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بررسی كمی و كیفی پساب سیستمهای تصفیه واحد صنعتی پاالیش نفت و
مقایسه آن با استانداردهای بینالمللی
علیرضا صفاهیه ،1محسن مجلسی  ،2سید محمد باقر نبوی  ،3احمد سواری  ،4حمیدرضا تركی
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 1دانشيار گروه زیستشناسی دریا ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 2کارشناس ارشد زیستشناسی دریا گرایش آلودگی دریا ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 3دانشيار گروه زیستشناسی دریا ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 3استاد تمام گروه زیستشناسی دریا ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 3مسئول واحد  HSEپاالیشگاه نفت آبادان
نوع مقاله :ترویجی
دریافت1399/08/10 :

پذیرش1400/01/23 :

چکیده
این تحقيق با هدف بررسی نحوه عملکرد مدیریت محيطزیست ،اهميت تصفيه آب در صنعت؛ در قالب کنترل
آالینده های پساب صنعتی و همچنين بررسی نحوه عملکرد کمی و کيفی دو سيستم تصفيه (سيستم تصفيه آب
زاللکننده و فاضالب بازیافت مواد نفتی) صورت پذیرفته است .بدین منظور ميزان پارامترهای کمی و کيفی پساب
(شامل  SO4-2 ،CL- ،TSS ،pH ،DO ،CODو )...مورد سنجش قرار گرفت .تعداد  4ایستگاه در محدوده مطالعاتی
تعيين و نمونهبرداری از پساب آنها در دو فصل سرد و گرم در سال  1396صورت پذیرفت .نتایج حاصل نشان داد
که سيستم زاللکننده در تمامی پارامترهای اندازهگيری شده بهجز  ،CL-بهخوبی عمل کرده است .همچنين ،سيستم
تصفيه پساب  ROPنتوانسته مقادیر پارامترهای  CL- ،SO4-2 ،COD ،TSSو کدورت را مطابق استانداردهای بينالمللی
خروج پساب تنظيم نماید .به نظر میرسد که سيستم تصفيه پساب پاالیشگاه نياز به توجه ،اصالح و ارتقا داشته باشد.
كلمات كلیدی :پارامترهای کيفی آب ،پساب صنعتی ،سيستمهای تصفيه ،استانداردهای بينالمللی
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مقدمه
افزایش تقاضای جهانی برای آب شيرین به دليل رشد جمعيت ،منابع آبی را در دهههای اخير تحت فشار قرار داده
است .پيشبينی میشود که کمبود آب در سالهای آینده شدیدتر نيز شود [ .]1مطالعات نشان میدهد که مصرف
ساالنه آب در سه بخش کشاورزی ،صنایع و شهری بهشدت افزایش یافته و حدود  4تریليون مترمکعب است [.]2
بااینحال ،آب شيرین قابل دسترس برای فعاليتهای انسانی تنها حدود  0/01تریليون مترمکعب است [ .]3محدود
بودن منابع آب شيرین برای فعاليتهای انسانی منجر به استفاده از منابع آب غيرمتعارف مانند فاضالب ،آب باران و
آب شور شده است [ .]4در حال حاضر ،کمتر از  20درصد از مصرف جهانی آب مربوط به مصارف صنعتی است و
انتظار میرود تا سال  2050این مقدار تا چهار برابر افزایش یابد [ .]5ساالنه مقدار قابلتوجهی از فاضالبهای صنعتی
تصفيه نشده مستقيماً در محيطهای آب یا خشکی تخليه میشود که این امر باعث ایجاد مشکالت زیستمحيطی و
بهداشتی متعددی میشود [ .]6مشکالت ناشی از افزایش مصرف آب و توليد فاضالب از بخشهای صنعتی نيازمند
استراتژیهای مدیریت آب کارآمد است.
استراتژیهای اصلی که منجر به مدیریت پایدار آب و فاضالب میشود ،حول به حداقل رساندن مصرف آب از طریق
به حداکثر رساندن استفاده مجدد از آب و شناسایی فرصتهای احيای فاضالب برای اهداف بازیافت و استفاده مجدد
است ]7[ .بنابراین ،بازیافت و استفاده مجدد از فاضالب تصفيه شده به یک روش بينالمللی پایدار تبدیل شده است
که شامل کاربردهای بسيار متنوعی است [.]8
پاالیشگاههای نفت بهعنوان یکی از صنایع فرآیندی پيچيده که مقادیر قابلتوجهی آب را بر اساس اندازه و پيکربندی
فرآیند برای عمليات متعدد ( 65تا  90گالن آب در هر بشکه نفت خام) مصرف کرده [ ]9و حجم زیادی از فاضالب با
ماهيتهای متنوع ( 0/4-1/6برابر مقدار نفت خام فرآوری شده) را توليد میکنند [ .]10بازیافت و استفاده مجدد از
این مقدار قابلتوجه پساب برای اهداف مختلف ازجمله تأمين آب موردنياز سيستمهای خنککننده ،واحدهای
فرآیندی ،آبياری و آتشنشانی پس از اجرای تصفيه (بر اساس استانداردهای کيفی) در پاالیشگاههای نفت ،امری
قابلتوجه است [ .]11رویکردهای متعددی پس از تصفيه و بسته به ماهيت نوع و اندازه واحدهای فرآیندی در
پاالیشگاههای نفت در طول دهههای اخير باهدف بهبود مدیریت آب و پساب تکامل یافته است [ .]12این رویکردها
شامل بررسی و اجرای تکنيکهای سنتی مانند تقطير ،تبخير ،فيلتراسيون کربن فعال ،فيلتراسيون شن و ماسه و
اکسيداسيون شيميایی است [ .]13موارد پيشرفته مانند جداسازی غشاهای تحت فشار ،الکترودیاليز ،تبادل یونی و
فرآیندهای اکسيداسيون پيشرفته است [.]14
واحد صنعتی مورد بررسی در این مطالعه به دليل پيچيدگیهای فرآیندی و بخشهای متعددی که در خود جای داده
است ،حجم قابلتوجهی از پساب را توليد میکند؛ لذا در این صنعت آب ورودی به سيستم از زمان ورود تا هنگام
خروج به رودخانه از دو سيستم زاللسازی و تصفيهخانه فاضالب استفاده مینماید .آب مصرفی پاالیشگاه از رودخانه
برداشت شده که برای آماده سازی برای استفاده در فرآیند مورد نياز ابتدا وارد تصفيهخانه زاللکننده میگردد و در
آنجا بهوسيله مکانيسمهای مختلفی چون صاف کردن ،تهنشينی در حوضچههای تهنشينی اوليه ،جداسازی با نيروی
سانتریفوژ ،فيلتراسيون ،انعقاد بهوسيله فریک کلراید ،لخته سازی ،جداسازی مغناطيسی تصفيه شده و برای استفاده
در مواردی چون برجهای خنککننده ،توليد بخار ،مصرف در پروسس و فرآیند واحدهای صنعتی پتروشيمی و ...طبق
FARAYANDNO

