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  )EDروش الکترودیالیز ( -1

روش  هسال قبل از توسع 10(حدود  طور تجاري آغاز شد هب 1960روش الکترودیالیز براي شیرین سازي آب از سال 

آب شور به قیمت پایین و  منجر به پیدا کردن راهی براي شیرین سازيتوسعه روش الکترودیالیز  .معکوس) اسمز

  راندمان باال گردید.

  این سه اصل طراحی و اجرا می شود: یز بر پایهسیستم الکترودیال

  .دارندمثبت (کاتیون) یا منفی(آنیون)  شارژهاي حل شده در آب یونی بوده و  اکثر نمک -

 شوند. ها  جذب الکترودهایی  با بار مخالف می این یون -

 توان ساخت. غشاءهایی براي کنترل عبور کاتیون یا آنیون می -

وقتی  .)-- از کلسیم (++)، سدیم(+) و کربنات(عبارتند  هاي موجود در آب شور یونه، عمده هاي متفرق عالوه بر یون

ها به سمت  کنند یون الکترودها از طریق یک منبع خارجی مانند باتري جریان الکتریکی را به داخل آب منتقل می

  شوند. الکترودي که داراي بار مخالف است جذب می

نه ( دهند هاي مثبت یا منفی را می عبور یون هاند که اجاز ر، غشاءهایی ساخته شدهبه این خاصیت طبیعی آب شو بنا

  شوند. جدا کننده آنیون و کاتیون چیده می ءبا غشاطور متناوب  بهاین غشاءها  ).را هر دو

 ،اند فتهکه یک در میان قرار گر ،آنیونی و کاتیونی وسط دو غشاءـکه ت ها کانالدرون آب شور از  ،در الکترودیالیز

مطابق همین  از غشاء عبور می دهد. کشاند و ها را به سمت خود می (کاتد) آنیون ثبتالکترود قطب م کند. ور میـعب

  .و در کانال وسط جمع آوري می گردند شوند ها هم از آب جدا می اصل کاتیون

  :داردسلول  نوع دو الکترودیالیز هر واحد

  .ند (رقیق شدن آب) و خروجی آن آب شیرین استشو ها از آن خارج می سلولی که یون -1

  شود. آب دور ریز از آن خارج می شوند و ها تلغیظ می که یون سلولی -2

شود. آب شور در مسیرهاي موازي  تشکیل می اند ترودیالیز از چند صد جفت سلول که با هم چیده شدهکیک واحد ال

  رین تولید کند.کند تا یک جریان دائم آب شی ها عبور می از این سلول
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اجزاي اصلی  در بسیاري از واحدها، مواد شیمیایی مختلفی براي جلوگیري از رسوب به جریان آب اضافه می شود.

  :عبارتند از سیستم الکترودیالیز

  واحد پیش تصفیه -

 توده غشاءها -

 پمپ چرخش آب کم فشار -

 منبع تأمین جریان مستقیم (رکتفایر) -

 پس تصفیه -

باریک آن  هتواند باعث صدمه زدن به غشاءها و گرفتگی روزن ه جهت دارا بودن امالح جامد غیر محلول میآب خام ب

در این سیستم همچنین  .استفاده  می شود شود و لذا قبل از ورود به دستگاه الکترودیالیز،  یک مرحله پیش تصفیه

مهیا کردن به منظور  پس تصفیهقسمت . فاده می شوداست پمپ کم فشارغشاءها از  آب در عبور از براي غلبه بر مقاومت
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شود و  . در این مرحله گازهایی مانند سولفید هیدروژن از آن جدا میبه کار گرفته می شود براي توزیع آب مناسب

  شود. آب تنظیم می phهمچنین 

جریان الکتریکی   EDRسیستم تکمیل شده کرد. در پیدا توسعه EDR به صورت 1970در سال ترودیالیز الک سیستم

رکتفایر براي تبدیل جریان از دستگاه  کند. اتوماتیک غشاءها را مهیا می يدر موقع لزوم معکوس شده و امکان شستشو

  شود. متناوب به جریان مستقیم استفاده می

  گیرد. ، به طور گسترده مورد استفاده قرار میها روشدر حال حاضر به دلیل اقتصادي بودن این روش نسبت به سایر 

مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به ساختار آن، آب  EDIاز چندي قبل مدل تکامل یافته این روش به نام 

کنند که عالوه بر جدا کردن  محصول داراي درجه خلوص بسیار باالیی است. در این سیستم از غشاءهایی استفاده می

  کند. جدا میز ینا و بور را اکسید، سیلیکا، آمونی دي ها، امالحی مانند کربن نمک

یونی، قیمت پایین آن و همچنین عدم وجود خطرات استفاده از  هي جداکنندروش هاعمده مزیت این روش به سایر 

  مواد شیمیایی است.

