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 www.PASAB.ir: ساب و پسماندپهمايش آب،  سايت وب

 طي كه است آب، پساب و پسماند ساالنه كنفرانس دوره پنج مقاالت چكيده شامل پيشرو اي صفحه 393 فايل
 معتبر صنعتي و علمي نهادهاي از برخي همكاري با كيميا انرژي انديشان هم شركت توسط 1393تا  1389سالهاي 

 :همچون

 پتروشيمي، فنون آوران ره فجر، پتروشيمي جمن علمي حرارتي و برودتي ايران،ان ايران، شيمي مهندسي انجمن

  است: زير شرح به مطالب فهرست  .ميگردد برگزار ... و   سايت سيويليكا
  

  70الي  2صفحه  1389دي همايش دورهنخستين 
  201الي   71صفحه  1390دي همايش دوره دومين
  262الي  202صفحه  1391دي همايش دوره سومين
  344الي  263صفحه  1392دي همايش دوره چهارمين
  393الي  345صفحه  1393آذر همايش دوره پنجمين

 
 برگزار تهران در را فوق تخصصي كنفرانس سال هر ماه دي در دارد بنا كيميا انرژي انديشان هم شركت مديريت

 سايت وب به يا گرفته تماس همايش دبيرخانه با ميتوان مقاالت كامل فايل دريافت نمايد. جهت

www.civilica.com نمود. مراجعه 
  

 است. شده آورده صنعتي - علمي معتبر كنفرانسهاي از كاملي ليست www.Hamandishan.org نشاني در

 www.PASAB.ir: ساب و پسماندپهمايش آب،  سايت وب

  09197556424همراه:     88671676تهران:  تماس شماره
  

  توجه: 
در ثبت شركتها ثبت گرديده است و از آبان ماه  1387 آبان 5در   334597شركت هم انديشان انرژي كيميا به شماره 

كه تا كنون به فعاليت علمي فرهنگي خود ادامه است. اما به تازگي مشاهده شده است عده اي سودجو  1388سال 
محتواي و نازل ايشان زبانزد بوده و تا چندي پيش فاقد يبرگزاري همايشهاي ب رياكاري را چاشني كار خود كرده اند و 

نشاني و تلفن ثابت بوده اند، با مشابه سازي با نام شركت هم انديشان انرژي كيميا در پس كسب اعتبار براي خود 
چطور  بازيابند.آبروي رفته خود را ميباشند و صرفا خود را با نام هم انديشان معرفي مينمايند تا بلكه بتوانند از اين راه 

امكان دارد كه يك سازمان برگزار كننده همايش فاقد شماره تلفن ثابت بوده و صرفا داراي خط موبايل بوده و آنهم در 
هر بار يك همايش با يك وب سايت و شماره تلفن برگزار نمود و نه از دوره  روزها و ساعات محدودي پاسخگو باشد؟

 وب سايت و شماره تلفنهايش ! دوم آن همايش خبري است و نه از آن

نام مهم نيست. بلكه صداقت است كه رمز ماندگاري است. شركت هم انديشان انرژي كيميا اين افتخار را دارد كه 
تاكنون هيچگونه وعده پوشالي در خصوص آوردن مهمان خارجي، چاپ تمامي يا مقاالت برتر در فالن نشريه علمي 

و كسب درآمد ايجاد مخاطب  درا نداده است تا از اين فريب براي خو مشابه و مواردي پژوهشي داخلي يا خارجي
  نمايد.



     1389نخستين همايش مديريت پساب و پسماند در صنايع نفت و انرژي، تهران، يكم و دوم دي ماه 

 

www.pasab.ir   021-88671676 

  FID -كوپل شده با گاز كروماتوگرافي DLLME در پساب توسط روش  PAHsآناليز تركيبات 

  1احمد مسن هرزندي
  شركت آب و فاضالب آذربايجان شرقي

ahmadharzandi@gmail.com  
 

 :چكيده

جهـت   ")DLLME(توسط حالل استخراج كننده )  آب يا پساب(از محيط غير آلي جداسازي تركيبات آلي "در اين مقاله كاربرد روش جديد 
مزاياي اين روش عالوه از سـادگي، سـرعت بـاالي اسـتخراج و تغلـيظ      . بررسي شد.GCاز پساب و آناليز آنها توسط دستگاه  PAHsاستخراج 

بسيار كم حالل و در نتيجه جلوگيري از آلودگي مجدد  برابري و لذا حد تشخيص بسيار خوب در حد نانو گرم بر ليتر، مصرف 1000حدودا 
در اين استخراج مخلوط تتراكلرواتيلن به عنوان حالل استخراج كننده و استون به عنـوان حـالل ديسـپرس كننـده بـه      . پساب ها مي باشد

يل توليد قطرات بسيار ريز حالل تشكيل محلول كدري به دل. صورت آني بر روي نمونه اضافه شده، نمونه به صورت كدري شكل در مي آيد
موجـود در پسـاب بـه داخـل قطـرات حـالل        PAHsدر اين مرحله تركيبـات  . استخراج كننده مي باشد كه در كل محلول پخش شده است

 پس از سانتريفوژ كردن، قطرات ريز حالل استخراج كننده به هم چسبيده و در ته لوله آزمايش تـه نشـين  . استخراج كننده جذب مي شود
  .ها تزريق مي شود PAHجهت آناليز   GCميكروليتر از فاز ته نشين شده توسط سرنگ به داخل دستگاه  0.5نهايتا . ميشوند

  

 Gas، گاز كروماتوگرافيDispersive liquid–liquid micro extraction (DLLME)ميكرو مايع پخشي - استخراج مايع  :واژه هاي كليدي

chromatography (GC)ربن آرماتيك چند حلقه اي، هيدرو كPolycyclic aromatic hydrocarbon (PAH)  

                                                            
 كارشناس آزمايشگاه آناليز مواد آلي 1
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 و مديريت پسماند روشهاي جلوگيري از آسيب به محيط زيست در عمليات حفاري

 

   2 عبدالمجيد قره بيگي، 2 ، حسن كريمي نسب*1علي عبدالخاني

  

 عضو انجمن مهندسي نفت - دانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديه -1
 آزاد اسالمي واحد اميديه دانشگاه - 2

*E-maile:abdolkhani_a@yahoo.com  

  

 چكيده

محققان بر آن شدند تا اين اثرات را حذف يا كاهش  پس از مشخص شدن اثرات سوء صنعت حفاري بر سالمت انسان و محيط زندگي وي،
يكي از مهمترين . د مديريت پسماند گويندبه مجموعه راه كارها و قوانيني كه در راستاي كاهش اثرات پسماند اعمال مي شو. دهند

نگراني بين .مشكالت صنعت حفاري ؛ اثرات زيست محيطي ناشي از تخليه پسماند در محيط زيست و به خصوص در محيط دريا مي باشد
بر اين  عالوه.المللي فزاينده اي در خصوص مديريت مناسب پسماندهاجهت كاهش احتمال صدمه به بهداشت و محيط زيست وجود دارد

قابليت اشتعال  خصوصيات پسماندها كه مورد نظر هستند شامل؛. مديريت پسماندها ميتواند هزينه ها و جرائم احتمالي را كاهش دهد
بعلت عدم وجود تاسيسات و .حيوانات و گياهان مي باشند ،واكنش دهي ،خورندگي ،ماندگاري در محيط و ميزان سميت آنها در انسان ،

مديريت و دفع موثر پسماند ،عناصر اصلي يك .خي ،در انتخاب بعضي از گزينه هاي مديريت پسماند محدوديت وجود داردتجهيزات  در بر
پسماندهاي مربوط  به عمليات اكتشاف و توليد كه در اين مقاله ارائه شده است ،هر  .سيستم مديريت زيست محيطي در سازمان مي باشند

در پايان با بررسي ميزان پسماند توليدي در  .ا كه ميزان آنها باالتر از حد استاندارد است را در بر ميگيردماده جامد ،مايع يا مخلوطي از آنه
حفاري يكي از چاههاي جنوب كشور اين نتيجه حاصل گرديد كه با پياده سازي مديريت پسماند در قسمت سياالت حفاري تنها مي توان 

  .كار مي تواند در جلوگيري از آسيب هاي جبران ناپذيري به محيط زيست بسيار مفيد است بسياري از هزينه ها را كاهش داد بلكه اين

 .مديريت پسماند ، كاهش ،محيط زيست ، صنعت حفاري ، هزينه سياالت حفاري،كنترل جامدات : كلمات كليدي
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  عمليات فيلتراسيون و تصفيه پساب توليدي ناشي از استخراج و فرآورش نفت خام

  
  5، محمد امين غالمزاده 4، فريد امرائي 3، ميثم ملك نيا 2رائيمين اما

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديه

Eng.amraei@gmail.com  

  

  :چكيده         
مديريت پساب هاي ناشي از توليد نفت خام يكي از مهمتربين پروژهاي زيست محيطي صنعت نفت در جنوب است كه 

درمسير رو به رشد تصاعدي  .ر راس برنامه هاي متوليان صنعت نفت كشور بوده استتوجه جدي به اين مقوله همواره د
ژوهشگران بر آن  آلودگي محيط زسيت و اثرات سو صنعت نفت و پااليشگاه بر حياط انسان ها و محيط زيست ،محققان و پ

لذا در اين پروژه نيز . كاهش دهندشدند كه اين اثرات ناشي از صنعت نفت وبه ويژه عمليات پااليش را تصفيه يا حذف ويا 
سعي بر آن شده است كه با توضيح راهكار ها و عمليات انجام شده در فرايند تصفيه پساب هاي توليد شده از صنعت 
استخراج و فراورش نفت ، راهي را در جهت كاهش آلودگي هاي وارد شده به محيط زيست، نلشي از اين صنعت را نشان 

مايشگاهي انجام شده در اين پروژه كليه آزمايشات الزم اعم از آناليز فيزيكي ، شيميايي و در مطالعات آز.  دهد 
ميكروبيولوژي پسابهاي نمكزدايي ، تعيين وضعيت شيميايي تداخل آبهاي نمكزدايي و آب همراه نفت ، تعيين اندازه و 

منعقد كننده ، بايوسايد ، (سب مواد شيميايي تعداد ذرات و ميكروارگانيزمها توسط ميكروسكوپ ، انتخاب نوع و غلظت منا
  .انجام گرديده تا امكان استفاده از نتايج آن در مقياس پايلوتي مهيا گردد ) بازدارنده خوردگي و بازدارنده رسوب 

  

  تصفيه ، فيلتراسيون ، بايوسايد  ، تزريق به چاه ، استخراج و نمك زدائي نفت خام :يكليدواژه هاي            

 

 

 

 

 

                                                            
  دانشجوي كارشناسي مهندسي نفت دانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديه -1
  مهندسي نفت دانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديهارشد دانشجوي كارشناسي  -2
  اد اسالمي واحد اميديهدانشجوي كارشناسي مهندسي نفت دانشگاه آز -3
  هيئت علمي مهندسي نفت دانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديه -4
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مديريت پساب عمليات استخراج و فراورش نفت خام و راهكارهاي مقابله با چالشهاي 
  زيست محيطي پيش رو

   10امين امرايي ،9فريد امرائي ،8، محمد امين غالمزاده7 ميثم ملك نيا ، 6امين امرائي

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديه

Eng.amraei@gmail.com 

  

  :چكيده 

چالشـي جـدي    ،اب عمليات استخراج و فرآروش نفت خام به دليل حجم و آلودگي قابل توجه آنمديريت زيست محيطي پس

تزريق مجدد آن به چاههـاي نفـت    ،از جمله راهكارهاي دفع اين نوع پساب. در صنايع باال دستي صنعت نفت بشمار مي رود 

امالح محلول در حد فوق اشباع و ذرات معلق و به دليل وجود . منظور حفظ فشار مخزن و ازدياد برداشت ازچاه  مي باشد ه ب

عوامل خورنده اين پساب تمايل شديدي براي رسوبگذاري داشته و در صورتي كه بدون تصفيه اوليه به چاه تزريـق گـردد در   

زماني كوتاه پديده گرفتگي رخ خواهد داد و بطور ناخواسته موجب تخليه پساب به محيط اطـراف و تخريـب محـيط زيسـت         

. تصفيه اين  پساب به روش فيزيكي و شيميايي و در مقياس پايلوت نيمه صنعتي به اجـرا در آمـد    ،در اين پروژه. ي گردد م

فيلتـر تحـت فشـار و     ،)شناوري سازي به كمك گـاز محلـول  ( DGF جداكننده  ،CPIپايلوت مربوطه كه شامل جدا كننده 

   .بهره برداري قرار گرفت  تحت شرايط واقعي عملياتي مورد ،فيلتر كارتريج بود

  .تزريق به چاه  ،اندازه ذرات ،DGF , CPI ،استخراج و نمك زدائي نفت خام ،تصفيه: كليد واژه ها 

 

 

 
 

                                                            
  دانشجوي كارشناسي مهندسي نفت دانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديه -1
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي نفت دانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديه  -2
  حد اميديههيئت علمي مهندسي نفت دانشگاه آزاد اسالمي وا -3
  دانشجوي كارشناسي مهندسي نفت دانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديه -4
 كارشناسي مهندسي نفت دانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديه  -5
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  بايدها و نبايدهاي محيط زيستي موجود در استفاده از سياالت حفاري

  
14 امين امرايي ،13، عليرضا موذني12 ، عادل محمدي گلم كبودي*11سعيد قدمي جگرلوئي  

 هدانشگاه آزاد اسالمي واحد اميدي
Ghadami.saeed@yahoo.com 

  
  
  
  

  چكيده
بعد از عمليات لرزه شناسي و اكتشاف كه منجر به يافتن نواحي اي با وجود نفت شده عمليات اكتشافي نفت آغاز مي 

ريـق كنـده هـا و گـل     عمليات حفاري مي تواند نفت و مقادير زياد و متنوعي از ديگر تركيبات شيميايي را از ط. شود
كنده ها قطعات شكسته شده كوچكي از سنگها و صخره هـا هسـتند كـه در گـل حفـاري      . حفاري وارد محيط نمايد

در هنگام حفاري چاههاي اكتشافي و بهره بـرداري نفـت يـا گـاز، حفارهـا از سـياالت مخصوصـي        . مخلوط مي شوند
انواع گل هاي حفاري شامل گل هاي با پايه آبـي  . استشناخته شده ) گل حفاري (15استفاده كرده كه به عنوان گل

(WBMs)16 با پايه روغني،(OBMs)17 و با پايه سنتتيك(SBMs)18 در اين مقاله ابتدا به اثرات اسـتفاده  . مي باشند
از گلهاي پايه روغني و همچنين افزايه هاي رايـج مـورد اسـتفاده در عمليـات حفـاري در آلـودگي محـيط زيسـت و         

آنها پرداخته شده است و در ادامه گزارشي از ميزان و نوع افزايه هاي استفاده شده در عمليات حفر  همچنين خطرات
با توجه به بررسي هاي انجام شده استفاده از گلهاي چايه سـنتتيك جهـت   . يك چاه در جنوب ايران آورده شده است

 .حفاري چاههاي نفت و گاز توصيه مي گردد
 

 .، گل پايه آبي، گل پايه روغني، گل پايه سنتتيك، حفاري چاههاي نفت و گازمحيط زيست :واژه هاي كليدي

 

 

                                                            
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديه-دانشجوي كارشناسي مهندسي نفت -1
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديه-دانشجوي كارشناسي مهندسي نفت -2
  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديه -3
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديه-دانشجوي كارشناسي مهندسي نفت -4

15-mud  
16 -water – based muds 
17 - oil- based muds 
18 Synthetic – based mud 
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  گچساران  900پارامترهاي كيفي پساب در مجتمع  گازوگاز مايع  بررسي

  
  4صفاريان  ،3علي معصومي  ،2افشين تكدستان ،1سيد نعمت اله اسدي 

   فرآورش داره  مهندسيا - وگازگچساران نفت برداري بهره ساختمان مركزي شركت  -گچساران

Nasadi47@yahoo.com  

  

  چكيده 

گچساران پرداخته شده و مشكالت و راهكارهاي مناسـب   900-دراين پژوهش به بررسي كيفي پارامترهاي پساب در كارخانه گاز و گازمايع
 APIجداكننـده   هـاي  به سيستم ،العهموردمط كليه پسابهاي روغني توليد شده در طي فرايند توليد دركارخانه. مورد بررسي قرارگرفته است

و نهايتـا روغـن گيـري و بـه خـارج       Check basinقسمت و ضمن ذخيره سازي در حوضـچه نهـايي    چند از روغن گيري در  پس و  رفته
ي به پس از شناخت فرايند توليد و شناخت منابع آلوده كننده پساب نقاط نمونه برداري مشخص و از پساب ورود. مجتمع هدايت مي شود 

API  نتايج نشـان دهنـده   .  و خروجي به طرف رودخانه نمونه گيري و بيش  از يك سال پارامترهاي كيفي پساب مورد سنجش قرارگرفت
بررسي هاي انجام شـده حـاكي از آن   . ملي مي باشد  در بعضي مواقع بيشتر از استانداردهاي CODاين است كه ميزان پارامترهاي روغن و 

مي باشـد   4/65  ، 7/54 ،  5/99 ، 5/99،80و كدورت بصورت ميانگين به ترتيب  BOD، TSS    ،، روغن CODحذف بوده كه راندمان 
كـه   كارخانه عدم وجود سيستم كف روب و سطح روب مي باشـد  APIاز مشكالت سيستم . كه نشان دهنده كارآيي نسبتاً مطلوب ميباشد

  . شود  مي وكليه قسمتها اليروبي بسته APIكارخانه  ياساس  هنگام تعميرات سال يكبار چهار ناچاراً هر

  

  و روغن  CODگازوگازمايع،  حذف  ،پساب،  پارامترهاي كيفي : واژه هاي كليدي

  

 گروه مهندسي محيط زيست  -دانشجوي كارشناسي ارشد علوم و تحقيقات خوزستان  .1
 جندي شاپور اهواز –دكتري محيط زيست عضوهيئت علمي دانشگاه  .2
 انس محيط زيست سرپرست پروژه هاي محيط زيست شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب فوق ليس .3
 شيمي سرپرست پروژه هاي فراورش گاز  شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب مهندسي ليسانس .4
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  گچساران 900- در تصفيه پساب مجتمع مجتمع گاز و گازمايع DAFتعيين كارايي سيستم 

  4،  محسن صفاريان 3، عليرضا معصومي  2تان ،افشين تكدس 1سيد نعمت اله اسدي 

   فرآورش اداره  مهندسي - وگازگچساران نفت برداري بهره ساختمان مركزي شركت  -گچساران

Nasadi47@yahoo.com  

  :چكيده

. مـي شـود   پساب هاي روغني بطور متداول از فعاليت پااليشگاههاي نفت و گاز، صنايع پتروشيمي ، غذايي ، نساجي ، حمل و نقل حاصـل  
در . ورود پسابهاي الوده به مواد روغني و آلي مي تواند باعث بروز اثرات مخرب بر منابع طبيعي ، حيـات جـانوري و سـالمت انسـانها شـود      

گچسـاران بـا اسـتفاده از پـايلوت      900مطالعات باپلوتي تصفيه پذيري پساب هاي محتوي روغن و مواد هيدروكربني مجتمع گاز وگازمايع 
DAF  دراين تحقيق ابتـدا  .  كارآيي اين سيستم در حذف روغن و مواد هيدروكربني ، جامدات معلق و كدورت  مورد مطالعه قرارگرفت  و
به روشي غير  از روش متداول كه در صنايع نفت و گاز متداول است ساخته شد  و بجاي مخزن تحت فشار از يـك لولـه بـا     DAFپايلوت 

نازلهاي فشارشكن از دوعدد لوله داخل هم با اندازه هاي متفاوت كه بـرروي آن سـوراخهايي طراحـي شـده      قطر باال و طول مناسب و بجاي
، مقـدار روغـن ، مقـدار كـل جامـدات معلـق پسـاب  در ورودي و         PH، كدورت ،  CODدراين تحقيق پارامترهاي . است استفاده گرديد 

شان مي دهد كه كارآيي اين سيستم در حذف پارامترهاي فوق باال  مي باشـند  نتايج آزمايشات ن.  اندازه گيري شد DAFخروجي پايلوت  
مي باشد كه نشان دهنـده عملكـرد سيسـتم     83،   4/82، 95، 84، كدورت ترتيب COD  ،TSSو متوسط ميانگين راندمان حذف روغن، 

  . مي باشد    CODدر حذف باالي روغن و 

  

  ، حذف كدورت TSS، حذف  COD روغن، حذف پساب ، گازوگازمايع، حذف: واژه هاي كليدي

  

 گروه مهندسي محيط زيست  -دانشجوي كارشناسي ارشد علوم و تحقيقات خوزستان  -1
 دكتري محيط زيست عضوهيئت علمي واستاديار دانشگاه  جندي شاپور اهواز -2
ظـت صـنعتي شـركت    آلودگي هوا، سرپرست  پروژه هاي  پژوهشي محيط زيست و حفا –فوق ليسانس مهندسي محيط زيست  -3

 ملي مناطق نفت خيز جنوب 
 شيمي سرپرست پروژه هاي فراورش گاز  شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب مهندسي ليسانس -4
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  هاي نيروگاهيپساب و بازيافت تصفيهجمع آوري، 
  

  19بابك فرهمندشاد

  شركت مهندسي قدس نيرو
babakfun@gmail.com  

bfarahmand@ghods-niroo.com  
  
  
  
  

  چكيده
سـپس آشـنايي   . پژوهش حاضر سعي بر آن دارد كه ابتدا شناختي اوليه از آالينده هاي موجود در صنايع نيروگـاهي حاصـل شـود   

رد در پايان، فن آوريهاي نـويني جهـت بهبـود مـديريت     مختصري با سيستم هاي جمع آوري، تصفيه و بازيافت فاضالب صورت گي
  .پسابها معرفي شده است

  
  سيستم جمع آوري و تصفيه پساب، جداكننده آب و روغن: واژه هاي كليدي

  

                                                            
  2كارشناس بخش ساختمان، مديريت ارشد نيروگاه هاي گازي  - 19
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  حذف فلزات سنگين درون پسĤب هاي صنعتي توسط زئوليت طبيعي

  

  22مازيار حسين زاده 21مهدي شبانپور 20رضا مرندي

m.hoss@gmail.com , m.hoss@ramez.org 

 

 

 

 

 

 چكيده

 آنها دفع و بازيابي پسابهاي صنعتي يكي از دغدغه هاي بزرگ ،جوامع پيشرفته و نيل به سمت صنعتي شدن كشورها توليد و توسعه با رشد
 كه باتوجه به ضرورتدر محيط زيست به شمار مي آيند  از مهترين و وسيع ترين آالينده ها يكيمعدني  پساب هاي .گردد محسوب مي

مي مورد توجه پژوهشگران زيست محيطي  همواره دناستفاده از روشهاي ساده فيزيكي كه توجيه اقتصادي داشته باش ،پااليش و تصفيه آنها
 باعث گرديده كه )AMD(در پساب هاي معدني اسيدي... روي و ،سرب ،منگنز ،كبالت ،آهن ،كروم ،وجود فلزات سنگيني همچون مس .باشد

است جهت  زئوليت طبيعي كلينوپتيلوليت كه جذب سطحي در اين نوشتار. يكي از آالينده هاي خطرناك زيست محيطي محسوب شوند
شگاهي نشان مي دهند كه ميزان جذب نتايج آزماي .ه استمورد بررسي قرار گرفتروي و آهن  ،مس ،حذف كاتيون هاي فلزي منگنز

. دقيقه اول صورت مي پذيرد 40درصد فرايند جذب سطحي در  80 سطحي برابر با حذف كاتيون هاي فلزي نامبرده مي باشد و همچنين
: ترتيب انتخاب پذيري كاتيون ها با استفاده از ايزوترم هاي جذب سطحي فرندليچ والنگ موير ميتوانند به اين صورت باشد

Fe+3>Zn+2>Cu+2>Mn+2.  در تحقيقات به عمل آمده از پساب معدني اسيدي شبيه سازي شده مشخص گرديد كه زئوليت طبيعي همچنين
  .داراي هزينه كم و توانايي باال جهت پااليش اين نوع پساب مي باشد

  

  جذب سطحي، زئوليت، فلزات سنگين :واژه هاي كليدي

                                                            
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمالعضو هيئت علمي  20
 كارشناسي مهندسي شيمي  21
 دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال 22
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منظورآبياري فضاي سبز يا ساير مصارف  به HTDSاستفاده از پساب تصفيه شده 
  صنعتي

 

  4ضياءالدين جاللي 3عبداهللا علي پناه 2مهرداد افشار1رضا دو كوهكي حميد
  مركز پژوهش و توسعه  –پتروشيمي فجر  - منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني 

Dokohaki.h@FAJRCO.COM  
  

  :چكيده 

با رشد جمعيت  نياز جهان به مواد غذايي نيز تشديد جمعيت كره زمين تا چند دهه ديگر به حدود ده ميليارد نفر خواهد رسيد،            
ر كاهش بارندگي در چند سال اخير د. مي شود و تامين اين نياز، تنها در سايه پيشرفت تكنولوژي و مديريت منابع آب امكان پذير مي باشد

شرائط بصورتي است كه بين مجتمع هاي پتروشيمي و تامين آب شرب . كشور ، سبب پائين آمدن سطح آب رودخانه كارون شده است
شهرها رقابت بوجود آمده و در اين شرائط تنها راه حل منطقي در مجتمع هاي پتروشيمي استفاده مجدد و اقتصادي از جريانهاي امالح باال 

)High TDS( انجام اقدامات مديريت مصرف بهينه و حفاظت از . .يه، جهت جايگزين نمودن بخشي از آب كارون مي باشدپس از تصف
در بخش صنعت و خدمات، بازچرخاني آب و استفاده مجدد از آن، كاهش مصرف آب صنعتي از راههاي مديريت مصرف آب در .منابع آب

پتروشيمي فجر شناسايي و جهت بازيافت آنها برنامه ريزي مناسب صورت  در اين راستا كليه دورريزهاي  مجتمع. بخش صنعت مي باشد
  400m3/hدر مجتمع ، مربوط به پسابهاي روغني تصفيه شده با نمك باال  با دبي حدود  High TDSيكي از جريانهاي . پذيرفته است

بتدا مطالعات منطقه اي جهت بررسي ضرورت آب در اين تحقيق ا.  مي باشد كه از نظر كيفي شرايط بسيار نامناسبي را دارا مي باشد
بطور كامل مشخص و سپس امكان بازيافت پساب جهت توليد آب   HTDSصنعتي و آب كشاورزي صورت گرفته سپس كيفيت پساب 

آب از و همچنين آب قابل استفاده در آبياري فضاي سبز  منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر به منظور كاهش برداشت )  Permeate( صنعتي 
جهت تصفيه و )  MED( در نهايت تكنولوژي هاي رايج از جمله اسمز معكوس ، رزيني و حرارتي . رودخانه كارون مطالعه شده است

با ...  از نظر فني، اقتصادي، زيست محيطي، انرژي مصرفي ، فضاي مورد نياز، قيمت تمام شده محصول و  HTDSشيرين سازي آب 
و  كيفيت آب مورد نظر  و همچنين   HTDSبا توجه به كيفيت پساب . ولوژي مناسب  معرفي گرديده استيكديگر مقايسه شده  و  تكن

  . در نظر گرفتن الزامات زيست محيطي ، تكنولوژي حرارتي با چيدمان سه ترين چهار افكته پيشنهاد شده است
  جريان هاي امالح باال ، نمك زدائي چند مرحله اي ، اسمز معكوس

  پژوهش و توسعه پتروشيمي فجررئيس مركز  -1
 رييس تضمين كيفيت پتروشيمي فجر -2
 رييس مهندسي فرآيند پتروشيمي فجر  -3
 كارشناس مهندسي فرآيند پتروشيمي فجر -4
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  هاي صنايع پتروشيمي استفاده بهينه پساب ها ومديريت پساب

 
  ابراهيم سرداري

  دانشگاه آزاد اسالمي شاهرود
 

 

 :چكيده

افزون جمعيت و توسعه صنايع كه نتيجه آن افزايش بيش از پيش مصرف آب را به دنبال خواهد داشت با توجه به رشد روز 
اهميت استفاده مجدد از پساب به عنوان منبعي قابل اطمينان جهت تامين آب آبياري و حفاظت از محيط زيست بيشتر نمايان 

ميلي ليتر متوسط بارندگي در ديگر نقاط كره  860سه باميلي ليتر در ايران در مقاي 240متوسط بارش ساالنه   [1]مي گردد
مكعب  ميليون كيلومتر 1386كل حجم  از[2]زمين باعث گرديده كشور ما در رديف كشورهاي خشك و نيمه خشك قرار گيرد

منابع  .شدبا طبيعي مي هاي يخچال مانده، در يخ و باقي درصد 4از  درصد 68بيش از  باشد و درصد آب شور مي 96آبهاي موجود 
اما با  .باشد كل آب مي قسمت 700از  قسمت 1كه فقط  كيلومتر مكعب 93100فقط  ها، درياچه ها و رودخانه شيرين، مانند آب
درصداز سطح كره زمين را  80با آنكه  .باشند روي زمين مي آب تمامي مردم مهمترين منبع ها درياچه ها و رودخانه وجود، اين

خش كوچكي از اين مجموعه را آبهاي شيرين تشكيل مي دهند كه اين مقدار نيز به طور يكنواخت در آب پوشانده است، تنها ب
درصد از تمامي آبهاي درياچه هاي شيرين، رودخانه ها و آبهاي زير زميني قابل  62سطح كره زمين توزيع نشده است و تنها 

نوان گزينه مطلوب جهت آبياري هميشه مدنظر بوده لذا استفاده از پساب تصفيه شده بع.دسترس براي مصرف انسان است 
است و در اين مقاله سعي شده كه  سيستم تصفيه پساب پتروشيمي ها جهت آبياري فضاي سبز منطقه و تنوع گونه هاي 
كشت شده و پارامترهاي شيميايي پساب تصفيه شده بعنوان گزينه اي مناسب جهت استفاده از آن به عنوان آبياري فضاي سبز 

 . مورد بررسي قرار گيرد
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 استفاده از ذرات نانو نقره تثبيت شده برروي زئوليت كلينوپتيلوليت

(Clinoptilolite) هاي آلي محلول در پساب صنايع در تجزيه فوتوكاتاليستي آالينده
  نفت 

  
  3رزيتا ناطوري ، 24،كاظم مهان پور 23٭محمد رضا ابراهيمي

  گروه شيمي- نشكده علوم پايهدا - دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك 1

Ebrahimi_mr@arpc-ir.net, K-mahanpour@iau-arak.ac.ir,R_natoori@yahoo.com 

 
 

      چكيده
به عنوان  Ag/Al2O3ه از جمله فلزاتي است كه كاربردهاي كاتاليستي زيادي براي آن ذكر شده است از جمله آنها مي توان به نقر

تشكيل نانو ذرات نقره و تثبيت آن برروي زئوليت .كاتاليست در تهيه اتيلن اكسايد از اتيلن در فرآيند هاي پتروشيميايي نام برد 
كار آمد در افزايش فعاليت كاتاليستي مي باشد در اين تحقيق با روش مناسب تابشي، ذرات نانو نقره  روشي (Ag/CP)كلينوپتيلوليت

به شناسايي سطح فعال كاتاليست پرداخته شده  XRFو  SEMبرروي زئوليت كلينوپتيلوليت تثبت شده و با روش هاي مناسب آناليز نظير 
 UV‐Cآالينده هاي آلي محلول در پساب نفتي، تحت تابش نور  (CFBR)ر فلئوديزهاست و سپس با استفاده از يك راكتور چرخشي با بست

مورد  H2O2،مقدار فوتوكاتاليست،دما و غلظت pHدر اين تحقيق جهت بدست آوردن شرايط بهينه تاثير عوامل عملياتي نظير . قرار گرفت
  .بررسي قرار گرفت

  

 :واژگان كليدي
  (CFBR)راكتور چرخشي با بستر فلئوديزه ،)X )XRFت ، روش فلورسانس پرتوفوتو كاتاليست،زئوليت كلينوپتيلولي 

 

 

 

 

 

                                                            
  گروه شيمي -دانشكده علوم پايه- دانشجوي كارشناسي ارشد شيمي كاربردي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك -1
  گروه شيمي -دانشكده علوم پايه-اد اسالمي واحد اراكعضو هيئت علمي دانشگاه از -2
  گروه شيمي-دانشكده علوم پايه-دانشجوي كارشناسي ارشد شيمي معدني دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز - 3
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  هاي نفتهاي محيط زيستي در حفاري چاهمديريت آالينده
  

   1عرفان حبيبي ,شهاب شفائيان2 ,3حسين حميد 

 

  e.oilman@yahoo.comدانشجوي مهندسي نفت دانشگاه آزاد اميديه: 1
 Shahab_gasengeener@yahoo.comشگاه آزاد اميديه دانشجوي مهندسي شيمي گاز دان: 2

 Hamid.h@stpc.irكارمند پتروشيمي شهيد تندگويان : 3

          

  :چكيده

  

امروزه آلودگي محيط زيست و خطرات ناشي از افزايش بار آلودگي كه بر اثر پيشرفت تكنولوژي و صنعت بوجود آمده، جوامع انساني را 
در اين ميان آلودگي هاي ناشي از حفر چاه هاي نفت مسئله ايست كه اگر چاره . و بر نگراني انسانها افزوده استتحت تاثير خود قرار داده 

و با توجه به توسعه روز افزون . اي براي آن انديشيده نشود مي تواند خسارات جبران ناپذيري به سالمت انسان و محيط زيست وارد نمايد
در اين مقاله ابتدا به اصول مديريت پسماند در صنايع . ه آن بيش از پيش خود را نشان مي دهداين صنعت در كشور لزوم پرداختن ب

پرداخته شده كه به دو اصل كلي مطالعه و بررسي شرايط موجود و انجام عمليات مختلف بر پايه مطالعات صورت گرفته ) حفاري(نفت
باشد، بررسي شده و با  ي كه شامل سرچشمه، حجم و نوع پسماند ميدر مرحله اول سه فاكتور مهم در عمليات حفار. شود تقسيم مي

: شود گردد كه خود به هفت مرحله تقسيم مي توجه به نتايج به دست آمده، نوع و چگونگي عمليات مديريت پسماند انتخاب مي
پسماند توليدي در حفاري يكي از  در پايان با بررسي ميزان. كاهش،جايگزين كردن، استفاده مجدد، بازسازي، بازيافت، تصفيه و دفن

هاي جنوب كشور و با توجه به هزينه باالي سياالت حفاري اين نتيجه حاصل گرديد كه با پياده سازي مديريت پسماند در قسمت  چاه
ن ناپذير به محيط هاي جبرا تواند در جلوگيري از آسيب ها را كاهش داد بلكه اين كار مي توان بسياري از هزينه سياالت حفاري نه تنها مي

  .زيست بسيار مفيد باشد

  

  .صنعت نفت، حفاري چاه هاي نفت، پسماند، آلودگي محيط زيست، سياالت حفاري :هاي كليدي واژه
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 استفاده از جاذبهاي طبيعي در كاهش هيدروكربورهاي نفتي از فاضالب صنايع نفت

  
   مريم فراهاني

  هن، گروه محيط زيستعضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رود

Email: m_farahani_5@yahoo.com 
 

  چكيده

با توجه به مخاطرات بهداشتي و مالحظات  اقتصادي ،توجـه بـه توليـد،جمع آوري و بهسـازي فاضـالب امـري ضـروري و        
ه هـاي اكوسيسـتم هـاي آبـي و خـاكي در سراسـر دنيـا        هيدروكربورهاي نفتي از عمده ترين آالينـد . اجتناب ناپذير است

در تحقيـق  .محسوب گرديده و مطالعه بر روي روش هاي ساده ، سريع و ارزان قيمت جهت كاهش آنها ضروري مي باشد 
حاضر مطالعه بر روي روش جذب سطحي با استفاده از جاذب هاي خاك اره  و سبوس برنج صورت گرفته و توانـايي آنهـا   

 لذا، پسـابي حـاوي  تركيبـات    .ركربورهاي نفتي از پسابهاي آلوده مورد سنجش قرار گرفتدر جذب هيد PAH  در شـرايط
ساعت با بـار سـطحي  وشـرايط كـامالً       4پايلوت از روي ستوني  از جاذب هاي مذكور  با وزن و ارتفاع مشخص  به مدت 

دقيقـه و از سـطح و    30پايلوت در فواصل زماني در نمونه هايي كه از خروجي  PAHغلظت تركيبات . ثابت عبور داده شد
با توجه به نتايج . مورد سنجش قرار گرفت HPLCانتهاي ستون در پايان آزمايش تهيه گرديده بودند با استفاده از دستگاه 

، دقيقـه بـراي جـاذب    60بعداز گذشت %  91.5در جاذب سبوس برنج به ميزان   PAHآزمايشها، حداكثر جذب تركيبات 
سپس متوسط غلظت ايـن تركيبـات در واحـد جـرم جـاذب هـا در       . دقيقه بدست آمد 30بعداز گذشت %  88.5ره خاك ا

. انتهاي آزمايش محاسبه گرديد و نتايج نشان داد؛ زمان تماس از فاكتورهاي مهم وتعيين كننده در ميزان جذب مي باشـد 
نتايج مدلسازي نيز بيـانگر  . صورت گرفتلسازي فرآيند جذب مدمعادالت  فرندليچ و النگ مير،  در انتها نيز با استفاده از 

مدل جذبي فرندليچ در توجيه فرآيند جذب بر روي جاذب سبوس برنج و مدل النگ مير در مورد جاذب خاك  آن بود كه 
فاده در جاذبها از رابطـه فرونـدليچ اسـت    PAHهمچنين براي در نظر گرفتن ضريب جذب تركيبات. .  اره موفق تر بوده اند

بـراي جـاذب    0.131بـراي جـاذب خـاك اره و     0.187براي ايزوترم جذب فروندليچ به ميـزان   Kگرديد، بطوريكه ضريب 
  .سبوس برنج  بدست آمد

  PAHهيدروكربورهاي نفتي، جذب سطحي، سبوس برنج، خاك اره، تركيبات :واژه هاي كليدي

  ودهن، دانشگاه آزاد اسالمي واحد رگروه محيط زيست  استاديار،
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جداسازي و شناسايي باكتري هاي تجزيه كننده هيدروكربورهاي  آروماتيك چند 
  حلقه اي از خاك هاي آلوده به مواد نفتي

  

  مريم فراهاني
  عضو هيئت علمي،گروه محيط زيست، دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن

Email: m_farahani_5@yahoo.com 
  

  
  
  

  چكيده
يكي از بهترين روش هاي احيا خاكهاي آلوده استفاده از توانايي ميكروارگانيسم ها در تجزيه تركيبات سمي، طي فرآيند 

لذا  تحقيق حاضربا هدف جداسازي باكتري هاي تجزيه كننده تركيبات آروماتيك چند .پاكسازي بيولوژيكي مي باشد
جهت نيل به اين هدف ابتدا  نمونه هايي از خاكهاي آلوده به مواد .واد نفتي انجام گرفتحلقه اي از خاك هاي آلوده به م

جداسازي ميكروب هاي تجزيه اين تركيبات  ،نفتي درمنطقه  پااليشگاه تهران تهيه شده و با استفاده از  روش غني سازي
 تري هاي جدا شده متعلق به گونه هايبكارگيري آزمون هاي  مختلف بيوشيميايي بيانگر آن بود كه باك. صورت گرفت

Pseudomonas sp  ،Micrococcus sp    وBacillus sphaericus   در ادامه بهينه سازي شرايط . مي باشند
آروماتيك چند حلقه اي در آزمايشگاه با بكارگيري غلظتهاي مختلف  تفيزيكو شيميايي موثر بر تجزيه بيولوژيكي تركيبا

و مواد غذايي ضمن اندازه گيري دانسيته نوري با استفاده از دستگاه pH پارامترهاي ؛ دما، سوبستراي نفتي و تغيير
 20حداكثر رشد باكتريايي در نسبت : و نتايج بيانگر آن بود كه . نانومتر انجام شد 540اسپكتروفتومتر در طول موج 

همچنين با آزمايش بر روي منابع متعدد . درجه سانتيگراد مشاهده مي گردد 30و دماي  pH 7.5 درصد آالينده نفتي، 
 C:N:P 1 :10 :100نيترات آمونيوم و سولفات آمونيوم مشخص شد؛ سولفات آمونيوم با نسبت   ،اورههمچون غذايي 

بيشترين تاثير را در رشد باكتري هاي تجزيه كننده هيدروكربورهاي  آروماتيك چند حلقه اي داشته است، بطوريكه با 
گانيسم هاي جدا شده به خاك هاي آلوده و فراهم آوري شرايط فوف در مدت يك ماه  روند كاهش تلقيح ميكروار

  .بهبود يافت%  70.5هيدروكربورهاي  آروماتيك چند حلقه اي در خاك به ميزان  

   آلودگي نفتي، خاك، هيدروكربورهاي  آروماتيك چند حلقه اي، باكتري: واژه هاي كليدي

  

  ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهنزيست گروه محيط استاديار،
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مجتمع پتروشيمي  B1واحد  Spent catalystكاهش حجم و پتانسيل خطر پسماند 
  اميركبير به روش فيزيكي و شيميايي

 

  كارشناس ارشد محيط زيست  شركت پتروشيمي امير كبير ، سازمان منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر: شهداد همتيان

  ، شركت پتروشيمي امير كبير ، نشگاه آزاد اسالمي واحد اميديهدا: ميثم هاشمي 

 

  چكيده 

بعلت تركيبات هيدروكربني فرار داراي پتانسيل باالي اشتعال بوده و نگهداري  و جابجايي آن  B1واحد  Spent catalystپسماند مايع 
  Butene 1= 6.52%wt   ،Hexanes= 17.13%wt  ، N- hexane = 3.47%wtتركيبات اين ماده شامل . بسيار خطرناك است 

، Octenes = 12.98%wt  ، Ti = 2.7%wt  ،   Al= 3.7%wt  44.5و%wt   هيدروكربنهاي ديگر بود ه و تنها راه حل دفع آن
در  Alو  Tiفلزات . سوزانده مي باشد ولي نگهداري ، جابجايي و حمل و نقل و بدليل فعال بودن ماده سوزاندن آن بسيار مشكل مي باشد 

در  Spent catalystدر اين تحقيق پسماند . محيط آزاد بسيار فعال بوده و در محيط آبي واكنش شيميايي گرمازايي ايجاد مي نمايد 
با آب واكنش داده و پسماند از حالت مايع ) همراه با ميكسر ( محيط آزمايشگاهي در يك بشر كه از طريق حمام خنك نگه داشته مي شود 

سي سي از پسماند كه  100در اين بررسي در مرحله اول ) . كاهش پتانسيل خطر ( صورت جامد و غير فعال تبديل گرديد  و فعال به
گرم كاهش پيدا نمود ،  64.07سي سي آب واكنش داده كه وزن پسماند بعد از انجام واكنش به  17گرم وزن داشت با حدود  81.59حدود 

در مرحله دوم بررسي ، پسماند جامد كه پتانسيل خطر آتش سوزي آن از بين . ماند كمتر گرديددرصد وزن پس 21يعني در مرحله اول 
درصد  64درجه سانتيگراد قرار داده شد و نمونه بدليل وجود هيدروكربن  بعد از كوره به مقدار  550رفته بود به مدت يك ساعت در كوره 

  .درصد كاهش پيدا كرد  85حدود كاهش پيدا نمود كه مجموعاً در دو مرحله حجم پسماند 

  

  . بوتن ، پسماند ، هيدروكربن  -Spent catalyst  ،1: كلمات كليدي 
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با اجراي پروژه  مديريت پسماندهاي گازي در شركت مجتمع گاز پارس جنوبي -  1
  CO2كنترل 

  4، عليرضا نجومي 3، هادي كيهان 2، مهدي پورافشاري چنار 1محمد رضا حامد غفاريان

Mohamedreza.hamedghafarian@Gmail.Com 

M.Hamedghafarian@nigc-spgc.ir 

 

  چكيده

بخش عمده اي از . نعت بزرگ استهر ص در مديريت پسماندهاي گازي بويژه در حجم انبوه از جمله موضوعات مهم  

از جريان گازهاي دودكش در شركت  CO2حذف در كار حاضر .  درصد 99.8تشكيل مي دهد، حدود  CO2پسماندهاي گازي را 

. و كاربرد هر كدام مورد بررسي قرار گرفت CO2انواع روش هاي حذف . مجتمع پارس جنوبي در مركز توجه قرار گرفت

از جريان  CO2ه عنوان كاربردي ترين حالل انتخاب شد و دو واحد آماده سازي گاز دودكش و حذف ،ب MEAمونواتانول آمين،

براي % 85با انجام محاسبات موازنه جرم و در نظر گرفتن بازده . شبيه سازي شد Aspen Hysysگازهاي دودكش توسط نرم افزار 

كه مي توان با مديريت آن براي تزريق . توليد  مي شوددي اكسيد كربن  MMscmd 6.5روزانه  MEAفرآيند جذب شيميايي با 

به ميادين نفتي، عرضه در بازار و يا پرورش برخي گونه هاي جلبك دريايي ضمن درآمد زايي از محيط زيست منطقه نيز 

  .صيانت كرد

  .، ميادين نفتي، گونه هاي آبي MEAجذب شيميايي با ،  CO2پسماند گازي، كنترل : كلمات كليدي

  .8و  7، 6، بهره برداري فازهاي  .S.P.G.Cناس ارشد مهندسي شيمي، كارش
  .دانشگاه فردوسي مشهد - دكتراي مهندسي شيمي، استاد يار گروه مهندسي شيمي -2
  .8و  7، 6، مسئول پااليش فازهاي  .S.P.G.Cكارشناس ارشد مهندسي شيمي،  -3
 . HSEرئيس  ،  .S.P.G.Cمهندسي شيمي، دانشجوي دكتراي  -4
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بررسي تاثيرات آن بر  دفع پسماند آب همراه توليدي از مخازن هيدروكربوري و
  اكوسيستم طبيعي

  

  بهره برداري و حفاري، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديه –كارشناسي ارشد مهندسي نفت : رضا عاشوري زاده

reza.ashourizadeh@gmail.com  

 

 چكيده

با افزايش ميزان . يني همواره با توليد مقادير نسبتاً زيادي آب موجود در مخزن همراه استاستخراج نفت و گاز از مخازن زيرزم
برداشت هيدروكربن از مخازن نفت و گاز ، مقدار آب همراه توليدي نيز افزايش مي يابد به طوري كه مي توان گفت حجم آب همراه 

وكربن ها ، در حوزه هاي نفتي با قدمت بيشتر به مراتب باالتر از ساير حوزه توليدي از مخازن به عنوان جزء جدانشدني فرآيند بازيابي هيدر
آب توليدي به همراه سياالت هيدروكربني عالوه بر هيدروكربن و ذرات جامد ، داراي شوري ، فلزات . هاي نفتي با عمر پايين تر خواهد بود

دام از اين مواد داراي اثرات شيميايي و زيست محيطي مخرب زيادي مي سنگين ، مواد راديواكتيو و مواد آلي محلول فراواني بوده كه هرك
آب همراه توليدي از مخازن نفتي و گازي كشورهاي نفت خيز جهان به ويژه ايران كه مخازن نفتي پسماند بنابراين نياز به مديريت . باشند

اليي مي باشند ، در جهت دفع اين آبهاي زائد و حفظ آن نيمه دوم عمر توليدي خود را سپري مي كنند و داراي مقدار آب توليدي با
عواملي از قبيل نوع تكميل چاه ، آب تزريقي به مخازن به منظور حفظ فشار مخزن ، ميزان . محيط زيست امري كامالً مهم و ضروريست

بدون ترديد چنانچه اين عوامل . ندمي توانند در ميزان آب همراه توليدي از مخازن هيدروكربوري مؤثر باش... دبي توليدي از چاهها و 
هنگام  بهره برداري از يك مخزن هيدروكربوري به خوبي مديريت و كنترل نشوند ، عالوه بر ضررهاي اقتصادي كه در اثر باال رفتن هزينه 

بر روي چندين  از طرفي بررسي هاي صورت گرفته. توليد ايجاد مي شود ، تاثيرات زيست محيطي قابل توجهي نيز در بر خواهد داشت
مخزن نفتي در جنوب غربي كشورمان نشان داده است كه مواردي همچون جلوگيري از تشكيل و توليد آب همراه توليدي در ته چاه ، 
تزريق مجدد اين آب به مخازني كه با افت فشار طبيعي مواجه هستند و افزايش ميزان مواد هيدروكربني قابل توليد ، دفع آب همراه و 

در اين مقاله ابتدا به تعريف آب . از جمله مهمترين راهكارهاي مديريتي آب همراه مي باشند... ر زيست محيطي مخرب آنها و كاهش آثا
سپس با بررسي انواع آلودگي هاي حاصل از اين آب ها به بيان روشهاي . همراه توليدي از مخازن نفت و گاز و ويژگي هاي آن مي پردازيم

 . نها و شرح راهكارهاي مناسب زيست محيطي در اين زمينه خواهيم پرداختمديريتي مؤثر در دفع آ

  

مديريت پسماندآب همراه ، راهكارهاي زيست محيطي ، مخازن هيدروكربوري ، : واژگان كليدي  

  

  

  

  



     1389نخستين همايش مديريت پساب و پسماند در صنايع نفت و انرژي، تهران، يكم و دوم دي ماه 

 

www.pasab.ir   021-88671676 

مديريت پسماند سيال حفاري به روش جايگزيني سياالت حفاري گاليكولي پايه آبي 
  سياالت پايه روغني همراه با افزايه كلريد پتاسيم با

  
  26رضا عاشوري زاده، 25محمد امين غالمزاده

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديه
m.a.gholamzadeh@gmail.com 

  

  چكيده

. تركيبات و عملكرد سياالت حفاري در عمليات حفر چاه هاي نفت و گاز از جايگاه و اهميت ويـژه اي برخـوردار اسـت    ،امروزه نحوه ساخت
انتقال كنده هاي حفاري به سطح زمين و خنـك نمـودن    ،تميز نمودن چاه ،زش سازند از طريق اعمال فشار هيدروستاتيكيجلوگيري از ري

گاهاً نيازمنـد اسـتفاده از مـواد شـيميايي      ،با توجه به اهميت فرآوان اين سيستم. مته از مهمترين وظايف سيستم گردش گل حفاري است
به طور كلي سياالت حفاري را مـي  . مواد تاثيرات نامطلوب و مخربي بر محيط زيست خواهند داشتمختلفي در ساختار آن هستيم كه اين 

ايـن در  . پايه روغني و پايه گازي تقسيم نمود كه در اين ميان سياالت حفاري پايه آبي بيشترين كاربرد را دارند ،توان به سه دسته پايه آبي
به داليـل مختلـف فنـي و عمليـاتي      ،ه آب مانند سازندهاي شيلي و سازندهاي توليديحالي است كه در هنگام حفاري سازندهاي حساس ب

گازوئيـل   ،پايه ساخت گل هاي پايـه روغنـي  . نمي توان از سياالت پايه آبي استفاده نمود و مجبور به استفاده از سياالت پايه روغني هستيم
خسـارات جبـران    ،ايان عمليـات حفـاري و در زمـان دفـع پسـماند آنهـا      بوده كه هم در هنگام عمليات حفر چاه در اعماق زمين و هم در پ

كلريـد كلسـيم و نمـك     ،استفاده از غلظت هاي باالي نمك هايي مانند كلريد پتاسيم. ناپذيري بر اكوسيستم طبيعي منطقه خواهند داشت
در حفاري سازندهاي حساس به آب شـوند   هاي دو ظرفيتي در گل هاي حفاري هم نتوانستند جايگزين مناسبي براي گل هاي پايه روغني

در ارتباط بـا اسـتفاده از   . چراكه استفاده از اين نمك ها به مقدار زياد باز هم اثرات منفي شيميايي و زيست محيطي را در پي خواهد داشت
باعـث شـد كـه ايـن نمـك هـا       كلريد كلسيم نيز مشكالت عملياتي و متصاعد شدن گاز آمونياك در اثر هيدروليز آكريالميد /گل هاي پليمر

در اين مقاله ضمن بررسي گل هاي حفاري مختلف و اثرات مخرب آن ها بر روي محـيط  . نتوانند جايگزين مناسبي براي ساير گل ها باشند
به معرفي روش صحيح مديريت پسماند سـياالت حفـاري بـه روش جـايگزيني سـياالت جديـد        ،زيست و مشكالت ناشي از دفع اين گل ها

كاربرد و عملكرد سياالت حفاري گاليكولي و پلـي   ،در اين سيستم جديد. ولي پايه آبي با سياالت پايه روغني قديمي خواهيم پرداختگاليك
گاليكولي در تركيب با كلريد كلسيم در يك چاه مورد بررسي قرار گرفته كه نتايج بدست آمده نشان دهنده مناسب بـودن اسـتفاده از ايـن    

  .فني و عملياتي و هم از نظر زيست محيطي و سازگاري با سازندهاي حساس به آب است سياالت هم از جنبه
  

  سيال حفاري گاليكولي، اكوسيستم طبيعي، پسماند، گل پايه روغني:  هاي كليدي واژه
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مقدار پساب توليدي بويلرها ثير كيفيت آب بر أبررسي ت  
2، سعيد زيبائي  1 مژده نجارزاده  
د شركت شيمي بافتكارشناس فرآين  

Najarzadeh.mojdeh@gmail.com 
 
 

 

 چكيده
مصارف روز افزون انساني و صنايع و در مقابل توليد بيش از حد پساب و پسماند   با توجه به محدود بودن منابع آب و نيز

حيط زيست، هاي آنها، باعث ايجاد بحران جهاني آب گرديده است از اينرو كشورها به منظور حفظ مناشي از فعاليت
يكي از . درصدد مديريت علمي منابع آب موجود در سراسر جهان و استفاده مجدد از آبهاي غير قابل مصرف برآمدند

آب اسمز معكوس، آبي است كه سختي زير . باشدروشهاي بازيافت منابع آبي، استفاده از سيستمهاي اسمز معكوس مي
اما اين آب به دليل انجام . توان از آن جهت آب ترميمي بويلرها بهره برديميلي گرم در ليتر دارد از اينرو به راحتي م 20

از اينرو  بسياري از . باشدميلي گرم در ليتر مي 300عمليات تصفيه، گرانتر از آبهاي سرويس معمول با سختي باالي 
ه سعي بر آن شده تا با كمك يك در اين مقال. كنندصنايع، به داليل اقتصادي از اين آب براي مصارف بويلر استفاده نمي

هاي تمام شده سيستم بويلر فاير تيوب فشار پايين، تاثير كيفيت آب مصرفي بر مقدار پساب بويلر و همچنين هزينه
نتايج نشان داد كه استفاده از آب اسمز . استفاده از آب اسمز معكوس و آب سرويس با هم مورد مقايسه قرار گيرد

هاي تمام شده پساب نهايي توليد شده به از طرفي هزينه. دهداب نهايي بويلر را كاهش ميپس% 90معكوس، به ميزان 
 .كاهش يافت% 75ميزان 

  
  ، مقدار پساباسمز معكوسآب سرويس، آب :  كلمات كليدي
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بررسي انواع پسماندهاي توليدي واحدهاي پليمري شركتهاي موجود در منطقه ويژه اقتصادي 
 اهشهرپتروشيمي م

  ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد آبادان -*حسين حسيني ، امين احمدپور

  كيميا شركت هم انديشان انرژي -خشايار شكيبي

:*aminahmadpour@yahoo.com  

  چكيده

امروزه واحدهاي پليمري صنايع پتروشيمي ، مواد زائد و تركيبات پيچيده شيميايي را توليد نموده كه شناسايي و نحوه ايمن 
ميزان قابليت خطرزايي اين گونه مواد به معيارهايي نظير .زي، بي خطرسازي و كنترل آنها از اولويت ويژه اي برخوردار استسا

سميت، فعاليت ژنتيك، غلظت بيولوژيكي ومقدارمواد بستگي داشته و مهمترين مساله در مديريت اين مواد، شناسايي آنها از 
ختلف، تعاريف گوناگوني را براي مواد زائد خطرناك ارائه كرده اند تا بر اساس آن بتوان مراجع م.ساير زائدات توليدي مي باشد

با استفاده از اين تعاريف ميتوان مواد زائد توليدي را بررسي و طبقه بندي كرده و در . زائد تشخيص داد اين مواد را از ساير مواد
در . استگرديده مواد زائد خطرناك از مراحل مختلفي تشكيل  سيستم مديريت نوين .مورد خطرات ناشي از آنها قضاوت نمود

در اين سيستم به عبارت ديگر . نهايي هر ماده مورد ارزيابي و بررسي دقيق قرار مي گيرد عكليه مراحل توليد تا دفسيستم اين 
الً اجزاي سيستم مديريت مواد مديريت هاي سنتي، معمو در.مي گيرند قرارمورد بررسي از بدو تولد تا مرگ  موادنوين مديريت، 

  و هدفع نهايي طبقه بندي شد تصفيه و جمع آوري و حمل و نقل و توليد، زائد خطرناك به سه مرحله نگهداري در محل
در اين گزارش،  پس از معرفي طبقه بندي پسماندهاي توليدي در واحد هاي  .نمي شودآن  مراحل ميانيتوجهي به هيچگونه 

نواع پسماندهاي توليدي واحدهاي پليمري شركتهاي موجود در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر صنعتي، در خصوص ا 
  .بحث مي شود

  منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر -پليمر  -محيط زيست -پسماند :كلمات كليدي
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  بررسي فرآيند تصفيه پسابهاي صنعتي توسط روش گياه پااليي
 

  زاد اسالمي واحد آبادان، دانشگاه آ*امين احمدپور
  شركت پتروشيمي شهيد تندگويان -محمد پاكدل ، شركت ملي صنايع پتروشيمي

  عبودزاده، دانشگاه صنعتي شريف تقيه سريرچي
  aminahmadpour@yahoo.com:عهده دار مكاتبات*

  
  

  چكيده

هاي رفع  ، استفاده از روش28ييپاال هاي گياه ي فناوري و توسعه 27زيست سنگين و مواد ضد هاي جهان به فلزات آلودگي
هايي از  ها در حال حاضر براي زيرمجموعه استفاده از اين فناوري. است آلودگي مبتني بر گياهان را مورد توجه قرار داده

ها  هاي موجود كه داراي جيوه، ارسنيك، كروم و روي هستند با اين فناوري آلودگي. ها همچون ارسنيك وجود دارد آلودگي
پااليي  ي گياه واژه. بهايي مثل طال نيز پس از جذب وجود خواهد داشت شده و حتي امكان بازيافت فلزات گران جذب گياه

هاي علفي و چوبي براي برداشت مواد آالينده از  ي مهندسي از گياهان سبز شامل گونه در واقع استفاده) زدايي گياهي آاليش(
. سنگين، عناصر كمياب، تركيبات آلي و مواد راديواكتيو است ت نظير فلزاتزيس هاي محيط آب و خاك يا كاهش خطرات آالينده

اي كه با هر بار  هاي هوايي گياه است، به گونه بخش ها از خاك به هدف از كاربرد اين فناوري، افزايش انتقال آالينده
فرآيند تصفيه پسابهاي صنعتي توسط در اين مقاله به بررسي .ها از محيط خاك خارج شود دهي، بيشترين ميزان آالينده محصول

  .اين روش پرداخته شده و مزايا و محدوديتهاي آن تشريح مي گردد

  

  تصفيه پساب صنعتي، گياه پااليي، زيست فناوري :كلمات كليدي

 

 

 

 

 

                                                            
27 xenobiotics 

Phytoremediation
 28  
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بررسي افزايش ظرفيت راكتورهاي بيهوازي واحد تصفيه پساب شركت پتروشيمي 
  شهيد تندگويان

 

 احمدرضا شاصادقي  -رحيم محمدي مهر -خصال رضا نيك - محمد پاكدل  
  شركت پتروشيمي شهيد تندگويان -شركت ملي صنايع پتروشيمي

  ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد آبادان*امين احمدپور
 aminahmadpour@yahoo.com:عهده دار مكاتبات*

  
  چكيده

به دليل پايين بودن راندمان و سرعت كم صرفاً در هضـم لجـن   سال قبل به كار گرفته شد، اما  2000فرايندهاي تصفيه بي هوازي از حدود 
هفتـاد مـيالدي تحقيقـات در ايـن زمينـه        در دهـة . گرديد گرفت و گاز متان متصاعد شده از آن به اتمسفر رها مي غليظ مورد استفاده قرار

هوازي به عنوان يـك روش ارزان   هاي بي وزه سيستمافزايش يافت، به طوري كه آنها را قابل رقابت با فرايندهاي هوازي نمود و باعث شد امر
هـوازي فراينـدي اسـت     هضـم بـي  . گيرنـد  هاي صنعتي مورد استفاده قـرار   فاضالب  قيمت در كشورهاي در حال توسعه جهت تصفيه اغلب

اين مقاله اثر افـزايش ظرفيـت   در .كنند هاي مختلف براي تبديل تركيبات آلي به بيوگاز با يكديگر كار مي طبيعي كه در آن ميكرو ارگانيسم
رآكتورهاي بيهوازي واحد تصفيه پساب شركت پتروشيمي شهيد تندگويان بر بازدهي عملكرد آن ، بـا بررسـي ميـزان اكسـيژن مـورد نيـاز       

و بـه  و ميزان دبي و سرعت ر) 31و اسيد ترفتاليك خالص 30واحد توليد پلي اتيلن ترفتاالت(ورودي به واحدهاي فرآيندي شركت 29شيميايي
باالي موجود در اين رآكتورها تعيين شده كه نتايج حاصله نشان از كاهش بار آلودگي ورودي به بخش تصـفيه هـوازي و افـزايش اكسـيژن     

نمودن حوضـچه هـاي    32محلول درون حوضچه هوادهي اول ودوم، تثبيت شرايط كنترلي واحد تصفيه خانه، عدم سرريز و كنار گذر نمودن
رسال پساب به واحد تصفيه خانه و  جلب رضايت محيط زيست سازمان منطقه ويژه از وضعيت خروجي تصفيه خانه، يكنواختي ومسيرهاي ا

  .مي باشد

  

  بيوگاز -پساب -شركت پتروشيمي شهيد تندگويان -تصفيه بي هوازي: واژگان كليدي

 

  

  

                                                            
29 COD 
30 PET 
31 PTA 
32 Bypass 
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ن به منظور افزايش طراحي و راه اندازي واحد پيشتاز غشايي تصفيه پساب شركت پتروشيمي شهيد تندگويا
  پتانسيل بازيافت پساب خروجي

 

  حشمت اسدي آبگرمكان– اهورا سرداري كرماني -محمد حسن بهاء لو -محمد پاكدل -رحيم محمدي مهر
  شركت پتروشيمي شهيد تندگويان -شركت ملي صنايع پتروشيمي

  ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد آبادان*امين احمدپور
 aminahmadpour@yahoo.com:عهده دار مكاتبات*

  
  چكيده

هاي پتروشيمي يكي از مهمترين و بزرگترين صنابع توليدي كشور مي باشند كه نسبت به صنايع هم رديف خود، به مجتمع   
آب مصرفي زيادي احتياج داشته و به عنوان يكي از بزرگترين  مصرف كنندگان آب در صنايع بزرگ مطرح مي باشند كه در 

شركت پتروشيمي شهيد تندگويان پس از راه اندازي واحد . مقادير زيادي پساب  صنعتي توليد مي شود نتيجه فعاليت آنها
منحصر به فرد تصفيه پساب صنعتي خود كه توانسته پساب پيچيده واحدهاي مجتمع را پس از جمع آوري ،تصفيه كرده و به 

نمايد،با هدف حفظ محيط زيست ،استفاده بهينه از منابع  پساب قابل استفاده در كشاورزي و با استاندارد محيط زيستي تبديل
ايجاد صرفه اقتصادي و ارزش افزوده از آب هاي دور ريز پساب صنعتي، مطالعه و پژوهش در زمينه بازيافت پساب را در  و

پساب صنعتي نمود ساخت ، نصب و راه اندازي پايلوت غشايي واحد تصفيه خانه  دستور كار خود قرار داده و اقدام به طراحي ،
آب بازيافتي از اين طريق ، . مي دهد TDSو COD ، NTUكه نتايج حاصل نشان از كاهش قابل مالحظه اي در مقادير 

. ،آب سرويس واحدهاي عملياتي و آب شستشوي واحد خواهد شد صرف مصارفي همچون تامين آب جبراني برج خنك كننده
مي باشد كه در حفظ محيط زيست و ايجاد صرفه اقتصادي و  m3/day 12000 اين طرح جهت بازيافت آب دور ريز به ميزان

 .بازگشت سرمايه ملي نقش شاياني خواهد داشت

  

  پساب صنعتي،بازيافت،فرآيندهاي غشائي، پتروشيمي شهيد تندگويان :كلمات كليدي
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  بررسي روشهاي مرسوم تصفيه زيستي پسابهاي صنعتي
  

  ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد آبادان* پورحسين واقف پور ، امين احمد
  شركت پتروشيمي شهيد تندگويان -حميد بينايي ،  شركت ملي صنايع پتروشيمي -محمدرضا كريمي

*aminahmadpour@yahoo.com 
  

  چكيده

در پساب پذير موجود  تخريب شود كه طي آن، مواد محلول زيست ها شامل فرايندهاي زيستي مي ي پساب ي دوم از تصفيه مرحله
ويژه  به(ها از ميكروارگانيسم در اين روش. شوند ها تجزيه مي توسط ميكروارگانيسم) ي كوتاه مانند قند، چربي، مواد آلي داراي زنجيره(

 هايها و لجندر اين فرايندها ميكروارگانيسم. كنند ي زيستي پساب و توليد محصوالت نهايي پايدار استفاده مي در تجزيه) هاباكتري
طور كلي با توجه به در  به. شود اكسيد كربن، آب و ساير محصوالت نهايي تبديل مي شود و بخشي از پساب به دي بيشتري توليد مي

ي پساب،   هدف از تصفيه. شوند هوازي تقسيم مي ي زيستي به دو نوع هوازي و بي هاي تصفيه دسترس بودن ميزان اكسيژن محلول، روش
هاي مقصد را بدون ايجاد باشد تا درنهايت پسابي حاصل شود كه قابليت تخليه در آب ميزان كافي مي پساب به حذف مواد جامد موجود در

. مواد جامد جداشده اصوالً مواد آلي هستند، اما ممكن است شامل مواد جامد معدني نيز باشند. تأثير منفي روي كيفيت آن داشته باشد
اند نيز بايد تصفيه شوند و در نهايت عمليات تصفيه براي كنترل بو، كاهش فعاليت زيستي يا  مدهصورت لجن درآ مواد جامد و مايعي كه به

ها و پروتوزآهاي  هاي شهري، اين فرايندها اغلب توسط باكتري در مورد پساب.هاي بيماري زا نيز مورد نياز استاز بين بردن ارگانيسم
هدف از انجام تمام اين فرايندها، . دارند  هوازي نقش بسيار مهمي ي، فرايندهاي بيهاي صنعت گيرد، اما در مورد پساب هوازي انجام مي

زيستي تشكيل   هاي باكتري، يك لجن سلول. باشد هاست، مي محلول كه همان سلول باكتري تبديل مواد محلول در آب، به موادي غير
در اين مقاله، ضمن معرفي انواع روشهاي مرسوم تصفيه . مودتوان آن را از جريان پساب خارج ن دهند كه در فرايندهاي تصفيه مي مي

  .زيستي پسابهاي صنعتي، مقايسه اي بين آنها صورت گرفته و مزايا و معايب هر كدام از روشها تشريح مي گردد

  

  

  لجن فعال -زيست فناوري -تصفيه پساب: كلمات كليدي
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  مشاركت مردمي در مديريت فاضالب
  

  3فرزانه مصلح،  2اعيليال شج ،1*رضا طاهري
گروه مهندسي شيمي -دانشكده فني و مهندسي  -دانشگاه آزاد واحد تهران مركز - تهران   

r_ta1@yahoo.com 
  
  

  چكيده

عبور به جامعه ي پايدار  . آب يك كاالي باارزش و غيرقابل جايگزين در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورها است
با پذيرش محدوديت هاي منابع آب، علي رغم افزايش راندمان . صنعتي است مستلزم بسياري از مبارزات اجتماعي و

هدف توسعه و مديريت پايدار منابع آب، تأمين صحيح  .تصنايع فعلي و آتي، استفاده ي پايدار از منابع ضروري اس
عني بهينه سازي مهم با دو عامل طراحي جامع و مناسب سيستم ها يامر اين. نيازهاي آبي نسل هاي حال و آينده است

امروزه . راندمان استفاده از آب و ايجاد تالشي پيوسته به منظور حفاظت و تجدد اكوسيستم طبيعي تحقق مي يابد
انرژي، منابع و اصالح آلودگي محيط زيست زميني و هوايي را نيز  فرآيندهاي پايدار براي تغيير روش هاي استفاده از

  . شوندمي شامل 
مختصري از تأسيسات شهري و تصفيه و كاربرد انواع فاضالب شهري و برخورد مديريت شهري و اين مقاله به توضيح 

  . سيستم مديريت يكپارچه منابع آبي با مشاركت مردمي و همكاري سازماني مي پردازد
  

  توسعه پايدار، مشاركت مردمي، مديريت شهري، زير ساختهاي شهري، سيستم فاضالب شهري: كلمات كليدي
  

  

   ، گروه مهندسي شيميدانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزار گروه مهندسي شيمي، ستاديا •
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران،كارشناس ارشد طراحي شهري •
  دانشجوي كارشناسي ارشد شيمي كاربري، دانشگاه آزاد واحد تهران مركز •
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  مديريت فاضالب تصفيه شده
  

  2زانه مصلح، فر1*رضا طاهري

  گروه مهندسي شيمي -دانشكده فني و مهندسي  -دانشگاه آزاد واحد تهران مركز - تهران 

r_taheri@iauctb.ir 

  

  چكيده
استفاده مطلوب از فاضالب تصفيه شده در بسياري از كشور ها هنوز جايگاه خاص خود را پيدا نكرده است، به همين 

هت دست يابي به تعادل نسبي در زمينه تخليه فاضالب شهري  ومصرف  مجدد از آن يك اصل اساسي و  ضروري است ج
مجموعه اقداماتي كه تا كنون . كه اين مهم جز با ايجاد يك نظام جامع مديريت فاضالب تصفيه شده ميسر نيست

طراحي سيستم هاي جديد تصفيه و بهينه سازي  درارتباط با تصفيه فاضالب انجام شده است عمدتا در زمينه مديريت
در سالهاي اخير عالقه . آنها بوده است و كمتر توجهي به مديريت تخليه فاضالب و استفاده مجدد از آنها گرديده است

در حالي كه . اصلي در مديريت تقاضاي آب وجود داشته است ءزيادي به مصرف مجدد فاضالب  شهري به عنوان يك جز
دولت ها بايد به مسئله مصرف  از كشور ها از فاضالب تصفيه شده براي مصارف كشاورزي استفاده مي كنند، در بسياري

با همكاري چند رشته اي ميان رشته هاي مختلف  تژي مديريت آب،امجدد از فاضالب تصفيه شده به عنوان جزئي از استر
در اين مقاله ضمن طرح و بيان . حيطي بپردازدصنعت، سالمت عمومي و زيست م كشاورزي، از جمله بخش هاي شهري،

اهميت موضوع مديريت تخليه فاضالب شهري  تصفيه شده و استفاده مجدد از آنها در بخش هاي شهري، آبياري 
بازيافت و مصرف مجدد صنعتي به بيان استانداردها و اصول تخليه فاضالب ،مصارف تفريحي هم پرداخته شده  كشاورزي و

  .اي از مطالعات و اقدامات انجام شده در اين زمينه اشاره خواهد شدو سپس به گوشه 

  فاضالب تصفيه شده، تخليه فاضالب، مديريت آب  مصرف مجدد فاضالب، :كلمات كليدي

  

  استاديار گروه مهندسي شيمي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز، گروه مهندسي شيمي  •
  انشگاه آزاد واحد تهران مركزدانشجوي كارشناسي ارشد شيمي كاربري، د •
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  هاي تصفيه پساب در صنايع نفت و گاز مروري بر روش

  
  34دار ، اميد حمله33روزبه پرهيزكار

  شركت مهندسين مشاور موننكو ايران
roozbeh.parhizkar@gmail.com 

  
  چكيده

نفت و گاز در اين مقاله مورد بحـث و بررسـي   هاي مختلف تصفيه پساب توليد شده در واحدها و فرايندهاي گوناگون مرتبط با صنايع  روش
 APIهـاي   تمركز بيشتر اين بخش بر جداكننـده . ي پساب از روغن و گريس مد نظر قرار گرفته است در بخش ابتدايي، تصفيه. اند قرار گرفته

عملكردي و نيز تئـوري حـاكم   استاندارد موجود، برخي مسائل . ترين مرحله در جداسازي روغن و گريس است مهم) و شايد(است كه اولين 
معرفـي   IAFو  DAFهـاي   ها شامل جداكننـده  در ادامه انواع ديگري از جداكننده. اند ها در اين بخش مطرح گرديده بر عملكرد اين جداكننده

 كـه مبتنـي بـر   (هـاي ديگـر تصـفيه     هاي كيفيت پساب پرداخته شده اسـت و سـپس بعضـي روش    در بخش بعد به معرفي شاخص. اند شده
ي هـر   زيرمجموعـه . توان به دو دسته كلي تقسيم كرد اين فرايندها را مي. اند مورد مطالعه قرار گرفته)  فرايندهاي تصفيه بيولوژيكي هستند

در اين بـين  . هاي مختلفي وجود دارند كه هر يك به جاي خود و در شرايط مناسب كاربردي هستند ها و روش ها سيستم كدام از اين دسته
ـ انساني به اختصار مورد بحث  هاي بهداشتي در انتها تصفيه پساب. توضيحاتي تكميلي ارائه شده است MBRو  RBC ،SBCهاي  روشدر مورد 

ها در واحدهاي صنعتي روش غيرمتمركـز و اسـتفاده از    ي اين پساب ي تصفيه ي اين بحث آن است كه بهترين شيوه نتيجه. قرار گرفته است
   .مختلف واحدهاي صنعتي است هاي تصفيه در نقاط پكيج

  

  

  

  

  

  

 

                                                            
  كارشناس ارشد مكانيك -1
 )معاون نفت و گاز(كارشناس ارشد مكانيك  -2
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  پساب صنعتي CODو كاهش  UV/H2O2فرآيند اكسيداسيون پيشرفته 
  

  4، محمد علي بهنژادي 3، منوچهر نيك آذر  2، مژده نجارزاده  1سعيد زيبائي *
  كارشناس شركت پتروشيمي غدير*

s.zibaei@gmail.com 
 
 
  
 

  چكيده
ترين مشكالت محيط زيستي هاي صنعتي زياد به عنوان يكي از جديهاي اخير، توليد پساببه دليل توسعه اقتصادي سريع در سال

به عنوان يك  (AOP)فرآيند اكسيداسيون پيشرفته . باشددر سراسر دنيا است كه نياز فوري به محافظت از محيط زيست ضروري مي
 عنوان به تصفيه فرآيندهاي اين شود كه در آن راديكال هيدروكسيل يك جز اكسيد كننده اصلي استف ميفرآيند اكسيد كننده تعري

در اين پروژه  .شوندمي گرفته نظر در صنعتي فاضالبهاي و سطحي زيرزميني، آب منابع هايآالينده حذف براي مناسب هاي روش
گرم در ليتر مورد بررسي قرار گرفت و سعي بر آن شده تا با روش ميلي  450- 500در حدود  CODبا  PVCپساب يك واحد توليدي 

ها نشان داد كه اشعه فرا بنفش و پراكسيد هيدروژن به آزمايش. آنرا كاهش داد UV/H2O2 ، CODاكسيداسيون پيشرفته از نوع 
 CODز گذشت يك ساعت باعث كاهش باشد و استفاده هر كدام از آنها به تنهايي بعد اپساب نمي CODتنهايي قادر به كاهش مقدار 

نانومتر به  254از نوع  UVليتر و المپ  5/2با حجم  UVاما در صورتي كه از راكتور . شوددرصد مي 17و  30به ميزان به ترتيب 
مدت  ميلي گرم در ليتر به آن پراكسيد هيدروژن تزريق شده باشد و به 400صورت ناپيوسته استفاده گردد، در صورتي كه به مقدار 

  .يابددرصد كاهش مي 90پساب به ميزان  CODدقيقه در معرض اشعه فرابنفش قرار گيرد، مقدار  50
  

  COD ،UV/H2O2اكسيداسيون پيشرفته،  فرآيند:  كلمات كليدي
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  پساب تصفيه شده براي مصارف كشاورزي و صنعتاستفاده از 

  )استان همدان مطالعه موردي(

  
 35سجاد آستاني

  شگاه آزاد اسالمي واحد همداندان
E‐mail: sajad_oerp2010@yahoo.com  

  
  
  

 

  چكيده

هاي نامتعارف همچـون   هاي خشكسالي و كمبود منابع آبي اهميت استفاده درست از منابع و بكارگيري آب با توجه به قرار گرفتن در سال
حفـظ فضـاي سـبز شـهرها و توسـعه      . يات آبياري مي باشدبيشترين كاربرد پساب تصفيه شده در عمل. فاضالب شهري دوچندان شده است

. كشاورزي در حاشيه شهرها با استفاده از فاضالب تصفيه شده مي تواند يكي از اهداف مهم طرح هاي تصفيه فاضالب شـهرها تلقـي گـردد   
هـاي كشـاورزي    ي آبيـاري زمـين  ها حاوي ازت و فسفر و مواد مغذي فراوان براي گياهان هستند كه بـرا  هاي حاصل از پساب و فاضالب آب

رشد روزافزون جمعيت و افزايش تقاضا موجب توليد هر چـه بيشـتر فاضـالب و     . عالوه بر كاهش هزينه آب مصرفي بسيار مفيد خواهد بود
فتـه  بكـار گر ...كشاورزي و تغذيه مصـنوعي و , هاي نويني جهت تصفيه و بكارگيري آن در صنعت پساب شده است بنابراين الزم است روش

هاي اخير با بحران خشكسالي مواجه بوده و خسارات زيادي به دليل كمبود منابع آبي متحمل  با توجه به اينكه استان همدان در سال. شود
 در نتيجـه ايـن طـرح   . هاي نامتعارف مي تواند به عنوان راهكاري نو در اولويت كار صنايع وكشاورزي استان قرار گيـرد  شده استفاده از آب

. برتامين بخشي ازنياز آبي استان در  بخش كشاورزي و صنعت ، حجم فاضـالب رهـا شـده در محـيط زيسـت نيزكمتـر خواهـد بـود        عالوه 
همچنين از آلودگي فاضالب پس ازطي مراحل فيزيكي وشيميايي و بيولوژيكي كم شده و مطـابق بـا اسـتانداردهاي الزمـه جهـت مصـارف       

   .مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد

  

   كشاورزي،صنعت،استان همدانتصفيه شده، پساب:مات كليديكل
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  و اثرات مضر آنها بر محيط زيستهاي صنعتي بررسي و مديريت پساب

  
  36سجاد آستاني

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان
E‐mail: sajad_oerp2010@yahoo.com  

  
  

  :چكيده
مضر و خطرناك خروجي از كارخانجات و صنايع توليدي، يكي از مشـكالت و   مانده از محصوالت مصرفي و موادهاي باقي دفع مواد و پساب

هاي خروجي از صنايع ممكن است حاوي مواد سمي و مقادير بااليي از فلزات سـنگين   ها و پساب فاضالب. معضالت مهم جهان امروز است
-ي، مقادير زيادي از اين فلـزات بـه محـيط وارد مـي    هاي سطحي و كشاورز ها و رواناب باشند كه با تخليه اين ضايعات به مجاري فاضالب

هاي خطرناك نهايتاً منجر به غير بهداشتي شدن منابع آب آشاميدني شده و در طوالني مـدت، خطـرات   آلودگي محيط با اين آالينده. شوند
هـاي آب   قسـمتي از آن در جريـان  دفع نادرست فاضالب و تخليـه  . داشتهاي زنده به همراه خواهد  سالمتي براي انسان و ساير ارگانيسم

هاي عفـوني، انگلـي و بيمـاري     سطحي، در اكثر نقاط، محيط را طوري آلوده ساخته كه مردم اين نقاط در معرض بدترين ابتالها به بيماري
ي آب هـاي جـاري   در برخـ . بـرد ، آمار مرگ و مير كودكان را باال مـي اند كه بخصوص اين آلودگي هاهاي ناشي از عناصر سمي، قرار گرفته

هاي صنعتي كشور نيز، تخليه مقادير عظيمي پساب  در برخي از قطب. خوريمليتر برميفرم در يكصد ميليميليون كلي 16سطح تهران، به 
باعث تخريب اراضي كشاورزي شده و اين در حالي است كه كشور در حال تالش براي افزودن اراضي زيركشت، جهت رسيدن به خودكفايي 

اغلب پساب هاي صنعتي غلظت بااليي از فلزات سنگين دارند كه وقتي اين فلزات سمي در مكان هاي تخليه رهـا شـوند، خـاك و    . دباشمي
از آنجايي كـه پسـاب هـاي صـنعتي     . گذارندآب هاي زيرزميني و نهايتاً دريا را آلوده و به طور كلي بر زندگي آبزيان و چرخه غذايي اثر مي

هاي موجود در آنها ضروري بـوده  شوند، شناسايي و ارزيابي غلظت انواع مختلف آاليندهها تخليه مياي سطحي و رودخانهنهايتاً به داخل آبه
هدف اين مطالعه بررسي خصوصيات و انواع پسـاب هـاي حاصـل از فعاليـت     . و اين عمل بايد قبل از تخليه آنها به آبهاي جاري انجام گيرد

  .باشدمحيط زيست ميهاي بشر و اثرات مضر آنها بر 
 

  محيط زيست، آاليندهفلزات سنگين،آلودگي، مرگ ومير،  هاي صنعتي، پساب :كلمات كليدي
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  عصبي تطبيقي فرايند لجن فعال -مدل سازي فازي
  38، شاهرخ شاه حسيني37مهسا واجدي

  تهران، دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشكده مهندسي شيمي 

shahrokh@iust.ac.ir, m_vajedi@chemeng.iust.ac.ir 

 
  

  

  چكيده
اين مدل . عصبي تطبيقي مدل سازي شده است - در اين مقاله فرايند تصفيه فاضالب لجن فعال توسط سيستم استنتاج فازي

تعيين حافظه شبكه، مقادير  جهت. جهت پيش بيني غلظت اكسيژن مورد نياز شيميايي خروجي مورد استفاده قرار مي گيرد
شود كه عامل تاخير زماني يك مرحله مشاهده مي. ضريب همبستگي براي عوامل تاخير زماني گوناگون محاسبه شده است

پارامتر ورودي و كيفيت جريان  4همچنين، ضريب همبستگي بين . باشدبيشترين ارتباط را با سيستم دارا مي t-1پيشرو يا 
 3ارامتر ورودي كه بيشترين تاثير را بر روي كيفيت جريان خروجي دارد، محاسبه و بر اساس آن، خروجي براي تعيين پ
هاي مختلف بررسي و نتايج به دست آمده با شبكه عصبي مصنوعي مشابه مقايسه عصبي با ورودي - ساختار مستقل فازي

، 1023/0با جذر ميانگين مربعات خطاي خروجي  1ورودي و  2عصبي تطبيقي  -شود كه ساختار فازيمشاهده مي. گرديد
 3و ساختار شبكه عصبي مصنوعي  78/0، ضريب همبستگي 0104/0، ميانگين مربعات خطا 0892/0ميانگين درصد خطا 

، 019/0، ميانگين مربعات خطا 1117/0، ميانگين درصد خطا 1373/0خروجي با جذر ميانگين مربعات خطاي  1ورودي و 
توان بيان كرد كه با با مقايسه دو ساختار فوق، مي. دهندي ورودي تست، نتايج مطلوبي را نشان ميبرا 86/0ضريب همبستگي 

  .توان به بازدهي باالتري دست يافتعصبي تطبيقي نسبت به مدل شبكه عصبي مصنوعي مي - استفاده از مدل فازي

  

 .ال، تصفيه بيولوژيكي فاضالبعصبي، شبكه عصبي مصنوعي، لجن فع - سيستم استنتاج فازي :هاي كليدي واژه

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد  37
  دانشيار  38
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نشيني ثانويه در تصفيه پسابته روند مدلسازي تانک  
 

40، شاهرخ شاه حسيني39پورصغري عباسعلي  

 تهران، دانشگاه علم و  صنعت ايران، دانشکده مهندسي شيمي
shahrokh@iust.ac.ir و   abbasalipour_ne@chemeng.iust.ac.ir 

 
  چکيده

بازدهي، توزيع غلظت و سرعت را در اين . روندنشيني ثانويه يكي از مهمترين مراحل در تصفيه فاضالب به شمار ميهاي تهتانك
هدف از اين تحقيق، ارائه روند كامل مدلسازي جعبه . هاي عددي به دست آوردتوان با استفاده از شبيه سازيها ميتانك
ديناميك سياالت : شودبدين منظور از تركيب دو تكنيك مدلسازي استفاده مي. باشدنشيني ثانويه ميهاي تهانكايي تشيشه

سازي هيدروديناميك تانك ته نشيني و مدلسازي موازنه جمعيت براي به حساب آوردن براي شبيه) CFD(محاسباتي 
در مدلسازي هيدروديناميك تانك از معادالت ممنتم،  ).و نيز شكست لخته(ديناميك لخته ناشي از فرآيند لخته سازي 

شود كه اثر معادله موازنه پيوستگي و همچنين توربولنسي براي تعيين فيلد جريان و معادله اسكالر براي غلظت استفاده مي
معادله به منظور در نظر گرفتن خواص تهنشيني لجن، از . گرددجمعيت به صورت جمله اضافي در معادله غلظت وارد مي

بعد از . شودنشيني مناسب بهره گرفته و تغييرات دانسيته لجن با غلظت، به كمك معادله حالت مناسب لحاظ ميسرعت ته
. سازي داردبندي تانك نيز تاثير بسزايي بر شبيهنحوه صحيح مش. اندايجاد مدل مناسب، شرايط مرزي و اوليه معرفي شده

معيار مناسب . شودبندي معرفي ميابعاد و انحراف از تساوي زاويه براي تعيين كيفيت مشبدين منظور دو پارامتر اصلي نسبت 
همچنين به منظور . باشدمي 5/0و براي انحراف از تساوي زاويه، زير  2و  1بودن هر حجم كنترل براي نسبت ابعاد مقدار بين 

- ور تعيين پارامترهاي آن اشاره شده و در نهايت روشكامل كردن روند مدلسازي، به طور مختصر به كاليبراسيون مدل به منظ
  .نشيني ثانويه بيان گرديده استهاي تههايي جهت اعتبار سنجي مدل در تانك

    
  نشيني، مدلسازي، ديناميك سياالت محاسباتي، موازنه جمعيتتانك ته: هاي كليديواژه
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  البدر تصفيه فاض SBR)(سازي راكتور ناپيوسته متوالي بهينه
 

 شاهرخ شاه حسيني، مطهره خسروي روزبهاني
  تهران، دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشكده مهندسي شيمي

m_khosravi_rouz@yahoo.com,  shahrokh@iust.ac.ir 

 
 
  

 SBR)(هاي ناپيوسته متوالي يك سيستم راكتورسازي حذف نيتروژن و مواد آلي از فاضالب، در در گزارش زير بهينه -چكيده
در اين راستا، از يك مدل رياضي، كه بر اساس موازنه جرم سوبسترا و سينتيك رشد باكتري بر مبناي رابطه . ارائه شده است

راكتور  باشد؛ با در نظر گرفتن پارامترهاي استوكيومتري و سينتيكي جهت حذف مواد آلي و سوبستراي نيتروژني درمونود مي
هاي بهينه فازهاي پركردن ژنتيك با هدف بدست آوردن زمان سازي با الگوريتمبهينه. ناپيوسته متوالي استفاده شده است

فاضالب ورودي انجام شده كه تابع هدف مورد نظر، حداقل مجموع  انوكسيك، پركردن با هوادهي، فاز واكنش و دماي بهينه
در كل  8/29%نتايج حاصل از آن كاهش . باشدايند با مقادير استاندارد محيط زيست ميهاي خروجي فرمربعات تفاضل غلظت

  . دهددر دماي فاضالب ورودي به راكتور را نشان مي 3/18%زمان سيكل راكتور ناپيوسته متوالي و افزايش 

  

  ولوژيكي فاضالبسازي، الگوريتم ژنتيك، تصفيه بي، بهينهSBR)(هاي ناپيوسته متوالي راكتور :كليد واژه
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  پااليي بر روند  پااليش خاك آلوده به گل پايه روغني حفاريبررسي اثر زيست
  

 فرشيرين خادمي

  )shkhademifar@gmail.com(دانشجوي كارشناسي ارشد خاكشناسي دانشگاه علوم و تحقيقات خوزستان 
  

  عضو هيئت علمي و رئيس مؤسسه تحقيقات خاك و آب :حسين بشارتي
  عضو هيئت علمي مركز تحقيقات كشاورزي خوزستان: عليرضا جعفرنژادي
 استاد گروه خاكشناسسي دانشگاه شهيد چمران اهواز: غالمعباس صياد

 
  :چكيده
موجب ايجاد سميت در موجودات  شده و در نهايت زميني و سطحيهاي زيرنابع آبهاي نفتي در خاك سبب آلودگي مهيدروكربن

 و استخراج حفاري، روغني پايه گل به آلوده منطقه بومي هايباكتري شناسايي و بررسي هدف با تحقيق اين. زنده خواهد شد
 ناي انجام منظور به. شد اجرا مطالعه، مورد منطقه هايخاك پاالييزيست بر هاباكتري اين اثر تعيين و هاباكتري اين سازيخالص
. شد فرستاده آزمايشگاه به بومي، هايباكتري سازيخالص و استخراج جهت و شده برداشته منطقه آلوده خاك از اينمونه بررسي
 منطقه آلوده غير خاك با آلودگي درصد تعيين و آزمايشگاه به انتقال از پس و شده برداشته منطقه آلوده خاك از نيز ديگر اينمونه
 نمونه 6 به خاك سپس و شد انجام گريزيآب آزمايش ابتدا .شد داده كاهش درصد 6 حدود به خاك دگيآلو ميزان و شده رقيق

 باكتري( باكتري پودر گرم 100 اول تيمار به. شد اعمال تكرار سه در كدام هر تيمار، دو ها نمونه به و شده  تقسيم گرميكيلو 6/1
 از هفته ده و پنج دو، گذشت از پس. شد گرفته نظر در شاهد عنوان به مه تيمار يك. شد اضافه) آلوده خاك از شده استخراج

 هايهيدروكربن كل تجزيه حداكثر. شد انجام نفتي آلودگي درصد باكتري و شمارش ميكروبي، تنفس هايآزمايش هاتيمار اعمال
 حاضر مطالعه .شد مشاهده )ال تيمارپيش از اعم(درصد نسبت به نمونه اوليه  9/16 تيمار افزودن باكتري در خاك) TPH( نفتي
 جهت تيمار بهترين هفته پنج زمان مدت طول در نفتي هايهيدروكربن كننده تجزيه بومي هايباكتري افزودن تيمار كه داد نشان
  .باشدمي نفتي مواد به آلوده هايخاك پاالييزيست

  
 حفاري روغني پايه گل بومي، درصد آلودگي خاك، باكتري پااليي،زيست :كليدي هايواژه
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  هاي تصفيه آن در صنايع نفت و انرژيبررسي پارامترهاي كيفي پساب و روش
  

44، عرفان زياري فر43سوده مظهرمنش، 42وحيد ويسي، 41شهاب شفائيان  

 Shahab_gasengeener@yahoo.com ه دانشگاه آزاد اسالمي واحد اميدي

 vahid88waisy@yahoo.com دانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديه 

    soudeh_mazharmanesh@yahoo.com دانشگاه بوعلي سينا -همدان 
   ziarifar@yahoo.comدانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر  -خوزستان

 

  چكيده 
اين ماده حياتي كه مقدار آن در كشور ما ناكافي است به وسيله . آب نقشي حياتي و تأثيرگذار در زندگي موجودات زنده دارد

هاي مسكوني، دفن غير فني مواد زايد، مصرف غير اصولي كودهاي شيميايي پيوسته هاي صنعتي، زيستگاهليه فاضالبتخ
تري در هاي صنايع نفت و انرژي سهم عمده و مخربهاي صنعتي و به خصوص پسابدر اين ميان فاضالب. شودآلوده مي

پارامترهاي پساب در صنايع نفت و انرژي كه عبارتند از روغن،  تريندر اين پژوهش ضمن معرفي مهم. ها دارندآلودگي آب
خواهي زيستي، به بررسي تأثير اين پارامترها بر محيط زيست خواهي شيميايي و اكسيزنكل جامدات معلق، كدورت، اكسيژن

، APIر سيستم ها در قالب چهااين روش. هاي تصفيه پساب مورد مطالعه قرار گرفته استسپس روش. پرداخته شده است
DAF با مطالعات صورت گرفته و . اندبندي شدههاي نفتي و سيستم تصفيه شبنم خورشيدي دستهلجن، تصفيه بيولوژيكي

هاي تصفيه پساب استفاده از نتايج تجربي گردآوري شده توسط واحدهاي صنعتي، راهكارهايي در جهت بهبود كارايي سيستم
از منعقد كننده فريك كلرايد و كمك منعقد  ها مؤيد اين مطلب است كه استفادهنتايج حاصل از بررسي. ارائه شده است

بعد از  DAFبه عالوه استفاده از سيستم . دهد، راندمان واحد را افزايش ميAPIكننده آنيونيك پلي الكتروليت در سيستم 
هاي نفتي كه توسط تصفيه بيولوژيكي لجن. موجب بهبود در فرآيند تصفيه پساب خواهد شد APIخروجي از 

با اين روش پساب . گيرندشود روش نويني بوده كه مراكز معدودي در ايران از اين روش بهره ميها انجام ميميكروارگانيسم
در مناطقي كه زمين فراوان و ارزان و . كاري بازيافت شوداي غير سمي براي كود در جنگلتواند به عنوان مادهمانده ميباقي

تواند اقتصادي هاي نمكي و آلوده، سيستم تصفيه شبنم خورشيدي ميپسابميزان تابش نور خورشيد زياد باشد براي تصفيه 
  . باشد
  
  ، تصفيه بيولوژيكي، شبنم خورشيدي API ،DAFپارامترهاي كيفي پساب، تصفيه پساب،: هاي كليدي واژه
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حذف فلزات سنگين كروم، سرب، آرسنيك از پساب واحدهاي صنعتي و نرم كردن 
  ون آب توسط نانو فيلتراسي

  
5، علي قادي48،محمد امين ساعتي47 عرفان زياري فر ،46 سوده مظهرمنش، 45وحيد ويسي  

  vahid88waisy@yahoo.comدانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر 
    soudeh_mazharmanesh@yahoo.com دانشگاه بوعلي سينا -همدان

    ziarifar@yahoo.comدانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر 
  mohammad_amin_saati@yahoo.comنشگاه آزاد اسالمي واحد اميديه دا -خوزستان

  ali.ghadi@gmail.comدانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديه  -خوزستان
  

  

  چكيده 

كمبـود آب در مصـارف   . افزايش جمعيت جهان و تامين آب بهداشتي مورد نياز مردم به يكي از مشكالت اساسي جهان امروز تبديل شـده  
سـال   25ظير شرب ، صنعت ، كشاورزي احساس مي گردد ، و نياز به آب مصرفي با توجه به پيش بيني هـاي صـورت گرفتـه در    گوناگون ن

يكي از راه هاي رفع نياز آب مصرفي استفاده از پساب ها و تصويه آنها مي باشد ولي رها سـازي فلـزات سـنگين بـه     . برابر مي شود 2آينده 
داري آنها باعث ايجاد خطر براي سالمتي و محيط زيست مي شود بنابراين بايد آنهـا را از محـيط حـذف    محيط زيست به دليل سميت و پاي

نـانو  .از مهم ترين كاربردهاي فناوري نانو استفاده از نانو فيلتر و نانو ذرات جهت تصفيه پساب و همچنين نرم كـردن آب مـي باشـد    . كنيم 
حيطي مانند فلزات سنگين همانند آفت كش ها عمل كرده كه اين به علت خواص ويـژه  ذرات مغناطيسي براي حذف آالينده هاي زيست م

در اين مقاله مواد و فرآيندهاي مربوط به استفاده از فناوري نانو فيلتراسيون و نانو ذرات جهت تصفيه پساب و نـرم كـردن   . اين ذرات است 
با افزايش علوم كاربردي در زمينه نانو فناوري ،به كار گيري ايـن  . ست آب و زدايش عناصر مضر همچون آرسنيك مورد بررسي قرار گرفته ا

  .روش جهت حذف فلزات سنگين صرفه اقتصادي پيدا كرده است

  

  هاي صنعتي، نرم كردن آب، نانو فيلتراسيونفلزات سنگين، پساب :هاي كليديواژه

  

                                                            
  ماهشهر –دانشجوي كارشناسي مهندسي نفت  -1
  دفتر تحقيق و توسعه پتروشيمي اميركبير- ماهشهر-خوزستان -2
  دانشگاه بوعلي سينا –دانشجوي كارشناسي ارشد مكانيك  - 3
  اميديه –دانشجوي مهندسي نفت  - 4
  



     1389نخستين همايش مديريت پساب و پسماند در صنايع نفت و انرژي، تهران، يكم و دوم دي ماه 

 

www.pasab.ir   021-88671676 

  دو روش موثر در حذف جيوه از پساب واحدهاي صنعتي 
  

 51، شهاب شفائيان50، وحيد ويسي49مصطفي نريماني
 mostafa.narimani@gmail.com عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديه 

    vahid88waisy@yahoo.comدانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديه
   Shahab_gasengeener@yahoo.comدانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديه

 

  چكيده 
دو روشي كه ما در اينجا از . روش نوين براي حذف جيوه از پساب هاي صنعتي مي پردازيمدر اين مقاله ما به بررسي دو 

جيوه . ديگري استفاده از نانو ذرات مغناطيسي آنها بهره مي گيريم يكي استفاده از باكتريهاي مقاوم در برابر جيوه است و
وجود . محيط زيست را به خطر اندازد  يكي از سمي ترين فلزات سنگين است كه مي تواند سالمت بشر، حيات وحش و

اين عنصر و تركيبات آن حتي در مقادير بسيار كم در ضايعات صنعتي خطرناك بوده و يكي از معظالت واحدهاي صنعتي 
در تكنولوژي پاكسازي زيستي از . كه با فرآيند جيوه به توليد مشغول هستند ، حضور جيوه در پساب اين واحدها است

بر اساس نتايج به . شودهاي موجود در خاك، آب و هوا استفاده ميها جهت كاستن و يا حذف آاليندهميكروارگانيسم 
ها از جمله سويه هاي سود و موناس ، اشرشياكلي و استافيلوكوكوس مقاوم به جيوه هستند دست آمده برخي از باكتري

صري تبخير و تشكيل سولفيد جيوه ي كه توسط مكانيزم هايي مثل كاهش آنزيمي جيوه دو ظرفيتي به جيوه عن
در ادامه ي تحقيقات ما روش ديگري را مورد بررسي قرار داديم كه فلز جيوه اين . نامحلول، پاكسازي را انجام مي دهند

اكسيد آهن مغناطيسي مورد استفاده بعد از حذف جيوه به . بار توسط نانو ذرات مغناطيسي اكسيد آهن حذف مي گردد
  .قابليت حذف جيوه را دارا است % 96ربا جداسازي شده و در شرايط بهينه تا راحتي توسط آهن

 

  

  هاي مقاوم، نانو ذرات مغناطيسيهاي صنعتي، باكتريجيوه، پساب :هاي كليديواژه
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 بررسي گند زدايي پساب با استفاده از فن آوري نانو
  2، حميد رضا مسكني2،حميد رضا رضايي دوگاهه 2،محمد بني مهد كيواني 53، مهدي عاشور نيا52مير مسلم رهبر هاشمي

EMAIL:M.M.R.HASHEMI@GMAIL.COM  

 

 

 چكيده 

بررسي راندمان گند زدايي يك  در اين تحقيق گندزدايي پساب شهري با استفاده از پليمر پلي استايرن نقره اندود با هدف
جهت بررسي عمل يكنواختي ناخالص هاي . ه قرار گرفتمورد مطالعفاضالب داراي ناخالصي غير همگن با استفاده ازفناوري نانو

. موجود در فاضالب جهت بهبود شرايط گند زدايي از يك فاضالب خام با مشخصات معين و با برداشت تصادفي استفاده شد
گرم  25و  15،20، 10، 5درصد بر روي   10درصد و5درصد،2) نشانده شده(شده  Coatماده گندزدا با استفاده از نانونقره 

تهيه شده و جهت بررسي پارامترهاي تاثيرگذار بر روند گندزدايي آزمايشات در شرايط فاز ساكن يا ) پلي استايرن(بستر پليمر 
Batch  دقيقه انجام شده و در آناليز داده هاي بدست آمده از آزمايشات اندازه گيري  60و  45، 30، 15در مدت زمانهاي ماند

حاصلضرب غلظت گند زدا در زمان تماس ( CTو از فاكتور  استفاده گرديد) 1908(واتسون -كراندمان گندزدايي ازمدل چي
نتايج بدست آمده نشاندهنده اين مسئله بودكه   .بعنوان معيار كمي درجه گند زدايي استفاده گرديد) بين آب و ماده گندزدا

درصد و زمان  10براي پوشش ) CTكميت (دزدايي بين درصد هاي پوششي و زمان هاي ماند مطالعه شده، بهترين راندمان گن
همچنين نوع فاضالب و فاكتورهاي مربوط به . يكنواخت خواهد بود  CTدقيقه مي باشد و در مقادير باالتر مقدار  60ماند 

زدايي  نقره اندود شده ميزان جذب و گند) پلي استايرن(يكنواختي و ناخالصي هاي آن ، سبب تفاوت راندمان گندزدايي پليمر 
  .شددا مناسب نمي بابا پلي استايرن نقره اندود به عنوان يك ماده جاذب گند ز

  
  

  واتسون-گند زدايي ، نانو نقره ، پلي استايرن ،پساب شهري ، مدل چيك: واژه هاي كليدي

                                                            
  النيگ يدانشگاه جهاد يپژوهش معاونت، مدير گروه مهندسي دريا و رودخانه -١
كارشناس گروه مهندسي دريا و رودخانه و معاون پژوهشي جهاد دانشگاهي واحد استان گيالن و مدير گروه مركز خدمات تخصصي  -2

  عمران و كارشناس گروه مهندسي دريا و رودخانه
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چگونگي و مقايسه  تصفيه پذيري شيرابه زباله به وسيله روش فيزيكي و 
 شيميايي با فرآيند جذب

 
  55الهام كامل،54ريرضا طاه

 تهران،دانشگاه آزاد تهران واحد مركز،دانشكده فني و مهندسي،گروه مهندسي شيمي
r_taheri@iautb.ir 

  
  

 :چكيده 
در اين مقاله تصفيه شيرابه زباله با آمونياك رنگبر ،لخته سازي شيميايي و جذب كربن فعال در ناحيه بورسا مورد بررسي 

  :دو روش مطرح و مقايسه شده است در اين مطالعه.قرار گرفته است

  خنثي سازي+آمونياك رنگبر+پيش تصفيه با آهك

   (GAC)كربن فعال گرانوله+رنگبري آمونياكي+لخته سازي شيميايي

 دالر 5در متر مكعب و  دالر 175بوده و تخمين  ساليانه قيمتها را از   COD% 19در گزينه اول نتيجه حاصل شده حذف 
را حاصل  COD  160mg/Lاما در بررسي روي گزينه دوم سيال خروجي بدست آمده كه .ه استدر متر مكعب نشان داد

در متر  دالر 18در هر متر مكعب و   دالر 383كرد كه مطابق با استانداردهاي تركيه بود،عالوه بر آن از نظر هزينه از 
پيش تصفيه با .ليه در آبهاي سطحي داشتمكعب رسانيد ولي از نظر سرمايه و بهره برداري قيمت بسيار بااليي براي تخ

كمك تصفيه با شيرابه زباله شهري قيمت را پايين آورد كه بهترين نتايج براي فلزات سنگين و آمونياك را نشان + آهك 
 .داده است

 .اين راه حل براي كشورهاي توسعه يافته براي بهبود فرايند تصفيه شيرابه بسيار كاربردي بنظر مي رسد

  

  كربن فعال گرانوله  تصفيه، شيرابه زباله،روشهاي فيزيكي و شيميايي،لخته سازي ،: ي كليديها واژه

  

  

                                                            
 مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسالمي تهران واحد مركزاستاديار گروه  - ٥٤

 دانشجوي كارشناسي ارشد شيمي كاربردي دانشگاه آزاد اسالمي تهران واحد شمال ٥٥‐
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توليد الكتريسيته زيستي از فاضالب سنتتيك با استفاده از پيل سوختي ميكروبي در 
  هاي متيلن بلو و نوترال رد  حضور واسطه

   
 .59هام، هوشنگ پر58، اميرحسام حسني57، علي قيومي56ليال مادح خاكسار

  اداره بهداشت سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، شركت ملي صنايع پتروشيمي
 miskhaksar@yahoo.com  

  

  چكيده
، روشي جديد براي تصفيه ي همزمان فاضالب و توليد انرژي الكتريكي به )MFCs(امروزه پيل هاي سوختي ميكروبي 

در اين مطالعه امكانپذيري استفاده از فاضالب . وب مي گردندمحس) الكتريسيته زيستي(عنوان يك انرژي تجديد پذير 
براي توليد الكتريسيته با استفاده از لجن بي هوازي به عنوان منبع غني از ) حاوي اسيد استيك و متانول(سنتتيك 

) از غشاء بي نياز(يك پيل سوختي ميكروبي دو محفظه اي مجهز به پل نمكي . ميكروارگانيسم ها مورد بررسي قرار گرفت
در . به عنوان الكترون گيرنده مورد بررسي قرار گرفت) NR(و نوترال رد ) MB(با حضور دو نوع واسطه ي متيلن بلو 

آن در محدوده ي  pHمحفظه ي آندي، الكترود از جنس گرافيت مسطح استفاده شد و با استفاده از اسيد اورتوفسفريك، 
آن در  pHدر بافر فسفات بود و  [K3Fe(CN)6]ي سيانيد پتاسيم فر mM 200محفظه ي كاتدي حاوي . حفظ شد 6

اسيد استيك . در محفظه ي كاتدي نيز الكترودها كامالً مشابه با محفظه ي آندي استفاده شد. تنظيم شد 5/7محدوده ي 
 MBا استفاده از در اسيد استيك  ب. در مقايسه با متانول راندمان باالتري را در توليد الكتريسيته ي زيستي نشان داد

)mM 2/0 ( حداكثر ولتاژ توليدي برابر باV 667/0  بدست آمد در حاليكه حداكثر جريان و توان به ترتيبmA 607/0 
و  mW/m2 718/61حداكثر دانسيته ي توان و دانسيته ي جريان به ترتيب برابر با . ثبت شد mW 405/0و 

mA/m2530/92 با استفاده از . حاصل شدNR )mM 2/0 ( حداكثر ولتاژ توليدي برابر باV 655/0  بدست آمد در
حداكثر دانسيته ي توان و دانسيته ي . ثبت شد mW 386/0و  mA 590/0حاليكه حداكثر جريان و توان به ترتيب 

را نسبت به  MBنتايج، عملكرد مؤثرتر . حاصل شد mA/m2 940/89و  mW/m2 820/58جريان به ترتيب برابر با 
NR دهد نتايج بدست آمده عملكرد خوب پيل سوختي ميكروبي مجهز به پل نمكي را در اين مطالعه نشان مي. نشان داد .   
  پيل سوختي ميكروبي، انرژي الكتريكي، پل نمكي، واسطه، فاضالب سنتتيك: هاي كليدي واژه

  
  

  

  

                                                            
آب و فاضالب، اداره بهداشت سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، شركت ملي صنايع - كارشناس ارشد مهندسي محيط زيست-1

  .پتروشيمي
  .پتروشيمي شهيد تندگويان، شركت ملي صنايع پتروشيميشركت  جامدات، واحد تعميرات -د مهندسي مكانيككارشناس ارش -2

.آب و فاضالب، استاديار دانشگاه علوم و تحقيقات تهران، گروه محيط زيست و انرژي-دكتراي مهندسي محيط زيست - 58  
.نشكده ي علوم، گروه شيميدكتراي شيمي تجزيه، استاد تمام دانشگاه شهيد چمران اهواز، دا - 59  
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 استفاده از ميدان الكتريكي در جداسازي امولسيون بنزن در آب          

 
  حاجي زاده ، مرتضي حسينيمحمد 

 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل،دانشكده مهندسي شيميدانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي  -  1

  استاديار دانشكده شيمي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل -  2
Firoozi2004@gmail.com 

                                                                               
  :چكيده

آب در امولسيون بنزن در آب با استفاده از ميدان الكتريكي غير يكنواخت تحت جريان متناوب از بنزن در اين تحقيق جداسازي   
)AC (مشخص شد كه روش ميدان . ازي بررسي شده استدر اين مطالعه اثرات دما و ولتاژ بر راندمان جداس.مورد بررسي قرار گرفته است

الكتريكي غير يكنواخت مي تواند روش مناسبي براي جداسازي روغن از امولسيون روغن در آب باشد و در شرايط آزمايشگاهي توانسته شد 
ز امولسيون در كمتر از  بنزن حاصل ا90%بر پايه اين آزمايشات ، حدود  .در يك ولتاژ و دماي بهينه به يك نتيجه مطلوبي دست يافت

 .در مقاله پيش رو، بنزن به عنوان فاز پراكنده و آب به عنوان فاز پيوسته استفاده مي شود.دقيقه جداسازي شد10
 

 امولسيون روغن در آب ، شكست امولسيون ، ميدان الكتريكي غير يكنواخت:واژه هاي كليدي
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برروي زئوليت كلينوپتيلوليت و تثبيت شده  ZnOتهيه و شناسايي كاتاليست 
پساب  بررسي اثر فوتوكاتاليستي آن در حذف آالينده هاي پلي آروماتيك در

  صنايع نفت
  

  3،رزيتا ناطوري61كاظم مهان پور، 60٭محمد رضا ابراهيمي

  گروه شيمي-دانشكده علوم پايه - دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك
ir.net‐Ebrahimi_mr@arpc 

 
 

      چكيده
جهت شناسايي كاتاليست تهيـه  . برروي زئوليت كلينوپتيوليت تهيه گرديد  ZnOدر اين طرح با استفاده از روش هم رسوبي فوتوكاتاليست 

 ( و همچنين الگوي پراش IR، طيف  SEMشده از تصاوير  (XRDتاليسـتي آن بـه صـورت    سـپس بـراي بررسـي تـاثير فوتوكا    . استفاده شد
پرداختـه شـد و شـرايط بهينـه بـراي تجزيـه        نفـت   ،  در صـنايع آالينده هاي پلـي آروماتيـك محلـول در آب   مطالعه موردي در ارتباط با 

8oدر  نشان داد كه  نتايج:تعيين گرديد  آالينده هافوتوكاتاليستي  اين 
C  , pH= 20 T= )150و مقدار فوتوكاتاليست برابـر بـا   ) دماppm 

بدسـت آمـد   ZnO/Cp براساس اين نتايج روشي براي تجزيه فوتوكاتاليستي با استفاده از كاتاليست . شرايط بهينه در اين تحقيق مي باشد 
  .استفاده نمود نفتي و پتروشيمياييهاي   پسابكه مي توان با گسترش آن به شكل صنعتي از آن براي تجزيه 

  

  پلي آروماتيك، )XRD(ينوپتيلوليت،هم رسوبي،الگوي پراشفوتو كاتاليست،زئوليت كل:واژگان كليدي
 

                                                            
  گروه شيمي -دانشكده علوم پايه- دانشجوي كارشناسي ارشد شيمي كاربردي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك -1
  گروه شيمي -دانشكده علوم پايه-عضو هيئت علمي دانشگاه ازاد اسالمي واحد اراك -2
  گروه شيمي-دانشكده علوم پايه-واحد تهران مركزدانشجوي كارشناسي ارشد شيمي معدني دانشگاه آزاد اسالمي  - 3



     1389نخستين همايش مديريت پساب و پسماند در صنايع نفت و انرژي، تهران، يكم و دوم دي ماه 

 

www.pasab.ir   021-88671676 

 بررسي روشهاي تصفيه پسابهاي صنعتي در پااليشگاههاي گاز 

  
  63، امير حسين طريق االسالمي 62محسن شيري 

  شركت ملي گاز ايران
shiri@nigc.ir 

  
  
  

  

  :چكيده
به سبب وجود انواع مواد و ناخالصيها در فاضالب، بنابراين  .استاي تصفيه پسابهاي صنعتي پااليشگاهها هدف از اين نوشتار بررسي روشه

و زمينهاي كشاورزي باعث آلوده سازي مضاعف آنها و به خطر افتادن  هااي نظير آبهاي سطحي، چاهتخلية مستقيم آنها به منابع پذيرنده
هدف اصلي از تصفيه پسابهاي صنعتي حفاظت از محيط زيست در لذا  .شود، ميكننديمجاورت آنها زيست م سالمت موجوداتي كه در

براي جداسازي تركيبات نفتي محلول از . است، هستندمقابل تاثيرات بال سوء مواد تشكيل دهنده پسابها كه مواد بسيار خطرناك و سمي 
فيلتراسيون و ستون جذب كربن فعال  و (DAF) شناورسازيو روشهاي  CPI و  API هايروشهاي ثقلي همچون استفاده از جداكننده

- پرداخته مي فازهاي مجتمع گازي پارس جنوبي 129در واحد به بررسي تصفيه پسابهاي صنعتي پژوهش در ادامه اين . شوداستفاده مي
  PHبراي تنظيم فرآيندي  احدهايبراي تصفيه پسابهاي شيميايي آزمايشگاهها و مواد شيميايي مورد استفاده در وكه در اين واحد  شود

و براي تصفيه آبهاي روغني و هيدروكربنها از  شودفاضالبهاي اسيدي از سود سوزآور و فاضالبهاي بازي از اسيد سولفوريك استفاده مي
د روغني از آب كه هدف آنها جداسازي موا )همانند دستگاه سانتريفوژ ( و فيلترهاي مخصوص APIهاي استخرهاي روباز بنام جدا كننده

  .شوداست، استفاده مي
  

  پساب، روشهاي ثقلي، روشهاي شناورسازي، فيلتراسيون  :واژه هاي كليدي

  

  

  

  

  

  

                                                            
 مهندس ارشد فرآيند -  62
 عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر  - 63
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 حذف فلز سرب از آب همراه نفت با استفاده از همرسوبي

 
  

  محي محمد بربر ، عبدالمحمد علمداري  
  دانشگاه شيراز، دانشكده مهندسي شيمي نفت وگاز، بخش مهندسي  شيمي

E-mail: alamdari@shirazu.ac.ir 
  
  

  چكيده
 pHعوامل مختلف مانند  .در اين تحقيق فرآيند همرسوبي با كربنات كلسيم براي حذف فلز سرب از آب همراه نفت مطالعه شد

مورد بررسي قرار  ميلي گرم در ليتر 98/0از نمونه آب حاوي  بر ميزان حذف سرب ، زمان تماس، غلظت واكنش دهنده ها
دقيقه زمان ماند با  pH=10 ،40در شرايط بهينه  )%94( بررسي نتايج نشان داد كه بيشترين بازدهي حذف سرب. فتگر

در دماي ) كربنات سديم وكلريد كلسيم(براي هر يك از واكنش دهنده ها  موالر 5غلظت  و دور در دقيقه 200 سرعت همزن
 )%96(مشابه ميزان حذف سرب براي نمونه واقعي آب همراه نفت  بهينهدر شرايط . به دست آمد درجه سانتيگراد 25اتاق 

به عنوان نتيجه كلي مي . كه ناشي از بيشتر بودن رسوب حاصل به دليل كثرت يونهاي موجود در نمونه واقعي بود محاسبه شد،
  .ش مناسب مي باشدتوان اظهار نمود كه روش همرسوبي براي حذف فلزات سنگين در غلظت هاي پايين از آب همراه نفت رو

  
  سربحذف آب همراه نفت، همرسوبي، كربنات كلسيم،  :واژگان كليد
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  توسط قارچها تجزيه بيولوژيكي رنگهاي آزو در پسابهاي صنعتي

 

 زهرا هجري

 دانشجوي دكتراي مهندسي شيمي و عضو هيأت علمي گروه مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد قوچان

Za_hejri@yahoo.com  

 

  چكيده

رنگهاي سنتـزي در صنايع مختلف از جمله نساجي، كاغذ، آرايشي، چرم، عكاسي، داروئي، غذايي و غيره داراي  
 ،)anthraquinone( آنتراكوئينون اين تركيبات كه تحت عناوين رنگهاي آزو،. مصرف روزافزون ميباشند

تقسيم بندي  ،)phthalocyanine( يا فتالوسيانين )triphenylmethane(تري فنيل متان ،)heterocyclic(هتروسيكليك
عالوه بر . ميشوند، مشكالت زيست محيطي شديدي را به همراه دارند؛ همچنين اكثر آنها، سمي، جهش زا و سرطان زا ميباشند

ا توسط روشهاي فيزيكي و شيميايي از جمله جذب اين، آنها معموالً در برابر تجزيه شدن مقاوم بوده و رنگ زدايي از آنه
در حال . ه مستلزم صرف هزينه، زمان و انرژي بااليي مي باشدتجزيه شيميايي، تجزيه نوري و غير سطحي، رسوب گذاري،

  .حاضر توجه محققين به ميكرو ارگانيسم هايي معطوف شده است كه قابليت رنگ زدايي از مواد رنگي را دارند
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دگيهاي آب توليدي از مخازن نفت و استفاده از بيوتكنولوژي در كاهش آسيب به آلو
  محيط زيست 

  
  67،عادل محمدي گلم كبودي66، عليرضا موذني65، امين امرائي*64سعيد قدمي جگرلوئي

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديه
ghadami.saeed@yahoo.com 

  
  
  
  

  چكيده
عمـق  ن نسبت به عوامل گونـاگوني ماننـد   در طي مراحل توليد نفت مقادير زيادي آب نيز توليد مي شود كه ميزان آ

متغير مي باشد اما معمـوالً  )ميزان سيمان شدگي و شرايط دياژنزي (مخزن نفت ، و خصوصيات زمين شناسي منطقه 
توليد مي شود كه در مراحل مختلفـي بـا اسـتفاده از تفكيـك      تحت هر شرايطي به همراه توليد نفت مقداري آب نيز

مشكل توليد آب يكي از مشكالت اساسي مسائل زيست محيطي مرتبط با توليـد نفـت و   . گرها از نفت جدا مي گردد
آب توليدي شامل شوري بسيار زياد ، مواد شيميايي ، تركيبـات فلـزي و آلـوده    . گاز، در حين بهره برداري مي باشد 

نتـايج حاصـل از تحقيقـات انجـام     . به تركيبات نفتي مي باشد كه داراي اثرات مخرب زيست محيطي مي باشد  شده
بيانگر آنست كه اين پساب ها يكي از مهمترين پيامدهاي زيست محيطي مناطق نفتي است كه باعـث آلـودگي    شده

مخروطي شدن و مشكالت چاههاي نفت در در اين مقاله ابتدا قضيه . آب دريا ، خاك و پيامدهاي بعدي آن مي شود 
در پايان بيو تكنولوژي به عنوان يك روش كـارا جهـت تصـفيه آبهـاي توليـدي      مرحله توليد مورد بحث قرار گرفته و 

  . همراه نفت معرفي گرديده است
  

  .آلودگيهاي آب ، صنايع نفت و گاز، بيوتكنولوژي ، آلودگي محيط زيست: هاي كليدي واژه
  

  

  

                                                            
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديه-دانشجوي كارشناسي مهندسي نفت -1
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديه-دانشجوي كارشناسي مهندسي نفت -2
  لمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديهعضو هيئت ع -3
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديه-دانشجوي كارشناسي مهندسي نفت -4
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  ها و پسماندهاي ناشي از صنايع نفت و انرژي در مغارهاي نمكيدفع پساب
  

  69آبادي، سيد حسن حجي68نژاداحسان اسماعيل
  خراسان رضوي، سبزوار، پرديس دانشگاه تربيت معلم سبزوار، دانشكده مهندسي نفت و پتروشيمي

comEhsanesmailnezhad@yahoo. 
  
