
بررسی نسل جدید غشاهای امسز معکوس در آب 
 های شور

 ویلیام پی یری

 شهر سن دیگو

استفاده از غشاهای امسز معکوس آب های شور گسرتش زیادی 
یک یا  ROمتامی تولید کنندگان مهم غشاهای . پیدا کرده است

سال اخیر  10در . آب های شور درست کرده اند ROچند غشای 
بازده منک از حلاظ قیمت کاهش بسیاری داشته اند، و از نظر 

زدایی آب های شور زیر زمین بازده بیشرتی دارند و برای 
آب های  ROآخرین نسل غشاهای . مناطق کم آب مناسب هستند

شور از حلاظ فشار عملیاتی هببود یافته اند و این به معنای 
این مقاله نتایج . ای شور استهزینه کمرت برای تصفیه آب ه

برای آب  ROآزمایش پایلوت بر روی این غشاهای نسل جدید 
 ESPA 4دو غشای جدید . های شور زیر زمینی را ارائه میدهد

ساخته  4040BLو    Hydranautics,Inc,Oceanside,CAساخته شده توسط 
شرکت . آزمایش شده اندکره جنوبی  Saehan Industriesشده توسط 

Hydranautics,Inc اما شرکت . یک شرکت معترب در آمریکا است
Saehan Industries یک .  در بازار امریکا حضور زیادی ندارد

نیز ) Hydranautics,Incاز شرکت  ESPA 2(نسل قدیم تر از غشاها 
به طور موازی با نسل های جدید به منظور مقایسه در 

ی از یک برنامه این پروژه قسمت. عملیات استفاده شده است
 Desalination Research and Innovation Partnershipحتقیقاتی است که توسط 

این برای تامین کردن آب منطقه کالیفرنیا . بنیان اده شده است
 .است

 :مواد و روش ها

 شرح منطقه

این تاسیسات . اجنام شده است 1مطالعه پایلوت در نشنال سیتی
چاه  4خریداری و راه اندازی شده است، و آب  Sweetwater Authorityتوسط 

ساختار . زیر زمینی شورمزه را بوسیله امسز معکوس تصفیه می کنند
 .است MGD 4ظرفیت واحد برابر با . واحد به صورت دو مرحله ای است

 شرح جتهیزات پایلوت

                                                        
1 National City  



سیستم پایلوت به منظور تصفیه آب زیر زمینی شور مزه احداث شده  2

دسته غشا است که هر کدام با  2یک مسیر پایلوت دارای . است
این آرایش واحدها . بازیابی آب خوراک عمل می کنند% 50

کارخانه جمزا را می  2اجازه تست کردن نسل جدید غشاها با 
مسیر دیگر پایلوت دارای  یک دسته غشا برای آزمایش . دهد

 2مل شا ROهر دسته . نسل قدیمی تر غشاها به کار می روند
 40در  4غشا به اندازه  3خمزن سری فشار هر کدام دارای 

بزرگرتین پایلوت برای آزمایش غشای انتخاب شده . اینچ است
  1-1-2-2در باالترین درصد بازیابی با به کار گیری آرایه 

 .خمزن فشار، استفاده شده است 6واستفاده از 

RO پمپ : به کار رفته مهچنین شامل جتهیزات روبرو می باشد
. فشار باال، نصب فیلرت کارتریج و یک سیستم خوراک شیمیایی

به عالوه سیستم پایلوت با وسایل آنالین سنجی برای 
یک . ، دمای خوراک و یک ساعت اجرا می باشدpHرسانایی، 

منای سیستم پایلوت آزمایشی مهراه با مکان های منونه گیری 
 :در شکل زیر امده است

 

را  ROغشاهای آزمایش  Saehan Industriesو  Hydranautics: دو سازنده شامل
تولیدی خود را  ROتازه ترین غشاهای هر سازنده . تامین کرده اند
که خمصوص منک زدایی از آب های شور زیر زمینی . ارایه کرده است

مهچنین یک نسل قدیم تر غشاها را به منظور  Hydranautics. هستند
شرکت های ذکر شده به . ده استآزمایش های مبنا تامین کر

 ROخاطر موفقیت ها و نواوری هایشان در صنعت غشاهای 
توضیح کوتاهی در مورد هر شرکت در زیر . انتخاب شده اند

 :آمده است



 Hydranautics  :در کنار شرکتOceanside,CA  شرکتHydranautics  یک
در حال حاضر . می باشد ROشرکت پیشرو در زمینه تولید غشاهای 

این شرکت حمصوالتی برای شهرداری های مهم در جهان تولید می 
خمتلفی برای کاربردهای خمتلف  ROغشاهای  Hydranauticsشرکت . کند

از مجله آخرین تکنولوژی برای منک زدایی اب های زیرزمینی، آب 
به عالوه شرکت . ارایه می کندهای سطحی و آب دریا، 

