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راهنماي زیست محیطی راه اندازی و تعمیرات اساسی
در سيستم مديريت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست
)(HSE-405-01

 -1مقدمه
دوران راه اندازی و تعمیرات اساسی در مجتمع های پتروشیمی با توجه به پتانسیل بروز آلودگی از
نظر زیست محیطی بسیار حائز اهمیت است .سند حاضر راهنمایی برای پیشگیری از بروز آلودگی
های احتمالی در این دوران است .با توجه به این که در این دوران بخشی از فعالیت ها بر عهده
پیمانکاران است نظارت بر پیمانکاران برای رعایت این الزامات نیز ضروری 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
 -8-2بند «الف» ماده ( )192قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران
 -9-2بخشنامه شماره  1-1/5686ص پ مورخ  1383/8/16با موضوع تصفیه خانه های فاضالب و تنفیذ آن
طی بخشنامه شماره  1-1/26901ص پ مورخ 1391/3/30
 -10-2مصوبه هیات مدیره به شماره  1-111/1212/218ص پ مورخ 1387/5/28
 -11-2ماده  5قرارداد واگذاری زمین در مناطق ویژه ماهشهر و عسلویه

 -3تعاریف

 -1-3دوران راه اندازی :به دوره ای از چرخه عمر صنعت پتروشیمی گفته می شود که از تزریق یا ورود اولین
ماده اولیه (خوراک) به فرآیند آغاز و تا پایان زمان نرمال شدن بهره برداری ادامه خواهد یافت.
 -2-3تعمیرات اساسی :به تعمیراتی گفته می شود که به صورت دوره ای ( سالیانه یا چند سال یک بار )  ،با
برنامه ریزی قبلی انجام می شود .در این دوره واحد از سرویس خارج است.
 -3-3بهره برداری نرمال :دوره ای از چرخه عمر صنعت که کلیه فرآیندهای تولید در مدار قرار گرفته و
محصول طرح ،از فرآیند انتهایی خارج می شود.
 -4-3انتشارات 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 آزاد سازی مداوم یا موردی که از قبل پیش بینی
شده یا نشده رخ دهد.

 -4محدوده تحت تاثیر راهنما

مفاد این راهنما برای کلیه شرکت های تولیدی و تاسیسات متعلق به آنها کاربرد دارد.

