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Abstract
Desalination process of seawater by reverse osmosis method, has
attracted more attention in recent years, due to its high efficiency, and
about 62 percent of seawater is treated by this method. In this process
energy recovery devices play an important role in reducing energy
consumption and process costs, because on the one hand the energy
consumption of high pressure pumps for feeding reverse osmosis
membrane is high, and on the other hand 40 percent of feed water is
treated with membrane and 60 percent is discharged as a high-pressure
waste, which releases a lot of energy. The energy recovery device
converts this hydraulic energy of the effluent into mechanical energy and
transfers it to the feed pump as a shaft aid or uses it independently to
transfer a part of the feed. The purpose of this research is to study energy
recovery devices and compare them with each other to select a suitable
energy recovery system.
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چکیده
شیرینسازی آب دریا بهروش اسمز معکوس بهدلیل کارایی باال در سالهای اخیر طرفداران
بسیاری یافته است و قسمت زیادی از آب دریا با این روش تصفیه میشود .در این فرایندد،
دستگاههای بازیافت انرژی نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی و هزینههای فرایند دارندد؛
زیرا از یک سو انرژی مصرفی پمپهای فشار باالی تغذیۀ غشای اسمز معکوس زیاد است و
از سوی دیگر  44درصد از آب تغذیه بهوسیلۀ غشاها تصفیه و  04درصد آن بهصورت پساب
با فشار باال تخلیه میشود که انرژی زیادی را با خود خارج میکند .دستگاه بازیافت ،اندرژی
هیدرولیک پساب را به انرژی مکانیکی تبددیل و بدهعندوان کمدکمحدور بده پمدپ تغذیده
منتقل میکند یا بهصورت مستقل برای انتقال بخشی از خوراک استفاده میکند .هددف از
این پژوهش مطالعۀ دستگاه های بازیافت انرژی و مقایسۀ آنهدا بدا یکددیگر بدرای انتخداب
یک سیستم مناسب بازیافت انرژی است.

نشریه مهندسی شیمی ایران ـ سال بیستویکم ـ شماره صد و بیستوسه (74-44 :)0410

DOI: 10.22034/IJCHE.2021.303773.1141

مروری بر دستگاههای بازیافت انرژی در شیرینسازی آب دریا به روش ...

مقـــالـــه مـــروی

کلیدواژهها:
اسمز معکوس،
شیرینسازی،
آب دریا،
دستگاه بازیافت انرژی

2

* داراب ،دانشگاه آزاد اسالمی -واحد داراب  ،گروه مهندسی شیمی

استناد به مقاله:
صالحی ،ک ،.اسفندیاری ،ن ،.شکوهی ،خ ،.حقیقی ،ا .ح" ،.مروری بدر دسدتگاه هدای بازیافدت اندرژی در شدیرینسدازی آب دریدا بدهروش اسدمز معکدوس"،
نشریه مهندسی شیمی ایران ،سال بیستویکم ،شماره  ،123صص.)1441( ،44-44 .
57

صالحی و همکاران – صص44-44:.

مروری بر دستگاههای بازیافت انرژی در شیرینسازی آب دریا به روش ...