  
  
 

  : چكيده
هاي جديد و مدرن در بحث ها و پسماندهاي خطرناك و مضر در داخل مغارهاي نمكي از جمله تكنولوژيدفع پساب

اند كه اند و توانستههاي قابل توجهي داشتهها و پسماندها بوده و برخي از كشورها در اين زمينه پيشرفتمديريت پساب
سازندهاي نمكي ناتراوا بوده و نشت از داخل . در داخل مغارها براي هميشه دفع كنند حجم قابل قبولي از اين ضايعات را

ي نمك، اين مغارها كاهش حجم پيدا كرده و از سوي ديگر به دليل خاصيت پالستيسيته. افتدها به ندرت اتفاق ميآن
با توجه به اينكه . ها دفع كردل آنتوان ضايعات را براي هميشه به نحوي ايمن در داخبدين ترتيب مي. شوندبسته مي

ها و پسماندها در ي دفعِ مناسب پسابباشد، توجه به مسئلهي ذخاير عظيم نفت و گاز ميايران از جمله كشورهاي دارنده
شناسي از طرف ديگر، با توجه به وضعيت زمين. هاي نفتي استي نفت و انرژي از مسائل مهم پيشروي شركتشاخه

سازندهاي نمكي در داخل كشور زياد بوده و مناطقي كه پتانسيل ايجاد مغارهاي نمكي در آن وجود دارد، ايران، تعداد 
ي قابل توجه اين است كه تمركز سازندهاي نمكي نيز در مناطق جنوبي و مركزي ايران كه كانون نكته. بسيار زياد است

ها در كشور مدرن مديريت دفع پسماندها و پسابهاي به همين جهت سياست. باشدهاي بزرگ نفتي است، ميفعاليت
با نگرش به همين . ها و پسماندها در مغارهاي نمكي بنا شودهاي جديد مثل دفع پسابي تكنولوژيتواند بر پايهمي

ه، يابي مغارهاي مناسب جهت دفع ضايعات نفتي مطالعه شدي حاضر، ابتدا پارامترهاي الزم براي پتانسيلرويكرد، در مقاله
در . اندتوان در اين مغارها دفع كرد، بررسي شدهها و پسماندهاي مربوط به صنايع نفت و انرژي را كه ميسپس نوع پساب

اميد . انتها نيز چگونگي كار شستشوي مغار و فرآيند دفع ضايعات در داخل مغارهاي نمكي مورد بحث قرار گرفته است
ها و پسماندها در كشور به وقع پيشرفت و بهبود هر چه بيشتر مديريت پساباست با نگاه مثبت به اين تكنولوژي مدرن، 

  .پيوندد
  

  ها و پسماندهامغارهاي نمكي، شستشوي مغار، دفع پساب: هاي كليديواژه
  

  

  

  

  

                                                            
  عضو هيئت علمي دانشكده نفت و پتروشيمي، دانشگاه تربيت معلم سبزوار 68
  عضو هيئت علمي دانشكده نفت و پتروشيمي، دانشگاه تربيت معلم سبزوار 69
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ها و پسماندهاي حفاري با استفاده از روش هاي نوين كاهش مديريت پساب
 حجم گل حفاري

  4، شاهرخ بهرامي  3احسان اسماعيل نژاد ، 2،*ري فردعليرضا اميرساال 1،*محمد رياحين 

  استان فارس  دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزآباد 1،*
،١ Farid_mr2000@yahoo.com 

  

 

  چكيده 

هاي سنگين به  حميل هزينهگل حفاري و پسماندهاي ناشي از حفاري در صورتي كه درست مديريت نشوند، عالوه بر ت
مديريت پسماند گل حفاري عبارت است از يك مجموعه . توانند به يكي از منابع آلودگي تبديل شوند صنعت نفت، مي

آوري، حمل و نقل، پروسه و دفع مواد زايد و پسمانده،  مقررات منسجم و سيستماتيك براي كنترل توليد، ذخيره، جمع
عمومي، اقتصاد، حفاظت از منابع و ساير ملزومات زيست محيطي و آنچه براي عموم مورد  منطبق بر بهترين اصول بهداشت

به طوري كه در پايان . باشد مي) Reuse , Recover , Reduction , Recycle(توجه است كه منطبق بر چهار اصل 
هاي  به طور كلي طبقات و اليه .هاي حفاري در اطراف چاه باقي نماند عمليات حفاري هيچ پسماندي از گل حفاري و كنده

  : خيز جنوب ايران به سه بخش اصلي  زمين براي اجراي عمليات حفاري در مناطق نفت
سنگ تقسيم پوش طبقات تحتاني و زير -High Pressure( ،3(طبقات مياني و پرفشار  -2، )Top Hole(طبقات فوقاني 

و ميزان گل حفاري متفاوت است، تركيبات گل و حجم  جا كه در هر كدام از اين سه بخش تركيب از آن. شده است
حجم گل و پسماندي كه در اين سه بخش در صورت عدم كنترل وارد . پسماندها به طور جداگانه معرفي شده است

هاي سنتي و قديمي ذكر شده و  اي از روش به همين منظور ابتدا تاريخچه. بسيار چشمگير است. شود زيست مي محيط
در پايان هم سعي شده است تا با توجه به معايب و . اند مورد ارزيابي فني و مهندسي قرار گرفته دجديهاي  سپس روش
اما بايد توجه داشت كه در بحث مديريت پسماند، يك سيستم وجود . هاي مختلف بهترين روش انتخاب گردد مزاياي روش

  .راي هميشه و برخي به طور موقت موردنياز استندارد كه بتوان براي همه موارد بكار برد، بلكه بعضي از وسايل ب
  

 ، ، طبقات تحتاني)High Pressure(طبقات مياني و پرفشار  ،)Top Hole(طبقات فوقاني : واژگان كليدي      
Reuse   

 
 دآزاد اسالمي واحد فيروزآبا استاد دانشگاه -1
 دآزاد اسالمي واحد فيروزآبا استاد دانشگاه -2
 فت و پتروشيمي دانشگاه تربيت معلم سبزوارعضو هيئت علمي  دانشكده ن -3
 دانشگاه علوم و تحقيقات تهران- دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مخازن هيدروكربوري -4
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 اولويت بندي نظرات كارشناسان محيط زيست توسط روش

  )AHP(مراتبي سلسله با استفاده از فرآيند تحليل و )QFD(توسعه عملكرد كيفي
  دهاي نفتيدر مورد مديريت پسمان

  
  استاديار،گروه مهندسي صنايع ، دانشكده فني مهندسي، دانشگاه الزهراء: حميد رضا فيلي

  دانشجوي كارشناسي مهندسي صنايع ، دانشكده فني مهندسي ، دانشگاه الزهراء :سيما صالحي سراجه

 هراءدانشجوي كارشناسي مهندسي صنايع ، دانشكده فني مهندسي ، دانشگاه الز :اكرم دوستي 

hrfeili@gmail.com 
 

  چكيده
امروزه در واحدهاي . هاي توليد شده باشد مانديكي از معضالت هر واحد صنعتي مي تواند مساله مديريت و دفع پس    

نفتي هاي  ماندمديريت پس روش نوين تحقيق در اين. در اين زمينه استفاده مي شود  از روش هاي بسيار كارآمدي صنعتي
 حوزه هاي مشابهبراي پياده سازي در ساير  مناسبيمعرفي شده كه مي تواند الگوي بسيار  يكي از واحد هاي انبار نفت در

آلوده كننده  مساله دارترينيكي از ،هاي نفتي به دليل داشتن شرايط ويژه از نظر تركيب و توليد ماندپس .نيز باشد يكشور
 جهت شناسايي عوارض و معضالتموضوع باعث گرديده است روش هاي مرسوم  اين. سوب مي گردند هاي محيطي مح

 با. ها كارايي الزم را نداشته باشند مانداين نوع پس  در مورد) شيميايي و بيولوژيكيي روش ها( نفتيهاي معمولي  ماندپس
 تواند روشي است كه مي (QFD)ملكرد كيفيسترش عرسد گبنظر مي  آن  نتايج  بررسي تحقيقات گسترده و   انجام

كشور ما نيز با داشتن .باشدهاي نفتي  ماندپس شناساييمد در مورد امناسبي براي روش هاي قديمي و نچندان كارهدايتگر 
نفتي از مخازن موجود در انبار  ورود بي رويه پسماندهايمتاسفانه  .ستا درگير اين موضوع نفت و گاز،منابع متنابهي از 

در اين تحقيق به  ارائه ي رويكردي مناسب، . آاليندگي محسوب مي گردند اي نفت به محيط زيست از مهمترين عوامله
با  .شودجهت كاهش هزينه ها و مديريت كارامد تر روشها و تحقيقات بمنظوركاهش آلودگي هاي منطقه اي پرداخته مي

اين نوع پسابها  ي هاي زيست محيطيگكاهش آلود ردد كه درگاستفاده از روش توسعه عملكرد كيفي رويكردي ارائه مي
در اين پژوهش با استفاده از توسعه عملكرد كيفي براي ارتقاي مديريت كيفيت پسماند هاي نفتي، داده  .شودموثر واقع مي

بوط به هر يك ، جمع آوري و با استفاده از نظرات كارشناسان، الزمات مر)گروه هدف(هاي مربوط به خواسته هاي مشتريان
ارجحيت معيارها محاسبه ) AHP(از خواسته هاي مشتريان شناسايي و با استفاده از روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي

 .در پايان اولويت بندي اين معيارها بر مبناي اوزان به دست آمده، ارائه شده است.شده است
  
 :هاي كليديواژه     ، فرايند تحليل سلسله )QFD(توسعه عملكرد كيفيپسماندهاي نفتي، محيط زيست، كيفيت،  

  )AHP(مراتبي
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نانو و ميكرو (كولينگ پتروشيمي اميركبير به روش فيلتر غشايي   Blow downآب  تصفيه
  جهت استفاده مجدد و جلوگيري از هدر رفتن آب) فيلتراسيون

  ان منطقه ويژه اقتصادي ماهشهركارشناس ارشد محيط زيست  شركت پتروشيمي امير كبير ، سازم: شهداد همتيان
  ، شركت پتروشيمي امير كبير ، سازمان منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر دانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديه :ميثم هاشمي

 
  

hashemy.maysam@yahoo.com  

  

  :چكيده 
احد بوده كه در اين عمل حجم زيادي از آب به بيرون مجتمع انتقال داده مي شود تخليه آب از سيستم كولينگ جزء فرآيند و 
،   CoD، براي استفاده مجدد نياز است كليه ناخالصي ها به خصوص Blow down با توجه به وجود مواد مختلف در آب . 

CL-  ،TFe   ،TH   وTDS در حد آب چرا كه آب ورودي به كولينگ بايد بدون امالح و   كاهش يابدRO  در اين . باشد
تا بدينوسيله بتوان با حذف مواد  و استفاده مجدد از . تحقيق كارايي فرآيند غشايي در حذف مواد فوق مورد بررسي قرار گرفت

 =CoD= 150ppm  ،TDS= 973ppm   ،CL-= 295ppm   ،Tfeدر اين بررسي غلظت . هدر رفتن آب جلوگيري نمود
 0.7 ppm   وTH= 150ppm   درBlow down  متر مكعب بر ساعت مي باشد  70حجم آب حدود . اوليه  اندازه گيري شد

غلظت  (NF)و نانو فيلتراسيون   (MF)كه پس از دو مرحله جداسازي غشايي بوسيله فرآيندهاي غشايي ميكرو فيلتراسيون 
CoD= 30ppm   ،TDS= 25ppm  ،CL-= 8ppm  ،TFe=0.1 ppm و=TRACE  TH اين نتايج . كرد  كاهش پيدا

در اين روش، پايلوت ميكرو فيلتراسيون .   (makeUP)تا حدودي قابل قبول براي استفاده مجدد در سيستم كولينگ مي باشد
(MF)   ماده آهن و  به عنوان پيش تصفيهTDS   طراحي گرديد و در مرحلة نهايي يك پايلوت آزمايشگاهي فرآيند جداسازي

از آب تهيه  كه با انجام آزمايشهاي مربوطه مشاهده گرديد آب به   CoDو   CL-  ،THجداسازي  جهت)  NF(نانوفيلتراسيون 
  .جدا مي گردند (Retenate)در فاز پس مانده  CoDو  CL-  ،THو ) تراوش(    (Per meate)صورت فاز   نفوذ كرده 

  
 Blow down  ،Make UPفيلتر غشايي ، نانوفيلتراسيون ، ميكرو فيلتراسيون ، : كلمات كليدي 
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و معرفي  مقايسه  ،هاي صنعتي بررسي برخي روشهاي بيولوژيكي در تصفيه پساب
هاشرايط بهينه آن  

 
2جعفر قلي نژاد عليرضا ،1طاهريرضا   

شيمي مهندسي گروه مهندسي، و فني دانشكده ،مركز تهران واحد اسالمي آزاد دانشگاه تهران، ايران،  

r_taheri@iauctb.ir 

 چكيده

بزرگ شدن شهرها و در مقابل كاهش منابع آب خطر  در سالهاي اخير با رشد جمعيت،. ست    ايران از جمله كشورهاي نسبتا خشك دنيا  
اين امر بيش از پيش دانشمندان و مسئولين را  وادار مي سازد كه با راهكارهاي از جمله ترويج فرهنگ . جدي كمبود آب احساس مي شود 

گيري از منابع جديد آب و يا به بيان ديگر استفاده از منابع آّب هاي نامتعارف به  ه بهينه از منابع آب موجود و بهرهصرفه جويي، استفاد
واز جهتي باعث آلوده شدن محيط  از آنجايي كه پساب ها خود يكي از منابع عظيم آبهاي نامتعارفند . مقابله با اين خطر جدي بپردازند 

روشهاي بيولوژيكي از فن آوري  .ها مي پردازيم شوند در اين تحقيق به بررسي راههاي بهينه براي تصفيه پسابزيست ومنابع ديگر آب مي 
هرچه كمتر آلوده شدن محيط زيست  امروزه استفاده از اين روش ها به دليل هزينه اقتصادي كم، بازده باال و .هاي نوين در تصفيه اند

هاي صنعتي مزايا  از اين ميان بررسي بيوراكتورهاي تصفيه پساب. ي روند رونق فراواني گرفته اندتوسط مواد شيميايي كه در تصفيه بكار م
 و معايب آنها مقايسه عملكرد بسترهاي نيزار در حذف آمونياك و مطالعه توانايي گياه ارغوان درحذف فلزات سنگين از پساب صنايع نفت،

        .                                                                                                                            اين مطالعه قرار گرفته است گاز وپتروشيمي مدنظر

                                     آمونيوم ،  فلزات سنگين                                                  يون تصفيه پساب، راكتورهاي بيولوژيكي ، :واژهاي كليدي
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  بررسي وضعيت و نحوه مديريت پسماندهاي نفتي و صنعتي شركت پااليش نفت تهران

  

  70جميله جمالي زواره 
  اداره كل حفاظت محيط زيست استان تهران و مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد دماوند

 71محمد عليزاده

  
  

  چكيده

از .مي باشند  يات پااليشگاههاي نفت براساس ماهيت نوع مواد اوليه مصرفي و محصوالت توليدي داراي اثرات منفي زيست محيطيعمل
 ، دفع مناسب روشهاي تعيينجهت  مديريت صحيح اعمالبنابراين .عمده ترين و مهمترين اثرات منتج شده، پسماند هاي نفتي است

در استان تهران با فعاليت شركت پااليش نفت .بسيار حائز اهميت است نفتي و صنعتي سماندهايفروش پ قابل و بازيافت ، نگهداشت
وضع موجود پسماندهاي آن  بررسي ضمندر اين تحقيق .تهران،موجب تخريب سيماي طبيعي و آلودگي محيط زيست منطقه شده است

مبتني بر دو روش نظري و ميداني  نفتي و صنعتي پسماندهاي شركت پااليش به تعيين مديريت صحيح جهت بهبود فرايند دفع و بازيافت
شركت در هبود كيفيت محيط زيست مشخص نمودن و بكارگيري روش هاي باز مهمترين نتايج تحقيق اين است كه .پرداخته شده است
 زيست ديدگاه از صحيح و مجدد استفاده ، بازيافت ميزان رساندن حداكثر به،از طريق تدوين برنامه عملياتي با هدف پااليش نفت تهران

  .بخصوص پسماندهاي ويژه مي باشد پسماندها با ارتباط در خطرات كاهش و محيطي زيست حوادث بروز از پيشگيريو نيز  محيطي

  

  ،شركت پااليش نفت تهران،مديريت محيط زيستپسماندهاي پااليشگاه :واژه هاي كليدي

  

  

  

  

  

                                                            
  اقتصاد محيط زيست و كارشناس اداره كل حفاظت محيط زيست استان تهران - يط زيستكارشناس ارشد مديريت مح-  70
  كارشناس ارشد شيمي محيط زيست و كارشناس مسئول اداره كل حفاظت محيط زيست استان تهران -  71
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 هاي گاز در پااليشگاهها بررسي روشهاي تصفيه بيولوژيكي پساب

 

73، اميرحسين طريق االسالمي 72محسن شيري   
 شركت ملي گاز ايران
shiri@nigc.ir 

  
  :چكيده

فاضالب،  به سبب وجود انواع مواد و ناخالصيها دربنابراين  .استروشهاي تصفيه بيولوژيكي پسابهاي پااليشگاهها  بررسي هدف از اين مقاله
و زمينهاي كشاورزي باعث آلوده سازي مضاعف آنها و به خطر افتادن  هاتخلية مستقيم آنها به منابع پذيرنده اي نظير آبهاي سطحي، چاه

 كه شودهوازي و غير هوازي تقسيم بندي مي تصفيه بيولوژيكي به دو بخش .شود، ميكنندسالمت موجوداتي كه درمجاورت آنها زيست مي
كم سلولهاي بيولوژيكي بعنوان لجن، احتياج كم به مواد غذايي معدني، عدم احتياج به اكسيژن و وسايل هوادهي، توليد گاز متان توليد 

در اين مقاله پس از بررسي روشهاي هوازي و غير  .استغير هوازي نسبت به هوازي  بيولوژيكيبعنوان محصول نهايي از مزاياي تصفيه 
براي سنجش ميزان مواد آلي موجود در  .شودميبررسي روشهاي تصفيه پيشرفته پسابها پرداخته  به ،پسابهاهوازي تصفيه بيولوژيكي 

 كل كربن آلي ،(COD)نياز شيميايي اكسيژن مورد، (BOD) از روشهايي مانند اندازه گيري اكسيژن مورد نياز بيوشيميايي ،آب
(TOC)، و مجموع اكسيژن مورد نياز(TOD) فسفات زدايي، نيتريفيكاسيون و برداشت ازت، نيتريفيكاسيون و  .شود، استفاده مي

دينتريفيكاسيون بيولوژيكي، آمونياك زدايي بوسيله هوادهي، برداشت ازت به كمك كلرينه كردن و استفاده از كربن فعال از جمله اين 
  .كه در اين مقاله بطور كامل تفصيل خواهد شد استروشها 

  
  تصفيه بيولوژيكي هوازي، تصفيه بيولوژيكي غير هوازي، پساب، :واژه هاي كليدي

                                                            
 مهندس ارشد فرآيند -  72
 عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر - 73
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  معرفي طراحي جديد مديريت و بازيافت پسماند در حفاري چاههاي نفت و گاز

  آرش شادروان  ﴾3بهنام گودرزي،  ﴾2محمد خداداديان،  ﴾1
  د حفارياداره كنترل جامدات و مديريت پسمان –مديريت خدمات سياالت حفاري  - شركت ملي حفاري ايران 

 M_Khodadadian2008@yahoo.com  
   

  :چكيده 
. حاصل از عملكرد مته در چاه توليد مي شود  (Cutting)در هر عمليات حفاري مقدار زيادي كنده

همچنين جامداتي كه از دستگاههاي كنترل جامدات دفع مي شوند حجم قابل مالحظه اي را به خود 
وجه داشت كه همواره كنده هاي حاصل از حفاري و جامدات اما در اين ميان بايد ت. اختصاص مي دهند

دوريز شده از دستگاههاي كنترل جامدات آلوده به سيال حفاري و بعضا سيال محتوي سنگ سازند مي 
باشند كه در صورت باقي ماندن در سيستم قادر به ايجاد مشكالت عديده اي در عملكرد گل و بروز آثار 

امروزه افزايش هشدارهاي عمومي پيرامون اهداف زيست محيطي . مخرب زيست محيطي خواهند بود
سبب بهبود انگيزه هاي موجود در زمينه اقتصادي و طراحي جهت به حداقل رساندن پسماند حاصل از 

دستگاه هاي  بوسيله فرآيند عملكرد سيستم جديد، كنده هاي حفاري كه در. حفاري چاهها شده
واص آنها بررسي و آزمايش شده و پس از عمليات بهسازي كنترل جامدات جدا مي شوند تمام خ

تمام  همچنين .دنو بطور استاندارد دفن مي شو بصورت جامد و تثبيت شده به محل مخصوص حمل
يا بطور ايمن و  مجددا استفاده بازيافتو پس از  آزمايش ها از نظر زيست محيطي در فاز مايع انجام

عملكرد،  يق سعي در معرفي چيدمان طراحي جديد، اصولدر اين تحق. استاندارد دفن مي شوند
تجهيزات و برنامه ريزي جديد مديريت پسماند حفاري از ديدگاه محيط زيستي با استناد به اطالعات 
موجود از حفاري چندين حلقه چاه با بهره گيري از سيستم كنترل جامدات و مديريت پسماند حفاري 

 .داشته ايم
  

ريت پسماند حفاري، بهسازي و بازيافت پسماند حفاري، تصفيه گل حفاري، اصول زيست مدي: هاي كليدي واژه
  محيطي در حفاري چاهها

__________________________  

  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي نفت –كارشناس كنترل جامدات و مديريت پسماند شركت ملي حفاري ايران  ﴾1
  پسماند شركت ملي حفاري ايران  كارشناس ارشد كنترل جامدات و مديريت ﴾2
تگزاس   A&Mدانشگاه   -دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي نفت ﴾3
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  هاي صنعتي  هاي پساب شبيه سازي عددي كاهش آالينده
  UV-H2O2با روش فوتوشيميايي 

  
  76و  رويا  مرجانيان  75دهكردي مهرداد رئيسي، 74مصطفي مقدمي

  ، دانشكده مهندسي مكانيكهاي فني دانشگاه تهران، پرديس دانشكده
moghaddamy@yahoo.com  

   

  چكيده 
يكي از ) UV‐H2O2(هيدروژن  پراكسيد -مانند روش فوتوشيميايي فرابنفش) AOP(هاي اكسيداسيون پيشرفته  روش
هاي  هاي مقاوم در مقابل روش به خصوص آالينده ها ها و از بين بردن آالينده هاي جديد و ارزان در تصفيه پساب روش

در از بين بردن مواد آلي آالينده به صورت عددي  UV‐H2O2در اين مقاله توانايي روش . باشند مرسوم تصفيه آب، مي
براي حل همزمان ) CFD(هاي ديناميك سياالت محاسباتي  مدل عددي جامعي با استفاده از روش. است  بررسي شده
هاي شيميايي در دو راكتور شيميايي حلقوي و متقاطع كه در آنها يك المپ  دروديناميكي، تشعشع و واكنشمعادالت هي

نانومترقرار دارد، ارائه شده است و صحت  نتايج آن در مقايسه با نتايج آزمايشگاهي تاييد  7/253فرابنفش با طول موج 
هاي مورد مطالعه را از بين  تواند آالينده ه خوبي ميب UV‐H2O2دهد كه روش  نتايج بدست آمده نشان مي .شده است

دهد كه در حالتيكه از دبي يكسان و المپ فرابنفش يكساني استفاده شود  همچنين نتايج بدست آمده نشان مي. ببرد
ذرات در راكتور متقاطع بيشتر است و در نتيجه ذرات موجود در آب در معرض دوز ) residence time(زمان ماند 

در نتيجه راكتور . شوند گيرند و بنابراين راديكال هاي هيدروكسيل بيشتري توليد مي ي از پرتوهاي فرابنفش قرار ميبيشتر
همچنين . باشد متقاطع در شرايط توان المپ و دبي يكسان داراي عملكرد بهتري براي از بين بردن مواد آالينده مي

ورت المپ فرابنفش در راكتور جريان متقاطع باعث كاهش دوز در مجا) جريان بازگشتي(مشاهده شد كه وجود گردابه 
عالوه براين تغييرات ميزان كاهش مواد االينده با تغيير ثابت واكنش آنها با راديكال هيدروكسيل . شود موثر راكتور مي

اعث بهبود عملكرد ها با راديكال هيدروكسل ب دهد افزايش ثابت واكنش آالينده مورد مطالعه قرار گرفته است كه نشان مي
  .گردد راكتور و كاهش انرژي مصرفي مي

  

  ديناميك سياالت محاسباتيهاي اكسيداسيون پيشرفته، المپ فرابنفش، پراكسيد هيدروژن،  روش: هاي كليدي واژه

                                                            
  هندسي مكانيك دانشگاه تهراندانشجوي دكتري دانشكده م -1
  دانشيار دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه تهران، نويسنده مسئول -2
  كارشناس مسئول معاونت غذا و دارو  وزارت بهداشت درمان  و آموزش پزشكي -3
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  ديدگاه محيط زيستي ايران از در واكاوي قواعد حقوقي مديريت پسماندها

  
  77سجاد آستاني
  حد همداندانشگاه آزاد اسالمي وا

E-mail: Sajad.Astani@iauh.ac.ir  
  :چكيده 

هاي اخير بيش از پيش مورد توجه متخصصين  ريت پسماند از مهمترين مباحث مطرح در زمينه محيط زيست مي باشد كه در ساليمد
پوشيده نبوده و امر قرار گرفته است امروزه اهميت نقش قانون گذاري و برقراري استاندارد در خصوص مديريت پسماند بركسي 

مجموعه قواعد حاكم بر «در يك تعريف مختصر حقوق را . مهمترين قدم در پايه گذاري مديريت صحيح اين مواد محسوب مي شود
اعم از نظم عمومي و نظم (و هنگامي كه اين نظم . در جوامع به وجود آمده است» نظم«تعريف كرده اند كه باهدف ايجاد » روابط

يكي از مهمترين اهداف . ، حقوق حدود و ثغور و ضمانت هاي مربوط به تضمين آن در جامعه را تعيين مي كند به خطر افتد) خصوصي
مي تواند به عنوان پديده اي كه باعث به خطر انداختن سالمتي و » پسماند«نظم عمومي بهداشت ، سالمتي و ايمني عمومي است كه 
قبل از تصويب قانون مديريت پسماندها، هيچ مصوبه جامعي در خصوص .ددبهداشت عمومي و همچنين محيط زيست باشد مطرح گر

كنترل و مقابله با پسماندها وجود نداشت و احكام و قواعد آن تابع قوانين و مقررات پراكنده اي از جمله قانون شهرداري ها ، قانون 
لودگي هوا ، آيين نامه بهداشت محيط و قانون طرز قانون نحوه جلوگيري از آ) 688بحث آلودگي محيط زيست ماده (مجازات اسالمي ، 

قانون مديريت پسماندها به عنوان نقطه عطفي در توجه به .بود 1320جلوگيري از بيماري هاي آميزشي و بيماري هاي واگير دار مصوب 
ا آثار خطرناك آلودگي و به عنوان يك قانون جامع در زمينه مقابله ب 83/ 20/2در مورخ » پسماند«نظام حقوقي ايران به مسئله 

مقررات و در اين مقاله . مشكالت ناشي از پسماندها در راستاي مديريت بهينه آنها با قيد دو فوريت به تصويب مراجع قانون گذاري رسيد
شده  بررسينقل و انتقال پسماند،همچنين تفكيك پسماندها ،قوانين مربوط به  نظام هاي حاكم بر پسماندها در نظام حقوقي ايران

  .ازلحاظ محيط زيستي مورد واكاوي قرارگرفته است ايرانحقوق در آنهاقوانين و مقررات كيفري وقواعد مربوط به دفع پسماندهاوسپس 
  

  ايرانمحيط زيست،  قوانين ومقررات،  پسماند،مديريت، حقوق،:كلمات كليدي
  

  

  

                                                            
  مهندسي محيط زيست،دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان وعضو باشگاه پژوهشگران جوان -1
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 تصفيه بيولوژيكي پساب صنعتي از فناوري نانو
 

 مصطفي نريماني2. شهاب شفائيان*:1

  

  shahab_faengeener@yahoo.com دانشجوي دانشگاه آزاد اميديه : 1*

 mostafa.narimani@gmail.com عضو هيئت علمي دانشگاه اميديه: 2

  
  :چكيده .1

  
دير زماني نيست كه يكي از اهداف مهم واصلي در قانون تاًسيس شركتها و كارخانجات صنعتي در ايران حفظ محـيط زيسـت و   

به موجب اين قانون كارخانجات صنعتي مـي بايسـت   . ري از آلودگي هاي پساب در كارخانجات صنعتي تعيين شده استجلوگي
در غيـر ايـن صـورت بـا     . نظارت و دقت مضاعفي در خصوص جلوگيري از تخريب محيط زيسـت بـه هـر نحـو بـه عمـل آورنـد       

در دو دهه گذشته در كشور عزيز مـا،  . خواهند شد برخوردهاي جدي و شديدي از سوي سازمان حفاظت از محيط زيست روبرو
ايران نيز مانند ديگر كشورهاي جهان متعهد . ايران نيز به حفظ محيط زيست و جلوگيري از تخريب آن توجه زيادي شده است 

ايـن  حال در ,گرديده كه درجهت حفظ محيط زيست به طور جدي تالش و اين كره خاكي را براي نسل هاي آينده حفظ نمايد
مفاله  به بررسي تصفيه ميكروبيولوژيكي پساب صنعتي در كارخانجات بـا اسـتفاده از فنـاوري نانوفيلتراسـيون از فراينـد اسـمز       

  .معكوس و اولترافيلتراسيون مي پردازيم
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  جهت كيفيت مديريت پسماند ها  SWOTبررسي روش 
  ) همدان شهرستان مطالعه موردي(

  
  79لرستانيبهاره ، 78سجاد آستاني

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان
E‐mail: Sajad.Astani@iauh.ac.ir  

  
  چكيده

هاي خاص در خصوص كـاهش منـابع خـدادادي و آلـوده شـدن       رشد روز افزون جمعيت و به تبع آن افزايش توليد مواد زائد، وجود نگراني
موضوع بازيافت مواد زائد جامد را در صدر برنامه هاي دفع زباله قـرار  منابع طبيعي موجود،كارشناسان را بر آن داشته كه در چند دهه اخير 

تر انواع پسماندهاي مختلف مي باشـد كـه بـا توجـه بـه كميـت و كيفيـت         شدت و افزايش فعاليت هاي انساني به منزله توليد افزون.دهند
چنـين  . يستم مـديريت كارآمـد و اثـربخش مـي باشـد     پسماندهاي توليدي در جوامع بشري، مواجهه اصولي با آنها مستلزم استقرار نوعي س

هايي مـي باشـد كـه قـادر باشـند بـا        هاي هدفمند بوده كه اين مهم مستلزم استفاده از روش سيستمي همواره نيازمند اتخاذ جهت گيري
هـاي مـورد    ميـان روش در .تحليل وضع موجود و شناسايي عوامل اثرگذار بيروني و دروني ، سطح بهينه حركت مديريت را تعيـين نماينـد  

روشي مفيد و موثر به منظور تعيين جهت گيري هاي انواع سيستم هاي مديريت و از جمله سيستم مديريت پسماند  SWOTاستفاده، روش 
ايـن  در .مي باشد،كه اساس آن تجزيه وتحليل عوامل دروني و بيروني موثر بر مديريت در قالب نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهديـد اسـت  

قالب تجزيه و تحليل ماتريس عوامل داخلي و خارجي و با استفاده از امتيازات وزن دار وضعيت عناصـر موظـف در مـديريت پسـماند      مقاله
جمع بندي امتيازات وزن دار در هر دو بخش عوامل دروني و بيروني بيانگر آن است .مورد تجزيه وتحليل قرار گرفته است همدانشهرستان 

هـا و اسـتفاده حـداكثري از     ها به منظور اجتناب از تهديدها و برطـرف نمـودن ضـعف    در زمينه استفاده از قوتكه سيستم مديريت فعلي 
  .فرصت ها ضعيف عمل مي نمايد

  مديريت،همدان، SWOT،روش پسماند :كلمات كليدي

  

  

  
                                                            

  مهندسي محيط زيست،دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان وعضو باشگاه پژوهشگران جوان -1

  عضو هيئت علمي ومديرگروه محيط زيست دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان -2
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  زدايي از نفت خامبررسي عوامل موثر بر نمك
 
 

  2، محمد رضا دهقاني1مهري دادرس
  دانشگاه علم و صنعت، دانشكده مهندسي شيمي تهران، نارمك،

1 me_dadras@yahoo.com 
2 m_dehghani@iust.ac.ir 

  
  چكيده 

هاي معـدني  باشد كه حاوي انواع نمكنفت مي در نفت خام استخراج شده از مخازن شامل مقاديري آب به شكل امولسيون آب
و ميـزان نمـك آن در حـدود    % 5/0هر چند كه ميزان آب موجود غالبا كمتـر  از  . از جمله سديم، منيزيم و كلسيم كلرايد است

ppm200000 -4000 شـود كـه از جملـه    باشد، ولي وجود همين مقدار سبب بروز مشكالتي در فرآيند پـااليش نفـت مـي   مي
لذا پيش تصـفيه نفـت   . ها اشاره نمودتوان به خوردگي تجهيزات پااليش و انتقال و غير فعال نمودن كاتاليستمي مهمترين آنها

نمك تشكيل شـده ضـرورت دارد كـه در ايـن فراينـد       -آب -هاي نفتخام و جداسازي آب و نمك از طريق شكستن امولسيون
، آب تازه، گرما، مدت زمان اختالط، شدت ميدان الكتريكـي و  )هاشكنامولسيون(دهي، مواد شيميايي عواملي نظير زمان رسوب

يابد دهي نيز افزايش ميميزان رسوب با افزايش زمان ماندگاريدهد كه مطالعات نشان مي .باشندامواج ميكروويو تاثير گذار مي
شكن استفاده گردد، هرچند ز امولسيونتا به يك بيشينه برسد ولي پس از آن براي افزايش بيشتر راندمان بايد مقادير بيشتري ا

شـكن و تشـكيل   گردد زيرا با اشـباع شـدن سـطح قطـرات از امولسـيون     اين روند نيز پس از رسيدن به مقدار بهينه متوقف مي
 گردد، ولي حضور مقاديرزدايي ميافزودن آب همواره باعث افزايش راندمان نمك. يابدمايسل، پايداري امولسيون نيز افزايش مي

همچنـين افـزايش دمـا نيـز     . گـردد زدايي ميباالي آب در امولسيون به دليل افزايش كسر حجمي آب باعث كاهش راندمان آب
گردد، اگرچه در اين شرايط همواره رانـدمان  زدايي ميباعث كاهش ويسكوزيته فاز پيوسته نفت و در نتيجه افزايش راندمان آب

گـردد، زيـرا باعـث    زدايـي مـي  افزايش زمان اختالط همواره باعث افزايش راندمان نمـك  .باشدزدايي ميزدايي كمتر از آبنمك
در روش الكتريكي، افزايش ولتاژ اعمالي تا رسيدن به يك مقدار بهينـه افـزايش يافتـه    . گرددانحالل بيشتر نمك در فاز آبي مي

مـدت زمـان اعمـال امـواج ميكروويـو رانـدمان        در روش ميكروويو نيـز، بـا افـزايش   . ولي پس از آن روند كاهشي خواهد داشت
هـا ضـرورت   شـكن زدايي از نفت خام حضور امولسـيون به طور كلي براي افزايش راندمان نمك. يابدشكني افزايش ميامولسيون

وش باشد، ولي مدت زمان اعمـال شـده در ر   در مقايسه روش الكتريكي و ميكروويو، راندمان هر دو روش تقريبا يكسان مي. دارد
 .باشدميكروويو به مراتب كمتر از روش الكتريكي مي

 

 

   .شكنزدايي، امولسيون، پايداري، امولسيونزدايي، آبنمك: كلمات كليدي 
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 موجود در پساب و پسماندهاي تركيبات بندي طبقه مورد استفاده و شيميايي مواد شناسايي
  پسماندمديريتي  راهكارهاي و ارائهحفاري چاه نفت  در توليدي

  
  اعظم نامداري

  
  عسلويه  –رئيس محيط زيست شركت پتروشيمي پرديس 

  مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز و دانشگاه بين المللي پيام نور عسلويه
Namdari_s61@yahoo.com 

 

 : چكيده
در اين  اند، شده بندي طبقه كاربرد نوع براساس و شناسايي حفاري صنعت در استفاده مورد مواد، تحقيق اين در      
در تركيب  گروه  14نوع ماده شيميايي كه در صنعت حفاري استفاده مي شود، شناسايي شد، كه از اين ميان 23بررسي
 16 همچنين. شود مي برده كار به آن هاي و افزايه سيمان در شيميايي مواد از گروه 9 وجود دارد و حفاري گلهاي سيستم

 ناشي پسماندهااز  گروه 11 .شد تعيين بازيافت منابع و حفاظت قانون هاي فهرست در آنها گاهجاي و شناسايي پسماند گروه
هاي  پسماند مديريت جهت راهكارهايي درخاتمه ،مي باشدگردشي  سيستم از ناشي ضايعاتاز  گروه 5و حفاري، دكل از

  .شد پيشنهاد شناسايي شده،
 

  ، قانون حفاظت و باز يافت منابعآبي پايه حفاري گل روغني، پايه فاريح گل ،چاه نفت حفاري پسماند، :كليدي هاي واژه
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در حذف فنل از پساب  UV/H2O2 بررسي عملكرد روش اكسيداسيون پيشرفته 
 انبارها و پااليشگاه هاي نفتي

 
 5،راضيه سهيلي 4،كيوان منكچيان شريف آباد3، رضا مرندي2، محمد ابراهيم عليا1شكيبا برجاني

Sadra33@yahoo.com 
  

  چكيده 
هاي آروماتيك سمي است كه عمدتاً در پساب صنايع كاغذ سازي،كك فنل يا هيدروكسي بنزن از جمله هيدروكربن 

سازي،توليد روغن و به خصوص انبارها و پااليشگاه هاي نفتي و بسياري از واحد هاي شيميايي ديگر وجود دارد كه رها 
در اين مطالعه حذف و تخريب اين . از خطرات مهم زيست محيطي به شمار مي رودشدن چنين موادي در محيط زيست 

 ماده خطرناك و سمي،آالينده محيط زيست و تخريب ناپذير  با استفاده از روش هاي اكسيداسيون پيشرفته

(UV/H2O2) در يك فتوراكتور ناپيوسته كه داراي دو همزن با سرعت ثابت و مجهز به المپ UV15 اي  وات جيوه
هاي ابتدايي هاي كليدي موثر بر فرايند حذف از جمله غلظتهمچنين اثر پارامتر. فشار پايين مي باشد، بررسي شده است

نتايج . ، دماي محلول و غلظت اوليه آالينده بر ميزان بازده حذف مورد بررسي قرارگرفته استpHپر اكسيد هيدروژن، اثر 
به تنهايي بر ميزان حذف و تخريب آالينده قابل  UVاثر پراكسيد هيدروژن و هاي انجام شده نشان مي دهد كهآزمايش

همچنين . در طول واكنش مي شود فنلچشم پوشي است، در حاليكه استفاده همزمان اين دو باعث حذف حداكثري 
ا و غلظت و افزايش دم  pHدقيقه با كاهش  90نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه راندمان حذف فنل با زمان ماند 

ميلي گرم بر ليتر،  20 فنلغلظت محلول آالينده (نسبت مستقيم دارد به طوريكه در شرايط بهينه 
([H2O2]/[ph]=20(w/w)در نهايت پارامترهاي كليدي . ، در اين راكتور با بيشترين ميزان حذف روبرو خواهيم بود

را نشان مي  فنلقرار داده و نتايج حاصله حذف حداكثري موثر در حذف را در مواجهه با پساب واقعي انبار نفتي در نمونه 
  .دهند

  پساب انبار نفت فنل، اكسيداسيون پيشرفته،پرتوتابي، :هاي كليدي واژه           
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 بررسي كميت وكيفيت پسماندهاي صنعتي و غير صنعتي
 شركت بهره برداري نفت وگاز آغاجاري

  
  82لحسنياعزت اهللا ابو                       81خداداد طيبي                           80يلدا بسيم

  اهواز، بلوار گلستان، خيابان ناهيد غربي: مهندسين مشاور سازآب پردازان

ybasim@yahoo.com 

  

  :چكيده
ات سوء مديريت پسماندهاي صنعتي مانند لجن هاي نفتي و مواد زايد غيرصنعتي يكي از شيوه هاي بسيار مناسب براي كاهش اثر

فعاليتهاي صنعتي در محيط زيست مي باشد كه مهمترين هدف طرح مديريت پسماند شركت بهره برداري نفت وگازآغاجاري به شمار مي 
هزار بشكه در روز نفت سبك و سنگين يكي از هفت ميدان نفتي براي تامين خوراك پااليشگاههاي  783شركت با توليد ميانگين  اين.آيد

از ديگر اهداف طرح، .ات بوده و از جمله شركت هاي تابعه شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب به شمار مي رودداخل كشور و صادر
شناسايي انواع پسماندهاي توليدي در شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري، شناسايي منابع و چشمه هاي توليد، بررسي كميت و 

، ارائه دستورالعمل هاي اجرايي و راهكارهاي فني RCRAك بر اساس روش استاندارد كيفيت مواد زائدجامد، طبقه بندي پسماندهاي خطرنا
بر اساس يافته هاي اين  .و مديريتي جهت كمينه سازي، استفاده مجدد، بازيافت ، دفع و دفن نهايي آنها را مي توان نام برد

از تعميرات اساسي و شن و ماسه آلوده واحدهاي  مطالعه،بيشترين ميزان پسماندهاي صنعتي توليدي مربوط به لجنهاي نفتي حاصل
در زمره مواد زايد خطرناك  RCRA بندي استانداردتن در سال بالغ گرديده و طبق طبقه  2200عملياتي بوده كه وزن آن ها به حدود 

پسماند هاي خطرناك به شمار عالوه بر اين انواع فيلترهاي صنعتي آلوده نيز در اين شركت توليد مي گردد كه جزء .طبقه بندي مي شوند
پس از آن انواع ضايعات فلزي  ،پسماندهاي غذايي و ضايعات الستيك و پالستيك داراي بيشترين مقدار بوده كه عمدتا در گروه .مي آيند

  .پسماندهاي صنعتي غير خطرناك محسوب مي شوند

  

  ،پسماندخطرناكنفت وگاز آغاجاري،پسماند صنعتي،لجن نفتي:واژه هاي كليدي

  

  

  

                                                            
 شركت مهندسي مشاور سازآب پردازان -مدير پروژه كارشناس ارشد محيط زيست، ٨٠
 رياست اداره خدمات عمليات شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري، مجري طرح پسماند ٨١

  رياست محاسبات نفت و گاز شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري، ناظر طرح پسماند 82
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جذب سطحي متيلن بلو از محلول هاي آبي توسط بنتونيت اصالح شده توسط 
  پاراتولوييدين

  
   2، فاطمه مظفري2،فرزانه فرخي∗1سعيده هاشميان

  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد يزد، گروه شيمي

  

 چكيده

و تصفيه اين فاضالب ها از اهميت خاصي  واحدهاي رنگرزي و نساجي حاوي مقاديرقابل توجهي از مواد آلي و سمي مي باشداكثر  پساپ 
از خاك بنتونيت به عنوان جاذب و از رنگزاي متيلن . بري با استفاده از جذب سطحي بررسي شد در اين تحقيق فرآيند رنگ . برخوردار است

راتولوييدين روي سطح بنتونيت براي افزايش راندمان و نيز تكرار پذيري عمل جذب از پا.به عنوان مدل آلوده كننده استفاده شد (MB)بلو 
نمونه . روي بنتونيت اصالح شده توسط پاراتولوييدين در محلول هاي آبي بررسي شد)  MB(استفاده شد و جذب رنگ بازي متيلن بلو 

ل موثر عوام. نتايج حضور تركيب آلي پاراتولوييدين را روي نمونه خاك بنتونيت نشان داد . شناسايي شد  FTIRجاذب تهيه شده توسط 
نتايج نشان . محيط، مقدار گرم جاذب و غلظت نمونه رنگ مطالعه گرديد  pHدر عمل جذب نظير زمان تماس نمونه رنگ و بستر جاذب، 

  . راندمان جذب به باالترين مقدار خود مي رسد  pH 11دقيقه و در  45داد كه در زمان 

  

  جذب سطحي، بنتونيت، متيلن بلو :كلمات كليدي

  

  

  

  

                                                            
 گروه شيمي - دانشگاه آزاد اسالمي -استاديار دانشگاه  -1
 جوي كارشناسي ارشد شيمي معدني دانش -2

∗ sa_hashemian@yahoo.com  
  -گروه شيمي   -دانشگاه آزاد اسالمي - صفاييه - يزد
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توسط جاذب بنتونيت و كامپوزيت   (BR) اسيدي بريليانت قرمز حذف رنگ
MnFe2O4/ bentonite    

  
   ∗سعيده هاشميان

 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد يزد، گروه شيمي
Sa_hashemian@yahoo.com  

  
  چكيده

  

ازخـاك  . تفاده گرديـد به عنوان مدلي از آلوده كننده هاي زيست محيطي اس     Brilliant Redدر اين تحقيق از رنگ اسيدي 
كامپوزيت  مغناطيسي توسط روش هم رسوبي بـا نمونـه   . به عنوان جاذب استفاده شدMnFe2O4/bentonite  , MnFe2O4 بنتونيت، 

 7و حـداكثر زمـان تمـاس     pH 2در   BR اين پودر جاذب خاصيت جذب بسيار عالي نسبت به رنگ اسيدي  . خاك بنتونيت تهيه گرديد
از نمونـه هـاي تهيـه شـده،       UV-Visطيـف  . ساختار اسپينل را براي كامپوزيت مغناطيسي تاييد مي كند XRDنتايج  .دقيقه نشان داد

بررسي سينتيكي جذب سطحي نيز نشان داد كه پودر بنتونيت در حضور فريـت  . قدرت جذب رنگ را توسط جاذب تهيه شده،  نشان دادند
  . مونه هاي آب و پساب هاي صنعتي را حذف كنداز رنگ موجود در ن% 99مغناطيسي مي تواند تا 

  

  بنتونيت ، جذب سطحي، رنگ اسيدي : كلمات كليدي
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An Investigation on Effects of Catalytic Bed Temperature, Tailgas 

Ratio and Type of Catalytic Bed on the Sulphur Recovery Using 

TSWEET® Process Simulator 

 

S. Asadi1, M. Pakizeh2, M. Pourafsharichenar3 

Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of 

Mashhad, P.O. Box: 9177948974, Mashhad, Iran 

Abstract 

 Recovery of elemental sulfur from acid gas has been developed over 100 years ago.  In 
the present sulfur recovery unit (SRU), hydrogen sulfide (H2S) is converted to elemental 
sulfur using  the modified  sulfur  recovery unit.  In  this paper, using a process  simulator 
known as TSWEET®, SRU was simulated.   The effects of  tail gas  ratio and catalytic bed 
type on  the  sulphur  recovery were studied and subsequently optimization of  the beds 
temperature in order to enhancing the sulphur recovery was verified at a given acid gas 
feed and air  input  to the simulator program.  It  is shown that the optimal catalytic bed 
temperature,  tail  gas  ratio  and  type  of  catalytic  bed  are  evaluated,  the  minimum 
possible  temperature  (572°F),  the  ratio  of  2.0  and  type  of  hydrolysing  Claus  bed, 
respectively.  

 

Keywords: sulphur recovery, catalytic bed temperature, tail gas ratio, type of catalytic 
bed, TSWEET 
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Industrial Wastewater Treatment sequence from Petrochemical 
companies of pars special Economic energy Zone 

 
B. Tayari Kalajahi 1, S. h. Sajadi Kalajahi 2, D. Mohamadzadeh3, H. Nateghi4,  
Department of Water and Wastewater Laboratory, National Petrochemical Company (Mobin Petrochemical 
Company), Assalouyeh, Iran. 
Email: tayari@mobinpc.net & tayari_kalajahi@yahoo.com 

 

Abstract  

Waste water treatment of MOBIN PETROCHEMICAL Company has two separate processing trains. 
One train for COC Water together With Sanitary Wastewater, another for POC Water alone. Both trains 
have primary separation, comprising gravity separation followed by dissolved air flotation (DAF units). 
Because of the higher level of oil contamination in the COC Water, a secondary processing step is 
required for the COC train. Using biological treatment. The Sanitary water is fed directly to biological 
treatment rather than to primary separation, since it does not contain oil  The most important stage in a 
waste water treatment plant is activated sludge stage(Aeration Basin), API, DAF, Clarifier, . Many 
factors affect the performance of waste water treatment. In this work, stage in a waste water treatment 
plant and effect of COD, MLVSS, pH and other parameter described 

 
Keywords 

Activated sludge stage (Aeration Basin), API, DAF, Clarifier, COD, MLVSS, Treatment, Wastewater, 
COC 
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Nitrogen removal in aerobic and 
anaerobic cycles 

 

*M. Hosseini, 1M. Mahmudi 

 

*Univ. Noshirvani Babol, Dep. chemical engineering, : m.hosseini@nit.ac.ir  

1Univ. Noshirvani Babol, Dep. chemical engineering, , mrz_mahmoudi@yahoo.com 

  

Abstract 

Exposing wastewater containing ammonia in aerobic and anaerobic environments and in 
the presence of microorganisms can strip the ammonia from wastewater biologically. In 
this study, by using an aerobic and anaerobic conversion steps, the efficiency of 
separating nitrogen from municipal wastewater, which consists of 20% slaughterhouse 
wastewater, was increased considerably. In the aerobic step, the ammonia was converted 
to nitrite and nitrate in the presence of microorganisms (nitrification). The obtained nitrite 
and nitrate were converted to nitrogen in anaerobic environment (denitrification) and 
released to atmosphere. Nitrification was performed by a trickling filter. The obtained 
efficiency by using plastic media is about 83%. Denitrification was carried out in a UASB 
reactor which yielded an efficiency of about 99%. 

 

Keywords: Nitrogen removal, Nitrification, Denitrification, UASB reactor 
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 مدیریت مواد شیمیایي فاسد شدني در انبارهای شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب 

 2عليرضا معصومي ،1حقيقي فرد جعفرزاده نعمت اله

 مركز تحقيقات فناوريهاي زيست محيطي، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور، اهواز، ايران. -1

 ز جنوب، اهواز، ايران.سرپرست پروژههاي پژوهشي محيط زيست و حفاظت صنعتي، مناطق نفتخي -2

Masoumi.a@nisoc.ir  

 

 چكيده
انبارهاي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب ناحيه صننعتي نوع ماده شيميايي مختلف در  141در حال حاضر تعداد 

مناده  53ين تحقيق نشان داد كنه تعنداد نگهداري مي شوند و اكثر اين مواد در عمليات حفاري كاربرد دارند.  ا كارون

 RCRA1شيميايي فاسد شده يا تاريخ مصرف گذشته در بين اين مواد وجود دارد.  اين منواد بنا اسنتفاده از مقنررات 

مناده شناسنايي شنده در اينن ليسنت منرار مني  53ماده از  13شناسايي و طبقه بندي گرديدندو مشخص گرديد 

، چهار ماده جز مواد زائد خطرناك حاد ينا فهرسنت  Uخطرناك سمي يا فهرست  پنج ماده جز مواد زائدگيرند.  

P  چهار ماده با كد ،D002  و يك ماده با كدD003  شناسايي گرديدند و يك ماده نيز جز مواد زائد خطرنناك

ليتنر و  121111مرار گرفته اسنت.  از اينن مقندار مايعنات خطرنناك بنا مقندار  Kاز منابع مشخص يا فهرست 

كيلوگرم مواد زائد جامد شناسايي شده را تشكيل مي دهند.  در حال حاضنر  00111جامدات خطرناك با مقدار 

هيچ روش مشخصي براي مديريت و دفع اصولي مواد شيميايي فاسد شده در منطقه صنعتي كارون وجود نندارد.  

راحتي مابل حمل و نقل و بازرسي از سويي ديگر اين مواد در هنگام نگهداري مي بايستي در ظروف مناسب كه ب

باشند مرار گرفته و در جاي خشك و خنك با تهويه مناسب در ينك محنل دور بسنته و سنر پوشنيده منرار داده 

برچسب گذاري، عالمت گذاري و نصنب پالكنارد  RCRAشوند.  در هنگام حمل مي بايستي مطابق با مقررات 

به گونه اي مطمئن و بي خطر صنورت پنذيرد و ينا بصنورت بني انجام پذيرد.  همچنين نحوه دفع اين مواد بايد 

خطر مجددا وارد چرخه استفاده شوند و يا به كمك روشهاي خنثي سازي يا تخريب حرارتني در درجنه حنرارت 

 باال و يا دفن مهندسي دفع شوند.

 

دفع اصنولي، خنثني مواد خطرناك، عمليات حفاري، ، RCRA ،كلمات كليدي : مواد شيميايي، مواد فاسد شده، سمي

 سازي.

                                                           
Resource Conservation & Recovery Act. -1 
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 2O2Hهای محتوی رنگ  راکتیو توسط سیستم فراصوت و رنگبری از پساب

 نويد نصيري زاده   -محمد مير جليلي  - افسانه صادمي ماهاني
 دانشكده مهندسي نساجي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد

Afsane_sadeghi85@yahoo.com 
 

 

 : چكيده

با استفاده از سيستم فراصوت به همراه  C.I Reactive Blue 69بري از محلول حاوي رنگينه راكتيو در اين مقاله عمليات رنگ

2O2H ،انجام گرفت .در اين پژوهش اثر پارامترهاي غلظت محلول رنگpH ،  2غلظتO2H  و دما مورد بررسي مرار گرفته است

ميزان رنگبري كاهش يافته و با افزودن آب  pHنتايج حاصل نشان مي دهد كه با افزايش غلظت محلول رنگ و افزايش 

اكسيژنه رنگبري افزايش مي يابد به منظور بررسي ميزان رنگبري از روش بررسي ميزان جذب اسپكتروفتومتر جذبي بهره 

 .گرفته شد

http://www.pasab.ir/
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بهینه سازی عملیات انعقاد و لخته سازی در واحد تصفیه پساب پتروشیمي مبین با 

 استفاده از روش تاگوچي

 
 5، سكينه ساالري5، عبداله رشيدي مهرآبادي2احمد علي محمد نژاد باريكي

 عسلويه( -شركت پتروشيمي مبين )استان بوشهر -شركت ملي صنايع پتروشيمي
Amd_307@yahoo.com 

 چكيده 

ي باشد.  يكي ازمهمترين روشهاي تصفيه آب و فاضالب ، منعقد سازي مواد معلق موجود در آب بوسيله منعقد كننده ها م

اين مطالعه جهت تعيين راندمان منعقد كننده بهينه براي تصفيه پساب در شركت پتروشيمي مبين در عسلويه انجام 

گرديد. راندمان حذف كدورت در فرايند انعقاد و لخته سازي با استفاده از سه منعقد كننده پلي آلومينيوم كلرايد ، پلي 

و سرعت اختالط كند مورد بررسي مرار  PHختلف دز هاي تزريق ، فريك سولفات و كلرور فريك طبق شرايط م

گرفت.اين آزمايشات با استفاده از دستگاه جارتست و روش تاگوچي جهت بهينه سازي فرايند انعقاد و لخته سازي انجام 

بدست  و از طريق تحليل آماري نتايج براساس روش تاگوچي چهار عامل و براي هر كدام سه سطح تعيين شد گرديد.

 آمده ، اثر هر يك از عوامل بر حذف كدورت ارزيابي و شرايط بهينه فرايند تعيين گرديد.  

                                  

 هاي كليدي:  تصفيه پساب، فرايند انعقاد و لخته سازي، منعقد كننده، جارتست،كدورت، تاگوچيواژه

                                                           
 

 

 

http://www.pasab.ir/
http://www.pasab.ir/


     0931دومین همایش مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی، تهران، پانزدهم دی ماه 

 

 77887888تلفن تماس تهران: 

WWW.PASAB.IR                 مجری همایش: هم اندیشان انرژی کیمیا   

 

 

 

 فیه پساب واحد پلي اتیلن سبك شرکت پتروشیمي بندر اماممطالعه موردی استفاده از کربن فعال در تص

 
 مركز پژوهش -شركت پتروشيمي بندر امام -شركت ملي صنايع پتروشيمي   -امين احمدپور* 

 مركز پژوهش -شركت پتروشيمي بندر امام -شركت ملي صنايع پتروشيمي  -منصور جوهري  

a.ahmadpoor@npc-rt.ir* 

 چكيده

يده اي سطحي است،بنابراين تمام موادي كه داراي سطح فعال زياد در واحد وزن باشند،مي توانند به از آنجاييكه جذب پد

عنوان جاذب در صنايع مختلف و تصفيه آب و فاضالب مورد استفاده مرار گيرند.يكي از مهمترين جاذبهاي شناخته شده ،كربن 

ن مي باشد كه در جهت توسعه و افزايش خلل و فرج،مورد فعال مي باشد.اين ماده فرم ريز كريستالي و غير گرافيتي كرب

 "پردازش مرار گرفته است. مهمترين خاصيت فيزيكي كربن،سطح فعال زياد آن است كه در اصل به دليل ساختار كامال

يز متوسط و ر -متخلخل كربن فعال به وجود مي آيد و بر حسب توزيع اندازه سوراخها مي توان آنها را به سه گروه درشت

تقسيم نمود.از طرف ديگر اندازه ذرات كربن بر حسب نوع مواد اوليه مصرفي و روش توليد تغيير مي كند.توان جذب كربن 

فعال تابع ساختار متخلخل آن يعني تابع سطح فعال آن مي باشد،اما توان وامعي جذب كربن فعال عالوه بر وابستگي به سطح 

ب و نحوه توزيع سوراخهاي بزرگ و كوچك نيز بستگي دارد.اندازه ذرات كربن نيز بر فعال،به اندازه مولكولي اجسام مورد جذ

مقدار جذب اثر دارد.اين تاثير به مسئله سرعت جذب مربوط مي شود،زيرا سرعت جذب براي ذرات كوچك بيشتر است.با توجه 

رد،خواص  توزيع تخلخل سطح به موارد فوق،مهمترين خواص كربن فعال كه در توان جذب مواد مختلف تاثير مي گذا

كربن مي باشد.استفاده از پودر كربن فعال در تصفيه فاضالب يك ايده PHفعال،اندازه ذرات،ميزان خاكستر،مقدار رطوبت و 

جديد نمي باشد، زيرا در گذشته نه چندان دور، تجربياتي براي استفاده از اين ماده به منظور افزايش انعقاد و لخته سازي 

م بي هوازي لجن و آبگيري از آن به عمل آمده است.اين تجربيات نشان دادند كه كربن فعال به عنوان يك ماده جامدات، هض

كمكي به هنگام افزايش بار هيدروليكي فاضالب،باعث افزايش فشردگي لجن و سهولت آبگيري از آن مي شود. در اين مقاله با 

 CODپژوهش شركت پتروشيمي بندر امام، به بررسي كاهش ميزان واحد پيشتاز ستوني ساخته شده در مركز استفاده از 

 پساب واحد پلي اتيلن سبك اين شركت با بهره گيري از كربن فعال دانه اي) گرانولي( شكل مي پردازيم.

 
 (COD)اكسيژن مورد نياز شيميايي -شركت پتروشيمي بندر امام -تصفيه پساب -كلمات كليدي: كربن فعال
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 های شهری و صنعتيگیری کیفیت پسابی اندازهبررسي پارامترها
 مركز پژوهش -شركت پتروشيمي بندر امام -شركت ملي صنايع پتروشيمي   -امين احمدپور* 

 مركز پژوهش -شركت پتروشيمي بندر امام -شركت ملي صنايع پتروشيمي  -منصور جوهري  
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 چكيده

بخنش منايع هاي روزمره انسان و متعلقات زندگي اش ، مقادير مابل توجهي مواد زائد به اشكال جامد ، مايع و گاز توليد و وارد محيط زيست مي شود . در هر اجتماعي بر اثر فعاليت  

واحدهاي مسكوني ، تجناري ، صننعتي و اين زائدات يا به عبارت ديگر پساب ، اساساً همان آب مصرفي جامعه است كه در نتيجه كاربردهاي مختلف آلوده شده است .  مصرف آب در 

زيه مسمتي از اين ناخالصنيها مني كشاورزي بسياري از ناخالصيها را وارد آن مي كند كه در صورت دفع بي رويه در محيط زيست خطرات مابل مالحظه اي بدنبال خواهد داشت . تج

يسم هاي مختلف بيماريزا ، مواد سمي ، مواد مغذي محرك رشد گياهان آبزي ، مواد معلق ، منواد شنناور و تواند به ايجاد بوي تعفن منفجر شود . به عالوه پسابها محتوي ميكروارگان

حجم آب مصرفي توسط واحدهاي صنعتي ساالنه حدود يك ميليارد متر مكعب برآورد شده است كه با احتساب بازگشت هشتاد درصد آن بنه  بسياري از آالينده هاي ديگر مي باشد.

،نقش صنايع در لطمه بر منابع آب و خسارت بر محيط زيست برابر حجم خود را آلوده كند 31تا  41به محيط زيست و با توجه به اينكه هر متر مكعب فاضالب مي تواند صورت پساب 

سميت باال هستند و نفوذ آنها بنه مقندار كنم موجنب آشكارتر مي شود.هزينه هاي رفع اين آلودگي بر دوش نسل كنوني و آيندگان تحميل خواهد شد.برخي از تركيبات داراي درجه 

يدن كند.بسنياري از واحندهاي بنزرگ آلودگي و بيماريزايي حجم بزرگي از آب مي شود.به عنوان مثال ورود يك گرم جيوه مي تواند يك ميليون ليتر آب را آلوده و غينر مابنل آشنام

اكثر موامع كيفيت پساب خروجي به هيچ وجه با استانداردهاي محنيط زيسنت مطابقنت نمني كنند.برخي ديگنر از  صنعتي مجهز به سيستم تصفيه پساب مي باشند.اما متاسفانه در

عناصر سننگين و منواد آلني در اينن واحدهاي صنعتي كه تعداد آنها مابل مالحظه مي باشد داراي واحد تصفيه پساب نيستند كه با توجه به وجود تركيبات شيميايي و سمي و وجود 

،رمابت زيادي در زمينه درخواست بودجه هناي موجنود بنراي توسنعه در همه كشورها و به ويژه كشورهاي در حال توسعهابها مي توانند خسارات جبران ناپذيري به بار آورند.مبيل پس

آبهناي مصنرفي در  تصفيه پساب بنا كيفينت پنايين نيسنت. پايدار وجود دارد.در طول سالها به طور فزاينده معلوم شده است كه تصفيه پساب به روشهاي ساده و كم هزينه به معني

كه اين آبها با همان كيفيت آب نخواهند اجتماعات اعم از مصارف اجتماعي يا شهري و يا صنعتي و حتي كشاورزي ، به منابع اوليه خود برگردانيده خواهند شد، ولي بايد توجه داشت 

رفي ، محتوي مقادير ناچيزي از كليه موادي هستند كه در زندگي روزمره مورد استفاده انسان مرار مي گيرد و يا محتوي مقنادير بود ، بلكه مايعي هستند كه عالوه بر تركيب آب مص

وند تبنديل خواهنند درصد آب مصرفي به دورريزهايي كه بايد از اجتماعات به نحوي دور ش 01تا  03كمي از كليه مواد اوليه مصرفي در صنايع هستند . در اجتماعات در حال رشد ، 

صنعتي را پساب صنعتي و دورريزهاي  شد . اگر دورريزهاي اجتماعات ، حاصل فعاليتهاي زندگي روزمره باشد به آن پساب شهري گفته مي شود . دورريزهاي مايع حاصل از فعاليتهاي

 –چربي و روغن  –كربوهيدراتها  –شيميائي آبهاي مصرفي، به موادي چون پروتئين ها  حاصل از توليدات كشاورزي را پسابهاي كشاورزي گويند . در پسابهاي شهري عالوه بر تركيب

نعتي نينز مقنادير نناچيزي از منواد اولينه صابون و دترجنت و خالصه كليه مواد اوليه اي كه به نحوي در زندگي روزمره مورد استفاده انسان مرار گرفته بر مي خوريم . در پسابهاي ص

مصرف رسيده است ،ديده داشت و در پسابهاي كشاورزي باميماندن مواديكه به عنوان بارور كننده زمين به كار رفته و يا موادي كه در از بين رفتن آفات نباتي به صنعتي وجود خواهد 

مه انسان كه بعضا به شدت بيماريزا هستند نينز دينده مي شود . در پسابهاي شهري و بعضي پسابهاي صنعتي، عالوه بر موارد ذكر شده انواع ميكروارگانيسمهاي موجود در جهاز هاض

منابع به سادگي، آب مورد نيناز را تنامين  خواهد شد . معموال به هرگونه تغييري كه در كيفيت منابع آبي در اثر تخليه پسابهاي گوناگون رخ مي دهد به نحوي كه مادر نباشيم از اين

كه در حال حاضر باعث ارتباط بين ملتها شده است، موضوعات مربوط به آلنودگي محنيط ناشني از دفنع نادرسنت و غينر بهداشنتي نمائيم ، آلودگي گويند.يكي از مهمترين وسايلي 

غنم انگيزتنرين  مي گيرد . به طور خالصه،پسابهاست . زيرا در حال حاضر در سمينارهاي منطقه اي و جهاني به منظور يافتن راه حلهاي مبارزه با آلودگي ها مورد بحث و گفتگو مرار 

سيستمي بنام محيط زيسنت اتفناق اثري كه از ناحيه فعاليتهاي اجتماعي و صنعتي انسان اتفاق مي افتد آلودگي محيط زيست و تغييراتي است كه در تك تك تشكيل دهنده اي اكو

 لكه خاك وآبهاي زير زميني از اين آلودگيها بي نصيب نخواهند بود. مي افتد . بايد توجه داشت كه تنها آب نيست كه در خطر آلودگيهاي دفع نادرست پساب مرار دارد، ب
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Abstract: 

 Use of activated carbon in waste water treatment is not a new idea, therefore since 1935 experience has been 

gained in its use to increases the coagulation and flocculation of solids, anaerobic digestion of sludge and for 

removal of water from it. Experience has shown that activated carbon powder as an additive at the time of 

addition of hydraulic load of waste water, results in the compression of sludge and facilitates the removal of 

water from it. In these experiments the usefulness of Powered Activated Carbon (PAC) is determined, but due to 

economical and the fact that high degree of treatment was not required, this was not fully accepted. In the past 

use of Granular Activated Carbon (GAC) was more popular compared to its powered type, and it also had 

higher efficiency. In this article, initially a literature review of work done on the use of Activated Carbon 

Powder and the trend of growth in its use and the modifications made during last few years in the world and Iran 

and finally various experiments performed on activated carbon pilot unit at one of the petro-chemical units in 

Iran, in order to analyze the usefulness of this material in waste water treatment. In addition, two type of 

commercial activated carbon powder were used from two different suppliers giving different results, the reason 

for these different results was also analyzed and this difference in result was attributed to different constituents. 

For every experiment 4kg of activated carbon was used in the pilot plant column. The samples for experiment 

were taken from the exit stream from the clarifier. Results were obtained for effect of parameters such as inlet 

volumetric flow rate of waste water and activated carbon structure on its performance. 

 

Keywords: Acticated Carbon - WasteWater Treatment - Shahid Tondgoyan - Petro-chemical Complex 
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 چكيده :
گذر علم و فناوري و پيشرفت سريع تكنولوژي توانسته است راهكارها و دستاوردهاي جديدي را در زمينه علوم مختلنف منن جملنه امروزه 

نانو تصفيه انواع پساب ها و فاضالبهاي صنعتي ارائه كند. در زمينه شناخت و رفع انواع آلوده كنندگان علم نانو داراي جايگاه ويژه اي است. 

فيتي، زئوليتها، نانو فيلتراسيون، نانو فتو كاتاليست ها، نانوذرات مغناطيسي و نانو سنسورها از جمله روش هايي هسنتند ذرات آهن صفر ظر

كه با استفاده از فناوري نانو جهت تصفيه پسابها و تشخيص آالينده ها توسعه داده شده اند. در اين مقاله ما ضمن منروري بنر اننواع روش 

ها با فناوري نانو به بررسي انواع آلوده كنندگان و نقش نانو ذرات آهن در تصفيه آنها خواهيم پرداخت در اختتام هاي تصفيه و حذف پساب 

    تصاوير نمونه هاي عملي اين فرايند آورده شده است.

 

   نانوذرات آهن صفر ظرفيتي، تصفيه شيميايي آب، نانو تكنولوژي.  هاي كليدي: واژه
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Abstract 

As for to spam and complexity of production process, oil and gas transfer and 

operation in the N.I.S.O.C. and urgent required to preserved and developing of 

process, upkeep and procurement supplies is so important in oil industry at now day. 

As regards, chemical substance which used in the oil and gas industry, specially 

excavation is so important to oil production continuity. In this research, chemical 

substance in warehouses declared and classified by RCRA4. In the present, there is no 

procedure for recognizing these materials. 

In total 35 of  inflammable , poisonous , cancerous , oxidation and mutation 

wastes among the 146 varieties of chemical materials used in oil excavation 

activities , gas and oil operations , desalinization  etc. were identified as being 

outdated  in these warehouse . Surveys show that 1528900 kgs of solid waste and 

436400 liters of liquid waste existed at this time of which 30.32 % were hazardous 

solid wastes and 43.86 % of these materials were hazardous liquid waste and that 

the staff and people entering the warehouses were constantly at risk. 

Identified materials consist of 182200 kgs carcinogenic, 124900 kgs toxic and 

corrosive, 81000 lits ignitable and corrosive, 79000 kgs toxic and carcinogenic, 

75000 kgs and 67400 lits are oxidizing, 25000 lits ignitable and toxic, 8000 lits 

ignitable, 6000 lits mutagenic, toxic and ignitable, 4000 lits mutagenic and 2500 

kgs are corrosive, also 1065300 kgs and 245000 lits were non hazardous materials.  

Keywords: Production Process, Procurement Supplies, RCRA, Hazardous 

Materials, Excavation Activities, Corrosive. 

                                                           
Resource Conservation & Recovery Act. - 4 
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   According to the growth of industry and technology progress, the consumption of fossil 

fuels like oil and natural gas has visibly increased these days. This resulted in worrisome 

about concluding these resources. In recent decays, many researches have been done in 

substituting fossil fuels with energies like water, wind, nuclear and sun. In addition, the wise 

management of the wastes can exert a strong influence on developing the substituting 

methods for energy generation. Plastics are materials that are used widely and rapidly due to 

their massive usages in the world. Moreover, the duration of their consumption is short and 

this results in lots of wastes. High costs and environmental impacts of removing wastes have 

created the idea of designing new methods instead of burying or incinerating the wastes. 

Among methods of plastic waste management, the method of catalytic conversion of plastics 

into fuel is one of the most beneficial and effective ones since it is justifiable in terms of 

environment and economy. In this article, diverse methods of plastic waste management are 

observed and catalytic conversion of wastes into fuel is chosen and introduced as the best 

way.  
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 چكيده

ي بيماري زا، فلزات سنگين و آالينده هاي آلي از مشكالت مهم در جهان آلودگي منابع آب طبيعي با ميكرو ارگانيسم ها

اين  جداسازي جهت بسياري روش هاي  بشمار مي روند، كه منجر به شيوع بيماري هايي نظير هپاتيت و سرطان مي شود.

 و حذف در نانو فناوري نفراوا هاي توانمندي به توجه است. با گرفته مرار استفاده مورد تصفيه فرايندهاي در آالينده ها

نظر  در  سبز تكنولوژي يك عنوان به را آن توان مي آنها از انتشار جلوگيري و تصفيه و محيطي هاي آلودگي كنترل

 نمونه صنعتي پساب از هاي نفتي و غير نفتي آالينده حذف جهت اكسيد تيتانيوم مثل نانومتري ذرات از گرفت. استفاده

 اكسيد به عنوان مواد فتوكاتاليستي براينانو ذرات اكسيد تيتانيوم  عرصه است. اين در نانو يفناور از گيري بهره از اي

 مرار استفاده مورد مكان هاي آلوده در سنگين فلزات جذب براي مقياس نانو هاي دام صورت به و آلي هاي آالينده كردن

كنند. هزينه اندك، پتانسيل و بازده  اكسيد كربن دي يا آب توليد و باشند اكساينده عامل توانند مي ذرات گيرند. اين مي

ي باال از مزاياي اين نانو ذرات است. در اين مقاله عملكرد و تاثير بسزاي اين نانو ذره بر كنترل و بهبود كيفيت پساب ها 

 مورد مطالعه مرار گرفته است.

 

 : دي اكسيد تيتانيوم، فتوكاتاليست، پساب، آالينده هاواژه هاي كليدي
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 و نقش آن در تصفیه آبهای آلوده 
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 چكيده :    

امروزه نقش فناوري نانو در هر زمينه اي يك نقش پر اهميت و غير مابل انكار است در حقيقت وجود نسبت سطح به حجم بسنيار 

باال و كوچكي بيش از حد اين مواد آنها را از ساير مواد متمايز نموده است. هم اكنون نقش اين نانوذرات از جمله ننانو ذرات آهنن 

تي در تصفيه آالينده هاي آبي يك نقش پررنگ و با اهميت مي باشد اين نانوذرات با توجنه بنه سنادگي و ميمنت ارزان صفر ظرفي

نسبت به ساير نانوذرات همچنين به خاطر ويژگي هاي عالي در اصالح محيط زيست و كاهش آلودگي هناي مختلنف و رفتارهناي 

نسته اند در تصفيه انواع آلودگي ها جايگاه وينژه اي داشنته باشنند. اينن سازگار با محيط زيست و خاصيت غير سمي بودنشان توا

نانوذرات به خاطر داشتن سطح زياد مابليت فراواني در تصفيه آب دارند. امروزه از ساختارهاي گوناگوني در بحث پايدار سازي اينن 

مي باشد از مهمترين اين ساختارها مي توان  نانوذرات استفاده مي شود كه عامل هاي كي ليت )كمپلكس كننده( از جمله ي آنها

( ، تتنرا NTA( ، نيتريلواستيك اسنيد)DTPA( ، دي اتيلن تري آمين پنتا استيك اسيد)EDTAاتيلن دي آمين تترا استيك اسيد)

ننندگان آب و ( و ... را اشاره كرد در اين مقاله ابتدا به بررسي اننواع آلنوده كTRTA( ، تري اتيلن تترا آمين)CDTAاستيك اسيد)

نقش نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي در كاهش آن مي پردازيم و در ادامه سنتز نانوذرات آهن صفر ظرفيتي پايندار بنه كمنك عامنل 

در مورد اين نانوذرات خواهيم پرداخت در نهايت  XRD، FT-IRكمپلكس كننده ي نمك دي سديم راشرح داده و به بررسي آناليز 

 ي اين نانوذرات در مقايسه با ساير روش هاي سنتز نانوذرات آهن صفر ظرفيتي را نتيجه خواهيم گرفت.ميزان پايداري بسيار باال
 

 نانوذرات آهن صفر ظرفيتي، تصفيه آب، سنتزشيميايي، ساختار كمپلكس كننده، نمك دي سديم . هاي كليدي: واژه     
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 چكيده :
كارها و دستاوردهاي جديدي را در زمينه علوم مختلنف منن جملنه امروزه گذر علم و فناوري و پيشرفت سريع تكنولوژي توانسته است راه

نانو تصفيه انواع پساب ها و فاضالبهاي صنعتي ارائه كند. در زمينه شناخت و رفع انواع آلوده كنندگان علم نانو داراي جايگاه ويژه اي است. 

نانوذرات مغناطيسي و نانو سنسورها از جمله روش هايي هسنتند ذرات آهن صفر ظرفيتي، زئوليتها، نانو فيلتراسيون، نانو فتو كاتاليست ها، 

كه با استفاده از فناوري نانو جهت تصفيه پسابها و تشخيص آالينده ها توسعه داده شده اند. در اين مقاله ما ضمن منروري بنر اننواع روش 

نو ذرات آهن در تصفيه آنها خواهيم پرداخت در اختتام هاي تصفيه و حذف پساب ها با فناوري نانو به بررسي انواع آلوده كنندگان و نقش نا

    تصاوير نمونه هاي عملي اين فرايند آورده شده است.

 

   نانوذرات آهن صفر ظرفيتي، تصفيه شيميايي آب، نانو تكنولوژي.  هاي كليدي: واژه
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 نقش نانو ذرات آهن در تصفیه شیمیایي آب های آلوده و پسابهای صنعتي

 

 0، صاحبعلي منافي1، حمزه علي طهماسبي3*امير اكبري
 دانشگاه آزاد اسالمي ، واحد شاهرود ، گروه فني و مهندسي ، شاهرود ، ايران 0و3  

 دانشگاه آزاد اسالمي ، واحد موچان ، گروه فني و مهندسي ، موچان ، ايران 1
Akbari.amir.1365@Gmail.com 

 

 

 چكيده :
امروزه گذر علم و فناوري و پيشرفت سريع تكنولوژي توانسته است راهكارها و دستاوردهاي جديدي را در زمينه علوم مختلنف منن جملنه 

. نانو تصفيه انواع پساب ها و فاضالبهاي صنعتي ارائه كند. در زمينه شناخت و رفع انواع آلوده كنندگان علم نانو داراي جايگاه ويژه اي است

 ذرات آهن صفر ظرفيتي، زئوليتها، نانو فيلتراسيون، نانو فتو كاتاليست ها، نانوذرات مغناطيسي و نانو سنسورها از جمله روش هايي هسنتند

 كه با استفاده از فناوري نانو جهت تصفيه پسابها و تشخيص آالينده ها توسعه داده شده اند. در اين مقاله ما ضمن منروري بنر اننواع روش

 هاي تصفيه و حذف پساب ها با فناوري نانو به بررسي انواع آلوده كنندگان و نقش نانو ذرات آهن در تصفيه آنها خواهيم پرداخت در اختتام

    تصاوير نمونه هاي عملي اين فرايند آورده شده است.

 

   نانوذرات آهن صفر ظرفيتي، تصفيه شيميايي آب، نانو تكنولوژي.  هاي كليدي: واژه

                                                           
 طراحي فرايند -شناسي ارشد مهندسي شيميدانشجوي كار - 3

 دكترا مهندسي شيمي - 1

 دكترا مهندسي مواد - 0
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ی سدیمروش نوین سنتز نانوذرات آهن صفر ظرفیتي پایدار با کمپلکس کننده نمك د  

و نقش آن در تصفیه آبهای آلوده   

 
 11، صاحبعلي منافي0، حمزه علي طهماسبي0*امير اكبري          

 دانشگاه آزاد اسالمي ، واحد شاهرود ، گروه فني و مهندسي ، شاهرود ، ايران 5و1          
 دانشگاه آزاد اسالمي ، واحد موچان ، گروه فني و مهندسي ، موچان ، ايران 2          

Akbari.amir.1365@Gmail.com 

 

 

 چكيده :    

سبت سطح به حجم بسيار باال و امروزه نقش فناوري نانو در هر زمينه اي يك نقش پر اهميت و غير مابل انكار است در حقيقت وجود ن

كوچكي بيش از حد اين مواد آنها را از ساير مواد متمايز نموده است. هم اكنون نقنش اينن ننانوذرات از جملنه ننانو ذرات آهنن صنفر 

بنه ظرفيتي در تصفيه آالينده هاي آبي يك نقش پررنگ و با اهميت مي باشد اين نانوذرات با توجه به سنادگي و ميمنت ارزان نسنبت 

ساير نانوذرات همچنين به خاطر ويژگي هاي عالي در اصالح محيط زيست و كاهش آلودگي هاي مختلف و رفتارهاي سازگار با محيط 

زيست و خاصيت غير سمي بودنشان توانسته اند در تصفيه انواع آلودگي ها جايگاه ويژه اي داشته باشند. اين نانوذرات به خاطر داشتن 

واني در تصفيه آب دارند. امروزه از ساختارهاي گوناگوني در بحث پايدار سازي اين نانوذرات استفاده مي شود كنه سطح زياد مابليت فرا

عامل هاي كي ليت )كمپلكس كننده( از جمله ي آنها مي باشد از مهمترين اين ساختارها مني تنوان اتنيلن دي آمنين تتنرا اسنتيك 

( ، تري اتيلن CDTA( ، تترا استيك اسيد)NTA( ، نيتريلواستيك اسيد)DTPAاسيد)( ، دي اتيلن تري آمين پنتا استيك EDTAاسيد)

( و ... را اشاره كرد در اين مقاله ابتدا به بررسي انواع آلوده كنندگان آب و نقنش ننانو ذرات آهنن صنفر ظرفيتني در TRTAتترا آمين)

ر به كمك عامل كمپلكس كننده ي نمك دي سنديم راشنرح كاهش آن مي پردازيم و در ادامه سنتز نانوذرات آهن صفر ظرفيتي پايدا

در مورد اين نانوذرات خواهيم پرداخت در نهايت ميزان پايداري بسنيار بناالي اينن ننانوذرات در  XRD، FT-IRداده و به بررسي آناليز 

 مقايسه با ساير روش هاي سنتز نانوذرات آهن صفر ظرفيتي را نتيجه خواهيم گرفت.

 

 نانوذرات آهن صفر ظرفيتي، تصفيه آب، سنتزشيميايي، ساختار كمپلكس كننده، نمك دي سديم . كليدي: هاي واژه     

 

                                                           
 طراحي فرايند -دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي - 0

 دكترا مهندسي شيمي - 0

 دكترا مهندسي مواد - 11
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 پیل سوختي میکروبي با استفاده از خوراک قابل تخمیر و خوراک غیر تخمیری
 

 سيروس ابراهيمي، ندا فرامي، منيره بامري، جواد بانشي ،بهزاد عبادي نژاد

 تبريز-دانشگاه صنعتي سهند -مركز تحقيقات بيوتكنولوژي
ebadi.behzad@gmail.com 

 چكيده 
سوختي ميكروبي به عنوان يكي از اشكال بيوانرژي، امروزه مورد توجه بسياري  توليد الكتريسيته با استفاده از پيل

ي شهري، هاهاي سوختي ميكروبي، روشي جهت تصفيه پسابهاي پيلاز محققان مرار گرفته است زيرا يكي از كاربرد

-باشد كه در كنار آن توليد انرژي به عنوان محصول جانبي با ارزش يكي از ويزگيهاي اين فنصنعتي و آبهاي آلوده مي

اندازي شد كه در محفظه كاتد آنها از اي مشابه راهرود. در اين تحقيق دو پيل سوختي دو محفظهآوري به شمار مي

هوازي فعال به عنوان منبع باكتريايي استفاده شد.  فاده شد. همچنين از لجن بيفريسيانيد به عنوان پذيرنده الكترون است

هادر محفظه آند از محيط كشت به همراه منبع كربن استات به عنوان خوراك غير تخميري و در در يكي از اين پيل

روز كار كردند و در سه ها به مدت هفت ديگري از منبع كربن گلوكز به عنوان خوراك مابل تخمير استفاده شد. پيل

مرحله بدون اينكه خوراك تخليه شود به محفظه آند، منبع كربن به صورت پودر اضافه شد و مشاهده شد كه سيستم 

علت جميعت ميكروبي موجود  تواند بهاندازي شده با خوراك گلوكز نسبت به استات عملكرد بهتري دارد كه اين ميراه

( Batchها با خوراك استات باشد. سپس هر دو پيل ميكروبي تخليه و هر كدام ده بچ)پذيري آندر لجن اوليه و سازش

گرم بر ليتر  تنظيم ميلي 1111محلول آند  CODها ساعته با منبع كربن اوليه تخليه و پر شدند. در تمامي بچ 40

گلوكز دارد. به طور گرديد و مشاهده شد كه سيستم با خوراك استات عملكرد بهتري نسبت به سيستم با خوراك 

و با  2mW/m 310درصد،  21/13بچ بازده كولني و دانسيته توان به ترتيب با خوراك استات  11متوسط در اين 

هاي توليد جريان تواند به اين دليل باشد كه باكتريبدست آمد كه اين مي2mW/m415درصد،  1/11خوراك گلوكز 

تقيم گلوكز نيستند و گلوكز نياز به تخمير به استات دارد در حالي (مادر به مصرف مسExoelectrogensالكتريسيته)

 ها مصرف شود.Exoelectrogensتواند مستقيما توسط كه خوراك استات مي

 -----نازك(  pt. 11سطر فاصله )نازنين  1 -----

 وان، جميعت ميكروبيهاي توليد الكتريسيته، بازده كولني، چگالي تباكتريهاي كليدي: پيل سوختي ميكروبي،واژه
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 در صنعت نفت يطیست محیز یهاندهیت آالیریمد

 
 12آبادي، سيد حسن حجي11نژاداحسان اسماعيل

 خراسان رضوي، سبزوار، پرديس دانشگاه تربيت معلم سبزوار، دانشكده مهندسي نفت و پتروشيمي
Ehsanesmailnezhad@yahoo.com 

 

 

 
 

 چكيده: 
هاي هاي نفتي به زندگي بشر باعث شد تا تحوالت در دنيا سرعت بيشتري بگيرد. اما پس از مدتي بروز آاليندهكشف نفت و ورود فرآورده

هاي آالينده بها را در زندگي بشر ظاهر ساخت كه مشكالت مخصوص به خود را ايجاد نمود.ي گراني ديگري از حضور اين مادهنفتي، جلوه

هاي مختلف از ميزان مجاز ها در محيطهاي هوا، آب و خاك موجب شده تا در بسياري مناطق، مقدار اين آاليندهصنعت نفت در بخش

 هاي مختلف در صنعت نفت به وجود آمده و بايدها در اثر فعاليتتجاوز نموده و عرصه را براي زندگي انسان تنگ نمايد. انتشار اين آالينده

هاي نفتي )هوا، ي در معرض آلودگيگانههاي سهي حاضر ابتدا به بررسي محيطها تدوين شود. در مقالهاي در كنترل آنمديريت يكپارچه

هايي كه موجب ترين فعاليتاند. مهمهاي مختلف نفتي مطالعه شدهها در اثر فعاليتآب و خاك( پرداخته شده و چگونگي بروز اين آالينده

شوند، تحليل شده و در پايان روش جديدِ دفع ضايعات در داخل مغارهاي نمكي ارائه شده ناپذيري ميهاي شديد و جبرانلودگيبروز آ

ها را بهترين نحو ممكن مديريت توان آلودگيباشند، ميهاي نوين كه بيشتر از گذشته دانايي محور ميها و روشاست. با تكيه بر تكنولوژي

 هاي نوين استوار نمود.ي روشهاي زيست محيطي بر پايهي پايدار و يكپارچه را در مديريت آاليندهتوان بناي توسعهنمود. اميد است ب

 
 

 هاي زيست محيطي، آب همراه، گل حفاري، مغارهاي نمكيهاي كليدي: آاليندهواژه

                                                           
 عضو هيئت علمي دانشكده نفت و پتروشيمي، دانشگاه تربيت معلم سبزوار 11
 مي دانشكده نفت و پتروشيمي، دانشگاه تربيت معلم سبزوارعضو هيئت عل 12
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 حذف فلزات سنگین از آب با استفاده از فرآیندهای نانوفیلتراسیون

 
 4محسن نجار زاده ،5، نسيم اسالمي زاده2، زهرا معتمدي15احسان حسني

 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد شاهرود، دانشكده فني و مهندسي، گروه مهندسي شيمي، شاهرود، ايران1

 
Ehsaneng1365@gmail.com 

 

 

 چكيده

ساس اندازه مولكنول روش نانوفيلتراسيون طي چند سال گذشته رونق گرفته است، در نانو فيلتراسيون جداسازي برا

هاي ميكرونني و ينونكنندهگيرد و فرآيندي فشاري است. اساساً اين روش جهت حذف اجزاي آلي نظير آلودهصورت مي

توان به حذف مواد شيميايي كنه بنه منظنور كشنتن باشد. از ديگر كاربردهاي نانو فيلتراسيون ميهاي چند ظرفيتي مي

هنا و هاي مصرفي، رنگ زدايي و حذف آلوده كنندهحذف فلزات سنگين، تصفيه آباند، موجودات مضر به آب اضافه شده

هناي تواند تقريباً از هر منبع آبي، آب پاك به وجنود آورد و تمنام باكتريحذف نيترات ها اشاره كرد. نانو فيلتراسيون مي

كند و بدون عمنل عموم فراهم مي هاي تصفيه را برايموجود در آب را حذف كند. در ضمن امكان استفاده آسان از روش

هاي متفاوتي جهت حذف فلزات سننگين از آب صننعتي ارائنه خواهند .در اين كار روشدهدشيميايي تصفيه را انجام مي

هاي مورد استفاده بررسي شده است سپسدر انتهاي هر روش تحليلي بنر مزاينا و معاينب آن روش شد، كه در ابتدا روش

 كننده پيشنهاد شده است.هاي برتر براي استفاده در صنايع آلودهشده و روش هاي اجراي آن ذكروهزينه

 

 نانوفيلتراسيون،نانولوله، نانوالياف، آلودگي آب، فلزات سنگين.هاي كليدي: واژه

                                                           
 كارشناس ارشد مهندسي شيمي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود-1

 محيط زيست، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود -دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي  -2

 زاد اسالمي واحد شاهرودصنايع غذايي، دانشگاه آ -دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي  -5

 صنايع غذايي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود -دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي  -4
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 هاحذف فلزات سنگین از آب با استفاده از نانوذرات و نانوکاتالیست

 
 4ثم فرنام، مي5، رسول شيري2، زهرا معتمدي14احسان حسني

 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد شاهرود، دانشكده فني و مهندسي، گروه مهندسي شيمي، شاهرود، ايران1
Ehsaneng1365@gmail.com 

 

 چكيده

هاي صنعتي در طي چند سنال اخينر روننق ها در تصفيه آلودگي از آب و پساباستفاده از نانوذرات و نانوكاتاليست

تري توانند سينتيك جذب سريعبه اينكهنانوذرات داراي سطح ويژه و ظرفيت بااليي هستندمي فراواني يافته است،با توجه

هاي چند ظرفيتي به كار بنرده هاي ميكروني و يونكنندهنمايند. اين نانومواد جهت حذف اجزاي آلي نظير آلودهرا فراهم

كه به منظور كشتن موجودات مضنر بنه آب اضنافه توان به حذف مواد شيميايي شود. از ديگر كاربردهاي اين مواد ميمي

ها و حذف نيترات ها اشناره كنرد. هاي مصرفي، رنگ زدايي و حذف آلوده كنندهاند، حذف فلزات سنگين، تصفيه آبشده

محيطي، مثل متان هاي متداول زيستتواند براي فرآوري گستره وسيعي از آلودگيهاميهمچنين استفاده از نانوكاتاليست

ها،آرسنيك، نيترات و فلزات سنگين از مبيل جينوه، نيكنل و هالومتانهاي آلي، تريها، رنگدار، بنزن كلردار، ضدآفتكلر

هناي متفناوتي .در اين كنار روشنقره استفاده شود. همچنين ممكن است توانايي كاهش پرتوهاي راديويي را داشته باشد

هاي مورد استفاده بررسي شده است سپسدر د، كه در ابتدا روشجهت حذف فلزات سنگين از آب صنعتي ارائه خواهد ش

هناي برتنر بنراي اسنتفاده در هاي اجراي آن ذكر شده و روشانتهاي هر روش تحليلي بر مزايا و معايب آن روش وهزينه

 كننده پيشنهاد شده است.صنايع آلوده

 

 لودگي آب، فلزات سنگين.نانوكاتاليست،نانوذرات، آرسنيك، زيست محيط، آهاي كليدي: واژه

 

                                                           
 كارشناس ارشد مهندسي شيمي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود-1

 محيط زيست، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود -دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي  -2

 ناسي ارشد مهندسي شيمي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرودكارش -5

 فرآيند، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود -دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي  -4

 

http://www.pasab.ir/
http://www.pasab.ir/


     0931دومین همایش مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی، تهران، پانزدهم دی ماه 

 

 77887888تلفن تماس تهران: 

WWW.PASAB.IR                 مجری همایش: هم اندیشان انرژی کیمیا   

 

 

 

 

 های صنعتيهای نوین در تصفیه کروم از فاضالببررسي و مقایسه روش

 
 5، ميثم فرنام2، زهرا معتمدي13احسان حسني

 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد شاهرود، دانشكده فني و مهندسي، گروه مهندسي شيمي، شاهرود، ايران1

 
Ehsaneng1365@gmail.com 

 

 چكيده

كننده منابع آبي، فلزات سننگين هسنتند.آلودگي بنا كنروم يدني از منابع بسيار گران بهاست.يكي از موارد آلودهآب آشام

يكي از مسائلي است كه در حال حاضر محيط زيست با آن دست به گريبنان اسنت.در بسنياري از صننايع ماننند صننايع 

شود.هر اي و صنايع نساجي از كروم استفاده ميهسته آبكاري،دباغي،صنايع معدني، رنگرزي، عكاسي، واحدهاي توليد برق

در فاضالب فرايندها وجود دارد اما گونه غالب كروم شش ظرفيتي است.بر خالف  Cr+6و  Cr+3چند كروم در هر دو فرم 

كنند كروم شش ظرفيتي ابتدا بايد بنه حالنت بيشتر فلزات سنگين كه به سرعت به فرم هيدروكسيد نامحلول رسوب مي

وم سه ظرفيتي كاهش داده شود.به اين علت كه كروم شش ظرفيتي با تشكيل كمپلكس كرومنات بنه صنورت آنينون كر

هناي مختلفني جهنت حنذف آن به صورت هيدروكسيد رسوب داد.در اين كنار روش PHتوان با كنترلعمل كرده و نمي

هناي ننوين ه بررسي شده است سنپس روشهاي مورد استفادكروم از فاضالب صنعتي ارائه خواهد شد، كه در ابتدا روش

هاي برتر براي استفاده در اند و روشذكر شده اند. در انتها نيز هر دو روش تحليل، مزايا و معايب مورد بررسي مرار گرفته

 كننده پيشنهاد شده است.صنايع آلوده

 

 ط زيست.كروم شش ظرفيتي، كروم سه ظرفيتي، تصفيه، فاضالب صنعتي، محيهاي كليدي: واژه

                                                           
 كارشناس ارشد مهندسي شيمي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود-1

 د اسالمي واحد شاهرودمحيط زيست، دانشگاه آزا -دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي  -2

 فرآيند، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود -دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي  -5
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 ( Petro MBR Systemبرآورد هزینه و کارایي سیستم غشایي )

 در تصفیه پسابهای نفتي 

 

 الناز صديق دائمي

 مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن 
Email:e_sedigh_daemi@yahoo.com.  

 

 چكيده: 

د و ورود اين مواد شيميايي به محيط پااليشگاه ها، پتروشيمي ها و سكوها روزانه حجم زيادي پساب نفتي توليد مي كنن

زيست صدمات جبران ناپذيري وارد مي كند. از آن جاييكه تصفيه اين نوع پسابها  با سيستم هاي معمول هزينه ي بااليي را به 

يك روش مطمئن مي باشد كه ضمن رفع آلودگي، كم  (MBR System)صاحبان آن تحميل مي كند ، سيسيتم تصفيه غشايي 

نسبتاً سريع بوده و آثار جنبي نامطلوب براي محيط زيست ندارد . دراين مقاله در ابتدا به معرفي سيستم تصفيه هزينه  و 

غشايي ، نصب سيستم و  در ادامه به كارايي آن در صنايع نفت ،  به عنوان راه حلي براي به حدامل رساندن آسيب ها و برآورد 

 مبني بر رفع گرفتگي غشاء ارائه گرديده است هزينه پرداخته شده  و در پايان پيشنهاداتي

 كليدي : سيسيتم تصفيه غشايي ، پساب نفتي ، كم هزينه  كلمات
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 بررسي مدیریت راهکارهای بازیافت پسماندهای پالستیکي در ایران

 

 عرفان اميني، سيد شايان هاشمي
افظ، تهران، ايراندانشكده مهندسي عمران و محيط زيست، دانشگاه صنعتي اميركبير، خيابان ح  

e.amini@mail.com 
 

 

 
 

 چكيده

هرساله ميليون ها تن مواد حاصل از ضايعات صنعتي و زباله هاي خانگي، از جمله ضايعات پالستيكي وارد فرآيند دفن، 

تن آن  ميليون 14ميليون تن پالستيك مصرفي در اروپا غربي  21سوزاندن و يا به آب ريختن زباله ها مي شوند. بطوري كه از 

ضايعات بوده است. در صورتي كه براي از بين بردن اين حجم از ضايعات از روش هاي فوق استفاده شود تبعات جبران ناپذيري 

بر عرصه محيط زيست و بهداشت عمومي خواهد داشت. چراكه سوزاندن ضايعات پالستيكي در هواي آزاد باعث متصاعد شدن  

خواهد شد كه موجب اختالل در رشد گياهان و اختالل در  PbO3 SO , NO, 3, NH 2CO, CO ,گازهايي همچون 

دستگاه تنفس انسان مي شود. همواره روش هاي مختلفي براي بازيافت پالستيك وجود داشته است كه در اكثر آنها اصالح 

ستيك و روش هاي خواص و بهبود ويژگي هاي مواد حاصل مد نظر مرار مي گيرد. در اين مقاله نيز با بررسي ساختار پال

معمول بازيافت آن به ارزيابي اثرات زيست محيطي هريك پرداخته مي شود. همچنين با انجام پژوهش هايي در حوزه بهداشت 

عمومي آسيب هاي بازيافت غيراستاندارد ضايعات بررسي خواهد شد. در انتها نيز با بررسي تكنولوژي هاي جديد و طرح هاي 

اده بهينه از اين گونه ضايعات، مي توان به نگاهي جامع در زمينه مديريت و كنترل فرآيند هاي ارائه شده در زمينه استف

بازيافت كنترل شده دست يافت. اين پژوهش ها مطابق با آنچه به شيوه اصولي در كشورهاي توسعه يافته اجرا شده مي تواند 

 هاي گوناگون آن شود.موجب ارتقاي سطح بهداشت عمومي كشور در حوزه محيط زيست و جنبه 

 

 واژه هاي كليدي: بازيافت پسماندها، ضايعات پالستيكي، اثرات زيست محيطي، بهداشت عمومي
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 حذف آالینده های نفتي موجود در پسابهای صنعتي 

 با استفاده از سیستمهای بیولوژیك
 

 فاطمه شاهوردي11
shahverdi_arakuniversity@yahoo.com 

 

 

 

 

 چكيده:
مواد نفتي يكي از اجزاي تشكيل دهنده پسابهاي صنعتي مي باشند.براي پاكسازي و از بين بردن اين موادروش هاي استاندارد معمول 

فتي پروسه هايي هستند كه بدون زيادي وجود دارد كه به علت هزينه باال و پايين بودن كارايي محدود مي شوند.پاكسازي بيولوژيك مواد ن
هاي بيولوژيكي ايجاد خلل در محيط زيست طبيعي  تركيبات سمي را به مواد غير سمي و بي خطر تبديل مي كنند. كار تصفيه كننده

ادي تصفيه منظور انجام عمليات تصفيه مورد استفاده مرار مي گيرند. خصوصيت بني هايي است كه بهمتكي بر توانايي متابوليسمي ميكروب
تركيب وارد شده به سيستم را داشته  بيولوژيك آنست كه بايد حاوي انواع ميكروارگانيسم هايي باشد كه توانايي تجزيه هر نوع كننده

پساب و فاضالب بزرگترين  ها در تصفيهباشدواز مواد موجود به عنوان منبع كربن وانرژي استفاده كنند.در وامع كاربرد ميكروارگانيسم
هاي خانگي يا صنعتي( يكي از مهمترين تصفيه فاضالب )پساب ها محسوب مي گردد. بدين ترتيبي كاربردي ميكروارگانيسمجنبه

مردم است.روش هاي زيستي ضمن سازگاري با محيط زيست از نظر  عين حال ناآشناترين آنها براي توده كاربردهاي بيوتكنولوژي و در
ه ديگر روشهاي پاكسازي)فيزيكي و شيميايي ( دارند.البته كارايي وسرعت فرايند تجزيه امتصادي نيز برتري محسوسي نسبت ب

هيدروكربنها به نوع تركيبات آالينده و شرايط محيطي و ويژگيهاي جمعيت ميكروبي بستگي دارد.در اين ميان برخالف بسياري از 
آالينده را به بستر ديگري منتقل مي كنند پااليش زيستي با  روشهاي متداول كه مشكل آلودگي را صرفا به گونه اي ديگر تبديل و يا

صرف كمترين هزينه توانايي حذف دائم آالينده ها با تبديل آنها به مواد بي خطر را دارد. روش هاي متعددي دراين فرايند نقش دارند كه 
ز آنها استفاده كرد. در اين مقاله بهترين شيوه ي از و نوع تركيبات نفتي مي توان ا PHبا توجه به محدوديت در تعين ميزان شوري و دماو 

 بين بردن مواد نفتي كه به عنوان يك آالينده در پسابهاي صنعتي وجود دارند بوسيله سيستم هاي بيولوژيك مورد بررسي مرار ميگيرد.

