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Abstract
Increased energy demand and lack of clean water as a result of urbanization,
population growth, and climate change have become global challenges.
Membrane technology can play a special role in water purification,
desalination and supplying process water required by power plants.
Membrane processes have certain advantages, including high quality water
with easy maintenance, low chemical sludge effluent, selectivity and selective
transfer of desired components, appropriate adaptability and applicability in
integrated processes, low energy consumption, environmental friendliness
and good controllability. Also, using this technology in batteries and fuel
cells and select the right material and membrane structure, there will be the
ability to produce clean, sustainable and efficient electrical energy.
Sustainable energy is a type of energy that can be used indefinitely without
affecting the environment and the depletion of the resource. In addition, the
use of membrane processes in the production and the purification of biofuels
and the separation and recovery of gaseous pollutants are other important
issues studied in water and energy industry.
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چكیده
افزایش تقاضای انرژی و کمبود آب تمیز در نتیجۀ شهرنشینی ،رشد جمعیت و ایجاد اختالل در
آب و هوا به چالشی جهانی تبدیل شده است .فناوری غشایی ،میتواند نقش ویژهای در تصففیه،
شیرینسازی آب و تأمین آب فرایندی مورد نیاز نیروگاههفا داشفته باشفد .فراینفدهای غشفایی
دارای برتری های مشخصی از جمله کیفیت باالی آب با نگهداری آسان ،پساب لجفن شفیمیایی
کم ،انتخاب پذیری و انتقال گزینشی اجزای مورد نظر ،تطابق و قابلیت بفهکفارگیری مناسفد در
فرایندهای یکپارچه ،پایین بودن انرژی مصرفی ،سازگاری بفا محفیط زیسفت و کنتفرلپفذیری
مناسد هستند .همچنین با بهکارگیری این فناوری در باتریها و پیلهای سوختی و استفاده از
جنس و ساختار غشایی مناسد قابلیت تولید انرژی الکتریکی پاك ،پایدار و کارامد وجود خواهد
داشت .منظور از انرژی پایدار ،نوعی از انفرژی اسفت کفه مفیتوانفد بفه طفور نامحفدود و بفدون
تأثیرگذاری بر محیط زیست و نیز به پایان رسیدن منبع ،مورد استفاده قرار گیرد .عالوه بر آن،
استفاده از فرایندهای غشایی در تولید و خالصسازی سوختهای زیستی و جداسازی و بازیابی
آالیندههای گازی از دیگر موارد مهم و مورد مطالعۀ صنعت آب و انرژی است.
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یکی از فرایندهایی که در صفنایع شفیمیایی و دیگفر صفنایع مشفابه

همچنین ،بهسبد قابلیت استفاده از جریانهای بازگشتی و بازیاففت

اهمیت بسزایی دارد ،جداسازی مواد گوناگون است .این فرایند باعث

برخی مواد در جریانهای خروجی مفیتوانفد در کفاهش ضفایعات و

افزایش سرعت انجفا عملیفات شفیمیایی و کفاهش مصفر ،انفرژی

پسماند در صنایع مختلف بهکار گرفته شود[.]1

میشود و از این روکاربرد بسفیاری دارد .در بعیفی از صفنایع ،لفزو

در سالهای اخیر ،فرایند جداسازی با استفاده از غشاها در بسفیاری

جداسازی اجزای مواد خا اولیه در فرایندهای گوناگون و در پفی آن

از صنایع اعم از دارویی ،زیستفناوری ،غذایی ،پتروشیمی ،پفاالیش،

خالصسازی محصول تولید شفده ،منجفر بفه کفاربرد ففراوان فراینفد

نسفاجی ،کاغذسفازی ،خفودروسفازی ،تصففیۀ آب و پسفاب بفهکفار

جداسازی شده است .همچنین در بیشتر موارد ،جداسفازی بفهعلفت

میرود[ .]4این فناوری در برخی از حوزهها در دنیا هنوز در مقیفاس

توجه به ضوابط و معیارهای زیستمحیطی بسیار حائز اهمیت است؛

آزمایشگاهی است و به مرحلۀ صنعتی نرسیده اسفت؛ در ایفن زمینفه

بنابراین ،به دلیل اهمیت فرایند جداسازی و دستگاهها و تجهیزات آن

دستیابی به فناوری فرایند نیز در زمینفههفای تصففیۀ پسفابهفای

در بعیی از صفنایع ،بخفش زیفادی از بهفای تمفا شفدۀ محصفوالت

صنعت نفت ،شیرینسازی گازهای ترش و ارتقای کیفیت حاللهفا و

تولیففدی بففه هزین فۀ جداسففازی و تخلففیص آن اختصففا

مففییابففد.

برشهای نفتی با استفاده از غشاها در حال انجا است[.]4

از این رو کاهش هزینۀ تولید به استفاده از یفک روش جداسفازی بفا

بازار در حال رشفد غشفاهای سفنتزی و بهبفود عمفلکفرد آنهفا در

کارایی باال و به صرفه بسفیار وابسفته اسفت .از عفواملی کفه بایفد در

بسیاری از صنایع ،منجر به پیشرفتهای بسیاری شده است .صنایع و

انتخاب روش جداسازی مناسد مورد توجه قفرار گیفرد ،کفارایی آن،

کارخان فههففا بففر روی فراینففدهای جداسففازی بففا اسففتفاده از غشففاها

دسترسی به تجهیزات ،هزینههای جداسازی ،انفرژی ،هزینفۀ سفاخت

سرمایهگذاری کردهاند که از ایفن راه ،مشفکالت روشهفای دیگفر از

با توجه به مسائل زیست محیطی و سیاسی است .یکی از روشهفای

جمله تبخیر ،تقطیر و یا استخراج را رفع کنند .فرایندهای جداسازی

بهصرفه برای جداسازی حالتهای مختلف مواد ،جداسازی با استفاده

بفففا اسفففتفاده از غشفففا شفففامل فراینفففدهای میکروفیلتراسفففیون،
1

از غشاست .استفاده از این روش نوین ،با توجه به بازده و سهولت در

اولترافیلتراسیون ،نانوفیلتراسیون ،اسمزمعکوس ( ،)ROالکترودیفالیز،

کاربرد آن ،در سفالهفای اخیفر بفا اسفتقبال بسفیاری روبفهرو شفده

جداسازی گازی و تراوش تبخیری میشوند .در سالهای اخیر ،توجه

است[ .]1فرایندهای غشفایی مفیتواننفد ظرفیفت قابفل تفوجهی در

بیشتر به مسائل زیستمحیطی ،لزو بیشتر تصفیۀ آب و بهبود بازده

استخراج انرژی از منابع تجدیدپذیر و تولید انرژی الکتریکفی پایفدار

انرژی این فرایندها منجر بفه کفاربرد بیشفتر فراینفدهای غشفایی در

داشته باشند[ .]2انرژی پایدار شکلی از انفرژی اسفت کفه مفیتوانفد

بسیاری از زمینهها شده است[.]4

بهطور مداو و بدون بهخطفر انفداختن و یفا اتمفا منفابع ،اسفتفاده

با وجود برتریهای بسیاری که سیستمهای غشایی دارند و در ادامفه

شود[.]3

نیز کاربردهای ففراوان آن در صفنعت آب و انفرژی بفهتفصفیل بیفان

بهکارگیریفرایندهایغشاییدرتأمینوتوسعۀآبوانرژی پایدار...

داودیدرزیوهمکاران-صص33-44:.

 .1مقدمه

 -بهدلیل نبود فاز انتقفالدهنفده در فراینفدهای جداسفازی -اسفت.

می شود؛ اما مشکالت و کاستی هایی نیز دارند .یکی از این مشکالت،

 .2فرایندهای غشایی

گرفتگی غشاهاست کفه منجفر بفه مشفکالت فنفی و کفاهش بفازده

فرایندهای غشایی بهدلیل سادگی و کفارایی بفاال ،انتخفابپفذیری و

فرایندها میشو د و به تمیزکاری غشاها در حین عملیات برای کنترل

انتقال گزینشی اجزای مورد نظر ،تطابق و قابلیت بهکارگیری مناسد

آن بهشدت نیاز است .همچنین در این صورت استفاده از فرایندهای

در فرایندهای یکپارچه ،پایینبودن انرژی مصرفی ،پایداری مناسفد

پیشتصفیه الزامفی اسفت کفه باعفث اففزایش هزینفههفای سیسفتم

در شرایط عملیاتی مختلف ،سازگاری با محیط زیست ،کنترلپذیری

میشود .از دیگر چالشهای این فرایندها بهعنوان مثال میتفوان بفه

مناسد و قابلیت افزایش مقیاس آسان همواره بهعنفوان یفک گزینفۀ

آب شور تغلیظشدۀ خروجی از سیستم اسمز معکوس اشاره کرد کفه

جذاب در فرایندهای مختلف صنعتی مد نظر قرار گرفته است .یکفی

منجر به تأثیرات منفی بر محیطزیست میشفود ،در نتیجفه یکفی از

از برتریهای فراینفدهای غشفایی مصفر ،انفرژی بسفیار کفم آنهفا
1. Reverse Osmosis
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بهکارگیریفرایندهایغشاییدرتأمینوتوسعۀآبوانرژی پایدار...

داودیدرزیوهمکاران-صص33-44:.

محدودیتهای فرایند مرسو اسفمز معکفوس بفهشفمار مفیرود[.]0

انتهابسته در مدتزمان  21-11دقیقه انجفا مفیشفود .پفس از آن،

از محدودیتهای سیستم بیوراکتور غشایی نیز عالوه بر گرفتگی غشا

عملیات شست وشوی ماژولها بهوسیلۀ هوا یفا آب تصففیه بفهمفدت

که بسیار مهم است ،تجمع نمک در نزدیک غشاسفت کفه منجفر بفه

 31-21ثانیه انجا میشود که منجر بفه حفذ ،ررات تجمفع یافتفه

شار آب پایین در این فرایند میشود[ .]7بنابراین نیاز است در زمینۀ

مففیشففو د .پففس از ایففن عملیففات ،بففار دیگففر سففیکل کففاری شففرو

محدودیتها و چالشهای موجود در سیستمهای غشفایی تحقیقفات

میشود[ .]0تقریباً بیش از نیمی از واحدهای اسمز معکوس فعال ،در

بیشتری انجا گیرد؛ درنتیجه کاربرد گستردۀ ایفن فنفاوریهفا را در

حوزۀ شیرینسازی آب دریا و آب شور فعالیت دارند[ .]11از مفابقی،

همۀ زمینهها با حداقل چالشها و بیشترین بازده ممکن سازد.

حدود  %41به تولید آب بسیار خالص مصفرفی صفنایع الکترونیکفی،
دارویی و تولید قدرت میپردازند .بقیه نیز بفرای کنتفرل آلفودگی در

 .3کاربرد فرایندهای غشایی در صنعت آب و انرژی

صنایع غذایی بهصورت سیستمهای بسیار کوچک

در شکل ( ،)1کلیۀ کاربردهای فناوری غشایی در صنعت نیروگفاهی

غشاهای نانوفیلتراسیون توانایی حذ ،مولکولهای آلی کوچفک را از

آب و برق نشان داده شده است .در ادامه ،بخشهفای مختلفف شفر

درون آب دارند .ممکفن اسفت در صفورت وجفود نمفک در خفوراك

داده شده است.