 .1مقدمه

است .از این نوع فرایند میتوان فلدش چندمرحلدهای (،)MSF

در حالی که  42درصد کرۀ زمین را آب پوشانده ،وجود نمک و امالح

تقطیدر چندمرحلدهای ( ،)MEBتدراکم بخدار ( )VCروشهدای

و مواد معدنی در  12درصد آن باعث شده تا بیشتر نقاط کرۀ زمدین

مکددانیکی ( )MVCو حرارتددی ( ،)TVCتقطیددر خورشددیدی،

با کمبود آب شیرین مواجه باشد؛ کمبود آب آشدامیدنی بده ویدژه در

تقطیددر خورشددیدی مرسددو و تقطیددر خورشددیدی ویددژه را

کشورهای در حال توسعه ،توجه محققان را بهسوی یدافتن راه حلدی

نا برد].[4

برای این مشکل جلب کرده است .شیرینسدازی آب و حدذف امدالح

 .2روشهای تکمیلی مانند روش انجماد و بلورینگی که بر اساس

موجود در آبهای شور یکی از راهکارهای مناسب بدرای اسدتفاده از

تغییر فاز مایع به جامد و برعکس انجا میشود کده در آن آب

آب دریا در مناطقی است که بدا خشدکسدالی و کمبدود آب شدرب

شددور منجمددد مددیشددود و مولکددولهددای آب در سدداختار یددخ

آب و

شرکت میکندد؛ امدا نمدک و مدواد معددنی موجدود در آن در

هوایی ،رشد جمعیت و دسترسی به آب دریا ،مقولۀ شیرین سازی آب

شورابۀ منجمدنشدده بداقی مدیماندد ،هدمچندین روش تولیدد

دریا بیشتر مطرح است .در جدول ( )1میزان شیرینسازی آب دریدا

هیدرات در این دسته قرار میگیرد .این روش نیز مانندد روش

در سددال  2442و آنچدده بددرای سددال  2422در منطقدده خاورمیاندده

انجماد است؛ اما انجمداد در دمدای بداالتری اتفدا مدیافتدد و

پیشبینی شده ،آمده است [.]1

درنتیجه انرژی کمتری مصرف میشود].[4-14

مواجه هستند .در منطقدۀ خاورمیانده بدهعلدت شدرای خدا

فرایند تولید آب شیرین از آب شور به سه دسته تقسیم میشود:
 .1فرایند نمکزدایی به روش تغییر فاز یا نمک زدایی گرمایی که

 .3روشهای غشایی که شامل روشهدای اسدمز مسدتقیم ()FO
] ،[11الکترودیالیز ( )EDو اسمز معکوس ( [4] )ROاست.

یکی از روشهای متداول است و در آن آب با استفاده از گرمدا

اسمز مستقیم ( )FOیک فناوری مبتنی بر فرایند است که بر خدالف

از فاز مایع به فاز بخار تغییر حالت میدهدد و از ندو بدا فرایندد

 ،ROبهجای فشار هیددرولیک ،از گرادیدان فشدار اسدمزی اسدتفاده

چگالش ،به مایع تبدیل میشود .در سالهدای اخیدر مطالعدات

میکند .در  ،FOیک محلول با غلظت بسدیار بداال از یدک نمدک کده

آزمایشگاهی و مدلسازیهای زیادی در این باره انجدا گرفتده

«محلول جاذب» نامیده میشدود ،بدرای تولیدد یدک گرادیدان فشدار

است[ .]2-0در طبیعت در فرایندد تولیدد بداران ،نمدک زدایدی

اسمزی در سراسر یک غشای نیمهتراوا استفاده میشود کده در ایدن

بهروش تغییر فاز رخ می دهدد و ایدن فرایندد منبدع اصدلی آب

صورت منجر به انتقال مولکولهای آب از خوراک آب شور با غلظدت

شیرین در سیارۀ زمین به شمار میرود .باید توجه داشدت کده

کمتر به محلول جاذب بسیار غلیظ میشود].[11

در فرایندهای نمکزدایی گرمایی ،مقدار زیادی انرژی مورد نیاز
جدول  .1پیشبینی افزایش ظرفیت شیرینسازی آب دریا [.]1
Table 1. Predicted increase in seawater desalination capacity [1].
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مثبت (کاتیون) ،بهسمت الکترود منفی (کاتدد) حرکدت و یدونهدای

