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 خالصه
استفاده بهینه از منابع آب و بازیافت پساب از اهمیت باالیی ران و نیز موقعیت جغرافیایی آن، ایبا توجه به رشد جمعیت و تکنولوژی در کشور 

چادرملو که از پرچالش ترین منابع آب صنعتی   دشت سپیدان واقع در منطقه هایچاهنتایج مربوط به تصفیه آب  گزارش،. در این باشدمیبرخوردار 

و  فیزیکی نظیر فیلتراسیون با استفاده از فیلترهای خودشوینده هایروش. مراحل پیش تصفیه شامل گرددمیارائه  شوندمیشور ایران محسوب 

. ردیدتعیین گنیز ...  ،متا بی سولفیت سدیم،  pH کنندهکنترل، هاضد رسوبگندزداها، نحوه تزریق مواد شیمیایی نظیر طراحی شدند و  کارتریجی

انتخاب مراحل پیش تصفیه و  منظوربهپرفیلتراسیون اسمز معکوس گردید. هایسیستمتصفیه نهایی وارد  آب خروجی از سیستم پیش تصفیه نیز برای

و بررسی میزان کارآیی  خانهتصفیهاولیه  هایطراحیو پس از  طراحی سیستم اسمز معکوس، آنالیز فیزیکوشیمیایی آب خام ورودی انجام گردید

نشان دادند که بازدهی سیستم طراحی شده برای رساندن کیفیت آب  بوط به آنالیز آب تصفیه شده خروجیمر . نتایجپروژه به مرحله اجرا رسید ،آن

 .    باشدمی شورکه نشان دهنده قابل اعتماد بودن سیستم مزبور در تصفیه آب  باشدمیبسیار باال خام به حد مطلوب 

 

                               ، چادرملوکوس ، آب شورتصفيه، فيلتراسيون، اسمز مع پيش تصفيه، طراحی، کلمات کليدي:
 

 

      مقدمه  .1

                                                                                                                                                                
را قرن استرس آبیی ییا  12اخیر، بحران کم آبی گریبانگیر بسیاری از کشورها شده است تا حدی که قرن  هایسالدر  با توجه به رشد جمعیت و صنعت 

آب  تیممینایران نیز به دلیل واقع شدن در منطقه خشک و نیمه خشک در زمره کشورهای بحرانی دنیا در زمینه   . ]2[ اندنهادهاسترس هیدرولوژیک نام 

، اسیتفاده کنیدمیمختیل  شیدتبهعملکرد صنایع را نییز  آوردمیکه مشکل کم آبی عالوه بر خطرات جدی که برای انسان به وجود  قرار دارد. از آنجا

نیو  و  .]1، 3[باشیدمیاز اهمیت زییادی برخیوردار  هاپسابو همچنین تصفیه و بازیافت  جهت مصارف خانگی، صنعتی ، کشاورزی بهینه از منابع آب

بیا توجیه بیه  کیه  فیزیکی و شیمیایی مورد نیاز جهت رساندن کیفیت آب به حد مطلوب یا مجاز به پارامترهیای متعیددی وابسیته اسیت هایروشتعداد 

تکنولیوژی  .]4-6 [پیش تصفیه و تصفیه را طراحیی نمیود هایسیستم توانمیاستانداردهای موجود و نیاز صنایع مختلف به منابع آب با کیفیت متفاوت 

آلی،معیدنی و میکروبیی  هایآلودگیقادر به حذف  باشدمی 4اسمز معکوسو  3، اولترافیلتراسیون2، نانو فیلتراسیون1امل میکرو فیلتراسیونغشایی که ش

 .باشدمی هاآن قدارآب بسته به نو  و م

                                                 
1 Microfiltration (MF) 

2 Nan filtration (NF) 

3 Ultrafiltration (UF) 
4 Reverse Osmosis (RO) 
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اخیتالف غلظیت، فشیار، دمیا، انیدازه  . ]7[دهیدمیرا نشیان  مذکور هایروشهر کدام از  و محدوده عملکرد اطالعات مربوط به خصوصیات 2جدول  

