
  اصول اولیه  1فصل 

  ي تکامل  مقدمه و تاریخچه 1

  مقدمه 1-1

ها ،  باشد که براي جداسازي جامدات حل شده مانند آهن روش جداسازي مواد معدنی بر مبناي ممبرین می (RO)اسمز معکوس 
آن توجه   به این کتاب ي آب است که در ي بر پایهها ین کاربردها در مورد محلولبیشتر. ( گیرد  از محلول مورد استفاده قرار می

) مانند آب(ها  که به برخی از گونه موانعیکنند ،  ي ثابت عمل می کننده انتخاب موانعها مانند  طور کلی ممبرین به) . شده است 
شده  که دیگر ذرات حل ها رد شوند در صورتی عنوان آب تصفیه شده از میان آن طور انتخاب شده به دهند تا به ي عبور می اجازه

بر هاي مبتنی  با دیگر روش ROي ثابت  روش انتخاب کننده 1-1در شکل . شوند  داشته می ها نگه شده در آن طور انتخاب به
بهترین روش  ROطور که در این شکل نشان داده شده است ، روش  همان. ممبرین و فیلتراسیون متعارف مقایسه شده است 

توجه داشته . (باشد  چنین جامدات معلق می ین مقدار حذف جامدات حل شده و همبیشترجداسازي موجود در حال حاضر و داراي 
وجود داشته  RO این جامدات در آب ورودي به  ولی اگرکنند ،  لق را حذف میجامدات مع ROهاي  باشید که اگرچه ممبرین

گذاري بر  در مورد رسوب بیشتررا براي توضیح  7و  3- 7 هاي بخش(. کنند  باشند ، در سطح ممبرین جمع شده و تولید رسوب می
 ). روي ممبرین مالحظه نمایید 

  کاربرد اسمز معکوس 1-1-1

زدایی نامیده  که آب(شده در آب خوراك  سازي آب و هم براي تغلیظ و بازیافت جامدات حل تواند هم براي خالص اسمز معکوس می
تعویض یونی ، شامل نرم کردن آب با استفاده از سدیم ، جهت تخلیص  ROترین کاربرد  عمومی. مورد استفاده قرار گیرد ) شود  می

تواند در  اي است که می گونه به ROکیفیت آب تولیدي از . باشد  لرهاي با فشار کم تا متوسط ، میآب مصرفی مورد نیاز براي بوی
براي بویلرهاي با فشار باالتر و مولدهاي بخار . طور مستقیم براي تامین آب جبرانی بویلر مورد استفاده قرار گیرد چنین فشارهایی به

یا یک بستر ) کننده دو ستون مبادله(ه جهت سیستم تعویض یونی داراي دو بستر تصفی صورت یک پیش  توان به را می RO ، سیستم 
مقدار قابل  تواند به قبل از سیستم تبادل یونی می ROاستفاده از . ، به سیستم تعویض یونی متصل نمود )بد میکس(مختلط 
ساب ناشی از عملیات احیا را که باید مورد چنین مقدار اسید ، باز و پ اي زمان تناوب احیاي رزینی را کاهش دهد ، هم مالحظه

تواند جایگزین سیستم تبادل  ثانویه می ROدر برخی شرایط ، یک واحد . کند استفاده قرار گرفته و ذخیره گردد را شدیداً کم می
  ). راببینید  5- 3بخش ( تولید شود  ROي از یک واحد بیشتریونی گردد تا آب خالص 

  

  

  



هاي مبتنی بر  آوري هاي دفع در روش اسمز معکوس با دیگر فن ي ظرفیت جهت مقایسه "راسیوني فیلت گستره"  1- 1شکل 
  هاي حاصل از فیلتراسیون متعارف ممبرین و نیز با روش

  

بد نرم  طور مستقیم مورد استفاده قرار گیرد یا در برخی مواقع توسط سیستم تبادل یونی میکس تواند به می ROسیال خروجی از 
را  16-3بخش (طور پیوسته تحت عمل یونیزاسیون الکتریکی قرار گیرد  آب تولیدي ، به بیشترسازي  که براي خالص این شود و یا

  ). ببینید
  : عبارتند  از  ROدیگر کاربردهاي عمومی 

ي آب تازه  این کار در مناطق ساحلی و خاورمیانه که تهیه. شور براي تولید آب آشامیدنی  زدایی از آب دریا و آب لب نمک -1
 . باشد ، عمومیت زیادي دارد  مشکل می

 . خالص براي صنایع میکروالکترونیک  تولید آب فوق -2

 . تولید آب با خلوص باال جهت صنایع داروسازي  -3

 ) .جو  میوه ، آب بطري ، آب آب( سازي  براي صنایع نوشابهتولید آب فرآیندي  -4

 . فرآیند محصوالت لبنی  -5

 ي غالت کننده تغلیظ مواد شیرین - 6

هاي استفاده شده در فرآیند  ي پساب براي بازیافت مواد مصرفی در فرآیند ، مانند فلزات در صنایع فلزکاري و رنگ تصفیه -7
 .  بافی  پارچه

