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 خالصه

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

ز پرچالش ترین منابع چادرملو که اصنعتی   دشت سپیدان واقع در منطقه نتایج مربوط به تصفیه آب چاه های گزارش،برخوردار می باشد. در این 

و  هآب شور ایران محسوب می شوند ارائه می گردد. مراحل پیش تصفیه شامل روش های فیزیکی نظیر فیلتراسیون با استفاده از فیلترهای خودشویند

. ردیدتعیین گنیز ...  ،متا بی سولفیت سدیم،  pHگندزداها، ضدرسوبها، کنترل کننده نحوه تزریق مواد شیمیایی نظیر طراحی شدند و  کارتریجی

و  آب خروجی از سیستم پیش تصفیه نیز برای تصفیه نهایی وارد سیستم هایپرفیلتراسیون اسمز معکوس گردید. به منظور انتخاب مراحل پیش تصفیه

بررسی میزان کارآیی  های اولیه تصفیه خانه وو پس از طراحی  طراحی سیستم اسمز معکوس، آنالیز فیزیکوشیمیایی آب خام ورودی انجام گردید

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

 می باشد.     شورمی باشد که نشان دهنده قابل اعتماد بودن سیستم مزبور در تصفیه آب بسیار باال خام به حد مطلوب 

 

 

 

                               ، چادرملوتصفيه، فيلتراسيون، اسمز معکوس ، آب شور پيش تصفيه، طراحی، کلمات کليدي:
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران

 دانشگاه تهران، تهران

 5931 ماه بهمن 62و  62

 

 1

           مقدمه مقدمه   ..11

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
را قترن  را قترن    1212با توجه به رشد جمعیت و صنعت در سالهای اخیر، بحران کم آبی گریبانگیر بسیاری از کشورها شده استت تتا حتدی کته قترن      با توجه به رشد جمعیت و صنعت در سالهای اخیر، بحران کم آبی گریبانگیر بسیاری از کشورها شده استت تتا حتدی کته قترن        

در زمره کشورهای بحرانتی دنیتا در    ایران نیز به دلیل واقع شدن در منطقه خشک و نیمه خشک   . ]2[استرس آبی یا استرس هیدرولوژیک نام نهاده اند استرس آبی یا استرس هیدرولوژیک نام نهاده اند 

که مشکل کم آبی عالوه بر خطرات جدی که برای انسان به وجود می آورد عملکرد صنایع را نیز بته شتدت مختتل    که مشکل کم آبی عالوه بر خطرات جدی که برای انسان به وجود می آورد عملکرد صنایع را نیز بته شتدت مختتل    زمینه تامین آب قرار دارد. از آنجا 

ابها از اهمیتت زیتادی برختوردار متی     ابها از اهمیتت زیتادی برختوردار متی     و همچنتین تصتفیه و بازیافتت پست    و همچنتین تصتفیه و بازیافتت پست      جهت مصارف خانگی، صنعتی ، کشاورزی می کند، استفاده بهینه از منابع آبمی کند، استفاده بهینه از منابع آب

 نوع و تعداد روش های فیزیکی و شیمیایی مورد نیاز جهت رساندن کیفیت آب به حد مطلوب یا مجاز به پارامترهای متعددی وابسته استت نوع و تعداد روش های فیزیکی و شیمیایی مورد نیاز جهت رساندن کیفیت آب به حد مطلوب یا مجاز به پارامترهای متعددی وابسته استت   ..]11،،  33[باشدباشد

-6 [مهای پیش تصفیه و تصفیه را طراحتی نمتود  مهای پیش تصفیه و تصفیه را طراحتی نمتود  با توجه به استانداردهای موجود و نیاز صنایع مختلف به منابع آب با کیفیت متفاوت می توان سیستبا توجه به استانداردهای موجود و نیاز صنایع مختلف به منابع آب با کیفیت متفاوت می توان سیست  که 

متی باشتد قتادر بته حتوف آلودگیهتای       متی باشتد قتادر بته حتوف آلودگیهتای         4استمز معکتوس  استمز معکتوس  و و   3، اولترافیلتراستیون ، اولترافیلتراستیون 2، نتانو فیلتراستیون  ، نتانو فیلتراستیون  1تکنولوژی غشایی که شتامل میکترو فیلتراستیون   تکنولوژی غشایی که شتامل میکترو فیلتراستیون     ..]4