اسیتفاده از فرآینیدهای غشیایی مزاییایی نظییر کیاهش مصیرف . شیوندمیاز عوامل محرکه در فرآیندهای غشایی محسیوب  ذرات و پتانسیل الکتریکی

انیدمان جداسیازی و نییاز کیم بیه میواد انرژی، حجم کم، عدم نیاز به فضای زیاد، تنو  در شکل و اندازه، افت فشار کم و انتقال جرم زیاد، باال بیودن ر

 .  ]8 [سازدمیمتمایز  هاروشرا از سایر  هاآنصنعتی و سازگاری با محیط زیست به همراه دارد که  هایمقیاسشیمیایی افزودنی و سهولت کاربرد در 

 

 هاآالیندهغشایی مختلف در حذف  هايتکنيک هايویژگی -1جدول 

 

 و پسیابهای مختلیف ربسیارشو هایآبتصفیه و شیرین سازی  برای گزینه قابل اعتمادترینبه عنوان  با کارآیی باال در این میان، اسمز معکوس 

منیابع آب  و  نییاز اسیت میورد آنالیز فیزیکوشیمیایی و میکروبی آب خام اولییهاطالعات مربوط به برای اجرای این تکنیک  راحی و استفاده می شود.ط

سیتم کیه در ایین سی  1. غشیاهایی]9-23[با این روش تصیفیه و قابیل اسیتفاده نمیود توانمی، آبهای سطحی و آب دریا را مختلف نظیر آبهای زیرزمینی

 .]24-26 [دقیادر بیه عبیور از آن نیسیتن هاآالینیدهرا داشته و امالح و  هاآناز جنس پلی آمید یا سلولزی هستند که آب اجازه عبور از  شوندمیاستفاده 

. ایین گردد، انتخاب نمودتصفیه  با دانستن غلظت نمکهای محلول در آبی که باید با عبور از غشا توانمینو  غشا مورد نیاز در سیستم اسمز معکوس را 

 نحیوه انتخیاب غشیا مناسیب 2 شیکل قابل استفاده می باشند. در اسمز معکوس  3لب شور آبهای ومانند آب دریا  2آبهای شور زدایینمکغشاها برای 

 .  ]27[دهدمیرا بر اساس غلظت نمکها نشان  سیستم اسمز معکوس

عبیور کنید تیا از مییزان غشیا بایید از مراحیل پییش تصیفیه فیزیکیی و شییمیایی  آب خام ورودی به سیستم اسمز معکوس قبل از رسیدن بیه

فیراهم سیاختن شیرایط  واقیع  هدف سیسیتم پییش تصیفیه درآن کاسته شود. و آلودگی میکروبی  بو ،معدنی و مواد آلی، رنگ غلظت امالح ،کدورت

، کنترل مییزان ذرات معلیق  گذاررسوب هاییوناها،کنترل غلظت پیشگیری از گرفتگی غش منظوربه مناسب برای آب خوراک غشاهای اسمز معکوس

و فیلترهای خیود شیوینده بیه عنیوان نسیل جدیید فیلترهیای  استفاده از فیلترهای شنی، کربنی.باشدمیو حذف مواد آلی  هامیکروارگانیسم، نابود کردن 

 تزرییق میواد شییمیایی هایسیسیتمو  ، ازن زنییکلرزنیی هایپکیجاز  ستفادها همچنین .باشدمیبه همین منظور نیز  اسمز معکوسقبل از غشا  کارتریجی

که عالوه بر بهبیود کیفییت آب  بخشدمیورودی به غشاها را بهبود  خام  آب کیفیت ،ضد رسوب،...(سختی گیرها، ، اسید، باز، ضد کف ، احیا کننده)

شستشیو در   مخیزن ، سیسیتماحداث شیده خانهتصفیه، در کنار غشاهاایمنی  نظورمبهدر عین حال  خروجی باعث افزایش طول عمر غشا نیز خواهد شد.

