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ساماندهی فاضالب نیروگاه حرارتی زرند :ارزیابی روشهای تصفیه فاضالب ،برآورد
اقتصادی و پیشنهاد گزینه برتر

چکیده
مقدمه :صنعت نقش عمدهای در آلودگی ذخایر آب داشته و در مقابت بشتتهریپ اهانلتش را بترای تارش م ترر و ا ترای
برنام رای مدیریت آب و فاضالب دارد .ردر از ایپ مطالع انهخاب بههریپ روش ت فش برای فاضالب نشروگتاه ررارتتی زرنتد
مهریپ اثرات مخرب زیلتمحشطی را ب رمراه قابلشت ا را ازلحاظ فنی ،اقه ادی و استهفاده مدتدد داشته
است ب گون ای
باشد.
روشها :در ایپ مطالع مقطعی با اسهفاده از اطالعات مو ود در سازمانرا و ارگانرای ذیربط ،وضعشت مو ود روزه مطالعتاتی
از نب رای مخهلف معآوری شد .سپس وضعشت نشروگاه زرند از نظر مشزان انرژی تولشدی ،فرآیند تولشتد ،نتوم متواد شتشمشایی و
سوخت مورد اسهفاده ،ردم آب م رفی و منابع تأمشپ آن ،برآورد می و شفی الاب خرو ی و وضعشت مو ود معآوری و دفتع
آن با اسهفاده از روشرای آمار توصشفی تدزی و تحلش و مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج :بشتهریپ الاب واردرای نشروگاه ررارتی زرند عمدتاً در واردرای خنك ننده تولشد میشود .با تو ت بت بررستی اندتا
گرفه  ،تدزی و تحلش رزین را و مزایا و معایب رریك از سشلهمرای ت فش فاضالب؛ سشلهم رذر بشولوژیکی سولفات رمراه با
ربپ فعال برای ت فش خان فاضالب نشروگاه زرند اشتنهاد میگردد.
بحث و نتیجهگیری :با تو ب نهایج راصل با مدیریت صحشح میتوان از تغششرات زیلتمحشطی منابع اذیرنده الاب نشروگاه
ررارتی زرند لوگشری نموده و از الاب ،بههریپ اسهفاده مددد را برد.
واژگان کلیدی :نشروگاه ررارتی ،ت فش فاضالب صنعهی ،برآورد اقه ادی ،زرند
مقدمه

آب کافی به نقاط مختلف مصرف ایجاد کرده و فشار

داشتن منابع آب سالم برای حفظ کیفیت محیطزیست

بیشتری بر منابع آب زیرزمینی در بسیاری از

و رشد و توسعه اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و

دشتهای کشور وارد نموده است ( .)1مقابله با

فرهنگی بسیار ضروری است .رشد سریع صنایع

مشکالت ناشی از افت کمی و کیفی منابع آب ،بدون

کشور که عموماً بدون توجه بهکفایت منابع آب

طرحریزی و اجرای برنامههای عملی کاهش مصرف،

صورت میپذیرد ،مشکالت عدیدهای را در تخصیص

تصفیه فاضالب و استفاده مجدد از آن امکانپذیر

 -1کارشناس ارشد ،شرکت مهندسان مشاور دریا رود جنوب ،کرمان ،ایران
 -2مربی ،مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -3مربی ،مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان ،ایران
 -4باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد همدان ،همدان ،ایران
 -5دانشجوی کارشناسی ،گروه شیمی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه باهنرکرمان ،کرمان ،ایران
 -6کارشناس ،شرکت آبفار کرمان ،کرمان ،ایران
نویسندهی مسئول :حسین جعفری منصوریان

Email: h.mansoorian@yahoo.com

آدرس :زاهدان ،میدان دکتر حسابی ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،دانشکده بهداشت
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ساماندهی فاضالب نیروگاه حرارتی زرند

رسول شعبانی اقطاء و همکاران

در آلودگی ذخایر آب شیرین داشته و در مقابل

عمدهای از فاضالب تولید شده در نیروگاهها را به

بیشترین پتانسیل را برای کاهش مصرف و اجرای

منظور استفاده مجدد در فرآیندهایی که نیاز به آب

برنامههای مدیریت آب و فاضالب دارد ( .)2بخش

دارند ،برگردانده و مصرف کرد .ضرورت استفاده از

صنعت با مصرف بیش از  1میلیارد مترمکعب آب در

پساب در سیکل آب و بخار و سیکل خنککننده

سال ،از مصرفکنندگان عمده آب در کشور محسوب

نیروگاههای برق (از نوع بخاری) و به خصوص در

میشود .بر اساس پیشبینیها ،این میزان تا سال

نیروگاههایی که از برجهای خنککننده استفاده

 1011به بیش از  6میلیارد مترمکعب و تا سال 1021

میکنند این واحد صنعتی را جزء پرمصرفترین

به  9میلیارد مترمکعب ( %8کل مصارف) خواهد

صنایع از نظر مدیریت منابع آبی قرار داده است

رسید ( .)1یکی از آلودگیهای مهم در کلیه

( .)1،6طبق آمارهای موجود میزان مصرف آب مورد

فعالیتهای صنعتی و از جمله نیروگاههای برق،

نیاز برای یک نیروگاه بخار با برج خنککننده  2تا 3

فاضالبهای صنعتی است که ضروری است به طور

مترمکعب بر ساعت به ازای هر مگاوات برق تولیدی

اصولی کنترل و مدیریت شوند تا عالوه بر جلوگیری

تخمین زده شده است که این روند مصرف آب و

از اثرات سوء آن ،در مصرف منابع محدود آبی کشور

تولید فاضالب با توجه به رشد سریع تولید برق در

نیز صرفهجویی شود .از این رو داشتن یک استراتژی

کشور به شدت رو به افزایش است .از این رو با

و برنامه مدون برای حفظ منابع آب و کنترل

انتخاب مناسبترین روش تصفیه و بازیابی فاضالب

آلودگیهای آن به عنوان یک مسئله زیربنایی کشور

نیروگاه میتوان تا حدی باال بودن مصرف آب کل

مطرح است ( .)3همچنین متولیان آب بر این باور

نیروگاه را جبران کرد ( .)0،7فاضالبهای نیروگاهی

رسیدهاند که تصفیه فاضالبهای صنعتی باید بتواند

عمدتاً از نظر کیفی به چهار دسته فاضالبهای نمکی

آبی با چنان کیفیت تولید نماید که نه تنها دور ریخته

شامل انواع نمکهای محلول ،فاضالبهای سمّی (در

نشود ،بلکه مصارف مطلوبی برای آن پیشبینی گردد.

