
  عبارات اصلی و تعاریف -3

مانند  بیشترچنین جهت کسب اطالعات  هم. شوند تعریف می ROهاي  در این فصل عبارات اصلی استفاده شده در ارتباط با سیستم
 . را ببینید 9، بخش  ROچگونگی تأثیر این متغیرها بر روي عملکرد یک سیستم 

  نرخ شدت جریان در سیستم اسمز معکوس 1-3

، به  RO 800  gpmرود که یک سیستم  انتظار می. شود بر مبناي نرخ شدت جریان تولید شده ، سنجیده می ROیک سیستم 
بینی شده در  هاي ورودي و دفع شده ، برابر با مقادیر پیش معموالً شدت جریان. آب تصفیه شده تولید نماید gpm 800ي  اندازه

  ). شوند این مقادیر معموالً با معلوم بودن نرخ شدت جریان آب تصفیه شده و درصد بازیافت محاسبه می( جزئیات طراحی نیستند 

با نرخ شدت جریان موجود  ROي آب تصفیه شده در سیستم  عی و طراحی شدهدر برخی موارد ، ممکن است نرخ شدت جریان واق
علت درجه حرارت پایین آب  دلیل وجود منابع نامرغوب آب ورودي یا به مواقع ، به بیشتردر . متفاوت باشد "پالك دستگاه"در 

  . شود از طریق محاسبات طراحی دوباره ارزیابی می ROخوراك ، سیستم 

  بازیافت 2-3

یا  "بازیابی"درصدي از حجم آب ورودي  دهد چه عبارتی است که توضیح می) شود نامیده می "تبدیل"که بعضی اوقات (یافت باز
سیستم هاي طراحی شده  بیشتردرصد است ، در  85تا  50تقریباً بین  ROمعموالً ، مقدار بازیافت در سیستم . تصفیه شده است

باشد  درصد متغیر می 15تا  10ممبرین با بافت مارپیچی از   مقدار بازیافت در مدول. ( شود درصد درنظر گرفته می75مقدار بازیافت 
 75جریان ورودي ،   100gpmازاي هر  درصد باشد یعنی به 75اگر مقدار بازیافت یک سیستم مساوي با ). را ببینید 4-3بخش  –

gpm   25آب تصفیه شده و  gpm گردد ي زیر محاسبه می قدار بازیافت از طریق معادلهم. جریان غلیظ شده تولید خواهد شد:  

  بازیافت٪) = شدت جریان آب تصفیه شده/شدت جریان آب خوراك(× 100)                       1-3(

اگر فرض شود که ممبرین . ، حجم جریان غلیظ شده مساوي با یک چهارم حجم جریان ورودي است ٪75در مقدار بازیافت برابر با 
رو ، غلظت جامدات  ازاین. گیرند ها در یک چهارم از حجم آب ورودي قرار می شده را در خود نگه دارد ، کل آن تمام جامدات حل

داشته  شده توسط ممبرین نگه که کل جامدات حل تا وقتی. (دي استداشته شده ، چهار برابر مقدار آن در جریان ورو و نگه  شده حل
 50در مقدار بازیافت برابر با . شود نامیده می "ضریب غلظت"این مقدار ). شود نشده باشند ، این مقدار فقط یک تقریب محسوب می

شود ،  شده دو برابر می مدات حلدر این حالت ، غلظت جا. درصد ، حجم جریان غلیظ شده مساوي با نصف جریان آب ورودي است
درك مفهوم غلظت . دهد عنوان تابعی از مقدار بازیافت نشان می ضریب غلظت را به 3-1جدول . است 2زیرا ضریب غلظت مساوي با 

جریان دفع شده نیز مهم است زیرا سطحی از ممبرین که با جریان غلیظ  شده در تماس است ، سطحی است که بر روي آن الي و 
  ). را ببینید 3- 7و  3- 6بخش (شود ب تشکیل میرسو

  



  عنوان تابعی از مقدار بازیافت ضریب غلظت به 3- 1جدول 

  )٪(مقدار بازیافت  ضریب غلظت
2  50  
3 ̴  66  
4  75  
5  80  
6  83  
8  87.5  

  

شدن  کمترشدن مقدار بازیابی باعث  بیشترهر چند ، . شود که مقدار آب دفع شده کاهش یابد شدن بازیابی ، باعث می بیشتر
در انتهاي جریان ورودي بر روي ممبرین ، . را ببینید 3-1مثال نشان داده شده در شکل .  گردد خلوص آب تصفیه شده نیز می
 درصد از کل جامدات 2باشد ، و  درصد می 0که مقدار بازیافت برابر با  است ، درصورتی  100ppmغلظت جریان ورودي مساوي با 

  2ppmمقدار صحیح نفوذ در این نقطه مساوي با تقریباً ). را ببینید 3-3بخش ( کنند  از ممبرین عبور می (TDS)حل شده 
در . شود ي نیز بازیابی میبیشتري عبور نماید ، آب بیشترو  بیشترهاي  که جریان آب ورودي از روي سطح ممبرین هنگامی. است

  ppm 200است ، بنابراین اکنون غلظت آب ورودي تقریباً برابر با  2ضریب غلظت مساوي با درصد ،  50مقدار بازیافت برابر با 
درصد ، ضریب غلظت  75در مقدار بازیافت برابر با . است ppm 4اکنون غلظت آب تصفیه شده در این نقطه مساوي با . باشد می

غلظت آب تصفیه شده در این . باشد می  ppm 400وي با است ، بنابراین اکنون غلظت جریان آب ورودي تقریباً مسا 4برابر با 
  . شود باعث کم شدن خلوص محصول می بیشتررو بازیابی  ازاین. خواهد بود  ppm 8نقطه برابر با 

طراح باید بین . باشد کند ؛ این مقدار مربوط به خاصیت ممبرین نمی ، مقدار بازیابی را براي سیستم انتخاب می ROطراح سیستم 
  . و در نتیجه کاهش مقدار آب غلیظ و خارج شده و نیز کاهش مقدار خلوص آب تصفیه شده توازن ایجاد کند بیشترابی بازی

  

  عنوان تابعی از مقدار بازیافت اي آب تصفیه شده به غلظت جریان آب نمک و جریان لحظه 3- 1شکل 

  

