برای باید ،شھریمنابع  مینأتجھت  ROسیستم 

  . دریگ قرار

 دی. شود می استفاده کلر اکسید دیاز  آلیمواد  تخریب وکردن  ضدعفونی برای اوقات گاھی
 دی. شود ھیپوکلروس تبدیل نمی اسید بهمانند کلر در اثر ھیدرولیز  که است یگاز کلر اکسید
  ).٨-١٣ معادله(کند  تولید می کلریت وداده  واکنش قلیایی شرایط در ھیدروکسیل با کلر اکسید

)٨-١٣(        ClO2 + 2OH-  ClO3
2- + H2O 

  :که

ClO2    =اکسید کلر  دی  

ClO3
  کلریت=  2-

صورت فشرده ذخیره گردد؛ این  تواند به شود، چون این گاز نمی در محل تولید می کلر اکسید دی
 استفادهمورد کلر  اکسید دی تولید برای مختلفی ھای روش. گاز تحت فشار قابلیت انفجار دارد

 و کلر اکسید دیو تشکیل  سدیم کلریت با کلر گاز واکنش شامل روش ترین رایج. گیرند قرار می
  :باشد می سدیم کلرید

)٨-١٤(        2NaClO2 + Cl2  2ClO2 + 2NaCl 

با این حال عمًال از . باشد الزم می کلر گازپوند  1پوند کلریت سدیم،  2.6برای تولید  تئوری، نظر از
. شده و واکنش تکمیل گردد 3.5از تقریبًا  کمتر pHشود تا مقدار  ی کلر استفاده میبیشترمقدار 

. وجود دارد کلر اکسید دی با تعادل در آزاد کلر ھمواره ورسد،  نمی اتمام به ھرگز واکنش واقع، در
کردن  عفونی ضد برایرا  کلر اکسید دی از استفادهممبرین  تولیدکنندگان دلیل، ھمین به

  . اند منع کرده RO ھای سیستم

و تولید  ھیدروکلریک اسید با سدیمکردن کلریت  اسیدی ،کلر اکسید دی تولید برای دیگر روش
  .است آب و سدیم کلرید کلر، اکسید دی

)٨-١٥(        5NaClO2 + 4HCl  4ClO2 + 5NaCl + 2H2O 

 استفاده ROھای  از آن برای ممبرین توان می نتیجه، در وشود  تشکیل نمی آزاد کلر روش ایندر 
  . نمود



 بنابراین،. شود کند؛ مانند کلر ھیدرولیز نمی یک محلول حقیقی در آب ایجاد می کلر اکسید دی
 در راحتی بهتواند  می نتیجه، در و) وسھیپوکلر اسیدمرتبه فرارتر از  700( است فرار بسیار

از آب خوراک  شدن، ضدعفونین اثر ماند باقی بدونتبخیر شده،  RO تصفیه پیش ھای سیستم
 آزاد کلر با تعادل رمعموًال د کلر اکسید دی بیشتر که واقعیت این و دلیل اینبرای . گردد خارج می

  .   باشد جالب نمی RO ضدعفونی کردن آب ورودی به برایاستفاده از آن  ،باشد می

 

 (Ozone)ازن  ٨- ٢- ١- ٢

. است کلر از بیشتر آن ORP. باشد می قوی بسیار ی کننده ضدعفونیی  یک ماده ازن
. باشد می ھیپوکلریت برابر دو تقریبًا ازن ORP داده شده است، نشان ٨- ٨ جدولکه در  طوری ھمان

  . کند ، را نابود می TOCچون  مقادیر قابل توجھی از مواد آلی ھم ازن ھمچنین

استفاده از  روش ترین صرفه به مقرونھای متعددی تولید شود، اما  با روش تواند می ناز چند ھر
جریان الکتریکی  روش ایندر . باشد می (dielectric barrier discharge)الکتریکی سد عایق  تخلیه

  :کند عبور می خالص اکسیژن یا ھوامیان  از) ولت کیلو ٢٠ تا ٦(متناوب با ولتاژ باال 

)٨-١٦(        2O3   3+ تخلیه الکتریکیO2  

. ماند نمی  شده و ھیچ ازنی باقی اکسیژن به تبدیل سرعت به ازن شود، اضافه آببه  که وقتی
باعث ایجاد مشکل در استفاده از ازن جھت ماندگاری عملیات ضدعفونی آب ورودی  امر این