به  4/24 kW.h/m3کاهش داشت .در آب با غلظت باالی نمک مثدل

منفی (آنیدون) بدهسدمت الکتدرود مثبدت (آندد) واقدع در فراینددها

آب دریا ،افزایش دما تا  34درجۀ سدانتیگراد باعدث کداهش مصدرف

حرکت میکنند[.]4 ،12-13

انرژی ویژه و بعد از آن باعث افزایش مصرف اندرژی ویدژه شدد[.]22

از بددین فرایندددهای غشددایی ،اسددتفاده از روش اسددمز معکددوس

عمل کرد تجهیزات در شدت جریان خوراک باال نشان داد که اندرژی

بسددیار پددر طرفدددار اسددت و در سددال هددای اخیددر ،بررسددیهددای

کل الز در فرایند نمک زدایدی بدا اسدمز معکدوس ،هنگدامی کده از

آزمایشددگاهی ،مدددلسددازی و شددبیهسددازی بسددیاری بددر روی آن

تجهیزات بازیافت انرژی اسدتفاده شدود ،کداهش مدییابدد ،بدهعدالوه

انجا گرفته است[ ]14-14و نزدیک به  04درصد شیرینسازیهدای

افزایش شددت جریدان خدوراک باعدث افدزایش بازیدابی آب شدیرین

آب دریا بهوسیلۀ اسمز معکوس انجا میشود[.]11

میشود[.]23

نمکزدایی آب دریا به روش اسمز معکوس به ویژگدیهدای غشداهای

برای دستیابی به سطوح فشار مورد نیاز برای فرایند ،مقدار زیدادی

نیمهتراوا وابسته است .از این فرایندها ،برای تفکیدک آب از محلدول

انرژی مصرف میشود که بیشتر این انرژی که بهوسدیلۀ پمدپهدای

حاوی نمک به وسیلۀ اعمال فشار قوی استفاده می شود و آب شیرین

فشار برای غلبهبدر فشدار اسدمزی آب تغذیدۀ غشدای تصدفیه تدأمین

مددیتوانددد تحددت اثددر فشددار اسددمزی از غشددا عبددور کنددد .روش

میشود[ ]22بههمراه آب نمک غلیظ یا پساب که در محدی تخلیده

اسمز معکوس بهدلیدل کدارایی بداال بدهسدرعت و بدهطدور وسدیع در

میشود ،هدر میرود؛ زیرا در سیستم نمکزدایی آب دریا 44 ،درصد

سالهای اخیر در تصفیۀ صنعتی آب دریا و دیگر صنایع به کار رفتده

از آب دریا میتواند از غشای اسمز معکوس نفوذ کند تا آب شدیرین

اسددت .بخددشهددای اصددلی سیسددتم اسددمز معکددوس شددامل ایددن

به دست آید؛ اما  04درصد آب شور باقیمانده یا پساب ،نمیتواندد از

بخش هاست :پیشتصفیه ،بخش غشا ،پمپ با فشار باال ،واحد بازیابی

غشای اسمز معکوس عبور کندد و اگدر بده طدور مسدتقیم از طرید

انددرژی و بخددش پایددانی کدده تثبیددت کننددده اسددت .سددرعت فراینددد

سوپاپ اطمینان فشار تخلیه شود ،میدزان بداالیی از اندرژی فشداری

اسددمز معکددوس تددا حدددودی مشددکل ت دأمین منددابع آب شددیرین را

هدر خواهد رفت24[.و .]20بنابراین باید راهی را جسدتجو کدرد کده

حل کرده؛ اما با این حال مصدرف بداالی اندرژی در ایدن روش نبایدد

امکان استفادۀ مجدد از آب نمک با فشار باال را فراهم آورد؛ زیرا دفع

دست کم گرفته شود [.]4-21

آب نمک تحت فشار باال یک کاستی و نقدص بدزر

در این فرایند ،آب شور تحدت فشدار بسدیار بداال روی غشدای اسدمز

محسوب میشود و استفاده از یک فرایند کارامد «بازیابی اندرژی» را

معکوس هدایت میشود که آب خالص از آن عبور مدیکندد و نمدک

ضروری می کند .عمل کرد اصلی یک دستگاه بازیدابی اندرژی ،بهبدود

پشت غشا باقی میماند .مصرف انرژی زمانی اتفا میافتدد کده آب

بهددرهوری انددرژی بددا اسددتفاده از انددرژی مصددرفشددده از پسددماند و

(خوراک خا ) از غشا با کمک پمپهای فشار قوی عبور میکندد تدا

بازگرداندن آن به خوراک است[24و .]21در این مقاله دسدتگاههدای

فشار مورد نیاز را برای دستیابی به یک جریان مطلوب تأمین کندد.