 -5قواعد کلی

 -1-5هر شرکت باید از آخرین قوانین ،مقررات و راهنماهای مربوطه آگاهی داشته باشد.
 -2-5هدف از تدوین اين راهنما ،تشريح نحوه نظارت بردوران راه اندازی و تعميرات اساسي مجتمع هاي
پتروشيمي و اطمينان از تحت كنترل قرار گرفتن آثار سوء زيست محيطي كليه آالینده های زیست محیطی از
قبیل :پساب ها ،پسماندها و انتشار آالينده هاي اتمسفري به جو مي باشد.
 -3-5کليه طرح ها و مجتمع هاي پتروشيمي موظفند حداقل دو ماه قبل از راه اندازی و حداکثر شش ماه قبل
از انجام تعميرات اساسي واحدهاي توليدي خود  ،مراتب را به مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست شرکت
ملیصنایعپتروشیمیاعالمنمايند.
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 -4-5مدیریت کنترل تولید شرکت می بایست برنامه زمان بندی راه اندازی و تعمیرات اساسی
تمامیمجتمعهایپتروشیمیتابعهرایکماهزودتربهمدیریت HSEشرکتملیصنایعپتروشیمی
اعالم نماید تا پیش بینی های الزم از سوی این مدیریت و سازمان های مسوول به مجتمع ها اعالم
شود.
مديريت  HSEشرکت ملي صنايع پتروشيمي طي چند مرحله و به صورت موردي از روند رعايت
الزامات زيست محيطي حین انجام تعميرات اساسي مجتمع ها بازديد نموده و در پايان هر تعميرات،
نقاط ضعف و قوت و اقدامات زيست محيطي مجتمع ها را شناسايي و اعالم مي نمايد.
 -5-5کليه شرکت هاي پتروشيمي موظفند هرگونه تغییر در برنامه اجرای عملیات راه اندازی و
تعمیرات اساسی را یک ماه قبل از اجرا به مديريت HSEشرکت ملي صنايع پتروشيمي اعالم نمايند.
 -6-5شرکت های مستقر در مناطق ویژه اقتصادی عالوه بر اقدام بند قبل موظفند برنامه تعمیرات
اساسی خود را به  HSEسازمان منطقه اعالم نمایند.
 -7-5در زمان هايي که بنا به داليل مختلف يک مجتمع پتروشيمي دچار توقف اضطراري شده و
به دنبال آن دستور انجام تعميرات اساسي در دستور کار مديران آن مجتمع قرار مي گيرد ،مجتمع
مذکور باید موضوع را در اسرع وقت همراه با برنامه زمان بندي تعميرات به مدیریت HSEشرکت
مليصنايعپتروشيمياعالمنمايد.
 -8-5قبل از برنامه ريزي برای انجام عملیات راه اندازی و تعميرات اساسی باید اطالعات زیر تهیه
شود:
 تهيه ليست كاملی از اقدامات قابل اجرا در زمان راه اندازی و تعميرات اساسي و ارسال بهواحد محيط زيست
 تهیه فهرستی از مواد آالینده منتشره به محیط اعم از آالینده های اتمسفری ،پساب ها وپسماندها
 پیش بینی اقدامات الزم جهت مدیریت مناسب و اصولی آالینده های فوق انجام هماهنگی های الزم با تاسیسات تصفیه یا امحاء آالینده ها نظیر تصفیه خانه ،پسماندسوز ،تاسیسات بازیافت پسماند و نظایر آن به نحوی که آالینده های تولیدی بالفاصله پس از
تولید به طور مناسب مدیریت شوند.
 تهيه ليست موادي كه نياز به تعويض دارد (كاتاليست ها،پكينگ ها،روغن ها،تجهيزاتفلزي،عايق ها و  )...جهت تعيين تكليف ضايعات توليدي
 برنامه ريزي جهت تامین نيرو با توجه به حجم كار ،برای ضبط و ربط و تفكيك ضايعات برنامه ريزي جهت تهيه وسايل مورد نياز جهت جمع آوري و نگهداري ضايعات توليدي(جامبو ،بشكه هاي خالي،پالت و )...
 تهیه چک لیست های خاص راه اندازی و تعمیرات اساسی برای کنترل فعالیتها -9-5در دوران راه اندازی و به ویژه تعمیرات اساسی ،مقادیر متنابهی پسماند تولید می شود.
مدیریت اصولی پسماندهای تولیدی باید منطبق بر مجموعه الزامات مدیریت پسماند باشد.
 -10-5تعمیر تجهیزات موثر بر محیط زیست توسط ادارات محیط زیست در برنامه تعمیرات
اساسی مدنظر قرار گیرد.
 -11-5از آنجا که ميزان توليد آلودگي در دوران راه اندازی و تعميرات اساسي چندين برابر زمان
بهره برداري نرمال است ،رعايت الزامات زيست محيطي در این دوران نیاز به توجه ويژه از سوي
مجتمع هاي پتروشيمي داشته و تمامي شرکت ها موظفند همه تالش خود را به کار گیرند

