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ي ها روشد. وش میتولید آب دریا و سرد کردن بخار آب  % آب شیرین جهان از طریق حرارت دادن60بیش از 

  باشند.  طبیعی آب در جهان می هگرمایی یک مدل کوچکی از چرخ

  

دست آمده را  هشود و سپس بخار ب حرارت داده می و یا صنعت، آب تا نقطه جوش (متناسب با فشار) در آزمایشگاه

  کنند. ه آب خالص تبدیل میـو بسرد کرده 

 هد.کاهش نقطآورن پایین می مختلف اشکالجوش را با کاهش فشار اتمسفر به  ه، نقطي گرماییها شرودر اکثر 

  باشد. جوش آب در روش تقطیري به دو دلیل با اهمیت می

  چندگانه)عف (جوشش مضا - 1

  کنترل رسوب در سیستم - 2

ي افزایش جا هب ،سازي اقتصادي براي بهینه ها روشدر این بستگی دارد. به فشار محیط  ،دماي مناسب براي تبخیر

  زنیم. کنند. براي درك بهتر این موضوع مثالی می این انرژي را تأمین می دماي آب، با کاهش فشار

مورد نیاز است. پس از صرف این  C°100کیلو ژول انرژي براي رساندن یک کیلوگرم آب به دماي  Xفرض کنید 

کیلوژول نیز انرژي نیاز داریم که در  Yي تبخیر این مقدار آب رسد. حال برا می C°100مقدار انرژي دماي آب به 

دماي جوش آب  ،دهیم را کاهش محیطاگر فشار  .کیلو ژول انرژي مورد نیاز است (X+Y)نهایت براي تبخیر کل آب 

اگر لذا  .درجه برسد 75دماي جوش آب به  ،پاسکالکیلو  2/0 فشار به مقدار فرض کنید با کاهش .یابد نیز کاهش می

انرژي مازاد،  صرف با خواهد بود. پسدرجه بیش از دماي جوش  25در این صورت دما درجه باشد،  100دماي محیط 

درجه دارد را  75آب باقی مانده که دماي  .کیلوژول نداریم) Y(یعنی دیگر نیازي به  مقداري از آب تبخیر می شود

 ،آید قبلی دارد چون دماي جوش مجدداً پایین می محیط هکنیم که باز فشار کمتري نسبت ب مجدداً وارد محیطی می
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یابد. این مثال  زیادي از آب ادامه می مقداراین مراحل تا تقطیر  شود. لذا در این مرحله نیز مقداري از آب بخار می

  ي گرمایی است.ها روشگویاي اصل مهم تقطیر آب در 

 ،شوند خوبی حل می در آب گرم و بعضی در آب سرد به فاکتور مهم دیگر کنترل رسوب است . اگرچه بعضی از ذرات

وقتی  ،سنگ گچ می باشد آن هاد و یکی از مهمترین نشو ها که در آب دریا به وفور یافت می ها و سولفات اما کربنات

  د. نکن و رسوب می از آب جدا شدهد ندرجه برس 95همراه آب به دماي 

ها مجاري گردش آب را  ها و دیواره . رسوبات با ایجاد الیه روي لولهرسوبات این مواد بسیار سخت و آسیب گذار است

 ،کنترل رسوبمناسب جهت هاي  یکی از راه. آورند وجود میه بندند و هم مشکالت انتقال حرارتی و شیمیایی ب می

  پایین نگه داشتن دماي آب زیر این دماست.

  

 

 مترمکعب در روز می باشد 12500 شهرستان چابهار با ظرفیت MSFتصویر فوق مربوط به واحد

  

  ي گرماییها روشمزایاي کلی 

 برداري، تعمیرات و نگهداري کمتري را شامل بهره ه، هزینها روشهاي تقطیري در مقایسه با سایر  روش - 1

 .شوند می

 گیري آب نیازي نیست. کردن مواد شیمیایی و یا سختی ي گرمایی به اضافهها روشدر بعضی از  - 2
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 برداري دارند. ها کامالً اتوماتیک هستند و نیاز به پرسنل کمتري براي نگهداري و بهره ي از روشبسیار - 3

دارند زیرا پساب آن کم و اغلب بدون مواد شیمیایی  ROهاي  صدمات زیست محیطی کمتري نسبت به روش - 4

 و دترجنت می باشد.

