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چكیده
فرایند اسمز پدیدهای فیزیکی است که در آن به علت خواص و ساختار غشا و وجود گرادیان غلظتت متواد ت شتونده ،جریتان آ در
غشاء برقرار میشود .اسمز مستقیم یکی از فرایندهای اسمزی است که در سالهای اخیر توجه بیشتری را جلب کرده است .با ایت کته
هنوز برای تجاریسازی و صنعتی شدن ای فرایند ،به علت برخی محدودیتها مانند دستیابی بته محلتول کنشتنده مناستب و ستاختار
غشایی بهینه ،مشکالتی وجود دارد ،ولی براساس مطالعات انجامشده ،میتوان از ای روش در صنایع مختلفی ازجملته :صتنایع غتذایی،
نمکزدایی آ  ،تصفیه فاضال ها ،صنایع دارویی و تولید برق استفاده کرد .در ای مقاله سعی شده استت صتنایعی کته فراینتد استمز
مستقیم در آنها ازنظر عملیاتی ،بهرهوری مناسبی دارد یا از تواناییهای بالقوه برخوردار است ،بررسی شود .
کلیدواژهها :فرایندهای غشایی اسمزی ،اسمز مستقیم ،شیرینسازی آب ،تصفیه فاضالب ،پیشتصفیه

 .1مقدمه



آدمی همواره برای چیتره شتدن بتر چتالشهتای جدیتد دستت بته

ای روش ،از یک غشای نیمهتراوا که تنها توانایی عبور الل (آ ) را

خالقیت ،نوآوری و بهکارگیری روشهتای جدیتد زده استت .یکتی از

دارد استفاده و نیروی محرکه آن از تفاضت اختتالف فشتار استمزی

دشواریهایی که بهخصوص در  04سال اخیر رخ نموده و بتیگمتان

( ) πو اختالف فشار هیدرولیکی (

در سالهای آینده به مشکلی جهانی بدل خواهد شد ،کمبتود منتابع

ای که کدام اختالف فشار بیشتر باشد یتا فشتار هیتدرولیکی (فشتار

آ آشامیدنی و یا وجود آ با میزان تصفیه نامناسب است .ازای رو،

خارجی) به محلول کدام ستمت غشتاء وارد آیتد ،ایت روش مطتاب

یکی از روشهایی کته بترای غلبته بتر ایت مشتک  ،از ستال 1504

شک ( )1خود به چهار فرایند تقسیم میشود[:]1

به بعد ،موردتوجه بیشتری قرارگرفته ،فرایند استمز معکتوس استت.
فرایند اسمز فرایندی برگرفته از طبیعت است که گیاهان ،جانوران و
* تهران ،سازمان پژوهش هتای علمتی و صتنعتی ایتران ،پژوهشتکده فنتاوریهتای
شیمیایی
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تی یاختههای بدن انسان از آن بهره میگیرند .در کتاربرد صتنعتی

) بترآورد متیشتود .بستته بته

 اسمز مستقیم یا پیشرو ) :(FOاختالف فشار خارجی در ایت
1

فرایند ناچیز یا صفر در نظر گرفته میشتود و نیرومحرکته آن
تنها اختالف فشار اسمزی در دوطرف غشا است (
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).

1. Forward Osmosis

اسمز با فشار تأخیری

اسمزی

خوراک

اسمز مستقیم

شکل  .1مقایسه فرایندهای گوناگون روش اسمز[.]1

 اسمز معکوس :(RO) 1در ای روش اختالف فشار خارجی بتر

جلب کرده است ،زیرا عملیتات  FOدر فشتار و دمتای پتایی انجتام

اختالف فشار اسمزی غلبه متیکنتد و ازایت رو آ در جهتت

میشود[12و.]11

مختتالج جریتتان در فراینتتد استتمز مستتتقیم جتتاری متتیشتتود

سامانه اسمز مستقیم دارای سه جزء عمتده استت .1 :آ ختوراک،9

(π

مروری بر کاربردهای فرایند غشایی اسمز مستقیم

اسمز معكوس

اسمز با فشار افزوده

عامل

آب

که طی فرایند اسمز مستقیم میزان آ آن کاهش مییابد و غلیظتر

).

 اسمز با فشار تأخیری :(PRO) 2اگر اختالف فشار استمزی بتر

میشود؛  .2محلول کنشنده ،0ای محلولی است که میتزان شتوری یتا

باشتد،

فشار اسمزی آن بیشتر از محلول آ خوراک است و باعث متیشتود

اختالف فشار هیدرولیکی غلبه کنتد و

بیشتتر از

به علت اختالف فشار اسمزی ،آ از درون غشتا و از ستمت محلتول

ای فرایند ،اسمز با فشار تأخیری نامیده میشود.
 اسمز با فشار افزوده :(PEO) 3در ای فرایند نیتز ماننتد روش
اسمز مستقیم و اسمز با فشار تأخیری ،اختالف فشار استمزی
از اختالف فشار خارجی بیشتر است ،ولی در ای فراینتد

از

آ خوراک به سمت محلول کنشنده تتراوش کنتد؛  .3غشتای استمز
مستقیم که خود از دو قسمت الیه فعال 7و الیته پشتتیبان 8تشتکی
شده استت .کتار اصتلی غشتاء ،عبتور دادن تداکیری آ از ستمت
محلول آ خوراک به سمت محلول کنشتنده و مخالفتت از عبتور بتا

بیشتر است.

شونده در محلولهای دو طرف غشا به ستمت

به مجموعه فرایندهای اسمز مستقیم ،اسمز با فشار تأخیری و استمز

عبور داقلی مواد

با فشار افزوده ،فرایندهای غشایی اسمز محور گفتته متیشتود .ایت

مختالج استتت .در مقایستته بتتا روشهتای ستتنتی فشتتار محتتور[،]13

فرایندها از تواناییهای نهفتتهای در کاربردهتای گونتاگون ،ازجملته:

 FOدارای برتریهای ویژهای ازجمله :پس زنی بتاالی متواد محلتول،

نوشتتیدنیهتتای اضتتطراری[ ، ]2تولیتتد بتترق[ ،]3بازیافتتت نفتتت[،]0

رسو گرفتگی کمتر غشا و مصرف انرژی کمتر است .به همی دلی ،

عملیات تولید آ [ ،]9تغلیظ ستیال[ ،]0نمتکزدایتی گرمایشتی آ

غشای  FOتوانایی باالیی برای جایگزینی با غشاهای فراصتافش دارد
5

خوراک[ ،]7جابجتایی آ [ ]8و نمتکزدایتی از آ [ ]5برخوردارنتد.

