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  چکيده
  

مشکالت کمبود آب را  ياديتا حد ز ييزدانمک يهاياز نقاط جهان وجود دارد. تکنولوژ ياريدر بس يدنيبحران آب آشام
وجود  يمختلف ييزدانمک يهانديفرانکه يبخشند. با توجه به ايرا بهبود م يت اقتصاديو وضع يت زندگيفيدهند و کيکاهش م

 يداشته است. همواره فاکتورها ياديز يکاربردهاها و شرفتيپ راًياست که اخ ييغشا يهانديفرااما اسمز معکوس از  ؛دارد
، يرات دما، فشار، غلظت آب ورودييتوان به تغيم ،ن موارديا ةاز جمل ؛دارد ريتأث ييزداستم نمکيک سيبر عملکرد  ياديز
بر  آن ريتأثن پارامترها و يک از ايرات هر ييتغ ،ن پژوهشيدر ا ها اشاره کرد.نيدمان ممبريو چ ي، نحوه طراحيزان آب وروديم

 عنوان بهفشار و دما همواره  ،ها افتهيدست آمد. طبق به يدانيات ميو تجرب يافزار ج نرمي، پکياضيستم با معادالت ريعملکرد س
باعث  يزان آب وروديش غلظت و ميکنند. افزايشده عمل م هيت آب تصفيت و کميفيبا کارکرد متناقص در حفظ ک يفاکتور

ستم با بازگشت آب را يا سي ياستم دو مرحلهيتوان سي% راندمان م١٠ش يافزا يشود. برايم شده هيتصفت آب يفيکاهش ک
که باعث بهبود  يبه طور ؛آنها داشت يش موازينسبت به آرا يعملکرد بهتر ،هانيممبر يش سريآرا ،ني. همچنکرد يطراح
  .دش% در راندمان ١٢
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  مقدمه 
ون تحت فشار است يلتراسيک حالت از ف، ياسمز معکوس

آب  ،ن غشايمه تراواست. اين يک غشايلتر آن يکه ف
ظ با فشار يک محلول غليدهد و ين را از خود عبور ميريش

شامل چهار  ،هيشود. عملکرد تصفيباال از آن خارج م
ه و يتصف ه، پمپاژ فشار باال،يتصف شيپ :رمرحله استيز

 کامل است و معموالً يآورک فني ،ستمين سيه. ايتصف پس
شود. يپرکاربرد استفاده م ييزداک روش نمکي عنوان به

 يمترمکعب در روز (برا ١/٠ن يستم بين سيت ايظرف
 يمترمکعب در روز (برا ٣٩٥٠٠٠) تا ياستفاده خانگ

ک ياسمز معکوس  ،امروزهر است. ي) متغيتجار يکاربردها
ن يريد آب شيدر تول ي% سهم جهان٥٣شرو با يپ يتکنولوژ
  ).٢٠١٣ر، ياست (ما

به  ياضيک مدل ري) با استفاده از ٢٠٠٩اوه و همکاران (
ج با يسه نتايستم اسمز معکوس و مقايس يسازهيشب
اس يدر مق يسازهين شبيپرداختند. ا ROSAافزار  نرم

 يار خوبيبس يسازگار ياضيمدل رکوچک انجام شده بود. 
) با ٢٠١٢افزار داشت. لو و همکاران (ج نرميبا نتا
ستم ي، عملکرد سيخط يزيرو برنامه ياضير يساز مدل

نه کردند. يرا به يو خروج ين ورودياسمز معکوس با چند
نه انجام شد. يک هدفه هزيبا تابع  يسازنهين بهيا

، يت آب وروديفيو ک يبا توجه به نوع کاربر ،نيهمچن
شد.  يساز نهيز بهيفشار ن ةها در محفظنيتعداد ممبر

 يو مدل آشفتگ ياضي) با معادالت ر٢٠١٥م (يو ک يچو
 يساز مدلرا  ياستم اسمز معکوس دو مرحلهي، س١محلول

کردن  ممينيکردن شار، م مميماکز يبرا يساز مدلکردند. 
و همکاران  يو غلظت بور انجام شد. الشقر يمصرف انرژ

ک کارخانه ي ةنيل هزيه و تحليو تجز ي) به طراح٢٠١٥(
 ةموسس يبرا يديک خورشياسمز معکوس فتوولتائ

Masdar مت ي%، ق٤٠با راندمان  ين طراحيپرداختند. در ا
 يآنکدالر بر مترمکعب است.  ١حدود  يديتر آب توليهر ل

 يان آب وروديحرکت جر يبررس) به ٢٠١٥و همکاران (
استوکس و انتقال جرم - رين با معادالت ناويدر ممبر

) در ٢٠١٦( يگرين آنها در پژوهش ديپرداختند و همچن
ستم اسمز معکوس يبه س يان وروديزان جريم يبررس

