
   هایی براي کیفیت آب دستورالعمل 7

(Water Quality Guidelines)  

اجزاي تشکیل  ماهیت .دارد ROوارد شده به  آب به کیفیتبستگی مستقیم وا RO یک سیستم از فقمو برداري بهره عملکرد و
 7-1 جدولدر . گذاردتأثیر  غشاء عملکردبه ممبرین، بر ، یا آسیب رساندن و الي  با ایجاد رسوب، گلتواند  میخوراك  آب دهنده

قرار گیرد، آورده شده است تا امکان  سنجشاسمز معکوسی که باید مورد   )و جریان غلیظ(اهنماي کیفیت آب در برابر آب ورودي ر
بر  کهورودي  هاي آبموجود در  اجزاءمربوط به  جزئیات ین فصلدر ا. گردد مشخصایجاد گل و الي ، رسوب یا آسیب به ممبرین 

 . ، آورده شده استدنتاثیر می گذار ROغشاهاي  عملکردروي 

  . ROهاي  ي غلیظ در سیستمآنهاهاي ورودي و جری براي آب آب کیفیتي عمومی رهنمودها: 7-1جدول 

  راهنما
  انواع  واحدها  محدوده/مقدار

<5*  SDI)کلوئیدها  )بدون واحد  
<1  NTU جامدات معلق  

<0**+  LSI  کربنات کلسیم  
<0.05  ppm  آهن، منگنز، آلومینیوم: فلزات  
<0.05  ppm  باریوم، استرنسیوم  
<0.1  ppm  سولفید هیدروژن  

<1000+  CFU/ml  ها میکروب  
140 – 200++  ppm   انحالل پذیر(سیلیس(  

<3  ppm   مواد آلی(TOC)  
<3  APHA  رنگ  
<10  ppm   اکسیژن شیمیایی تقاضا شده(COD) 

  pH - CA هاي  ممبرین pHواحدهاي   6 – 4
  pH - PA هاي  ممبرین  pHواحدهاي   +++12 – 2

<1  ppm   هاي  ممبرین –کلر آزادCA 

<0.02  ppm   هاي  ممبرین –کلر آزادPA  
<30  ˚C   هاي  ممبرین –درجه حرارتCA 

<45  ˚C   هاي  ممبرین –درجه حرارتPA  
 

  .)را ببینید 3-8بخش ( شاخص چگالی لجن  *

  . باشد 2.5تا  2.0تواند بین  بر حسب نوع ضد رسوب استفاده شده می **



  ROدر جریان دفع شده از  +

  ). را ببینید 7-1بخش ( و درجه حرارت است  pH، تابعی از  ROدر جریان دفع شده از   ++

 هاي خاص، با سازنده ممبرین تماس بگیرید هاي مربوط به ممبرین براي محدودیت –راهنماي عمومی  +++

  (Suspended Solids)جامدات معلق  1-7

 وره شدن نپراکند توانایی ي دهنده نشان کدورتمقدار  .شود میگیري  اندازه کدورتمقدار  با استفاده از معلق معموالً مقدار جامدات
 واحد 1از  کمترآب ورودي  دورت، این است که ککیفیت آب هاي دستورالعملشرط الزم در . باشد میآب  درموجود  از ذرات
البته رعایت این شرط جهت اخذ ضمانت از تولیدکنندگان ممبرین ، که باشد )NTU(  (Nephelometric)متریکنفلو کدورت

 کمترکدورت . گردد باشد، گارانتی ممبرین از درجه اعتبار ساقط می بیشتر NTU 1اگر مقدار کدورت از . باشد نیز ضروري می
، الزم  ROبراي داشتن بهترین عملکرد . گردد کمترجهت وجود جامدات معلق  گرفتگی ممبرین به الياحتمال شود که  موجب می

  . باشد NTU 0.5از  کمترخوراك  کدورت آباست که مقدار 

توزیع اي در مورد  هیچ توصیه با این حال،. ي ذرات است شود، توزیع اندازه میجام انسنجش دیگري که در مورد جامدات معلق 
  . وجود ندارد RO خوراك آب در اندازه ذرات

، خاك رس، محصوالت آهن و یا آلومینیومهاي  سیلیکات مانند، کلوئیدهاخصوص  بهمقدار جامدات معلق،  گل و الي تراکم شاخص
گیري  دارند، را اندازه ROهاي  و الي بر روي ممبرین ایجاد گل درزیادي قابلیت  که داراي، ها میکروب آهن و خوردگیناشی از 

گرفتگی  تا حد امکان کم باشد تا مقدار الي باید SDIمقدار  ).را ببینید 3-8فصل  SDI در مورد بیشتر براي اطالعات(کند  می
عملکرد بهترین براي داشتن (باشد تا شامل گارانتی تولیدکنندگان ممبرین نیز بشود  5از  کمتر باید اماها حداقل گردد،  ممبرین

هیچ وابستگی  SDIبین مقدار کدورت و  توجه داشته باشید که). باشد 3 از کمتر ROدر آب خوراك  SDIالزم است که مقدار 
  ).صادق نیست وارههمعکس این قضیه ( باشد نیز زیاد می SDIمقدار  باال کدورتکه معموالً در  این، به غیر از داردنوجود مستقیمی 

زیاد  آنهاوري پایینی هستند و افت فشار در  اند داراي بهره علت وجود جامدات معلق شده گرفتگی به هایی که دچار الي ممبرین
  . شود دچار کاهش می آنهادر نمک  دفع مقدار نیز گاهی اوقات. باشد می

سازي و فیلتراسیون بر طرف نمود و یا  توان با استفاده از عملیات انعقاد، زالل را می ROموجود در آب خوراك  معلق اتجامدمقدار 
 ).را ببینید 8-1-1بخش (کم کرد 

 

