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 خالصه

به شدت بازده و  ،گرفتگی غشا و مصرف باالی انرژی است. این موارد هاآنروبرو بوده است که مهمترین  سازی آب دریا همواره با موانعیشیرین

و اولترافیلتراسیون، ( RO)دو فرایند اسمز معکوس بین ماهایی با داشتن ویژگی( NF)دهد. نانوفیلتراسیون قرار می تحت تأثیرعملکرد فرایند را 

-تصفیه فرایندهای شیرینزمینی، سطحی و فاضالب( و یا پیشزیرکه به صورت تصفیه تمام انواع آب ) داردیه در واحدهای تصفزیادی  کاربردهای

های از نمک توجهیقابلتوانایی حذف کدورت، سختی، فلوئوراید و نیترات و همچنین بخش  NF. غشاهای دگیرمیمورد استفاده قرار سازی 

کند و از نظر مصرف انرژی نیز مقرون به صرفه سازی در فشارهای عملیاتی بسیار کمتر عمل مید شیرین، فراینNFمحلول را دارند. با استفاده از 

با  یبرای فرایندهای ROجایگزین واحد تصفیه/سازی به عنوان پیشرا در شیرین هاآنموجود و کاربرد  NFشود. این مقاله، عملکرد غشاهای می

 .ددهمی مورد بررسی قرارمصرف انرژی پایین 

 

 وربهرهفرایند نانوفیلتراسیون، اسمز معکوس، شیرین سازي، کلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه .1
 

 6/1[. 1محیطی، به موضوعی بسیار جدی تبدیل شده است ]مسائل زیستهمچنین به دلیل جمعیت روبه افزایش جهان و سالم کمیابی )کمبود( منابع آب 

[. 0د یافت ]نبه دوسوم جمعیت دنیا افزایش خواه 0202تا سال اند، صد آب مواجه بوده در ا کمبود صدمیلیارد نفر جمعیتی که قبالً در مناطقی ب

د. در نشوکمبود آب شناخته می معضلسازی، مخصوصاً فرایندهای غشایی به طور گسترده به عنوان یکی از بهترین کاندیداهای حل تکنولوژی شیرین

سازی جدید تکنولوژی پیشگام در تأسیسات شیرینیک سال پیش توسعه یافته است،  02( که از بیش از ROاین میان، تکنولوژی غشایی اسمز معکوس )

[. با این حال، هنوز مسائلی 3-2روبه افزایش است ] ROرفع مشکل کمبود آب در مناطق خشک به وسیله تکنولوژی  به طوری که شود.محسوب می

مورد توجه قرار گیرد. مهمترین این مسائل عبارت است از گرفتگی غشا و   ROسازی صنعتی بخصوص وجود دارد که باید در اجرای واحدهای شیرین

هزینه تولید آب  %00مصرف زیاد انرژی به واسطه فشار باالی عملیاتی که تقریباً  شود، و[. گرفتگی غشا باعث کاهش تولید محصول می2مصرف انرژی ]

فرایندهای این معایب، وجود [. به دلیل 6کند ]مواجه می اقبال کمتریسازی غشایی را با یندهای شیرینفرا بکارگیریدهد، را به خود اختصاص می

 NF[.  در این میان، غشای 7های مدیریتی اهمیت یافته است ]ترین گزینههای مختلف غشایی به عنوان  امیدوارکنندهیکپارچه غشایی شامل تکنولوژی

[. این فرایند، یک تکنولوژی مؤثر با نیرومحرکه 8سازی بکار گرفته شود ]در فرایندهای شیرین ،شدهفع مشکالت مطرحپتانسیل باالیی دارد تا برای ر

حذف کنند و ظرفیت دفع  02-%82قادرند تا سدیم کلرید را به میزان  NFغشاهای [. 9است ] ROهایی مابین اولترافیلتراسیون و فشاری و با ویژگی

2-و  Ca ،2+Mg+2نند ما یتیچند ظرف هاییون
4SO  باالست. در حال حاضر،  هاآننیز درNF های تصفیه به عنوان جایگزینی کاربردی برای تکنولوژی

