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چکیده

 مزايا و، در اين نگارش مروری کلی بر انواع فرآيندهای شیرينسازی آب.نمکزدايی آبهای شور و آب دريا يکی از راههای مناسب برای تأمین آب شیرين میباشد
 بسیار اقتصادیتر خواهد، درصد جرمی1/2  نتايج اين بررسی بیان میکند برای آبهای شور با نمک باالتر از.معايب و نحوهی افزايش بهرهوری آنها انجام میشود
. همچنین مقاومت غشاءهای الکتروديالیز نسبت به غشاءهای اسمز معکوس بسیار باالتر است.بود که از دستگاههای اسمز معکوس به جای الکتروديالیز استفاده نمود
 روش بخار فشرده به منبع گرمايش خارجی.روش تقطیر چنداثره عنوان مهمترين فرآيند حرارتی است که به کمک آن میتوان حجم آب شیرين زيادی تولید کرد
 مصرف انرژی پايین در.احتیاج ندارد و به وسیلهی انرژی الکتريکی تغذيه میشود در نتیجه برای مناطق کمجمعیت که به نیروی برق دسترسی دارند مناسب است
 از آنجايی که اغلب مناطقی که نیاز به تأمین آب شیرين دارند دارای تابش خورشیدی. مهمترين مزيت اين روش در مقايسه با روشهای ديگر است،روش انجماد
 آبشیرينکنهای غیرفعال خورشیدی دستگاههايی.بااليی هستند بهترين راه برای تأمین آب مورد نیاز در اين مناطق استفاده از آبشیرينکنهای خورشیدی است
هستند که نیازی به انواع انرژی و سیستم پمپاژ نداشته و با کمترين تجهیزات جانبی کار میکنند و از نظر هزينه نسبت به آبشیرينکنهای فعال خورشیدی
 مزيت آبشیرينکن پلکانی آبشاری خورشیدی اين است که با قرار دادن يک حوضچهی کوچک به همراه مواد ذخیرهساز انرژی حرارتی در.بهصرفهتر میباشند
.انتهای صفحهی جاذب اين امکان فراهم میشود که در طول روز و شب از مزايای يک آبشیرينکن حوضچهای نیز استفاده میشود
. انرژی خورشیدی، روش غشايی و حرارتی، آبشیرينکن فعال و غیرفعال، آب شیرين:کلیدواژگان
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Abstract
Desalination of saline and seawater is one of the best ways to provide fresh water. This article provides an overview of
different types of water desalination processes, with introduction of advantages, disadvantages and various techniques to
increase their efficiency. The results of this study suggest that for saline waters with salts greater than 1.2% mass fraction,
it is more economical to use reverse osmosis devices instead of electro-dialysis process. Furthermore, the resistance of
electro-dialysis membranes is much higher than of reverse osmosis membranes. Multiple-effect distillation (MED) is the
most important thermal process that can produce a large amount of fresh water. The vapor-compression (VC) method
does not require an external heating source and is exerted by electricity, therefore, the method is suitable for populated
areas that have access to electricity. Low energy consumption in the freezing method is the most important advantage of
that in comparison to other methods. Because, most areas in need of fresh water have high solar irradiations, so solar
water desalination is the best way to provide the required water. Passive solar desalinations are devices that do not require
a variety of energy and pumping systems and work with the least peripheral equipment, therefore, are cost-effective than
solar active desalinations. The advantage of a stepped-solar still is that by placing a small basin with phase change material
at the bottom of the absorber plate, it is possible to use the benefits of a single basin solar still at all period of day and
night.
Keywords: Fresh Water, Passive and Active Desalination, Membrane and Thermal Method, Solar Energy.
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مقدمه

