
 (Off-Line Operations) خطی ھای برون برداری بھره ١٣

اندازه  به ،قرار دارد (off line)در حالت برون خطی   ROسیستم حالیکهبرداری در  انجام بھره
در وضعیت مناسب،  ROدر حفظ عملکرد سیستم  ،(on line)ھای درون خطی  برداری بھره

شود  پرداخته می آنھاکه در این بخش به ھای برون خطی  برداری بھره. دارای اھمیت است
         ، شستشوی ممبرین)system flush( عبارتند از شستشوی سریع سیستم

)membrane cleaning(و انبار کردن ممبرین ، )membrane lay-up .( 

 (System Flush)سیستم شستشوی سریع  ١٣-١

در حالت برون  RO سیستمشود که  انجام می ھنگامی معموًال سیستمشستشوی سریع 
   کار در حالت آماده به گشته، و بر (on line)، به حالت درون خطی بوده (off line)خطی 

(stand by) شر کار، رھا شدن از  شستشوھای سریع برون خطی و آماده به از ھدف. باشد
جریان غلیظ در /ھای زیاد در آب خوراک، در قسمت مربوط به جریان خوراک ذرات با غلظت

 .شوند نشین می زدن موادی است که با گذشت زمان بر روی ممبرین ته ممبرین، و یا ھم
ھدایت ) گردد ن خطی برمیحالت درو ممبرین به که یوقت(شستشوی سریع درون خطی 

را، قبل از ارسال به فرآیندھای دیگر یا استفاده  ROالکتریکی آب تصفیه شده در سیستم 
  . شود می تخلیه معموًالحاصل از شستشوی سریع  آب. کند م مینھایی، ک

باشد چون از  ی آب تصفیه شده مھم می داشتن لوله در طی انجام شستشوی سریع، باز نگه
 شکل(کند  در لوله تحت فشار جلوگیری می ،ھا در انتھای جریان غلیظ ممبرین شدن الیه الیه

از فشار  بیشترتصفیه شده  آب فشار که افتد می اتفاقزمانی  شدن الیه الیه). ببینید را ١٣-١
 تواند میخوراک  سمتدر  فشار افت ،گرفتگی وضعیت الی در. در قسمت آب خوراک باشد

مدول، در وضعیت  6برای یک لوله تحت فشار با  psig 24تا  21 از بیشتر توجھی قابل طور به
دلیل افت فشار در طرف مربوط به  به د،باش بستهلوله آب تصفیه شده  اگر. باشد" تمیز"

 این اگر. شود بیشترخوراک در ممبرین، امکان دارد که فشار آب تصفیه شده از فشار خوراک 
   . تواند رخ دھد ی الیه الیه شدن می ، پدیدهباشد psi 15تا  10تقریبًا  از بیشتر تفاوت

  

  .دلیل فشار زیاد آب تصفیه شده ممبرین به شدن الیه الیه: ١٣-١ شکل

  

 

 



 (Off-Line Flush) خطی برون شستشوی سریع ١٣-١-١

ارج خھر دلیلی از خط  ھا به شود که ممبرین زمانی انجام می ،شستشوی سریع برون خطی
در سمت مربوط  ،زیاد غلظتجامدات با  کردن جا هجاباز این نوع شستشو برای . شده باشند

شود  استفاده می ی دارد،پایین غلظتی که آب توسط ،جریان غلیظ در ممبرین/خوراکبه جریان 
معموًال ). کند است که آب شستشوی سریع را غلیظ نمی آنچنان پایین شارف با خوراک آب(

این  رد های ک آب تصفیه شده. باشد می کافی دقیقه 5تا  3مدت  انجام شستشوی سریع به
قرار تصفیه  پیشتحت عملیات آب خوراکی که  ،معموًال. دگردشود، باید تخلیه  مرحله تولید می

برای انجام شستشوی سریع مورد استفاده قرار ) گیری شده باشد سختی(باشد گرفته 
 خام خوراک آب ،چاره آخرین عنوان به( شود می داده ترجیحتصفیه شده  آب چند ھرگیرد،  می

 مواد ازعاری  بایدشستشوی سریع  آب ).گیرد قرار استفاده مورد تواند میبا فشار پایین 
 تزریق ھای سیستم یتمام بنابراین ،استفاده شده در مرحله پیش تصفیه باشد شیمیایی

ستشوی ش تکمیل از پس. دونش خاموش ی سریع،شستشو از قبل باید شیمیایی مواد
مربوط به جریان غلیظ تا  خط اگر. دونش بسته کامل طور هشیرھای خوراک باید ب تمام ،سریع
در اثر سیفون  است ممکنھا  این لوله ،تخلیه گردد فشارھای تحت  تر از لوله پایین یسطح
مربوط به جریان  خط درشکن  ھوایک  باید ،مورد این از جلوگیری برای. شوند تخلیهشدن 
  . دگرد نصب ،فشارباالترین لوله تحت  از باالتری وقعیتم درغلیظ، 

 که زمانی نتیجه در وریزی شود  برنامه PLCتواند توسط یک  عملیات شستشوی سریع می
 اجرا خودکار طور بهکند،  کار می به آغاز دستی صورت به یا وشود  می خاموش RO  (skid)مسیر

. باشند نمی مجھزوسیله  این به RO ھای سیستم ھمه که باشید داشته توجه. شود می
گرفتگی  گرفتگی و رسوب تر دچار الی ھا سریع ممبرین ،استفاده از این تجھیزات دونب

