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راهنماي مدیریت ریزش های تصادفی به محیط زیست
در سيستم مديريت بهداشت  ،ايمني و محيط زيست
)(HSE-408-01
 -1مقدمه

هنگام راه اندازی سیستم و انجام فعالیت های اصلی ممکن است ناخواسته ریزش مواد شیمیایی
و پساب رخ دهد که باعث آلودگی محیط زیست خواهد شد .با این عمل مقدار زیادی مواد اولیه
از دست رفته و اگر تصفیه مطلوبی روی پسابها انجام نشود ،آلودگی زیستمحیطی شدیدی
نیز به همراه خواهد داشت .اين سند در تدوين راهكارهاي مديريت ریزش های تصادفی ،روش
اجرايي و دستورالعمل هاي كاري مربوطه كاربرد دارد .در اين سند حداقل الزامات در برآورده كردن
نيازمندي مربوطه (كه در راهنماي استقرار نظام بدان اشاره شده) ،بيان شده و هر يك از شركت
هاي پتروشيمي را در نحوه ايجاد فرآیندهاي مورد نياز كمك خواهد نمود .در ضمن ،سند حاضر
كاربرد فراواني در انجام مميزي هاي اين نظام داشته و در آن به نكات مهم و برجسته قابل توجه در
هنگام مميزي نيز اشاره 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 مدیریت پسماند و آیین نامه های اجرایی آن
 -4-2آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب  ،مصوبه شماره /18241ت 71هـ مورخ  1373/3/16هیات وزيران
 -5-2آیین نامه بهداشت محيط ،مصوبه شماره /30531ت  194هـ مورخ  1371/5/6هیات وزيران
 -6-2آیین نامه رفع آلودگی زیست محیطی فعالیت های نفتی ،مصوب هیات وزیران در جلسه مورخه
1388/6/4

 -3تعاریف

 -1-3ریزش تصادفی :به هرگونه انتشار پیش بینی نشده و موردی مواد به اشکال مختلف گاز ،مایع و جامد،
ناشی از فعالیت واحدهای صنعتی و خدماتی ریزش تصادفی گفته می شود.
 -2-3انواع ریزش تصادفی )1 :وابسته به تولید مانند تخلیه محصوالت نامنطبق ،خرابی و نقص خطوط لوله،
پوسیدگی یا خوردگی تانک های ذخیره ،ریزش ها و نشتی های ناشی از عملیات ،تعمیر و نگهداری و سایر
فعالیت های وابسته به فرآیند و  ...و  )2غیر وابسته به تولید مانند اثرات ناشی از طوفان ،سیل ،زلزله ،و دیگر موارد
غیر طبیعی که منجر به ریزش می شود.
 -3-3انتشارات 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 آزا دسازی مداوم یا موردی که از قبل پیش بینی
شده یا نشده ،رخ دهد.
 -4-3فضای نگهدارنده ثانویه  :به فضایی گفته می شود که از قبل برای نگهداری ریزش های تصادفی در نظر
گرفته شده تا از پخش شدن مواد در محیط جلوگیری شود.

 -4محدوده تحت تاثیر راهنما

مفاداینراهنمابرایکلیهطرحها،مجتمعها،شرکتهایخدماتی،سازمانهایمناطقویژهپتروشیمیومناطق،
اماکن و تاسیسات متعلق به آنها کاربرد دارد.

 -5قواعد كلي

 -1-5هر شرکت باید از آخرین قوانین ،مقررات و راهنماهای مربوطه آگاهی داشته باشد.
 -2-5امور  HSEشركت هاي تابعه ،نظارت بر حسن اجراي اين راهنما در هر شرکت را بر عهده دارد.
 -3-5هنگام راه اندازی سیستم و انجام فعالیت های اصلی شامل نصب تجهیزات و وسایل ،خاکبرداری و
حفاری ،شمعکوبی و تثبیت خاک ،ساختمانسازی و محوطهسازی ،جوشکاری ،تست سیستم ،لولهها ،مخازن و
راکتورهای فرآیندی ،پیش راهاندازی ،راهاندازی آزمایشی ،برطرفکردن نارساییهای فرآیندی و اصالح سیستم
(اصالح سیستم در بسیاری از موارد نیازمند تخلیه مخازن ،خطوط لوله ،راکتورها و قسمتهای دیگر فرآیندی
است) ،ممکن است ریزشهای مختلفی تولید شده و به خاطر عدم مدیریت و پیشبینی صحیح مستقیماً به
داخل فاضالبروها تخلیهشود.
با این عمل مقدار زیادی مواد و مصالح اولیه از دست رفته و اگر کنترل مناسبی روی درورریزها انجام نشود،
آلودگی زیستمحیطی شدیدی به همراه خواهد داشت.

