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راهنماي شناسايي آلودگي هاي زيست محيطي در
سيستم مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست
)(HSE-404-01

 -1مقدمه
هر گونه برنامه ریزی برای کنترل و مدیریت آالینده های زیست محیطی نیازمند شناسایی صحیح
و کامل منابع تولید آلودگی است .لذا اولین گام جهت کنترل و مدیریت آالینده ها در شرکت های
پتروشیمی ،بررسی کامل فرآیندهای تولید از منظر انتشارات آالینده است .این راهنما به منظور
استفاده از یک روش کار هماهنگ جهت شناسایی آالینده ها در صنایع پتروشیمی تهیه شده است.

 -2الزامات قانونی

 -1-2اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
 -2-2قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ،مصوب  1353/3/28و اصالحيه 1371/8/24
 -3-2قانون توزيع عادالنه آب ،مصوب  1361/12/16با اصالحيه مورخ 1364/8/14
 -4-2قانون مدیریت پسماند و آیین نامه های اجرایی آن
 -5-2آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب  ،مصوبه شماره /18241ت 71هـ مورخ  1373/3/16هیات وزيران
 -6-2آیین نامه بهداشت محيط ،مصوبه شماره /30531ت  194هـ مورخ  1371/5/6هیات وزيران
 -7-2آیین نامه رفع آلودگی زیست محیطی فعالیت های نفتی ،مصوب هیات وزیران در جلسه مورخه
1388/6/4

 -3تعاریف

 -1-3فلودیاگرام نشر آالینده ها  :به نموداری از جریان تولید محصول از مواد اولیه گفته می شود که در آن
کلیه منابع تولید انتشارات آالینده نشان داده شده باشد.
 -2-3انتشارات آالینده :هر نوع مواد يا عوامل فيزيكي و شيميايي كه باعث آلودگي محیط زیست شده يا به
آلودگي آن بيفزايد .انتشارات آالینده ممکن است به صورت آزادسازی مداوم یا موردی که از قبل پیش بینی
شده یا نشده ،رخ دهد.
 -3-3نقاط دارای پتانسیل آالیندگی :تمام نقاطی از فرآیندهای اصلی و فرعی تولید ،انتقال و نگهداری مواد
اولیه ،میانی و محصول که بالقوه توان نشر انتشارات آالینده به محیط را داشته باشد.
1

 -4محدوده تحت تاثیر راهنما

مفاد این راهنما برای کلیه شرکت های تولیدی ،خدماتی و سازمان های مناطق ویژه پتروشیمی ،مناطق و
اماکن و تاسیسات متعلق به آنها کاربرد دارد.

 -5قواعد كلي

 -1-5هر شرکت باید از آخرین قوانین ،مقررات و راهنماهای مربوطه آگاهی داشته باشد.
 -2-5اولين گام جهت كنترل و مديريت آالينده ها ،شناسايي آن است .لذا به منظور استفاده از يك روش كار
هماهنگ جهت شناسايي آالينده ها در صنايع پتروشيمي استفاده از اين راهنما الزامي است.
 -3-5فلودياگرام نشر آالینده های واحد با تمركز بر آالينده هاي توليدي ،پايه اي براي شناسايي آالينده ها
و تغييرات احتمالي آن و برنامه ريزي براي كنترل و مديريت آالينده ها خواهد بود .لذا ضروري است امور
خدمات فنی شركت ،فلودياگرام زيست محيطي را براي هر واحد تهيه كرده و برای تایید و نگهداری به عنوان
مستندات زیست محیطی به امور  HSEشرکت ارسال نماید.
 -4-5فلودياگرام نشر آالینده های فوق الذكر بايد براي شرايط طراحي و واقعي تهيه شده و هر سال يك بار
به روز شود .فرآیند تهیه فلودیاگرام در پیوست یک ارائه شده است.
)1-Emission Flow Diagram ( EFD
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 -5-5حداقل اطالعات الزم در فلودياگرام نشر آالینده ها عبارتست از  :ميزان و حالت فيزيكي
مواد مصرفي ،ميزان و حالت فيزيكي مواد اصلي و فرعي توليدي ،شرايط (دما و فشار) راكتورها ،نام
شيميايي يا تجاري جريان آالينده ،حالت فيزيكي ،دسته بندي جريان آالينده در قالب پسماند،
فاضالب يا گاز ،ميزان توليد آالينده ،شرايط فيزيكي آالينده (دما و فشار).
 -6-5در صورت بروز تغييرات عمده ،مثل تغيير در مواد خام مصرفي ،مواد شيميايي مصرفي،
شرايط فيزيكي و عملیاتی راكتورها و فرآيند توليد و ساير شرايط محيطي ،فلودياگرام نشر آالینده ها
بايد حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از تغییر به روز شود.
 -7-5نقاط داراي پتانسيل آاليندگي
به منظور شناسايي كامل آالينده ها  ،نقاطي از مجتمع كه داراي پتانسيل آاليندگي مي باشد ،بايد
با دقت بيشتري مورد توجه قرار گيرد .اين نقاط مي تواند از چهار طريق الف) آب و فاضالب،ب) هوا،
ج)صدا و د) پسماند ،محيط زيست را آلوده كند.
 نقاط زير كه پتانسيل آلودگي محيط زيست از طريق آب و فاضالب را دارد بايد ،مورد بررسيقرار گيرد:
• سپتيكهايبهداشتي
• سپتيكها و سامپ هاي جمع آوري فاضالب صنعتي
• زيرريزبويلرها
• زيرريز برج هاي خنك كننده
• آب هاي سطحي (مشخص كردن كانال هاي آب هاي سطحي و ريزش هاي آن)
• خروجي ناك اوت درام و درين درام فلرها
• كليه نقاطي كه در فرايند ،احتمال نشت و ريزش در آب هاي سطحي دارد.
• مسير انتقال هر يك از جريان هاي فوق به مقصد نهايي
• انبار مواد شیمیایی و مخازن ذخیره
• محل واحد هاي امالح زدايي از آب و خروجي  Rejectآنها
• حوضچه های تبخیر
• واحدهایمختلفتصفیهخانه
 نقاط زير كه پتانسيل آلودگي محيط زيست را از طريق هوا دارد بايد مورد بررسي قرار گيرد:• سيستم هاي فلرينگ
• دودكش ها
•  Ventingمربوط به شيرهاي اطمينان و ايمني مخازن ،خطوط ارتباطي
• هيترها )(Heaters
• واحدهاي توليد برق )( Gas Turbine Generator
• زباله سوزها )( Incinerators
• محلهاي توليد و نشت گازهاي فرار) ( Fugitives Emissionsاز جمله حوضچه های تبخیر،
حوضچه های پیش تصفیه و تصفیه خانه فاضالب ،مخازن و محل نگهداری پسماندها
•"منابع بزرگ ذخيره مواد شيميايي اطفاي حريق و توليد كننده هاي گازهاي خنك كننده
( از نظر استفاده از هالون ها و  CFCها )
• كليه نقاطي كه در فرايند ،احتمال نشت گاز يا ايجاد بوي نامطبوع دارد.

