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 خالصه

افزایش تقاضا برای مصرف آب از یک طرف و محدودیت منابع آب شیرین در دسترس از طرف دیگر، استفاده از آب شور را در کانون توجه قرار 

رسد. امروزه روش اسمز معکوس در صنعت های شور ضروری به نظر میزدایی از آبداده است. به همین دلیل انتخاب روش بهینه جهت نمک

های عملیاتی آن موجب توجه روزافزون واحدهای صنعتی به استفاده ای یافته است. سادگی این روش و پایین بودن هزینهتصفیه آب کاربرد گسترده

دما یکی  رسد.وس توجه به فاکتور مهمی مانند دما ضروری به نظر میهای اسمز معکدر طراحی سیستم از این تکنولوژی گردیده است.

، یک واحد صنعتی اسمز معکوس واقع در جنوب کشور با استفاده از مقالهدر این  باشد.می ROپارامترهای طراحی در سیستم  ترینمهماز 

 m3/hr 303و میزان دبی تولیدی  فارسخلیجیای طراحی شده است. خوراک ورودی، آب در C˚13و C˚31بازه دمایی در  ROSA افزارنرم

 باشد.یفیت آب تولیدی و عملکرد سیستم میکدما بر  تأثیراتدر این تحقیق بررسی  هدفاست. 

 

 ROSA اسمز معکوس، دما، کلمات کلیدی: 
 

 

  مقدمه .1

 
های پتروشیمی و ها، مجتمعصنایع مختلف از جمله پاالیشگاه باشد و درهای نوین در تصفیه و تولید آب میه از غشاء یکی از جدیدترین فناوریاستفاد

سازی آب وجود دارد که هریک دارای معایب های غشایی گوناگونی برای تصفیه و خالصگیرد. روشبرداری قرار میبعضی دیگر از صنایع مورد بهره

یکی از این  (RO)اسمز معکوس ها ارجحیت یافته است. ایر روشکننده نسبت به سو مزایای خود بوده و بر حسب شرایط اقتصادی و نیازهای مصرف

سازی آب دریا به طور وسیعی کاربرد داشته و روز به روز هاست که توانایی تولید آب با خلوص بسیار باال را دارد. این روش حتی برای شیرینروش

 ای برخوردار است.اه ویژهبه دلیل تهیه آب با کیفیت مناسب از جایگ ROیابد. روش جذابیت بیشتری می

باشد. در نتیجه ها میقسمت یک سیستم اسمز معکوس مربوط به ممبران ترینمهمدارند.  تأثیرهای اسمزمعکوس پارامترهای بسیاری بر عملکرد سیستم

بر  مؤثرن واحدها دارند. از عوامل مختلف بسزایی در راهبری مناسب ای تأثیرها عوامل مختلف بر عملکرد آن تأثیرها و شناخت بررسی رفتار این ممبران

 تأثیرتواند های موجود در آب و همچنین دمای آب ورودی اشاره کرد. دمای آب ورودی میآب ورودی، ناخالصی pHتوان به ها میعملکرد ممبران

در صنعت طراحی  قبولقابلهای پیشرفته و افزاررمنکه یکی از  ROSA افزارنرمها داشته باشد. در این مقاله به کمک بسزایی بر عملکرد این ممبران

 پردازیم.دما بر عملکرد سیستم اسمز معکوس می تأثیرتصفیه آب است به بررسی 
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 اسمز و اسمز معکوس .2

 
سبت به حل شونده پدیده اسمز تمایل حالل خالص برای وارد شدن در محلول است که توسط یک غشاء نیمه تراوا )غشایی که نسبت به حالل تراوا و ن

آب  محلولجدا شده است، به طرف  توسط یک غشاء نیمه تراوا از محلول آب نمک از حالل جدا شده باشد. بدین ترتیب آب خالص کهناتروا ست( 

نفوذ نماید  ترمحلول رقیق تواند از درون غشاء عبور کند و به)اسمز طبیعی(. از آنجایی که مواد حل شده در محلول غلیظ تر نمی یابدنمک جریان می

