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 چکیده 
های ع روشانوا ه است.ر گرفتیرین دنیا، نیاز به تامین آب آشامیدنی جوامع به شدت مورد توجه قرابا توجه به کاهش روز افزون منابع آب ش

ر آن د باشد کهیمهای نوین جداسازی فرایندتقطیر غشائی یکی از  .است یستیو ز شیمیایی ،های فیزیکیسازی آب شامل روششیرین

 شدن یاتیعمل قابلیت تکنولوژی مزایای اینمهمترین از جمله گیرد. صورت می استفاده از یک غشاء متخلخل آبگریزعملیات جداسازی با 

ز منابع اتواند ید آب شیرین میبرای تول فرایندنیاز این  ردانرژی حرارتی مو باشد.می (سانتیگراد درجه 100تر از پایین)پایین  دماهای در

لف شیرین ای مخته. در این مطالعه روشی زمین گرمایی تامین شودانرژی دما پایین همچون انرژی خورشیدی، گرمای اتالفی و انرژ

 های موجود مقایسه شده است.سازی آب توسط تکنولوژی تقطیر غشائی مورد بررسی قرار گرفته و با سایر روش

 تقطیر غشائی ،الکترودیالیز ،اسمز معکوس، سازیشیرین ،تصفیه آب: های كلیدیواژه
 

 مقدمه  -1

های بیولوژیکی، جامدات شود که طی آن مواد شیمیایی نامطلوب، آالیندهی گفته میایندفرتصفیه آب به 

-های شیرینفناوری شوند تا قابل آشامیدن یا مصرف کشاورزی گردد.معلق و گازها از آب آلوده حذف می

ها تغییر فاز هایی که در آنفرایندشوند: الف( به دو دسته کلی تقسیم بندی می سازی آب از لحاظ تغییر فاز

هایی [. روش1شود ]ها شیرین سازی آب بدون تغییر فاز انجام میگیرد، ب( فرایندهایی که در آنصورت می

، تقطیر ناگهانی چند 2ای به همراه لوله افقی و فیلم نازک انبساط، تقطیر چند مرحله1همچون تقطیر غشائی

گیرد. شیرین سازی ها تغییر فاز صورت مید که در آنجزء فرایندهایی هستن 4و تقطیر تراکم بخار 3ایمرحله

باشند که همراه با تغییر فاز جزء فرایندهای دسته دوم می 6و الکترودیالیز 5آب به روش اسمز معکوس

 نیستند.

 تقطیر غشائی -2

غیر همدما برای  فرایندباشد. در این روش از یک های نوین جداسازی میفرایندیکی از  غشائیتقطیر 

فرایند شیرین شود. آید، استفاده میهایی که آب جزء اصلی به شمار میها در محیطداسازی ناخالصیج

                                                 
1- Membrane Distillation (MD)  
2- Multi Effect Distillation (MED)  
3- Multi Stage Flash Distillation (MSF)  
4- Vapor Compression Distillation (VCD)  
5- Reverse Osmosis (RO) 
6- Electro Dialysis (ED) 
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آب با یک سمت غشاء و  )آب شور( گرم در حقیقت تماس خوراک نسبتاًتوسط این تکنولوژی  سازی آب

 ود در فشار بخارباشد. در طی این فرایند بخار آب به دلیل اختالف موجشیرین سرد با سمت دیگر غشاء می

کند و بدین ترتیب آب شور ورودی به فرایند در در دو سمت غشاء، از سمت گرم به سمت سرد مهاجرت می

به دلیل میعان بخار آب عبوری از غشاء در سمت خروجی شورتر شده و حجم آب شیرین ورودی به فرایند 

ی تماس ئعبارتند از: تقطیر غشا غشائیتقطیر متداول در  چهار روش عمده یابد.در خروجی افزایش میسرد 

هر . 4ی با گاز جاروب کنندهئو تقطیر غشا 3هوای با شکاف ئ، تقطیر غشا2ی در خالءئ، تقطیر غشا1مستقیم

باشد به هر حال با در نظر گرفتن مزایا و معایب هر های اشاره شده دارای مزایا و معایبی میکدام از روش

تواند منجر به شرایط عملیاتی بهتر و راندمان ایند تقطیر غشائی مناسب میها، استفاده از فرکدام از روش

 باالتر شود.

