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۱۳۱ طراحی سیستم

3   طراحی سیستم 
1-3  مقدمه 

سیستم کامل تصفیه آب به روش اسمز معکوس )RO( / نانوفیلتر )NF( شامل بخش پیش تصفیه، بخش 

المان ممبرين و بخش بعد از تصفیه می باشد. روش های پیش تصفیه در بخش 2 توضیح داده شده است،   شیمی آب 

و پیش تصفیه. 

بخش بعد از تصفیه جهت رسیدن به کیفیت آب مورد نیاز به کار برده می شود. در نمک زدايی از آب 

دريا، اين مرحله شامل تنظیم pH، افزودن سختی مجدد و ضد عفونی کردن می باشد. در تولید آب بسیار 

خالص )UPW(، معموال آب تصفیه شده در مرحله بعد از تصفیه توسط ستون های تبادل يونی پولیش ) نرم( 

می شود. 

در اين بخش، سیستم ممبرين قرار دارد. اين سیستم شامل المان های ممبرينی است که در لوله های تحت فشار 

به ترتیب خاصی چیده شده اند. از يک پمپ فشار قوی برای وارد کردن آب ) خوراک ( به لوله های تحت 

فشار استفاده می شود. وسايل اندازه گیری، لوازم يدکی و ابزار جهت سرويس نیز به آن ها افزوده می گردد. 
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سیستم شستشو در محل )IP( عملیات پاک کردن ممبرين ها را آسان می کند. اين مطلب در بخش 6 با عنوان، 

شستشو و ضد عفونی کردن توضیح داده می شود. سیستم ممبرين تاسیسات کاملی است با ورودی جهت آب 

خوراک و خروجی برای آب تصفیه شده و محلول غلیظ شده. عملکرد سیستم RO/NF نوعا توسط دو 

عامل طبقه بندی می شود، جريان آب تصفیه شده ) تولیدی ( و کیفیت آن. اين عوامل اغلب به آنالیز آب 

خوراک، فشار آن و مقدار بازيافت مربوط می گردد. هدف طراح سیستم RO/NF برای جريان معین و 

الزم آب تصفیه شده، به حداقل رساندن فشار خوراک و هزينه ممبرين جهت حداکثر نمودن کیفیت آب 

تصفیه شده و مقدار بازيافت می باشد. طراحی بهینه بستگی به اهمیت نسبی اين اوضاع دارد. مقدار بازيافت 

سیستم های آب لب شور توسط حاللیت نمک های با قابلیت انحالل اندک محدود می شود. ) بخش 4-2 را 

ببینید، محاسبات مربوط به رسوب دهی ( – ۹0 نزديک به مقدار حداکثر می باشد. در نمک زدايی از آب 

دريا، در اثر فشار اسمزی جريان غلیظ شده، که به حد فشار فیزيکی المان آب دريا FILMTEC نزديک 

است، مقدار بازيافت در حدود 50 حاصل می شود. حصول دفع نمک مورد تقاضا، اصلی ترين مطلب در 

انرژی   (    )BW( آب لب شور ، )NF90<NF200<NF270( NF انتخاب ممبرين است. مدل های 

بسیار کم )BW30>BW30L<)XLE(، SW ) آب دريا (، و SWHR ) آب دريا با دفع زياد ( از 

ممبرين های FILMTEC NF و RO زيادترين دفع نمک را دارا می باشند، اما در شرايط يکسان نیاز به 

فشار خوراک باالتری دارند. 

 )TDS( نوعا برای آب های خوراک با مجموع جامدات حل شده BW30LE تا NF بنابراين ممبرين های

تا BW30 ،mg/l 2000 تا mg/l ۱0،000  و SW و SWHR برای آب های خوراک با شوری باال تا 

mg/l 50،000  به کار برده می شوند. کیفیت آب تصفیه شده برای شرايط عملیاتی داده شده، می تواند محاسبه 

گردد. فشار خوراک الزم برای کاهش شدت جريان آب تصفیه شده برای يک ممبرين معلوم، بستگی به شدت 

جريان آب تصفیه شده طراحی شده ) شدت جريان آب تصفیه شده در واحد سطح ممبرين ( دارد. 

فشار خوراک باالتر باعث شدت جريان زيادتر آب تصفیه شده در واحد سطح فعال ممبرين می شود. در 
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سیستم های مربوط به آب دريا، شدت جريان آب تصفیه شده به حداکثر فشار مجاز بستگی دارد. به هرحال، 

شدت جريان آب تصفیه شده در سیستم های مربوط به آب لب شور می تواند بسیار زياد شود، بدون اين که 

فشار به حد psi  600 ) 4۱ بار ( در المان های آب لب شور برسد. اگرچه مايلیم برای حداقل شدن هزينه 

المان های ممبرين، شدت جريان آب تصفیه شده را افزايش دهیم، اما برای حداقل شدن رسوب، شدت جريان 

بايد محدود گردد. 

به طور تجربی، حد شدت جريان استفاده شده در طراحی سیستم بستگی به تمايل آب خوراک برای رسوب 

گذاری دارد. سیستم طراحی شده با شدت جريان باالی آب تصفیه شده احتماال دچار رسوب گذاری بیش تر و 

تعداد دفعات زيادتر شستشوی شیمیايی می شود. فقط از طريق تجربه می توان حدود شدت جريان آب تصفیه 

شده را برای انواع مختلف آب معین نمود. 

وقتی که سیستم ممبرين برای آب خوراک معینی طراحی می شود، دانستن عملکرد ديگر سیستم های ممبرينی 

در حال کار در مورد آب های مشابه مفید می باشد. به هرحال، در اغلب موارد سیستم ممبرينی ديگری جهت 

مقايسه وجود ندارد. بنابراين نظريه های مربوط به طراحی سیستم در راهنمای طراحی برای المان های ۸ اينچ ) 

بخش ۱-۹-۳( و اندازه متوسط FILMTEC ) بخش 2-۹-۳( در زير آورده شده است. 

اطالعات مورد نیاز بیش تری جهت طراحی يک سیستم با استفاده از فرم های جدول ۱-۳ و 2-۳ به خوبی 

جمع آوری می شود. تکمیل اين اطالعات باعث طراحی بهتر سیستم شده و می تواند نیازهای مشتری ها را بهینه 

سازی نمايد. 
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جدول ۱-۳: اطالعات طراحی سیستم 
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جدول 2-۳: آنالیز آب برای اسمز معکوس / نانوفیلتر 
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2-3  فرآیند ناپیوسته در برابر پیوسته 

المان هر ممبرين در  سیستم RO/NF معموال برای عملیات پیوسته طراحی می گردد. شرايط عملیاتی 

تاسیسات با گذشت زمان ثابت می باشد. شکل ۱-۳ طرز کار  فرآيند پیوسته را نشان می دهد. 

RO شکل ۱-۳: فرآيند پیوسته

در کاربردهای معین، زمانی که حجم های نسبتا کوچکی ) ناپیوسته ( از آب خوراک معین به طور ناپیوسته 

تولید می شوند، مانند محلول های فرآيند مربوط به پساب يا صنعتی، عملیات به طور ناپیوسته انجام می شود. آب 

خوراک در يک مخزن جمع شده و سپس تصفیه می گردد. آب تصفیه شده جدا شده و محلول غلیظ شده به 

مخزن برگشت داده می شود. در انتهای فرآيند ناپیوسته، حجم کوچکی از محلول غلیظ شده در مخزن خوراک 

باقی می ماند. بعد از انجام عمل تخلیه، قبل از اين که مخازن دوباره برای مرحله بعد پر شوند، ممبرين ها تمیز 

می گردند. شکل 2-۳ طرز کار عملیات ناپیوسته را نشان می دهد. 

RO شکل 2-۳: فرآيند ناپیوسته

روش نیمه پیوسته، روش ناپیوسته ی اصالح شده می باشد. در عملیات نیمه پیوسته )semi-batch( مخزن 

خوراک در طی انجام عمل بهره برداری با آب ورودی پر می شود. وقتی که مخزن خوراک با محلول غلیظ 

شده پر شد، اين عمل خاتمه می يابد. بنابراين استفاده از مخازن کوچک تر میسر می شود. 
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معموال در سیستم های ناپیوسته، تا زمان غلیظ شدن خوراک ورودی، فشار خوراک ثابت و جريان آب 

 ۸ FILMTEC برای المان های  design guideline تصفیه شده کم می شود. راهنمای موجود در

اينچی ) بخش ۱-۹-۳ ( و اندازه متوسط ) بخش 2-۹-۳( سیستم های ناپیوسته را به خوبی شرح داده است. 

به هرحال، حدود جريان آب تصفیه شده با احتیاط تعیین شده است و چنان چه توسط آزمايش های مقدماتی 

مجاز تشخیص داده شود و تعداد شستشو ها نیز مناسب باشد، شدت جريان بايد افزايش يابد. 

فرآيند ناپیوسته نسبت به فرآيند پیوسته دارای مزايای زير می باشد: 

ـ انعطاف پذيری در مقابل تغییرات کیفی آب ورودی .

ـ باز يافت سیستم می تواند مرحله به مرحله زياد شود. 

ـ تجهیزات ساده برای شستشو.

ـ کنترل های اتوماتیک ساده.

ـ کیفیت آب تصفیه شده می تواند در انتهای فرآيند کنترل شود. 

ـ کیفیت آب تصفیه شده توسط تصفیه دو مرحله ای کلی يا جزئی بهبود می يابد. 

ـ شرايط مساعد بهره برداری برای سیستم های تک المان )يا کم المان(؛ زيرا ممبرين ها فقط برای مدت 

کوتاهی با محلول غلیظ شده نهايی در تماس هستند. 

ـ توسعه ی نسبتا آسان.

ـ کاهش هزينه و سرمايه گذاری کم تر.

معايب عبارتند از: 

ـ جريان ناپیوسته آب تصفیه شده.

ـ کیفیت متغیر آب تصفیه شده.

ـ نیاز به مخزن بزرگ.

ـ استفاده از انرژی بیش تر.
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ـ زمان اقامت طوالنی تر برای خوراک / محلول غلیظ شده.

ـ هزينه اجرائی کل، زيادتر.

ثابت طراحی  بازيافت  مقدار  و  تصفیه شده  با جريان آب  پیوسته  عملیات  برای   RO اکثر سیستم های 

می شوند. تغییرات دمايی آب خوراک و تاثیرات رسوب گذاری با تنظیم فشار خوراک جبران می شود. بنابراين 

در اين دستورالعمل به فرآيند پیوسته توجه شده است. 

3-3  سیستم تک مدولی  

يک مدول شامل يک لوله تحت فشار با هشت المان ممبرين است که به طور سری به هم وصل شده 

می يابد.  ادامه  کار  اين  و  شده  دوم  بخش  وارد  خوراک  عنوان  به  المان،  اولین  از  شده  غلیظ  محلول  اند. 

 لوله های مربوط به محصول در تمام المان ها با يکديگر جفت شده و به بخش مربوط به آب تصفیه شده 

)permeate port(  متصل می شوند. اين قسمت در بخش انتهايی مربوط به خوراک يا محلول غلیظ شده 

در مدول قرار می گیرد. سیستم های تک مدولی زمانی انتخاب می شوند که فقط يک يا چند المان ممبرين 

برای جريان معینی از آب تصفیه شده الزم باشد. شکل ۳-۳ يک مدول شامل دو المان FILMTEC را 

نشان می دهد. آب خوراک پس از گذشتن از شیر ورودی وارد سیستم شده و بعد از عبور از فیلتر کارتريج به 

پمپ فشار قوی وارد می شود. توانايی متناوب جهت کنترل فشار خروجی پمپ در بخش ۱-۱۳-۳ توضیح داده 

می شود. )پمپ فشار قوی( 

آب خوراک از پمپ فشار قوی در بخش مربوط به اتصاالت ورودی مدول جريان می يابد. جريان آب 

تولید شده بايد مدول را با فشار کمتر از psi 5 ) 0/۳ بار ( بیش از فشار اتمسفری ترک نمايد. به هرحال، 

بعضی مواقع جهت وارد شدن آب تولیدی به بخش بعد از تصفیه يا توزيع آن بدون استفاده از پمپ کردن، 

فشار آب تصفیه شده بايد زيادتر شود. سپس بايد فشار خوراک تا رسیدن به فشار مورد نیاز جهت آب تصفیه 

شده زياد شود، اما حداکثر فشار تعیین شده برای خوراک بايد در نظر گرفته شود. در اين حالت، توجه زيادی 
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بايد اعمال شود، زيرا همیشه، مخصوصا در موقع خاموش کردن های اضطراری، فشار آب نفوذ کرده بیش از 5 

psi )0/۳ بار ( از فشار خوراک بیش تر نمی باشد. حداکثر فشار مجاز آب تصفیه شده بستگی به کیفیت لوله 

تحت فشار دارد. 

محلول غلیظ شده از طريق اتصاالت مخصوص با فشاری معادل فشار خوراک خارج می گردد. معموال بر 

حسب تعداد المان های ممبرين، سرعت جريان خوراک و درجه حرارت، فشار بین 5 الی psi ۳0 ) 0/۳ الی 

2 بار ( از بخش ورودی خوراک تا خروجی مربوط به محلول غلیظ شده کاهش پیدا می کند. سرعت جريان 

غلیظ شده توسط شیر کنترل جريان مربوطه، کنترل می گردد. مقدار بازيافت سیستم توسط اين شیر کنترل 

گرديده و نبايد بیش از مقدار طراحی شده باشد. 