 ..آنها می باشدآنها می باشد  قدارقدارآلی،معدنی و میکروبی آب بسته به نوع و مآلی،معدنی و میکروبی آب بسته به نوع و م

اختتالف غلظتت، فشتار، دمتا، انتدازه      اختتالف غلظتت، فشتار، دمتا، انتدازه        . ]7[را نشتان متی دهتد   را نشتان متی دهتد     موکورموکورهر کدام از روشهای هر کدام از روشهای   و محدوده عملکرد اطالعات مربوط به خصوصیاتاطالعات مربوط به خصوصیات  22جدول جدول   

استتفاده از فرآینتدهای غشتایی مزایتایی نظیتر کتاهش مصترف        استتفاده از فرآینتدهای غشتایی مزایتایی نظیتر کتاهش مصترف        از عوامل محرکه در فرآیندهای غشایی محسوب می شتوند.  از عوامل محرکه در فرآیندهای غشایی محسوب می شتوند.    ذرات و پتانسیل الکتریکیذرات و پتانسیل الکتریکی

در شکل و اندازه، افت فشار کم و انتقال جرم زیاد، باال بتودن رانتدمان جداستازی و نیتاز کتم بته متواد        در شکل و اندازه، افت فشار کم و انتقال جرم زیاد، باال بتودن رانتدمان جداستازی و نیتاز کتم بته متواد          انرژی، حجم کم، عدم نیاز به فضای زیاد، تنوعانرژی، حجم کم، عدم نیاز به فضای زیاد، تنوع

 . .  ]8 [شیمیایی افزودنی و سهولت کاربرد در مقیاسهای صنعتی و سازگاری با محیط زیست به همراه دارد که آنها را از سایر روشها متمایز می سازدشیمیایی افزودنی و سهولت کاربرد در مقیاسهای صنعتی و سازگاری با محیط زیست به همراه دارد که آنها را از سایر روشها متمایز می سازد

 
 . ویژگیهای تکنیکهای غشایی مختلف در حوف آالینده ها2جدول 

 

طراحتی و  طراحتی و    و پسابهای مختلفو پسابهای مختلف  رربسیارشوبسیارشو  تصفیه و شیرین سازی آب هایتصفیه و شیرین سازی آب های  ایایبربر  گزینهگزینه  قابل اعتمادترینقابل اعتمادترینبه عنوان به عنوان   با کارآیی باالبا کارآیی باال  در این میان، اسمز معکوسدر این میان، اسمز معکوس  

منابع آب مختلف نظیتر  منابع آب مختلف نظیتر    و و   نیاز استنیاز است  موردمورد  آنالیز فیزیکوشیمیایی و میکروبی آب خام اولیهآنالیز فیزیکوشیمیایی و میکروبی آب خام اولیهاطالعات مربوط به اطالعات مربوط به برای اجرای این تکنیک برای اجرای این تکنیک   استفاده می شود.استفاده می شود.

که در این سیستم استفاده می شتوند  که در این سیستم استفاده می شتوند      5. غشاهایی. غشاهایی]9-23[تصفیه و قابل استفاده نمودتصفیه و قابل استفاده نمود، آبهای سطحی و آب دریا را می توان با این روش ، آبهای سطحی و آب دریا را می توان با این روش آبهای زیرزمینیآبهای زیرزمینی

نتوع غشتا متورد نیتاز      .]2424-2626  [دداز جنس پلی آمید یا سلولزی هستند که آب اجازه عبور از آنها را داشته و امالح و آالینده ها قادر به عبور از آن نیستناز جنس پلی آمید یا سلولزی هستند که آب اجازه عبور از آنها را داشته و امالح و آالینده ها قادر به عبور از آن نیستن

. این غشاها برای نمتک  تصفیه گردد، انتخاب نمود غلظت نمکهای محلول در آبی که باید با عبور از غشادر سیستم اسمز معکوس را می توان با دانستن 

سیستتم استمز    نحتوه انتختاب غشتا مناستب     2 شتکل  قابتل استتفاده متی باشتند.     در اسمز معکوس  7لب شور آبهای ومانند آب دریا  6زدایی آبهای شور

 .  ]27[را بر اساس غلظت نمکها نشان می دهد معکوس

                                                 
1
 Microfiltration (MF) 

2 Nan filtration (NF) 

3 Ultrafiltration (UF) 
4 Reverse Osmosis (RO) 

5 Membrane 
6 Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) 
7 Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO) 