برطیرف  خانهتصیفیه در محیل تا در صورت کاهش عملکرد سیستم به علت گرفتگی، بتوان مشکل را در حداقل زمیان ممکین تعبیه می شودنیز   4محل

موجیود ارائیه  هیایچاهآب صینعتی میورد نییاز از  تیممیندرملو جهیت این گزارش نحوه طراحی و اجرای سیسیتم اسیمز معکیوس در منطقیه چیانمود. 

                                                 
1 Membrane 
2 Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) 
3 Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO) 
4 Clean In Place (CIP) 

 فرآیند غشایی
عالمت 

 اختصاری

 فشار مورد نیاز

 ) کیلو پاسکال(
 و درصد حذف( آالینده )نوع محدوده سایز ذرات

میکروفیلتراسیو

 ن
MF 055-05 0-1/5 میکرومتر 

)باالی  یحذف  باکتر ،(%99.99 ی)باالحذف کدورت

99.99%) 

 میکرومتر UF 055-05 1/5- 51/5 اولترافیلتراسیون

 ی)باال یباکتر ، حذف (%99.99 ی)باال حذف کدورت

99.99%)، 

 (%05حذف کل کربن آلی )

 دالتون NF 1555-055 055-055 نانوفیلتراسیون

حذف (، %99(، حذف رنگ )%99حذف کدورت )باالی 

(، حذف سختی )باالی %90باالی ) یکل کربن آل

(، حذف ویروس %99(، حذف سولفات )باالی 95%

 (%90)باالی 

 دالتون RO 0555-1555 055-05 اسمز معکوس

(، حذف رنگ و کل کربن %99حذف شوری )باالی 

(، حذف %90-90ات )(، حذف نیتر%99آلی )باالی 

 (،%5-155) هاکشآفت

 F ،Cd ،Cr ،Pb ،As (99-05%)حذف 
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گاز دی اکسید کربن  و آلودگی فلزات  ،معدنی هایناخالصیآب چاه که در زمره منابع آب زیر زمینی دسته بندی می شود حاوی . (2)شکل گرددمی

 .   ]28[باشدمی، کدورت پایین دارد و مقدار مواد آلی و میکروارگانیسمها نیز در آن کم سنگین بوده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . انتخاب روش تصفيه و غشاي سيستم اسمز معکوس بر اساس غلظت نمک آب خام1شکل 

 

 

 بخش تحقیقاتی .2

  ارائه پیشنهاد فنی بررسی شرایط و . 2-1
 

 ،معادن سنگ آهین و تولیید کنسیانتره از آن از  برداریبهرهاستخراج و  ،اکتشاف با توجه به زمینه فعالیت شرکت معدنی صنعتی چادر ملوکه عمده آن 

بیا توجیه بیه با کیفیت قابل قبول بسیار حیائز اهمییت اسیت. صنعتی دسترسی به آب  باشدمی تولید محصوالت فوالدیو  تولید گندله، تولید سنگ آهن

 آنآب میورد نییاز  تممین ، قرار دارد بیابانی آب و هوای گرم و خشکبا مجاورت کویرهای مرکزی و لوت در  که موقعیت جغرافیایی این منطقه اینکه

مجیزا  تصیفیه سیه پیروژه بیود کیه  طییسپیدان دشت واقع در منطقه چاه  23  ،و در دسترس قابل استفاده تنها منابع آب با چالش های زیادی همراه بود.

   قرار گرفت. برداریبهرهمورد  3و سپیدان   1، سپیدان  2تحت عناوین سپیدان

با توجه به آنیالیز نمونیه . گرددمیارائه چادرملو است صنعتی چاه در منطقه  9که شامل تصفیه آب  3ارش، مراحل پروژه سپیدان در این گز 

جمیع آوری انجیام گردیید. نتیایج آنیالیز آب خیام  SWRO، طراحی اولیه  ROSAگزارش شده است و با استفاده از نرم افزار  1آب خام که در جدول 

هدایت الکتریکی، سختی، قلیائیت، کیدورت، کیل ادیر تصفیه آب مذکور باید قادر به کاهش قابل توجه مقپیش تصفیه و که سیستم  دهدمینشان شده 

کلسیم، منیزیم، کلراید، سولفات، نیتیرات، بیور، بیاریم، استرنسییم و ترکیبیات آمونییاک و پتاسیم، جامدات محلول و نیز کاهش غلظت یونهای سدیم، 

