
  (Impact of Other Membrane Technologies) ھای غشائی دیگر آوری تأثیر فن ١۶

مورد بحث ،  ROھای  برداری از سیستم ئی بر روی بھرهغشا ھای آوری فندیگر  ثیرأت فصل، این در
 اولترافیلتراسیون ،)MF( میکروفیلتراسیون از عبارتند شده گرفته نظر در ھای آوری فن. گیرد قرار می

)UF(،  نانوفیلتراسیونو )NF (رایب تصفیه پیش عنوان به RO، مستمرالکترودیونیزاسیون  و )CEDI (
 Debasish-با بازدھی زیاد HEROTM )RO در مورد فصل این در. RO از بعدی  تصفیه عنوان به

Mukhopadhyay برایشده  استفاده فرآیند، ) باشد می 1999 در سال اختراع ثبت امتیاز صاحب 
سیلیس  حاوی ی کهآب مانند ،شود ی تصفیه میدشوار به هی کآب از باال بسیار خلوص با آب تولید

 . شود باشد، توضیح داده می می باال غلظتبا 

  (Microfiltration and Ultrafiltration)میکروفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون  ١۶- ١

ھستند که برای جدا  فشاربا محرکه  غشایی جداسازی ھای آوری فن،  UF و میکروفیلتراسیون
 یا مثبت فشاراز ) زیاد مولکولی وزن با محلول ، ذرات UF مورد و در( محلول کردن ذرات موجود در

 ١٩٠٠ سال اوایل به UF و MFھای  ممبرین چهتاریخ). ببینید را ١- ١ شکل(کنند  استفاده می مکش
 او. ساخت ١٩٠٧ سال در را نیتروسلولز جنس از UF غشاھای اولین Bechhlold. گردد برمی

  ھر دو ممبرین ١٩٣٠ و ١٩٢٠ ھای بین سال در. ابداع نمود را Ultrafilter"" عبارت ھمچنین
 اولین. ددنبو دسترس در آزمایشگاه در استفاده برای تجاریصورت  به UF و MF نیتروسلولزی

 که زمانی١٩٧٠ سال در. گردد برمی ١٩٧٠ و ١٩۶٠ ھای بین سالبه  UF و MF صنعتی کاربردھای
Gelman کارتریج MF کاربردھای برای میکروفیلتراسیونھای  کرد، ممبرین معرفیرا  دار شیار 
سازی  آماده به شروع Amicon که زمانی ١٩۶٠ سال در .مناسب شناخته شدند صنعتی
برای  اولترافیلتراسیونھای  نمود، ممبرین Leob-Sourirajan روش از استفاده با UFھای  ممبرین

 ). ببینید را ۴-٢-١ بخش(موارد صنعتی قابل استفاده گردیدند 

، برای مؤثرتر واقع شدن (microporous membrane)ھایی که منافذ ریزی داشتند  ممبرین
ھا با منافذ ریز، با  ممبرین این. مورد استفاده قرار گرفتند UF و MFفرآیندھای جداسازی 

 مختلف پلیمریی  ترکیبی از دو ماده آنھابودند، چون   متفاوت RO آمید پلی زیتکامپو ھای ممبرین
 ،تر ساده عبارت به. شدند می ساختهئی غشا پلیمریی  ادهمیک  از استفاده با معموًال آنھا ؛بودندن

این تعیین در  اصلی عاملکنند، چون اندازه،  می تکیهذرات   ی اندازه به،  MF و UF آوری فن دو ھر
باالیی، با استفاده از کدام  مولکولی وزنمواد آلی محلول با  و ات معلقجامدمطلب است که 

 مورد فشار ،UF و MFھای  تخلخل ممبرینم ماھیتدلیل  به. شوند داشته  توانند نگه ممبرین می
 معموًال باشد، می ROھای  ممبرین از کمتر توجھی قابل طور به ،آنھامیان  از آبدن ران برای نیاز

از  کمتر تواند می ، برحسب جنس ممبرین،تمیزممبرین  اولیه ھایفشاراختالف . psi 100 از کمتر
  . باشد psi 2.0تا  1.5

گیرند،  قرار می استفادهمورد  UF و MFھای  تھیه ممبرین برای حاضر حال درمتداول که  پلیمرھای
 : از عبارتند

 شیمیایی مقاومت با (hydrophobic) گریز آبممبرین  یک): PP(  (polypropylene)پروپیلن پلی -
 . کلر به حساس ؛باال نسبتًا حرارت درجهبا تحمل  و خوب



 گریز، آب بسیار ممبرین یک): MF فقط) (PTFE(  (polytetrafluoroethylene)تترا فلوئور اتیلن  پلی -
قرار  استفادهمورد  260C دماید تا توان می ھا؛ حالل و قلیایی، مواد اسیدھا، در برابر  باال تحمل با

  . گیرد

سطح آن ( گریز آب ممبرین یک): PVDF( (polyvinylidene fluoride)وینیلیدین  پلی فلوراید -
برابر با  pH حد تا پایدار. کلر برابر در خوب مقاومت با) شود تر دوست آبتا  ودش اصالح تواند می
10 .  

 با( آلیفاتیک ھای ھیدروکربن و کلر برابر در خوب مقاومت): PS(  (polysulfone)سولفون پلی -
 1 بین  pHپایدار در محدوده  ،)نیست سازگار ھااستر و ترھا،ا ھا، کتون ،آروماتیک ھای ھیدروکربن

 .  125C تا دما تحمل و ،13 تا 

 11 برابر با pH تا. باشد می PS ھای غشاء ندھمان): PES( (Polyethersulfone)اتر سولفون  پلی -
  . پایدار است

 یکم نسبتًااستحکام  و ،شیمیایی تھاجم مواد برابر در مقاوم): PE( (Polyethylene) اتیلن پلی -
   . دارد

در برابر خم  اما ،ی داردخوب شیمیایی مقاومت: polyacrylonitrile)( (PAN)پلی آکریلو نیتریل  -
 . است مقاومشدن 

 کامل  (acetylation)استیل کردن با یپلیمر): CTA( (Cellulose triacetate) سلولز استات تری -
ی بسیار باریک و قابل قبول دما  مشکل آن مربوط به محدوده اما ،باشد می دوست آب که سلولز

 این. است) در بعضی مواقع 9تا  2صورت اسمی، بین  به 6تا  4بین ( pHو محدوده ) 30Cاز  کمتر(
 Infilcoبرطبق این نشریه،(.باشد حساس می بسیاردر برابر تھاجم میکروبی  نیز ادهم

Degremont کند اده استفاده میم این از ای است که سازنده تنھا (. 

 در شده استفاده ،مختلف پلیمرھای طول افزایش ومربوط به استحکام  ھای ویژگی ١۶-١ شکلدر 
 طول افزایش واستحکام زیاد  ھای خاصیت. شده است مقایسه،  UF و MF ھای ممبرین ساخت

را ایجاد  اطمیناناین  ویژگی دو ھر. از نظر صحت عملکرد ممبرین دارای اھمیت ھستند خوب
را  زیر بحثم(  (hallow fiber)توخالی الیافصورت  به ویژه بهکنند که ماده سازنده ممبرین،  می

 برای یمھمشدن خاصیت  خم. گردد خمه شدن شکست بدون تواند می) مشاھده نمایید
زیرا جریان آب خوراک  ،شود محسوب می MF و hollow fiber( UF( توخالی الیافھای  ممبرین

  . به مغشوش شدن دارد تمایل

 

 

 

 



 Dowبا احترام به شرکت .  UF و MF مختلف پلیمرھای طول افزایش مربوط به استحکام و ھای ویژگی: ١۶-١ شکل
Water and Process Solutions .  

 

ھای مھم  نیز از خاصیت MF و UFھای  ممبرین (hydrophilic)ی دوست آب ای شوندگی تر  خاصیت
 ی نتیجه، تماس زاویه. دوش می گیری اندازه تماس زاویه از استفاده با ،ترشوندگی. باشد می

سکون بر روی  حالت در مایع قطره یک. است جامد و مایع بین سطح/سطح مشترک ھای تنش
. است شده داده نشان ١۶- ٢ شکل در کهطور  ھمان بگیرید، نظر دریک سطح جامد و صاف را 

 نقطه در فوقانی سطح بر مماس خط و جامد سطح توسط شده تشکیل زاویه ، تماس، زاویه
 بیشتردوستی ماده جامد،  آب و شوندگی ترباشد،  تر کوچک تماس زاویهھر چه  .استانتھایی 

متداول آورده  پلیمرھای از برخی برای تماس ھای زاویهفھرستی از  ١۶-١ جدولدر . باشد می
دوست  شود که از ممبرین آب می داده ترجیح معموًال،  MF و UFبرای موارد . شده است

(hydrophilic) گریز آبجای ممبرین  به (hydrophobic) استفاده شود .  

 

  .صاف جامد سطح یک و مایع قطرهیک  بین تماس زاویه: ١۶-٢ شکل

 

  

 

 

 



  .برای پلیمرھای غشائی متداول تماس زاویه: ١۶- ١ جدول

  پلیمر  )درجه(زاویه تماس   
 PES 44  دوست آب

  46 PAN 
  66 PVDF 
  108 PP 
 PTFE 112  گریز آب

   

 طرف یک و کمترمترا طرفیک  با نامتقارن،صورت  به دنتوان می UF و میکروفیلتراسیونھای  ممبرین
 پشت باز فضای ).ببینید را ١۶-٣ شکل(منافذ بزرگ باشند  بدون و یکنواختشکل  به یا و ،ترباز

 غشاءداخل  به آبی برای نفوذ کمتر مقاومتکه  است معنی بدان نامتقارن رحط در متراکم سطح
. شود بیشترتواند  ئی میغشا ھای سیستموری  بھره و، کمتر تواند میعملیاتی  فشار. دارد وجود

 توخالی الیاف پیکربندی در عمدتًای که مواد ،که است این نامتقارن موجود در طرح محدودیت
  . ی تولید کنندیکسان مقطع سطحنیستند که  قویقدر  آن د،نشو می استفاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .) c( یکنواخت و )) b( پوسته خارج در و) a( پوسته داخل در( با سطح مقطع نامتقارن UFھای  ممبرین: ١۶-٣ شکل
  . Dow Water and Process Solutions، با احترام به شرکت (c)در مورد شکل 

 

  

، مارپیچی (tubular)ای  ھای غشائی لوله شکل مدول به UF وھای میکروفیلتراسیون  ممبرین
(spiral wound) و الیاف توخالی ،(hollow fiber) ھای  مدول. ھستند موجودMF و UF ای و  لوله