 يورود يهاانيزان جرين در ميافتند که عملکرد ممبريدر
ان يزان جريچه م که هر يطور هب ؛مختلف متفاوت است

تر است. نييز پايستم نيکمتر باشد عملکرد س يورود
                                                
1- solution-diffusion model 

 ستم اسمزيس يافزار نرم ي) با بررس٢٠١٧( ييحيشعبان و 
ت آب يفيرات دما در کييتغ ريتأثافتند که يمعکوس در

 يرات فشار و غلظت آب ورودييشتر از تغيب شده هيتصف
به روش  يساز مدل) با ٢٠١٧و ابسار ( يتياست. بلهم

 يساز هيشبن يو حل معادالت انتقال جرم به بهتر يعدد
سه يج مقايافتند. نتايتم اسمز معکوس دست يبه س ياضير
و  يدر پژوهش توات ياو دو مرحله ياک مرحلهيستم يس

 ياستم دو مرحلهي) نشان داد که س٢٠١٧همکاران (
 يان و غلظت آب وروديش جريدارد و افزا يعملکرد بهتر

  بخشد. يعملکرد آن را بهبود م
ثر بر مؤ يق پارامترهايدقل يتحل ،ن پژوهشيهدف از ا

گذشته تنها با  يهاباشد. در پژوهشيستم ميس يطراح
پارامترها  ليتحلبه  يافزارا نرمي ياضير يساز مدله بر يتک

 يدانيم يهااز داده ،ن پژوهشياما در ا ؛پرداخته شده است
و  يطيز کمک گرفته شد، تا با در نظر گرفتن عوامل محين

ک از يتر هر قيدق يگذارريتأثبتوان  ياتيط عمليشرا
  کرد.  يپارامترها را بررس

  
  ها مواد و روش

  ياضير يساز مدل
ستم اسمز معکوس از مدل يس ياضير يساز مدلدر 

ت يفيستم و کيعملکرد س ينيب شيپ يمحلول آشفته برا
 ين مدل به طور کليشود. اياستفاده م شده هيتصفآب 

  شود:يف مير تعريز صورت به
)١(  ( )pM C P π= ∆ − ∆  

Mp ، ؛نياز ممبر شده هيتصفشار آب C ،؛ب ثابتيضر P∆ ،
طرف  در دو يو آب ورود شده هيتصفن آب ياختالف فشار ب

ن يدو طرف ممبر ياختالف فشار اسمز، π∆و  ؛نيممبر
ن ياز ممبر شده هيتصفن مدل شار آب ياست. با اصالح ا

  شود:يف مير تعريز صورت به
)٢(  1( ) ACp wM K P π= ∆ − ∆  

Mp ، ؛قهيتر بر دقيل بر حسبو  شده هيتصفشار آب C1 ،
آب  يريب نفوذپذيضر، Kw ؛)١٠٠٠ L/m3ل (يب تبديضر
 بر حسبن يمساحت ممبر، Aو  m/min.bar بر حسبو 

  .)٢٠١٥است (بارلو و همکاران،  مترمربع
در نظر گرفته  يخط باًيتقر يفشار اسمز ،ن پژوهشيدر ا

 يرا برا يمختلف عادالتمن ياز محقق يشود. تعداديم
ن ياند. اشنهاد کردهيپ يآوردن فشار اسمز دست به
 يو اتون يدسوکال مشابه هستند.  يتا حدود عادالتم
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استفاده  gr/l٤٢ يرا تا شور ٧٥٨٤/٠) عامل ضرب ٢٠٠٢(
) و وارده و موروان ٢٠٠١کردند. گرالدس و همکاران (

شنهاد يپ gr/l٩٠ يتا شور را ٨٠٥١/٠) عامل ضرب ٢٠٠٨(
ساده ير برايز معادالت) از ٢٠١٥دادند. بارلو و همکاران (

  شدن کار استفاده کردند: تر
)٣ (                                          0.7579p pxπ =  
)٤       (                                    0.7579b bxπ =  
)٥                                          (0.7579f fxπ =  
)٦             (                           0.5( )f bπ π π= −  
)٧       (                                       pπ π π∆ = −  

 بر حسبآب  يا شوريمعرف غلظت ، x معادالتن يدر ا
بار است.  بر حسب يمعرف فشار اسمز، πتر و يگرم بر ل

 يآب شور خروج، b ؛شده هيتصفآب  ةدهند نشان، pس ياند
داخل  يفشار اسمز عنوان به، πباشد. يم يآب ورود، fو 

، π∆ ،نيشود. بنابرايف ميبار تعر بر حسبن و يممبر
 بر حسبن و يدو طرف ممبر يمعرف اختالف فشار اسمز

