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بررسی روشهای مختلف تصفیهی آب تولیدی و انتخاب سیستم تصفیهی مناسب
بهمنظور استفادهی مجدد از آب تصفیه شده در اهداف مختلف
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چکیده

اطالعات مقاله

سیاالت مخازن زیرزمینی بهطور كلي مشتمل بر دو نوع هیدروکربنی و آبی هستند بهطوریکه همزمان با تولید نفت
تاریخ ارسال به د   اور98/12/19 :
و گاز ،بخش عظیمی از تولید در میادین نفت و گاز را آب تولیدی تشکیل داده و مشکالت زیستمحیطی عدیدهای
تاریخ پذیرش د   اور99/02/18 :
را بهوجود میآورد .با توجه به مشــکالت بهوجود آمده ناشــی از این پساب و مشکل کمبود آب در کشورمان ،تصفیه
و اســتفادهی مجدد از آن امری ضروری اســت که هدف اصلی این پژوهش است .بدینمنظور ،پس از بررسی اجزای
مختلف تشــکیلدهندهی آب تولیدی ،به بیان مراحــل مختلف تصفیهی آب تولیدی در چهار مرحلهی پیشتصفیه،
تصفیهی اولیه ،تصفیهی ثانویه و تصفیهی نهایی پرداخته و در ادامه راه های استفادهی مجدد از آب تولیدی بههمراه
سیســتم تصفیهی مناســب هر یک از آنها بیان خواهد شد .بهمنظور رعایت مســائل زیستمحیطی دفع پساب آب
تولیدی و با توجه به مخاطرات ناشی از آن و التزام پایبندی به قوانین و محدودیت های مربوطه ،فعالیتهای متعددی
در خصوص تصفیهی پســاب انجام شــده است .بهطور مثال اســتفاده از واحد های جداکنندهی ای پی آی و دستگاه
شناورسازی هوا پیشنهاد شده است بهنحویکه با استفاده از واحد های جداکنندهی ای پی آی ،هیدروسایکلون ،واحد
شناورســازی هوا و فیلتراسیون شــنی بتوان مجددا از پساب تصفیه شده استفاده کرد .همچنین بهمنظور استفادهی
مجدد از آب تولیدی در مصارف شــهری ،کشاورزی و آبیاری ،اضافه شدن واحد میکروفیلتراسیون سرامیکی و بستر
کربن فعال به واحد های قبلی پیشــنهاد شــده اســت .در ادامه روش های مختلف افزایش کارآیی این واحدها مورد
بررسی قرار گرفته و استفاده از منعقدکننده ها برای واحد جداکنندهی ای پی آی ،استفاده از سیستم هوادهی متناوب
و استفاده از اریفیس هایی با نسبت گلوگاهی کمتر برای واحد شناورسازی هوا ،کاهش اندازهی دانه های فیلتراسیون
واژگان کلید ی:
برای واحد فیلتراسیون دانه ای و ایجاد پوشش آبدوست بر روی غشا برای واحد میکروفیلتراسیون بهمنظور افزایش
آب تولیدی ،افزایش بازدهی ،استفادهی
کارآیی این واحد ها پیشنهاد شده است.
مجدد ،تصفیه.
تاریخ ارسال نویسند   ه98/12/13 :

مقدمه

شــده اســت .بهعنــوان نمونــه ،طبــق اســتاندارد آمریــکا میــزان نفــت
موجــود در پســاب تصفیــه شــده ،بیــش از 42میلی گــرم بــر لیتــر
بهصــورت روزانــه و 29میلی گــرم بــر لیتــر بهصــورت ماهانــه مجــاز
نیســت]4[.
بــا توجــه بــه اینکــه آب تولیــدی بخــش مهمــی از تولیــد در صنعــت
نفــت را شــامل می شــود و همچنیــن در عملیــات مختلــف ،حجــم
قابلتوجهــی آب مصــرف می شــود ،تصفیــهی آن بهمنظــور
اســتفادهی مجــدد بــا حفــظ الزامــات زیســتمحیطی ضــروری
اســت .همچنیــن متاســفانه امــروزه ایــران بــا مشــکل جــدی کمبــود
آب مواجــه اســت کــه بــا توجــه بــه حجــم بــاالی آب تولیــدی ،در
آینــده نیــاز بــه تصفیــهی ایــن آب بیشــتر احســاس می شــود.