در  آنھاھستند که در مورد  RO مارپیچی وای  لولهھای غشائی  مدول به شبیهمارپیچی 
که فضای خوراک در مدول  این دبا وجو حال،ھر به. توضیح داده شد ۴-٣-٣ و ۴-٣-٢ھای  بخش

 طور به MF و UF ایھ باشد، فضای خوراک در مدول می mil 34تر بوده و برابر با  ضخیم ROمارپیچی 
 اتجامد باالیتًا نسب ھای غلظتی  ھا برای تصفیه ممبرین اینرسد، چون  می mil 45به  اسمی



ای برابر با  برای کاربردھای لبنی، فضای خوراک ویژهTriSepTM  شرکت(شوند  استفاده می معلق
65 mil عرضه کرده است .(  

 از ،انجام شده است UF و MFھای  ھا و ممبرین اصالحاتی بر روی مدول گذشته سال چند در
 کاربردھای برای) HF( توخالی فیبرھای  ھا و ممبرین مدول از جدیدی نسلتوسعه و ساخت  جمله

 .است شده منجر ئی،غشا جداسازیھای  آوری تر شدن کاربرد فن وسیع به، که صنعتی
 صفاتتمامی  پذیری، انعطاف واستحکام  باال، تخلخل، با خواص  HF جدید نسلھای  ممبرین

  . باشند الزم است، دارا می UF و MF مرتبط با یھاکاربرد برایکه  رای مھم

توضیح داده شده در  ،توخالی نازک الیاف، با  UF و میکروفیلتراسیونھای فیبر توخالی  ممبرین
 ،کاملی ندارند یپذیر انعطاف وبوده  تر ضخیم UF و MF ھای غشاء. ھستند متفاوت،  ۴-٣-۴بخش 
 3000تا  200تقریبًا در حدود  الیاف قطری  محدوده. انسان مویجای  با قطر کم به ییھا نی شبیه

ھمانند الیاف  الیاف این. باشد میکرون می 200تا  100میکرون و ضخامت سطح مقطع غشاء بین 
شده و  (pot)شوند، اما معموًال گلدانی  قرار داده نمی فشار حتھای ت نازک توخالی در داخل لوله

 Puron(R)ممبرین مستغرق فیبر توخالی  که باشید داشته توجه(. شوند طرف باز میاز ھر دو 
شود  بندی می ، فقط از یک سو گلدانی بوده و از انتھای دیگر آزاد و آب Kochمتعلق به شرکت 

)Puron(R) برای  شده ثبت تجاری عالمتKoch membrane systems, wilmington, MA 
نوع  این. است باد در" ھرز علف" دمیدن به یک به شبیه عمل در غشائی دولم مونتاژ). باشد می

بندی شده، نسبت به الیاف  گرفتگی در قسمت خارجی الیاف با انتھای آب از پیکربندی برای الی
  ). دھد ی نشان میکمتراند، تمایل  توخالی که از ھر دو طرف گلدانی شده

قسمت داخلی یا مجرای درونی فیبر، یا در قسمت  ند با یک طرف متراکم درتوان می توخالی الیاف
توانند با دو پوسته تولید شوند که ھم مجرای داخلی و ھم  خارجی فیبر ساخته شوند، و یا می
کند که  می تعیین غشاء کمترمترا سمتقرار گرفتن  محل. قسمت خارجی فیبر متراکم باشد

ھایی که  سیستم . ل به خارج باشدجھت جریان سرویس دھنده از سمت خارج به داخل و یا داخ
قرار  استفادهمورد  بست بنوضعیت  در معموًال از خارج به داخل است آنھاجھت جریان در 

ھایی با جھت جریان داخل به  سیستم که حالی در ،)آنوابسته به  تغییراتبرخی از  یا(گیرند  می
. یک جریان متقاطع ایجاد نمایند صورت واقعی نیز توانند به خارج معموًال بن بست ھستند، اما می

 Siemens (Memcor(R))  ،GEھایی با جھت جریان خارج به داخل عبارتند از  ممبرین تولیدکنندگان
(ZeeWeed(R))  وPall (AriaTM) )AriaTM  عالمت تجاریAsahi Kasei Corporation, Tokyo, Japan 

کند، ھمانند  را تولید می (Romicon(R))ھای داخل به خارج  نیز ممبرین Kochشرکت ). باشد می
 UFممبرین  مانند توخالی، الیافھای  ممبرین از برخی. (X-Flow)نام  با محصولی به Noritشرکت 
ای بر روی سطح درونی و خارجی  ، دارای پوسته Dow Water and Process Solutionsشرکت 

و بنابراین خطر شکسته شدن الیاف شده  بیشترالیاف ھستند، که این امر موجب استحکام 
با الگوی جریانی خارج به  Dowھای  ممبرین).  را ببینید c 3-16شکل (رسد  الیاف به حداقل می

ھای  ھا و محدودیت فھرستی از مزیت ١۶-٢ جدولدر . گیرند برداری قرار می داخل مورد بھره
   . ه استھای خارج به داخل و داخل به خارج جریان سرویس دھنده، آورده شد طرح

  

  



 ھای خارج به داخل و داخل به خارج جریان سرویس دھنده برای طرح ھای ھا و محدودیت مزیت: ١۶- ٢ جدول
  .با الیاف توخالی UF و MFھای  ممبرین

  جریان سرویس دھنده  خارج به داخل  داخل به خارج
  سمت متراکم غشاء  قسمت خارجی فیبر  قسمت داخلی فیبر

سرعت واقعی جریان  -
متقاطع، قطبش غلظتی و 

گرفتگی غشاء را حداقل  الی
  کند می

 شستشوی برای که زمانی -
 ،از ھوا استفاده نشود معکوس

ی کمترالیاف دچار تکان 
 کمترشوند و در نتیجه  می
  شکنند می

 با توان میاین الیاف را  -
ھای داخلی متفاوت قطر

  ساخت 

حداقل شدن فیلتراسیون  -
  تصفیه پیش

شستشوی  تر شدن ساده -
  ممبرین

معنی  زیادتر شدن سطح به -
شدن سطح  بیشتر

  فیلتراسیون در ھر فیبر

 ھا مزیت  

افت فشار زیاد، طول ممبرین  -
  کند را محدود می

تصفیه به  برای پیش -
فیلتراسیون قابل توجھی نیاز 

  دارد 

مواد جامد در اطراف و در  -
ی الیاف  انتھای گلدانی شده

  کنند تجمع می
تمیز کردن، به برای  -

شستشو با ھوا احتیاج 
  باشد می

تواند بازیابی درستی  نمی -
  انجام دھد

 ھا محدودیت  

  

  

 به ای لولهھای  ممبرین. ندھست یھای محدودیت و اھ تمزیدارای  نیز مارپیچی و ای پیکربندی لوله
 احتمالبا غلظت زیاد مورد استفاده قرار گیرند؛  معلق اتجامدبرای  دنتوان می اینچ 1تا  1/2قطر

ھای  با روش راحتی به ندتوان میگرفته  الی ای لولهھای  ممبرین. است حداقل ھا لولهمسدود شدن 
 ھر به. عاری از گل و الی گردد آنھاتمیز شوند و سطح  اسفنجی توپ یک از استفاده با و مکانیکی

 به نیاز پیکربندیبنابراین این نوع از  نیست،ای زیاد  لوله ھای ممبرین بندی بسته تراکم حال،
 به اما ،ی احتیاج دارندکمتر فضای بهھای مارپیچی  ممبرین دیگر، سوی از. دارد زیادیفضای 

 حداقلتر،  وسیله جامدات معلق بزرگ نیاز دارند تا انسداد فضای مجراھای خوراک به تصفیه پیش
، و MF، الیاف توخالی UFھای مارپیچی  ترتیب سیستم به ١۶-۶ و ١۶-۵ ،١۶-۴ھای  شکل. گردد
  . دندھ می نشانرا  UFای  لوله

 

 

 



  . Koch Membrane Systemsبا احترام به . سیستم اولترافیلتراسیون مارپیچی: ١۶-۴ شکل

 

  

  . Koch Membrane Systemsبا احترام به  .سیستم میکروفیلتراسیون الیاف توخالی: ١۶-۵ شکل

 

  

 

 



 . Koch Membrane Systemsبا احترام به . ای اولترافیلتراسیون لوله سیستم: ١۶-۶ شکل

 

  

 جامد مواد ی وسیله گرفتگی به اتی از الیدرج با UF و میکروفیلتراسیونھای  معموًال سیستم
و شدت نفوذ  فشار تحت اندازی راه از پسمشخصًا  تواند میگرفتگی  الی. شوند می روبرو معلق

. گل و الی اولیه بشوند ی الیه تراکمتوانند موجب  زیاد در غشای تراوا رخ دھد، که این عوامل می
درنتیجه شدت نفوذ دچار کاھش شده و بر حسب مقدار بار مواد جامد، افت سریعی نیز در فشار 

 UF و MFھای  در ممبرین ،زماندت نفوذ با ش کاھش ١۶-٧ شکلدر . افتد محرکه اتفاق می
 دنتوان می MF ھای سیستمداده شده است،  نشان شکلدر  که طور ھمان. شده است مقایسه

مسدود کردن  به شروع معلق جامد موادکه  ھمچنان اما دھند، نشان را یباالتر اولیهدت نفوذ ش
تمایل  رو، این از و ،ھستند UFممبرین  درموجود  منافذ از تر بزرگ که(کنند  منافذ غشاء می

کاھش  یبیشتر سرعت با MFدر ممبرین  تواند میدت نفوذ ش ،)مسدود شدن دارند بهی بیشتر
  . پیدا کند

 

 

 

 

 

 



 

  .UF و MFھای  ممبرین برای زمان شدت نفوذ با کاھش: ١۶-٧ شکل
  . Dow Water and Process Solutionsبا احترام به 

  

  

تحت عملیات شستشوی معکوس قرار داد تا گل و  توان می را توخالی فیبر یئغشاھای  مدول
 بیشترای و نیز  لوله ھای پیکربندیدر مورد  که حالی دربرطرف شود،  آنھاالی موجود بر روی 

معکوس  شستشوی. از شستشوی معکوس استفاده نمود توان نمیی مارپیچھای  سیستم
ای  متداول، موجب شکسته شدن خطوط چسب زده شده  (spiral wound)مارپیچیھای  مدول
 الیه الیه وزدن  تاولدارند، و یا باعث  می در کنار یکدیگر نگه راھای غشائی  شود که ورقه می

یک  تازگی به TriSepشرکت  (گردد  ای می ھای مارپیچی و لوله پشت، در مدول از غشاء شدن
 ثبت - SpiraSep(مدول مارپیچی ساخته است که قابلیت انجام شستشوی معکوس را دارد 