  باشد. يبار م
Kwيبستگ يمختلف يز به پارامترهاين يريب نفوذپذي، ضر 

ب يعوامل مختلف بر ضر ريتأثن ياز محقق يدارد. برخ
را  يمختلف عادالتمکردند و  يرا بررس يرينفوذپذ

به فشار  يريب نفوذپذيج، ضرياند. براساس نتاشنهاد دادهيپ
  د.دار يبستگ يآب ورود زان رسوب و غلظتي، ميورود

 

  

  
  ]٦[ يبه غلظت آب ورود يريب نفوذپذيرات ضرييتغ -١شکل 

 
ج خود مشاهده کردند که ي) در نتا٢٠١٥رلو و همکاران (با

Kw ،دارد.  ب ورودیرا به غلظت آ ين وابستگيشتريب
 يريب نفوذپذيضر ،شتر باشديب آب ورودیهرچه غلظت 

به  Kwرات ييتغ، ١تر خواهد بود. شکل  ز کوچکيآب ن
 يون خطيدهد و خط رگرسيرا نشان م آب ورودیغلظت 

 اسمز معکوس است. نديفرا يشده برا ن برازش انجاميبهتر
 ،شده هيتصفبر شار آب  مؤثر يگر از پارامترهايد يکي

ن است. لو و همکاران يطرف ممبر اختالف فشار دو
ر يز صورت بهن را ي) اختالف فشار دو طرف ممبر٢٠١٢(

  کردند:ف يتعر
)٨(                            –  0.5f p fP P P P∆ = − ∆  

Pf  وPp ،بر  و آب ورودی شده هيتصفب فشار آب يبه ترت
ن است يافت فشار در ممبر، ∆Pfمگاپاسکال است.  حسب

 بر حسبدارد و  ين بستگيکه به مشخصات ممبر
و  Wن با عرض يشود. در هر ممبريمگاپاسکال محاسبه م

  بر  فشار افت متر، واحد با d نيممبر صفحات نيب يفضا

  شود:ير محاسبه ميز صورت بهمگاپاسکال و  حسب

)٩ (                       3

0.0033 a pv
f

Q L
P

W d
µ× × ×

∆ =
×

  
)١٠(                                      pv mL m l= ×  
)١١(   6 19651.234 10 exp(0.00212 x )

273.15f T
µ −= × +

+
  

Qa، حسب  ن برياز ممبر يان عبورينرخ جرن يانگيم
 ن و بريطول محفظه ممبر، Lpv ؛مترمکعب بر ساعت

بر ن يطول ممبر، lm ؛هانيتعداد ممبر، m ؛حسب متر
 لوگرم بر متريحسب ک بر ته آبيسکوزيو، µمتر و  حسب

 ٣٥/٠تواند يه است. حداکثر افت فشار در محفظه ميثان
  ).٢٠١٣و همکاران،  يمگاپاسکال باشد (رد

 ياضير يساز مدلشده، ابتدا به  با استفاده از معادالت ارائه
، يساز مدلن يستم اسمز معکوس پرداخته شد. در ايس

ک از ير وابسته و هر يمتغ عنوان به شده هيتصفشار آب 
ر يمتغ عنوان به يدما، فشار و غلظت آب ورود يپارامترها

در  ياتيفرض ،هايساز مدلن يکنند. در ايمستقل عمل م
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ن شامل ي، دما، مشخصات ممبريت آب وروديفيمورد ک
ن، ين صفحات ممبريب ي، فضاثرمؤلتر، مساحت ينوع ف

ات ين در نظر گرفته شده است. فرضيطول و عرض ممبر
 ١ن در جدول يمشخصات ممبر ةدر نظر گرفته شده دربار

مترمکعب بر ساعت و  ٦٠ يآب ورود ياند. دبان شدهيب
گراد در نظر گرفته  يدرجه سانت ٤٥تا  ٥از  ييرات دماييتغ

گرم بر  ٨تا  ١از  يت آب وروديفيک ،نيشده است. همچن
 افزار نرمبا استفاده از  ،تير است. در نهايتر متغيل

MATLAB 2012 رات فشار، دما و غلظت ييتغ يهارفتار
  م شده است.يترس شده هيتصفنسبت به شار آب  يآب ورود

  

  مشخصات ممبرين -۱جدول 
 BW30-400  نوع ممبرين

  مترمربع ٣٧  مساحت مؤثر ممبرين
  متر ميلي ٢٨  فضاي بين صفحات ممبرين

  متر ٥/١  عرض ممبرين
  متر ٠١٦/١  طول ممبرين

  
  يافزار نرم يساز مدل
 ا بهي اسمز معکوس يها ستميل سيتحل افزار نرم

عرضه شده  Dow-Filmtec توسط شرکت  ROSAاختصار
 يها ستميس ييکارا يبررس منظور بهافزار ن نرمي. ااست
 و معکوس اسمز نيممبرشده با   يمعکوس طراح اسمز
 .ودش يم کارگرفته به شرکت نيا ون، توسطيلتراسينانوف
ط مشابه ي، با شراياضير يساز مدلپس از  ،نيبنابرا
با  يدر طراحز انجام شد. ين ROSAافزار با نرم يساز مدل
در  ياضير يساز مدلات مشابه در يفرض يز تمامين افزار نرم
  غلظت  و فشار دما، راتييتغ با ،نيهمچن شد. گرفته نظر