ا امشود،  ھالومتانی تولید نمی اگر چه ھنگام استفاده از ازن ھیچ تری. شود می ROسیستم 
 و آلدئیدھاچون  زایی ھم بات سرطانای وجود دارند که ترکی شناخته شده جانبی ھای واکنش
  . کنند ھا را تولید می فتاالت

 
 (Hydrogen Peroxide)پراکسید ھیدروژن  ٨-٢-١- ٣

 و پراکسید از ترکیبی یا پراکسیداند از  که با میکروب آلوده شده ROھای  معموًال برای سیستم
معموًال فقط از محلول  ، ORPزیاد بودن  به توجه باھرحال  به. کنند فاده میاست اسید پراستیک
0.2wt% 25از  کمترباید  حرارت درجه). را ببینید ٨-٨ جدول( شود می استفاده راکسیدپC  باشد و

 اکسیداسیون دنرسان حداقلبه  برای ،پراکسید استعمال از قبل باید آھنفلزات انتقالی مانند 
 از قبل قلیایی کننده پاکیک  از استفاده اممبرین باید ب این، بر عالوه. گردند حذفممبرین، 

 شود حفظ 4تا  3بین  باید pH مقدار نھایت، در. ، تمیز و عاری از رسوبات شودپراکسیدکارگیری  به
 بهقرار گرفتن   معرض دربرای بھینه شدن نتیجه و حداکثر شدن طول عمر ممبرین، مدت زمان  و

ھای غشائی استفاده  مدول سازی ذخیره برای بایدن پراکسیداز . گردد محدود دقیقه 20 حدود
 . شود

 

 

  



  (Antiscalants)ھا  ضدرسوب ٨- ٢- ٢

نیز نامیده  (antiscalant) ضدرسوبیا  (scale inhibitor)که مھارکننده رسوب (کننده  تجزیه عوامل
مورد استفاده  RO ممبرین سطح رویبر  رسوب تشکیلقابلیت  رساندن حداقل به برای) شوند می

  :کنند عمل می روش سهاین  از یکیھا از طریق  ضدرسوب. گیرند قرار می

 محلول  در اشباع فوق ھای نمکداری  قابلیت نگه –گذاری  مھار کردن آستانه رسوب  
 چسبنده غیر وشدن  نرم نتیجه در ،ھا کریستال شکل تغییرقابلیت  – کریستال اصالح 

  شدن رسوبات
 جدا نتیجه درو  کریستال به نفیم بسیاربار الکتریکی  یکقابلیت رساندن  – پراکنده کردن 

  آنھاتکثیر  ازکردن  جلوگیری واز ھم،  آنھا داشتن نگه

 یک توسط آنھاسطح  که ھایی کریستال و) ھم به متصل( طبیعی ھای کریستال ٨- ١٦ شکلدر 
  . مھار گردد، نشان داده شده است آنھا رشدتا  است شده اصالح رسوبضد

  

 یک توسط آنھاسطح  که ھایی کریستال و) ھم به متصل( طبیعی ھای کریستال: ٨-١٦ شکل
  است شده اصالح رسوبضد

  

مانعی جھت رسیدن به  عنوان به) SHMP( سدیم ھگزامتافسفاتھای قدیمی از  ضدرسوبدر 
مھار  کلسیم سولفات و کربناتی  رسوبات با پایه رشدشد تا  می استفادهگذاری  رسوب آستانه

ی با ھای گروه یا و فسفات، سولفونات،ھای موجود در بازار حاوی  ضدرسوب بیشترامروزه . شود
 آکریلیک پلی اسیدھا دارای  ضدرسوبشاید امروزه مؤثرترین . ھستند کربوکسیلیک اسید تعاملی

)PPA (فسفنات ھیدرواتیالدین  دی وآکریالت  پلی یا و فسفریک اسید و)HEDP(  ی از مخلوطو یا
خوبی در  کیفیتدارای  نیزآکریالت  و پلی HEDP ادعا شده است که مخلوط ھمچنین. باشند آنھا

دارای موادی با خاصیت  جدید ھای کننده مھار از برخی. باشند ه کردن لجن و گل و الی میپراکند
صورت  به محلول در منگنز و آھن اکسیدھایچون  کنندگی ھستند تا جامدات معلق ھم پخش

گذاری، معموًال  از نظر تفاوت در قابلیت رسوب جدید ھای ضدرسوب این. داشته شوند معلق نگه
  . ھستند SHMP از ثرترؤم



 مواقع اسید از بعضی در. کنند وارد می تنھایی بهرا  ھا ضدرسوبدر بسیاری از موارد،  معموًال
 و کلسیم ربناترسوب ک برای LSIشود تا مقدار  استفاده می رسوبورودی ھمراه با یک ضد