گیرد، متن  مستغرق مورد استفاده قرار می ھای سیستم در و ،)متحده ایاالت در ۶٧۵۵٩٧٠ اختراع
 ). ببینیدزیر را 

ار ب 4یا  3 است ممکن، بر حسب نرخ افزایش افت فشار،  HFھای  معکوس ممبرین شستشوی
یا  MF توخالی فیبرسیستم  یک ،معموًال حال این با. داشته باشد نیازتکرار شدن  ساعت به در

UF معکوس شستشوی. گیرد ی معکوس قرار میشستشوبار تحت  یک دقیقه 90 تا 15 ھر در 
ء دمیده غشا سطح امتداد در ھوادر این روش  ،شود انجام می ھواتمیزکاری توسط  باھمراه 

 .اند، خارج شوند اغتشاش ایجاد گردد و جامداتی که بر روی سطح ممبرین تجمع کردهشود تا  می
برای مواردی که جھت جریان از خارج به داخل است،  ،ھوااغلب موارد، تمیزکاری با استفاده از  در

ھایی که جھت جریان  برای ممبرین. شود یک مرتبه برای ھر شستشوی معکوس انجام می
اتی که مجاری جامد حذف برای دتوان می جریان برگشتاخل به خارج است، از د آنھاخوراک در 

ھا  مدول از برخیبرای  تواند می ھواتمیزکاری با (اند مورد استفاده قرار گیرد  هکرد مسدودالیاف را 
 1.5با قطر داخلی  Norit Aquaflexنیز مورد استفاده قرار گیرد مانند  خارج به داخلبا جھت جریان 



mm  وNorit Airlift .(تکرار  جریان، برگشت و ھواتمیزکاری توسط  با ھمراه معکوس، شستشوی
  . رساند می حداقل بهعملیات شستشو با استفاده از مواد شیمیایی را 

ھای مارپیچی  فقط مانند مدول کهاست  واقعیت این HFھای غشائی  در مورد مدول محدودیتیک 
 اتجامدمقدار  یا/واندازه  کاھشموجب  ،HF ھای استفاده از مدول تصفیه نیاز دارند، پس به پیش

. رسد ھا به حداقل می مسدود شدن الیاف و مدول احتمال نتیجه در ،شده خوراک آب در معلق
از داخل به خارج است، مھم  آنھاکه جھت جریان خوراک در  HFھای  ممبرین برای ویژه به امر این
  . تر است یا کوچک m 150ی  اندازه تصفیه معمولی شامل یک فیلتر به پیش. باشد می

ای،  ھای لوله مربوط به پیکربندی مدول ھای محدودیت وھا  تیای از مز خالصه ١۶-٣ جدولدر 
 . مارپیچی و فیبر توخالی آورده شده است

  

ھای میکروفیلتراسیون و  ھای مختلف برای ممبرین مربوط به پیکربندی مدول ھای محدودیت و ھا مزیت: ١۶- ٣ جدول
  .اولترافیلتراسیون

ھای  پیکربندی مدول  ھا مزیت  ھا محدودیت
MF/UF 

زیاد بودن مساحت الزم جھت  -
  نصب

زیاد بودن ھزینه  -
  گذاری سرمایه

  مقاوم در برابر مسدود شدن -
 با(شود  راحتی تمیز می به -

  )ھای مکانیکی روش
  (tubular)ای لوله

مسدود شدن مجراھای آب  -
  خوراک

  سخت بودن تمیزکاری -
تواند تحت آزمایشات  نمی -

  صحت عملکرد قرار گیرد

کم بودن مساحت الزم جھت  -
  نصب

  گذاری کم بودن ھزینه سرمایه -
  (spiral wound)مارپیچی

در جھت (انسداد الیاف  -
  )به خارج جریان خوراک از داخل

ھای  متصل شدن دسته -
در جھت جریان خوراک (الیاف 

  )از خارج به داخل
  سخت بودن تمیزکاری -

کم بودن مساحت الزم جھت  -
  نصب

  گذاری کم ھزینه سرمایه -
تواند تحت شستشوی  می

  معکوس قرار گیرد
تواند به آسانی تحت  می -

آزمایشات مربوط به صحت عملکرد 
  قرار گیرد

زیاد در واحد حجم  سطح غشائی -
  )بندی تراکم باالی بسته(

  (hollow fiber)فیبر توخالی

 

 

 در" ور غوطه" صورت به یاند با خوراک تحت فشار توان می UF و میکروفیلتراسیونھای  مدول
مجاری داخلی الیاف مورد  سمت در) جاذبه یا( خالءمحلولی که دارای فشار محیط است، تحت 



 در ،نشان داده شده است فشار تحت MF یک مدول ١۶- ٨ a شکلدر . استفاده قرار گیرند
 در. دھد را نشان می ور غوطه ھای سیستم درشده  استفاده ھای مدول ١۶-٨ b شکل که حالی

 شکل درطور که  شود، ھمان داخل ممبرین فرستاده می با فشار به آب فشار، تحت سیستم یک
کنند  می تکیه مکشبر روی " مستغرق" یا و ور غوطهھای  سیستم. است شده داده نشان ١۶-٩

 به برای. است شده داده نشان ١۶-٩ b شکل در کهطور  درون غشاء بکشند، ھمان تا آب را به
مانند (گرفتگی الیاف مستغرق، از جریان دو فازی جوشان  الی و یغلظت قطبش رساندن حداقل

 ھنگام ی درسطح تا برش شود می استفاده) است شده داده نشان ١۶-٨ b شکل در که آنچه
  . است، کاھش یابد باال غلظتبرداری با آبی که دارای جامدات معلق با  بھر

کارتریج ) b( وتحت فشار  UF یا MFمدول غشائی فیبر توخالی ) a( مقطعسطح : ١۶-٨ شکل
  . مستغرق توخالیفیبر  MFممبرین 

 

  

  

 .ور غوطه) b( و فشار تحت) a(فیبر توخالی  ھای سیستم: ١۶-٩ شکل



 

مستغرق نشان داده  و فشار تحت UFو  MF ھای فیبر توخالی ی سیستم  مقایسه ١۶-۴ جدولدر 
  . شده است

 

 مستغرق و فشار تحت UFو  MF ھای فیبر توخالی سیستم مقایسه: ١۶-۴ جدول

  مقدار  پیکربندی تحت فشار  پیکربندی مستغرق
  یا متقاطع بست جریان بن -
  خارج به داخل -

  بست یا متقاطع جریان بن -
  برداری بھره  خارج به داخل، داخل به خارج -

نوبه خود محدود در شدت  به -
  شدت نفوذ  قابل انعطاف -  نفوذ

  بیشترمواد شیمیایی  -
وری  محدود برای غوطه -

  جای چرخش به
ھا را پوشش  سلول بیشتر -

  دھد و نیاز به تھویه دارد می

  کمترمواد شیمیایی  -
تمام مواد شیمیایی در  -

  کشی قرار دارند ھا و لوله مدول
  تمیزکاری

  گرفتگی کنترل الی  متوسط تا خوب -  متوسط تا خوب -
  گذاری ھزینه سرمایه  متوسط به پایین -  کم -
شناسایی مدول متفاوت  -

است و نیاز به برداشتن 
  پوشش دارد

توانایی عالی برای  -
  آزمون صحت عملکرد  مدولشناسایی 

 

بست،  توانند در ھر دو حالت جریان متقاطع  و یا بن می فشار تحتھای  پیکربندی: برداری بھره -
کار  به بست بن حالت در فقط اساسًا مستغرق پیکربندی که حالی دربرداری قرار گیرند،  مورد بھره

 که حالی در ،کنند به داخل کار می خارججریان  با مستغرق ھای سیستم. شود گرفته می
کار  دنتوان میھم با جریان خارج به داخل و ھم با جریان داخل به خارج   فشار تحتھای  سیستم

  . کنند



ی نسبت به کمترتوانند با شدت نفوذ  مستغرق می و فشار تحتپیکربندی  دو ھر: دت نفوذش -
برداری با  انجام بھره ،کوتاھیزمان  مدتبرای  اگر. دنکن کار مشکل بدونمقدار طراحی شده، 

 داده ترجیح فشار تحت ھای سیستماز مقدار طراحی شده الزم باشد،  بیشترشدت نفوذی 
 دتوان می ھمیشه مثبت فشار ؛کنند مثبت غشای تراوا کار می فشار تحت ھا آنون چ شوند، می

 . است محدود خالء که حالی در ،بدیا افزایش

ھای مستغرق در طی عملیات تمیزکاری به  نسبت به سیستم فشار تحتپیکربندی : کردن تمیز -
 مواد با باید ،ور غوطه غشای کارتریج حاویچون تمام مخزن . ی احتیاج داردکمترمواد شیمیایی 

  (spacer)از فضاھای میانی که باشید داشته توجه(ھا تمیز شوند  شود تا ممبرین پر شیمیایی
  ). شود تا این عامل حداقل شود می استفاده برای اشغال فضا

به  خارججریان  با مستغرق و فشار تحتھای الیاف توخالی  در پیکربندی: گرفتگی الی کنترل -
ناشی از دسته شدن الیاف وجود دارد که این امر متمایل به خودشتابی      انسدادداخل نیز 

(self accelerating) الزم است که یک جریان دو فاز  ،موضوع ینا کاھش برای رو، این از. است
جوشان عبور داده شود تا در یک سیستم مستغرق، تجمع گل و الی در میان الیاف به حداقل 

  . برسد

 نظر دری ممبرین  کننده عرضه توسط شده ارائه تجھیزات فقطکه  وقتی: گذاری سرمایه ھزینه -
 فشار تحت ھای پیکربندیاندک نسبت به  ھزینه مزیتھای مستغرق دارای  ، پیکربندیدوش گرفته

ی تر ساده کشی لوله و ھستند فشار تحتھای  لوله فاقد مستغرق ھای سیستم. شوند می
باید  ور غوطه سیستم این، بر عالوه. شودانجام  سازنده توسط باید مخزن ساخت مادارند، ا
داشته باشد تا از بخار شدن مواد شیمیایی و  تھویه سیستمھا را پوشش دھد و  سلول بیشتر

  . گردد جلوگیریھای تحت فشار ارتباطی ندارند،  مسائل دیگری که به سیستم

ھایی با صفحات  ، اگرچه از مدولشود می استفادهموارد مستغرق  برای توخالی لیافاز  معموًال
ھای مستغرق استفاده  تمنیز برای سیس (spiral wound)و اخیرًا مارپیچی   (flat sheet)تخت

