 ۵اﻟﮕﻮھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺮﯾﺎن
آﮔﺎھﯽ از اﻟﮕﻮھﺎی ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی  ، ROاﺳﺎس درک ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ RO
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .آراﯾﻪھﺎ ،ﻣﺴﯿﺮھﺎی ﻋﺒﻮری ،ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺟﺮﯾﺎن ،و رﺷﺘﻪھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻋﺒﺎرتھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ  ROاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
 ۵-١آراﯾﻪھﺎ
اﻣﺮوزه ﺑﺮای ﺟﻤﻊﮐﺮدن ﻣﺪولھﺎی ﻏﺸﺎﺋﯽ ﻣﺎرﭘﯿﭽﯽ ) ،(spiral woundﺑﻪﻋﻨﻮان راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع
ﻣﺪولھﺎی ﻏﺸﺎﺋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺻﻨﻌﺖ  ،ﯾﮏ آراﯾﻪ  ROﯾﺎ "ﮔﺬرﮔﺎه ) "(skidو ﯾﺎ "رﺷﺘﻪ )"(train
 ،ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﻟﻮﻟﻪھﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﺧﺎﺻﯽ ﭼﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﮑﻞ  ۵-١ﯾﮏ آراﯾﻪ
ﺑﺎ  ٣ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ .ﻟﻮﻟﻪھﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻪﺻﻮرت  ٢ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ،ﺑﺎ  ٢ﻟﻮﻟﻪی
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻮازی و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ  ٢ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﻟﻮﻟﻪھﺎی ﺗﺤﺖ
ﻓﺸﺎر ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ھﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﻟﻮﻟﻪھﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻮازی را ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ
) (stageﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ )ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﻨﮫﺎ دارای ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ(.
ﺷﮑﻞ  :۵-١دو در ﯾﮏ ) ،(٢:١آراﯾﻪ  ٢ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﺎ  ٢ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول و  ١ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم.

از ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮری ،آب ورودی ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ  ROﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺎوی در ﻣﯿﺎن ﻟﻮﻟﻪھﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻮﺟﻮد در
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .آبھﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ھﺮ ﻟﻮﻟﻪی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ،ﺑﺎ
ھﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و در ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪی اﺻﻠﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺟﺮﯾﺎن دﻓﻊ ﺷﺪه از ﻣﺮﺣﻠﻪ
اول وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﯽﺷﻮد .آب ﺗﺼﻔﯿﻪﺷﺪه از ﻟﻮﻟﻪھﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺟﻤﻊ آوری
ﺷﺪه و ﺑﺎ آب ﺗﺼﻔﯿﻪﺷﺪه از ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ،ﺟﮫﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ آب ﺗﺼﻔﯿﻪﺷﺪه ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﻣﺨﻠﻮط
ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﺮﯾﺎن دﻓﻊ ﺷﺪه از ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن دﻓﻊ ﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ  ۵-١ﯾﮏ آراﯾﻪ  ٢ﻣﺮﺣﻠﻪای ،ﯾﺎ ﯾﮏ آراﯾﻪ 2:1
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺷﺎﻣﻞ  ٢ﻣﺮﺣﻠﻪ )دو ﺗﺎﯾﯽ( اﺳﺖ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ اول  ٢ﻟﻮﻟﻪی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم
 ١ﻟﻮﻟﻪی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر دارد .ﯾﮏ آراﯾﻪی  ١٠:۵دو ﻣﺮﺣﻠﻪ دارد ،ﻣﺮﺣﻠﻪ اول دارای  ١٠ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم  ۵ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر دارد .ﯾﮏ آراﯾﻪی  ۴:٢:١ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دارد ۴ ،ﻟﻮﻟﻪ
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول  ٢ ،ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم  ،و  ١ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم
وﺟﻮد دارد.
اﯾﻦ ﻧﻮع آراﯾﻪ ، (n):(n/2):(n/4) ،ﭼﯿﺪﻣﺎن " ﻣﺨﺮوﻃﯽ" و ﯾﺎ "درﺧﺖ ﮐﺮﯾﺴﻤﺴﯽ" ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﻠﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ،ﺣﻔﻆ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻌﺪاد ﻟﻮﻟﻪھﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﺟﮫﺖ ھﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻋﺖ ﯾﺎ ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ورودی ﺑﻪ آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ )ﻓﺼﻞ  (٢-٤در ﻣﺪولھﺎی ﻏﺸﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  ٨اﯾﻨﭻ ،ﺷﺪت
ﺟﺮﯾﺎن ورودی در ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺪود  ٤٠ﺗﺎ  gpm ٦٠ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﺳﺖ ﺷﺪت
ﺟﺮﯾﺎن دﻓﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  gpm ١٦ﺑﺎﺷﺪ )ﺟﮫﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺶﺗﺮ در ﻣﻮرد ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺨﺶ
 ٩-١و ﺟﺪاول  ٩-٢و  ٩-٣را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺟﺮﯾﺎن ورودی ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ  gpm ١٠٠در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﻪ ٢
ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻧﯿﺎز دارد )ﺷﮑﻞ  ٥-٢را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( .ﺑﻪﺻﻮرت اﯾﺪهآل ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺣﺪود  ٪٥٠از آب
ورودی ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد )ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺶ ﻋﺪد ﻣﺪول ﻏﺸﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  ٨اﯾﻨﭻ ﺑﺎ ھﻢ ﺳﺮی
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ( ،از اﯾﻦرو آب ﺗﺼﻔﯿﻪﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺮﺣﻠﻪ اول  gpm ٥٠و ﻣﻘﺪار ﺟﺮﯾﺎن دﻓﻊ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ
 gpm ٥٠ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن دﻓﻊ ﺷﺪه ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻮراک ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد .از
آنﺟﺎﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﻘﺪار ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم  gpm ٥٠اﺳﺖ ،ﺗﻨﮫﺎ  ١ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻻزم
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .اﮔﺮ دو ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮراک در ھﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺤﺖ
ﻓﺸﺎر ﺗﺎ ﻣﻘﺪار  gpm ٢٥ﮐﺎھﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،و اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﺮﯾﺎن
ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺧﻮراک ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ( .ﺟﺮﯾﺎن دﻓﻊ ﺷﺪه از ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم gpm ٢٥
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن آب ﻏﻠﯿﻆﺷﺪه ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ gpm ١٦
ﺑﺮای ھﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﺳﺖ .آب ﺗﺼﻔﯿﻪﺷﺪه از ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم در ﺣﺪود  gpm ٢٥ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ
 gpm ٥٠آب ﺗﺼﻔﯿﻪﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﻓﺰوده ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ  gpm ٧٥و ﯾﺎ  ٪٧٥ﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ  :٥-٢ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺟﺮﯾﺎن در ﯾﮏ آراﯾﻪ ٢:١