که در ال اضر در راکتورهتای زیستتی غشتایی ( )MBRبتهکتار

بیشتری سهم پژوهشهای  FOبر تولید انرژی متمرکتز بتوده استت

گرفته میشود[.]10-10

(راه اندازی نخستی نیروگاه برق اسمزی بته وستیله شترکت نتروژی

در چندی گزارش ،پیشبینی شده که در سالهای آینده ارزش بازار

استاتکرافت در سال  ،)]14[ 2445ولی با افزایش بهای ام هتای

سالیانه غشاهای اسمز مستقیم در زمینه انترژی استمزی ،بازمصترف

0

انتترژی ،نمتتکزدایتتی از آ دریتتا از طریتت  FOتوجتته زیتتادی را
1. Reverse Osmosis
2. Pressure Retarded Osmosis
3. Pressure Enhanced Osmosis
4. Statkraft

)5. Feed Water (FW
)6. Draw Solution (DS
)7. Active Layer (AL
)8. Support layer (SL
9. Membrane Bioreactor
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آ  ،نمکزدایی و سایر کاربردها ،از ترکیب بازارهای اسمز معکوس و

 1-1-2تغلیظ پساب صنعتی رقیق

فراصافش بیشتر خواهد شتد[18و17و .]3بنتابرای  ،در ایت نوشتتار

نخستی پژوهشهتای امکتانستنجی کتاربرد  FOدر بختش تصتفیه

تالش شده کاربردهای گوناگون فرایند اسمز مستقیم بتهعنتوان یتک

فاضال صتنعتی در ستال هتای  ]24[ 1570و  ]21[ 1577منتشتر

فرایند غشایی نو به همراه پیشینه ،روش اجرا ،و چالشهتای مترتب

شد .انگیزه آنها بهکتارگیری یتک فراینتد کتم مصترف بترای انجتام

به هر مورد کاربردی بررسی شود تا افزونبر پرداخت بیشتر بته ایت

عملیات فاضال صتنعتی ،تاوی غلظتت کمتی از فلتزات ستنگی ،

فرایند بهمنظور بهینهسازی کاربردهتای مرستوم ،بته کاربردهتای نتو

بهمنظور بازمصرف بود .در ای مطالعه ،از سامانهای در ابعاد کارگاهی

آن نیز نیز با انجام پژوهشهای جدید توجه شود.

از یک غشای سلولزی  ROنو ،بهره گرفته شد تا جریانهتای ختال
یا ترکیبشده مس یا کرم را تغلیظ کند .بدون آگاهی از آثار قطتبش

 .2کاربردها

غلظتی داخلتی ،)ICP( 1پژوهشتگران مشتاهده کردنتد کته شتار آ

به طورکلی ،می توان کاربردهای  FOرا بتهصتورت نمتودار شتک ()2

واقعی کمتر از میزان شار آ محاسبهشده از معادلته انتقتال جترم و

نشان داد .در ادامه به بررسی تفصتیلیتتر هرکتدام از ایت کاربردهتا

اطالعات ارائهشده از سوی سازنده غشا است .در ای آزمتایش ،از آ

خواهیم پرداخت.

دریا بهعنوان محلول کنشنده استفاده شد زیرا ایت متاده یتک منبتع
ارزانقیمت و فراوان در نوا ی ستا لی استت .بتا توجته بته کتارکرد
ضعیج غشای  ،ROدیگر آزمایشها با ای غشا متوقج شد و پیشنهاد
شد غشاء بهینهسازی شود[.]11

 2-1-2عملیات روی مواد نشتی از جایگاه های دفن پسمماند
(شیرابهها)
شیرابهها یا مواد نشتیافته از جایگاههای ویژه دف پستماند یکتی از
محلولهای خوراک 2با بیشتری تغییرات ترکیبی بهشمار میآیند که
ای خود باعث دشواری در انجام عملیات روی آنها میشود ،بهویتژه
شکل  .2چکیده کاربردهای فرایند اسمز مستقیم[.]11

هنگامی که کیفیت مطلوبی از جریان خروجتی نیتز متوردنظر باشتد.
شیرابهها معموال ترکیب پیچیدهای از چهار آالیندهاند :ترکیبات آلتی،

1-2تصفیه پساب

فلتتزات ستتنگی محلتتول ،نیتتتروژن آلتتی و غیتتر آلتتی ،و متتواد جامتتد
3

شده ) .(TDSفرآوری شیرابههتا در وا تدهای تصتفیه فاضتال

چندی مورد از کاربردهای  FOدر زمینه تصفیه فاضال در نشریات
گوناگون انتشار یافته است .ای موارد پژوهشهای اولیة تغلیظ پسا

انجام میشود ،با همة ای ا وال ،ای وا دها معموال تنها بر زدایتش

صنعتی رقی [24و ،]21عملیات روی مواد نشتی از جایگاههای دفت

ترکیبات آلی ،فلزات سنگی و نیتروژن تمرکز دارند و اغلب عملیاتی

پستتماند[23و ،]22بازمصتترف فاضتتال در ستتامانههتتای پشتتتیبانی

برای کاهش  TDSانجام نمی دهند و تی در مواردی باعث افتزایش

پیشرفته برای کاربردهای فضایی[ ،]20-20و تغلیظ مایعات برآمده از

غلظت آن نیز میشوند[.]23

هضم بیهوازی لج ها در کارخانته تصتفیه فاضتال ختانگی[ ]27را

دو مورد عملیات فرایندی تجاریسازی شده که میتواننتد  TDSرا از

دربر میگیرند .باید توجه کترد کته معمتوال در ستامانههتای تصتفیه

پسا

ذف کنند ،عبارتند از تبخیر مکانیکی (ماننتد فشتردهستازی

پسا  FO ،بیشتر بهعنوان مر له فرآوری پیش از فرایند اصلی ایفای

بخار ،لولههای عمودی با فیلم نزولی ،لولههای افقی با افشتانه کتردن

نقش میکند[.]11
1. Internal Concentration Polarization
2. Feed Solution
3. Total Dissolved Solids
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فراگیر ،فرایند اسمز مستقیم می تواند در انجام عملیات شتیرابههتای

فضایی

ناشی از جایگتاه دفت پستماند بستیار کارآمتد باشتد[ .]23در ستال

مأموریتهای طوالنیمدت انستان در فضتا نیازمنتد منبعتی پایتدار و

 ،1558شرکت اسموتک 1یک سامانه  FOدر ابعاد آزمایشگاهی بترای

تجدیدپتتتذیر آ بتتترای آشتتتامیدن و مصتتتارف بهداشتتتتی استتتت.

فرآوری شیرابههای اص از جایگاه دفت پستماند کتافی بیتوت در

مأموریت های دوربرد بشر مانند مأموریتت کتاوش متریخ یتا متاه بته

شهر کوروالیس ایالت اورگ آمریکا ،ساخت .از آنجتا کته ایت مکتان

سامانه بازیابی آ از فاضال های جمعآوریشده در سفینه یا ستیاره

جایی بود که میزان بارندگی در آن بیشتر از  1044میلیمتر در سال

نیاز دارد .سه منبع اصلی فاضال که در ستفرهای فضتایی از امکتان

بتتود ،ستتالیانه بتتی  24444تتتا  04444مترمکعتتب شتتیرابه از آن

جمعآوری و بازمصرف برخوردارنتد ،عبارتنتد از :فاضتال بهداشتتی،

جمعآوری میشد .برای دستیابی بته محتدوده استتاندارد ملتی دفتع

ادرار ،و چگتتالش رطوبتتت .ستتامانه تصتتفیه ایتت فاضتتال هتتا بایتتد

آالینتتدههتتا )NPDES( 2بایتتد میتتزان ستتط  TDSبتته کمتتتر از

قاب اطمینان ،مقاوم ،دارای توانایی بازیابی پردامنه و وزن کتم باشتد.