شیمیایی حالل در محلول غلیظ تر سیستم به سوی  تر و افزایش پتانسیلکند( لذا با حرکت حالل از محلول رقیق)زیرا غشاء آن مواد را از خود دفع می

دو محلول غلیظ و رقیق با هم برابر شود، ادامه  رود. این عمل )انتقال حالل به محلول غلیظ تر( تا زمانی که پتانسیل شیمیایی حالل در هرتعادل پیش می

-نامند. اختالف سطحی که پس از برقراری حالت تعادل در دو محلول غلیظ و رقیق مشاهده میتعادل نهایی را اصطالحًا تعادل اسمزی می یابد، اینمی

 .نامندشود را فشار اسمزی می

طلبد. این امر تنها ه وارد شود سیستم از حالت تعادل خارج و حالت تعادلی جدیدی را میحال اگر فشاری بیشتر از فشار اسمزی به محلول رقیق شد

یک روش  ROمعروف است. بنابراین  ROپذیر است. این پدیده به اسمز معکوس یا با عبور معکوس حالل از محلول غلیظ به محلول رقیق امکان

 .]3[(3)مطابق شکل ازی اعمال فشار مکانیکی استباشد که نیروی محرکه جداسها از آب میجداسازی ناخالصی

 

    
 ب. پدیده اسمز معکوس-1شکل   الف. نمای شماتیک اسمز و فشار اسمزی-1شکل   

 . اسمز و اسمز معکوس1شکل

 

 

 مراحل تصفیه به روش اسمز معکوس .3

 

 :]2[باشدفرآیند تصفیه آب به روش اسمز معکوس شامل سه مرحله زیر می

 به طور کلی غشاهای مورد استفاده در فرآیند  :پیش تصفیهROباشند و در های آب حساس می، در مقابل بعضی از ترکیبات و آلودگی

بینند. بنابراین با قرار دادن یک سیستم پیش تصفیه مناسب قبل های جدی میصورتی که از سیستم پیش تصفیه مناسب استفاده نگردد آسیب

البته سیستم تصفیه به کیفیت آب خام ورودی، جنس غشاء و نوع مدول  بیش از سه سال خواهد رسید. ، عمر غشاها حتی بهROاز واحد 

های درشت و ذرات معلق آب خام ورودی از آن حذف انتخابی بستگی دارد. به منظور رسیدن به یک فرآیند تصفیه موفق باید ناخالصی

 باشد.له پیش تصفیه، فیلتراسیون و تصفیه شیمیایی میها در مورد آب شور و آب دریا مرحشوند. متداولترین روش

 های فشار قوی برای ایجاد فشار مورد نیاز آب ورودی به پمپ، این مرحله به طور کلی شامل فیلترهای کارتریجی: واحد اسمز معکوس

-اها برای تمییز کردن رسوبسیستم شستشوی شیمیایی مرتب غشو  و غشاها های تحت فشارشامل مخزن ROهای کننده، تصفیهROمدول 

 است. های معدنی، بیولوژیکی، کلوئیدی و آلی حل نشده موجود در سیستم

 تنظیم ، ضد عفونی و کلر زنیمرحله  تواند شاملاین مرحله بستگی به کیفیت آب تصفیه شده مورد نظر دارد که می: تصفیه نهاییpH  به

 ه باشد.های با بستر همزدستونو  های شیمیاییوسیله تزریق
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 بر عملکرد غشاء اسمز معکوس مؤثرعوامل  .4

 
 :]1[ گذارد. این شرایط عبارتند ازاثر می ROشرایط عملیاتی بر روی عملکرد سیستم 

.  دارد. ROقابل توجهی در طراحی سیستم  تأثیرکیفیت آب خوراک و تمایل آن به الی گرفتگی،  کیفیت آب خوراک و منبع آب: -3

شانس کمتری در ایجاد رسوب روی  های سطحیتر مانند آبنسبت به آب منبعی با کیفیت پایین باال مانند آب چاه آب منبعی با کیفیت