24

نشریه علمی /بهار  /1400شماره 73

محدوده مطلوب شاخصهای گروه چهارم آبهای صنعتی جدول  1با هدف کنترل خوردگی و از بين رفتن مواد در
اثر اکسيد شدن ،کنترل رسوبگذاری و جلوگيری از فوق اشباع شدن نمکها در آب ،کنترل رشد مواد بيولوژیک و
باکتریهای هوازی و غير هوازی آماده میگردد .در این واحد صنعتی نيز پساب حاصل از فرآیند توليد وارد سيستم
تصفيهخانهای میشود که دارای سه سيستم تصفيه فيزیکی (واحد بازیافت نفت) ،شيميایی و بيولوژیکی بوده و پس
از قرار گرفتن پساب در چهارچوب قوانين و استانداردهای بينالمللی زیستمحيطی خروجی مطابق جدول  2وارد
رودخانه میشود.
استاندارد خروج فاضالبها ،بر اساس ضوابط و استانداردهای زیستمحيطی سازمان حفاظت محيطزیست کشور شامل
 16مورد کلی استاندارد است و در مورد تخليه به منبع پذیرنده ،بایستی بنا به نوع فاضالب رعایت شود (جدول .)2
لزوم تصفيه شامل بررسیهای مهندسی شده و استفاده از فناوری مناسب ،سنجش پارامترهای کمی و کيفی فاضالب
در استخر خروجی تصفيهخانه ،مقایسه با استانداردهای اعالم شده ،سرنوشت لجن مازاد ،اطمينان بر عدم وجود بوی
نامطبوع و اجسام شناور در فاضالب خروجی ،عدم تغيير رنگ و کدورت آبهای پذیرنده در محل تخليه و ...است
[.]15
جدول  -1محدوده مطلوب شاخصهای گروه چهارم آبهای صنعتی
ردیف

شاخص

محدوده مطلوب ()mg/l

1

ردیف

شاخص

محدوده مطلوب ()mg/l

pH

5-10

5

سختی

0-500

2

TSS

0-100

6

سولفات

0-500

3

TDS

0-1000

7

کلراید

0-500

4

COD

0-75

8

قليائيت

0-500

منبع :دفتر مهندسی و معيارهای فنی آب و آبفا1387 ،
جدول  -2استاندارد خروجی فاضالب بر اساس نوع محل پذیرنده
تخليه به آبهای سطحی

تخليه به چاه جاذب

مصارف کشاورزی و آبياری

()mg/l

()mg/l

()mg/l

CL-

600

600

600

آمونياک )(NH3+

2/5

1

-

فسفات )(PO4

6

6

-

سولفات SO4-2

400

400

500

COD

60

60

200

اکسيژن محلول (حداقل)

2

-

2

مجموع مواد معلق TSS

( 40لحظهای )60

-

100

مجموع مواد محلول TDS

3000

-

-

PH

6/5-8/5

5-9

6-8/5

کدورت ()NTU

50

-

50

نوع فاکتور

دما (℃)

درجه حرارت باید به ميزانی باشد که در شعاع  200متری محل ورود ،درجه حرارت را بيش از
 3درجه سانتیگراد افزایش ندهد.