موارد شستشوهای شیمیایی تجهیزات) شامل فلزات

این الزام عالوه بر غلبه بر شرایط کم آبی و صرف

سنگین ،بازدارندهها و دترجنتها ،فاضالبهای لجنی

هزینههای بسیار باالی توسعه منابع جدید آبی و

شامل ذرات معلق ناشی از تخلیه زاللسازها و

حفاظت محیطزیست ،نیروی حرکتی تازهای برای

شستشوی معکوس فیلترها و فاضالبهای آلوده به

مصارف مجدد فاضالب در بسیاری از نقاط دنیا به

سوخت و روغن تقسیم میشود .با توجه به

وجود آورده است .همچنین پساب خروجی از

گستردگی ترکیبات فاضالبهای نیروگاهی نسبت به

واحدهای صنعتی بایستی از نظر عوامل آالینده در

فاضالبهای شهری ،روشهای تصفیه آن نیز به

حدی باشد که مصرف آن جهت استفادههای مجدد،

همان میزان گسترده است ( .)8با وجود ترکیباتی

عارضه سوئی در کوتاه مدت یا دراز مدت در انسان و

چون فلزات سنگین ،روغن و گریس و مواد شناور،

محیط مورد بهرهبرداری ایجاد نکند (.)0

ترکیبات محلول و تنوع مشخصهها در فاضالبهای

به طـور کلـی در نـیـروگـاههـای بـرق بـا انتـخاب
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نخواهد بود .در این میان بخش صنعت نقش عمدهای

روشهای مناسب تصفیه ،میتوان به راحتی بخش

رسول شعبانی اقطاء و همکاران

ساماندهی فاضالب نیروگاه حرارتی زرند

سیستم را با مشکل مواجه میکند ،الزم است برای هر

بـررسی قـرار داده و با رفـع مشکالت بـهرهبـرداری،

مورد خاص طرح مناسب برای همان مورد در نظر

کارایی فرآیند در حذف فـسفر از  11به  %62رسـید

گرفته شده و طراحیها صورت پذیرند .به طوری که

و بـعد از تـغییر سیـستم موجود به فرآیند بیهوازی

بهترین گزینه برای احداث یک سیستم تصفیهخانه

– هـوازی بازده حذف فـسفر به  %82رسید (.)10

آلودگی و همچنین بیشترین اثرات مثبت محیط زیستی

در شهرستان زرند واقع در استان کرمان است.

باشد (.)6،9

شهرستان زرند با مساحت  8261کیلومترمربع با طول

در مطالعهای که  Leeو همکاران در کره جنوبی

جغرافیایی  16درجه و  30دقیقه شرقی و عرض

انجام دادند از سیستم یونزدایی غشایی برای تصفیه

جغرافیایی  31دقیقه و  09دقیقه شمالی و ارتفاع

فاضالب ن یروگاه حرارتی بهره بردند و نتایج حاصل

متوسط  1111متر از سطح دریا قرار دارد .این

شده نشان داد که این سیستم میتواند به طور

شهرستان ازنقطهنظر آب و هوایی نیز ،جزء اقلیم نیمه

موفقیتآمیزی برای تصفیه و استفاده مجدد فاضالب

بیابانی خفیف قرار گرفته است.

نیروگاه برق با بازده حذف  %92نمک مورد استفاده

هدف اصلی در این مطالعه دستیابی و انتخاب روش

قرار گیرد ( .)11در مطالعه دیگری که در اردن توسط

تصفیهای برای تصفیه فاضالب نیروگاه حرارتی زرند

 Mohsenانجام گرفت ،از سیستم اسمز معکوس و

بود به گونهای که کمترین اثرات مخرب

تبادل یون برای تصفیه و استفاده مجدد از فاضالب

زیستمحیطی را به همراه قابلیت اجرا از لحاظ فنی و

نیروگاه برق استفاده شد ( .)11در مطالعه مهرآوران و

اقتصادی داشته باشد.

اسماعیلی در مشهد از سیستم بیودیسک برای تصفیه
فاضالب نیروگاه نیشابور با هدف بازیابی پساب

مواد و روشها

نیروگاه استفاده شد و نتایج حاصل از آن با بررسی

نیروگاه زرند از نوع حرارتی است که در جنوب

اختالط پساب بهداشتی با پساب ناشی از فیلترهای

خاوری ایران در شهرستان زرند و در  71کیلومتری از

شنی و درین بویلرها نشان داد که فرآیند بیودیسک

مرکز استان کرمان واقع شده است .این نیروگاه در

منجر به کاهش بار آلی تا رسیدن به استانداردهای

نزدیکی معادن غنی زغالسنگ مناطق پابدانا و باب

زیست محیط میشود ( .)12ترابیان و همکاران در

نیزو و همچنین در کنار کارخانه زغالشویی شهرستان

تهران برای تصفیه پسابهای حاصل از شستشوی

زرند قرار دارد و همچنین اولین و تنها نیروگاه

شیمیایی نیروگاه حرارتی سهند ،از فرآیند انعقاد و

زغالسنگی ایران است و به شکلی طراحی شده است

لخته سازی با استفاده از منعقد کنندههای کلریدفریک،

که میتواند از سوخت مازوت هم استفاده نماید؛ اما

سولفات فرو و آلوم برای حذف فلزات سنگین بهره

از همان ابتدا به خاطر مسائل عمدتاً اقتصادی تنها از

بردند و به بازده حذف باالی  %97دست یافتند (.)13

سوخت جایگزین یعنی مازوت استفاده شده است.

آقانژاد و همکاران کارایی تصفیهخانه فاضالب نیروگاه

این نیروگاه شامل دو واحد بخار به ظرفیت اسمی

خوی را که از نوع هوادهی گسترده بوده ،مورد

هریک  31MWاست .اجزای اصلی نیروگاه شامل
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میتواند گزینهای باشد که دارای کمترین هزینه،

یکی از مهمترین نیروگاههای حرارتی کشور ایران

رسول شعبانی اقطاء و همکاران

ساماندهی فاضالب نیروگاه حرارتی زرند

بـخار تبدیل مینماید) ،تـوربیـن (ماشیـنی کـه در آن

و هواشناسی ،زمینشناسی و نوع خاک و سایر

آنـتالپی بـخار به انـرژی مـکانیکی تبـدیل میشود و

مباحث مورد نیاز جمعآوری شد .پس از آن وضعیت

توسط مسیر لوله بخار به ساختمان بویلر متصل

نیروگاه زرند از نظر میزان انرژی الکتریکی تولیدی،

میباشد) و ژنراتور (وظیفه تبدیل انرژی مکانیکی

فرآیند تولید ،نوع مواد شیمیایی و سوخت مورد

تولید شده در توربین به انرژی الکتریکی را دارد و

استفاده ،حجم آب مصرفی و منابع تأمین آن ،برآورد

محور آن با محور توربین کوپل میشود) میباشد .در

کمی و کیفی پساب خروجی بر اساس روشهای

شکل  1شمای سادهای از یک نیروگاه حرارتی نشان

استاندارد مندرج در کتاب روشهای استاندارد برای

داده شده است .مطالعه حاضر به صورت مقطعی در

آزمایش آب و فاضالب ،وضعیت موجود جمعآوری

سال  1392و به مدت یک سال انجام گرفت .برای

و دفع آن ،برآورد اقتصادی گزینههای در نظر گرفته

انجام این مطالعه با استفاده از اطالعات موجود در

شده برای تصفیه پساب نیروگاه نیز براساس نقشههای

سازمانها و ارگانهای ذیربط نظیر اداره کل حفاظت

مختلف اجرایی و دفترچههای محاسبات در قالب

محیطزیست ،سازمان آب و برق ،اداره کل امور آب،

هزینههای ساختمانی ،تجهیزات و مکانیکی و راهبری

اداره کل صنایع ،اداره کل کشاورزی ،منابع طبیعی،

سالیانه مورد بررسی قرار گرفت (.)1،11

سازمان هواشناسی ،سازمان برنامه و بودجه و نیروگاه
حرارتی زرند ،وضعیت موجود حوزه مطالعاتی از

