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 درباره کاویان

تحت عنوان قالب سازی پارس با مجوز وزارت صنایع و معادن تاسیس  7711تجهیزات و فناوری کاویان در سال شرکت  
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تجهیز ساخت طراحی و مینه  در زمعتبر  ی ها شرکتاز یکی  ب فعالیت داشته و فاضالآب و صنعت  زه حوات در فنی 
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 مقدمه 

درصد شیییریین و  7درصد از سطح کره ی زمین با آب پوشیده شده است ولی از این میزان، کمتر از  17اگر چه بیش از 

منابع آب های شیرین و سفره های آب های زیر زمینی در جهان به دلیل افزایش جمیعیییت، رشید قابل استفاده می باشد. 

 صنعت، آلودگی های  زیست محیطی و آزادسازی و نشت فاضالب ها به شدت در معرض کاهش و آلودگی قرار دارند.

هم اکنون در اکثر کشورهای جهان و در چند سال آینده کلیه ی کشور ها دچار معضل کمبود آب شیرین و قابیل شیرب 

خواهند بود.امروزه در بسیاری از کشور های جهان آب شرب به راحتی و با سیستم لوله کشی در اختیار مردم نمی باشد و 

مردم باید آب آشامیدنی را با صرف هزینه های زیاد خریداری کنند و در نتیجه رابطه ی مستقیمی بین میزان تقاضای آب 

 و  مقدار در دسترس آن وجود ندارد.

درصد میزان تقاضای آب برای مصرف ، در دستیرس  07فقط  0777تخمین زده است تا سال  (WWP(برنامه جهانی آب 

درصد جمعیت جهان در مناطقی با تنش آبی زندگی خواهند کرد. از این رو تصیفیییه  07خواهد بود و با پایان قرن حاضر 

پساب ها جهت جلوگیری از آلوده نمودن محیط زیست و منابع آبی و همچنین توسعه و ایجاد تاسیسات جهیت شیییریین 

سازی آب ها حائز اهمیت می باشد در این خصوص استفاده از آب دریا به عنوان منبعی از تامین آب شییریین میییتیوانید 

 بهترین پاسخ به افزایش این کمبود آب باشد.
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 کلیات

سازی آب فرایندی است که در نتیجه آن، مقدار نمک و امالح معدنی موجود در آب تا حد استاندارد کاهش  شیرین

های شور و جداسازی  یابد، به طوری که برای مصارف آشامیدنی یا کشاورزی مناسب باشد. برای شیرین کردن آب می

غلظت نمک یا امالح به  وابسته ها  فرایندین  ام از اهرکدهای مختلفی توسعه پیدا کرده است.کارایی  روش  نمک از آن

ارزش آب تولیدی است. تمامی فرایندهای شیرین سازی آب، نیاز به انرژی دارند که این همچنین  موجود در آب اولیه و 

 تواند به صورت گرمایی، مکانیکی یا الکتریکی تامین شود. انرژی می

  

 انواع فناوریهای شیرین سازی آب

 )حرارتی )فرآیندهای تغییر فاز 

 )غشایی ) فرآیند های بدون تغییر فاز 
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 شیرین سازی آب به روش حرارتی

در این روش ابیتیدا آب بیا   های شیرین سازی آب، تقطیر با استفاده از انرژی گرمایی است. یکی از معمولترین روش

توان به آب خالص دست پیییدا  شود. در مرحله بعد با کاهش دما می استفاده از حرارت به جوش آمده و سپس تبخیر می

کرد. این روش نسبت به فرایندهای غشایی کارایی بیشتری دارد و همچنین آب تولید شده از کیفیت باالتری برخیوردار 

حرارتی مصرف شده است. استفاده از این  مقدار انرژی های حرارتی، های استفاده از روش است.یکی از مهمترین چالش

فناوری زمانی بصرفه است که دسترسی به انرژی حرارتی وجود داشته باشد. این معضل باعث شیده ایین فینیاوری در 

