
  ارزیابی نسل جدید ممبرین ھای اسمز معکوس جھت آب لب شور

  

ھا  از آن  جھت آب لب شور ، استفاده (RO)ھای اسمز معکوس  ممبرین  به علت توسعه

تمامی تولیدکنندگان بزرگ ممبرین اسمز معکوس یک . سرعت افزایش پیدا کرده است  به

ھا در ده سال اخیر  این ممبرین. ند ا مخصوص آب لب شور را تولید نموده ROیا چند ممبرین 

ھای لب شور  زدایی از آب وری در جھت نمک به دلیل کاھش زیاد قیمت و افزایش بھره

نسل اخیر . اند  ابع آبی اندک محسوب شدهخوبی برای منبسیار زیرزمینی ، انتخاب 

ھا  زینهو کاھش ھفشار عملیاتی   در زمینهرا برای آب لب شور اصالحاتی  ROھای  ممبرین

ی نتایج حاصل از واحد  این مقاله دربرگیرنده. اند  آب لب شور نشان داده  تصفیهجھت 

ھای فشار پایین  انجام شده بر روی این نسل جدید از ممبرین  )پایلوت ( آزمایش صنعتی 

RO  دو مدل . باشد  ، میھای زیرزمینی  زدایی از آب جھت نمکمخصوص آب لب شور

 Hydranauticsساخت شرکت  ESPA 4مدل  -د آزمایش قرار گرفتند  ممبرین جدید ، مور

ی  واقع در کره Saehanی صنایع  ساخت کارخانه BL 4040و مدل  Oceanside , CAواقع در 

که  ی خوبی برای ممبرین است حال آن در امریکا سازنده Hydranauticsشرکت . جنوبی 

تری از  چنین از نسل قدیمی ھم. ی ندارد در بازار امریکا حضور رایج Saehanشرکت صنایع 

طور موازی با نسل جدید  به)  Hydranauticsساخت شرکت  ESPA 2مدل ( ممبرین 

 این طرح. سه استفاده شد ھا برای فراھم کردن اطالعاتی جدید جھت مقای ممبرین

                               Desalination Researchی تحقیقاتی توسط  بخشی از یک برنامه

ی جنوبی کالیفرنیا     شامل تأمین آب ناحیهکه است  Innovation Partnershipو 

  . باشد  می

 

  



  ھا  مواد و روش

  شرح منطقه

زیرزمینی  ھای زدایی از آب این تحقیق از طریق واحد آزمایش صنعتی در تأسیسات نمک

Richard A. Reynolds  واقع درNational City , CA این تأسیسات در . ت انجام پذیرف

برداری  ه مورد بھر Sweetwater Authorityو توسط   همقیاس کامل مالکیت خصوصی داشت

ھم را با استفاده از  ، و آب زیرزمینی لب شور حاصل از چھار چاه نزدیک بهیرد گ قرار می

و ظرفیت  بــودهای  ی دو مرحله گونه پیکربندی تاسیسات به. د نک اسمز معکوس تصفیه می

  . باشد  می MGD ۴معمول آن 

  

  شرح تجھیزات واحد آزمایش صنعتی

زیرزمینی لب شور ، دو سیستم آزمایش  ھای آب  تصفیهدر طی این تحقیق در جھت 

در ابتدا دو رشته ممبرین در یک مسیر . کار گرفته شد  اسمز معکوس به  )پایلوت ( صنعتی 

با استفاده . کردند  کار می، جھت آب خوراک ٪ ۵٠از پایلوت قرار گرفت که با مقدار بازیافت 

مسیر . ھای نسل جدید از دو شرکت مختلف آزمایش شدند  از این چیدمان ، ممبرین

تری از  پایلوت دیگر دارای یک رشته ممبرین بود تا آزمایش مرجع بر روی نسل قدیمی

ھر کدام  ی تحت فشار سری ھستند که دارای دو لوله ROھر رشته . ممبرین انجام شود 

تری استفاده شد  بعد از آن پایلوت بزرگ. باشند  اینچ می ۴٠در  ۴دارای سه المان ممبرین 

ی  با شش لوله ٢- ٢-١-١ھای انتخاب شده با مقادیر بازیافتی باالتر در یک ردیف  تا ممبرین