  . دباش منظم ROروشن و خاموش کردن دستگاه   چرخه اگر خصوص بهشوند،  می

  برای حالت برگشت به سرویس شستشوی سریع ١٣-١-٢

(Return to Service Flush) 

شستشوی سریع درون خطی انجام گردد،  سرویس برمی وضعیتبه  ROوقتی که مسیر 
در زمان ھایی است که  نمک و ذرات حذف، (flush) شستشوی سریع این از ھدف. شود می

مقدار پایین آوردن  نیز، و اند نشین شده تهبر روی سطح ممبرین برون خطی بودن مسیر 
 از یتابع عنوان بهرا  ROآب تصفیه شده  غلظت ١٣-٢ شکل.  ROغلظت در آب تصفیه شده 

 ھدایتشود که  می فرض( کار نشان می دھد به آمادهحالت  از بعدشستشوی سریع  زمان
برای  خوراک آباز  ،معموًال). باشد متر سانتی بر زیمنس میکرو ٢۵٠ خوراک آبالکتریکی 

انجام شستشوی  برای باالتر کیفیت با آب از استفاده شود؛ می استفادهشستشوی سریع 
تمام آب تصفیه  وبوده  اسمی عملیاتی شرایطدر  فشارمعموًال . باشد سریع ضروری نمی

  . گردد شود، به بخش تخلیه ارسال می ای که در این مرحله تولید می شده

 

 

  



حالت  از بعدشستشوی سریع  زمان از یتابع عنوان بهآب تصفیه شده  غلظت: ١٣-٢ شکل
 متر سانتی بر زیمنس میکرو ppm ٢۵٠ خوراک آبالکتریکی  ھدایت(کار ممبرین  به آماده

  با احترام به). است

Jonathan Wood and Ultrapure Water Journal, March, 2009. 

 

 ROوقتی که مسیر  وشود  ریزی برنامهنیز  PLCتواند توسط  شستشوی سریع درون خطی می
 اینه ب RO ھای سیستم اکثر. دگردانجام  خودکار طور بهگردد،  به وضعیت درون خطی برمی

  . ھستند مجھز ویژگی

 (Stand-by Flush) کار آماده به شستشوی سریع ١٣- ١-٣

در  ROشود که مسیر  زمانی استفاده می ،متناوبصورت  به ،کار شستشوی سریع آماده به
 طوالنیسازی  طی مدت ذخیره در تواند می ھمچنین. داشکار ب هب آمادهی و خطوضعیت برون 

در زمان  که ھایی است نمک و ذرات حذفاز انجام آن  ھدف. مورد استفاده قرار گیردنیز 
گرفتگی و  کار قابلیت الی این. اند شده جمعء غشا سطح روی برھا  غیرفعال بودن ممبرین

   . کند ھا حداقل می در وضعیت استراحت ممبرین ،را غشاءگرفتگی  رسوب

انجام . شود ریزی می برنامهبر حسب شرایط محیطی شستشوی سریع  از نوع اینتناوب 
ریزی  بار برنامه ساعت یک ٢بار یا ھر  دقیقه یک ١۵صورت ھر  تواند به شستشوی سریع می

در . درجه حرارت بستگی دارد سطحآب خوراک تصفیه شده و  تظمقدار غلشود، این امر به 
فاصله بین شستشوھای سریع  باال است،  حرارت درجه و زیاد  خوراک آب غلظت شرایطی که

انجام برای . است کافی دقیقه ۵ تا ٣مدت  شستشوی سریع به. تر باشد کوتاهباید 
 اگرتصفیه شده استفاده گردد،  آبشود که از  ترجیح داده می ،ھا شستشوی سریع ممبرین

 آخرین عنوان به تواند می خام خوراک آب(تواند مصرف شود  گیری شده نیز می آب سختی چه
غلیظ شدن آب مصرفی جھت  ازتا مقدار قرار دارد  حداقلدر  فشار). گردد استفاده حل راه

ای که در چرخه شستشوی  تمام آب تصفیه شده. عمل آید شستشوی سریع جلوگیری به
  . گردد ، به بخش تخلیه ارسال میشود تولید می سریع

  (Membrane Cleaning)ممبرین شستشوی  ١٣-٢

مناسب  از صرفنظر. استئی غشا  عملیات ھای جنبه ترین مھم از یکیشستشوی ممبرین 
ھا در نھایت دچار  ممبرین ، RO سیستم یھیدرولیک طراحیتصفیه و  بودن مرحله پیش

است تا  ضروری ثرؤم و موقع بهانجام شستشوی . شوند گرفتگی می رسوب/گرفتگی الی



تواند فاصله بین انجام شستشوھا را  ھا عاری از الی و رسوب باقی بمانند، این امر می ممبرین
 زمان، پول،توانند موجب حفظ  مورد میھر دو این ھا را زیادتر کند، و  و طول عمر ممبرین بیشتر

  .  شوند زیست محیط و

  (When to Clean) وقت شستشو انجام شود چه ١٣-٢-١

و درصد نسبت به عملکرد اولیه  ١۵تا  ١٠که شدت جریان عادی آب تصفیه شده بین  زمانی
تا  ١٠بین  فشاراختالف  که وقتی یا و ،)ببینید را ١١-٣-١- ١ بخش(تثبیت شده دچار افت شود 

 حالت در. ھا باید شسته شوند ممبرین، )را ببینید ١١-٣-١- ٣ بخش(درصد افزایش یابد  ١۵
شود  ریزی می تغییر شد، عملیات شستشو برنامه %١٠ دچار عملکردمقدار  که زمانی آل، ایده