مستغرق در مقایسه با پیکربندی مستغرق   و فشار تحت ھای سیستم کلی، طور به. شده است
مند  ، بھرهتر بزرگ ھای سیستم در مورد ویژه به اندک، ھزینه مزیت اززیرا  ،باشند تر می مطلوب
  . گیرند قرار می استفادهمورد  موفقیت با،  RO تصفیه پیش عنوان به ،پیکربندی دو ھر. ھستند

دارای اھمیت  سیستم طراحی از بیش،  UF یا MFھای  گرفتگی دائمی ممبرین در نظر گرفتن الی
 شوند، گرفتگی دچار الی دنتوان میھا  آن منافذ ،ھا ممبرین این متراکم سطح وجود با. باشد می

با شدت  سیستم که شود می ایجادزمانی  معموًال( ھای غشائی باالتر محرکه فشار در ویژه به
تحت ). برداری قرار گیرد مورد بھره (TMP)نفوذ باالی آب تصفیه شده یا فشار زیاد ممبرین تراوا 

 50توانند در فاصله بین شستشوھای معکوس، بین  می UFو  MFھای  شرایط فشار ثابت، ممبرین
 ھمچنین و یدائمگرفتگی  الی درجه تعیین برای. بدھند دست ازدرصد از شدت نفوذ آب را  75تا 

ھای ضروری که با استفاده از مواد  تعداد شستشوی معکوس و تمیزکاری با ھوا و نیز برنامه
انجام . باشد الزم می (pilot test)ھای مقدماتی  شوند، انجام آزمایش شیمیایی انجام می

است، دارای اھمیت تغییرات فصلی دما زیاد  که سرد ھوای و آب در ًاخصوصم آزمایشات مقدماتی
ای مشابه با  شیوه به( گذارد ھا تأثیر می بر روی شدت نفوذ ممبرین حرارت درجه باشد، چون می



 درجه برعکس،شود و  شدن شدت نفوذ می بیشترموجب  باالتر حرارت درجه،  ROھای  ممبرین
  ). گردد شدت نفوذ می کاھشباعث  تر پایین حرارت

 گرفتگی الی شروع دنتوان می UF و MF ھای ممبرین ،توضیح داده شد ٨-١- ٩ بخش در که طور ھمان
. شوند واقع نمی ثرؤم کاملطور  تنھایی، به به اما د،نانداز خیرأت به ROھای  را در ممبرین میکروبی

کنند  عبورھا  این ممبرین طریق از دنتوان می کم، مولکولی وزن با آلی مواد شکل به مغذی، مواد
 میکروبیگرفتگی  وجود داشته باشد، موجب بروز الی RO خوراک آباگر میکروبی در  که طوری به

تا قابلیت  شود می توصیه غشاییھای  فرآیند این با رابطه در کلر از استفاده بنابراین،. شود می
 . دبرس حداقل به ROھای  گرفتگی میکروبی در ممبرین الی

  (Microfiltration)میکروفیلتراسیون  ١۶- ١- ١

ی فشار است که برای جدا نمودن  غشائی با محرکه جداسازیآوری  یک فن یکروفیلتراسیونم
ھایی  از ممبرین آوری فن ایندر ). ببینید را ١-١ شکل(گیرد  ذرات از محلول مورد استفاده قرار می

 جذب علت به حال، این با. شود می استفادهمیکرون  3تا  0.1ی تقریبی  با منافذ بسیار ریز با اندازه
 منافذ شدن مسدوداعث ب دو ھر که( غشاء باالی در ذراتتجمع  و منافذ، سطح روی بر ذرات
. را جدا کنند منافذ اندازه از تر کوچک یذرات دنتوان میموارد  بیشتردر  MFھای  ممبرین ،)شوند می

را حذف نماید زیرا قطر مواد کلوئیدی  کلوئیدیھمه مواد  تواند مین میکروفیلتراسیونھرحال  به
را دفع  ھا یون ،ROھای  مانند سیستم MFھای  ممبرین که آنجا از. میکرون است 0.01از  کمتر
ھای  فشارھای عملیاتی برای سیستم. شود محسوب نمی نگرانی یک اسمزی فشار د،نکن نمی
MF 100تا  10ی تقریبی  معموًال در محدوده psi  40تا  30بوده و فشار معمولی بین psi نرخ . است

  .  باشد می gfd 100شدت نفوذھای صنعتی، متناسب با ماھیت آب خوراک، تا 

 : از عبارتند MFکاربردھای سیستم 

ین کاربرد بیشتر( (log-4) 4ھا تا درجه  معلق، از جمله حذف باکتری اتجامد حذف: آب تصفیه -
 ). باشد میتوسعه  ناطق در حالمبرای 

 یغشائ ھای بیوراکتور از استفاده با (biomass)ی زیستی  نشینی توده ته: فاضالب تصفیه -
)MBRانجام سومین مرحله تصفیه  ،)ھا(tertiary treatment)  بر روی فاضالب شھری جھت

 . مجدد تفادهاس

 ). آبجو میوه، آب( مایعات سازی زالل: آشامیدنی و غذایی محصوالتتصفیه  -

و  ،شوند موادی که برای آھار زدن به منسوجات استفاده می ،ھاجوھربازیابی : منابع بازیابی -
  . آبکاری ھای مخصوص رنگ

ھای مربوط به جامدات  شود تا توده استفاده می RO تصفیه پیش عنوان به میکروفیلتراسیوناز 
 از بسیاری در کهاست  آوری حصار مانند فن یک میکروفیلتراسیون. ھا جدا شوند معلق و باکتری

 از استفاده ایھ تمزی. شود معمولیسازی و فیلتراسیون  ھای زالل روش جایگزین تواند می موارد
MF باشد قرار زیر می سازی و فیلتراسیون معمولی به نسبت به زالل :  



در (کند  سازھا، اسیدھا یا بازھا را حداقل می ھا، لخته از قبیل منعقدکننده شیمیایی مواد به نیاز -
  ). د استفاده شو  ھنگام جداسازی مواد آلی باید از مواد منعقدکننده

 . خام خوراک آب کیفیت گرفتن نظر در بدون، پسابثابت  کیفیت -

 . جور و جمع سیستم -

  . دارد نیاز راپراتو توجه حداقلبه : سادهکنترل خودکار  -

 . را ببینید 8تا  6، و 1 ، مراجع میکروفیلتراسیون درباره تر مفصل ھای بحث رایب

  (Ultrafiltration)اولترافیلتراسیون  ١۶- ١- ٢

ی فشار است که برای جدا نمودن  غشائی با محرکه جداسازیآوری  یک فن اولترافیلتراسیون
 اولترافیلتراسیوندر . شود کار برده می ی حل شونده با وزن مولکولی باال از محلول بهجزاذرات و ا

تا  0.005ھا بین  در آن منافذ اندازه توزیعشود که  ھایی با منافذ بسیار ریز استفاده می از ممبرین
). را ببینید ١-١ شکل(تر ھستند  کوچک MFھای  اندازه از منافذ ممبرین  میکرون است و از نظر 0.1
 UFعملیاتی الزم برای انتقال از میان یک ممبرین  فشار منافذ،تر بودن  کوچک دلیل به کلی، طور به

 از برخی(است  psi 75تا  30و معموًال بین  psi 150تا  5باشد، کًال بین  می MFاز ممبرین  بیشتر
  محرکه نیرو بهبا فرض انتخاب درست شدت نفوذ،  ، Norit PES ممبرین مانند ،UFھای  ممبرین
معموًال نرخ شدت ). ھای تمیز نیاز دارند برای ممبرین psi 2.0تا  1.5ی، در حدود کم بسیارخالص 

  .  است gfd 70تا  5، متناسب با ماھیت آب خوراک، بین  UFنفوذھای صنعتی برای غشاءھای 

ی دارد که این تر کوچک منافذ MF غشاءنسبت به  UF غشاءتوضیح داده شد،  باال در که طور ھمان
ھای  ممبرین از بیشترھا  ھای دفع شده در آن شود مقدار جامدات معلق و باکتری امر موجب می

MF کالیفرنیااداره سالمت عمومی  مثال، عنوان به. باشند" تر تنگ"که منافذی  باشد و یا این 
که   کند، درحالی را عرضه می (log-4) 4ھا با درجه  با اعتبار حذف ویروس UFھای  ممبرین
ذراتی که . اند را کسب کرده (log-0.5) 0.5ھا فقط درجه  نوعًا برای حذف ویروس MFھای  ممبرین
از وزن  بیشترھا که  برحسب وزن مولکولی آن معموًالشوند  داشته می نگه UF غشاء توسط

آن  توانایی،  UF غشاء یک MWCO. شوند است تعریف می UF (MWCO)مولکولی مقطع ممبرین 
 گلیکول، جمله از( کند ی را توصیف میچالش درشت امالحاز  %90داشتن  غشاء برای نگه 

رو  از این دارد،ن وجود MWCO برای المللی بین استاندارد ھیچ). پروتئین یا و دکستران،
 MWCO اساس برتنھا  مستقیم طور به توان نمی را مختلف تولیدکنندگان ھای ساخت  ممبرین
 . نمود مقایسه

 : از عبارتند UF یھاکاربرد

 میوه، آب قند غلظت پنیر، آب و شیربرای  ھا پروتئین بازیابی: آشامیدنی و غذایی محصوالت -
 . بطری آشامیدنی آب از آلی مواد و معلق اتجامد و ھا باکتری حذف

 . روغن آزاد حذف: فاضالب -

 . مجدد استفاده برای فاضالب و آشامیدنی آب از بزرگ ھای ویروس و ھا باکتری حذف: شھری آب -



 . باال مولکولی وزن با آلی مواد و معلق اتجامد غلظت کاھش: RO تصفیه پیش -

ھای  تصفیه حذف یا کاھش و خود ای تأسیسات تصفیه اندازه کاھش به کاربران که چنان ھم
 ھرچند. یابد نیز توسعه می RO تصفیه پیش برای UF از استفاده شوند، می مند عالقه شیمیایی

 آلیھا و مواد  برای حذف باکتری UFاما اگر سیستم  است، مسئله یکخود  گذاری سرمایه ھزینه
 و معلق اتجامد کاھش رایکننده ب نرم یک عنوان بهو نیز  RO خوراک آب از باال مولکولی وزن با

. باشد صرفه به مقروند توان میمورد استفاده قرار گیرد، الی  و گل تراکم شاخص
 از قبل معلق اتجامد از ای عمده بخش حذف برای تواند می ای لوله پیکربندی با اولترافیلتراسیون

RO آوری حصار مانند است که کیفیت ثابتی برای  یک فن اولترافیلتراسیون. شود استفاده نیز
 2 از کمترھای نوعًا    SDIو  (log-6) 6ھا با درجه  باکتری حذف جمله از کند، پساب ارائه می