تر کند، فالکس تولیدی باالیی دارد و از نظر مصرف انرژی، پربازده، در فشار کمتری عمل میROست؛ زیرا نسبت به سیستم ظهور یافته اآب متداول 

توان می NFبا غشاهای  ROیگزینی ااست و با ج RO دو برابر NFدر مواردی نشان داده شده است که جریان آب تولیدی حاصل از حتی [. 12است ]

در  NFشده در مورد کاربرد شود و مطالعات انجامموجود مقایسه می NFدر این مقاله، عملکرد غشاهای  [.11کاهش داد ] %02مصرف انرژی را تقریباً 

در فرایند تصفیه آب و  ROسازی آب دریا، جایگزین تصفیه فرایند شیرینبه عنوان پیش NFشود. به طور کلی، از سازی توضیح داده مینفرایند شیری

 .گیردشود که مورد آخر در این مقاله مورد بحث قرار نمیعملکرد استفاده میکلی همچنین همراه با سایر فرایندها برای بهبود 
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 تجاری موجود NFعملکرد غشاهای  .2
 

ای در موضوعات مختلف های آلی کوچک، این تکنولوژی جایگاه ویژههای غیرآلی و مولکولجداسازی نمک در NFفرد ایی منحصربهبه واسطه توان

شرایط مختلف  تحت هاآنمطالعات زیادی برای ارزیابی عملکرد [. 10و13سازی پیدا کرده است ]بخصوص در تصفیه آب و پساب و فرایندهای شیرین

شود، نسبت دفع یونی طور که مشاهده میشده است. همان فهرست 1تجاری در جدول  NFی هابرخی از اطالعات موجود برای غشا .است گرفتهانجام 

وسط هیالل و ت N30Fو  NF90 ،NF270سازی سه نوع غشای نانوفیلتراسیون کند. عملکرد شیرینتجاری به شدت تغییر می هاینامدر بین  NFغشاهای 

لیناس و دارد.  1کِدِم-، سازگاری خوبی با مدل اسپیگلرNF270و  NF90که فالکس و نرخ دفع نمک  دریافتند هاآن[ بررسی شد و 10همکارانش ]

دوظرفیتی  هاییون( را در مورد دفع NF99HFو  NF270 ،NF200 ،NF90 ،K-SR2 ،ESNA1-LF2[، توانایی شش غشای تجاری )12همکاران ]

. سونگ و بودندتر مناسب ROسازی به روش تصفیه در شیرینبرای پیش NF99HFو  NF270 ،K-SR2غشاهای  ،هاآنبراساس یافته رسی کردند. بر

[، با 17و18که بر اساس پیشنهاد پونتی و همکاران ]گزینه مناسبی برای دفع سختی آب دریاست؛ درحالی ESNA3که غشای  متوجه شدند[ 16همکاران ]

های تحت غلظت باالی نمک و شرایط فشاری زیاد را کنترل )مدیریت( نمود. نتایج مطالعه لیناس و همکاران متوان سیستمی NF200اده از غشای استف

کارهای مذکور، همچنین مطالعات گذار در آب دریا مناسب هستند. رسوب هاییونبرای حذف  NF99HFو  NF270 ،K-SR2 ،[ نیز نشان داد19]

[ حاکی از آن است که 00-02] NFگرفتگی آلی روی سطح غشاهای سختی، گرفتگی غشا و جرم هاییونپوالریزاسیون غلظتی روی شده امجامع انج

 ( آب دریاست.TDSدوظرفیتی و کاهش کل جامدات محلول ) هاییونیک فرایند کارآمد برای حذف اکثر  NFتکنولوژی 
 

 [ همراه با بروزرسانی.22تجاري از مرجع ] NFاطالعات مربوط به عملکرد غشاهاي  -1جدول 

 کمپانی فروشنده عنوان تجاری
مواد سازنده 

 غشا
 خوراک

 )%( نسبت دفع
 مرجع

NaCl −Cl +Na 2−
4SO 2+Mg 2+Ca TDS 

NF90 Dow Filmtec PA آب دریا 

- 1/60 7/28 7/96 8/96 3/90 2/62 [19] 

