
 (Troubleshooting)یابی  عیب ١۴

 در RO ھای سیستم اکثر سیستم،ھیدرولیک  به توجهتصفیه و  ی مراحل پیشتمام وجود با
کاھش شدت  عنوانتحت  را خودنزول  این. شوند میعملکرد دچار کاھش در میزان  نھایت

. دھد می نشانجریان آب تصفیه شده، کاھش مقدار دفع نمک، یا افزایش افت فشار 
یا خراب شدن گرفتگی  ، رسوبگرفتگی الی ،توضیح داده شد ١٢بخش  در که طور ھمان

گرفتگی و  الی ھای نسبت علت ١۴-١ شکل. شود وضعیتاین  تواند باعث ممبرین می
 طور ھمان. دھد می نشاناند،  شده  (autopsy)ممبرینی که اتوپسی ١۵٠گرفتگی را در  رسوب

گرفتگی  باعث الی زیادیگرفتگی ناشی از مواد آلی تا حد  الی دھد، می نشان شکل که
 کل از٪ ۵ از کمتر. اند قرار گرفته) کالبد شکافی(است که تحت اتوپسی   ھایی شده ممبرین

زیرا مرحله . اند شدهگرفتگی  رسوبھا باعث بروز  ممبرین اینبر روی سطح  موجود مواد
 رساندن حداقل به در معموًال رسوب،ضد مواد و یسدیمگیری  سختی مانند ،تصفیه پیش

گرفتگی  ی الی ی دربارهاطالعات. باشد می ثرؤم ROھای  رسوب بر روی ممبرین تشکیل
 ،ھای اتوپسی شده ممبرین ھمه زیرا . است شدهن داده نشان شکلمیکروبی در این 

 دھد می نشان گزارشاین حاصل از ایج نت. اند هداد نشان را میکروبیگرفتگی  الی از ای درجه
ھای میکروبی بر روی ممبرین،  بوده و تعداد کلونی عمده مشکل یک میکروبی گرفتگی الی که

  ). باشد شده می تشکیلھای  کلونی واحد CFU(رسد  می CFU/cm2 ١٠۴خود به 
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 از ھدف. شود می ارائه RO ھای سیستم یابی عیبھای مفیدی برای  روش فصل این در
 سیستم خرابی ھای حالت بررسی و ئیغشا سیستم ھای نظمی بی شناسایی، یابی عیب
 وصحیح  تشخیص توانایی. ممبرین است عملکرد بازگرداندنھدف نھایی  و ،باشد ئی میغشا
داشتن دستگاه در حالت درون خطی،  ، برای نگه RO سیستم یکموجود در  مشکالترفع 

   . باشد حیاتی می

. و مزمن حادکند بر دو نوعند،  تجربهرا  آنھا تواند می RO سیستم که ھایی نظمی بی
 دریک دگرگونی  یا و خوراک آب کیفیت در موقت تغییر یک که دھد می رخوقتی  حاد نظمی بی

گرفتگی،  الی احتمالکه  آن از قبل ،ًاعیسر باید حاد شرایطبه  .آید وجود به تصفیه پیش سیستم
 دیگر، سوی از. شود رسیدگیوجود آید،  به ROھای  گرفتگی و یا خراب شدن ممبرین رسوب

کاربر بتواند  اینکهقبل از  و ،را نشان دھند خودمدت  طوالنیدر  دنتوان نیز می مزمن مشکالت



گرفتگی و یا خرابی ممبرین  گرفتگی، رسوب قطعی را تعیین کند، موجب الی) ھای علت(علت 
 عملکردمیزان  کاھشدر  علت یک از بیش موارد، اکثر در که باشید داشته توجه. شوند می

   . نقش دارد

 قرار استفاده مورد RO سیستم یابی عیب برای دنتوان می کهد نوجود دار یاتتحقیق روش چند
  : از عبارتند ھا روش این. دنگیر

 (mechanical evaluation) مکانیکی ارزیابی -

 (general performance issues) عملکرد به مربوطعمومی  مسائل -

 (system design and performance projections) عملکرد بینی پیش وسیستم  طراحی -

 (data normalization)ھا  دادهسازی  عادی -

 (water sample testing) آب نمونه آزمایش -

   (membrane integrity testing)آزمایش صحت ممبرین  -

 (profiling and probing)جستجو  و مقطع عرضیبررسی  -

 (autopsy) شکافی کالبد -

  

 آنچه تعییننیز  و سیستمعملکرد  چگونگی از یکامل تصویر آوردن دست به برای کلی، طور به
ضروری  روش یک از  بیشموجب کاھش عملکرد شده باشد، استفاده از  است ممکنکه 
 .  باشد می

  (Mechanical Evaluation)ارزیابی مکانیکی  ١۴-١

ابزار دقیق و  ھمچونی رد دالیل ،ارزیابی مکانیکی سیستم اتتحقیق در امر مرحلهشاید اولین 
مورد آزمایش قرار باید دقیق؛ که  ابزاربررسی عبارتند از  متداولھای  بررسی. شیرآالت باشد

باید شیرآالت . دنبررسی شووجود آمدن مجرا  از نظر بهباید نیز فیلترھا . گیرند و تنظیم شوند
باید گیرھا نیز  سختیھا و فیلتر. کنند درستی کار می تا مشخص گردد که بهد نکنترل شو

ذکر شده ی  در محدوده ،تا معلوم گردد که نرخ شدت جریان ویژه یا شدت نفوذد نبررسی شو
  . قرار دارد ھای طراحی دستورالعملدر 

عملکرد ضعیف  باعث آنھاکه  و یا مشخص گردد مطرح نباشندمسائل مکانیکی که  وقتی
کمک  عملکرد ضعیفی که به عواملاز نظر باید  ROعملکرد سیستم سیستم نیستند، 

  .  کنند، مورد بررسی قرار گیرد می

 (General Performance Issues)مسائل عمومی مربوط به عملکرد  ١۴-٢

 سیستم یک یابی عیب ھنگام در باید کهوجود دارد  عملکرد به ربوطمسأله عمومی م ینچند
RO مسائل عبارتند از این. قرار گیرد بررسی مورد :   



 ھای سیستمدر : شستشوی ممبرینکرار عملیات ت RO تبهرمچھار  از بیشترباید  که 
   . گرفتگی وجود دارد یا رسوب/گرفتگی و شوند، مشکل الی تمیزدر سال 