عالمت  فرآیند غشایی

 اختصاری

 ار مورد نیازفش

 ) کیلو پاسکال(

 آالینده )نوع و درصد حذف( محدوده سایز ذرات

 %(33.33)باالی  یحذف  باکتر ،،%(33.3333.33 ی)باالحذف کدورت میکرومتر MF 155-95 9-5/5 میکروفیلتراسیونمیکروفیلتراسیون

 ،،%(%(33.3333.33  یی)باال)باال  ییباکترباکتر  ، حذف ، حذف %(%(33.3333.33  یی)باال)باال  حذف کدورتحذف کدورت میکرومتر UF 155-95 5/5- 55/5 اولترافیلتراسیوناولترافیلتراسیون

 %(%(6565حذف کل کربن آلی )حذف کل کربن آلی )

  ییحذف کل کرربن آلر  حذف کل کرربن آلر  %(، %(، 3939%(، حذف رنگ )%(، حذف رنگ )3333حذف کدورت )باالی حذف کدورت )باالی  دالتون NF 5555-155 055-655 نانوفیلتراسیوننانوفیلتراسیون

%(، %(، 3232%(، حذف سولفات )براالی  %(، حذف سولفات )براالی  3535%(، حذف سختی )باالی %(، حذف سختی )باالی 3131باالی باالی ))

 %(%(3131حذف ویروس )باالی حذف ویروس )باالی 

%(، %(، 3232%(، حذف رنگ و کل کربن آلری )براالی   %(، حذف رنگ و کل کربن آلری )براالی   3333)باالی )باالی   حذف شوریحذف شوری دالتون RO 1555-5555 655-15 اسمز معکوساسمز معکوس

 %(،%(،55-555555%(، حذف آفت کش ها )%(، حذف آفت کش ها )3131-9191حذف نیترات )حذف نیترات )

 F ،Cd ،Cr ،Pb ،As (3939-0505%%)حذف حذف 
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عبور کند تا از میزان کتدورت  آب خام ورودی به سیستم اسمز معکوس قبل از رسیدن به غشا باید از مراحل پیش تصفیه فیزیکی و شیمیایی 

فراهم ساختن شرایط مناسب بترای   واقع  هدف سیستم پیش تصفیه درآن کاسته شود. و آلودگی میکروبی  بو ،معدنی و مواد آلی، رنگ غلظت امالح ،

به منظور پیشگیری از گرفتگی غشاها،کنترل غلظت یون هتای رستوب گتوار ، کنتترل میتزان ذرات معلتق ، نتابود         ب خوراک غشاهای اسمز معکوسآ

و فیلترهتای ختود شتوینده بته عنتوان نستل جدیتد فیلترهتای          استتفاده از فیلترهتای شتنی، کربنتی    .کردن میکروارگانیسم ها و حوف مواد آلی متی باشتد  

 و سیستمهای تزریتق متواد شتیمیایی    ، ازن زنیپکیج های کلرزنیاستفاد ه از  همچنین به همین منظور می باشد.نیز  اسمز معکوسل از غشا قب کارتریجی

ورودی به غشاها را بهبود می بخشد که عالوه بر بهبود کیفیتت آب   خام  آب کیفیت ،ضد رسوب،...(سختی گیرها، ، اسید، باز، ضد کف ، احیا کننده)

شستشتو در    مختزن  ، سیستتم ، در کنار تصفیه خانه احداث شدهغشاهادر عین حال به منظور ایمنی  ی باعث افزایش طول عمر غشا نیز خواهد شد.خروج

برطترف   تصتفیه خانته   در محتل  تا در صورت کاهش عملکرد سیستم به علت گرفتگی، بتوان مشکل را در حداقل زمان ممکن تعبیه می شودنیز   1محل

ن گزارش نحوه طراحی و اجرای سیستم اسمز معکوس در منطقه چادرملو جهت تامین آب صتنعتی متورد نیتاز از چتاه هتای موجتود ارائته متی         اینمود. 

گتاز دی اکستید کتربن  و آلتودگی فلتزات ستنگین        ،آب چاه که در زمره منابع آب زیر زمینی دسته بندی می شود حاوی ناخالصی های معدنیگردد. 