 طوالنی حد از بیش انتظار. تغییر کرد، شستشو باید تکمیل گردد% ١۵که عملکرد  و زمانی
رسوب غیرقابل برگشت بر روی ممبرین /تولید گل و الی موجب تواند می ،کردن تمیز برای
ھایی که دارای پیش تصفیه خوبی ھستند نیز تقریبًا چھار مرتبه  رود ممبرین انتظار می. شود

   . ، نیاز به شستشو داشته باشندکمتردر سال یا 

 موارد، از بسیاریزیرا در . کنند نمی تمیزدلیل کاھش مقدار دفع نمک  ھا را به معموًال ممبرین
 حال، ا اینب). ببینید را ١٢-٢-٢ بخش( دارد وجود مکانیکی توضیح یک نمک دفع کاھش برای

تصفیه  آبعادی  جریانشدت  ،باشد می نمک دفع کاھش مسئولگرفتگی ممبرین  رسوب
  ). ببینید را ١١-٣- ١-٢ بخش( است پدیدهمعیار جھت بروز این  اولینشده معموًال 

مقدار (موقع تمیز شده است  به که RO غشای یکدر  شده بینی پیش عملکرد ١٣-٣ شکلدر 
ھایی که بعد از افت  با ممبرین) افت شده است% ١۵عملکرد نسبت به عملکرد اولیه دچار 

 نشاندر این شکل  که ھمانطور. اند، مقایسه گردیده است درصدی عملکرد تمیز شده ١۵
تر  مؤثرتر بوده و فواصل بین انجام شستشوھا طوالنی ،موقع شستشوی به ،داده شده است

 سیستمدر  نگھداریبرداری و  ھای بھره شدن ھزینه کمترباعث  هنتیج دو ھر. باشد می
گل و  از برخیموجب شود که  تواند می کردن تمیز برای طوالنی حد از بیش انتظار. شود می
گل و الی  که ھنگامی. دول بچسبندم اجزای یاھا  ممبرین به یدائم طور یا رسوبات به/ھا و الی

کند، مشکل  ی را جذب میبیشتر، مواد نشین شد تهیا رسوب بر روی ممبرین یا اجزای مدول 
و در نتیجه تعداد دفعات  ،افتد تر اتفاق می کاھش مقدار عملکرد سریعو گردد  تشدید می
   . شود می بیشترنیز شستشو 

 وشود  می انجام عملکرد کاھش درصد ١۵ در که ھنگامیعملیات شستشو  مقایسه: ١٣-٣ شکل
  .دچار افت شده است اندازی راه شرایطنسبت به ٪ ١۵ از بیش عملکرد که ھنگامی

 



  (How to Clean) شستشو گونگی انجام چ ١٣-٢-٢

 قواعدی را برای انجام معموًال ،تمیزکننده شیمیایی مواد فروشندگان وسازندگان ممبرین 
د امکان ح تاما . کنند ئه میرااخاص خودشان ) محصوالت(مراحل شستشو در مورد محصول 

برای انجام اصولی  روش یکقسمت   در اینکنیم،  ھای شستشو را بررسی می کلیه روش
 و ،نندهتمیزک شیمیایی )مواد(ه ماد ،متناسب با ممبرین تواند می کهشود  می رائهشستشو ا

  :گردد  اصالحی که باید برطرف شود، خاص )ھای آالینده(  آالینده

 تنظیمآن  pH باید فقط ،است مایع شکل بهمحلول  اگر. دیکن آماده رامحلول تمیزکننده  -١
آب  از استفاده با( گردد مخلوط باید ،است خشک شکل محلول به اگر. شود گرم و  هگردید

  . شود گرم و تنظیمآن  pH، )بھتر کیفیت با یآب یا و RO تصفیه شده توسط

 ،باشد مھم می جداگانه صورت به مرحله ھر کردن تمیز. نمایید ROمحلول را وارد مسیر  -٢
که گل و الی تشکیل شده در اولین مرحله وارد مرحله دوم نشود و رسوب تشکیل  آنچنان

 ٣این محلول باید با نرخ شدت جریان تقریبًا . شده در دومین مرحله نیز وارد اولین مرحله نگردد
 فشار،لوله تحت  ٨با  مرحلهیک  برای. وارد سیستم شود ،در ھر لوله تحت فشار gpm ۵تا 

به  جریانشدت برای نرخ آرام  این. شودgpm  ۴٠از تقریبًا  بیشتررود محلول نباید نرخ کلی و
رنگ  اگر. دھد تا محلول تمیزکننده را ببیند و تغییر رنگ را مشاھده نماید می کافی زمان کاربر

   . گردد آمادهای  تازهمحلول  وشود  ریخته دور باید ،)شود تیره ًالمث( کند تغییرکننده تمیزمحلول 

چرخش  به فشار تحتلوله  در gpm ٣۵ حدود در باید محلول. چرخش درآورید بهمحلول را  -٣
 ٨ قطرئی با غشاھای  و با مدول فشارلوله تحت  ٨با  مرحله یک برای دیگر، عبارت به. درآید
تا حد  بایدچرخش عملیات . باشد gpm ٢٨٠ یا،  gpm ٣۵رابر ب ٨ باید چرخش سرعت اینچ،