، تنظیم  ROن نصب شده بر روي مسیر جریان غلیظ شده در با استفاده از شیر کنترل جریا ROعمالً ، مقدار بازیافت در سیستم 
شود ، در نتیجه نیروي وارده به آب  بسته شدن این شیر باعث زیادتر شدن فشار عملیاتی می). را ببینید  2- 6شکل ( شود  می



ده و در نتیجه ش بیشترباشد ،  محلول غلیظ شده می/موجود در ممبرین ، در جهت بخشی از ممبرین که مربوط به آب خوراك
  .  گردد مقدار بازیافت زیادتر می

تواند  زیاد کردن مقدار بازیافت طراحی شده ، می. شود توسط طراح ، ثابت در نظر گرفته می RO مقدار بازیافت در یک سیستم 
به آب نمک گرفتگی و رسوب گرفتگی ممبرین شود ، زیرا براي شستشوي ممبرین در قسمتی که مربوط  تر شدن الي باعث سریع

گذاري و الي گرفتگی بر  کم کردن مقدار بازیافت طراحی شده نیز مخالف با روند تراکم رسوب. است ، آب کمی وجود خواهد داشت
  . زیادتر شود ROشود که حجم پساب در سیستم  روي ممبرین نخواهد بود ، اما باعث می

  مقدار دفع 3-3

 ٪98براي مثال ، مقدار . دارد می  ممبرین چند درصد از ذرات ورودي را در خود نگهکند یک  مقدار دفع عبارتی است که بیان می
درصد از سیلیکاي ورودي  2که  دارد و یا این درصد از سیلیکاي ورودي را در خود نگه می 98که ممبرین  دفع براي سیلیکا یعنی این

  ). نامند می "عبور نمک"این مقدار را (شده شوند  قادر خواهند بود از میان ممبرین عبور کنند و وارد جریان آب تصفیه

  :شود  ي زیر محاسبه می ي مشخص با استفاده از معادله مقدار دفع یک ذره

)2-3                                   ([(Cf – CP)/ Cf] × 100  =٪ مقدار دفع  

  :که 

Cf  =غلظت یک جزء خاص در جریان ورودي  

CP  =ب تصفیه شدهغلظت یک جزء خاص در آ  

اي  جاي استفاده از غلظت لحظه ي دقیق ، براي تخمین غلظت خوراك و غلظت آب نمک به توجه کنید که براي انجام محاسبه
  .خوراك ، باید از غلظت متوسط خوراك استفاده شود

  :باشد  ضرورتاً مقدار عبور نمک ، بر خالف مقدار دفع می

  مقدار عبور نمک ٪=  100 –مقدار دفع  ٪ )                                 3-3(

)4-3                                     ((CP – Cf) × 100  =٪ مقدار عبور نمک  

فهرستی از قابلیت عمومی  3-2جدول . باشد مقدار دفع مربوط به خاصیت یک جزء مشخص در آب خوراك و غشاي مورد نظر می
توجه کنید که ظرفیت یونی . دهد آمید هستند ، نشان می که از جنس کامپوزیت پلی ROغشاءهاي معمولی  بیشتردفع را براي 

 بیشترهاي چند ظرفیتی معموالً  مقدار دفع یون. کند بازي می ROمربوط به هر ترکیب نقش مهمی در مقدار دفع آن توسط غشاء 
  . هاي چند ظرفیتی است از یون



  :نی به خواص زیر نیز بستگی داردي خاص ، عالوه بر ظرفیت یو مقدار دفع یک ذره
 براي مثال ، اسیدهاي ضعیف در .  بیشتر، مقدار دفع  بیشترطورکلی ، مقدار تفکیک  به: ي تفکیک  درجهpH  باالتر بهتر

 .شوند دفع می

  براي مثال ، مقدار دفع کلسیم در حاشیه بهتر از .  بیشتر، مقدار دفع  بیشترطورکلی ، وزن مولکولی  به: وزن مولکولی
 . باشد مقدار دفع منیزیم می

  شوند براي مثال ، مواد آلی بهتر از آب دفع می.  کمتر، مقدار دفع  بیشترطورکلی ، قطبیت  به: قطبیت. 

 براي مثال ، کلراید .  یشترب، مقدار دفع  بیشتري هیدروتاسیون  طورکلی ، درجه به) : دار شدن آب( ي هیدروتاسیون  درجه
 . شود بهتر از نیترات دفع می

 براي مثال ، ایزوپروپانول بهتر از .  بیشترهاي مولکولی زیادتر ، مقدار دفع  طورکلی ، شاخه به: هاي مولکولی  مقدار شاخه
 . شود نرمال پروپانول دفع می

جریان آب تصفیه شده و جریان ورودي و آب نمک یکسان درصد است ، یعنی غلظت گازها در  0مقدار دفع در گازها برابر با 
تصفیه مورد  در سیستم پیش ROشوند عبارتند از کلر که براي ضدعفونی کردن آب ورودي به  گازهایی که دفع نمی. باشد می

  . اکسید کربن  و دي) را ببینید 8-2بخش (گیرد  استفاده قرار می

  آمید در درجه حرارت اتاق هاي کامپوزیت پلی ممبرین بیشترهاي عمومی مقدار دفع براي  ظرفیت 3- 2جدول 
  انواع ذرات  )٪(مقدار دفع 

  سدیم  98-92
  کلسیم  99-93+

  منیریم  98-93
  پتاسیم  96-92
  آهن  98-96
  منگنز  98-96
  آلومینیوم  98-96
  آمونیوم٭  90-80
  مس  99-96
  نیکل  99-96
  روي  98-96
  نقره  96-93
  جیوه  97-94
  سختی  99-93
  کلر  98-92
  کربنات بی  99-96

  سولفات  99-96+
  فلوراید  95-92
  سیلیکات  95-92
  فسفات  98-96
  برومید  95-90
  بورات  50-30
  کرومات  95-85

  سیانید  99-90+



  .شود دفع نمی ROصورت گاز وجود دارد که توسط غشاء  ، آمونیاك به  pHباالي این .  pH  7.8زیر ٭

