
  (On-Line Operations)درون خطی  ھای عملیات ١١

، را تشخیص داد ROیک سیستم  ناسب بودنتوان م ھا می که توسط آن یھایکلید
ھای  با استفاده از روش وآورند  دست می بهھستند که اطالعات درستی ھایی  گر عمل

 وری  حفظ بھره جھترا  نگھداری عملیاتو  ،کنند میرا تفسیر ھا  تحلیلی مناسب این داده
این فصل در  .دھند انجام میاند،  که طراحی شده گونه  ، ھمانتصفیه و پیش ROھای  سیستم

عملیات چنین  ، و ھمھا آن تفسیرگی چگونھم د و نآوری شو که باید جمع یاطالعاتھم 
و  ROھای  عملکرد سیستمکمک به حفظ  جھت ،گیرانه پیش ریزی شده و برنامه نگھداری

 . آورده شده است ،تصفیه پیش

  نظارت بر عملکرد اسمز معکوس ١١-١

 (Reverse Osmosis Performance Monitoring)  

زدایی، از جمله تبادل یونی، به خوبی شناخته و فھمیده  یون" معمولی"ھای  آوری عملکرد فن
برداران و مھندسان مدت زیادی نیست که با  ، بھرهROبا این حال در مورد سیستم . اند شده

کنند و درک درستی از عملکرد سیستم، که ھمراه با کسب تجربه  آوری کار می این فن
عملکرد . ای نیست کار ساده ROعالوه بر این، نظارت بر سیستم . آید، ندارند دست می به

ممبرین و یا در درون آن  مشاھده شده، ھمیشه نشان دھنده چیزی نیست که واقعًا بر روی
  .  افتد اتفاق می

 (Data Collection)آوری اطالعات  جمع ١١-٢

فھرستی از اولین مناطق کسب اطالعات را که باید تحت نظارت قرار داشته  ١١-١در جدول 
. کند اساسًا چگونه عمل می ROباشند، آورده شده است، تا مشخص گردد که یک سیستم 

یا کیفیت /تمامًا بر روی نرخ شدت جریان آب تصفیه شده و ١١-١ل متغیرھای موجود در جدو
در میان تمام . توضیح داده شده است ٩طور که در بخش  گذارند، ھمان محصول تأثیر می

، اطالعات مربوط به جریان خوراک، ١١-١مناطق کسب اطالعات و مشخص شده در جدول 
تر مسیرھای  مناطق ھستند و بیشترین  جریان آب تصفیه شده، و جریان دفع شده عمومی

RO (skids) با این حال، . باشند گیری این متغیرھا می مجھز به ابزار دقیق الزم جھت اندازه
 (interstage)ای  ھای بین مرحله گیری نیز دارای لوازمی جھت اندازه ROبسیاری از مسیرھای 

ای  اطالعات درون مرحلهدست آوردن  ھنگام زیر نظر گرفتن میزان عملکرد، به. باشند نمی
چه که در ھر مرحله از سیستم  توانند با مشخص کردن آن ھا می ضروری است، چون این داده

RO ای، وقوع ھر نوع  بدون داشتن اطالعات درون مرحله. دھد، به این امر کمک کنند رخ می
ط به ترین عامل مربو و بنابراین، محتمل( ROتنزلی در عملکرد اولین مرحله از سیستم 

گرفتگی  ترین عامل مربوط به رسوب عمومی( ROو یا در آخرین مرحله از ) گرفتگی ممبرین الی
  .   باشد قابل تشخیص نمی) ممبرین

  .ROمتغیرھای نظارت اولیه برای یک سیستم : ١١- ١جدول 

جریان بین   آب تصفیه شده  جریان دفع شده
    آب خوراک  ای مرحله

    فشار  
     شدت جریان  
    ھدایت الکتریکی  
    درجه حرارت  



آوری شوند  ، الزم است که اطالعات دیگری نیز جمع١١-١ھای موجود در جدول  عالوه بر داده
  . صورت کامل مورد تجزیه و تحلیل قرار داد تا بتوان عملکرد را به

از (آیا بر روی مسیر آب تصفیه شده و یا واحدھای عملیاتی : فشار معکوس آب تصفیه شده
ھا اعمال  شیرھایی وجود دارند که احتماًال فشار معکوسی را بر روی ممبرین) قبیل مخازن

  منظور شده است؟    کنند؟ آیا این فشار در عملکرد پروژه

pH :مقدار تزریق باید انجام شود، و  اند، چه شده ھایی اضافه چه مواد شیمیایی و با چه غلظت
  گردد؟  عملیات تزریق چگونه کنترل می

گیرد و چگونه مقدار تزریق  ھا مورد استفاده قرار می کدام یک از آن: ھای اکسیدکننده کش آفت
  شود؟  گردد و این امر چگونه کنترل می چنین، چگونه برطرف می شود؟ ھم آن کنترل می

گیرد و برطبق چه  ھا مورد استفاده قرار می کدام یک از آن): ضد اکسیدکننده(عامل احیاکننده 
  گردد؟   شود؟ چگونه مقدار تزریق آن کنترل می ای وارد سیستم می قاعده