 آب تولیددر  RO از قبل اولترافیلتراسیونقرار گرفتن  معموًال. )NTU 0.02 از کمتر کدورت(
 آب جبرانی منبع عنوان به آشامیدنی آباز  که زمانی حتی شود، می دیده ،بطری آشامیدنی

 معمولی آشامیدنیصنایع  برای آب تصفیه فرآیند یجریان نمودار ١۶-١٠ شکل. گردد می استفاده
 . دھد می نشان را

 . را ببینید 8تا  6، و 1 ، مراجع  اولترافیلتراسیون درباره تر مفصل ھای بحث رایب

  

با تولید آب بطری و  آشامیدنیصنایع  معمولی برای آب تصفیه فرآیند یجریان نمودار: ١۶-١٠شکل 
  . نوشابه گازدار

  

  

 



 (Nanofiltration)نانوفیلتراسیون  ١۶- ٢

ی فشار است که برای جدا نمودن  غشائی با محرکه جداسازیآوری  یک فن) NF( نانوفیلتراسیون
 طور به ١٩٨٠ سال اوایل از نانوفیلتراسیون غشاھای. گیرد ذرات از محلول مورد استفاده قرار می

ھایی با منافذ بسیار ریز استفاده  غشاء از آوری فن ایندر . اند قرار گرفته دسترس در ای گسترده
سیستم . باشد می میکرون 0.01تا  0.001ھا تقریبًا بین  ی منافذ آن شود که اندازه می

ھا از  آوری از روش جداسازی یون دارد، زیرا در ھر دو فن ROارتباط نزدیکی با  نانوفیلتراسیون
ھایی با الیه نازک  ممبرین از اول درجه در،  RO و NFسیستم  دو ھردر . شود محلول استفاده می

سولفون  در باالی یک محافظ از جنس پلی آمید پلیی نازکی از  آمید با پوسته ، پلیکامپوزیت
 ). ببینید را ۴-٢-٢ بخش(گردد  استفاده می

 نشانرا  معمولی Dow-FlimTec نانوفیلتراسیون غشاءیک  اییشیمیساختار  ١۶-١١ شکل
 شده داده نشان ۴-١٠ شکل در ،RO ممبرین یمعمول پلیمرھایبا  پلیمر این مقایسه. دھد می

. ھستند کربوکسیالت ھای انتھایی گروه و آزاد ی ھا آمین حاوی اییشیمیساختار  دو ھر. است
 ،دارند )C6H3( آروماتیک حلقه معکوس اسمز ھایءغشا. باشد ھا می حلقه ماھیت درھا  آن تفاوت

 یک شکل به C4H10N2(ھستند   (piperazine)پیپرازین حلقه یکدارای  NF ھای غشاء که حالی در
 برای مختلف تفکیک ھای ثابت تأثیرات). ھای مخالف است تایی با دو نیتروژن در جھت شش حلقه

دھد  این اجازه را می NFھای  به ممبرین ،افزودنی موادمقدار اندکی  از استفاده ھمراه به پیپرازین
  . امالح طراحی گردد  گزینش از ای گسترده طیفکه با 

 

  . معمولی نانوفیلتراسیون غشاء ساختار: ١۶-١١ شکل

 

 

 RO" یا و"  (loose RO)سست RO"را  آن اوقات گاھی،  RO به شباھت نانوفیلتراسیون دلیل به
نسبت به  NFھای  ھا در این است که ممبرین تفاوت آن نامند؛ می" (leaky RO)نشت کننده 

شده،  جامدات حل کمترعلت دفع  به. دھند می عبوری  اجازه یبیشترھای  ، به یون RO  ممبرین
 بنابراین،. باشد قابل مالحظه نمی ROنسبت به سیستم  NF سیستمدر  اسمزی فشار افزایش

NF ی نسبت به تر پایین فشار باRO 150تا  50معموًال بین  ،کند کار می psi .فیلتراسیون طیف در 



 ١۶-۵ جدولدر . گیرد قرار می UF و RO بینما نانوفیلتراسیون، ١-١ شکل در شده داده نشان
 . ، آورده شده است RO و NF ھای ممبرین بینذرات،  دفع در کلی ھای مقایسه تفاوت

 

  .RO و NF ھای ممبرین ھا توسط یون مقدار دفع: ١۶- ۵ جدول

  *مقدار دفع در اسمز معکوس
(%)  

  دفع در نانوفیلتراسیون مقدار
  نوع ذرات (%)

  کلسیم 98 – 75 99 – 93
  منیزیم 98 – 70 98 – 93
  سدیم 95 – 45 98 – 92
  کلراید 95 – 1 98 – 92
  سولفات 99 – 95 99 – 96
  کربنات بی 95 – 40 95 – 85
  فلوراید 95 – 25 95 – 92
  سیلیس 95 – 5 98 – 90
  حل شدهمجموع جامدات  95 – 65 98 – 90

 آمید ھای کامپوزیت پلی ممبرین* 

 

 تری در   ھای گسترده قابلیت NF ھای ممبرین است، شده داده نشان جدولاین  در که طور ھمان
 دو ھای یون، مقدار دفع NFھای  در ممبرین کلی، طور به. دھند خود نشان می از یدفع انتخاب

" (loosest)ترین  سست" برای خصوص به ،است ظرفیتی تک ھای یوناز  بیشتر ظرفیتی
ظرفیتی و ھم  ھای یک معکوس ھم یون اسمزھای  عبارت دیگر، ممبرین به. NFھای  ممبرین

 ظرفیتی دو ھای یون مقدار دفع چه اگر(کنند  ی دفع میبیشترمقدار  ھای دو ظرفیتی را به یون
 مواددار اندکی از اضافه کردن مق). ببینید را ۴- ٢-٢ بخش ،است ظرفیتی کی ھای یون از بیشتر

، )١۶-١١ شکل( FilmTec NFممبرین  در موجود پیپرازین از مختلف ھای تفکیک ثابت و افزودنی
 . گیرد مورد استفاده قرار می غشاء این طریق از امالح انتقال طیف تر شدن  گسترده برای

، بر حسب بار ذره بار یا اندازه اساس برذرات را  نانوفیلتراسیونھای  ممبرین ،تر ساده عبارت به
 بارھایی با  دارای گروه NF ھای کاتیونی ممبرین مثال، عنوان به. کنند الکتریکی ممبرین، دفع می

 بار دارای که سولفات نتیجه، در وباشند  متصل می پلیمر اصلی ستونھستند که به  منفی
 بهتری دارد اما دارای بار مثبت است،  نسبت به کلسیم که شعاع ھیدراته بزرگ است، منفی
 منفی باری وجود  نتیجهامر  این. شود دفع می NFھای کاتیونی  ممبرین توسط یبیشتر میزان
برای  لاص ھمین. )Donnan دفع اثر(کند  را دفع می منفی بار با سولفات یوناست که  غشاء روی

  . شود کار برده می نیز به کاتیونیذرات  و آنیونیھای  ممبرین

 ROو  NF (spiral wound)ھای مارپیچی  گرفتگی برای ممبرین رسوبگرفتگی و  الیمکانیسم 
باشد تا از ایجاد  زیر مشخصاتدارای  باید NF آب خوراک سیستم کلی، طور به. باشد یکسان می

در مورد  تر مفصل توضیحات رایب(گرفتگی توسط جامدات معلق جلوگیری گردد  ی الی پدیده
    ):نمایید مراجعه ٧-١ جدول به ROھای آب خوراک  نیازمندی



- SDI <5  )است ارجح 3از  کمتر ( 
- <1 NTU 0.5از  کمتر( کدورت NTU ارجح است( 

تصفیه که مورد نیاز  پیش از سطح ھمان بهو مرسوم،  مارپیچی NFھای  ممبرین رو، این از
به ھمان مالحظات برای نرخ شدت نفوذ و شدت  ھمچنینمارپیچی است، و  ROھای  ممبرین
 ). ببینید را ٩-۴ و ٩-٩ ھای بخش(خوراک، احتیاج دارند  آب کیفیت به توجه باجریان، 

ی را عرضه کنند، کمترگرفتگی  اند تا تمایل به الی نیز ساخته شده NFھای  ممبرین جدید نسل
 در. ھا مقدار مواد آلی و مقدار رنگ زیاد است شود که در آن ھا مربوط به مواردی می کاربرد آن

 مثبت یا منفیبار سطحی  و خشن سطح دارای معمولی NF و RO ھای ممبرین که حالی
که این  ،باشند می خنثی سطحی بار و صاف یسطحدارای  NF جدیدھای  ممبرین این ،ھستند

 این. تر شوند گرفتگی ناشی از مواد آلی مقاوم ھا در برابر الی ر موجب شده است تا آنام
و مقدار  ppm 20تا  10بین  TOC ھای غلظت رایب دنتوان می کمگرفتگی  با الی NFھای  ممبرین
 عبارتند NF جدیدھای  ممبرین این از ھایی نمونه. مورد استفاده قرار گیرند APHA واحد 90رنگ تا 

 .  Hydranauticsساخت شرکت  ESNA1-LF, LF2, LF3 از

 : از عبارتند NF کاربردھای

 . آشامیدنی آبمربوط به  کاربردھای برای رنگ حذف و آبگیری از  سختی: آب تصفیه -

 . کاغذ کاغذ و خمیر فاضالب از رنگ حذف: فاضالب تصفیه -

 ھادی، نیمه ،ییدارو صنایع در کمتر مولکولی وزنبازیابی محصوالت با ارزش و با : منابع بازیابی -
 . غذایی مواد و یفلز آبکاری نساجی،

گرفته  ROکنند تا سختی آب خوراک  استفاده می NFمعموًال از سیستم  ،RO تصفیه پیش برای
. )گرفته شده باشند کار به NFھای مناسب  ممبرین که ھنگامی(شود و رنگ آن حذف گردد 

 و) سختی حذف برای(ی است سدیمگیر  سختی جایگزین نانوفیلتراسیونسیستم 
  .باشد می )رنگ حذف برای(سازی  ی مرحله زالل کننده تکمیل

  (Continuous Electrodeionization)الکترو دیونیزاسیون پیوسته  ١۶- ٣

 EDI) ( الکترودیونیزاسیون پیوسته یندفرآ ای از مجموعه زیر - CEDI( پیوسته الکترودیونیزاسیون
 عالمت CDI(شود  نیز نامیده می CDI(R) یا پیوسته، دیونیزاسیونفقط  اوقات گاھی کهاست 
 جداسازی روشیک  ،)باشد می Siemens Water Technologiesتوسط شرکت  شده ثبت تجاری

