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قابليت استفاده از روشهای انتگراسيون فرآيند در مديريت مصرف آب و توليد
پساب در صنعت
مجيد حسينزاده* ،پژوهشگر پسا دکتری مهندسي محيط زيست – مهندسي آب و فاضالب – دانشگاه تهران
پست الكترونيكيhosseinzadeh_m@ut.ac.ir :
چكيده
صنايع فرآيندی نظير صنايع پتروشيمي ,پااليشگاهها ,صنايع چوب و کاغذ و  ...از صنايع عمده مصرف کننده آب در
کشوور هسوتند کف فاضوالبهای صنعتي در فرآيندهای مختلف آنها در حجم وسيع توليد ميشود .مقررات و استانداردهای
مربوط بف تخليف پسواب اين صونايع بف محيط زيسوت روز بف روز شديدتر شده و برای جلوييری از مخاترات زيستمحيطي
ميزان پسووابها ،غلظت آاليندههای موجود در آنها ،ميبايسووت توسووط فرآيندهای مختلف تصووفيف تا حد قاب قيون پايين
آورده شود .با استفاده از روشهای حداق سازی مصرف آب ضمن کاهش حجم فاضالب توليد شده ,هزينفهای آب مصرفي
و واحدهای تصوفيف مورد نياز نيز کاهش مييابد .برای کاهش مصورف آب و توليد پساب در زمينف تراحي مهندسي مطلوب
کف يكي از استراتژیهای پيشگيری از آلوديي ميباشد ميتوان از تكنيكهای انتگراسيون فرآيند بهره يرفت .هدف اصلي
از انتگراسوويون فرآيند پيشووگيری از آلوديي در مرحلف تراحي اسووت .اين تكنيك ارتياط فرآيندهای مصوورف کننده آب با
يكديگر در يك مجموعف را بررسي کرده و با استفاده مفاهيم انتقان جرم مصرف کلي آب در واحدها را بف حداق ميرساند.

کليد واژهها :انتگراسيون فرآيند ،استفاده مجدد ،صنايع فرآيندی

 -1مقدمف
ميانگين ميزان بارش در کشور ایران در ساليان اخير به کمتر از  052ميليمتر در سال رسيده است که کمتر از ثلث ميزان جهاني
ميباشدددا این امر با ث شددده اکور نواشي کشددور در زمره مشا و خشدد

و نيمه خشدد

ه ه بشدگ درددا از ر ي با ا زایج جمتيت

کشور ،سرانه آبي به شدت ا ت کرده و وامل اقليمي ایران بخصوص تهخير زیاد ،ميزان آب در دسترس را به شدت کاهج داده استا
بشابر مراجع متتهر شدود  20درصدد از آب در دسدترس در کشدور به مصدارت مرته با کشداورزگ رسديده و نزدی

به  6درصد صرت

مصدارت شدرب و بهداشدتي و شدود  0درصدد نيز در صدشتت مصرت ميشودا در همه مصارت مذکور ،قسمتي از آب استفاده شده ،به
داالدددتبي تهدیل ميشدددود که به دليل داشدددتن يد دسدددتردهاگ از آالیشدهها با توجه رآیشد توليد ،خود به شوان یكي از مخا رات
زیسدتمحيطي مطرح ا سدتا تصفيه این االتب به شوان ی

