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 هینفت و گاز، واحد تصف یموجود در واحد ها یواحد ها نی از مهم تر ی کی
 .است (Water Treatment) پساب

وارده   یها  بیتواند آس ی پساب مناسب م هیواحد تصف کی ی طراح 
 .کاهش دهد ی خوب اریبس زانیرا به م ستیز طیمح  به

  میپساب در صنعت خواه هیواحد تصف کی  ی طراح  ی مقاله به بررس نیا در
 .پرداخت

 …دیبا ما همراه باش پس

 :در ادامه خواهد خواند آنچه

 ست؟ یچ ندیپساب ها در فرآ هیتصف لزوم •
 یصنعت  یپساب ها مشخصات  •
 پساب ها در صنعت کدامند؟  هیتصف یها روش •
 نفت و گاز  ع ی آب در صنا هیواحد تصف  کی ی بررس •

 هیواحد تصف کی ی صفر تا صد طراح  ریز ی آموزش   وید یو قهیدق 30 در
 :مینفت و گاز را آموزش داد یها  ندیپساب در فرا
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 یصنعت یپساب ها هیلزوم تصف  یبررس 1#

  هیتصف  ،یندیفرآ یواحد ها ی طیمح ستیز یچالش ها نی از مهم تر ی کی
  یپساب ها یبرا  هیتصف یروش ها انتخاب .شده است دیتول  یپساب ها

رو  نیا از .دارد ی آن بستگ دی به نوع مواد موجود و مقدار تول ی صنعت 
استفاده از روش   ازمندیو ن دهیچیپ یگاها امر  ه،یواحد تصف کی ی طراح 

 .متعدد است یها

  یها واحد که در پساب ها وجود دارد، یوجود مواد مضر متعدد لیدل به
ها معموال در چند مرحله و با چند  ی م یها و پتروش شگاه ی در پاال هیتصف

 .پردازند ی آن م هیروش مختلف به تصف

  طیمح یکه توسط سازمان ها ی سخت نیقوان لیبه دل ریاخ یسال ها در
 یبرا یو اقتصاد نهیواحد به  کی ی به طراح ازین شده،  می تنظ ی ست یز

رو به عنوان  نی ا از شده توسط کارخانه ها وجود دارد، دیپساب تول هیتصف
واحد ها   نیو نحوه عملکرد ا ی الزم است که با طراح  ندیمهندس فرآ کی

 .میکامل داشته باش یی آشنا

مناسب  یپساب، انتخاب روش ها هیواحد تصف ی طراح یقدم برا نیاول
مستلزم دانستن مشخصات پساب  زیمناسب ن یروش ها انتخاب است،

 :میپرداز ی آن ها م ی شده است که در ادامه به بررس دیتول
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 ی صنعت یمشخصات پساب ها  2#

شود که عبارتند   ی م دهیمشخصه سنج 3با   ی صنعت یپساب ها  ی کل بطور
 :از

 

 ی کیز یف یمشخصه ها 1-2#

 

کدر بودن و  زانیشامل: بو، رنگ، م تواندیپساب م  ی ک یزیف ات مشخص
 .و دما باشد  Turbidityای
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 ییایم یش یمشخصه ها 2-2#

  در در پساب است که یی ایمیحضور مواد ش زانیم یی ایمیش مشخصات 
مناسب به صفر و  یغلظت آن ها را با روش ها ستیبا  ی وجود هرکدام م 

 .آن ها رساند یشده برا نی به حد مجاز تع ای

 

 یکی ولوژ یب یمشخصه ها 3-2#

  یزا یمار یها و عوامب ب یشامل باکتر  تواندیم زین ی ک ی ولوژیب مشخصات 
 .موجود در پساب باشد

 

 یپساب صنعت هیتصف  یروش ها  3#

  ی خاص طیوجود دارد که هرکدام در شرا نهیزم نیدر ا ی متعدد یها روش
 اریانتخاب نوع روش بس یپساب برا یرو مشخصه ها   نیا از. کاربرد دارند

 .است تیحائز اهم

 :میپرداز ی متداول استفاده شده در صنعت م  یروش ها ی ادامه به بررس در
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 پساب  هیتصف یکیز یف یروش ها 1-3#

روش  نیاز ا  ی صنعت یفاضالب ها هیگام در تصف نیبه عنوان اول  همواره
شود که   ی گفته م  یی به روش ها ی ک یزیف یها روش .شود ی ها استفاده م 

 .شود ی عوامل آلوده کننده جدا م ،یکیزیدر آن با استفاده از خاص ف

  ی کیزیف یکه در آن ها از روش ها یی ندهایفرآ نی جمله متداول تر از
 :شود عبارتند از ی استفاده م 

 یر یگ آشغال •
 یساز  شناور •
 ین ینش  ته •
 ی ر یگ دانه •
 ون یلتراسیف •
 ...و •

  ی به کار م شتریب ی ک یزیبردن مشکالت ف نیاز ب یبرا ی ک یزیف یها روش
  یها یباکتر   میتوان ی نم  ی کیزیف یبه عنوان مثال با روش ها ی عنی .روند