ھای موجود، عمومًا برای کنترل  ضدرسوبدر حال حاضر . کنترل گردد کلسیم فسفات رسوب
باشد، البته  2تر از تقریبًا  بزرگ LSIکه مقدار  وقتی وشوند  واقع نمی ثرؤم کلسیم سفاترسوب ف

رسوب  کنترل برای. کنند را کنترل می کلسیم کربناتسختی رسوب  آن، به  برحسب سازنده
مقدار . نزول کند" قبولی  قابل"به زیر مقدار  LSIشود تا مقدار  می اضافه اسید کلسیم، کربنات

 صفر از تر بزرگ LSI کهآورید  یاد به(باشد  2 از بیشتر تا 1 از تواند می LSI برای" قبول قابل"
سپس از ضدرسوب استفاده ). باشد می کلسیم کربناتگذاری  قابلیت رسوب ی دھنده نشان

 در. گذاری در مورد رسوب کربنات کلسیم ایجاد گردد کنند تا حالت تعادل در حفاظت از رسوب می
 اتگذاری فسف که قابلیت رسوب شود اضافه ی  ا اندازه بهباید  اسید کلسیم، فسفات رسوب مورد

گذاری  و قابلیت رسوب LSIبه  ،اسید کردن اضافه ھنگام در. کاھش یابد تر پایینو یا  %100تا 
ممکن است  سولفوریک اسید؛ افزودن باشید داشته توجهتر   فسفات کلسیم پایین/کربنات کلسیم

 دلیل، ھمین به. قابلیت تشکیل رسوبات مبتنی بر سولفات را افزایش دھد توجھی قابل طور به
  . استفاده گردد ھیدروکلریک داسیاز  pHشود که برای کاھش  ترجیح داده می

 از نوع این. شود می کنترل RO خوراک جریاننرخ شدت  اساس بر معموًالورودی  رسوبمقدار ضد
 شده داده نشان ٨-١٧ شکل در طورکه ھمان ،گردد متناقضمقدار تزریق  بهمنجر  تواند می کنترل
 برایرا  مقدار تزریق، کنترلبرای  جایگزین یروش،  3D TRASAR(R)آوری  فن Nalco شرکت. است

 ،IL    شرکت تجاری عالئم ،این آرم و ,Nalco 3D TRASAR( ارائه کرده است RO سیستم
Naperville، Nalco 3ی  کننده کنترل ).ھستندD TRASAR(R) که است فلورسنت مولکول یک به متکی 

مقدار ضدرسوب وارد سیستم شده  مشخص نماید که چه دقیقًا یک فلورومتر تا دھد می اجازه
مقدار تزریق ضدرسوب را  3D TRASAR(R) سیستم یک چگونه که دھد می نشان ٨-١٨ شکل. است

  . کند کنترل می ROبه سیستم 

 

 داشته توجه. ضدرسوب مبتنی بر کنترل معمولی و جریان متناسب متناقض دوز: ٨-١٧ شکل
ی شیمیایی  شود که مقدار ماده باعث می رسوب،ھای ضد مقدار تزریق ی  گسترده طیف که باشید

  .از حد الزم وارد گردد کمتریا  بیشتر

  



 داشته توجه.  3D TRASAR(R)سیستم  اساس بر رسوبثابت مقدار تزریق ضد کنترل: ٨-١٨ شکل
ھای مربوط به تزریق  شود که قسمت باعث می رسوبتزریق ضد باریک نسبتًا ی محدوده که باشید

  .از حد الزم، اندک باشند کمتریا  بیشتر

  

دیگر  و کلر گاز بهھستند، نسبت  HEDP حاوی که ییآنھا مانند ،ھا ضدرسوب از برخی
 بیشتر. بعد از انجام کلرزدایی به سیستم وارد شوند باید آنھا. دنباش میھا حساس  اکسیدکننده

  . گیرند قرار نمی ppm ١تا  ٠.٥ھای معمولی بین  غلظتھای دیگر تحت تأثیر کلر با  ضدرسوب

وارد سیستم   از اندازه که بیش  کاتیونی ھای منعقدکننده شد، ذکر ٨-١-١- ١ فصل در طورکه ھمان
ھستند ترکیب شده و  منفیالکتریکی  باردارای  ھایی که ضدرسوب با دنتوان میشوند،  می