 گالن در روز  را نشان می دهد. 100)تکامل یافته با ظرفیت EDIشکل زیر یک دستگاه الکترودیالیز (

     

 مزایا :

  درصد. 85-94ریکاوري) بینباال (تولید آب با درصد بازیافت  یتوانای -1

 ر سطح باال و با حداقل ذرات معلق.توانایی تصفیه آب د -2

 شود. ایی عمل پیش تصفیه انجام میعدم نیاز به پیش تصفیه مجهز و فقط با افزودن مقداري مواد شیمی -3

ها  اي نمک تناسب ذرهاي حجم آبی که تصفیه شده. (ج بههاي جدا شده،  مصرف انرژي متناسب با مقدار نمک -4

 ).بجاي حجم آب خروجی

 باشد. می ROسال است که بیش از  7-10بین  EDRي غشاعمر فیلتر  -5
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 شود.  هاي سیلکا نیز مشاهده نمی رسوب کند و همچنین رشد نمی باکتري EDR غشایی در فیلترهاي -6

صورت دستی  هها را بءتوان غشا شود و همچنین می ري کنترل میبردا طور مستقیم در حین بهره هرسوبات ب -7

 تمیز کرد.

 توانایی کارکرد در فشار متوسط.  -8

 معایب:

  با مواد شیمیایی الزامی است. ییغشااي فیلتر  شستشوي دوره -1

 افتد. زیاد اتفاق می ییغشاهاي نشتی در فیلتر -2

بایست در پس تصفیه از آب  مانند که می باقی می ها، مواد غیر یونی و رسوبات در هم در آب خروجی باکتري -3

 جدا شود.

دهد. یز را نشان میالیک سلول الکترودیر یر زیتصو    
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  )reverse osmosisروش اسمز معکوس ( -2

  عبارت است از: "اسمز" تعریف کلمه مریام وبستر، هنام لغتمطابق 

“Movement of a solvent (as water) through a semipermeable membrane into a solution of higher 

solute concentration that tends to equalize the concentrations of solute on the two sides of the 

membrane.” 

، که عموما منجر به حرکت یک حالل (مانند آب) از یک غشاي نیمه تراوا به درون یک محلول با غلظت باالتر"

 ". دو طرف غشا می شود تعادل غلظت در

  

  نخست تئوري اسمز را با یک مثال شرح می دهیم.

بینید سطح آب داخل لوله و  طور که می است همان ور شده زیر، یک لوله در آب غوطه چپ شکل در ظرف سمت

 را آب شور میپوشانیم و داخل آن  نیمه تروا می ءور را با یک غشا لوله غوطه هبیرون آن برابر است. در شکل میانی دهان

 علت حرکت آب شیرین به سمت آب شور براي ایجاد تعادل باال می هپس از چند لحظه سطح آب داخل لوله ب ،ریزیم

  نامند. ار اسمز میـر فشـرابـوله را بـاع آب داخل لـو ارتفرود. این عمـل را خـاصیت اسمزي 

  

     

  )semi permeable membrane( نیمه تراوا ءغشا

دهد.  هایی که از یک اندازه بزرگتر باشد را نمی و یا مولکول ها از اتم به بعضی عبور ه که اجاز است ییغشاتراوا  نیمه ءغشا

 ها استفاده می ها و حتی فلزات متخلخل براي ساخت این غشاء هاي پلیمري، الیاف کربنی، سرامیک در صنعت از الیه

  کنند. 
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عبور به  ههاي آب به راحتی عبور کنند اما اجاز دهد مولکول تراوا اجازه می نیمه ءغشا ،فوق دیدید که در شکل طور همان

ود ولی ـش رفته میـهاي نمک گ اي ریز با مولکولـاء، درزهـور غشـدهد. همچنین در سمت ش هاي نمک را نمی مولکول

