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  چکیده

ولی وجود  اهمیکروارگانیسم ابودی. وجود برخی از آنها عامل نباشدمیهای صنعتی به روش بیولوژیکی اجتناب ناپذیر ورود مواد و عناصر متعدد به پساب
بسیار مهم  در تجزیه مواد آلیکنترل جمعیت باکتریها همواره بدلیل گرانبها بودن آنها و نقش اساسی آنها  برخی تاثیر زیادی بر کارکرد تصفیه خانه ندارد.

باشد. در این مطالعه که بههه  سنگینگین و مشتقات آلی فوق و سن عاری از هرگونه مواد سبک باشد کهمیباشد و تصفیه خانه ای دارای راندمان باال می
سههاب و طور موردی در پاالیشگاه نفت پارس انجام گرفته است سعی بر آن بوده که تاثیر زمان ماند سیاالت ورودی به تصفیه خانه بههر عوامههل متعههدد پ

چقههدر در  جههم بههاالیولوژیههک بهها  ی به سیستم بعوامل آل جداسازی فازهای سبک و سنگین نشان داده شود و همچنین مشخص گردد که ورود برخی
جه آن آلودگی باشد و نتیمیو کنترل میزان آلودگی ورودی به استخرها موثر   هاراندمان کاری استخرهای بیولوژیک و تجزیه آنها و  یات میکروارگانیسم

ا جرایم سنگین و بعضا رکرد آن وا د همراه  بره محیط زیست ادامه کاباشد لیکن از نظر ادامیمادی به وا د صنعتی مورد نظر   محیط زیست و ضررهای
   تواند باعث توقف تولید آنها گردد.می
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Abstract  

Entrance of material and various elements to industrial wastewaters, with biological method is 

inevitable. Existence of some of them is the reason of bacteria death, but existence of some of them is 

not important for operation of purification. Bacteria population control are precious because of their 

essential role in the decomposition of  organic matter which is very important and a high efficiency 

purification is free of any low and heavy materials and super heavy derivatives. This study in Pars Oil 

Refinery is trying to representation the effect of time of deflation for entrance fluids, purification at 

materials of wastewater and separation of heavy and low phases, and so will be diagnostic that 

entrance some of until, to materials to biological system with high volume how is effective in yield of 

biological pools and separation of them and life of bacteria to control of  amount  entrance pollution 

to pools, and  the result of them will be pollution of environment and secular losses, to obvious 

company however about environment office sequel operation of that company will be with heavy 

consequences and sometime can be reason of shutdown production of companies .  
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  مقدمه -1
تواند آلههوده می ی،دست نفت یینپا باالدست و  یعصنا یخروج یهاپساب

وارد  یبآس یستز یطبه مح یتکه در نها یآل یباتبه انواع عناصر وترک
 یهمناسههب اقههدام بههه تصههف یبروشهه  یههتدر نها یههدکند شههود کههه بامی
سالمت موجههودات زنههده  ینمود که موجب خطر برا یصنعت یهاپساب
ی نشههان جهههان یههاتتجرب یوجمع بند یبررس .( 1391،)اسکندرینباشد
از  یمنههابع) آب خروجهه  یههناز امجههدد استفاده  دهد به منظور امکانمی
 یههکمنابع بههه عنههوان  ینتوجه به کمبود آب، استفاده از ا( که با پساب

 یههزن یشههترآن ب یههتبا گذشت زمان اهم منبع ارزشمند آب مطرح بوده و 
 ینمنههابع تههدو  یههناز ا یههدارپا و  یحجهههت اسههتفاده صههح خواهههد شههد.