  بار  یک ھفته ٢ ھر(زیاد بودن تعداد عملیات تعویض : کارتریج فیلترتکرار عملیات تعویض
کم بودن تعداد عملیات . دھد نشانگرفتگی را  رسوب مشکلوجود  تواند می) کمتر یا

چون  ،شود میکروبیگرفتگی  موجب الی تواند می) بیشتر یابار  ماه یک یک  ھر(تعویض 
  . کنند میو نمو  رشد" کھنه"ھای  کارتریج در ھا میکروب

 ھا باید مورد بررسی قرار گیرند  کننده ھا و کنترل مقدار تزریق: شیمیاییکاربردن مواد  به
مواد  این. اند درستی وارد سیستم شده تا یقین حاصل شود که مواد شیمیایی به

منعقدکننده در مرحله  ،ھای دیگر اکسیدکننده یا کلرقلیا، /شیمیایی عبارتند از اسید
   . تصفیه و ضدرسوب پیش

 و  تصفیه پیش ھای سیستمچشمی  سادهھای  بازرسیبا : چشمی بازرسی RO  ،
 .نمود مشخصگرفتگی را  گرفتگی یا رسوب وجود الی توان می

    
o وجود قارچ یا رشد میکروبی بررسی نماییدھا را از نظر  کشی لوله و مخازن .   
o گرفتگی  را از نظر الی طرف مربوط به خوراک در لوله تحت فشار را باز کرده و آن

گل و الی ناشی از مواد بیولوژیکی، لیز بوده و ممکن است بوی . کنیدبررسی 
   . بدی داشته باشد

o  را از نظر وجود  آن نید وک بازطرف مربوط به جریان غلیظ در لوله تحت فشار را
  . باشد رسوب دارای سطحی زبر می. رسوب بررسی نمایید

 

  عملکرد بینی پیش سیستم و طراحی ١۴-٣

 (System Design and Performance Projections) 

 

   (System Design)طراحی سیستم  ١۴- ٣-١

ھا  گرفتگی ممبرین گرفتگی و رسوب روی قابلیت الی بر یادیتأثیر ز،  RO سیستم یک طراحی
توضیح داده شد، شدت جریان آب خوراک، شدت جریان محلول  ٩بخش  در که طور ھمان. دارد

گرفتگی و  ھا از نظر الی غلیظ، شدت نفوذ آب، و مقدار بازیابی بر روی قابلیت ممبرین
ی، محلی غلظت قطبش مرزی الیهبر روی  ھا ناجریشدت  نرخ. دنگذار می ثیرأتگرفتگی  رسوب

شدت نفوذ ). ببینید را ٣-۴ بخش(د تأثیر داردھد،  می گرفتگی رخ سویگرفتگی و ر الی آن درکه 
با پیروی درست از . گذارد می ثیرأتمرزی  الیه در ھا آالینده غلظتبر روی  بازیابیو مقدار 

 و. شود حداقل تواند میگذاری  رسوبگرفتگی و  ی الی پدیده طراحی،ھای  دستورالعمل
گرفتگی  ، الیزیاد بسیار احتمال به ،قرار نگیرند توجه مورد طراحی ھای دستورالعمل که زمانی

  . آید می وجود بهگرفتگی  و رسوب

 سیستم طراحی ،را نشان دھد عملکردی از وجود مشکل در عالئم RO که یک سیستم وقتی
شدت نفوذ با مقادیر موجود در  و ھا ناجرینرخ شدت  آیا. گیرد قرار بررسی مورد باید

تطبیق دارند؟ اگر چنین نیست، تأثیر  ٩-٣ و ٩-٢ ،٩-١ جداول در شده ارائه ھای دستورالعمل
  . قرار گیرد ارزیابیمورد  باید ،عملکردی وبر ر) ھا(تغییر



 (performance projections) عملکرد بینی پیش ١۴- ٣-٢

و اند،  قرار گرفته مورد بحث ١٠ فصل در که ،عملکرد بینی پیش افزاری نرم ھای برنامهھمان 
 یک عملکرد ارزیابیتوانند برای  شوند، می استفاده می RO ھای سیستم طراحی برای

 عملکرد واقعی، ھایکاربرد در که باشید داشته توجه. کار گرفته شوند بهنیز  RO سیستم
   %15تا است ممکن )نشان داده شده است  که در طراحی(با مقادیر اسمی  جریانشدت 

 متفاوتھای غشائی مجزا  در مدول است ممکن نیز نمکمقدار دفع . تفاوت داشته باشد
 کمتر، سازندهھای عرضه شده توسط  نوشته در  مشخص نمک دفع حداقل از ھرگز اما ،باشد
شده  طراحی عملکرد با است ممکنشده  تثبیتعملکرد  ،یواقعطور  به بنابراین،. شود نمی

ھم  ، این دو مقدار باید به gpm ١٢۵ در حدود تر بزرگ ھای سیستمدر  اماتوافق نداشته باشد، 
 TDS مثال، عنوان به. )باشداینچ  ٨ھا برابر با  شود که قطر مدول می فرض(نزدیک باشند 

 جریانشدت . باشدشده  طراحی غلظت برابر 1.5تقریبًا  از بیشتر بایدشده ن تصفیه آبواقعی 
از مقدار  واقعی عملکرد گرا. داشته باشد تفاوت 5%تقریبًا  از بیش بایدشده ن آب تصفیه

گرفتگی یا  گرفتگی، رسوب تر باشد، ممبرین ممکن است دچار الی ریزی شده بسیار بزرگ طرح
   . خرابی شود

عملکرد  آن درای وجود دارد که  دورهھای جدید،  ممبرین نصب از پس که باشید داشته توجه
نیز  ھفته ٢ تابرداری پیوسته  در بھره تواند می که مدت، این طی در. نیست پایدارھا  ممبرین

 کاھش. شوند ، ھر دو در ممبرین دچار کاھش مینمکعبور  و نفوذپذیریطول انجامد، مقدار  به
 فاضالب و دریا آبدلیل بدتر شدن شرایط  مقداری نیز به و تراکم علت بهتا حدودی  عملکرد در

ای از  درجه است ممکن امااند  مشخص نشده کاھشاین  برای یدیگر دالیل. باشد می
در طی این مدت زمان . نیز از جمله این عوامل باشد اندازی راهدر ھنگام  غشاء ھیدراتاسیون