منابع آب زيادی در طبیعت وجود دارد که حدود هفتاد درصد از سطح زمین را
پوشانده است %97 .از اين آبها شور و بدمزه بوده و  %2نیز به صورت يخ و دور
از دسترس در قطبها و يخچالهای طبیعی قرارگرفتهاند .فقط  %1از اين منابع
مناسب برای آشامیدن ،مصارف خانگی و کشاورزی هستند [ .]1هر چند آب در
بسیاری از نقاط زمین در دسترس است اما به صورت يکنواخت روی سطح
زمین پخش نشده و اين امر باعث شده در بسیاری از کشورها از جمله ايران با
مشکل کمبود آب مواجه باشیم [ .]2با افزايش نرخ رشد جمعیت در جهان،
فعالیتهای صنعتی و کشاورزی نیز افزايش پیدا کردند و باعث آلوده شدن و
کاهش منابع آبی شیرين شدند .از اين رو نیاز به تأمین منابع آب شرب با
استفاده از فرآيندهای شیرينسازی رو به افزايش است [ .]3کشور ايران از لحاظ
دريافت انرژی خورشیدی در بین نقاط مختلف جهان در باالترين رتبهها جای
گرفته و میزان تابش خورشیدی در ايران بین  1800تا  2500کیلووات ساعت
بر مترمربع در سال تخمین زده میشود که باالتر از میزان متوسط جهانی و در
حدود شش برابر میزان تابش خورشیدی در اروپا است .همچنین متوسط تعداد
ساعات آفتابی در ايران بیش از  280ساعت در سال میباشد که در شهرهای
کويری همچون يزد تا  3200ساعت در سال نیز میرسد .رشد سريع جمعیت
در کشور ايران مهمترين عامل کاهش سرانهی آب تجديدشونده کشور در طول
هشتاد سال گذشته شناخته میشود و بر اساس پیشبینی سازمان ملل تا سال
 2050ايران جزء  10کشور اول پرجمعیت جهان خواهد بود؛ بنابراين با توجه
به اينکه بیش از  85درصد مساحت کشور ايران در مناطق خشک ،نیمهخشک
و فراخشک واقع شده است ،مشکل کمآبی در استانهای کويری ايران مانند
کرمان و يزد محسوستر است .استفاده از آبشیرينکنهای خورشیدی در اين
مناطق میتواند راهکاری برای مقابله با بحران کمآبی باشد .میزان بارندگی در
ايران يکچهارم بارندگی متوسط در جهان است؛ و ايران يکی از فقیرترين
کشورها از لحاظ منابع آبی سرانه در جهان میباشد .کاهش سالیانه منابع داخلی
آب شیرين در ايران حدود  5/5برابر کشورهای ثروتمند 3/7 ،برابر کشورهای
فقیر و  8/9برابر کشورهای با درآمد متوسط میباشد [ .]4در کشور ايران میزان
انرژی خورشیدی دريافتی به طور متوسط در حدود  18مگاژول بر مترمربع و
يا حدود  1016مگاژول در سال در سطح کشور تخمین زده میشود که اين
مقدار بیش از  4000برابر انرژی مصرفی ساالنه در کل کشور است [ .]5واضح
است که در شرايط فعلی ،استحصال آب از منابع زيرزمینی و يا تصفیهی آبهای
سطحی که جهت تأمین نیازهای برق خود وابسته به انرژیهای فسیلی می-
باشند منجر به آلودگی بیش از پیش محیطزيست میگردد .آبشیرينکنهای
خورشیدی دارای قابلیت اطمینان بسیار بااليی نسبت به سیستمهای رايج فعلی
میباشند و به دلیل استفاده از انرژیهای نو و پاک میتوانند به عنوان يکی از
بهترين و سبزترين راهحلها جهت غلبه بر بحران آب در سطح کشور و جهان
مطرح گردند [ .]6ايدهی ساخت دستگاه آبشیرينکن در کشور ايران به دلیل
ساعات آفتابی باال ،تابش شديد نور خورشید و دسترسی به آبهای شور دريای
خزر ،خلیج فارس و عمان بسیار قابلتوجه میباشد .مهمترين مسأله در مديريت
آب ،در مناطق خشک و نیمهخشک مانند اکثر نقاط ايران ،ايجاد تعادل بین
عرضه و تقاضا میباشد .منبع اصلی تأمین آب در ايران بارندگی میباشد که
ساالنه در حدود  413میلیارد مترمکعب است [ .]7فرآيند شیرينسازی در اواخر
سال  1850با هدف تولید آب شیرين از آب دريا برای ديگهای بخار و شرب
در کشتیها بود و بحث هزينه مهم نبود؛ اما در سال  1970فرآيندهای غشايی
برای کاهش هزينه شروع به رقابت کردند [ .]8هزينهی تولید آب شیرين با
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فرآيندهای مختلف ،بیشتر با توجه به شرايط هر منطقه تعیین میشود که
البته اين هزينه به پارامترهايی همچون نوع فرآيند نمکزدايی ،اندازهی سیستم
و طراحی اجزای سازنده ،دسترس بودن برق ،قیمت انرژی ،تورم ،نوع قرارداد،
نرخ سود ،تجهیزات و مواد بکار رفته ،کیفیت آب ورودی و تولیدشده ،نوع تخلیه
و ذخیرهسازی آب تولیدشده وابسته است [ .]9هزينه برای تولید 1000
مترمکعب آب در هر روز به طور مداوم معادل استخراج  10000تن نفت در
سال میباشد بنابراين کشورهايی که دسترسی به آب تصفیهشده ندارند بايست
چنین هزينهای را با استخراج يا خريد نفت پرداخت کنند [ .]1مطابق تخمینها
حدود  50تا  57درصد از هزينههای روشهای نمکزدايی مربوط به هزينههای
انرژی (حرارتی و الکتريکی) میباشد [ .]10از عوامل مؤثر بر فرآيند نمکزدايی
میتوان به شرايط اقلیمی و بهرهبرداری اشاره کرد .شرايط هوايی شامل شدت
تابش آفتابی ،سرعت باد و دمای محیطی است و شرايط بهرهبرداری شامل
عواملی همچون شیب پوشش ،عمق آب ،عايقبندی دستگاه ،پوشش يا مواد
درون تشتک ،اختالف دمای بین آب و سطح چگالش و  ...میباشد .افزايش
سرعت باد از  0تا  2/15متر بر ثانیه باعث افزايش تولید دستگاه به میزان 11/5
درصد و از  2/15تا  8/81متر بر ثانیه باعث افزايش  1/5درصدی آن میشود.
ابری بودن هوا و آلودگی هوا به ترتیب تا حدود  90درصد و  15تا  25درصد
باعث کاهش تابش خورشیدی و در نتیجه کاهش تولید آب مقطر حاصل از
دستگاه میشود .همچنین تولید دستگاه آبشیرينکن در هوای گرم ،فصل
تابستان و عرض جغرافیايی کم به ترتیب بیشتر از تولید در هوای سرد ،زمستان
و عرض جغرافیايی زياد میباشد [ 10 .]11الی  15درصد میزان خروجی
دستگاه آبشیرينکن به شرايط اقلیمی محل نصب دستگاه بستگی دارد [.]6
با افزايش شدت تابش خورشیدی ،راندمان دستگاه افزايش میيابد .اگر زاويهی
پوشش بکار رفته در دستگاه برابر با عرض جغرافیايی منطقه مدنظر باشد ،می-
تواند بیشترين مقدار اشعهی خورشیدی را دريافت نمود که اين امر باعث
افزايش راندمان دستگاه میشود [ .]12تجزيه و تحلیل هزينههای سیستم آب-
شیرينکن معموالً با هدف برآورد هزينهی يک لیتر يا يک مترمکعب آب تازه
میباشد .از متغیرهای اصلی هزينهی آبشیرينکنها میتوان به کیفیت آب
ورودی و ظرفیت آن اشاره کرد .ظرفیت دستگاه متأثر از عواملی همچون پمپاژ،
مخزن ذخیرهی آب ،سیستم توزيع آب و اندازهی واحد شیرينسازی است.
افزايش تولید به منظور کاهش دادن هزينهی سربار ،میتواند هزينهی میزان
تولید برای مجموعه دستگاههای شیرينسازی آب را کم کند [ .]13هزينهی
تمامشده تولید آب شیرين ،مهمترين عامل در انتخاب يک آبشیرينکن بهینه
است [ .]14استفادههای خانگی (نوشیدن و پختن و بهداشت فردی)  8تا 10
درصد ،مصارف صنعتی  20درصد و بخش کشاورزی  70درصد مصرف جهانی
آب را تشکیل میدهند .در کشور ايران نسبت اين درصدها به ترتیب برابر با ،6
 2و  92درصد میباشد [.]15
با توجه به اينکه مصرف انرژیهای فسیلی منجر به آلودگیهای زيستمحیطی
میشود و چون اکثر مناطق جهان که در بحران کمآبی به سر میبرند دارای
منابع خوبی از انرژیهای تجديدپذير میباشند بنابراين برای کشور ايران به
دلیل شرايط اقلیمی و وضعیت کمبود آبهای شیرين نیاز به تأمین آب شیرين
برای مصارف شرب ،کشاورزی و صنعتی از آبهای شور دريا يا ساير منابع قابل
استحصال دارد که الزمهی اين امر استفاده از دستگاههای آبشیرينکن
خورشیدی میباشد .اين دستگاهها برای تأمین آب نقاطی از کشور که فاقد
زيرسازی آب و برق هستند ،مناسب بوده و همچنین در برخی جزاير جنوبی
ايران همچون کیش و قشم میتوان از شیرينسازی آب برای زيباسازی فضای
سبز و بهبود کیفیت محیطزيست استفاده نمود .با توجه به شرايط اقلیمی کشور
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ايران ،وضعیت فعلی تأمین و مصرف آب و افزايش تقاضای آب شیرين به
خصوص در مناطق جنوبی و مرکزی استفاده از فناوریهای نوين برای تأمین
آب از منابع آب شور دريا يا ساير منابع قابل استحصال از ضروريات کشور
میباشد .هدف از ارائهی اين نوشتار ،مروری کلی بر انواع فرآيندهای شیرين-
سازی آب و بررسی مزايا و معايب آنها و معرفی و بررسی تکنیکهای مختلفی
برای افزايش بهرهوری سیستمهای آب شیرينکن خورشیدی میباشد.
-2

کشور ما مانند ساير کشورهای حوزهی خلیج فارس از سال  1990شناخته شده
و امروز عالوه بر صنايع نیروگاهی ،پتروشیمی ،خودروسازی و مانند آن ،استفاده
از اين فناوری برای تأمین آب آشامیدنی رو به افزايش است [.]18

روشهاي نمکزدايي از آبهاي شور

نمکزدايی آب شور و آب دريا يکی از راههای مناسب برای تأمین آب شیرين
میباشد .شروع استفاده از انرژی خورشیدی برای نمکزدايی از آبهای شور به
قرن چهارم برمیگردد که ارسطو1در بیانهای به صورت تجربی ثابت کرد که
آب دريا زمانی شیرين میشود که بخار شود و زمانی که مجدد متراکم شود به
آب نمک تبديل نمیشود [ .]15در جدول  1دستهبندی فرآيندهای مختلف
شیرينسازی آب که به دو دستهی کلی حرارتی و غشايی تقسیمبندی میشوند،
بیان شده است.
جدول  1دستهبندی فرآيندهای مختلف شیرينسازی []16

شیرينسازی به روش غشايی
فرآيند اسمز معکوس )(RO
فرآيند الکتروديالیز )(ED

شیرينسازی به روش
حرارتی

شکل  1اساس روش اسمز معکوس []17

فشار اعمالی در اين فرآيند به حدود  50-80اتمسفر جهت عبور آب شور از
غشاء میرسد .با توجه به شکل  2آب ورودی تحت فشار باالی پمپ قرار گرفته
و جريانی در میان سطح غشاء ايجاد شده است .آب ورودی تحت اين فشار باال
از غشاء عبور کرده و بیشتر جامدات محلول در آن از آب حذف و آب شیرين
تولید میشود [.]17

روش تقطیر چندمرحلهای
)(MSF

روش تقطیر چنداثره
)(MED

روش بخار فشرده )(VC

روش انجمادی
روش رطوبتزنی-رطوبت-
زدايی )(HD
روش تقطیر خورشیدی
 -2-1شیرينسازي به روش غشايي

