
   لگوھای اساسی جریان ا  ۵

 ROسیستم  چگونگی عملکرد درک اساس،  RO برای سیستم ھای جریان الگوھای آگاھی از

ھایی ھستند که  ھای متعدد عبارت رشتهو ، برگشت جریان، یمسیرھای عبور ھا، آرایه. باشد می

  . گیرند میقرار  مورد بحث این فصلشوند و در  استفاده می RO یک سیستم برای توصیف

  ھا    آرایه ۵- ١

ترین نوع  عنوان رایج ، به(spiral wound)ھای غشائی مارپیچی  کردن مدول امروزه برای جمع

" (train)رشته "و یا " (skid)گذرگاه "یا  RO ھای غشائی استفاده شده در صنعت ، یک آرایه مدول

یک آرایه  ۵-١ شکل. شود می  ی خاصی چیدهالگو با، ھای تحت فشار است لوله چند شاملکه ، 

ی  لوله ٢ با ، مجموعه ٢ صورت به ھای تحت فشار لوله. دھد نشان میلوله تحت فشار را  ٣با 

ھای تحت  لولهمجموعه از  ٢این . اند مرتب شده ی تحت فشار لوله و متعاقبًا یک موازی تحت فشار

را یک مرحله  موازی ھای تحت فشار لولهاز  ھر مجموعه. اند قرار گرفته صورت سری به فشار

(stage) دارای یک لوله باشد تنھاحتی اگر (نامند  می(.  

  .در مرحله دوم تحت فشار  لوله ١ و در مرحله اول تحت فشار  لوله ٢ با ای مرحله ٢ آرایه، )٢:١( یک دو در: ۵-١شکل 

  

 درموجود  ھای تحت فشار لوله در میان طور مساوی به RO سیستمورودی به  آب از نظر تئوری،

با  در مرحله اول، ی تحت فشار لوله شده حاصل از ھر ھای تصفیه آب .شود تقسیم می مرحله اول

از مرحله شده  جریان دفع . گردند آوری می جمعی اصلی مشترک  ھم مخلوط شده و در یک لوله

جمع آوری  در مرحله دوم ھای تحت فشار لوله از شده آب تصفیه .شود می وارد مرحله دوماول 

کل سیستم، مخلوط  شده آب تصفیه اول، جھت تبدیل شدن به مرحله از شده آب تصفیه با شده و

 .شود شده برای کل سیستم می مرحله دوم تبدیل به جریان دفع از  شده جریان دفع . شود می



 2:1 یک آرایه یا، ای مرحله ٢ یک آرایه ۵-١ شکل نشان داده شده در اسمز معکوس سیستم

 دوم مرحله ی تحت فشار و لوله ٢ مرحله اولاست، ) دو تایی( مرحله ٢، و شامل شود نامیده می

 لوله تحت فشار ١٠ اول دارای مرحله مرحله دارد،دو  ١٠:۵ ی آرایهیک . ی تحت فشار دارد لوله ١

لوله  ۴، دارد  سه مرحله ۴:٢:١ ی یک آرایه .دارد لوله تحت فشار ۵ دوم مرحلهکه  است در حالی

مرحله سوم در  لوله تحت فشار ١ و، لوله تحت فشار در مرحله دوم  ٢،  مرحله اولدر  تحت فشار

 .وجود دارد

. شود نامیده می" درخت کریسمسی"و یا " مخروطی"  ، چیدمان (n/4):(n/2):(n)این نوع آرایه، 

ھای تحت فشار مورد  تعداد لوله. باشد علت طراحی مخروطی، حفظ سرعت جریان متقاطع می

برای . گردد نیاز جھت ھر مرحله توسط سرعت یا شدت جریان ورودی به آن مرحله مشخص می

اینچ، شدت  ٨ھای غشائی با قطر  در مدول) ٢-٤فصل (حفظ سرعت مناسب در جریان متقاطع 

که است شدت  ، این در حالیباشد gpm ٦٠تا  ٤٠جریان ورودی در لوله تحت فشار باید در حدود 

تر در مورد جزئیات بخش  جھت توضیح بیش(باشد  gpm ١٦تر از تقریبًا  اید بیششده ب جریان دفع 

 ٢به در مرحله اول  gpm ١٠٠در نتیجه، جریان ورودی معادل با ). را ببینید ٩- ٣و  ٩-٢و جداول  ٩-١

٪ از آب ٥٠مرحله اول حدود در آل،  ایده صورت به). را ببینید ٥-٢شکل ( داردنیاز لوله تحت فشار 

