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چکیده
در اینپژوهش روشی برای بازیابی حرارتی گرمای بستر احیا شدۀ یک سامانۀ نمککزدایکی
جذب سطحی با دو بستر ارائه شدهاست .اثر بازیابی حرارتکی بسکترها بکر عملککرد سکامانه
بررسی شدهاست .اثر دمای آب گرمکننده و آب خنککنندۀ ورودی به بستر و چگالنده بکر
عملکرد سامانه و بازیابی حرارتی آن بررسی شدهاسکت .در دمکای آب خنکک کننکده ثابکت،
افزایش دمای آب گرمکننده میزان آب تولیدی را افکزایش مکی دهکد و بکر انکریی مصکرفی
تأثیر چشمگیری ندارد؛ بهعنوان مثال در دمای آب خنککننکده  02درجکۀ سلسکیو ،،بکا
افزایش دمای آب گرمکننده از  02تا  02درجۀ سلسیو ،آب تولیدی  0/50برابر میشود،
حال آنکه انریی مصرفی  5/4درصد کاهش مییابد .بازیابی حرارتی موجب ککاهش انکریی
مصرفی سامانه میشود .با افزایش دمای آب گرمکننده اثر بازیابی حرارتی افزایش مییابکد.
بهگونهای که درنتیجۀ بازیابی حرارت در آب گرمکننده  02و  02درجۀ سلسکیو ،مصکر
انریی سامانه بکهترتیکب  02/0و  75/6درصکد ککاهش پیکدا مکیکنکد .افکزایش دمکای آب
خنککنندۀ ورودی به بستر و چگالنده موجب کاهش آب تولیدی و افزایش انریی مصکرفی
سامانه می شود .اثر دمای آب خنکککننکدۀ ورودی بکه چگالنکده بکر آب تولیکدی و انکریی
مصرفی بیشتر از دمکای آب خنکککننکدۀ ورودی بکه بسکتر اسکت .بکا افکزایش دمکای آب
خنککننده صرفهجکویی انکریی در اثکر بازیکابی حرارتکی ککاهش مکییابکد .در دمکای آب
خنککننده  02درجۀ سلسیو ،،بازیابی حرارتی مصر انریی سامانه را حدود  45درصکد
کاهش میدهد؛ حال آنکه این مقدار در  07درجۀ سلسیو ،حدود  00درصکد اسکت .اثکر
دمای آب خنککنندۀ ورودی به چگالنده از دمای آب خنککنندۀ ورودی به بسکتر بیشکتر
است .با افزایش دماهای آب خنککنندۀ ورودی به چگالنده از  00به  70درجۀ سلسکیو،،
صرفهجویی انریی مصرفی در اثر بازیابی حرارتی از  07/5تا  0/7درصد کاهش مییابد.

 .1مقدمه
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سیلیکایل -آب ،همدما

بهبود عملکرد سامانۀ نمکزدایی جذب سطحی با بازیابی حرارت بستر...

بهبود عملکرد سامانۀ نمکزدایی جذب سطحی

همچنین رشد اقتصادی هکر کشکوری منبعکی بسکیار حیکاتی اسکت.

بحرانهای آب و انریی ،دانشمندان را وادار به تحقیق در مورد منابع

آب دریا معموالً با استفاده از غشاهای اسمز معکو ،،که برق زیادی

آب و انریی جایگزین کردهاست .آب شیرین برای مصکر انسکان و

مصکر مکیکننککد و مشکک گرفتگککی غشکایی دارنککد ،نمککزدایککی
میشود[ .]0روشهکای نمککزدایکی حرارتکی بکه انکریی الکتریککی
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کمتککری نیککاز دارنککد؛ زیککرا بککهوسککیلۀ منککابع گرمککایی کککم کیفیککت

تعادل جذب سیلیکایل و دمای آب گرم و خنککننده بودنکد .نتکای

کار میکنند .افزون بر این ،نمکزدایی حرارتی[7و ]0را مکیتکوان بکا

آنها نشان میدهکد بکرای حکداق مصکر انکریی در واحکد تولیکد

غشککاهای الکترودیککالیز معکککو ،بککرای تولیککد بککرق از گرمککای

آب شیرین ،یک دمکای آب گکرم بهینکه وجکود دارد ککه بکه دمکای

کم کیفیت[0و ]4مرتبط کرد .دو سامانۀ متداول نمکزدایی حرارتی

آب خنککننده و سایر مرلفکههکای عملیکاتی سکامانه بسکتگی دارد.