ضههوابط  اسههتانداردها و  یههتالههزام در رعا ضوابط مناسب و  و  هاتاندارداس
تواند متضههمن اثههرات میدو اصل  ینتوجه به ا و بوده  یمربوطه ضرور

 یمنههابع آب وکههاهش آلههودگ یفههیوک میهمچون  فاظت ک یسودمند
 دیهه با یهههدف ینبههه چنهه  یههلن جهت .(1379)دبیری،گردد یستز یطمح

نمود که از جمله آنههها  یترعا یهمرا ل تصف ینرا در   یعوامل مختلف
PH,COD,BOD  و ، کهههدورت DO   یهتصهههفمیتما یندر بههه 

از  ههد  یشبهه  یشافزا یاباشد که کاهش و می مشترک یصنعت یهاهانخ
 .دتواند ما را از رساندن به هدف بههاز دارمیمجاز هر کدام از عوامل باال 

 ینهمچنهه  و  یعصنا ها درپساب یهمرا ل تصف یبررس مطالعه ینهدف ا
 یمواد وارده به آنها بر رو  یبرخ یراتتاث یبررس نفت پارس و  یشگاهپاال
  باشد.میاز عوامل باال  یکهر 

   تحقیق بحث و  -2

 روش کار •

در ابتدا باید کیفیت فاضالب پاالیشگاه نفت پارس بررسی شده تا بتوان 
 بر اساس آن میههزان نوسههانات و  شناسنامه مناسبی از آن بدست آورد و 

 ، (1985.شهههههدتغییهههههرات موجهههههود در آن را مطلهههههع 

BERNER&HIDMAN در نهایههت اقههدامات الزم جهههت  ( و
اب را بررسی واجرائی ساخت کههه ایههن متعادل کردن شرایط ورودی پس

با آزمایشات درصد روغههن  امر با استفاده از آزمایشگاه پساب آن وا د و 
صههورت  PHو   COD ات کههل( و )میههزان جامههد  TSSو وگههری  

های بههاال را میگیرد به این صورت که نوسانات ورودی هر کدام از آیتم
دهیم وسپ  مطالعات هدف میائه جدولی اربه صورت  بررسی نموده و 

مشخص نمودن زمان ماند مناسب برای محتویات ورودی پساب جهت 
 و  CODباشد که عوامل می APIی هاجداسازی بهینه آنها در استخر

ی ماند مختلههف از نمونههه هادر طی زمان TSSدرصد روغن گری  و 
تی است کههه بهترین زمان ماند  ال ورودی پساب آزمایش خواهد شد و 

باال در آن کمترین میزان را داشته باشندکه باعث خواهههد  هر سه عامل
را در  APIشد بیشترین رانههدمان را پهه  از گذرانههدن از اسههتخرهای 

مشههتقات  و  هااشیم چرا که هر چقدر میههزان آالینههدهجداسازی داشته ب
نفتی وروغنی کمتری به سمت استخر بیولوژیک ارسال شههود بههاالترین 

ان خروجی پساب را خواهیم داشت و آسیب کمتههری بههه سیسههتم راندم
که این آزمایشههات نیههز در  (1379آمد )فالح پور،بیولوژیک وارد خواهد 

بطور مفصل توضیح داده خواهد شد چند بازه زمانی که در فصول آینده 
 11باشد که بمدت میو در ادامه مطالعات به این نحو  گیرد.میصورت 
ه یک نمونه از محتویات ورودی وخروجی پساب هفتهر  هفته و  12الی 

یک نمونه نیز همزمان باید از خههود  به استخر بیولوژیک گرفته میشود و 
باید از  باشد اخذ شود و می هااستخر بیولوژیک که شامل میکروارگانیسم

فسفات وفور فورال وروغن بر  سب  نمونه ورودی میزان عناصر آهن و 
ppm  همچنین  وCOD از نمونه اسههتخر ،آزمههایش  ردد و مشخص گ
DO  از نمونه خروجی میزان  وCOD  بایههد زمههان  مشههخص گههردد و

در نهایههت بهها  نمونه گیری منظم ودر یک زمان خاص صههورت گیههرد و 
مقایسه  ثبت آنها ورسم نمودار آنها و  جواب آزمایشات و مشخص شدن 

COD  وDO  تاثیر ورود هر  ،ناصر گوناگون به استخرمیزان ورود ع و
همچنین با  مشخص کرده و   هارا بر روی میکروارگانیسمکدام از عناصر  

شههویم، تاثیر آنها را بر روی آلودگی سیستم متوجه می CODنوسانات 
در مورد پساب پاالیشگاه نفت پارس صههورت  کلیه آزمایشات مورد نظر

 باشد از جمله اینکه:همچنین با فرضیاتی نیز همراه می گرفته است و 
ی بیولههوژیکی در هابه سمت اسههتخر DAFجی جریان خرو همواره -1

