
 (Performance Degradation)کاھش عملکرد  ١٢

، مخصوصًا نرخ شدت جریان آب ROطورکه قبًال توضیح داده شد، عملکرد یک سیستم  ھمان
گرفتگی و تخریب  وبگرفتگی، رس شده، مقدار دفع نمک و افت فشار، تابعی از الی تصفیه

این بخش شامل توضیح در مورد تأثیرات جزئی ). را ببینید ١١-٣بخش ( ممبرین است
گرفتگی و تخریب ممبرین بر روی شدت جریان عادی آب تولید شده، دفع  گرفتگی، رسوب الی

  . باشد نمک و افت فشار عادی می

  (Normalized Permeate Flow)شدت جریان عادی آب تصفیه شده  ١٢-١

تصفیه شده  آبعادی  جریان، شدت است شده داده نشان ١١- ١ معادلهطور که در  ھمان
)NPF (و خوراکاعمال شده بر روی غشای تراوا، فشارھای اسمزی  متوسط فشار از تابعی 

 در ،شوند می NPF کاھش یا و افزایش باعث که عواملی. باشد دما می و ،آب تصفیه شده
 . اند مورد بررسی قرار گرفته زیرمتن 

  شدت جریان عادی آب تصفیه شدهکاھش  ١٢-١-١

 (Loss of Normalized Permeate Flow)  

تواند موجب کاھش شدت جریان عادی آب  گرفتگی ممبرین می و رسوب گرفتگی الی
نیز باعث کاھش شدت جریان آب ه شدن ممبرین فشرد این، بر عالوه. شودشده  تصفیه
  . شود شده می تصفیه

 (Membrane Fouling)گرفتگی ممبرین  الی ١٢-١-١-١

 مدول درون اجزایبر روی ممبرین یا  ھا، باکتریمانند  معلق،مواد جامد نشین شدن  ته
 غشاء سطح روی برای را  رسوبات، الیه این. شود گرفتگی ممبرین می ئی، موجب الیغشا

قسمت مربوط به آب تصفیه در ممبرین   بهدھند که مانعی در برابر جاری شدن آب  تشکیل می
، شدت جریان آب تصفیه شده کاھش پیدا باشد ثابت خوراک فشار اگر رو، این از. گردد می
    . کند می

کنند و متغیرھای  ی آب تولیدی تمرکز می مشاھده شده جریان تدبر روی ش اپراتورھا ،معموًال
 اگر بنابراین،. را تحویل دھند الزمکنند تا شدت جریان آب تصفیه شده  می تنظیمعملیاتی را 

را زیاد  عملیاتی فشارگرفتگی کاھش یابد، معموًال  علت الی تصفیه شده به آب جریانشدت 
ی  شده در برابر انتقال و ثابت ماندن شدت جریان مشاھدهکنند تا بر این مانع اضافه شده  می

   . کنند غلبهآب تولیدی، 

 NPF منفی شیبممبرین باعث  گرفتگی الی ،شد بحث ١١-٣- ١-١بخش  در که طور ھمان
  . )ببینید را ١١-١ شکل(شود  می

 (Membrane Scaling)گرفتگی ممبرین  رسوب ١٢-١-١-٢

 انتھایی مراحل در معموًال ،ممبرین سطح روی بر شدهھای اشباع  نمک نشین شدن ته
 سطح روی برای را  رسوبات، الیه این. شود گرفتگی ممبرین می ، باعث رسوبRO سیستم

قسمت مربوط به آب تصفیه در   دھند که مانعی در برابر جاری شدن آب به تشکیل می غشاء
   . ، مشابه با مطلبی که در متن فوق در مورد جرم و الی بیان گردیدھستندممبرین 



ی آب تولیدی،  شده  شود تا کاھش شدت جریان مشاھده عملیاتی زیاد می فشار ،معموًال
ی خوبی برای  د، چون این شدت جریان شناسهگردگرفتگی، تنظیم  دلیل رسوب به