تجاری[ ،]6تبخیر ناگهانی چندمرحله ای ]5[0و تقطیر چنکداثره]0[0

دمای آب خنککنندۀ ورودی به بستر در طکی فراینکد جکذب تکأثیر

هستند که بهترتیب در دمای باالتر آب نمک  02درجۀ سلسکیو ،و

قاب م حظه ای بر بهره وری آب و مصر انریی دارد :هرچه این دمکا

 52درجۀ سلسیو ،کار میکنند[ .]0تقطیر غشکایی یککی دیگکر از

پایینتر باشد بهتر است .نتای همچنین نشان میدهد ثابکت تعکادل

فناوریهای تجاری مناسب برای کاربردهای ککوچکتر اسکت .هزینکۀ

جککذب سککیلیکایل و بهککرهوری 4آب شککیرین رابط کۀ خطککی دارنککد.

سرمایهگذاری اولیه و بهرهبرداری فناوریهای نمککزدایکی معمکولی

ثابت تعادل جکذب سکیلیکایل تکأثیر کمکی در مصکر

انکریی دارد.

بسیار باال است[00و.]02

اسککتفاده از مککدل ترمودینککامیکی تعککادل امکککان محاسککبۀ سککریع و

روشی که بهتازگی توجکه محققکین را بکه خکود جلکب ککرده اسکت،

درنتیجه بررسی بسیاری از مرلفههای سامانه با اط عکات تاحکدودی

شکده بکا

اندک را فراهم میآورد .این مدل هیچ اط عاتی در مورد رفتار پویای

نمکزدایی مبتنی بر جذب سطحی است که گرمکای تلک

دمای پایین (تا  02درجه سلسیو )،را بهکار میبکرد تکا آب شکور و

سامانههای شیرینسازی آب مبتنی بر جذب سطحی ارائه نمیدهد.

آب لبشور را برای تولید آب آشامیدنی برای هر دو کاربرد صنعتی و

چرخۀ ترمودینامیکی سامانۀ نمکزدایی جذب سکطحی در دماهکای

مسکونی نمکزدایی کند[07و .]00داشتن قطعات متحرک کمتر ،که

مختل تبخیرکننده ارائه وبحث شده است .مشخص شده اسکت ککه،

باعث کاهش هزینههای نگهداری میشود ،کاهش رسوب و خوردگی

دمای تبخیرکننده نسبت به دمای آب خنککننده می تواند ماهیکت

بهدلی دمای پایین کارکرد و محکدودکردن آب شکور بکه کسکری از

چرخهها و عملکرد سامانه را بهمیزان قاب م حظهای تغییردهد[.]04

ک سامانه ،توانایی تولید همزمان آب آشامیدنی و سرمایش ،تقطیکر

پژوهشهکایی بکا هکد بهبکود عملککرد سکامانههکای نمککزدایکی

مضکککاع در فرآینکککد نمککککزدایکککی ککککه امککککان بکککه اصکککط

جذب سطحی انجام گرفتهاست .امیرفخرایکی و همککاران[ ]00یکک

«آلودگی زیستی» را به حداق میرسکاند و امککان نمککزدایکی آب

سامانۀ نمکزدایی جذب سطحی با امکان بازیابی جرم و حرارت برای

شور حاوی ترکیبات آلی مهمترین مزایای نمکزدایی جذب سطحی

بهبود عملکرد سامانه را مدلسکازی کردنکد .در حالکت بازیکابی ،اثکر

در مقایسه با روشهای متداول نمکزدایی بهشمار میرود[.]07-00

افزایش فشار بر عملکرد بازیابی جرم بررسی شدهاسکت .ایکن امکر بکا

7

بازیابی حکرارت از فراینکدهای چگکالش و واجکذب و افکزایش دمکای

در نمکزدایی[ ]00 ,06 ,05و همچنین سرمایش[ ]00-02استفاده

تبخیر میسر میشود؛ هرچه فشار جذب بیشتر باشکد ،جکذبشکوندۀ

میکنند.