در طــول میلیون هــا ســال زمین شناســی ،نفــت و گاز طبیعــی در
رســوبات متخلخــل و بیــن الیه هــای متخلخــل در درون زمیــن بــه
تلــه افتادنــد ]1[.آب حاصــل از دریاهــای قدیمــی همــراه بــا آب و
نفــت محبــوس میشــود کــه بعضــا بیــش از ســوخت های فســیلی
موجــود در مخــزن قدمــت دارنــد .لــذا ســیاالت تولیــدی مخــزن،
شــامل آب باشــد .همچنیــن در بعضــی میادیــن نفتــی ،بهمنظــور
حرکــت نفــت بهســمت چاه هــای تولیــدی ،ممکــن اســت از روش
تزریــق آب اســتفاده شــود .در بعضــی مواقــع ،آب تزریقــی با رســیدن
بــه چــاه تولیــدی همــراه بــا نفــت و گاز تولیــد می شــود کــه آب
تولیــدی 1نامیــده می شــود]2[.
آب تولیــدی بهمنظــور رســیدن بــه مشــخصه های محــل تخلی ـهی
پســاب کــه آب دریــا یــا مناطــق مشــابه اســت ،الزم اســت تصفیــه
شــود ]3[.بدینترتیــب محدودیت هایــی بــرای میــزان غلظــت  -1اجزای تشکیلدهندهی آب تولیدی
نفــت باقی مانــده در آب تولیــدی بهمنظــور تخلیــه در دریــا ،تعییــن آب تولیــدی دارای اجــزای مختلفــی اســت کــه حاصــل از حــل
ی عهد 
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شــدن امــاح ســازندهای زیرزمینــی در آنهــا اســت .ایــن اجــزا اعــم
از نمک هــای غیرآلــی ،چندیــن نــوع فلــز و محــدودهی وســیعی
از مــواد شــیمیایی آلــی انــواع مختلفــی از یون هــای غیرآلــی کــه
میــزان شــوری آب تولیــدی را تعییــن می کننــد ،ماننــد ســدیم،
کلســیم ،اســترانیوم ،منیزیــم ،پتاســیم ،ســولفات ،کلــر ،ســولفید و
آمونیــاک اســت]11[.
هیدروکربن هــا ،بیشــترین مخاطــرات زیسـتمحیطی درآب تولیــدی
از مخــزن را دارنــد .بیشــتر هیدروکربن هــای موجــود در آب تولیــدی
را هیدروکربن هــای آروماتیــک تک حلقــه ای ،بنــزن ،تولوئــن،
اتیل بنــزن و زایلــن ( )BTEXو هیدروکربنهایــی بــا وزن مولکولــی
کــم تشــکیل می دهنــد .غلظــت ایــن مــواد می توانــد در محــدوده
 0/068تــا 600میلیگــرم بــر لیتــر متغیــر باشــد .میــزان غلظــت
 BTEXدر آب تولیــدی از چاه هــای گازی ،بیشــتر از آب تولیــدی از
چاه هــای نفتــی اســت]5[.
هیدروکربن هــای اشــباع (آلفاتیــک) یــا آلکان هــا بــا وزن مولکولــی
نزدیــک بــه BTEXهــا ،در غلظت هــای کمتــر از هیدروکربن هــای
آروماتیــک تک حلقــه ای در آب تولیــدی وجــود دارنــد]6[.
هیدروکربن هــای آروماتیــک ( ،)PAHsکــه دارای دو و یــا تعــداد
بیشــتری حلقــهی آروماتیکــی هســتند ،بهعلــت ســمیت بــاال
و مقاومــت آنهــا در محیط هــای آبــی ،بیشــترین نگرانی هــای
محیطزیســتی در مــورد هیدروکربن هــای نفتــی را بــه خــود
اختصــاص داده انــد .میــزان غلظــت ایــن مــواد در محــدوده ی 0/04
تــا 3گــرم بــر لیتــر قــرار دارد]5[.
میــزان غلظــت کل کربــن آلــی موجــود در آب تولیــدی از کمتــر از
 0/1تــا 11000میلی گــرم بــر لیتــر متغیــر اســت و بــا توجــه بــه
محــل قرارگیــری چــاه متفــاوت اســت .بیشــتر ایــن ذرات در آب
تولیــدی تصفیــه شــده بهصــورت کلوئیــدی یــا محلــول هســتند.
بنابرایــن در بیشــتر مواقــع ،میــزان کربــن آلــی حــل شــده ()DOC
بــا میــزان کل کربــن ( )TOCبرابــر اســت .بیشــترین میــزان فراوانــی
در میــان اســید های آلــی در آب تولیــدی ،مربــوط بــه اسیداســتیک
اســت .ایــن میــزان بــا افزایــش جــرم مولکولــی اســید کاهــش
می یابــد 8،7[.و]9
غلظــت کل فنــول موجــود در آب تولیــدی ،حــدود 0/6
تــا 23میلیگــرم بــر لیتــر اســت .بهعلــت ســمیت بــاالی
فنــول هــای آلکیلــی ماننــد اســتروژن ها ،2جهــت کاهــش تخریــب
زیســتمحیطی الزم اســت ایــن مــواد بــا ماده هــای کمخطــر،
جایگزیــن شــوند]10[.
آب تولیــدی ممکــن اســت حــاوی چندیــن فلز محلــول در آب باشــد.
حضــور فلــزات و غلظــت آنهــا در منابــع مختلــف متفــاوت اســت و
وابســته بــه دوره و ســاختار زمین شناســی منطقــه ای دارد کــه نفــت