ﻣﻘﺪار ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﯿﺴﺘﻢ  ROدو ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺣﺪود  ٪٧۵اﺳﺖ .ﭼﻨﺎنﭼﻪ آب
ورودی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻓﺎﻗﺪ ﺟﺎﻣﺪات ﻣﻌﻠﻖ و رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮی از ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ )(٪٨٠
دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از  ٧۵ﺗﺎ  ٪٨٠ﺑﺎﯾﺪ از  ٢ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﻮد )ﺑﺎز ھﻢ ،ﺑﺎ ﻓﺮض ﻣﺪول ﺷﺶﺗﺎﯾﯽ ،ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  ٨اﯾﻨﭻ در ھﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر(.
ﺷﮑﻞ  ۵-٣ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ  ROﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺑﺎ ﻓﺮض
 ٪۵٠ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ در ھﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ  .(۵-٢در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﺪات
ﺣﻞﺷﺪه در ﺧﻮراک ) ppm ١٠٠ (TDSو ﻣﻘﺪار دﻓﻊ در ﻏﺸﺎء ،ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ  ٪٩٨ﻣﻘﺪار  TDSﺑﺎﺷﺪ
)ﻋﺒﻮر ﻧﻤﮏ  .(٪٢ﻏﻠﻈﺖ آب ﺗﺼﻔﯿﻪﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ از اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ٪٢از  ppm ١٠٠ﯾﺎ  ppm ٢اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﺮﯾﺎن دﻓﻊ ﺷﺪه ،از ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ آورﯾﺪ ﮐﻪ در
ﺟﺪول  ٣-١ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻣﻘﺪار ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻘﺪار ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
 ٪۵٠ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ،ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ  ٢ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻏﻠﻈﺖ ﺟﺮﯾﺎن دﻓﻊ ﺷﺪه
ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ppm ٢٠٠اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ در ﺟﺮﯾﺎن وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم
 ppm ٢٠٠ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻘﺪار ﻋﺒﻮر ﻧﻤﮏ ھﻨﻮز ھﻢ  ٪٢اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار
اوﻟﯿﻪ در ﺧﻮراک اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ آب ﺗﺼﻔﯿﻪﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم دارای ﻏﻠﻈﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دو
ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ آب ﺗﺼﻔﯿﻪﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ،ﯾﺎ  ppm ۴ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻘﺪار ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم
 ٪۵٠اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،دوﺑﺎره ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ  ٢ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ
ﮐﻠﯽ ﺟﺮﯾﺎن دﻓﻊ ﺷﺪه در ﺣﺪود  ppm ۴٠٠ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﻠﻈﺖ آب ﺗﺼﻔﯿﻪﺷﺪه ،ﺷﺪت
ﺟﺮﯾﺎن آب ﺗﺼﻔﯿﻪﺷﺪه را  gpm ۵٠در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و آنرا در ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﺶ ﮐﻪ ھﻤﺎن  ppm 2اﺳﺖ،
ﺿﺮب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪی دوم ، gpm ٢۵ ،در ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪی
دوم ، ppm 4 ،ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﺮ ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن آب ﺗﺼﻔﯿﻪﺷﺪه ﮐﻞ  ، gpm ٧۵ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ

ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺗﻘﺴﯿﻢ  ppm ٢.۶٧ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار دﻓﻊ در ھﺮ ﻏﺸﺎء  ٪٩٨اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻘﺪار
دﻓﻊ ﺑﺮای ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ  ٪٩٧.٣ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا ﻣﻘﺪار دﻓﻊ  ٪٩٨ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪول ﻏﺸﺎﺋﯽ در
ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻘﺪار ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٪١۵- ١٠ﺑﺮای ﻣﻤﺒﺮﯾﻦھﺎی آب ﻟﺐﺷﻮر -
ﺑﺨﺶ  ۴-۴-٢را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( .ﺷﮑﻞ  ۵-۴ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺶﺗﺮی از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻏﻠﻈﺖ در ﻣﺪول ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ  ROﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪای را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﮑﻞ  ۵-۴ﻣﺒﺘﻨﯽ
 ٪١١ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای ھﺮ ﻣﺪول ﺑﺎ  ٪٩٨دﻓﻊ ﻧﻤﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﮑﻞ  :۵-٣ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻏﻠﻈﺖ در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ  ROﺑﺎ ﻓﺮض  ٪٩٨ﻣﻘﺪار دﻓﻊ ﺑﺮای ﻣﻤﺒﺮﯾﻦھﺎ

ﺷﮑﻞ  :۵-۴ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻏﻠﻈﺖ و ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ،ﻣﺪول ﺑﻪ ﻣﺪول ،در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ  ROﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪای .ﺑﺎ ﻓﺮض ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ٪١١
ﺑﺮای ﻣﺪول و  ٪٩٨دﻓﻊ ﻧﻤﮏ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن و ﻏﻠﻈﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢ  ROﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪای ،ﺟﺎﻟﺐ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ اﺷﺒﺎع  (LSI) Langelierﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ دو ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﻣﻘﺪار ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ  ٪٧۵ ،ROﻣﯽﺷﻮد )ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ در ﻣﻮرد  ،LSIﺑﺨﺶ  ٣-٩را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(.
ﺷﮑﻞ  ۵-۵ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻏﻠﻈﺖ  LSIﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ  ROﺑﺎ ﻣﻘﺪار
ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ، ٪٧۵اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻣﻘﺪار  LSIﺑﻪﻃﻮر ﺧﻄﯽ از ﺻﻔﺮ ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ،
ﺗﺎ دو ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ  ٪٧۵زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ آورﯾﺪ در ﺑﺨﺶ  ٣-٩ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ  LSIﺑﺰرگﺗﺮ از
ﺻﻔﺮ

ﺑﺎﺷﺪ،

ﻣﻤﮑﻦ

اﺳﺖ

ﻣﻤﺒﺮﯾﻦھﺎ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ

رﺳﻮبﮔﺮﻓﺘﮕﯽ

ﭘﯿﺪا

ﮐﻨﻨﺪ.