گیرد و چگونه  ھا مورد استفاده قرار می کدام یک از آن: کش فاقد خاصیت اکسیدکنندگی آفت
 (off-line)و یا برون خطی  (on-line)درون خطی صورت  شود؟ به مقدار تزریق آن کنترل می

  گردد؟  استفاده می

شود، و چگونه  مقدار تزریق می گیرد، چه چه محصولی مورد استفاده قرار می: اسکالنت آنتی
  شود؟  شود؟ آیا از کنترل تناسبی برای شدت جریان استفاده می مقدار تزریق آن کنترل می

ھا و  این مواد شامل منعقدکننده: شوند تصفیه می ه پیشمواد شیمیایی دیگری که وارد مرحل
شیمیایی وارد شده چگونه است، مقدار تزریق ) مواد(ماھیت این ماده . باشند سازھا می لخته

  شود؟  قدر است، چگونه مقدار تزریق آن کنترل می آن چه

وجود در ماھیت توان استفاده نمود تا تغییرات م گرھای ذرات می از نمایش: گرھای ذرات نمایش
آیا . تصفیه دنبال شود جامدات معلق موجود در آب خوراک و در سرتاسر سیستم پیش

دھند؟ با این وسیله  گرھا تغییر رخ داده در تعداد ذرات با اندازه مشخص را نشان می نمایش
 تصفیه را وری سیستم پیش توان تغییر اتفاق افتاده در کیفیت آب منبع و یا در مقدار بھره می

  .  نشان داد

  (Data Analysis and Normalization)سازی اطالعات  تجزیه و تحلیل و عادی ١١-٣

طور مستقیم بر روی نرخ شدت جریان آب تولید شده و  به ١١-١متغیرھای موجود در جدول 
عوامل دیگری که بر روی . گذارند ، تأثیر میROعبور نمک مشاھده شده از طریق یک ممبرین 

گرفتگی و مقدار  گرفتگی، رسوب درجه الی: گذارند عبارتند از ین تأثیر میعملکرد ممبر
طور مستقیم بر روی نرخ  این سه عامل به. دیدگی که در ممبرین اتفاق افتاده است آسیب

گذارند،  شدت جریان مشاھده شده در آب تولیدی و مقدار عبور نمک مشاھده شده تأثیر می
جا که این شرایط عملیاتی ھمواره در  از آن. و فشار دارند مانند اثری که درجه حرارت، غلظت

حال تغییر ھستند، ھمانند نرخ شدت جریان آب تصفیه شده، امکان مقایسه عملکرد مشاھده 
  . شده در یک زمان با عملکرد مشاھده شده در زمان دیگر، وجود ندارد

  

  



  (Data Normalization)سازی اطالعات  عادی ١١- ٣-١

شود که مقایسه مستقیم عملکرد در یک زمان با  طالعات بدین جھت انجام میسازی ا عادی
سازی تأثیرات دما، فشار و غلظت بر روی  از طریق عادی" سازی خنثی"زمان دیگر، توسط 

آوری شده در  سازی، اطالعات جمع در عملیات عادی. متغیر عملکرد مورد عالقه، مجاز گردد
اندازی  ھا در زمان مبدأ و مشخص، که معموًال ھمان زمان راه زمان و شرایط معین به مقدار آن

در این روش، اثرات . شوند است، تبدیل می) ھای جدید و یا پس از نصب ممبرین( ROسیستم 
گرفتگی،  علت الی فقط به  شده شوند چون تغییرات عملکرد عادی دما، فشار و غلظت حذف می

  .  گردد یا تخریب ممبرین ایجاد می/گرفتگی، و رسوب

  (Normalized Product Flow)شده محصول  شدت جریان عادی ١١- ٣-١-١

؛ فشار، TCFشکل ضریب تصحیح دما،  دھد که چگونه درجه حرارت، به نشان می ١١-١معادله 
P ،؛ و غلظت، در نتیجه فشار اسمزیگیرند تا نرخ شدت جریان آب  ، مورد استفاده قرار می

  . تولیدی، عادی گردد

)١١-١(       Normalized flow = [(  )]
[(  )]

 Actual low  

  :که

AAP = میانگین فشار اعمال شده در ممبرین تراوا  

 )١١- ٢(      = P −  − P  

  :که

= P فشار خوراک اعمال شده  

P  =افت فشار از ورودی مربوط به خوراک تا خروجی مربوط به جریان غلیظ شده  

= P فشار آب تصفیه شده 

= n ھای مربوط به جریان خوراک و آب  اختالف بین فشار اسمزی بر روی ممبرین در طرف
  تصفیه شده 

TCF  = به ممبرین و شرکت سازنده بستگی دارد(ضریب تصحیح دما (  

"s"  = استاندارد"زیرنویس برای شرایط"  

"a"  = واقعی"زیرنویس برای شرایط"  

ھای  یا دیگر برنامه  (spreadsheet)شده با استفاده از صفحه گسترده  عادیدر عمل، اطالعات 
ای که شامل یک سخت افزار برای  ھا در بسته بھترین برنامه. شوند کامپیوتری محاسبه می

