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چىیذُ
ایي پزٍصُ خالصِ فزآیٌذ تاسیافت هوثزاى هستؼول ٍ دٍرریش هی تاشذ کِ پس اس  4سال تحقیق ٍ کسة ًتاایح ااتال
اثَل ّن اکٌَى در صٌایغ هختلف در حال اخزایی شذى است.
اصَال ػَاهل هتؼذدی اسخولِ شزایط ًاهٌاسة پیش تصفیِ،تغییز شزایط آب ٍرٍدی ،ػذم کالیثزاسیَى ٍسایل اتاشار
دایق ،تْزُ تزداری ٍ اپزاتَری ًاهٌاسة دریک یا چٌذ دٍرُ ،شستشَ ّای ًاهٌاسة دٍرُ ای سیساتن ٍ اساتفادُ اس
هَاد ًاهٌاسة دریک سیستن اسوش هؼکَس هَخة کاّش راًذهاى هوثزاى ٍدرًْایت ػذم کاارکزد صاحیح ٍحتای
تؼَیض ایي تدْیشات را در پی دارد.
تزایي اساس درصَرت ػذم آسیة فیشیکی هوثزاى هی تَاى تا اًدام ایي فزآیٌذ ضوي حذف فَلیٌگ ّاای حاصالِ،
راًذهاى ٍػولکزد هوثزاى را تْثَد دادُ ٍ ضوي حذف ّشیٌِ ّای هزتثط تا خزیذ هوثزاى ًَتا هیشاى 55درصذ صازفِ
خَیی ااتصادی تزای هدوَػِ تِ ارهغاى آٍرد.
کلوات کلیذی  :تاسیافت ،هوثزاى ،رسَب ،اسوشهؼکَس

 -1همذهِ
ثب تَجِ ثِ هطىالت ون آثی ٍ ّوچٌیي تغییشضشایط هحیطی
ٍ ثخػَظ پبساهتشّبی ضیویبیی تبثیشگزاس آة دس یکه دٍسُ
ضشایط سیستن ّبی آة ضیشیي وي دسوطَس ثذلیل عولىکشد
پبییي هوجشاى ّبی هَجَد دس آى ثِ هشٍس وبّص یبفتکِ ٍ دس
ًْبیت هیضاى اص وبسافتبدگی ایي تجْیضات ثطَسلبثکل تکَجْی
افضایص هی یبثذ.

تحشین ّبی ًبضی اص ٍسٍد هوجشاى ّبی ثب دسجِ ویفیت ثبال ٍ
تحویل ّضیٌِ ثبالی تعَیض ایي لطعبت ثبعث ضذ تب پک اص
 4سبل تحمیك ٍیه سشی آصهبیطْبی هیکذاًی ثکشسٍی اًکَا
هوجشاى سٍضی ًَیي دس ثْسبصی ٍ ثبصیبفت هوجشاى ّکب اثکذا
گشدد.
دساثتذا ٍلجل اص ثشسسی فشآیٌذ اضبسُ ضکذُ ًاکبّی وَتکبُ ثکِ
علت وبّص عولىشد هوجشاى ّب دس یه سیستن هی اًذاصین.

اغَال اص جولِ هَاسدی وِ هَجت وبّص ساًکذهبى هوجکشاى ٍ
دسًْبیت عذم وبسوشد غحیح آى گشدد هی تَاى ثطَس خالغِ
ثِ هَاسد صیش اضبسُ داضت:

