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  خالصه

استفاده بهینه از آنجا که در ایران شاهد رشد چشمگیر صنعت و تکنولوژی خصوصا در مناطق کویری هستیم،  

آب چاه و استفاده از باالیی برخوردار می باشد. در این گزارش، نتایج مربوط به تصفیه  بسیار از منابع آب اهمیت

منبع آب خام از آب چاه می رائه می گردد. اآن به عنوان منبع آب مورد نیاز کارخانه سیمان در شهر خاش 

، تزریق سدیم متا بی سولفیت، اسید و آنتی ازنتزریق  یایی شامل کلرزنی،پیش تصفیه شیممراحل باشد و 

لتر کربنی و یپیش تصفیه فیزیکی نیز انواع روش های فیلتراسیون )فیلتر شنی ، فبرای  اسکاالنت می باشد.

آب به منظور طراحی سیستم اسمز معکوس، آنالیز فیزیکوشیمیایی . شده استدر نظر گرفته فیلتر میکرونی( 

به مرحله اجرا یزان کارآیی آن، پروژه انجام گردید و پس از طراحی های اولیه تصفیه خانه و بررسی م اولیه  خام

احی شده که بازدهی سیستم طر بیانگر آن استرسید. نتایج مربوط به آنالیز آب تصفیه شده و بهره برداری 

نشان دهنده قابل اعتماد بودن و شرب  جهت مصارف صنعتیبه حد مطلوب  آب چاه برای رساندن کیفیت 

 می باشد.     آب چاه در تصفیه ذکورسیستم م
 

                              سیمانکارخانه ، آب چاه، اسمز معکوس تصفیه، فیلتراسیون، پیش تصفیه، کلمات کلیدی: 
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 مقدمه -1

 و نمک زدایی د که با استفاده از روشهای مناسب تصفیهنشور وجود دار منابع آب شور و لب در مناطق وسیعی از ایران         

نکته مهم در این فرآیند عالوه بر طراحی درست مراحل پیش  باشند. مـی قابل استفاده شرب یا غیرشرب مانند اسمز معکـوس

آن می باشد که باید دفع گردد یا مجددا تصفیه شده مورد استفاده قرار  بسیار شور و غلیظ پسـابتصفیه و تصفیه، مدیریت 

و از امالح کربنات کلسیم، سولفات کلسیم،  شده به تدریج در حین تصفیه آب، غلـیظاسمز معکوس   پساب سیستمگیرد. 

پسـاب بایـد بـه دنبـال فرآیندهایی برای ممانعت از ایـن تصفیه سولفات باریم و سیلیکا فوق اشباع میشـود. بنـابر ایـن بـرای 

. در برخی موارد نیز به منظور استفاده بهینه از پساب و در نتیجه کاهش نفوذپذیری آن بود رسوب این امالح روی سطح غشا

تی، خروجی پیشنهاد می شود که با رقیق سازی و کاهش غلظت امالح محلول، آن را جهت مصارف آبیاری،کشاورزی، صنع

فضای سبز،....آماده نمود. استفاده از پسابها در موارد مختلف تحت کنترل پارامترهای متعدد بهداشتی و کیفیتی انجام می 

 پذیرد و به دلیل حساسیت موضوع نیاز به کارشناسی دقیق و مستمر دارد. 

ش مصرف آب و تولید پسآب های صنعتی، و افزای تکنولوژیبا گسترش  و ستفاده از آب در تمام صنایع غیر قابل اجتناب استا

ع به چاه های جاذب، فضای سبز کشاورزی یا شهری و صنای پساب ورود برای را خاصی شرایط  استانداردهای زیست محیطی

WHOاستانداردهای جهانی نظیر .]1-3[ ورود مجدد به چرخه تولید در نظر می گیرند
1 ،2

EPA،FAO
و استانداردهای  3

مقادیر مطلوب و مجاز پارامترهای موجود در آب را جهت استفاده مجدد آنها در زمینه های مختلف ارائه سازمان های داخلی 

فرآیندهای حرارتی و غشایی به . ]4-6 [نموده اند که با استناد به آنها می توان روش های مناسب تصفیه پساب را به کار برد 

در این فرآیندها با استفاده از انرژی حرارتی آب شور تبخیر و می گیرند. منظور نمک زدایی و تصفیه آب خام مورد استفاده قرار 

شود در  شود. با توجه به اینکه در این روش آب مقطر تولید می سپس بخار تولید شده، تقطیر و به آب تقریبا  خالص تبدیل می