- 2/82 0/77 0/99 - 8/97 2/83 [16] 

- 7/81 9/82 7/98 3/96 2/92 2/83 [02] 

- 3/26 2/22 0/99 9/96 2/92 7/21 [06] 

NF270 Dow Filmtec PA آب دریا 

- 9/13 0/07 2/97 1/80 2/69 0/08 [19] 

- 0/02 8/32 9/98 - 0/62 8/00 [16] 

- 9/01 0/12 8/98 8/98 2/90 2/19 [06] 

NF200 Dow Filmtec PA [19] 2/37 2/72 0/88 1/99 2/37 9/00 - یاآب در 

NF2540 Dow Filmtec - NaCl 20 - - - - - - [18] 

N30F 
MICRODYN-

NADIR 
- NaCl 2/3 - - - - - - [10] 

K-SR2 Koch - [19] 0/18 2/29 6/72 2/97 1/7 2/11 - آب دریا 

MPS34 Koch - NaCl 02 - - - - - - [18] 

ESNA1-LF2 Hydranautics PA [19] 2/16 8/17 3/00 2/66 1/10 7/11 - آب دریا 

ESNA1 Hydranautics PES [16] 6/89 0/93 - 0/99 9/82 7/89 - آب دریا 

ESNA3 Hydranautics PA [16] 7/00 7/02 - 1/99 7/11 0/02 - آب دریا 

NF99HF Alfa Laval - [19] 3/09 3/67 2/82 3/97 0/10 0/00 - آب دریا 

MPS44 Weizmann - NaCl 20 - - - - - - [18] 

DL GE Osmonics PA [16] 6/02 8/69 - 3/92 9/10 8/18 - آب دریا 

DK GE Osmonics PA [16] 8/32 0/62 - 6/93 3/07 2/08 - آب دریا 

MPT 03 Gamma Filtration PA [08] 3/07 - - - - - - آب دریا 

 

 

                                                                 
1 - Spigler–Kedem model 
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3. NF  به عنوان جایگزینRO سازیدر فرایند شیرین 
 

، NFشور بررسی کنند. دلیل انتخاب سازی آب دریا و آب لبشیرینفرایند در  NFرا با  RO جایگزین نمودناخیراً مطالعاتی انجام شده است تا امکان 

در مقیاس پایلوت  NFات ها در این زمینه، حاصل آزمایشترین یافتهاست. یکی از جالب ROفشار عملیاتی کمتر و نرخ تولید بیشتر آن در مقایسه با واحد 

از را با هدف اولیه کاهش مصرف انرژی بدون  NF-NFفرایند  نوعی هاآن[. 32است ] Long Beachسازی آب دریا در دپارتمان آب برای شیرین

 NFکه سیستم  مودن[. آزمایشات مقیاس پایلوت مشخص 8پیشنهاد دادند ] ROبرای جایگزینی واحد دادن نرخ بازیابی آب آشامیدنی تولیدی،  دست

 0212تا  0226از سال  gpd 322،222سازی آب دریا با ظرفیت تجهیزات شیرینها و دستگاه[. نهایتاً، 31ست ]به تولید آب آشامیدنی از آب دریاقادر 

ای، به دومرحله NFد فرایند عملکرارزیابی را شیرین کند. بر اساس  ppm 32،222تا  32،222تقریباً  TDS[ تا آب دریا با 30ساخته و عملیاتی شد ]

 NFقابل اطمینان است. به عالوه، تولید آب در این فرایند ) ،خوبی مشخص شد که این فرایند برای تولید آبی مطابق با استانداردهای آب آشامیدنی

 سازی آب دریاست.ندهای شیرینبرای بکارگیری در فرای NFبا هزینه کمتری همراه بود که مؤید توانایی  RO-NFای( نسبت به سیستم دومرحله