آب  اگر. درس می حداقلتولید آب تصفیه شده به  نتیجه در ،انجام گردد کمی فشار باامکان 
بر روی  ،ات برطرف شدهرسوب دوبارهوجود دارد که  احتمالاین  شود،تصفیه شده تولید 

د، باید تخلیه گردیده و محلول جدیدی وتمیزکننده تیره شاگر محلول . نشین شوند ممبرین ته
 تنظیمالزم باشد باید  چنانچهدر ھنگام چرخش  وکنترل باشند  تحت باید pH و دما. دگردآماده 
   . دقیق ادامه یابد ۶٠تا  ۴۵مدت تقریبًا  عملیات چرخش باید به. شوند

فرصت یابد محلول  وری داشته باشد تا ممبرین باید امکان غوطه. ور کنید ھا را غوطه ممبرین -۴
 برخی در. دشوکرده و مانع از تشکیل بیوفیلم  را از روی سطح غشاء تمیز" نرم"که مواد 

انجام ممکن است  دیگر موارد در. باشد می کافی ساعت یکوری برابر با  زمان غوطه موارد،
در مسیر ننده ک تمیز پمپ از ،تر ھای طوالنی وری طی غوطه در. باشد الزموری شبانه  غوطه

(skid pump)  نرخ چرخش معمولی شود و به % ١٠استفاده کنید تا چرخش محلول تقریبًا 
 ی برایجایگزین ،طوالنیھای  وری غوطه که باشید داشته توجه. گرددکمک  حرارت درجه حفظ

شوند،  برای انجام شستشوی مؤثر توصیه می تولیدکننده توسطکه ، pH و دما از استفاده
    . نیستند

 ٨در ھر لوله تحت فشار  gpm ۴۵تا  ۴٠ بامحلول باید تقریبًا . زیاد جریانبا شدت  چرخش -۵
چرخش با عملیات  که باشید داشته توجه. دقیقه به چرخش درآید ۴۵مدت تقریبی  اینچی به

محلول . شود فشار افت به مربوطموجب بروز مشکالت  است ممکن ،االترب جریاننرخ شدت 
  . به چرخش درآید اینچ ٨المانی با قطر  ۶ھای تحت فشار  در لوله psig ۵٠از تقریبًا  بیشترنباید 

کیفیت آب که با استفاده از آبی  بایدھا  ممبرین. شدت شستشو دھید ھا را به ممبرین -۶
از . شوی سریع قرار گیرندشستتحت  از آن است، و یا بھترباشد  را دارا می ROتصفیه شده 



نباید استفاده کرد زیرا ممکن است تصفیه عبور کرده است  ی که از مرحله پیشخوراک آب
ھای غشائی  و الی در مدول و رسوبی از گل ھندبا محلول تمیزکننده واکنش د برخی ترکیبات

   . گراد باشد درجه سانتی ٢٠حداقل درجه حرارت برای شستشوی سریع باید . ایجاد کنند

  . بعدی جھت انجام شستشو شیمیایی )مواد(ه دما از استفادهبرای  ۵ تا ١ مراحل تکرار -٧

   

  : از عبارتندشستشو مؤثر ھستند  مقدار کارآیی عملیات در که عواملی

 زیادی حد تا ،کردن تمیز برای مناسب فرموالسیون از استفاده :استفاده مورد شیمیایی مواد -
 اثردر  نیز کننده تمیز شیمیایی مواد غلظت. دھد می افزایش را کردن تمیز روش بخشی اثر

   . شستشو اھمیت دارد کلی بخشی

 موادبرطرف کردن  در ،دنشو انجام می باال حرارت درجه درکه  ھاییشستشو: حرارت درجه -
    . ھستندتر مؤثرھا  ممبرینروی  از

- pH  :pH این با. ھستند ثرترؤم ھا غشاء کردن تمیز در) ھم زیاد و ھم کم( افراطی ھای 
ھا  ای تعیین شود که از بروز آسیب به ممبرین گونه به باید کردن تمیز برای pH و دماحدود  حال،

  . )ببینید را ١٣- ١ جدول( گردد جلوگیرییا اجزای مدول 

 از مانده باقیمواد  حذف درمحلول  کردن تمیز تواناییبر روی  ،چرخش سرعت: چرخش نرخ -
 را باال ۵ مرحله(باالتر  ینھااجریشدت  نرخاستفاده از . گذارد می تأثیربسیار  ،شاءروی غ
   . مانده از روی سطح ممبرین شسته شوند باشد تا مواد باقی ضروری می معموًال) ببینید

عمل  کلی موفقیت در ،وری ممبرین شستشو و غوطهانجام صرف شده جھت  زمان: زمان -
یابد تا  اختصاص کافی زمان ،کردن تمیز یندآفر رایب باید. باشد می حیاتیامری  کردن  تمیز

درون گل و الی و رسوبات  به نفوذبرای الزم محلول شستشو فرصت  که شود حاصل اطمینان
مانده را از روی  تا حد امکان بسیاری از مواد باقی نیز و جریان چرخشیشته دادر اختیار را 

  . کند ھا تمیز می ممبرین

انجام فرآیند  حین در ای دقیقه ١۵ فواصل در وداشته باشند قرار تحت نظارت  باید عوامل این
اولیه شستشو  مشخصاتنرخ چرخش باید تنظیم شوند تا  و pH دما،. گردند ثبتشستشو 

