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روشهای مدیریت آب همراه نفت در صنعت نفت و گاز
حافظ گلستانیفر* ،مدیریت  HSEشرکت ملی نفت ایران   هرمز قالوند ،معاونت توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران

مقدمه

آب همراه 1آبی اس��ت که در مخزن هم��راه با منبع هیدروکربنی
اس��ت و با نفتخام و گاز طبیعی اس��تخراج میگردد .آب همراه
غالباً همزمان با تشكيل نفت و گاز در خلل و فرج مخزن تشكيل
میش��ود كه بهعلت چگالی بيش��تر از مواد نفتي در اليهی زيرين
الي��ه هيدروكربني قرار گرفته و بههنگام اس��تخراج نفت و گاز به
س��طح زمين راه مییابد .آب همراه یا آبش��ور شامل آب سازند،
آب تزریقش��ده به مخ��زن ،مقدار كمي آب هم��راه میعان یافته
و مقادير كمي از تركيبات ش��يميايي اس��تفاده شده در عمليات
توليد است .خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب همراه معموالً به
موقعیت جغرافیایی میدان ،س��ازند زمينشناسي که میتواند در
تماس با آب همراه باش��د و نوع هیدروکربن تولیدی و روشهای
یک��ی از مهمترین عوامل در کاهش اثرات منفی زیس��تمحیطی
توليد و استخراج بستگي دارد [.]1
بر اس��اس آمارهای سال  2003تخمین زده شد که  667میلیون آب همراه ،مديريت صحيح آنس��ت؛ بهگون��های که برخی مواقع
تن (حدود  800میلیون مترمکعب) از آب همراه در سراسر جهان هزینهه��ای مورد نی��از جهت حذف آلودگیهای یک پس��ماند يا
تخلیه گردید که شامل  21/1میلیون تن به آبهای دریایی شمال کنترل انتش��ار آلودگی آن با اعم��ال مديريتی صحيح و ابتکاری
آمری��کا ،عمدتاً خلیج مکزیک آمریکا و  358-419میلیون تن به بهمي��زان چش��مگیری کاهش خواه��د يافت .ام��روزه روشهای
آبهای دریایی اروپا عمدتاً دریای شمال است .همچنین بر اساس متع��ددی برای مدیریت آب همراه (که مش��خصات آن از مکانی
آمارهای س��ال  2004در ایاالت متحدهی آمریکا بهطور متوسط به م��کان دیگر متغیر اس��ت) وج��ود دارد .مدیری��ت آب همراه
بهازای هر بشکه نفت استخراجی 8 ،بشکه آب همراه از چاه بیرون بین تأسیس��ات خش��کی و دریا متفاوت است که دلیل آن فضا و
محدودیتها و آالیندههای اولیه ی حاصل از تخلیه در تأسیسات
میآید.
خصوصیات آب همراه و حجم آن در چاهها و میدانهای مختلف دریایی نسبت به خشکی است .در همهی چاهها آب همراه وجود
متفاوت اس��ت .آب همراه تولی��دي از چاههاي گازي با آب همراه دارد .بنابرای��ن ب��ا اعمال روشه��ای مدیریتی میت��وان از اثرات
تولی��دي از چاههای نفتي متفاوت اس��ت .بزرگترین تفاوت آنها زیستمحیطی آن کاست و دوباره از آن استفاده کرد.
اينست که آب همراه تولیدی از چاههاي گازي عالوه بر آب سازند انتخ��اب یک روش مدیریت ب��رای آب همراه در یک مکان خاص
حاوی آب میعان ش��ده است .همچنین غلظت ترکیبات آلی فرار تابع عوامل مختلف از جمله موارد زیر است:
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب
آب تولیدی این میادین بیشتر از میادین نفتی است [.]2
موقعیت سايت
حجم آب تولیدی از مخ��ازن گازي بهمقدار قابلتوجهی كمتر از
در دسترس بودن زیرساختارها و تجهیزات آب همراه
مخازن نفتي است اما آلودگی آلی آن در مقایسه با چاههای نفتی
حجم ،رقیقسازی و میزان جریان آب تولیدی
بیشتر است .معموالً در چاههای با عمر کم ممکن است مقدار آب
روشهای تصفیه و دفع منطبق با مقررات ملی
همراه کم باش��د اما در چاههای با عمر زیاد که مقدار زیادی مواد
تمایل ش��رکتها برای بهکار بردن یک فنآوری مناسب طوری
هیدروکربنی از آنها برداش��ت ش��ده ممکن است تولید آب همراه
که نگرانی وجود نداشته باشد [.]1
بیشتر باشد [4و.]3
در اکثر آبهای همراه چندین گروه از ترکیبات وجود دارد:
نمک (شوری ،کل جامدات محلول یا هدایت الکتریکی)
روغن و چربی
ترکیبات آلی و معدنی (مانند مواد ش��یمیایی بهوجود آورندهی
سختی مانند کلسیم ،منیزیم ،سولفاتها و باریوم)
افزودنیهای شیمیایی مورد استفاده در حفاری (شامل آنتیفوم،
بیوسایدها ،مواد فعال سطحي ،بازدارندههای خوردگی)
جامدات و گازهای محلول
فلزات سنگین
مواد رادیواکتیو طبیعی

