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Design Information 

فاکتور های مهم در طراحی   
 سیستمهای اسمز معکوس

 نانو فیلتراسیون چیست؟

 در حذف امالحTFCممبران های اسمز معکوس از جنس توانایی 

 در حذف امالح CAممبران های اسمز معکوس از جنس توانایی 

  ROدرجه حرارت برای ممبران های فاکتوراصالح 

 ROتاثیر تغییرات فشار بر روی عملکرد ممبران دستگاه های 

 ROورد نیاز در سیسنم های برای تخمین تاثیر فشار م

 و ممبران ROچهارده نکته مهم در رابطه با عملکرد سیستم 

 اصول طراحی سیستم های اسمز معکوس 

 مقایسه عملکرد و کاربرد ممبران ها 

 اطالعات و تعاریف عمومی در مورد آنالیز آب

 عوامل تاثیر گذار بر عملکرد ممبران

 ناخالصی ها و میزان حاللیت آن ها

 و اطالعات عمومی  ROاصول کار سیستم 

 نحوه حرکت آب در داخل ممبران

 باال PHمشکالت ایجاد شده در اثر وجود کلرآمین ها و 

 آنچه در این شماره میخوانید :
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    معکوس اسمز شبیه بسیار ، عملکرد نحوه و کار اصول نظر از NanoFiltration فیلتراسیون نانو
Reverse Osmosis ظرفیتی تک های یون حذف میزان روش دو این بین اختالف مهمترین . باشد می    

(Monovalent Ions) 200 فشار در ظرفیتی تک های یون معکوس اسمز روش در . باشد می کلر مانند 

psi فیلتراسیون نانو های ممبران توانایی که حالی در. گردد می  حذف درصد 99-98 حدود تا 
(NanoFiltration Membrane ) بین حدوداً و داشته ممبران جنس و نوع به بستگی ، ها یون حذف در 

 . باشد می درصد 90 الی 50
 خاصی استفاده برای ممبران نوع هر . دارد وجود نانوفیلتراسیون های ممبران از مختلفی انوع ، علت همین به

 . نباشد استفاده قابل دیگر مصارف برای است ممکن و گردد می مصرف
 جمله از صنایعی در و آب تصفیه برای نانوفیلتراسیون های سیستم همچنین و نانوفیلتراسیون های ممبران
 . گیرد می قرار استفاده مورد بهداشتی و دارویی ، غذایی صنایع

 ؟نانو فیلتراسیون چیست

           1391ماه چهارم             اسفند شماره 
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Ion % Rejection  Ion % Rejection  

Calcium 93-99 Bromide 90-95 

Sodium 92-98 Phosphate 95-98 

Magnesium 93-98 Cyanide 90-97 

Potassium 92-96 Sulfate 96-99 

Manganese 96-98 Thiosulfate 96-98 

Iron 96-98 Silicate 92-95 

Aluminum 96-98 Silica 90-98 

Copper 96-99 Nitrate 90-95 

Nickel 96-99 Boron 50-70 

Cadmium 93-97 Borate 30-50 

Silver 93-96 Fluoride 92-95 

Zinc 96-98 Polyphosphate 96-98 

Mercury 94-97 Orthophosphate 96-98 

Hardness Ca& Mg 93-97 Chromate 85-95 

Radioactivity 93-97 Bacteria 99+ 

Chloride 92-98 Lead 95-98 

Ammonium 80-90 Arsenic 50-90 

 امالحدر حذف TFCتوانایی های ممبران های اسمز معکوس از جنس 

           1391ماه چهارم             اسفند شماره 



4 WWW.Energyvamohit.com                 Info@energyvamohit.com 
 ( 0311)  6736421 – 6736367 – 7636368: تلفن  

 شرکت

 انرژی سپاهان ومحیط
 خبر نامه

 شیمی آب

Ion Rejection  (% 

) 

Ion Rejection  (%) 