این ترتیب دیگر الزم نیست که  به. اند باشد، گردآوری شده ھای واقعی و خام می ضبط داده
ھا  ھا در آن ھایی که وارد کردن داده طور کلی، سیستم به. شوند صورت دستی وارد اطالعات به

برداران  کنند؛ معموًال بھره صورت دستی انجام شود، در برابر آزمون زمان ایستادگی نمی باید به
کنند، و فقط  اندازی متوقف می طور دستی را در چند ماه اول پس از راه وارد کردن اطالعات به



. دارند می ی را که برای تجزیه و تحلیل عملکرد الزم است نگها ھای مشاھده شده داده
دلیل اثرات مربوط به فشار،  ھای مشاھده شده، به طور که قبًال توضیح داده شد، داده ھمان

دما و غلظت بر روی شدت جریان آب تصفیه شده و مقدار دفع نمک، غیر قابل اطمینان 
  . باشند می

شد، بھترین کار ترسیم نمودار  محاسبه ) NPF(حصول  شده م که شدت جریان عادی ھنگامی
را نشان  NPFتغییرات مختلف در   روند ١١-١شکل . باشد ی روند تغییرات می برای مشاھده

 T>0دھنده تخریب ممبرین ھستند، چون در زمان  ھایی با شیب مثبت نشان منحنی. دھد می
شیب . ز میان غشاء عبور کرده استتری ا ، آب بیش) T = 0(نسبت به شرایط عملیاتی اولیه 

دھنده وجود گل و الی یا رسوب است، چون بعد از سپری شدن شرایط عملیاتی  منفی نشان
دھد که ھیچ تغییری  می  شیب صاف نشان. تری از میان ممبرین عبور کرده است اولیه، آب کم

چ تغییری رخ نداده تواند به معنای این باشد که ھی این امر می(در عملکرد ایجاد نشده است 
اند، و در واقع، یکدیگر را  داده  گرفتگی رخ گرفتگی و رسوب که ھم تخریب و ھم الی است یا این
  ). اند خنثی نموده

 

  .شده محصول روند تغییرات در شدت جریان عادی : ١١-١شکل 

 

   

  مطالعه موردی 

ی  دست آمده از یک مرکز عملیاتی واقع در ناحیه ھای خام واقعی به داده ١١-٢شکل 
Delaware River Water طورکه در این نمودار نشان داده شده است،  ھمان. دھد را نشان می

وری سیستم را بر روی نرخ شدت جریان طراحی برابر  اند مقدار بھره خوبی توانسته اپراتورھا به
 ROتوان باور کرد که سیستم  ھای خام، می بر اساس این داده. دارند بت نگهثا gpm 340با 
  . کرده است خوبی کار  به

  

  



دست آمده از یک مرکز  ھای واقعی مربوط به نرخ شدت جریان تولیدی، به داده: ١١-٢شکل 
کند، این آب با روش آھک سرد  استفاده می Delawareبرداری که از آب رودخانه  بھره

  . یری شده استگ سختی

 

  

. دھد را برای ھمان سیستم نشان می  (normalized data)ھای عادی شده داده ١١-٣شکل 
بر . گذارد نمایش می شدت جریان تولیدی عادی، با گذشت زمان یک شیب اولیه منفی را به

گرفتگی  دچار الی ROرسد که سیستم  نظر می ، به١١-١اساس اطالعات داده شده در شکل 
گرفتگی شده است، که این امر موجب کاھش شدت جریان عادی آب تصفیه شده،  بیا رسو

طور پیوسته فشار عملیاتی سیستم  پس از انجام تحقیقات، اپراتورھا به. گردیده است
ی ضخیم گل و الی یا رسوب موجود  ای از میان الیه غشائی را زیاد کردند تا آب با نیروی فزاینده

دلیل افزایش فشار عملیاتی، نرخ شدت جریان محصول  از این رو، به. دبر روی ممبرین عبور نمای
  . گرفتگی ثابت مانده است گرفتگی و یا رسوب با وجود الی

  

دست آمده از یک مرکز  شده مربوط به نرخ شدت جریان تولیدی، به اطالعات عادی: ١١-٣شکل 
آب با روش آھک سرد کند، این  استفاده می Delawareبرداری که از آب رودخانه  بھره

  . گیری شده است سختی

 



دارند، البته  که اپراتورھا توانسته بودند که نرخ شدت جریان محصول را ثابت نگه با توجه به این
 NPFبا افزایش فشار عملیاتی، ممکن است این سؤال مطرح شود که پس چرا باید مراقب 

گرفتگی  گرفتگی یا رسوب الییابند در وضعیت  ھا اجازه می که سیستم باشیم؟ ھنگامی
تواند در برابر شستشو مقاومت پیدا کرده و  مدت طوالنی کار کنند، گل و الی یا رسوب می به

ھا تعیین گردد،  شود تا زمان شستشوی ممبرین استفاده می NPFبنابراین، از . برطرف نشود
برداری تحت شرایط  بر این، اگر بھره عالوه. ھای سطحی دائمی شوند که آلودگی قبل از این