منبع :اداره کل حفاظت محيطزیست خوزستان
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در خصوص تأثير پسابهای صنایع بر محيط و ارائه راهکارهای مدیریتی مطالعاتی انجام شده است که از آن جمله
میتوان به بررسی کيفی پارامترهای پساب خروجی از فاز دوم پاالیشگاه گاز پارسيان دوم که پاالیشگاه گاز شيرین
نيز خوانده میشود ،اشاره کرد .کليه پسابها به واحد جدا کننده رفته و بعد از جداسازی اوليه مایعات و چربیها به
حوضچههای تبخير انتقال داده میشود ،در ابتدا به شناخت فرآیند توليد و منابع انتشار آالیندههای پساب پرداخته
شده و سپس نقاط نمونهبرداری از پساب مشخص گردید.
در خصوص ارزیابی عملکرد تصفيهخانههای فاضالب شهری و صنعتی مطالعات زیادی در نقاط مختلف دنيا صورت
گرفته است .در مطالعهای که در سال  2016در اسپانيا انجام گرفت ،عملکرد  8تصفيهخانه فاضالب شهری با
فناوریهای مختلف ارزیابی شد .در این تصفيهخانهها از فرآیندهای هوادهی گسترده فشرده ،لجن فعال ،هوادهی
گسترده و دیسک بيولوژیکی استفاده شده است .بر اساس نتایج تصفيهخانههای مطالعه شده ،راندمان مطلوبی در
کاهش آالیندهها داشته و کيفيت پساب نهایی برای دفع مناسب بوده است .بر این اساس ،فناوریهای هوادهی گسترده
متعارف و لجن فعال متعارف دارای راندمان عملکردی بهتری بودند [ .]16در مطالعه دیگری در سال  2014در
پاکستان ،عملکرد سيستم بیهوازی– هوازی در تصفيه فاضالب صنعتی بهصورت واحد به واحد و کلی ارزیابی شد.
نتایج نشان داد که عملکرد کلی تصفيهخانه رضایتبخش نبوده و راهبری نامناسب واحدهای مختلف تصفيهخانه باعث
کاهش کيفيت پساب خروجی و عدم دستيابی به استانداردهای تخليه شده است [ .]17در پژوهش دیگری ،پایش 10
ساله عملکرد کلی سيستم برکههای تکميلی کمعمق که پساب خروجی از سيستم بستر لجن بیهوازی با جریان رو
به باال  UASBرا دریافت میکنند ،در برزیل انجام شد .نتایج نشان داد که عملکرد سيستم در کاهش آالیندههای آلی،
آمونياک و همچنين کلی فرمها و تخم انگلها رضایتبخش بوده اما حذف فسفر ،سورفاکتانتها و ریزآالیندهها با
محدودیتهایی روبرو بوده است [.]18
مظفری و همکاران ( ،)1398به بررسی تصفيه فاضالب پاالیشگاه نفت تهران با استفاده از سيستم تاالب مصنوعی
پرداختند .نتایج مطالعه آنها نشان داد که استفاده از سيستم تاالب مصنوعی با جریان قائم به ترتيب منجر به حذف
 85و  93درصدی فلزات آهن و منگنز و همچنين  41درصد حذف هيدروکربن فنول شد [.]19
سياح زاده و همکاران ( )1396به بررسی مکانيسمهای حذف در تصفيه فاضالب پاالیشگاه نفت توسط سيستم
 MBBRپرداختند .نتایج حاصل از این تحقيق و بررسیهای آزمایشگاهی نشان داد که در حذف هيدروکربنهای
نفتی ،هر سه مکانيسم عریانسازی ،جذب و تجزیه بيولوژیکی بسته به غلظت هيدروکربنهای نفتی به ميزان مختلف
تأثيرگذارند .در شرایط بهينه ميزان حذف هر یک از سه مکانيسم در  TPHبرابر  278ميلیگرم در ليتر (با COD
معادل  1000ميلیگرم در ليتر) به ترتيب عریانسازی با  58درصد ،تجزیه بيولوژیکی با  29درصد و جذب بيولوژیکی
با  13درصد بهدست آمد .نتایج بهدست آمده نشان میدهد ،حذف هيدروکربنهای نفتی از طریق مکانيسم عریانسازی
و جذب بيولوژیکی حداکثر طی ساعت اول فرایند اتفاق میافتد [.]20
بهنامی و همکاران ( )1396به ارزیابی عملکرد سيستم لجن فعال هوادهی گسترده مورد استفاده برای تصفيه فاضالب
مجتمع پتروشيمی تبریز پرداختند .بر اساس نتایج ،راندمان حذف  CODو  BODبهطور ميانگين به ترتيب  37و 46
درصد محاسبه شده است .نتایج آناليز ميکروبی نشان داد که از ميان باکتریهای جداسازی شده ،جنسهای
 Moraxella, Bacillus, Pseudomonas, Alcaligenesو  Veillonellaبهعنوان باکتریهای تصفيه کننده غالب در
سيستم هستند [.]21
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اجرای طرحهای توسعهای در صنایع پتروشيمی و احداث واحدهای جدید ،افزایش ظرفيت واحدهای موجود و اعمال
تغييرات در فرآیندهای توليد بهمنظور ارتقای کيفيت محصوالت در زیر سایه حفاظت از محيطزیست و مدیریت انرژی،
نمونههایی از دالیل ایجاد تغييرات در کميت و کيفيت فاضالب ورودی به واحدهای تصفيه پساب این صنایع به شمار
میروند .ازاینرو ،بهروزرسانی و ارتقای سيستمهای تصفيهخانه موجود متناسب با ویژگیهای کمی و کيفی فاضالب
توليدی ،به شکلی که پساب خروجی با کيفيت مناسب برای ورود به منبع پذیرنده و یا استفاده مجدد توليد کند،
امری ضروری است .در این راستا ،این مطالعه با هدف ارزیابی کمی و کيفی پساب سيستمهای تصفيه یک واحد
صنعتی پاالیش نفت و مقایسه آن با استانداردهای بينالمللی پرداخته شده است.
مواد و روشها
با توجه به بازدیدهای ميدانی و رعایت موارد الزم برای انتخاب محل نمونهبرداری ،چهار ایستگاه در واحد صنعتی
مذکور مشخص شد که این ایستگاهها به ترتيب از ایستگاه اول که منبع تأمين آب ورودی پاالیشگاه بوده تا ایستگاه
چهارم که خروجی سيستم تصفيه  ROPاست و به رودخانه وارد و بهصورت مستقيم و غيرمستقيم باهم در ارتباط
هستند (جدول  .)3نمونهبرداری بهصورت فصلی در طی دو فصل سرد (دیماه  )1395و گرم (خردادماه  )1396با سه
بار تکرار در هر ایستگاه ،صورت پذیرفت .پارامترهای انتخابی بر اساس مهمترین پارامترهای مورد استفاده در مقایسه
استانداردهای بينالمللی خروجی پساب فاضالب و همچنين سازمان محيطزیست ،انتخاب شد .مشخصات هر ایستگاه
به همراه طول و عرض جغرافيایی در جدول  3آمده است.
جدول  -3موقعیت جغرافیایی ایستگاههای نمونهبرداری
نام ایستگاه

