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  بررسي ميزان كاهش بار آلودگي پسĤب مخازن فرآورده هاي نفتي با استفاده از روش اكسايش پيشرفته شيميايي

  
 فرض اله ابراهيمي

بادآدبير شيمي آموزش و پرورش ناحيه يك خرم  
ebrahimi_5056@yahoo.com 

  

  

  :چكيده 

بهبود زندگي  براي يژلو تكنو توسعه  واز طرفي مي باشد سي اسا مسائلمحيط زيست يكي از اينكه در عصر حاضرآلودگي  با توجه به  

يكي ازاين  .نمايان مي شود بيشتر  بشر امري اجتناب ناپذير است لزوم   اتخاذ روش هاي   مناسب تر در  تصفيه پسĤبهاي صنعتي و آبها

رد ر است و   قدرت اكسيد كنندگي بيشتري داروشها استفاده از گاز اوزون در تصفيه مي باشد اوزون نسبت به ديگر مواد اكسنده قوي ت

  .واثرات جانبي آن نيز كمتر است

كاهش بار  آلودگي نفتي ازپسĤب    تصفيه و  در اين پروژه استفاده از گاز اوزون به عنوان يك ماده اكسنده بسيار خوب به منظور

ميلي 300دهي حجم  -اوزون   دقيقه براي ،120،80،60،40 20 مدت زمان هاي مختلف. فرآورده هاي نفتي مورد بررسي قرار گرفته است

با استفاده از اين روش بار . داده شددقيقه براي اوزون دهي به پسĤب نفتي تشخيص  80كه زمان بهينه  ر نظرگرفته شدليترپسĤب نفتي د

پارامتر هاي   .مورد كاهش يافتتر  ميلي گرم در لي5000ميلي گرم در ليتر بوده است به حدود 6000آلودگي پسĤب  كه در ابتدا بيش از 

كاهش قابل توجهي . BCD5درمورد كه بررسي قرارگرفت    CODهاي محول عالوه برنمك ودرصد BOD5 TDS.EC.PH .ديگري مانند

  .مشاهده نگرديدمشاهده گرديد اماسايرپارامرهاتغييري كه موردتوجه باشد

  

  :واژگان كليدي 

بارآلودگي ،)اكسيژن مورد نيازتجزيه شيميايي(  COD ، اوزون دهي ،تصفيه پسĤب نفتي  ،پسĤب نفتي     

  مقدمه - 1

در حاليكه نياز به آب رو به افزايش است استفاده از پسĤب به علت آلوده بودن به انواع ميكروب ها و آالينده ها ي شيميايي نيز        

 .مسئله آفرين است

محسوب مي شود   و در واقع   پسĤبهاي      ي به عنوان حداقل تصفيه براي پسĤبامروزه تصفيه توسط اكسيد كننده هاي شيمياي      

در اكسايش شيميايي پسĤب از مواد اكسيد كننده  جهت   اكسايش تركيبات    .خطر خواهد بود ءتصفيه شده تا حد مزبور كماكان منشا

ناخالصيهاي موجود   در پسĤبهاي   مراحل مختلف       يشترينب  استفاده مي شود مواد آلي از هر نوع كه باشند)  هيدرو كربن ها(كربن 

آالينده هاي آلي در غلظت      مي دهند البته هر چه تصفيه پسĤب به مراحل پاياني   خود نزديك تر شده باشد    ريز  تصفيه را تشكيل

      تغذيه  اثرات   سوء بهداشتي در   سيستم هاي داشتن  كمتري مشاهده مي شوند  اين آاليندها از جمله مهمترين   مواد از نقطه   نظر

عمل    زيرا  است  اكسايش شيميايي   روش   آب هاي زير زميني هستند و براي زدا يش آ نها  از پسĤب به طور كلي مطلوب ترين