در سیستم های تک مدولی، با جريان برگشتی محلول غلیظ شده، معموال بايد موارد مطرح شده در مورد 

، بخشی از محلول غلیظ شده که  باز يافت المان را رعايت نمود. جهت رسیدن به مقدار بازيافت بیش از 50

از مدول خارج شده است، تخلیه می شود تا زمانی که ديگر قسمت ها به سمت قسمت مکش پمپ فشار قوی 

برگشت داده شده و افزوده گردند. بنابراين شدت جريان خوراک مدول افزايش می يابد. کسر بزرگی از محلول 

غلیظ شده برگشتی سبب کم شدن مقدار بازيافت المان شده و بنابراين خطر رسوب گرفتگی وجود دارد. به 

عبارت ديگر، اشکاالت زير موجود می باشند: 

ـ پمپ فشار قوی بزرگ تر )گران تر( .

ـ مصرف انرژی بیش تر.

ـ کاهش کیفیت آب تصفیه شده با برگشت بیش تر محلول غلیظ شده و افزوده شدن آن به آب خوراک.

ـ طوالنی شدن زمان شستشو در شروع کار پس از نگه داری يا انجام شستشو، ترجیحا محلول غلیظ شده نبايد 

در طی مدت آب کشی برگشت داده شود. 
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شکل ۳-۳: سیستم تک مدولی 

4-3  سیستم تک مرحله ای    

در سیستم تک مرحله ای، دو يا چند مدول به طور موازی قرار می گیرند. لوله های  مربوط  به خوراک، 

آب تولید شده و محلول غلیظ شده به لوله های چند شاخه ای متصل می شوند. ديگر جوانب سیستم همانند 

سیستم تک مدولی می باشد. سیستم های تک مرحله ای نوعا زمانی استفاده می شوند که مقدار بازيافت سیستم 

کم تر از 50 باشد مانند نمک زدايی از آب دريا. مثالی از سیستم تک مرحله ای در شکل 4-۳ نشان داده شده 

است. هر کدام از سه لوله تحت فشار دارای محفظه ای با گنجايش شش المان FILMTEC می باشند. 

شکل 4-۳: سیستم تک مرحله ای 
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5-3  سیستم چند مرحله ای    

سیستم هايی که با بیش از يک مرحله برای رسیدن به مقادير بازيافت باالتر، بدون فراتر رفتن از مقدار 

حد بازيافت تک المانی، استفاده می شوند، چند مرحله ای نامیده می شوند. معموال استفاده از دو مرحله برای 

رسیدن به مقدار بازيافت تا 75 کافی می باشد و برای رسیدن به مقدار بازيافت های بیش تر از سه مرحله 

استفاده می شود. اين اعداد با فرض اين که از لوله های تحت فشاری با شش المان استفاده شود، به دست آمده اند. 

برای محفظه های لوله های کوتاه تر، مثال فقط با سه المان، تعداد مراحل برای رسیدن به مقدار بازيافت يکسان، 

بايد دو برابر شود. عموما، برای مقدار بازيافت باالتر، به تعداد بیش تری المان سری ممبرينی احتیاج است. برای 

جبران آب تصفیه شده ی حذف شده و برای حفظ يک نواختی جريان خوراک در هر مرحله، تعداد لوله های 

تحت فشار بايد در مسیر جريان خوراک کاهش يابند. 

يک سیستم دو مرحله ای با استفاده از نسبت مرحله ای ۱: 2 در شکل 5-۳ نشان داده شده است. نسبت 

لوله های تحت فشار در دو مرحله ی مجاور، لوله های تحت فشار مربوط به جريان بااليی: لوله های تحت فشار 

مربوط به جريان پايینی، نسبت مرحله ای نامیده می شود. 

شکل 5-۳: سیستم دو مرحله ای 
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6-3  برگشت جریان plug بر حسب جریان غلیظ شده 

طراحی استاندارد سیستم RO برای مصارف نمک زدايی از آب در بر گیرنده مفهوم جريان plug می باشد. 

در سیستمی با جريان پالگ، حجم خوراک به يک باره از میان سیستم عبور می کند. کسر معین Y از خوراک 

عبوری، از میان ممبرين می گذرد تا آب تصفیه شده تولید شود. خوراک به تدريج غلیظ می شود و از سیستم 

با غلظت باالتری خارج می گردد. مثال هايی از سیستم های با جريان پالگ در شکل های ۱-۳ و 4-۳ و ۳-5 

نشان داده شده است. 

برگشت محلول غلیظ شده زمانی انجام می شود که تعداد المان ها جهت رسیدن به مقدار بازيافت باالی سیستم 

توسط جريان پالگ بسیار کم باشد. سیستم های با جريان برگشتی محلول غلیظ شده می توانند کاربردهای 

خاصی داشته باشند، مانند فرآيندهای مايع و پساب. در سیستم هايی با برگشت داخلی محلول غلیظ شده، کسری 

از جريان غلیظ شده خارج از مدول ) يا مرحله ( به سمت قسمت مربوط به خوراک مدول ) يا مرحله ( 

برگشت داده می شود و با جريان خوراک مخلوط می گردد. شکل ۳-۳ سیستمی با برگشت درونی محلول غلیظ 

شده را نشان می دهد. 

سیستم های چند مرحله ای می توانند با برگشت داخلی محلول غلیظ شده برای هر مرحله و با استفاده از 

پمپ برگشتی جداگانه، طراحی شوند. مثال سیستم نشان داده شده در شکل 5-۳ می تواند با برگشت محلول 

غلیظ شده به جای جريان پالگ، طراحی شود، شکل 6-۳ را ببینید. 

شکل 6-۳: سیستم دو مرحله ای با برگشت داخلی محلول غلیظ شده 
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مزيت اصلی نظريه برگشت، شدت جريان خوراک تعريف شده بدون در نظر گرفتن مدول ها از نظر شدت 

رسوب گیری مدول های قبلی و تغییرات ترکیب آب خوراک می باشد. فرآيند ناپیوسته در برابر پیوسته در 

بخش ۳-۳، و سیستم تک مدولی در بخش 2-۳، به جوانب بیش تر نظريه برگشتی اشاره می کند. خالصه ای 

از موارد فوق در جدول ۳-۳ آمده است. 

جدول ۳-۳: مقايسه ای برای سیستم با جريان پالگ و سیستم های برگشتی 

عبور ظاهری نمک در سیستم، SPs، عبور نمک سیستم نامیده می شود و عبارت است غلظت يک ترکیب 

) می تواند يک يون مشخص، يک ترکیب آلی يا TDS باشد ( در آب تصفیه شده )Cp( نسبت به غلظت آن 

 :)Cf( در آب خوراک

SPs = 
f

P

C
C معادله )۱(                                                              

  SPM ممبرين  در  نمک  عبور  و   Y سیستم  بازيافت  از  SPs کسری  با جريان پالگ،  سیستم های  در 

می باشد: 

معادله )2(                                                   

که عبور نمک ممبرين عبارت است از غلظت يک ترکیب در آب تصفیه شده )Cp( نسبت به غلظت 

 :)Cfc( متوسط آن در بخش خوراک – محلول غلیظ شده

معادله )۳(                                                               

به هرحال، در سیستم هايی با برگشت درونی محلول غلیظ شده، يک تابع اضافی به نام عدد بتا β وجود دارد 
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که چنین تعريف می شود: 

                    شدت جريان آب تصفیه شده که از مدول خارج می شود 
β = ______________________________     )4( معادله

                   شدت جريان غلیظ شده که از مدول خارج می شود 

برای سیستم هايی که بخشی از محلول غلیظ شده به جريان خوراک برگشت داده می شود، عبور نمک 

سیستم چنین تعريف می شود: 

معادله )5(                                            

برای مقادير زياد بازيافت سیستم، عبور نمک سیستم در يک سیستم برگشتی بیش تر از مقداری است که در 

سیستم با جريان پالگ وجود دارد. با محاسبه ای ساده می توان اين مطلب را اثبات نمود، شکل 7-۳ را ببینید. 

به هرحال، برای سیستم های چند مرحله ای با دوره های برگشتی در هر مرحله، تفاوت اندک می باشد. عبور 

نمک سیستم از چنین سیستمی ) برای مثال شکل 6-۳ را ببینید (، توسط معادله )5( برای هر مرحله محاسبه 

می شود. 

شکل 7-۳: عبور نمک سیستم برای جريان پالگ و سیستم برگشتی محلول غلیظ شده 
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 می رسد 
11

1

−
Y

 وقتی که جريان محلول غلیظ شده ی برگشتی به صفر نزديک می شود، عدد β به مقدار 

و سیستم برگشتی تبديل به سیستم با جريان پالگ می شود. قرارداد بین جريان پالگ و سیستم های برگشتی 

چنین است که وقتی به ظاهر مسیر خوراک دقت می شود، سیستم برگشتی کاهنده ای با تعداد رو به کاهش 

مدول های موازی در هر مرحله ديده می شود. تا زمانی که بخش بزرگی از محلول غلیظ شده به مرحله بعدی 

جريان يابد، پمپ برگشتی می تواند به گونه ای عمل کند که تنها بخش کوچکی از محلول غلیظ شده ی خارج 

شده از آن مرحله، برگشت داده شود. سپس، شرايط مانند جريان پالگ بوده، اما مزايای نظريه برگشتی را 

نیز دارا می باشد. 

شکل ۸-۳: سیستم برگشتی کاهنده 
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7-3  سیستم نفوذ مرحله ای  

سیستم با نفوذ مرحله ای به داليل زير در نظر گرفته می شود: 

ـ کیفیت استاندارد آب تصفیه شده رضايت بخش نباشد. 

ـ استفاده از مرحله بعد از تصفیه با روش تبادل يونی امکان پذير نباشد ) به جهت مراحل احیای شیمیايی ( 

ـ دفع باکتری، مواد قابل اشتعال و آلی بسیار اهمیت داشته باشد.

ـ قابلیت اطمینان باال.

نوعی کاربرد جهت سیستم های نفوذ مرحله ای، تولید آب برای استفاده در صنايع دارويی و پزشکی است. 

سیستم نفوذ مرحله ای تلفیقی از دو سیستم RO/NF  است که آب تصفیه شده حاصل از اولین سیستم ) 

اولین گذر ( به عنوان خوراک برای دومین سیستم ) دومین گذر ( مورد استفاده قرار می گیرد. هر دو سیستم 

RO/NF با استفاده از جريان پالگ، يا جريان برگشتی محلول غلیظ شده، بايد از نوع تک مرحله ای يا 

چند مرحله ای باشند. 

شکل ۹-۳ نمودار جريانی سیستم RO با نفوذ مرحله ای را نشان می دهد. محلول غلیظ شده حاصل از 

RO II  به سمت ورودی RO I برگشت داده می شود زيرا کیفیت آن معموال بهتر از آب خوراک سیستم 

 ،)RO دارای کیفیت بااليی است ) آب تصفیه شده RO II می باشد. به علت اين که آب خوراک ورودی به 

RO II می تواند برای مقدار بازيافت باالتری نسبت به RO I و با تعداد المان های ممبرينی کم تری طراحی 

شود. ) بخش ۹-۳ را ببینید، راهنمای طراحی سیستم ممبرين ( 

شکل ۹-۳: سیستم نفوذ مرحله ای 
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به جای استفاده از پمپ فشار قوی جداگانه برای مرحله دوم، تمام سیستم می تواند با يک پمپ فشار قوی 

 4۱ ( psi 600 ( .کار کند و حداکثر فشار مجاز خوراک مهیا شده برای المان ممبرين افزايش پیدا نمی کند

 )BW بار ( برای المان های

گذر دوم با استفاده از فشار معکوس آب تصفیه شده حاصل از RO I کار می کند. برای حداکثر فشار 

معکوس مجاز جهت آب تصفیه شده، به بخش 2-۱۳-۳، لوله های تحت فشار، مراجعه فرمائید. در مورد 

افزايش پیدا نکردن فشار معکوس آب تصفیه شده بیش از psi 5 ) 0/۳ بار ( نسبت به فشار خوراک، بايد دقت 

به عمل آورد. بايد از يک مخزن آب جهت جمع آوری آب تصفیه شده حاصل از اولین گذر استفاده نمود. اين 

مخزن بايد به دقت در مقابل گرد و خاک و آلوده کننده های میکروبیولوژيکی حفاظت شود. 

هدايت الکتريکی در بسیاری از حاالت مهم ترين عامل کیفیت در مورد آب تولید شده می باشد. از آن جا که 

ممبرين مانع از عبور کربن دی اکسید نمی شود، اين ماده در آب تولید شده وجود دارد، که باعث تولید اسید 

کربونیک شده و سبب افزايش هدايت الکتريکی می شود. با تنظیم pH آب ورودی به RO I بر روی ۸/2، 

عبور کربن دی اکسید می تواند متوقف گردد. در اين pH، بخش اعظمی از کربن دی اکسید به کربنات هیدروژن 

 NaOH ،تبديل می شود که ممبرين به خوبی می تواند مانع از عبور آن شود. هیدروکسید سديم ) سود سوز آور

( می تواند هم به آب تصفیه شده حاصل از RO I و هم به خوراک RO II تزريق شود. اگر pH آب ورودی 

به RO I  بهینه باشد، به بهترين هدايت الکتريکی در مورد آب تولید شده می توانیم دست پیدا کنیم. 