 های حرارتی امکان پذیر باشد. کشورهایی مورد توجه قرار گیردکه  احداث ایستگاه شیرین سازی آب در کنار نیروگاه
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 MED  تقطیر چند مرحله ای 

ییابید.  ها از سلول اول تا سلول آخر کاهش میی شود که میزان فشار و دما در آن این روش از چند سلول متوالی تشکیل می

ها پاشیده شده و به واسطه نیروی گرانش به سمت پایین  هر سلول شامل یک دسته لوله افقی است که آب دریا بر روی آن

کند.بخار گرم کننده به داخل لوله ها فرستاده می شود. همزمان با سرد شدن جداره ی خارجی لوله ها تیوسیط  حرکت می

آب دریا، بخار آب از طریق پدیده ی میعان به آب شیرین تبدیل شده و داخل لوله ها جریان می یابد . گرمای آزاد شیده 

در فرآیند میعان قسمت خارجی لوله ها را گرم کرده و باعث تبخیر بخشی از آن       می شود.بخار شکل گرفتیه از آب 

دریا نسبت به بخار گرم کننده دمای پایین تری دارد. اما همچنان می توان از آن به عنوان سیال عامل در سلول بیعیدی تیا 

جایی که فرایند فوق تکرار می شود، استفاده کرد. در آخرین سلول، بخار تولید شده داخل یک مبدل پیوسیتیه و لیولیه 

متداول که توسط آب دریا خنک می گردد، تبدیل به مایع می شود. در خروجی کندانسور مقداری از آب درییای گیرم 

شده، به عنوان آب تغذیه فرایند بکار گرفته شده و مابقی آن به دریا باز گردانده می شود.  شور آب وآب شیرین از هیر 

سلول جمع آوری شده و تا رسیدن به سلول 

آخر بهم می پیوندند تا تیوسیط پیمی  بیه 

 مخزن مربوطه منتقل شوند.
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 تواند کمتر باشد.  هر چه دمای آب شور ورودی بیشتر بوده و به دمای جوش آب نزدیکتر باشد، تعداد مراحل می

از طرفی هر چه تعداد مراحل افزایش یابد، نسبت آب شیرین تولیدی به بخار مصرفی، بازده حرارتی بیشتری خواهد 

باید به این نکته هم توجه داشت که افزایش تعداد مراحل باعث افزایش میزان سرمایه گذاری اولیه نیز لبته  داشت. ا

 شود. می
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 فرآیند تقطیر چند مرحله ای

کننده )کندانسور( است. حرارت تولید شده توسط گاز  و میعان  یک تبخیر کننده به طور کلی دارای دو بخش تبخیرکننده

گیردد.  یا برق و بخار درون لوله، آب شور ورودی را تبخیر کرده و با انتقال دادن انرژی گرمایی مناسب به آب، میعان می

رود.  شود. بخار تولیدی، جمع آوری شده و به کنیدانسیور میی یک فیلتر برای حذف قطرات آب در مسیر بخار نصب می

گیرد. این کار به پیش گرمایش آب ورودی نیز کمک میی کینید.  آب دریا به عنوان خنک کننده مورد استفاده قرار می

گیردد. آب  مقداری از این آب ورودی، از سیستم خارج شده و بخشی از آن به عنوان منبع تغذیه اولیه وارد سیستیم میی

گردد. برای داشتن بازده مناسب باید از چند المان استفاده نمود زیرا استفاده از یک الیمیان  شور تولیدی  نیز به دریا باز می

 اقتصادی نیست و اتالف حرارت زیادی را به همراه دارد.
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 اییپارامتر های طراحی فرآیند  تقطیرچند مرحله 

 جریان بخار     

توان از بخار با فشار کم، متوسط و زیاد استفاده نمود. در این روش می  

 بخار اصلی   

شود. ترموکمپروسور با مکش  های ترمودینامیکی تعیین شده، وارد ترموکمپرسور می بخار تولید شده در بویلر، با مشخصه

شود.  بخشی از بخار تولیدی در المان آخر و مخلوط کردن آن با بخار اصلی، موجب افزایش راندمان حرارتی بخار می