چون . اکسید کربن در آب خوراك وجود خواهد داشت نزدیک به خنثی ، مقداري دي pHدر  ROبرداري از سیستم  در بهره
هاي آب تصفیه شده و آب نمک نیز حاوي دي اکسید کربن خواهند  شوند ، جریان دفع نمی ROهاي  ي ممبرین وسیله گازها به

مین یا الکترویونیزاسیون فرستاده شود ، کربن دي اکسید بر روي به مبدل یونی د ROاگر آب تصفیه شده پس از . بود
در این شرایط ، در برخی مواقع سود . خوبی حذف شوند ها نتوانند به که سایر آنیون چنان گیرد آن هاي آنیونی قرار می رزین

کربنات  سید کربن به بیو تبدیل دي اک pH این کار باعث افزایش . شود افزوده می ROبه آب ورودي به  (NaOH)سوزآور 
افزودن سودسوزآور . شود اي قابل دفع تبدیل می شد ، به ماده دفع نمی ROاي که توسط ممبرین  با این روش ماده. گردد می

گیري ،  بدون انجام سختی. گردد با استفاده از سدیم توصیه می) کلسیم ، منیزیم ، باریوم ، و استرنسیوم ( پس از حذف سختی 
رسد و بر روي ممبرین رسوب  حالت اشباع می باالتر ، پس از افزودن سودسوزآور به pHدر آب خوراك در  سختی موجود

را  5-3بخش ( کنند  اي ، سودسوزآور را در بین مراحل اضافه می دو مرحله ROهاي  در برخی مواقع ، در سیستم. کند می
ي دوم نسبتاً عاري از دي  که جریان خروجی از مرحله شود ، حال آن ، سختی حذف می ROي  در اولین مرحله). ببینید 

  . باشد اکسید کربن می

  شدت نفوذ 4-3
، سیال آب بوده و  ROدر سیستم . کند شدت نفوذ عبارت است از نرخ شدت جریان حجمی یک سیال که از سطح معینی عبور می

هاي آب در فوت مربع از سطح ممبرین در یک  د گالن، شدت نفوذ عبارت است از تعدا ROدر زبان . باشد سطح ، همان ممبرین می
ي خالص ناشی از فشار اعمال شده بر روي آب  متناسب با نیروي محرکه ROشدت نفوذ آب از میان یک غشاي .  (gpd)روز ، 

  ) : را ببینید 4- 1هاي انتقالی ، بخش  جهت توضیح در مورد مدول( باشد  می

)5-3                          (                 J = K ( ΔP – ΔΠ )  

  :که 

J  = شدت نفوذ آب  

K  =  ي فعال در ممبرین  ضخامت الیه/ مقدار قابلیت نفوذ = ضریب انتقال آب  

ΔP  = اختالف فشار در سرتاسر ممبرین  

ΔΠ  = اختالف فشار اسمزي در سرتاسر ممبرین  

طور مستقیم با درجه  باشد ؛ به توجه داشته باشید که ضریب انتقال آب براي هر ممبرین منحصر به فرد بوده و مقدار ثابتی نمی
  . شود نیز عوض می pHآمیدي جدیدتر با مقدار  هاي پلی این ضریب در برخی از ممبرین. کند حرارت تغییر می



طورکلی ، شدت نفوذ در یک  به. باشد د ؛ این مقدار جزو خواص ممبرین نمیکن ، نرخ شدت نفوذ را انتخاب می ROطراح سیستم 
  . طراحی شده ، تابع کیفیت آب ورودي است ROسیستم 

تر آب ورودي موجب کاهش شدت نفوذ  پس ، کیفیت پایین. شود گذاري در ممبرین می باعث تسریع رسوب بیشترزیرا شدت نفوذ 
که ( دهد  عنوان تابعی از منبع آب ورودي نشان می شدت نفوذهاي توصیه شده را به 3-3جدول . گردد می ROعملیاتی در سیستم 

شود تمایل  ، که توسط آن می (SDI)و شاخص تراکم لجن ) طور غیر مستقیم ، کیفیت آب را ارزیابی نمود توان به از این روش می
طور  شود که به ر موارد مشکوك ، معموالً توصیه مید). را ببینید  3- 9بخش ( گذاري بر روي ممبرین را سنجید  آب به رسوب

  . استفاده شود gfd  14قراردادي از شدت نفوذ مساوي با 

  عنوان تابعی از منبع آب ورودي شدت نفوذ توصیه شده به 3- 3جدول 

  منبع آب خوراك SDI  ٭ gfdشدت نفوذ توصیه شده ، 
  ROآب تصفیه شده توسط  1>  21-25
  آب چاه  3>  14-16
  منبع سطحی  3>  12-14
  منبع سطحی  5>  10-12

10-14  <3  
ي  با پیش تصفیه –فاضالب ثانویه شهري 

  ٭٭میکروفیلتراسیون 

8-12  <5  
ي  با پیش تصفیه –فاضالب ثانویه شهري 

  متعارف
  شور هاي ممبرین جهت آب لب اینچ ، مدول 8براي قطر  ٭

  میکرون 0.5از  کمتري منافذ میکروفیلتراسیون  اندازه ٭٭

  

شدت نفوذ ویژه با . شود ي عملکرد یک نوع از ممبرین با انواع دیگر ، از شدت نفوذ ویژه استفاده می در برخی مواقع جهت مقایسه
  :شود تقسیم کردن شدت نفوذ کلی در سیستم بر نیروي فشاري اعمال شده ، تخمین زده می

  شدت نفوذ ویژه= شدت نفوذ / ه فشار اعمال شد)                           3- 6(

و نیروي فشاري اعمال  بیشتري  ، الزم است که شدت نفوذ ویژه ROبرداري از سیستم  ها ، جهت بهره ي بین ممبرین در مقایسه
  . عنوان قابلیت نفوذ ممبرین تعریف نمود توان شدت نفوذ ویژه را  به چنین می هم. باشد کمترشده 

  

  



  قطبش غلظتی 5-3

شبیه به شدت جریان آبی  ROتوان بیان نمود که شدت جریان آب عبور کننده از یک ممبرین  ترین عبارات می با استفاده از ساده
ي  که جریان در الیه شکل هدایتی است ، درصورتی ي  محلول به جریان در توده.  3- 2کند ، شکل  است که از یک لوله عبور می