ورودی ،عبور نمک از غشا رخ دهد .در بعیی زمینفههفا ،اسفتفاده از
غشاهای نانوفیلتراسیون بهعلت میزان دفع کمتر این غشاها نسبت به

 1-3تصفیه و شیرینسازی آب

اسمز معکوس ترجیح داده میشفود .از ایفن حفوزههفا مفیتفوان بفه

ب فرای تصفففیۀ آبهففای سففطحی در مصففار ،آشففامیدنی ،نخسففتین

سیستمهای تصفیۀ آب اشاره کرد که در این سیستمها بهعلت لفزو

واحدهای میکروفیلتراسیون در سال  1001ایجاد شد[ .]8غشفاهای

وجود کربنات کلسیم ،عبور نسفبی کلسفیم و بیکربنفات از غشفاهای

الیا ،توخالی در ماژولهای این واحدها استفاده شد .خوراك ورودی

نانوفیلتراسیون یک برتری به حساب میآید[.]11

اغلد تمیز است؛ از این رو عملیفات در مفاژولهفا اغلفد بفهصفورت

شکل  .1کاربردهای فناوری غشایی در صنعت نیروگاهی آب و برق.
Figure 1. Applications of membrane technology in the water and electricity power plant industry.
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دارای عمل کرد خوبی است .وجود فاصلهدهنفده 1در سفمت جریفان

در نتیجه ،در سالهفای  1001چنفدین واحفد شفیرینسفازی بفرای

خوراك منجر به آشفتگی در این جریان میشود .هزینۀ مفاژولهفای

این منظور تأسیس شد[.]13

لولهای بسیار زیاد است .همچنین هر غشا ،آببندی جداگانهای نیفاز

فشار اسمزی آبهای شور تقریباً  1/70بار بهازای  1111 ppmنمک

دارد .بهمنظور جلوگیری از گرفتگی غشا در فرایند نانوفیلتراسیون در

است؛ بنابراین تأثیر این فشار بهطور کلی نمیتواند جهت نفور آب را

ماژولهای حلزونی و یا لولهای ،عملیات پیشتصفیه ضفروری اسفت.

در شرایط آب تحت تأثیر قرار دهفد .محفدودیتهفا اغلفد بفهدلیفل

در صفورت بفهکفارگیری عملیففات پفیشتصففیۀ مناسفد ،دورههففای

آلودگی است[ .]14طر کلی یفک واحفد اسفمز معکفوس کفه بفرای

شستوشو به تعویق میافتد[.]12

شیرینسازی آبهای شور استفاده شده ،در شفکل ( )2نمفایش داده

یکی از بزرگترین واحدهای نانوفیلتراسیون ،واحد مری -سور -اویفز

2

در نزدیکی پاریس با ظرفیت  141111 m3/dayاست .واحد جرنی 3و
لُسُوارُن 4برای حذ ،سولفات به کفار مفیرود .ایفن واحفد در شفرق
فرانسه قرار دارد و خوراك آن دارای مقفادیر بسفیار زیفادی سفولفات
است که مقدار آن گاهی تا  2111 mg/Lنیفز مفیرسفد .وجفود یفک
معدن آهن در میان سفرههای آب زیرزمینی باعفث آلفودگی آب ایفن
قسمت شده است.

شده است.

 2-1-3شیرینسازی آب دریا

غلظت نمک در آب دریا بفین  3/2تفا  4درصفد اسفت کفه بسفته بفه
منطقهای که در آن قرار دارد متغیر است .بهدلیل درجۀ شفوری بفاال
تنها ازغشاهایی که درصد جداسازی نمک در آنهفا بفیش از %00/3
است ،میتوان بفرای تولیفد آب بفا کیفیفت مطلفوب اسفتفاده نمفود.
غشاهای اولیه که از سلولز استات ساخته شده بودند توانایی جداسازی

 1-1-3شیرینسازی آبهای شور

 07تا  %00را داشتند .بنابراین ،استفاده از آنها در شیرینسفازی آب

درجۀ شوری آبهای شور معموالً بین  2111تا  41111میلیگر بر

دریا محدودیتهایی را بههمراه داشت[ .]14با توسعۀ فناوری ساخت

لیتر است؛ بنابر استاندارد سازمان بهداشت جهفانی ،(WHO) 4حفداکثر

غشا و تولید غشاهای پلفیآمیفدی و غشفاهای ترکیبفی کفه توانفایی

غلظت مجاز نمک در آب آشامیدنی باید کمتفر از  411 mg/Lباشفد.

جداسازی کافی نمک را داشتند ،اولین واحفدهای شفیرینسفازی آب

بنفابراین بایفد بفیش از  %01نمفک از ایفن آبهفا حفذ ،شفود.

دریا تأسیس شد.

بهکارگیریفرایندهایغشاییدرتأمینوتوسعۀآبوانرژی پایدار...

داودیدرزیوهمکاران-صص33-44:.

در سیستمهای تصفیۀ آب ،ماژول مارپیچی بفا نفو فراینفد ناهمسفو

شیرینسازی آبهای شور با استفاده از غشاهای سلولز استات اسفت.

بفه طفوری کفه اولفین کفاربرد موفقیفتآمیفز اسفمز معکفوس در
Pretreatment Unit

Membrane Module

PH, Cl2,
Sodium Hexametaphosphate
Regulator
Cartridge
Filter

Sedimentation
Inlet Feed

Pump
600-400 psi
Concentrated
Effluent

Sand Filter
Suspended Solid

Purified Water

شکل  .2طرح کلی یک واحد شیرینسازی آب و نحوۀ چیدمان در واحد اسمز معکوس.

1

Figure 2. Schematic diagram of a water desalination unit and arrangement in reverse osmosis unit.
3. Jarny

2. Mery-Sur-Oise
5. World Health Organization

1. Spacer
4. Le Soiron

)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 21 - No. 121 (2022

43



تبخیرکنندهها نیستند؛ بفهعنفوان مثفال ،ظرفیفت تبخیرکننفدههفای

شیمیایی آب باال (فشار اسمزی پایین) بهسمت محلول بفا پتانسفیل

چندمرحلهای بیش از  11میلیون گالن در روز است .فشار اسمزی آب

شیمیایی آب پایین (یعنی فشفار اسفمزی بفاال یفا غلظفت بفاال) کفه
3

دریا تقریباً  24بار بفوده و هفمچنفین فشفار اسفمزی محلفول غلفیظ

بهعنوان محلول جارب ،عامل اسمزی ،یا محفرك اسفمزی شفناخته

پسزده شده بیش از  41بار است .بنابراین فشار اسمزی تأثیر بسزایی

شده ،انتقال مییابد؛ بنابراین ،نمفک دریفا در سفمت خفوراك بفاقی

بر فشار فرایندی خواهد داشفت .واحفدهای شفیرینسفازی آب دریفا

میماند .معموالً محلول جارب نیز بهمنظور جداسازی نمک جفارب و

بهدلیفل فشفار اسفمزی بفاالی آب شفور ،بفا درجفۀ بازیفابی بفیش از

استفادۀ مجدد از آن ،گر میشود[ .]18اشکال اصلی در مورد اسمز

 %34-44فعالیت نمیکنند[.]10

مستقیم ،داشتن ظرفیت بسیار باالست؛ اما هنوز هم نمکزدایفی در

بهدلیل فشار باالیی که در شیرینسازی آب دریا وجفود دارد ،بازیفابی

مقیاس بزرگ ،کاری جدید بهشمار میرود و بنابراین نیازمند بودجه و

انرژی از آب شور تحت فشار ،بسیار مفید است .این امر با اسفتفاده از

پژوهش برای بررسی امکاناتی اسفت کفه بتوانفد آن را اصفال کنفد و

هیدروتوربینهایی که به پمپهای فشار قوی متصل هستند ،میسر و

موجد کاهش هزینههای مربوط به انرژی شود.

باعث کاهش هزینۀ انرژی مصرفی به اندازۀ  %31میشود[.]17
آب دریا برای شیرینسازی بهروش اسمزمعکوس به پیشتصفیۀ نیفاز

Diluted draw solution

Concentrated flow

دارد .هزینههای پیشتصفیه را میتوان با حفر چاههای کفمعمفق در
Draw solution Recovery

بهکارگیریفرایندهایغشاییدرتأمینوتوسعۀآبوانرژی پایدار...

داودیدرزیوهمکاران-صص33-44:.

بیشتر غشاها از نظر ظرفیت شفیرینسفازی قابفل رقابفت بفا فنفاوری

در سراسر غشفا ،از سفمت محلفول خفوراك (آب دریفا) بفا ظرفیفت

ساحل دریا بهعنوان منبع رخیره آب کاهش داد .حفر این چفاههفا در
ساحل مشابه با پیشتصفیۀ شنی عمل مفیکنفد و بفهمقفدار زیفادی
منجر به کفاهش امفال مفیشفود .شفاخص چگفالی سفیلت )SDI( 1
بهعنوان معیفاری بفرای ظرفیفت گرفتگفی ررات معلفق در خفوراك

Freshwater

ورودی سیستم اسفمز معکفوس اسفت .ایفن شفاخص بفرای ایفن آب

Discharge tank

رخیرهشده ،بسیار کمتر از آبی است که مستقیم از دریا گرفتفه شفده

Seawater

باشد و بیش از یک فیلتر شنی برای تصفیه نیاز نیست .با ایفن وجفود
ضدعفونی و مواد ضدرسوب همچنان مورد نیاز است.

Concentrated draw solution

از فرایند اسمز مستقیم  )FO( 2نیز در شیرینسازی آب دریا استفاده

شکل  .3شمای کلی فرایند اسمز مستقیم در شیرینسازی

میشود (شکل ( .))3در فرایند اسمز مستقیم ،پدیدۀ فیزیکفی اسفمز

آب دریا[.]11

مورد استفاده قرار میگیرد؛ در این پدیده ،یک مفاده از ناحیفهای بفا

Fig. 3. Schematic diagram of the forward osmosis process in
seawater desalination [18].

غلظت کم (فشار اسمزی پایین) بهسمت ناحیهای با غلظت باال (فشار
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4

اسمزی باال) انتقال مفییابفد .در واقفع اسفمز مسفتقیم هنگفامی رخ

در روش دیگری ،از الکترودیالیز برای شیرینسازی آب دریا استفاده

می دهد که تنها نیروی محرکه اختال ،فشار اسمزی است .بهعبفارت

میشود (شکل ( .))4در فرایند الکترودیالیز با استفاده از یک غشفا و

دیگر ،هیچ فشار هیدرواستاتیکی بر سیستم اعمفال نشفود .بنفابراین

انتقال یک بار الکتریکی به محلول ،یونهای فلزی از یک سفمت بفه

برای انجا عملیات ،انرژی کمتری استفاده میشود .در نتیجه هزینۀ

قطد مثبت و یونهای دیگر (بهعنوان مثال نمفک) بفهسفمت قطفد

این فرایند ،نصفف هزینفۀ فراینفد اسفمز معکفوس اسفت .در فراینفد

منفی در سمت دیگر جذب میشوند .بهمنظور جلفوگیری از آلفودگی

شففیرینسففازی آب دریففا ،آب از میففان یففک غشففای نیمففهتففراوای

بیش از حد غشا که بهطور معمول در فرایند الکترودیالیز منظم اتفاق

انتخابپذیر نسبت به آب ،بهعلت نیرومحرکه اختال ،فشفار اسفمزی

میافتد ،بارهفای الکتریکفی بفهصفورت دورهای معکفوس مفیشفوند.