و گاز از آن تولیــد شــده اســت ]11[.بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه
آب تولیــدی در واقــع آب دریای هــای قدیمــی در خلــل و فــرج
ســنگ مخــزن هســتند ،بنابرایــن وجــود فلزاتــی از آب دریــا در آب
تولیــد شــده بســیار محتمــل اســت .بــا ایــن وجــود ،حضــور بعضــی
فلــزات در غلظتهــای باالتــر در آب تولیــدی نیــز محتمــل اســت
کــه از ســایر منابــع وارد ایــن آب شــده اند .فلزاتــی بــا غلظت هــای
بــاال در آب تولیــدی شــامل باریــوم ،کادمیــوم ،کــروم ،مــس ،آهــن،
ســرب ،نیــکل و زینــک هســتند ]12[.وجــود زینــک و ســرب در آب
تولیــدی ،می توانــد ناشــی از تمــاس ایــن آب بــا ســطح اســتیل
تجهیــزات مــورد اســتفاده باشــد]9[.
چندیــن مــادهی رادیو اکتیــو نیــز در آب تولیــدی وجــود دارد.
بیشــترین فراوانــی بــه رادیــوم 226و رادیــوم 28اختصــاص دارد.
ایــن ماده هــای رادیواکتیــو ،ناشــی از فروپاشــی اورانیــوم و توریــوم
خــاکرس و بعضــی ســاختار های مشــخص موجــود در مخــازن
هیدروکربنــی اســت .بــا وجــود اینکــه ایــن دو ایزوتــوپ رادیــوم
موجــود در آب تولیــدی از منابــع مختلفــی هســتند ،امــا غلظــت
آنهــا در آب تولیــدی به هــم نزدیــک اســت]13[.
 -1-1میزان سمی بودن آب تولیدی

در طــی ســال های اخیــر ،بهمنظــور شناســایی عوامــل ســمیت
آب تولیــدی ،چندیــن مطالعــه انجــام شــده اســت .البتــه غلظــت
ماده هــای شــیمیایی در هــر آب تولیــدی متفــاوت اســت و ایــن
موضــوع ،امــکان کلی گویــی دربــارهی عوامــل آلوده کننــدهی آب
تولیــدی را ســخت می کنــد .در بیشــتر مطالعــات انجــام گرفتــه،
غلظــت بــاالی مــواد جامــد حل شــده در آب تولیــدی و وجــود
یون هــای تغییریافتــه در ایــن آب نســبت بــه آب دریــا را بهعنــوان
عامــل ســمی بــودن ایــن آب ذکــر کرده انــد15،14[ .و ]16غلظــت
بــاالی پتاســیم و منیزیــم نیــز می تواننــد بهعنــوان عوامــل ســمیت
آب تولیــدی شــناخته شــوند .هیقاشــی و همکارانــش ،3بــا اســتفاده از
آنالیــز و بررســی آب تولیــدی در کالیفرنیــا ،نتیجــه گرفتنــد یکــی از
عوامــل ســمی کــردن آب تولیــدی ،غلظــت بــاالی فلــزات آن اســت.
بیشــترین غلظــت نیــز بــرای عناصــر باریــم و اســترونیوم یافــت شــده
اســت]17[.
4
در ســال ،1992ســائر و همکارانــش  ،وجــود هیدروژن ســولفید و کل
هیدروکربــن را بهعنــوان عوامــل اصلــی آلودهکننــدهی آب تولیــدی
شناســایی کردنــد ]18[.ایــن نتایــج توســط شــیف و همکارانــش
نیــز به دســت آمــد ]19[.در یکــی دیگــر از تحقیقــات انجــام
گرفتــه در ســال ،1992وجــود هیدروکربن هــای فــرار ،اســیدهای
آلــی و فنولهــا ،بهعنــوان عوامــل ســمی موجــود در آب تولیــدی
تشــخیص داده شــد]20[.
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مقاالت پژوهشی

 -2روش های مختلف تصفیهی آب تولیدی

شناورســازی گاز 9اســت كــه ميتــوان از هــوا یــا نیتــروژن اســتفاده
کــرد .البتــه اســتفاده از نیتــروژن بهعلــت مالحظــات ایمنــی
مناســبتر اســت .در ایــن روش ،حبابهــای گاز بــا چســبیدن بــه
ذرات ریــز معلــق و قطرههــای نفــت ،ســرعت بــاال آمــدن آنهــا را
افزایــش میدهنــد ]23[.شــکل ،1نمایــی از ســاختار یــک دســتگاه
دمنــدهی گاز را نشــان میدهــد.