دس سیستن ّستین (ًوَداس .)1ایي هَضَ ثِ علت سضذ الیکِ
ًبصوی اص ثیَفیلن دسهوجشاى هی ثبضذوِ ثِ ًَثِ خَدپ اص
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طجك یه تحمیك اًجبم ضذُ دسغذ تبثیش گزاسی عَاهکل یکبد
ضذُ ثِ ضشح ضىل صیش هی ثبضٌذ][1
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ًوَدار 1هیضاى ًوه عجَسی یه هوجشاى ًَ پ
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ضىل1
طجك ًتبیج فَق حذٍد  63دسغذ هطکىالت هوجکشاى استجکب
هستمیوی ثکب ضکشایط پکیص تػکفیِ ٍ دس حکذٍد  35دسغکذ
هشتجط ثب ًکَ ٍ هیکضاى هکَاد ضکیویبیی هػکشفی ثکشای ایکي
تجْیضات هی ثبضذ.
اص طشف دیاش ًَ فَلیٌگ هذت صهبى ٍ ًحَُ ضکىل گیکشی
آى ًیض ًمص هْوی دس تطذیذ ضشایط یبد ضکذُ داسد .اص آًجکب
وِ سیستوْبی اسوض هعىَس جْت دفع (یب تغلیظ) ًوىْبی
هحلَل هَسد استفبدُ لشاس هی گیشًذ لزا سٌجص هیضاى دفکع
ًوه ضذُ هی تَاًذ ثِ عٌَاى سٍضکی هسکتمین ثکشای هیکضاى
ساًذهبى عولی سیستن هحسَة گشدد .هیضاى ًوه دفع ضذُ
هعبدل دسغذ ول جبهذات هحلَل آة خَسان حزف ضذُ دس
جشیبى آة تَلیذی اسوض هعىَس است .ایي اًذاصُ گیشی ّکب
دسوٌتشل هطىالت ًبضی اص عجَس هیضاى ثکبالی ًوکه دس ایکي
تجْیضات ثِ هب ووه ضبیبًی سا خَاّذ ًوَد .هثال ثکب ثشسسکی
ضشایط پبساهتش یبد ضذُ هی تَاى هطىالتی ّوچکَى تخشیکت
غطبء ٍلَ پذیذُ اًسکذاد دس یکه هشحلکِ خکبظ (آلکَدگی
احتوبلی) ٍ یب جذا ضکذى لطعکبت داخلکی ٍسکل (هطکىالت
ًبضی اص ضىستای ٍاضشّبی حلمَی) دّذ دس سیستن پکیص
ثیٌی ًوَد.
اص ًظش تئَسی هب اًتظبس داسین وِ هیضاى دفع ًوه پ اص یه
دٍسُ سًٍذ وبّطی پیذا وٌذ اهب ایي پذیکذُ اتفکبق ًوکی افتکذ
ثلىِ پ اص چٌذ هبُ تب حذی هب ضبّذ ثبال سفتي ایي پکبساهتش
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ًوَدار 2هیضاى ًوه عجَسی یه هوجشاى دس حبلت سسَة
چٌذ دٍسُ ٍتطذیذ الیِ سسَثی دس هوجشاى ضوي وبّص %11
هیضاى جضیبى ًفَری ثبعث افضایص افت فطبسدسسیستن ضکذُ
ٍثِ ًَعی صهبى ضستطَسا هعیي هی وٌذً( .وَداس.)2
عَاهل هتعذد دیاشی ًیض دس وبّص عولىکشد هوجکشاى ًمکص
داسًذ وِ ثِ عٌَاى ًوًَِ دسایي ثخص ثکِ یىکی دیاکشاص ایکي
پبساهتش ّب اضبسُ ای وَتبُ هی ًوبیین:
اثزغلظت آالیٌذُ تزرٍی کیفیت شستشَ][2
یىی اص هَاد اغلی دس ضستطَّبی دٍسُ ای هکَاد ضکَیٌذُ ٍ
ثِ عجبستی دتشجٌت ّبی ّستٌذ وِ هعوَال ثػَست جذاگبًکِ
ٍیب هخلَ ثب سبیش هکَاد ضکَیٌذُ تَسکط اپشاتکَس دس فشآیٌکذ
ضستطَ( )CIPاص آًْب استفبدُ هی ضَد .ایي هَاد اصدٍ جضئ
لبثل حل دسآة (آة دٍست یب ّیذسٍفیل) ٍ غیشلبثل حکل دس
آة (آة گشیضیب ّیذسٍفَة) تطىیل ضکذُ ٍ ثکِ صثکبى سکبدُ
وطککص سککطحی آة سا ثککِ هیککضاى لبثککل تککَجْی وککبّص
هی دٌّذ .گشٍُ ّبی آة دٍست هعوَال دسکتِ ثٌکذی اٍلیکِ