[ 02و33آمیدی سخت، وونگ ]متقارن همراه با الیه جداکننده پلی NFتک و دوظرفیتی در غشاهای  هاییونبراساس نسبت دفع باال برای 

انرژی در مربوط به های نهرا از آب دریا حذف نمود و در عین حال هزی هایونکه با بازده خوبی  ندرا طراحی کرد NFای سازی دومرحلهسیستم شیرین

 3mکامالً عملیاتی با ظرفیت تولید آب روزانه  NF-NFفرایند ایاالت متحده،  Long Beachای بود. در یک مرحله ROکمتر از واحد  %32تا  %02آن 

سازی کردند. برای شبیه ROSAافزار رمرا با استفاده از ن NF90-NF90سازی [، عملکرد فرایند شیرین32[. التایی و همکاران ]30دایر شده است ] 1132

 TDSبود؛ در حالی که  %67و  %29و ریکاوری  bar 19و  bar 37، فشار اولین و دومین مرحله به ترتیب برابر با mg/L 32،222خوراک با شوری 

[، در سیستم 36لیو و همکاران ]شده توسط برطبق مطالعه انجاممشخص شد.  3kWh/m 32/3و  mg/L 020خروجی و مصرف انرژی سیستم به ترتیب 

NF90-NF90 فشار عملیات، بیشترین تأثیر را بر روی فالکس و ،TDS  آب خروجی دارد. عالوه بر آن، نشان داده شده است که میزان دفع غشایNF 

ای برای ،  آرایش دومرحله%82ی بیش از بی و همکاران پیشنهاد دادند که برای دست یافتن به ریکاور[. 37] گیردقرار میبه شدت تحت تأثیر فشار  ،نیز

 ای استفاده نمود.سه مرحله ROکافی است؛ در حالی که برای رسیدن به همین مقدار ریکاوری باید از آرایش  NFسیستم 

[. 38انجام گرفت ] ROSAفزار ای آنالیز انرژی و اکسرژی با استفاده از نرمای، در مطالعهدومرحله NFبه منظور شناخت بهتر کارآمدی فرایند 

ریکاوری انرژی متصل شد.  وسایلای به دومرحله NFسازی، برای کاهش مصرف انرژی و بهبود بازدهی اکسرژی و نسبت ریکاوری، فرایند در این شبیه

 افزایش داشت. 78/00تا % نیزکاهش یافت و نسبت ریکاوری سیستم  3kWh/m 29/0بر طبق گزارش این کار، مصرف انرژی تا 

را با  ROسازی، غشای شور معموالً بهتر از آب دریاست، در بعضی موارد سعی شده است تا در واحد شیرینتوجه به اینکه کیفیت آب لببا 

تصفیه به عنوان پیش MFشور با استفاده از واحد مقیاس پایلوت متشکل از غشای سازی آب لبشیرین)منفرد( جایگزین کنند. در اردن،  NFغشای 

 یمؤثر سازی به نحونظر گرفتن حذف مواد آلی و غیرآلی از آب خوراک، فرایند شیرین در ، باهاآن[. بر اساس مشاهدات 39بررسی شد ] NFواحد 

ارزیابی گردید  NFو  RO، (ED) شور، به کمک فرایندهای الکترودیالیزدیگر، امکان تولید آب آشامیدنی از آب زیرزمینی لب ایعمل کرد. در مطالعه

انجام گرفت؛ درحالی که برای  bar 02(، تحت فشار MPT 03)با نام  Gamma Filtrationای کمپانی با استفاده از غشای لوله NF[. آزمایشات 08]

RO  از پایلوت مجهز به غشای مارپیچی کمپانیFilmtec  با نام(Nanomax 95 و در فشار )bar 12 شد. نتایج نشان داد که  استفادهNF  باعث کاهش

2-و  Ca ،2+Mg+2لظت غ
4SO کاهش شود. با این حال، )عامالن اصلی باالبودن سختی سولفاتی( میTDS  به  0622در این روش ازmg/L 1892 که  بود