71

72
موارد باال از دالیل اصلی ریزشها است ولی موارد دیگری نظیر ریزشهای مکرر مواد و نیاز به
شستشوی سطوح و تجهیزات نیز از دالیل ریزش می باشد .لذا الزم است هر شرکت کلیه موارد
احتمالی تولید این گونه ریزش ها را تعیین کرده ،راهکار مناسب برای پیشگیری از ریزش را تدوین
نماید.
 -4-5در صورت بروز شرایط اضطراری ناشی از ریزش های تصادفی ،باید الزامات مندرج در
راهنمای مدیریت زیست محیطی شرایط اضطراری ) ( HSE-406رعایت شود.
 -5-5چنانچه بررسی راهکارهای توسعه فرآیند و بهبود بازده عملیات مد نظر باشد ،آگاهی از مقدار
انتشار ناشی از ریزش های تصادفی وابسته به تولید و همچنین ریزش های تصادفی غیر وابسته به
تولید ضروری است.
 -6-5طراحی نادرست و یا عدم شناخت کامل طراح نسبت به فرآیند باعث می شود در حین
راهاندازی ،مشکالت و مواد جدیدی تولید و دفع شود و یا به علت وجود نشتی در سیستم دفع پساب،
پساب بیشتری نسبت به میزان پیش بینی شده تولید شود ،لذا ضروری است موضوع ریزش های
تصادفی ناشی از این عامل مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
 -7-5هنگام نصب تجهیزات و شروع به کار فرآیند در اثر نصب نادرست ،تجهیزات سیستم شاهد
بروز بعضی ریزش های پساب است ،لذا پیش بینی ابزار ،تجهیزات و لوازم الزم جهت کنترل ریزش
های تصادفی الزامی است.
 -8-5از طریق آشناکردن پرسنل با فرآیند ،همچنین مواد حاضر در فرآیند ،اثرات آنها و نوع
پساب های احتمالی تولیدی و تبعات آنها ،میتوان ضمن باالبردن ایمنی پرسنل ،از بروز خیلی از
مشکالت زیست محیطی و حوادث جلوگیری نمود .مث ً
ال در صورتی که ریزش مواد رخ دهد با توجه
به شناختی که پرسنل نسبت به مواد دارند با حساسیت بیشتری نسبت به جمعآوری و تصفیه آن
برخورد مینمایند .لذا تدوین برنامه آموزشی در این خصوص و اجرای آن الزامی است.
 -9-5جهت کاهش ریزش ها باید مواردی نظیر به کارگیری نیروهای آموزشدیده و زبده ،توجه
کافی نسبت به کیفیت کار جهت راهاندازی ،استفاده از مواد جایگزین کمخطرتر و یا بیخطرتر برای
محیط زیست به جای مواد اصلی در هنگام راهاندازی ،مدنظر قرار گیرد تا این مرحله از عملیات حتی
ت محیطی نداشته باشد.
االمکان تبعات زیس 
 -10-5باید توصیف ،نقشه ،محل دقیق و تمامی اطالعات مورد نیاز در رابطه با موارد زیر تهیه و
نگهداریشود:
 مخازن ،خطوط لوله ،سیستم های خروجی و ایمنی ،سیستم های  Shut downاضطراری،وسایل و حسگرهای پایش ،هشدار دهنده ها ،اتصاالت ،شیرها ،پمپ ها و سایر تجهیزات
 تمامی فرضیات و پارامترهای به کار رفته ،و دالیل انتخاب  MSDSهر ماده شیمیایی مورد نیاز و استفاده شده در سایت فهرست و مشخصات تجهیزات موجود که مواد را ذخیره یا فرآوری می کند حداقل دماها ،فشارها ،جریان ها ،و موقعیت ها ضوابط و استانداردهای به کار رفته برای طراحی ،ساخت و عملیات فرآیند راه اندازی ،عملیاتهای نرمال ،عملیات های موقت عملیات  Shut downاضطراری Shut down ،نرمال آغاز به کار بعد از  Shut downنرمال یا اضطراری و تغییر در فرآیند -بازرسی و بازبینی تجهیزات