1. Silt Density Index
2. Forward Osmosis

3. Osmotic Engine
4. Electrodialysis
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مقاو هستند و نسفبت بفه فراینفد اسفمز معکفوس ،توانفایی حفذ،

الکترونیکی و مقادیر پارامترها در آب شهری[12و.]12
Table 1. Specifications of ultra-pure water used in electronic
industries and values of parameters in municipal water [20, 21].

یونهای بیشتری دارند[.]10

Ordinary drinking
water

Ultra-pure
water

-

18.2

℃Resistivity at 25
)(mega ohm-cm

5000

>5

)TOC (ppb

-

>100

>30

>0.1

Particle per unit length
with laser>0.1 μm
Bacteria in 100 ml with
culture

3000

>3

)Dissolved silica (ppb

40

>1

)Boron (ppb
)Ions (ppb

شکل  .4شمای کلی فرایند الکترودیالیز در شیرینسازی
آب دریا].[11
Figure 4. Schematic diagram of the electrodialysis process in
seawater desalination [19].

 2-3تولید آب فوق خالص
تولید آب فوق خالص برای صنایع الکترونیکی یکی از کاربردهفای در

3000

>0.01

Na

+

2000

>0.02

K

+

10000

>0.02

Cl

-

-

>0.02

Br

-

-

>0.02

NO3

15000

>0.02

SO42

>10000

>0.1

Total ions

-

حال رشد اسمزمعکوس است .خوراك این واحدها اغلد آب آشامیدنی
شهری است که کمتر از  211 ppmمواد جامد محلفول دارد .بفا ایفن

هر مگاوات برق تولیدی برآورد شده است که این رونفد مصفر ،آب و

بسفیار بفاال بفرای

تولید پساب با توجه به رشد سفریع تولیفد بفرق در کشفور بفهشفدت

ساخت نیمههادیها نیفاز دارنفد [ .]21جفدول ( )1مقایسفهای بفین

رو به افزایش است .از این رو بازیافت آب برای تفأمین آب مفورد نیفاز

غلظت مفواد موجفود در آب شفهری و هفمچنفین آب ففوق خفالص

میتواند هزینههای یک واحد نیروگفاهی را بسفیار کفاهش دهفد .آب

مصرفی این صنایع را نشان میدهد.

خروجی از بویلرها ،برجهفای خنفککننفده ،پسفابهفای فراینفدی و

بفهتفازگی اسفتفاده از روش الکترودیفالیز در تهیفۀ آب ففوق خفالص

سطحی و غیره در نیروگاههفا قابلیفت بازیاففت و اففزایش کیفیفت را

قابل استفاده در صنایع الکتریکی ساخت نیمههادیهفا ،شفایع شفده

بهمنظور بازگشت و بهکارگیری مجدد دارند[.]23

وجود ،صنایع الکترونیکی به آبی با درجفۀ خلفو

بهکارگیریفرایندهایغشاییدرتأمینوتوسعۀآبوانرژی پایدار...

داودیدرزیوهمکاران-صص33-44:.

در سالهای اخیفر ،غشفاهایی سفنتز شفدهانفد کفه نسفبت بفه کلفر

جدول  .1مشخصات آب فوق خالص مصرفی در صنایع

است .ترکید ستونهای تعویض یونی با غشاهای الکترودیالیز یکی از
روشهای معمول برای انجا ایفن عملیفات اسفت .در ایفن روش آب

 1-3-3جبران آب هدر رفته در برجهای خنککننده

عاری از یون بدون استفاده از مواد شیمیایی بفرای احیفای رزیفنهفا

برای جبران آب از دسترفته از تبخیر ،ماندگی و تخلیه در برجهفای

بهدست میآید[.]22

خنککنندۀ تبخیری ،مقدار زیادی آب با کیفیفت نیفاز اسفت .بفرای
تأمین این آب از راه فرایند اسمزی دو روش پیشنهاد میشود:

 3-3تولید آب فرایندی

بهکارگیری فراینفد نمفک زدایفی کامفل بفا اسفتفاده از یفک فراینفد

آب با کیفیفت بفاال یکفی از هزینفههفای اصفلی عملیفاتی در صفنایع

دو مرحلهای انجا میشود که هد ،آن ،تولید آب بفا مقفادیر پفایین

نیروگاهی است؛ بر اساس آمارهای موجود میزان مصر ،آب مورد نیاز

مواد جامد حلشده است و یا استفاده از یفک فراینفد تفکمرحلفهای

یک نیروگاه بخار با برج خنککننده  2تا  3مترمکعد بر ساعت بهازای

اسمز مستقیم که نمای آن در شکل ( )4پیداست .در این فراینفد ،بفا

)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 21 - No. 121 (2022
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بهکارگیریفرایندهایغشاییدرتأمینوتوسعۀآبوانرژی پایدار...

داودیدرزیوهمکاران-صص33-44:.

بهکارگیری محلول خوراك که معمفوالً آب دریفا یفا آب شفور اسفت،

آبرسانی به مناطق دارای آب شور ،بسیار پرهزینه اسفت .از ایفن رو،

محلول جارب یا عامل اسمزی رقیقشده بفا فراینفد اسفمز مسفتقیم،

امکان جایگزینی آب شور موجود در منطقه با آب نمکزدایی شفده و

پس از عبور از یک مبدل حرارتی وارد برج خنککننده میشود .پس

همچنین استفاده از انرژی و آب نمکزدایی شده در منطقۀ دیگفر بفا

از این مرحله ،برای استفادۀ دوباره از مقدار آبی که تبخیر ،تخلیه و یا

استفاده از فناوری اسمز مستقیم وجود دارد .در این زمینه میتفوان

دچار ماندگی نشده ،آن را بهصفورت تغلفیظشفده بفهعنفوان محلفول

به کاربرد مخلوط کود تغلی شده و آب استخرا شده از منابع آب شفور

جارب در فرایند اسمز مستقیم استفاده میکننفد؛ بفهعبفارت دیگفر،

اشاره کرد.

محلول جارب جدید ،ترکید سه جریان محلول جارب قبلی ،جریفان

این روش با عنوان فناوری «کود آبیاری» بفرای آبیفاری گیاهفان در

محلول پایین برج و جریان محلول خروجی از سامانۀ تخلیۀ برج است.

مناظق نزدیک دریا که با کمبود آب مناسد آبیاری گیاهفان روبفهرو

این فرایند نسبت به فرایند اسمز معکوس ،بهعنفوان فراینفد متفداول

هستند یا مناطقی که آبهای زیرزمینی در آنجا شور است ،اسفتفاده

به کار رونده در برجهای خنککننفده ،دارای هزینفۀ عملیفاتی و نیفز

میشود .اساس کار چنین است که ابتدا یک محلفول غلفیظ از کفود

مصر ،انرژی پایینتری است[.]24

شیمیایی تهیه میشفود .ایفن محلفول بفا اسفتفاده از غشفای اسفمز
مسففتقیم بففهعنففوان محلففول جففارب نمکففی در تمففاس بففا آب شففور

 4-3صنایع کشاورزی

قرار میگیرد .آب از راه غشا به درون محلفول کفود شفیمیایی نففور

حدود  %71مصر ،جهانی آب بفه صفنایع کشفاورزی وابسفته اسفت؛

میکند و سبد کاهش غلظت آن میشود .در پایان ،کود رقیفقشفده

پیشرفت و توسعۀ فناوریهای آبیاری و مدیریت آب بفه اففزایش آب

(محلول جارب) میتواند بهطور مستقیم برای آبیاری یا کود استفاده

مورد نیاز بفرای مصفار ،کشفاورزی مفیانجامفد .از فراینفدهایی کفه

شود؛ زیرا شامل مواد مغذی ضفروری رشفد گیفاه اسفت .بفا کفاهش

می تواند با هزینه و مصر ،انرژی اندك ،ایفن هفد ،را محقفق کنفد،

غلظت محلول کود شفیمیایی ،امکفان آبیفاری مسفاحت بیشفتری از

فرایند اسمز مستقیم است.

زمین با استفادۀ بهینه از منابع آب شور موجود امکانپذیر مفیشفود

در صورت باالتر بودن میزان شوری آب از حد تحمل گیاه ،کاهش یا

(شکل (.))0

توقف رشد گیاه و یا کاهش کیفیت فراورده ،رخ خواهد داد .همچنین
Vapors
Drift Loss

Cooling Tower

Recirculated Osmotic
Agent
Heat
Exchanger

Concentrated Osmotic
Agent

Blowdown Recovery
System

Forward Osmosis

Reject from manipulated
osmosis system

Feed Water (Sea or
)Brackish Water
Blowdown

شکل  .5شمای کلی فرایند بازیابی آب در برجهای خنککننده.
Figure 5. Schematic diagram of the water recovery process in cooling towers.
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Figure 6. Schematic diagram of an application of forward osmosis technology in irrigation fertilizer process [25].

با این وجود ،کاربرد این فناوری در صنایع مختلف هنوز محدودیتها

) (PANهستند .برای تصففیۀ سفوختهفای فسفیلی ،فشفار و دمفای

و چالشهایی دارد؛ از جملۀ این چالشها میتوان به دفع یفا مصفر،

عملیاتی در حدود  11بار و  21 °Cخواهد بود [.]20

مناسد آب شور تغلیظشفده اشفاره کفرد .بفرای جلفوگیری از وقفو
مشکالت مربوط به ازدیاد برداشت ،مصر ،منابع آب شور باید بهدقت

 6-3جداسازی حاللهای آلی

مدیریت شود .انتخاب مناسد امال جارب نیز یکی دیگر از مسفائلی

یکی از جدیفدترین کاربردهفای اسفمزمعکوس در صفنایع شفیمیایی

است که باید با دقت بررسی شود .از ویژگیهای امال جارب مناسد

جداسازی مخلوطهای آلی از یکفدیگر اسفت .ایفن جداسفازی کمفی

میتوان به هزینۀ پایین ،انحاللپذیری باال در آب ،گزینشپذیری باال

متفاوت است؛ زیرا فشار عملیاتی باالیی میطلبد و همچنین غشاهایی

و هففمچنففین داشففتن نیرومحرکففۀ مناسففد بففرای فراینففد اسففمز

که در این مورد استفاده میشوند باید نسبت به حاللها مقاو  ،از نظر

اشاره کرد[.]24

مکفانیکی پایفدار و هفمچنفین شفار جریفان عبفوری بفاالیی نیفز

بهکارگیریفرایندهایغشاییدرتأمینوتوسعۀآبوانرژی پایدار...

داودیدرزیوهمکاران-صص33-44:.

شکل  .6شمای کلی کاربرد فناوری اسمز مستقیم در فرایند کود آبیاری].[25

فراهم کنند[.]27
 5-3حذف آلودگی ناشی از سوختها از آب

غشاهای تولیدشده برای استفاده در فرایند اسمزمعکوس محلولهای

براساس گزارهفای شفرکت شفل  1مفیتفوان بفا اسفتفاده از غشفاهای

آلی تففاوتهفای بسفیاری بفا غشفاهای معمفولی مفورد اسفتفاده در

آبگریز ،مواد آلودهکنندۀ درشتمولکول را از محصوالت هیدروکربنی

شیرینسازی آب دارد .این غشاها باید بهطور مشخص و بفرای دسفتۀ

جدا کرد .حد اکثر غلظت آالیندهها در حدود  %4وزنی است .از جمله

معلومی از حاللها ساخته شوند[.]28

محصوالتی که با فرایند نانوفیلتراسیون قابل تصفیه است ،سوختهای

شرکت نیتودنکو  4غشاهای اولترافیلتراسیون بر پایۀ پلی آمید سفاخته

فسیلی (گازوئیل ،کروزین و دیزل) است .آالیندههایی با وزن مولکولی

است که کاربردهای محدودی را در زمینفۀ بازیفابی اسفتون ،تولفوئن،

 411 Daو بیشتر بهطور مطلوب قابل حذ ،هستند .غشفاهای مفورد

اتیالستات ،هگزان و دیگر حاللها از پسابهای رنگی و محلفولهفای

استفاده بیشتر از جفنس پلفی دی متیفل سیلوکسفان  )PDMS( 2بفر

پلیمری ،پیدا کرده است.