بازیافت انرژی در فرایند اسمز معکوس بررسی و مقایسه میشود.
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است که در یونهای باردار مثبت و منفی تفکیک میشوند .یونهای

بدده  44درجددۀ سددانتیگراد ،مصددرف انددرژی ویددژه از 4/2 kW.h/m3

مروری بر دستگاههای بازیافت انرژی در شیرینسازی آب دریا به روش ...

در سیستمهای الکترودیالیز ،آب شور ،حاوی نمدکهدای غیرمحلدول

م دیگددذارد .بددهعنددوان مثددال در تحقیقدداتی بددا افددزایش دمددا از 12

بدرای سیسدتم

پارامترهددای بسددیاری بددر روی میددزان مصددرف انددرژی در فراینددد
نمددکزدایددی بددا اسددمز معکددوس از جملدده دمددای خددوراک[،]22

 .2روش های مرسوم بازیافـت انـرژی در فراینـد اسـمز

دبی خوراک[ ،]23شدوری آب خدوراک ،پیکربنددی فرایندد ،شدرای

معکوس

عملیاتی مانند استفاده از دستگاه بازیافت اندرژی و فشدار آب تغذیده

دستگاههای بازیافت انرژی از پساب خروجی بخش غشایی ،به دو نوع

غشاها و غیره ،تأثیر میگذارد[.]24

گریز از مرکز و جابهجایی مثبت تقسیمبندی میشوند .ندوع گریدز از

نتایج تحقیقات نشان میدهد کده در آب خدوراک بدا غلظدت پدایین

مرکز که اندرژی هیددرولیکی را بده اندرژی مکدانیکی گریدز از مرکدز

نمک افزایش دمای خوراک تأثیر معنیداری بر مصدرف اندرژی ویدژه

تبدیل میکند ،سپس بده اندرژی هیددرولیکی برمدیگرداندد ،عمددتاً
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شامل توربین پلتون ،توربوشدارژر هیددرولیک ،تقویدتکننددۀ فشدار

 1-1-2جابهجایی (انرژی) هیدرولیک به مکانیکی کمکی

هیدرولیک و پمپ گریز از مرکز معکوس است و در اواخر قرن بیستم

در این پیکربندی ،توربین به پمپ اصلی فشار قوی متصل مدیشدود

برای کاهش مصرف انرژی پمدپهدای فشدار قدوی و بازیدابی اندرژی

که آب تغذیۀ غشای اسمز معکوس را تأمین میکند .انرژی مورد نیاز

فشاری بهصورت همزمان استفاده میشدند .در قرن  ،21دستگاههای

پمپ فشار قوی بهوسیلۀ موتور و توربین بهعنوان یک پکدیج الحداقی

بازیابی انرژی جابهجایی مثبت کده اندرژی هیددرولیکی را مسدتقیماً

با سازوکار کمک به محور اعمال میشود .شکل ( )1این نوع سیستم

منتقل میکنند ،عمدتاً شامل نوع پیسدتونی (مانندد  )DWEERTMو

بازیابی را نشان میدهد[.]33

نوع دوار سرامیکی (مانند  )PXTMبه کار گرفته شدند[ 22و .]24

توربین های فرانسدیس 2و پلتدون 3بدهطدور معمدول بدرای ایدن ندوع

از دستگاههای همفشار

پیکربندی استفاده میشوند .این پیکربندی در حداکثر بازده خود در

استفاده میکنند که بیش از  12درصد بازده انتقدال اندرژی دارندد و

محدودۀ پایینی از فشار و جریان عمل مدیکندد .تدوربین فرانسدیس

مصددرف انددرژی ویددژۀ 1آنهددا زیددر  2/2 kW.h/m3اسددت[31و.]34

همچنین بهعنوان پمپ جریان معکوس شناخته میشدود و حدداکثر

همچنین بهدلیل مشکالت مربدوط بده دسدتگاه جابدهجدایی مثبدت،

بازده کلی توربین فرانسیس  42-44درصد است[.]34

محققان نوآوریهای بیشتری را در دسدتگاه گریدز از مرکدز ایجداد و

در دهۀ  1144توربینهای پلتون بهدلیدل بدازدهی بیشدتر و کدارایی

پیشرفتهایی را در دستگاه جابهجایی مثبت ایجاد کردهاند[.]32

بهتر ،سهولت کار و هزینۀ کم جایگزین توربینهدای فرانسدیس شدد.

