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بررسی فرآیند تقطیرغشایی جهت تصفیه تکمیلی
پساب پاالیشگاه نفت بندرعباس به منظور استفاده
مجدد در صنعت
مهدي جالير ،1محمد کریمی ،*2سیدمهدی برقعی 3و امیرحسام حسنی

1

 -1دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ،واحد علوم و تحقیقات  ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ایران
 -2دانشکده مهندسی نساجی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران ،ایران
 -3دانشکده مهندسی شیمی و نفت ،دانشگاه صنعتی شریف ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت96/9/21 :

تاريخ پذيرش97/6/19 :

چكيده
در ایــن تحقیــق از ســامانه تقطیــر غشــایی بــهروش شــکاف هــوا ،AGMD ،بــرای تصفیــه تکمیلــی پســاب خروجــی از تصفیهخانــه
پاالیشــگاه نفــت بندرعبــاس اســتفاده گردیــد .غشــاهای ب ـهکار رفتــه در ایــن ســامانه از نــوع تجــاری ،بــا دو انــدازه حفــرات مختلــف
 0/22و  0/45 μmو از جنــس  PTFEبــا نگهدارنــده  PPبــود .جریــان ســرد در دمــای  20 °Cثابــت نگهداشــته شــد و تاثیــر برخــی
عوامــل فرآینــدی بــر مقــدار شــار آب ،شــامل دمــای خــوراک (جریــان  ، )gشــکاف هوایــی ،غلظـت پســاب و انــدازه حفــرات غشــا مــورد
مطالعــه قــرار گرفــت؛ دمــای خــوراک  70 ،60 ،50 ،40و  ،80 °Cشــکاف هوایــی  6و  ،12 mmغلظــت خــوراک 3250 ، 2100 ، 780
 4400 ،و  5200 μs/cmدر نظــر گرفتــه شــد .همچنیــن کاهــش مقــدار شــار بهدلیــل گرفتگــی احتمالــی غشــا مــورد بررســی قــرار
گرفــت .حداکثــر شــار تولیــدی در ایــن ســامانه بــا اســتفاده از غشــای  ،0/45 μmدر حالــت شــکاف هوایــی  6 mmو در دمــای خــوراک
 ،80 °Cمقــدار ( 16/44 kg/(m2.hآمــد .بــا افزایــش شــکاف هوایــی از  6بــه  ،12 mmشــار آب  %34کاهــش نشــان داد در حالــی کــه بــا
کاهــش هدایــت الکتریکــی محلــول از  4400بــه  ،780 μs/cmمقــدار شــار تنهــا  %28رشــد را نشــان داد .همچنیــن پــس از حــدود hr

 30اســتفاده از غشــا بــدون هیچگونــه سیســتم تمیــزکاری ،کاهــش شــار بــه میــزان حــدود  %12مشــاهده گردیــد .بــا توجــه بــه آنالیــز
آب تصفیــه شــده نهایــی بــا روش تقطیــر غشــایی ،مقــدار  TDSحداکثــر  COD ،7/8 mg/Lحــدود  4 mg/Lو کلرایــد کمتــر از mg/L

 8بهدســت آمــد کــه بهخوبــی نشــان میدهــد پســاب خروجــی تصفیهخانــه پاالیشــگاه بندرعبــاس بــا اســتفاده از تصفیــه تکمیلــی
ب ـهروش تقطیــر غشــایی ،قابلیــت اســتفاده در تمامــی بخشهــای مختلــف صنعــت را دارد.
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آبهــای ســطحی ،رودهــا و دریاهــا و یــا دفــع در زمیــن،

مقدمه

بــا توجــه بــه كيفيــت نامطلــوب اغلــب آبهــاي
تصفيهشــده خروجــي تصفيهخانههــاي پااليشــگاهي

جهــت اســتفاده مجــدد در بخــش صنعــت ،نيــاز بــه
انجــام مراحــل تصفيــه تكميلــي گريزناپذيــر اســت.

بهطــور کلــی در صنايــع نفــت از قبيــل پااليشــگاهها،
صنايــع پتروشــيمي ،كارخانجــات مــواد شــيميايي و

بســياري از صنايــع وابســته معمــوال پســابهايي توليــد
ميگــردد كــه بــا روشهــاي معمــول بهراحتــي قابــل

تصفيــه نيســتند و يــا هزينــه تصفيــه سرســامآوري دارنــد.

باتوجــه بــه ســختگيرانهتر شــدن اســتانداردهاي

بهدليــل وجــود مشــكالتي نظيــر شــوري ،امــاح زيــاد و

 CODنامطلــوب ،جهــت مصــارف صنعتــي نظيــر اســتفاده
در بويلرهــا و سيســتمهاي آبخنككننــده ماشــينآالت
كاربــرد چندانــي ندارنــد .بــا توجــه بــه كمبــود بــارش،
افزايــش تقاضــاي روزافــزون مصــرف آب و كاهــش ســطح

منابــع تاميــن آب شــرب و صنعتــي ،مشــكالت تاميــن آب
مطلــوب صنايــع دوچنــدان شــده اســت لــذا پرداختــن
بهروشهــاي نويــن تصفيــه غشــايي جهــت بازيافــت
كامــل و اســتفاده مجــدد از پســاب تصفيهشــده كامــا

توجيهپذيــر مينمايــد.

زيســتمحيطي از يكســو و لــزوم اســتفاده مجــدد از

تقطيــر غشــايي 5كــه بــه اختصــار  MDگفتــه ميشــود،

لــزوم امكانســنجي ،بررســي و پژوهــش در حــوزه

در جهــان تحتبررســی قــرار دارد .ایــن فرآینــد غشــایی

میگــردد .پســابهای صنعــت پاالیــش نفــت ،معمــوال

نمكزدايــي ،آب بــراي مصــارف آشــاميدني و صنعتــي،

تولیــد شــده درفرآیندهــا ،تخلیــه تانکهــا و ظــروف،

را بــه خــود جلــب نمــوده اســت [ .]1بهبــود فرآینــد

تصفیــه کاســتیک مســتعمل و آبهــای گوگــرددار اســت.

فرآیندهــای جداســازی معمــول مثــل تقطیــر و اســمز

ایــن مراحــل اســت:

روش یکــی از انــدک روشهــای غشــایی اســت کــه بــر

پســابهاي تصفيــه شــده در صنعــت از ســوي ديگــر،

امــروزه بهعنــوان يــك فرآینــد نويــن جداســازي غشــايي

تكنولوژيهــاي نويــن غشــايي بيــش از پيــش مشــهود

جدیــد داراي كاربردهايــي چــون تصفيــه پســاب،

شــامل آب آلــوده خروجــی از نمــک زداهــا ،آب تــرش

حــذف امــاح ،تغليــظ و  ...بــوده و توجــه روزافزونــي

پســاب آزمایشــگاهی ،تخلیــه زیــرآب 1بویلرهــا ،پســاب

تقطیرغشــایی در دنیــا بهعنــوان جایگزینــی بــرای

تصفیهخانــه پســاب پاالیشــگاهی بهطــور معمــول شــامل

معکــوس تحــت بررســی محققــان قــرار دارد [ .]2ایــن

 -1آشغالگیری ،حذف جامدات و تهنشینی اولیه

مبنــای فرآینــد گرمایــی اســتوار شــده اســت .بنابرایــن

 -2مرحلــه روغــن و چربیگیــری توســط جداســازهای
 APIیــا

2

CPIا

 -3مرحلــه همسانســازی معمــوال از طریــق هوادهــی

جهــت اختــاط پســابها و زدودن مــواد آلــی فــرار نظیــر
VOCs

اســت هرچنــد دمــای عملیاتــی مــورد نیــاز بســیار کمتــر
از ســتون تقطیــر ســنتی اســت زیــرا الزم نیســت کــه مایع

فرآینــدی تــا دمــای جــوش آن گــرم شــود .در حقیقــت
فرآینــد میتوانــد در دماهــای حــدودی کمتــر از 80 °C

3

 -4مرحله انعقاد و لختهسازی

 -5تصفیه بیولوژیکی جهت حذف

مصــرف انــرژی آن اصــوال مشــابه فرآینــد تبخیــر معمولــی

و بــا اختــاف دمــای انــدک محلولهــای گــرم و ســرد

4

CODا

 -6تهنشینی ثانویه

 -7فیلتراسیون و ضدعفونی کردن.
تجــارب نشــان میدهــد کــه آب تصفیــه شــده خروجــي