از روشهای مرسوم در شیرينسازی و تصفیهی آب میباشد که تغییر فازی در
آن صورت نمیگیرد .به طور کلی اين روشها به دو دستهی کلی اسمز معکوس
و الکتروديالیز تقسیم میشوند.
 -2-1-1روش اسمز معکوس(Ro)2

در اين فرآيند از غشاهای نیمهتراوا برای جداسازی آب شیرين از محلول نمک
استفاده میشود .قبل از شروع فرآيند میبايست ابتدا آب دريا را در چند مرحله
تصفیه کرد تا از ورود موادی که باعث رسوبگرفتگی غشاها میشوند به واحد
اصلی نمکزدايی جلوگیری کرد .اين امر به اين دلیل است که غشاها فیلترهای
بسیار نازکی هستند که به رسوبات بیولوژيکی و غیربیولوژيکی حساس میباشند.
اگر داخل ظرفی يک غشای نیمهتراوا نصب شود و در يک سمت آن آب شور و
در سمت ديگر ،آب خالص ريخته شود با عبور آب خالص از غشاء سطح آب
شور باال میآيد و به طور همزمان ارتفاع سمت آب خالص پايین میآيد .به اين
فرآيند که شامل عبور آب خالص به سمت آب شور میباشد فرآيند اسمزی
میگويیم؛ اما اگر فشار سمت آب شور افزايش يابد .به اين معنی که نمک
محلول در آب شور از غشاء عبور نکرده و بنابراين حجم آب خالص در سمت
ديگر غشاء افزايش يابد ،فرآيند را اسمز معکوس گويند [ .]17اين فرآيند در

1Aristotle
2Reverse Osmosis

شکل  2نمايش يک واحد اسمز معکوس []19

اين روش مصرف انرژی نسبتاً پايینی دارد و عمدتاً برای شیرينسازی آب دريا
مورد استفاده قرار میگیرد .از کاربردهای اين روش میتوان به استفاده در
صنايع آب آشامیدنی ،صنايع غذايی ،صنايع الکترونیکی ،کاغذسازی ،نساجی،
رنگسازی و کارخانههای پتروشیمی اشاره کرد .از جمله مزايای فرآيند اسمز
معکوس نسبت به ساير روشها میتوان به راندمان باالی نمکزدايی ،عدم نیاز
به مواد شیمیايی و عدم نیاز کمتر به افراد متخصص و تماموقت را نام برد .اين
فرآيند در نقاط مختلف دنیا برای زدودن انواع آاليندهها از آب و پساب فاضالب
مورد استفاده و آزمايش قرار گرفته است [ .]20اين فرآيند در کشور ايران مانند
ساير کشورهای حوزهی خلیج فارس از سال  1990شناخته شده و امروز عالوه
بر صنايع نیروگاهی ،پتروشیمی ،خودروسازی و مانند آن استفاده از اين فناوری
برای تأمین آب آشامیدنی رو به افزايش است [ .]18ظرفیت اين سیستم بین
 0/1مترمکعب در روز برای مصارف خانگی تا  395000مترمکعب در روز برای
کاربردهای تجاری متغیر است و مصرف انرژی الکتريکی اين فرآيند برای آب
لب شور3حدود  2/5-1/5کیلووات ساعت بر مترمکعب است [ .]16کشور ايران
از طرف شمال و جنوب کشور به دريا راه داشته و میتوان از روش اسمز معکوس
جهت تهیهی آب سالم و استاندارد استفاده نمود .در استانهای سیستان و
بلوچستان ،بوشهر ،هرمزگان و به تازگی در قمرود قم از اين دستگاهها برای

Brackish water

3
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ولی محمدرزداری ،سید ابوذر فنايی

شیرينسازی آب استفاده میشود [ .]21مصرف انرژی و تولید گازهای گلخانه-
ای اين فرآيند در مقايسه با تقطیر چندمرحلهای و تقطیر ناگهانی چندمرحلهای
کمتر میباشد [.]9
 -2-1-2روش الکتروديالیز(ED)1

فرآيند الکتروديالیز که به طور شماتیک در شکل  3نشان داده شده است کاهش
شوری آب را در غشای تحت تأثیر اختالف پتانسیل الکتريکی ،از طريق انتقال
يونهای حاصل از تجزيهی آب تغذيه انجام میدهد .در اين روش قطبهای
مثبت و منفی به وسیلهی دو غشای نیمهتراوا از قسمت میانی جدا شدهاند .اين
فرآيند از میدان الکتريکی  DCبرای جابهجايی يونهای نمک در آب شور
استفاده میکند .با عبور جريان الکتريکی از میان محلول آب شور که نقش
الکترولیت را دارد اجزاء محلولشده يونی با بار مثبت ،مانند سديم و کلسیم،
جذب الکترود منفی (کاتد) و يونهای دارای بار منفی ،مانند کلر و کربناتها،
جذب الکترود مثبت (آند) شده و از غشاء عبور میکنند و در نهايت آب باقی-
مانده در میان اين غشاها عاری از نمک میشود [ .]22الکتروديالیزهای تجاری
در اواسط سال  1950معرفی شدند [ .]9مصرف انرژی الکتريکی اين سیستم
برای آب لب شور برای غلظت کمتر از  2500PPMحدود  2/5-0/7کیلووات
ساعت بر مترمکعب و برای غلظت بیش از  2500PPMحدود 5/5-2/64
کیلووات ساعت بر مترمکعب میباشد [ .]16برای نمکزدايی از آب لب شور،
روشهای اسمز معکوس و الکتروديالیز بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند.
مزايای اين روش عبارتاند از:
 فشارکاری اين سیستم کم میباشد. احتیاجی به تزريق مواد شیمیايی برای جلوگیری از رسوب ندارد.از معايب اين روش عبارتاند از:
 اين روش فقط عناصری را که از لحاظ الکتريکی خنثی هستندمیتواند حذف کند.
 حداکثر  TDSورودی به اين سیستم برابر با  1200PPPمیباشد[.]22

 -2-2شیرينسازي به روش حرارتي

اين فرآيند يکی از روشهای اصلی تصفیهی آب میباشد که در آنها تغییر فاز
صورت میگیرد و برای اين تغییر فاز انرژی حرارتی زيادی مورد نیاز است .اين
فرآيند میتواند با روشهای تقطیر چندمرحلهای ،تقطیر چنداثره ،بخار فشرده،
انجمادی ،رطوبتزنی-رطوبتزدايی ،تقطیر خورشیدی انجام شود.
 -2-2-1روش تقطیر چندمرحلهاي(MSF)2

اصول کار اين روش بدين گونه میباشد که آب ورودی از دريا توسط سیستم-
هايی تا دمای معینی گرم شده و سپس در يک محفظه که فشار آن کمتر از
فشار بخار اشباع آب میباشد ،تخلیه میشود .درصدی از اين آب به صورت
ناگهانی به بخار تبديل میشود که بخار آبی تولیدشده عاری از هرگونه نمک و
مواد عالی ديگر میباشد .اين بخار از میان يک غبارگیر عبور کرده و سپس روی
صفحهی خارجی که با لولههای انتقال حرارتی ساختهشده ،تقطیر میشود و
آب شیرينشده در يک ظرف جمعآوری میشود [ .]23اين آبشیرينکنها
فرآيندی پرانرژی هستند که به انرژیهای حرارتی و الکتريکی برای گرم کردن
آب شور و راه انداختن پمپهای مختلف نیاز دارند .ظرفیت اين سیستم معموالً
بین  10000تا  35000مترمکعب بر روز متغیر است [.]16
مزايای اين روش عبارتاند از:
 به حداقل تجهیزات ممکن جهت پیشتصفیه نیاز دارد. طول عمر اين دستگاه طوالنی میباشد. قابلیت طراحی و نصب در ظرفیتهای باال را دارد. قابلیت ترکیب با ساير روشهای شیرينسازی را دارد. قابلیت استفاده از انرژی حرارتی اتالفی نیروگاهها را دارد. تأثیرپذيری حداقل حاصل از شوکهای تعمیرات و بهرهبرداری درساير قسمتها را دارد.
 غلظت و کیفیت آب ورودی در هزينه و يا روند فرآيند تأثیرمحسوسی ندارد.
 آب خروجی کیفیت بااليی دارد.از معايب اين روش میتوان موارد زير را نام برد:
 اين سیستم نیاز به دانش باال و همچنین هزينهی زيادی برایطراحی و نصب دارد.
 اين سیستم نیاز به انرژی حرارتی باال برای تولید بخار در بويلر دارد.(در صورتی که در مجاورت نیروگاههای حرارتی احداث نگردد).
 اين سیستم حداکثر با  70-80درصد ظرفیت کار میکند. وقتی غلظت آب خروجی پايینتر از  50میلیگرم بر لیتر باشد ،نیازبه مخلوط شدن با آب شور دارد [.]23
 -2-2-2روش تقطیر چنداثره(MED)3