  . ي مرزي ، جریان هدایتی وجود ندارد در الیه. باشد بر جریان هدایتی در حجم محلول می صورت نفوذي بوده و عمود مرزي به

  

  ي جریان سیال در یک لوله وسیله ي مرزي هیدرولیکی ایجاد شده به الیه 3- 2شکل 

  

  

  .باشد غلظت در سطح ممبرین می Csغلظت در حجم سیال و  Cbقطبش غلظتی ، که  3- 3شکل 

  



  . شود ي مرزي می تر شدن الیه آب درون لوله ، باعث ضخیم تر بودن سرعت پایین

ي مرزي در جریان درون لوله  ي مرزي همانند الیه در این حالت الیه. اکنون جریان موازي با سطح یک ممبرین را درنظر بگیرید
د ، جریان ورودي به هرحال ، در یک سیستم غشائی ، چون در خارج از ممبرین ، شدت جریان خالصی وجود دار به. باشد می

تر از جریان  چون جریان نفوذي آهسته. صورت نفوذي است شکل هدایتی است ، اما فقط جریان خروجی از ممبرین به ممبرین به
بنابراین ، . ي مرزي جمع شوند اند ، تمایل دارند که بر روي سطح و در الیه هدایتی است ، مواد محلول که توسط ممبرین دفع شده

این پدیده . نامند می "قطبش غلظتی "ي مرزي را  این الیه. باشد ي محلول می از توده بیشترحل شده در سطح ممبرین غلظت مواد 
  . نشان داده شده است 3- 3در شکل 

ي مهم کاهش  این پدیده توان عملیاتی ممبرین را با سه شیوه. دارد ROقطبش غلظتی تأثیر منفی بر روي عملکرد یک غشاي 
در روش دوم ، . کند عنوان یک مقاومت هیدرولیکی در برابر جاري شدن آب در میان ممبرین عمل می در روش اول ، به. دهد می

حرکه جهت عبور آب از میان طور مؤثري نیروي م ي مرزي شده ، و به شده باعث افزایش فشار اسمزي در الیه تجمع مواد حل
ي محلول ، سبب  در روش سوم ، زیادتر بودن غلظت مواد حل شده بر روي سطح ممبرین نسبت به توده. کند ممبرین را کم می

مواد  ROزیرا یک غشاي . شود ي آن توسط غلظت آب خوراك می بینی شده زیادتر شدن عبور مواد حل شده نسبت به مقدار پیش
اگر غلظت یک ذره در سطح ممبرین زیادتر باشد ، مانند حالت . کند دفع می "بیند می"س غلظت نمکی که حل شده را براسا

از مقدار مورد انتظار بر مبناي غلظت آن ماده در درون  بیشتردرون آب تصفیه شده  ي محلول به قطبش غلظتی ، مقدار عبور ماده
عبور / هرحال ، مقدار دفع  به. کند شود تغییر نمی ممبرین نمایش داده میمقدار دفع و عبور نمک واقعی که توسط . باشد توده می

که غلظت آن  باشد ، درصورتی  ppm 10ي سیال مساوي با  براي مثال ، فرض کنید که غلظت سیلیکا در توده. قابل مشاهده است
ي سیال ،  د که برمبناي غلظت در تودهرو باشد ، انتظار می ٪98اگر مقدار دفع . است  ppm 11.5بر روي سطح غشاء برابر با 

، بنابراین مقدار واقعی  "بیند می"را   ppm 11.5هرحال ، ممبرین  به. باشد  ppm 0.20غلظت سیلیکا در آب تصفیه شده برابر با 
مقدار دفع مشاهده شده مساوي با . است ٪98مقدار واقعی دفع فقط . است  ppm 0.23، یا   ppm 11.5از  ٪2عبور نمک 

  .)را ببینید 1ي قطبش غلظتی ، مرجع  تر درباره براي اطالعات کامل. ( باشد می 97.7٪

  عدد بتا 3- 6

نامیده می شود ، عبارت است از نسبت غلظت یک جزء در سطح غشاء به  "ضریب قطبش غلظتی"عدد بتا ، که در برخی مواقع 
  . باشد یین مقدار قطبش غلظتی میبنابراین ، عدد بتا روشی براي تع. غلظت همان جزء در حجم محلول

از طرف دیگر ، چون عدد بتا . باشد می بیشترگرفتگی بر روي غشاء  تر باشد ، احتمال الي گرفتگی یا رسوب  هرقدر عدد بتا بزرگ
معنی زیادتر بودن غلظت نسبی در سطح  تر به سنجد ، عدد بتاي بزرگ نسبت غلظت در سطح را به غلظت در حجم محلول می

ین مقدار کمتربراي ایجاد . ي کافی زیاد باشد ، ممکن است حالت اشباع رخ دهد و رسوب تولید گردد اندازه اگر غلظت به. اشدب می
  . )را ببینید 9-6بخش . (باشد می 1.2تا  1رسوب ، حداکثر مقدار قابل قبول براي عدد بتا معموالً بین 



که عدد بتا تابعی از  مخصوصاً این. راي طراحی سیستم بوده و باید انتخاب شودباشد ؛ بلکه ابزاري ب عدد بتا ، جزو خواص غشاء نمی
اگر آب از جریان ورودي خیلی سریع حذف . شود زدایی می چگونگی شتاب جریان ورودي است که از میان ممبرین عبور کرده و آب

شده نیز بر  ده و حجم نسبتاً زیادي از جامدات حلداخل ممبرین نفوذ کر یابد ، چون حجم زیادي از آب به شود ، عدد بتا افزایش می
شود زیرا جریان صرفاً نفوذي بعد از سطح ممبرین  شدن قطبش غلظتی باعث ایجاد مشکل می بیشتر. شود روي ممبرین جمع می

 . را ببینید 9-6ي عدد بتا و نسبت آن با شدت نفوذ آب و مقدار عبور نمک ، بخش  درباره بیشترجهت اطالعات . افتد اتفاق می

  گرفتگی الي 3- 7

ها بر روي سطح ممبرین ، معموالً ممبرین در طرف مربوط به  شدن جامدات معلق ، مواد آلی ، یا میکروب نشین در اثر ته
  :ي الي عبارتند از  تولیدکننده ذرات. شود گرفتگی می جریان غلیظ شده ، دچار الي/خوراك

 از حالت اشباع در حضور آلومینیوم یا آهن  کمترتواند با غلظتی  سیلیکا می. هاي آلومین و آهن کلوئیدها ، مانند سیلیکات
 . رسوب کند

 کنند ها غذا تهیه می مواد آلی ، که براي میکروب . 