روی  PDMSو یا پلی اتر ایمید  )PEI( 3بر روی پلی آکریلفو نیتریفل

4

1. Shell
2. Polydimethylsiloxane
3. Polyetherimide
4. Polyacrylonitrile

تا سالهای  1001چنین غشاهایی در بازار وجفود نداشفت  Yاز ایفن
سال بهبعد شرکت ابکور  0اولین غشاهای ترکیبی سیلیکونی را کفه در
5. Nitto Denko
6. Abcor

)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 21 - No. 121 (2022
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داودیدرزیوهمکاران-صص33-44:.

فیلتراسیون حاللهای غیرقطبی کاربرد دارند ،تولید کرد .به هر حال

محدودیت در بهکفارگیری ایفن فراینفد مفیشفود ،بحفث گرفتگفی و

چون اغلد این غشاها از مادهای از جنس الستیک سفاخته شفدهانفد،

آلودگی غشاهای ناشی از پساب حاوی غلظت باالی ررات ریز جامفد

در اثر برخفورد بفا اغلفد حفاللهفای آلفی ،در آنهفا حفل مفیشفود

است .از اهدا ،مهم ایفن فراینفد ،جداسفازی مفواد شفیمیایی از آب

و انتخابپذیری و کارایی خود را بعد از مدت کوتاهی از دست میدهد.

است .از حوزههای کاربرد این فناوری میتوان به جداسازی نیکفل از

1

آبی اشاره کرد که برای شستوشوی صفحات دارای روکش نیکل بفه

اولین غشاهایی که در برابر حاللهفا مقفاو انفد ،غشفاهای اسفتارمن
هستند که شرکت دبلیو .آر .گریس

2

کار گرفته شدهاند (شکل (.))7

تولید میکند.

حما های آبکاری نیکل ،غلظت باالیی از نیکل و دیگر فلزات روکشی
 7-3تصفیۀ پساب

دارد .بعد از روکشدار شدن ،صففحات از یفک دسفته حوضفچههفای

در نیروگاهها بسته به هر قسمت پسابهفای گونفاگونی وجفود دارد،

شستوشو عبور داده میشوند .آب موجود در این حمفا هفا بفهطفور

از جمله آبهای خنککننده که ممکن است عامل آلودگی حرارتفی

متناوب از حما خارج می شود و پس از عبور از یفک فیلتفر و واحفد

یا برخی مواد شیمیایی و کلر در آبهای طبیعی شوند ،پسفابهفای

اسفمزمعکوس و خففالصسففازی ،دوبفاره بففه تانففکهفای شسففتوشففو

ناشی از واحد تصفیۀ آب و واحد زاللسازی آب کندانسور ،پسابهای

بازگردانده میشود .جریان غنی از نیکل نیز برای استفادۀ مجفدد بفه

آلوده به مواد نفتی و سفوختی ،پسفابهفای ناشفی از شسفتوشفوی

حما آبکاری فرستاده میشود[ .]31در ابتدای توسعۀ فناوری غشفا،

سطو خارجی ،لولههای بویلر ،پیش گر کنها ،سوپر هیترها و کوره،

انتظار میرفت که بتوان از غشا در تصفیۀ مرحلۀ سو پساب و تولید

پسابهای ناشی از شست وشفوی شفیمیایی (اسفید شفویی یفا قلیفا

مجدد آب آشامیدنی استفاده کرد .بدین منظور چنفد واحفد کوچفک

شویی) لولههای بویلر و سوپرهیترها ،پسفابهفای ناشفی از سیسفتم

نیز در ژاپن و امریکا بفا نفا کارخانفۀ آب سفاخته شفده اسفت .ایفن

هیففدرولیکی انتقففال خاکسففتر در نیروگففاههففا بففا سففوخت جامففد یففا

سیستمها از لجن خروجی از تصفیۀ مرحلۀ دو پسفاب بفرای تولیفد

زغال سنگ ،پسفابهفای شسفتوشفوی واحفدها و روانفاب سفطحی

آب با کیفیت مناسد استفاده میکنند .البته آب تولیدی این واحدها

ناشی از آب باران ،پسابها و پسماندهای ناشی از سیستم تصففیه و

با جریان آبهای ورودی به واحفدهای تصففیۀ آب شفهری مخلفوط

گوگردزدایی دود خروجی در صورت وجود سیستم تصفیۀ دود[.]20

می شوند و بههمراه آنها و پس از گذراندن مراحفل عمفومی تصففیۀ

از حوزههایی که فرایند اسمز معکوس میتواند به کفار گرفتفه شفود،

آب آشامیدنی به مصر ،میرسند.

تصفففیۀ پسففاب و کنتففرل آلففودگی اسففت .تنهففا عففاملی کففه موجففد
Nickel plated bath
)(27% by weight of nickel

Wash Basins

Wash water
30 ppm

Reverse Osmosis Unit

Filter

Concentrated nickel
)(5% by weight

شکل  .7بازیابی نیکل از پسابهای ناشی از شستوشوی صفحات با استفاده از فناوری اسمزمعکوس.

1

Figure 7. Nickel recovery from wastewaters from plate washing using reverse osmosis technology.
2. W. R. Grace
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نخستین تحقیقات در زمینۀ بهکفارگیری اسفمز مسفتقیم در حفوزۀ
تصفیۀ صنعتی در سالهای  1074تا  1077منتشفر شفد[31و.]31
از اهدا ،این طر ها ،استفاده از یک فرایند مقفرون بفهصفرفه بفرای
احیای پساب صنعتی دارای غلظت پایین فلزات سنگین بفوده اسفت.
در این پژوهش ،برای تغلیظ جریانهای خالص یا ترکیدشدۀ مس یا
کر  ،یک سیستم غشای سلولزی اسمز معکوس در مقیاس کارگاهی
بهکار گرفته شد .آب دریا بهع لت فراوانی در مناطق ساحلی و هزینفۀ
پایین ،بهعنوان محلول جارب بهکار رفت .در این حالفت مقفدار شفار
آب واقعی کمتر از میزان شار آب حسابشده از معادلۀ انتقال جر و
اطالعات ارائهشده از سوی سازندگان غشا رخ داد .بهعلفت بهفرهوری
پایین ،آزمایشهای بیشتر بر روی این غشا ،متوقف و بهینهسازی آن
پیشنهاد شد[.]32

شکل  .1عملیات پیوسته  FO/ROبرای تغلیظ آب لجن و تولید آب
خالص ( :DSمحلول جاذب)].[33
Figure 8. Continuous FO/RO operation to concentrate sludge
water and produce pure water [33].

جریان خروجی نیز باشد .بهطور معمول ،شیرابهها ترکید پیچیفدهای
از چهار آالینده ،ترکیبات آلی ،فلزات سنگین محلول ،نیتروژن آلفی و
غیر آلی و مواد جامد حل شده انفد .عملیفات بفر روی شفیرابههفا در

 2-7-3تغلیظ محلول تولیدشدۀ ناشی از هضم بیهوازی لجنها

واحدهای تصفیۀ پساب انجا میگیرد .با این حال ،غالباً هفد ،ایفن

به طور معمول در واحدهای تصفیۀ پساب ،برای حفذ ،بیشفتر مفواد

واحدها جداسازی ترکیبات آلی ،فلفزات سفنگین و نیتفروژن اسفت و

جامد آلی و یا پایدارسازی لجن بهدستآمفده ،در یفک واحفد هاضفم

برای کاهش  TDSاقدامی نمیکنند و گاهی منجر به افزایش مقفدار

بیهوازی فرایندهایی بفر روی لجفن انجفا مفیگیفرد (شفکل (.))8

آن نیز میشوند .از فرایندهای تجاری کاهش  TDSاز پساب ،میتوان

آبگیری لجن پفس از هیفم بفهوسفیلۀ فراینفد مرکزگریفزی انجفا

به تبخیر مکانیکی (از جمله فشردهکردن بخار ،لولههای عمودی بلند

میشود و مواد جامد زیستی فشرده و نیز آب لجن بهصفورت جریفان


با فیلم نزولی ،لولههای افقی با افشانهکردن فیلم و گردش اجباری) و

مایع تولید میشود .آب لجن حاوی غلظت باالی مواد مغذی (ماننفد

فرایندهای غشایی اشاره کرد[ .]34بر اساس تحقیقات ،فرایند اسفمز

آمونیم و نیتروژن زیستی) ،فلزات سنگین ،مواد آلی محلول ،کل مواد

مستقیم ظرفیت بسیاری در فراوری شیرابههای تولیدشفده از محفل

جامد محلول  )TDS( 1و رنگ و مفواد جامفد معلفق اسفت[ .]33ایفن

دفن پسماند دارد .شرکت اسموتک در سال  ،1008یک ماژول اسمز

جریان در صنایع کشاورزی بهعنوان کفود خفاك اسفتفاده مفیشفود.

مستقیم در مقیاس آزمایشگاهی بهمنظور فراوری شیرابههای ناشی از

با این حال ،در فرایندهای متداول ،این آب بهمنظور عملیات مجفدد

محل دفن پس ماند کافین بیوت شهر کوروالیس ایالت اورگان آمریکا

به خط عملیاتی واحد تصفیه برگردانفده مفیشفود .در ایفن صفورت،

تولید کرد .به علت میزان باالی بارندگی در آن بخش ،مقفدار شفیرابۀ

بار آلی و هزینۀ عملیاتی واحد تصفیه افزایش مفییابفد و هفمچنفین

تولیدی بیش از  21111تا  41111متفر مکعفد بفود .جمفعآوری و

انتظار میرود که جریان خروجی ،حاوی موادی از جملفه نیتفروژن و

پیشتصفیۀ شیرابۀ خا قبل از واردشدن بفه مفاژول اسفمز مسفتقیم

فسفر باشد؛ زیرا پایداری بیشتری دارند[.]34

انجا گرفت .پس از آن بهمنظور ففراهم کفردن آب خفالص و تغلفیظ

بهکارگیریفرایندهایغشاییدرتأمینوتوسعۀآبوانرژی پایدار...

داودیدرزیوهمکاران-صص33-44:.

 1-7-3تغلیظ پساب صنعتی رقیق

دوبارۀ محلول جارب ،ماژول  ROبه کار رفت .حد مجفاز  TDSبفرای
 3-7-3عملیات روی مایع نشتیافتـه از محـ دفـن پـ

مانـد

دستیابی به استانداردهای ملی دففع آالینفدههفا بایفد کمتفر از 111

(شیرابهها)

میلیگر در لیتر میبود .شیرابۀ تغلیظشدۀ خروجفی بفا اسفتفاده از

فراوری شیرابهها یا مایع تولیدی از محل دفن پس ماند بفا بیشفترین

سیمان و خاکستر بادی جامد شده ،سپس دفن میشود .این شفرکت

تغییرات ،ترکیبی پیچیده است؛ بهویژه زمانی که هد ،،کیفیت باالی

با استفاده از ماژول غشایی اسمز مستقیم ،بازیابی آب  %00-04را از

1. Total Dissolved Solids

راه حذ ،باالی آالیندهها ممکن کرد[.]30
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داودیدرزیوهمکاران-صص33-44:.

