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 چکیده 

 نظر به مشكالت پاالیشگاههای گااز در ازدیااد ل اا هاای هیادرو ربنی  توصاا تر یبااتی نظیار بنا ن و            

 ه از ت مع ل ا در ف مخازن یا تولید روزانه حاصل از واحاد تتاهیه پساابهای         ( BTEXتولوئا ) شا ص 

روغنی میباشند، در ایا مقاله سعی شده براساس وضعیت پاالیشگاه چهارم گازی پاارس جناوبی و  تالت         

عاال در حالات ناپیوساته    ت  یه پذیری زیستی بن ن و تولوئا، یك فرآیند زیستی بر پایاه سیساتل ل اا ف   

ایاا  طراحی و امكان سن ی شود. طبق محاسبات صاورت گرفتاه      SuperPro Designerسازبوسیله شبیه 

را مهار نموده و در  روجی، پساب تتهیه شده را  ppm  ۰۶۶۶معادل COD فرآیند توانسته است، جریانی با

نیازمند به ارتباط موثر ساه قسامت پایاه در     برساند. بهره برداری موفق از ایا فرآیند، ppm۰۶زیر  CODبه 

آن می باشد. در قسمت اول تنظیل سوبسترایی آالینده های بن ن و تولوئا در تعییا حادود و ارتبااط آنهاا    

گرم به ازای هار جریاان ناپیوساته و بار اسااس       ۱۵و  ۵۳۱ روجی است  ه مقادیر آنها به ترتیب   CODبا

مربوط به تنظیمات میكروبی است  ه باا   قسمت دومر گرفته شده است . آنالی  ل ا پاالیشگاه چهارم در نظ

رسیده و توانایی استهاده از ل ا  ۵۵۶توجه به شرایط سیستل ل ا فعال پاالیشگاه شا ص سالمتی ل ا به 

سااعته  ۵۰در مخازن تغلیظ گر حهظ میگردد . قسمت سوم شبیه سازی مسئله است  ه منتج به زمان ماند 

ن ورودی است. با استهاده از معادله موناد و  اوا  زیسات ا شایمی بنا ن وتولاوئا در ایاا                 به ازای جریا

حوضچه هوادهی سیساتل   MLVSSگرم زیست توده بر پایه استهاده از  ۹۴شبیه ساز پیش بینی شده تولید 

 ل ا فعال صورت گیرد.

 

    

  ساز زیستی، تولوئن ، تجزیه پذیری زیستی ، شبیه بنزن  واژگان كلیدی:
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 مقدمه 

م است  ه اگار بطاور  امال ان اا     از نظر فرآیندهای زیستی پیوندهای شیمیاییشكست یك اصطالح عمومی در ت  یه زیستی 

نحوه طبیعی ساا ت   با توجه بهت  یه زیستی تر یبات آلی  .((Whiteley and. Lee, 2006میشودپذیرد من ر به معدنی سازی 

میان بر ی مواد بتورت سا تگی توسط بشر به چر ه زیست محیطی اضافه می شوند  اه اغلاب    آنها امكان پذیر است. در ایا

. زیسات ناساازگاری ایاا ماواد     اد بیگانه به زنوبیوتیكها معروفناد  در برابر ت  یه زیستی مقاومت از  ود نشان می دهند. ایا مو

ت اصالح زیساتی یاا باه مولكولهاای  ال  طار       سبب شده است  ه در محیط زیست بعنوان تر یبات سمی قلمداد شوند و جه

یار پااییا  تبدیل شده و یا تا ت  یه  امل نیازمند تطبیق میكرواورگانیسمهای ت  یه گر می باشاند  اه در نهایات سارعت بسا     

 . (Aysha et al, 2015)ت  یه را به دنبال دارد

هتی صاورت گرفتاه اسات. ایاا ت  یاه زیساتی       در سالهای ا یر تحقیقات فراوانی در  تو  ت  یه زیستی مواد و مشتقاتی ن

منباع  ربنای و انارای از طریاق     تامیا توسط اغلب با تریها و بعضی از قارچها ان ام می شود. استهاده از تر یبات آلی بمنظور 