 144میلیگرم در لیتر میرسید .شترکت استموتک بتا بتهکتارگیری

بهعالوه ،ای سامانه باید مستق  ،نیاز به مراقبت کم داشته ،و مصرف

غشای  ،FOتوانست به میزان  50تا  50درصد بازیتابی آ بتا تذف

انرژی و نیاز به ماده مصرفی آن نیز کم باشد[.]28

گستردة مواد آالینده دست یابد .موفقیت نمونته آزمایشتگاهی باعتث

یک سامانه آزمایشگاهی فرایند  FOبتا عنتوان ستامانه تغلتیظ استمز

شد تا طرا ی و ساخت سامانه اصلی انجام شود (شک ( .))3در ایت

مستقیم ،(DOC) 3بهمنظور بازمصرف از آ در فضتا ابتدا و بتهکتار

ستتامانه ،شتتیرابه ختتام پ تیش از ورود بتته بختتش  ،FOجمتتعآوری و

گرفته شد DOC .یکی از چندی فناوری است که به دست ستازمان

و

هوافضای آمریکا )NASA( 0به منظور بازمصرف آ در فضتا ارزیتابی

تغلیظ مجدد محلول کنشنده استفاده شد .شیرابههای تغلیظشده نیتز

شده است .مطاب شک ( ،)0وا د  DOCمورد آزمایش شام اتصال

پیشفرآوری شده و سپس از ستامانه  ROبترای تولیتد آ ختال
از طری موادی مانند سیمان و خاکستر بادی ،جامد و ستپس دفت

متوالی دو سامانه (بهعنوان وا تدهای پتیشفترآوری) بته وا

میشدند[.]23

استتت .در نخستتتی زیرستتامانه ( )DOC#1یتتک فراینتتد  FOو در
اسمز

معكوس
محلول
کِشنده
اسمز
مستقیم

تد RO

زیرسامانه بعد ( )DOC#2از ترکیتب فراینتد  FOو تقطیتر استمزی

مخزن
مواد تراویده

مروری بر کاربردهای فرایند غشایی اسمز مستقیم

فیلم و گردش اجباری) و فرایندهای غشایی .بنابر یکی از ارزیابیهای

 -3-1-2سامانه های پشتیبانی پیشمرفته بمرای کاربردهمای

9

( )ODاستفادهشده است .فرایند  ODوظیفه تذف ترکیبتات کتم را

محلول کِشنده
رقیقشده

(مانند اوره که بهرا تی از غشاهای نیمهتراوا عبور میکنند) برعهتده
دارد[29و.]25

مخزن
اسیدی کردن

 4-1-2تغلیظ محلول بهدستآمده ناشی از هضم بمی هموازی
مخزن
مواد غلیظ

لجنها

مخزن
شیرآبه

برای کاهش بیشتر مواد جامد آلی مقاومتر و یا به منظور پایدارسازی
لج تولید شده در وا دهای تصتفیه فاضتال  ،غالبتا عملیتات روی

محل مدیریت
مواد غلیظ

لج در یک وا د هاضم بیهوازی 0اجرا می شود .لج  ،پس از هضم

خاکستر بادی و سیمان پرتلند

معموال از طری فرایند مرکزگریزی آبگیتری متیشتود و محصتوالت

مواد غلیظ جامد شده (به محل دفن)

نهتتایی ای ت فراینتتد ،متتواد جامتتد زیستتتی فشتترده و جریتتان متتایع
(آ لجتت ) 7استتت .آ لجتت دربرگیرنتتده غلظتتت فراوانتتی از متتواد

شکل  .3نمودار جعبهای فرایند  FOبرای فرآوری
شیرابه یک واحد دفن پسماند[.]23
1. Osmotek
2. The National Pollutant Discharge Elimination System

3. Direct Osmotic Concentration
4. The National Aeronautics and Space Administration
5. Osmotic Distillation
6. Anaerobic Digesters
7. Centrate
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فاضالب
بهداشتی و
رطوبت
چگالیده شده

شکل  .4نمودار جریان در واحد  DOCبرای تصفیه و بازمصرف آب در کاربردهای فضایی[.]22

مغذی (مانند آمونیم و نیتروژن زیستی) ،فلزات ستنگی  ،متواد آلتی

طی یکی از پژوهشها FO ،بهعنوان یک فرایند بتالقوه بترای تغلتیظ

محلتتول ) ،TDS ،(TOCرنتتو و متتواد جامتتد معلتت ) (TSSاستتت.

آ لج در کارخانه  1TMWRFدر شهر رنتو ،ایالتت نتوادای آمریکتا

در مواردی ،از ای جریان در صنعت کشاورزی بهعنتوان کتود ختاک

بررسی شد[ .]27اهداف اصلی ای پژوهش شام تعیی برتتریهتا و

سود میجویند[ .]34با ای ا وال ،در فراینتدهای مرستوم ،آ لجت

محتتدودیتهتتای  FOبتترای تغلتتیظ آ لج ت  ،طرا تتی یتتک ستتامانه

برای فترآوری مجتدد بته خت عملیتاتی وا تد تصتفیه بازگردانیتده

هیبریتتدی کتته در آن از  FOبتتهعنتتوان پتتیشتصتتفیه  ROاستتتفاده

میشود .زمانی که ای مواد وارد خ عملیاتی میشوند ،بته افتزایش

میشود ،تدوی الگوی اقتصادی و بررسی بهصرفه بودن فرایند  ،FOو

بار آلی و هزینه عملیاتی وا د متیانجامتد و از ستوی دیگتر ،گمتان

در پایان ارزیابی توانایی بهکارگیری جریان تغلیظ شده بهعنوان کتود

میرود مقتداری از ایت متواد کته پایتداری بیشتتری دارنتد (ماننتد

در کشاورزی ،بوده است .در شک ( ،)9نمایی از ای فرایند را کته در

نیتروژن و فسفر) ،در جریانخروجی باقی میمانند[.]11

ابعاد کارگاهی انجامشده ،مشاهده میکنید.

اسمز
معكوس

محلول کِشنده
غلیظ
رگالتور
پسفشار

اسمز
مستقیم

آب لجن
محلول کِشنده
رقیق

پمپ
آب تولیدی

شکل  .5فرایند پیوسته  FO/ROبه منظور تغلیظ آبلجن و تولید آب خالص .در آغاز از طریق فرایند  ،FOآبلجن پیشتصفیه میشود،
1

و در مرحله بعد از طریق  ROمحلول کِشنده برای بازمصرف در فرایند  FOتغلیظ و آب خالص نیز تولید میشود[.]31

1. Truckee Meadows Water Reclamation Facility

00
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مروری بر کاربردهای فرایند غشایی اسمز مستقیم

 5-1-2تصفیه آب به کمک کیسههای جاذب آب

1

ای فناوری بیشتر برای اهداف نظامی ،تفریحی و یا موارد اضتطراری
که آ آشامیدنی سالم کم و خارج از دسترس باشد ،ابتدا و بتهکتار
گرفته شده است[33و .]32کیسههای جاذ آ یکی از کاربردهتای
معدود  FOبهشمار میآیند که وارد بازار شدهاند .اگرچه ای کیسهها
نسبت به وسای تصفیه آ از سرعت باالیی برخوردار نیستتند ،ولتی
نیاز به برق ندارند و رسو گرفتگی آنها تی در مواردی کته بترای
آ گ آلود بهکار روند نیز بسیار کم است .گتزینشپتذیری پردامنتة
غشای  FOای امکان را پدید میآورد که در بیشتتر شترای و بترای
منتتابع آ فتتراوان و متعتتدد ،آ نفوذکننتتده بتتهداخ ت غشتتا بتتدون
ریزاندامگانها ،درشتمولکولها و یونها باشد[.]11
در کیسههای جاذ آ  ،یک محلول کنشنده خوراکی (شام متوادی
مانند شکر یا پودر شربت) در کیسهای که

از غشای نیمتهتتراوای FO

ساخته شده ،بستهبندی شده است[ .]32هنگام فروبردن کیسه داخ
محلول آبی ،آ به علت اختالف فشار اسمزی و به آهستگی محلتول
کنشنده اولیه را رقیت متیکنتد .در پایتان فراینتد ،محلتول کنشتنده
رقی شده میتواند بهعنوان یک نوشابة شیری که دربرگیرنتده متواد
مغذی و معدنی است ،مصرف شتود .بایتد توجته داشتت کته ستامانه
کیسههای جاذ آ بهتنهایی یک فرایند کام است و یتک فراینتد

شکل  .2نمایی از کیسههای جاذب آب که برای
تصفیه آب بهکار میروند[34و.]33

پیشفرآوری به سا نمتیآیتد .بترای مصتارف شخصتی و کوچتک

چندی دهه پیش ارائه شده است[ ]30-03ولی کاربرد بیشتر آنهتا

(شک ( ،))0فرایند طی دود  3تا  0ساعت بتهطتور کامت شتربتی

به علتت فقتدان غشتای نیمتهتتراوای مناستب بته بت بستت رستید.