گرفتگی ادامه پیدا کند، فشار عملیاتی به حداکثر خروجی مجاز پمپ  گرفتگی یا رسوب الی
شود  برداری با این روش ادامه یابد، نرخ شدت جریان محصول کم می اگر بھره. رسد تغذیه می

رو، کلید  یناز ا. تری برای غلبه بر مقاومت الیه رسوب ایجاد کند تواند فشار بیش چون پمپ نمی
. باشد می NPFو انجام شستشو قبل از افت  NPFھا، نظارت بر  برداری از ممبرین حفظ بھره
درصد افت نمود،  15تا  10برداری،  نسبت به شرایط اولیه بھره NPFشود که وقتی  توصیه می

 %10ریزی جھت انجام شستشو باید با  آل، برنامه صورت ایده به. عملیات شستشو انجام شود
را  ١٣-٢بخش (کاھش، عملیات شستشو تکمیل گردد  %15انجام شود و با  NPFکاھش 

  ).ببینید

  

 (Normalized Salt Passage)شده  عبور نمک عادی ١١- ٣-١-٢

جا که  از آن. شود می) عادی(عبور نمک یکی دیگر از متغیرھای عملیاتی است که نرمال 
) یا مقدار دفع نمک(نمک مشاھده شده  ی عبور غلظت ھمواره در حال تغییر است، مقایسه

سازی مقدار عبور نمک، با در نظر گرفتن متغیرھای  در عادی. باشد صورت روزانه دشوار می به
.  شود پذیر می غلظت و درجه حرارت، مقایسه مقدار عبور در ھر زمان با زمان دیگر امکان

ی نمک از طریق  دهدھد که چگونه غلظت بر روی عبور عادی ش نشان می ١١-٣معادله 
 . گذارد اثر می ROممبرین 

)١١-٣(    Percent Normalized Salt Passage =   ×  ×  ×  × %SP  

  :که

EPF  =ھای غشائی   میانگین شدت جریان آب تصفیه شده تقسیم بر تعداد مدول  

STCF  = از سازنده ممبرین گرفته شود(ضریب تصحیح درجه حرارت انتقال نمک (  

Cf  = غلظت نمک ورودی  

%SP  = درصد عبور نمک  

CFC  =محلول غلیظ-غلظت خوراک :  

)۴-١١(          CFC =  C  ×   

)۵-١١(          Y =   
 

  

  و 



"s"  = استاندارد"زیرنویس برای شرایط"  

"a"  =واقعی"برای شرایط  زیرنویس"  

. یا تخریب ممبرین اھمیت دارد/گرفتگی و نظارت بر مقدار عبور نمک در ردیابی مسأله رسوب
اگر ممبرین دچار آسیب شده . یابد در ھر دو مورد، مقدار عبور نمک با گذشت زمان افزایش می

برین، گرفتگی مم در مورد رسوب. شود باشد، افزایش عبور نمک به آسانی قابل درک می
  .مثال زیر را در نظر بگیرید. باشد طور مستقیم قابل درک نمی افزایش عبور نمک به

را نشان  ای از رسوب کربنات کلسیم بر روی آن سطح مقطع یک ممبرین با الیه ١١-۴شکل 
، Xی خوراک،  تر از مقدار آن در توده ، بیشZغلظت کلسیم در سطح غشاء، . دھد می
ھا را بر  اساس  این ممبرین نمک. رسد طح به حالت اشباع میباشد، چون غلظت در س می

در این حالت، ممبرین بعدی در معرض . فرستد سمت ممبرین بعدی می غلظت واقعی به
حتی اگر . تری است ی محلول که مقدار کم گیرد، و نه غلظت در توده غلظت اشباع قرار می

گرفتگی شده  برینی که دچار رسوبدرصد عبور کلسیم از طریق ممبرین ثابت بماند، در مم
زیرا غلظت کلسیمی که ممبرین . شود تر می است، غلظت کلسیم در آب تصفیه شده بیش

ی محلول  تر از غلظت کلسیم در توده در معرض آن قرار گرفته است، در سطح ممبرین بیش
  . [X]، [Z]باشد،  می

  

غلظت مواد . سطح ممبرین با الیه ای از رسوب در ROسطح مقطع یک ممبرین : ١١-۴شکل 
، Xی محلول،  ھا در توده ، زیادتر از مقدار آنZدھنده رسوب در سطح ممبرین،  تشکیل

  . باشد می

  

  

ھا تمیز ھستند  که ممبرین عنوان یک شاخص اولیه در زمانی شده به معموًال از عبور نمک عادی
شده معموًال  عادی یا اختالف افت فشار/زیرا شدت جریان محصول و. شود استفاده نمی

که کیفیت آب تولیدشده به یک  ھا است، قبل از این ی وجود مشکل در ممبرین دھنده نشان
و افت فشار برای  NPFھمراه  با این حال، عبور نمک عادی شده باید به. مسأله تبدیل گردد

  . مورد استفاده قرار گیرد ROیابی مشکالت موجود در سیستم  تشخیص و عیب

  

 