 8-3بیوراکتورهای غشایی

در مقابل ،گرفتگی غشا و تمیزکردن آن از کاستیهای ایفن روش بفه

بیوراکتورهای غشایی از سیستمهای جدید در تصفیۀ پساب انفد کفه

شمار میآید[41و.]41

ترکیبی از فراینفد هیفم بیولفوژیکی و جداسفازی غشفایی هسفتند.
مطالعات نشان میدهد که ترکید فناوری غشا با فرایندهای تصففیۀ
بیولوژیکی متعفار ،نتفای بسفیار مطلفوبی در حفذ ،مفواد آلفی در
مقایسه با سیستمهای متعار ،بیولوژیکی در تصففیۀ پسفاب خواهفد
داشت[38و .]37از غشاهای میکروفیلتراسیون بهطور گسترده در این
فناوری جدید استفاده میشود .ترکید فرایند جداسازی غشفایی بفا
فرایند تصفیۀ بیولوژیکی به سه دلیل ممکن است ،انجا

شود:

 .1جداسازی و بازگشت مواد جامد
 .2جداسازی مواد آالینده از پسابهای خطرناك
 .3هوادهی بیوراکتورها بدون تشکیل حباب

1

2

در حالت اول از یک غشای اولترافیلتراسیون و یفا میکروفیلتراسفیون
برای برگشتدادن تودۀ زیستی به داخل بیوراکتور استفاده میشفود.
در حالت دو فراینفدهای غشفایی بفرای انتقفال مفواد آالینفدۀ آلفی
قابل تجزیه از پسابهای صنعتی خطرنفاك بفه داخفل یفک محفیط
بیولوژیکی برای تجزیه بهکار میرود .در حالت سو از یک غشا برای
انتقال اکسیژن بدون تشکیل حباب در بیوراکتور استفاده مفیشفود.
الز به رکر است که این سه فرایند ممکن است همراه یکفدیگر نیفز
استفاده شوند .محصول بیوراکتورهای غشایی دارای کیفیت باالیی در
خروجی است و حتی در شرایطی که بار آلی ورودی نیفز بفاال باشفد،
کیفیت محصول حفظ خواهد شد.
برتففریهففا ی اسففتفاده از بیوراکتورهففای غشففایی در تصفففیۀ پسففاب
عبارتند از[:]30
 .1کمتربودن فیای اشغالشده بفه وسفیلۀ سیسفتم نسفبت بفه
دیگر سیستمهای بیولوژیکی
 .2میزان پایین لجن تولیدی
 .3قابلیت تصفیۀ پسابهای مقاو نسبت به تجزیۀ بیولوژیکی
 .4مستقلبودن زمان ماند و زمان تخلیۀ لجن
 .4قابلیت استفادۀ مجدد از جریان تصفیهشدۀ خروجی
 .0غلظت باالی تودۀ زیستی و کاهش حجم راکتور
 .7حذ ،کالریفایر و دیگر تجهیزات مربوط به حذ ،مواد جامد
بیولوژیکی از پساب خروجی.

 9-3تولید انرژی پایدار
 1-9-3فناوری گرادیان شوری

از دو جریان دارای پتانسیل شیمیایی یا شفوری مختلفف ،مفیتفوان
انرژی تجدیدپذیر تولید کرد .با در نظر گرفتن این که فشار اسفمزی
آب دریا در حدود  2/7مگاپاسکال است و آب رودخانفه دارای فشفار
اسمزی ناچیزی است ،این فشار میتواند بفرای تولیفد بفرق بفه کفار
گرفته شود .اسمز با فشار تأخیری  3یکی از روشهفایی اسفت کفه در
تولید برق به کار میرود .شمای کلی این فرایند در شکل ( )0نمایش
داده شده است .در صورت غلبفه کفردن اخفتال ،فشفار اسفمزی بفر
اخففتال ،فشففار هیففدرولیکی ،بففه ایففن فراینففد اسففمز بففا فشففار
گفته میشود[.]42

نخست ،آب شیرین به درون غشا تلمبفه شفده ،آب شفیرین در یفک
سمت غشا جریان می یابد و نفور آب شیرین از راه غشا بهسمتی کفه
آب دریا وجود دارد (بخش پرفشار) رخ میدهفد .بعفد از آن ،جریفان
آب دریای رقیق و پرفشار به دو جریان تقسیم میشود :از راه کاهش
فشار یکی از جریانها بهکمک توربین ،برق تولید میشود و بفا عبفور
دیگر جریان از یفک تبفادلگر فشفاری ،فشفار آب دریفای ورودی بفه
سیستم افزایش مییابد .دو بخش مهفم یفک واحفد اسفمز بفا فشفار
تأخیری ،غشا و تبادلگر فشاری هسفتند .از خصوصفیات ویفژۀ تولیفد
برق با روش اسمز با فشار تأخیری از آب دریا میتوان به ایفن مفورد
اشفاره کفر د :آب دریفا از منفابع عظیمفی اسفت کفه دارای پتانسفیل
تجدیدپذیری با کمترین تأثیر مخفرب بفر محفیط زیسفت اسفت و از
چگالی (نسبت ظرفیت نیرو به ابعاد فیزیکی) باالیی برخوردار اسفت.
برآوردها نشان میدهد که توان نهفتۀ تولید نیرو از منابع نمکفی بفه
حدود  2111تراوات ساعت در سال میرسد[.]43
 2-9-3باتریها و پی های سوختی
 1-2-9-3باتریهای لیتیمی

انففوا الکترولیففتهففای درون بففاتریهففا الکترولیففتهففای مففایع،
الکترولیتهای جامد معدنی و الکترولیتهای پلیمری جامد هسفتند.
در الکترولیتهای مایع ،همۀ یونها متحرك و در رسانایی سهیمانفد.

1. Hostile Industrial Waste Water
2. Bubble-Free Aeration of the Bioreactor
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3. Pressure Retarded Osmosis



Figure 9. Schematic diagram of the power generation cycle with pressure retarded osmosis process [42].

معموالً در الکترولیتهای از نو جامد ،تنها یکی از یونهفا متحفرك

الکتروشیمیایی مانند ابرخازنها و سنسفورها جلفد کفرده اسفت .در

هستند .الکترولیتهای جامد ،انوا مختلفی دارنفد :رسفاناهای یفون

باتریها ،الکترولیت پلیمری بهعنوان غشای جداکننده باید شفرایطی

اکسیدشده ،رساناهای یون فلوئوریفد ،رسفاناهای یفون نقفره و مفس،

از قبیل هدایت یونی باال ،عدد انتقال کفاتیون بفاال ،پایفداری ابعفادی

رساناهای یون سفدیم و پتاسفیم ،رسفاناهای یفون لیتفیم ،رسفاناهای

خوب ،پایداری الکتروشیمیایی باال و سازگاری شیمیایی با آند لیتفیم

پروتونی و الکترولیتهای جامد پلیمری .بیشتر باتریهای پلیمری از

و مففواد کاتففدی و بففارخره پایففداری مکففانیکی مناسففبی را تففأمین

نو  IC/ salt Li- PEO/ Liهستند .سازوکار انتقفال بفار پلیمرهفا بفا

کند[.]44

بهکارگیریفرایندهایغشاییدرتأمینوتوسعۀآبوانرژی پایدار...

داودیدرزیوهمکاران-صص33-44:.

شکل  .1شمای کلی چرخۀ تولید برق با فرایند اسمز با فشار تأخیری].[42

بلورهای معدنی ،متفاوت و در واقع شبیه انتقال یون در محیط مفایع
است .کاربرد این الکترولیتها در پیلهای سوختی بهعنفوان غشفای
رسانای پرتون ،در باتریهای لیتیمی بهعنوان غشای تبادل یفون

Li

 2-2-9-3پی های سوختی

پیلهای سوختی ،راکتورهفای الکتروشفیمیایی هسفتند کفه تبفدیل

و در حسگرهای حساس به رطوبت بهعنوان غشاست .این پلیمرها به

مستقیم انرژی شیمیایی واکنش دهندهها را به انرژی الکتریکفی ،بفا

دو نو پلیالکترولیتها و الکترولیتهای پلیمری تقسیم میشوند .در

کارایی و سازگاری زیستمحیطی باال تحقق میبخشند .مشابه سفایر

الکترولیتهای پلیمری برخال ،پلی الکترولیتها ،زنجیر آنها حامل

دستگاههای الکتروشیمیایی ،پیلهای سوختی از الکترولیتفی متصفل

یون نیست؛ اما یونهای حاصل از نمکها در اطرافشان قرار میگیرند

به آند و کاتد تشکیل میشوند .توزیعکنندگان گاز (بفهطفور معمفول

که شامل الکترولیفت پلیمفری خشفک ،الکترولیفت پلیمفری ژلفی و

صفحات کانالدار با هدایت الکتریکفی بفاال ،کفه بفه آنهفا صففحات

الکترولیت پلیمری کامپوزیتی هستند[.]44

دوقطبی نیز گفته میشود) ،عمل کرد تغذیۀ سوخت به سفمت آنفد و

بیشترین کاربرد الکترولیتهای پلیمری در بفاتریهفای قابفل شفارژ

هوا (یا اکسیژن خالص) به سمت کاتد را انجفا مفیدهنفد .تعفدادی

لیتففیم بففهعنففوان جففایگزینففی بففرای الکترولیففتهففای مففایع اسففت؛

سلول معموالً بهصورت سری بههم متصل مفیشفوند .در ایفن حالفت

برتری هایی همچون نشتی نبودن الکترولیفت ،چگفالی انفرژی بفاالتر،

صفحات دوقطبی اتصال الکتریکی را بین یک سفلول و سفلول دیگفر

قابلیت انعطا،پذیری بیشتر و ایمنی باالتر توجه بسیاری از محققفان

فراهم میکنند؛ اغلد مداری بفرای گفردش آب مفایع خنفککننفده

را بففهسففوی توسففعۀ بففاتریهففای لیتففیم پلیمففری و دیگففر وسففایل

وجود دارد[.]44
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داودیدرزیوهمکاران-صص33-44:.

 3-2-9- 3پی های سوختی پلیمری

در پیلهای سوختی پلیمری ،الکترولیت پلیمری بهکار مفیرود .ایفن
پیلها با چگالی توان مناسد  1411وات بر لیتر بهعنوان جفایگزینی
برای موتورهای احتراق داخلی در بخش حمل و نقل هستند .با توجه
به نو سوخت مصرفی ،این سلول سوختی دارای انفوا هیفدروژنی و
متانولی است.
در این سلول ،از غشای تبادل یونی سنتزشده از مواد آلفی از جفنس
پلیمر اسید سولفونیک آغشته به فلوئور یا پلیمرهای مشابه بهعنفوان
الکترولیت استفاده میشود .این غشا که از نو آبدوسفت اسفت ،در

شکل  .11نمایی از پیل سوختی پلیمری].[46

صورت وجود آب ،فقط بار مثبت را از خود عبور مفیدهفد؛ بنفابراین

Figure 10. Schematic diagram of the polymer fuel cell [46].