راهكار پذیر ته شده براگ رساندن للتت آالیشده به شد استاندارد مطرح

اسددتا با توجه به این ش ق قابل متشته االددتب توليدگ و از ر ي کمهود مشابع آب سددطحي و کاهج سددطی ایسددتابي اههاگ آب
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کشدور ،راه ح منطقي توسعف منابع آب در آينده ،استفاده مجدد از فاضالبهای تصفيف شده بعنوان يك منيع جديد
است .به ور ختصه موارد مصارت استفاده م دد از االتبهاگ تصفيه شده شامل موارد ذیل است:
 استفاده م دد براگ مصارت شهرگ
 استفاده م ددبراگ مصارت صشتتي
 استفاده م دد براگ مصارت کشاورزگ
 استفاده م دد در تغذیه آبهاگ زیرزميشي
 استفاده م دد در مراکز تفریحي آبي
با توجه به ایشكه تمرکز این م اله بيشدتر بر روگ مدیریت آب در بخج صدشتت ميباشدد ،در ادامه به بحث انتگراسيون رآیشد
براگ کميشه سددازگ مصددرت آب در صددشتت و کاهج ميزان االددتب با تكيه بر بازیا ت و اسددتفاده م دد در رآیشدهاگ داخلي پرداخته
ميشودا
 -2مصرف آب و توليد پساب در صنايع کشور
صددشایع رآیشدگ ازجمله صددشایع شدديميایي ،پتروشدديمي ،نفت و پاالیشددگاهها ،صددشایع دارویي وب و کالذ ،متادن و لزات،
نيروداه هاگ بخار و برخي از صدشایع لذایي با درآمد ساالنه بسيار باال بخج مده اگ از اقتصاد کشور را به خود اختصاص مي دهشدا در
این صشایع آب در رآیشدهاگ مختلد و به صورتهاگ دونادون به مصرت رسيده و به پساب تهدیل ميشودا به شوان موال در مواردگ
مانشد مليات انت ال جرم ،ملياتهاگ شددسدددتشدددو ،انت ال شرارت با تماس مسدددت يق وااکتورهاگ بخار ،پسددداب ای اد ميشدددودا همچشين
سديسدتقهاگ تأسيساتي مانشد بویلر و برج خش

کن ،پساب توليد ميکششدا متداولترین سيستق مصرت کششده آب در رآیشدهاگ صشتتي

در شدكل زیر نشان داده شده است که شامل پساب رآیشدگ ،تلفات کشدانسور ،1دور ریز آب برجهاگ خش

کششده و بویلرها 0و پساب

توليدگ از شدسدتشو و یا آب باران مي باشد و مصارت جانهي از قهيل آب اشاميدني ،شستشو و ااا نيز که بخشي از آب مصر ي را تشكيل
ميدهشد ،در شكل  1نمایج داده نشده است ][1ا
بر اسداس مطالتات رح جامع آب کشدور ميزان آب مورد نياز و االدتب توليدگ در سال  1022مطابو جدول  1است ] [0ا
شانچه مشداهده ميشدود آب مورد نياز صشتت در سال  1022برابر با  0121ميليون مترمكتب و ميزان پساب توليدگ متادل  1211ميليون
مترمكتب خواهد بودا این ش ق باالگ توليد پسدداب ،در صددورت تصددفيه مي تواند به شوان ی

مشهع جدید آبي مطرح باشدددا از ر ي

اصوالً تصفيه کل پساب در انتهاگ رآیشدهاگ صشتتي و قهل از تخليه به آبهاگ سطحي از نتر لمي و اقتصادگ روش بهيشه اگ نمي باشدا
زیرا ش ق پساب بسيار زیاد بوده و به تهع براگ تصفيه آن و رسيدن به استانداردهاگ زیست محيطي تخليه پساب مي بایست هزیشه زیادگ
پرداخت درددا ادر بتوان کميت این پسدابها را در سدر شدمه و مشهع آن شداقل کرد ،با این کار نه تشها هزیشه هاگ تصددفيه پساب بلكه
هزیشه هاگ مصرت آب تازه نيز کاهج ميیابدا
Condensate losses
Cooling Tower & Boiler Blowdown
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شك  :1متداولترین سيستق مصرت کششده آب در صشتت ] [1
جدون  :1برآورد ميزان برداشت آب و توليد پساب در سال [0] 1022

به هارت دیگر با کاهج ش ق پسدداب این مشابع ،اتخاذ روش هاگ پيشددگرانه و کاهج ش ق آب تغذیه رآیشدها مي توان درشين شف
کيفيت و کميت محصوالت توليدگ ،ش ق پساب و در نتي ه ت هيزات و سرمایه دذارگ تصفيه پساب را تا شد شمگيرگ کاهج دادا
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بازیا ت و اسدتفاده م دد از آب شاصدله ،استفاده از این مشهع جدی د آبي را بخصوص براگ مشا و کق آب کامتً توجيه ميکشد و پساب
تصفيه شده بر شسب درجه تصفيه براگ مصارت مختلد قابل استفاده خواهد بودا
 -3انتگراسيون فرآيند
ادر هدت از اسددتفاده م دد از آب ،موارد صددشتت باشددد ميتوان از روشهاگ انتگراسدديون رآیشد براگ کميشه کردن ميزان
مصددرت آب و به دسددت آوردن الگوگ شداکور باز رخاني آب در رآیشدهاگ داخلي و به تهع آن کاهج ش ق االددتب توليد شددده
کم