 . دارد ROغشاء 

( بر روی شدت نفوذ سیستم و مقدار دفع TDSشده )، غلظت مجموع جامدات حلROدر یک سیستم  مجموع جامدات حل شده: -2

یابد )تحت فشار ثابت اعمال شده(، زیرا فشار اسمزی اک، نیرو محرکه برای آب کاهش میخور TDSبا افزایش  گذارد.می تأثیرنمک، 

گردد. با کاهش نیرومحرکه آب، مقدار عبور آب از میان غشاء و نیز شود. این امر موجب کاهش شدت نفوذ سیستم میخوراک زیاد می

بیشتر،  TDSدر آب خوراک با بنابراین  گردد.فیه شده زیاد میدر آب تص TDSشود. در نتیجه غلظت مقدار نمک، متناسب با آن کم می

 .خواهد شدکمتر )و مقدار عبور نمک زیادتر( نمک مقدار دفع 

شدت نفوذ آب با درجه حرارت به صورت خطی تغییر  گذار است. تأثیردرجه حرارت بر شدت نفوذ و مقدار دفع سیستم  درجه حرارت: -1

تر بودن جه حرارت، یک تغییر سه درصدی در شدت نفوذ آب وجود دارد. علت این اتفاق پایینتغییر در در C◦3کند. برای هر می

دهد. از سوی دیگر مقدار دفع نمک با افزایش دما، مقداری تر است که سرعت جریان آب در غشاء را افزایش میویسکوزیته آب گرم

  بود.تر، بیشتر خواهد یابد. نفوذ نمک در غشاء برای آب گرمکاهش می

. از آنجا که  فشار عملیاتی به صورت مستقیم بر روی شدت نفوذ آب و به طور غیر مستقیم بر روی مقدار دفع نمک اثر گذار است. فشار: -4

شود. با این گذارد، افزایش فشار موجب بیشتر شدن شدت نفوذ میفشار عملیاتی به طور مستقیم بر نیروی عبوردهنده آب از غشاء اثر می

 شود.رسد که با افزایش فشار، عبور نمک کم و مقدار دفع نمک زیاد میفشار است. بنابراین به نظر می تأثیرقال نمک، تحت حال انت

کند باید توسط منبع آب تعیین گردد. در مورد عبور می ROشدت جریان آب خوراک که از یک سیستم  شدت جریان آب خوراک: -3

های کلی برای انجام ها کوچکتر و هزینهالتری برای آب خوراک در نظر گرفت. در نتیجه سیستمتوان شدت جریان بامی "تمیزتر"منبع آب 

ها که ممکن است در هایی مانند کلوئیدها و باکتریهای باالتر آب خوراک، آلودگیدر نرخ شدت جریان برداری نیز کمتر خواهد شد.بهره

افتد. این امر تر اتفاق میگرفتگی در غشاء سریعشوند. در نتیجه الیشاء فرستاده میآب منبع وجود داشته باشند با سرعت بیشتری به سمت غ

 ها هستند.های باالتری از آالیندهشوند که دارای غلظتتر برای منابعی توصیه میهای پاییندهد که چرا نرخ شدت جریاننشان می

-می "تمیزتر"ظ، تابعی از منبع خوراک است. در مورد منبع آب نرخ شدت جریان توصیه شده برای آب غلی شدت جریان تغلیظ شده: -6

برداری نیز کمتر  های کلی برای انجام بهرهها کوچکتر و هزینهتوان شدت جریان باالتری برای آب غلیظ در نظر گرفت. در نتیجه سیستم

 های پایین آب غلیظ، بسیار زیاد باشد.جریان تواند در نرخ شدتگرفتگی و رسوب گرفتگی یک غشاء میالی خواهد شد. قابلیت

گذارد. با افزایش مقدار می تأثیرمقدار بازیابی سیستم اسمز معکوس بر روی کل شدت نفوذ آب و مقدار دفع نمک  مقدار بازیافت: -7

 بازیابی، شدت نفوذ آب به آرامی کاهش یافته تا مقدار بازیابی آنقدر زیاد شود که فشار اسمزی آب خوراک با فشار اعمال شده برابر گردد.