 اواخر در وتوسعه یافته  ١٩۵٠ سال اواسط ازاست که  الکتریکیبا استفاده از محرکه  غشایی
 پیوسته الکترودیونیزاسیوناز . عرضه شده است تجاریصورت  آمیزی به موفقیت طور به١٩٨٠ دھه

 جریان بر متکی آوری فن این. شود استفاده می آب در محلول اتجامدمقادیر اندکی از  حذف رایب
ھمراه رزین تبادل یونی، که  ھای تبادل کننده کاتیونی و آنیونی به از ممبرین و است DCالکتریکی 

گیرند تا در جداسازی مواد محلول از آب مؤثر واقع شوند، استفاده  قرار می" باشتهان"صورت  به
  . کند می



 را انباشتهمعمولی با دیسک  CEDIای از یک مدول صفحه و قاب  گسترده نمای ١۶-١٢ شکل
 و کاتد بین. گیرد قرار می آند دیگر انتھای داخل در و ،کاتد مدول سر یک داخل در. دھد می نشان

گیرند و توسط  ھایی صاف قرار می شکل ورق ھای تبادل کننده آنیونی به ھایی از ممبرین الیه آند
) جریان دفع شده(و غلیظ کننده ) محصول(ھای رقیق کننده  عنوان قسمت فضاھای میانی که به

 گیرد، می قرار کننده رقیق ھای قسمت در رزین. شوند کنند، جدا می طور متناوب عمل می به
ھای  پیکربندی در که باشید داشته توجه. است شده داده نشان ١۶-١٣ a شکل در که طور ھمان

    شکل در که طور ھمانشوند،  می پر یونی تبادل رزین با ھا قسمتاین  یتمام ،"پرکامًال " دیدترج
b ١-١٣۶ برای انباشته کردن از اعمال پتانسیل الکتریکی استفاده . است شده داده نشان

را  ھا آنیون و کاتد سمت به ھا را اتیونک تا) آمپر 10تا  3 در DC ولت 600تا  100بین (شود  می
 محلول در ھا یون غلظت با متناسب تغذیه منبع از شده کشیده جریان مقدار(. براند آند سمت به

جریان کشیده  آمپر 3، در حدود  CEDI سیستم یک هب ppm 4معموًال با وارد شدن . است
کنند اما از میان  ھای تبادل کننده کاتیونی عبور می میان ممبرین از ھا کاتیون.) شود می

ھای تبادل  میان ممبرین از ھا آنیون که حالی درشوند،  ھای تبادل کننده آنیونی رد نمی ممبرین
 داشته توجه(. کنند ھای تبادل کننده کاتیونی عبور نمی شوند اما از ممبرین کننده آنیونی رد می

 در) .شوند رد می ھا آنمیان  از ھا یون کند؛ فقط ھای تبادل یونی، آب نفوذ نمی ممبرین از که باشید
ھای دیگر غلظت  شوند، در قسمت ھا رقیق می ھا در برخی از قسمت وقتی یون روش، این

ھای ضعیف  ھا در محلول تر شدن انتقال یون موجب آسان یونی تبادل رزین. کنند ی پیدا میبیشتر
  . شود یونی می

  

 

  . CEDIپیکربندی صفحه و قاب با دیسک انباشته  :١۶-١٢ شکل

  . Siemens Water Technologies – Ionpure Productsبا احترام به 

 

  

  



صورت   انباشته، به CEDIھای تبادل کننده کاتیونی و آنیونی  انتقال از میان ممبرین: ١۶-١٣ شکل
(a) "و "  پرنشده(b) "کامًال پر. "  

  . Siemens Water Technologies – Ionpure Productsبا احترام به 

  

  

اده شده د نشان پرکامًال  پیکربندییک  برای ،یندآفر یجریان نمودارای از  ، نمونه ١۶- ١۴ شکلدر 
 با نشده پر پیکربندییک  برای یندآفر یجریان نمودارای از  ، نمونه١۶- ١۵ شکل که حالی در ،است

برای رسیدن به مقدار بازیابی باالتر با حفظ سرعت . دھد بازیابی جریان غلیظ شده را نشان می
بازیابی جریان . شود می استفادهھای غلیظ کننده، از عملیات بازیابی  عبوری خوب از میان قسمت

مقاومت توده  نتیجه درشود،  ظ شده نیز میھای غلی غلیظ شده موجب افزایش غلظت در قسمت
برای تکمیل بازیابی غلظت  نمک آب تزریق از موارد، برخی در. یابد کاھش می DC جریاندر برابر 
 پیکربندی. باشد کم بسیار خوراک آبیونی  غلظت، مخصوصًا در مواقعی که شود می استفاده



 ھزینهگردد که  امر موجب می این. ندارد نمک آب تزریق یا و نمک آبکامًال پر نیازی به بازیابی 
 آبتزریق  ھای پمپ و نمک آب ششود، چون چرخ کمتربرای پیکربندی کامًال پر،  گذاری سرمایه

ی کمتر الکتریکی قاومتھای کامًال پر م پیکربندی. شوند میحذف  همربوط ھای کشی لوله و نمک
پیرامون پل  بحثم(شوند  دچار پل نمکی می کمتر نشده پر پیکربندینسبت به  و کنند ارائه می

 ). ببینیدنمکی را در متن زیر 

 

با . با فضاھای میانی کامًال پر CEDI پیکربندی برای یند آفر جریان نمودار ای از نمونه: ١۶-١۴ شکل
  . Siemens Water Technologies – Ionpure Productsاحترام به 

 

 

  

  

 

 

 

 

  



با . با فضاھای میانی پر نشده CEDI پیکربندی برای یند آفر جریان نمودار ای از نمونه: ١۶-١۵ شکل
 . Siemens Water Technologies – Ionpure Productsاحترام به 

 

 این. دھند را نشان می آند و کاتدھای انجام شده در  ترتیب واکنش به ،١۶-٢ و ١۶-١ معادالت
 7.5 ،معموًال. دنشو می تولید اکسیژن و ھیدروژن گازھای ھاالکترود در که دندھ می نشان معادالت

ml  2.7 و ھیدروژن دقیقهدر ml  25 در اکسیژن دقیقهدرC  14.7و psig معادله. گردند تولید می  
ر حسب ب کلر گاز غلظت. شود تولید آند در است ممکن نیز کلر گاز که دھد می نشان ١۶-٣

 قابل غیر ی بازیابی جریان غلیظ شده، در محدوده یا و نمک آب تزریق یا و CEDI ولدم پیکربندی
که کلراید زیادی در قسمت مربوط به جریان غلیظ شده وجود  وقتی. باشد می ppm 8 تا تشخیص

 تولیدنیز  کلر گاز زیاد احتمال بهشود،  که از تزریق آب نمک استفاده می داشته باشد، مانند زمانی
از روی  آب سریع عبور از استفاده با معموًالاین امر  کهشوند  حذفباید  گازھا این. شود می

  . گردد می انجام، آب این ازھا گاز تخلیه سپس و الکترودھا

                      -2H2O + 2e- Y H2 + 2OH      کاتد      )١۶-١(

                                                  -2H2O Y O2 + 4H+ + 4eآند      )١۶-٢(

                                                                 -2Cl- Y Cl2 + 2eآند    ) ١۶-٣(

 

  DOWTM EDIمدول مارپیچی  مانند ، CEDI مارپیچیھای  ی مدول فروشنده ھا، شرکت از برخی
 ,Dow Chemical Company, Inc., Midland تجاری عالمت Omexell-DOW قبًال(ھستند 
Michigan  مدول  مقطعسطح  ١۶-١۶ شکل). استبودهDow  در  که طور ھمان. دھد می نشانرا



 درشود،  دول میم وارداز یک سو  ROداده شده است، آب تصفیه شده از  نشان شکلاین 
 فلزی ی لولهشکل مارپیچ وارد  جریان غلیظ به گردد؛ خارج می دیگراز سوی  CEDI پساب که حالی

 پوسته داخل در تیتانیومیک پیستون از جنس  .شود خارج می لوله این از ودول شده م مرکزدر 
. است یمرکز فلزی لوله کاتد. کند عمل آند عنوان هگیرد تا ب از جنس فایبرگالس قرار می بیرونی

 از. شوند می پر یونی تبادلرزین  با کننده رقیقھای  قسمت فقط مارپیچی،دول م این مورد در
مربوط به  یندآ فر یجریان نمودار ١۶-١٧ شکل. ظ بازیابی گرددغلی محلولضروری است که  رو، این

 . دھد می نشانرا  CEDI یمارپیچیک مدول 

 

  .DOWTM EDI- CEDIمدول مارپیچی  یک مقطعسطح : ١۶-١۶ شکل

 .Dow Water and Process Solutionsبا احترام به 

 

  .CEDIمربوط به یک مدول مارپیچی  فرآیند یجریان نمودار: ١۶-١٧ شکل

 .Dow Water and Process Solutionsبا احترام به 

 



 آن ینشتبودن مقدار  حداقلدر  قاب و صفحه پیکربندینسبت به  مارپیچی پیکربندی اصلی مزیت
 ھا مھره و ھا پیچ ای دوره کردن سفتبه  قاب و صفحهھای  مدول خالف بر مارپیچی دولم. است
 پخش شدن وجریان کم  شامل مارپیچی پیکربندی  محدودیت. ندارد نیاز ینشت از جلوگیری برای

 تعویض ممبرین  و مونتاژمشکل بودن  ھمچنین و قاب، و ھای صفحه مدول به نسبت جریان
  . باشد می

. درصد تولید کند 95تا  90آب را با مقدار بازیابی  megohm-cm 18 تا تواند می CEDI سیستم
 کلی، طور به. است سیستمورودی به  آب کل سختی از تابعی CEDI سیستم بازیابیمقدار 

محقق  %95بر حسب کربنات کلسیم، بازیابی  ppm 0.1از  کمتربرای آب خوراک با سختی 
سدیم  چرخهگیر با  سختی یا وبا دو گذر  ROسیستم  شامل CEDIی  تصفیه اگر پیش. شود می
 غلظت از تابعیقابل حصول  بازیابیمقدار . شود امر قابل حصول می اینمعموًال  باشد، RO از بعد

تابعیت مقدار بازیابی  ١۶-۶ جدول. نیز بستگی دارد تولیدکنندگانه ب و است خوراک آبدر  سختی
 ثبت تجاری عالمت E-Cell( دھد می نشان GE—E-Cell(R) ولدم برایرا  خوراک آب با سختی

  ). باشد می General Electric Company, Fairfield, Connecticutی  شده

 

برای  خوراک آب سختی از تابعی عنوان به مقدار بازیابی الکترودیونیزاسیون پیوسته: ١۶-۶ جدول
  . E-Cell (GE)مدول 