کاھش پیدا  %10تا  دنتوان می اولیه نمکعبور  و نفوذپذیریمربوط به ناپایداری عملکرد، مقدار 
  . است شده داده نشان ١۴-٢ شکل درشده  تصفیه آب جریانشدت  کاھش. کنند

  

 تراکم علت بهھای جدید  کار ممبرین شده در ھنگام شروع به تصفیه آب جریانشدت  معمولیکاھش : ١۴-٢ شکل
  .غشاء ھیدراتاسیون ای از درجه احتماًال و

 

 اگر. دوش گرفته نظر در بایدشده  ، فشار معکوس آب تصفیهسیستم عملکرد ارزیابیدر ھنگام  
ی باالتر خوراک فشار ،واقعی عملکرد د،ونش گرفته نظر دردر ھنگام اجرای پروژه، این مورد 

شده  مشاھده عملیاتی فشار اگر رو، این از. دھد شده نشان می نسبت به مقدار طراحی
نمایید تا مشخص گردد که چه عاملی  بررسیشده باشد، طرح را  مقدار طراحی از بیشتر

گرفته شده شده زیاد در نظر  تصفیه آب طراحی فشار اگر. موجب فشار آب تولیدی شده است



تفاوت بین فشار عملیاتی موجب تواند  ھا می گرفتگی ممبرین گرفتگی یا رسوب باشد، الی
    . گرددشده  بینی واقعی و پیش

شود که افت  می فرض ی،حاطر ھای برنامه اکثردر . گیرد قرار ارزیابی مورد باید نیز فشار افت
ھای  در مدول فشار افت عالوه بهازای ھر مرحله  به) psi )35 kPa 5ھا در حدود  فشار در لوله

 شده بینی پیش فشار افت از بیشتر واقعی فشار افت اگر. غشائی در برنامه طراحی باشد
   :  دو علت داشته باشد دتوان می ،باشد

  ، گرفتگی ممبرین یا رسوب گرفتگی الی -

   یا

ھای موجود در  محدودیت. موجب خطا در خواندن مقادیر شده است فشار گرھای حس محل -
تواند موجب زیادتر شدن افت فشار نسبت به مقدار  اصلی آب خوراک و جریان غلیظ می  لوله

تا حد امکان به لوله تحت فشار نزدیک باشند تا  باید فشار گرھای حس. بینی شده، گردد پیش
   . باشند دور ،شیرآالت مانند ،با اغتشاش باال مناطق از و ،جلوگیری شود ھا محدودیت این از

 (Data Assessment)ھا  ارزیابی داده ١۴-۴

مورد بررسی قرار  غشاء عملکردکاھش  ماھیت تعیین برای ،ی عادیھا داده ویژه به ھا، داده
مقادیر ). را ببینید ١١-٣بخش  ،سازی اطالعات جھت توضیحات کامل در مورد عادی(گیرند  می

باید  ،عملکرد روند تعیین برای فشاراختالف  و نمک، دفع ،شده تصفیه آب جریانعادی شدت 
  . قرار گیرند ارزیابیمورد 
 نشانرا  احتمالی علل وشده  عادی عملکرد روند که است یابی عیب ماتریسیک  ١۴-١ جدول

 علل و ملکردمربوط به متغیرھای ع مختلف ھای مجموعهفھرستی از  جدولدر این . دھد می
مانند موارد یک تا  ھستند،مشابه ھم  عالئم از برخی. آورده شده است ،کدام ھر برای ممکن
 در و ،افتند اتفاق می RO سیستمکدام در محلی متفاوت در  ھر اما جدول، درموجود سه 

  . ی ھستندمتفاوتدارای علت  کدام ھر نتیجه،

  .معکوس اسمز یابی عیب ماتریس: ١۴- ١ جدول

اختالف فشار   محل  علل احتمالی
  عادی

عبور عادی 
  نمک

 شدت جریان
عادی آب 

  شده تصفیه
  حالت

  ١  باال  بسیار باال  پایدار  اولین مرحله  اکسیداسیون
  ٢  باال  بسیار باال  پایدار  تمام مراحل  ھیدرولیز

خرابی واشر، 
  ٣  باال  بسیار باال  پایدار  تصادفی  ممبرین

  ۴  بسیار پایین  باال  باال  آخرین مرحله  گرفتگی رسوب
رسوب 

  ۵  پایین *پایدار  باالبسیار   تمام مراحل  بیولوژیکی

  ۶  بسیار پایین *پایدار  پایدار  تمام مراحل  رسوبات آلی
رسوبات 
  ٧  بسیار پایین  باال  باال  اولین مرحله  کلوئیدی

  ٨  بسیار پایین  بسیار پایین  پایدار  تمام مراحل  فشردگی
جریان متقاطع بر در اثر وجود  ،و الی ی گل دلیل تأثیر ثانویه ناشی از درھم گسیختگی الیه به  *

  . گردد زیاد شود، که این امر موجب افزایش قطبش غلظتی میتواند  می ،روی سطح ممبرین



 زمان تعیین برای بایدی عادی ھا دادهتوضیح داده شد، از  ١٣-٢بخش  در که طور ھمان
موقع تمیزکردن  مرور شوند تا زمان به بایداطالعات عادی . دشو استفاده ھاءغشاشستشوی 

گرفتگی قابلیت دائمی شدن  یا رسوب/گرفتگی و زمانی که الی یا و ،گرددھا مشخص  ممبرین
   . شوند ھا دیگر تمیز نمی کنند تعیین گردد، زیرا در این زمان ممبرین را پیدا می

 عملکرد باید تنھا نه. ین گردداطالعات عادی تعی رونددنبال کردن  با تواند می نیز کردن تمیزتأثیر 
 برای یک ،سطح ھمان در باید عملکردمقدار بلکه  ،برگردد اولیه شرایط به دنش تمیز از پس
خوبی  که به RO سیستمیک  عملکرد ١۴-٣ شکلدر . اندبم باقیثابت  طوالنی زمان مدت
در . شود می مقایسهبا سیستمی که شستشوی موفقی نداشته است،  ،شده است تمیز

شده به نزدیکی  خوبی تمیز شده است، نرخ شدت جریان عادی آب تصفیه که به ROسیستم 
 به دیگر RO ھای سیستم عملکرد. ماند می باقی باالسطح  درگردد و  برمی اولیه عملکرد
 از ای نشانه تواند میامر  این. کند افت می سرعت به دوباره و گردد نمی بر اولیه جریانشدت 