از ایــن مراحــل ،عليرغــم داشــتن اســتانداردهاي الزم

جهــت تخليــه مســتقیم در محيــط نظیــر هدایــت بــه

(حــدود  )20 °Cانجــام شــود .كاركــرد فرآینــد در دمــاي

پاييــن حــدود  40تــا  80 °Cبيانگــر نيــاز بــه منبــع انــرژي

پاييــن و داشــتن صرفــه اقتصــادي بــاالي ايــن روش اســت
[ .]3در ايــن فرآینــد از يــك غشــای آبگريــز در تمــاس
1. Blow Down
2. Corrugated Plate Interceptor
3. Volatile Organic Carbons
4. Chemical Oxygen Demand
5. Membrane Distillation
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بــا محلــول خــوراك ورودي اســتفاده ميشــود .اســاس

اســمز معكــوس و هيبريــد روشهايــي غشــايي پرداختــه

در يــك طــرف غشــاء تبخيــر شــده و بخــارات بــا عبــور

تصفیــه پســاب نفتــی توســط مســدنیو و همکارانــش

كار بــر تعــادل گاز -مايــع اســتوار اســت و ابتــدا مايــع
از غشــاء در طــرف ديگــر چگاليــده ميشــود [ 2و .]3

بــا توجــه بــه ویژگیهــای منحصــر بــه فــرد فرآینــد
تقطیــر غشــایی ،پژوهشهــای فراوانــی در ســالیان اخیــر

اســت [ .]7اســتفاده از فرآینــد تقطیــر غشــایی بــرای
گــزارش گردیــده اســت .در ابتــدای ایــن تحقیــق جهــت
حــذف مــواد نفتــی ،جامــدات معلــق و  H2Sاز پســاب

مذکــور ،پیــش تصفیــه بــا اســتفاده از میکروفیلتراســیون

توســط محققــان مختلــف در حوزههــای گوناگــون بــه

و کربــن فعــال انجــام شــده و ســپس پســاب خروجــی از

بــه مــرور آخریــن تحقیقــات انجــام شــده در حــوزه MD

تصفیــه

ثبــت رســیده اســت .دریولــی و همــکاران در مقالــهای

پرداختهانــد .در ایــن پژوهــش ضمــن توجــه بــه دورنمــای

مرحلــه پیــش تصفیــه بــا اســتفاده از چهــار نــوع غشــای

مختلــف

PVDF

و

PP

در یــک ســامانه

MD

تکمیلــی شــده اســت .براســاس نتایــج اعالمــی مقــدار شــار

جدیــد فعالیتهــای تحقیقاتــی در زمینــه تقطیرغشــایی،

تولیــدی در ایــن ســامانه 4-9 L/m .h ،در دمــای خــوراک

مــاژول و کنتــرل گرفتگــی غیرمعمــول غشــای  MDو

اســت .همچنیــن پــس از بهینهســازی شــرایط عملیاتــی،

بهکاربردهــا و ســاختارهای جدیــد غشــاهای  ،MDســاخت
پدیدههــای انتقــال جــرم و حــرارت پرداختــه شــده اســت

[ .]2قطیشــات و بنــات بــه بررســي شيرينســازي آب
بـهروش  MDبا اســتفاده از انــرژي خورشــيدي پرداختهاند.

2

 50 ºCو دمــای جریــان ســرد  25 ºCگــزارش گردیــده
حــذف  TDSبــه میــزان بیــش از  %99/5و حــذف کربــن

کل بــه میــزان بیــش از  %90بهدســت آمــده اســت [.]8

ســینگ و ســیرکاراز تقطیــر غشــایی بــرای تصفیــه پســاب

طبــق اظهــار نظــر نويســندگان ،از ايــن روش ميتــوان براي

شبیهســازی شــده نفتــی اســتفاده کردنــد .درایــن مطالعــه

مناطــق روســتايي اســتفاده نمــود [ .]4ونــگ و چونــگ

افــزوده شــده و کارایــی غشــای تجــاری  PTFEســاخت

تاميــن آب مــورد نيــاز مناطــق بــا جمعيــت انــدك نظيــر

كاربــرد روش تقطیــر غشــایی جهــت شيرينســازي آب
دريــا و آبهــاي لبشــور را مــورد بررســی قــرار دادنــد [.]3

خیــط نيــز در مقالــه خــود بــه بررســي مصــرف انــرژي و

بــرای اولیــن بــار دمــای ســیال خــوراک گــرم تــا 130 ºC

کمپانــی  W. L. Goreدر حضــور  45 ppmفنــول45 ppm ،
کرســول،

ppm

 10نفتنیــک اســید و

ppm

3000

نمــک ســدیم کلرایــد مــورد بررســی قــرار گرفت .براســاس

قيمــت توليــد آب بـهروش تقطيــر غشــايي پرداختــه اســت

اظهــارات نویســندگان ،حتــی در دماهای باالتــر از 130 ºC

اســت بــه كنتــرل گرفتگــي غشــاهاي مــورد مصــرف در

مقــدار شــار بهدســت آمــده در ایــن دمــا تــا 195 kg/m2.h

[ .]5در مقالــه تیجینــگ و همــكاران كــه ارائــه گرديــده

تقطيرغشــايي پرداختــه شــده اســت .در ايــن مقالــه بــراي

نیــز هیچگونــه نشــتی از غشــا اتفــاق نیفتــاده و حداکثــر
مشــاهده گردیــده اســت امــا حــدود  5 ppmفنــول و

بهبــود شــرايط عملياتــي كار بــا غشــای مــورد اســتفاده

کرســول و حــدود  2 ppmنفتنیــک اســید از غشــای PTFE

پديــده گرفتگــی ،1مكانيســم ايجــاد و روشهــاي كنتــرل و

کــه در محــدوده  165 -212 ºCقــرار دارد ،قابــل توجیــه

مقالــه احمــدون و همكارانــش مــروري بــر تكنولوژيهــاي

نــوع غشــای تجــاری ،از فرآینــد تقطیــر غشــایی AGMD

و جلوگيــري از گرفتگــي آن ،عوامــل موثــر بــر ايجــاد
اســتراتژيهاي بهبــود وضعيــت بررســي شــدهاند [ .]6در

عبــور کــرده کــه بــا توجــه بــه نقطــه جــوش ایــن مــواد
اســت [ .]9الخضیــری و همکارانــش بــا اســتفاده از ســه
2

موجــود جهــت تصفيــه آبهــاي توليــدي صنايــع نفــت

بــرای تصفیــه پســاب نفتــی شــرکت آرامکــو اســتفاده

بررســي روشهــاي ســنتي تصفيــه پســابهاي نفــت و

غشــا ،میــزان شــار نیــز افــزوده

و گاز صــورت پذیرفتــه اســت .ايــن مقالــه عــاوه بــر

گاز بــه موضــوع برخــي روشهــاي تصفيــه غشــايي نظيــر

ميكروفيلتراســيون ،الترافيلتراســيون ،نانوفيلتراســيون،

کردنــد .براســاس گــزارش آنهــا ،بــا افزایــش انــدازه حفرات

1. Fouling
2. Air Gap Membrane Distillation

بررسی فرآیند تقطیرغشایی...
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شــد .همچنیــن همســو بــا ســایر مطالعــات فرآینــد ،MD

مقادیــر پارامترهــای خروجــی مهــم مشــخص گردیــد .پــس

افزایــش دمــای خــوراک و نیــز بــه نســبت کاهــش دمــای

آزمایشــگاهی مــورد نيــاز ،پســاب آنالیزشــده پاالیشــگاهی

مقــدار شــار آب مقطــر بهدســت آمــده ،متناســب بــا

از ســاخت مــاژول تقطیر غشــایی بـهروش  AGMDو پايلوت

ســیال خنککننــده ،افزایــش یافتــه اســت [ .]10یکــی

وارد ســامانه مذکــور گردیــده و تاثیــر عوامــل فرآینــدی

فرآینــد جهــت تصفیــه پســابهای شــور یــا تغلیظشــده

هوایــی مــاژول ،غلظتهــای مختلــف خــوراک و اثــر انــدازه

از فوایــد اصلــی فرآینــد تقطیــر غشــایی ،توانمنــدی ایــن
اســت .بــا کمــک ایــن ویژگــی  ،MDدونــگ و همکارانــش بــا

