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 .1مقدمه
اولين و ضروري ترین اقدام براي مدیریت آلودگي هوا و پساب در یک

منطقکهپ پکایش و تعيکين كيفيکت هکوا و

پساب آن منطقه است تا بتوان وضعيت آن را در مقایسه با استانداردهاي هواي پاک و فاضالب تعيين كرده و هکدف
گذاري و برنامه ریزي براي رسيدن به این استانداردها ميسر شود .از طرفي با پایش مستمر كيفيت هوا و پساب مکي
توان اثر بخشي اقدامات كنترلي و ميزان تحقق اهداف را نيز ارزیابي نمود.

 .2هدف
هدف از ارائه مستند حاضرپ آگاهي دادن به شکركتهاي تابعکه و فرعکي در خ کوو گگکونگي پکایشپ ضکواب و
معيارهاي انتخاب تجهيزات پایش پيوسته آالیندههاي خروجيپ گزارش دهي و نظاممند نمودن پایش هاي آنالیکن و
آفالین مي باشد تا با رعایت آن بتوان به اطالعات مربوط به نشر آالیندههکاي زیسکت محيطکي بکا كيفيکت مطلکوب
دست یافت تا ضمن برنامه ریزي مناسب براي كاهش و كنترل آالینده هاي احتمالي آالینده هاي منتشره به محکي
زیست توس هر شركتپ اطالعات یاد شده در اختيار سازمان حفاظت محي زیست یا ادارات كل اسکتاني نيکز قکرار
گيرد.

 .3دامنه كاربرد
این راهنما در تمامي شركتها /مدیریتهاي تابعه شركت ملي نفت ایران كه داراي عمليکات توليکد و یکا فراینکد
احتراق و توليد پساب صنعتي هستندپ كاربرد دارد.

 .4الزامات قانوني
الزامات قانوني مرتب با این راهنما به شرح زیر ميباشد:
-6-4

قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا (م وب  6974/2/9مجلس شوراي اسالمي)

-2-4

آیين نامه اجرایي قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا (م وبه شماره /27248ت 22555مورخ
 6973/1/28هيات محترم وزیران)

-9-4

استانداردهاي خروجي از كارخانجات و كارگاههاي صنعتي (موضوع ماده  65نحوه جلوگيري از
آلودگي هوا م وب  6974/2/9مجلس شوراي اسالمي)
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استاندارد هاي خروجي از كارخانجات و كارگاههاي صنعتي موضوع ت ویب نامه جلسه مورخ
 35/6/22هيات وزیران ابالغي توس معاونت اول رئيس جمهوري به شماره  / 3515ت 43115
مورخ 35/6/96

-5-4

استاندارد هواي پاک

-1-4

ماده  632قانون برنامه پنجم توسعه

-7-4

آئين نامه خود اظهاري در پایش آلودگي هاي محي زیست و شيوه نامه هاي آزمایشگاه معتمد
( آبان ) 6934

-8-4

شيوه نامه پایش آنالین ویرایش سال  35سازمان محي زیست تحت عنوان" ن ب و راه اندازي
سيستم هاي پایش لحظه اي و مداوم ) آنالین ( بر روي منابع آالینده محي زیست"

-3-4

استانداردهاي خروجي پساب به استناد ماده  5آیين نامه جلوگيري از آلودگي آب

 -61-4راهنماي مالحظات محي

زیستي فلرینگ به شمارهNIOC-HSE-EN-GU-015 :

 -66-4الزامات پایش دوره اي و جانمایي محل نمونه برداري در دودكش ها

 .5تعاريف و اصطالحات
سازمان :سازمان حفاظت محي زیست
شركت اصلي :شركت ملي نفت ایران
شركت/مديريت تابعه :كليه شركتها و مدیریتهاي وابسته به شركت ملي نفت ایران
آالينده های هوا :هر نوع ماده گازيپ بخارپ مایعپ جامدپ تشعشع پرتو زا و یا تركيبي از آنهاست كه در هواي آزاد پخش
شده و داراي كميتپ ویژگي و زمان ماندي است كه براي زندگي انسانپ گياه و حيوانات خطرناک و مضر بوده و یا به طور
غير قابل قبولي مخل استفاده راحت از زندگي و اموال گردد .عمده ترین آالینده هاي هوایي كه از بخش باالدستي
منتشر مي گردند عبارتند از:
-

تركيبات گوگردی :شامل اكسيدهاي گوگرد است كه عمدتا از منابع احتراق منتشر مي گردد.

-

تركيبات نيترون  :شامل اكسيدهاي نيتروژن است كه عمدتاً از منابع احتراق منتشر ميشود
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تركيبات آلي فرار ( :)VOCsمنابع انتشار  VOCها در بخش باالدستي صنعت نقت معموالً از حوضچه هاي
تبخير و مخازن ميباشد.

منابع نشر :منظور از منابع نشر در این راهنماپ مكاني است كه آالینده هاي هوا از آنجا به محي منتشر ميشوند .منابع
نشر ميتوانند نقطهاي (مثل دودكش ها و ونت ها) یا سطحي (مثل حوضچههاي روبازي كه مواد فرار در آن نگهداري مي
شود) باشد .همينطور منابع نشر مي توانند ثابت (مثل دودكش هاي محفظه هاي احتراق) یا متحرک (مثل اگزوز
اتومبيل) باشند.
فاضالب :هرنوع ماده مایع زائد حاصل از فعاليتهاي صنعتي یا كشاورزي و دامداري یا شهريپ بيمارستاني و
آزمایشگاهي و خانگي كه به آب یا خاک تخليه گردد.
پايش :اصطالحي است براي جمع آوري مستمر داده هاي اندازه گيري یا سایر اطالعات براي مقایسه عملكرد ی
سيستم با استاندارد یا برخي نيازمندي هایي كه ی
پايش لحظه ای :پایش مستمر كه ب ا ی

سيستم بر آورده مي سازد.

دوره زماني مشخص تكرار مي شود .این عبارت معادل پایش مستمر انتشارات

) (Continuous Emission Monitoringاست كه در كشورهاي دیگر استفاده مي شود.
آزمايشگاه معتمد :منظور آزمایشگاهي است كه در بخش هاي دولتي و یا غير دولتي كشور وجود دارد و عملكرد آن در
ی

یا گند آزمایش مرتب با محي زیست مورد تایيد سازمان حفاظت محي زیست قرار گرفته است.

خوداظهاری در پايش :فرآیندي كه بر اساس الزامات بند ب ماده  632قانون برنامه پنجم و كليات بندهاي  98و 93
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه كشور براي سنجش ميزان انطباق دورریز واحدهاي توليدي و خدماتي با
استانداردهاي زیست محيطي از طرف سازمان حفاظت محي

زیست با استفاده از آزمایشگاه هاي معتمد تعریف شده

است
ميزان و معيار (استاندارد) :حدود مجاز و مشخ ات ویژهاي كه با توجه به اصول حفاظت و بهسازي محي زیست براي
آلوده كنندهها و جلوگيري از آلودگي آب تعيين ميشود.
فلرينگ :هر زماني كه فلر داراي شعلهاي به جز شعله پيلوت باشد.
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 .6نقشها و مسئوليتها
 مسئوليت پياده سازي و حسن اجراي راهنماي حاضر در شركت/مدیریت تابعه به عهده باالترین مقام آن
شركت/مدیریت بوده ميباشد.
 مسئوليت نظارت بر حسن اجراي راهنماي حاضر در سطح شركت ملي نفت ایران به عهده مدیر HSE
شركت اصلي ميباشد.
 مسئوليت نظارت بر حسن اجراي راهنماي حاضر در شركت /مدیریت تابعه بر عهده رئيس  HSEشركت/
مدیریت تابعه ميباشد.
 هر شركت/مدیریت تابعه به منظور رعایت مالحظات محي زیستيپ باید دستورالعملهاي اجرایي الزمه را بر
اساس راهنماي حاضرپ تدوین و به اجراء گذارد.