 
 واژه هاي كليدي: پسابهاي صنعتي، پاكسازي زيستي، ميكروارگانيسم، سودوموناس 

                                                           
 بيوتكنولوژي -كارشناس ارشد مهندسي شيمي - 11
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روش الکتروشیمیایي در تصفیه فاضالب های صنعتي استفاده از   

 

 هادي فرهادي، بهنام فرهادي
 دانشگاه صنعتي سهند تبريز، دانشكده مهندسي شيمي

e.hadifarhadi@yahoo.com 
 

 

 

 

 چكيده

ته است. جداسازي در اين مقاله تصفيه و جداسازي آالينده هاي پساب و فاضالب صنعتي به شيوه ي الكتروشيميايي مورد بررسي مرار گرف

، مواد بوسيله ي شناورسازي و انعقاد در راكتورهاي الكترودي، كه آند و كاتد هاي مختلف را در مورد كارايي آنها مورد آزمايش مرار داديم

مواد اساس آزمايش را تشكيل مي دهند. با ورود پساب به بستر هاي راكتور در عمليات جداسازي با اعمال چگالي جريان هاي متفاوت، 

شروع به انعقاد و شناوري مي كنند. اعمال چگالي جريان در مدت زمان هاي مشخص ميزان كارايي و بهره ي متفاوتي براي تصفيه آالينده 

هاي مختلف از فاضالب را شامل مي شود،  بطوريكه جريان و زمان دو عامل اصلي در اين فرآيند محسوب مي شوند كه رابطه ي 

نتايج مابل توجيه و موفقيت آميزي در مقياس آزمايشگاهي به ما   ده هاي فاضالب دارند. همچنين اين آزمايشمستقيمي با حذف آالين

ميدهد كه ميتوان آنرا در طرح هاي بزرگ صنعتي به شيوه هاي مناسب و با راكتورهاي مربوطه با ترتيب مناسب براي كارايي باالي راكتور 

هزينه و بازدهي طرح مناسب ميباشد و مسئله ي امتصادي يكي از مهمترين گزينه هاي طراحي يك مورد استفاده مرار داد، از آنجاييكه 

واحد صنعتي ميباشد، توصيه ي بهره برداري و استفاده از اين شيوه در شركت هاي پتروشيمي و نفت مي تواند رضايتمندي انها را براحتي 

 جلب كند. 

 

 ، چگالي جريان : راكتور، الكترود، تصفيه واژه های کلیدی
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ر و بررسي پلي آمید بر پایه نانو وب پلي است-سنتز غشای کامپوزیت پلي پروپیلن

 کاربرد آن در جداسازی نمك از آب رودخانه کارون

 

 حميده آهي 10،معصومه عربيان10، بهناز بقايي10

 مركز پژوهشي كارا پااليه
Hamideh.ahi@gmail.com 

 

 

 

 

  چكيده

هناي تكنيكني هاي اخير به علت پيشنرفتها در دههوس در اصالح خواص آب و بازيافت فاضالباستفاده از اسمز معك   

كه براي خالص سنازي آب بنه كنار  Roها پيشرفت چشمگيري داشته است. غشاهاي جديد حاصل شده و كاهش هزينه

لي آميد با ضخامت چند صند باشند كه شامل سه اليه، يك اليه نازك پروند غشاي كامپوزيت اليه نازك پلي آميد ميمي

باشند. شنكل رود، مينانومتر، يك اليه نگهدارنده پلي پروپيلن و يك اليه پلي استر كه براي استحكام مكانيكي به كار مي

مورد بررسي مرار گرفت و فيلتر ساخته شنده توسنط غشنا در سيسنتم اسنمز  SEMغشاي ساخته شده توسط دستگاه 

 ز آب رودخانه كارون آزمايش شد. معكوس به منظور جداسازي نمك ا

 

 آميد پروپيلن، پلياستر، پليغشاي كامپوزيت، پليهاي كليدي: واژه

                                                           
 فارغ التحصيل كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي اصفهان -1

 مدير عامل مركز پژوهشي كارا پااليه -2

 شگاه بوراس، سوئدداندانشجوي -5
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هاپاالیش زیستي هیدروکربنهای نفتي توسط میکروارگانیسم  

 
 حسن پرويزي مساعد21، مجيد آتشگاهي21

Has.parvizi@gmail.com 
 

 

 

 

 چكيده

هاي محيط زيست بهره برداري گسترده از هيدروكربنهاي نفتي در صورت ورود به محيط طبيعي اغلب منجر به آلودگي         

ها گردد. بنابراين تواند منجر به پيامدهاي زيست محيطي براي اجزاي زيستي و غير زيستي اكوسيستممي شود، كه مي

شيميايي صورت گيرد. به هر  -تواند از طريق روشهاي زيستي و فيزيكيتي ميهاي آلوده به تركيبات نفپااليش سيستم

باشند ،در هر حال روشهاي زيستي شيميايي داراي پيامدهاي منفي بر محيط مي –حال از آنجايي كه روشهاي فيزيكي 

روند. در اين روش انواع هاي آلوده به تركيبات نفتي به شمار توانند به عنوان جايگزين مناسبي براي پااليش سيستممي

توانند به عنوان يك روش موثر و كم هزينه در پااليش ها توانايي تجزيه هيدروكربنها را داشته و ميميكروارگانيسم

ها به شرايط الزم براي فعاليت هاي آلوده به تركيبات نفتي به كار روند. البته ميزان تجزيه توسط ميكروارگانيسممحيط

گي دارد. بنابراين در اين مطالعه سعي شده تا ضمن بررسي اين عوامل تاثير گذار بر رشد جوامع ميكروبي بست

 هاي موثر در فرايند تجزيه تركيبات نفتي بر شمرده شود.  ها ،نقش آنها و گونهميكروارگانيسم

  

 ها ،آلودگي، محيط زيستهاي نفتي، تجزيه زيستي، ميكروارگانيسمكلمات كليدي: هيدروكربن

                                                           
 كارشناس ارشد محيط زيست، دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان -21 

 كارشناس ارشد محيط زيست، دانشگاه تهران، ارائه دهنده مقاله -21 
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رسي پاالیش زیستي خاکهای آلوده به ترکیبات نفتي و نقش کودهای شیمیایي در بر

 فرایند تجزیه

 

 حسن پرويزي مساعد22، امين جهانگرد25

Has.parvizi@gmail.com 
 

 

 

 چكيده       

هاي نفتي به مكانهاي ها و انتقال فرآوردهپمپاژ آن به پااليشگاه هاي نفت و گاز، استخراج پي در پي آن وحفاري چاه          

ها خطر زيست محيطي جدي به شمار ها به ويژه خاكها شده است. بنابراين اين آلودگيمصرف موجب آلودگي اكوسيستم

اي پاكسازي آيند و الزم است سريعا اصالح شوند. فرآيندهاي فيزيكي، شيميايي و حرارتي جزء روشهاي عمومي برمي

باشند. اما اين فنون به هر حال برخي اثرات منفي بر روي محيط زيست داشته و هاي آلوده به تركيبات نفتي ميخاك

شوند. بنابراين زيست پااليي )كنترل،كاهش و حذف آلودگي از محيط زيست( با استفاده از همچنين پرهزينه محسوب مي

روند. در اين حالت ها به شمار ميمفيد و امتصادي براي پااليش اين آلودگيافزايش فعاليتهاي بيولوژيكي محيط، روش 

با تامين شرايط مناسب براي رشد ميكروارگانيسمها به ويژه افزايش مواد غذايي از طريق اضافه كردن كودهاي شيميايي 

ايش داد. اين فناوري روش هاي نفتي را به محصوالت بي ضرر افزتوان فرايند تجزيه زيستي آاليندهبه محيط خاك مي

رود. بنابراين در اين مطالعه سعي هاي نفتي در خاك به شمار ميمؤثر و ارزان ميمت براي كاهش آلودگي هيدروكربن

هاي شده تا بررسي پااليش زيستي خاكهاي آلوده به تركيبات نفتي، نقش كودهاي شيميايي در حذف بيولوژيكي آالينده

 ردد.  نفتي در محيط خاك تشريح گ

 

 پااليش زيستي، خاكهاي آلوده ،تركيبات نفتي، كودهاي شيمياييكلمات كليدي:            

                                                           
 كارشناس ارشد محيط زيست، دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان -22 

 كارشناس محيط زيست، دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان -25 
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استخراج پالتین از کاتالیست های مستعمل فرآیند دهیدروژناسیون به کمك تری 

 اکتیل فسفین اکساید در حضور نمك های فلزات قلیایي 

 

 23، شيرين شفيعي زاده 24*حسام حسن نژاد
 ينتيك و كاتاليست، دانشكده مهندسي شيمي و نفت، دانشگاه صنعتي شريف، تهران، ايران گروه ترموس

hasannejad@che.sharif.edu 

 

 

 

 

 چكيده  

كاتاليست هاي مستعمل يكي از عمده ترين پسماندهاي فرآيندهاي پتروشيمي مي باشند. در اين ميان، 
و دسترسي محدود از اهميت خاصي برخوردار مي كاتاليست هاي شامل فلزات گرانبها به دليل گران بودن 

در  باشند. بازيابي فلزات گرانبها از اين كاتاليست هاي مستعمل در اين مطالعه مورد بررسي مرار گرفته است. 
مايع پالتين موجود در كاتاليست هاي مستعمل واحد دهيدروژناسيون به كمك ماده -اين مقاله، استخراج مايع

ن اكسايد در حضور نمك هاي فلزات مليايي گزارش گرديده است. استخراج كمّي پالتين آلي تري اكتيل فسفي
با گزينش پذيري باال نسبت به آلومينيوم و  TOPOدر حضور نمك پتاسيم كلرايد به وسيله  %01تا بيش از 

 Design Expertديگر فلزات موجود در پايه كاتاليست بدست آمد. براي طراحي آزمايشات از نرم افزار 

بهره گرفته شد. در  Response Surface Methodologyاستفاده گرديد. در اين راستا از روش   8.0.1
پايان نيز نقاط اپتيموم تخمين زده شده و بهترين آن ها گزارش گرديد. در راستاي سنجش صحّت نتايج 

 مشاهده گرديد.   %5بدست آمده، آزمايش نهايي تحت شرايط اپتيموم انجام يافته و تفاوت اندك 

 

 TOPO ،Salting-out effectهاي كليدي: كاتاليست هاي مستعمل، بازيابي پالتين، واژه

                                                           
 ترموسينتيك و كاتناليست، دانشگاه صنعتي شريف  –شناس ارشد مهندسي شيمي كار 24 

  صنايع غذايي، دانشگاه صنعتي اميركبير –مهندس شيمي  23 
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در  Aspergillus nigerبا استفاده از   Zn(II)و  Co(II) ،Cd(II) جذب همزمان 

 سیستم ناپیوسته از محلول های آبي

 

 20، زهرا حاج احمدي20*، حبيب اهلل يونسي21حسين خاكپور
 واحد شاهرود، گروه مهندسي شيمي، شاهرود، ايران. وخته كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، دانشگاه آزاد اسالمي،دانش آم -1

 دانشيارگروه محيط زيست، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده منابع طبيعي، شهرستان نور، مازندران. -2
hunesi@modares.ac.ir, hunesi@yahoo.com *Corresponding author: 

 

 

 چكيده

در اين مقاله پژوهشي تالش شد تا به طور همزمان به جذب زيستي سه يون فلزي روي، كادميوم و كوبالت از پساب و 

بپردازيم.  Aspergillus niger فاضالب هاي آلوده به اين فلزات سنگين با استفاده از بيومس مارچي آماده سازي شده

گيري از چهار معادله جذب زيستي دما ثابت النگ موير، فرندليچ، سيپس و تمكين در پي يافتن ضرايب ثابت  با بهره

براي معادالت تعميم يافته مورد بحث و سپس انتخاب بهترين معادله جذب دما ثابت براي مطابقت با داده هاي 

هاي مابليت مناسبي جهت جذب همزمان يون آزمايشگاهي بوديم. نتايج حاكيست كه جاذب مارچي آماده سازي شده از

فلزي ذكر شده در محلول برخودار است. در عين حال با توجه به نتايج حاصل از مدل هاي مورد بحث با دمت در ميزان 

آيد، انطباق نتايج آزمايشگاهي با نتايج كه شاخص انتخاب بهترين نتايج به حساب مي( %MAREمتوسط خطاي مطلق )

براي كادميوم  %092براي كوبالت و  %391120براي روي و  %190104الگوريتم زنتيك با خطايي معادل حاصل از اعمال

بدست آمد. در مورد فلز روي و كوبالت معادله جذب زيستي دما ثابت تمكين و در مورد فلز كادميوم معادله جذب 

تايج كادميوم با دو فلز ديگر به خواص متفاوت زيستي دما ثابت فرندليچ از مطابقت مابل مبولي برخودار است. تفاوت در ن

گردد. معادالت منتخب با استفاده از الگوريتم ژنتيك با داده هاي و بويژه به خاصيت پارامغناطيسي كادميوم باز مي

 نتايج الگوريتم ژنتيك و ضرايب ثابت معادالت حاصل شد. MATLABآزمايشگاهي منطبق و در محيط برنامه نويسي 

  

 .Aspergillus nigerي كليدي: جذب زيستي، روي، كوبالت، كادميوم، معادالت جذب دماثابت، هاواژه

                                                           
 واحد شاهرود، گروه مهندسي شيمي، شاهرود، ايران. دانش آموخته كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، دانشگاه آزاد اسالمي، -1

 دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده منابع طبيعي، شهرستان نور، مازندران.دانشيارگروه محيط زيست،  -2

 دانش آموخته كارشناسي ارشد محيط زيست، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده منابع طبيعي، شهرستان نور، مازندران. -5
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 از محلول های آبي توسط نانوکامپوزیت Cu+2پارامترهای موثر برحذف فلز سنگین 

3O2Al -CNT  
 

 ايمان مباشرپور، اسماعيل صالحي، هادي برزگربفروئي ،محسن ابراهيمي 
 ه مواد و انرژي، مشكين دشت،كرج، البرزپژوهشكده سراميك، پژوهشگا

 (Iman.Mobasherpour@gmail.com) 
  

 

 چكيده 

روي هاي روان يكي از مشكالت اساسي است كه باعث بروز مشكالت شده و برحضور فلزات سنگين در پسماند و فاضالب

سنگين به وسيله فرآيند جذب و گذارد. حذف فلزات سالمتي انسان، جانداران موجود در آن امليم و گياهان تاثير مي

رسوب دهي به عنوان سازوكارهاي عمومي كاهش آسيب ناشي از فلزات سنگين مورد توجه است. در اين پژوهش امكان 

نانو لوله كربني بررسي شد. همچنين  -وسيله نانو كامپوزيت گاما آلوميناهاي آبي بهاز محلول  Cu+2ارزيابي حذف يون 

د جذب مانند غلظت اوليه يون، جرم جاذب، و دما، مورد بررسي مرار گرفت. نتايج نشان داد كه با هاي فرآينتاثير عامل

 افزايش غلظت اوليه يون مورد بررسي، و دما ظرفيت جذب افزايش يافته و با افزايش جرم ماده جاذب، ظرفيت جذب يون
2+Cu اين پژوهش نشان داد كه نانو كامپوزيت گاما  ابد.ينانو لوله كربني كاهش مي -توسط نانو كامپوزيت گاما آلومينا

عنوان يك جاذب موثر و دوست دار محيط زيست براي حذف فلز سنگين دو ظرفيتي تواند بهنانو لوله كربني مي -آلومينا

 مس از محلول هاي آبي مورد استفاده مرار گيرد.

 

 پساب، محيط زيست  نانو لوله كربني، -نانانو كامپوزيت گاما آلوميهاي كليدي:  مس دوظرفيتي، حذف، واژه
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از  Cd+2بررسي استفاده از ویت لوکیت نانو بلورین جهت حذف فلز سنگین 

 های آبي محلول
 

  4،محسن ابراهيمي 5، هودسا مجيديان51، اسماعيل صالحي20ايمان مباشرپور
 پژوهشكده سراميك، پژوهشگاه مواد و انرژي، مشكين دشت،كرج، البرز

(Iman.Mobasherpour@gmail.com) 
  

 

 چكيده 

شود. چنانچه مقدار اين مواد در آب بيشتر از حد هاي انسان مواد شيميايي زيان آور و سمي وارد آب ميبر اثر فعاليت

مجاز باشد، استفاده از چنين آبي ممكن است عوارض و اختالالت گوناگوني در بدن ايجاد كند. شدت اين اختالالت 

دار ماده سمي وارد شده به بدن دارد. يكي از موارد مسموميت كادميم است. در اين پژوهش امكان بستگي به نوع و مق

هاي هاي ويت لوكيت بررسي شد. همچنين تاثير عاملوسيله نانو بلوركهاي آبي بهاز محلول  Cd+2ارزيابي حذف يون 

مرار گرفت. نتايج نشان داد كه با افزايش مورد بررسي  pHفرآيند جذب مانند غلظت اوليه يون، جرم جاذب، دما، و 

ظرفيت جذب افزايش يافته و با افزايش جرم ماده جاذب، ظرفيت  pHغلظت اوليه يون مورد بررسي، دما و همچنين 

تواند اين پژوهش نشان داد كه نانو ويت لوكيت مي يابد.توسط ويت لوكيت نانوبلورين كاهش مي Cd+2 جذب يون

وثر و دوست دار محيط زيست براي حذف فلز سنگين دو ظرفيتي كادميم از محلول هاي آبي مورد عنوان يك جاذب مبه

 استفاده مرار گيرد.

 

 هاي كليدي: ويت لوكيت، نانو بلورين، كادميم دوظرفيتي، حذف، پساب، محيط زيست واژه

                                                           
 دكترا، هيات علمي پژوهشكده سراميك، پژوهشگاه مواد و انرژي  -1

 پژوهشگاه مواد و انرژي ،كده سراميكدكترا، هيات علمي پژوهش -2

 پژوهشگاه مواد و انرژي ،دكترا، هيات علمي پژوهشكده سراميك -5

 پژوهشكده سراميك پژوهشگاه مواد و انرژي دانشجوي كارشناسي ارشد، -4
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cm 

5/3 

 

 

 

 يزلیخاکهای آلوده به روغن د يستیه زیس در تجزیلیلوس سابتیاستفاده از باس

 

 55،علي حقيقت 52رضا صبح خيز 51جينا تن زاده
 پژوهشكده محيط زيست جهاد دانشگاهي رشت/مدرس دانشگاه آزاد رشت

jina_tanzadeh@yahoo.com 

  

 

 چكيده 

ماه در آزمايشگاه مرار گرفت، به عنوان منبع براي جداسازي باسيلوس  1در اين تحقيق از روغن ديزلي كه  

كودرما هارزانيوم و تريكوترسيوم روسئوم مورد استفاده مرار گرفت.در آزمايش هاي سابتيليس،باسيلوس سرئوس،تري

بيشتر،مشخص گرديد كه باسيلوس سابتيليس داراي پتانسيل بيشتري براي بكارگيري روغن ديزل به عنوان منبع انرژي 

اكي اي با روغن ديزلي آلوده است.اين ارگانيسم ها به عنوان تجزيه كنندگان هيدروكربني شناخته ميشوند.نمونه هاي خ

درصد ازخاك را تشكيل دهد.( اين نمونه هاي روغني ، به همراه نمونه هاي آلوده نشده و  3شدند )به طوري كه روغن 

ه زيستي روغن ديزلي در يك يباسيلوس.سابتيليس مورد آزمايش مرار گرفتند.تجز يه كنندگيمحافظت شده ، در برابرتجز

ثقل سنجى انجام گرفت. ميزان تجزيه زيستي روغن ديزلي توسط تجزيه گر ، در پايان روزهاي  روزه به روش 20دوره ي 

 )گرم/ساعت( بودند. 13/1×  5-11و   05/1×  5-11،  0/3 × 4-11اول ، دوازدهم و  بيست و هفتم به ترتيب 

 

 هاي كليدي: روغن ديزلي ، باسيلوس سابتليس ، انرژي، ثقل سنجي ،تجزيه زيستيواژه

                                                           
 درجه علمي كارشناسي ارشد ميكروبيولوژي/استاد دانشگاه آزاد رشت-1

 شتدانشجوي ميكروبيولوژي دانشگاه آزاد ر-2

كارشناسي ارشد برق الكترونيك/كارمند اداره برق گيالن -55    
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 آلودگیهای نفتي توسط قارچ های فیالمنتي "زیست پاالیي"

 )خاکهای آلوده به روغن موتور(

 

 دكترا در علوم محيط زيست. هيئت علمي دانشگاه پيام نور: ليال غيرتي آراني

leylagheyrati@yahoo.com 
 

 چكيده:

عضالت شاخص زيست محيطي مي باشندكه پيچيده ترين نوع آلودگيهاي آب و خاك را ايجاد مينمايد . آلودگيهاي نفتي يكي از م

فرايندهاي گوناگوني براي كاهش غلظت اين آلودگيها در آبخوانهنا وجنود دارد . در اين راستا آ نچه كه شايان توجه است، اثبات 

بنه عننوان منبع اصلي انرژي خود استفاده نموده و آنها را به مواد مابل حل  وجود ميكروارگانيزمهايي مي باشد كه از اين آالينده هنا

( شناخته شده است . در اين روش امكان حذف يك يا چند Bioremediationتبديل مينمايند كنه اينن فراينند تحنت عننوان)

و شيميايي وجود داشته و محصول باميمانده از آال ينده محيطي در بستر آلودگي با هزينه اي بسيار كمتر از روشهاي تصفيه فيزيكي 

در   ((nativeاينن فراينند بنر اكوسيستم سايت آلوده اثر مخربي نخواهد داشت . در اين مقاله به مطالعه كار آيي مارچ هاي بومي 

 .تجزيه هيدرو كربن هاي نفتي موجود در خاك هاي آ لوده به روغن موتور در شرايط مختلف  مي پردازد

 

 ات كليدي: مار چ هاي فيالمنتي، زيست پااليي، هيدرو كربن هاي نفتيكلم
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 فاضالب پتروشیمي فجر توسط سیستم بیولوژیکي با بستر متحرک  CODکاهش  

 مهدي برفر. سيدنادعلي علوي بختياروند. مهدي احمدي مقدم، فرزاد نژادبهادري. مرتضي حسني.

 

 

 چكيده

در گرو توسعه فن آوري هاي جديد بوده و حفاظت از محيط زيست نيز به شدت به سطح دانش و فن  در دنياي امروزي، زندگي بشر      

بر كارايي راكتور بيولوژيكي با بستر متحرك در افزايش بازدهي حذف  TDSهدف از اين تحقيق بررسي اثر بستگي دارد. آوري بشر 

COD ليتر كه حدود  3/0ين مطالعه از يك راكتور استوانه اي با حجم كل از فاضالب صنعت پتروشيمي در مقياس پايلوت مي باشد. در ا

متر مربع بر متر مكعب بود استفاده گرديد. مبل از راه اندازي سيستم، رژيم جريان هيدروليكي  131از حجم آن را مديا با سطح ويژه  31%

تصفيه خانه تهيه شده بود راه اندازي شد. تشكيل راكتور تحت تحت بررسي مرار گرفت و در نهايت پايلوت با لجن فاضالب بهداشتي 

بيوفيلم روي مديا با كمك فاضالب مصنوعي با منبع گلوگز ادامه يافت. پس ازتشكيل اليه زيستي، كارايي راكتور بيولوژيكي در زمان ماند 

وز از فعاليت پايلوت بازدهي ر 01ساعت در شرايط وامعي با فاضالب حاوي جامدات باال بررسي شد. پس از گذشت  0:43هيدروليكي 

 بدست آمد. %02، حدود 11111-3111كيلوگرم بر متر مكعب در روز و جامدات محلول  3/5-3/2در بار آلي ورودي  CODحذف 

 ، فاضالب صنعتي، تصفيه فاضالبMBBR ،Saline wwكلمات كليدي: 
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 های تصفیه آب و پساب در صنایع باال دستي نفت ایرانمروری برفناوری

 

 نائي، مهدي پرويني، حامد سرافراز، ميالد محمدييارماسمي درهمهدي

 شيمي؛ نفت و گاز دانشكدة مهندسي دانشگاه سمنان،

Mahdiyar.Ghasemi@Gmail.com 

 

باشد. به دليل در صنايع باالدستي نفت مي توليدي كه شامل مخلوطي از تركيبات آلي و معدني است، بزرگترين دور ريزآب

محيطي �زيست يكي از بزرگترين معضالت زيست�توليدي در محيطافزايش جهاني حجم اين دور ريز طي دهه اخير، تخليه آب

شود. يكي از مهم ترين عوامل در تصفيه مي هاي فيزيكي، شيميايي و زيستي متفاوتتوليدي معموالً به روشخواهد بود. آب

هاي شيميايي و فيزيكي �باشد، از اين رو به عنوان نمونه در سكوهاي دريايي از روشعيين روش عملياتي، محدوديت فضا ميت

اء هاي موجود توانايي جداسازي ذرات نفتي و اجزها و روشگردد. اما با اين وجود بسياري از فناوري�فشرده استفاده مي

هاي شيميايي هزينههاي سرمايهاي بااليي دارند، بعالوه اينكه منجر اري از عملياتاست كه بسيمحلول را ندارند. اين درحالي

هاي چرب ميتواند روشي هاي خطرناك ميگردند. در تأسيسات ساحلي، تصفيه مقدماتي زيستي مربوط به پساببه توليد لجن

مك و تغيير مشخصات جريان ورودي، رود. نظر به اينكه غلظت باالي ن�ت به شمار زيس�دار محيط�مقرون به صرفه و دوست

تأثير مستقيم بر روي ميزان كدري جريان خروجي دارد، بايد يك فرآيند فيزيكي مانند استفاده از غشاء براي تصفيه جريان 

وجود و استفاده از عمليات تركيبي سازي فناوري هاي م�نهايي در نظر گرفته شود. بسياري از تحقيقات آينده به بهينه

 شود. هاي محيطزيست متمركز ميشيميايي و يا زيستي( به منظور مطابقت با محدوديت -)فيزيكي

 

 :كلمات كليدي

 هاي تصفيه پساب، آينده تصفيه آب توليدي آب توليدي؛ صنايع باالدستي؛ فناوري
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 استخراج فاز جامد فنل با نانو ذرات مغناطيسي پوشيده شده با كربن از پساب پتروشيمي فجر

 

 
 اندانا شيري م

 خوزستان، ماهشهر، منطقه ويژه متصادي، شركت پتروشيمي فجر
Mandanashiri@yahoo.com 

 

 چكيده

پوشيده شده با    (IONs)اين تحقيق روشي جديد براي حذف فنل از پساب توسط نانو ذرات اكسيد آهن

با    (MAC)ماده جاذببراي ساخت كربن فعال به عنوان ماده جاذب جامد را مورد بررسي مرار مي دهد. 

بيشترين ظرفيت حذف فنل و خصلت مغناطيسي، مقدار كربن فعال افزوده شده به محلول نمكهاي آهن،  

، زمان هم زدن، مقدار جاذب جامد مورد بررسي مرار گرفت و pH. پارامترهاي مختلف مانند بهينه گرديد

ي رسم گرديد كه با معادله النگموير شرايط بهينه گرديد. منحني جذب سطحي هم دما در محلول هاي آب

نيز مورد بررسي مرار  pHمطابقت دارد. شرايط واجذب مانند درصد تركيب هاي مختلف محلول هاي اتانول و 

گرفتند و شرايط بهينه گرديد. غلظت فنل موجود در محلول توسط روش اسپكتروسكوپي طبق روش استاندارد 

ASTM D1783-01   00نانومتر اندازه گيري شد. فنل از يك محلول آبي تا  311در طول موج ماكزيمم% 

گرم از ماده  0/1و با مصرف  %00حذف شد. همچنين فنل موجود در نمونه پساب پتروشيمي فجر به ميزان 

 جاذب، با موفقيت حذف گرديد. 

 هاي كليدي: نانو ذرات اكسيد آهن، استخراج فاز جامد، حذف فنلواژه
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های آبي توسط حالل کلروفرملولاستخراج فنل از مح  
 

 مريم باوي فر، علي كارگري

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديه
m.bavifar@gmail.com 

 

 

 

 

 چكيده 
ستم ها و در فرآيندهاي صنعتي مولكولهاي مختلفي توليد مي شوند كه بدليل آلودگي آب و هوا، اثرات منفي روي اكوسي

يكي از رايج ترين آلوده كننده هاي آلي آب، تركيبات فنلي  انسان ها )سميّت، سرطان زايي و جهش ژني( مي گذارند.

هستند، زيرا حتي در غلظت هاي كم نيز سمّي اند. با توجه به مضرات فنل الزم است كه روش هايي براي استخراج آن از 

ش استخراج با حالل فنل از محلول هاي آبي بوسيله حالل آلي كلروفرم بررسي پساب ها به كار رود كه در اين مقاله رو

مي شود. در حال حاضر روش استخراج با حالل يكي از مؤثرترين روشهاي تصفيه و بازيابي تركيبات فنلي از پسابهاي 

مؤثر فنل از محلولهاي آبي فنلي با غلظت باال است. هدف از انجام اين كار، بررسي و تعيين شرايط بهينه براي استخراج 

، pH  11 – 0 =درجه سانتي گراد، محدوده ي 31 – 21است. در اين سيستم، فرآيند استخراج در محدوده ي دمايي 

دميقه بررسي شده است كه محلول  121(، زمان همزدن صفر تاppmميلي گرم بر ليتر ) 311 – 31محدوده ي غلظت 

به عنوان   pH = 2دميقه و   51درجه سانتي گراد، زمان همزدن  41ر، دماي ميلي گرم بر ليت 111آبي فنل با غلظت 

 رسيده است. %01شرايط بهينه به دست آمده اند، در صد استخراج در اين شرايط به بيش از 

 

 واژه هاي كليدي : استخراج با حالل، فنل، كلروفرم
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 احد تصفیه نفت خام پاالیش پسماند واحد مراکس در راکتور بستر ثابت کاتالیستي و

 
 50، حسن هاشمي پور51،مجيد طهمورسي53، امير صرافي54مريم ميرزايي

 بلوار جمهوري ، دانشكده فني و مهندسي دانشگاه شهيد باهنر كرمان ، بخش مهندسي  كرمان ،
kmaryam1388@yahoo.com 

 

 چكيده 

اند كه از جمله مهمترين آنها ميتوان آلودگي تركيبات گوگرددار موجود در نفت مشكالني را براي اين صنعت ايجاد كرده 

محيط زيست و فرسوده شدن ماشين االت و تجهيزات پااليش به دليل خورندگي تركيبات گوگردي را نام برد. در اين 

مقاله پااليش دي الكيل دي سولفيدها را كه به عنوان پسماند واحد مراكس مي باشد در راكتور تصفيه نفت خام شبيه 

راكتور بستر ثابت كاتاليستي كه به عنوان ملب واحد گوگردزدايي مي باشد مدل است . براي اين منظور ابتدا سازي شده 

سازي شده و سپس دي الكيل دي سولفيد به عنوان خوراك به جريان خوراك راكتور  اضافه شده است. اين كار باعث 

صورت يك تغيير پله اي مي باشد بر روي عملكرد  افزايش غلظت گوگرد خوراك ورودي شده و تاثير اين افزايش كه به

راكتور بررسي گرديده است. مدل سازي در شرايط ناپايدار، يك بعدي، غيرهمگن و غير هم دما انجام شده و  براي 

( H2، استفاده شده تا امكان بررسي تغييرات غلظت هيدروژن) "النگموير هينشلوود"واكنش، سينيتيكي از نوع معادالت 

( فراهم گردد. از معادله حالت پنگ رابينسون براي تعيين مشخصات ترموديناميكي خوراك H2Sيد هيدروژن)و سولف

استفاده شده است. معادالت حاصل از موازنه جرم و انرژي كه به صورت دسته معادالت كوپل بوده اند بااستفاده از نرم 

ايا و همچنين روش ضمني طرح اختالف محدود و روش عددي رانگ كوتاي درجه چهار براي حالت پ MATLABافزار 

براي حالت ناپايا حل گرديده اند. نتايج به دست آمده از مدل سازي با داده هاي صنعتي پااليشگاه شيراز تطابق  داشته 

اند. اين نتايج نشان مي دهند كه مي توان پسماند واحد مراكس را به خوراك نفت خام اضافه كرده و در راكتور تصفيه 

ت پااليش نمود. متوسط ضرايب كلي انتقال جرم و حرا رت درطول راكتور محاسبه شده و ميزان بهينه متغيرهاي نف

ورودي براي رسيدن به درصد تبديل مناسب تخمين زده شده اند. پروفايل هاي دما و غلظت در طول راكتور در شرايط 

 پايا و ناپايا ترسيم شده اند.

 دي الكيل دي سولفيد. ، مراكس،ي، راكتور بستر ثابت، دي بنزوتيوفنگوگرد زدايهاي كليدي: واژه

                                                           
 دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان-1

 دانشگاه شهيد باهنر كرمان استاديار گروه مهندسي شيمي-2

   ، تكنولوژي هاي برتر و علوم محيطي كرماناستاديار مركز بين المللي علوم-2

 دانشگاه شهيد باهنر كرمان گروه مهندسي شيميدانشيار  -2
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 بهینه سازی تولید پساب در فرایندهای شیمیایي

 

 2، زهره پيرايه1مرضيه ديلمي
 استان بوشهر –اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي شهرستان گناوه 

deylamii@yahoo.com 
 

 

 

 

 چكيده:        

كه در جهان به عنوان منابع آب مابل استفاده براي انسان تلقي مي شود بسيار محدود اسنت و بنا توجنه بنه امروزه آنچه            
ازدياد جمعيت زمين، افزايش ميزان آالينده هاي بشري و طبيعي و نيز كمبود مينزان بنارش در بسنياري از نقناط دنينا، 

پايداري مي باشنند كنه در صنورتيكه بخنوبي بهنره  مقدار آن در حال كاهش مي باشد. پساب فاضالب ها از جمله منابع
برداري و مديريت شوند، مي توانند بعنوان منبع مناسبي جهت استفاده در كشاورزي محسوب گردند. وجود آالينده هاي 
طبيعي يا مصنوعي در پساب هاي شهري، صنعتي و كشاورزي سبب كاهش كيفيت پساب ها و همچنين تحت تاثير مرار 

سطحي و زيرزميني گرديده است. يكي از مهمترين چالش هاي موجنود در زميننه كناربرد پسناب هنا و  گرفتن آب هاي
منابع آبي، تصفيه صحيح آنها مي باشد. در اين مقاله با  استفاده از دو روش مهم به كمبنه سازي مني پنردازيم. در روش 

ا بنه كنار گرفتنه مني شنود و در روش بعندي بنا نخست استفاده از پساب ديگر فرايندها با رعايت ميزان آاليندگي آن ه
استفاده از سامانه پساب توزيع يافته به  توزيع مناسب جريان هاي فرايندي پرداخته ومقدار پساب توليدي از هر فرايند را 

 كم مي كنيم.

 

 كلمات كليدي:پساب ، كمينه سازي ، استفاده مجدد ، سيستم پساب توزيع يافته          
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Removal of Fe(II) from Aqueous Solution Using Pomegranate 

Husk Carbon:Equilibrium and Kinetic Studies 

 

Masoud Rohani moghadam50, Zeinab Dashti50, Mohamad Taghi Joukar41 

Yazd Power Generation Managment Company, Yazd 

masoud.rohani.moghadam@gmail.com 

 

Abstract  

Pomegranate husk carbon was tested for its ability to absorb iron (II) ions from solutions with the 

variation in the parameters of pH, contact time, sorbent weight, metal concentration and temperatures. 

The sorption process was analyzed on the basis of pseudo-fist-order, pseudo-second-order kinetic 

models and also by Freundlich and Langmuir isotherm models. The maximum adsorption capacity for 

pomegranate husk activated carbon as calculated by Langmuir model were found to be 18.52 mg g−1 

at pH 6.0, 1 g L-1  of biosorbent concentration and 29 oC. Thermodynamic parameters such as the 

changes of free energy, enthalpy and entropy were also evaluated. The results indicate that the 

sorption of iron(II) ions onto the pomegranate husk carbon is a exothermic process that can be well fit 

with  Langmuir adsorption model and pseudo-fist-order kinetic model. 

 

Keywords:Biosorbtion, Iron (II) removal, Pomegranate husk carbon 

                                                           
38 Msc of Analytical Chemistry 
39 BSc of Applied Chemistry 
40 Msc of Organic Chemistry 
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 کاربرد نانو لوله های کربني در تصفیه پساب های صنعتي

 

 معصومه نيكنام41
 آدرس محل كار: مشهد، بلوار خيام، تقاطع بلوار ارشاد، اداره مركزي شركت گاز خراسان رضوي

mniknamb@yahoo.com 

 

 

 چكيده:

رد. ساختارهاي مختلف نانو كربن در فرآيندهاي نانو كربن امروزه در بسياري از علوم مختلف به ويژه در زمينه محيط زيست كاربرد دا
تصفيه آب، پساب، هوا، پايش و اندازه گيري هاي محيط زيستي به صورت متعدد مورد استفاده مرار گرفته اند. در اين مقاله به 

ننده موي آب ساختارهاي مختلف نانو كربن كه در زمينه تصفيه پساب به ويژه واكنش فنتون )حذف فنل با استفاده از اكسيد ك
شود. همچنين مقايسه اي بين اكتيو كربن، نانو كربن خام و نانو كربن حرارت ديده در حذف مواد آلي انجام شده اكسيژنه( اشاره مي

است. نانو كربن ها در حذف فلزات سنگين موجود در پساب داراي مابليت ها و بازدهي بسيار باالتري نسبت به روشهاي موجود 
ن مقاله به آن پرداخته شده است. به سنسورها با ساختار نانو كربني كه مابليت اندازه گيري فلزات سنگين را هستند كه در اي

داراست اشاره مي شود. در پايان نيز غشاهايي با ساختار نانو كربني كه مزاياي باالتري نسبت به غشاهاي معمولي دارند پرداخته 
 خواهد شد.  

 

 محيط زيست، فلزات سنگين، سنسور، فنتون، غشاء واژه هاي كليدي: نانو كربن،

                                                           
 فرآوري و انتقال گاز   -كارشناس ارشد مهندسي شيمي -كارشناس شركت گاز استان خراسان رضوي 41
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 ي )مروری(تکاربرد بسترهای ني زار در تصفیه پسابهای صنعتي و بهداش

 

 42معصومه نيكنام
 اداره مركزي شركت گاز استان خراسان رضوي

Email: mniknamb@yahoo.com 
 

 

 

 

 چكيده

يندهاي فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي مي باشند. بسترهاي ني در روشهاي تصفيه پسابها به چند دسته تقسيم مي شوند كه شامل فرآ

 Phrugmitesفروگميتس آستراليس )دسته بندي تصفيه بيولوژيكي مرار دارد كه با استفاده از گونه هاي مختلف ني به ويژه گونه 

australis ) پسابهاي صنعتي، فاضالبهاي شهننري، لجن عمل تصفيه انجام مي شود. ني زارهاي مصنوعي مابليت بسيار بااليي براي تصفيه

 هاي بيولوژيكي ، آبهاي حاصل از بارندگي و شيرابه هاي ايجاد شده در محل دفن را دارا هستند. ني زارها مي توانند بار آلودگي مواد آلي

(COD،5(BOD و تركيبات فنله، كليفرمها، ، تركيبات فسفر، كل نيتروژن آلي، نيتروژن آمونياكي، فلزات سنگين، مواد جامد معلق، فنل

آلودگيهاي باكتريايي، تخم انگل ها، رنگ، روغن، مواد فعال كننده سطحي، لجن هاي بيولوژيكي و غيره را حذف و يا كاهش دهند. 

ير بسترهاي نيزار مزاياي بيشتري نسبت به سا بسترهاي ني به صورت بسترهاي با جريان افقي، عمودي و يا مرحله اي طراحي مي شوند.

روشهاي تصفيه بيولوژيكي دارد كه مهمترين آن عبارت است از: عدم نياز به برق و انرژي، عدم نياز به سيستمهاي مكانيكي به ويژه 

هواددهي، كاهش هزينه هاي تعميراتي، كاهش مشكالت ايمني و بهداشتي پرسنل. در اين مقاله به جزييات بيشتر بسترهاي نيزار و حذف 

اشاره مي شود. در پايان استفاده از نيزارهاي مصنوعي در مرحله تصفيه نهايي فرآيند پسابهاي صنعتي و بهداشتي به  آالينده هاي مختلف

 جاي ساير روشهاي موجود در كشور پيشنهاد مي شود. 

 

 Phrugmites australisتصفيه طبيعي،  ،واژه هاي كليدي : تصفيه بيولوژيكي، بستر ني زار
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 االیشگاه نفت آبادان و ارائه راهکارهای زیست محیطيبررسي و پایش پساب پ

 44،  مهديه يزدي45هادي زارعي محمودآبادي
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد ميبد
hadyzarei@yahoo.com 

 

 

 

 چكيده

و در اين راستا مطالعه  صورت گرفتهيشگاه نفت آبادان در مالب كنترل آالينده هاي پساب پاال ،اين تحقيق با هدف مديريت محيط زيست

پارامترهاي كمي پساب خروجي پااليشگاه از جمله اكسيژن محلول، اكسيژن مورد نياز واكنشهاي شيميايي، چربي و روغن، كدورت، كل 

جهت اندازه گيري ميزان  1500ه روز و در اسفند ما 0مواد معلق و ...  انجام گرفته است. بدين منظور بر اساس انجام آزمايشات طي 

 DRاسپكتروفتومتر دستگاههاي از پساب در اين نقاط آناليز جهتتعيين شده گرديد.  نقطه 4امدام به نمونه برداري  آالينده هاي محيطي 

2011  ،BOD Track ، Reactor CODمدل  پرتابل سنج كدورت و دستگاهP21112111 آزمايشگاهي و AN و جهت اندازه گيري

بررسي پساب  از حاصل . نتايجاستفاده گرديدآلمان  Shuttآالت  و  شيشه E.D.T.Aاز معرف  رامترهايي نظير روغن و چربي سختي و ...پا

تمام موارد به جز ميزان روغن و چربي  0در اسكله شماره  2و  1خروجي هاي در  پسابهاي اندازه گيري شده مقادير كه است از آن حاكي

كي پااليشگاه در تمام موارد مورد بررسي به جز كدورت باالتر از حد استاندارد و واحد تصفيه بيولوژيكي در اكثر موارد و واحد تصفيه فيزي

مواردي آلودگي هاي پساب ناشي از فعاليت پااليشگاه پيشگيري و كنترل ر به منظو در حد استاندارد هاي مجاز محيط زيست مي باشد.

 فيزيكي، كمي و خصوصيات اطالعات به دستيابي جهت در تالش و موجود خطرات برداري، بررسي نمونه و پايش نظير احداث شبكه

 .بصورت دوره اي و استفاده از سوختي بدون تركيبات سولفور در پااليشگاه پيشنهاد مي شود شيميايي آالينده ها

 

 زيست محيطي مديريت پساب، پااليشگاه آبادان، : كليدي هاي واژه

                                                           
 واحد ميبد -استاديار گروه محيط زيست دانشگاه آزاد اسالمي 43 

 كارشناس ارشد محيط زيست 44 
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 های پایه سنتزی در پسماند حفاری ناشي از کاربرد گلمدیریت دفع 

 های حفاری دریایيعمیات

 

 زاده، حميد سعادتي، فاطمه ميرعرب رضي، سيد نظام الدين اشرفي*ميثم ميرعرب رضي
 ي مهندسي شيميدانشگاه علم و صنعت ايران، دانشكده

Meysam_mirarab@chemeng.iust.ac.ir 

 

 چكيده

باشند كه هاي حفاري مورد استفاده در صنعت نفت و گاز ميسنتزي نسل جديدي از گلسياالت حفاري پايه 

هاي سخت و انحرافي كاربرد وسيعي پيدا هاي دريايي، حفاريهاي آب، حفاريبراي حفاري از درون اليه

ريا، با توجه به افزايش ديدگاه جهاني در مورد مسائل زيست محيطي در عمليات حفاري داخل د اند.نموده

شوند. امروزه اي در سرتاسر جهان استفاده ميطور فزايندهپذير بودن بهتجزيهدليل زيستهاي سنتزي بهگل

هاي نفت در سكوهاي دريايي به يكي از دليل مقررات زيست محيطي، دفع پسماند ناشي از حفاري چاهبه

دفع پسماند توليد شده از عمليات  هاي. در اين مطالعه روشمعضالت اساسي در صنعت نفت تبديل شده است

حفاري در سكوهاي دريايي از سه ديدگاه امتصادي، عملياتي و زيست محيطي به تفصيل بررسي شده است. 

 طور كامل صورت گرفته است.هاي مرتبط با هر روش نيز بههمچنين ارزيابي هزينه

 

 هاي كليدي: حفاري، دفع پسماند، گل سنتزي، زيست محيطيواژه
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های پایه سنتزی به درون دریا پذیری و مسائل زیست محیطي دفع گلرسي تجزیهبر

 های نفت و گاز در حفاری چاه

 

 زاده، بهمن بهزاديميثم ميرعرب رضي، مسعود نصيري، سيد ميثم شريفي، فاطمه ميرعرب رضي، سيد نظام الدين اشرفي
 ي مهندسي شيميدانشگاه علم و صنعت ايران، دانشكده

Meysam_mirarab@chemeng.iust.ac.ir 

 

 چكيده

هاي پايه هاي پايه روغني، امروزه گلبا توجه به افزايش ديدگاه جهاني در خصوص مشكالت زيست محيطي گل

هاي دريايي پيدا پذير بودن كاربرد وسيعي را در صنعت نفت به ويژه در حفاريسنتزي به دليل زيست تجزيه

ها هاي حفاري، تخليه آنترين روش جهت دفع كندهدرون دريا امتصادي هاي نفتكرده است. در حفاري چاه

طور كامل مورد هاي تجزيه سياالت پايه سنتزي در درون دريا بهباشد. در اين مطالعه مكانيزمبه درون دريا مي

زي هاي ميكروبي كه در طي تخريب و تجزيه گل پايه سنتسازي واكنشي مدلبررسي مرار گرفته است. نحوه

 "در دريا اتفاق مي افتد، مورد مطالعه مرار گرفته است. بر اساس مطالعات صورت گرفته، گل پايه سنتزي عموما

تجزيه گل و ساير  طوري كهكنند بهمقدار زيادي اكسيژن مصرف مي و شوددر شرايط هوازي تجزيه مي

 باشد.سيژن ميها در حضور اكسيژن خيلي سريعتر از تجزيه آنها در غياب اكهيدروكربن

 

 هاي كليدي: محيط زيست، گل سنتزي، تجزيه ميكروبي، زيست محيطيواژه
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 بررسي عملکرد کنترل پسماند حفاری در توسعه میدان گازی کیش

 د اسالمي اميديهحفاري دانشگاه آزا –: ميثم بهادري،كارشناس كنترل پسماند حفاري در شركت ملي حفاري ايران و دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي نفت 

 

 چكيده:

جهان امروز براي پيشرفت و داشتن آينده اي روشن ،متكي به استفاده از منابع فسيلي ميباشد.  از طرف  

ديگر در سالهاي اخير اهميت مسائل محيط زيستي در مركز توجه مانون گذاران مرار گرفته است ،يكپارچگي 

مطرح  1002لل متحد در شهر ريودوژانيرو در سال توسعه و محيط زيست موضوعي بود كه در كنفرانس م

 بيانيه ريودوژانيرو چنين بيان مي نمايد كه: 31گرديد. اصل 

به منظور دستيابي به توسعه پايدار، حفاظت از محيط زيست به عنوان بخش جدايي ناپذير فرايند توسعه و "

 "نه به عنوان بخشي جدا از آن در نظر گرفته شود.

كه جامعه جهاني چالش تامين نيازهاي انرژي جهان را جهت دستيابي به توسعه پايدار  اين در حالي است

پيش رو دارد. صنعت نفت و گاز به عنوان مخاطب اصلي تامين انرزي شامل دو بخش ؛ باال دستي و پايين 

كليدي  دستي ميباشد. حفاري ميادين نفت و گاز به عنوان كليد فتح مخازن نفت و گاز،يكي از فعاليت هاي

بخش باال دستي محسوب ميگردد كه به دليل ماهيت آن داراي اثرات سوء زيست محيطي و بار آلودگي 

بااليي است.از اين رو كنترل پسماند حفاري در  جزيره زيباي كيش كه يكي مهمترين مناطق گردشگري 

تخليه صفر به حدامل ايران و داراي طبيعتي زيباست ، بسيار مهم ميباشد. هدف از به كار گيري سيستم 

رساندن اثرات زيست محيطي ناشي از عمليات حفاري چاههاي نفت و گاز مي باشد، حذف گودال خاكي با 

متر عالوه بر كاهش هزينه هاي  21در  50هكتار و استفاده از حوضچه هاي ايزوله با ابعاد  193مساحت 

ري خواهد كرد. كاهش حجم آب پمپاژ شده مربوط به احداث گودال، از الودگي آبهاي زير سطحي نيز جلوگي

درصد ، كاهش مواد مصرفي جهت ساخت سيال  03از منابع آبي )رودخانه و دريا و درياچه ها...( به ميزان 

حفاري ، كاهش آلودگي زيست محيطي به حدامل و حذف جرايم زيست محيطي احتمال ناشي از آلودگي ها 

 ند حفاري ميباشد. از مزاياي استفاده از سيستم كنتررل پسما

فتح در طرح توسعه  11در اين مقاله به بررسي عملكرد كنترل پسماند حفاري در يك دوره يكساله در دكل 

 ميدان گازي كيش پرداخته ميشود.
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Development of an environmentally friendly water-based drilling 

fluid for Iran oil fields 

 

Meisam Mirarab Razi, Seyed Meisam Sharifi, Hamid Saadati, seyed Nezameddin 

Ashrafizadeh, Bahman Behzadi 
Department of Chemical Engineering, Iran University of Science and Technology 

Meysam_mirarab@chemeng.iust.ac.ir 

 

Abstract 

The objective of this study was to develop a water-based drilling fluid which is environmentally friendly. Three 

three-parameter rheological models, i.e., the Herschel-Bulkley, Robertson-Stiff and Sisko, were considered to 

describe the pseudoplastic behaviour of drilling fluid. All samples showed non-Newtonian behaviour even at the 

lower concentrations. Two statistical procedures, i.e., the coefficient of determination (R2) and the sum of 

squared errors (SSE), were applied in order to select the best model describing the pseudoplastic behaviour of 

the high viscosity CMC solutions. The results exhibited that Robertson-Stiff model could more accurately fit the 

experimental data. Finally, the effect of the temperature and the concentration on the rheological parameters of 

Robertson-Stiff model, i.e., k, n, and , was examined. The developed models for the parameters “k” and “n” 

could adequately estimate their value as a function of the temperature and concentration, but the model 

considered for the parameter “ ” had not suitable accuracy where the coefficient of determination (R2) 

obtained 0.594. Hence, lowess type method was applied in order to better predict the “ ” values. Different 

amounts of span in terms of percentage were considered to select which span percentage is the optimum value 

based on the accuracy of the estimation and the calculation time. It was observed that span 10 % could precisely 

predict the “ ” value where R2 and SSE obtained 0.955 and 0.0693, respectively. 

 

Keywords: Carboxymethyle cellulose; Rheological properties; Rheological models; Lowess fit type 
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 های حفاریهای تصفیه آب مصرفي در پاالیشگاه و عملیاتبررسي روش

 

 زاده، بهمن بهزاديسيد ميثم شريفي، ميثم ميرعرب رضي، سيد نظام الدين اشرفي
 ي مهندسي شيميدانشگاه علم و صنعت ايران، دانشكده

Meysam_mirarab@chemeng.iust.ac.ir 

 

 چكيده

 ها امري ضروري در صنعت نفت است.هاي نفتي در پااليشگاههاي حفاري و توليد فراوردهكاهش و دفع آلودگي ناشي از عمليات

هاي شود كه بايستي حذف گردند. در اين مطالعه روشهاي بسياري توليد ميهاي حفاري و توليد نفت آلودگيدر حين فعاليت

شود، بحث و بررسي خواهند شد. كار گرفته ميها به منظور درمان آب در عمليات حفاري و در پااليشگاهگوناگوني كه به

-باشند كه بايستي توسط روشها و جامدات  به صورت معلق يا محلول ميهاي آلوده حاوي مقادير متفاوتي از هيدروكربنآب

 ها وجود دارد كه برحسب نوع و ميزان آلودگيهاي حذف گوناگوني براي دفع اين آلودگيهاي مناسب جداسازي شوند. روش

-ها نظير جداسازي گرانشي براي دفع اوليه و مقادير زياد آلودگي استفاده ميگيرند. برخي از اين روشمورد استفاده مرار مي

شوند. ها به كار گرفته ميهاي بيولوژيكي براي پاكسازي دميق آلودگيهاي ديگر از مبيل فيلتراسيون و روششوند و برخي روش

 هاي دفع در ابعاد مختلف پرداخته شده است. ها و معايب اين روشا، ويژگيدر اين مطالعه به بررسي مزاي

 

 هاي كليدي: تصفيه آب، نفت، جداسازي، محيط زيستواژه
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شیميبررسي عملکرد راکتور ناپیوسته متوالي جهت تصفیه پساب صنایع پترو  

 

 2اني، حسن هاشمي پور رفسنج2، فرشته بختياري41، سيد احمد عطائي43مينا ساالري

 كرمان، دانشگاه شهيد باهنر، دانشكده فني و مهندسي، بخش مهندسي شيمي

 كرمان، مركز بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي، گروه محيط زيست

 mina.salari@gmail.comپست الكترونيكي: 
 

 

 

 

 چكيده

متوالي است. مزيت اين روش نسبت به ساير روشها  راكتور ناپيوسته هاي بيولوژيكي تصفيه پساب استفاده ازيكي از روش

انعطاف پذيري باال و هزينه كمتر است. هدف از اين تحقيق بررسي عملكرد اين روش در تصفيه پساب صنايع پتروشيمي بوده 

د. ليتر از پساب يك مجتمع پتروشيمي پس از خنثي سازي به يك راكتور ناپيوسته متوالي افزوده ش 5است. بدين منظور، 

 1دميقه، واكنش:  13ليتر لجن فعال بود. راكتور طي سيكل هاي زماني: پركردن:  2/1ليتر و حاوي  2/4حجم كاري راكتور 

برداري مرار گرفت. در طول زمان آزمايش خواص پساب تصفيه شده دميقه مورد بهره 13دميقه و تخليه:  51ساعت، ته نشيني: 

پايش شد. نتايج نشان داد كه با تغيير شرايط و افزايش بار آلي شامل  DOو  pH، ORPو پارامترهاي  TSSو  COD ،TSشامل 

ميلي گرم بر ليتر، در ابتدا بازده راكتور كاهش يافت اما در مدت كوتاهي  12021و  0511، 3211برابر  CODغلظتهاي متفاوت 

و  %10، %04و حداكثر آن  %00، %31,%14 در راكتور به ترتيب COD ،TSS,TSبه حالت پايدار مي رسيد. حدامل بازده حذف 

 بدست آمد.  % 02

 

 تصفيه پساب، راكتور ناپيوسته متوالي، پساب صنايع پتروشيمي: كلمات كليدي

                                                           
 باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه شهيد باهنر كرمان. دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، گرايش محيط زيست و عضو 1

 سي شيمي، دانشكده فني، دانشگاه شهيد باهنر كرمانعضو هيات علمي بخش مهند .41 
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ارایه راهکار مدیریتي:  بررسي و شناسایي پسماندهای صنعتي تولیدی شرکت گاز و

 مطالعه موردی شرکت گاز استان آذربایجان شرقي
 

 

 31،علي معمارزاده40، ابراهيم خدايي علمداري40تقي پور ،حسن40محمد اسدي

 31050-13030تبريز، حدفاصل چهارراه الله و كوي فيروز، شركت گاز استان آذربايجانشرمي، كدپستي 

m_asadi@nigc-tabrizgas.ir  

 

 چكيده

شركت هاي بزرگ صنعتي و خدماتي آگاهي از مقادير كمي و كيفي زايدات توليدي  ند درجهت برنامه ريزي سيستم هاي مديريت پسما
شركت هاي بزرگ نظير شركت گاز در  باشد. در حال حاضر داده ها و اطالعات منتشر شده اي در ارتباط با زايدات صنعتي ضروري مي

ناحيه انتخاب و با بازديد ميداني،  15تان آذربايجان شرمي ناحيه شركت گاز اس 22كاربردي از  -دسترس نيست. در اين مطالعه توصيفي
گرفت. همچنين با استفاده از داده هاي  مشاهده، مشاوره علمي، كار كارشناسي وضعيت موجود مديريت زايدات مورد ارزيابي مرار مصاحبه،

 ننده آنها شناسايي و مقادير كمي آنهازايدات اصلي صنعتي و فرايند هاي توليد ك و اطالعات جمع آوري شده توسط تيم كارشناسي

پسماند صنعتي نظير بشكه هاي خالي انواع  ملم )گروه( ماده زايد و 53مشخص گرديدند. در شركت گاز استان آذربايجان شرمي بيش از 
التور، انواع اسليوهاي مواد شيميايي نظير مركاپتان، آب مقطر و ضد يخ، انواع روغن هاي صنعتي، انواع المنت فيلتر، انواع كنتور و رگ

آيند الستيكي رگالتور، انواع لوله هاي فوالدي و پلي اتيلني، انواع اتصاالت فوالدي و پلي اتيلني ، انواع المنت فرسوده فيلتر و ... طي فر
والدي و پلي اتيلني، گردند. از نظر كمي به ترتيب زايداتي نظير انواع انواع كنتور و رگالتور، انواع لوله هاي ف هاي مختلف توليد مي

نظير شركت گاز استاني  شيرآالت فلزي، انواع اسليوهاي الستيكي رگالتور، و .... بيشترين مقدار را دارا مي باشند. در شركت هاي صنعتي
ركز مي با توجه به اينكه عمده زايدات توليدي از نوع صنعتي است بنابراين  بيشترين توجه بر روي دفع و مديريت زايدات صنعتي متم

بايد توجه خاصي به بحث كاهش و تفكيك از مبداء و سپس  در برنامه هاي مديريتي زايدات صنعتي در اين نوع از شركت ها .باشد
 به منظور حفظ منابع طبيعي موجود، بهداشت و محيط زيست داشت. بازيافت و فروش زايدات توليدي

 ت، مديريت واژه هاي كليدي: شركت گاز، زايدات صنعتي، كميت، كيفي

                                                           
 كارشناس ارشد مهندسي محيط زيست، مسوول حفاظت محيط زيست شركت گاز استان آذربايجانشرمي 40

 دكتري بهداشت محيط، عضو هيئت علمي گروه مهندسي بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي تبريز 40

 شركت گاز استان آذربايجانشرمي كارشناس ارشد بازرسي فني، بازرس ارشد فني 40

 كارشناس ارشد مهندسي مكانيك، رييس بهداشت، ايمني و محيط زيست شركت گاز استان آذربايجانشرمي  31
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 ها در رفع آلودگي نفتي دریاها، مطالعه موردیاستفاده از توانایي میکروارگانیسم

 
 4، علي حافظي5، امير حدادي2، محمد جواد صفي پور 1مباد روانان

 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد اميديه، گروه مهندسي نفت، اميديه، ايران

g_ravanan1984@yahoo.com 

 

 

 چكيده 
ترين منبع آلودگي نفتي دريا و محيط زيست درينايي اسنت. در اينن مطالعنه، تجزينه و حمل و نقل دريايي نفت خام مهم استخراج 

بيولوژيكي آلودگي نفتي به وسيله يك باكتري ايزوله شده از آلودگي نفتي درياي خزر به دليل اهميت امتصادي اين دريا مورد بررسي منرار 
براي تشخيص تجزيه ميكروبني بكنار گرفتنه شنده اسنت. در  FT-IRگيري كل وزن خشك و دستگاه ندازهگرفت. آناليز رشد ميكروبي و ا

روز حذف شد و سرعت تجزيه بيولنوژيكي نفنت  0نفت خام در طول  %11ميلي گرم در ميلي ليتر آب دريا(، تقريباً  3/0هاي پايين )غلظت
افنزايش يافتنه اسنت. در مرحلنه بعند شنرايط بهيننه مقيناس  %11فر تا حندود خام در آب دريا با افزودن مواد مغذي منبع نيتروژن و فس

هاي مختلف حاوي آب درياي خزر( مورد بررسي مرار ليتر و در حوضچه 1311تر )در يك مايكروكزم به حجم آزمايشگاهي در مقياس بزرگ
هاي ديگر كنه تواننايي بناالي ن باكتري اگر با گونهشد كه سرعت تجزيه تا حدودي با نتايج آزمايشگاهي متفاوت است. اي گرفت و مشاهده

 تواند در حذف بيولوژيكي آلودگي نفتي درياي خزر مؤثر وامع شود. تجزيه اجزايي از نفت را دارند همراه شود، پس از مطالعات تكميلي مي

 

   آلودگي نفتي، تجزيه بيولوژيكي، درياي خزر، باسيلوس سوبتيليس، مايكروكزم كلمات كليدي: 
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 آالینده های در حذف  MBBRبر عملکرد راکتور  تاثیر  شوری فاضالب

 فاضالب پتروشیمي فجر 
 1سيد مرتضي حسني

 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد ماهشهر  -كارشناس ارشد عمران محيط زيست 
Morteza1655@gmail.com 

 

 : چكيده 

انواع سيستم هاي تصفيه فاضالب مي باشد كه از ويژگي فرايندهاي رشد چسنبيده و معلنق  سيستمهاي تلفيقي لجن فعال يكي از         

برخوردار است. يكي از روشهاي مورد استفاده از ميان سيستم هاي تلفيقي، سيستم راكتور بيولوژيكي با بستر متحرك است كه تلفيقني از 

است و مزاياي هر سه سيستم را دارا مي باشد و معايب آنها را تا حد سه سيستم لجن فعال، بستر ثابت و بستر متحرك به صورت همزمان 

از تصفيه  CODممكن برطرف كرده است. هدف از اين تحقيق بررسي كارايي راكتور بيولوژيكي با بستر متحرك در افزايش بازدهي حذف 

از حجم آن را مديا بنا سنطح  %31ليتر كه حدود  3/0خانه پتروشيمي فجر مي باشد. در اين مطالعه از يك راكتور استوانه اي با حجم كل 

متر مربع بر متر مكعب بود استفاده گرديد. مبل از راه اندازي سيستم، رژيم جريان هيدروليكي راكتور بيولوژيكي تحنت بررسني  131ويژه 

تهينه شنده بنود راه انندازي شند. مرار گرفت و در نهايت راكتور با لجن فاضالب بهداشتي كه از بخش تصفيه خانه با جامدات محلول كنم 

تشكيل اليه زنده روي بستر با كمك فاضالب مصنوعي با منبع گلوگز ادامه يافت. پس ازتشكيل اليه زيستي روي بسترها، كنارايي راكتنور 

ي شد. بعد ساعت با فاضالب حاوي جامدات باالي تصفيه خانه بررس 43/0-51/1بيولوژيكي با بستر متحرك در زمان ماندهاي هيدروليكي 

روز از فعاليت راكتور به طور پيوسته در شرايط وامعي و خو گرفتن جمعيت ميكروبي راكتور با شرايط راكتور، بازدهي حذف  05از گذشت 

COD  بدست آمد. %02-01كيلوگرم بر متر مكعب در روز،  3/5-2/2بدست آمده با شوري متوسط در بارگذاري آلي 

 ، راكتور COD، شوري ،  MBBR:  كلمات كليدي
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 بررسي راندمان رزینهای تبادل یون در حذف فلزات سنگین 

 از فاضالب صنایع
 

 1سيد مرتضي حسني

 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد ماهشهر
Morteza1655@gmail.com 

 

 

 چكيده 

يوني، فلزات سنگين موجود در آب و فاضالب هستند؛ در اين تحقيق سعي شده با  يكي از يونهاي مابل حذف از آب توسط رزينهاي تبادل

بكارگيري از يكي از رزين هاي تبادل يوني سديمي موجود به حذف يون نقره ناشي از فرايند هاي ابكاري از پساب اين صنايع پرداخته و 

و تغييرات غلظت را مورد ارزيابي مرار داده و امكان استفاده از اين  تاثير پارامتر هاي تاثير گذار بر اين فرايند مانند تغيرات بار سطحي

 رزينها را به عنوان يك روش عملي مناسب براي زدايش فلزات سنگيني مانند نقره را مورد بررسي مرار دهيم.  

 پيشنهادات تشكيل شده است.  اين تحقيق از پنج فصل، شامل كليات مروري بر تحقيقات انجام شده، روش تحقيق و بررسي نتايج و ارائه

در فصل اول و در بخش اول درباره صنعت آبكاري شامل فراينده هاي موجود، روشهاي متعارف تصفيه پسابهاي خروجي و كاربرد و موارد 

يت ها و استفاده از نقره و در بخش دوم به بررسي رزينهاي تبادل يوني از جهت نوع، ساختار فيزيكي و شيميائي، كاربرد ها و محدود

 روشهاي بكار گيري و در بخش سوم نيز به ارزيابي استاندارد هاي موجود در زمينه غلظت مجاز آالينده ها در پسابها بحث ميشود.

در فصل دوم نگاهي كوتاه به بررسي هاي انجام شده در مورد استفاده از اين رزينها در حذف آالينده ها، بويژه آالينده هاي شيميائي 

 ات سنگين مي پردازيممعدني و فلز

 در فصل سوم روش جمع آوري اطالعات اوليه و انجام آزمايش هاي الزم توضيح داده شده است.

در فصل چهارم به شرح آزمايشات انجام شده و در فصل پنجم به بررسي نتايج بدست آمده و ارائه پيشنهادات در جهت روش حذف نقره از 

 ت ارتقاء تحقيات آتي پرداخته ميشود.صناعت آبكاري مطالعه و توصيه هايي جه

 كلمات كليدي: رزين كاتيوني سديمي، تبادل يون، فلزات سنگين
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Electrostatic precipitation mechanisms of xylene beyond electric 

fields 

 

1Mir Masoud Hosseini, *Morteza Hosseini, 1Davood mohebi 
1Faculty of chemical engineering, University of Sistan and Baluchestan,Iran  

*Faculty of chemical engineering, Babol Noshirvani University of technology, Iran 
*Corresponding author, m.hosseini@nit.ac.ir  

 

 

Abstract 

In this paper, separation of meta-xylene in water emulsion has been investigated. The mechanisms for 

separation occurred by using non-uniform electric field (di-electrophoresis method=DEP) with 

sinusoidal current. The effect of temperature, time, and voltage has been investigated individually in 

order to optimize the separation of meta-xylene  from the emulsion of industrial wastewater .In non-

uniform electric field of metha-xylene particles in wastewater, electric charge(-) is induced. Particles 

depending on the type of their electric charge, move towards or outwards the electric field center. It 

depends on the electric conductivity of the continuous and the dispersed phase. They collide with each 

other in their path and form larger drops which float finally .It was investigated in the present research 

that the non-uniform electric field method can be a good one for separation of colloidal particles in 

wastewater.  

  

Keywords: xylene, emulsion, dielectrophoresis, demulsification 
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The effect of synthesized coal fly ash for removal of Cr+6 from 

wastewater 

 
Seyed Mustafa Hosseini Asl a, Morteza Hosseini b,*, Aliasghar Rohani c 

a  Ms. Student.Department Of Chemical Engineering, Islamic Azad University Shahrood Branch, Shahrood, Iran                                                                                       
b,* Assistants Pro.Department Of Chemical Engineering, Noshirvani University Of Technology, Babol ,Iran                                                                                                                                                                              

c Assistants Pro.Department Of Chemical Engineering ,Islamic Azad University Shahrood Branch, Shahrood, Iran                                                                                                  
b* Corresponding Author:   m.hosseini@nit.ac.ir 

 

 

A B S T R A C T 
Chromium is one of the most important pollutants for surface and ground water. Because of its acute toxicity  

and non-biodegradability, chromium-containing liquid and solid wastes are considered as hazardous wastes . 

The aim of this research work is to investigate sorption characteristic of coal fly ash synthesized for the removal  

of Cr (VI) ions from aqueous solutions. The sorption of Cr (VI) ions by batch method is carried out. The optim- 

um conditions of sorption were found to be: FA3 dose of 2 g l-1 in 25 mL of Cr (VI), contact time of 8 h, pH 

and temperature 6 and ±25 °C respectively. In the synthesis process, the inherent iron in the fly ash was rearran-

ged and loaded on the surface of the fly ash by dissolution and precipitation processes. The adsorbent (FA3) was 

characterized by XRD, XRF, SEM, LPS and BET surface area. The BET surface area of FA3 was 18 times of 

those of the original fly ash, furthermore, the mean particle size of FA3 increased 3 times compared to the raw 

fly ash, thus effectively accelerated the solid/liquid separation after the adsorptive treatment. The Lang-muir, 

Freundlich are subjected to sorption data to estimate sorption capacity. The data is fitted with Freundlich. 

Accordingly, it is believed that the adsorbent developed in this study is effective for hexavalent chromium 

polluted wastewater treatment. 

 

Keywords: Chromium (VI), Fly ash, loading mechanism, Ferric oxide, Isotherm, Sorption 
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در  2O2uv/Hبا استفاده از فرآیند  802بهینه سازی تجزیه فوتوکاتالیستي رنگ اسید یلو 

  4O2ZnFeحضور کاتالیست 
 

 كاظم مهانپور -*نغمه زند كريمي

 دانشكده علوم پايه گروه شيمي كاربردي )آزمايشگاه تحقيقاتي آب و پساب(

 واحد اراك –دانشگاه آزاد اسالمي 
commail:naghme_zk@yahoo.-E 

 

 

 چكيده
از  (AOP)از بين بردن آلودگي هاي آب از مهم ترين روش هاي حفظ محيط زيست مي باشد. روش هناي اكسنايش پيشنرفته 

در حنذف  4O2ZnFeجمله روش هاي رو به پيشرفت در اين زمينه مي باشد. در اين تحقيق از تابش اشعه فنرابنفش و كاتاليسنت جديند 

وان يكي از آالينده هاي موجود در پساب هاي صننايع نسناجي اسنتفاده شنده اسنت راكتنور بنا بسنتر به عن 210آلودگي رنگي اسيد يلو 

، غلظنت كاتاليسنت، PHدر اين تحقيق مورد استفاده مرار گرفته اسنت و شنرايط عمليناتي نظينر  (CFBR)فلوئوديزه و با سيال چرخشي 

 غلظت آب اكسيژن و دما شرايط بهينه در اين تحقيق تعيين شد.

 

 4O2ZnFe، نانوكاتاليست CFBR، راكتور 210لمات كليدي: آاليندگي رنگي اسيد يلو ك
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 بررسي پساب صنعتي نیروگاه سیکل ترکیبي یزد جهت بازیافت

 رميه دستخوان

 00103 -513صندوق پستي :  -نيروگاه سيكل تركيبي يزد  -بعد از فوالد   5كيلومتر  -جاده اختصاصي فوالد آلياژي   - يزد
Email:ndastkhan@gmail.com 

 

 

 چكيده

تواند با توجه به محدوديت منابع آب در كشور و به خصوص استان يزد و مصرف باالي آب درنيروگاه ، احياء و استفاده  مجدد از پساب  مي
هان و بهتنر شندن كمك زيادي به منابع آبي منطقه كند. در تحقيق حاضر با توجه به جايگزين شدن آب چاه  مصرفي نيروگاه با آب اصنف

آزمايشات الزم بر روي پسنابهاي مابنل جداسنازي كيفيت آب و در نتيجه بهبود يافتن كيفيت پساب، كليه منابع پساب شناسايي گرديد و 
صورت گرفت و نتايج با استانداردهاي سازمان حفاظت محيط زيست مقايسه گرديد. و با توجنه بنه نتنايج بدسنت آمنده  پسنابهاي مابنل 

(  را 4200m3هاي مابل بازيافت كه حجنم زينادي )ناسايي گرديده، سپس در طرح هدايت پساب تغيير ايجاد نموده و پسابجداسازي ش
 اي كه براي اين منظور طراحي گرديد، هدايت شده و جهت كشاورزي استفاده گرديد. داد به حوضچهتشكيل مي

 RO Concentrate  ،Clean drain pit ،Clean drainكلمات كليدي:پساب، نيروگاه سيكل تركيبي، حوضچه تبخير،
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از پساب  38بررسي تخریب نانوفتوکاتالیستي و سینتیك حذف رنگزای آبي اسیدی

 2O2/H2TiO-UV/nanoتوسط فرآیند اکسیداسیون پیشرفته

 

 فاطمه آرمند، خشايار بديعي، سيد فواد آماميري
 شركت انتقال گاز ايران، تهران، ايران

armand@nigc.ir 

 
 

 چكيده

 ( -N=N-از جمله رنگزاهاي آلي است كه داراي يك پيوند آزويي) 02رنگزاي آبي اسيدي 

مي باشد كه مصارف زيادي در صنعت نساجي دارد. و جود اين رنگزا در پساب حاصل از كارخانجات خطرات 

نوري جدي براي محيط زيست دارد . يكي از روش هاي مهم جهت تخريب اين رنگزا روش اكسيداسيون 

پيشرفته مي باشد كه از سه عامل نانوفتوكاتاليست، اكسيدان و عامل فعال نوري در تخريب رنگزا استفاده مي 

كند.در اين تحقيق ابتدا مكانيسمي جهت جهت تخريب فتوكاتاليستي رنگزا پيشنهاد شد كه اين پيشنهاد بر 

. سپس از روي مكانيسم به دست انجام شد FT-IRاساس مطالعات و تحقيقات مبلي و نتايج طيف سنجي 

آمده و نوشتن معادالت سرعت براي هر كدام از واكنش ها ، معادله كلي تخريب رنگزا به دست آم كه درجه 

شد.جهت بررسي صحت معادله به دست آمده ف آزمايشاتي جهت تعيين سينتيك حذف  4آن از مرتبه 

معين رنگزا و اكسيدان و مدت زمان معين هاي مختلف و در غلظت  pHرنگزا )درجه معادله سرعت( در 

هاي مختلف( با معادله به  pHها )انجام شد. مشاهده شد معادله به دست آمده حاصل از هر كدام از آزمايش

 دست آمده از حالت تئوري مطابقت دارند.كه در اين صورت صحت هر كدام از اين دوروش تأييد مي شود.  
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 cm 

5/3 

 حذف عناصر خطرناک و حذف رنگدانه

از فاضالب صنعتي   Biebrich scarlet soluble water 
 

آقای محمد جوادچایچي ،آقای عبدالرئوف صمدی،فاطمه مقامي   
 دانشگاه مازندران ، بابلسر، 

Mehr_fm1300@yahoo.com 
 

 

 

 

 چكيده 
     ف ، كمپلكس ايجاد كنند . فلزات سنگين و رنگ ها را مي توان بارنگ هاي دندانه دار  مي توانند با يون هاي مختل 

ساده و ارزان است و در صنعت نساجي اهميت و ضرورت  كمپلكس شدن حذف كرد . اين روش براي تصويه فاضالب ،

  دارد.در اين مقاله با استفاده از فلزات ارزاني چون آلومينيوم و آهن رنگ هايي مانند

water soluble Biebrich scarlet   حذف مي گردد. هم چنين با استفاده از اين رنگ مي توان فلزات خطرناكي

كه اين واكنش نيز از اهميت بسياري  چون النتانيم و سرب و باريم و كادميم و روي را نيز از فاضالب حذف كرد ،

 برخوردار  مي باشد .

 

 صنعت نساجي ، فلزات خطرناك . وشي ساده و ارزان ،فلزات سنگين ، ر رنگ هاي دندانه دار ،هاي كليدي: واژه
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های حفاری و ارائه  مروری بر اثرات زیست محیطي و بهداشتي سیاالت و پسماند

 راهکارهایي در جهت پشگیری از این اثرات

 

 4امير فرزام نيا  ،5ميثم بدراوي ، 32، مرتضي نوري31پيام اميرحيدري

 دانشگاه صنعت نفت، آبادان

payam.ait@gmail.com 

 

 چكيده:

در عمليات حفاري از گل حفاري به منظور انتقال خرده هاي حفاري به سطح، كنترل فشار سازند، خنك كاري و روغن كاري مته و لوله ي 

حفاري، گذاشتن وزن بر روي مته، نگه داشتن خرده هاي حفاري در خود، و غيره استفاده مي شود. تخليه ي خرده هاي حفاري و سياالت 

بيده به آنها به محيط مي تواند موجب آلودگي محيط زيست، بروز مشكالت اكولوژيكي، آلوده ساختن گونه ها ي گياهي و جانوري، چس

تجمع زيستي سموم، و مشكالت بلند مدت ديگر شود. عالوه بر اين ، مواجهه ي مستقيم اعضاي گروه حفاري با گل هاي حفاري هم باعث 

كي ميشود. دو نوع عمده سياالت حفاري عبارتند از: سياالت پايه آبي وسياالت پايه غيرآبي. سياالت پايه ي مشكالت و بيماري هاي خطرنا

آبي مشكالت زيست محيطي چنداني ندارند. ولي سياالت پايه ي غيرآبي، بسته به سطح مواد آروماتيك موجود در آنها و ميزان سميت و 

ديدي بر روي اكوسيستم ها داشته باشند. براي پيش گيري از بروز مشكالت مذكور، بايد پايداري شان در محيط، ميتوانند آسيب هاي ش

به نحوي از تخليه ي گل هايي كه آسيب هاي زيست محيطي ايجاد ميكنند جلوگيري كرد. با توجه به تحقيقات انجام شده، پيشنهاد 

طريق داليز، و حفاري زير فشار تعادلي، به عنوان راهكارهايي ميشود كه استفاده از گل هاي پايه سنتزي، تزريق پسماندهاي حفاري از 

 تكنولوژيكي، مورد توجه شركت ملي حفاري ايران و سازمان حفاظت از محيط زيست مرار گيرد. 

مشكالت تماس مستقيم با سياالت حفاري،  تزريق مجدد پسماند از  واژه هاي كليدي : مشكالت زيست محيطي دفع گل هاي حفاري،

 داليز، گل هاي پايه سنتزي، حفاري زير فشار تعادلطريق 
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 جذب زیستي : تئوری و کاربردها

 پژمان مليچ ، سلمان خواجه
 دانشكده مهندسي شيمي، دانشگاه علم و صنعت ايران

P.ghelich@gmail.com 

 

 چكيده 

ون هاي فلزات سنگين به همراه سميت و خطرات فلزات سنگين بدون شك بر همگان آشكار است، روزانه مقادير زيادي از ي

پساب هاي صنايع مختلف وارد محيط زيست مي شوند، يكي از جديدترين تكنيك ها براي حذف اين آالينده ها از پساب هاي 

صنعتي استفاده از پديده ي جذب زيستي مي باشد.جذب زيستي ويژگي مولكول هاي مشخص ) يا انواعي از توده هاي 

ن و يا تغليظ كردن يون هاي موردنظر در يك جريان پساب صنعتي خاص تعريف شده است.يك زيستي( در به دام انداخت

بازنگري كلي بر پديده جذب زيستي  و اصول آن در اينجا آورده شده است، و تمركز بيشتر روي بخش تحقيق و توسعه و 

وي اين موضوع در محافل علمي كار نشده استدالل هاي مربوط به آن و دانستن اينكه چرا هنوز به اندازه اي كه مي بايست ر

 مي باشد.

 هاي كليدي : جذب زيستي ، فلزات سنگين ، جذب تعادلي ، مدل سازيواژه
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 های آبیاریاستفاده مجدد از پساب فاضالب در سامانه

 -المي واحد بيرجندگلين رخشاني پور، كارشناس ارشد ترويج و آموزش كشاورزي وعضو باشگاه پژهشگران جوان دانشگاه آزاد اس

Emai:maria_birjand@yahoo.com 

 

 چكيده : 

ازآنجايي كه اكثر فعاليت هاي انجام شده با آب منجر به توليد فاضالب مي شود منابع آب بالقوه اي در 

ده و به تدريج جايگاه مطمئني در شهرها بصورت فاضالب به وجود مي آيد كه پيوسته حجم آنها اضافه ش

چرخه مصرف انسان پيدا مي كنند.جمع آوري، تصفيه و استفاده مجدد از فاضالبها در كشاورزي يكي از 

سودمند ترين راههاي بهره گيري حداكثر ازمنابع آبي و كاهش هزينه هاي كود مي باشد. در اين مقاله سعي 

اريخچه آن، راهكارهاي مناسب جهت استفاده از پساب بر آن شده است تا ضمن بيان تعريف پساب و ت

 فاضالب در سامانه هاي آبياري و فوايد ناشي از آن مطرح گردد.

 

 پساب فاضالب، سامانه هاي آبياريكليد واژه:
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Consequence Modeling , A New approach and Necessary Tools For 

Permanent Production 
Cases study  : South Pars Gas Complete Phases 2&3 

Condensate stabilization unit and slug catcher 

 
Alireza Nojoumi , Head Of HSE , South Pars Gas Complex  

Habibollah Raouf, HSE department, South Pars Gas Complex 
Alireza.nojoumi@spgc.ir    Ar.nojoumi@gmail.com Habibollah.raouf@spgc.ir

 hraoufspgc@gmail.com 
 

Abstract 

All processes have a risk potential. In order to manage risks effectively, 

they must be estimated. Since risk is a combination of frequency and 

consequence (or impact) analysis is a necessary step in the risk 

management process. 

The objective of this article is to review the rang of models currently 

available for consequence analysis. Some material on these models is 

readily available, either in the general literature or as part of the 

AICHE/CCPS publication series.  

Consequence modeling is a vital tools direct to permanent production  

and  increases the safety of plant  with people who work on it . finding 

the fire zone , impacted and restricted area of the units , gas train in the 

gas refinarie and not only   in  design of  the new plant but also  through 

several modification request  will be helpful . 

Consequence analysis to achieve a conservative result. All models, 

including consequence models, have uncertainties. These uncertainties 

arise due to (1) an incomplete understanding of the geometry of the 

release, that is, hole size, (2) unknown or poorly characterized physical 

properties, (3) a poor understanding of the chemical  or release process, 

and  (4) unknown or poorly understood mixture behavior, to name a few. 

In this lecture , we study who to decreases the uncertainties due to the 

plant permanent production.  

A case study related to slug Catcher and condensate stabilization unit  in 

phases 2&3 with the PHAST6.53  soft ware are presented and will be 

compare with ALOHA  soft ware. 

 This study already has been done in KHANGIRAN gas refinery for the 

sour gas pipe line more than two years ago by the author and has a good 

benefit.  

Consequence modeling are achievable for all gas refineries in Iran. For 

permanent production،is a necessary tools. This article alredy has 

awarded in ghatar gas conference.  
 

Keywords: Consequance Modeling ,  Toxic gas Release , Fire Zone , Impacted Area , Restricted Area  
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بررسي کاربرد نانو فتوکاتالیست دی اکسید تیتانیوم و نانو کاتالیست مغناطیسي آهن 

 در حذف فلزات سنگین از پسابهای صنعتي

 
 2، محمد شمسي  1راحله اميني

 ن،گروه شيمي، تهران،ايراواحد شهرري دانشگاه آزاد اسالمي -1

 ،گروه مديريت،تهران،ايراندانشگاه آزاد اسالمي واحد الكترونيكي -2
E-mail:ra.amini@ymail.com  

 

 

 

 چكيده 
از آنجا كه نفت يك منبع بسيار با ارزش جهت توليد انرژي و بسياري از مواد شيميايي است اما بي توجهي در مراحل 

رشد روز افزون فعاليتهاي همچنين  بوجود آورد.فراواني را  استخراج و انتفال آن مي تواند آلودگي هاي زيست محيطي

تامين آب بهداشتي مورد نياز مردم به يكي از مشكالت اساسي جهان صنعتي و توليد فاضالبهاي داراي تركيبات سمي و 

و جبران امروزي تبديل شده است. فلزات سنگين به دليل سميت باال و پايداري آنها در محيط  مي توانند اثرات مخرب 

انو ذرات دي اكسيد تيتانيوم و نانو ذرات مغناطيسي آهن به ن ناپذيري را بر سالمت انسان و محيط زيست وارد كنند.

در اين مطالعه به بررسي كارايي نانو  .وفق به خروج آالينده هاي آلي و فلزات سنگين از آب شده اندم ،دليل خواص ويژه 

 نعتي مي پردازد.ذرات در حذف فلزات سنگين پسابهاي ص

 

 ،فلزات سنگين ،نانو ذرات مغناطيسي آهن ،دي اكسيد تيتانيوم ،فتوكاتاليست ،هاي كليدي:آلودگي هاي نفتيواژه

 فاضالبهاي صنعتي
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 ی تولیدی و شناسایي، طبقه بندی مواد شیمیایي  در نیروگاه گازی آبادانمدیریت پسماندها

 

 رويا دارمي اصل *
كيلومتري جاده ماهشهر  0ادان،  آب –نيروگاه آبادان   

r.daremiasl.env@gmail.com 

 

 چكيده

در راستاي سياست توسعه پايدار ، زماني ميتوان صنايع را در اين توسعه دخيل دانست كه كاركرد اين صنايع، مشكالت غير مابل         

 زيست وارد نكند. نظر به اينكه مديريت ضايعات سبب رفع مشكل با تكيه بر خواستگاه آن  جبراني به پيكره محيط

 مي باشد، بدين لحاظ در بسياري از كشورها، مديريت نوين مواد زائد  به عنوان يكي از استراتژي هاي  مهم تلقي مي شود.

نيز از اين ماعده مستثني نمي باشد. هدف از اين تحقيق، توليد ضايعات از مشخصات ويژه هر واحد صنعتي است و شركت مورد مطالعه 

شناسايي و طبقه بندي پسماندها به منظور مديريت آنها تا اخرين مرحله از مديريت پسماند است. در اين مطالعه كه بصورت ميداني در 

ي توليدي و دوره تخليه پسماندها شناسايي شد. نيروگاه گازي آبادان انجام شده و فرايند توليد، نقاط توليد پسماند، نوع و  حجم پسماندها

و كنوانسيون بازْل اختصاص كدهاي مخصوص به هر ماده ، تفكيك  RCRAعالوه بر آن، طبقه بندي مواد شيميايي مصرفي بر اساس مانون 

 مواد از ناشي مشكالت به توجه بااصولي  پسماندها  از مبدا تا نحوي مديريت ضايعات تا مسير نهايي نيز مورد بررسي و اجرا مرار گرفت .  

اين  و دفع اصولي ونقل حمل و نگهداري در ملي مديريتي سيستم يك گيري بكار  كنترل، استراتژيهاي تدوين خطرناك، و شيميايي زائد

 هاي هزينه كمتراز بربرا 111 تا 11 كه دارد بر در هايي هزينه زائد مواد كنترل هاي برنامه اعمال . است اهميت حائز بسيار مواد از گروه

باشد.  در اين مطالعه وضعيت موجود توليد و ذخيره و نحوه  مي محيط به آن ورود از پس زيست محيط از آلودگيها اين پاكسازي و زدايش

 مگا واتي فعال، مورد بررسي مرار گرفته است.  عمده 4/125هكتار و چهار واحد  51مديريت مواد زائد نيروگاه آبادان با مساحت 

پسماندهاي فرايندي، متعلق به فرايند تعميرات و شامل روغن هاي زائد، حالل ها، انواع فيلترها شناخته شد. همچنين نحوه صحيح شيب 

اعالم  و نهايتا  نحوه مديريت صحيح مواد زائد و شيميايي  ارائه گرديد. با  بندي، سكو بندي و چيدمان و انبارش مواد شيميايي، طراحي،

 طرح پسماندهاي توليدي در اين شركت از ابتدا تا مراحل انتهايي مديريت مي شوند. اجراي اين

، كنوانسيون بازل RCRAوازه ها كليدي : نيروگاه آبادان ، مديريت پسماند ، 
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 تاثیر دوگانه مثبت و منفي انرژی نفت بر محیط خاک

 34، راضيه حسنخاني35رؤيا حسنخاني
ro.hasankhani@gmail.com 

 

 

 

 چكيده

ي بي همتاي ما در كائنات در مخاطره و بحران مي باشد. خاك مجموعه پيچيده اي از مواد آلي و كاني مي باشد زمين خانه  

ريب خاك، به كه خود منشاء حياتي داشته و حيات دسته بزرگي از موجودات زنده وابسته به آن است در سالهاي اخير، تخ

يكي از مباحث بين المللي در عرصۀ زيست محيطي تبديل شده است. در حال حاضر خاك در سطح جهاني، تهي گشته است. 

مرن ها، طول مي كشد تا خاك بتواند تنها بخش ناچيز از مسمت تخريب شده را بازسازي نمايد. اين مطلب حاكي از آن است 

اي، باشد. بسياري از اسناد حقومي، به صورت جهاني، منطقهدي غيرمابل بازگشت ميكه بسياري از تغييرات خاك تا حد زيا

باشد و يكي از تعهدآور و اختياري برحفاظت از منابع طبيعي تاكيد دارند. يكي از موارد آلوده كننده خاك گاز كربنيك مي

باشد كه از انرژي ارزشمند نفت فراهم مي ايگيري دي اكسيد كربن ناشي از احتراق مواد سوختيعوامل اصلي ايجاد و شكل

اند. در عين حال يكي از اثرات مثبت نفت بر خاك، مالچ نفتي است كه از فرآورده هاي سنگين نفت است كه مانعي موثر آمده

 باشد.در مسير فرسايش شديد باد بر خاك مي

 

 اسناد حقومي ،خاك، گاز كربنيك ، مالچهاي كليدي: واژه
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 رکیبات پیریدیني توسط جاذب سبوس برنج  حذف ت

 

 ، مسعود ميرشمسي  سعيده هاشميان

 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد يزد، گروه شيمي

Sa_hashemian@yahoo.com 

 

 چكيده

 

از سبوس برنج به عنوان جاذب براي حذف  متيل بررسي شد. جذب سطحي با استفاده از  حذف تركيبات پيريديني در اين تحقيق 

اين جاذب خاصيت جذب بسيار عالي نسبت به متيل  يدين به عنوان مدلي از آلوده كننده هاي زيست محيطي استفاده گرديد. پير

از نمونه هاي تهيه شده، مدرت جذب متيل پيريدين را   UV-Visدميقه نشان داد. طيف  11و حداكثر زمان تماس  pH 7پيريدين در 

دل سينيتيكي شبه درجه دوم مابل كاربرد براي توصيف جذب متيل پيريدين روي سبوس برنج توسط جاذب تهيه شده،  نشان دادند. م

 بود. 

 كلمات كليدي: سبوس برنج، جذب سطحي، متيل پيريدين

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 پاالیش سبز فلزات سنگین از خاکهای آلوده به لجن فاضالب توسط گیاهان باقال و چاودار 

 

                                                           
 

http://www.pasab.ir/
http://www.pasab.ir/


     0931دومین همایش مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی، تهران، پانزدهم دی ماه 

 

 77887888تلفن تماس تهران: 

WWW.PASAB.IR                 مجری همایش: هم اندیشان انرژی کیمیا   

 

 8رم، مصطفي چ0سعیده احمدزاده سروستاني

 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد سروستان، باشگاه پژوهشگران جوان، سروستان، ايران -1
 2- دانشيار دانشكده كشاورزي دانشگاه شهيد چمران اهواز 

saeide.ahmadzade@yahoo.com 
 

 

 

 

 چكيده

ه عنوان كود در اراضي كشاورزي به دليل ارزان بودن رواج يافته است. لجن فاضالب حاوي در سالهاي اخير استفاده از لجن فاضالب ب

گياه يكي از -همزيستي مارچ .هاي باالي عناصر سنگين استمقادير زيادي عناصر پر مصرف و كم مصرف است با اين وجود داراي غلظت

بتي در پااليش فلزات سنگين در خاك آلوده به تركيبات نفتي و و نقش مث هاي زميني استمهمترين روابط متقابل مفيد در اكوسيستم

، 1فاضالب ) تصادفي و آزمايش فاكتوريل شامل سه سطح لجن ˝اي، در مالب طرح كامالاين مطالعه به صورت گلخانه فلزات سنگين دارد.

هدف از  و بامال( در سه تكرار انجام گرفت. ، دو سطح ميكوريزا )حضور و عدم حضور مارچ( و دو گياه )چاودار تن در هكتار( 211و 111

اثر همزيستي ميكوريزايي بر پااليش سرب توسط گياهان بامال و چاودار در خاكهاي آلوده به لجن بوده است. در  انجام اين تحقيق بررسي

-اندازهبطور جداگانه  يشه و خاكسرب در اندام هوايي، رميزان عنصر اين تحقيق درصد كلنيزاسيون ميكوريزايي گياهان بامال و چاودار و 

با  درصد كلنيزاسيون بامال بيشتر از چاودار بوده است كه منجر به تاثير بيشتر بامال در پااليش سرب نسبت به چاودار شده است. .گيري شد

گياهان چاودار  ريشهو  در اندام هاي هوايي سربتن در هكتار، غلظت  111افزايش ميزان لجن فاضالب اعمال شده در خاك در تيمارهاي 

با افزايش لجن فاضالب در خاك در است.  در گياهان ميكوريزايي بسيار كمتر از گياهان شاهد بوده سربو بامال افزايش يافت اما مقدار 

اثر  تن در هكتار به علت 111نسبت به تيمار  گياهان چاودار و بامال و ريشه اندام هاي هوايي سربتن در هكتار غلظت  211تيمارهاي 

و با افزايش لجن فاضالب ميزان سرب در كاهش يافت. اما ميزان اين عناصر در گياهان ميكوريزايي كمتر از گياهان شاهد بوده است  رمت

خاك در هر دو سطح افزايش يافت و در خاكهاي زير كشت گياهان تلقيح شده با ميكوريزا به دليل نقش ميكوريزا و گياهان در پااليش 

   رب در خاك كمتر از گياهان شاهد بوده است. سرب، مقدار س

   

 چاودار ،باماللجن فاضالب،  پااليش سبز، سرب،: واژه هاي كليدي
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 مدیریت پسماند در صنعت حفاری

 30، شبنم صفا پور31، سمانه ويسه33هادي زارعي

 چكيده

ي فسيلي شده است در اين ميان نفت و گاز بعنوان دنياي صنعتي و نيازهاي آن منجر به استفاده هرچه بيشتر انسان از سوختها       

 از جمله مشكالتي كه امروزه صنايع نفت با آن مواجه هستند سوختهاي اصلي نقش بزرگي در آلودگي هاي زيست محيطي دارا مي باشند

امتصاد به نفت و لزوم  حفاري چاه نفت مي باشد با توجه به افزايش تقاضاي انرژي، وابستگي شديدپسماندهاي آلودگي هاي ناشي از 

تثبيت سهم ايران در اوپك، انجام عمليات حفاري امري ضروري و حياتي است. صنعت حفاري يكي از بخش هاي اصلي صنعت نفت و يكي 

از تخصصي ترين فعاليت هاي صنعتي در جهان بشمار مي رود. اين صنعت مانند هر فعاليت صنعتي ديگر در پايان پسماندها و ضايعاتي را 

برنامه ريزي مناسبي براي پردازش، تصفيه و حذف آن وجود نداشته باشد، در دراز مدت اثرات  به محيط بر مي گرداند و در صورتي كه

براي نسل هاي  نامطلوبي را با توجّه به شرايط امليمي بر محيط اطراف برجاي خواهد گذاشت. با در نظر گرفتن نياز به حفظ محيط زيست

 رشد و صنايع توسعهات حفاري و آسيب هاي ناشي از اين عمليات بر محيط زيست، ضرورتي اجتناب ناپذير است. آينده، شناخت عملي

 جوامع در عظيمي بحرانهاي اخيراً  كه است موضوعاتي از جامد زائد مواد ازدياد نتيجه در و مصرفي مواد افزايش به توجه با جمعيت سريع

 محيطي زيست و بهداشتي مشكالت ترين عمده از امتصادي و علمي بطريق زايد مواد دفن و دفع آوري، است. جمع آورده بوجود بشري

 و علمي منابع توجه كه است اي گونه به صنايع تجمع مراكز و شهرها در زائد مواد از حاصل محيطي آلودگيهاي شدت. باشد مي بشر

مديريت مناسب پسماندهاي توليدي تا حد زيادي  . است كرده جلب مواد اين اصولي بازيافت يا و صحيح دفع به نسبت را جهان اجرايي

در كاهش اثرات منفي مواد زائد جامد توليدي موثرمي باشند .كاهش ميزان پسماند توليدي، دفع صحيح و مناسب، بازيافت و استفاده 

 مجدد، و تزريق پسماند توليدي از طريق داليز جهت مديريت پسماند پيشنهاد مي گردد.

 مديريت، پسماند، حفاري، نفت يدي:كلمات كل
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 واحدهای مرکاپتان زدایي  Spent Causticکاهش حجم پساب 

 با بهره گیری از روش آزمایشگاهي و تغییر فرایندی

 
 2،علي صمدي افشار30سيد محمد جواد غريب زاهدي

 شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 11و  0بوشهر ، عسلويه، واحد پااليش فازهاي 
mj632.zahedi@Gmail.com 

 

 چكيده 

شركت مجتمع گاز پارس جنوبي بر اساس فرايند سولفوركس انجام    11و  0فرايند شيرين سازي گاز مايع در فازهاي 

مي گيرد كه در آن از محلول سود جهت جداسازي مركاپتانها و ساير تركيبات سولفوردار استفاده ميشود.محلول سود 

حياي كاستيك تحت يك واكنش اكسيداسيون كاتاليستي احيا و مجددا در پس از جذب تركيبات گوگردي در واحد ا

سيكل تصفيه گاز مايع استفاده مي شود.با توجه به كاركرد بهينه واحد در بازه هاي زماني كوتاه مدت ناگزير از تخليه 

ديم،مقاديري از ، نمكهاي كربنات سديم و سولفات س %15-12كه حاوي محلول كاستيك  Spent Causticحجم زيادي از 

دي سولفايد و مركاپتان ها هستند، مي باشيم.اين مقاله در صدد است تا با بهره گيري از يك روش آزمايشگاهي در واحد 

احياي كاستيك و ايجاد يك تغيير فرايندي در واحد مركاپتان زدايي پروپان به ميزان بسيار زيادي از حجم كاستيك 

صرفه جويي امتصادي، با كاهش پساب واحدهاي مذكور تاثير بسزايي در كاهش  دورريز كاسته و به تبع آن عليرغم

 آلودگي هاي زيست محيطي داشته باشد.

 

  ،پساب،اسپكتروفتومتري،پيش شستشو،كاتاليستSpent Caustic هاي كليدي:واژه
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برای جداسازی یون سدیم و   F-8020بررسي عملکرد غشاء سولفونیکي  فرایندهای غشایي و

 کاربرد آن در تصفیه پساب های واحدهای نمك زدایي نفت خام و سودآور کردن این واحدها 

 
 يداله بيات1٬* محمدعلي تكاسي2، كاظم لويمي5

واحد اميديه ٬دانشگاه آزاد اسالمي ٬اميديه -1  

دانشكده نفت9  دانشگاه  صنعت  نفت  اهواز  -2         

ميديهواحد ا ٬دانشگاه آزاد اسالمي ٬اميديه -5        

 yadollabayat@yahoo.com :پيام نگار

 چكيده

 با توسعه صنايع و علوم مختلف و همچنين افزايش روز افزون حامل هاي انرژي، لزوم افزايش بازده فرايندي وكاهش

د.  مصرف انرژي در صنايع مختلف ضروري بنظر مي رسد. روشهاي جدا سازي در صنايع نفت موارد استفاده فراوان دار

مناسب براي  يكي از پركاربردترين فرايند هاي صنعتي، فرايند جداسازي مواد مختلف ازيكديگر مي باشد. با انتخاب روش

 جداسازي مي توان كاهش هزينه ها و همچنين افزايش كيفيت محصول را تضمين نمود. در اين راستا،  فرايند هاي

يي انتقال جرم، راندمان باال و سهولت كاربرد، از اهميت بسزاغشايي با دارا بودن مزايايي مانند كاهش مصرف انرژي، 

هاي عمده برخورد مي باشند. با اين ديدگاه، در اين مقاله ابتدا به مطالعه كلي فرايندهاي غشايي و خصوصيات و كاربرد

 -آنها پرداخته شده است و در نهايت كارهاي عملي كه بر روي غشاء تبادل يوني تركيبي سولفونيكي

0121وكسيليكيكرب F- فت خام انجام گرفته، و به ارائه پيشنهادي براي استفاده بهينه از پسابهاي واحدهاي نمك زدايي ن 

ه و آماده سازي آب ونمك جدا شده از نفت خام براي تامين خوراك واحدهاي كلرآلكالي پرداخته شده است. در اين پروژ

PHاثر تغيرات  ين ول هيدروكسيد سديم، دماي سل، جريان اعمالي و فاصله ب، غلظت محلول كلريد سديم، غلظت محل 

 آند و كاتد بررسي شده است. 

، واحد نمك زداييكليدي: غشاء، جداسازي، غشاء تبادل يوني سولفونيكيكلمات   
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3-) حذف فسفات
4PO با استفاده از ) ( منعقد کنندهCao) پساب نیروگاه الستیك  از

 فضای سبز ای مصارف صنعتي وبازیافت آن بر ( وسهامي عامپارس)

 
 محسن يارمرادي 2تيمور رحماني،   1

2مدير تكنولوژي الستيك پارس)سهامي عام(، 1
 
 كارشناس مسئول كنترل خوردگي الستيك پارس )سهامي عام( 

 

mohsen_yarmorady@yahoo.com 
 

 چكيده  مقاله :  

را حس مي كند . رشد بي رويه جمعيت  جهان در اواخر مرن بيستم و شروع مرن بيست ويكم بحران كم آبي

وتوسعه سريع صنايع بيش از پيش منابع مواد اوليه موجود دردنينا منجملنه مننابع آب را دسنتخوش تغيينر 

ميليارد متر مكعب بود در اواخنر منرن بنه   400نموده است . ميزان مصرف آب دردنيا كه دراوايل مرن اخير 

برابرافزايش. بنابراين باتالش درزمينه تصفيه پسناب  65ي حدود ميلياردمتر مكعب افزايش يافت يعن 2600

هاي صنعتي و برگرداندن به چرخه مصرف صنعتي يا كشاورزي         مي توان تاحدودي ازاين  بحران كنم 

3-)حذف فسفات به بحث در موردآبي در دنيا را كاهش داد . اين مقاله 
4PO  بنا اسنتفاده ازمنعقند كنننده )

(Cao وبازي )مني پنردازد( سنهامي عنام)شركت الستيك پارس افت آن براي مصارف صنعتي وفضاي سبز در 

باتصفيه مجددفاضالب وپسابهاي صنعتي براي مصرف در بخش كشاورزي وصننعت ننه تنهنا در مصنرف آب .

صرفه جويي مي شود بلكه به همان اندازه نيز از حجم فاضالب كاسته مي شود كه اين خود يكي از مهمترين 

با عملي شدن اين پروژه درشركت السنتيك پنارس سناالنه داف كالن مديريتي در بخش صنايع مي باشد. اه

مترمكعنب ازحجنم پسناب صننعتي 36500مترمكعب آب صرفه جويي وهمچنين حندود  36500حدوداً 

كاهش مي يابد . اميدواريم اين مقاله بتواند كمكي هرچند ناچيز به بخش صنايع درجهنت صنرفه جنويي در 

 صرف آب و كاهش حجم فاضالب صنعتي  نمايد .م
 

 فسفاته صنعتي، لجن بويلر، پساب خارجي تصفيه بويلر، داخلي تصفيه بويلر، درين :كلمات كليدي
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برای تهیه   Reverse osmosis سیستم اسمز معکوس drainتخلیهیافت آب باز

 R-Na يسدیم يکاتیون یجهت احیاء رزینها آب نمك

 

 نجمه عظيم زاده  3تيمور رحماني،  2محسن يارمرادي،  1
2مدير تكنولوژي شركت الستيك پارس ، 2 كارشناس كنترل خوردگي شركت الستيك پارس ، 1

 مدير آموزش انجمن خوردگي ايران 
mohsen_yarmorady@yahoo.com 

 چكيده :

درتجهيزات  در اكثر صنايع براي تصفيه آب به منظور جلوگيري از تشكيل رسوب وكنترل خوردگي امروزه

آنيوني (يا –صنعتي وديگهاي بخار، از سيستم هاي تصفيه آب مناسب مانند رزينهاي تعويض يوني )كاتيوني 

استفاده مي كنند. بهترين كارايي سيستم اسمز معكوس در تصفيه  (Reverse osmosis)اسمز معكوس

 Reverse osmosisين  درين مي گردد . در %23 تصفيه و%03 آب ورودي %111 مي باشد يعني از 03%

در صنايع مورد استفاده مرار نمي گيرد ودور ريز   T.D.Sشرايط شيميايي نامناسب مانند باال بودن  به دليل

براي تهيه آب (R.O( سيستم اسمز معكوس )drainاستفاده از آب تخليه ) ي.اين مقاله به بررسمي شود 

اختصاص  شركت الستيك پارسR-Na)  يديمس يكاتيون ي)رزينها سختي گير يجهت احياء برجها نمك

همچنين انجام كارهاي آزمايشگاهي به اين نتيجه رسيديم  بعد از بررسي هاو مطالعات انجام گرفته ودارد. 

كه مي توان آب درين سيستم اسمز معكوس جايگزين آب شهر گردد.اين يك طراحي بسيار مناسب براي 

هاي تعويض يوني خود استفاده مي كنند. اين پروژه در شركت صنايعي است كه از آب نمك براي احياء رزين

متر  13111الستيك پارس با موفقيت انجام گرفت كه با عملي شدن پروژه بطور ميانگين ساالنه حدود 

متر مكعب ازحجم پساب  13111مكعب آب صرفه جويي گرديد . همچنين با انجام اين پروزه ساالنه حدود 

 شركت كاهش يافت.

 ت كليدي: كل مواد جامد محلول در آب، آب بدن يون، اشباع شدن رزيناصطالحا
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 نقش حفاری  فروتعادلي در کاهش پسماند و هزینه های 

 ناشي از حفاری به محیط زیست
 

 5، محسن پورنقيب2، بابك صدامت 1ياسر رضايي
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديه

yaserrezaie@yahoo.com 
 

 

 چكيده

يكي از مهمترين مشكالتي كه صنايع نفت و گاز با آن مواجه هستند، آلودگيهاي ناشي ازتخليه پسماندهاي حفاري در محيط زيست مي 

ه و باشد. بخشي از اين پسماندها شامل بريده هاي ناشي از حفاري و بخش ديگر، سيال حفاري مي باشد كه توسط بريده ها جذب شد

همراه با آنها تخليه مي شود. از سوي ديگر استراتژيك بودن اين نوع منابع باعث گرديده است كه تالش در جهت كشف و بهره برداري از 

اين ذخاير به طور مابل توجهي افزايش يابد. كشور ما هم از اين ماعده مستثني نبوده و جزء كشورهاي پيشرو در زمينه ميزان اكتشاف و 

ري از منابع هيدروكربوني مي باشد. اين امر باعث افزايش چشمگير تاثيرات مخرب زيست محيطي اين گونه عمليات ها در محيط بهره بردا

در اين مقاله ابتدا به معرفي آلودگي هاي ناشي از حفاري اشاره شده و در ادامه به معرفي روش نوين شده است. هاي خشكي و دريايي

دگي هاي ناشي از حفاري به محيط زيست به عنوان راه حلي براي به حدامل رساندن آسيب هاي ناشي از حفاري فروتعادلي در كاهش آلو

حفاري فراتعادلي و استفاده از حفاري فراتعادلي پايه روغني پرداخته شده است و در ادامه مقايسه اي ميان آلودگي هاي ناشي از حفاري 

 ي ميادين نفتي ايران ارائه شده است.فراتعادلي و حفاري فروتعادلي در يكي از چاهها

 

 آلودگي محيط زيست،حفاري چاههاي نفت و گاز،حفاري فروتعادلي،پسماند حفاري،سياالت حفاري: واژه هاي كليدي
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 قیر دمیده به) روغن پاالیشگاهي ضایعات(اسیدیاسلجتبدیلفناوری

 كيا رستم يوسف سيد

 :Abstract چكيده

اخل موتور اتومبيل و ماشين آالت صنعتي، روغن سوخته بوجود مي آيد سپس جهت تصفيه مجدد در اثركاركرد روغن در د -

جمع آوري شده و وارد پااليشگاههاي تصفيه روغن مي شود بااضافه كردن اسيد سولفوريك )به روش اسيدي( وبا استفاده از 

ضايعاتي باميمانده اين پروسسه تصفيه ، اسلج برجهاي تقطير ، روغن سوخته به روغن پايه تبديل مي شود. بنابراين ماده 

اسيدي بوده و توسط پااليشگاهها در طبيعت دفع مي شود "اسيدي مي باشد كه روزانه هزاران تن توليد ميشود. اين ماده كامال

 كه باعث آلودگي بسيار زياد محيط زيست شده و بصورت درياچه هاي كوچك در طبيعت ديده مي شود. اين لجن اسيدي را

با نام اسلج  كه از طريق دو روش ا(دو فاز كردن با ميكس آب و كربنات كلسيم ب( روش پليمري، مابليت خنثي شدن دارد

انواع مير و عايقهاي رطوبتي عنوان خوراك اوليه براي تهيه   بهپس از فرايند بازيافت وخنثي سازي  ،خنثي شده ناميده ميشود

مختلف  يعموجود در صنا يها يكا استفاده از تكنبپروسه  ينادر اين مقاله  ي گيردو رزينهاي صنعتي مورد استفاده مرار م

 يعاتضا ينو خطر ناك تر ينگترراز بز يكي  يافتباز يستمس يكتوانسته بر اساس  يدجد يها يآور يجاد نوو گاز و ا نفت

با  ينهمچنو نموده  يهتصف يشگاهيپاال تيزاتجه يدو تول ي ساخترا با استفاده از روش ها)اسلج اسيدي( روغن  يشگاهيپاال

كه  يعتاز دفع  آن درطب يريآن و جلوگ يساز يرا به جهت خنث يدياسلج اس ،موجود يپينگپا يستمس ياستفاده از نو آور

و عالوه بر  يدنما يلندارد تبد يضرر يچه يعتطب يكه برا يدرا به محصوالت جد ي شودفراوان م يطيمح يستز يباعث آلودگ

و  يحرارت يها يستمموجود مانند س يها يبا استفاده از فراور يافتباز يستمس ينآن محصوالت به دست آمده از ا

 يها يقعا يعصنا مانند: مختلف را بدست آورد يعاستفاده در صنا براي يديجد يتوانسته رفرنس هايمريزاسيون پل

بعنوان يك  يننفت سنگ ياستخراج نفت خام از چاه ها  يزانم يشت افزاجه يو افزودن يصنعت يرهايانواع م يد،توليوبتطر

 (BFD.1) گيرد.يمورد كاربرد مرار مسيال تكميلي  

 : Keywordsليديكلمات ك

 سيال تكميلي -مير دميده  -كردندو فاز  -يساز يخنث - يهروغن پا -روغن  سوخته  -يدياسلج اس
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 جهت نفت اهچ به زدائي نمك عملیات پساب مجدد تزریق

 ازتصفیه آن پس چاه از برداشت ازدیاد 
 

 2امين امرايي – 2خليل شهبازي  - 1فريد امرايي -  1روح اهلل رمضاني - 1ميثم ملك نيا
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديه، اميديه ،خوزستان ، ايران  -مهندسي نفت گروه  – 1

Amraie.f@gmail.com 

 

 

 

 چكيده         

 جدي چالشي ، آن توجه مابل آلودگي و حجم دليل به خام نفت فرآروش و استخراج عمليات پساب محيطي زيست يتمدير       

 چاههاي به آن مجدد تزريق ، پساب نوع اين دفع راهكارهاي جمله از . رود مي بشمار نفت صنعت دستي باال صنايع در

 امالح وجود دليل به. باشد ميري از آلودگي محيط زيست و جلوگي چاه از برداشت ازدياد و مخزن فشار حفظ بمنظور نفت

 كه صورتي در و داشته رسوبگذاري براي شديدي تمايل پساب اين خورنده عوامل و معلق ذرات و اشباع فوق حد در محلول

 به پساب يهتخل موجب ناخواسته بطور و داد خواهد رخ گرفتگي پديده كوتاه زماني در گردد تزريق چاه به اوليه تصفيه بدون

 پايلوت مقياس در و شيميايي و فيزيك روشه ب پساب تصفيه پروژه، اين در گردد مي زيست محيط تخريب و اطراف محيط

 دهنكه شامل جدا كن CPI ، جداكننده DGF ، (گاز محلول  شناور سازي به كمكه است.)در آمد اجرا به صنعتي نيمه

  ه استگرفت مرار برداري بهره مورد عملياتي وامعي شرايط تحتكه ، هبود ريجكارت فيلتر و فشار تحت فيلتر پايلوت مربوطه

 آسماري آب اختالط  اثر در و بوده موفق كدورت و نفتي مواد توجه مابل كاهش در پيشنهادي روش ، حاصله نتايج طبق

 حذف كامالً  نعتيص نيمه واحد شده در ايجاد آهن سولفيد (20ppm  از كمتر ميزان به H2S حاوي) بنگستان وآب

  0/45غشائي فيلتر گرفتگي آزمايش نتايج . رسيد خواهدppm 2 از كمتر به نهايي نيز  H2S ميزان و گرديده

 .رساندمي  اثبات  به را ذرات حذف در فيلتراسيون موثر كارآييوميكرون،

 . چاه به تزريق خام، نفت زدائي نمك و استخراج ، تصفيه ، DGF , CPI ، : ها واژه كليد
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روشهاي بازيافت پسماند پلي استايرن، محدوديتهاي فرايندي ومالحظات 

 امتصادي

 
 11، امير بدخشان11، بهروز روزبهاني30*داوود هوشمند

 
 ايران-خوزستان -ابادان -* دانشكده نفت آبادان

Email: davoudhoushmand@gmail.com 

 
 

 چكيده:

خريب ناپذير بعنوان يكي از مسائل مهم محيط در چند دهه گذشته، تجزيه ضايعات پالستيكي، زيست ت

زيست مطرح شده است و بازيافت ضايعات بعنوان راه كاري براي بازيابي منابع و رفع دغدغه هاي زيست 

درصد پالستيك ها عبارتند از: پلي اتيلن، پلي پروپيلن، پلي  01محيطي، مورد توجه مرار گرفته است.بيش از 

.  اما بخش مهمي از ضايعات شهري و صنعتي از تركيبات پلي استايرن مي استايرن و پلي وينيل كلرايد

باشند.  اين امر بخوبي، نياز به بازيافت پلي استايرن را نشان مي دهد.چندين روش براي بازيافت پلي استايرن 

خريب بكار گرفته شده است، كه از ميان آنها مي توان به: بازيافت فيزيكي، بازيافت شيميايي، تبديل و ت

گرمايي و همچنين تبديل كاتالسيتي اشاره نمود.بازيافت پلي استايرن از طريق تخريب حرارتي نقش مهمي 

در حل مشكالت ضايعات پالستيكي ناشي از اين ماده داشته و در اين فرايند چندين محصول حائز اهميت 

ن فرايند در دماهاي باال صورت مي پذيرد نظير: بنزن، تولوئن، اتيل بنزن و مونو استايرن و... توليد مي شود.  اي

و ممكن است در حضور يا غياب كاتاليست انجام شود.تجزيه پلي استايرن در دماهاي باال، منجر به توليد 

موادي نظير مونو استايرن مي شود، در حالي كه اگر در دماي پايين، انجام شود، اليگومرهاي پلي استايرن با 

ود.  تجزيه حرارتي پلي استايرن در دماي باال معموالً با توليد كك همراه است، وزن مولكولي كم توليد مي ش

كه منجر به افزايش ويسكوزيته و كاهش ضريب انتقال حرارت به ميزان مابل توجهي مي شود.  در روش 

تجزيه با استفاده از كاتاليست بدليل كاهش دماي فرايندي كك كمتري ايجاد شده و بديهي است كه انرژي 

 كمتري مصرف مي شود.  همچنين نوع محصوالت حاصل از كراكينگ متاثر از نوع كاتاليست مي باشد.
 