[(. 02است ] mg/L 222برابر با  WHOبرای آب آشامیدنی بر طبق استاندارد  TDS)بیشترین مقدار  داشتاز میزان قابل قبول برای آب آشامیدنی فاصله 

 بود. WHOمطابق با استانداردهای مجاز  EDو  RO، کیفیت آب حاصل از NFدر مقایسه با فرایند 

ای، تکنولوژی دومرحله NFسازی گرفتن کیفیت آب و مصرف انرژی، فرایند شیرین نظر گونه استنباط کرد که با درتوان اینبه طور کلی می

 ید.آسازی آب دریا به شمار مینویدبخشی برای شیرین
 

 

4. NF به کمک سازی تصفیه در واحدهای شیرینبه عنوان پیشRO 

 

سازی آب دریا به کمک واحدهای شیرین درها به طور گسترده ، این روشتولید آب با کیفیت متغیردر  سنتیتصفیه علیرغم پتانسیل فرایندهای پیش

RO (SWRO ) بکارگیری غشاها به عنوان  به سمتهای اخیر غشایی، تالش هایپیشرفت تکنولوژیبا این حال، با ظهور و . اندقرار گرفتهاستفاده مورد

فیه تصتأسیسات روبه افزایش و آزمایشات مقیاس پایلوت برای بررسی فرایندهای پیشفعالیت جهت یافته است. نتایج  SWROتصفیه واحدهای پیش
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[. هزینه انرژی 01دهد ]نشان می ROو غشایی را قبل از واحد  سنتیتصفیه یندهای پیشای از فرا، مقایسه1است. شکل  غشایی، امیدوارکننده و نویدبخش

پیش  RO[. زمانی که شوری زیاد باشد، باید فشار بیشتری اعمال گردد تا فرایند 00به شدت وابسته به شوری آب خوراک است ] ،سازیواحدهای شیرین

بر فرایندهایی تمرکز دارد که بتواند مشکالت گرفتگی غشا و همچنین مصرف انرژی )و  SWROتصفیه واحدهای رود. بنابراین، مطالعه قسمت پیش

 [.31هزینه( واحد را کاهش دهد ]

 

 
  RO [11.]و غشایی قبل از واحد  سنتیتصفیه مقایسه بین پیش – 1شکل 

 

-( برمیSWCCتوسط شرکت تبدیل آب شور ) 1992به سال  ،سازی آب دریاتصفیه در شیرینبه عنوان پیش NFمطالعات مربوط به بررسی 

 -NFغشای  -ای، فیلتراسیون شنی ریز دومرحلهNF- SWROغشای  -ایدومرحله ریز یشن یکپارچه متشکل از فیلتراسیون ، پایلوتِهاآنگردد. در کار 

MSF غشای  -ایای( و فیلتراسیون شنی ریز دومرحله)تقطیر ناگهانی چندمرحلهNF- rejectSWRO-MSF [ باتوجه به نتایج بدست آمده، 03بود .]NF 

Ca ،2+Mg ،-2+2 هاییونمیزان 
4SO  و-

3HCO % به بود.  3/93کاهش داد و کاهش سختی کل معادل % 6/76و % 8/97، %2/90، %6/89را به ترتیب

در مطالعه دیگر شد.  7/27تا %کل  TDSو  3/02تا % K+و  Cl ،+Na- هاییونتصفیه باعث کاهش مقدار هریک از به عنوان پیش NFبکارگیری عالوه، 

شود می MSFو  ROهزینه در واحدهای  %32( و کاهش 62بیشتر )تقریباً %آب منجر به تولید  NFتصفیه به کمک نیز نشان داده شده است که پیش

در هزینه  %07کرد به کاهش کار می bar 00ن که در فشار پایی NF-ROهزینه پیشنهادی خود به صورت سازی کم[ در فرایند شیرین02اوهلینگر ] [.00]

ای( متوجه شدند که دومرحله NFای دست یافت. در این شرایط نیز )مشابه حالت تصفیه آب به کمک یک مرحله SWROخالص تولید آب نسبت به 