 جریان باشد.
عوامل خارجی مانند نزوالت جوی در زمان آزمههایش وجههود نداشههته -2

 باشد.
رد بحث در آن به سیستم پسههاب جریههان در زمان تحقیق عناصر مو-3

 داشته باشند.
 یکسان باشد. هااستخر بیولوژیک در زمان نمونه برداری DOمیزان -4
انتخاب این عناصر اینست که هر چهههار عامههل در پسههاب وجههود ت عل

در  قیقت بعضی عوامل معدنی وبرخی دیگر عامل آلی هسههتند  دارند و 
پاالیشههگاه نفههت پههارس  از عوامههل کنترلههی وموجههود در پسههاب و 
 (، که باید افههزایش و 1388باشند)گزارش داخلی شرکت نفت پارس ،می

بررسی شده تا  هابرای میکروارگانیسمنوسانات آنها وخطرات وجود آنها 
ی بیولوژیک بههر روی آنههها هاکنترل بیشتری جهت ورود آنها به استخر

 اعمال گردد.

 و آزمایشات هاداده •

 آزمایشههگاهی لوازم و  گرفته صورت آزمایشات یمعرف به قسمت این در
 :شودمی پرداخته مربوطه

 در صد فورفورال   -
شود که از نوع میاستفاده   vaparingجهت این آزمایش از دستگاه  

باشد و نتیجه را به روش روتاری اعالم میهیدولف ساخت کشور آلمان 
ا استفاده از کار این دستگاه جداسازی سیاالت مختلف محلول ب داردمی

باشد و درنهایت میتههوان می تقطیر جز به جز آنها بر اساس نقطه جوش
این آزمایش جهت پی  .گیری نمودمیزان هرکدام ازعناصررادرآن اندازه 

 .باشدمیبردن به میزان فورفورال موجود در پساب 
وزن نمونه )آب و فورفورال( /وزن فورفورال   در صد وزنی فورفورال =

*100 

 ()اکسیژن محلول درآبDO  نمونه -
ساخت آمریکهها ،  HDR2500  با استفاده از دستگاه اسپکتوفوتومتری 

کار این دستگاه اندازه گیری مواد معههدنی  .گیردمیاندازه گیری صورت 
داخل پساب مانند فسفات و آهن و کلسیم و منیزیم وسیلی  و کلر آزاد 

نیتریههت و سههولفات و نیتههرات و  و روی و هیدرازین و کربو هیدرازاید و 
 .رانیز دارد DOو CODو TSSباشدو توانایی اندازه گیری میسولفیت 
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 اندازه گیری فسفات  -

که میههزان  ،وتومتری این کار صورت میگیردگاه اسپکتو فمجددا در دست
 دهد.میرا به ما نشان  موجود فسفات

 اندازه گیری درصد روغن   -
دو فههاز  ماندن آنثابت  که باساده است دستگاه آن شامل یک دکانتور 

با  نمائیم و میفاز آلی را خارج کرده و صاف  میشود که در نهایتایجاد 
آن تبخیههر گذاریم تهها هگههزان میروی هیتر  ه آنرااندازه گیری وزن اولی

 ovenدرونو مجددا وزن ثانویه را اندازه گیری میکنیم و نمونه را   شود
 گذاریم تا خشک شود.می

  در  روغن  اصلی وزن = 1000*  روغن وزن = ثانویه وزن  –وزن اولیه 
  نمونه

 اندازه گیری درصد آهن  -
 شود.میتوسط اسپکتوفوتومتری اندازه گرفته 

 Total suspend solidکه همههان  TSSاندازه گیری  -

 معادل ذرات جامد معلق در آب: باشدمی
  شود.میاز دستگاه اسپکتوفوتومتری استفاده 

ن مواد شیمیائی موجوود در )میزا CODاندازه گیری  -

 آب(
باشههد مینمونه را در ظرف مخصوصی بنام ویال که شامل ماده اسیدی 

الزم بههذکر اسههت کههه ویههال در  مونههه شههاهد(.ریههزیم )بههه عنههوان نمی
شههود کههه در نفههت میی مختلف به رنگهای متفاوت سههاخته هاکمپانی