  . شود تضمینحالت  بھترینحفظ گردیده و انجام شستشو در 

 (Cleaning Chemicals) با استفاده از مواد شیمیاییشستشو  ١٣- ٢-٣

عملیات شستشو . استتمیزکننده ) ھای محلول(محلول  و دما ،pH از تابعی ثرؤمشستشوی 
 ی کهخاصگرفتگی  گرفتگی و رسوب الی مشکلبر روی شود که  مؤثرتر واقع می زمانی

مورد " نادرستی"مواد شیمیایی تمیزکننده  اگر. است، متمرکز باشد شده دچار آنممبرین 
 اکثر ،در این مورد دچار تردید ھستید اگر. دشو بدتر تواند می وضعیت ،قرار گیرند استفاده

شستشوی . گردد انجامکنند که در ابتدا شستشوی قلیایی  می توصیهممبرین  تولیدکنندگان
اکسید  یا و کلسیم کربناتکه  گیرد قرار استفاده مورد بایدزمانی برای اولین بار  فقط یسیدا

 مورد بار اولین برای اسیدیشستشوی  اگر. ئی وجود داشته باشدغشاھای  در مدول آھن
تبدیل به رسوبی  است ممکن ،میکروبیگل و الی ناشی از مواد آلی یا  ،گیرد قرار استفاده
   . شود برگشت غیر قابل



 باال، pHصورت  ھا به تمیزکننده. شوند می بندی طبقه pH نظر از معموًالننده تمیزکھای  محلول
PH ،و پایین pH و دماافزایش . دندار وجود خنثی pH اثربخشی افزایش موجبیکدیگر  با 

 از تابعی عنوان بهھایی  محدودیت ،حرارت درجهبرای  حال، این با. شود عملیات شستشو می
pH آمید شرکت ھای کامپوزیت پلی ممبرینبرای  ١٣-١ جدول در که ھمانطور ،وجود دارد  Dow 

Water and Process Solutions ییدأت برایانجام شستشو  از قبل( است شده داده نشان 
 pH و دما در). شود مشورتممبرین  تولیدکنندگانباید با  pH/حرارت درجه ھای محدودیت

. گردد دچار کاھش می عملکردمقدار  نتیجه در و ،دھد رخ میتغییراتی در ممبرین  باال،بسیار 
  . است نشده درکروشنی  ھا به ممبرین در تغییر این مکانیسم

  

 Dow Waterآمید شرکت  پلی کامپوزیتھای  ممبرین برای pH و حرارت درجه ھای محدودیت: ١٣- ١ جدول
Solutions.  

pH حرارت  درجه(C) * 
1 – 13 25 
1 – 12 35  

1 – 10.5 45 
  

  (BW30, BW30LE, LE, XLE)شور  ھای آب لب برای تمام ممبرین

تماس  آنھاتوصیه کرده است که با  Dow-FilmTecشرکت  ، 50Cبرای دماھای باالتر از  *
  . گرفته شود

 و بردن بین از در کهنیز دارند  دیگری ترکیباتھا  تمیزکننده اوقات گاھیباز،  یا اسید بر عالوه
ی، فلز عوامل شامل ترکیبات این. ندھست مؤثر  معلق کردن موجود بر روی ممبرین

را تمیز  ھا ممبرینبا استفاده از سه روش،  ترکیبات این. باشند میھا  آنزیم و ،ھا سورفکتانت
  : کنند می

   . دارند برمی غشاء سطحرسوب را از روی  یا گل و الی فیزیکیصورت  به -

   . دھند که تمایل به تجمع نداشته باشند ای تغییر می گونه را به رسوبگل و الی یا  مورفولوژی -

دوباره افزایش  آنھادھند، تا مقدار تجمع  تغییر می یاییشیمی گل و الی را از نظر  سطح الیه -
   . پیدا نکند

 ازھای آماده را   بسته یا وکند  مخلوطبا ھم را مواد تمیزکننده  فرموالسیون تواند می کاربر
 باید کاربر ،کند میعرضه ھای آماده را  ستهب ای که فروشنده برای. دتھیه نمای فروشنده
گرفتگی یا تخریب  تا از قابلیت الی کند رین مورد نظر تعیینشستشو را با ممب فرمول سازگاری

ھای مربوط به  فرمول از بعضی. ممبرین با ترکیبات موجود در محلول شستشو جلوگیری شود
  . اند شده داده توضیح زیر در خاصھای  تمیزکننده

  
  (High-pH cleaners)ھای دارای اسیدینه باال  تمیزکننده ١٣- ٢- ٣-١

  : شود می استفاده زیر ھای گونه حذفبرای  باال PHدارای  ھای کنندهاز تمیز معموًال

 (biofilm fouling) بیوفیلم گل و الی -



 (organic fouling) آلی گل و الی -

 (silica scale)ی سیلیسرسوب  -

 (colloidal material fouling) کلوئیدی مواد ازگل و الی ناشی  -

 (sulfate scale) سولفات رسوب -

دو دسیل  مانند) شوینده مواد( سورفاکتانت یک با معموًال باال pHدارای  ھای کنندهتمیز
 داشته توجه. شوند بندی می فرمول لورل سدیم سولفات یا و) Na-DSS( سدیمسولفات 

زیرا ممکن است ممبرین دچار  ،قرار گیرد استفادهمورد  نباید کاتیونی سورفاکتانت که باشید
روی ممبرین  از جامد موادشود که  باعث می سورفاکتانت. شود برگشت قابل غیررسوبی 
توان  میبرای جلوگیری از کف کردن سورفاکتانت (. دنمحلول باقی بمان شکل و به دهبلند ش

 عامل یک از استفاده با است ممکن نیز باال pH با ھای کنندهتمیز از برخی.) نمود اضافهکف ضد
chelating مانند EDTA سدیم )acid ethylene diamine tetra acetic (دونش بندی فرمول .