تصفیه شده، ضرورت  آبعادی  جریانشدت  حال، ھر هب. باشد گرفتگی ممبرین نمی رسوب
، و این امر را با شیب منفی منحنی کند می منعکسگرفتگی را  جھت رسوب افزایش فشار به

  .شود می NPFھش گرفتگی ممبرین باعث کا رسوب بنابراین،. رساند ثبت می سازی به عادی

   

  (Membrane Compaction)مبرین فشرده شدن م ١٢-١-١- ٣ 

کند و شدت جریان  تر می یا ضخیم" تر متراکم"خود ممبرین، که در اصل، ممبرین را  شدن فشرده
. گردد ممبرین می (compaction)موجب فشردگی دھد،  را کاھش می و عبور نمک از میان آن

ضربه آب . (دھد رخ آبی  ضربه و باال، حرارت درجه خوراک، باالتر فشار تحت تواند میفشردگی 
ھای  ھوا در مدول یکار کند و مقدار دھد که پمپ فشار قوی خوراک شروع به می  زمانی رخ

 شور، لب آبھای  تر ممبرین بیش.) ببینید را ۶-٢ بخش -دام افتاده باشد  غشائی به
 تجربهی پایینی از فشردگی را  درجه ،گیرند برداری قرار می مورد بھره درستی به که ھنگامی

تر از  ھای استات سلولز در فشارھای بیش ھای آب دریا و ممبرین ھر حال، ممبرین به. کنند می
 کاھشفشردگی موجب . ای را تجربه کنند توانند فشردگی قابل مالحظه ، میpsig 500تقریبًا 

NPF شود می.  

  ت جریان عادی آب تصفیه شدهشدزایش فا ١٢-١-٢

 (Increase In Normalized Permeate Flow)  

ناشی از وجود که  نشت، دلیل وجود به معموًالتصفیه شده،  آبعادی  جریان شدت افزایش
 قرار یا و ،باشد می یئغشاافزار مدول  در سختموجود  مشکالت ترک در خود ممبرین و یا

 . افتد اتفاق می ،کلر چون ھم ھایی اکسیدکننده معرض در گرفتن

  

  (Membrane Degradation) خراب شدن ممبرین ١٢- ١- ٢- ١ 

 در اثر تواند میامر  این. شود میغشاء باعث خراب شدن  ممبرین،پلیمر  سالمت افت
باعث عوض  وکنند  حمله می غشاءھا به  که اکسیدکننده جایی، در ممبرین اکسیداسیون

اجازه  خوراک آب ،حالت این در. رخ دھد ،شوند شدن حلقه و تقسیم زنجیره آروماتیکی می
و  ،زیادو در نتیجه شدت جریان آب تصفیه شده کند  را پیدا میآب تصفیه شده وارد شدن به 

ھای جلویی   در ممبرینمعموًال اکسیداسیوندر اثر  تخریبپدیده . شود م میکیفیت محصول ک
 از بسیاری در گیرند و میھا زودتر در معرض اکسیدکننده قرار  افتد، چون این ممبرین اتفاق می

. بدیا میھای بعدی برسد، مقدار آن کاھش  که اکسیدکننده بتواند به ممبرین قبل از آن موارد،
 پراکسید ازن، کلر، اکسید دی ،)ھا ھالوژن دیگر و( آزاد کلر از عبارتندھای متداول  اکسیدکننده

  ). ببینید را ٨-٢-٢ و ٨- ٢-١ بخش( غیره و ھیدروژن،

 این. دنشو اکسیدنیز  فلزات دیگر و منگنز آھن،مواجه با  در دنتوان می چنین مھ ھا ممبرین
 اکسیداسیوناز  نوع این. بخشند را سرعت می ROھای  عمل اکسیداسیون ممبرین فلزات

 ،بار دیگر. کنند را درگیر می RO  (skid)مسیر تمامھای جلویی،  جای تمرکز بر روی ممبرین به