اوی دود  304کیسه شکر را سرشار از آ میکند[.]11

بهطور خالصه ،چالشهای بهکارگیری  FOبهمنظور نمکزدایی از آ

کیسهها میتوانند بهطور مستتقیم داخت منبتع آ قترار گیرنتد یتا

و تولید انرژی عبارتند از .1 :غشای مناستب بتهعنتوان قلتب فراینتد

میتوانند بهمنظور مت آستان بترای کتاربر ،در کیسته پالستتیکی

اسمز؛ و  .2محلول کنشنده مناسب به منظور نمکزدایی .غشتای

دیگری که منبع آ را نگهداری میکند ،معل شتوند .در ستالهتای

باید دارای توانایی گزینش پذیری گستترده ،عبتور جریتان آ زیتاد،

اخیر ،ارتش امریکا بهطور گسترده از کیسههای جاذ آ در سراسر

قطبش غلظتی کم ،پایداری فیزیکی مناسب ،و کارکرد پایدار باشد تا

جهان سود جسته است[ .]39با ای تفاسیر ،ای کیسهها آ ختال

بتواند به بازار راه یابد[ .]10چندده گواهی ثبت اخترا درباره روشها

تولید نمیکنند ،بلکه فرآورده نهایی آن نوشابهای شتیری استت کته

و سامانههای گوناگون برای نمکزدایی از آ بتا روش  FOبته ثبتت

تنها برای کاربردهای خاص میتواند مصرف شود[.]11

رسیده است[ .]00-93ولی هنوز بیشتر آنهتا نتاق انتد یتا ازلحتا

FO

امکان سنجی اقتصادی ثبت نشده اند .کراوس و دیویس نمک زدایی از
 2-2نمکزدایی از آب دریا

آ اقیتانوس اطلتتس را از طریت فراینتد  FOو بتته کمتتک غشتتاهای

 1-2-2اسمز مستقیم

سلولزاستات صفحه ای و فیبر (تار) توخالی با کمتک محلتول گلتوکز

ایده بهکارگیری  FOبرای نمک زدایی از آ دریا و یا تولید انترژی از

به عنوان محلول کنشنده انجام دادند[ .]30کسلر و مودی نیتز فراینتد
 FOرا برای فرایند نمکزدایی آزمایش کردند[90و .]35البتته هتدف

1. Hydration Bags
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آنها راهاندازی فرایند نمک زدایی ناپیوستته بترای تتأمی منبتع آ

عالوهبرایت  ،هنگتامیکته نمتکزدایتی از آ دریتا متوردنظر باشتد،

اضطراری در قتای هتای نجتات بتود ،و نته فراینتد پیوستتهای بترای

به خصوص با بازیابی پردامنة آ  ،فراینتد  FOتنهتا زمتانی ستودمند

نمکزدایی از آ دریا[.]11

است که محلول کنشنده بتواند فشار اسمزی زیادی ایجاد کند[.]11

به طور کلی ،نمکزدایی از آ دریتا شتام دو مر لته استت :رقیت
کردن اسمزی محلول کنشنده ،و سپس تولیتد آ ختال

غشاء

از محلتول

آب شور

کنشنده .تمامی فرایندهای نمک زدایی  FOرا با توجته بته تفتاوت در
روش تولید آ خال

میتوان بته دو گتروه تقستیم کترد .در گتروه

نخست ،از محلولهای کنشتنده گرماکتافتی استتفاده متیشتود .ایت

بازیابی

محلولها با گرما دادن به گازهای فرّاری مانند  CO2یا  ،SO2پتس از
عملیات اسمز ،تجزیته متیشتوند .آ جتدا شتده و گازهتای فترّار را
میتوان برای بازمصرف ا یا کرد .در گروه دوم از نمتکهتا یتا ستایر
ترکیباتی که توانایی انحالل در آ دارند ،در محلول کنشنده استفاده
میشود و میتوان آ خال

آب
تولیدشده
آب نمک

را به روشهای گونتاگونی تولیتد کترد.

میال ،خیدارو[ ]99از انترژی خورشتیدی بترای تولیتد آ ختال

از

محلول کنشنده رقیت پتس از رقیت ستازی استمزی استتفاده کترده
است[.]15
در پژوهش های آزمایشگاهی اخیر[97و ،]90مشخ شده هنگامیکه
از یک غشای مناسب (ماننتد غشتای )FO CTA 1و محلتول کنشتنده
قوی (گازهای بسیار الل آمونیاک و کرب دیاکسید) بترای فراینتد
 FOاستفاده شود ،آ دریا میتواند بهصورت موثری نمکزدایی شود.
در شتتک ( )7طر تتی نمتتوداری از فراینتتد  FOب تا کمتتک گازهتتای
آمونیاک و کرب دیاکسید را مشاهده میکنیتد .محلتول کنشتنده از
ترکیب ای دو گاز با نسبتهای معی به وجود میآید .در ای فرایند
آ را از آ دریا استتخراج و محلتول کنشتنده را رقیت متیکننتد و
ستتتپس بتتتا گرمتتتا دادن متوست ت (نزدیتتتک  ،)04ºCآمونیتتتاک و
کرب دیاکسید زا از محلول کنشنده جتدا متیکننتد .جداستازی آ
تولیدشده در فرایند از محلول کنشنده میتواند بته چنتد روش انجتام
شود (مانند تقطیر ستونی یا تقطیر غشایی) .محلتول گتاززداییشتده
باقی مانده ،آ خال

حلشوندههای
محلول کشنده

تولیدی استت .فتراورده تقطیتر ،یتک محلتول

کنشنده است که مجددا تغلیظ شده است و میتواند دوباره در فرایند
نمکزدایی  FOبه کار گرفته شود[.]90
پژوهشهای انجامشتده در  FOبتهعنتوان یتک فراینتد نمتکزدا ،دو
محدودیت بزرگ ای روش را آشکار کرده است :دسترسی به غشایی
با کارکرد گسترده و محلتول کنشتندهای باقابلیتت جداستازی آستان.