 .7قواعد و الزامات خود اظهاري و پايش آنالين :
با استناد به بند ب ماده  632برنامه پنجم توسعه و كليات بندهاي  98و  93قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به منظور
كاهش عوامل آلوده كننده و مخرب محي

زیست كليه واحدهاي بزرگ توليديپ صنعتيپ عمرانيپ خدماتي و زیر

بنایي موظفندپ نسبت به نمونه برداري و اندازه گيري آلودگي و تخریب زیست محيطي خود اقدام و نتيجه را در
گارگوب خود اظهاري به سازمان حفاظت محي زیست ارائه نمایند .همچنين واحدهایي كه قابليت و ضرورت ن ب
و راه اندازي سامانه پایش لحظه اي و مداوم را دارند مي بایست تا پایان سال سوم برنامه نسبت به ن ب و راه اندازي
سامانه هاي مذكور اقدام نمایند
 -6-7بر همين اساس شركت هاي تابعه موظفند بر طبق بند  " 4-6آئين نامه خود اظهاري در پایش آلودگي هاي
محي زیست و شيوه نامه هاي آزمایشگاه معتمد ( آبان  " )6934پارامترهاي مشمول خود اظهاري در پایشپ مرتب
با بند  1-6و شيوه نامه  9-8-12آئين نامه مذكور را شناسایيپ اندازه گيري و طبق گردش كار و فرایند ذكر شده در
آئين نامه مذكور به سازمان حفاظت محي زیست ارسال نمایند.
 -2-7شركت هاي تابعه موظفند ی

نسخه از گزارشات خود اظهاري خود را به صورت ف لي و ساالنه با تجزیه و

تحليل و مقایسه با ف ل یا سال قبل به مدیریت  HSEشركت ملي نفت ایران ارسال نمایند.
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 -9-7ضروري است هر شركتپ برنامه مدون جهت پایش آالیندهها از منابع نشر را داشته باشد .این برنامه مشخص
ميكند گه پارامترهایي در كدام منابع نشر و در گه دورههاي زماني و گگونه باید سنجش شده و اطالعات جمع-
آوري شده گگونه براي ح ول اطمينان از تطابق با الزامات و استانداردهاپ مورد پردازش و ارزیابي قرارگيرند.
الزم است ب رنامه پایش به نحوي تنظيم و به مرحله اجرا گذاشته شود كه قواعد كليپ الزامات سازماني و الزامات
دستورالعمل خود اظهاري در پایش را تامين نماید و همواره از رعایت استانداردهاي نشر (پيوست  )6اطمينان حاصل
شود.
 -4-7مسئوليت تنظيم برنامه پایش و نظارت بر آن در هر شركت بعهده امور  HSEآن شركت است
 -5-7امور  HSEموظف است ضمن اینكه خود مستقيماً بر پایش منابع انتشار سازمان به صورت  on lineیا دورهاي
نظارت ميكند از یكي از آزمایشگاههاي معتمد كه ليست آن هر ساله توس سازمان محي زیست تعيين مي-
شود درخواست نماید تا نسبت به پایش خروجيهاي سازمان اقدام نماید .آزمایشگاه معتمد اقدام به نمونه-
گيري و پایش خروجي هاي سازمان نموده و نتایج آنرا به طور همزمان براي سازمان و ادارات كل استاني
سازمان حفاظت محي زیست نفت ارسال مي نماید.
 -1-7از آنجا كه كليه نمونهبرداري هایي كه توس

آزمایشگاه معتمد صورت ميگيرد به صورت ت ادفي

( )Randomبوده و هماهنگي قبلي با شركت مربوطه صورت نميپذیرد و همچنين مكان مناسب براي نمونه
برداري نيز به تشخيص آزمایشگاه معتمد تعيين ميشود نه شركت درخواست كنندهپ برنامه پایش منابع نشر
باید به گونهاي تنظيم شود كه شركت همواره از تطابق منابع نشر خود با استانداردها و الزامات موجود
اطمينان داشته باشد.
الزم است فهرستي از منابع انتشار آالیندههاي هوا و نوع آالیندههاي منتشره از این منابع تهيه گردد .براي تهيه این
فهرست مي توان به راهنمایي كه در پيوست شماره  2آمده است رجوع شود
-7-7

از آنجا كه بر اساس قانونپ آزمایشگاه معتمد نتایج آزمایشات خوداظهاري را راساً به محي زیست اعالم مي-
نمایدپ به منظور جلوگيري از ارائه اطالعات نامرتب پ الزم است در قرارداد منعقده با آزمایشگاه معتمدپ بين
نقاطي كه باید مورد خود اظهاري قرار گيرند و سایر نقاطي كه شركت/مدیریت تابعه با اهداف دیگر مورد
آزمایش قرار ميدهد به طور شفاف تميز قائل شده و آزمایشگاه معتمد در این خ وو توجيه شده باشد.
نظارت واحد  HSEبه منظور پيشگيري از هرگونه اشتباهپ در تمامي مراحل فعاليت آزمایشگاه معتمد و ارائه

سند حاضر با هدف استقرار و توسعه فرآيندهای سيستم مديريت  HSEتهيه گرديده و كليه حقوق مادی و معنوی آن محفوظ و متعلق به مديريت  HSEشركت ملي نفت ايران ميباشد.

صفحه  7از93

راهنماي پايش آالينده هاي هوا و پساب
كد مدرک NIOC-HSE-EN-GU-032-00 :

مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست

شماره بازنگري  :صفر

تاریخ بازنگري 6931/5/7 :

گزارشات به سازمان حفاظت محي زیست ضروري است .توصيه ميشود قرارداد انجام آزمایشات خود
اظهاري به صورت مستقل و مجزا با آزمایشگاه معتمد منعقد شود.
-8-7

پایش انتشار آالینده هاي هوا از منابعي كه به صورت پيوسته داراي نشر به محي

هستند الزامي است.

(پيوست  )9درصنعت نفت این مكانها عبارتند از:
 دودكشهاي منابع احتراقي (كورههاپ بویلرها و سيستمهاي توليد بخارپ هيترها و )...
 منابعي با پتانسل نشر نظير ( :فلنج هاپ ات االتپ شير آالتپ پمپ هاپ دستگاههاي كنترل فشار و سایر
(وانتوري مترپ اوریفيس متر و غيره )
 فلرها و گودال هاي سوخت
 منابع نشر سطحي مثل حوضچهها و مخازن نگهداري
-3-7

نقاطي كه داراي نشر پيوسته با دبي جرمي زیاد ی

آالینده بوده و فرآیندهاي توليد یا كنترل آنهاپ

فرآیندهاي قابل اطميناني از لحاظ نرخ توليد ثابت آن آالینده نبوده و همواره احتمال تجاوز از حدود
استاندارد براي آنها وجود داشته باشد الزم است به سيستمهاي پایش آنالین مجهز باشند.
 -61-7انتخاب فواصل زماني پایش هر آالینده در هر مكان باید با دالیل كافي و مستدل صورت پذیرفته و نتایج
گند دوره پایش قبلي نيز تایيدكننده این انتخاب باشد.
 -66-7در خ وو آزمایشگاههاي معتمدپ دوره پایش با نظارت اداره كل محي زیست استان تعيين ميگردد .در
صورت عدم اعالم این امر توس اداره ذكر شدهپ پيشنهاد ميگردد این پایش در دورههاي سه ماهه انجام
شود.
 -62-7پس از تعيين اینكه گه منابعي باید پایش شوند الزم است جهت شناسایي نقاط نمونهبرداري
( )sample pointاقدامات الزم به عمل آید .نقاط نمونهبرداريپ نقاطي در مسير جریان هستند كه داراي
شرای یكنواخت از لحاظ دماپ سرعت جریانپ غلظت و  ...ميباشند و نمونه برداشته شده از این نقاط بيانگر
وضعيت واقعي انتشار است .در فرآیندهاي جدید عموماً طراح پيش بينيهاي الزم را در نظر گرفته است و
نقاط نمونه گيري در مسير جریان و در مكان مناسب ایجاد شده كه با بررسي نقشههاي فرآیند ()P&ID

مي توان این نقاط را مشخص نمود .در غير این صورت باید مكان مناسب براي نمونه برداري تعيين و
اقدامات الزم جهت ایجاد آن با هماهنگي واحد  HSEشركتپ گروه مهندسي و فني و واحد تعميراتپ
صورت پذیرد.

سند حاضر با هدف استقرار و توسعه فرآيندهای سيستم مديريت  HSEتهيه گرديده و كليه حقوق مادی و معنوی آن محفوظ و متعلق به مديريت  HSEشركت ملي نفت ايران ميباشد.