  . تحت فشار مورد آزمایش قرار گیرد 

ی فیلتر  پمپ فشار قوی ، مجموعه  :استفاده شده دارای تجھیزات زیر بودند  ROدو مسیر 

ھای  عالوه ، این مسیر مجھز به دستگاه به. کارتریج و یک سیستم تزریق مواد شیمیایی 

حرارت خوراک و یک   ، درجه pHگیر درون خطی برای سنجش ھدایت الکتریکی ،  اندازه



عتی ی واحد آزمایش صن یک نمودار نمادین از مجموعه. مدت زمان ساعت جھت نمایش 

  . گردآوری شده است  ١برداری در شکل  ھای نمونه ھمراه محل به) پایلوت(

  

 
. ٣محلول غلیظ شده و . ٢خوراک ، . ١( برداری  ھای نمونه ھمراه محل نمادی از آزمایش پایلوت به  : ١شکل 

  )آب تصفیه شده 

  

و  Hydranauticsو شرکت ھای آزمایشی اسمز معکوس از د ممبرین :ی سازنده  دو کارخانه

Saehan  ترین ممبرین اسمز معکوس  ھر شرکت سازنده جدیدترین و پیشرفته. تھیه شدند

ھای زیرزمینی لب شور طراحی شده بود ،  زدایی از آب طور ویژه جھت نمک خود را ، که به

شرکت تر برای انجام آزمایش مرجع از  یک ممبرین نسل قدیمیچنین  ھم. کرد   ارائه

Hydranautics  علت موفقیت و  طور که در باال ذکر گردید ، سازندگان به ھمان. تھیه شد

شرح مختصری از ھر شرکت سازنده . ، انتخاب شده بودند  ROنوآوری در صنعت ممبرین 

   :در زیر آورده شده است 

 Hydranautics –  در نزدیکیOceanside , CA  ، واقع شده استHydranautics  یک

باشد و دائمًا محصوالتی  رو در امر ساخت ممبرین اسمز معکوس میشرکت پیش

ھای  ممبرین Hydranautics. کند  را برای شھرھای بزرگ در سراسر دنیا تھیه می

RO ھای  زدایی از آب جدید جھت نمکآوری  را برای موارد متنوعی از قبیل فن

 Hydranauticsین ، برا عالوه. کند  ھای سطحی و آب دریا عرضه می زیرزمینی ، آب



عنوان یک ھدف در کاربردھای  ھایی را برای استفاده در صنایع سبک ھم به ممبرین

 . کند  مصرفی تولید می

  شرکت صنعتیSaehan –  دفتر مرکزی در شھر سئول در کره قرار داشته و از سال

آب خانگی و   تصفیهھای اسمز معکوس را جھت موارد  طور تجاری ممبرین به ١٩٩۴

براین ، شرکت صنعتی  عالوه. کند  نعتی در خارج از ایاالت متحده تولید میص

Saehan مین ، ھونگ کونگ ، نیویورک ،  در سراسر دنیا از قبیل فرانکفورت ، ھوچی

 . شانگھای و توکیو دارای شعبه است 

  

  طرح آزمایشی 

  آزمایشاتی در مقیاس پایلوت

ھای نسل جدید  جھت این تحقیق ، ممبرین ھا  رینمعیار استفاده شده برای انتخاب ممب

ترین موارد تولید شده توسط  ھای موجود در بازار یا پیشرفته بودند که جدیدترین ممبرین

شور معیار  ھای لب در حد آب TDSفراھم بودن آب زیرزمینی با مقدار . سازندگان بودند 

و  Hydranauticsاز شرکت  ESPA 4( ھای انتخاب شده  ممبرین. بود انتخاب محل آزمایش 

4040 BL  از شرکتSaehan  ( جدیدترین محصول دو شرکت سھیم در این امر بوده و محل

تر  ممبرین قدیمی. نزدیک بود  San Diego Formationشور  آزمایش به آب زیرزمینی لب

   . بود  Hydranauticsاز شرکت  ESPA 2استفاده شده ، 

برداری قرار  مورد بھره ، ماه در شرایط مختلف ٩بر  بالغ ROواحدھای آزمایش صنعتی 

حاوی شرایط عملیاتی اعمال شده در طی انجام آزمایش پایلوت در ھر  ١جدول . ند گرفت

ی  دھنده باید به این نکته توجه داشت که ھر ماه در انجام آزمایش نشان. باشد  ماه می

ھا در پایان ھر دوره  ته شد که ممبرینی مجزا بوده و بنابراین در ابتدا تصمیم گرف یک تجربه