   . باشد برگشت قابل غیروجود گل و الی یا رسوب 

  

 شدت کاھش که باشید داشته توجه. ممبرین کردن تمیزتأثیر  دادن نشاناطالعات عادی با  روند: ١۴-٣ شکل
  ).ببینید را ١۴-١-٢-٢ بخش(باشد  می شردگیدلیل ف برداری به بھره اول روز چندتصفیه شده در طی  آب جریان

  

 

توانند با موفقیت تمیز شوند اما مقدار عملکرد ھنوز ھم بسیار  ھایی که می در مورد سیستم
عادی نیز  عملکرداز  ،تصفیه مرحله پیش بھبود پیگیری جھتشود،  سریع دچار افت می

 شکلو شدت جریان عادی آب تصفیه شده در  ١١-٣-١-١بخش  مبحث. نمود استفاده توان می
کلوئیدھایی که در بخش  .خاطر آورید را به) مجددًا آورده شده استجا  که در این( ١١-٣

تمامًا  که و از میان سه فیلتر با بسترھای چندتایی، ،اند گیری با آھک سرد ایجاد شده سختی
وجود  ای از گل و الی به الیهھا  ممبرینبر روی  ،کنند میعبور  است،  مجرا ایجاد شده آنھاداخل 

شدن  هخوردحاصل از  آھنکند؛  گرفتگی می ھا را دچار الی ممبرین نیز آھن اکسید. آورند می
پس  pHشده برای تنظیم  استفاده ھیدروکلریک اسیددر معرض که  ،ضدزنگ فوالدی ھای لوله

، پس از ھر بار تصفیه پیش سیستم با اصالح. گیرد قرار می ،گیری با آھک سرد از سختی
شدت  نھایت، در. گردد شده به مقدار باالتری برمی تصفیه آبعادی  جریانشستشو، شدت 

گیری از افزودن مواد تمیز  رسد و بدون بھره اش می مقدار اولیه شده به تصفیه آبعادی  جریان
شده،  تصفیه آبعادی  جریاناکنون شدت  ھم این، بر عالوه. ماند کننده، نسبتًا ثابت باقی می

 بھبودای از  هنشان شرایط این دو ھر. کند نبال میشدت جریان واقعی آب تصفیه شده را د
   . باشد تصفیه می آمیز پیش یتموفق

  



که از  برداری بھره مرکز یکدست آمده از  شده مربوط به نرخ شدت جریان تولیدی، به اطالعات عادی: ١١-٣ شکل
  .گیری شده است کند، این آب با روش آھک سرد سختی استفاده می Delawareآب رودخانه 

  

 (Water Sampling)برداری از آب  نمونه ١۴-۵

 که طور ھمان. کم گرفت دست توان نمی ROرا در عملکرد سیستم  آباز  برداری نمونهاھمیت 
گرفتگی،  قدار الیم تعیین در مھمی نقش آب منبعتوضیح داده شد،  ٧بخش  در

 بازی، نماید تجربهرا  آن است ممکن RO سیستم کهگرفتگی، و خرابی ممبرین،  رسوب
 نھایی منبع است، شھری آب اگر. مشخص گردد باید آب منبع یابی، عیبدر ھنگام . کند می
 حاصل نیقی تاقرار گیرد  بررسیمورد  باید تصفیه پیش سیستم. مشخص شدن دارد به نیاز
  . مرتفع خواھند شد خوراک آبمربوط به  ھای چالشد که شو

تا  ،شوند مقایسه ٧- ١ جدولا ب بایدذرات موجود در آب . باشد آنالیز دقیق آب نیز الزم می
 شناسایی ندتوان می یخاصذرات . گردد تعیینگرفتگی و تخریب  گرفتگی، رسوب قابلیت الی

طور  ھا باشند، ھمان ایجاد گل و الی، رسوب یا تخریب ممبرین حال در است ممکن کهشوند 
  . است شده داده نشان ١۴-١ جدولکه در 

 یابی یبیک روش ع کنند، گرفتگی می گرفتگی یا رسوب ذراتی که ممبرین را دچار الی تعییندر 
 انتخابآلومینیوم  یا آھن مانندذراتی . باشد ، موازنه جرم حول ممبرین میکننده کمک
آن ذرات در  مقدار. ددگر انجام می RO سیستم اطراف در جرم موازنه آنھابرای  و ،شوند می

 خاطر به. شده به عالوه محلول غلیظ باشد خوراک باید مساوی با مقدار آن در آب تصفیهجریان 
قانون بقای غلظت وجود (محاسبه مربوط به بقای جرم است نه غلظت  این که باشید داشته

 این. کند ضربرا در نرخ شدت جریان  غلظت باید کاربر ر،یدامق محاسبه برای بنابراین،). ندارد
ی زمان ھای قالب تمام اگرالبته  ،است مناسب کهکند  تولید می زمان واحد دری را مقدارکار 

ذره در  یکمقدار  اگر). باشدشده  استفاده دقیقه در گالناز  اگر مثال، عنوان به(یکسان باشند 
باشد، با توجه به موازنه جرم، پایین آمده  ،شده آب تصفیهمقدار آن در عالوه  جریان غلیظ به

 . امکان دارد که این ذره بر روی ممبرین یا در جای دیگری از مدول غشائی رسوب کرده باشد

  

 (Membrane Integrity Testing)زمایش صحت ممبرین آ ١۴-۶

شده زیاد باشد، صحت  تصفیه آبعادی  جریانشدت  یاکم باشد  نمک دفعمقدار عادی  اگر
، آزمون مستقیمی  (vacuum decay test)خالءتنزل  آزمون. ممبرین باید مورد سؤال قرار گیرد



راه  بھترین آزمون این. باشد می (spiral wound)با غشای مارپیچی  ROبرای صحت مدول 
 شیمیاییتھاجم مواد  علت بهی نشتجای  به ،ئیغشاھای  مدول در ینشت شناسایی

آزمایش الزم است که یک مدول غشائی مجزا، یا کل لوله تحت فشار ایزوله  ایندر . باشد می
از  بیشترنزول . دگرد میگیرند و نرخ نزول فشار مشاھده  قرار می خألتحت ) ھا( ممبرین. دشو
تر  دقیق بررسی برای. باشد ی وجود سوراخ در ممبرین می دھنده بار در دقیقه نشان میلی ١٠٠