اين مطلب اشاره به اين دارد که پتانسیل رسوب دهی کربنات کلسیم در pH بین ۸/2 تا ۸/5 تحت کنترل 

است. بنابراين نظر، هدايت الکتريکی نوعا کم تر از µs/cm ۱ می شود. معموال مقدار بازيافت RO I  توسط 

پتانسیل رسوب دهی آب خوراک محدود می گردد، اما مقدار بازيافت RO II برای کاهش هزينه های سیستم 

می تواند در حدود ۹0 الی ۹5 باشد. به عبارت ديگر مقدار بازيافت متعادل تر برای RO II نسبت به هزينه 

بیش تر اولین گذر، به باال رفتن کیفیت آب تولیدی کمک می کند. ) که باعث افزايش شدت جريان غلیظ شده 

حاصل از RO II می شود. ( 
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8-3  احتماالت در طراحی های خاص  

تعدادی احتماالت ويژه جهت طراحی برای نیازهای خاص وجود دارد: 

۱( بهبود کیفیت محصول: 

ـ استفاده جزئی يا کامل از المان های آب دريا برای آب لب شور جهت خوراک 

ـ استفاده از المان های آب دريا در يک يا دو مرحله از سیستم نفوذ مرحله ای

ـ بازگشت آب تصفیه شده حاصل از آخرين مرحله به خوراک  

2( افزايش مقدار بازيافت سیستم: 

ـ پس از پیش تصفیه ی مخصوص، محلول غلیظ شده به دومین سیستم به عنوان خوراک وارد می شود.

۳( به دست آوردن مقدار بازيافت باال و جريان يکنواخت آب تصفیه شده از هر المان با استفاده از آب 

خوراک با شوری متوسط.

ـ استفاده از بوستر پمپ بین مراحل برای جبران افزايش فشار اسمزی.

ـ استفاده از کم کردن فشار معکوس آب تصفیه شده از مرحله اول تا آخرين مرحله.

 )tighter( با ممبرين های نفوذ ناپذير در برابر هوا ) ـ استفاده از طراحی سیستم هیبريد ) با جنس مخالف

در اولین و دومین مرحله، مانند ممبرين BW30  در اولین مرحله و ممبرين XLE در مرحله دوم. 

4( تولید کیفیت متفاوت از آب تصفیه شده: 

ـ جدا کردن آب های تصفیه شده حاصل از مراحل مختلف؛ آب تصفیه شده حاصل از مرحله ی اول بهترين 

کیفیت را دارد، مخصوصا وقتی که اولین مرحله توسط ممبرين های با دفع زياد تجهیز شده باشد. 
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5( کاهش ظرفیت تاسیسات برای حصول کیفیت مورد نیاز آب تصفیه شده: 

ـ مخلوط نمودن آب تصفیه شده با آب خوراک 

6( پیش بینی توسعه بعدی سیستم: 

ـ استفاده از فضای آزاد در لوله تحت فشار)فضای المان برای تعويض آن ( 

ـ طراحی نگه دارنده مدول برای استقرار لوله های تحت فشار زيادتر

9-3  راهنمای طراحی سیستم ممبرین   

عاملی که بیش ترين تاثیر را بر روی طراحی سیستم ممبرين دارد، تمايل به رسوب دهی آب خوراک می باشد. 

رسوب گذاری در ممبرين توسط مواد ذره ای يا کلوئیدی موجود در آب خوراک انجام می شود که در سطح 

ممبرين تجمع می کنند. مقدار شاخص SDI در مورد آب خوراکی که از پیش تصفیه عبور کرده است، به 

روشنی به مقدار مواد رسوب کرده موجود بستگی دارد. غلظت مواد رسوبی در سطح ممبرين با افزايش شدت 

جريان آب تصفیه شده ) شدت جريان آب تصفیه شده در واحد سطح ممبرين ( و افزايش مقدار بازيافت 

المان FILMTEC ) نسبت شدت جريان آب تصفیه شده به شدت جريان خوراک برای يک المان ( زياد 

می شود. بنابراين سیستمی با شدت جريان زياد آب تصفیه شده، احتماال شدت رسوب دهی زيادتر و تعداد دفعات 

شستشوی شیمیايی بیش تری را تجربه می کند. 

طراحی يک سیستم ممبرينی بايد به گونه ای باشد که در آن هر المان از سیستم در قالبی از شرايط عملیاتی 

توصیه شده کار کند تا شدت رسوب دهی کم شده و آسیب به ممبرين وارد نشود. اين شرايط عملیاتی برای 

المان توسط حداکثر مقدار بازيافت، حداکثر شدت جريان آب تصفیه شده، حداقل شدت جريان غلیظ شده و 

حداکثر شدت جريان خوراک در هر المان، محدود می گردد. محدوديت اين عوامل باعث تمايل بیش تر آب 

خوراک به رسوب دهی می شود. حدود مورد نظر در کتابچه های راهنما آورده شده است که بر اساس سال ها 
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تجربه در مورد ممبرين های FILMTEC گرد آوری شده اند. شدت جريان متوسط ورودی به سیستم، مانند 

شدت جريان آب تصفیه شده از سیستم که بستگی به مجموع سطح فعال ممبرين در سیستم دارد، عدد اختصاصی 

يک طرح می باشد. شدت جريان سیستم عدد مفیدی برای تخمین سريع تعداد المان های الزم جهت يک پروژه 

ی جديد می باشد. سیستم هايی که بر اساس آب های خوراک با کیفیت باال مورد بهره برداری قرار می گیرند، 

با استفاده از شدت جريان های پايین طراحی شده اند. 

به هرحال، در گروه های يکسانی از آب خوراک، بر حسب اهمیت حداقل شدن سرمايه اولیه يا حداقل 

شدن هزينه های طوالنی مدت بهره برداری، سیستم ها با شدت جريان های زيادتر يا کم تری طراحی می شوند. 

محدوديت مقادير مربوط به شدت جريان در جدول زير آورده شده است، که اين اعداد مربوط به اکثريت 

سیستم ها می باشند اما منظور محدود کردن آن ها نمی باشد. 

يک فرآيند RO/NF پیوسته طراحی شده بر اساس راهنمای طراحی سیستم با يک طراحی خوب و 

سیستم پیش تصفیه در حال بهره برداری، عملکرد ثابتی را با استفاده از چهار مرتبه شستشو در سال با کارکرد 

استاندارد نشان می دهد. با گذر از حدود توصیه شده، تعداد شستشو ها بیش تر شده، ظرفیت کاهش می يابد، فشار 

خوراک زياد شده و طول عمر ممبرين کاهش می يابد. تا آن جا که محدوديت های فیزيکی – حداکثر افت فشار 

و حداکثر فشار خوراک – زياد نشود، تخطی اندک از اين حدود برای مدت زمان کوتاه پذيرفتنی می باشد. 

به عبارت ديگر، پیش بینی تمايل سیستم به رسوب گذاری و طراحی آن عبارت است از اعمال محدوديت های 

سخت گیرانه که باعث از بین بردن مشکل در بهره برداری از سیستم و افزايش طول عمر ممبرين می شود. 

1-9-3  راهنمای طراحی سیستم ممبرین برای المان های FILMTEC  8 اینچی 

جدول زير راهنمای طراحی سیستم های RO با المان های FILMTEC ۸ اينچی بر طبق نوع آب ورودی 

می باشد. 
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جدول 4-۳: راهنمای طراحی برای المان های FILMTEC ۸ اينچی در مورد کاربرد های تصفیه ی آب

2-9-3  راهنمای طراحی جهت برای المان های FILMTEC  با اندازه متوسط 

جدول زير راهنمای طراحی سیستم های RO با المان های FILMTEC 2/5 و 4 اينچی برای صنايع نوری 

و تجاری کوچک می باشد. 

سیستم های مربوط به صنايع سبک موجود در جدول 5-۳ همانند سیستم های بزرگ، در طی چند سال 

عملکرد ثابتی دارند. اين سیستم ها از نوع سیستم های آزمايشی بزرگ با عملکرد پیوسته، CIP راحت و بدون 

) يا کمی ( برگشت محلول غلیظ شده می باشند. طول عمر مورد انتظار برای ممبرين بیش از ۳ سال است. 
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جدول 5-۳: راهنمای طراحی برای المان های FILMTEC در صنايع سبک و آب دريای کوچک 

در جدول 6-۳، سیستم های تجاری کوچکی آورده شده اند که نوعا بین ۱ تا 6 المان داشته و به طور مرتب 

تعويض يا شستشو می شوند ) در پايان هر نیم سال يا هر سال ( يا کاهش عملکرد در آنها قابل قبول می باشد. 

طول عمر مورد انتظار المان بیش از ۳ سال نمی باشد. اين يک راه حل ارزان قیمت و فشرده برای سیستم های با 

عملکرد متناوب می باشد. 
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جدول 6-۳: راهنمای طراحی برای المان های FILMTEC در کاربردهای تجاری کوچک 

10-3 مراحل طراحی سیستم ممبرین 

طراحی سیستم ممبرين شامل مراحل زير می باشد: 

مرحله 1: منبع خوراک، کیفیت خوراک، شدت جریان خوراک ـ آب تصفیه شده و کیفیت 

الزم برای آب تولیدی را در نظر بگیرید: 

طراحی سیستم ممبرين به آب خوراک موجود و نوع کاربرد آن بستگی دارد. بنابراين ابتدا بايد اطالعات 

طراحی سیستم را مطابق با جدول ۱-۳ و آنالیز آب خوراک را مطابق با جدول 2-۳ جمع آوری نمايید. 

مرحله 2: شکل جریان و تعداد گذرها را انتخاب کنید: 

شکل استاندارد جريان برای فرآيند نمک زدايی از آب، جريان پالگ می باشد، زيرا حجم خوراک به 

يک باره از میان سیستم عبور می کند. برگشت محلول غلیظ شده برای سیستم های کوچک تر که در موارد 

تجاری استفاده می شوند و نیز سیستم های بزرگ تری که تعداد المان آن ها برای رسیدن به مقدار بازيافت باال با 
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استفاده از جريان پالگ کافی نیست، عمومیت دارد. سیستم های با جريان برگشتی غلیظ شده در موارد خاصی 

مانند فرآيندهای مربوط به مايعات و پساب  استفاده می شوند. معموال يک سیستم RO برای بهره برداری 

پیوسته طراحی می شود و شرايط عملیاتی برای هر المان ممبرين موجود در تاسیسات با زمان ثابت است. به 

هرحال، در کاربردهای معین، عملیات ناپیوسته نیز استفاده می شود مانند تصفیه پساب يا فرآيند مربوط به 

محلول های صنعتی، که حجم های نسبتا کم ) مرحله ای ( از آب خوراک به طور ناپیوسته خارج می شوند. آب 

خوراک در يک مخزن جمع آوری می شود و سپس به طور متناوب تصفیه می گردد. حالت نیمه پیوسته، اصالح 

شده ی حالت ناپیوسته می باشد، که در آن مخزن خوراک با آب ورودی در طی مدت بهره برداری دوباره پر 

می شود. بخش 2-۳، فرآيند ناپیوسته در برابر پیوسته را ببینید. 

سیستم نفوذ مرحله ای ) با دو گذر ( از دو سیستم RO متداول تشکیل شده است که در آن آب تصفیه 

شده حاصل از اولین سیستم ) اولین گذر ( وارد سیستم دوم ) دومین گذر ( می شود. هر دو سیستم می توانند از 

نوع تک مرحله ای يا چند مرحله ای، با جريان پالگ يا با جريان برگشتی غلیظ شده باشند. سیستم های نفوذ 

مرحله ای برای تولید آب جهت موارد داروسازی و پزشکی کاربرد دارد. سیستم تبادل يونی می تواند جايگزين 

گذر دوم باشد. 

مرحله 3: نوع المان ممبرین را انتخاب کنید: 

المان ها بر حسب شوری آب خوراک، تمايل به رسوب دهی آب خوراک، دفع نمک مقتضی و تجهیزات 

 2/۳ ( gpm ۱0 مربوط به انرژی، انتخاب می شوند. اندازه استاندارد قطر المان برای سیستم های بزرگ تر از 

m3/h( ۸ اينچ و طول آن برابر با 40 اينچ می باشد. المان های کوچک تر برای سیستم های کوچک تر استفاده 

می شوند. 

خواص المان های FILMTEC و کاربرد های ويژه ی آن ها در بخش ۸-۱ توضیح داده شده است، خواص 

ی  محدوده  برای    Interactive product selection guide محصول  انتخاب  راهنمای  المان. 
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کاربردهای مختلف در وب سايت ما موجود می باشد. 

برای کاربردهايی که به آب با کیفیت باال نیاز دارند و در آن ها شوری آب تولید شده بايد بسیار کم باشد، 

از رزين های تبادل يونی برای نرم کردن آب تصفیه شده حاصل از RO استفاده می شود. 