اینچ با ھم سری  ٨شود که شش عدد مدول غشائی با قطر  فرض می( شود بازیابی میورودی 

شده نیز  و مقدار جریان دفع  gpm ٥٠شده حاصل از مرحله اول  رو آب تصفیه ، از این)شده باشند

٥٠ gpm از . شود می فرستادهمرحله دوم  بهعنوان خوراک  بهشده  جریان دفع این . شود می

لوله تحت فشار الزم  ١است، تنھا  gpm ٥٠که اکنون مقدار جریان برای مرحله دوم  جا آن

اگر دو لوله تحت فشار مورد استفاده قرار بگیرند، شدت جریان خوراک در ھر لوله تحت . (باشد می

ای جریان یابد، و این مقدار برای حفظ سرعت مناسب بر کاھش می gpm ٢٥فشار تا مقدار 

 gpm ٢٥شده از لوله تحت فشار در مرحله دوم  جریان دفع ). متقاطع خوراک بسیار کم است

 gpm ١٦شده معادل با  از حداقل شدت جریان آب غلیظ تر بیشباشد، که به نحو مناسبی  می

باشد، که به  می gpm ٢٥شده از مرحله دوم در حدود  آب تصفیه. برای ھر لوله تحت فشار است

٥٠ pmg گردد که مقدار بازیافت  شده حاصل از مرحله اول افزوده شده و موجب می آب تصفیه

  . ٪ شود٧٥و یا  gpm ٧٥کلی سیستم 

  

  

  



  ٢:١ یک آرایهدر  توزیع تقریبی جریان: ٥-٢شکل 

 

آب  چه چنان. است٪ ٧۵در حدود معموًال  ای مرحلهدو  ROسیستم  از حاصل کلیمقدار بازیابی 

) ٪٨٠( بازیابیتری از  بیشتوان به مقادیر  رسوبات باشد، میو  علقجامدات م فاقد نسبتًا ورودی

استفاده  مرحله ٢ از باید ٪٨٠تا  ٧۵از  بیش تر بازیابیرسیدن به برای  طور کلی به. دست پیدا کرد

  ).تحت فشار لوله ھر در اینچ ٨ قطر با تایی، شش مدول، با فرض باز ھم( نمود

 با فرض( کند تغییر پیدا میغلظت مقدار  RO یک سیستمدر  که چگونه دھد نشان می ۵-٣ شکل

کل جامدات  غلظتکنید که  این مثال فرض در). ۵-٢ شکل مانند، مرحله در ھر بازیابی٪ ۵٠

باشد  TDS مقدار ٪٩٨ مساوی با و مقدار دفع در غشاء، ppm ١٠٠ )TDS(خوراک شده در  حل

 .است ppm ٢ یا ppm ١٠٠٪ از ٢مرحله  یناول ازحاصل  شده آب تصفیه غلظت). ٪٢ نمکعبور (

آورید که در  خاطر به. نمایید استفادهغلظت فاکتور  از، شده جریان دفع  برای محاسبه غلظت

 مقدار بازیابی برابر با  در. ه استدشارائه  بازیابیمقدار از تابعی عنوان  فاکتور غلظت به ٣-١ جدول

 شده جریان دفع  غلظت، در نتیجه. باشد می ٢با  مساوی غلظت فاکتور مرحله اول، بعد از٪ ۵٠

 دوممرحله به  مقدار غلظت در جریان وارد شده بنابراین. است ppm ٢٠٠ تقریبًا بعد از مرحله اول

٢٠٠ ppm مقدار  دو برابر غلظتمقدار  اکنوناما ، است ٪٢ ھم  ھنوز نمک عبورمقدار . باشد می

دو دارای غلظتی برابر با  مرحله دوم ازحاصل  شده آب تصفیهکه  طوری ، بهاست خوراکاولیه در 

 مرحله دوم در بازیابیمقدار  .باشد می ppm ۴ یا، اول مرحلهحاصل از  شده آب تصفیه غلظت برابر

غلظت که  شود باعث میامر این . شود می ٢مساوی با  غلظتدوباره فاکتور ، بنابراین، است ٪۵٠

شدت  ،شده تصفیهآب  غلظت محاسبه برای .باشد ppm ۴٠٠حدود در  شده جریان دفع  کلی

است،  ppm 2را در مقدار غلظتش که ھمان  در نظر بگیرید و آن gpm ۵٠شده را  جریان آب تصفیه

