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سند حاضر با هدف ارائه راهنمايي و حفظ يكپارچگي در تدوين مستندات
سيستم  ، HSEتوسط كميته استقرار  HSE-MSو زير نظر امور بهداشت،
ايمني و محيط زيست شركت ملي صنايع پتروشيمي تهيه شده و كليه حقوق
آن محفوظ و متعلق به شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران مي باشد.

 .1مقدمه
كميته استقرار  HSE-MSبمنظور حفظ يكپارچگي در نظام مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيستت ،ايت
سند را بعنوان راهنمايي براي تدوي مستندات نظام تهيه نمود .در اي سند حداقل الزامات در برآورده كتردن
نيازمندي مربوطه (كه در راهنماي استقرار نظام بدان اشاره شده) ،بيان شده و هر يك از شركتهاي پتروشتيمي
را در نحوه ايجاد فرايندهاي موردنياز كمك خواهد نمود .ايت ستند در تتدوي راهكارهتاي پتاين و انتدازه
گيري انتشار آالينده هاي هوا ،روش اجرايي و دستورالعملهتاي كتاري مربوطته كتاربرد دارد و بته ستواالت
اساسي در اي ارتباط همچتون نحتوه برنامته ريتزي ،مستیوليتهتا ،مكتان و زمتان  ،پارامترهتاي متورد نظتر و
چگونگي انجام پاينها پاسخ ميدهد .سند حاضر كاربرد فراواني در انجام مميزيهاي اي نظتام داشتته و در
آن به نكات مهم و برجسته قابل توجه در هنگام مميزي نيز اشاره شده است و استتفاده از آن بته منظتور يتك
روش كار هماهنگ جهت پاين آالينده هاي هوا در صنايع پتروشيمي الزامي است.

 .2الزامات قانونی :
با توجه به الزامات قانوني ذيل ايجاد سيستم پاين آاليندههاي هوا در سازمانها ضروري است .راهنماي حاضر
نيازهاي يك روش اجرايي ويژه در خصوص پاين هوا را با توجه به الزامات قانوني ذيل ،تعيي مينمايد:
 -1-2مصوبه شماره131مورخ  1333/1/23شوراي عالي به منظور جلوگيري از آلودگي هوا
 -2-2قانون نحوه جلوگيري ازآلودگي هوا (مصوب  1331/2/3مجلس شوراي اسالمي)
 -3-2استانداردهاي خروجي از كارخانجات و كارگاههاي صنعتي (موضوع ماده  11نحوه جلوگيري از
آلودگي هوا مصوب  31/2/3مجلس شوراي اسالمي و مصوبه هيات وزيران به شماره /5151ت
 515541مورخ )51/1/31
 -1-2آيي نامه اجريي قانون نحوه جلوگيري ازآلودگي هوا (شماره /23211ت  22111ﮪ مورخ
 1335/4/21هيات وزيران)
 -1-2بند الف ماده  41قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي (مصوب  13/4/11مجلس
شوراي اسالمي)
 -4-2استاندارد هواي پاک
 -3-2دستورالعمل خوداظهاري در پاين محيطزيست
-1-2

الزام به استقرار سامانه و سيستم پاين برخط صنايع بزرگ ،مصوبه شماره /12312ت 515513
مورخ  53/2/15هيات محترم وزيران

 -5-2ماده  152قانون برنامه پنجم توسعه و شيوه نامه ويراين سال  1351تحت عنوان "نصب و راه
اندازي سيستمهاي پاين لحظهاي و مداوم (آنالي ) بر روي منابع آالينده محيط زيست

 .3تعاريف
 - 1-3آالينده هوا :هر نوع ماده گازي ،بخار ،مايع ،جامد ،تشعشع پرتوزا و غير پرتوزا و يا تركيبي از
آنهاست كه در هواي آزاد پخن و باعث آلودگي هوا و يا ايجاد بوهاي نامطبوع گردد .عمدهتري آالينده-
هاي هوايي كه از صنايع پتروشيمي منتشر ميگردند عبارتند از :

 ترکيبات آلی فرار ( .:)VOCsمنابع انتشار VOCها معموالً عبارتند از :ونتهاي فرآيندي ،تجهیزات ذخیره وانتقال مايعات و گازها ،منا بع نشر موردي و ونتهاي غیر پیوسته ،نشتی از تجهیزاتی مثل فلنج لوله ها ،پمپها،
شیرها ،تانکرها
 -آالينده هاي خطرناک هوا:

 ذرات معلق :ممکن است حین انجام عملیات زير تولید شوند: کار با مواد خام اولیه
 خشک سازي محصوالت جامد
 احیاء کاتالیستها
 کار با ضايعات و پسماندها
 ترکيبات گوگردي :شامل اکسیدهاي گوگرد که عمدتاً از منابع احتراق منتشر میشود و همچنین سايرترکیبات گوگردي  CS2 ،H2Sو  COSاست که عمدتاً در فرآيندها تصفیه براي حذف ناخالصیهاي
خوراک ،تولید و منتشر میشوند.
 ترکيبات نيتروژن :شامل اکسیدهاي نیتروژن است که عمدتاً از منابع احتراق منتشر میشود و همچنینبسته به نوع فرآيند ساير ترکیبات نیتروژنی مثل  NH3و  HCNرا شامل میشود.
 هالوژنها و ترکيبات آنها :ممکن است بسته به نوع فرايند ترکیباتی مثل ، ،Br2 ،Cl2و  HBrباشند اما عمدتاًکلريد هیدروژن ( (HClو فلوريد هیدروژن ) (HFرا شامل میشود که به عنوان محصوالت جانبی حین
واکنشهاي هالوژناسیون تشکیل میشوند.
 دي اکسين ،فوران و  :PCBsدي بنزودياکسین پلی کلرينه شده (دي اکسینها) ،دي بنزوفورانهاي پلیکلرينه شده(فورانها) و بی فنیلهاي پلی کلرينه شده ( )PCBsممکن است به عنوان آالينده از برخی
فرآيندهايی که در آنها از کلرين استفاده میشود منتشر گردند .دي اکسینها همچنین در زبالهسوزها زمانیکه
براي سوزاندن ضايعات کلرينه استفاده می شوند و يا حتی حین سوزاندن ضايعات غیر کلرينه در صورتیکه
در شرايط عملیاتی نامناسب به کار برده شوند تولید میگردد.
 -2-0منابع نشر :منظور از منبع نشر در اين راهنما ،مکانی است که آالينده هاي هوا از آنجا به محیط منتشر
میشوند .منابع نشر میتواند نقطهاي (مثل دودکشها و ونتها) يا سطحی (مثل حوضچههاي روبازي که مواد فرار
در آن نگهداري میشود) باشد .همینطور منابع نشر میتوانند ثابت (مثل دودکش محفظههاي احتراق) يا متحرک
(مثل اگزوز اتومبیل) باشند.

 -0-0پايش :اصطالحي است براي جمع آوري مستمر دادههاي اندازهگيري يا ساير اطالعات تا عملكرد
يك سيستم در مقايسه با استاندارد يا برخي نيازمنديهايي كه سيستم بايد برآورده سازد ،سنجيده و ارزيابي شود.
در اي راهنما منظور از پاين ،پاين منابع نشر ثابت است .در اي نوع پاين ،آاليندههاي منتشره از يك منبع
نشر ،اندازهگيري شده و با استانداردهاي خروجي از كارخانجات و كارگاههاي صنعتي (ضميمه )2مقايسه مي-
گردد.
-4-0سازمان :منظور از سازمان در اي راهنما ،شركتهاي پتروشيمي و سازمان مناطق ويژهاي است كه
شركتهاي پتروشيمي در آن واقع شده است.
 .4محدوده تحت تاثير اين راهنما
مفاد اي راهنما براي كليه منابع نشر ثابت نقطهاي و سطحي موجود در فرآيندها و اماك متعلق به مجتمعهاي پتروشيمي،
مناطق ويژه يا اماك و تاسيسات متعلق به آنها كاربرد دارد.
 .5قواعد کلی:
.1.1

هر سازمان بايد از آخري قواني و مقررات ملي ،الزامات و مقررات وزارت نفت و شركت ملي صنايع
پتروشيمي در خصوص پاين آاليندههاي هوا آگاهي داشته و آن را به روز نمايد.

 -1-1ضروري است هر سازمان ،برنامه مدون جهت پاين آاليندههاي هواي از منابع نشر خود داشته باشد .اي
برنامه مشخص ميكند چه پارامترهايي در كدام منابع نشر و در چه دورههاي زماني و چگونه بايد سنجن
شده و اطالعات جمعآوري شده چگونه براي حصول اطمينان از تطابق با الزامات و استانداردها ،مورد
پردازش و ارزيابي قرارگيرند .مفاد اي راهنما و نيز فلوچارت ارائه شده درضميمه  1نحوه ايجاد چني
برنامه پايشي را مشخص ميكند.
 -2-1الزم است برنامه پاين به نحوي تنظيم و به مرحله اجرا گذاشته شود كه الزامات سازماني ،الزامات
مجموعه حاضر ،الزامات و مقررات وزارت نفت ،الزامات دستورالعمل خود اظهاري در پاين سازمان
حفاظت محيط زيست و نيز شيوه نامه نصب و راه اندازي سيستمهاي پاين لحظهاي و مداوم (آنالي ) بر
روي منابع آالينده محيط زيست را تامي نمايد و همواره از رعايت حدود مجاز انتشار (كه موارد مرتبط با
صنعت پتروشيمي در ضميمه  2و  3آورده شده است) اطمينان حاصل شود.
 -3-1مسیوليت تنظيم برنامه پاين ونظارت بر آن در هر سازمان بعهده امور  HSEآن سازمان است و فعاليتهاي
مرتبط با اندازهگيري و پاين ،طبق فلوچارت موجود درضميمه  1اي راهنما ،به عهده امور  HSEو مديريت
سازمان است.