بود  مراقبتباید . شود می ROھای  گرفتگی ممبرین تولید کنند که موجب الی رارسوب زودھنگامی 
جلوگیری  حالتی ھر در RO ھای ممبرین از قبل کاتیونیھای  ی منعقدکننده از اندازه ورود بیش ازکه 

 عالوه. سیستم شده باشد توجه ویژه باید زمانی اعمال شود که یک ضدرسوب نیز وارد اما ،شود
موجب تولید رسوب  تواند می فسفات پلی حاوی ھای ضدرسوبی  تزریق بیش از اندازه این، بر

 در. شود می فسفات ارتو بهشده و تبدیل  ھیدرولیز فسفات پلیچون  شود، کلسیم فسفات
 .دارد وجودھای ضدرسوب نیز  محلول میکروبیولوژیکی آلودگیدر رابطه با  نگرانی یک نھایت،

طور که  ھمان ،را سرعت دھند ھا میکروب رشد دنتوان میھستند  فسفر حاوی ھایی که ضدرسوب
 برای غذایی خود آنھاھای دیگر نیز قادر به انجام این کار ھستند، زیرا  ضدرسوب از برخی

  . )SHMP ،مثًال(شوند  محسوب می ھا میکروب

در مورد  نگرانی نتیجه، در وشوند  دفع می ROھای  ممبرین توسط کامل طور به ھا ضدرسوب
  . آب تصفیه شده وجود ندارد کیفیت

 

 (Sodium Metabisulfite)سولفیت سدیم  متابی ٨-٢- ٣

آمیدی ضروری است، زیرا پلیمر ممبرین  ھای کامپوزیت پلی خوراک برای ممبرین آباز  کلرزدايی
 کلرزدايی برایقابل استفاده  ھای گزینه. ای را تحمل کند تواند ھیچ نوع اکسیدکننده آمید نمی پلی

 خود کربن. UV اشعهسولفیت سدیم و  ی شیمیایی متابی ، وارد کردن مادهفعال کربن: از عبارتند



نیز  UV اشعهاستفاده از  و شد، داده توضیح قبًال طورکه ھمان ،است مشکالت از ای مجموعه
  . زیادی الزم دارد  سرمایه

 ROاستفاده شده برای کلرزدایی از جریان ورودی به  روش ترین متداول سدیم سولفیت متابی
  : شود سدیم می سولفیت بیدر آب تبدیل به  سدیم سولفیت متابی. باشد می

)٨-١٧(    Na2S2O5 + H2O  2NaHSO3 

  :که

Na2S2O5  =سولفیت سدیم متابی  

NaHSO3  =سولفیت سدیم بی  

  : کند احیاء می زیر شرح بهرا  ساسید ھیپوکلرو سپس سولفیت سدیم بی

)٨-١٨(   2NaHSO3 + 2HOCl  H2SO4 + 2HCl + Na2SO4  

حال  با این. باشد می الزم آزاد کلر mg 1 ھر برای سولفیت سدیم متابی mg 1.34 تئوری، لحاظ از
 اگر. استفاده گردد سولفیت سدیم متابی mg 2 آزاد، کلر mg 1ازای  شود که به  توصیه میعمًال

 mg 1از محصول باید به  mg 6یعنی تقریبًا  ،باشد %33 سدیم سولفیت متابیدرصد فعالیت محلول 
  . کلر آزاد افزوده گردد

 استفاده  RO ھای سیستم در ،است ناخالصی از عاریخوراکی که  سولفیت سدیم باید از متابی
این ترکیب نباید کبالت فعال داشته باشد، چون کبالت به روشی شبیه به آھن و منگنز، . شود
. )را ببینید ٧-٦بخش  (آمیدی را سرعت بخشد  تواند اکسیداسیون ممبرین کامپوزیت پلی می

است، در حالت محلول،  6تا  4 جامد سولفیت سدیم عمر مفید متابی که حالی دربر این،  عالوه
  . نشان داده شده است ٨-٩ جدول درطورکه  ھمان ،کند بستگی پیدا می غلظتبه  مفید عمر

  مختلف ھای غلظتبا  سولفیت سدیم ھای متابی عمر مفید محلول: ٨-٩ جدول

سولفیت  غلظت متابی  طول عمر
 (%wt)سدیم 

 10  ھفته 1
 20  ماه 1
 30  ماه 6

  

برداری از واحد  ی مراحل بھره باید در ھمه لرزدايیشده برای ک استفاده سولفیت سدیم متابی
 سولفیت سدیم در صورت امکان، متابی ،دیگر عبارت به. دستی شود پایینتصفیه، وارد جریان  پیش
 کلردر برابر  کارتریج فیلترھای از حفاظتامر باعث  این. وارد گردد کارتریج فیلتر از پسباید 
  .شود می