 شد. يبررس شده هيتصفرات شار آب ييتغ يآب ورود
 

  نتايج و بحث 
 يبرا يافزار و نرم ياضير يساز مدلج حاصل از يسه نتايمقا
د يکسان بايط يروش، با شرا ج حاصل از دوينان از نتاياطم
نان حاصل يج اطميانجام شود تا بتوان به نتا ياسهيمقا

ن يآورد. به هم دست بهرا  ينسب يکرد و درصد خطا
و  ياضير يساز مدلافت فشار حاصل از هر دو  جهت،

ج افت فشار ينتا ةسيمقا، ٢آمد. جدول  دست به يافزار نرم
نشان  يمختلف به خوب يحاصل از هر دو روش را در دماها

  دهد. يم
شده، در  انجام يهايساز مدلآمده از  دست بهج يطبق نتا

با هم دارند.  يشتريج تطابق بيدرجه نتا ٣٠ تا ١٥ يدما
ج ين نتايش اختالف بيش و کاهش دما باعث افزايافزا

از  يتواند ناشيها من اختالفيشود. ايحاصل از دو روش م
 ينشدن اثرها استاندارد و لحاظط يگرفتن از شرا فاصله

 ،يباشد. اما به طور کل ياضيش دما در معادالت ريافزا
ها تفاوت قابل يساز مدلج يتوان ادعا کرد که نتا يم

  هستند. هيها قابل توجن اختالفيبا هم ندارند و ا يتوجه
ت يفيمختلف بر ک يپارامترها ريتأث يبررس يبرا ،در ادامه

و  افزار نرمج يستم، عالوه بر نتايو راندمان س شده هيتصفآب 
ز استفاده شده ين يدانيم يها، از دادهياضيمعادالت ر

ست تا با ثابت يافزار قادر ننرم ،موارد يرا در برخيز ؛است
 ير عوامل را بررسيسا ريتأثپارامترها  يدر نظرگرفتن برخ

 ز کمک گرفته شد تاين يدانيم يهان از دادهيکند. بنابرا
  د.يآ دست به يتريج واقعينتا

  
  افزار نرمو  ياضير يساز مدلج افت فشار حاصل از يسه نتايمقا -٢جدول 

  ٤٥  ٤٠  ٣٥  ٣٠  ٢٥  ٢٠  ١٥  ١٠  گراد) يآب (درجه سانت يدما
  ١٢/٠  ١٣/٠  ١٤/٠  ١٦/٠  ١٨/٠  ٢٠/٠  ٢٢/٠ ٢٥/٠  (بار) ياضياز مدل ر يافت فشار ناش

 ١٥/٠  ١٦/٠  ١٤/٠  ١٧/٠  ١٨/٠  ١٩/٠  ٢١/٠  ٢٥/٠  (بار) يافزار نرماز مدل  يفشار ناشافت 

  
  شده هيتصفت آب يفيان و کيفشار بر جر ريتأث

توان فشار را ثابت در نظر ينم يافزار نرم يساز مدلدر 
آورد.  دست بهر پارامترها را نسبت به آن يسا ريتأثگرفت و 

 صورت بهن پژوهش، يشده در ا انجام يدانياما با مطالعات م
ش يش فشار منجر به افزايکه افزا شدمشاهده  يتجرب
رات شار ييتغ، ٢شود. شکل يم شده هيتصفشار آب  يخط

دهد. ينشان م ينسبت به فشار را به خوب شده هيتصفآب 
ش يش نرخ راندمان افزايبا افزا يفشار ورود ،نيهمچن

ز يمخصوص ن يش نرخ انرژيابد و منجر به افزاي يم
وابسته  يمخصوص تنها به فشار ورود يشود. انرژ يم
 ،نيدارد. بنابرا يز بستگين يبلکه به نرخ آب ورود ؛ستين

کل و در  يش مصرف انرژيش راندمان منجر به افزايافزا
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از يمورد ن يشود. انرژيم يش فشار آب وروديت افزاينها
دارد،  يبستگ يه و نوع طراحيتصف شيستم به پيس يبرا

 يت آب خروجيفيزان کيآنها با توجه به م يکه هر دو
ها در پمپ ياز برايشوند. فشار مورد نين مييتع