   سیلیس باشد.
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 چادرملو صنعتی منطقه -دشت سپيدان هايچاهنتایج آناليز فيزیکوشيميایی آب خام   -2جدول

  

 

 مراحل انجام پروژه .2-2
 

ن انتقال آب تصفیه شیده بیه مخیاز  - خانهتصفیهانتقال به  -انتقال به مخازن ذخیره آب خام -چاه9مراحل این پروژه شامل پمپاژ و جمع آوری آب خام از 

فیه و تصیفیه بیا رسیم دییاگرام  شیماتیک صیاحیی سیسیتم پییش تطر. باشیدمی ذخیره و در نهایت  انتقال آب تصفیه شده به مجتمع بیا سیه ایسیتگاه پمپیاژ

شیان دییاگرام شیماتیک مراحیل پییش تصیفیه و تصیفیه را ن 1شیکل انجیام شید.  11ابزار دقیق -و طراحی پایپینگ 10،  دیاگرام مراحل فرآیند 9خانهتصفیه

 .دهدمی

 

 

 

                                                 
1 Electrical Conductivity (EC) 
2 Total Dissolved Solid (TDS) 
3 Total Suspended Solid (TSS) 
4 Turbidity 
5 Nephelometry Turbidity Unit  
6 Sludge Density Index (SDI) 
7 Total Hardness 
8 Total Alkalinity 
9 Block Flow Diagram (BFD) 
10 Process Flow Diagram (PFD) 
11 Piping and Instrumentation Diagram (P&ID) 

 واحد پارامتر
مقدار 

 شده گیریاندازه
 شده گیریاندازهمقدار  واحد پارامتر

pH - 00/9 اکیآمون mg/lit 510/5 

 <mg/lit 550/5 کادمیم µs/cm 00955 1هدایت الکتریکی

 <mg/lit 51/5 سرب CaCO3mg/lit  00555 2کل جامدات محلول

 < µg/lit 15 آرسنیک CaCO3mg/lit  0 3کل جامدات معلق

 <mg/lit 50/5 آهن 5NTU 00/0 4کدورت

 <mg/lit 50/5 منگنز 0 - 6ضریب گرفتگی لجن

 <mg/lit 50/5 روی CaCO3mg/lit  0955 7کل سختی

 <mg/lit 50/5 آلومینیوم CaCO3mg/lit  055 8قلیائیت کل

 mg/lit 19 استرنسیم mg/lit 9/005 کلسیم

 <mg/lit 51/5 کبالت mg/lit 0/015 منیزیم

 <mg/lit 50/5 آنتیموان mg/lit 51/5 باریم

 mg/lit 9/0099 سدیم mg/lit 0 نیترات

 mg/lit 9 پتاسیم mg/lit 9905 کلرید

 <mg/lit 50/5 مس mg/lit 0.00 فلوراید

 <mg/lit 50/5 نیکل mg/lit 00/1 بور

 <mg/lit 50/5 کروم mg/lit 0195 سولفات

 mg/lit 498 دی اکسید کربن mg/lit 00 سیلیس
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 دیاگرام شماتيک تصفيه خانه طراحی و اجرا شده. 2کل ش

 

 با دبی سپس آب خام پمپاژ شده  .طبق دیاگرام طراحی شده، سیستم تزریق هیپوکلریت سدیم به ورودی آب خام جمع آوری شده تعبیه گردید

/hr3m   2181 یی آب خروجی از این فیلتر با تزریق غلظت بهینه از متیا بیی سیولفیت سیدیم تصفیه شیمیا . وارد شد 1خود شوینده از مخزن ذخیره به فیلتر

میکرونی شده و با اسیتفاده از پمپهیای فشیار بیاال آب  2و  5آنتی اسکاالنت و اسید انجام شد.  سپس آب وارد فیلترهای کارتریجی با قابلیت حذف ذرات 

پس از تصفیه نهایی با تزریق سود کنترل شیده  از غشاهای اسمز معکوس آب خروجی   pH  پیش تصفیه شده وارد غشاهای سیستم اسمز معکوس گردید.