 -1-1الزم است فهرستي از منابع انتشار آاليندههاي هوا و نوع آاليندههاي منتشره از اي منابع تهيه گردد .اي
فهرست بايد با فلودياگرام زيست محيطي سازمان (راهنماي شناسايي آلودگيهاي زيست محيطي)HSE -152 ،
تطابق داشته باشد .در ضميمه  ،1راهنماييهاي الزم در خصوص شناسايي منابع نشر به صورت كلي و همچني
به تفكيك فرآيندهاي پتروشيمي آورده شده است.
 -1-1پاين انتشار آالينده هاي هوا از منابعي كه به صورت پيوسته داراي نشر به محيط هستند الزامي است .منابع
انتشاري كه الزم است برنامه پاين براي آنها تدوي شود عبارتند از:
 .1-1-1دودكنهاي منابع احتراقي (كورهها ،بويلرها و سيستمهاي توليد بخار ،هيترها ،واحدهاي كراكينگ،
توربي ها و واحدهاي توليد برق و )...
 .2-1-1منابع نشر فرآيندي آاليندههاي هوا (برحسب مورد ممك است انتشار آالينده خاصي از مكانهاي
مختلف يك فرآيند صورت بگيرد كه عمدتاً منابع اصلي برجهاي جذب ،دفع و يا خشك ك ها
هستند).
 .3-1-1فلرها حتي اگر به صورت پيوسته مورد استفاده قرار نگيرند.
 -4-1پاين در منابع نشر فهرست شده در بند  1-1الزامي و پاين ساير منابع به اختيار و صالحديد خود واحد
صورت ميپذيرد.
 -3-1پاين منابع انتشار به صورت لحظهاي يا دورهاي انجام ميشود.
 -1-1همه منابع انتشاري كه مطابق راهنماي  ، HSE-474ضرورت و قابليت نصب سيستمهاي پاين لحظهاي را دارا
هستند بايد به صورت لحظهاي پاين شوند.
 -5-1فواصل پاين براي ساير مكانها يا آاليندهها (مكانها و آاليندههايي كه ضرورت يا قابليت پاين لحظه اي را
ندارند) طوري تعيي ميگردد كه بند  2-1رعايت گردد .مسلم است عدم تغييرات شديد در ميزان يك
آالينده از يك محل نشر در چند دوره پاين متوالي ،مجوزي براي طوالنيتر كردن فواصل پاين خواهد بود.
حداكثر فواصل مجاز براي پاين يك آالينده در يك محل نشر سه ماه است.
 -15-1انتخاب فواصل پاين هر آالينده در هر مكان بايد با داليل كافي و مستدل صورت پذيرفته و نتايج چند
دوره پاين قبلي نيز تاييدكننده اي انتخاب باشد .الزم است مدارک مربوطه مستندسازي شود و به تاييد
مهندس فرآيند مربوطه نيز رسانده شود.
 -1-1امور  HSEموظف است ضم اينكه خود مستقيماً بر پاين منابع انتشار سازمان به صورت لحظهاي يا دوره-
اي نظارت ميكند از يكي از آزمايشگاههاي معتمد كه ليست آن هر ساله توسط سازمان محيط زيست
تعيي ميشود درخواست نمايد تا نسبت به پاين خروجيهاي سازمان اقدام نمايد .آزمايشگاه معتمد اقدام
به نمونهگيري و پاين خروجيهاي سازمان نموده و نتايج آنرا به طور همزمان براي سازمان و ادارات كل
استاني سازمان حفاظت محيط زيست ارسال مينمايد.

 -2-1از آنجا كه كليه نمونهبرداريهايي كه توسط آزمايشگاه معتمد صورت ميگيرد به صورت تصادفي
( )Randomبوده و هماهنگي قبلي با واحد مربوطه صورت نميپذيرد و همچني مكان مناسب براي نمونه
برداري نيز به تشخيص آزمايشگاه معتمد تعيي ميشود نه واحد درخواست كننده ،برنامه پاين منابع نشر بايد
به گونهاي تنظيم شود كه سازمان همواره از تطابق منابع نشر خود با حدود مجاز ،استانداردها و الزامات موجود
اطمينان داشته باشد.
 -3-1در خصوص آزمايشگاههاي معتمد ،دوره پاين با نظارت اداره كل محيطزيست استان تعيي ميگردد .در
صورت عدم اعالم اي امر توسط اداره ذكر شده ،پيشنهاد ميگردد اي پاين در دورههاي سه ماهه انجام
شود.
شركتهاي پتروشيمي بايد برحسب مورد پارامترهاي تعيي شده در جدول زير را كه براساس دستورالعمل
خوداظهاري در پاين سازمان حفاظت محيط زيست ايران تنظيم شده است اندازهگيري نمايند مگر اينكه
سازمان ،پارامترهاي مورد نظر خود را براي سنجن به آنها اعالم نمايد و يا خود واحد ،آالينده ديگري را
شناسايي نمايد .ضميمه  1اي راهنما مشخص ميكند كه در هر فرايند و تجهيزي انتظار انتشار چه آاليندههايي
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*نوع فلزات سنگي  ،تركيبات سرطانزا و تركيبات آلي ،براساس فرآيند توليد ،مواد اوليه ،واسطه و توليدي مربوطه و انتشار
آالينده هاي احتمالي تعيي مي شود.

 -1-1در دودكشهاي منابع احتراقي(بند  )1-1-1بايد موارد زير اندازهگيري شود:


غلظت آاليندهها براساس جدول فوق برحسب  mg/m3يا ppmv



دبي حجمي جريانm3/hr ،



درصد حجمي اكسيژن



دما (درجه سانتيگراد)



فشار (اتمسفر)



درصد جرمي رطوبت يا اينكه آالينده بر مبناي خشك اندازهگيري شود.



متوسط زماني اندازه گيري (دقيقه)

 -4-1در ونتهاي پيوسته فرايندي(بند  )2-1-1همه پارامترهاي ذكر شده در بند  11-1به جز درصد حجمي اكسيژن
بايد اندازهگيري شوند.
 -3-1براي منابع نشر سطحي (بند  )1-1-1موارد زير بايد پاين شوند:



غلظت آالينده ها براساس جدول  1برحسب  mg/m3يا ppmv

دماي محيط (درجه سانتيگراد)



فشار محيط(اتمسفر)



رطوبت نسبي محيط

 -1-1پاين در كليه مكانهاي فهرست شده در ماده  1-1به جز فلرها(بند  )3-1-1به صورت مستقيم و با گرفت
نمونه از جريان گازي كه به محيط منتشر ميشود و مطابق با الزامات بند  15-1تا  22-1صورت ميگيرد.
 -5-1پس از تعيي اينكه چه منابعي بايد پاين شوند الزم است جهت شناسايي نقاط نمونهگيري ()sampling point
اقدامات الزم به عمل آيد .نقاط نمونهگيري ،نقاطي در مسير جريان هستند كه داراي شرايط يكنواخت از
لحاظ دما ،سرعت جريان ،غلظت و  ...ميباشند و نمونه برداشته شده از اي نقاط بيانگر وضعيت واقعي انتشار
است .در فرآيندهاي جديد عموماً طراح پين بينيهاي الزم را در نظر گرفته است و نقاط نمونهگيري در
مسير جريان و در مكان مناسب ايجاد شده كه با بررسي نقشههاي فرآيند ( )P&IDميتوان اي نقاط را مشخص
نمود .در غير اي صورت بايد مكان مناسب براي نمونه گيري تعيي و اقدامات الزم جهت ايجاد آن صورت
پذيرد.
 -15-1براي هرتكنيك پاين ،اصول نمونهبرداري بايد رعايت شود .يعني نمونه جمعآوري شده بايد نمايشگر همه
مشخصات موجود در نمونه باشد .به عنوان مثال در خصوص دودكشها در صورتيكه پاين انالي انجام نمي
شود،تعداد و مكان نمونه وابسته به ميزان همگني مواد موجود در هواي خروجي دودكن ميباشد .اگر گاز

دودكن بسيار همگ باشد ،تنها نمونههاي كمي مورد نياز است .اگر همگ نباشد ،نمونههاي بيشتري نياز
خواهد بود نمونهبرداري غير اصولي و غيردقيق نتايج غيردقيق به دنبال خواهد داشت.
 -11-1تعيي مقدار پارامترهاي مورد نظر در هر محل نشر ،يا بصورت مستقيم توسط دستگاههاي مخصوص كه به
طور مستقيم نمونهگيري و اندازهگيري را انجام ميدهند صورت ميگيرد يا اينكه نمونه جهت آناليز به
آزمايشگاه منتقل ميگردد.
 -12-1تجهيزات و روشهاي پيشنهادي براي اندازهگيري آاليندهها براساس روشهاي ارائه شده در دستورالعمل
خوداظهاري در پاين سازمان حفاظت محيط زيست(موجود در ضميمه  1اي راهنما) ميباشد .براي ساير
مواردي كه در اي جدول ذكر نشده است ،روشهاي  EPAپيشنهاد ميشود .فهرست برخي تجهيزات موجود
براي پاين آالينده هاي هواي موجود در صنايع پتروشيمي در ضميمه  1اي راهنما ارائه شده است.
 -13-1ضروري است كه پاين توسط فردي متخصص كه كامال با محدوديتها و نكات اصلي تجهيزات عملياتي
خاص آشنا است انجام گيرد ،نتايج نيز توسط كسي كه دسترسي و آگاهي نسبت به ساختارهاي عملياتي
تجهيزات و منحنيهاي كاليبراسيون دارد تفسير شود.
-11-1

پاين در فلرها بايد مطابق با راهنماي پاين و الزامات زيستمحيطي فلرها HSE-133

صورت پذيرد.

 -11-1كليه پرسنل مرتبط با عمليات نمونهبرداري و اندازهگيري و پاين بايد در دورههاي آموزشي مربوطه
شركت ،و توانمنديهاي الزمه را كسب نمايند.
 -14-1مكانيزم گزارش دهي مناسب به مراجع ذيربط ،مديريت و نيز به مديريت  HSE-NPCبايد در برنامه پاين
لحاظ گردد .كليه مستندات مربوطه كه حداقل شامل موارد زير ميگردد نيز بايد ثبت ،نگهداري و به
روزرساني شود:

 مطالعات مهندسي
 وقوع و طول دوره راه اندازيها Shut downs ،يا خرابيهاي اساسي در بهرهبرداري منابع مشمول يا
تجهيزات كنترل انتشارات
 تأييديه تستهاي كاليبراسيون و تعمير و نگهداري تجهيزات سنجن
 تناوبهاي كاليبراسيون و تعميرات توصيه شده توسط فروشنده براي تجهيزات سنجن
 راهنماي فروشنده و جزئيات كاليبراسيون و مشخصات فني تجهيزات مورد استفاده براي سنجن
 سوابق پاين
 سوابق آموزش
 سوابق گزارشدهي به سازمان محيطزيست و ساير مراجع برون سازماني

ضمانت اجرايی
 -1الزم است كليه فعاليتهاي مرتبط با مديريت آاليندههاي هوا شامل شناسايي منابع نشر ،انتخاب تجهيزات
كنترل و پاين و بهره برداري از سيستمهاي پاين با هماهنگي بخن محيط زيست و تائيد امور  HSEصورت
پذيرد.
 -2همانند ساير بخشهاي  HSE-MSروند اجرايي اي راهنما نيز توسط مميزي  NPCمورد مميزي قرار خواهد
گرفت و نتايج مربوطه به مديريت عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي اعالم خواهد شد.