رنههگ و شود ودارای محدوده کممیپارس از مدل زرد رنگ آن استفاده 
 LOW) باشد لذا در صورتیکه نمونه ما کههم رنههگ باشههد میپررنگ 

RANGEباید از ویال کمرنگ و چنانچه پررنگ باشههد ) (HIGH 

RANGEتا دقت آزمههایش بههاال رود و  ( از ویال پررنگ استفاده شود 
نمونه اصلی را در  رنگ آنرا به عنوان مبنا برای دستگاه تعریف میکنیم و 

رسیدن دمای نمونههه بههه  الههت  ار داده سپ  پ  ازدستگاه رآکتور قر
در نهایت میههزان  ، آنرا داخل دستگاه اسپکتوفوتومتری قرار داده و تعادل

COD شههود)گزارش داخلههی شههرکت نفههت پههارس،انههدازه گیههری می 
1388  .) 

 تعیین کیفیت فاضالب ورودی به پساب پاالیشگاه -

 .گرددمحاسبه میی زیر پارامترها و  ورودی پساب نمونه گیری کرده از
 

 نمونه 13در  PHبررسی میزان : 1شماره جدول 
 

شماره  
 PH نمونه

ه  شمار
ونهنم  

PH 

1 7.8 8 8.42 

2 7.22 9 8.63 

3 8.39 10 8.5 

4 8.87 11 8.11 

5 8.71 12 8.47 

6 8.26 13 8.98 

7 8.93   
 

PH=8.4   میانگین 

 

اد میزان مواد معدنی موجود در آب ( مو)TDS تعیین  -

 ورودی پساب پاالیشگاه: 

 
   نمونه 13پساب ورودی پاالیشگاه در  TDS بررسی: 2جدول شماره 

شماره  
 TDS نمونه

شماره  
 TDS نمونه

1 776 8 625 

2 613 9 721 

3 631 10 688 

4 766 11 567 

5 790 12 552 

6 603 13 614 

7 628   
 TDS=659 میانگین

 : فاضالب ورودی )آلودگی ( CODتعیین -

 

 نمونه 13پساب ورودی پاالیشگاه در   CODبررسی: 3جدول شماره 

شماره 
 COD نمونه 

شماره 
 COD نمونه 

1 666 8 368 

2 1202 9 411 

3 593 10 375 

4 370 11 392 

5 694 12 206 

6 364 13 271 

7 387   
 COD= 484 میانگین

 : فاضالب ورودی  )ذرات جامد معلق(  TSS تعیین -

 
 نمونه 13پساب ورودی پاالیشگاه در  TSSی برس: 4جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 TSS=118 میانگین

 

 

 

 

 

شماره  
 TSS نمونه

شماره  
 TSS نمونه

1 126 8 115 

2 103 9 98 

3 78 10 130 

4 119 11 107 

5 132 12 56 

6 77 13 134 

7 67   
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 فاضالب ورودی(    وگریس روغن درصدتعیین   -
ورودی پاالیشگاه  درصد روغن وگریس پساب یبرس: 5جدول شماره 

 نمونه 13در 

شماره  
 نمونه

  درصد
  روغن
 وگری 

شماره  
 نمونه

  درصد
  روغن
 وگری 

1 67.5 8 73.02 

2 68.1 9 170 

3 78 10 170 

4 80 11 183 

5 77.7 12 170 

6 78.3 13 101 

7 75.1   
 =107فاضالب ورودی  وگریس روغن میانگین درصد

 

یکی از عوامل باالبردن راندمان تصفیه پسههابها ی صههنعتی زمههان  -
انههد الزم جهههت جداسههازی روغههن و گههری  و جامههدات محلههول و م

باشد که در نهایت خروجی فاضالب  میی سطحی درون آن هاآلودگی
آبهای عاری از هرگونه آلودگی برای محیط زیست خواهند بههود ولههی 
شاید این زمان ماند تا  دی گره گشای کار باشد و مابقی مرا ل نیههز 

سیم که در این آزمایش این موضههوع هدف خود بربه باید طی شود تا 
 5ب را بههه مههدت . نمونه گرفته شده از ابتدای پسههابررسی خواهد شد
داریم ودر هر ساعت، یک نمونه از وسط ظههرف میساعت ساکن نگه 