مرحله در   نیآن ها به عنوان اول وجود اما میزا را از پساب جدا کن یمار یب
 .است یضرور  یامر  ،یصنعت یفاضالب ها  هیتصف
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 پساب  هیتصف ییایم یش یروش ها 2-3#

موجود در آب جدا  یها ندهیآال  یی ایمیمواد ش قیروش ها با تزر نیا در
 .شود ی م

 یها جیروش پک  نیمورد استفاده در ا یها ندیفرآ نی از مهم تر ی کی
  یدییذرات کلو ی آن ها هدف جداساز  در هستند که CPI و API یی ایمیش

 .و نفت از آب است

 :می پرداز ی دو م نیا  ی ادامه به بررس در

 API یی ایمیش جیپک (1

 

  ات یمحتو یتر گفته شد، هدف جداساز  شیروش همانطور که پ نیا در
 .نفت موجود در آب است
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قانون  یو بر مبنا ی ثقل یجداساز  ، یی ایمیش جیپک نیدر ا یجداساز  اساس
  Specific) داشتن وزن مخصوص لینفت به دل ذرات   رایاستوکس است ز

Gravity) کنند ی ه صعود داشته و در سطح آب تجمع مب لی کمتر تما. 

 CPI یی ایمیش جیپک (2

 نیاست و اساس کار در ا Corrugated Plate Interceptor مخفف
 باشد اما  ی استفاده از قانون صعود قطره استوکس م  زین ندیفرآ

 ی مشاهده م  ریدار که در شکل ز هیو زاو  یوجود صفحات مواز  لیدل به
 .باالتر است API دسنتگاه ها از نوع نی بازده ا د،یکن
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 پساب  هیتصف  یکیولوژ یب یروش ها 3-3#

زا در فاضالب ها   یمار یب یها سمیاورگان کرویو م  یحذف باکتر  یبرا
 .شود ی روش ها استفاده م  نیمعموال از ا

 :شوند ی م  یبند میروش ها به دو دسته تقس نیا

 ی هواز  روش .1

 .برند ی م نیا را از به یباکتر  ژنیاکس قیدر آن با تزر که

 ی هواز  ی ب روش .2

اثر   در شود و ی عبور داده م  ی بستر گرانول  کیروش ها، فاضالب از  نیا در
 ی آلودگ  هیتصف  ندیشود و فرآ ی م  دیتول وگازیشده ب  جادی ا یواکنش ها

 .شود ی م  لیتکم

 

نفت   عی پساب در صنا هیواحد تصف  کی یبررس 4#
 و گاز

شود   ی گفته شده استفاده م  یهم از روش ها ی نفت یپساب واحد ها یبرا
  زیپساب ها ن ریبا سا یی تفاوت ها ی پساب نفت  هیتصف   یها ندیفرآ اما

 .دارد
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به دو صورت  ی نفت یها ندیپساب در فرآ هیتصف ندیاز فرآ ی خروج محصول
آن را   ایکنند و  ی م  هیتخل ی دفع یآن را در چاه ها ای  شوند، ی استفاده م 

 .استفاده خواهند کرد ی مصارف باغبان  یبرا

هستند  ی سه نوع آلودگ  ینفت حاو یها ندیاز فرآ ماندهیآب باق ی کل بطور
 :برد نیاز ب ی آن ها را تا حد مطلوب ی ست یکه با

 

 امالح موجود در آب  1-4#

  لتریمثل ف ی ک یزیف یامالح موجود در آب از روش ها یجداساز  یبرا
 .دارند ینسبتا ساده ا یی ها ندیشود که فرآ ی استفاده م 

 

 H2S  وجود 2-4#

 نی ا وجود .شود  ی هم گفته م  Sour Water ایآب شور  H2S یآب حاو به
 .کرد هیتخل عتیآن را به طب دیخطرناک بوده و نبا اریدر آب بس بیترک
 ریشود که در شکل ز ی استفاده م  ریتقط  یآن هم از برج ها یجداساز  یبرا

 :نشان داده شده است ند یفرآ نی ا کیشمات 
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 وجود نفت در آب 3-4#

 یجداساز  یبرا  ،ی نفت و گاز  ی صنعت  یپساب ها هیمراحل تصف گرید از
 ی م  API, CPI یها جیشود که شامل پک ی استفاده م  De Oiler نفت از
 .شوند

آب از نفت مواد  یساز جدا ندیسهولت در فرآ یمرحله معموال برا نیا در
 .شود ی شکن اضافه م قیتعل
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و استفاده از آنها  ی نفت  یها ندیفرا یپساب ها هیگذشته تصف یسال ها در
کار عالوه بر عدم ورود آب آلوده به  ن یا .است افتهی شی افزا ،یار یآب یبرا

رو  نیا از. کند ی م یر یآن هم جلوگ هیرو  ی از مصرف ب ست،ی ز طیمح
( از هر  ی کارخانه )در هر صنعت  کی یمناسب برا هیواحد تصف کی ی طراح 

 باشد. تیحائز اهم تواندیلحاظ م