ضميمه  -1الگوريتم پايش آاليندههاي هوا در صنايع پتروشيمي

ضميمه 2
استانداردهاي خروجی از کارخانجات و کارگاههاي صنعتی

نوع گاز

درجه 1

درجه 2

واحد

درجه 1

درجه 2

واحد

HCl

76

221

ppm

کارخانه تهیه کلروفريک

سیستم احیاء کاتالیزور

درجه 1

نوع واحد

صنایع آالینده

استاندارد ذرات

درجه 2

استاندارد گازها

درصد تیرگی

-

-

-

02

02

مالحظات

(موضوع ماده  51نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب  47/2/3مجلس شورای اسالمی)

1

(شهري و صنعتی بیش

از دودکش دستگاه زباله سوز

-

-

-

-

122

222

mg/m3

زباله سوز معمولی
-

-

-

از  22تن در شبانه روز)
کارخانه تولید فسفات
دي آمونیوم

رآکتورها ،دانهکنندهها ،خشک-
کنندهها ،سدرکنندهها ،غربالکننده-

F2C

02

22

11

-

-

-

22

22

12

ها ،آسیاب کنندهها

کارخانه تهیه آهک

هاي آبديده کردن آهک ،نقل و

-

-

-

-

122

222

mg/m3

کوره ،آسیاب ،خردکننده ،دستگاه-
22

02

2

کارخانه تصفیه فاضالب

تصفیه فاضالب

-

-

-

-

2/7

2/72

11

-

-

-

تهیه اسید کلريدريک

تهیه اسید کلريدريک

HCl

76

221

ppm

انتقال و بارگیري آهک

-

-

-

-

-

2

کارخانه تهیه

(سولفورکربن ،اسیدسولفوريک،

سولفورکربن

اکسید سولفورکربن و هر منبع

S2C

122

112

ppm

تهیه سولفور کربن
-

-

-

-

-

11

ثابت ديگر)
رآکتورها ،صافیها ،تانک ذخیره
کارخانه تهیه اسید
فسفريک به روش تر

اسیدفسفريک رقیق ،دستگاه تغلیظ
کننده اسیدفسفريک رقیق ،تانک
ذخیره اسیدفلوئوسیاسیلیک،
تانکهاي تصفیه

F2

12

22

11

-

-

-

-

-

12

دستگاههاي انتقال و پرکننده
اسیدکلريدريک و کارخانه
شیمیايی نظیر آن

کارخانه تهیه اسید سیانیدريک

سردکننده محصول ،دستگاههاي

درجه 1

درجه 2

واحد

درجه 1

درجه 2

واحد

درجه 1

نوع گاز
F1

2

12

11

-

-

-

22

22

12

تغلیظ کننده
دستگاههاي پرکننده

HCl

اسیدکلريدريک

تهیه اسید سیانیدريک

HCN

76

8

221

12

ppm

فسفريک

ذخیره کنندهها ،تانکهاي

ppm

کارخانه تهیه اسیدسوپر

درجه 2

نوع واحد

صنایع آالینده

استاندارد ذرات

مالحظات

استاندارد گازها

درصد تیرگی

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

کارخانه تهیه اسید نیتريک

غلیظ از اسید رقیق ،عملیات

NOX

022

222

ppm

واحد تهیه اسید نیتريک ،تهیه اسید
-

-

-

22

22

-

کارخانه تهیه کربنات و بی
کربنات دوسود

-

NH3

2

2

kg/ton

استخراج ،عملیات تبخیر
-

-

17

-

-

16

مخلوط کنندهها ،حل کنندههايی
کارخانه تهیه اسید

که در آنها واکنش نیز انجام می-

سوپرفسفات به روش توده

گیرد ،ساير حل کنندهها ،ذخیره

کردن

کنندههاي سوپرفسفات که در آنها

F2

122

122

11

-

-

-

22

22

12

واکنش انجام میگیرد.
کارخانه تهیه سوپرفسفات به
روش دانهاي

رآکتورها ،دانه کنندهها ،خشک
کننده-ها ،سرد کنندهها ،غربال

F2

122

122

11

-

-

-

22

22

12

کنندهها ،آسیاب کنندهها
تودههاي محصول

مخازن ذخیره سوپر فسفات

(جمع شده رويهم)
الواتورها ،منتقل کنندهها ،غربالها،
آسیابها

F2

2/2

2/62

11

-

-

-

22

-

2

نوع گاز

درجه 1

درجه 2

ppm
ppm
ppm

ppm

واحد

NH3

18

122

درجه 1

کارخانه تهیه آمونیاک

کارخانه آمونیاک

H2S

08

02

درجه 2

کارخانه تهیه گوگرد

-

SO2

088

1222

واحد

کارخانه تهیه

PVC

تهیه

PVC

HCl

76

212

درجه 1

کارخانه تهیه آلفاکلروپروپین

تهیه اسید کلروپروپین

HCl

76

212

درجه 2

نوع واحد

صنایع آالینده

استاندارد ذرات

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

مالحظات

استاندارد گازها

درصد تیرگی

توضیح:
 -1استانداردهاي درجه يک در مورد کارخانهها و کارگاههاي جديد و همچنین کارخانههاا و کارگااههااي
موجود که محل آنها با ضوابط استقرار موضوع ماده  12قانون نحوه جلوگیري از آلاودگی هاوا مصاوب 1061/2/0
مغايرت داشته باشد اعمال میشود.
 -2استانداردهاي درجه دو براي کارخانهها و کارگاههاي موجود که محل آنها با ضوابط استقرار فوق الذکر
مغايرتی ندارد ،مالک عمل خواهد بود.
 -0شرح مالحظات در ذيل آمده است:
( )1در شرايط متعارفی و حالت خشک
( )2بر اساس مصرف سوخت سنگین

ضميمه 0
استاندارد هيدروکربنهاي منتشره از منابع آلوده کننده هوا
گروه  -5حداکثر مجاز با فلوی جرمی بیشتر از  0/5کیلوگرم در ساعت 20 ،میلیگرم در مترمکعب

 .1استالدئید

.8کرزول

.12دي اتیل آمین

.22تیوفنل

 .2آکرولین

.9منو اتیل آمین

.17دي متیل آمین

.20تري اتیل آمین

 .0اسید فرمیک

.12منو متیل آمین

.16دي نیترو بنزن

.21تري متیل آمین

 .1اسید اتیلن

.11منو نیترو بنزن

.18فرمالدئید

.22اسید واتريک يا پنتانوئیک

 .2آنیلین

.12اسید دکانوئیک

.19فورفورال

.27مرکاپتان

 .7بنزن

.10اسید هگزانوئیک

.22اسید هپتانوئیک

.26تیو اتر

 .6اسید بوتیريک

.11اسید اکتانوئیک

.21اسید پروپیونیک

.28فنل
.29پیريدين

گروه  -2حداکثر مجاز با فلوی جرمی بیشتر از  0/3کیلوگرم در ساعت 510 ،میلی گرم در مترمکعب
 .1اسید آکريلیک و مشتقات آن

.12دي کلرو اتان

.19نفتالین

.28تري کلرو اتیلن

 .2اتیل بنزن

.11اتیل دي کلرايد

.22کلرو اتیل

.29وينیل استات

 .0آمیل استات

.12اورتو دي کلرو بنزن

.21سولفید کربن

.02گزيلن (دي متیل بنزن)

 .1آمیل الکل

.10دي متیل فرمالدئید

.22وينیل بنزن يا استیرول

.01متیل ايزوبوتیل

 .2ايزوبوتانول

.11دي اکسان

.20تترا کلريد کربن

.02متیل گلیکول

 .7بوتانول نرمال

.12اسید استیک

.21تترا هیدرو فوران

.00متیل سیکلوهگزانون

 .6کلروفرم

.17متیل استات

.22تترا هیدرو نفتالین

.01کلريد متیلن

 .8سیکلوهگزانول

.16اتیل استات

.27تولوئن

 .9دي استون الکل

.18منو کلرو بنزن

.26دي کلرو اتیلن

گروه  -3حداکثر مجاز با فلوی بیشتر از  0/6کیلوگرم در ساعت 300 ،میلی گرم در مترمکعب
 -1استون
 -2اتیل استات
 -0اتیل گلیکول
 -1سیکلو هگزان
 -2دي اتیل اتر
 -7هپتان نرمال
 -6هگزان نرمال
 -8متانول

ضميمه 4
منابع نشر آالينده هاي هوا در صنايع پتروشيمی و فرايندها
در اي ضميمه منابع نشر آاليندههاي هوا در صنعت پتروشيمي معرفي شده است و به شركتها كمك ميكند
كه بتوانند براحتي منابع نشر خود را شناسايي نمايند .معرفي اي منابع نشر ابتدا به صورت كلي و با توجه به
ماهيت اي صنعت و سپس به تفكيك فرايندهاي اصلي پتروشيمي صورت گرفته است.
 .1ديدگاه کلي
منابع نشر آاليندههاي هوا در صنايع پتروشيمي شامل موارد زير ميباشد:
 -1-1منابع احتراقي ثابت
 -2-1ونتهاي فرآيندي
 -3-1فلرها
 -1-1سيستمهاي جمعآوري و تصفيه فاضالب
 -1-1نشتي تجهيزات
 -4-1مخازن
 -6-1برجهاي خنك ك
در ادامه شرح مختصری برای هریک از این منابع انتشار ارائه میشود.
-1-1

منابع احتراقی:

