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ها و اقدامات غالب كاهش يا حذف آن ارزيابي  در  ارزيابي اتالف جيوه، روش
  هاي كلر آلكالي جهان و پتروشيمي بندر امام كارخانه

  
   3فرشاد شيرزادي تبار- 2يجه موسوي خد-1طينت نيكو مريم خوش

  رايندگروه كاتاليست و ف- مركز پژوهش بندرامام-138 كدپستي - پتروشيمي بندرامام-بندر ماهشهر
           m_k_nikoo@yahoo.com   

          
   چكيده

كـه     گـرم بـوده در حـالي       10بر اساس طراحي واحد كلر آلكالي مجتمع پتروشيمي بندر امام، مصرف جيوه به ازاي يك تن محـصول                   
در ميـان   . اسـت   اهش يافتـه  ازاي تن محصول ك     گرم به 2/0امروزه در واحدهاي كلر آلكالي اروپا از جمله سوئد مصرف جيوه به كمتر از             

) هاي ديافراگمي و الكتروليز در سلول هاي غشايي          در سلول  الكتروليزهاي كلريدي،     الكتروليز محلول (سه تكنولوژي مختلف توليد كلر    
 كـه  ي از رده خارج شد، در حـال 1987اين روش در ژاپن تا سال . آورد وجود مي اي، خطر آلودگي جيوه را به   فرايند داراي سلول جيوه   

 دو فرايند ديگر كه عـاري از جيـوه هـستند،    . شده استيزيه ري پايوه ايران با استفاده از سلول ج ي در ا  يد كلر آلكال  يتولدر كارخانه   
-(براساس روش پيـشنهادي     . همراه دارند   ي انرژي باالتر بوده و خطرات كمتري را براي محيط زيست به             ي كمتر و بازده     داراي هزينه 

NIOSH OHSAS (وينيـل كلرايـد بـصورت       مونه برداري توسط پمپ هاي نمونه برداري فردي، پمپ نمونـه داري پيـستوني از              ن
قرائت مستقيم و آناليز نمونه ها به روش گازگروماتوگرافي جهت ارزيابي محيط كار داراي گازها و بخـارات شـيميايي صـورت گرفتـه              

نهادها و دستورالعمل هايي كه به تعدادي از آنها در اين مقاله اشـاره شـده                باتوجه به كنترل مداوم نشتي ها از طريق ارايه پيش         . است
، كليـه  ID140 متـد   OSHAاست درسايت عملياتي واحدكلرآلكالي پتروشيمي بندرامام و اندازه گيري روتـين مطـابق اسـتاندارد    

غلظـت  از آنجايي كـه       . حد مجاز مي باشد   نتايج اندازه گيري طوالني مدت در ناحيه تنفسي كاركنان درنقاط مختلف سايت كمتر از               
 آزمـايش خـون بـر روي        85 تـا    83 در طول سال هـاي       جيوه خون كاركنان در معرض متيل مركوري يك شاخص مناسب مي باشد           

 1385در سال  % 1/2 به   1383در سال   % 29/25درصد افراد داراي نتايج غير نرمال از         .تعدادي از كاركنان واحد كلر الكالي انجام شد       
روش هـاي   (در اين مقاله به انواع اتالف جيوه در كارخانه كلر آلكالي پتروشيمي بنـدر امـام، روش هـاي حـذف جيـوه                        . رسيده است 

، بررسي مزايا و معايب از رده خارج كردن سلول هاي جيـوه اي              ...)فيزيكي و شيميايي مانند ترسيب شيميايي، فيلتراسيون غشايي و        
، مزاياي تبديل تكنولوژي سلول هـاي جيـوه اي بـه تكنولـوژي     )ازي موقت و ذخيره سازي هميشگي استفاده مجدد از آن، ذخيره س     (

 CAهاي جديد و انتخاب جايگزين مناسب بـراي آن، اقـدامات انجـام شـده بـراي كـاهش آن در كـشورهاي مختلـف و نيـز واحـد                         
ي مختلف حامي ممانعت از كـاربرد جيـوه در صـنايع            پتروشيمي بندر امام، برنامه هاي آينده و پيشنهادهاي كارآمد توسط انستيتوها          

  . اشاره شده است
  .اي، غلظت مجاز جيوه حذف جيوه، كلرآلكالي، سلول جيوه: هاي كليدي واژه

  
   مقدمه-1
 1500 در   ي مـصر  يتوان بـه سـاخت گنبـدها       ي آن م  يها ن استفاده ياستان شناخته شد و از اول     ب يها ينيها و چ   ي هند طوه توس يج

 يخواصـ . ار چگال استيع و بسي اطاق مايار فرار كه در دمايبس و  بوي ب ،يا  به رنگ نقره استيوه فلزيج. ]1[ره كردش اشا يسال پ 
 باعـث   يكـ ي الكتر ييرسـانا  و   ر و منجمد كـردن    ي در تبخ  ي اطاق، سادگ  يع بودن در دما   يشتر فلزات، ما  ياژ شدن با ب   يت آل يمانند  قابل  
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ر در  ين مقـاد  يشتريـ ب( كـشور    10وه در جهـان محـدود بـه         ي استخراج ج  .]2[ باشد يف صنعت ك فلز پركاربرد و معرو    يوه  يشده كه ج  
   سال گذشته استخراج ساالنه جيوه به طور متوسط10طبق تخميني در طول . است) زستانيا و قرقياسپان

  .]3[است  تن بوده2500
در . ن زده شـده اسـت  ي تـن تخمـ  1640با يقر ت2000 تن و در سال    1630با  ي تقر 1999زان در حال كاهش است و در سال         ين م ي ا
 ي شـمال  يكاي و آمر  ي غرب يوه در اروپا  ياستفاده از ج  . وه است ي معادن ج  ي دارا يجان غرب ي استان آذبا  يها ران، چالدران از شهرستان   يا

ست و  يـ ط ز يآور و خطرناك آن بـر محـ        اني از اثرات ز   يوه كه ناش  ي ج ي مصرف محصوالت دارا   ي فراوان بر رو   يها تيبه خاطر محدود  
 ي  كننـده  ن مصرف يگر مهمتر يد) وهياز مصرف كنندگان عمده ج     (يد كلر آلكال  ي مثال صنعت تول   يبرا. افته است يانسان است كاهش    

ن امر باعث شده تـا      يا. افته است يش  ي افزا يطيست مح ين ز يخاطر قوان   به يافتيوه كاركرده و باز   يهمزمان، عرضه ج  . وه نخواهد بود  يج
امـا ايـن سياسـت در       . ]3[ابديوه كاهش   يمت ج يجه ق يوه عمل كنند و در نت     يعنوان صادر كننده ج    افته به   ي  سعه تو يشتر كشورها يب

 يافته براي جلوگيري از آلودگي جيوه در كشورهاي          مورد فروش جيوه به كشورهاي در حال توسعه صادق نيست و كشورهاي توسعه            
  .اند در حال توسعه قيمت جيوه را افزايش داده