 CEDIمقدار بازیابی 
(%) 

  سختی آب خوراک
 ) ppm CaCO3برحسب (

95 < 0.10 
90 0.10 – 0.50 
85 0.50 – 0.75 
80 0.75 – 1.00 

 

  

درصدی 99 دفع  و سیلیس، و بوردرصدی 95 به دفع  تواند میالکترودیونیزاسیون پیوسته  سیستم
 که ،آب القایی ولتاژتفکیک  به توجه با عملکردسطح از  اینرسیدن به . یابد دست یداکلر و سدیم

 مانند ضعیفھای  یونشود که  موجب می نتیجه درکند و  را احیاء می رزین از بخشیی ثرؤم طور به
 CEDI سیستم پساب درموجود  بور واقع، در. باشد می پذیر امکانحذف شوند،  بور و سیلیس

  . باشد (mixed-bed) مختلطبا بستر  یونی تبادل سیستم پساب از کمتر تواند می

 CEDI واحد پساب در محصول کیفیتآمدن پایین موجب  خوراکزیاد در آب  کربن اکسید دیوجود 
 نتیجه در وشده،  کربنات بی و کربنات به تبدیلتوده انباشته  در کربن اکسید دیزیرا . شود می

در  سیستم طراحی ھنگام در باید موضوع این. گردد ھای کل قابل تعویض می باعث افزایش آنیون
 را خوراک آب از ھا یون حذف تواند می ppm 5 از کمتر غلظتبا  کربن اکسید دی. دوش گرفتهنظر 

 کربن اکسید دیمحاسبه  ھنگام در. بور و سیلیس ھمچونی ضعیفھای  یون ویژه به دھد، کاھش
 متر سانتیبر  زیمنس میکرو 2.79برابر با " یتبدیل ضریب" ،توسط آن DCمقدار مصرف جریان  و

 CEDI واحد بهورودی  آبی  شده گیری اندازهالکتریکی  ھدایت به کربن اکسید دی ppm 1 ھر برای



گاز زدای  سیستم از استفاده با CEDI سیستم از قبل دتوان می کربن اکسید دی. شود فزوده میا
 نیاز موردتوان  نتیجه درگردد،  حذف Membrane Liqui-Cel(R)غشائی  کنتاکتور ھمچونئی غشا

 عالمت Liqui-Cel(یابد  ھای دیگر بھبود می وری حذف یون یده و بھرهرس حداقل به CEDI سیستم
  . )است Celgard LLC, Charlotte, NCشرکت  شده ثبت تجاری

نیز کم  DCدر مصرف جریان  مشارکت آن وی است ضعیف سیلیس یون که باشید داشته توجه
 1 ھر برای متر سانتی بر زیمنس میکرو 1.94 تبدیلبرای محاسبه این مورد، ضریب . باشد می

ppm ضریب  چه اگر. گردد فزوده میا خوراک آبی  شده گیری اندازهالکتریکی  ھدایتس به سیلی
 بسیار اثراکسید کربن  نسبت به دی سیلیساما  است، بیشتر کربن اکسید دی از سیلیس تبدیل
در قیاس با  CEDIسیلیس در آب خوراک  غلظتدارد چون  DCی بر روی کشش جریان کمتر
  .  باشد می کمتر نسبتًااکسید کربن  دی

ھا در  گرفتگی ممبرین گرفتگی و رسوب تصفیه فراوانی انجام گردد تا الی باید عملیات پیش
فھرستی از الزامات عمومی برای کیفیت آب خوراک  ١۶-٧ جدولدر . حداقل شود CEDIسیستم 

 بیشتربرای کیفیت آب خوراک،  دقیقلزامات ادلیل  هب. آورده شده است CEDIھای  برای سیستم
ھای معمولی استفاده شده  پیکربندی. گیرند رار میق ROبعد از سیستم  CEDI ھای سیستم

  :باشد می زیر موارد شامل CEDIتصفیه آب ورودی به  برای پیش

  

  ضدرسوب RO 
 گیر  سختی RO 
  ضدرسوب RO  گیر سختی 
  ضدرسوب RO  RO  

 

 از برگرفته. CEDIھای  الزامات عمومی مربوط به کیفیت آب خوراک برای سیستم: ١۶-٧ جدول
  .مختلف تولیدکنندگان ارائه شده توسط فنی مشخصات برگه

  اجزای اصلی  کیفیت معمولی خوراک  واحد 

ppm < 25 ھای قابل تعویض کل آنیون  
(TEA) 

ppm CaCO3 < 0.5* سختی کل  
ppm  < 0.01 آھن، منگنز، سولفید ھیدروژن  
ppm  < 0.5 ) محلول(سیلیس   )1.0گاھی تا(  

micro-S/cm < 65 ھدایت الکتریکی  
 pH  )11-4محدوده (  5-9  

ppm  < 0.05 کلر آزاد  
ppm  ND** سایر عوامل اکسیدکننده  
ppm  < 10 اکسید کربن دی  
ppm  < 0.5  کربن آلی کل(TOC) 
ppm  ND** روغن و گریس  



APHA < 5 رنگ  
  < 1.0 SDI 

NTU < 1.0 کدورت  
F 35-113 درجه حرارت  

psig 25-100 فشار  
  . را ببینید ١٧-۴جدول * 

 . یافت نشده** 

  

جریان غلیظ حاصل از  ،شود فرستاده می CEDI سیستمبه  باال کیفیت باخوراک  آب که آنجا از
CEDI  سیستمموارد به ورودی  اغلباندکی بوده و در  بسیار محلول اتجامددارای RO رگردانده ب

 آب کیفیت افزایش و سیستماین  توسط شده تولیدمجموع پساب  اھشامر باعث ک این. شود می
RO شود جھت رقیق شدن آب منبع می به .  

 ھم ھنوز خوراک، آب کیفیت ھای محدودیتبرآورده کردن  جھت ییھا تالشانجام  وجود با
گرفتگی ناشی از عوامل میکروبی، مواد آلی، آھن  گرفتگی و رسوب دچار الی CEDI ھای سیستم

عملکرد  علت به معموًالامر  این. شوند ی سیلیس می و منگنز، و کلسیم و نیز رسوباتی با پایه
موجب دگرگون  کهافتد  اتفاق می سیستم طراحی روجود ایراد د یا تصفیه پیشنادرست سیستم 

و  سختی، فلزات، آلی،مشکالت ناشی از مواد . شود می CEDI سیستم خوراک آبشدن کیفیت 
که  در حالتی( شوند می یافت رزین روی برنیز  اوقات گاھیھا و  بر روی ممبرین معموًال سیلیس

 در معموًال (biofouling)گرفتگی ناشی از موجودات زنده  الی). مواد آلی وجود داشته باشند
ی که در سیستم. شود غلیظ، خارج از میدان الکتریکی پیدا می فضاھای میانی مربوط به جریان

ی بیشتربار گذر، مسائل  ھای کامًال پر با یک کند، نسبت به سیستم آن جریان غلیظ چرخش می
 . کنند می تجربهگرفتگی زیستی را  در ارتباط با الی

 .دگردن تمیز دنتوان میموارد  اغلبگرفتگی شوند، در  گرفتگی یا رسوب ھا دچار الی ممبرین اگر
  : ھا عبارتند از تمیزکننده. شود نجام میا سال در بار یکعملیات تمیزکردن معموًال 

 روشی  گرفتگی ناشی از مواد آلی به برای الی: ھیدروکسید سدیم /کلرید سدیم مخلوط
 . گیرد برای رزین آنیونی مورد استفاده قرار می" آب نمک تحت فشار"مشابه با 

 ھیدانتوئین )Halane:( شود، ندرتًا باید استفاده  استفاده می میکروبی گرفتگی الی برای
 . شود

 گرفتگی  عنوان عامل بھداشتی کردن برای جلوگیری از ایجاد الی به: پراستیک اسید
 . شود میکروبی استفاده می

 شود می استفاده بیوفیلم حذف برای: ھیدروژن پراکسید /سدیم کربنات مخلوط . 
 شود گرفتگی استفاده می برای رسوب: ھیدروکلریک اسید . 
 شود استفاده می سیلیسرسوب  و میکروبی گرفتگی الی برای :سدیم ھیدروکسید . 

 با ،خاص CEDI ھای سیستمگی انجام عملیات تمیزکاری چگون مورد در بیشتر جزئیات برای
ی عملیات ط ررا د 45C دمای تا دنتوان می CEDI ھای سیستم اکثر. کنید مشورت ی آن فروشنده



توانند برای  نیز می CEDI واحدھای از برخی. )ببینید را ١۶-٧ جدول( کنند تحملشستشو 
  . حرارت ببینند 80Cبھداشتی شدن، تا دمای 

 جمله از مکانیکی، دچار خرابی ناشی از عوامل تواند می نیزالکترودیونیزاسیون پیوسته  سیستم
 زمانی که مانند ،ھا ینشتکه  شود ایجاد می وقتی ینمک پل. شود الکتریکی قوس و ینمک پل
. ماند تبخیر شده و نمک برجای می ،کند اطراف راه پیدا می محیطبه  غشاء ھای لبه طریق از آب

 دیگری راهشود که  امر موجب می این. تواند جسم پل مانندی را ایجاد کند می نمکی از این مقدار
   . باعث آسیب دیدن مدول شود ،جرقهده و با ایجاد گردی فراھم DC جریان برای

  

 داشته توجه. نیز دچار آسیب شود آزاد کلر معرض در گرفتن قراردلیل   به تواند می سیستم این
 در. شوند می ROھا وارد سیستم  کلرآمینافتد که  وقتی اتفاق می معموًال مشکل این که باشید
 کلرتمامی  رو، این از. شود خوراک از بیشتر تواند می RO محصول در آزاد کلر مقدار مواردی، چنین

  . ، حذف گردد CEDI سیستم به، و قبل از رسیدن  ROھای  ممبرین از قبل باید

 از. شود می استفاده یونیمبدل  برای جایگزین یک عنوان بهالکترودیونیزاسیون پیوسته در اصل 
 یک به تبدیل آوری فناین  ،ای نیاز دارند ی گسترده تصفیه به پیش CEDIھای  سیستم که آنجا
 ذخیره به نیاز بدونتواند  دیونیزاسیون پیوسته می). ١۶- ١٨ شکل(شده است  RO رایکننده ب نرم

احیای پساب مرتبط با مبدل یونی معمولی، کیفیت آب را به کیفیت   و ،قلیا اسید، از استفاده و
 ھای سیستم نتیجه، در. برساند ROبرای آب تصفیه شده توسط   (mixed bed)بستر مختلط

CEDI  ی احتیاج داردکمتر فضاینسبت به مبدل یونی متداول، که مجھز به لوازم احیاء است، به .
 که طور ھمان ،باشد می کمتر ،لطتمخمبدل یونی با بستر  به نسبت نیز CEDI ھای سیستم ھزینه

 . است شده داده نشان ١۶-١٩ شکل در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .ئیغشااسیون دیونیز یتکاملسیر : ١۶-١٨ شکل

 

  

 مختلط با بستربا  یونی تبادل ھای سیستم به نسبت CEDI ھای سیستم ھزینه: ١۶-١٩ شکل
با احترام به . باشد  gpm 120شود که ظرفیت سیستم  می فرض. CEDI آوری کردن فن پیشرفت

Siemens Water Technologies – Ionpure Products .  