Sodium 90-95 Lead 94-96 

Calcium 92-95 Chloride 90-95 

Magnesium 94-97 Bicarbonate 85-95 

Potassium 85-95 Nitrate 50-70 

Iron 92-96 Fluoride 85-90 

Manganese 92-96 Silicate 80-90 

Aluminum 95-98 Phosphate 95-97 

Ammonium 85-90 Chromate 80-90 

Copper 96-98 Cyanide 80-90 

Nickel 96-98 Sulfite 94-96 

Zinc 96-98 Thiosulfate 94-97 

Strontium 95-97 Ferrocyanide 96-98 

Cadmium 95-97 Bromide 85-90 

Silver 90-95 Borate 25-50 

Mercury 94-96 Sulfate 96-98 

Barium 94-96 Arsenic 90-95 

Chromium 94-96 Selenium 90-95 

 امالحدر حذف  CAتوانایی های ممبران های اسمز معکوس از جنس 

           1391ماه چهارم             اسفند شماره 
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  دو تاثیر تحت معکوس اسمز های سیستم عملکرد
 Feed) ورودی آب حرارت درجه عمده عامل

Water Temperature ) رانش فشار همچنین و 
 Driving Pressure)ممبران درون از آب

across the Membrane) برای . باشد می  
  های سیستم یا و ها ممبران مقایسه یا و ارزیابی

 قرار توجه مورد فاکتور دو این باید معکوس اسمز
 . گیرد

 بتوان راحتی به که کند می کمک زیر اطالعات
  ممبران عملکرد بر را حرارت درجه فاکتور تاثیر

  درجه شد گفته که طور همان . نمود محاسبه
 عملکرد در مهم و کلیدی فاکتور یک آب حرارت
  چقدر هر . است معکوس اسمز دستگاه ممبران
  شده تصفیه آب ، باشد بیشتر حرارت درجه

  آبدهی میزان . بالعکس و شد خواهد تولید بیشتری
 در ممبران مختلف انواع توسط آب تصفیه توانایی و

  .گردد می برآورد و محاسبه  Cͦ 25  دمای
 
 
 
 
 
 

Temperature Correction Factor For 

Reverse Osmosis  

         فاکتورهای اصالح درجه حرارت برای  
  ROهای ممبران 

 غیر دردمایی ممبران یک دهی آب میزان اگر اکنون
 زیر مراحل باید شود محاسبه است الزم Cͦ 25 دمای از

 : شود پیگیری
 حرارت درجه اصالح فاکتور تعیین  •
 (TCF = Temperature Correction Factor 

 : زیر جدول از استفاده با (
ͦ 25 دمای در را آب جریان مقدار C به TCF در 
 جریان مقدار تا نموده تقسیم نظر مورد حرارت درجه

 . گردد مشخص نظر مورد دمای در آب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معکوس اسمز های سیستم برای که داشت توجه باید
 همچنین و فشار افت تاثیر جهت تری دقیق محاسبات

 انجام باید سیستم عملکرد روی بر TDS تغییرات
 . پذیرد

  دمای در TFM نوع از ممبران یک برای : 1 مثال
25 ͦ C 1800 عبوری آب جریان میزان 

gallons/day ممبران از آب عبور مقدار . است 
 . بود خواهد چقدر Cͦ 15 دمای در

                     حرارت درجه اصالح فاکتور : جواب
  باشد می 1.47 = ( جدول روی از )

  Cͦ 15 دمای در آب جریان مقدار

1800 ÷ 1.47 = 1224 (gallons / day ) 

           1391ماه چهارم             اسفند شماره 
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Feed Water 