عبور بفار منففی از مسفیر دیگفری رخ مفیدهفد .از ایفن رو غشفای
مبادلهکننده پروتون نیز نامیده میشود .طفرز کفار ایفن نفو سفلول

الز است که واکنش هر یک از الکترودها بهصورت جداگانه مطالعفه

سوختی (شکل ( ،))11عبور یونهفای هیفدروژن بفهوسفیلۀ غشفا از

شود .در سمت آند پیل سوختی گاز یونیزه میشود و الکترون و یفون
+

سمت آند به کاتد است .بهطور معمول از نفافیون  1بفرای سفنتز ایفن

 Hبا پروتون ایجاد میکند که همراه با رهاسازی انرژی است.

غشا استفاده میشود و ضخامت آن در محفدودۀ  41-174میکفرون

در طر ،کاتد اکسیژن با الکترونهایی که بهوسیلۀ الکتفرود آمفده و
+

اسففت .الی فۀ الکتروکاتالیسففت و غشففای تبففادل پلیمففری بففهصففورت

یون  Hکه بهوسفیلۀ الکترولیفت آمفده اسفت ،بفهمنظفور تولیفد آب

یکپارچه در این پیل به کار می رود و مجموعۀ غشا -الکترود نامیده

واکنش می دهفد .واضفح اسفت کفه بفرای پیشفرفت هفر دو واکفنش
بهصورت پیوسته ،الکترونهای ایجادشده در آند باید بهوسفیلۀ مفدار

میشوند[.]40

+

طرز کار پیل سوختی پلیمری هیدروژنی بسیار ساده است .در واقفع

الکتریکی به طر ،آند بروند .یون  Hنیفز بفرای عبفور از الکترولیفت
H+

عمل الکترولیز آب معکوس میشود و با ترکید هیدروژن و اکسفیژن

الز است .پلیمرهای معینی تولید شدهاند که توانایی عبور یفون

جریان الکتریکی تولید می شود .در واقع در یک پیفل سفوختی ،گفاز

را دارند؛ به این مواد غشاهای تبادل پروتون میگویند[.]48

هیدروژن تحت واکنشی الکتروشیمیایی قفرار مفیگیفرد و بفهعنفوان

در سمت آند ،واکفنشهفای هیفدروژن منجفر بفه آزادسفازی انفرژی

سوخت به مصر ،میرسد[.]47

میشو د ،با این حال آزادسازی انرژی حتماً بهمعنای پیشرفت واکنش

بدین شکل بهجای انرژی گرمایی آزادشده ،انفرژی الکتریکفی ایجفاد

با نرخ نهایی نیست؛ زیرا که واکنشهفا دارای یفک انفرژی کالسفیک

میشود؛ اما جریان های ایجادشده بسیار اندك هستند .علت اساسفی

هستند .در صورتی که انرژی مورد نیفاز در مولکفول وجفود نداشفته

این جریانهای اندك عبارت است از سطح تمفاس پفایین بفین گفاز،

باشد ،واکنش بهکندی پیش خواهد رفت .بهجفز دماهفای بفاال بفرای

الکترود و الکترولیت و فاصلۀ زیاد میان الکترودها و الکترولیت که در

واکنشهای کامل باید انرژی فعالسازی اعمال شفود کفه از سفه راه

مقابل جریان الکتریکی مقاومت از خود نشان میدهند.

انجا میپذیرد :بهکارگیری کاتالیست ،افزایش دما و اففزایش سفطح

بهمنظور فائقآمدن بر این مسفلله ،همفراه الکترودهفای تخفت ،الیفۀ

الکترود .دو گزینۀ نخست در تمامی واکنشهفای شفیمیایی بفه کفار

نازکی از الکترولیت به کار رفته است .ساختار متخلخل الکترودهفای

میروند؛ اما افزایش سطح الکترود تنهفا مربفوط بفه پیفل سفوختی و

بهکار رفته ،منجر به نفور الکترولیت از یکسو و گاز از سوی دیگر در

بسیار مهم است.

آن میشو د و باالترین تماس ممکن بین الکتفرود ،الکترولیفت و گفاز
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ایجاد میشود .همچنین برای دانستن این موضو که چطور واکفنش

 4-2-9-3پی های سوختی اکسید جامد ()SOFCs

بین هیدروژن و اکسیژن باعث ایجاد جریفان الکتریسفیته مفیشفود،

پیلهای سوختی اکسید جامد نویفدبخش بهبفود بهفرهوری انفرژی و

1. Nafion

2. Solid Oxide Fuel Cell
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بدون آلودگی هستند و راندمان باالی آنها کفاهش انتشفار گازهفای

( .))11امفا در ایفن سفازوکار نیفز مشفکل تولیفد انفرژی بسفیار کفم

گلخانففهای را درپففی دارد .درجفۀ حففرارت بففاال ( 1111-411درج فۀ

است[.]41

سانتیگراد) در پیلهای سوختی اکسید جامد ،ایفن قابلیفت را بفرای
آنها ایجاد میکند که از سوختهای فسیلی موجود استفاده نماید و
بهطور مؤثر با توربینها ترکید شود تفا تبفدیل سفوخت بفه بفرق بفا
راندمان بسیار باال انجفا گیفرد .پیفلهفای سفوختی اکسفید جامفد،
دستگاههای الکتروشیمیایی پیچیدهای هستند که شفامل سفه جفز
اصففلی ،یففک آنففد متخلخففل ،یففک غشففای الکترولیففت و یففک کاتففد
متخلخل اند .غشای الکترولیت متراکم ،محفظۀ هوا و سوخت را جفدا
کرده و یک رسانای یون اکسیژن خالص است .اکسفیژن هفوا از یفک
طر ،سلول و هیدروژن و مونوکسید کربن از سفوخت هیفدروکربنی
اصال شده در طر ،دیگر ،تأمین میشود[.]40
غشففاهای سففرامیکی نیففز بففهعنففوان الکترولیففت متففراکم جامففد در
سلولهای سوختی اکسفید جامفد رسفانای پروتفون )PC-SOFCs( 1
استفاده میشوند PC-SOFCs .یک فناوری جایگفزین بفرای تولیفد
برق پاك است که از نظر مصفر ،سفوخت ،کفارایی کلفی و سفادگی

شکل  .11شمای کلی فرایند الکترودیالیز معکوس
در تولید برق].[52
Figure 11. Schematic diagram of the reverse
electrodialysis process in power generation [52].

سیستم با سوختهای فسفیلی اصفال شفده و هفمچنفین هیفدروژن
برتریهایی دارد .یک الکترولیت  PC-SOFCباید رساناییِ پروتونیفک

باال با سهم الکترونیکی بسیار کم از خود نشفان دهفد ،در حفالی کفه
مواد سرامیکی متراکم یک غشفای جداکننفده  H2بایفد یفک هفادی
ترکید الکترونیک -پروتونیک باشد[.]41

محققان دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا موفق شدند که این مشکالت را بفا

بهکارگیریفرایندهایغشاییدرتأمینوتوسعۀآبوانرژی پایدار...

داودیدرزیوهمکاران-صص33-44:.

ارائۀ فناوری تولید انرژی پاك به جامعه است .این پیلهفا بفیصفدا و

(بهجای آب) حرکت می کند و مشکل سازوکار قبلی را ندارد (شفکل

ادغا روشهای الکترودیالیز معکوس و مخلوط برقگنجایی  2در یفک
سل الکتروشیمیایی حل کنند .مخلفوط بفرقگنجفایی یفک فنفاوری
نسبتاً جدید است که از دو الکتفرود درون آبهفایی بفا غلظفتهفای
متفاوت نمک تشکیل شده است .در هنگا عبور آب نمفک از میفان

 11-3تولید برق بهروش الكترودیالیز

این الکترودها ،ولتاژ و تفوان الکتریکفی تولیفد مفیشفود .ایفن روش

تا به امروز موفقیتآمیزترین و متداولتفرین فراینفد بفهدسفتآوردن

بهتنهایی توان الکتریکی بسیار پایینی تولید میکند؛ اما ادغا آن بفا

انرژی از اختال ،غلظت نمک در آب ،فرایند اسمز با فشفار معکفوس

روش الکترودیالیز معکوس ،توان ادغامی را از توان تولیدی هر یک از

بوده است .در این سازوکار ،آب از میان یفک غشفای نیمفه تفراوا ،از

این سازوکارها بهتنهایی ،بسیار باالتر خواهد برد؛ برای مثفال ،انفرژی

محلول آبنمک غلیظتر به محلول آبنمفک رقیفقتفر مفیرود .ایفن

تولیدی در حالت ادغا بیش از چهار برابر انفرژی تولیفدی سفازوکار

حرکت آب فشار اسفمزی ایجفاد مفی کنفد کفه بفهحرکفت درآوردن

الکترودیالیز معکوس بهتنهایی میشود .ایفن از کفارایی انفرژی روش

توربینها و تولید توان الکتریکی را ممکن مفی سفازد .بفا ایفن حفال،

اسمز تأخیری نیز بسیار بیشتر است .در شفکل ( )12مقایسفۀ تولیفد

گرفتگففی غشففاهای گففرانقیمففت و کففارایینداشففتن بففرای آبهففای

برق در سه روش غشفایی الکترودیفالیز معکفوس ،اسفمز تفأخیری و

خیلیشور از کاستی های این فرایند است .سازوکار دیگر الکترودیالیز

ترکیففد روشهففای الکترودیففالیز معکففوس و مخلففوط بففرقگنجففایی

معکففوس اسففت کففه در آن نمففک از میففان مجموعففهای از غشففاها

نشان داده شده است[.]42

1. Proton-Conducting Solid Oxide Fuel Cells

2. Capacitive Mixing
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داودیدرزیوهمکاران-صص33-44:.

شکل  .12مقایسۀ تولید برق در سه روش غشایی الکترودیالیز معکوس ،اسمز تأخیری و ترکیب روشهای
الکترودیالیز معکوس و مخلوط برقگنجایی].[53
Figure 12. Comparison of power generation in three membrane methods of reverse electrodialysis, pressure retarded
osmosis and combination of reverse electrodialysis and capacitive mixing methods [53].

 11-3راکتور غشایی

 1-11-3راکتورهای غشایی خنثی

در طول دهفۀ اخیر ،راکتورهفای غشفایی بفه طفور گسفترده مطالعفه

غشای مورد استفاده در این راکتورها در واکنش شرکت نمفیکنفد و

شدهاند[ .]44یکی از مهمترین برتریهای اسفتفاده از ایفن راکتورهفا

فقط برای افزایش یا کاهش گونهها به کار گرفته میشود.

خاصیت جداسازی انتخابی آنهاست .از سایر برتریهای آن میتوان
به موارد زیر اشاره کرد که منجر به افزایش بفازده و انعطفا،پفذیری

 2-11-3راکتورهای غشایی کاتالیستی

فرایند میشوند[:]44

غشففای موجففود در ایففن راکتورهففا شففامل دو ناحی فۀ فعففال (الیففۀ

 توزیع همگن یکی از واکنشدهندهها در طول بستر کاتالیسفتبهوسیلۀ غشای این راکتورها

کاتالیستی غشا) و ناحیۀ غیرفعال (الیۀ نگهدارنده) اسفت و بفهدلیفل
دارا بودن خاصیت کاتالیستی بهصورت مسفقیم در واکفنش شفرکت

 -افزایش سرعت واکنش

میکند.