که یا  تا اینابد ی یم قدر ادامه کند. این عبور آب آن ور میـور نیست و آب به راحتی عبـط رین اینـدر سمت آب شی

  که ارتفاع ستون آب در لوله با فشار اسمز آب برابر شود. غلظت نمک در طرفین غشاء برابر شود و یا این

که وقتی انسان از آب  توجه این قابل هکنند. نکت نیمه تراوا عمل می ءها مانند غشا سلول هروده انسان و یا حتی دیوار

با وارد شدن آب به داخل معده، فشار اسمزي باعث بیرون راندن  ،کند دن استفاده میشور (مانند آب دریا) براي آشامی

 ـهرد بـایت فـده و در نهـتر ش شود و آب بدن رفته رفته غلیظ آب خالص از معده شده و نمکها داخل معده جمع می

 میرد. دن میـخاطر از دست دادن آب ب

 

  اسمز معکوس

عی به سمت آب شور، جریان آب را (که در حالت طبیعی از سمت شیرین به در اسمز معکوس با ایجاد فشار مصنو

مانند.  ر میـا در سمت دیگـه عبور کرده و نمک ءاـالص از غشــه آب خـک ه طوريـکنیم ب سمت شور است) معکوس می

می  اسمز جریان فرایند جهت آب دریا، آب برخالف ردهد که با اعمال فشار ب اسمز معکوس را نشان می هیفرضشکل زیر 

  .یابد

  

                                 

شامل نمک و سایر امالح حالل در آب ( درصد جامدات 99تا  95غشاءهاي نیمه تراوا مورد استفاده در این روش 

  کند.  ها را  از آب جدا می درصد باکتري 99آلی و معدنی و غیره) و تا 
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به سیستم پیش تصفیه یا پس تصفیه و یا هر  ،ه به کیفیت آب وروديسازي آب به روش اسمز معکوس با توج شیرین

ها به  جلوگیري از آسیب زدن جلبک جهتبه  ،دو نیاز دارد. به طور مثال در نقاطی که آب ورودي داراي جلبک باشد

   .کنند شود) استفاده می ي متعددي را شامل میها روشزدایی (که خود  از سیستم جلبک ،نیمه تراوا ءغشا

  آب به دو دسته اصلی تقسیم می شود:سیستم اسمز معکوس با توجه به نوع 

ا یلب در يا چاه هایا و یماً از دریکه مستق ییشامل آب ها SWRO) یا به اختصار sea waterآب دریا ( -1

  متر دارند. یبر سانت منسیکروزیم 10000ش از یب يشورشود که  یبرداشت م

 کمتري شوري و آید می دست هب ها که عمدتاً از منابع زیر زمینی یا رودخانه) brackish waterلب شور (آب  -2

 نسبت به آب دریا دارد. متر) یمنس بر سانتیز کرویم 10000از (کمتر

مورد  ییغشاشود و حتی نوع فیلتر  خام، سیستم پیش تصفیه و پس تصفیه متفاوت طراحی می با توجه به کیفیت آب

ب شور نسبت به آب دریا کمتر تولید آب شیرین از آب ل هب شور متفاوت است و لذا هزینلآب استفاده در آب دریا و 

  است.

           

   ییغشافیلتر 

در  در دانشگاه فلوریدا )Reid( براي شیرین سازي آب استفاده کرد آقاي رید ییغشاکه از فیلترهاي  یکس اولین

پذیر بوده  (یک ماده ترموپالستیک که انعطاف (CA)ت سلولز اتپذیري اس. او با استفاده از خاصیت نفوذبود 1954سال 

  نیمه تراوا ساخت.  ءعنوان پایه نوار مغناطیسی در فیلم و سینما کاربرد دارد) غشا هو ب

فیلترهاي  توانست  UCLAه با همکاري آقاي لئوب در دانشگا (Surira Gan)ن اگ  رایسورنام  فردي به 1959 در سال

هاي آب را دفع  ساخته شده در دبی و فشار قابل قبولی کار کرده و عمده نمک ییغشا. فیلترهاي درا توسعه ده ییغشا

  کرد.  می

صورت  هو با استفاده از فروماید ب  CAبا تقلید از روش (Manji Kian)نام مانجی کیان  هیکی از محققان این رشته ب

نیمه تراوا با دوام بیشتر و قیمت  ءدر نتیجه غشا .بسازد دیگري ییغشادر مجاورت پرکلرید منیزیم توانست فیلتر  متورم

  ي مختلف ساخته و عرضه شد.ن هاامتعادل در مک
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  در کالیفرنیا راه اندازي گردید. 1965در سال  ییغشاسازي آب با استفاده از فیلترهاي  اولین تأسیسات شیرین 

بود. این  (TFC)یا به اختصار  Thin Film Compositeفیلترها، استفاده از فیلم نازك ترکیبی هگام بعدي در توسع

فیلترهاي جدید از فرم دادن فیلم نازك متراکم که قابلیت دفع نمک را داشت بر روي مواد متخلخل ساخته شده بودند. 