شکل  .7نمایی از فرایند نمکزدایی آب به کمک فرایند  FOبا
محلول کِشنده آمونیاک -کربن دیاکسید[.]52

 2-2-2ترکیب اسمز مستقیم با اسمز معكوس
بر پایه پژوهشتی کته در ستال  2411هتوور و همکتاران[ ]98انجتام
دادند ،پربازده تری فناوری نمک زدایی ازلحا مصرف انرژی ،فراینتد
اسمز معکوس معرفی شده است ،ولی مطاب شک ( ،)8در سه بخش
از ای فرایند میتوان از فرایند اسمز مستقیم برای افتزایش بتازدهی
ای فرایند بهره گرفت[.]98
از آنجاکه فرایند اسمز معکوس نیازمند فشتار هیتدرولیکی بیشتتر از
فشار اسمزی برآمده از غلظت محلول خوراک است ،از طریت رقیت
کردن (کاهش فشار اسمزی) آ دریا که به عنتوان محلتول ختوراک
بهکار میرود ،فرایند بخش (الج) میتواند مصرف انرژی  ROرا تا د
زیادی کاهش دهد[04و.]95
یکی از نگرانیهای زیستمحیطتی جتاری در نمتکزدایتی ،اختتالف
شوری و دمای آ شور تخلیهشده بتا محتی طبیعتی پذیرنتدة ایت
جریان تخلیه است .در نمکزدایی آ  ،چه بهصورت غشایی و چه به
روش گرمایی ،به ازای تولید آ خال تر ،محلول خوراک غلیظتتری
به محی دفع میشتود .دمتای آ نمتک غلتیظ نیتز کته در فراینتد
نمکزدایی گرمایی باید از سامانه تخلیه شود (بختش ( )) از دمتای
محی بیشتر است[.]04

1. Cellulose Triacetate Membrane

02

محلول
کشنده
NH2/CO2
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(پ)
شکل  .8نمایی از واحد نمکزدایی و سه بخشی که میتوان در آنها از  FOبرای بهبود سامانه سود جست( :الف) رقیق کردن
جریان ورودی (آب دریا) بهمنظور کاهش مصرف انرژی؛ (ب) شستشوی اسمزی غشای اسمز معکوس برای بازگرداندن کارکرد غشا؛ و
(پ) رقیق کردن آبشور غلیظ پیش از تخلیه آن به دریا[.]58

در جریان یک فرایند متتداول نمتکزدایتی ،رستو هتای زیستتی و

هزینههای نگهداری و م ونق آن کمک کنتد[ .]00اگرچته انجتام

شیمیایی روی سط غشاء انباشته متیشتوند (بختش (پ)) .بترای از

عملیات اسمز روی فرآورده تولیدی (مانند کنسترو میتوه و گوشتت)

بتتی بتتردن رستتو هتتا ،معمتتوال از متتوادی شتتیمیایی چتتون عام ت

صنایع غذایی امری مرسوم است[ ، ]07به کار بردن فرایند  FOبرای

2

کیلیتساز فلزی (ماننتد  ،)1EDTAپتاککننتدههتا (ماننتد ،) SDS

تغلیظ نوشیدنیها و خوراکهتای متایع تنهتا در ابعتاد آزمایشتگاهی

آفتکشها ،اسید و باز و ترکیبات ضد رستو بهتره متیگیرنتد کته

مطالعه شده است[08-71و00و .]0فرایند  FOاز چندی برتری برای

تخلیتته ای ت متتواد بتته محتتی باعتتث آشتتفتگی زیستتتگاههتتای آبتتی

تغلیظ نوشیدنیها و خوراکهای آ دار برخوردار است که عبارتند از:

میشود[ .]01عالوه بتر ایت کته بتهکتارگیری متواد شتیمیایی بترای

کارکرد در دما و فشار پایی که به ارتقتای نگهتداری ختواص ستی

پاکسازی غشای  ROنیازمند ختاموش کتردن وا تد استت کته بته

(مانند مزه ،عطتر و رنتو) و مغتذی (ماننتد ویتتامی هتا) ،و توانتایی

کاهش عمر غشاء نیز میانجامد ،فرایند پاکسازی غشا بتا ایت روش

گزینش پذیری پردامنه و رسو زدگی کمتر غشا در برابر فراینتدهای

تنها به چند مر له در ستال محتدود متیشتود[ .]02پتژوهشهتای

فشار محور میانجامد[ .]11ازای رو ،فرایند  FOبتهطتور گستتردهای

تجربی و مدلسازی نشان داده که با بهکارگیری شستشتوی استمزی

برای تغلیظ فرآوردههای خوراکی آبدار بهکارگرفتهشده[72-88و.]05

میتوان به روشهای زدایش سریع و کارآمد رسو ها دست یافت که

در ای کاربردها FO ،بهعنوان فرایند ذفکننده آ استمزی بترای

ای خود انجام پژوهشهای بیشتتر در زمینته شستشتوی استمزی را
توجیه میکند[.]03-09

مروری بر کاربردهای فرایند غشایی اسمز مستقیم

(ب)

(الف)

ذف آ از غذاهای آ دار عم میکند.
بر پایه ای پژوهشها ،به نظر میرسد فرایند  FOدارای برتریهتایی
در برابر تبخیر و فرایندهای غشایی فشار محور باشد .مصترف انترژی

 3-2صنایع غذایی

کم ،دما و فشار عملکردی پایی و غلظت زیاد فراوردهها از مهمتتری

در صنایع غذایی ،غالبا ضروری است کته آ از ختوراکهتای آ دار

ای برتریها بهشمار میآید .بتا ایت وجتود ،هماننتد دیگتر صتنایع،

ذف شود تا به پایداری ،بهبود زمان مجاز برای نگهتداری و کتاهش

فقتتدان غشتتای بهینتته و فراینتتد بازیتتابی کارآمتتد محلتتول کنشتتنده
بازدارندگان اصلی  FOبرای تبتدی شتدن بته یتک فراینتد کامت در

1. Ethylenediaminetetraacetic Acid
2. Sodium Dodecyl Sulfate

صنایع غذایی است[.]11
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پیچیده نیز باشد[.]54
مخزن دارو

 4-2صنایع دارویی -تلمبههای اسمزی

موتور اسمزی

مصرف داروها از راه دهان که در ال اضر پذیرفتهشدهتری شتیوه
به کارگیری در تجویز داروهاست ،ممک است در دستیابی بته نتتای
موردنظر برخی ایرادها را داشته باشد .در شرای ویژه ،طوالنی شتدن
فراینتتد رهاستتازی ،تحویتت دادن هدفمنتتد یتتا دز دقیقتتی از داروی
تجویزشده ،بخصوص در موارد بیماریهای مزم  ،در بتدن موردنیتاز
است .از فواید رهاستازی کنتترلشتده داروهتا متیتتوان بته کتاهش

خروجی دارو

پیستون

غشاء

شکل  .1نمایی از سامانه اسمزی تحویل دارو شرکت ®DUROS

که در آن ،به ترتیب ،از راست به چپ :روزنه خروج دارو،
دارو ،پیستون ،محلول کِشنده و غشا قرار دارند[.]19

نوسانات دز ،افزایش تنظیم غلظت دارو در جریان خون ،در دستترس
بودن زیستی بیشتتر ،بهبتود پتذیرش بیمتار و کتاهش آثتار جتانبی