 (Normalized Pressure Drop)شده  افت فشار عادی ١١-٣-١-٣

ھا نیز مورد  عنوان یک شاخص برای زمان شستشوی ممبرین تواند به می ROافت فشار در سیستم 
افت فشار، یک معیار مستقیم برای کاھش فشار است زیرا در اثر وجود رسوب یا . استفاده قرار گیرد

 . شود اصطکاک ایجاد می (feed spacer)گل و الی بر روی ممبرین یا در جداکننده فضای خوراک 

کند،  فشار، توسط مواد موجود در مدول غشائی جذب و کاھش پیدا میانرژی آب خوراک تحت 
کار رفته در مدول  توانند مواد به گرفتگی شدید باشد، این مواد می گرفتگی یا رسوب که درجه الی وقتی

ھای غشائی شود، که  تواند منجر به وارد آمدن آسیب تلسکوپی در الیه این امر می. را دچار تغییر کنند
دھد که  نشان می ١١- ۵شکل ). را ببینید ١۴-٨- ١بخش (گردد  باعث تخریب فیزیکی غشاء میاین خود 

،  psig 200با فشار عملیاتی ) متر سانتی 20(اینچ  8چگونه افت فشار در یک مدول غشائی با قطر 
ر در ھ psig 4برابر با " خوب"با فرض افت فشار . گردد باعث افزایش بار محوری بر روی خود غشاء می

 ١١-۶در شکل . شود می psig 1150مدول غشائی، فشار محوری در انتھای آخرین مدول بیش از 
، و با افت فشار  psig 200اینچ با فشار عملیاتی  8ھای با قطر  اختالف بارھای محوری برای مدول

، و )ریمدول س 6افت در یک مرحله از  psig 21(در ھر مدول غشائی  psig 4تا  3توصیه شده برابر با 
در یک  psig 50حداکثر افت فشار ( در مدول غشائی  psig 8.3حداکثر افت فشار توصیه شده برابر با 

، بار محوری بر روی انتھای  psig 50در افت فشار . ، نشان داده شده است) مدول سری 6مرحله از 
 .است psig 2400مدول آخر برابر با 

 

 psigاینچ با فشار عملیاتی برابر با  8ھای غشائی به قطر  بار فشار محوری بر روی مدول: ١١- ۵شکل 
  . اینچ قرار داشته باشد 8مدول با قطر  6شود که در ھر لوله تحت فشار،  فرض می.  200

  



 

 psig 4تا  3مقایسه بار فشار محوری در مدول انتھایی با افت فشار توصیه شده برابر با : ١١-۶شکل 
شود که  فرض می. در ھر مدول غشائی psig 8.3در ھر مدول و حداکثر افت فشار توصیه شده برابر با 

  .  اینچ قرار داشته باشد 8مدول با قطر  6در ھر لوله تحت فشار، 

  

  

یب ھا تمیز ھستند نیز باید افت فشار در نظر گرفته شود تا از وارد آمدن آس که ممبرین در نتیجه، وقتی
برداری  درصد نسبت به شرایط بھره 15تا  10که افت فشار از  وقتی. ھا جلوگیری شود فیزیکی به مدول

  . ھا باید شسته شوند تر شد، ممبرین اولیه بیش

  

  . توان استفاده نمود سازی اختالف فشار سیستم می برای عادی ١١-۶از معادله 

  

)۶ -١١(       Normalized Differential Pressure =  ∆ ×( × ) .

( × ) .  

  :که

P  =اختالف فشار واقعی  

CF  =شدت جریان غلیظ  

PF  =شدت جریان آب تصفیه شده  

"su"  =اندازی زیرنویس جھت شرایط موجود در ھنگام راه  

  

ھا  که یکی از آن زمان تحت نظارت قرار داشته باشند و وقتی طور ھم باید به NPFافت فشار نرمال و 
  . تغییر در عملکرد، در مقایسه با عملکرد عملیاتی اولیه گردید، ممبرین باید شسته شود %10دچار 

 



 (Normalization Software)سازی  افزار عادی نرم ١١- ٣-٢

باشد، بنابراین سازندگان ممبرین مطابق با  تواند کاری خسته کننده سازی می محاسبات عادی
سازی  افزارھایی رایگان جھت انجام عملیات عادی مشخصات مربوط به ممبرین خودشان، نرم

برخی از فروشندگان مواد شیمیایی و مشاورانی که در زمینه ممبرین کار . اند عرضه کرده
برخی از . م باشد یا نباشدافزارھایی دارند که ممکن است در دسترس عمو کنند نیز نرم می
گرھای مجزا  یا کاوش PLCافزارھایی دارند که اطالعات مناسب را از طریق  ھا حتی سخت آن

اپراتورھا قادر . ی دستی نیز از بین برود شیوه کنند تا نیاز به وارد کردن اطالعات به بارگذاری می
شده و  ر اطالعات عادیسازی استفاده کنند تا ب افزارھای عادی خواھند بود که از نرم

  .  نظارت داشته باشند ROبرداری از  سازی عملیات بھره ھای مربوط به شستشو و بھینه برنامه
ھای نرم افزاری  فھرستی از اطالعات ورودی معمولی و مورد نیاز برای برنامه ١١-٢در جدول 