ن ياز ا ي مورد ن  يا وهي ج يها  سلول ين مناسب برا  يگزي، جا يآلكالژه در صنعت كلر     يو وه به يزان مصرف ج  ين مقاله به كاربردها و م     يدر ا 
 بندر امام و اقدامات انجـام  يمي پتروشيوه در نقاط مختلف جهان و واحد كلر آلكال   ي غلظت ج  ي انجام شده بر رو    يها يصنعت،  بررس  

 كارآمد توسـط    يشنهاد ها ينده و پ  ي آ ي بندر امام و برنامه ها     يمي پتروش CAز واحد   ي مختلف و ن   يرها كاهش آن در كشو    يشده برا 
  .  شوديع اشاره ميوه در صناي ممانعت از كاربرد جي مختلف حاميتوهايانست

  
  وهيست توسط جيط زي محي ع آلوده كنندهي صنا-2

  :رنديقرار ز  آن بهيها ن استفادهي، مهمتر]2[وهي از جي استفاده صنعت3000ان يدر م
وه در  يـ از انتشارات ج  % 40( را دارند    ين تراكم آلودگ  يشتريكنند ب  ي برق كه توسط سوزاندن زغال عمل م       يها روگاهين 

 ).هاست روگاهين نوع ني مربوط به ا1999كا در سال يآمر
 معادن بزرگ طال  
  د كلر، فوالد، فسفر و طالي تولي صنعتيندهايفرا 
 ق گداختنيه فلزات از طريتصف 
 ي و هواشناسيكيل الكترونير وسايساخت و وتعم 
 ي و داروسازيون، دندانپزشكيناسي شامل واكسي پزشكيكاربردها 
 يهـا  هـا و المـپ   يدار سـرو كـار دارنـد ماننـد دماسـنج و مـانومتر بـاطر              وهيـ بـات ج  ي كه بـا ترك    يشگاهيل آزما يوسا 

 .]1[فلورسنت
  . نشان داده شده است2004وه در جهان در سال ي مصرف ج2و در شكل  2000وه در جهان در سال ي مصرف ج1در شكل 
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  2000وه در جهان در سال ي مصرف ج-1شكل 
  

  
  
  
  
  
  
   
  

  2004وه در جهان در سال ي مصرف ج-2شكل 
  

 يك ميدر سال كاست تن   250000د  يت تول ي با ظرف  يوه كارخانه كلر آلكال   يد كننده ج  ي بندر امام تنها منبع عمده تول      يميدر پتروش 
  .        نشان داده شده است3 دركارخانه كلر آلكالي پتروشيمي بندر امام در شكل 1383 تا  1373مصرف جيوه در سا ل هاي   .  باشد

  
  انيبات آن بر بدن موجودات زنده و آبزيوه و تركي اثرات ج-3

ستم يد و چه به صورت بلند مدت س      ي كوتاه مدت شد   چه به صورت  ) دني و بلع  ياستنشاق، جذب پوست  (وه بودن   يدر معرض ج      
د، يـ ل تهـوع، تارشـدن د  يـ  از قبيد و كوتاه عوارضيدر معرض بودن شد. سازد ي انسان را با خطر مواجه  م       يه ها ي و كل  ي مركز يعصب
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ش يكوتـاه مـدت افـزا   ت يم مـسموم ياز عال. ]2[دنبال خواهد داشت   ه را به  ياد از غدد بزاق دهان و ذات الر       يتنفس همراه درد، ترشح ز    
 متـورم بـوده     ي لثـه هـا    يوه رو ياه رنگ سـولفورج   يك خط س  ي دهان،   ي، طعم نامطبوع تلخ و فلز     يوه ا يزش بزاق ج  يترشح بزاق و ر   

، مـشكالت   يزدگ جاني، ه يتوان اختالل ذهن   ياز عوارض در معرض بودن بلند مدت م       .  دهد يودندان ها اسنحكام خود را از دست  م        
  . را نام برديتيرات شخصييدن، توهم و تغد، رعشه و لرزش بيد

استنشاق گرد و غبـار  . وه هستندير قابل كنترل بودن جي مهم غيها  از مشخصهيكيولوژيوه به صورت بيبات جيتجمع و رشد ترك   
ق يـ روه از طيـ ن بخـارات ج يهمچنـ .  جذب شوديه به راحتيق ري تواند از طريز مين) C 25°( اطاق يوه در فشار و دمايو بخارات ج 

 يق پوسـت جـذب مـ      يزان مشابه از طر   ي در م  ي و آل  ير محلول در هر دو نوع فلز      يبات محلول و غ   ي ترك يول,  شوند يپوست جذب نم  
جـاد  يت مـزمن ا   يو ممكن است مسموم   . ت حاد بكشاند  ي مسموم يمار را به سو   يق آهسته تر آز آن است كه ب       ين طر يجذب از ا  . شوند
ده و رشـد و تكامـل مغـز را          ي به مغـز رسـ     يرسان  خون يها ريق مس يتواند از طر   ي م يوه آل يژه ج يوه بو يبات ج ي كه ترك  يي از آنجا  .كند

  . زنان باردار و نوزادان نگران كننده استيمختل كند اثرات آن بر رو
 يت و اثـر گـذار     يزان سـم  يم. وه و پس از آن هوا و آب است        ي ج يوه قرار گرفتن، خوردن خوراك حاو     ين راه در معرض ج    يتر جيرا

) CH3Hg(وه يـ ل جيـ وه متيـ ب جين نوع تركيتر يسم.  دارديوه و راه در معرض آن قرار گرفتن بستگي جييايميب شيوه به ترك  يج
هـا   اچهيها و در اها، رودخانهيوارد در ق هوايوه از طريذرات ج. ]2[كند يجاد ميها ا ي ماهيني پروتئيها  با بافتيوند محكمياست كه پ 

ره يق وارد زنجين طريافته و از ا   يان تجمع   يها و آبز   ي شوند كه در بدن ماه     يل م يوه تبد يل ج يها به مت   يترله باك يوس شده، در آنجا به   
از % 0,01معمـوال   .  شـوند  يق روده جذب مـ    ي از طر  ي فلز يوه ا ي معموال آسان تر از نوع ج      ي آل يوه ا يبات ج يترك. ]4[شود ي م ييغذا
   جيوه معموال به سرعت و كامليات آلبيالبته جذب ترك.  شوديوه بلع شده جذب بدن ميج
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  وه در كارخانه كلر آلكالي  پتروشيمي بندر امام ي  مصرف ج-3شكل 
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ن مـساله   يـ ن ماده آهـسته بـوده و ا       ين جذب ا  ي روز بوده و بنابرا    70 تا   60وه در بدن حدود   يبات ج يمه عمر ترك  ين. ردي گ يصورت م 
  .    آوردي در بدن را فراهم ميره سازينه ذخيزم
 يكننـد دارا  ي مـ يوه زنـدگ يـ  آلـوده بـه ج  يهـا   كه در آبيان و موجوداتيستند، آبزيوه ني كه در معرض ج   يسه با موجودات  ير مقا د

ك مـاده   يـ م كـه    ي سـلن  . هـستند  يتر د مثل ناقص و عمر كوتاه     ي و تول  يكيزير شكل ف  يي، تغ )هم طول و هم وزن    (تر    كوچك ي  اندازه
وه يـ ل ج يـ توانـد در كـاهش مت      يپخـتن نمـ   . ]5[ كند يوه در بدن را خنث    ي ج ي اثرات منف  ييطور جز  تواند به  ي است، م  ياني بن ييغذا