بیشتری جذب می شود .با بازیابی حرارت از بسکترها بکه چگالنکده و

وجه اصلی تحقیق در مورد سامانههای نمکزدایی و سرمایش جذب

تبخیرکننده ،توزیع دمای آنها افزایش مییابد .بازیابی حرارت بکین

سککطحی ،ارزیککابی عملکککرد[ ]00 ,00اسککت ،کککه معمککوالً روی

بسککترها ،تبخیرکننککده و چگالنککده موجککب بهبککود عملکککرد سککامانه

شاخصهای عملکردی که به بررسی کارایی انریی و تولید روزانۀ آب

میشود .نتای نشان میدهند بازیکابی جکرم و حکرارت کلیکد بهبکود

میپردازند ،متمرکز میشود[.]00

عملکرد سامانههای نمکزدایی جذب سکطحی هسکتند .اثکر بازیکابی

وو و همکککاران[ ]07باهککد بررسککی عوام ک مککرثر بککر نککر تولیککد

حرارتی بین تبخیرکننده و چگالنده بر عملکرد یک سامانۀ پیشکرفتۀ

آب شیرین و مصر انریی سامانۀ نمکزدایکی جکذب سکطحی یکک

نمکزدایی جذب سطحی که با سیلیکایل -آب کار میکند ،بررسکی

مدل ترمودینامیکی ارائه کردند .جذب آب بر روی جاذب سکیلیکایل

شده است[ .]06مدل ریاضی چرخه ارائه و با نتکای تجربکی مقایسکه

با همدمای النگمویر مدلسازی شده است .عوام مورد بررسی ،ثابت

شدهاست .نتای نشاندهندۀ بهبود چشمگیر عملکرد سامانه درنتیجۀ

بیشککتر ایککن سککامانههککا از سککیلیکایل -آب بککهعنککوان زوک کککاری

1. Multi Stage Flash
2. Multi Effect Distillation
3. Working Pair

07

بازیابی حرارتی هستند .عملکرد چرخۀ نمکزدایی جذب سطحی بکا

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال نوزدهم ـ شماره صد و نه ()9311

4. Productivity

بررسی شده است[ .]05بازیابی گرما به وسیلۀ یک مکدار گکردش آب

آب گکککرم موجکککب واجکککذب آب از روی سکککیلیکایل مکککیشکککود.

حاص شدهاست .یک مدل عددی بهبکود یافتکه بکرای درنظرگکرفتن

آب واجذبشده در چگالنکده میعکان یافتکه و بکهعنکوان آب شکیرین

پدیککدههککای جریککان معکککو ،در بسککترهای جککاذب ،چگالنککده و

جمعآوری می شود .وقتکی دمکای بسکتر بکه بکاالترین مقکدار رسکید

تبخیرکننده ارائه شده است.

تمام آب جذبشده از بستر خارک میشود و بستر آمادۀ جذب مجدد

پژوهشهای پیشین بیشتر بکر روی بازیکابی حرارتکی در چگالنکده و

است .برای تولید آب بهصورت پیوسکته بسکترهای  0و  0بکه تنکاوب

تبخیرکننده تمرکز داشتند .در ایکن پکژوهش روشکی بکرای بازیکابی

عم میکنند.

حرارتی گرمای بستر احیا شدۀ یک سامانۀ نمکزدایی جذب سطحی

با بازیابی حرارتی میتوان عملکرد سامانۀ نمکزدایی جذب سکطحی

با دو بستر ارائه شده است .اثر بازیابی حرارتکی بسکترها بکر عملککرد

را بهبود بخشید .همانگونه که ذککر شکد وقتکی یکک بسکتر اشکباع

سامانۀ نمکزدایی جذب سطحی بررسی شده اسکت .اثکر دمکای آب

می شود باید از حالت جذب خارک و احیا شود .در همین زمان بسکتر

گککرمکننککده و آب خنککککننککدۀ ورودی بککه بسککتر و چگالنککده بککر

دوم احیا شده و آمادۀ جذب مجدد است .بهجای ایکنککه هریکک از

عملکرد سامانه و بازیابی حرارتی آن مورد بررسی قرار گرفته است.

بسترها را با جریانهای مجزای آب خنککننده و گرمکننده سکرد و
گرم کرد میتوان از گرمای بستر احیا شده بکرای گکرمککردن بسکتر

 .2اصول کاری

اشباع شده ،استفاده و در مصر انریی مقداری صکرفهجکویی ککرد.

سامانۀ متداول نمکزدایی جذب سطحی بکا دو بسکتر در شکک ()0

سامانۀ نمککزدایکی جکذب سکطحی بکا امککان بازیکابی حرارتکی در

نمایش داده شدهاست[ .]07اجزای اصلی سکامانۀ بسکترهای جکذب،

شک ( )0نشان داده شدهاست.

تبخیرکننده و چگالنده هستند .در هرلحظه یکی از بسترها (بستر )0

هنگام بازیابی حرارتی شیرهای  5و  02بکاز هسکتند و بقیکۀ شکیرها

درحال جذب و دیگری درحال احیا (واجذب) اسکت .پکا از ایجکاد

بسته میشوند .پمپ ،آب را در دو بستر به گکردش در مکیآورد ،آب

خ در سامانه ،آب شور وارد تبخیرکننده و شیر  0باز مکیشکود .آب

در بستر احیا شده ،گرم میشود و بستر را خنک میکند؛ سپا وارد

شور تبخیر و وارد بستر  0شده و بهوسیلۀ جاذب (سیلیکایل) جکذب

بستر اشباع شده میشود و آن را گرم میکند .وقتکی حکرارت بسکتر

میشود .گرمای جذب آزاد شده بهوسکیلۀ آب خنکککننکده ککه در

احیاشده بازیابی شد ،برای ادامۀ کار از جریانهای مجزای آب سرد و

بستر  0جریان دارد ،خارک میشود .وقتی بستر  0اشباع شد ،شکیر 0

گرم استفاده میشود.