شود. های اولین المان می بخار پس از این مرحله وارد دسته لوله  
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 بخار انژکتور

گازهای غیرقابل چگالش مانند هوا ،گازکربنیک و سایر گازهای محلول در آب دریا نیز در المان وجود دارند که قابلیت 

ها بیا خیارج  شوند. انژکتور ی جوش آب می میعان شدن را ندارند و موجب افزایش فشار محفظه و در نتیجه افزایش نقطه

  کنند. کردن بخشی از این گازها از محفظه به کاهش فشار و افزایش راندمان کمک می

 جریان آب ورودی

تیوان بیرای از بییین بیردن  کند تا ذرات معلق آن گرفته شود. میی آب دریا برای پیش تصفیه ابتدا از یک فیلتر عبور می

ها و آلودگی های میکروبی از سیستم تزریق هوشمند کلر و یا دستگاه ازن ژنراتور  استفاده نمود. میقیدار  میکروارگانیسم

 میلی گرم در هر لیتر باشد.  7.0الی  7.7کلر باقیمانده موجود در آب باید حدود 
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 ( MEDمحاسبات مصرف انرژی آب شیرین کن های چند مرحله ای ) 

یکی از فاکتورهایی که توسط آن می توان عملکرد و بازده حرارتی مراحل شیرین سازی آب دریا را ارزیابی نیمیود ، 

 نسبت بهره وری است.

 برای تعیین این نسبت ، نیاز به مدلسازی ریاضی می باشد. با توجه به موازنه های جرم و انرژی کندانسور:

 بخار تولیدی از هر مرحله عاری از نمک باشد.

 از افت حرارتی در مراحل مختلف صرف نظر می شود.

 بخار اشباع موجود در لوله های هر مرحله در شرایط تک دما، مایع می شوند.

 می باشد.T∆به منظور بهینه کردن عملکرد آب شیرین کن، اختالف دما در دو مرحله مجاور یکسان و برابر با

 

 

 

 اثر تعداد مراحل برروی  نسبت بهره وری
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 مزایا 

تصفیه پیشرفته نیاز نمی باشد. پیش واحدبه   

 نگهداری و تعمیرات آن هزینه کمی دارد.

آب شیرین تولیدی ازکیفیت بسیار باالیی برخوردار است.   

 این روش بسیار مورد اعتماد بوده و کارکرد آن ساده است.

دهد. کارکرد پلنت در دما و غلظت پایین، تشکیل رسوب و خوردگی را کاهش می  

 به علت تاسیس در کنار نیروگاه می توان از بخار اضافی آن به عنوان منبع حرارتی استفاده نمود. 

 استفاده از کمپرسور بخار در کاهش قیمت آب تصفیه شده موثر می باشد و هزینه را کاهش می دهد.
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اسمز معکوسشیرین سازی آب به روش   
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 اسمز معکوس

در فرآیند  تصفیه آب به روش اسمز معکوس  از فشار برای معکوس نمودن جریان اسمزی آب از درون ییک غشیای 

شود. اگر ییک  ها و ذرات بزرگتر حل شده در آب استفاده می ها، مولکول تراوا برای تولید آب خالص و حذف یون نیمه

تراوا بین دو محلول آب خالص و آب ناخالص قرار گیرد آب به صورت طبیعی و تحت خاصیت اسیمیزی از  غشای نیمه

های شیمیایی دو طرف برابر گردند ادامیه  یابد. این پدیده تا هنگامی که پتانسیل تر به غلظت باالتر جریان می غلظت پایین

 خواهد یافت.