بی، مقدار عبور نمک با افزایش مقدار بازیا نفوذ متوقف خواهد شد.  رود و رونددر این حالت نیرو محرکه برای آب در غشاء از دست می

 یابد.افزایش و مقدار دفع نمک کاهش می

8- pH:  ،بر حسب نوع غشاء و سازنده آنpH  گیرد. را در بر می 33تا باالتر از  2مقادیر کمتر ازpH  تابعی از دماست. قبولقابلعملیاتی ،

های های دفع نمک در غشابر روی قابلیت pHمقدار  اشد.بنیاز می pHتری از های باالتر به محدوده کمبرداری در درجه حرارتبرای بهره

های باالتر و pHباشد. مقدار دفع در می 3/7تا حداکثر  7تقریباً  pHمقدار دفع بیشتر ذرات در  گذارد.می تأثیرکامپوزیت پلی آمیدی نیز 

 شود.تر، این کاهش بسیار تدریجی انجام میهای پایینpHشود اما در تر دچار افت میپایین

 شدت نفوذ بیشتری دارد "تمیزتر"شدت نفوذ آب برای یک کاربرد مشخص باید مبتنی بر منبع آب خوراک باشد. منبع آب  :شدت نفوذ -9

 خود یعنی سطح غشاء کمتری برای رسیدن به جداسازی مورد نظر الزم است. به نوبهکه این امر 
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 دما بر عملکرد غشاء اسمز معکوس تأثیر .5
 

ند اسمز معکوس تابع چندین پارامتر است. از جمله: مشخصات خوراک، مشخصات غشاء، انتقال جرم، فشار اعمال شده، چیدمان و آرایش عملکرد فرآی

  سیستم و شرایط عملیاتی.

یند، محققین های اصلی طراحان فرآیکی از دغدغه ROدما بر عملکرد سیستم  تأثیردمای آب خوراک هستند. بنابراین  تأثیرچهار مورد اول تحت 

یابد. افزایش شونده و فشار اسمزی محلول افزایش میاما میزان نفوذ حل غشاء و اپراتورهای واحدهاست. با افزایش دما، ویسکوزیته محلول کاهش یافته

که این مسئله منجر به  دننکتر به داخل غشاء نفوذ میشونده راحتلحو بنابراین حالل و  افزایش یابد ROهای غشاء شود اندازه حفرهدما سبب می

 ]3و4[شود. میکاهش فشار اعمال شده و میزان نمک برگشتی 

یکی از عواملی که به شدت بر عملکرد اسمز معکوس تاثیرگذار است، پالریزاسیون غلظتی است. عبور مواد از میان غشاء باعث ایجاد یک 

های نگه داشته شده در سمت غشاء زیاد شده و ن صورت که تراکم مولکولگردد. بدیان غلظت در سمت خوراک و در نزدیکی سطح غشاء مییگراد

های نگه داشته شده روی سطح شود. به دنبال پالریزاسیون غلظتی، مولکولاین باعث کاهش میزان تراوش از غشاء و در نتیجه کاهش کارایی غشاء می

دهد که این پدیده یزان تراوش سیال از غشاء کاهش چشمگیری از خود نشان میشود و بدین ترتیب با مرور زمان مغشاء رسوب کرده و یا جذب آن می

 منجر به گرفتگی غشاء خواهد شد.