  . نمایید مراجعه D6908 و ASTM D3923این روش به استانداردھای 

  (Profiling and Probing) بررسی فیزیکیو  ھای رفتاری ثبت ویژگی ١۴-٧

ی ھستند که روش دو ،)Profiling and Probing( فیزیکی بررسی و رفتاری ھای ویژگی ثبت
ھای یک  ممبرین کدام قسمت ازتا مشخص گردد که در  دنشو می استفاده ھم با معموًال

الکتریکی آب تولید شده توسط یک  ھدایت که زمانی. رسوب یا نشت وجود دارد،  ROسیستم 
  . ھا باید استفاده گردد ز  این روشزیاد باشد، ا ROسیستم 

 دارای RO فشار تحتی )ھا( کدام لوله اینکه تعیین برای (profiling) ھای رفتاری ثبت ویژگی
به  باید کاربر ،رای این بررسیب. گیرد ھدایت الکتریکی باالیی است، مورد استفاده قرار می

 دسترسیمورد نظر  (skid)) ھای(مجرای آب تصفیه شده در ھر لوله تحت فشار، در مسیر
گیر  الکتریکی در ھر لوله تحت فشار، از یک اندازه ھدایت تعیین برای ،سپس. داشته باشد

تمام مقادیر بتوان آن استفاده از ھر روشی، که با کی با ھدایت الکتری. کندفاده است دستی
 ١۴-۴ شکل. گردد ثبت باید ای،  ، مانند نمودار میلهبا ھم مقایسه نمودحاصل از یک مسیر را 

ھای  ھدایت .دھد می نشان 6M-4:2 فرضیآرایه  یک برایرا  ای میله نمودارای از یک  نمونه
فشاری ھای تحت  شوند، و لوله کدیگر مقایسه میبا یاول دست آمده از مرحله  الکتریکی به

 برای باید روش ھمین. شوند می در نظر گرفته بررسیبرای ی ھستند تر که دارای مقادیر زیاد
در مرحله  است، شده داده نشان ١۴-۴طور که در شکل  ھمان. نیز دنبال شود دوم مرحله

ای  لوله ،در مرحله دوم ودھد،  را نشان می 3.6اول، لوله تحت فشاری که ھدایت الکتریکی 
  . است، باید مورد بررسی قرار گیرند 6.6که دارای ھدایت الکتریکی 

  

  .RO سیستمھای رفتاری  ثبت ویژگیھای الکتریکی پس از  دھنده ھدایت نشان ای میله نمودار: ١۴-۴ شکل

  

رون د مختلف نقاط در شده فیهتص آب غلظت تعیین شامل (probing)جستجوی فیزیکی 
، تحلیل و تجزیهانجام  رایشده ب انتخاب نقاطترین  متداول .باشد می فشار تحتھای  لوله

 یک بررسی برای. باشند میغشائی   ھای میان مدول انتھای لوله تحت فشار و نقطه اتصال



باشد که  قادر و دباش داشته دسترسیشده  به دریچه آب تصفیه باید کاربر ،تحت فشار لوله
ھای  مدول ھمهی آب تصفیه شده در ارجدرون م را به Tygon نوع از بلند ی تکه لوله یک

ثبت شده توسط  تجاری عالمت Tygon(لوله تحت فشار بفرستد  نغشائی موجود در آ
 ROمسیرھای  از برخی). باشد می Saint-Gobain Corporation, Valley Forge, PA شرکت

در محل  آسان بسیار لولهاین  شود می باعث کهھستند  (ball valve) توپی شیرمجھز به یک 
 ممکنحتی  و ندنیستدارای ھیچ نوع شیری  (skids)مسیرھا  از برخی حال، این با. قرار گیرد

، سازدن ممکن غیر اگرکه انجام جستجو را  ،داشته باشندنیز مشکلی  کشی لوله است
 سرتا  ،در ھر مدول غشائی ،شده در مجرای آب تصفیهجستجو کننده  لوله .کند دشوار می

. است شده داده نشان ١۴- ۵ شکلطور که در  ، ھمانشود نصب میدیگر لوله تحت فشار 
گیر دستی انجام  نقطه از لوله تحت فشار با استفاده از یک اندازه ینالکتریکی در ا ھدایت

ون از لوله تحت فشار بیر اینچ ۴٠ برحسب طول یک مدول تقریبًاجستجوگر لوله . شود می
 شود تا این روش تکرار می. شود گیری می و دوباره ھدایت الکتریکی اندازه کشیده شده

  . گیری شوند ھا در داخل لوله تحت فشار اندازه مدول بین اتصال نقاط یتمام که زمانی

  

 لوله) ب( ،جستجوانجام  از قبل فشار تحتلوله ) الف: (ROیک لوله تحت فشار  بررسیگی چگون: ١۴-۵ شکل
جستجو  لوله با فشار تحت لوله) ج( ،که تا سر دیگر داخل شده است Tyron جستجو کننده لوله با فشار تحت

  .کننده که مقداری بیرون کشیده شده است

  
 

لوله تحت فشار،  داخل فاصله در از یابعت عنوان طی جستجو به در شده آوری جمع اطالعات
را در ھنگام ترسیم نشان  خاص مشکالت از برخیوجود  ١۴-۶ شکل. شوند می رسم
  . دھد می

  

  

  



  . ROرسم شده حاصل از جستجو در ممبرین  نتایج: ١۴-۶ شکل

  

افزایش اندکی در ھدایت الکتریکی از  ،ی یا رسوبنشت عاری از فشار تحتیک لوله  -١
 این. دھد مربوط به جریان غلیظ نشان می بخش انتھاییمربوط به خوراک تا  قسمت انتھایی

چون آب  ،باشد می) شدن آب تولیدی تر غلیظ ،بنابراین و( تر شدن آب خوراک ی غلیظ نتیجهامر 
   . شود از قسمت مربوط به خوراک در ممبرین حذف می

 یا(در انتھای مجرای مربوط به خوراک  ،خرابی واشر یا و ینشتوجود  با فشار تحت لولهیک  -٢
 دھد، می نشان را نقطه آندر  ،سریعی در ھدایت الکتریکی افزایش) لوله دردیگری  مکان ھر
 کاھش پیدابا افزایش فاصله از محل نشتی، و ھدایت الکتریکی به آرامی  ،آن از پس اما