 .  ]28[ن دارد و مقدار مواد آلی و میکروارگانیسمها نیز در آن کم می باشد، کدورت پاییبوده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بر اساس غلظت نمک آب خامغشای سیستم اسمز معکوس روش تصفیه و انتخاب . 2شکل 

 

 

 بخش تحقیقاتیبخش تحقیقاتی  ..22

  ارائه پیشنهاد فنیارائه پیشنهاد فنی  بررسی شرایط وبررسی شرایط و  . . 22-11
 

استتخرا  و بهتره بترداری از معتادن ستنگ آهتن و تولیتد        استتخرا  و بهتره بترداری از معتادن ستنگ آهتن و تولیتد          ،،اکتشتاف  اکتشتاف  ی چادر ملوکه عمتده آن  ی چادر ملوکه عمتده آن  با توجه به زمینه فعالیت شرکت معدنی صنعتبا توجه به زمینه فعالیت شرکت معدنی صنعت

با کیفیت قابتل قبتول بستیار حتائز اهمیتت      با کیفیت قابتل قبتول بستیار حتائز اهمیتت      صنعتی صنعتی می باشد دسترسی به آب می باشد دسترسی به آب   تولید محصوالت فوالدیتولید محصوالت فوالدیو و   تولید گندله، تولید سنگ آهنتولید گندله، تولید سنگ آهن  ،،کنسانتره از آن کنسانتره از آن 

                                                 
1
 Clean In Place (CIP) 
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تتامین  تتامین    ، ، قترار دارد قترار دارد   آب و هوای گرم و خشک بیابتانی آب و هوای گرم و خشک بیابتانی با با مجاورت کویرهای مرکزی و لوت مجاورت کویرهای مرکزی و لوت در در   کهکه  موقعیت جغرافیایی این منطقهموقعیت جغرافیایی این منطقه  با توجه به اینکهبا توجه به اینکهاست. است. 

سته   بتود کته  طتی   ستپیدان  دشتت  واقتع در منطقته   چاه  23  ،و در دسترس قابل استفاده تنها منابع آب  با چالش های زیادی همراه بود.با چالش های زیادی همراه بود.  آنآنآب مورد نیاز آب مورد نیاز 

   مورد بهره برداری قرار گرفت. 3و سپیدان   1ن ، سپیدا 2مجزا تحت عناوین سپیدان تصفیه پروژه

با توجه به آنالیز نمونته  می گردد. ارائه چادرملو است صنعتی چاه در منطقه  9که شامل تصفیه آب  3در این گزارش، مراحل پروژه سپیدان  

جمتع آوری  جتام گردیتد. نتتایج آنتالیز آب ختام      ان SWRO، طراحی اولیه  ROSAگزارش شده است و با استفاده از نرم افزار  1آب خام که در جدول 

هدایت الکتریکی، سختی، قلیائیت، کدورت، کتل  ادیر تصفیه آب موکور باید قادر به کاهش قابل توجه مقپیش تصفیه و نشان می دهد که سیستم شده 

بتور، بتاریم، استرنستیم و ترکیبتات آمونیتاک و       کلسیم، منیزیم، کلراید، سولفات، نیتترات، پتاسیم، جامدات محلول و نیز کاهش غلظت یونهای سدیم، 

   سیلیس باشد.

 
 چادرملو صنعتی منطقه -نتایج آنالیز فیزیکوشیمیایی آب خام چاه های دشت سپیدان  -1جدول

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
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 