آب خنککننده گرم

آب خنککننده

چگالنده
شیر 2

شیر 4

بهبود عملکرد سامانۀ نمکزدایی جذب سطحی با بازیابی حرارت بستر...

چهار بستر با بازیابی حرارتی داخلکی بکین چگالنکده و تبخیرکننکده

بسته و شیر 0باز میشکود و آب گکرم در بسکتر  0جریکان مکییابکد.

بستر 2

آب شیرین
بستر 1

آب سرد /گرمکننده

آب سرد /گرمکننده

شیر 3

شیر 1

آب شور

تبخیرکننده

آب خنک

آب در دمای محیط
آب نمک (غلیظ)

شکل  .1سامانۀ متداول شیرینسازی آب مبتنی بر جذب سطحی.
)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 19 - No. 109 (2020

07

مقاالت

آب خنککننده گرم

آب خنککننده

چگالنده
شیر 2

شیر 4
بستر 2

آب شیرین
بستر 1

شیر 11

پمپ

شیر 8

شیر 9
شیر 3
آب خنک

آب سرد /گرمکننده وردی

شیر 1

تبخیرکننده

آب نمک (غلیظ)

آب شور

آب در دمای محیط

شیر 7
شیر 5

شیر 6
آب سرد /گرمکننده ورودی

شکل  .2سامانۀ شیرینسازی آب مبتنی بر جذب سطحی با امکان بازیابی حرارت.

گرمای آزاد شده در فرایند جذب سطحی که با گرمکای ایزوسکتریک

 .3مدل جذب سطحی
در سامانههای نمکزدایی جذب سطحی اغلب از سیلیکایل بهعنکوان

جذب ( )Qstبرابر است با معادلۀ وانت هکو

جاذب استفاده میشود .این جاذب میتواند معادل  70تا  42درصکد

مربوط میشود[:]72

7

بکه هکمدمکای جکذب

وزن خشک خود ،آب جذب کند و در دماهای پایین در محدودۀ 02
تا  02درجۀ سلسیو ،احیا شود[ .]00بکرای نشکاندادن جکذب آب

()7

به وسیلۀ سیلیکایل معموالً از همدمای النگمکویر اسکتفاده مکیشکود.
شک رای آن بهصورت زیر است[:]00

انتگرالگیری از معادله ( )7نتیجه میدهد:

()0

()4

که ) θ(=q/q0کسر پوشش سطح q ،0غلظت فاز جذب شده در تعادل،

که  K0یکک ثابکت اسکت .بکا جاگکذاری در معادلکۀ ( )0یکک رابطکۀ

 q0ظرفیت جذب جاذب P ،فشار جزیی جذبشونده و  Kثابت تعادل

کاربردیتر  P-T-qبهدست خواهد آمد:

)

(

جذب سطحی است.
در غلظت پایین جذبشونده که

)

است ،معادلۀ ( )0بهصورت

قانون هنری درمیآید:

یا

()0

()0

1. Surface Coverage
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(

)

(

2. Isosteric Heat of Adsorption
3. Van't Hoff

ثابت جذب سطحی است .معادلۀ ( )0را مکیتکوان

میزان جذبشونده  q1را جذب کرده ،آغکاز مکیشکود .در ایکنحالکت

بهصورت مناسبتر زیر نوشت:

ارتباط بستر با چگالنده و تبخیرکننده قطع شده ،آب سرد در بسکتر
) (

()6

) (

جریان مییابد .دمای جاذب در غلظت ثابکت ( ،)q1تکا حالکت  0ککه
فشار بستر ( )P2یعنکی فشکاربخار آب در دمکای تبخیرکننکده اسکت،

برای زوک جاذب-جذبشونده در دست باشند ،رابطۀ

کککاهش مککییابککد .در ایککنحالککت شککیر بککین بسککتر و تبخیرکننککده

وقتی  Qstو

 P-T-qمعلوم اسکت و تحلیک چرخکۀ نمککزدایکی جکذب سکطحی

باز میشود؛ درحالیکه جریان آب در بستر ادامه مکییابکد .آب شکور

ممکن خواهد بود.

شروع به تبخیر کرده ،وارد بستر شده ،بهوسیلۀ جکاذب (سکیلیکایل)

درایکنپکژوهش از سکیلیکایل ( )Type RD Fuji Davisonبکهعنکوان

جذب میشود .در طول این فرایند فشار بستر و تبخیرکننکده ،ثابکت

جاذب اسکتفاده شکده اسکت .مشخصکات سکیلیکایل در جکدول ()0

مککیمانککد (یعنککی  .)P2=P3دمککای بسککتر تککا  T3کککه بککهوسککیلۀ آب

داده شدهاست[.]00

خنککننده تعیین میشود ،کاهش مییابد .در اینحالت غلظکت آب
در سیلیکایل به بیشینۀ مقدار خود ( )qmax=q3میرسد .در این نقطه

جدول  .1مشخصات سیلیکاژل[.]22
مقدار

شیر بین بستر و تبخیرکننده بسته شکده ،جریکان آب خنکککننکده

مشخصه

0/0×00-02

قطع میشود .آب گرم در بستر جریان مکییابکد تکا دمکا و فشکار آن

-1

) (Pa

در طول خط غلظت ثابت ( )q3=q4افزایش یابد .این فرایند تا رسیدن

0752

)Qst (kJ/kg

2/000

)CP (kJ/kgK

به حالت  4که فشار آن  P4فشار بخار آب در دمکای چگالنکده اسکت،
ادامه مییابد .در حالت  4شیر بین بسکتر و چگالنکده بکاز مکیشکود.