 و در مخزن ذخیره جمع آوری و به مجتمع منتقل گردید. 
 

 

 تصفیهپیش مراحل های طراحی برتری. 3

 . استفاده از فیلترهای خود شوینده به جای فیلترهای شنی3-1

 
 خانهتصفیهبه سیستم  ورودی خام  دبی باالی آب  ، برایتوسط شرکت فنی مهندسی آبسان پاالیش ر در کشوربرای اولین با ، خانهتصفیهاین در طراحی 

(/hr3m 2181 ) تر، مشکل کاربری زیاد، اولیه هزینه ، شنیفیلترهای  باالی حجمفیلترهای خود شوینده به جای فیلترهای شنی استفاده شده است. ، از 

                                                 
1 Self-Cleaning Screen Filter (SCF) 
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 تعویض به نیاز و شستشوی معکوس اثر در بستر هایالیه آرایش در تغییر نیاز، مورد جانبی تجهیزات ، 1یبرگشت شویشست برای آببسیار زیاد  مصرف

 .باشد می فیلترها این از استفاده عمدة مشکالت از بستر، در شده استفاده ماده

 تا معلق ذرات زدودن برایوماتیک معرفی شده اند ات ایصفحهفیلترهای خود شوینده یا خود تمیز شونده که به عنوان نسل جدید فیلترهای  

 کم زمان شستشو، جهت آب حداقل مصرف فیلترها، سایر با مقایسه در هاآن شستشوی راحتی سیستم، کوچک حجم .شوندمیاستفاده  اندازه کمترین

 در سیستم توقف عدم ترمهم همه از و میکرون 10 سایز تا معلق ذرات حذف جهت اعتماد قابل و هاآلودگی انوا  مقابل در مقاومت شدن، تمیز

 در دارد.  وجود مختلف هایکاربری برای هادستگاه نو  این مختلف هایمدل از خوبی گستره.هاستدستگاه این ویژگی بارزترین از شستشو زمان

فوالد  و 2استیل کربن از دتوانمی درخواست با اسبمتن بدنه نسج نمود.  فیلتر را آب ساعت در مترمکعب   2000تا توانمی فیلترها این از واحد هر

 گردش توسط شستشو فرایند شده  و ساخته زنگ ضد فوالد از الیه چهار یا سه بصورت فیلترها این کارتریج.شود تممین مختلف کیفیت با 3زنگ نزن

 یخروج مسیر سمت به کارتریج سطح روی از شده رفیلت آب از بخشی انتقال با که گرددمی انجام نایلونی برس به مجهز نازلهای حرکتنیز  و

نصب  توجه به موارد مذکور و مزایای استفاده از این فیلترها که منجر به کاهش هزینهبا  . ]11،29[شود می آن شدن تمیز وگرفتگی  شدن کنده موجب

استفاده  به جای فیلترهای شنی از فیلترهای مذکور هپروژدر این  ،گرددمی  درصد 81تا  و کاربری، کاهش مصرف و اتالف آب برای شستشوی معکوس

 شده است.  

 

 مواد شیمیایی مورد نیاز تأمیناستفاده از مواد شیمیایی با فرموالسیون مناسب جهت . 3-2

  
 هایوزنهردر  رسوب تشکیل ایجاد گرفتگی و احتمال  ، حضور دارند محلول هاینمکاسمز معکوس  هایسیستمآب ورودی به از آنجا که در 

(، سولفات کلسیم 4CaCOکربنات کلسیم ) غشا خواهد شد.  هایحفرهدر سطح یا   وجود دارد که منجر به تشکیل رسوبپلی آمید غشاهای میکرونی 

(4CaSO( سولفات باریم ،)4BaSO( و سولفات استرونیوم ،)4SrSO) غشاهای منجر به تشکیل رسوب در  از جمله رسوباتی هستند که ممکن است

خواهند مشکل عث بروز نیز در صورت تشکیل شدن  با ( 2CaF( و فلوراید کلسیم )2SiOرسوبات سیلیکا )  د.  عالوه بر این موارد،نگرد اسمز معکوس