زمانی که تلمبة اسمزی در تماس با یتک محلتول آبتی و یتا محتی

اشاره کرد[.]85

مرطو قرار میگیرد ،آ از درون غشا به سمت محلول کنشنده نفوذ

رهاسازی کنترل یا اصالحشتده داروهتا را متیتتوان بتا بتهکتارگیری

میکند و فشار برقرارشده ناشی از افزایش جم محلتول کنشتنده بته

تلمبههای اسمزی انجام داد .اسمز بهعنوان یک نیروی محرکه بترای

پیستون وارد میآید .ای امتر باعتث افتزایش فشتار در محفظته دارو

تلمبه کردن ثابت داروها چندی برتری با انتقتال جترم دقیت ارائته

میشود؛ درنتیجه بخشی از دارو از روزنه خارج میشود .آهنو نفتوذ

میدهد .میال ،در تحوی هدفمند ،تلمبههای اسمزی متیتواننتد دارو

آ مهمتری پارامتر طرا ی تلمبههای استمزی استت ،زیترا آهنتو

را دقیقا به سیال مغزی نخاعی ،جایی که تمام آن جذ ستلولهتای

رهاستتازی دارو را تعیتتی متتیکنتتد[ .]11تیتتوویس و یتتام پژوهش تی

عصبی شود ،برسانند[.]11

درزمینة اصول طرا ی و کتارکرد تلمبتههتای استمزی انجتام داده و

در شک ( )5نمایی از اجزای اصلی یک سامانه استمزی تحویت دارو

قواعد طرا ی برای برختورداری از آهنتو رهاستازی ثابتت را شترح

را مشاهده میکنیتد .تلمبته استمزی در یتک محفظته استتوانهای از

دادهاند[.]51

جنس آلیاژ تیتانیم با قطر  0میلیمتر و طول  04میلیمتر قرار دارد.
ای محفظه وظیفه محافظت از مولکولهای دارو را در برابر آنزیمهتا،
رطوبت بدن و ترکیبات سلولی بتر عهتده دارد کته متیتوانتد دارو را
پیش از رهاسازی غیرفعال کند .یک غشای پلیاورتان در یک ستمت
محفظه قرار داده شده است .ایت غشتا نیتز ،ماننتد دیگتر غشتاهای
نیمهتراوا ،در برابر آ کامال نفوذپذیر و کموبیش نَشت ناپتذیر بترای
یونهاست .موتور اسمزی (محلول کنشنده) بخشی دیگری از استتوانه
را درستتت پشتتت غشتتا اشتتغال متتیکنتتد .محلتتول کنشتتنده اغلتتب از
سدیمکلرید به همراه مواد رقی کننده دارویی که به شک قرصانتد،
تشکی میشود و یک پیستون که خاصتیت کشستانی دارد ،محلتول
کنشنده را از دارو در محفظه جدا میکند .دارو ممک است در التت
طبیعی به صورت محلول یا ذرات معل و یا آبی یتا بتدون آ باشتد.
برای افزایش بازه باید مدتزمان سه ماه تا یتک ستال دارو در دمتای

02

 5-2آبزدایی از فرآوردههای دارویی
ازآنجاکه بیشتر فرآوردههای دارویی دارای ساسیتی زیاد نسبت بته
دما هستند و اندازه مولکولهای آنها بزرگتر از مولکتول آ استت،
 FOمیتواند برای آ زدایی آنها بهصورت آدیاباتیک و بدون کارکرد
در دمای بتاال فراینتدی مناستب باشتد .فنتاوریهتای موجتود بترای
استخراج و سنتز ترکیبتات دارویتی ،نتهتنهتا فضتای زیتادی اشتغال
میکنند بلکه در مواردی باعث هدررفت

شوندهها نیز متیگردنتد.

ازای رو ،فناوری  FOبا جتذ آ و تغلتیظ متواد دارویتی متیتوانتد
برخی از ای مشکالت را

کند[53و .]52در مقایسه با روشهتای

آ زدایی مرسوم شیمیایی (مانند استخراج) یا دمایی (مانند تبخیتر،
تقطیر و تبلور) ،فرایند جداسازی با غشای  FOسادهتر ،ستازگارتر بتا

بدن ( )37 °Cپایدار باشد .مح خروج دارو یک روزنه کوچک استت

محی زیست و دارای بازده بیشتری است.

که در سمت دیگر محفظه تیتانیمی قرار دارد .ایت مجترا متیتوانتد

اخیرا برای غنیسازی محلول لیزوزوم ،از غشای  FOو منیتزیمکلریتد

بهصورت ساده ،مجراهای مستقیم و یا تی شک های طرا تیشتده

بهعنوان محلول کنشنده استفاده شده است[ .]50ای آزمتایش نشتان

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال پانزدهم ـ شماره هشتاد و نهم ()5931

بهعالوه ،رسو پروتئینی کمتری در سط غشا ،تشکی شد که علت

می دهد که توان نهفته تولید نیرو (برق) از منتابع نمکتی بته تدود

آن ،جریان داشت پروتئی خوراک در سمت آ دوست غشاء ،بتدون

 2444 TWhدر سال میرسد[.]59

به کار بردن فشار هیدرولیکی در هنگتام فراینتد غنتیستازی استت.

در چند دهه اخیتر ،لوئتب و همکتاران پتژوهش هتای متداومی را در

ازآنجاکه آ زدایی آدیاباتیک یا بدون در نظتر گترفت دمتا ،یکتی از

کاربرد  PROبترای تولیتد بترق انجتام دادهانتد[144-147و57و.]50

بخش های عملیاتی مهم در فرایند تولیتد داروهاستت ،دور از انتظتار

افزون بر آن ،جلینک و ماسودا توانستند به کمک یک پتایلوت

نیست که در آیندهای نزدیک  FOنقش مهمی در ای صتنعت بتازی

بتترق تولیتتد کننتتد[ .]148مقایستتهای بتتی  PROو الکترودیتتالیز

کند[.]10

معکوس بهمنظور تولید برق از منتابع نمکتی انجتام داده استت[.]58

PRO

در دهه اخیتر ،بیشتتری تمرکتز پتژوهشهتا در زمینته  PROبترای
 6-2تولید برق به کمک فرایند اسمز

تولیتتد بتترق ،بتته یتتاری اتحادیتته اروپتتا و بتتا همکتتاری شتترکتهتتای

زمانی که دو جریان با پتانسی شیمیایی ناهمسان یا شوری متفتاوت

SF

برقرار باشند ،میتوان از آنها انرژی تجدیدپذیر استخراج کرد .بتا در

 GKSS Forschungszentrumآلمان ،دانشگاه فنی هلسینکی فنالنتد

نظر گرفت ای که از شوری آ دریا میتوان فشار اسمزی در تدود

و باهدف اصلی توسعه غشای  PROبرای دستیابی به توان تولید برق

 2/7 MPaایجاد کرد و فشار استمزی آ رودخانته کمتابیش نتاچیز

با داق ظرفیت  0 W/m2انجام شده استت[ .]59افتزون بتر متوارد

است ،میتوان بخش عمدهای از فشار  2/27 MPaرا برای تولید بترق

نامبرده ،باید توجه داشت که  PROمیتواند بتهصتورت هیبریتدی بتا

بهکار گرفت PRO .یکی از روشهایی است که با آن میتوان ای برق

فرایندهای  ROیا تقطیر غشتایی نیتز بته منظتور افتزایش بهتره وری

را تولید کرد[.]11

سامانه به کار گرفته شود[145-111و.]17

 Statkraftنتتتتتروژ ICTPOL ،پرتغتتتتتال SINTEF ،نتتتتتروژ،

مروری بر کاربردهای فرایند غشایی اسمز مستقیم

داد که لیزوزوم رقی می تواند بدون تغییر خواص طبیعی ،غنی شود.

