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خالصه
محدودیتهای کمی و کیفی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی ،بحران فزاینده آب را به دنبال دا شته ا ست .بهترین
راهکار برای مقابله با این بحران ،ایجاد و توسعه الگوی جدید برای مدیریت صحیح منابع آب میباشد .یکی از این
راهکارها ،بهرهگیری از پساب به عنوان منبع غیر متعارف است .بنابراین شناسایی دقیق پارامترهای مؤثر بر تهدیدهای
استتتفاده از پستتاب در صتتنعت و تحلیل و مدیریت ریس ت

تهدیدها ،از جمله راهکارهای کارآمد مدیریت بازیافت

آب میباشد .در این مقاله ،انواع تهدیدات و پارامترهای مؤثر استفاده از پساب در مصارف آب خن

کننده صنعتی

با استفاده از منابع و مراجع موجود شناسایی شده و با تدوین پرسشنامه ،وضعیت وجودی این پارامترها و میزان تاثیر
هر ی

در صنعت فوالد مبارکه ا صفهان از کار شنا سان ،مدیران و ا ساتید نظرخواهی شده ا ست .سپس اطالعات

دریافتی پرسشنامهها گرداوری شده و پارامترهای مؤثر تهدیدها ،بهمنظور مدیریت ری س
با ریس

در صنایع رتبهبندی شده است.

کلمات کليدی :پساب ،بازیافت پساب ،آب خنک کننده صنعتی ،ریسک



و ارائه راهکارهای مقابله

 -1مقدمه
استفاده از آب در تمام صنایع امری رایج است و بدون حضور این ماده حیاتی ،انجام فعالیتهای صنعتی غیر ممکن خواهد
بود .مقدار مصرف آب با توجه به فرآیند تولید و سطح فنآوریهای مورد استفاده در هر واحد صنعتی متفاوت است .در برخی از
زیربخشهای آن از جمله صنایع فوالد ،پتروشیمی و نیروگاه مصرف آب به مقدار قابلتوجهی باال است .
بازیافت آب در صنعت از اوایل 1990به دالیل کمبود آب ،افزایش جمعیت و قوانین مربوط به حفاظت از آب و محیطزیست
است ،آغاز شد ] .[1در برنامه تخصیص آب کشور ،صنعت در آخرین رده و بعد از مصارف آشامیدنی و کشاورزی قرار دارد .همچنین
اشتغالزایی بهرهوری آب در صنعت چندین برابر بخش کشاورزی است .بنابراین باید به سمت بازیابی فاضالب و استفاده از پساب در
این بخش حرکت کرد .طبق گزارشهای متخصصان شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور ،با توجه به شرایط تصفیهخانههای فاضالب
موجود ،کاربرد پساب با هدف بیابان زدایی ،مصارف صنعتی و توسعه فضای سبز پیرامون شهرها به عنوان اولویت نخست توصیه می
شود].[2
در اکثر صنایع ،خن

سازی بیشترین سهم در مصرف آب را دارد .نیازهای کیفیتی آب خن

مبدلهای حرارتی ،لولههای انتقال آب خن

کننده و برج خن

کننده وابسته است .اکثر سامانههای خن

مس و فوالد کربنی هستند .بیشترین مشکالت کیفیت آب در سیستمهای خن

کننده صنعتی به جنس
کننده از جنس مس ،آلیاژ

کننده ،خوردگی ،مسائل بیولوژیکی (زیستی) و

رسوبگذاری است ].[3آالیندههای موجود در آب خام و پساب عامل به وجود آمدن این مشکالت میباشند ،اما غلظت این آالیندهها
در پساب بیشتر از آب خام است ].[1
سیستم تصفیه موجود در صنایع ،در حال حاضر برای رساندن کیفیت آب خام به کیفیت آب صنعتی است .حال آنکه پساب
خروجی از تصفیهخانههای شهری دارای کیفیت متفاوت نسبت به آب خام است .استفاده از پساب میتواند خطرات و ریس
متعددی در پی داشته باشد .از اینرو باید نیازهای آب خن
اصلی سامانه خن