بودند  ها را دارا مواد ترکیبی در این نوع از دو گونه متفاوتی بودند اما در نهایت قابلیت عبور جریان زیاد و نفوذ کم نمک

  دهد . را نشان می (TFC)و مدل  CAنیمه تراوا  يغشا ة.تصویر زیر سطح بزرگ شد

  

یک الیه زیرین ( ارائه کرد دید با استفاده از دو الیهج ءغشا (Francis)یکی دیگر از محققان به نام فرانسیس 

به  یمحقق 1970ود. در سال مزیت این نوع جدید، افزایش درجه خلوص آب تولیدي ب .)ییغشامتخلخل و یک پوسته 

سلفون بر روي الیه متخلخل ارائه  با استفاده از الیه پلی يجدید يکاروت وریلی با الگو گرفتن از روش قبلی، فیلترهانام 

  کرد.

فیلترهاي امروزي دفع زیاد نمک و  يها مزیت از یکی .شود می ساخته ترکیبی نازك از فیلم ییغشا فیلترهاي امروزه

  آن است.گر یدتر از مزایاي  همچنین جریان عبوري باال در فشار پایین .براي مدت زمان طوالنی استپایداري آن 

میزان تولید،  ،میزان امالح آب ورودي ،موازي و سري) با توجه به دبی( ها آنآرایش  ةو نحو ییغشاتعداد فیلترهاي  

  شود. صد بازیافت تعیین میح آب خروجی و درامال

صورت سري استفاده  هب ییغشایا چند مرحله فیلتر ، از دو بازیافت) و کاهش پساباوري ( بردن ریکاصوالً براي باال 

  شود. دوم استفاده می هعنوان آب خوراك مرحل هاول ب هبه این شکل که پساب خروجی مرحل ،شود می

  دهد. اي نشان می را با برش الیه ییغشازیر فیلتر  يها شکل
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مخصوصاً در جاهاي لب شور) و لذا در داراي درجه خلوص باالیی هستند ( اغلب ییغشا آب خروجی از فیلترهاي 

شود تا  ولیدي اضافه میـه آب تـدرصدي از آب پیش تصفیه شده ب ،شود اده میـعنوان آب آشامیدنی استف هجاهایی که ب

آب خروجی را به  ،م پس تصفیهدست آید و یا در بعضی نقاط با افزودن امالح مناسب در سیست هآب مناسب آشامیدن ب

میزان امالح باقی مانده مانند فلوراید، کلسیم، بور و و آب، بودن  یکنند. میزان اسیدي یا قلیای آب آشامیدنی تبدیل می

  شود.  کنترل مین مرحله یدر اغیره 

شستشو  ،دستگاهتوقف پس از هر بار  ،ییغشاها و انباشته شدن سایر ذرات در داخل فیلترهاي  علت تجمع نمک هب

بار) با توجه  طور متوسط هر دو ماه یک هباي نیز توسط مواد شیمیایی ( صورت دوره هو ب است يضرورتوسط آب خالص 

 ،ءغشا یگرفتگدر صورت استفاده از مواد ضد رسوب با توجه به ا یو  شرکت سازندهارائه شده توسط زمانبندي  هبه برنام

  شوند. میداده شستشو  آب تیفین آمدن کییا پاید و یکاهش تول

دا کردن امالح و لکه هاي قلیایی براي ج اسیدي و قلیایی دارند که مواد  همصرفی براي شستشو پای مواد شیمیایی 

  شود. و مواد اسیدي براي جدا کردن رسوبات و مواد غیر ارگانیکی استفاده می) fouling Organic( یارگانیک

نیز در  (Biocide)لذا از بیوسیدها  ،دارد دوجو ییغشانیز در داخل فیلترهاي چون امکان رشد باکتري و حتی جلبک 