در حال حاضر ،واحدهای شیرینسازی بزر

این نوع توربینها برای هد فشاری زیداد تدا متوسد و دبدی کدم تدا
 1-2دستگاههای بازیافت انرژی گریز از مرکز

متوس طراحی شده و هنگامی ترجیح داده میشوند کده منبدع آب

دستگاههای بازیافت انرژی گریز از مرکز با اسدتفاده از یدک تدوربین،

موجود دارای فشار هیدرولیکی نسبتاً باال بدا سدرعت جریدان پدایین

انرژی هیدرولیکی موجود در جریان پسدماند را بده اندرژی مکدانیکی

باشد .بسته به جریان آب و طراحی ،چرخهای پلتون با هد فشاری از

چرخشی تبدیل میکنند که یا بهوسیلۀ یک محدور بدرای کمدک بده

 12متر تا  1444متر بهترین عملکرد را دارند ،اگرچه از نظر تئوری

پمپ اصلی فشار باال عمل میکند یا مستقیماً به یک پمدپ گریدز از

محدودیت وجود ندارد .راندمان کلی سیستم بازیدابی اندرژی شدامل

مرکز متصل میشود .در هر دو نوع ،انرژی مکانیکی از ندو بده اندرژی

توربین پلتون متصلشده به پمپ اصلی فشار قوی ،با در نظر گدرفتن

هیدرولیکی تبدیل و به جریان خوراک اعمدال مدیشدودERD .هدای

قدرت محور فراهمشده بهوسیلۀ موتور ،میتواند به  40درصد برسدد.

گریز از مرکز را میتدوان بده دو دسدتۀ اصدلی جابدهجدایی (اندرژی)

از کاستیهای توربینهای پلتون تشکیل یک جریان کف مانند اسدت

هیدرولیک به مکانیکی کمکی و جابهجدایی هیددرولیکی بدهصدورت

که فق با جاذبه میتواند تخلیه شود و یا پس از ته نشدینی مجددداً

سری تقسیم بندی کرد.

پمپ شود .شکل ( )2این نوع توربین را نشان میدهد[.]24

شکل  .1سیستم شیرینسازی  ROشامل سازوکار کمک به محور توربین محور [.]33
Figure 1. RO desalination system including turbine-driven shaft assist mechanism [33].
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شکل  .2فرایند اسمز معکوس با بازیافت انرژی توربین پلتون [.]22
Figure 2. Reverse osmosis process with pelton turbine energy recovery[20].

 2-1-2جابهجایی هیدرولیکی بهصورت سری

با سازوکار کمکمحور انرژی کمتری مصدرف مدیکنندد؛ زیدرا پمدپ

جابهجایی هیدرولیکی با نا توربوشارژر شامل توربین و پروانۀ پمدپ

فشار باال در دومی با فشار باالتر کار میکند ،بنابراین بدازده کمتدری

گریز از مرکز است که بدون وجود موتور به همان محور متصل شدده

دارد (شکل (33[ ))3و.]24

است .جریان پسماند به روتور توربین ،هددایت و اندرژی هیددرولیکی
آن بدده انددرژی مکددانیکی تبدددیل م دیشددود؛ سددپس پروانددۀ پمددپ،

 2-2دستگاههای بازیابی انرژی جابهجایی مثبت

انرژی مکانیکی تولیدشده بهوسیلۀ روتور توربین را به انرژی فشداری

 1-2-2تجهیزات بازیابی انرژی ایزوباریک پیستونی

تبدیل میکند .بنابراین توربوشدارژرها کدامالً از راه جریدان پسدماند

این تجهیزات برای انتقال انرژی از جریان خروجی به جریان خوراک

تغذیه میشوند و نیازی به اندرژی الکتریکدی ،روانکداری خدارجی یدا

با استفاده از یک شیر و پیستون به کار می روندد و کداهش اندرژی بدا

نی دروی پنوماتی دک ندارنددد .در ای دن حالددت صددرفهجددویی در انددرژی

کاستن حجم جریان خروجی پمپ فشار باال بهدست میآید.