 (Microbes)ها  میکروب 2-7

که جایی از مدول غشائی در هر طور واقعی  به ها باکتري  کلنی. یک موضوع قابل توجه است ROهاي ءغشا در رسوب میکروبی
شود که غنی  ء میسطح غشای بر روي محیطباعث فراهم شدن غلظت ناشی از قطبش . کنند میرشد  ی داشته باشد،شرایط مطلوب



شروع به ي از مدول غشائی و در جاهاي دیگروند سته شد شکنتوان اي می هاي ماهواره کلنی. ها است میکروببراي  مواد مغذياز 
حث ابجهت م. گردد پوشانده شده است، انجام می آنهاها و بیوفیلم همراه  میکروبئی که با فزایش سطح غشاین امر با ا، اکنندرشد 
افزایش فشار ، وري غشاء بهرهباعث کاهش رسوب میکروبی . را ببینید 1شماره مرجع ئی، غشاهاي  بیوفیلمي  زمینهتر در  کامل

 . شود میافت فشار افزایش عملیاتی، و 

این آزمون . تعیین شود) AOC(کربن آلی جذب شدنی مقدار توجه به تواند با  در یک ممبرین میبیولوژیکی قابلیت ایجاد رسوب 
انجام روش . کند میگیري  اندازه رادر یک نمونه ي موجود ها میکروارگانیسمکه بررسی کننده فعالیت باکتریایی است، قابلیت رشد 

استاندارد پیشنهادي ، مقدار میکروگرم در لیتر 10مقدار . داده شده استتوضیح هاي استاندارد  روش 9217آزمون در بخش این 
نیز این مقدار کم با ممکن است حتی گرفتگی  رسوبي  پدیدهبیولوژیکی است، اما در برخی از موارد،  شدن رسوبحداقل  جهت
 . باشد 5از  کمتر AOCکند که مقدار  پیشنهاد میDow Water Solutions شرکت . دهدروي 

ء غشااز روي سطح  کههایی  تعداد کلنیبررسی با قبالً شکل گرفته است که ها،  علت وجود میکروب گرفتگی ممبرین به ي الي درجه
 : شود انجام می زیر دو روش یکی از با استفاده از معموالًکار  این. گردد تعیین میشوند،  می ROجدا شده و وارد جریان دفع شده از 

 تعیین تعداداین روش براي  .نداردالزم  یگران قیمت تجهیزات وشود  می انجامی آسان به این روش: کشت میکروبی 
،  3 استاندارد هاي روش 9000قسمت از  گیري بهره با، )CFU(ي آب بر حسب واحد  هاي تشکیل شده در نمونه کلنی

توجه  .استهاي موجود و قابل کشت  میکروارگانیسم تعداد گربیان در یک نمونه CFU تعداد. گیرد مورد استفاده قرار می
از  ٪10تا  1تنها در حدود  ممکن است شده شمارشهاي  اما کلنی است، ارزان نسبتاً این روش اگرچه داشته باشید که

 غلظت. واقع شودمفید  میکروبی رسوب ردیابی در تواند می این روش ،موارد بیشتردر . باشند )TBC(ها  باکتري کلتعداد 
1000 CFU  غلیظ  جریان در ،بیشتریا  لیتر میلیدرRO شود که  گرفتگی در نظر گرفته می عنوان وجود مشکل الي ، به

 . تأثیر بگذارد ROصورت منفی بر روي عملکرد سیستم  طور قابل توجهی و به تواند به می

  مقدار :ها باکتري کلشمارش TBC یک فیلتربر روي شده   جمع هاي میکروارگانیسم واقعی تعداد ستقیمبا شمارش م، 
 نارنجی آکریدین با نمونهاین . شود مورد بحث، تعیین می آبي  نمونهاسیون فیلترشدن جهت اده استف بعد از

 epiبا چراغ  فلورسنت میکروسکوپبا استفاده از  وشده  رنگ آمیزي) کنند هاي جامدي که رنگ تولید می کریستال(
 . باشد راي کار میدانی عملی نمیب ت، امااس میکروبی کشت روش تر از سریع تر و دقیق این روش .شود مشاهده می

نیروهاي برشی و مواد ها در مقابل عمل  از میکروارگانیسمبیوفیلم . از بین برودبیوفیلم تشکیل بهتر است رسوب میکروبی قبل از 
ه ماوراء بنفش، توان با استفاده از کلر، ازن، اشع ها را می میکروب. کند ، حفاظت میآنهاسمی استفاده شده جهت مقابله با شیمیایی 

 جهتثر ؤروش م). را ببینید 8-2-5و  8-1-8، 8-2-2، 8- 2-1 هاي ترتیب فصل به( کرد اکسید کننده نابود یرسموم غو یا برخی از 
 در زنی و ازن زنیکلرروش  از ،مخصوصاً. ترکیبی از این اقدامات استي  در برگیرنده معموالً ،ها و بیوفیلم باکتري رشد کنترل

و وراء بنفش اشعه ماکه از انتشار  اینو یا  گردد، ها استفاده می کلرزدایی براي محافظت از غشاءآن پس از و سیستم پیش تصفیه، 
کند، استفاده  پیدا می مستقیمها تماس  شاءکه با غ غیر اکسید کنندهگیري از یک سم  بهره با ،اي دورهآن عملیات ضدعفونی دنبال  به

 .شود می



  (Organics)مواد آلی  3-7

دائمی  موارد برخی ازدر  تواند میاین امر که شوند  موجب کاهش شدت نفوذ می و در نتیجهشده  ممبرینسطح  جذب آلیمواد 
که  وقتی اًخصوصم. افتد اتفاق می بیشترکه ترکیبات آلی داراي بار مثبت باشند،  و در جایی 9از  کمتر pHدر  جذبي  پدیده .باشد