تصفی ـهی پســابهای نفتــی میتوانــد شــامل چهــار مرحلــه باشــد:
 -1فرآیندهــای قبــل از تصفیــهی پســاب  -2تصفیــهی اولیــه
 -3تصفیـهی ثانویــه  -4تصفیـهی ثالثیــه یــا نهایــی ]21[.بــا توجه به
محــل تخلیــه و نــوع اســتفاده از پســاب تصفیــه شــده ،فرآیندهــای
تصفیــه میتوانــد تــا هــر یــک از چهــار مرحلـهی ذکــر شــده ادامــه
یابــد .توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه بعضــی از روشهــای
ذکــر شــده ممکــن اســت در میادیــن نفــت و گاز قابلیــت اجرایــی  -2-3تصفیهی ثانویه
نداشــته باشــند.
در تصفیــهی ثانویــه ،ســاختارهای آلــی نفــت حــل شــده و ســایر
آلودهکنندههــای آلــی ،بــا اســتفاده از میکروارگانیزمهــا در شــرایط
 -2-1فرآیندهای قبل از تصفیهی پساب
بیهــوازی ،نیمههــوازی و یــا هــوازی ،بــه آب ،متــان و دیاکســیدکربن
در بعضــی مــوارد ،نیــاز اســت قبــل از شــروع فرآیندهــای اصلــی تبدیــل میشــود .فرآیندهــای تصفیــهی بیولوژیکــی میتوانــد بهطــور
تصفیــهی پســابهای میادیــن نفتــی ،چنــد فرآینــد پیشتصفیــه عمــده بــه دو دســته تقســیم شــود:
بــر روی پســاب انجــام شــود .ایــن مــوارد میتوانــد شــامل:
 -1فرآیندهــای رشــد معلــق ماننــد فرآینــد لجــن فعــال ،10راکتورهــای
 تصفیــه و جــذب ســطحی بهتــر باشــد در اینصــورت بهتــر اســت ناپیوســتهی متوالــی ،11بیوراکتــور پیوســتهی همــزندار ،12بیوراکتورهــایمیــزان  PHپســاب تنظیــم و پســاب خنثــی شــود.
غشــایی 13و تاالبهــای هوادهــی.14
 اســتفاده از مــواد شــیمیایی منعقدکننــده باشــد در اینصــورت  -2فرآیندهــای رشــد ضمیمــه ماننــد تریکلینــگ فیلتــر ،راکتــوربهتــر اســت امولســیون مخلــوط نفــت و آب شکســته شــود ]21[.بســتر ســیال و دیســک بیولوژیکــی چرخــان.
در ســالهای اخیــر ،بــا اســتفاده از ترکیــب و تلفيــق سیســتمهای
 -2-2تصفیه
افزايــش يافتــه اســت]25[.
مرحلــه
ذراتايــن
كارآيــي
اولیه و ذرات جامد معلق ،بهصورت امولسیون فــوق،
مانده از
باقی
درآمده و
کوچکینفت
ی دوم ،قطرههای
در
جامــد
مــواد
و
نفــت
آب،
کــردن
جــدا
شــامل
اولیــه،
ی
ه
تصفیــ
شناورسازی گاز 2است که میتوان از
ل ،جدا میشوند .روش رایج جداسازی در این مرحله ،استفاده از
5
دو مرحلــه اســت .در مرحلــهی اول ،جداکننــدهی ایپــیآی  -2-4 ،تصفیهی نهایی یا ثالثیه
روش،
مناسبتر
ایمنی
نیتروژن بهعلت
وژن استفاده کرد .البته
لاحظاتتانک
هیدروســایکلون،م بافــر 7و
استفادهپیازآی،6
جداکننــدهی ســی
تصفی ـهی ثانویــه و بهمنظــور رســیدن بــه
اینــد از
درــه بع
استـ.ـی ک
فرآیندهای
هــای بــه
8
آرامــی
پســاب بــه
شــوند.
اســتفاده
تواننــد
تعادلــی
ـن کیفیــت انجــام میشــود ،فرآیندهــای
باالتریـ
ـده بــا
ـه شـ
ایــن آنهاپسـراـاب تصفیـ
دهند.
می
افزایش
بالا درآمدن
سرعت
های نفت،
قطره
معلق و
ذراتمیریز
گاز با چسبیدن به
][23
ـن
ـ
پایی
در
ـد
ـ
جام
ـواد
ـ
م
و
ـاال
ـ
ب
در
ـت
ـ
نف
ـا
ـ
ت
دارد
ـان
ـ
جری
ـده
ـ
کنن
جدا
نهایــی تصفیــه میگوینــد .ایــن مرحلــه شــامل فرآیندهــای فیلتراســیون
یی از ساختار یک دستگاه دمندهی گاز را نشان میدهد.
تانــک ،از پســاب جــدا شــوند]22[.
شــنی ،کربــن فعــال ،اکسیداســیون شــیمیایی ،جداکننــدهی غشــایی
ماننــد الترافیلتراســیون و اســمز معکــوس اســت.
-2-5دیگر روش های تصفیهی پساب

از دیگــر روشهــای تصفیــهی پســاب میتــوان بــه تبــادل یونــی،
الکترودیالیــز و فرآیندهــای اکسیداســیون پیشــرفته ماننــد:
هیدروژنپروکســاید/امواج فرابنفــش ،ازونزنــی ،فتوکاتالیــز،
الکترواکسیداســیون شــیمیایی و اکسیداســیون بــا اســتفاده از آب
فوقبحرانــی اشــاره کــرد.
 1نمایی از دستگاه دمندهی گاز []24

فیهی ثانویه

 -3راههــای اســتفادهی مجــدد از آب تولیــدی و سیســتم مناســب
تصفیــهی پســاب

شکل  -1نمایی از دستگاه دمندهی گاز][24
در مرحلــهی دوم ،قطرههــای کوچــک نفــت و ذرات جامــد معلــق ،آب تولیــدی از میادیــن نفتــی نیازمنــد تصفیــهی مناســب اســت.
بهصــورت امولســیون درآمــده و ذرات باقیمانــده از مرحلــهی اول ،پســاب تصفیــه شــده یــا در محلهــای مناســب تخلیــه میشــود و یــا
جــدا میشــوند .روش رایــج جداســازي در ایــن مرحلــه ،اســتفاده از بهصورتهــای مختلــف مــورد اســتفادهی مجــدد قــرار میگیــرد.