•  Silencerها ،فشارشكنها و شيرهاي ايمني (كه اغلب بصورت مقطعي و لحظه اي عمل مي كند)
 نقاط زير كه پتانسيل آلودگي محيط زيست از طريق صدا را دارد بايد مورد بررسي قرار گيرد.شايان ذكر است در اين بخش نقاطي مورد نظر است كه آلودگي صوتي آنها در مرز مجتمع شنيده
مي شود .بديهي است مقوله آلودگي صوتي در محيط كار مرتبط با فعاليت هاي بخش بهداشت امور HSE
است.
• كليه دستگاه هاي دوار از قبيل كمپرسور،پمپ ،توربين ،ژنراتور،اژكتور و . . .
• كليه دستگاه هاي ثابت از قبيل شيرهاي كنترل و کليه ظروف تحت فشار
• تله هاي بخار و فرايند هايي كه  Steam Outبه صورت مداوم دارند.
•  Silencerها،فشار شكن ها و شيرهاي ايمني كه به صورت مقطعي و لحظه اي عمل نموده ولي
صداي بسيار شديدي توليد مي كند.
• كليه نقاط فرايندي و غير فرايندي كه احتمال ايجاد صداي نامناسب دارد.
 نقاط زير كه پتانسيل آلودگي محيط زيست از طريق پسماند را دارد بايد مورد بررسي قرار گيرد.• محل هاي توليد پسماند روغنی (رسوب مخازن ،لجن تصفيه خانه هاي فاضالب ،روغن مستعمل ماشين
آالت و موتورها ،دورریز روغن  ، Hot Oilروغن ترانسفورماتورها ،خاك هاي آلوده و )...
• محل هاي توليد پسماندDrumها و ظروف )(Containersفرايندي
• محل هاي توليد پسماند غیر روغنی
•"مواد فیلترها ،ذرات کربن فعال Acid tar ،لجن امالح زداها ،رزين ها،مواد جاذب و رطوبت گيرها،
( Spent Catalystكاتاليستهاي مصرف شده)،مواد زائد سولفورزداها ،خاكستر زباله سوزها و ...
• حاللها  ،مولکوالرسیو  ،ضایعات حاصل از واحد تعمیرات مانند :فیلتر  ،کابل و...
• پسماند ناشي از آزمايشگاه ها
• محل هاي توليد زباله هاي خاص،راديو اكتيو و ...
• كليه نقاط فرايندي و غير فرايندي كه احتمال توليد پسماند دارد.
 -8-5مستندات مربوطه بايد به نحو مطلوب ثبت و نگهداري شود.
 -9-5برنامه ریزی و اجرای آموزش های الزم برای کلیه کارکنان دست اندرکار تهیه  EFDو به کارگیری آن
بر عهده امر  HSEشرکت های پتروشیمی خواهد بود.
 -10-5نسخه اي از فلودياگرام نقاط نشر مجتمع بايد براي امور  HSEشركت ملي صنايع پتروشيمي ارسال
شود.

 -6ضمانت اجرایی

 -1الزم است کلیه فعالیت های مرتبط با راهنمای شناسایی آلودگی های زیست محیطی ،تحت کنترل امور
 HSEشرکت ها بوده و با هماهنگی بخش محیط زیست و تائید امور HSEصورت پذیرد.
 -2همانند سایر بخش های HSE-MSروند اجرایی این راهنما نیز توسط ممیزین NPCمورد ممیزی قرار گرفته
و نتایج مربوطه به مدیریت عامل هر شرکت اعالم خواهد شد.

پیوست ها

پیوست :1فرآیند شناسایی نقاط نشر آالینده ها
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پیوست  : 1فرآيند شناسايي نقاط نشر آالینده ها
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