نیز   10ppmآن به کمتر از   TDSاشد که بعضاًب بسیار باال می تولیدي هاي گرمایی درجه خلوص آب در روش - 5

 رسد. می

عنوان مکمل بسیار اقتصادي است، زیرا حرارت مورد  هاي گازي و حرارتی به استفاده از این روش در نیروگاه - 6

 شود. هاي گازي و یا حرارتی تأمین می نیاز از طریق توربین

 

  معایب

  اطر استفاده از فلزات گرانقیمت).خ (به MSFباالي طراحی و نصب مخصوصاً  ههزین - 1

  برداري. نیاز به سطح باالي معلومات علمی براي طراحی و بهره - 2
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  اي یا تقطیر چند مرحله MSFروش  -1

اساس کار در این  .برداري قرار گرفت مورد بهره 1950صورت تجاري از سال  هاي ب ا تقطیر چند مرحلهـی MSFروش

شود. در  ی محسوب مییي گرماها روشباشد و لذا در زمره  سرد کردن بخار خالص می روش بر پایه تبخیر آب دریا و

هزار متر مکعب آب شیرین در روز در عربستان  بهره  600جهان با تولید بیش از   MSFحال حاضر بزرگترین واحد

  شود.  برداري می

  بر عهده دارد: اصلی را هدر این سیستم آب دریا دو وظیف

  ع سرد براي تقطیر بخار عنوان مایه ب - 1

 عنوان خوراك سیستم براي تولید آب شیرین ه ب - 2

آب دریا توسط پمپ پس از عبور از فیلتر شنی و یا هر سیستم پیش تصفیه دیگر به آخرین افکت که نقش کندانسور 

نیز گرم که خود آب ورودي  ضمن این ،شود را دارد وارد شده و با تبادل حرارت موجب سردشدن آب تولیدي می

در این مخزن شود.  هدایت می ییگردد و مابقی به سمت مخزن هوا زدا میسپس درصدي از این آب به دریا بر .شود یم

  شود. گازهاي غیر قابل تقطیر آزاد می

  دهد. را نشان می MSFشکل زیر طرح شماتیکی از یک افکت 
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) با آب هوا زدایی شده Brineي از آب پساب (جهت باال بردن ریکاوري (نسبت تولید آب شیرین به پساب) مقدار

صورت  هها ب تک تک افکت زهایی با عبور ا ) از طریق لوله و یا لولهCirculationمخلوط شده و توسط پمپ گردش آب (

شود. از طرف دیگر بخار با فشار متوسط و  معکوس (از سمت افکت آخر به طرف افکت اول) به مبدل حرارتی وارد می

  برد. درجه سانتی گراد باال می 120وارد مبدل حرارتی شده و دماي آب را تا حدود دماي باال 

  .دهد یمنشان را با سه افکت   MSFک واحدیاز  یکیر طرح شماتیشکل ز

 

و ها پس از عبور از هر مرحله، گرماي بخار را گرفته   داخل لولهدر طور که در شکل نشان داده شده آب خام  همان

ریزد.  راي مخصوص میـل مجـر شده و داخـاي آب تقطیـه اس با سطح لولهـدر عوض بخار آب نیز در تم ،شود تر می داغ

  شود. تر از دماي  ورودي وارد مبدل حرارتی میز خروج از افکت اول با دماي باالآب دریا پس ا

شود. در افکت اول  میدرجه سانتی گراد (با توجه به طراحی) وارد افکت اول  90-120خروجی از مبدل با دماي آب

هاي  کند. بخار پس از برخورد با لوله کمتر از فشار اتمسفر مقداري از آب بخار شده و رو به باال حرکت می به دلیل فشار

  ).در شکل فوق نشان داده شده استشود ( کانال مخصوص هدایت میبه  ر در باالي افکت، تقطیرشده وشو آب