* نويسند   هي عهد 
   هد   ار مکاتبات ()hafezg143@gmail.com
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مراح��ل مختلف��ی که در ی��ک ط��رح مدیریت آب هم��راه باید
موردتوجه قرار گیرد عبارتند از:
جلوگی��ری از تش��کیل و تولی��د آب در تهچ��اه و جلوگیری از
راهیافتن آن به سطح زمین
تزری��ق مجدد آب به الیههای زیرزمین��ی بهمنظور نگهداری و
تأمین فشار مخزن
تصفیه و استفادهی مجدد در سطح زمین
دفع آب همراه تولیدی در الیههای عمیق آبی
 -1فنآوریهای مدیریت آب همراه

 -1-1فنآوریهایی برای کاهش حجم آب وارد شده به چاه

در ای��ن روش که از طرق ش��یمیایی و مکانیک��ی از راهیافتن آب
به الیههای زیرزمینی جلوگیری میش��ود دو روش معمول بهکار
میروند؛ وسایل انسدادکنندهی مکانیکی و شیمیایی.
 -1-1-1وسایل مسدودکننده ی مکانیکی

در این روش با استفاده از سیمان و وسايل مکانیکی مسیر جریان
آب را در مخزن مسدود میکنند .روشهای مختلفی برای مسدود
کردن آب واردشده به چاه وجود دارد؛ از جمله:
س��یمان ،توپک دوتایی ،مس��دودکنندهی موق��ت ،توپک لولهی
اس��تخراج ،مجرابند ماس��های چاه ،متروکه ک��ردن چاه ،حفاری
بینچاهی ،کنترل الگوی جریان ،چاههای افقی
 -2-1-1مواد شیمیایی مسدودکننده

میشود و آب و نفت را در دهانهی چاه جدا میکند .جریان غنی
از نفت به س��طح پمپ میگ��ردد؛ در حالیکه جریان غنی از آب
بدون اینکه به س��طح بیاید بهطور مس��تقیم به یک سازند تزریق
میش��ود .این امر میتواند باعث کاهش هزینهها و بهبود حفاظت
از محیطزیست گردد.
ب) فنآوری جداس��ازی آب/گاز؛ ک��ه در انتهای چاه گازی نصب
میش��ود و گاز و آب را در دهان��هی چ��اه ج��دا میکند به چهار
دس��تهی اصلی تقسیم میش��ود :ابزار بایپس ،پمپهای میلهای
پالنجر ،پمپهای شناور الکتریکی و پمپ حفرهی پیشرونده .دو
شاخص؛ آب همراه و عمق چاه تعیین میکنند چه نوع ابزاری از
جداسازهای آب/گاز به کار روند [6و.]5
ج) فنآوری جداس��ازی بس��تر دریا؛ که با آن میتوان آب همراه
را ب��ه حداقل رس��اند و اجازه نداد آب همراه ب��ه داخل چاه وارد
ش��ود .همچنین حجم آبی را که به سطح یا سکو میرسد کاهش
میده��د .این ن��وع از فنآوری برای جداس��ازی نفت و آب بهکار
میرود [.]1
 -2-2-1روش زهکشی آب در محل

اين روش ک��ه به آن تولید مجزا نیز میگویند بر اس��اس تئوری
هیدروديناميک��ي کنت��رل مخروطی ش��دن آب ،باع��ث جریان
ورودي مج��زاي آب و نفت ب��ه داخل چاه میش��ود .مطابق این
تئ��وری اگر نفت و آب در س��نگ مخزن بهطور کام ً
ال مس��تقل و
مجزا تش��کیل گردند بهطور طبیعی از یکدیگر جدا میش��وند و