 -11-5برای جلوگیری از ریزش های تصادفی که ناشی از عوامل وابسته به تولید می باشد باید نکات زیر به
دقت رعایت شود:
 ظروف ،مخازن ذخیره ،محوطه ذخیره سازی و حصارهای نفوذناپذیر مورد استفاده برای نگهداری یاذخیره مواد خطرناک باید به طور مناسب طراحی ،اجرا و بهره برداری شود.
 کلیه ظروف مورد استفاده برای مواد خطرناک باید در تمام مواقع (بجز مواقعی که ماده خطرناک اضافهیا برداشته می شود) به صورت سربسته نگهداشته شود.
 بهره بردار می تواند مواد خطرناک مایع را تحت شرایط زیر به صورت روباز در پوند نگهداری نماید:• ماده ای که ترکیبات آلی فرار یا بودار آن کمتر از  100میلی گرم بر لیتر باشد.
• حاوی مواد آتش گیر یا واکنش پذیر نباشد.
• محل نگهداری توسط مواد نفوذ ناپذیر سازگار ،ایزوله شده باشد.
• پوند نگهداری ،مجهز به سیستم های تشخیص نشتی یا چاهک های پایش آب زیرزمینی باشد.
• مواد ناسازگار در یک پوند نگهداری قرار داده نشود.
• آب های سطحی از پوند نگهداری دور شود.
• پوند به صورت امن حصارکشی و برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز عالمتگذاری شده باشد.
• ظرفیت آزاد کافی برای ذخیره  100میلی متر رواناب بارندگی در پوند وجود داشته باشد.
• لجن و رسوبات به موقع و با روش مناسب در تأسیسات دفع زائدات تخلیه شود.
 کلیه شیرآالت ،اتصاالت و سایر متعلقات مربوط به مخازن ذخیره مواد خطرناک یا انتقال مواد خطرناک(بجز خطوط لوله بارگیری و تخلیه مربوطه) باید دارای فضای نگهدارنده ثانویه باشد.
 مواد خطرناک جامد که می تواند شیرابه خطرناک تولید كند ،باید در مناطق نفوذناپذیر مجهز به حصارو دیواره با سیستم جمع آوری طراحی شده برای نگهداری شیرابه و نزوالت جوی ،ذخیره ،بارگیری و
تخلیهشود.
 هرگونه مواد ریخته شده که توسط فضای نگهدارنده ثانویه جمع آوری شود ،باید طبق برنامه زمان بندیشده تخلیه شده و سپس بازیافت یا دفع شود.
 بهره بردار هر کارگاه باید دپوی مواد خطرناک خود را به نحوی انجام داده و نگهداری نماید که باد باعثپخش و انتشار آن به محیط نشود.
 -12-5در مناطقی که مایعات خطرناک از ظرفی به ظرف دیگر منتقل می شود باید با استفاده از دیواره های
کوتاه ،از سایر مناطق جدا شده یا به هر طریق دیگری از انتشار احتمالی مایعات ریخته شده پیشگیری شود.
 -13-5بهره بردار عملیات بارگیری یا تخلیه بار دارای پتانسیل آلودگی محیط ،باید مجهز به امکانات ضروری
برای پیشگیری از نشت و ریزش احتمالی ناشی از بهره برداری از سیستم ها و همچنین تجهیزات رفع آلودگی
و پاکسازی هرگونه نشت و ریزش به محیط آبی باشد .بهره بردار باید سازمان و نهادهای قانونی ذیربط را از وقوع
هرگونهحادثهمطلعنماید.
 -14-5حمل کننده مواد خطرناک مسوول ایمنی محموله است .این مسوولیت شامل پیاده سازی طرح های
پیشامد احتمالی شرایط اضطراری و هرگونه اقدام اصالحی در زمان وقوع ریزش های اتفاقی یا رها شدن مواد
شیمیایی در محیط است .شرکت باید اینگونه الزامات را به اطالع حمل کننده برساند.
 -15-5در صورت ریزش مواد باید سعی شود با وسایل و روش های مختلف مواد جمع شود که در زیر به
بعضی از این موارد اشاره میشود:
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 مخزن جمع آوری ریزش ها  :انواع مختلف مخازن جمع آوری ریزش ها برای جمعآوریب تولیدی را
مواد مختلف و در مکانهای مختلف طراحی شده است .به طوری که میتوان پسا 
ک جمعآوری نمود و سپس این پساب را بازیافت یا تصفیه کرد .ایجاد
با قراردادن تانک یا سین 
پاشوره در اطراف تأسیساتی که امکان استفاده از سینک یا تانک ریزشی وجود ندارد نیز توصیه
میشود تا پس از جمعشدن مواد توسط زهکش یا تانک های ریزشی مجهز با لوله مکش،
تخلیه و جهت بازیافت و تصفیه فرستاده شود.
 مواد مضاف  :استفاده از مواد مضاف با توجه به مؤثربودن آنها و ناچیز بودن اثراتزیستمحیطی این مواد گسترش زیادی یافته است که از جمله این مواد در بحث پساب های
نفتی و پتروشیمی میتوان به خاک اره ،ماسه ،کاه ،سبوس برنج و  ...اشاره نمود .البته هر یک
از مواد مضاف خصوصیات خاص خود را دارا است .مث ً
ال در صورت استفاده از ماسه در
پساب های پتروشیمی امکان بازیافت مواد بیشتر از حالتی میباشد که از خاک اره استفاده
می شود ،در ضمن استفاده از سبوس برنج عالوه بر خاصیت جداسازی راحتتر ،نقش جاذب
را نیز ایفا میکند ،به طوری که برای بعضی مواد نظیر فنل این ماده در جهت جذب مؤثر عمل
نموده است.
 مصرف آب کمتر :استفاده از تجهیزات جدید که در آن از مخلوط آب و هوا جهت شستشواستفاده شود و یا جتهای پرفشار آب که مقدار آب کمتری مصرف می کند توصیه می شود.
با این اقدام پساب تولیدی از نظر حجم کاهش یافته و به دلیل باال بودن غلظت آن ،بازیافت
مواد آسانتر و امکانپذیرتر میباشد.
 در نظرگرفتن پیشبینیهای الزم  :در هنگام طراحی جهت بازه زمانی راهاندازی ،بایدمحاسبات جداگانه و پیشبینی مقدار ریزش احتمالی صورت پذیرد تا بتوان با شناخت
و آگاهی بیشتری نسبت به مدیریت پساب ها و زائدات تولیدی پیش بینی نشده در بازه
راهاندازی عمل نمود.
 اجرای دستورالعمل مواجهه با ریزشها  :جهت کاهش نشتی به محیط زیست و کاهشحجم تصفیهخانه و سایر موارد ناشی از افزایش ریزش ها ،تهیه و اجرای دستورالعمل مواجهه با
ریزش ها ضروری است .به صورتی که در هنگام بروز ریزش ،کارکنان با توجه به دستورالعمل
نسبت به جمعآوری و دفع پساب و زائدات تولیدی اقدام نمایند.
 در نظرگرفتن مخازنی برای ذخیره پساب در موارد اضطراری :به دلیل مقطعی بودنریزش ها ،ایجاد مخزن نگهداری با حجم زیاد ،متناسب با واحد در حال راهاندازی یا توقف
اضطراری واحد ،ضرورت دارد تا بتوان در صورت بروز ریزش تا مدت زمان زیادی مواد را در
داخل آن ذخیره نمود و سپس جهت تصفیه یا بازیافت و یا دفع اقدام نمود .همچنین بعد از
اتمام مراحل راهاندازی از این مخزن میتوان استفادههای دیگری نمود .بنابراین هنگام طراحی
بهتر است مورد استفاده بعدی نیز در نظر گرفته شود.
 -16-5برای آنالیز ریزش:
 بزرگترین مسافت در هر جهت را که ممکن است در معرض آلودگی باشد تخمین بزنید. مقدار مواد رها شده را تخمین بزنید. برای موادی که در مخزن نگهداری می شود ،حداکثر مقدار نگهداری شده در هر مخزن،بیشترین مقدار ریزش است.