ضَیٌذُ ّب سا هطخع هی وٌذوِ هی تَاًٌذ آًیًَی وبتیًَی
ٍ یب راتکب غیشیکًَی ثبضکٌذ .دسّکش هکَسد اًتْکبی آة دٍسکت
ضَیٌذُ ثِ ضذت هَلىَل ّبی آة سا جزة هی وٌذ ٍ اًتْبی
آة گشیضیب جبرثِ ی ووی ثبهَلىَل ّکبی آة داسد .دسًتیجکِ
هَلىَل ّبی یه ضَیٌذُ ثکِ گًَکِ ای دسٍى هکبیع ٍ سکطح
هبیع هشتت هی ضًَذوِ اًتْبی آة دٍسکت دسٍى هَلىکَل
ّککبی آة ٍاًتْککبی آة گشیککض دٍساص هَلىککَل ّککبی آة لککشاس
هی گیشًذ( .ضىل)2
گشٍّی وِ دسٍى هبیع تطىیل هی ضَد هبیسل )(micelle
ًبهیذُ هی ضَد[3] .
ضىل 2

ثِ دلیل ایي سفتبس خبظ ضَیٌذُ ّب یعٌکی جْکت گیکشی دس
سطَح ٍ تطىیل دادى هبیسل ّوِ ضَیٌذُ ّب اسبسب تبثعیکت
خبغی سا داسا هی ثبضٌذ .ایي تبثع ثستِ ثِ ًَ غلظکت هکبدُ
هیضاى سختی آة ٍ ّوچٌیي ٍجَد رسات هحلَل ٍ ًکبهحلَل
آة عولىشد هتفبٍتی سا اص خَد ًطبى هی دّذ ثِ عٌَاى هثبل
ضشایط یه ضَیٌذُ دس حضَس یَى ّکبی ولسکین هٌیکضین ٍ
آّي دس ًوَداس هطخع ضذُ است[4].

تغییشات ول جبهکذات هحلکَل ( )TDSخشٍجکی ٍ اخکتالف
فطبسثْجَد هی ثخطٌذ .اهکب ثکذلیل اسکتفبدُ ًىکشدى اص هکَاد
ضیویبیی هٌبست عذم وٌتشل غحیح دس غلظت هَاد هػشفی
دس حیي ضستطَ ٍ ّوچٌکیي تغییکشات pHایجکبد ضکذُ دس
هحیط ثخطی اص هطىالت ًبضی اص سسَة ٍگشفتای ّوچٌبى
دس سطَح داخلی هوجشاى ثبلی هی هبًٌذ وِ ایي پذیذُ پک
اص چٌککذ دٍسُ ثبعککث وککبّص هیککضاى جشی کبى عجککَسی ٍعککذم
ثبصگطت اختالف فطبسهوجشاى ثِ حبلت اٍلیِ خَدخَاّذ ضکذ
(ضىل )3
ثب دس ًظش گشفتي ضشایط اضبسُ ضذُ ٍ تطذیذ عَاهل تبثیش
گزاس دیاش اص جولِ تغییش ضشایط آة ٍسٍدی ٍ ّوچٌیي عذم
وبسوشد هٌبست هَاد ضذ سسَة هػشفی ثِ خػَظ دس
هشحلِ دٍم سیستن اسوض هعىَس هب هَاجِ ثب وبّص
ساًذهبى عولىشدی ٍ تَلیذی دس هوجشاى پ اص چٌذ دٍسُ
ثَدُ وِ دس ًْبیت تعَیض آى تٌْب ساُ حل ایي هطىل خَاّذ
ثَد
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ًوَدار3
حست ًوَداس فَق ثشخالف تػَس ثب افضایص غلظت دتشجٌکت
لذست ضَیٌذگی آى دس حضَس ولسین هٌیضین ٍآّي افضایص
ًوی یبیذ .ایي هَضَ خَد ثِ خَثی گَاُ ایي هذعبسکت وکِ
دس حیي ضستطَ اسکوض هعىکَس ثکب ایکي هکَاد ٍ دسغکَست
افضایص غلظت ضکَیٌذُ(ثِ خػکَظ دس هشحلکِ دٍم) اهکالح
ووتشی اص سطح هوجشاى ضستطِ ضذُ ٍ هب دس ًْبیکت ضکبّذ
وبّص ساًذهبى هوجشاى پ اص چٌذ دٍسُ خَاّین ثَد.
دسایي خػَظ ٍ پ اص ثشسسی ّبی تىویلی هطکخع ضکذ
ضستطَّبی اًجبم ضذُ (تحت عٌَاى  ٍ)CIPثب هَاد سایج تکب
حذی هطىالت گشفتاکی هَجکَد دس هوجکشاى ّکب سا ثشطکشف
وشدُ ٍ عولىشد آًْب سا دس سکِ ثخکص هیکضاى دثکی تَلیکذی