شود که مواد معدنی و بسیاری از مواد شیمیایی و  مییکیرو  غشایی گذرانده میفیلترهای در این روش آب با فشار از میان 

ارگانیسم ها را حذف می کند. در تمام سیستم های اسمز معکوس درصدی از آب با امالح بسیار باال به عنوان پسیاب از 

سیستم خارج می شود. با توجه به کییفیییت آب ورودی و TDSمیزان آب تصفیه شده و همچنین پساب ریجکت شده  

 متغییر می باشدامالح 
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 های تشکیل دهنده سیستم تصفیه آب آشامیدنی عبارتند از  بخش 

 شاسی استیل 

 پم  ها 

 فیلتراسیون 

  ممبران اسمز معکوس 

 مخازن تحت فشار 

 سیستم لوله کشی 

 سیستم تزریق مواد شیمیائی 

 تجهیزات کنترل کیفیت آب خروجی و ابزارآالت دقیق 

 سیستم کنترل و تابلو های برق 

14 



 

 

 

 

 شاسی استیل

جنس از یک شاسی روی بر آب  تصفیه ه ستگاات دکلیه تجهیزجهت استقرار تجهیزات و نصب قطعات در بهترین شکل 

 ممکن باشد.   ار کمترین مقد، کند میل شغااهم فضایی که و حتتر آن رانقل و تا هم حمل ه شدار داده ستیل قرا

 پمپ ها

در دستگاه اسمز معکوس دو نوع پم  مورد استفاده 

 قرار می گیرد :

 تغذیه  پم   - 7

 باالر پم  فشا - 0

 تغذیه         پمپ 

 دد. گر میار قرداری بره بهررد به سمت بخش پیش تصفیه موم خان آب مخزل آب از ساارجهت پم  ین ا

د. شو  نظر گرفته می ر در با   5تا  7ود حددر ین پم  ری اکار فشا، بخش پیش تصفیهه در تعبیه شدات با توجه به تجهیز

 هتامین کنندد،  جی متعدرخاو خلی ن داندگازسا

 ، حیاطرت ماوباشند که بنا به ملز مینوع پم  ین ا 

 یحساسیتهاه، ستگاای دپیش بینی هزینه بر

 هررا از ین تجهیز ان امی تووژه، پرد در موجو 

 د.تامین نمون ندگازین سااز ایک  
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 باال     ر پمپ فشا

ر فشا ف ختال د ایجا س اسمز معکو ایند  آصلی فر اینکه عامل  ابا توجه به    

د یجا اباال جهت  ر فشا ی پم  ها، می باشداوا نیمه تری غشاهاف طردر دو 

بر وه پم  عال ب نتخا د. امی گیرار قرداری بره بهررد مور فشاف ختالاین ا

ح مال اهرچه  و شته  دابستگی  ل در آب محلو ح مال ان ابه میز ن، جریا ت شد 

ی معموال پم  ها د. قابل تامین پم  نیز بیشتر می شو ر فشا ، بیشتر باشد 

 ند. می شوده ستفار این منظوای اطبقاتی بر

 فیلتر شنی  

ای از نه  استو ن ایک مخز از که  فیییییلییتییر ین  درون ا

ی ورودی و ها زلنا اه به همر یا فیلیزی   FRPجنس 

ه و الییه تشکیل شد ت ال آشیر ادی تعد ، و جی وخر 

هایی از سیلیس با سایز های مختلف قرار میی گیییرد. 

هدف از قرار گیری های این فیلتر  جلوگیری از ورود 

اسمز معکوس می بیاشید. جامد معلق به سیستم  ذرات 

مخزن استوانه ای در ابعاد مختلفی ساخته می شود کیه 

سایز آن با توجه به ظرفیت تولید دستگاه انتخاب میی 

 شود. 

  فیلتراسیون

های مختلف مورد  شود جهت حذف ذرات معلق در آب در اندازه های تصفیه آب فیلترهای مختلفی نصب می در دستگاه

 گیرند. هایی از این دستگاه بنا به حذف مواد مختلفی مورد استفاده قرار می ها در بخش گیرند.این فیلتر استفاده قرار می

 باشند. این فیلترها شامل: فیلتر شنی. فیلتر کربنی. فیلترهای میکرونی  می
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 فیلتر کربنی

یا فلزی و نیازل    FRPاین فیلتر که از یک مخزن استوانه ای از جنس 

های ورودی و خروجی به همراه شیر آالت حاوی گرانول های کیربین 

اکتیو)مشابه فیلترهای شنی(  تشکیل می گردد، گرانول های کربن فعیال 

این فیلتر در سیستم تصفیه آب عالوه بر جلوگیری از ورود ذرات جامید 

معلق به سیستم باعث جذب کلر و حذف رنگ و بو می گردد. میخیازن 

محتوی کربن فعال بر اساس ظرفیت سیستم تصفیه طراحی و ساخته میی 

 شود.