صفحه  8از93

راهنماي پايش آالينده هاي هوا و پساب
مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست

 -69-7براي هرتكني

كد مدرک NIOC-HSE-EN-GU-032-00 :

تاریخ بازنگري 6931/5/7 :

شماره بازنگري  :صفر

پایشپ اصول نمونهبرداري باید رعایت شود .یعني نمونه جمعآوري شده باید نمایشگر همه

مشخ ات موجود در نمونه باشد .به عنوان مثال در خ وو دودكشها در صورتيكه پایش آنالین انجام نمي
شودپ تعداد و مكان نمونه وابسته به ميزان همگني مواد موجود در هواي خروجي دودكش ميباشد .اگر گاز
دودكش بسيار همگن باشدپ تنها نمونههاي كمي مورد نياز است .اگر همگن نباشدپ نمونههاي بيشتري نياز
خواهد بود .نمونهبرداري غير اصولي و غيردقيق نتایج غيردقيق به دنبال خواهد داشت.
 -64-7تعيين جانمایي محل نمونه برداري پ تعداد محل نمونه برداري پ سایز محل و همچنين سایر موارد مربوط به
نمونه برداري در دودكش هاپ باید مطابق با "الزامات تعيين شده در ف ل گهار پيوست شماره  9باشد.
 -65-7تعيين كميت پارامترهاي مورد نظر در هر محل نشرپ یا ب ورت مستقيم توس دستگاه هاي مخ وو كه
به طور مستقيم نمونهگيري و اندازهگيري را انجام ميدهند صورت ميگيرد یا اینكه نمونه جهت آناليز به
آزمایشگاه منتقل ميگردد.
 -61-7تجهيزات و روشهاي پيشنهادي براي اندازهگيري آالیندهها مي بایست براساس روشهاي ارائه شده در
دستورالعمل خوداظهاري در پایش سازمان حفاظت محي

زیست (" آئين نامه خود اظهاري در پایش

آلودگي هاي محي زیست و شيوه نامه هاي آزمایشگاه معتمد ( آبان  " )6934و شيوه نامه - )9-7-12
باشد.
 -67-7پایش در فلرها باید مطابق با راهنماي پایش و الزامات زیستمحيطي فلرها NIOC-HSE-EN-GU-015
صورت پذیرد.
 -68-7كليه پرسنل مرتب با عمليات نمونهبرداري و اندازهگيري و پایش باید در دورههاي آموزشي مربوطه شركتپ
و توانمنديهاي الزمه را كسب نمایند.
 -63-7مكانيزم گزارش دهي مناسب به مراجع ذیرب پ مدیریت و نيز به مدیریت  HSEشركت ملي نفت ایران باید
در برنامه پایش لحاظ گردد .كليه مستندات مربوطه كه حداقل شامل موارد زیر ميگردد نيز باید ثبتپ
نگهداري و به روزرساني شود:
 مطالعات مهندسي
 وقوع و طول دوره راه اندازيهاپ  Shut downsیا خرابيهاي اساسي در بهرهبرداري منابع مشمول یا
تجهيزات كنترل انتشارات
 تأیيدیه تستهاي كاليبراسيون و تعمير و نگهداري تجهيزات پایش
 تناوبهاي كاليبراسيون و تعميرات توصيه شده توس فروشنده براي تجهيزات پایش

سند حاضر با هدف استقرار و توسعه فرآيندهای سيستم مديريت  HSEتهيه گرديده و كليه حقوق مادی و معنوی آن محفوظ و متعلق به مديريت  HSEشركت ملي نفت ايران ميباشد.

صفحه  3از93

راهنماي پايش آالينده هاي هوا و پساب
مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست

كد مدرک NIOC-HSE-EN-GU-032-00 :

تاریخ بازنگري 6931/5/7 :

شماره بازنگري  :صفر

 راهنماي فروشنده و جزئيات كاليبراسيون و مشخ ات فني تجهيزات مورد استفاده براي پایش
 سوابق پایش
 سوابق آموزش
 سوابق گزارشدهي به سازمان محي زیست و سایر مراجع برون سازماني
 -21-7بر اساس ماده  6شيوه نامه "ن ب و راه اندازي سيستمهاي پایش لحظهاي و مداوم ) آنالین ( بر روي منابع
آالینده محي زیست"تب ره هاي  6تا  4تكليف شركتهاي مشمول ن ب و راه اندازي سيستم هاي پایش
آنالین و گگونگي احراز قابليت ضرورت ن ب تجهيزات آنالین مشخص شده است .لذا بر همين اساس
شركت ها موظفند نسبت به ن ب این تجهيزات و گزارش دهي ف لي به مدیریت  HSEشركت ملي نفت
ایران اقدامات الزم را انجام دهند.
 -26-7بر طبق ماده  9و  4شيوه نامه "ن ب و راه اندازي سيستم هاي پایش لحظه اي و مداوم ) آنالین ( بر روي
منابع آالینده محي

زیست" حداقل پارامترهایي كه در مبحث هوا و پساب مي بایست آنالین گردند

مشخص شده استپ لذا شركت ها موظفند پس از هماهنگي با ادارات محي زیست استاني و تعيين قابليت
و ضرورت ن ب آناليزورهاي مرتب اقدامات الزم را در این خ وو انجام دهند.
 -22-7جدول روشهاي نمونه برداري و آناليز مطابق با استانداردهاي مرجع مورد استفاده جهت تجهيزات پایش
پيوسته آب و فاضالب در پيوست ی

شيوه نامه "ن ب و راه اندازي سيستمهاي پایش لحظه اي و مداوم

(آنالین) بر روي منابع آالینده محي

زیست" ذكر شده است كه پس از تعيين قابليت و ضرورت ن ب

تجهيزات الزمپ مي بایست مد نظر قرار گيرد.
 -29-7ضواب و معيارهاي انتخاب تجهيزات پایش لحظهاي منابع آلودگي ( منابع ثابت آلودگي هوا و منابع آب و
پساب و فاضالب) پ همچنين روشهاي قرارگيري سنسور ها در محي مورد پایش یا به عبارتي انواع و اقسام
تكني هاي ن ب و نمونه برداري در ماده  1شيوه نامه فوق تشریح شده است كه شركتها موظف به اجراي
آن هستند.
 -24-7اهم واحدهاي بزرگ مشمول ن ب سيستمهاي پایش لحظهاي بر روي منابع آالینده محي زیست در انتهاي
شيوه نامه ن ب و راه اندازي سيستمهاي پایش لحظهاي ذكر شده كه در گروه صنایع شيميایي  :پاالیشگاه
هاي نفت در هر مقياسپ پاالیشگاه هاي گازپ طرح سكوهاي نفتي و ذخيره گاه هاي نفتيپ اسكله هاي نفتيپ
اكتشافپ حفاري و سایر فعاليتها در حوزه نفت و گاز و در گروه سایر خدمات  :ت فيه خانه هاي فاضالب

سند حاضر با هدف استقرار و توسعه فرآيندهای سيستم مديريت  HSEتهيه گرديده و كليه حقوق مادی و معنوی آن محفوظ و متعلق به مديريت  HSEشركت ملي نفت ايران ميباشد.

صفحه  61از93

راهنماي پايش آالينده هاي هوا و پساب
مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست

كد مدرک NIOC-HSE-EN-GU-032-00 :

تاریخ بازنگري 6931/5/7 :

شهريپ شهرکها و نواحي صنعتي و  ...بيمارستان )گنانچه خروجي به محي

شماره بازنگري  :صفر

داشته باشند( پ خطوط

انتقال نفت و تاسيسات مربوطه براي باال دست صنعت نفت مي بایست مد نظر قرار گيرند.
 -25-7گنانچه نتيجه پایشهاي آنالین و آفالین به طور مستمر حداقل در ی

بازه زماني یكساله در خ وو

برخي پارامترها خارج از محدوده استاندارد تشخيص داده شود .باید به عنوان جنبه بارز در نظر گرفته شده
و در فرایند اقدام اصالحي قرار گيرند.

 .8مراجع :
 كتاب قوانينپ مقرراتپ ضواب و استانداردهاي محي زیست انساني
 پروژه پژوهشي استانداردسازي برآورد انتشار آالیندههاي هوا در شركت ملي نفت ایران
 الزامات محي زیستي صنایع پتروشيمي جلد هشتپ الزامات مدیریت كيفيت هوا

 راهنماي پایش و الزامات زیستمحيطي فلرها NIOC-HSE-EN-GU-015

 .9سوابق :
كليه سوابق مرتب با راهنماي موجود باید در اداره  HSEشركت /مدیریت تابعه به مدت  5سال حفظ و نگهداري
شود.

 .11پيوست ها

سند حاضر با هدف استقرار و توسعه فرآيندهای سيستم مديريت  HSEتهيه گرديده و كليه حقوق مادی و معنوی آن محفوظ و متعلق به مديريت  HSEشركت ملي نفت ايران ميباشد.

صفحه  66از93

راهنماي پايش آالينده هاي هوا و پساب
مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست

كد مدرک NIOC-HSE-EN-GU-032-00 :

تاریخ بازنگري 6931/5/7 :

شماره بازنگري  :صفر

پيوست شماره يک :استانداردهاي نشر

سند حاضر با هدف استقرار و توسعه فرآيندهای سيستم مديريت  HSEتهيه گرديده و كليه حقوق مادی و معنوی آن محفوظ و متعلق به مديريت  HSEشركت ملي نفت ايران ميباشد.

صفحه  62از93

راهنماي پايش آالينده هاي هوا و پساب
مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست

كد مدرک NIOC-HSE-EN-GU-032-00 :

تاریخ بازنگري 6931/5/7 :

شماره بازنگري  :صفر

پيوست شماره دو:

راهنماي شناسايي منابع آالينده هوا و انواع
انتشار از صنايع باالدستي نفت و گاز

سند حاضر با هدف استقرار و توسعه فرآيندهای سيستم مديريت  HSEتهيه گرديده و كليه حقوق مادی و معنوی آن محفوظ و متعلق به مديريت  HSEشركت ملي نفت ايران ميباشد.