نمککودار  P-T-qکککه بککهصککورت  lnPبرحسککب  -1/Tدر شککک ()7

جریان آب گرم ادامه مییابد .آب جذب شکده از جکاذب دفکع و وارد

ترسککیم شککده ،ابککزار مناسککبی بککرای بیککان و مککدلسککازی چرخککۀ

چگالنککده مککیشککود و میعککان مککییابککد .فشککار بسککتر و چگالنککده

ترمودینامیکی سامانۀ نمکزدایی جذب سطحی است .همانگونه که

ثابت میماند تا بستر به بیشینۀ دمکای خکود و آب جکذب شکده بکه

در شک ( )7نمایش داده شده ،چرخه بهصورت تئوری از دو ایزوستر

کمینۀ مقدار خود ( )q1برسد.

بهبود عملکرد سامانۀ نمکزدایی جذب سطحی با بازیابی حرارت بستر...

که

)

(

فرایند از حالت  0که جاذب در بکاالترین دمکا قکرار دارد و کمتکرین

و دو همفشار (ایزوبار) تشکی شده است.

111

121

)T(C
61

81

21

41

1
6111

q =1/15

q =1/11

q =1/2

5111

q =1/5

4111

q =1/12
4

)P (Pa

1

3111

2111
3

2

-1/1135

-1/1127

-1/1129

-1/1131

-1/1133

1111
-1/1135

(-1/T (K-1

شکل  .3نمودار  P-T-qفرایند پایای چرخۀ نمکزدایی جذب سطحی.
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و

 .4مدلسازی

)

مدلسازی بر اسا ،روش وو و همکاران[ ]07بهوسیلۀ نرمافزار متلب
( )MATLAB 2015انجام میشود .بکا توجکه بکه چرخکۀ شکک ()7
آب تولیدشککده در یککک چرخککه بککرای یککک بسککتر از رابطککۀ زیککر
بهدست میآید:

(]

)

(

)

[

(

()07
 Qadsگرمایی است که در نتیجۀ جذب یکک کیلکوگرم جکذبشکونده
(آب) آزاد میشود .معادلۀ ( )07بیان میکند که سرمایش مورد نیکاز

()5

فرایند  0به  7مجموع گرمای محسو ،برای کاهش دمای جکاذب و

کککه  mSGجککرم سککیلیکایل در یککک بسککتر و  q1و  q2غلظککتهککای
جککذبشککوندۀ تعککادلی در حالککت  0و  4هسککتند و بککا معادلککۀ ()0
حساب میشوند.
ک انریی گرمایش مورد نیاز در یک چرخه  Qhبرای یک بستر جمع

آب جذب شده و گرمای نهان جذب آب بهوسیلۀ سیلیکایل است.
برای درک روشنتر از مصر انریی سامانه ،انکریی مصکرفی (انکریی
مورد نیکاز بکهازای کیلکوگرم آب تولیکد شکده) ،EC ،بکهصکورت زیکر
حساب میشود:

گرمای فرایندهای  7→4و  4→0است.

()04

()0

این محاسبات بکدون بازیکابی حرارتکی انجکام شکدهانکد و سکرمایش
ایجادشده در تبخیرکننده لحاظ نشده است.

که

در حالتیکه از بازیابی حرارت استفاده مکیشکود ،بخشکی از گرمکای
)

()0

()

مورد نیاز برای گرمایش بستری ککه بایکد احیکا شکود از بسکتر گکرم

(

احیا شده بازیافت میشود .موازنۀ انریی بسکترها بکهصکورت زیکر در
میآید:

و
(]

)

)

(

[
)

)

(

(]

)

[

(

)

()02
(

)

)

(]

)

(

(
[

 Qdesگرمای مورد نیاز برای واجذب یک کیلوگرم جذبشکونده (آب)
است .معادلۀ ( )02گرمای مورد نیاز فرایند  4به  0را نتیجه میدهکد
که شکام گرمکای محسکو ،بکرای بکاال بکردن دمکای سکیلیکایل و
آب جذب شده و گرمای نهان واجذب آب از سیلیکایل است.
سرمایش مورد نیاز در یک چرخه  Qcبرای یک بستر جمع سرمایش
مورد نیاز در فرایندهای  0→0و  0→7است.