شکل  :1شماتیک سادهای از یک نیروگاه حرارتی ()16
 .9برج خنک کننده  .7پمپ آب سرد  .3خطوط انتقال سه فاز  .4ترانسفورماتور افزایش ولتاژ  .5ژنراتور الکتریکی  .6توربین بخار کم فشاار  .2پماپ آب باویلر  .2تقطیرکنناده
سطحی  .1توربین بخار فشار متوسط  .93دریچه کنترل بخار  .99توربین بخار فشار باال  .97دگازور  .93گرم کننده آب  .94حمل کننده زغال سنگ  .95قیف زغاال سانگ .96
پودرساز زغال سنگ  .92سیلندر دود بویلر  .92قیف خاکستر  .91سوپرهیتر  .73پمپ هوا  .79پس گارمکن  .77ساوپا هاواا احتارا  .73پایش گارمکن مقادماتی  .74پایش
گرمکن هوا  .75ته نشین کننده الکترواستاتیکی  .76پمپ هوا  .72دودکش
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(بویلر محلی که سـوخت در آن میسوزد و آب را به

لحاظ صنعت ،کشاورزی ،جمعیت و شهرنشینی ،اقلیم

رسول شعبانی اقطاء و همکاران

ساماندهی فاضالب نیروگاه حرارتی زرند

آب مورد نیـاز نیـروگاه زرند از  6حـلقه چـاه که در

تصفیه اسمز معکوس شـده و بقیـه آن جهـت جبـران

خــارج محوطــه نیروگــاه قــرار گرفتــه اســت ،ت ـأمین

کمبود آب به طور خام وارد برج خنک کننده میشود.

میشود .الزم به ذکر است در حـال حاضـر تنهـا از 3

آب مورد استفاده از نظـر کیفـی مـورد آزمـایش قـرار

حلقه چـاه بـا دبـی میـانگین  211مترمکعـب در روز

گرفته و برخـی از پارامترهـای آن در جـدول  1ذکـر

بهــرهبــرداری مــیشــود .بــه طــور میــانگین از 211

شده است.

جدول  :1میانگین نتایج آنالیز کیفی منابع آب موجود (تمام پارامترها به جزء هدایت الکتریکی برحسب اکی واالن گرم بر لیتر)
محل نمونهبرداري

SO42-

Cl-

CO32-

HCO3-

K+

Na+

Mg2+

Ca2+

pH

TDS

)EC(µmoh/cm

اواپراتور

13/27

59/42

5/23

4/23

9/74

946/57

9/59

37/23

93/64

6979

97263

فول درین

34/22

71/51

4/97

9/91

7/72

6/27

33/94

76/72

2/23

4939

5273

آب چاه

91/26

2/35

3/35

7/19

5/91

2/22

99/92

93/39

6/15

9617

9152

درینRO

46/62

45/92

2/94

9/61

3/31

1/93

43/69

44/56

2/34

4323

6232

برج خنک کن

32/57

39/76

7/95

9/44

9/94

93/34

77/42

35/97

1/67

7123

6924

به طور کلی در نیروگاه حرارتی زرند انواع پسـابهـا

چـــشمگیری بــاالتر از حــد مجــاز تخلیــه بــرای

تولید می گردد که شـامل پسـاب بـرج خنـککننـده،

کشــــاورزی و غلظــــت پارامترهــــای

BOD

پساب ناشی از واحد تصفیه آب ،پساب آلوده به مـواد

) (Biochemical Oxygen Demandو

COD

نفتــی و ســوختی واحــدهای تعمیــرات ،ســاختمان

) (Chemical Oxygen Demandانـدکی بـاالتر از

توربین ،اداره انبار ،پساب ناشی از شستشـوی سـطوح

حد مجاز تخلیه برای کشاورزی میباشـد .از ایـن رو،

خارجی ،لولههای بویلر ،پیش گرمکنها سوپر هیترها،

گزینههای ترکیبی بـرای حـذف یـونهـای مـذکور و

اکونومــایزر و کــوره ،پســاب نـاشـــی از شستـــشوی

قابلیــت تصــفیه بیولــوژیکی بــرای حــذف  BODو

شـیمـیایی (اسـید شـویی یـا قلــیاشویی) لولـه هـای

 ،CODاز نظر فنی و اقتصادی بررسی شده و  0گزینه

بـویلر ،ســوپر هیترهــا ،اکونومـایزر ،پســاب انســانی و

که شامل گزینه اول تصفیه هوازی از نوع لجـن فعـال

پساب شستشوی واحدها و رواناب سـطحی ناشـی از

با هوادهی گسترده  +مخزن تهنشینی  +گنـدزدایـی +

آب باران میباشد.

کربن فعال RO +؛ گزینه دوم تصـفیه هـوازی ازنـوع

در نیروگاه حرارتی زرند مهمترین جریانهای پساب

لجن فعال با هوادهی گسترده  +مخـزن تـه نشـینی +

نیازمند تصفیه و آالیندههایی که باید از جریان پسـاب

گندزدایی  +کربن فعال  +مبادله کننده یـونی آنیـونی؛

حـذف شـوند ،در جـدول  2نشـان داده شـده اسـت.

گزینه سوم راکتور بیهوازی به منظور حذف سولفات

مطابق این جدول و اولویتبنـدی آالینـده هـا ،امـالح

 +واحد کربن فعال و گزینـه چهـارم در صـورتی کـه

سولفات ،کلراید ،کلسیم و منیزیم و به تبـع آن مقـدار

حذف سولفات و کلراید از فاضالب مد نظر نباشـد و

کل مواد محلول در نمونه پساب نیروگـاه زرنـد بـیش

فقط هدف از تصفیه فاضالب حذف  BODو COD

ازحد مجـاز اسـت .بـا توجـه بـه جـدول  ،2غلظـت

باشد ،استفاده از سیسـتم تصـفیه بیولـوژیکی هـوازی

یـونهای سولفات ،کـلراید ،کلـسیم و مـنیزیم به طور

(تصفیه هوازی از نوع لجن فعال با هوادهی گسترده +
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نتایج

مترمکعب آب ورودی 81 ،مترمکعب آن وارد سیسـتم

رسول شعبانی اقطاء و همکاران

ساماندهی فاضالب نیروگاه حرارتی زرند

اول و سوم است) ،مورد بررسی قرار گرفت.