ي نازکی از مواد آلی بر روي سطح ممبرین  الیهد نتوان میکنند و  تولید مشکل میصورت معلق وجود داشته باشند،  مواد آلی به
. ها هستند غذاي میکروب مواد آلی بسیاري اززیرا ، شوند می میکروبی گذاري رسوب تشدیدموجب  آلی اترسوب. تشکیل دهند

 ppm 3 از کمترشود، باید  میگیري  اندازه) TOC(که با استفاده از مجموع کربن آلی  همچنان، آلیمواد  غلظت شود که توصیه می
  . کند وري ممبرین را کم می بر روي ممبرین، مقدار بهره آلیگذاري ناشی از مواد  رسوب. گرددحداقل گذاري  باشد تا قابلیت رسوب

مواد  این .باشد RO خوراك در آب ppm 0.1از  کمتر باید ها و گریس) یسیلیکونهم پایه  و یهیدروکربنم پایه ه( ها روغن غلظت
از   دت نفوذ بیشش اگر حال،در هر . گردند میي شده و باعث کاهش توان عملیاتی ممبرین آمید پلیهاي  جذب ممبرین راحتی به

  .از روي ممبرین تمیز نمود قلیاییهاي  کننده پاك با استفاده ازرا  آنهاتوان  میاندازي کاهش پیدا کند،  نسبت به زمان راه 15٪

 خوراك آب درمقدار مواد آلی را  توان میسازي، تابش اشعه ماوراي بنفش، و یا فیلتر کربن فعال  زالل/ با استفاده از روش انعقاد 
RO  پروپیل، ایزو اوره مانند، کمتروزن مولکولی با  آلیمواد ). را ببینید 8- 1-4 و 8-1-8، 8- 1- 1 هاي ترتیب فصل به(کم کرد 
 با استفاده از مواد آلیاز  نوع  این کردن اکسید با این حال،. شوند آسانی جدا نمی ها به با استفاده از این روش و استون، الکل

توان  را می ROآب خوراك هاي موجود در  و گریس ها روغن. باشد آمیز می ، عملی موفقیتماوراء بنفشبا اشعه  شده فعال پرسولفات
حل کردن  با استفاده از ،مجدد از فاضالب ي استفاده در مورد خاص و یا با کربن کربن، فیلتر سازي، زالل/ روش انعقاد  با استفاده از

 . و یا وارد کردن هوا، جدا نمود

 (Color)رنگ  4-7

شود، این مواد  ساخته می (humic) هومیک موادطور طبیعی از  به معموالً رنگ. شود می جذب RO غشاي بر روي سطح نیز رنگ
 ترکیبسه نوع  خود از مواد هومیک .گردند برگ درختان تولید می همچونآلی هستند که در هنگام تجزیه موادي ي  نوعی ماده

تیره مایل به اي  قهوه آلی  ماده اینکند؛ رنگ  می رسوبزنی اسیدطی فرآیند  که در ،هومیک اسید. شوند میتشکیل مختلف  آلی
در . اي است کند؛ رنگ این ماده زرد مایل به قهوه نمی رسوبزنی اسیدطی فرآیند  که در،  (fulvic)فولویک  اسید. استسیاه 
 . باشد میسیاه شود و رنگ آن  حل نمی pHاي از  که در هیچ درجه (humin)هیومین ، نهایت

 مواد جامد معلق دیگر معلق و و شده حل مواد آلی از، امل استک یرنگ اساساً ظاهري رنگ. باشدواقعی یا ظاهري  تواند می رنگ
علت وجود مواد آلی حل  به که آنچنانشود،  می سنجیدهمواد معلق  کردن فیلتر با رنگ واقعی. آید دست می بهآهن  اکسید همچون

 . شود سنجیده می) انجمن بهداشت عمومی آمریکا( APHA واحدهاي بدون بعد با استفاده از رنگ. دست آید شده فقط یک رنگ به

 بار مثبتبوده و یا داراي ) گریز آب(وقتی مطلوب است که ترکیبات مورد نظر هیدروفوبیک  RO غشاي بر روي رنگ جذبي  پدیده
 باعث، اما کند میگرفتگی با رنگ کمک  شدن پدیده اليحداقل  دیگر به  مواد آلی همراه به) 9 >( باال pH که ي طور همان. باشند
 . گردد نیز می کلسیمایجاد رسوب کربنات  دیگر، از جمله هاي نگرانی



APHA باعث  غشاءسطح  بر روي رنگ جذب. حداقل گردد رنگ جذب دلیل بهگرفتگی  باشد تا الي 3 از کمترباید  رنگ واقعی
 . شود وري ممبرین می کاهش بهره

سازهاي هیدروکسیدي،  سازي با استفاده از لخته زالل / انعقادروش  استفاده ازبا  توان را می RO خوراك آبموجود در رنگ 
، 8-1-9، 8- 1-1هاي  ترتیب بخش به( کاهش داد و اشعه ماوراء بنفش کربن فعال،توسط  جذب، نانوفیلتراسیون واولترافیلتراسیون 

 . )را ببینید 8-1-8 و، 8- 4-1

تأثیر گذارد، این مواد  )THMs( ها ناهالومت رنگ تريبر روي تشکیل تواند  کلر میتوجه داشته باشید که قرار گرفتن در معرض 
ایجاد  امر باعثاین ). را ببینید 8- 1- 9زنی بخش و کلر THMsدر مورد  بیشتربراي اطالعات ( یی هستنداراي خواص سرطان زاد

 . گردد میآشامیدنی و یا شهري مربوط به آب  ROهاي  سیستمدر مورد  اي ویژه هاي نگرانی

 (Metals)فلزات  5-7

 آهن و منگنز. شوند گرفتگی می دچار اليآلومینیوم  و منگنزآهن،  قبیل، از کننده فلزات رسوب توسط سادگی به ROهاي ءغشا
هاي ءبراي غشا نیز یک مشکل) زدایی کلردر عملیات  استفادهمورد سولفیت  بیهاي  محلولدر برخی از موجود و کبالت ( محلول

RO هاي  ممبریناکسیداسیون عمل این فلزات . شوند محسوب میRO شدن  باعث خرابدر نتیجه بخشند و  را سرعت می 
. دگردتحمل قابل  دتوان آهن محلول می ي ازبیشترهاي  و کاهش غلظت اکسیژن، غلظت pHافت با . شوند ها می ممبرین