لذا مجدداً  ،باشد شود و چون فشار در افکت بعدي پایین تر از افکت قبلی میآب باقی مانده وارد افکت بعدي می 

  شود.  مقداري از آب بخار شده و مطابق افکت قبل به آب خالص تبدیل می
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. در نهایت آب خام خروجی از افکت آخر داراي را طی می کندافکت  8- 20سیسات بین أبعضی تفرایند در این 

شور خروجی از  جهت افزایش ریکاوري، مقداري از آب. شود پساب به بیرون هدایت می غلظت باالیی است و به عنوان

یک مزیت است زیرا  (Recovery)هاي تصفیه آب باال بودن ریکاوري  شود. در سیستم آخر به آب ورودي اضافه می افکت

  باشد. کاهش پساب خروجی از سیستم و کاهش مصرف آب خام می عنیبه مباال بودن ریکاوري 

  

  دهد. شکل زیر تقطیر بخار را نشان می

  

  

  

  کاربرد بخار فشار باال

در شروع راه اندازي  ،هاي بخار که به این منظور تعبیه شده است فشار باال جهت ایجاد خالء اولیه توسط نازل با بخار

راه به پس از  .شود) ها می ها باعث ایجاد خالء در افکت شود (کاهش ناگهانی فشار در عبور از نازل ها تزریق می به افکت

ها در  ها جهت ایجاد خالء کافی است اما در صورت کاهش خالء نسبی افکت افتادن سیستم، بخار ایجاد شده در افکت

  کنند. ها  مجدداً بخار تزریق می برداري، نازل زمان بهره

شود. آب تولیدي  هدایت می نهایی از کندانسور خارج شده و به واحد پس تصفیه هدست آمده در مرحل هآب خالص ب

ن با یلذا با درصد کمی از آب دریا مخلوط شده و همچن ،تقریباً از تمام امالح عاري شده و براي آشامیدن مناسب نیست
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در بعضی از  .کنند م و... امالح الزم مطابق استاندارد را تأمین مییافزودن مواد شیمیایی مناسب مانند آهک، فلوراید، کلس

  شود. ینصب نمه  یپس تصفواحد  ،دارد یعنوان آب مقطر مصرف صنعت هب يدیولـب تواحدها که آ

  

  ها افزودنی

 ق مییزرـاط مختلف تـدر نق یسازي آب، مواد شیمیایی مختلف هاي شیرین در این سیستم نیز همانند اغلب مدل

  ه چند نوع کلی آن اشاره می کنیم.ـه بـود کـش

  شود. ها استفاده می جهت جلوگیري از تشکیل رسوب در افکت  اسید: عمدتاً از اسید سولفوریک - 1

ها استفاده  افکت ةها به منظور جلوگیري از رسوب امالح در مبدل حرارتی و دیوار از ضد رسوب :ضد رسوب - 2

 شود. می

 ،دهدارا کاهش آب خاصیت اسیدي  ،کنند و با افزودن مقداري سود ) استفاده میNaOH: عموماً از سود (هاباز - 3

 .برند ین میا از بیو  ن آوردهییپارا لذا میزان خورندگی آب 

 شود.    ها استفاده می داخل افکت و مخصوصاً يل کف در آب ورودیضد کف: براي جلوگیري از تشک - 4

 

  هاي زیر امکان پذیر است: از راه  MSF افزایش راندمان 

  ها  افزایش تعداد افکت - 1

 افزایش دماي ورودي  - 2

 ها  ها و روي لوله گیري از رسوب در دیواره افکتجلو - 3

 خارج کردن اکسیژن و گازهاي غیر قابل تقطیر از سیستم  - 4

 انتخاب فلز با سطح انتقال حرارت باال  - 5

 .ي افزایش دما همین مسئله استها مستقیم دارد و یکی از محدودیت ۀافزایش دماي بخار با افزایش خوردگی رابط

 ها رسوب نمی هاي این روش است که روي لوله از مزیتو شود  ها دیده می ها در دیواره افکت رسوباغلب  MSFدر مدل 

  نشیند.
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ت یدرصد ظرف 40که حدود طوري هشود ب اده میـورهاي حوزه خلیج فارس استفـطور گسترده در کش ـهب MSFروش 

 کویت مستقرو  هاي عربستان، اماراتصد واحدها در کشوردر 80ش ازیب بوده و MSFتولید آب شیرین جهان از روش 

  است.