 نیز (Sequester) جداکننده عوامل. دارد می  نگه محلولصورت  را به نمک chelate عامل
. ی رسوب قطع گردد ھای تشکیل دھنده کاتیون دیگر و کلسیم اتصالتا  دنشو اضافهتوانند  می
که برای  ،باال PHکننده با  ھای پاک ھای مربوط به محلول از فرمول نمونه چھار ١٣-٢ جدولدر 

  . آورده شده است ،قابل استفاده ھستند آمید پلیھای کامپوزیت  ممبرین

  .آمید ھای کامپوزیت پلی برای ممبرین ،باال PHھای نمونه با  ھای مربوط به تمیزکننده فرمول: ١٣- ٢ جدول

گل و الی   سیلیس
  میکروبی

گل و الی 
ناشی از مواد 

  آلی

رسوب 
  سولفات

  

X  X  X  X 0.1% caustic, pH 12, 
35C 

      X  1.0% sodium EDTA*, 
pH 12, 35C 

X  X  X    0.025% sodium 
DSS**, pH 12, 35C  

    X  X  
2.0% sodium TPP+ 
and 0.8% sodium 
EDTA, pH 10, 45C  

    X    
2.0% sodium TPP+ 
and 0.25% sodium 

DDBS++, pH 10, 45C  
  

 (ethylene diamine tetra acetic acid)آمین تترا استیک  اسید اتیلن دی  *

 (dodecyl sulfate) دو دسیل سولفات **

 (tripoly phosphate) فسفات پلی تری+ 

 (dodecyl benzene sulfonate) دو دسیل بنزن سولفونات++ 

  



 نشان شکلدر این  که ھمانطور. دھد می نشان بیوفیلم حذف دررا  باال pH اثر ١٣-۴ شکل
ھای  pHشده، نسبت به  تصفیه آب ریانحفظ شدت ج در ١٢ با برابر pHداده شده است، 

   . باشد تر میثرؤم بسیار ، کمتر

  
 Dowبا احترام به . غشاء عملکردحفظ  و بیوفیلم حذف برایروی قابلیت محلول تمیزکننده  بر pH اثر: ١٣-۴ شکل

Water and Process Solutions .  

  

. تغییر کند ،باال pH شستشو با از بعد است ممکن RO واحد عملکرد که باشید داشته توجه
امر  این. گردد کمترو مقدار دفع نمک ممکن است  شدهدت نفوذ ممکن است زیادتر ش ،ویژه به
 باید عملکردمقدار . باشد می موقت وضعیت یک وبوده  باال pH درممبرین " شدن شل"دلیل  به

 . خود برگردد اسمیمقدار  بهظرف مدت چند روز 

  
  (Neutral-pH cleaners)خنثی ھای دارای اسیدینه  تمیزکننده ١٣- ٢- ٣-٢

 از بسیاریدر . گیرند میقرار  استفادهمورد  ھا میکروب برای معموًال pHھای دارای  کننده تمیز
 (dibromo nitrilo proprion amide) مانند غیراکسیدکننده ھای کش یستھا از ز تمیزکننده این

DBNPA یا و isothiasolin عرضه  فروشندگان توسط بندی بستهصورت  به و ،شود استفاده می
  . گردد می

  
 (Low-pH cleaners) پایینھای دارای اسیدینه  تمیزکننده ١٣- ٢- ٣-٣

مورد  آھن اکسید و کلسیم کربناترسوب  برای معموًالپایین دارند  pHھایی که  تمیزکننده
 استیک، مانند اسید، یک از استفادهفقط با  معموًال ھا کنندهتمیز این. گیرند قرار می استفاده

 حذفدر  pH و دما اثرات ١٣-۵ شکل. شوند بندی می فرمول ،سولفامیک یا و ھیدروکلریک
داده شده  نشانشکل این در  که ھمانطور. دھد می نشانرا روی ممبرین  از کلسیم کربنات
 باالتر pHتصفیه شده، نسبت به  آب جریانحفظ شدت  در باالتر یھادما و ،تر پایین pH ،است

  . ھستندتر ثرتر، مؤ پایین ھای حرارت درجه و

 

  



 Dow Waterبا احترام به شرکت . RO غشای یکروی  از کلسیم کربنات حذف رد pH و دما اتاثر: ١٣-۵ شکل
and Process Solution .  

  
   

 از ترکیبی یا و ھیدروژن پراکسیدشود،  تر انجام می پایین pHبرداری در  بھرهعملیات زمانی که 
 غشاءمواد بیولوژیکی رسوب کرده بر روی  برای تواند میپراستیک  اسید و پراکسید ھیدروژن

RO ت احتیاطی زیر ، اقداماھیدروژن پراکسید از استفاده ھنگام در. مورد استفاده قرار گیرد
   : دباید انجام شو

 %0.2تا  ROبا استفاده از آب تصفیه شده توسط سیستم ، تجاری محصوالترقیق کردن  -
   . شوند می) عبور نمک زیادتر(موجب صدمه دیدن ممبرین  باالتر ھای غلظت. وزنی