شدن  کمترمنجر به با فلزات محلول  ءاکسیداسیون غشا. شود می وري کاهش بهرهافت فشار و ي موجب افزایش فلزگرفتگی  الي
  .ودش میوري  بهرهو زیادتر شدن دفع نمک مقدار 

به (تر یافت  هاي پایین غلظتنیز با هاي سطحی  را در آب آنهاتوان  ، اگر چه میچاه وجود دارندطور طبیعی در آب  آهن و منگنز به
، اما پس از قرار گرفتن صورت محلول هستند که در چاه باشند به تا زمانی، آهن و منگنز معموالً). دنامعز خارج شده اآب  ياستثنا

گرفتگی  شده و موجب اليجمع ممبرین سطح بر روي  هااین اکسید. کنند اکسید شده و تولید رسوب میدر معرض اکسیژن هوا، 
  . شوند ممبرین می

را حذف نمود  ROخوراك موجود در آب  آهن و منگنزتوان  اده از فیلترهاي آهن میگیري توسط سدیم و استف با روش سختی
 هاي سیستممحلول در  منگنز یا/و آهنبرداري با  بهرهممکن است  در برخی موارد،). ببینیدرا  8-1-5 و 8-1- 6هاي  ترتیب بخش به(

RO به جامدات معلق  آنهانفوذ کند و از اکسیداسیون فلزات و تبدیل  سیستمهوا نتواند به اگر البته ، نیز مطلوب در نظر گرفته شود
  . جلوگیري گردد

دلیل کنترل  هاي آلوم به نشینی سریع منعقد کننده تهموجب ، )سولفات آلومینیوم( آلومي  منعقد کننده از حد  انتقال و استفاده بیش
. توسط آلومینیوم هستند ROهاي  گرفتگی ممبرین الي مسئول آلومینیوم هاي سیلیکاتتاً در این حالت طبیع و ،شده pHضعیف 

اگر کدورت آب خام . کنند استفاده می آلوماز  معموالًاست،  اولین مرحله از پیش تصفیهکه  هاي سطحی آبسازي  عملیات زاللدر 
از مقداري که توسط رابطه  بیشتربرداران به افزودن آلوم،  بهرهبسیاري از . افزایش یابد، باید از آلوم زیادتري استفاده شود



برداري  درستی مورد بهره افتد که سیستم زالل کننده به انتقال زیاد زمانی اتفاق می. دهند شود، ادامه می تعیین می استوکیومتري
 . قرار نگیرد

س سیلیبا  تواند می این واکنش. را تولید نماید آلومینیوم هاي سیلیکاتداده و آب واکنش  درس موجود سیلی تواند با می آلومینیوم
 . انجام شود ppm 10از  کمترهاي  در غلظت

حالت  به ROکار کند، آلوم در سرتاسر سیستم  9تا  7بین  pHبا  ROسیستم  اگر. باشد می حداقل pH 6.5در  آلوم حاللیت
صورت باید آلوم را با یک  باشد، در غیر این 9تا  7تقریباً بین  pHدر هنگام استفاده از آلوم باید مقدار . ماند محلول باقی می

 . ي دیگر عوض نمود منعقدکننده

  (Hydrogen Sulfide)سولفید هیدروژن  7- 6

عنصر و  شود اکسید می سادگی به این ترکیب. شود که عاري از اکسیژن است ی یافت میآب چاه در معموالً سولفید هیدروژن
نیز  يفلز هايسولفید. کند ایجاد می ROهاي ءغشابر روي  غیر قابل برگشتی رسوب وبوده  چسبنده که بسیارسازد،  آزاد میگوگرد 

گرفتگی  الي. اي سیاه رنگ و یا خمیري خاکستري باشند دودهصورت  توانند به این رسوبات می. و رسوب کنند شدهد تشکیل نتوان می
  . شود ي فلزي، موجب کاهش شدت نفوذ و یا افزایش عبور نمک میولفیدهادلیل وجود عنصر گوگرد یا س به

  :دهند نشان می سیستم pHرا بر روي  در محلول سولفید هیدروژنقدار م وابستگی معادالت زیر

H2S + H2O = H3O+ + HS-          pK = 7.0                            (7-1) 

HS- + H2O = H3O+ +S2-            pK = 14.0                          (7-2)  

از هیچ  کنند که توصیه می برخی از متخصصان. باشد میسولفید هیدروژن پیشنهادي جهت تصفیه، ایجاد قطب مخالف براي   روش
 ها باید بر روي این مطلب متمرکز شود که آب خوراك  توان استفاده کرد و تمام تالش روشی براي تصفیه و حذف این ترکیب نمی

RO اگر آب خوراك را بتوان عاري از اکسیژن یا دیگر عوامل اکسید کننده . هاي دیگر باشد عاري از اکسیژن یا اکسید کننده
شدن این ترکیب و تشکیل عنصر گوگرد یا سولفیدهاي فلزي جلوگیري شود، در این صورت امکان دارد  داري کرد، تا از اکسیدنگه

داخل چاه باعث ایجاد خأل  به آب ی ازبرگشت جریانگونه هروجود . برداري با سولفید هیدروژن نیز میسر گردد که انجام عملیات بهره
بدین منظور . هوا به درون سیستم و اکسید شدن سولفید هیدروژن گرددتواند منجر به نفوذ  شود که این امر می در سیستم می

شوند و یا از روشی براي خروج جریان اولیه از چاه  طرفه بر روي مسیر خروجی پمپ قرار داده می شیرهاي یک با ی شناوریها پمپ
  .گرفتگی با گوگرد را حداقل نمود ي آن بتوان قابلیت الي وسیله شود که به استفاده می

تواند با استفاده از فیلترهاي  سولفید هیدروژن می. کنند برخی دیگر جهت حذف این ترکیب، استفاده از روش تصفیه را پیشنهاد می
افزودن و یا ترکیبی پیچیده از اکسیداسیون، انعقاد و فیلتراسیون، ) را ببینید 8- 1- 5بخش ، Filoxمانند شن سبز منگنز و (آهن 