 

 

 

 

 

 فیلتر میکرونی و هوزینگ 

ی از ورود ذرات تریجی جهت جلوگیر رکای نی یا فیلترهاومیکری فیلترها

ده قیرار ستفا س میورد اسمز معکو انی به سیستم  ومیکر ی ها  ازهنددر اجامد 

ینگ زباشد. هو  پیلن می وجنس پلی پر از ین فیلترها معموالً  اجنس گیرند. می

یا از جنس پلیمر و ند  اتو  می د، گیر  می ار قر درون آن ین فیلتر  اکه ای یا پوسته

و پالستیکی  های  ینگ زهو از کوچک  ی ها هستگا ای دباشد. معموالً بر ی فلز

  ده می شودستفای افلزی ها ینگزهورگ از بزی ظرفیت هاای بر
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  ر         تحت فشازن مخا

ه بهر رد مو اوا نیمه تر ی غشاهای گیرارقرر برای تحت فشازن مخا

عملیاتی ر با توجه به فشا ات ین تجهیز د. امیگیر ار قر داری بر 

د، می شو ده ستفا ایند  آفر در غشاهایی که  اد تعدو یند آفرز نیاردمو

 ددگر میب نتخاا

 س  سمز معکوی اغشاها

برای تولید آب خیالیص  تراوا نیمه از درون یک غشای آب اسمزی برای معکوس نمودن جریان فشار فرآیند از در این

تراوا بیین  شود. اگر یک غشای نیمه ها و ذرات بزرگتر حل شده در آب استفاده می ها، مولکول وحذف مواد معدنی، یون

تیر بیه  پایییین غلظت دو محلول آب خالص و آب ناخالص قرار گیرد آب به صورت طبیعی و تحت خاصیت اسمزی از

دور  ماند که به عینیوان آب پسیمیانیده یابد. . معموال  نیم تا دو سوم آب پشت این غشا باقی می غلظت باالتر جریان می

توان پسماند خروجی را مجدداً به سیستم بازگرداند تا در مصرف آب صرفه جویی و راندمان سیستیم  شود. می ریخته می

 را افزایش داد.

ین غشاها اد اتعد د. شو  ساخته می ر شو ی ها  ای آبمناسب بر ، ینچی(ا 1و  0، 0/5مختلف )قطر ی ها ازهنددر این غشاها ا

 دد. گر تعیین میم خاآب کیفیت ه و ستگادظرفیت س ساابر
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 سیستم لوله کشی         

دستگاه آب شیرین کن به روش اسمز معکوس دارای دو نیوع 

سیستم لوله کشی که عبارتند از لوله های فشار پاییین و لیولیه 

های فشار باال که این لوله ها متناسب با ظرفیت دستگاه هیا از 

 و استنلس استیل تهیه و نصب می گردند. UPVCجنس 

 سیستم تزریق مواد شیمیایی         

و ها   انعمر ممبر ل یش طو افز اجهت  آب تصفیه  ی ها  هستگا د

ف حذ ای همچنین بر ن، سطحشاروی بر ب سوی از رجلوگیر

سیستم تزریق مواد شیمیایی نیازمند میی به  از آب ورودی کلر 

تا برخی از مواد شیمیییاییی میانینید آنیتیی   ست زم اال باشند. 

