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 چیست؟ معکوس اسمز

 تراوا نیمه غشای یک از آن در که است آب تصفیه تکنولوژی نوعی )osmosis Reverse( معکوس اسمز

 نیروی از معکوس اسمز در .شوند جداسازی آشامیدنی آب در موجود بزرگ ذرات تا میگردد استفاده

 راتذ تعداد بر مبتنی ویژگی یک اسمزی فشار .میگردد استفاده اسمزی فشار بر آمدن فائق فشارجهت

 معکوس اسمز .باشد می ترمودینامیکی پارامترهای و شیمیایی قابلیتهای تاثیر تحت خود که است

 فرایندهای در و کند حذف محلول از را باکتریها همچنین و یونها و مولکولها انواع از بسیاری میتواند

 یناخالص) شونده حل که است این نتیجه .رددا زیادی کارایی آشامیدنی آب تولید در همچنین و صنعتی

 در .میشود رانده دیگر سمت به (آب) خالص حالل و مانده باقی غشا فشار تحت سوی یک در (ها

 ذمناف درون از را بزرگ یونهای یا مولکولها عبور اجازه نبایستی غشا این ،"گزینشی عملکرد" راستای

  .نماید فراهم را (حالل خود قبیل از) محلول کوچکتر اجزای نفوذ بایستی اما بدهد، (سوراخها)

 به غشا طریق از (آب بیشتر پتانسیل) کمتر غلظت با محیط از (آب)حالل طبیعی، اسمز فرایند در

 آزاد انرژی کاهش راستای در خالص حالل حرکت .میرود (آب کمتر پتانسیل) بیشتر غلظت با محیطی

 برقراری موجب که میگردد برقرار غشا طرف دو هر در محلول غلظت در تعادل ایجاد طریق از و سیستم

  .میشود اسمزی فشار

 حالل طبیعی جریان در جهت تغییر جهت زیادی خارجی فشار باید جریان این کردن معکوس برای

 سایر مشابه فرایند این .گویند می معکوس اسمز آن به دلیل همین به و شود ایجاد (آب)خالص

 جودو فیلتراسیون و معکوس اسمز بین اساسی تفاوتهای حال این با .است غشا یتکنولوژ کاربردهای

 ورتص به فرایند بنابراین و است سایز مبنای بر جداسازی غشایی فیلتراسیون در عمده مکانیزم .دارند

 ای فشار قبیل از عملیاتی پارمترهای سایر از فارغ اجزا کامل جداسازی به دستیابی به قادر تئوریک

 که گونهای به میگردد انتشار مکانیسمهای شامل معکوس اسمز عالوه، به .است موثر تغلظ

 به عمدتا معکوس اسمز .است آب جریان شدت و فشار غلظت، به وابسته موثری صورت به جداسازی

 .است شده شناخته زائد مواد سایر و نمک جداسازی با دریا، آب از آشامیدنی آب تصفیه در کاربرد دلیل
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 تاریخچه

 نولت، آنتونی ژان توسط 1748 سال در بار نخستین برای تراوا نیمه غشای خالل از اسمزی فرایند

 لحاظ آزمایشگاه در شده مشاهده ای پدیده عنوان به صرفا اسمز سال 200 مدت به .شد کشف

 ادهاستف با دریا آب از زدایی نمک بار اولین برای آنجلس لس در کالیفرنیا داشگاه 1949 سال در .میگردید

 گاهدانش و انجلس لس در کالیفرنیا دانشگاه دو هر تحقیقات .داد قرار بررسی مورد را تراوا نیمه غشای از

 تولید جهت اما انجامید دریا آب از خالص آب تولید به موفقیت با میالدی 50 دهه اواسط طی فلوریدا

 سیارب "پوست" دارای نامتقارن غشاهای تولید یتکنیکها کشف زمان تا بود کند بسیار آب جریان تجاری،

 وسطت آنجلس لس در کالیفرنیا دانشگاه در کشف این .متخللتر و ضخیمتر بسیار الیه روی متصل نازک

Loeb Sidney توسط اتاوا در کانادا تحقیقات ملی شورای در و Srinivasa Sourirajan پذیرفت انجام.  

Cadotte John شرکت از FilmTec نمک کوچک معبر و آب جریان بزرگ منفذ دارای غشای که کرد کشف 

 تجاری نماد .نمود تهیه تریمسویل کلرید و فنیلندیامبن m وجهی میان پلیمریزاسیون با میتوان را

Cadotte تجاری دتولی تقریبا .شد منقضی ترتیب بدین و گرفت قرار قضایی دعوی مورد فرایند، این برای 

 نمک کارخانه 15200 حدود 2001 پایان تا .میپذیرد انجام روش این از معکوس اسمز غشاهای تمام

 .بودند طراحی مرحله در یا برداری بهره حال در جهان سطح در زدایی

 

 

 فرایند

 راوات نیمه غشای یک طریق از متفاوت غلظتهای با مایع دو که هنگامی .است طبیعی فرایند یک اسمز

 شیمیایی تعادل تا نماید حرکت تر غلیظ محیط به غلطت کم محیط از تا دارد تمایل سیال گردند، جدا

 .گردد برقرار

 راوات نیمه پرده طریق از رقیق محیط یک به  غلیظ محیط یک در موجود حالل راندن فرایند معکوس اسمز

 استحصال در معکوس اسمز کاربرد بیشترین و مهمترین .است اسمزی فشار بر مازاد فشار اعمال با و

 قرار فشار تحت غشا سطح برابر در سیاه آب یا دریا آب است؛ سیاه آب و دریا آب از آشامیدنی آب

 فشار کم سمت در آشامیدن قابل آب و نماید عبور غشا خالل از نمک پر آب میشود موجب که میگیرد

 .آید بدست
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 غشای یک پوسته در چه) پلیمری ماتریس در متراکمی الیه دارای معکوس اسمز در رفته کار به غشای

 .میدهد رخ آن در جدایش که میباشد (کامپوزیتی غشای درون شده پلیمری الیه یک در چه و نامتقارن

 ممکن آن ضخیم الیه میان از آب عبور اجازه صرفا که شده طراحی ای گونه به غشا موارد اغلب در

 اعمال به نیاز فرایند این .اشدب ناممکن (نمک یونهای مانند) شونده حل مواد عبور که حالی در باشد

 آب برای و (psi 250-30) بار 17-2 سیاه و تازه آب برای معموال که دارد، غشا غلیظ سمت در باال فشار

 .آید فائق (390psi) بار 27 طبیعی اسمز فشار بر بایستی و میباشد (2000psi-600) بار 82-40 دریا

 به آشامیدنی آب استحصال جهت دریا آب زدایی نمک در استفاده مورد کاربردهای برای فرایند این

 و صنعتی پزشکی، مصارف جهت تازه آب تصفیه زمینه در 1970 اوایل از اما است شده شناخته خوبی

 .است کرده پیدا کاربرد نیز بومی
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