ایع( نه آب م)گریز هستند. در این غشاها بخار آب آب غشاهای مورد استفاده در تکنولوژی تقطیر غشائی

های ای جریاندم ف. اختالف در فشار بخار آب در دو سمت غشاء، به واسطه اختالاجازه عبور از غشاء را دارد

در دو  خار آبباشد. هر چقدر این اختالف دما بیشتر باشد، اختالف در فشار بجاری در دو سمت غشاء می

 .[2] یابدسمت غشاء بیشتر شده و بنابراین نیروی محرکه انتقال جرم افزایش می

 30ن ایین )بیهای پدر دما یندی متراکم، قابلیت عملیاتی شدناتوان به ساختار فری میئاز مزایای تقطیر غشا

ر )فشااال ر فشار بدعدم نیاز به کار  و مصرف کم انرژی ،ساختار غشایی بسیار ساده، درجه سانتیگراد( 90تا 

-ین میشائی نسبتاً پایبا توجه به اینکه دمای عملیاتی در فرایند تقطیر غ .[4و3] اشاره نمودعملیاتی پایین( 

 ورشیدی ونرژی خاتواند از منابع انرژی تجدیدپذیر همچون ن فرایند میباشد، انرژی گرمایی مورد نیاز ای

  انرژی زمین گرمایی و همچنین گرمای اتالفی فرایندهای مختلف تامین شود.

، پلی 5غشاهای مورد استفاده در تکنولوژی تقطیر غشائی عمدتاً از موادی همچون پلی تترا فلوئورو اتیلن

 [.5شوند ]ساخته می 7فلورایدو پلی وینیلیدین دی  6پروپیلن

 دهد.های مختلف تکنولوژی تقطیر غشائی در جداسازی مواد را نشان مینمایی شماتیک از پیکربندی 1شکل 

( در تصفیه پساب کارخانجات نساجی، پساب آلوده به مواد DCMDی تماس مستقیم )ئساختار تقطیر غشا

سنگین، پساب کارخانجات مواد غذایی و ... کاربرد دارد.  ها، پساب دارای فلزاترادیواکتیو، پساب کشتارگاه

                                                 
1- Direct Contact Membrane Distillation (DCMD)  
2- Vacuum Membrane Distillation (VMD)  
3- Air Gap Membrane Distillation (AGMD)  
4- Sweep Gas Membrane Distillation (SGMD)  
5- Polytetrafluoroethylene (PTFE)  
6- Polypropylene (PP)  
7- Polyvinylidene difluoride (PVDF)  
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-( نیز در فرایندهایی نظیر تصفیه پساب آلوده به مواد رنگی به کار گرفته میVMDتقطیر غشائی تحت خأل )

جهت تولید آب با خلوص باال ( برای نمک زدایی از آب دریا AGMDشود. تقطیر غشائی با شکاف هوایی )

های حاوی مواد فرار ارگانیک نظیر برای تصفیه پساب SGMDگرفته است. از ساختار مورد استفاده قرار 

   های متفاوت بهره گرفته شده است.استون و اتانول در غلظت

 

 
 [6] های مختلف تکنولوژی تقطیر غشائی: پیکربندی1 شکل

 

 های مختلف شیرین سازی آب از دیدگاه تکنولوژیکی و اقتصادیروشمقایسه  -3

-های مختلف شیرین سازی آب از نقطه نظر تکنولوژیکی با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفتهروش 1 جدول در

، MSFهای توان توسط روشهای بسیار شور را میدهد که آباند. اطالعات ارائه شده در این جدول نشان می

MED  وVCD  توان تا میشیرین نمود. میزان غلظت نمک در آب خروجی از این فرایندها راppm10 
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گستره بیشتری از میزان نمک در آب ورودی گردد روش اسمز معکوس همانطور که مالحظه می کاهش داد.

 شود.به فرایند را شامل می

 

 [7]سازی آب شیرین متداول در هایروشتکنولوژیکی مقایسه : 1جدول 

 پارامتر مقایسه
 روش شیرین سازی

MSF MED VCD RO ED 
 40-15 40-15 105-60 80کمتر از  90-120 (Cتی )دمای عملیا

 تحت خأل تحت خأل فشار عملیاتی
تحت خأل و 

 اتمسفریک
 اتمسفریک اتمسفر 2-8

حساسیت نسبت به کیفیت آب 

 ورودی
 متوسط تا باال باال پایین تا متوسط پایین تا متوسط پایین

 ینپای وابسته به شرایط پایین پایین پایین نیاز به پیش تصفیه

میزان شوری قابل پذیرش در 

 (ppmخوراک ورودی )

-30000آب دریا )

60000) 

-30000آب دریا )

60000) 

-30000آب دریا )

60000) 

های سطحی آب دریا و آب

(1500-45000) 

های سطحی آب

(500-2500) 

 500-250 500-100 10کمتر از  10کمتر از  10کمتر از  (ppmکیفیت محصول )

 پایین پایین تا متوسط متوسط تا باال متوسط تا باال پایین تا متوسط خوردگی پتانسیل گرفتگی و

 با پیش تصفیه ممکن ناموفق ناموفق ناموفق حذف آلودگی باکتریایی

 متوسط باال پایین تا متوسط پایین پایین تا متوسط نیاز به نگهداری

 