  

  MSFمزایا و معایب روش 

  :مزایا

  ت طراحی و نصب در ظرفیت هاي باال.قابلی - 1

 أثیر چندانی ندارد.تروند کار غلظت و کیفیت آب ورودي در هزینه و یا  - 2

 کیفیت باالي آب خروجی. - 3

 به سیستم پیش تصفیه. یحداقل نیاز - 4

 ثیري ندارد.أت MSFها روي سایر قسمت ي و یا تعمیرات دررادبر هاي بهره شوك - 5

 تجاري و اعتبار باالي آن. هاستفادطوالنی  هتاریخچ - 6

 ها. سازي و استفاده از انرژي حرارتی اتالفی نیروگاه ي شیرینها روشقابلیت ترکیب با سایر  - 7

 

  :معایب

  باالي آن. هنیاز به دانش باال براي طراحی و نصب و هزین - 1

  براي تولید بخار در بویلر.نیاز به انرژي حرارتی باال - 2

شود به همان اندازه نیز آب تغلیظ  میکه همان مقداري که آب تولید  طوري هببازیافت آب) پایین ریکاوري ( - 3

 شود . شده خارج می

 کند. در صد ظرفیت اسمی کار می 70- 80این سیستم حداکثر با  - 4

 نیاز به مخلوط شدن با آب  شور دارد. ،باشد mg/lit  50تر از  یینوقتی غلظت آب خروجی پا - 5

  دارد.وجود در صورت استفاده از سوخت فسیلی براي بویلر مشکل آالیندگی هوا  - 6
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  روش تقطیر چندگانه) (MED روش  - 2

صنعت سازي آب در  ها قبل از این روش براي شیرین باشد. از مدت می MSFبسیار شبیه روش MED روش تقطیر

باشد البته نمک نیز از  دست آوردن عصاره از نیشکر درتولید شکر می هترین کاربردها، ب شد. یکی از عمومی استفاده می

  شود. این طریق استخراج می

جایگزین  MSFهاي اخیر روش کردند اما در سال پیروي می MEDهاي تصفیه آب قبالً از روش  بسیاري از طرح

ر متر ه يازاه ست و هم هزینه تمام شده با باالتر MEDنسبت به  MSFراندمان روش زیرا هم  ،است شده MEDروش

  تر. مکعب آب شیرین ارزان

  نشان داده شده است. MEDدر شکل زیر طرح شماتیکی از مدل  

  

  

از باالي شود و با آب شوري که  هایی در افکت اول می گراد وارد لوله درجه سانتی 90تا  70بویلر با دماي بین از بخار 

در داخل افکت اول، مقداري از آب دریا پس از  پاییندلیل فشار  هو ب دادهشود تبادل حرارت انجام  افکت اسپري می

شود. مابقی  هاي افکت دوم می گیر وارد لوله شود و پس از گذر از صفحات قطره داغ بخار، تبخیر می هتبادل حرارت با لول

  .شود ن افکت جمع میتواند تبخیر شود در پایی آبی که نمی

تبادل حرارت به مایع دلیل  هتولیدي افکت اول ب ود و بخارش هاي بخار پاشیده می دریا روي لوله در افکت دوم نیز آب

پاشیده شده  رود و از طرف دیگر مقداري از آب تبدیل شده و در مجاري مخصوص جمع شده و به تانک آب شیرین می
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لذا آب با  ،در هر افکت از افکت قبلی کمتر استشود. الزم به ذکر است چون فشار  در افکت دوم به بخار تبدیل می

  شود. درجه حرارت کمتري تبخیر می

ه رود و به همین ترتیب این مرحله تا افکت نهایی ک هایی به افکت سوم می دوم از داخل لوله هبخار تولیدي در مرحل

دلیل  هاز طرفی ب .شود شود ادامه دارد. در داخل کندانسور تمامی بخار سرد شده و به مایع تبدیل می کندانسور نامیده می