شماره ایستگاه
1

 :Aکانال ورودی آب از رودخانه به واحد صنعتی

2

 :Bکانال آب خروجی از تصفيهخانه زاللکننده پس از تصفيه و آمادهسازی برای ورود به فرآیند توليد

3

 :Cکانال ورودی پساب خام به واحد ROP

4

 :Dکانال پساب خروجی از ( ROPورود به رودخانه)

در این مطالعه جهت سنجش پارامترهای فيزیکی-شيميایی نمونهها از دستورالعمل موجود در کتاب «روشهای
استاندارد برای آزمایشهای آب و فاضالب» استفاده شد ( .)APAH et al., 2005در جدول  4خالصهای از پارامترهای
مورد بررسی در این پژوهش ،روش آزمایش ،دستگاهها و دستورالعمل مورد استفاده بيان شده است.
جدول  -4روشهای آزمایشگاهی مورد استفاده برای سنجش پارامترهای مورد مطالعه
ردیف

نام پارامتر

روش سنجش آزمایشگاهی

ردیف

1

TSS
)(mg/l

استاندارد متد D-2540

2

SO4-2
)(mg/l

استاندارد متد SO4.E-4500

FARAYANDNO

نام پارامتر
کدورت

روش سنجش آزمایشگاهی

5

)(NTU

کدورت سنج ()HACH-2100N

6

COD
)(mg/l

استفاده از ویالهای اندازهگيری و
دستگاه  CODخوان
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PO43)(mg/l

3

7

استاندارد متد E-4500

+

NH3
)(mg/l-N

4
-

8

استاندارد متد C-4500

سختی

استاندارد متد C-2340

)(mg/l
CL)(mg/l-caco3

استاندارد متد CL, B-4500

سنجش پارامترهای دما (℃)TDS (mg/l) ،pH ،EC (μ𝑚 − 𝑐𝑚) ،SAL(PPT) ،و ) DO (mg/lتوسط دستگاه مولتیمتر
 (Senso Direct 150) Lovibondصورت پذیرفت.