صفحه  69از93

راهنماي پايش آالينده هاي هوا و پساب
مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست

كد مدرک NIOC-HSE-EN-GU-032-00 :

تاریخ بازنگري 6931/5/7 :

شماره بازنگري  :صفر

سند حاضر با هدف استقرار و توسعه فرآيندهای سيستم مديريت  HSEتهيه گرديده و كليه حقوق مادی و معنوی آن محفوظ و متعلق به مديريت  HSEشركت ملي نفت ايران ميباشد.

صفحه  64از93

راهنماي پايش آالينده هاي هوا و پساب
مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست

كد مدرک NIOC-HSE-EN-GU-032-00 :

تاریخ بازنگري 6931/5/7 :

شماره بازنگري  :صفر

سند حاضر با هدف استقرار و توسعه فرآيندهای سيستم مديريت  HSEتهيه گرديده و كليه حقوق مادی و معنوی آن محفوظ و متعلق به مديريت  HSEشركت ملي نفت ايران ميباشد.

صفحه  65از93

راهنماي پايش آالينده هاي هوا و پساب
مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست

كد مدرک NIOC-HSE-EN-GU-032-00 :

تاریخ بازنگري 6931/5/7 :

شماره بازنگري  :صفر

سند حاضر با هدف استقرار و توسعه فرآيندهای سيستم مديريت  HSEتهيه گرديده و كليه حقوق مادی و معنوی آن محفوظ و متعلق به مديريت  HSEشركت ملي نفت ايران ميباشد.

صفحه  61از93

راهنماي پايش آالينده هاي هوا و پساب
مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست

كد مدرک NIOC-HSE-EN-GU-032-00 :

تاریخ بازنگري 6931/5/7 :

شماره بازنگري  :صفر

سند حاضر با هدف استقرار و توسعه فرآيندهای سيستم مديريت  HSEتهيه گرديده و كليه حقوق مادی و معنوی آن محفوظ و متعلق به مديريت  HSEشركت ملي نفت ايران ميباشد.

صفحه  67از93

راهنماي پايش آالينده هاي هوا و پساب
مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست

كد مدرک NIOC-HSE-EN-GU-032-00 :

تاریخ بازنگري 6931/5/7 :

شماره بازنگري  :صفر

سند حاضر با هدف استقرار و توسعه فرآيندهای سيستم مديريت  HSEتهيه گرديده و كليه حقوق مادی و معنوی آن محفوظ و متعلق به مديريت  HSEشركت ملي نفت ايران ميباشد.

صفحه  68از93

راهنماي پايش آالينده هاي هوا و پساب
مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست

كد مدرک NIOC-HSE-EN-GU-032-00 :

تاریخ بازنگري 6931/5/7 :

شماره بازنگري  :صفر
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پيوست شماره دو :راهنماي شناسايي منابع آالينده هوا و انواع انتشار از صنايع باالدستي نفت و گاز

 -6مقدمه
در این ضميمه منابع نشر آالینده هاي هوا معرفي شده است .منابع توليد انتشار در صنایع باالدستي نفت و گاز
عبارتند از فلر و گودال سوخت6پ تجهيزات احتراقيپ هدررفت2پ تبخير ( از مخازن پ حوضچههاي آب و فاضالب و
تبخير) و نشت ( از تجهيزات داراي نشت نظير  :فلنج هاپ ات االتپ شيرآالتپ پمپ هاپ دستگاه هاي كنترل فشار و
سایر ( وانتوري مترپ اوریفيس متر و غيره ) ) همچنين در این پيوست به طور كلي به روش هاي برآورد انتشار نيز
پرداخته مي شود:
با توجه به حجم باالي گاز رهاسازي شده در بخش هاي مختلف فرآیند پاالیش نفت خام و افزایش خطر ناشي از
تجمع این گازها در كل سيستمپ وجود تجهيزاتي مانند فلر و گودال سوخت جهت سوزاندن هيدروكربنهاي اضافي
امري ضروري ميباشد .مطالعات نشان دادهاند فلرها بهعنوان یكي از عوامل اصلي توليد انتشار آالیندهها در صنایع
باالدستي نفت و گاز بهحساب ميآیند.

 -2فلر
عمليات مشعل (فلرینگ )9به زبان ساده همان احتراق گاز است كه البته از انرژي آزاد شده در آن استفاده
نميشود .این فرآیند ی

فرآیند غيرقابل اجتناب در فعاليتهاي مربوط به پاالیش ميباشد .از فرآیند فلرینگ بهطور

عمده در صنایع مربوط به نفت و گاز و پتروشيمي براي كنترل و مدیریت هيدروكربنهاي غيرقابل استفاده كه در
جریان توليد نفت و گاز و فرآوردههاي آنها توليد ميشوند و همچنين افزایش ایمني سيستمپ استفاده ميگردد .به-
عالوه از فلرینگ براي كنترل شرای خاو در عملكرد واحدهاي توليد (شروع فعاليت سيستمپ از كار افتادن سيستم
و )...نيز استفاده ميشود.

 -6-2انواع انتشار از فلر
در جریان فرآیند استخراج و توليد نفت و گازپ گازهاي قابل احتراق كه بخش عمده آنها را هيدروكربنها
تشكيل ميدهند و البته به هر دليلپ قابل استفاده نيز نميباشند جهت افزایش ایمنيپ فلر شده و در دماي باال اكسيد
1

Burn Pit
Venting
3
flaring
2
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ميگردند .عموماً گازهایي كه فلر ميشوند داراي هيدروكربنهایي با وزن مولكولي كم و ارزش حرارتي باال ميباشند.
گاز طبيعيپ پروپانپ اتيلنپ پروپيلنپ بوتادین و بوتان بيش از  35درصد گازهاي فلر شده را تشكيل ميدهند .در فلرها
به شرط فرآیند احتراق كاملپ در نتيجه تركيب هيدروكربنها با اكسيژنپ دياكسيدكربن و آب توليد ميشود .به-
عنوان مثال فرآیند احتراق كامل پروپان به شكل معادله زیر 1است.
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O
در جریان فرآیند احتراقپ مقداري مح والت مياني نيز تشكيل ميگردد كه در نهایت اكثراً به دي اكسيدكربن و
آب تبدیل ميشوند.

شکل  -6ساختار كلي فلر

در این جریانپ مقادیري از توليدات مياني پایدار 4مانند مونوكسيدكربنپ هيدروژن و هيدروكربنهاي نسوخته
بهعنوان آالینده به محي راه ميیابند .فلرها عموماً گازهاي خطرناک را به گازهایي با خطر كمتر تبدیل ميكنند.
آالیندههاي VOCsپ NOxپ  COو HAPsجزء آالیندههاي اوليه مرتب با فلرها ميباشند .گنانچه فلر جهت
اكسيد كردن  H2Sو سایر تركيبات گوگردي موجود در سوخت مورد استفاده قرار گيردپ  SO2نيز انتشار ميیابد.
بسته به ميزان تبدیل حاصلهپ  H2Sو سایر تركيبات گوگردي نيز ممكن است انتشار یابند .در حالت كلي بسته به

. Stable intermediate product
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تركيب گاز زائد و عوامل دیگرپ آالیندههاي منتشرشده از فلرها شامل موارد ذكر شده در زیر ميباشند:
 .6تركيبات سوخت سوزانده نشده (براي مثال متان و تركيبات آلي فرار غير متاني)5
 .2اكسيدهاي گوگرد (در صورت وجود گوگرد در ماده فلر شده)
 .9مح والت جانبي فرآیند احتراق (براي مثال دودهپ مح والت احتراقي جزئيپ COپ )NOx
 .4گازهاي گلخانهاي )( CO2و ))CH4
 .5فلزات سنگين

1

 .1ذرات معلق شامل كربن سياه( 7بهصورت دوده)
بر اساس گزارش هاي موجود بازده احتراق فلرها معموالً بيشتر از  %38است و به عوامل زیر بستگي دارد (شرای
عملكرد كارآمد با راندمان باالي  38درصد):
 .6بخار اضافي كمكي (نسبت بخار/گاز سوخت كمتر از )2
 .2ارزش حرارتي كافي گاز مورد استفاده (بيشتر از ) 61MJ/m3
 .9وضعيت سرعت باد كم (براي مثال بيشتر از  61متر بر ثانيه)
 .4سرعت كافي گاز خروجي (بيشتر از  61متر بر ثانيه)
در حال حاضر امكان حذف فلرها به طور كامل غيرممكن است اما پتانسيل قابلتوجهي جهت كاهش مقادیر فلر شده
وجود دارد .در این ميان فناوري هایي جهت كاهش بيشتر مقادیر فلرشده قابل آزمایش هستند .روشهاي ممكن
جهت بررسي به شرح زیر ميباشد:
 :HIPS8 .6كل نشت 3گاز صورت گرفتهپ جمعآوري شده جهت انجام فرآیندها به سيستم بازگردانده ميشود.
در این روش فلر فق در موارد ضروري مورد استفاده قرار ميگيرد.
 .2استفاده از نيتروژن به عنوان گاز تنظيم كننده (براي جلوگيري از انفجار و اكسيژنزدایي از آب)
 .9روشهاي جایگزین براي توليد مجدد گالیكول

61

 .4تزریق مجدد گاز به مخازن گاز
 .5افزایش ممكن براي ظرفيت انتقال و ذخيره گاز
5

). Non-methane organic compounds (NMVOC
). Heavy Metals (HM
7
). Black Carbon (BC
6

8

. High Integrity Pressure Protection System
. Leakage
10
. Glycol
9
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 .1كاهش نياز به احتراق در محل
تزریق بخار یا هوا سبب بهبود فرآیند احتراق از طریق ایجاد احتراق بدون دود و همچنين كاهش انتشار  NOxاز
طریق پایين آوردن دماي شعله ميشود .الزم به ذكر است كه هر كدام از روشهاي بيان شده داراي هزینه و بازده
متفاوتي هستند.