 تعویض زود هنگاممنجر به آب خروجی را کم کرده و  و دبی شده، کیفیت هاآنباعث کاهش عمر  یا بر سطح غشا   هاحفرهداخل تشکیل رسوب . شد

رکیب اسمز معکوس تبه آب ورودی سیستم  غشا، بر روی  رسوب   تشکیلاز  جلوگیری منظوربه . گرددمی برداریبهرهافزایش هزینه در نتیجه  غشاها

از  ابپسهمراه  وکرده  جلوگیریبه سطح ممبران  هاآن یدنو ازچسب پیونددمید در آب ی موجوهاآالینده بهضد رسوب . گرددمیتزریق   4ضد رسوب

 استفادهمعایب .  باشدمیو سیستم طراحی شده بسیار ضروری  کیفیت آب انتخاب ضد رسوب مناسب با توجه به . شوندمی اسمز معکوس خارج سیستم 

 ،یافزایش برق مصرف  ،طبقاتی هایپمپخروجی ، افزایش فشار بر آب   TDSباال رفتن  باعث کاهش ظرفیت تولید ، نامرغوباز آنتی اسکاالنت 

 .گرددمی  هاآنو در نهایت کاهش طول عمر و تعویض زود هنگام  غشاها  متعدد شستشوی نیاز به ،  هاعمر آنکاهش طول 

قابل ه حجم باالی آب خوراک و کیفیت آن، انتخاب ترکیب ضد رسوب مناسب با عملکرد ، با توجه بدر این گزارششده  ارائهدر سیستم 

با شرایط مذکور  ماده مناسب ، از کشور ایتالیاهمکار  شرکت  کمکبا   ،آنتی اسکاالنت مناسب تممینار بود. جهت قبول از حساسیت باالیی برخورد

بررسی عملکرد ضد رسوب مذکور  در مسیر آب ورودی به فیلترهای کارتریجی قرار گرفت.پس از بهینه سازی غلظت  تزریق آن  پمپفرموله گردید و 

 کیب را با دوز کمتر، هزینه بسیارپایین تر و کارآیی باالتر در مقایسه با ترکیبات مشابه رایج مورد استفاده قرار داد.این تر توانمینشان داد که 
 

 

 .  نتایج و بحث 4

 
انیوا  با توجه به محدوده بسیار وسییع توانیایی غشیاها در حیذف وابسته است.  هاصحیح از غشا برداریبهرهبه نحوه  عملکرد درست سیستم اسمز معکوس

درست و حفاظت از غشاها بسیار حیائز  برداریبهرهو رنگ و بو،  هانمک، ، مواد قندی هاپروتئین، هاباکتری، هاویروسی فلزی، عوامل سختی، هاآالینده

                                                 
1 Back Wash 
2 Carbon Steel 
3 Stainless Steel 
4 Antiscalant 
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کیاهش کیارآیی  منجر به هاآنو هر گونه اختالل یا نقص در عملکرد  شوندمیدر واقع غشاهای اسمز معکوس قلب سیستم تصفیه معرفی . باشدمیاهمیت 

اسیمز معکیوس بهتیرین سیسیتم بیه آب  قبیل از ورودفیزیکیی و شییمیایی کارآمد پیش تصفیه  هایروشدر همین راستا، به کارگیری  سیستم خواهد شد.

پییش  هایروشاز مهمترین ی . فیلتراسیون با استفاده از فیلترهای شنی، کربنی، خود شوینده و کارتریجباشدمیحتمالی روش برای پیشگیری از مشکالت ا

 .  در میان این فیلترها، شوندمیتعبیه  خانهتصفیهی آب در مسیر هاآالیندهکه بسته به نو  و میزان  باشدمیتصفیه 

،آنتی اسیکاالنت جهیت هااکسییدکنندهمیکروبیی و  هیایآلودگیمتا بی سولفیت سدیم جهت کلر زدایی و حفاظت از غشا در برابیر  استفاده از