کل  يمختلف متفاوت خواهد بود. مصرف انرژ يها تيموقع
از نرخ راندمان در نظر گرفته  يتابع عنوان به ينه انرژيو هز

ستم اسمز ينه سيکنترل هز يبرا ،نيبنابرا ؛شوديم
  م کرد.يراندمان را تنظد نرخ يمعکوس با

  

  شده نسبت به فشار تغييرات شار آب تصفيه - ٢شکل 
  
  شده هيتصفت آب يفيان و کيدما بر جر ريتأث
ستم يرا در عملکرد س ينقش مهم ،زين يآب ورود يدما

ش يمخصوص افزا يانرژ ،. با کاهش دمادارداسمز معکوس 
ن يزان نفوذ آب در ممبريم ،ش دمايافزا ،نيهمچن ؛ابدييم
ش دما يبا شار ثابت، افزا ،ن حاليدهد. با ايش ميافزا را

 يشود. هرچه دمايشده م ت آب دفعيفيمنجر به کاهش ک
بهتر  شده هيتصفت آب يفيتر باشد، کنييآب پا يورود

ستم اسمز ياز س يبرداربهره ،نيخواهد بود. عالوه بر ا
است  يانرژ ياديازمند مقدار زين نييپا يمعکوس در دماها

ش دما شار آب يآب را کاهش دهد. با افزا يريتا نفوذپذ
، ٣ابد. شکل ييش ميافزا يرخطيغ صورت به شده هيتصف

دن به يرس يدهد. براينشان م يرات را به خوبيين تغيا
مختلف  يآب ورود يستم با دماين سيچند ،ترقيج دقينتا
از جمله تعداد  ،ر پارامترهايثابت در نظر گرفتن سا با و

و  ين، غلظت آب وروديش آنها، نوع ممبريها و آراالمان
شده  ات در نظر گرفتهي. فرضندسه شديمقابا هم زان آن يم

شده  انجام يهايج طراحيو نتا ٣در جدول  ،ن قسمتيدر ا
  :اند ان شدهير بيدر ز

ان نفوذ و يزان شدت جريم ،ش دمايبا افزا عمالً )١
 عنوان بهتوان از آن يکه م ابدييش ميافت افزايباز
ستم اسمز معکوس يس يطراح ياياز مزا يکي

ل يبه دل افزار نرماشاره کرد. قابل توجه است که در 
توان ثابت در نظر گرفت، با  ينکه فشار را نميا

کند و افت يدا ميزان فشار کاهش پيم ،ش دمايافزا
ان نفوذ و يزان شدت جريفشار منجر به کاهش م

 شود.يافت ميباز
 

  يات طراحيفرض - ٣جدول 
  مشخصات  اتيفرض

  ٣٠  نيتعداد ممبر
  يف موازيرد ٥در  ين سريممبر ٦  نيش ممبرينوع آرا

 Bw30-400  نينوع ممبر
  تريگرم در ل ٩  يغلظت آب ورود

  مترمکعب در ساعت ٦٠  يآب ورود يدب
  ريگراد متغيدرجه سانت ٤٥تا  ١٠از   دما

  

  
  نسبت به دما شده هيتصفرات شار آب ييتغ - ٣شکل 

  
زان يو م يآب ورود يش فشار اسمزيش دما، افزايافزا

ش دما منجر يرا به همراه دارد. افزا يشتريب يمصرف انرژ
 شده هيتصفش غلظت مواد جامد محلول در آب يبه افزا

افت  شده هيتصفت آب يفيشود کيباعث م ،ن امريشود. ايم
شود يکاسته م شده از غلظت آب دفع ،در مقابل ؛دا کنديپ

) ٢٠٠٩را خواهد داشت. اوه و همکاران ( يت بهتريفيو ک
 ؛ابدييش ميمخصوص افزا يافتند که با کاهش دما انرژي
ن کاهش ييپا يرا غلظت مواد جامد محلول در دمايز
شود که ي) مشاهده م٢٠١٤م (يو ک يج چويابد. در نتاي يم

شتر يبها نينفوذ آب به ممبر يآب ورود يش دمايبا افزا
ط فشار ثابت غلظت آب يکه تحت شرا يحال در ؛شوديم
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ن يا يبررس ين پژوهش برايابد. در اييشده کاهش م دفع
ت مختلف استفاده يفين آب با کيچند يهامورد از داده
 ٥و  ٤موارد با شکل  يرات در تمامييتغ يشد. روند کل
  تطابق دارد.