ایاا   را مشخص  می سازد. ایا گونه ها با تبادیل  ، مسیر فرآیند ت  یهنحوه تنهس گونه زیستی ) هوازی غیر هوازی و تخمیر ( 

از ایا گونه های ت  یه  (Fallon,1998).م می دهندتر یبات در فرآیند رشد  ود در واقع عملیات تثبیت و معدنی سازی را ان ا

 می توان سودوموناس ها ،  ورینه باا تریوم هاا ، نو اردیاا ، ماایكو باا تریل و فالوباا تریوم ناامبرد.        گر تر یبات هیدرو ربنی

(Sierra-Garcia et al, 2013)   در فرآیند هوازی ت  یه هیدرو ربا آروماتیك در تك حلقه بن نی ، مولكولهای ا سیژن بمنظاور

ا سایش با دو اتل  ود به حلقه بن نی حمله ور شده و آنرا به یك دهیدرودیول تبدیل می  نند و با دهیدراته شدن ایا تر یاب  

  نهایتا به  تكول می رسد

 

 

 
 (Kordonska, 1997)  در تجزیه زیستیكسایش حلقه بنزنی : ا ۱شکل 

باشاد  اه در یاك مخلاوط     م ا سایژن باه ازای گارم از بنا ن می    گر ۳۷۶۰۳برابر با   CODت  یه بن ن جهت ا سایش براساس 

                  قائل می شوند . ۳۷۶۵۴معادل با   BODمیكروبی 

یل به  گروه  ربو سیلیك ا سایده مای شاود. ایاا گاروه      برای ت  یه تولوئا ، در یك مسیر بتورت مرحله به مرحله  گروه مت

توسط آن یل دی ا سیژناز ابتدا هیدرو سیله شده و سپس به دهیدرودیول و  تكول تبدیل می شود. مسایر دوم  ت  یاه حملاه    

 مستقیل به حلقه بن ن بتورت مستقیل است  ه محتوالت مشابه مراحل قبلی را دربر دارد.
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 آ.

 ب.
 (Kordonska, 1997)تولوئن در دو مسیر آ و ب اكسایش  : ۲شکل 

در طی ا سایش  .ت  یه زیستی مقاوم تر است بن ن به جهت  نسبت به ۵۷۹۵معادل   BODو  ۳۷۵۳۱به مقدار  COD تولوئا با 

یل آ تحت وا نشهای آن یمی تر یبات چر ه  ربس مانند استیل  وآن  پس از تولید  تكول در ادامه مسیر  تر یبات آروماتیكی

 .(Whiteley and. Lee, 2006)تولید می شود
 (Demetri et al, 2005): مشخصه های زیستی و فیزیکی بنزن و تولوئن  ۱جدول 

 Kmax آیتل

(mgSubstra/gBiomas) 

Ks 

(mg/L) 

MW 

(g/gmol) 

Diffusivity 

*10^6cm2/s 

Diffusivity 

*10^3cm2/s 

 ۵۵ در هوا   ۴۷۵در آب   ۰۵۷۵۵ ۵۳۷۱۰ ۵۴۷۶۶ بن ن 

 ۵۰ در هوا ۵۷۰۶در آب  ۴۳۷۵۹ ۳۶۷۰۳ ۰۳۷۹۵ تولوئا 

 

 روش تحقیق 
 سنجش تركیبات بنزن و تولوئن  در لجن هیدروكربنی پاالیشگاه چهارم پارس جنوبی

غلیظ و ویسكوز از جامدات ، آب و روغا های یا تر یبات هیدرو ربنی اسات  اه تر یباات    ل ا هیدرو  ربنی درواقع مخلوطی 

ل ا های هیدرو ربنی بتورت عمده در دو قسمت از پاالیشگاه  .((Ubani et al 2013 ه منبع  وراک دریافتی استوابسته بآن 

و یا مخازنی  اه در اثار    . قسمت اول در ته مخازن دارای تر یبات هیدرو ربنی  توصا مخازنی نظیر گالیكول ت مع می یابند

 ه حاصال  از فرآیندهای تتهیه پسابهای روغنی ، در قسمت دوم  می گیرند .ر در م اورت ورودی پاالیشگاه قرا زمان ماند باال یا