 سرعتاز آنجا که  جهت حفاظت هر چه بیشتر از غشاهای اسمز معکوس انجام گردید.  آب ورودی به سیستم اسمز معکوس گذاریرسوبلوگیری از ج

آب ورودی  بیه سیسیتم   pHمحیط بستگی دارد، تزرییق اسیید نییز جهیت تنظییم   pHبه  بیولوژیکی مواد رشد و خوردگیبروز  رسوب، فرایند تشکیل

 میکرونیی 2و  5س انجام شد و مکان پمپهای تزریق این ترکیبات با غلظت مشخص تعبیه گردید. فیلترهای کارتریجی با قابلییت حیذف ذرات اسمز معکو

 سپس با استفاده از پمپهای فشار باال آب پیش تصفیه شده وارد غشاهای سیستم اسمز معکوس گردیید. .گردیدمرحله نهایی پیش تصفیه تعبیه  نیز به عنوان 

pH به مجتمع منتقل گردید. در مخزن ذخیره جمع آوری  پس از آب خروجی پس از تصفیه نهایی با تزریق سود کنترل شد و 

نشیان  3حاصیل در جیدول  آنالیز فیزیکوشیمیایی آب تصفیه شده جهت بررسی کارآیی سیستم در تصفیه نمونه آب خیام انجیام گردیید. نتیایج

کیه رانیدمان سیسیتم در  دهنیدمی. محاسیبات نشیان باشدمیساندن کیفیت آب خام اولیه به حد مطلوب جهت استفاده رکه سیستم مذکور قادر به  دهدمی

. این سیستم توانسته غلظت مواد جامید محلیول را در آب خیام اولییه باشدمی و رساندن کیفیت آن به حد مطلوب باالکاهش و حذف عوامل آالینده آب 

درصید( کلرایید،  99کامیل )بیاالی  تقریبیاًباریم شیاهد حیذف و عالوه بر حذف کامل آمونیاک همچنین  .د کاهش دهددرص 59/99و  mg/lit 67/97تا 

گیزارش شیده  3مقدار بازدهی سیستم برای موارد خارج از محدوده  مجازکیه در جیدول . ایمبودهو قلیائیت نیز  سولفات، استرنسیم، سدیم،کلسیم، منیزیم

 .  باشدمیآب خام  هایناخالصیو  هاآالیندهیانگر کارآیی باالی سیستم در حذف نیز محاسبه شده است که ب

، سطوح غشا توسط رسوبات معدنی، بیولوژیکی، ذرات کلوئیدی و مواد آلی نامحلول دچار گرفتگی خواهد زدایینمکو  طی عملیات تصفیه

، افزایش غلظت کاهش کیفیت آب تصفیه شده ،آب تصفیه شده دبی هشکا.  این شرایط با یابدمیشد و عملکرد سیستم مختل شده، بازده کاهش 

در  معموالًحل این مشکل  منظوربه. گرددمیظاهر  زیاد شدن اختالف فشار )تفاوت فشار بین آب رودی به ممبران ها و خروجی ( با  یا  جامدات محلول 

و از شوینده مناسب انتخاب شده  غشا  با توجه به نو  گرفتگی و میزان آلودگی احداث شده، مخزن شستشو در محل قرار دارد. که هایخانهتصفیهکنار 

 ایدورهبه صورت  توانمیپیشگیری از این مشکل  منظوربه توانمی. همچنین دهدمیرا شستشو  هاآنطریق این مخازن به سیستم غشاها وارد شده و 

  شستشو را انجام داد.

کالبد پیشنهاد می شود که عبارتست از 1غشااتوپسی  ،که با شستشوهای مختلف حل نشده است اهاغش گرفتگی در مراحل پیشرفته مشکل

، ،تعیین  اکسید شدگی توسط کلرکشف هر گونه آسیب فیزیکی جهت آن، بازرسی سطح مورد استفاده در فرآیندهای شیرین سازی آب  شکافی غشاء

رسوب تشکیل شده روی آن و آنالیز  ماهیت و آنالیز شناسایی منظوربه تخاب بخشی از غشاان یند شاملرآفاین  .غشا تشکیل شده رویرسوب  آنالیز