اســتفاده از یــک پایلــوت  AGMDبــه تصفیــه آب فــوق شــور
فرآینــد  1 ROکــه در یکــی از مراحــل تصفیــه پســاب گاز

نظیــر تغییــر در دمــای جریــان گــرم خــوراک ،تغییــر فاصله
حفــرات غشــا بــر مقــدار شــار تولیــدی بــرای دو نوع غشــای
تجــاری ،مــورد مطالعــه قــرار گرفــت .همچنیــن کاهــش

مقــدار شــار بهدلیــل گرفتگــی احتمالــی غشــا ،بــا اســتفاده

همــراه در اســتخراج زغــال ســنگ ( 2 )CSGایجــاد میشــود،

از غشــای  0/45 μmچنــد باراســتفاده شــده در مقایســه بــا

 ROحــدود  %75از آب موجــود در ایــن پســاب بازیابی شــده

محصــول بهدســت آمــده از ســامانه تقطیــر غشــایی انجــام

پرداختند .در مرحله نخســت با اســتفاده از غشــاهای  3 UFو
وســپس پســاب فــوق شــور باقیمانــده وارد فرآینــد تقطیــر

غشــایی میشــود .بــا افــزودن مــاده رســوبزدا ،بازیابــی

پایــدار  %80توســط ایــن پایلــوت گــزارش شــده اســت [.]11

در بیــن محققــان ایرانی نیز ،شــيرازي و كارگــري در مقالهاي

بــه اصــول كلــي حاكــم بــر تكنولــوژي تقطيرغشــايي و مرور
مطالعــات اخيــر در حــوزه كاربــرد  MDدر تصفيــه پســاب

پرداختهانــد [ .]12همچنیــن در مقالــه زراســوند اســدي و

همــكاران پايلــوت فرآینــد تقطيرغشــايي براي شيرينســازي

غشــای نــو بررســی گردیــد .در انتهــا ،آنالیــز کیفیــت نهایــی
گردیــده و مقایســه نتایــج بــا مقادیر منــدرج در اســتانداردها
جهــت مصــرف در بخــش صنعــت مــورد بحــث و بررســی
قــرار گرفــت.

روش کار
مواد

در آزمایشــات تقطیــر غشــایی از دو نــوع غشــای ســاخته
شــده توســط شــرکت آمریکایــی Membrane Solutions
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پســاب پااليشــگاه گاز بــا اســتفاده از انــرژي خورشــيدي

بــا کدهــای تجــاری

كــه براســاس تكنولــوژي شيرينســازي آب ب ـهروش ايجــاد

منــدرج در جــدول  1اســتفاده شــد .خــوراک پســاب مــورد

ميشــود ،مقــدار  TDSپســاب از  1991بــه  91 mg/Lو

تصفیهخانــه پاالیشــگاه نفــت بندرعبــاس اســت .ایــن پســاب

MSPTFE022B

و

MSPTFE045B

مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .در ايــن كار تحقيقاتــي

بــا انــدازه حفــرات  0/45و

نقطــه شــبنم و بــا اســتفاده از انــرژي خورشــيدي انجــام

مطالعــه در ایــن پژوهــش ،آب خروجــی از مرحلــه نهایــی

هدايــت الكتريكــي از  3342بــه cmا 150 μs/كاهــش يافتــه

مراحــل تصفیــه فیزیکــی و شــیمیایی شــامل تهنشــینی،

 MDدر جهــان ،در ســالیان اخیــر دانشــجویان و محققــان

بیولوژیکــی لجــن فعــال را طــی نمــوده و در انتهــا از مرحلــه

بــه مطالعــه تئــوری فرآینــد ،مدلســازی ،ســاخت غشــا و

طراحی و ساخت ماژول

μm

 0/22بــا مشــخصات

اســت [ .]13همزمــان بــا رشــد ســریع تکنولــوژی غشــایی

روغنگیــری ،هوادهــی ،انعقــاد و لختهســازی و تصفیــه

جــوان ایرانــی نیــز در قالــب پایاننامــه و مقــاالت متعــدد

فیلتراســیون شــنی نیــز عبــور نمــوده اســت.

برخــی فعالیتهــای آزمایشــگاهی بــا اســتفاده از نمونههــای

ماژول غشایی ساخته شده از نوع  ،AGMDاز جنس پلکسی

رونــد تحقیــق حاضــر ،بــه منظــور امكانســنجي اســتفاده از

یک فاصله هوایی قابل تغییر در بخش میانی است.

ســنتزی نــگاه ویــژهای معطــوف داشــتهاند [ .]14 -20در

پســاب پااليشــگاهي بهعنــوان خــوراك ورودي بــه فرآینــد

تقطيــر غشــايي ،ابتــدا آب خروجــي تصفیهخانــه پااليشــگاه

نفــت بندرعبــاس در طــول مــدت چهــار مــاه آنالیــز شــده و

گالس و دارای دو محفظه جریان گرم و سرد در طرفین و
1. Reverse Osmosis
)2. Coal Seam Gas(CSG
3. Ultrafiltration
4. www.membrane-solutions.com

شماره  ،106مرداد و شهریور 1398
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جدول  1مشخصات غشاهای مورد استفاده در آزمایشات
پارامتر

واحد

اندازه حفرات 0/45 µm

اندازه حفرات 0/22 µm

جنس غشا

-

PTFE

PTFE

الیه نگهدارنده غشا

-

PP

PP

خیس شوندگی

-

آبگریز

آبگریز

ضخامت

µm

170- 240

170- 240

نقطه حباب

Psi

14/50– 15/95

21/75- 23/2

نرخ جریان

ml/min/cm2 @ 10 Psi

35- 40

19- 22

تخلخل

%

75– 85

75– 85

هدایت حرارتی

W/m.K

0/25– 0/75

0/25– 0/750

دمای پایداری حرارتی

C

126

126

º

جهــت اختــاط بیشــتر ســیال و پرهیــز از ایجــاد جریــان

ویرایــش بیســت و ســوم [ ]21انجــام پذیرفــت .در ایــن

جهــت ایجــاد جریــان مارپیچــی ،در هــر محفظــه از دو

از خروجــی مرحلــه نهایــی فیلترهــای شــنی بــهروش

آرام در محفظههــای عبــور ســیالهای گــرم و ســرد و
تیغــه پالســتیکی عمــود بــر مســیر جریــان اســتفاده

گردیــده اســت .در ایــن مــاژول از یــک ورق مســی
نــازک بــه ضخامــت

mm

 0/2بهعنــوان کندانســور

و صفحــه خنککننــده اســتفاده گردیــده و تمامــی

لولههــای ارتباطــی جهــت کمینهســازی اتــاف حــرارت،
عای ـقکاری شــده اســت .ســیال گــرم مــورد اســتفاده در

مــاژول ،خــوراک پســاب بــوده و ســیال محفظــه ســرد،
آب مقطــر اســت .شــکل  1نمــای طرفیــن ســرد و گــرم

تحقیــق ،نمونههــای پســاب تصفیهشــده پاالیشــگاهی
 ASTM 887گرفتــه شــده و بهعنــوان خــوراک فرآینــد
تقطیــر غشــایی بــه آزمایشــگاه منتقــل گردیــده و در

ســامانه تقطیــر غشــایی ســاخته شــده مــورد اســتفاده

قــرار گرفــت .پــس از انجــام آزمایشــات تقطیــر غشــایی

بــرروی پســاب ،مجــددا تمامــی شــاخصهای کیفــی
قبلــی اندازهگیــری شــده و اثربخشــی فرآینــد مــورد

بررســی قــرار گرفتــه اســت.

معرفی سامانه تقطیر غشایی و روش آزمون

مــاژول طراحــی شــده را نشــان میدهــد.