مرحله 4: شدت جریان متوسط ممبرین را انتخاب کنید: 

شدت جريان طراحی) f( را بر اساس اطالعات آزمايشگاهی، تجربیات مشتری يا شدت جريان های طراحی 

يا  gfd بر حسب  ممبرين،  سیستم  راهنمای طراحی  بخش ۳-۹،  در  موجود  ورودی  منابع آب   بر حسب 

 l/m2.h انتخاب نمايید. 

مرحله 5: تعداد المان های مورد نیاز را محاسبه کنید:

شدت جريان آب تصفیه شده طراحی شده )QP( را بر شدت جريان طراحی، f، و بر مساحت سطح ممبرين 

)ft2 يا m2 ( تقسیم کرده تا تعداد المان های NE  بدست آيد:  SE المان انتخاب شده

 NE = 
E

P

Sf
Q
.

معادله )6(                                                             

مرحله 6: تعداد لوله های تحت فشار مورد نیاز را محاسبه کنید:

تعداد المان ها NE را به تعداد المان ها در لوله تحت فشار NEPV  تقسیم کرده تا تعداد لوله های تحت 

فشار بدست آيد NV  - به عدد صحیح نزديک گرد کنید. برای سیستم های بزرگ، لوله های تحت فشار 4 

المانی استاندارد هستند اما لوله های تحت فشاری تا ۸ المان نیز موجود می باشند. برای سیستم های کوچک تر و  

يا فشرده، لوله های کوتاه تر بايد انتخاب شوند. 

       NV= 
EPV

E

N
N معادله )7(                                                             

اگرچه موارد ذکر شده در بخش های زير برای تمام سیستم ها به کار برده می شود، اما کاربرد ويژه ی آن ها 
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برای سیستمهای ۸ اينچی با تعداد بیش تری المان و لوله تحت فشار می باشد، که به روشی معین در کنار هم 

قرار می گیرند. برای حفظ مقدار شدت جريان عبوری از میان کانال های مربوط به خوراک آب نمک، در 

سیستم های کوچک با يک يا چند المان، المان ها به صورت سری با جريان برگشتی غلیظ شده نصب می شوند. 

مرحله 7: تعداد مراحل را انتخاب کنید: 

تعداد مراحل بیان کننده اين مطلب است که خوراک از چند لوله تحت فشار سری شده عبور می کند تا 

از سیستم به عنوان محلول غلیظ شده خارج شود. هر مرحله شامل تعداد معینی لوله تحت فشار موازی است. 

تعداد مراحل تابعی از مقدار بازيافت طراحی شده، تعداد المان ها در لوله تحت فشار، و کیفیت آب خوراک 

می باشد. مقدار زيادتر بازيافت برای سیستم و کیفیت پايین تر آب خوراک و طوالنی تر بودن سیستم، باعث 

افزايش المان های سری شده می باشد. مثال، سیستمی با 4 لوله تحت فشار 6 المانی در اولین مرحله و 2 لوله 

تحت فشار 6 المانی در مرحله دوم، ۱2 المان سری شده دارد. سیستمی با ۳ مرحله و لوله های تحت فشار 4 

المانی با چیدمان 2: ۳: 4، ۱2 المان سری دارد. نوعا، تعداد وضعیت های رديفی المان با بازيافت سیستم ارتباط 

دارد و تعداد مراحل برای سیستم های آب لب شور در جدول 7-۳ و برای سیستم های آب دريا در جدول ۳-۸ 

نشان داده شده است. 

جدول 7-۳: تعداد مراحل برای سیستم آب لب شور 

اگر در سیستم های تک مرحله ای از برگشت محلول غلیظ شده استفاده شود، می توان به بازيافت بیش تری 

رسید. بازيافت در سیستم های آب دريا نسبت به سیستم های آب لب شور کم تر است. تعداد مراحل بستگی به 

بازيافت موجود در جدول ۸-۳ دارد. 
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جدول ۸-۳: تعداد مراحل برای سیستم آب دريا 

مراحل 8: نسبت مرحله ای را انتخاب کنید: 

نسبت تعداد لوله های تحت فشار در مراحل متوالی، نسبت مرحله ای RO، نامیده می شود. 

R= 
)1(

)(
+iN
iR

V

V                                                   

برای سیستم هايی با 4 لوله تحت فشار در اولین مرحله و دو لوله تحت فشار در دومین مرحله نسبت مرحله 

ای ۱: 2 می باشد. يک سیستم سه مرحله ای با 4، ۳ و 2 لوله تحت فشار در اولین، دومین و سومین مرحله، 

دارای نسبت مرحله ای       2: ۳: 4 می باشد. در سیستم های آب لب شور، نسبت مرحله ای بین دو مرحله 

متوالی معموال نزديک به ۱: 2 برای لوله های تحت فشار 6 المانی و کم تر از آن برای لوله های کوتاه تر است. 

در سیستم های دو مرحله ای آب دريا با لوله های تحت فشار 6 المانی، نسبت مرحله ای 2: ۳ می باشد. مرحله 

ايده آل يک سیستم آن چنان است که هر مرحله با کسر يکسانی از بازيافت سیستم کار کند و تمام لوله های 

تحت فشار دارای تعداد برابری المان باشند. نسبت مرحله ای R برای سیستمی با n مرحله و بازيافت Y ) به 

عنوان کسر ( چنین محاسبه می شود: 

R= 
n

Y

1

)1(
1









−

                                                

تعداد لوله های تحت فشار در اولین مرحله )NV)۱ می تواند با نسبت مرحله ای R برای تعداد کل لوله های 

تحت فشار NV محاسبه شود. 

برای يک سیستم دو مرحله ای )n=2( و يک سیستم سه مرحله ای )n=3(، تعداد لوله های تحت فشار در 

اولین مرحله: 
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NV )۱( = 
11 −+ R

NV                                          :n=2 برای          

      NV)۱( = 
211 −− ++ RR

NV                                        :n=3 برای          

و...

می باشد. مورد ديگری که برای انتخاب 
 
NV)2( = 

R
NV )1( تعداد لوله های تحت فشار در مرحله دوم 

چیدمان معینی از لوله های تحت فشار موثر است، شدت جريان خوراک برای لوله تحت فشار اولین مرحله و 

سرعت جريان غلیظ شده در مرحله آخر می باشد. شدت جريان خوراک و سرعت جريان غلیظ شده در سیستم 

معلوم می باشد ) از طريق شدت جريان آب تصفیه شده و مقدار بازيافت (. سپس تعداد لوله های تحت فشار در 

اولین مرحله برای ايجاد نسبت شدت جريان خوراک در محدوده ۳5 تا gpm 55 )۸ الی m3/h ۱2( در 

لوله ۸ اينچی بايد انتخاب گردد. هم چنین تعداد لوله های تحت فشار در آخرين مرحله بايد به گونه ای انتخاب 

گردد که سرعت جريان غلیظ شده تولیدی بیش تر از حداقل m3/h ۳/6 ( gpm ۱6 ( شود. راهنمای شدت 

جريان برای المان های مختلف در بخش ۹-۳، راهنمای طراحی سیستم ممبرين، آورده شده است. 

مرحله 9: شدت جریان آب تصفیه شده را موازنه کنید:

شدت جريان آب تصفیه شده برای المان های انتهايی در سیستم ) المان هايی که در انتهای مسیر محلول غلیظ 

شده قرار گرفته اند ( به طور عادی کم تر از شدت جريان المان های جلويی می باشد. اين امر در نتیجه افت فشار 

مسیر خوراک - آب نمک اتفاق می افتد و سبب افزايش فشار اسمزی از سمت خوراک به طرف محلول غلیظ 

شده می شود و تحت شرايط معین، نسبت شدت جريان آب تصفیه شده المان جلويی و المان انتهايی می تواند 

بسیار زياد باشد: 

ـ مقدار بازيافت باالی سیستم 

ـ شوری زياد خوراک 
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ـ فشار پايین ممبرين ها 

ـ درجه حرارت باالی آب 

ـ ممبرين های جديد 

هدف از يک طرح خوب، ايجاد موازنه برای شدت جريان ها در المان ها در محل های متفاوت می باشد. اين 

مطلب می تواند توسط عوامل زير تحقق يابد: 

 تقويت فشار خوراک بین مراحل: برای استفاده جهت بازدهی انرژی ترجیح داده می شود. 

ای: کاهش  مرحله  دو  سیستم  از  مرحله  اولین  برای  فقط  تصفیه شده  برای آب  معکوس  فشار  ايجاد   

هزينه های سیستم پیشنهاد ديگر می باشد. 

 سیستم هیبريد: استفاده از ممبرين هايی با قابلیت نفوذ باال برای آب در محل های ابتدايی و ممبرين هايی 

با قابلیت نفوذ زيادتر در محل های انتهايی: مثال ممبرين های مخصوص آب دريا با دفع باال در اولین مرحله 

و ممبرين های مخصوص آب دريا با قابلیت تولید زياد در دومین مرحله از سیستم RO قرار داده شود. برای 

موازنه جريان و روش تعیین آن به ROSA جهت آنالیز سیستم نیاز داريم. 

مرحله 10: سیستم انتخاب شده باید توسط برنامه کامپیوتری ROSA آنالیز و شفاف سازی شود: 

 )Reverse Osmosis System Analysis)

مثال: 

 SDI<5 ،مخزن خوراک: آب لب شور فراهم آمده از طريق منابع سطحی 

  )  gpm ) 720 m 3/d ۱۳2 = شدت جريان الزم جهت آب تصفیه شده 

 از لوله های تحت فشار 6 المانی استفاده شود. 

۱( آب لب شور حاصل از منابع سطحی با  SDI<5 ؛ 

)  gpm ) 720 m 3/d ۱۳2 = شدت جريان کل آب تصفیه شده 
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2( جريان پالگ را انتخاب کنید. 

 ) m2 ۳۳/۹ ( ft2 ۳65 با سطح فعال ممبرينی BW المان (BW30-365 )۳

SDI<5 4( شدت جريان متوسط برای خوراک آب سطحی با

)15gpm )25 l/m/h= توصیه شده است. 

5(                                                                                = تعداد کل المان ها 

                                                                                          : يا

6( 6 = 5.83 =  35.6 = تعداد کل لوله های تحت فشار 

7( تعداد مراحل برای لوله های تحت فشار 6 المانی و بازيافت 75  = 2

۸( نسبت مرحله ای انتخاب شده: 1: 2. نسبت مرحله ای متناسب = 2: 4. 

۹( انتخاب سیستم بايد توسط آنالیز شدن با برنامه کامپیوتری ROSA انجام شود. اين برنامه فشار خوراک 

و کیفیت آب تصفیه شده در سیستم را در تمام المان ها در طی مدت بهره برداری محاسبه می کند. بهینه کردن 

طراحی سیستم توسط عوض کردن اعداد و نوع المان ها و چیدمان آن ها آسان می باشد. 

11-3 طرح عملکرد سیستم 

1-11-3 خواص عملیاتی سیستم 

قبل از اين که طرح عملکرد سیستم اجرا شود، شخص بايد با خواص عملیاتی سیستم کامال آشنا باشد. با 

استفاده از يک مثال، اين امر روشن خواهد گرديد. شکل ۱0-۳ يک سیستم دو مرحله ای با لوله های تحت 

فشار 6 المانی را با استفاده از نسبت مرحله ای ۱: 2 نشان می دهد. 
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 RO/NF شکل ۱0-۳: وضعیت دو مرحله ای برای المان های مارپیچی

سیستم های  دو مرحله ای با لوله های تحت فشار 6 المانی به طور موثر از ۱2 المان مارپیچی سری شده 

استفاده می کنند و عموما قابلیت کار کردن در شدت بازيافت کلی 55 تا 75 را دارا هستند. برای چنین 

سیستم هايی شدت بازيافت میانگین در هر المان بین 7 تا ۱2 تغییر می کند. کار با يک سیستم دو مرحله ای با 

مقدار بازيافت کلی بیش از 75 سبب افزايش يافتن مقدار بازيافت هر المان از حداکثر مقدار نشان داده شده 

در بخش ۹-۳، راهنمای طراحی سیستم ممبرين، می شود. اين امر باعث می شود که برای رسیدن مقدار بازيافت 

میانگین به مقادير کم تر، از مرحله دوم با ۱۸ المان سری شده استفاده شود. اگر سیستم دو مرحله ای با مقدار 

(، شدت جريان خوراک ورودی به اولین مرحله  بازيافت بسیار کمی مورد بهره برداری قرار گیرد )کم تر از 55

از لوله های تحت فشار، بسیار زياد می شود و سبب افزايش افت فشار در قسمت خوراک - محلول غلیظ شده 

و نیز پتانسیل آسیب رسیدن به ممبرين می گردد. به عنوان مثال، در يک المان FILMTEC ۸ اينچی بنا بر 

منبع آب، شدت جريان ماکزيمم در حدود 50 تا gpm 70 ) ۱۱ تا m3/h ۱6( می باشد. اطالعات بیش تر در 

بخش ۹-۳، راهنمای طراحی سیستم ممبرين، موجود است. 