 -2-2بررسي انواع روشهای برآورد انتشار از فلر
در مجموع پنج روش شامل شبيهسازي احتراق در فلرپ مدلسازي پخش آلودگي ناشي از فلر در پایيندستپ
اندازهگيري مستقيم از فلرهاي كوتاهپ استفاده از محاسبات مهندسي بر اساس توازن جرم و بهرهگيري از ضرایب
انتشار جهت برآورد ميزان انتشار از فلر اولویتبندي گردید.

جدول  -6بررسي پارامترهای تاثيرگذار در روششناسي برآورد انتشار از فلر
مدلسازی
روشهای برآورد انتشار

آلودگي در
پاييندست

نوع فلرLP, MP, HP
ارتفاع و قطر فلر ()m

پارامترهای
تاثيرگذار

بازده احتراق ()%
دمای شعله
دبي گاز ورودی
آناليز گاز ورودی
خصوصيات گاز ورودی(چگالي ،دما و فشار)
دبي گاز كمکي m3/s
آناليز گاز كمکي
خصوصيات گاز كمکي (چگالي ،دما و فشار)
تعداد ساعات عملياتي تجهيز در سال ()hr
پارامترهای هواشناسي














اندازهگيری

محاسبات

ضرايب

شبيهسازی

مستقيم

مهندسي

انتشار

احتراق





















































 -9گودال سوخت
گودال سوخت یا گاله آتش به عنوان بخشي از تأسيسات فرآیند توليد نفت و گازپ یكي از انواع فلرها ميباشد.
گودال سوخت به صورت ی
صورت افقي در ی

حفره در زمين واقع است و ميتواند به عنوان ی

فلر ت

نقطهاي یا گندنقطهاي كه به

گودال اخت اصي واقع استپ عمل نماید .گودال سوخت قدیميترین نوع فلر است و در آن توجه
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كمي به ویژگيهاي جریان بدون دود شده استپ اما بهمنظور نگهداري آسانتر و افزایش طول عمر مشعلپ بهبودهایي
در طراحي و ساخت آن رخ داده است .كاربرد این نوع فلر در دفع و سوزاندن مایعات یا گازهاي قابل اشتعال و یا
تركيبي از هر دو به صورت جریانهاي اضطراري و یا متناوب ميباشد .این مواد در واقع تركيبات و فرآوردههاي
غيرمرغوب هستند كه ممكن است از تميزكاري گاه و یا عملكرد دیگر بخشهاي تأسيسات حاصل شوند .سوزاندن
مواد با حداقل اختالط هوا و سوخت انجام ميشود .به همين دليل سوختن مایع در گودال بسيار بد و همراه با دوده
زیاد است .
سيالهاي معمول كه به گودال فرستاده ميشوند شامل نفت خام و ميعانات گاز طبيعي است اما ممكن است شامل
حجم كمي از آب توليد شده66پ سيالهاي زهكشي 62و یا واكس پيگزني 69باشد .منظور از ميعانات گازي
هيدروكربنهاي جدا شده از گاز طب يعي به صورت مایع در دما و فشار جو است .این ميعانات شامل هيدروكربنهاي
سب

ميباشند كه معموالً بسيار فرار هستند .پسماند گودال سوخت ميتواند شامل اجزاي آروماتي

مهم از نفت

خام و مح والت جانبي ناشي از احتراق ناقص هيدروكربنهاي نفتي ( )PHCs64فرستاده شده باشد .طراحي گودال-
هاي سوخت اصوالً از لحاظ سرمایه اوليه و هزینه هاي عملياتي بسيار متفاوت استپ اما مالک انتخاب برمبناي
مالحظاتي گون ميزان دودپ آلودگي صوتي و جانمایي است

 -6-9انواع انتشار از گودال سوخت
همانطور كه پيش از این اشاره شد تاكنون مطالعات محدودي در زمينه گودال سوخت انجام شده است و
اطالعات دقيقي راجع به دستهبندي انواع آالیندههاي منتشره از این منبع موجود نيست .از طرفي دیگر توجه عمده
در مطالعات انجام شده در این زمينه بر آلودگي آبهاي زیرزميني و خاک زیرین گودال معطوف بوده است .اما در
مورد آلودگي هواي ناشي از منبع مذكورپ از آن جایي كه گودال سوخت نوعي فلر استپ بنابراین به طور كلي انتشار
ناشي از گودال سوخت شامل آالیندههاي ناشي از فلرینگ ميباشد .تفاوت عمدهي گودال سوخت با فلرهاي مرتفع
در آن است كه در گودال سوخت اختالط ضعيفي از هوا و سوخت حاكم است و احتراق كامل گندان ميسر نميباشدپ
بنابراین سوختن با توليد دود شدید همراه است .همچنين راهكارهایي گون تزریق بخار براي كاهش غلظت دود و
آالیندگي از فلرهاي مرتفعپ در گودالهاي سوخت كاربرد ندارد.

)produced water (brine
Drain Fluid

11
12

69

 Pigging waxesمنظور از پيگزني روشي براي بازرسي داخل لوله است.

Petroleum Hydrocarbons
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آالیندههاي ناشي از فلرینگ در بخش باال تشریح شدهاند كه عمدتاً شامل دوده (ذرات كربن)پ هيدروكربنهاي
نسوخته و برخي تركيبات دیگر هيدروكربنها و تركيبات آلي فرارپ COپ NOxپ SOxپ (در صورت وجود گوگرد در
تركيبات ميعانات و گازها) و  CO2و  CH4به عنوان گاز گلخانهاي است .همچنين  PAHsاز آالیندههاي مهم
گودال سوخت هستند.

شكل  -2ی

طرح معمول از گودال سوخت

سند حاضر با هدف استقرار و توسعه فرآيندهای سيستم مديريت  HSEتهيه گرديده و كليه حقوق مادی و معنوی آن محفوظ و متعلق به مديريت  HSEشركت ملي نفت ايران ميباشد.

صفحه  25از93

راهنماي پايش آالينده هاي هوا و پساب
مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست

كد مدرک NIOC-HSE-EN-GU-032-00 :

شماره بازنگري  :صفر

تاریخ بازنگري 6931/5/7 :

جدول  -2بررسي پارامترهای تاثيرگذار در روششناسي برآورد انتشار از گودال سوخت
مدلسازی

شبيهسازی

اندازهگيری

پخش و

احتراق

اطراف

پراكنش

استخری

گودال

ابعاد گودال ()m







دمای شعله ()oC







دبي سيال ورودی ()m3/s







آناليز سيال ورودی













دبي گاز كمکي ()m3/s







آناليز گاز كمکي

























روشهای برآورد انتشار

خصوصيات سيال ورودی
پارامترهای
تاثيرگذار

(چگالي ،دما و فشار)

خصوصيات گاز كمکي (چگالي ،دما و
فشار)
تعداد ساعات عملياتي تجهيز در سال
()hr
پارامترهای هواشناسي

 -4انتشار از تجهيزات احتراقي
تجهيزات احتراقي عبارتند از :بویلرهاپ گرمكنها و توربينهاي گاز
تجهيزات احتراقيپ بسته به نوع واحد عملياتيپ شرای

اقليمي و طراحي واحد و تجهيزات ميتوانند حجم قابل

توجهي از آالیندههاي محيطي و یا گازهاي گلخانهاي را به محي

منتشر كنند و به تنهایي منبع اصلي انتشار

بسياري از آالیندههاي اصلي (معيار) به شمار مي روند.
 -6-4توربين گازی
توربين هاي گازي از جمله مولدهاي توان هستند كه با انرژي اوليه گاز و برخي سوختهاي مایعپ به حركت در
ميآیند .از اینرو در مناطق نفتي به دليل وفور نسبي این حاملهاي انرژي و همچنين سهولت دسترسي به آنهاپ
توربينهاي گازي تجهيزات مناسبي جهت توليد توان بهشمار ميروند .این توربينها داراي بازه ظرفيت وسيعي از
 1/22تا 211مگاوات و ظرفيت متوس  91مگاوات هستند.