شــکل  ،2نمایــی کلــی از ســامانه آزمایشــگاهی طراحــی

در ابتــدای تحقیــق ،آب خروجــي تصفیهخانــه پســاب

آزمایشــگاهی بــا نشــان تجــاری  HAAKE N3و چیلــر بــا

مــاه در بــازه زمانــی بهمــن  95لغایــت خــرداد  96مــورد

دقــت  0/1 ºCو دارای سیســتم چرخــش داخلــی ســیال،

آمادهسازی خوراک فرآیند تقطیر غشایی

صنعتــی شــرکت پاالیــش نفــت بندرعبــاس طــی چهــار
پایــش و آنالیــز قــرار گرفــت .در ایــن مرحلــه ،مشــخصات

پارامترهــای کیفــی پســاب پیــش از بهکارگیــری فرآینــد
تقطیــر غشــایی ،مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه و مقادیــر

شــاخصهای بــار آلــی ()CODا ،pH ،قلیائیــت ،ســختی،
میــزان موادمحلــول و نامحلــول ،کلرایــد ،آهــن ،منگنــز،

ســولفات و  ...بهصــورت میانگیــن و مقــدار حداکثــری
در طــول دوره تحقیــق مشــخص گردیــد .آزمونهــا
1
بهروشهــای اســتاندارد بــرای آزمایشــات آب و فاضــاب

شــده را نشــان میدهــد .در ایــن ســامانه از گرمکــن

برنــد  Julabo VCهــر دو بــا قابلیــت تنظیــم دمایــی بــا
اســتفاده گردیــده اســت .در آزمایشــات انجــام شــده ،آب

خروجــی تصفیــه شــده نهایــی از تصفیهخانــه پاالیشــگاه

بندرعبــاس بهعنــوان خــوراک مــورد بررســی پــس از
اختــاط کامــل در داخــل تانــک خــوراک ریختــه شــده و

توسطــ جریــان غی��ر مســتقیم آب مقط�رـ ب��ا درجه حــرارت

تنظیمــی بهوســیله گرمکــن ،گــرم شــده و توســط پمــپ

خــوراک وارد محفظــه جریــان گــرم مــاژول میگــردد

1. Standards Method for the Examination of Water and Wastewater
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شکل  1نمایی از ماژول ساخته شده

شکل  2شماتیکی از سامانه مورد استفاده در آزمایشات

شماره  ،106مرداد و شهریور 1398
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نشــانگرهای فشــار ،جریــان و دمــا در ورودی و خروجــی
ایــن بخــش تعبیــه گردیــده اســت .جریــان برگشــتی

از محفظــه گــرم مــاژول بــه داخــل تانــک خــوراک
بازگردانــده میشــود .در بخــش جریــان ســرد گردشــی ،از
آب مقطــر بهعنــوان ســیال خنککننــده اســتفاده شــد.
دمــای جریــان خنــککاری توســط چیلــر تنظیــم گردیــده
و توســط پمــپ گردشــی داخلــی چیلــر ،وارد محفظــه

ســیال ســرد مــاژول میشــود .در ورودی و خروجــی
جریــان گردشــی ســرد نیــز تجهیــزات نشــاندهنده
فشــار ،شــدت جریــان و دمــا در نظــر گرفتــه شــده اســت.

آب مقطــر تولیــدی بهعنــوان معیــار پایــش صحــت

عملکــرد غشــا ،از هدایــت ســنج پرتابــل مــدل

Hand

 Held 8306اســتفاده گردیــده اســت .بــه منظــور ســنجش

تغییــرات مقــدار شــار آب مقطــر تولیــدی بــر اثــر تغییــر
در فاصلــه میــان غشــا و صفحــه مســی کندانســور

( ،)Air Gapخــوراک در دماهــای مختلــف ،60 ،50 ،40

 70و  80 ºCوارد مــاژول گردیــده و مقــدار شــار در دو
حالــت فاصلــه هوایــی ممکــن در مــاژول 6 ،و ،12 mm
محاســبه گردیــده اســت .نتایــج تکــرار هــر تســت در ســه

نوبــت بــرای هــر دمــا و هــر فاصلــه هوایــی بــا اســتفاده

بــه منظــور انطبــاق شــرایط فرآینــدی آزمایشــات بــا نیازها

از غشــای  0/45 μmثبــت گردیــده اســت .جهــت بررســی

در مصــرف انــرژی ،دمــای جریــان آب گردشــی ســرد بــا

بــا انــدازه حفــرات  0/22و  0/45 μmبــا مشــخصات مندرج

و امکانــات مجموعــه صنعتــی و نیــز جهــت صرفهجویــی
متوســط دمــای محیطــی منطبــق و در تمامــی آزمونهــا،
 20 °Cو ثابــت در نظــر گرفتــه شــده اســت .همچنیــن

جهــت ســهولت مقایســه شــرایط و پرهیــز از تعــدد
آزمایشــات ،شــدت جریــان ســیال گــرم بــرروی 2 L/ min

در تمامــی آزمونهــا ثابــت لحــاظ شــده اســت.

تاثیــر انــدازه حفــرات غشــا بــر مقــدار شــار ،از دو غشــای

در جــدول 1اســتفاده گردیــده اســت .در هــر دو حالــت از
فاصلــه هوایــی  12 mmاســتفاده شــده تــا مقادیــر شــار

بهدســت آمــده در دماهــای مختلــف از  40تــا  80 ºCبــا

یکدیگــر قابــل مقایســه باشــد.

بــا توجــه بهوجــود مــواد آلــی و معدنــی مختلــف در آب

خــوراک ،توســط گرمکــن بــه دمــای مــورد انتظــار هــر

خروجــی تصفیــه خانــه ،جهــت ســنجش احتمــال گرفتگی

بخــارات ســیال گــرم از غشــا عبــور کــرده و پــس از طــی

آن ابتــدا از یــک غشــای  0/45 mmدر دماهــای مختلــف

آن ســیال ســردکننده جریــان دارد ،چگالیــده میشــود.

شــد .در مرحلــه بعــد ،آزمــون قبلــی بــا غشــایی کــه حدود

شــده در بخــش تحتانــی فاصلــه هوایــی بهصــورت ثقلــی

بــود بــدون هیچگونــه شستشــوی غشــا ،تکــرار گردیــد .در

میگــردد .تــرازوی مــورد اســتفاده جهــت اندازهگیــری

گرفتــه اســت .بــا توجــه بــه تغییــرات شــرایط پاالیشــگاه و

ژاپــن و بــا دقــت  0/1 gاســت .خروجــی ایــن ترازو توســط

تغییــرات در مقــدار غلظــت آب تصفیــه شــده خروجــی

آزمایــش رســیده و وارد بخــش گــرم مــاژول میگــردد.

و کاهــش شــار تولیــدی ،آزمونــی ترتیــب داده شــد کــه در

عــرض فاصلــه هوایــی ،بــرروی ورق مســی کــه در پشــت

 40تــا  80 ºCاســتفاده گردیــده و نتایــج شــار مشــخص

جریــان آب مقطــر تولیــدی از مســیر خروجــی ســاخته

 30 hrدر آزمایشــات مختلــف مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه

خــارج شــده و در ظــرف جمــعآوری آب مقطــر توزیــن

هــر دو حالــت فاصلــه هوایــی  12 mmمــورد آزمــون قــرار

نــرخ تولیــد آب مقطــر ،با مــارک  AND EK 6100iســاخت

بــه تبــع آن ورودی پســاب بــه تصفیــه خانــه ،امــکان بــروز

s

نیــز وجــود دارد .جهــت ســنجش میــزان تاثیرپذیــری

نــرم افــزار مرتبــط قابلیــت ثبــت در بازههــای زمانــی

 1در رایانــه را دارا اســت .جهــت محاســبه شــار برحســب

مقــدار شــار تولیــدی از غلظــت خــوراک ،پســابهای

بــا داشــتن مســاحت غشــای مــورد اســتفاده در مــاژول و

خــوراک )4400 μs/cm :بــا هدایــت الکتریکــی ،780

توســط تــرازو در بــازه زمانــی ثابــت اقــدام میگــردد .در

ورودی تهیــه شــد.

کیلوگــرم بــه ازای هــر مترمربــع ســطح غشــا در ســاعت،

مختلــف رقیقتــر از خــوراک اصلــی (هدایــت الکتریکــی

نیــز ثبــت مقــدار آب مقطــر تولیــدی برحســب کیلوگــرم

 2100و  3250 μs/cmبــا افــزودن آب مقطــر بــه خــوراک

آزمایشــات مختلــف ،جهــت کنتــرل هدایــت الکتریکــی

بررسی فرآیند تقطیرغشایی...
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همچنیــن بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه بهعلــت گرمایــش

افزایــش یافتــه اســت.

خــروج آب مقطــر از خــوراک ،پــس از چنــد ســاعت،

از غشــای r( ،0/45 μmا 12/29 kg/(m2.hدر بــوده کــه

 -3در دمــای  80 ºCمتوســط شــار در حالــت اســتفاده

خــوراک اصلــی در پایلــوت طراحــی شــده و پــس از

ایــن میــزان بــرای غشــای  0/22 mmبــه  11/10کاهــش

غلظــت امــاح در خــوراک افزایــش مییابــد لــذا تســت

مییابــد (حــدود  %11کاهــش).