 -کاهش تشکیل محصوالت جانبی

اکنون در پی مصر ،سوختهای فسیلی ،آسیدهفای زیستمحیطی

 -تعدیلکردن مصر ،انرژی

ناشی از انتشففففار گازهای گلخانهای در مرکففففز توجه قرار گرفته و

 -کاهش صدمات و زیانهای حرارتی

از این رو ،هیففدروژن بهعنف فوان یففک سوخف فت پففاك و جایگففزین

 -امکان سیکل مجدد و کمکردن حجم گازهای خروجی

مطر شده است .مطالعات نظری نشان دادهاند که با بهرهگیری از

دست یابی به میزان مطلوب جداسازی در یک راکتور غشایی مستلز

فناوری راکتور غشایی در فراینفففدهای تبدیل هیدروکربنها ،میتوان

بازده انتقال جر باال از راه غشفا ،کیفیفت اسفتاندارد و ثابفت غشفا و

به هیدروژن دست یافت.

ساخت غشایی با عمر طوالنی و صرفۀ اقتصادی مناسفد -کفه دارای

در راکتورهای غشایی برای جداسازی هیدروژن ،انوا مختلفی از غشا

مساحت سطح باال در واحد حجم باشد -است.

به کفار مفیرود؛ بفهعنفوان مثفال :آلومینففای متخلخففل کفه دارای

راکتورهای غشایی را میتوان به دو دستۀ کلی تقسیم کرد:

نفورپ فذیری بففاال و گففزینش ضففعیف اسففت ،زئولیففت ویژگففیهففای

 راکتورهای غشایی خنثی

نفورپففذیری و انتخففابپففذیری متوسففطی دارد ،پروسففکایت دارای

 راکتورهای غشایی کاتالیستی

نفورپذیری پایین و انتخابپذیری باالست و غشاهای فلفزی متفراکم
که نفورپذیری نسبتاً بفاال و انتخابپذیری بالقوۀ بسیار باالیی دارند.

33

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال بيستويکم ـ شماره صد و بيستويک ()1101



انتخابپذیری بینهایت به هیدروژن را دارنفد و یفک فنفاوری خفوب

گازها در صنایع مختلف الزامی شفده اسفت .درغشفاهای جداسفازی،

برای استفاده درراکتفور غشفائی بفرای تولیفد هیفدروژن بفه حسفاب

گازها و بخارها بهعنوان یکی از واحدهای عملیفاتی مهفم در صفنایع
فیزیکی

میآیند[.]40

شناخته میشوند .بازدهی این فرایند به انتخاب مواد ،خوا

برای تهیۀ غشای راکتورهای غشفایی از روشهفای تفهنشفینی بخفار

و شیمیایی و سازوکار غالد در زمان عبور گاز از درون غشفا مفرتبط

شیمیایی ،تهنشینی بخار فیزیکی و تکنیفکهفای سفل-ژل اسفتفاده

است[.]01

میشود.

در چنففدین سففال اخیففر ،پیشففرفتهففای بسففیاری در ایففن حففوزه

 1-12-3تصفیۀ گازهای خروجی و گازهای فرایندی

حاصل شده و شبیهسازی راکتورهای غشفایی کاتالیسفتی در مراکفز

تصفیۀ جریانهای گاز خروجفی از فراینفدها در صفنایع گونفاگون ،از

دانشگاهی و تحقیقات صنعتی در کاربردهفای گونفاگون انجفا شفده

کاربردهای متداول فناوریهای غشفایی بفه شفمار مفیآیفد .در ایفن

است .با این وجود ،راکتور غشایی کاتالیستی همچنان با چالشهفایی

جریانها ،مقداری بخار حاللهای آلی وجود دارد که باید تا رسفیدن

پایداری حرارتی و شیمیایی مفواد غشفا ،سفرعت

غلظت هگزان به زیر  141 mg/mتصفیه شود .بفرای خفالصسفازی
3

زیادی در خصو

نفور و نففورگزینی مفواد روبفهروسفت[ .]47سفنتز غشفای پلیمفری

حالل از روغن استفاده میشود[.]01

پلففی سففولفون  )PSF( 1و ارزیففابی عمففلکففرد آن بففرای حففذ،
فوتوکاتالیستی رنگ متیلن بلو از پساب مطالعه شده اسفت .اففزودن

 2-12-3بازیابی بخارهای گازویی در مراکز بارگیری

) NH2-MIL125(Tiبه غشای پلیسولفون منجر به اففزایش فعالیفت

مقدار زیادی از گازوئیل ،حین توزیع این محصول بهصفورت بخفار از

نوری غشا ،تخلخل و آبدوستی بدون از دسترفتن یکپارچگی غشا

بین می رود .تغییرات فشار و دما و تولید فاز بخار هنگا جابهجایی و

شد .همچنین حداکثر  01درصد رنگ متیلن بلو پس از پفن سفاعت

هدر رفت از لولههای اتصفال در زمفان بفارگیری و تخلیفه ،از جملفۀ

تابش پرتو ماورای بنفش به غشا حذ ،شد[.]48

عوامل ایفن امفر اسفت .میفانگین غلظفت گازوئیفل در ایفن گازهفای

یک غشای کاتالیستی جدید از راه پیوند یک پلی(مایع یونی) )PIL( 2

خروجی ،حدود  21الی  41درصد حجمی است که معفادل  011تفا

روی غشای پلی پفروپیلن  )PP( 3و سفپس کمفپلکسسفازی بفا پلفی

 1211گر هیدروکربن در هر متر مکعد هواست .در حالی که طبق

اکسوماتاالت  )POM( 4سنتز شد .این غشا برای تجزیفۀ رنفگ در آب

استانداردهای اروپا ،مقدار مجاز هیدروکربن در گازهفای انتشفاریافته

تحت نور مرئی ،استفاده و عملکرد فتوکاتالیستی غشا ارزیابی شد .با

به محیط زیست 34 ،گر هیدروکربن در هر متر مکعد هواست؛ لذا

خیساندن استاتیک غشا در محلول ،غشای کاتالیستی نشان داد کفه

احیای بخارهای گازوئیل مانند بخارهای آلی بسیار مهم است.

قادر است  %04اسید اورن  7را در  1/12گفر در لیتفر محلفول در

یک واحد احیای گازوئیل که از فرایندهای غشایی استفاده میکنفد،

 121دقیقه با تابش دو المپ فلورسنت  44واتی تخرید کند[.]40

معموالً شامل یک مرحلۀ احیا بهوسیلۀ جذب سفطحی ،یفک مرحلفۀ

بهکارگیریفرایندهایغشاییدرتأمینوتوسعۀآبوانرژی پایدار...

داودیدرزیوهمکاران-صص33-44:.

غشای پاالدیو و آلیاژ پفاالدیو بسفیاری از این ویژگیهفا از جملفه

است .از این رو جداسازی گازهایی مانند  SOX ،CO2و  NOXاز سایر

جداسففازی غشففایی و یففک تصفففیۀ نهففایی بففهوسففیلۀ واحففد جففذب
تحت فشار و یا یک موتور گازی است .در موتور گازی ،جریان غلفیظ

 12-3جداسازی گازی
امروزه از عوامل مهم آلودگی ،انتشار آالیندههفای گفازی از دودکفش
نیروگففاههففای حرارتففی بففا سففوختهففای فسففیلی اسففت .هففمچنففین
محدودیتهفای ناشفی از حیفور گازهفای اسفیدی در جریفانهفای
گوناگون گازی ،صنایع را با چالشهای اجتنابناپفذیر روبفهرو کفرده

خارجشده از غشا بهعنوان سوخت گازی اسفتفاده مفیشفود .جریفان
گازی که مقادیر گازوئیفل آن بفیش از مقفدار مجفاز اسفت ،در یفک
قسمت جمع و بهعنوان خوراك به کمپرسور وارد و فشرده میشفود.
بعد از آن جریان فشردهشده به مرحلۀ غشایی وارد میشود .بخارهای
هیدروکربنی بهوسیلۀ غشا عبور داده میشوند و سایر عناصفر گفازی

1. Polysulfone
)2. Poly(Ionic Liquid
3. Polypropylene
4. Polyoxometalate

پسزده میشوند .یک پمپ خأل در طر ،جریفان عبفورکرده از غشفا
برای باالبردن نفورپذیری هیدروکربنهفا اسفتفاده مفیشفود .جریفان
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داودیدرزیوهمکاران-صص33-44:.

عبوری غنی از هیدروکربن بعد از چگالش بهمنظور استفادۀ مجدد به

طول غشا  7خواهد بود .بدین معناست که تغلیظ جریان خروجفی از

مخازن رخیره ارسال میشود.

غشا 7 ،مرتبه بیشتر از خوراك غیر ممکفن اسفت .بنفابراین مصفر،

جریان باقیمانده ای کفه از غشفا خفارج شفده بفا غلظفت نفاچیزی از

بخشی از خفوراك ورودی بفهمنظفور انتقفال و خفروج بخارهفای آب

هیدروکربنهای سبک به بخش جذب سفطحی تحفت فشفار ارسفال

عبورکرده از غشا الزامی است .حفدود  11الفی  14درصفد از هفوای

میشو د .در این بخش ،جداسازی هیدروکربنهای سبک بفاقیمانفده

فشففرده بایففد بففرای ایففن کففار اسففتفاده شففود کففه در حقیقففت

بهوسیلۀ بستر جارب انجا مفیشفود و جریفان هفوای تمیفز پفس از

هدر خواهد رفت[.]03

گذشتن از بستر در هوا رها میشود[.]01
بیشففتر واحففدهای احیففا گازوئیففل کففه از فراینففدهای غشفففایی
استفاده میکنند ،بر روی تانکهای نگهداری گازوئیل وجفود دارنفد.
بهکارگیری فناوری غشا در کنار فرایند جذب سفطحی تحفت فشفار،
در احیای بخارهای گازوئیل بیشفترین کفاربرد را دارنفد .بفرای احیفا
بخارهففای گازوئیفففل ،از دو نفففو غشفففا بیشفففتر از سفففایر غشفففاها
استفاده میشود:

 13-3غشای انتقال تسهی یافته
وارد  2و همکاران جداسازی گازهای اسیدی دیاکسیدکربن و سولفید
هیدروژن از متان و هیدروژن را مطالعفه کردنفد؛ البتفه ایفن کفار بفا
گسترش غشاهای پلیمری گزینشپذیر متوقف شد[.]04
اگرچه حمفلکننفدههفای مختلففی بفرای انتقفال دیاکسفیدکربن و
سولفید هیدروژن وجود دارد؛ امفا در بیشفتر مطالعفات شفیمیایی از
محلففولهففای آبففی کربنففات -بیوکربنففات اسففتفاده شففده اسففت.

PDMS -1

دیاکسفففیدکربن در سفففمت خفففوراك غشفففا در محلفففول آبفففی

POMS -2

غشاهای  PDMSدارای ویژگیهای شفار بفاال و گفزینشپفذیری کفم
هیدروکربنهفا در هفوا هسفتند؛ امفا پلیمرهفای پلفی اکتیفل متیفل
سیلوکسان  (POMS) 1از گزینشپذیری باال و شار کمی برخوردارنفد.
در صورت وجود قوانین سخت زیستمحیطی در مفورد هفوای پفاك،
غشاهای  POMSبهترین انتخاب برای واحد غشایی هستند[.]02

کربنات -بیوکربنات حل شده و با آب و یفونهفای کربنفات واکفنش
میدهد .طبق واکنش (:)1
()1
در سمت جریان عبوری غشا واکنش عکس انجا میشود و یونهای
بیوکربنات،

 3-12- 3رطوبتزدایی از هوا

دیاکسیدکربن ،آب و یونهای کربنات را تشکیل میدهد.