ی ثانویه ،ساختارهای آلی نفت حل شده و سایر آلودهکنندههای آلی ،با استفاده از میکروارگانیزمها در
هوازی ،نیمههوازی و یا هوازی ،به آب ،متان و دیاکسیدکربن تبدیل میشود .فرآیندهای تصفیهی
میتواند44بهطور عمده به دو دسته تقسیم شود:
های رشد معلق مانند فرآیند لجن فعال ،18راکتورهای ناپیوستهی متوالی ،11بیوراکتور پیوستهی
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 -3-2استفاده بهمنظور بازیافت نفت

 -3-1تخلیهی زیستمحیطی

در صنعــت نفــت و گاز ،معمــوال آب تولیــدی ،تصفیــه شــده و ســپس بــا اســتخراج نفــت و گاز باعــث کاهــش فشــار مخــزن میشــود .در بعضــی
اســتفاده از جداکنندههایــی کــه بــر اســاس نیــروی گرانــش کار میکننــد ،مواقــع ،بهمنظــور نگهداشــتن فشــار هیدرولیکــی مخــزن و افزایــش
در مناطــق دریایــی ،بــه دریــا و در مناطــق عملیاتــی خشــکی ،در چاههای تولیــد ،آب بــه مخــزن تزریــق میشــود .تزریــق مجــدد آب تولیــدی
دفعــی تخلیــه میشــود .بــا ایــن وجــود ،ایــن اقــدام باعــث ایجــاد آلودگــی بــه مخــزن یکــی از گزینههــای اقتصــادی و محیطزیســتی اســتفادهی
ســطحی و منابــع آب زیرزمینــی میشــود ]26[.بــرای مــدت زمــان مجــدد از آب تولیــدی اســت.
زیــادی ،تنهــا نفــت غیرقطبــی موجــود در آب شــاخص بررســی آلودگی مزایــای تزریــق مجــدد آب تولیــدی عبــارت اســت از -1 :کاهــش آب
زیســتمحیطی مــورد توجــه قــرار میگرفــت و بــه ســایر مــواد آلــی تولیــدی دورریــز  -2جلوگیــری از آلودگــی محیطزیســت و جلوگیــری از
حــل شــده در آب شــاخص آاليندگــي قــرار نميگرفتنــد .بعدهــا ایــن مصــرف آب تــازه  -3صرفـهی اقتصــادی ناشــی از اســتفادهی کمتــر آب
موضــوع تاییــد شــد کــه مــواد آلــی ،فلــزات ســنگین و مــواد شــیمیایی تــازه  -4ســازگاری بــا قوانیــن و اســتانداردها.
تولیــد شــده ،اثــرات قابلتوجهــی بــر روی ســاختار موجــودات زنــده خصوصیــات کلــی بهمنظــور اســتفاده از آب تولیــدی بــرای تزریــق در
دارنــد و بــرای اکوسیســتم بســیار ســمی بــوده و آلکیــل فنول هــا روی میادیــن شــامل غلظــت کل ذرات معلــق موجــود در ســیال تزریقــی
آلودگــی ماهی هــا تاثیــر زیــادی دارنــد ]27[.البتــه ميــزان قابلقبــول کمتــر از 10میلیگــرم بــر لیتــر و غلظــت نفــت کمتــر از 42میلیگــرم
نفــت در نمون ـهی تخليــه بــه محيطزيســت در اســتاندارد كشــورهاي بــر لیتــر اســت ]29[.توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه حضــور
مختلــف ،متفــاوت اســت كــه در جــدول 1قابــل مالحظــه اســت .ماســه در آب تزریقــی میتوانــد باعــث آســیب بــه تجهیــزات و پمپهــا
بهطــور مثــال در روســیه میــزان 10میلیگــرم بــر لیتــر بــرای ایــن شــود.
بــا توجــه بــه ویژگیهــای موردنظــر پســاب تصفیــه شــده بــرای
ذرات قابلقبــول اســت]26[.
اســتفادهی مجــدد ،اولیــن تجهیــزات موردنیــاز بــرای تصفیــهی آب
 1تعداد مقاطع نازک ،اسمیراسالیدها و مقاطع پالینولوژیکی مطالعه شده به
تولیــدی بــه ایــن منظــور ،جداکننــدهی ایپــیآی اســت .اســتفاده از
تفکیک چاه و برشهای مورد مطالعه
جداکننــدهی هیدروســایکلون 15بهمنظــور کاهــش غلظــت ذرات معلــق
غلظت مجاز نفت در نمونه
کشور
نیــز مناســب اســت.
(میلیگرم بر لیتر)
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بهطــور کلــی ،اســتفاده از فیلتراســیون شــنی توانایــی ایجــاد پســاب
30
اکوادر ،کلمبیا ،برزیل
موردنیاز برای تصفیه
تجهیزات
ذرات استفاده
غلظــت برای
تصفیه شده
موردنظر
حداکثــر
اولینتــا
مجدد،ی 1
معلــقیدر بــازه
پساب بــا
شــدهای
با15توجه به ویژگیهای تصفیه
آرژانتین و ونزوئال
هیدروسایکلون 15بهمنظور کاهش
استفادهـ از
پیراآی است.
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طبــق مــوارد مذکــور انتظــار مــیرود غلظــت نفــت موجــود در پســاب
خروجــی جداکننــدهی ایپــیآی بیــن  100تــا 300میلیگــرم بــر لیتــر
باشــد ]22[،بنابرایــن ایــن سیســتم بهتنهایــی نمیتوانــد پاســخگوی
نیازهــای محیطزیســتی تخلیــهی پســاب باشــد .لــذا دســتگاه
شناورســازی گاز توانایــی جداســازی 95درصــد نفــت از پســاب را دارد،
یگــرم
بهعــاوه غلظــت نفــت خروجــی از آن در محــدودهی  10تــا 30میل 
بــر لیتــر اســت و همچنیــن توانایــی حــذف ذرات معلــق تــا کمتــر از
25میلیگــرم بــر لیتــر را دارد ]22[.بدینترتیــب اســتفاده از ایــن
دســتگاه بههمــراه جداکننــده میتوانــد جهــت تصفی ـهی پســاب و آب
تولیدی میادین برای تخلیه در محیطزیست مفید واقع شود.