 يبـ ي عجيوشو در ژاپن متوجه رفتارهايره كيناماتا در جزي ماموران ساحل م  1950ل سال   يدر اوا . ]2[ها كمك كند   يموجود در ماه  
 در  يماريم ب يعال. كردند يپرندگان از آسمان سقوط م    دادند و    ي از خود نشان م    يها حركات عصب   گربه. وانات آن منطقه شدند   يدر ح 
 ي به طور رسميريگي ماه1957 شروع شد و در سال 1956ها در سال   مرموز در انسان   يمارين ب يم ا يعال. ها هم مشاهده شد    يماه

 و يمي پتروشـ  ينكمپا(زو  يوه كه توسط شركت چ    ين مانند ج  يد سنگ يبات زا يقات، علت آن وجود ترك    يپس از تحق  . ممنوع اعالم شد  
.  نفـر مـسموم شـدند      20000 نفـر كـشته و حـدود         1400ش از   يب. گرديد مشخص شد   ي م يا خال يبه در ) ديل كلرا ينيدكننده و يتول

 يعين فجـا  ي از چنـ   يري جلوگ يز برا ي بندر امام ن   يژه كارخانه كلر آلكال   يران بو ي در ا  ي كلرآلكال يها ن با توجه به وجود كارخانه     يبنابرا
 يابيـ د و باز  ي كامال محدود كرده و تول     ي كنندگان واحد بهره بردار     وه را توسط مصرف   يدون و الزم االجرا كه مصرف ج      ن م يلزوم قوان 

  .اندينما يم ي و فوريار ضروريآن را تحت كنترل در آورد، بس
  
  
  

  ي صنعت كلر آلكال-4
   معرفي صنعت كلر آلكالي-4-1

ي الكتروليز محلول  تواند بوسيله  در اين صنعت گاز كلر مي.شود  توليد ميكلر توليدي در جهان توسط صنعت كلرآلكالي  % 95 حدود  
 و كاتـد ) وميتـان يت( از آب نمك اشـباع در حـضور آنـد     يا در واحد كلر آلكال    يميدر شركت ك  . توليد شود ) NaOH(آبي كلريد سديم    

  .شود يد مير توليز محصوالت زي با عمل الكترولDCم يان برق مستقيو جر) وهيج(
 2CLگاز كلر  -1
 NaoHك سود ي كاست-2
 HClك يدريد كلري اس-3
 EDCد ي كلرايلن دي ات-4
  Naocl آب ژاول -5

شود كه  يل ميم و گاز كلر تبديه شده و به سديز تجزيا به روش الكترولير آب دري تبخي از حوضچه هاين واحد نمك استحصاليدر ا
گازكلردرمراحل . شود يل ميتبد) 2H (دروژن يوه(NaoH)ب با آب به سود سوزآور ي در اثر تركيم حاصله در مراحل بعديسد
ي  سه روش صنعتي براي توليد كلر بوسيله. شود يمصرف مHCL)(ك يدريدكلريو اس) EDC(دي كلرايلن ديد اتي تولي برايبعد

  :]6[كنند هاي زير عمل مي هاي كلريدي وجود دارد كه بر اساس واكنش الكتروليز محلول
2H+(aq)+ 2e              H2                                                       واكنش در كاتد                :                   

   2Cl -(aq)          Cl2 (g) + 2e                                                                                                                             :    واكنش در آند
2NaCl(or KCl)+ 2H2O             Cl2+ H2+NaOH(KOH)                                           واكنش كلي:                                   
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  هاي كلريدي هاي توليد كلر از الكتروليز محلول  روش-4-2

 -3 و   يهـاي ديـافراگم      در سـلول   الكتروليـز  -2اي،   ي جيوه ها   در سلول  الكتروليز -1:     سه روش صنعتي براي توليد كلر وجود دارد       
  . كننديد كلر استفاده مي تولي بندرامام از روش اول برايميدر پتروش. ]7[هاي غشايي  در سلولالكتروليز

  
  اي هاي جيوه  در سلولالكتروليز -4-2-1

لين روش صنعتي براي توليد كلر بود كـه بـراي   نيز مشهور است، او)  Castner-Kellner( كلنر -    اين روش كه به  روش كستنر   
در محلـول   ) كه قبال گرافيتي بودنـد    (هاي الكتروشيميايي آندهاي تيتانيومي       در سلول . شد  اولين بار در اواخر قرن نوزدهم بكار گرفته       

وقتي يك اخـتالف    .  است ي مايع جاري    اين محلول بر روي كاتدي از جنس جيوه       . شوند  قرار داده مي  ) يا كلريد پتاسيم  (كلريد سديم   
اي حل شده و ايجاد ملقمه  در كاتد جيوه) يا پتاسيم(گردد، كلر در آند آزاد شده و سديم         پتانسيل به سلول اعمال و جريان برقرار مي       

ه، ي واكـنش بـا آب بـه جيـو        يابـد و در آن بوسـيله         جريان مي  )شود  كه سلول ثانويه ناميده مي    ( كند و به داخل راكتور جداكننده       مي
سپس جيوه به فراينـد بـاز       . شود  درصد وزني تبديل مي    50با غلظت تجاري    ) يا هيدروكسيد پتاسيم  (هيدروژن و هيدروكسيد سديم     

هـاي   كارخانـه . اي براي توليد كلر وجـود دارد  هاي جيوه  تن جيوه در سلول12000-15000در حال حاضر در اروپا    . شود  گردانده مي 
از كل مصرف جيوه در اروپـا را        % 40-50كنند كه حدود      تن در سال جيوه مصرف مي      175-200وه اي   توليد كلر آلكالي با سلول جي     
 تـن  42ك در سـال حـدود   ي تن كاسـت 250000 د حدودي بندرامام ساالنه با تول    يميكارخانه پتروش  .]6[به خود اختصاص داده است    

 و مورد مصرف    يابيكل بسته در كارخانه باز    يكه به صورت س    است   ين عالوه بر رقم   يا.  كند يز آب نمك مصرف م    ي الكترول يوه برا يج
  .ردي گيقرار م

  
   توزيع جغرافيايي صنعت كلر آلكالي و فرايندهاي مربوطه در جهان-4-3

 درصد كـل توليـد كلـر در جهـان در سـه نقطـه متمركـز                  65.  و پلي يورتان است    PVC    رشد استفاده از كلر بخاطر رشد صنعت        
  .آمريكاي شمالي و ژاپن, بياروپاي غر: است شده

 .كند اي استفاده مي هاي جيوه از روش سلول% 55اروپاي غربي غالبا  •
 .كند هاي ديافراگمي استفاده مي از روش سلول% 75آمريكاي شمالي غالبا  •
 .]7[كند هاي غشايي استفاده مي از روش سلول% 90ژاپن غالبا بيش از  •

ايـن  . كنند در سراسر جهان در حال كار است  اي كار مي    هاي جيوه    بر اساس روش سلول    ي توليد كلر كه     اكنون حدود صد كارخانه     هم
 2008در آمريكا تا سال   ).  متوقف شدند  2003بجز دو واحد كلريد پتاسيم كه در سال       ( از رده خارج شد      1987روش در ژاپن تا سال      