ای را پوشش  چند مرحله RO (skid)ھا، یک مسیر  این ورودی. سازی آورده شده است عادی
ای  چون یک سیستم تک مرحله شده، ھم که برای محاسبه اطالعات عادی  آنچناندھند،  می

ای را دارند، درنتیجه کاربر  مرحله ھا توانایی کار با اطالعات درون برخی از برنامه. کنند عمل می
معموًال تعداد مراحل به (صورت جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار دھد  تواند ھر مرحله را به می

که آیا در  توانایی تجزیه و تحلیل مراحل مجزا، کاربر را در تعیین این). شود می دو عدد محدود
گذاری اتفاق افتاده است،  گرفتگی رخ داده است و یا در مرحله دوم رسوب اولین مرحله الی

  .  کند کمک می
  

  .سازی ھای نرم افزاری عادی اطالعات ورودی معمولی و مورد نیاز برای برنامه: ١١- ٢جدول 

  اطالعات ورودی  آب خام  جریان خوراک  آب تصفیه شده  جریان دفع شده
    X    تاریخ و زمان  
X X X    شدت جریان  
X X     فشار  
  X X X ھدایت الکتریکی  
    X   کدورت  
    X   ORP  
    X X  SDI 
    X    رویدادھای

  *شده  انتخاب
  

  . شستشو، تعویض ممبرین و غیره* 
  
   

یا عبور /شده، مقدار دفع و سازی، شدت جریان عادی آب تصفیه ھای عادی در واقع تمام برنامه
کنند، برخی نیز این کار  ھا این متغیر را عادی می برخی از برنامه(عادی نمک، و اختالف فشار 

ھا نیز دربرگیرنده نیروی محرکه  برخی از برنامه. کنند را محاسبه می) دھند را انجام نمی
  : باشند ھای زیر می چنین خروجی عنوان یک خروجی و ھم اری خالص بهفش

   
  مقدار بازیابی(recovery)  
  ضریب غلظت(concentration factor)  
  مقدار عبور نمک(salt passage)  
  مقدار دفع نمک(salt rejection)  



  میانگین شدت نفوذ در سیستم(average system flux)  
 اک میانگین فشار اسمزی در خور(average feed osmotic pressure)  

  
شده و ضریب  ، شامل ضریب انتقال آب عادی Hydranauticsمربوط به شرکت  RODataبرنامه 

، در معادله  Aضریب انتقال آب مربوط به ضریب نفوذپذیری، . باشد شده می انتقال نمک عادی
این ضرایب . باشد می ۴-٢ه ، در معادلKو ضریب انتقال نمک مربوط به ضریب نفوذپذیری،  ۴-١

وجود تغییر در این ضرایب . ثابت باقی بمانند) محیطی(باید در شرایط عملیاتی عادی 
افزایش ضریب انتقال آب معموًال . باشد دھنده بروز تغییر در سطح یا درون غشاء می نشان
گی یا گرفت که کاھش این ضریب به معنای الی ی تخریب ممبرین است، در حالی دھنده نشان
معنی تخریب یا  طور مشابه، افزایش ضریب انتقال نمک به به. باشد گرفتگی ممبرین می رسوب
گرفتگی ممبرین  معنی الی که کاھش معموًال به گرفتگی غشاء است، در حالی رسوب

 . باشد می
برخی از . کنند سازی، نمودارھایی برای متغیرھای مرتبط با عملکرد ارائه می ھای عادی برنامه
. ھای گوناگون را در یک نمودار دارند ھای مختلف مربوط به داده ھا توانایی ترکیب منحنی برنامه

تواند چھار منحنی را بر  می Toray Membrane USAمتعلق به  Toray TRAKعنوان مثال،  به
شدت جریان عادی آب تصفیه شده و مقدار دفع عادی  ١١-٧شکل . روی یک نمودار نشان دھد

اختالف  ١١-٨شکل . دھد نشان می Toray TRAKعنوان توابعی از زمان با استفاده از  نمک را به
این چند منحنی، چه در یک نمودار . دھد عنوان تابعی از زمان نشان می فشار عادی را به

دھند که متغیرھای مختلف مربوط به عملکرد را با ھم  باشند چه نباشند، به کاربر اجازه می
ھا  نماید، زیرا روند تغییرات در آن وی کمک می  رفع عیب سیستم به مقایسه کند و برای

عنوان مثال، افت شدت جریان آب تصفیه شده که در شکل  به. شود تر تشخیص داده می راحت
و  ١١- ۶نشان داده شده است، ھمراه با افزایش اختالف فشار منطبق با آن، شکل  ١١-۵

گرفتگی  جای رسوب موجب شود که ممبرین به تواند ، می١١-۵مقدار دفع ثابت نمک، شکل 
  ). را ببینید ١٣-٣بخش (گرفتگی گردد  دچار الی

  
عنوان توابعی از  شدت جریان عادی آب تصفیه شده و مقدار عادی دفع نمک به: ١١-٧شکل 

    .Madalyn Epple, Toray Membrane, USA, Incاطالعات برگرفته از . زمان
  

  



 ,Madalyn Eppleاطالعات برگرفته از . عنوان تابعی از زمان اختالف فشار عادی به: ١١- ٨شکل 
Toray Membrane, USA, Inc.    