در روشهای ش��یمیایی با تزریق م��واد پلیمری خاص به مخزن،
گران��روی آب همراه را افزایش میدهند ت��ا یک ماده ی ژلمانند
پایدار بهوجود آید و بدين ترتيب قابليت جريان يافتن آب محدود
میشود.
 -2-1فنآوریهایی برای کاهش حجم آب رسیده به سطح

در ای��ن روش که در ته چ��اه انجام میش��ود از راه یافتن آب به
س��طح زمین جلوگیری میگردد .عمليات جداكنندهی آب و فاز
هيدروكربني در چاههاي گاز توس��ط مكانيسم جداسازي ثقلي و
در چاههاي نفت توس��ط يك مادهی شيميايي مايع به مايع انجام
می شود.
 -1-2-1جداسازهای درونچاهی

الف) فنآوری جداس��ازی نفت/آب؛ که در انتهای یک چاه نصب
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آب ،به مواد هیدروکربنی آلوده نخواهد ش��د .در واقع ،چاه بهطور
دوگان��ه تکمیل می گردد .بدین ترتیب ک��ه حفرههای پایینی در
ناحیهی آبی قرار میگیرد و آب میتواند همزمان ،اما مس��تقل از
نفت ،در مخزن تشکیل شود .این دو جریان تولیدی (آب و نفت)
بهوسیلهی یک توپک از يکديگر جدا میشوند تا از اختالط آب با
فاز هیدروکربنی جلوگیری بهعمل آيد [.]1

انسداد سازند یا صدمه به تجهیزات نشود [.]8
تصفیهی آب همراه قبل از تزریق بر اس��اس استانداردهای علمی
بهطور معمول نیازمند جلوگیری از کاهش بار تزریق اس��ت .این
کار ش��رایط را ب��رای تخلیهی آب همراه به داخل زیس��تگاههای
دریایی فراهم میآورد؛ حتی اگر در نوبت تزریق با شکست مواجه
شود .بر اس��اس توصیه ی  3OSPARس��ال  2006حداقل میزان
تخلیهی آب همراه  30 mg/lباشد.

آب هم��راه را ب��ا لحاظ ش��رایط خاص کیفی��ت آن میت��وان دوباره
اس��تفاده کرد .برای فعالیتهای تولید دریایی ،آب همراه معموالً پس
از تصفیه ،به اقیانوس تخلیهی مس��تقیم میش��ود .برای فعالیتهای
تولید در خشکی ،مدیریت آب همراه روش های مختلفی دارد .میتوان
آب هم��راه را از طریق تخلی��ه ،تزریق زیرزمینی جه��ت دفع ،تزریق
زیرزمین��ی جهت افزایش بازیافت نفت ،تبخی��ر ،دفع تجاری خارج از
مکان تولید و اس��تفاده ی مجدد مفید در مصارف آبیاری (کش��اورزی
و دام��داری) ،اطف��اء حریق ،اس��تخر ذخیره ،کنترل گ��رد و غبار و ...
مدیریت و استفاده كرد [.]7

 -3-3-1تزریق زیرزمینی برای استفاده در آینده

 -3-1فنآوریهای بازیافت و استفاده ی مجدد

آب هم��راه میتوان��د بهطور بالق��وه در س��فرههای آب کمعمق
زیرزمین��ی ب��رای اس��تفاده در آینده ذخیره ش��ود .ای��ن فرآیند
بهعنوان ذخیرهی آبخوان و بازیابی ( 4 )ASRش��ناخته شده است.
اکثر آبهای همراه بس��یار شور است .هزینهی از بین بردن شوری
آب همراه مانعی برای تزریق آن به یک س��فره بهش��مار میرود.
بههر حال بس��یاری از آبهای همراه نس��بتاً تازه میتوانند بهطور
مستقیم ،بدون تصفیه یا با تصفیه ی کم استفاده شوند.
 -4-3-1استفاده برای اهداف هیدرولوژیکی