   به پتانسيل  كسنده   از نظر تئوريراندمان كار  يك ماده ا   تبديل مي كند   اكسايش اين مواد را به فرآورده هايي  كه كمتر ضرر  دارند

اكسنده   قوي تر خواهد  بود اما در عمل    بيشتر باشد كاهشي آن وابسته   است به صورتي كه   هر چه پتانسيل  كاهشي  ماده اكسنده 

داراي اهميت   انند مواد آلياگر چه  از نظر  ترموديناميكي تمامي  مواد اكسنده بايد  بتو. مكانيسم و   سرعت واكنش نيز موثر مي باشند

مطابق  بهداشتي و زيست محيطي نظير غا لب آفت كشها وتركيبات آروماتيك را به كربن دي اكسيد تبديل كنند ولي واكنش ها  همواره 

يه وبه كار هزينه باال ودشواري هاي به  وجود آمده در ته.نرفته و بر حسب شرايط ممكن است تركيبات حد واسط به وجود آيد انتظار پيش

گيري غالب اكسيدانهاي شيميايي نيز عامل مهم ديگري است  كه موجب  محدود شدن استفاده از اين  مواد علي رغم فوايد فراواني كه 

مزاحمت مهمي در به كار گيري تمامي    دارند نشده است به هر حا ل هرگز نبايد از نظر دور داشت كه باقي ماندن مواد آلي همواره
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استريليزاسيون   هم چنين در   در صنعت از   فرايند هاي  اكسايش براي   حذف مواد آلي از پسĤب و.   تصفيه خواهد بود  فرآيندهاي

به . اب و تصفيه بيولوژيكي استفاده مي گردد كه تصفيه بيولوزيكي شامل اكسا يش بيو لوزيكي وشيميايي مواد آلي مي باشد)  گند زدايي (

 : مواد آلي توسط انواع مختلف اكسنده ها فرآورده ها مي توانند مولكولهايي از قبيل هر حال در اثر اكسايش 

محاسن و  اكسنده دارايهر يك از مواد  ازاستفاده . ن، آلدهيدها، اسيدها وسولفات ها باشندژنيترو.)H2O(آب).CO2(كربن دي اكسيد

كاستي هايي مي باشد كه با توجه به نوع كاربرد و اهداف مورد نظر بايستي مناسب ترين ماده   اكسنده كه داراي كمترين كاستي ها و 

  .يشترين محاسن است را انتخاب نمود ب

 است و اكسيد كننده قوي به شمار مي رود  در چندين سال اخير مطالعاتي  در باره واكنش    O3 اوزون مولكولي سه اتمي با فرمول  

ريكي زياد و هزينه  بااليي آن با مولكولهاي آلي انجام گرفته است به علت بي ثباتي شيميايي آن نياز به توليد در محل بوده كه قدرت الكت

  دقيقه بوده كه پس از گذشت اين زمان به گاز اكسيژن تبديل مي شود   به همين دليل بايد30طول عمر اوزون حدود (بر جاي مي گذارد 

  ).در محل توليد شود و قابل ذخيره سازي نيست

ل حالليت جزئي در آب در موقع استفاده  بايد   سطح تماس حالليت اين گاز در آب با افزايش دما كاهش مي يابد و هم چنين به دلي     

  ..كافي براي به حداكثر رساندن ميزان انتقال جرم ايجاد كرد

 در  قرار گرفتن.   تا محدوده  خاصي  زيان آور است  بوي گاز اوزون موجب شناخته شدن سريع آن مي شود و تنفس اين گاز نيز     

 اوزوني كه درواكنشبه هر حال گاز   اما. ماليم مي گردد تحريك و آبريزش  موجب  ثانيه 30ه مدت ب ppm100 با غلظت معرض گازاوزون

               ..به سرعت تجزيه شده و خطري براي محيط زيست ايجاد نمي كندد  شركت نمي كن

  الكتريكي   باشد كه از قرارگاز اكسيژن در معرض تخليهگاز اوزون قوي ترين عامل اكسنده موجود براي تصفيه پسĤبهاي صنعتي مي      