هاي كلر آلكالي را به خـود          درصد كارخانه  43اي    هاي جيوه   ولدر اروپا سل  . اي باقي خواهد ماند      جيوه  ي داراي سلول    تنها پنج كارخانه  
  .]6[اند اي شده هاي غير جيوه كنندگان اروپاي غربي متعهد به بستن يا تغيير روش به روش اند و توليد اختصاص داده

 ميليون متريك تن 07/2  واحد كلر آلكالي با ظرفيت نصب        32) 2005در سال (ي سازندگان قليا در هند        بر طبق گزارش اتحاديه   
اي و چهار واحد از هر دو  هاي جيوه طور كامل از فرايند سلول  واحد توليدي، هفت واحد به 32از اين   . در سال در حال فعاليت هستند     

اي حـدود   هاي جيـوه  و سلول% 82هاي غشايي  بنابراين فرايند سلول. كنند هاي غشايي استفاده مي    اي و سلول    هاي جيوه   فرايند سلول 
 با  يران همگ ي در ا  يد كلر آلكال  يتول ي كه در كارخانه ها    يدر حال . ]2[اند  از كل توليد كلر دركشور هند را به خود اختصاص داده          % 28

    .  شده انديزيه ري پايوه اياستفاده از سلول ج
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  هاي مجاز جيوه در محيط زيست و صنايع مصرف كننده جيوه غلظت -5

طور اختصاصي روي جيوه و  ها به جيوه به حدي جدي بوده كه در دنيا موسسات مختلفي به          سان    مسئله آلودگي محيط زيست و ان     
در ايران متاسفانه سـازمان يـا   . باشد اي از آنها انستيتوي ميناماتاي ژاپن مي  باشند كه نمونه    خطرات آن در حال تحقيق و پژوهش مي       

بـر اسـاس   . اسـت   د نداشته و اگر هم باشد بسيار جزئي صـورت گرفتـه  باشد وجو نهادي كه روي جيوه و خطرات آن كاري انجام داده     
كـه امـروزه در       گـرم بـوده در حـالي      10طراحي واحد كلرآلكالي مجتمع پتروشيمي بندر امام، مصرف جيوه به ازاي يك تن محصول                 

  . است ش يافتهازاي تن محصول كاه  گرم به 2/0واحدهاي كلرآلكالي اروپا از جمله سوئد مصرف جيوه به كمتر از 
. ]8[از صنعت كلر آلكالي وارد محـيط شـد   ) g/ton chlorine 3-2/0(  ميليون تن جيوه 5/9، در اروپاي غربي 1998در سال 

ولـي واقعيـت امـر      .  بندر امام به طور دقيق مشخص نيست        هاي كلرآلكالي پتروشيمي   ميزان ورود جيوه به آب و هوا از طريق كارخانه         
ها برابر بيشتر از مقدار مصرف براي غلظت مجاز جيوه در هوايي كه انسان                وه در واحدهاي كلرآلكالي ايران ده     اين است كه مصرف جي    

  .مي باشد, مدت طوالني در معرض آن قرار بگيرد به 
يكي آژانـس حمايـت از محـيط زيـست آمريكـا            :  دو مرجع براي مقايسه مقدار مجاز جيوه با جيوه هواي قابل تنفس قابل ذكرند             

)EPA (     ها     نانوگرم در متر مكعب و ديگري آژانس ثبت مواد و بيماري           300كه اين حد را)ATSDR  (         200است كـه ايـن حـد را 
متوسط زمـاني غلظـت     , ) NIOSH(ي ايمني و بهداشت شغلي آمريكا         بنابر پيشنهاد موسسه  . است  نانوگرم در متر مكعب بيان كرده     

كنفرانس آمريكايي بهداشـت صـنعتي      .  نانوگرم در متر مكعب باشد     50000ي بايد كمتر از     هاي كلرآلكال   مجاز جيوه در هواي كارخانه    
. اسـت    نانوگرم در متر مكعب تعريف كرده      25000ي متوسط زماني براي بخار جيوه به ميزان           نيز يك حد آستانه   ) ACGIH(دولتي  

 بـراي مقـدار     يرانه ا ي ايران نيز استاندارد و كنترل سختگ      در. ]4[در سطح اروپا هيچ استانداردي براي مقدار جيوه در هوا وجود ندارد           
  .وه وجود نداردي و مسرف كنندگان جي آلكاليژه در اطراف كارخانه هايجيوه در هواي مورد تنفس انسان بو

  
  
  
  

  )مانيتورينگ محيط كار(پتروشيمي بندر امام  CAط كار در واحد يمح يابي ارز-6
ن يـ  ساعت كار در طول هفتـه بـوده و ا          40ا  ي ساعت كار درمحيط هاي صنعتي و        8 ي برا ييايميحد تراكم مجاز گازها و بخارات ش      

در اثـر   . رنـد يان آور بطور مكرر در معرض آنهـا قـرار بگ          يتوانند بدون اثرات ز     يبا تمام كاركنان م   ي است كه تقر   يمقدار از مواد تراكم   
 باشـند و آن  ي فاقد اثرات سوء بر كاركنان مـ   ي خاص يها  ر غلظت  پراكنده شده و د    ييايميد، گازها و بخارات مواد ش     ي تول يندهايفرآ

 در منطقـه  يبردار ، نمونهييايميط كار گازها و بخارات شي محيابين روش جهت ارزيبهتر.  باشند يغلظت ها آستانه مجاز مواجهه م     
  نمونه برداري ) NIOSH OHSAS-( براساس روش پيشنها دي .  باشد ي افراد در معرض ميتنفس
وينيـل كلرايـد بـصورت     ، پمپ نمونه داري پيـستوني  از ) Personal Sampling Pump( پمپ هاي نمونه برداري فردي توسط

  . سنجش صورت گرفته است) Gas Chromatography)قرائت مستقيم و آناليز نمونه ها به روش گازگروماتوگرافي 
يط محيطي نظير درجه حرارت، رطوبت و غيره تأثير قابل توجهي الزم به يادآوري است كه عواملي چون دقت در نمونه برداري و شرا           

  . در نتايج حاصل از سنجش دارد كه بايد در اندازه گيري ها مد نظر قرار بگيرد
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سـوخت و سـاز و نحـوه    .  در نظر گرفته شـده اسـت  TWA  در TLV، mg/m3 025/0 ، حد مجاز ACGIHبر مبناي استاندارد 
 70 تـا    60نيمه عمر جيـوه  در بـدن         . ترين راه ورود آن به داخل بدن انسان ، استنشاق جيوه است             عمل جيوه در بدن انسان عمده       

  .روز است 
  : آورده شده اند3 و2 و1 به ترتيب در جداول 1/12/85 و 24/11/85 و 24/9/86نتايج حاصل از نمونه برداري در تاريخ هاي 

كلرآلكالي پتروشيمي بندرامام و اندازه گيري روتين مطابق باتوجه به كنترل مداوم نشتي ها درسايت عملياتي واحد
م  در ناحيه تنفسي كاركنان درنقاط مختلف سايت كمتر از حد مجاز مي ي كليه نتايج اندازه گيري قرائت مستق ACGIHاستاندارد