 درشود،  وارد آب تصفیه شده می خوراک آب ،افتد اکسیداسیون اتفاق میوقتی این نوع از 
   . شود شدت جریان آب تصفیه شده زیاد، و کیفیت تولید کم می نتیجه

ھا  موجب ھیدرولیز شدن ممبرین تواند میزیاد  pHدرجه حرارت باال و  معرض در گرفتن قرار
بر  pHتر در مورد تأثیر دما و  برای توضیح بیش(. رود ممبرین از بین می سالمتشود، در نتیجه 

 ١٣-٢ ، ٨-٩ ، ٩-٢ھای  بخش و ۴-٢ جدول ،۴-٢-١ آمید، بخش ھای کامپوزیت پلی روی ممبرین
 RO  (skid)مسیر تمامھای جلویی،  ممبرینفقط جای تمرکز بر روی  به نیز ھیدرولیز). را ببینید

شود،  وارد آب تصفیه شده می خوراک آب ،ممبرین اکسیداسیونمانند حالت . دکن را درگیر می
  . شود شدت جریان آب تصفیه شده زیاد، و کیفیت تولید کم می نتیجه در

 ھای ریز کربن دانه مانند ذرات،. رخ دھدنیز  فیزیکی پدیده یکدر اثر تواند  ممبرین می تخریب
 در یکروسکوپیم ھای پارگی باعث وکرده  دچار سائیدگیء را غشا سطحتوانند  می فعال،

شدت کرده و  در ممبرین رسوختواند  ھا آب خوراک می که از طریق آن ،شوند  غشاءجنس 
آب تصفیه شده  حد از بیشمعکوس  فشار چنین، ھم. را زیاد کندجریان آب تصفیه شده 

ھای غشاء را در کنار ھم نگه  ه، که ورق کاری موجب پاره شدن خطوط چسب تواند می
افزایش  نیز و ،آب خوراک به آب تصفیه شدهپارگی و ورود د، شود و بار دیگر باعث ندار می

  ). ببینید را ١٢-١ شکل( گردد تولیدیشدت جریان آب 

  

توانند با  آب تصفیه شده می و خوراک آبدر قسمتی که   چسب خطھای  پارگی: ١٢-١ شکل
  . شوند مخلوطیکدیگر 

  

  (Hardware Issues)افزار  مسائل مربوط به سخت ١٢-١-٢-٢

. دھند افزار به آب خوراک اجازه ورود به آب تصفیه شده را می ھای موجود در سخت شکاف
 ه آب تصفیه شده درھای مربوط ب نشتی واشرھا و نشت لوله عبارتند ازمشکالت متعارف 

ھای  لوله. توانند در حین عملیات نصب دچار آسیب شده باشند ھا می مدول، که ھر کدام از آن
گرفتگی یا  علت الی توانند تحت شرایط افت فشار زیاد به مربوط به آب تصفیه شده می

ی آب تصفیه شده  تواند به لوله ضربه آب نیز می. گرفتگی شدید نیز دچار خرابی شوند رسوب
 . صدمه بزند

  



  (Normalized Salt Rejection)قدار دفع عادی نمک م ١٢-٢

باشد،  مقدار دفع عادی نمک، تابعی از نیروی محرکه ناشی از غلظت در میان ممبرین می
کاھش یا  باعثعواملی که  ،در متن زیر. نشان داده شده است ١١-٣طور که در معادله  ھمان

 . گیرند مورد بحث قرار میشوند،  دفع نمک میمقدار افزایش 

 (Loss of Salt Rejection)قدار دفع نمک مکاھش  ١٢-٢-١

تواند موجب کاھش مقدار دفع عادی نمک شود، چون  گرفتگی و تخریب ممبرین می رسوب
   . ی مربوط به آب تصفیه شده ایجاد نماید ھایی در واشرھا و لوله تواند شکاف می