Temperature 

Correction 

Factor 

Feed Water 

Temperature 

Correction 

Factor 
0C 0F 0C 0F 

5 41.0 2.58 18 64.4 1.29 

6 42.8 2.38 19 66.2 1.24 

7 44.6 2.22 20 68.0 1.19 

8 46.4 2.11 21 69.8 1.15 

9 48.2 2.00 22 71.6 1.11 

10 50.0 1.89 23 73.4 1.09 

11 51.8 1.78 24 75.2 1.04 

12 53.6 1.68 25 77.0 1.00 

13 55.4 1.61 26 78.8 0.97 

14 57.2 1.54 27 80.6 0.94 

15 59.0 1.47 28 82.4 0.91 

16 60.8 1.39 29 84.2 0.88 

17 62.6 1.34 30 86.0 0.85 

           1391ماه چهارم             اسفند شماره 
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 در مهم فاکتور دو ممبران درون از آب رانش فشار نیز و ورودی آب حرارت درجه شد گفته که طور همان
 . است معکوس اسمز دستگاه ممبران عملکرد
 موجود فشار چقدر هر داشت توجه باید . نمود محاسبه را فشار فاکتور تاثیرات تا کند می کمک زیر اطالعات

 توان می را آب اسمزی فشار . بود خواهد بیشتر نیز خروجی شده تصفیه آب میزان ، باشد بیشتر ممبران روی بر
 : نمود محاسبه زیر رابطه از استفاده با

Osmotic Pressure (PSI) = Total Dissolved Solids ( TDS) / 100 

 معکوستاثیر تغییرات فشار بر روی عملکرد ممبران دستگاه های اسمز 

 ؛ است شده گرفته نظر در ممبران برای عادی شرایط در که فشاری محاسبه  •
Pr = (Rate Pressure ) – ( Osmotic Pressure of Test Solution)  

 ؛ ممبران عملیاتی فشار محاسبه  •
Pop = (Average applied pressure ) – ( average osmotic pressure of the Feed water) 

 عملیاتی؛ شرایط در آب جریان میزان تعیین  •

(rated Permeate Flow ) × (Pop ) / Pr 

  حرارت درجه و 225psi فشار در TDS = 2000 با کلراید سدیم محلول یک ”40×4 ممبران یک : مثال
250C 1800 شده تصفیه آب جریان میزان . کند می تصفیه را gallons/day آب جریان میزان . باشد می 
 ؟ بود خواهد چقدر 150C حرارت درجه و TDS = 1000 با آب برای psi 150 فشار در شده تصفیه

                                                        برابر 150C دمای در آب جریان میزان قبل مثال به توجه با : جواب
1800/1.47 = 1224 (gallons/day)= 1224 gpd روی بر فشار تاثیر بنابراین باشد می 

 : برابر آب جریان میزان
1224×(150 – 10 ) / (225-20 ) = 1224 × (140) / (205) = 835.9 gallons /day 

 . بود خواهد

 :برای تخمین تاثیر فشار ، مراحل زیر را طی کنید 

           1391ماه چهارم             اسفند شماره 
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  Concentrate Recycle loop: بازیافت جریان پساب 
 

 (Concentrate      Recycle loop)منظور اصلی از یک سیکل ، بازیافت یا برگشت دادن پساب خروجی          
و یا همان پساب خروجی از  ( Concentrate )از یک سیستم اسمز معکوس ، کاهش مقدار تخلیه آب غلیظ     

 .دستگاه به فاضالب  می باشد 
 ( Flow velocity )سیکل برگشت آب پساب همچنین به منظور ثابت نگداشتن سرعت جریان آب                 

 .در حد قابل قبول می باشد  (Recovery)عبوری از ممبران و در نتیجه کاهش میزان بازیافت 
در یک سیکل برگشت آب پساب ، بخشی از پساب که باید به فاضالب هدایت شود را به جریان آب ورودی به 

 .انجام خواهد پذیرفت  (Continuous)بازگشت داده می شود که این عمل البته به صورت مداوم  (Feed)پمپ 

Reveres Osmosis System Design 

کاهش میزان جریان پساب بهه فاضهالب ، مهی توانهد در     
 (Recovery Percentage)نهایههت درصههد بازیافههت 

البته شاید الزم . ایجاد نماید  ROباالتری را برای سیستم 
باشد که در ظرفیت و فشار پمپ تجدید نظهر شهود زیهرا    
یک جریان بیشتری با آنالیز و امالح بیشهتری بهه آن وارد   