انتقال دوسویۀ سولفید هیدروژن نیز در غشای کربنفات -بیوکربنفات

حذ ،رطوبت از هوای فشرده یکی از موارد استفادۀ جداسازی گازی

بهطور مشابه انجا شده است .طبق واکنش (:)2

بهوسیلۀ غشاست .فرایندهایی کفه بفهمنظفور از بفینبفردن رطوبفت
استفاده میشوند ،شامل چگالش و یا جذب رطوبفت بفا جفاربهفای

()2

جامد میشوند که هر دو این فرایندها بیشترین اسفتفاده را دارنفد و

34

هزینههای عملیاتی آنها نیز کم است .غشاهای دارای گزینشپذیری

از بهترین کاربردهای انتقال دوسویه ،حذ ،و بازیافت فلزات از حجم

آب /هوا حدود  411سنتز شدهاند که این مقفدار در حفین عملیفات

باالی محلولهای خوراك رقیق مانند آبهای زیرزمینی آلودهشده یا

بهعلت اثرات منفی حاصل از پالریزاسیون غلظتی بر روی سطح غشا

جریانهای رقیق فرایند هیدرومتالورژی است .تصفیۀ این جریانها با

کاهش مییابد  .با این حال ،غشاهای موجود قابلیت این جداسازی را

رسففوب شففیمیایی ،فراینففد مرسففو اسففتخراج حففالل بففا محلففول

دارند .هفدر رففتن مقفداری از هفوای فشفردهشفده در ایفن فراینفد،

شناساگرهای تبادل یونی و یا استخراج با رزینهای تبادل یونی اغلد

محدودیت به حساب میآید .فشار هفوای فشفردهای کفه بفه مفاژول

غیراقتصادی است .توانایی انتقال دوسویه در تصفیۀ حجفم بفاالیی از

غشایی وارد میشود ،حدود  7بار است .در صورت فرض فشار  1بفار

جریانهای رقیق با عامل مادۀ حمفلکننفدۀ نفهچنفدان گفران ،یفک

برای جریان خارجشده از غشا (در حالت بدبینانفه) ،نسفبت فشفار در

برتری به شمار میآید .از کاربردهایی که بفا اسفتقبال روبفهرو شفده،

1. Poly Octyl Methyl Siloxane

2. Ward
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رقیففق مففس خروجففی از مخففزن آب کثیففف  ،1محلففول خففوراك و

جداسازی بر مبنای اثر متقابل غشا و ترکیبات است ،بفهگونفهای کفه

اسیدسففولفوریک غلففیظ خروجففی از عملیففات اسففتخراج الکتریکففی،

گلیسرول و متفانول کفه بفا برقفراری پیونفد هیفدروژنی اثفر متقابفل

محلول محصول را تشکیل میدهند .مس موجود در محلول خفوراك

شدیدی با گروه  OHاز غشای پلیوینیل الکفل دارنفد ،از غشفا عبفور

به غشا نفور میکند و محلول رفینیت حاوی  41 ppmتا  111مفس

میکنند .در نتیجه ،روغنها و بیودیزل بفهدلیفل سفاختار شفیمیایی

تولید شده به مخزن آب کثیف برگردانده میشود .محلفول محصفول

متفاوت از غشا عبور نمیکنند و باقی میمانند[.]07

که شامل  2تا  %4مس است به مخزن استخراج الکتریکفی فرسفتاده

مرکز پژوهشی ایمز  2ناسا برای تولید سوختهای زیسفتی از جلبفک

میشود[.]04

دریایی ،فرایندی را پیشنهاد کرده است .در این فراینفد پیشفنهادی،
برای بهینهسازی رشد و برداشت ریزجلبکهای دریایی و نیز تصففیۀ

 14-3تولیــد و خــالصســازی ســوختهــای زیســتی در

پساب در یک زمان ،از اسمز مستقیم بهره گرفته شده است .بفه ایفن

پاالیشگاههای زیستی

فرایند ،امگا گفته میشود .استفاده از این فناوری با مصر ،انفرژی و

از مهمترین سوختهای جایگزین ،سوختهای زیستی هسفتند کفه

اثرات زیستمحیطی پایین میتواند بفر محفدودیتهفای فراینفدهای

بهعنوان منابع پایدار انرژی شناخته می شوند .سفوختهفای زیسفتی

متداول کاشت جلبک دریایی غلبه کند.

دارای برتفریهفایففی چفون در دسففترسبفودن منففابع اولیفه ،انتشففار

در این فرایند ،از محفظهای (کیسه) استفاده مفیشفود کفه آن را بفا

آالیندگی کمتر و تطابق و سازگاری بیشتر بفا محفیط زیسفت انفد .از

پساب شهری غنی از مواد مغفذی پفر مفیکننفد .در ایفن کیسفههفا

فناوری غشایی میتوان در تولید و خفالصسفازی دامنفۀ وسفیعی از

دانههای جلبک دریایی قرار میگیرد که بهتدری رشفد و لیپیفدها را

سففوختهففای زیسففتی ماننففد :بیوهیففدروژن ،بیومتففان ،بیواتففانول،

فراوری میکنند .این محفظهها در محیطی مرطفوب بفا شفوری بفاال

بیوبوتانول ،بیودیزل و غیره بهره گرفت[.]00

(بیشتر آب اقیانوس) قفرار مفیگیرنفد کفه شفرایط خفوبی را از نظفر

برای نمونه در فرایند تولید بیودیزل ،غشا نقش مهمی در جداسفازی

شففناوری و ظرفیففت گرمففایی الز بففرای تنظففیم درجففۀ حففرارت

و خالصسازی محصول نهایی از محصوالت جانبی مانند گلیسفرول و

ایجاد میکند و فرایند اختالط به وسیلۀ امواج انجا میگیرد .محلول

همچنین مواد اولیه (روغنهای گیاهی و حیفوانی) کفه وارد واکفنش

جارب مورد استفاده در فراینفد امگفا آب دریاسفت .نفور خورشفید و

نشدهاند ،ایفا میکند .کیفیت غشای مورد استفاده بهاندازۀ قطرههای

 CO2/O2برای انجا عملیات فتوسنتز جلبکهای دریفایی از غشفای

روغن (قطر حفره های غشا) و یا تراوایی و انتخاب پذیری آن بسفتگی

موجود در محفظه عبور میکند .الیۀ پشتیبان غشا نیفز از حفذ ،یفا

دارد .در سیستمهای بر مبنای اندازۀ قطفره هفا ،غشفاهای متخلخفل

کاهش میزان ترکیبات پساب جلوگیری میکند.

میکرو -که بر پایۀ سرامیک و یا کربن هستند -به کارگرفته میشفود

آبگیففری مففؤثر از جلبففکهففای دریففایی آمففادۀ برداشففت ،بففهعلففت

(بهسبد محیط عملیفاتی بسفیار اسفیدی و بفازی موجفود در تولیفد

نفاچیزبودن غلظفت آنهفا در محفیط کشفت از مشفکالت بففزرگ در

بیودیزل) .با توجه به قطبیت متففاوت متفانول و روغفنهفا آنهفا بفا

فراوری ریزجلبکهای دریایی است -.در امگا -در این فرایند غشفای

یکدیگر مخلوط نمیشوند و بهصورت یک سیسفتم دوففازی -کفه در

اسمز مستقیم با بهکارگیری اختال ،فشار اسمزی ایجادشفده بفا آب

آن روغنها بهصورت قطرات پراکنده در متفانول کفه ففاز پیوسفته را

دریای با شوری باال ،به کار گرفتفه مفیشفود .در طفول دورۀ  11تفا

تشکیل میدهد -حیور دارنفد .ایفن قطفره هفا دارای قطفر بیشفتری

 21روزه ،بیش از  %74آب با فرایند اسمز دفع شده ،کفه ایفن عمفل

نسبت به بیودیزل ،گلیسرول ،و متانول هستند و بهراحتی بفا غشفا از

سهم بسزایی در کاهش هزینۀ آبگیری دارد .زمان آمادۀ برداشتبودن

سیستم جدا میشوند .در مرحلفۀ بعفد بفا شسفت وشفو بفا آب سفایر

جلبکهای دریایی ،تلمبۀ محلول آبی از داخل کیسهها به بخشهای

ناخالصیها از بیودیزل پاك سازی می شود .در مقابل ،در سیستمهای

فرایندی ،برای آبگیری بیشتر انجا میگیرد و کیسفههفا بفار دیگفر

بر مبنای انتخابپذیری ،غشفاهای متفراکم غیرمتخلخفل آبدوسفت

آمادۀ پر شدن با پساب میشوند[.]08

1. Dump
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بازیافت مس از جریانهای رقیق فرایند هیدرومتالورژی است .محلول

پلیمری (مانند پلیوینیل الکل) استفاده میشفوند .در ایفن سیسفتم

2. Ames
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[9]
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[12]

[13]
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[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

 نتیجهگیری کلی.4
 از فنفاوریهفای نفوین از،امروزه در بسیاری از فرایندهای جداسازی
 بهعلت کاربرد بسیار در حفوزههفای-جمله غشا و فرایندهای غشایی
 فراینفدهای جداسفازی، در سالهای اخیر. استفاده میشود-مختلف
در بسیاری از صنایع با استقبال روبفهرو شفده و فراینفدهای غشفایی
 تقطیر و غیره، جذب سطحی،نسبت به دیگر فرایندها از جمله جذب
 از امتیازهفای کفاربرد.از برتریهفای بسفیاری برخفودار شفده اسفت
،فرایندهای غشایی در صنایع مختلفف مفیتفوان بفه کفاهش مصفر
 بازده باالی انتقال جر و سادگی کاربرد اشاره کرد؛ به همفین،انرژی
دلیل در حوزۀ صفنعت آب و پسفاب و تصففیۀ پسفابهفای صفنعتی
 عالوه بر کاربردهفای ففراوان غشفا کفه شفامل. اهمیت بسیاری دارد
 فراینففدهای جداسففازی گازهففا و فراینففدهایی،فیلتراسففیون غشففایی
 در سالهفای اخیفر مفوارد کفاربرد،همچون فرایند الکترودیالیز است
جدیدی برای آنهفا یاففت شفده کفه نویفدبخش جایگفاه بفاالیی در
 یکفی از مهفمتفرین ایفن کاربردهفا.استفاده از غشا در صنعت اسفت
استفاده از این غشاها در زمینۀ تولید انرژی با اسفتفاده از پیفلهفای
 استفاده از پیلهای سوختی برتفریهفای زیفادی دارد.سوختی است
 آلفودگی صفوتی، نیفالودن هفوا،که از جملۀ آن میتوان به بازده باال
.ناچیز و قابلیت تولید هفم زمفان حفرارت و الکتریسفیته اشفاره کفرد
پیشرفت فناوریهای جداسفازی غشفایی در گفرو کوشفش محققفان
دانشگاهی و صنعتی است که در بسیاری از زمینههای بفهکفارگیری
. در حال تحقیق و پژوهش هستند،این فناوری در صنایع
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