ظرفیت نیرو به ابعاد فیزیکی) باالیی است[55و .]58برآوردهتا نشتان

نمتتایی از تولیتتد بتترق بتتهوس تیله  PROرا در شتتک ( )14مشتتاهده
میکنید .نخست ،آ شیری به درون غشتای ( PROغشتایی ماننتد

 7-2جبران آب هدررفته در برجهای خنککننده

غشای نیمه تراوای  )FOتلمبه میشتود .آ شتیری در یتک ستمت

برجهای خنککننده تبخیری ،به میتزان زیتادی آ باکیفیتت بترای

غشاء جریان مییابد و از درون غشا به بخش پرفشار ،جتایی کته آ

جایگزینی با آبی نیاز دارند که به علتت تبخیتر ،مانتدگی و تخلیته از

دریا قرار دارد ،نفوذ متیکنتد .ستپس جریتان آ دریتا کته رقیت و

دست میدهند .برای جبران ای آ به کمک فراینتد استمزی دو راه

پرفشار است خود به دو جریان تقسیم میشود :فشار یک جریتان در

وجود دارد :پیادهسازی آن بهعنوان یک فرایند نمکزدایی کام (یک

توربی کاهش مییابد تا برق تولید شود و جریتان دوم از درون یتک

فرایند دومر لهای) کته آبتی بتا متواد جامتد کمتتر محلتول

تبادلگر فشاری عبور میکند تا به افزایش فشتار آ دریتای ورودی

تولید میکند ،و یا بهصورت یک فرایند تکمر لهای استمز مستتقیم

به سامانه کمک کند .دو بخش مهم یک وا د  ،PROغشا و تبادلگر

که نمای آن ،در شک ( )11مشاهده میکنید[.]112

فشاری هستند .لوئب و همکاران دو سامانه با جریتان پایتدار ،کته در
روش افتتزایش فشتتار محلتتول کنشتتنده ورودی بتتاهم فتترق داشتتتند،
پیشنهاد کردند :افزایش فشار از طریت تلمبته (ماننتد شتک ())14
توربین

و افزایش فشار محلول کنشنده به کمک نفوذ با بهکارگیری دستکتم
دو مخزن برای تحم فشار بخش پذیرنده جزء نفوذکننده[57و.]50
تولید برق با روش  PROاز آ دریا ویژگیهای خاصی دارد که انجام

آب شور

تبادلگر
فشار

برق
غشاء

)(TDS

فیلتر
آب

آب دریا

آب شور
فیلتر
آب

آب شیرین

آب شیرین

آن را قاب قبول میکند :آ دریا یک منبتع بتزرگ و بکتر ،باقابلیتت
تجدیدپذیری ،کاربرد بتا تداق آثتار ویرانگتر زیستتمحیطتی و در
مقایسه با سایر منابع نهفته انترژی اقیتانوس ،دارای چگتالی (نستبت

شکل  .19نمای سادهای از یک نمونه نیروگاه
تولید برق .]15[ PRO
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ای برنامه ،می تواند چنتدی محتدودیت روشهتای مرستوم کاشتت
جلبک دریایی را با راه لی برازنده ،کممصرف و با آثار زیستمحیطی
ناچیز ،از میان بردارد[.]113-110
مطاب شک ( ،)12فرایند امگا از یک محفظه (کیسه) تشکی شتده
است که بهوسیله فاضال شهری غنی از مواد مغذی پر میشود و در
آن دانههای جلبک دریایی قرار دارد که ای دانههتا بتهمترور رشتد و
لیپیدها را فرآوری میکنند .کیسهها در یک محی مرطو با شوری
فتتراوان ،معمتتوال آ اقیتتانوس ،قتترار داده متتیشتتوند کتته در آن آ ،
زیربنتای مناستبی را ازنظتر شتناوری و ظرفیتت گرمتایی الزم بترای
تنظیم دما فراهم میکند و امواج عم اختتال را انجتام متیدهنتد.
شکل  .11بهکارگیری فرایند اسمز مستقیم برای جبران آب
ازدسترفته در برج خنککننده[.]112

امگا از آ دریا بهعنوان یک محلول کنشنده استفاده میکند و غشای
موجتتود در محفظتته اجتتازة عبتتور نتتور خورشتتید و

تبتتادل CO2/O2

بهمنظور انجام عملیات فتوسنتز جلبکهای دریایی را میدهتد .الیته
در ای فرایند ،از آ دریا یا آ شور بهعنوان محلول خوراک استفاده

پشتیبان غشا نیز مانع از دست رفت ترکیبات فاضال متیشتود یتا

میشود .بخشی از محلول کنشنده یا عام اسمز رقی شده در فراینتد

میزان آن را کاهش میدهد[118و.]117

اسمز مستقیم پس از تبادل گرمتا در یتک مبتدل رارتتی ،بته بترج
خنککننده وارد و پس از انجام فرایند بخشی از ای آ که تبخیتر،
تخلیه و یا دچار ماندگی نشده دوباره بهصورت تغلیظ شده بهمنظتور
بازمصرف بهعنوان محلول کنشتنده بته ستمت فراینتد استمز هتدایت
میشود .در واقع ،محلول کنشندة جدید ترکیب سته جریتان محلتول

فاضالب
جلبک و مواد مغذی

کنشنده قبلی ،جریان محلول پایی برج و جریان محلتول خروجتی از
سامانه تخلیه برج است .هزینه عملیاتی و مصرف انرژی ایت فراینتد

داخل کیسه

نسبت به فرایند اسمز معکوس که برای برجهای خنککننده استفاده
میشود ،کمتر است[.]112

غشای

 8-2غشاء در دریا :تولید سوخت از پسماند
سوختهای زیستی یکی از نویدبخشتتری منتابع پایتدار انترژی بته

جلبک فاضالب
محصوالت جانبی

اسمز

مستقیم

آب تمیز
نمکها

آب دریا ( ٪3/5نمک)

شمار می روند .مرکز تحقیقتاتی ایمتز 1وابستته بته ناستا روی پتروژه

دریا

شکل  .12نمایی از سامانه امگا[.]58

طرا ی و ساخت سامانه ای برای ممک کردن فرآوری ستوختهتای
زیستی از جلبک دریایی تحقی میکند .ای مرکز ،فرایندی را ارائته
کرده که در آن از  FOبهعنتوان اهرمتی بترای بهینته کتردن رشتد و

یکی از چالشهتای اساستی بتر ستر راه در فترآوری ریزجلبتکهتای

برداشت ریزجلبکهای دریایی و بهطتور هتمزمتان تصتفیه فاضتال

دریایی ،آ گیری کارآمد از جلبکهای دریایی آماده برداشتت استت

استفاده کترده استت .ایت ستامانه را امگتا )OMEGA( 2نامیتدهانتد.

زیرا غلظت آنها در محی کشت بسیار کم است[ .]115در امگا ،ای
فرایند بهوسیله غشای  FOبه کمک اختالف فشار اسمزی برقرار شده

1. NASA's Ames Research Center
2. Offshore Membrane Enclosure for Growing Algae

01
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هدر رفت ذخایر

در طتول دوره  14تتا  24روزه ،بیشتتر از  %79آ بتا فراینتد استمز

خانگی

دفع می شود[ ]117که ای عمت ستهم بستزایی در کتاهش هزینته

3222

کشاورزی

آبگیری دارد[ .]124زمانی که جلبتکهتای دریتایی آمتاده برداشتت
شوند ،محلول آبی از داخ کیسهها به بخشهای فرایندی به منظتور

2222

آبگیری بیشتر تلمبه میشود و کیسههتا آمتاده پتر شتدن مجتدد بتا

تخمین مصارف آب )(km3/yr

صنعتی

1222

فاضال میشوند.
با وجود همه فوایدی کته ستامانه امگتا دارد ،چنتدی چتالش بترای
پژوهشهای آینده باقی میماند .اگرچه رسو گرفتگی زیستتی الیته
فعال غشا در امگا نتاچیز و یتا برگشتتپتذیر استت ،ولتی مقابلته بتا
رسو گرفتگی الیه پشتیبان ،که در تمتاس پیتاپی بتا آ دریاستت،
فرایندی دشواری به شمار میآید .از ستوی دیگتر ،در ختالل چرختة
رشد ،فیلم های زیستی جلبکهای دریایی موجتود در محفظته امگتا
می توانند آهنو از دست دادن آ را کاهش دهنتد .افتزون بتر ایت
دو مورد ،غشاء و ابعاد اجزای محفظه باید در برابتر برختورد امتواج و
دمای سرد مقاوم باشند[.]121-123