 (Membrane Scaling) گرفتگی ممبرین رسوب ١٢-٢-١-١

 ،اشباع بر روی سطح ممبرین یا اجزای داخل مدول غشائی) ھای نمک(نشین شدن نمک  ته
ایجاد ء غشا سطحای بر روی  رسوب، الیه این. شود گرفتگی ممبرین می موجب رسوب

 در) ھا نمک( نمک غلظت از زیادتر اشباع) ھای نمک( نمک غلظت آن در که ، محلیکند می
تر از مقدار  بیش ،گیرد آن قرار می معرضممبرین در  کهی غلظتدر نتیجه، . است محلولتوده 

که توسط ممبرین ارائه  ،دفع واقعیدرصد  که جا آن از. باشد ی آن در توده محلول می ثبت شده
 نمکمقدار عبور  ماند، می ثابت نسبتًا اسمی،زمان اجرای کاربردھای صنعتی و  در ،شود می
 تر زیاد ءغشا سطح در) ھا نمک( نمک غلظت که جا آن از حال، این با. ماند می باقی یکسان نیز

غلظت مورد  از تر بیش کند می عبور ءغشا طریق از که) ھایی نمک( ینمک واقعی مقدار است،
 کاھش نمکظاھری  دفع، و افزایشعبور ظاھری نمک  رو، این از. دشو انتظار در توده می

  . کاھش دفع عادی نمک به ثبت رسیده است عنوان به پدیده این. یابد می

 (Membrane Degradation) ممبرینتخریب  ١٢-٢-١-٢

دلیل افت  به). را ببینید ١٢-١-٢- ١بخش (شود  میممبرین موجب تخریب غشاء،  افت سالمت
تصفیه شده گردد و در نتیجه غلظت آب تصفیه  یابد که وارد آب ب خوراک اجازه میسالمت، آ

که مقدار دفع  در حالی ،شود زیاد میبنابراین، مقدار عبور نمک . کند شده افزایش پیدا می
 . یابد نمک کاھش می

 (Hardware Issues)افزار  مسائل مربوط به سخت ١٢- ٢- ١-٣

توانند به آب خوراک اجازه دھند که با آب تصفیه شده  افزار می ھای موجود در سخت شکاف
ھای موجود در واشرھا و  شود، شکاف شدت نفوذ آب زیاد می که طور ھمان. مخلوط گردد

با آب تصفیه  ،که آب خوراک با غلظت باالدھند  ھای مربوط به آب تصفیه شده، اجازه می لوله
شود  شده با غلظت پایین مخلوط گردد، بنابراین مقدار غلظت در آب تصفیه شده زیاد می

  . کند پیدا می افزایش نمکعبور  و، کاھش نمک کلیدفع ) . ببینید را ١٢-١-٢-٢ بخش(

  (Increase In Salt Rejection)افزایش مقدار دفع نمک  ١٢-٢-٢

 ١٢-١- ١-۴ بخش(افتد  شدن ممبرین اتفاق می هفشرد علت به معموًال نمک دفعمقدار  افزایش
شود، عبور نمک از میان ممبرین  تر می دلیل فشرده شدن، متراکم چون ممبرین به). ببینید را

یابد، که این امر موجب کاھش مقدار عبور نمک و افزایش مقدار دفع نمک  کاھش می
  . شود می



ی شرایط در ،مدت کوتاهصورت   بهدر ابتدا و قرار گرفتن در معرض کلر  که باشید داشته توجه
 در( دشو نمک دفعمقدار  افزایش ھا باعث ممبرین از برخیدر  تواند می نیز ،شده کنترلکامًال 
 دلیل). شود می نمک دفع کاھش به منجرتر  مدت طوالنی کلر به معرض در گرفتن قرار که حالی

 دفع باعث که ء باشدغشا سطحی بار تغییرعلت  به تواند می اما نیست، مشخصامر  این
  . گردد میمقدار دفع  افزایشھا و  آن عبور کاھش آنیونی، ترکیبات