 ها پاشیده می آب شوري که روي لوله، درجه) 40هاي بخار کندانسور (حدود بودن دماي بخار موجود در داخل لوله پایین

دل نیز براي رود. در این م کار می هـهاي قبلی ب عنوان آب تغذیه افکت هشود و ب لذا گرم می ،ودـش تواند تبخیر شود نمی

  رود. کار می ههاي اولیه ب عنوان آب تغذیه افکت هب 6و  5و  4هاي  کاهش پساب) آب پساب افکتباال بردن ریکاوري (

آن با سه افکت در شکل زیر  گیرد که نوع عمودي نوع افقی و عمودي از این مدل در صنعت مورد استفاده قرار می دو

  .نشان داده شده است
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هایی جهت جلوگیري از ورود قطرات سنگین به داخل لوله افکت بعدي نصب شـده   در انتهاي هر افکت یکسري تیغه

 ةمقداري از بخار تولیدي افکت پنجم به همراه بخـار سـرد شـد    اندازند. هاي همراه آب را به تله می که این شیارها، نمک

  شود. اول وارد بویلر شده و مجدداً حرارت داده می هت مرحلافک

  

  MEDمزایاي روش 

ي دیگر ها روشمقایسه با  درت ساعت در هر متر مکعب) اکمتر از یک کیلو ومصرف پایین انرژي الکتریکی ( - 1

  . MSF, ROمانند 

 شود.  دگی در سیستم نیز میدرجه) که باعث کاهش رسوبات و خور 70کمتر از برداري در دماي پایین ( بهره - 2

 طور یکنواخت. هتولید آب با خلوص باال ب - 3

  .برداري و تعمیرات نگهداري پایین بهره ههزین - 4

 غیره.هاي بخار و  مناسب براي استفاده ترکیبی در کنار نیروگاه - 5

  .بخارهر نوع منبع حرارتی براي تولید  قابلیت تطبیق با - 6

  .حرارتی باالبازده  - 7

  

  معایب

  باالي آن. هبراي طراحی و نصب و هزین نش باالنیاز به دا - 1

  .نیاز به انرژي حرارتی باال براي تولید بخار در بویلر - 2

شود به همان اندازه نیز آب تغلیظ  که همان مقداري که آب تولید می طوري هبازیافت آب) پایین بریکاوري ( - 3

 شود. شده خارج می

 کند. در صد ظرفیت اسمی کار می 70- 80ا این سیستم حداکثر ب - 4

 باشد نیاز به مخلوط شدن با آب شور دارد. می mg/lit  50تر از  وقتی غلظت آب خروجی پایین - 5

 به وجود می آید. در صورت استفاده از سوخت فسیلی براي بویلر مشکل آالیندگی هوا دارد - 6
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 .ها هاي بین افکت ها و تیغه رسوب گرفتگی روي لوله - 7

  

  دهد. افکت را نشان می 7با  Medک واحد یاز  یکیطرح شماتشکل زیر 
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 )Vapor Compressionروش فشرده کردن بخار( - 3

باشد و عموماً در سطح  ین میرید آب شیتول ییگرما يها روشزیر مجموعه گر از ید یکیسازي بخار  روش فشرده

 یخالء نسبآب داخل مخزن  ،چک و متوسط شیرین سازي آب کاربرد دارد. در این روش با استفاده از کمپرسورکو

 کرده و با استفاده از لوله يآور جاد شده را جمعیبخار ا ،کمپرسورسپس  د.کنن یر میتبخرا از آب  يجادکرده و مقداریا

دست آمده توسط کمپرسور فشرده شده و توسط  هد. بخار بکن یت میرون هدایبه ب گذرد یمکه از داخل آب مخزن  ییها

  شود. تقطیر می يعبور کرده و ضمن تبادل حرارت و گرم کردن آب ورود يهایی از داخل آب ورود تیوپ

  

  باشد. شکل زیر طرح شماتیکی از این روش می

  

  

  شود بنا شده است. می این طرح بر اساس این مزیت که کاهش فشار سیال سبب پایین آمدن نقطه جوش