پس از بررسی مناطق ت مع روغا ، واحاد تتاهیه پسااب     به روش های فی یكی و شیمیایی استاز جداسازی تر یبات روغنی 

ه در طای تعمیارات اساسای    در ایا ناحیه ل ا سازی بر الف مناطق دیگر  نقطه اصلی در نظر گرفته شد زیرا صنعتی بعنوان 

دستیابی به  وراک هیدرو ربنی و ، درصورت توسعه فرآیند انه ل ا هیدرو ربنی تولید میشود  و بازنگری می شود بتورت روز

 پشتیبانی میكروبی امكان پذیر است .  
 لجن بر حسب كیلوگرم از   BTEX سنجش تركیبات سمی  -۲جدول 
 می ان اندازه گیری واحد  د و نام دستگاه پارامتر ردیف

 GC-FID mg/Kg ۵۳۷۰۹ بن ن ۵

 GC-FID mg/Kg ۱۷۵ تولوئا ۳

 GC-FID mg/Kg ۳۷۳۳ اتیل بن ن ۳

 GC-FID mg/Kg ۹۷۵۵ زایلا ۹

 تنظیم سوبسترایی خوراک هیدروكربنی 

و تولوئا است  ه برای شبیه ساز تعریف شود معیار  وراک بن ن  CODسعی شده تا  ورا ی مناسب از نظر  ۳جدول بر اساس 

بر اساس طرح اولیه فرض بار ایاا شاده  اه از تر یباات ممانعات        وآمده است  یلوگرم ل ا بدست  ۵بتورت نمونه گیری از 

 بادیا ترتیاب    تاثیر دو ج ء بن ن و تولوئا بعنوان تر یبات آروماتیك بر هضل میكروبی بررسی شاود .  تنها  ننده صرف نظر و

COD  لیتار از آب بادون اماالح مهاار شاده و پایش بینای         ۵۶۶بار لیتار فاضاالب باا      میلیگرم ۰۶۳۰تا مقدار BODu  درحاد

 میلیگرم به ازای لیتر از فاضالب می باشد .   ۳۰۵۴
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 تنطیم میکروبی بر حسب پشتیبانی از سیستم لجن فعال
پسابهای بهداشاتی   تتهیه -۵: عبارتند از  پساب بهداشتی و صنعتی  سیستل های تتهیه ، و گاز وابسته به نهتغالبا در صنایع 

 ه در  ل بار آلی حاصل از استهاده پرسنل از  ی  ار نانهای مربوط به دستشویی ها ، حمام ها و روشویی هاجهت تتهیه پساب

و متعاادل ساازی پساابهای حاصال از      PH قسمت  نثی سازی  ه برای تنظیل  -۳. ب  ورا ی و شستشو را شامل می شود آ

تتهیه پسابهای روغنی  ه در صنایع مرتبط با تر یبات هیدرو ربنی جهت بازیافت و جداساازی ایاا    -۳و مواد شیمیایی است 

 .(National Iranian Oil Company, 2007) می شود در نظر گرفته مواد

ن( و یاا  وجود سولهید هیادروا  نظیر آب ترش ) بر اساس  ییبرحسب پتانسیل آالینده هاچهارم گاز پارس جنوبی  در پاالیشگاه

سیستل ل اا فعاال در تتاهیه پساابهای      ازل مراحل دیگری نی  به واحدهای عملیاتی باال اضافه میشود. استهاده وحضور گالیك

)را تورهاای متاوالی    SBR سابنده مانناد فیلترهاای چكناده و یاا     در پشتیبانی زیستی سیساتمهایی باا رشاد چ   بهداشتی و یا 

ی بر ایا شده تا با اساتهاده از باناك میكروبای موجاود در حوضاچه هاوادهی  اه در        است. در ایا حالت سع ( متعارفناپیوسته

در تتاهیه پساابهای  اا     سیستل ل ا فعاال ،  تكیه بر تنوع و وفور میكرواورگانیسمها  و با واحدهای صنعتی ای اد شده است

ت  یه زیستی پاس از فااز تطبیاق صاورت      استهاده شود. باید ایا مطلب مورد توجه قرار گیرد  ه استهاده از ایا تر یبات برای