ﺿﺪرﺳﻮبھﺎ

)آﻧﺘﯽاﺳﮑﺎﻟﻨﺖھﺎ( ،و در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ وارد ﮐﺮدن اﺳﯿﺪ ،ﺿﺮوری ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﺪاﻗﻞ
ﮔﺮدد )ﺑﺨﺶ  ٨-٢-٢را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(.

ﺷﮑﻞ  :۵-۵ﺷﺎﺧﺺ اﺷﺒﺎع  (LSI) Langeleirﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺪول و ﻣﻘﺪار ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ RO
دو ﻣﺮﺣﻠﻪای ،ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  . ٪٧۵ﺷﺮاﯾﻂ آب ﺧﻮراک اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ppm ٢٠٠ :ﮐﻠﺴﯿﻢppm ١۵٠ ،
ﺑﯽﮐﺮﺑﻨﺎت و pH=٧

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ  ROدو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای در ﺣﺪود  ٪٩۶ﺗﺎ  ٪٩٨از ﮐﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل در آب
) (TDSرا ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻮﻋﺎً ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺧﺮوﺟﯽ در ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آنرا ﺑﺪون اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن
ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﻪ ﺑﻮﯾﻠﺮھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ وارد ﻧﻤﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﮐﺎرﺑﺮدھﺎ و آبھﺎی ورودی

دارای ﺗﻔﺎوتھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری از آب و ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮوژه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ھﺮ ﻣﻮردی
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﭘﺮوژه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد )ﺑﺨﺶ  ٧و  ١٠را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(.
 ۵-٢ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ
ﺷﮑﻞ  ۵-۶ﯾﮏ آراﯾﻪی  ROرا ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﻏﻠﯿﻆ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺟﺮﯾﺎن
ﻏﻠﯿﻆ در ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی  ROﮐﻮﭼﮏﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا در آنھﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻏﺸﺎء ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺗﻤﯿﺰ ﻧﮕﻪداﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺮﯾﺎن
ﻏﻠﯿﻆ ﺑﻪ ﺧﻮراک ،ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ را زﯾﺎد ،و ﻣﻘﺪار ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ھﺮ ﻣﺪول را ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺧﻄﺮ ﻻیﮔﺮﻓﺘﮕﯽ را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽدھﺪ.

ﺷﮑﻞ  :۵-۶آراﯾﻪ دو در ﯾﮏ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﻏﻠﯿﻆ

وﺟﻮد ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ دارای ﻣﻌﺎﯾﺐ زﯾﺮ ھﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:


ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺟﺮﯾﺎن دﻓﻊ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً زﯾﺎد ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن
ورودی ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻢﺗﺮ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد.



ﭘﻤﭗ ﺧﻮراک ﺑﺰرگﺗﺮی ﻻزم اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﮐﻨﻮن ﭘﻤﭗ ﺧﻮراک  ROﺑﺎﯾﺪ ھﻢ ﺟﺮﯾﺎن ورودی را و
ھﻢ ﺟﺮﯾﺎن دﻓﻊ ﺷﺪهی ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دھﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﭘﻤﭗ ﺧﻮراک ﺳﯿﺴﺘﻢ
 ROﺑﺎﯾﺪ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ  ROﻻزم اﺳﺖ.



ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﺎﻻﺗﺮ ،زﯾﺮا ﺟﺮﯾﺎنھﺎی دﻓﻊ ﺷﺪه و ورودی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ھﺰﯾﻨﻪھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﮫﺮهﺑﺮداری از
ﺳﯿﺴﺘﻢ زﯾﺎدﺗﺮ ﺷﻮد.