حاصددل مددیشددود؛ زیددرا فشددار تخلیددۀ مددورد نیدداز پمددپ اصددلی

در پیکربندیهای بدون پیستون ،زمان تماس باال ( 24تدا  04ثانیده)

کاهش مییابد .چدون توربوشدارژر مسدتقل از سدرعت موتدور اسدت،

بین آب نمک و آب دریا در محفظۀ ایزوباریک باعدث افدزایش نمدک

سرعت خودش میتواند طوری انتخاب شود که بیشترین بدازدهی را

خوراک غشا تا باالتر از  1/2درصد میشود .چندین تجهیز ایزوباریک

داشددته باشددد .سیسددتمهددای توربوشددارژر نسددبت بدده سیسددتمهددای

با آرایش موازی بدون افت بازدهی میتواند عمل کند.

شکل  .3سیستم شیرینسازی  ROشامل جابهجایی هیدرولیکی بهصورت سری (توربوشارژر) [.]33
Figure 3. RO desalination system including hydraulically displacement(turbocharger) in series [33].

)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 21 - No. 123 (2022

57

صالحی و همکاران – صص44-44:.

مروری بر دستگاههای بازیافت انرژی در شیرینسازی آب دریا به روش ...

تجهیزات بازیابی انرژی ایزوباریک به دستههای زیر تقسیم میشوند:

 .3مقایسۀ میان دستگاههای مختلف بازیافت انرژی برای

 -1مبدل فشاری با یک تکسیلندر دوکاره

انتخاب یک دستگاه مناسب

 -2مبدل فشاری با دو سیلندر دوکاره

در مقایسۀ میان دستگاه های بازیافت انرژی عوامل زیادی را از جمله

 -3مبدل فشاری با سه سیلندر دوکاره

بازده انتقال انرژی[32و ،]20میدزان مصدرف اندرژی ویدژه[،]32-34

 -4مبدلهای فشاری با دو سیلندر کنترلشده با شیر

طول عمر ،انعطافپدذیری ،مکانیدک سداده ،جدذابیت[ ،]24تعمیدر و

اجزای تشکیلدهندۀ تجهیزات مبدل فشداری بدا یدک تدکسدیلندر

نگهداری و خوردگی[ ]31باید در نظر گرفت .از میدان دسدتگاه هدای

دوکاره در شکل ( )4نشان داده شده است[.]24 ،33 -34

مختلف بازیافت انرژی ،دستگاههای جابهجدایی مثبدت در واحددهای
اسمز معکوس بزر

 2-2- 2دستگاه بازیابی انرژی همفشار دوار

راندددمان بدداالی دسددتگاه هددمفشددار پیسددتون و سددادگی عملیدداتی
دستگاههای بازیافت انرژی گریز از مرکدز در دسدتگاه هدمفشدار دوار
ترکیب شده است .در سیستمهای مجهز به دسدتگاه هدمفشدار دوار،
پسدداب غشددا مسددتقیماً بددهسددمت خددوراک هدددایت مددیشددود
(شکل (.]33[ ))2

استفاده میشوند و دستگاه های بازیافت گریز از

مرکز در واحدهای کوچک و بدرای بازیافدت اندرژی از پسداب نمکدی
غلیظ با فشار باال مناسب است[ ]44دستگاههدای بازیافدت اندرژی از
نوع پیستونی دارای برتریهایی از قبیل بازدهی باال ،ظرفیت زیداد و
سادگی فرایندد هسدتند و انتخداب بهتدری بدرای بازیدابی اندرژی در
واحدهای بزر

اسمز معکوس آب دریدا 1محسدوب مدیشدوند[.]24

دستگاههای بازیابی انرژی گریز از مرکز به پمپ تقویتکنندۀ موتور و

شکل  .4مبدل فشاری با یک تکسیلندر دوکاره ].[33

1

Figure 4. Pressure exchanger with a single double acting cylinder [33] .