عالوه بر ارزش��ی مانند آب ،آب همراه س��یالی است که میتواند
 -1-3-1تزریق برای افزایش بازیابی نفت
تزری��ق مج��دد آب همراه به یک س��ازند زیرزمین��ی روش اکثرا ً ب��رای اش��غال فضا ،مقاومت زمی��ن یا حرکت س��یال (مث ً
ال برای
معمول برای مدیریت آب همراه است .مقداری از آب همراه صرفاً اه��داف هیدرولوژیکی) اس��تفاده ش��ود .تزریق آب هم��راه برای
برای دفع تزریق میش��ود و اکثر آب همراه بهمنظور حفظ فش��ار
مخزن به س��مت یک چاه تولیدی تزری��ق می گردد .این عمل را
میت��وان افزایش بازیاب��ی نفت )EOR( 2نامی��د .در آمریکا حجم
قابلمالحظ��های از آب همراه در تزریق میش��ود که در کالیفرنیا  -5-3-1کنترل فرونشست
نزدی��ک ب��ه  25000چاه تزری��ق آب همراه وج��ود دارد .حجم از آب همراه میتوان برای کنترل فرونشست سطح زمین استفاده
تقریبی تزریق س��الیانه  1/8میلیارد بش��که اس��ت؛  360میلیون کرد .کنترل فرونشس��ت بدلیل کاهش افت ارتفاع سطح زمین در
بشکه به چاههای دفعی 900 ،میلیون بشکه تزریق آب به مخزن اثر حذف آبهای زیرزمینی نفت و گاز اتفاق می افتد .این س��یاالت
و  560میلیون بش��که تزریق بخار .تزریق بخار یکی از روشهایی حمایت فیزیکی از خاک و الیههای باالتر از آن را فراهم میکنند.
اس��ت که بهطور گسترده برای استخراج نفتهای سنگین به کار هنگامی که مقدار زیادی از مایعات استخراج میشود ممکن است
سازندهای باالیی فشرده شوند یا فرو بریزند.
میرود [.]1

افزایش بازیابی نفت مثالی خوب از اس��تفاده ی هیدرولوژیکی آب
همراه برای فشار آوردن نفت به سمت چاه تولیدی است.

 -2-3-1تصفیه قبل از تزریق

 -6-3-1استفاده در کشاورزی

فنآوری تصفی��هی آب همراه ،تبدیل آب همراه با کیفیت كم به اگ��ر آب همراه مطاب��ق ب��ا نیازمندیهای کیفی��ت آب مورد
آب با کیفیت مناسب از طریق حذف آالیندهها و ناخالصیهاست .اس��تفاده در کش��اورزی باش��د بهطور بالقوه میتواند بهعنوان
آب هم��راه از طری��ق روشه��ای مختلف فیزیکی ،ش��یمیایی و جایگزی��ن آن ب��هکار رود .در مناطق خش��ک و کمآب اگر آب
بیولوژیکی تصفیه میش��ود .موضوع مهم ،اطمینان از س��ازگاری همراه آلودگی کمی داش��ته باش��د و پس از تصفیه به شرایط
آب تزریقی به سازند با آب مخزن دریافتکنندهی آبست تا سبب مساعدی برس��د میتواند برای استفادههایی مانند آبیاری ،آب
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دام و تاالبها بهکار رود .ش��اید مهمترین مانع برای استفاده از
آب همراه جهت آبیاری مقدار آبنمک باشد .عالوه بر این ،اگر
آب نوش��یدنی دام حاوی نمک بیش از حد باشد میتواند باعث
افزایش اختالالت گوارشی شود .بنابراین آب همراه نباید حاوی
نمک زیادی باشد.
 -7-3-1استفادههای صنعتی

از دیگر قابلیتهای آب همراه امکان استفادهی صنعتی از آنست.
در مناطقی که منابع آبهای س��طحی و زیرزمینی کمیاب اس��ت
اگر آب همراه کیفیت کافی داش��ته باشد میتواند منبع جایگزین
قابلتوجهی در بسیاری از فرآیندهای صنعتی باشد .درجهی قبل
از تصفیه نیازمند کیفیت آب همراه اس��ت و اس��تفادهی صنعتی
دارد.
 -4-1فنآوریهای تصفیه ی آب همراه

در بسیاری از موارد تصفیه  ی آب همراه برای دستیابی به کیفیت
م��ورد نظر برای اس��تفادههای س��ودمند مانند آبی��اری ،مصرف
حیوانات ،ترمیم زمین و آب آشامیدنی ضروری است .تصفیهی آب
همراه ممکن اس��ت نیازمند مطابقت با مقررات دفع یا استفادهی
مجدد از آنها باش��د .آب همراه در خشکی و دریا باید تصفيه شود
تا محتواي هيدروكربني آن تا حد مجاز كاهش يابد [.]1
 -1-4-1شناورسازی