   . زند می آسیببه ممبرین  باالتر حرارت درجه.  25C از کمتر دمای حفظ -

   . بخشد را سرعت می غشاء تخریب، عمل فلزاتوجود . محلول از واسطه فلزات تمام حذف -

  . دقیقه ٢٠مدت  هب ھیدروژن پراکسید رقیقبه چرخش درآوردن محلول  -

   . ممبرین عمرشدن  تر طوالنی و مطلوب بخشی اثر برای ۴ تا ٣بین  pH حفظ -

 و باال pHھای دارای  با استفاده از تمیزکننده کامل طور بهھا  شستشوی ممبرین -
  . ھیدروژن پراکسیدبه چرخش درآوردن  از قبل پایین، pHھای دارای  تمیزکننده

 شستشو از بعد است ممکن RO ھایغشا عملکردمقدار  باال، pH در کردن تمیزدر ھنگام 
 "تر سفت" اساسًاممبرین  پایین، pH مورد در. متفاوت گردد اسمیصورت موقت با مقدار  به

و مقدار دفع  کمترمدت چند روز، شدت نفوذ  و پس از تکمیل عملیات شستشو به ،شود می
  . دھد زیادتری را نشان می

  
  برای گل و الی و رسوبات خاص ی یھا تمیزکننده ١٣- ٢- ٣-۴

(Cleaners for Specific Foulants and Scale)  

ای وجود دارند که تأثیر شستشو را  ھای تمیزکننده گل و الی و رسوبات سمج، محلول برای
 شدهآورده  ١٣-٣ جدول در عمومیھای  محلولاین  از برخیفھرستی از . بخشند بھبود می

   . ی ممبرین تماس بگیرید با سازنده دما و pHھای مربوط به  برای محدودیت. است



  .داده شده برای گل و الی و رسوبات خاص ترجیحھای تمیزکننده  محلول: ١٣- ٣ جدول

Hydranautics* Dow-FilmTec نوع ذره  
2.0% sodium 

tripolyphosphate, pH 10, 
45C  

0.1% caustic, pH 12, 30C  سولفاترسوب  

0.5% hydrochloric acid, 
pH 2.5, 45C  

0.2% hydrochloric acid, 
pH 2, 30C رسوب کربنات  

0.1% caustic, pH 11.5, 
35C  0.1% caustic, pH 12, 35C رسوب سیلیس  

1.0% sodium hydrosulfate, 
pH 11.5, 35C  

1.0% sodium hydrosulfate, 
pH 5, 30C  وجود آھنگل و الی ناشی از  

0.1% caustic plus 0.03% 
sodium dodecylsulfate,  

pH 11.5, 35C  

0.1% caustic pH 12, 30C 
followed by 0.2% 

hydrochloric acid, pH 2, 
45C 

گل و الی ناشی از وجود مواد 
  آلی

0.1% caustic plus 0.03% 
sodium dodecylsulfate,  

pH 11.5, 35C  
0.1% caustic, pH 12, 30C  رسوب ناشی از مواد

  بیولوژیکی

  

 CPAھای  فقط ممبرین *

  

  (Cleaning Equipment) شستشو نیاز برایلوازم مورد ١٣- ٢-۴

 ١٣-۶ شکل. است بدون پیچیدگی و ساده، معکوسلوازم موردنیاز برای شستشوی اسمز 
 یکتواند  این مسیر می .دھد می نشان را (cleaning skid)مسیر شستشو  از کلی طرح یک

 و ،متصل گردد جا شدن جابه قابل ھای شیلنگ طریق از RO مسیر به که ،باشد مستقل واحد
: است اصلی قطعه سهمسیر شستشو دارای . شود پلمپ ROبه مسیر  یدائم طور به یا

  . کارتریج فیلتر یک و گردش، پمپ مخزن،

  

  مسیر شستشو کلی طرح: ١٣-۶ شکل

  



  (Cleaning Tank)مخزن شستشو  ١٣- ٢- ۴-١

 و شیشه پشمھایی از جنس  نمونه اما ،شود می ساخته الستیکپ از معموًالشستشو  مخزن
را  شیمیاییآن با مواد  سازگاری، مخزن نوع انتخاب ھنگام در(. نیز وجود دارند ضدزنگ فوالد

ھای تحت فشار  لولهموجود در حجم برابر با  باید مخزنی  اندازه) .باشید داشته خاطر به
تقریبی موجود در یک لوله تحت  حجم. ھای آب باشد شیلنگکشی و یا  ی حجم لوله عالوه به

 ، 6M-4:2یک آرایه  برای بنابراین،. باشد گالن می 52.2، حدودًا اینچ ٨مدول و قطر  ۶فشار با 
 که درصورتی(ھای تحت فشار  گالن برای لوله ٢١٠ برابر با شستشو تقریبًا باید مخزنحجم 

مجموعًا ، که باشد کشی لوله حجم عالوه به) شسته شود مرحلهفقط یک  ھمزمانصورت  به
  . شود می گالن ٢۵٠ حدوددر 

  

  (Cleaning Recirculation Pump)تمیزکننده  گردشیپمپ  ١٣- ٢- ۴-٢

نرخ  حداکثرآن باید متناسب با  اندازه. است مرکز از گریز پمپمعموًال یک  یگردش پمپ
ی  رای یک آرایهب مثال، عنوان به. باشد ROمسیر  در مرحله ترین بزرگعملیات چرخش برای 

4:2-6M  ۴۵ ارائه به قادر، پمپ گردشی باید gpm  ١٨٠ یا و فشار تحتدر لوله gpm  کمتردر 
  .باشد gpm ۶٠تا  ۵٠ از