 كلمات كليدي: پلي لستايرن، پسماند، بازيافت، تجزيه كاتاليستي، تجزيه حرارتي
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 افزایش کارایي نانوفتوکالیست بکاررفته در فرآیند حذف ترکیبات فنلي

 

 15ردوست، فرزاد داو12ئيمحمد احسان همزه
 دانشكده مهندسي شيمي و نفت دانشگاه صنعتي شريف

ehsan_377300@yahoo.com 
 

 چكيده

هاي صنعتي روند بنابراين جداسازي اين تركيبات از پساب واحدهاي محيط زيست به شمار ميكنندهفنل و تركيبات فنلي از آلوده

ي ها براي حذف تركيبات فنلي، اكسيداسيون به واسطهز روشباشد. يكي اشدن محيط زيست ميراهكاري براي جلوگيري از آلوده

 UVالكترون و پيامد استفاده از اشعه -توان به تركيب مجدد حفرهباشد. از جمله مشكالت استفاده نانوفتوكاتاليست مينانوفتوكاتاليست مي

شود. در اين مقاله راهكارهايي براي افزايش مي براي تحريك نانوفتوكاتاليست اشاره كرد؛ اين امر باعث كاهش كارايي نانوفتوكاليست

براي ايجاد شبكه كريستالي منظم براي  Ti+3و  Fe+3است. يكي از اين راهكارها استفاده از موادي نظير كارايي نانوفتوكاليست ارائه شده

دهند ي كريستال منظم را تشكيل ميدر كنار هم به دليل نزديكي شعاع يون  Ti+3و  Fe+3الكترون است. مواد -كاهش تركيب مجدد حفره

استفاده كرد. راهكار پيشنهادي ديگر افزايش نسبت سطح  UVشود بتوان از نور مرئي به جاي پرتو باعث مي Fe+3و همچنين استفاده از 

 گردد.يبه عمق كاتاليزور مي باشد كه باعث افزايش شار انتقال جرم و درنتيجه آن باعث افزايش كارايي نانوفتوكاتاليست م

 

 هاي كليدي: تركيبات فنل، نانوفتوكاليست، افزايش كارايي، آلودگي محيط زيستواژه
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  CODو اثر آن بر روی  Reverse Demulsifierبررسي میزان بهینه تزریق ماده 

 خروجي واحد تصفیه پساب پاالیشگاه پنجم پارس جنوبي

 
 2 سيد محمد جواد غريب زاهدي ،14مالك رنجبري

 11و 0لويه، شركت مجتمع گاز پارس جنوبي، فازهاي بوشهر ، عس
Malek.ranjbari1360@gmail.com 

 

 چكيده 

با توجه به اهميت صرفه جويي در صنايع و اهميت امتصادي كردن فرايند، به ويژه در صنايع نفت و گاز ،يكي از 

اد شيميايي مي باشد. توجه به پارامترهاي مهم، توجه به ميزان تزريق مواد شيميايي در واحدهاي مصرف كننده مو

اهميت محيط زيست در پساب خروجي اين صنايع با تزريق مناسب مواد شيميايي تحت عنوان مديريت تزريق، از مسايل 

مورد توجه در مديريت پساب مي باشد.اين تحقيق درصدد است كه ميزان بهينه  تزريق ماده ضد امولسيون در واحد 

ركت مجتمع گاز پارس جنوبي را مورد بررسي مرار دهد. نتايج اين تحقيق بر اين موضوع تصفيه پساب پااليشگاه پنجم ش

داللت دارد كه ميزان بهينه تزريق اين ماده شيميايي عالوه بر كاهش مصارف مواد شيميايي، سبب افزايش كيفيت پساب 

  مي گردد. CODخروجي واحد جداسازي روغن از نقطه نظر پارامترهايي نظير كدورت و 

 

 دي مولسيفاير،امولسيون،تصفيه پساب،امولسيون روغن در آب هاي كليدي:واژه
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و  HYDRUS، توسط نرم افزار بنتونیت ارزیابي دادههای آزمایشگاهي جاذب نفتي

 شبکه عصبي مصنوعي

 

 10سيد احمد ميربامري ،10سيامك بودامپور ،11فريدون وفايي، 13حميد بامري
 محيط زيست، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -مران دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي ع

hbagheri65@yahoo.com - hbagheri@sina.kntu.ac.ir 

 چكيده
 ديرا تهد زنده است كه سالمت موجودات يطيمح ستيخطرات ز نياز مهمتر ينيرزميو ز يسطح يآب ها يآلودگ

در  يطيمح ستيگوناگون ز يها ندهيآال ديعصر حاضركه از نظر تول ريمهم و فراگ يصنعت يها تيمله فعالكند. از ج�يم

حاضر، نقل  قيتحق درد. اشاره كر يميو پتروش گازنفت و  عيصنا يها تيتوان به فعال يها مرار دارد، م تيفعال ريصدر سا

، توسط جاذب نفتي بنتونيت، داده برداري شد و اكدر ستون خ ينفت يها دروكربنيشكل ه رييو انتقال، نفوذ و تغ

داده هاي آزمايشگاهي برآزش مناسبي  .ي مصنوعي ارزيابي گرديدشبكه عصب و Hydrus نرم افزار هاي حاصل توسط�داده

 يشبكه هاانواع  انياز م و شبكه عصبي مصنوعي را نشان داد و Hydrusبا داده هاي مدلسازي شده توسط نرم افزار 

جهت ارزيابي داده هاي حاصل  زشبرآ نيبه عنوان بهتر MSE=0.0000961و  R=0.99996با  MLP، شبكه صنوعيي معصب

 آزمايش انتخاب گرديد.

 

 Hydrusشبكه عصبي مصنوعي،  ،نفت تصنآلودگي، هاي كليدي: واژه
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 های تصفیه آب تولید شده در صنایع نفت و گازفناوری

 
 2طلب، سيما رضوان  10جعفر كلبه زنجناب 

 دانشكده مهندسي شيمي  -دانشگاه صنعتي اروميه
Jafarkolbeh@yahoo.com 

 

 چكيده 

ترين گزينه براي از بين بردن آنها است. ترين و پاكتصفيه بيولوژيكي مواد زايد صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، سالم

هايي است لوژيكي فقط شامل ميكروبهاي بيوكنند، روشهاي شيميايي كه مواد زايد ديگر نيز توليد ميبرخالف روش

روند. به عالوه اين روش هزينه نسبتا كمتري دارد و مصرف انرژي آن نيز كه بعد از اتمام فرايند خود به خود از بين مي

تر است. در كنار اين مشكالت، تصفيه شيميايي هزينه اوليه و هزينه عملياتي بسيار بااليي داشته و مواد زايد بسيار پايين

از مخازن  (Produced water)كند. مهمترين پساب توليدي در صنايع نفت و گاز آب توليد شده سيار خطرناكي توليد ميب

است كه مخلوطي از مواد آلي و غير آلي در آن وجود دارد. به دليل گسترش فزاينده مقدار پساب توليدي در اين صنايع 

خيرا به مهمترين موضوع زيست محيطي تبديل شده است. اين پساب و صنايع ديگر، تاثيرات تخليه آن به محيط زيست ا

شود. در سكوهاي دريايي كه در خشكي مرار ندارند، به علت هاي فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي تصفيه ميبه روش

ه اوليه شود. در صنايعي كه در خشكي مرار دارند، تصفيهاي فشرده فيزيكي و شيميايي استفاده ميكمبود فضا، از روش

ها و مواد موجود در تواند روشي امتصادي و سازگار با محيط زيست باشد. غلظت نمكهاي نفتي ميبيولوژيكي پساب

هاي فيزيكي مانند گذارد، بنابراين به كار گيري روشپساب ورودي  به طور مستقيم روي پساب تصفيه شده تاثير مي

معلق نفتي و فلزات محلول  بسيار ريز امروزي مادر به حذف كامل ذرات هايجداسازي با غشا الزم است. اگرچه تكنولوژي

-در آن نيست ولي ميزان مواد موجود در آب توليد شده را براي تخليه به محيط يا استفاده در مصارف ديگر مناسب مي

ي فيزيكي و هاهاي موجود و تركيب روشكند. به همين جهت بيشتر تحقيقات آينده بايد بر روي بهينه سازي روش

  .هاي بيولوژيكي باشدشيميايي و يا روش

 

 .آب توليد شده، تصفيه بيولوژيكي، تصفيه شيميايي، تصفيه فيزيكيهاي كليدي: واژه
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Destabilization and treatment of synthetic cutting oil 

wastewater by coagulation 
 

Elham Keshmirizadeh1, Saeed Baghipur1,  Mahtab Gharibi2 

1Department of Applied Chemistry, Karaj Branch, Islamic Azad University, 

Karaj–Iran, POBOX: 31485-313, Email:ekeshmirizadeh@yahoo.com 

2 Petrochemical Research and Technology Company, National Petrochemical 

Company, No. 27, Sarv Alley, Shirazi-south, Mollasadra, P.O. Box 1435884711, 

Tehran, Iran 

        Abstract 
 

On a purely comparative basis with former studies, this work is concerned with optimizing the 

performance of the coagulation process in terms of the removal of cutting oil from synthetic 

cutting oil wastewater. The evaluation has been carried out through bench-scale jar tests by using 

some coagulants such as ferrous chloride (FeCl2), polyaluminium chloride (PAC) and ferric 

chloride (FeCl3). The preliminary tests of destabilization showed that the FeCl2 do not allow an 

appreciable destabilization for prepared cutting oil. By constructing the coagulation process for 

turbidity, the optimal dose-pH conditions were used in subsequent tests involving each coagulant. 

In these tests the benefits of adding PAC as coagulant to the overall treatment were investigated. 

The influences of initial cutting oil wastewater concentrations (500, 750, 1000 mg/L) were also 

investigated. The reduction of turbidity equalizes to 99%. Several operational parameter, were 

studied to achieve a higher removal capacity. Solutions of varying soluble oil concentrations with 

initial turbidities of (570, 800, 1100 NTU) were prepared artificially. The best optimized 

conditions to reach removal efficiency of 99.0% (based on turbidity and operating time=1 Hr, 

reasonable pH=6-7) was obtained for PAC at 300-480 mg/L based on initial cutting oil 

concentration. In term of treatment effectiveness, and compared to the optimal doses in 

coagulant, final turbidity did not depend on the emulsion concentration. 

 

 

          Key Words: Destabilization, Cutting oil wastewater, Turbidity, PAC, Coagulants 
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جذب زیستي رنگزاهای اسیدی از پساب صنایع نساجي با استفاده از گیاه آزوالی 

 A.Filiculodesگونه 
 

 5، سيد حميد احمدي2، خشايار بديعي1سعيده خلقي
 صنايع رنگ، دانشكده فني، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب، تهران، ايران. -ارشناسي ارشد، مهندسي پليمردانشجوي ك -1

 دانشيار، گروه پژوهشي رنگ و محيط زيست، پژوهشكده صنايع رنگ، تهران، ايران. -2

 اتوبان كرج تهران، البرز، ايران. 10دانشيار، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي، كيلومتر  -5

Kholghi_e@yahoo.com 

 چكيده

، در يك سيستم ناپيوسته مورد بررسي Filiculodesجذب زيستي رنگزاهاي اسيدي با استفاده از سرخس زنده آزوال گونه 

مورد بررسي  = pH 0 و C º51 – 23مرار گرفت. پارامترهاي نوع رنگزا، غلظت اوليه رنگزا و زمان تماس در محدوده دمايي 

داده شد كه با افزايش غلظت اوليه رنگزا و زمان تماس ، ميزان برداشت رنگزا توسط جاذب كاهش يافت. مرار گرفت. نشان 

به ترتيب،  mg/L 13همچنين نوع رنگزا نيز در روند فرآيند نقش مؤثري دارد. بيشترين ظرفيت برداشت رنگزا در غلظت 

مدل هاي ايزوترم جذب  النگموير، فروندليچ و گزارش شد.  10و زرد 14براي رنگزاهاي اسيدي مرمز %1/55و  3/14%

رادوشكويچ در غلظت هاي مختلف مورد آناليز مرار گرفت. داده هاي سنتيكي جذب بااستفاده از مدل هاي سنتيكي -دابينين

 شبه مرتبه اول و شبه مرتبه دوم بررسي شد. نتيجه شد كه هر دو رنگزا از سينيتيك شبه مرتبه دوم پيروي مي كند.

 

 Filiculodesجذب زيستي، رنگزاهاي اسيدي، سنيتيك، ايزوترم و آزوال گونه  ه هاي كليدي:واژ
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 لندفیل فنتون در تصفیه شیرابه فرآیند

 
 01مهديه ساعدي، 01ليال بابايي

  محيط زيست دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل-دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران
Leila_babaee@yahoo.com  

 

 

 چكيده 

 را نامطلوب محيطي زيست اثرات ترينعمده كه است فاضالبي به عنوان و نيز شهري هايزباله دفن هايمحل هايفرآورده از يكي رابهشي

 هايروششوند. مي تقسيم شيميايي -فيزيكي و بيولوژيكي كلي دسته دو به شيرابه تصفيه مختلف هايروشپي دارد.  در

 پايين مولكولي وزن با آلي تركيبات از بااليي غلظت داراي سال كه 2-1 از كمتر رعم با تازه هايهشيراب تصفيه براي معموال بيولوژيك

 از بااليي نسبت بودن دارا سال( بعلت 11-3 عمر با هايمديمي )شيرابه هايشيرابه تصفيه براي هاروش اين اما باشندمي مناسب هستند

 پيشرفته اكسيداسيون فرآيند .دنباشنمي مناسب سمي تركيبات و بيولوژيكي تجزيه به اوممق مواد حضور و باال مولكولي تركيبات با وزن

 در آن كارگيريبه امكان اجرا، سهولت دليل به مقاوم هايفاضالب پذيري تجزيه بهبود يا و تصفيه جهت )(فنتون 

 عامل دو هيدروژن پراكسيد و آهن فنتون، تصفيه ندفراي رد .باشدمي توجه موردامتصادي،  مالحظات و مختلف هايمقياس

 .باشند مي تصفيه هزينه و راندمان كننده تعيين اصلي

 

 فنتون، شيرابه، اكسيداسيون پيشرفته.هاي كليدي: واژه
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 صنعتي پسماندهای  موجود در CdوNi،Pb،Crبررسي عناصر سنگین 

 زیست محیطي آن  اثرات ودشت نیشابور 
 

 مصطفي ملي زاده ,ماشااله خامه چيان، غالمرضا لشكري پور ,محمد رضا نيكودل، محمد حسين محمودي مرايي,  بادمريم محبي نجم آ

 دانشگاه فردوسي مشهد ، دانشكده علوم پايه 
 fyrouzeh_52@yahoo.com 

 چكيده 
محيط  بسيار مهم است. آگاهي از خطرات موجود در خاك شهرها و اثرات نواحي صنعتي، براي حفظ و مديريت محيطهاي شهري

توسعه صنايع و افزايش فعاليت هاي صنعتي درون و اطراف شهرها باعث بروز  خاك در انتقال عناصر سنگين نقش حياتي دارد.

اين نكته بويژه د رمورد  .خطر انداخته است بهو مسائل زيست محيطي عديده اي گشته و سالمت انسان را جبران ناپذير مشكالت

به ويژه در نزديكي مناطق  مديمي فامد استانداردهاي زيست محيطي و يا مستقر در مكان هاي نامناسبهاي وژي صنايع با تكنول

 راه حل تقليل يا حل مشكالت زيست محيطي كنوني و پيشگيري از بروز مشكالت آتي بي ترديد نيازمند تعريف  .مصداق دارد شهري

نمونه خاك از نواحي صنعتي دشت نيشابور جمع آوري شدند. دو  15اين پژوهش در راه كارها و امدامات بسياري است.  ،سياست ها

به روش جذب  Cdو Ni ،Cr ،Pbعنصر  4نمونه خاك طبيعي نيز به عنوان نمونه هاي شاهد برداشت شده و غلظت 

ي مورد مطالعه را ( اندازه گيري شد. نتايج به دست آمده تمركز زياد فلزات سنگين در محدوده هاAtomic absorptionاتمي)

نشان مي دهد. منشا اين فلزات سنگين پساب ها و پسماندهاي حاصل از صنايع مختلف موجود در دشت نيشابور مي باشدكه بدون 

نظارت و تصفيه در محيط رها شده و بر محيط زيست اثرات نامطلوبي مي گذارند. نزديك بودن برخي از نقاط نمونه برداري به 

و روستايي لزوم آينده نگري جهت پيشگيري از انتشار بيشتر اين آالينده هاي مهلك در طبيعت و محيط مناطق مسكوني شهري 

 زيست را ضروري مي نمايد.

  

 پسماند صنعتي، آلودگي، عناصر سنگين، محيط زيست، بينالودهاي كليدي: واژه
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 بررسي اقتصادی بوزدایي بشکه های حاوی بودارکننده با استفاده از ازن
 

 سيد حسن هاشم آبادي02، معصومه نيكنام05، سيد ايمان پيش بين04، الهه محمودي03، حميده شيخاني01
، 00241501دانشيار دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه علم و صنعت ايران، تلفن 1

  00241403Email:hashemabadi@iust.ac.irدورنگار:

 
 چكيده

     
گازرساني شهري به تنهايي رنگ و بوئي ندارد، لذا بودار كردن گاز طبيعي به وسيله مواد  هاياز آنجا كه گاز طبيعي مورد استفاده در شبكه

پذيرد. كليه مواد بوداركننده گوگردي به منظور كشف نشت گاز مبل از ايجاد شرايط انفجار، در رابطه با تأمين ايمني مشتركين صورت مي
ليتري وارد كشور مي شوند كه به دليل  211كه در داخل بشكه هاي مصرفي در صنعت گاز تاكنون، مواد آلي گوگردي مي باشند 

ماندگاري مواد بوداركننده در طبيعت و محيط زيست، بشكه هاي خالي نگهدارنده اين مواد از لحاظ موانين محيط زيستي در گروه 
بشكه هاي خالي  از بوزدائيو يا دفن كرد. ضايعات صنعتي ويژه مرار دارد و نمي توان بشكه ها را مبل از رفع آلودگي بازيافت )فروش( 

فعلي كه در شركت گاز انجام مي شود، بوزدائي  روشبودار كننده گوگردي مي تواند به روش هاي متفاوتي انجام شود. در  آلوده به مواد
رد. بشكه هاي خالي پس و كاستيك )مليا( انجام مي گي ميسد تيپوكلريهيي و استفاده از ايميش ونيداسياكس بشكه هاي خالي، به روش

از بوبري مابل دفع و يا بازيافت مي باشند. اكسيد كننده هاي موي تري مانند: آب اكسيژنه و ازن نسبت به هيپوكلريت سديم وجود دارد. 
آزمايشگاهي در اين تحقيق، ضمن بررسي كليه مزاياي استفاده از ازن نسبت به روش موجود، با استفاده از ازن بوبري مركاپتان در مقياس 

انجام و ميزان ازن مصرفي محاسبه گرديده است و سپس مقايسه فني، امتصادي، ايمني و محيط زيستي روش متداول با روش بوبري با 
 ازن مي پردازيم. 

  
 تان، ازن، بوزدائي پكلمات كليدي : بودار كننده، مركا
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 بررسي فرآیندهای تقطیر غشایي در تصفیه ی پساب های صنعتي

 

 00، بامر انوري پور00، نسرين عبداهلل خاني00*باتماني ميثم

 * آبادان، بوارده شمالي، دانشكده نفت آبادان

Maysam.Batmani@gmail.com 

 

 

 

 

 چكيده

تقطير غشايي يكي از فرآيند هاي نوين جداسازي مي باشد. دراين روش از يك فرآيند غير همدما براي جداسازي ناخالصي هنا در محنيط 

 تقطينر ء اصلي به شمار مي آيد، استفاده مي شود. چهار روش عمده كه براي تقطينر غشنايي متنداول اسنت، عبارتنند از:هاي كه آب جز

در اين مطالعه سعي شده  كننده. جاروب گاز با غشايي تقطير غشايي با شكاف هوا و تقطيرخالء،  در غشايي تقطير مستقيم، تماس غشايي

طير غشايي به عنوان يكي از روش هاي تصفيه پساب ها  صنعتي مورد بررسي مرار بگيرد. با در نظر است كاربردهاي متفاوت فرآيندهاي تق

تواند منجر به  شرايط عملياتي بهتنر بنا رانندمان بيشنتر �گرفتن مزايا و معايب براي هر روش، استفاده از فرآيند تقطير غشايي مناسب مي

 شود.

 

 ، تقطير غشايي، تصفيه پسابواژ هاي كليدي: جداسازي، فرآيندهاي غشايي
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 ضایعاتي های مطالعه و ارائه راه کار مدیریت بهینه مولکوالرسیو

   جنوبي پارس گاز شرکت مجتمع 

 
 04مرضيه ابراهيمي 05، عليرضا نجومي02، ليال زارع حقيقي01صادق مظلومي زاده،  01مهدي تنهازيارتي

 شركت مجتمع گاز پارس جنوبي، واحد حفاظت محيط زيست
Mahdi.ziarati@gmail.com 

 چكيده

مديريت پسماند يكي از چالشهاي عمده صنايع توليدي مي باشد. صنايعي كه در ماموريت خويش ايجاد محصوالت با  

ي كارگاهي بخش الينفك اين ارزش افزوده را مورد توجه مرار مي دهند هر چند ايجاد محصوالت ناخواسته و پسماندها

صنايع مي باشند. توليد حجم بااليي از مولكوالرسيو ضايعاتي در فرايند نم زدائي گاز در شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 

و چالشهاي پيش روي اين صنعت در خصوص مديريت صحيح پسماندهاي صنعتي توليدي با توجه به عدم دسترسي به 

گرديده جهت مديريت اصولي اين پسماندها باال مالي  باعث تحميل بارقه عسلويه زير ساختهاي مناسب در سطح منط

كار  احساس نياز واحد حفاظت محيط زيست شركت مذكور به مطالعه جهت يافتن راهاست. با توجه به اين مسئله و 

ي و  ارائه راهكار بهينه مديريت آنها، پژوهش حاضر با رويكرد بررسي ميزان و وضعيت توليد، شناسايي و طبقه بند

در مطالعه پيش رو ابتد با مطالعه فرايند  مديريت مولكوالرسيو ضايعاتي تعريف و فازهاي مختلف مطالعاتي اجرايي گرديد.

در شركت مجتمع گاز پارس جنوبي انواع مولكوالرسيو مصرفي و آالينده هاي جذب شده توسط هر  نم زدائي گازواحد 

فرايند شناسايي گرديد و با مطالعه بر روي ماهيت و ساختار شيميايي هر دسته، كاربرد و دسته و تناژ استفاده شده در 

مولكوالرسيو تن  1111منابع مصرف  آنها به عنوان جايگزين مواد اوليه در صنايع ديگر شناسايي گرديد. ساالنه حدود 

ه ماهيت آنها در دسته پسماندهاي صنعتي به عنوان پسماند در صنعت مورد مطالعه توليد مي گردد كه باتوجه بضايعاتي 

بهبود طبقه بندي مي شوند و طبق مطالعات انجام شده استفاده از آنها در فرايند توليد سيمان به عنوان مواد اوليه باعث 

با تركيب با هيدروكسيد آنها موجود در  Al2o3و  Sio2زياد تركيبات ادير مق، وجود گرددمي خصواص مكانيكي سيمان 

 دركه اين امر د و آلومينات ايجاد مي كن C-S-H gel توليد شده توسط هيداسيون سيمان مدلي افزوده به شكل كلسيم

ارسال پسماندهاي  كارخانه سيمان كنكان،همجواري به موثر مي باشد. با توجه  بهبود ويژگي سختي ريز ساختار سيمان

دفع از پيامدهاي حقومي نظير شكايات ذينفعان ضمن صرفه جويي در هزينه هاي جاري نظير احداث مكان مذكور 

 جلوگيري كرده و به وجهه زيست محيطي مجتمع كمك بسيار مي نمايد.

 هيدروكسيد كلسيمجنوبي،  پارس گاز ، مجتمععسلويه، مولكوالرسيوپسماند، هاي كليدي: واژه
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Equilibrium and kinetic studies of Pb (II) ion uptake from water 

by chitosan  

Mehrdad Khalili Borujeni1, Bagher Anvaripour2, Mohsen Motavasel3 

Naghi Jadidi4 
Department of health, safety and environment Engineering, Petrolium University of Technology 

Abadan Institute of  Technology 

Me.kh.bo@gmail.com 

 

 

Recently natural biopolymers such as Chitosan are used for heavy metal�separation. Chitosan�

has attracted much interest because of its cheap sources, higher affinity for most heavy 

metals; It is also harmless to humans and presents excellent biological properties such as 

biodegradation, immunological, and antibacterial activity. Among the many other low cost 

sorbents identified, Chitosan has very good sorption capacity for several metal ions because 

they possess a number of different functional groups such as hydroxyls and amines to which 

metal ions can bind either by chemical or by physical. Chitosan is prepared from chitin, a 

natural biopolymer extracted from crustacean shells by partially deacetylating its acetamido 

groups. The sorption of lead ions from aqueous solution onto chitosan has been studied. 

Equilibrium studies have been carried out to determine the capacity of chitosan for lead ions 

adsorption. The effects of solution pH and adsorption kinetic also have been studied. The 

results obtained from the equilibrium isotherms adsorption study of Pb(II) ion, indicated to be 

well fitted to the Langmuir isotherm equation under the concentration range studied. The 

adsorption kinetic study demonstrated that the adsorption process was followed the pseudo-

second-order model equation. Lead adsorption on chitosan was found to be strongly pH-

dependent and displayed a maximum uptake capacity at pH around 6. 

Key Word: Chitosan, equilibrium, kinetic, Langmuir 
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Water-based glycol drilling fluid as an environmentally friendly 

alternative to oil-based muds  

 

Meisam Mirarab Razi, Seyed seyed Nezameddin Ashrafizadeh 
Department of Chemical Engineering, Iran University of Science and Technology 

Meysam_mirarab@chemeng.iust.ac.ir 
 

Abstract 

Awareness of the importance of environmental issues has become more and more central to the thinking of the 

oil industry and regulators in the last decades. The oil and gas industry is focusing more and more attention on 

selecting alternative safe water-based glycol drilling fluid developments as substitute to environmentally 

hazardous oil-based muds, as regulations become more restrictive for offshore and land operations, particularly 

in the Iranian oil fields. Results obtained from the laboratory and field use indicate that glycol type and 

concentration can be modified to suit a particular drilling application to effectively reduce HTHP fluid loss 

values, improve shale inhibition, increase lubricity, and reduce differential sticking potential. This paper 

completely compares water-based glycol muds properties, i.e., rheological, shale inhibition, and fluid loss 

properties along with environmental acceptance, biodegradability, and economic survey with OBMs. According 

to composition of glycol mud and percentage of glycol, the water-based glycol mud system is environmental 

friendly and totally non toxic. In addition, glycol and its copolymers provide improved shale stabilization by 

minimizing dispersion of water-sensitive shale, improve HPHT and API fluid-loss control, and enhance filter-

cake quality and lubricity. Base on studies done the water-based glycol muds are highly economical options in 

comparison with oil-based muds. 

 

Keywords: Drilling fluid; glycol; environment; Oil-based mud 
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 های معیار بررسي و انرژی و نفت صنایع در آب زدایي نمك های روش بر مروری
 روش برترین انتخاب جهت مناسب

 
 03ميثم ضيائي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب
Meysam.Ziaee@yahoo.com 

 
 
 
 

 چكيده
 پيوند براي مناسبي گزينه سازي شيرين هاي فناوري.است يافته افزايش سرعت به مناسب كيفيت با آب به نياز  گذشته مرن نيم طول در

 ، پتروشيمي خصوص به صنعتي بخشهاي در آب مصرف فزاينده رشد.هستند آب رشد به رو نياز و موجود آب ظرفيت بين فاصله
 ترديد بي سازي، شيرين هاي سيستم انواع از استفاده گسترش و شيرين آب طبيعي منابع كاهش به رو روند ، نيروگاهي و پااليشگاهي

 به رسيدن جهت مختلفي صنعتي روشهاي امروزه.باشد مي آب سازي شيرين فرايند بهينه انتخاب جهت اساسي هاي تصميم اتخاذ نيازمند
 ، مقاله اين در.  است پيچيده امري نظر، مورد خاص شرايط براي ممكن روش بهترين انتخاب جهت همين به و باشد مي موجود هدف اين

 بخار، سازي فشرده با تقطير تاثيره، چند تقطير ، اي مرحله چند ناگهاني تقطير شامل آب زدايي امالح عمده روش پنج معرفي بر عالوه
 .باشند گذارمي تاثير خاص رايطش هر در ممكن روش بهترين انتخاب در كه است شده معرفي معيارهايي الكترودياليز، و معكوس اسمز

 

 ها معيار غشايي، روشهاي حرارتي، روشهاي آب، واژه هاي كليدي: نمك زدايي
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 ارائه راهکاری مناسب جهت درمان و دورریز ایمن پسماند حاصل

 گاز از حفاری چاههای  نفت و 

 

 بهنام گودرزي ﴾2محمد خداداديان،  ﴾1
 اداره كنترل جامدات و مديريت پسماند حفاري –سياالت حفاري مديريت خدمات  -شركت ملي حفاري ايران 

 M_Khodadadian2008@yahoo.com 

 چكيده :
امروزه مشكالت مرتبط با دورريز پسماند بطور فزاينده اي گريبان گير شركت هاي مجري و متولي امر حفاري چاههاي 

ده است. تالش جهت انطباق برنامه هاي حفاري يك چاه با محدوديت هاي زيست محيطي پيش بيني شده نفت و گاز ش

و رعايت تعهدات موجود در مبال پاسخگويي به اصول مدون و موانين محيط زيست از سوي ديگر، شركت هاي درگير با 

مي جامع به اهداف مورد نظر در اين زمينه حفاري چاههاي نفت و گاز را بر آن داشته تا با تهيه، تدوين و اجراي سيست

نائل آيند. روش تثبيت از روش هاي مرسوم مديريت روي كنده ها و پسماند حاصل از حفاري مي باشد كه با توجه به 

روند حفاري مخازن هيدروكربني در ايران و ملزومات اجرائي و عملياتي موجود؛ جهت درمان و دورريز ايمن پسماند 

مرار مي گيرد. در عمليات تثبيت سعي داريم تا با شناخت شرايط محيط محل دوريز، نوع و درصد آالينده مورد استفاده 

هاي موجود در پسماند و با اضافه كردن موادي نظير سيليكات سديم و سيمان امدام به جامد سازي و استحكام پسماند 

كپسوله هاي ايزوله تبديل كنيم. در اين تحقيق سعي توليدي نموده و ترجيحاً مواد خطرآفرين موجود در پسماند را به 

داريم تا با معرفي سيستم هاي رايج درمان و دورريز پسماند حاصل از عمليات حفاري در سراسر دنيا، به بررسي تئوري و 

 روش اجرايي شركت ملي حفاري ايران پيرامون فرآيند تثبيت كنده ها و پسماند حاصل از حفاري پرداخته و نقدي بر

 مزايا، چالش ها و لزوم اجرائي شدن اين طرح در سطوح گسترده داشته باشيم.

 

مديريت و درمان پسماند حفاري، تثبيت كنده ها و پسماند حفاري، روش هاي درمان و دورريز پسماند هاي كليدي: واژه

         حفاري ، اصول زيست محيطي در حفاري چاهها
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 ی آن استفادهب و آ یپستصفیهد بررسي رشد میکروجلبك ها در فرآین

 دیزلبرای تولید بیو

 محمد صادق فريد1*، احمد شريعتي2، بامر انوريپور5، امير بدخشان4

 دانشكده نفت آبادان -دانشگاه صنعت نفت -1

   دانشكده نفت اهواز -دانشگاه صنعت نفت -2

 دانشكده نفت آبادان -دانشگاه صنعت نفت -5

 دانشگاه كلگري كانادا -4

 دانشكده نفت آبادان1*

 *Email: mohamadsadegh.farid@gmail.com 

 چكيده:

رشد جمعيت و تكنولوژي موجب افزايش توليد پساب و همچنين افزايش مصرف سوخت شده است. با توجه به  

محدود بودن منابع آب شيرين و ذخاير انرژي، تصفيه پساب و يافتن منابع جديد انرژي ضروري است. ادغام تصفيه پساب با 

وليد بيوديزل داراي مزايايي براي دو صنعت تصفيه و بيوتكنولوژي است و ميكروجلبك ها نقطه ي اتصال اين دو صنعت مي ت

باشند. ميكروجلبك ها با مصرف مواد معدني و آلي موجود در پساب توليد توده زيستي مي كنند و توده زيستي براي توليد 

ت به ساير گياهان روغني، حاوي درصد باالتري روغن هستند و مي توان با بيوديزل استفاده مي گردد. ميكروجلبك ها نسب

فرآيند هاي گوناگون روغن آن را به بيوديزل تبديل كرد. در اين مطالعه، پارامترهاي تأثيرگذار بر روي رشد بهينه ي 

شد كه نور ، اغتشاش و ميكروجلبك ها و تصفيه پساب، انواع روش هاي كشت و برداشت مورد بررسي مرار گرفته و مشخص 

 از پارامترهاي اساسي و تأثيرگذار در رشد ميكروجلبك ها مي باشند. pHدما و تنظيم 

 

 ، توده زيستي ، محيط كشت. 00، تصفيه پساب ، فتوبيوراكتور 01كلمات كليدي: ميكروجلبك ، بيوديزل
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 ذخيره سازي دي اكسيد كربن در بستر اميانوس بوسيله پوشش هيدرات
 

 سينيمژگان ح
 استان بوشهر،عسلويه،شركت گاز پارس جنوبي

Mojgan.hosseini@spgc.ir 
Hosseini_mozhgan@yahoo.com 

 

 

 چكيده

يع به اتمسفر فرستاده گازهاي گلخانه اي از زمان شروع انقالب صنعتي در مقياس بسيار وس

از زمان مبل از  ppm 270در جو از  2COمي باشد. غلظت  2COشده است كه مهترين اين گازها 

در زمان كنوني رسيده است. منابع مهم توليد كننده  ppm 380انقالب صنعتي به مقدار بيش از 

2CO .پااليشگاههاي توليد برق و سيستم حمل و نقل مي باشد ، 

براي  2COاز طريق جداسازي زير زميني، تزريق  2COبرانگيز براي حذف يك گزينه بحث 

در دنياي كنوني همين موضوع  2COمخازن ته اميانوس است. كه احتمااًل هدف غايي جداسازي 

 مي باشد.

2CO  در حالت مايع چگاتر از آب دريا مي باشد و بصورت مايع متراكم در كف اميانوس مرار

آن را پر مي كند، اما با آب، كاماًل در تماس است و به علت غلظت  مي گيرد و گوديهاي بستر

و دماي پايين موجود در بستر اميانوس، تمايل به تشكيل هيدرات از ديدگاه تئوري،  2COباالي 

مايع سنگين تر است بنابراين پائين ترين  2COاز آب دريا و   2COوجود خواهد داشت. هيدرات 

پيش بيني مي كند كه  2COصاص مي دهد. اين رفتار هيدرات محل اميانوس را به خود اخت

بود بعالوه  2COمي تواند گزينه خوبي جهت خالصي طوالني مدت، از شر آلودگي  2COهيدرات 

 101در حالتهاي مايع و جامد ، بدليل  2COدر مقايسه با انتقال  2COاينكه انتقال هيدرات 

 2COانتر است. به نظر مي رسد رسوب هيدرات به يك حجم هيدرات، آس 2COبرابري حجم نفوذ 

در كف دريا مي تواند براي مدت زمان طوالني پايدار باشد اگر كه شرايط الزم براي نگهداري 

،كه مهمترين عامل پايداري رسوب هيدرات است، به حد كافي نگه داشته  2COفشار جزئي 

آن در بستر اميانوس براي مدت  شود.در اين مقاله شرايط توليد هيدرات،انتقال و ذخيره سازي

 زمان طوالني بررسي مي شود.
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تثبیت و جامد سازی خاکستر حاصل از سوزاندن لجن تصفیه خانه پساب 

 پتروشیمي فجر با استفاده از سیمان به عنوان یك روش برای دفع آن

 

 نويد ناشر احكامي00 ، تقي عبادي00 ، سيد حسين هاشمي01، مرتضي نيك روان01 ، ميثم نعمتي02
. كارشناس ارشد عمران گرايش محيط زيست ، دانشگاه صنعتي امير كبير1  

Navid_nsh@aut.ac.ir 
 

 چكيده

صنايع نفت و پتروشيمي از جمله صنايع عظيم و مهم در ايران به حساب مي آيد كه پسماندهاي متعددي در اين صنايع 

وجه به ماهيت محصوالت توليدي اين صنايع درصد بسياري از اين پسماندها را پسماندهاي خطرناك توليد مي شود. با ت

تشكيل داده است. بنابراين رسيدن به يك راهكار مناسب براي دفع اينگونه پسماند و توجه ويژه به آن امري ضروري مي 

. تثبيت و جامد سازي با استفاده از مواد باشد. يكي از روش هاي دفع پسماند خطرناك روش تثبيت و جامد سازي است

بر پايه سيمان از ساليان گذشته به عنوان روشي مناسب براي دفع و حذف پسماند خطرناك استفاده شده است. هدف از 

اين تحقيق بررسي و ارزيابي تثبيت خاكستر با استفاده از مالت سيمان است. در اين مطالعه پس از سوزاندن لجن حاصل 

خانه پساب پتروشيمي فجر مشخصات فيزيكي و شيميايي خاكستر تعيين مي شود. سپس خاكستر در مالت  از تصفيه

بر روي مالت هاي  TCLPسيمان تثبيت مي شود و نهايتاً آزمايشات نشت ملزات سنگين انجام مي گيرد. آزمايش 

 سيماني نشان مي دهد كه نشت فلزات سنگين به طور مابل توجهي كاهش مي يابد.

 لمات كليدي: پتروشيمي فجر، لجن، پسماند خطرناك، خاكستر، تثبيت وجامدسازيك
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Application of a membrane bioreactor for treatment of crude oil 

contaminated wastewater with high salinity 

 
Parviz Darvishi 93, Dariush Mowla 94 

Department of Chemical Engineering, Yasouj University, Yasouj, Iran  

parvizdarvishi@gmail.com 

 

Abstract 
In the present study, Performance of a membrane bioreactor (MBR) for treatment of crude oil-

contaminated wastewater with high salinity in a continuous system was studied. For this purpose, a 

new microbial consortium of Enterobacter cloacae and Pseudomonas sp. (ERCPPI-2) which was 

isolated from heavy crude oil-contaminated soil in the south of Iran, has been investigated under 

extreme environmental conditions. The isolated microorganisms had grown in adequate cultural 

environment during sequential periods, and their biodegradation rate and feeding effect have 

evaluated before entering the bioreactor. In the first set of experiments the effects of the main 

parameters such as temperature (20-70°C), pH (4.0-10.0), salinity (1-12.5% (w/v) of NaCl) and 

MLSS (4000-10200 mg/l) on the biodegradation rate of crude oil by the consortium ERCPPI-2 were 

studied. The membrane bioreactor was used to treat the crude oil-contaminated wastewater with COD 

of 1800 - 2100 mg/l and high salinity (TDS=40000 mg/l). The obtained results showed that the 

membrane bioreactor has the ability to treat wastewater with high crude oil removal efficiency (94%), 

low hydraulic retention time, and high MLSS concentration (9000–10200mg/l). These results 

suggested that the existing membrane bioreactor has high performance in crude oil-contaminated 

wastewater treatment, considering its microorganisms, environmental conditions (pH=7), temperature 

range (25-40 °C) and high salinity (close to sea’s level). 

 

Keywords: Membrane Bioreactor, Enterobacter cloacae, Pseudomonas sp., Crude oil, Wastewater, 

High salinity, Removal efficiency. 
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Experimental investigation of heavy metals removal from 

industrial wastewater using low cost natural adsorbents and 

commercial activated carbon 

 

Parviz Darvishi03, Mahmoud Chamanci 2 

parvizdarvishi@gmail.commail address: -E 

 

 

 

 

Abstract 

Using activated carbon is one of the most common methods for removing heavy metals from water 

and wastewaters. In spite of its large scale used, commercial activated carbon still remains an 

expensive material. Hence, the need of low cost materials for the treatment of wastewaters has 

motivated research on investigation the various agro-based natural adsorbent. The objective of this 

study is to study the capability of two less expensive natural adsorbents for removal of heavy metals 

namely Zinc and Nickel from industrial wastewater. Natural adsorbents produced from locally 

agriculture by-product i.e., walnut shell and grain rice. Some important physico-chemical key 

parameters such as pH, mixing time and mass of the adsorbents have been investigated and their 

optimum values have been determined. The capabilities of produced natural adsorbents have been 

compared with commercially available activated carbon. The coefficients of Freundlich and Langmuir 

isotherms have been determined using fitting the obtained experimental data on the isotherms models. 

The obtained results indicated that the natural adsorbent of grain rice showed better performance in 

removing Zinc and Nickel than other used activated carbons. It is also demonstrated that increasing 

the alkalinity of solution may lead to deposit of metals and higher amounts of removal percent. 

 

Keywords: Industrial wastewater, Heavy metals removal, Adsorption, Natural adsorbents, 

Commercial activated carbon.  
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بندی سایت دفن پسماند ارزیابي اجتماعي و اولویت ;دستیابي به توسعه پایدار

 گروهي MAUTاکتیو به روش رادیو

 
 سيد اميرالدين صدرنژاد01، احمد خدادادي دربان00، غالمرضا پورماسم دهكردي*00،حجت پورماسم00

 *دانشجوي كارشناسي ارشد عمران گرايش خاك و پي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي،تهران

poorghasemr@yahoo.com 
 

 

 چكيده:
مفهوم پايداري در  1001از اوايل دهه يت و گسترش كنوني مباحث مربوط به توسعه پايدار پروژه ها، بر كسي پوشيده نيست. اهم

تكنولوژي بصورت گسترده در سطوح مختلف جوامع مطرح شده است. استفاده از مفهوم پايداري بيشتر به سه بعد پايداري سيستم هاي 

بايست مورد هاي مربوطه ميدر اين راستا پروژه ها پيش از پياده سازي توسط نهادرتبط است.زيست محيطي، امتصادي و اجتماعي م

هاي گوناگون مورد ارزيابي ريسك ذاتي مرار گيرد و اثرات پياده سازي پروژه بر نهاد هاي ارزيابي هاي مختلفي مرار گيرند تا پروژه از جنبه

هاي ذاتي در يك فرايند گيري از ريسكا فراهم كردن اطالعاتي براي پشتيباني تصميمارزيابي تكنولوژي مي تواند بذيربط شفاف شود. 

بكاهد. امروزه هدف از ارزيابي تكنولوژي ايجاد گزينه هايي براي سياست گذاري در زمينه حل مشكالت اجتماعي و سازماني مرتبط با 

دهندگان تكنولوژي در فهم اثرات بالقوه تكنولوژي، پيامدهاي مثبت تكنولوژي است. يكي ديگر از مقاصد ارزيابي تكنولوژي كمك به توسعه

از جمله پروژه هاي الزم به ارزيابي، پروژه هاي مربوط به  هاي مربوط به تكنولوژي است.ومنفي آن و كمك به آنها در كاهش ريسك

رفاه مي باشد، نبايد از اثرات پذيرش اجتماعي  مديريت پسماند مي باشد و با اينكه ذات پروژه در راستاي تامين ايمني زيست محيطي و

. در اين مقاله به ارزيابي پايداري اجتماعي در انتخاب سايت دفن پروژه در جامعه ميزبان، براي دستيابي به توسعه پايدار غافل ماند

ويت بندي و تصميم گيري در اي با توجه به شاخص هاي اصلي پذيرش اجتماعي پروژه پرداخته مي شود. سپس به اولهاي هستهپسماند

گروهي،كه يكي از روش هاي تصميم گيري چند معياره و  111MAUTاي با استفاده از روش هاي هستهمورد انتخاب محل دفن پسماند

 كاربرد آن در شرايط عدم اطمينان شناخته شده است، پرداخته مي شود. 
 

 )نظريه مطاوبيت چند شاخصه(MAUT، واژگان كليدي: توسعه پايدار، ارزيابي ريسك، پذيرش اجتماعي
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 مدیریت پسماند و مواد زائد در بنادر

  مصطفي زارع دوست12111مريم رسولي 
سازمان بنادر و دريانوردي  -كارشناس اداره كل ايمني و حفاظت دريايي  

rasouli.maryam@gmail.com 

 چكيده:

ين المللي مارپل در خصوص جلوگيري از ايجاد آلودگي توسط كشتيها،مهمترين مبناي مانوني در زمينه مديريت مواد زائد كنوانسيون ب

ناشي از كشتيها مي باشد.اين كنوانسيون در برگيرنده موانين و مقرراتي است كه از آلودگي دريا توسط نفت،مايعات مضر به صورت 

 ضالب،زباله و آالينده هاي هوا جلوگيري مي كند،اين موانين در شش ضميمه موجود مي باشد.فله،مواد مضر در مالب بسته بندي،فا

 بر اساس كنوانسيون مارپل،پايانه ها،بنادر تخليه و بارگيري و بنادر تعميراتي كشتي كه به تعميرات كشتي

شش ضميمه از كنوانسيون مذكور بدون تاخير غير  ،بايد داراي تسهيالت مناسب براي دريافت مواد زائد باميمانده بر اساس مي پردازند 

 مجاز براي كشتي ها باشند.

 همچنين اعالم منطقه خليج فارس از سوي سازمان آيمو به عنوان منطقه ويژه دريايي و پاسخگويي به مجامع 

انسيون مارپل سبب گرديده تا اعمال بين المللي مرتبط بر اساس مفاد كنوانسيون  مارپل وهمچنين ايجاد الزامات براي مناطق ويژه در كنو

 روش هاي مديريتي در موضوع مديريت مواد زائد كشتيها به امري ضروري در تمامي بنادر كشور تبديل گردد.

دولت جمهوري اسالمي ايران بعنوان يكي از متعهدين به الزامات كنوانسيون مارپل به مانند ديگر كشورهاي عضو ملزم به فراهم نمودن 

و امكانات كافي جهت دريافت و بازيافت مواد زائد كشتي ها بوده و مي بايست تمامي بنادر خود را به اين تسهيالت مجهز تسهيالت 

نمايد.در اين راستا،سازمان بنادر و دريانوردي از سوي دولت مسئول تحقق اين امر مي باشد.پيروي از موانين مربوط به جمع آوري و دفع 

مكان تحويل و دفع تمامي زائدات كشتي هاي ورودي به بنادر و نظارت بر انجام كار،تقليل توليد و بازيافت زائدات،حصول اطمينان از ا

 زائدات تا حد امكان و ارتقاء آگاهي دست اندركاران صنايع ذيربط را مديريت مناسب زائدات محسوب مي دارند.

 ماندپس -كشتيراني -محيط زيست دريا -كلمات كليدي : مديريت مواد زائد
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 اثرات زیست محیطي ناشي از پسماندهای حفاری در دریا

  مصطفي زارع دوست12112مريم رسولي 
سازمان بنادر و دريانوردي  -كارشناس اداره كل ايمني و حفاظت دريايي  

rasouli.maryam@gmail.com 

 چكيده 

مواد رد.ز جهان در دريا و يا در خشكي به منظور دستيابي به ذخاير نفت و گاز عمليات حفاري صورت مي گيامروزه در مناطق مختلفي ا

و سيستم مختلفي در صنعت حفاري مورد استفاده مرار مي گيرد كه برخي از آنها خطرناك و سمي بوده و مي توانند اثرات زيانباري بر اك

مناطق  پسماند عمده آلودگيهاي هستند كه حين حفاري توليد مي شوند.در بسياري ازمنطقه داشته باشد.گل حفاري،كنده ها،آبهاي 

ه منجر به لودگيهاي محيط زيست وضع و حتي در برخي از مناطق بسياري از فعاليت هايي كآجهان موانين و مقرراتي براي جلو گيري از 

ن عمليات عمليات حفاري مانند هر فعاليت صنعتي ديگر در پايا توليد آالينده ها مي شوند )منجمله حفاري( ممنوع گرديده است .اجراي

نها صورت به كار گرفته شده ،پسماندها و دور ريزهايي را به محيط زيست تخليه مي نمايدو چناچه برنامه ريزي جهت تصفيه و يا حذف آ

فاري،روش ابي و شناخت اثرات كاربرد سياالت حنپذيرد اين مهم در دراز مدت مي تواند اثرات نامطلوبي در محيط زيست داشته باشد.ارزي

مي  مقبول و منطقي براي ارايه پيشنهاد جهت كاهش آسيب ها و خسارات احتمالي ناشي از دفع و دور ريزهاي حفاري به محيط زيست

وامع هزينه رخي مباشد.يكي از مهم ترين عوامل در كاهش اثرات منفي زيست محيطي پس ماندها مديريت صحيح آنهاست .بگونه اي كه ب

چشمگيري  هاي مورد نياز در حذف آلودگيهاي يك پس ماند و يا كنترل انتشار آلودگي آن ،با اعمال مديريتي صحيح و ابتكاري به ميزان

 آن ءت سوكاهش پيدا مي كند.اين مقاله به بررسي آالينده ها و پسماندهاي توليد شده حين عمليات حفاري در دريا و روشهاي كاهش اثرا

 مي پردازد.

  پسماند-آلودگي -محيط زيست -حفاري:  كلمات كليدي
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 مقایسه عملکرد سه نوع جاذب سنتزی در حذف پسماندهای نفتي

 

  مصطفي زارع دوست12115مريم رسولي 
سازمان بنادر و دريانوردي  -كارشناس اداره كل ايمني و حفاظت دريايي  

rasouli.maryam@gmail.com 

 

 

 

:چكيده  

 .باعث رشد امتصادي، اهميت جغرافيايي و افزايش كشتيراني در منطقه گرديد 1051-1041كشف نفت در خليج فارس ما بين سالهاي 

ن مي باشد. كل نفت جابجا شده در آبهاي جها %41نفتكش در تنگه هرمز تردد مي كنند، كه اين ميزان  2111-5111ساالنه ما بين 

درصد اين ريزشها را دريافت مي كند. آلودگيهاي 21-13ميليون تن نفت وارد دريا مي شود وخليج فارس به تنهايي  111ساالنه حدود 

ن ثير مهمي روي گياهان و حيوانات دريايي، جزاير مرجاني ،ماهيگيري ،سواحل ،سالمت انسان و صنعت توريسم دارد .در ائ  نفتي تا

تيك و الياف پلي شامل پودر الستيك ،الياف پلي پروپيلن و تركيب پودر الس سنتزي جذب و بازيافت نفت سه نمونه جاذبتحقيق ميزان 

يهاي نفتي عملكرد پروپيلن مورد بررسي مرار گرفته است .تركيب پودر الستيك و الياف پلي پروپيلن به عنوان جاذب نفتي در حذف آلودگ

وده وجود ازيافت الستيكهاي فرسوده و مشكالت زيست محيطي كه همراه با انباشت الستيك هاي فرسخوبي دارد. با توجه به اهميت ب

 دارد و همچنين به دليل ويژگي آب گريزي سطحي، اين گونه جاذبها  مي توانند در زمره جاذبهاي  ارزان و مابل دسترس براي جذب

 آلودگيهاي نفتي به شمار روند.

 

جاذب –محيط دريايي  -آلودگيهاي دريا –پسماند نفتي كلمات كليدي:   
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به کمك  آالینده های آلي رنگي از پساب های صنعتيمطالعه آزمایشگاهي حذف 

 جاذب طبیعي دیاتومیت

 

 110، فاطمه نوشك110، ابراهيم موسوي111خشايار بديعي، 113محمدرضا خسروي نيكو، *114هرضا خليقي ششد
 ، دانشگاه صنعت نفتگاز، دانشكده نفت اهوازدانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي فرآوري و انتقال  *

*rezakhalighi@yahoo.com 
 

 

 

 

 چكيده:
وجود پساب و پسماندهاي صنايع مرتبط، به عنوان يكي از منابع مهم ايع نفت وگاز، پتروشيمي و پااليشگاه و درنتيجه صنروزافزون وسعه ت

از بين بردن و يا به حدامل رساندن پساب هاي صنعتي و جداسنازي آن انكارناپذير است كهموجب گرديده، زيست پديده ايآالينده محيط 

ها از محيط زيست و علي الخصوص آب به عنوان مايع حيات، در سال هاي اخير يكني از مهنم تنرين مشنغله هناي مهندسنين شنيمي و 

منظور ارتقاء ظرفيت جاذب طبيعي دياتوميت در حنذف آاليننده هناي آلني رنگني  از . در طرح حاضر، به باشدكارشناسان محيط زيست 

هاي مختلف فلزات واسطهبه مخلوط يونآنگاه BETو  XRDپس از شست وشوي دياتوميت خام و انجام تست هاي  پساب هاي صنعتي،

ي هاساعت در كنوره اكسينژن با دما 4ه مدت ب كلسينه شدنفلزي جهت هاي اكسيد گرديد. دياتوميت حاوي يون  ضافهحاوي دياتوميت ا

 Methyl. آنننگاه آزمايشننات حنذف مناده رنگننزاي متينل نارنجنني )دتا اكسيد فلنزبر روي دياتوميت تثبينت گننرد قرارگرفت،مختلف

Orangeد آهن حاصل از انجام گرديد. نتايج آزمايشگاهي حاكي از آن است كه اكسيبه كمك دستگاه اسپكتروفتومتر هاوسيله جاذب  ( به

وسيله جاذب طبيعني دياتومينت اي در توانايي حذف مواد آلي رنگي بهبهترين عملكرد را داشته و باعث افزايش مابل مالحظه 3FeClنمك

 گردد.مي

 

 رنگي، جذب سطحيآلي آالينده ، ، پساب صنعتييفلزاكسيد واژه هاي كليدي: دياتوميت، 
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به کمك  لي رنگي از پساب های صنعتيآالینده های آمطالعه آزمایشگاهي حذف 

 جاذب طبیعي دیاتومیت

 115، فاطمه نوشك112، سيد ابراهيم موسوي111خشايار بديعي، 111محمدرضا خسروي نيكو، *110هرضا خليقي ششد

 rezakhalighi@yahoo.com، دانشگاه صنعت نفتدانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي فرآوري و انتقال گاز، دانشكده نفت اهواز *

 

 چكيده:
وجود پساب و پسماندهاي صنايع مرتبط، به عنوان يكي از منابع مهم ايع نفت وگاز، پتروشيمي و پااليشگاه و درنتيجه صنروزافزون وسعه ت

از بين بردن و يا به حدامل رساندن پساب هاي صنعتي و جداسنازي آن انكارناپذير است كهموجب گرديده، آالينده محيط زيست پديده اي

ت و علي الخصوص آب به عنوان مايع حيات، در سال هاي اخير يكني از مهنم تنرين مشنغله هناي مهندسنين شنيمي و ها از محيط زيس

. در طرح حاضر، به منظور ارتقاء ظرفيت جاذب طبيعي دياتوميت در حنذف آاليننده هناي آلني رنگني  از باشدكارشناسان محيط زيست 

هاي مختلف فلزات واسطهبه مخلوط يونآنگاه BETو  XRDجام تست هاي پس از شست وشوي دياتوميت خام و ان پساب هاي صنعتي،

ي هاساعت در كنوره اكسينژن با دما 4به مدت  كلسينه شدنفلزي جهت هاي اكسيد گرديد. دياتوميت حاوي يون  ضافهحاوي دياتوميت ا

 Methylاده رنگننزاي متينل نارنجنني ). آنننگاه آزمايشننات حنذف مندتا اكسيد فلنزبر روي دياتوميت تثبينت گننرد قرارگرفت،مختلف

Orangeانجام گرديد. نتايج آزمايشگاهي حاكي از آن است كه اكسيد آهن حاصل از به كمك دستگاه اسپكتروفتومتر هاوسيله جاذب  ( به

بيعني دياتومينت وسيله جاذب طاي در توانايي حذف مواد آلي رنگي بهبهترين عملكرد را داشته و باعث افزايش مابل مالحظه 3FeClنمك

 گردد.مي

 

 رنگي، جذب سطحيآلي آالينده ، ، پساب صنعتييفلزاكسيد واژه هاي كليدي: دياتوميت، 
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 تصفيه پسابهاي صنعتي و نفتي با استفاده از نانو تكنولوژي
 1(رضوان اسدي ،2(حميد سودائي زاده ، 5(حسين ملكي نژاد

 دانشگاه يزد

Rezvanasadi76@yahoo.com 

 چكيده:

به  را زيست محيط ها پساب اين است كه نفتي شده امولسيون حاوي مواد هاي پساب وجود شيميايي، صنايع مشكالت از يكي

 (5صنعتي است) هاي پساب تصفيه آنها كه كار دارد وجود صنايعي اكنون علت همين به .كنند مي آلوده شدت

ها و تكنيكها براي حل مشكالت ويژه كمي و كيفي آب هاي نوين، ابزارعلم و فناوري نقش مهمي را در ارتباط با توسعه روش

هش اثرات سوء آلودگيهاي زيست محيطي، استفاده از فناوريهاي نوين به خصوص فناوري نانو در راستاي كا كنند.ايفا مي

نمايد در ارتباط با باشد. يكي از مواردي كه اين فناوري كاربرد خود را متبلور ميبعنوان يكي از راهكارهاي مديريتي مطرح مي

 (4. )باشد كه در نظر گرفتن چالشهاي پيش رو ضرورت استفاده از آن را پر رنگ تر نموده استمنابع آب مي

اربرد فناوري نانو در صنعت آب طي مدت كوتاهي كه از ظهور آن مي گذرد كاربردهاي مختلفي در صنايع گوناگون يافته است. اهميت ك 

هاي حيات از اين مسئله مستثني نيست و در بخشهاي مختلف آن، شامل ساخت سدها، حفاظت در نتيجه صنعت آب، بعنوان يكي از پايه

بررسي فعاليت هاي پژوهشي در پساب، شيرين سازي آب و غيره، فناوري نانو كاربرد يافته است  خطوط لوله انتقال آب، تصفيه آب و

سطح دنيا نشان مي دهد كه تصفيه آب يكي از مهم ترين زمينه هاي كاربرد فناوري نانو در صنعت آب است و با بهره گيري از 

 (5) .آن ، هزينه هاي تصفيه آب به ميزان مابل توجهي كاهش خواهد يافت 

استفاده از فيلترهاي نانومتري به منظور افزايش بازيابي آب در سيستم هاي موجود و كاربرد نانو حسگرهاي زيستي براي 

.هدف از اين مقاله تشخيص سريع و كامل آلودگي آب از مهم ترين موارد كاربرد نانو فناوري در صنعت آب و فاضالب است

و مزيت ها ي اين روش به روشهاي ديگر است كه در زير به ان پرداخته شده  بررسي عملكرد فناوري نانو در تصفيه آب

  . (3است.)

 كلمات كليدي : نانو تكنولوژي، پساب، نانو فيلتر، امولسيون
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آلوده به مواد هیدروکربني آلي به کمك امواج آلتراسونیك  و خاک هایتصفیه پساب 

 و  فرایند اکسیداسیون فنتون

 

 مير روزبه جامعي114 ،محمدرضا خسروي نيكو113، بامر انوري پور111
 دانشگاه صنعت نفت،آبادان بوارده شمالي دانشكده نفت شهيد تندگويان

Roz.jame@gmai.coml 
 

 چكيده

تواند از روشهاي مرسوم بيولوژيكي نميها در جريان فاضالب، استفاده امروزه به واسطه افزايش حضور مولكول هاي مقاوم به ميكروارگانيسم

هاي مقاوم و تبديل آنها به آنها تخريب مولكول وظيفههاي جديدتري كه براي تصفيه كامل پساب موثر باشد، از اين رو به معرفي روش

در اين مقاله . باشندمي هاي بيولوژيكي توانايي اكسيداسيون بيشتري را داراپردازيم، كه نسبت به روشباشد ميهاي كوچكتر ميمولكول

پردازيم. كه با تركيب كربني مانند نفت و غيره ميوآلوده به مواد هيدر و خاك هايهاي نوين براي تصفيه آب به بررسي تركيب روش

 پردازيم.استفاده از اموجمي و خاك هاي موجود در آبكردن روش اكسيداسيون با استفاده از امواج آلتراسونيك به حذف آالينده

، كه عامل اكسيداسيون و موجب تخريب آالينده ها  OH.باشد بلكه كمك به توليد ها همراه ميآلتراسونيك نه تنهابا تخريب آالينده

هاي تصفيه براي حذف شود. فرايند اكسيداسيون برمبناي عامل فنتون )هيدروژن پراكسيد در حضور يون آهن( به عنوان يكي از روشمي

رود كه عوامل مختلفي بر كارايي آن تاثير دارند.پارامترهايزيادي بر شرايط انجام واكنش موثر و غير آلي بكار مي اي آليهم آالينده 

 و ، دما 2O2H،pH( سولفات، ميزان IIباشد كه مي توان به مدرت امواج آلتراسونيك، ميزان آالينده، نوع آب، زمان،ميزان غلظت آهن)مي

هاي باشند. در نتيجه امواج آلتراسونيك و فرايند فنتون براي حذف آاليندههاي هيدروكربني مياز نوع آاليندهنوع آالينده كه اغلب آالينده 

.با افزايش ميزان مدرت امواج آلتراسونيك و افزايش ميزان دز كاتاليست فنتون و با افزايش غلظت هيدروژن پراكسيد و باشندآلي موثر مي

بنابراين با بكار گرفتن مجموعه اين دو روش براي تصفيه آب  يابد.هي واكنش تصفيه افزايش مي، ميزان بازد5تا مقدار  PHكاهش 

 حذف نمود. هاو با هزينه كمتري نسبت به ديگر روش را به سادگي آبهاي موجود در توان اغلب آاليندهمي
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 های حرارتيبررسي اثرات زیست محیطي پسآب نیروگاه

 

 روزبه شيخ زاده 110، مريم استوار110، تقي عبادي 110

دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي محيط زيست، دانشگاه صنعتي اميركبير -1  
R.sheikhzade@Gmail.com 

 

 

 چكيده

ها باشد. تأمين اين انرژيهاي صنعتي، كشاورزي و مسكوني، ميزان تقاضاي انرژي در حال افزايش ميبا رشد جمعيت، توسعه بخش
شوند كه بررسي و تحقيق در كننده محيط زيست محسوب ميها از مهمترين منابع آلودههاي جديد است و نيروگاهمستلزم احداث نيروگاه

هاي حرارتي يكي از بزرگترين صنايع زيربنايي كشور هستند و ها ضروري است. از آنجايي كه نيروگاههاي منتشر شده از آنزمينه آلودگي
ي محيط ها به محيط از منابع بالقوه و مهم آلوده كنندهها و رهاسازي آنطيف وسيعي از آاليندهبا توليد حجم زياد فاضالب صنعتي با 

ها صورت گيرد. در اين مقاله بصورت موردي به بررسي آلودگي آيند، الزم است تحقيقات وسيع و دميقي درباره آنزيست بشمار مي
ضمن مقايسه آن با استانداردهاي جهاني، ميزان انحراف آن مشخص شده و  هاي حاصله از نيروگاه حرارتي زرگان پرداخته شده وپسآب

 راهكارهاي مناسب جهت كاهش اين اثرات مخرب ارائه گرديده است.

 

 

نيروگاه حرارتي، آلودگي محيط زيست، استانداردهاي آلودگي، زرگان:  هاي كليديواژه  
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 مدیریت پسماند در تاسیسات هسته ای
 

  121فاطمه گرايلي

  5ت مهندسين مشاور افق هسته اي، تهران، بزرگراه آفريقا، چهارراه جهان كودك، كوچه سپر، پالكشرك
 (Royagrayeli@gmail.com) 

 

 چكيده 

شوند. تفاده ميهاي مربوط به پزشكي، كشاورزي و محيط زيست، اساي در صنعت و فعاليتمواد راديواكتيو بطور گسترده

هاي راديولوژيكي، بيولوژيكي، شوند. به منظور جلوگيري از آسيبها، پسماندهاي راديواكتيو توليد ميدر تمام اين فعاليت

شيميايي و فيزيكي مواد راديواكتيو، پسماندهاي ناشي از آنها بايد مديريت شوند. مديريت پسماندهاي راديواكتيو بايد از 

گيرد. در ي دفن نهايي با در نظر گرفتن مالحظات سياسي، اجتماعي و امتصادي انجام ميتا مرحلهلحظه توليد پسماند 

زيست، بدون تحميل پسماند بكاربردن روشهايي است كه از سالمت انسان و محيطاين زمينه هدف كلي مديريت

هاي پسمانداري درصنعت ر روشاين مقاله مروري اجمالي ب هاي اضافي به نسل آينده، اطمينان حاصل شود.هزينه

باشد. در اين مقاله ابتدا منابع توليد پسماند و انواع پسماند بررسي شد، سپس مراحل مختلف مديريت اي ميهسته

سازي بندي، ذخيرههاي مورد استفاده درآن تشريح گرديد. بعد از فرآوري پسماند مباحثي مانند بستهپسماند بهمراه روش

  است.گيري و پيشنهاداتي در اين زمينه ارائه گرديدهجه مرار گرفت و در نهايت نتيجهو دورريزي مورد تو

 

 اي، مديريت پسماند، فرآوري.هستههاي كليدي: واژه
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 بررسي آزمایشگاهي تصفیه بیولوژیکي آب به کمك آب شیرین کن خورشیدی

 

 125، سيد ابراهيم موسوي122، رضا خليقي ششده121سعيد عباسي زاده

Saeed.Abbasizadeh@gmail.com1, Rezakhalighi@yahoo.com2, Ebrahim36200@yahoo.com 

 

 

 چكيده:

سقف شيشه اي نسبت به افق  31°و  41°و   51°در اين مطالعه ابتدا يك آب شيرين كن خورشيدي شيشه اي در سه زاويه مختلف 

ساخته شده است. مي خواهيم ببينيم كه با ساختن اين آب شيرين كن خورشيدي ، كه در اثر تبخير و سپس چگالش بر روي سقف 

شيشه اي آب تقطير شده حاصل مي شود،مي تواند جوابگوي آب مقطري باشد كه در آزمايشگاه هاي شيمي و ميكروبيولوژي مورد 

 Total Suspended)، ر مي گيرد يا خير. روي آب حاصل از آب شيرين كن تست هاي سختي،هدايت سنجي،استفاده مرا

Solids،               )(Total Dissolved Solids و مليائيت انجام شده است.با مقايسه ي نتايج تست هاي انجام شده روي آب)

سقف شيشه اي نسبت به افق آب مقطر بهتري نسبت به دو زاويه ي ديگر دارد زيرا اوال حجم هواي باالي   51°كه زاويه نتيجه مي گيريم 

مواد درون حوضچه نسبت به دو زاويه ي ديگر كم تر است و در نتيجه عمل تبخير و به دنبال آن عمل ميعان زودتر اتفاق مي افتد دوما 

ب تصفيه نشده فرصت كم تري براي باال رفتن از ديواره آب شيرين كن دارد بنابراين آب مقطر بهتري ناخالص و يا يون هاي موجود در آ

 خواهيم داشت.

 

 PH،TSS ،TDSهدايت سنجي، آب تقطير شده،انرژي خورشيدي، آب شيرين كن ،: كلمات كليدي
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 ذرات آهن با استفاده از نانو از پساب  صنعتي کرومبررسي حذف 

 

(محيط زيست، دانشگاه آزاد اسالمي تهران جنوب -نشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دا)سعيد رحيمي   

Email:s.rahimi.en@gmail.com 
 مهدي ارجمند،غالم حسين رمضان پور، محسن مياندهي

 

  چكيده

ي شكلكروم شش ظرفيتي وتركيباتش يكي  از آالينده هاي زيست محيطي مهم مي باشندكه وجودآن در آب وپساب به م

اي نوين عمده تبديل شده است. به دليل اثرات مخرب اين فلز سنگين ومشتقاتش لزوم يافتن راه حل هاي جديد وفناوري ه

 براي حذف آن احساس مي شود. براين اساس در اين مطالعه نانوذرات آهن به عنوان جاذب براي فرايند جذب سطحي كروم

مشخصات سطحي جاذب هاي مورد استفاده از جمله گرفته است. شش ظرفيتي از يك محلول آبي مورد استفاده مرار 

اندازه گيري  شيميايي -مساحت سطح با دستگاه ميكروسكوپ الكتروني روبشي و دستگاه جذب فيزيكي مورفولوژي سطح،

ازاين هدف.د. نشد :مختلف مانند پارامترهاي تحقيق بررسي تاثير  pH ، غلظت تماس، زمان دوز كروم، اوليه  هنانوذر   وتعيين 

استفاده شد فرايند جذب سطحي بامشخص . در نهايت باشدجذب مي سينتيكبه  مربوط پارامترهاي هايجاذب از  نانوساختار  

هايمناسب جهت تصفيه پساب به عنوان روشي كروم سنگين فلزات حاوي  تواندمي  دگير مرار استفاده مورد  . 

کلمات کلیدی    

ذب سطحي، سينتيك جذب، ج شش ظرفيتي رومك نانوذره آهن،   
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طي فرایند لجن  از پساب کارخانه لبنیات CODبهینه سازی شرایط کاهش میزان 

 فعال با استفاده از روش سطح پاسخ

 
 5سحر ربيع زاد شهرستاني، 123مهدي ارجمند، 124غالم خياطي

 دانشكده فني ، دانشگاه گيالن
khayati@guilan.ac.ir 

 چكيده 

استانداردهاي الزم براي تخليه پسابها از تامين  شهري، صنعتي و خانگي نقش اساسي را در تصفيه بيولوژيكي فاضالبهاي

يندهاي تصفيه بيولوژيكي ، سيستم لجن فعال است كه از ابتداي آاز مهمترين فر نقطه نظر مواد آلوده كننده آلي داراست.

يندهاي جديد و اصالح شده آارائه فر غماستفاده آن تاكنون مناسب ترين شيوه تصفيه تشخيص داده شده است. علي ر

براي تصفيه فاضالبها، فرآيند لجن فعال هنوز به عنوان انتخاب اول درتصفيه پسابهاي شهري و صنعتي مطرح 

در زمينه موثربخشي آن تحقيقات دامنه داري است.جامعيت اين فرآيند، محققين و مهندسين را وا داشته تا بطور دائم 

جهت  pHمنظور در اين تحقيق پارامترهاي زمان هوادهي ، نسبت حجم فاضالب به حجم لجن و  انجام دهند. به همين

بر روي پساب خروجي كارخانه پنير سازي مطهر ) وامع در استان گيالن ( مورد بررسي مرار  CODحداكثر كاهش ميزان 

درصد كاهش  31را تا حدود  CODن گرفت. نتايج نشان داد كه بهينه سازي شرايط با استفاده از روش سطح پاسخ ميزا

 داد. 

 

 ، بهينه سازي  CODلجن فعال ،  تصفيه پساب ، هاي كليدي: واژه

 

                                                           
 

 
�
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 فاضالب ها  آب و تصفیة پساب مصرف در جویي روشي مناسب برای صرفه  پاالیي گیاه
 120،بامرصفري120،امين جهانگرد121سجاد آستاني

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان
E-mail: sajad.astani@iauh.ac.ir 

 

 

 چكيده

 منابع حفظ و سو يك از غذايي مواد تأمين به نياز فزايش جهت ا در صنعتي، و كشاورزي فعاليتهاي گسترش با مراهھ شهري جمعيت روزافزون افزايش

 آب كمبود با كه مناطقي اصوالً  و نيمه خشك و خشك درمناطق شده تصفيه ضالب فا از برداري بهره و ستفاده ا لزوم سوي ديگر، از زيست محيط و آب

 محيط زيست بر آنها مخّرب بسيار تبعات و( سنگين عناصر)آالينده ها برخي وجود به علت پساب فاضالب از استفاده اما. ميسازد محرز را مواجه ميباشند

 ثار آ ضمن در و بوده سريع نسبتاً هزينه و كم آلودگي، رفع كه ضمن مطمئن روش يك ارائه رو اين از نيست؛ معمولي ايھ آب از استفاده به سادگي

 دراين مناسب ايھروش از يكي  (phytoremediation)پااليي گياه كه موضوع.است بسيارضروري باشد، نداشته زيست براي محيط نامطلوب جنبي

 در را( درختان حتي و زراعي انھگيا مردابي،و  آبزي انھگيا رز،ھ ايھ علف انواع) سبز گياهان فيزيولوژيكي پتانسيل هاي از ميباشد استفاده راستا

 كه است پااليي تكنيكي گياه. يد مينما مطرح فاضالب تصفيۀ ايھ ش رو ساير كنار در سبز پااليش معدني به صورت و آلي ايھآالينده جذب و كنترل

 براي را روش اين البته و باشد مي واھ و خاك آب، ايھآلودگي براي زدودن انھگيا كمك با اھه آاليند تصعيد يا و تجمع شكل، تغير جذب، شامل

 كرم، كادميوم، روي، جيوه، سرب،) سنگين فلزات شامل آالينده معدني تركيبات مهمترين درحقيقت. به كار مي برند نيز اي نفتيھي آلودگ زدودن

 اھ آالينده بايستي اينگونه  فلزات، بي ميكرو يۀ تجز براي ما ا هستند، آلي ايھه آاليند يۀ تجز به خاك مادر بيني ذره جودات مو. شند با مي... (  و نيكل

 كه ميدهد نشان بررسي ها مچنينھ. گيرد مي صورت انھگيا از استفاده با گياه پااليي روش مالب در كار از مرحله اين كه شوند تبديل آلي مواد به

 گفته كه مزايايي بر عالوه. مييابد افزايش سنگين جذب فلزات مدرت باالي ناييتوا و ياد ز بيومس با الرشد سريع انھ گيا كاربرد با روش راندمان اين

 استفاده ديگر موارد و انرژي بيولوژيك توليد براي خوراك مچنينھ و ست كمپو عنوان به ميتوان فاضالب ازپساب با استفاده يافته رشد انھگيا از شد،

 خصوص در گياه پااليي امروزه و داشته سريعي بسيار توسعۀ علم اين اما ميگذرد، دنيا در پااليي اهفناوري گي اوليه  ازكاربرد ھھد يك حدود اگرچه. نمود

صرفۀ  و است سب منا بسيار سعه تو حال در ايھكشور براي و بوده هزينه كم و فرآيندپايدار ين ا دارد؛ وسيعي كاربرد راديواكتيو و معدني آلي، مواد

 .داشت دھخوا نيز امتصادي

 انرژي. توليد فاضالب، پساب عناصرسنگين، گياه پااليي، كليدي:كلمات 
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 با انواع فرآیندهای گیاه پاالیي پاکسازی

 151،امين جهانگرد120سجاد آستاني

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان
E-mail: sajad.astani@iauh.ac.ir 

 چكيده

زيادي شده است. در اين روش از گياهان مقاوم براي  هايي است كه در دهه هاي كنوني به آن توجه گياه بهسازي يكي از روش

بهسازي خاك هاي آلوده به تركيبات آلي و معدني استفاده مي گردد. بزرگترين سودي كه اين روش دارد سادگي و ارزان بودن 

همچنين نوع  آن است در اين روش انتخاب گياه مناسب از اهميت ويژه اي برخوردار است و وابسته به شرايط امليمي منطقه و

آلودگي خاك مي باشد. گياه بهسازي يك فناوري است كه از گياهان براي بهسازي خاك، آب هاي سطحي و زيرزميني بهره 

اين فناوري نسبت به .گيري مي شود. گياه بهسازي يك ابزار مؤثر، بدون اثرات جانبي و ارزان براي بهسازي خاك ها است 

براي جداسازي آالينده هاي زيانبار از خاك بهتر است. تالش هاي زيادي امروزه براي روش هاي شيميايي و مكانيكي مرسوم 

يافتن مكانيسم هاي مؤثر در اين روش صورت گرفته است. در اين روش تالش ها بيشتر براي يافتن گياهان فرا انباشته كننده 

كته ديگري كه به آن بايد توجه كرد اين است است كه مادر به برداشت فلزات سنگين از زيستگاه هاي آبي و خاكي هستند: ن

انواع روش هاي گياه بهسازي گياه دراين مقاله كه در ارتباط با گياه بهسازي تركيبات آلي پژوهش هاي اندكي انجام شده است. 

رسازي فرّا ،زيست بهسازي ريزوسفري )برانگيختگي گياهي( ،ريشه پااليي ،پايدارسازي گياهي ،انباشتي و استخراج گياهي

 موردبررسي مرارخواهدگرفت. گياهي

 .گياه بهسازي،فلزات سنگين  ،آب ،خاك ،آلودگي كلمات كليدي:
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 بررسي اثرات زیست محیطي پسماندهای الکتریکي و الکترونیکي

 

 152،امين جهانگرد151سجاد آستاني

 ه آزاد اسالمي واحد همداندانشگا
E-mail: sajad.astani@iauh.ac.ir 

 چكيده

پسماندهاي الكترونيكي و الكتريكي انواعي از پسماندهاي ويژه است كه داراي خاصيت سميت ،بيماريزايي، پايايي در محيط 

آرسنيك ، كادميوم ، مس ، مي باشند. عناصري از مبيل جيوه ، پيرامون و حتي در پيكره جانداران ، خورندگي و مشابه آن

نيكل ، روي ، باريم ، برليوم ، انواع پالستيكها ، آلومينيوم ، طال ، نقره ، پالتين ، مواد شيميايي خطرناك حاصل از مواد مصرفي 

( PCbs( يا تركيبات هالوژن دار مخرب اليه ازن مثل پلي كلرو بي فنيل ها)Pops، وبصورت نادر آلوده كننده هاي آلي پايدار)

شامل اين پسماندهاست مديريت دفع اين مواد به دليل دشواري جدا سازي وناكافي بودن تحقيقات در زمينه فرايند بازيافت 

آنها با چالش مواجه است بعنوان نمونه خطرات فلزات سنگين برروي انسان آسيب به ارگانهاي حساس نظير كليه و كبد مي 

سرطانزايي آنها مطعي  وليد گروه گازهاي دي اكسين و فوران مي نمايند، كهها در صورت زباله سوزي ت باشد و پالستيك

مناسب و مبتني بر اصول مابل پذيرش علمي  ، بازيافت و دفع پردازش جمع آوري ، جدا سازي ، .انتخاب شيوه هاي است

ري دوباره همزمان با كمك شاياني در كنترل و مداخله موثر در چرخه گردش مواد زايد و جهت دهي آن به سمت بهره گي

 كاهش مخاطرات زيست محيطي مي گردد .

 .مخاطرات زيست محيطي ،پسماندهاي الكتريكي ،پسماندهاي الكترونيكي كلمات كليدي:
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 فاضالب ها بررسي فواید اهمیت جمع آوری پساب و
 

 153،بامرصفري154 سجاد آستاني ،155انگردامين جه 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان
E-mail: sajad.astani@iauh.ac.ir 

 چكيده

آب مورد نياز كليه فعاليت هاي انسان در هر مصرفي تابع كيفيت شيميايي خاصي است و بندرت اتفاق مي افتد از يك منبع 

س شواهد موجود اجتماعات اوليه انساني همواره در كنار منابع آب تشكيل آب بتوانيم در تمام مصارف استفاده نمائيم. بر اسا

گرديده است. عموالً آبهاي مصرفي شده روزانه بوسيله انسان را كه به محيط برمي گردانند فاضالب  شهري گويند و اگر اين 

آن را  0/00ميقي است كه آبهاي مصرف شده حاصل فعاليتهاي صنعتي باشد پس آب صنعتي خواهند بود. فاضالب محلول ر

آنرا مواد جامد يا ساير مواد تشكيل داده است. فاضالب عالوه بر موادي كه مبالً نام برده شد ممكن است  % 1/1آب و فقط 

محتوي عوامل بيولوژيكي و باكتريهاي بيماريزا باشد. مجموعه هر گونه تغييري در كيفيت منابع آبي در دنيا در اثر تخليه 

س آب رخ دهد به نحويكه سادگي و يا با تصفيه اندام نتوانيم از اين منابع در مصارف عادي استفاده نمائيم، آلودگي فاضالب يا پ

گويند. با توجه به اينكه مقدار نمكهاي معدني محلول در فاضالب بمراتب كمتر از آب درياهاي آزاد مي باشد و فاضالب جزو 

نتر از شيرين سازي آب درياچه هاي شور مي باشد اين مساله در ايران كه در آب شيرين جهت آبياري كشاورزي بمراتب ارزا

بسياري از نقاط آن مردم با كمبود آب شيرين مواجه هستند مي تواند در مصرف آب شيرين مورد استفاده در آبياري كشاورزي 

آبياري كشاورزي مشكالت زيادي در صرفه جويي نمايد. در اينجا الزم به تذكر است كه بكار بردن خام و تصفيه نشده جهت 

بردارد و تا جايي كه غالبًا استفاده از اينگونه فاضالبها را غير ممكن مي سازد. در هر صورت براي رسيدن به نتايج خوبي در 

 .كاربرد دوباره ي فاضالب در كشاورزي نياز به مطالعه و بررسي و برنامه ريزي كاملي هست
 الب،تصفيه.فاض ٬پساب اهميت،كلمات كليدي:

                                                           
 

 

                                         

http://www.pasab.ir/
http://www.pasab.ir/
http://industrial-safety.persianblog.ir/post/81/
http://industrial-safety.persianblog.ir/post/81/


     0931دومین همایش مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی، تهران، پانزدهم دی ماه 

 

 77887888تلفن تماس تهران: 

WWW.PASAB.IR                 مجری همایش: هم اندیشان انرژی کیمیا   

 

 بازیابي و تصفیه پساب نساجي 

 

 150،سجادآستاني150،امين جهانگرد151بامرصفري

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان
E-mail: sajad.astani@iauh.ac.ir 

 چكيده

مطالعه ؛هاي بازيابي آب و مواد شيميايي با ارزش توسعهيك شركت تكميل نساجي خاص، استراتژيبر روي  پژوهشدر اين 

هاي بازيابي و گزينه«  �انتهاي لوله» . بر اين اساس روش  صورت گرفته استجامعي روي منبع مصرفي و پساب خروجي 

ري مورد بررسي مرار گرفت . در تصفيه جريان مخلوط پساب، انجام پااليش تركيب توسط يكپارچه با جزئيات بيشت

سازد .به و نانوفيلتراسيون در گام بعدي ، دستيابي به كيفيت الزم براي مصرف مجدد را امكان پذير مي �بيوراكتورهاي غشايي

از صرف هزينه است. به عنوان يك گزينه يك فرايند هرحال اين شيوه نيازمند تالش مابل توجه تكنولوژيكي و مابليت بااليي 

فيلتراسيون تست شد و با توجه به نتايج بدست آمده از آزمايش هاي شستشو توسط آلترانسبتا ساده و آسان تصفيه آلودگي

 %3/00تواند تا سازي ، مصرف آب در فرايند شستشو ميآلترافيلتراسيون، يك فرايند بازيابي يكپارچه پيشنهاد شد. با اين پياده

شود و مصرف براي فرايند كاهش يافته و مواد شوينده تا حدودي بازيابي مي %01كل خروجي تا  �CODكاهش يابد. بعالوه 

  .تر بيايدتواند پايينمي %21شستشو تا 

 .�ناي، آلترافيلتراسيوبيوراكتورهاي اليه �نساجي صنعتي، استفاده مجدد از پساب، بازيابي، كلمات كليدي:
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 بررسي پارامترهای کیفي پساب در پتروشیمي بوعلي سینا

 

 محمدرضا شكارزاده1، فردين بوستاني2، محمد عبدالهي5

(محمد رضا شكارزاده، دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي محيط زيست، دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات بوشهر1)  

پتروشيمي بو علي سينا 111صندوق پستي 4وشيمي . سايت آدرس محل كار: بندر امام خميني . منطقه ويژه امتصادي پتر  

shekarzadeh_mr@yahoo.com 
، دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات بوشهرفردين بوستاني، دكتراي مهندسي آب (2)  

بلوچستانمحمد عبدالهي، دانشجوي دكتراي مهندسي شيمي، دانشگاه سيستان و  (5)   

 

 چكيده 1
COD ،TDSدر اين پژوهش سه پارامتر كيفي  و   PH رل در پساب مجتمع پتروشيمي بوعلي سينا و راهكارهاي مناسب جهت كنت 

ساب تعيين آنها مورد بررسي مرار گرفته است . پس از شناخت فرآيند توليد و منابع انتشار آالينده هاي پساب، نقطه نمونه گيري از پ

ر زمان د سه ماه نمونه برداري مستمر پارامترهاي كيفي پساب درسه محدوده زماني متفاوت مبل از تعميرات اساسي، دگرديد و طي حدو

پارامترتعميرات اساسي و پس از تعميرات اساسي مورد سنجش مرار گرفتند. نتايج حاصله حاكي از آن بود كه غلظت  COD تابعي از  

Blow downميزان تخليه آب موجود در خوراك نفتا،  برج خنك كننده و پساب خروجي از واحدها مي باشد. بررسي هاي انجام شده  

ده كار پساب را با كوتاه نمودن فواصل زماني تعميرات اساسي بر روي مبدلهاي واحدها كه با آب خنك كنن  CODنشان مي دهدكه مقدار

د. پارامترهاي باشد مي توان به ميزان چشمگيري بهبود بخشيمي كنند و نيز انتخاب خوراك نفتا مناسب تر كه حاوي ميزان آب كمتري 

PHكيفي و   TDS د و پساب نيز مورد بررسي مرار گرفتند كه بر اساس نتايج بدست آمده از آزمايشات، در محدوده مجاز مرار داشتن 

 پتروشيمي فجر كه عمليات تصفيه پساب ارسالي را انجام مي دهد از اين بابت شكايتي نداشت.

هاي كليدي : پارامترهاي كيفي ، پساب ، پتروشيمي بوعلي سينا ،پتروشيمي فجر واژه   
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 elitcideWPlosliW   ،Predictiveپیش یني شرایط تشکیل واکس توسط مدل های اکتیویته 

UNIQUAC  وCAFINU 

 
 ، 150سيما پارسا

 شيمي دانشگاه صنعتي شيراز،دانشكده مهندسي
s.parsa@sutech.ac.ir 

 چكيده 

 

ه رسوب واكس در مخازن نفتي در مرحله درعمليات  توليد ،انتقال وفرآوري مشاهده مي شود.تجزيه واكس پديده اي پديد

نامطلوب است زيرا زيرا منجر به انسداد خط لوله وتجهيزات عملياتي مي شود كه در نتيجهسبب كاهشنرخ جريان شده ويا 

-مي يابد، به علت كاهش حالليت پارافين هاي سنگين)يعني انافت فشار زياد ميشود.ملكول هاي واكس ومتي دما كاهش 

آلكان هاي سنگين تر ازنرمال هپتان ( در فازمايع كرستاليزه شده كه منجر مي شود سرانجام در درديواره لوله رسوب 

اراين شود.مشكل واكس در چاه هاي توليدي به دليل زمان ومفه  توليد براي حذف واكس بسيار پر هزينه است.بن.كنند

ضروري است كه يك راه حل براي تجزيه واكس گسترش يابد.راه حل هاي متفاوتي براي كاهش تجزيه واكس پيشنهاد  

شده است كه از مهم ترين آن ها  مي توان به  عايق كردن تكنولوژي هاي تزريق مواد شيميائي واستراتژي هاي مديريت 

هزينه هاي زيادي است .به نظر مرسد منطقي ترين روش پيش بيني گرمائي  اشاره كرد ؛كه  همگي اين روش ها مستلزم 

واكس در اين تحقيق به منظور بررسي آسيب سازند به علت شكل گيري رسوب شرايط واكس وممانعت از تشكيل آن است .

-براي پيش بيني تعادالتجامد UNIFACو nosliW evPtoidorP ،PredictiveUNIQUACاز مدل هاي اكتيويته 

تركيبات دوتائي ومخلوط ها در فشار اتمسفري استغاده شود كه نيازي به استفاده از معادله حالت ندارند.نتايج مدل  مايع در

 هاي مختلف با هم مقايسه شده اند ودر نهايت به اين نتيجه مي رسيم كه مدل اكتيويته نتايج بهتري را فراهم مي سازد

 

 اكتيويته ،تعادلدل،مانسداد ،هزينه رسوب،واكس ،:هاي كليدي: واژه
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 تولید جریان الکتریسیته از فاضالب توسط پیل های سوختي میکروبي 

 مجتبي معصومي1،مژگان منامبي2،زينب عسگري5
عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد آيت ا.. آملي. 1  

دانشگاه آزاد اسالمي واحد آيت ا.. آملي. 2  

مليدانشگاه آزاد اسالمي واحد آيت ا.. آ. 5  
1Email: Masomi.mojtaba@gmail.com 

 

 چكيده

ارگانيسم ها كاتاليست مي توليد جريان الكتريسيته از پيل هاي سوختي ميكروبي فرآيند توليد الكتريسيته نويني است كه بوسيله ميكرو
فاده مي شود. اشد. فاضالب به عنوان سوبستراي ميكروارگانيسم ها در بخش آند استشود.  پيل سوختي شامل دو محفظه آند و كاتد مي ب

تي ميكروبي با تجزيه مواد آلي موجود در پساب، انرژي شيميايي به انرژي الكتريكي تبديل مي شود. به اين ترتيب در پيل هاي سوخ 
ر هزينه است. ري مركز تصفيه فاضالب ها و پساب هاي آلوده پضمن تصفيه فاضالب جريان الكتريكي توليد مي شود. راه اندازي و نگهدا

ه به خصوص فناوري جديد، امكان توليد برق و تصفيه پساب را به طور همزمان براي پيل سوختي فراهم مي كند كه براي جوامع پيشرفت
د. اين تكنولوژي كارآمد، امروزه در در كشور هاي در حال توسعه ، مفيد خواهد بود و هزينه ها را تا حد بسيار زيادي كاهش مي ده

و فاضالب  مقياس وسيع جهت تصفيه فاضالب هاي صنايع مختلف از جمله صنايع توليد مند، نشاسته، مخمر، صنايع دباغي، داروسازي
سبتاً باال از ي نپااليشگاها كاربرد دارد. تميز بودن، كارايي بيشتر، تجديدپذيري، پايداري طوالني، عدم توليد فرآورده ي سمي و بازده

مختلف مورد  مزاياي ديگر پيل سوختي ميكروبي مي باشد. در اين مقاله پيل هاي سوختي ميكروبي با سوبستراي فاضالب از جنبه هاي
وختي بررسي مرار گرفت و پارامترهاي موثر در افزايش بازده پيل هاي سوختي بيان شده است . نتايج اخير نشان داده است پيل س

ر آينده نزديك استفاده عملي خواهد داشت.ميكروبي د  

 

 كليد واژه : پيل سوختي ميكروبي 

(MFCانرژي تجديد پذير، فاضالب ،) 
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cm 

5/3 

های حاوی اسید فسفریك با استفاده از رزین هایجداسازی اورانیوم از محلول

 DouliteوDiphonix یونيتبادل

 
 4، محمداتوكش5احمد طيبي، 141عليرضاخانچي، 141فاطمه گرايلي

  5كودك، كوچه سپر، پالكاي، تهران، چهارراه جهانشركت مهندسين مشاور افق هسته
 Royagrayel@gmail.com 

 چكيده  591

يوني فسفريك با استفاده از روش تبادل، بازيابي و جداسازي اورانيوم از محلول اسيدپژوهشياين كاردر      

ناپيوسته براي آزمايشات. ابتدا گرفتمورد بررسي مرار Doulit-C467وDiphonixكاتيوني هايوسيله رزينبه

گرفت. متغيرهاي عملياتي مورد صورت Doulite-C467وDiphonix ليت كيهايروي رزين جذب اورانيوم بر

شونده براي كوچك. سپس پارامترهاي سرعت مدل هستهاورانيومو غلظت اوليه تماسبررسي عبارتند از زمان

جذب و ظرفيت هايگرفت. همچنين ايزوترمارزيابي مرارجذب موردهايتشخيص مكانيسمجذب بمنظور 

، بازيابي شد. سرانجامتجربي در دو مدل معروف النگمير و فروندليچ تعيينهايدادن داده، با مرارجذبتعادلي

بازده جذب دو رزين در . تحت شرايط يكسان ثابت بررسي شدفسفريك در ستون بستراورانيوم از محلول اسيد

برابر با  Douliteو براي رزين%53برابر با  Diphonixستون بستر ثابت تعيين شد كه مقدار آن براي رزين 

. دز تحليل شدو پاسخ توماسهايعملياتي با مدلهاي ستون در بهترين شرايطداده آمد.بدست62.6%

دز هاي توماس و پاسخبترتيب با مدل Doulite-C467و  Diphonixهايعبور براي رزينمدلسازي منحني

 بسيار مطلوب بود.

 Diphonix ،Douliteفسفريك، يوني، اسيدتبادلرزينهاي كليدي: واژه
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Equilibrium and kinetic studies of Pb (II) ion uptake from water 

by chitosan  

Mehrdad Khalili Borujeni1, Bagher Anvaripour2, Mohsen Motavasel3 
Taghi Jadidi4 

Department of health, safety and environment Engineering, Petrolium university of technology 
Abadan Institute Technology  

Me.kh.bo@gmail.com 

 

Recently natural biopolymers such as Chitosan are used for heavy metal 
separation. Chitosan has attracted much interest because of its cheap sources, 

higher affinity for most heavy metals; It is also harmless to humans and 

presents excellent biological properties such as biodegradation, immunological, 

and antibacterial activity. Among the many other low cost sorbents identified, 

Chitosan has very good sorption capacity for several metal ions because they 

possess a number of different functional groups such as hydroxyls and amines 

to which metal ions can bind either by chemical or by physical. Chitosan 

[poly(1,4)2-amino-2-deoxy-d-glucopyranose] is prepared from chitin, a natural 

biopolymer extracted from crustacean shells by partially deacetylating its 

acetamido groups. The sorption of lead ions from aqueous solution onto 

chitosan has been studied. Equilibrium studies have been carried out to 

determine the capacity of chitosan for lead ions adsorption. The effects of 

solution pH and adsorption kinetic also have been studied. The results obtained 

from the equilibrium isotherms adsorption study of Pb(II) ion, indicated to be 

well fitted to the Langmuir isotherm equation under the concentration range 

studied. The adsorption kinetic study demonstrated that the adsorption process 

was followed the pseudo-second-order model equation. Lead adsorption on 

chitosan was found to be strongly pH-dependent and displayed a maximum 

uptake capacity at pH around 6. 

Key Word: Chitosan, equilibrium, kinetic, Langmuir 
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 حذف فلزات سنگین از پساب های صنعتي با استفاده از بیورآکتور شیمیایي

 
 145اسداهلل ملك زاده، 142*بهتاش كرمي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد گچساران

Behtash.karami@nigc.info 
rvp@iaug.ac.ir 

 

 چکیده 
يع مهم و مادر كشور محسوب مي شود. فرآينندهاي صنايع نفت و گاز به عنوان يكي از بخش هاي اصلي صنعت و از جمله صنا

توليد بسياري از فرآورده هاي نفتي منجر به توليد جريان هاي پساب مي شود كه حاوي مقادير مابل توجه تركيبات آلي سمي، 

سنطح آب فلزات سنگين و....مي باشد. تخليه اين پساب ها در اكوسيستم هاي آبي و خاكي مي تواند باعث پايين آمدن كيفيت 

 هاي زير زميني و همچنين باعث آسيب رساني به ارگانيسم هاي زيست محيطي و باكتري هاي خاك شود. 

و همچننين نقنش و كناربرد آن هنا در واحندهاي تصنفيه پسناب  MBRsدر اين تحقيق ابتدا مروري بر بيورآكتورهاي غشايي 

كتور غشايي را انجام مي دهيم كه نتايج تطنابق خنوبي صنعت نفت خواهيم داشت و پس از آن مدل سازي و شبيه سازي بيورآ

 با داده هاي تجربي را نشان داده است.

 

 حذف بيولوژيكي، فلزات سنگين، بيورآكتور، تصفيه پساب، لجن فعالهاي كليدي: واژه
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برکاهش هزینه هادرصنایع نفت و گازو  HSEنقش استفاده از نرم افزار مدیریت

 "ایمن" HSEیریت معرفي نرم افزار جامع مد

 2مهتاصفاري 1بهرام باروج

 شركت داده پردازي الگوريتم پارس

b.barooj@gmail.com 

 

 چكيده :

با پيشرفت صنعت و فناوري، گستره حوادث و بيماريهاي شغلي نيز افزايش يافته است كه عالوه بر تضعيف و از دست دادن سرمايه هاي    
ي هنگفتي  بر سازمانها و در مجموع بر كل كشور تحميل مي نمايد كه برخي از اين هزينه ها انساني هركشور، هزينه ها و خسارات مال

مابل محاسبه، مشهود و مستقيم بوده و بسياري ديگر نيز غير مابل محاسبه و غيرمستقيم هستند كه نهايتا تاثير مستقيمي بر كاهش بهره 
ادث و خسارات در صنايع نفت و گاز كه ازمهمترين صنايع كشور هستند وري هر صنعت و در مجموع در كل كشور دارند. حجم اين حو

چشمگير تر است. از طرف ديگر صنايع هر كشور مخصوصا صنايع نفت و گازيكي از مهمترين منابع آلودگي محيط زيست هستند كه 
د هزينه هاي هنگفتي را براي كاهش خسارات جبران ناپذيري را به محيط زيست وارد مي كنند و در بسياري از موامع دولتها مجبورن

ميزان اين آلودگيها صرف كنند كه ممكن است خيلي هم كارساز نباشد و تاثيرات نامطلوبي بر افراد جامعه وارد شود . بهترين راه كنترل 
تسريع و تسهيل اتخاذ  آلودگيهاي هوا، آب و خاك همان امدامات پيشگيرانه مي باشد. لذا بكارگيري هر راه حل ابتكاري و جامعي كه به 

امدامات اصالحي و پيشگيرانه كمك كند از مقتضيات هر سازماني بوده و يكپارچگي تنها راه تضمين باالبردن اثربخشي و تاثير متقابل اين 
گردد. لذا برنامه است. همچنين مكانيزاسيون اين برنامه باعث تسهيل در عملكرد، باالرفتن مابليت اعتماد و كاهش خطاهاي انساني مي 

در شركتهاي نفت و گاز كه با حجم باالي اطالعات و   HSEاز مستلزمات سيستم يكپارچه  HSEوجود يك نرم افزار جامع مديريت 
مي پردازد و پس از بيان فوايد استفاده از  HSEپرسنل روبرو هستند، مي باشد. اين مقاله ابتدا به اهميت بكارگيري سيستم يكپارچه 

و تاثير آن بر كاهش هزينه  HSEمشكالت استفاده از سيستمهاي دستي، به تشريح توانمنديهاي نرم افزار جامع مديريت مكانيزاسيون و 
 ها مي پردازد.

 

 هزينه-اثربخشي –بهره وري  -مكانيزاسيون  -يكپارچگي – HSEنرم افزار جامع  واژه هاي كليدي:
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  ي اطراف پاالیشگاه تهرانبررسي انتقال و تجزیه مواد نفتي توسط آبهای زیرزمین

 
  4، مريم پام 5محمد علي حبيبي، 143حسين گنجي دوست، 144 احمد خدادادي

  دانشيار مهندسي محيط زيست و رئيس پژوهشكده محيط زيست دانشگاه تربيت مدرس

akdarban@modares.ac.ir 

 چكيده 

مي باشد كه آب زيرزميننني  طننواد در محيبيني و تعيين انتقال م پيش و مدلسازي انتقال وتجزيه از اين پژوهش،هدف 

استفاده شده كه يك مدل مشاهده  Bioscreen در اين تحقيق، از مدل رتبط مي باشد.م ،با يك يا چند مكانيزم انتقال

 اي است كه مي تواند ميزان پاكسازي هيدروكربنهاي محلول رها شده در سايتهاي نفتي را از طريق تضعيف طبيعي

در محدوده پااليشگاه تهران در آب زير زميني مورد بررسي مرار آلودگي نفتي در اين مدل، انتقال  ند.شبيه سازي مي ك

 مي كند.     سال مبل وجود داشته و هر ساله گسترش بيشتري پيدا 51از گرفته است كه بيش 

بدون تجزيه و درجه اول در حالت  mg/l 13 به  mg/l 23با استفاده از خروجي مدل مشاهده گرديد كه غلظت منبع از 

مي رسد. مطابق نتايج، پس از  mg/l11كاهش يافته و با در نظر گرفتن پذيرنده هاي الكترون اين مقدار به كمتر از 

از منطقه منبع فاصله مي گيرد كه اين مقدار  m  131تا 111سال از شروع آلودگي، حداكثر غلظت در ميزان 51گذشت 

 مي باشد. منطقه ناشي از نفوذپذيري پايين خاك 

 

مدلسازي، تجزيه بيولوژيكي طبيعي، انتقال، تضعيف طبيعي، پذيرنده هاي الكترون، پااليشگاه تهران،  : هاي كليديواژه

 آب زيرزميني
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 گیالن و ناحداث سد ونیروگاه  شفارود در استاطرح بررسي اثرات زیست محیطي 

 ست محیطيیکاهش اثرات ز روشهای  کنترل  پایش و

 
 5مريم پام، 140حسن نظري، 141 مدخدادادياح

  دانشيار مهندسي محيط زيست  ورئيس پژوهشكده محيط زيست دانشگاه تربيت مدرس

 akdarban@modares.ac.ir 

 چکیده

ريزي پروژه ارزيابي اثرات زيست محيطي يكي از ابزار مهم مديريت، تصميم گيري و مطالعات زيست محيطي در برنامه

باشد . در گذشته يك پروژه صرفاً بر اساس هزينه و منفعت تجزيه و تحليل و بر اساس منفعت مي هاي صنعتي و عمراني

گرديد و از آنجائيكه در طول انجام پروژه توجهي به زيان هاي زيست محيطي نمي شد اين هاي امتصادي گزينش مي

جبران زيست محيطي مي گرديد. . اما روند در طويل المدت باعث تخريب منابع طبيعي و بروز آلودگي هاي غير مابل 

امروزه تحولي كه در مديريت زيست محيطي صورت گرفته به منظور حفاظت هر چه بيشتر محيط زيست و منابع طبيعي 

مسئله ادغام مالحظات زيست محيطي در روند تصميم گيري امتصادي مطرح گرديده است كه ضرورت ارزيابي اثرات 

 نمونه اي از آن است. زيست محيطي پروژه هاي توسعه 

باشد كه برطبق نظر شوراي عالي حفاظت محيط زيست مبل از ساخت نياز به احداث سد ازجمله پروژه هاي بزرگ مي

گزارش ارزيابي زيست محيطي دارد.  پروژه توسعه منابع آب منطقه شفارود در استان گيالن  شامل احداث سد مخزني 

م انتقال آب به شبكه و نيروگاه توليد انرژي  به منظور ذخيره سازي، تنظيم و شفارود ، سد انحرافي ديناچال و سيست

توزيع آب رودخانه شفارود، جهت تامين نيازهاي آبي اراضي تحت كشت موجود و همچنين افزايش سطح زير كشت با 

ين تحقيق بررسي بهره برداري توأم از آب ساير رودخانه هاي موجود در منطقه طرح صورت مي گيرد. هدف ازانجام ا

ابعاد اثرات زيست محيطي پروژه فوق بر محيط زيست اعم از اكولوژيك ، بيولوژيك و فرهنگي اجتماعي وامتصادي 

 باشد .وروشهاي  پيشنهادي جهت كاهش ، پايش وكنترل   اثرات سوء زيست  محيطي مي

 محيطي، سد شفارود ، پايش و كنترلزيست اثرات ارزيابي هاي كليدي:واژه
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های نفتي از لجن میعانات گازیبازیافت نانوذرات سوپرپارامغناطیس و فرآورده  

 رامين زهرهوندينيا140، مجيد شكرزاده140، ورهرام بيرامي2 و بنفشه سيفي2

شركت سبز پااليش البرز -كرج -ايران  

zohrevandramin@yahoo.com 

 

 چكيده 

 تريندهد كه اصليباشند. آناليز شيميايي اين مواد نشان ميگاز مي انتقال لهلو خطوط هاي سياه ميعانات گازي از معضالت مهملجن

ها باكتري با خطوط لوله و واكنش ميكروبي توسط S 2Hواكنش شيميايي  مكانيزم دو سولفيدآهن است، كه نتيجه سياه، لجن سازنده

آيند و ته و تهديدي براي تاسيسات به حساب ميها، پس از خشك شدن بخودي خود آتش گرفباشد. سولفيدآهن موجود در لجنمي

ها، آنها را از كف مخازن خارج ساخته و آنرا پس از خارج گردند. براي كاهش اثرات منفي اين لجنهمچنين آالينده محيط زيست تلقي مي

هاي خانه پساببه تصفيه نمايند. در اين طرح، ابتدا آب تا حد ممكن از لجن نفتي جدا شده وآوري ميكردن در محل مناسب جمع

شود. هاي مختلف بازيافت شده و محصوالت متنوعي از آنها توليد ميها و مواد نفتي مايع با روششود. هيدروكربنصنعتي انتقال داده مي

 طهبواس روش، هيچگونه مواد دورريزي كه اين شوند. درجامد نيز به شكل نانوذرات سوپرپارامغناطيس بازيافت مي پسماندهاي

براي تعيين  XRFشود. آناليز تعيين مي TEMندارد. اندازه نانوذرات با استفاده از روش  وجود مضر باشد، زيست محيط ها برايهيدروكربن

 براي تعيين سيتم كريستالي انجام گرفت.  XRDعناصر تشكيل دهنده و آناليز 

 

 جن نفتي و محيط زيست.: نانوذرات مغناطيسي، پسماند، ميعانات گازي، لهاي كليديواژه 
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;دستیابي به توسعه پایدار  بندی سایت دفن پسماندارزیابي اجتماعي و اولویت 

اکتیو به روش رادیو MAUT گروهي   

 
 سيد اميرالدين صدرنژاد131، احمد خدادادي دربان131، غالمرضا پورماسم دهكردي*132،حجت پورماسم135

 *دانشجوي كارشناسي ارشد عمران گرايش خاك و پي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي،تهران

poorghasemr@yahoo.com 
 

 

 

 چكيده:
مفهوم پايداري در  1001از اوايل دهه اهميت و گسترش كنوني مباحث مربوط به توسعه پايدار پروژه ها، بر كسي پوشيده نيست. 

تلف جوامع مطرح شده است. استفاده از مفهوم پايداري بيشتر به سه بعد پايداري سيستم هاي تكنولوژي بصورت گسترده در سطوح مخ

بايست مورد هاي مربوطه ميدر اين راستا پروژه ها پيش از پياده سازي توسط نهادزيست محيطي، امتصادي و اجتماعي مرتبط است.

مورد ارزيابي ريسك ذاتي مرار گيرد و اثرات پياده سازي پروژه بر نهاد هاي  هاي گوناگونارزيابي هاي مختلفي مرار گيرند تا پروژه از جنبه

هاي ذاتي در يك فرايند گيري از ريسكارزيابي تكنولوژي مي تواند با فراهم كردن اطالعاتي براي پشتيباني تصميمذيربط شفاف شود. 