 .با ولتاژ باال وبا پرتو هاي فرا بنفش به وجود مي آيد

اين گاز پتانسيل .  مزاياي قابل توجه  اوزون نسبت  به ساير مواد اكسنده  توجه  محققين   را به سمت  اين گاز جلب كرده است        

تصفيه تكنولوژي گاز اوزون در از  اگر امروزه به طور گسترده ). ولت2.07(يژنه و ساير اكسنده ها دارداكسندگي بيشتري نسبت به آب اكس

  .   آب و پسĤب استفاده نمائيم مي توان بخش زيادي از پسĤب را به سيستم برگرداند واز حجم زياد خروجي به محيط كاست

  

  مواد و روشها 

االي پسĤبهاي نفتي و مشكالت زيست محيطي فراواني كه به وجود مي آورند  بررسي و   تحقيقات  بر با توجه به آلودگي بسيار ب        

شركت ملي پخش فرآورده هاي  نفتي منطقه ) نفت گاز و نفت كوره ،نفت سفيد ،بنزين(روي پسĤبهاي نفتي مخازن فرآورده هاي نفتي 

  مخلوطي (صورت دستي واز پسĤبهاي تازه تخليه شده مخازن منطقه انجام شد لرستان صورت گرفت ابتدا نمونه برداري از پسĤب نفتي به 

 PH   ، EC ، TDS ،   BOD5 ، COD: ودر شروع كار كيفيت پسĤب از نظر پارامتر هايي از قبيل مورد  ) از پسĤب فرآورده ها

داده  به    ب آن رامورد اوزون دهي قراربراي كاهش بار آلودگي نفتي پسĤسپس و  بررسي قرار گرفت ودرصد  نمك هاي محلول مورد

تبديل  ميكند    تركيبات  كوچكتر  آنها را به صورتي كه گاز اوزون   بسياري   از   هيدروكربن هاي نفتي را به  راحتي اكسيد  نموده و

 ساخت پسĤب از ژنراتورانجام شد براي  اوزون دهي به    )دقيقه ،120،80،60،40 20(مختلففرآيند اوزون دهي در مدت  زمانهاي 

 يك شامل و  ساختار سيستم  اوزون دهي استفاده شد 0.5A  ،60/50HZ  ،220/110V  با  مشخصات  COG SS مدل ARDA شركت

شلنگ هاي   ورودي  و خروجي  از اين دستگاه  وهمچنين ستون  ،به گاز اوزون يك دستگاه ژنراتور تبديل گاز كسيژن ،سيلندر اكسيژن

ميلي   ،300در هر مرحله    استفاده از اين سيستم.عنوان مخزن اوزون دهي مي باشد سانتي متر به 5شيشه اي  شيردار و بلندي  با قطر 

 سيلندر اكسيژن به ورودي ژنراتور متصل شد و شلنگ ليتر از پسĤب نفتي به درون ستون شيشه اي بلندي ريخته شدويك شلنگ از

 براي انجام كار فشار گاز اكسيژن خروجي از سيلندر بر روي.از خروجي ژتراتور به درون و نزديك به انتهاي ستون قرار داده شد ديگري

مدت   0.5   بار (Bar) بعد از شد و اوزون توليدي وارد ستون شيشه اي  حاوي  پسĤب نفتيگاز  ،قرارگرفت و بعد از روشن كردن ژنراتور

اندازه  پسĤب تصفيه شده از شير  خروجي  ستون  شيشه اي خارج   گرديد  و جهت ،زمان مشخص شده كه اوزون دهي صورت گرفت

  .گيري مقدار پارامتر هاي ذكر شده مورد بررسي قرار گرفت
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بحث ونتايج  - 3  