های تعداد و ترکیب المان و ، کیفیت آب خوراک، دمای آب خوراکبه شدت به فشار عملیاتی، نرخ ریکاوری NF واحد کیفیت آب خروجی از

ساعت مطالعه کردند و به این نتیجه رسیدند  222را به مدت  NF-ROو  NF 8[، پایلوتی از آرایش 07و08حسن و همکاران ][. 06غشایی وابسته است ]

2-. میزان دفع برای یابدمیبا افزایش فشار عملیاتی، افزایش  NFکه فالکس آب تولیدی و ریکاوری 
4SO  2از بیشتر+Ca  2و+Mg که دفع یدر حال؛ بود 

[ دریافتند در صورت استفاده 09، اریکسونا و همکاران ]Umm Lujjسازی در واحد شیرینهای کمتر اتفاق افتاد. در فالکس Mg+2و  Ca+2 بیشترِ مقادیر

 ppmتا  01،622و  ppm 08،022تا  ppm 002 ،02،222تا  7222و کلرید به ترتیب از  TDS، سختی کل، ROتصفیه واحد به عنوان پیش NFاز 

کاهش  3kWh/m 828/2به  3kWh/m 296/9افزایش دارد؛ در این شرایط مصرف برق از  26تا % 08یابد و ریکاوری آب از %کاهش می 16،022

مواد لظت ش دوباره و غ( را به وسیله گردNFR) NF[ تأثیر ریکاوری روبه افزایش خروجی 07در مطالعه دیگر، سونگ و همکاران ][. 22داشت ]

 ESNA3نشان داد که در صورت افزودن اسید و آنتی اسکاالنت، غشای  هاآن. آزمایشات مقیاس پایلوت ندبررسی کرد NFروی سطح غشای  شیمیایی

میزان دفع برای سد. رمی 62% تقریبی NFRبرای آنتی اسکاالنت، به  mg/L 02و غلظت  2/2خوراک به میزان  bar 0/19 ،pHدر فشار بهینه عملیاتی 
2+Ca ،2+Mg ،-2

3CO ،-2
4SO ،TDS % بود.  3/36و % 8/13، %2/96، %7/18، %9/36، %8/30و سختی کل به ترتیب برابر با 

ها، عملکرد [. بر اساس یافته06اند ]سازی آب دریا به صورت کمی و کیفی نیز مقایسه شدهبرای شیرین NF-ROهای یکپارچه عملکرد سیستم
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بهترین سیستم یکپارچه برای این  NF90(30 bar)+SW30(40 bar)بود و ترکیب  SW30-ROبیشتر از عملکرد غشای  ،های یکپارچهتمدفع سیس

پیشنهاد دادند تا باعث افزایش ریکاوری کلی آب  RO-NFای برای سازی یکپارچه[، فرایند شیرین21و20منظور تشخیص داده شد. چن و همکاران ]

با استفاده شد. برگردانده می ROنمک زدایی و آب خروجی به واحد  NFتوسط فرایند ، ROشده حاصل از فرایند شود. در فرایند پیشنهادی، آب تغلیظ

 ROکمتر از فرایند  26/02بود که % m$ 27/2/3نه تولید آب ، هزی71، در ریکاوری %NFاینچ  0های غشایی و المان SW30اینچ  0های غشایی از المان

گذاری و های سرمایهجویی بیشتری در هزینهباعث صرفه RO-NFای، فرایند دومرحله RO[. در مقایسه با فرایند 23] آمدبه حساب میای تک مرحله

 [ .20و22شود ]انرژی الکتریکی می

چوی  توسط SWROسازی غیرآلی در واحدهای شیرینترکیبات ای و گرفتگی ذرهلف روی جرمهای مختتصفیهمطالعات در مورد تأثیر پیش

ه ب NFدر حالت استفاده از به دلیل حذف ذرات کلوئیدی و غیرآلی،  ROدهد بیشترین فالکس تولیدی [ انجام شده است. نتایج نشان می26] و همکاران