نتایج
بر اساس دادههای بهدست آمده روند تغييرات پارامترهای مختلف در ایستگاههای مطالعاتی در جدول نشان داده شده
و همچنين انواع مقایسهها شامل مقایسه فصلها ،مقایسه ایستگاهها و مقایسه با استانداردهای ملی و بينالمللی ارائه
گردیده است .بهطورکلی در این تحقيق درمجموع  330سنجش مختلف بر روی نمونهها انجام شد .نتایج بهدست آمده
از نمونهبرداری و آناليزهای ایستگاههای مطالعاتی در فصل سرد و گرم در جدولهای  5و  6ارائه گردیده که نشان
+
 PO−3و  SO4-2در دو فصل سرد و گرم توسط دو
میدهد پارامترهای دما ،TSS ،TDS ،EC ،کدورت4 ،NH3 ،COD ،
سيستم تصفيه زاللکننده و فاضالب روند کاهشی داشته و پارامتر  DOدر فصل سرد و گرم تحت تأثير سيستم تصفيه
زاللکننده روند افزایشی و توسط سيستم تصفيه فاضالب دستخوش تغيير آنچنانی نشده است .در ادامه؛ در فصل
سرد و گرم سيستم زاللکننده تغييرات محسوسی بر روی  pHانجام نداده اما؛ سيستم تصفيه فاضالب بهجز در فصل
گرم ،در فصل سرد آن را تنظيم مینماید .روند تغييرات سختی در فصل گرم توسط هر دو سيستم کاهشی بوده اما
در فصل سرد بهجز سيستم تصفيه فاضالب که این روند را ادامه داده ،سيستم زاللکننده بدون تغيير آب را انتقال
داده است .پارامتر  CL-نيز در دو فصل سرد و گرم توسط سيستم زاللکننده افزایش یافته اما در فرآیند تصفيه سيستم
فاضالب در فصل سرد کاهش و در فصل گرم نيز نتوانسته تغيير آنچنانی اعمال کند.
جدول  -5میانگین و انحراف معیار پارامترهای فیزیکی و شیمیایی فصل سرد در ایستگاههای مورد مطالعه
محل نمونهبرداری
ردیف پارامترها

محل نمونهبرداری

واحد پاالیش نفتی
ایستگاه

ایستگاه

ایستگاه

ایستگاه

ردیف پارامترها

واحد پاالیش نفتی
ایستگاه

ایستگاه

ایستگاه

ایستگاه

A

B

C

D

A

B

C

D

1

(℃)

17/6
±0/20

13/21
±0/30

30
±2/99

28/2
±1/61

8

)(NTU

41/6
±0/9

1/7
±0/2

180
±60/6

47/5
±6/7

2

Sal
()ppt

1/2
±0/04

1/1
±0/10

2/7
±0/19

2
±0/12

9

COD
)(mg/l

15±
1/7

2/5 ±
0/15

3100±
98/5

190 ±
74/8

3

EC
𝑚(μ
)𝑚𝑐 −

1232
±0/04

2691
±0/19

2291/3
±0/12

10

سختی

554
±21/1

904
±52/9

646/7
±10/3

4

pH

7/4
±0/09

6/7
±0/09

7/6
±0/18

11

CL(mg/l)caco3

772/9
±50/8

585
±
18/63

5

TDS
)(mg/l

1113/3
±122/6

1817/3 2503/6
±173/6 ±304/6

12

NH3+
(mg/l)N

دما

900±
0/03
7/5
±0/08
830/9
±70/3

کدورت

)(mg/l

135 ±
54/21

495 ±
19/5
481/6
±12/5

2/473 4/833 0/003 0/015
±0/265 ±0/322 ±0/002 ±0/002
FARAYANDNO
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6

DO
)(mg/l

7/7
±0/2

9/24
±0/5

4/5
±0/3

4/2
±0/4

13

PO4-3
)(mg/l

0/25
0/81
0/01
0/07
±0/035 ±0/120 ±0/001 ±0/023

7

TSS
))mg/l

46/3
±6/3

10/2
±3/3

269
±33

72
±5/2

14

SO4-2
)(mg/l

529/2
±13/5

506/6
±23/7

414/6
±32/1

700/3
±137/9

جدول  -6میانگین و انحراف معیار پارامترهای فیزیکی و شیمیایی فصل گرم در ایستگاههای مورد مطالعه
محل نمونهبرداری
ردیف

پارامترها

محل نمونهبرداری

واحد پاالیش نفتی

ردیف

پارامترها

واحد پاالیش نفتی

ایستگاه
A

ایستگاه
B

ایستگاه
C

ایستگاه
D

1

(℃ )

27/1
±0/1

19/2
±0/3

39/2
±5/2

34/7
±1/4

8

)(NTU

2

Sal
()ppt

1/4
±0/04

1/1
±0/10

4/7
±0/19

4
±0/12

9

COD
)(mg/l

19

3

EC
𝑚(μ
)𝑚𝑐 −

2661/3
±45/4

2866/7 3623/3
±472/6 ±543/5

10

سختی
)(mg/l

634/3
± 64/7

505 ±
48/1

CL(mg/l)caco3

215
±10/1

581/1
±59/4

دما

1394
±23/74

4

pH

7/7
±0/21

7/4
±0/09

8
±0/18

8
±0/11

11

5

TDS
)(mg/l

1756/7
±12/3

920 ±
48/31

2255/7 2427/6
±316/6 ±364/2

12

6

DO
)(mg/l

6/9
±0/1

9
±0/2

4
±0/9

3/3
±0/1

13

7

TSS
))mg/l

35/9
±4

9/3
±5/1

260/7
±25/5

113
±17/3

14

کدورت

ایستگاه
A

ایستگاه
B

ایستگاه
C

ایستگاه
D

67
±3/2

1/5
±0/4

186/7
±38/9

79/3
±6/7

2/1

2460

138

1370
1500
±304/1 ±272/2
861/5
±151/8

852
±49/2

2/200 4/573 0/006 0/028
NH3+
)±0/200 ±0/402 ±0/001 ±0/002 (mg/l-N
PO4-3
)(mg/l
SO4-2
)(mg/l