مقدار اندازه  واحد پارامتر

 گیری شده

 یریمقدار اندازه گ واحد پارامتر

 شده

pH - 45/7 اکیآمون mg/lit 514/5 

 <mg/lit 550/5 کادمیم µs/cm 00755 1هدایت الکتریکیهدایت الکتریکی

 <mg/lit 51/5 سرب mg/lit CaCO3 05555 2کل جامدات محلولکل جامدات محلول

 < µg/lit 15 آرسنیک mg/lit CaCO3 3 3کل جامدات معلق

 <mg/lit 54/5 آهن NTU5 53/0 4کدورتکدورت

 <mg/lit 54/5 منگنز 3 - 6ضریب گرفتگی لجن

 <mg/lit 54/5 روی mg/lit CaCO3 3755 7کل سختیسختی

 <mg/lit 54/5 آلومینیوم mg/lit CaCO3 055 8قلیائیت کلقلیائیت کل

 mg/lit 18 استرنسیم mg/lit 8/055 کلسیمکلسیم

 <mg/lit 51/5 کبالت mg/lit 3/415 منیزیم

 <mg/lit 54/5 آنتیموان mg/lit 51/5 باریمباریم

 mg/lit 7/4085 سدیم mg/lit 3 نیترات نیترات 

 mg/lit 7 پتاسیم mg/lit 8545 کلریدکلرید

 <mg/lit 54/5 مس mg/lit 5055 ددفلورایفلورای

 <mg/lit 53/5 نیکل  mg/lit 30/1 بوربور

 <mg/lit 50/5 کروم mg/lit 0185 سولفات سولفات 

 mg/lit 558 دی اکسید کربندی اکسید کربن mg/lit 00 سیلیسسیلیس
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 مراحل انجام پروژهمراحل انجام پروژه  ..22-22
 

انتقتال آب تصتفیه     - انتقال بته تصتفیه خانته    -قال به مخازن ذخیره آب خامانت -چاه9مراحل این پروژه شامل پمپاژ و جمع آوری آب خام از 

فیه و تصتفیه بتا رستم دیتاگرام      صت احی سیستتم پتیش ت  طر. می باشد شده به مخازن ذخیره و در نهایت  انتقال آب تصفیه شده به مجتمع با سه ایستگاه پمپاژ

دیتاگرام شتماتیک مراحتل پتیش تصتفیه و تصتفیه را        1شکل انجام شد.  3ابزار دقیق -یپینگو طراحی پا 2،  دیاگرام مراحل فرآیند 1شماتیک تصفیه خانه

 نشان می دهد.

 دیاگرام شماتیک تصفیه خانه طراحی و اجرا شده. 1کل ش

 

m ا دبتی  بت سپس آب خام پمپاژ شده  .طبق دیاگرام طراحی شده، سیستم تزریق هیپوکلریت سدیم به ورودی آب خام جمع آوری شده تعبیه گردید
3
/hr   

تصفیه شیمیایی آب خروجی از این فیلتر بتا تزریتق غلظتت بهینته از متتا بتی ستولفیت ستدیم آنتتی           . وارد شد 4خود شوینده از مخزن ذخیره به فیلتر 2181

ز پمپهتای فشتار بتاال آب پتیش     میکرونی شده و با استفاده ا 2و  5اسکاالنت و اسید انجام شد.  سپس آب وارد فیلترهای کارتریجی با قابلیت حوف ذرات 

پس از تصفیه نهایی با تزریتق ستود کنتترل شتده  و     از غشاهای اسمز معکوس آب خروجی   pH  تصفیه شده وارد غشاهای سیستم اسمز معکوس گردید.

 در مخزن ذخیره جمع آوری و به مجتمع منتقل گردید. 
 

                                                 
1
 Block Flow Diagram (BFD) 

2
 Process Flow Diagram (PFD) 

3
 Piping and Instrumentation Diagram (P&ID) 

4
 Self-Cleaning Screen Filter (SCF) 
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 تصفیهپیش مراحل برتری های طراحی . 3

 ترهای خود شوینده به جای فیلترهای شنی. استفاده از فیل3-1

 
به سیستم  ورودی خام  دبی باالی آب  ، برایتوسط شرکت فنی مهندسی آبسان پاالیش برای اولین بار در کشور ، تصفیه خانهاین در طراحی  

m) تصفیه خانه
3
/hr 2181 ) کاربری زیاد، اولیه هزینه ، شنیفیلترهای  یباال حجمفیلترهای خود شوینده به جای فیلترهای شنی استفاده شده است. ، از 

 نیاز و شستشوی معکوس اثر در بستر های الیه آرایش در تغییر نیاز، مورد جانبی تجهیزات ، 1یبرگشت شستشوی برای آببسیار زیاد  مصرف تر، مشکل

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

 کمترین تا معلق ذرات زدودن برایفیلترهای خود شوینده یا خود تمیز شونده که به عنوان نسل جدید فیلترهای صفحه ای اتوماتیک معرفی شده اند  

 تمیز کم زمان شستشو، جهت آب حداقل مصرف فیلترها، سایر با مقایسه در آنها شستشوی راحتی سیستم، کوچک حجم د.ناستفاده می شو اندازه

 زمان در سیستم توقف عدم مهمتر همه از و میکرون 21 سایز تا معلق ذرات حوف جهت اعتماد قابل و ها آلودگی انواع مقابل در مقاومت ،شدن