قابل شرب یا آب قابل مصرف در موارد شود تا به آب  ی تکمیلی، به این آب امالحی اضافه می صورت نیاز طی فرایند تصفیه

دیگر تبدیل شود. فرآیندهای حرارتی نسبت به فرآیندهای غشایی انرژی حرارتی بیشتری نیاز دارند اما برق کمتری مصرف 

های متعدد برق در نزدیکی سواحل جنوبی، امکان احداث واحدهای تولید  کنند. در کشور ما با توجه به وجود نیروگاه می

فرآیندهای غشایی نظیر نانو فیلتراسیون، میکروفیلتراسیون، اولترافیلتراسیون و اسمز معکوس  .برق و آب وجود داردزمان  هم

در این میان، اسمز معکوس با کارآیی باال به عنوان قابل امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته و کاربرد وسیعی پیدا کرده اند. 

ن سازی آب های بسیارشور و پسابهای مختلف طراحی و استفاده می شود. برای اجرای اعتمادترین گزینه برای تصفیه و شیری

این تکنیک اطالعات مربوط به آنالیز فیزیکوشیمیایی و میکروبی آب خام اولیه مورد نیاز است و  منابع آب مختلف نظیر آبهای 

تفاده نمود. غشاهایی که در این سیستم استفاده زیرزمینی، آبهای سطحی و آب دریا را می توان با این روش تصفیه و قابل اس

می شوند از جنس پلی آمید یا سلولزی هستند که آب اجازه عبور از آنها را داشته و امالح و آالینده ها قادر به عبور از آن 

که باید با . نوع غشا مورد نیاز در سیستم اسمز معکوس را می توان با دانستن غلظت نمکهای محلول در آبی ]7-9 [نیستند

                                                 
1
 World Health Organization 

2
 European parliament and of the council 

3
  Food and agriculture organization 
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در اسمز  2مانند آب دریا وآبهای  لب شور 1عبور از غشا تصفیه گردد، انتخاب نمود. این غشاها برای نمک زدایی آبهای شور

 معکوس قابل استفاده می باشند.

 مراحل تصفیه  -2

mسیستم تصفیه خانه آب شرکت  سیمان خاش براساس دبی آب ورودی در محدوده ) 
3
/hr 5/15- 75/11 08راندمان% ( و با  

m و دبی خروجی
3
/hr 18،  طبق خواسته کارفرمای محترم طراحی شده است.  با توجه به راندمان خروجی واحد اسمز معکوس

mو شرایط کاری و بهره برداری میزان دبی پساب تولید شده معادل)
3
/hr 5/4-5/2 ،می باشد. از آنجا که طبق مدارک موجود )

گزارش شده است محدوده های  ppm3188و  ppm 3480 و بهترین شرایط به ترتیبمیزان امالح محلول در بدترین 

مذکورمتغیر خواهد بود. الزم به ذکر است که در طراحی تصفیه خانه مذکور بدترین کیفیت آب ورودی در نظر گرفته شده 

که دارند آب ورودی را با توجه به نوع عملکردی  می باشد و بخش های مختلف 1مراحل انجام تصفیه مطابق شکل  است.

نتایج آنالیز آب خام اولیه، پساب خروجی مرحله اول سیستم اسمز تصفیه نموده و مقداری را به صورت پساب دفع می کنند. 

که پس از ترکیب نهایی به مورد  2و  1معکوس که ورودی مرحله دوم سیستم اسمز معکوس  است  و آب تصفیه شده مراحل 

 گزارش شده است. 2و  1گزارش آنالیز آب تصفیه شده و پساب غلیظ خروجی به ترتیب  در جدول هایاستفاده قرار می گیرد. 

 

 نتایج آنالیز آب خام -1جدول 

  پارامتر ردیف

 واحد
آنالیز در نظر * 4چاه شماره  3چاه شماره  2چاه شماره 

گرفته شده جهت 

 طراحی

 µS/cm 4444 4474 4044 4474 (ECهدایت الکتریکی ) 1

 NTU 4 4 4 4 (Turbidityکدورت ) 2

 4 4 4 4  (Colorرنگ ) 3

4 pH  4220 02.7 4243 4220 

 mg/lit .427 14.24 11024 11024 (CODاکسیژن مورد نیاز شیمیایی ) 7

 mg/lit 42 71 74 74 (BOD7اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی ) 0

NO3نیترات ) 4
-) mg/lit 1124 0 142. 1124 

NO2نیتریت ) 8
-) mg/lit 4204 4232 4202 4204 

SO4سولفات ) .
2-) mg/lit 4.4 044 044 044 

Caکلسیم ) 14
2+) mg/lit 224244 20427 244248 20427 

Mgمنیزیم ) 11
2+) mg/lit 722. .. 1412. 1412. 