سازی آب تصفیه شیریندر پیش NFتا عملکرد  قرار گرفتمطالعه مورد  UF-NFشایی یکپارچه تصفیه حاصل شد. عالوه بر آن، ساختار غعنوان پیش

( از کیفیت مناسبی برخوردار بود. اما با این حال به تدریج، TOCکل ترکیبات آلی ) 3/96[. خروجی این سیستم با حذف %00]گردد دریا بررسی 

. بنابراین، مطالعات بیشتری برای بهبود این سیستم انجام گرفت تا تمایل غشاها به گرفتگی گرفتگی غشا بخصوص بعد از شستشوی شیمیایی مشاهده شد

 SWROمتفاوت از فرایندهای ، UF-NF-SWROدر سیستم یکپارچه  NFگذاری مرحله را کاهش دهد. برای مثال، متوجه شدند که پتانسیل رسوب

متناسب با آن مشکالت  تاقرار دهد  در اختیارمناسبی از مکانیزم گرفتگی در فرایند غشایی  تواند شناخت[. چنین مطالعاتی می00حرارتی است ]سنتی و 

 ناشی از آن را برطرف نمود.

تصفیه فرایند در پیش NFکننده محدودی در مورد مزایای بکارگیری بینی، مطالعات پیششده تا به امروزتعدد مطالعات عملی انجام علیرغم

بینی انرژی مورد نیاز سیستم بسیار مفید هستند. این آنالیز برای تعیین شرایط فته است. آنالیزهای انرژی و اکسرژی برای پیشگر صورت ROسازی شیرین

و  NF-SWRO[. مقایسه بین سیستم 27و28مصرف انرژی بکار گرفته شد ] حداقل نمودنبه منظور  NF-SWROبهینه عملیاتی یک سیستم یکپارچه 

RO رود با استفاده از انتظار می شود. بنابرایند که فرایند یکپارچه به ریکاوری بیشتر )نرخ تولید بیشتر( و افت انرژی کمتر منجر میدهمنفرد نشان می

 .گیردچنین آنالیزی، تدابیر سودمندی برای تعیین شرایط عملیاتی فرایندهای یکپارچه در اختیار قرار 
 
 

 گیرینتیجه .5
 

که شامل کیفیت آب خروجی، طول عمر غشا، تمایل غشا به گرفتگی و هزینه است،  هاآنسازی معمواًل از طریق عملکرد های شیرینکارآمدی سیستم

تصفیه مدنظر قرار گیرد؛ از جمله ها بخصوص در قسمت پیشباید مالحظات دیگری نیز هنگام ارزیابی سیستم، این عواملعالوه بر گردد. ارزیابی می

 ی، اثر مواد افزودنی شیمیایی روشده زیتماز طریق شستشوی معکوس یا شیمیایی آن، بازده غشای  رسوب گرفتهعملکرد غشای  یابیبازبررسی امکان 

تواند تدبیر مناسبی برای می NFبا  ROهای غشایی، نشان داده شده است که ترکیب واحد های سیستمغشا و تمایل به گرفتگی در آن. علیرغم محدودیت

ای برای دومرحله NFشوند، فرایند گرفته می در نظرسازی موجود باشد. زمانی که کیفیت آب و مصرف انرژی های شیرینسیستمهای کاهش هزینه

، یافتهو سازمان تکنیک مدون ینه پایین محسوب شود. به عنوان یکسیستم مناسب با هز تواند یکمی، NFسازی آب دریا با استفاده از دفع باالی شیرین

همراه بوده است؛ به طور  ROهای تولید آب و گرفتگی غشاهای با کاهش هزینه NF99HFو  NF270 ،K-SR2با استفاده از غشاهای  NF-ROفرایند 

را کاهش دهند و  NFریزی شود تا گرفتگی غشای شود. با این حال، باید مطالعات بیشتری برنامهها میهزینه %32باعث کاهش  NF-SWROکلی واحد 

 ، بهبود یابد.هایونولیدی در شرایط دفع باالی فالکس آب ت
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