گذاری قابل  نتایج حاصل از آزمایش نشان دادند که رسوب. از آزمایش شستشو شوند 



جھت ارزیابی عوامل بر روی ای در انتھای ھر دوره اتفاق نیافتاده است و بنابراین  مالحظه

ش از یک ماه ی آزمایش بی برخی مواقع که دوره. گذاری ، شستشو متوقف گردید  رسوب

در طور که نشان داده شده است ،  ھمان. کردند  شد ، سیستم را مدتی خاموش می می

ترتیب در  به (gfd) ٢٠و  ١٨، ١۴، ١٢این تحقیق ھر دو ممبرین جدید با شدت نفوذھای 

در ماه اول فقط . برداری و ارزیابی قرار گرفتند  مورد بھره ۴و  ٣، ٢، ١ھای  طی ماه

 در یک تحقیق جدید ، .آزمایش شدند ) BL 4040و  ESPA 4(جدید  ھای نسل ممبرین

     ١٢( تحت شرایط عملیاتی مشابه )  Hydranauticsاز شرکت  ESPA 2(تر  ممبرین قدیمی

gfd   در ھمان محل مورد بررسی قرار گرفت و اطالعاتی حاصل ) ٪۵٠و مقدار بازیافت

. داشته شد  ٪  ثابت نگه۵٠افت آب خوراک در در چھار ماه اول آزمایش ، مقدار بازی. گردید 

ھای نسل جدید پس از چھار ماه اول آزمایش ارزیابی گردید و با عملکرد  عملکرد ممبرین

برای انجام  Saehanاز شرکت  BL 4040ممبرین جدید . مقایسه شد  ESPA 2ممبرین 

 ESPA 4قایسه با تر انتخاب گردید ، فشار عملیاتی برای این ممبرین در م آزمایشات بیش

طورکه در جدول  باالخره ، ھمان. گذاری در ھر دو ممبرین ناچیز بود  تر بود ، ولی رسوب کم

در طی ) بر حسب ٪( نشان داده شده است ، مقدار بازیافت آب ورودی به سیستم  ٢-١

مقادیر بازیافت برای . درصد افزایش یافت  ٩۵درصد به ٧۵ی پنجم آزمایش ، از  دوره

جھت نوع چیدمان ، محلول  به. دست آمد  ردیفی به ٢-٢-١-١پایلوت با چیدمان سیستم 

باید به این . شد  می ٢ی  عنوان خوراک وارد مرحله به ١ی  ی حاصل از مرحله غلیظ شده

ی ھر  ، با سازنده برای اطمینان از صحت سرعت جریان متقاطعنکته توجه داشت که 

داشته  ھای مختلفی از بازیافت ، ثابت نگه شدت و این مقدار برای المان مشورت گردید

  . شد 

 

 



 
  )پایلوت( جدولی از شرایط عملیاتی واحد آزمایش صنعتی  :١جدول 

  

  آوری و تحلیل اطالعات  جمع

بار در روز توسط مھندس حاضر در  اطالعات عملیاتی حاصل از سیستم پایلوت ، حداقل یک

خوراک ، محلول غلیظ شده و ( ثبت شده شامل فشار  مقادیر. محل ثبت گردیده است 

، درجه حرارت ) آب تصفیه شده و محلول غلیظ شده ( ، شدت جریان ) آب تصفیه شده 

سپس . باشند  می) خوراک و آب تصفیه شده ( آب خوراک و اسیدیته و ھدایت الکتریکی 

ی خالص بر حسب  ی فشار محرکه رسم چندین نمودار که دربرگیرندهاین اطالعات توسط 

بر  بر حسب زمان ، شدت نفوذ مخصوص) TMP( زمان ، فشار ممبرین انتقال دھنده 

  . شوند  حسب زمان ھستند ، تحلیل می

  

  کیفیت آب 

  :این آنالیزھا شامل موارد زیر ھستند . طور محدودی آنالیز شده است  کیفیت آب به

UV254  ،TOC  آھن کل ، سیلیکا و منگنز کل ، .  

