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 :پروژه عنوان
)کمینه نمودن انرژی مصرفی و بیشینه  کنکن با هدف کمینه نمودن شدت انرژی آب شیرینآب شیرینطراحی 

مین آب جبرانی أبرای ت" ساخت یک نمونه آب شیرین کنو ( به ازاء واحد انرژی مصرفی نمودن آب تولیدی

 "هاروگاهلوپ بسته نی

  عنوان طرح:

 (هامرکز همبست انرژی،آب و محیط زیست )مرکز مطالعات و فناوری های همبست انرژی آب و برهمکنش واحد اجرایی:

 ماه 18  :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد 

 :همراه با ذکر مراحل کلی ین و تشریح پروژهتبی

کن است عالوه بر استفاده از غشاءهای متعارف در اسمز ش غالب در این آب شیرینکن، ضمن آنکه اسمز معکوس رودر طراحی این آب شیرین
سازی مبتنی بر غشاءهای زیستی پایه استفاده برای طراحی یک واحد کوچک موازی، برای شیرینگیاهان شورپسند معکوس از فرآیند موجود در 

ار آب خروجی فوق شور، در افزایش فشار آب ورودی استفاده خواهد گردید که خواهد گردید و مزید بر آن از مبدل فشار به منظور استفاده از فش

و با به طور کالن   %70و   RO کن آب شیریندر سیستم % در انرژی مصرفی،  37نمونه انجام شده این پروژه، منتج به صرفه جویی حداقل
 خواهد گردید.استفاده همزمان از سیستم زیست پایه 

 مراحل کلی
I. برخی گیاهان شورپسندسازی در بررسی سازوکار شیرین 

II. سازی طراحی یک واحد شیرینRO 

III.  طراحی یک واحد تلفیقی آب شیرین) RO   )و زیست پایه 

IV.  طراحی مبدل فشار مورد نیاز درRO 

V.  ساخت مبدل فشار مورد نیاز درRO 

VI. طراحی تلفیقی نهایی 

VII. های ورژن قطعات و اجزاتهیه نقشه 

VIII.  طراحیAction plan  مین مابقی قطعات( أدهی و تمین قطعات )ساخت برخی قطعات و سفارشأت 

IX. مین قطعات و مونتاژ سیستمأاقدام به ت 

X.  مونتاژ نهایی سیستم 

XI. یابی عملکرداجرا نمودن سیستم و عیب 

XII.  اعمال تصحیحات بر سیستم 

XIII. اجرا نمودن مجدد سیستم و اعمال نهایی تصحیحات 

XIV.   تحویل نهایی سیستم 

 
 :)خروجی مورد انتظار( حصول نهاییمشخصات م

 برق مصرفی  kw/day   100با مصرف تقریبی day/3m2000ارائه یک نمونه آب شیرین کن به ظرفیت تقریبی-1
 

 