گذاري در زمينه حل مشكالت اجتماعي و سازماني مرتبط با  بكاهد. امروزه هدف از ارزيابي تكنولوژي ايجاد گزينه هايي براي سياست

دهندگان تكنولوژي در فهم اثرات بالقوه تكنولوژي، پيامدهاي مثبت تكنولوژي است. يكي ديگر از مقاصد ارزيابي تكنولوژي كمك به توسعه

الزم به ارزيابي، پروژه هاي مربوط به  از جمله پروژه هاي هاي مربوط به تكنولوژي است.ومنفي آن و كمك به آنها در كاهش ريسك

مديريت پسماند مي باشد و با اينكه ذات پروژه در راستاي تامين ايمني زيست محيطي و رفاه مي باشد، نبايد از اثرات پذيرش اجتماعي 

ماعي در انتخاب سايت دفن . در اين مقاله به ارزيابي پايداري اجتپروژه در جامعه ميزبان، براي دستيابي به توسعه پايدار غافل ماند

اي با توجه به شاخص هاي اصلي پذيرش اجتماعي پروژه پرداخته مي شود. سپس به اولويت بندي و تصميم گيري در هاي هستهپسماند

گروهي،كه يكي از روش هاي تصميم گيري چند معياره و  134MAUTاي با استفاده از روش هاي هستهمورد انتخاب محل دفن پسماند

 آن در شرايط عدم اطمينان شناخته شده است، پرداخته مي شود.  كاربرد
 

 واژگان كليدي: توسعه پايدار، ارزيابي ريسك، پذيرش اجتماعي،

 MAUT)نظريه مطاوبيت چند شاخصه( 

                                                           
 

 

 
 
 

http://www.pasab.ir/
http://www.pasab.ir/
mailto:poorghasemr@yahoo.com


     0931دومین همایش مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی، تهران، پانزدهم دی ماه 

 

 77887888تلفن تماس تهران: 

WWW.PASAB.IR                 مجری همایش: هم اندیشان انرژی کیمیا   

 

 
Numerical prediction of 137Cs transportin clayey soil 

 
S.A.Sadrnejad133,A.k.Darban131,G.R.Poorghasem130*,M.Pam130 
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Abstract 

137Cs has been introduced to soils and groundwater over the past five decades by nuclear accidents, as 

fallout from nuclear testing, and as a byproduct-of nuclear research and weapons production[1]. In 

this paper the transport phenomena involved in the leaching of radioactive material from a clayey soil 

has been investigated through the finite difference method. Modelling of the leaching processes which 

take place in clay barrier system is an invaluable tool as it is often not possible to conduct experiments 

over sufficiently long time scales in order to observe the long term leaching behaviour of nuclear 

wastes. Cesium was selected as a reactive contaminant. One dimensional solute transport is used for 

simulation of radionuclide transport. Computational programs were written with Crank-Nicolson 

scheme using MATLAB software. Experimental results are used for the calibration of the model. The 

proposed numerical model shows good agreement with experimental results. Finally Numerical model 

used for prediction of radionuclide concentration versus depth and time. 

 

Keywords:Cs, transport, numerical modeling 
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 و...(RBCزیستي تصفیه پسابهای صنعتي و نفت)میکروبها،لجن فعال و روشهای

 1(رضوان اسدي ،2(حميد سودائي زاده ، 5(حسين ملكي نژاد

 دانشگاه يزد

Rezvanasadi76@yahoo.com.www 

 چكيده

وه بر افزايش ميزان استحصال آب از منابع سطحي و زيرزميني ، گسترش شهرها همراه با ارتقاي سطح آگاهي عمومي ، عال

 افزايش آلودگي و تنوع آالينده هاي منابع آب را نيز در پي داشته است 

 را زيست محيط ها پساب اين است كه نفتي شده امولسيون حاوي مواد هاي پساب وجود شيميايي، صنايع مشكالت از يكي  

 هاي پساب. صنعتي است. هاي پساب تصفيه آنها كه كار دارد وجود صنايعي اكنون علت ينهم به .كنند مي آلوده به شدت

 توليد هاي پساب ميزان هستند زيست محيط به شده تخليه اصلي آالينده دو آب -نفت هاي امولسيون و نفتي مواد حاوي

 سبب و گردد مي تجزيه شيميايي صورت بيو هب سختي به نفتي امولسيون زائد باشد. مواد مي تن ها ميليون بر بالغ ساالنه شده

 ]4[شوند. مي زيست محيط به آسيب رساندن و تخريب

مهمترين اهداف از احداث سامانه هاي تصفيه ي فاضالب شامل حفظ بهداشت همگاني ، حفاظت محيط زيست و جلوگيري   

در رابطه با تصفيفه پسابها  .]0[ت مي باشد از آلودگي منابع آب و استفاده مجدد از فاضالب تصفيه شده در كشاورزي و صنع

 پايدار، اخيراً  هاي امولسيون و نفتي مواد حاوي هاي پساب مربوط به مشكل حل راهكارهاي متعددي پيشنهاد شده است جهت

 و ها گريس شكل بيولوژيكي تغيير و بيولوژيكي تجزيه اساس بر بيوتكنولوژي .است شده استفاده كارايي و جديد هاي روش از

.  تصفيه بيولوژيكي ]11-11 [است كه به تفصيل به ان پرداخته شده است  كرده جديدي ارائه راهكارهاي نفتي زائد مواد

،موثرترين روش براي كاهش مواد آلي موجود در آب ها و پساب ها است اين روشها شامل استفاده از ميكروبهاي هوازي و بي 

ه هاي گياهي و ... است. در اين تحقيق سعي بر آن شده است كه با بررسي ،لجن ها ،گونRBCهوازي  استفاده از روش 

براي تصفيه پسابها ويژگي هاي مهم اين روشها و برتري آنها نيز مورد بررسي  RBCروشهاي متعدد زيستي  به خصوص روش 

  مرار بگيرد  .

 كلمات كليدي : پساب ،روشهاي بيولوژيكي ،تصفيه ،باكتري هوازي،لجن
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دریانوردی استان  طرح بازیافت مواد زائد جامد در اداره کل بنادرواجرای بررسي 

 ( )ره(خوزستان )بندرامام خمیني
 

 111محمد نظرپور، 111مقصود خادمي بصير، 130صديقه هجري
 )ره(منطقه ويژه امتصادي بندر امام خميني -اداره كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان

sedighehhejri@yahoo.com 

 چكيده 
م خميني)ره( به عنوان بزرگترين بندر تجاري بندراما امتصادي ويژه منطقه–اداره كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان 

هكتار وامع در جنوب غربي ايران است كه  11به مساحت  ينيكشور و مهمترين بندر در صادرات و واردات غالت در زم

فني و نگهداري ، مهندسي و عمران و دريايي و بندري و يك بخش  ،شامل پنج معاونت اداري و مالي ، طرح و توسعه 

حوزه مديريت مي باشد . منطقه ويژه امتصادي بندر امام خميني)ره( با مومعيت ممتاز جغرافيايي و امتصادي خود ، يكي 

از مراكز تجاري ، صنعتي ،  %01ي ايران است كه مريب به از نزديكترين و مهمترين پسكرانه هاي تجاري و بندر

كشاورزي و جمعيتي كشور را به خود اختصاص داده است . همجواري و نزديكي اين بندر با صنايع مهم كشور براهميت 

عه ، ماه مطال 12 يو در ط رفتيپذ انيپا 1500آغاز و در اسفند ماه  1500مطالعه از فرودين ماه  نيا. آن افزوده است

 يگردآور قيتحق نيمورد مطالعه صورت گرفت و اطالعات الزم جهت انجام اهداف ا ياز واحدها ديمورد بازد 42از  شيب

پسماندهاي  ديتول يچشمه ها ييخصوص شناسا رد يپژوهش ، امدامات نيبه اهداف مورد نظر در ا يابيشد . جهت دست

. در  رفتيپسماندهاي مابل بازيافت صورت پذ يفعل تيريپسماند ومد تي، ماه دي، علل تول ديتول زانيمابل بازيافت ، م

 لفعاليت كه منجر به توليد مواد زايد جامد ماب 10امام خميني)ره(   بندر–اداره كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان 

 245450دري بازيافت مي شود ، شناسايي گرديد. در طي دوره نمونه برداري تحت نظارت اداره كل از مجتمع بن

شده كه به ترتيب به سهم  ديمواد زائد جامد مابل بازيافت از محوطه عمومي عمليات و ساختمان اداري تول لوگرميك

شيشه ، پالستيك ، كاغذ و كارتن ، فلز و چوب مي  ملكيلوگرم است ، اين زايدات شا 5450كيلوگرم و  241111هريك 

كه از آن جمله تفكيك و كاهش از مبداء توليد ،  د،يدر مجتمع ارائه گرد جهت مديريت اين زايدات ييباشند . راهكارها

،  ازيافتاستفاده مجدد ، مزايده و فروش ضايعات و ... مي باشد . در اين ميان اكثريت انواع مواد زايد جامد از طريق ب

گردد ، امكان  يكه مشاهده مخنثي و بي خطر  سازي ، استفاده مجدد و ... مابليت كاهش را خواهند داشت و همانگونه 

الزم  يعلم هيجامد در مجتمع بندري امام خميني)ره( ، با توج يپسماندها تيريو مد يساز نهيكم يروش ها يريپذ

 وجود دارد.

 مواد زائد ، بندر ، بازيافت ، راهكار مديريتي تيريهاي كليدي: مدواژه
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 حذف زیستي نفت خام  گچساران از پسابهای آلوده به آن 

 ERCPPI-3با استفاده از مخلوط باکتری 

 
 پرويز درويشي1، داريوش موال2

 دانشگاه ياسوج، دانشكده مهندسي، بخش مهندسي شيمي

parvizdarvishi@gmail.com 
 

 چكيده

 ن توسط يك مخلوط باكتري جديد شاملدر تحقيق حاضر، حذف زيستي نفت خام گچساران از پسابهاي آلوده به آ

Enterobacter sakazakii  وPseudomonas Sp. (ERCPPI-3) انجام گرديده است. اين باكتري از خاك آلوده به نفت خام ،

سنگين يكي از ميدانهاي نفتي جنوب ايران جداسازي شده است. در آزمايشهاي صورت گرفته، تاثير پارامترهاي مختلف از مبيل غلظت 

در حضور نفت خام، به عنوان تنها منبع كربن، مورد  ERCPPI-3، شوري و نوع سورفكتانت بر روي سرعت رشد pHفت خام، دما، فشار، ن

داراي پتانسيل خوبي براي جداسازي نفت خام گچساران تا غلظت  ERCPPI-3ارزيابي مرار گرفت. نتايج بدست آمده نشان دادند كه 

(w/v)11%  دماي ،°C 01 ار ، فشpsia 1111 محدوده ،pH 4  و شوري تا 11تا ،(w/v) 13%  مي باشد. هنگامي كه غلظت نفت خام از

  C41°كاهش مي يابد. دماي %1/20به  %3/04از  ERCPPI-3افزايش مي يابد، درصد زيستي حذف نفت خام توسط  %11درصد به  23/1

مادر  ERCPPI-3يدند. همچنين، آزمايشها نشان دادند كه مخلوط به عنوان  شرايط بهينه جهت حذف زيستي تعيين گرد  = 1/0pHو 

است با استفاده از نفت خام گچساران به عنوان تنها منبع كربن، يك بيوسورفكتانت با خواص امولسيون كنندگي باال توليد نمايد. 

به كار رفته اثر بازدارندگي داشت.  بيوسورفكتانت توليد شده سرعت جداسازي نفت خام را بهبود بخشيده اما سورفاكتانت شيميايي

سيلندر نشان دادند كه جداسازي زيستي هيدروكربنها تحت شرايط درمحل با سرعت  -آزمايشهاي انجام شده در سيستمهاي پيستون

رج از را جهت تصفيه پسابهاي آلوده به نفت خام تحت شرايط خا ERCPPI-3مطلوبي انجام مي شود. اين نتايج كاربرد مخلوط ميكروبي 

 محل و درمحل پيشنهاد مي نمايند.

 

حذف زيستي، نفت خام، شرايط حاد محيطي، بيوسورفكتانت،  ،.Enterobacter Sakazakii، Pseudomonas Spكلمات كليدي: 
 درمحل
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 استفاده از یك بیوراکتور غشایي مداوم جهت تصفیه 

 پسابهای آلوده به نفت خام با شوری باال 

 

 2وش موال، داري1پرويز درويشي

 دانشگاه ياسوج، دانشكده مهندسي، بخش مهندسي شيمي

parvizdarvishi@gmail.com 
 

 چكيده

 در تحقيق حاضر، عملكرد يك بيوراكتور غشايي مداوم جهت تصفيه پساب آلوده به نفت خام با شوري باال مورد مطالعه مرار گرفته است.

 و  Enterobacter cloacaeجهت انجام اين امر از يك مخلوط باكتري جديد 

Pseudomonas sp. (ERCPPI-2 استفاده گرديده است كه از خاكهاي آلوده به نفت خام سنگين در يكي از مناطق نفتي جنوب )

ن در تخريب زيستي نفت و همچنين شرايط به بيوراكتور، پتانسيل آ ERCPPI-2ايران جداسازي شده است. مبل از تزريق مخلوط باكتري 

شيميايي بهينه رشد آن تعيين گرديده و عملكرد آن تحت شرايط حاد محيطي ارزيابي گرديد. در اين آزمايشها، تاثير پارامترهايي -فيزيكي

عت تخريب ( بر روي سرmg/l11211-4111 ) MLSSنمك طعام( و  3/12-1( w/v%(، شوري ))11-4) pH(، C°01-21همانند دما )

-mg/l2111 نفت خام در محدوده  CODزيستي نفت خام مورد بررسي مرار گرفت. همچنين آزمايشهاي مربوط به بيوراكتور غشايي با 

نفت خام در مدت  %04انجام گرفتند. نتايج بدست آمده نشان دادند كه بيوراكتور غشايي مادر به حذف  mg/l41111 و شوري  1011

( مي باشد. بنابراين بيوراكتور بكار برده شده با توجه به نوع ميكروارگانيزمهاي mg/l11211-0111 باال ) MLSSزمان ماند كم و غلظت 

و شوري نزديك به سطح دريا داراي پتانسيل بااليي جهت تصفيه  C°41-51، محدوده دمايي  = pH 1/0مورد استفاده، شرايط محيطي

 آبهاي شور آلوده به نفت خام مي باشد.

 ، نفت خام، پساب، شوري باال، بازده حذف..Enterobacter cloacae ،Pseudomonas spكليدي: بيوراكتور غشايي،  كلمات
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طي فرایند لجن  از پساب کارخانه لبنیات CODبهینه سازی شرایط کاهش میزان 

 فعال با استفاده از روش سطح پاسخ

 
 5، سحر ربيع زاد شهرستاني115، مهدي ارجمند112غالم خياطي

 نشكده فني ، دانشگاه گيالندا
khayati@guilan.ac.ir 

 

 چكيده 

استانداردهاي الزم براي تخليه پسابها از تامين  تصفيه بيولوژيكي فاضالبهاي شهري، صنعتي و خانگي نقش اساسي را در

است كه از ابتداي يندهاي تصفيه بيولوژيكي ، سيستم لجن فعال آاز مهمترين فر نقطه نظر مواد آلوده كننده آلي داراست.

يندهاي جديد و اصالح شده آارائه فر استفاده آن تاكنون مناسب ترين شيوه تصفيه تشخيص داده شده است. علي رغم

براي تصفيه فاضالبها، فرآيند لجن فعال هنوز به عنوان انتخاب اول درتصفيه پسابهاي شهري و صنعتي مطرح 

در زمينه موثربخشي آن تحقيقات دامنه داري وا داشته تا بطور دائم  است.جامعيت اين فرآيند، محققين و مهندسين را

جهت  pHانجام دهند. به همين منظور در اين تحقيق پارامترهاي زمان هوادهي ، نسبت حجم فاضالب به حجم لجن و 

ررسي مرار بر روي پساب خروجي كارخانه پنير سازي مطهر ) وامع در استان گيالن ( مورد ب CODحداكثر كاهش ميزان 

درصد كاهش  31را تا حدود  CODگرفت. نتايج نشان داد كه بهينه سازي شرايط با استفاده از روش سطح پاسخ ميزان 

 داد. 

 ، بهينه سازي  CODلجن فعال ،  تصفيه پساب ، هاي كليدي: واژه
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 و پساب مديريت همايش دوره سومين و دومين اولين،، 1501و  1501، 1500  سالهاي ماه دي در

 "كيميا انرژي انديشان هم" شركت توسط انرژي و نفت صنايع به ويژه نگاهي با صنعت، در پسماند

 .گرديد برگزار

 در علمي همايش اين ساالنه كه است اين بر نظر و گرديده برگزار ماه دي در همايش دوره سه هر

 مركز تهران، در ، 1502 ماه دي 10 در همايش اين دوره چهارمين رو اين از. گردد برگزار ماههمين 

 .ميگردد برگزار سيما و صدا همايشهاي

ميتوان ... و همايش محورهاي نام، ثبت مقاله، ارسال و تدوين چگونگي همچون اطالعاتي كسب براي

 نمود. مراجعهwww.Pasab.ir نشاني  به همايش سايت وب به

 ، چكيده214 تا 05 صفحه نخست، همايش مقاالت چكيده 02 الي 2 صفحه از و،ر پيش فايل در

 مطالعه ميباشد. مابل سوم همايش مقاالت چكيده 214 تا 214 صفحه از و دوم همايش مقاالت

ت را دانلود مقاال كامل متن ميتوان  www.civilica.com سايت  به مراجعه با اينكه ضمن

 نمود.

 121 – 00101101تلفن تماس دبيرخانه: 

 10100331424همراه: 

 

 کیمیا انرژی اندیشان هم

 انرژی و نفت صنایع تخصصي همایشهای مجری

www.Hamandishan.org 
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  ژاد گازي ارسالي به فلر در پااليشگاه گاز شهيد هاشمي ن مديريت پسماند
  

  4عباس جرسرائي تاالر، 3حميدرضا جاودان، 2علي اصغر محجوبي، 1مهدي گوگل

   هاي انرژي، پژوهشگاه صنعت نفت سازي فناوري پژوهشكده توسعه و بهينه- 4و1،3
  14665-1998صندوق پستي - فتژوهشگاه صنعت ن پ- بلوار غربي استاديوم آزادي - تهران

gougolm@ripi.ir  
  اداره پژوهش و توسعه شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد - 2

  511 پستي صندوق / سرخس ‐مشهد جاده 165 كيلومتر
  

  چكيده
. يكي از بخشهاي پروژه مديريت پسماند در پااليشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد مي باشدنتايج اين مقاله 

در . دنفلر يكي از مهمترين پسماندهاي صنعتي در صنايع پااليش گاز محسوب مي شو گازهاي ارسالي به
هاي نفت و گاز، يكي از ابزارهاي ايمني و كنترل فشار، شبكه هاي شيميايي مانند پااليشگاهاغلب مجتمع

ا شده در در اين شبكه، جريانات ره. كه در آخرين قسمت اين شبكه برج فلر قرار دارد بودهرهاسازي گازها 
شرايط اضطراري و همچنين گازهاي اضافي و بال استفاده پس از جمع آوري از واحدهاي مختلف به سمت 

  .ن ارسال مي گردد كه اين موضوع باعث آلودگي هوا خواهد شدسوخت جهتبرج فلر 
پسماند مديريت  علمدراين مقاله براساس دانش عمليات و بهره برداري همچنين با تبعيت از سلسله مراتب 

  .پااليشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد پرداخته شده استفلر  بازيافت گازهاي ارسالي بهبررسي امكان به 
هنگام  خاموشي يكي از واحد  گازهاي اسيدي Sm3/h 60,000از جمله نتايج اين پژوهش امكان بازيافت 

اليشگاه با پتانسيل اقتصادي گازهاي ارسالي به فلر در شرائط عمليات نرمال پاSm3/h 7000 و  هاي گوگرد
  .مطلوب بوده است

  
  حفاظت از محيط زيست –بهره داري  -فلر -اقتصاد طرح -بازيافت -پسماند گازي: واژه كليدي
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شده از لجن  هاي آلوده، با استفاده از كربن فعال تهيه از آب BTEXجذب 
  ي چوب و كاغذسازي ي فاضالب كارخانه خانه تصفيه

  
  3، مجيد بغدادي2زاده هنوش امين، ب1احسان اقدم

  زيست، دانشگاه تهران ي محيط آب و فاضالب، دانشكده- زيست دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي محيط.1
ehsan.aghdam67@ut.ac.ir  

 
 
  

  

 

  چكيده
از آب زيرزميني  BTEXو قدرت يوني بر ميزان جذب  BTEXت ، زمان ماند، غلظت جاذب، غلظpHدر اين تحقيق، تأثير تغييرات 

- نمودار جذب. ي چوب و كاغذسازي بررسي شد ي فاضالب كارخانه خانه ي تصفيه آلوده  توسط كربن فعال حاصل از پيروليز لجن اوليه
و سطح  ) نانومتر 4.18=يانگينقطر م(مزوپور - گر ساختار تخلخلي بينابيني ميكرو بيان) BET ،D-R(شده  واجذب و معادالت اعمال

هاي  وجود گروه FTIRبا انجام آزمايش . اين كربنفعال است)  سانتيمتر مكعب بر گرم0.65(و حجم حفرات )مترمربع بر گرم613(ويژه
تأثير ناچيز  هاي جذب ، حاكي از آزمايش. هاي كربوكسيليك ، آلكيل، و آليفاتيك در سطح جاذب تأييد شد دار مانند گروه عاملي اكسيژن

هاي جذب، با معادالت ايزوترم  و انطباق داده ساعت2و قدرت يوني محلول بر ميزان جذب، زمان تعادل نسبتاً كوتاه حدوداً  pHتغييرات 
 با غلظت(از آب توسط جاذب )  گرم بر ليتر ميلي 40ي  با غلظت اوليه( BTEXدر اغلب موارد، بازدهحذف . فروندليچ و النگمير، بود 

در عين حال درتمامي موارد بيشترين ميزان جذب  مربوط به زايلن و بعد از آن به . به دست آمد%90بيش از) گرم بر ليتر ميلي 1000
  .ترتيب اتيل بنزن، تولوئن و بنزن بود

  

  ، جذب، لجن ، كربن فعال، معادالت ايزوترمBTEX: كلمات كليدي
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cm 
٥/٣

 
 

 از آب خروجي از چاههاي نفت توسط نانو فيلتر حذف آالينده هاي هيدروكربني

  
 2امير علي حسين زاده، 1ميالد جوكاري ششده

  

milad.jokari@gmail.com 

   

  

  

  چكيده
اين آب توليدي . روزانه حجم بسيار زيادي آب به همراه هيدروكربن از يك چاه نفت توليد مي شود 

تصفيه ي اين آب ميتواند . دروكربني استعمدتا حاوي نمكهاي موجود در سازند و آلودگي هاي هي
چرا كه مي توانيم از آب تصفيه شده در . بازده اقتصادي پروژه هاي نفتي را تا حد زيادي بهبود بخشد
در اين مقاله به تصفيه ي آب خروجي از . توليد سيال حفاري و يا مصارف شست و شو استفاده كرد

هدف، ارائه ي روشي كم هزينه و موثر براي حذف .. است جداكننده ها به كمك نانو فيلتر پرداخته شده
با حذف اين مواد ، آب حاصل را مي توان راحت . نسبي هيدروكربن هاي سبك از اين آب توليدي است

نانو فيلتر ابداع شده متشكل از نانو ذرات . تر به مخزن تزريق كرد و يا براي مصارف ديگر به كار گرفت
اين فيلتر قابليت بسيار خوبي براي جذب مواد هيدروكربني . لي يورتان استزئوليت بر روي بستري از پ

طبق نتايج آناليز، محتواي هيدروكربني نمونه ي آب تا هفتاد درصد كاهش يافته . سبك به خود دارد
از ديگر مزاياي اين روش فيلتراسيون مي توان به هزينه ي كم براي توليد فيلتر و اشغال فضاي .است

همچنين اين فرآيند تصفيه هيچگونه پساب ثانويه اي . نصب و راه اندازي آن اشاره كرد اندك براي
  .ندارد و نسبت به روش هاي شيميايي متداول با محيط زيست سازگارتر است

   

  

                                                            
1  
2-   
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  يورتان تاثير نانو ذرات اكسيد آلومينيم بر روي خواص تراوايي غشاي پلي

 
 

  1هام عامريال ،1.2محمد رضا زماني ،*1.2نجمه زارعي
  

 گروه مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرضا، شهرضا، ايران-1

  شركت مديريت برق جنوب فارس، نيروگاه سيكل تركيبي كازرون، كازرون، ايران -2
Zarei.setare@gmail.com 

  
  

  :چكيده
غشاي پلي يورتان مي . قرار گرفت ن مورد بررسييورتا تاثيرنانوذرات اكسيد آلومينيم بر روي خواص تراوايي غشاي پلي در اين پژوهش

نرخ جريان از تواند به عنوان نسل جديدي از غشا در جداسازي تركيبات آلي از تركيبات آبي مورد استفاده قرار گيرد، به اين صورت كه 
در مقابل آن آب نبايد از سراسر غشا  تركيبات آلي ، به طور نسبي خيلي كوچكتر از آب مي باشند  و تركيبات آلي از غشا بايد عبور كنند و

پلي (ساخت غشا از كوپليمرهاي بلوك . گسترش يافته اند، استفاده كرد "كه اخيرا) پليمر(عبور كند، مي توان از غشاهاي اندام شناسي 
اليه ها موقعيت  و پلي يورتان در نتيجه انتخاب) پلي دي متيل سيكلوكسانpoly(phenylsisle quoinane   ))(كيو اسيد- فنيل سيلز

، كه مي توانند كاربرد نويني در تصفيه فاضالب هاي پتروشيمي و مناسبي براي بازيافت، مقدار ناچيز استون و متانول از آب مي باشند
ي از اين غشا نيز مي توان درتصفيه پساب هاي خروجي از كارخانجاتي كه از تركيبات الكلي و فنل. همچنين صنايع شيميايي داشته باشند

به عنوان قطعه نرم،  2000بر پايه پلي تترامتيلن گليكول با وزن مولكولي  يورتان پلي.به عنوان مواد اوليه استفاده مي كنند استفاده نمود
غشاي .به عنوان قطعه سختبه روش توده اي سنتز شد) MPD(پروپان دي ال  3و1 - متيل -2و ) HDI(هگزا متيلن دي ايزوسيانات  6و1

به روش  درصد از اكسيد آلومينيم 30و  20،  10،  5، 5/2 حاوي اكسيد آلومينيم/نانوكامپوزيتي پلييورتان الص و غشاهاييورتان خ پلي
نتايج تراوايي غشاي . مورد بررسي قرار گرفت FTIRهاي سنتز شده به وسيله خواص فيزيكي پلي يورتان.جدايش فزي حرارتي تهيه شدند

پذيريجفت گازهاي با افزايش فشار تراوايي افزايش و گزينش CO2و  N2 ،O2 ،CH4ازهاي خالص خالص نشان مي دهد كه تراوايي گ
، در barr(PTMG-HDI-MPD 81/93(در غشاي خالص C30°و دماي  bar 10 در فشار  CO2تراوايي گاز  .يابدمي افزايشخالص 

و  92/128يط دما و فشار يكسان، به تر تيب درصد، تحت شرا 30و  PTMG-HDI-MPD5/2)(  حالي كه در غشاي نانوكامپوزيت 
barrer26/375 پذيرييابد و گزينشافزايش مي CO2/N2  غشاي ( 86/22و ) درصد نانو ذره 5/2غشاي حاوي ( 01/18به  14/16از
-barr(PTMG-HDIدر غشاي خالص  C30°و دماي  bar 10 در فشار  CO2تراوايي گاز .يابدمي افزايش) درصد نانو ذره 30حاوي 

BDO)140  در حالي كه در غشاي نانوكامپوزيت)(PTMG-HDI-MPD 5/2  درصد، تحت شرايط دما و فشار يكسان، به تر  30و
) درصد نانو ذره 5/2غشاي حاوي (33/20به  77/19از  CO2/N2 پذيرييابد و گزينشافزايش مي barrer84/637و  8/168تيب 

 .يابدمييش افزا) درصد نانو ذره 30غشاي حاوي ( 12/26و

 
  پلي يورتان، غشا جداسازي گاز، اكسيد آلومينيوم ،تراوش پذيري:كلمات كليدي
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  )نفتالن(حذف هيدرو كربن هاي پلي آروماتيك 
 توسط نانوذرات فوتوكاتاليست اكسيد تنگستن

  
  2، علي خانلرخاني2، بابك رئيسي4، پروانه سنگ پور3موسي فرهاديان

 نرژيپژوهشگاه مواد و ا

Farhadian.nano89@gmail.com 
  

 

 

 

  چكيده
، و آناليز حرارتي )XRD(در اين پروژه نانوذرات اكسيد تنگستن به روش شيميايي سنتز و با استفاده از پراش اشعه ايكس

تنگستن تحت تابش نور فرابنفش براي حذف  ي اكسيدنانوذرات فوتوكاتاليست سنتز شده. مشخصه يابي شده است
مورد ) HPLC(آناليزهاي مربوط به حذف نفتالن با كروماتوگرافي مايع با عملكرد باال . نفتالن مورد استفاده  قرار گرفت

 ppm5ساعت از حدود  2نتايج نشان دادند كه نانو ذرات سنتز شده مي توانند نفتالن را در بازه زماني  .ارزيابي قرار گرفت
  .برسانند ppm 068/0به 

  

  نفتالن، اكسيد تنگستن، فوتوكاتاليست، هيدروكربن هاي پلي آروماييك: واژه هاي كليدي
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  بررسي نقش بايوفيلم در تصفيه پساب صنايع
 )يك واحد پتروشيمي: مطالعه موردي(

  
  6، ندا رضايي5فر نجمه بابايي

Nagmeh.babaeefar@yahoo.com  
  
  

  
  

  :چكيده
. باشند هاي حاصل از فرآيندهاي نفتي مي كند، پساب ترين آلودگي كه كشور ما را تهديد مي هاي مختلف، مهم در ميان آلودگي

پذيري  ي تصفيه دهدهن در پساب پتروشيمي نشان BODباالبودن ميزان . اي در توليد پساب دارند صنايع پتروشيمي سهم عمده
صورت اليه اليه بر روي هم قرار  ها به ي پساب، ميكروارگانيسم در فرآيندهاي بيولوژيك تصفيه. بيولوژيكي باالي اين پساب است

دليل مقاومت،  نتايج بدست آمده از اين تحقيقات نشان داد كه بايوفيلم به. دهند نام بايوفيلم را مي اي زنده به گرفته و تشكيل اليه
توجه بازدهي  ي ميكروارگانيسمي خود دارد، سبب افزايش قابل ي بافت زنده پذيري بااليي كه به واسطه پذيري و شوك انعطاف
ها به شرايط الزم براي فعاليت جوامع  البته ميزان تجزيه توسط ميكروارگانيسم. هاي تصفيه پساب پتروشيمي خواهد شد روش
آوري اطالعات پرداخته  اي و بازديد ميداني از واحدهاي پتروشيمي به جمع طالعات كتابخانهدر اين تحقيق با م. ها بستگي دارد آن
هاي موجود در پساب پتروشيمي،  دست آمده، عملكرد و نقش بايوفيلم در مواجهه با آالينده ي اطالعات به پس از مطالعه. شد

  .بررسي شد
  

  .شيميبايوفيلم، ميكروارگانيسم، پساب، پترو :هاي كليدي واژه
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  هاي آلوده به مواد راديواكتيو طبيعي ميدان نفتيدفع  پسماند

  
  9سميرا ياوري. 8نسرين صادقي.7عاطفه بيدل

  خراسان رضوي ،سبزوار،توحيدشهر، دانشگاه حكيم سبزواري، دانشكده مهندسي  نفت و پتروشيمي
Atefe1372@gmail.com 

  
  

  

  

  چكيده   

منبع اين مواد اكثرا ايزونوپ هاي اورانيوم ،تريتيم ،رادون وساير ..يته ي طبيعي تحت عنوان نٌرم شناخته مي شوندپسماندهاي راديواكتيو
اين پسماندها اغلب درلجن ،رسوب .كنترل اين پسماندها به علت پرتودهي وآلودگي هاي زيست محيطي بسيارحائز اهميت است .مي باشد

ه معموال قبل از دفع نهايي ،صورت مي گيرد نيازمند مكاني سازگار يا ساختار شيميايي وگونه ي وآب يافت مي شود كه براي دفع اوليه ك
اين مواد در صنعت نفت وگاز معموال هنگام . عملكرد اين پسماندها مي باشد به گونه اي كه تهديدي براي سالمت بشر محسوب نشوند 

هاي متداول ند كه پس از دفع اوليه معموال دفع دائمي آنها به صورت شيوهتوليد وفرآورش ،همراه توليدات به سطح زمين منتقل مي شو
طي حل شدن گنبدهاي .صورت مي گيرد دفع در مغارهاي نمكي- 4 تزريق با شكاف هيدروليكي - 3 لندفيل- 2 تخليه در دريا-1 :شامل 
اين مغارها به علت هدايتگرماييباال وتخلخل مغارهاي نمكي ايجاد مي شوند كه –كه از باال آمدگي سنگ نمك ايجاد مي گردد -نمكي 

دفع در اين مغارها به كمك پمپ آب شور يا دوغاب انجام مي .پاييننمكوعوامل متعدد ديگر ازديدگاهدفنزبالهبسياربااهميت و نوين است
چون امكان خروج مواد آلوده، اين شيوه معايبي نيز هم.گيرد تا بدين طريق پسماندها وارد مغار شده و سيال از فضاي آنولوس خارج گردد

بدليل وجود گنبدهاي نمكي بسيار در كشور ومقرون به صرفه ونوين بودن ،دفع در . نفوذ مواد از خارج ويا ريزش سقف غار در بردارد
  .مغارها بسيار سودمند بوده واميد است امكان اين نوع دفع فراهم گردد

  نرم،مغارهاي نمكي: واژه هاي كليدي
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رسي فرآيند حذف ارتو كروزول از پساب هاي صنعتي به روش اكسيداسيون بر
  پيشرفته

  4، مريم جوادي اصل3، محمد رضا قانع2، علي اكبر عظيمي1رسول فالح باران دوست

  منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، اداره محيط زيست سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي -1
Barandoust_env@yahoo.com  

  
  

  
  چكيده

فرآيند اكسيداسيون پيشرفته به عنوان يك تكنولوژي كارآمد محسوب مي شود كه در آن مواد اكسيد كننده شيميايي 
نظير راديكال هاي هيدروكسيل به مقدار بهينه و كافي توليد مي شوند تا به طور قابل مالحظه اي اكسيداسيون و تخريب 

مزيت اصلي  روش در اين است كه مي تواند مواد آلي را به طور . حدوده وسيعي از آلودگي هاي آلي را بهبود بخشندم
) دي اكسيد كربن و آب(كلي يا جزئي در درجه حرارت محيط به حدواسط هاي بي ضرر مختلف و يا محصوالت نهايي

پرتو فرابنفش براي تجزيه / پراكسيد هيدروژن /بنفش و ازنپرتو فرا/در اين تحقيق، كاربرد سيستم هاي ازن. تخريب نمايد
ليتر و مجهز به يك المپ فشار متوسط جيوه اي  2و تخريب ارتوكروزول در يك رآكتور فوتوليتيك ناپيوسته به حجم 

ستگاه در منبع توليد كننده ازن، هوا به عنوان خوراك اوليه د. وات در مقياس آزمايشگاهي مورد بررسي قرار گرفت 300
محلول، غلظت پراكسيد  pHتاثير پارامترهاي مختلف نظير . پس از انجام فعل و انفعاالت الكتريكي به ازن تبديل مي شود

هيدروژن، مقدار ميلي مولهايازن تزريقي، غلظت اوليه ارتوكروزول و زمان هاي تابش دهي پرتو فرابنفش مورد مطالعه 
- 150(ه درميان نسبت هاي مولي متفاوت پراكسيد هيدروژن به ارتو كروزول نتايج اين تحقيق نشان داد ك. قرار گرفت

همچنين در ميان ميلي مول . به عنوان نسبت بهينه مي باشد) مول بر ليتر پراكسيد هيدروژن 058/0( 63نسبت ) 12
قيقه از ازن به ميلي مول بر د 031/0ميزان ) ميلي مول بر دقيقه 006/0 – 06/0(هاي متفاوت ازن تزريقي به محلول 

پرتو فرابنفش در شرايط بهينه در محيط / نتايج آزمايشات نشان داد كه در سيستم ازن. عنوان نسبت بهينه بدست آمد
ميلي  100ميلي مول بر دقيقه ازن تزريقي و غلظت  0131/0موالر پراكسيد هيدروژن،  058/0، غلظت ) pH=10( بازي

/ در سيستم ازن. درصد رسيده است 9/99دقيقه به  80پس از مدت زمان گرم بر ليتر ارتو كروزول راندمان حذف 
، ) pH=7( پرتو فرابنفش نتايج آزمايشات حاكي از آن است كه در شرايط بهينه در محيط خنثي/ پراكسيد هيدروژن

يتر ارتو ميلي گرم بر ل 100ميلي مول بر دقيقه ازن تزريقي و غلظت  0131/0موالر پراكسيد هيدروژن،  058/0غلظت 
درصد رسيده است و اين نشان دهنده آن است كه سيستم  9/99دقيقه به  35كروزول راندمان حذف پس از مدت زمان 

پرتو فرابنفش در حذف ارتوكروزول از محيط / پرتو فرابنفش كارايي باالتري نسبت به سيستم ازن/پراكسيد هيدروژن/ازن
  .آبي دارد

  
  يداسيون پيشرفته، ازن، هيدروژن پراكسيد، پرتو فرابنفشارتوكروزول، اكس :واژه هاي كليدي
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  از آب (VI)كروم  استفاده از نانو جاذب هاي پايه آهن جهت حذف
  
  11، طاهره محمد پناه10نوشين سلمان تبريزي

  پژوهشگاه مواد و انرژي، كرج، مشكين دشت، بلوار امام خميني
email: s.tabrizi9@gmail.com 

 
 

 چكيده
. مشخص بدست آمد pHدر اين تحقيق ابتدا نانو ذرات پايه آهن سنتز گرديده و  جاذب از آگلومراسيون عمدي اين ذرات در  

تصاوير ميكروسكوپ الكتروني نشان دادند كه اندازه ذرات . از محيط آبي بررسي گرديد Cr+6سپس رفتار اين جاذب در حذف 
 (VI)تاثير عواملي مانند زمان تماس، غلظت جاذب، غلظت كروم . بوده است nm 6 - 1.5تقريباً يكنواخت و در محدوده  اوليه

دقيقه اول  5در  (VI)در آزمايشات انجام شده، بيشترين كاهش غلظت كروم . محيط، در ميزان جذب بررسي گرديد pHاوليه، 
نقطه . بهبود نشان داد pHاوليه، و كاهش (VI)ت جاذب، كاهش غلظت كروم ميزان جذب با افزايش غلظ. فرآيند بوقوع پيوست

ايزوترم جذب، مطابقت بيشتري با معادله  . قرار داشت pH= 2.6ايزوالكتريك ذرات در محلول هاي مورد آزمايش در 
Langmuir و جذب تك اليه بر روي ذرات نشان داد. 

 
 (VI)روم جاذب، پايه آهن، حذف ك نانو:  واژه هاي كليدي
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  UV/H2O2/ Fe(III)وUV/H2O2/ Fe(II)بررسي اكسيداسيون ارتوكروزول به روش
  

  ،13ناصر جمشيدي،  12اميد كهزادي
  دانشگاه صنعتي اميركبير واحد ماهشهر

kohzadiomid@yahoo.com  
  
  
  
  

  چكيده
در اين مطالعه مروري،  Fe(II), UV/H2O2/ Fe(III) /,  UV/H2O2,  UV/H2O2فرايندهاي اكسيداسيون پيشرفته مانند

با كاربرد سيستم هاي فوق ارتوكروزولبراي تجزيه  (AOP)فرايندهاي اكسيداسيون پيشرفته . مورد بررسي قرار گرفتند
(Orto-Cresol) تاثير . گيرد هاي مختلف صورت مي اي از اين روش و مقايسه. گردند در مقياس آزمايشگاهي بررسي ميpH  

با توجه به مطالعات حاضر به نظر ميرسد . گردد ها در كاهش آلودگي بررسي مي ، ميزان مواد، حد بهينه اكسندهمختلف
UV/H2O2/ Fe(III) بديهي است كه مهمترين دستاورد آن مربوط به تعيين . .كند ارتوكروزول را به سرعت حذف مي

ظت بهينه يون سولفات آهن دو و وسه، دامنه هاي اوليه پراكسيد هيدروژن، غل نقش متغيرهاي موثر نظير غلظت
باشد كه  در اين كار اين نتيجه قابل استنباط مي. باشد هاي اوليه ارتوكروزول مي ، غلظت PHعملكردي بهينه از لحاظ

 UV/H2O2/ Fe(III)باشد كه روش فتوفنتون  روش اكسيداسيون روشي با كارايي باال در جهت حذف ارتوكروزول مي
دارد و در محيط اسيدي به دليل و جود يون فرو و فريك بيشترين حذف  UV/H2O2/ Fe(II)به نسبت سرعت بيشتري 

ارتوكروزول با  2/99دقيقه  15باشد كه در زمان  حداكثر كارايي را دارا مي UV/H2O2 /Fe(III)فرايند .گيرد صورت مي
به ترتيب در  UV/H2O2و    UV/H2O2 /Fe(II)نمايد و و فرايندهاي   ميليگرم در ليتر  را حذف مي100غلظت اوليه 

در  UV/H2O2درصد حذف  و   6/98دقيقه  15در زمان  UV/H2O2 /Fe(II)گيرند بدين ترتيب  اولويت بعدي قرار مي
  .كند ميليگرم در ليتر را حذف مي 100ارتوكروزول با غلظت اوليه   6/79دقيقه  20زمان 

  
  توكروزول، يون فرو و فريك، تابش ماورابنفشاكسيداسيون پيشرفته،ار: هاي كليدي واژه
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  تدوين استراتژي مديريت پسماند در پااليشگاه هاي نفت و گاز

  )پااليشگاه نفت شيراز:مطالعه موردي(
  

  3پروين ثابت اقليدي. 2قاسعلي عمراني. 1هادي زارعي

  گروه مهندسي محيط زيست - دانشگاه آزاد اسالمي واحد ميبد- ميبد -يزد
hadyzarei@yahoo.com 

 
 

 

 

  :چكيده

هدف از اين تحقيق  .توليد پسماند از مشخصات ويژه هر واحد صنعتي است، پااليشگاه مورد مطالعه از اين قاعده مستثني نمي باشد
در اين مطالعه كه به صورت  .ت صحيح آنها مي باشدشناسايي و طبقه بندي پسماندهاي توليدي در پااليشگاه نفت به منظور مديري

ميداني در پااليشگاه نفت شيراز انجام گرفت پس از بررسي فرآيند توليد، نقاط توليد پسماند، نوع، حجم و دوره تخليه پسماند شناساي 
تن پسماند صنعتي در هر  47ا شد و به هريك از پسماندها كدهاي ويژه اي توسط كنوانسيون بازل داده شد و مشخص گرديد كه تقريب

در . كيلوگرم پسماند عفوني در ماه توليد مي گردد 3ليتر روغن سوخته در سال، و  12000تن پسماند صنعتي و  2تا  1.5سه ماه از سال،  
طراف اين تحقيق مديريت فعلي پسماند پااليشگاه مورد مطالعه قرار گرفت و در نهايت جهت پيشگيري از آلوده شدن خاك هاي ا

سلسله مراتبي كه سازمان حفاظت محيط زيست آمريكا،  جهت  مديريت پسماند در نظر  پااليشگاه به پسماندهاي توليدي، بر اساس
كمينه سازي پسماند، تفكيك پسماند، نحوه مديريت نهايي هر گروه از پسماندهاي توليدي تعيين شد و مواردي همچون  گرفته است، 

 .اده يا انرژي، سوزاندن يا تصفيه، دفن ايمن در زمين،  جهت مديريت صحيح پيشنهاد گرديدتبديل پسماند، بازيافت م

  شيراز مديريت، پسماند، پااليشگاه نفت،: واژه كليدي
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توليد بيوديزل از روغن پسماند خوراكي به روش متانول فوق بحراني و بهينه سازي 
  آن توسط روش سطح پاسخ

  
  15، سيد محمد قريشي14پيمان معين

  دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشكده مهندسي شيمي
p.moein.chemeng@gmail.com 

 
 
 
  

  چكيده
استفاده از روغن پسماند خوراكي به عنوان ماده اوليه براي توليد بيوديزل يكي از راهكارهاي مناسب براي كنترل آلودگي 

بر آن بيوديزل به عنوان يك سوخت پاك و تجديد پذير جايگزين عالوه . هاي ناشي از اين نوع پسماند به شمار مي رود
توليد بيوديزل از روغن پسماند خوراكي با استفاده از روش هاي معمول . مناسبي براي سوخت هاي فسيلي است

كاتاليستي عالوه بر زمان طوالني واكنش و انجام واكنش هاي جانبي توليد صابون نياز به مراحل خالص سازي و 
زي محصوالت از كاتاليست دارد در حاليكه در روش متانول فوق بحراني به دليل عدم حضور كاتاليست در فرآيند جداسا

و همينطور حذف مقاومت هاي انتقال جرم بين اجزاء زمان واكنش بسيار كوتاهتر بوده و روش مناسبي براي توليد 
عه اثر چهار پارامتر نسبت مولي متانول به روغن، دماي در اين مطال. بيوديزل از روغن پسماند خوراكي به شمار مي رود

واكنش، فشار كربن دي اكسيد و زمان واكنش بر روي بازده توليد بيوديزل به روش متانول فوق بحراني توسط روش 
همچنين يك مدل درجه دوم بر اساس . سطح پاسخ بررسي شده و مقادير بهينه هركدام از پارامترها مشخص شده اند

اي تجربي به دست آمده به منظور پيش بيني رفتار سيستم ارائه شده و صحت آن توسط روش آناليز واريانس داده ه
  .نمودارهاي اثر پارامترهاي متقابل بر روي بازده توليد بيوديزل نيز ارائه شده اند. مورد بررسي قرار گرفته است

  
  استريفيكاسيون، متانول فوق بحراني، روش سطح پاسخ روغن پسماند خوراكي، بيوديزل، واكنش ترانس: واژه هاي كليدي
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براي حذف فنل و هاي اكسيداسيون فتوشيميايي پيشرفته  فناوريمقايسه كارايي 
  آ از محلول آبي بيسفنل

  
  ،18ناصر جمشيدي، 17پوريا رشادي، 16اميد كهزادي

  دانشگاه صنعتي اميركبير واحد ماهشهر
kohzadiomid@yahoo.com  

  
  
  
  

  ده چكي
 فنتون فتو و پرتو فرابنفش/ازن/آب اكسيژنه در اين مطالعه فرايندهاي  اكسيداسيون پيشرفته با كاربرد سيستمهاي

UV/H2O2 /Fe(III)  وUV /H2O2 /Fe(II)  براي حذف فنل و بيسفنل آ از محلول آبي در راكتور فتوليتيك ناپيوسته
هاي آبي به  ربرد فناوري اكسيداسيون شيميايي از محلول از آنجا كه تحقيق حاضر به بررسي كا. بررسي شده است

هاي  پردازد، بديهي است كه مهمترين دستاورد آن مربوط به تعيين نقش متغيرهاي موثر نظير غلظت ميهاي فوق  روش
هاي  ، غلظت PHاوليه ازون، پراكسيد هيدروژن، غلظت بهينه يون سولفات آهن دو و سه، دامنه عملكردي بهينه از لحاظ 

باشد كه روش اكسيداسيون روشي با كارايي باال  در اين كار اين نتيجه قابل استنباط مي. باشد مي  اوليه فنل و بيسفنل آ
گيرد و سرعت  مي حذف در محيط بازي صورت  O3 / H2O2 / UVباشد كه در روش  در جهت حذف تركيبات فنلي مي

 UV / H2O2/ Fe(II)سرعت بيشتري به نسبت  UV / H2O2 / Fe(III)باشد و در روش فتوفنتون روش  حذف بسيار باال مي
 O3 /H2O2 /UVگيرد و در كل روش  دارد و در محيط اسيدي به دليل و جود يون فرو و فريك بيشترين حذف صورت مي

 به عنوان كاتاليست عمل Fe(II)و  Fe(III(به دليل وجود ازون سرعت بيشتري به روش فتو فنتون دارد كه در آن 
  .كنند مي
  

 آ، ازون، تابش ماورابنفش اكسيداسيون پيشرفته، فنل، بيسفنل: هاي كليدي واژه
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Abstract 

Investigation on a reactor and its performance can be a valuable guidance prior to design phase. 
Additionally, the improvement in a bioreactor's performance is feasibe provided what happens in a 
reactor is thoroughly realized. Understanding of fluid hydrodynamics inside the recator reveals its 
characterisitcs. Time and cost are main factors affecting investigation of reactor's behavior. In 
present work, the behavior of a UASB reactor is investigated through the use of computational fluid 
dynamics (CFD). The simulation is done for a three‐phase domain viz: solid, liquid and gas. the 
hydrodynamics observed in this simulation is used to predict the fluid flow and reaction progress. 
the produced biogas in the reactor led to expansion of sludge bed and affected gas bubble 
movement in the sludge bulk. The wasterwater flow pattern was studied and it was noticed that 
there was an interrelation between hydrodynamics parameters, biogas production, and COD 
reduction of wasterwater. 

 

Key Words: Chemical Oxygen Demand (COD), Computational Fluid Dynamic, UASB reactor, 
Wastewater, Biogas generation 
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  هاي خروجي نيروگاه آبادانت پساببررسي  وضعي

  
  رؤيا دارمي اصل
  نيروگاه گازي آبادان

r.daremiasl.env@gmail.com 
  

  
  

  

  چكيده 
انجام  پساب اندازه گيري آالينده هاي متداول  آبادان،  در اين تحقيق ضمن جمع آوري اطالعات عمومي و پايه از نيروگاه

استفاده   1998ت از روشهاي استاندارد مراجع معتبر نظير استاندارد متد در تهيه نمونه ها و انجام آزمايشا. شده است
براساس تقسيم بندي صورت گرفته سه نوع پساب اصلي جز خروجي هاي بخش اب نيروگاه مي باشند كه . گرديده است

م هاي كنترلي تمامي آن ها بصورت ماهانه مورد پايش قرارگرفته و براساس نتايج اين آناليزها مشخص گرديد كه سيست
طراحي شده براي پساب هاي بهداشتي و شيميايي كارايي مناسب داشته و سبب آلودگي محيط پذيرنده خروجي پساب 

فاكتورهاي شاخصي . پساب روغني با استفاده از سه سيستم تفكيك روغن ثقلي از فاز آبي جدا سازي مي شود. نمي گردد
با استفاده از روش استخوان ماهي علت هاي گوناگوني . از مي باشدفراتر از حد مج  SO4,Cl,BOD5,COD,O&Gهمچون 

درصد .. كه سبب بروز وضعيت موجود مي شوند شناسايي شد و راهكارهايي درراستاي رفع مشكالت تدوين و اجرا شد
  .   كارمدي راهكارهاي اجرا شده براساس تغييرات فاكتورهاي شاخص قبل و پس از اجرا اصالحات بررسي گرديد

. درصد كاهش يافت 41/79درصد و فسفات  28.54درصد، كلرايد  5/37درصد، سولفات  23/27به ميزان  O&Gميزان 
اين نتايج داللت بر لزوم استفاده از روش هاي بهبود فراتر از تغييرات فيزيكي در . بسيار اندك بود BOD5,CODتغييرات 

  . سيستم دارد

  

  رهاي شاخص خروجي، جداسازي فيزيكينيروگاه، پساب، فاكتو :هاي كليدي واژه
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  متيل پيريدين توسط زئوليت -2بررسي حذف
  

    خاطره ساالري شهربابكي، سعيده هاشميان
 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد يزد، گروه شيمي

Sa_hashemian@yahoo.com  
  

 چكيده

ص هستند كه ويژگي هاي منحصر به زئوليت ها آلومينوسيليكات هاي كريستالي با حفرات و كانال هايي با اندازه مشخ
آنهارا براي انواع كاربردهاي صنعتي ايده آل مي  جذب سطحي و فعاليت كاتاليتيكي، فرد آنها نظير ظرفيت تبادل يون

نمونه زئوليت و متيل . دراين تحقيق از زئوليت براي حذف متيل پيريدين از محلول هاي آبي استفاده شد. سازد
اين تكنيك حضور متيل پيريدين را روي . شناسايي شدند FTIRح زئوليت توسط پيريدين جذب شده روي سط

عوامل موثر در عمل جذب نظير زمان تماس نمونه متيل پيريدين و بستر زئوليت، دما و مقدار . زئوليت نشان داد
 10ر زمان نتايج نشان داد كه د.  سرعت عمل جذب متيل پيريدين روي بستر زئوليت بررسي شد. جاذب مطالعه شد

افزايش مقدار جاذب و افزايش دما نيز افزايش راندمان عمل . در صد  مي رسد 80دقيقه  راندمان جذب به بيش از 
  . جذب را سبب شد

  

  متيل پيريدين، جذب سطحي، زئوليت  :كلمات كليدي

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 



     همايش ساالنه مديريت پساب و پسماند در صنايع نفت و انرژيسومين مجموعه مقاالت 

www.Pasab.ir   88671676  - 021 

 

  هاي آبيپيكولين توسط رزين از محلول-4بررسي حذف تركيب 
  

  خاطره ساالري شهربابكي، انسعيده هاشمي
 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد يزد، گروه شيمي

Sa_hashemian@yahoo.com  
 

  چكيده
  

پيكولين به عنوان مدلي از - 4ازرزين به عنوان جاذب براي حذف . بررسي شدرزين با استفاده از  حذف تركيبات پيكولين در اين تحقيق 
 60ها و حداكثر زمان تماس pHپيكولين درتمام -4رزين خاصيت جذب خوبي نسبت به. ديدآلوده كننده هاي زيست محيطي استفاده گر

مدل . پيكولين را توسط رزين تهيه شده را نشان دادند - 4از نمونه هاي تهيه شده، قدرت جذب  UV‐Visطيف . دقيقه نشان داد
  . ودپيكولين روي رزين ب-4سينيتيكي شبه درجه دوم قابل كاربرد براي توصيف جذب 

  
  پيكولين- 4رزين، جذب سطحي،: كلمات كليدي
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  مناسب براي جداسازي رنگ توسط يك تركيب جديد pHتعيين 
	ساز منعقدكننده ـ لخته	

 

 22و صفورا سجاد21، رضا اسكندري صديقي20، اسكندر عليپور19*رهبر مجتبي سمناني

 موسسه آموزش عالي ايوانكي

msrahbar@yahoo.com 
 
 

 

 

  چكيده
 در. اسـت  آب تصـفيه  در كارآمـد  روشـهاي  از يكي پساب در موجود رنگ جداسازي براي ساز لخته كننده ـ  تعليق تركيبات از استفاده

. كرد آن بررسـي گرديـده اسـت   بر روي عمل pHساز پودري معرفي شده  و تأثير تغييرات  كننده ـ لخته  تركيب جديد تعليق يك تحقيق اين
توسـط   (uv)ميزان جذب اشـعه مـاوراء بـنفش     ،مقدار جامد جدا شده از محلول و باقيمانده در آن ،به منظور بررسي عملكرد تركيب مزبور

يج نشان نتا. گيري شده است هاي مختلف اندازه pHساز و درصد جداسازي ذرات جامد در كننده ـ لخته  محلول پس از عمل با تركيب تعليق
دهد و اين امر بدليل تشكيل بيشتر هيدروكسيد آلومينيـوم و   رخ مي 5/9-5/10بين  pHدهند كه بيشترين جداسازي رنگ در محدوده  مي

از مقـدار هيدروكسـيد آلومينيـوم كاسـته شـده و باعـث        ،pHدر صورت كاهش . در نتيجه انعقاد بيشتر ذرات رنگ موجود در محلول است
  . گردد سازي رنگ ميكاهش انعقاد و جدا

 

    pH،ساز، رنگ،جداسازي منعقدكننده، لخته :هاي كليدي واژه
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  هاي نفتيتصفيه لجن مخازن فراورده
  

  25حسين شرافتمند،  24محمد سراجي،   23سحر كشتكاري

  

    دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشكده منابع طبيعي

 (s.keshtkari64@gmail.com)  

  چكيده 
اين لجن در نتيجه جذب تركيبات . گرددهاي نفتي توليد ميسازي فراوردهقادير زيادي لجن در مخازن ذخيرهساليانه م

تواند حاوي مقادير بااليي از از آنجايي كه اين لجن مي. نشيني آن تشكيل مي شودروغني بر روي ذرات جامد و ته
شود و رهاسازي آن در محيط بدون ها محسوب مييندهتركيبات آلي سمي و فلزات سنگين باشد به عنوان منبعي از آال

هايي از لجن مخزن بنزين تهيه و مورد آناليز قرار در پروژه حاضر نمونه. هاي تصفيه آثار سويي به همراه دارداعمال روش
26، ميزان NTU 1126 دهد كه ميزان كدورتنتايج آناليز نمونه نشان مي. گرفت

TDS )يزان ، م684) كل جامدات محلول
27

TS )ميزان 1478) كل جامدات ،COD
29، 1745) خواهي شيميايياكسيژن( 28

BOD5 )شيميايي  - خواهي زيستاكسيژن
30و ميزان  862) پنج روزه

 O&G)روغن و چربي (mg/L 1352 تمامي اين مقادير باالتر از حدود استانداردهاي . باشدمي
به   .بنابراين لجن مخزن بنزين پتانسيل آلودگي بااليي دارد. باشدسازمان منابع نفتي و سازمان محيط زيست ايران مي

و جهت حذف تركيبات آلي نمونه از روش ) تصفيه شيميايي(سازي منظور كاهش كدورت نمونه از روش انعقاد و لخته
، TSاز  97% از كدورت،  98%توان با استفاده از تصفيه شيميايي و زيستي مي. استفاده گرديد) تصفيه زيستي(لجن فعال 

هاي تصفيه مورد استفاده در اين بدين ترتيب روش  .را حذف نمود روغن و چربياز  99%و  BOD5از  COD ،%98از  %98
توان آنها را در مقياس بزرگتر براي تصفيه ساير اند و ميپروژه، در حذف بار آلودگي نمونه لجن بنزين مؤثر عمل نموده

  . هاي نفتي به كار بردلجن

  

  لجن نفتي، بار آلودگي، خصوصيات فيزيكي و شيميايي، تصفيه شيميايي و زيستي: هاي كليدي واژه
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چند  يافزودن ييايميبا استفاده از مواد ش ياز ميادين نفت يديآب تول تيفيبهبود ك
 ينقش

  
 32ييروستا ي، عل31يعباس ديسع

  برداشتپژوهشگاه صنعت نفت، پژوهكشده مهندسي نفت، واحد مطالعات ازدياد 
 1abbasis@ripi.ir  

  
  

  چكيده 
در حال حاضرتصورات نادرست زيادي نسبت به بهبود كيفيت آب توليد شده از ميادين نفتي با مواد شيميايي 

اين تحقيق با فراهم آوري درك كاملي از كاربرد مواد شيميايي خاص و با بررسي تركيب . افزودني وجود دارد
خواهيم به مواد  در اينجا مي. ك موثري در جهت فهم موضوعات فوق نمايدتواند كم شيميايي آب توليدي، مي

. توانند با تغيير خواص شيميايي آب، بر  مشكالت متداول توليد نفت غلبه كنند شيميايي اشاره نماييم كه مي
ص بنابراين توجه خاصي به مواد شيميايي كاهنده امولسيوني و تصفيه كننده آب و روشهايي جهت تعيين خوا

امروزه استفاده از مولكولهاي چند نقشي كه بتوانند در بيش از يك . شيميايي آب بهبود يافته گرديده است
فرآيند اثر خود را نشان دهند توصيه ميگردد كه در اين تحقيق سعي شده ساختار اين مواد مورد بررسي قرار 

 ..بگيرد
   

 يونيكاهنده امولس ييايميمواد ش ،يچند نقش يمولكولها ،ييايميمواد ش ،يديآب تول: هاي كليدي واژه
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  خانه آب پتروشيمي فجر لجن حاصل از واحد تصفيهت سنگين در غلظت فلزابررسي 
  

 4علي عسكري مجد آباد، 3زاده حقيقي فرد ، نعمت اهللا جعفر2، مهدي احمدي مقدم1مينا غالبي*

  .، بندرامام خميني، خوزستانPTAيشگاه شركت ملي صنايع پتروشيمي، پتروشيمي شهيد تندگويان، آزما - 1
 .گروه مهندسي بهداشت محيط استادياردانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز،  - 2
  .دانشيارگروه مهندسي بهداشت محيطدانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز،  - 3

  .بندرامام خميني، خوزستان، واحد فرايند، شركت ملي صنايع پتروشيمي، پتروشيمي فجر -  - 4
  

  :چكيده
خانه آب پتروشيمي فجر مورد بررسي قرار گرفته شده   در اين مقاله غلظت فلزات سنگين در كيك لجن فرايند تصفيه

برداري در دوره تر و خشك سال صورت گرفت و ميزان فلزات سنگين  بار نمونه 24بدين منظور جمعا . است
گيري  سنج نشري با پالسماي جفت شده القائي اندازه دميوم، كبالت و كروم توسط دستگاه طيفآرسنيك، مس، كا

ها نشان داد  تجزيه و تحليل داده. گيري فلزات بر اساس روش استاندارد انجام گرديد سازي نمونه  و اندازه آماده . شد
و تنها از نظر  (α>0.05) اري نداشتندد كه غلظت آرسنيك، مس،كادميوم وكبالت در دوره تر و خشك اختالف معني

همچنين  .(α<0.05)مشاهده گرديد 05/0داري كمتر از  داري با سطح معني معني  كروم در دوره تر و خشك اختالف
ميانگين غلظت فلزات سنگين با استانداردهاي جهاني خاك مقايسه گرديد و مشخص شد كه از نظر آرسنيك و 

در مقايسه بين دوره تر با دوره خشك نيز، بين توان آلودگي به فلزات  .باشد انداردها ميكادميوم باالتر از حد مجاز است
 .سنگين دوره تر نسبت به دوره خشك قاعده منظمي مشاهده نشد

  
 .خانه آب، استاندارد خاك فلزات سنگين، كيك لجن، واحد تصفيه: هاي كليدي واژه
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  هاي سنگينذخيره سوختيابي لجن نفتي مخازن مشخصه

  
  35، محمد سراجي34، نوراله ميرغفاري33شهره محمدي

  اصفهان، دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشكده منابع طبيعي
shohreh.mohammadi@na.iut.ac.ir  

  
  
  

 

  چكيده
باشند و به علت تنوع زياد در كيفيت ها و ضايعات مراحل مختلف جداسازي مي، پسابهاي نفتيماندههاي نفتي عموماً ناشي از تهلجن

اي هستند كه در صنايع نفت به مقدار فراوان توليد هاي جداسازي نفت از آب، داراي تركيب متنوع و پيچيدهنفت خام و تفاوت در پروسه
هاي سنگين در شركت پااليش نفت اصفهان با هدف بررسي ره سوختدر اين مطالعه، نمونه لجن نفتي از يكي از مخازن ذخي. شوندمي

سنجي مادون قرمز تبديل فوريه و برخي از خصوصيات فيزيكي و شيميايي آن به وسيله آناليز تقريبي، آناليز عنصري، آناليز حرارتي، طيف
و هيدروژن ) درصد 48/80(نشان داد كه كربن  نتايج حاصل از آناليز عنصري. آوري گرديدسنجي جرمي، جمعطيف -كروماتوگرافي گازي

مقايسه غلظت فلزات سنگين بدست آمده با استانداردهاي . شوند، از عناصر اصلي موجود در اين پسماند محسوب مي)درصد 58/14(
تر از حد مجاز يينها و پسماندهاي خطرناك نشان داد كه غلظت فلزات سنگين موجود در نمونه لجن نفتي پاميزان فلزات سنگين در لجن

اطالعات . باشدمي EUو ميزان نيكل و كروم كمي باالتر از ماكزيمم حد مجاز معرفي شده از سوي  U.S. EPAفلزات سنگين از سوي 
نتايج حاصل از اين . ترين تركيبات را در لجن نفتي مورد مطالعه دارندبدست آمده از طيف سنجي نشان داد كه تركيبات آليفاتيك فراوان

اي مناسب به منظور مديريت صحيح اين پسماند در اختيار هاي تصفيهتواند اطالعات بنيادي و مناسبي را در ارائه روشمطالعه، مي
  . محققان قرار دهد

  

 هاي سنگين، خصوصيات فيزيكي و شيمياييلجن نفتي، سوخت :هاي كليديواژه
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Analysis of the bio-environmental advantages using two types of activated carbon at  
a petro-chemical water treatment plant 

 
Amin Ahmadpour, National Petrochemical company-Petrochemical Research and Technology company 

Khashayar shakiby :Hamandishan Energy Kimia company 

 
 
 

 
Abstract: 
Use of activated carbon in waste water treatment is not a new idea, therefore since 1935 experience 
has been gained in its use to increases the coagulation and flocculation of solids, anaerobic digestion 
of sludge and for removal of water from it. Experience has shown that activated carbon powder as an 
additive at the time of addition of hydraulic load of waste water, results in the compression of sludge 
and facilitates the removal of water from it. In these experiments the usefulness of Powered Activated 
Carbon (PAC) is determined, but due to economical and the fact that high degree of treatment was not 
required, this was not fully accepted. In the past use of Granular Activated Carbon (GAC) was more 
popular compared to its powered type, and it also had higher efficiency. In this article, initially a 
literature review of work done on the use of Activated Carbon Powder and the trend of growth in its 
use and the modifications made during last few years in the world and Iran and finally various 
experiments performed on activated carbon pilot unit at one of the petro-chemical units in Iran, in 
order to analyze the usefulness of this material in waste water treatment. In addition, two type of 
commercial activated carbon powder were used from two different suppliers giving different results, 
the reason for these different results was also analyzed and this difference in result was attributed to 
different constituents. For every experiment 4kg of activated carbon was used in the pilot plant 
column. The samples for experiment were taken from the exit stream from the clarifier. Results were 
obtained for effect of parameters such as inlet volumetric flow rate of waste water and activated 
carbon structure on its performance. 
 
 Key Words: Acticated Carbon- WasteWater Treatment- Shahid Tondgoyan –Petro-chemical Complex 
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  تحليل و ارزيابي سودآوري تبديل زباله به انرژي از ديدگاه بخش خصوصي   
  )اصفهان: مطالعه موردي(

  
  38، غالمحسين كياني37، رحمان خوش اخالق36سعيده رهايي

Dorna_rahayi@yahoo.com 

  

  

  

  چكيده 
سوخت هاي فسيلي رو به كاهش و تقليلي هستند و مصرف آنها با توليد گازهاي آالينده و گلخانه اي همراه از آن جايي كه          

استفاده از پسماند به عنوان منبع توليد انرژي مي تواند . است، به دنبال جايگزيني پايدار و مقرون به صرفه براي آن هستيم
تأمين بخشي از انرژي مورد نياز، باعث كاهش مشكالت بهداشتي و راه حل مناسبي براي حل اين معضل باشد و عالوه بر 

با توجه به ميزان توليد و تركيب پسماندها، گزينه هاي مختلفي براي مديريت . زيست محيطي ناشي از دفع پسماند مي شود
ارزيابي . گيري داردانتخاب بهترين گزينه نياز به ابزار هاي تصميم . آن وجود دارد كه هزينه هاي خصوصي مختلفي دارند

هزينه فايده چرخه حيات يكي از اين ابزار هاي تصميم گيري مي باشد كه در اين مطالعه براي بررسي سيستم مديريت 
جمع آوري، انتقال پسماند توليدي به سيستم )1: (سناريو شامل 4از اين رو، . پسماند مورد استفاده قرار گرفته است

مع آوري، انتقال پسماند توليدي به سيستم كمپوست، سوزاندن زايدات قابل ج)2(كمپوست، دفن ضايعات توليدي
جمع آوري، كمپوست و هضم بي هوازي ) 4(هوازي مواد آلي و سوزاندن زايدات قابل احتراق جمع آوري، هضم بي)3(احتراق

العات كتابخانه اي، معاونت داده هاي مورد نياز از طريق مط. مواد آلي و سوزاندن زايدات قابل احتراق در نظر گرفته شد
به عنوان يكي از   3نتايج اين مطالعه نشان داد كه سناريوي . خدمات شهري و يافته هاي پژوهش انجام شده جمع آوري شد

  .سناريوي ديگر در توليد انرژي ناشي از مديريت پسماند مزيت دارد 3گزينه هاي مديريتي، نسبت به 

  

 41، زباله هاي جامد شهري40، هزينه فايده اجتماعي39چرخه حيات  ارزيابي: هاي كليدي واژه        
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  ژاد در پااليشگاه گاز شهيد هاشمي ن مديريت و اصالح جايگاه پسماند ويژه
  

  4عباس جرسرائي تاالر، 3، حميدرضا جاودان2، علي اصغر محجوبي1مهدي گوگل

  صنعت نفت  هاي انرژي، پژوهشگاه سازي فناوري پژوهشكده توسعه و بهينه- 4و1،3
  14665-1998صندوق پستي - ژوهشگاه صنعت نفت پ- بلوار غربي استاديوم آزادي - تهران

  
  اداره پژوهش و توسعه شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد - 2

  511 پستي صندوق / سرخس ‐مشهد جاده 165 كيلومتر
  

  چكيده
. دگي محيط برخوردار مي باشندو آلوها  خطرات جبران ناپذيري براي سالمت انسان ازپسماندهاي ويژه 

آنها از  ءكنترل و امحا است و صنعت داشته هاي مختلف در بخش زياديگستردگي توليد اين پسماندها 
پسماندهاي ويژه پااليشگاه شهيد هاشمي نژاد شامل پسماندهاي غيرعفوني و عفوني . ضروريات خواهد بود

مواد شيميائي (و مواد شيميائي متفرقه ) و مواد خورندهحالل، اسيد، باز (بهداري، مواد شيميائي آزمايشگاه
  .مي باشد) فاسد شده و تخريب گرديده

دراين مقاله نحوه برخورد با هر پسماند ويژه پااليشگاه شهيد هاشمي نژاد از منظر سلسه مراتب اصول 
زنگري و مديريت پسماند بررسي و سپس مشخصات فني جايگاه نگهداري و خنثي سازي اين پسماندها با

  .  اصالح شده است
  

 حفاظت از محيط زيست –ذخيره سازي پسماند -اقتصاد طرح -دفع -ژه پسماند وي: واژه كليدي
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مطالعه و بررسي تاثير دما و غلظت باالي فنل بر عملكرد بيو راكتور در تصفيه 
  هاي فنلي پساب

 
  2، عليرضا همتي2زاده ، مهدي اسداله1*مهرنوش محمدي

 دانشگاه علم و صنعت ايران - 2گاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب، دانش -1

*m_mohammadi@azad.ac.ir 

  
  : چكيده

هاي مختلفي روش. گيرد مي قرار توجه مورد بيشتر روز به روز آب، به افزون روز نياز علت به ها  فاضالب پساب ها و از مجدد استفاده
ي پساب و فاضالب به فرايندهاي بيولوژيكي تصفيه. هاي موجود در پساب وجود دارندو آاليندهها، با توجه به نوع پساب براي تصفيه پساب

ي بيولوژيكي يا بيوشيميايي، مواد نامطلوب در فرايندهاي تصفيه. طور گسترده براي تصفيه فاضالبهاي شهري و صنعتي استفاده مي شوند
گيرند تا اين مواد را در متابوليسم يي يا تركيبي از چند جمعيت باكتريايي قرار ميآلي به عنوان مواد غذايي در اختيار يك جمعيت باكتريا

، غلظت ماده آالينده ورودي، ميزان اكسيژن ورودي و دما بر عملكرد )SRT(پارامتر هاي مختلفي نظير زمان ماند جامد . خود مصرف كنند
عامل دما و غلظت ماده آالينده به عنوان دو پارامتر عملياتي مهم مورد  در اين تحقيق اثر دو اين نوع سيستم ها تاثير گذار مي باشند،

سنتزي انجام شدند و از لجن فعال پااليشگاه تهران كه قبال با فنل سازگار شده بود به  آزمايشات با استفاده از پساب .بررسي قرار گرفتند
بر ميزان حذف فنل مورد بررسي قرار گرفت و مشخص گريد كه در )  C̊  35و  25( ابتدا اثر دما . عنوان واحد بيولوژيكي استفاده گرديد

تر بيشتر به مراتب از سيستم با دماي پاييندر دماهاي باالتر درصد حذف فنل  و عملكرد سيستم در دماي باالتر بهتر بوده ،غلظت ثابت
قدرت باالي سيستم طراحي شده در حذف مواد آلي  دهندهباشد كه نشان مي% 98اما در تمامي دماها ميزان حذف فنل باالي  بوده است

تر استفاده از سيستم در دماي محيط اقتصاديكمتر و مهمتر از آن به دليل صرف انرژي و هزينه ) C̊  25(سپس كمترين دما . باشد مي
ميزان حذف فنل و رشد بر ) ppm4000 و 3000، 2000(سپس اثر غلظت باالي فنل . به عنوان دماي عملياتي انتخاب گرديد باشدمي

سيستم قادر به حذف ها مورد بررسي قرار گرفت و مشاهده گريد كه در غلظت هاي باالي فنل، به علت افزايش بار آلودگي ميكروارگانيسم
  .يابدكاهش مي MLSSو ميزان   هبودنفنل 
 تصفيه پساب، بيو راكتور، حذف بيولوژيكي فنل، اثر  دما :هاي كليدي واژه
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روشهاي مدلسازي در فرآيند جذب به وسيله بررسي 
   هاي زيستي جاذب

 
  

  2، عليرضا همتي2، سيد محمد هادي حسيني2زاده ، مهدي اسداله2، احد قائمي1*مهرنوش محمدي

  

 دانشگاه علم و صنعت ايران - 2دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب،  -1

*m_mohammadi@azad.ac.ir  

  چكيده 
  

كند، از جمله هاي متفاوتي عمل ميها كه فقط با تبادل يون سر و كار دارند، در محيطهاي زيستي، برخالف رزينجاذب 
هاي كربوكسيل، ايميدازول، سولفيدريل، آمين، سولفات، فسفات، تيواتر، فنول، كربونيل، آميد و در حضور بنيان

  .هيدروكسيل

هاي زيستي استفاده كتب علمي و نيز نتايج تحقيقات انجام شده، در مورد جاذبدر اين مقاله، براساس مطالب موجود در 
تر و موثرتري براي جدا هاي زيستي جايگزين ارزانشده در جداسازي فلزات سنگين بررسي به عمل آمده است جاذب

روشهاي  ررسيدر اين ب.هاي آبيكردن فلزات و عناصر فلزي هستند، بخصوص در جداسازي فلزات سنگين از محلول
همچنين با . شودسازي در فرآيندهاي جذب زيستي ، اعم از مدلسازي تعادلي و مدلسازي سينتيكي ارائه ميگوناگون مدل

  .توجه به فرآيند جذب زيستي، متغيرهاي تاثيرگذار بر روي انتخاب جاذب زيستي ارائه شده است

هاي فلزات سنگين، باكتري، قارچ، جلبك، توده ون، جذب زيستي، ي)بيوسوربنت(جاذب زيستي  :هاي كليدي واژه
 ).بيومس(بيولوژيكي
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  مفيد هاي پسماند و تبديل آنها به سوخت هاي هيدروكربنيپيروليز پالستيك
  

   3محمد پازوكي ،43فريدون عليخاني حصاري، 42مصطفي رضواني پور

  پژوهشگاه مواد و انرژي، پژوهشكده انرژي

mostafarezvanipour@yahoo.com  

 چكيده 

در حال حاضر پسماندهاي پالستيكي يك نگراني كليدي در تمام دنيا به شمار مي آيد، از طرفي با توجه به كاربرد 
ورود . گسترده پالستيك ها در زندگي بشر، مصرف پالستيك ها با افزايش جمعيت به طور چشمگيري افزايش مي يابد

در اين . يعت، آثار زيانباري را براي محيط زيست به همراه خواهد داشتاين حجم عظيم از ضايعات پالستيكي به طب
از روش هاي مختلف . ميان مديريت صحيح ضايعات پالستيكي مي تواند نقش مؤثري در حفظ محيط زيست ايفا كند

تن ضايعات و بازيافت ضايعات پالستيكي مي توان به سوزاندن ضايعات در زباله سوزها، دفن ضايعات در زمين، به آب ريخ
و  PbO,NH3,NO2,NO,CO سوزاندن پالستيك ها در محيط آزاد باعث متصاعد شدن گازهايي همچون. غيره اشاره كرد

غيره مي شود و دفن در زمين و به آب ريختن ضايعات با توجه به تجزيه ناپذيري پالستيك ها در بيش از چندصدسال 
با توجه به پيامدهاي زيست محيطي و هزينه هاي باالي . سازدآسيب هاي جبران ناپذيري به محيط زيست وارد مي 

اقتصادي روش هاي فوق، در سال هاي اخير محققين به مطالعه بر روي روش هاي جايگزين مديريت ضايعات پالستيكي 
ليز در فرايند پيرو. پيروليز مي تواند جايگزين مناسبي براي دفن يا سوزاندن ضايعات پالستيكي باشد. پرداخته اند

، تركيبات آلي مواد تجزيه شده و محصوالت مايع و گازي توليد مي كند، كه )گرمايش در يك فضاي خالي از اكسيژن(
مي تواند به عنوان سوخت و يا منبع مواد شيميايي مفيد باشد، در اين مقاله به بازيابي ضايعات پالستيكي از طريق 

بني مفيد، به عنوان يكي از روش هاي مؤثر مديريت ضايعات پيروليز كاتاليستي و تبديل به سوخت هاي هيدروكر
 .پالستيكي، كه از نظر اقتصادي و زيست محيطي نيز قابل توجيه مي باشد پرداخته مي شود

    مديريت پسماند، پالستيك هاي پسماند، واكنش پيروليز، كاتاليست، سوخت هاي هيدروكربني: هاي كليدي واژه
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 ي عصبي مصنوعي  ط زيست با استفاده از شبكهكاهش آسيب به محي

(ANN)  
 
 

  46، اصغر فرجي مقدم45 عبداهللا شميسا، *44 علي پيراسته

  دانشگاه غير انتفاعي شهاب دانش قم
ali.pirasteh66@yahoo.com  

  
  

  چكيده
ند كه با تقليد از باش الگويي براي پردازش اطالعات مي )Artificial Neural Network(هاي عصبي مصنوعي شبكه          

هاي نفتي امروزه به دليل نياز روز افزون بشر به انرژي، شركت.اند هاي عصبي بيولوژيكي مثل مغز انسان ساخته شده شبكه
تر و زيادتري را حفر كنند و اين به معني صرف مدت زمان زيادتر براي حفاري چاه و عبور از هاي عميقاند كه چاهمجبور شده

از آنجا كه قسمت اعظم هزينه نهايي . باشدبا خصوصيات متفاوت جهت رسيدن به مخزن نفتي مورد نظر مي سازندهاي مختلف
اي مدون جهت صرف كمترين زمان ممكن براي حفاري بسيار حياتي به باشد، داشتن برنامهيك چاه مربوط به حفاري آن مي

عمليات از برنامه زماني مورد نظر شوند كه از اين  در حين حفاري مشكالت زيادي ممكن است سبب انحراف. رسدنظر مي
  . باشندهاي شديد ميها عموما مربوط به زمان بعد از هرزرويگير لوله. ها اشاره كردتوان به هرزروي و گير لولهجمله مي

و . كنديل ميهاي نفتي تحمباشد كه هزينه زيادي را به شركتهرزروي سيال حفاري يكي از مشهودترين مشكالت حفاري مي
  .نيز آسيب زيادي به محيط زيست وارد مي آورد

ها بصورت تحليلي ممكن است بسيار مشكل باشد كه مدل كردن همه آنهرزروي گل حفاري تابع عوامل بسيار زيادي مي
يده دارند، بسيار هاي پيچسازي فرايندهاي هوش مصنوعي كه توانايي زايدالوصفي در شبيهبنابراين با استفاده از تكنيك. باشد

هاي حفاري موجود در ميدان نفتي مارون، ميزان در اين تحقيق سعي بر اينست كه با توجه به داده. رسدمؤثر به نظر مي
هاي حاصل از شبكه عصبي مصنوعي سازگاري بسيار خوبي با ميزان هرزروي واقعي موجود در بينيپيش. هرزروي را تخمين زد

توان با استفاده از آن ميزان هرزروي را به حداقل رساند و آسيب به محيط  كه مي. دهدنشان ميهاي روزانه حفاري گزارش
  .زيست را كاهش داد

 

هاي عصبي مصنوعي، هرزروي سيال حفاري، ميدان نفتي مارون، زمان غير مؤثر هوش مصنوعي، شبكه :كلمات كليدي
  حفاري 

                                                            
 
 
 



     همايش ساالنه مديريت پساب و پسماند در صنايع نفت و انرژيسومين مجموعه مقاالت 

www.Pasab.ir   88671676  - 021 

 
 
 
 
 

  تي از مبدا بر كيفيت پساب بررسي اثربخش مديريت كاهش ورودي پساب صنع
  )پتروشيمي شهيد تندگويان )PET‐1(فاز اول  واحد پلي اتيلن ترفتاالتمطالعه موردي پيش تصفيه (

      

   49، ضياالدين الماسي48مهناز نصرآبادي ،47فرزانه نيكفر
  ،ايران  ، سيستان وبلوچستان، زاهدانمحيط زيست گروه دانشگاه ازاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات،

 f.nikfar20@gmail.com 

  

  چكيده
در اين ميان صنايعي كه داراي  است كهپساب توليدي در صنايع مختلف يكي از مهمترين مسائل محيط زيستي، 

موثر و تصفيه  هدفاز اين روست كه با  .ايجاد مي كنند مشكالت بيشتري را ،نسبتا خطرناكي هستند واحدهاي شيميايي
پساب تعيين شده، تصفيه خانه ها در كنار مشخصات با توجه به طراحي واحدهاي صنعتي و مطلوب اين نوع پسابها، 
مشكل اصلي و اساسي وقتي بوجود مي آيد كه پساب واحدهاي صنعتي از . مي شوند و احداث واحد هاي صنعتي طراحي

اين مشكل در شركت پتروشيمي شهيد تندگويان . در به رفع آلودگي نباشندحد طراحي فراتر مي رود و تصفيه خانه ها قا
و در نهايت ارائه راهكارهاي  شناسايي شده و در اين تحقيق سعي شده با رعايت مسائل فني، فرايندي و تعميراتي

به حد طراحي  ،ردميزان پساب توليدي در واحد پلي اتيلن ترفتاالت  كه سهم  بسزايي در توليد آاليندگي دا ،مديريتي
، ميزان اكسيژن خواهي شيميايي )pH(در ابتدا فاكتورهاي مهم و كليدي آاليندگي شامل اسيديته . شودنزديك 

)COD(دبي برحسب متر مكعب در روز ، ميزان ذرات جامد معلق ، (TSS) چشمه هاي . و بار آلودگي شناسايي گرديد
 6بمدت  و سپس شناسايي گرديد نيز افزايش ميزان آالينده هاعلل  همچنينتوليد اين آالينده ها در واحد مشخص شد و

. مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت نتايج بدست آمده ماه نمونه برداري روزانه از پساب خروجي واحد انجام شد و
 نه بردارينمو از پسابيك ماه پس از اجرا بمدت . سپس راهكارهاي فني، فرايندي و مديريتي مشخص و اجرا گرديد

نتايج حاصله بيانگر اين موضوع است كه اقدامات انجام شده موثر .  گرددمشخص  تاثير اقدامات انجام گرفتهگرديد تا 
با استفاده از داده هاي خروجي از تصفيه خانه  "نهايتا. و ميزان كاهش فاكتورهاي مورد بررسي معني دار بوده استبوده 

ماه بعد از انجام اقدامات مذكور با  6ام شده بر خروجي نهايي تصفيه خانه بمدت مشخص گرديد كه تاثير اقدامات انج
  9. بصورت معني داري باعث كاهش و كنترل اين پساب شده است 05/0محدوده اعتمادي 

   

 ها، راهكارهاي مديريتي آاليندهكاهش ، پلي اتيلن ترفتاالت، هاي صنعتي پساب :واژه هاي كليدي
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  از پسماندهاي شهري به روش هاضم استحصال انرژي

  )شهرداري تهران 4پروژه هاضم منطقه : مطالعه موردي(
  

  سيد محمد فياض، رضا نقوي، طاهره مالمير
  سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران

Fayaz-m@tmwm.org 

  
  

روند صعودي استفاده از منابع فسيلي و محدوديت و تجديد ناپذيري منابع مذكور  :چكيده
گيري بشر به سمت استفاده  ها، منجر به جهت محيطي ايجادشده از آن هاي زيست مراه آلودگيه به

آميز  پسماندهاي شهري يكي از منابع مخاطره. از منابع تجديدپذير و انرژي پاك گشته است
ها با توجه به جمعيت  زيست و در عين حال قابل تبديل به انرژي بوده كه توليد روزانه آن محيط

هدف از اين مقاله، بررسي . يافته و در حال توسعه غيرقابل اجتناب است ر جوامع توسعهشهري د
نحوه و ميزان انرژي قابل استحصال از پسماندهاي شهري شهر تهران بر طبق آمار موجود در 

هضم (اين شهرداري  4سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران با استفاده از پروژه هاضم منطقه 
محيطي پروژه  ، ارائه كلياتي از بيوگاز توليدشده و نيز بررسي اثرات زيست)اند شهريبيهوازي پسم

  .باشد الذكر مي فوق
  

 زيست سازي، بيوگاز، محيط پسماند شهري، مخازن هاضم، پردازش، گرانول: كليدواژه
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  هاي پيروليزي ضايعات پليمري   الزامات و شرايط سامانه
  

  جمالي اكبر علي
  مهندسي فني و دانشكده -)ع(حسين امام دانشگاه -بابايي بزرگراه -تهران

E-mail: jamalis5@gmail.com 

 

  چكيده              
ها از مهمترين معضالت و پيامدهاي صنعت و محصوالت نفتي بوده  حجم روز افزون ضايعات پليمري و مخاطرات آن

ناپذير ناشي از دفن، سوزاندن يا  هاي جبران دمات و آلودگيهمچنين ص. كه به مساله روز جهاني مبدل شده است
با عمل بازيابي و بعضاً اعمال . سازد گر مي هاي پالستيكي، اهميت بازيافت را بيش از پيش جلوه رهاسازي زباله

 هاي پيشرفته احتراقي عالوه بر كاهش هاي امحاء پيروليزي پسماندهاي پليمري و پالستيكي به كمك سامانه شيوه
آلودگي محيط زيست، ضمن برگشت مواد و بازتوليد انرژي و تزريق آن به چرخه مصرف پتانسيل درآمدزايي قابل 

دسته عمده بازيافت مكانيكي، شيميايي و نيز توليد انرژي  هاي بازيابي به سه گرچه روش. كند توجهي را عرضه مي
... هاي هيدروليز، الكليز، آمينوليز مورد پت انواع روش شوند و تنها به عنوان نمونه در الكتريكي و گرمايي تقسيم مي

هاي مربوطه و ارائه برخي پيشنهادات  اما آنچه در اين مقاله مطرح است، پيروليز ضايعات در محمل. وجود دارد
هاي پليمري و پالستيكي مصرف دوباره، بازيافت مكانيكي، بازيافت شيميايي، امكان  اولويت در مديريت زباله. باشد مي

هاي مرتبط و متعاقباً دسترسي به شيوه و روش صحيح  هاي پيروليزي و كوره انرژي به كمك سامانهحداكثر بازيافت 
هاي فيزيكي و شيميايي داخل  در اين كار با بررسي پارامترهاي عملياتي، برخي پديده. باشد دفن كردن آنها مي

در نهايت مطابق سياليت، برخي گيرد و  رآكتور، نواحي مختلف و رژيم هاي ممكن سياليت مورد بررسي قرار مي
  .گردد هاي طراحي هيدروديناميكي معرفي مي جنبه
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هاي  در كاهش پسماند توليدي در عمليات حفاري چاه RFIDاستفاده از تكنولوژي 
  نفت و گاز 

  
  51 حسن طاهري قزويني، *50 علي پيراسته

  دانشگاه غير انتفاعي شهاب دانش قم
ali.pirasteh66@yahoo.com 

  
  
  
  

  چكيده
اي را  گذرد و كمتر كسي در ابتدا چنين آينده كه نفت براي اولين بار كشف و استخراج شد، زمان زيادي نمي از زماني

سياه رنگ به وجود آمد و شرايط  ي هاي بيشماري از اين ماده در مدت كوتاهي فرآورده. كرد بيني مي براي آن پيش
. هاي ديگري از حضور اين ماده در سطح زمين پديدار شد ا چيزي نگذشت كه جلوهام. زندگي را بهبود بخشيد

هاي ناشي  يكي از آلودگي. ها و نهادهاي حفاظت از محيط زيست گشت هاي ناشي از نفت، بحث داغ سازمان آلودگي
واند براي ت هاي نفتي مربوط به گل و پسماندهاي حفاري است، كه در صورت عدم مديريت درست، مي از فعاليت

 RFIDدر اين مقاله ابتدا به معرفي مديريت پسماند و پس از آن تكنولوژي  .محيط زيست بسيار خطرناك باشد
توان با استفاده از اين تكنولوژي توليد پسماند در عمليات  شود كه چگونه مي شود و در پايان گفته مي پرداخته مي

  .حفاري را كاهش داد
  

  .ي، صنايع نفت و گاز، توليد پسماندحفار اتيعمل، RFIDتكنولوژي : هاي كليدي واژه
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هاي پساب شركت هاي بهره برداري درحذف آالينده MBBR بررسي عملكرد راكتور
  نفت و گاز با رويكرد يوتيليتي مركزي

  
  55مازيار حسين زاده    54زادهكامران تقي        53محمد كرماني            52رضا مرندي

    شركت بهره برداري نفت و گاز مارون - مناطق نفتخيز جنوب شركت ملي  –
m.hoss1983@gmail.com – m.hoss@iran.ir : صندوق پست الكترونيكي  

  
  
  
  

 چكيده
هاي براي تصفيه مخلوطي از پساب) MBBR(تحليلي به بررسي عملكرد راكتور بيوفيلمي با بستر متحرك –در يك تحقيق تجربي 

مهمترين هدف اين تحقيق بررسي امكان دستيابي به پساب تصفيه شده . ع در مناطق نفتخيز جنوب اقدام گرديدصنايع باالدستي نفت واق
در اين مطالعه از يك راكتور با حجم . باشدمي MBBRمطابق با مقررات زيست محيطي و راندمان مناسب توسط كاركرد پايلوت راكتور 

فعال تصفيه خانه  لجنابتدا راكتور را با . استفاده گرديد ا سطح ويژه باال اشغال كرده بودب از حجم آن را مديا% 65ليتر كه حدود  200 كل
با شرايط راكتور  هاميكروارگانيسم ي متحرك،ابسترهروي  بيوفيلمتشكيل  ازماه 2بعد از گذشت  نموده و راه اندازيپساب شهري پيش 

واقعي به دو حالت با جريان با فاضالب  ساعت 18و  12ر زمان ماندهاي هيدروليكي درا  بيوفيلمي با بستر متحرككارايي راكتور  ه وخو گرفت
و با جريان % 83ساعت بدون بازگشت لجن 12در زمان ماند  CODحذف  ، بازده. بررسي شد برگشتي لجن و بدون جريان برگشتي لجن

آنچه كه در اين تحقيق   .بدست آمد%  96شتي لجنو با جريان برگ% 91ساعت بدون بازگشت لجن 18و در زمان ماند % 88برگشتي لجن
در خور توجه است، وجود نوسانات شديد در كيفيت پساب ورودي و راهبري راكتور در شرايطي كه احتمال ورود مواد سمي به همراه 

 .پساب زياد مي باشد

 
  .، پساب صنايع باالدستي نفت، پساب شورMBBR راكتور :واژه هاي كليدي
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كارخانه الفين مجتمع پتروشيمي  Unit-24استفاده از انرژي گرمايي پساب در 
  به كمك تكنولوژي پينچ در مبدلهاي حرارتي  اميركبير

 
دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، مهندسي ترموسنتيك، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر،  :ناهيد رضايي

  دانشكده مهندسي شيمي ، ماهشهر ، ايران
 كارشناس ارشد مهندسي فرايند، رييس پژوهش شركت گاز استان هرمزگان: يثم فرنامم

nahid.rezaei83@gmail.com  
 

  :                                                               چكيده  
پتروشيمي اميركبير در واحد الفين ) (Process Steam Systam بخارسازي فراينددراين مقاله شبكه مبدلهاي حرارتي 

به كمك  مديريت استفاده از انرژي پساب در بهينه سازي فرآيندبا  و يك جريان فرضي، واحداصلي  جريان فراينديدو  براي
در اين فرايند با . تسازي شده اس بهينه   Aspen Energy Analyzer 7.2ربا نرم افزا محاسبات دستي و نرم افزاري

 .ر مي رود،به سيستم باز ميگرددحاضرهد انرژي كه در حال kj/hr 7741373.6مقدار  يحرارت دو دستگاه مبدلافزودن 
 مديريت انرژي در بهينه سازي فرآيند به كمك فن آوري پينچ در اين واحد سبب مي شود بار حرارتي كولراز  مزاياي استفاده

E-2413قرار ميگيرد ، بميزان       24- 20رارتي طراحي شده در ورودي جريان كه بعد از مبدل حkj/hr 1559966.8 
-Eتوسط جريان فرضي كاهش يابد و در نتيجه دبي جرمي آب خنك كننده كولر kj/hr2310720بوسيله جريان اصلي و 

به  Wash Waterكردن  جهت گرم 24- 1كاهش چشمگيري مي يابد و نيز با استفاده از مبدل حرارتي روي جريان 2413
شده و در نتيجه  E-2415به سيستم باز مي گردد كه اين خود سبب كاهش بار حرارتي هيتر  انرژي kj/hr  1559966ميزان

با تبادل حرارت در دو مبدل حرارتي طراحي شده و كاهش دماي . دبي جرمي استيم مصرفي جهت گرمايش كاهش مي يابد
 توسط جريان اصلي فرايند  C 122.210به  C 1700ازي ازآب پروسسِ دور ريز سيستم بخار س

 E-2413مصرفي در كولر  C.Wبه كمك جريان فرضي و نيز كاهش چشمگير دبي آب    C 500و كاهش دوباره آن تا دماي 
ري به ، از مشكالت همرينگ در كولر مزبور بعلت گراديان دماي باال و تغيير فاز و همچنين فلوي زياد آب خنك كننده جلوگي

مديريت انرژي در بهينه سازي فرآيند بكمك آناليز پينچ و استفاده آن در از  با طراحي اين دو مبدل با استفاده. عمل مي آيد
، ديگر نياز به باز كردن  E-2413واحد عملياتي سيستم استيم سازي؛ با خروج دبي آب مورد نياز از اين سيستم در كولر 

زيرزميني نمي باشد و نيز  P.V.Cيه آب دور ريز با دماي باال و آسيب جدي به لوله هاي و تخل P-2372 A,Bدرين پمپهاي 
جهت دور ريز آب پروسس سيستم و خطرات نا ايمن آن به هنگام خروج بخار آب  T-2401ديگر نياز به باز كردن درين برج 

ريت در استفاده از انرژي پساب و بدون تغيير در در فشار باال و سر و صداي بسيار آن نمي باشد و اين مشكالت فرايندي با مدي
 اصل فرايند حل خواهند شد

  
 بخار، آناليز پينچ، مبدل حرارتي، آب پروسس دور ريز، بهينه سازي، واحد بخار سازي پساب، :واژه هاي كليدي       
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وشيمي استفاده از انرژي گرمايي پساب در واحد بخار سازي كارخانه الفين مجتمع پتر
 اميركبير به كمك آناليز پينچ

 
 كارشناس ارشد مهندسي فرايند، رييس پژوهش شركت گاز استان هرمزگان: ميثم فرنام

دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، مهندسي ترموسنتيك، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر،  :ناهيد رضايي
 دانشكده مهندسي شيمي ، ماهشهر ، ايران

behnam.farnam@yahoo.com 
 
 

  :چكيده
چهارجريان  برايپتروشيمي امير كبير ) (Process Steam Systam بخارسازيدراين مقاله شبكه مبدلهاي حرارتي واحد 

 Aspen HXرتفاده ازنرم افزابا اس ،محاسبات دستي و نرم افزاري در مبدلهاي حرارتي با پينچ ه كمك آناليزب ،واحد فرايندي

Net 7.2   مقدار  يحرارت دو مبدلدر اين فرايند با افزودن . سازي شده است بهينهkj/hr 5662702 انرژي كه در حال 
مزاياي استفاده از فن آوري پينچ در اين واحد سبب مي شود سطح انتقال حرارت  .ر مي رود، به سيستم باز ميگرددحاضرهد

 kj/hr  1264575كاهش مي يابد و به ميزان m2  71ت استفاده از مبدل حراتي قبل از آن بميزان به عل E-2416مبدل 
در اين مبدل حرارتي به سيستم باز گردد كه اين خود سبب كاهش بار حرارتي كولر بعد از مبدل حرارتي طراحي شده   انرژي

كاهش  E-2413جرمي آب خنك كننده كولرمي گردد و در نتيجه دبي  24- 20بكمك آناليز پينچ در ورودي جريان 
  kj/hrبه ميزان Wash Waterجهت گرم كردن  24- 1    چشمگيري مي يابد و نيز با استفاده از مبدل حرارتي روي جريان

شده و در نتيجه دبي جرمي  E-2415كاهش بار حرارتي هيتر  به سيستم باز مي گردد كه اين خود سبب انرژي 1566776
با تبادل حرارت در دو مبدل حرارتي طراحي شده و كاهش دماي آب پروسسِ . گرمايش كاهش مي يابد استيم مصرفي جهت

، از مشكالت  E-2413مصرفي در كولر  C.Wو نيز كاهش چشمگير آب   C  830به  C  1700دور ريز سيستم بخار سازي از
با طراحي اين دو مبدل بكمك . به عمل مي آيد  همرينگ در كولر مزبور بعلت گراديان دماي باال و فلوي زياد آب جلوگيري

 E-2413آناليز پينچ و استفاده آن در واحد عملياتي سيستم استيم سازي؛ با خروج دبي آب مورد نياز از اين سيستم در كولر 
 P.V.C و تخليه آب دور ريز با دماي باال و آسيب جدي به لوله هاي P-2372 A,B، ديگر نياز به باز كردن درين پمپهاي 

جهت دور ريز آب پروسس سيستم و خطرات نا ايمن آن  T-2401زيرزميني نمي باشد و نيز ديگر نياز به باز كردن درين برج 
خروج بخار آب در فشار باال و سر و صداي بسيار آن نمي باشد و اين مشكالت فرايندي بكمك تكنولوژي پينچ و بدون تغيير در 

 .اصل فرايند حل خواهند شد

 
  

 آب پروسس دور ريز بخار، آناليز پينچ، پساب، مبدل حرارتي، :ژه هاي كليديوا
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 فيلترهاي توسط ديناميك متقاطع جريان شيوه به نفت همراه هاي آب فيلتراسيون
  چرخان ديسكي سراميكي

  
  صدرالديني سيد وحيد ،اديب كرمي ،افشين جورابچي

Afshin_jorabchi@yahoo.com  
  
  
  
  

  چكيده
نفتي به دليل در برداشتن موادديگر به لحاظ زيست محيطي ميتواند ايجاد مشكل نمايد لذا براي ما حايزاهميت است كه اين  آب مازاد 

 . آب برگشتي به خوبي فيلتراسيون گردد هدف اين مقاله ارزيابي تأثيرات پارامترهاي مختلف فرايند از جمله سرعت چرخش غشا  
(1200, 1500 and 1800 rpm) ور غلظت حجم، فاكت  (VCF- volume concentration factor)  و مشخصات خوراك برحسب

به اين منظور چند سري . ، قابليت جداسازي، نفوذپذيري و كيفيت نفوذ است(TOC- total organic carbon)نفت و كربن آلي 
-Fedسراميكي چرخان در حالت عميالتي آزمايش فيلتراسيون توسط غشا به صورت سيستماتيك انجام شد كه در آن از فيلتر ديسكي 

batch نتايج بدست آمده نشان داد كه تغيير سرعت چرخشي غشا باعث كاهش مقدار قابل توجهي در رسوب روي غشا . استفاده گرديد
و  (MF- microfiltration)ي غشاهاي ميكروفيلتريزاسيون  هم به وسيله TOC (%98<)و عدم نفوذ ) %99<(درصد نفت باال . شود مي

نتايج .و غلظت خوراك قابل دسترسي است  مستقل از سرعت چرخش) UF- ultrafiltration(ي غشاهاي اولترافيلتراسيون هم به وسيله
  هاي مدل نفتي آب همراه نفت و محلولUF (7mm pores)و )MF )0.2 μm poresآزمايشگاهي برايجريانمتقاطع ديناميك

(OMS- oily model solution)  استارائه شده.  
  

  جريان متقاطع ,سرعت چرخشي ,نفوذپذيري: هاي كليدي واژه
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  كمينه سازي مصرف آب و توليد پساب در صنايع شيميايي
  

  كارشناس ارشد مهندسي شيمي فرايندهاي جداسازي :افشين رزمجويي
  كارشناس ارشد مهندسي نفت :محمد نجفي
 كارشناس ارشد مهندسي نفت :محمود نصيري

  شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي، منطقه عملياتي آغار و داالن
Afshinrazmjooie2007@yahoo.com 

  
  :چكيده

سازي رياضي بر اساس روابط انتقال جرم بين آالينده و آب در فرايندهاي مصرف كننده آب اين پژوهش به بررسي مدل
و سامانه پساب ) Reuse Method(اربردي استفاده مجدد از پساب سازي مصرف آب و پساب در دو روش ككمينه .ميپردازد

هاي غيرخطي زيادي وجود دارند كه اغلب به دليل غيرخطي مدل.  شودانجام مي) Regeneration Recycle(توزيع يافته 
ي خطي و قابل هاتر به مدلهاي غير خطي موجود به انگيزه حل راحتدر اين پژوهش مدل. رسندبودن به جواب بهينه نمي

سازي استفاده شده و با استفاده از دو نرم افزار تخصصي به از روش هاي كاربردي و جديد براي كمينه. شودحل تبديل مي
نتايج در . باشدهاي كشور ميگيرد مربوط به يكي از پااليشگاهسازي قرار ميايي كه مورد كمينهشبكه. پردازيمسازي ميكمينه

  .گرددسازي مقايسه شده و مقادير آن محاسبه ميدر پايان نتايج حاصل از كمينه. دهدسازي كارامد ميبهينهپايان نشان از يك 
  

 .سازي، آالينده، فرايند اسمز معكوسهاي خطي، آب و پساب، كمينهمدل :كليد واژه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



     همايش ساالنه مديريت پساب و پسماند در صنايع نفت و انرژيسومين مجموعه مقاالت 

www.Pasab.ir   88671676  - 021 

 

كاهش جهت  يلخته ساز -انعقاد نديفرا ياتيعمل يپارامترها يساز نهيبه
  يكدورت نمونه پساب صنعت

  
  4عبدالعزيز ادريسي، 3رضا دادالهي،  2، احمد بهلكه1تقي عبادي

  )پلي تكنيك تهران(دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست ،دانشگاه صنعتي امير كبير 1
ebadi.aut@gmail.com   

  ، پرديس ماهشهر)پلي تكنيك تهران(دانشگاه صنعتي امير كبير دانشكده مهندسي پتروشيمي، 2،3
  )پلي تكنيك تهران(دانشكده مهندسي شيمي، دانشگاه صنعتي امير كبير 4

  چكيده 
 سازي از روش انعقاد و لخته قيتحق نيدر ا. يباشدم ينمونه از  پساب صنعت كيهدف كاهش كدورت در  يبررس نيدر ا 

اثر  زني و كننده غلظت منعقدكننده، غلظت لخته يمنظور اثر پارامترها نيا يبرا. شد پساب استفاده نيا هيجهت تصف
 pH يبرا 8و  7، 5در سه مقدار  ها شيآزما. قرار گرفت يراندمان كاهش كدورت مورد بررس يپساب بر رو pH زانيم

و  mL/L8/0و  6/0، 4/0غلظت  منعقدكننده در سه ي به عنوان ماده) يوزن(درصد  18 ومينيآلوم ديكلر يپل. انجام شد
 نيبهتر افتني يبرا. استفاده شده است mL/L 8و  6، 4 غلظت هاي در كننده به عنوان لخته - 401Actipol A ي ماده

با  ستميس يداريپا ليتحل نيهمچن. استفاده شد ها شيآزما ياز روش سطح پاسخ در طراح ستميحالت عملكرد س
مشخص  تيدر نها. ديگرد يبررس يو تداخل يتوان ،يعوامل خط يتمام ريته و تاثاستفاده از روش سطح پاسخ صورت گرف

 mL/Lاست كه غلظت منعقدكننده  يمربوط به حالت يلخته ساز -انعقاد هيتصف نديفرآ يحالت عملكرد نيشد كه بهتر

خواهد  زين 100% زانيتا م ستميحالت عملكرد س نيباشد كه در ا 7برابر با  pH زانيو م mL/L 4 ساز ، غلظت لخته4/0
  . ديرس

  

 .شيآزما يكدورت، سطح پاسخ، طراح ،سازي  لخته - انعقاد: هاي كليدي واژه
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در جهت  .Brassica oleraceae L گياه پتانسيل گياه پااليي
  پااليش كروم و روي صنعتي

      
   

 2، عباس هاني  1، مژگان فرزامي سپهر 56اكرم مرادلي    

 ، شهرستان ساوه، بلوار خاتم االنبياء، دانشكده كشاورزي)اراك( استان مركزي

 akram.moradli@yahoo.com    

  
  چكيده

با افزايش جمعيت ، روند آلوده شدن منابع  آب تشديد يافته و بشر نيازمند روش هايي نو و ارزان همچون فناوري گياه 
سمي براي ميكروارگانسيم ها، حيوانات و  كروم يك فلز سنگين.پااليي براي پااليش و بهبود كيفيت آب شده است

ي اخير، به يك آالينده جدي محيطي تبديل گياهان محسوب مي شود كه به علت استفاده هاي وسيع صنعتي طي دهه
 در فراواني عملكردي و ساختاري نقش گياهان نمو و رشد براي ضروري عنصر يك بعنوان همچنين روي نيز. شده است
 فاكتور يك اسيدي خاكهاي در بخصوص آن اضافي مقدار ولي دارد، عهده بر گياهان متابوليكيفرآيندهاي  از بسياري

 شودمي گياه محسوب براي رشد كننده محدود در اين پژوهش، پتانسيل گياه پااليي گياه كلم زينتي                      .
)Brassica oleraceae L.  (ك تحت مقادير گوناگون از خانواده براسيكاسه در محيط هيدرو پوني)300،200،100،0ppm  (

. كروم و روي بررسي شده است و ميزان انباشتگي عناصر كروم و روي در دو بخش هوايي و زير زميني مطالعه گرديد
نتايج نشان مي دهد كه ريشه گياه كلم زينتي از توان باالتري در جهت انباشتگي كروم نسبت به اندام هوايي 

به .رفي در ميزان روي جذب شده اندام هوايي از توان باالتري در جهت انباشتگي برخوردار استبرخورداراست از ط
طوريكه ، باافزايش غلظت كروم در محيط  ميزان كروم وروي در اندام هوايي كاهش و ميزان كروم در ريشه افزايش معني 

زان كروم و روي در اندام هوايي و ميزان داري نسبت به شاهد يافت و همچنين با افزايش غلظت روي در محيط كشت مي
هدف ازاين پژوهش بيان  .روي در ريشه افزايش معني دارو ميزان كروم درريشه كاهش معني داري نسبت به شاهد يافت

هاي باالي روي و مخصوصاً كروم در ريشه اين گياه با بيومس باال ومعرفي آن بعنوان كانديداي توانايي تجمع غلظت
  .                  در مراكز صنعتي مي باشد)پااليش سبز(ناوري گياه پااليي مناسبي جهت ف

  

 ، گياه پااليي  .Brassica ileraceae L عناصر سنگين ،: هاي كليدي واژه
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  در  هاي حفاريفرايند تثبيت و پايدار سازي كنده آناليز

  نفتي جنوبغرب ايران ميادين 
 

  اشكان ورمه زياري ، مهدي شريفي
  اداره كنترل جامدات و مديريت پسماند حفاري - مديريت خدمات سياالت حفاري -شركت ملي حفاري ايران- شركت ملي نفت ايران

Ashkan.vmz@gmail.com 
 
  

  چكيده
از جمله مشكالتي كه امروزه صنايع نفت با آن مواجه هستند ، آلودگي هاي ناشي از پسماندهاي حفاري چاههاي نفت و 

وانين زيست محيطي موجود، شركت ها و كارخانجات را ملزم به كاهش اثرات منفي زيست محيطي اين ق. گاز ميباشد
به  ،يكي از مهمترين عوامل در كاهش اثرات منفي زيست محيطي پسماندها مديريت صحيح آنها ميباشد. پسماندها كرده است

مجموعه پسماند و يا كنترل انتشار آلودگي آنبا  گونه ايي كه برخي مواقع هزينه هاي مورد نياز در حذف آلودگي هاي يك
در اين تحقيق سعي شده است نتايج عددي . به ميزان قابل توجهي كاهش پيدا ميكند ،اعمال مديريت صحيح و ابتكاري

استفاده از سيستم تثبيت كنده هاي حفاري كه يكي از مهمترين روشهاي كنترل پسماند حفاري است در يك نمونه چاه در 
  .ن اهواز بررسي شودميدا

  
  مديريت پسماند حفاري، تثبيت كنده هاي حفاري ، محيط زيست:كلمات كليدي
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  خروجي واحد تصفيه پساب روغني پااليشگاه اول  CODكاهش 
  مجتمع گاز پارس جنوبي

  
  61وياني،معصومه كا60حسن محمدتقوائي،59بهروز حيدري، 58حسن اسعدي، 57ابراهيم سياه كمري

   شركت مجتمع گاز پارس جنوبي،پااليشگاه اول،استان بوشهر،عسلويه

ebrahim.siahkamari@gmail.com  

   

  چكيده 
از  نيطوال باال در مقاطعي  CODيكي از مشكالت واحد تصفيه پساب روغني پااليشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبي ، 

در اين مقاله مجموعه مطالعات و فعاليتها جهت شناسائي منابع .زمان بود كه ازخروجي اين واحد به دريا ارسال مي گرديد
خروجي واحد تصفيه پساب گشته است شرح  CODپساب آالينده مورد بررسي قرار گرفته و اقداماتي كه منجر به كاهش 

پايش از مبداء آالينده ها را به خوبي نشان داده و تاثير قابل مالحظه اين اين مطالعه اهميت شناسائي و .داده شده است
حاصل از اين  CODنتايج كاهش ميزان ..روش را بر عملكرد و رفع مشكالت واحد تصفيه پساب مورد تاكيد قرار داده است
  . مطالعات و اقدامات به صورت نمودار نمايش داده شده است كه گواه اين مدعاست

  

   COD، پساب،SPGC: ي كليديها واژه
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  هاي مديريت و تصفيه پساب صنعتي در پااليشگاه گاز سرخونبررسي روش
  4 ، سيف اله بازرگاني 3، رضا نوري زاده2، ابراهيم ترك زاده 1علي قبادي 

  
  
  

  چكيده
ترين پروژه هاي زيست محيطي صنعت گاز مديريت پساب هاي صنعتي ناشي از فرآيند پااليش گاز طبيعي، يكي از مهم        

. كشور در بخش پااليش مي باشد كه همواره توجه جدي به اين مقوله در راس برنامه هاي متوليان صنعت گاز كشور بوده است
 به دليل وجود انواع مواد و ناخالصي هاي موجود در پساب هاي صنعتي، تخليه مستقيم آنها به منابع پذيرنده اي مانند آبهاي

سطحي، چاهها و زمين هاي كشاورزي باعث آلوده سازي مضاعف آنها و به خطر افتادن سالمت موجوداتي است كه در مجاورت 
لذا هدف اصلي از تصفيه پساب ها ي صنعتي، حفاظت از محيط زيست در مقابل مواد سمي و خطرناك . آنها زيست مي كنند

وشتار  بررسي راهكارها و فعاليت هاي انجام شده در زمينه تصفيه و هدف از اين ن. همراه با پساب هاي صنعتي مي باشد
استفاده از بافل در مخازن جمع آوري پساب، استفاده از تفكيك .  مديريت پساب صنعتي در پااليشگاه گاز سرخون مي باشد

ز سيستم مه پاش؛ از براي جداسازي ذرات روغن از پساب، بازسازي و بهسازي حوضچه هاي تبخير و استفاده ا CPIكننده 
  .جمله مهمترين فعاليت هاي انجام شده در پااليشگاه گاز سرخون در زمينه تصفيه و مديريت پساب هاي صنعتي مي باشد

  

 حوضچه تبخير، مه پاش پساب صنعتي، جداسازي، شناورسازي ثقلي ،: واژه هاي كليدي
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  فرايند خاكشويي با اتربوتيلترشيومتيل به بررسي پااليش خاكهاي آلوده
  
  63، نادر مختاراني62الهام شفيعي نيستانك

  دانشگاه تربيت مدرسزيست دانشكده عمران و محيط 
e_shafiee_n@yahoo.com 

  
  چكيده

يكي از تركيباتي كـه مـي   . همراه داشته استمحيطي را بهد شيميايي در صنايع مختلف، آلودگي منابع زيستامروزه، توليد و استفاده از موا
در صـنايع پتروشـيمي توليـد     آلي تركيب اين. باشدمي) MTBE(منابع طبيعي گردد، متيل ترشيو بوتيل اتر  يآلودگي گسترده تواند باعث

بـر محـيط    MTBEتوجـه بـه اثـرات سـوء     با. سرب شده استجمله ايران جايگزين تترااتيلهاي مختلف جهان از شود و در بنزين كشورمي
بـا   MTBEدر اين مقالـه پـااليش خـاك هـاي آلـوده بـه       . يابدزيست و سالمت بشر، پاكسازي منابع آلوده به آن اهميت فوق العاده اي مي

اي و رسي استفاده شده است و طبق نتايج، هرچه محيط هاي ماسهدر اين آزمايشات از خاك. استفاده از فرايند خاكشويي بررسي شده است
هرچه ميزان رس در خاك افزايش يافته است، با كاهش تحرك آالينـده در  . تر باشد، راندمان اين فرايند بيشتر خواهد بودخاك درشت دانه

همچنين بررسي . سيستم خاك خارج گشته استمحيط، سرعت فرايند كمتر شده است و مقدار كمتري از آالينده در آب حل گرديده و از 
برابر، حجم مورد نياز آب براي پااليش خـاك افـزايش    3تاثير غلظت آلودگي بر حجم آب موردنياز، نشان داده است كه با افزايش غلظت تا 

بطور كلي با توجه به . ته استقابل توجهي نداشته، اما با افزايش رس، در اثر جذب سطحي آالينده به ذرات رس، راندمان فرايند كاهش ياف
نتايج آزمايشات انجام شده و بعلت حالليت باالي اين آالينده در آب، فرايند خاكشويي بدون افزودن هرگونـه حـالل جـانبي بـه آب، روش     

 در محـيط خـاك بـه شـدت بـه      MTBEاما با توجـه بـه اينكـه حركـت     . رسدبه نظر مي MTBEهاي آلوده به مناسبي براي پااليش خاك
هايي كه عمدتا از جـنس ذرات درشـت دانـه و غيـر چسـبنده      مشخصات فيزيكي و شيميايي خاك وابسته است، كارايي اين روش به خاك

 .مانند ماسه باشند، محدود ميگردد

  
 متيل ترشيو بوتيل اتر، خاكشويي، آلودگي خاك، بنزين :كلمات كليدي
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آبي  توسط بيوفيلم جلبكي از محيط) Cu(و مس ) Cd(كادميوم  مطالعه حذف
  آلوده

  3محمد سلكي ،65آرش جوانشير، 64فاتح معزي

  كرج - ي منابع طبيعي، دانشگاه تهرانگروه شيالت، دانشكده 
fmoezi.fateh@gmail.com  

  چكيده
از  كه گروهي –جلبكي  در اين مطالعه به بررسي روند رقابتي جذب زيستي دو فلز كادميوم و مس توسط بيوفيلم

در طول . بود Chlorella vulgarisي جلبك مورد استفاده در اين مطالعه، گونه. پرداخته شده است -توليدكنندگان هستند
بيشترين مقدار جذب مربوط به . مدت مطالعه، غلظت هر دو فلز در ستون آب به طور قابل توجهي كاهش پيدا كرد

روند تجمع دو فلز كادميوم و مس در . يه متعلق به كادميوم بودبيشترين درصد جذب نسبت به غلظت اول. كادميوم بود
بيوفيلم جلبكي در ابتداي آزمايش داراي روند افزايش خطي بود و پس آن مقادير جذب شده در هر دو سيستم كاهش 

رسي شد و هاي اوليه عناصر در ميزان جذب آنها بردر اين مطالعه اثر غلظت. يافته و تقريباً حالت ثابت به خود گرفت
ي عنصر باالتر باشد، مقدار جذب شده باالتر است و نتيجه حاصل اين بود كه براي فلز كادميوم هر چه غلظت اوليه

ي موجود در محيط است، اما براي فلز مس اين ي مطالعه درصدي از غلظت اوليهمقادير كل جذب شده در كل دوره
ودكنندگي مس بر جذب كادميوم مشاهده نشد، بلكه اثرات غلبه همچنين در اين مطالعه اثر محد. حالت وجود نداشت

  .كادميوم بر مس در فرآيند جذب زيستي مشاهده شد

  

 ، جذب زيستي Cu( ،Chlorella vulgaris(، مس )Cd(بيوفيلم جلبكي، كادميوم  : هاي كليدي واژه
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با استفاده از هاي آبي آلوده بررسي امكان پااليش فلزات سنگين از محيط
  Anodonta cygneaاي دوكفه

  3، محمد سلكي2، هادي پورباقر2سهيل ايگدري ،67آرش جوانشير، 66فاتح معزي

  كرج - ي منابع طبيعي، دانشگاه تهرانگروه شيالت، دانشكده 
fmoezi.fateh@gmail.com  

  

  

  چكيده

در محيط آبي آلوده  Anodonta cygneaاي توسط دوكفه) Cr(و كروم ) Zn(در اين مطالعه جذب زيستي فلزات روي 
كاهش . از محيط آبي بود%) 80(ي توان باالي صدف در جذب فلزات دهندهنتايج به دست آمده نشان. بررسي گرديد

روز اول نرخ جذب فلز روي  3در ). α=0/05; P < 0/000(روز بيشتر بود  9غلظت فلز روي نسبت به كروم در طول مدت 
با توجه به ). α=0/05; P < 0/015(روز بعد نرخ جذب كروم باالتر بود  6، اما در )α=0/05; P = 0/001(بيشتر از كروم بود 

  .شودهاي آبي آلوده پيشنهاد ميبه عنوان ابزاري مفيد در پااليش فلزات سنگين از محيط A. cygneaنتايج صدف 

 

  .، نرخ جذب Cr( ،Anodonta cygnea(، كروم )Zn(جذب زيستي، روي  : هاي كليدي واژه
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موجود در شيرابه  NH3‐Nو  CODشيميايي در حذف   -بررسي روش هاي فيزيكي
  هاي توليد شده از فرايندهاي  صنعتي 

  
  71، امين غالبي70، محمدعلي حسين پور69، حسين قريشي68فريا قناعت

  ) feria_ghanaat@yahoo.com(ني تهران جنوب مهندسي محيط زيست دانشكده ف- دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي
  

  چكيده

گسترش تدريجي فعاليت  فرايند هاي صنعتي و كارخانه هاي شيميايي در طول سالهاي اخير منجر به توليد مواد زائد خطرناك گوناگوني 
به دنبال آن ايجاد شيرابه هاي حاصل  از اينرو پيش بيني بيست سال آينده نشان دهنده روند رو به رشدي از توليد مواد زائد و. شده است

شيرابه هاي توليدي از پسماند در محل لندفيل نه تنها باعث آلودگي خاك شده بلكه از محيط متخلخل آن عبور . از دفن آنها خواهد بود
ي توليدي اين مواد زائد يكي از راههاي كنترل آاليندگي حاصل از شيرابه ها. ميكند و در نهايت باعث آلودگي آب هاي زيرزميني مي گردد
از اينرو در اين مقاله به بررسي استفاده از روش هاي فيزيكي شيميايي . خطرناك استفاده از  روش هاي فيزيكي شيميايي ميباشد

، مقدار جاذب pHبه صورت انفرادي و تركيبي  پرداخته و راندمان هر كدام در شرايط مختلفي از ) اكسيداسيون پيشرفته و جذب سطحي(
NNHو  CODو  اكسيدان مورد نياز و ميزان تركيبات شيرابه تثبيت شده از لحاظ غلظت   3  نتايج بدست امده .  مقايسه شده است

نشان ميدهد استفاده از  هر يك از روش ها به صورت فردي عالوه بر مشكالت مربوط به هزينه هاي باالي فرايند، بازده مناسبي نيز در 
و  CODاكسيداسيون پيشرفته باعث به حداكثر رساندن حذف / ه شيرابه ندارد ولي بكارگيري روش تركيبي جذب سطحيتصفي
NNH 3 موجود در شيرابه تثبيت شده و  از اين رو رويكردي مناسب جهت بهينه كردن هزينه ها و افزايش كارايي تصفيه است .  