دیگــر بــه ایــن روش بــرروی نمونــه بــا هدایــت الکتریکــی

محاســبات کارایــی در روش غشــایی معمــوال براســاس

باالتــر از خــوراک اولیــه در حــدود  5200 μs/cmمــورد

ســنجش میــزان شــار صــورت میگیــرد .شــار جرمــی

آزمــون قــرار گرفــت .پــس از گزینــش شــرایط بهینــه

( )Nبــا واحــد (rا kg/(m2.hبیانگــر مقدارآبــی ( )mاســت

فرآینــدی ،کیفیــت آب مقطــر خروجــی از دســتگاه در

کــه در واحــد ســطح غشــا ( )Aو زمــان ( )tجمــعآوری

حالتهــای مختلــف از طریــق اندازهگیــری فاکتورهــای

میگــردد:

موثــر بــر کیفیــت آب مدنظــر صنعــت مــورد ســنجش
قــرار گرفتــه و در نهایــت امکانســنجی کاربــرد روش

m
A.t

()1

غشــایی جهــت نیــل بــه اهــداف مــورد نظــر طــرح مــورد

=N

انتقــال مولکولهــای بخــار از طریــق ســاختار غشــای

بحــث قرارگرفــت.

متخلخــل توســط اختــاف فشــار بخــار دو طــرف غشــا

نتایج و بحث

مراجــع مختلــف ،شــار جرمــی بهطــور مســتقیم بــه

انجــام میگیــرد .براســاس اطالعــات ارائــه شــده در

تاثیر اندازه حفرات غشا بر مقدار شار آب تولیدی

اختــاف فشــار بخــار ســطحی آب بــرروی غشــا ( )Δpiو

در شــکل  3مقادیــر شــار آب تولیــدی ســامانه ،در دماهای

ثابــت انتقــال جــرم ( )Cبســتگی دارد [.]2- 5

مختلــف از  40تــا  80 ºCبــرای دو غشــای مختلــف 0/22

()2

و  0/45 mmنشــان داده شــده اســت .جهــت حصــول

i

N = C Dp

سادهســازی معــادالت ثابــت انتقــال جــرم ،وابســتگی

اطمینــان ،هــر آزمایــش در دماهــای مختلــف ،ســه مرتبــه

کلــی انتقــال جــرم بــه خــواص غشــا را نشــان میدهــد:

تکــرار شــده اســت .بــا توجــه بــه نمودارهــای شــکل 3

()3

 -1مقــدار شــار آب مقطــر تولیــدی بــا افزایــش انــدازه

بــا مقــدار  αبرابــر  0و  1یــا  2بــرای نفــوذ مولکولــی ،نفــوذ

نتایــج زیــر بهدســت میآیــد:

τδ

نادســن و جریــان ویســکوز ،بهترتیــب ɛ ،تخلخــل غشــا،
 τپیــچ و خــم غشــا δ ،ضخامــت غشــا و  rشــعاع متوســط

 -2در هــر دو نــوع غشــای تحــت آزمــون ،بــا افزایــش

حفــرات اســت [ 19و .]22

دمــای خــوراک ،مقــدار شــار آب مقطــر تولیــدی نیــز

غشای
0/22

70

×

×
60

دمای خوراک ()ºC
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شار آب مقطر ()kg/m2.hr

×

غشای
0/45

μm

μm

×

εr

~ C

1

حفــرات غشــا ،افزایــش یافتــه اســت.

80

α

0
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شکل  3تاثیر اندازه حفرات غشا بر شار در دماهای مختلف
1. Knudsen
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طبــق رابطــه  ،3ثابــت انتقــال جــرم بــا انــدازه حفــرات
غشــا رابطــه مســتقیم دارد یعنــی بــا افزایــش شــعاع
متوســط حفــرات غشــا ،مقــدار شــار تولیــدی افزایــش
خواهــد یافــت از ســوی دیگــر بــا افزایــش دمــای خــوراک،

مقــدار اختــاف فشــار بخــار ســطحی آب بــرروی غشــا
( )Δpiدر رابطــه  2بــاال رفتــه و در نهایــت موجــب افزایــش
مقــدار شــار ( )Nمیگــردد.

همچنیــن در برخــی از منابــع ،مکانیســم انتقــال جــرم
توســط عــدد نادســن دلخــواه ( )Knبهصــورت نســبت

طــول مســیر آزاد میانگینــی کــه یــک مولکــول طــی

میکنــد ( )λو قطــر حفــرات ( )dاظهــار مــی شــود:
()4

مقــدار عــدد نادســن

 λ/ dا=Kn

مبنــای انــدازه حفــرات و مســیر آزاد متوســط ،λ،توســط
روکــو -مالهــرب بــا رابطــه زیــر شــرح داده شــده اســت
2

[:]23

3.2 µ
=λ
]) P [ RT / (2π MGc

()5

کــه در ایــن رابطــه µ ،ویســکوزیته دینامیکــی بــا واحــد
()N-s/m2اT ،

دمــا برحســب کلویــن

()KاP ،

فشــار

برحســب  M ،Paوزن مولــی بــا واحــد kg/moleا ،Gc ،یــک
ثابــت قــراردادی و  Rمســاوی اســت بــا:

Gc= 980 g mass-cm (g force-s)-2
R=84780 g-force-cm (kg mol)-1

طبــق رابطــه  ،5افزایــش دمــا موجــب کاهــش مســیر آزاد

متوســط طــی شــده توســط مولکولهــا ( )λمیگــردد

نشــان میدهــد کــه

کــه ایــن امــر خــود موجــب افزایــش شــار خواهــد شــد.

نادســن اتفــاق میافتــد .بــرای  Kn<0.01فعــل و انفعــاالت

حفــرات ،در بســیاری از مطالعــات قبلــی مــورد تاکیــد

Kn>1

مولکولهــا بــا دیــواره حفــرات برخــورد کــرده و نفــوذ

مولکــول -مولکــول اســت کــه اساســا زمانــی اتفــاق
میافتــد کــه هــوا در حفــرات وجــود دارد و لــذا نفــوذ
مولکولــی مکانیســم غالــب اســت .بــرای تقطیــر غشــایی
تحــت خــاء ( ،1)VMDهــوا از حفــرات حــذف شــده و یک

اختــاف فشــار هیدروســتاتیک تامیــن میگــردد .در ایــن
حالــت ،بهجــای نفــوذ مولکولــی ،جریــان ویســکوز اتفــاق
میافتــد .بــرای Kn>1ا> 0.01هیچکــدام از مکانیســمها

افزایــش مقــدار شــار بــا افزایــش دمــا و افزایــش انــدازه
قــرار گرفتــه اســت کــه بــا نتایــج بهدســت آمــده در ایــن

تحقیــق نیــز همســو اســت [ .]20 ،15-17بــا توجــه بــه
افزایــش شــار در غشــای  0/45 μmنســبت بــه غشــای

 ،0/22جهــت بررســی تاثیــر ســایر عوامــل فرآینــدی بــر
میــزان شــار در آزمایشــات بعــدی فقــط از غشــای 0/45

اســتفاده گردیــده اســت.

بررسی تاثیر فاصله هوایی بر مقدار شار

غالــب نبــوده و ناحیــه بینابینــی نفــوذ مولکولــی -نادســن

نتایــج تکــرار آزمونهــا در ســه نوبــت بــرای هــر دمــا و

[ .]22نفــوذ از درون یــک فضــای متخلخــل نظیــر غشــا را

شــکل  4آمــده اســت.

یــا ناحیــه انتقالــی نادســن -ویســکوز فــرض میشــود
میتــوان در دو کالس اصلــی طبقهبنــدی نمــود کــه بــر

فاصله( هوایی× 12 )0/45
mm

μm
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فاصله هوایی 6 mm
()0/45 μm

هــر فاصلــه هوایــی بــا اســتفاده از غشــای  ،0/45 μmدر

شکل  4تاثیر فاصله هوایی بر شار در دماهای مختلف
1. Vacuum Membrane Distillation
2. Roque-Malherbe
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بــا توجــه بــه نمودارهــای شــکل مذکــور ،نتایــج زیــر قابــل

محلولهــای بــا هدایــت الکتریکــی متفــاوت نشــان

 -1در هــر دو حالــت فاصلــه هوایــی  6و  ،12 mmبــا

هوایــی  12 mmاســتفاده شــده و هــر آزمــون در تمامــی

نیــز افزایــش یافتــه اســت.