احیاء -سنج اکسیداسیون پتانسیل( ORPمعموًال مبتنی بر مقدار  سولفیت سدیم تزریق متابی
)Oxidation – Reduction Potentiometer ( (آزاد کلری  از حذف شدن ھمه اطمینان برای. باشد می 

  . ولت باشد میلی 175از تقریبًا  کمترباید کنترل شود تا  ORP، مقدار  ROاز آب خوراک 

 انندھا با فلزات سنگین م ممبرین اگر. باید دقت شود سولفیت سدیم متابیدر ھنگام وارد کردن 
 حضور در مانده باقیسولفیت سدیم   ،گرفتگی شده باشند شدت دچار الی به منگنز یا آھن کبالت،

ھا در معرض خطر  ممبرین ،حالت این در. شود می اکسیدان به تبدیلاضافی، واقعًا  اکسیژن
  . گیرند می اکسید شدن و تخریب قرار

 

 (Non-Oxidizing Biocides)ھای فاقد خاصیت اکسیدکنندگی  کش زیست ٨-٢- ٤

گیرند تا مانع  ھا مورد استفاده قرار می ھای فاقد خاصیت اکسیدکنندگی برای ممبرین کش زیست
ھای کامپوزیت  ممبرین ،محصوالت این تعریف، این با. شوند آنھااز تشکیل رسوب میکروبی بر روی 

نوع  دو. بر روی ممبرین استفاده شوند مستقیم طور بهتوانند  کنند و می آمیدی را اکسید نمی پلی
مورد استفاده  ROھای  ھای فاقد خاصیت اکسیدکنندگی که برای ممبرین کش زیست ترین رایجاز 

- نیتریلو- 3-برمو دی- 2-2          و     (sodium bisulfite)سولفیت سدیم بی: گیرند عبارتند از قرار می
  .  DBNPAیا  (dibromo-3-nitrilo-proprionamide,2,2)آمید  پروپریون

 

 (Sodium Bisulfite)سولفیت سدیم  بی ٨-٢-٤- ١

. صورت ناپیوسته مورد استفاده قرار گیرد به کش زیستیک  عنوان به تواند می سدیمسولفیت  بی
ھای  تعداد مرتبه. وارد شود دقیقه 30 مدت به باید سدیمسولفیت  بی ppm 1000 تا 500 ،معموًال

 آبھر قدر ( تعیین گردد ھا میکروب برای مغذی مواد غلظت و آب حرارت درجهباید توسط  استفاده
  ). شود می بیشترسولفیت  زیادتر باشند تعداد استفاده از بی ھا غلظت و تر گرم

٨-٢-٤- ٢   DBNPA 

2-dibromo-3-nitrilo propionamide) DBNPA، (2 صورت  به تواند می کش زیستیک  عنوان به
 که شود می توصیه ،ی ناپیوسته انجام تصفیه برای. ناپیوسته یا پیوسته مورد استفاده قرار گیرد

تعداد دفعات . وارد سیستم شود دقیقه 60 تا 30 مدت به ppm 100 ًاحدود غلظت بااین ماده 
گذاری میکروبی بستگی دارد، اما این تعداد  استفاده به مقدار رسوب میکروبی یا قابلیت رسوب

 pH و باالتر حرارت درجهدر . باشد بار در ھر ھفته متغیر  بار در ھر دو روز تا یک تواند بین یک می
باید مقدار ) سدیم سولفیت بی مانند( مانده باقیی  ء کننده احیا عواملنیز وجود  و، ٨.٥ از بیشتر
 1در تصفیه پیوسته الزم است که غلظت در حدود . تر شود و زمان تماس طوالنی بیشترھا  تزریق

 فرموالسیونترکیبات موجود در دیگر  و جانبی محصوالتدلیل تخریب برخی از  به. باشد ppm ٢تا 
شود، جریان آب  شوند، تصفیه ناپیوسته ترجیح داده می توسط ممبرین دفع نمی گاه که ھیچ

 درانجام این عملیات منحرف شود زیرا ممکن است غلظت مواد آلی  طولتصفیه شده باید در 



در موارد مربوط به تھیه آب بسیار خالص دارای اھمیت خاصی  امر این. یابد افزایش سیستم
  . باشد می

، تا اطمینان شود می توصیه DBNPAبا  (off-line)خطی   تصفیه برون تنھا دنی،آشامیدر مورد آب 
آب تصفیه شده زیادتر  در،  ppb DBNPA 90 از) SPAC( فعالتنھا محصول  غلظت کهحاصل گردد 