  

  واژه هاي كليدي

 د زائد خطرناك، شيرابه لندفيل، جذب سطحي، اكسيداسيون پيشرفته، تصفيه پساب صنعتيمديريت پسمان
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  هاي بيولوژيكيبررسي مقدار امولسيون شوندگي نفت خام با استفاده از روش
  

  الهه مهرورز، رقيه سيفي، غالمرضا باكري، حسين اماني
  4714871167، كد پستي ندسي شيمي، دانشكده مهصنعتي نوشيرواني بابل ، دانشگاه بابل

hamani@nit.ac.ir 
  

 به نام سورفكتين بيوسورفكتنتيك نوع به منظور توليد  Bacillus subtilisي  از گونهتحقيق  ر ايند :چكيده
همچنين  .است  mN/m 25 ادن كشش سطحي تادر اين بررسي مشاهده گرديد سورفكتين داراي توانايي در كاهش د .استفاده شد

. نمونه نفت سفيد، هگزا دكان، گازوئيل و نفت خام بررسي شد 4آزمايش امولسيفايري اين بيوسورفكتنت روي 
. گازوئيل به دست آمدو  هگزادكان ،نفت سفيد،به ترتيب براي نفت خام % 65، %68، % 75 ،% 80شاخص امولسيون 

  . را حفظ نمود خودامولسيفايري روز خواص  15كه بيوسورفكتنت توليد شده به مدت  مطالعات پايداري نشان داد

  

  بيوسورفكتنت ، باسيلوس سابتيليس، پايداري، امولسيون سازي  :واژه هاي كليدي

  

Keywords: Biosurfactant, Bacillus subtilis, Stability, Emulsion index 
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 رزميني ناشي از تخليه پساب هاي نفتي بررسي شاخص شوري سفره آب زي

  )مطالعه موردي منطقه دشت عباس و مارون(
  

  73داود محمودزاده ،72حسين خواجه پور

  3تهران، خيابان آزادي، دانشگاه صنعتي شريف، دانشكده مهندسي انرژي، اتاق * 
khajehpour@enegy.sharif.edu  

  

  چكيده 
ي متعددي را حفر مي نمايند كه در هنگام استخراج نفت مقدار زيادي در مناطق نفت خيز جهت استخراج نفت، چاه ها

رها سازي اين آب هاي آلوده در محيط زيست منجر به . آب را بهمراه دارد و اين آب بسيار شور و داراي امالح مي باشد
درصورت عدم كنترل، . نفوذ آب شور و آلودگي هاي نفتي به آبخوان هاي زيرزميني شده و مي تواند به رودخانه راه يابد

شوري در آبخوان هاي زيرزميني و رودخانه ها افزايش يافته و براي مدت هاي بسيار طوالني نمي توان از آب و حتي از 
بررسي ها و نتايج اندازه گيري نشان مي دهد كه در استان . خاك آن منطقه جهت فعاليت هاي كشاورزي استفاده نمود

طراف منطقه دشت عباس و رودخانه ها از جمله رودخانه مارون در حال شور شدن است خوزستان تعدادي از چاه هاي ا
با مطالعات انجام شده از وضعيت زمين شناسي منطقه و بررسي نمودارهاي . و اين شوري در حال افزايش مي باشد

هاي آن و در نهايت هيدروژئوشيميايي مشخص گرديد كه بخشي از اين شوري به دليل استخراج نفت و رها سازي پساب 
قانونگذاري و جريمه . نفوذ شورآب از حوضچه هاي تبخير است و البته وضعيت زمين شناسي نيز تأثير گذار مي باشد

البته راهكارهاي . همواره يكي از راهكار هاي اساسي جهت جلوگيري عدم رها سازي اين پساب ها به شمار مي رود
ر و استفاده از چاه هاي جاذب از رايج ترين و در عين حال موثرترين ديگري مانند عايق كردن حوضچه هاي تبخي

  . راهكارها جهت كنترل اين شوري مي باشد

  

 ، پسابنمودارهاي هيدروژئوشيمياييحوضچه هاي تبخير، آبخوان هاي زيرزميني، نفوذ آب شور، : هاي كليدي واژه
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  يبات نفتي هاي آلوده به ترك بررسي روش خاكشويي در پاكسازي خاك
  

  76، حامد طائي75پور ، سعيد گيتي74كار خديجه نارنج
  دانشكده محيط زيست، دانشگاه تهران
Parisa_nr62@yahoo.com  

  

  چكيده

يست، انسان و ساير آلودگي خاك به تركيبات نفتي به دليل دارا بودن مواد شيميايي و خطرناك از دغدغه هايي است كه محيط ز
امروزه روش هاي زيادي . موجودات زنده را با مشكل مواجه نموده است و يافتن روش هاي مقابله با آن از اهميت زيادي برخوردار است

 خاكشويي روشي بسيار ساده و.  براي رفع آلودگي در خاك ابداع و ارائه شده است كه يكي از پر اهميت ترين اين روش ها خاكشويي است
ي كلي در  اين روش به دو شيوه. نمايند ها را از خاك خارج مي شيميايي آالينده/هاي فيزيكي مشخصي است كه در آن با استفاده از روش

ها از خاك در روش خاكشويي استفاده  هاي مختلفي با يا بدون افزودني براي استخراج آالينده محلول. قابل اجراستو خارج از محل محل 
ساز،  ليت توانند شامل تركيبات كي ها مي اين افزودني. گردند ها سبب بهبود بازدهي وكاهش زمان مي فاده از اين افزودنياست. گردند مي

عملكرد خاكشويي بهبود يافته با سورفكتانت،  از طريق دو مكانيسم . ها باشند سازها، حالل هاي آلي يا معدني و سورفكتانت صابون
در غلظتي باالتر از ) انحالل(دهد و مكانيسم دوم  در غلظتي زير غلظت بحراني ميسل رخ مي) شدن خاك ورقه(مكانيسم نخست . باشد مي

عبارتند از كم بودن جذب  خاكشوييكاربرد در فرآيند جهت سورفكتانت مناسب در انتخاب ي قابل توجه معيارها. دهد آن رخ مي
از ديگر عوامل مؤثر . ورت كم، عدم ته نشيني و سازگاري با محيط زيستسورفكتانت به سطح خاك، قدرت حالليت باال، توليد كف و كد

  . ي تهيه و در دسترس بودن و تجاري شدن آنها اشاره نمودتوان به كم بودن هزينهبر انتخاب، مي

  

  خاكشويي درمحل، خاكشويي خارج از محل، سورفكتانت، غلظت بحراني ميسل، خاك آلوده: واژه هاي كليدي
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كاربرد سورفكتانت ها در پاكسازي خاكهاي آلوده به تركيبات نفتي به ويژه 
  ايزومرهاي كرسول

  
  79، حامد طائي78پور ، سعيد گيتي77كار خديجه نارنج

  دانشكده محيط زيست، دانشگاه تهران
Parisa_nr62@yahoo.com  

  

  چكيده

در پااليشگاههاي نفت . ورده هاي نفتي، حجم خاكي كه هر ساله به تركيبات نفتي آلوده مي گردد افزايش مي يابدبا افزايش مصرف فرآ
و در واحد پااليش حالل براي حذف مواد قيري و زايد از روغن موتور  از تقطير جزء به جزء نفت خام به دست آمده) متيل فنول(كرسول 

  "تركيباتي با احتمال سرطان زايي براي انسانها"ظت محيط زيست آمريكا اين تركيب را در گروه سازمان حفا .يا بنزين استفاده مي شود
تماس پوستي يا بلع تصادفي آنها تاثيرات مخربي بر روي سالمتي انسان و حيوان به دنبال دارد كه حتي مي تواند منجر به . قرار مي دهد

در خاك ابداع و ارائه شده است كه يكي از پر اهميت ترين اين روش ها خاكشويي امروزه روش هاي زيادي براي رفع آلودگي . مرگ شود
هاي مختلفي براي باال بردن بازدهي،  شد ولي امروزه از افزودني در گذشته خاكشويي با استفاده از آب بدون افزودني انجام مي. است

تمام شده، كاستن از دفعات شستشو و كاستن از زمان مورد نياز ي  ها، كاستن از هزينه ي بزرگتري از آالينده گسترش روش براي محدوده
ها در خاكشويي در محل و خارج از محل  ها به عنوان پركاربردترين ها سورفكتانت از ميان تمام افزودني. شود براي انجام روش استفاده مي

چگونگي عملكرد سورفكتانت ها در خارج كردن تكنولوژي خاكشويي و عوامل موثر بر آن و همچنين   تحقيق اين در. اند معرفي شده
  .است گرفته قرار بررسي آالينده هاي آلي به ويژه ايزومرهاي كرسول از خاك مورد

 تركيبات نفتي، ايزومرهاي كرسول، خاكشويي، سورفكتانت، خاك آلوده: واژه هاي كليدي
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در حذف مواد مطالعه و بررسي انواع غشاهاي نانوليفي به عنوان جاذب 
  آالينده از پساب

  
  4، كميل نصوري82اكبر خداپرست حقي، 81بنت الهدي هادوي مقدم، * 80مهدي حسن زاده

  گروه مهندسي نساجي، دانشگاه گيالن، رشت، ايران
M_hasanzadeh@aut.ac.ir  

  
  چكيده 

دگي زياد به معضل بزرگي براي هاي صنايع نساجي و رنگرزي بدليل دارابودن مواد رنگزاي آلي و آلو امروزه تصفيه پساب
صورت گرفته   اي براي حذف مواد رنگزاي آلي از پساب هاي گسترده تالش. كارشناسان محيط زيست تبديل شده است

. باشد هاي حاوي مواد آلي، استفاده از فرايند غشايي مي آل و موثر در كاهش آلودگي پساب هاي ايده يكي از روش. است
 بسيار حجم به نسبت سطح نظيري همچون بي الكتروريسي شده با برخورداري از خواص واليافنان از شده تهيه غشاهاي

هاي مناسب در فرايند تصفيه  يكي از گزينه نانو، ابعاد در شيميايي فعاليت و پذيري مناسب، انعطاف تخلخل درصد باال،
ورد استفاده در حذف مواد آالينده از پساب در اين تحقيق ابتدا به بررسي كلي غشاهاي نانوليفي م. آيد پساب بشمار مي

هاي توليد  سپس روش. ها مورد بحث قرار گرفته است پرداخته شده و انواع، كاربردها و همچنين فرايند الكتروريسي آن
گيري و بررسي  هاي كلي اندازه در نهايت نيز روش. انواع مختلف غشاهاي نانوليفي به تفضيل مورد بحث قرار گرفته است

ص و كارايي غشاهاي مورد استفاده در حذف مواد آالينده از پساب نظير دبي جريان خروجي از غشاء، نفوذپذيري، خوا
درصد احتباس، وزن مولكولي قابل جداسازي و همچنين ميزان جذب مواد رنگزا توسط غشاء مورد بررسي قرار گرفته 

  . است

  

 لكتروريسي، مواد رنگزاي آليغشاء نانوليفي، پساب، نانوالياف، ا: هاي كليدي واژه
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  هاي گازيطراحي مفهومي سيستم مديريت پسماند خطرناك در پااليشگاه
  )پارس جنوبي 24و  23، 22فازهاي : مطالعه موردي(

  
  83زادهمهدي جليلي قاضي

  16، كوي تخارستان، شماره )ظفر(شركت مهندسي مشاور مهاب قدس؛ تهران، خيابان وحيد دستگردي 

mjalili@ut.ac.ir  

  
  چكيده

هاي گازي است كه عدم ترين مراكز توليد پسماند خطرناك در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، پااليشگاهاز جمله مهم
هاي مختلف ريزي صحيح در خصوص تدوين سيستم جامع مديريت پسماندهاي پااليشگاهي، منجر به بروز آلودگيبرنامه

احي مفهومي يكي از مراحل طراحي سيستم جامع مديريت پسماند است كه ضمن طر. در اين منطقه شده است
آوري، حمل و نقل و دفع لحاظ كمي و كيفي، نحوه ذخيره در محل، جمعتر پسماندهاي توليدي بهشناسايي دقيق

تلف هاي محتمل براي مديريت پسماندهاي مخپسماندهاي خطرناك با جزييات بيشتر تشريح شده و در آن گزينه
هدف از انجام اين تحقيق، طراحي مفهومي سيستم مديريت پسماند خطرناك در پااليشگاه گازي . شودپيشنهاد مي

بدين . باشدپارس جنوبي مي 2ترين مراكز توليد پسماند خطرناك در سايت عنوان يكي از اصليبه 24و  23، 22فازهاي 
يندي شناسايي شده و كميت، كيفيت و تواتر توليد هر پسماند منظور ابتدا كليه پسماندهاي توليدي در هر واحد فرا

بندي و المللي، پسماندهاي توليدي طبقههاي ملي و بيندر ادامه با استفاده از تعاريف و دستورالعمل. تعيين شده است
دهاي جامد با در نهايت پسماندهاي خطرناك به چهار گروه پسماندهاي جامد با تركيبات آلي، پسمان. اندكدگذاري شده

بندي شده و براي هر گروه، روش مديريت پسماند كه جامد و پسماندهاي مايع تقسيمتركيبات معدني، پسماندهاي نيمه
از نتايج حاصل از . باشد، پيشنهاد شده استهاي بازيافت، پسماندسوزي، تصفيه و دفن در زمين ميشامل تلفيقي از روش

  اين تحقيق 
هاي گازي موجود در منطقه و همچنين تدوين سيستم مه تفصيلي مديريت پسماند در پااليشگاهتوان در ارائه برنامي

  .يكپارچه مديريت پسماندهاي خطرناك در كل منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس استفاده نمود

  
  .24و  23، 22 پااليشگاه گازي، مديريت پسماند خطرناك، منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، فازهاي: هاي كليدي واژه
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حذف تري بوتيل فسفات از محلول هاي آبي با استفاده از كاتاليست دي اكسيد 
  تيتانيوم

  
  *3منصوره سليماني، 85مجيد علي آبادي، 84مريم اكبري

 ، واحد شاهرود، گروه مهندسي شيمي، شاهرود، ايراندانشگاه آزاد اسالمي - 1

maryam.akbari13@yahoo.com   

  چكيده 
در پساب صنايع گوناگون را لكولهاي مقاوم و تركيبات تخريب ناپذير زيستي وافزايش روزافزون توليدات صنعتي، حضور م

از طرفي . هاي معمول در پساب زدايي قابل تصفيه نيستند به دنبال داشته است كه بسياري از اين تركيبات با فرايند
تمركز بر كاهش ضايعات و كاهش مصرف آب در سالهاي اخير، موجب توليد پسابهاي غليظ تر با حضور مواد سمي بيشتر 

از اين رو دفع مناسب ضايعات و پسابهاي صنعتي و كاهش آالينده ها به منظور دستيابي به استانداردهاي . شده است
ميان تركيبات آلي فسفردار براي حفظ زندگي ضروري مي در اين  .زيست محيطي روز به روز اهميت بيشتري مي يابد

باشند، با اين وجود استفاده بيش از اندازه از تركيبات فسفر دار آلي اين الزام را به همراه خواهد داشت كه مسئوالنه تر در 
ستفاده گسترده در اين ميان ا. مورد آلودگي محيط زيست و مشكالت ايجاد شده در مورد سالمتي انسانها، برخورد كنيم

در اين پژوهش، حذف . از تري بوتيل فسفات در صنايع مختلف منجر به ورود اين تركيب به محيط زيست شده است
تاثير پارامترهاي . از محلول هاي آبي  با استفاده از فرايند فتوكاتاليستي بررسي شده است TBP)(تري بوتيل فسفات 

نتايج آزمايش . مقدار كاتاليست مشخص گرديد و شرايط بهينه تعيين شدمحلول و   TBP،pHمختلف مانند غلظت اوليه 
 TiO2 گرم بر ليتر 1/0ها نشان داد كه مقدار كاتاليست  بازده حذف را   TiO2بهينه بوده و افزايش بيشتر در مقدار  

و مقدار  =ppm 400 ،11pH در غلظت اوليه TBPبر اساس نتايج آزمايش ها بيشترين ميزان حذف . كاهش مي دهد
مي تواند با  TiO2اتفاق افتاد و همچنين مي توان نتيجه گرفت كه فرايند فتوكاتاليستي با استفاده از   g/l1/0 كاتاليست 

  .استفاده گردد TBPموفقيت براي تصفيه فاضالب هاي حاوي 
  

 TiO2، فتوكاتاليست، تري بوتيل فسفات، تجزيه: هاي كليدي واژه
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هاي سويا جهت  ي اكسيد قلع دوپه شده با نيتروژن و فسفر با استفاده از دانهسنتز د
 تصفية پساب هاي صنعتي

 
  

  88، اعظم قرباني87، مجتبي سليماني86مريم درويشي
  ايران -ساوه - گروه علوم پايه - دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساوه

M.darvishi85@yahoo.Com 
  

  

  چكيده
ي دي  نمونه. ر فلزي براي سنتز دي اكسيد قلع دوپه شده با نيتروژن و فسفر مورد مطالعه قرار گرفتدانه سويا به عنوان پيش ساز غي
و ) FT-1R(ي مادون قرمز  ، اشعه)SEM(، ميكروسكوپ الكتروني سطح )x )XRDي ي پراش اشعه اكسيد قلع دوپه شده به وسيله

كسيد قلع دوپه شده با نيتروژن و فسفر داراي ساختار كسيتريت دهد كه دي ا نتايج نشان مي. شناسايي شدندUV-VISاسپكتروسكوپي
خواص فوتوكاتاليتيكي . ي سويا درون شبكه به عنوان آنيون و كاتيون خود دوپه شونده  هستند هستند و نيتروژن و فسفر موجود در دانه

لعه قرار گرفت كه فعاليت باالتر وات مورد مطا 400تحت المپ جيوه پرفشار  Triton x-100دي اكسيد قلع دوپه شده، توسط 
اين كار ممكن است يك مسير جديد و آسان در استفاده از . دهد فوتوكاتاليتيكي قلع دوپه شده را نسبت به نانومتر دي اكسيد قلع نشان مي

نده در پساب هاي ي طبيعي براي سنتز اكسيدهاي فلز دوپه شده باشدكه به عنوان فوتوكاتاليست جهت تخريب مواد آالي موجودات زنده
  . صنعتي و سالم سازي آب مورد استفاده قرار مي گيرد

  .هاي سويا خواص فوتوكاتاليتيكي، نانوفوتوكاتاليست، دي اكسيد قلع دوپه شده، دانه: هاي كليدي واژه
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  در تصفيه پساب صنعتي روش نوين تقطير غشايي در خالء مطالعه مكانيزم

    
    91باقر انوري پور ،90 مريم السادات حسيني ،89سيدي سيد مسعود 

  619: صندوق پستي آبادان، ايران، دانشكده مهندسي نفت شهيد تندگويان، دانشگاه صنعت نفت، 

 SeyedMasoudSeyedi@gmail.com  

  چكيده 
شمار مي آيد بر اين روش در محيط هايي كه آب جزء اصلي به . تقطير غشايي فرآيندي نوين در امر جداسازي مي باشد

اختالف فشار جزيي بين هر طرف از منافذ . مبناي فرآيندي غير همدما براي جداسازي ناخالصي ها استفاده مي شود
غشاء نيرو محركه اصلي در اين فرآيند مي باشد كه در آن بخار با نيروي محركه ي گرمايي از ميان منافذ آب گريز غشاء 

خالء، تقطير  در غشايي مستقيم، تقطير تماس غشايي تقطير: طير غشايي عبارتند ازفرآيندهاي متداول تق .عبور مي كند
 غشايي در اين مطالعه سعي شده است مكانيزم فرآيند تقطير. كننده جاروب گاز با غشايي غشايي با شكاف هوا و تقطير

مكانيزم هاي پيشنهادي . ردخالء به عنوان يكي از روش هاي نوين تصفيه پساب هاي صنعتي مورد بررسي قرار بگي در
مختلف براي انتقال در تقطير غشايي شامل مدل جريان نادسن، مدل جريان ويسكوز، مدل نفوذ مولكولي ابتدايي و و 

نيروي محركه با اعمال خالء  اين ساختاردر . دنفوذ ساختاري مي باشد كه اغلب در مدل گرد و غبار گاز خالصه مي شو
  .تحت تعادل فشار بخار نگه داشته مي شوددر سمت محصول تراوش كرده 

   

 تصفيه پساب، جداسازي، تقطيرغشايي، مكانيزم تقطيرغشايي در خالء: هاي كليدي واژه
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  انجام واكنش فنتون بر روي كاستيك مصرف شده پااليشگاههاي گازي
  

  معصومه خدري،كريم كرمي نژاد،حامد حرافي
 10و9آزمايشگاه پااليشگاه فازهاي  جنوبي، عسلويه،شركت مجتمع گاز پارس

 
 
 

 چكيده

و دي ) Na2S(، سولفيد سديم)RSNa(كاستيك مصرف شده در پااليشگاههاي گاز حاوي مقدارزيادي مركاپتايد
 .و مقدار كمي فنل ،كربنات و نمك هاي سولفات مي باشد) DSO(سولفيداويل

انجام گرفت =pH 5به اين صورت كه خنثي سازي تا ,استفاده شداز واكنشگر فنتون  CODدر اين مقاله براي كاهش مقدار
 .درجه سانتيگراد اضافه كرديم 90دقيقه و در دماي 50و به مدت زمان 1/1را به نسبت ) Fe+2/H2O2(سپس معرف فنتون

 COD و مركاپتايد و سولفيدسديم و دي سولفيد اويل بود و مقدار كل CODنتايج حاصل حاكي از كاهش چشمگير مقادير 
  .كاهش پيدا كرد %82بيش از 

  
 و تصفيه پساب COD واكنش فنتون، كاستيك مصرف شده: كلمات كليدي
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اندازه گيري فلزات سنگين در پساب پااليشگاه با استفاده از اسپكتروسكپي جذب 
   PARاتمي شعله اي روي نانواكسيدتيتان اصالح شده با ليگاند 

 

  داود آبدرديده ، *اماني مهدي
  بوشهر، عسلويه، شركت مجتمع گاز پارس جنوبي، پااليشگاه سوم، سرپرست نوبتكاران آزمايشگاه

amani.m.chemist@gmail.com 

  
  : چكيده

 كم بسيار مقادير تغليظ پيش و اسازيجد براي جاذب عنوان به ،PARتيتان اصالح شده با ليگاند  اكسيد نانو حاضر كار در

 هاي پارامتر اثر.گرفت صورت شعله اتمي جذب دستگاه وسيله به گيري اندازه سپس و استفاده گرديد) II(و مس) II(نيكل ،)II(كادميم

 ينهبه و مطالعه نمونه، حجم جاذب، زمان تماس ، ظرفيت جاذب، مقدار شوينده، حالل حجم و غلظت و نوع ، pHمانند مختلف

، 0.27به ترتيب ) II(و مس) II(نيكل ،)II(كادميم براي شاهد استاندارد انحراف برابر سه اساس بر حدتشخيص بهينه شرايط تحت.گرديدند
 هاي نمونه در كم كادميوم مقادير تعيين براي شده پيشنهاد روش نهايت در. حاصل شد 120با فاكتور پيش تغليظ   ppb 0.11و  0.24

 .گرديد حاصل بخشي رضايت نتايج و شد برده كار به اب پااليشگاه سوم پارس جنوبيو پس استاندارد

  

شعله، استخراج فاز  اتمي جذب دستگاه ،  resorcinol (PAR)‐(pyridylazo‐2)‐4تيتان، ليگاند اكسيد ذرات نانو :واژگان كليدي
  جامد 
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كت مجتمع گاز تصفيه پسماند روغني واحدهاي شيرين سازي پروپان و بوتان شر
  پارس جنوبي و توليد بخشي از اودورانت مورد نياز شركت ملي گاز ايران

  
  3، مهدي اماني  2، مژگان مالكي شيخ آبادي  1نوراله فرهي قالتي 

  عسلويه، شركت مجتمع گاز پارس جنوبي، بهره برداري پااليشگاه سوم

farrahi_n@yahoo.com  
  
  

  چكيده
يكي از مشكالت پااليشگاه هاي گاز ترش در ايران از جمله پااليشگاه هاي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي، مديريت توليد، 

. پروپان و بوتان است) شيرين سازي(واحدهاي مركاپتان زدايي  (Oily waste)نگهداري و فروش و يا دفع ايمن پسماند روغني 
ناميده مي شود، عمدتا شامل تركيبات شيميايي دي متيل دي سولفيد،  (DSO)سولفيد اويل  ومي دياين پسماند كه با نام عم

دي اتيل دي سولفيد، دي پروپيل دي سولفيد، متيل اتيل دي سولفيد، متيل پروپيل دي سولفيد، اتيل پروپيل دي سولفيد و 
و غيره است كه در  (Waste caustic)كاستيك ضايعاتي مقادير جزئي از ساير تركيبات سولفوره و مقداري كاتاليست كبالت و 

بعنوان محصول جانبي توليد مي گردد و در ايران تاكنون در صورت عدم فروش بعنوان سوخت كوره  (Merox)فرآيند مراكس 
ه نام و غيره، پسماند روغني مضر تلقي شده و براي كاهش مضرات زيست محيطي آن، در يكي از واحدهاي جانبي پااليشگاه ب

سوزانده شده و در صورت احتراق كامل به دو تركيب كم خطرتر دي اكسيد كربن و دي اكسيد گوگرد  (Burn pit)برن پيت 
با ممنوعيت سوزاندن آن، بدليل . تبديل مي شود كه به نوبه خود با ايجاد باران اسيدي به محيط زيست آسيب مي رساند

نتشار آن در اتمسفر، در صورت احتراق ناقص، اين پژوهش مي كوشد مشكالت زيست محيطي ذكر شده و خطرات خاص ا
روشي كاربردي ارايه و پيشنهاد نمايد كه اين پسماند خطرناك و پر هزينه را پس از تصفيه و حذف ناخالصي هاي مضر، به 

از ايران كه براي بودار محصولي با ارزش افزوده قابل توجه براي مصرف بعنوان ماده اوليه اودورانت مورد نياز شركت ملي گ
كردن گاز طبيعي در ايستگاه هاي تقليل فشار به آن مي افزايند، و يا موارد ديگر مصرف آن، تبديل كرده و نقشي هر چند 

  .كوچك، ولي با ارزش در راستاي استفاده بهينه از سرمايه هاي ملي و  رونق توليد ملي ايفا نمايد
     

  واحد مركاپتان زدايي، اودورانت، Oily wasteپسماند، پسماند روغني، ، DSO، سولفيد اويل دي: واژه هاي كليدي



     همايش ساالنه مديريت پساب و پسماند در صنايع نفت و انرژيسومين مجموعه مقاالت 

www.Pasab.ir   88671676  - 021 

  

 
 
 
 

  كارخانه الفين E-2413استفاده از انرژي گرمايي پساب در مبدل 
  مجتمع پتروشيمي اميركبير

  
 كارشناس ارشد مهندسي فرايند، رييس پژوهش شركت گاز استان هرمزگان: ميثم فرنام

 دسي شيمي،استاديار،عضو هيئت علمي گروه مهندسي شيمي دانشگاه ياسوجدكتري مهن:پرويز درويشي

دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، مهندسي ترموسنتيك، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر،  :ناهيد رضايي
  دانشكده مهندسي شيمي ، ماهشهر ، ايران
Behnam.Farnam@yahoo.com 

  
                                                                                                         :                          چكيده

پتروشيمي كارخانه الفين ) (Process Steam Systam بخارسازيواحد مقاله از انرژي هدر رفت آب پسماند  دراين
محاسبات دستي و نرم  در مبدلهاي حرارتي با پينچ كمك آناليز هب استفاده شده و واحد جريان فراينديدو  براياميركبير 

 .است صورت گرفته سازي بهينه   Aspen HX Net 7.2ربا استفاده ازنرم افزا ،افزاري

ر مي رود، به سيستم باز حاضرهد انرژي كه در حال kj/hr 3133552 مقدار يحرارت يك مبدلدر اين فرايند با افزودن 
قرار گرفته در بعد از مبدل حرارتي طراحي شده، در ورودي  E-2413بب كاهش بار حرارتي كولر ميگردد كه اين خود س

كاهش چشمگيري مي يابد و نيز با استفاده از  E-2413مي گردد و در نتيجه دبي جرمي آب خنك كننده كولر 24- 20جريان 
به سيستم باز مي  انرژي kj/hr  1566776به ميزان Wash Waterجهت گرم كردن  24- 1مبدل حرارتي روي جريان 

 گردد

شده و در نتيجه دبي جرمي استيم مصرفي جهت گرمايش كاهش مي  E-2415كه اين خود سبب كاهش بار حرارتي هيتر 
در اين واحد سبب مي شود كه با تبادل حرارت در مبدل   E-2413مزاياي استفاده از انرژي هدر رفت آب پسماند مبدل  .يابد

و نيز كاهش چشمگير   C  1220به C 1700ده با كاهش دماي آب پروسسِ دور ريز سيستم بخار سازي ازحرارتي طراحي ش
، از مشكالت همرينگ در كولر مزبور بعلت گراديان دماي باال و فلوي زياد آب جلوگيري  E-2413مصرفي در كولر  C.Wآب 

با خروج دبي . ه آن در واحد عملياتي سيستم استيم سازي؛با طراحي اين دو مبدل بكمك آناليز پينچ و استفاد. به عمل مي آيد
و تخليه آب دور ريز با  P-2372 A,B، ديگر نياز به باز كردن درين پمپهاي  E-2413آب مورد نياز از اين سيستم در كولر 

جهت دور  T-2401زيرزميني نمي باشد و نيز ديگر نياز به باز كردن درين برج  P.V.Cجدي به لوله هاي  دماي باال و آسيب
سيستم و خطرات نا ايمن آن خروج بخار آب در فشار باال و سر و صداي بسيار آن نمي باشد و اين مشكالت  ريز آب پروسس

  .فرايندي با استفاده از انرژي پساب و بدون تغيير در اصل فرايند حل خواهند شد



     1389نفت و انرژي، تهران، يكم و دوم دي ماه  نخستين همايش مديريت پساب و پسماند در صنايع
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Abstract 

An attractive technique is carried out by electrical phenomena to demulsify 

benzene in water emulsion. In this research, non-uniform electric field is applied to 

remove benzene particles which have been transferred to the water (oil/water-emulsion). 

Electric current leads to move oil particles in emulsion contact each other and also create 

bigger oil drops by induction of negative charge, then the oil moves upward due to 

density difference and can be measured. Based on these experiments, about 80% benzene 

demulsify from the emulsion in lower than 10 minute, which indicates that the mutual 

contact of oil droplets through thin water layers in necessary for the rapid 

demulsification. All this evidence strongly suggests that the applied electric field causes 

the rearrangement of surface charges on oil droplets, which results in the reduction of the 

height of an energy barrier for the coalescence of the droplets. In the present paper, 

benzene is used as disperse phase and water is used as continuous phase. 

 

Keywords: O/W emulsion, Demulsification, Electric field 
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ماه  دي در كه است آب، پساب و پسماند ساالنه كنفرانس دوره چهار مقاالت چكيده شامل پيشرو اي صفحه 262 فايل
 معتبر صنعتي و علمي نهادهاي از برخي همكاري با كيميا انرژي انديشان هم شركت توسط 1392تا  1388سالهاي 

 :همچون
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نمايد.  برگزار تهران در را فوق تخصصي كنفرانس سال هر ماه دي در دارد بنا كيميا انرژي انديشان هم شركت مديريت
 مراجعهwww.civilica.com سايت وب به يا گرفته تماس همايش دبيرخانه با ميتوان مقاالت كامل فايل دريافت جهت

 نمود.

  
 است. شده آورده صنعتي - علمي معتبر كنفرانسهاي از كاملي ليست www.Hamandishan.org نشاني در

 www.PASAB.ir: ساب و پسماندپهمايش آب،  سايت وب

  09197556424همراه:     88671676تهران:  تماس شماره
  

  توجه: 
در ثبت شركتها ثبت گرديده است و از آبان ماه  1387 آبان 5در   334597شركت هم انديشان انرژي كيميا به شماره 

كه تا كنون به فعاليت علمي فرهنگي خود ادامه است. اما به تازگي مشاهده شده است عده اي سودجو  1388سال 
محتواي و نازل ايشان زبانزد بوده و تا چندي پيش فاقد برگزاري همايشهاي بي رياكاري را چاشني كار خود كرده اند و 

نشاني و تلفن ثابت بوده اند، با مشابه سازي با نام شركت هم انديشان انرژي كيميا در پس كسب اعتبار براي خود 
چطور  آبروي رفته خود را بازيابند. ميباشند و صرفا خود را با نام هم انديشان معرفي مينمايند تا بلكه بتوانند از اين راه

امكان دارد كه يك سازمان برگزار كننده همايش فاقد شماره تلفن ثابت بوده و صرفا داراي خط موبايل بوده و آنهم در 
هر بار يك همايش با يك وب سايت و شماره تلفن برگزار نمود و نه از دوره دوم  روزها و ساعات محدودي پاسخگو باشد؟

 خبري است و نه از آن وب سايت و شماره تلفنهايش !آن همايش 

نام مهم نيست. بلكه صداقت است كه رمز ماندگاري است. شركت هم انديشان انرژي كيميا اين افتخار را دارد كه تاكنون 
هيچگونه وعده پوشالي در خصوص آوردن مهمان خارجي، چاپ تمامي يا مقاالت برتر در فالن نشريه علمي پژوهشي 

  نمايد.و كسب درآمد ايجاد مخاطب  درا نداده است تا از اين فريب براي خو و مواردي مشابه  ي يا خارجيداخل
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 ANOVAگيري سولفات در آب با روش ارزيابي آزمون بين آزمايشگاهي اندازه

  
  ahmadharzandi@gmail.comاحمد مسن هرزندي، كارشناس آزمايشگاه 

 اكبر بابايي، مدير دفتر تحقيقات

  شركت آب و فاضالب آذربايجان شرقي
  

  چكيده:
تــوان اي را ميدهد كه آيا تفاوتهاي مشاهده شده بين بيش از دو ميانگين نمونهي اين امر را مورد توجه قرار ميگيري دربارهتحليل واريانس تصميم 

واقعي وجود دارند.در اين مقاله با طراحي يك آزمــون بــين  گيري تفاوتهايهاي مورد نمونههاي جامعهمعلول تصادف دانست و يا اينكه بين ميانگين
آزمايشگاه تقسيم كرديم. هر آزمايشگاه موظف به انجام آزمــون  5آزمايشگاهي براي انجام آزمون سولفات، نمونه هايي يكنواخت را تهيه كرده و بين 

ر تحت شرايط يكسان تكرار مــي كــرد. پــس از جمــع آوري نتــايج و با 9طبق روش استاندارد مشخص شده بوده و نيز مي بايستي آناليز را به تعداد 
آزمايشگاه وجــود دارد. كــه بايســتي منشــا ايــن خطــا بــا برگــزاري جلســاتي مــا بــين  5تحليل آنها مشخص شد كه اختالف معنا داري مابين نتايج 

  آزمايشگاهها تشخيص داده شود.
  

  خطا، جامعه آماري كلمات كليدي: آزمون بين آزمايشگاهي، آناليز واريانس،
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اثر درصد ميعانات گازي درون آب بر روي تشكيل و پايداري امولسيون با استفاده از 
 سورفكتانت

  
 3، داريوش موال2، فريدون اسماعيل زاده*1حسين اسماعيلي

  دانشگاه شيراز، دانشكده مهندسي شيمي، نفت و گاز 1
*esmaeili.hossein@gmail.com 

  
  چكيده:

براي ساخت امولسيون، سيستم پراكنده اي است كه قطره هاي مايع را در مايع غير قابل اختالط ديگر پراكنده مي كند. 
درصد از ميعانات گازي درون آب با استفاده از  6و  3محلول امولسيوني از آب مقطر و ميعانات گازي استفاده شد. براي اين كار 

و Tween 80  ، Span 80شامل ت. سورفكتانت هاي مورد استفاده در اين پروژه سه سورفكتانت مورد استفاده قرار گرف
CTAB  بودند. در اين تحقيق تاثير اين سه نوع سورفكتانت بر روي تشكيل و پايداري امولسيون مورد بررسي قرار گرفت. براي

ميعانات گازي درون امولسيون استفاده بررسي اثر سورفكتانت بر روي پايداري امولسيون تشكيل شده از توزيع اندازه قطرات 
گرديد. براي اين كار با استفاده از ميكروسكوپ نوري توزيع اندازه قطرات به دست آمد سپس قطر متوسط قطرات تعيين شد. 
نتايج نشان داد كه محلول هاي شامل سه درصد ميعانات گازي امولسيون پايدارتري تشكيل مي دهند زيرا  قطر متوسط ساتر 

درصد ميعانات گازي درون آب با قطر  3در محلول شامل  Tween 80آنها كوچكتر بود. همچنين از بين سه سورفكتانت  براي
درصد ميعانات گازي  6ميكرومتر در محلول شامل  72با قطر متوسط  Span 80ميكرومتر پايدارترين امولسيون و   8متوسط 

  درون آب داراي كمترين پايداري گزارش شدند.
  

  ماده فعال سطحي، امولسيون ميعانات گازي در آب، توزيع اندازه قطرات ت كليدي:كلما
    

                                                            
  دانشجوي دكتري مهندسي شيمي دانشگاه شيراز 1 
  دانشيار دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه شيراز2 
  استاد دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه شيراز3 
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تاثير درصد نمك بر روي پايداري امولسيون ميعانات گازي درون آب با استفاده از روش 
 توزيع اندازه قطرات

  

 6، داريوش موال5، فريدون اسماعيل زاده*4حسين اسماعيلي

  دانشگاه شيراز، دانشكده مهندسي شيمي، نفت و گاز 1
*esmaeili.hossein@gmail.com 

  
  چكيده:

يك امولسيون، سيستم پراكنده اي است كه قطره هاي مايع را در مايع غير قابل اختالط ديگر پراكنده مي كند. يكي از كاربردهاي اصلي 
پااليشگاه ها مي باشد. در اين پساب ها تركيبات هيدروكربني درون آب نمك آن تشكيل امولسيون ميعانات گازي درون آب در پساب 

) بر روي NaClقرار گرفته كه پايداري اين امولسيون ها از اهميت زيادي برخوردار مي باشد. در اين كار به بررسي اثر درصد نمك (
ت گازي درون آب مقطر استفاده گرديد. براي بررسي اثر درصد ميعانا 3پايداري امولسيون ها پرداخته شد. براي تهيه امولسيون ها از 

درصد نمك درون آب مقطر استفاده گرديد كه اين كار با استفاده از دو نوع ماده  10نمك يك بار آب مقطر بدون نمك و بار ديگر از 
درصد وزني يكسان از و تركيبي با  Tween 80فعال سطحي در دماي محيط صورت گرفت. مواد فعال سطحي مورد استفاده شامل 

Span 80  وTween 80  بودند. در نمونه هاي امولسيوني كه بدون نمك بودند قطر متوسط قطرات ميعانات گازي تشكيل شده درون
ميكرومتر به دست آمد و زماني كه  5و  8به ترتيب برابر با  Tween 80و  Span 80و تركيب  Tween 80امولسيون با استفاده از 

كاهش پيدا كردند. نتايج نشان داد كه امولسيون هاي تشكيل شده  5/4و  7به آب اضافه گرديد قطر متوسط قطرات به درصد نمك  10
  درصد وزني نمك داراي پايداري بيشتري از نمونه هاي بدون نمك بودند. 10با استفاده از 

  

  پايداري : امولسيون ميعانات گازي در آب، درصد نمك، توزيع اندازه قطرات،كلمات كليدي
    

                                                            
  دانشجوي دكتري مهندسي شيمي دانشگاه شيراز4 
 دانشيار دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه شيراز5 

 استاد دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه شيراز6 
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  تاثير دما  و نوع سورفكتانت بر روي پايداري امولسيون ميعانات گازي در آب 
  

  9، داريوش موال8، فريدون اسماعيل زاده*7حسين اسماعيلي
  دانشگاه شيراز، دانشكده مهندسي شيمي، نفت و گاز 1

*esmaeili.hossein@gmail.com 

  
  چكيده:

آنها در سطوح مختلفي از زندگي ما مثل صنايع نفت امولسيون ها كاربرد گسترده اي در زندگي روزمره ما دارند. 
ارتباط آنها با مهندسي شيمي مربوط به  وگاز، صنايع دارويي، آرايشي، غذايي، صنايع كاغذ و كشاورزي وجود دارند و

اه هاي گازي مي باشد. در اين كار اثر دما بر روي تشكيل امولسيون تركيبات هيدروكربوري در پساب پااليشگ
تشكيل امولسيون ميعانات گازي درون آب با استفاده از دو نوع ماده فعال سطحي پرداخته شد. سورفكتانتهاي مورد 

بوده كه به ترتيب سورفكتانت هاي كاتيوني، آنيوني و غير يوني  Span 80و  CTAB ،SDSاستفاده در اين كار 
درجه سلسيوس در تشكيل اين گونه امولسيون ها مورد بررسي قرار گرفت. براي  60و  25مي باشند و  اثر دماهاي 

يد كه بررسي تشكيل و پايداري امولسيون با استفاده از اين مواد فعال سطحي از توزيع اندازه قطرات استفاده گرد
براي اين كار از ميكروسكوپ نوري مجهز به صفحه نمايش استفاده شد. بررسي نتايج نشان داد كه دما تاثيري بر 

نداشت ولي زماني كه  CTABو  SDSروي امولسيون تشكيل شده توسط سورفكتانتهاي آنيوني و كاتيوني مانند 
افزايش دما باعث كاهش قطر متوسط قطرات و در مورد استفاده قرار گرفت  Span 80سورفكتانت غير يوني مانند 

  نهايت افزايش ميزان پايداري امولسيون شد. 
  

 امولسيون ميعانات گازي در آب، دما، پايداري، توزيع اندازه قطرات واژه هاي كليدي:                  

    

                                                            
  دانشجوي دكتري مهندسي شيمي دانشگاه شيراز7 
  دانشيار دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه شيراز8 
  استاد دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه شيراز9 
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  ميعانات گازي پساب امولسيوني فاز براي شكستن دي امولسيفايرها از استفاده
  3،حسيناسماعيلي 2، الهام عامري1*خالقي حسين

استاديار،دانشگاه Khaleghih99@gmail.com :Email2دانشجوي ارشد مهندسي شيمي،دانشگاه آزاداسالمي،واحدشهرضا،شهرضا،ايران1
ربي،دانشگاه مamerielham@gmail.com :Email3آزاداسالمي،واحدشهرضا،شهرضا،ايران

  esmaili.h@gmail.com:Emailآزاداسالمي،واحدبوشهر،بوشهر،ايران
  

  چكيده
 داراي اهميت فنĤوريهاي زيست محيطي لحاظ از تصفيه فاضالب و صنعت نفت در دي امولسيفايرها دربسياري از كاربردهاي عملي

 جلوگيري مي كند. شده، پراكنده قطره هاي روغن پيوستگيهم  به است كه از سطحي مانع ناشي از حضورامولسيون  پايداري هستند.
 هرش در فوق فرايند شود. اينمي تعريف نفت از آب جداسازي براي نذراتامولسيوني شكست صورت به فرايندامولسيون زدايي

 روش كاربردترين پر و ترينمعروف شيميايي فرايندامولسيون زدايي ها،نĤن ميا از است. شده بررسي شيميايي و الكتريكي وشمكانيكي،
 مرحله سه در شيميايي شود. فرايندامولسيون زداييمي جام سياالن ) بهppm 1000-1دي امولسيفاير ( اندك مقادير باتزريق و است

ناپايداري  شكستن و براي غلبه برمشكل مؤثرترين روش .است شده خالصه نشينشدنته و آميختن درهم افتن، تجمعي متواليِ
 ناپايداررا  قطره ها ميان سطحيغشاي  ديامولسيفايرها مي باشد. دي امولسيفايرها، كمك گرفتن از ميعانات گازيپساب هاي امولسيون
 به نسبت امولسيون درشكستني عملكردبهتر، KENONO20 اين تحقيق به روش تست بطري انجام گرفت وديامولسيفايرميكنند. 

  داشت. ديگر دي امولسيفاير هاي
  
  فيلم ميان سطحي،پايداري پساب ميعانات گازي، دي امولسيفاير ،امولسيون،لمات كليدي:ك
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پيشرفته و نانوفتوكاتاليستها جهت كاهش مقدار هاي تركيبي اكسيداسيونمقايسه روش
  خانه پااليشگاه بندرعباسلجن بيولوژيكي تصفيه

  
  12، تورج نصرآبادي11، رضامرندي10مهدي جالير

  شركت پااليش نفت بندرعباس -اسالمي واحد بندرعباسدانشگاه آزاد 
Mahdi_jalayer@yahoo.com 

  
  
  
  

   چكيده:
هدف اين پژوهش، كاهش و حداقل سازي مقدار لجن مازاد بيولوژيكي حاصل از تصفيه پساب صنعتي در پااليشگاه بندرعباس بوده 

تن در ماه است. برآوردها نشان ميدهد كه هزينه مديريت پسماند لجن در 50تا  40است. مقدار لجن مازاد اين تصفيه خانه حدود 
صد كل هزينه هاي تصفيه خانه است. براي به حداقل رساندن مقدار لجن مازاد، در اين در 60تا  40اين واحد صنعتي حدود 

تحقيق از فرآيندهاي اكسيداسيون پيشرفته و نانوفتوكاتاليستها استفاده گرديد. پس از انجام آناليزهاي اوليه بر روي لجن 
نو دي اكسيدتيتانيوم براي كاهش مقدارلجن بيولوژيكي پااليشگاه، نخست اثر ازناسيون، پراكسيدهيدروژن، پرسولفات آمونيوم و نا

مازاد به صورت انفرادي با هر روش بررسي گرديده و شرايط بهينه درهر حالت مشخص گرديد. سپس استفاده از روشهاي تركيبي 
مقدارلجن باقيمانده و  اين اكسيدكننده هاو نانوفتوكاتاليست براي يافتن اثر اين مواد بركاهش مقدار لجن مورد بررسي قرار گرفت.

COD  براي بيست حالت مختلف تعيين گرديد. پس از مشخص شدن مقاديرCOD  و لجن باقيمانده در هر حالت، نتايج با
يكديگر مقايسه گرديده و بهترين حالت ها انتخاب گرديد. پس از مقايسه حاالت مختلف ، مشخص شد كه استفاده از آمونيوم 

درصد كاهش دهد. اين حالت به 7/64درصد و  3/83را به ترتيب تا حد CODلجن مازاد باقيمانده و پرسولفات ميتواند مقادير 
عنوان بهينه ترين روش كاهش لجن در اين تحقيق انتخاب گرديد. بعد از اين حالت، استفاده از پراكسيد هيدروژن و روش تركيبي 

نيوم بهتر ازسايرروشها بوده اند. در اين دو حالت اخير مقدار لجن ازن،هيدروژن پراكسيد،آمونيوم پرسولفات و نانو دي اكسيدتيتا
  درصد كاهش يافت.3/73باقيمانده تاحد 

  
  كاهش لجن، فرآيندهاي اكسيداسيون پيشرفته، لجن بيولوژيكي، نانوفتوكاتاليست، پساب پااليشگاهي كلمات كليدي:

    

                                                            
 دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي محيط زيست دانشگاه آزاد اسالمي بندرعباس و مهندس پااليش شركت پااليش نفت بندرعباس 10
 زيست و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي تهران شمال(استاديار) دكتراي مهندسي محيط 11
 دانشكده محيط زيست(استاديار) - دكتراي مهندسي محيط زيست و عضو هيئت علمي دانشگاه تهران 12
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 GC-FIDبررسي ميزان جذب تركيب فنانترن از محيط زيست توسط 

  
  محمد خاني: معاون برنامه ريزي

 
  احمد مسن هرزندي: كارشناس آزمايشگاه ريزآالينده آلي

ahmadharzandi@gmail.com  
  

 شركت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقي

  
  چكيده

) بوده و در حقيقت از سمي ترين اجزاي اين دسته به شمار PAHsفنانترن جزو تركيبات هيدروكربن هاي آروماتيك چند حلقه اي ( 
مي آيد.اين دسنه از آالينده هاي سمي هم به صورت طبيعي و هم فعاليت انساني به محيط آزاد مي شوند و به دليل پايداري باال مي 

صورت گرفته تا با كمترين اثر جانبي نسبت توانند تا سالهاي طوالني در محيط زيست باقي بمانند. اخيرا تالشهايي زيست دوستانه اي 
به جمع آوري اين تركيبات اقدام شود. در اين پژوهش ميزان جذب، تركيب فنانترن در گياه زراعي يونجه، تيمار شده با خاك حاوي 

ppm50 صورت گرفته و  از تركيب فوق مورد بررسي قرار گرفت. استخراج تركيبات از نمونه برگ و ريشه گياه بوسيله حالل كلروفرم
آناليز بوسيله كروماتوگرافي گازي انجام شد. نتايج بدست آمده حاكي از حضور فنانترن در ريشه و برگ گياه است كه غلظت آن نيز 

 نسبت مستقيمي با زمان تيمار دارد.

  
  كلمات كليدي:

PAHs   جذب، فنانترن، گياهان زراعي ،  
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 اكتورهاي ايرليفت سه فازي لجن فعالهيدروديناميك و ضريب حجمي انتقال جرم در ر

  
  سيده نسرين حكيم قياسي

 مهشيد خرميان ، نوشين شهيدي
Nasrin_hakim_gh@yahoo.com 

  
  

  چكيده : 
در اين تحقيق ، شرايط عملياتي و خواص مايع بر روي هيدروديناميك و ضريب حجمي انتقال جرم در بيو راكتور هاي  
ايرليفتبررسي شده است.در ابتدا آزمايشاتي بر روي راكتور ايرليفت خارجي (دو فازي) با قرار گرفتن اسپارژر در مكانهاي مختلف 

س آزمايشاتي همزمان و سپر بخش دانكامر قرار گرفته سرعت جريان مايع بيشتر مي باشد اسپارژر در زيانجام شده است، زمانيكه 
بر روي ايرليفت هاي داخلي و خارجي  ( سه فازي) انجام شده است مشاهده شده كه با افزايش سرعت ظاهري گاز، سرعت دوران 
مايع ، نگهداشت گاز ، ضريب انتقال جرم افزايش مي يابد و زمان نگهداشت گاز كاهش مي يابد و با افزايش غلظت لجن ، سرعت 

هداشت گاز و ضريب انتقال جرم كاهش مي يابد رژيم جريان در اين نوع راكتورها تأثير زيادي بر روي سرعت دوران مايع ، نگ
دوران مايع و نگهداشت گاز مي گذارد ودر آخر در مورد راكتورهاي ايرليفت غشائي تحقيقاتي انجام شده است . ويسكوزيته لجن 

يستم را در اين نوع راكتورها دارا مي باشد ، با افزايش شدت هوادهي فعال نقش اصلي در انتقال جرم و اكسيژن و عملكرد س
  ويسكوزيته كاهش مي يابد كه منجر به كاهش انرژي مورد نياز براي انتقال جرم مي شود. 
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 تصفيه زيستي پساب هاي صنعتي حاوي فلزات سنگين با كاربرد گياه پااليي

  
  14محمدرضا نيكومنش، 13 نيلوفررجبي

  التحصيل مهندسي منابع طبيعي محيط زيست دانشگاه پيام نور لواساناتفارغ  - 1
 دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز - 2

mim_nikoo@yahoo.com  
  سطر فاصله (نازنين 4 -----  

  چكيده
 بدون را فعلي نسل نيازهاي توسعه اي كه  به عنوان توسعه و زيست محيط جهاني كميسيون بار توسط اوليناصطالح توسعه پايدار 

 دو موضوع مي كند، مطرح شد. در زمينه توسعه پايدار تأمين خود احتياجات برآوردن در آينده نسلهاي توانايي در اشكال ايجاد

ت. موضوع مهم ديگر در اكوسيستم. انسان نيز به عنوان يكي از محورهاي اساسي توسعه پايدار مطرح اس و اساسي وجود دارد، مردم
 هاي سيستم تنوع و كاركرد ، ساختار زمينه ي توسعه پايدار، مربوط به مسائل زيست محيطي مي باشد، كه در اين راستا بايد

 زيست و اجتماعي اقتصادي، اهداف شود. براي رسيدن به توسعه ي پايدار بايد حفظ است، آن وابسته به انسان كه جهان طبيعي

يكي از مسائل و مشكالت زيست  يكي از موارد مهم مد نظر قرار دادن مالحظات زيست محيطي است. تلفيق شوند.محيطي با هم 
محيطي اي كه امروزه در تمام دنيا و بويژه در ايران مطرح است بحث دفع فاضالب مي باشد.  ورود اين فاضالب ها، خصوصا فاضالب 

است. گياه  همحيط (آب و خاك) مشكالت زيست محيطي فراواني را بوجود آورد هايي كه حاوي فلزات سنگين و خطرناك هستند، به
پااليي به عنوان يك روش حافظ و دوستدار محيط زيست، يكي از راهكارهاي تصفيه و بويژه حذف فلزات سنگين مي باشد و 

يستي مي باشد و مي توان از آن به همچنين يكي از راهكارهاي مورد نظردر زمينه ي حفظ و بهبود كاركرد اكوسيستم ها و تنوع ز
عنوان روشي كه در راستاي اهداف توسعه ي پايدار گام بر مي دارد، نام برد. در اين مقاله با معرفي روش هاي گوناگون گياه پااليي و 

طالعاتي در ايران و ارايه داليلي مبني بر همگام بودن اين روش با توسعه پايدار به اثرات آن بر حذف فلزات سنگين با مرور سوابق م
  جهان مي پردازيم.

  تصفيه زيستي، پساب هاي صنعتي، فلزات سنگين، گياه پااليي، فلزات سنگين. هاي كليدي:واژه
    

                                                            
 فارغ التحصيل مهندسي طبيعي محيط زيست دانشگاه پيام نور لواسانات 1
 مهندسي سازه دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزدانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران گرايش 2
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  بررسي اثر شكل پايه پل  بر روي عمق و پروفيل آبشستگي اطراف آن
  

     1اميد ناصري كريمي  

  اي سما واحد اهواز آب ، مدرس دانشكده فني و حرفه-كارشناس ارشد عمران - 1
Omid_nk@yahoo.com 

 
 

 :چكيده

عوامل همه ساله پل هاي زيادي در سراسر جهان تخريب مي شوند؛ تخريب اين پل ها اكثراً نه به داليل سازه اي بلكه به دليل در نظر نگرفتن نقش 
و كناره هاي پل باعث انحراف جريان شده كه نتيجه آن ، آبشستگي در مجاورت سازه مي باشد . در  هيدروليكي در طراحي پل ها مي باشد. پايه

اين تحقيق آبشستگي اطراف پايه پل با شكل مقطع هاي متفاوت مورد بررسي قرارگرفته است.در اين تحقيق از دو نوع پايه پل با شكل هاي 
عمق آبشستگي، حجم آبشستگي و پروفيل آبشستگي در اين دو حالت در زمان تعادل عمق  مستطيلي و  آيروديناميك استفاده شده است. حداكثر

هاي پل خواهد گذاشت. آبشستگي برداشت و نتايج با هم مقايسه شد. مشاهده شد كه شكل مانع تاثير شگرفي بر پديده آبشستگي در اطراف پايه
دست مانع ت ذرات بستر شدت بيشتري دارند. هم در باالدست و هم در پايينپس از برقراري جريان در كانال، در اطراف مانع مستطيلي حرك

دست كاهش ارتفاع اي كه در باالدست مانع مستطيلي افزايش رقوم ارتفاع و در پايينشود به گونهتغييراتي در رقوم ارتفاعي بستر مشاهده مي
دهد. در اين حالت  ذرات بستر در اين حالت كمتر حركت كرده و نع رخ ميشود. در اطراف مانع آيروديناميك آبشستگي در دو طرف مامشاهده مي

  يابد.حداكثر عمق آبشستگي كاهش مي
  آبشستگي،پايه پل، شكل پايه، حداكثر عمق آبشستگي، زمان تعادل.هاي كليدي: واژه

    



 

 021 -  88671676مجري: هم انديشان انرژي كيميا   تلفن:       1392دي ماه  26و پسماند، تهران،  چهارمين كنفرانس آب، پساب

  تخمين عدم قطعيت آزمون اندازه گيري سديم آب به روش فليم فوتومتري
  

  عامل رضا پوررجب، مدير
 ahmadharzandi@gmail.comاحمد مسن هرزندي، كارشناس آزمايشگاه 

  شركت آب و فاضالب آذربايجان شرقي
  

  چكيده
گر از معموال وقتي نتيجه اي بيان مي شود، ما عادت داريم آنرا به همان صورتي كه بيان شده قبول كنيم بدون توجه به ميزان اطميناني كه گزارش

ارائه كرده است. در حاليكه گاهي اوقات به دليل محدوديتهايي مانند تجهيزات و لوازم اندازه گيري و يا زمان مجبور به گزارش نتيجه به دست آمده 
 نتيجه اي در سريعترين زمان ممكن مي باشيم. در اين مواقع الزم است تا تخميني از ميزان صحت نتيجه اي كه مي خواهيم مورد استفاده قرار

يم تا بدانيم آيا عدد مورد استفاده واقعا به درد مي خورد يا گستره عدم قطعيت آن به اندازه اي است كه خود عدد را زير سوال مي دهيم داشته باش
برد. در اين مقاله سعي كرده ايم با ارائه روش هاي ساده و كاربردي روش تخمين عدم قطعيت را در مورد نتايج آزمون هاي ساده و پيچيده 

تجزيه اي بيان كنيم. انتخاب آزمون سديم به اين دليل صورت گرفته كه در آن مراحل مختلفي همچون به حجم رساندن، استفاده از  آزمايشگاههاي
ان راهنمايي لوازم شيشه اي و همچنين استفاده از دستگاه فليم فوتومتر مورد استفاده قرار گرفته و لذا در مورد آزمونهاي ديگر نيز مي تواند به عنو

  د به كار آيد.مفي
  

  عدم قطعيت، توزيع داده ها، آناليز سديم، فليم فوتومتر كلمات كليدي:
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  بررسي عوامل ايجاد آلودگي آبهاي زيرزميني به آرسنيك
   

  4، محمد سعيدي رضواني3، حامد سعيدي رضواني16، سيدعلي مظهري15رضا شريفيان عطار
  زمين شناسي مشهد، گروه دانشگاه پيام نور 

R_sharifiyan_a@yahoo.com  
   

  چكيده 
ها (مثل هوازدگي كاري، صنايع ذوب) و منابع طبيعي موجود در خاكها (مثل معدنزاد به خاكهاي متنوع انسانبه دليل ورودي 

آبي اين هاي زيادي از جهان، غلظت هاي زيرزميني انتقال يافته و در نتيجه در بخشهاي سطحي و آبمعموالً به آب Asمعدني)، 
اي را در مورد حفاظت سالمت هاي جديدر منابع آب آشاميدني، نگراني Asهاي باالي فعلي است. غلظت MCLعنصر بيش از 

زايي (مثالً پوست، ريه و مثانه)، سميت گياهي و سميت زيستي انسان و اكولوژي ايجاد كرده است. آرسنيك به علت سرطان
يكي آثار منفي بگذارد. با توجه به آلودگي باالي آبهاي بسياري از مناطق به اين عنصر، مطالعه تواند بر سالمت انساني و اكولوژمي

دهد كه منابع پردازد. نتايج مطالعه نشان ميحاضر به بررسي منابع ايجادكننده آلودگي آرسنيك در منابع آبهاي زيرزميني مي
براساس ويژگيهاي ژئوشيميايي آرسنيك، سه مكانيسم براي  .شودها مربوط ميها و كانيزمين شناسي آرسنيك به هوازدگي سنگ

هاي زيرزميني شناخته شده كه از بين انحالل هيدروكسيدآهن در شرايط احيايي به عنوان جايي آن در آبحركت و جابه
آرسنيك آزادشده شود. منابع عمده انساني مهمترين دليل محتمل براي تجمع گسترده آرسنيك در آبهاي زيرزميني شناخته مي

) و مسائل اتمسفري ناشي از صنعت %16)، صنعت معدنكاري (%22)، خاكستر زغالسنگ (%40هاي تجاري (بر روي زمين از زباله
شود. هاي آبي و خاك ميگيرد. منابع بيولوژيكي تنها باعث انتشار مقدار كمي از آرسنيك به اكوسيستم) نشأت مي%13فوالد (

توانند به آساني آرسنيك را انباشته كرده و در نتيجه باعث افزايش قابل توجه و باالتر غلظت آرسنيك نسبت هاي آبي ميارگانيسم
  به محيط اطراف خود شوند.

  
   

  آلودگي آبهاي زيرزميني، آرسنيك، سميت آرسنيك، منابع آرسنيك.هاي كليدي: واژه
    

                                                            
  يطيمحستيز يشناس نيارشد زم يكارشناس يدانشجو -1
  سبزواراستاديار دانشگاه پيام نور  -2
  مدرس تهران تيدانشگاه ترب يصنعت تيريارشد مد يكارشناس يدانشجو - 3
  زديدانشگاه علم و هنر  يو اجتماع ياقتصاد يستمهايس يارشد مهندس يكارشناس ي. دانشجو4



 

 021 -  88671676مجري: هم انديشان انرژي كيميا   تلفن:       1392دي ماه  26و پسماند، تهران،  چهارمين كنفرانس آب، پساب

 

منظور حذف استفاده از پساب هاي صنعتي براي اصالح زئوليت طبيعي به 
  آلودگي زيست محيطي سولفيد

  
 .18، اميررضا آزادمهر17شيوا كريمي

  
  دانشجوي كارشناسي ارشد اكتشاف معدن، دانشكده معدن و متالورژي، دانشگاه صنعتي اميركبير

  karimighale@aut.ac.ir  
   

  
  

  

  چكيده 
در ابتدا زئوليت طبيعي (كلينوپتيلوليت) با نمك هاي مختلفي اصالح شده است كه با توجه به اينكه نمك آهن، باالترين ميزان 
جذب سولفيد را دارد به عنوان ماده اصالح كننده زئوليت مورد استفاده قرار گرفته است. سپس به شناسايي نمونه با استفاده از 

پرداخته شده است. در ادامه مدل هاي ايزوترم جذبي النگمور، فرندليچ، تمكين و  SEMو  XRD ,XRF  ،FT-IRآناليزهاي 
رادشكويچ مورد بررسي قرار گرفتند. معادالت سينتيكي شبه مرتبه اول، شبه مرتبه دوم و اثر نفوذ درون ذره اي نيز بر  - دوبينين

براي فرآيند جذب سولفيد بر روي زئوليت  ∆G°و ∆°S∆،H°ي روي داده هاي جذبي انجام شد. در نهايت پارامترهاي ترموديناميك
 990/0مورد بررسي قرار گرفت. براي زئوليت اصالح شده با آهن بهترين مدل ايزوترم جذبي مدل النگمور با ضريب همبستگي 

ي به دست آمده بهترين مدل مي باشد كه نشاندهنده جذب همگن و تك اليه سولفيد بر روي زئوليت مي باشد و مطابق داده ها
ميلي گرم به ازاي هر گرم جاذب مي باشد. از بين مدل هاي سينتيكي نيز مدل شبه مرتبه دوم با  69/4حداكثر ميزان جذب 

بهترين مدل براي توصيف داده هاي جذبي مي باشد. از طرفي داده هاي ترموديناميكي بيانگر گرماده و  999/0ضريب همبستگي 
   سولفيد بر روي زئوليت مي باشد. خودبخودي بودن فرآيند جذب

  
  زئوليت، سولفيد، ايزوترم جذب، سينتيك، ترموديناميك.هاي كليدي: واژه

  
   

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه صنعتي اميركبير -1
  استاديار دانشكده معدن و متالورژي، دانشگاه صنعتي اميركبير -2



 

 021 -  88671676مجري: هم انديشان انرژي كيميا   تلفن:       1392دي ماه  26و پسماند، تهران،  چهارمين كنفرانس آب، پساب

  ابتكار كشاورزي با كمترين حجم ممكن آب  و خاك
  درمنطقه تنگ آريا ي روستاي شادگان در شهرستان باشت

AgricultureInitiative, with a minimumvolume of water and soil, 
in Aria canyon  of Shadegan village in Bashtcity  

  
water natural seepage  

  اسدپور عليجان :    عضو هيات علمي مركزعلمي كاربردي كشاورزي گچساران
 

  چكيده :
در يك تنگه گرمسيري وكامال سنگالخي كه يك نشتاب خزنده وجود داشت كه فقط قادر به خيس كردن سطحي به مساحت             

سانتيمتر مربع بود اقدام به حفر صخره به وسيله دريل شارژي شد وسپس لوله ي گالوانيزه اي به طول نود سانتيمتر وارد چاله ي 30
ه حفر شده بود  شد و با نصب شلينگ خور شلينگي روي آن قرار داده شد و سپس شلينگ به درون حفر شده كه عمود بر شيب صخر

ليتر محاسبه شد ،به منظور تميز كردن 6يك بشكه دويست ليتري هدايت شد .دبي آب جمع آوري شده دربيست و چهار ساعت 
، تغذيه مصنوعي و اسيد شويي باعث شد كه دبي خروجي آب از اسيدكلريدريك استفاده شد  Hydro fracture)وتنظيف  درزاب (

سي سي در ثانيه) رسيد ،براي استفاده  162/0سي سي در ساعت يا  583ساعت ( يعني 24ليتر در  14برابر افزايش به 3/2نشتاب با 
سانتيمتر وكاشت نهال  50سانتيمتر وعمق 40بيشينه از اين كمينه آب يك ابتكار به خرج داده شد به طوري كه با كندن گودالي به قطر

برابر كاهش 120در آن واستفاده از برگ درخت بلوط در حاشيه و   سطح گودال به منظور كاهش تبخير  نياز آبي درختان كاشته شده  
ليتردرسال در مناطق گرمسيري است در اين روش ابتكاري به 4600داده شد به عنوان مثال نياز آبي درخت انار كه به ازاي هر نهال 

ليتر در سال كاهش داده شد. خاكي كه براي كاشت مورد استفاده قرار گرفت نيز از سيالبهاي مهار شده  با ايجاد حوضچه ي ترسيب  39
متر و جدا كردن خاك از ماسه و سنگريزه در تنگه جمع آوري گرديد و با توجه به اين كه خاك جمع آوري شده   10*5/5*5/1به ابعاد 

راضي باالدست بود از حاصلخيز ترين خاكها محسوب ميشود . رشد درختان كاشته شده در مقايسه با ساير حاصل تخريب قشر سطحي ا
درختان كاشته شده كامال طبيعي مي باشد .  هم اكنون پس از گذشت هفت سال درختان كاشته شده و آبياري شده با اين روش در 

  حال ثمر دهي هستند.
  

  كاهش تبخير نشتاب ، درزاب ،واژه هاي كليدي : 
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امكانسنجي و بهينه سازي پارامترهاي عملياتي در توليد بيولوژيكي مس سرباره توليدي در 
  فرآيند ذوب  بااستفاده از باكتري هاي مزوفيل

  
 ، زهرا منافي  ، محمد حسن فضائلي پور1مهدي مواليي نسب 

  مجتمع معدني مس سرچشمه، امور تحقيق و توسعه - 1
molaeinasab@nicico.com  

  
 چكيده

سازي پارامترهاي عملياتي جهت استفاده از تكنولوژي بيوليچينگ در استحصال مس از سرباره توليدي در اين تحقيق به منظور بهينه
هاي سولفيدي در فرآيند ذوب كوره هاي ريورب مجتمع مس سرچشمه صورت گرفته است. تكنولوژي ليچينگ باكتريايي كانسنگ

هاي اخير به سبب كاهش شديد تبعات زيست محيطي و همچنين توجيه اقتصادي باال، كاربردهاي گسترده اي پيدا كرده است. سال
ميليون تن را داراست. آناليز نمونه نشان از  وجود مقادير قابل توجه  6درصدي مس، حجمي معادل  1/1سرباره موجود با تركيب حدود 

كانيهاي سولفيدي مس  %90باشند، تشكيل شده است. بيش از از آن كاني هاي اكسيدي مس مي كه بخشي 15/1مس با عيار متوسط 
روز براي  15هاي اوليه در آزمايش ظرف لرزان در بازه زماني ¬باشند. بررسي¬موجود در نمونه كامپوزيت كالكوسيت و كالكوپيريت  مي

هاي مزوفيل مورد ¬و درصد تلقيح براي باكتري pHرصد جامد، ها صورت گرفت و پارامترهاي د¬هاي مختلف ميكروارگانيسم¬گونه
بدست آمد. آزمايش شاهد بدون  %30و  %72هاي مزوفيل به ترتيب ¬بررسي قرار گرفت. بيشترين بازيابي مس و آهن براي باكتري

حاصل شد. با استفاده از نرم  %5/7و  %38درجه سانتيگراد انجام شد. در اين دما بيشترين بازيابي مس و آهن به ترتيب  35باكتري در 
بيني  مدلهايي بين پارامترهاي مورد بررسي و متغيرهاي پاسخ توصيف گرديد و براي پيش RSMو از روش    MINITABافزار  

  شرايط بهينه به كار گرفته شد.
  .RSM: بيوليچينگ، مزوفيل، سرباره، كلمات كليدي
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زدايي در خطوط انتقال پساب نمك GREهاي كامپوزيتياپوكسيكاربرد لوله

 نفت خام
 

  راضيه بلندي قلعه جوقي، كارشناس شيمي از دانشگاه فردوسي مشهد، كارشناس واحد تحقيق و توسعه شركت مشهد صدرا شرق
  

bolandichemistery@yahoo.com  
 

  
 

  چكيده
هاي زدايي نفت خامساليانه هزينهتجهيزات فلزي در واحدهاي نمكها و خوردگي لوله

زدايي شدت خوردگي در كند.در واحدهاي نمكهنگفتي را به صنعت نفت تحميل مي
رغم تزريق مواد كند كننده، خوردگي بخش انتقال پساب بسيار زياد است كه علي

- لوله غيرفلزي به ويژه از نوعهاي باشد. استفاده از لولههمچنان غيرقابل كنترل مي

هاي مختلف ها درميان روشدر زمان حاضر يكي از بهترين شيوه GREهايكامپوزيتي 
ها كه براساس استانداردهاي معتبر بين المللي توليد و . اين لولهباشدميكنترل خوردگي 

كه شوند،در برابر خوردگي دوام بيشتري داشته و خوردگي الكتروشيمياييرا ساخته مي
به دليل مقاومت به  GREهاي لولهباشدرا ندارند. هاي فلزي ميمشكل اصلي لوله

-ساله در خطوط انتقال مي 50خوردگي باال در برابر سياالت خورنده، داراي طول عمر 

- لوله باGREهاي ساختاري لوله هايتفاوت به سعي شده است كه گزارش اينباشند. در

لوله  خط با انتقال لوله كامپوزيتي خط تمايز وجوه يحتشر گردد و با اشاره فلزي هاي
 مقايسه اقتصادي و فني جنبه دو از انتقال، خط يك كاري وضعيت نظرگرفتن در با فلزي،

 اصطكاك، ضريب به مربوط مسايل فني، ديد از .اين دو نوع لوله انجام گردد بين يا
 ديدگاه از اند. شده بررسي شيميايي و وزن مواد برابر در مقاومت خوردگي، افتفشار،

 خط تعميرات و سيال نشت مسايل خط، جراي هزينها به مربوط مسايل اقتصادي نيز
  گرديده اند. بررسي انتقال
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  بررسي و بهبود شرايط پايداري خاكريزهاي پساب كارخانه فرآوري
  شركت معدني و صنعتي گل گهر سيرجان

  
  مهدويانحميدرضا محمدي،محمدجواد خانجاني،سيدعلي 

 مجتمع معدني و صنعتي گل گهر سيرجان

mohammadi149@yahoo.com 

 چكيده

آيد. خاكريزهاي محل نگهداري پساب يا سدهاي باطله به عنوان هاي معادن مسئله مهمي به شمار ميامروزه دفع مواد زائد به خصوص باطله
شوند و در صورت امكان هاي معدن كاري ساخته مياند.اين سدها به منظور دفع باطلههاي معادن تعيين شدهترين روش دفع و نگهداري باطلهعمده

شود.هدف از ساخت اين سدها دفع و نگهداري مواد زائد با كمترين هزينه است،عالوه بر مقرون به ها استفاده ميها براي ساخت آنخود باطلهاز 
ير صرفه بودن بايستي به پايداري بلند مدت و مسائل زيست محيطي نيز توجه شود.بنابراين در مورد اين سدها بايد اصول ژئومكانيكي، مانند سا

هاي ذاتي سدهاي باطله با ساير سدها، خصوصيات خاص اين سدها نيز بايستي بررسي دهاي خاكريز رعايت گردد.عالوه بر آن،به علت تفاوتس
باشد،در اين مقاله به تحليل و بررسي پايداري شيب هاميترين دليل خرابي سدهاي باطله و خاكريزها، ناپايداري شيبگردد. از آنجا كه عمده

) پرداخته شده است.به طور كلي نتايج SLIDEاي پساب كارخانه فرآوري گل گهر سيرجان با استفاده از روش تعادل حدي (نرم افزار خاكريزه
باشد.بنابراين دهد كه خاكريزهاي مذكور در چند مقطع از پايداري و ايمني الزم برخوردار نبوده و نياز به اقدامات اصالحي ميها نشان ميتحليل

برداري) و روش هاي ديگري كه در اين نوشتار ذكر شده است نسبت به پايدارسازي اقدام شود كه با اصالح شيب (خاكريزي ياخاكمي پيشنهاد
  نمود.

 

  گل گهر سيرجان،روش تعادل حدي، نرم افزار  بررسيپايداري شيب خاكريزها، سد باطله:هاي كليديواژه
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  حذف موليبدن از نمونه پساب مصنوعيبررسي عملكرد يك غشاي نانوفيلتراسيون در 
  

  22،جواد خداويسي21، سيد علي جوزي20،امير عباس ايزد پناه19محسن سناسيري
  ايران ، بوشهر، دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندر دير

Email:Mohsen_senasiri@yahoo.com  
  

  چكيده:

باشد.كه فعاليت اين واحدها يكي از منابع انتقال فلزات ميها يكي از پيامدهاي و اثرات ناشي از فعاليت واحدهاي پتروشيمي،آلودگي آب
ها رها شده دار واطالعات مختلفي مبني بر اينكه غلظت بااليي از عنصر موليبدن در آبباشد.مطالعات معنيسنگين به محيط زيست مي

كارايي نوعي غشاء نانوفيلتر در حذف هاي پتروشيمي بويژه در آبهاي سطحي وجود دارد. كه هدف از اين پژوهش بررسي و توسط شركت
 ppmهايباشد. به منظور بررسي تاثير فشار و غلظت و دما در ميزان حذف موليبدن غلظتموليبدن از نمونه پساب مصنوعي مي

تترا  ي آمونيوم هپتا موليبداتها از مادهانتخاب گرديد كه در آزمايش bar 3،4،5ي فشارهاياز موليبدن تحت محدوده 50،100،200
 ساخت شركت )NE 4040-90) براي محلول سازيو غشاي مورد استفاده شده از نوع مارپيچي(MERKهيدرات ساخت شركت مرك (

CSM  ها نشان داد كه پارامترهاي فشار، غلظت و دما در عملكرد غشاي گيريكره جنوبي بود. نتايج حاصل از آزمايشات و اندازه
ي داشته اند كه كاهش يا افزايش هريك از پارامترها باعث تغيير در راندمان حذف يا فالكس عبوري از نانوفيلتر ذكر شده تاثير به سزاي

  ppmو غلظت bar 3گردد. شرايط مطلوب و بهينه عملكرد غشاء تحت تاثير پارامترهاي فوق به صورت زير تعيين گرديد: فشارغشا مي
گيري كرد كه از اين روش به توان نتيجهاندازه گرفته شد. پس مي %4/96ط كه راندمان حذف موليبدن در اين شراي C032ودماي  50

  عنوان روش مناسب و موثر براي حذف موليبدن در مناطق داراي آب آلوده به موليبدن استفاده كرد. 

  

  نانو فيلتراسيون،موليبدن، غشا، تصفيه پساب،راندمان حذفواژه هاي كليدي:
    

                                                            
  19كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندر دير

  20دكتري مهندسي شيمي ، عضو هيئت علمي دانشگاه خليج فارس بوشهر 
  دكتري علوم و ارزيابي محيط زيست، استادياردانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال3
  باشگاه پژوهشگران و نخبگاندانشگاه آزاد اسالمي واحد بوشهردانشجوي دكتري شيمي تجزيه،  4
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 جرم در بيوفيلم هاي هوادهي شده ي غشايي بررسي نفوذ پذيري مؤثر انتقال

  
  4، محمد علي صالحي3ي، نسرين حكيم قياس24، نوشين شهيدي23مهشيد خرميان

  نگروه مهندسي شيمي، دانشكده فني، دانشگاه گيال
mahshidkhorramian@yahoo.com  

   
  

  چكيده 
بيوراكتورهاي غشايي مي باشند، كه براي عمليات تصفيه بيوفيلم هاي هوادهي شده ي غشايي دستاورد جديدي در زمينه ي  

) و راكتور MABRدو نوع مهم از اين بيوراكتورها، راكتور بيوفيلمي هوادهي شده غشايي( فاضالب مورد استفاده قرار مي گيرند.
  شد.) است كه غشاي مورد استفاده در آنها مي تواند تراوا يا غير تراوا باEMBبيوفيلمي غشايي استخراجي(

در اين مقاله به منظور بررسي انتقال جرم مواد آالينده در بيوفيلم هاي هوادهي شده  غشايي، از يك ماده ردياب غير سمي و غير 
واكنشي، براي اندازه گيري شار انتقال جرم استفاده شد و پارامتر نفوذ پذيري مؤثر ردياب نيز معيار بررسي كيفيت انتقال جرم در 

مقايسه نتايج به دست آمده در دو بيوراكتور نشان داد كه نفوذپذيري مؤثر براي بيوفيلم رشد كرده رو ي  ت.بيوفيلم قرار گرف
به عالوه مالحظه شد كه در هر دو حالت،  غشاي تراوا، مقداري كمتر از يك و براي غشاي غيرتراوا مقداري بزرگتر از يك دارد.

اين كه چرا نوع غشا مي تواند  نده و از آن به بعد دچار تغيير افزايشي مي شود.ميلي متر ثابت ما 8/1ضريب نفوذ تا حدود ضخامت 
در نفوذپذيري مؤثر تأثير گذار باشد هنوز مشخص نيست، اما علت افزايش ناگهاني آن مي تواند ايجاد آشفتگي و جريان همرفتي 

 اشد.به علت تخلخل باالي بيو فيلم و در نتيجه افزايش انتقال جرم در بيوفيلم ب

  
  بيو فيلم هوادهي شده غشايي، نفوذپذيري مؤثر، غشاي تراوا و غير تراوا،  جريان همرفتي، انتقال جرمهاي كليدي: واژه

  
  

   

                                                            
  شيمي دانشگاه گيالندانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي  -1
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه گيالن -2
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه گيالن - 3
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 از پساب هاي صنعتي IIهاي جداسازي مس مقايسه روش

  
  1نژاد، سميرا كشاورز بابايي1، مجيد وارد آبكنار26، محمد علي صالحي25 مرضيه افالكي جاللي

  .41635- 3756تهران، پرديس اصلي دانشگاه گيالن، دانشكده فني، گروه مهندسي شيمي، صندوق پستي - جاده رشت 8رشت، كيلومتر 
 aflakijalali@gmail.com 

 
 
 
  

  
  چكيده

 صنايع توسعه و گسترش شهرها با زيست محيط در آنها غلظت كه هستند خطرناكي و مهم هايآالينده جمله از سنگين فلزات امروزه

هاي رود. در سالمحيطي به شمار مي زيست مهم مسايل از يكي صنعتي هايپساب از اين فلزات است. بنابراين حذف افزايش به رو
هاي آبي مورد هاي طبيعي و مواد دورريز كشاورزي به عنوان جاذب موثر و كارآمد در حذف اين فلزات از محلولاخير استفاده از جاذب

هاي آبي مورد تحليل هاي موجود در جداسازي فلزات سنگين از محلولدر اين مقاله بسياري از روش گرفته است. توجه محققان قرار
هاي پوست پرتقال، چاي، ليگنين و نانوتيوب كربن به عنوان نمونه مقايسه شده است. محلول بر عملكرد جاذب pHقرار گرفته و اثر 

هاي متنوع تهيه شده و در نهايت مطابق با روش جداسازي بر مبناي توان جذب كنندهيك جدول راهنما، به منظور انتخاب بهترين 
 شود. سادگي انجام عمليات و درصد جداسازي مورد نياز بهترين روش برگزيده مي

 

 جداسازي هايمس، جذب، روش هاي كليدي:واژه

  
  

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه گيالن، گروه مهندسي شيمي - 1

  هندسي شيميعضو هيئت علمي دانشگاه گيالن، گروه م - 26
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  جلبكمروري بر مقايسه ي عملكرد سيستم هاي مختلف كربوناسيون استخرهاي 

  
 1، مجيد وارد آبكنار1، مرضيه افالكي جاللي28، محمد علي صالحي27 سميرا كشاورز بابايي نژاد

  .41635- 3756تهران، پرديس اصلي دانشگاه گيالن، دانشكده فني، گروه مهندسي شيمي، صندوق پستي - جاده رشت 8رشت، كيلومتر 

s.keshavarz1989@gmail.com  

  

  

  
  چكيده

مورد نياز براي رشد ميكروجلبك، از اتمسفر دريافت مي شود. براي اين منظور،  معموال  2COدرصد  5در استخرهاي باز، تنها  
2CO  2همراه با حباب كردن توسط پاشنده ي هوا، به درون استخر ها تزريق مي شود. اين روش هدر رفت زيادCO  را به همراه

دارد. ازاين رو، در سال هاي اخير، روش هاي ديگري مانند ادغام استخر با ستون كربوناسيون و يا ونتوري پيشنهاد گرديده و 
عملكرد آن ها با پاشنده ي هوا مقايسه شده است. نتايج مقايسات نشان داده است كه ستون كربوناسيون و همچنين ونتوري، بازده 

  مي باشند. 2COاالتري حاصل مي نمايند و پاسخ گوي نياز باالي استخرهاي ميكروجلبك به ب  2COي انتقال 
 

   .استخر باز، ميكروجلبك، پاشنده ي هوا، ستون كربوناسيون، ونتوري هاي كليدي:واژه
  

                                                            
  دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، دانشگاه گيالن 27
  عضو هيئت علمي گروه مهندسي شيمي، دانشگاه گيالن28
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تصفيه پساب پااليشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبي با  CPIارايه الگوي عملكرد واحد
 CODعصبي مصنوعي و تعيين ميزان  استفاده از شبكه هاي

  
  محمد مسعود عاطف، عبداله سليمي

  آزمايشگاه - پااليشگاه اول  - مجتمع گاز پارس جنوبي -عسلويه 
masoud_aatef@yahoo.com 

 

  چكيده:
 و ارزيابي آب، هاي تصفيهخانه تأسيسات مختلف واحدهاي از صحيح بهرهبرداري و طراحي در ضروري و اساسي مباني از يكي

جهت  CPIاست. در اين تحقيق باارايه الگويي براي پيش بيني عملكرد واحد  مختلف شرايط تحت واحدها آن عملكرد دقيق پيشبيني
وهمچنين APIاز خروجي واحدPH,COD,TSS,Oilبا استفاده از پارامتر هاي آزمايشگاهي CODحذف روغن و كاهش

TSS,Oil,PHخروجي از واحدCPI  به ميزانCOD  خروجي از اين واحد پي برد.جهت دسترسي به هدف فوق نمونه برداري و انجام
ماه صورت پذيرفت  و سپس بر اساس محاسبات و تجزيه و تحليلهاي آماري توسط نرم  6نمونه در مدت  96آزمايشات الزم  بر روي 

خروجي  CODفي از شبكه هاي عصبي مصنوعي  جهت تعين بهترين ساختار  در پيش بيني به بررسي ساختارهاي مختلMatlabافزار 
  با كمترين درصد خطا و براي استفاده در موارد مشابه ارائه گرديد .  CPIواحد 

  
 SPGC, حذف روغن ,  COD: تصفيه پسابهاي صنعتي , شبكه هاي عصبي مصنوعي , كليد واژه
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استفاده  براي بهبود كيفيت پساب سيستم هاي اسمز معكوس در ZLDكاربرد روش 
  مجدد 

  
  2 ، مريم كاظمي زاده 1مسعود نوشادي

  دانشيار بخش مهندسي آب ، دانشگاه شيراز
noshadi@shirazu.ac.ir  

   
 بخش مهندسي آب  –دانشده كشاورزي  –شيراز  - 1

noshadi@shirazu.ac.ir  
 

  بخش مهندسي آب  –دانشده كشاورزي  –شيراز  - 2
maryamkazemizade@rocketmail.com  

  
  
  
  

  چكيده 
 كه است كشورهايي جمله به تامين آب شيرين شهري، در بسياري از مناطق جهان به يك بحران تبديل شده است. ايران از نياز 

 تأمين زمينه در شرقي جنوب و جنوبي نواحي ويژه به كشور نقاط برخي از در و گرديده واقع خشك نيمه و خشك اي منطقه در
يك روش پيشرفته و  (RO)است. از بين روش هاي تصفيه آب، روش اسمز معكوس  وجود داشته وسيعي مشكالت نياز، مورد آب

قابل قبول است. در اين روش آب خروجي از غشا اسمز معكوس به دو قسمت تقسيم آب شيرين و آب بسيار غليظ مي شود كه 
اوي عناصر بحراني مانند سيليس و باريم (كه براي غشا مضر هستند) مي باشد. بنابراين براي استفاده مجدد اين آب بسيار غليظ ح

به منظور حداكثر )  ZLD )Zero Liquid Dischargeاز اين پساب بايد اين عناصر بحراني حذف گردد. در اين تحقيق از روش 
كردن  كردن ظرفيت مورد نياز در نمك زدايي حرارتي و حوضچه  كردن درصد آب بازيافتي توسط غشاء اسمز معكوس و حداقل

تبخير استفاده شده است. اين تحقيق با برداشت و آزمايش روي نمونه پساب واحد آب شيرين كن (اسمز معكوس) منطقه تنگ 
در مورد كيفيت آب، الحد از توابع شهر حاجي آباد شهرستان زرين دشت در استان فارس، طي مراحلي شامل: جمع آوري داده ها 

، بررسي فرآيند با استفاده از نتايج آزمون براي اجرا در )Bench Scaleتجزيه و تحليل اوليه فرآيند، آزمايش در مقياس آزمايشگاه (
Pilot Scale ) انجام شد. آزمايش در مقياس آزمايشگاه نيز شامل تست هاي رسوب دهي شيميايي با هيدروكسيد سديمNaOH و (

SO 2Al)4 (3  ·16-) با دانه هاي كلسيم كربنات، رسوب دهي شيميايي با آلوم (FBC)، بستر شناور كريستالي (2Ca(OH)يا آهك (

O218 H بستر شناور كريستالي همراه با افزايش آلوم، بستر شناور كريستالي و سپس رسوب دهي شيميايي با آلوم و در نهايت ،(
در پايان آزمايش بستر شناور كريستالي همراه با سديم  ) بود.4O2Al2Naيم آلومينات (بستر شناور كريستالي همراه با افزايش سد

 90و  54آلومينات به عنوان موثرترين آزمايش در حذف كلسيم و سيليكا انتخاب شد كه در آن ميزان سيليكا و كلسيم به ترتيب 
  درصد كاهش يافت.

  
  سديم آلومينات، آلوم، RO، بستر شناور كريستالي، ZLDهاي كليدي: واژه
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  بررسي رويكردهاي متفاوت مديريت و ساماندهي شيرابه در اماكن 
  دفن بهداشتي مواد زائد جامد

  
  نيما توكلي شيرازي

  المللي چابهارآموخته كارشناسي ارشد مهندسي عمران از دانشگاه سيستان و بلوچستان پرديس بيندانش
nima.tavakoli@gmail.com  

   

  چكيده
كشور ما مسئله زباله در اكثر مناطق به مسئله حادي تبديل شده است و به دنبال آن در بسياري مناطق شيرابه حاصل از آن در 

-اي از برنامهطوريكه بخش عمدهترين روش دفع مواد زائد جامد، دفن بهداشتي آن است، بهساز شده است. رايجنيز بسيار مسئله

ئد جامد به اين روش اختصاص يافته است. اصوالً مراكز دفن در نواحي با بارندگي باال به هاي جديد مديريت پيشرفته مواد زا
 شدنههاي سطحي و زيرزميني و آلودها و آبمراتب توليد شيرابه بيشتري دارند. در نتيجه، خطر جاري شدن شيرابه به رودخانه

دهند. به منظور بررسي كميت و كيفيت شيرابه  خود بروزآنها نسبتاً باالست و اثرات زيست محيطي مختلفي را ممكن است از 
اي و مقاالت معتبر خارجي و داخلي استفاده شد و بر اساس اين هاي مختلف مديريتي از مطالعات مروري كتابخانهتوليدي و روش

انجام شده در  ق مطالعاتها پرداخته شد. طبهاي تصفيه شيرابه و ارائه بهترين مورد آنمطالعات به مقايسه توصيفي انواع روش
توان  به اين نتيجه رسيد كه آنچه درگام اول اهميت هاي فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي ميزمينه انواع تصفيه شيرابه با روش

هاي متداول دارد شناسايي نوع زباله دفن شده و به دنبال آن نوع شيرابه موجود در محل و عمر محل دفن است. روش
و فيزيكوشيميايي) براي رساندن شيرابه به استانداردهاي مورد نظر تخليه به محيط زيست كافي نبوده و در  موجود(بيولوژيكي

هاي تر شده است. هدف از ارائه اين مقاله معرفي روشآسان هاي جديد (غشايي) هستند اين امرهاي اخير با استفاده از روشسال
ابه جهت دفع در آب و خاك و در نهايت استفاده مجدد جهت مصارف مختلف آوري، تصفيه شيرمختلف ساماندهي و مديريت جمع

 باشد. كشاورزي مي

  ----- نازك)  pt. 11سطر فاصله (نازنين  1 ----- 
  فامديريت و ساماندهي شيرابه، رويكردهاي نوين تصفيه، اماكن دفن بهداشتي. هاي كليدي:واژه
 ----- نازك) pt. 1صله (نازنين 
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  اسمز معكوس نوين براي شيرين سازي آبغشاهاي 
 

 نوشين شهيدي ، نسرين حكيم قياسي ، مهشيد خرميان

 كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، دانشگاه گيالن، گروه مهندسي شيمي

  استاد مربوطه محمد علي صالحي
nushin_84@yahoo.com 

 
  

 
 

  چكيده 
اين تحقيق در مورد غشاهاي اسمز معكوس جديد مي باشد كه در صنعت شيرين كردن آب به كار مي روند. محققان معتقد هستند كه  

تكنولوژي نانو مي تواند پيشرفت انقالبي را در صنعت شيرين سازي آب ايجاد كند. اما پيشرفت اين نوع غشاها هنوز در مراحل اوليه مي 
كنولوژي در تكامل غشاهاي اسمز معكوس جديد در شيرين سازي آب در حال پيشرفت است، از نظر علمي و باشد، در حاليكه نانوت

  تكنيكي مشكالت بنيادي زيادي وجود دارد كه بايد به آن رسيدگي شود.
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  تكنولوژي توليد ورمي كمپوست، روشي نوين براي بازيافت ضايعات آلي مختلف
  

     4، علي اكبر اوغازيان3، عباس حسن زاده مقدم 2،  علي آدينه نيا1صفاريعليرضا 

  
  

  چكيده 

تحقيق حاضر با هدف بررسي پتانسيل بازيافت انواع مواد زايد آلي شامل مخلوط كود گاوي، برگ و مقواي خرد شده و كمپوست زباله شهري در 
ختالط زايدات مذكور انجام پذيرفت. در اين طرح نسبت هاي مختلف به كمك فرآيند توليد ورمي كمپوست و دستيابي به مناسب ترين نسبت ا

بود. اين تحقيق در قالب يك طرح كامال تصادفي با چهار  Eisenia fetidaكرم خاكي مورد استفاده براي بازيافت مواد زايد آلي، گونه  نوع گونه
كمپوست زباله شهري) و در سه تكرار براي نوع تركيب مختلف مواد بستر (شامل درصدهاي مختلفي از كود گاوي، برگ و مقواي خرد شده و 

، TVS ،TOCروز مورد بررسي قرار گرفت. به منظور مقايسه تيمارهاي مختلف در اين مطالعه پارامترهاي فيزيكوشيميايي (شامل  45مدت 
TKN ،TP ،TK ،pH ،EC نسبت ،C/N  و درصد خاكستر) و بيولوژيكي (شامل تعداد و بيومس كرم هاي خاكي) مختلف در تمامي تيمارها در

ي ابتدا و انتهاي تحقيق اندازه گيري شد. نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه مواد زايد آلي فوق الذكر به نحو مطلوبي مي توانند توسط كرم ها
ي سرشار از مواد آلي و مغذي به نام ورمي كمپوست تبديل شوند. اين كود آلي مي تواند خاكي به عنوان ماده غذايي مصرف شده و به كود

 جايگزين بسيار مناسبي براي كود هاي شيميايي بوده و از اثرات مخرب استفاده بيش از حد ازكود هاي شيميايي نيز بكاهد. مقايسه تيمارهاي
برگ و كاغذ خرد شده، نسبت به ساير تيمارها داراي  % 45كودگاوي و  %35، كمپوست زباله شهري %20مختلف نشان داد كه تيمار داراي 

بيشترين درصد افزايش در تعداد و بيومس كرم هاي خاكي در طي مدت تحقيق بود. همچنين اين تيمار نسبت به ساير تيمارها از ارزش غذايي 
  مناسب تري نيز برخوردار بود. 

  
   كلمات كليدي: 

  برگ و مقواي خرد شده. - كود گاوي، كمپوست-Eisenia fetida   ورمي كمپوست
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 بررسي طرح كاهش از مبداء پسماندهاي توليدي پااليشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبي

  
  32، حبيب اله رئوف31، محمود محمدي30، الهه فريدوني29بنت الهدا دشتي

  محيط زيستپااليشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبي، كارشناس  بوشهر، عسلويه،
bentolhoda.dashti@gmail.com  

  
  
  

  :چكيده
 شركت مجتمع گاز پارس جنوبي به عنوان يكي از بزرگترين پااليشگاههاي گازي جهان، توليد كننده انواع متفاوتي از پسماندهاي صنعتي است و

برخوردار است. در اين راستا طي فرايند برنامه ريزي شده اي توسط واحد حفاظت محيط زيست، اين پسماندها مديريت آنها از اهميت بااليي 
 شناسايي و روشهاي كاهش از مبداء آنها بررسي شد. در بررسي هاي صورت گرفته و بازديدهاي ميداني از واحدهاي مختلف پااليشگاه اول مجتمع

ي بهره برداري، مهندسي و تنظيفات صنعتي صورت پذيرفته است؛ چك ليست هاي مربوط به توليد گاز پارس جنوبي كه با مساعدت واحدها
به تفكيك  1392تا 1388پسماند تهيه و تكميل گرديد. در اين مطالعه، روند توليد و مقدار پسماندهاي عادي، صنعتي و ويژه در سال هاي 

ت و براي پسماندهاي مختلف، الگوهاي كاهش از مبداء نظير تفكيك پسماند واحدهاي مختلف صنعتي و غير صنعتي مورد بررسي قرار گرف
خطرناك از غيرخطرناك، نظارت بر موجودي كاال، بررسي جايگزيني مواد، اصالح فرايندها، بررسي مبادله پسماند و علت افزايش روند توليدي 

رفت و در نهايت روش هاي كاهش از مبداء جهت اجرايي شدن و رفع پسماند در سال هاي مختلف و واحدهاي مختلف مورد تجزيه و تحليل قرار گ
  معارضات به كليه واحدها ابالغ گرديده و در حال پايش مستمر مي باشد.

  
   كلمات كليدي: مجتمع گاز پارس جنوبي، پسماند، كاهش از مبداء

                                                            
  كارشناس محيط زيست - 1
  كارشناس محيط زيست - 2
  ايمني و محيط زيسترئيس بهداشت ، - 3
  ايمنيرئيس  - 4
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  شست و شوي شيميايي رزينهاي تبادل يوني
  انو فناوري، پژوهشگاه مواد و انرژيمجيد عارفخاني، دانشجوي كارشناسي ارشدن

magidarefkhani@yahoo.co.uk  
  شركت مدِريت نيروگاه سيكل تركيبي خيام

  آنباالنسي توربين - شست و شوي شيميايي رزين -تصفيه خانه - واژگان كليدي: رزين تبادل يوني
 چكيده:

باشد. براي رسيدن به اين مهم از بين روش هاي تصفيه آب، مانند تبخير و يون يا آب دمين يكي از ضروريات سيكل تركيبي مي استفاده ازآب بدون
كامل  تقطير و توليد آب مقطر، اسمز معكوس و غيره، تنها روش موثر فعلي استفاده از رزينهاي تبادل يون است. امالح معدني محلول در آب به طور

كنند. ذرات كاتيون مثل سديم، پتاسيم، آهن، كلسيم و غيره توسط رزين كاتيوني و رزينها جذب شده و آب بدون يون را توليد  مياين  بوسيله
گردد. جهت رسيدن به ذرات آنيون باقيمانده از اين جذب، مثل كلريد، سولفات، نيترات، سليكات، كربنات و غيره توسط رزين آنيوني جذب مي

اندمان باالي توليد آب بدون يون، امروزه روشهاي متفاوت و تلفيقي از ستونهاي حاوي رزين كاتيوني و آنيوني ضعيف و قوي و شرايط مطلوب و ر
  كنند.براي به دام انداختن امالح باقيمانده از بستر مخلوط اين دو رزين استفاده مي
به داخل آب درام نشت نمايد. در هنگام   ppb 20ه اي سليس بيشتر از آب دمين جزء اساسي و مهم در سيكل آب و بخار است ، به طوريكه اگر ذر

كند. كه با ادامه رسوب و تجمع توليد بخار در درام و در اثر پديده كري اور، به فاز بخار حمل شده و در برخورد با پره توربين بر روي آن رسوب مي
آورد. بين شده و در دورهاي بسيار باال مخاطراتي را براي توربين بوجود ميسليس بر روي پره توربين، سنگيني آن باعث آنباالنسي محور تور

شود، بنابراين حفاظت و نگهداري رزين يك امر حياتي در حين استفاده از آن است و همان گونه كه تعمير ونگهداري مكانيكي تجهيزات تعريف مي
  باشد.و توربين بخار مي لزوم شست و شوي شيميايي رزين امري ضروري در بقاي عمر نيروگاه
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  حذف رنگ زرد آليزارين توسط جذب سطحي گرافن اكسيد و گرافن اكسيد اصالح شده  
  
  
 مريم رحيمي سعيده هاشميان،

  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد يزد، گروه شيمي
sa_hashemian@yahoo.com  

 

  چكيده
. از اكسيد آلومينيوم   )  توسط گرافن اكسيد و گرافن اكسيد اصالح شده در محلول هاي آبي بررسي شد.(AY زرد آليزارين رنگ   جذب سطحي

شناسايي شد.. طيف   FTIRو  SEMبراي تهيه نمونه گرافن اكسيد اصالح استفاده شد. گرافن اكسيد و گرافن اكسيد اصالح شده تهيه شده توسط
FTIR م را روي گرافن را تاييد كرد. تصاوير تشكيل آلومينوSEM  آگلومر شدن نمونه را نشان داد.  گرافن اكسيد و گرافن اكسيد اصالح شده تهيه

، زمان تماس نمونه جاذب و رنگ، وزن جاذب و دما در pHشده مي تواند براي حذف رنگ در آب استفاده شود. اثر عوامل تجربي مختلف نظير 
دقيقه صورت مي گيرد. افزايش غلظت  15و در زمان تماس   pH 2رين بررسي شد. بيش ترين در صد حذف رنگ در  ميزان حذف رنگ زردآليزا

  نمونه رنگ باعث كاهش راندمان حذف رنگ مي گردد. 
  