بــا توجــه بــه نمودارهــای شــکل  ،5کاهش غلظــت ،موجب

میدهــد .در کلیــه تســتها از غشــای  0/45 μmبــا فاصلــه

اســتنتاج است

دماهــا ،ســه مرتبــه تکــرار گردیــده اســت.

افزایــش دمــای خــوراک مقــدار شــار آب مقطــر تولیــدی

 -2بــا کاهــش فاصلــه هوایــی از  12 mmبــه ،6 mm

افزایــش مقــدار شــار در تمامــی نمونــه هــای خــوراک و در

 -3در دمــای  80 °Cمتوســط شــار در حالــت فاصلــه

گردیــد کــه بــا افزایــش هدایــت الکتریکــی محلــول

بــرای فاصلــه هوایــی  12 mmبــه  12/29 kg/m2.hکاهــش

شــار در دمــای

 80از  12/29بــه 11/25 kg/m2.h

براســاس اطالعــات بهدســت آمــده از تحقیقــات مشــابه،

شــار اســت .همچنیــن در صــورت کاهــش هدایــت

موثــر بــر کاهــش مقــدار شــار اســت [ 2 -3و  .]16علــت

مقــدار شــار از  12/29بــه  15/74 kg/m2.hافزایــش یافتــه

مقــدار شــار افزایشــی بــوده اســت.

هــر دمایــی گردیــده اســت .درایــن آزمایشــات مشــخص

هوایــی  16/44 kg/m2.h ،6 mmبــوده کــه ایــن میــزان

خــوراک از  4400بــه  %18( 5200 μsافزایــش) ،مقــدار

مییابــد( .حــدود  %34کاهــش)

C

°

کاســته شــده کــه نشــان از کاهــش حــدود  %9در میــزان
الکتریکــی محلــول از  4400بــه  %464( 780 μsکاهــش)

افزایــش فاصلــه هوایــی در روش  ،AGMDیکــی از عوامــل

کــه تنهــا  %28رشــد را نشــان میدهــد .یعنــی میتــوان

ایــن امــر افــزوده شــدن مقاومــت هــوای موجــود در

اینگونــه نتیجهگیــری نمــود کــه افزایــش غلظــت

شــکاف هوایــی ( )Air Gapاســت کــه مانعــی بــر ســر راه

هرچنــد موجــب کاهــش شــار جزئــی گردیــده اســت امــا

مولکولهــای بخــار عبــور کــرده از غشــا ایجــاد نمــوده

ایــن مقــدار تغییــر در شــار بــه نســبت تغییــر در غلظــت

کــه در حــال طــی مســیر بــه ســمت صفحــه کندانســور

مقــدار قابــل مالحظ ـهای نیســت .یــا بــه عبارتــی دیگــر

هســتند لــذا بــا توجــه بــه تحلیلهــای مطــرح شــده و

در مقایســه باســایر عوامــل فرآینــدی نظیــر دمــا ،تاثیــر

نتایــج آزمایشــات تجربــی شــکل  ،4میتــوان نتیجــه

غلظــت بــر شــار تولیــدی قابــل چشمپوشــی اســت.

گرفــت کــه میــزان شــار بــا عــرض فاصلــه هوایــی نســبت

نتایــج بهدســت آمــده در ایــن بخــش بــا نتایــج تحقیقــات

عکــس دارد.

مشــابه همخوانــی دارد [.]20 ،15 -17 ،2

اثر غلظت خوراک بر مقدار شار

شــکل  5تاثیرپذیــری شــار تولیــدی از غلظــت را در
18

cmا5200 μs/

16

cmا4400 μs/
cmا3250 μs/

12

cmا2100 μs/

10

cmا780 μs/

8
6

4
2
80

70

60

دمای خوراک ()ºC

50

40

0

شکل  5تاثیر هدایت الکتریکی بر شار در دماهای مختلف

شار آب مقطر ()kg/m2.h
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قــرار گرفتــه اســت [ .]26نتایــج گرفتگــی غشــا در ایــن

مطالعه اثر گرفتگی غشا بر مقدار شار

گرفتگــی و رســوبگذاری یکــی از مســائل مهــم در
کاربــرد غشــاهای متخلخــل اســت .شــکل  6اثــر گرفتگــی
غشــا بــر مقــدار شــار در حالــت غشــای نــو و چنــد بــار
اســتفاده شــده را نشــان میدهــد .بــا توجــه بــه نتایــج

بهدســت آمــده از آزمــون فــوق ،حداکثــر شــار تولیــدی

در دمــای  80 °Cبــرای غشــای نــو 12/29 kg/m2.hr ،و

بــرای غشــای مســتعمل در شــرایط مشــابه 10/82 ،بــوده
اســت کــه بیانگــر حــدود  %12کاهــش اســت.

خوشبختانــه در کاربردهــای تمــاس مایــع– گاز ،بهدلیــل
عبــور بخــارات در فــاز گازی از درون حفرههــا ،غشــاهای
مــورداســتفاده در ایــن فرآیندهــا کمتــر بــه گرفتگــی

حساســند .گرچــه در کاربردهــای صنعتــی ،جریانهــای

گاز و مایــع بــا محتویــات ذرات معلــق زیــاد میتواننــد
باعــث گرفتگــی 1بهعلــت قطــر کــم حفــرات توخالــی

گردنــد .در ایــن مــوارد پیــش صافکــردن 2ضــروری
اســت [ .]24از آنجــا کــه در فرآینــد تقطیــر غشــایی

نیــازی بــه فشــار هیدرولیکــی نیســت MD ،تمایــل

کمتــری بــه گرفتگــی داشــته و در مطالعــه مشــابهی

بــرای تصفیــه پســاب روغنــی بــا اســتفاده از غشــای
پالســمای ارتقایافتــه  ،PVDFعملکــرد پایــدار  MDطــی

بیــش از  24 hrگــزارش شــده اســت [ .]25همچنیــن
در سیســتم تجــاری ® ،Memsysهیدرودینامیــک و

pH

محلــول بهعنــوان پارامترهــای مهــم موثــر بــر رفتــار

تحقیــق بــا نتیجــه ســایر سیســتمهای مشــابه همخوانــی

دارد [ 6و  .]18کاهــش  %12در شــار بــا توجــه بــه ایــن
کــه هیچگونــه مکانیــزم شستشــوی غشــا در خــال
تسـتها در نظــر گرفتــه نشــده ،ایــن امیــدواری را ایجــاد

میکنــد کــه مشــکالت گرفتگــی غشــا بــا سیســتمهای
شستشــوی معکــوس ســاده قابــل حــل خواهــد بــود.
البتــه جهــت حصــول اطمینــان از میــزان گرفتگــی غشــا

در بلنــد مــدت ،آزمونهــای مربوطــه بایــد در پایلــوت
مقیــاس صنعتــی یــا نیمــه صنعتــی مــورد آزمــون و
مطالعــه بیشــتر قــرار گیــرد.

ارزیابی کیفی آب تولیدی از سامانه

بــا توجــه بــه نتایــج منــدرج در بخــش قبلــی ،میتــوان
اینگونــه نتیجــه گرفــت کــه بــا اســتفاده از سیســتم

تقطیــر غشــایی بــا فاصلــه هوایــی ،امــکان تصفیــه

بیشــتر پســاب خروجــی از تصفیــه خانــه پاالیشــگاه نفــت
بندرعبــاس وجــود دارد امــا کیفیــت آب خروجــی از ایــن
سیســتم جدیــد و نیازمندیهــای کیفــی آب مطلــوب

صنعتــی نیــز بایــد در نظــر گرفتــه شــود .براســاس
راهنمــاي طبقهبنــدي كيفيــت آب خــام ،پســابها و
آبهــاي برگشــتي بــراي مصــارف صنعتــي و تفرجــي

معاونــت برنامهريــزي و نظــارت راهبــردي رييــس جمهــور

[ ،]27در بخــش  ،2-2آبهــای صنعتــی بــه چهارگــروه
زیــر تقســیم شــده اســت:

گرفتگــی بــرای جداســازی آب– روغــن مــورد ارزیابــی

80

60
70
دمای خوراک () C
º

50

شار آب مقطر ()kg/m2.h

غشای چند بار

غشای نو (فاصله هوایی mm
استفاده شده (فاصله هوایی mm

)12
×)12
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شکل  6تاثیر گرفتگی غشا بر شار در دماهای مختلف
1. Plugging
2. Pre-Filtration
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 -1گــروه اول (گــروه بســيار حســاس) :گــروه اول آبهــاي

بــه گروههــاي ديگــر دارد .آب مصرفــي در ايــن گــروه

مصرفــي آنهــا داراي حساســيت بســيار بااليــي بــوده و

اســتفاده قــرار ميگيــرد.