در تا در انتگراسديون رآیشد یكاار گي رآیشدها با هق از نتر مصدرت آب و توليد پساب در نتر در ته ميشود و هدت آن،

ارائه روشددهایي براگ کاهج اتتت آب تاز ه و همچشين کاهج توليد پسدداب و ميزان ناخالصددي آن اسددت بدون ایشكه اثر زیانهارگ روگ
رآیشدها داشدته باشددا در انتگراسيون جرمي هد گذارگ براگ شداقل کردن مصرت آب و یا توليد پساب ،باز سازگ رح موجود براگ
رسديدن به شداقل دبي پسداب جهت تصفيه با توجه به شد رویكرد صورت مي ديردا این رویكردها هارتشد از :تغييرات رایشد ،استفاده
م دد ،اشيا-استفاده م دد و اشيا-باز رخانيا
 تغييرات رآیشد
اولين اقددام براگ کداهج مصدددرت آب ،ای اد تغييراتي در رآیشد اسدددت به وریكه تلفات ذاتي آب کاهج یابدا این مل
ميتواند شامل موارد زیر باشد:
الد) استفاده از برجهاگ خش

کن هوائي به جاگ آبي

ب) استفاده از سيستق کشترل پيشر ته در خروجي برجهاگ خش

کن آبي

ج) جمعآورگ آب ميتان توليدگ از واشد بخار
د) ا زایج راندمان انراگ براگ کاهج مصرت بخار و در نتي ه کاهج پساب
ه) بههود کشترل خروجي بویلر
و) ا زایج تتداد مراشل در رآیشدهاگ استخراج که از آب استفاده ميکششد
 استفادة م دد
در بسدديارگ از موارد مي توان از پسدداب خروجي ی

رآیشد مسددت يماً در رآیشدهاگ دیگر اسددتفاده کرد ،مشددروك بر ایشكه

آلوددي پسداب اوليه ،تأثير زیانهارگ در رآیشدهاگ بتدگ نداشدته باشددا در این روش ،اشتمال دارد پساب ی

قسمت با پساب مليات

دیگر و یا با آب تازه مخلوك درددا بدین ترتيب مصدرت آب و توليد پسداب ،کاهج یا ته و بار آلوددي پساب ا زایج ميیابدا داهي
ممكن اسدت کاهج ش ق پساب و ا زایج للتت آن سهب شود به جاگ تصفي پرخرج پساب ،بتوان اقدام به بازیا ت مواد از درون آن
کردا


اشيا د استفادة م دد
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در این روش بار آلوددي پسددابي که مسددت يماً قابل کاربرد در واشدهاگ دیگر رآیشد نيسددت با ی

تصددفي جزئي ،شذت یا

کاهج داده ميشدود به دونه ایكه بتوان از آن در رآیشدهاگ دیگر م دداً استفاده کردا در این روش ،توليد پساب و بار آلوددي جریان
کاهج مي یابدا از ملياتهاگ تصفيه يزیكي ,شيميایي و بيولوایكي دونادون جهت تصفيه پساب استفاده ميشود ا
 اشيا د باز رخاني
در این روش ،پسدداب ،تصددفي کامل شددده به آب تازه تهدیل ميدردد و ميتواند به کلي رآیشدهاگ اسددتفاده کششده از آب باز
درددا به این ریو مصرت آب و توليد پساب و نيز بار آلوددي پساب کاهج ميیابدا در ایش ا الزم است به تفاوت بين اشياء د استفاده
ت
م دد و اشياء  -باز رخاني توجه درددا در روش اشياء استفادة م دد آب تصفيه شده نمي تواند دوباره وارد رآیشدهایي شود که قه ً
از آنها هور کرده اسدت ولي در روش اشيا  -باز رخاني ورود آب تصفيه شده به کلي رآیشدهاگ استفاده کششده از آب م از ميباشدا
شكل  0نمایج درا يكي شالتهاگ وق را نشان ميدهدا
 -4پروژههای صنعتي انجام شده در اين زمينف
استفاده از روش هاگ انتگراسيون رآیشد براگ کاهج مصرت آب و توليد پساب اول بار توس شرکت مونسانتو 3در سالهاگ
 1220-1225در کشدور ولز با کم
ی