 ۵-٣دو ﮔﺬر )(Double Pass
دو ﮔﺬر )ﯾﺎ دو ﻋﺒﻮر( ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺺﺳﺎزی ﺑﯿﺶﺗﺮ آب ﺗﺼﻔﯿﻪﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ  ROﺗﻮﺳﻂ ﻋﺒﻮر
دادن آن از ﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ  ROدﯾﮕﺮ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .اوﻟﯿﻦ  ،ROھﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ در ﺑﺨﺶ  ۵-١ﺷﺮح
داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،اوﻟﯿﻦ ﮔﺬر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ آب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ از اوﻟﯿﻦ ﮔﺬر ﺑﻪ  ROدﯾﮕﺮی
ﮐﻪ ﮔﺬر دوم  ROﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﮔﺮدد .دوﻣﯿﻦ ﮔﺬر  ، ROﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از
اوﻟﯿﻦ ﮔﺬر را "ﻧﺮم" ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺑﮫﺘﺮ ﺷﻮد.
ﺷﮑﻞ  ۵-٧ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ  ROدو ﻋﺒﻮری را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ .اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺬر دوم ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ
ﮔﺬر اول ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻪﻋﻠﺖ ﮐﻢ ﺑﻮدن ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل و ﻣﻌﻠﻖ در ﺟﺮﯾﺎن ورودی
ﺑﻪ ﮔﺬر دوم ،ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ورودی و ﻏﻠﯿﻆ ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬر اول ﺳﯿﺴﺘﻢ  ROﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
زﯾﺎدﺗﺮ و ﮐﻢﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ )ﺑﺨﺶھﺎی  ٩-۴و  ٩-۵و ﻧﯿﺰ ﺟﺪاول  ٩-٢و  ٩-٣را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( .ﭼﻮن ﺟﺮﯾﺎن دﻓﻊ ﺷﺪه
از ﮔﺬر دوم ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺗﻤﯿﺰ اﺳﺖ )ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﮫﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﮔﺬر اول دارد( ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً
ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮی اوﻟﯿﻦ ﮔﺬر ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﺴﺎب ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﯿﺴﺘﻢ را
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﮫﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺧﻮراک ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن ﺟﺮﯾﺎن ورودی ﺑﻪ ﮔﺬر اول
ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﯾﺎن دﻓﻊ ﺷﺪه از ﮔﺬر دوم ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد" ،رﻗﯿﻖ" ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﮑﻞ  :۵-٧ﺳﯿﺴﺘﻢ  ROﺑﺎ دو ﮔﺬر

ﻣﻘﺪار ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ در ﮔﺬر دوم ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  ٪٩٠ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﻣﯽﺗﻮان رﺳﯿﺪ زﯾﺮا ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل در ﺟﺮﯾﺎن وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﮔﺬر دوم ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻢ اﺳﺖ.
ﻣﻘﺪار ﮐﻞ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ  ٪٧۵ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ در ﮔﺬر اول و  ٪٩٠ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ در ﮔﺬر دوم ٪٧٣ ،ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد
)ﻣﻘﺪار ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺪون ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ  ٪۶٧.۵ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(.
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی ﮔﺬر اول و ﮔﺬر دوم ﯾﮏ ﻣﺨﺰن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ
ﺟﺮﯾﺎنھﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﻦ دو ﮔﺬر ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﯿﺮھﺎی )(skid
ﻋﺒﻮر اول ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﯿﺮھﺎی ﮔﺬر دوم ﺑﺎﺷﺪ ،وﺟﻮد ﯾﮏ ﻣﺨﺰن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪان ﺿﺮوری
ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ھﺮ دو ﮔﺬر را ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ) (skidﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﻤﭗ ﺧﻮراک
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺬر دوم  ROﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺸﺎر ﻣﻌﮑﻮس ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﺬر اول ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻓﺸﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺑﺮای ﮔﺬر دوم ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﻌﮑﻮس در آب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻓﺸﺎر
اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﺟﺮﯾﺎن ورودی ﺑﻪ ﮔﺬر اول ﻧﺸﻮد ،و ﯾﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﻤﺰ ﺑﻪﺟﺎی اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس رخ
ﻧﺪھﺪ .ﻋﻼوهﺑﺮاﯾﻦ ،ﻓﺸﺎر ﻣﻌﮑﻮس زﯾﺎد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻻﯾﻪ ﻻﯾﻪ ﺷﺪن ﻏﺸﺎء ﺷﻮد)ﺑﺨﺶ -١-٢-١
 ١٢و ﺷﮑﻞ  ١٢-١را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(.
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﻮدﺳﻮزآور را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﮔﺬر ) (inter-passﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ از ﺟﺮﯾﺎن آب
ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ از اوﻟﯿﻦ ﮔﺬر ﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎن ورودی ﺑﻪ دوﻣﯿﻦ ﮔﺬر ،ﺧﺎرج ﮔﺮدد .دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ،
ﮔﺎزی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺸﺎء دﻓﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﻠﯿﺎﺋﯿﺖ ﺑﯽﮐﺮﺑﻨﺎﺗﯽ ﺷﺪه و دﻓﻊ ﻣﯽﮔﺮدد )ﺑﺨﺶ
 ٣-٢را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( .ﺣﺬف دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮای ﻣﻮاردی ﮐﻪ در آنھﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺒﺪل ﯾﻮﻧﯽ،
آب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﺬر دوم  ROرا ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺒﺪﯾﻞ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺣﺬف دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ از آب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺎر وارده ) (loadingﺑﻪ رزﯾﻦ آﻧﯿﻮﻧﯽ را ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ  ROدو ﮔﺬری ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از آن
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺑﻮﯾﻠﺮھﺎی  ۶٠٠ﺗﺎ  psi ٩٠٠اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .ﺑﺮای ﺑﻮﯾﻠﺮھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ )ﺑﯿﺶﺗﺮ
از  (psi ١٠٠٠و ﻣﻮاردی ﮐﻪ در آنھﺎ ﺑﻪ ﺧﻠﻮص ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺲ ﺗﺼﻔﯿﻪ
) (post treatmentﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﯾﮏ ﻣﺒﺪل ﯾﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺨﻠﻮط ) (mixed bedو ﯾﺎ اﻟﮑﺘﺮودﯾﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن
اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد )ﺑﺨﺶ  ١۶-٣را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(.