  .  نشود

 فرموالسیون درتوانند ترکیبات فعال موجود  کننده می احیاء عوامل دیگر وسدیم  سولفیت بی
DBNPA  کننده در طی اضافه  که استفاده از عوامل احیاء  شود می توصیه رو، این از. کنند تجزیهرا
  . ھا جلوگیری شود کش گردد تا از تجزیه زیست معلق DBNPAکردن 

 ORP، پاسخ  ppm ٣.٠تا  ٠.٥ھای بین  خاصیت اکسیدکنندگی ندارد، اما در غلظت DBNPA چه اگر
ولت  میلی ٧٠٠در حدود  ppm ١در غلظت  کلراین مقدار برای . ولت است میلی ٤٠٠آن در حدود 

کنار  DBNPAدر طی اضافه کردن  ORP (set points)شود که مقادیر نھایی  توصیه می. باشد می
  . گذاشته شوند

ھای  داخل مدول در ھا میکروب بردن  بین از برای کنندهتمیز یک عنوان به تواند میDBNPA  ھمچنین
بین  pHدقیقه در  ٣٠مدت  به ppm ١٠٠ حدوددر  مصرف مقدار. قرار گیرد استفادهغشائی مورد 

توان از شستشوی قلیایی استفاده نمود تا به از  بعد از این شستشو می. باشد می ٧.٥تا  ٦.٠
 بیشتر برای اطالعات(بین بردن ھر نوع بیوفیلمی که ممکن است وجود داشته باشد، کمک شود 

  ). را ببینید ١٣-٢در مورد فرموالسیون تمیز کردن ممبرین، بخش 

استفاده کرد، زیرا ممکن است زنگ  ضدزنگ فوالدھایی با جنس  نیابد از لوله DBNPAبرای تزریق 
  . بزنند

 

  ھای فاقد خاصیت اکسیدکنندگی کش دیگر زیست   ٨-٢-٤- ٣

(Other Non-Oxidizing Biocides)  

گی برای اکسیدکنندفاقد خاصیت  کش زیستیک  عنوان به نیز (Isothiazolone)ایزوتیازولون 
اقامت نسبت  زمان مدتالزم است که  حال، این با. گیرد مورد استفاده قرار می ROھای  سیستم

ساعت  ٤تزریق شود، مدت زمان تماس باید  ppm ١٠٠تا  ٥٠اگر  مثًال. تر باشد طوالنی DBNPAبه 
صورت مقطعی  یا پیوسته  شود که از ایزوتیازولون برای وارد شدن به توصیه نمی بنابراین،. باشد

ایزوتیازولون . مورد استفاده قرار گیرد کردن تمیز برایشود که گاھی  توصیه می اما ،استفاده گردد
(Isothiazolone) از  ثرترؤمھایی که مواد آلی زیادی دارند،  در آبDBNPA کند عمل می .  

ھای  کش و ید برای بھداشتی نمودن ممبرین استفاده از ترکیبات چھارتایی فنلی میکروب
داخل  توانند موجب کاھش شدت نفوذ آب به شود، زیرا این ترکیبات می آمیدی توصیه نمی پلی

  . ممبرین شوند

 



  گیری با آھک سختی –تصفیه فیزیکی و شیمیایی  ترکیب پیش ٨- ٣

(Combination Mechanical Plus Chemical Pretreatment – Lime Softening)  

  : شود می استفادهی با آھک گیر سختیبرای حذف ذرات زیر از آب، از روش 

 کلسیم 
 آھن 
 کدورت 
 مواد آلی 
 سیلیس 
 منیزیم 
 منگنز 
 رنگ 
 چربی  

 در که ،داغ یا و تر، گرم حرارت درجه در، )محیطدمای ( سردصورت  د بهتوان می آھکگیری با  سختی
 در گزینه سهاین  میان تفاوت. شود، انجام گردد رای گرم کردن فرآیند استفاده میبآب  بخاراز  آن

مشخصات تقریبی مربوط به جریان  ٨-١٠ جدولدر . باشد می سیلیس و قلیائیت سختی، حذف
  .استآورده شده  داغ و گرمھای آھکی سرد،  گیری خروجی سختی

 

  داغ و گرمھای آھکی سرد،  گیری سختی از پسابخروجی حاصل از : ٨-١٠ جدول

سود –آھک
  داغ

سود –آھک  آھک گرم  آھک داغ
  سرد

  نوع ذرات  آب خام  آھک سرد

  سختی کل  250  145  81  70  120  20
(ppm CaCO3) 