مدت زمانی که برای  .کنندمی لاشغا MEDو  MSFهای فضای کمتری نسبت به سیستم  ROهای سیستم

. نکته است ED و ROهای باشد، بیشتر از سیستمنیاز می VCو   MED،MSFهای طراحی و احداث سیستم

آن است که دمای عملیاتی در این روش پایین است، بنابراین سرعت  ROحائز اهمیت دیگر در مورد روش 

های نسبت به سیستم ROنیز، روش زیست محیطی از نقطه نظر یابد. ها کاهش میخوردگی در دستگاه

MSF و MED ،.ترین مشکل بزرگ سازگاری بیشتری با محیط ریست داردRO های نسبت به سیستمMED، 

MSF   وVCتوان بر این باشد که البته با پیش تصفیه مناسب تا حد زیادی میآن می ء در، گرفتگی غشا

ی با قیمت اتالفدسترسی به منابع حرارتی  VCو   DME، MSFهای در انتخاب سیستم مشکل غلبه کرد.

 MSFنمک زدایی به روش  در کشورهای عمان و کویت، [.8-12] بسیار اهمیت داردپایین و کیفیت باال 

برای  ROکل جهان روش در در مجموع  یافته وکشورهای توسعهکه در حالیباشد میبیشتر مورد توجه 

 گیرد.ه قرار میبیشتر مورد استفادزدایی نمک

روش تقطیر غشائی در مقایسه با روش اسمز معکوس دارای ساختار بسیار ساده، انرژی مصرفی کمتر و فشار 

باشد. در صورتی که یک منبع انرژی گرمایی مناسب همچون انرژی خورشیدی به تر میعملیاتی بسیار پایین
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سبی برای فرایندهای مشابه پر هزینه از جمله تواند جایگزین مناکار گرفته شود، سیستم تقطیر غشائی می

 اسمز معکوس باشد.

ین وجود . با اباشندها است که در بسیاری از نقاط جهان مشغول به فعالیت میکارخانجات نمک زدایی سال

 ققین اینمروزه محگذاری اولیه این واحدها در دست نیست. اهای عملیاتی و سرمایههزینهبرآورد جامعی از 

ابع ده از منو استفاراند. از این ها تمرکز نمودهبر روی افزایش راندمان در مصرف انرژی و کاهش هزینهحوزه 

سائل ممودن ها و لحاظ نانرژی تجدیدپذیر همچون انرژی خورشیدی و زمین گرمایی به منظور کاهش هزینه

مک های متداول نهای روشظرفیت متوسط تولید و هزینه 2زیست محیطی رو به گسترش است. جدول 

ه د که هزینشومی نماید. با توجه به اطالعات ارائه شده در این جدول مشاهدهزدایی در جهان را ارائه می

  تر است.پایین MEDو  MSFهای تولید آب شیرین توسط روش اسمز معکوس نسبت به روش

 

 [13ی ]زداینمک های مختلفهای روشهزینه وتولید ظرفیت متوسط : 2جدول 

 ظرفیت تولید )متر مکعب در روز( تکنولوژی
ها )یورو به ازای هر متر مکعب هزینه

 آب شیرین تولیدی(

MSF 25000 88/0 

MED 10000 64/0 

VCD 3000 56/0 

RO 6000 56/0 

 

 گیرینتیجه -4

ه بررسی بتوجه  با ند.اهررسی و مقایسه قرار گرفتبهای مختلف شیرین سازی آب مورد روش در مطالعه حاضر

ب آایی از برای نمک زد مناسبتوان گفت که امروزه روش اسمز معکوس به عنوان یک روش انجام شده می

 مک زداییدر ن های متداولدر سرتاسر جهان مورد توجه قرار گرفته است. این روش در مقایسه با سایر روش

و  بوده ترپایین هاایسه با سایر روشهای روش اسمز معکوس در مقبه فضای فیزیکی کمتری نیاز دارد. هزینه

تا  ین مسألهاکه البته است شوند موضوع گرفتگی غشاء ها با آن مواجه میمهمترین مشکلی که این سیستم

ای نوین هفرایندیکی از  غشائیتقطیر تکنولوژی  باشد.میحد زیادی با پیش تصفیه مناسب قابل رفع 

ر و رفی کمتتر، انرژی مصا اسمز معکوس دارای ساختاری ساده. این روش در مقایسه بباشدجداسازی می

رشیدی نرژی خوااست. در صورت به کار گیری یک منبع انرژی گرمایی همچون تر فشار عملیاتی بسیار پایین

 سبی براین مناتواند جایگزیبرای تامین انرژی حرارتی مورد نیاز این تکنولوژی، سیستم تقطیر غشائی می

ه به مرحل ب هنوزآنمک زدایی باشد. با این حال استفاده از این تکنولوژی برای شیرین سازی  هایسایر روش

 باشد.تجاری نرسیده و در فاز مطالعاتی می
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