  تقطیر بخار در این روش وجود دارد:دو روش کلی براي 

  استفاده از کمپرسور مکانیکی( اغلب مولد الکتریکی دارد) -

 استفاده از جت بخار -
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انتقال حرارت براي تبخیر آب دریا  یا هر نوع آب شور  جهت تقویت ساختار به سازي بخار داراي تنوع واحدهاي فشرده

  دهد. شکل زیر طرح شماتیکی از مدل کمپرسوري در دو مرحله را نشان می باشد. ر میدیگ

 

در شکل فوق کمپرسور با ایجاد خالء در مخزن باعث تبخیر سریعتر آب شده و همچنین با عبور دادن بخار از طریق 

  شود. هم انتقال حرارت و هم تقطیر انجام می ،تیوپ از داخل سیال

کند که جت  شود، یک اوریفیس ونتوري جت بخار را ایجاد می خار، که ترموکمپرسور نیز نامیده میدر مدل جت ب

  شود. ل بخار آب مییباعث تشک یجاد خالء نسبیبخار با کاهش فشار مخزن و ا

  

 ر یا ترموکمپرسور را نشان می دهدشکل فوق یک جت بخا
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در مدل کمپرسور بخار  شود. ترمکعب در روز ساخته میم 2000تا  20واحدهاي فشرده سازي بخار در ظرفیت هاي  

)MVCيش دمایز باعث افزاین بخار نکه فشرده کرد نیضمن ا ،شود ین انجام مییپا يدر دمار آب با کاهش فشار ی) تبخ 

اهش ق بخار و کی) تزرTVCمدل جت بخار (در  شود. یآب مخزن م يش دمایافزاباعث جه تبادل حرارت، یبخار و در نت

شوند در  یو نصب م یمتر مکعب در روز طراح 3000ت یکمپرسور بخار تا ظرف يواحدها شود. یر میفشار باعث تبخ

  شوند.  یم یز طراحیمتر مکعب در روز ن 20000ت یق بخار تا ظرفیتزر يکه واحدها یحال

ست و علت باال بودن ا يا ) چند مرحلهTVCکه مدل ( یبوده در صورت يا ک مرحلهیصورت  ه) اغلب بMVC( مدل

  بودن آن است. يا ن چند مرحلهی) همTVC( بازدة

  

  

 دهد. یرا نشان م )MVC( يک طرح کمپرسورینیز شکل فوق 

 

  VCستم یب سیا و معایمزا

  ا:یمزا

  .داردز ینرا  )قابل حملپرتابل (صورت  هکه حتی قابلیت طراحی ب طوري هب باشد یم سیستم بسیار جمع وجور - 1
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 .پیش تصفیهستم یسحداقل به ز انی - 2

 .ریکاوري خوب - 3

 .آب تولیدي يدرجه خلوص باال - 4

 .)ROنسبت به مصرفی نسبتاً پایین (التریکی انرژي  - 5

 

  ب:یمعا

 ؛استارت آن مشکل است زیرا یک گرمکن کمکی براي رساندن دماي آب به مرز بخار در ابتدا الزم است - 1

 دهد. ین وظیفه را انجام میکمپرسور ا ،استارت هبعد از مرحل اگرچه

 باالیی دارد. هه راحتی در دسترس نیست و هزینبنیاز به کمپرسور بزرگ بخار که  - 2
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 )MEHروش تقطیري با انرژي خورشیدي ( -4

در این روش حرارت مورد نیاز  .باشد ایی میـي گرمها روشورشید نیز از زیر مجموعه ـا انرژي خـري بـروش تقطی

آید. بخار خالص تولیدي  دست می ههاي خورشیدي) ب ب ورودي، از انرژي خورشیدي (با استفاده از سلولجهت تبخیر آ

  شود. عنوان آب شیرین استفاده می هپس از سرد شدن ب

بدل حرارتی به کار م یباً عاري از هر گونه امالحی است وبخار به وجود آمده در این روش کامالً خالص بوده و تقر

  باشد. ین روش نیز در مقابل خوردگی کامالً مقاوم میبرده شده در ا

  

  دهد . را نشان می MEHشکل زیر طرح شماتیکی از روش 

  