 شود:می(  اصل  6نماییم ونتایج جدول )میونه گیری نم
 

 پساب ورودی پاالیشگاه نسبت به زمان ماند  TSS: 6جدول شماره 

مان ماندز  TSS 
درصد  ذف نسبت  
 به نمونه اول

صفر)زمان 
 نمونه گیری( 

1265 - 

ت ساع 1  200 1،84  

ساعت  2  173 3،86  

ساعت  3  101 92 

ساعت  4  4 6،99  

ساعت  5  2 8،99  
 

: بررسی در صد روغن وگریس پساب ورودی پاالیشگاه 7جدول شماره 

 به زمان ماند نسبت

 زمان 
درصد  
 روغن 

درصد  ذف نسبت 
 به نمونه اول

180، 8 صفر  - 

ساعت 1  179 0،5  

ساعت 2  148،4  17،9  

ساعت 3  101 44،1  

ساعت 4  35 80،6  

ساعت 5  30 83،4  

  بررسی پساب ورودی پاالیشگاه نسبت به زمان ماند: 8جدول شماره 

COD 

 COD زمان
درصد  ذف نسبت  
 به نمونه اول

 - 622 صفر

ساعت  1  351 5.43 

ساعت  2  414 33.4 

ساعت  3  355 42.9 

ساعت  4  59 90.5 

ساعت  5  0 100 

 

 
 نمونه 13پساب ورودی پاالیشگاه در  PH( مقایسه 1نمودار )

 

 
 نمونه 13پساب ورودی پاالیشگاه در  TDS( مقایسه 2نمودار )

 

 
 نمونه 13پساب ورودی پاالیشگاه در  COD( مقایسه 3نمودار )
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 نمونه 13پساب ورودی پاالیشگاه در  TSSیسه ( مقا4نمودار )

 

 
پاالیشگاه در ( مقایسه درصد روغن وگریس پساب ورودی 5نمودار )

 نمونه 13

 

 
( مقایسه درصدحذف روغن وگریس ورودی پاالیشگاه نسبت 6نمودار )

 به زمان  

 

 
 ورودی پاالیشگاه نسبت به زمان  TSS( مقایسه درصدحذف 7نمودار )

 

 
 ورودی پاالیشگاه نسبت به زمان  COD( مقایسه درصدحذف 8نمودار )

 
ورال و روغن به استخر عامل فسفات و آهن و فورف 4بررسی ورود   -

 بیولوژیک

تقریبا بههه طههور مسههتمر بههه داخههل پسههاب  هر یک از چهار عامل باال،
 متههداول کههه طبههق برنامههه کننههدمیپاالیشههگاه نفههت پههارس راه پیههدا 

در رنههج  دازه گیری شده و باید میههزان آنهههاان آزمایشگاه بصورت روزانه
)گزارش داخلی   متعارف سازمان محیط زیست قرار گرفته و کنترل شوند
در ایههن (. 1384شرکت دریا پاال پیمانکار پساب شههرکت نفههت پههارس ،

بهها بررسههی میههزان ورودی هریههک ازعوامههل بههاال بههه اسههتخر  مطالعههه
را بههه اسههتخر  نهههاآر یههک ازعدم تاثیر ههه  تاثیر یا میخواهیم بیولوژیک،

 نها بر کارکرد عوامههل بیولههوژیکی،آبررسی و درصورت تاثیر گذار بودن 
ای صورت مستمر به صورت هفتهههاین کار به  نرا بررسی نمائیم.آزان می

نمونههه  11در غالب  95یکبار و در زمان مشخص و در فصل بهار سال 
ر هر هفته صههورت ن دآی کلیدی تاثیر گذار هایتمآاز هر عنصر و ثبت 

زمههایش قابههل بیههان آ یههکبررسی این موضوع به صورت  .گرفته است
ط وگسترش آزمایشات و به نمودار کشههیدن نتههایج نیست و قاعدتا با بس

در  به تفسیر به روش  دس و خطا نتایج جالبی را ایجاد خواهد نمود که
 شود.میاینجا بیان 

و روغن ورودی بههه  بررسی تاثیرات مواد فسفات و آهن و فورفورال -
 ی استخرهابر روی میکروارگانیسم استخر بیولوژیک

هفتههه  11ر ذکر شده در باال در مدت میزان هریک از عناص 9درجدول 

ورودی بههه اسههتخر و  CODثبت گردیده است و در هر هفتههه میههزان 

DO  استخر بیولوژیک و همچنین میزانCOD  خروجی از استخر نیز
بذکر است که میزان هر کدام از عناصر بههر  الزم محاسبه گردیده است.