شکل  .5پیکربندی سیستم شامل دستگاه بازیابی انرژی همفشار دوار].[33
Figure 5. System configuration including the rotary isobaric energy recovery device [33].
1. Seawater Reverse Osmosis
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به وسیلۀ موتور تأمین میشود .با این حال منبع تغذیۀ اضدافی بدرای

پمپهای فشار قوی EA ،انرژی الز بدرای سدایر مدوارد نظیدر تهیدۀ

سیستم مرجع مورد نیاز نیست .بنابراین فق ژنراتورهای توربینی که

مواد شیمیایی ،جابهجایی آب و شسدتوشدوی فیلترهدا EERD،اندرژی

پمپ موتوری را تغذیه میکنند ،مرکز توجه واقع میشوند .عالوه بدر

بازیابیشده بهوسیلۀ دستگاه بازیافت انرژی هستند.

این ،توربوشارژرها به پمپ اصلی فشار متوس نیاز دارند .هدمچندین

همچنین انرژی ویژۀ مورد نیاز برای نمدک زدایدی بدا سیسدتم اسدمز

کارایی توربوشارژرها بیشتر از ژنراتورهای با محرک توربین فرانسیس

معکوس با معادلۀ زیر میتواند حساب شود].[31
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خدوراک Ept ،اندرژی پدیش و پدس از تصدفیه Ehp،اندرژی الز بدرای
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کنترل الکترونیکدی احتیداج ندارندد .در جابدهجدایی هیددرولیک بده

که در آن  ETکل انرژی مصرفی Ein،انرژی مورد نیاز برای دریافت آب

و مشابه ژنراتورهای مبتنی بر پلتون است .الز به ذکر است که بازده
ژنراتور توربینمحدور شدامل بدازده ژنراتدور و موتدور نیدز مدیشدود؛

E HP  E BP  ESP
QP

()2

درحالیکه بازده شارژر توربو فق شامل توربین و بازده پمدپ اسدت.
مبدلهای فشار با دو سیلندر عمل پارامترهای جریان مدورد نیداز را
دارند .نیازی به منبع تغذیدۀ اضدافی ندارندد و بدرای فشداردادن آب

SE 

QSPPF
) Q (P  P ) Q (P  P
HP
SE  [ HP HP F  BP HP BPI 
]
HP
BP
QP

()3

تغذیه از پمپ فشار متوس استفاده میکنند .اگرچه پمپ پیرسون و
پمپ آب دریا با دستگاه بازیابی انرژی ،سدرعت جریدان نفدوذ بسدیار
کمی را فراهم میکنند و به فشار تغذیۀ کم نیداز دارندد؛ امدا هدر دو
بدرای کدارکرد پمدپ تقویدتکننددۀ خدود بدده منبدع تغذیده اضددافی
نیاز دارند[.]33

در این معادله  SEمصرف انرژی ویژۀ سیستم نمدکزدایدی بدا اسدمز
معکوس،

انرژی مصرفی پمپ فشدار بداال،

پمپ بوستر،

انرژی مصرفی پمدپ تدأمین خدوراک ،

جریان محصول،

مبدلهای فشار با سیلندر کنتدرلشدده دو سدوپاپی و دسدتگاههدای
بازیابی انرژی همفشار دوار بهدلیل پیکربندی سیسدتم مدورد نیداز از
مطالعه خارج میشوند .پمپ فشار قوی که آب تغذیۀ فشار قوی را به
غشاهای اسمز معکوس مدیرسداند ،نیداز بده کدار مدداو دارد[.]33

اندرژی مصدرفی

شدت جریان پمدپ فشدار بداال،

خوراک پمپ فشار باال،
جریان پمپ بوستر،

شددت
فشدار آب
شددت

بدازدهی پمدپ فشدار بداال،

بدازدهی

فشدار ورودی پمدپ بوسدتر،

پمپ بوستر است.
انرژی مصرفی ویژه ،SEC ،نیز با رابطۀ زیر حساب میشود].[41

بنابراین ژنراتورهای توربینی ،توربو شارژرها و مبدل های فشار بدا دو
سیلندر عملکننده به خصوصیات سیستم مرجع پاسخ مناسدبتدری
میدهند .بازده توربین پلتون باالتر از بازده توربین فرانسدیس اسدت.