0/24
0/65
0/02
0/07
±0/010 ±0/050 ±0/010 ±0/020
438/3
±38/6

373
±27/9

937/7
±44/8

658/7
±38

بحث و نتیجهگیری
سیستم تصفیهخانه زاللكننده

با توجه به نتایج بهدست آمده از جدولهای  5و  6در ایستگاههای مطالعاتی  Aو  Bجدول  ،3میتوان به عملکرد
سيستم زاللکننده که وظيفه تصفيه منبع آب ورودی به پاالیشگاه را در دو فصل سرد و گرم دارد پی برد .با توجه به
وجود سيستم و فرآیندهای آن ،این سيستم توانسته پارامترهای دما،SO4-2 ،COD ،TSS ،DO ،TDS ،EC ،pH ،
+
 ،PO−3شوری ،سختی و کدورت را در دو فصل کاهش و مطابق با استاندارد مصارف صنعتی جدول  1در حد
4 ،NH3
مجاز تعيين شده قرار دهد .پارامتر کلراید در ایستگاه  Aو  Bمطابق جدولهای  5و  6در فصل سرد با ميزان mg/l-
 135 caco3وارد سيستم گشته (ایستگاه  )Aو ميزان خروجی (ایستگاه  )Bآن  481 mg/l-caco3نيز بوده که مطابق
با استاندارد مصارف صنعتی جدول  1است؛ اما باید توجه داشت که این افزایش ميزان کلراید توسط سيستم ،استفاده
از ترکيبات کلر برای حذف و جلوگيری از افزایش متابوليسم ميکروارگانيسمهایی است که اساس خورندگی و
رسوبگذاری در تأسيسات پاالیشگاه هستند و موجب ایجاد خسارت میشوند .همچنين ،با توجه به ميزان کلراید در
FARAYANDNO
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فصل گرم مطابق جدول  ،6طی فرآیند تصفيه این سيستم از  215 mg/l-caco3به  518 mg/l-caco3رسيده و این
افزایش ميزان فصل گرم نسبت به فصل سرد ،مطابق نتایج بهدست آمده از مطالعه سورانی و همکاران در سال 1393
به دليل افزایش استفاده از فریک کلراید در فرآیند انعقاد سازی و مطلوب شدن شرایط آب و هوایی در رشد
ميکروارگانيسمهای ذکر شده در فصل گرم نيز هست اما با توجه به ميزان تعيين شده مطابق جدول  1خارج از
محدوده استاندارد است و ازنظر زیستمحيطی و همچنين تأسيساتی میتواند خود نقش تخریبکنندهای را ایجاد کند
[.]22
سیستم تصفیه فاضالب طرح بازیافت نفتی ()ROP