منابع احتراقی به ط ور کلی شامل کلیه تجهیزاتی است که داراي يک محفظه احتراق و يک دودکش باشند .اين منابع می-
توانند متحرک (مانند ماشینها ،کامیونها و  )...يا ثابت (مانند کورهها و بويلرها) باشند .گازهاي احتراق عمدتاً از منايع
اولیهاي مثل کورههاي فرآيندي ،بويلرهاي بخار ،توربینها و موتورها تولید میشوند اما ممکن است تجهیزات کاهش آلودگی
(مثل فلرها و زباله سوزها) نیز منابع قابل توجه تولید اين گازها باشند .نشر حاصل از مواردي مثل کورههاي فرآيندي را
می توان مستقیماً به فرايند مربوطه نسبت داد اما واحدهاي تولید بخار و برق اغلب جهت سرويسدهی به يک مجموعه
ومجتمع کامل به کار برده میشود و انتشار ناشی از آنها را نمیتوان به سادگی به فرآيند خاصی مرتبط کرد.
واحدهاي احتراق ،آاليندههايی را به هوا منتشر میکنند که به محصوالت احتراق (مثل  O2 ,H2O ,NOX , CxHy, COو
دوده) و ترکیبات سوختی ( مثل  ،SO2,فلزات NOX ،سوختی و دوده ) مرتبط است.
سوخت مصرفی رايج در صنايع پتروشیمی گاز طبیعی و برشهاي گازي با تقطه جوش پايین که حین فرآيند تولید می-
شود(مثال هیدروژن ،هیدروکربنهاي  ) C1-C4است .به طور کلی ،احتراق سوختهاي گازي فرآيندي پاکیزه بوده و کمترين
میزان آاليندهها را منتشر می کند .سوختهاي گازي حاوي مقادير بسیار کمی گوگرد هستند و ترکیبات نیتروژنی کمی دارند و

در نتیجه انتشار  NOxو  SOxدر آنها در مقايسه با ساير سوختها به حداقل میرسد .با پیش گرمسازي هواي مورد استفاده
جهت احتراق احتمال افزايش نشر NOxها ( افزايش نشر NOxحرارتی) و با افزايش مقدار گوگرد و نیتروژن موجود در
سوخت احتمال نشر هر دو مورد افزايش میيابد .همچنین در دماهاي باال (به طور مثال در کورههاي فرآيندي دما باال)
احتمال افزايش نشر NOxحرارتی افزايش میيابد.
سوختهاي مايع نیز ممکن است بعضاً در برخی صنايع پتروشیمی مورد استفاده قرار گیرند .سوختهاي مايع رايج ،برشها و
اجزاء باق یمانده در انتهاي برجها و ستونهاي تقطیر که داراي نقطه جوش بااليی هستنند و نفت گاز يا  fuel oilهستند.
انتشار تا حد زيادي بستگی به مقدار و غلظت ناخالصیها در سوخت دارد .بخصوص سوختهاي سنگین مايع ممکن است در
اثر احتراق بسته به میزان خاکستر ،موجب نشر فلزات سنگین و ذرات معلق  ،بسته به مقدار ترکیبات گوگردي و نیتروژنی
موجود در آنها ،انتشار  SOxو  NOxو انتشار دوده شوند.
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ونتهاي فرآيندي:

فرآيندها و تجهیزات مختلفی در صنعت پتروشیمی وجود دارند که ممکن است آاليندهها را بطور مستقیم به اتمسفر تخلیه
کنند .بسیاري از اين جريانات تخلیهاي ممکن است بوسیله سیستم فلرينگ ،زباله سوز و يا ساير روشهاي کنترل آلودگی هوا
تحت کنترل قرار داشته و يا به سیستم سوخت تزريق شوند .در اينجا منظور از انتشارات فرآيندي جرياناتی هستند که بطور
مستقیم و يا پس از عبور از تجهیزات کنترل آلودگی (غیر از فلر و زباله سوز) وارد اتمسفر میشوند .ونتهاي فرآيندي
تاسیسات پتروشیمی ،معموالً در عملیاتهايی مانند استريپینگ ،احیاء حاللها ،احیاء بسترهاي کربن فعال و بسترهاي
کاتالیستی و پرجکردن بخشی از گازهاي داخل سیکل فرآيند صورت میگیرد .آاليندههاي منتشره از ونتهاي فرآيندي بسته به
نقطه و فرآيند مربوطه متفاوت خواهد بود .براي نمونه ،ونتهاي حاصل از احیاء بسترهاي کربن فعال میتواند ترکیبی شبیه
گازهاي احتراقی داشته باشد.
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فلرها:

از فلرها براي از بین بردن ترک یبات آلی و سمی موجود در گازهاي زايد و غیر قابل کنترلی که در طول راهاندازي ،از کار
انداختن ،شرايط بد عملیاتی و يا حتی بهرهبرداري نرمال تاسیسات نفت ،گاز و پتروشیمی تولید شده ،استفاده میشود .اکثر
فلرها داراي پیلوت گاز طبیعی بوده وچنانکه ارزش حرارتی اين گازها از حد معینی کمتر باشد مقداري گاز طبیعی نیز به
اين گازها افزوده میشود تا احتراق بصورت مطلوب صورت گیرد.
فلرها از منظر انتشار آالينده هاي هوا شبیه منابع احتراقی ثابت هستند؛ با اين تفاوت که راندمان احتراق در فلرها تا
حدودي کمتر از منابع احتراقی ثابت است .آالينده هاي منتشره از فلرها عبارتند از :بخشی از گازهاي ارسالی به فلر که
نسوخته باقی میمانند (مانند  CO ،CH4و ( SOx ،)VOCsدر صورت وجود ترکیبات گوگردي در گازهاي ارسالی به
فلر)( CO ،NOx ،حاصل از احتراق ناقص هیدروکربنها) و گازهاي گلخانهاي  CH4 ،CO2و  .N2Oدر اين مورد نیز
انتشار  SOxو  CO2تا حدود زيادي مستقل از شرايط احتراق و وابسته به میزان ترکیبات گوگرددار و کربندار موجود در
گازهاي ارسالی به فلر است.
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جمعآوري و تصفيه فاضالب:

عملیات جمع آوري و تصفیه فاضالبهاي صنعتی محدوده وسیعی را از پیش تصفیه ساده و تخلیه فاضالب به سیستم تصفیه
عمومی تا يک سیستم کامل تصفیه فاضالب در بر میگیرد.
معموالً فاضالبهاي صنعتی تولید شده در واحدهاي پتروشیمی آلوده به ترکیبات آلی فرار بوده و با عبور اين فاضالب از
بخشهاي مختلف جمعآوري و تصفیه ،اين ترکیبات میتوانند از سطح تماس بین هوا و فاضالب وارد اتمسفر شوند.
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برجهاي خنک کن :

در واحدهاي پتروشیمی معموالً براي خنک کردن و کندانس کردن جريانات مختلف در مبدلهاي حرارتی و کندانسورها از
آب خنک کن استفاده میشود .سیستم آب خنککن به دو صورت سیکل بسته يا يکبارگذر مورد استفاده قرار میگیرد .در
سیستم سیکل بسته آب خنککن پس از جذب حرارت از جريانهاي داغ ،وارد برج خنککن شده و پس از خنک شدن تا
حدود دماي محیط مجدداً به مبدلها و کندانسورها برگشت داده میشود .در سیستم يکبارگذر نیز ابتدا آب مورد نیاز از
رودخانه يا دريا برداشت شده و پس از خنککاري مورد نظر به محیط برداشت شده تخلیه میگردد.
با نشتی مواد موجود در سمت پرفشار مبدلهاي حرارتی و کندانسورها به سمت آب خنککن ،جريان آب به اين مواد آلوده
می شود .ترکیبات آلی فراري که از اين طريق وارد جريان آب خنککن میشوند بعالوه ذرات معلق و کلر ،آاليندههايی
هستند که در برج خنککن و در اثر تماس فعال بین هوا و آب به اتمسفر وارد میشوند.
اگرچه سطح آلودگی آب خنک کن ممکن است بسیار کم باشد ولی بدلیل چرخش حجم وسیعی از آب در سیستم خنککن،

انتشار اين آاليندهها میتواند قابل توجه باشد.
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نشتی تجهيزات:

نشتی تجهیزات ،منابع انتشار کوچکی هستند که در سرتاسر مجتمع بصورت اجزاء و اتصاالت مختلف موجود بوده و
باعث فرار سیاالت عبوري از آنها به اتمسفر میشوند .در بررسی نشتی تجهیزات ،معموالً فرض بر اينست که تمامی
نشتیها بصورت بخار بوده و بهمین دلیل اين نشتیها در دسته آاليندههاي هوا قرار داده میشوند .نوع آاليندههاي
منتشره به نوع سیاالت عبوري از تجهیزات و خطوط لوله موجود بستگی دارد .در صنايع پتروشیمی اکثر آاليندههايی که
به دلیل نشتی از تجهیزات منتشر می شوند ،در دسته ترکیبات آلی فرار قرار میگیرند.
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انتشارات مخازن:

مخازن نگهداري مايعات هیدر وکربنی بسته به نوع طراحی و مشخصات مايعات موجود در آنها میتوانند مقادير قابل توجهی
از ترکیبات آلی فرار ) (VOCsرا وارد اتمسفر نمايند  .اين انتشارات بدلیل تلفات تبخیري مايعات در طول نگهداري آنها و
در نتیجه تغییر سطح مايع در داخل مخزن صورت میگیرند .اساساً شش طرح مختلف براي مخازن ذخیرهسازي مايعات
هیدروکربنی وجود دارد -1 :مخازن سقف ثابت  -2مخازن با سقف شناور خارجی  -0مخازن با سقف شناور خارجی
پوشش داده شده  -1مخازن با سقف شناور داخلی  -2مخازن با فضاي متغیر براي بخار  -7مخازن تحت فشار.
نحوه و نقطه انتشار مواد فر ار از مخازن به نوع و طراحی آنها بستگی دارد .بطور مثال انتشار مواد فرار در مخازن سقف
ثابت در نتیجه تلفات تبخیري در طول نگهداري (که بدلیل تغییر دماي مايع و فشار محیط صورت گرفته و بعنوان تلفات

تنفسی 1شناخته میشوند) و تلفات تبخیري در طی پر و خالی کردن مخزن (که بعنوان تلفات کارکردي 2شناخته میشوند)
صورت میگیرد.
ارتباط منابع انتشار صنعت پتروشیمی با انتشار انواع آاليندههاي اصلی هوا در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  :1ارتباط بین منابع انتشار و انواع آاليندهها در صنايع پتروشیمی
آالینده
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منبع