   .قابلیت رشد را بدست آورند سمیتگیرد  ه گونه های  ا  میكروبی از ایا م موعه در برابر 

نهار   ۳۹۶الینده مرتبط باا   مترمكعب فاضالب مبنی بر بار آ ۵۵۱سیستل ل ا فعال موجود در پاالیشگاه چهارم براساس روزانه 

 .(National Iranian Oil Company, 2007) میباشد
 : شاخص های بهره برداری در سیستم لجن فعال پاالیشگاه چهارم  ۳جدول 

 توضیحات مقدار )واحد ( آیتل

DO ۳-۹ ppm)) در حوضچه های هوادهی 
MLVSS ۳۱۶۶ - ۳۶۶۶ ppm)) در حوضچه هوادهی 

PH ۰۷۱ - ۰۷۱ در ورودی و  روجی 
SVI ۵۶۶ - ۵۳۶ بعنوان شا ص سالمتی ل ا 

SSV ۳۵ - ۳۳ با استهاده از قیف ایمهاف بتورت درصد 

 استفاده از شبیه ساز زیستی 

 ااربرد    PET WIN و یاا  BIO WIN , GPS-Xتتهیه  انه نرم اف ارهایی همچاون   ایهرچند  ه در تحلیل فرآیندهای سیتمه

بارای   SuperPro Designer نرم افا اری را تحات عناوان      Intelligen  تشر،  ۵۴۴۶میالدی در سال  با ایا وجود فرآوان دارد

.  ااربرد ایاا    سنت  و ارزیابی نماید PDFفرآیندهای زیستی معرفی نمود. ایا نرم اف ار قادر است فرآیندهای زیستی را بتورت 

هاای زیساتی ،    امكان سن ی سا ت و یا توسعه واحد های صنعتی زیستی مانند  ار انه های داروسازی ، ساو ت  نرم اف ار از

 .(Demetri et al, 2005)آنها می باشدموارد مربوط به آالیندهای هوا با توجه به تاثیرات زیست محیطی 

در استهاده از ایا نرم اف ار با توجه به ثابتهای جهانی مانند ت  یه پذیری آالینده هایی چون بن ن و تولاوئا مبتنای بار معادلاه     

شود. بدیا منظور باا توجاه   می  د تتهیه پساب پاالیشگاه چهارم م تمع پارس جنوبی تشریح موناد یك فرآیند در تقابل با واح

به آنالی  زیست محیطی ل ا هیدرو ربنی تولیدی در پاالیشگاه امكان سن ی ت  یه زیستی به روش هاوازی متااثر از سیساتل    

 ل ا فعال مطرح شده است. 

میلگرم در یك لیتر از MLVSS۳۵۶۶ می ان مرگ گونه های زیستی بتورت  اضافه  ردن زیست توده در تقابل با ل ا دفعی و 

درصاد درنظرگرفتاه شاده     ۳۶درصد و  ۳۶فاضالب حوضچه هوادهی است . در ت  یه پذیری بن ن و تولوئا بازده مشاهده شده 

ه هاوادهی بار   ح ل حوضچ .(Demetri et al, 2005)محاسبه میشود یا دستی و جذب زیستی بتورت  ود ار VOC ه شرایط 

را پوشش می دهد .مسیرهای برگشتی ایا سیستل در دو قسمت  ۰۶ روجی بوده  ه استاندارد پاالیشگاهی زیر   COD مبنای 
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از تر یبات بن نی و تولوئا در حاذف   با آب حوضچه ته نشینی و آب تتهیه شده از پساب صنعتی است  ه به دلیل رقیق سازی

 هیه شده طراحی شده است .زیستی و باالبردن  یهیت پساب تت

 تنظیمات شبیه سازی

 فرآیناد، ت  یه پذیری، تنظیمات ایا قسمت بعنوان نقش اصلی در عملكردبا درنظر گرفتا حوضچه هوادهی به عنوان وا نشگاه 

 موثر باید تعییا گردد: عاملبرای بن ن و تولوئا چهار ۳نظر به سنتیك وا نش شكل  .فوق العاده حای  اهمیت است