های

کننده صنعتی کامال قبل از استفاده از پساب ،شناسایی شود .تهدیدهای

کننده به شرح زیر است ]:[3

خوردگی
خوردگی در سامانه خن

کننده باعث آسیب رساندن و از بین بردن تجهیزات سامانه در طول زمان میشود .استفاده از پساب

به عنوان آب جبرانی در سیستمهای خن

کننده چرخشی ،بر غلظت جامدات محلول در سیستم تبادل حرارتی اثر میگذارد ] .[3تجاوز

از حد مطلوب غلظت مواد موجود در پساب موجب خوردگی میشود .برای تعیین ریس
پساب به عنوان آب خن

ها و جلوگیری از وقوع آن در استفاده از

کننده صنعتی باید پارامترهای تاثیر گذار شناسایی شده و میزان تاثیر گذاری هر ی

کارشناسان نمرهدهی شود .پارامترهای تاثیرگذار با مطالعه گزارشهای کیفیت آب خن

با استفاده از نظرات

کننده در واحدهای کنترل صنایع مختلف و

مشاوره با کارشناسان ،جمعآوری میشود .پارامترهای تاثیرگذار در خوردگی سیستمهای خن

کننده عبارتند از :کلراید ،آمونیاک،

هدایت الکتریکی ،نیترات ،ذرات جامد محلول ،اکسیژن محلول ،میزان اسیدی بودن پساب و غیره .فاکتورهای مذکور با مطالعه
گزارشهای کیفیت آب خن

کننده در واحدهای کنترل صنایع مختلف و مشاوره با کارشناسان ،جمع آوری شده است .

رسوبگذاری
رسوبگذاری در سیستمهای خن

کننده چرخشی باعث گرفتگی و کاهش بازده تبادل گرمایی میشود .اصلیترین موادی

که پتانسیل رسوبگذاری در پساب را دارند ،عبارتند از :کلسیم ،منیزیم ،سولفات ،عناصر قلیایی ،فسفات ،سیلیس و فلورید است.

2

ترکیب این مواد رسوباتی از قبیل کلسیم فسفات  ،اکسید سیلیسیم ،کلسیم سولفات ،کلسیم کربنات و کلسیم فلورید ،را در سیستمهای
خن
هر ی

کننده تولید میکند .همان طور که در قسمت خوردگی اشاره شده ،پارامترهای تاثیر گذار ،شناسایی شده و میزان تاثیر گذاری
با استفاده از نظرات کارشناسان نمرهدهی میشود .این پارامترها عبارتند از :سولفات ،کلسیم ،فسفات ،یون سدیم ،یون منیزیم،

اکسیژن محلول و غیره.
مسائل بيولوژیکی
وجود مواد مغذی اعم از نیتروژن و فسفات که در رشد میکروبیولوژیکی شرکت میکنند عامل رشد میکروارگانیزمها است.
تجمع مواد بیولوژیکی (بیوفیلمها) به سطوح میچسبد و سبب گرفتگی نازلها و مبدلهای حرارتی میشود .همچنین پر شدن غشای
برجهای خن

کننده را در پی دارد .نگرانی مسائل بیولوژیکی در زمان استفاده از پساب عالوه بر مواد مغذی که در رشد بیولوژیکی

شرکت میکنند شامل میکرو ارگانیزمهایی که باعث رسوبگذاری و خوردگیهای میکروبیولوژیکی میشود ،نیز هست .پارامترهای
موثر در مسائل بیولوژیکی با غلظتهای مختلف در پساب حضور دارند .تعدادی از پارامترهای تاثیرگذار در مسائل بیولوژیکی عبارتند
از :فسفات ،نیتروژن ،دما ،جامدات کل معلق ،کلر BOD ،و  CODرا نام برد.