Hydranautics  برای مصارف صنعتی پیشرفته نیز غشاهایی را عرضه می
 .کند

 Saehan Industries :شعبه اصلی آن در سئول کره جنوبی است .
برای مصارف خانگی و صنعتی و به  1994این شرکت از سال 

منظور کاربردهای تصفیه ای در خارج از آمریکا غشاهای 
RO به عالوه . تولید می کندSaehan  دفاتر زیادی در

شهرهایی مثل فرانکفورت، هو چی مین، هنگ کنگ، 
 .نیویورک، شانگهای و توکیو احداث منوده است

 برنامه جتربی

 آزمایشات در مقیاس پایلوت

معیار انتخاب غشاها برای این مطالعه جدیدترین و در دسرتس 
معیار انتخاب . ترین غشاهای نسل جدید موجود در بازار است

یشات، انتخاب حملی که دارای آب زیرزمینی در دسرتس حمل آزما
به اندازه ای که به آن شور مزه اطالق شود،  TDSو با سطح 

 ESPA 4 from Hydranautics and 4040 BL from(غشاهای انتخاب شده . است
Saehan Industries ( از دو کارخانه شرکت کننده است و حمل انتخاب

غشای نسل قدیمی تر . یگو استشده آب های زیرزمینی در سن د
 .است Hydranautics,Incاز شرکت  ESPA2به کار رفته 

ماه و حتت شرایط خمتلف راه اندازی شده  9طی  ROپایلوت 
شرایط اعمال شده در هر ماه از پایلوت را  1جدول . است

باید توجه کرد که هر ماه از آزمایش یک . ارایه می دهد
بنابراین در انتهای هر دوره . راه اندازی جداگانه دارد

نتایج ازمایشات برای جرم گرفتگی آخر . غشاها متیز می شوند
وره مناسب نیستند زیرا در پایان هر دوره غشاها متیز هر د

چند . می شوند، و منی توان اثر جرم گرفتگی را بررسی کرد
بار تعطیلی واحد نیز بوده است و به مهین خاطر برخی از 

هر دو نوع غشای . دوره ها بیشرت از یک ماه طول کشیده اند
 12،14،18جدید ارزیابی شده در این مطالعه با نرخ جریان 

در  .راه اندازی شده اند 4و  1،2،3طی ماه های  (gfd) 20و



حتت  (ESPA 2 supplied by Hydranautics)ماه اول تنها غشاهای نسل جدید 
در حمل . آزمایش شدند) بازیابی% 50و  gfd 12(شرایط یکسان 

 4در . آزمایش یکسان و داده ها در اختیار تیم بوده است
% 50خوراک آب به صورت ثابت و  ماه اول آزمایش بازیابی

ماه اول  4بعد از کارایی غشاهای نسل جدید . بوده است
. مقایسه شده است ESPA 2ختمین زده شده و با کارایی غشای 

برای آزمایشات بعدی  Saehan Industriesاز  BL 4040غشای جدید 
فشار عملیاتی برای این غشا در مقایسه . انتخاب شده است

 غشا اگرچه جرم گرفتگی برای هر دو. کمرت است ESPA 4یا 
میزان نشان می دهد  2-1ایتا مهان طور که جدول . ناچیز است

درصد  90تا  75ماه تست از  5در (%) بازیابی آب خوراک 
سیستم پایلوت به  چیدمانمقادیر بازیابی بوسیله . است

باعث می این چیدمان  .بدست آمده است 1-1-2-2حالت آرایه 
باید توجه داشت . برود 2به مرحله  1د کنسانرته از مرحله شو

که سازنده هر غشا برای سرعت جریان عرضی مناسب مشورت 
  .هایی را ارایه می دهد

 

 

 مجع آوری و حتلیل داده

داده های عملیاتی سیستم پایلوت توسط یک مهندس، حداقل هر 
 پارامرتهای ثبت شده شامل. یک روز یک بار ثبت شده اند

، )پرمیت وکنسانرته( ، جریان ) خوراک، غلظت و پرمیت( فشار



این ). خوراک و پرمیت( و رسانایی خوراک آب pHدمای و 
این . داده ها سپس توسط چندین منودار آنالیز می شود

منودارها شامل فشار خالص اعمالی بر حسب زمان، فشار بین 
 . غشایی بر حسب زمان، جریان خمصوص بر حسب زمان هستند

 کیفیت آب

این آنالیزها . آنالیز کیفیت آب نیز اعمال شده است شروط
 .و سیلیس می باشدآهن کل ، منگنز کل  ,UV 254,TOC :شامل 

 نتایج و تشریح مطالب

طی این آزمایش یک ارزیابی تطبیقی بین غشاهای نسل قبلی 
ماه طول  4این آزمایش . با غشاهای نسل جدید اجنام شده است

و با  BL 4040و   ESPA 4کشیده است وشامل عملیات روی غشاهای 
FWR 50%  20و   12،14،18و جریان gfd غشای . استESPA 2  درFWR 