 ها  میکروب 

 شود ناپذیري جذب سطح پلیمري ممبرین می طور برگشت رنگ ، که به . 

 طور عادي بسیار زیاد وجود  کند ؛ آلومینیوم حاصل از آلوم ، که به ها رسوب می فلزات ، مانند آهن و منگنز که اکسید آن
باعث آزاد شدن عنصر دارد ، مخصوصاً در منابع سطحی و شهري ؛ و سولفید هیدروژن ، که با انجام عمل اکسیداسیون 

 . اي بسیار چسبنده جدا کردن آن از ممبرین غیرممکن یا خیلی سخت است شود ، ماده گوگرد می

  . کند ارائه می ROگرفتگی در غشاءهاي  فهرستی از رهنمودهاي مربوط به کیفیت آب را براي حداقل شدن الي 3- 4جدول 

  ROگرفتگی در غشاءهاي  راي حداقل شدن اليفهرستی از رهنمودهاي مربوط به کیفیت آب ب 3- 4جدول 

  انواع  مقیاس  مقدار
<1 NTU  جامدات معلق  کدورت  

<5  SDI  کلوئیدها  
  ها میکروب  شیب کاهشی ٭   CFU/ml 1000>٭٭

<3 ppm  غلظتTOC  مواد آلی  
<3 APHA  رنگ  واحد رنگ  

<0.05 ppm  فلزات: آلومینیوم ، منگنز ، آهن   غلظت  
<0.1 ppm  هیدروژن سولفید  غلظت  

  

  .مراجعه کنید 7- 3هاي دیگر به بخش  ي روش براي مشاهده ٭

 ROدر جریان دفع شده از  ٭٭



 

کنند ،  که قطبش غلظتی را زیاد می گرفتگی با افزایش شدت نفوذ در ممبرین و کاهش سرعت جریان متقاطع ، دو حالتی الي
شود که  ي از میان غشاء عبور کرده و از جامداتی جدا میتربیشکه ، آب با سرعت  یعنی این بیشترشدت نفوذ . شود تشدید می

ي مرزي کافی باشد ، این  اگر زمان اقامت در الیه. اند ي مرزي مربوط به قطبش غلظتی جمع شده ي در الیهبیشتراکنون با سرعت 
مرزي  روي ضخامت الیه سرعت جریان متقاطع بر. کنند صورت دائمی بر روي سطح ممبرین رسوب می جامدات در برخی مواقع به

تر ، مقدار تجمع جامدات  ي مرزي ضخیم در الیه. شود تر می مرزي ضخیم باشد ، الیه کمترهرچه سرعت جریان متقاطع . مؤثر است
توان پتانسیل  از این  طریق می. کنند ي را در الیه سپري میبیشتردلیل افزایش ضخامت ، جامدات زمان  شود و به می بیشتردر الیه 

  .  گرفتگی شدت یافته را تنظیم نمود يال

بودن فشار عملیاتی نسبت به حالت  بیشتر: دهد  ي اصلی را در رابطه با میزان عملکرد از خود نشان می یک ممبرین خراب دو مسأله
که  نانچ هم. شدن افت فشار نسبت به حالت عادي بیشترو ) براي جبران کم شدن شدت نفوذ در ممبرین در فشار ثابت ( عادي 

 3-4شکل (کنند  ي اضافی و مانع جهت انتقال از میان ممبرین را ایجاد می  شوند ، یک الیه رسوبات بر روي سطح ممبرین جمع می
در اثر افزایش مقاومت در برابر . تر ، نیاز دارد تري ، یا فشار عملیاتی بزرگ ي بزرگ این مانع اضافی به نیروي محرکه). را ببینید

بخش (افت فشار یعنی فشار محوري در مدول ممبرین . شود می بیشتري از رسوبات ، افت فشار  علت وجود الیه ، به جریان متقاطع
قدري زیاد شود که  تواند به ي کافی باال باشد ، فشار محوري در مدول ممبرین می اندازه اگر افت فشار به). را ببینید 11- 3- 3-1

هایی بر  عنوان ترك تواند به این شکسته شدن می). را ببینید 11-6و  11-5هاي  شکل( باعث شکسته شدن ممبرین و مدول گردد 
  ).Bو  3.5Aترتیب شکل  به( ها و فضاهاي جداکننده ظاهر شود  هاي بسیار ریز درممبرین  روي پوشش خارجی مدول و یا ترك

  

کند که براي اعمال نیرو  ي رسوبی بر روي سطح ممبرین ، یک مانع اضافی در برابر انتقال آب تصفیه شده ایجاد می الیه 3- 4شکل 
  .باشد ي رسوبی به فشار زیادتري نیاز می ت انجام نفوذ از میان الیهجه

  



علت زیاد شدن  به (b)ها و فضاهاي جداکننده  هاي بسیار ریز در ممبرین و ترك (a)ترك بر روي پوشش خارجی مدول  3- 5شکل 
  افت فشار

  

دهد ، اگرچه در برخی مواقع ، بار الکتریکی ذرات  گرفتگی یک ممبرین رویدادي است که در ابتداي فیلتراسیون فیزیکی رخ می الي
آمیدي  هاي کاتیونی براي غشاي پلی که منعقدکننده مانند حالتی(تعیین نماید ROگرفتگی را در یک غشاي  تواند قابلیت الي می

RO هاي غشایی جلویی در یک سیستم  معموالً مدول). را ببینید 8-1-1- 1بخش  –شوند  میکار برده  با بارمنفی بهRO  ،بیشتر 
ي تحت فشار است که آب خوراك در ابتدا با  ، مدول انتهایی در یک لوله "جلویی"مدول غشایی ( گرفتگی قرار دارند  در معرض الي

توانند در هرکجا از  ها می میکروب. شود یک استثناء محسوب می گرفتگی میکروبی در این مورد ، الي). کند آن تماس پیدا می
توانند تقسیم شوند و خودشان را در  اي می هاي ماهواره کلونی. سیستم غشایی که شرایط رشد فراهم باشد ، کلونی ایجاد کنند