فنآوری شناورس��ازی بهطور گس��ترده برای تصفیهی آب همراه
میادی��ن نفتی اس��تفاده میش��ود .مزیت اصلی شناورس��ازی بر
تهنشینی آنست که در این روش میتوان ذراتی که بسیار کوچک
و سبک هستند و بهآرامی تهنشین میشوند را کاملتر و در زمان
کوتاهتری حذف ک��رد .در این فرآیند از حبابهای گاز ریز (هوا)
برای جداس��ازی جامدات معلقی استفاده میگردد که نمیتوانند
از طریق تهنشینی جدا شوند .هنگامی که گاز به درون آب همراه
تزریق میش��ود جامدات معلق و قط��رات نفت به حبابهای هوا
میچسبند و با آن باال میآیند و این منجر به تولید کف در سطح
شده و توسط اسکیمر در سطح جدا میگردند.
برخي انواع سیستمهای شناورسازي عبارتند از:
واحدهاي شناورسازي گاز حلشده ()DGF
واحدهاي شناورسازي گاز پخششده ()IGF
شناورسازی القایی گاز
شناورسازي القايي آياساف ()ISF
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شناورسازي با خأل
واحدهای شناور فشردهی ایپکون ()CFU
 -2-4-1هیدروسیکلونها

هیدروسیکلونها چندین دهه است که برای تصفیه ی آب همراه
استفاده میشوند .تا اواسط  1990بیش از  300هیدروسیکلون در
سکوهای دریایی مستقر شدند .هیدروسیکلونها برای جداسازی
جامدات از مایعات بر اساس چگالی موادی که جدا میشوند بهکار
میروند.
هیدروسیکلون بر اس��اس اختالف وزن مخصوص ذرات معلق در
آب ،بهعالوهی نیروی گریز از مرکز ایجاد شده توسط فشار ورودی
آب ،جداسازی ذرات جامد از مایع و زدودن قطرات نفت و روغن
از آب آل��وده به مواد نفتی را انج��ام میدهد .آب همراه به بخش
مخروطی هیدروس��یکلون پمپ میش��ود .آب سنگینتر بهسمت
ِ
جریانهای گردابی خارج از س��یکلون م��یرود؛ در حالیکه نفت
سبکتر بهسمت جریانهای گردابی داخل سیکلون میرود [.]6
 -3-4-1روش شمعهای جاذب

5

بهدلیل فضای کم س��کوهای نفتی ،ش��معهای جاذب که حداقل
فضا را اش��غال میکنند قابل استفاده در سکوها هستند .ساختار
داخلی این ش��معها که بهصورت یک استوانهی فلزی عمودی در
داخ��ل دریا قرار میگیرند از تعدادی صفحهی فلزی و یک لولهی
باالبرنده تش��کیل ش��ده اس��ت .آب آلوده به مواد نفتی از سطح
سکو به داخل این استوانه فرستاده میشود .صفحات مورب تعبیه
ش��ده با توجه به زمان ماند پیشبینی شده برای پساب (10-30

 2واحد شناورسازی در یک سکوی دریایی []6
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دقیقه) ذرات جدا ش��ده از سیس��تم را درون خود گیر انداخته و هيدروس��يكلونها كار میکنند و از طریق نیروی س��انتریفیوژ
توسط لولهی باالبرنده به سطح باالی استوانه منتقل میکند .نفت روغ��ن را از آب جدا میکنند و قادر ب��ه حذف قطرات روغن با
از قس��مت باال توسط پمپ خارج ش��ده و آب تصفیه شده با یک قطرات کمتر اس��ت .در اين سیس��تمها حركت چرخشي سيال
باعث میگردد دو فاز نفت و آب از يكديگر جدا شوند.
لولهی خروجی از پایین دستگاه خارج میگردد.
 -4-4-1روش استخراج حالل

 -6-4-1فنآوریهای فیلتراسیون غشایی (ممبران)

از دیگر روشهای جداس��ازی فیزیکی و ش��یمیایی جهت حذف
روغن و مواد آلی از آب ،روش استخراج حالل است .این فنآوری
ق��ادر به حذف اکث��ر روغنهای پراکنده و محلول اس��ت .بهطور
معمول بهس��ختی روغ��ن محلول و آلی را ح��ذف میکنند [.]1
ان��واع روشهای اس��تخراج جهت تصفي��هی آب آل��وده به مواد
هيدروكربوري عبارتند از:
6
ف��نآوری اس��تخراج پلیمری ب��ا محیطهای متخلخ��ل ماکرو