سند حاضر با هدف استقرار و توسعه فرآيندهای سيستم مديريت  HSEتهيه گرديده و كليه حقوق مادی و معنوی آن محفوظ و متعلق به مديريت  HSEشركت ملي نفت ايران ميباشد.

صفحه  21از93

راهنماي پايش آالينده هاي هوا و پساب
مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست

كد مدرک NIOC-HSE-EN-GU-032-00 :

تاریخ بازنگري 6931/5/7 :

شماره بازنگري  :صفر

 انواع انتشار از توربين
آالیندههایي كه از توربينهاي گاز منتشر ميشوند عبارتند از NOxپ  COو تا حدودي  VOCsو  PMنيز از
جمله آالیندههاي دیگري هستند كه از توربينهاي گازي داراي سوختهاي مایع مت اعد ميشوند .شكلگيري
اكسيدهاينيتروژن به شدت وابسته به دماهاي باالیي است كه در محفظه احتراق ایجاد ميشود .مونوكسيدكربنپ
هيدروكربنهاي فرارپ آالیندههاي خطرناک هوا ()HAPsپ و ذرات معلق عمدتاً نتيجه احتراق ناقص هستند.
خاكستر 65و افزودنيهاي فلزي در سوخت ممكن است سبب ایجاد  PMدر گازهاي خروجي شود .اكسيدهايگوگرد
تنها زماني در مقادیر قابل مالحظه ظاهر مي شوند كه از نفت سنگين جهت احتراق در توربين استفاده گردد .انتشار
آالیندههاي با تركيبات گوگردي بهویژه دياكسيدگوگردپ بهطور مستقيم وابسته به محتواي گوگرد در سوخت است.
توربينهاي گازي كه فرآوردههاي نفتي را ميسوزانندپ ممكن است مقدار كمي از فلزات موجود در این سوختها را
منتشر كنند .گنان گه تركيب سوخت مشخص باشد محتواي فلزي سوخت با فرض آنكه تمام فلزات از توربين عبور
ميكنند ميبایست جهت ضرایب انتشار گازهاي احتراق بهكار گرفته شود.
در كنار آالیندههاي هواپ گازهاي گلخانهاي از دیگر اجزاي منتشر شده از توربينهاي گاز هستند .بخش عمدهاي از
این نوع گازهاپ دياكسيدكربن است كه در نتيجه فرآیند احتراق هيدروكربنهاي موجود در سوخت اعم از گاز و مایع
توليد ميشود .در مقياس كمتر نيز اكسيد نيتروس 61كه در فرآیند احتراق با دما و درصد هواي اضافه زیاد توليد
ميشود دیگر گاز گلخانهاي منتشر شده از توربينهاي گاز است.
 -2-4بويلر
بویلر ی

مخزن است كه سيال فرآیند در آن به درجه حرارت مطلوب واحد عملياتي رسيده و مورد استفاده قرار

ميگيرد .معموالً بویلرها مبدلهاي آتشخوري هستند كه سيال فرآیند در آنها آب خروجي از كندانسورهاپ آب
برگشتي از فرآیند و یا آب تازه است و سيال سرویس آن گاز احتراق ناشي از احتراق سوخت در مشعلهاي تعبيه
شده براي بویلر است.

Ash
Nitrous oxide

سند حاضر با هدف استقرار و توسعه فرآيندهای سيستم مديريت  HSEتهيه گرديده و كليه حقوق مادی و معنوی آن محفوظ و متعلق به مديريت  HSEشركت ملي نفت ايران ميباشد.
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صفحه  27از93

راهنماي پايش آالينده هاي هوا و پساب
مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست

كد مدرک NIOC-HSE-EN-GU-032-00 :

تاریخ بازنگري 6931/5/7 :

شماره بازنگري  :صفر

 انواع انتشار از بويلر
بویلر از تجهيزات احتراقي است در نتيجه انتشار از آن عمدتاً مح والت ناشي از احتراق است .این مح والت را
ميتوان به دو دسته آالیندههاي محيطي و گازهاي گلخانهاي تقسيم كرد .این آالیندها عمدتاً شامل PMپ SOxپ
NOxپ VOCsپ  COو گازهاي گلخانهاي هستند .در ادامه عوامل مؤثر بر این انتشارها بررسي ميگردد.

 -9-4گرمکن
كورهها 67یا گرمكنهاي آتشخور 68بهطوركلي مبدلهاي آتشخوري هستند كه وظيفه گرم كردن سيال یا
محيطي را بر عهده دارند .این وسيله ميتواند كاربردهاي مختلفي داشته باشد .گرمكنهاي خانگي به منظور تأمين
هواي گرم ساختمان مورد استفاده قرار ميگيرند .در صورتي كه از سيستمهاي مركزي تأمين هواي گرم استفاده
شودپ این گرمكنها ميتوانند بهعنوان تأمينكننده حرارت موردنياز سيال سرویس واحد خدمات (كه معموالً آب
ميباشد) مورد استفاده قرار گيرند .در این شرای
ریبویلرها نيز گرمكنهایي هستند كه فق

عملكرد گرمكنها مانند ریبویلرهاي آب خواهد بود .بویلرها یا

در گرخه آب و در شرای طي كه سيال فرآیند آب است مورد استفاده

هستند.
 انواع انتشار از گرمکن
طراحي گرمكنهاپ مانند كاربرد آنهاپ بسيار مشابه بویلرهاي آتش در پوسته است .انواع انتشارها گرمكنها نيزپ
مانند بویلرها بوده و متأثر از عوامل مشابه در بویلرها ( رجوع به قسمت بویلر) .

Furnace
Direct fired heater

سند حاضر با هدف استقرار و توسعه فرآيندهای سيستم مديريت  HSEتهيه گرديده و كليه حقوق مادی و معنوی آن محفوظ و متعلق به مديريت  HSEشركت ملي نفت ايران ميباشد.
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صفحه  28از93

راهنماي پايش آالينده هاي هوا و پساب
مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست

كد مدرک NIOC-HSE-EN-GU-032-00 :

تاریخ بازنگري 6931/5/7 :

شماره بازنگري  :صفر

جدول  - 9بررسي پارامترهای تاثيرگذار در روششناسي برآورد انتشار از تجهيزات احتراقي

شبيهسازی

اندازهگيری

ضرايب

محاسبات

احتراق

مستقيم

انتشار

مهندسي

نام مدل يا نام تجهيز









ظرفيت ()kw









نقشه های طراحي









ابعاد محفظه احتراق-ارتفاع ()m









ابعاد محفظه احتراق-قطر()m









ابعاد دودكش-ارتفاع









ابعاد دودكش-قطر()m









دبي سوخت ورودی ()kg/s









نسبت هوا به سوخت









حجم هوای اضافي مورد استفاده









دمای گاز ورودی









دمای محفظه احتراق ()ºC









فشار گاز ورودی ()pa









سرعت گاز خروجي از دودكش









دبي گاز خروجي از دودكش ()m3/s









دمای گاز خروجي از دودكش()ºC









آناليز تركيب گاز ورودی









عمر (سال)









روشهای برآورد انتشار

()m3/s

پارامترهای
تاثيرگذار

()m/s

سند حاضر با هدف استقرار و توسعه فرآيندهای سيستم مديريت  HSEتهيه گرديده و كليه حقوق مادی و معنوی آن محفوظ و متعلق به مديريت  HSEشركت ملي نفت ايران ميباشد.

صفحه  23از93

راهنماي پايش آالينده هاي هوا و پساب
مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست

كد مدرک NIOC-HSE-EN-GU-032-00 :

تاریخ بازنگري 6931/5/7 :

شماره بازنگري  :صفر

 -5مخازن نگهداری
در صنایع باالدستي نفت وگاز براي نگهداري و انباركردن فرآوردههاي نفتيپ از مخزن استفاده ميشود .از
اصطالح مخزن براي ظروف ذخيرهسازي بزرگ جهت جابجاكردنپ ذخيرهسازيپ اندازهگيري و حمل و نقل استفاده
ميگردد.
مخازن مورد استفاده در صنعت باالدستي نفت و گاز ایران عبارتند از  :دو نوع مخازن سقف ثابت عمودي و سقف
شناور خارجي

 -6-5انواع انتشار از مخازن نگهداری
در این بخش به بيشترین و تأثيرگذارترین آالیندههاي ناشي از مخازن ذخيره پرداخته ميشود.از جمله
آالیندههاي معيار مورد بررسي مونوكسيدكربنپ اكسيدهاي نيتروژنپ اكسيدهاي گوگرد و ذرات معلق ميباشند كه در
بخش مخازن ذخيره سازي به علت عدم وجود احتراق و نيز قابل توجه نبودن ميزان آن در مقایسه با سایر آالیندههاي
انتشار یافته به هواپ به ميزان بسيار كمتري مشاهده ميشود .از جمله گازهاي منتشر شده كه به نسبت بيشتري از
سایر گازهاي مورد مطالعه وجود دارند  VOCsميباشند.