  شود. زمان شستشو براي برطرف کردن مشکل بیولوژیکی استفاده می

ل سولفات، یم لوریک، سدیدرید کلریک، اسیترید سیل اسیها از قب ءغشا يشستشو يبرا یگوناگون ییایمیمواد ش

شود اما در انتخاب مواد شستشو بهتر  ین منظور استفاده میا يبرا يتجار ينام ها با یگوناگون ییایمیسود و مواد ش

ا روش یتوسط اسکن و  foulingا یعمل کرد. البته مشخص شدن نوع رسوب و  ءه شرکت سازنده غشایاست به توص

  کند. یگر به انتخاب مواد شستشو کمک مید
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را کمی  ن مشکلیاست که با کاهش دماي آب ورودي گرفتگی آن ا مشکل رسوب ROهاي  بزرگترین معضل سیستم

 .ناپذیر است اجتناب ها) (آنتی اسکاالنت مخصوصمواد شیمیایی افزودن اجبار به  در هر صورت، ،بخشند بهبود می

  

  پمپ فشار قوي

هاي ، ولی فشار آب در ورود به فیلترباشد بار) می 6تا  3( آب ورودي به مخازن فیلتر شنی تحت فشار متوسط

  باشد. بار می  80تا  25بار و در آب دریا از  25تا  15) بین منابع زیرزمینیهاي لب شور ( آبدر  ییغشا

و به این منظور  شود می ییغشاتأمین فشار آب ورودي به فیلتر صرف عمده انرژي مصرفی این سیستم 

تریکی کدرصد انرژي ال 70 سطبه طور متوشوند که  الکترموتورهاي قوي براي تأمین فشار الزم طراحی و نصب می

امروزه با نصب توربو پمپ، از فشار  ،سازي مصرف انرژي . جهت بهینهدهند یبه خود اختصاص ممصرفی کل تأسیسات را 

  شود. الکتروپمپ استفاده می يانرژپساب خروجی براي کاهش مصرف 

نه یکمبار است  45که فشار ورودي طور مثال در سیستمی  هبکه فشار باالیی دارد ( ییغشاپساب خروجی از فیلتر 

این توربین به  .آورد ) به قسمت توربینی توربو پمپ هدایت شده و توربین را به گردش درمیاستبار  43 یفشار خروج

ش یالذا فشار آب ورودي به افز و کند ه پمپ فشار قوي نخست از آن عبور میـه آب ورودي بـل شده کـیک پمپ متص

  یابد. کاهش می يانرژو نهایتاً مصرف سته کتریکی روي الکترو پمپ کالار اباز جه یدر نتو  افتهی

 

  پساب خروجی

، آسیب زیادي به محیط آن به محیط هیادي بوده و لذا تخلآب تغلیظ شده خروجی از این سیستم داراي امالح زی 

  یابد. این آسیب شدت می ،اه به خاطر استفاده از دترجنت ،شیمیایی يکه در زمان شستشو زند و بدتر این زیست می

در (جذبی  يچاه هافاضالب شهري و قبل از ورود به  ROاخیراً با توجه به مسائل زیست محیطی، پساب سیستم 

 يها روشرا ین مرحله خارج از بحث است زیات اییپرداختن به جز( شود ) یک مرحله تصفیه میلب شورسیسات أت

 .)است يا گسترده و فاضالب، خود مبحث یصنعت يها ه پسابیتصف

  

  :ROمزایاي روش 
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   .يربردا سرعت عمل در نصب و بهره -1

 ر روز تا میلیون متر مکعب در روز.هاي متغیر و تنوع از چند لیتر د برداري در محدوده قابلیت طراحی و بهره -2

 .)ها روشاز  ی(نسبت به بعض مصرف انرژي پایین -3

  .یار کم براي شستشومصرف مواد شیمیایی بس -4

 با قابلیت باالیی که این سیستم دارد میاي ( یا شستشوي دوره تعمیرات و سیستم براي کامل نیاز به توقف عدم -5

 صورت مجزا از مدار خارج شده و یا در مدار قرار می هها واحد را طراحی و نصب که هرکدام ب تواند بصورت موازي ده

 .توان بدون توقف کل پروسه تعمیر کرد) ها را نمی هر یک از افکت MEDیا  MSFاما در سیستم  ،گیرند