  . حذف شده و یا مقدار آن کاهش یابد ROآب خوراك  از زنی مجدد،سولفیت، و کلر



 ROهاي ءترکیب قبل از غشا اینهایی که  سیستم در. دفع گردد ROتوسط غشاي تواند  نمیچون سولفید هیدروژن یک گاز است، 
اگر طرف مربوط به آب تصفیه شده از ممبرین در معرض . تصفیه شده وجود خواهد داشت، سولفید هیدروژن در آب اند حذف نشده

آب تصفیه شده از ممبرین ایجاد در سمت تواند رسوبی زرد رنگ  این امر میهنگام خاموش کردن سیستم،  مثالًقرار گیرد، هوا 
صورت دستی  برطرف کردن این رسوب به. شود ن میبا گذشت زما) عملیاتی افزایش فشار(اتفاق باعث کاهش شدت نفوذ این . نماید

 در نهایت ROسیستم  از استانداردبرداري  بهره، ROي آب تصفیه شده در  خورنده با توجه به ماهیت با این حال،. امکان ندارد
خوراك آب  pH نگه داشتن. ت گرددانعمم گوگردتوسط  بیشترگرفتگی  الياز ایجاد اگر البته ، شود می رسوباین  حذفمنجر به 

 دو طرفي در فلز سولفید و گوگردعنصر کمک کند که تواند  می، نشان داده شده است 7-1 معادلهطور که در  ، همان6از  کمتردر 
 . ء تشکیل نشوندغشا

 (Silica)سیلیس  7- 7

مشکالتی براي سیستم موجب بروز تواند  ، می"پذیر  واکنش"محلول یا سیلیس شکل  یا بهنامحلول و  هاي سیلیکاتشکل  بهسیلیس، 
RO شته باشندکه آهن و آلومینیوم وجود دا هنگامی. کندیلیس رسوب شوند که س تشکیل میزمانی نامحلول  هاي سیلیکات. شود ،

سیلیس شدن اشباع . رسد حالت اشباع می کم به  غلظتسیلیس در و تشکیل شوند سرعت  د بهنتوان این فلزات می هاي سیلیکات
). را ببینید 7-2و  7-1شکل (محلول است  7.8ي و باال 7.0زیر  pHسیلیس در دماي باالتر و در . است pH تابعی از دما و ،محلول

ها  بر این واقعیتمبتنی ) است  debasish Mukhopadhyayعالمت تجاري HEROTM(اسمز معکوس ي باال ازدهیب
  ).را ببینید 16-4فصل (باال امکان پذیر است  PHدر  زیادغلظت  ی باسیلیسهاي  زیاد محلولبازیابی  باشد؛ می

  حرارت عنوان تابعی از درجه حاللیت سیلیس به: 7- 1شکل 

  

  

  



ی از دما در ععنوان تاب معلوم، حاللیت را به pHبراي تعیین حاللیت سیلیس در .  pHعنوان تابعی از  حاللیت سیلیس به: 7- 2شکل 
   . کنیدضرب محلول غلیظ  ي داده شده pHدر ،  pHضریب تصحیح 

  

سازي رسوب سیلیس از روي  گذاري و نیز سختی عملیات برطرف دلیل داشتن قابلیت رسوب بهمحلول  سیلیسموارد  اغلب در
توانند با  کنند و می جلوگیري میسیلیس ي که از رسوب کردن مواد .کند را محدود می RO بازیابی سیستمها، مقدار  ممبرین

  . باشند نیز موجود می) رسوبضدکننده  شرایط و تولیدرحسب ب(مورد استفاده قرار گیرند  ppm 200غلظت تقریبی 

شاید و  سیلیس کمگرفتگی سیلیسی باعث دفع  رسوب. شود می وري پایین و بهرهزیاد  افت فشارایجاد  باعثسی سیلی گرفتگی الي
  . نیز بشود ها یوندیگر 

را  8-1- 1فصل (کاهش یابد جدا شده و یا  ROآب خوراك  سازي، از زالل/با استفاده از عملیات انعقادتواند  سیلیس کلوئیدي می
 و یا به فرآیند  )را ببینید 8- 2-3فصل ( مواد ضدرسوب و حرارت  درجهزیاد کردن باال،  pHه ب سیلیس معموالًحاللیت ). ببینید

HEROTM  سیستم مقدار بازیابی گاهی اوقات، . داردبستگیRO حداقل رساندن قابلیت تشکیل رسوب سیلیس تنظیم  با به
 . گردد می

 (Calcium Carbonate)کربنات کلسیم  8-7

 ROکه غشاهاي  ی باشدترین مشکل رایج میکروبی، گرفتگی اليبه استثناي  احتماالً ،کربنات کلسیمگرفتگی با  شاید پدیده رسوب
کربنات ) IP( ییون ضرب حاصل، اگر اساساً. گردد راحتی مشخص و برطرف می رسوب تقریباً بهخوشبختانه، این . کنند می تجربه



کربنات کلسیم تشکیل رسوب ، جریان دفع شده باشدشرایط  در) Ksp( ثابت انحاللتر از  بزرگ ROجریان دفع شده از کلسیم در 
  . گرفتگی رخ دهد رسد که رسوب نظر می باشد، بعید به ’IP<Kspاگر . شود می

  :شود  تعریف میچنین  این اشباعاي از  درجه در هر ییون ضرب حاصل

 IP = [cation]a[anion]b                                  (7-3) 

  :که

IP  =ضرب یونی  حاصل  

[cation]  =غلظت کاتیون  

[anion]  =غلظت آنیون  

  :ها  زیرنویس

a  =مقدار کاتیون در نمک  

b  = مقدار آنیون در نمک  

  :شود تعریف می چنین ینا در حالت اشباع انحالل ضرب حاصل

Ksp = [cation]a[anion]b                             (7-4) 