ی  ، در غلظت مرحله gpm ٢۵ی دوم،   ضرب شدت جریان در مرحله حاصل را با حاصل. ضرب نمایید

 تقسیم،  gpm ٧۵شده کل ،  این مقدار را بر شدت جریان آب تصفیه. ، جمع کنید ppm 4دوم، 



اما مقدار ، است ٪٩٨در ھر غشاء دفع مقدار  اگر چه .شود می ppm ٢.۶٧ی تقسیم  نتیجهکنید، 

 درمربوط به یک مدول غشائی  ٪٩٨دفع زیرا مقدار . باشد می٪ ٩٧.٣دفع برای کل سیستم 

 -  شور آب لبھای  ممبرینبرای  ٪١۵-  ١٠ مقدار بازیابی برابر با معموًال( باشد ایش میآزم شرایط

ی از چگونگی تغییرات غلظت در مدول قرار تر جزئیات بیش ۵- ۴شکل  ).را ببینید ۴-۴-٢ بخش

مبتنی  ۵-۴شکل اطالعات موجود در . دھد نشان می ای را یک مرحله ROگرفته در یک سیستم 

  .باشد می دفع نمک ٪٩٨مدول با  ھر برای بازیابی٪ ١١

  ھا ممبرین برایمقدار دفع  ٪٩٨ با فرض RO یک سیستم در غلظت تغییرات: ۵-٣شکل 

  

٪ ١١با فرض بازیابی . ای یک مرحله ROتغییرات غلظت و شدت جریان، مدول به مدول، در یک سیستم : ۵-۴شکل 

  .٪ دفع نمک٩٨برای مدول و 

  

  



ای، جالب  یک مرحله ROمشاھده چگونگی تغییر شدت جریان و غلظت در سیستم  عالوه بر

، کند ای تغییر می مرحله دوبا وضعیت  )Langelier )LSI اشباع شاخص چگونهاست که ببینید 

 .)را ببینید ٣-٩ ، بخشLSIبرای توضیح در مورد (شود  می٪ ٧۵، ROمقدار بازیابی در سیستم 

با مقدار  RO یک سیستم بازیابی با افزایش LSI غلظتچگونه  دھد که نشان می ۵- ۵شکل 

طور خطی از صفر برای بازیابی برابر با صفر،  به LSI مقدار .یابد ٪ ، افزایش می٧۵بازیابی برابر با 

تر از  بزرگ LSI اگربیان شد که  ٣- ٩بخش در خاطر آورید  به. شود ٪ زیاد می٧۵تا دو برای بازیابی 

ھا  ضدرسوب. گرفتگی پیدا کنند ھا قابلیت رسوب ممکن است ممبرین ،باشد صفر

شود تا این قابلیت حداقل  ضروری می، اسیدشرایط وارد کردن برخی ، و در )ھا اسکالنت آنتی(

  ).را ببینید ٨-٢-٢ بخش(گردد 

  

 ROیک سیستم  بازیابی برایمقدار  و دولموقعیت م به عنوان تابعی از )Langeleir )LSI اشباع شاخص: ۵-۵شکل 

 ppm ١۵٠ کلسیم، ppm ٢٠٠: شود گونه فرض می شرایط آب خوراک این. ٪ ٧۵با مقدار بازیابی برابر با  ،ای مرحله دو

  pH=٧و  کربنات یب

  

  

 محلول در آب  کل مواد جامد از٪ ٩٨٪ تا ٩۶حدود  ای در مرحله دو یا سه RO یک سیستم معموًال

)TDS( را بدون اضافه کردن  که بتوان آناست خروجی در حدی  آب کیفیتنوعًا . کند میحذف  را

ھای ورودی  کاربردھا و آب با این حال، .نمودوارد بویلرھایی با فشار پایین تا متوسط به نرم کننده، 



باید برای ھر موردی   طراحی پروژه آب واز  نمونه برداری بنابراین،ھایی ھستند و  دارای تفاوت

  ).را ببینید ١٠و  ٧ بخش(شود  انجام شود تا تعیین گردد که کیفیت آب پروژه چگونه می

  جریان برگشتی ۵- ٢

برگشت جریان معموًال از . دھد نشان میرا با برگشت جریان غلیظ  ROی  یک آرایه ۵- ۶ شکل

به متقاطع سرعت جریان  ھا در آن زیرا، کنند استفاده می تر کوچک ROھای  سیستم ردغلیظ 

جریان  از بخشی رداندنگرب. داشته شود خوبی تمیز نگه زیاد نیست تا سطح غشاء بهاندازه کافی 