شکل  -9نمونهای از مخزن با سقف ثابت عمودی

سند حاضر با هدف استقرار و توسعه فرآيندهای سيستم مديريت  HSEتهيه گرديده و كليه حقوق مادی و معنوی آن محفوظ و متعلق به مديريت  HSEشركت ملي نفت ايران ميباشد.

صفحه  91از93

راهنماي پايش آالينده هاي هوا و پساب
مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست

كد مدرک NIOC-HSE-EN-GU-032-00 :

تاریخ بازنگري 6931/5/7 :

شماره بازنگري  :صفر

شکل  -4نمونهای از مخزن با سقف شناور خارجي (دوعرشهای)

عمده آالینده هاي انتشار یافته از مخازن به شكل تركيبات آلي فرار و تركيبات سمي و خطرناک ميباشند.
تركيبات آلي فرارپ  VOCsناميده ميشوند و عمدتاً از طبقه هيدروكربنها (پروپانپ بوتانپ هگزان و )...ميباشند.
طبق برآورد به عمل آمده در مناطق نفتي مورد بررسي ایاالت متحدهپ سهم قابل توجهي از ميزان انتشار را در بر
ميگيرند .وجود این گازها به نسبت زیادي در مناطق عملياتي مشاهده ميشود و روشهاي اندازهگيري معيني براي
آنها بهكار برده ميشود .از آنجایي كه نفت خام شامل تركيبات شيميایي مختلفي هستپ تركيبات  VOCsاز مهم-
ترین آالیندههاي انتشار یافته ناشي در این تجهيزات ميباشند .تركيبات آلي فرار بيشترین سهم انتشار را با حدود
 81درصد به خود اخت او ميدهند .گاز متان به عنوان یكي از گازهاي گلخانهاي در این بخش مشاهده ميشود .در
برآوردهاي انجام شده این ميزان در مقایسه با  VOCsمقدار كمتري را دارد ولي بهعنوان یكي از گازهاي گلخانهاي
در بخش مخازن ذخيرهسازي انتشار ميیابد .از جمله آالیندههاي دیگر ميتوان به سولفيد هيدروژن ( )H2Sاشاره
كرد كه در صنایع باالدستي نفت و گاز وجود دارد .سولفيد هيدروژن در اثر ایجاد نوسانات از تجهيزات به شكل گازي
انتشار ميیابد .در مخازن ذخيرهسازي این سه دسته از آالیندهها به عنوان مهمترین عوامل آلودگي شناخته ميشوند.
اولویت بندي روش هاي برآورد انتشار بر اساس ميزان دقت در برآورد مي باشد

سند حاضر با هدف استقرار و توسعه فرآيندهای سيستم مديريت  HSEتهيه گرديده و كليه حقوق مادی و معنوی آن محفوظ و متعلق به مديريت  HSEشركت ملي نفت ايران ميباشد.

صفحه  96از93

راهنماي پايش آالينده هاي هوا و پساب
مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست

كد مدرک NIOC-HSE-EN-GU-032-00 :

شماره بازنگري  :صفر

تاریخ بازنگري 6931/5/7 :

مدل سازي:
 براي انواع مخازن نگهدارنده حاوي فرآورده هاي نفتي كاربرد دارد
 مشخ ات سيالپ نوع و هندسه مخزنپ شرای هواشناسي منطقهپ مشخ ات ات االت و درزگير مورد نياز
مي باشد
استفاده از رواب انتشار:
 براي مخازن متداول در صنایع نفت و گاز كاربرد دارد
 نوع مخزنپ مشخ ات سيال و هندسه مخزن مورد نياز مي باشد
استفاده از ضرایب انتشار:
 براي مخازن متداول در صنایع نفت و گاز كاربرد دارد
 نوع مخزن مورد نياز است

جدول  -4بررسي پارامترهای تاثيرگذار در روششناسي برآورد انتشار از مخازن نگهداری
مدلسازی

اندازهگيری

محاسبات

ضرايب

نرم افزار tanks 4.0.9d

مستقيم

مهندسي

انتشار

































ارتفاع سيال درون مخزن









قطر مخزن()m









ارتفاع پوسته ()m









نوع مخزن









روشهای برآورد انتشار
پارامترهای هواسناسي
تعداد ساعات عملياتي
تجهيز در سال
خصوصيات محيطي
(چگالي ،دما و فشار)
پارامترهای
تاثيرگذار

خصوصيات سيال (چگالي،
دما و فشار)

سند حاضر با هدف استقرار و توسعه فرآيندهای سيستم مديريت  HSEتهيه گرديده و كليه حقوق مادی و معنوی آن محفوظ و متعلق به مديريت  HSEشركت ملي نفت ايران ميباشد.

صفحه  92از93

راهنماي پايش آالينده هاي هوا و پساب
مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست

كد مدرک NIOC-HSE-EN-GU-032-00 :

 -1حوضچههای تبخير

تاریخ بازنگري 6931/5/7 :

شماره بازنگري  :صفر

63

مقدار آب توليد شده همراه نفت ( )PW21به فنآوري استخراجپ خ وصيات مخزن و سرعت استخراج وابسته
است كه ميتواند  61تا  21برابر حجم نفت باشد .این آب شامل آالیندههایي مثل تركيبات آلي نفتيپ جامدات
محلولپ آمونياکپ بورپ و فلزات سنگين است .حوضچههاي تبخير روشي كمهزینه براي جداسازي آب همراه نفت
مي باشد كه به ویژه در مناطق گرمسيري كاربرد دارد .عملكرد حوضچهها به شرای

محيطي مانند دماپ رطوبتپ

بارندگيپ سرعت تبخير و شدت انرژي خورشيدي وابسته است.

 -6-1انواع انتشار ازحوضچههای تبخير
نوع آالیندههاي منتشر شده از حوضچههاي تبخير همانند مخازن ذخيرهسازي است كه از طریق هدررفت و
تبخير به هوا منتشر ميشوند .عمده انتشارصورت گرفته گازهاي گلخانهايپ تركيبات آلي فرارو تركيبات

شکل  -5حوضچه تبخير
سمت چپ :نمونهای از حوضچه تبخير بدون عايق كف و نردهكشي شده
سمت راست :نمونهای از حوضچه تبخير عايقكاریشده

Evaporation Pounds
Produced water

سند حاضر با هدف استقرار و توسعه فرآيندهای سيستم مديريت  HSEتهيه گرديده و كليه حقوق مادی و معنوی آن محفوظ و متعلق به مديريت  HSEشركت ملي نفت ايران ميباشد.
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خطرناک و سمي هستند كه به هوا منتشر شده و در ارزیابيهاي مختلف داراي بيشترین سهم انتشار ميباشند .الزم
به ذكر است كه انتشار ناشي از حوضچههاي مربوط به سيستمهاي ت فيه فاضالب نيز در همين دسته مورد بررسي
قرار ميگيرند.
تركيبات آلي فرار داراي كربن آلي (كربن مت ل به كربنپ هيدروژنپ نيتروژن یا گوگرد) بوده و با سرعت گشمگيري
تبخير ميشوند .طبق تعریف سازمان حفاظت محي زیست ایاالت متحدهپ هر تركيبي كه فشار بخاريپ بيش از
 1/6mmHgداشته باشد ی

VOCمحسوب مي شود .در تعریف اتحادیه اروپا ميزان فشار بخار باید در دماي 25

درجه سلسيوس بيش از  1/174mmHgباشد .عمدتاً انتشار  VOCsكه تركيبي از جمله بِنزِنپ تولوئنپ تركيبات
زایلنهاو متانول ميباشد .این تركيبات اصليترین آالیندههاي منتشره از حوضچههاي تبخير هستند .در
اندازهگيريها ميتوان براي هيدروكربنهایي بهجز تركيبات  C28و باالتر محاسبه را انجام داده و ميزان انتشار آنها را
محاسبه نمود (یعني فرض بر این است كه تركيبات پایينتر در اثر فراریت به هوا انتشار ميیابند) .بقيه انتشار صورت
گرفته وجود گازهاي گلخانهاي است كه سهم كمتري را در بخش حوضچههاي تبخير داراستپ به طوريكه گاز متان
از این بخش انتشار ميیابد .فشار بخار مواد آلي فرار به ميزاني باالست كه در شرای نرمال تبخير باالیي دارند و وارد
اتمسفر ميشوند .بنابراین تركيبات  VOCsاز مهمترین آالیندههاي انتشار یافته ناشي از حوضچههاي تبخير
ميباشند.
از جمله مواد خطرناک و سمي ميتوان به  H2Sاشاره كرد كه در صنایع باالدستي نفت و گاز یكي از عمدهترین
گازهاي انتشار یافته ميباشد .زماني كه تخليه صورت ميگيرد سولفيد هيدروژن در اثر ایجاد نوسانات از تجهيزات
انتشار ميیابد كه البته ميزان آن در مقایسه با  VOCكمتر است .طبق نمونهگيري موردي در كشور و آناليز انجام
شده در آزمایشگاهپ وجود عناصري گون Kپ Mgپ Caپ NO3پ Naپ Clپ SO4پ HCO3پ EHپ  ECو  PHدر حوضچه
تبخير مشاهده شده است.