 برای موادی که در لوله ها موجود است ،حداکثر مقدار موجود در لوله بیشترین میزان ریزش است. برای آزادسازی گازهای سمی:• مواد سمی که بطور نرمال در دمای محیطی به شکل گاز هستند و به عنوان گاز یا مایع تحت فشار
حمل و نقل می شود ،باید فرض شود که مقدار موجود در مخزن یا لوله به صورت گاز در حدود 10
دقیقه آزاد می شود.
• برای گازهایی که به صورت مایعات یخ زده در فشار محیطی حمل می شود ،فرض می شود که مقدار
موجود در مخزن یا لوله فورا پخش می شود.
 برای انتشار مایعات سمی:• برای موادی که بطور نرمال در دمای محیط به شکل مایع هستند ،فرض کنید مقدار موجود در مخزن
یا لوله ،فورا پخش می شود.
• اگر ماده رها شده در سطحی اتفاق بیفتد که هموار و یا آسفالت نشده است ،باید سطح واقعی در نظر
گرفتهشود.
• نرخ آزادسازی بر اساس نرخ فراریت مایع تعیین می شود.
 -17-5باید تمامی ریزش های تصادفی بر اساس راهنمای تعریف ،ثبت و گزارش دهی حوادث زیست
محیطی) ، ( HSE-407گزارش و نکهداری شده و گزارشات مربوطه به به مراجع ذیربط ارسال شود.

 -6ضمانت اجرایی

 -1-6الزم است کلیه فعالیت های مرتبط با الزامات راهنمای مدیریت ریزش های تصادفی ،تحت کنترل امور
 HSEشرکت ها بوده و با هماهنگی بخش محیط زیست و تایید مدیریت  HSEصورت پذیرد.
 -2-6همانند 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.
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