مخزن تهنشینی  +گندزدایی که مشترک با گزینههـای

جدول  :2مشخصات کمی و کیفی پساب تولیدي در واحدهاي مختلف
دبي پساب ()m3/hr

55/5

02

2/43

غلظت ()mg/l

715

25

925

بار آلی ()kg/day

432/9

36

9/ 4

غلظت ()mg/l

395

973

745

بار آلی ()kg/day

434/2

52/6

7

غلظت ()mg/l

4235

5163

739

بار آلی ()kg/day

6534/3

7263/2

9/ 6

غلظت ()mg/l

9933/5

9512/5

-

بار آلی ()kg/day

9592/2

266/2

-

غلظت ()mg/l

924

7743

-

بار آلی ()kg/day

7531/7

9325/7

-

7/67

3/ 7

-

BOD

COD
TDS
ClSO4کدورت
چربی
دترجنت

Ca2+
Ma2+
NO2NO3فسفات

غلظت ()mg/l
بار آلی ()kg/day
غلظت ()mg/l

9/ 2

9/ 9

-

بار آلی ()kg/day

31/6

72

-

غلظت ()mg/l

3/ 7

3/93

-

بار آلی ()kg/day

92/3

97/2

غلظت ()mg/l

233

223

بار آلی ()kg/day

9157

7424

غلظت ()mg/l

764

423

بار آلی ()kg/day

9613

7963

غلظت ()mg/l

3/ 2

3/ 9

بار آلی ()kg/day

49/7

33/5

غلظت ()mg/l

3/ 9

3/ 1

بار آلی ()kg/day

57

91/3

غلظت ()mg/l

4/ 5

9/ 9

-

بار آلی ()kg/day

42/6

72/3

-

pH

2/ 9

2/ 3

-

-

933

33

>93

733

63

>73

-

-

-

633

633

-

433

433

-

-

53

7

93

93

-

3/ 5

9 /5

-

-

25

-

933

933

-

-

93

-

-

53

-

-

6

-

6-2/5

6/5-2/5

6-1

در مطالعه حاضر ضـمن بررسـی مزایـا و محـدودیت

مقایسه قرار داده شد که نتـایج آن در جـدول  3تـا 6

های فرآیندی گزینههای ذکر شده ،هزینههـای هریـک

نشان داده شده است.

از آنهــا را در ســه بخــش مختلــف مــورد بررس ـی و
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كميت و كيفيت فاضالب صنعتي

برج خنک كن

واحد تصفيه آب

پساب انساني

استانداردها
استاندارد كشاورزي تخليه به آبهاي سطحي

مصارف شهري

رسول شعبانی اقطاء و همکاران

ساماندهی فاضالب نیروگاه حرارتی زرند

جدول  :3هزینههاي ساختمانی تصفیهخانه فاضالب نیروگاه زرند (برحسب میلیون ریال)

ردیف

شرح هزینهها

9

عملیات خاکی (خاکبردارا) و ساخت فونداسیون پکیجها

گزینه ()1

گزینه ()0

گزینه ()4

لجن فعال  +اسمز

لجن فعال  +تعویض

راكتور بيهوازي +

معکوس

یون

كربن فعال

4357

3344

7673

گزینه ()3
لجن فعال
7253

3

راکتورهاا هوادهی

9133

9133

-

4

حوضچههاا ته نشینی

9763

9763

-

9763

5

مخزن تماس کلر

359

359

-

359

6

ساختمان کلرزنی ( 95مترمربع)

917

917

-

917

2

ساختمان فیلتر پرس

733

733

-

733

2

ساختمان تأسیسات ( 63مترمربع)

256

256

256

256

1

اتا نگهبانی ( 93مترمربع)

35

35

35

35

93

ساختمان ادارا ( 45مترمربع)

952

952

952

952

99

محوطه سازا
جمع
جمع کل
(با احتساب ضریب تجهیز کارگاه)

**

533

433

353

333

1434

2716

6291

2337

1223/96

2672/24

6122/26

2377/9
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7

راکتورهاا بی هوازا

-

-

7233
9133

* .هزینه اجراا هر متر مکعب کار ساختمانی (بتون+میلگرد+قالب)  3333333ریال درنظرگرفته شده است.
** .ضریب تجهیز کارگاه =  9/34میباشد.
جدول  :4هزینههاي تجهیزاتی تصفیهخانه فاضالب نیروگاه زرند (برحسب میلیون ریال)
گزینه ()1

گزینه ()0

گزینه ()4

گزینه ()3

لجن فعال  +اسمز معکوس

لجن فعال  +تعویض یون

راكتور بي هوازي  +كربن فعال

لجن فعال

شرح هزینهها

ردیف

9

فلومتر الکترومغناطیسی

753

753

753

753

7

تجهیزات کنترل کیفیت فاضالب خام

733

733

733

733

3

دریچههاا واحد هوادهی

973

973

-

973

4

بلوئرهاا واحد هوادهی

423

423

-

423

5

تجهیزات مربوط به انتقال و تزریق هوا

753

753

-

753

6

واحدهاا کربن فعال

9453

-

9453

-

2

پکیج اسمز معکوس

4333

-

-

-

1

واحد ستون تبادل یون

-

7343

-

-

93

پمپهاا برگشت لجن

733

733

-

733

99

تجهیزات کنترل و ابزار دقیق

353

733

933

733

97

سرریزهاا واحد ته نشینی

723

723

-

723

93

لوله کشی و شیرآالت

9333

233

333

433

94

تجهیزات کنترل فرآیند واحد هوادهی

23

23

-

-

95

پکیج تهیه و تزریق محلول کلر

65

65

-

65

96

پکیج تزریق اتانول

-

-

933

-

92

پمپهاا انتقال لجن تغلیظ شده

933

933

-

933

92

پل و هندریل هاا دسترسی به واحدها

953

953

953

953

91

فیلتر پرس

9933

9933

-

9933

73

پست داخلی بر

933

933

43

63

79

GAS FLARE

-

-

9533

-

77

دیزل ژنراتور

633

633

333

533

73

تابلو بر اصلی

473

723

925

753

74

کابل کشی و روشنایی محوطه

63

63

63

63

75

لوازم آزمایشگاهی

933

933

933

933

76

لوازم و قطعات یدکی

14

55

33

43

99431

2613

4265

4215

جمع
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رسول شعبانی اقطاء و همکاران

ساماندهی فاضالب نیروگاه حرارتی زرند
جدول  :5هزینههاا راهبرا سالیانه تصفیهخانه فاضالب نیروگاه زرند (برحسب میلیون ریال)
گزینه ()1

گزینه ()0

گزینه ()4

گزینه ()3

شرح هزینهها

لجن فعال  +اسمز

لجن فعال +

راكتور بي هوازي +

لجن فعال

معکوس

تعویض یون

كربن فعال

9

هزینه تعمیر و نگهدارا ساختمان ها

915/6

927/6

931/2

966/4

7

هزینه تعمیرات و نگهدارا تجهیزات

452/6

332/6

913/6

919/2

ردیف

*

4

هزینه خرید مواد شیمیایی

3/473

3/473

3/733

3/473

5

هزینه بر مصرفی

3/255

3/453

3/333

3/453

7974/7

9546/7

9356/4

9474/7

جمع
* .هزینه پرسنلی براساس هزینه دستمزد ماهیانه کارشناس  5میلیون ریال و کارگر ساده  3میلیون ریال میباشد.