انسور را دارند به مبدل حرارتی دهایی که نقش خنک کننده یا کن آب دریا توسط پمپ از طریق لوله، مطابق شکل

براي آب ورودي نیز محسوب  نک حرارت در کندانسور، یک مرحله پیش گرم که تبادل شود ضمن این خورشیدي وارد می

 یدرجـه سانت 85دود ـه حـهاي خورشیدي دماي آب ورودي را ب مبدل حرارتی خورشیدي با استفاده از سلول شود. می

صورت  هب اواپراتورل شود. داخ تبخیر کننده) پاشیده میهایی به قسمت اواپراتور ( ق نازلاند. آب داغ از طریـرس میگراد 

علت افت فشار و خالء نسبی، آب داغ تبخیر شده و بخار خالص به سمت باال حرکت کرده و وارد  هلذا ب ،اي است شبکه
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آب ورودي، به مایع تبدیل شده و به سمت پایین  هشود. در خنک کننده بخار آب بر اثر تماس با لول خنک کننده می

یابد و در سمت  ر تبادل حرارت با آب ورودي، دماي آب ورودي نیز افزایش میخاط هکه ب ضمن این ،حرکت می کند

  شود. ، آب شور یا پساب به بیرون تخلیه  میدیگر

  

  MEHمزایاي روش 

  براي تبخیر آب. )گراد درجه سانتی 85حدود ( پایین از دماي استفاده - 1

 شود. یم يتعمیرات و نگهدار هکاهش هزینکه سبب عدم استفاده از قطعات متحرك  - 2

  .سیستم کنترلی خودکار براي کنترل ریکاوري در باالترین حد - 3

  .عدم نیاز به سیستم پیش تصفیه - 4

 .رژي رایگاناستفاده از منبع ان - 5

در  شود. برداري می نصب و بهره MEHسازي آب به روش  در حال حاضر در جده عربستان سعودي چند واحد شیرین

متر مکعب آب  5حدود  ،آید دست می همتر مربع سطح ب 140خورشیدي که از  یکی از این واحدها با استفاده از حرارت

متر  10 کیلومتري آن مستقر است حدود 20ي مستقر در جده که در شود. یکی دیگر از واحدها شیرین در روز تولید می

  اند. هاي خورشیدي در سطح بسیار وسیعی نصب شده که به این منظور سلولظرفیت تولید روزانه دارد مکعب 

  

که گرمسیر بودن و شدت حرارت  اشاره کردمحدودیت مکانی براي طراحی و نصب به توان  یماز معایب این روش 

ن که براي تأمی ظرفیت تولید در این روش بسیار پایین است ضمن اینهمچنین  خورشید در منطقه مورد نظر مهم است.

  هاي خورشیدي زیادي نیاز است. به سلول حرارت
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    MES (Multi – Effect – Solar)روش  - 5

ي خشک و گرم ن هااصورت اقتصادي و ارزان قیمت در بیاب هدست آوردن آب شیرین ب هبه منظور ب MESروش 

متر مکعب  000/100تا  45ن خورشیدي قابلیت تولید ك و رایگاطراحی گردیده است. این روش با استفاده از انرژي پا

  در روز را دارد.

  دهد. را نشان می   MESشکل زیر طرح شماتیکی از یک واحد

  

پمپ  تبخیر کنندهبه گراد  یدرجه سانت 70 یال 50، آب داغ با دمايطور که در شکل فوق نشان داده شده است همان

شود. هواي  ها تبخیر شده و مقداري از آب به شکل بخار همراه هوا خارج می و در آنجا با دمیدن هوا توسط فن شود می

شود و پس از سرد شدن،  شود به کندانسور که یک نوع مبدل حرارتی است وارد می که هواي اشباع نامیده میخروجی 

  شود. عنوان آب خالص جدا می هبخارات همراه هوا به مایع تبدیل شده و محصول از کندانسور ب

 میتا چند مرحله به مخزن بر تبخیر کنندهباشد، پساب خروجی از  که که منبع آبی کمی در دسترس می جاهایی در

  گردد.