لوله تحت فشار بدون نشتی یا رسوب را  عمومی مربوط به شکل منحنیسپس این . کند می
  . کند پیدا می

ھای بدون  تری از ممبرین ھای رسوب گرفته، تدریجی افزایش ھدایت الکتریکی در ممبرین -٣
   . باشد نشتی یا رسوب می

  

 ھدایت در افزایشیک  مثال، عنوان به( باشد نتیجه بیاین کاوش  از حاصل نتایج که صورتی در
وجود یک صورت  در آن، )ارتباط نداشته باشد ھا مدولالکتریکی رخ داده باشد اما به انتھای 

عملیات  ،نظریه این آزمایش برای. دیده ممکن است باعث بروز خطا شده باشد ممبرین آسیب
 ١٠ تا ٨الکتریکی باید در فواصل  ھدایت گیری اندازه بار این شود، انجامجستجو باید دوباره 

ھای  ممبرین عملکردھای درونی، بلکه  با این روش، نه تنھا کارایی رابط. انجام گردد یاینچ
  . شوند مجزا نیز ثبت و ضبط می

 

  (Membrane Autopsy) کالبد شکافی ممبرین ١۴-٨

 قطعی علت تعیین در چاره آخرینمعموًال  ، آن از پس ھای آزمون و کالبدشکافیعملیات 
ھا ھمگی برای مدول غشائی و خود ممبرین  آزمایش اینزیرا . باشند خرابی ممبرین می

ممبرین،  در مواد) مطالعه ساختاری( مورفولوژی تعیین برای ھا آزمایشاز این . مخرب ھستند



نوع مواد شیمیایی موجود، مقدار ذرات خاص پیدا شده در ممبرین، و ماھیت موادی که 
   . شود می استفادهکنند،  ممبرین را اکسید می

شده باشد، یقین نداشته  عملکرد در مشکلبروز  باعث است ممکنکه  آنچه درباره کاربر اگر
ھا باید در مدول جلویی  این ممبرین ،کند کالبدشکافیممبرین را  دو حداقل است بھتر ،باشد

، و آخرین مدول در انتھای مربوط به جریان غلیظ در آخرین مرحله  ROاولین مرحله از سیستم 
بر روی ممبرین  است ممکن که ی رامعلق جامداتمقدار  ،مدول جلویی. قرار داشته باشند

که آخرین مدول حاوی ھر نوع رسوبی  کند، حال آن تولید گل و الی کنند را ثبت و ضبط می
 ،داشته باشد ی وجودمشکوک رسوبگل و الی یا  اگر. ایجاد شده باشداست که ممکن 

جھت  RO سیستم در مناسب محلممبرین از ) یا چند(یک بعد از این مرحله باید ھرحال،  به
    . دنگرد انتخاب شکافی بدکالانجام 

معموًال، این . ھا باید آماده شوند تا مطابق با دستورالعمل فروشنده کالبدشکافی شوند مدول
آن در  بندی و بسته ،پالستیکی کیسهقرار دادن ھر مدول مجزا در داخل  شامل سازی آماده

ھا باید  مدول. باشد می و حمل جھت انتقالدر صورت موجود بودن،  ،ھای اصلی جعبهداخل 
. ارسال شوندپس از خارج شدن از وضعیت سرویس، از طریق پست ھوایی  ،روز ٢ظرف مدت 

  . ھا نباید قبل از کالبدشکافی شسته شوند مدول

 (Visual Inspection)بررسی چشمی  ١۴- ٨-١

. شود صورت چشمی انجام می به ،البدشکافیارسال شده برای ک غشاء یک از اولین بررسی
علت افت فشار بیش از اندازه یا ضربه آب در  تواند به که می ،دیدگی خود مدول از نظر آسیب

شدن، مورد بررسی قرار  شدن یا خرد  چروک ھمچونباشد،  رخ دادهبرداری  طی عملیات بھره
 (b)و یک مدول غشائی ترک خورده  (a) شده یک مدول غشائی چروک ١۴-٧ شکل. گیرد می
دلیل افت  ھای انتھایی مدول نیز از نظر آسیبی که ممکن است به درپوش. دھد می نشانرا 

یک درپوش  ١۴-٨ شکل در. گیرند رخ داده باشد، مورد بررسی قرار می ،فشار بسیار زیاد
،  ROانتھایی ترک خورده مربوط به انتھای بخش خروجی جریان غلیظ در یک مدول غشائی 

، برای سطح مدول نیز درپوش انتھایی مربوط به قسمت خوراک و. نشان داده شده است
مورد مطالعه  شوند، باید مشخص شدن وجود گل و الی که باعث انسداد مجاری خوراک می

 با ROدر یک مدول غشائی  خوراک ورودیانتھای مربوط به قسمت  ١۴-٩ شکلدر . قرار گیرند
قسمت . اند، نشان داده شده است هکرد مسدودھایی که مجاری خوراک در غشاءھا را  آشغال

که در مدول رخ داده است،  تلسکوپیھرگونه آسیب  تعیین برایانتھایی جریان غلیظ در مدول 
یک مدول غشائی که  ١۴-a١٠ شکل). ببینید را ۴- ٣-٣ بخش(باید مورد مشاھده قرار گیرد 

آسیب  موارد، اغلب درھر حال  به. دھد می نشانشدت دچار آسیب تلسکوپی شده است را  به
باشد؛ معموًال  ، نمیاست شده داده نشان ١۴-a١٠ شکلکه در  آنچهبه شدت  تلسکوپی

طور که در  باشد، ھمان ئی میغشا ھای هورق اوقات گاھی و (spacer)شکل بیرون زدن فضا  به
  . است شده داده نشان ١۴-١٠ bشکل 

 
 
 
 
  



مدول غشائی  (b) علت افت فشار بیش از حد یا ضربه آب به شده چروک مدول غشائی) a: (١۴-٧ شکل
  .خورده ترک

  
 
 

  .جریان غلیظ خروجی عنوان به خورده ترکدرپوش انتھایی : ١۴-٨ شکل

  
  
  
  
 
 
 
 
  



  .بخش انتھایی خوراک در مدول غشائی با نشان دادن گل و الی: ١۴-٩ شکل

  
  
  