Clکلراید ) 12
-) mg/lit 147.21 1344 1472217 147.21 

Fفلوراید ) 13
-) mg/lit 42.. 1237 124 124 

 mg/lit 4240 422 4230 4230 (NH3آمونیاک ) 14

 mg/lit 74 34 40 40 (T-ALKقلیاییت ) 17

CO3) کربنات 10
2- ) mg/lit 4 4 4 4 

                                                 
1 Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) 
2 Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO) 
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HCO3)بی کربنات  14
-

) mg/lit 74 34 40 40 

 mg/lit CaCO3 444 1478273 1424277 1478273 (THسختی کل ) 18

 mg/lit 3144 3144 2444 3144 (TDSامالح محلول ) .1

 mg/lit <4247 <4247 <4247 <4247 (Baباریم ) 24

 mg/lit 824 0203 32.1 824 (Srاسترانسیم ) 21

 mg/lit 443 070 7.7 443 (Naسدیم ) 22

 .mg/lit 0241 824 1428. 1428 (Kپتاسیم ) 23

 mg/lit 127 4247 42137 127 (Feآهن ) 24

 **.mg/lit 722. 228 4.0. 722 (Mnمنگنز ) 27

 mg/lit <421 <421 <421 <421 (Al)آلومینیوم  20

 mg/lit 4247 1244 1272 1272 (Brبرم ) 24

PO4فسفات ) 28
3-) mg/lit 427 1 421 1 

Sسولفید ) .2
2-) mg/lit ND  ND ND ND 

 . mg/lit 8214 . 8288 (SiO2سیلیکا ) 34

 mg/lit 14 14 14 14 (TSSکل مواد معلق ) 31

 MPN/111ml 23 4 . 23 (T.Cها )کلیه کلیفرم 32

 . MPN/111ml . 4 <3 (F.Cهای مدفوعی )کلیفرم 33
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 نتایج آنالیز آب تصفیه شده و دورریز تغلیظ شده -2جدول 

 

 1و شیمیایی یپیش تصفیه فیزیک -2

hr/با توجه به دبی ورودی آب خام )   
3

m15(و ظرفیت آبدهی )/hr
3

m18 آب خام با عبور از پمپ های مناسب ،)

 و ورود آنپس از ذخیره آب خام داخل مخزن در این مرحله ی بعدی می گردد.تعبیه شده در مسیر پمپاژ شده و وارد بخش ها

با توجه به  به تصفیه خانه، تزریق هیپوکلریت سدیم جهت حذف آلودگی های میکروبی و میکروارگانیسمها انجام می گردد.

تنهایی جهت حذف این آلودگی کافی  آنالیز آب خام و باال بودن میزان آلودگی میکروبی اینگونه یه نظر می رسید که کلرزنی به

نمی باشد. از آنجا که استفاده از آب تصفیه شده به منظور تامین آب شرب نیز بوده است اهمیت این موضوع دوچندان می 

در مرحله بعد به نیز در نظر گرفته شد. در محل(  2)تولید ازنتزریق ازن  ،بنابراین به منظور حذف کامل آالینده ها شود. 

                                                 
1
Physical and chemical pretreatment steps 

2
 Ozone generator 

 آب تصفیه شده دورریز تغلیظ شده واحد پارامترها

1مرحله  2مرحله   1مرحله   2مرحله    نهایی 

NH4
+
 + NH3 mg/lit 1243 1244 4241 4242 4241 
K mg/lit 34287 72274 4237 42.4 4274 
Na mg/lit 2347248 3.002.3 7218 14244 4272 

Mg mg/lit 2.7224 7482.. 4211 4231 4210 

Ca mg/lit 474208 1341222 4228 4244 4241 
Sr mg/lit 24234 412.0 4241 4242 4241 
Ba mg/lit 4214 4227 4.44 4244 4244 