  استارت و توقف سریع. -6

  افت قیمت غشاهاي نیمه تراوا در سال هاي اخیر -7

 

  ROمعایب 

  .در مقایسه با قیمت آن ها سال) 5- 2 (بین غشاها عمر پایین طول -1

در آب  متوقف شود زیرا ذرات معلقکار در صورت استفاده از آب دریا براي این سیستم، در هواي طوفانی باید  -2

 یابد و ممکن است از مقدار طراحی بیشتر شود. افزایش می

 تجهیزات با استاندارد باال. و نیاز به استفاده از مواد -3

 به تعمیرات منظم و تجهیزات یدکی. نیاز -4

 گذارد. ثیر میأکه روي طعم و بو آب خروجی ت ییغشاقابلیت رشد باکتري در فیلترهاي  -5

 متعدد با توجه به کیفیت آب ورودي.هاي  ده از پیش تصفیهنیاز حتمی به استفا -6

 شود. کارکرد در فشار باال که باعث ایجاد مشکالت مکانیکی می -7
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  )Forward Osmosis( اسمز مستقیم -3

کمبود آب دچار که برند و بسیاري از کشورهایی  بیش از یک سوم جمعیت جهان از کمبود آب شرب رنج می 

و یا تقطیري را ندارند زیرا   (RO)هاي اسمز معکوس از نظر مالی توانایی طراحی و ساخت دستگاهند، هستشیرین 

ي ها روشتولید آب شیرین با استفاده از  هنعالوه بر باال بودن هزی طراحی و بهره برداري باالیی دارد. ،ساخت ههزین

 هدرصد آب شور به آب شیرین تبدیل شده و مابقی ب 35-50طور متوسط  هبموجود، مشکل پساب نیز وجود دارد. 

  شود. ر با غلظت باال به محیط تخلیه میصورت آب شو

شماتیکی از  شکل زیر طرح در سیستم اسمز مستقیم از مزیت طبیعی خاصیت اسمزي آب استفاده شده است.

  دهد. سیستم اسمز مستقیم را نشان می

  

   

تغلیظ شده با آمونیاك و دي ن یریشآب شور و در طرف دیگر آب  ییغشامطابق شکل فوق، در یک طرف فیلتر 

 10می تواند تا  CO2و  NH3تغلیظ شده توسط ن یریشآب  تغلظ .) قرارداردNH3( آمونیاك و ) CO2اکسید کربن (

 یم شتر حرکتیت بغلظبا به سمت آب  با غلظت کمتر، آب اسمزو بنا به خاصیت طبیعی  برابر غلظت آب شور باشد

 CO2و  NH3شود تا  درجه حرارت داده می 58سپس آب تغلیظ شده با آمونیاك و دي اکسید کربن تا دماي  . کند

  بخار شده و براي استفاده مجدد آماده شود.
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گرم در  میلی 2شود. آمونیاك باقی مانده کمتر از  ي حفظ کیفیت آب، تقریباً کل آمونیاك از آب شیرین جدا میبرا

  شود. مقدار اندك آمونیاك نیز حذف می ،باشد و با افزودن مواد شیمیایی در پس تصفیه لیتر می

از یک کیلو وات ساعت انرژي  گالن کمتر 1000که براي هر طوري همصرف انرژي در این روش بسیار پایین است ب

ضمن  .که رقم ناچیزي است مگاژول می باشد 1200گالن  1000همچنین گرماي مورد نیاز براي هر  مورد نیاز است.

  واحدهاي مختلف صنعتی تأمین کرد. ههاي تلف شد توان از حرارت که گرماي مورد نیاز را می این

اخیرا  شود. باشد که باعث کاهش هزینه تولید می ایجاد فشار می این روش عدم استفاده از پمپ و يها از مزیت یکی

ساخته شده است که  "مدرن واتر"به دست شرکت انگلستانی  در کشور عمان دنیا اسمز مستقیم ريتجااولین واحد 

این روش هنوز در مقیاس هاي بزرگ شهري براي تولید آب ولیکن  متر مکعب در روز را دارا می باشد. 200ظرفیت 

به عنوان یکی از تکنولوژي اسمز مستقیم ته و در این زمینه وجود داش تحقیقات گسترده اي .شیرین به کار نرفته است

 .هاي آینده دار در زمینه ي شیرین سازي آب شناخته شده است
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  )Membrane distillationتقطیر غشایی ( -4