صنعتــي شــامل فرآیندهايــي در صنعــت اســت كــه آب

معمــوال بــدون تصفيــه و يــا بــا حداقــل تصفيــه مــورد

تمامــي و يــا بيشــتر اجــزاي آنهــا داراي ايــن حساســيت

شــاخصهای تعییــن شــده بــرای ایــن چهــار گــروه از

روشهــاي پيشــرفته تصفيــه و غالبــا تركيــب چنــد روش

تقطیــر غشــایی و نیــز نتایــج پایــش چهــار ماهــه خــوراک

 -2گــروه دوم (گــروه حســاس) :گــروه دوم آبهــاي

 2مقایســه شــده اســت .بــا مقایســه کیفیــت آب مقطــر

حساســيت بااليــي هســتند ،ولــي ايــن حساســيت شــامل

در ایــن تحقیــق بــا محــدوده مطلــوب آبهــای صنعتــی،

كمتــري برخوردارنــد .بــراي تاميــن آب ايــن گــروه نيــز

مــورد نیــاز صنعــت مشــهود اســت .لــذا اســتفاده مجــدد

 -3گــروه ســوم (گــروه نســبتا حســاس) :گــروه ســوم

بــاال ،متوســط و پاییــن ،سیســتمهای آب خنــک کننــده

آب آشــاميدني ميباشــد .بــراي رســيدن بــه كيفيــت

حســاس داروســازی ،اســتفاده در فرآینــد تولیــد قطعــات

تصفيــه اســتفاده كــرد.

کلــی در کلیــه گزینههــای مــورد نیــاز صنعتــی ممکــن

اســت .بــراي تاميــن آب ايــن گــروه صنعتــي بايــد از

آبهــای صنعتــی بــا نتایــج آب مقطــر تولیــدی ب ـهروش

اســتفاده كــرد.

ورودی (خروجــی تصفیــه خانــه پاالیشــگاه) در جــدول

صنعتــي شــامل فرآیندهايــي ميشــود كــه داراي

خروجــی از سیســتم تقطیــر غشــایی ( )MDمورد اســتفاده

تمامــي اجــزا نیســت و نســبت بــه گــروه اول از حساســيت

بــه وضــوح کیفیــت مطلــوب ایــن آب در باالتریــن ســطح

بايــد از روشهــاي پيشــرفته تصفيــه اســتفاده كــرد.

آب خروجــی از سیســتم  ،MDدر انــواع بویلرهــای فشــار

آبهــاي صنعتــي داراي حساســيتي تقريبــا مشــابه بــا

چرخشــی بســته و بــاز ،آبهــای مــورد نیــاز صنایــع

مطلــوب ايــن گــروه ميتــوان از روش هــاي معمــول

الکترونیکــی ،صنایــع غذایــی ،شــیمیایی و  ...و بهطــور

 -4گــروه چهــارم (گــروه بــا كمتريــن حساســيت) :گــروه

اســت.

چهــارم آبهــاي صنعتــي كمتريــن حساســيت را نســبت
جدول 2

محدوده مطلوب شاخص گروههای مختلف آبهای صنعتی در مقایسه با نتایج خوراک و آب مقطر تولیدی MD

شاخص

خوراک اولیه
پاالیشگاهی (میانگین4
ماهه) ()mg/L

تولیدی سامانه MD
()mg/L

محدوده
مطلوب گروه
اول ()mg/L

محدوده
مطلوب گروه
دوم ()mg/L

محدوده
مطلوب گروه
سوم ()mg/L

محدوده مطلوب
گروه چهارم

نتایج آب مقطر

آهن

0/2

0

0- 0/05

0- 0/1

0- 0/3

0- 1

منگنز

0/38

0

0- 0/01

0- 0/05

0- 0/3

0- 1

pH

7/8

6/5– 7/5

7- 9

6- 10

5- 10

5- 10

COD

106

0- 4

0- 5

0- 10

0- 20

0- 75

سختي

320

0

0- 1

0- 100

0- 250

0- 500

قلياييت

385

0- 2

0- 50

0- 75

0- 150

0- 500

سولفات

261

0

0- 20

0- 100

0- 250

0- 500

سيليكا

9/3

0/008– 0/06

0- 5

0- 10

0- 20

0- 50

مواد معلق

12

0

0- 1

0- 5

0- 10

0- 100

TDS

2564

1- 7/8

0- 50

0- 100

0- 500

0- 1000

كلرايد

930

>8

0- 20

0- 100

0- 200

0- 500

()mg/L
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نتیجهگیری

در ایــن تحقیــق بــه منظــور بررســی امــکان اســتفاده از
فرآینــد تقطیرغشــایی بهعنــوان تصفیــه تکمیلــی پســاب

پاالیشــگاه نفــت بندرعبــاس جهــت اســتفاده مجــدد در
بخشهــای مختلــف صنعــت ،از ســامانه تقطیــر غشــایی

بـهروش شــکاف هــوا ،AGMD ،اســتفاده گردیــد .در ایــن
ســامانه از دو نــوع غشــای تجــاری بــا انــدازه حفــرات

مختلــف و از جنــس  PTFEاســتفاده گردیــده و تاثیــر

برخــی عوامــل فرآینــدی بــر مقــدار شــار آب تولیــدی،
ت پســاب و
شــامل دمــای خــوراک ،شــکاف هوایــی ،غلظـ 

انــدازه حفــرات غشــا مــورد مطالعــه قــرار گرفــت.

بــا توجــه بــه نتایــج بهدســت آمــده از ایــن تحقیــق ،هر دو
نــوع غشــای بـهکار رفتــه در آزمونهــا بــا انــدازه حفــرات

 0/22و  ،0/45 μmکارایــی الزم جهــت تامین شــار حداقلی
را داشــتهاند امــا حداکثــر شــار تولیــدی بــا اســتفاده
از غشــای  ،0/45 μmدر حالــت شــکاف هوایــی 6 mm

و در دمــای خــوراک  ، 80 °Cمقــدار (16/44 kg/(m2.hr

بهدســت آمــده اســت کــه میتوانــد قابلقبــول باشــد.
افزایــش شــکاف هوایــی ،مقــدار شــارتولیدی را کاهــش

داده کــه نتایــج بهدســتآمده منطبــق بــا نتایــج ســایر
تحقیقــات انجــام شــده اســت .همچنیــن بــا کاهــش

هدایــت الکتریکــی نمونــه پســاب از  4400بــه ،780 μs

مقــدار شــار ،رشــد اندکــی را نشــان داده اســت لــذا
میتــوان امیــدوار بــود کــه تغییــرات غلظتــی ،تاثیــر
چندانــی بــر مقــدار شــار نداشــته باشــد .همچنیــن بــا
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ســختی ،قلیائیــت ،ســولفات ،آهــن ،منگنــز و ســیلیکا بــه

کلــی حــذف گردیــده اســت .همچنیــن  pHآب تصفیــه
شــده بــهروش تقطیــر غشــایی در محــدوده 6/5 – 7/5

قــرار گرفتــه کــه نشــاندهنده خنثــی بــودن تقریبــی

آب تولیــدی اســت .مقادیــر قابــل قبــول بهدســت آمــده

از آنالیــز آب خروجــی ســامانه  ،MDبهخوبــی نشــان

میدهــد کــه پســاب خروجــی تصفیهخانــه پاالیشــگاه

بندرعبــاس بــا اســتفاده از تصفیــه تکمیلــی انجــام شــده
در ایــن تحقیــق ،بــرای اســتفاده در تمامــی نیازهــای
صنعتــی از قبیــل آب تغذیــه بویلــر ،آب خنککننــده ،آب

فرآینــدی و ســایر مصــارف عمــده قابــل اســتفاده مجــدد

خواهــد بــود.