 هر در دارد.  وجود مختلف های کاربری برای دستگاهها نوع این مختلف های مدل از خوبی گستره.ست دستگاهها این ویژگی بارزترین از شستشو

2استیل کربن از تواند می درخواست با متناسب بدنه نسج نمود.  فیلتر را آب ساعت در مکعب متر  1111 تا توان می فیلترها ینا از واحد
فوالد  و 

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

 یخروج مسیر سمت به کارتریج سطح روی از شده فیلتر آب از بخشی انتقال با که می گردد انجام نایلونی برس به مجهز نازلهای حرکت نیز و

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

 به جای فیلترهای شنی در این پروؤه از فیلترهای موکور ،می گردد  درصد 81تا  بری، کاهش مصرف و اتالف آب برای شستشوی معکوسو کار

 استفاده شده است.  

 

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

  
در  رسوب تشکیل ایجاد گرفتگی و احتمال  ، حضور دارند نمک های محلولاسمز معکوس آب ورودی به سیستم های از آنجا که در 

(، CaCO4کربنات کلسیم ) در سطح یا حفره های غشا خواهد شد.   وجود دارد که منجر به تشکیل رسوبپلی آمید غشاهای وزنه های میکرونی ر

منجر به تشکیل رسوب  از جمله رسوباتی هستند که ممکن است (SrSO4یم )س(، و سولفات استرنBaSO4(، سولفات باریم )CaSO4سولفات کلسیم )

نیز در صورت تشکیل شدن  با عث بروز  ( CaF1)فلوراید ( و کلسیم SiO1رسوبات سیلیکا )  د.  عالوه بر این موارد،نگرد غشاهای اسمز معکوسدر 

 . خواهند شدمشکل 

 غشاها تعویض زود هنگاممنجر به آب خروجی را کم کرده و  و دبی باعث کاهش عمر آنها شده، کیفیت یا بر سطح غشا   حفره هاداخل تشکیل رسوب 

رکیب ضد اسمز معکوس تبه آب ورودی سیستم  غشا، بر روی  رسوب  از تشکبل  جلوگیری به منظور افزایش هزینه بهره برداری می گردد. در نتیجه 

همراه پساپ از  وکرده  آنها به سطح ممبران جلو گیری یدنو ازچسب د در آب می پیونددهای موجو هآالیند بهضد رسوب گردد. تزریق می   4رسوب

معایب استقاده و سیستم طراحی شده بسیار ضروری می باشد.   کیفیت آب انتخاب ضد رسوب مناسب با توجه به د. نمی شو اسمز معکوس خار  سیستم 

 ،افزایش برق مصرفی  ،خروجی ، افزایش فشار بر پمپ های طبقاتیآب   TDSباال رفتن  ت تولید ،از آنتی اسکاالنت نا مرغوب باعث کاهش ظرفی

 .می گردد ها و در نهایت کاهش طول عمر و تعویض زود هنگام آن غشاها  متعدد شستشوی نیاز به ،  آنهاکاهش طول عمر

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

با شرایط موکور فرموله  ماده مناسب ، از کشور ایتالیاهمکار  شرکت  کمکبا   ،حساسیت باالیی برخوردار بود. جهت تامین آنتی اسکاالنت مناسب

                                                 
1
 Back Wash 

2
 Carbon Steel 

3
 Stainless Steel 

4
 Antiscalant 
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بررسی عملکرد ضد رسوب موکور نشان  لترهای کارتریجی قرار گرفت.در مسیر آب ورودی به فیپس از بهینه سازی غلظت  تزریق آن  پمپگردید و 

 ر داد.داد که می توان این ترکیب را با دوز کمتر، هزینه بسیارپایین تر و کارآیی باالتر در مقایسه با ترکیبات مشابه رایج مورد استفاده قرا

 .  نتایج و بحث  .  نتایج و بحث  44

 
با توجه به محتدوده بستیار وستیع توانتایی غشتاها در      وابسته است.  های صحیح از غشابه نحوه بهره بردار عملکرد درست سیستم اسمز معکوس

، نمک ها و رنگ و بو، بهره بترداری درستت و حفاظتت از    حوف انواع آالینده های فلزی، عوامل سختی، ویروس ها، باکتری ها، پروتئین ها، مواد قندی 

منجتر   آنهتا ز معکوس قلب سیستم تصفیه معرفی می شوند و هر گونه اختالل یا نقص در عملکترد  در واقع غشاهای اسمغشاها بسیار حائز اهمیت می باشد. 