د ياکسيدزان کربنيش دما باعث کاهش ميافزا )٢
شود. يشده م دفعو آب  شده هيتصف موجود در آب

در آب  دياکس يد زان کربنينرخ کاهش م
است.  يکسانيمقدار  باًيشده تقر و دفع شده هيتصف

ن آب با يچند يهااز داده ،زين مورد نيا يدر بررس
در  يرات کلييت مختلف استفاده شد. روند تغيفيک

 ،نينشان داده شده است. بنابرا ٧و  ٦ يهاشکل
با  يفاکتور عنوان بههمواره  يآب ورود يدما

ت آب يت و کميفيکارکرد متناقص در حفظ ک
د با توجه ينه بايبه يکند. دمايعمل م شده هيتصف

ن ييتع يدياز آب توليت مورد نيفيط و کيبه شرا
ن عملکرد را داشته يستم بتواند بهتريشود تا س

 باشد.
 

 
  نسبت به دما شده هيتصفرات غلظت آب ييتغ - ٤شکل 

  

 
 رات غلظت آب دفع شده نسبت به دماييتغ - ۵شکل 

 

 
موجود در آب  دياکس يد نبکرزان يرات مييتغ - ٦شکل 

  رات دمايينسبت به تغ شده هيتصف
 

  
آب  موجود در دياکس يد نبکرزان يرات مييتغ - ٧شکل 

   رات دماييشده نسبت به تغ دفع
  

ت آب يفيان و کيبر جر يت آب وروديفيک ريتأث
  شده هيتصف

ت آب يفيزان و کيبر م يميمستق ريتأث ،آب يزان شوريم
زان جامدات يکه هرچه م يطوربه ؛گذارديم يديتول

ن امالح در آب يزان ايشتر باشد، ميب يمحلول در آب ورود
شار آب  ،جهيدر نت ؛شتر خواهد بوديب شده هيتصف
 رات را بهيين تغيا، ٨ابد. شکل ييکاهش م شده هيتصف
ار کرد ،شوديطور که مشاهده م دهد. همان ينشان م يخوب
 کند.ير مييتغ يخط صورت به
 

  
  يه نسبت به غلظت آب وروديرات شار آب تصفييتغ -٨شکل 

0
50

100
150
200
250
300
350

0 20 40 60

ول
محل

مد 
 جا
واد
ل م

ک
 

 
یتر
در ل

رم 
ی گ
میل

ب 
حس

بر
 

 دما بر حسب درجه سانتی گراد

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

0 20 40 60

ول
محل

مد 
 جا
واد
ل م

ک
 

 
یتر
در ل

رم 
ی گ

میل
ب 
حس

بر
 

 دما برحسب درجه سانتی گراد

0

100

200

300

400

500

600

0 20 40 60

ید 
کس
ي ا
ن د

کرب
ان 
میز

 
یتر
بر ل

رم 
ی گ
میل

ب 
حس

 بر

 دما برحسب درجه سانتی گراد

0

100

200

300

400

500

600

0 20 40 60

ید 
کس
ي ا
ن د

کرب
ان 
میز

یتر 
بر ل

رم 
ی گ
میل

ب 
حس

بر
 

 دما بر حسب درجه سانتی گراد



  ٨١                                                                                                  ١٣٩٧زمستان / ٣١/ پياپي ٤/ شماره ١٢ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

  ستميها بر راندمان سنيدمان ممبريچ ةنحو ريتأث
 ةب و نحويستم، ترتيس يدر طراح مؤثراز عوامل  يکي

دمان يها، چنيممبر باشد. تعداديها منيممبر يريقرارگ
ستم يس ي، نوع طراحيا متوالي يمواز صورت بهها نيممبر

 يزان آب وروديو م ياا چندمرحلهي يامرحله کي صورت به
 يهستند. ط يدر طراح مؤثراز عوامل  ،به محفظه

ن بر يدمان ممبريچ ةنحو ريتأثمختلف،  يها يطراح
 يطراحک يقرار گرفت. در  يابيستم مورد ارزيراندمان س

مترمکعب در ساعت در  ١٠ يزان آب وروديم ،ساده
و  يدمان موازين و با چيبا دو ممبر ينظرگرفته شد. طراح

  ر حاصل شد:يج زيانجام شد و نتا يمتوال
نسبت به  يستم راندمان باالتريس يدر حالت سر )١

تر و در نييها پانيافت ممبريدارد. باز يحالت مواز
و  ٩شتر است. شکل يها بنيجه طول عمر ممبرينت

ها را به نيممبر يو مواز يحالت اتصال سر، ١٠
 دهد.ينشان م يخوب

بهتر از  يدر حالت سر شده هيتصفت آب يفيک )٢
ت در يفيج حاصل از کياست. نتا يحالت مواز

 مشخص شده است. ٤جدول 
ستم به فشار ين سي، ايستم سريس يايبا وجود مزا )٣

دارد. اج ياحت يستم موازينسبت به س يباالتر

نشان  ٤سه فشار در هر دو حالت در جدول يمقا
 داده شده است.