به عنوان نتیجه، سیستم هايی که مقدار بازيافت کم تر از 50 دارند، ترکیب يک مرحله ای دارند. حداکثر 

شدت جريان های در نظر گرفته شده می تواند برای نسبت مرحله ای محدوديت ايجاد کند. سیستم هايی با نسبت 
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مرحله ای بزرگ تر از ۱: ۳  غیر محتمل هستند. وقتی يک المان RO شروع به کار می کند، متغیرهای عملیاتی 

به سرعت اندازه گیری می شوند و عملکرد آن به آسانی تصحیح می گردد. وقتی تعداد بیش تری از المان ها در 

سیستمی با چند مرحله با يکديگر ترکیب شوند، ) مانند ترکیب المان ها به طور موازی و سری ( فقط شکل 

و متغیرهای عملیاتی ورودی معلوم هستند، و پیش بینی عملکرد سیستم بسیار مشکل است. فشار خوراک و 

غلظت نمک برای هر المان سری شده تغییر می کند. شدت و اندازه اين تغییرات فقط بستگی به شرايط ورودی 

و بازيافت کلی ندارد بلکه به ترکیب مراحل نیز وابسته است مانند نسبت ) های ( مرحله ای. 

شکل ۱۱-۳ طبیعت دينامیک پیش بینی عملکرد سیستم را بر اساس مجموع عملکرد هر المان در سیستم 

نشان می دهد. اين شکل نشان می دهد که چگونه عوامل عملیاتی 5 المان مختلف در ۱2 محلی که به صورت 

سری با آرايش ۱: 2 در 6 لوله تحت فشار 6 المانی قرار گرفته اند، تغییر می کنند. چنین سیستمی با مقدار 

 TDS ۱/4 بار  که با ( psi 20 بازيافت 75 و در دمای 25 درجه سانتی گراد با فشار اسمزی خوراک

خوراک برابر با mg/l 2000 مطابق است ( کار می کند. فشار ورودی خوراک آن چنان تنظیم شده است که 

اولین المان m3/d 2۸/4 ( gpd 7500 BW ( تولید داشته باشد، حداکثر شدت جريان آب تصفیه شده برای 

اين المان خاص بر اساس سیستم آب چاه با SDI خوراک کم تر از ۳ تولید می گردد. 

بخش بااليی و سوم شکل ۱۱-۳ شدت جريان های آب تصفیه شده برای هر المان را نشان می دهد که به طور 

يک نواختی با عبور از ترکیب سری شده از m3/d 2۸/4 ( gpd 7500( در اولین المان در مرحله نخست به 

تقريبا m3/d ۱2/5 ( gpd ۳۳00( در آخرين المان از مرحله دوم کاهش پیدا می کنند. شدت جريان متوسط 

آب تصفیه شده در المان m3/d 22( gpd 5۸00( يا 77 برای ماکزيمم مجاز می باشد. 
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شکل ۱۱-۳: عملکرد هر المان در سیستم با آرايش ۱: 2 با المان های ۸ اينچی BW30 ) به طور مثال ( 

شدت جريان آب تصفیه شده کاهش می يابد زيرا مقدار فشار محرک،ΔP – Δπ  به طور يک نواخت 

کم می شود. ) ΔP اختالف فشار بین طرف خوراک و طرف آب تصفیه شده در ممبرين است ؛ Δπ اختالف 

فشار اسمزی بین هر دو طرف است (. اين مطلب در دو منحنی پايینی شکل مشخص است. منحنی بااليی نشان 

می دهد که فشار خوراک ورودی برای هر المان )Pfi( تا رسیدن به فشار مربوط به جريان غلیظ شده چگونه 

کاهش می يابد. منحنی پايینی نشان می دهد هم چنان که آب تصفیه شده بدون نمک ) تقريبا بدون نمک ( به 

طور تصاعدی توسط جريان بااليی از هر المان خارج می شود و غلظت غلیظ شده باقی مانده به طور ثابت افزايش 

می يابد، فشار اسمزی خوراک ورودی نیز برای هر المان )πfi( زياد می شود. اختالف بین دو منحنی فشار به طور 

قابل توجهی با فشار محرک آب تصفیه شده است. 

بخش میانی شکل ۱۱-۳ دو نکته مهم را نشان می دهد. قسمت سمت چپ نشان می دهد که چگونه مقدار 

بازيافت برای هر المان در ۱2 المان متوالی سری شده تغییر می کند. بین اولین و دومین مرحله يک شکست 
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اتفاق می افتد. عموما نمودار بازيافت در هر دو مرحله افزايش می يابد اما اين امر در مرحله اول بیش تر رخ 

می دهد. طراح سیستم، با استفاده از برنامه کامپیوتری، بايد مشخص کند که بازيافت المان آخر در اولین مرحله 

 sees از حد تعیین شده فراتر نمی رود. هم چنان که مقدار بازيافت المان افزايش می يابد، فشار اسمزی موثر که

نامیده می شود، زياد می شود تا غلظت دو قطبی شود. چنان چه اين مانع افزايش يابد شدت جريان آب تصفیه 

شده کم شده و باعث ايجاد رسوب در ممبرين می شود. 

منحنی ديگر در بخش میانی شکل ۱۱-۳ ) سمت راست ( رخداد جالبی را در ممبرين FILMTEC نشان 

می دهد. اين منحنی نشان می دهد که ضريب نفوذ آب در ممبرين، يا مقدار A، با غلظت نمک نسبت عکس 

دارد، در شوری باالتر کم و در شوری پايین تر زياد می شود. در اين مثال، در المان های ۱2 تايی سری شده، نفوذ 

آب تقريبا ۱5 کاهش پیدا کرده است. اگر بخواهیم يک طرح دقیق برای شدت جريان آب تصفیه شده در 

سیستم داشته باشیم بايد اين مطلب در نظر گرفته شود. 

2-11-3 پارامتر ها و معادالت طراحی 

عملکرد يک سیستم RO مشخص توسط فشار خوراک آن ) يا شدت جريان آب تصفیه شده، چنان چه 

فشار خوراک مشخص شده باشد ( و مقدار عبور نمک معین می گردد. در ساده ترين حالت، شدت جريان 

آب تصفیه شده Q از میان يک ممبرين RO به طور مستقیم با مساحت سطح خیس شده S ضرب در مقدار 

فشار محرک )ΔP - Δπ( متناسب است. ثابت تناسب، ضريب نفوذ ممبرين يا مقدار A است. معادله نفوذ 

آب به اين شکل می باشد: 

    Q =)A()S()ΔP - Δπ(                                     )۸( معادله

نمک به واسطه خاصیت نفوذ عبور می کند، بنابراين شدت عبور نمک NA  با اختالف غلظت نمک بین دو 

طرف ممبرين متناسب است. ثابت تناسب، ضريب نفوذ نمک يا مقدار B می باشد. 

                                      NA = B )Cfc – CP(       )۹( معادله
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که: 

Cfc = غلظت متوسط خوراک – محلول غلیظ شده 

CP = غلظت آب تصفیه شده 

اساسا برای محاسبه عملکرد يک طرح خاص دو روش وجود دارد: “ المان به المان “ و “ کل سیستم “. 

المان به المان: 

اين روش دقیق ترين نوع محاسبه است. اين روش برای محاسبه دستی خسته کننده بوده، اما برای محاسبات 

کامپیوتری مناسب می باشد. تمام شرايط عملیاتی برای اولین المان بايد معلوم باشد، مانند فشار خوراک. سپس 

شدت جريان، فشار و... برای محلول غلیظ شده ای که به عنوان خوراک وارد المان دوم می شود، می تواند 

محاسبه گردد. پس از محاسبه ی نتايج برای تمام المان ها، فشار خوراک اولیه بايد زياد يا کم شود تا فرآيند 

سعی و خطا با فشار جديد شروع گردد. با استفاده از برنامه کامپیوتری ROSA ، نتايج درست می توانند به 

سرعت به دست آيند. از اين برنامه برای اصالح و بهینه سازی طراحی سیستم RO  يا NF استفاده می شود. 

از اين رو روش محاسبه برای کل سیستم در اين قسمت توضیح داده نمی شود. هم چنین محاسبه کامپیوتری به 

گونه المان به المان نیز آورده نمی شود. به هرحال، معادالت و پارامترهای حاکم در جدول ۹-۳ آمده است. 

برای تعیین مقادير ΔP ،A،  و Δ π در معادله ۸، معادله نفوذ آب، تا معادله ۱0 ادامه می يابد. غلظت آب 

تصفیه شده می تواند از معادله ۹ تا معادله ۱۹ به دست آيد. معادالت طراحی در جدول ۹-۳ فهرست شده 

اند، تعاريف نشانه ها در جدول ۱۱-۳ آمده است. زير نويس i  در معادالت جدول ۹-۳ نشان می دهد که اين 

معادالت برای المان i  ام در توالی n  المان به شکل جريان سری به کار برده می شوند. برای تعیین دقیق عملکرد 

سیستم، معادله ۱0 به طور متوالی با شروع از شرايط ورودی، برای هر يک از n المان حل می شود. راه حل ها 

بستگی به موازنه جرم نمک ) معادله ۱4 ( و آب ) معادله ۱۹( در اطراف هر المان دارد، و نیز پارامترهای 

هر المان مانند مقاومت در برابر جريان در طرف محلول غلیظ شده، ΔPfc ) معادلهc  27(، ضريب تصحیح 
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دما برای آب قابل نفوذ، TFC ) معادله ۱6(، عامل قطبیت Pfi ) معادله ۱7 ( و ضريب قابلیت نفوذ ممبرين 

برای آب )πi(Ai ) معادله 2۸( با هم ارتباط دارند، که در مورد ممبرين FILMTEC FT30 بستگی به 

میانگین غلظت محلول غلیظ شده يا فشار اسمزی دارد. در اين راه حل ها معموال از میانگین مناسب جهت 

فشار هیدرولیکی در طرف خوراک و طرف آب تصفیه شده و فشار اسمزی استفاده می شود. در بهره برداری 

از يک المان،  برای مقادير پايینی از بازيافت، با استفاده از میانگین ساده حسابی و  با استفاده از شرايط ورودی 

و خروجی، يک راه حل دقیق می توان به دست آورد. هم چنین از آن جا که شرايط خروجی معلوم نمی باشد، از 

روش سعی و خطا می توان استفاده نمود. 

جدول ۹-۳: معادالت طراحی برای طراحی عملکرد سیستم RO: عملکرد هر المان 
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کل سیستم: 

چنان چه کیفیت خوراک، درجه حرارت، شدت جريان آب تصفیه شده و تعداد المان ها معلوم باشد، 

برای محاسبه فشار خوراک و کیفیت آب تصفیه شده، از مقادير میانگین استفاده می شود. اگر به جای تعداد 

المان ها، فشار خوراک مشخص شده باشد، تعداد المان ها از طريق چند انتگرال گیری به دست می آيد. معادالت 

طراحی برای المان های FILMTEC BW30 ۸ اينچی در جدول ۱0-۳ و تعاريف نشانه ها در جدول  

۱۱-۳ آورده شده است. 

جدول ۱0-۳: معادالت مربوط به طراحی عملکرد سیستم RO: عملکرد متوسط سیستم 
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جدول ۱۱-۳: تعاريف نشانه ها 

ROSA با طراحی FILMTEC 3-11-3  مقایسه ی عملکرد حقیقی المان های

ROSA ابزاری است برای تخمین عملکرد پايدار سیستم RO يا NF که در شرايط مربوط به طراحی 

 ) ) های  المان  اسمی عملکرد  مشخصات  اساس  ای،  شده  طراحی  عملکرد  چنین  می شود.  استفاده  حقیقی  يا 
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FILMTEC استفاده شده در سیستم می باشد. در طرح از ضريب رسوب دهی ۱ برای محاسبه عملکرد 

المان های جديد با شدت جريان اسمی دقیق استفاده می شود. ضريب رسوب دهی کوچک تر از ۱ وقتی به کار 

برده می شود که در نظر است طرح برای مدت طوالنی مورد بهره برداری قرار بگیرد. 

±، يا هر مقداری که برای  در يک سیستم واقعی، تفاوت عملکرد جريانی با مقدار اسمی آن در المان ها ۱5

اين نوع المان مشخص شده است، می باشد. هم چنین دفع نمک در يک المان خاص می تواند بیش تر يا کم تر از 

مقدار اسمی آن باشد ) اما از مقدار حداقل عبور نمک کم تر نمی شود (. بنابراين، عملکرد پايدار اندازه گیری 

شده مشابه با مقدار کامال دقیق عملکرد طراحی شده نمی باشد، اما برای سیستم هايی با بیش از ۳6 المان جديد، 

به اين مقدار نزديک می شود. 

  TDS .با حداقل ۳6 المان، بین 0/۹5 تا ۱/05 می باشد RO ضريب رسوب دهی حقیقی سیستم نو و پايدار

اندازه گیری شده ی حقیقی برای آب تصفیه شده نبايد بیش از ۱/5 برابر TDS محاسبه شده باشد. برای 

سیستم هايی که فقط يک يا تعداد کمی المان دارند، انحراف عملکرد حقیقی اندازه گیری شده از مقدار طراحی 

شده ی آن به اندازه انحراف عملکرد همان المان خاص می باشد. اگر عملکرد اندازه گیری شده به اندازه کافی 

به عملکرد طراحی شده نزديک نباشد، به بخش ۸، عیب يابی، رجوع کنید، يا بخش راهنمای عیب يابی را در 

وب سايت ما مالحظه نمايید. 