با توجه به نتایج بهدست آمده از جدولهای  5و  6در ایستگاههای مطالعاتی  Cو  Dجدول  ،3میتوان به عملکرد
سيستم تصفيهخانه فاضالب ( )ROPپاالیشگاه در دو فصل سرد و گرم پی برد .این سيستم توانسته پارامترهای دما،
+
 PO−3را در دو فصل سرد و گرم ازنظر مطلوبيت افزایش و در محدوده
شوری ،سختی NH3 ،DO ،TDS ،EC ،و 4
استانداردهای بينالمللی جدول  2قرار دهد .این سيستم به دليل داشتن فرآیند تنظيم  pHکه بهوسيله آهک هيدراته
صورت میپذیرد توانسته این پارامتر را در هر دو فصل در محدوده استاندارد جدول  2قرار دهد .با توجه عملکرد
تصفيهخانه و رنج پارامتر  TSSدر فصل سرد ،در دو ایستگاه  Cو  Dبا ميزان  269و  72ميلیگرم بر ليتر و در فصل
گرم با ميزان  260/7و  113میتوان دریافت که فرآیند توليد پاالیشی ،تقریباً به یک ميزان  TSSوارد آب میکند و
این سيستم در فصل سرد  197ميلیگرم بر ليتر و در فصل گرم  147ميلیگرم بر ليتر توانسته از بار فاضالب تهنشين
نماید .اگرچه فرآیند تصفيهخانه بر این پارامتر روند کاهشی بوده اما نتوانسته در محدوده استانداردهای بينالمللی
جدول  2عمل کند .بنابراین؛ این امر نشان دهنده نقص فنی و نياز تصفيهخانه به روشهای نوین اصالحسازی بهمنظور
اصالح پارامتر ذکر شده دارد .با مشاهده پارامتر کدورت بهعنوان فاکتوری مهم در سنجش پساب در جدولهای  5و
6؛ میتوان رنج این فاکتور را در ایستگاه  Cو  Dدر فصل سرد با ميزان  180و  47/5 Ntuو در فصل گرم با ميزان
 186و  79/3 Ntuمشاهده کرد .بنابراین ،این سيستم توانسته پساب خام (ایستگاه  )Cرا به ميزان  132/5و Ntu
 106/7در فصل سرد و گرم کاهش دهد .با توجه به رنج کدورت پساب خام در دو فصل میتوان به یکسان بودن رنج
آن پی برد اما این سيستم برخالف نتایج بهدست آمده از مطالعه حسينی [ ]23در سال  1381که بيانگر کاهش
بارگذاری هيدروليکی و فعاليت بيولوژیکی در فصل سرد و در ادامه موجب افزایش ميزان  TSSو کدورت پساب خروجی
(ایستگاه  )Dدر این فصل میشود ،پساب خام ورودی پاالیشگاه (ایستگاه  )Cبه دليل دمای باالی خود ،در فصل سرد
نسبت به فصل گرم مطلوبتر بوده و بهجز در فصل سرد ،در فصل گرم نتوانسته پساب خروجی را در محدوده استاندارد
بينالمللی جدول  2قرار دهد و این امر نشان بر نياز این سيستم به توسعه فرآیند بارگذاری هيدروليکی حذف TSS
و کدورت دارد .ميزان سولفات بهدست آمده طبق جدولهای  5و  6در ایستگاه  Cو  Dبا ميزان  700/3و 529/2
ميلیگرم بر ليتر در فصل سرد و  937/7و  658/7ميلیگرم بر ليتر در فصل گرم و همچنين ،وجود اختالف  171/1و
 279ميلیگرم بر ليتر در فصل سرد و عدم قرار گرفتن در محدوده استاندارد بينالمللی خروجی (ایستگاه  ،)Dنشان
دهنده عملکرد ضعيف این سيستم در حذف سولفات از پساب خام (ایستگاه  )Cنيز است .ميزان سولفات بر اثر افزایش
ميزان فرآیند پاالیشی توليد گاز در فصل گرم در پساب خام (ایستگاه  )Cنسبت به فصل سرد افزایش یافته و مطابق
با یافتههای قریشی و همکاران [ ]24در سال  1395و امير فخری [ ]25در سال  ،1384افزایش فعاليت باکتریها در
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فصل گرم ،افزایش ميزان حذف سولفات را به دنبال دارد .در ادامه با بررسی جدولهای  5و  ،6ميزان  CODدر دو
ایستگاه  Cو  Dدر فصل سرد با ميزان  3100و  190ميلیگرم بر ليتر و در فصل گرم  2460و  138ميلیگرم بر ليتر
بهدست آمده که این افزایش ميزان  CODدر پساب خام در فصل سرد نسبت به فصل گرم مطابق با مطالعات زارعی
و همکاران [ ]26در سال 1388؛ به دليل افزایش ميزان روغن و چربی پساب خام در این فصل از سال بوده و باوجود
روند کاهشی  2910و  2322ميلیگرم بر ليتر در دو فصل سرد و گرم نتوانسته مقدار  CODرا در محدوده استاندارد
بينالمللی خروجی پساب جدول  2قرار دهد که نشان دهنده وجود نقص فنی این تصفيهخانه در حذف  CODبرای
رسيدن به محدوده استاندارد خروجی نيز هست .همچنين ،مطابق یافتههای مالیی توانی و همکاران [ ]27در سال
 1394به دليل باال بودن ميزان  DOدر سيستم تصفيهخانه و کم بودن ميزان کدورت TSS ،و سولفات (افزایش
سولفات موجب اختالل مقطعی در فعاليت باکتریهای تصفيهکننده میشود) در فصل سرد و با مقایسه با فصل گرم،
تأثير مستقيم خود را در حذف  CODبر روی تصفيهخانه نشان میدهند .همچنين ،برخالف نتایج بهدست آمده از
مطالعات مالیی توانی و همکاران [ ]27در سال  1394که بيانگر حذف مطلوب  CODدر فصل گرم است ،در پاالیشگاه
نفت به دليل باال بودن ميزان درجه حرارت پساب خام (ایستگاه  )Cو مناسبتر بودن دما برای فعاليتهای بيولوژیکی،
حذف  CODدر فصل سرد مطلوبتر صورت میپذیرد .ميزان کلراید موجود در ایستگاه  Cو  ،Dمطابق جدولهای 5
و  6با رنج  722/9و  585 mg/l-caco3در فصل سرد و  861/5و  852 mg/l-caco3در فصل گرم و اختالف  137/9و
 9/5 mg/l-caco3در دو فصل سرد و گرم ،نشان دهنده عملکرد ضعيف این سيستم و به دنبال آن خارج از محدوده
استاندارد بينالمللی خروجی پساب (جدول  )2در فصل گرم بوده و این افزایش رنج ميزان کلراید پساب خام در فصل
گرم به دنبال افزایش ميزان کلراید تزریقی سيستم زاللکننده در فصل گرم ،ناتوانی سيستم تصفيه فاضالب در حذف
کلراید نسبت به فصل سرد و وجود نقص فنی این سيستم در آن بازده زمانی نمونهبرداری شده نيز هست.
با توجه به نتایج بهدست آمده از جدولهای  5و  6و مقایسه با استانداردهای بينالمللی جدولهای  1و ،2پارامتر CL-
در سيستم زاللکننده و فاکتورهایی چون  SO4-2 ،TSS ،COD ،CL-و کدورت در سيستم تصفيه فاضالب ،ROP
باالتر از حد مجاز قرار گرفته که در زیر راهکارهایی منتخب از بين بسياری از روشهای کاربردی ،بهمنظور کاهش
مقدار پارامترهای ذکر شده و بهطورکلی اصالح سازی سيستمهای تصفيه اشاره میشود:
الف) ]28[ CL-