 2جدول .عمل کرده اند gfd 20و  14،18و جریان های  50%
 :نتایج تست این فاز را نشان می دهد

 

 ESPA 2برای  TMPاز جدول باال می توان فهمید که مقادیر 
بیشرتین  BL 4040و سپس   ESPA 4برای متامی شرایط به دنبال 

 ESPA 2به مهان نسبت جریان خمصوص برای غشای . مقدار است
 BL 4040و سپس  ESPA 4بعد از آن نیز به ترتیب . کمرتین است



باالترین مقدار دفع  ESPA 2مهچنین برای متامی شرایط . هستند
 ESPA 4و سپس  BL 4040بعد از آن ها به ترتیب . منک را دارد

بیشرت  ESPA 4 دفع در چهارمین بازه ی آزمایش برای . هستند
 . است BL 4040از 

داده های باال برای پیدا کردن یک غشای اقتصادی تر از 
یک عامل مهم در تعیین قیمت  TMP. غشاهای در دسرتس است
منک زدایی آب شور  واحد مهچنین برای. عملیاتی یک غشا است

سود اقتصادی . قابل قبول است mg/L 100برابر با  TDSمقدار 
شاهای منک از دفع باالی غشاها در این حالت در مقایسه با غ

بنابراین در تولیدات آب های . زدایی اب دریا وجود ندارد
حتی اگر برخی قابلیت . شور متایل به افزایش تولید غشا است

 3این مطلب به خوبی از داده های . های دفع کاهش یابد
غشای نسل قدیمی تر ظرفیت  3. غشای آزمایش شده آشکار است

باالتری دارند که دفع باالتری دارند اما فشار عملیاتی 
در صورتیکه غشاهای . باعث افزایش قیمت عملیاتی می شود

اما فشار عملیاتی کمرت . مقادیر دفع کمرت دارندنسل جدید 
 ).باالتر از شرایط عملیاتی تست شده% 27تا  17بین ( است 

از  BL 404برای غشای TMPغشای نسل جدید، مقدار  2مهچنین بین 
. است Hydranautics از شرکت   ESPA 4کمرت از غشای   Saehanشرکت 

. باالتر است BL 4040در نتیجه جریان خمصوص برای غشای 
در  ESPA 4بیشرت از غشای  BL 4040برای غشای بنابراین دفع 

. است gfd 20متامی آزمایشات است، به جز وقتی که جریان خمصوص 
درصد بیشرت  7تا  5به اندازه  ESPA 4برای غشای  TMPمقدار 

در اما . این تفاوت قابل توجه نیست. است BL 4040از غشای 
بنابراین آن پایه ای  بازه جریان های تست شده ثابت است

 . برای آزمایشات فاز دوم است BL 4040برای انتخاب غشای 

بازه زمانی آزمایش نقصان جریان در غشا حداقل  4در طی 
صورت وجود ناچیز  این نشان می دهد جرم گرفتگی در. است
 .است

 آزمایش 2فاز 

در مقادیر باالتری از  BL 4040غشای در این فاز از آزمایش 
برای بدست آوردن بازده این غشا . بازیابی عمل کرده است

در این فاز . حتت شرایط سخت تر این عمل اجنام شده است



% 90تا  75ثابت بوده و بازیابی از  gfd 20جریان در مقدار 
 .افزایش داشته است

+  5000و جریان خمصوص تدریجی طی جمموع  TMPمقادیر  2شکل 
از . را نشان می دهد) 2و1شامل فاز (متامی زمان های تست 

منودار می توان فهمید که حتت هر یک از شرایط آزمایش 
رم این نشان می دهد که غشا ج. است TMPافزایش کمی در 

 .گرفتگی حمسوسی طی دوره آزمایش نشان نداده است

 



 

طی فاز دوم آزمایش غشا عملیاتی باقی می مانند تا وقتی 
اگرچه یک کاهش در دفع منک در . برسد% 90که نرخ بازیابی به 

تغییرات در دفع در نرخ . این نرخ بازیابی دیده می شود
خوراک   تغییرات ناگهانی در رساناییبه علت % 90بازیابی 

تغییرات دفع حتت شرایط عملیاتی . به نسبت عملیات چاهی است
 .نشان داده شده است 3خمتلف در شکل 

 نتیجه گیری

  نسل جدید غشاها پیشرفت زیادی در کاهش فشار عملیاتی
. این باعث صرفه جویی در هزینه نیز خواهد شد. دارد

 .البته قابلیت منک زدایی این غشاها اندکی کمرت است

 مایش گسرتده غشای جدید آزSaehan 4040BL  نشان می دهد که
 gfd 20تقریبا ( این غشا می تواند برای جریان های باال 

کاهش جریانی . به کار رود%) 90-85(و بازیابی باال ) 
به علت جرم گرفتگی یا رسوب گرفتگی طی این دوره از 

 .آزمایشات مشاهده نشده است

 برای این غشاهای نسل آزمایش هایی با زمان های بیشرت 
 .جدید توصیه می شود

 