 . ري و صنعتی بازیافت آب از فاضالب شه -8

  



 ي تکامل اسمز معکوس تاریخچه 2-1-1

ي  ي پدیده است ، که در مورد مشاهده 1748تراوا مربوط به سال  هاي نیمه شده در مورد ممبرین ترین اسناد ثبت یکی از قدیمی
تفاده از ي اسمز را با اس پدیده Traubeو  Pfefferافراد دیگري مانند  1850در سال . باشد  می Abbe Nolletاسمز توسط 

 Gerardکه دکتر  گردد ، زمانی برمی 1940آوري کنونی به  هرحال تاریخ فن به. هاي سرامیکی مورد مطالعه قرار دادند  ممبرین

Hassler آنجلس  از دانشگاه کالیفرنیا در لس(UCLA)  بررسی خواص اسمز سلوفان 1948، در سال(cellophane)  را آغاز
فرض کرد که با انجام  Hassler. ي نازکی از هوا در مجاورت دو ممبرین از جنس سلفون قرار گیرد  او پیشنهاد کرد که الیه. نمود

ي اسمز از میان هواي موجود عبور کرده و بر روي سطح مقابل  عمل تبخیر بر روي سطح یک ممبرین ، بخار آب با استفاده از پدیده
ترین حالت به  ي اسمز در انجام عمل تبخیر نقشی ندارد ، اما شبیه یدهدانیم که پد امروزه می. افتد  ي چگالش اتفاق می پدیده

  ) .  را ببینید  4بخش ( باشد  ي نفوذ جسم حل شده در ممبرین می محلول و پدیده

  . اند  خطوط پررنگ در زیر توضیح داده شده. دهد  را بر روي خط زمان نشان می ROآوري  رخدادهاي مهم در تکامل فن 1- 2شکل 

ي نازکی از استات سلولز  زدایی را در الیه عمل نمک  از دانشگاه فلوریدا ، قابلیت E.J.Bretonو  C.E.Reid،  1959ال در س
هاي نازك پلیمري  به الیه بیشترتراواي انتخابی را با روش سعی و خطا ارزیابی کردند ، و  هاي نیمه ها ممبرین آن. اثبات کردند 

مواد آزمایش شده عبارت بودند از سلوفان ، هیدروکلراید الستیکی ، . توجه نشان دادند ) دوست آب(هاي هیدروفیلی  حاوي گروه
شده تولید نکردند و مقدار دفع  ، جریان آب تصفیه psi 800از  کمتربسیاري از این مواد در فشارهاي . استایرن و استات سلولز  پلی

مقدار دفع کلراید بیش از )  DuPont 88 CA-43مخصوصاً ( هرحال ، استات سلولز    به. بود  ٪35از  کمترها  کلراید در آن
 (gfd)روز  –گالن در فوت مربع  2حدود شدت جریان نفوذي ، تقریباً از .   psi 400از  کمترنشان داد ، حتی در فشارهاي  96٪

میکرون ، در فشار  3.7اي با ضخامت  براي الیه gfd 14ا بیش از میکرون ، ت 22ي نازك از استات سلولز با ضخامت  براي یک الیه
600psi   0.1و با محلول سدیم کلراید M  مورد آزمایش قرار گرفت ، .Reid  وBreton  نتیجه گرفتند که استات سلولز داراي

  . اي موارد تجاري اصالح شود ها بر باشد ، اما باید شدت نفوذ و دوام آن تراوایی الزم جهت کاربردهاي عملی می خاصیت نیمه

ي اسمز و  در مورد پدیده UCLAاز  Srinivasa Sourirajanو  Hassler  ،Sidney Loebیک دهه پس از تالش دکتر 
ها عبارت بود از تحت  رویکرد آن. انجام داده بود ، کردند  Hasslerچه که دکتر  اسمز معکوس شروع به تحقیقاتی متفاوت با آن

ها باعث تکامل اولین ممبرین استات  عمل آن. اي نازك و صاف از پالستیک  یک محلول ، مستقیماً بر روي الیه فشار قرار دادن
  ) . را ببینید  4- 2-1بخش (گردید  1960سلولز نامتقارن در سال 

  

  خط زمان افقی مربوط به تکامل اسمز معکوس – 1- 2شکل 

  