 .قابل انجام خواهد بود یند مدیریت گرفتگی غشاء با شکست مواجه شده باشدآفربوده که در صورتی که میکروبی 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Autopsy membrane 
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 طراحی شده SWROم تصفيه نتایج آناليز فيزیکوشيميایی و محاسبه راندمان عملکرد سيست  -3جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیرینتیجه. 5

 
در ایین  ه هسیتند از اهمییت بسیزایی برخیوردار اسیت.در کشورهایی  که با این بحیران مواجی خصوصاًآب و حل معضالت مربوط به آن،  کمبود توجه به

جهیت اسیتفاده بهینیه از منیابع آب  سیستم پیش تصفیه و تصفیه قابل اعتمیاد پیشنهاد و ارائهدر گزارش، نحوه عملکرد شرکت فنی مهندسی آبسان پاالیش 

که با توجیه بیه  ( بودهدشت سپیدان هایچاه)آب زمینی موجود موجود در منطقه صنعتی چادرملو بیان گردید. این عملکرد بر اساس بررسی منابع آب زیر

جمیع پمپیاژ و آب با حساسیت و دقت باالیی انجام گرفت. نتایج آنالیز فیزیکو شیمیایی موقعیت جغرافیایی گرم و خشک این منطقه با درصد باالی تبخیر 

بسیار باالتر از حد مجیاز  در آن و فلزات نیز هایون برخی غلظت، ب خام اولیهآعالوه بر شوری باالی دشت سپیدان نشان دادند که  هایچاهآوری شده از 

انجام گردید که با توجیه بیه کیفییت آب خیام لیزوم اسیتفاده از سیسیتم پییش  خانهتصفیهطراحی اولیه با استفاده از نرم افزار جهت تعیین ساختار . باشدمی

کربنیی و فیلتراسییون ) فیلترهیای شینی، بسیار ضروری بود. مراحل پیش تصفیه فیزیکی شامل ازده باال با بقوی و کارآمد  کامل، فیزیکی و شیمیایی تصفیه

طراحیی و اجیرا بیا مقیدار تزرییق بهینیه سختی گیر(  هایرزین، ضدعفونی کننده، ضد رسوب، pH کنندهکنترلگندزدا،  افزودن) شیمیاییکارتریجی( و 

                                                 
1 Electrical Conductivity (EC) 
2 Total Dissolved Solid (TDS) 
3 Turbidity 
4 Nephelometry Turbidity Unit  
5 Total Hardness 
6 Total Alkalinity 

 واحد پارامتر
شده در نمونه آب  گیریاندازه

 خروجی از سیستم تصفیه

راندمان کاهش یا حذف توسط 

 سیستم اجرا شده )%(

pH - 10/0 - 

 µs/cm 191 0/99 1هدایت الکتریکی

 CaCO3mg/lit  09/99 09/99 2کل جامدات محلول

 4NTU 1/5 99/90 3کدورت

 CaCO3 mg/lit 00/00 00/99 5کل سختی

 CaCO3mg/lit  01/0 00/99 6قلیائیت کل

 mg/lit 99/5 99/99 کلسیم

 mg/lit 00/5 99/99 منیزیم

 mg/lit 55/5 155 باریم

 mg/lit 05/5 00/90 نیترات

 mg/lit 00/00 05/99 کلرید

 mg/lit 00/5 90/90 بور

 mg/lit 09/1 90/99 سولفات

 mg/lit 00/5 90/99 سیلیس

 mg/lit 55/5 155 اکیآمون

 mg/lit 19/19 10/90 دی اکسید کربن

 mg/lit 50/5 99/99 استرنسیم

 mg/lit 95/00 00/99 سدیم

 mg/lit 10/5 09/99 پتاسیم
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خام به حد مطلوب جهت اسیتفاده در طراحی شده مذکور قادر به رساندن کیفیت آب  تصفیه گر آن بود که سیستمگردید. نتایج آنالیز آب تصفیه شده بیان

 آب  این منطقه با توجه به منابع موجود برطرف گردیده است.  تممینصنعتی چادرملو بوده است  و مشکل معدنی مجتمع 
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