  كلمات كليدي: جذب، زرد آليزارين، گرافن 
    

                                                            
 sa_hashemian@yahoo.com   
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آب )براي تهيه Reverse osmosis) سيستم اسمز معكوس (drainباز يافت آب تخليه (
 )R-Naجهت احياء رزينهاي كاتيوني سديمي ( نمك

 

  نجمه عظيم زاده 3تيمور رحماني،  2محسن يارمرادي،  1
 مدير آموزش انجمن خوردگي ايران2مدير تكنولوژي شركت الستيك پارس ، 2 كارشناس كنترل خوردگي شركت الستيك پارس ، 1

mohsen_yarmorady@yahoo.com  
  

  چكيده :
امروزه در اكثر صنايع براي تصفيه آب به منظور جلوگيري از تشكيل رسوب وكنترل خوردگي درتجهيزات صنعتي وديگهاي بخار، از 

) استفاده مي Reverse osmosisآنيوني )يا اسمز معكوس(–سيستم هاي تصفيه آب مناسب مانند رزينهاي تعويض يوني (كاتيوني 
درين مي گردد .  %25تصفيه و  %75آب ورودي  %100مي باشد يعني از  %75معكوس در تصفيه كنند. بهترين كارايي سيستم اسمز 

در صنايع مورد استفاده قرار نمي گيرد ودور   T.D.Sبه دليل شرايط شيميايي نامناسب مانند باال بودن Reverse osmosisدرين  
)براي تهيه آب نمك جهت احياء برجهاي R.Oتم اسمز معكوس () سيسdrainريز مي شود.اين مقاله به بررسي استفاده از آب تخليه (

شركت الستيك پارس اختصاص دارد. بعد از بررسي هاو مطالعات انجام گرفته وهمچنين R-Na)سختي گير(رزينهاي كاتيوني سديمي
ر گردد.اين يك طراحي انجام كارهاي آزمايشگاهي به اين نتيجه رسيديم كه مي توان آب درين سيستم اسمز معكوس جايگزين آب شه

بسيار مناسب براي صنايعي است كه از آب نمك براي احياء رزينهاي تعويض يوني خود استفاده مي كنند. اين پروژه در شركت 
متر مكعب آب صرفه جويي گرديد . 15000الستيك پارس با موفقيت انجام گرفت كه با عملي شدن پروژه بطور ميانگين ساالنه حدود 

  متر مكعب ازحجم پساب شركت كاهش يافت. 15000جام اين پروزه ساالنه حدود همچنين با ان
  

  كل مواد جامد محلول در آب، آب بدن يون، اشباع شدن رزين،اصطالحات كليدي: 
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3-( حذف فسفات
4PO ) با استفاده ازمنعقد كننده (Cao  ازپساب نيروگاه الستيك(
  صنعتي وفضاي سبز) وبازيافت آن براي مصارف سهامي عامپارس(

  
  تيمور رحماني2محسن يارمرادي،    1

  مدير تكنولوژي الستيك پارس(سهامي عام)، 2كارشناس مسئول كنترل خوردگي الستيك پارس (سهامي عام)  1
 

mohsen_yarmorady@yahoo.com  
  

  چكيده  مقاله :  
جهان در اواخر قرن بيستم و شروع قرن بيست ويكم بحران كم آبي را حس مي كند . رشد بي رويه جمعيت وتوسعه سريع صنايع بيش 
از پيش منابع مواد اوليه موجود دردنيا منجمله منابع آب را دستخوش تغيير نموده است . ميزان مصرف آب دردنيــا كــه دراوايــل قــرن 

برابرافــزايش. بنــابراين  65ميلياردمتر مكعب افــزايش يافــت يعنــي حــدود  2600بود در اواخر قرن به  ميليارد متر مكعب  400اخير 
باتالش درزمينه تصفيه پساب هاي صنعتي و برگرداندن به چرخه مصرف صنعتي يا كشاورزي         مي توان تاحدودي ازايــن  بحــران 

3-(حذف فسفات دبه بحث در موركم آبي در دنيا را كاهش داد . اين مقاله 
4PO ) با استفاده ازمنعقد كننده (Cao  وبازيافت آن براي (

باتصفيه مجددفاضالب وپسابهاي صنعتي بــراي مصــرف . مي پردازد) سهامي عام(شركت الستيك پارس مصارف صنعتي وفضاي سبز در
در بخش كشاورزي وصنعت نه تنها در مصرف آب صرفه جويي مي شود بلكه به همان اندازه نيز از حجم فاضالب كاسته مــي شــود كــه 

ارس ســاالنه با عملي شدن اين پروژه درشركت الســتيك پــاين خود يكي از مهمترين اهداف كالن مديريتي در بخش صنايع مي باشد. 
مترمكعب ازحجم پساب صنعتي كاهش مي يابد . اميــدواريم ايــن 36500مترمكعب آب صرفه جويي وهمچنين حدود  36500حدوداً 

  مقاله بتواند كمكي هرچند ناچيز به بخش صنايع درجهت صرفه جويي در مصرف آب و كاهش حجم فاضالب صنعتي  نمايد .
  

 فسفاته صنعتي، لجن بويلر، پساب خارجي بويلر، تصفيه داخلي بويلر، تصفيه درين :كلمات كليدي

 
  
  
  
 

 
 مدير تكنولوژي شركت الستيك پارس (سهامي عام ) - 1

 كارشناس مسئول كنترل رسوب وخوردگي شركت الستيك پارس (سهامي عام ) - 2
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ارزيابي كيفي تصفيه خانه آب شرب و صنعتي و مقايسه آن با استانداردهاي ملي و بين 
  المللي

  اهواز)-(مطالعه موردي تصفيه خانه دغاغله شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب
  35روزبه اميرجاني 34هادي معاضد 33خليل شهابي

  شركت خدمات رفاهي نفت اهواز)–(شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب 
Khalil.shahabi90@gmail.com 

 اسالمي واحد جامع شوشتر)(دانشگاه آزاد 

Hmoazed955@yahoo.com 
  شركت خدمات رفاهي نفت اهواز)–(شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب  

Dr.r_amirjani@yahoo.com 

  

  چكيده         
با افزايش جمعيت و گسترش تنوع فعاليتهاي صنعتي و كشاورزي، تامين آب از لحاظ كيفي و كمي روز به روز با دشواري بيشتري 

مراه مي شود. بر اساس مطالعات متعدد، بسياري از منابع تامين آب شهرهاي بزرگ، به دليل ورود پسابهاي آلوده، حاوي مواد ه
شيميايي و آلي گوناگون و احتماال خطرناك و مضر مي باشند كه در تصفيه خانه هاي متداول، فرايند مشخصي جهت حذف آنها 

ي اخير موجب ايجاد تغييرات اساسي در استاندارهاي كيفيت آب آشاميدني شده است كه پيش بيني نشده است. اين امر در سالها
دستيابي به آنها عموما پُرهزينه و دشوار مي باشد. اين اهداف يا استانداردها هميشه در راستاي جلب نظر و حمايت مراجع قانوني 

طقه تدوين گرديده است. اين پروژه به تبيين وصعيت موجود محلي، ملي و بين المللي قرار مي گيرد كه در راستاي نيازهاي هر من
و سيماي كلي تصفيه خانه آب دغاغله اهواز مي پردازد،همچنين باتوجه به احتمال آلودگي آب رودخانه كارون به انواع آالينده 

آنالير پارامترهاي آلي و هاي آلي ومعدني ونگراني از آلودگي احتمالي آب شرب ورودي و توليد شده در اين تصفيه خانه، ضمن 
معدني آب در بخش هاي مختلف تصفيه خانه شامل: آب خام ورودي، خروجي زالل ساز ها، خروجي فيلترها و آب شرب خروجي 

) و 1053ماهه و مقايسه آنها با استانداردهاي ملي ( 6نهايي و محصوالت جانبي فرايند گندزدايي (تري هالومتانها) در بازه زماني 
  مي پردازد.WHOي سازمان بهداشت جهاني رهنمودها

در بررسيهاي بعمل آمده مشخص گرديد كه نگراني اوليه در خصوص آلودگي شديد آب تصفيه شده به مواد سمي تري هالومتانها 
 بي مورد بوده و غلظت اين مواد در محدود استانداردهاي ملي و بين المللي مي باشد همچنين به دليل كيفيت نامطلوب آب خام

                              ورودي به لحاظ امالح محلول،آب شرب ارسالي فاقد كيفيت مطلوب بوده و نيازبه تصفيه تكميلي دارد.                                    
ت آب شرب در اين مطالعه احداث واحد اسمز معكوس جهت شيرين سازي آب شرب پيشنهاد شده كه ضمن ارتقاء طعم و كيفي

  توليدي باعث حذف باقي مانده احتمالي ساير آالينده ها، بويژه تري هالو متانها و پيش سازهاي آنها نيز خواهد شد.       
                                                                                   

  ، استاندارد سازمان بهداشت جهاني.1053ها ، استاندارد  تصفيه آب ، تري هالومتان واژه هاي كليدي:            
    

                                                            
   33عمران آب –فوق ليسانس مهندسي عمران  
   34دكتري آب وفاضالب 
   35تاسيسات و سازه هاي آبي  –فوق ليسانس مهندسي كشاورزي  
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  مديريت انواع لجن هاي توليد شده در يكي از صنايع ايران (پااليشگاه)

ابراهيم فتائي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبيل،  استاديار گروه مهندسي محيط زيست،اردبيل،  - 1
 ، ebfataei@gmail.comايران

محيطزيست،اردبيل، ايران،  آلودگي ارشد كارشناسي پريسا باقري ينگجه ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبيل، دانشجوي - 2
bagheriparisa11@yahoo.com ،  

 زيست،اردبيل، ايران محيط آلودگي ارشد كارشناسي دانشجويمحمد رضا معاني فر، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبيل،  - 3
maanifar@gmail.com  ، 

 

  چكيده 

امروزه مواد زائد خطرناك را مي توان به عنوان يك محصول جانبي صنعتي شدن ناميد.مديريت مواد زايد خطرناك تنها يك مسئله 

بوده و به مسئله بين الملي تبديل شده است.هر اندازه يك كشور توسعه يافته ترباشد، تعداد سايت هاي آلوده به محلي يا منطقه اي ن

مواد زائد خطرناك كه بايد از آلودگي زدوده شوند بيشتر مي باشد. به دليل اهميت اين دسته از پسماندها، مديريت آنها بايد به طور 

اد زائد خطرناك پااليشگاه داراي مراحلي است كه اولين مرحله نگهداري موقت ماده زائد پس از مناسب انجام گيرد. سيستم مديريت مو

توليد آن مي باشد. توليد كننده ماده زائد نياز به سيستمي براي نگهداري بدون خطر ماده زائد خود دارد تا زماني كه ماده زائد براي 

ول اين نگهداري در ظروف مخصوص يا مخازن انجام مي شود. به منظور اتخاذ نگهداري، تصفيه يا دفع نهايي حمل شود. به طور معم

تصميمات كارشناسي و مديريتي مناسب جهت مديريت بهينه مواد زائد خطرناك اعم از بازيافت، فروش، سوزاندن و دفن آن، آگاهي از 

ست گذاري به منظور كنترل و مديريت مواد زائد تركيبات پسماند ضروري است. در اين راستا در اين تحقيق با هدف استراتژي و سيا

  خطرناك در پااليشگاه  مواد زائد توليدي اين صنعت شناسايي و طبقه بندي شده است. 

هاي نفتي در پااليشگاه  توسط واحد ميكروبيولوژي آب و پساب پژوهشكده حفاظت صنعتي و محيط زيست در بررسي لجن

هاي نفتي و لجن بيولوژيكي توليد شده تعيين گرديد. يكي از مناسبترين و مطلوبترين روش جنپژوهشگاه صنعت نفت انواع و مقادير ل

توان برخي از مواد زائد را با روشهاي بازيافت و باز تر ميهاي مناسبمديريت مواد زائد بازيابي آنها و مصرف مجدد است. با انتخاب گزينه

دفن مواد زائد خطرناك موقعي اصولي و طبق ضوابط و معيارهاي معقول خواهد بود كه برداري مجدد قرار داد. ضمناً چرخش مورد بهره

    آور و مضر تصفيه، خنثي سازي و يا تثبيت شده و سپس دفن شوند.نخست مواد زائد زيان

  مديريت مواد زائد خطرناك ،پااليشگاه،انواع لجن توليد، روش دفع :  واژه هاي كليدي
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  ي الگوريتم ازدحام ذرات در تصفيه آباسمز معكوس به وسيلهتخمين عملكرد غشاهاي 

   

  2، علي مرادي1فرشيد ايرانمنش
 واحد تهران جنوب، تهران، ايران -گروه مهندسي شيمي، دانشگاه آزاد اسالمي 1

  بخش مهندسي شيمي، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، كرمان، ايران 2
farshidiranmanesh@yahoo.com 1  

rmoradi@mail.uk.ac.i  2   
 
 
 
 
 

  چكيده
سازي، شار حالل خالص عبوري و كل شار عبوري از هدف اصلي در اين مقاله تخمين عملكرد غشاهاي اسمز معكوس يعني فاكتور جدا

سازي عصبي آموزش ديده شده توسط الگوريتم بهينه ي شبكهاي به وسيلهجريان حفره –غشا برپايه مدل اصالح شده نيروي سطحي 
باشد. از اين رو ها به صورت عددي نيازمند زمان زيادي ميباشند و حل آناين مدل پيچيده ميباشد. معادالت ازدحام ذرات مي

در تصفيه آب و فاضالب از جمله   سازي اين غشاهابيني و مدلهاي عصبي مصنوعي، به عنوان ابزارهاي مناسبي در پيششبكه
اليه (يك اليه ورودي، يكاليه  3آموزش شبكه عصبي كه شامل  از الگوريتم ازدحام ذرات براي .اندسازي آب معرفي گرديدهشيرين

اند، جهت تربيت نوع غشا اسمز معكوس تهيه شده 4هاي تجربي كه از باشد استفاده شده است. دادهمخفي و يك اليه خروجي) مي
براي آزمايش آن مورد استفاده  %20عصبي و براي آموزش شبكه % 80هاي موجود شبكه عصبي مورد استفاده قرار گرفتند. از كل داده

دهد كه الگوريتم ازدحام ذرات در آموزش شبكه عصبي يك ابزار كارآمد در پيشبيني رفتار غشاهاي قرار گرفته است. نتايج نشان مي
با استفاده از ها را بدون نياز به حل معادالت پيچيده پيشبيني بكنند. بنابراين ميتوان توانند عملكرد آنباشد كه مياسمز معكوس مي

  اين الگوريتم رفتار غشاها اسمز معكوس را در مهندسي آب و فاضالب پيشبيني كرد.
  سازي ازدحام ذرات، عملكرد غشاهاي اسمز معكوس، الگوريتم بهينهMD-SF-PFكلمات كليدي: شبكه عصبي، مدل 
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 وها و پساب هاجامد جهت مهار آلودگي -بررسي و شبيه سازي عددي سيكلون گاز
  CFDپسماندهاي صنعتي خطوط لوله گاز طبيعي  با استفاده از 

 
 2، نادر رهبر 2، هادي كارگر شريف آباد1*مجتبي مسيحي

     دانشجوي كارشناسي ارشد،گروه مهندسي مكانيك،دانشكده مهندسي مكانيك،واحد علوم وتحقيقات سمنان،دانشگاه آزاد اسالمي،سمنان،ايران  1

Masihi_mojtaba@yahoo.com  
   hadikargar2003@yahoo.comگروه مهندسي مكانيك،دانشكده مهندسي مكانيك،واحد علوم وتحقيقات سمنان،دانشگاه آزاد اسالمي،سمنان،ايران 2

  
nrahbar@gmail.com  

  

  

 

   چكيده :
با توجه به اهميت موضوع پژوهش، بررسي و شناخت رفتار اين نوع از پساب ها وپسماندهاي صنعتي مانند ذرات جامد در راستاي بررسي عملكرد 

سيكلونهاي با قطرهاي مختلف جهت  CFDتجهيزات مكانيكي مانند سيكلون ، همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است.در اين مقاله شبيه سازي 
پودرسياه وپسماندهاي صنعتي از گاز طبيعي صورت گرفته است.همچنين به نحوه جمع آوري ودفع اين پساب ها وپسماندها درصنايع نفت  جداسازي

مسير جريان گاز همراه با  ترسيم شد و Gambitجامد به صورت سه بعدي توسط نرم افزار  –وانرژي مي پردازيم. در اين تحقيق هندسه سيكلون گاز 
با بررسي نتايج بدست آمده ازشبيه سازي مشخص شد كه شكل وهندسه  شبيه سازي شد. Fluentدر داخل سيكلون توسط نرم افزار  ذرات جامد
همچنين سرعت جريان گاز ورودي و اندازه ذرات جامد بر بازده جداسازي و افت فشار درسيكلون تاثير بسزايي دارد. پودر سياه ( ذرات  سيكلون و

و گاز طبيعي در آزمايشگاه نفت و گاز گچساران موردآزمايش وآناليزقرار گرفت . معادالت گاز پيوسته با استفاده از روش حجم  جامد ) وپسماندها
ارائه شده توسط پاتانكار استفاده شد. همچنين  SIMPLEمحدود ،گسسته سازي شده و براي ارتباط بين معادالت پيوستگي و مومنتوم از الگوريتم 

براي شبيه سازي جريان آشفته استفاده شده است .از مقايسه نتايج شبيه سازي با نتايج آزمايشگاهي گزارش شده، تطابق خوبي  kє-RNGاز مدل 
بهترين راندمان با كمترين افت فشار را در   D=205mmمشاهده گرديد. در بررسي سيكلونهاي شبيه سازي شده معلوم گرديد كه سيكلون با قطر 

وپسماندهاي صنعتي از گاز طبيعي دارا مي باشد و گزينه مناسبي جهت استفاده در ايستگاههاي تقويت فشار گاز شهري به جداسازي ذرات جامد 
  عنوان پيش فيلتر مي باشد.

  )، سيكلون، بازده جداسازي، پسماند هاي صنعتي، گاز طبيعي، افت فشار، آلودگي هوا. CFDديناميك سياالت محاسباتي (  كلمات كليدي :
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  دلسازي رياضي فرايند تبديل به گاز پسماندهاي جامدم
  با استفاده از روش تعادل ترموديناميكي

  
  36روح اله فضلي

Email: rfazly@gmail.com 
  
  
  
  
  

  چكيده
امروزه مديريت پسماندها يكي از مشكالت مهم پيش روي كشورهاي در حال توسعه است. تبديل به گاز كردن پسماندها يك راهكار جديد براي 

به  مديريت پسماندها مي باشد كه در آن از پسماندها به عنوان يك منبع براي توليد انرژي و ساير محصوالت با ارزش استفاده مي شود. با توجه
فرايند تبديل به گاز يك فرايند پيچيده است، استفاده از يك مدل رياضي براي تجزيه و تحليل عملكرد آن مفيد است. در اين مقاله يك  اينكه

 ز آن برايمدلسازي رياضي براي فرايند تبديل به گاز پسماندها با استفاده از روش تعادل ترموديناميكي و بر اساس ثابت هاي تعادل انجام گرديد و ا
ابق پيش بيني دما و تركيب گازهاي حاصل از گازسازي پسماندها استفاده شد كه نتايج حاصل از آن با نتايج تجربي مورد مقايسه قرار گرفت و تط

خوبي نشان داد. سپس با استفاده از اين مدل تاثير مقدار هواي ورودي و مقدار رطوبت بر دما و تركيب گازهاي حاصل از گازسازي تايرهاي 
وا تعمل و ضايعات پلي اتيلن به عنوان دو نمونه از پسماندهاي جامد صنعتي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل نشان داد كه افزايش مقدار همس

  گردد.مي COو كاهش مقدار  2Hو افزايش رطوبت موجب كاهش دما، افزايش مقدار  COو  2Hموجب افزايش دما و كاهش مقدار 
  

  گازي سازي، مدل سازي، تعادل ترموديناميكي، پسماند، گاز سنتزواژه هاي كليدي: 
  

  

                                                            
  كارشناس ارشد مهندسي شيمي - 1
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از آبهاي آلوده توسط كربن فعال پوست  Direct blue 53جذب سطحي آالينده رنگي 
  بادام
  

  39، نيلوفر قالبساز جدي38سيديكامبيز ، 37عزيزاحمدي
  تبريز،ايران كاربردي، شيمي آزاداسالمي،واحدتبريز،گروه دانشگاه

 Ka_seyyedi@yahoo.com 
  
  

  چكيده 
جذب سطحي به جهت ارزاني، سادگي عملكرد، در دسترس بودن و توانايي تصفيه پسابهاي رنگي بسيار غليظ، بر ساير روشهاي 

به روش جذب سطحي با استفاده از پوست بادام و  Direct blue 53تصفيه ارجحيت دارد. در اين تحقيق حذف آالينده رنگي 
اصل از پوست بادام در يك راكتور ناپيوسته مورد بررسي قرارگرفت واثر پارامترهاي موثر بر فرآيند نظير زمان تماس،  كربن فعال ح

محلول، غلظت هاي متفاوت ماده رنگزا و تغييرات دما بر روي راندمان  pH اندازه ذرات جاذب، مقدارجاذب، دور همزن، تغييرات
با  Direcd blue 53از محلول ماده رنگزاي  ml250 يك راكتور  شيشه اي حاوي  حذف مورد بررسي قرار گرفت. آزمايش در

و كربن فعال حاصل از آن با  170دقيقه براي هر دو جادب انجام گرفت. پوست بادام با مش  45و زمان بهينه  ppm25غلظت 
و براي كربن فعال  =2pHمناسب براي پوست بادام حدودا  pHبه عنوان اندازه بهينه ذرات جاذب تعيين شدند.  200مش 

انتخاب شد. همچنين با افزايش مقدار جاذبها بازده حذف رنگ افزايش يافت بطوريكه مقدار بهينه پوست  =7pHمربوطه حدودا 
د. طي بررسي اثر دما تعيين گردي %94گرم با راندمان حذف  11و براي كربن فعال حاصل از آن  %92گرم  8بادام با راندمان حذف 

مشخص شد كه در مورد هر دو جاذب با افزايش دما بازده حذف ماده رنگزاي از محلول كاهش مي يابد كه به دليل واجذب 
مولكولهاي رنگي از سطح جاذب در دماهاي باال مي باشد. بررسي راندمان حذف درغلظت هاي مختلف از ماده رنگزا در محلول 

  جاذب با كاهش غلظت رنگزا  بازده حذف افزايش مي يابد.نشان داد كه براي هردو 
  

 Direct blu 53رنگزدايي، جذب سطحي، جاذب پوست بادام، كربن فعال پوست بادام،كلمات كليدي:

                                                            
 كاربردي، تبريز، ايراندانشجوي كارشناسي ارشد رشته شيمي كاربردي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تبريز، گروه شيمي  - 1

 استاديار و عضو هيئت علمي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات آذربايجان شرقي، گروه شيمي، تبريز، ايران - 2

 استاديار و عضو هيئت علمي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تبريز، گروه شيمي فيزيك، تبريز، ايران - 3
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  ويژگيها و پتانسيلهاي استفاده از فناوري غشايي بمنظور تصفيه آب سازند 
  *2حسيني، سيد سعيد 1، محمد امين عاليي شهميرزادي1آزاده نظيف

  دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشكده مهندسي شيمي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران1
  عضو هيات علمي، دانشكده مهندسي شيمي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران 2

   saeid.hosseini@modares.ac.irول:ئآدرس ايميل نويسنده مس*
  چكيده: 

آب اضافي توليد شده به همراه نفت و گاز(آب سازند) بزررگترين حجم پساب را در ميادين نفتي و گازي به خود اختصاص 
داراي هاي اقتصادي را در اين ميادين شامل مي شوند. آب سازند داده است. مديريت اين آب، بخش بزرگي از هزينه
تيو و موادآلي محلول فراواني بوده كه منجر به عوارض زيست محيطي هيدروكربن، ذرات جامد،  فلزات سنگين، مواد راديواك

قابل توجهي مي شوند.تصفيه آب سازند به دليل استفاده آن در مصارف متنوع صنعتي،كشاورزي و ... باعث بهبود بازده پروژه 
كي و غشايي، براي تصفيه آب شده است.از روش هاي مختلفي اعم از شيميايي ، فيزيكي، بيولوژي هاي اقتصادي در اين زمينه

سازند پيشنهاد شده و توسعه يافته اند. دراين مقاله بر بهره گيري از فرآيند فيلتراسيون غشايي به سبب مزايايي كه بر ساير 
توانايي تركيب با ديگر ، عدم استفاده ازمواد شيمياييمي توان به  اوري غشاييفن روش ها دارد، تاكيد شده است. از مزاياي

  مصرف انرژي كم، فضاي كوچك موردنياز ، سهولت عمليات و ... اشاره كرد.،  يندهاي جداسازيفرآ
  

  آب سازند، فيلتراسيون، فرايندهاي غشاييكلمات كليدي: 
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  طراحي بهينه شبكه آب براي يك واحد عملياتي با آاليندة منفرد
  

  41، عباس رشيدي 40علي ابراهيم پور
  مازندران،دانشكده ي مهندسيبابلسر، دانشگاه 

a.ebrahimpoor@ut.ac.ir  
  
  
  
  

  چكيده
در اين مطالعه، بهينه سازي مصرف آب در واحدي كه شامل يك آلوده كننده ي منفرد (نمك) مي باشد مورد بررسي قرار گرفته است. در اين 

كند، استفاده ي مجدد و احياي مجدد استفاده شده است تا نسبت به حالتي كه در آن هر عمليات از آب تازه استفاده ميبررسي از روش پينچ آبي، 
) حالتي كه در آن به 2) حالتي كه در آن هر عمليات فقط با آب تازه انجام مي گيرد 1ميزان مصرف آب را مينيمم كند. سه تصميم مختلف، شامل 

) حالتي كه مقداري از آب 3ها استفاده ي مجدد كرد ومي توان آبي كه در يك عمليات استفاده شده را در ديگر عمليات كمك تكنولوژي پينچ آبي
گيرد، اتخاذ شده است. برآورد اقتصادي شامل هزينه هاي خريد آب تازه و هزينه هاي هاي استفاده شده از هر عمليات تحت احيا مجدد قرار مي

بت، نشان داد كه هزينه ي خريد آب تازه در يك سال و همچنين هزينه هاي عملياتيدر حالت دوم نسبت به حالت اول به عملياتي و هزينه هاي ثا
يابد در حالي كه هزينه هاي عملياتي درصد كاهش مي 79درصد كاهشو هزينه هاي خريد آب در حالت سوم نسبت به حالت اول  39و  26ترتيب 

  دهد.افزايش نشان مي 4/16آن 
  

  سازي، اقتصاد، احيا سازي مجددآب، بهينه واژه هاي كليدي :

  
    

                                                            
  ) دانشجوي كارشناسي ارشد 1

  دانشگاه مازندران استاديار)  2
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هاي ي الگوريتم ازدحام ذرات در شبكهتخمين عملكرد غشاهاي اسمز معكوس به وسيله
  عصبي

   

  2، علي مرادي1فرشيد ايرانمنش
 واحد تهران جنوب، تهران، ايران -گروه مهندسي شيمي، دانشگاه آزاد اسالمي 1

  بخش مهندسي شيمي، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، كرمان، ايران 2
farshidiranmanesh@yahoo.com 

 
 
 
 

  چكيده
سازي، شار حالل خالص عبوري و كل شار عبوري از غشا برپايه هدف اصلي در اين مقاله تخمين عملكرد غشاهاي اسمز معكوس يعني فاكتور جدا

  باشد.سازي ازدحام ذرات ميعصبي آموزش ديده شده توسط الگوريتم بهينه ي شبكهاي به وسيلهجريان حفره –مدل اصالح شده نيروي سطحي 
هاي عصبي مصنوعي، به عنوان باشد. از اين رو شبكهها به صورت عددي نيازمند زمان زيادي ميباشند و حل آناين مدل پيچيده مي معادالت

اليه (يك  3از الگوريتم ازدحام ذرات براي آموزش شبكه عصبي كه شامل  .اندسازي اين غشاها معرفي گرديدهبيني و مدلابزارهاي مناسبي در پيش
اند، جهت نوع غشا اسمز معكوس تهيه شده 4هاي تجربي كه از باشد استفاده شده است. دادهودي، يكاليه مخفي و يك اليه خروجي) مياليه ور

براي آزمايش آن مورد استفاده قرار  %20عصبي و براي آموزش شبكه % 80هاي موجود تربيت شبكه عصبي مورد استفاده قرار گرفتند. از كل داده
دهد كه الگوريتم ازدحام ذرات در آموزش شبكه عصبي يك ابزار كارآمد در پيشبيني رفتار غشاهاي اسمز معكوس . نتايج نشان ميگرفته است

  ها را بدون نياز به حل معادالت پيچيده پيشبيني بكنند .توانند عملكرد آنباشد كه ميمي
  سازي ازدحام ذراتعكوس، الگوريتم بهينه، عملكرد غشاهاي اسمز مMD-SF-PFكلمات كليدي: شبكه عصبي، مدل 
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و نانو كواگوالنت بر طراحي و  K320AFمقايسه و بررسي تاثير فلوكوالنت 
   هاي كارخانه هماتيت شركت معدني و صنعتي گلگهر)(مطالعه موردي: باطله عملكرد فيلتر فشاري 

  
  46، محمد امين فتحي45سام، عباس 44، ابراهيم پناهي43، عبدالرضا بهمني42زاده جركانيسروش عرب

  گهرگهر، پژوهشكده سنگ و آهن گلايران، سيرجان، شركت معدني و صنعتي گل
Sorousharab187@yahoo.com 

  
  

  چكيده 
شود. فيلتر شامل سطح متخلخلي است كه هاي فرآوري با استفاده از تيكنر و فيلتر انجام ميعمده فرآيندهاي آبگيري در كارخانه

فشار كه در دو طرف اين سطح وجود دارد ذرات به صورت كيك بر روي آن باقي مانده و آب از ميان واسطه فيلتر در اثر اختالف 
شود. فلوكوالنت و كند. به منظور بهبود در عمليات آبگيري از انواع  مواد شيميايي (فلوكوالنت و كوگوالنت) استفاده ميعبور مي

دهند. در مطالعه حاضر، تاثير دو نوع ماده شيميايي (فلوكوالنت ها را افزايش ميطر آنكوگوالنت ذرات ريز را به هم چسبانده و ق
K320AF هاي كارخانه هماتيت با استفاده از روش و نانو كواگوالنت) بر پارامترهاي طراحي و عملكرد فيلتر در آبگيري باطله

Bomb Pressure  گرم بر تن فلوكوالنت  15بررسي شد. نتايج نشان داد كه با اضافه كردن مقدارK320AF  اي ثانيه  103كاهش
نانو كواگوالنت به  kg/t10آيد. همچنين با اضافه كردن در مساحت بوجود مي 2m 82درصدي در رطوبت و  1/1در زمان تشكيل، 

  2m86د و  درص 9/0ثانيه،  96پالپ ته ريز تيكنر كارخانه فرآوري هماتيت به ترتيب زمان تشكيل كيك، رطوبت و مساحت 
هم به لحاظ اقتصادي و  K320AFتوان گفت كه به كار بردن فلوكوالنت يابد. با مقايسه اين دو نوع ماده شيميايي ميكاهش مي

تر است، زيرا عالوه بر استفاده مقدار كمتر اين ماده، نتايج حاصل از كاهش رطوبت، زمان تشكيل هم به لحاظ عملياتي مناسب
 مشابه با نانو كواگوالنت بوده است.كيك و مساحت تقريبا 

  
   

  ، فيلتر، تيكنر، كارخانه هماتيت و گلگهر.bomb pressureفلوكوالنت، نانو كواگوالنت، هاي كليدي: واژه
    

                                                            
  كارشناس ارشد فرآوري مواد معدني- 1
  كارشناس ارشد فرآوري مواد معدني- 2

  گهركارشناسي ارشد مهندسي فرآوري مواد معدني، پروژه بازيابي آب، شركت معدني و صنعتي گل- 44
  دكتري رشته فرآوري مواد معدني (دانشيار)، دانشگاه شهيد باهنر كرمان- 45
  گهرارشد مهندسي فرآوري مواد معدني، پروژه بازيابي آب، شركت معدني و صنعتي گل كارشناسي - 46
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cm ٥/٣  

مديريت پسماند در نيروگاه حرارتي رامين بامعرفي راهكاراجرايي دفع 
   پسماندهاي آغشته به مشتقات نفتي 

  
 48هداعنصري، 47ويداصادقي دهكردي

  جاده مسجد سليمان ، نيروگاه رامين    20اهواز ،كيلومتر                                                            
hodaonsori@chmail.ir  

  
  
  

  چكيده 
نوع نيروگاهها در كشور به قسمت اعظم برق كشور در نيروگاههاي حرارتي بخار و چرخه تركيبي توليد مي شود. ازآنجايي كه اين  

خصوص در فصل زمستان از سوخت نفت كوره يا نفت گاز استفاده مي كنند و همچنين به دليل نياز به آب، چرخه تصفيه و آماده 
سازي آب وجود دارد ، در فرايند توليد برق، زائدات جامد، نيمه جامد و مايع مختلفي ممكن است توليد گردد . در اين مطالعه  

زائدات و منابع توليد آنها در نيروگاه حرارتي رامين  ، طبقه بندي و مخاطرات زيست محيطي ناشي از آنها مورد بررسي  انواع
قرارگرفته است. اين نيروگاه درجهت مديريت صحيح پسماندهاي حاوي تركيبات هيدروكربني با انعقاد قرارداد با شركت معتمد 

  استاندارد را دردفع پسماندهاي صنعتي به كار گرفته است .سازمان حفاظت محيط زيست روشي اصولي و 
  

  نيروگاه ، زائدات ، مديريت ، منابع ، تصفيه هاي كليدي:  واژه
  

    

                                                            
  كارشناسي ارشد علوم محيط زيست  -1
  كارشناسي ارشد علوم محيط زيست  -2
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  آب- روغنتاثير امولسيفايرهابرروي پايداري امولسيون
  3،حسيناسماعيلي 2، الهام عامري1*خالقي حسين

  Khaleghih99@gmail.comEmail:2آزاداسالمي،واحدشهرضا،شهرضا،ايراندانشجوي ارشد مهندسي شيمي،دانشگاه 1

  amerielham@yahoo.com:Email3استاديار،دانشگاه آزاداسالمي،واحدشهرضا،شهرضا،ايران

  esmaili.h@gmail.com:Emailمربي،دانشگاه آزاداسالمي،واحدبوشهر،بوشهر،ايران
  

  چكيده
 سطحي كشش كردن كم شوند،با افزوده ناپذير امتزاج مايع دو مخلوط به زمانيكه و هستند سطحي فعالكنندههاي فايرها، امولسي

 مشترك فصل در هستند. ازاينرو، حل قابل جزئي مقدار به آب و روغني فاز در مواد ميدهند. اين افزايش را امولسيون پايداري سيستم،

 درون گازي ميعانات از امولسيونهايي تحقيق اين ميشود. در منجر فاز دو بين سطحي كشش كاهش به كه ميكنند تجمع فاز دو بين

 پايداري ميزان تعيين شد. براي تهيه محيط دماي در Span 60وSDS،Span 80 شامل مختلف سطحي فعال مواد از استفاده با آب

 استفاده، مورد سورفكتانتهاي گرديد. دربين استفاده قطرات اندازه وتوزيع نوري ميكروسكوپ از شده تشكيل امولسيونهاي

  داد. نشان خود از امولسيفايرها ساير به نسبت پايدار كامولسيون تهيه در بهتري ،عملكردSpan 80امولسيفاير
 

  فيلم ميان سطحي،پايداري پساب ميعانات گازي، امولسيون، :دي امولسيفاير ،كلمات كليدي
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يك نيروگاه حرارتي                             و پايش آالينده هاي ناشي از پسابشناسايي 
  (مطالعه موردي نيروگاه رامين)

 ،50، هدا عنصري49ويدا صادقي دهكردي

  جاده مسجد سليمان ، نيروگاه رامين 20اهواز ،كيلومتر 
vidasadeghi@chmail.ir  

  
  
  

  چكيده 
 صورت به چه آب نيروگاهها ، نوع اين . در گيرد مي انجام متعارف بخار حرارتي نيروگاههايتوسط  كشور برق توليد سهم بيشترين

 سپس و حرارتي به شيميايي صورت از آن تبديل جهت انرژي دهنده عامل انتقال و داشته مهمي بسيار نقش بخار شكل به چه و مايع

مي 1رنكين ترموديناميكي چرخه پايه بر حرارتي نيروگاههاي در بخار و آب چرخه.است الكتريكي نهايت انرژي در و مكانيكي صورت به
باشد. اين تحقيق در سه مرحله مجزا تهيه و تدوين شده است . مرحله اول شناخت فرايندها و عمليات واحدهاي مختلف نيروگاه 

از طريق آناليز نمونه برداري هاي  رامين بمنظور تعيين نوع پساب هاي توليدي مي باشد. مرحله دوم تعيين كيفيت و كميت پسابها
انجام گرفته به تفكيك بخش هاي مختلف توليد فاضالب ها در دوره يكساله مي باشد و درنهايت مرحله سوم  پروژه ، سيستم هاي 
كاهش آلودگي و حداقل سازي پساب ها از طريق ارائه طرح هاي كاهش آلودگي مربوط به فاضالب هاي صنعتي و انساني مطرح مي 

 گردد.

  
  هاي كليدي: نيروگاه ، چرخه آب و بخار ، پساب، آلودگي.واژه

   

                                                            
 RankineCycle‐1  كارشناس ارشد علوم محيط زيست  -1

  كارشناس ارشد علوم محيط زيست  -2
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مديريت پساب تيكنر در فرآيند فرآوري مواد معدني با هدف جلوگيري از آلودگي زيست 

  محيطي 
  

   1مرضيه حسيني نسب

  عضو هيات علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان
marzieh_hn2000@yahoo.com 

   
  
  
  

  چكيده 
ف عمليات هدتن آب مصرف مي شود كه بخش عمده اي از اين آب در تيكنرها بازيابي مي گردد.  3تا  2براي فرآوري هر تن ماده معدني     

آب اضافي  بازيابي آب در تيكنرها، افزايش غلظت ذرات جامد و بدست آوردن ته ريزي با غلظت باال و دستيابي به آب شفاف در سرريز مي باشد.
حصول باارزش، منجر به هزينه اضافي در حمل و نقل، مصرف گرما براي تبخير آب و انسداد ناوهاي شيبدار حمل و نقل مي گردد. استفاده همراه م

ي نخواهد از آب، كارايي بيشتر، بازيابي باالتر و هزينه كمتر به ازاي هر واحد از محصول باارزش را در بردارد و همچنين آلودگي هوا را نيز در پ
توزيع ابعاد ذره، كه بايد از رابطه رزين روملر تبعيت كند، جزو مهمترين عوامل موثر بر انتخاب تيكنر و تصفيه پساب محسوب مي شود. اشت. د

درصد وزني يا بيشتر از خوراك را تشكيل دهند، براي افزايش سرعت ته نشيني و شفافيت آب، بايد حتماّ از  8مش،  200وقتي مواد جامد زير 
درصد وزني) باعث كاهش ابعاد و هزينه تجهيزات مورد نياز براي جداسازي  25والنت استفاده شود. افزايش غلظت مواد جامد در خوراك (تا فلوك

كنر، مي شود. اما وقتي غلظت بااليي از مواد جامد در خوراك به همراه فلوكوالنت استفاده شود، مي توان به كمك رقيق سازي خوراك با سرريز تي
ت ته نشيني و شفافيت آب را افزايش داد. عمق مورد نياز براي تيكنر با محاسبه ظرفيت ناحيه غليظ سازي بدست مي آيد. به اين عمق، بايد سرع

فوت براي عمق  3تا  1عمق مشخصي براي فضاي از دست رفته بدليل اغتشاش حاصل از نيروي مقاومت سيال در تيكنر اضافه شود. همچنين 
  هم براي ظرفيت انبارسازي مواد در زمان بسته بودن ته ريز بايد لحاظ گردد.خوراك و عمقي 

  
  تيكنر، پالپ، سرعت ته نشيني، رابطه رزين روملر، فلوكوالنت.هاي كليدي: واژه
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هاي روغني پااليشگاه اصفهان با سازي حذف كدورت پسابارزيابي عوامل مؤثر و مدل
  انعقاد و شناورسازي

  
  54ژادن، هستي هاشمي53، قاسم غفاري52، ارجمند مهرباني51مريم سوراني

  دانشكده  مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي اصفهان
m_sourani2002@yahoo.com 

 
 
 
 

  چكيده
هاي نفتي به منظور بازيافت و استفاده مجدد و يا پيش از رهاسازي در محيط زيست، به منظور كاهش ميزان تصفيه پساب

هايحذف كدورت است. در اين پژوهش براي باشد. انعقاد و شناورسازي يكي از روشهاي موجود در آن امري ضروري ميآالينده
هاي ناشي از آلومينيوم كلرايد استفاده شد و لختهاز ماده منعقدكننده پليكاهش كدورت پساب شركت پااليش نفت اصفهان، 

سازي به كمك فرايند شناورسازي با هواي محلول جدا گرديد. طراحي آزمايشات به روش فاكتوريل عمومي فرايند انعقاد و لخته
محلول، ميزان  pHغلظت ماده منعقدكننده، هاي صورت گرفت. بر اساس تحليل نتايج به روش آناليز واريانس ميزان تأثيرمشخصه

جريان برگشتي و زمان ماند بر روي ميزان حذف كدورت به عنوان شاخصي از ميزان آلودگي پساب نفتي مورد بررسي قرار 
است. شرايط بهينه فرايند با تأمين محلول تأثيرگذارترين مشخصه در فرايند حذف كدورت بودهpHگرفت.نتايج نشان داد كه 

حاصل شد. حالت بهينه در روش شناورسازي با هواي محلول نيز  5/6محلول برابر با pHاز ماده منعقدكننده در  ppm40غلظت 
هاي مورد بررسي در اين پژوهش، كمترين اير مشخصهدرصد از جريان برگشتي به دست آمد. مشخصه زمان ماند نسبت به س 25با

  ها،مدلي براي ميزان كاهش كدروت ارائه شد.چنينبر اساس نتايج آزمايشاثر را در فرايند كاهش كدورت نمونه پساب داشت.هم
  

  سازي، شناورسازي با هواي محلول.كلمات كليدي: پساب نفتي، انعقاد و لخته

   

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد51
  ده مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي اصفهاناستاد دانشك52
  سرپرست واحد آب و بخار شركت پااليش نفت اصفهان53
  استاديار دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي اصفهان54
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  عصبيصنعتي با استفاده از شبكهخانه فاضالب تصفيهمدلسازي 
  

  58محمدتقي جعفرزاده ،57، حميدرضا مهدياني56، مريم ميرابي55پورمحمد عظيمي

  دانشگاه شهيد بهشتي   - پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور  فلكه چهارم تهرانپارس، بلوار وفادار شرقي،
Mohammad.pwut@gmail.com  

   
 
  
  

  چكيده 
هاي مختلــف تصــفيه ، دشــوار و غير خطي اغلب فرايند  صنعتي به دليل مشخصات ذاتيخانه فاضالب مدلسازي تصفيه

بــرداري، ها بــا توجــه بــه ضــعف بهرهخانهمحيطي تصفيهها در مورد اثرات زيستاست. به دليل افزايش روزافزون نگراني
كنتــرل فراينــد بــا اســتفاده از  يافتههــاي توســعهنوسانات متغيرهاي فرايندي و مشكالت آناليزورهاي بر خــط، الگوريتم

هاي عصبي مصنوعي توجه زيادي را به خود جلب كــرده اســت. در ايــن مقالــه از هاي هوش مصنوعي مانند شبكهروش
، COD ،TSSخانه مبين بــا اســتفاده از پارامترهــاي تصفيه CODبيني متغير براي ارزيابي و پيش MLPشبكه عصبي 

pH  وNH-N هاي هاي متعددي با تعداد متفاوتي از نرونخانه استفاده شده است. به اين منظور شبكهورودي تصفيه
اليه پنهان و توابع فعالسازي مختلف ايجاد شد تا بهترين شبكه يافت شود. به عالوه در ايــن مقالــه شاخصــي بــا عنــوان 

معرفي شده است كــه عــدم وابســتگي كامــل  عصبي براي ارزيابي شبكه "بيني شدهدرصد عملي صحت خروجي پيش"
) و Rهاي عصبي ماننــد ضــريب رگرســيون (گيري كيفيت شبكههاي معمول اندازهكيفيت شبكه ايجاد شده به شاخص

دهد. همچنين در آخر بــا اســتفاده از شــبكه آمــوزش ديــده، اثــر هــر يــك از )را نشان ميMSEمجموع مربعات خطا (
 محاسبه شده است. خروجي CODپارامترهاي ورودي بر 

  
  MLP،R  ،MSEعصبي مصنوعي،  برداري، شبكهخانه فاضالب صنعتي، بهرهتصفيههاي كليدي: واژه

   

                                                            
  آب و فاضالب، دانشگاه شهيد بهشتي –دانشجوي كارشناسي ارشد عمران - 55

  استاديار دانشكده مهندسي آب و محيط زيست، دانشگاه شهيد بهشتي   - 2
  دانشگاه شهيد بهشتي   ،كامپيوتراستاديار دانشكده برق و  -3
  رئيس محيط زيست شركت ملي صنايع پتروشيمي -58 

3
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هاي ها و محاسبه پارامترهاي جذب فلز سرب بر روي انواع جاذببررسي ايزوترم
  ترموديناميكي

  
  61، احمد رهبر60فرد، فرشاد نيكبخت59رويا كياني

  
  دانشگاه مهندسي شيميدانشگاه علم و صنعت، 

royakiyani@chemeng.iust.ac.ir  
  

  چكيده
هاي صنعتي تصفيه نشده باشد.پسابگرم بر ليتر ميميلي 3/1ها در آب شرب سرب از جمله فلزات سنگين پركاربردي است كه مقدار استاندارد آن

سمي و شيميايي همچون فلزات سنگين زياد است؛ ازاين جهت تصفيه ها امكان وجود مواد ها هستند، زيرا در آنترين نوع پساباغلب از خطرناك
هاي صنعتي داراي اهميت زيست محيطي بااليي است. در اين تحقيق از چند نوع جاذب طبيعي و تركيبي از قبيل ماكرومشبك پلي وينيل پساب

دم، برگ درخت كافور و نانو ذرات آهن اكسيد به عنوان الكل، كربن فعال، نانو ذرات مغناطيسي، ضايعات اصالح شده، زئوليت طبيعي، سبوس گن
ها مورد بررسي قرار گرفته است. هاي جذب النگمير، فروندليچ و تمكين براي اين جاذبهاي سطحي براي جذب سرب استفاده شده و ايزوترمجاذب

ظور تشخيص نوع جذب و انرژي مورد نياز براي جذب همچنين پارامترهاي ترموديناميكي از جمله انرژي آزاد گيبس، آنتالپي و آنتروپي به من
سطحي سرب و انتخاب يك جاذب مناسب و يك ايزوترم جذب مناسب مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به تحقيقات انجام شده، ايزوترم 

ر شناخته شد؛ همچنين با توجه به جذب تمكين به عنوان يك ايزوترم مناسب براي جذب سرب با كمترين ميزان خطا نسبت به دو ايزوترم ديگ
هاي مورد بررسي در اين تحقيق به صورت توان گفت كه جذب سرب بر روي اكثر جاذب) مي-80الي  - 20ي تغييرات انرژي آزاد گيبس(محدوده

  ها را احياكرد ومجدداً مورد استفاده قرار داد.توان با مصرف انرژي كم، جاذبفيزيكي انجام شده است، لذا مي
  

  ايزوترم جذب، سرب، جاذب، پارامتر ترموديناميكيواژه هاي كليدي: 
    

                                                            
 دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، دانشكده مهندسي شيمي، دانشگاه علم و صنعت ايران59
 كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، دانشكده مهندسي شيمي، دانشگاه علم و صنعت ايراندانشجوي 60
 عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي شيمي، دانشگاه علم و صنعت ايران61
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  ماس مستقيم براي نمك زدايي از آبمدلسازي رياضي فرآيند تقطير غشايي ت
  2تورج محمدي1٭پريسا مقدم كامراني

  كارشناس ارشد مهندسي شيمي،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب دانشكده تحصيالت تكميلي1

parisa_mkamrani@yahoo.com 

  دكتري مهندسي شيمي،استاد دانشكده تحصيالت تكميلي مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب2

torajmohammadi@iust.ac.ir 

  
  چكيده:

جداسازي محلول آب نمك در ماژول و محاسبه شار عبوري در فرايند تقطير غشايي تماس مستقيم براي  در اين كار مدلي رياضي براي پيش بيني
هاي صفحه تخت ارائه شد.اثر همزمان انتقال جرم و حرارت بررسي شده ، مشخصات غشا و خصوصيات اصلي جريان به عنوان پارامترهاي ورودي در 

فرايند مانند دما،سرعت و غلظت نظر گرفته شد و معادالت مدل بصورت عددي و با كمك نرم افزار متلب حل شد.تاثير پارامترهاي عملياتي موثر در 
روي شار جرمي و ضريب پالريزاسيون توسط مدل ارزيابي شد و نتايج مدلسازي با داده هاي آزمايشگاهي مقايسه شده و سازگاري خوبي را نشان 

  داد.

  
  تقطير غشايي تماس مستقيم،مدلسازي رياضي،شار،ضريب پالريزاسيونواژه هاي كليدي:
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متخلخل سيليكاي اصالح شده آمينه جهت حذف فلزات سنگين  استفاده از نانو ذرات
  پساب هاي صنعتي

  
   ، نويد رمضانيان، سيد مصطفي نوعي باغبان1معصومه قرباني

  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، دانشگاه فردوسي مشهد 1  
M_ghorbani6464@yahoo.com 

  
  
  
 

  چكيده 
عمده فلزات سنگين حتي در غلظت هاي بسيار پايين سمي هستند. تكنيك هاي زيادي براي حذف فلــزات ســنگين از 
پساب در دسترس اند كه جذب سطحي به دليل سادگي و ارزاني بسيار رايج تــر از ديگــر روش هاســت. از بــين تمــامي 

كارآيي در غلظت هاي پايين آلوده كننده ها بــه كــار رفتــه جاذب هاي در دسترس، ذرات متخلخل سيليكا براي بهبود 
است. در اين مطالعه، نانو ذرات سيليكاتي عامل دار شده با گروه هاي آمينه مختلف توسط روش مســتقيم ســنتز شــده 

 اند. قابليت جذب يون هاي فلزات سنگين همچون كروم، نيكل و آهن از پساب صــنعتي بــاطري ســازي بــا نــانو مــواد

 و )APTMS( آمين، همچون آمينو پروپيل تري متوكسي ســيالن سيليكاتي پس از عاملدار شدن با گروه هاي متخلخل
N- )3- (تري متوكسي سيليل)-  (پروپيل) دي اتيلن تري آمينTMSPDETA(  در اين مطالعه بررسي شد. با مطالعه 

 ته ، نشــان داده شــد كــه در مقايســه بــاتوانايي اين دو ماده براي حذف يون هاي فلزي سمي بــه وســيله روش ناپيوســ
APTMS ،TMSPDETA .قابليت جذب كمتري را به علت موقعيت هاي گروه هاي آمينه دارد  

  
  نانو ذرات سيليكاتي، حذف فلزات سنگين، تصفيه پساب صنعتيهاي كليدي:  واژه
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بررسي امكان بازيافت پساب صنايع نساجي به كمك فناوري غشايي 
 نانوفيلتراسيون

  

 3و علي دهنوي 2، مهرداد فرهاديان1زاده عيسي حسن
دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرعباس، دانشكده منابع طبيعي، گروه كارشناسي ارشد محيط زيست 1

Eisa.hasanzadeh0@gmail.com 
  m.farhadian@eng.ui.ac.irدانشگاه اصفهان، پژوهشكده محيط زيست، گروه پژوهش آب و بازيافت پساب، 2
 dehnavi115@yahoo.comدانشگاه اصفهان، پژوهشكده محيط زيست، گروه پژوهش آب و بازيافت پساب، 3

  
  

هدف از اين تحقيق  بررسي فرآيند غشايي نانوفيلتراسيون جهت بازيافت پساب يك صنعت  نساجي واقع در شهرك صنعتي  –چكيده
، غلظت آالينده و فشار عملياتي بر ميزان pHائي مي باشد. اين پژوهش به مطالعه آزمايشگاهي اثر عوامل ابزاران اصفهان پس از تصفيه شيمي
اي بصورت جداگانه با بكارگيري نانوفيلتر تجاري مارپيچي حلزوني كره (EC)63و هدايت الكتريكي COD)(62حذف اكسيژن مورد نياز شيميايي

واقعيدر محدوده CODاسخ) براي انجام و تحليل پژوهش استفاده شده است. براي اين منظور غلظت پ- ها(رويهپردازد. از روش طراحي آزمايشمي
mg/L 200 -50 ،pH  و فشار نانوفيلتراسيون در محدوده  6 - 10محلول در محدودهbar 8- 4  انتخاب گرديد. نتايج نشان مي دهد، با افزايشpH و

راندمان  CODدرصد افزايش داشته است . اين در حالي است كه با افزايش غلظت  98 و هدايت الكتريكي تا حدود CODفشار راندمان حذف 
  حذف آالينده ها كاهش مييابد.

  نانوفيلتراسيون، نساجي، تصفيه فاضالب، محيط زيست، فناوري غشايي - كليد واژه
  

                                                            
Chemical Oxygen Demand 62  

Electrical conductivity63 
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 از پساب هاي صنعتي (VI)روش هاي حذف كروم مقايسه وبررسي 

  
  

   66، نويد رمضانيان65مصطفي نوعي ، سيد64مريم اكبري بيناباج
  دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده مهندسي، گروه مهندسي شيمي

nowee@um.ac.ir 
  
  
 
  

  چكيده 
آلودگي شيميايي آب ها مساله زيست محيطي مهمي است كه به عنوان خطري جدي براي موجودات زنده و محيط زيست 
محسوب مي شود. در قرن حاضر، فلزات سنگين از جمله كروم موجب آلودگي هاي جهاني شده اند. تركيبات كروم در حالت 

فت هاي مخاطي آسيب رسانند. صنايع مختلفي از قبيل معادن اكسايش شش، سرطان زا بوده و مي توانند به چشم، پوست و با
فلزي تا پااليشگاه ها و كارخانجات توليد كود شيميايي، رنگرزي، دباغي و نساجي در توليد فاضالب هاي حاوي كروم سهيم 

ضالب ها به وجود هستند. همراه با گسترش اين صنايع و افزايش اين نوع آلودگي ها، روش هاي متعددي در جهت تصفيه اين فا
، معايب و مزاياي هر كدام بررسي شده و (VI)آمده است. بنابراين در اين مقاله ضمن معرفي روش هاي مختلف حذف كروم 

  شرايط بهينه براي استفاده از آن ها ذكر مي شود.
  

  كروم شش ظرفيتي، تصفيه، پساب صنعتي، روش هاي حذفهاي كليدي: واژه
  

                                                            
   دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه فردوسي مشهد - 1
   علمي دانشگاه فردوسي مشهدعضو هيئت  - 2
   عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد - 3
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هاي آبي با استفاده از كربن فعال توليد شده از لجن حذف سرب از محلول 
  فاضالب صنعتي

  
  68، مجيد تقي زاده67رضوان نكوقديرلي

   دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 
Rezvan.nekoo@gmail.com  

   
  
  
  

  چكيده 
تبديل لجن فاضالب صنعتي به كربن فعال كارآمد يك فرآيند مهم مي باشد و اين به دليل كاهش مشكالت محيط زيستي حذف 
لجن فاصالب است. عالوه بر اين تصفيه فاضالب با استفاده از كربن فعال توليد شده از ضايعات صنعتي صورت مي گيرد. ظرفيت 

از لجن فاضالب و با استفاده از فعالسازي شيميايي بدست آمد، مورد ارزيابي قرار جذب يك كربن فعال جديد با حفرات مزو كه 
گرفت. در اين مقاله جذب سرب از محلول هاي آبي توسط كربن فعال توليد شده از لجن فاضالب توسط سيستم ناپيوسته مورد 

ب سرب مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد اوليه، غلظت اوليه فلز و زمان تماس بر روي جذ pHمطالعه قرار مي گيرد. تأثير 
   كه كربن فعال تهيه شده ظرفيت خوبي براي جذب سرب از خود نشان داد.

  
  

  .سرب، سينتيك جذب سطحي، كربن فعال، لجن فاضالب، هاي كليدي:واژه
    

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد  -1
  دانشيار دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل -2
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  حذف فنل توسط نانو ذرات مغناطيسي اكسيدآهن نشانده شده روي كربن فعال
  

  3، اسماعيل دره زرشكي2، فرشته بختياري1دره رنجياحسان محققي 
  كرمان، دانشگاه شهيد باهنر، دانشكده فني، بخش مهندسي شيمي

ehsan.mohagheghi@gmail.com  
  
  

  

 

  چكيده
فنل و تركيبات فنلي به عنوان آلوده كننده هاي محيط زيست هستند، حذف فنل از خروجي آب صنايع داراي اهميت بسيار زيادي براي 
حفظ محيط زيست مي باشد. در اين تحقيق جذب سطحي فنل روي كربن فعال پوشيده شده با نانو ذرات مغناطيسي در غلظت هاي اوليه مختلف 

گرم در ليتر   3تا  5/0دقيقه و همچنين ميزان جاذب در محدوده  60تا  10ميلي گرم در ليتر در زمان هاي تماس بين  300تا  50در محدوده 
دقيقه مي  30است، زمان تماس الزم براي زسيدن به تعادل   pH=11 بهينه pHمورد بررسي قرار گرفت. نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه 

داده هاي تجربي به خوبي با معادله جنبشي شبه درجه دو ترموديناميكي برازش داده شد.  نتايج نشان مي دهد باشد و در بررسي سينتيك جذب  
كه كربن فعال پوشيده شده با نانو ذرات مغناطيسي اكسيد آهن گزينه مناسبي است تا به عنوان جاذب براي جذب فنل در محلول هاي آبي مورد 

 استفاده قرار گيرد.

  ذب سطحي، فنل، كربن فعال، سينتيك: جكلمات كليدي

  

    

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي - 1
  استاديار دانشگاه شهيد باهنر كرمان - 2
  عضو هيات علمي دانشگاه باهنر كرمان- 3
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 3O2Fe-γبررسي سينتيك و ايزوترم جذب ماده رنگي متيل اورانژ توسط نانوكامپوزيت كربن فعال/

 
 4، امير صرافي 3، اسماعيل دره زرشكي2، فرشته بختياري1فاتح توكلي

  
  دانشجوي كارشناسي ارشد، بخش مهندسي شيمي، دانشگاه شهيد باهنر، كرمان، ايران 1

  tavakolifateh@yahoo.comپست الكترونيكي:
 استاديار، بخش مهندسي شيمي، دانشگاه شهيد باهنر، كرمان، ايران                      2

 fereshteb@yahoo.comپست الكترونيكي: 
  عضوهيئت علمي، پژوهشكده صنايع معدني، دانشگاه شهيد باهنر، كرمان، ايران 3

  darezereshki@uk.ac.irپست الكترونيكي:
  استاديار، بخش مهندسي شيمي، دانشگاه شهيد باهنر، كرمان، ايران                      4

 sarafi@uk.ac.irپست الكترونيكي: 

  
  

  
  

  چكيده
ن بسياري از صنايع نظير پارچه بافي، نساجي، رنگرزي، چاپ، مركب سازي، دباغي، آرايشي، داروسازي و پالستيك سازي از رنگ ها براي رنگ كرد

محصوالتشان استفاده مي كنند. رنگ ها اولين آلودگي هايي هستند كه در طبيعت قابل رويت و تشخيص هستند. رنگ ها بعنوان موادي خطرناك 
شده اند و مي توانند سالمت انسان و حيوانات را به خطر بياندازند و در دراز مدت منجر به بيماري هاي خطرناكي همچون سرطان و  شناخته

همچنين جهش هاي ژنتيكي در موجودات زنده شوند. كربن فعال پودري به عنوان يك جاذب با توانايي باالي جذب، كاربرد هاي وسيعي در زمينه 
اب هاي صنعتي دارد. اما به علت كوچك بودن اندازه ذراتش همواره محدوديت هايي در پايان عمليات جذب و جداسازي دارد. تصفيه آب و پس

 كامپوزيت كربن فعال مغناطيسي با دارا بودن ويژگي هاي كربن فعال به عنوان جاذب و نانو ذرات اكسيد آهن براي جداسازي با آهنربا، مورد
و خواص سوپرپارامغناطيس براي حذف ماده رنگي متيل اورانژ با جداسازي  g2m356/رايي اين كامپوزيت با سطح ويژه ي استفاده قرار گرفت. كا

آسان و سريع جاذب از محلول، مورد بررسي قرار گرفت. اثر زمان تماس و غلظت متيل اورانژ روي نانوكامپوزيت بررسي شد. ميزان درصد حذف 
درصد گزارش شد. آزمايشات جذب نشان دادند فرآيند جذب از سينتيك  95تا  82ختلف با مقدار ثابت جاذب بين متيل اورانژ براي غلظت هاي م

و ايزوترم النگموير پيروي كرد. پس از پايان عمليات جذب به منظور كاهش هزينه هاي روش هاي معمول جداسازي نظير فيلتراسيون و  2درجه 
رپارامغناطيسي كامپوزيت و كمك گرفتن از يك آهنرباي دستي در كمتر از چند ٍثانيه جاذب از محلول تصفيه سانتريفيوژ، با استفاده از خاصيت سوپ

  شده جدا شد.
  

  جذب، نانوكامپوزيت، سوپرپارامغناطيس، متيل اورانژ، حذفهاي كليدي:واژه
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يستم تصفيه سها و نقش آنها در بررسي آزمايشگاهي فرايند تشكيل ميكروارگانيزم
 فاضالب

  
  74، سهيل دلشادي73زاده، محمد حسين72، هاجر درخشنده71آريامنش ، آرمان70* سعيد وثوق محمودي

  * اداره مهندسي پااليشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبي
s.guilan.cas@gmail.com 

  

  چكيده 
روي  pHو  79و تاثير پارامترهاي اكسيژن محلول 78و سوزني 77، رشته اي76، متازوا75هاي پروتوزوافرايند تشكيل و ازدياد ميكروارگانيزم

سي با زمان ماند سي 2000به حجم  80پيوستهتصفيه بيولوژيكي فاضالب بهداشتي پااليشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبي در راكتور هوازي نيمه
ين راكتور تاثير پارامترهاي ميزان اكسيژن ا در .روزه و بدون افزودن فلوك اوليه مورد بررسي قرار گرفت 20 82و زمان ماند لجن 81هيدروليكي

هاي پروتوزوا و متازوا به ترتيب هاي سيليات و روتيفر به عنوان شاخصي از وجود ميكروارگانيزممورد بررسي قرار گرفت. ميكروارگانيزم pHمحلول و 
ها مقدار افزايش پيدا كرد. در طول انجام اين آزمايشاز اواسط هفته اول و دوم مشاهده شدند و در هفته چهارم و پنجم جمعيت آنها به بيشترين 

روي  pHرسيد . براي بررسي تاثير  %70روز به بيش از  20با زمان تهنشيني يك ساعت محصوالت راكتور هوازي پس از   CODراندمان حذف
گرديد كه كه باعث كاهش فعاليت  تنظيم 5روي مقدار  N  5روز به وسيله اسيد سولفوريك 21به مدت  pHساز ميزان هاي فلوكباكتري

اي و در نتيجه ميزان هاي رشتهباكتري باعث افزايش قابل مالحظه PPM1 ها شد. از طرفي كاهش غلظت اكسيژن به كمتر از ميكروارگانيزم
  افزايش پيدا كرد. 73به بيش از % CODنشيني محصول راكتور شد و بازدهي حذف ته
 

  COD ،pH،MLSSاكسيژن محلول,  انيزم، فلوك،ميكروارگهاي كليدي: واژه

  

                                                            
  اداره مهندسي پااليشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبي –ندسي شيمي فوق ليسانس مه - 1
  اداره مهندسي پااليشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبي –فوق ليسانس مهندسي شيمي  - 2

  آزمايشگاه پااليشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبي –ليسانس مهندسي صنايع شيميايي معدني  - 72
  اداره مهندسي پااليشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبي –ليسانس مهندسي شيمي  - 73
  آزمايشگاه پااليشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبي –ليسانس مهندسي محيط زيست  فوق - 74

Protozoa 75 

Metazoa 76 

Filamentous 77 

floc‐Pin 78 

Dissolved Oxygen 79 
80 SBR 

HRT 81 

SRT 82 
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 بررسيفرايندانعقاد شيمياييجهتكاهش كدورتنمونهپساب

  پااليشگاه تصفيه گاز
  

  85، زهراهجري84، حمزه علي طهماسبي83ايمان لطفي
 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد شاهرود، شاهرود، ايران

Iman.lotfi199@yahoo.com 

  
  
  
  

  چكيده
 يكي از مهمترين بخشهاي تصفيه پساب صنايع منعقد كردن مواد معلق است. دراينبررسيهدفكاهشكدورتپسابيك پااليشگاه تصفيه گاز، با استفاده

قاد، پساببعنوان سه عامل مؤثر در فرايند انعpHازروشانعقادشيمايياست. براياينمنظوراثرپارامترهايغلظتمنعقدكننده،نوع ماده منعقد كننده ونيزاثر 
سولفات بررويراندمانكاهشكدورتموردبررسيقرارگرفت.آزمايشات با استفاده از سه نوع ماده ي منعقد كننده ي پلي آلومينيم كلرايد، فريك كلرايد و 
مذكور  آلومينيم در غلظت هاي متفاوت انجام شد و پس از تعيين غلظت بهينه ي هريك از مواد منعقد كننده بكمك آزمايش جار، مجدداً آزمايش

و  pHبراي غلظت بهينه ي هريك از منعقد كنندهها انجام شد و در نهايت بهترين ماده ي منعقد كننده با توجه محدوده ي  وpHدر پنج مقدار 
 pHغلظت بهينه و درصد حذف كدورت تعيين گرديد. پس از پايان هر مرحله از آزمايش جار پارامترهاي هدايت الكتريكي، كل مواد جامد محلول و

ي فريك نيز اندازه گيري گرديد تا تأثير ماده ي منعقد كننده بر پارامترهاي مذكور نيز اندازه گيري شود. در نهايت مشخص شد كه منعقد كننده ها
توليد رنگ  ميليگرم بر ليتر، بهترين نتيجه را دارند اما با توجه 70كاهش كدورت در غلظت   %96و  %97كلرايد و پلي آلومينيم كلرايد بترتيب با 

  بهينه ي آن، استفاده از اين تركيب پيشنهاد نمي شود. pHناشي از فريك كلرايد و همچنين باالتر بودن 
  

  : انعقاد شيميايي، پلي آلومينيم كلرايد، فريك كلرايد، آلومينيم سولفات واژه هاي كليدي
  

  
  

  
 

 

   

                                                            
 آزاد اسالمي واحد شاهروددانشگاه  - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي83
 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد قوچان84
 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد قوچان85
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تخريبات زيست محيطي معرفي پساب حاصل از فرآيند آبكاري و روش هاي جلوگيري از 
  آن
  
  2، عباس انيسي 1مرضيه راضي واناني

  ، كارخانه آبكاري انيسي 30تهران ، جاده خاوران ، خاتون آباد ، كوچه ميرآخوري ، سرو نهم ، پالك 
Razi_marzie@yahoo.com 

  
  
  
  

  چكيده
بررسي پساب حاصل از فرآيند آبكاري و ارايه راهكار هايي براي كاهش آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از اين موضوع مورد مطالعه در اين مقاله 

آبكاري پساب مي باشد. در اين مقاله ابتدا فرآيند آبكاري فلزات بيان شده و سپس درمورد پساب حاصل از اين فرآيند و آلودگي هاي ناشي از پساب 
ه جدول استانداردهاي محتويات آب تصفيه شده از اين پساب در كشورهايي كه در اين زمينه پيشرو مي باشند، توضيح داده شده است. در ادام

ژوهش دو روش عمده كه براي كاهش آلودگي آورده شده و به دنبال آن روش هايي جهت كاهش اين آلودگي ها شرح داده شده است. در اين پ
تفاده قرار مي گيرند، بررسي شده است. روش اول استفاده از پساب فرآيند آبكاري در تركيب با خاكستر هاي ناشي از پساب فرآيند آبكاري مورد اس

حاصل از سوختن زغال سنگ و سيمان جهت ساختن بتن و روش دوم استفاده از گياهان براي تصفيه پساب آبكاري است. مقايسه بين اين دو روش 
وم مي باشد و عالوه بر جنبه هاي زيست محيطي، جنبه اقتصادي هم دارد. در روش اول نه تنها نشان مي دهد كه روش اول كارآمدتر از روش د

هزينه اي براي حذف آالينده ها صرف نمي شود، بلكه نوعي سودآوري براي صاحبان كارخانه محسوب مي شود؛ درصورتي كه روش دوم نيازمند 
  صرف هزينه مي باشد.

  
  لودگي، تصفيه، خاكسترواژه هاي كليدي: پساب، آبكاري، آ
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  بررسي راهكار اجرايي براي تثبيت لجن نفت خام
  

  87آرزوسالمت نيا ,86اميداسپرغم 
  
  
  

  چكيده 
مقاله مورد نظر بحث تثبيت پس ماند رسوبي فعال حاصل از نفت خام را مورد بررسي قرار مي دهد. راه حل عملياتي براي دفن  

نهايي ضايعات رسوب نفت خام به كار گيري  سيمان پرتلند معمولي براي تثبيت و انجماد آالينده هاي موجود در رسوب است. 
ه اي ضايعات خطرناك از عمليات تصفيه مجدد، توليدات شيميايي، بهداشتي و آرايشي، و فعاليت هاي صنعتي مقادير قابل مالحظ

صنايع داروسازي را توليد ميكنند. اين ضايعات داراي حجم مشخصي از ماده ارگانيك مي باشد كه به طور عادي با فرآيند 
يگزين مي باشد. خاكستر پوست برنجي يا سبوس هيدراسيون سيمان تداخل مي يابد. براي بهبود عمليات اجرايي افزودن ماده جا

برنج به سيمان براي بهسازي اجراي سفت سازي و تثبيت رسوبات تحت بحث و بررسي قرار مي گيرد.در اين بررسي خاكستر پوست 
ارد. هم درصد خاكستر پوست برنجي  بهترين عملكرد را د 4برنجي  اضافه شد و سيمان جايگزين نيز هم چنين اضافه گرديد وجود 

چنين نسبت روزنه هاباافزايش ميزان خاكستر پوست برنجي افزايش مي يابد. افزودن خاكستر پوست برنجي  به وجود آورنده 
  ژل سيليكا و كاليست را تشكيل مي دهد.  Coكاربوناسيون مي باشد و سيليكا با 

  
  تثبيت، سيمان، پسماند رسوبي واژه هاي كليدي : 

  

                                                            
 86 .مربي .عضو هيات علمي.رياست دانشگاه پيام نور خرمشهر

 87 .مربي. مدرس دانشگاه پيام نور خرمشهر
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cm ٥/٣  

 

   هاي آبيكروم از محلول  اكسيد منيزيم در حذفبررسي كارايي نانو
  

 91، مهدي وثوقي نيري90،حافظ گلستاني فر89* ، عليرضا بهزادنيا88صاحبعلي منافي

   
  گروه فني و مهندسي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد شاهرود،

alirezabehzadniya@yahoo.com  
  
  

  چكيده:
باشد كه براي انسان و محيط زيست سمي بوده و ) ميVI(هاي موجود در پساب صنايع از جمله آبكاري، دباغي، .....كروم ترين آاليندهيكي از عمده

هاي آبي با استفاده از نانو اكسيد منيزيم در محيط ناپيوسته ) از   محيطVIباشد. لذا هدف اين تحقيق بررسي كارايي حذف كروم (يك سرطان مي
 40، 30، 20، 10)، غلظت اوليه كروم (3 ،5 ،7 ،9( PHدقيقه)،  240تا  15تاثير پارامترهاي مختلفي از جمله زمان تماس (است. در اين مطالعه 

دور در دقيقه) بررسي شد. و محلول  350تا  120گرم در ليتر) و تعداد دور همزن  ( 7/0، 5/0، 25/0ميلي گرم در ليتر)، غلظت اوليه جاذب (
) در آب مقطر يك بار تقطير تهيه گرديد.  غلظت باقيمانده كروم 7O2Cr2K( پتاسيم كروماتاستفاده از حل كردن دي)  با VI(استوك كروم 

دقيقه  240نتايج بدست آمده در اين پژوهش نشان داد كه بهترين زمان براي حذف  گيري شد.اندازه ساخت  كشور  استراليا ICPبوسيله دستگاه 
اي كه مورد بررسي قرار گرفت با افزايش مقدار جاذب يابد. و از سوي ديگر در اين پژوهش در بازهان حذف افزايش مي، راندمPHبود و با افزايش 

 25/81ميلي گرم در ليتر)، ميزان كارايي حذف كروم به ترتيب  40تا  10درصد حذف كروم از آب افزايش يافت و با افزايش غلظت اوليه كروم از (
دور در دقيقه براي فلز كروم بيشترين كارايي حذف را نشان  240ت. و در آخرين مرحله بهينه كردن، دور همزن متوسط درصد كاهش ياف 5/21به 

   داد.
  
  

  نانواكسيد منيزيم،كروم شش ظرفيتي، فلزات سنگين، جذبهاي كليدي: واژه
  

                                                            
  شاهرود واحد اسالمي، آزاد دانشگاه مهندسي، و فني استاديار گروه - 88 
  شاهرود واحد اسالمي، آزاد دانشگاهدانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي محيط زيست  - 89 
  مديريت اكتشاف شركت ملي نفت  HSE-كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط - 90 
  دانشجوي دكترا مهندسي بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي اهواز - 91 
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cm ٥/٣  

 

   هاي آبيكروم از محلول  اكسيد آلومينيوم و منيزيم در حذفبررسي مقايسه كارايي نانو
  

 95، محمد شيرمردي94،انور اسدي93، عليرضا بهزادنيا92 *حافظ گلستاني فر

   
  

  چكيده:
باعث تخليه مقادير زيادي پساب حاوي اين آالينده به محيط زيست مي گردد كه بايد تصفيه گردد. هدف از  Cr(VI  (استفاده هاي گسترده از 

كاربردي  - مطالعه مورد نظر يك مطالعه بنيادي توسط نانو ذرات آلومنيوم و منيزيم مي باشد. Cr(VI)اين مطالعه بررسي مقايسه كارائي حذف 
انجام گرفت. ساختار نانو ذرات آلومنيوم و منيزيم با ) C°25دماي (است كه در مقياس آزمايشگاهي به صورت ناپيوسته و در شرايط آزمايشگاهي 

)، 3 ،5 ،7 ،9( PHدقيقه)،  240تا  15پارامترهاي مختلفي از جمله زمان تماس ( اثيرمطالعه تدر اين مشخص گرديد.  SEMتكنيك پراكنش 
دور در دقيقه) بررسي  220گرم در ليتر) و تعداد دور همزن  (1 -25/0ميلي گرم در ليتر)، غلظت اوليه جاذب ( 40، 20، 10، 5غلظت اوليه كروم (

 pHبا افزايش زمان تماس و غلظت اوليه افزايش يافته و همچنين با افزايش  Cr(VI)ارايي حذف نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه ك شد.
مي باشد. همچنين با افزايش مقدار جاذب درصد حذف كروم از  9و  5بهينه براي نانو آلومينا و منيزيم به ترتيب  pHراندمان حذف بيشتر شد ، 

پژوهش نشان داد كه مي توان از نانو ذرات آلومينيوم  و منيزيم به عنوان جاذب موثر در جهت  آب افزايش يافت . بطور كلي نتايج حاصل از اين
  استفاده كرد.    Cr(VI)حذف 

  
  
  

  نانواكسيد منيزيم،كروم شش ظرفيتي، فلزات سنگيننانو اكسيد آلومينيوم ،هاي كليدي: واژه
    

                                                            
  مديريت اكتشاف شركت ملي نفت  HSE-بهداشت محيط كارشناسي ارشد مهندسي - 92 
  شاهرود واحد اسالمي، آزاد دانشگاهدانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي محيط زيست  - 93 
  دانشجوي دكترا مهندسي بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي - 94 
  دانشجوي دكترا مهندسي بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي اهواز - 95 
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اطالعات جغرافيايي در استان تخمين تبخيرتعرق ماهانه بر مبناي داده هاي بارندگي و 
  فارس

  
  .2، حميد رضا فوالدمند1مهرداد عمادي

Mehrdad_e73@yahoo.com  
  

  چكيده
 مديريت ديدگاه از تبخيرتعرق ميزان برآورد ميشود. محسوب نيمه خشك و خشك مناطق در ويژه به اقليمي مهم پديده هاي از يكي تبخيرتعرق

 اهميت داراي منطقه يك اقليم تغيير روي بر حتي و خشكسالي هوا، شدن مرطوب يا خشكي حوزه ها، آبي بيالن بر آن تأثير لحاظ آب به منابع

 از مي باشد. هدف ديگر عوامل و آفتابي ساعات باد، سرعت رطوبت، دما، جمله از اقليمي پارامترهاي بسياري از متأثر نيز پديده اين .است زيادي

مي باشد.  تبخيرتعرق بر مؤثر عوامل مهم ترين از يكي عنوان به دما روي بر بارندگي و اطالعات جغرافيايي عوامل نقش تحقيق بررسي اين انجام
 ميزان برآورد براي منطقه اي مطالعات كه كند مي ايجاب كشور نيمه خشك و خشك مناطق در شده اقليمي اندازه گيري داده هاي كمبود

 اين رابطه بررسي و استان فارس در دما حداكثر و حداقل داده هاي جمع آوري با منظور اين قرار گيرد. به توجه مورد داده حداقل تبخيرتعرق با

 مستقيم غير طور به شد سعي دريا سطح از ارتفاع و جغرافيايي عرض شامل مشخصه داده هاي بارندگي واطالعات جغرافيايي منطقه با دو پارامترها

 داراي استان سطح در كه قبول قابل مدت دراز آمار داراي هواشناسي ايستگاه 3از  اين تحقيق در .شود محاسبه پارامتر اين سه با تبخيرتعرق رابطه

 از ارتفاع بارندگي، با دمايي پارامترهاي بين رابطه چندگانه رگرسيون كمك به داده ها وتحليل تجزيه با شد. ابتدا استفاده بودند، پراكنش خوبي

دما بدست آمد، از اين رو در اين تحقيق معادالت سپس براي تمام ماه هاي سال معادالت حداكثر و حداقل  و تعيين جغرافيايي عرض و دريا سطح
مانتيت براي هر ماه از سال با  - كريدل بر مبناي معادله پنمن - توايت و بالنياصالح شده هارگريوز، شكل جديد هارگريوز براي جنوب ايران، تورن

و  استفاده از داده هاي هواشناسي ايستگاه هاي سينوپتيك استان فارس واسنجي شده است. نتايج بدست آمده از اين پژوهش نشان داد كه بارندگي
  ر روي تبخيرتعرق دارند. اطالعات جغرافيايي حاكم بر منطقه مورد مطالعه، نقش موثري ب

 

  .جغرافيايي، فارس عرض دريا، سطح از ارتفاع بارندگي، تبخيرتعرق،كليدي:  واژگان
  
  دانشجويي كارشناسي ارشد آبياري و زهكشي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت. - 1
  دانشيار آبياري و زهكشي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت. - 2
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  اتانول –مدلسازي فرآيند تراوش تبخيري براي جداسازي آب 
  
  97، تورج محمدي 96فاطمه بزرگي اميري

Fatemeh_bozorgi@yahoo.com  
  
  
  

 

  چكيده 
هاي تحقيقات غشايي است كه در طول دهه گذشته توسعه قابل قبولي در جداسازي و بازيافت فرآيند تراوش تبخيري يكي از مهمترين زمينه

اتانول و شبيه سازي آن  - هدف از انجام اين كار، ارائه مدل مناسب فرآيند تراوش تبخيري براي جداسازي محلول آب مخلوط مايعات داشته است. 
اترايميد استفاده شده است. مراحل جذب و نفوذ براي توصيف انتقال جرم از ميان غشاي پلي - اده از نرم افزار متلب است. از مدل انحالل با استف

ضرايب اكتيويته آب و  UNIFACباشند. با استفاده از مدل نفوذ در ميان غشا مهمترين مراحل تعيين نرخ انتقال جرم و گزينش پذيري غشا مي
براي تخمين ضرايب نفوذ آب و اتانول در غشا به كار گرفته  Vrentas-Dudaدر محلول خوراك محاسبه شده است. از تئوري حجم آزاد  اتانول

هاي ورودي خوراك به عنوان متغير طراحي در نظر گرفته دست و تركيب درصد اتانول خوراك و جريان. تغيير فشار پايينشده است
هاي آزمايشگاهي نشان سازي تطابق خوبي را با داده. نتايج حاصل از مدلگري بررسي شده اندالكس و گزينششده اند، همچنين تغييرات ف

  دهد.مي
  

  ، تئوري حجم آزاد UNIFACنفوذ ، مدل  –تراوش تبخيري ، مدل انحالل  كلمات كليدي:
  

  

                                                            
  كارشناس ارشد مهندسي شيمي،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب دانشكده تحصيالت تكميلي - 96
  دكتري مهندسي شيمي،استاد دانشكده تحصيالت تكميلي مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب - 97
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و مديريت بهينه زيست محيطي  بررسي پسماند هاي عادي و خطرناك در صنايع پتروشيمي
  آن ها

  
  98هدي عالم رجبي

  دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست، دانشگاه صنعتي امير كبير، تهران، ايران
h.alemrajabi@aut.ac.ir  

  
  
  
  

  چكيده
امروزهحفظمحيطزيستدرگيرمسائلومشكالتفراوانيميباشد 

.پسماندهاي مي گرددتازه تريكهدراينميانپسماندهايتوليدشدهناشيازفعاليتهايگوناگونانسانيدارايسهمچشمگيريدراينزمينهبودهكهروزبهروزنيزدارايابعاد
لذا در اين تحقيق به عادي و خطرناك صنعت پتروشيمي نيز به نوبه ي خود سهم بسزايي در به وجود آوردن مشكالت زيست محيطي دارند. 

ابتدا بدين گونه كه .پرداخته شده استعادي و خطرناك در صنايع پتروشيمي و راه هاي مديريت بهينه ي زيست محيطي آنها سيپسماندهايبرر
مواد طبقهبندياقدام، و سپس پسازانجاممطالعاتتكميليوانجامبرخيĤزمايشاتموردي،نسبتبهبررسي فرايند توليد و شناساييدقيقپسماندها 

روشهايمناسبمديريتيازمرحلهتوليدتادفعبرايهريكازپسماندهاتعيينمي گردد. از در نهايت ي براساسقوانينبينالملليانجام مي شود.شيمياييتوليديومصرف
بازيافت  ،مهم ترين اين روش ها مي توان به ساختسكوينگهداريموقتزايدات و تفكيك پسماندها از مبدا، طرحجمعĤوريروغنهادرسطحمجتمع

  پسماندها، تصفيه پساب ها و حذففلزاتسنگينكروم،سرب،آرسنيكازآن ها و مديريت لجن، رواناب هاي سطحي و كاتاليست ها اشاره كرد.
  

  پسماند، صنايع پتروشيمي، مديريت پسماند، محيط زيستكلمات كليدي: 
  

                                                            
  محيط زيست - دانشجوي كارشناسي ارشد عمران - 98
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 از آب با استفاده از نانوفيلتراسيون حذف كلروفرم

  
  101، محمد مدرسي100رعباس ايزدپناه، امي99صبا آقاگلي

  دانشكده مهندسي گاز و پتروشيمي، دانشگاه خليج فارس، بوشهر، ايران
s.Aghagoli@gmail.com 

 
 
 
 

  چكيده
ها از آب آشاميدني مطالعه شده هالومتانبراي حذف كلروفرم به عنوان تركيب شاخص تري NE4040-90در اين تحقيق عملكرد غشاء نانوفيلتر 

ي ) آب تصفيه شده با فشار و غلظت خوراك مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج نشان دهندهfluxتغييرات درصد حذف كلروفرم و فالكس (است. 
يش افزايش فالكس آب تصفيه شده با افزايش فشار بوده است. همچنين درصد حذف كلروفرم با افزايش فشار كاهش يافته است.عالوه بر اين با افزا

اك، ميزان درصد حذف كلروفرم نيز افزايش يافته است. مشاهده شده است كه غلظت خوراك، تأثيري بر فالكس آب تصفيه نداشته غلظت خور
  كند، باشد.هاي بسيار كم كلروفرم از آب را بررسي ميرسد اين مطلب به دليل ماهيت آزمايشات كه حذف غلظتاست. به نظر مي

  
  ها، كلروفرم، نانوفيلتراسيون، تصفيه آبهالومتانهاي كليدي: تريواژه

    

                                                            
 دسي شيمي پيشرفتهدانشجوي كارشناسي ارشد مهن - 1

 استاديار دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي - 2

 استاديار دانشكده كشاورزي - 3
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  فنول در حضوررالستونيا ايوتروفا تخريب زيستي پارانيتروفنول توسط باكتري  بازدهي
   

  3، فرزانه وهاب زاده103، مهسا صديقي102ويد اعتباري علمدارين
  تهران، خيابان حافظ، دانشگاه صنعتي اميركبير، دانشكده مهندسي شيمي

n.etebari@aut.ac.ir  
   
  
  
  

  چكيده
  50تا  4توانايي باكتري رالستونيا ايوتروفا در تخريب زيستي پارانيتروفنول (در غلظت هاي در تحقيق حاضر، 

ميلي گرم بر ليتر) بررسي شد. فنول در هر دو غلظت و در  200و  100ميلي گرم بر ليتر) در حضور دو غلظت متفاوت از فنول (
 ر ليتر پارانيتروفنول به طور كامل تخريب شد و كاهش قابل ميلي گرم ب 30تا  4حضور غلظت هاي 

 50و  40ميلي گرم بر ليتر فنول مشاهده شد. حال آنكه در غلظت هاي  200مالحظه اي از پارانيتروفنول نيز در حضور غلظت 
ها باعث شد تا تخريب  ميلي گرم بر ليتر پارانيتروفنول هيچ تخريبي مشاهده نشد و سميت باالي پارانيتروفنول در اين غلظت

فنول نيز احتماالً به دليل وقوع مرگ سلولي رخ ندهد. براي بررسي بهتر تخريب زيستي پارانيتروفنول در حضور فنول، بازده تبديل 
ميلي  200پارانيتروفنول در غلظت هاي مختلف پارانيتروفنول و فنول محاسبه شد كه بر اساس نتايج بدست آمده، در غلظت اولية 

ميلي گرم بر ليتر فنول مشاهده شد و بيشترين بازده  100بر ليتر فنول عملكرد بهتري از باكتري در مقايسه با غلظت اولية  گرم
ميلي گرم بر ليتر پارانيتروفنول و در حضور  30ميلي گرم پارانيتروفنول بر ميلي گرم فنول بود كه براي غلظت اولية  0,11 ،تبديل
ميلي گرم  30تخريب زيستي براي پارانيتروفنول در غلظت اولية  %81ل حاصل شد. در تحقيق حاضر ميلي گرم بر ليتر فنو 200

ميلي گرم بر ليتر   15بر ليتر بدست آمد در حالي كه تا پيش از اين تحقيق، گزارشي مبني بر تخريب زيستي غلظت باالتر از 
  در حضور فنول ارائه نشده بود.   پارانيتروفنول توسط رالستونيا ايوتروفا در تخريب كومتابوليكي

  
  )yTتخريب كومتابوليكي، پارانيتروفنول، فنول، رالستونيا ايوتروفا، بازده تبديل (هاي كليدي: واژه

    

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد  -1
  دانشجوي دكترا -2
  استاد - 3
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  بررسي ميزان جذب سطحي يون سرب از پساب حفاري بوسيله جاذب ليف خرما 
  

  106، مريم ابن عباس105،شهال الهامي104*مريم ابريشم كار
  اسالمي واحد علوم تحقيقات خوزستان ، گروه شيمي ، اهواز ، ايراندانشگاه آزاد 

m.abrishamkar@umz.ac.ir  
  
  
  
 

  چكيده 
سرب نه تنها سالمتي افرادي را كه به اقتضاي شغلي مجبور به تماس با آن هستندرابه خطر مي اندازد بلكه يكي از شايعترين آالينده هاي 

ذب يونهاي سرب از محلولهاي آبي را ، بوسيله جاذب ارزان قيمت ليف خرما نشان مي دهد.مقدار زيست محيطي محسوب مي شود. اين تحقيق ج
براي سرب %18/99، دوز جاذب، زمان تماس و سرعت هم زدن محلول بعنوان پارامترهاي موثر بر جذب بررسي شدند. ماكزيمم خروج  pHبهينه 

بدست آمد.در شرايط بهينه خروج سرب از پساب  rpm100گرم بر ليتر و سرعت هم زدن  2دقيقه، مقدار دوز جاذب  10، زمان تماس =5/5pHدر
بدست آمد. همچنين غلظت سرب موجود در پساب حفاري با روش  ppm100حفاري مورد بررسي قرار گرفت وبيشترين درصد خروج براي غلظت 

  عيين شد.  ت ppm52/0 افزايش استاندارد 
 

  يون سرب، جذب سطحي ، پساب ، ليف خرما .كلمات كليدي:
  
  

   

                                                            
  
  
 
 
  
 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات خوزستان - 1

 علوم و تحقيقات خوزستانعضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد  - 2

 دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات خوزستان - 3
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) و آلوم: در شرايط PACكلرايد ( آلومينيم مقايسه اثر منعقدكنندهاي پلي
 و دما در انعقادسازيرودخانه كارون pHمختلف دوزهاي منعقدكننده ها، 

  
  110، هادي قرباني109، بيژن هنرور 108،هجير كريمي107احمدعباسي

  كارشناسي ارشد مهندسي شيمي واحد علوم تحقيقات فارس دانشكده مهندسي شيمي دانشجوي
mrabbasi89@yahoo.com  

  
  
  
  

  چكيده
) و آلوم در اين تحقيق استفاده شده است.بررسي اثر دوز هاي مختلف PACدر اين مقاله دو منعقدكنند هاي پليĤلومينيمكلرايد (

ها در فرآيند انعقاد سازي، براي بدست آوردن تاثير آنها روي رفتار انعقاد سازي و بدست آوردن  pHمنعقد كنندها، دماها و 
بررسي گرديد.تاثير  NTU 100 -27شرايط عملياتي بهينه فرآيند تصفيه آب رودخانه كارون به عنوان منبع آب شهري با كدورت 

، pHنعقاد سازي توسط آزمايش هاي جار صورت گرفت و كدورت، ها روي فرآيند ا pHپارامتر هاي دوز منعقد كننده ها، دماها، 
EC از نمونه ها بوسيله ،pH  متر وEC  متر براي تعيين شرايط بهينه عملياتي، و حذف كدورت به عنوان مهمترين عامل جهت

ابه،نتايج جارتست نشان ها روي فرآيند انعقاد سازي گرديد. درشرايط مشpHبررسي اثر پارامترهاي دوز منعقد كننده ها، دماها و
كمتري نسبت به آلوم داشت.كاهش كدورت با دوزمنعقد  pHعملكرد بهتري در كاهش كدورت و تغييرات PACمي دهد كه 

مي باشد و با افزايش دما 7و 8بهينه  pH ،10و  mg/l 7و آلوم به ترتيب PACكننده ارتباط معكوس ضعيفي داشت.دوزبهينه 
دماهاي باال و پايين نتايج بهتري نسبت به آلوم داشت.در شرايط يكسان غلظت يون آلومينيوم  در PACكدورت كاهش يافته كه 

عملكرد بهتري در مقايسه با آلوم  PAC،در مقايسه با آلوم،كاهش مي يابد.با توجه به نتايج بدست آمده،PACباقيمانده با مصرف 
  ها دارد.pHمنعقد كننده ها،دماها و در انعقاد سازي تصفيه آب رود خانه كارون اهوازدر شرايط دوز

  
  انعقادسازي،پليĤلومينيومكلرايد،آلوم، كدورت هاي كليدي:واژه

    

                                                            
  دانشجوي كار شناسي ارشد مهندسي شيمي، دانشكده فني مهندسي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات فارس107
 ياسوج استاد يار، گروه مهندسي شيمي، عضو هيئت علمي دانشگاه دولتي108
  استاد يار، گروه مهندسي شيمي، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات فارس109
  دانشجوي كار شناسي ارشد مهندسي شيمي، دانشكده فني مهندسي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات فارس110
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پذيري آبخوان دشت بندي آسيباستفاده از منطق فازي در پهنه
 و مقايسه آن با نقشه هم نيترات هشتگرد

 

   2 عبدالوحيد آغاسي،  1 *فخرالدين آزاد شهركي

       ارشد مديريت منابع آب، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمراندانش آموخته كارشناس  -1
 استاديار دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - 2

  
  شركت آب و فاضالب روستايي استان - قزوين*

 *f_azad_shahraki@ yahoo.com    
 
 

طلبد بنابراين الزم است ابزاري در اختيار مديريت قرار گيرد آبهاي زيرزميني هزينه زيادي را مينظر به اينكه رفع آلودگي   - چكيده
پذيري آبخــوان اســت. لــذا ايــن بندي پتانسيل آسيبتا از آن جهت پيشگيري از آلودگي استفاده نمايد. يكي از ابزارهاي فوق پهنه

اين دشت كه همواره در معرض آلودگي ناشي از آبهاي برگشتي آبياري  موضوع براي دشت هشتگرد مورد بررسي قرار گرفت. آبخوان
كشهاي گياهي و كودهاي شيميايي، فاضالب شهري و روستايي، پسابهاي صنعتي است با استفاده از شاخص دراستيك آغشته به آفت

آيد لــذا از تكنيــك استفاده به عمل مي هاي كامال مشخص و متمايزاز آنجايي كه در روش دراستيك از بازه .مورد ارزيابي قرار گرفت
هاي بدست آمده نشان دادند كــه بنديپذيري صورت گرفت. پهنهبندي آسيبمنطق فازي نيز بهره گرفته شد و بر اساس آن نيز پهنه

پــذيري زيــادي پذيري مربوط به كالس متوسط است و منــاطق شــمالي دشــت از پتانســيل آســيببيشترين درصد پتانسيل آسيب
  باشند.پذيري ميوردار بوده و نواحي جنوبي دشت داراي كمترين پتانسيل آسيببرخ

  
  .GIS، شاخص دراستيك،دشت هشتگرد،منطق فازي،آسيب پذيري كليد واژگان:
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  تصفيه وبازيابي پساب هاي امالح باالشركت پااليش گازشهيد هاشمي نژاد
  

  حسن ابراهيم زاده –حميد رضا باتقوي 
  چكيده:

تصفيه و بازيابيپساب ها و آب هاي دور ريز پااليشگاه و استفاده مجدد از آن ضمن جلوگيري از هدررفت مقدار قابل توجه از منابع آب، 

استفاده بهينه از اين منابع را فراهم مي نمايد. مقدار اين پساب ها در شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد،بسته به فصل بهره برداري ، 

مي باشد كه استفاده مجدد از اين آبها ، ضمن كاهش چشمگير مصرف آب خام ، مانع از توسعه بيش از حد استخر  m3/hr 62-40حدود 

هاي تبخير جديد مي گردد. در اين طرح كليه آب هاي دورريز و پساب ها پس از جمع آوري و پيش تصفيه مقدماتي و عبور از فيلتر هاي 

(سيستمتوليدآبمقطربهينه شده است) وارد يك پيكج  پسابسيستمتوليدآبمقطر هاي رزيني به همراه شني، فيلتر هاي مياني و سختي گير

درصد آن با كيفيت بسيار مطلوبي بازيافت مي شود . ميزان آب تصفيه شده از اين  70تصفيه آب به روش اسمز معكوس شده  و حدود 

آب جبراني برجهاي خنك كننده مدار باز مورد استفاده قرار مي  مي باشد كه  پس از ذخيره سازي بعنوان 30m3/hrسيستم حدود 

آب خام  %21- 13آب با كيفيت بهتر از آب خام مي باشد كه اين ميزان معادل  800m³/day-500گيرد.از مزاياي طرح بازيافت حدود  

  .ورودي به پااليشگاه بوده و از جنبه حفظ و مديريت منابع آب بسيارحائز اهميت است
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) در  مقايسه با پلي آلومينيوم كلرايددر 6بررسي كارآيي منعقدكننده پتاسيم فرات(
  تصفيه آب روستاهاي آبادان

  
  3، عبدالكاظم نيسي2، اميرحسام حسني 1عبدالهادي ساداتي

  گروه مهندسي محيط زيست - دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات خوزستان
sadatei_91@yahoo.com 

  
  
  
  

  چكيده

) در تصفيه آب روستاهاي آبادان (رودخانه بهمنشير) و مقايسه با ماده 6هدف از اين تحقيق، بررسي كارآيي ماده منعقدكننده پتاسيم فرات(
آب ) مي باشد.اين مطالعه در مقياس آزمايشگاهي به روش آزمايش جار در محدوده كدورتهاي طبيعي PACپلي آلومينيوم كلرايد(

)NTU9/86 -5/37) و كدورتهاي مصنوعي (NTU100  وNTU200 انجام گرفت. پارامترهاي مورد بررسي شامل سنجش كدورت در (pH و
) 6و براي پتاسيم فرات(pH=5- 8بهينه جهت پلي آلومينيوم كلرايد، برابر pHغلظتهاي مختلف مواد منعقد كننده بود.محدوده 

پلي آلومينيوم كلرايد برابر  mg/L20و غلظت بهينه pH=6اد كه باالترين درصد كاهش كدورت در بدست آمد. بررسي ها نشان دpH=12برابر
مشاهده شده  NTU(200درصد بوده و هر دو در كدورت ( 7/97) برابر 6پتاسيم فرات( mg/L60و غلظت بهينه pH=12درصد و در  88/98

با دوز كمتر از منعقد كننده پتاسيم pH=5- 8) در محدوده PACكلرايد(است.با توجه به نتايج آزمايش ها، منعقدكننده پلي آلومينيوم 
) در فرآيند انعقاد و لخته سازي جهت حذف كدورت و مواد معلق آب در 6) عملكرد بهتري داشته ولي كارآيي پتاسيم فرات(6فرات(

12=pH)(محيط قليايي) بهتر از پلي آلومينيوم كلرايدPACورت باالتري است. با توجه به اينكه ماده گندزداي ) بوده و داراي راندمان حذف كد
) هم بعنوان منعقد كننده در فرآيند انعقاد و لخته سازي و هم 6كارآيي چنداني ندارد، بنابراين مي توان از ماده پتاسيم فرات(pH<8كلر در 

  بعنوان گندزدايي آب در محيط هاي قليايي استفاده نمود.

  

  )6ورت، انعقاد و لخته سازي، پلي آلومينيوم كلرايد، پتاسيم فرات(واژه هاي كليدي: تصفيه آب، كد
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  بررسي وجود باكتري هاي توليد كننده بيوسورفكتانت در خاك هاي آلوده به مواد نفتي
  

  3، احمدرضا مساح2، كيوان بهشتي مĤل1سحر جباري پور خامنه
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  چكيده

تانت ها دسته اي از تركيبات دوگانه دوست هستند كه توسط انواع ميكروارگانيسم ها توليد مي شوند و كشش سطحي و بين بيوسورفك
اين  سطحي را كم مي كنند. اين دسته از مواد بيولوژيك نقش بسزايي در پاكسازي زيستي محيط هاي آلوده به مواد هيدروكربني را دارا هستند. در

هاي توليد كننده بيوسورفكتانت اثبات و مشخص شدند. نمونه هاي نفت و خاك هاي آلوده به نفت از محل هاي مورد نظر مطالعه وجود باكتري 
و  (Mineral Salt Medium)جمع آوري شدند. جهت جداسازي باكتري ها از محيط  هاي كشت مختلف شامل محيط كشت نمك معدني 

اثبات توانايي توليد بيوسورفكتانت تستهاي غربالگري از جمله تست فعاليت هموليتيك، تست محيط كشت نوترينت آگار استفاده شد. به منظور 
انجام شد و با انجام تستهاي بيوشيميايي مختلف از جمله تست رنگ آميزي گرم، تست  (CTAB)گسترش لكه نفتي و تست پليت آگار آبي

ار و بررسي نتايج، جنس آسينتو باكتر به عنوان باكتري مولد بيوسورفكتانت اكسيداز، تست توليد سولفيد هيدروژن، كشت در محيط مك كانگي آگ
  از نمونه هاي مورد نظر شناسايي شد.

  آسينتوباكتر، بيوسورفكتانت، تست پليت آگار آبي.واژگان كليدي:
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Pozolan a potential of low cost adsorbent for removal of  
alizarine yellow 

 

, Maryam SalariSaeedeh Hashemian 
Islamic Azad University, Yazd branch, Chemistry department, Iran, Yazd 

 
 

Abstract 
Pozolan as inexpensive and friendly environmental sorbent was used for dye removal. the main 
phase of pozolan is SiO2 and quartz phase. Adsorption of Alizarine yellow (AY) from aqueous 
solution was investigated. The sorption was analyzed using XRF and FTIR. The  effect of 
contact time, initial dye concentration and mass of pozolan for adsorption of AY were 
investigated. 
 
Keywords: Adsorption, Alizarine yellow, Pozolan 
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Extraction and separation of nickel ions from wastewaters of oil 
factories using modified surfactant-containing MCM-41  

  
113, Shahla elhami112, Mehdi Jalali111*Mehrnoosh Izadinia  

department of chemistry Science and Research Khuzestan university1   
m_izadi_m@yahoo.com corres.author :*  

  
  
  

 
Abstract 

In this work, nano adsorbent MCM-41, was synthesized by a rapid method and 
characterized by scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffraction (XRD). The 
surfactant-containing ordered mesoporous silica (MCM-41) was modified by a kind 
polyaminophenol. Then the modified surfactant-containing MCM-41 was used as an 
absorbent in batch solid phase extraction (SPE) to remove the nickel ions from wastewater 
samples of oil sites such as Ahwaz 2 and Maroon 2. The influences of the experimental 
parameters including pH of the solutions, amounts of nano modified adsorbent in extracting 
of nickel cations, and HCl concentration in the elution phase, was investigated and 
optimized. Finally, the optimized batch SPE was coupled by flame atomic absorption 
spectrometry (FAAS) for pre-concentration and determination of nickel ions in the 
wastewaters of oil factories. 
 
Keywords: Solid phase extraction, nickel, nano adsorbent MCM-41, wastewater. 
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/activated carbon 3O2Fe-Removal of methyl orange by adsorption onto γ

nanocomposite: Equilibrium and kinetics studies 
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Abstract 
In the water and wastewater treatment field, activated carbon has wide applications in adsorption of 
pollutants. However, the applications are limited by problems and difficulties encountered in the 
separation of activated carbon from water because of the small particle size. Activated carbon/γ-Fe2O3 
nanocomposites have not only the adsorption properties of activated carbon powder but also the magnetic 
features of iron oxide nanoparticles. In this study, removal of methyl orange (MO) as an anionic dye from 
aqueous solution by prepared activated carbon/γ-Fe2O3 nanocomposites was investigated. The effect of 
pH, adsorbent dosage, contact time and initial dye concentration were studied. The adsorption capacity of 
MO onto the magnetic activated carbon (MAC) was between 75-140 mg g-1. Adsorption experiments data 
indicated that the adsorption process of MO onto magnetic activated carbon (MAC) obeyed pseudo-
second order kinetic model. The promising results indicated that the MO can adsorb to MAC and separate 
from solutions by an external magnetic field which can be an alternative to complicated separation 
methods such as centrifugation or filtration. 
 
Key words: Activated carbon, Adsorption, γ-Fe2O3, Methyl orange, Nanocomposite 
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Removal of heavy metals using silica sulfuric acid from waste water 

  
Elaheh Mosaddegh114  

Department of New Materials, Institute of Science and High Technology and Environmental Sciences, 
Graduate University of Advanced Technology, P.O. Box 76315-117, Kerman, Iran  

emosaddegh@gmail.com  
 
 
  

 
Abstract 

A simple solid phase extraction procedure for the determination of heavy metal ions Cd(II), Cu(II), Pb(II), Mn(II) and 
Ni(II) was developed in real samples using FAAS. The method is based on the sorption of metal ions on silica sulfuric 
acid (SSA) as an efficient adsorbent. The influences of the other analytical parameters including pH, sample volume, 
eluent solution, effect of matrix ions and amount of absorbent were investigated. The results showed that the analyte ions 
were adsorbed an eluted quantitatively on adsorbent at a pH of 8.0 for sample solution and 10 mL of  1 mol L-1 HNO3 as 
an eluent. In this investigation, silica sulfuric acid was removed heavy metals from various concentrations of heavy metal 
ions in real samples effectively. The good features of the proposed research showed that it is a more convenient, simpler 
and more rapid as compared with previously reported.  

 
Keywords: solid-phase extraction, silica sulfuric acid, heavy metals, real sample, waste water, flame 
atomic absorption 
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Prediction of forced circulation crystallizer performance 
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Abstract 

Drainage of effluent of desalination units into the sea ecosystem intensifies thermal shocks and 
salinity shocks. So, zero discharge desalination (ZDD) processes are the most promising technologies 
which have been introduced to prevent these threats. Forced circulation crystallizer (FCC), is used to 
provide the purposes of ZDD process to produce salt from effluents.  

In this work, the performance of FCC is analyzed experimentally and then modeled by artificial 
neural network (ANN). So, the effective optimum parameters such as occupied capacity of crystallizer 
main body, residence time, optimum temperature of heat exchanger, flow rate of cooling water, color and 
size distribution of produced salt crystals, amount of distilled water and energy consumption are 
investigated in a FCC. A feed-forward ANN has been developed for predicting the performance of FCC 
and optimal ANN architecture ( three layer feed forward back propagation network with 14 neurons in 
hidden layer, Levenberg-Marquardt algorithm is as network training function , tangent sigmoid and 
purelin as transfer functions) is determined. A comparison between the predicted results of the optimum 
ANN model and experimental data was also conducted. 
 
Key words: forced circulation evaporator; performance; energy consumption; zero discharge 
desalination; salt crystals   
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Cellulose sulfuric acid: Natural, biodegradable and renewable solid 
acid adsorbent for heavy metals removal 
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emosaddegh@gmail.com  
 
 
  
  

Abstract 
In this study, removal of heavy metal ions Ni(II), Pb(II), Cd(II) and Mn(II) was investigated from 
polluted Persian gulf water and waste water of Bandar-e-Imam petrochemical industry using cellulose 
sulfuric acid (CSA) in a packed-bed column system. Heavy metal ion adsorption capacity of the column 
was investigated as a function of flow rate and the inlet heavy metal ion concentration. The maximum 
metal ion uptake values were found: 98.2, 96.3, 94.0, 92.9% for Ni(II), Pb(II), Cd(II) and Mn(II), 
respectively. Maximum adsorption was obtained using 1 g of adsorbent with flow rate 4 ml/min at pH 5. 
The influences of the other analytical parameters including pH, sample volume, effect of matrix ions and 
amount of absorbent were investigated. Cellulose sulfuric acid is a biodegradable and environmentally 
friendly biopolymer that was easily prepared via reacting of chlorosulfunic acid with cellulose. The 
biosorption column was able to remove metal ions from multi-component metal solutions. The proposed 
research showed that it is a more convenient, simpler and more rapid as compared with previously 
reported. High effective adsorption of CSA, it’s easy preparing method, safety, reusability and 
biodegradability of adsorbent make the presented procedure high effective and reliable to analyze heavy 
metal ions contents of various environmental samples including natural waters and industrial waste water.  

 
Keywords: cellulose sulfuric acid, heavy metals removal,  waste water, biodegradable 
adsorbent 
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Nano CaO-based eggshell waste as a green powerfull adsorbent in 
heavy metal removal 

  
Elaheh Mosaddegh117and Batool Lashkari 118  
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Graduate University of Advanced Technology, P.O. Box 76315-117, Kerman, Iran  
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Abstract 
The removal capacity of toxic heavy metals by nano CaO-derived eggshell waste was studied. Nano Cao was prepared trough 
ball mill-assisted for 4 h and thermal decomposition at 900°C for 2 h. Elemental information and surface characteristics of nano 
eggshell were examined by energy dispersive X-ray (EDX) analysis and scanning electron microscopy (SEM), respectively. 
When calcined eggshell was applied in the treatment of synthetic wastewater containing heavy metals, an excellent removal 
capacity of Zn, Cu, Cd and Ni was observed 97, 95, 92 and 86% respectively after 10 min. Maximum adsorption was obtained 
using 0.5 g of adsorbent with initial metal ion concentration of 60 mg-1L. Nano eggshell powder is a biodegradable and 
environmentally friendly adsorbent that was able to remove metal ions from multi-component metal solutions. The proposed 
research showed that it is a more convenient, simpler and more rapid as compared with previously reported.  

 
Keywords: nano CaO, eggshell waste, nano adsorbent, heavy metal removal, waste water 
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Use Diatomaceuse Earth for soil stabilization in waste oil fields 
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Abstract 

Diatomaceuse Earth remains called diatoms , which are unicellular organisms that live in oceans . DE for 

the first timewas used in the Middle East for oil and solids fixation in the Waste Pit GONBADLY by the 

North Drilling Company . DE absorbs oils and moisture because of  high porosity and does not allow oil 

to move freely in the environment . DE is also a PH neutral and does not allow for increasePH. 

Gonbadlyis in North East of Iran . This area is rich in vegetation and natural resources. The first and most 

important goal of implementation this project in this area is protection natural resource against 

environmental effects . 

 

DiatomaceuseEarth , PH  ,Waste Pit Key world :  
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Biodesulfurization of fossil fuels 
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abstract 
 
Desulfurization of diesel fuel is growing worldwide as a process which is critical to petroleum 
refinery profitability. Worldwide awareness led countries in the major developed region to 
legislate almost sulfur free highway diesel fuel for 2007.This work discusses the processes for 
removing sulfur from fuels, and problems related thereto, including conventional and improved 
processes of hydrodesulfurization,and alternative technologies and processes for obtaining fuel 
with extremely low sulfur content, which are in the process of research and development. 
Hydrodesulfurization (HDS) is the most common technology used by refineries to remove sulfur 
from intermediate streams. However, HDS has several disadvantages, in that it is energy 
intensive, costly to install and to operate, and does not work well on refractory organosulfur 
compounds. Recent research has therefore focused on improving HDS catalysts and processes 
and also on the development of alternative technologies. Among the new technologies one 
possible approach is biocatalytic desulfurization (BDS). The advantage ofBDS is that it can be 
operated in conditions that require less energy and hydrogen. The stringent new regulations to 
lower sulfur content in fossil fuels require new economic andefficient methods for 
desulfurization of recalcitrant organic sulfur. 
 