گرفتگی فراهم شود ،  براي اليچه شرایط مناسب ، حتی براي مدت زمان کوتاهی ،  توجه کنید که چنان. تر کنند سیستم پراکنده
  . مدت و حتی دائمی  اتفاق بیافتد تواند الي گرفتگی طوالنی براي یک غشاء می

  رسوب گذاري 8-3
فهرستی از  3- 5جدول . شوند گرفتگی می دچار رسوب ROهاي  هاي اشباع بر روي سطح غشاء ، ممبرین در اثر رسوب نمک

ي  این جدول دربرگیرنده. دهد را ارائه می ROگرفتگی در غشاءهاي  رهنمودهاي مربوط به کیفیت آب براي حداقل شدن رسوب
  :انواع زیر است 



 ، رسوبات کلسیم ، از قبیل کربنات ، سولفات ، فلوراید ، و فسفات 

 ر جریان دفع شده از پذیر ، که د سیلیکاي واکنشRO حرارت و  شود و تابعی از درجه گیري می اندازهpH باشد ، و  می 

  رسوبات سولفاتی فلزات نادر ، مانند باریوم و استرنسیوم . 

گرفتگی افزایش  که الي شود ، به همان طریقی  گرفتگی با افزایش شدت نفوذ و کاهش سرعت جریان متقاطع تشدید می رسوب
اگر غلظت مواد . کند ي مرزي قطبش غلظتی وارد می به الیه بیشترتري را با سرعت  ي زیاد شده نفوذ باالتر ، مواد حل شدت. یابد می
باشد ،  کمترهرقدر سرعت جریان متقاطع . کنند ي مرزي به حالت اشباع برسد ، این مواد بر روي غشاء رسوب می شده در الیه حل
ي مرزي زیاد کرده و احتمال رسیدن به حالت اشباع و  ر زمان اقامت مواد محلول را در الیهاین ام. شود تر می ي مرزي ضخیم الیه

  .دهد تشکیل رسوب را افزایش می

  

  ROگرفتگی در غشاءهاي  رهنمودهاي مربوط به کیفیت آب براي حداقل شدن رسوب 3- 5جدول 

  انواع  مقیاس  مقدار
  )محلول(سیلیکا  ppm  200٭

<0.05  ppm    ، استرنسیومباریوم  
  کلسیم  LSI   0>٭٭

  

  ROموجود در جریان دفع شده از  ٭

  برسد 2.0-2.5تواند تا   اسکالنت مناسب می با آنتی ٭٭

بودن فشار عملیاتی نسبت  بیشتر: دهد  ي اصلی را در رابطه با میزان عملکرد از خود نشان می گرفته سه مسأله یک ممبرین رسوب
شدن مقدار دفع  کمترشدن افت فشار ، و  بیشتر، ) براي جبران کم شدن شدت نفوذ در ممبرین در فشار ثابت ( به حالت عادي 

ي اضافی و مانع جهت   شوند ، یک الیه که رسوبات بر روي سطح ممبرین جمع می چنان هم. شده بینی نمک نسبت به مقدار پیش
ي را براي بیشتري  چه بخواهیم مقدار بازدهی ثابت باقی بماند ، باید نیروي محرکه چنان. کنند یان ممبرین را ایجاد میانتقال از م

دفع . شود می بیشتري رسوب در برابر جریان متقاطع ، افت فشار  علت مقاومت الیه به. راندن آب به درون این مانع اعمال نماییم
از مقدار آن در حجم محلول  بیشتراست ، زیرا غلظت مواد معدنی رسوب شده در سطح غشاء تابعی از قطبش غلظتی  کمترنمک 

ي  باشد ، اما مقدار حقیقی ماده و اگرچه مقدار اصلی دفع در غشاء ثابت می "بیند می"ب را بیشتربنابراین ، ممبرین غلظت . باشد می
شده را از میان یک  ي حل را ببینید که شدت نفوذ یک ماده 4-2ي  معادله( تر است  کند بزرگ شده که از میان غشاء عبور می حل

). کند  بینی می ي مرزي و جریان آب تصفیه شده ، پیش شده بین الیه ي حل عنوان تابعی از اختالف غلظت ماده ، به ROغشاء 
  . باشد می کمترهرحال ، مقدار دفع ظاهري و خلوص محصول  به



 ROتر است که رسوب در مراحل نهایی یک سیستم  همین دلیل محتمل با غلظت است ، بهاي مرتبط  گذاري پدیده چون رسوب
براي تعیین قابلیت تشکیل رسوب براي یک نمک ، تولید یون در نمک مورد نظر . باشد می بیشترها  یافت گردد زیرا غلظت نمک

  . شود ع شده مقایسه میبا مقدار حاللیت آن در شرایط مربوط به جریان دف) موجود در جریان دفع شده(

  :کند  تولید یون در هر درجه از حالت اشباع را تعریف می 3-7ي  معادله

                                       IP = [کاتیون]a[آنیون]b )7-3                                                 (  

  :که 

IP  =تولید یون  

  غلظت کاتیون=  ]کاتیون[

  غلظت آنیون=  ]آنیون[

  :ها  باال نویس

a  = مقدار کاتیون موجود در نمک  

b  = مقدار آنیون موجود در نمک  

   :کند  حاللیت محصول در حالت اشباع را تعریف می 3-8ي  معادله

                                       KSP = [کاتیون]a[آنیون]b )8-3                                        (         

  : که 

KSP  = حاللیت محصول  

  غلظت کاتیون=  ]کاتیون[

  غلظت آنیون=  ]آنیون[

  :ها  باال نویس

a  = مقدار کاتیون موجود در نمک  

b  =مقدار آنیون موجود در نمک  



دهی  در مورد رسوبات سولفاتی ، رسوب. شود از حاللیت محصول باشد ، رسوب ایجاد می بیشترکه تولید یون  طورکلی ، وقتی به
  . درصد حاللیت محصول باشد 80تر از  افتد که تولید یون بزرگ وقتی اتفاق می