اسکاالنت ، سدیم متا بی سولفیت ،اسید، باز و ... با غیلیظیت 

مشخص به آب ورودی تزریق گردد.همچنین در برخی موارد 

، آب به سیستم پیش تصفیه از ورودی آب تا قبل  الزم است  

 د. گیرار یی قرزداگندت با کلر تحت عملیا

اد یق مو رتز ی سیستمها آب تصفیه  ی ها  هستگا در دین  ابنابر 

پیش بینی ه( ستگا آب ورودی و دیط  اشیمیایی )بسته به شر 

ن یک مخز ن دار، همز ن یک مخز دارای ین سیستم  د. اشو  می 

ت تصاالو الوله ط سیستم خطوو ینگ دوزپم  ل، محلوه خیرذ

 باشد.   میز نیارد مو
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 توماتیکاستی / د CIPسیستم 

ده از ستفا این عمل با اند. ار گیر(  قر  CIPشستشو ) ت تحت عملیاای  زم است به صورت دورهالآب تصفیه ی ها هستگاد

از ها   هستگا از دبرخی  در لبته  د. اپذیر  می م نجا ص اپم  مخصوده از ستفاابا ،  شیمیاییاد برخی موه، و تصفیه شدآب 

به ه تصفیه شد ار دارد، آب قر ه تصفیه شد ن آب ین سیستم یک مخزد. در اشو میده ستفار اوظین منای ابرپم  تغذیه 

 دد.  گر ها می انممبروح سطن باعث تمیز شدده و کرر عبور تحت فشازن مخااز چند ساعت ت مد

د را خو ت تصاال ، امسیر لوله کشی ام که هر کدد حی نمواطرر کادیا خوو ستی ر دبه طوان می تواز سیستم را ین بخش ا

 دارد.

 

 

 

 قیق اردبزا

ین د. اکر ده ستفا اکنترلی مناسب  ی و گیر ازه ند ار ابز از است تا  ز انیا معکوس، سمز روش ابه آب تصفیه ی ها هستگادر د

ری آب شو جش سن ه ستگاو دها  سطح سنج، باالر فشاو پایین ر فشای ها سوئیچ، ها بی سنج، دسنج هار شامل فشاات تجهیز

باشد.                                                                                       متر ( می ORPالکتریکی     )یت اهدمتر(  ، دستگاه سنجش  TDSو امالح محلول در آب )
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 قتابلو بر

فضایی که از ست  رت اعبا ق  سیستم می باشد. تابلو بر ق آن تابلو بر ی، یند آفر ات تجهیز در مهم  ی بخش ها از یکی 

با توجه به ده و ین تجهیز بوه اجی گوناگونی عرضه کنندرخاو خلی ی داشوند. شرکت ها نصب میدر آن برقی ات تجهیز

ه آب شیریین ستگا ه در دشد ده ستفا ار دقیق  ابز و ابرقی  ات یگر تجهیز ام، دمصرفی هر کدان توده، ستفارد اپم  مواد تعد

 گردد. طراحی و تولید میمناسب ق تابلو برکن، 
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 توضیحات تکمیلی

گر ه استگادین اشامیدنی می باشد.  آب آکیفیت س دارای سمز معکوده از استفاابا آب تصفیه ی هاه ستگای دتولیدآب 

ای بر ه یژ وکه به  د هد بو اخو   5از کمتر    TDSشاخص  ی دارای تولید آب کیفیت  د شو ده ستفا ای امرحله  ر دو به طو 

به ای مرحله  س دو سمز معکو ه استگادجی وگر خرد.  اگیرار قرداری بره بهررد ند موایی می تواغذو شتی اصنایع بهد

 هد شد.اتولید خون یوون بدد، آب ینی تعویض یونی متصل شون رزیک ستو

مولد ه ستگا دست توسط  ابهتر د، می شواری نگهدن مخزدر نسبتا طوالنی ن مات زمدای بره ستگااز دجی وخرآب گر ا

ند ایی می تو اغذ و یی  داروصنایع  ای ین مسئله بر ( ضد عفونی گیردد. اOZONE(  ویا گاز ازن )UVبنفش )  اشعه فر ا

 همیت باشد.احائز 
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