تا ميزان آلودگي ناشی از راه اندازی و تعمیرات به حداقل میزان خود و در حد مجاز استاندار محيط زيست
کشور قرار گيرد .بدين منظور رعايت الزامات ارائه شده در اين راهنما از سوي تمامي شرکت هاي پتروشيمي
ضروري است.
 -12-5قبل از شروع تعمیرات اساسی ،باید آموزش مورد نیاز گروه های درگیر ،در ارتباط با جنبه های زیست
محیطی حاصل از تعمیرات اساسی و نحوه کنترل و مدیریت آنها برنامه ریزی شود.
 -13-5به منظور جلوگيري از آلودگي محيط زيست و اجراي صحيح فعاليت ها در زمان راه اندازی و تعميرات
اساسي (از نظر جنبه هاي زيست محيطي) هماهنگي و اقدامات اوليه گروه هاي مختلف ضروری است.
-14-5کارشناسان محیط زیست باید به منظور ارائه پیشنهادات و راهکارهای الزم در جلسات قبل ،همزمان و
پس از تعمیرات اساسی حضور داشته باشند.
 -15-5در هر شرکت باید یک محوطه خاص ،مجهز به سیستم جمع آوری پساب ،برای شستشوی مبدل ها
در نظر گرفته شود یاپساب های تولیدی به سمت تصفیه خانه هدایت شود.
 -16-5قبل از اقدام به تعميرات اساسي یا بهره برداری و راه اندازی اولیه یا دوباره سیستم ،باید اقدامات زیر
صورت گیرد:
 ايزوله نمودن مسير آب هاي سطحي جهت جلوگيري از انتشار مواد هيدروكربني به آنها هماهنگي با شهرداري صنعتي و تعميرات جهت ضبط و ربط و تفكيك ضايعات توليدي هماهنگي با اداره محيط زيست مجتمع جهت مشخص شدن فضایی براي نگهداري ضايعات هماهنگی با اداره محیط زیست سازمان مناطق ویژه ( برای شرکت های مستقر در مناطق ) جهت ذخیرهپسماندهایاضایعاتتولیدی
 فراهم آوردن امكانات اوليه جهت تخليه مواد (جامبو ،بشكه هاي خالي ،پالت ،تجهيزات و )...با رعايت الزامات زيست محيطي
 كنترل و پايش پساب توليدي واحد -17-5شهردار صنعتی باید همکاری و هماهنگی الزم برای مدیریت مناسب آلودگی های تولیدی در طول
راه اندازی و تعمیرات اساسی را به عمل آورد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 هماهنگي با بهره برداري و در اختيار قرار دادن پرسنل جهت ضبط و ربط و تفكيك ضايعات تهيه ماشين هاي لجن كش جهت جمع آوري ضايعات هيدروكربني انتشار يافته به محيط و كانالآب هاي سطحي و دفع آنها مطابق با الزامات محيط زيست
 جمع آوري و انتقال ضايعات به محل هاي از پيش تعيين شده -18-5ادارات محيط زيست مجتمع ها باید به دقت عملکرد تمامی عملیات ها و مراحل راه اندازی و تعمیرات
اساسی را بررسی کنند و فعالیت های زیر را انجام دهند:
 پايش پساب هاي صنعتي و آب هاي سطحي جهت كنترل بهينه نظارت بر تفكيك و ضبط و ربط ضايعات توليدي واحد هماهنگي با شركت هاي بازيافت و دفع ضايعات براي تعيين تكليف آنها نظارت بر نگهداري موقت ضايعات توليدي واحد جهت جلوگيري از آلودگي محيط هماهنگي با محيط زيست شهرستان ،منطقه ويژه و سایر ارگان های ذیربط جهت اطالع رساني درخصوص راه اندازی و تعميرات اساسي