دچار افت فشار زیاد و در  ،گرفتگی قابل توجھی گرفتگی یا رسوب مدول غشائی که در اثر الی) a: (١۴-١٠ شکل
بخش انتھای جریان غلیظ در مدول غشائی با نشان دادن بیرون  (b)نتیجه آسیب تلسکوپی شدید شده است، 

  .فضای مربوط به خوراکمواد موجود در ) تلسکوپی شدن(زدگی 

  

  
  



باید از نظر  ،فضاھای خوراک و ،خورده چسب خطوطممبرین،  سطحکه مدول باز شد،  وقتی
د نتوان خراب می ی  خورده چسب خطوط. و الی و رسوب مورد بررسی قرار گیرند  آسیب، گل

 ١۴-١١ شکل. دنمعنی فشار معکوس بسیار زیاد اعمال شده بر روی مدول غشائی باش به
. اند خطوط چسب خورده شکاف برداشته ،ھا که در آن قسمت دھد ھایی را نشان می تاول

، مخصوصًا شود بیشتر، psi 15لیظ، محلول غ فشاراز  نباید ھرگزشده  فشار معکوس آب تصفیه
ھا ممکن است در روی خط  ممبرین دھد، رخاتفاقی  چنیناگر . در انتھای لوله تحت فشار

الیه شوند، بنابراین باید به آب خوراک اجازه داده  چسب در مدول غشائی یا در نزدیکی آن الیه
الیه  الیه در آن ھایی که شیوهترین  معمولی از یکی .مخلوط گردد ROشده  شود که با آب تصفیه

 افتگرفتگی بیش از حد،  گرفتگی یا رسوب علت الی به کهاست  زمانیافتد  شدن اتفاق می
ی که در دیگرھای  شیوه. آید وجود می محلول غلیظ در ممبرین به/خوراک سمت درزیادی  فشار

   : تواند رخ دھد عبارتند از الیه شدن می ی الیه پدیده آنھا
  

  .حد از بیشمعکوس  فشار دلیل بهی خراب  خورده خطوط چسب: ١۴-١١ شکل

  
  
یا ھر شیر دیگری که بر ( شده  شیرھای انتقال آب تصفیه: شده آب تصفیه انتقالشیرھای  -

 اینکهکه فقط بعد از  دنشو تنظیمای  گونه به باید) شته باشدروی لوله آب تصفیه شده قرار دا
ھمه  اگر. خاموش شد، بسته شوند ROطور کامل باز شدند یا سیستم  شیرھای دیگر به

برداری است، آب  در حال بھره ROکه سیستم  شیرھای آب تصفیه شده بسته باشند در حالی
سرعت  تصفیه شده جایی برای رفتن نداشته و فشار در قسمت مربوط به آب تصفیه شده به

  . یابد افزایش می
 ،ایجاد میکنند ROی  آب تصفیه شده درمعکوس  فشارایجاد  در مھم وقفه یک مخازن: مخازن -

کافی برای  فشاردارای  ًاندرتآب تصفیه شده . در محل درستی نصب شده باشند اگرالبته 
ای در فشار معکوس  وقفه مخازنپس باشد،  ورود مستقیم به واحدھای عملیاتی دیگر می

ھرحال،  به. کنند تا آب تصفیه شده بتواند به واحدھای عملیاتی دیگر فرستاده شود ایجاد می
دقت نصب شوند تا خودشان دلیل قابل توجھی برای ایجاد فشار معکوس  بهاین مخازن باید 

آب تصفیه  (head pressure)فشار ھد  که استالزم  باریکدر مخازن بلند و  مثال،برای . نشوند
 این مخزن، ارتفاعبر حسب . کافی باشد ،مخزن باالی در ورودیقسمت  به رسیدن برایشده 

 قرار ،ھمچنین. باعث ایجاد فشار معکوس بسیار زیاد در آب تصفیه شده گردد است ممکنامر 
است نیز  ROمسیر  سطح از باالترمحل تأسیسات، که  در دیگری سطحبر روی  مخزنگرفتن 

بر  مخزن دادن قرار مثال،برای . شده گردد موجب افزایش فشار معکوس آب تصفیه تواند می
تواند منجر به باال رفتن  قرار دارد، می کفھم طبقه در ROمسیر  که زمانی ،بام پشتروی 

   . شده گردد فشار معکوس آب تصفیه



  : از عبارتندگردند  شناساییبا استفاده از بررسی چشمی  است ممکن کهدیگری  مسائل
  
 این در. دھد می نشانآسیب ایجاد شده در ممبرین را  ١۴-١٢ شکل  :کلی اکسیداسیون -

 ھای دانهھایی از  لکه زمان، ھمان در. شود دیده می غشاء در سوراخ یکصورت  به آسیب مورد،
  شکل(پیدا شده است نیز ھا، بر روی سطح آن ممبرین  ھمان سوراخ  اندازه به ،آھن یرزین
 احتماًال،  ١۴- ١٢ شکل دروارد شده به ممبرین  آسیب که دوش می استنباط). ببینید را ١۴-١٣
   . در ممبرین رخ داده باشد آھن اکسیداسیوندلیل  به
  

  .ممبرین سطح بر روی سوراخ: ١۴-١٢ شکل

  
  

  .ء غشا سطح روی برآھن  یرزین ھای دانهھایی از  لکه: ١۴-١٣ شکل

  
  
به این فضا  چسبیدهبا گل و الی  خوراک یفضا ١۴-١۴ a کلش: گرفتگی رسوبگرفتگی و  الی -

دھند که  فضاھای خوراکی را نشان می cو  b ١۴-١۴ھای  شکل که حالی در دھد، می نشانرا 
 جدی طور بهمسأله  این. اند مسدود گردیده ،گل و الی و رسوب باترتیب،  به ،کامل طور به تقریبًا

برداری، و زیاد شدن  و در نتیجه کاھش تولید، افزایش فشار بھره ،در ممبرین جریانمانع عبور 
   . شود افت فشار می

  
 
 
 
 
 
  



 رسوب، (c)گل و الی و  (b)گل و الی چسبیده به فضای خوراک؛ فضاھای خوراک تقریبًا با ) a: (١۴-١۴ شکل
  .اند مسدود شده

  
  
  
  
بقایای میکروبی بر روی سطح ممبرین، با  ١۴-١۵ شکل نھایت، در: میکروبیرسوب  -

  . دھد می نشانبرابر، را  ۵٠٠٠نمایی  بزرگ
  
  
  