اين روش به عنوان مهمترين فرآيند تقطیری مطرح است که به کمک آن می-

توان حجم آب شیرين زيادی تولید کرد .اساس کار واحدهای

MED

بدين

صورت است که ابتدا بخار خروجی از نیروگاههای بخار و يا بخاری که به واسطه-

شکل  3اصول کار فرآيند الکتروديالیز []22

زمانی که سختی بیش از  5000PPMباشد روش اسمز معکوس و زمانی که
سختی کمتر از  5000PPMباشد روش الکتروديالیز مقرونبهصرفهتر است [.]16

ی سوزاندن زغالسنگ و يا سوختهای فسیلی ديگر حاصل شده است وارد
اولین مرحله میشود .اين بخار از دما و فشار پايینی برخوردار است و از آن به
عنوان بخار اولیه نام برده میشود .هنگامی که آب تغذيه به اولین مرحله وارد
میشود ،بر روی لولههای اواپراتور که در آنها بخار اولیه جريان دارد پاشیده و
بدين ترتیب بخشی از آب تغذيه ،تبخیر و وارد مرحلهی دوم میگردد .از اين

)Electrodialysis (ED
)Multi-stage Flash (MSF

1
2
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)Multiple Effect Distillation (MED

3

بررسی جامع انواع فرآيندهای شیرينسازی آب

بخار به عنوان بخار ثانويه نام برده میشود .بخار اولیه درون لولههای اواپراتور
نیز بر اثر از دست دادن حرارت خود چگالش يافته و به درون بويلر برگشت
داده میشود .همچنین آب شور موجود در مرحلهی اول به وسیلهی يک پمپ
به مرحلهی دوم وارد شده و بخار ثانويه نیز که از تبخیر آب تغذيه حاصل شده
بود در مرحلهی دوم با انتقال گرمای نهان خود به آب شور چگالش يافته و
بخشی از آب شور را تبخیر میکند و فرآيند فوق به تعداد مراحل تعیینشده
تکرار میگردد و بدين ترتیب بخار چگالش يافته از مرحلهی دوم به بعد به
عنوان آب شیرين جمعآوری شده و تصفیهی نهايی (برای رساندن  PHآب به

در اين روش ابتدا آب ورودی از يک سری مبدل حرارتی عبور کرده و پیشگرم
میشود .سپس اين آب به صورت پاششی داخل محفظهی اصلی دستگاه تزريق
شده مقداری از آن تبخیر میشود .سپس بخار تولیدی وارد يک کمپرسور شده
و فشار آن افزايش میيابد و به وسیلهی يک دسته لوله مجدداً وارد محفظه
شده تا از طريق تماس غیرمستقیم با آب شور تقطیر گردد .به اين ترتیب بخار
آب فشار باال به آب خالص تبديل شده و به سمت خروجی آب شیرين حرکت
میکند و حرارت دفعشده از اين روند برای تبخیر آب اضافی استفاده میشود
[ .]9در شکل  ،4يک واحد تأسیساتی تصفیهی آب به روش بخار فشرده را نشان
میدهد.

سطح قابلقبول) بر روی آن صورت میگیرد [ .]23در کشور ايران با توجه به
تولید توان مورد نیاز ،فرآيند  MSF ،ROو  MEDرتبههای اول تا سوم را دارا
میباشند [ .]9در سواحل مکران (چابهار) به دلیل پايین بودن هزينهی احداث،
تعمیر و نگهداری واحد  ROو همچنین مدت زمان کمتری که در تولید آب در
اين روش مورد نیاز است روش
روشهای

MED

و

MSF

RO

مناسبترين فناوری خواهد بود و سپس

در رتبههای بعدی قرار دارند [ .]6در استان قم به

دلیل غلظت باالی نمک درون آب نمیتوان از روش اسمز معکوس استفاده کرد
و از آنجايی که روش  MSFدارای تولید کمتر و هزينهی جاری و سرمايهگذاری
بیشتری نسبت به روش

MED

شکل  4سیستم تصفیهی آب به روش بخار فشرده []25

است میتوان دريافت که مناسبترين روش

برای استان قم روش  MEDمیباشد [.]18
مزايای اين روش عبارتاند از:
 بازدهی حرارتی باال قابلیت ترکیب با روشهای ديگر آبشیرينکن قابلیت تطبیق با هر نوع منبع حرارتی برای تولید بخار هزينهی پايین بهرهبرداری و تعمیرات و نگهداری تولید آب با خلوص باال به طور يکنواخت بهرهبرداری در دمای پايین (کمتر از  70درجهی سلسیوس) کهباعث کاهش رسوبات و خوردگی در سیستم نیز میشود.
 مقاومت باالی اين فرآيند نسبت به شرايط سخت مصرف پايین انرژی الکتريکی (کمتر از يک کیلووات ساعت در هرمترمکعب) در مقايسه با ساير روشها مانند  ROو .]24[ MSF
اين سیستم برای تولید هر کیلوگرم آب شیرين در دمای  70درجهی سلسیوس
به  240کیلوژول انرژی نیاز دارد [.]18
معايب اين روش عبارتاند از:
 نیاز به انرژی حرارتی باال برای تولید بخار در بويلر (در صورتی کهدر مجاورت نیروگاههای حرارتی احداث نگردد).
 نیاز به دانش باال برای طراحی و نصب و هزينهی باالی آن رسوبگرفتگی روی لولهها و تیغهها بازيافت آب پايین به طوری که هر مقدار آب تولید میشود به همانمقدار آب تغلیظ شده از سیستم خارج میگردد.
 انعطافپذيری پايین عملکرد و طراحی پیچیده -هزينهی سرمايهگذاری و مصرف باالی انرژی [.]24

 -2-2-3روش بخار فشرده(VC)1

)Vapor Compression (VC

1

از مزايای اين روش میتوان به درجهی خلوص باالی آب تولیدی ،بازيافت
مناسب آب ،نیاز حداقل به سیستم تصفیه ،بسیار فشرده بودن اين سیستم و
قابلیت طراحی به صورت قابلحمل را اشاره کرد؛ اما در اين روش شروع به کار
مجموعه مشکل است زيرا يک گرمکن کمکی برای رساندن دمای آب به مرز
بخار در ابتدا الزم میباشد که البته بعد از راهاندازی کمپرسور اين وظیفه را
انجام میدهد [ .]26تراکم بخار ،فرآيندی حرارتی است که در آن انرژی حرارتی
از فشردهسازی بخشی از بخار تولید شده ناشی میشود و بخارات میتوانند با
استفاده از روش تراکم بخار حرارتی يا مکانیکی متراکم شوند .دستگاههای آب-
شیرينکن با تراکم بخار مکانیکی و حرارتی به ترتیب ظرفیتی بین  100تا
 3000مترمکعب و  10000تا  30000مترمکعب در روز دارند [ .]16اين روش
به منبع گرمايش خارجی احتیاج ندارد و به وسیلهی انرژی الکتريکی تغذيه
میشود در نتیجه برای مناطق کمجمعیت که به نیروی برق دسترسی دارند
مناسب است .مزيت ديگر اين سیستم اين است که به کندانسور نیاز ندارد چون
در اين روش بخار به صورت مکانیکی چگالش میشود .از کاربردهای اين روش
میتوان به استفاده برای واحدهای دريايی همچون کشتیها و سکوهای نفتی

اشاره کرد [ .]26در جدول  ،2مصرف انرژی برای فرآيندهای اصلی آبشیرين-

کن بیان شده است.

