
  اصول اسمز معکوس -2

شده از مایع  تراوا ، جهت جداسازي جامدات حل اسمز معکوس ، فرآیند حذف مواد معدنی است که مبتنی بر استفاده از غشاء نیمه
. گرداند ي سیال بازمی شده را به توده دهد ، اما جامدات حل  ي عبور می ها اجازه تراوا به مایع و برخی از یون غشاء نیمه. باشد می

ي  هرحال ، کلیه به. باشد هاي آبی می در سیستم ROزیادي استفاده نمود ، اما کاربرد اصلی ) هاي حالل(یعات توان از ما اگرچه می
  .  باشند عنوان حالل مایع می هاي بعدي مبتنی بر استفاده از آب به مباحث و مثال

ي مطالبی در خصوص اسمز و اسمز این فصل حاو. ، ابتدا الزم است که فرآیند طبیعی اسمز فهمیده شود ROجهت درك طرز کار 
  . باشد معکوس می

 

  اسمز  - 1-2

شده با غلظت کم است ، از میان غشاء  اسمز یک فرآیند طبیعی است که در آن ، آب موجود در محلولی که حاوي جامدات حل
  . کند تراوا عبور می نیمه

ها  این غشاء به آب و برخی از یون. تقسیم شده است بخشتراوا به دو  ، تصویر یک ظرف است که توسط غشاء نیمه 2-1شکل 
یک قسمت از ظرف حاوي محلول با غلظت باالیی از . نفوذناپذیر استشده  جامدات حل بیشتردهد ، اما براي  ي عبور می اجازه

یک فرآیند  اسمز. شده وجود دارد در بخش دیگر محلول با غلظت کم از جامدات حلکه  در حالی، باشد  شده می جامدات حل
شده با غلظت کم است به بخش دیگر که غلظت باالیی از جامدات  طبیعی است که در آن ، آب از بخشی که حاوي جامدات حل

  . یابد که غلظت در دو طرف غشاء مساوي شود جریان آب از میان غشاء تا جایی ادامه می. یابد شده دارد ، جریان می حل
ها  ، در این هنگام هیچ جریانی بین این قسمت) 2-2شکل (  استشده در دو بخش یکسان  در حالت تعادل ، غلظت جامدات حل

  . استها  بود ، اکنون باالتر از دیگر قسمت بیشترکه حاوي محلول با غلظت  سطح آب در قسمتی،  اگرچه. وجود ندارد

  . قرار دارداختالف ارتفاع بین دو قسمت مربوط به فشار اسمز محلول است که اکنون در حالت تعادل 

 
آب با استفاده از فرآیند اسمز با عبور از میان غشاء . تراوا به دو بخش تقسیم شده است  ظرفی که توسط غشاء نیمه 2- 1شکل 
  .شود به بخش دیگر که حاوي محلول با غلظت باال است جاري میتراوا ، از بخشی که حاوي محلول با غلظت کم است ،  نیمه

  
  تراوا غشاء نیمه



  .علت وجود فشار اسمز محلول  اختالف ارتفاع به. حالت تعادل غلظت  2- 2شکل 

  

  تراوا غشاء نیمه

 ازاي به psi 1.1تا  0.6مقدار آن بین . استشده  تابعی از غلظت جامدات حل) شود نامیده می) پی( πکه معموالً ( فشار اسمزي 
،  ppm 1500برابر با  TDSشور با  براي مثال ، فشار اسمز آب لب. باشد می (TDS)شده  از کل جامدات حل  ppm 100هر 

  . است  350psi، فشار اسمز تقریباً مساوي با  ppm 35000برابر با  TDSدر مورد آب دریا با . باشد می  15psiتقریباً مساوي با 

  معکوساسمز  2-2

اسمز معکوس فرآیندي است که توسط وارد آوردن فشاري بیش از فشار اسمز ، بر روي بخشی که حاوي محلول با غلظت زیاد است 
  ). 2- 3شکل (کند  ، کار می

اسمز معکوس فرآیندي است که توسط وارد آوردن فشاري بیش از فشار اسمز ، بر روي بخشی که حاوي محلول با  2- 3شکل 
  . شود تراوا خالف جهت اسمز جاري می کند ، آب تحت فشار از میان غشاء نیمه غلظت زیاد است ، کار می

  

  تراوا غشاء نیمه



اکنون آب از قسمتی که حاوي محلول با . یان غشاء خالف جهت اسمز عبور نمایدکند تا از م چنین فشاري به آب نیرو وارد می
در این حالت ، آب نسبتاً خالص با عبور از . شود طرف قسمتی که حاوي محلول با غلظت کم است ، جاري می غلظت زیاد است به

هرحال آب موجود در  به. کند ر حرکت میداشته است به طرف بخش دیگ شده را در خود نگه میان غشاء ، از بخشی که جامدات حل
  . شوند گیري می شده است ، و غلظت جامدات در بخش دیگر زیاد شده یا آب "عاري از مواد معدنی  "یک قسمت تصفیه یا 

 طور قابل توجهی بیش ي غشاء ، الزم است که فشار اعمال شده ، جهت انجام شدن فرآیند اسمز معکوس ، به علت مقاومت افزوده به
تا  150تواند تقریباً بین  می RO، فشار عملیاتی  ppm 1500برابر با  TDSشور با  براي مثال ، براي آب لب. از فشار اسمز باشد

400 psi  براي آب دریا با . باشدTDS  35000برابر با ppm  فشار عملیاتی ،RO  1500برابر با psi  باشد می.  