 -2مواد و روشها
-1-2شناسایی تهدیدها با استفاده از استانداردهای داخلی و بینالمللی

با استفاده از مفاهیم و اطالعات موجود ] ،[6-1در استاندارد جهانی  EPAو بهرهگیری از تجارب محققین و افراد باتجربه
در زمینه استفاده از پساب در مصارف خن

کننده شهری ،تهدیدهای استفاده از پساب در مصارف آب خن

کننده صنعتی شناسایی

و جمعآوری گردید .جدول  1پارامترهای کیفی پساب موثر در تهدیدهای اصلی را نشان میدهد .شکل  1ساختار تهدیدهای اصلی و
پارامترهای تاثیرگذار استفاده از پساب در مصارف خن

کننده صنعتی را که در این تحقیق شناسایی و میزان تاثیر آنها اندازهگیری

شده است را نشان میدهد.
جدول  -1پارامترهای کيفی پساب موثر در تهدیدهای اصلی

تاثیر آن در سیستم خنککننده

پارامتر کیفیت پساب
-

ایجاد خوردگی شدید در سیستمهایی از جنس مس ،روی و برنج (آلیاژ مس و
روی)[4- 3] ،

آمونیاک

pH

-

مادهای غذایی برای رشد میکروارگانیزمها ][4

-

عامل تشدید توسعه بیوفیلمها در مبدلهای حرارتی و برجهای خنککننده ][5

-

افزایش قابلیت انحالل برخی از فلزات مانند سرب و مس

-

 pHکمتر از حد مجاز ،عامل افزایش نرخ خوردگی



تاثیر آن در سیستم خنککننده

پارامتر کیفیت پساب
-

 pHبیشتر از حد مجاز ،عامل پدیده رویزدایی

-

افزایش  pHعامل افزایش نرخ رسوبگذاری کلسیم فسفات ][4

-

در غلظتهای باال باعث خوردگی مس ،آهن و فوالد

-

کلراید محلول در آب تاثیر قوی بر خوردگی اکثر فلزات به خصوص فوالد
کمکربن ،همچنین مس و فوالد زنگ نزن ،دارد ].[4

کلراید

کل جامدات محلول ()TDS

اکسیژن محلول

سولفات

-

ترکیب با جامدات موجود در آب و ایجاد خوردگی ][6

-

ترکیب کلر با آمونیاک به صورت کلرامین عامل خوردگی آلیاژ برنج ][4

-

غلظت باالی آن عامل افزایش هدایت الکتریکی و در نتیجه افزایش خوردگی ][4

-

کل جامدات محلول  ،عامل خوردگی در سیستم ][3

-

تمایل به افزایش نرخ خوردگی

-

کاهش آن از حد مجاز عامل شرایط بیهوازی

-

در غلظتهای باال باعث خوردگی مس ،آهن و فوالد

-

پتانسیل باال برای ترکیب با مواد دیگر موجود در پساب و تشکیل رسوباتی مانند
کلسیم سولفات ][6

-

پتانسیل باالی تشکیل کلسیم فسفات در پساب نسبت به آب خام به دلیل
وجود فسفات بسیار زیاد ][3

فسفات

-

افزایش قابلیت انحالل برخی از فلزات مانند سرب و مس

-

در صورت کنترل غلظت آن ،عامل کاهش خوردگی ] [4مانند کاهش
رویزدایی از برنج

-

مادهای مغذی در رشد میکروارگارنیزمها و بیوفیلمها ][3

-

سبب رشد سریع گیاهان آبزی ،از جمله جلبک ][4

4

پارامتر کیفیت پساب

منگنز

تاثیر آن در سیستم خنککننده
-

تسریع و تشکیل یک الیه بیوفیلم در داخل لولههای فلزی

-

در لولههای آب گرم به صورت  MnO2باعث سوراخ شدن لولههای مسی
میشود

-

تسریع و تشکیل یک الیه بیوفیلم در داخل لولههای فلزی ][6

-

رسوبگذاری ترکیبات آن با فسفات

-

عامل خنثی شدن پلیمرهای ضد رسوب کسلیم فسفات است

مس

-

عامل سوراخ شدن فوالد ،روی و پوششهای آلومینیومی

نیترات

-

عامل افزایش نرخ خوردگی به جز ترکیبات مس

-

عامل رسوبگذاری متداول به صورت کلسیم فسفات ،کلسیم سولفات ،کلسیم

آهن

کلسیم

قلیائیت (بیکربنات ،کربنات
و هیدروکسید)