12-3  آزمایش

برای نمک زدايی  از آب های استاندارد با منبع و ترکیب تعريف شده، عملکرد سیستم می تواند با دقت کافی 

توسط استفاده از برنامه کامپیوتری مانند ROSA طراحی شود. به هرحال، در برخی مواقع پیشنهاد می گردد 

که از آزمايش کردن، برای تايید درست بودن طراحی سیستم، استفاده شود. اين موارد شامل: 

 کیفیت نامعلوم آب خوراک 

 تغییر نامعلوم کیفیت آب خوراک 
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 کاربردهای خاص يا جديد در مورد خروجی فرآيند ها يا پساب 

 کیفیت آب تصفیه شده جهت نیازهای خاص

)  مقادير بازيافت بسیار باال برای سیستم ) بیش از ۸0

)m3/d ۱۳250( mgd ۳/5 تاسیسات بزرگ بیش از 

آزمايش نوعا در سطوح مختلف بعدی انجام می شود: 

1-12-3  آزمایش غربالی 

هدف از آزمايش غربالی انتخاب ممبرين مناسب برای جداسازی مطلوب و به دست آوردن ايده مورد نظر درباره 

خواص مربوط به شدت جريان)L/m2.h يا gfd ( و مقدار دفع ممبرين می باشد. قطعه کوچکی از المان پهن شده 

در يک "cell" ) سلول ( قرار داده می شود و با استفاده از مکانیسم جريان متقاطع با استفاده از محلول آزمايش مورد 

بررسی قرار می گیرد. اين روش سريع و ارزان بوده و فقط به مقدار کمی از محلول آزمايش نیاز دارد. به هرحال 

آزمايش غربالی نمی تواند در مورد اطالعات مهندسی بزرگ کردن مقیاس و اثرات طوالنی مدت محلول آزمايش بر 

روی ممبرين به کار برده شود، هم چنین نمی تواند اثرات محلول آزمايش را در مورد رسوب گذاری مشخص سازد. 

2-12-3  آزمایش کاربردی 

آزمايش کاربردی اطالعات مربوط به بزرگ کردن مقیاس مثال در مورد شدت جريان آب تصفیه شده و 

کیفیت آن را به عنوان تابعی از فشار خوراک و بازيافت سیستم در اختیار ما قرار می دهد. اين آزمايش جهت 

ارزيابی ۱5 الی gal 60   ) 50 تا 200 لیتر ( محلول نمونه، با استفاده از المان با اندازه 2540 ) 2/5 اينچ × 40 

اينچ ( يا 4040 ) 4 اينچ × 40 اينچ ( به کار برده می شود. اين المان در يک سیستم آزمايشی با ترکیب مهندسی قرار 

می گیرد که قابل تنظیم برای شدت جريان خوراک، فشار خوراک و درجه حرارت خوراک در محدوده های 

عملیاتی المان می باشد. 
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تعیین فشار عملیاتی: 

فشار بهینه عملیاتی توسط تنظیم فشار خوراک تا رسیدن به کیفیت و شدت جريان مورد نظر جهت آب 

تصفیه شده تعیین می شود. ) نوعا بین 6 تا gfd 20  ) ۱0 الی L/m2.h ۳4 ( هم چنان که شدت جريان ممبرين 

( نگه داشته شود.  افزايش می يابد بايد در مقدار مناسب برای حتمی شدن پايین بودن مقدار بازيافت ) کم تر از 5

در حین انجام اولین آزمايش، جريان های مربوط به آب تصفیه شده و محلول غلیظ شده به مخزن ورودی 

برگردانده می شوند. با تعیین شدت بازيافت، فشار خوراکی که باعث بهینه شدن شدت جريان آب تصفیه شده 

و کیفیت آن می شود، همان فشار خوراک استفاده شده برای دومین آزمايش می باشد. 

تعیین ضریب غلظت / شدت بازیافت: 

برای کمک به تعیین بیش ترين مقدار بازيافت برای يک المان ) شدت جريان آب تصفیه شده تقسیم بر 

شدت جريان خوراک ( دومین آزمايش در حالت مرحله ای ) ناپیوسته ( انجام می شود. اين عمل توسط هدايت 

جريان آب تصفیه شده به داخل ظرف دوم انجام می شود، تا زمانی که جريان محلول غلیظ شده به مخزن 

خوراک برگردانده می شود. کیفیت آب تصفیه شده و شدت جريان آن در طی انجام آزمايش مورد بازبینی و 

کنترل  قرار می گیرد. زمانی که شدت جريان آب تصفیه شده به مقداری غیر اقتصادی برسد يا کیفیت آب به 

زير حدود قابل قبول کاهش يابد، آزمايش تمام می شود. 

عامل غلظت )CF( توسط تقسیم حجم ابتدايی خوراک به حجم خوراک باقی مانده محاسبه می شود. شدت 

بازيافت توسط کم کردن حجم باقیمانده خوراک از حجم ابتدايی خوراک و سپس تقسیم آن به حجم اولیه 

خوراک محاسبه می شود. 

تکرار آزمايش مرحله ای ثبات ممبرين تاثیرات رسوب دهی را نشان می دهد. به هرحال، بهره برداری 

طوالنی مدت، که شامل تعیین روش شستشو نیز می شود، تنها توسط انجام آزمايش هايی در مقیاس صنعتی 

کوچک )pilot( میسر می گردد.
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3-12-3  آزمایش های صنعتی در مقیاس کوچک 

يک آزمايش کوچک صنعتی )pilot( در شرايط با جريان خوراک پیوسته انجام می شود. توصیه می شود 

که در تاسیسات پايلوت حداقل از يک المان با طول 40 اينچ استفاده گردد. ترجیحا بايد چیدمان المان ها مشابه 

با سیستم در مقیاس بزرگ باشد. شدت جريان آب تصفیه شده در تاسیسات پايلوت بايد حداقل ۱ تاسیسات در 

مقیاس بزرگ بوده و بايد حداقل به مدت ۳0 روز از آن بهره برداری شود. صحت طرح سیستم بايد تايید شده 

و پارامترهای عملیاتی بايد به گونه ای باشند که در پروژه های بزرگ مقدار خطر پذيری به حداقل برسد. 

13-3 اجزای سیستم 

1-13-3 پمپ فشار قوی 

فشار خروجی پمپ با ثابت نگه داشتن شدت جريان طراحی شده آب تصفیه شده و افزايش پیدا نکردن فشار 

خوراک از مقدار حداکثر، کنترل می گردد که به شرح ذيل می باشد: 

TW30 , NF, BW30 4۱ بار ( برای المان های ( psi 600

SW30 6۹ بار ( برای( psi ۱000

SW30HR ۸2 بار ( برای المان های ( psi ۱200

آخرين برگه های اطالعاتی مربوط به تولیدات را جهت تايید حدود درست ببینید. همان طور که فشار 

خوراک توسط شیر فشار شکن در خط کنار گذر از خروجی پمپ به سمت بخش مکش پمپ کنترل 

می شود، پمپ با جابه جايی مثبت از کار نمی افتد. از يک تنظیم کننده ضربان ) جمع کننده – اکوموالتور ( بر 

روی خط خروجی پمپ جهت حداقل کردن منابع فشار استفاده می شود. با استفاده از يک شیر کمکی، فشار 

از مقدار حداکثر مجاز باالتر نمی رود. يک شیر کنترل )throttling( بر روی خط خروجی، يک پمپ 

سانتريفیوژ را کنترل می کند. در بیش تر سیستم های ممبرينی از يک پمپ سانتريفیوژ با موتور سرعت ثابت، 

استفاده می شود. استفاده از موتور با سرعت متغیر سبب ذخیره انرژی می شود اگرچه هزينه باالتر می رود. زمانی 
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موتور های با سرعت متغیر استفاده می شوند که اختالف بیش از 5 درجه سانتی گراد بین درجه حرارت های 

باال و پايین آب خوراک وجود داشته باشد. 

 60( psi ۸70 در سیستم های آب دريا، نوعا 55 تا 60 از آب خوراک تحت فشار، با فشاری در حدود

بار( در جريان غلیظ شده، از سیستم خارج می شود. با کاهش مصرف انرژی سیستم، اين انرژی می تواند بازيافت 

شود. روش های بازيافت انرژی عبارتند از: 

pelton wheel چرخ دوار 

 توربین با چرخش معکوس 

 مبدل از نوع پیستونی

محلول غلیظ با فشار باال به داخل تجهیزات بازيافت انرژی به عنوان خوراک وارد می شود که محصول اين 

عمل توان چرخان خروجی می باشد. اين انرژی برای کمک به موتور الکتريکی اصلی در به حرکت درآوردن 

پمپ فشار قوی مورد استفاده قرار می گیرد. در مقايسه با پمپ هايی که دارای سیستم نیروی محرکه سنتی 

هستند، سیستم بازيافت انرژی بالغ بر 40 از انرژی را حفظ می کند. 

2-13-3 لوله های تحت فشار 

لوله های تحت فشار با قطر ها، طول ها و فشارهای مختلف موجود می باشند. در زمان انتخاب يک لوله 

تحت فشار، نسبت فشار انتخاب شده بايد به اندازه ای زياد باشد که افزايش فشار در رسوب گذاری برگشت 

ناپذير را جبران کند. ) نوعا ۱0 بیش از آن چه که در يک طراحی ۳ ساله نیاز است. ( وقتی که از فشار 

معکوس دينامیکی برای آب تصفیه شده در طی مدت بهره برداری از تاسیسات استفاده می شود، ساختار برخی 

از لوله های تحت فشار در بخش آب تصفیه شده محدوديت ايجاد می کنند. در بسیاری از لوله های تحت فشار 

از موادی مانند پلی وينیل کلريد )PVC( برای بخش مربوط به آب تصفیه شده استفاده می شود. همان گونه که 

در جدول ۱2-۳ نشان داده شده است، فشار نسبی آب تصفیه شده به شدت تابع درجه حرارت می باشد. برای 
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مشخصات جزئی تر لوله تحت فشار با سازنده آن تماس بگیريد. توجه داشته باشید که در شرايط سکون، مانند 

خاموش کردن پمپ فشار قوی، فشار معکوس آب تصفیه شده نبايد از psi 5 بیش تر شود. ) 0/۳ بار ( 

جدول ۱2-۳: حداکثر فشار دينامیکی معکوس آب تصفیه شده برای لوله های تحت فشار با استفاده از 

 FILMTCE المان های

3-13-3 کلیدهای خاموش کردن 

المان های ممبرين بايد در مقابل وضعیت هايی که بهره برداری تحت آن شرايط نبايد انجام شود، محافظت 

شوند. اگر چنین وضعیت هايی ايجاد شد، مثال به هم خوردن شرايط پیش تصفیه، بايد سیستم را خاموش کرد. 

برخی از شرايطی که در آن ها نبايد بهره برداری صورت گیرد و طرق برخورد با آن ها در جدول ۱۳-۳ آورده 

شده است. 

جدول ۱۳-۳: شرايط مقابله با حالت هايی که در آن ها نبايد بهره برداری انجام شود: 

4-13-3 شیرآالت

در يک سیستم ممبرين شیرهای زير وجود دارند: 

 شیر ورودی مربوط به خوراک برای خاموش کردن تاسیسات برای حفاظت و نگه داری 
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 شیر مربوط به خط خروجی پمپ يا خط جريان کنار گذر برای کنترل فشار خوراک در طی بهره 

برداری و افزايش فشار خوراک در زمان روشن کردن 

 شیر کنترل )check valve( بر روی خط خروجی پمپ

 شیر کنترل و شیر اتمسفری تخلیه بر روی خط مربوط به آب تصفیه شده برای اين که فشار آب تصفیه 

شده از فشار خوراک بیش تر نشود. 

 شیر کنترل جريان بر روی خط محلول غلیظ شده برای تنظیم مقدار بازيافت. 

))back pressure(  توجه: شیر فشار شکن نبايد استفاده شود (

 شیر بر روی خط آب تصفیه شده برای انجام تخلیه آب تصفیه شده در طی مدت شستشو و روشن کردن 

سیستم 

 شیر بر روی خطوط مربوط به خوراک و محلول غلیظ شده ) و بین مراحل ( برای اتصال به سیستم 

شستشو در محل. 

5-13-3 ابزار کنترلی 

جهت اطمینان از عملکرد صحیح سیستم RO  يا NF، استفاده از تعدادی ابزار کنترلی ضروری می باشد. 

بر طبق دستور سازنده نصب و کالیبره  بايد  امری ضروری و بحرانی است. آن ها  تمامی ابزار کنترلی  دقت 

شوند. 

 فشارسنج ها برای اندازه گیری افت فشار ايجاد شده در فیلتر کارتريج، فشار خط ورودی پمپ و خروجی 

آن، فشار خوراک المان ) های ( ممبرين، افت فشار بین خوراک و محلول غلیظ شده در هر مرحله، و سرانجام 

فشار خط مربوط به آب تصفیه شده. فشار سنج هايی که با مايع پر شده اند بايد دارای سیالی باشند که با ممبرين 

سازگار باشد، مانند آب برجای روغن ها يا ديگر مايعاتی که با آب مخلوط نمی شوند. 

 جريان سنج برای اندازه گیری شدت جريان غلیظ شده و کل آب تصفیه شده، و نیز شدت جريان آب 
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تصفیه شده در هر مرحله. 