 

Keywords: Desulfurization ,Hydrodesulfurization , Organosulfur ,Biocatalytic 
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  بررسي آثاركوتاه مدت و بلند مدت افزايش شدت انرژي
 اكسيدكربن در ايرانبر انتشار گاز دي 

  
  3حسام دالور 2نسب، حجت انصاري1*نسبمسلم انصاري

  عصر (عج) رفسنجان، گروه اقتصاددانشگاه ولي
 h.ansarinasab@gmail.com 

  

  چكيده:
مصرف روز افزون انرژي در اقتصاد ايران مي تواند تاثيرات زيادي بر افزايش آلودگي هاي زيست 
محيطي داشته باشد به نحوي كه شدت انرژي يكي از متغيرهاي مهم و تاثير گذار بر انتشار گاز دي اكسيد 
كربن در ايران به شمار مي رود. لذا مقاله حاضر سعي در اندازه گيري ميزان تاثير شدت انرژي بر حجم انتشار 
گاز دي اكسيد كربن در ايران دارد. در اين راستا از الگوي خودرگرسيو با وقفه هاي توزيعي و الگوي تصحيح 

شده است. نتايج الگوي خودرگرسيو با برآورد  1352-1392خطا كمك گرفته شده و مدل مربوطه براي دوره 
وقفه هاي توزيعي حاكي از آن است كه هر چند افزايش توليد ناخالص داخلي منجر به افزايش انتشار گاز دي 
اكسيد كربن شده اما مجذور آن با انتشار گاز دي اكسيد كربن رابطه معكوسي داشته است. از سوي ديگر 

وها در ايران از ديگر ريشه هاي آلودگي بوده به نحوي كه ضريب هر افزايش جمعيت شهرنشيني و تعداد خودر
دو متغير مثبت و معنادار مي باشد. همچنين افزايش شدت انرژي در كوتاه مدت و بلند مدت رابطه مستقيمي 
با انتشار گاز دي اكسيد كربن داشته به نحوي كه اين تاثير در بلند مدت به مراتب بزرگتر مي باشد. همچنين 

) نشان مي دهد كه هر گونه عدم تعادل كوتاه مدت در حجم انتشار گاز 0,127ريب متغير تصحيح خطا (ض
سال طول مي كشد تا به روند بلندمدت خود بازگردد. در مجموع بايد گفت نتايج  8دي اكسيد كربن تقريبا 

ران توجه به شدت هاي زيست محيطي در اينشان مي دهد كه يكي از موثرترين راهكارهاي كاهش آلودگي
  گذاران كشور بايد در راستاي كاهش شدت انرژي تصميماتي اساسي اتخاذ نمايند.انرژي بوده لذا سياست

  

شدت انرژي، آلودگي محيط زيست، گاز دي اكسيد كربن، الگوي خودرگرسيو با وقفه هاي  ها:كليد واژه
  توزيعي، اقتصاد ايران.
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  چكيده

دي، اقتصادي آب گرفتگي معابر و مراكز مختلف مناطق شهر در فصول پر بارش، از مشكالتي است كه هر سال، سهم عمده اي از هزينه هاي ما
در جريان اين آب گرفتگي ها به دليل بارندگي هاي شديد، كاهش نفوذپذيري به دليل توسعه مناطق  .و انساني را به خود اختصاص ميدهد

شهري و همچنين وجود سيستم هاي جمع آوري رواناب با عمر باال، سبب مي شود كنترل جريان هرزآب ها و اصالح شبكه هاي زهكشي جمع 
  با استفاده از شيوه هاي نوين ميتوان اين رواناب هاي سطحي را كنترل نمود. ا موانع مختلفي روبه رو شودكننده ب

  

  كلمات كليدي:رواناب،آب گرفتگي،شرايط اقليمي



www.Pasab.ir 
 

ن  س  پ دا یا                   ٠٢١ -٨٨٦٧١٦٧٦                       ١٣٩٣ آ ٢٠                   آب، پساب و پسما ژی  شان ا د  ی: ھم ا

 

  ناشي از فعاليت نيروگاه حرارتي بندرعباس  بررسي اثرات پساب
  بر فيتوپالكتونهاي خليج فارس

  
  5، كامليا علوي4فرشاد علوي

  نشگاه صنعتي اميركبير، دانشكده عمران و محيط زيستدا
farshad1987@aut.ac.ir 

  
     چكيده 

خليج فارس پيشرفتگي آب اقيانوس هند در ناحيه جنوبي فالت ايران در حاشيه اي از اقيانوس هند است كه در شمال غربي 
و توسط تنگه هرمز از اقيانوس هند جدا شده است. حيات دريايي در خليج فارس را به دو گروه  درياي عمان واقع شده است

 98توان تقسيم كرد: پبالنكتونها شامل باكترويوپالنكتونها، فيتوپالنكتونها و زئوپالنكتونها و گروه دوم نكتونها. حدود عمده مي
هاي زيادي انجام س شناسايي شده اما در مورد اين پالكتونها بررسيگونه زئوپالنكتون در خليج فار 65گونه فيتوپالنكتون و 

نوع پساب توليد نموده كه  7كيلومتري ساحل غربي بندرعباس واقع شده و  20نشده است. نيروگاه حرارتي بندرعباس در 
يروگاه بندرعباس بر باشد. براي دستيابي به تاثيرات پسابهاي نداراي آثار زيانباري براي حيات دريايي خليج فارس مي

، PHفيتوپالنكتونهاي خليج فارس از چند ايستگاه مختلف در نمونه برداري و آزمايش گرديد و پارامترهاي مختلف از جمله 
.. مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفتند. پس از مشاهده تغييرات به وجود آمده فرض اوليه كه ايجاد تغييرات .كنداكتيويته، دما و

ها بود به شدت تقويت گرديد و با انجام يك زنجيره از مطالعات، هاي سواحل در اثر ورود اين پسابروارگانيسمشديد در ميك
گونه از كل  31دهد تنها هاي ميداني تحقيقات بيشتر صورت گرفت كه در نهايت نشان ميها و بررسيآزمايش

متري از  500گونه از آنها در فاصله  20جود دارند كه تنها فيتوپالنكتونهاي موجود در خليج فارس در آبهاي ساحلي نيروگاه و
  ، در رديف اول مي باشد.Chaetocerosكنند و از نظر تراكم ساحل زيست مي

  

  خليج فارس، فيتوپالنكتون، نيروگاه حرارتي بندرعباس، پسابهاي كليدي: واژه

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران، مكانيك خاك وپي، دانشگاه صنعتي اميركبير، دانشكده عمران و محيط زيست -1
 دكتري علوم محيط زيست، آلودگي محيط زيست، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران، دانشكده محيط زيست و انرژي -2
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ده از رواناب ايستگاه هابز بروك با استفا-سازي و بهينه سازي بارشمدل
  الگوريتم ژنتيك

 
  10، محمدجواد احمدي9محمدي، سيما ملك8*، سجاد آيشم7باقري، سيد احمدي مير6سعيد هاشمي كيا

 دانشجوي كارشناسي ارشد سازه هاي آبي، گروه مهندسي آب دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، تبريز

Saeedhashemikia@yahoo.com 
  

  چكيده
رسد. از سوي ديگر اهميت و نقش با توجه به كمبود آب در دنيا ارائه راهكارهاي نوين  براي كنترل بحران آب ضروري به نظر مي

رواناب در مطالعات منابع آب موجب شده كه اين فرآيند از دير باز مورد توجه متخصصين قرار گيرد. از اين رو روش - فرآيند بارش
شبكه هاي عصبي مصنوعي استاتيك و ديناميك، سيستم هاي فازي و نرو فازي، آناليز  الگوريتم ژنتيك، متعددي همچون هاي

رواناب ماهانه - براي مدلسازي فرآيند بارشالگوريتم ژنتيكموجك، براي مدلسازي اين فرايند  توسعه يافته است. در اين تحقيق از 
با نام هابز بروك استفاده گرديد. در (USGS)سازمان زمين شناسي اياالت متحده  0104430در حوضه آبريز ايستگاه شماره 

تحقيق حاضر داده هاي ورودي به صورت داده هاي روزانه مدل سازي گرديدند. سپس به منظور كاهش خطا، داده ها در دوره هاي 
سازي به هنگام مجموع اي مدلروزه مجموع متحرك گشته و مدل سازي شدند. نتايج حاصل حاكي از كاهش خط 10و  7

سازي و تحليل پديده غير خطي تغييرات جريان رودخانه نسبت به بارش مي متحرك كردن داده ها براي داده هاي ورودي مدل
چنين با استفاده از روش ذكر شده در اين تحقيق مي توان برآورد مناسبي از جريان رودخانه براي تحليل بهتر عملكرد همباشد.

  ، مديريت طغيان ها،سيالب هاي ناشي از بارش و در مجموع مديريت بهينه ي منابع آب، داشت.رودخانه

  

  رواناب، الگوريتم ژنتيك،  مدلسازي، مجموع متحرك- بارش واژه هاي كليدي :

                                                            
 ارشد سازه هاي آبي گروه مهندسي آب، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، تبريزرشناسيدانشجوي كا .1

 استاد گروه مهندسي محيط زيست، دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي تهران .2

 ، اروميهارشد منابع آب، گروه مهندسي منابع آب، دانشكده كشاورزي، دانشگاه اروميهدانشجوي كارشناسي .3

 تهراننصير الدين طوسيخواجهصنعتيعمران،دانشگاهزيست،دانشكده مهندسيمحيطگروه مهندسيارشدكارشناسيدانشجوي .4

 تهراننصير الدين طوسيخواجهصنعتيعمران،دانشگاهزيست،دانشكده مهندسيمحيطگروه مهندسيارشدكارشناسيدانشجوي .5
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  تاثير درصد نمك بر روي پايداري امولسيون ميعانات گازي درون آب 

 حسين اسماعيلي

  هر، دانشكده مهندسي، بوشهر، ايراندانشگاه آزاد اسالمي واحد بوش

*esmaeili.hossein@gmail.com 

  
  چكيده:

يك امولسيون، سيستم پراكنده اي است كه قطره هاي مايع را در مايع غير قابل اختالط ديگر پراكنده مي كند. يكي از كاربردهاي 
د. در اين پساب ها تركيبات هيدروكربني درون اصلي آن تشكيل امولسيون ميعانات گازي درون آب در پساب پااليشگاه ها مي باش

آب نمك قرار گرفته كه پايداري اين امولسيون ها از اهميت زيادي برخوردار مي باشد. در اين كار به بررسي اثر درصد نمك 
)NaCl استفاده  درصد ميعانات گازي درون آب مقطر 3) بر روي پايداري امولسيون ها پرداخته شد. براي تهيه امولسيون ها از

درصد نمك درون آب مقطر استفاده گرديد كه اين كار  10گرديد. براي بررسي اثر نمك يك بار آب مقطر بدون نمك و بار ديگر از 
و  Tween 80با استفاده از دو نوع ماده فعال سطحي در دماي محيط صورت گرفت. مواد فعال سطحي مورد استفاده شامل 

بودند. در نمونه هاي امولسيوني كه بدون نمك بودند قطر متوسط  Tween 80و  Span 80تركيبي با درصد وزني يكسان از 
به ترتيب برابر  Tween 80و  Span 80و تركيب  Tween 80قطرات ميعانات گازي تشكيل شده درون امولسيون با استفاده از 

كاهش پيدا كردند.  5/4و  7طر متوسط قطرات به درصد نمك به آب اضافه گرديد ق 10ميكرومتر به دست آمد و زماني كه  5و  8با 
درصد وزني نمك داراي پايداري بيشتري از نمونه هاي بدون نمك  10نتايج نشان داد كه امولسيون هاي تشكيل شده با استفاده از 

  بودند.
  

  : امولسيون ميعانات گازي در آب، درصد نمك، توزيع اندازه قطرات، پايداريكلمات كليدي
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تركيبات هيدروكربوري درون آب بر روي تشكيل و پايداري امولسيون با اثر درصد 
 استفاده از سورفكتانت

  

 حسين اسماعيلي
  بوشهر، ايران ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد بوشهر، دانشكده مهندسي 1

*esmaeili.hossein@gmail.com 

  
  چكيده:

براي ساخت غير قابل اختالط ديگر پراكنده مي كند.  امولسيون، سيستم پراكنده اي است كه قطره هاي مايع را در مايع
درصد از ميعانات گازي درون آب با  6و  3محلول امولسيوني از آب مقطر و ميعانات گازي استفاده شد. براي اين كار 

  ،Tween 80شامل  استفاده از سه سورفكتانت مورد استفاده قرار گرفت. سورفكتانت هاي مورد استفاده در اين پروژه
Span 80 وCTAB  بودند. در اين تحقيق تاثير اين سه نوع سورفكتانت بر روي تشكيل و پايداري امولسيون مورد بررسي

قرار گرفت. براي بررسي اثر سورفكتانت بر روي پايداري امولسيون تشكيل شده از توزيع اندازه قطرات ميعانات گازي درون 
ستفاده از ميكروسكوپ نوري توزيع اندازه قطرات به دست آمد سپس قطر امولسيون استفاده گرديد. براي اين كار با ا

متوسط قطرات تعيين شد. نتايج نشان داد كه محلول هاي شامل سه درصد ميعانات گازي امولسيون پايدارتري تشكيل 
 3لول شامل در مح Tween 80مي دهند زيرا  قطر متوسط ساتر براي آنها كوچكتر بود. همچنين از بين سه سورفكتانت 

 72با قطر متوسط  Span 80ميكرومتر پايدارترين امولسيون و   8درصد ميعانات گازي درون آب با قطر متوسط 
  درصد ميعانات گازي درون آب داراي كمترين پايداري گزارش شدند. 6ميكرومتر در محلول شامل 

  

  اندازه قطرات ماده فعال سطحي، امولسيون ميعانات گازي در آب، توزيع كلمات كليدي:
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  تاثير دما  و نوع سورفكتانت بر روي پايداري امولسيون تركيبات هيدروكربوري در آب
  

  حسين اسماعيلي
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بوشهر، بوشهر ايران 1

  

  چكيده
 آنها در سطوح مختلفي از زندگي ما مثل صنايعامولسيون ها كاربرد گسترده اي در زندگي روزمره ما دارند. 

ارتباط آنها با مهندسي شيمي  نفت وگاز، صنايع دارويي، آرايشي، غذايي، صنايع كاغذ و كشاورزي وجود دارند و
مربوط به تشكيل امولسيون تركيبات هيدروكربوري در پساب پااليشگاه هاي گازي مي باشد. در اين كار اثر دما 

سه نوع ماده فعال سطحي پرداخته شد.  بر روي تشكيل امولسيون ميعانات گازي درون آب با استفاده از
بوده كه به ترتيب سورفكتانت هاي  Span 80و  CTAB ،SDSسورفكتانتهاي مورد استفاده در اين كار 

درجه سلسيوس در تشكيل اين گونه امولسيون  60و  25كاتيوني، آنيوني و غير يوني مي باشند و  اثر دماهاي 
تشكيل و پايداري امولسيون با استفاده از اين مواد فعال سطحي از ها مورد بررسي قرار گرفت. براي بررسي 

توزيع اندازه قطرات استفاده گرديد كه براي اين كار از ميكروسكوپ نوري مجهز به صفحه نمايش استفاده شد. 
بررسي نتايج نشان داد كه دما تاثيري بر روي امولسيون تشكيل شده توسط سورفكتانتهاي آنيوني و كاتيوني 

مورد استفاده قرار گرفت  Span 80نداشت ولي زماني كه سورفكتانت غير يوني مانند  CTABو  SDSانند م
افزايش دما باعث كاهش قطر متوسط قطرات و در نهايت افزايش ميزان پايداري امولسيون شد. همچنين افزودن 

ر نمونه ها تشكيل داد كه در دماي محيط امولسيون نسبتا ناپايدارتري نسبت به ديگ Span 80سورفكتانت 
پايين براي تشكيل امولسيون پايداري از ميعانات گازي درون  HLBنشان دهنده اينست كه سورفكتانتهاي با 

  آب زياد مناسب نمي باشند.

  

  امولسيون ميعانات گازي در آب، دما، پايداري، توزيع اندازه قطرات واژه هاي كليدي:  
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يافته بر سنگ آذرين در راكتور ا ايوتروفاي تثبيتتخريب زيستي فنول توسط رالستوني
 چكنده بستر

 

  *13زاده، فرزانه وهاب12عليرضا حبيبي ،11نويد اعتباري علمداري
  تهران، خيابان حافظ، دانشگاه صنعتي اميركبير، دانشكده مهندسي شيمي

  n.etebari@aut.ac.ir  
 

 

 

  

  چكيده
يافته بر سنگ ها منبع كربن و انرژي توسط رالستونيا ايوتروفاي تثبيتدر تحقيق حاضر، تخريب زيستي فنول به عنوان تن 

آذرين در راكتور بستر چكنده مورد بررسي قرار گرفت.  به اين منظور سرعت تخريب زيستي فنول در ناحية عدم بازدارندگي 
ثير تغيير شدت جريان گرم بر ليتر محاسبه شد. جهت بررسي تاميلي 600تا  100هاي رشد توسط سوبسترا و در غلظت

ليتر در دقيقه انجام ميلي 36و  5/6خوراك مايع ورودي به راكتور بر سرعت تخريب زيستي، آزمايشات در دو شدت جريان 
شدند. كاهش اثرات انتقال جرم خارجي با حذف الية مرزي مايع از طريق افزايش در شدت جريان مايع انجام شد و افزايش 

، 300، 200، 100هاي اولية درصد به ترتيب براي غلظت 52و  61، 68، 76، 63، 30را به مقدار سرعت تخريب زيستي فنول 
هاي سرعت منتن براي برازش داده -گرم بر ليتر در پي داشت. از مدل اشباعيت با نگرش ميكائليسميلي 600و  500، 400

ه شد. بر اين اساس، حداكثر سرعت تخريب تخريب زيستي بر مبناي غلظت اولية فنول و بررسي سينتيك تخريب استفاد
گرم بر ليتر بر ساعت و ثابت ميلي 2/133و  74/73ليتر در دقيقه به ترتيب ميلي 36و  5/6هاي ) در شدت جريانmaxrزيستي (

  گرم بر ليتر  حاصل شد.ميلي 9/327و  1/236) برابر با SKاشباع (نيمه

  

  منتن - بيوراكتور بستر چكنده، مدل اشباعيت با نگرش ميكائليس ا، فنول، رالستونيا ايوتروفهاي كليدي: واژه

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد -  11
  استاديار -  12
  استاد  -  13
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  سيستم هاي طبيعي مهندسي تصفيه آب
  

  ابراهيم عاليي -ناهيد اعتماد
  پژوهشكده محيط زيست و بيوتكنولوژي -پژوهشگاه صنعت نفت

Etemadn@ripi.ir  
  

  چكيده

ها تقسيم مي شوند. نقطه مشترك تمام  اين بخشكي و تاال ،سيستم هاي طبيعي تصفيه آب به سه دسته پايه آبي
سيستم ها وجود فعاليت عناصر طبيعي مانند گياه، خاك، ميكرو ارگانيسم ها (خشكي و آبي) و حيوانات مي با شد. اين 
سيستم ها در مقايسه با سيستم هاي مكانيكي مانند لجن فعال كه وابسته به فعاليت ميكروارگانيسم ها بوده و جهت 

سيستم هاي طبيعي به نيروي عملياتي  ردن و هوادهي نياز به انرژي زيادي دارند بسيار مقرون به صرفه هستند.مخلوط ك
كمتري احتياج داشته، ميزان كمتري انرژي مصرف كرده و لجن توليدي در اين سيستم ها نسبت به سيستم هاي 

االيش فاضالب شهري استفاده مي كنند. .در سيستم هاي آبي از حوضچه تثبيت ساده جهت پ[5]مكانيكي كمتر است
  نفوذسريع و جريان سطحي تقسيم مي شود.  ،تصفيه در خشكي به چند دسته  نفوذ تدريجي

ها اكوسيستم هاي منحصر بفردي از نظر تنوع زيستي بوده و  به دو دسته جريان سطحي و جريان زير سطحي تاالب
گردش و چرخه آن در رسوبات و گياهان انجام مي شود. تكنولوژي تقسيم مي شوند.  پااليش آب در اين اكوسيستم طي 

هاي خانگي شروع شده اكنون پيشرفت زيادي نموده استفاده از تاالب جهت پااليش آب كه ابتدا از تصفيه فاضالب
هاي سنتي نظير تغييرات ها عالوه بر در نظر داشتن  اصول كلي روشاست.درطراحي تصفيه فاضالب بوسيله تاالب

ضروري مي فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي توجه به پارامترهاي مؤثر و محدود كننده نظير ميزان آالينده ها و نوع گياه
 .ها و فاكتورهاي موثر در پااليش را خواهيم داشتباشد. در اين مقاله مروري  بر سيستم هاي طبيعي تصفيه فاضالب

  

  فاضالب شهري - هاي مهندسي  سيستم -هاتاالب –: تصفيه فاضالب كلمات كليدي
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اوليه محلول بر ميزان جذب  PHبررسي اثر مقدار اوليه يون سرب در محلول و 
  سرب از محلول آبي با استفاده از پوست ميگو

  

  1، الهام فرزين3، مليحه كوثري فرد*2،  حسين اسماعيلي1رئوف فروتن
 داسالمي، بوشهر، ايرانباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحدبوشهر، دانشگاه آزا-1

Rauf.foroutan@yahoo.com  
  استاديار گروه مهندسي شيمي و پليمر، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه آزاد بوشهر، بوشهر، ايران-2

Esmaeili.hossein@iaubushehr.ac.ir  
 راندانشگاه علوم پزشكي بوشهر، بوشهر، اي-3

  
  

  چكيده 
آلودگي آبها و آبهاي زير زميني ناشي از فعاليت هاي زندگي انسان ها، فعاليت هاي شهري، صنعتي و كشاورزي است. 
آلودگي آبها زندگي انسان و ساير موجودات را تحت تاثير قرار مي دهد زيرا آلوده بودن آبها به فلزات سنگين مانند سرب، 

ان و ساير موجودات سمي است. بنابراين حذف يون فلزات سنگين از منابع آبي امري كادميوم، جيوه و غيره براي انس
ضروري به شمار مي رود. براي جداسازي و حذف يون هاي فلزات سنگين روش هاي مختلفي نظير فيلتراسيون، جذب 

ي آبي از پوست سطحي، ترسيب شيميايي و غيره وجود دارد. در اين بررسي براي جذب و حذف يون سرب از محلول ها
، 20، 10ميزان غلظت اوليه محلول سرب( ،ميگوي پرورشي وانامي به عنوان بيوجاذب استفاده شده است و اثر پارامترهاي

اوليه محلول بر ميزان جذب يون سرب مورد مطالعه قرار گرفت. حداكثر  PHميلي گرم بر ليتر) و مقدار 60، 50، 40، 30
و غلظت به عنوان پارامترهاي  PHيون سرب  انجام شد و اين  ppm 60اوليه و در غلظت  PH 9جذب يون سرب در 
در اين بررسي براي بررسي رفتارهاي سينتيكي فرآيند از مدل هاي شبه درجه اول و دوم  استفاده .بهينه گزارش گرديد

  ه شد.) استفاد2Rشد. براي تطبيق داده هاي آزمايشگاهي با مدل هاي استفاده شده از ضريب همبستگي(
  

  محلول آبي، مدل النگمير، حذف يون سرب، پوست ميگو، بيوجاذبكلمات كليدي: 
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بررسي اثر مقدار جاذب استفاده شده و سرعت همزدن محلول بر بازدهي 
 فرآيند جذب يون سرب از آب جهت حذف آلودگي

  
   1، الهام فرزين3، مليحه كوثري فرد2*، حسين اسماعيلي1رئوف فروتن

 گران جوان و نخبگان، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسالمي، بوشهر، ايرانباشگاه پژوهش-1

Rauf.foroutan@yahoo.com  
 دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه آزاد بوشهر، بوشهر، ايران ،استاديار گروه مهندسي شيمي -2

Esmaeili.hossein@iaubushehr.ac.ir  
  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر، بوشهر، ايران -3

  
  چكيده

پوست ميگو يكي از ضايعات شيالتي است كه همه ساله به مقدار زيادي توليد مي گردد. پوست ميگو ماده اي است كه به دليل 
ي تجزيه نمي شود و به دليل بوي نامطلوب مي تواند باعث آلودگي محيط شود. در ساختار ويژه اي كه دارد درون محيط به سادگ

اين بررسي براي حذف يون سرب از محلول آبي از بيوجاذب تهيه شده از پوست ميگوي پرورشي گونه وانامي استفاده گرديد. در 
استفاده شده، سرعت همزدن محلول، در دماي مطالعه حاضر اثر پارامترهاي موثر در بر فرآيند جذب يون سرب نظير مقدار جاذب 

مورد بررسي قرار گرفت. ماكزيمم درصد جذب يون سرب به وسيله پوست  ppm 60با غلظت اوليه يون سرب  PH 9محيط و در 
فتار تعيين شد. ايزوترم هاي تعادلي براي فرآيند جذب به وسيله مدل هاي ايزوترمي النگموير، فرندليچ و براي بررسي ر %98ميگو 

سينتيكي فرآيند از مدل هاي شبه درجه اول و دوم استفاده شد. براي تطبيق داده هاي آزمايشگاهي و مدل هاي استفاده شده از 
  ) استفاده شد. 2Rضريب همبستگي(

  پوست ميگو، يون فلز سرب، ايزوترم هاي تعادلي، بيوجاذب، رفتار سينتيكي كلمات كليدي:
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اي موثر در توليد بيوديزل از تركيب روغن آفتاب توليد و بهينه سازي پارامتره
گردان خام و روغن خرماي استخراج شده از هسته خرما با استفاده از 

  KOHكاتاليست قليايي 
 

   *2الهام فرزين ،3، مليحه كوثري فرد2، رئوف فروتن1حسين اسماعيلي

 ر استاديار گروه مهندسي شيمي، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه آزاد بوشه )1(

Esmaeili.hossein@iaubushehr.ac.ir  
  Rauf.foroutan@yahoo.com باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،واحدبوشهر، دانشگاه آزاداسالمي، بوشهر، ايران )2(

 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر، بوشهر، ايران )3(

  
  

  چكيده

مروزه بسيار مورد توجه قرار گرفته است. در بيوديزل يكي از سوخت هاي تجديدپذير است كه از منابع زيستي توليد مي شود و ا
اين مطالعه براي توليد بيوديزل از روغن آفتاب گردان خام و روغن خام استخراج شده از هسته خرما استفاده شد. بيوديزل به وسيله 

 مانند بيوديزل ر در توليدتوليد گرديد و اثر پارامترهاي موث KOHفرآيند ترانس استري و با استفاده از متانول و كاتاليست قليايي 

 خواص بهينه، شرايط گرفت. پس از تعيين قرار بررسي مورد روغن به متانول نسبت و كاتاليست مقدار واكنش، زمان واكنش، دماي

  .گرفت قرار بررسي مورد  EN14214  و ASTM D 6751 اساس بر بهينه حالت در بيوديزل

  ددن، كاتاليست قليايي، روغن زائد خوراكيبيوديزل، فرآيند ترانس استري شكلمات كليدي: 
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ارائه راهكارهاي نوين توليد كمپوست از زباله هاي شهري و تطبيق با 
  (مطالعه موردي: مازندران) شرايط بومي

  
  3، حسين اماني15، محمدحسين حيدرزاده14بهزاد جواديان

  آمل، دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مازندران
B_j1347@yahoo.com  

  

  

  چكيده
خصوص زباله در جوامع شهريبه است. هاي جامد شهريمؤثر در مديريت پسماند، توليد كمپوست از زباله هاييكي از روش

عنوانيك معضل مطرح بوده هاي توريست خيزو معتدل و مرطوب كه از سطح آب بااليي برخوردار هستند همواره بهدر استان
صورت بهداشتي و ياغيربهداشتي دفن استان مازندران، زباله در اين استان عمدتا به و هست. با توجه به موقعيت جغرافيايي

هاي سطحي و زيرزميني و همچنين هاي خطرناك به آبشودو عالوه بر مناظر بسيارزشت و بوي بد، باعث انتقال شيرابهمي
استفاده  جه به فرهنگ زباله سازي ايراني،گردد. با تومانند سرطان در اين محدوده مي هايبيماري اعتراضات محلي و شيوع

تواند اين معضل را برطرف و يا محدود نمايد. اين گروه بعد از چند سال مطالعه هاي نوين و بومي كردن آن مياز فنّاوري
هارا ارائه لهها و توليد كمپوست يا كود آلي از زبامنظور حذف شيرابهالمللي و مطابقت با شرايط بومي استان، راهكارهاييبهبين

مدت و بلندمدت از اين ميان مدت، كوتاه صورتتواند بهمي هاپيشنهاد شده كه اينها نشان دادهنموده است. در بررسي
هاي توليد بيو گاز و يا مؤثرترين روش در مقابل روش عنوان بنابراين توليد كمپوست به معضل ايجاديك فرصت نمايد.

عنوان  به تواندتوليدكننده كشاورزي مي هايدر استان محيطيوه برنداشتن مشكل زيستسوزاندن مطرح مي شود كه عال
ترين علل هاي رايج كنوني هم از مهمباشد. قديمي بودن و بومي نشدن روش جاي كود شيمياييجايگزين بسيار مناسب به

  يي نيز در اين زمينه ارائه خواهد شد.هاي مديريت پسماند است كه پيشنهادهاعدم دستيابي به موفقيت كامل در برنامه
  

  هاي جامد شهري، شيرابه، بومي، مازندران، سوزاندن، بيو گازكمپوست، زباله هاي كليدي:واژه

                                                            
  مربي و عضو هيئت علمي دانشكده پيراپزشكي، كارشناسي ارشد ميكروبيولوژي-1
  بيوتكنولوژي-دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، مهندسي شيمي-2
 بيو تكنولوژي - استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي نوشيواني بابل، دكتراي مهندسي شيمي-3
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  بررسي بيو جاذب تهيه شده از كاه گندم جهت حذف يون كادميوم

  از محلول آبي 
 
  2*، الهام عامري يزدي1ابوالفضل جهانگيري

 Chemistryeng.a.j@gmail.com،دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرضا، مهندسي شيمي،گروه ارشد مهندسي شيمي دانشجوي كارشناسي ارشد1

  * Amerielham@yahoo.com،دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرضا ،هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرضا،گروه ارشد مهندسي شيمي 2

 

 

 

 

  چكيده 
ي محيط زيست، پساب هاي صنعتي حاوي فلزات سنگين مي باشد.  كادميوم از جمله فلـزات سـنگيني اسـت يكي از عمده ترين آالينده ها    

كه در پساب صنايع مختلف از جمله پساب صنايع آبكاري، دباغي، شيشه گري و غيره وجود داشته، به شدت براي انسان و محيط زيست سـمي 
يابد.  مطالعه ي حاضر با هدف تعيين كارايي كاه گندم در حذف كادميوم از محلـول آبـي مي باشد و بايد از پساب حذف و يا تا حد مجاز تقليل 

) با ASTMطراحي و اجرا گرديد.  در اين مطالعه ي تجربي،  جاذب  مورد نظردر شرايط آزمايشگاهي تهيه و با استفاده از الك هاي استاندارد (
فرايندجذب به صورت منقطـع و  ر با روش اسپكتروسكوپي مادون قرمز بررسي شد.جاذب مورد نظ دانه بندي شد 120-40اندازه هاي مش بين 

، زمان تماس، غلظت اوليـه ي كـادميوم و سـرعت اخـتالط بـر رانـدمان pHدر شرايط آزمايشگاهي با تأكيد بر اثرات پارامترهاي مختلفي چون 
نتايج حاصـل از جـذب در  ذب و ايزوترم هاي تعادلي تعيين شد. جذب مورد بررسي قرار گرفت. به منظور تفهيم بهتر فرايند جذب، سينتيك ج

ه شرايط تعادل، توسط مدل هاي ايزوترم النگموير و فروندليچ تحليل گرديد. مكانيسم جذب از ايزوترم النگموير تبعيت داشت و فرايند جذب، بـ
 سينتيك درجه اول و دوم پيروي مي كند. همچنين مشخص شد كه جذب  كادميوم با كاه گندم از  صورت تك اليه و هموژن بود. 

 

   كاه گندم، جذب سطحي, راندمان جذب، يون فلز كادميومواژه هاي كليدي:



www.Pasab.ir 
 

ن  س  پ دا یا                   ٠٢١ -٨٨٦٧١٦٧٦                       ١٣٩٣ آ ٢٠                   آب، پساب و پسما ژی  شان ا د  ی: ھم ا

بررسي پارامترهاي عملياتي جهت بهبود كيفيت پساب صنعتي خروجي از راكتور همزن دار دوم واحد 
  پيش تصفيه و بهينه سازي شرايط عملياتي

  
  عاطف، آليسون زمانپور، فرشاد فرهبد محمد مسعود*بهنام كشاورزي، 1*

  پااليشگاه اول –شركت مجتمع گاز پارس جنوبي *
  

 چكيده:

مشكالت محيطي تصفيه خانه ها در جهان از اهميت بااليي برخوردار هستند. به همين جهت محققين به دنبال رفع و بررسي اين مشكالت    
در اين تحقيق به بررسي نقش  .اكتورهاي تصفيه فاضالب هاي لجن فعال مي باشدمي باشند. رسوبات جامد زيستي يكي از اجزاي مهم در ر

سال در چهار سيستم فعال  1بالقوه تراكم توده هاي زيستي در تغييرات فصلي پرداخته شد. بدين منظور تاثير دمايي فصول مختلف به مدت 
ه اي، تراكم و ته نشين پذيري مورد بررسي قرار گرفتند. بر اساس نتايج فاضالب هوازي و بي هوازي در مقياس راكتور، از لحاظ بافت، مقدار رشت

سيستم از كل  3تجربي مقادير مربوط به تراكم و چگالي توده هاي زيستي در تمامي تصفيه خانه ها در هواي گرم بيشتر از هواي سرد بود. در 
توده زيستي نسبت عكس داشت. نتايج به دست آمده نشان مي دهند  چهار سيستم، ميزان ته نشين پذيري بسيار پايين بود و با مقدار تراكم

كه تغييرات چگالي نقش مهمي در ميزان ته نشين پذيري لجن فعال به صورت فصلي در سيستم هاي تصفيه فاضالب در مقياس كامل، بازي 
جامدات معلق فرار) در توده زيستي مي باشد و (تفاوت كل جامدات معلق و  NVSSمي كند. تغييرات در تراكم زيستي مربوط به تغيير مقدار 

سيستم دارد. تغييرات زنجيره پلي فسفات عاملي شاخص در  4داراي ارتباط مستقيم با تراكم توده زيستي در هر  NVSSهمچنين مقادير 
NVSS  ش بسيار مهمي در تغييرات تصفيه خانه مي باشد. مقادير فيالمنت و تغييرات توده زيستي نق 4فصلي و تغييرات تراكم در يكي از

توده زيستي  NVSSفصلي ته نشيني لجن فعال دارند. مقادير پايينتر تراكم در هواي سرد با باال بردن فسفات غير محلول و يا باال بردن ميزان 
اهدات و مش NVSS(پلي فسفات ذخيره شده در توده لجن) و  Pnsحاصل مي گردد. نظارت بر تراكم از طريق پايش عواملي نظير 

  ميكروسكوپي فيالمنت ها ميتواند به درك جامع تري از تغييرات فصلي در ميزان ته نشين پذيري كمك كند.
  
  لجن فعال، تصفيه بيولوژيكي، تراكم لجن، شاخص حجمي لجنكلمات كليدي:  
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  1392هاي صنعتي در شهرك صنعتي شكوهيه استان قم در سال بررسي مديريت پسماند
  

  *3، ناصر يوسفي18، غريب مجيدي17محمد فهيمي نيا ،16مهدي فرزادكيا

   naseryousefi91@yahoo.com پست الكترونيكي نويسنده مسئول:
  

  چكيده 
ن تحقيق يك مطالعه باشد. ايمي 1392هدف از اين مطالعه بررسي مديريت پسماندهاي صنعتي در شهرك صنعتي شكوهيه استان قم در سال 

مقطعي است كه بواسطه مراجعه حضوري به واحدهاي صنعتي، تكميل پرسشنامه سازمان حفاظت محيط زيست و تجزيه و تحليل  -توصيفي
باشد. واحدهاي صنعتي بررسي سوال مشتمل بر كميت و كيفيت و مديريت پسماندهاي صنعتي مي 24نتايج انجام شد. اين پرسشنامه حاوي 

واحد صنعتي بود. صنايع گروه شيميايي و فلزي بيشترين مقدار  41باشد كه در مجموع نفر پرسنل مي 50حدهاي صنعتي فعال باالي شده، وا
درصد  5/27درصد و بعد از آن شيشه با  38كنند. پالستيك با كنند. صنايع فلزي بيشترين ميزان پسماند ويژه را توليد ميپسماند را توليد مي

هاي ترين روشدرصد متداول 32درصد و انبار روباز با  36دهند. سبد با ر پسماند توليدي را در بين اجزاء پسماند تشكيل ميبيشترين مقدا
درصد به صورت هفتگي،  7/31درصد از واحدهاي صنعتي پسماندهاي توليد شده را به صورت ماهانه،  41سازي موقت پسماندها بود. ذخيره

 60/4درصد بازيافت،  58درصد از پسماندهاي توليدي دفن،  35كنند. درصد به صورت نامنظم دفع مي 43/2نه و درصد به صورت روزا 39/24
هاي ديگري سازي ناايمن بايستي كنار گذاشته شوند و روشهاي ذخيرهشوند. روشدرصد به صورت نامشخص دفع مي 40/2درصد سوزاندن و 

اي باشند كه بازيافت پسماندهاي صنعتي تا حد ممكن افزايش يافته ها بايستي به گونهريزيبرنامه از قبيل انبارهاي سرپوشيده جايگزين شوند.
  باشد.بندي دقيق ميآوري به موقع پسماندهاي صنعتي مستلزم تهيه جدول زمانو دفن پسماندها كاهش يابد. جمع

  
   مديريت پسماند، پسماند صنعتي، شكوهيه، استان قمكلمات كليدي: 

                                                            
  گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران.1
  هاي محيطي و گروه مهندسي بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي قم، قم، ايران.مركز تحقيقات آالينده2
  م، ايران.دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط، دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قم، ق3
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 سبه قدرت جريان عرضي در كانالهاي مركب با استفاده از شبكه عصبيمحا
  

  2، مجيد فضلي *1حميد ميرزايي
 h.mirzaei91@basu.ac.irدانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي آب دانشگاه بوعلي سينا،  -1

 mfazli@basu.ac.irعضو هيئت علمي دانشگاه بوعلي سينا،  -2

 
 

 
  چكيده

ان در كانال اصلي و سيالبرو در كانال مركب، تفاوت قابل مالحظه اي در سرعت در راستاي اصلي با توجه به تفاوت عمق جري
گردد. از آنجا كه جريان وجود دارد. اين اختالف سرعت سبب تبادل ممنتوم و به دنبال آن جريان عرضي در كانال مركب مي

تواند سرعت اثر گذار باشد بنابراين تغييرات عرض مي تواند بر ابعاد و گسترش ناحيه كمعرض سيالبدشت در كانال مركب مي
گردد كه برخي از پارامترهاي موثر بر الگوي بر الگوي جريان در كانال مركب موثر واقع گردد. وجود جريان عرضي سبب مي

جريان عرضي توان به معيارهايي همچون قدرت از جمله اين پارامترها ميجريان در اين كانال دستخوش تغيير قرار گيرد. 
  هاي مركب باشد.تواند بيانگر چگونگي جريان عرضي در كانالاشاره نمود. اين پارامتر مي

براي بدست آوردن اين پارامترها مي توان از مدل عددي يا آزمايشگاهي يا روشهاي مبتني بر محاسبات عددي با اتكاء به  
) و ANNهاي عصبي مصنوعي ( ها و مزاياي شبكهه به قابليتبا توج .نتايج موجود آزمايشگاهي و مدل عددي استفاده نمود

در كانال مركب قدرت جريان عرضي  سهولت استفاده از آن، در اين مقاله سعي شده است تا از مدل شبكه عصبي براي تعيين
نتايج در ادامه نتايج شبكه عصبي با  هاي مختلف استفاده گردد.دشت و دبيهاي مختلف سيالببا لحاظ كردن عرض

براي عرض هاي مختلف قدرت جريان عرضي را شود تا بتوان سازي پيشنهاد ميآزمايشگاهي مقايسه، و بهترين شرايط شبيه
  باشد محاسبه نمود.دشت كه در دسترس نميسيالب

  
  هاي عصبي.جريان عرضي، قدرت جريان عرضي، شبكه ،كانال مركب:هاي كليديواژه
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  وش جذب سطحي با جاذب هاي جداسازي و حذف فلزسنگين به ر
  از پساب كربني

  
  سيد مصطفي طباطبايي قمشه، ياسين نجفي بيرگاني

  گاز دانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديه-دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي
yassin_najafi@yahoo.com  

       

  

  

  

  چكيده 
رشد و تكامل انسان و فراهم نمودن ابزارهاي زندگي بهتر سبب  امروزه پيشرفت علم وتكنولوژي عالوه بر فراهم نمودن بستر مناسب جهت

باشد كه طي ترين سرويس جانبي هر واحد صنعتي ميمساله تأمين آب به عنوان مهم آلودگي و به خطر انداختن زندگي بشر نيز شده است.
هاي مختلف يك واحد مصرف شده در قسمتگردد. به عبارت ديگر فاضالب صنعتي به آبهاي مصارف مختلف تبديل به فاضالب صنعتي مي

يكي از چالش هاي زيست محيطي كه  .گردد كه ماهيت اوليه خود را از دست داده و به طريقي آلودگي به آن وارد شده استصنعتي اطالق مي
ذب سطحي فلز سنگين از بشر و محيط زندگي آن را تهديد مي كند آلودگي هاي حاصل از فلزات سنگين مي باشد. در اين تحقيق به بررسي ج

  .پساب صنعتي با استفاده از آنتراسيت پرداخته شده است

 

  كروم، پساب آنتراسيت، جذب سطحي، ايزوترم جذب، هاي كليدي: واژه
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هاي طبيعي در فرآيند جذب سطحي فلزات سنگين از بررسي كاربرد زئوليت
 هاپساب

 
  21زاده، رامين كريم 20سادات موسوي ، الهام19ميالد مرادي

  تهران، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده مهندسي شيمي، گروه مهندسي فرآيند
ramin@modares.ac.ir 

  
  

  چكيده
رشد سريع صنعت، افزايش جمعيت و گسترش بدون برنامة شهر نشيني موجب آلودگي منابع آبي شده است. علت اصلي 

هاي مزارع آبهاي صنعتي و روانيِ سمي، آزاد سازي پسابهاي بهداشتي و صنعتتوان تخلية زبالهآلودگي آب شيرين را مي
هاي آبي به دو گروه كلي شيميايي و هاي حذف فلزات سنگين از محلولكشاورزي به داخل منابع آب شيرين دانست. روش

ا حالل، اسمز هاي الكتروشيميايي، تبادل يوني، استخراج بشوند. ترسيب، انعقاد، لخته سازي، سلبيولوژيكي تقسيم بندي مي
ها و استفاده از گياهان آبزي هاي شيميايي و حذف فلزات سنگين به كمك ميكروبمعكوس و جذب سطحي از جمله روش

، عدم توليد ضايعات زياد و هاي بيولوژيكي هستند. از مزاياي روش جذب سطحي حذف سريع، با دوام بودن جاذبجزء روش
ها نيز مربوطه، قابل استفاده بوده و جاذب هاي فلزي غليظ جدا شده از جاذبخلوطاست. بعالوه م مقرون به صرفه بودن آن

هاي طبيعي باشند. موفقيت اين روش تا حد زيادي به توسعة يك جاذب كارآمد بستگي دارد. استفاده از زئوليتقابل احياء مي
ن، در دسترس بودن در بسياري از مناطق هايي مانند قيمت ارزابه عنوان جاذب براي مصارف زيست محيطي بدليل ويژگي

هاي آبي و اضافه خاك يا سيستم pHجهان، خواص مكانيكي و حرارتي خوب، ظرفيت جذب باال، توانايي تنظيم معتدالنة 
هاي حذف فلزات سنگين و به ويژه روش جذب شود. اين مقاله به بررسي روشنكردن آلودگي به محيط زيست، پيشنهاد مي

دهند كه ها پرداخته است. نتايج مطالعات قبلي نشان مييي و كاربرد زئوليت طبيعي در حذف اين آاليندهسطحي و شناسا
زئوليت طبيعي عملكرد خوبي در حذف فلزات سنگيني مانند سرب، جيوه، كادميم، نيكل، روي، مس و منگنز داشته است. 

خنثي انجام شده است. پركاربردترين زئوليت مورد  نزديك به pHبعالوه اين كه فرآيند جذب سطحي در شرايط ماليم و 
هاي اصالح زئوليت طبيعي و شود. همچنين به روشاستفاده نيز كلينوپتيلوليت است كه در بسياري از مناطق جهان يافت مي

  تأثير آن بر خصوصيات زئوليت پرداخته شده است.
  

  ات سنگينها، حذف فلززئوليت طبيعي، جذب سطحي، پسابهاي كليدي: واژه

                                                            
 دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس -19

 دكتراي مهندسي شيمي، دانشگاه تربيت مدرس -20

 دانشيار، دانشگاه تربيت مدرس -21
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بيني كيفيت مكانيكال از طريق پيشهاي نيمهخانهارزيابي و مديريت عملكرد تصفيه
  ها توسط مدل شبكه عصبي بهينه شده با الگوريتم ژنتيكپساب خروجي آن

  
  24، حبيب رجبي مشهدي23، شهناز دانش22فرشته رفعت متولي

  دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده مهندسي، گروه عمران
 (feri.rafat@gmail.com)  

   

  چكيده
خانه فاضالب شماره يك بيني عملكرد تصفيهدر اين كار تحقيقاتي ابتدا به بررسي كارآمدي مدل شبكه عصبي جهت پيش

باشد، پرداخته شد. سپس با توجه به مكانيكال (سيستم الگون هوادهي) ميپركندآباد مشهد كه داراي سيستم تصفيه نيمه
خانه مذكور، در بيني عملكرد تصفيهخانه ارائه گرديد. براي پيشمديريتي جهت بهبود عملكرد تصفيهنتايج مدل، راهكارهاي 

هاي كيفي پساب خروجي مشخص شدندكه شامل: الف) به عنوان يكي از شاخص TBOD ابتدا عوامل تأثيرگذار بر پارامتر
، درجه حرارت فاضالب و ميزان in/TCODinBODTبرخي پارامترهاي كمي و كيفي فاضالب ورودي مانند: دبي جريان، نسبت 

هاي فعال و ج) الگون و تعداد هواده pHبار مواد آلي، ب) شرايط فرآيندي مانند ميزان اكسيژن محلول، درجه حرارت و 
بعد، با استفاده از مدل شبكه عصبي بهينه شرايط آب و هوايي مانند: درجه حرارت هوا و تعداد ساعات آفتابي بودند. در مرحله 

بيني قرار گرفت. بيشينه خانه مورد پيشهاي شبكه، عملكرد تصفيههاي مؤثر به عنوان وروديشده با الگوريتم ژنتيك و ويژگي
طاي نسبي و ميزان درصد جذر ميانگين مربعات خ93/0برابر با  BODTبستگي در مدل فوق براي پارامتر ضريب هم

)rRMSPE) و درصد ميانگين مطلق خطاي نسبي (rMAPEبرآورد شد. بر اساس  %7و  %10به ترتيب برابر با  ) متناظرش
نتايج به دست آمده از مدل از بين پارامترهاي ورودي، ميزان دبي و بار آلودگي مواد آلي، از بين شرايط فرآيندي، غلظت 

وهوايي، درجه حرارت هوا، بيشترين هاي فعال و از بين عوامل آبيژن محلول، درجه حرارت محتواي الگون و تعداد هوادهاكس
مدت و بلندمدت خانه و ارائه راهكارهاي كوتاهبيني عملكرد تصفيهدارا بودند. پيش BODTبيني غلظت پارامتر اثر را در پيش

بيني مي باشد. بر اساس نتايج مدل، هاي پيشترين داليل كاربرد مدلفيت پساب خروجي، از مهممديريتي جهت بهبود كي
هاي خانه به كار گرفته شود، ب) غلظت اكسيژن محلول الگونرسد كه اگر: الف) تمامي ظرفيت فعلي تصفيهچنين به نظر مي

هاي جالدهي استفاده شود، رهاي شني نيز بعد از الگونگرم در ليتر تأمين گردد و ج) از فيلتميلي 2هوادهي حداقل معادل 
هاي پساب با كيفيت استاندارد توليد نمايد. بعد از اين دوره بايستي مدول 1393تواند تا انتهاي سال خانه تنها ميتصفيه

ارهاي هيدروليكي و برداري باشند و يا بخانه، آماده بهرهجديدي متناسب با خصوصيات كمي و كيفي فاضالب ورودي به تصفيه
  خانه ديگري منتقل گردد.خانه، به تصفيهآلي مازاد بر ظرفيت فعلي تصفيه

  

  خانه،شبكه عصبي مصنوعي،الگوريتم ژنتيك،الگون هوادهي،راهكارهاي مديريتيكيفيت پساب تصفيههاي كليدي: واژه

                                                            
  كارشناس ارشد عمران محيط زيست، گروه مهندسي عمران دانشگاه فردوسي مشهد -1
  دوسي مشهد دانشيار و عضو هيئت علمي گروه مهندسي عمران، دانشگاه فر -2
 استاد و عضو هيئت علمي گروه مهندسي برق، دانشگاه فردوسي مشهد  -3
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  بررسي مشكالت سيستم هاي جمع آوري و انتقال پساب توليدي در كارخانجات
  نمك زدايي نفت خام و ارايه راهكارهاي كاهش آنها 

 
 مهندسي خوردگي فلزات شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران رييسعليرضا رعيتي: 

  شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران
Rayati2005@yahoo.com 

 

 

  چكيده
و گاز بروز نشتي هاي مكرر در سيستم هاي جمع آوري، انتقال و دفع پساب  شركتهاي بهره برداري نفت يكي از مشكالت اساسي در سطح

توليدي ناشي از فرآورش نفت خام نمكي در كارخانجات نمك زدايي نفت خام مي باشد. بواسطه وجود عواملي از جمله ميزان آب نمك و 
انتقال و  ،ستم و ساير عوامل بروز خوردگي هاي داخلي شديد در خطوط لوله جمع آورياكسيژن محلول در سي ،رسوبات همراه باال در نفت خام

دفع پساب اتفاق افتاده كه اين موضوع عالوه بر اينكه باعث تحميل هزينه هاي گزاف تعميرات خطوط لوله گرديده است آلودگي هاي زيست 
راهكارهاي ،ت عالوه بر بررسي عوامل اصلي تاثير گذار بر اين مشكالتمحيطي شديدي را بدنبال داشته است. در اين مقاله سعي گرديده اس

 عملي جهت به حداقل رساندن نشتي ها و انتقال ايمن پساب توليدي ارايه گردد. 

  

  خطوط انتقال  ،پساب، نفت نمكي، خوردگي ،آب و رسوباتواژه هاي كليدي: 
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  حذف زيستي فنول توسط جلبك كلرال ولگاريس

  
  2، شهرزاد فاضل26 فرزانه وهاب زاده، 25 نيسيد سجاد رضوا

    دانشگاه صنعتي اميركبير –خيابان حافظ  –تهران 
Sajad.rezvani@aut.ac.ir  

 

 

  

  

  چكيده
در تحقيق حاضر تخريب زيستي فنل به عنوان منبع كربن توسط ميكروجلبك كلرال ولگاريس مورد مطالعه قرار گرفته است.  

ل به عنوان پارامترهاي تأثير گذار در تخريب فنل توسط ميكروجلبك مورد بررسي قرار تأثير شدت نور و غلظت اوليه فن
كشت  ppm 100 ،ppm 125 ،ppm 150گرفتند. به اين منظور ميكروجلبك كلرال ولگاريس در سه غلظت مختلف فنل 

ي كه مشاهده شد با قرار داده شد. طبق نتايج lux 6000 ،lux 8000 ،lux 10000داده شد و در مقابل شدت نورهاي 
افزايش غلظت اوليه فنل سرعت تخريب آن توسط ميكروجلبك افزايش يافت. همچنين با افزايش شدت نور سرعت رشد 

  ميكروجلبك افزايش يافت و فنل با سرعت بيشتر توسط ميكروجلبك حذف شد.

  

  فنل، كلرال ولگاريس، شدت نور، فتواليتيكهاي كليدي: واژه

                                                            
  دانشگاه صنعتي اميركبير  كارشناسي ارشد مهندسي شيمي بيوتكنولوژي دانشجو -1
 استاد، دانشگاه صنعتي اميركبير -2
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 هاي زيستيناصر نادر خاكي بوسيله روشمروري بر بازيابي ع

  
  **، احمد خدادادي دربان*هادي شادي نقده

  *دانشجوي دكتري، گروه فرآوري مواد معدني، دانشگاه تربيت مدرس تهران
  hadi.sh66@gmail.com* آدرس پست الكترونيك: 

 

 

 

  

  چكيده 
اصر در موارد زيادي منجمله تكنولوژي سبز عناصر نادر خاكي قسمت اعظمي از زندگي ما را تشكيل مي دهند. اين عن

صنايع نظامي، گوشي هاي تلفن همراه، قطعات كامپيوتري، تلوزيون  ،مانند توربين هاي بادي، باطري اوتومبيل هاي هيبريدي
وع ها، شيشه ها و لنز ها، و غيره نقس اساسي دارند. بازيافت عناصر نادر خاكي به علت قيمت باالي همراه با كاربرد متن

مايع،  -مايع، استراج جامد-صنعتي آنها مورد توجه مي باشد. تنكنولوژي هاي مرسوم مانند: ترسيب، فيلتراسيون، استراج مايع
تعويضيوني، الكترووينينگ، الكتروفاينينگ، الكتروريفاينينگ و غيره كه براي بازيافت عناصر نادر خاكي گسترش يافته اند از 

نيستند. جذب زيستييك روش زيستي خيلي  مقرون به صرفه از نظر اقتصادي براي بازيافت نظر اقتصادي مقرون به صرفه 
،باكتري، رزين، كربن فعال و ¬كند. مواد زيستي مختلفي مانند: جلبك، قارچ¬عناصر نادر خاكي از محلول هاي آبي اريه مي

هاي مختلف ¬در اين مقاله به بررسي روشغيره براي استفاده به عنوان جاذب بلقوه عناصر نادر خاكي گزارش شده اند. 
  زيستي استفاده شده در اين زمينه پرداخته مي شود.

 عناصر نادر خاكي، جذب زيستي، بازيافت زيستيهاي كليدي: واژه
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  هاي بيولوژيكي در تصفيه پسابو بررسي روش مطالعه
  

  30، فردين حسيني29حميد رضا مهدوي، 28، فاطمه پرويزي27مريم بني عامر

  شگاه رازي كرمانشاه، گروه مهندسي شيميدان
maryam.baniamer07@yahoo.com  

  
  

  چكيده
محيطي مربوط به آلودگي هوا و كه به دليل مشكالت زيست ترين نوع فاضالب هستندهاي صنعتي اغلب از خطرناكپساب

روري است. در اين مقاله، به هاي مؤثر تصفيه يك امر ضها، بكارگيري روشهاي سطحي و زيرزميني ناشي از آنخاك و آب
هاي تصفيه فاضالب در دنيا است ترين روشصرفهترين و مقرون بهها كه يكي از متداولمطالعه فرآيند تصفيه بيولوژيكي پساب

 با كه هستند باكتريايي زنده هايبيولوژيكي، محيط تصفيه هايهاي آن پرداخته شده است. سيستمو بررسي انواع روش

 شرايطي نمودن فراهم درواقع بيولوژيكي واحد تصفيه يك برند. نقشمي بين از راآن فاضالب، آلودگي مغذي مواد مصرف

 تشكيل را ثانويه تصفيه اساس بيولوژيكي، آلودگي است. فرآيندهاي حذف جهت هاباكتري بيولوژيكي رشد براي مناسب

 جدا مايع جريان از درنهايت زنده جرم شوند ومي ندهز به جرم تبديل محلول و كلوئيدي مواد آلي در آنها دهد كهمي

ها به شود و نيز تبديل آنگردد. در اين روش براي تبديل مواد آلي محلول و كلوئيدي به موادي كه به آساني از آب جدا ميمي
سه روش كلي تصفيه  شود. تصفيه بيولوژيكي از نظر محيط بيوشيميايي بهها استفاده ميتر، از ميكروارگانيسمعناصر ساده

هوازي انجام بي - هوازي و فرآيندهاي هوازيهاي بيهاي هوازي، تصفيه زيستي به كمك باكتريزيستي به كمك باكتري
  باشند.ها انواع مختلفي دارند و داراي مزايا و معايبي ميشود كه هركدام از اين روشمي

  هوازي.م، هوازي، بيپساب، تصفيه بيولوژيكي، ميكروارگانيسهاي كليدي: اژهو

   

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه رازي كرمانشاه  -1
  نشگاه رازي كرمانشاه دانشجوي كارشناسي ارشد دا -2
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه علم و صنعت ايران -3
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه رازي كرمانشاه -4
   



www.Pasab.ir 
 

ن  س  پ دا یا                   ٠٢١ -٨٨٦٧١٦٧٦                       ١٣٩٣ آ ٢٠                   آب، پساب و پسما ژی  شان ا د  ی: ھم ا

  

   بررسي راه كارهاي مديريت سبز در صنعت رنگرزي نساجي
  

 33، ابوالفضل صادقيان32، نويد نصيري زاده31محمدحسين متألهي اردكاني

  واحد يزد، دانشكده نساجي، يزد، ايران دانشگاه آزاد اسالمي،
hossein_moteallehi@yahoo.com  

   

  

  چكيده
يت سبــز در هر سازمــان و يا شركتــي دست آوردهاي زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي به تدوين و اجـراي مديــر

همراه خواهد داشت. در مديريت سبز در عين حال كه موضوع عملكرد زيست محيطي شركت و يا سازمان مورد تاكيد است، 
  .هاي زايد بكاهندستي از مصارف و هزينهها بايها و شركتباشد و سازمانمعيارهاي اقتصادي و اجتماعي نيز مد نظر مي

در اين تحقيق به بررسي راه كارهاي مديريت سبز در صنعت رنگرزي نساجي پرداخته شده است. جهت انجام اين پروژه در 
شركت گوهرچاپ يزد در ابتدا مصارف آب، مواد اوليه و كاغذ مورد بررسي قرارگرفت و سپس ميزان و مقدار مهمترين 

رنگي اين شركت مورد ارزيابـي قرار گرفت. بر اين اساس ميــزان مصـــرف آب در قسمــت توليــد شركـت  هايآالينده
 برگي كاغذ 500بسته  70و  A5 برگي كاغذ 500بسته  35باشد. از ميليون ليتر مي 90تا  75گوهرچاپ در سال معــادل 

A4   هاي انجـام شــده از دو رنـگوجه به نمونه گيريدر اين شركت استفاده شده است. در ضمن با ت 1391در سال Dis 

black c2r و Sun Blue FBL به ترتيب ساليـانه Kg 3/17 ± 6/511  و Kg9 ± 210  آالينــده رنگي وارد محيط زيست
  .گرددمي

اجراي مديريت  در نهايت پس از انجام كليه اقدامات و مطالعات ياد شده راه كارها و پيشنهادهاي مديريتي و اجرايي جهت
  .سبز كه كاهش آلودگي زيست محيطي را به دنبال خواهد داشت، ارايه شده است

  

  مديريت سبز، آلودگي زيست محيطي، صنعت نساجيهاي كليدي: واژه

                                                            
  كارشناس ارشد مديريت صنايع نساجي -1
   استاديار، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي يزد -2

 د استاديار، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي يز -33

  



www.Pasab.ir 
 

ن  س  پ دا یا                   ٠٢١ -٨٨٦٧١٦٧٦                       ١٣٩٣ آ ٢٠                   آب، پساب و پسما ژی  شان ا د  ی: ھم ا

بهينه سازي پارامترهاي موثر بر بازيابي پساب برج تقطير مرتبط با واكنش 
 سيستم نا پيوسته Low Meltپليمريزاسيوت گريد 

 
  34واد فدائيانج

 دانشجوي كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي

javad.fadaeian@gmail.com 
 
 
 
 

  چكيده :
گيرد. در شرايط طراحي تصفيه فاضالبهاي صنعتي به دليل آلودگي نسبتاً زياد به روش تركيبي فيزيكي و شيميايي و بيولوژيكي انجام مي       

باشد. ليكن  نوسانات كمي و كيفي پساب ورودي به اين براي آشاميدن را دارا مي قابليت استفاده خانه اين مجتمع فاضالب خروجي تصفيه
خانه و  خانه بوجود مي آورد.در اين تحقيق با ارزيابي پارامترهاي كيفي پساب ورودي به تصفيه خانه مشكالت متعددي در اين تصفيه تصفيه

خانه و مشكالت  ها و تأثير اين نوسانات بر راندمان عملكرد واحد تصفيهد در مقادير هر يك از آنها با مقادير طراحي نوسانات موجومقايسه آن
  تصفيه در رآكتور مربوط به نوسانات كيفي جريان خروجي تصفيه خانه مورد بررسي قرار مي گيرد.اولين گزينه در طراحي تصفيه خانه ها،

صد بازدهي بااليي برخوردار نمي باشد،كه با توجه به تغيير پارامترها و بهينه سازي هاي بي هوازي مي باشد.تصفيه خانه هاي معمول،از در 
 Bypassانجام شده از قبيل كاهش دما،افزايش تعداد آكنه ها و جايگزيني آكنه ها با آكنه هاي با سطح مخصوص بيشتر و ايجاد يك جريان  

بعد كه مرحله هوازي مي باشد با تغيير در نوع پلي الكتروليت تزريقي به بهبود  به بازدهي باالتري دست پيدا كرديم.در مرحله،در رآكتور
عملكرد لخته سازي ودر نتيجه فيلتراسيون بهتر دست پيدا كرديم.آب تصفيه شده خروجي از اين مرحله جهت آبياري فضاي سبز مجتمع 

كوس و در انتها دستگاه كلر زني، از اين آب به عنوان آب اشاميدني كاربرد دارد.در اين تحقيق با اضافه كردن فيلتر زغالي ودستگاه اسمز مع
  مجتمع استفاده مي شود.

 
 COD،BOD:پساب،تصفيه،راكتورهوازي،راكتور بي هوازي،واژه هاي كليدي

                                                            
 شركت گلريز پليمر - شهرك صنعتي شكوهيه-محل كار:قم -34
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بررسي امكانپذيري تصفيه آب دورريز برج خنك كننده از طريق سيستم تصفيه آب 
  مجتمع پتروشيمي رازي

  
  آزمايشگاه مركز پژوهش پتروشيمي رازي -ليسانس شيمي آلي فوقناهيد نعماني: 

  پتروشيمي رازي - منطقه ويژه اقتصادي –ماهشهر  –خوزستان 
n.nomani@razip.com  

  
  

  

  چكيده

فاده مي كند.به علت تبخير آب مجتمع پتروشيمي رازي جهت تامين آب جبراني برجهاي خنك كننده از آب خام تصفيه شده است
جهت كنترل اين سيستم ناچارا مقداري از آب گردشي دورريز ،در برج هاي خنك كننده در فصل تابستان و تغليظ آب در گردش

امكانپذيري استفاده مجدد از آب دورريز برجهاي خنك كننده وتصفيه ،جهت كاهش مصرف آب خام،مي شود. از ديدگاه اقتصادي
متر مكعب در ساعت در واحد تصفيه آب مجتمع پتروشيمي رازي اجراشد. ولي در اثر ايجاد 60ز آن، به ميزان حجم محدودي ا

تغيير در سيستم تصفيه آب ازلحاظ مناسب نبودن غشاء هاي موجود عمال اين طرح امكانپذير نشد. در اين مقاله به بررسي مراحل 
آب دورريز برج هاي ،ا استفاده از آزمايشات جارتست براي نمونه هاي آب خامانعقاد و ته نشيني لخته ها در مرحله پيش تصفيه ب

كه دراين طرح اجرا شد، پرداخته شد و نشان داد كه تفاوت ماهيت شيميايي  1:6خنك كننده و مخلوطي از اين دو آب به نسبت 
ته نشيني را در بخش پيش تصفيه واحد  در اين آبها در مرحله نرم كردن آب، منجر به تشكيل لخته هاي سبك و ريزشده و زمان

  تصفيه آب زياد ميكند. در نتيجه باعث ايجاد خلل در فرايند تصفيه مي شود.

  جارتست، آب دورريز برجهاي خنك كننده،  انعقاد و ته نشيني واژه هاي كليدي:
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  ارائه مدل رياضي جهت جداسازي يون هاي فلزي سنگين
  ا استفاده از جاذب كربنينظير مس و روي از پساب هاي صنعتي ب

  
  36 . ايرج ناصر35محسن توحيدي

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود، دانشكده فني مهندسي، گروه مهندسي شيمي
Mohsen_tohidi@ymail.com  

  
   چكيده

ن و كاربرد گسترده يكي از مهمترين مسائل دنياي امروز، آلودگي محيط زيست به فلزات سمي و خطرناك مي باشد. استخراج فلزات از معاد
م فلزات سنگين در صنايع باعث شده است كه غلظت اين فلزات در آب، فاضالب، هوا و خاك بيشتر از مقادير زمينه اي افزايش پيدا كند. مكانيز

اتي در هاي اين فلزات به گوگرد و بدين طريق مختل كردن فعاليت آنزيمهاي حي اثر سميت فلزات سنگين، ناشي از تمايل شديد كاتيون
موجودات زنده مي باشد، بنابراين حذف فلزات سنگين از محيط آبي، موضوع مهمي در بهداشت عمومي جامعه محسوب مي شود كه از دو 
جنبه اهميت دارد، اوال جداسازي فلزات سنگين سمي از پسابهاي صنعتي، زهاب كشاورزي، معادن و خنثني كردن اثرات سمي آنها، دوما احيا و 

لزات كه با كاهش تدريجي منابع معدني امري ضروري است. فلزات سنگين در پساب بسياري از صنايع مانند صنايع استخراج روي و بازيافت ف
ساير فلزات سنگين از سنگ معدن، صنايع پتروشيمي، صنايع پااليش نفت، صنايع كاغذسازي، صنايع دارويي، صنايع رنگسازي، صنايع فرآورده 

ها و سينتيك واكنشهاي تصفيه  ود دارند و در صورت راهيابي به سيستمهاي تصفيه فاضالب روي ميكروارگانيسم.. وج.هاي پالستيكي و
فاضالب به علت ويژگي سميت خود تأثير گذاشته، باعث كاهش راندمان سيستم مي شوند. اين امر سبب مي گردد كه غلظت اين تركيبات در 

اندارد تعيين شده از سوي مراجع داخلي و بين المللي مطابقت ننمايد. از سوي ديگر راهيابي فاضالب خروجي تصفيه خانه هاي مذكور با است
اين عناصر سنگين و تركيبات به محيط زيست، اثرات جبران ناپذيري را بر محيط زيست و انسان خواهد داشت. با عنايت به موارد ذكر شده، 

اخلي و بين المللي از اهميت بسياري برخوردار است. روش هاي مختلفي جهت حذف تصفيه اين تركيبات و حذف آنها مطابق استانداردهاي د
فلزات سنگين از پساب هاي صنعتي وجود دارد كه از جمله آن مي توان به روشهاي جذب زيستي، ترسيب الكتروشيميائي، فيلتراسيون و 

گرفته جذب فلزاتي سنگين همچون مس و روي با استفاده از نوعي استخراج فاز جامد اشاره نمود. روشي كه در اين مقاله مورد استفاده قرار 
جاذب كربن فعال به نام هسته زيتون مي باشد، جهت انجام اين تحقيق ابتدا با استفاده از روابط رياضي مدلسازي جذب فلزات مذكور توسط 

حل گرديد، پس از حل معادالت مشخص شد ميزان معادالت حاصله   ++ C   هسته زيتون صورت پذيرفته و سپس با استفاده از نرم افزار
جذب مس نسبت به روي توسط جاذب مذكور، بيشتر بوده است. مقايسه مقادير حاصل از حل معادالت با ديتاهاي موجود از انجام آزمايش، از 

  .ديگر تحقيقات صورت گرفته در اين مقاله مي باشد
  

  ازي رياضي.مس، روي، هسته زيتون، مدلس ،جذبواژه هاي كليدي: 

                                                            
  )Mohsen_tohidi@ymail.com(. دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود. 35
ن جنوب، دانشكده . دكتري مهندسي شيمي و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب (دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهرا36

 )i_naser@azad.ac.ir( فني).
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ر هاي مختلف و بررسي تاثيفرآيند توليد گاز متان از مخلوط پساب شبيه سازي
هاي مختلف بر فرآيندبازدارنده  

  
  38، محسن نصرتي37سيد محمدرضا غفاري

  گروه مهندسي شيمي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات بوشهر 1
mgh_che91@yahoo.com 

  گروه مهندسي شيمي، دانشگاه تربيت مدرس 2
 

  
  
  

  چكيده
رساني باشد. سوختامروزه يكي از مشكالت اساسي تمامي كشورهاي جهان به خصوص كشورهاي در حال توسعه، مشكل انرژي مي

 بسيار مشكل و هزينه بر است. از اين روارد به روستاهاي دور افتاده حتي در كشوري مانند ايران كه منابع غني انرژي را در اختيار د
هاي مرسوم را نداشته باشند، امري متداول در سراسر جهان شده است. از هاي ديگر توليد انرژي كه معايب روشاستفاده از روش
دهاي بيوشيميايي هاي تبديل زيست توده به انرژي، فرآينيكي از فناوري باشد.ها، توليد انرژي از زيست توده ميجمله اين روش

فرآيند هضم بيوگاز، به شود. در كار حاضر شبيه سازي است. اين فرآيند به تخمير بيهوازي، هوازي و الكلي زيست توده تقسيم مي
ها و هوازي مهار كنندهافزار انجام شده است. متابولسيم بيو كدنويسي در جعبه فورترن نرم Aspen plus 11.1 نرم افزار وسيله
رهاي آنها مورد مطالعه قرار گرفته است. سپس يك مدل از تجزيه با استفاده از اطالعات به دست آمده از مدل شماره يك پارامت
هاي مختلف بود و به ازاي دو ) اجرا شده است. شبيه سازي براي خوركي معين كه مخلوطي از پسابADM1ي بي هوازي (تجزيه

زمان اقامت بيشتر ميزان بيوگاز توليدي و خلوص متان در محصول نهايي افزايش پيدا زمان اقامت مختلف اجرا گرديد كه به ازاي 
  كرده است.

  

  سازي، بازدارندهبيوگاز، زيست توده، پساب، شبيه كلمات كليدي:

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد - 37
 استاديار - 38
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  مديريت توسعه پايدار نگاهي به ارزش ها و چالش هاي
  

  مديريت پسماند رباط كريم و بهارستان موزش شهروندي سازماندانشجوي كارشناسي ارشد نانوشيمي، مسئول آ طاهره محمودي آالشتي:
  دكتراي معماري و شهرسازي ، مديرعامل سازمان مديريت پسماند رباط كريم و بهارستان  پيام سيف الهي:

  كارداني حسابداري، معاون اداري و مالي سازمان مديريت پسماند رباط كريم و بهارستان جالل اقبالي راد:
 

  
  

  چكيده 
در معـرض مخـاطرات »هاناپايـداري«ها، و اصوالها، آلودگيهاي ناصحيح از طبيعت، ويرانيبرداريجهان و بقاي زندگي در زمين، به دليل بهره در

ر د»پايـداري«راهبردي همه جانبه براي دستيابي بـه»توسعه پايدار«جدي و واقعي است.اما، اميدها نيز، مباني منطقي خود را دارند. در اين بين، 
هاي آينده است..در مسير توسعه پايدار درك ناصـواب و دستي طبيعت به منظور تأمين رفاه و آسايش انسان امروز و نسلجهت استفاده از گشاده

ابحـال ت اذعان كرد كـه.بايد اعتنايي به طبيعت و انسان بايد اصالح شده به راه آيندهاي گروهي از انسانها و بيطلبيعملكردهاي نادرست و زياده
خـدمات  دسترسي به امنيت و مواد غذايي و تغذيه در مناطق شهري، به ويژه پايداري بوده است. ناكافي ها در ميهن عزيزمان ناهموار و پيشرفت

ي در حال حاضر ايران در حال عبور از سد تحريم هاست و اقتصاد تحت تاثير تشديد فشارها و تهديدها بـا مشـكالت براي همه است. انرژي مدرن
در همين رابطه هـدف  انتصاب مديراني توانمند الزمه رسيدن به توسعه پايدار است. ،مواجه است، براي بهره وري هرچه بهتر امكانات و اعتبارات

به تمام كساني كه به دنبال يك درك قوي از اين مسائل مهم براي پيشرفت مـا بـه سـوي آينـده هسـتند بيـان تأكيد به ارزش ها را  .اين مقاله
  شود.يم

  
  مديريت توسعه پايدار - حقوق بشر -محيط زيست -توسعه پايدار - چالش هاهاي كليدي: ژهوا
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  روشهاي نوين درحذف آلودگي هاي تركيبات نفتي از محيط با 
 نيسم هاي خالص سازي شده (نمونه موردي استان تهران)ميكروارگا

  
  مديريت پسماند رباط كريم و بهارستان دانشجوي كارشناسي ارشد نانوشيمي، مسئول آموزش شهروندي سازمان طاهره محمودي آالشتي،

   دكتراي معماري و شهرسازي ، مديرعامل سازمان مديريت پسماند رباط كريم و بهارستان :پيام سيف الهي
  كارداني حسابداري، معاون اداري و مالي سازمان مديريت پسماند رباط كريم و بهارستان :جالل اقبالي راد

  
  

  چكيده:          

زنده است كه حل اين معظل زيست محيطي به طرق گوناگون از زيست و موجوداتنفتي يكي از خطرات جدي تهديدكننده محيطآلودگي       
هاي نفتي از زمان پيدايش اين ماده ، بخشي از پژوهش هاي علمي را مبارزه با آلودگي زيستي بوده است.وهشگران علومديرباز مورد توجه پژ

 به خود اختصاص داده كه در گذشته به مراتب كمتر و امروزه به طور روز افزون، توجه متخصصان و كارشناسان را به خود جلب كرده است. 
روشي است كه با  عنوان پاكسازي زيستي يا تجزيه زيستي در اكثر كشورهاي پيشرفته مورد استفاده قرار مي  استفاده از ميكروارگانيسم ها

 گيرد. 

نوع نمونه، شامل خاك اطراف پااليشگاه تهران، فاضالب فرايندي پااليشگاه تهران، فاضالب بهداشتي پااليشگاه تهران و خاك  4در اين مقاله
زوئيل در يك پمپ بنزين برداشت گرديد. طبق اهداف تعيين شده براي اين مطالعه از هيچ روش آماري براي اطراف محل تخليه بنزين و گا

برداري استفاده نشد و تنها از محل هاي آلوده به نفت خام، كه احتمال مي رفت حاوي ميكروارگانيسم هاي نفت خوار باشند، نمونه نمونه
  برداري بعمل آمد.
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  دركمپوست غني شده حاصل از پسماندهاي شهرياندازه گيري كربن آلي 
 

 معصومه قلبي اهنگري39، فروزان وكيلي40، احمد روزبهاني41، ابوالفضل ستاري42، طيبه بياباني43
 عضو هيات علمي پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت

ahangarym@ripi.ir 
 
 
 

 
  چكيده

هاي احتراق خشك، اكسايش تر و سوزاندن در كوره  بكار گرفته مي شوند. بمنظور تعيين كربن در كمپوست هاي كشاورزي، روش "معموال
هاي فوق در تعيين ميزان كربن كمپوست حاصل از پسماندهاي شهري غني شده با ازت و گوگرد است. هدف از اين مقاله، مقايسه كاربري روش

ك از نمونه ها با روشهاي مختلف در شرايط مختلف  اندازه گيري شد. لذا بعد از تهيه نمونه هاي غني شده با ازت و گوگرد، مقدار كربن آلي هري
پسماند،  pHهايي كه جهت تصحيح مقدار نيتروژن و در واقع روش اكسايش تر و احتراق براي نمونهدر نهايت نتيجه گرفته شد كه 

هايي كه هريك از اجزائ هايي، بدليل مزاحمتيونفرموالسيون آنها شامل نيتروژن و گوگرد مي باشد، كاربرد ندارد. زيرا در چنين فرموالس
 آورند، جواب صحيح از مقدار كربن آلي بدست نمي آيد. نيتروژن و گوگرد براي عمل تيتراسيون بوجود مي

  )LOIپسماند شهري، كمپوست، اكسايش تر، سوزاندن در كوره ( كليد واژه:

                                                            
 عضو هيات علمي پژوهشگاه صنعت نفت - 39

 عضو هيات علمي پژوهشگاه صنعت نفت  -40

 عضو هيات علمي پژوهشگاه صنعت نفت  -41

 گاه صنعت نفت عضو هيات علمي پژوهش -42

  عضو هيات علمي پژوهشگاه صنعت نفت  -43
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  ابسنتز نانو زئوليت بمنظور جذب فلزات سنگين در تصفيه پس
  45 آرش بناساز ، 44سارا مطلق بهادري

 sara.motlagh@ymail.com      كارشناس ارشد شيمي تجزيه  -  1

 Banasaz.arash@pidec.com         كارشناس ارشد فرآيند -  2

  
  

  چكيده 
، FT-IRها توسط آمين اصالح گرديد. جاذبديآمين و اتيلندر اين كار تحقيقاتي، ابتدا زئوليت بتا سنتز و سپس با اتانول 

XRD  وSEM 2ها به منظور جذب كاتيون شناسايي شدند. از آن+Cd هاي مؤثر بر جذب از جمله از محلول نفتي بررسي پارامتر
pH2محلول، زمان تماس، غلظت كاتيون فلزي و درجه حرارت مورد استفاده قرار گرفت. نتايج نشان داد كه جذب كاتيون+ Cd 

بدست آمد. زمان تماس  5/4برابر  Cd+2 يابد و بيشينه جذب كاتيونمحلول افزايش مي Hpيش بروي سطح جاذب، با افزا
  .گرم جاذب به عنوان شرايط بهينه در آزمايشات بعدي انتخاب گرديد1/0ميلي اكي واالن براي كادميم با 2500ساعت،3

  

  تصفيه  جاذب، پساب، زئوليت ،هاي كليدي: واژه

                                                            
   1 كارشناس ارشد شيمي تجزيه

   45 كارشناس ارشد فرآيند
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در  فارس با استفاده از تصاوير ماهواره لندستح آب خليجبررسي تغييرات دماي سط
  منطقه صنعتي بندر عسلويه

  
  4پور، بهاره خجسته3، محمدتقيه2، علي سركارگراردكاني1جعفريمحمدحسين شريف

 دانشجوي كارشناسي ارشد سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي -1
 جغرافيايي دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد دانشيار و مدير گروه سنجش از دور و سيستم اطالعات -2

 دانشجوي كارشناسي ارشد سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي -3
  دانشجوي كارشناسي ارشد سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي -4

  
  ، يزدGISدانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات، گروه سنجش از دور و 

Express_317@yahoo.com 
  
  
  
  

  چكيده: 
هاي جنوبي ايران، باعث احداث و توسعه صنايع عظيم گاز، نفت و كيلومتري در آب 105كشف بزرگترين ميدان گازي مستقل جهان در فاصله 

پتروشيمي در منطقه عسلويه، واقع در استان بوشهر گرديده كه اين منطقه را به يكي از بزرگترين سواحل صنعتي جهان تبديل نموده است. 
يابد. با توجه به اينكه در اين منطقه، جهت خنك م با توسعه صنايع در اين منطقه، نياز به حفظ و ثبات محيط زيست سالم نيز افزايش ميهمگا

گردد، افزايش هاي حرارتي مجددا به دريا وارد ميكردن تاسيسات عظيم صنعتي و واحدهاي پتروشيمي از آب دريا استفاده شده و پساب
باشد. در اين هاي ارزيابي اثرات زيست محيطي توسعه صنايع در اين منطقه ميطح آب در اين ساحل صنعتي، يكي از شاخصتدريجي دماي س

هاي سنجش از دور و با استفاده از تصاوير اخذ شده از ماهواره لندست، روند افزايش دماي سطح آب خليج فارس در مقاله، با استفاده از تكنيك
  )، مورد ارزيابي قرار گرفته شده است.SSTر قالب نقشه هاي (منطقه صنعتي عسلويه د

  
  سنجش از دور، آبگير، عسلويه، پساب حرارتي،  لندست :واژه هاي كليدي  
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ي در بهينه سازي آبياري فضاي سبز با پساب تصفيه شده توسط روش مغناطيس
 شركت سايپا

  
  47، افشين هوشمند سرخوش46مجيد حسن زاده

  ركت سايپااداره محيط زيست ش
  hasanzadeh_majid@saipacorp.com پست الكترونيكي:

  
  چكيده :

هاي غلبه بر مشكل كم آبي كه ناشي از برداشت بي رويـه از تواند به عنوان يكي از راهاستفاده مجدد از فاضالب تصفيه شده مي زمينه و هدف:
ين آب آبياري مي باشد.در چنين شرايطي ضرورت اجراي سيستمهاي منابع زير زميني تلقي گردد. مشكل اصلي اين روش، سختي و كيفيت پائ

  .آبياري جديد از جمله آب مغناطيسي به شدت احساس مي شود
آب آبياري بايد خواصي شامل حالليت باال، سبكي، نفوذپذيري و شيرين بودن را دارا باشد. بـراي ممانعـت از تجمـع رسـوب  مواد و روش كار:

مي توان از روش مغناطيسي كردن آب اسـتفاده كـرد. آب مغناطيسـي بـا عبـور آب از ميـان يـك آهنربـاي دائمـي امالح و اصالح آب و خاك 
  (مغناطيس پايدار) قوي مستقر روي خط لوله بوجود مي آيد.

 ديـد پيشـگيريآبياري مغناطيسي، بدون اضافه كردن مواد شيميايي و سمي به آب از تشكيل رسـوب جبا اعمال نتايج نشان داد كه  يافته ها:

در نتيجـه ظرفيـت  .يابـدشود. با فعال شدن امالح خاك مصرف كود نيز كاهش ميشده و به مرور خاك نرم شده و از ايجاد كلوخه ممانعت مي
  .نگهداري آب در خاك افزايش يافته و از تنش شوري و خشكي فضاي سبز پيشگيري مي شود

درصـد، افـزايش  20ي شده باعث كاهش ميزان برداشت از منابع آب زير زميني به ميزان استفاده از پساب تصفيه شده مغناطيس نتيجه گيري:
انعطاف پذيري چمن و تراكم باالترآن، افزايش سبزينگي درختان و كاهش تنش آبي درختان علي الخصوص درخـت چنـار و مانـدگاري بيشـتر 

  مي شود. هاي زينتيگل
  

   آبياري، فضاي سبزي، استفاده مجدد، روش مغناطيس واژه هاي كليدي:

                                                            
  ايران تهران، كارشناس اداره محيط زيست شركت سايپا، و مهندسي محيط زيست ارشد كارشناس 46
  ايران ان،تهر كارشناس اداره محيط زيست شركت سايپا، و حقوق محيط زيست ارشد كارشناس 47
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استريفيكاسيون ليپيد ريزجلبك توليد شده ارزيابي پروفايل اسيد چرب حاصل از ترانس
  از پساب بيولوژيك

  
  50، رضا قشالقي49، محمود اخوان مهدوي48منصوره كياالشكي

mansureh.kia@gmail.com 

 

 

  چكيده
هاي از احتراق آن و افزايش قيمت جهاني سوخت، توليد سوختهاي فسيلي، آلودگي زيست محيطي ناشي با كاهش شديد منابع سوخت

اند. در ميان منابع مختلف توليد بيوديزل، ريزجلبك به علت عدم تداخل با ساير جايگزين از جمله بيوديزل بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته
تواند گزينه مناسبي براي توليد بيوديزل باشد. كيفيت ليپيد مي باشد و وجود پتانسيل باال در توليد ليپيدها كه مهمترين آن حوزه غذا ميحوزه

بدست آمده تعيين كننده روش ترانس استريفيكاسيون مناسب براي تبديل ليپيد به بيوديزل است. معيار انتخاب دو فاكتور اسيديته و ميزان 
اد است و درصورتي كه ميزان تري گليسريد زياد باشد تري گليسريد هستند. در صورتي كه اسيديته زياد باشد محتواي اسيد چرب آزاد زي

 ليپيدها عمدتا به صورت تري گليسريد هستند. نتايج آزمايش ها نشان داد كه در ليپيد استخراج شده از ريزجلبك اسيديته زياد است و مقدار
ر اساس استانداردهاي موجود و هم چنين بر اساس تري گليسريد نسبت به انواع ديگر چربي ها مانند روغن هاي گياهي بسيار پايين است. لذا ب

مشاهدات در آزمايش هاي انجام شده روش ترانس استريفيكاسيون بازي براي تبديل ليپيد جلبك به بيوديزل مناسب نيست. با توجه به مقدار 
ز كاتاليست اسيدي براي تبديل ليپيد به قابل مالحظه اسيدهاي چرب آزاد در ساختار ليپيد ريزجلبك روش ترانس استريفيكاسيون با استفاده ا

دير بيوديزل توصيه ميشود. در اين روش از دو ماده متانول (به عنوان الكل) و سولفوريك اسيد (به عنوان كاتاليست) استفاده گرديد و سپس مقا
فايل اسيد چرب اين محصول عمدتا اسيد مناسب پارامترهاي موثر برانجام واكنش، تعيين گرديد. آناليز بيوديزل بدست آمده نشان داد كه پرو

  ) هستند.C18:3)و اسيد لينولنيك (C18:2)، اسيد لينولئيك (C18:1)، اسيد اولئيك (C18:0)، اسيد استئاريك (C16:0پالمتيك (

  ريزجلبك، بيوديزل، ترانس استريفيكاسيون اسيدي، پروفايل اسيد چرب كليدواژه ها:

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، دانشگاه فردوسي مشهد48
 عضو هيئت علمي گروه مهندسي شيمي، دانشگاه فردوسي مشهد49

  عضو هيئت علمي گروه مهندسي شيمي، دانشگاه فردوسي مشهد50
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ايي در توليد آب آشاميدني با تغيير پتانسيل سنجي كاهش مصرف مواد شيمي
  طراحي در پااليشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبي

  
  كارشناس آزمايشگاه ) ؛ عبداله سليمي(رئيس آزمايشگاه ) ؛ حسن آزاد منش (كارشناس صدور گاز) (*محمد مسعود عاطف

  آزمايشگاه پااليشگاه اول –مجتمع گاز پارس جنوبي  -عسلويه 
Masoud_aatef@yahoo.com*  

  
  چكيده : 

هدف از اين تحقيق پتانسيل سنجي كاهش مصرف مواد شيميايي در مسير توليد آب آشاميدني بـا تغييراتـي در طراحـي اوليـه در 
مسـير توليـد آب آشـاميدني و  UFDمجتمع گاز پارس جنوبي مي باشد. در اين تحقيق ابتدا به بررسي نقشه هـاي  پااليشگاه اول

شناسايي كمي و كيفي امالح موجود در آب ورودي و خروجي از واحد نمكزدا ها پرداخته شد. در ادامه جهت تامين امـالح موجـود 
در آب آشاميدني, آب ورودي و خروجي از نمكزدا ها به نسبت هاي حجمي مختلف ادغام گرديد. جهت تنظيم  نمكهاي سختي زا , 

, با دبـي هـاي حجمـي مختلـف بـه آب تزريـق 2COو انحالل بستر آهكي, گاز  pHاي آهكي استفاده شد. جهت كاهش از بستره
گرديد در نهايت عناصر موجود مجددا اناليز و نتايج با اخرين استانداردهاي ايران مورد ارزيابي قرار گرفـت. در ايـن تحقيـق نيـز بـه 

در دماهاي مختلف صورت گرديد. در نتيحه اين تحقيقات جهت تامين امـالح  pHبا  2COبررسي ارتباط تغييرات دبي حجمي گاز 
ليتر بـر سـاعت گـاز  9/0ادغام گرديده و در ادامه با تزريق 125/1مورد نياز ,آب ورودي و خروجي از واحد نمكزدا به نسبت حجمي 

2CO  ليتر بر ساعت اب آشاميدني  90در ازاي توليدpH  ازعبور از بسترهاي آهكـي,  ميگردد كه پس 5/5آب حدودpH  7حـدود 
نسـبت  CaOو  3CO2NaCl, CO2, Naقرار ميگيرد. با اعمال تغييرات فوق ميتوان صرفه جويي بيش از نصف در مقدار مصرف 

درجه سانتي گراد مورد نيـاز  25در دماي  2COليتر بر ساعت گاز   07/2 ليتر اب, 90به طراحي اوليه, صورت پذيرد. جهت توليد 
بسـيار نـاچيز اسـت. بـر  pHليتر بر سـاعت , تغييـرات  07/2تقليل يابد و به ازاي دبي هاي بيشتر از   5/4به  5/7از   pHت تا اس

 ,2COليتر بر سـاعت گـاز  9/0درجه سانتي گراد با ثابت نگه داشن دبي حجمي  45به  25اساس نتايج آزمايشگاهي افزايش دما از 
  .واحد خواهد بود 0/6به  5/5از  pHمنجر به افزايش 

  
  

  در آب 2CO: آب آشاميدني ؛ واحد نمكزدا ؛صرفه جويي مواد شيميايي ؛ مجتمع گاز پارس جنوبي ,انحالل  كليد واژه
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  بررسي حذف يون مس از محلول آبي توسط جاذب تجديدپذير
  

  53، بهروز عباسي سوركي52سيد سيامك اشرف تالش ،51 مژده علياني

 دانشكده فني دانشگاه گيالن
S_ashraf@guilan.ac.ir 

  

  

  

     چكيده 
براي جذب يون مس   در اين تحقيق از خاك اره چوب نراد به صورت خام و اصالح شده توسط كلسيم هيدروكسيد،

مدت زمان  از محلول آبي استفاده شده است. هدف اصلي از انجام اين آزمايشات بررسي اثر اصالح خاك اره،
براي انجام آزمايش خاك اره چوب نراد را تهيه  يزان جذب يون مس مي باشد.و غلظت يون فلزي بر م  pHتماس،

از خاك g/l 30 موالر،  1/0الك نموده و پس از اصالح با محلول كلسيم هيدروكسيد  60-80كرده و آن را  با مش 
گرفت.   مورد آزمايش قرار pH=5و در  mg/l 100-5محلول مس با غلظت هاي مختلف در بازه  ml 50اره را با 

 100-5ردليش پترسون و تمكين با استفاده از غلظت يون فلزي در محدوده ي  فرندليچ، ايزوترمهاي جذب النگموير،

mg/l  ،به  محاسبه شد و نتايج نشان مي دهد كه داده هاي جذب براي هر دو جاذب اصالح شده و اصالح نشده
براي خاك اره خام و براي خاك اره اصالح  9998/0و   9994/0خوبي از ايزوترم جذب النگموير با ضريب رگرسيون 

 4/96و 4/93شده، پيروي مي كند و نتايج مربوط به بازده جذب بيشينه براي خاك اره خام و اصالح شده به ترتيب 
  درصد مي باشد.

  

  يون مس، جذب سطحي، خاك اره، زمان تعادل، بازده جذب، ايزوترم جذبواژه هاي كليدي: 

                                                            
  شگاه گيالنندانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، دانشكده فني، دا -1
  مهندسي شيمي، دانشكده فني، دانشگاه گيالن گروهاستاديار  -2
  مهندسي شيمي،دانشكده فني، دانشگاه گيالن گروهاستاديار  -3
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و به باالكي پساب كشتي توسط راكتور هيبريدي و جريان رتصفيه بيولوژي  
  محمد عماديان، روزبه مفيديان×، محسن جهانشاهي، مرتضي حسيني، بهنام خوش اندام 

  idian@yahoo.comroozbeh.mof؛ دكتراي مهندسي شيمي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران*
 

  چكيده

) HUASBاين مقاله به منظور تصفيه پساب كشتي درياي خزر توسط روش تركيبي بي هوازي و بوسيله راكتور جريان رو به باال (
) و دريافت مجوز تخليه در بستر دريا انجام شده IMOو با هدف برآورده ساختن استاندارد هاي سازمان بين المللي دريانوردي (

ميلي گرم بر ليتر  50اوليه پساب به تدريج از  CODساعت انتخاب شده اند.  10و  8اين عمليات زمان ماند هيدروليكي  است. در
درصد بوده  99درصد و  75به ترتيب  TSSو  CODميلي گرم بر ليتر افزايش داشته است. در پايان عمليات بازده حذف  200به 

كتور هيبريدي رو به باال داراي عملكرد مثبت و كارايي بااليي مي باشد و مي توان در است. بدين ترتيب عمليات بي هوازي توسط را
صنايع كشتي سازي و دريانوردي و صنايع مشابه از اين روش براي بهبود كيفيت پساب كشتي و سالم سازي آب درياها استفاده 

  نمود.

  كتور هيبريدي.، راCOD ،TSS: پساب كشتي، راكتور جريان رو به باال، كلمات كليدي
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اي تصفيههاي پيشعنوان تكنيكمروري بر فرايندهاي اكسايشي پيشرفته به
 هاي شيميايي، اقتصادي و كاربرديهاي صنعتي با تمركز بر جنبهپساب

  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، واحد شيراز سينا ماطاوس آراميان،
s.matavos@gmail.com 

 دانشكده مهندسي شيمي، نفت و گاز، دانشگاه شيرازاستاد سابق ، محسن موسوي 

Moussavi@shirazu.ac.ir  
  واحد شيراز، گروه مهندسي شيمي و مواد، شيراز، ايراندانشگاه آزاد اسالمي، 

  چكيده

تفاده مجدد از ارز اسهاي همگونه كه صنايع پتروشيمي و كشاورزي هرساله درحال توسعه بيشتر هستند، نگراني جهاني در مورد تكنيكهمان
اي مرسوم قابليت تصفيه هاي تصفيههايي كه با استفاده از روشهاي آلي موجود در پسابطور متناوب رو به افزايش است. آلودگيمنابع آبي، به

پيشرفته نام دارند. اي، فرايندهاي اكسايشي هاي تصفيهروزتري مورد تصفيه قرار گيرند. اين روشتر و بههاي قويشدن ندارند، بايد توسط روش
هاي هاي هيدروكسيل در انجام واكنشپذيري باالي راديكالتوانند از واكنشفرايندهاي اكسايشي پيشرفته آن دسته از فرايندها هستند كه مي

يقات اخير در ها مورد بررسي قرارگرفته است. تحقاكسايشي، سود جويند. انواع مختلفي از فرايندهاي اكسايشي پيشرفته براي تصفيه پساب
هاي آلي محدوده وسيعي از تصفيه پساب براي از بين بردن آلودگيهاي پيشاي از تكنيكعنوان دستهحيطه فرايندهاي اكسايشي پيشرفته به

  اند.بندي و مقايسه قرارگرفتههاي صنعتي در اين مقاله مورد مرور، تشريح، دستهپساب

هاي اكسايشي اكسيژنه، چرخه آب، عامل فنتون، ارزيابي اقتصادي روشتصفيه پساب، آب فرايندهاي اكسايشي پيشرفته، كلمات كليدي:
  پيشرفته
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 هاي آلوده توسط جاذب پوست پرتقالتعيين مكانيسم جذب زيستي توريم از پساب

  
  56، سهرابعلي قربانيان55، علي اصغر قربانپور خمسه54سينا پوريان

  شيمي مهندسي گروه مهندسي، فني دانشكده تهران، دانشگاه 
sina_pourian@ut.ac.ir 

  

  

  چكيده
ها در محيط زيست با گسترش شهرها و توسعه صنايع رو به هاي مهم و خطرناكي هستند كه غلظت آنامروزه فلزات سنگين از جمله آالينده

پژوهش مكانيسم جذب زيستي  هاي صنعتي يكي از مسايل مهم زيست محيطي است. در اينافزايش است. بنابراين حذف اين فلزات از پساب
براي بررسي مكانيسم غالب در هاي حاوي فلز توريم در يك ستون بستر ثابت بررسي شد. پوست پرتقال به عنوان جاذب، براي تصفيه پساب

م شد. هاي كلسيم و پتاسيم موجود در محلول خروجي از ستون با گذشت زمان، انجا، آزمايش تعيين غلظت يونXRFجذب زيستي، آناليز 
، 30هاي محلول خروجي از ستون در غلظت pHهاي عاملي مؤثر در جذب توريم موجود در جاذب، انجام گرفت. جهت تعيين گروه FTIRآناليز 

 همزمان با شروع فرايند جذب و با گذشت زمان اندازه گيري شد. mL/min 3و شدت جريان  cm 6ارتفاع بستر گرم بر ليتر، ميلي 90و  55

هاي كلسيم و پتاسيم خروجي از ستون نشان داد كه مكانيسم تبادل يون براي جذب توريم روي جاذب و نمايش غلظت يون XRFاليز نتايج آن
هاي عاملي هيدروكسيل و كربوكسيل بيشترين سهم را در مشخص شد كه گروه  FTIRپوست پرتقال، مكانيسم غالب است. طبق نتايج آناليز 

كند كه تبادل يون يكي از مكانيسم هاي اصلي جذب خروجي از ستون تأييد مي pHمشاهده پرتقال دارند.  جذب توريم توسط جاذب پوست
 باشد.زيستي توريم مي

  

  پوست پرتقالجذب زيستي، تصفيه پساب، مكانيسم جذب، توريم، ستون بستر ثابت، : هاي كليديواژه

                                                            
 .شيمي مهندسي گروه مهندسي، فني دانشكده تهران، دانشگاه مهندسي شيمي، ارشد كارشناسي يدانشجو 54‐

  .انيرا اتمي يانرژ سازمان ،يا هسته سوخت چرخه پژوهشكده ي،ا هسته فنون و علوم ر، پژوهشگاهيااستاد -55
  .شيمي مهندسي گروه مهندسي، فني دانشكده تهران، دانشگاه ،ياراستاد -56
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 ن بستر ثابت هاي آبي با روش جذب زيستي در يك ستوحذف توريم از محلول

  
  59، سهرابعلي قربانيان58، علي اصغر قربانپور خمسه57سينا پوريان

  شيمي مهندسي گروه مهندسي، فني دانشكده تهران، دانشگاه 
sina_pourian@ut.ac.ir 

 

 

 

  

  چكيده
مختلف امكان ايجاد  وجود توريم در پساب هاي صنايع آلودگي فلزات سنگين يكي از مهمترين مسائل زيست محيطي در دنياي امروز است.

هدف از اين پژوهش، بررسي توانايي جذب زيستي پوست پرتقال بومي ايران (تامسون شـمال ايـران)، آلودگي زيست محيطي را فراهم مي كند. 
ر وقطـر متـسانتي 15هاي مصنوعي در حالت جريان پيوسته ستون بستر ثابت به ارتفاع به عنوان جاذب براي جذب فلز سنگين توريم، از پساب

متر و با مقادير مختلـف دبـي سانتي 6متر، ارتفاع بستر ميلي 4/0-8/0هاي پيوسته با اندازه ذرات جاذب باشد. آزمايشمتر ميسانتي 5/1داخلي 
انجام شد. مشاهده شد، جذب زيستي تـوريم در سـتون بسـتر ثابـت بـه  Cº25و دماي  8/3بهينه  pHمحلول ورودي و غلظت اوليه توريم، در 

مقدار قابل توجهي به دبي جريان و غلظت اوليه وابسته است، به طوري كه با افزايش دبي محلول ورودي و غلظت اوليه، ميـزان ظرفيـت جـذب 
سازي شد.  مدلنلسون  -آدامز و يون  –هاي كالرك، بوهارت مدلنتايج آزمايشگاهي به كمك يابد. ستوني توريم به ترتيب كاهش و افزايش مي

  توان گفت اين سه مدل تطابق خوبي با نتايج تجربي دارند. هاي انجام شده، ميسازي ه مدلبا توجه ب

  

  پوست پرتقالجذب زيستي، تصفيه پساب، مدلسازي جذب پيوسته، توريم، : هاي كليديواژه

                                                            
 .شيمي مهندسي گروه مهندسي، فني دانشكده تهران، دانشگاه سي شيمي،دمهن ارشد كارشناسي يدانشجو  57‐

  .انيرا اتمي يانرژ سازمان ،يا هسته سوخت چرخه پژوهشكده ي،ا هسته فنون و علوم ر، پژوهشگاهيااستاد  -58 
  .شيمي مهندسي گروه مهندسي، فني دانشكده تهران، دانشگاه ،ياراستاد  -59 
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 بررسي اثرات صنعت پتروشيمي بر روي محيط زيست

 
 فرشاد بتويي60، حبيب پوت نيل61، سياوش فرهادي62

 دانشجوي كارشناسي مهندسي نفت، مخازن هيدروكربوري، دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزآباد، انجمن علمي مهندسي نفت

farshadbatooei@gmail.com 
 

 

 

 

  چكيده 
تالش در جهت حفظ محيط زيست و حفظ اكوسيستم طبيعي، يكي از سياست هاي دولتهاي كنوني جهان است و در عصر حاضر بشدت بر 

در همين راستا مقررات زيست محيطي مختلفي وضع گرديده است و روز به روز سخت گيري هاي شديدتري اعمال  .أكيد ميشوداجراي آن ت
اين قوانين شامل حال پساب هاي صنعتي نيز ميشود و بر اساس آن پساب هاي صنايع مختلف قبل از تخليه به فضاي عمومي مانند  .مي شود

 .ردهاي مربوطه را دارا باشدرودخانه يا مرداب، بايد استاندا

صنعت نفت و پتروشيمي يكي از بزركترين صنايع در كشور ايران مي باشد و بخش حياتي اقتصاد ملي به شمار مي رود. به هر حال در اين 
را تحديد مي كند صنعت خطرات محيطي بالقوهاي ناشي از فعاليت هاي پااليشگاه وپتروشيمي محله ها و زيستگاههاي مجاور يا نزديك به آنها 

به همين دليل در اين مطالعه هدف بررسي فرايند هاي مربوط به پااليشگاه و پتروشيمي و خطرات يالقوه اي كه بر اثر فعاليت اين صنعت 
  محيط را تهديد مي كند مي باشد.

، و عدم استفاده و به كار HSEستم در پايان با شناساي انواع خطرات ممكن وعلل آنهاكه بيشتر مربوط به ضعف به كار گيري مديريت سي
گماري متخصصين بهداشت حرفه اي و محيط زيست براي ارزيابي و كنترل راه كار هاي علمي و عملي درراستاي به كار گيري سيستم مديريت 

HSE(Health,Safety and Environmental) ار ها،و وسايل براي ارزيابي و شناسايي رنج وسيعي از خطرات در افراد، فرايند ها، ساخت
  ومحيط ( محيط كار و اكوسيستم) مي باشد. .پيشنهادات وراهكارهاي مناسب ارائه شده است .

  
   HSEپتروشيمي، نفت، پساب، دفع زباله صنعتي،  واژه هاي كليدي :

                                                            
 رييس انجمن علمي مهندسي نفت دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزآباد ،هيدروكربني مخازن ،دانشجوي كارشناسي مهندسي نفت -1

  ت و گازبهره برداري از مخازن نف ،كارشناس مهندسي نفت -2
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزآباد مخازن هيدروكربني ،دانشجوي كارشناسي مهندسي نفت -3
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  هاي عصبيتخمين نيروي برشي ظاهري در كانال مركب با استفاده از شبكه
 

  3ضليمجيد ف ،2، زهره حيدري1زينب بادپا
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي آب دانشگاه بوعلي سينا -2و1

  عضو هيئت علمي دانشگاه بوعلي سينا -3
Zainabbadpa2169@yahoo.com 

 
 
 

 
  چكيده

 ها، از مباحث نسبتاً پيچيده در مهندسي رودخانه است.هاي تأثيرگذار بر جريان در اين كانالهاي مركب و بررسي پارامتركانال

تبع آن نيروي برشي، ل تغييرات شديد در عمق جريان و زبري سطح بستر، توزيع عرضي سرعت و تنش برشي و بهبه دلي
دهد كه پديده انتقال اندازه حركت عرضي طور قابل مالحظه اي حالتي غير يكنواخت خواهد داشت. تحقيقات نشان ميبه

گردد. از طرفي تغييرات سرعت هاي جريان آشفته ميباعث تغييرات عمده در سرعت جريان، تنش برشي مرزي و ويژگي
شود كه عالوه بر تنش برشي بستر و مقاطع ميجريان بين زيرمقاطع موجب بروز تنش برشي دروني بين جريان در زير

شود. اين تنش برشي ظاهري موجب بروز نيروي برشي هاي نهر بوده و عموماً به آن تنش برشي ظاهري اطالق ميجداره
گيرد، همچنين عوامل مختلفي در مقدار آن شود. محاسبه نيروي برشي ظاهري به صورت مستقيم صورت نميي ميظاهر
  تر آن صورت گرفته است.هايي در جهت محاسبه سادهگذار است. به همين دليل است كه همواره تالشتاثير
سهولت استفاده از آن به عنوان يك ابزار كار، در ) و ANNهاي عصبي مصنوعي ( ها و مزاياي شبكهبا توجه به قابليت      

هاي اين مقاله سعي شده است تا مدل شبكه عصبي براي تعيين نيروي برشي ظاهري در كانال مركب با لحاظ كردن عرض
دشت و دبي هاي مختلف تدوين شود.سپس ضمن  مقايسه و بررسي نتايج شبكه با نتايج آزمايشگاهي، بهترين مختلف سيالب

شود تا بتوان نيروي برشي ظاهري براي شرايطي غير از شرايط آزمايش شده را نيز محاسبه سازي پيشنهاد مييط شبيهشرا
  نمود.

 
  هاي عصبي.كانال مركب ، جريان عرضي، نيروي برشي ظاهري، شبكهواژگان كليدي : 
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يزان بيني مهاي عصبي مصنوعي در پيشبررسي كارايي استفاده از شبكه
هاي بازتگي اطراف آبشكنعمق آبشس  

 4، مجيد فضلي3،صادق حيدري2، زينب بادپا1زهره حيدري

دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران دانشگاه بوعلي سينا همدان -2و1  
دانشجوي كارشناسي مهندسي عمران دانشگاه پيام نور ايالم -3  

  مدانعضو هيئت علمي گروه عمران دانشكده مهندسي دانشگاه بوعلي سينا ه-4
Zohre.heidari26@yahoo.com  

 
  چكيده

صورت هايي هستند كه بهها سازهباشد. آبشكنهاي رودخانه استفاده از آبشكن ميهاي تثبيت جدارهيكي از موثرترين روش
هاي بسته يا نفوذناپذير و به دو نوع عمده آبشكن هاشوند. اين سازهعرضي از ساحل به سمت محور رودخانه ساخته مي

هاي باز، ضوابط و معيارهاي دهد كه در مورد آبشكنشوند. بررسي منابع موجود نشان ميهاي باز يا نفوذپذير تقسيم ميآبشكن
لذا در مواردي ها پرداخته شده است. طراحي تدوين نشده و در اغلب مراجع تنها به ذكر كلياتي راجع به معرفي اين سازه

هاي ساماندهي رودخانه به علت فقدان ضوابط و ها در مقايسه با ساير روشعليرغم مزاياي احداث اين نوع آبشكن
ها ها صرفنظر كرده و از ساير روشدهد از به كارگيري آنها ترجيح ميهاي طراحي و عدم اطمينان از عملكرد آندستورالعمل

  استفاده نمايد.
) و سهولت استفاده از آن به عنوان يك ابزار كار، در اين ANNهاي عصبي مصنوعي ( ها و مزاياي شبكهبليتبا توجه به قا

بيني شود.به همين هاي باز با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي پيشمقاله سعي شده است تا آبشستگي اطراف آبشكن
شود تا بتوان سازي پيشنهاد ميهي، بهترين شرايط شبيهمنظور ضمن  مقايسه و بررسي نتايج شبكه با نتايج آزمايشگا

هاي باز با درصد هاي مختلف باز شدگي را براي شرايطي غير از شرايط آزمايش شده نيز محاسبه آبشستگي اطراف آبشكن
  نمود.

  
  هاي عصبي.آبشستگي، آبشكن باز، شبكهواژگان كليدي :
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 بررسي سيستم غشايي تصفيه پساب آروماتيكي 

  
  دانشجوي دكتري، دانشكده مهندسي شيمي، دانشگاه سمنانين احمدپور: ام

  شركت هم انديشان انرژي كيميا خشايار شكيبي:

 

 

  
   

  چكيده 

اي از باعـث شـده اسـت پـاره 63MBRهاي بيوراكتورغشايي در واقع سيستم توسعه يافته سيستم لجن فعال متعارف است. توسعه سيستم
نشيني ثانويه و در هنگام جداسازي لجن از فاضالب وجود دارد، برطرف شود. در تعارف كه معموالً در واحد تههاي لجن فعال ممشكالت سيستم

شـود. توانـايي برجسـته بيوراكتورهـاي نشين كردن لجن استفاده مـينشيني ثانويه سيستم لجن فعال متعارف از نيروي جاذبه براي تهحوض ته
باشد. توانايي فيلتراسيون غشـاء در جداسـازي لجـن از آب بسـيار بيشـتر از جداسازي لجن از آب ميغشايي در محو كردن مشكالت مربوط به 

نشيني و جداسازي لجـن از آب اسـت و ايـن موضـوع در جداسـازي ذرات كوچـك و كلوئيـدي از اهميـت بيشـتري توانايي نيروي جاذبه در ته
هـا كـه در پسـاب بعضـي صـنايع، مخصوصـا صـنايع ، تولوئن، اتيل بنزن و زايلنبرخوردار است. تصفيه پساب تركيبات آروماتيك از جمله بنزن
ترين روش باشد. با توجه به اينكه تصفيه بيولوژيكي به عنـوان بهتـرين و اقتصـاديپتروشيمي حضور دارند  به دليل سميت و فراريت دشوار مي

اين مواد بسيار مورد توجه قرار گرفته است. البته بـه دليـل ماهيـت  هاي صنعتي حاويهاي اخير تصفيه پسابشود، در سالتصفيه شناخته مي
در اين پژوهش تصـفيه هاي تصفيه بيولوژيكي متداول، توانايي مناسب براي تصفيه مطلوب آلودگي آنها را ندارد. سمي و فراريت اين مواد، روش

در يـك سيسـتم پـايلوت مـورد بررسـي قـرار  ،وري بيوراكتورغشاييپساب واحد آروماتيك يكي از مجتمعهاي پتروشيمي ايران با استفاده از فنا
  گرفته است. 

  
  بيورآكتور غشايي،تصفيه پساب، مواد آروماتيك،غشاءكلمات كليدي: 
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 چكيده

لكول هاي سازنده در غشا هاي بدون حفره يا متراكم، مكانيزم جدا سازي به وسيله نفوذ مولكولي در درون فضاهاي خالي موجود در ماكرومو
پالنك، فرايند نرم كردن آب سخت مدل سازي  –غشا كنترل مي شود.در اين تحقيق، بر مبناي معادله يك بعدي دونان و بر پايه معادله نرنست 

ري نوشته شده و سپس با داده هاي آزمايشگاهي كه از منابع معتبر جمع آو MATLABشده و متناسب با آن چند برنامه كامپيوتري توسط 
شده بود مقايسه گرديده و به كمك آنها دو ويژگي مهم يك غشا يعني شار حجمي و ميزان دفع يون مورد بررسي قرار گرفت.براي اين منظور از 
گلوكز به عنوان يك محلول بدون بار براي بدست آوردن ميزان نفوذ پذيري و شعاع حفرات استفاده شده است. همچنين از محلول كلريد سديم 

يد منيزيم براي بررسي تاثير محلولهاي تك ظرفيتي و دوظرفيتي (همان عامل سختي آب) برشارمولي و ميزان دفع غشاهاي و كلر
يابد. با نانوفيلتراستفاده شده است.به طور خالصه مشاهده مي شود كه با افزايش شعاع حفرات غشا،،شار مولي افزايش و ميزان دفع كاهش مي

بر ميزان دفع براي غشاهاي با چگالي بار مثبت ومنفي  PHمولي كاهش و ميزان دفع افزايش مي يابد و تاثير  افزايش چگالي بارغشا، شار
  متفاوت است.

  
  نانوفيلتراسيون - غشاء - نرم كردن آب سخت -مدلسازي كلمات كليدي:
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Alkaline and acidic treatment of PAN ultrafiltration membranes 
for salt rejection increment 
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Abstract: 

In this research, the surface and structure of polyacrylonitrile (PAN) ultrafiltration membranes were 
treated by annealing, soaking in alkaline and acidic solutions respectively for achieving to the best 
permeation properties of Na2SO4, MgSO4 and NaCl in the feed solution. Annealing at 70 ºC water bath, 
followed by 30 minutes hydrolysis using 1 molar NaOH and 30 minutes HCl post treatment showed the 
best post treatment process. The final rejection of 85%, 45% and  49% for Na2SO4, MgSO4 and  NaCl, 
which was obtained respectively, prooved this approach is a favorite candidate to improve the permeation 
properties for industrial operation and commercial applications.  
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Influence of polymerization reaction time on the morphology and 
permeation properties of PAN/PA composite membranes 
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Abstract: 
Polyacrylonitrile (PAN)/polyamide (PA) composite membranes were prepared by interfacial 
polymerization of trimesoylchloride (TMC) and piperazine (PIP) on the surface of support 
membranes. The variation of membrane performance and morphology was investigated by 
changing the reaction time of reactants. A series of structural analysis beside permeation test 
were applied as analytical experiments. The thickness and pore size of the active layer changed 
clearly after changing the reaction time. The variation trend of membranes performance was 
different before and after 60 s reaction time as a result of pore size reduction and increment 
respectively around this time.  

 
Keywords: Interfacial polymerization, Polyacrylonitrile, Reaction time, composite membrane, salt 
rejection 
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