فرآیند غش��ایی که از فنآوریهای معم��ول تصفیهی نمک از آب
همراه است به شیوههاي فیزیکی براي جداسازي حالل از نمکهای
محلول در آن با استفاده از غشاهای نیمهتراوا اطالق میشود .غشاء
الیهای نازک میتواند اجزای یک سیال را بهطور انتخابی از آن جدا
کند .تمام موادی که بهعنوان غش��اء عمل میکنند خاصیتی کلی
دارند؛ بدین صورت که مواد مختلف را بهطور انتخابی از خود عبور
میدهند.
چهار نوع فرآیند فیلتراسیون غش��ایی برای تصفیهی پسابهای
آلوده به ترکیبات نفتی وجود دارد:
میکروفیلتراسیون ()MF
اولترافیلتراسیون ()UF
اسمز معکوس ()RO

()MPPE

فرايند سيتور

()CTour

 -5-4-1سانتریفیوژها

سیس��تمهای س��انتريفیوژ تحت همان ش��رايط فيزيكي شبیه

 3هیدروسیکلون
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فنی
مروری

نانوفیلتراسیون

()NF

 -7-4-1فنآوریهای تصفیهی حرارتی

فنآوریهای تصفی��هی حرارتی برای آب هم��راه در ناحیههایی
بهکار میروند که هزینهی انرژی نس��بتاً کم باش��د .فنآوریهای
تصفی��هی حرارت��ی برای آب هم��راه قبل از توس��عهی فنآوری
غشایی است .در سیستمهای تقطیری ،معموالً با استفاده از انرژی
حرارت��ی و تغیی��ر فاز در محلول ،آب پاکی��زه بهصورت بخار جدا
ش��ده و در قس��متهای بعدی با تقطیر آن فرآیند نمکزدایی به
پایان میرسد [.]1
فنآوریهای تصفیهی حرارتی شامل موارد زیر هستند:
تقطیر سریع چندمرحلهای ()MSF
تقطیر با تأثیر چندگانه ()MED
تقطیر بخار متراکم ()VCD
تقطیر MED-VCD
 -8-4-1تصفیهی بیولوژیکی

از دیگ��ر روشهای تصفیهی پس��اب که بهکم��ک باکتریهای
هوازی و بیهوازی انجام میشود تصفیهی بیولوژیکی است .در
این روش میکروارگانیسمها مواد نفتی موجود در غذا را بهعنوان
غ��ذا مصرف ک��رده و آنرا بهصورت دیاکس��یدکربن و آب دفع

میکنند .تصفيهی بيولوژيكي ک��ه میتواند براي حذف مقادير
كم هیدروکربنهای محلول از جریانهای پس��اب استفاده شود
شامل اختالط اكسيژن و مواد مغذي با آب در يك مخزن است
تا باکتریها ،تركيبات آلي را تجزيه کنند [.]1
فرآیندهای تصفیهی بیولوژیکی را میتوان به دو گروه هوازی و
بیهوازی تقسیم کرد:
الف) روشه�ای هوازی :آن دس��ته از فرآیندهای بیولوژیکی
هس��تند که در حضور اکس��یژن محل��ول انجام میش��وند .به
روشهایی که در آنها از فرآیندهای هوازی اس��تفاده میش��ود
روشهای بیولوژیک��ی هوازی می گویند .تصفی��هی بیولوژیکی
ه��وازی مواد آلی فاضالب ب��ه گاز متان و هیدروژن س��ولفوره
تبدیل میگردن��د .روش های لجن فعال ،لجن فعال به هوادهی
گس��ترده ،الگون هوادهی RBC، SBR،MBR ،و  ...نمونههایی
از روشهای بیولوژیکی هوازی هستند.
ب) روشهای بیهوازی :آن دسته از فرآیندهای بیولوژیکی هستند که
در غیاب اکس��یژن محلول توس��ط میکروارگانیس��مها اتفاق میافتند .در
روشهای بیولوژیکی تصفیهی فاضالب از این فرآیندها اس��تفاده میشود.
تصفیهی بیهوازی ش��امل مجموعهای از فرآیندهای میکروبیولوژی است
که ترکیبات آلی را به متان و دیاکس��یدکربن تبدیل میکند .روشهای
 UASB ،FBR،ASBRو  ...نمونههای��ی از روشه��ای بیهوازی تصفیهی
فاضالب هستند.

پانویس ها
4. Aquifer storage and recovery
5. Skim pile
6. Macro Porous Polymer Extraction

1. Produced water
2. Enhanced oil recovery
3. Convention for the Protection of the Marine Environment of the
North-East Atlantic
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