  :که

Ksp  =انحاللضرب  حاصل  

توجه داشته (. گیرد قرار میاستفاده مورد  کربنات کلسیمگذاري  قابلیت رسوب تعیینبراي ) Langelier )LSI اشباع شاخص
استفاده  Stiff-Davis اشباع شاخصاز  ،هاي باالتر غلظتدر  شود، استفاده می ppm 4000تقریبی  TDS تا LSIباشید که 

محلول آب نمک  غلظتاز  LSIي  براي محاسبهتوجه داشته باشید که (کنند  محاسبه می زیر با استفاده از فرمول را LSI) .کنند می
  ):ین مقدار استبیشترزیرا غلظت امالح داراي ، شود استفاده می

LSI = pH - pHa                                     (7-5) 

  :که

pHa = (9.30 +A +B) – (C +D)                         (7-6) 

  :که



A = (log10[TDS]-1)/10 

 Log10(˚C + 273) + 34.55×B = -13.23  

C = log10[Ca2+] – 0.4 

  . است ppm CaCO3بر حسب  [+Ca2]که 

 ]D = log10قلیائیت[

  .است ppm CaCO3بر حسب  ]قلیائیت[که 

باید خوردگی بدان معنی است که  LSIگذاري مورد توجه قرار گیرد؛ منفی بودن  باید رسوببدان معنی است که  LSIمثبت بودن 
زیرا در این حالت  ،مطلوب است ROدر محلول غلیظ ) یا زیر صفر(نزدیک عدد صفر  LSIداشتن  نگه. مورد توجه قرار گیرد

وارد کردن یک ضدرسوب یا  pHکاهش وارد کردن اسید جهت با امر معموالً این . شود گذاري با کربنات کلسیم حداقل می رسوب
تنظیم باشد، زیرا  pHد مراقب بود که مقدار بایاسید سولفوریک در صورت استفاده از . )را ببینید 8-2-3بخش (گردد  انجام می

  . سرعت پیدا کندانند سولفات کلسیم، سولفات باریم، سولفات استرانسیم هاي سولفات م امکان دارد که ایجاد رسوب

 ، بر حسب نوع ضدرسوب،مواد ضدرسوباز  2.5تا  2بین  LSIکربنات کلسیم در مقادیر گذاري  رسوبروش دیگر، براي کنترل در 
بینی  پیشتواند در مورد  نمی LSIاستفاده از  .کند نیز رسوب ایجاد می کلسیم با فلوراید، سولفات و فسفات .توان استفاده نمود می

آب، باید از آنالیز کیفی  یا فسفات کلسیمگرفتگی با فلوراید کلسیم  قابلیت رسوبتعیین ها کمکی کند؛ براي  رسوباین ایجاد 
فلورید کلسیم و   توانند بر روي رسوب هاي موجود می ضدرسوب. استفاده نمودیونی و حاللیت،  ضرب حاصلهاي  همراه ثابت هب

قادر جدیدتر هاي  اي نزدیک ضدرسوب در آیندهگرچه (تأثیر ندارند فسفات کلسیم   اما بر روي رسوب؛ مؤثر باشندسولفات کلسیم 
  .)بود که بر روي این رسوب نیز مؤثر واقع شوندد نخواه

ی تابعی از پدیده قطبش غلظت کمتراین دفع نمک . ي هستندکمترتر و دفع نمک  وري پایین هاي رسوب گرفته داراي بهره ممبرین
از  بیشترممبرین سطح غلظت امالح بر روي ، شوند گرفتگی می ها دچار رسوب ممبرینکه  هنگامی). را ببینید 3- 4فصل ( است
تواند عملیات دفع را انجام دهد، حتی اگر مقدار مطلق یا واقعی دفع ثابت  می "بیند می"ه ممبرین ک تا وقتی. شود ي محلول می توده

  . ها افزایش پیدا خواهد کرد بماند باز هم مقدار عبور نمک

را  آهکی مقدار آنگیر  با استفاده از سختیجدا کرد، و یا  ROخوراك آب از را کلسیم توان  گیرهاي سدیمی می با استفاده از سختی
برطرف کردن رسوب کلسیم براي  ،با استفاده از اسید LSIکاهش مقدار  ). را ببینید 8-3و  8-1-6هاي  ترتیب بخش به(کم نمود 

موجود این موضوع بدون کاهش مقدار کلسیم رفع نیز براي  ها ضدرسوباز . گردد بدون حذف کلسیم یا کاهش غلظت آن، انجام می
 .شود استفاده می) بینیدرا ب 8-2-3بخش (

  



  باریوم و استرنسیوم  – فلزاتی با مقدار کم 9-7

(Trace Metals – Barium and Strontium) 

، خاکی قلیایی هاي سولفات یتمامدر  واقع، در. شوند نمیحل  به آسانیکنند که  تولید رسوبات سولفاتی می استرانسیم و باریم
 و استرانسیومهاي  گذاري سولفات امر رسوب در عنوان یک کاتالیزور به تواند میاین امر . است ین مقدار حاللیتکمترباریوم داراي 

قابلیت تعیین  براي استرانسیم و باریمهاي  سولفات حاللیت ثابت با ییونضرب  ثابت حاصل تجزیه و تحلیل .نمایدعمل  کلسیم
رسوب ، باشد حاللیتاز ثابت  بیشتر باریم سولفات رايب) IP( ییون ضرب حاصلاگر . باشد میضروري گرفتگی با این ذرات  رسوب

. شود رسوب ایجاد می به احتمال زیادباشد،  ’IP>0.8Ksp، اگر استرانسیم سولفات در مورد توجه داشته باشید که. شود میتشکیل 
  . است ربنات کلسیماز رسوب ک بیشتربراي این رسوبات سولفاتی ) الزم براي تشکیل رسوب زمانمدت ( انگیزش ي دوره با این حال،