()00
دما و غلظتهای میکانی بکهگونکهای حسکاب مکیشکوند تکا گرمکای
گرفته شده از بستر گرم با گرمای داده شده به بسکتر سکرد مسکاوی
شود.
گرمایش مورد نیاز از معادلۀ ( )0و انریی مورد نیاز بکهازای کیلکوگرم
آب تولیکد شکده از معادلکۀ ( )04بکهدسکت مککیآینکد .امکا گرمککایش

()00

مورد نیاز در فرایند  4به  0با معادلۀ ( )06حساب میشود.

که

)

(]

)

(

[
)

()00
07

)

()

(

()06
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(

آب تولیدی افزایش مییابد؛ اما انریی مصرفی اندکی کاهش و سپا

دما برای انتقال حرارت  0درجۀ سلسیو ،در نظر

کمی افزایش مییابد .مشاهده میشود که درنتیجۀ بازیکابی حرارتکی

گرفته شده است.
 از جرم بدنۀ بستر صر نظر شده است.


انریی مصرفی کاهش مییابد و بازده حرارتی سامانه افزایش مییابد.
هرچککه دمککای آب گککرمکننککده بیشککتر باشککد ،اثککر بازیککابی حرارتککی

برای تمام غلظتهای جذبشونده Qads=Qdes=Qst

محسو،تر است؛ چرا ککه دمکای بسکتر احیکا شکده بکاالتر و انکریی

 .5نتایج

بیشتری قاب بازیابی است .بازیابی حرارتی انریی مصرفی سامانه را از

در شک ( )4تأثیر دمای آب گرمکننده بر میکزان آب تولیکد شکده و

 7/5درصککد در دمککای آب گککرمکننککده  02درجککۀ سلسککیو ،تککا

انریی مصرفی سامانۀ نمکزدایی جذب سطحی بدون بازیابی حرارتی

 74/4درصککد در دمککای آب گککرمکننککده  02درجککۀ سلسککیو،

و با بازیکابی حرارتکی نمکایش داده شکدهانکد .دمکای آب سکردکننده

کاهش میدهد .میزان صکرفهجکویی در مصکر انکریی در دماهکای

 02درجۀ سلسیو ،است .نتای وو و همکاران[ ]07هم آورده شکده،

مختل آب گرمکننده در جدول ( )0نشان داده شدهاست.

1/25

6111
TCW = 21 C

آب تولیدشده (کیلوگرم بر کیلوگرم سیلیکاژل)

1/2

4111
1/15
بدون بازیابی حرارت

3111

1/1
2111
با بازیابی حرارت

1/5

1111

1

انرژی مصرفی (کیلوژول بر کیلوگرم آب تولیدشده)

5111

بهبود عملکرد سامانۀ نمکزدایی جذب سطحی با بازیابی حرارت بستر...

محاسبات براسا ،فرضیات زیر انجام میشوند:
 اخت

که نمایانگر درستی محاسبات است .با افزایش دمای آب گرمکننکده،

1
111

81

91

61

71

41

51

دمای آب گرم (درجه سلسیوس)

شکل  .4آب تولید شده و انرژی مصرفی برحسب دمای آب گرمکننده؛ عالئم توپر نتایج این پژوهش
و عالیم توخالی نتایج وو و همکاران[.]23

جدول  .2اثر دمای آب گرمکننده بر میزان صرفهجویی در مصرف انرژی با دمای آب خنک کننده  22درجۀ سلسیوس.
دمای آب گرمکننده (درجۀ سلسیو)،

02

00

62

60

52

50

02

00

02

صرفهجویی در انریی مصرفی ()%

02/0

00/0

05/5

70/0

77/0

74/0

76/0

76/0

75/6
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آب تولیدشده و انریی مصرفی سکامانۀ نمککزدایکی جکذب سکطحی

اسککت .میککزان کککاهش مصککر انککریی در دماهککای مختلکک آب

بدون بازیابی حرارتی و با بازیابی حرارتی بهصورت تابعی از دمای آب

خنککننده در جدول ( )7ارائه شدهاند .مشاهده میشود اثکر تغییکر

خنککنندۀ ورودی به بستر و چگالنده در دو دمای آب گکرمکننکده

دمای آب خنککننده در دمای پایینتر آب گرمکننده محسکو،تکر

در شک ( )0نمایش داده شده است .مشاهده میشود که با افکزایش

است .بهعنوان مثال در دمای آب گرمکننده  02درجۀ سلسیو ،،بکا

دمای آب خنککننده مقدار آب تولیکدی ککاهش و انکریی مصکرفی

افککزایش دمککای آب خنککککننککده از  02تککا  07درج کۀ سلسککیو،

افزایش مییابد .دمای آب گرمکننکده تکأثیر چشکمگیری بکر انکریی

صرفهجویی انریی مصرفی از  45/0درصکد بکه  07/4درصکد ککاهش

مصرفی سامانه ندارد .بهگونهای که انریی مصرفی سکامانه در دمکای

مییابد .حال آنکه این در دمای آب گرمکننده  50درجۀ سلسیو،

آب گرمکننده  02درجۀ سلسیو ،بهطور میانگین حکدود  0درصکد

از  46/6به  00درصد کاهش پیدا میکند.

