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   ROحجم پساب کنسانتره تکنولوژیهای در دسترس جهت کاهش 

  
HN16-00620043 

 
 اکبر آقازاده

 
 نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند

   مقدمه -1
 و دیده آسیب آبی منابع تصفیه جهت که است تکنولوژی (RO) معکوس اسمز
 هنگام به عمده اشکاالت از یکی .است شده تثبیت خوبی به آشامیدنی، آب تولید

 چندین .باشد می فرآیند طی در شده تولید پساب حجم ،RO کارگیری به
 باشد، می دسترس در RO کنسانتره مجدد تصفیه برای فرآیند شکل و تکنولوژی

 های فناوری از جامع بررسی یک مقاله، این در .کاهند می پساب حجم از که
 دستیابی و خوراک آب بازیابی کلی افزایش منظور به RO  کنسانتره برای تصفیه

 خروجی آن در که دهد می شرح را فرآیندی ZLD .است شده ارائهZLD  به
 .شود می رسانده صفر به سیستم از مایع

 

 ZLD سیستم اجزای -2

  تبخیر و کنسانتره تصفیه ثانویه، و اولیه زدایی نمک شامل  ZLDسیستم یک
ZLD  معکوس اسمز فرآیند معموالً ثانویه و اولیه زداهای نمک .باشد می نهایی 

   .باشند می
 

 
 غشایی تکنولوژیهای -3
 فشاری محرکه نیروی دارای غشاهای -3-1

 از استفاده با اول مرحله  ROکنسانتره از رسوب ایجاد عامل معموالً روش این در
     دنبال ثانویه  ROسیستم یک توسط و شده حذف شیمیایی تصفیه فرآیندهای

      منتج %95 از بزرگتر خوراک آب بازیابی یک به تصفیه از نوع این .شود می
  ثانویه ROاز حاصل نهایی کنسانتره که است دستیابی قابل زمانی ZLD .شود می

 .شود تصفیه مجدداً حرارتی زدایی نمک تکنولوژیهای با

 (ICD) میانی شیمیایی سازی نرم -1-1 -3
 در .باشد می همراه شیمیایی سازی نرم با  ROای مرحله دو فرآیند روش این در

 با .کنند می استفاده اولیه  ROکنسانتره تصفیه برای آهک دوغاب از روش این
   .یابد می افزایش %95 به خوراک آب بازیابی سیستم این

 (HERO) باال راندمان با معکوس اسمز -1-2 -3
 یک قلیاییت، و سختی حذف ی مرحله یک شامل باال راندمان با  ROفرآیند 

 آب pH بردن باال برای سود افزایش و  CO2حذف جهت دگازور مرحله
   .باشد می  ROخوراک

 الکتریکی پتانسیل محرکه نیروی دارای غشاهای -3-2

 شامل RO کنسانتره تصفیه جهت الکتریکی پتانسیل محرکه نیروی تحت غشاهای
 تخلیه الکترودیالیز و (EDR) معکوس الکترودیالیز ،(ED) الکترودیالیز

 .باشند می (EDM) الکتریکی

 

 EDMفرآیند  EDفرآیند 

 ROبرای تصفیه کنسانتره  EDفرآیند  ROبرای تصفیه کنسانتره  EDMفرآیند 

 حرارتی تکنولوژیهای -4
 شامل عمدتاً شوند، می استفاده RO کنسانتره تصفیه برای که حرارتی های روش
 تولید بخار تا شود می داده حرارت شور آب به ها روش این در .هستند تقطیر
 در آب صورت به مجدد تا شده میعان نیز تولیدی بخار این ادامه در که گردد
 :از عبارتند گیرند می قرار استفاده مورد که حرارتی تکنولوژیهای مهمترین .بیاید

  بخار تقطیر و (MSF) ای مرحله چند ناگهانی تقطیر ،(MED) اثره چند تقطیر
   .(VCD) فشرده

 (MED)فرآیند تقطیر چند اثره  (MSF)فرآیند تقطیر ناگهانی چند مرحله ای 

  .است تر متداول  MVCروش معموالً بخار کردن متراکم برای عمده روش دو از
  آن در که ،MVC فرآیند از استفاده با  ZLDفرآیند به دستیابی جهت

 .یابد می ادامه حرارتی اواپراتور با و شده تصفیه MVC توسط  ROکنسانتره

 اواپراتور حرارتیو  MVCبا   ZLDفرآیند (MVC)تقطیر با فشردن مکانیکی بخار 

 نوظهور تکنولوژیهای -5
 (FO) مستقیم اسمز -5-1

 گرادیان از که است اسمزی محرکه نیروی با غشایی فرآیند یک مستقیم اسمز
 محلول سمت از تراوا نیمه غشاء یک میان از آب راندن جهت اسمزی فشار

 استفاده (باال اسمزی فشار) کشنده محلول سمت به (پایین اسمزی فشار) خوراک
 .کند می

 مایع تخلیه امکان تا شده همراه یکدیگر با تواند می تقطیر-FO هیبریدی سیستم
 آب بازیابی تواند می بفرد منحصر آرایش این .نماید فراهم را (ZLD) صفر

 .شود موجب را %90 به نزدیک خوراک
 

 گیری نتیجه -6
 جهت .باشد می دسترس در RO کنسانتره جهت تصفیه طرح و تکنولوژی چندین

 فرآیندهای از ترکیبی و باشد نمی کافی تنها تکنولوژی یک  ZLDبه دستیابی
 غلظت کاهش جهت عمدتاً غشایی تکنولوژیهای .است نیاز مورد ای تصفیه

 محدود جهت شیمیایی مواد افزایش یا میانی تصفیه به رسوب کننده ایجاد یونهای
 حرارتی تکنولوژیهای .دارند نیاز ثانویه RO غشاهای روی رسوب تشکیل نمودن

 حال این با شوند، می ترکیب غشایی فرآیندهای با کامل ZLD به دستیابی برای
 .شود می گذاری سرمایه های هزینه و انرژی مصرف افزایش به منجر کار این

 کنسانتره تصفیه کارآمد نوید یافته، توسعه اخیراً که نیز  FOنوظهور تکنولوژی
RO دهد می را. 
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