در نتیجه کند،  و مقدار بازیابی ھر مدول را کم می ،زیادرا متقاطع سرعت جریان ، خوراک به غلیظ 

  . دھد میکاھش گرفتگی را  الی خطر

  

  غلیظآرایه دو در یک با برگشت جریان : ۵-۶شکل 

  

  

  :باشد زیر ھم می معایبوجود جریان برگشتی دارای 

 زیرا جریان دفع شده با غلظت نسبتًا زیاد به جریان  .تر است پایینمحصول  کیفیت کلی

 . شود تر افزوده می کم غلظت ورودی با



  خوراکپمپ  اکنون الزم است، زیرا یتر بزرگپمپ خوراک RO ھم جریان ورودی را و  باید

خوراک سیستم پمپ  نتیجه،در . قرار دھد تحت فشاری برگشتی را  ھم جریان دفع شده

RO سیستمتری برای  ی بیش یعنی سرمایه، شودتر  باید بزرگ RO الزم است . 

 شوند و باید  ھای دفع شده و ورودی با یکدیگر جمع می زیرا جریان، باالتر مصرف انرژی

برداری از  بھرهمربوط به ھای  گردد ھزینه این امر موجب می. تحت فشار قرار گیرند

 . سیستم زیادتر شود

 (Double Pass) گذردو  ۵- ٣

توسط عبور  ROشده حاصل از یک سیستم  آب تصفیهتر  سازی بیش به خالص )عبوردو  یا( گذر دو

شرح  ۵-١ بخشطورکه در  ، ھمانROاولین . کند دیگر اشاره می ROدادن آن از میان یک سیستم 

 یدیگر ROاز اولین گذر به حاصل  آب تصفیه شده سپس. خواھد بوداولین گذر ، است داده شده

دست آمده از  محصول به ، ROدومین گذر . گردد شود، فرستاده می نامیده می RO گذر دومکه 

  . کند تا کیفیت آب بھتر شود می "نرم"اولین گذر را 

معموًال مشابه با  دوم گذر اصول طراحی. دھد نشان میدو عبوری را  RO یک سیستم ۵- ٧ شکل

جریان ورودی  معلق در و مواد جامد محلول غلظتبودن کم  علت به این حال، با. باشد گذر اول می

به ترتیب  ROتوانند نسبت به گذر اول سیستم  ھای ورودی و غلیظ شده می جریانبه گذر دوم، 

ون جریان دفع شده چ). را ببینید ٩-٣ و ٩-٢و نیز جداول  ٩-۵ و ٩-۴ ھای بخش(تر شوند  زیادتر و کم

 تقریبًا، )ی نسبت به جریان وارد شده به گذر اول داردبھترکیفیت ( است تمیز نسبتًااز گذر دوم 

امر پساب حاصل از سیستم را  این. شود اولین گذر برگردانده می به قسمت جلویھمیشه 

گذر اول  به جریان ورودی چون، شود می خوراک کیفیت آب ودکند و نیز موجب بھب حداقل می

  . دشو می" رقیق"از گذر دوم که کیفیت نسبتًا باالیی دارد،   توسط جریان دفع شده

  با دو گذر ROسیستم : ۵-٧شکل 

  



یی بازیابی باالچنین این به . برسد٪ ٩٠تواند تا  می ،مرحله دو گذر دوم، فقط بادر مقدار بازیافت 

. نسبتًا کم استدوم  گذربه  ارد شدهجریان وغلظت مواد جامد محلول در رسید زیرا  توان می

٪خواھد بود ٧٣، دوم  گذربازیابی در ٪ ٩٠اول و  گذربازیابی در ٪ ٧۵سیستم با مقدار کل بازیابی 

  ).باشد می٪ ۶٧.۵بدون جریان برگشتی  بیبازیامقدار (

 که ایندلیل  به .قرار گیرد یک مخزن دومگذر اول و ھای گذر  سیستم بین باید طور معمول به

 (skid)ھای  مسیر اگر تعداد با این حال،. طور مساوی تقسیم شوند ھا بتوانند بین دو گذر به جریان

ضروری چندان  ممکن است یک مخزنوجود ، باشد دوم مسیرھای گذر تعداد اببرابر  عبور اول

  . نباشد

خوراک در نتیجه پمپ دھند،  قرار می (skid)را بر روی یک مسیر  گذربرخی از فروشندگان ھر دو 

معکوس حاصل از گذر اول برای ایجاد فشار مورد نیاز  فشار. شود حذف می ROمربوط به گذر دوم 