استمز  سیستتم  بته  آب  قبتل از ورود فیزیکی و شیمیایی در همین راستا، به کارگیری روش های کارآمد پیش تصفیه  کاهش کارآیی سیستم خواهد شد. به

از ی متی باشتد. فیلتراستیون بتا استتفاده از فیلترهتای شتنی، کربنتی، ختود شتوینده و کتارتریجی            حتمالمعکوس بهترین روش برای پیشگیری از مشکالت ا

 ،  مهمترین روشهای پیش تصفیه می باشد که بسته به نوع و میزان آالینده های آب در مسیر تصفیه خانه تعبیه می شوند.  در میان این فیلترها

حفاظت از غشا در برابر آلودگی های میکروبی و اکسید کننده ها،آنتی استکاالنت جهتت جلتوگیری    متا بی سولفیت سدیم جهت کلر زدایی و  استفاده از

 سترعت از آنجتا کته    جهتت حفاظتت هتر چته بیشتتر از غشتاهای استمز معکتوس انجتام گردیتد.            از رسوبگواری آب ورودی به سیستم استمز معکتوس  

آب ورودی  به سیستم اسمز   pHمحیط بستگی دارد، تزریق اسید نیز جهت تنظیم   pHبه  بیولوژیکی مواد رشد و خوردگیبروز  رسوب، تشکیلفرایند

نیتز بته    میکرونتی  2و  5معکوس انجام شد و مکان پمپهای تزریق این ترکیبات با غلظت مشخص تعبیه گردید. فیلترهای کارتریجی با قابلیت حوف ذرات 

 pHده از پمپهای فشار باال آب پیش تصفیه شده وارد غشاهای سیستم اسمز معکتوس گردیتد.   سپس با استفا .گردیدمرحله نهایی پیش تصفیه تعبیه  عنوان 

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

نشتان متی دهتد کته      3حاصل در جدول  خام انجام گردید. نتایج آنالیز فیزیکوشیمیایی آب تصفیه شده جهت بررسی کارآیی سیستم در تصفیه نمونه آب

رساندن کیفیت آب خام اولیه به حد مطلوب جهت استفاده می باشد. محاسبات نشتان متی دهنتد کته رانتدمان سیستتم در کتاهش و        سیستم موکور قادر به 

 mg/litتوانسته غلظت مواد جامد محلول را در آب ختام اولیته تتا    می باشد. این سیستم  و رساندن کیفیت آن به حد مطلوب باالحوف عوامل آالینده آب 

درصتد( کلرایتد، ستولفات،     99باریم شاهد حتوف تقریبتا کامتل )بتاالی     و عالوه بر حوف کامل آمونیاک همچنین  .درصد کاهش دهد 59/99و  67/97

گزارش شده نیز محاستبه   3ی موارد خار  از محدوده  مجازکه در جدول مقدار بازدهی سیستم براو قلیائیت نیز بوده ایم.  استرنسیم، سدیم،کلسیم، منیزیم

 شده است که بیانگر کارآیی باالی سیستم در حوف آالینده ها و ناخالصی های آب خام می باشد.  

تگی خواهد شد و ، سطوح غشا توسط رسوبات معدنی، بیولوژیکی، ذرات کلوئیدی و مواد آلی نامحلول دچار گرفو نمک زدایی طی عملیات تصفیه

، افزایش غلظت جامدات کاهش کیفیت آب تصفیه شده ،آب تصفیه شده دبی کاهشعملکرد سیستم مختل شده، بازده کاهش می یابد.  این شرایط با 

معموال در کنار  ظاهر می گردد. به منظور حل این مشکل زیاد شدن اختالف فشار )تفاوت فشار بین آب رودی به ممبران ها و خروجی ( با  یا  محلول 

و از شوینده مناسب انتخاب شده  غشا  تصفیه خانه های احداث شده، مخزن شستشو در محل قرار دارد. که با توجه به نوع گرفتگی و میزان آلودگی

وان به صورت دوره ای طریق این مخازن به سیستم غشاها وارد شده و آنها را شستشو می دهد. همچنین می توان به منظور پیشگیری از این مشکل می ت

  شستشو را انجام داد.