 2نمایی از فیلتراسیون شنی []31
شکل  -2نمایی از فیلتراسیون شنی][31

 -3-3استفاده بهمنظور آبیاری و مصارف کشاورزی

شهری و س
استفادهی مجدد از آب تولیدی برای مصارفی مانند آبیاری ،آبدهی به حیوانات اهلی ،مصارف 45
مصارف صنعتی میتواند باعث محافظت از ذخایر آبی نیز شود .در کشور اسپانیا 58درصد و در ایالاتمتحده بیش

مقاالت پژوهشی

 -3-3استفاده بهمنظور آبیاری و مصارف کشاورزی

اســتفادهی مجــدد از آب تولیــدی بــرای مصارفــی ماننــد آبیــاری،
آبدهــی بــه حیوانــات اهلــی ،مصــارف شــهری و ســایر مصــارف
صنعتــی میتوانــد باعــث محافظــت از ذخایــر آبــی نیــز شــود .در
کشــور اســپانیا 50درصــد و در ایاالتمتحــده بیــش از 70درصــد
از منابــع آبطبیعــی زیرزمینــی بــرای مصــارف کشــاورزی مصــرف
می شــود]32[.
آبیـاری بـه حجـم بـاالی آبـي تصفیـه شـده با کیفیـت بـاال نیـاز دارد.
پارامترهایـی ماننـد نـرخ جـذب سـدیم 17و رسـانایی الکتریکـی
معیار هایـی هسـتند کـه بایـد در سـطحی باشـند تـا بـه محصـوالت
کشـاورزی صدمه ای وارد نشـود .وقتـی منابع تامین آب ،دارای شـوری
باالیـی باشـد ،امکان آسیبرسـانی بـه محصوالت با اسـتفاده از نمک ها
وجـود دارد.
بر اسـاس سـازمان حفاظت از محیطزیسـت ایاالتمتحده ،مشـخصات
منابـع آب جهت آبیاری محصوالت کشـاورزی شـامل محـدودهی ،PH
 6تـا  ،9کمتـر از 10میلیگـرم بـر لیتـر اکسـیژن الزم بـرای از بیـن
بـردن مـواد آلـی آب 18و کمتـر از  NTU2کـدورت 19اسـت .همچنیـن
اسـتاندارد های الزم بـرای منابـع آب کشـاورزی در محل هایـی کـه
دسترسـی بـه آب محـدود اسـت شـامل محـدودهی  PHبیـن  6تـا ،9
 BODکمتـر از 30میلیگـرم بـر لیتـر و غلظـت کل ذرات جامـد معلق
کمتـر از 30میلیگـرم بـر لیتـر اسـت]33[.
بنابرایـن ،بـا توجـه بـه قوانیـن ذکـر شـده ،بهمنظـور اسـتفادهی مجدد
از آب تولیـدی از میادیـن نفتـي بـرای مصـارف کشـاورزی و آبیـاری،
پارامترهـای مهـم شـامل ،BOD :کـدورت PH ،و مقـدار نمـک موجـود
در آب تصفیـه شـده اسـت .همچنین ،غلظـت نفت و دیگـر آاليندههاي
سـمی موجود در آب تصفیه شـده نیـز باید موردتوجه قـرار بگیرد]34[.
در سـال ،2009اسـتورات و همکارانـش 20به منظـور اسـتفادهی مجـدد
از آب تولیـدی مخـازن نفتـي در آبیاری ،کشـاورزی ،شـهری و صنعتی
سیسـتمی را جهـت تصفیـهی ایـن آب پیشـنهاد دادنـد .این دسـتگاه
شـامل واحد هـای جداکنندهی ای پـی آی ،تانک هوادهی ،فیلتراسـیون
دانـه ای ،محفظـهی منعقدکننـده ،محفظـهی تصفیـهی لجـن،
میکروفیلتراسـیون سـرامیکی و بسـتر کربـن فعـال اسـت]35[.
-4افزایش کارآیی واحدهای مختلف تصفیهی پساب