Time chemical washing

ضىل 3
-2اصَل کلی فزآیٌذ
لجل اص اجشایی وشدى فشآیٌذ ثبصیبفت ثبیستی اسصیکبثی وکبهلی
اص عَاهل ایجبد وٌٌذُ ایي هطىالت دس هوجکشاى ثذسکت آٍسد
ثذیي هٌظَس پ اص ثشسسی ضشایط سیسکتن اسکوض هعىکَس
اثتذا ضشایط ظبّشی هوجشاى هَسد ثشسسی لشاس گشفتکِ ٍ پک
اص ثشآٍسد ٍصًی اصسسَة ٍیب تِ ًطیي ّبی هَجَد دس هوجشاى
ًوًَِ گیشی اًجبم هی ضَد.
یىی اصسٍش ّبی اًتخبة ضذُ دسایکي ثخکص سٍش آصهکبیص
هعشف سًگ هی ثبضذ .اص ًتبیج هْن ایي آصهبیص هی تکَاى ثکِ
هَاسد صیش ثطَس خالغِ اضبسُ داضت
الف-تشخیص پارُشذگی الوٌت غشاء:
دسایي سٍش اثتذا هعشف سا ثػَست دستی ثش سٍی سطح غطبء
یه الوٌت سٍل ًطذُ پبضیذُ سپ ثعذ اص یه هکذت سکطح