Breathing Losses
Working Losses

1
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-2انتشار آالينده هاي هوا از فرآيندهاي پتروشيميايي
منابع نشر آالینده های هوا برای فرآیندهای پتروشیمی زیر به تفکیک مشخص شده است:
1-2

الفین

2-2

آروماتیک

3-2

اکسید اتیلن /اتیلن گالیکول

4-2

آمونیاک

5-2

اوره

6-2

متانول

-1-2

الفين:

احتراق سوخت در کورههای کراکینگ معموالً عمدهترین منبع انتشار آالیندههای هوا در فرآیند تولید اتیلن
است .عملیات و فرآیندهای دیگری مانند کک زدایی از کورههای کراکینگ و فلرینگ نیز سایر منابع انتشار آالینده-
های هوا در این واحدهای تولیدی هستند.
-1-1-2احتراق سوخت در کورههای کراکینگ

کورههای کراکینگ دارای لولههایی بلند و باریک و معموالً از جنس کروم و نیکل هستند که خوراک از داخل
آنها جریان مییابد .با احتراق سوخت در برنرهای چیده شده در این کورهها سطح بیرونی لولهها تا  757-575درجه
سانتیگراد داغ میشود .با کنترل زمان اقامت ،پروفایل دما و فشار جزئی ،خوراک هیدروکربنی به مولکولهای کوچکتر
(اتیلن ،پروپیلن و سایر منو الفینها و دی الفینها) شکسته میشود .در تبدیل هیدروکربنهای اشباع به غیر اشباع به
انرژی ورودی بسیار باالیی نیاز است .مصرف حجم باالیی از سوخت در این کورهها سبب میشود که بیشترین مقدار
انتشار آالیندههای هوا در واحدهای الفین از دودکش این کورهها صورت گیرد.
آالیندههای عمده منتشره از این منبع انتشار همانند سایر منابع احتراقی شامل منوکسید کربن ،اکسیدهای
نیتروژن ،هیدروکربنهای نسوخته ،ذرات معلق و گاز گلخانهای دی اکسید کربن خواهد بود .در صورت وجود
ترکیبات گوگردی در مخلوط سوخت ،انتشار اکسیدهای گوگرد از این دودکشها نیز مورد انتظار خواهد بود اما
معموالً انتشار دیاکسیدگوگرد برای کراکرهای بخار چندان حائز اهمیت در نظر گرفته نمیشود.

* این دودکشها نیاز به پایش منظم دارند و در صورتیکه احتمال تخلف از حدود استاندارد برای آنها وجود دارد و
یا تغییرات شرایط عملیاتی به صورتی است که غلظت آالیندهها در گازهای خروجی نوسانات زیادی دارد اکیداً
توصیه میشود به سیستم پایش آنالین مجهز شود.
 -2-1-2کک زدایی از کورههای کراکینگ

همه کورههای کراکینگ نیاز به ککزدایی دورهای دارند تا کربن تشکیل شده روی کویلهای تشعشعی آنها پاک
شود .برای این کار کربن تشکیل شده روی دیواره را میسوزانند تا به دی اکسیدکربن تبدیل شود .دوره زمانی که
هر کوره نیاز به ککزدایی پیدا می کند با توجه به نوع خوراک ،ماهیت کویل و شرایط عملیات ،بسیار متغیر است
اما معموالً چیزی در حدود  14تا  177روز است.
ممکن است گازهای حاصل از این کک زدایی به تجهیزاتی (مثل سیکلون) هدایت شود تا ذرات جامد آن تا حد
قابل قبولی حذف شده و سپس به اتمسفر تخلیه شوند.
*این جریان گازی باید در زمان عملیات کک زدایی پایش شود.
-3-1-2سایر منابع احتراقی

عالوه بر کورههای کراکینگ ،ممکن است منابع احتراقی دیگری برای تولید بخار ،سوپرهیت کردن بخار و پیش-
گرم کردن جریان میعانات فرآیندی و  ...مورد استفاده قرار گیرد .دودکشهایی که گازهای احتراق این هیترها از آن
خارج می شود منبعی برای انتشار آالیندههای حاصل از احتراق خواهد بود.
*کلیه منابع احتراقی که به صورت پیوسته مورد بهره برداری قرار میگیرند نیاز به پایش دارند.
-4-1-2فلرینگ

همه فرایندهای الفین به منظور تخلیه ایمن هیدروکربنها یا هیدروژنی که در فرایند قابل بازیافت نیست مجهز به
سیستم فلر گاز هستند .این مسئله مخصوصاً زمانی که سیستم به صورت غیر برنامهریزی شده از کار میافتد و یا در
حین راهاندازی که جریانهای واسطه به ترکیب مورد نظر برای تولید محصول با کیفیت مطلوب نمیرسد بسیار
اهمیت دارد.
در هنگام راهاندازی کراکرها به شدت نیاز به فلرینگ وجود دارد .طول دوره راهاندازی به عواملی مثل طول و
طبیعت شیوه از کار افتادن فرآیند ،اینکه چه تجهیزاتی برای تعمیرات باز شدهاند و درجه یکپارچگی سیستم بستگی
دارد .برخی از کراکرهای بخار میتوانند به شرایط راهاندازی بدون فلر دست یابند و این کار از طریق به کاراندازی

اولیه مرحله جداسازی جزء به جزء روی اتیلن خالص و سپس وارد کردن تدریجی آف-گازها به کوره انجام میگیرد.
راهاندازی بدون فلر منجر به کاهش حجم گازهای خروجی و آلودگی صوتی کمتر میشود.
* الزم است پایش فلرها مطابق با راهنمای پایش و الزامات زیست محیطی فلر HSE- 473صورت پذیرد.
 -5-1-2مواد آلی فرار از منابع نقطهای:

در حین بهرهبرداری نرمال ،انتشار  VOCاز فرآیندها کراکینگ بسیار ناچیز است چون این موارد به فرآیند
بازگردانده میشوند و به عنوان سوخت مصرف میشود یا در سایتهای یکپارچه (همراه شده با سایر فرآیندها) به
فرآیندهای دیگر ارسال میشود .بیشتر انتشارات  VOCاز واحدهای اتیلن پیوسته نیستند و در هنگام راه اندازی ،و
از کاراندازی واحد ،شرایط اضطراری و مشکالت فرآیندی اتفاق میافتند VOC .ها ممکن از دستگاههای ایمنی
فشار ،ونتهای خارج از برنامه موادی که کیفیت الزم را لحاظ نکردهاند ،یا کاهش فشار و تخلیه تجهیزات ،برای
تعمیرات انتشار یابند .خارج از سرویس بودن کمپرسورهای گاز کرک و کمپرسورهای بخش سردسازی ،منابع
پتانسیل داری برای انتشار کوتاه مدت اما با شدت زیاد  VOCها هستند .منبع اصلی انتشارات بنزن در حین بهره-
برداری نرمال ،ونت روغن حین روغنکاری کمپرسورهای گاز کرک است .به طور کلی ،همه انتشارات موردی،
دستگاههای ایمنی کاهش فشار و ونتهای اضطراری از طریق ونت اصلی فرآیند به فلر فرستاده میشوند و معموالً
تحت کنترل هستند .شیر کاهش فشار برج متانزدا ،معموالً به اتمسفر باز میشود اما این شیر بسیار به ندرت باز
میشود و بیشتر هیدروژن و متان را ونت میکند .انتشار  VOCاز منابعی مثل گازهای احتراق کورههای کراکینگ،
دودهزدایی کورههای پیرولیز ،جداسازی گازهای اسیدی و احیاء کاتالیست هیدروژناسیون چندان حائز اهمیت
نیستند.
* پایش این منابع در حال حاضر الزامی نیست.
-6-1-2نشتی از تجهیزات

فرایندهای الفین ،واحدهای مجتمعی بزرگی هستند که دارای اجزا بسیاری با پتانسیل نشر فرار میباشند .انتشارات
فرار ممکن است از شیرها ،فلنج خط لولهها ،خطوط انتها باز (پوشانده نشده) ،شیرهای کاهش فشار و سایر اجزاء
خط لوله عالوه بر آببندی کمپرسورها و پمپها و نقاط نمونه گیری صورت بگیرد .بسیاری از جریانات فرایندی از
اجزاء سبک تشکیل شدهاند (حداقل  %27آنها ،موادی با فشار بخار بیشتر از 377پاسکال در  7درجه سانتیگراد
هستند) و در فشارهای باال ( )3777 –1577 kPaکار میکنند .بنابریان اتالف به دلیل فراریت میتواند سهم زیادی
از کل انتشارات فرآیندهای کراکینگ بخار را به خود اختصاص دهد و نمونههای زیادی وجود دارد که نشان می دهد
 2/3از کل انتشار  VOCها از طریق انتشارات فرار اتفاق میافتد .تجارب یک مجتمع الفین نشان میدهد که نشتی
از شیرهای  77-67از کل نشرهای فرار را در بر میگیرد (شامل تجهیزات دوار و دستگاههای کاهش فشار) در
حالیکه سهم فلنجها به نسبت بسیار کمتر است (.)<10%

* پايش چنین منابع نشري الزامی نیست.
 -7-1-2سایر منابع نشر

دیزل ژنراتورها :در صورتیکه از دیزل ژنراتور برای تولید برق اضطراری یا هر منظور دیگری استفاده شود ،این
تجهیزات میتوانند منبعی برای انتشار آالینده های احتراق در مدت بهره برداری باشند.
حوضچههای جمعآوری پساب صنعتی :از آنجا که پسابهای صنعتی این واحدها دارای ترکیبات فرار است در
صورتیکه در حوضچهروباز جمعآوری ،نگهداری و یا تصفیه میشود ،منبعی برای انتشار ترکیبات فرار محسوب می
شود.
-2-2آروماتيکها
-1-2-2انتشارات ناشی از احتراق:

هیترها ،ریبویلرها و کورهها در فرآیندهای آروماتیک به وفور به منظور تامین دمای واکنش راکتورها یاا باه عناوان
جوش آورنده برجهای تقطیر و جداسازی ،استفاده میشوند .این منابع نشر گازهای  SOx،NOx،COو گاز گلخانه-
ای دی اکسیدکربن را منتشر میسازند:
* دودکش منابع احتراقی نیاز به پايش منظم دارند.
-2-2-2ونتهای فرآیندی:

 واکنشهای هیدروژناسیون :ونت پیوسته از هیدروژناسیون (هیدرو تثبیتسازی بنزین پیرولیاز ،واکنشاهایسیکلوهگزان) ممکن است شامل سولفید هیدروژن (حاصل از سولفورزدایی خوراک) ،متان و هیدروژن باشد.
معموال  off-gasبه شبکه گاز سوختی تخلیه میشود تا ارزش گرمایی آن بازیابی شود .در مواقع لزوم ،به طور
مثال در شرایط اضطراری off-gas ،به عنوان فلر سوزانده شده و بسته به ترکیب گاز ،نوع فلار ،انادازه و باار
ممکن است  CO. NO2 ,VOCمنتشر سازد.
 واکنشهای دیالکیالسیون off-gas :های دیالکیالسایون را مایتاوان در واحاد خاالصساازی هیادروژنجداسازی کرد و هیدروژن (برای بازگردانی) و متان (برای استفاده به عنوان گاز سوختی ) تولید کرد.
*از آانجا که عموماً این ونتها وارد سیکلهای بسته گاز سوختی یا شبکه فلر مایشاوند نیااز باه پاایش
وجود ندارد.
-3-2-2فلر:

فرآیندهای آروماتیک مجهز به سیستمهای فلر هستند و معموال چند جریان پیوساته باه فلار در آنهاا
وجود دارد.