کربنات و کلسیم فلورید ][6
-

نمکهای کلسیم از جمله تهدیدهای زیست محیطی است

-

عامل بسیار مهم در جلوگیری از تشکیل رسوب کلسیم کربنات

-

عامل تشکیل کف ][6

-

کربنات عامل تشکیل گاز  ،CO2منبعی برای ایجاد خوردگی در خطوط انتقال
مایعات ][6

سختی کل
منیزیم

کل جامدات معلق

فلورید

-

عامل اصلی رسوبگذاری در تجهیزات خنککننده و لولهها ][4

-

ترکیبات آن با غلظت باالی سیلیکات باعث افزایش رسوبگذاری در لولهها و
مبدلهای حرارتی

-

افزایش رسوبگذاری

-

افزایش نرخ خوردگی

-

افزایش سطح بستر برای رشد میکروارگانیزمها

-

غلظت باالی آن با کلسیم عامل رسوبگذاری است



پارامتر کیفیت پساب
کدورت

تاثیر آن در سیستم خنککننده
-

کاهش کیفیت ظاهری
سبب افزایش ته نشینی مواد در مسیر لولهها

-

افزایش آن نشان از افزایش مواد آلی در پساب و در نتیجه آن رشد ارگانیزمهای

BOD

COD
TSS

بیولوژیکی را به همراه دارد ].[4
-

افزایش آن نشان از افزایش مواد آلی در پساب و در نتیجه آن رشد ارگانیزمهای
بیولوژیکی را به همراه دارد ].[4

-

بستری برای رشد میکروارگانیزمها

-

دمای باالتر از  50◦ cباعث شدت تهدید خوردگی ،رسوبگذاری و مسائل
بیولوژیک میشود ].[4

دما

-

افزایش دما عامل افزایش نرخ رسوبگذاری کلسیم فسفات ][4
فاکتور تعیین کننده در تعدد گونههای بیولوژیکی
تاثیرگذار در بسیاری از واکنشهای شیمیایی آب
فاکتور اساسی در میزان رشد میکروارگانیزمها

 -2-2تعیین وزن نسبی و کنترل نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسات زوجی:

تاثیر پارارمترهای شناخته شده بر هر ی
برای مشخص نمودن میزان تاثیر هر ی

از تهدیدهای خوردگی ،رسوبگذاری و مسائل بیولوژیکی یکسان نیست .بنابراین

از پارامترها بر تهدیدها در استفاده از پساب به عنوان آب خن

کننده صنعتی از ماتریسهای

مقایسات زوجی در قالب تدوین پرسشنامه تخصصی استفاده شده است .ابتدا پرسشنامه در اختیار تصمیمگیرندگان قرار میگیرد .پس
از دریافت نظر آنها ،با استفاده از میانگین هندسی درایههای نظیر ،ماتریسهای قضاوت فردی تبدیل به قضاوت گروهی میشود .سپس
با استفاده از نرمالسازی ستونی و میانگینگیری سطری ،بردار وزن ماتریس بدست میآید .در انتها روند ،نرخ ناسازگاری ماتریسها
مطابق روابط  1تا  ،4برای کنترل سازگاری محاسبه میشود ] .[7عالوه بر محاسبه نرخ ناسازگاری با استفاده از نرمافزار  Excelبرای
محاسبه نرخ ناسازگاری ماتریس از نرمافزار  Expert Choice 11نیز استفاده میشود.

A.W=λ max .W

()1
در این رابطه :A ،ماتریس تلفیقی مقایسات زوجی :W ،بردار وزن و  :λmaxمقادیر ویژه ماتریس است.
()2

max

λ
n

6

= λ max

که  :nاندازه ماتریس  Aاست.
شناسایی تهدیدها

خوردگی

رسوبگذاری

مسائل بیولوژیک

کلراید

کلسیم
آمونیاک
اکسیژن محلول
کل جامدات محلول

سدیم
فسفات
کل جامدات محلول
دما
کلر

pH

کل جامدات محلول
فسفات
اکسیژن محلول
BOD
COD

مس
سدیم
منیزیم
آهن
سختی کل
آمونیاک
سولفات

COD
BOD

سدیم
منیزیم
آهن
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شکل  -1ساختار تهدیدهای اصلی و پارامترهای تاثيرگذار استفاده از پساب در مصارف خنککننده صنعتی

max  n

()3

n 1

I.I. 

که  :I.I.شاخص ناسازگاری است.

I.I.
I.I.R.

()4
که  :I.I.R.نرخ ناسازگاری تصادفی و  :I.R.نرخ ناسازگاری هستند.