جدول  :6هزینه اجراا تصفیهخانه فاضالب نیروگاه زرند (برحسب میلیون ریال)
گزینه ()1

گزینه ()0

گزینه ()4

گزینه ()3

لجن فعال  +اسمز معکوس

لجن فعال  +تعویض یون

راكتور بي هوازي  +كرین فعال

لجن فعال

9

هزینههاا ساختمانی

1223/7

2672/2

6122/2

2377/9

7

هزینههاا تجهیزاتی و تأسیساتی

3/99431

2613/3

3/4265

3/4215

3

هزینه پیش بینی نشده ()%5

شرح هزینهها

ردیف

جمع
4

هزینه راهبرا سالیانه

3/9369

295/1

522/6

655/1

7723/9

92933/2

97343/4

93227/1

7974/7

9546/7

9356/4

9474/7

بحث

میگذارند ،اهمیت و توجه بیشتری شود .از فرآیندها

پایش منظم آب مصرفی در نیروگاه برق (جهت تعیین

و عملیاتهای اصـلی و فرعـی کـه در یـک نیروگـاه

و برآورد میزان آلودگی ایجاد شـده توسـط فاضـالب

حرارتی بخار به نـوعی بـه صـورت پیوسـته یـا غیـر

نیروگاه) به صورت هدفمند و بر اساس برنامهریزی و

پیوسـته باعـث تولیـد پسـاب مـیگردنـد ،مـیتـوان

طراحـی مناسـب ،امکـان دسترسـی بـه تغییـرات و

مبدلهای یونی ،سیستم اسمز معکوس ،برجهای خنک

تحوالت کیفی و پیشبینی اقدامات کاهش آلـودگی را

کننده ،بویلر و کوره ،مبدلهای حرارتی و کندانسـور،

برای مدیران و مسئوالن فراهم میسـازد ( .)9در ایـن

پیش گرمکنهای هوا ،توربین ،مخازن ذخیره سوخت،

مطالعه با توجـه بـه جـدول  ،1شـاخص کیفیـت آب

تعمیرات و سـرویسهـای بهداشـتی و  ...را نـام بـرد

برخی از عوامل از جملـه سـولفات ،کلرایـد ،کلسـیم،

( .)17این پسابها حاوی انواع مختلف آلوده کنندهها

منیــزیم EC ،TDS ،و  pHاز اولویــت و اهمیــت

مــیباشــند و باعــث تغییــرات فیزیکــی و شــیمیایی و

بیشتری برخوردارند .سایر عوامل کیفی شامل سـدیم،

حرارتی در آبهای پذیرنده خواهد شد.

بیکربنــات ،کربنــات و پتاســیم از اهمیــت کمتــری

آبهای خنک کننده در نیروگاههای حرارتی حـاوی

برخوردار میباشند .به همین منظـور بایـد بـه عوامـل

انرژی زیادی است کـه بـه همـراه آنهـا بـه آبهـای

کیفی با اولویت بیشتر ،به علت اثرات نامطلوبی که بـر

پذیرنده تخلیه میگردد .در سیستمهای خنـک کننـده،

کیـفیت آب مـصرفی نیـروگاه حرارتی زرنـد بر جای

آب عبـوری از چـگالـندهها پس از خـروج از آنهـا
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هزینه پرسنلی (یک نفر کارشناس سرپرست و یک نفر کارگر ساده و دو نفر نگهبان)

3/916

3/916

3/916

3/916

رسول شعبانی اقطاء و همکاران

ساماندهی فاضالب نیروگاه حرارتی زرند

میباشد .این میزان افزایش دمـا برابـر بـا 0-0/1kwh

ذکــر اســت  11 –111مترمکعــب بــر ســاعت آب

انرژی حرارتـی و  111-131kg/kwhجریـان جرمـی

خروجــی اســمز معکــوس وارد بــویلر شــده و 21

آب مورد نیاز بر اساس ایـن میـزان انـرژی مـیباشـد

مترمکعب بر ساعت آن از درین آن به صورت پسـاب

( ،)18ایـن آب ،حــرارت اضــافی را یـا در بــرجهــای

خارج شده و بقیه آن وارد برج خنک کن میشـود .از

خنک کننده تر یا خشک به اتمسفر دفع مینماید و یـا

طرفی با توجه به اظهارنظرهـای کارشناسـان نیروگـاه،

این کـه در مـواردی کـه آب از دریـا یـا دریاچـه یـا

مقدار تقریبی  111مترمکعب بر ساعت از برج خنـک

رودخانههای بزرگ تأمین میشود و فقـط یـکبـار از

کن تبخیر می شود .در نهایت  11 - 61متر مکعب بـر

چگالنده عبور میکند حرارت اضافی را به همراه خود

ساعت خروجی درین برج خنک کن بوده که از مسیر

به محیط آبی تخلیه مینماید .در این سیستمها چـون

دریناژ به بیرون نیروگاه منتقل میشـود .بـا توجـه بـه

عمل تبخیر صورت میگیرد با گردش آب در چرخـه

رشــد جلبــکهــا در داخــل بــرج ،روزانــه از مــوادی

چگالنده و برج و تبخیر بخشی از آن ،غلظت امالح در

همچون اسیدکلریدریک (با غلظت  1111-1111لیتـر

آب زیاد شده و به میزانی میرسد کـه بـرای عبـور از

در روز) ،آب ژاول (با غلظت  111-111لیتر در روز)

چگالنده مناسـب نبـوده و بخشـی از آن بـه صـورت

و هیپوکلریــت کلســیم (بــا غلظــت  2-3کیلــوگرم در

پساب تخلیه شده و به جای آن آب تـازه بـه سیسـتم

روز) جهت جلوگیری از این رشد به آب داخل بـرج

اضافه میشود .آب تخلیه شده دارای امالح زیـاد (در

اضافه می شود که همین امر باعث کاهش کیفیـت آب

حدود  3-1برابر غلظت اولیه) بوده و درجه حـرارت

خروجی از برج میشود.

آن نیز از آب ورودی بیشتر خواهد بود .از اثرات ناشی

واحــدهای تصــفیه آب نیروگــاههــا جــزء در مــوارد

این فاضالبها میتوان به کاهش اکسیژن محلول آب،

معــدود عمــدتاً حــاوی واحــدهای پــیش تصــفیه و

افزایش فعالیت ارگانیزمهای بیولوژیکی رشد سریعتر

تهنشینی ،فیلترهای شـنی ،رزیـنهـای تبـادل یـونی و

گیاهان آبـزی و افـزایش حساسـیت جـانوران آبـزی

بستر مخلوط و در برخی موارد واحدهایی نظیر اسـمز

نسبت به مواد سمّی اشاره نمود ( .)11،19در نیروگـاه

معکوس میباشند ( .)21در نیروگاه زرنـد در گذشـته

زرند آب خنک کننـده پـس از عبـور از تأسیسـات و

این پساب دو قسمت بود ،اول مربوط به تصفیه خانـه

پذیرش حرارت وارد برج خنک کن تر شده وحرارت

که در هنگام شستشوی ستونهای شنی و احیاء رزیـن

خود را به هوا میدهد .الزم به ذکـر اسـت بخشـی از

سدیمی دفع میگردید و دوم ناشـی از تغلـیظ آب در

حرارت ایـن بـرج بـه وسـیله ورود آب خـام کاسـته

اوپراتور بود.

می شود .در حال حاضر با اجرای سیستم تصفیه اسمز

در حــال حاضــر بــا اجــرای سیســتم تصــفیه اســمز

معکــوس 11-01 ،مترمکعــب در ســاعت آب تصــفیه

معکوس ،پساب این واحـد کـه دارای امـالح زیـادی

شده و  101مترمکعب بر ساعت آب خـام وارد بـرج

بوده با دبی  21مترمکعب در روز به فول درین منتقـل

خنک کننده با ظرفیت  1211مترمکعب مـیشـود کـه

و از آنجا به خارج از نیروگاه هدایت میشود.