 

  (Cartridge Filter)فیلتر کارتریج  ١٣- ٢- ۴-٣

. باشد میکرون می ١٠تا  ۵ (nominal cutoff) اسمی قطعفیلتر کارتریج معموًال فیلتری با 
 فشارسنج کمجھز به ی بایدفیلتر  این. باشد SS یا و PVC، FRPتواند از جنس  محفظه آن می

بار نو  ھر با باید کارتریج ھایفیلتر. باشد فیلتر در فشار افت گیری اندازه برای یدیفرانسیل
  . شوند عوض شدن محلول تمیزکننده،

  

  (Membrane Lay-Up)ممبرین  وقفه در کار ١٣-٣

علت در  به مثال، عنوان به. گردددالیلی خاموش  به RO سیستمالزم است که  اوقات، گاھی
 ROالزم باشد که سیستم  است ممکن ، (peaking power)تجھیزات یمصرفتوان اوج بودن 

  . شود خاموشمدت چند روز یا چند ماه ، برحسب مقدار تقاضای توان،  به

  

  (Short-Term Lay-Up)کوتاه مدت  وقفه ١٣- ٣-١

مراحل مربوط  تحتشوند، باید ناز دو ھفته استفاده  کمترمدت  بهقرار است ھایی که  ممبرین
گرفتگی و  گرفتگی، رسوب اند تا الی شده طراحیمراحل  این. قرار گیرندبه وقفه کوتاه مدت 

   . اند توضیح داده شدهدر متن زیر این مراحل کلی . شود حداقل ،ھا رشد میکروبی در ممبرین

بخش (ھا باید با استفاده از آب خوراک با حداقل فشار  ممبرین ،ROبه محض خاموش شدن  -١
و یا آبی با کیفیت بھتر، تحت شستشوی سریع  RO  آب تصفیه شده با یا و) را ببینید ١٣-١-١



به برطرف شدن گل و الی و رسوبات  ،باالتر کیفیت باشستشوی سریع با آبی . قرار گیرند
ھنگام انجام شستشوی سریع، . ت خواھند شدظاحف بھترھا  و ممبرین کرد خواھد کمک

   . ھوای موجود در سیستم باید تخلیه شود

تا از وارد شدن ھوا  دنشو بسته بایدشیرھا  ،ندشد پر فشار تحتھای  لوله که ھنگامی -٢
   . شود جلوگیریداخل سیستم  به

  . شوند تکرار ٢و  ١بار، مراحل  روز یک ۵ھر  -٣

  

  (Long-Term Lay-Up)مدت بلند  وقفه ١٣- ٣-٢

مراحل تحت باید  ،ھستنددر وضعیت برون خطی  طوالنی زمان مدت برایھایی که  ممبرین
ویژه  گرفتگی، به اند تا الی شده طراحیمراحل  این ھم، باز. قرار گیرندمربوط به وقفه بلند مدت 

  . به حداقل برسد ،گذاری یی که منشأ میکروبی دارند، و نیز رسوبآنھا

. شوند تمیز ١٣-٢- ٢بخش  در شده ذکر ھای روش از استفاده با باید ROھای  ممبرین -١
   . تحت شستشوی سریع قرار دھید ،بھتر یکیفیتبا آبی تصفیه شده و یا  آب اھا را ب ممبرین

تا  1(سولفیت سدیم  کش مناسب، مانند متا بی زیست یک بارا  تمیزھای  ممبرین ،سپس -٢
 ازدر حال خارج شدن نیز  ھوا که حالی در، دھیدتحت شستشوی سریع قرار ) درصد وزنی 1.5
 ،کبالت کاتالیز شدهفاقد  ،سولفیت سدیم باید از متا بی. باشد می فشار تحتھای  لوله

  . استفاده شود

تا  دنشو بسته بایدشیرھا  تمام شد، پر کش زیست با کامل طور به RO سیستم که وقتی -٣
صورت  ھای تحت فشار به اطمینان از پر شدن لوله برای. را غیرفعال کند کش زیستھوا نتواند 

، سرریز کند، این  ROی واقع در باالی مسیر  کامل، به محلول باید اجازه داده شود که از دریچه
  . باشد میی تحت فشار پر از محلول، باالتر  ترین لوله دریچه از باال

شده  استفاده سدیمسولفیت  از متابی اگر. را تکرار نمایید ٣و  ٢مراحل  ،لزوم صورت در -۴
 در مورد . رسد، این مراحل باید تکرار شوند میاز آن تر  یا پایین ٣به  pHکه مقدار  است، وقتی

، بار یک روز ٣٠ ھر باید مراحلدرجه فارنھایت بود، این  ٨٠از  کمتراگر دما  ،ھای دیگر کش زیست
   . تکرار شوندباید بار  روز یک ١۵درجه فارنھایت بود، ھر  ٨٠از  بیشترو اگر دما 

گردد، باید با آب خوراک تحت فشار کم  به وضعیت درون خطی برمی RO سیستمکه  وقتی -۵
آب تصفیه شده در این  یتمام. مدت تقریبی یک ساعت تحت شستشوی سریع قرار گیرد به

کش  آب تصفیه شده از نظر مقدار زیست. مرحله باید به قسمت تخلیه ارسال شود
. دھی، باید مورد بررسی قرار گیرد وضعیت سرویس به ROمانده، قبل از برگشتن دستگاه  باقی

  . اگر موردی یافت شد، عملیات شستشوی سریع باید ادامه یابد

  