 اندازه گیر آب در خط آب تصفیه شده و خوراک برای اندازه گیری حجم کل آب تصفیه شده و تولید 

شده 

 زمان سنج برای اندازه گیری زمان کل بهره برداری 

pH سنج در خط خوراک پس از بخش اسید زنی برای اندازه گیری پتانسیل رسوب گذاری کربنات 

 هدايت سنج در خط خوراک، خط محلول غلیظ شده و خط آب تصفیه شده برای تعیین کیفیت آب 

تصفیه شده و دفع  نمک 

 نقاط نمونه برداری خوراک، محلول غلیظ شده و آب تصفیه شده ) آب تصفیه شده کل و آب تصفیه شده 

در هر مرحله ( برای ارزيابی عملکرد سیستم. 

توصیه می شود که برای ساده شدن عیب يابی در خروجی هر لوله تحت فشار محلی برای نمونه برداری از 

آب تصفیه شده تعبیه گردد. 

6-13-3 مخازن 

مدت زمان ذخیره آب در مخازن بايد کوتاه باشد. وقتی از مخازن استفاده می کنیم، ورودی و خروجی بايد 

در جايی قرار گرفته باشند که آب نتواند داخل آن راکد باشد. مخازن بايد در برابر گرد و خاک و آلودگی 

  HEPA میکروبیولوژيکی حفاظت شوند. در موارد بحرانی مخازن بايد سرپوشیده باشند و در آنها از فیلتر

استفاده شود.

مخزن خوراک: زمانی که از کلر استفاده می شود، مخزن خوراک بايد دارای زمان واکنش بین 20 تا ۳0 

دقیقه باشد. در اين موارد به خوبی می توان از فیلترهای مديا با حجم آزاد استفاده نمود. از مخازن خوراک 

برای پیوسته نگه داشتن سیستم RO يا NF به تناوب می توان استفاده کرد ) مثال در طی عملیات شستشوی 

معکوس فیلترها (. سیستم هايی که به صورت ناپیوسته ) مرحله ای ( يا نیمه پیوسته عمل می کنند نیاز به مخزن 
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خوراک دارند. 

مخزن آب تصفیه شده: اين مخزن نوعا زمانی استفاده می شود که آب تصفیه شده تولید شده باشد. روشن و 

خاموش کردن تاسیسات توسط عالئمی که مخزن در سطوح باال و پايین ارسال می کند، انجام می شود. ظرفیت 

سیستم و اندازه مخزن بايد آن چنان طراحی شود که تاسیسات RO يا NF بتوانند برای چندين ساعت به طور 

پیوسته کار کنند. چنان چه اين زمان کاهش پیدا کند بهتر است سیستم خاموش    شود. 

مخزن کشش معکوس: مخزن کوچکی است که در خط آب تصفیه شده قرار داده می شود و حجم کافی 

جهت جريان معکوس اسمز طبیعی را در زمانی که سیستم خاموش است فراهم می آورد. معموال برای سیستم های 

آب دريا استفاده می شود، اما در سیستم های آب لب شور استفاده نمی شود. مخزن خالی جريان معکوس سبب 

می شود که هوا به داخل المان های FILMTEC کشیده شود. اين امر مشکالت زير را سبب می شود: 

 آلودگی طرف آب تصفیه شده در ممبرين توسط میکروب ها و قارچ های موجود در هوا 

 شوک های هیدرولیکی و نفوذ آرام هوا که دستگاه های اندازه گیر را از تنظیم خارج می نمايد. اين عمل 

زمانی انجام می شود که هوا در لحظه روشن شدن از سیستم خارج می شود. 

 خشک شدن ممبرين ها ) کاهش شدت جريان ( 

Mn2+ ،Fe2+ ،H  و غیره شود، ورود هوا 
2
S  چنان چه آب خوراک دچار افت کیفیت شود و دارای

توسط اکسید کردن و رسوب دادن مواد کلوئیدی، سبب ايجاد رسوب در ممبرين می شود. ) بخش ۱۱-2 را 

ببینید، تصفیه آب خوراک حاوی سولفید هیدروژن ( 

اگر آب تولید شده از RO کلر زنی شود، بايد مواظب بود که کلر به سمت ممبرين ها برگشت نکند. خروج 

هوا بايد به شکل مناسبی انجام شود. اگر از يک مخزن کشش معکوس استفاده شده باشد، سطح آب آن بايد 

باالتر از باالترين لوله تحت فشار باشد، اما نبايد از ft ۹/۸ ) ۳ متر ( نسبت به پايین ترين سطح تجاوز کند. 

برای جلوگیری از آلودگی، جريان از کف داخل شده و از باال خارج می شود، مخزن نیز بايد سرپوشیده باشد. 

چنان چه کلر زنی بعد از تصفیه شدن انجام  شود اين کار بايد در مسیر جريان پايینی مخزن انجام گردد. حجم 
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مخزن کشش معکوس به شکل زير تعیین می شود: 

VDBT = )25 TE ( - VPP

که: 

VDBT = حجم مخزن کشش معکوس

TE = تعداد المان های نصب شده 

VPP = حجم لوله کشی آب تصفیه شده بین لوله های تحت فشار و مخزن کشش معکوس ) بر حسب 

لیتر ( 

مخازن تزريق: زمانی که مواد شیمیايی در آب خوراک تزريق می شوند مورد استفاده قرار می گیرند. اندازه 

آن ها بايد به گونه ای باشند که به صورت روزانه پر  شوند. 

مخزن شستشو: بخشی از تجهیزات توضیح داده شده در بخش 6 می باشد، شستشو و ضد عفونی کردن. 

مفید  سیستم  مانیتورينگ  و  برداری  بهره  در  اختیاری  طور  به  لوازم  برخی  از  استفاده  اختیاری:  لوازم 

می باشد.

۱. سیستم فالش جهت خاموش کردن، خط خوراک – محلول غلیظ شده را با آب خوراک که از مرحله 

پیش تصفیه عبور کرده است، يا با آب تصفیه شده و تصفیه شده، پس از خاموش شدن به طور ناگهانی شستشو 

می دهد. زمانی که از ضد رسوب استفاده می شود، بايد حتما از سیستم فالش بهره گرفت. 

2. سیستم اخطار شامل: 

ـ هدايت الکتريکی زياد آب تصفیه شده 

ـ هدايت الکتريکی زياد محلول غلیظ شده 

ـ pH پايین خوراک 

ـ pH باالی خوراک 

ـ سختی زياد خوراک 
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ـ درجه حرارت زياد خوراک 

ـ پايین بودن سطح در مخزن تزريق 

۳. ثبات های پیوسته شامل: 

ـ درجه حرارت خوراک 

ـ pH خوراک 

ـ هدايت الکتريکی خوراک و آب تصفیه شده 

ـ SDI خوراک 

ـ ORP خوراک

ـ فشار خوراک، آب تصفیه شده و محلول غلیظ شده 

ـ جريان آب تصفیه شده و محلول غلیظ شده 

 )on line( آن چنان نصب شود که به صورت ) مطلوب است که يک سیستم مانیتورينگ ) نمايش دهنده

اطالعات مهم فرآيند سیستم را ثبت کند. اطالعات بیش تر در بخش   6-5، نگه داری سوابق، آورده شده است. 

پانل اتوماتیک ) panel( کنترل روشن کننده موتور باعث ايجاد ايمنی در بهره برداری از تاسیسات می شود. 

اتوماسیون برای شستشوی معکوس فیلتر، شستشوی ممبرين و فالش تاسیسات می توانند با يکديگر ترکیب 

شوند. 

4. سیستم شستشو، هوا خشک کن شامل کمپرسور، خشک کننده هوا، کنترل هوا و سیستم های کامل لوله 

کشی. 

05 لوازم يدکی برای مدت ۱ تا 2 سال برای بهره برداری عادی 

6. لوازم جهت سرويس های عمومی و خاص 

7. موارد اختیاری مانند آموزش، نظارت و حراست 
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14-3 مواد سازنده، کنترل خوردگی  

از نقطه نظر خوردگی، محیط بسیار نامطلوب، به تاسیسات نمک زدايی از آب با استفاده از اسمز معکوس، 

غلبه پیدا می کند. بنابراين مواد سازنده بايد دارای در برابر خوردگی مقاوم باشند. اين مساله برای قسمت های 

بیرونی که در ارتباط با محیط توام با بارش  و نم دار و نمک دار هستند و نیز قسمت های داخلی که ارتباط 

گسترده ای با تصفیه آب دارند، مطرح است. اگرچه کار اندکی نیست، اما کنترل خوردگی در سطوح خارجی 

موادی که احتمال پوسیدگی آنها زياد است، معموال می تواند با استفاده از روش پوشش دادن ) رنگ کردن، 

گالوانیزه و غیره (  و با استفاده از اجرای برنامه نگه داری با انجام دوره ای فالش و شستشو و برطرف کردن 

نشتی و امثال آن، موفقیت آمیز باشد. انتخاب مواد سازنده برای سیستم هايی که سطح داخلی آنها مرطوب 

می شود، به مراتب کار پیچیده تری است. مواد در بخشی که دچار فشار، ارتعاش، درجه حرارت و مسائل 

موجود در يک سیستم RO می باشد، در برابر پتانسیل خوردگی ناشی از مقدار زياد کلريد در آب ورودی و 

جريان محلول غلیظ شده، اثر آب تولید شده و مواد شیمیايی استفاده شده در شستشوی ممبرين ها، بايد بتوانند 

مقاومت کنند. کاربرد مواد غیر فلزی مانند پالستیک، فايبرگالس و غیره در جلوگیری از خوردگی و آسیب 

ناشی از مواد شیمیايی در بخش هايی از سیستم RO که فشار پايینی دارند ) کم تر از psi ۱45  / ۱0 بار ( 

همانند المان های RO و لوله های تحت فشار، بسیار زياد می باشد. به هرحال، استفاده از فلز برای بخش هايی 

که در فشار باال کار می کنند ) psi ۱45-۱000 / 70-۱0 بار ( ضروری می باشد مانند پمپ ها، لوله ها و 

شیرآالت. کربن و آلیاژهای پايین فوالد مقاومت خوبی در برابر خوردگی ندارند و مواد حاصل از خورده شدن 

آنها می تواند بر روی ممبرين ها رسوب کند. 

خطوط لوله: معموال دارای پیشنهاد جايگزين نمی باشد زيرا طراحی متراکم لوله ها و استفاده از مقدار نسبتا 

زياد اتصاالت و زانو ها، امری ضروری می باشد. آلومینیوم – برنز برای استفاده در پمپ ها و غیره پیشنهاد 

می گردد، اما خطر خوردگی فرسايشی و آسیب ناشی از مواد شیمیايی بايد در نظر گرفته شود. در بخش هايی که 

دارای فشار زياد هستند، فوالد ضد زنگ)stainless steel(  بیش ترين کاربرد را دارد.    
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مزيت اصلی فوالد ضد زنگ مقاومت زياد آن در برابر خوردگی عمومی و خوردگی فرسايشی می باشد. فوالد 

ضد زنگ ندرتا تحت تاثیر خوردگی گالوانیکی قرار می گیرد، اما اين تاثیر بر روی فلز ديگری که با فوالد ضد 

زنگ تشکیل کوپل دو فلزی داده است، نمودار می شود  ) مانند مس و برنج و غیره (.در تاسیسات نمک زدايی 

توسط اسمز معکوس، نیازی نیست که اثر تنش خوردگی ناشی از کراکینگ در فوالد ضد زنگ در مقدار 

متوسط کلريد که ندرتا زير ۱5۸ درجه فارنهايت ) 70 درجه سانتی گراد ( رخ می دهد، در نظر گرفته شود. 

متاسفانه در تاسیسات اسمز معکوس، برخی از فوالدهای ضد زنگ تمايل به خوردگی ناشی از سوراخ شدن و 

ترک برداشتن در مقابل آب از خود نشان می دهند. سوراخ شدن به معنی اين است که فلز تحت تاثیر آسیب 

قرار گرفته و در نتیجه در آن حفره ايجاد شده است. در قسمتی که اليه نازکی از اکسید های کروم ايجاد شده 

باشد و کلريد ها بتوانند به بدنه فلز آسیب برسانند، سوراخ ايجاد می شود. خوردگی ناشی از ترک برداشتن در 

اثر سوراخ شدن با آب راکد در حفره ها، سطح درزها، رسوبات و درز زير پیچ ها و غیره، ايجاد می شود. برای 

جلوگیری از خوردگی ناشی از سوراخ شدن و ترک برداشتن در تاسیسات اسمز معکوس، جهت نمک زدايی 

از آب، توصیه های زير ارائه می شود: 

تاسیسات RO با TDS زیر ppm 7000 برای جریان غلیظ شده: 

فوالد ضد زنگ تیپ AISI 316L با کربن کم تر از 0/0۳ حداقل آسیب برای سیستم لوله کشی را در بر دارد زيرا 

فوالد ضد زنگ با درجه پايین تر دارای کربن بیش تر بوده و در محل های جوشکاری شده سوراخ می شود )خوردگی 

دانه ای (. برای بخش هايی که جوشکاری نمی شوند، فوالد ضد زنگ تیپ AISI 316 قابل قبول می باشد. 