*الزم است پایش فلرها مطابق با راهنمای پایش و الزامات زیست محیطی فلر  HSE-473صورت پذیرد.
 -4-2-2سایر انتشارات:

 احیاء کاتالیستها :مخلوط هوا و بخار که برای احیاء کاتالیست راکتورها مورد استفاده قرار مایگیارد ،پاس از جاداشدن ذرات کک به محیط ونت میشود .این جریانها میتواند حاوی دی اکساید کاربن ،منوکساید کاربن و مقاادیر
جزئی هیدروکربن باشد .احیاء این کاتالیستها ممکن است هر چند سال یکبار صورت بگیرد.
*این انتشارات نیاز به پایش ندارد .مناسب است زمان احیاء و مدت آن ثبت شود.
 نشتی تجهیزات و انتشار  :VOCگرچه بعضی واحدها ممکن است از سیستمهای خاالء اساتفاده کنناد کاه دارایانتشار پیوسته به هوا هستند اما معموال در واحد های آروماتیک منبع انتشار پیوسته  VOCوجود ندارد .بیشتر نشار
 VOCمربوط به تجهیزاتی نظیر شیرها ،فلنجها و نشتیهای موجود در آببنادی پمپهاا اسات و یاا ممکان اسات از
فرآیندهایی که معمول نیستند مثل تعمیر یا نظارت ناشی شوند .به هر حال ،نشر ناشی از فرآیندهای آروماتیکی که
در دما و فشار پایینتر کار میکنند تا حد قابل مالحظهای کمتر از فرایندهایی است که از دما و فشار باالتر استفاده
میکنند.
VOCهایی مثل اتیلن ،پروپیلن و یا پروپان ممکن است به عنوان سیال سردساز در واحدهای سردکننده بخش
کریستالیزاسیون  Pا زایلین استفاده شده و از نشتیهای کوچک در هوا منتشر شوند .همچنین ممکن است VOC

ها در اثر تنفس تانکهای ذخیره و جایگزینی مواد خام ،محصوالت واسطه یا نهایی اتالف گردندVOC .ها ممکن
است آروماتیک (بنزن ،تولوئن) ،آلیفاتیکهای اشباع ( ( C4 –C1یا سایر آلیفاتیکها )  ( C10– C2باشند.
*در حال حاضر پایش این منابع نشر الزامی نیست.
 دیزل ژنراتورها :در صورتیکه از دیزل ژنراتور برای تولید برق اضطراری یا هر منظور دیگری استفاده شود ،اینتجهیزات میتوانند منبعی برای انتشار آالینده های احتراق در مدت بهره برداری باشند.
حوضچههای جمعآوری پساب صنعتی :در صورتیکه پسابهای صنعتی مجتمع در حوضچهروباز جمعآوری ،نگهداری
و یا تصفیه می شود ،می تواند منبعی برای انتشار ترکیبات فرار بحساب میآیند.
-3-2اتیلن اکساید و اتیلن گالیکول

اتیلن اکساید ) (EOاز طریق واکنش گاز اتیلن با اکسیژن بر روی یک کاتالیست جامد حاوی نقره تشکیل می-
شود .دی اکسیدکربن و آب اصلیترین محصوالت جانبی این واکنش هستند که در اثر شدت گرمازایی واکنش و
اکسیداسیون کامل اتیلن بوجود میآیند .ضمن اینکه مقداری از اتیلن اکساید نیز ممکن است به دی اکسید کربن و
آب اکسید شود .اکسیژن مورد نیاز برای این واکنش یا از طریق تزریق هوا یا با تزریق اکسیژن خالص تامین می

شود .منو اتیلن گالیکول ) (MEGنیز از هیدرولیز اتیلن اکساید با آب تشکیل میشود .فرآیند تولید  EO/EGرا می-
توان به  4بخش تقسیم کرد:


واکنش اتیلن اکسايد ،بازيابی اتیلن اکسايد و حذف دي اکسید کربن



حذف مواد غیر قابل کندانس و خالصسازي اتیلن اکسايد



واکنش گاليکول و آب زدايی



خالصسازي گاليکول

در این فرایندها ،در بسیاری از موارد ،جریان گازهای خروجی از واحدها بهمراه سایر جریانها فلر شده ،اکسید
شده (حرارتی یا کاتالیستی) و یا به بویلر یا نیروگاه ارسال میشوند .در واحدهایی که با هوا کار میکنند VOCها
عمدتاً از ونت برج جذب ثانویه و ونت برج جداکننده منتشر مییابند در حالیکه در واحدهایی که با اکسیژن کار
میکنند ونت برج جذب و سیستم جذب دیاکسید کربن منابع اصلی انتشار این آالینده بحساب میآیند.
-1-3-2ونت واحد حذف دی اکسید کربن

در فرآیند تولید با اکسیژن ،جریان باالیی استریپر دیاکسید کربن حاوی دی اکسیدکربن و مقدار کمی اتیلن،
متان و اتیلن اکساید است .این جریان بصورت فیزیکی(تغلیظ و بازیابی ترکیبات با ارزش) و یا از طریق اکسیداسیون
حرارتی یا کاتالیستی تصفیه میشود .جریان حاصله لزوماً دی اکسید کربن خالص و آب است که البته مقادیر بسیار
جزئی از هیدروکربنها (متان و یا اتیلن) نیز میباشد .در صورت امکان این گاز فروخته میشود ولی در اکثر واحدها
این جریان به اتمسفر ونت میشود .مقدار انتشار این آالیندهها در صورت استفاده از اکسیداسیون برابر صفر در نظر
گرفته میشود.
*در صورتیکه این جریان به اتمسفر ونت میشود و با اکسیداسیون تصفیه نمی شود ،پایش مورد نیاز است.
-2-3-2ونت مواد بی اثر

در فرآیند تولید با هوا ،مقدار جریان پرج مواد بی اثر از سیکل گاز قابل توجه است در حالیکه این جریان در
فرآیند تولید با اکسیژن ،بسیار کم است .در فرآیند تولید با اکسیژن ،ونت مواد بی اثر عمدتاً حاوی هیدروکربنها
است .مقدار کمی اتیلن کلراید که در مقادیر کم و برای بهبود واکنش اکسیداسیون اضافه میشود نیز در این جریان
وجود دارد .این جریان به فلر یا سیستم سوخت فرستاده میشود.
*از انجا که این ونت به فلر یا شبکه گاز سوختی ارسال می شود نیاز به پایش ندارد.
-3-3-2انتشار  VOCsاز برجهای خنک کن

در بعضی واحدها ،آب مورد استفاده در جذب اتیلن اکساید در یک برج خنککن سرد میشود .از آنجائیکه این
آب دارای مقادیر جزئی مواد آلی است ،هوای خروجی از برج خنک کن حاوی  VOCاست برای کاهش این انتشارات
میتوان از یک استریپر قبل از برج خنک کن استفاده کرد.

* بدلیل اینکه مقدار  VOCدر جریان هوای خروجی از برج خنککن نزدیک و یا حتی زیر محدوده تشخیص آن
است نیاز به پایش وجود ندارد.
-4-3-2گازهای خروجی از اسکرابر

اسکرابری که اتیلن اکساید را از جریانات فرآیندی بازیابی میکند دارای یک جریان باالسری نیتروژن است که
حاوی مقادیر جزئی اتیلن اکساید میباشد .این جریان به اتمسفر تخلیه میشود.
*نیاز به پايش وجود ندارد.
-5-3-2منابع احتراقی

در صورت وجود هر گونه منبع احتراق برای تولید بخار ،سوپرهیت کردن بخار و پیشگرم کردن جریان میعانات
فرآیندی و  ...گازهای احتراق تولید شده منبعی برای انتشار آالینده ها هستند.
*کلیه منابع احتراقی که به صورت پیوسته مورد بهره برداری قرار میگیرند نیاز به پایش دارند.
-6-3-2سایر منابع نشر:

 نشتی تجهیزات و انتشارات مخازن :از انجا که اتیلن اکساید گازی سمی و سرطانزاست معموال در واحدها بهلحاظ محافظت از پرسنل حداکثر دقت برای ممانعت از نشت و انتشار آن صورت میگیرد بنابراین میزان
انتشارآاالینده به دلیل نشتی از تجهیزات در این واحدها بسیار ناچیز است.
 دیزل ژنراتورها :در صورتیکه از دیزل ژنراتور برای تولید برق اضطراری یا هر منظور دیگری استفاده شود،این تجهیزات میتوانند منبعی برای انتشار آالینده های احتراق در مدت بهره برداری باشند.
-4-2تولید آمونیاک

آالیندههای هوا در فرآیند تولید آمونیاک عمدتاً از چهار مرحله انتشار مییابند .این مراحل شامل احیاء بستر
سولفورزدایی ،گرمایش در رفرمر ،احیاء حالل جاذب  CO2و استریپینگ میعانات فرآیند با بخار میباشند.
-1-4-2احیاء بسترهای سولفورزدایی

در این مرحله ،ترکیبات گوگردی موجود در گاز طبیعی به حدی کاهش داده میشود تا از مسمومیت کاتالیست
در رفرمر اولیه جلوگیری شود .این سولفورزدایی میتوانند با استفاده از بستر کربن فعال یا بستر اکسید روی صورت
گیرد .در واحدهای قدیمی معموالً از بستر کربن فعال استفاده میشود در حالیکه در واحدهای جدید تولید آمونیاک
اکثراً از بستر اکسید روی استفاده میشود.