غطبء سا هَسد ثبصدیذ چطوی لشاسداد .سطَحی اص غطبء آسیت
دیذُ دس همبیسِ ثب سطَح آسیت ًذیذُ هعکشف سا ساحکت تکش
جزة هیوٌٌذ دس ًتیجِ الاَیی وِ دس سشتبسش سطح غطبء
ثَجَد هیآیذ هبّیت اضوحالل سا هطخع هیوٌذ.
ب -هشکالت تیَلَصیکی غشاء:
پشاوٌذُ ثَدى لىِّبی سًای دس سشتبسش غطبء احتوبالً ًطکبى
دٌّذُ حو لکِ ثبوتشیْکب ثکِ غطکبء سکلَلض اسکتبت هکیثبضکذ.
اگشحولِ ثبوتشیْب ثِ حذی پیطشفت وشدُ ثبضذ وِ اضوحالل
غطبء چٌذ ثشاثش ضَد ضىل ٍ الاَی ایجبد ضذُ تَسط هعشف
اص یىٌَاختی ثیطتشی ثشخَسداس هیضَد[5] .
ج -اثز هَاد شیویایی هصزفی :
هػکشف صیککبدهَاد ضکیویبیی ٍ یککب دهکبی ثککبالی آة هَجککت
ّیذسٍلیض غطبء ضذُ ٍ هٌجش ثِ عجَس یىٌَاخت جشیبى هعشف
اص سطح آى هیضَد .اگش لجل اص ایي وِ اسیذ صیکبد یکب دهکبی
ثبال دس سشاسشسیستن گستشش یبثذ جلَی آى گشفتکِ ضکَد
تأثیش هعشف فمط ثِ الوٌتْبی اثتذایی هحذٍد هیضَد .حولکِ
تَسط عَاهل اوسیذ وٌٌذُ ثکب غلظکت صیکبد ًظیکش ولکش آصاد
هَجت جزة یىٌَاخت هعشف دس سشاسش غطبء هیضَد.
دس اداهِ ثب وبلجذ ضىبفی یه هوجشاى ضوي ثشسسکی ضکشایط
فیضیىی ٍ ضیویبیی آى آًبلیض دلیمی اص سسَة هَجَد هکَسد
تجضیِ ٍ تحلیل لشاس هی گیشد .سکپ ثبتَجکِ ثکِ آًکبلیض آة
ٍسٍدی هجوَعِ ًَ ٍ ضشایط فَلیٌگ هذت وبسوشد ٍ سبیش
پبساهتشّبی هَثش دسهوجشاى ًَ هبدُ ضیویبیی هٌبست جْت
ایي فشآیٌذ اًتخبة هکی گکشدد .پک اص ایکي هشحلکِ جْکت
اًتخکبة دٍص ثْیٌکِ هکبدُ ضککَیٌذُ ٍ ّوچٌکیي هکذت صهککبى
توبس تست ّبی آصهبیطابّی دس یه سیسکتن سکیوَالتَس
(ضجیِ سبص) اًجبم هی گیشد.
دس خبتوِ ًتبیج حبغلِ اص ثشسسی ّکبی اًجکبم ضکذُ ثػکَست
دستَس العول عیٌب دس هحل هجوَعِ اجشایی هی گشدد.
یىی اص هکَاسد هْکن دس ایکي فشآیٌکذ ضکشایط ووکی ٍ ویفکی
هوجشاى پ اص اجشا هی ثبضذ .خَضجختبًِ ثب تست ّبی اًجبم
ضذُ دس چٌذ سیستن هختلف هطخع ًوَد ضشایط تَلیکذی
هوجشاى ّبی احیبء ضذُ تب حذ صیبدی ٍ دس ثشخی هَاسد وبهال
هطبثِ هوجشاى ّبی ًَ هی ثبضٌذ.
دسایي تست ّب هعوَال دس یه ٍسل هوجکشاى ّکبی ثبصیبفکت
ضذُ ٍ دس یه ٍسل دیاکش هوجکشا ى ّکبی ًکَ لکشاسدادُ ضکذ
سپ پ اص یکه دٍسُ ضکشایط پبساهتشّکبی تکبثیش گکزاس دس
هوجشاى ّب اص جولِ اخکتالف فطکبس دثکی تَلیکذی ٍ ّکذایت
خشٍجی دس ایي دٍ ثخص همبیسِ ضذً .تیجِ ایي آصهبیص ّب

ًطبى داد وِ سٍش ثْسبصی ضکشایط هوجکشاى هکَسد اسکتفبدُ
تَسط ایي پشٍسِ ّیچاًَِ آسیجی ثِ هوجشاى ٍاسد ًىکشدُ ٍ
ضشایط آى ثب هوجشاى ّب ًَ یىی است.
-3هثالی اس یک پزٍصُ اخزایی در یک تصفیِ خاًِ
• ظشفیت تَلیذ 11111 :هتش هىعت دس ضجبًِ سٍص
 Filmtec BW• ًَ هوجشاى:
• هذت اجشا4 :هبُ
• هجوَ ول هوجشاى ّبی هَجَد  656عذد
دساثتذا ٍلجل اص ضشٍ اجشا احیبء هوجشاى ّبی سیستن ضکوي
ثشسسی ضشایط هجوَعِ آًکبلیض آة ٍسٍدی ٍ ّوچٌکیي سٍش
ضستطَ تعذاد  11هوجشاى هَسد اسصیبثی لشاس گشفت ٍ پ اص
اًتخبة هبدُ هَسد ًظش فشآیٌذ یبد ضذُ دس هحل پشٍطُ اجشایی
گشدیذ.
ًتایح تاسیافت هوثزاى در تصفیِ خاًِ
شزایط شستشَی هوثزاى ّا
هزحلِ