در ایـن قسـمت بـه بررسـی روش هـای مختلـف افزایـش بازدهـی در
قسـمت های محتلـف سیسـتم تصفیـهی پسـاب پرداخته شـده اسـت.
 -4-1افزایش کارآیی جداکنندهی ای پی آی

بهمنظور افزایش کارآیی این واحد ،می توان از مواد منــعقـدکننـده
مانند فـریـک کلـریـد و فـریـک سـولفـات ،هیـدروکسیـلآلومینیوم،
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پلـی آلـومینیـوم کـلرایـد ،آلـومینیـوم سـولفـات ،سـدیـم آلـومینیوم،
پتاسیم آلومینیوم و هیدروکسیل زیکونیوم استفاده کرد .همچنین
می توان از پلـی اکـریـل آمیـد ،پلـی اتیـلن گلیـکـول ،پلـی ونیـل الکل،
نشاسته کربوکسیاتیل ،نشاسته هیدروکسی اتیل ،سدیم آلگینیت 21و
ژانتام گام 22بهعنوان بهبوددهندهی انعقاد ذرات بهره برد]36[.
 -4-2افزایش کارآیی شناورکنندهی هوا

بـا توجـه بـه مطالعـات گذشـته ،عوامـل تاثیر گـذار در فرآینـد
هوادهـی شـامل نرخ دبـی هوا ،عمـق قرارگیری پخشکننـدهی هوا،
مخلوط کـردن تانـک هوادهـی و خصوصیـات پسـاب اسـت ]37[.در
یکـی از مطالعـات گذشـته ،بهمنظـور افزایش بازدهـی و صرفه جویی
در مصـرف انـرژی ،از دو پخش کننـدهی هـوا در تانـک هوادهـی
بهصـورت متنـاوب اسـتفاده شـد .بـه ایـن صـورت کـه در هنـگام
کار کـردن یکـی از ایـن پخش کننده هـای هـوا ،دیگـری خامـوش
اسـت .محققـان بـا انجـام ایـن آزمایـش نتیجـه گرفتند اسـتفاده از
این سیسـتم باعـث افزایش بازدهی انتقال اکسـیژن تـا 57درصد در
دبـی جریانـی 42لیتر بـر دقیقه و زمـان جدایش 1/5ثانیه می شـود.
ایـن اتفاق با اسـتفاده از دو عامل انجام میشـود .عامـل اول تحریک
پسـاب بـدون واردکـردن نیـروی اضافـی اسـت .ایـن عامـل باعـث
افزایـش انتقـال جـرم می شـود .همچنیـن ایـن روش باعـث حرکت
حباب هـای هـوا در مسـیر های بـا اکسـیژن کمتر می شـود که باعث
افزایـش اختلاف غلظـت بیـن درون و بیـرون حباب هـا می شـود و
انتقـال جـرم اکسـیژن بـه پسـاب را افزایش می دهـد]38[.
در ســال ،2013میرانــدا و همکارانــش ،23بــه بررســی اســتفاده
از کیتوســان در واحــد شناور ســازی هــوا پرداختنــد .نتایــج
آنهــا نشــان داد اســتفاده از کیتوســان 24بــا وزن مولکولــی کــم و
غلظــت 50میلیگــرم بــر لیتــر بههمــراه بنتونایــت بــا غلظــت
100میلیگــرم بــر لیتــر باعــث افزایــش کارآیــی سیســتم
می شــود]39 [.
در ســال ،2018پــارک و همکارانــش مطالعــه ای را بــر روی
ســاختار خروجــی گاز از واحــد شناورســازی هــوا انجــام دادنــد.
[ ]40در ســال ،2011راتاناپــان و همکارانــش ،25بهمنظــور افزایــش
بازدهــی واحــد شناورســازی هــوا پیشــنهاد دادنــد قبــل از ورود
پســاب بــه ایــن واحــد ،پســاب ابتــدا اســیدی شــده و ســپس مــواد
منعقدکننــده بــه آن اضافــه شــود .بهمنظــور اسیدیســازی،
هیدروکلریک اســید و بهمنظــور منعقــد کــردن ،آلومینیــوم،
پلی آلومینیوم کلرایــد و فریــک کلرایــد را پیشــنهاد دادنــد]41[.
طبــق مطالعــه ای در ســال ،2019اســتفاده از یــک مخلوطکننــده
در ســیال هایی بــا گرانــروی باالتــر در واحــد هوادهــی بــه ســیال،
بازدهــی سیســتم را افزایــش می دهــد]42[.
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 -4-3افزایش بازدهی فیلتراسیون شنی