 ).2 و1جدول (باشد 
رامام و اندازه گيري روتين مطابق استاندارد باتوجه به كنترل مداوم نشتي ها درسايت عملياتي واحدكلرآلكالي پتروشيمي بند

OSHA  متد ID140 كليه نتايج اندازه گيري طوالني مدت در ناحيه تنفسي كاركنان درنقاط مختلف سايت كمتر از حد مجاز 
  .مي باشد

  
  

  24/9/86  اندازه گيري گازها و بخارات شيميايي در كارگاه كيميا  -1جدول 

  

  24/11/85: تاريخ -  اندازه گيري گازها و بخارات شيميايي در كارگاه كيميا -3جدول

  متد  نوع آالينده  ريبردا محل و شرايط نمونه  رديف
ميزان   واحد  اندازه گيري

  آالينده
استاندارد 

TLV/TWA 
1  CA  ضلع شمال غربي Cellroom  قرائت مستقيم  جيوه  ppm 007/0  25/0 
2  CA   ضلع شمال شرقي Cellroom  قرائت مستقيم  جيوه  ppm 009/0  25/0 
3  CA  ضلع جنوب غربي Cellroom  قرائت مستقيم  جيوه  ppm 007/0  25/0 
4  CA  ضلع جنوب شرقي Cellroom  قرائت مستقيم  جيوه  ppm 005/0  25/0 
5  CA  طبقه پائين Cellroom –قرائت مستقيم  جيوه   وسط  ppm 008/0  25/0 

  
  
  

 1/12/85:   تاريخ–  اندازه گيري گازها و بخارات شيميائي كارگاه  كيميا -2جدول 

  
  تدم  نوع آالينده  برداري محل و شرايط نمونه  رديف

ميزان   واحد  اندازه گيري
  آالينده

استاندارد 
TLV/TWA 

1  CA  ضلع شمال غربي Cellroom   قرائت مستقيم  جيوه  ppm 007/0  05/0  
2  CA   ضلع شمال شرقي Cellroom   قرائت مستقيم  جيوه  ppm 007/0  05/0  
3  CA  ضلع جنوب غربي Cellroom   قرائت مستقيم   جيوه  ppm 004/0  05/0  
4  CA جنوب شرقي  ضلع Cellroom   قرائت مستقيم  جيوه  ppm 005/0  05/0  
5  CA  طبقه پائين Cellroom –قرائت مستقيم  جيوه   وسط  ppm 007/0  05/0  
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  متد نوع آالينده   برداري محل و شرايط نمونه  رديف
استاندارد  ميزان آالينده   واحد   ري  اندازه گي

TLV/TWA  
1  CA –    ضلع شمال غربيCellroom  جيوه  OSHA-ID140 ppm 006/0  05/0  
2  CA –     ضلع شمال شرقيCellroom   جيوه  OSHA-ID140 ppm 005/0  05/0  
3  CA –     ضلع جنوب غربيCellroom   جيوه  OSHA-ID140 ppm 006/0  05/0  
4  CA –  ب شرقي    ضلع جنوCellroom   جيوه  OSHA-ID140 ppm 004/0  05/0  
5  CA –   طبقه پائينCellroom – جيوه    وسط  OSHA-ID140 ppm 002/0  05/0  

  
  )مانيتورينگ بيولوژيكي(پتروشيمي بندر امام  CA بيولوژيك كاركنان در واحد يابي ارز-7

 5 و 4ركنان واحد كلر الكالي انجـام شـد كـه نتـايج آن در جـداول          آزمايش خون بر روي تعدادي از كا       85 تا   83در طول سال هاي     
تست آزمايشگاهي مفيد براي تشخيص نوع مزمن وجود ندارد، اما يافتن جيوه در ادرار يا خون كساني كه با جيـوه                     . آورده شده است  

غلظـت جيـوه    . ه جذب صورت گرفته است     در تماس بودند تائيد اين نكته خواهد بود ك         المنتال و يا تركيبات ارگانيك و غير ارگانيك       
اگرمسموميت رخ دهد ممكن اسـت جيـوه خـون بـه     . خون كساني كه در معرض متيل مركوري بودند يك شاخص مناسب مي باشد    

 نـانومول كـراتينين   15و ) براي تركيبات غير ارگانيك(  كراتينين mmol/lit 120  و سطح جيوه ادرار بااليmmol/lit 95 باالي 
  .بات ارگانيك برسدبراي تركي

 درنمونه بيولوژيكي ادرارانجام مي شود وبايستي قبل از شـروع            كه ACGIH معيار سنجش و استاندارد جيوه فلزي مطابق استاندارد       
 ميكروگرم جيوه فلـزي بـه ازاء هرگـرم كـراتينين در ادرارمـي             35 به آزمايشگاه تحويل داده شود    كار يا آخر وقت كارتوسط كاركنان       

بايـستي قبـل از شـروع كـار يـا آخـر وقـت                ACGIH استاندارد جيوه فلزي در نمونه بيولوژيكي خون  مطـابق اسـتاندارد           و  .  باشد
  .  ميكروگرم جيوه فلزي در ليترخون مي باشد15  به آزمايشگاه انجام شودكارتوسط كاركنان 

          
  CA  نتايج آزمايش خون كاركنان رسمي واحد -4جدول 

  افراد معرفي شده
  

  افراد مراجعه نموده
  

افراد داراي نتيجه 
  نرمال

افراد داراي نتايج 
  غير نرمال

تعداد افراد خارج 
 سال  شده از واحد

كل كاركنان 
  در  تعداد  درصد  تعداد CAحد وا

  صد
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

83  98  88  88,78  87  100  65  74,71  22  25,29  11  11  
84  104  77  74,03  75  97,4  71  94,67  4  5,33  3  0  
85  101  95  94,05  95  100  93  97,90  2  2,10  2  0  

    
  

 CA  نتايج آزمايش خون كاركنان پيمانكار واحد -5جدول 

  افراد معرفي شده  
  

  افراد مراجعه نموده
  

افراد داراي نتيجه 
  نرمال

افراد داراي نتايج 
  غير نرمال

تعداد افراد خارج 
 سال  شده از واحد

 درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  رصدد  تعداد  تعداد
85  63  63  100  52  82,53  11  17,46  11  0 
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  پيشنهاد هايي براي ايمني محيط كار كاركنان در معرض جيوه
 .  اندازه گيري جيوه بصورت لحظه اي و طوالني مدت در ناحيه تنفسي كاركنان در معرض تماس-1
  .گيري جيوه ادرار مي باشدمشخص كردن وضعيت كارگران براساس اندازه  -2
   از ورود گازها و بخارات يري كنترل جهت جلوگي در اتاقهايه صنعتي تهويستمهاي اصالح س-3
  ها يبردارت و نمونهيدها از ساي جهت بازدي و بهداشتيمني ايه دستورالعملهاي ته-4
  ييايمي آنها با خطرات مواد شيي آموزش افراد و آشنا-5
  ت يباس، ماسك و دستكش مناسب در سا استفاده از ل-6     
  ن افراد و كاهش زمان مواجههي نمودن كار بي گردش-8
   ي هشدار در مناطق بحراني نصب تابلوها-9