بیش از دمای آب گرمکننده  50درجۀ سلسیو ،اسکت .بکا افکزایش

شک ( )6نشاندهندۀ تأثیر دمای آب خنککنندۀ ورودی بکه بسکتر

دمای آب گرمکننده میزان آب تولیدی افزایش مییابد .اثر دمای آب

بککر میککزان آب تولیدشککده و انککریی مصککرفی سککامانۀ نمکککزدایککی

گرمکننده بر مقدار آب تولیکدی در دمکای بکاالتر آب خنکککننکده

جذب سطحی بکدون بازیکابی حرارتکی و بکا بازیکابی حرارتکی اسکت.

بیشککتر اسککت .آب تولیککدی در دمککای آب گککرمکننککده  02درجککۀ

دماهای آب گرمکننده و آب خنککنندۀ ورودی به چگالنده ثابکت و

سلسیو ،و دمای آب خنککننده  02درجۀ سلسکیو ،حکدود 7/0

بهترتیب برابر  00و  02درجۀ سلسیو ،هسکتند .بکا افکزایش دمکای

درصد بیش از مقکدار مربکوط بکه دمکای آب گکرمکننکده  50درجکۀ

آب خنککنندۀ ورودی به بستر آب تولیدی کاهش و انریی مصکرفی

سلسیو ،است ،حال آنکه این مقدار برای آب خنککننده با دمای

افزایش مییابد .بازیابی حرارتی موجب کاهش انریی مصرفی سامانۀ

 07درجۀ سلسکیو ،حکدود  07/0درصکد اسکت .بکاز هکم مشکاهده

نمکزدایی جذب سطحی میشود .اثکر بازیکابی حرارتکی بکا افکزایش

میشود بازیابی حرارتی موجب کاهش انریی مصرفی سامانه میشود.

دمای آب خنککنندۀ ورودی به بستر کم میشود .بازیابی حرارتکی،

همانگونه که پیشتر ذکر شد صرفهجویی در مصر انریی با افزایش

انریی مصرفی سامانه در دماهای آب خنککننکدۀ ورودی بکه بسکتر

دمای آب گرمکننده افزایش مییابد .صکرفهجکویی در میکزان انکریی

 0و  70درجکککۀ سلسکککیو ،را بکککهترتیکککب  00/5و  0/0درصکککد

مصرفی با افزایش دمای آب خنککننده کاهش پیکدا مکیکنکد ککه

کککاهش مککیدهککد .صککرفهجککویی انککریی در دماهککای متفککاوت

نتیجۀ نزدیک شدن دمای بسکترهای اشکباع و احیاشکده بکه یککدیگر

آب خنککنندۀ ورودی به بستر در جدول ( )4داده شدهاست.
3511

1/45
آب تولیدی (کیلوگرم بر کیلوگرم سیلیکاژل)

1/3
1/35

2511

1/25
با بازیابی حرارت

1/2

2111

1/15
1/1

1511

1/5

Thw = 91 C

1
31

25

21

15

انرژی مصرفی (کیلوژول بر کیلوگرم آب تولیدی)

1/4

بدون بازیابی حرارت

3111

Thw = 75 C
1111
11

5

دمای آب خنککننده و چگالنده (درجه سلسیوس)

شکل  .5اثر دمای آب خنککنندۀ ورودی به بستر و چگالنده بر مصرف انرژی و آب تولیدی سامانه نمکزدایی جذب سطحی؛
عالئم سیاه مربوط به دمای آب گرمکننده  02درجۀ سلسیوس و عالئم قرمز مربوط به دمای آب گرمکننده  55درجۀ
سلسیوس؛ عالئم توپر نتایج وو و همکاران[.]23
09
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بهبود عملکرد سامانۀ نمکزدایی جذب سطحی با بازیابی حرارت بستر...