  کلسیم  150  85  35  30  115  15
(ppm CaCO3)  

  منیزیم  100  60  46  40  5  5
(ppm CaCO3)  

 Pقلیائیت   0  27  37  24  18  23
(ppm CaCO3) 

 Mقلیائیت   150  44  55  40  28  40
(ppm CaCO3) 

  سیلیس  20  19  18  15  *2 – 1  *2 – 1
(ppm) 

10.5  10.4  10.4  10.6  10.3  7.5  pH 
 



ھمراه برگشت  برای حذف سیلیس با این غلظت ممکن است اضافه کردن اکسید منیزیم به  *
  .لجن ضروری باشد

  

   (Cold Lime Softening)گیری آھکی سرد  سختی ٨-٣- ١

صورت آھک  وارد کردن کلسیم به شاملشود و  می انجام محیط دمای در سرد ی آھکیگیر سختی
(Ca(OH)2) باشد می کلسیمکربنات  دادن رسوب منظور به :  

)٨-١٩ (    Ca(OH)2 + 2CO2  Ca(HCO3)2  

)٨-٢٠(      Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2  2CaCO3 + 2H2O  

  :که

Ca(OH)2  =آھک  

Ca(HCO3)2  =کربنات کلسیم بی  

CaCO3  =رسوب کربنات کلسیم  

  . کاھش یابد ppm ٣٥ - ٥٠تواند تا تقریبًا  با این روش کلسیم می

 در فقط منیزیمغلظت  کاھش. اضافه شود )Na2Al2O4( سدیم آلومیناتباید  دیگرذرات  حذفبرای 
کند، زیرا رسوب  سیلیس نیز کمک می کاھشبه  سدیم آلومیناتافزودن . است %١٠ حدود

 اضافه به نیاز ،تر کامل حذفبرای . کند را جذب می سیلیس منیزیم، ھیدروکسیدیا ھمان  منیزیم،
 ٨-١٠ جدول در طورکه ھمان ،باشد می ھای باالتر حرارت درجه و) Na2CO3(کربنات سدیم  کردن
  .است شده داده نشان

 موادی تماسی با  کننده زالل یک در) سودا(کربنات سریم  – آھک نیز و سرد یآھکگیری  سختی
عملیات  ،سرد یآھکگیرھای  معموًال بعد از سختی). را ببینید ٨- ١-١بخش (شود  انجام می جامد

  .  شود تا تعادل سختی از آب برطرف شود گیری با سدیم انجام می فیلتراسیون و سختی

. شود تر نیز میکندشود،  کمترحرارت  درجه نانچهچشود، و  کندی انجام می به سردی آھک یندفرآ
چون  دارد، وجودتأسیسات  دیگر نقاط رگذاری دیرھنگام د رسوب خطر سرد، بسیار ھای آبدر مورد 

  .  یابند می ادامه انتقال خطوطشوند و در داخل  ی تکمیل نمیآھکگیر  سختی در ھا واکنش از برخی

 

   (Warm Lime Softening)گیری آھکی گرم  سختی ٨-٣- ٢

شود، چون در این  درجه فارنھایت انجام می ١٤٠تا  ١٢٠گیری آھکی گرم در دمای  سختی
ی بسیار مھمی  مسأله دما کنترل. یابد می کاھش منیزیم و کلسیم حاللیتی دمایی،  محدوده

 رسوباتموجب برگشت  تواند درجه فارنھایت، می ٤دمای اندک، در حد  تغییریک . است



گیری آھکی گرم  سختی برای، سرد یآھکگیری  برای سختی تجھیزات متعارف. شودگیر  سختی
  .دنشو می استفادهنیز 

 

   (Hot Process Softening)گیری با فرآیند داغ  سختی ٨-٣- ٣

 ٢٤٠تا  ٢٢٧در دمای ) شود گیری با فرآیند داغ نیز نامیده می که سختی(گیری آھکی داغ  سختی
ی با آھک، کامل گیر سختی ھای واکنش ،ھا حرارت درجه این در. شود درجه فارنھایت انجام می

تا  ٢ حدودد تا توان می منیزیم که درحالی یابد، کاھش ppm ٨د تا تقریبًا توان می کلسیم. گردند می
٥ ppm  ٢  تا ١د تا حدود توان می سیلیسو ppm کاھش یابد  .  