در حــال حاضــر ،مقــدار  150 m /hآب تصفیــه شــده
3

خروجــی از تصفیــه خانــه پســاب صنعتــی پاالیشــگاه

بندرعبــاس مطابــق اســتانداردهای زیســت محیطــی
حداقلــی بــه دریــا ریختــه شــده و عمــا هــدر م ـیرود.

بــا عنایــت بــه طرحهــای افزایــش ظرفیــت و نیــاز شــدید
پاالیشــگاه بندرعبــاس بــه آبهــای صنعتــی جهــت

مصــارف بویلرهــا ،آب خنککننــده در هــر دو سیســتم

گردشــی بســته و بــاز ،اســتفاده از روش تقطیــر غشــایی
جهــت تصفیــه تکمیلــی آب خروجــی تصفیــه خانــه و

اســتفاده مجــدد میتوانــد بســیار مفیــد باشــد .بــا توجــه

بــه توســعه فضــای ســبز مجموعــه ،مصــارف آب باغبانــی
پاالیشــگاه مذکــور در حــال حاضــر در حــدود 50 m /h
3

اســت کــه تصفیــه بخشــی از آب خروجــی تصفیــه خانــه

بــهروش تقطیــر غشــایی و اســتفاده در بخــش آبیــاری

عنایــت بــه کاهــش انــدک شــار پــس از حــدود 30 h
اســتفاده از غشــا بــدون هیچگونــه سیســتم تمیــزکاری،
کارایــی روش تقطیرغشــایی بــرای نمونههــای پســاب
مشــابه در ســایر صنایــع نفتــی امیدوارکننــده اســت

مناســب دیگــری جهــت مدیریــت منابــع آب مجموعــه

در پســاب صنایــع مختلــف ،تحقیقــات مشــابه بــرروی

رشــد صنایــع همجــوار پاالیشــگاه بندرعبــاس نظیــر

امــا بهدلیــل ماهیــت متغیــر مــواد شــیمیایی موجــود

نمونههــای واقعــی ضــرورت دارد .براســاس نتایــج آنالیــز

آب تصفیــه شــده خروجــی از ســامانه تقطیــر غشــایی،
مقــدار بــار آلــی پســاب اولیــه بــه کمتــر از  4 mg/Lو
فاکتورهــای  TDSو کلرایــد بــه کمتــر از  8 mg/Lکاهــش
یافتــه و ســایر پارامترهــای مهــم نظیــر مــواد معلــق،

فضــای ســبز بهصــورت مســتقل و یــا در ترکیــب بــا

بخــش دیگــری از آب خروجــی تصفیــه خانــه گزینــه
اســت .همچنیــن بــا نگاهــی بــه نیازهــای آبــی رو بــه
شــرکتهای فــوالد ،روی ،آلومینیــوم ،پاالیشــگاه میعانــات
گازی ســتاره خلیــج فــارس و  ، ...تصفیــه تکمیلــی آب
خروجــی تصفیــه خانــه پاالیشــگاه بندرعبــاس و فــروش
بــه ایــن صنایــع نیــز گزینــه اقتصــادی پیـشروی جهــت
آغــاز ســرمایهگذاری در ایــن بخــش خواهــد بــود.
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INTRODUCTION

membrane distillation process for oil refinery

Regarding the poor quality of most treated

treatment was reported by Mecedonio and his

wastewater of refineries for reuse in the industrial

colleagues in 2014 [7]. Moreover, membrane

sector, the need for completeness treatment

distillation was used by Singh and Sirkar to

is unavoidable. According to the tightening of

refine simulated oil wastewater [8]. In this

environmental standards on the one hand and

research, in order to feasibility study of using

the need for reuse of treated wastewater in

refinery wastewater as feed for membrane

the industry on the other hand, the need for

distillation process, at first, the output water of

feasibility study and research in the field of new

the refinery of Bandar Abbas Oil Refinery was

membrane technologies is becoming increasingly

analyzed during four months, and the values of

evident. Membrane distillation (MD) is nowadays

important output parameters were determined.

considered as a new membrane separation

After construction of the membrane distillation

process in the world [1]. The improvement of

module and the AGMD laboratory scale pilot, the

the membrane distillation process in the world

analyzed refinery wastewater fed to the system

as a substitute for routine separation processes,

and the effect of process factors such as changes

such as distillation and reverse osmosis, is under

in the feed temperature, air gap distance, feed

investigation by researchers [2-6]. The use of a

concentration and membrane pore size effects
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6

on the amount of flux produced for two

In order to measure changes in the amount of

commercial membranes were studied. Also,

flux by the change in the distance between the

the amount of flux reduction due to membrane

membrane and the condenser copper plate (Air

fouling was studied using a 0.45 micron

Gap), feed at various temperatures at 40, 50,

membrane which was used multiple times

60, 70 and 80 °C entered the module, and the

compared to the new membrane. Finally, the

amount of flux in the two possible air gap modes

analysis of the quality of the product obtained

(6 and 12 mm) was calculated. Two membranes

from the membrane distillation system was

with pore sizes of 0.22 and 0.445 μm were used

carried out, and comparing the results with the

to study the effect of membrane pore size on flux

standards values for use in the industrial sector

value.

was discussed.

In order to investigate the effect of feed concentration, different effluents with electrical conduc-

EXPERIMENTAL PROCEDURE

tivity of 4400, 780, 2100 and 3200 μS/cm were

MATERIALS

compared to the feed water.

In experiments, two types of PTFE membranes

RESULTS AND DISCUSSION

made by Membrane Solutions Company with

EFFECT OF MEMBRANE PORE SIZE

trade codes MSPTFE022B and MSPTFE045B with

The amount of flux has increased with increasing

pore sizes of 0.45 and 0.22 μm were used.

the size of membrane pores. At 80 °C, the mean

MODULE AND LAB-SCALE PILOT DESIGN

flux for membrane with 0.45 μm pore size was

The AGMD module is made of Plexiglas and has

12.29 kg/m2.h that decreased to 11.10 for 0.22

two hot and cold flow chambers on both sides

μm pore size.

and an interchangeable air gap. In this module,

EFFECT OF AIR GAP

a thin copper sheet of 0.2 mm thickness was

In both cases, the air gap of 6 and 12 mm, with

used as a condenser and cooling plate. Figure 1

increasing feed temperature, also increased the

shows an overview of the designed module and

flux. At 80 °C, the mean flux for module with

laboratory pilot.

6mm air gap was 16.44 kg / m2.h that decreased
to 12.29 for 12 mm air gap case.
EFFECT OF FEED CONCENTRATION
Reducing the concentration increased the
amount of flux in all feed samples at any temperature. By increasing the feed EC from 4400 to
5200 μS/cm, the amount of flux changed from
12.29 to 11.25 kg/m2.h.

WATER QUALITY ASSESSMENT
By comparing the quality of distilled water proFigure 1: Module and Lab-Scale Pilot Schematic.

duced from the membrane distillation module
with the standard range of industrial water, clearly, the quality of this water is evident at the high

7
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est level required by the industrial water stan-

(a review),” j.desal., Vol. 308, pp 89-101, 2013.

dards.

[6]. Ahmadun F., Pendashteh A., Abdullah L.C.,

CONCLUSIONS
According to the results of this study, both types
of membranes used in tests with pore sizes of
0.22 and 0.45 microns have the required performance to provide minimum flux. However,
the maximum flux produced by using a 0.45 μm
membrane, with 6 mm air gap, and at 80 °C feed
temperature, yielded 16.44 kg / m2.h which can
be acceptable. Increasing the air gap reduces the
flux, which results are consistent with the results
of other investigations. Also, with a reduction in
the electrical conductivity (EC) of the wastewa-

Biak D. R. A., Madaeni S. S. and Zainal Abidin
Z., “Review of technologies for oil and gas produced water treatment,” J.of Hazardous Materials, Vol. 170 , pp 530–551, 2009.
[7]. Macedonio F., Ali A., Poerio T., El-Sayed E.,
Drioli E. and Abdel-Jawad M., “Direct contact
membrane distillation for treatment of oilfield
produced water,” j.seppur, Vol. 126, pp. 69–81,
2014.
[8]. Singh D. and Sirkar K. K., “Desalination of
brine and produced water by direct contact
membrane distillation at high temperatures

ter from 4400 to 780 μS/cm, the flux value has

and pressures,” j.mem.sci., Vol. 389, pp. 380–

shown a little growth; therefore, it would be

388, 2012.

hoped that the changes in concentration would
not have much effect on the amount of flux.
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