بههر باشد و میمحاسبه شده است که  اصل جدول ذیل   PPM سب
 سب آن نمودارهائی رسم گردیده است که به بیان نتههایج آن خههواهیم 

 پرداخت.
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 هفته 11میزان هریک از عناصر ذکر شده در مدت : 9جدول شماره 

 
 

 
فورفورال وروغن ورودی به ( مقایسه میزان فسفات ،آهن،9نمودار)

 هفته 11استخردر  DO ورودی استخر و COD استخر بیولوژیک و

 

 
 11در  CODودرصد حذف   COD(مقایسه چهار عنصر و10نمودار)

 هفته

 
 هفته 11در  COD( مقایسه میزان فسفات ودرصد حذف 11) نمودار

 
 هفته 11در  COD( مقایسه میزان آهن ودرصد حذف 12نمودار )

 

 
 هفته 11در  COD( مقایسه میزان فورفورال ودرصد حذف 13نمودار )
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 هفته 11در  CODوغن ودرصد حذف ( مقایسه میزان ر14نمودار )

 شناسایی کمیت وکیفیت فاضالب •

، PHعمده در تعیین کیفیت فاضالب پاالیشگاه نفت پارس   پارامترهای
TDS ،COD ،TSS   باشند همانطور کهههمیودرصد روغن وگری 

در فاضالب مخلوط پاالیشگاه مشههخص  PHدر جدول توزیع فراوانی 
باشد وبه می 22/7داقل آن برابر و  98/8برابر   PHشده است  داکثر 

در  باشد و می 4/8آن برابر   PHمیانگین  این ترتیب فاضالب قلیایی و 
بر  .یولوژیکی نیاز به خنثی سازی داردنتیجه برای ورود به وا د تصفیه ب

الب پاالیشههگاه نفههت ی موجود ، جهت تخلیههه فاضهه هااستاندارداساس 
تهها  ههد قابههل مال ظههه ای بایست مقدار روغن آن می پارس به محیط
بنابر این  ههذف روغههن قبههل از عملیههات بیولههوژیکی  کاهش داده شود.

کامال ضروری بوده و براساس جدول رسم شده  ههداقل میههزان روغههن 
میلههی گههرم در لیتههر  183برابههر  میلی گرم در لیتههر و ههداکثر آن 5/67
اشههد بمیمیلی گرم در لیتر  5/115باشدودر نتیجه دامنه تغییرات آن می

میلی  107ومیانگین میزان روغن اندازه گیری شده در فاضالب برابر با 
باشد وبا توجه به نمودار رسم شده بههرای درصههد روغههن میگرم در لیتر 
از میههزان روغههن در شود که  التهای پیک خیلههی شههدید میمشخص 

شود واین تغییرات هم مربوط به تغییههر در میفاضالب پاالیشگاه دیده ن
متفاوت پاالیشگاه اسههت کههه بصههورت مقطعههی بههوده ونمونههه تولیدات 

هم به علت وقوع بارندگی  2و  1ی شماره هادرصدروغن پایین در آیتم
باشد که منجر بههه رقیههق شههدن روغههن شههده میدر تاریخ نمونه گیری 

یی در میههزان هااست. ودر هر صورت در مواردی که ا تمال وقوع پیک
ولوژیکی فاضالب بدون  ذف روغن روغن وجود دارد سیستم تصفیه بی

توانههد پیشههنهاد شههود زیههرا خههود میی فرار نهاوگری  ومقداری  الل
 شود.میروغن باعث اختالل در کار این سیستم 

ورودی بههه پاالیشههگاه فاضههالب  CODی توزیع فراوانههی هادر جدول
میلی گرم در لیتههر ومربههوط بههه نمونههه  206برابر  COD داقل مقدار 