معموالً از شاخص . شود دهی استفاده می هاي رسوب ، از شاخص ROدهی یک نمک بر روي غشاي  براي کمک در تعیین رسوب
بخش ( شود  دهی کربنات کلسیم استفاده می بینی رسوب براي پیش Stiff-Davisو شاخص اشباع  Langelier (LSI)ع اشبا
گذاري را براي دیگر  هاي رسوب شوند ، شاخص هاي طراحی که توسط سازندگان ممبرین ایجاد می معموالً برنامه). را ببینید  10-3

که تولید یون مساوي با  ها وقتی نمک بیشتردر ). را ببینید 10بخش (کنند  ش میعنوان درصدي از حالت اشباع گزار رسوبات به
درصد 80که تولید یون مساوي با  در مورد رسوبات سولفاتی ، وقتی. شود درصد می100گذاري  ثابت حاللیت باشد ، شاخص رسوب

باشد ، باید آب خوراك را  بیشتررصد یا د 100که شاخص اشباع  وقتی. شود درصد می100از ثابت حاللیت باشد ، شاخص اشباع 
  . ها استفاده نمود اسکالنت گیري کرد یا از آنتی سختی

  

  شاخص تراکم گل و الي 9-3

توسط جامدات  ROگیري قابلیت ایجاد گل و الي آب ورودي بر روي غشاء  آزمونی براي اندازه (SDI)الي  و   شاخص تراکم گل
 0.45گیري زمان جاري شدن آب ورودي از میان یک الیه فیلتر  ن عبارت است از اندازهاین آزمو. باشد معلق و کلوئیدها می

  . میکرونی

که ممکن  تا جایی 3- 6دستگاه نشان داده شده در شکل . دهد را نشان می SDIمواد اساسی الزم جهت انجام آزمون  3-6شکل 
  ).قرار بگیرد ROفیلترهاي کارتریج و  در صورت امکان ، بهتر است بین(نزدیک باشد  ROاست باید به ورودي 

  

  الي و تجهیزات اضافی و   لوازم مربوط به آزمون شاخص تراکم گل 3- 6شکل 

  



از مقدار کمی آب بطري براي . ي شفاف قرار گیرد میکرونی داخل محفظه 0.45باید یک الیه فیلتر  SDIبراي انجام مراحل آزمون 
هاي هوا نشان دهد یا  ي فیلتر عالئمی از وجود حباب اگر الیه.     (شود ي فیلتر و استقرار کامل آن استفاده می مرطوب کردن الیه

درستی قرار  ي فیلتر قرار گیرد ، فیلتر به ش رسوبی نامنظمی بر روي الیهي فیلتر ، پوش دلیل کنده شدن رسوب از روي محفظه به
سپس زمان . شود تنظیم می  psi 30شیر جدا کننده باز شده و رگالتور فشار بر روي ). شود نامعتبر می SDIگیرد و آزمون  نمی

پس از جمع شدن این . گردد ست ، ثبت میمیکرونی عبور کرده ا 0.45ي فیلتر  از آبی که از الیه ml 500الزم براي جمع شدن 
در صورت نیاز ، باید فشار را . دقیقه از میان فیلتر عبور کند 15مدت  طور پیوسته به شود که به حجم از آب ، به آب اجازه داده می

. شود ت میآب دیگر ثب  500mlدقیقه ، زمان الزم براي جمع شدن  15پس از اتمام . ثابت بماند psi 30تنظیم کرد تا روي 
بدون  SDIتوجه داشته باشید که ( محاسبه گردد  SDIگیرند تا مقدار  قرار می 3- 9ي  سپس هر دو زمان ثبت شده در معادله

  ) :واحد است 

)9-3                                     ( × 100 SDIn = 
ଵି


  

  : که 

n  = ، دقیقه 15زمان اجراي کل  

to  =500آوري  زمان جمع ml  از آب ورودي در زمان صفر ، بر حسب ثانیه  

tn  =500آوري  زمان جمع ml  از آب ورودي در زمانn (15 min) بر حسب ثانیه ،  

  

را  در طی انجام آزمون افت کند ، باید آن  که در باال ذکر گردید ، اگر فشار طوري همان. انجام شود   30psiاین آزمون باید در فشار 
  . برگردد  psi 30تنظیم کرد تا به 

مدت زمان  SDIمراجع مربوط به  بیشترهرحال ،  به. دقیقه است 10و  SDI 5چنین توجه کنید که مدت زمان انجام آزمون  هم( 
  .)اند ، مگر اینکه غیر از آن اعالم شده باشد ردهدقیقه را ذکر ک 15

آب  ml 500آوري  محاسبه شود وقتی است که زمان آخرین جمع 3-9ي  تواند با استفاده از معادله که می SDI15ین مقدار بیشتر
 ،tn در این حالت حداکثر مقدار . نهایت باشد ، بیSDI15  باشد می 6.7یا  100×(1/15)مساوي با .  

ي آب خوراك انجام شود ؛ انتقال نمونه به آزمایشگاه براي انجام آزمایش توصیه  طور درخط با استفاده از نمونه باید به SDIآزمون 
ترجیح داده  بیشتر. شوند نشین شده در ظرف انتقال یا چسبیده به آن باعث نامعتبر شدن آزمون می شود ، چون جامدات ته نمی
. نزدیک باشد ، یعنی بعد از فیلتر کارتریج ROي تا جایی که امکان دارد به جریان ورودي به ال و   شود که شاخص تراکم گل می

آب باید . باشد چه میسر نباشد که این آزمون بعد از فیلتر کارتریج انجام شود ، بهترین مکان بعدي ، قبل از فیلتر کارتریج می چنان
. جریان داشته باشد SDIاعت و ترجیحاً یک شب قبل از انجام آزمون مدت یک س گیري حداقل به از طریق دریچه یا شیر نمونه



ي آب خوراك عاري از مواد جامدي شود که ممکن است با گذشت زمان در دریچه یا شیر  انجام این کار ضروري است تا نمونه
  . گیري جمع شده باشند نمونه

هاي نیمه  ، دستگاه 3- 6دستگاه دستی نشان داده شده در شکل بر  باشد ، عالوه واقعاً خودکار نمی SDIاگرچه هیچ دستگاه سنجش 
را انجام  SDIآوري آب از فیلتر  ، شامل زمان سنجی و جمع SDIاین واحدهاي نیمه خودکار آزمون . خودکاري نیز وجود دارند