بسترهای کربن فعال در مدت زمان کوتاهی اشباع شده و نیاز به احیاء دارند .این احیاء از طریق عبور دادن بخار
از بستر صورت گرفته و بخار خروجی بسته به مقدار اکسیژن موجود در بخار ،حاوی  SOxو  H2Sاست .هیدروکربنها
و  COنیز از دیگر انتشارات مرحله احیاء بسترهای کربن فعال هستند.
بسترهای اکسید روی بر خالف کربن فعال بسیار دیرتر اشباع شده و بجای احیاء شدن ،معموالً جایگزین می-
گردند .استفاده از این نوع بستر سولفورزدایی مزایایی نسبت به کربن فعال دارد که یکی از آنها عدم انتشار آالینده-
های هوا در مرحله احیاء است.
* این منبع نشر ،جزء منبع نشر پیوسته محسوب نمی شود و انتشارات آن ناچیز است.
-2-4-2گرمایش در رفرمر

در واحدهای تولید آمونیاک ،گاز طبیعی خروجی از مرحله سولفورزدایی با بخار مخلوط شده و پس از پیش گرم
شدن وارد لولههای رفرمر اولیه میشود که با کاتالیست رفرمینگ پر شده است .در این رفرمر متان موجود در
خوراک به هیدروژن و  CO2و مقداری نیز به  COتبدیل میشود .این فرآیند یک فرآیند گرماگیر بوده و انرژی مورد
نیاز آن از احتراق گاز طبیعی یا نفت کوره تامین میشود .این فرآیند احتراق در رفرمر ،بالطبع منبع انتشار آالینده-
های احتراقی شامل اکسیدهای نیتروژن ،اکسیدهای گوگرد ،CO2 ،CO ،هیدروکربنها و ذرات معلق خواهد بود.
*باتوجه به حجم باالی مصرف سوخت در رفرمرها ،دودکش این رفرمرها اصلیترین نقطه انتشار آالیندههای
احتراقی در این مجتمع بحساب میآیند .و نصب سیستمهای پایش انالین برای آنها توصیه می شود.
-3-4-2سایر منابع احتراقی:

عالوه بر رفرمر ،ممکن است منابع احتراقی دیگری برای تولید بخار ،سوپرهیت کردن بخار و پیشگرم کردن
جریان میعانات فرآیندی و  ...مورد استفاده قرار گیرد .همانند رفرمر ،دودکشهایی که گازهای احتراق این هیترها از
آن خارج می شود منبعی برای انتشار آالیندههای حاصل از احتراق خواهد بود.
*کلیه منابع احتراقی که به صورت پیوسته مورد بهره برداری قرار میگیرند نیاز به پایش دارند.
-4-4-2احیاء حالل جاذب CO2

در این مرحله دی اکسید کربن موجود در گاز شیفت نهایی حذف میگردد .این فرآیند میتواند از طریق
شستشو با منو اتانول آمین ) (MEAو یا شستشو با کربنات پتاسیم داغ انجام گیرد .در اکثر واحدها از روش اول
استفاده میشود .پس از شستشوی گاز شیفت با محلول آمین و جذب شدن  CO2در آن ،محلول آمین پیشگرم
شده و در یک برج احیاء میگردد .در این برج CO2 ،از طریق استریپینگ با بخار حذف میشود.

در صورت وجود واحدهای مصرف کننده مانند واحد اوره در نزدیکی واحد آمونیاک ،گاز  CO2با خلوص باال
بعنوان خوراک به این واحدها ارسال میشود .در غیر اینصورت و همچنین در زمانهایی که واحد مصرف کننده قادر
به دریافت این جریان نیست ،تخلیه به اتمسفر صورت میگیرد .جریان خروجی از استریپر عمدتاً از  CO2تشکیل
شده است ولی در عین حال میتواند حاوی مقادیر جزئی از  CO ،NH3و  MEAباشد .بنابراین در صورتیکه کل این
جریان یا حتی بخشی از آن به اتمسفر تخلیه شود ،بعنوان یک نقطه انتشار آالیندههای هوا بحساب خواهد آمد.
مقدار انتشار از این منبع به میزان ونت آن به اتمسفر بستگی داشته و با افزایش مصرف آن در واحدهای اوره،
مقدار انتشار کاهش مییابد.
* در صورتیکه جریان این ونت در واحد اوره مصرف نمیشود ،یا به دالیلی واحد اوره در سرویس نبوده و این
جریان به اتمسفر ونت میشود الزم است پایش صورت بگیرد .در صورت ونتهای ناپیوسته مدت زمان آن باید ثبت
گردد.
-5-4-2استریپینگ میعانات فرآیند با بخار

در واحدهای تولید آمونیاک با سرد کردن گاز سنتز پس از شیفت دما پایین ،مایعی تشکیل میشود که معموالً
حاوی آمونیاک ،دی اکسید کربن ،متانول و فلزات مختلف است .برای حذف آمونیاک و متانول از این مایع از روش
استریپینگ با بخار استفاده میشود .بالطبع بخار خروجی از این استریپر حاوی آمونیاک ،دی اکسید کربن و متانول
خواهد بود .از آنجائیکه این گاز معموالً به اتمسفر تخلیه میشود ،فرآیند استریپینگ میعانات فرآیند بعنوان یک
نقطه انتشار آالیندههای هوا در واحدهای تولید آمونیاک بحساب میآید .در برخی فرآیندها (مثل فرآیند موجود در
پتروشیمی پردیس) گازهای خروجی از استریپر بجای تخلیه به اتمسفر ،با بخار (خوراک) ارسالی به رفرمر اولیه
مخلوط میشوند .این طراحی سبب می شود که از انتشار آالیندههای هوا و همچنین از اتالف انرژی در این بخش
جلوگیری شود.
* در صورتیکه بخار خروجی از استریپر به محیط ونت می شود الزم است برنامه پایش برای آن تعریف شود.
 -6-4-2سایر منابع انتشار

 هیتر واحد سنتز آمونیاک :در واحدهای تولید آمونیاک ،هیترهایی وجود دارد که فقط در مرحله راه اندازیواحد سنتز آمونیاک مورد استفاده قرار میگیرد .در این هیترها معموال از گاز طبیعی بعنوان سوخت استفاده
میشود .این هیترها در طول مدت کارکرد منبعی برای انتشار آالیندههای احتراقی میباشند.

* این منابع نشر پیوسته نیستند .الزم است زمان کارکرد آنها ثبت شود و در زمان بهره برداری مورد پایش
قرار گیرد.
 فلرها :فرایندهای تولید آمونیاک معموال مجهز به فلر هستند که بسته به ترکیب درصد جریانات ارسالی به آنهامیتوانند منبعی برای انتشار آالیندههای مختلف هوا باشند.
*فلرها الزم است مطابق با راهنمای پایش و الزامات زیست محیطی فلر پایش شوند.
 حوضچههای جمعآوری پساب صنعتی :پسابهای صنعتی این فرایندها دارای ترکیبات فرار و از جمله آمونیاکاست که اکثراً در حوضچههایی جمعآوری میشوند و مواد شیمیایی موجود در انها بواسطه هوادهی صورت
گرفته در این حوضچهها به محیط انتشار مییابند .بنابراین این حوضچهها منبعی برای انتشار ترکیبات فرار
بحساب میآیند.
 نشتی تجهیزات و انتشارات مخازن :مخازن نگهداری آمونیاک و مخازن نگهداری  aMDEAمیتوانند بعنوانمنبع انتشار آمونیاک و هیدروکرین ) (aMDEAمد نظر قرار گیرند .پمپها و کمپرسورها نیز چنانکه سیال
عبوری از آنها هیدروکربن یا آالینده هوا باشد منبعی برای انتشار آالیندههای هوا بحساب میآیند .عالوه بر
پمپها و کمپرسورها تجهیزات و نقاط دیگری نیز وجود دارند که دارای نشتی بوده و منبعی برای انتشارات
فرار بحساب میآیند (مانند شیرها ،فلنجها ،نقاط نمونهگیری و .)...
* در حال حاضر الزامی برای پایش چنین منابعی وجود ندارد.
 دیزل ژنراتورها :در صورتیکه از دیزل ژنراتور برای تولید برق اضطراری یا هر منظور دیگری استفاده شود ،اینتجهیزات میتوانند منبعی برای انتشار آالینده های احتراق در مدت بهره برداری باشند.
 حوضچههای جمعآوری پساب صنعتی :در صورتیکه پسابهای صنعتی مجتمع در حوضچهروباز جمعآوری،نگهداری و یا تصفیه می شود ، ،منبعی برای انتشار آمونیاک بحساب میآیند.
 -5-2تولید اوره

آمونیاک و ذرات معلق اصلیترین آالیندههای هوای منتشره از فرآیند تولید اوره بحساب میآیند .در صورت
استفاده از افزودنیهای فرمالدئیدی ممکن است ترکیباتی مانند فرمالدئید ،متانول و آالیندههای خطرناک هوا نیز
منتشر شوند .آمونیاک طی سنتز محلول و تشکیل جامدات انتشار مییابد؛ در حالیکه ذرات معلق در طی تمامی
مراحل منتشر میشوند.