تاسیسات RO با TDS بیش ازppm 7000 برای جریان غلیظ شده: 

لوله ها و  يا قسمت های مشابه بدون درز، جهت  انجام می شود  برای بخش هايی که در آنها جوش کاری 

زانو ها، فوالد ضد زنگ تیپ 904L توصیه می شود. در قسمت هايی که درز وجود دارد مانند اتصاالت فلنچی، 
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شیرآالت، پمپ ها و غیره، فوالد ضد زنگ تیپ SMO 254 يا مشابه با بیش از MO 6 توصیه می شود. 

اين دو نوع فوالد ضد زنگ می توانند بدون ايجاد مشکل در ارتباط با خوردگی گالوانیکی به يکديگر جوش 

داده شوند. المان های حس گر در ابزارهای دقیق بايد روکش شوند. ترکیب ساختاری فوالدهای ضد زنگ نام 

برده شده در جدول ۱4-۳ آورده شده است. 

جدول ۱4-۳: ترکیب ساختاری فوالد های ضد زنگ 

در کنار توصیه های فوق، احتیاط های عمومی در طی مراحل طراحی و ساخت بايد انجام پذيرد مانند: 

 طراحی با حداقل درز و لبه های فرسوده. 

 طراحی لوله کشی آن چنان که سرعت جريان بیش از ft/s 5 باشد ) m/s ۱/5(. اين امر باعث حفاظت 

از اليه تاثیر پذير می شود. 

 استفاده از گاز پشتیبان در زمان جوشکاری به لحاظ اجتناب از تشکیل اليه اکسید شده بر روی بخش 

جوشکاری شده که علت اساسی خوردگی درزی می باشد. 

 Pickle کردن و غیر فعال کردن سیستم لوله کشی آن چنان که در برابر آسیب کلريد به بهترين وجه 

مصون باقی بماند. 

 فالش کردن تاسیسات با آبی که TDS پايین دارد قبل از خاموش کردن سیستم. 

15-3 مالحظات مربوط به طراحی سیستم برای کنترل عملکرد میکروبیولوژیکی   

رسوب بیولوژيکی يکی از عمومی ترين و دشوارترين مسايل در بهره برداری از سیستم های اسمز معکوس 

می باشد. کنترل فعالیت میکروبیولوژيکی در تاسیساتی که از آب سطحی، يا آبی که دارای باکتری است، به 

عنوان منبع استفاده می کنند، اهمیت ويژه ای دارد. سیستمی که به درستی طراحی شده باشد موفق است: 
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 اگر از مخازن میانی رو باز استفاده شده باشد، بايد برای ضد عفونی کردن درست آن و جريان بعد از آن 

تدابیری انديشیده شود. 

 اگر از مخازن سر پوشیده استفاده شده باشد، جريان هوای آن ها و تجهیزات  مربوط به دريچه مخازن بايد 

با وسايل کنترل کننده باکتری ) مانند فیلتر های HEPA ( مجهز شده باشند. 

 در طراحی بايد از به کار بردن در پوش ها و قطعات لوله با طول های زياد اجتناب ورزيد، در غیر اين 

صورت بايد به صورت دوره ای آن ها را ضد عفونی کنید.

 اجزای سیستم پیش تصفیه مانند لوله ها، manifold ها، فیلترها و مخازن نگه داری بايد کدر انتخاب 

شوند تا در برابر نور خورشید از زياد شدن رشد بیولوژيکی در آن ها جلوگیری به عمل آيد. 

 وسايل يدکی با سطوح زياد، مانند فیلترهای شنی و کارتريج را به صورت stand-by نبايد به کار برد. 

در غیر اين صورت از شیرهای تخلیه جهت خروج مواد شیمیايی ضد عفونی کننده پس از انجام عمل ضد عفونی 

کردن تجهیزات و قبل از اتصال آنها به سیستم در حال کار، بايد استفاده نمود. 

 تا آن جا که ممکن است بايد بخش RO/NF از بخش پیش تصفیه با استفاده از فلنچ جدا شود. اين مساله 

باعث می شود تا زمان مصونیت ممبرين ها در برابر تماس کلر، از کلر برای ضد عفونی کردن پیش تصفیه بتوان 

استفاده نمود. يک سیستم تخلیه بايد در پايین مکان نزديک به فلنچ نصب شود تا تخلیه محلول کلر به طور 

کامل انجام شود. 

 انتخاب ممبرين: شرکت FILMTEC پیشنهاد می کند که از ممبرين هايی با سطح خاص که مقاوم 

در برابر رسوب بیولوژيکی هستند استفاده گردد. اين المان ها BW30FR نامیده می شوند و برای آب های 

سطحی و پساب به کار برده می شوند. برای مواردی که به المان های ممبرين با درجه بهداشتی نیاز باشد، نوع 

خاص ديگری از المان به شکل full-fit ساخته می شود. اين نوع المان سطوح راکد را به حداقل می رساند و 

با استانداردهای FDA تطبیق دارد. بخش ۱ را ببینید، اصول اسمز معکوس و نانوفیلتر، و برگه های اطالعاتی 

مربوط به محصول. 
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16-3 نظریات مربوط به طراحی سیستم جهت عیب یابی بهتر:    

وقتی که طرحی در نظر گرفته می شود و سیستم ممبرينی بزرگی خريداری می شود، در میان تجهیزات طراحی 

شده و افزوده شده، برخی نیز برای کمک به عیب يابی در آينده در نظر گرفته شده اند. بر اساس اندازه و پیچیدگی 

سیستم، برخی يا تمام اين موارد می توانند برای تهیه کننده سیستم شما توضیح داده شوند. اين مسائل برای بهره برداری 

موفق ضروری نیستند اما برای عملکرد روز به روز و عیب يابی آسان تر، سريع تر و موثر تر الزم می باشند. 

فضای مناسب و قابل دسترس جهت جا گذاری و عیب یابی سیستم: 

و  لوله ها  و  تجهیزات  فضای کف،  برای حفظ  اغلب  فشرده هستند،  کامال  ممبرينی  سیستم های  اگرچه 

نگه دارنده ها را به طور فشرده نصب می کنند، آن چنان که دست يابی به سیستم ممبرين محدود می شود. به طور 

ايده آل، شخص بايد به صورت کامال آزاد به خطوط خوراک، آب شور در انتهای هر لوله، جهت گذاشتن 

و برداشتن و عیب يابی المان های ممبرين دسترسی داشته باشد. در هنگام جاگذاری بین انتهای لوله خوراک و 

لوله های تحت فشار، نزديک ترين تجهیزات يا نگه دارنده ها  برای يک المان،کوتاه ترين فاصله الزم می باشد. 

در هنگامی که هنوز سیستم جاگذاری نشده است، اغلب از فضاهای بیش تری بايد استفاده کرد آن چنان که يک 

تابلوی چوبی بزرگ يا ساير لوازم با فشرده کردن المان ها به سمت انتهای خط آب شور، قابل استفاده باشند. 

اتصاالتی برای انجام جستجو، نمودار کشیدن و نمونه برداری: 

در هنگام عیب يابی کردن مشکالت بالقوه المان، اغلب يکی از اولین کارها جستجوی محل بوجود آمدن 

مشکل می باشد ) مرحله، لوله تحت فشار يا حتی يک المان (. 

با داشتن محل هايی برای نمونه برداری از سراسر مسیر مربوط به آب تصفیه شده در لوله تحت فشار، 

امکانات زيادی فراهم می شود. به طور ايده آل، محل های مربوط به نمونه برداری آب تصفیه شده می توانند برای 

لوله جستجوگر نیز استفاده شوند. داشتن نقاط نمونه برداری اضافی بر روی خط خوراک، محلول غلیظ شده 
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و در آغاز هر جريان درون مرحله ای، می تواند به پیدا کردن محل مشکل در يک مرحله کمک کند و حتی 

امکان اندازه گیری جهت انجام موازنه جرم برای تايید جريان و مقدار قطعی بازيافت سیستم فراهم می شود. 

برای کنترل فعالیت میکروبیولوژيکی، بايد از نقاط کافی جهت نمونه برداری، برای موازنه میکروبیولوژيکی و 

کنترل آن ها تا حد امکان در تاسیسات استفاده کرد. حداقل تعداد نقاط نمونه برداری به قرار زير می باشد: 

۱( ورودی ) سطح (يا چاه، قبل از کلر زنی، چنان چه وجود داشته باشد. 

2( پس از زالل کننده، حوضچه ته نشینی، واحد تماس لجن، يا فرآيند رسوب گیری مشابه 

۳( پس از واحدهای فیلتراسیون ) شنی، مولتی مديا، کربن اکتیو يا امثال آن ( 

4( پس از کلر زدايی ) معموال پس از فیلتر کارتريج ( 

5( جريان غلیظ شده 

6( جريان آب تصفیه شده 

ابزاری که در مونیتور کردن عملکرد در هر مرحله مورد استفاده قرار می گیرند: 

پس از تعیین نقاط ساده نمونه برداری، مرحله بعدی در تکمیل شدن سیستم، اندازه گیری عملکرد مراحل 

است، آن چنان که اطالعات مربوطه جمع آوری و عادی سازی شوند تا تغییرات روزانه عملکرد سیستم در 

مقابل شرايط مرجع، مانند روشن شدن، نشان داده شوند.

، فشار، درجه   TDS يا الکتريکی  اندازه گیری هدايت  لوازمی جهت  اندازه گیری دقیق به معنی  ابزار 

حرارت، شدت جريان خوراک، محلول غلیظ شده و آب تصفیه شده در هر مرحله می باشد. با داشتن اين 

اطالعات، عملکرد آن مرحله نشان داده می شود ) مانیتور می شود ( و با عادی سازی اطالعات بروز مشکالت به 

آسانی آشکار می شود. از موازنه جرم در اطراف سیستم می توان برای حذف برخی از ابزار استفاده کرد، داشتن 

تمام ابزارهای اندازه گیر به معنی اين است که موازنه جرم می تواند برای آزمايش سازگاری داخلی اطالعات 

و بنابراين نشان دادن عملکرد ابزار دقیق به کار برده شود. 
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زمان واقعی عادی سازی درون خطی:

در هنگام مانیتوزينگ سیستم، ابزار دقیق درون خطی در نهايت توسط برنامه عادی سازی پیوسته و مداوم 

نغذيه می شوند. برای سیستم های بسیار بزرگ، يا برای سیستم هايی که شرايط خوراک بسیار متغییر دارند، 

کنترل زمان حقیقی بايد تضمین شود.

ملزومات جهت شستشوی هر مرحله به طور جداگانه:

بسیاری از سیستم های بزرگ دارای سیستمی به نام سیستم شستشو در محل )CIP( هستند. يک طرح خوب 

بايد آن چنان باشد که در آن سیستم لوله کشی و شیرآالت مناسب جهت شستشوی هر مرحله از سیستم به طور 

جداگانه مهیا شده باشد زيرا ثابت بودن اين سیستم سبب موثر تر شدن عملیات شستشو می گردد. شستشوی 

چند مرحله با هم به اين معنی است که خاک، آشغال، موجودات زنده و رسوبات از اولین مرحله جدا شده و 

قبل از خروج از سیستم، از روی مراحل بعدی عبور می کنند. سیستم های CIP بايد دارای شدت جريان کافی 

برای شستشوی موثر و امکاناتی جهت گرم کردن محلول های پاک کننده باشند. 

قابلیت فالش کردن آب تصفیه شده:

يک ويژگی بالقوه ی سیستم که می تواند تعداد شستشوها را کم کند، فراهم آوردن امکاناتی جهت فالش 

کردن دوره ای آب تصفیه شده در سیستم می باشد. جريان ناگهانی آب تصفیه شده توسط بازگشت آب تصفیه 

شده يا آب تولید شده به سیستم در شدت زياد برای سست کردن و کندن اليه های رسوبی قبل از رسیدن آن ها 

به سطح ممبرين به کار برده می شود. اين قابلیت به طور خاص برای سیستم هايی که پساب را تصفیه می کنند 

کاربرد دارد. 
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تجهیزات اندازه گیری SDI و نقاط اتصال در سیستم:

يک راه تشخیصی مهم مخصوصا برای انتهای پیش تصفیه يک سیستم، داشتن و بهره بردن از ابزار اندازه 

گیری SDI می باشد. اين ابزار می توانند همانند ترسیم نمودار و روش جستجو در المان ها، می تواند محل 

مشکل بالقوه ممبرين را تعیین کند، و ابزار اندازه گیری SDI با داشتن رابط در سراسر سیستم پیش تصفیه 

می تواند به پیدا کردن سريع محل مشکل در آن کمک کند. 

 

آزمایشگاه آب در محل تاسیسات:

داشتن قابلیت برای انجام کارهای آزمايشگاهی در محل تاسیسات به معنی آسان شدن آنالیز آب و مانیتور 

شدن آن، مخصوصا برای برپايی و برقراری افزودن مواد شیمیايی به پیش تصفیه می باشد. 

واحد آزمایش برای یک المان:

داشتن يک واحد آزمايش برای يک المان در تاسیسات می تواند يک مزيت واقعی داشته باشد. المان های 

يا ناسالم بودن آن ها مشخص می شود. به عالوه می توان  ممبرين مشکوک، به سرعت آزمايش شده و سالم 

برساند مشخص  به کل سیستم آسیب  اين که  از  قبل  را  المان معیوب  استراتژی شستشو را آزمايش کرد و 

گرداند. 