بسته به تغـییر کیـفیت آب بـرج ،آب مـازاد از طریق

انواع ترکیبات نفتی (نفت کوره ،انواع روغـنها ،نفت
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معموالً  8-11درجه سانتیگراد گرمتر از لحظـه ورود

لوله های درین ،منتقل و از برج خارج میشود .الزم به

رسول شعبانی اقطاء و همکاران

ساماندهی فاضالب نیروگاه حرارتی زرند

گاز) از جمله آالیندههایی هستند که دارای پیامدهای

رسوب مینمایند .این فرآیند هم باعث کـاهش انتقـال

شدید بر کیفیت منابع آب میباشند.

حرارت و افت راندمان واحد شده و هم باعث توزیـع

صورت تخلیه به محیط آبی بدون حـل شـدن باعـث

کاهش عمر لولههای بـویلر ،مبـدلهـا و کندانسـور و

ایجاد الیه باریکی در سـطح آب ،جلـوگیری از ورود

سوراخ شدن و ترکیدگی لوله و افت تولید یـا توقـف

اکسیژن به آن و بروز صـدماتی بـر موجـودات آبـزی

تولید الکتریسیته میگردد (.)9،21

خواهد گردید (.)21،22

برای کاهش صدمات مذکور رسوبات و محصـوالت

منابع اصلی ورود ترکیبات نفتی به پساب در نیروگاه

خوردگی درون لولهها به صـورت دورهای بـه وسـیله

زرند شامل محوطـههـای مخـازن ذخیـره سـوخت و

شستشوهای شیمیایی محلولهـای اسـیدی یـا قلیـایی

تجهیزات مربوطه ،تجهیزات الکتریکـی بـه خصـوص

پاکسازی و رسوبزدایی مـیگـردد .ترکیـب پسـاب

مبدلها ،خدمات پشتیبانی و جانبی ماننـد خـط آهـن

حاصــل بســتگی بــه عــواملی نظیــر کیفیــت آب خــام

انتقال سـوخت ،بخـشهـای تعمیـرات و سـالنهـا و

نیروگاه ،جنس لولههـا ،نـوع آب شستشـو و محلـول

محوطههای کمپرسورها میباشد .میزان کل پسابهای

مورد استفاده دارد؛ اما به طور کلی این نوع پسـابهـا

آلوده به مواد نفتی در یـک نیروگـاه را نمـیتـوان بـه

حاوی مقادیر قابل توجهی آهن و مقـادیر متفـاوتی از

سادگی برآورد نمود یا به مشخصههای اصلی نیروگـاه

عناصری از قبیل مس ،روی ،کروم ،کلسـیم و منیـزیم

مانند ظرفیت تولید آن مرتبط کرد .چرا که میزان تولید

خواهد بود .همچنین به دلیـل کـاربرد احتمـالی انـواع

آن در بسیاری موارد به نحـوه مـدیریت بهـرهبـرداری

مــواد بازدارنــده خــوردگی ،آن پســاب ممکــن اســت

سیـستمها در نیـروگاه بستگی دارد ،اما به طـور کلـی

حاوی مقادیر قابل توجهی از مواد آلـی نیـز باشـد .از

مـیتـوان گفـت نشـت مـواد نفتـی بـه پسـاب در

سویی  pHاین نوع پساب ممکن است کـامالً اسـیدی

نیروگاههای با سـوخت مـایع بیشـتر از نیروگـاههـای

یا قلیایی باشد .پســاب حاصـل از ایـن شستشـو نیـز

زغالسنگسوز یا سایر سوختهای جامـد مـیباشـد.

عمدتاً به وسیله روشهای افزودن آهـک یـا ســود و

الزم به ذکر است حجم ورود این پسابها بـه شـبکه

تغییر  ،pHخنثیسازی و عناصر سـنگین آن تـهنشـین

زهکــش نیروگــاه بــه ح ـدی پــایین اســت کــه قابــل

گردیده و تصفیه میگردد ( .)22،23در داخل نیروگـاه

صرفنظر کردن میباشد .از طرفـی بخشـی از پسـاب

زرند معموالً سالی یـکبـار ،بـه مـدت دو شـبانهروز

مذکور (اتـاق تـوربین) وارد شـبکه زهکـش مجـزا از

نسبت به شستشوی شیمیایی اقدام می نمایند کـه ایـن

سایر پسابهای نیروگاه شده و در مجاورت ساختمان

مقدار با توجه به این نکته که تنها در زمـان محـدودی

اداری در داخل یک مخزن ذخیـره و هـر چنـد سـال

از سال صورت میپذیرد ،مقرون بـه صـرفه نبـوده تـا

یکبار تخلیه میشود.

حجم تصفیهخانه پیشنهادی بر مبنـای آن نیـز طراحـی

در دوره بهرهبـرداری از نیروگـاه ،انـواع رسـوبات و

گردد.

محصوالت خوردگی لولهها در درون لولههای بـویلر،

در انواع نیروگاهها پساب بهداشتی حاصل از زندگی

کندانـسورها ،مـبدلها و سوپـرهـیتر تـشکیل شـده و

افراد شاغل در نیروگاه تولید میگردد و در بسیاری از
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میزان حاللیت این ترکیبـات در آب کـم بـوده و در

غیر یکنواخت حرارت بر سطوح لولهها ،خـوردگی و

ساماندهی فاضالب نیروگاه حرارتی زرند

رسول شعبانی اقطاء و همکاران

تانکها دفع میگردد .در برخی از نیروگاههای کشـور

عمده آبهای زیرزمینی و سطحی میباشند .با جمـع

از جمله نیروگـاه بنـدرعبـاس ،بیسـتون در کرمانشـاه،

آوری ،انتقال و دفع مناسب این فاضـالبهـا ،قبـل از

نیروگاه غرب در همـدان ،نیروگـاه رامـین در اهـواز،

تخلیه به محیط زیست میتوان تا حد زیادی از اثرات

نیروگاه چرخه ترکیبی گیالن و نیروگاه شهید رجـایی

منفی آنها کاسته و از این منبع تجدیدپذیر به گونهای

در قزوین سیسـتمهـای جمـعآوری و تصـفیه پسـاب

اصولی در جهت اهداف غیرشرب استفاده نمود (.)22

انسانی تعبیه شده و وجود دارد .این سیستمها همگـی

از نظــر جمــعآوری پســاب نیــز ،درحــال حاضــر در

روشهای تصفیه هوازی و اغلب فرآینـد لجـن فعـال

نیروگاه زرند پساب های واحدهای مختلـف از طریـق

میباشند (.)21،20

کانال های زهکش که در سرتاسر نیروگـاه اجـرا شـده

همان طورکه جدول  2نشان داده شده اسـت برخـی

است ،جمع آوری و در نهایت با جمع شـدن در فـول

از آالیندهها در پساب بیش از حـد اسـتاندارد بـوده و

درین ،با استفاده از سیستم پمپاژ از نیروگـاه خـارج و

برخی دیگر در حد استاندارد می باشند .در این بخـش

در نهر طبیعی مجاور نیروگاه رها میشود.