جدول  2مصرف انرژی فرآيندهای اصلی آبشیرينکن []16

خصوصیات
ظرفیت
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معادل انرژی
حرارتی به
الکتريکی

) (𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ⁄𝑚𝑚3

مصرف الکتريسیته
کل ) (𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ⁄𝑚𝑚3

23-/5
15/83

19-/1
12/2

-

14/5

-

27-/25
19/58

21-/3
14/45

12-7

16/25

5-/5
2/64
7/2-0/5

10

10

TDS

غلظت آب تولیدی
)𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(

 -2-2-4روش انجمادي

10

10

پايین
500150

1

اين روش بر اساس تشکیل بلور يخ از آب شور عمل میکند .در واقع دمای آب
شور به حد انجماد رسانده میشود و آب شور يخ زده و امالح در سطح خارجی
آن جای میگیرند .حال اگر نمک اين بلورها گرفته شود يا به عبارتی نمکها
در سطح بلورها شسته شوند و با ذوب شدن بلورها ،آبی که به دست میآيد
شیرين است .اين روش نسبت به ساير روشهای حرارتی به انرژی کمتری نیاز
دارد و کمتر در معرض رسوبدهی ،جرمگرفتگی و خوردگی میباشد؛ اما به
دلیل هزينهی باالی تولید يخ و مکانیسمهای شستوشوی نمک و جدا کردن
آن از کريستال ،اين روش برای سیستمهای آبشیرينکن شهری صرفه
اقتصادی نداشته و محدود به سیستمهای کوچک و صنعتی میباشند [.]27
اين روش ) 𝟑𝟑𝒎𝒎 5/5 (𝒌𝒌𝒌𝒌⁄گاز کربندیاکسید آزاد میکند و هزينهی تولید آب
خالص آن در مقايسه با ساير روشها بسیار کم است [ .]28با افزايش سرعت
تولید يخ ،غلظت نمک در يخ افزايش میيابد و با کاهش دمای مبرد نرخ نمک-
زدايی و نرخ تولید يخ کاهش میيابد [ .]29مصرف انرژی پايین اين روش در
مقايسه با روشهای ديگر ،مهمترين مزيت اين روش است .اين امر به اين دلیل
است که اين روش براساس ذوب يخ بوده و گرمای نهان ذوب يخ با مقدار
)𝒌𝒌𝒌𝒌 333/5 (𝒌𝒌𝒌𝒌⁄يکهفتم گرمای نهان تبخیر آب که برابر با )𝒌𝒌𝒌𝒌(𝒌𝒌𝒌𝒌⁄
 2256/7است ،میباشد [.]28

شروع استفاده از تقطیر خورشیدی برای شیرينسازی آب به سال  1589بر-
میگردد که دالپورتا4با آزمايشی به کمک دو ظرف سفالی که يکی با آب شور
پر شده بود و با تابش نور خورشید بر آن ،آب تقطیرشده در ظرف دوم ذخیره
میشد [ .]33در سیستمهای تقطیر خورشیدی ،آب شور به درون ظرفی کم-
عمق ريخته میشود که سطح آن با پوشش شفافی مانند شیشه پوشیده شده
و با عبور تابش خورشیدی از شیشه و برخوردش با سطح جاذب ،آب گرم
میشود .با تبخیر آب از روی سطح و برخورد بخار به دست آمده به سطح شیشه
که دارای دمای پايینتری است عمل تقطیر روی سطح شیشه صورت میگیرد
و آب مقطر تولیدی از روی شیشه جاری شده و جمعآوری میگردد .مهمترين
مزيتهای اين دستگاهها شامل فنآوری ساده ساخت و عدم نیاز به تعمیر و
نگهداری میباشد و از معايب اين دستگاهها میتوان به ظرفیت پايین و اشغال
فضای زياد توسط آنها اشاره کرد [ .]34تولید میانگین اين دستگاهها بین  4تا
 6لیتر در روز میباشد .از اين دستگاهها برای مناطق دورافتاده يا جزاير که
تأمین آب شیرين در آن مناطق توسط حمل و نقل صرفه اقتصادی ندارد،
استفاده میشود .اين آبشیرينکنها برای مناطقی که در آنها تقاضا برای آب
شیرين کمتر از )𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅 200 (𝒎𝒎𝟑𝟑 ⁄است مناسب میباشند [ .]35جنس پوشش
اين دستگاهها معموالً از شیشه و يا نوعی پالستیک میباشد که نور را از خود
عبور میدهد .از شیشه برای مصارف بلندمدت و پالستیک برای مصارف کوتاه-
مدت استفاده میشود [ .]36در شکل  5نمونهی سادهای از کارکرد يک آب-
شیرينکن خورشیدی نشان دادهشده است.

 -2-2-5روش رطوبتزني-رطوبتزدايي(HD)2

اساس کار اين فرآيند بر اساس قابلیت حمل بخار آب به وسیلهی هوای خشک
میباشد که اين قابلیت با باال رفتن دمای هوا افزايش میيابد .يک کیلوگرم
هوای خشک وقتی از دمای  30به  80درجهی سلسیوس میرسد ،قابلیت حمل
بیش از  0/6کیلوگرم بخار آب و حدود  670کیلوکالری گرما را پیدا میکند
[ .]30يکی از مشکالت فرآيندهای شیرينسازی ،تماس مستقیم بین کلکتور و
آب است که اين امر میتواند منجر به کاهش راندمان حرارتی گردد .در يک
سیستم رطوبتزنی-رطوبتگیری که از هوا به عنوان يک سیال استفاده میشود
و اين امر سبب رفع اين مشکل میشود ،طراحی آسان ،هزينهی بهرهبرداری
پايین و عمر طوالنی از ويژگیهای اين سیستم میباشد [ .]31از اين سیستم
میتوان برای تأمین آب شرب واحدهای مسکونی با حداقل انرژی مصرفی،
استفاده نمود .همچنین از اين سیستم میتوان برای مناطق دورافتاده و کم-
جمعیت استفاده نمود [ .]30میزان مصرف انرژی اين روش ،نسبت به روشهای
معمول تولید آب شیرين پايینتر بوده به طوری که به راحتی میتوان از انرژی
خورشیدی جهت تأمین انرژی حرارتی مورد نیاز سیستم استفاده نمود [.]32
 -2-2-6روش تقطیر خورشیدي

3

Freezing
)Humidification-Dehumidifcation (HD

1
2
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شکل  5مکانیزم تقطیر خورشیدی []34

 -3در ادامه به بررسي جامعتر آبشیرينکنهاي خورشیدي پرداخته
ميشود.

آبشیرينکنهای خورشیدی با استفاده از فرآيند تقطیر ،آبهای شور و آلوده
را تصفیه میکنند .هر چند امروزه امکان تولید آب در حجم زياد و کیفیت خوب
به وسیله تجهیزات آبی حاضر وجود دارد ،اما در نواحی خشک و نیمهخشک
برای تأمین آب آشامیدنی از آبهای زيرزمینی استفاده میشود که اين آبها
در بعضی از مناطق به دلیل غلظت نمک باال ،قابلاستفاده برای مصارف
آشامیدنی نیستند .از آنجايی که انتقال آب شیرين به وسیلهی شبکهی انتقال
از فواصل طوالنی و حمل آب به کمک وسايل نقلیه به اين مناطق از نظر
اقتصادی مقرونبهصرفه نیست ،لذا استفاده از دستگاههای آبشیرينکن برای
مناطق کويری و کمجمعیت که در آنها آب شور تنها منبع آب موجود بوده،
مورد توجه میباشد [ .]15همچنین از اين سیستمها در صورت طراحی مناسب
میتوان جهت بهبود کیفیت آب شیرين مصرفی شهرها و روستاها و تصفیهی
پسابهای صنعتی و خانگی نیز استفاده کرد .آبشیرينکنهای خورشیدی را
3Solar still
4Della Porta