  از اجزاي زیر تشکیل می شود. MESیک تأسیسات آب شیرین کن روش 

  مخزن ذخیره آب گرم:  - 1
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ازي شامل چند آبگیر که با آب س باشد. مخزن ذخیره می غدا سازي آب آوري و ذخیره مهمترین بخش مخزن جمع 

هاي پالستیکی پوشانده شده است و  هر یک از آبگیرها با صفحه یباشد. سطح فوقان دریا یا آب لب شور پر شده است می

  باشد و در برابر امواج آب نیز مقاوم و محکم شده است. ها روي آب شناور می این الیه

پس از هر  .کند مخزن تابیده شده و آن را گرم می روي آب بهور هاي حرارتی شنا اشعه نور خورشید از طریق عایق 

هفته زمان براي رسیدن آب  6تا  2ها (بستگی به عمق آبگیري و شدت اشعه خورشید دارد) بین  بار پر کردن این برکه

  گراد الزم است. درجه سانتی 70تا  50به دماي 

  اواپراتور و کندانسور (تبخیر و میعان):واحد  - 2

شود و به عبارتی  هایی به هواي داغ اشباع شده تبدیل می پراتور توسط دمندهاري از آب داغ پس از ورود به اومقدا 

شود و مابقی آبی که  هواي دمیده شده به داخل اواپراتور به علت تقابل با آب داغ اشباع شده و به کندانسور هدایت می

پراتور  را ترك کرده و به واحد میعان یا کندانسور وااع شده اگردد. هواي اشب میبر (HWS)به مخزن ،شود تبخیر  نمی

پایین آمدن نقطه شبنم) به صورت قطرات در آمده و آب علت کاهش دما ( هایعات همراه هوا بشود و در آنجا م وارد می

  آید. دست می هخالص ب

  سیستم گردش هوا : - 3

ستم بسته و یا باز بودن جریان هوا را نیز شامل که سی سیستم گردش هوا توسط چند فن انجام می شود ضمن این

  است.

  کاري با آب: سیستم خنک - 4

در تأسیساتی که  در کنار دریا و ساحل  .پایین آوردن دما در کندانسور را دارد هسیستم خنک کاري با آب وظیف

چاه) هاي لب شور ( بکه از آ ییکنند ولی در جاها کاري استفاده می کواقع شده است از آب دریا براي سیستم خن

  شود.  کاري توسط هوا و فن انجام می کسیستم خن ،شود استفاده می

  واحد پس تصفیه و تولید آب شرب:  - 5

لذا در این واحد با اضافه کردن  ،آب تولیدي به دلیل نداشتن امالح مورد نیاز بدن براي آشامیدن مناسب نیست

  شود. آب قابل شرب تهیه می مقداري از آب خام ورودي به آن و کنترل امالح،

  واحد تخلیه پساب:  - 6
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هاي زیر زمینی مخصوصاً  با توجه به موقعیت مکانی این تأسیسات، آب خروجی با غلظت امالح باال به دریا و یا چاه

  گردد. یاز مپس از یک مرحله تصفیه به محیط بشود و یا  هاي نفتی در مناطق نفتی تخلیه می الیه

  

  :دنیادر  اجرا شده MESاز واحدهاي طالعات فنی یکی ا

  

  متر مکعب در روز 680  حداکثر ظرفیت تولید در تابستان 

  متر مکعب در روز 500  ظرفیت طراحی 

  متر مکعب در روز 400  حداقل ظرفیت در زمستان 

  ppm8000  ) وروديغلظت آب خام (

  درجه سانتی گراد 15-30  دماي آب ورودي 

  درجه سانتی گراد 50-70  دماي آب در مخزن گرمایش

 WHO بهتر از استاندارد  کیفیت آب شرب

  ppm  150حداکثر  ب خروجی آ TDSحداکثر 

  %71  میزان ریکاوري 

  هکتار 5/2  قابل تغییر)( تابش آوري اشعه جمع سطح

 kw 54  انرژي الکتریکی مورد نیاز 

  kwh/m3  6/2  مصرف انرژي به ازاي هر متر مکعب آب تولیدي 

  

  

  

  