  



  یج و تشریح مطالبنتا

  )۴تا  ١ھای آزمایشی  دوره(  ی اول آزمایش مرحله

طور نسبی ارزیابی  تر با ممبرین نسل جدید به در این مرحله از آزمایش ، ممبرین قدیمی

برداری از ممبرین    ی آزمایشی چھار ماه طول کشید و شامل بھره این دوره. شود  می

ESPA 4  4040و BL  درFWR  ٢٠و  ١٨، ١۴، ١٢٪ و شدت نفوذھای ۵٠برابر با gfd  بود .

برداری  مورد بھره gfd ٢٠و  ١٨، ١۴٪ و شدت نفوذھای ۵٠برابر با  FWRدر  ESPA 2ممبرین 

  . دھد  ی آزمایش را نشان می ای از نتایج حاصل از این مرحله خالصه ٢جدول . قرار گرفت 

  

 
  ی اول آزمایش نتایج حاصل از مرحله:  ٢جدول 

  

در تمامی شرایط  ESPA 2برای  TMPتوان مشاھده کرد که مقدار  جدول فوق می در

ھمان  به. قرار دارند  BL 4040و  ESPA 4ھای  ممبرینترین بوده و پس از آن  عملیاتی بیش

ترین مقدار را داشته و پس از آن  کم ESPA 2برای ممبرین نسبت ، شدت نفوذ مخصوص 

چنین باید توجه داشت که در تمامی  ھم. ار دارند قر BL 4040و  ESPA 4ھای  ممبرین



قرار  BL 4040و  ESPA 4ھای  ترین مقدار را داشته و پس از آن ممبرین بیش ESPA 2شرایط 

 BL 4040تر از  بیش ESPA 4ی آزمایش ، مقدار دفع ممبرین  در چھارمین دوره. دارند 

  . باشد  می

ھای  از میان ممبرینتر  ھای اقتصادی ن ممبرینکه ھدف از این تحقیق ، پیدا کرد علت این به

 TMPمقدار . عنوان راھنما توجه نمود  اطالعات فوق به  باشد ، باید به متداول موجود می

چنین برای  ھم. باشد  برداری از ممبرین می ھای بھره عامل مھمی در مورد ھزینه

ابل قبول بوده و در ، ق mg/L ١٠٠در حدود  TDSزدایی از آب لب شور با  تأسیسات نمک

برداری از  زدایی نمود ، بھره حالتی که باید با استفاده از ممبرین از آب دریا نمک

ی جدید در  شیوهبنابراین . ھای با مقدار دفع بسیار باال توجیه اقتصادی ندارد  ممبرین

ھای دفع  ، اگرچه قابلیت باشد ، افزایش حجم تصفیه در ممبرین میآب لب شور   تصفیه

روشنی از طریق اطالعات مربوط به سه ممبرین  این مطلب به. یابد  میمقداری کاھش 

تر ظرفیت دفع باالتری دارد اّما فشار  ممبرین قدیمی. آزمایش شده قابل مشاھده است 

، این در حالی شود  برداری می ھای بھره باعث افزایش ھزینه در این ممبرین عملیاتی زیاد

در عملیاتی  تری ھستند اّما فشار ار دفع کمجدید دارای مقد ھای نسل است که ممبرین

درصد باالی شرایط عملیاتی  ٢٧تا  ١٧بین ( د باش تر می طور اساسی کم ھا به آن

  ) . آزمایشی

برای ممبرین  TMPتوان مشاھده نمود که بین دو ممبرین نسل جدید ، مقدار  چنین می ھم

4040 BL  Saehan تر از ممبرین  کمESPA 4 Hydranautics در نتیجه شدت . باشد  می

چنین مقدار دفع در  ھم. زیادترین مقدار است   BL 4040نفوذ مخصوص برای ممبرین 

باشد  می ESPA 4تر از ممبرین  بیش  BL 4040ھای آزمایشی برای ممبرین  تمامی دوره

ممبرین   برای  TMPمقدار . است  gfd ٢٠که شدت نفوذ عملیاتی برابر با  جز وقتی به

ESPA 4 4040تر از ممبرین  درصد بیش ٧تا  ۵ی  اندازه به BL این اختالف قابل . باشد  می