بررسی جامع انواع فرآيندهای شیرينسازی آب

میتوان در دستهبندیهای گوناگونی قرار داد که از جملهی آنها میتوان به
دو نوع فعال و غیرفعال اشاره کرد [ .]37هر يک از اين آبشیرينکنها میتوانند
فرآيند تولید آب شیرين را در يک يا چند مرحله انجام دهند.
 -3-1آبشیرينکنهاي غیرفعال

آبشیرينکنهای غیرفعال دستگاههايی هستند که نیازی به انواع انرژی و
سیستم پمپاژ نداشته و با کمترين تجهیزات جانبی کار میکنند .اين آبشیرين-
کنها از نظر هزينه بهصرفهتر نسبت به آبشیرينکنهای فعال میباشند و در
مناطق دورافتاده قابلاستفاده میباشند .از انواع آبشیرينکنهای غیرفعال می-
توان به آبشیرينکن حوضچهای ،پلکانی ،فتیلهای ،دودکشی ،دارای بازتابنده،
لولهای هممرکز و غیره اشاره کرد [ .]37هزينهی تولید آب در يک آبشیرينکن
غیرفعال خورشیدی حدود  0/014دالر بر لیتر برای يک دوره بهرهبرداری سی
ساله است [.]38
 -3-1-1آبشیرينکنهاي حوضچهاي

اين نوع آبشیرينکنها از نظر نوع پوشش شفاف به دو نوع تکشیبی و دوشیبی
تقسیم میشوند که تجهیزات حوضچهای تکشیبی مناسب آب و هوای سرد
است و حوضچهای دوشیبی مناسب برای شرايط آب و هوای گرم میباشند

میزان افزايش تبخیر را کاهش داده که در نتیجه میزان تولید آب شیرين محدود
میشود .اين نوع آبشیرينکنها در طرحهای گوناگونی با پوششهای دوگانه،
سهگانه و هرمی ساخته میشوند که در اين طرحها به دلیل کاهش اثر سايه
روی سطح آب ،بازدهی دستگاه میتواند نسبت به حالت تکحوضچهای بیشتر
باشد [ .]45در اين دستگاهها اضافه کردن حوضچه ،بهرهوری دستگاه را تا %85
افزايش میدهد [ .]46در مناطقی که متوسط سالیانه انرژی تابش خورشیدی
در آنها بیش از  200وات بر مترمربع بوده و سرعت باد در آنها خیلی زياد
نیست ،حوضچههای تقطیر خورشیدی قابلیت استحصال حداقل  1/3مترمکعب
آب شیرين به ازای واحد سطح در طول سال را دارند و همچنین قادر خواهند
بود که ناخالصیهايی مانند نیتراتها ،کلريدها ،آهن و جامدات حلشده و حتی
آلودگیهای میکروبی را از آب جدا کنند [ .]6با توجه به انرژی خورشیدی باال
در شهر بندرعباس ،در شرايط بهینه ،مقدار جرم تولیدی در صورت استفاده از
آبشیرينکن حوضچهای دو برابر تولید آبشیرينکنهای موجود در بازار بوده
است [.]47

[ .]39میزان تولید اين آبشیرينکنها در روز آفتابی و ابری به ترتیب برابر

 4925و  1095میلیلیتر بر مترمربع میباشد؛ به عبارت ديگر آفتابی يا ابری
بودن هوا بر نرخ تولید اين آبشیرينکن کامالً تأثیرگذار است [ .]40در اين
نوع دستگاهها ،انرژی خورشیدی از پوشش شیشهای عبور کرده و به صفحهی
جاذب افقی جذب میشوند .آب گرم در تماس با جاذب شروع به تبخیر کرده
و بخارهای ايجادشده روی سطح شیشه به دلیل دمای پايینتر آن تقطیر می-
شود و در جهت شیب شیشه شروع به حرکت میکند و در انتهای آن جمعآوری
میشود [.]41

شکل  7آبشیرينکن حوضچهای با پوشش دوگانه []48

عالوه بر اين در آبشیرينکن خورشیدی تکحوضچهای استفاده از مواد تغییر
فازدهنده به عنوان منبع ذخیره انرژی میتواند بهرهوری و نرخ تولید دستگاه را
افزايش دهد [ .]49در شیراز استفاده از آبشیرينکن حوضچهای با شیب يک
طرفه تولید کلی بیشتری در طول شبانهروز نسبت به دستگاه با شیب دو طرفه
خواهد داشت .به طوری که میزان تولید در روز بیست و هفتم ارديبهشت برای
دستگاه با شیب يک طرفه و دو طرفه به ترتیب  5060و  4610میلیمتر می-
باشد [.]6

شکل  6آبشیرينکن معمولی حوضچهای []41

استفاده از آينهها جهت بازتاب نور خورشید و هدايت آن به صفحههای موازی
باعث افزايش بهرهوری  34درصدی در اين دستگاهها میشود [ .]42همچنین
استفاده از رنگهای سیاه و قرمز به ترتیب باعث افزايش بهرهوری  70و 39
درصدی دستگاه میشود .همچنین با کمک بازتابنده میتوان تابش خورشیدی-
ای که به بیرون از حوضچه تابیده میشود را به داخل دستگاه هدايت نمود و
به افزايش میزان تابش خورشیدی کمک کرد که اين امر موجب افزايش میزان
تولید  68درصدی دستگاه میشود [ .]43آبشیرينکنهای تکحوضچهای از
ابتدايیترين روشها در زمینهی آبشیرينکنهای خورشیدی میباشند که
میزان تولید روزانهی اين دستگاه با افزايش عمق آب کاهش میيابد [ .]27از
اشکاالت اين دستگاه میتوان به افقی بودن سطح داخل حوضچه اشاره کرد که
با تشعشع خورشیدی برخورد کمتری دارد و حجم آب شور داخل حوضچه

شکل  8نمايش ابعاد يک آبشیرينکن خورشیدی حوضچهای []49
 -3-1-2آبشیرينکنهاي پلکاني يا آبشاري

آبشیرينکنهای پلکانی نمونهی خوبی از آبشیرينکنهای مايل هستند که
در آن آب از مخزن فوقانی به صورت يک اليهی نازک بر روی پلهها جريان
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میيابد و همزمان عمل تبخیر اتفاق افتاده و قطرات چگالیده شده بر روی سطح
شیشه در انتهای دستگاه از بخش خروجی آب شیرين جمعآوری میشوند .در
اين دستگاهها وجود يک بند در لبهی هر پلکان باعث هدايت اجباری آب شور
بر روی صفحهی جاذب و به طبع افزايش راندمان آب درون دستگاه میشود .از
مزيتهای اين دستگاه میتوان به ضخامت کم اليهی آب بر روی صفحهی
جذبکننده اشاره کرد که باعث میشود که در طول روز آب موجود در دستگاه
دارای دمای بااليی باشد و اين امر موجب باال رفتن بازدهی دستگاه میگردد.
همچنین به علت فاصلهی کم میان پوشش شیشهای و صفحهی جاذب فضای
خالی محفظه توسط بخار آب به سرعت پر میشود .مزيت ديگر آبشیرينکن
پلکانی آبشاری اين است که با قرار دادن يک حوضچهی کوچک در انتهای
صفحهی جاذب اين امکان فراهم میشود که در طول روز از مزايای يک آب-
شیرينکن حوضچهای نیز استفاده میشود .همچنین در اين دستگاهها قابلیت
تنظیم زاويهی دستگاه نسبت به پرتوهای خورشید باعث میشود که بتوان
بیشترين تابش خورشیدی را دريافت کرد بنابراين با توجه به موارد ذکرشده
بازدهی اين دستگاه برای تولید آب شیرين نسبت به ديگر دستگاهها باالتر است
[ .]52 ،51 ،50آبشیرينکنهای پلکانی دارای بازدهی  20درصد بیشتر از
نوع حوضچهای میباشند [ .]53همچنین صفحهی جاذب دارای باالترين
بازگشتناپذيری در بین کلیه تجهیزات آبشیرينکن پلکانی میباشد [ .]54با
انجام عملیات خنککاری شیشه تجهیزات پلکانی ،بهرهوری دستگاه  65درصد
در مقايسه با دستگاه تقطیری غیرپلکانی بیشتر میشود [ .]55همچنین
استفاده از مواد تغییر فازدهنده به دلیل افزايش زمان فرآيند شیرينسازی آب
شور در ساعات بدون تابش خورشیدی ،راندمان دستگاه را افزايش میدهد و به
عبارتی بیشترين نرخ تولید در پايینترين نرخ جريان آب شور به دست میآيد
[ .]56استفاده از فین در سطح پلهها و بازتابندههای داخلی اين آبشیرينکنها
به ترتیب میزان تولید آب شیرين را  17/25و  15/29افزايش میدهد و
همچنین  10/6و  5/06درصد قیمت آب شیرين تولیدی را کاهش میدهد
[.]57