PW,HPP  PW,BP

()4

q V ,P

SEC 

عالوه بر این ،پمپ پیرسون و پمپ آب دریا با دستگاه بازیابی اندرژی
نی دز الزامددات سیسددتم را بددرآورده م دیکننددد و ممکددن اسددت دارای

در این معادله

دبی حجمی محصول،

ویژگیهای عملکردی باشند که در اصل بدا افدزایش فشدار ورودی،

باال و

میتوان مصرف بر صفر را بهدست آورد .بنابراین تحقیقات بیشتری

معادالت زیر حساب میشود.

توان پمدپ فشدار

توان پمپ بوستر است .توان پمپ ها نیدز بدا اسدتفاده از

برای مبدل فشار با سه سیلندر دوکاره و استفاده از پمپ جابهجدایی
مثبت معکوس بهعنوان موتور الز است[.]33

()2

کل انرژی مورد نیاز برای فرایند اسدمز معکدوس همدراه بدا دسدتگاه
بازیافت انرژی بهصورت زیر حساب میشود]:[22
() 0
()1

) Q V,HPP (PF,HPP  P
E

HPP .eng

PW,HPP 

) q V,ERD (PF,HPP  PF,ERDout
 BP ..eng

PW,BP 

E T  E in  E pt  E hp  E A  E ERD
1. Energy Recovery Devices
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در این معادالت

دبی حجمی پمپ فشار بداال،

خوراک پمپ فشار باال،
باال،

فشدار

باقیماندۀ پشت غشا که دارای اندرژی فشداری بسدیار بداالیی اسدت

بازدهی پمدپ فشدار

بهطور مستقیم از راه سوپاپ اطمینان فشار تخلیه میشدود و اندرژی

دبی حجمی دستگاه بازیافت انرژی،

فشاری زیادی هدر میرود .از طرفی بخش اعظم انرژی در پمپهای

بازدهی

فشار باالی انتقال آب شور (خوراکدهی) به غشدای اسدمز معکدوس

فشار محی ،

بازدهی موتور،

فشار خوراک بعد از دستگاه بازیافت انرژی و
پمپ بوستر است.

به مصرف میرسد .بندابراین وجدود سیسدتم بازیافدت اندرژی بدرای

بازدهی نیز از رابطۀ زیر حساب میشود]:[41

کاهش مصرف انرژی در پمپهای تغذیه ،مهم ،قابل توجده و حیداتی
است .در سیستم بازیافت اندرژی ،میدزان بازیافدت و مصدرف اندرژی

q V,ERD .PF,ERDout  q V.C .PC.ERDout

()4

q V,ERD .PF.ERDin  q V.C .PC.ERDin

Eff 

این منظدور بایدد شدناخت کداملی از سیسدتمهدای بازیافدت اندرژی
کسب شود که در این مقالده اطالعداتی در ایدن زمینده ارائده شدد و

بازدهی دسدتگاه بازیافدت اندرژی،
پسددماند،

شددت جریدان حجمدی

فشددار پسددماند ورودی بدده دسددتگاه بازیافددت و
فشار پسماند بعد از دستگاه بازیافت که به محی تخلیده

مقایسههایی میان دستگاههای بازیافت انرژی انجا گرفدت .براسداس
اطالعات کلی به دستآمده از سایر تحقیقات ،دستگاه بازیافت اندرژی
 PXبیشترین بازدهی را دارد.

میشود.
جدول ( )2بازدهی دستگاههای بازیافت اندرژی را کده طبد تعریدف
برابر با نسبت مجموع فشار خوراک و پسماند پس از دستگاه بازیافت
به مجموع فشار این دو جریان قبل از دستگاه بازیافت است ،مقایسه
میکند]31و34و .[24مقایسۀ موارد نشان میدهد که دسدتگاههدای
همفشار بهویژه بازیافت انرژی  PXبیشترین بازدهی را دارند.
جدول  .2مقایسۀ بازدهی دستگاههای بازیافت
انرژی]33و34و.[22
Table 2. Comparison of energy recovery devices [28,34,39].

PX

Piston

96-98

98

95-97

80

80-85

75-80

94

DWEER

Isobaric Devices

Turbocharger

Pelton Turbine

Francis Turbine

ERD Type
Effeciency%
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