با در نظر گرفتن این نکته که پساب تمام واحدها پس

در نیروگاهها با توجه به نوع آالیندههای موجـود در

از زهکش شدن ،وارد فول درین شده و در نهایـت از

پساب و ویژگیهای منبـع تولیـد آن ممکـن اسـت از

محیط نیروگاه خارج می شود ،اولویتبندی آالینده هـا

روشهای متفاوتی به صورت مجزا یا به هـم پیوسـته

مورد بررسی قرار داده شده است کـه بـر ایـن اسـاس

برای تصفیه استفاده شود ( .)1،20با توجه به ایـن کـه

امالح سولفات ،کلراید ،کلسیم و منیزیم و بـه تبـع آن

امروزه سیستم های تصـفیه فاضـالب قـادر بـه تولیـد

مقدار کل مواد محلول در نمونه پساب نیروگـاه زرنـد

پساب با هر درجه از تصفیه هستند ،مسأله اساسـی در

بیش از حد مجاز است .پس از بررسی های بـه عمـل

انتخاب فرآینـدهای تصـفیه ،تصـمیمگیـری در مـورد

آمده مشخص گردید که منبع تـأمین آب نیروگـاه بـه

مناسبترین گزینه تصفیه بر مبنای مسائل اقتصـادی و

لحاظ کیفی چندان مناسب نبوده و از نظر مقدار مـواد

زیست محیطی به منظور هدایت صحیح سـرمایه ملـی

محلول در آب بیش از حد معمول بوده و همـین امـر

و جلوگیری از اتالف منابع مالی است ( .)20،26لیکن

سبب افزایش مواد محلول در آب بـرج خنـک کـن و

انتخاب مناسب ترین فرآیند تصفیه بـرای پسـابهـای

پساب نیروگاه شده اسـت .البتـه الزم بـه ذکـر اسـت

صنعتی تابع پارامترهای خاصـی از جملـه مشخصـات

برخی امالح پس از استحصال از چـاه و چـرخش در

کمی و کیفی پساب صنعتی ،نوسـانات کمـی پسـاب،

نیروگاه افزایش یافته که این امـالح بـه دلیـل افـزودن

شرایط آب و هوایی منطقـه ،نحـوا اسـتفادا مجـدد از

برخــی مــواد از جملــه هیــدرازین ،فســفات ،اســید

پساب تصفیه شـده ،ضـوابط واسـتانداردهای زیسـت

کلریدریک ،آب ژاول و هیپوکلریت کلسیم بـه منظـور

محیطی برای تخلیه پساب به محیط ،وجود مواد سمّی

شستشوی واحدهای مختلف نیروگاهی می باشد و این

یا ترکیبات ویژه و خطرناک در پسـاب خـام ،بررسـی

افزایش امالح به دلیل الـزام اسـتفاده از مـواد نـامبرده

کمیت فاضالب بهداشتی و تأثیر آن بر پساب صنعتی،

قابل توجیه بوده و غیر قابل صرفنظر کردن میباشد.

هـزینههـای سـرمایهگـذاری اولـیه ،بهـرهبـرداری و
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نیروگاههای کشور این پسـاب بـا اسـتفاده از سـپتیک

پساب ناشی از فعالیتهای صنعتی ،از آلوده کنندههای

رسول شعبانی اقطاء و همکاران

ساماندهی فاضالب نیروگاه حرارتی زرند

نگهداری ،بررسی امکانات فنی و تخصصـی موجـود

معکوس میشود بایستی نزدیک به صفر باشـد؛ زیـرا

در واحد صنعتی به منظور راهبری و پایش فرآیندهای

این یونها میتواننـد شـبکه رزیـن و غشـاء را مـورد

تـصفیه و امـکانات اقتصادی کارفرمای طـرح و سایر

حمله قرار داده و باعث فرسایش فیزیکی آنها گردند

موارد میباشد (.)27،26

( ،)29،31از این رو بایستی گزینههـای ترکیبـی بـرای

هــای ســولفات ،کلرایــد ،کلســیم و منیــزیم بــه طــور

بررسی شده و گزینه برتر انتخاب گردد.

چشمگیری باالتر از حد مجاز تخلیه برای کشـاورزی

یکی از مهمترین مسایل در زمینه طراحی و سـاخت

و غلظت پارامترهای  BODو  CODاندکی بـاالتر از

تصفیهخانهها ،انتخاب بهترین و اقتصادیترین گزینه با

حد مجاز تخلیه برای کشاورزی میباشـد .از ایـن رو

توجه به شرایط موجود و چشمانداز است ،به طـوری

باید سیستم تصفیه طوری انتخاب شود که عـالوه بـر

که انتخاب غلط میتوانـد تـأثیر شـدیدی در افـزایش

حذف یونهای مذکور قابلیت تصفیه بیولوژیکی برای

هزینهها و همچنین عـدم دسـتیابی بـه نتیجـه دلخـواه

حذف  BODو  CODرا داشته باشـد .بـرای حـذف

داشته باشد ( .)31با توجه به مطالعه انجام گرفته (آب

آالیندههای مـذکور روشهـای متفـاوتی وجـود دارد.

و هوا ،هیدرولوژی ،برآوردهای کمی و کیفی فاضالب

متداولتـرین روشهـا بـرای حـذف سـولفات از آب

و غیــره) و همچنــین بــا بررســی و تجزیــه و تحلیــل

شامل ترسیب شیمیایی ،تعویض یون ،اسمز معکـوس

هزینهها (جدول  )3 - 6و مزایـا و معایـب هریـک از

و حــذف بیولــوژیکی ســولفات؛ روشهــای مرســوم

گزینههای پیشـنهادی سیسـتمهـای تصـفیف فاضـالب،

حذف یون کلراید شامل تعویض یون ،جذب سـطحی

قااوت محققین برای انتخاب سیستم تصفیف فاضالب

با استفاده از کربن فعال و همچنین برای حـذف یـون

برای تصفیهخانه فاضالب نیروگاه زرند ،گزینـه سـوم

های کلسیم و منیزیم به طور متـداول شـامل ترسـیب

یعنی سیستم حـذف بیولـوژیکی سـولفات همـراه بـا

شیمایی ،مبادلـه کننـدههـای یـونی کـاتیونی و اسـمز

کربن فعال میباشـد .مهـمتـرین دالیـل ایـن انتخـاب

معکوس میباشد ( .)28چنانچه مشاهده میشود برای

عبارت بودند از:

حذف یونهای فوق روشهای مشابهای وجـود دارد،

 -1فرآیند انتخاب شده در گزینه سوم در مواجهـه بـا

امــا هرکــدام از ایــن روشهــا دارای مزایــا و معــایبی

شوکهـای آلـی و شـوکهـای هیـدرولیکی انعطـاف

هستند .بـه طـور مثـال بـا اسـتفاده از روش ترسـیب

بیشتری ازخود نشان میدهد

شیمیایی امکان رساندن غلظت سولفات به زیـر ppm

 -2راهبری تصفیهخانـه طـی گزینـه سـوم بـه دلیـل

 1111وجود ندارد .استفاده از روشهای تعویض یون

ساختار واحـدهای فرآینـدی و تجهیـزات مربـوط بـه

و اسـمز معکــوس نیازمنــد حــذف  BODو  CODو

هرکدام ،بسیار آسانتر از گزینههای دیگر است.