  
  

بر اساس عملکرد اولیه، یک زمان را برای شستشوی ) ١١-٨و  ١١-٧شکل (ھر دو نمودار 
برداری به شرایطی  ه بھرهما ٣افزایش اختالف فشار پس از تقریبًا . کنند ھا پیشنھاد می ممبرین

، این مدت زمان برای سیستمی که " باشد انجام شستشو ضروری می"رسیده است که 
با این حال، این شاخص شستشو به نفع . باشد ی خوبی است، مناسب می تصفیه دارای پیش

 اندازی تا رسیدن شدت جریان عادی آب تصفیه شده، که تا حدود پنج و نیم ماه پس از آغاز راه
با این حال . به شرایط مربوط به شاخص شستشو دچار افت نشده، نادیده گرفته شده است

رسد که گل و الی ایجاد شده دائمی بوده باشند، چون ھم شدت جریان عادی آب  به نظر نمی
اندازی  تصفیه شده و ھم اختالف فشار پس از انجام شستشو به شرایط عملکرد در ھنگام راه

  .  اند رسیده
  : سازی عبارتند از اطالعات خروجی حاصل از حداقل چند برنامه عادی دیگر

  
طور  تواند با مقدار بازیابی که به این مقدار می:  (system recovery)مقدار بازیابی سیستم

که (چون سولفات  دستی محاسبه شده است و یا بازیابی مبتنی بر مقدار دفع ذراتی ھم
  . ، مقایسه گردد)شوند شدت دفع می به
   

در تأثیر غلظت بر روی نیرو محرکه :  (net pressure driving force)نیرو محرکه فشاری خالص
  .  شود شدت نفوذ آب در نظر گرفته میفشاری برای 

  
  جریان غلیظ/میانگین فشار اسمزی برای آب تصفیه شده و جریان خوراک

(permeate and feed/concentration average osmotic pressures)  : برای محاسبه نیرو
  . گردد محرکه فشاری خالص استفاده می

  
نفوذ به فشار محرکه خالص محاسبه  با تقسیم شدت:  (specific flux)شدت نفوذ ویژه

نفوذپذیری . شود تر می ھر چه شدت نفوذ ویژه زیادتر باشد، نفوذپذیری ممبرین بیش. شود می
  .گردد گرفتگی، و یا فشرده شدن می گرفتگی، رسوب کم موجب الی



 دھد که رویدادھایی این امر به کاربر اجازه می:  (event identification)شناسایی رویدادھا
ھای جدید، و غیره را وارد کند و نمودارھای مربوط به عملکرد با  چون شستشو، ممبرین ھم

این امر به . کنند را مشخص می ھا  گذاری بر روی نمودار برحسب زمان وقوع، آن عالمت
شناسایی ھر نوع تغییری که ممکن است پس از وقوع یک رویداد در مقدار عملکرد ایجاد شود، 

 . کند کمک می
 

 (Preventive Maintenance)گیرانه  پیش نگھداریتعمیر و  ١١-۴

امری حیاتی  ROبرداری از سیستم  در بھره) PM(گیرانه  پیش نگھداریانجام عملیات تعمیر و 
عنوان مثال  گاھی ممکن است نیاز به افزایش زمان و سرمایه کار باشد، به. باشد می

 ROبا بھبود عملیات  PMکند، اما در دراز مدت،  به سرمایه اضافی نیاز پیدا می ROتصفیه  پیش
برداری موفق  بھره. کند ھا را جبران می تر کردن عمر ممبرین، مقداری از ھزینه ، از قبیل طوالنی

مکلف است که معین و مشخص  PMدارد، بنابراین  PMکوشی در امر  نیاز به سخت ROاز 
  .ریزی منظم کامل گردد یک برنامهباشد تا بر مبنای 

  
ھای کلی  ، برای عملکرد سیستم و حداقل کردن ھزینه١١-٣وظایف فھرست شده در جدول 

  .  ھا، اموری حیاتی ھستند برداری، از قبیل شستشو تعمیر ممبرین بھره
  

  ).Anne Arza, Nalcoاقتباس از شرکت (گیرانه  پیش نگھداریبرنامه کلی تعمیر و : ١١- ٣جدول 

ھر سه ماه 
  روزانه  ھفتگی  ماھانه  بار یک

مورد مربوط به 
 نگھداری

  گیرانه پیش

      X ھای  یاداشت
  روزانه

    X* X سازی عادی  
    X* X SDI 

  X     

آنالیز آب 
خوراک، تصفیه (

شده، دفع 
  ) شده

  X     موازنه جرم  

    X**   
بررسی 

 ۵فیلترھای  پیش
  میکرونی

  X      بررسی و تنظیم
  گرھای مھم حس

X        بررسی و تنظیم
  گرھا ھمه حس

  X     

بررسی عملیات 
تصفیه  واحد پیش

مانند فیلترھا، (
گیرھا و  سختی

  )غیره
X       ھای  تنظیم پمپ



تغذیه مواد 
  شیمیایی

  X      تعمیر پمپ
  )ھمه(

X+       
مطالعات مربوط 
به شستشو 

  )درصورت نیاز(

X++        شستشوی
  ممبرین

  
  تعادل سیستماندازی و  پس از راه* 

  ای دوبار ھفته** 
  نیمه دستی+ 

  شده یا در صورت نیاز در اطالعات عادی++ 
  
   
  