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

رسوب  آنالیز، اکسید شدگی توسط کلر  ،تعیینکشف هر گونه آسیب فیزیکی جهت آن، بازرسی سطح مورد استفاده در فرآیندهای شیرین سازی آب 

بوده که رسوب تشکیل شده روی آن و آنالیز میکروبی  ماهیت و آنالیز شناسایی به منظور انتخاب بخشی از غشا یند شاملرآفاین  .غشا تشکیل شده روی

 .قابل انجام خواهد بود یند مدیریت گرفتگی غشاء با شکست مواجه شده باشدآفردر صورتی که 
 

 
 
 
 
 

                                                 
1
 Autopsy membrane 
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 طراحی شده SWROو محاسبه راندمان عملکرد سیستم تصفیه نتایج آنالیز فیزیکوشیمیایی   -3جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 گیریگیرینتیجهنتیجه. . 55 

 
  آب و حل معضالت مربوط به آن، خصوصا در کشورهایی  که با این بحران مواجه هستند از اهمیت بسزایی برخوردار استت.  کمبود توجه به 

جهت استفاده بهینه از منتابع   سیستم پیش تصفیه و تصفیه قابل اعتماد پیشنهاد و ارائهدر در این گزارش، نحوه عملکرد شرکت فنی مهندسی آبسان پاالیش 

کته بتا    ( بتوده هتای دشتت ستپیدان    )آب چاهنطقه صنعتی چادرملو بیان گردید. این عملکرد بر اساس بررسی منابع آب زیرزمینی موجود آب موجود در م

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

بستیار بتاالتر از    در آن یونهتا و فلتزات نیتز    برخی غلظت، آب خام اولیهعالوه بر شوری باالی ع آوری شده از چاه های دشت سپیدان نشان دادند که جمو 

استفاده از سیستتم  طراحی اولیه با استفاده از نرم افزار جهت تعیین ساختار تصفیه خانه انجام گردید که با توجه به کیفیت آب خام لزوم حد مجاز می باشد. 

فیلتراستیون ) فیلترهتای شتنی،    بسیار ضروری بتود. مراحتل پتیش تصتفیه فیزیکتی شتامل       با بازده باال قوی و کارآمد  کامل، فیزیکی و شیمیایی پیش تصفیه

طراحتی  قدار تزریق بهینته  با م، ضدعفونی کننده، ضد رسوب، رزین های سختی گیر( pHگندزدا، کنترل کننده  افزودن) شیمیاییکارتریجی( و کربنی و 

                                                 
1
 Electrical Conductivity (EC) 

2
 Total Dissolved Solid (TDS) 

3 Turbidity 
4
 Nephelometry Turbidity Unit  

5 Total Hardness 
6 Total Alkalinity 

اندازه گیری شده در نمونه آب  واحد پارامتر

 خروجی از سیستم تصفیه 

راندمان کاهش یا حوف توسط 

 سیستم اجرا شده )%(

pH - 13/4 - 

 µs/cm 151 0/55 1هدایت الکتریکی

 mg/lit CaCO3 07/57 45/55 2ولکل جامدات محل

 NTU4 1/5 88/54 3کدورت

 mg/lit CaCO3 33/43 44/58 5کل سختی

 mg/lit CaCO3 51/5 00/55 6قلیائیت کل

 mg/lit 77/5 87/55 کلسیم

 mg/lit 00/5 87/55 منیزیم

 mg/lit 55/5 155 باریم

 mg/lit 05/5 33/53 نیترات 

 mg/lit 55/43 55/55 کلرید

 mg/lit 33/5 73/74 بور

 mg/lit 05/1 55/55 سولفات 

 mg/lit 03/5 54/58 سیلیس

 mg/lit 55/5 155 اکیآمون

 mg/lit 18/15 15/50 دی اکسید کربن

 mg/lit 50/5 88/55 استرنسیم

 mg/lit 75/35 35/55 سدیم

 mg/lit 10/5 08/58 پتاسیم
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ختام بته حتد مطلتوب جهتت      طراحی شده موکور قادر به رساندن کیفیتت آب   تصفیه و اجرا گردید. نتایج آنالیز آب تصفیه شده بیانگر آن بود که سیستم

 ردیده است.  صنعتی چادرملو بوده است  و مشکل تامین آب  این منطقه با توجه به منابع موجود برطرف گمعدنی استفاده در مجتمع 
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