  
  
  



  ).برابر ۵٠٠٠نمایی  بزرگ(بقایای میکروبی بر روی سطح یک غشاء : ١۴-١۵شکل 

  

   B رودامین - فشاررنگ کردن تحت آزمایش  ١۴- ٨-٢

(Pressure Dye Test – Rhodamine B)  

قرار گرفتن در معرض یک اکسیدکننده  جھت بهدیدگی ممبرین،  آسیب تعیین برای آزمون ایناز 
 از بلئی، قغشا مدول ،B رودامین آزمون در. شود میو یا برخی از موارد فیزیکی، استفاده 

آب تصفیه شده  اگر. گیرد قرار می فشار تحتیک ماده رنگی در معرض  ،کالبدشکافیانجام 
 آسیب مناطق شکافی، کالبد از پس. احتماًال ممبرین دچار آسیب شده است د،ش صورتی

  . خواھند بود رنگ صورتی، غشاءدر  دیده

 (Methylene Blue Test)متیلن بلو  ایشآزم ١۴- ٨-٣

ء سطح غشا درآسیب شیمیایی یا فیزیکی  گونهمتیلن بلو برای تعیین وجود ھر از آزمایش 
شود و  برداشته می ءیک ورقه از غشا ،پس از کالبدشکافی، آزموندر این . شود استفاده می

قسمت مربوط به . ردیگ میقرار بررسی مورد  (flat-sheet test)ه صاف ورقایش در دستگاه آزم
اگر غشاء آسیب . شود داده میمتیلن بلو قرار  %0.05در معرض محلول  ،در ممبرینخوراک 

به رنگ آبی مناطق آسیب دیده در نیز ممبرین و  ،شدهرنگ آبی آب تصفیه شده ، باشددیده 
که در طرف آب  ھایی قسمت .دھد نشان میممبرینی را چنین ١۴- ١۶شکل. دوش میدیده 

و ، ندھست محلول متیلن بلورنگ آبی ھای  لکهدر واقع ی دارند، تر تیرهھای  تصفیه شده، سایه
  . دھنده این مطلب است که ممبرین دچار آسیب شده است نشاناین امر 

  

ھا را در قسمت آب تصفیه شده، مشخص کننده وجود آسیب  آزمایش متیلن بلو، نشان دھنده لکه: ١۴-١۶شکل 
  .در ممبرین

  



 (Fujiwara Test)وارا  فوجیایش آزم ١۴- ٨-۴

در معرض با قرار گرفتن ممبرین آیا گردد که  مشخص میوارا  فوجیایش آزم با استفاده از
شده در یک نمونه  مقدار مواد آلی ھالوژنهآزمون در این . ھا، اکسید شده است یا خیر ھالوژن

ممبرین در یک لوله آزمایش قرار از  یقطعه کوچکدر این آزمایش . شود گیری می غشائی اندازه
لوله و دو قطره محلول پیریدین به  5Nمحلول ھیدروکسید سدیم  یک قطره از. شود داده می
مدت  ، به 90Cبا دمای تقریبی حمام آب یک در سپس لوله آزمایش . دگرد فزوده میآزمایش ا

که الیه پیریدین در لوله آزمایش قرمز یا صورتی شد، آزمایش  وقتی. شود داده میثانیه قرار  ٣٠
رنگ شدن  باعث کم ،طوالنی مدت نمونهدادن توجه داشته باشید که حرارت . شود مثبت می

  . کند میزرد /ای تبدیل به قھوهرا  و یا رنگ آن شدهآن 

  (Spectroscopy)سنجی  طیف ١۴- ٨-۵

ی که بر روی ممبرین گل و الی برای تعیین ماھیت موادکه د وجود دارسنجی  آزمون طیف چند
در متن زیر به این موارد پرداخته . دمورد استفاده قرار گیرد توان می ،کنند میتولید یا رسوب 

  . شود می

و یا نور استریو  ھای میکروسکوپھمراه  به، )SEM(میکروسکوپ الکترونی کردن با اسکن  -
د مورد استفاده توان می ،مواد موجود بر روی سطح ممبرینمورفولوژی  برای تعیین استاندارد، 

   . دقرار گیر

برای تعیین مواد ، ) EDXRF(فلورسانس  Xاشعه از طریق پراکندگی انرژی  ،سنجی طیف -
از در این روش . گیرد کند، مورد استفاده قرار می که بر روی ممبرین رسوب میشیمیایی 

استفاده  ،ھای ترکیبات موجود در ماده برای یونیزه کردن اتم ،با طول موج کوتاه Xھای  اشعه
ھای اتم  ویژگیجزو انرژی . شود وتون ساطع میشکل یک ف انرژی به ،یندآاین فردر . شود می
با انرژی جذب اشعه زیرا  شود، استفاده می" فلورسانس"اصطالح از این پدیده برای . باشد می

  .  گردد تر می باالتر موجب انتشار مجدد اشعه با انرژی پایین

و سیلیکا یاب  کم تعیین مقدار فلزات، برای )ICP(القایی با اتصال  انتشار پالسماسنجی  طیف -
جھت تحریک از پالسما با اتصال القایی ین روش در ا. گیرد قرار میاستفاده مورد  ،غشاء در

ھای  الکترومغناطیسی، که جزو ویژگی ھای و طول موج اشعه ھا برای انتشار ھا و یون اتم
دھنده غلظت آن عنصر در  شدت انتشار، نشان. شود میاستفاده باشند،  عناصر خاص می

 . نمونه است

تا  شود استفاده می) ESCA(شیمیایی مواد سنجی الکترونی برای تجزیه و تحلیل  طیفاز  -
این با . مشخص گردند، اند متصل شدهسطح غشاء صورت بنیانی به  بهکه  ھایی ناخالصی

 گیری اندازهماده داخل الکترونیکی عناصر در  وضعیتشیمیایی، و  وضعیتروش ترکیب عناصر، 
 . شود می

و برخی از مواد معدنی مانند  مواد آلی بیشترسنجی مادون قرمز برای تشخیص  طیفاز  -
روش از جذب در این . شود استفاده میھا  سولفات و ھا ، کربناتھا آھن، سیلیکات

موجود استفاده نور مادون قرمز برای تشخیص ماھیت پیوندھای شیمیایی  ھای فرکانس
 . شود می

  