). را ببینید 8- 1-6بخش (را کاهش داد  ROدر آب خوراك موجود  باریم و استرانسیمتوان  گیري سدیمی می با استفاده از سختی
 ).را ببینید 8- 2- 3بخش (از ضدرسوب استفاده نمود  توان گذاري بدون کاهش غلظت هر دو ذره، می براي کنترل یا مهار رسوب

 (Chlorine)کلر      10-7

 ياستات سلولزهاي  ممبرین که 4-2-1 فصل ازیادآوري (بسیار حساس هستند  کلر آزاد به نسبت آمید پلیکامپوزیت هاي  ممبرین
قرار گرفتن  بالفاصله پس ازتقریباً  آمید پلی کامپوزیتممبرین  تخریب). کنند طور مداوم تحمل بهرا  کلر آزاد ppm 1تا  دنتوان می

 قرار گرفتن در معرض ppm-hr 1000 و 200 پس ازمقدار دفع، در  کاهش قابل توجهیبه  تواند و می دهد رخ میکلر  در معرض
دو  به تخریب نرخ .)آزادکلر  ppm 1 قرار گرفتن در معرض ساعت 1000تا  200بعد از  به عبارت دیگر(منجر گردد  ،کلر آزاد

فلزات  حضور) 2 و ،شود تر انجام می پایین، عمل تخریب سریع pHدر خنثی، یا تر از حالت باال pHدر ) 1: دارد عامل مهم بستگی
 .دنبخش میسرعت ممبرین را  اکسیداسیونعمل  مانند آهن، واسطه

 زمانی که یک شود، مانند شدن پلیمر ممبرین می امر موجب حلاین . باشد میپلیمر  اتصال عرضی بین رفتناز مکانیسم تخریب، 
 در معرضممبرین  تا زمانی که و است آسیب غیر قابل برگشتاین . گیرد میقرار  دارسفید کننده کلردر معرض  جوراب نایلونی

 .یابد میادامه اکسیدکننده قرار داشته باشد 

 وارههم ها کلرآمین). را ببینید 8-2-1-1بخش (شوند  محسوب می پلی آمیدهاي کامپوزیت  براي ممبرین يخطر نیز ها کلرآمین
 ppm-hr 300000 ها کلرآمیندر برابر  FT30 FilmTecممبرین  تحمل اگر چه. هستند کلر آزاد در تعادل باصورت واقعی  به

. ممبرین کلرزدایی گردندورودي قبل از رسیدن به  آب هاي موجود در کلرآمین کند که توصیه می هم باز FilmTec شرکت، است
کار را تا زمانی که کلر آزاد وجود داشته باشد،  این. کنند میاضافه آمونیاك که کلر به کلرآمین تبدیل شود،  براي این ،اغلب موارد در

براي ه ک جایی، است آمونیاكحاوي  فاضالب هاي سیستم در آمینکلر کاربردترین  آمیز رسد که موفقیت نظر می به. دهند ادامه می
 .گردد افزوده می کلرها،  کلرآمینتولید 



حل شده آمونیاك ، گاز برسد 9به  pHاگر . است pHها، نیاز به کنترل صحیح  در مورد کلرآمینتوجه یکی دیگر از موارد قابل 
اي  به اندازه تواند می تورم این. کند را متورم می پلی آمیدهاي کامپوزیت  ممبرین که حداقل برخی از، شود می NH3(g)تبدیل به 

 بهرا  آمونیاك گاز،  7 هحدودمو برگشتن به  pHکاهش . شود ٪85تقریباً به  ٪98باشد که منجر به کاهش مقدار دفع نمک از 
 . گرداند کند و مقدار دفع را به مقدار اسمی برمی ممبرین را متورم نمیکه اي  ماده، کند می تبدیل میون آمونی

است که  يکلر آزاددلیل این امر  .شود توصیه نمی کلر دي اکسید کار بردن  آمید، به هاي کامپوزیت پلی ممبرین استفاده ازدر هنگام 
را  8- 2- 1-1بخش (شود  تولید می سدیموجود دارد زیرا دي اکسید کلر در محل واکنش کلر و کلرات  دي اکسید کلر با همیشه
 ).ببینید

 این کاهشپس از . شوند اند، دچار کاهش شدت نفوذ می صدمه دیده کلر حمله در اثر که ،آمیدپلی هاي کامپوزیت  ممبرین، در ابتدا
 . یابند شدت نفوذ، مقدار شدت نفوذ و مقدار عبور نمک افزایش می در

-4 و 8- 2- 4هاي  ترتیب بخش به(حذف نمود  RO آب خوراك ازسولفیت سدیم و یا فیلتر کربنی،  توان با استفاده از بی میرا  کلر
 ها میکروب رشدبه  تواند میی کربن فیلترشود، کربن موجود در  توضیح داده می 8- 1- 4بخش طور که در  همان). ببینیدرا  2-8

 مواد آلی غلظت که مگر این ،شود توصیه نمی RO خوراك آباز  لرزداییکمک کند بنابراین معموالً استفاده از فیلتر کربن براي ک
بسیار کم  ،دقیق براي کنترل سولفیت بی سدیمتزریق  که یناحدي زیاد باشد که مجوزي براي استفاده از آن محسوب گردد، و یا  به

 . باشد

 (Calcium)کلسیم      11-7

 ترکیباتاین  .کند رسوب می ROهاي  بر روي ممبرین کهنیز وجود دارد دیگر  دار کلسیم ترکیب، سه کربنات کلسیم عالوه بر
خاصی وجود ندارد، اما دستورالعمل  هیچبراي این ترکیبات در آب خوراك  چهاگر. کلسیم فلوراید، فسفات و سولفاتعبارتند از 

   .  باشد بررسی در این مورد ارزشمند می

 ضرب یونی  که حاصل وقتیباریم و استرانسیم، سولفات  همانند. با قابلیت انحالل بسیار کم است نمک، یک سولفات کلسیم
و یا  ها ضدرسوب. شود نیز زیاد میسولفات کلسیم گرفتگی با  شود، قابلیت رسوب بیشترپذیري  ثابت انحالل ٪80از 