I.R. 

قابل توجه است که بسیاری از دادههای ماتریس مقایسه زوجی ،مفقودی است .به این معنا که پرسششونده ،آنها را تکمیل نکرده
است .حال با توجه به اینکه روش  AHPاجازه پاسخ ندادن به پرسش شونده را نمیدهد .برای مقابله با این رویکرد از روش
تخمین دادههای مفقودی ،رابطه استفاده میشود و درایههای مفقودی جایگزین میشود .در صورت عدم توانایی استفاده از رابطه
( )5به دلیل وجود داده مفقودی زیاد در ماتریس ،از روش میانگین هندسی درایههای نظیر استفاده شده است.

a ik ×a kj =a ij

()5

که  :aikدرایه سطر iام و ستون kام :akj ،درایه سطر kام و ستون jام و  :aijدرایه سطر iام و ستون jام در ماتریس مقایسات
زوجی هستند.
 -3-2مطالعه موردی

منطقه مورد مطالعه در این تحقیق مجتمع فوالد مبارکه اصفهان ،بزرگترین تولید کننده فوالدهای تخت در خاورمیانه ،واقع در
 75کیلومتری جنوب غربی اصفهان است .این مجتمع در کنار زایندهرود قرار دارد و آب مورد نیاز خود را برای تهیه آب صنعتی
و آشامیدنی از این رودخانه تامین میکند .قابل ذکر است که طرحهای استفاده از پساب در مجتمع فوالد مبارکه در سطح وضع
قراردادهای بیع متقابل بین شرکت آب و فاضالب استان اصفهان و فوالد است .همچنین تصفیهخانههای مبارکه ،لنجان و کرکوند
نیز در دست احداث توسط شرکت آب و فاضالب با سرمایه گذاری شرکت فوالد است.
در مجموع تعداد  36پرسشنامه جمعآوری شد که از میان افراد پاسخدهنده 35 ،درصد مجتمع فوالد مبارکه اصفهان 23 ،درصد
در شرکت گسترش انرژی پاسارگاد 18 ،درصد در پاالیشگاه اصفهان 12 ،درصد اساتید دانشگاه 6 ،درصد در شرکت مهندسی
آب و فاضالب کشور و  6درصد در شرکت آب و فاضالب استان اصفهان مشغول به کار بودهاند .جداول  2تا 4و اشکال  2تا
4وزن نسبی پارامترهای تاثیرگذار در تهدیدهای خوردگی ،رسوبگذاری و مسائل بیولوژی

را نشان میدهد.

جدول  -2وزن پارامترهای موثر در خوردگی

پارامتر

Cl

pH

PO3 TDS

Cu COD BOD DO

Na

Mg

Fe

SO4 ammonia TH

وزن نسبی پارامتر 0.045 0.175 0.040 0.129 0.079 0.072 0.062 0.023 0.023 0.151 0.034 0.026 0.087 0.055

جدول  -3وزن پارامترهای تاثيرگذار در رسوبگذاری

پارامتر

Ca

وزن نسبی پارامتر 0.141

Ammonia

0.039

قلیائیت

TDS

BOD COD

Na

Mg

Fe

TH

SO4

PO3

0.114 0.105 0.228 0.067 0.082 0.057 0.023 0.022 0.084 0.037
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جدول  -4وزن پارامترهای تاثيرگذار در مسائل بيولوژیکی