رساندن غلظت این پارامترها نزدیک به صفر میباشـد

محدودیت منابع آب و نوسانات و تغییـرات اقلیمـی،

که این امر مسلتزم صرف هزینـههـا و اشـغال فاـای

توزیع نامتوازن آب در سطح کشور ،افزایش روزافزون

زیاد میباشد .همچنین غلظت کلراید در آبـی کـه بـه

جمعیـت ،آلـودگی آبهـای سـطحی و زیرزمینـی و

منـظور تـصفیه وارد واحـد تـعویـض یـون یا اسـمز

رسیدن کشور به مـرحله تنـش آبـی باعث گردیده که
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طبق نتایج به دست آمده نشان داده شد ،غلظت یون

حذف آالیندههـای مـذکور از نظـر فنـی و اقتصـادی

رسول شعبانی اقطاء و همکاران

ساماندهی فاضالب نیروگاه حرارتی زرند

غیر متعارف آب برای دستیابی به توسعه پایـدار باشـند

جلوگیری از مخاطرات احتمالی ،ایـجاد اطـمینان برای

( .)32امروزه پساب تصـفیه خانـههـای فاضـالب بـه

کـشاورزان منطقه در داشتن یک منبع دایمی آب برای

عنوان یک منبع جدید و دائمی مورد توجه کارشناسان

کشت و کار ،کاهش مصرف آب زیرزمینی و در نتیجه

جهت جبران منابع آب زیرزمینی بـه طـور مسـتقیم و

افزایش ذخیره آبخوان ،کاهش برق مصرفی پمپهـای

غیرمستقیم شناخته شده است و اساساً تصـفیه زمـانی

سرچاهی چاههای کشـاورزی ،افـزایش سـطح تولیـد

معنی پیدا میکند که پساب مورد استفاده مجـدد قـرار

محصـوالت کشـاورزی و در نتیجـه رشـد اقتصـاد

بگیـرد .روشهـای بهـرهگیـری از پسـاب گسـترده و

کشاورزان اشـاره نمـود؛ بنـابراین بـا توجـه بـه نـوع

حساس میباشند که از آن جمله مـیتـوان بـه تغذیـه

محصوالت ذکر شده در منطقه و نیاز آبی هـر یـک از

مصنوعی ،آبیاری کشاورزی ،صنایع ،پرورش مـاهی و

محصوالت و همچنین دبی متوسط پساب خروجی از

فاای سبز اشاره کـرد ( .)33،30بـا توجـه بـه منطقـه

تصفیهخانه میتوان مسـاحت متوسـط تحـت پوشـش

مورد مطالعه ،از پساب نیروگاه زرند میتوان برای این

آبیاری محصوالت محدوده طرح را با پساب خروجی

موارد استفاده نمود.

تصفیه خانه نیروگاه زرنـد بـرآورد نمـوده و از پسـاب

اول این که محدوده نیروگـاه زرنـد ،بـه دلیـل سـطح

تصفیه شده نهایت استفاده را نمود.

نسبتاً پایین آب زیرزمینی و برداشت بیرویه از آن ،بـا
مشکل کم آبی مواجه میباشـد .لـذا بـا توجـه بـه بـا

نتيجهگيري

ارزش بودن این منبع آبی ،محققین پیشـنهاد مـیکننـد

در مطالعه حاضر ،هدف انتخاب روش تصفیهای برای

پس از تصفیه پسـاب و رعایـت اسـتانداردها ،پسـاب

تصفیه فاضالب نیروگاه حرارتی زرند بود ،به گونه ای

مذکور را جهت تغذیه مصنوعی مـورد اسـتفاده قـرار

که کمترین اثرات مخرب زیست محیطی را به همـراه

دهند .الزم به ذکراست نظر به سخت گیرانهتـر بـودن

قابلیت اجرا از لحاظ فنی و اقتصادی و استفاده مجـدد

استانداردهای تغذیه مصنوعی ،هزینه های اجرایی ایـن

داشته باشد .با توجه به نتایج حاصل شده و با بررسـی

گزینه به مراتب باالتر است.

و تجزیه و تحلیل هزینهها ،مزایا و معایب سیستم های

پیشنهاد دوم محققین با توجه بـه نـوع منطقـه مـورد

تصــفیف فاضــالب ،قاــاوت محققــین بــرای انتخــاب

مطالعه ،استفاده جهت مصارف کشاورزی ،با توجه بـه

سیستم تصفیف فاضالب برای تصـفیه خانـه فاضـالب

کشت محصوالت مختلف باغی و زراعی در منطقه که

نیروگاه زرنـد ،سیسـتم حـذف بیولـوژیکی سـولفات

عمدتاً شامل محصوالت بـاغی (درختـان مثمـر ماننـد

همراه با کربن فعال میباشـد .همچنـین بـا توجـه بـه

انار ،پسته ،سیب و غیر مثمر مانند کاج ،سرو ،اقاقیا) و

منطقه مورد مطالعه ،از پساب تصفیه شده این نیروگـاه

محصوالت زراعی (شامل غالت ،حبوبات ،دانـه هـای

میتوان جهت تغذیه مصنوعی و مصـارف کشـاورزی

روغنــی ،نباتــات علوفــهای ،محصــوالت جــالیزی و

استفاده مجدد نمود.

سبزیجات) میباشد .از جمــله مــزایای اســتفاده از
پـساب جـهت آبیاری کشاورزی میتوان بـه رعایـت
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مدیران و برنامهریزان آب به دنبـال اسـتفاده از منـابع

اسـتانداردهای سـازمان حفاظـت محـیط زیسـت و

رسول شعبانی اقطاء و همکاران

ساماندهی فاضالب نیروگاه حرارتی زرند

.میگردد

بدین وسیله از شرکت دریارود جنـوب کـه محققـین
 سپاســگزاری،رادر انجام این مـطالـعه یـاری نمودند
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The Wastewater Management of Zarand Thermal Power Plant:
Assessment of the Wastewater Treatment Methods, Cost
Analysis, and Suggesting the Best Method

Rasul Shabani Aghta1, Ahmad Rajabizadeh2, Hossein Jafari Mansoorian3,4, Bahar Rajabizadeh5,
Arash Ahmadi6

Abstract
Background: Industry has a major role in the pollution of water supplies as well as the
highest potential for reducing the consumption and implementing water and wastewater
management plans. The aim of this study was to identify the best treatment method for the
wastewater of Zarand thermal power plant, so that it can be implemented technically and
economically and reused with least adverse environmental effects.
Methods: In this study, the available data about the current status of the region was collected
from the relevant organizations. Then, the status of Zarand thermal power plant in terms of
the level of produced energy, production process, the type of chemicals and fuel used, the
volume of water consumed and sources of water supply, the quantitative and qualitative
estimation of the effluent, and the current status of collecting and discharging it were
evaluated and analyzed using descriptive statistical methods.
Results: The results show that water cooling units produced the highest level of wastewater in
Zarand thermal power plant. Considering the cost analysis, and the advantages and
disadvantages of the wastewater treatment systems, the biological sulphate removal system
using activated carbon is recommended for the wastewater treatment of Zarand thermal power
plant.
Conclusion: The results show that environmental changes resulted from discharging the
wastewater of Zarand thermal power plant into the environment can be prevented by an
appropriate management, and the wastewater can be reused in the best way.
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