-sludge)  لجنپتوی  مقطعسطح  ٨-١٩ شکل. شود می استفاده بخاربرای گرم کردن فرآیند از 
blanket) ) جریان از باال یاupflow (برداری از  بھره. دھد می نشان را داغ فرآیندگیر با  در سختی

 ٨-١-١-١بخش (باشد  ھای حاوی پتوی لجن می کننده واحد فرآیند داغ با پتوی لجن مشابه با زالل
را  (downflow)گیر با فرآیند داغ و جریان از پایین  یک سختی مقطعسطح  ٨-٢٠ شکل). را ببینید

ھای چرخشی برای ایجاد تماس با لجن  پایین، از پمپ ازدر واحدھای با جریان . دھد نشان می
  . شود استفاده می

 

  Res-Con, Incبا احترام به . )جریان از باال( داغ فرآیندگیر با  در سختی لجنپتوی : ٨-١٩ شکل

 

  

 



  Res-Con, Incبا احترام به  .گیر با فرآیند داغ و جریان از پایین سختی: ٨-٢٠ شکل

 

  

 اگر. شود می انجام منیزیم ھیدروکسید رسوببر روی  سیلیس جذب توسطس، سیلی کاھش
کرد تا مناطق الزم جھت  اضافه توان می) MgO( منیزیم اکسید ،موجود نبود کافی اندازه منیزیم به

  . جذب شدن فراھم گردد

 

  تصفیه ھای پیش آوری فن  دھی ترتیب ٨- ٤

 (Sequencing Of Pretreatment Technologies)   

اختصاص به ھمان مورد دارد، اما  ھمیشهتصفیه  مربوط به پیش ھای آوری فندھی  ترتیب چه اگر
 ای از  نمونه ٨-٢١ شکل. توان این کار را انجام داد می آنھاکلیاتی نیز وجود دارند که بر مبنای 

در آن   تصفیه مربوط به پیش ھای آوری فن از بسیاری که دھد را نشان می یندآفر یجریاننمودار 
  .  اند وجود دارد و در متن فوق توضیح داده شده

  

 

 

 



  فیهتص ای از نمودار جریانی برای فرآیند اسمز معکوس و پیش نمونه: ٨-٢١شکل 

  

  

 ورود مواد شیمیایی (chemical feed) :سازھا  لخته و ،ھا کنندهمنعقد کلر، شاملمواد  این
ی حذف  را برای مرحله کنند و آن ورودی، آب را ضدعفونی می شیمیاییمواد . ھستند

 . سازند یا سختی آماده می/جامدات و
 کردن با استفاده از بستر  فیلتر(media filtration) :اسیون با فیلتر شامل مرحله این

باشد، و غلظت جامدات  وری باال می استفاده از بسترھای چندگانه یا فیلتراسیون با بھره
 . دھد را کاھش می SDIکدورت، و  معلق،

  فیلتر کردن با استفاده از شن سبز(greensand filtration) :آھن حذفموجب  مرحله این 
فیلتراسیون معموًال  از نوع این). ھیدروژن سولفید اوقات گاھی و(شود  محلول می منگنز و

الزم نیست که قبل از  موارد، برخی در. گیرد فقط برای آب چاه مورد استفاده قرار می
 .  فیلتراسیون با شن سبز، فیلتراسیون با بستر انجام گردد

 سدیمگیری با  سختی(sodium softener)  :ھر و سختیگیر موجب حذف  این سختی 
 . شود می RO خوراکآب  از ،مانده باقیمحلول  آھن گونه

  کربنفیلتر کردن با(carbon filtration)  :خوراکآب  از آلی مواد و کلر حذفموجب  کربن 
RO شود می . 

 سولفیت  ورود بی(bisulfite feed) : ،اضافه  سولفیت بیاگر از کربن استفاده نشده باشد
  . گردد تا کلر آزاد از بین برود می

  اسیدورود(acid feed)  :کاھش منظور به LSI گذاری، در صورت نیاز اسید  قابلیت رسوب و
 . گردد افزوده می

 رسوبورود ضد(antiscalant feed)  :گذاری بر روی  برای حداقل کردن قابلیت رسوب
 . شود ممبرین، از ضدرسوب استفاده می

 معکوس اسمز(reverse osmosis)  :واحد RO  جامدات  از ای عمده بخشموجب حذف
معموًال پس از این مرحله یک مخزن ذخیره قرار دارد و آب . شود خوراک می آباز  ،محلول

  . بعدی یا فرآیند پس از آن انتقال یابد  تصفیه  گیرد تا به مرحله مجددًا تحت فشار قرار می

  