  فیلتراسیون با مجراي بسته 3-2

جریان خاتمه "( "مجراي بسته"نشان داده شده است، فیلتراسیون با      2-3و  2-2،  2-1هاي  یلتراسیون که در شکلنوعی از ف
از فیلتراسیون با مجراي بسته ، در عبور آب خوراك از میان غشاء و باقی ماندن . شود نامیده می) "جریان مستقیم"یا  "یافته

  .شود جامدات در پشت غشاء استفاده می

اي است که در آن یک جریان خروجی از یک جریان ورودي حاصل  فیلتراسیون با مجراي بسته ، فرآیند ناپیوسته 2- 4 شکل
  .شود می

  

نشین شده بر روي یک طرف فیلتر مخلوط  ي ته آب ورودي با قهوه. در نظر بگیرید 2-4یک فیلتر معمولی قهوه را مانند شکل 
طور  به. شود که تا حد زیادي عاري از رسوبات قهوه است اي می کند و تبدیل به قهوه سپس ، آب از میان فیلتر عبور می. شود می

باشد ،  حالت آب می  یک جریان ورودي ، که در این. شود کند و تبدیل به قهوه می لتر عبور میواقعی تمام آب خوراك از میان فی
  . باشد این فرآیند ، فیلتراسیون با مجراي بسته می. کند ، که در این حالت قهوه است فقط یک جریان خروجی تولید می

شود و سرانجام توسط ذراتی که مانع از  تر دچار انباشتگی مییعنی فیل. باشد فیلتراسیون با مجراي بسته ، یک فرآیند ناپیوسته می
 . در این حالت باید سیستم را از مدار خارج کرده و تمیز یا تعویض نمود. شوند ، مسدود می گردد عبور آب می

 

 



  فیلتراسیون با جریان متقاطع 4-2

آب و . کند صورت عمود بر آن ، عبور می طور مماس بر روي سطح غشاء ، نه به در فیلتراسیون با جریان متقاطع ، آب خوراك به
که اکثر جامدات حل شده و مقداري از آب نتوانند از میان غشاء  کنند تا زمانی  برخی از جامدات حل شده از میان غشاء عبور می

این امر در شکل . اسیون با جریان متقاطع داراي یک جریان ورودي است اما دو جریان خروجی داردبه هرحال ، فیلتر. عبور کنند
  . نشان داده شده است 5-2

  

  .کند فیلتراسیون با جریان متقاطع یک فرآیند پیوسته است که از یک جریان ورودي ، دو جریان خروجی تولید می 2- 5شکل 

  

 

داشتن سطح  یک راه براي تمیز نگه. کند کمک می ROهاي  گذاري در ممبرین تگی یا رسوبگرف جریان متقاطع به حداقل شدن الي
توانند باعث انباشتگی و ایجاد الي یا رسوب در ممبرین شوند ، وجود جریان مماسی در سراسر سطح  غشاء از جامداتی که می

کند ؛ جهت مؤثر واقع شدن شستشوي سطح باید شدت  ممبرین است که به تمیز ماندن سطح از طریق شستشوي آن کمک می
ها در  در مورد فیلتراسیون با جریان متقاطع و شدت جریان بیشتربراي توضیحات . ها در سراسر سطح غشاء حداقل باشند ریانج

  . را ببینید 9- 5، بخش  ROسیستم 

. کند صورت تئوري ، جریان متقاطع یک عملیات پیوسته است ، مانند فرآیند شستشو که سطح غشاء را از رسوبات تمیز می به
طور  به. باشد رحال در عمل ، کار شستشوي ناشی از جریان متقاطع ، اغلب براي جلوگیري از ایجاد الي و رسوب کافی نمیه به

  . ها انباشته شده اند، پاك شوند ها باید از خط خارج شده و با انجام عملیات شستشو از موادي که بر روي سطح آن متناوب ، ممبرین

خط مورب داخل مستطیل ، . دهد مشان می ROی عملکرد واقعی جریان متقاطع را در سیستم نموداري است که چگونگ 2-6شکل 
از فشار اسمزي محلول  بیشتردهد که چگونه جریان ورودي ، با استفاده از فشاري  این نمودار نشان می. دهد وجود غشاء را نشان می

شود ، و  کند جریان تصفیه شده یا تولید شده نامیده می ور میمحلولی که از میان غشاء عب. شود ، به دو جریان خروجی تقسیم می
شیر . شود شود ، محلول غلیظ شده ، دفع شده ، پساب ، آب نمک ، یا رد نشده نامیده می داشته می محلولی که توسط غشاء نگه

بسته شدن این . کند د میکنترل جریان بر روي جریان غلیظ شده ، فشار معکوس الزم جهت انجام فرآیند اسمز معکوس را تولی
ي کل ناشی از فشار افزایش یابد ، و مطابق با آن مقدار جریان آب ورودي که از میان غشاء رد  شود که نیروي محرکه شیر باعث می

  . شود بیشترشده و به آب تصفیه شده تبدیل میگردد نیز 



  بر روي جریان غلیظ شدهفیلتراسیون با جریان متقاطع همراه با نشان دادن شیر کنترل  2- 6شکل 

  

  


