فرم تشریح پروژه
RFP37-5

عنوان پروژه:

کسب داﻧﺶ ﻓنﻲ ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎزﻳﺎب اﻧرژي از ﺟرﻳﺎن ﻏﻠـﻴﻆ ﺧروﺟـﻲ ﺳﻴسـﺘﻢﻫـﺎي اﺳـﻤﺰي
توﺳعه و ارتقﺎ مدﻳرﻳﺖ آالﻳنده ﻫﺎي آﺑﻲ (ﻓﺎضالب ﻫﺎي صنعﺘﻲ و ﺑهداشﺘﻲ) در ﻧﻴروگﺎه ﻫﺎي ﺑخﺎري تولﻴد ﺑرق ﺑﺎ ﻫدف

عنوان طرح:

کﻤﻴنه ﻧﻤودن تولﻴد ﻓﺎضالﺑهﺎي ﻧﻴروگﺎﻫﻲ و تصفﻴه ﻓﺎضالﺑهﺎ ﺑه منظور ﺑﺎزگشﺖ و اﺳﺘفﺎده مجدد در ﻧﻴروگﺎه و ﻳﺎ دﻳﮕر صنﺎﻳع
مجﺎور

واحد اﺟراﻳﻲ:

طرح مدﻳرﻳﺖ آالﻳنده ﻫﺎ در صنعﺖ ﺑرق

ﺑرآورد کﻠﻲ مدتزمﺎن اﺟراي پروژه 15 :مﺎه
تبﻴﻴن و تشرﻳح پروژه ﻫﻤراه ﺑﺎ ذکر مراحل کﻠﻲ:

فرآیند  ROیک فرایند از زیرگروه عملیات جداسازی می باشد  ،در واقع یک نوع فیلتراسیون است که عمل جداسازی توسط یک غشاء انجام می
گردد ،به همین دلیل به فیلتراسیون غشائی معروف است نیروی محرک در  ROفشار می باشد که بسته به  TDSو یا به طور کلی کیفیت میزان
آب و فشار دبی محاسبه می گردد .در واقع با تغییر کیفیت آب  ،همواره نوع غشاء و فشار قابل تحمل در غشاء متغیراست ،و با این نوع طراحی
میتوان آبهایی با کیفیت مختلف را تصفیه نمود .درمجموع الزم به ذکر است که سیستم های  ROامروزه با توجه به کاهش هزینه و ساده بودن
آن نسبت به سیستمهای دیگر جهت حذف سختی  ،شوری  ،ناخالصیها و آلودگیهای شیمیایی در آب می باشند و در زمینه دستگاه  ROالزم است
بدانیم که این دستگاه شامل یک ورودی و دو خروجی می باشد.
در واقع آبی که می بایستی تصفیه شود وارد ماژول  ROمی گردد و خروجی ها شامل آب تصفیه شده و پساب تغلیظ شده است .الزم بر یادآوری
است معموال این نسبت  %75آب تصفیه شده به  %25پساب تغلیظ شده است و همچنین درصد حذف امالح غیر مفید توسط این سیستم ها در
مجموع  %98می باشد .از آنجاییکه بخش غلیظ ماژول دارای فشار باالیی می باشد بنا براین جریان خروجی از این ماژول دارای انرژی فشاری
باالیی است که می تواند با آزاد سازی آن به صورت انرژی الکتریکی یا بطور مستقیم در تامین فشار جریان ورودی بکارآید.
تولید الکتریسته از انرژی فشار خروجی از ماژول های اسمز معکوس یک روش مطمئن برای آینده محسوب می گردد .در این روش فشار جریان
آب شور خروجی از ماژول که توسط پمپ های تقویت فشار اسمزی بوجود آمده است توسط میکرو توربین ها که در مسیر خروجی قرار گرفته
سبب چرخش توربین گردیده و با استفاده از یک میکرو ژنراتور تولید برق می نماید.
هزینه سرمایه گذاری برای یک نیروگاه اسمزی در مقایسه با نیروگاه های تجدید پذیر نسبتا باالست اما بهر حال از آنجاییکه نیروگاه اسمزی
تقریبا برای بهره برداری در ظرفیت کامل بدون وقفه طراحی می شود  ،می تواند هزینه مصرف برق جهت تامین فشار اسمزی در ماژول های
سیستم اسمز معکوس را کاهش داده و یا تعدیل نماید.
مراحل کلی شرح خدمات پروژه عبارتند از:
 بررسی تاریخچه استفاده از این انرژی در سیستمهای اسمعز معکوس در دنیا مطالعات اولیه در زمینه شناخت انواع روشهای مورد استفاده در جهت تولید توان از فشار تخلیه جریان خروجی انتخاب روش مناسب جهت دستیابی به دانش فنی تولید ساخت داخل از طریق بررسی های فنی و اقتصادی کسب دانش فنی ساخت داخل دستگاه بازیاب انرژی از ماژول های اسمز معکوس ساخت یک نمونه آزمایشگاهی جهت تولید برق





مشخصات محصول نهایی(خروجی مورد انتظار):
با انجام این پروژه موارد ذیل قابل دستیابی می باشند:
تعیین فناوری مناسب جهت تولید توان از پتانسیل فشاری جریان خروجی از ماژول های اسمز معکوس
نتایج حاصل از بررسی های فنی و اقتصادی طرح
کسب دانش فنی ساخت داخل دستگاه بازیاب انرژی از ماژول های اسمز معکوس
ساخت یک نمونه آزمایشگاهی تولید توان الکتریکی

ﻧﺘﺎﻳج مورد اﻧﺘظﺎر اﻳن طرح ﺑه شرح ذﻳل مﻲ ﺑﺎشد:

-

تولید برق از کارکرد سیستمهای موجود اسمز معکوس در صنایع تصفیه آب و سیستمهای قابل نصب در آینده
کاهش هزینه های مصرف برق بوستر پمپ های ماژول های اسمز معکوس
اقتصادی نمودن طرح های تصفیه آب غشایی در کشور