.  باشد PMی  ترین جنبه آوری اطالعات اساسی شاید جمع:  (daily logs)ھای روزانه یادداشت
تر در مورد  برای جزئیات بیش. بدون اطالعات، ھیچ راھی برای تعیین شرایط ممبرین وجود ندارد

  .  را ببینید ١١-٢آوری شده، بخش  انواع اطالعات جمع
  

ھای جدید  اندازی یا نصب ممبرین صورت روزانه بعد از راه باید به:  (normalization)سازی عادی
ھفته  ۶تا  ۴توان انجام این کار را  ستم به تعادل رسید، میکه سی ھنگامی. انجام شود

برای جزئیات . صورت یک برنامه ھفتگی انجام داد توان به سازی را می تأخیر انداخت، عادی به
  . را ببینید ١١-٣- ١سازی اطالعات، بخش  تر در مورد عادی بیش

   
SDI :اندازی انجام شود،  نه بعد از راهصورت روزا ھای مربوط به شاخص تراکم لجن باید به آزمون

. صورت ھفتگی انجام شود تواند به اما وقتی سیستم به تعادل رسید، خواندن اطالعات می
علت شرایط آب و  توجه داشته باشید که اگر آب جبرانی از یک منبع سطحی فراھم شود، به

صورت روزانه تغییر  به SDIھا و غیره، ممکن است  ، تردد کشتی)ھای شدید مثًال بارش(ھوایی 
  . کند

   
که چه ذراتی باید تجزیه و تحلیل  تر در مورد این برای جزئیات بیش: (water analyses)آنالیز آب 

  . را ببینید ٧شوند، بخش 
  

 ROیابی سیستم  موازنه جرم یک روش مؤثر برای عیب:  (mass balance)موازنه جرم
برای کسب اطالع . کنند ھا رسوب می مبرینباشد، تا مشخص گردد که چه ذراتی بر روی م می

  .  را ببینید ١۴- ۴ھای جرمی، بخش  در مورد موازنه
  

ای  فیلترھای کارتریجی باید ھفته پیش:  (check cartridge filters)بررسی فیلترھای کارتریج
 ھا اطمینان دوبار از نظر افت فشار سراسری مورد بررسی قرار گیرند تا از صحت قرار گرفتن آن

قرار گرفتن . که زمان تعویض فیلتر فرا رسیده است این افت فشار زیاد یعنی . حاصل شود



گرفتگی یا  نادرست فیلتر موجب خواھد شد که ذرات، فیلترھا را دور بزنند و باعث الی
  . ھا شوند ممبرین) و تخریب(خراشیده شدن 

   
ھای  ابزار دقیق: (clean and calibrate critical sensors)گرھای مھم  تمیز کردن و تنظیم حس

که برای کسب اطمینان از قابل قبول بودن آب خوراک  pHو  ORPگرھای  مھم عبارتند از حس
RO گیرند ، مورد استفاده قرار می  .  

ھا باید بر  ابزار دقیق:  (clean and calibrate all sensors)گرھا تمیز کردن و تنظیم ھمه حس
سازی  شود که عادی گر نادرست موجب می قرائت حس. شوند طبق یک برنامه منظم تنظیم

  . ارائه گردد ROدرستی انجام نشود و تصویر نادرستی از چگونگی عملکرد سیستم  به
   

ھای  سیستم: (calibrate chemical feed pumps)ھای تغذیه مواد شیمیایی  تنظیم پمپ
دست آید که مواد شیمیایی  طمینان بهطور منظم تنظیم گردند تا ا تغذیه مواد شیمیایی باید به

  . اند اندازه مورد نیاز وارد سیستم شده به
  

صحت فیلترھا، :  (check pretreatment unit operations)تصفیه بررسی عملیات واحد پیش
عملکرد ھر کدام . ھای پیش تصفیه باید بررسی شود گیرھا، مخازن، و دیگر سیستم سختی

  . گیرد و اصالحات الزم باید انجام گردد نیز باید مورد بررسی قرار
   

در صورت نیاز، مطالعات مربوط به شستشو :  (elusion studies)مطالعات مربوط به شستشو
  . تر انجام شود بار و یا بیش صورت ھر سه ماه یک گیرھا باید به برای سختی

  
باید بر اساس عملکرد عادی  ROھای  ممبرین:  (membrane cleaning)شستشوی ممبرین

تر از ھر  تصفیه مناسب باشد، تکرار عملیات شستشو نباید بیش اگر سیستم پیش. تمیز شوند
تصفیه باید ارتقاء  با شستشوی مکرر، سیستم پیش ROھای  در سیستم. بار باشد سه ماه یک

  . یابد

  