 ۵-۴ﻣﺴﯿﺮھﺎی ﻣﺘﻌﺪد )(Multiple Trains
رﺷﺘﻪھﺎ و ﯾﺎ "ﻣﺴﯿﺮھﺎی" ﻣﺘﻌﺪد ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮازی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ آب ﺑﺎ ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن زﯾﺎدﺗﺮی ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮔﺮدد .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ  ROﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ٨٠٠
ﮔﺎﻟﻦ در دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ) (skidﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺴﯿﺮی ) (skidﺑﺎ اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ را ﻣﻮﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از دو
ﻣﺴﯿﺮ ،ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ  ROﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۴٠٠ﮔﺎﻟﻦ در دﻗﯿﻘﻪ دارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﺎ در
ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن آب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه  ٨٠٠ﮔﺎﻟﻦ در دﻗﯿﻘﻪ ﺷﻮد.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﯿﺮھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ دارد ،در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﯿﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ اﺿﺎﻓﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ؛ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺴﯿﺮھﺎ ﺑﻪﻋﻠﺖ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﺴﺘﺸﻮ
ﯾﺎ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻪداری ﺧﺎﻣﻮش ھﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺗﻨﮫﺎﯾﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﮫﺮهﺑﺮداری ﻗﺮار داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﯿﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﺮﻓﻨﺪی ﺟﮫﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺮای ﺗﺼﻔﯿﻪ آب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺶﺗﺮ در ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮ و
ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی  ROﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﯿﺮ ،ﺑﺨﺶ  ١۵-٢را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
در زﻣﯿﻨﻪی ھﺰﯾﻨﻪھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺑﮫﺮهﺑﺮداری اﯾﺮادی ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﺴﯿﺮی
وارد اﺳﺖ؛ ھﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﯿﺮھﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ھﺰﯾﻨﻪھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری،
ﺑﮫﺮهﺑﺮداری/ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻪداری ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﻪھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﮫﯿﻪی آب
در ھﻨﮕﺎم ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮدن ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺴﯿﺮھﺎ ،ﺟﮫﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺴﺘﺸﻮ ﯾﺎ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻪداری ﺑﺎﺷﺪ .در
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﯿﺮھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ و در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ،اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﺠﮫﯿﺰات ﻣﻮﻗﺘﯽ در ھﻨﮕﺎم ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮدن ،اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