ی شدت نفوذھای آزمایش شده ثابت در نظر  را در محدوده  توان آن مالحظه نیست و می

ی دوم  مرحله جھت BL 4040توان برای انتخاب ممبرین  که از این مطلب می چنان گرفت آن

  . فاده نمود آزمایش است

طوری  ترین مقدار را دارد ، ھمان در طی چھار دوره آزمایش ، افت شدت نفوذ در ممبرین کم

این امر . توان مشاھده نمود  می ١ای موجود در شکل  که از خالصه ی نمودارھای مقایسه

  . گذاری ، در صورت وجود داشتن ، ناچیز است  دھد که مقدار رسوب نشان می

  

  زمایشی دوم آ مرحله

ھای زیادتر مورد  با مقدار بازیافت BL  Saehan 4040در این مرحله از آزمایش ، ممبرین 

برداری قرار گرفت تا اطالعات مربوط به عملکرد این ممبرین ، در شرایط عملیاتی  بھره

داشته شد  ثابت نگه gfd ٢٠در این مرحله شدت نفوذ در حدود . آوری شود  تر جمع مشکل

  . درصد افزایش یافت  ٩۵به  ٧۵تدریج از  یافت بهو مقدار باز

ساعت آزمایش ،  ۵٠٠٠مسیر تحول شدت نفوذ مخصوص را در طی و  TMPمقدار  ٢شکل 

توان مشاھده نمود که تحت ھر  از این نمودار می) .  ٢و  ١شامل مرحله ( دھد  نشان می

ھای آزمایشی  دورهحداقل افزایش را داشته و در طول کل  TMPشرایط آزمایشی ، مقدار 

  . اند  ای نشده گذاری قابل مالحظه ، ممبرین دچار رسوب

 

 

 

 

 

  



  

 
  ، شدت نفوذ و شدت نفوذ مخصوص TMPنتایج مربوط به   : ٢شکل 

  

  



 
  نتایج مربوط به دفع نمک  : ٣شکل 

  

شود تا مقدار  اشته میبرداری نگه د ممبرین در حالت بھرهی دوم آزمایش ،  در طی مرحله

شود که در این مقدار بازیافت باال ، مقدار دفع  ھرحال دیده می به. ٪ برسد ٩٠بازیافت به 

ناگھانی غییرات علت ت ٪ ، به٩٠دار دفع در بازیافت تغییر مق. نمک دچار کاھش شده است 

چنین  این. باشد  برداری مناسب می به جھت انجام بھرهدر ھدایت الکتریکی آب خوراک 

نشان داده شده  ٣تغییراتی در مقدار دفع نمک در شرایط عملیاتی سخت ، در شکل 

  . است 

  گیری  نتیجه

 تر را از نظر فشار عملیاتی ارتقاء  ھای قدیمی ھای نسل جدید ، ممبرین ممبرین

ھرحال ،   به. ھا شود  جویی در ھزینه تواند منجر به صرفه اند ، که این امر می داده

 . تر است  ھا اندکی کم ھای دفع نمک برای این ممبرین ظرفیت



 4040ھای گسترده بر روی ممبرین جدید  آزمایش BL  Saehan  نشان می دھد که

 ٩٠تا  ٨۵(و بازیافت زیاد ) gfd ٢٠در حدود ( تواند با شدت نفوذ زیاد  این ممبرین می

گونه افتی در  یچدر این شرایط عملیاتی ھ. برداری قرار گیرد  مورد بھره) درصد 

گذاری و  شدت نفوذ مشاھده نشد زیرا در حین انجام آزمایشات محدود ، رسوب

 . گذاری روی نداد  جرم

 تری توصیه  مدت بیش  ھای طوالنی ھای نسل جدید آزمایش برای این ممبرین

  . شود  می