پالریزاسیون غلظتی تابعی از میزان نمک برگشتی، شار نفوذی و انتقال جرم است. با افزایش دمای آب خوراک، میزان نمک برگشتی کاهش و 

زیرا پالریزاسیون  بنابراین پالریزاسیون غلظتی باید با افزایش دمای آب، کاهش یابد. این مسئله بسیار حساس است یابد.شونده افزایش میمیزان نفوذ حل

 ]6[گذارد.می تأثیرشونده، فشار اسمزی و گرفتگی سطحی غلظتی همچنین بر میزان عبور حل

 

 

 شرح فرآیند .6
 

ک پمپ فشار قوی برای خوراک یاند. از های فشاری منظم قرار گرفتهد که در تانکباشمی ROهای غشایی ای از المانشامل دسته ROیک سیستم 

 شود و شرایط عملیاتی نسبت به زمان ثابت است.معموالً برای عملکرد پیوسته طراحی می ROشود. یک سیستم  های فشار استفاده میرسانی به تانک

 .شودمی ROوارد واحد پیش تصفیه شده و پس از تصفیه اولیه وارد واحد  3شماره و با مشخصات موجود در جدول  m3/hr 103آب دریا با دبی 

 

 . مشخصات آب ورودی1جدول 

 مشخصات  مقدار

 (m3/hrدبی آب ورودی ) 103

 (˚Cدما ) 13-31

2/8 pH 

43626 TDS (mg/lit) 

 

شود که زمانی استفاده می ایدو مرحله RO. یک سیستم استای تعبیه شده دو مرحله ROبه منظور دستیابی به آبی با کیفیت باالتر، سیستم 

دهد. جریان تغلیظ شده مرحله دوم به جریان خوراک طرح شماتیکی از این سیستم را نشان می 2جریان تولیدی با کیفیت باال مورد نیاز باشد. شکل 

 بندی، جریان عبوری از مرحله اول، خوراک ک است. در این ترکیبشود. زیرا کیفیت آن معموالً بهتر از جریان آب خورامرحله اول بازگردانده می

مرحله دوم  ROو  %40مرحله اول  ROباشد. میزان بازیافت می m3/hr 303و  m3/hr 322مرحله اول و دوم به ترتیب  دبی تولیدی مرحله دوم است.

 بررسی خواهیم کرد. ROSAافزار استفاده از نرم دما را بر عملکرد این سیستم با تأثیراتدر نظر گرفته شده است. اکنون  86%
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 ایدومرحله RO. سیستم 2شکل 

 

این  هستند. ROSA افزارنرمهای ورودی ،و اطالعات مربوط به طراحی فارسخلیجپردازیم. آنالیز آب دریای با این تفاسیر به طراحی واحد می

 اند.نشان داده شده 1اطالعات در شکل شماره 

 
 ROSA افزارنرمهای رودی. و3شکل 

 

 اند.آورده شده 1و 2ول شماره ادر جد برای هر مرحله از فرآیند به طور جداگانه شاهد تغییرات زیر هستیم. این تغییرات C˚13به  C˚31با افزایش دما از 

 

 تغییرات ایجاد شده در عملکرد سیستم اسمزمعکوس مرحله اول در اثر افزایش دما. 2جدول 

TDS (mg/lit)  فشار(barg)  شار جریان عبوری(lmh) ( دماC˚) 

03/93 38/71 44/32 31 

42/302 29/72 39/31 33 

33/316 77/69 29/33 20 

16/380 02/68 71/37 23 

73/213 27/67 33/20 10 

39/103 83/66 82/21 13 
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 فزایش دماتغییرات ایجاد شده در عملکرد سیستم اسمزمعکوس مرحله دوم در اثر ا. 3جدول 

TDS (mg/lit)  فشار(barg)  شار جریان عبوری(lmh) ( دماC˚) 

31/0 08/22 67/13 31 

39/0 34/20 84/17 33 

77/0 10/36 86/41 20 

03/3 19/31 83/30 23 

11/3 31/33 93/38 10 

74/3 18/9 14/68 13 
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 .کندتری پیدا مینعت تصفیه آب بوده و استفاده از این تکنولوژی روز به روز کاربرد گستردههای نوین و مورد قبول در صاسمز معکوس یکی از روش

های اسمز معکوس توجه به فاکتورهای مهمی موفقیت این تکنولوژی بیشتر به دلیل سادگی در عملیات و کارکرد اقتصادی آن است. در طراحی سیستم

بر عملکرد سیستم اسمز معکوس  مؤثرها و همچنین در نظر گرفتن عوامل آرایش و چیدمان مناسب ممبرانمانند تعبیه سیستم پیش تصفیه مناسب، انتخاب 