A. 1948 -  تحقیقاتHassler  بر روي خواص اسمزي ممبرین سلوفان درUCLA 

B. 1955 - اسمز معکوس"ي گزارش شده از عبارت  اولین استفاده" 

C. 1955 - Reid ي مواد معدنی را در دانشگاه فلوریدا آغاز نمود  هاي جداکننده مطالعه در مورد غشاء 

D. 1959 - Breton  وReid ي نازکی از استات سلولز را نشان دادند  زدایی الیه ظرفیت نمک 

E. 1960-  Loeb وSourirajan  ممبرین استات سلولز نامتقارن را درUCLA تکمیل نمودند 

F. 1963-  اولین مدول مارپیچی(spiral wound)  عملی توسطGeneral Atomics  4-3-3بخش ( تکمیل گردید 
 )را ببینید 

G. 1965- اسیسات تجاري ساخت اولین تRO شور در  براي آب لبCoalinga , CA 

H. 1965-  توضیح مدل انتقال از طریق نفوذ در محلول توسطLonsdale , et . al  ) را ببینید  4- 1- 1بخش( 

I. 1967-  اولین مدول فیبر تو خالی(hollow fiber) طور تجاري توسط  با موفقیت بهDuPont  بخش ( تکمیل گردید
 )را ببینید  4- 4-3

J. 1968-  اي توسط  اولین مدول مارپیچی چند الیهFluid System  را ببینید  4-3- 3بخش (تکمیل شد( 

K. 1971 - Richter–Hoehn  ازDuPont را ببینید  4- 2-2بخش  ( آمید آروماتیک را به ثبت رسانید  ممبرین پلی( 

L. 1972 - Cadotte  نید را ببی 4-2-2بخش  ( غشاي کامپوزیتی دو رویه را تکمیل نمود( 

M. 1974 -  اولین تاسیسات تجاريRO  براي آب دریا درBermuda 

N. 1994 - TriSep را ببینید  4- 4- 2-3بخش ( گذاري کم را معرفی نمود  اولین ممبرین با قابلیت رسوب( 

O. 1995 - Hydranautics را ببینید  4-4-2-1بخش ( آمیدي با مصرف کم انرژي را معرفی نمود  اولین ممبرین پلی( 

P. 2002 - هاي ممبرینی  ستمسیKoch  اولین مدول ،“MegaMagnum”  اینچ را معرفی نمود  18با قطر 

Q. ي نازك در  ممبرین نانوکامپوزیت با الیهUCLA  تکمیل شد  

  

هاي تجاري استفاده شد ، زیرا شدت  با قابلیت ROعلت اصالحات قابل توجهی در مقدار شدت نفوذ ، از این ممبرین براي ساخت  به
این ) .  Bretonو  Reidهاي  مانند ممبرین(هاي با مواد شناخته شده تا آن زمان بود  نفوذ در آن ده برابر شدت نفوذ در ممبرین

شکل  ها را به ، ممبرین زمینهي تکامل در این  در ادامه. شدند  ریزي می هایی صاف قالب شکل ورقه طور دستی به ها در ابتدا به ممبرین
 Sourirajanو Loebاي استفاده شده توسط  گیري لوله طرحی از لوازم قالب 1- 3شکل . ریزي کردند  قالب (tubular)اي  لوله
دهد ، این چاه  نشان میکردند ،  و دانشجویان از آن استفاده می Leobور را که  دار با کف غوطه چاه درپوش 1- 4شکل . باشد  می
  . قرار دارد  Boelter Hall UCLA وز در  هن

 ROهاي بادوام  پیشرفت سریعی در راه تکامل ممبرین 1970تا حوالی  1960، محققان از سال  Sourirajanو Loebدنبال  به
در مورد انتقال جرم در  "نفوذ  –محلول  "مدل  Robert Rileyو  Harry Lonsdale  ،U.Merten. تجاري داشتند 



ها در آن زمان از جنس استات سلولز بودند ، اما این  ممبرین بیشتراگرچه ) . را ببینید  4-1بخش ( را تنظیم کردند  ROممبرین 
  . گونه است  آمیدي کنونی نیز بدین هاي پلی هاي تجربی بسیار خوبی را ارائه دهد ، حتی در مورد ممبرین مدل توانست داده

  Julius Glater  ،UCLAبا احترام .  Loebاي استفاده شده توسط  گیري لوله طرحی از لوازم قالب  1- 3شکل 

  

گیري  براي قالب Sourirajanو Loebکه توسط  Boelter Hallور واقع در  دار با کف غوطه مخزن درپوش 1- 4شکل 
  .دیده شد  2008که در سال  طوري مورد استفاده قرار گرفت ، همان UCLAاي در  هاي استات سلولزي لوله ممبرین

  



، ) از نظر شدت نفوذ و مقدار دفع ( دادند اي از خود نشان می شده هایی که عملکرد اصالح درك مکانیزم انتقال براي تکامل ممبرین
  . اهمیت داشت 