شکل  10آبشیرينکن خورشیدی پلکانی ساختهشده []59

در اين آبشیرينکنها جهت بازتاب نور خورشید و هدايت آن به صفحههای
جاذب ،آينههايی روی سطوح عمودی پلکانها نصب میشود که باعث افزايش
بهرهوری  56درصدی آبشیرينکن پلکانی میشود [ .]42همچنین استفاده از
صفحهی جاذب محدب و مقعر میزان تولید آب شیرين را  57و  29درصد نسبت
به آبشیرينکن پلکانی با جاذب صفحهی تخت افزايش میدهد [ .]60آب-
شیرينکن پلکانی يکی از اقتصادیترين و مرسومترين دستگاهها میباشد که
میزان تولید آب شیرين تولیدی از اين دستگاه در ماه خرداد نسبت به ماههای
ديگر بیشتر است [.]61

شکل  11آبشیرينکن خورشیدی پلکانی به همراه آينه نصبشده در سطوح عمودی
پلکانها []42

 -3-1-3آبشیرينکنهاي فتیلهاي

شکل  9نمای شماتیک از يک آبشیرينکن خورشیدی پلکانی []50

استفاده از ترکیب فین و بازتابندههای داخلی سبب افزايش تولید آب شیرين
نسبت به آبشیرينکن پايه شده اما نسبت به آبشیرينکن همراه با فین يا
بازتابنده داخلی کاهش تولید آب شیرين را به همراه دارد .به طوری که قیمت
هر لیتر آب شیرين در اين حالت  0/45درصد و محصول تولیدی در اين حالت
 11/76درصد نسبت به حالت پايه افزايش میيابد [ .]57بیشترين بازدهی اين
نوع از آبشیرينکنها در شهر تهران برای فصل تابستان مربوط به زاويهی 20
درجه میباشد [.]58
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در اين دستگاه از فتیلهای پرمنفذ از جنس کتان يا پنبه سیاه جهت جريان آب
بر روی سطح صفحهی جاذب استفاده میشود .آب شور به آرامی روی فتیلهها
جريان میيابد و باعث افزايش زمان ماند آب میشود و با عبور تشعشع
خورشیدی از شیشه فتیله گرم شده و باعث تبخیر آب موجود در آن میشود.
سپس بخار آب در اثر برخورد با پوشش شیشهای تقطیرشده و در محفظهای
که در قسمت پايینی پوشش شیشهای قرار دارد هدايت و جمعآوری میگردد.
آب شور نیز در انتهای فتیله از دستگاه خارج میشود .از مزايای اين دستگاه
میتوان به قرارگیری مناسب در مقابل اشعه خورشید و همچنین وجود اليهی
نازک جريان آب روی صفحهی جاذب اشاره کرد که باعث افزايش راندمان
دستگاه میشوند .از معايب اين دستگاه میتوان به مشکل تأمین جريان
يکنواخت آب شور بر روی فتیله ،پوسیدگی سريع فتیله به علت خشک شدن-
های مکرر و در نتیجه بهصرفه نبودن از نظر اقتصادی اشاره کرد [.]62

بررسی جامع انواع فرآيندهای شیرينسازی آب
 -3-1-6آبشیرينکنهاي لولهاي هممرکز

شکل  12نمای شماتیک از يک آبشیرينکن فتیلهای []62

اين دستگاه از دو لوله هممحور تشکیل شده است که لوله بزرگتر آن از جنس
پالستیک شفاف و به عنوان پوشش عبوردهنده تابش استفاده شده و لولهی
کوچکتر نیز که درون لوله بزرگتر قرار دارد از فلز سیاه رنگی ساختهشده و به
عنوان صفحهی جاذب عمل میکند که آب شور درون لوله کوچکتر جريان
میيابد .تابش به وسیلهی سطح بیرونی و سیاه رنگ لوله کوچک جذبشده و
موجب تبخیر آب شور شده و اين بخارات روی سطح درونی لوله بزرگتر تقطیر
و جمعآوری میگردند [ .]65تقطیر در اين دستگاهها تابعی از رطوبت نسبی و
دمای هوای مرطوب داخل آن میباشد [.]66

 -3-1-4آبشیرينکنهاي دودکشي

اين نوع آبشیرينکنها با شیشه پوشانده شده و دارای صفحات سیاه رنگی
میباشند که آب شور روی اين صفحات جريان يافته و در اثر تابش خورشید
تبخیر میشود .بخار حاصله بر اثر پديده جابهجايی وارد دودکش شده و در اثر
برخورد با يک مبدل گرمايی که از درون لولههای آن آب شور سرد جريان دارد،
تقطیر میشود .در اثر عمل تقطیر ،آب شور ورودی به دستگاه پیشگرم شده و
آب شیرين تهیه شده در قسمت پايین دودکش جمع و مورد استفاده قرار
میگیرد .در اين دستگاه با توجه به اينکه آب شور ورودی ابتدا در مبدل گرمای
بخارات را جذب میکند و سپس وارد آبشیرينکن میشود ،به انرژی کمتری
برای تبخیر نیاز دارد [.]63
 -3-1-5آبشیرينکن داراي بازتابنده

اين دسته از آبشیرينکنها همانند آبشیرينکن حوضچهای هستند که به
کمک آينههايی که در قسمت ابتدايی دستگاه قرار گرفتهاند ،میزان تابش
تابیدهشده بر آب را افزايش میدهند .در واقع در اين آبشیرينکنها مقداری
تابش اضافی از طرف آينهها به سطح جاذب بازتابش میشود که باعث افزايش
دمای سطح جاذب و در نتیجه باال رفتن دمای آب شور و افزايش نرخ تبخیر
نسبت به حالت بدون بازتابنده میشود .برای جلوگیری از ايجاد سايه روی
جاذب ،آينهها را بايست در قسمت عقبی دستگاه و رو به خورشید نصب شوند.
هر چند استفاده از آينهها میزان تولید را افزايش میدهد اما آينهها گرانقیمت
بوده و چندان بادوام نیستند و در نتیجه قیمت تمامشده دستگاه و هزينهی
نگهداری آن افزايش میيابد [ .]64نصب آينه منعکسکننده در دو طرف پله-
های دستگاه تقطیری خورشیدی پلکانی تأثیر  75درصدی بر بهرهوری دستگاه
خواهد داشت [.]14

شکل  14آبشیرينکن لولهای هممرکز []65
 -3-1-7آبشیرينکنهاي چندمرحلهاي

اين آبشیرينکنها دارای صفحات مايلی هستند که به حالت موازی در داخل
دستگاه قرارگرفتهاند و آب شور روی هر يک از اين صفحات جاری میشود .در
اثر تابش ،دمای آب افزايش پیداکرده و روی اين صفحات تبخیر شده و روی
صفحهی بااليی تقطیر میشود .به عبارتی به طور همزمان هر صفحه نقش
تبخیرکننده برای يک مرحله و تقطیرکننده برای مرحلهی بعدی را دارد [.]67