 (Pressure Drop)ت فشار اف ١٢-٣

افت فشار  واقع، در. کند می گیری اندازه، کاھش فشار از خوراک به جریان غلیظ را فشار افت
گیرد  می  اندازه، شود باعث عبور آن از میان ممبرین میکه  ،ی آب را کاھش نیروی محرکه

 کاھش یا افزایشموجب  که عواملیدر متن زیر، ). را ببینید ١٢-۶ معادله و ١٢-٣-١-٣بخش (
  . گیرند شوند، مورد بررسی قرار می می فشار افت

 (Loss in Pressure Drop)ت فشار افکاھش  ١٢- ٣-١

کاربردھای صنعتی، امری  تحت شرایط اسمی عملیاتی در اکثر ،فشارپیدا کردن کاھش افت 
ابزار  راب شدندلیل خ شده باشد، معموًال به ثبت فشار افتکاھش  اگر. است معمول غیر

  . باشد گیری می اندازه

 (Increase Pressure Drop)ت فشار افش فزایا ١٢- ٣-٢

گرفتگی  رسوب ،عبارتند از دنشوزیاد  فشار افتباعث  دنتوان میکه  یعوامل از تعدادی
تمامی  . ھا میکروبناشی از وجود  گرفتگی الی و کلوئیدیگرفتگی ناشی از مواد  ممبرین، الی

 مدول اجزای روی بر چنین ھم و ءغشا سطحنشین شدن مواد بر روی  در اثر ته ،عامل سه این
 اختاللایجاد  باعثامر  این. آیند وجود می ، بهخوراکی مربوط به مجرای فضا جمله از ،ئیغشا

 فشار افت به منجر خود، نوبه به که ،شود می یئغشامدول  از طریق جریان الگوی در
  . گردد می فشار افت افزایش یا و اصطکاکی

 ،زیاد فشار افتعلت  به. شود می سیستم ھیدرولیک در اختالل باعث زیاد فشار افت
 که حالی در ،کنند کار باال بسیارپیدا می کنند که با شدت نفوذھای  تمایلھای جلویی  ممبرین
امر باعث افزایش  این. گیرند برداری قرار می ھای عقبی با شدت نفوذ پایین مورد بھره ممبرین
تر دچار  ھای جلویی سریع ممبرین. شود ھای جلویی و عقبی می گرفتگی در ممبرین نرخ الی

نیرو وارد مدول غشائی قسمت از این به زودتر ، آببخش بزرگی از  شوند زیرا گرفتگی می الی
 سوی از. یابد می افزایشبر روی سطح ممبرین  مرزی الیه در ھا الیندهتجمع آ نرخو د کن می

 طریق از آبتر  زیرا بیش ،کنند می تجربهھای پایینی را  ھای عقبی شدت جریان ممبرین دیگر،
یابد و در  می افزایش مرزی الیه ضخامت ،حالت این در. شده است خارجھای جلویی  ممبرین

   . شود تر می  بیشگرفتگی  نتیجه نرخ الی

نیز ھا  مربوط به آنئی غشاھای  ھا و مدول دیدن ممبرین صدمهموجب  تواند میزیاد  فشار افت
ئی غشا مدول محوردر روی فشار  آمدن پایین معنی به خوراک آب فشار اتالف. شودب

 6 با مرحله ھر برای مربع psig 50تقریبًا  از تر بیش ،باشدزیاد  بسیار فشار افتاگر  .باشد می
تواند  دچار آسیب تسکوپی شوند که این امر می ھای غشائی ممکن است مدول ،المان

ھا شکاف و پارگی ایجاد کرده یا پوسته فایبرگالس مدول را فشرده  صورت فیزیکی در ممبرین به
-١-٣بخش  ،٣-۵ شکل، ٣-۶بخش (نشان داده شده است  ١٢-٢طور که در شکل  کند، ھمان

  ). را ببینید ١١-۶ شکل و ،١١-٣
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