جدول  .3اثر دمای آب خنککننده بر صرفهجویی انرژی مصرفی.
دمای آب خنککننده (درجۀ سلسیوس)
دمای آب گرمکننده (درجۀ سلسیوس)

صرفهجویی در انریی مصرفی ()%

11

15

21

23
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دمای آب خنککننده ورودی به بستر (درجه سلسیوس)

شکل  .6آب تولید شده و انرژی مصرفی برحسب دمای آب خنککنندۀ ورودی به بستر؛ دمای آب خنککنندۀ
ورودی به چگالنده ثابت و  22درجۀ سلسیوس؛ عالئم توپر نتایج وو و همکاران[.]23

جدول  .4اثر دمای آب خنککنندۀ ورودی به بستر بر صرفهجویی انرژی مصرفی با دمای آب خنککنندۀ
ورودی به چگالنده  22درجۀ سلسیوس.
دمای آب خنککنندۀ ورودی به بستر (درجۀ سلسیو)،
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در شک ( )5میزان آب تولیدشده و انریی مصرفی سامانۀ نمکزدایی

اثر بازیابی حرارتی با افزایش دمای آب خنککننده ورودی به بسکتر

جذب سطحی بدون بازیابی حرارتی و بکا بازیکابی حرارتکی برحسکب

کاهش پیدا میکند؛ درنتیجه بازیابی حرارتی ،انریی مصرفی سکامانه

دمای آب خنککنندۀ ورودی به چگالنده ترسیم شکدهاسکت .دمکای

در دماهای آب خنکککننکدۀ ورودی بکه چگالنکده  00و  76درجکۀ

آب گرمکننده در  00درجۀ سلسیو ،ثابت درنظر گرفته شدهاسکت.

سلسیو ،بهترتیب  07/5و  6/5درصد کاهش مییابد .صکرفهجکویی

با افزایش دمای آب خنکککننکدۀ ورودی بکه چگالنکدۀ آب تولیکدی

انککریی در دماهککای متفککاوت آب خنککککننککدۀ ورودی بککه بسککتر در

کاهش و انریی مصرفی افکزایش مکییابکد .بازیکابی حرارتکی موجکب

جدول ( )0داده شده است.

کاهش انریی مصرفی سامانۀ نمکزدایکی جکذب سکطحی مکیشکود.
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دمای آب خنککننده ورودی به چگالنده (درجه سلسیوس)

شکل  .5آب تولید شده و انرژی مصرفی برحسب دمای آب خنککنندۀ ورودی به چگالنده ؛ دمای آب خنککنندۀ
ورودی بستر به ثابت و  22درجۀ سلسیوس؛ عالئم توپر نتایج وو و همکاران[.]23

جدول  .5اثر دمای آب خنککنندۀ ورودی به چگالنده بر صرفهجویی انرژی مصرفی با دمای آب خنککننده

ورودی به بستر  22درجۀ سلسیوس.
دمای آب خنککنندۀ ورودی به چگالنده (درجۀ سلسیو)،
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 .6نتیجهگیری کلی

چگالنده موجب کاهش آب تولیدی و افزایش انریی مصرفی سکامانه

درایکن پککژوهش اثککر بازیککابی حرارتککی بسککترها بککر عملکککرد سککامانۀ

میشود .علت این است که با افزایش دمای آب خنککننکدۀ ورودی

نمکزدایی جذب سطحی بررسی شده است .اثر دمای آب گرمکننده

بککه بسککتر ،ظرفیککت جککاذب کککم مککیشککود و بککا افککزایش دمککای

و دماهای آب خنککنندۀ ورودی به بستر و چگالنده بررسی شدهاند.

آب خنککننکدۀ ورودی بکه چگالنکده فشکار بخکار آب در چگالنکده

نتای نشان میدهند افزایش دمای آب گرمکننده میزان آب تولیدی

افزایش و آب کمتری میعان مکییابکد .اثکر دمکای آب خنکککننکدۀ

را افزایش میدهد و بر انریی مصرفی تکأثیر قابک م حظکهای نکدارد.

ورودی به چگالنده بر آب تولیکدی و انکریی مصکرفی ،بیشکتر از اثکر

بازیابی حرارتکی موجکب ککاهش انکریی مصکرفی سکامانه مکیشکود.

دمای آب خنکککننکدۀ ورودی بکه بسکتر اسکت .بکا افکزایش دمکای

با افزایش دمای آب گرمکننده اثر بازیابی حرارتی افکزایش مکییابکد؛

آب خنککننده به بستر صرفهجویی انریی در اثکر بازیکابی حرارتکی

دمای بسترهای احیا و

کاهش مکییابکد؛ زیکرا افکزایش دمکای آب خنکککننکدۀ ورودی بکه

اشباع شده افزایش پیدا میکند .اثر دمای آب خنککنندۀ ورودی به

بستر اخت

دمای بسترهای اشباع و احیا شده را کاهش مکیدهکد.

بستر و چگالنکده در دماهکای آب گکرمکننکده ثابکت هکم بکر میکزان

باز هکم اثکر دمکای آب خنکککننکدۀ ورودی بکه چگالنکده از دمکای

آب تولیککدی و انککریی مصککرفی سککامانه بررسککی شککدهاسککت .نتککای

آب خنککنندۀ ورودی به بستر بیشتر است.

چراکه با افزایش دمای آب گرمکننده اخت

نشان میدهند افزایش دمکای آب خنکککننکدۀ ورودی بکه بسکتر و
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