 باشد.می ROامترهای طراحی در سیستم رپا ترینمهمرسد. دما یکی از و... ضروری به نظر می TDSمانند دما، فشار، 

شاهد تغییرات زیر گذارد. با افزایش دما، بر جا می ROمتفاوتی بر سیستم تصفیه آب  تأثیراتافزار، افزایش دما یج بدست آمده از نرمابا توجه به نت

 :هستیم

 افتد.های غشاء اسمز معکوس در اثر افزایش دما اتفاق مییابد. این مسئله به سبب بزرگ شدن حفرهشار جریان عبوری افزایش می 

 های غشاء به کار میجهت غلبه بر فشار اسمزی و هدایت آب از حفره یابد. فشار اعمالی در سیستم اسمز معکوسفشار ورودی کاهش می-

ها افزایش یافته، بنابراین فشار کمتری برای عبور جریان به داخل غشاء مورد نیاز است. این که با افزایش دما، اندازه حفرهرود. از آنجایی 

گذاری طرح های سرمایهمتر شود که این خود باعث کاهش هزینههای فشار قوی، کوچکتر و انرژی مورد نیاز کشود تا پمپمسئله سبب می

 گردد.می

 TDS ها از سطح ممبران کمک های موجود در آب شده و به عبور آنیابد. افزایش دما باعث افزایش حاللیت یونآب تولیدی افزایش می

 کند.که در نهایت کیفیت آب تولیدی کاهش پیدا می رودکند. در اثر این افزایش، غلظت جامدات محلول در آب تولید شده باال میمی

نماید. اگرچه افزایش دما لذا دمای آب خوراک همواره به عنوان فاکتوری با کارکرد متناقض در حفظ کیفیت و کمیت آب تولیدی عمل می

دهد که این مسئله آب تولیدی را نیز کاهش می گردد، اما باید توجه داشت که کیفیتها میموجب افزایش شار و کاهش فشار و در نتیجه کاهش هزینه

باشد؛ چرا که ها در برابر افزایش دما میپذیری ممبرانآید. نکته مهم دیگر در تحمله منفی برای سیستم اسمز معکوس به حساب میکتبه عنوان یک ن

ها تا یک محدوده دمایی مشخص را تحمل وجه داشت که ممبرانباید تپذیرد. ها آسانتر انجام میهرچه این میزان تحمل باالتر باشد، شستشوی ممبران

ها و همچنین کیفیت آب تولیدی مورد نیاز شود. بنابراین طراح باید مقدار هزینهها میکنند و اگر دما بیش از حد افزایش یابد باعث تخریب ممبرانمی

 مشتری را در نظر گرفته و بهترین طراحی ممکن را انجام دهد.
 

 

 جعمرا .8

 
 

1. Marcel Mulder, (1996). Membrane Separation Process, ISBN 978-0-7923-0979-6, The Netherlands. 

2. Weber, WalterJ., Jr., (1972). Phsico Chemical Process for Water, ISBN 978-0-471-92435-0. 

 

 



 

 نگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایرانک

 دانشگاه تهران، تهران

 9315 ماهبهمن 62و  62

 

 

3. Jane Kucera., (2010). Reverse Osmosis Design, Processes, and Applications for Engineers, ISBN 

978-0-470-618431. 

4. K.Kosutic, L, Kunst-Kastelan and B. Kunst., (2008). Porosity of Some Commercial Reverse 

Osmosis and Nanofiltration Polyamide Thin-Film Composite Membranes, 2008, 101-108. 

5. J.C.Crittenden, R.R. Trussell, D.W. Hand, K.J. Howe and G Tchobanoglous., (2005). Reverse 

Osmosis in Water Treatment Principles and Design, 2005,1456-1468.  

6. M.Mulder., (1991), Basic Pronciples of Membrane Technology, 2nd ed, Kluwer Academic, 

Dordrecht, NL, 1991, PP, 416-426. 

 

 