طول محفظه  يو بازار تجار ياز لحاظ اقتصاد )٤
متر است و  ٦ها حداکثر حدود نينگهدارنده ممبر

دهد. در يرا در کنار هم قرار م ين سريممبر ٦
ها در کنار نيشتر ممبريب يرياز به قرارگيصورت ن

رابط به هم  يهابا لوله توان دو محفظه رايهم م
بزرگ  يهادر کارخانه يگونه طراح ني. اکردمتصل 
 است. ينيب شيقابل پ ييزدانمک

  

 
  هانيممبر ياتصال سر - ٩شکل 

  

  
  هانيممبر يزاتصال موا - ١٠شکل 

  
  يو مواز يسر يج حاصل از دو نوع طراحيسه نتايمقا - ٤ جدول

  يمواز يطراح  يسر يطراح  پارامتر
  ٩٧/١٠  ٦٤/٧ تر)يبر لگرم  يلي(م شده هيتصفغلظت آب 

pH ٧٥/٥  ٦١/٥  
  ١١/٥  ٢٤/٨ (بار) يفشار ورود

  %١٩  %٣٢  راندمان
 

ستم، ابتدا يبه س يزان آب وروديبا توجه به م ،نيبنابرا
 ؛رديگ يمک محفظه قرار يها در نياز ممبر ييتاشش يسر

با محفظه  يمواز صورت به يبعد ييشش تا يسر ،سپس
 ةاز مرحل يت آب خروجيفيرد. با توجه به کيگياول قرار م

ستم را دو عبوره در نظر گرفت تا به يتوان سياول م
 د.يت مطلوب مورد نظر رسيفيک

 يهاستميش راندمان سيافزا يتوان برايم ،نيهمچن
دو  يهاستميکسان، سين ي، با تعداد ممبريامرحله کي

 يهاستميس ةسيبا مقا. کرد يرا طراح يامرحله
  ر حاصل شد:يج زينتا ياو دو مرحله يامرحله کي

ها کاهش نيافت ممبريستم، بازيکردن س يا) با دو مرحله١
 ابد. ييش ميابد و طول عمر آنها افزاييم
 يزان انرژي، مشده هيتصفت آب يفيک باًيستم تقري) دو س٢

ر ييرا دارند. تنها با تغ يکساني يو فشار ورود يمصرف
ستم يکردن آن، س ياها و دومرحلهنيدمان ممبريچ

  خواهد داشت. ي% باالتر١٠راندمان 
 

  ييزداستم نمکيس يمورد ةمطالع
نا در يمورد استفاده در کارخانه روغن ن ييزداستم نمکيس

ن يا يمترمکعب در ساعت برا ٢٠ت ياستان کرمان با ظرف
ت آب يفيپژوهش در نظر گرفته شده است. با توجه به ک
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ن ين راندمان، ايشتريدن به بيرس يمطلوب و برا يخروج
 يمحفظه فشار مواز ٤با  يامرحله تک صورت بهدستگاه 

سمز لتر ايف ٦در هر محفظه فشار  شده است. يطراح
لترها با توجه به يک از فيرد. عمر هر يگيم يجا معکوس

 ٥حدود در آنها  اندمانفشار آب واردشده به هر المان و ر
شده راندمان  انجام يطبق طراح ،نيباشد. همچنيمسال 
رود. يستم انتظار مين سيا يسال برا ٣٠% و طول عمر ٦٥
 يت آب خروجيفيبر ک يميمستق ريتأث يت آب وروديفيک

دارند.  يدر طراح ياکننده نييداشته و هر دو نقش تع
ن و شور يري، آب شيآب ورود ييايميش ليتحلاطالعات 

  باشد. يموجود م ٥در جدول  يخروج

آب ، تلخييزدانمک يهاستميس ياز مشکالت اصل يکي
دارد. با توجه  ييحجم و غلظت باال است که نسبتاً يديتول
 يکشاورز يبران آب يستم، از اين سيآب اتلخ ليتحلبه 
 هيتصف شيپ ستمي. سشوديسبز کارخانه استفاده م يفضا
 لتريف ،يکربن لتريف ،يلتر شنيشامل ف ،ستمين سيا يبرا
 يآنت قيتزر و UV المپ و ،يکرونيم ٥ لتريف ،يکرونيم ٢٠

م يتنظ يق سود براياز تزر ،نيهمچن باشد.يم اسکاالنت
pH يکل يهانهيشود. هزيه استفاده ميتصف در پس 
  آمده است. ٦تر آب در جدول يهر ل يينها ةنيستم و هزيس

  
  ين و شور خروجيري، آب شيآب ورود ييايميش ليتحل - ٥جدول 

  آبتلخ ليتحل  يديتولن يريآب ش ليتحل  يآب ورود ليتحل  مشخصات
pH ۵/۷  ٧/٧ ٤/٧  

TH  )٦٢٠  ٥  ٣٠٠  تر)يبر ل گرم يليم  
TDS  )١٤٠٠  ٤٠  ٧٠٠  تر)يبر ل گرم يليم  

 
  شده يطراح ييزداستم نمکياز س شده هيتصفتر آب يهر ل يينه نهايهز - ٦جدول 

  نهيهز  پارامتر
  ٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ال)يه (ريتصف ه و پسيتصف شيپ