پارامتر

N

وزن نسبی پارامترها 0.107

PO3

TDS

)TEMP (◦C

Cl

BOD

COD

TSS

0.172

0.049

0.085

0.309

0.056

0.059

0.164

پارامتر
شکل  -2وزن پارامترهای موثر در خوردگی

0.25
0.2

0.1
0.05
0

پارامتر
شکل  -3وزن پارامترهای موثر در رسوبگذاری



وزن

0.15

وزن

0.2
0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0

0.35
0.3
0.25
0.15

وزن

0.2
0.1
0.05
0
TSS

COD

BOD

Cl

TEMP
)(◦C

TDS

PO3

N

پارامتر
شکل  -4وزن پارامترهای موثر در مسائل بيولوژیک

نرخ ناسازگاری ماتریس قضاوت گروهی تهدید خوردگی  ،0.08تهدید رسوبگذاری  0.03و تهدید مسائل بیولوژیکی 0.04
است .محدوده قابل قبول ناسازگاری در هر سیستم با توجه به نظر کارشناسان میتواند متفاوت باشد .اما در حالت کلی Saaty
( )1996پیشنهاد میکند که اگر ناسازگاری تصمیم بیشتر از  0/1باشد ،بهتر است تصمیمگیرندگان در قضاوت خود تجدید نظر
کنند] .[8با توجه به نرخ ناسازگاری ماتریسهای مقایسات زوجی فاکتورهای تاثیرگذار در خوردگی ،میتوان نتیجه گرفت
سازگاری تصمیم گروهی مناسب است.
نتایج حاصل از وزندهی پارامترهای تاثیرگذار در خوردگی نشان می دهد که در میان پارامترهای موثر اکسیژن محلول ،آهن و
آمونیاک بیشترین تاثیر را بر تهدید خوردگی دارند و بقیه پارامترها نیز به ترتیب نزولی  ،pHمنیزیم ،سدیم ،مس ،کلر ،سولفات،
سختی کل ،فسفات ،کل جامدات محلول BOD ،و  CODتاثیرگذار هستند .نتایج حاصل از وزندهی پارامترهای تاثیرگذار در
رسوبگذاری نشان می دهد سختی کل ،کلسیم و فسفات بیشترین تاثیر را در تهدید رسوبگذاری دارند و بقیه پارامترها نیز به
ترتیب نزولی سولفات ،جامدات کل محلول منیزیم ،آهن ،سدیم ،آمونیاک ،قلیائیت BOD ،و  CODتاثیرگذار هستند .همچنین
نتیاج حاصل از وزندهی پارامترهای مسائل بیولوژیکی نشان می دهد کلسیم ،فسفات و جامدات کل معلق بیشترین تاثیر و
پارامترهای دیگر نیز به ترتیب نزولی نیتروژن ،دما BOD ،COD ،و جامدات کل معلق تاثیر دارند.
 -3جمعبندی:
همگام با سیاستهای جدید صنایع برای استفاده از پسابهای شهری در صنعت ،ارزیابی و تحلیل ریس
ریس

با رویکرد مدیریت

در فاز قبل از اجرا ،راهکاری مدیریتی برای انجام تمهیداتی قبل از وقوع خطر است .با توجه به کمبود تجربه الزم در این

زمینه در کشور و ناآگاهی از پیامدهای ناشی از تهدید ،الزم است با روشی مناسب از تلفیق دادههای موجود و نظرات کارشناسان،
شناسایی تهدیدها استفاده از پساب در مصارف خن
از ادبیات فنی پارامترهای موثر هر ی

کننده صنعتی و پارامترهای موثر در آن انجام شود .در این تحقیق با استفاده

از تهدیدهای استفاده از پساب در صنعت شناسایی و با تدوین پرسشنامه وزن هر ی
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از

پارامترها بدست آمد .با تحلیل نتایج پرسشنامه وزن هر ی
مسائل بیولوژی

از پارامترهای تاثیرگذار در تهدیدهای خوردگی ،رسوبگذاری و

اندازهگیری شدند .رتبهبندی تهدیدها و پارامترهای تاثیرگذار آنها برای مسئولین و متخصصان امکان ایجاد

تمهیدات الزم برای جلوگیری خسارتهای زیانبار آتی استفاده از پساب به عنوان آب خن

کننده صنعتی را فراهم کنند .شایان

ذکر است با توجه به ویژگیهای خاص و د رجه حساسیت متفاوت صنایع ،برخی از پارامترهای ذکر شده حساس نبوده و از
چارچوب ارزیابی ریس

حذف خواهند شد .همچنین ممکن است در صنایع دیگر بنا بر حساسیت سامانههای خن

صنعت و یا محصوالت آن تهدید های دیگری نیز در نظر گرفته شود .در فاز دوم این تحقیق تحلیل ریس
مصارف خن

کننده در

استفاده از پساب در

کننده صنعتی با بررسی پیامدهای ناشی از تهدیدها به صورت کمی محاسبه میشود و نتایج آن در مقاله بعدی ارائه

میشود.
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