اشته باشید که پس از هر بار توجه د. باشد و ثبت نتایج آزمایش ، دخالت انسان الزم می SDIي فیلتر  براي تعویض الیه. دهند می
در مسیر وجود دارند که  "کوري"شدت شست ، چون نقاط  ها را با آب داراي کیفیت باال به هاي خودکار ، باید آن استفاده از دستگاه

این اگر شستشوي سریع انجام نشود ، . گرفتگی کنند ها جمع شده و لوله را دچار الي توانند در آن ها می ها و باکتري آلودگی
  . گذارند تأثیر می SDIهاي  ها متعاقباً بر روي آزمون آالینده

SDI مقدار . باشد گرفتگی یک غشاء توسط جامدات معلق می جهت الي کمترمعادل با قابلیت  کمترSDI15  باشد  کمتر 5باید از
باشد ، ممکن است که آب بتواند بر  نیز 5از  کمتر SDIهرحال ، حتی اگر  به. شان را ضمانت کنند تا سازندگان ممبرین ، محصول

  . گرفتگی به سطح قابل قبولی برسد باشد تا قابلیت الي 3از  کمتر SDI15عمالً باید مقدار . روي ممبرین الي ایجاد کند

. نیز باالتر خواهد بود SDIطور کلی ، در کدورت باالتر ،  به. و کدورت ارتباط اندکی با هم دارند SDIتوجه داشته باشید که 
  . باشد نمی SDI (<5)ي خود حاکی از کم بودن  نوبه ، به (NTU 1>)هرحال ، کدورت پایین  به

را تصفیه کنند ، را نشان  ROاند تا آب ورودي به  مدیا نصب شده ، که قبل و بعد از فیلتر مولتی SDIهاي فیلتري  الیه 3-7شکل 
توان  هاي فیلتر می ي الیه که ، با مشاهده اول این ي  نکته. دهند ي مهم را نشان می هاي موجود در این شکل دو نکته الیه. دهد می

 ي دوم نکته. ، اطالعاتی کسب نمود ROي بازدهی فیلتر مولتی مدیا ، جهت کاهش غلظت جامدات معلق در آب ورودي به  درباره
روش بصري ،  به. ها ، تجزیه و تحلیل کرد هاي فیلتري را جهت تعیین طبیعت رسوب موجود بر روي آن توان الیه که ، می این

  :باشند ي رسوبات می هایی براي پتانسیل ویژه هاي زیر نشانه رنگ
  احتماالً آهن یا مواد آلی: زرد 

 آهن  :اي مایل به قرمز  قرمز تا قهوه 

  هاي فیلتر در تماس با اسید پاك شود رنگ الیه اگر(منگنز : سیاه( 

  ROي  وسیله هاي فیلتر قبل و بعد از تصفیه شدن آب ورودي به شاخص تراکم گل و الي براي الیه 3- 7شکل 

  



نتایج حاصل از آنالیز رسوب به طراحی . هاي فیلتر را براي تجزیه و تحلیل رسوب به آزمایشگاه فرستاد توان الیه چنین می هم
توانند هدفی براي تصفیه  تصفیه اختصاصی کمک خواهد کرد ، چون ذرات خاص با کمک کردن به بارگذاري جامدات معلق می پیش

  .کاهش یابد  ROه ها در آب ورودي ب باشند تا غلظت آن

  Langelierشاخص اشباع  10-3

در اصل از این . باشد گذاري یا تمایل به خورندگی آب می روشی براي تعیین کیفیت رسوب Langelier (LSI)شاخص اشباع 
،  TDSهاي  چنین غلظت حرارت آب مورد نظر ، هم و درجه pHمبتنی بر  LSI. شود کننده استفاده می شاخص براي آب خنک

  . باشد سختی کلسیم ، و قلیائیت می

  :شود  محاسبه می 3-10ي  با استفاده از معادله Langelierشاخص اشباع 

)10-3                                       (LSI = pH – pHa 

  :که 

)11-3                          (pHa = ( 9.3 + A + B ) – ( C +D )  

  :و 

است  ppm برحسب   [TDS] که ،   A = (Log10[TDS]-1)/10 

B = -13.12×Log10(˚C+273)+34.55 

است  ppm CaCO3 برحسب   [Ca2+] ، که   C = Log10[Ca2+]-0.4 

است  ppm CaCO3 بر حسب   [قلیائیت] ، که   D = Log10[قلیائیت] 

 

  Langelierشاخص اشباع  3-6جدول 

 LSI  وضعیت
  3.0  دهی بسیار شدید رسوب
  2.0  دهی خیلی شدید رسوب

  1.0  دهی شدید  رسوب
  0.5  دهی متوسط رسوب

  0.2  دهی کم  رسوب
  0.0  )بدون رسوب ( آب پایدار 

 0.2-  بدون رسوب ، تمایل بسیار کم براي حل کردن رسوب

 



باشد ، یعنی آب  0مساوي با  LSIاگر . باشد ، یعنی آب تمایل دارد که رسوب کربنات کلسیم تشکیل دهد 0تر از  بزرگ LSIاگر 
  ).مراجعه نمایید  3-6به جدول ( باشد ، یعنی آب خورنده است  0تر از  کوچک LSIاگر . در حالت تعادل شیمیایی قرار دارد

، شاخص اشباع  TDSهاي باالتري از  در غلظت. معتبر است  ppm 4000تا حدود  TDSبراي  Langelierشاخص اشباع 
Stiff-Davis (SDSI) 3-12ي  شود ، معادله استفاده می :  

)12-3                                         (SDSI = pH – pCa – pALK – K  

  :که 

است  ppm   برحسب [Ca2+] ، که   pCa = -Log10[Ca2+] 

است  ppm  که   قلیائیت بر حسب ، pALK = -Log10[قلیائیت کل] 

  K = یک عدد ثابت براساس قدرت یونی و درجه حرارت

  

در . دهد که آب ورودي تمایل به تشکیل رسوب کربنات کلسیم دارد نشان می SDSIیا  LSI، مثبت بودن  ROدر موارد مربوط به 
  . باشد یا اسید ضروري می/اسکالنت و ، یا استفاده از آنتی) با آهک یا مبدل یونی ( گیر  شکل سختی تصفیه به این شرایط ، وجود پیش

 

  