 .خواهد شد 
به همین خاطر دقت بسیار زیادی در رابطه بها آنهالیز آب   

بایهد   ( Feed water)ورودی بهه عنهوان آب خهام         
در ضهمن غلظهت آب خروجهی را بایهد در     . صرف نمود 

بهر   Scaling , Foulingحدی تنظیم نمود که از ایجهاد  
 .روی ممبران جلوگیری به عمل آید 

البته الزم به توضیح است که نقطه اشباع یها همهان نقطهه    
برای هر نوع  (Fouling Point)ایجاد رسوب و گرفتگی 
 .آب ، متغییر خواهد بود 

 معکوساصول طراحی سیستم های اسمز 

           1391ماه چهارم             اسفند شماره 
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 70 آن (Recovery) بازیافت درصد که است سیستمی برای ، است شده آورده زیر در که هایی مثال
 : ندارد وجود بازیافت سیکل دوم مثال در ولی دارد وجود بازیافت سیکل اول مثال در ، است درصد

 
 بازیافت سیکل با RO سیستم یک : 1 مثال  •

( System Design Overview with Recycle loop )  

 

مقداری . است  GPM 4.8در این سیستم ، بدون سیکل بازیافت ، مقدار پساب تخلیه شده به فاضالب 
این عمل باعث کاهش مقدار پساب تخلیه شهده  . به آب ورودی تزریق می گردد  3GPMاز آن یعنی 

و در صهههد بازیافهههت کلهههی سیسهههتم                                                  . خواههههد شهههد   1.8GPMبهههه فاضهههالب بهههه میهههزان   
( Overall System Recovery )  درصد خواهد رسید که مناسب است  70به. 

Pass   

1 

1 3 

4 

7 

5 

6 
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 بدون سیکل بازیافت ROیک سیستم :  2مثال   •
 (System Design Overview Without Recycle)  

 

Pass   1 

 زیاد سیستم این برای که است %70 معادل (Recovery) بازیافت مقدار ، سیستم این در
 . شود دقت طراحی به مربوط هشدارهای به . است

 هشدارهای طراحی  
(Design Warnings)  

  جریان میزان باید . است شده پیشنهاد که است مقداری از کمتر پساب جریان میزان : تذکر
 ( شود بازنگری طراحی )   . یابد افزایش پساب

TW30 – 4040 , Limit 3.00 gpm   
 . باشد %25 باید بازیافت میزان حداکثر

TW30 – 4040 , Limit 25%  

1 2 
7 

5 
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Process NF 

 

 

RO 

 

 

UF 

MF  

CF 

Example 

Of 

Common 

Constituent

s 

In Water 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metal Ions 

 

 

Sugar 

Virus 

 

 

 

 

Pyrogen 

 

 

 

Colloidal 

Silica 

 

 

Carbon 

Fines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bacteria 

Approx . 

Molecular 

Weight 

Cut – OFF 

* 

 

100 

 

200 

 

20,000 

 

100,000 

 

500,000 

Microns 0.0001 0.001 0.01 0.1 1.0 10.0 

COMPARISON OF MEMBRANE PROCESSED 

 هامقایسه عملکرد و کاربرد ممبران 
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 : Water) (  آب
 
 محلول جامدات کل (TDS)  

  معلق جامد مواد (TSS)  

  حرارت درجه 

  کم حاللیت با مواد 
  ها میکروارگانیزم 

 
  : )(Membrane  ممبران

 

PH    
  کلر وجود 

 

 : (System)  سیستم
 
  عملیاتی فشار 

  بازیافت 

  ورودی آب جریان 
  تصفیه پیش 

 
 : نگهداری و راهبری

 
  ثبت اطالعات به طور مرتب 
   تعویض به موقع و مرتب

Prefilters  
      درصورت نیاز انجام تمیزکاری  

 ممبرانو  ROچهارده نکته مهم در رابطه با عملکرد سیستم 

           1391ماه چهارم             اسفند شماره 
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 و اطالعات عمومی  ROاصول کار سیستم 