  يه دستورالعمل الزم و آموزش افراد جهت مواقع اضطراري ته-10
   كاركنانينات ادواري انجام معا-11

  
   جيوه در محيط منظور كاهش ها و اقدامات انجام شده به تالش -9

در آن .  آب و خاك اشـاره كـرده بـود   يآلودگ به» راني ايناماتايم« با عنوان يران در گزارشي روزنامه ا1385خ اول اسفندماه يدر تار
 وارد يست انـسان يـ  را بـه ز يريتواند ضربات جبران ناپذ يران خطرناك است و ميا يها وه در آبيگزارش آورده شده بود كه وجود ج

ن در يبحـث وجـود فلـزات سـنگ     .شود يا ميها وارد در    نپساب آ  از   يمقدار در منطقه دارد و      ياديقدمت ز  بندر امام     يميوشپتر. آورد
م يا عقينوزادان ناقص الخلقه  توانند موجب تولد ي ميانين ماهيا چنين سؤال كه آين حال پاسخ به اي با ا،شه مطرح بودهيها هم يماه

وه وارد بدن شود، امكـان فلـج شـدن افـراد     ياگر ج. است ثابت نشده يبه طور قطعست چون تاكنون ير نيپذ شدن مردان شوند امكان
  .ز وجود دارديبزرگسال ن

ران توسط سازمان هـاي محـيط زيـست وبهداشـت     يوه در صنعت ا   يا حذف ج  ي كاهش   ي برا ين الزم االجرا و مدون    يدرحال حاضرقوان 
ردوبصورت روتين ميزان جيوه كنترل شـده ودرصـورتي كـه ايـن ميـزان از حـد                جهت حذف وكاهش  اين آالينده خطرناك وجود دا        

 لي درمـورد تبـد    يدسـتورات قـانون   . استاندارد باالتر باشد پتروشيمي عالوه بر كنترل محيط بايستي جـرايم كالنـي پرداخـت نمايـد                
، IPPCوه در اروپـا شـامل دسـتورات         يـ  و كنتـرل ج    يوه در صنعت كلر آلكال    ي از ج  ي عار يها ي به تكنولوژ  يا وهي سلول ج  يتكنولوژ

  . ]3[س استي پار-، قرارداد روتردام و قرارداد اسلوين بهداشت شغليعات، قوانيانجمن آب، ضا
، موظـف  يا وهيـ  جيها  سلولي داراي كلر آلكاليها تمام كارخانه) OSPAR Decision 3/90(س ي پار- اسلوي  بر طبق عهدنامه-

   . ]4[ هستند2010وه تا سال ي از جي عاريها يوژ به تكنولين تكنولوژيل ايبه تبد
 يزات الزم بـرا   يـ  را تحـت نظـر دارد و هـدفش نـصب تجه            ي صنعت كلر آلكـال    (IPPC) ي و كنترل كامل آلودگ    يري دستور جلوگ  -

ل از اكتبـر    زات در حال كار تـا قبـ       ين نوع تجه  يدارد كه ا   يان م ين دستور ب  ين ا يهمچن. وه است ي از ج  ي عار يها ياستفاده از تكنولوژ  
  . ]4[ر بدهنديي عملكردشان را بر اساس دستورات جديد تغ2007 تا اكتبر يستي، با1999

 خودش يدر دستور كار پاك   يها ي را به تكنولوژ   يا وهي سلول ج  ير تكنولوژ ييتغست موضوع   يط ز يسازمان حفاظت مح  ز،  يران ن يدر ا 
 روز  يهـا   ستميـ وه به سـمت س    ي ج ير تكنولوژ يي تغ يارد تومان برا  يلي م 20اعالم كرده است كه      ن وزارت نفت  ي همچن .قرار داده است  

داده  ليـ ت دولـت تحو يِئـ ب بـه ه ي تـصو ين و برايع تدويوه در صنايت استفاده از جيقانون ممنوع يبزود .ص داده شده استيتخص
 بـه  g 500 وه در مرحله اول ازيعات جي كاهش ضايها  پروژهيتوان به اجرا ين، از جمله اقدامات در حال انجام ميهمچن .خواهد شد

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

  اولين كنفرانس پتروشيمي ايران
 

           

 

g150       و سپس به كمتر از g 50  در  يي غـشا  ي بـا تكنولـوژ    يا وهيهاي ج    سلول ينيگزي و در دراز مدت جا     يدي هر تن كلر تول    ي به ازا 
  .] 6[ بندر امام اشاره كرديمي پتروشيواحد كلر آلكال

ن مـوارد   يـ  كـاهش ا   ي برا يستي بندر امام كم نبوده و با      يلكالوه در واحد كلر آ    يم كه موارد اتالف ج    يابي ي در م  6 به جدول    ي با نگاه 
  . ردي و موثر صورت گياقدامات فور

  
  
  

   بندر اماميمي پتروشيوه در كارخانه كلر آلكالي   انواع اتالف ج-6جدول 
  
  

در 

وه و ورود   يـ  كـاهش ج   ير برا ين اقدامات ز  يهمچن. ط نشان داده شده است    ي از طرق مختلف به مح     يوه خروج يزان ج يجدول  م  
  : شود ي پسشنهاد ميوا، آب و محصوالت جانبآن به ه

 :وه مانندي جي داراي گازيها اني جري هي و تصفيآور جمع •
زيـرا در   .  باشـد  C 42بهتر است دماي هيدروژن خروجي از كولرهاي هيدروژن بايد كمتـر از             : دروژنيان شامل گاز ه   ي جر -1

 همچنين بهتر است دماي هيدروژن خروجي از برج         .دماي بيشتر از آن جيوه بيشتري به همراه هيدروژن خارج خواهد شد           
 . كنترل شود تا جيوه بيشتري از گاز گرفته و شستشو شودC 20شستشوي گاز هيدروژن در كمتر از 

در مجتمع پتروشيمي بندر امام به منظور كاهش جيوه همراه كاسـتيك از             ): محصول(وه در سود سوزآور     يزان ج يكاهش م  -2
ن جمع يبنابرا.  يابدي كاهش مppm  0,3مي كنند و مقدار آن در خروجي از فيلتر به كمتر از فيلترهاي گرافيتي استفاده 

ك چنـد بـار در مـاه        ي واسطه كاست  ي آن از تانك ها    يابيه و باز  ير سلروم و تخل   يك ز يك هدر كاست  ي نزد Potوه از   ي ج يآور
 .الزم است

  . استفاده كردي آب صنعتيتم آب نمك به جاسي سيان جبراني جري توان از آب كلردار برايم: ان گاز كلريجر -3
مقدار جيـوه موجـود در لجـن آب نمـك خروجـي از تـه                : وهي ج ي دارا يها  تمام فاضالب  ي  هيزان فاضالب و تصف   يكاهش م  •

در لجـن آب نمـك      . ستلرها بستگي به نوع و كيفيت نمك مورد استفاده در سيستم و نحوه جداسـازي ناخالـصي هـا دارد                   

  اتالف از طريق هيدروژن توليدي

   توليدياتالف از طريق كاستيك
  اتالف از طريق گاز كلر توليدي

  اتالف از طريق انجام عمليات توليدي

   توليدينمك اتالف از طريق لجن آب
  ها فلنج و نشت جيوه از كولرهاي جيوه

  اتالف فيزيكي مستقيم  هاي جيوه  پمپاز پخش شدن جيوه حين تعميرات سل و يا 
  هاروم  اتالف از طريق هواي خروجي از سل