شدرکت ليشهوت-مارچ 0اسدتفاده شدا در آن سالها پسابهاگ هفت واشد توليدگ در نيوپورت در

مكان جمعآورگ شددده و پا از تتدیل  pHمخلوك شاصددله به رودخانه تخليه ميدردیدا ان من محي زیسددت انگلسددتان بتد از

مطالتات راوان ا تم کرد که در دراز مدت  CODموجود در این پساب مشكتت راواني را براگ محي زیست بهوجود خواهد آوردا
در نتي ه شدرکت مونسانتو بر آن شد تا  CODرا شدود  22درصد کاهج دهدا این شرکت با بكارديرگ تكشولواگ پيشچآبي که یكي از
روشهاگ انتگراسيون رآیشد است ،مصرت آب تازه را  32درصد کاهج داد و  11/5ميليون دالر صر هجویي به لت کاهج هزیشههاگ
سرمایهددارگ براگ ت هيزات تصفيه پساب بوجود آمد و نيز ی

ميليون دالر ساالنه در هزیشههاگ ملياتي و مواد خام صر هجویي شدا

در نهایت این پرواه مو و شدد تا جایزه محي زیسدت و ایمشي را در سدال  1225از آن خود کشدا بتد از آن این تكشولواگ در بسيارگ از
کشورهاگ جهان به ور مو يت آميز به کار در ته شده استا بتشوان نمونه مي توان از پاالیشگاه  ،Gulf oil Refining , Essoکارخانه
اليدات  ،Byerکدارخدانده پليمرسدددازگ  ،unileverم تمع ذوب لزات  ISCORدر آ ری داگ جشوبي و  Degussaدر آلمان ،م تمع هاگ
پتروشددديمي  Enichem , GEPهلشدد ،کدارخدانده خمير و کالدسدددازگ  VNPدر هلشد ,کارخانه کماوت مرکهات در آراانتين و واشد
کلرآلكالي در هشد و ااا نام بردا متاسدددفانه در کشدددور ایران در از اجرایي هيچ پرواهاگ در این زميشه در کشدددور ان ام نشدددده اسدددت و
تاليت هاگ ان ام شدده بيشتر در از مطالتاتي و تح ي اتي در دانشگاههاگ کشور بوده که در نتایج همه آنها استفاده از این تكشي

را در

صشتت و در از اجرا ،قویاً توصيه کرده استا

Monsanto
Linnhoff March
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شك  :2نمایج درا يكي روشهاگ کاهج مصرت آب و توليد پساب ][1

الد) استفاده م دد ب) اشياء -استفاده م دد ج) اشياء -باز رخاني
پا از هد گذارگ و مشددخش شدددن رویكرد ميتوان با تترید تابع هدت برابر با به شداقل رسدداندن ميزان آب مصددر ي و یا
پسددداب توليدگ به کم

روشهاگ درا يكي مول تكشولواگ پيشچ آبي و یا روشهاگ ریاالدددياتي نتير بسددد و شل متادالت خطي و

ليرخطي و ااا راشي شهكه بين واشدها را ان ام دادا
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 -5جمعبندی
با توجه به محدودیتهاگ موجود در زميشه مشابع آبي و م ررات زیسدت محيطي و رر يت اکوسيستق براگ پذیرش پسابهاگ
شاصددله از رآیشدهاگ صددشتت ,لزوم بازنگرگ به رآیشدهاگ موجود و شتي بررسددي بيشددتر از قهل راشي رآیشدها به روشددشي اشسدداس
مي شددودا در این م اله روش انتگراسدديون رآیشد به شوان ابزارگ مفيد جهت کاهج مصددرت آب تازه و توليد پسدداب و درنتي ه کاهج
هزیشه هاگ مصدرت آب تازه و تصدفيه پسداب در واشدهاگ صدشایع رآیشدگ متر ي شدا مزیت این تكشي

در م ایسه با سایر روشهاگ

دیگر کميشه سدازگ مصدرت آب و توليد پسداب ,پيشدگيرگ از ای اد آلوددي در مرشله راشي و کاهج ش ق پساب ورودگ به واشد
تصفيه ميباشدا
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