Osmosis Vs. Reverse Osmosis 

           1391ماه چهارم             اسفند شماره 
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PERMEATE 

MEMBRANE 

CONCENTRATE FEED 

Water is separated into permeate and concentrate and 

contaminants are washed away in the concentrate flow  

 نحوه جریان یافتن آب در داخل ممبران

           1391ماه چهارم             اسفند شماره 
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 (Water Impurities)ناخالصی های آب 

 

 ناخالصی های آب

 معلق

 باکتری ها

 گل و الی سیلیس

 محلول

آلی، گریس، مواد 
 روغن

نیترات کلسیم، منیزیم، 
 ذرات باردار و بدون بار ها و سیلیس

 (Charged & Non – Charged ) 

 ذرات بدون بار ذرات باردار 

 باکتری ها سدیم

 سیلیس کلسیم

 روغن نیترات

 آباطالعات و تعاریف عمومی در مورد آنالیز 

           1391ماه چهارم             اسفند شماره 



Before RO TDS Present State – of - Art 
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Reverse Osmosis (Seawater ) 

Evaporators 

 

Reverse Osmosis (Brackish) 
Electrodialysis 

Evaporators  

3,000 

| 
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| 

1,000 

 

 

Reverse Osmosis (Brackish) 

Electrodialysis 

 

Demineralizers 

Demineralizers 
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The Impact of Reverse Osmosis 
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 حاللیت نام ترکیب حاللیت نام ترکیب

سدیم ) خیلی زیاد  ترکیبات سدیم
 (کلرید

 کم سیلیس

 کمحاللیت  ترکیبات کلسیم

 ، سختی 
 فلورایدکلسیم 

سولفات 
 استرنسیم

 کم

 کم سولفات باریم

Impurities and Solubility  

 

 هاناخالصی ها و میزان حاللیت آن 
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PH  در تغییر از ناشی این که است یافته افزایش مختلفی مناطق در آشامیدنی آبهای 
 حاوی ورودی آب و کند تجاوز 9  از  PH زمانیکه .باشد می آب در سرب مجاز مقادیر

  در (Rejection of solutes) خروجی نمک آب میزان در کاهش باشد، کلرآمین
 باعث باال PH که شد می فکر قبالً . گردد می مشاهده TFC جنس از های ممبران
 مقدار به که آمونیوم یونهای .گردد می هیپوکلریت یون و آمونیاک به کلرامین تجریه
 از ی ها ممبران به صدمه ایراد باعث گردد، می حذف فعال کربن توسط کم بسیار
 .یابد کاهش Rejection توانایی شود می باعث نتیجه در که .گردد می آمید پلی جنس

 .کاست  Rejection میزان کاهش از توان می (PH آوردن پایین) PH کاهش با
 

Problems with chloramines & higher PH 

 :تذکر
 می استفاده ضدعفونی در کلر بجای ها کلرآمین از شهری آب بزرگ های سیستم 

 .گردد می ممبران عملکرد و مفید عمر کاهش باعث متأسفانه که.نمایند
 :حل راه
 کاهش باعث حقیقت در تا .نمود حذف آب از کامل بطور را کلرآمین باید 9 باالی PH در

 از ناشی تواند می گردد می وارد ممبران به که ای صدمه .شود ممبران به وارده صدمات
 یک از توان می ، آب از کلرآمین حذف جهت .باشد امونیاک کلر به کلرآمین تجریه

 داشته را Ft3/min 1.35 عبور توانایی که ( (Activated carbon)فعال کربن سیستم
 دقیقه 10 حدود برای را فعال کربن و آب بین تماس ایجاد توانایی حقیقت در که باشد

 .نمود استفاده نماید، ایجاد خالی مخزن اساس بر

 باال PHمشکالت ایجاد شده در اثر وجود کلرآمین ها و 
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