 درجه سانتیگراد ارزیابی میكند. ۳۶: تاثیر دما را بر اساس دمای مرجه  k( پارامتر ثابت الف

ب( المان سوبسترایی : جهت نشان دادن تاثیر سوبسترایی بر نرخ ت  یه پذیری با صرف نظار از ممانعات  نناده هاا از معادلاه      

 هر سوبسترا استهاده شده است . Ksموناد و بر اساس 

امكان موضوع فراهل شده است  ه در این ا فقط نبی: درصورت تاثیر سمیت یا بازدارندگی سوبسترا های دیگر ج( المان های جا

 تاثیر ت  یه پذیری زیستی مستقیل سوبسترا مورد توجه قرار گرفته شده است.

تاوده وجاود دارد  اه     د( المان زیست توده : در طی وا نشهای صورت گرفته در فرآیند، مبنی بر سوبسترا قابلیت تولید زیسات 

 بتورت وا نش درجه اول منظور شده است. 

 
 تنظیمات واكنشهای بنزن و تولوئن در شبیه ساز ۳شکل 

 یافته ها
یك چیدمان ت هی ات بتورت بهینه سنت  شد . یافتاه   آن پس از بررسی و تعییا شرایط پایه در ارائه به شبیه ساز و راه اندازی

 گرم زیست توده دفعی  رده است .   ۹۴لیتری از فاضالب تولید  ۳۶۶ا فرآیند براساس یك جریان های حاصل از موازنه جرم ای

  ت  یه بن ن و تولوئا  : موازنه مواد در فرآیند ۴جدول 

 آب بازیافتی زیست توده دفعی بازیافت تر یبات روغنی فاضالب ورودی آیتل ها 

 میلیگرم ۰۴ میلیگرم ۶۷۳ میلیگرم ۰ گرم۵۳۹ بن ن

 میلیگرم ۵۳ میلیگرم ۶۷۹ میلیگرم ۶۷۰ گرم۱۵ تولوئا

  یلوگرم ۵۰۳۷۳۱۵ گرم ۰۶۵ گرم ۵۵۴ (  یلوگرم۵۶۶+  ۴۵) آب

 گرم ۰ گرم ۳۵۵ گرم ۵۳ گرم ۳۱۵ زیست توده
COD ۰۶۳۰۷۳۳   میلیگرم درلیتر ۰۱۷۰۰ -------------- ------------------- میلیگرم درلیتر 

 لیتر ۵۰۳  یلوگرم ۵۷۵ لیتر ۵ اپیوستهلیتر جریان ن ۳۶۶ جریان  لی

 ppm۱بوده  ه در فاضالب تتهیه شده  روجای  متار از    ppm۵۴۱۵از طرفی مقدار بن ن و تولوئا در فاضالب ورودی معادل 
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استاندار  روجی سیستل بازیافت روغنی در رها سازی به آبهای سطحی را پوشش می دهد . تنها معظل موجاود فارار   بر اساس 

ده می تواند باشد  ه بر اساس شناور سازی فلوک میكروبی به وسیله تر یبات سبك نهتی قابل توضیح است  اه ایاا   زیست تو

 گرم در هر عملیات می تواند برسد  ه می توان از آن در قسمت زیست اف ایی استهاده نمود . ۰می ان به حد 

تقلیل دهد. باید توجه  ۳۶را به  متر از  ۵۰۶۶ده ورودی است  ه قادر بو TSSدر حذف زالل ساز  از دیگر موارد، نقش حوضچه

بعناوان پاارامتر    محلولناا  یروغنتر یبات  .استته نشینی فلوک زیست توده حوضچه بر  ه ایا راندمان باال بدلیل تاثیر  داشت

درصاد آن بتاورت    ۱تاا   ۳بیا ،میلیگرم بن ن و تولوئا ورودی ۳۰و  ۵۹۴نامطلوب می باشند  ه در طی حوضچه زالل ساز از  

و به علت تشكیل فاز محلول در فرآیند ت  یه ، از عمده معضالت فرار ایا تر یبات اسات  اه باه    سر ری  روغنی جمع می شود 