اٍل

دٍم

سَم

ًَع فزآیٌذ

Ion
Exchanging
PA

Acid
Cleaning
PA

Alkalinity
Cleaning
PA

هادُ هصزفی

حجککن آة تَلیککذی وککل سککبیت لجککل ٍ ثعککذ اص ثبصیبفککت ٍ
ّوچٌیي اغالح ضشایط
TOTAL
Flow
)(m /hr

RO

RO

RO

RO

RO

335

23

22

22

131

131

1311/11/15

505

42

35

42

205

152

1312/01/05

1392/01/07

Total
Flow

RO5

RO4

1391/11/15

RO3

RO2

RO1

ً-4تیدِ گیزی
پشٍسکِ احیککبء ٍ ثبصیبفککت هوجکشاى گککبهی ًککَیي دس ثْسککبصی
ضشایط هوجکشاى ّکب هکی ثبضکذ ٍ هکی تَاًکذ ضکوي وکبّص
ّضیٌِ ّبی خشیذ هوجشاى سْن ثسکضایی دس افکضایص ضکشایط
ووی ٍ ویفی ایي تجْیضات ایفب ًوبیذ .دسایکي پشٍسکِ ضکوي

ُاسصیبثی ضشایط هوجشاى ّبی اصوبس افتبدُ ٍ یب دس حبل استفبد
ٍَّوچٌیي ثب دس ًظش گشفتي هحذٍدیت ّبی حبغکلِ دس ًک
ٍ ٍِعولىککشد هوجککشاى هککی تککَاى دس هجوککَ ضککشایط ثْیٌکک
.عولیبتی هٌبست تشی سا دس سیستن ایجبد ًوَد
ٍ ًتبیج عولی ایي فشآیٌذ ًطبى دادُ است وکِ ضکشایط ووکی
ًَ ویفی هوجشاى ّبی احیبء ضذُ وبهال هطبثِ ثب هوجشاى ّبی
.هی ثبضٌذ
ثشایي اسبس ٍ ثِ طَس خالغِ ًتکبیج حبغکل اص ایکي سٍش سا
:هی تَاى ثِ ضشح صیش تمسین ثٌذی ًوَد
. جلَگیشی اص اتالف سشهبیِّبی هلی ثشای ٍاسدات هوجشاى-1
. دسغذ75  وبّص ّضیٌِ خشیذ هوجشاى تب هیضاى-2
 ّضیٌِ ثسیبس پبییي ًسجت ثِ خشیذ ٍ تعَیض هوجشاى-3
 ثْیٌِ سبصی ضشایط ضستطَ هوجشاى ثب عیت یبثی آى-4
ٍ ِ وبّص ٍسٍد هوجشاى ّبی اص وبس افتبدُ ثِ عٌکَاى صثبلک-5
. جلَگیشی اص آلَدگی هحیط صیست
. اغالح الاَی هػشف هَاد ضیویبیی-6
 ایجبد ضغلّبی جذیذ-7

هشاجع
[ ] WuiSengAng , SangyoupLee , Menachem
Elimelech "Chemical and physical aspects of
cleaning of organic-fouled reverse osmosis
membranes "Journal of Membrane Science,
Volume
, Issues – ,
March
, Pages
.
[ ] M.R. Sohrabia,S.S. Madaenib,M. Khosravia,
A.M. Ghaedia "Chemical cleaning of reverse
osmosis and nanofiltration membranes fouled
by licorice aqueous solutions"Desalination,
Volume
, Issue , February
, Pages
[ ] L. Magnus Bergstrom "Explaining the growth
behavior of surfactant micelles” Journal of
Colloid and Interface Science, Volume
,
February
, Pages
–
[ ] M.R. Sohrabia, S.S. Madaenib, M. Khosravia,
A.M. Ghaedi "Concentration of licorice
aqueous solutions using nanofiltration and
reverse osmosis membranes "Separation and
Purification Technology, Volume , Issue ,
October
, Pages
[ ] Asif Matin, Z. Khan, S.M.J. Zaidi, M.C.
Boyce "Biofouling in reverse osmosis
membranes for seawater desalination:
Phenomena and prevention" Desalination,
Volume
,
October
, Pages -