:فرآورده هاي نفتي خرم آباد آناليزپسĤب نمونه برداري شده از مخازن -1- 3  

) 1(نمونه طبيعي اوليه و تازه كه مخلوطي از پساب فرآورده هاي مختلف بود مورد آناليز قرار گرفت كه نتايج حاصل شده در جدول        

..آورده شده و اين نتايج بيانگر باال بودن بار آلودگي نفتي پسĤب  مي باشد  

 

اري شده از مخازن فرآورده هاي نفتي خرم آبادآناليزپسĤب نمونه برد  –) 1(جدول   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COD                                                                                                 ) اكسژن مورد نياز تجزيه شيميايي(

 BOD5                                                                          ) اكسژن مورد نياز تجزيه بيولوژيكي(   

)                            كل مواد جامد محلول(  TDS     

)            رسانايي الكتريكي   )EC 

:مقايسه پسĤب نفتي مورد بررسي با استاندارد هاي تعيين قدرت پسĤ ب از نظر بار آلودگي -2- 3  

.آورده شده است) 2(استاندارد هاي تعيين قدرت پسĤب از نظر بار آلودگي در جدول   

 

BOD5,COD وضعيت پسĤبها از نظر –) 2(جدول    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحد

 

 مقدارپارامتر
 

 پارامتر هاي اندازه گيري شده

 

Mg/l 

 

10300 

 

COD 

 

Mg/l 

 

3700 

 

BOD5 

 

 

Mg/l 

 

2000 

 

TDS 

 

 

  Ms/cm 

 

3.7 

 

EC 

 

----------- 

 

5.3 

 

pH 

 

  

% 

 

2 
 

 نمك هاي محلول

 

BOD5(mg/l) 

 

COD(mg/l) 

 

پسĤب) درجه(قدرت  

 

≤200 

 

≤400 

 

 ضعيف

 

350 

 

700 

 

 متوسط

 

500 

 

1000 

 

 قوي

 

≥750 

 

≥1500 

 

 خيلي قوي
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                            .جزء پسĤبهاي خيلي قوي از نظر بار آلودگي مي باشد ،پسĤب مورد بررسي) 1(مقاديرداده شده در جدول به  پس با توجه

                                                      

:بررسي اثر اوزون دهي در تصفيه و كاهش بار آلودگي پسĤب نفتي– 3- 3  

آزمايش هايي صورت گرفت كه نتايج آن در جداول  ،ي دستيابي به مدت زمان بهينه براي فرايند اوزون دهي به پسĤبابتدا برا       

.آورده شده است) 2(و ) 1(وشكل هاي ) 5(و)4(،)3(  

بررسي اثر افزايش مدت زمان ازون دهي به پسĤب نفتي و اندازه گيري پارامترهاي مختلف -)3(جدول   

 

COD اثر ازون دهي در مدت زمان هاي مختلف بر روي پسĤب و بررسي درصد كاهش -) 4( جدول    

 

BOD5 سĤب نفتي و بررسي درصد كاهشاثر ازون دهي در مدت زمان هاي مختلف بر روي پ -)5(جدول    

BOD5 (min)مدت زمان ازون دهي         ميزان    

  ( )1. −Lmg  

 BOD5     درصد      كاهش 

   نسبت به مرحله قبل

BOD5          كاهش    درصد       

   نسبت به مرحله قبل از اوزون دهي

0 2840 - - 

20 1180 45/58  45/58  

40 1140 39/3  86/59  

60 870 68/23  37/69  

80 715 82/17  82/74  

120 650 09/9  11/77  

 مدت زمان ازون دهي
نمونه 

طبيعي 

 پسĤب نفتي 

پسĤب صاف 

شده و دكانته 

 شده

20 

 دقيقه

40 

 دقيقه

60  

 دقيقه

80 

 دقيقه

120 

 دقيقه
 واحد 

پارامترهاي اندازه 

 گيري شده

COD 10300 6150 5640 5630 5260 5020 4060 

L
mg

 