شکل  15آبشیرينکن سهمرحلهای []67
 -3-2آبشیرينکنهاي فعال

اين آبشیرينکنها عالوه بر تجهیزات موجود در يک آبشیرينکن غیرفعال،
دارای تجهیزات جانبی خارجی همچون کلکتور خورشیدی و پمپ میباشند که
نیازمند توان الکتريکی برای پمپاژ هستند [.]37
 -3-2-1آبشیرينکنهاي فعال مجهز به واحد گرمايش

در اين نوع از آبشیرينکنها عالوه بر تابش خورشیدی از منابع انرژی ديگر
نیز برای تأمین گرمای الزم برای تبخیر آب شور استفاده میکنیم که اين باعث
میشود که عالوه بر روز ،در شب نیز آب شیرين تولید شود [.]68
شکل  13آبشیرينکن دارای بازتابنده []64

 -3-2-2آبشیرينکنهاي فعال مجهز به جاذب خارجي
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ولی محمدرزداری ،سید ابوذر فنايی

در اين نوع از آبشیرينکنها عمل تبخیر به صورت مستقیم بر روی صفحهی
جاذب رخ نمیدهد و از صفحهی جاذب به طور غیرمستقیم و يا در ترکیب با
ساير آبشیرينکنها به عنوان عاملی برای افزايش میزان آب تقطیر تولیدی
استفاده میشود .طرز کار اين آبشیرينکنها بدين شکل میباشد که جاذب با
جذب تابش خورشیدی آب را پیشگرم کرده و به وسیلهی پمپ به داخل
دستگاه آبشیرينکن منتقل میکند؛ و در نتیجه با افزايش دمای آب حوضچه،
میزان تولید آب شیرين نیز افزايش میيابد [.]69

شکل  18آبشیرينکن فعال فتوولتائیک []70
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شکل  16آبشیرينکن فعال مجهز به جاذب خارجی []39
 -3-2-3آبشیرينکنهاي فعال مجهز به متمرکز کننده خارجي

در اين نوع از آبشیرينکنها از يک کلکتور خورشیدی برای جمعآوری تابش
خورشیدی استفاده میکنیم تا میزان تولید آب شیرين افزايش يابد .کارآيی
آبشیرينکن خورشیدی زمانی که با يک بخش حرارتدهی از بیرون ترکیب
شده باشد میتواند افزايش يابد [.]68

شکل  17آبشیرينکن خورشیدی با متمرکزکننده سهموی []68
 -3-2-4آبشیرينکنهاي فعال فتوولتائیک (تولید همزمان)

در اين نوع از آبشیرينکنها ،سلولهای خورشیدی به صورت سری بهم متصل
شده و با دريافت انرژی خورشیدی توان الزم برای راهاندازی پمپ آب را فراهم
میکنند که اين پمپ آب شور را از کلکتورهای سری به داخل دستگاه آب-
شیرينکن منتقل میکند [.]70
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نتیجهگیري

بحران بیآبی موجب توجه بیشتر و همگانی بسیاری از کشورهای دنیا به مسئله
آب گردد .با توجه به افزايش روزافزون جمعیت و کاهش منابع آب شیرين،
استفاده از آبشیرينکنهای خورشیدی برای تأمین آب مورد استفاده برای
مصارف آشامیدنی ،کشاورزی و صنعتی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
نمکزدايی آبهای شور و آب دريا يکی از راههای مناسب برای تأمین آب
شیرين میباشد .در اين نگارش مروری کلی بر انواع فرآيندهای شیرينسازی
آب و بررسی مزايا و معايب آنها و معرفی و بررسی تکنیکهای مختلفی برای
افزايش بهرهوری سیستمهای آبشیرينکن خورشیدی انجام شد.
مهمترين نتايج به دست آمده از اين مطالعه عبارتاند از:
 واحدهای الکتروديالیز به سطوح پايینتری از عملیات پیشتصفیهنسبت به دستگاههای اسمز معکوس نیاز دارند.
 برای آبهای شور با نمک باالتر از  1/2درصد جرمی ،بسیاراقتصادیتر خواهد بود که از دستگاههای اسمز معکوس به جای
الکتروديالیز استفاده نمود.
 مقاومت غشاءهای الکتروديالیز نسبت به غشاءهای اسمز معکوسبسیار باالتر است.
 روش تقطیر چنداثره عنوان مهمترين فرآيند تقطیری است که بهکمک آن میتوان حجم آب شیرين زيادی تولید کرد.
 روش بخار فشرده به منبع گرمايش خارجی احتیاج ندارد و بهوسیلهی انرژی الکتريکی تغذيه میشود در نتیجه برای مناطق کم-
جمعیت که به نیروی برق دسترسی دارند مناسب است.
 مصرف انرژی پايین در روش انجماد ،مهمترين مزيت اين روش درمقايسه با روشهای ديگر است.
 اغلب مناطقی که نیاز به آب دارند دارای تابش خورشیدی بااليیهستند و بنابراين بهترين راه برای تأمین آب مورد نیاز در اين
مناطق استفاده از آبشیرينکنهای خورشیدی است.
 سیستمهای آبشیرينکنهای خورشیدی فنآوری سادهای دارندو نگهداری از آنها نسبت به ساير انواع ديگر نیز سادهتر است.
 آبشیرينکنهای خورشیدی دارای قابلیت اطمینان بااليی نسبتبه ساير سیستمهای رايج بوده و میتوانند به عنوان يکی از بهترين
راهکارها برای غلبه بر بحران آب در سطح کشور و جهان مطرح
گردند.
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مزيت شاخص آبشیرينکن خورشیدی استفاده از انرژی
خورشیدی میباشد که به صورت رايگان در تمام طول سال موجود
.است
آبشیرينکنهای غیرفعال خورشیدی دستگاههايی هستند که
نیازی به انواع انرژی و سیستم پمپاژ نداشته و با کمترين تجهیزات
جانبی کار میکنند و از نظر هزينه نسبت به آبشیرينکنهای
فعال خورشیدی بهصرفهتر میباشند و در مناطق دورافتاده
.قابلاستفاده میباشند
مزيت آبشیرينکن پلکانی آبشاری خورشیدی اين است که با قرار
دادن يک حوضچه کوچک در انتهای صفحهی جاذب اين امکان
فراهم میشود که در طول روز و شب از مزايای يک آبشیرينکن
.حوضچهای نیز استفاده میشود
با انجام عملیات خنککاری شیشه بر روی دستگاه تقطیر
 درصد در مقايسه با65  بهرهوری دستگاه،خورشیدی پلکانی
.دستگاه تقطیر معمولی بیشتر میشود
در آبشیرينکن پلکانی خورشیدی برای بازتاب نور خورشید و
 آينههايی روی سطوح عمودی،هدايت آن به صفحههای جاذب
- درصدی می56 پلکانها نصب میشود که باعث افزايش بهرهوری
.شود
-استفاده از مواد تغییر فازدهنده به عنوان منبع ذخیره انرژی می
تواند بهرهوری و نرخ تولید دستگاه آبشیرينکن خورشیدی را
.افزايش دهد
دستگاههای آبشیرينکن خورشیدی با پوشش دوگانه نسبت به
. درصدی بهرهوری بیشتری دارند85 پوشش تکی
-کارآيی آبشیرينکن خورشیدی زمانی که با يک بخش حرارت
.دهی از بیرون ترکیب شده باشد میتواند افزايش يابد
مزيت آبشیرينکنهای فعال مجهز به واحد گرمايش اين است که
از منابع انرژی ديگر نیز برای تأمین گرمای الزم برای تبخیر آب
 در شب نیز تولید آب،شور استفاده میکنند در نتیجه عالوه بر روز
.شیرين داريم
انتخاب يک فنآوری نمکزدايی وابسته به پارامترهای مختلفی
 در دسترس، نوع و کیفیت آب ورودی،همچون شرايط خاص مکان
. عوامل اقتصادی و اثرات زيستمحیطی است،بودن
 مصرف انرژی و هزينههای تولید آب توسط فرآيند،برای آب دريا
. کمتر از تمام فرآيندهای تقطیر حرارتی است،اسمز معکوس
هزينهی تولید آب در روش اسمز معکوس نسبت به فرآيندهای
.حرارتی کمتر است

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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