   در حال گردشنمك اتالف از طريق اتالف آب

  ها ها و زير سل اتالف از طريق آب شستشوي سل

مصرف 
  جيوه

  اتالف غير عملياتي

  يزيكي غير مستقيماتالف ف

  ي جيوه اتالف از طريق ملغمه و كره
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براي حل اين مسيله بهتر است تـا        .  جيوه روزانه وجود دارد    5/1 مربوط به فيلتر پرس حدود كيلوگرو        خروجي از ستلرها ي   
 .از ته نشين شدن جيوه جلوگيري كرد ) ppm 40حدود (با تنظيم قلياييت آيب نمك و تنظيم مقدار كلر آزاد آن 

بـسته بـه جـاي سيـستم بـاز بـا آب صـنعتي        مي توان از سيستم كولينگ : اتالف جيوه از طريق كولرهاي جيوه و فلنج ها         •
اين طراحي سبب كاهش خوردگي و نشت جيوه به آب كولينگ شـده و حتـي در صـورت وجـد نـشتي آب                        . استفاده كرد 

 و بعـد آز آن آب بـراي         خنك كننده برگشتي را مي توان به يك تانك ديگر برگرداند كه جيوه را در آنجـا بازيـابي كـرد                    
 .خنك كردن ارسال شود

با تميز كاري بموقع و مناسب و نيز تعبيه سـيني هـايي             :  جيوه ناشي ز تعميرات سل ها و تجهيزات در معرض جيوه           اتالف •
 .كه هنگام تعميرات زير دستگاه ها قرار بگيرند اين مسيله براحتي حل مي شود

اي زير سلروم جهـت     شيب سطح زمين سلروم بايستي كامال به سمت كانال ه         : هاروم   اتالف از طريق هواي خروجي از سل       •
همچنين جيـوه نـشت     . داده شود و شيب كانال ها نيز به طرف پيت جمع آوري فاضالب مخصوص جمع آوري جيوه باشد                 

 .يافته بايستي زير آب نگه داري شوند و در تردد افراد به داخل سلروم و محوطه افراد دقت نظر بيشتري لحاظ گردد
پس از عمل الكتروليز آب نمك رقيق از سل خارج شـده و مقـاديري جيـوه    :  در حال گردشنمك اتالف از طريق اتالف آب  •

با تعويض لوله هـاي قـديمي و   . بنابراين اتالف آب نمك از هر نقطه باعث اتالف جيوه خواهد شد. همراه آن خارج مي شود  
ليه آب نمك داراي جيـوه      پوسيده و جايگزيني آنها با لوله هاي با مقاومت بيشتر و كنترل صحت عملكرد فيلتر پرس از تخ                 

 . ويا لجن حاوي آن جلوگيري مي شود
 تخليه Sewerدر بسياري موارد آب حاصل از شستشوي سل ها به سي      : ها  ها و زير سل     اتالف از طريق آب شستشوي سل       •

براي جلوگيري از اتالف جيوه از اين طريق بايستي حـداقل آب در شـستن سـطح زمـين اسـتفاده شـود و يـا از           . مي وشد 
آب باقيمانده از شستشوي سلروم بايد به تانك جمـع آوري برگردانـده شـده و جهـت شستـشوي                    . جاروبرقي استفاده شود  

 . سلروم دوباره استفاده شود
كنتـرل و   . در اثر ناخالصي آب نمك ورودي به سل ها كره جيوه تشكيل شده و در حين عمليات از سل خـارج مـي شـود                         •

ردن ملغمه ويسكوز از كف سل شده و قسمت سبكتر آن يعني كره جيوه روي جيوه  باعث جدا ك Flushingعمل بموقع 
با استفاده از واحد بازيابي جيوه از كره جيوه مـي           . قرار مي گيرد كه توسط اپراتور بموقع و كامال بايستي جمع آوري گردد            

 . توان همه جيوه را بازيابي كرد
  

   حذف جيوهيها  روش-10
 ي و جذب رو   يساز ، انعقاد و لخته   ييون غشا يلتراسيون، ف ي، تبادل   ييايميب ش ي ترس يندهاير فرا ي نظ ييايمي و ش  يكيزي ف يها روش

 ييايميكـو شـ   يزي ف يهـا  معمـوال روش  . انـد  ه هستند كه مورد استفاده قرار گرفته      ي تصف يندهاين فرا يتر  از متداول  يكربن فعال برخ  
توانـد   ي مـ  يكيولـوژ ي ب يها اند كه روش   مطالعات مختلف نشان داده   .  هستند ياربرد اد بهره ي ز يها نهي باال و هز   يگذار هيازمند سرما ين

  .]9[ فراهم كندييايميكو شي فيزيها  از روشياريسه با بسي را در مقايتر و كارآمدتر يط اقتصاديشرا
ن موفـق بـه     يت مدرس انجام شـده اسـت محققـ        ي دانشگاه ترب  يط و حرفه ا   ي كه توسط گروه بهداشت مح     يعنوان مثال در طرح    به

 طـرح   ين در حـال بررسـ     يآنهـا همچنـ   . انـد  ن شـده  يري آب ش  يها  آلوده با استفاده از جلبك     يها وه از پساب  ي درصدي ج  84حذف  
ط ين از محـ يتبخش حذف فلزات سنگيزان رضاي به ميابيمنظور دست ها به  پرورش جلبكي برايكيولوژين بي نويها استفاده از روش 

  .]9[آلوده هستند
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  اي هاي جيوه ز رده خارج كردن سلولنتايج ا -11

اگـر ايـن مقـدار      . شود   تن جيوه مي   12000-15000اي در اروپا منجر به در دسترس قرار گرفتن            هاي جيوه       از كار انداختن سلول   
ي   ي اين جيوه        كار براي كنترل و اداره      سه راه . دنبال خواهد داشت    تري را براي محيط زيست به       درستي اداره نشود خطر بزرگ      جيوه به 

  :باقيمانده وجود دارد
 .ي مجدد از آن  استفاده-1
  .سازي موقت و كوتاه مدت  ذخيره-2
  .سازي هميشگي  ذخيره-3

  :  است  آمده1كار در جدول  ي خصوصيات اين سه راه خالصه
  

  
  .]4[كار براي كنترل جيوه ي خصوصيات سه راه خالصه. 7جدول

  هزينه  كار بلند مدت است؟ آيا راه  شود؟ ميآيا انتشار جيوه متوقف   كار راه
  كم  خير  خير  1
  متوسط  خير  بله  2
  زياد  بله  بله  3

  
  ي مجدد  استفاده-11-1

تـوان مـوارد زيـر را نـام      اي بدست آمده مي هاي جيوه ي كه بر اثر از كار انداختن سلول ي مجدد جيوها   كارهاي استفاده      از جمله راه  
  :برد