BOD5 3700 2840 1180 1140 870 715 650 

L
mg

 

9/1 2 نمك هاي محلول  9/1  9/1  2 2 1/2  ٪ 

TDS 2000 1912 1915 1948 1967 1995 2050 

L
mg

 

EC 7/3هدايت الكتريكي   68/3  7/3  77/3  80/3  87/3  95/3  
cm

ms  

pH 3/5  5 93/4  79/4  96/4  96/4  5 - 

مدت زمان ازون دهي 

(min) 

COD ميزان    

( )1. −Lmg  

      COD درصد كاهش   

ه مرحله قبلنسبت ب    

   COD درصد كاهش                    

   نسبت به مرحله قبل از اوزون دهي

0 6150 - - 

20 5640 29/8  29/8  

40 5630 177/0  46/8  

60 5260 57/6  47/14  

80 5020 56/4  37/18  

120 4060 12/19  98/33  
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COD نمودار تغييرات مدت زمان ازون دهي بر روي كاهش مقدار - )1( شكل  

 
 

 

        

ت  زمان  درين  ممناسب ت 2و1ونمودار شكل هاي  5و4و3جداول  COD  و BOD5 فرآيند با توجه به بررسي و تجزيه و تحليل داده هاي  

كاهش بيشتر بوده  ،دقيقه اوزون دهي 120البته در مدت زمان (دقيقه در نظر گرفته شد  ،80حدودي  اوزون دهي   براي اين  پسĤب  تا

از اكسيژن و بيشتر  گ مصرف  ،از نظر اتالف  وقت   ،دقيقه اوزون دهي   120ولي اين تفاوت  چشم گير نيست و حتي مدت زمان  

رنگ اوليه  پسĤب ،الزم  به ذكر است كه در طي مراحل  مختلف  اوزون دهي ) .  توجيه و صرفه اقتصادي ندارد،مصرف انرژي بيشتر آن 

     
 

  

0

500 

1000

1500

2000

2500

3000

0 50 100 150

Reaction time(min) 

BOD5(mg/l) 

BOD5               نمودارتغييرات مدت زمان ازون دهي بر روي كاهش مقدار) ٢(شكل  
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كه بعد از صاف كردن و جدا نمدن اليه هاي نفتي آزاد تا حدودي شفاف و روشن  شده   بود  به رنگ هاي  زرد  مايل  به نارنجي و قهوه 

در ضمن در مدت . روشن تغيير يافت  كه مي تواند مربوط به مراحل مختلف اكسايش مواد آلي و ساير مواد موجود در پسĤب باشد اي 

گاز اوزون (گاز در مايع تمال زياد مربوط به تشكيل كلوئيدزمان اوزون دهي مخلوط كف مانندي در ستون اوزون دهي ايجاد شد كه به اح

  .و باافزايش مدت زمان اوزون دهي اين مخلوط كف مانند با شدت بيشتري تشكيل مي شد  بوده است) در مخلوط پسĤب

  

   pH  ،EC ،TDS ،BOD5 ،COD ( بررسي فرايند اوزون دهي به پسĤب نفتي و تاثير ان بر روي پارامتر هاي مختلف - 4- 3 

 :) ودرصد نمك هاي محلول

      
مختلف      پارامتر هاي  مقايسه  مقادير دقيقه در نظر گرفته شد از طريق  80اوزون دهي  با  توجه به اين كه مناسب ترين زمان        

 مي توان ،) نمونه پسĤب طبيعي (آورده شده است با مقادير قبل از فرآيند اوزون دهي به پسĤب ) 6(در اين  مدت زمان كه در جدول 

مقادير  اما بر روي ودمي ش   TDS محلول تاثير    و نمك هاي  ،           نتيجه  BOD5 و COD كه اوزون باعث كاهش مناسب  گرفت