استفاده از دیاکسيد کلر بهجای کلر در زمان تصفيه کردن در سيستم زاللکننده (قویتر و کم ضررتر)
استفاده از گاز اوزون بهجای کلر در زمان تصفيه کردن در سيستم زاللکننده (پایدار نمیماند)
باال بردن  pHپساب در شرایط بحرانی
استفاده از دستگاه نانوفيلتراسيون غشایی به روش اسمز معکوس برای تصفيه پساب

ب) COD





استفاده از روش الکتروکواالسيون در مسير خروجی پساب پاالیشگاه []29
استفاده از جلبکها و باکتریهای مقاوم به مواد نفتی و شيميایی برای تجزیه مواد نفتی []30
استفاده از روشهای بيولوژیکی و زیستی برای تصفيه فاضالب و کاهش ]31[ COD
استفاده از معرف فنتون برای حذف  CODاز پساب پاالیشگاه []32
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 حذف  CODدر پساب فاضالب از طریق جذب در کک فعال شده []32
ج) TSS






استفاده از روش الکتروکواالسيون در مسير خروجی پساب پاالیشگاه []29
استفاده از جذب کنندگان شيميایی []33
استفاده از سيستم تصفيه لجن فعال []34
استفاده از تصفيه الکتروشيميایی بهوسيله فرآیند الکتروليز با اضافه کردن الکتروليتها []15
استفاده از روش بيوراکتور غشایی که ترکيبی از فيلتراسيون غشایی و لجن فعال است [.]35

د) SO4-2







استفاده از روشهای ميکروبيولوژی و باکتریهای کاهنده سولفات []27
استفاده از بنتونيت احيا شده به روش اسيدی-گرمایی و سورفاکتانت کاتيونی برای کاهش سولفات []36
استفاده از نانو ذرات آهن صفر ظرفيتی برای کاهش ميزان سولفات []37
مناسب نگه داشتن درجه شوری برای افزایش فعاليت باکتریهای کاهنده سولفات []38
استفاده از امواج آلتراسونيک و فرآیند فنتون ،برای کاهش مقدار سولفات []39
استفاده از روشهای بيولوژیکی برای کاهش مقدار سولفات []40

ه) كدورت





استفاده از انعقاد شيميایی بهوسيله مواد منعقد کننده آلوم و  PACبرای کاهش کدورت پساب []41
استفاده از دستگاه تصفيه آب اسمز معکوس 1برای کاهش ميزان کدورت پساب
استفاده از روشهای انعقادی بهوسيله پودر چهار تخم برای کاهش ميزان کدورت آب []15
استفاده از کيتوسان و پلی آلومينيوم کلراید در حذف کدورت و چربی پساب با تغيير  pHمحيط []42

دیگر راهکارها:





استفاده از مواد شيميایی کمخطر ،پدهای جاذب ،اسکيمر ،باکتریهای تجزیهکننده مواد نفتی در مسير کانال
خروجی پساب برای کاهش لکههای نفتی
استفاده از سيستمهای هوادهی بيشتر در مسير کانال خروجی پساب برای افزایش بيشتر اکسيژن
ایجاد سيستم مداربسته پساب برای کاهش و یا بستن سيستم خروجی به رودخانه
بهروزرسانی سيستمهای بازیافت نفتی و...

1- REVERSE OSMOSIS
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ROP  نمایی از سیستم تصفیه زاللكننده و سیستم-1 شکل

فهرست عالئم و نشانهها
HSE

Health, Safety & Environment

NTU

Nephelometric Turbidity Unit

ROP

Recovery Oil Plant

TSS

Total Suspended Solids

PACL

Polyaluminium

TDS

Total Dissolved Solids

BOD

Biochemical Oxygen Demand

DO

Dissolved Oxygen

COD

Chemical Oxygen Demand

EC

Electrical Conductivity
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