 -هماهنگي با واحد پذیرنده پساب ها
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 -19-5مجتمع هاي پتروشيمي در زمان راه اندازی و تعمیرات اساسی نبايد هيچ گونه مواد
آالينده را با مقادير بيش از استانداردهاي مجاز محيط زيست کشور به محيط تخليه نمايد .تجاوز از
مقادير استاندارد در مواقع خرابي هاي اساسي ،موارد اضطراري ،راه اندازي يا  ،Shut downتخطي
از ضوابط محسوب مي شود.
 -20-5در مواردی که میزان انحراف دارای اختالف فاحشی با معیارهای استاندارد باشد موضوع
باید به عنوان يک حادثه زيست محيطي گزارش شود.
-21-5تخليهآبیاپسابتصفیهشدهبهمحیطپذیرندهآبیبايدبهگونهايباشدکهمشخصاتکيفي
آب هاي پذیرنده حفظ شده و اهداف ذيل تامين شود:
الف) براي بهداشت عمومي مضر نباشد.
ب) به وجهه ظاهري و زيبايي آب لطمه نزند.
ج) اثر نامطلوبي بر آب هاي همجوار نگذارد.
د) زيست بوم منطقه و حوزه هاي ماهيگيري را تهديد نکند.
ه ) استانداردهاي مربوطه را رعايت نمايد.
 -22-5بخش هاي عملياتي و تجهيزات کنترلي که در زمينه آب و پساب نياز به نظارت دارد
شامل موارد زیر است :
 سپتيك هاي بهداشتي و صنعتي بلودان واحدهاي خنك كننده و بویلر ،و همچنین واحدهاي پيش تصفيه و تصفيه خانه هاي فاضالب صنعتي. -23-5هر مجتمع پتروشيمي در زمان هاي معمول و يا تعميرات اساسي ،براي خروج آب هاي
سطحي از مجتمع ،داراي يك يا چند كانال روباز و يا بسته آب هاي سطحي است .تمامي مجتمع
ها باید در حين انجام عملیات راه اندازی و تعميرات اساسي به منظور حفظ محیط زیست ،تمامي
مسيرهاي خروجي منتهي به آب هاي سطحي را مورد پايش و كنترل قرار دهند.
 -24-5در مناطق ويژه اقتصادي ،پايش های فوق درخارج از فنس شرکت ها توسط اداره محیط
زیست سازمان منطقه انجام می شود.
 -25-5در طي فرآیند تعميرات اساسي ،تخليه هرگونه لجن از طريق كانال آب هاي سطحي و
همچنين شستشوي ظروف اعم از برج ها ،رآکتورها ،مخازن ،مبدل هاي آغشته به مواد هيدروكربني
و  ...در محوطه هاي باز به نحوي كه پساب ايجاد شده از مسیر كانال آب هاي سطحي خارج شود،
ممنوعاست.
 -26-5حتی االمکان باید از ایجاد شوک در تصفیه خانه های فاضالب ناشی از استفاده از مواد
شیمیایی مختلف نظیراسید و قلیا اجتناب شود.
 -27-5باید از پالستیک یا دیگر موانع در روی زمین برای جلوگیری از پخش مواد شیمیایی،
استفادهشود.
 -28-5نشتی تجهیزات سیار باید تا زمان تعمیر کامل ،جمع آوری شود.
 -29-5در صورت نشت مواد شیمیایی ،نفت خام و مواد نفتی ،باید از نفوذ در زمین ،آب های
سطحی ،آب های زیرزمینی و فاضالب جلوگیری شود .فورا ً مواد جاذب برای کنترل ریزش ها در
اطراف محل قرار داده شود.
 -30-5ورود جامدات به شبکه جمع آوری فاضالب باید به حداقل ممکن کاهش یابد.