و  ۰۶درصد جریان به ابتدای حوضچه هوادهی برگشت داده می شود تا مقدار بن ن و تولوئا باه   ۱۶وسیله یك جریان برگشتی 

 تغییر می یابد. میلیگرم در پساب  روجی ۵۳

 ppm۶۷۱ مقدار ورود آالینده هاا باه آن در  متار از     ه آوری ل ا دفعی بسترهای  شك  ا قرار داده شده در قسمت جمع 

 درصددر ل ا دفعی  است . ۰۱سی سی بتورت  ۰۶۶ یلو گرم تبخیری و  ۳۹۷۳۳۶می باشد . مقدار آب از دست رفته 

 

 
 هضم آالینده های بنزن و تولوئن : شماتیک جریان طراحی شده در  ۴شکل 

باار  ورودی تر یبات بن ن و تولوئا برحسب گرم در هار  متغییر های مستقل  جهت ارتباط یجدول میتوانبا شبیه سازی فرآیند 

 .ارائه داد روجی بعنوان متغیر پیوسته  COD و مقدارعملیات ناپیوسته 

 
  خروجی COD: اثر آالینده های ورودی بنزن و تولوئن در  ۵شکل 
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 گیریبحث و نتیجه
نتایج حاصل از ارزیابی جهت ت  یه زیستی تر یبات هیدرو ربنی در تقابل با تسهیالت تتهیه  انه از نظر سیستل ل ا فعال و 

باا توجاه باه     .ب و ح ل عملیاتی امكان پاذیر اسات  حضور تر یبات بن ن و تولوئا به جهت زمان ماند، جلوگیری از هدررفت آ

در محایط  شات هاای مختلاف بار اسااس        (Okpokwasili and Nweke , 2005) عااتی ، او پكواسایلی و نوو اه   ساابقه مطال 

درفرآیناد ت  یاه    پوتیادا  سوبستراهای  الص شده بر اساس سنتیك میكروبی بر پایه معادله موناد از استهاده گونه ساودموناس 

گرم سلول برای یك گرم  ۵۷۳۶۱در ازای یك گرم تولوئا و گرم سلول  ۵۷۳۵د  ه بازده مشاهده شده برای نهوازی اطالع میده

بارای   ۶۷۳و  ۶۷۳بن ن میباشد. اما بازده مشاهده شده در استهاده از مخلوط میكروبی ب ای استهاده از گونه ای  ا  به حادود  

 بن ن و تولوئا در شبیه سازی به  ار رفته است. 

مروری بعنوان ت  یه پذیری زیستی ل ا های هیدرو  ربنای از تر یبااتی   ی در مقاله ا (Ubani et al, 2013)اوبانی و همكارانش

بعنوان هیدرو ربنهای پلی سیكلیك آروماتیك مانند نهتالیا، پیریا، فنانترون و آنتراسیا در متابولیسل ت  یه پاذیری زیساتی   

  در مسیر  اتابولیك به  تكول میرسند.نام می برد  ه اساس  ار آن بر پایه اتتال حلقه های بن نی است. در موافقت با بن ن 

حاوی روغا باال با اساتهاده از  درباره مدلسازی سنتیك ت  یه پذیری زیستی پسابهای  (Nakhla et al, 2006) نا ال و همكارانش

از سیساتل   اب بعاد و سیستل فاضالب را باه دو قسامت فاضاالب  اام و پسا      اند   ردهبحث شناورسازی هوای محلول سیستل 

سیساتل شاناور ساازی باه     و پاس از   ppm۰۶۶۶۶بااالی   COD تقسایل میكنناد. فاضاالب  اام باا میاانگیا        ساازی شناور

ppm۵۵۶۶۶  در توضیح فاضالب  ام و معادله هالادن در توضایح پسااب تتاهیه پاس از      اصالح شده میرسد  ه معادله موناد

   شناور سازی مناسبند.

اط ن دیكی میان منبع میكروبی حاصل از ل ا فعاال و آمااده ساازی آن در    موفقیت در ت  یه زیستی ل ا هیدرو ربنی به ارتب

 اف ودنی های مورد نیاز را دارد. فاز تطبیق، اصالح میكروبی از نظر بیان ان ت  یه و بررسی
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