 



 از. سوق پیدا کرده است خالص فوق آب تولید برای CEDIسمت استفاده از  به داروسازی صنعت
استفاده  بخار تولید برای RO پسابی  کننده نرم عنوان به CEDI از برق صنعت ،١٩٩٠ سال اوایل
آب جبرانی بویلر یا  ھمچونصنایع دیگر از قبیل صنایع عمومی برای مواردی  حاضر حال در .نمود

ی  اندازه. کنند استفاده می CEDI ازھا،  ھادی  فرآیندھایی با خلوص باال، مانند ساخت نیمه
  . باشد می gpm 80، تا 1از  کمترصورت تجاری موجود ھستند، بین  که به CEDIھای صنعتی  مدول

  :از عبارتند CEDIھای  مدول تولیدکنندگان

- Siemens Water Technologies (Ionpure(R))  

- GE (E-Cell(R)) 

- Dow Water and Process Solutions (Omexcell) 

- Snowpure (ElectropuretmTM) 

- Christ Water Technology Group (Septron(R)) 

- Millipore (Elix(R))    

  HEROTM (HEROTM Process)فرآیند  ١۶- ۴

ای است که در اصل برای تصفیه آب با  شده ثبت فرآیند) HERO( وری باال با بھره معکوس اسمز
  . یجاد گردیده استمیکروالکترونیک امقدار سیلیس زیاد برای صنایع 

(US Patent #5925255, Debasish Mukhopadhyay, 1999) برای موارد قدرتی و  آن از استفاده
 عبارتندن فرآیند ھای ای ویژگی). کنید مراجعه ١۵-۴-٣ فصل(است  یافته گسترش صفر مایع تخلیه

 : از

   %95- 90معموًال  آب، باالی بازیابیمقدار  -

  فلوراید و بور مانندشده  یونیزه ضعیف ترکیبات جمله ازدفع باالی ذرات  -

  ھا در ممبرین  گرفتگی ناشی از مواد آلی و میکروب الی توجه قابل کاھش -

 : است زیر مراحل شامل HERO فرآیند

  ی کربنات بیقلیائیت /حذف سختی -

  ولحلم کربن اکسید حذف گاز دی -

 10.5تا  10بین  pHاضافه کردن سود تا رسیدن به  -

 نشان رامعمولی  HERO یندمربوط به یک فرآ ی،فرآیند جریان ای از ساده نمودار ١۶-٢٠ شکل
 حذفشود،  ترجیح داده می یکربنات بی قلیائیت و حذف سختی ی که برایروش. دھد می

 واحد از قبل اوقات گاھی. است) WAC( ی ضعیفاسید یاتیونک یونی تبادل واحددر  ھمزمان



WAC از سختی حذف. قلیائیت بھبود یابد/وری فرآیند حذف سختی شود تا بھره قلیا اضافه می 
گرفتگی  که با کارایی باال، بدون ترس از رسوب سازد می قادر را RO سیستم WAC واحد طریق

 واحد در ھیدروژن ھای یون برای سختی تبادل. ورد استفاده قرار گیردناشی از وجود سختی، م
WAC  کاھش، موجب کربن اکسید دی و کربنیک اسید، با تبدیل مقدار زیادی از قلیائیت به pH آب 
 به یکربنات بیقلیائیت  تبدیلشود تا  می اضافه اسید WAC واحد از پسدر برخی مواقع . شود می
 معمولی یا(  (degassifier)در واحد گاز زدا کربن اکسید سپس دی. کامل گردد کربن اکسید دی گاز

قبل از  pHشود تا مقدار  می اضافهپس از گاز زدا، سود . شود می حذف )غشاءپایه  بر یا و
   : شود ، موجب موارد زیر میسطح این تا pH بردن باال. برسد 10.5تا  10به حدود  ROسیستم 

پیدا  کاھشتمایل سیلیس به رسوب کردن  نتیجه در ،دھد می افزایش را سیلیس حاللیت -
 معمولی جریان دفع شده در  pH(  11برابر با  pH و محیط دمای در سیلیس حاللیت. کند می

، 8با  برابر pHتقریبی در  حاللیتمقدار  که حالیدرباشد،  می ppm 1500بیش از ) HERO سیستم
 دھد می نشانصورت نمادین  به کهرا ببینید  ٧-٢شکل  و ٧-٨خش ب( است ppm 160تا  120

  ). یابد ، افزایش می 8تر از  تقریبی بزرگ pHس در محلول غلیظ با سیلی حاللیت چگونه

 ROمقدار دفع آن توسط ممبرین  افزایشبنابراین موجب  ،کند را زیاد می سیلیس یونیزاسیون -
 . شود می

کند،  را زیاد می TOC، فلوراید، و مواد آلی مانند بور مانند ضعیفی  شده یونیزهذرات  یونیزاسیون -
  . شود می ROھا توسط ممبرین  در نتیجه باعث افزایش مقدار دفع آن

 رشد نتیجه در ،کند را غیر فعال می برد یا آن را از بین می بیولوژیکی وجوداتتوانایی تکثیر م -
 . برد را از بین می ROدر ممبرین  میکروبی

ھا توسط ممبرین شده  در نتیجه باعث افزایش دفع آن ،یونیزه کرده آلی اسیدھایمواد آلی را به  -
   . کند ھا را به ایجاد گل و الی بر روی ممبرین کم می و تمایل آن

  

  HEROTMای از فرآیند  نمودار جریانی نمونه: ١۶-٢٠شکل 

 

  



. باشد الزم می HERO فرآیند زا قبل اضافی تصفیه استفاده از پیش موارد، از بسیاری در
 وگیری سدیمی،  سختی ،سرد آھکگیری با  شامل سختی تواند می اضافیتصفیه  پیش

زمانی الزم  ،تصفیه پیشی عملیاتواحدھای  این. باشد میکروفیلتراسیون یا اولترافیلتراسیون
  . زیاد باشد معلق جامدات غلظت یا/و باشد باال بسیار کل سختی هشوند ک می

 برداری، بھره ھای ھزینه و باال سرمایه و نسبی پیچیدگی دلیل به RO ی سیستمباال وری بھره
 خوراک ھای جریان برای حال، این با. باشد عملی نمی ROی ھر روز از سیستم  استفاده برای

 HERO ھای مزیت. است مناسببسیار  HERO فرآیند ،زیاد دارند بازیابی به نیاز که دار مشکل
 : از عبارتندکاربردھا،  این برای معمولی ROنسبت به 

 زیاد سیلیسبا مقدار  خوراک آب شامل باال، بسیار بازیابی -

 است تر کوچک ROسیستم  و، ترزیاد آبی الزم دارد، چون شدت نفوذ کمتر فضای -
  . )گیرند برداری قرار می مورد بھره gfd 30تا  25 در معموًال HERO ھای  سیستم(

ھا و کاھش  بر روی ممبرین باکتری رشد حذفدلیل  کاری ممبرین بهتمیزمرحله  کاھش -
  سیلیسگرفتگی با  رسوب

دلیل  به) gpm 50تقریبًا  از تر بزرگ( تر بزرگھای  سیستم برای گذاری سرمایه ھزینه کاھش -
 ) نرخ شدت نفوذھای باالتر( ROتر شدن سیستم  کوچک

 مواداز  کمتراستفاده  و کمتر عملیاتی انرژیمصرف  دلیل به تر پایین عملیاتی ھای ھزینه -
  ) ھا مثًال ضدرسوب( خاص شیمیایی

 به نیاز وتصفیه  برای نیاز موردی عملیاتواحدھای  تعداد عبارتند از ZLD برای HEROی ھا محدودیت
مربوط به  HERO فرآینددیگر  ھای محدودیت. لجن دفع و شیمیاییی قابل توجه از مواد  استفاده

مورد استفاده  قلیائیت با مرتبط سختی حذف برای که است) WAC( ضعیف یاسید یکاتیونواحد 
  . گیرد قرار می

- pH واحدجریان خارج شده از  در WAC این در. است 4.5 حدود  درمعموًال pH،  موجود  آلیمواد
 این. باشد ، دشوار می pHھا با افزایش  کنند و حل کردن مجدد آن ، محلول را ترک میمحلول در

 انتظار حد از،  ROھای  گرفتگی ناشی از مواد آلی بر روی ممبرین شود که الی موجب می امر
  . شود بیشتر

 حذف برایساز با یک مرحله تماس با مواد جامد،  ھای زالل از سیستم ،موارد از بسیاری در -
گیری با  سختی طریق از( شود استفاده می HERO فرآیند از قبل ،سختی از ای عمده بخش
گیری  تصفیه شود، سختی کننده خنک برجمواردی که باید جریان خارج شده از  برای. )آھک

 رو، این از. شده و استفاده شده در برج را حل نماید ندارد تا مواد پخش کافی زمان ای،  مرحله یک
 طریق ازشده  سختی حل این. باشد می انتظار حداز  بیشتر توجھی قابل طور به واحد این  پساب
کند،  را تجربه می سختیگرفتگی ناشی از  رسوب ROسیستم  وکند،  نشت می WAC واحد

قرار  استفادهمورد  HEROسیستم  با اغلبھا و شدت نفوذھای زیاد که  مقدار بازیابی در ویژه به
  . گیرند می



 از فرآیند. شود کار گرفته می به) ZLD( صفر مایع تخلیهمورد  در اغلب،  ROبازدھی زیاد سیستم 
HERO  حرارتی ھای سیستم نیاز مورد انرژی واندازه  کاھش منظور به حرارتی تجھیزات ازقبل 

نمود،  حذف کامل طور به توان می را نمک آبغلیظ کننده  موارد، از بسیاری در. شود می استفاده
 . متبلور کننده گردد وارد ًامستقیم HERO محلول غلیظ حاصل از فرآیند که طوری به

  .AquaTech و GEدارای مجوز، عبارتند از  HERO فرآیند تولیدکنندگان

  