 -31-5همچنين هيچ يک از مجتمع هاي پتروشيمي نبايد:
 در هيچ زماني آالينده هاي هوا را با غلظت يا به مدتي که باعث صدمه زدن ،اثر نامطلوب يا به خطرانداختن سالمت يا رفاه جامعه ،زندگي حيوانات ،گياهان يا اموال شود ،به محيط منتشر نمايد.
 مقدار يا اثرات يک انتشار را جهت دستيابي به تطابق با استاندارد پنهان کرده يا كمتر جلوه دهد .اينموضوع شامل ترقيق هوا يا بهره برداري ناصحيح از تجهيزات پايش نيز مي شود.
 -32-5بخش هاي عملياتي و تجهيزات کنترلي که در زمينه هوا نياز به نظارت دارد عبارتند از:
 سيستم هاي فلرينگ دودكش ها تخليه مربوط به شيرهاي اطمينان و ايمني مخازن خطوط ارتباطي بويلرها و سيستمهاي توليد بخار كورهها واحدهاي شكست كاتاليزوري )(Catalytic Cracking Unit هيترها توربین های گازی زباله سوزها محل هاي توليد و نشت گازهاي فرار )(Fugitives Emissions منابع بزرگ ذخيره مواد شيميایی اطفاي حريق و توليدكننده هاي گازهاي خنك كننده ( از نظر استفادههالون ها و CFCها ) و
 کليه بخش ها و تجهيزاتي که احتمال ايجاد آلودگي هواي محيط دارد. -33-5در حین انجام عملیات راه اندازی و تعمیرات اساسی باید تا حد ممکن از ایجاد سر و صدا ،گرد و غبار،
ذرات ،پخش و اسپری رنگ به محیط و غیره اجتناب شود.
 -34-5در صورت امکان عملیات های دارای سر و صدای زیاد باید در طول ساعات آفتابی روز انجام شود.
 -35-5انواع پسماند تولید شده در زمان راه اندازی و تعمیرات اساسی باید از قبل پیش بینی و مشخص شود.
 -36-5در زمان راه اندازی و تعميرات اساسي ،تمامي شرکت هاي پتروشيمي باید از تخليه و ريزش پسماندها
به ويژه مواد جامد آغشته به هيدروكربن و مواد سمي در محوطه هاي آزاد مجتمع خودداري نمايند.
 -37-5پسماندهاي خطرناك بايستي پس از تخليه ،بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه نگهداري شود.
 -38-5تخليه لجن برج خنك كننده از طريق كانال آب هاي سطحي به محیط های پذیرنده آبی ممنوع
است .لجن بايستي در ظروف مناسب جمع آوري و پس از انجام آزمايش و اطمينان از بي خطر بودن ،در محل
مناسبي كه از طريق مراجع ذیصالح مشخص شده ،هدايت و دفع شود.
 -39-5بخش هاي عملياتي و تجهيزات کنترلي که در زمينه پسماند و خاک نياز به نظارت دارد عبارتند از:
 محل هاي توليد مواد زائد روغنی (رسوب مخازن ،لجن تصفيهخانههاي فاضالب ،لجن امالح زداها،خاك هاي آلوده ،Acid tar ،مواد فيلترها ،ذرات كربن فعال و )...
 محل هاي توليد مواد زائد درام ها و ظروف فرآیندي محل هاي توليد مواد زائد غير روغنی (كاتاليست هاي مصرف شده ،رزينها ،مواد جاذب و رطوبتگيرها،مواد زائد سولفورزداها و خاكستر زباله سوزها و )...
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 مواد زائد ناشي از آزمايشگاه ها محل هاي توليد زبالههاي خاص راديواكتيو پسماند روغن های مستعمل (روغن مستعمل ماشين آالت ،موتورها Cut Oil ،و روغنترانسفورماتورها)
 -40-5همه ظروف پسماند باید به طور مناسب برچسب گذاری شود.
 -41-5در صورت امکان ،جارو کردن پسماندها بهتر از شستن آنها است.
 -42-5بايد در مديريت زائدات به كاهش زائدات و بازيافت آن ،ضبط و ربط ،مديريت بشكه ها و
ظروف خالي ،هيدروكربن هاي زائد و مواد زائد خطرناك توجه ويژهاي مبذول شود.
 -43-5هرگونه آزادسازی و انتشار آالینده ها به محیط در طول دوران راه اندازی و تعمیرات
اساسی باید فورا به اداره HSEشرکت گزارش شود.
 -44-5تمامي مجتمع هاي پتروشيمي باید پس از اتمام تعميرات اساسي ،گزارشي از روند انجام
تعميرات و رعايت الزامات زيست محيطي در حين انجام تعميرات را به مديريت  HSEشركت ملی
صنایع پتروشیمی گزارش نمايند.گزارش تمامی روش ها و فعالیت ها و انتشارات در حین عملیات
راه اندازی و تعمیرات اساسی باید به دقت تهیه و به صورت مستند نگهداری شود.

 -6ضمانت اجرایی

 -1الزم است کلیه فعالیت های مرتبط با الزامات زیست محیطی در زمان راه اندازی و تعمیرات
اساسی ،تحت کنترل امور  HSEشرکت ها بوده و با هماهنگی بخش محیط زیست و تائید امور HSE
صورت پذیرد.
 -2همانند سایر بخش های  HSE-MSروند اجرایی این راهنما نیز توسط ممیزین  NPCمورد
ممیزی قرارگرفته و نتایج مربوطه به مدیریت عامل هر شرکت اعالم خواهد شد.