طور که از نام آن  معرفی شد. همان 1980ل در سالصورت تجاري اولین بار با یک مد هروش تقطیر غشایی ب

گرم شده و سپس در  تا مرز بخارشور  باشد. در این روش آب می ییغشااین روش ترکیبی از تقطیر و فیلتر  ،پیداست

بخار آب پس از کند.  گیرد. بخار توانایی عبور از غشاء را داشته اما آب عبور نمی مخصوص قرار می ییغشامعرض فیلتر 

در شود و  عمل کرده و توسط آب ورودي خنک می یحرارتعنوان مبدل  هشود که ب اي می ، وارد محفظهءعبور از غشا

  .برگشت جریان را نداردز این جداره و به اصطالح آب شیرین توانایی عبور ا .شود آب شیرین از محفظه خارج میت ینها

  دهد. را نشان می ییغشا شکل زیر یک سلول

  

  

  دهد. شکل زیر طرح شماتیکی از این روش را نشان می
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مقداري انجام داده و  یتبادل حرارتبا آب داغ  یتوسط مبدل حرارت يورودمدخل آب شور از طرفین وارد شده و در 

ه و در انتها آب ها، سرد شد مخصوص عبور کرده و پس از برخورد به سطح لوله ءشود. بخار آب از غشا از آن بخار می

  آید. خالص بدست می

باشد. این روش  برداري می ترین مزیت این سیستم سادگی ساختار و نیاز به اختالف دماي بسیار کم براي بهره مهم

از این روش فقط در چند منطقه استفاده شده و در  مناسب است. باشددر نقاطی که منبع انرژي ارزان در دسترس 

  ی دارد.هبه انرژي قابل توجاج یاحتو هر واحد تولید آب شیرین است ، به فضاي بیشتري نیاز ها روشمقایسه با سایر 

هاي بزرگتر استفاده نشده و زمینه براي مطالعات و افزایش راندمان این سیستم  به طور کلی از این روش در مقیاس

  است. یمورد بررسغشایی تقطیر براي ترکیب استفاده از انرژي خورشیدي  ،در حال حاضر وجود دارد.

 

  دهد. خورده نشان میتقطیري را به صورت برش  يشکل زیر یک غشا
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5- RO   گریز از مرکز(Centrifugal RO)   

هاي کاهش انرژي الکتریکی در شیرین سازي آب به روش اسمز معکوس، استفاده از نیروي گریز از مرکز  یکی از راه

   .باشد می ییغشابراي تأمین فشار مورد نیاز فیلتر 

  زیر نشان داده شده است. ز این سیستم در شکلطرح شماتیکی ا

 

آب خام پس از پیش تصفیه از طریق  دوار) نصب شده است. روي روتور (محفظۀ ییغشادر این سیستم یک فیلتر 

روتور توسط نیروي  همجموع ،ءشور داخل غشا همزمان با ورود جریان آب .شود می ءبازوهاي دوار با فشار کم وارد غشا

 ءشتاب گرفته و بر اساس نیروي گریز از مرکز فشار آب شور در غشا یکی)نو یا مکاخارجی (مانند نیروي الکترونیکی 

 هشوند. آب خالص ب آب شیرین و پساب از هم جدا می ،همانند روش اسمز معکوس ،یابد. از این مرحله به بعد افزایش می

  شود. که در اطراف این سیستم قرار دارد جمع میمخصوص  هدست آمده در محفظ

  راندمان و پایین آوردن میزان انرژي مصرفی به دو طریق عمل می کنند:یش جهت افزا

این روش در سیستم اسمز معکوس نیز مرسوم است و توضیحات ب توربو پمپ در سر راه آب پساب (نص - الف

  .تکمیلی ارایه شده است)

  .هدایت آب پساب به بازوهاي دوار -ب

باعث کاهش انرژي حرکت خالف ی دارد) به بازوي دوار در جهت در این روش با هدایت آب پساب (که فشار متوسط

  یابد.  مصرفی شده و راندمان افزایش می
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 ، ولیکن)html-http://www.patents.com/us.4886597ثبت شده است ( 1988این روش در سال  گرچه پتنت

 آزمایشگاهی باقی مانده مدلدر حد و این روش سر نشده یباال م يت هایدر ظرفاین روش متأسفانه تاکنون استفاده از 
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