 .كنند اي عمل مي هاي جيوه هاي كلرآلكالي باقيمانده كه با سلول  كارخانهي مجدد توسط استفاده •
 .ي تازه به بازار  منظور جلوگيري از ورود جيوه در بازار قرار دادن به •
 .]4[)معدن آلمادن اسپانيا(ي جيوه   باز پس گرفتن اين جيوه از طرف معادن توليد كننده •

  
  سازي كوتاه مدت  ذخيره-11-2

ايـن  . ادامـه يابـد   , ي مجـدد قـرار بگيـرد         شـده مـورد اسـتفاده       ي ذخيره   تواند تا زماني كه جيوه      ازي موقت مي  س      ذخيره
  .]4[در اين مرحله امكان انتشار جيوه به محيط وجود دارد. هاي توليد جيوه صورت بگيرد تواند در محل سازي مي ذخيره

  
  سازي هميشگي  ذخيره-11-3

مسئولين حفاظت از محيط زيـست سـوئد يـك          . ي بااليي خواهند داشت     ار هنوز پيدا نشده و هزينه     ك  هاي مناسب براي اين     روش    
ي نهايي اجراي اين برنامـه        هزينه. اند  سازي هميشگي جيوه و ضايعات داراي جيوه در اعماق بستر زمين ارائه كرده              برنامه براي ذخيره  

  .]4[هاي عاري از جيوه است لوژياي به تكنو هاي جيوه ي كلي تبديل سلول  درصد هزينه10-6
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  هاي جديد اي به تكنولوژي هاي جيوه مزاياي تبديل تكنولوژي سلول -12
. غير از تكنولوژي سلول جيوه اي دو تكنولوژي استفاده از ديلفراگم آزبستي و سلول هاي غشايي هم مورد اسـتفده قـرار مـي گيرنـد       

آند را از هم جدا كرده و از اختالط كلر توليد شده در آند با هيدروكسيد سديم و     كاتد و   ) يا فيبر پليمري  (روش يك ديافراگم آزبستي   
طور پيوسـته بـه       محلول آب نمك به   . اين روش هم در اواخر قرن نوزدهم كشف شد        . كند  هيدروژن توليد شده در كاتد جلوگيري مي      

آنجا هيدروكسيد سديم توليد شده و آب نمك از بين          يابد كه در      قسمت آند وارد شده و از طريق ديافراگم به قسمت كاتد جريان مي            
. شـود  به دو قسمت تقسيم مـي ) كند گر يوني عمل مي  كه بعنوان تبادل  (ي كاتيون غشايي قابل نفوذ        وسيله  سلول الكتروليز به  . رود  مي

. كنـد  تـري تـرك مـي     پايينشود و اين قسمت را در غلظت اشباع از قسمت آند عبور داده مي      ) يا كلريد پتاسيم  (محلول كلريد سديم    
  .]6[شود آيد و در غلظت باالتري از آنجا خارج مي در قسمت كاتد به گردش در مي) هيدروكسيد پتاسيم(محلول هيدروكسيد سديم 

 انـرژي را دارد و از مـضرات   ي اي در مقايسه با دو روش ديگر ديافراگمي و غشايي كمتـرين بـازده     هاي جيوه  روش الكتروليز در سلول   
هاي ديافراگمي خطر انتشار جيوه در محـيط را           اما سلول . توان به انتشارات جيوه به محيط زيست اشاره كرد          قابل اجتناب آن مي    غير

فقط مقـدار زيـادي   . اي كمتر است  هاي جيوه   كنند و مصرف انرژي آنها در مقايسه با سلول          نداشته و همچنين با ولتاژ كمتري كار مي       
 ي  روش غشايي داراي بـازده    . مورد نياز است  ) وزني% 50(ل هيدروكسيد سديم تا ميزان غلظت تجاري آن         بخار آب براي تغليظ محلو    

. بيشتري نسبت به روش سلول ديافراگمي بوده و قابليت بيشتري براي افزايش ظرفيـت توليـد كلـر نـسبت بـه دو روش ديگـر دارد                          
كند، اما به آب نمك اوليه با خلـوص بـاال           توليد مي ) رصد وزني  د 32(تري    خالص) يا هيدروكسيد پتاسيم  (محلول هيدروكسيد سديم    

  .]6[نياز دارد
  :هاي ديگري نيز در كنار حذف جيوه دارد تكنولوژي غشايي فايده

 . درصدي مصرف برق25-30كاهش  •
 .ها و ساعات كاهش توليد كاهش تعميرات سلول •
 .هاي الكتروليز افزايش طول عمر سلول •
 .آور و هيدروژن به جيوه سود سوز, حذف آلودگي محصوالت كلر •
 .هاي الكتروليز كاهش مساحت مورد نياز جهت نصب سلول •
  .]11[نياز به نيروي انساني كمتر •

  
در بين دو روش ديگر كه به بهتـرين روش در           . شود اي باعث بروز آلودگي جيوه مي      هاي جيوه  در بين سه فرايند توليد كلر تنها سلول       

يكي از داليل عدم توجه زياد  . تر است  تكنولوژي غشا و ديافراگم غير آزبستي روش غشايي متداول        مشهورند يعني   )  BAT(دسترس  
  . زايي اين ماده در دراز مدت است سرطان, به روش ديافراگمي آزبستي

س سـود   بر اين اسـا   . است   شده  اي بر اساس ميزان حذف انتشارات جيوه تخمين زده          هاي جيوه   سود حاصل از تبديل تكنولوژي سلول     
هـاي اروپـا بـه     اي كه از كارخانه   است كه با در نظر گرفتن مقدار جيوه        25-30€حاصل از حذف هر گرم از انتشارات جيوه در محيط           

 در سـال سـودآوري      150000000 €تـوان بـا تبـديل تكنولـوژي حـداقل             مـي )  ميليون گـرم در سـال      6يا5(شود    محيط منتشر مي  
  .]4[داشت
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     نتيجه-13
 از رده   2010تـر و حـداكثر تـا          هاي اروپايي بايد هر چـه سـريع         ي كارخانه   اي در كليه     جيوه  لكالي با تكنولوژي سلول   فرايند كلرآ  •

 بـه آب    ين ماده سم  يط زيست به جيوه و ورود ا      ي مح ي در ايران و آلودگ    يد كلر آلكال  يبا توجه به وجود كارخانه تول     . خارج شوند 
 . استيران بسيار ضروري در اين قاوني چنيج فارس  اجراي خليها

هـاي   گذاشتن و ديگر روش سرپوش, كردن اي بايد از طريق پاك هاي جيوه اي ناشي از عمليات و ضايعات سلول  هاي جيوه   آلودگي •
 .مديريتي مناسب درمان گردند

 .عمل بياورند هاي با تكنولوژي نامناسب جلوگيري به اندركاران بايد از صدور مجوز كار براي كارخانه دست •
ي مـازاد     هاي ذخيره كردن جيـوه      اي و همچنين روش     هاي جيوه   خارج كردن سلول    رده    هاي كلي و مناسب در مورد از          راهنمايي •

 .بايد انجام گيرد
هـا    ي جيوه در محيط بايد تحت كنترل و نظارت باشد و كارخانـه              اي مقادير منتشر شده     هاي جيوه   تا زمان از كار انداختن سلول      •

  .ورنداحساب بي  ي جرم جيوه در كارخانه را به تطابق در موازنهبايد هرگونه عدم 
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