    مقادير

pH تبديل مواد  آلي در عمل اكسايش  را تا حدود ي افزايش مي دهد     و pH  نيز كاهش مي يابد كه علت كاهش   EC چنداني ندارد 

..مي باشد) كربوكسيليك اسيد ها(آلي  به اسيد هاي    

ييرات پارامترهاي مختلف موجود در پسĤب بعد از مراحل تصفيه فيزيكي وازون دهيبررسي تغ - )6(جدول   

پارامترهاي اندازه گيري 

  شده

مقدار پارامتر در نمونه طبيعي 

  پسĤب نفتي

بعد از  مقدار پارامتر در نمونه پسĤب نفتي تصفيه شده

  دقيقه اوزون دهي 80
  واحد

درصد كاهش 

  پارامتر

COD 10300  5020  

L

mg
  

26/51  

5BOO  3700  715  

L

mg
  

67/80  

  0 %  2  2  نمك هاي محلول 

TDS  2000  1995  

L

mg
  

25/0  

EC  7/3  87/3  

cm

ms
  

  درصدافزايش  5/4

pH  3/5  96/4     -  4/6  

 

:نتيجه گيري   

ند  اوزون دهي با    وجود اينكه    بار آلودگي را فرآي ،باتوجه به بسيار باال بودن بار آلودگي نفتي پسĤب مخازن فرآورده هاي نفتي  -1  

  .  كاهش مي دهد اما به تنهايي براي تصفيه وپائين آوردن بار آلودگي آن مناسب و كافي نمي باشد

   .اوزون مي تواند با جايگزين شدن روي مولكولهايي كه به طريق بيولوژيك تجزيه نمي شوند انها را تجزيه پذير بيولوزيكي نمايد -2  

پاره اي از تركيبات آلي خطي كوتاه و  تركيبات  هالوژنه دار به .اوزون با تمام مواد آلي كه بند مضاعف كربن دارند تركيب مي شود  -3  

با ساير روش ها استفاده    روش اوزون دهي   تركيباتي مي توان از تلفيق خرد كردن چنين   براي   سختي با اوزون تركيب مي شوند كه

  .حاصل آن مواد آلي قابل تجزيه بيولوژيك و كربن دي اكسيد مي باشد نمودكه

در هش اكسيژن مورد نياز تجزيه شيميايي زمان بهينه براي ازون دهي اوليه جهت كاهش بار آلودگي پسĤب نفتي با توجه به ميزان كا -4  

  .دقيقه مي باشد  80ازون دهي ، مختلف هايمدت زمان 

   .كمك مي كند  جامد شناور و هم چنين مواد نفتي رونشت شده تا حدود زيادي به تصفيه آسانتر پسĤب نفتي فرآيند جداسازي مواد    

www.chemyazd.com



7 

 

: پيشنهادات  

تماس كافي  و  سطح،گردما ، كاتاليز: زون در فرايند تصفيه ، به پارامترهاي مختلفي از قبيلوبا توجه به اين كه عملكرد و كارآيي گاز ا -1

- زون وا عالوه بر زمان بستگي دارد ، مي توان اثر تغييرات اين پارامترها را نيز مورد بررسي قرار داد تا شرايط بهينه ...و فشارگاز ورودي

 .                                                                                                                 دهي و تصفيه با اين روش حاصل شود 

چون استفاده از فرايند اوزون دهي در تصفيه پسĤب نفتي به علت بار آلودگي خيلي زياد به تنهايي كفايت نمي كند لذا استفاده از  - 2  

و بيولوزيكي   روش هاي تلفيقي از قبيل تلفيق روش  اوزون دهي با تابش فرا بنفش ويا تلفيق اوزون دهي با فرايند هاي تصفيه فيزيكي 

.كاهش دهد ) مصارف كشاورزي و آبياري ، آبهاي سطحي ،چاه جاذب(ار آلودگي پسĤب نفتي را تا حد تخليه به منابع پذيرنده مي تواندب  
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