فشار تر از  بیش آب تصفیه شدهدر فشار معکوس که  کردباید دقت . دوم کافی است گذربرای 

جای اسمز معکوس رخ  بهاسمز فرآیند ، و یا نشود اول گذربر روی جریان ورودی به اعمال شده 

- ١-٢-١ بخش(غشاء شود نالیه الیه شد موجبتواند  میمعکوس زیاد این، فشار بر عالوه. ندھد

  ).را ببینید ١٢-١و شکل  ١٢

جریان آب دی اکسید کربن از تا کنند  تزریق می (inter-pass)میان گذر را به  سودسوزآور معموًال

دی اکسید کربن، . خارج گردد ،ورودی به دومین گذرگذر یا جریان اولین تصفیه شده حاصل از 

 بخش( گردد و دفع می شدهی کربنات قلیائیت بیتبدیل به ، شود دفع نمیکه توسط غشاء ی گاز

ده از مبدل یونی، ھا با استفا در آنکه  مواردیویژه برای  حذف دی اکسید کربن به. )را ببینید ٣-٢

تبدیل و در نتیجه . باشد میمھم کنند، بسیار  را نرم می ROصل از گذر دوم آب تصفیه شده حا

 . کند به رزین آنیونی را کم می (loading)ه ، بار واردآب تصفیه شدهحذف دی اکسید کربن از 

توان از آن  است که میباال ای  به اندازهی دو گذر ROسیستم  کیفیت پساب خروجی ازمعموًال 

تر  بیش( باالترفشار بویلرھایی با برای . استفاده نمود psi ٩٠٠تا  ۶٠٠بویلرھای  مستقیم درطور  به

پس تصفیه توان از سیستم  می ،ی نیاز استخلوص باالتر ھا به مواردی که در آنو ) psi ١٠٠٠ از

(post treatment)  که معموًال یک مبدل یونی با بستر مخلوط(mixed bed) یونیزاسیون دو یا الکترو

 .)را ببینید ١۶-٣ بخش(د کراست، استفاده 

  

  



 (Multiple Trains) ھای متعدد  مسیر ۵- ۴

شوند که   گیرند، زمانی استفاده می قرار میطور موازی  متعدد که به" مسیرھای" یاھا و  رشته

 ٨٠٠ با ظرفیت ROیک سیستم  عنوان مثال، به. تری تصفیه گردد زیاد  الزم باشد آب با شدت جریان

این در صورتی است که البته نیاز داشته باشد،  (skid)به یک مسیر  تواند تنھا می گالن در دقیقه

تواند از دو  که شخص می یا این. را موجود داشته باشدظرفیت  اینبا   (skid)فروشنده مسیری

در تا  ،دارند استفاده نماید گالن در دقیقه ۴٠٠به ظرفیت  ROکه ھر کدام یک سیستم  ،مسیر

 . شود در دقیقهگالن  ٨٠٠شدت جریان آب تصفیه شده نھایت 

برای توان  میمسیرھای مختلف در حالت استفاده از استفاده از مسیرھای متعدد یک مزیت دارد، 

علت انجام عملیات شستشو  که بقیه مسیرھا به زمانی یک مسیر اضافی در نظر گرفت؛سیستم 

اری قرار داشته برد تنھایی در حالت بھره تواند به مسیر می داری خاموش ھستند این یا تعمیر و نگه

عنوان ترفندی جھت تقاضاھای  به دتوان میمختلف مسیرھای از  استفادهعالوه بر این، . باشد

تقاضاھای متغیر و تر در مورد  برای اطالعات بیش. در نظر گرفته شود متغیر برای تصفیه آب

 .را ببینید ١۵-٢ با چند مسیر، بخش ROھای  سیستم

ھای چند مسیری  برداری ایرادی به سیستم گذاری و بھره سرمایه ھای مربوط به ی ھزینه در زمینه

گذاری،  ھای مربوط به سرمایه د ھزینهتر باش ه تعداد مسیرھا بیشھر چ ؛است وارد

ی آب  تھیه تواناییمتناسب با باید  ھا این ھزینه. شود تر می داری نیز بیش تعمیر و نگه/برداری بھره

در . باشدداری  جھت انجام شستشو یا تعمیر و نگه ،خاموش بودن ھر یک از مسیرھا ھنگامدر 

و در برخی دیگر، استفاده از  استمسیرھای متعدد مقرون به صرفه استفاده از  برخی موارد،

 . باشد می اقتصادیخاموش بودن،  در ھنگام یموقت  تجھیزات

 