کنترل  سولفات کلسیمگذاري با  قرار گیرند تا رسوبمورد استفاده  ندتوان میبراي حذف کلسیم گیرهاي سدیمی  سختی
 . گردد

 به یک مشکل عمومی تبدیل شده استبراي استفاده مجددشدن در تصفیه فاضالب شهري با زیاد  فسفات کلسیم ، .
، فلوراید، کلرید، هیدروکسیل د شاملنتوان می فسفات کلسیم ترکیبات. باشند حاوي فسفات دنتوان نیز می هاي سطحی آب

داراي  فسفات کلسیم از ترکیب چند ،نشان داده شده است 7- 2 جدولطور که در  همان. باشند آهن یا/ و آلومینیوم، 
گرفتگی  قابلیت رسوب. اند شده مقایسههم  نیز با سولفات باریم و کربنات کلسیم حاللیت. هستند یکم حاللیت
افتد که  اند، زیاد است و زمانی اتفاق می آورده شده 7-2 جدولکه در  کلسیمفسفات ترکیبات با  ROهاي  ممبرین
،  ppm 0.5در حد  ،فسفات ارتوهاي کم  در غلظت تواند میامر این . باشد پذیري انحالل بتثااز  بیشترضرب یونی  حاصل



گذاري مبتنی بر فسفات کمک  پایین، به کنترل رسوب pHهمراه  ها به گیري سدیمی یا ضدرسوب سختی .دهدرخ 
 . کند می

  
  حاللیت ترکیبات فسفات کلسیم: 7- 2جدول 

pKsp ترکیب  فرمول  

28.9  Ca3(PO4)2  
  فسفات کلسیم

(Calcium phosphate) 

6.68  CaHPO4.2H2O  بروشیت 
(Brushite)  

49.6  Ca4H(PO4)3.3H2O  فسفات اکتا کلسیم 
(Octacalcium Phosphate)  

57.74  Ca5(PO4)3OH  هیدروکسی اپاتیت 
(Hydroxyapatite)  

60  Ca5(PO4)3F  فلوئورو اپاتیت 
(Fluoroapatite)  

8.42  CaCO3  کربنات کلسیم 
(Calcium Carbonate)  

9.97  BaSO4  سولفات باریوم 
(Barium Sulfate)  

  
 0.1کم و در حد که غلظت فلوراید شود  تشکیل میزمانی فلورید کلسیم  رسوب ppm  زیاد اگر غلظت کلسیم باشد، البته

یا  ها ضدرسوب. اشدپذیري ب ثابت انحاللاز  بیشترضرب یونی  حاصلدهد که  رخ میگرفتگی زمانی  رسوب. باشد
 . توانند مورد استفاده قرار گیرند می فلورید کلسیمرسوب کنترل گیرهاي سدیمی براي  سختی

و  Schafer توسطانجام شده  کار .مؤثر است )NOM( طبیعی مواد آلیگذاري  بر روي رسوب کلسیمثابت شده که وجود 
، مانند  (hydrophilic)هاي هیدروفیلی  بر روي ممبرین ترجیحاً هومیکصورت مواد  به NOMثابت کرد که  همکاران
 هومیک اسیدهايکردن  رسوب علت به ،باالشدت نفوذ  کاهش منجر به کلسیموجود  . کنند آمید، رسوب می هاي با پایه پلی ممبرین

 غلظتبا زیادتر شدن ). ممبرین، در الیه مرزي قطبش غلظتی کمتردر نتیجه نفوذ  وکم  نسبتاً وزن مولکولیدلیل  به(شود  اولیه می
 الیه در نتیجهمتصل شده و  اسیديبا عملکرد  NOM هاي گروه به کلسیم. گردد تر انجام می کاهش شدت نفوذ نیز سریع، کلسیم

رسوبی کمک کرده و  NOMي ها بین مولکولپل ایجاد به  کلسیم حضور. کند اي را بر روي سطح ممبرین ایجاد می ی فشردهرسوب
 باال برشتراوا، و  غشاءکم ، فشار برداري با شدت نفوذ کم ثابت شده است که بهره. شود می بیشتري رسوبی  در نتیجه فشردگی الیه

  . شود گرفتگی ممبرین می بر روي سطوح ممبرین و درنتیجه الي NOMگذاري  موجب کاهش رسوب

،  ROگیري آهکی از آب خوراك  گیري سدیمی یا سختی با استفاده از سختیتواند  ، کلسیم میداده شد توضیح طور که قبالً همان
 ).را ببینید 8-3    و 8-1-6هاي  ترتیب، بخش به(حذف شده یا کاهش یابد 



  (Exposure to Other Chemicals)   قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی دیگر  12-7

 یا تورمباعث  تواند می آلی ترکیبات انواع معرض در (thin-film composite)یک ممبرین کامپوزیتی با الیه نازك  گرفتن قرار
  :از عبارتند مشکوك شیمیایی مواد. محافظ پلی سولفونی با منافذ میکرونی گردد الیهحل شدن 

 آمید فرم دي متیل: ها حالل(dimethyl formamide) ، آکدیمید             دي متیل(dimethyl acdimide) 

  ،N- پیرولیدنمتیل(n-methyl pyrrolidone) ، سولفوکسید  دي متیل(dimethyl sulfoxide)و غیره ، 

  بنزن: آروماتیکترکیبات(benzene) تولوئن ،(toluene)  ،زایلن(xylene)  ،فنول(phenol) ،  سوخت
   (gasoline)، بنزین (diesel fuel)دیزل

 ها کتون: مواد دیگر(ketones) آلدئیدها ،(aldehydes) استرها ،(esters)  ،قوي ياترها(strong ethers)  

 .هستندقابل قبول ) تر و کوچکایزوپروپانول ( ها مانند الکلهاي کوچک  مولکولهایی با   حالل فقط توجه داشته باشید که