 -1-5-2دودکش ونتهای بخش سنتز و تغلیظ محلول اوره

جریانهای ونت غیرقابل کندانس حاصل از تجزیهکنندهها و جداکنندههای آمونیوم کاربامیت منابع انتشار فرآیند
سنتز محلول هستند .انتشارات این فرآیند معموالً با انتشارات فرآیند تغلیظ محلول مخلوط شده و از طریق یک
دودکش مشترک ونت میشوند .آمونیاک و دی اکسید کربن ،نیتروژن ،اکسیژن ،هیدروژن و اوره اصلیترین ترکیبات
موجود در این جریان گاز هستند.
*نتایج نشان میدهد تنها انتشار آمونیاک از این منبع قابل توجه بوده و انتشار سایر آالیندهها بسیار ناچیز
است .بنابراین الزم است انتشار آمونیاک از این منبع پایش شود.
-2-5-2انتشار ذرات معلق از واحدهای تولید ،حمل و بسته بندی گرانول

عملیات تولید اوره جامد و حمل و بستهبندی آن انتشار ذرات معلق را در پی دارد .برای مثال ،جریان هوای
خنککن عبوری از گرانولساز تقریباً  %17تا  %27محصول را با خود از درام خارج میکند .برای حذف ذرات از این
جریان هوا از اسکرابر تر استفاده میشود .هوای خارج شده از این اسکرابرها اصلیترین نقطه انتشار ذرات معلق در
واحدهای تولید اوره محسوب می شود.
*برنامه پایش ذرات معلق برای دودکش این اسکرابر ها مورد نیاز است.
در عملیات غربالکردن جامدات ،ساییده شدن ذرات و لرزش سیستم غربالکننده موجب تولید گرد و خاک می-
شود .بهمین دلیل همه عملیاتهای غربالکردن در تولید اوره در محیط بسته انجام گرفته و یا باالی اولین غربال
پوشش داده میشود.
*در صورتی که این عملیات در محیط بسته انجام شودانتشارات ناچیزی بوده و نیاز به پایش نیست.
 -3-5-2سایر منابع انتشار

 نشتی تجهیزات و انتشارات مخازن :مخازن نگهداری اوره مایع ،آمونیاک و فرمالدئید میتوانند منبع انتشارآمونیاک و هیدروکرین باشند .در بین پمپها و کمپرسورهای نیز ،انهایی که دارای سیالهای فرایندی آمونیاک
یا هیدروکربن یا  CO2بوده ،بعنوان منابع بالقوه انتشار آالیندههای هوا بحساب میآیند .شیرها ،فلنجها ،نقاط
نمونهگیری و  ...نیز جزو منابع انتشارات فرار این واحدها هستند.
*پایش نشر حاصل از نشتی تجهیزات در حال حاضر الزامی نیست.
 -6-2فرآیند تولید متانول

احتراق سوخت در واحد رفرمینگ معموالً عمدهترین منبع انتشار آالیندههای هوا در فرآیند تولید متانول است.
هرچند عملیات و فرآیندهای دیگری مانند احیاء بسترهای سولفورزدایی ،فلرینگ و استریپینگ میعانات فرآیندی
نیز میتوانند منابع بالقوه انتشار آالیندههای هوا در این واحدهای تولیدی باشند.
 -1-6-2احیاء بسترهای سولفورزدایی

سولفورزدایی از گاز طبیعی (خوراک) در واحدهای تولید متانول همانند این فرآیند در تولید آمونیاک است .این
سولفورزدایی میتوانند با استفاده از بستر کربن فعال یا بستر اکسید روی صورت گیرد .در واحدهای قدیمی معموالً
از بستر کربن فعال استفاده میشوددر حالیکه در واحدهای جدید اکثراً بستر اکسید روی مورد استفاده قرار میگیرد.
بسترهای کربن فعال در مدت زمان کوتاهی اشباع شده و نیاز به احیاء دارند .این احیاء از طریق عبور دادن بخار
از بستر صورت گرفته و بخار خروجی بسته به مقدار اکسیژن موجود در بخار ،حاوی  SOxو  H2Sاست .هیدروکربنها
و  COنیز از دیگر انتشارات مرحله احیاء بسترهای کربن فعال هستند.
بسترهای اکسید روی بر خالف کربن فعال بسیار دیرتر اشباع شده و بجای احیاء شدن ،معموالً جایگزین می-
گردند .استفاده از این نوع بستر سولفورزدایی مزایایی نسبت به کربن فعال دارد که یکی از آنها عدم انتشار آالینده-
های هوا در مرحله احیاء است.
* این منبع نشر ،جزء منبع نشر پیوسته محسوب نمی شود و انتشارات آن ناچیز است.
 -2-6-2گرمایش در رفرمر

در واحد ریفرمر ،متان موجود در گاز طبیعی با آب واکنش داده و هیدروژن ،منوکسیدکربن و دیاکسیدکربن
تولید میکند .این فرآیند یک فرآیند گرماگیر بوده و انرژی مورد نیاز آن میبایست از احتراق سوختهای فسیلی
تامین شود .این فرآیند احتراق در رفرمر ،منجر به تولید گازهای احتراق و در نتیجه انتشار آالیندههای هوا شامل
اکسیدهای نیتروژن ،اکسیدهای گوگرد ،CO2 ،CO ،هیدروکربنها و ذرات معلق میشود.
 از آنجا که این منبع نشر ،اصلی ترین منبع انتشار آالینده ها در فرآیندها متانول است الزم است برنامه
پایش برای آن تعریف شده و حتی االمکان مجهز به سیستم پایش آنالین باشد.
 -3-6-2سایر هیترها

عالوه بر رفرمر ،ممکن است منابع احتراقی دیگری برای تولید بخار ،سوپرهیت کردن بخار و پیشگرم کردن
جریان میعانات فرآیندی و  ...مورد استفاده قرار گیرد .همانند رفرمر ،دودکشهایی که گازهای احتراق این هیترها از
آن خارج می شود منبعی برای انتشار آالیندههای حاصل از احتراق خواهد بود.
*کلیه منابع احتراقی که به صورت پیوسته مورد بهره برداری قرار میگیرند نیاز به پایش دارند.

 -4-6-2ستریپینگ میعانات فرآیندی

میعانات فرآیندی تولید شده در طول فرآیند دارای مقادیر جزئی از دی اکسید کربن ،منوکسید کربن ،هیدروژن،
متان و نیتروژن هستند .برای حذف این ترکیبات جزئی از میعانات فرآیندی ،ممکن است از برج استریپینگ استفاده
شود .در این برجها معموالً از هوا برای عملیات استریپینگ استفاده میشود .با توجه به ترکیبات موجود درجریانهای
ورودی به این برجها ،گازهای خروجی از آنها یک منبع انتشار برای دی اکسید کربن ،منوکسید کربن ،هیدروژن و
متان میباشد.
*معموالً میزان انتشارات از این منبع ناچیز است اما برای حصول اطمینان الزم است چند باز در شرایط متفاوت
مورد سنجش قرار گیرد.
 -5-6-2سایر منابع انتشار

 فلرها :واحدهای تولید متانول مجهز به فلر هستند .نوع و مقدار آالیندههای انتشاری حاصل از فلرینگ به ترکیبدرصد و مقدار گازهای ورودی به آن بستگی دارد .در هر حال با توجه به وجود ترکیبات هیدروکربنی در گازهای
ارسالی به فلر ،هیدروکربنهای نسوخته ،دی اکسید کربن و منوکسید کربن بطور حتم جزو آالیندههای منتشره
خواهند بود .اکسیدهای نیتروژن و ذرات معلق نیز سایر آالیندههای ناشی از فلرینگ میباشند.
*پایش فلرها باید مطابق با راهنمای پایش و الزامات زیست محیطی فلر صورت گیرد.
 نشتی تجهیزات و انتشارات مخازن :مخازن نگهداری متانول ،منبع بالقوه انتشار بخارات متانول میباشند .همچنینپمپها و کمپرسورهایی که سیاالت فراینید آنها متانول و گاز سنتز میباشند جزو منابع بالقوه انتشارات فرار هستند.
شیرها ،فلنجها ،نقاط نمونهگیری و  ...نیز جزو منابع انتشارات فرار این واحدها هستند.
*در حال حاضر پایش این منابع نشر الزامی نیست.
 دیزل ژنراتورها :در صورتیکه از دیزل ژنراتور برای تولید برق اضطراری یا هر منظور دیگری استفاده شود ،اینتجهیزات می توانند منبعی برای انتشار آالینده های احتراق در مدت بهره برداری باشند.
 حوضچههای جمعآوری پساب صنعتی :در صورتیکه پسابهای صنعتی مجتمع در حوضچهروباز جمعآوری،نگهداری و یا تصفیه می شود ،از آنجا که این پساب دارای ترکیبات فرار و از جمله متانول است که مقداری از آنها
بواسطه تماس با هوا به محیط منتشر مییابند ،بنابراین منبعی برای انتشار ترکیبات فرار بحساب میآیند.

ضمیمه 5
روشها و تجهیزات پایش آالینده های هوا در صنایع پتروشیمی
جدول  1شامل تجهیزات و روشهای پیشنهادی برای اندازه گیری آالینده های هواست که توسط سازمان محیط
زیست در دستورالعمل خوداظهاری در پایش ارائه شده است.
جدول :1نمونه تجهیزات و روشهای پیشنهادی سازمان حفظت محیط زیست برای اندازه گیری آالینده های هوا
نوع ازمایش

تجهیزات و روش های پیشنهادی برای اندازه گیری

CO

NDIR

HC

 NDIRیا FID

NOx

نور شیمیایی

SO2

CV

ذرات معلق

Gravimetric

جدول  2برخی تجهیزات پرتابل موجود برای پایش آالینده های هوا منتشره از منابع نشر ثابت را ارائه می کند.
جدول  .2برخي تجهيزات پرتابل جهت پاين آالينده هاي منتشره از خروجي دودكشها
آاليندههاي منتشره خروجي دودکش
رديف

پارامترهاي مورد پايش

تجهيزات پايش

1

HCl H2S O2 SO2 CO/CO2 NOX

Flue Gas Analyzer

2

ذرات و گرد و غبار

Stack Dust Sampler

3

،O2،NH3،NO/NO2/NOX،CO/CO2
،Cl2،PH3،HCl،H2S،SO2،HF،F2
HCN،ClO2

Trace Toxic Gas
Analyzer

1

،H2S،SO2،NO/NO2/NOX،CO/CO2
،CClO2،Cl2،O2/O3،NH3،HCl
HCN،PH3،F2،HF،H2،ClO2, VOC

Multi-Gas Detectors

Benzene ،Cl2،F2

Detector Tube

شرکت سازنده

TESTO
MRU
KIMO
LAND
TCR TECORA
DURAG
SICK
GASMET
ARIZON INSTRUMENT
RKI
RAE SYSTEMS

1

GFG
)ION SCIENCE (PHOCHECK
RAE SYSTEM
Gastec

MSA
Power Online
Opacity Monitor
Thermo Scientific

تيرگي
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