تحقیقـات زیـادی بهمنظور بررسـی تاثیر نرخ فیلتراسـیون بـر عملکرد
فیلتراسـیون شـنی انجام شـده اسـت .تمامی تحقیقات نشـان می دهد
افزایـش نـرخ فیلتراسـیون باعـث کاهـش بازدهـی می شـود43[.و]44
کاهـش گرانـروی سـیال ورودی باعـث کاهـش تنـش هیدرولیکـی و
افزایـش بازدهـی می شـود.
ایــوس و شــلجی ،26بازدهــی فیلتراســیون یــک بســتر شــنی در دمــای
30درجــه را بررســی کــرده و نتیجــه گرفتنــد بازدهــی فیلتراســیون بــا
تــوان دوم گرانــروی رابطــهی معکــوس دارد ]45[.همچنیــن هانتــر و
الکســاندر ،27بــه افزایــش بازدهــی در دماهــای باالتــر کــه گرانروی ســیال
کمتــر اســت دســت يافتنــد ]46[.بیشــتر تحقیقــات نشــان میدهنــد،
کاهــش انــدازهی ذرات باعــث افزایــش بازدهــی میشــود47[.و]48
28
کاهــش انــدازهی ذرات باعــث افزایــش مســاحت ســطحی و پیچوخــم
بیشــتر در بســتر میشــود ،در حالــی کــه میانگیــن قطــره حفرههــا را
کاهــش میدهــد.
 -4-4افزایش بازدهی واحد میکروفیلتراسیون

در دهه هـای گذشـته ،غشـاهای نفتدوسـت بـا اسـتفاده از مـوادی
بـا سـطح انـرژی کـم مـورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد .ایـن غشـاها باعث
جمـعآوری نفـت از پسـاب می شـدند ]49[.هرچنـد خصوصیـات نفت
باعـث ایجـاد موانـع بـر روی غشـای میکروفیلتراسـیون شـده و دبـی
جریـان را کاهش مـی داد ]50[.در نهایت ایـن روش بهعنوان یک روش
غیرکارآمـد بهمنظور اسـتفاده در حـذف نفت از امولسـیون نفت در آب
معرفـی شـد و بهجـای آن اسـتفاده از غشـاهای آبدوسـت پیشـنهاد
شـد ]51[.بنابراین اسـتفاده از غشـاهایی با پوشـش آبدوست در واحد
میکروفیلتراسـیون میتوانـد باعـث افزایـش کارآیـی ایـن واحد شـود.

نتیجهگیری

 -1بـا توجـه بـه کمبود آب در کشـور ایران و مشـکالت محیطزیسـتی
دفـع پسـاب ،تصفیـه آن بهمنظور تخلیه به محیطزیسـت و اسـتفادهی
مجدد آن امری ضروری اسـت .انتخاب سیسـتم مناسـب بـرای هر یک
از ایـن اهـداف و افزایـش بازدهـی آن می توانـد به این امـر کمک کند.
 -2بهمنظـور تخلیـهی پسـاب به محیطزیسـت ،اسـتفاده از مكانيسـم
جداکننـدهی ای پـی آی بههمـراه واحـد شناورسـازی هـوا توصیـه
می شـود .بهمنظـور اسـتفادهی مجـدد از آب تولیـدی در بازیافـت
نفـت ،اضافـه کردن جداکنندهی هیدروسـایکلون و فیلتراسـیون شـنی
بـه واحد هـای قبلـی می تواند مناسـب باشـد .اسـتفادهی مجـدد از آب
تولیـدی مخـازن هيدروكربني بـرای مصارف کشـاورزی و آبیـاری باید
شـامل کاملتریـن سیسـتم تصفیه باشـد و علاوه بر واحد هـای قبلی،
از واحدهـای میکروفیلتراسـیون شـنی و بسـتر کربـن فعـال برخـوردار
باشد.
 -3اسـتفاده از انعقاددهندههایـی ماننـد هیدروکسـیل آلومینیوم باعث
افزایـش کارآیـی واحد جداکننـدهی نفت و آب می شـود.
 -4اسـتفاده از سیسـتم هوادهی متناوب ،کاهش  PHپسـاب ورودی به
دسـتگاه در صـورت امـکان ،اسـتفاده از اریفیس هایـی بـا قطـر روزنهی
كمتـر میتوانـد باعـث افزایـش بازدهی واحد شناورسـازی هوا شـود.
 -5بهمنظـور افزایـش بازدهـی واحـد فیلتراسـیون شـنی ،کاهـش نرخ
فیلتراسـیون ،افزایـش دمـا و کاهش گرانروی پسـاب و کاهـش اندازهی
دانههـای فیلتراسـیون می توانـد مفید باشـد.
 -6اسـتفاده از پوشـش آبدوست بر روی غشـا میکروفیلتراسیون باعث
جلوگیـری از ایجـاد رسـوب توسـط نفـت در آن شـده و بازدهـی ایـن
واحـد را افزایـش می دهد.
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15. Hydrocyclone Separator
16. Granular Media Filters
)17. Sodium Adsorption Ratio (SAR
)18. Biological Oxygen Demand (BOD
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20. Stewart et al.
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24. Chitosan
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28. Tortuosity

1. Produced water
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4. Sauer et al.
5. API Separator
6. CPI Separator
7. Buffer
8. Equalization Tanks
9. Gas Flotation
10. Activated sludge (AS) process
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)12. Continuous Stirred Tank Bioreactor(CSTB
)13. Membrane Bioreactors(MBRs
14. Aerated Lagoons
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