  ٩٠٠،٠٠٠،٠٠٠  ال)ين، پرشل وسل و نصب (رياتصاالت، ممبر
  ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠  ال)يپمپ (ر

  ٢،٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠  هانيض ممبريو تعو ير و نگهدارينه نصب، تعميهز
  ١٠،٠٠٠  ال)يبرق هر مترمکعب آب (ر يروين نيمأت

  ٢٥،٠٠٠  ال)يهر مترمکعب آب (ر يينهانه يهز
  

  گيري نتيجه
و  ليتحلمورد  يدر طراح مؤثر يپارامترها ،قين تحقيدر ا
 يمهم در طراح يقرار گرفتند. از جمله پارامترها يبررس

دمان ي، راندمان و چيت آب وروديفيفشار، دما، ک
ش ريتأثن پارامترها و يک از ايرات هر ييست. تغهانيممبر

و  يافزار نرمج ي، پکياضيستم با معادالت ريبر عملکرد س
ها ن روشيک از ايج هر يدست آمد. نتابه يدانيات ميتجرب

قرار گرفت.  يسنج و صحت يابيگر مورد ارزيتوسط روش د
ستم دارند. يدوگانه بر عملکرد س ريتأثها  مؤلفه يبرخ

ت آب يفي، کينه، کاربريهزد با در نظر گرفتن يبا ،نيبنابرا
ستم يک سيبتوان  يت آب شور خروجيفيو ک شده هيتصف
ان يخالصه در ادامه ب صورت بهج ي. نتاکرد ينه را طراحيبه

  اند: شده

ان نفوذ و يزان شدت جريم ،ش دمايبا افزا عمالً )١
 عنوان بهتوان از آن يابد که مييش ميراندمان افزا

اسمز معکوس ستم يس يطراح ياياز مزا يکي
ش غلظت يش دما منجر به افزاياشاره کرد. افزا

ن يشود. ايم شده هيتصفمواد جامد محلول در آب 
دا يافت پ شده هيتصفت آب يفيشود کيباعث م ،امر

شود شده کاسته  از غلظت آب دفع ،کند و در مقابل
آب  يدما ،نيرا داشته باشد. بنابرا يت بهتريفيو ک

با کارکرد  يفاکتور عنوان بههمواره  يورود
 شده هيتصفت آب يت و کميفيمتناقص در حفظ ک

 کند.يعمل م
 يها مؤلفهدوگانه بر  يريتأثز همچون دما يفشار ن )٢

 ةنيزان بهيد با دقت در مورد ميو با ردمختلف دا
ت آب يفيش فشار کيافزا ،سوکيآن نظر داد. از 
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ن يا ،گريد يدهد و از سويش ميرا افزا يديتول
داشته که  يتريقو يهااز به پمپيش فشار نيافزا

ا يو  يگذارهيسرما يهانهيش هزيخود باعث افزا
 يدر طراح ن جهت،يبه همد. شو يطرح م يجار

 يريها جلوگنهيهوده هزيش بيد از افزايفشار با
 کرد.

ت آب يفيبر ک يميمستق ريتأثآب  يزان شوريم )٣
زان يکه هرچه م يبه طور ؛گذارديم يديتول

زان يشتر باشد، ميب يجامدات محلول در آب ورود
شتر خواهد بود. يز بين شده هيتصفن امالح در آب يا

، ين امالح در آب وروديمهم در کاهش ا ةنکت
 باشد.يه مناسب ميش تصفيستم پياستفاده از س

بر راندمان،  يار مهمينقش بس ،ستميس يطراح )٤
تنها با  يطراح ،دارد. در واقعنه و مصرف آب يهز
دست به يتجرب صورت بهو  يدگاه مهندسيد
ستم دو يتوان سيش راندمان ميافزا يد. برايآ يم

. کرد يستم با بازگشت آب را طراحيا سي يامرحله
ش يجه افزايش فشار و در نتيش راندمان با افزايافزا

شده  يستم طراحيمصرف برق همراه است. در س
زان مصرف برق تفاوت يمبا بازگشت آب 

 در ؛دارد ياستم دو مرحلهيبا س يريگ چشم
 يکساني باًيتقر شده هيتصفت آب يفيکه ک يحال

ها بر راندمان نيش ممبريآرا ةنحو ،نيدارند. همچن
 يش سريدارد. آرا ريتأث شده هيتصفت آب يفيو ک

 يش موازينسبت به آرا يها عملکرد بهترنيممبر
 آنها دارد.
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