CO3 mg/lit 4242 4214 4244 4244 4244 
HCO3 mg/lit 77210 .4244 1224 1234 1224 

NO3 mg/lit 31272 722.4 4244 12.8 1247 

Cl mg/lit 4213227 42742.1 8231 23212 12244 

Fe mg/lit 4243 02.4 4241 4243 4242 

SO4 mg/lit 2442233 3743283 4243 1210 4201 

SiO2 mg/lit 272.4 4424. 424. 4220 4214 

NO3 mg/lit 1114 1017 4144 4231 4210 

NO2 mg/lit 4204 117 4241 4211 4212 

Boron mg/lit 4244 4244 4244 4244 4244 

CO2 mg/lit 34213 34218 30233 30242 30237 

TDS mg/lit .814223 108.4201 10242 44234 23243 

pH mg/lit 0247 0221 4242 4240 4243 

COD mg/lit 4/7 4/7 4/7 4/7 4/7 

BOD mg/lit NILL NILL NILL NILL NILL 
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کربن  -حذف مواد معلق، کدورت، فلزات سنگین، مواد آلی، رنگ، بو و بخشی از کلر از سیستم فیلتراسیون دوگانه )شنی منظور

نیز در نظر گرفته  1فعال( استفاده شده است. جهت رفع مشکالت احتمالی ناشی از گرفتگی فیلتر سیستم شستشوی معکوس

میکرون در نظر گرفته شده است. در  5جهت حذف مواد معلق تا قطر شده است. در پایان بخش پیش تصفیه فیلترکارتریجی 

، تزریق سدیم متا بی سولفیت جهت pHبخش پیش تصفیه و قبل از ورود آب به فیلتر کارتریجی، تزریق اسید برای کنترل 

 گردد.حذف کامل کلر باقی مانده و تزریق ماده ضد رسوب جهت به حداقل رساندن پتانسیل رسوبگذاری انجام می 

 

 مرحله تصفیه -2-2

 

خروجی فیلتر کارتریجی به عنوان ورودی سیستم اسمز معکوس پس از عبور از پمپ های فشار باال، از غشاهای پلی  

اصلی سیستم هایپرفیلتراسیون اسمز  اجزایآمیدی عبور کرده و با حذف یون های محلول عمل نمک زدایی را انجام می دهد. 

، 5)محفظه نگهدارنده ممبران(، سیستم شستشوی شیمیایی 4، پرشر وسل3، پمپ فشار قوی2ن یا غشاءمعکوس عبارتند از ممبرا

از آنجا که طول عمر غشاهای اسمز به شدت به کیفیت آب ورودی  وابسته می باشد، توجه به . 6تجهیزات و ابزارهای کنترلی

 مراحل پیش تصفیه اهمیت بسیار باالیی دارد. 

 

نهاییمرحله تصفیه  -2-3   

  

 جمع آوزی  آب ذخیره  مخزن در )تزریق سدیم هیدروکسید(،pH  تنظیم از پس ،خروجی تصفیه هایپرفیلتراسیون 

همچنین  به منظور ایمنی غشاها، در کنار تصفیه  .یابد می انتقال مصرف محل بهصنعتی و آب شرب  تامین آبشده و جهت 

سیستم به علت گرفتگی، بتوان صورت کاهش عملکرد  ه می شود تا درنیز تعبی  7خانه احداث شده، سیستم  شستشودر محل

تصفیه آب خام به روش اسمز معکوس در  8دیاگرام شماتیک مشکل را در حداقل زمان ممکن در محل تصفیه خانه برطرف نمود.

 گزارش شده است. 1شکل 

 

 

 

 

                                                 
1 Back Wash 
2 Membrane 
3 High Pressure Pump 
4Pressure Vessel 
5 Clean in Place 
6 Control Instrumentation 
7 Clean In Place (CIP) 
8 Block Flow Diagram(BFD) 
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 دیاگرام مراحل انجام تصفیه -1شکل 

 نتیجه گیری -3

با اعمال روش های بهسازی شیمیایی و فیزیکی  ،ی در مصرف آب و توجه به اهمیت این موضوعبه منظور صرفه جوی  

تالش شده است تا این  سیمانبدین منظور با احداث تصفیه خانه در کارخانه تولید بهبود بخشید. آب را  کیفیتمی توان 

نتایج حاصل   .مصرف می گردد صنعتی به منظور تامین آب شرب و آبتصفیه خانه مذکور حاصل گردد. خروجی مهم هدف 

از طرح اجرا و بهره برداری شده نشان می دهد که سیستم های مذکور در دستیابی به هدف  استفاده بهینه از منابع آب 

موجود موفق عمل کرده اند و امید است که با افزایش توجه به کمبود منابع آب و بحران کم آبی سایر کارخانجات و صنایع 

منابع آب و یافتن راهکار جهت تصفیه پساب به این امر زویژه ای به این معضل داشته باشند و با استفاده بهینه ا نیز توجه

 مهم کمک نمایند.
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