2222

1962

1982

1942

1922

2
1922

شکل  .13برآورد آب مصرفشده در سده گذشته[.]124

هنگام کاربرد فرایند ( FOشک ( ،))10یک محلول غلیظ اوی کود
بهعنوان محلول کنشنده و آ شور بهعنتوان محلتول ختوراک بتهکتار

مروری بر کاربردهای فرایند غشایی اسمز مستقیم

با آ دریا ،که دارای شوری فراوانتی استت ،انجتام متیشتود[.]118

4222

گرفته میشود .آ از درون غشا عبور و محلول کود را رقی میکند.
در صورت نیاز ،ای محلول میتواند با آ خال

مخلو شود تتا بته

غلظت موردنظر برسد .محلتول کتود و آ از راه ستامانه آبیتاری بته

 9-2صنایع کشاورزی

زمی کشاورزی منتق میشوند که بته ایت فراینتد «کودآبیتاری »

تولید غذا نیازمند مقدار فراوانی آ است .دود  %74مصرف جهانی

گفته میشود[.]125

آ وابسته به صنایع کشتاورزی استت (شتک ( .]120[ ))13تولیتد
موفقیت آمیز غذا در آینده نیازمند پیشرفتی پایتدار در فنتاوریهتای

کود

آب سطحی شور

آبیاری و مدیریت آ  ،ازجمله افتزایش آ موردنیتاز بترای مصتارف
کشاورزی است .فرایند  FOاز جمله فرایندهایی بهشمار متیآیتد کته

آب تمیز

محلول کشنده
کود

می تواند با صرف هزینته کتم و انترژی پتایی بته ایت هتدف کمتک
کند[120و.]129
چنانچه میزان شوری آ باالتر از د تحم گیتاه باشتد ،متیتوانتد
موجب کاهش یا توقج رشد گیاه شود یا کیفیت فترآورده را کتاهش

کود
رقیقشده
شبكه کود آبیاری

غشای
اسمز مستقیم

دهد[128و .]127از سوی دیگتر ،آ رستانی بته برختی منتاط کته

شکل  .14نمایی از کاربرد اسمز مستقیم

شوری آ برایشان مشک میآفریند ،میتواند بسیار پرهزینته باشتد.

در فرایند کودآبیاری[.]58

ازای رو FO ،میتواند آ شور موجود در منطقه را با آ نمتکزدایتی
شده جایگزی کند و ای امکان را فراهم میآورد کته از انترژی و آ
نمکزدایی شده در مح دیگری استفاده شود .ای امر با استتفاده از
کاربرد ابتکاری مخلو کود تغلیظشده و آ استخراجشتده از منتابع
آ شور امکانپذیر است[.]90

آب نمک

با ای ا وال ،هنوز چالشهایی برای بهکارگیری ایت فنتاوری وجتود
دارد .آ شور تغلیظ شده باید بهصورت مناسب مصرف یا دفع شتود.
مصرف منابع آ شور باید بهدقت مدیریت شود تا مشکالت مربو به
ازدیاد برداشتت پتیش نیایتد .از ستوی دیگتر ،محلتول کنشتنده نیتز
1. Fertigation
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،  محلتول در آ،باید بهصورت مناستب اختیتار شتود تتا کتمهزینته
گزینشپذیری باال و دارای نیروی محرکه مناسب برای فراینتد استمز

مقاالت

World Congress, Perth, Western Australia., (2011).
[10] http://www.statkraft.com/energy-sources/
osmoticpower, (2016).
[11] Cath, T. Y., Childress, A. E., Elimelech, M., ''Forward
osmosis: Principles, applications, and recent
developments''. Journal of Membrane Science. 281(1–
2):70-87, (2006).
[12] McGinnis, R. L., Elimelech, M., ''Global challenges in
energy and water supply: The promise of engineered
osmosis''. Environmental Science & Technology.
42(23):8625-8629, (2008).
[13] Cornelissen, E. R., Harmsen, D., Korte, K. F., Ruiken,
C. J., Qin, J. J., Oo, H., Wessels, L. P., ''Membrane
fouling and process performance of forward osmosis
membranes on activated sludge''. Journal of Membrane
Science. 319:158–168, (2008).
[14] Matsuura, T., ''Synthetic membranes and membrane
separation process''. CRC Press, Boca Raton, London.
1st Ed., 471, (1994).
[15] Achilli, A. C., Cath, T. Y., Marchand, E. A., Childress,
A. E., ''The forward osmosis membrane bioreactor: A
low fouling alternative to MBR processes''.
Desalination. 239:10–21, (2009).
[16] Chung, T. S., Zhang, S., Wang, K. Y., Su, J., Ling, M.
M. ''Forward osmosis processes: Yesterday, today and
tomorrow''. Desalination. 287:78–81, (2012).
[17] Skilhagen, S. E., Dugstad, J. E., Aaberg, R. J.,
''Osmotic power–power production based on the
osmotic pressure difference between waters with
varying salt gradients''. Desalination. 220:476–482,
(2008).
[18] Gerstandt, K., Peinemann, K. V., Skilhagen, S. E.,
Thorsen, T., Holt, T., ''Membrane processes in energy
supply for an osmotic power plant''. Desalination.
224:64–70, (2008).
[19] Zhao, S., Zou, L., Tang, C. Y., Mulcahy, D., ''Recent
developments in forward osmosis: Opportunities and
challenges''. Journal of Membrane Science. 396:1-21,
(2012).
[20] Votta, F., Barnett, S. M., Anderson, D.K.,
''Concentration of industrial waste by direct osmosis:
completion report''. Providence, RI., (1974).
[21] Anderson, D. K., ''Concentration of dilute industrial
wastes by direct osmosis''. University of Rhode
Island,USA, Providence, Master of Science, (1977).
[22] Osmotek,
Inc.,''Landfill
leachate
treatment''.
http://www.rimnetics.com/osmotek.htm., (2003).
[23] York, R. J., Thiel, R. S., Beaudry, E. G., ''Full-scale
experience of direct osmosis concentration applied to
leachate management'', in: Proceedings of the Seventh
International Waste Management and Landfill
Symposium (Sardinia ’99). S Margherita di Pula,
Cagliari, Sardinia, Italy., (1999).
[24] Beaudry, E. G., Herron, J., ''Direct osmosis for
concentrating wastewater''. Proceedings of the 27th
International Conference on Environmental Systems
Lake Tahoe, (1997).

.]134[باشد

 نتیجهگیری کلی.3
 ای،با توجه به کاربردهای پردامنة فرایند اسمز مستقیم و مزایای آن
فناوری میتواند در آینده نزدیک در صتنایع مختلتج بتهکتار گرفتته
 بته دلیت چتالشهتای یادشتده در هتر یتک از، با ایت وجتود.شود
. ورود آن به بازار نیازمند انجام پژوهشهتای بیشتتر استت،کاربردها
چالشهای بنیادی فرایند اسمز مستقیم به منظور رسیدن به بازدهی
 عبارت است از ستاخت،اقتصادی مناسب در برابر فناوریهای موجود
 دستیابی به محلول کنشتنده بتا فشتار استمزی بتاال و،غشای مناسب
 پتژوهشهتای آینتده بایتد در،  بنابرای.بهینه سازی شرای فرایندی
زمینه رفع چالشهای موجود در اسمز مستقیم و بهکارگیری فراینتد
.در ابعاد بزرگتر و معرفی کاربردهای دیگر متمرکز شود
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