 -7تجهيزات دارای پتانسيل نشت
هنگام عبور جریان مایع یا گاز در داخل اجزاء و ساختمان واحدهاي فرآیندي باالدستي نفت و گازپ نشت رخ
ميدهد .این انتشار به شكل ت ادفي است و پيشبيني آن دشوار ميباشد .نشت اغلب در قسمتهاي مختلف لولهها و
ات االت صورت ميگيرد .عالوه بر اینپ ميزان انتشار آالیندهها یكنواخت نيست و شدت آنها در طول زمانهاي
مختلف (قسمتهاي مختلفي كه نشت از آنها رخ ميدهد)پ تغيير ميكند .بنابراین اندازهگيري ميزان نشت از
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تجهيزاتپ در واقع نشاندهنده نمونهاي از نشت رخ داده در اجزاي همان بخش است كه ميتواند به كل سيستم
گسترش یابد.

 كاربرد تجهيزات دارای نشت
منابع انتشار به عنوان تجهيزات نشتپ قطعاتي از قبيل پمپهاپ شيرهاپ وسيله اطمينان تخليه فشارپ فلنج و
كمپرسور هستند .منابع دیگرپ از جمله خطوط باز و ات االت مربوط به نمونهگيري نيز ميتواند باعث نشت شوند.
براي برآورد ميزان انتشار از تجهيزات نشتپ جمعآوري دادههاي تركيبات آلي و غيرآلي مفيد است .وظيفه و كاربرد
عمده تجهيزات نشتپ برقراري ارتباط و ات ال قسمتهایي مثل لولهها و شبكهها با یكدیگر است و در قسمتهایي
دیگر كنترل تجهيزات را بر عهده دارند .از اینرو با توجه به نشت ایجاد شده در قسمتهاي مختلفپ ميتوان
تجهيزات داراي پتانسيل نشت را به عنوان یكي از منابع مهم آالینده هوا در بخش نفت و گاز برشمرد.
ساختمان و اجزاء تجهيزات دارای نشت
با توجه به تأسيسات داراي قدمت زیاد شركت ملي نفتپ بخش قابلتوجهي از انتشار آالیندهها ميتواند ناشي از
نشت در تجهيزات باشد .تعيين ميزان انتشار آالیندهها با شناخت منابع داراي پتانسيل نشت امكانپذیر است .در
ادامه به طور خالصه به این منابع اشاره ميشودپ این تقسيمبندي جامعترین تقسيمبندي در زمينه تجهيزات مربوط
به نشت استپ كه توس آژانس حفاظت از محي زیست آمریكا انجام شده است.
 پمپ

26

پمپ به طور گسترده در صنایع نفتي و شيميایي براي حركت مایعات استفاده ميشود .پمپها غالباً براي انجام
جابجایي بهكار گرفته ميشوند .نشت صورت گرفته و مواد منتقل شده توس

پمپ ميتوانند در نقطه تماس بين

محور در حال حركت و پوشش ثابت كه روي پمپ وجود داردپ رخ دهد .از این رو باید این نقاط به عنوان منافذ نشتي
كنترل شوند.

Pumps
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22

بعد از ات االتپدریچهها رایج ترین و متعددترین نوع تجهيزات در باالدستي نفت و گاز محسوب ميشوند.
دریچهها در بسياري از طرحهاي مربوط به شركتهاي نفتي و پتروشيمي مورد استفاده قرار ميگيرند و بيشتر وظيفه
محدودكردن جریان سيال را بهعهده دارند .بهطور معمولپ قسمتهاي مختلف دریچهها براي جلوگيري از نشت مایع
فرآیند مهر و موم و آب بندي مي شوند.
 كمپرسور

29

كمپرسور نيروي محرک حمل و نقل گاز از ی

واحد فرآیند است و عملكرد آن تا حد زیادي مشابه روشي است

كه پمپها براي حمل مایعات استفاده ميكنند .كمپرسور معموالً با گرخش رانده ميشود و یا به شكل شفت رفت و
برگشتي عمل ميكند .نشت صورت گرفته از كمپرسور مانند پمپ است.
 وسايل اطمينان تخليه فشار

24

وسایل اطمينان تخليه فشار بهطور معمول براي ایمني در تأسيسات نفتي و شيميایي استفاده ميشوند .وظيفه
این تجهيزات جلوگيري از وقوع فشار عملياتي بيش از حداكثر فشار مجاز كار است .نشت از وسایل اطمينان تخليه
فشار در حين انجام عمليات صورت ميپذیرد.
 اتصاالت و فلنج

25

ات االت و فلنج براي ات ال لولهكشي و تجهيزات استفاده ميشوند .علت اصلي نشت از فلنجپ ن ب و راه اندازي
ضعيفپ قدمت و فرسودگي آببند و تنشهاي حرارتي ميباشد.
 مخلوطكنها

21

مخلوطكنها اغلب در صنایع شيميایي و براي تركيب و همزدن مواد شيميایي با یكدیگر استفاده ميشوند.
مخلوطكنها به دليل فشار و سرعت باالي سيال و توليد جریان آشفتهپ همواره با ارتعاش زیاد همراه هستند وخرابي
تيغهها سبب انتشار آالیندهها ميشود و نشت غالباً از این نقاط رخ ميدهد.
22

Valves
Compressors
24
PressureReliefDevices
25
Connectors And Flanges
26
Agitators
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27

ن ب بعضي از سوپاپها طوري است كه از طریق آنها آالیندهها به پایيندست و جو نشت ميكند .دریچه
معيوب و یا شير ناقص بسته شده از جمله خطوط باز است.
 اتصاالت نمونه برداری

28

ات االت نمونهبرداري براي گرفتن نمونهها از درون اجزاء مربوط به فرآیندپ مورد استفاده قرار ميگيرد .در محل
قرار گرفتن نمونهگير با سایر تجهيزات به علت عدم ات ال كاملپ نشت رخ ميدهد .در زیر نمونهاي از تجهيزات با
پتانسيل نشت نمایش داده شده است.

شکل  -1نمونهای از تجهيزات با پتانسيل نشت (دريچهها ،شيرآالت و آببندها)

 انواع انتشار از تجهيزات دارای نشت
انواع انتشار از تجهيزات داراي نشت نيز مانند مخازن ذخيرهسازي و حوضچههاي تبخير ميباشد .انتشار از
تجهيزات با پتانسيل نشتپ در قالب هدررفت و تبخير صورت گرفته توس هشت منبع ذكر شده رخ ميدهد .مواد در
تجهيزات اغلب تركيبي از مواد شيميایي مختلف با فرمولهاي شيميایي خاو ميباشند .عمده تركيبات انتشار یافته
در بخش مربوط به مایعاتپ تركيبات آلي فرار و تركيبات سمي و خطرناک هستند .تركيبات  VOCsاز عمده مواد
منتشره ناشي از فراریت و نشت از تجهيزات ميباشند .همچنين مواد خطرناک و سمي كه در صنایع باالدستي نفت
و گاز به وفور دیده ميشوندپ یكي از آالیندههاي این بخش بهشمار ميآیند .این آالیندهها در ی

روند فرآیندي به

شكل بخار ناشي از مخلوط تركيب مایعات با غلظتهاي مختلف نشت ميیابند .در صورت گازي بودن جریان در
سيستم وجود  H2Sنيز ميتواند به عنوان یكي از آالیندهها مورد بررسي قرار بگيرد.

Open-Ended Lines
Sampling Connections
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جدول  - 5بررسي پارامترهای تاثيرگذار در روششناسي برآورد انتشار از تجهيزات با پتانسيل نشت
روشهای برآورد انتشار
تعيين دوره خرابي (ماه يا سال)
عمر تجهيزات (سال)
ساعت كاركرد در طول يک سال
پارامترهای تاثيرگذار

نوع جريان عبوری
تعداد
ميزان انتشار )(kg/yr
مقدار غربالگری )(ppm

اندازهگيری مستقيم

ضرايب انتشار
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