ومربوط به نمونه شماره  1202برابر با  CODاکثر مقدار و د12شماره 
 484در فاضالب ورودی پاالیشگاه برابر  CODمیانگین  باشد و می 2

لی گرم در می 996دامنه تغییرات آن برابر  و  باشدمیمیلی گرم  در لیتر 
 دامنه تغییرات زیاد نشاندهنده غیریکنواختی فاضالب در باشد و میلیتر 
ف است وهیچ وا د تصههفیه خانههه قههدرت تحمههل ایههن ی مختلهازمان

ی هابنابر این پههیش از طرا ههی وا ههد تواند داشته باشد.نوسانات را نمی
 در هنگام راهبههری تصههفیه تصفیه خانه باید به این مسئله توجه شود و 

ی اساسی مورد پههایش هاخانه نیز ضروری است که بطور مستمر پارامتر
 TSSه به جدول ونمههودار توزیههع فراوانههی با توج کنترل قرار بگیرند. و 

میلههی گههرم در لیتههر  56شود که  ههداقل میههزان آن برابههر میمشخص 
مربههوط  بههه نمونههه  134و داکثر آن برابر  12ومربوط به نمونه شماره 

میلی گههرم  118اشد وهمچنین مقدار میانگین آنها برابر بمی 13شماره 
باشههد کههه میی گههرم در لیتههر میلهه  78دامنه تغییرات آن برابر  در لیتر و 

باشد وهمچنین جدول ونمههودار مربههوط بههه میمیزان آن نسبتا ایده آل 
TDS  دهد که مینیز نشانTDS  ورودی فاضالب پاالیشگاه  داقل
میلی گههرم در لیتههر  790ر و د اکثر آن برابر میلی گرم در لیت 552برابر 
دامنههه  باشههد و میمیلی گههرم در لیتههر  659میانگین آن برابر  باشد و می

ی  ههذف هههاروش باشههد.میمیلی گههرم در لیتههر  238تغییرات آن برابر 
 فاضالب ورودی رانیز کاهش دهد. TDS  تواندمیروغن وگری  

 TSSو بررسی جدول ونمودارهای مقایسه درصد روغن •

 ی ماند مختلف هادر زمان CODو 

زان همانطور که ازنتایج پیداست زمان ماند مناسههب جهههت کههاهش میهه 
درصد روغن فاضالب ورودی پاالیشگاه  دودا چهار ساعت بعد از ورود 

باشد چرا که میزان درصههد روغههن در سههاعت می ها APIفاضالب به 
مونه ساعت چهارم در ساعت پنجم چیزی نزدیک به ن و  35چهارم برابر 

شههود کههه یههک میباشد ولی در سههاعات دیگههر مشههاهده می 30وبرابر 
روغن وجود دارد ولی از ساعت چهارم بههه بعههد کاهش چشمگیر درصد 

همچنین در مههورد میههزان زمههان  شود و میدیگر تغییر زیادی مشاهده ن
باشد چرا که در میساعت  4نیز برابر  TSSالزم جهت  داکثر کاهش 

باشههد کههه در سههاعات قبههل از آن شههاهد میجدول مشههخص  و نمودار 
رم بههه بعههد میههزان کاهش قابل مال ظه ای هستیم ولی از نمونه چههها

TSS  همچنین در مورد زمان مانههد مناسههب جهههت  نسبتا ثابت است و
( 8نمههودار) ورودی همانطور که در جههدول و  فاضالب COD  کاهش
بهترین زمههان  ونه اول(ساعت بعد از نم 5شود زمان پنجم )میمشاهده 

) ههداقل  رساند.میباشد که آن را به صفر نیز می COD جهت کاهش
آخر که مقایسه میزان عناصههر باشد( در قسمت میصفر  CODمیزان 
هفته ثبت گردیده است، نمودار  11فورفورال وروغن در  آهن و  ،فسفات

اد باشد که زمانیکه میزان جهههش فورفههورال زیهه می( مبین این نکته 9)
نیز افزایش  DO وهفته نهم ( میزان  ی هفته دومهاشود )در نمونهمی

ناگهانی عناصر دیگههراین مسههاله مشههاهده  ناگهانی دارد ولی در جهش
چههرا کههه  .باشههدمی DOشود که نشانگر عدم تاثیر آنها بر میههزان مین