آمید آروماتیک خطی متصل  یک پلی E.I.Du Pont De Nemours & Company Inc. (DuPont)،  1971در سال 
. گذاشتند   PermasepTM B-9 , B-10را ممبرین  هاي اسید سولفونیک را ثبت اختراع نمودند و نام تجاري آن به گروه

)Permasep ي شرکت شده عالمت تجاري ثبت DuPont Company , Inc. Wilmington , DE این ). باشد  می
این . تر بودند  ستات سلولز داراي شدت نفوذ آب زیادتري در فشارهاي عملیاتی کمی پایینهاي ا ها نسبت به ممبرین ممبرین
تري باشند  اي داراي فیبرهاي توخالی ظریف اي یا لوله گیري شدند تا نسبت به انواع ورقه فرد قالب اي منحصربه گونه ها به ممبرین

  ) . را ببینید  4-3-4بخش (

آمید کامپوزیتی دو رویه را تهیه نمود ،  اولین ممبرین پلی North Star Researchر د John Cadotteکه  1972تا سال 
این ممبرین جدید . گرفتند  عنوان استاندارد صنعتی مورد استفاده قرار می آمید آروماتیک خطی به هاي استات سلولز و پلی ممبرین

زمان ، داراي عملکرد و مقدار دفع  آمید آروماتیک خطی آن یهاي استات سلولزي و پل تر نسبت به ممبرین در فشار عملیاتی پایین
براساس واکنش فنیلن دایمان و کلراید تریمزول ، ممبرین کامپوزیتی کامالً  Cadotteپس از آن ، . ي بود بیشتري  شده مواد حل
است ، و مبنایی  FT30این ممبرین تبدیل به استاندارد صنعتی جدید شد و امروزه نام آن . ي آروماتیکی را تکمیل نمود  دو رویه

معنی ممبرین  که به BW30مانند ( باشد  می Process Solutions’ FilmTecTMو  Dow Waterهاي  براي اکثر ممبرین
FT30 شور است  براي آب لب(Brackish Water)  وTW30 معنی ممبرین  که بهFT30           براي آب شهري است

(Tap Water)  باشد  هاي تجاري موجود از تولیدکنندگان دیگر نیز چنین می و در مورد بسیاري از ممبرین) و غیره .
)FilmTec ات شرکت نام تجاري تولیدDow Chemical  واقع درMidland, Michigan بیشتربراي اطالعات ). باشد  می 

  . را ببینید  4-2هاي کامپوزیتی دو رویه بخش  راجع به ممبرین

  :باشد  شرح زیر می آوري غشایی به دیگر مراحل تکمیلی قابل توجه در فن

 1963-  اولین مدول کاربردي از نوع بافت مارپیچی درGulf General Atomics  بعدها به . ( تکمیل شدFluid 

Systems®  تغییر نام داد و اکنون متعلق بهKoch Membrane Systems , Wilmington , MA. 
 4- 3بخش ( شد  ROي سیستم  بندي در مورد غشاءها در یک مدول باعث کاهش اندازه افزایش تراکم بسته) . باشد  می

 ). را ببینید 

 1965-  اولینRO شور  اري براي آب لبتج(BWRO)  در ساختمانRaintree  واقع درCoalinga , 

California اي در  هاي استات سلولز لوله ممبرین. برداري شد  وارد خط بهرهUCLA  تکمیل و آماده شدند و در
ج به محل تدری ساخته شد و به UCLAافزار سیستم در  عالوه بر این ، سخت. تاسیسات مورد استفاده قرار گرفتند 

 . تاسیسات برده شد 

 1967-  اولین مدول تجاري باا استفاده از ممبرین فیبر توخالی توسطDuPont  بندي این  نوع ترکیب. تکمیل شد
 . هاي ممبرینی آن زیاد شده بود  بندي در مدول اي بود که تراکم بسته گونه مدول به



 1968-  اولین مدول غشایی داراي بافت مارپیچی چند الیه ، توسطDon Bary     و سایرین ازGulf General 

Atomics  تحت امتیاز  1968در دسامبر ، US با نام  3,417,870ي  با شماره“Reverse Osmosis 

Purification”  ي جریان  وسیله ایجاد شده بهترکیب مارپیچی چند الیه از طریق حداقل کردن افت فشار . تکمیل شد
شود ، باعث بهبود خواص مربوط به  آوري مرکزي هدایت می ي جمع سمت لوله طور مارپیچی به آب تصفیه شده ، که به
 . گردد  می ROشدت جریان در مدول 

 1978 -  ممبرینFT-30  براي شرکتFilmTec به اکنون متعلق ( ثبت رسید و تحت مالکیت این شرکت قرار گرفت  به
  ). باشد  می Midland , MIدر  Dow Chemicalشرکت 

  