DO در  دهههد و اکسههیژن محلههول در اسههتخر بیولوژیههک را نشههان می
در  هامیکههرو ارگانیسههم باال باشد یعنی آنقههدر میههزان زمانیکه میزان آن
ده ومیههزان آن زیههاد باشد که اکسیژن محلول مصرف نشاستخر کم می

آیههد یعنههی پههایین می  DOگردیده است ولی در زمان عک  آن کههه 
های استخر بقدری زیاد است که اکسیژن محلول میزان میکروارگانیسم

را DO نمههوده ودر نتیجههه  در استخر را جهت  فظ  یات خود مصرف
شود زمانیکه میههزان میو همچنین در نمودار مال ظه  دهند.کاهش می
کههه نشههانگر  CODورفورال باالست متناسههب بهها آن میههزان جهش ف

رود که این قضیه در جهش عناصههر باشد نیز باال میآلودگی استخر می
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شود ( مال ظه می10شود. در بررسی نمودار شماره )میدیگر مال ظه ن
متناسههب بهها آن  CODکه با جهش ناگهانی میزان فورفههورال میههزان 

ی هفته دوم و نهم( ها)در نمونه CODافزایش یافته ولی درصد  ذف 
 CODیابد چرا که همانطور که قبال بیان شههده بههود میکاهش شدید 

ورودی  CODاخههتالف  دهههد و میمیزان آلههودگی سیسههتم را نشههان 
در استخر میی کهاست که میکروارگانیسموخروجی به استخر مبین این

 CODباشههند وهمههین دلیههل تههاثیری بههر کههاهش میدر  ال  یههات 
ولی ایههن موضههوع  پایین آمده است. CODگذاشته اند ودرصد  ذف ن

( مشههاهده 11شههود.در بررسههی نمههودار)میمشههاهده ن هادر دیگر نمونههه
ثیری بههر ، تههااگهانی میزان فسفات در هفته پههنجمشود که افزایش نمی

ایههن موضههوع در  نگذاشههته اسههت و  CODروی کاهش در صد  ذف 
یههزان آهههن را در هفتههه سههوم نشههان ( که افزایش ناگهانی م12نمودار )
شههود می( مال ظه 13مودار )و در بررسی ن شودمیدهد نیز مشاهده می

نهم همانطور که قبال  ی دوم و هاکه افزایش ناگهانی فورفورال در هفته
 CODدید تاثیر قابل مال ظه ای درکاهش درصههد  ههذف نیز بیان گر

شود کههه افههزایش می( مشاهده 14گذاشته است ولی در بررسی نمودار)
ناگهانی میزان روغن درهفته پنجم ودهم،تاثیر چشههمگیری بههردر صههد 

 نگذاشته است.  COD ذف 
 
 
 

 : نتیجه گیری -3
یههن به دست آمده بههه او جداول  هابررسی کلی نموداربا در این تحقیق 
در افزایش راندمان میزمان ماند استاندارد عامل مه کهنتیجه می رسیم  

باشههد کههه کمتههراز آن، باعههث مینفههت پههارس تصفیه پساب پاالیشگاه 
در  و  باعث اتالف وقت و هزینه خواهد شدکاهش راندمان و بیشتر ازآن  

مشههخص گردیههد کههه فورفههورال تههاثیر زیههادی بههر روی  یههات  نهایت
 توانههد باعههث مههر  آنههها و میافههزایش آن  گذاشته و  اهمیکروارگانیسم

 در نتیجهههیه شههود هدر رفت سههرما کاهش راندمان تصفیه بیولوژیکی و 
در  باید ورود این ماده به تصفیه خانه بهها دقههت بههاالیی کنتههرل شههود و 

موجود در  )استخر موقتی Surge basinصورت ورود ا تمالی آن به 
هههدایت  نی و غیههر قابههل کنتههرل (ابتدای وا د پساب جهت مواقع بحرا

با دبی پایین بههه سیسههتم تصههفیه  ی منظم و هابه مرور در زمان شده و 
 خانه پمپ گردد که باعث افزایش شوک ناگهانی به تصفیه خانه نگردد.
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