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  چكيده:

هدف از اين تحقيق شناسايي و  توليد پسماند از مشخصات ويژه هر واحد صنعتي است، پااليشگاه مورد مطالعه از اين قاعده مستثني نمي باشد.
در پااليشگاه  در اين مطالعه كه به صورت ميداني طبقه بندي پسماندهاي توليدي در پااليشگاه نفت به منظور مديريت صحيح آنها مي باشد.

ا نفت شيراز انجام گرفت پس از بررسي فرآيند توليد، نقاط توليد پسماند، نوع، حجم و دوره تخليه پسماند شناساي شد و به هريك از پسمانده
تن پسماند  2تا  1,5تن پسماند صنعتي در هر سه ماه از سال،   47كدهاي ويژه اي توسط كنوانسيون بازل داده شد و مشخص گرديد كه تقريبا 

كيلوگرم پسماند عفوني در ماه توليد مي گردد. در اين تحقيق مديريت فعلي پسماند  3ليتر روغن سوخته در سال، و  12000صنعتي و 
 پااليشگاه مورد مطالعه قرار گرفت و در نهايت جهت پيشگيري از آلوده شدن خاك هاي اطراف پااليشگاه به پسماندهاي توليدي، بر اساس

نحوه مديريت نهايي هر گروه از  اتبي كه سازمان حفاظت محيط زيست آمريكا،  جهت  مديريت پسماند در نظر گرفته است، سلسله مر
كمينه سازي پسماند، تفكيك پسماند، تبديل پسماند، بازيافت ماده يا انرژي، سوزاندن يا پسماندهاي توليدي تعيين شد و مواردي همچون 

 هت مديريت صحيح پيشنهاد گرديد.تصفيه، دفن ايمن در زمين،  ج

  شيراز واژه كليدي: مديريت، پسماند، پااليشگاه نفت،

  

  

  

  

  عضو هيت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ميبد -1
  تهرانعضو هيت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم وتحقيقات  -2
  دانشجويي كارشناسي ارشد آلودگيهاي محيط  زيست دانشگاه علوم وتحقيقات يزد -3
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  مقدمه:

آن  عصر حاضر عصر تكنولوژي است كه بر تمامي وجوه زندگي بشر سايه افكنده است وصالح انسان ها به نحوه برخورد با       
در كشور ما ايران به لحاظ  در اين ارتباط صنعت پااليش نفت وفرآورده هاي آن نقش تعيين كننده اي دارد. مرتبط گشته است.

بهره برداري وپااليش نفت رشد چشمگيري داشته است و سبب ايجاد صنايع آالينده شيميايي نظير وجود مناطق نفتي استخراج، 
صنايع پتروشيمي، نفت وگاز وپااليشگاه در كنار منابع حساس زيستي وجوامع انساني گشته است. اين  توسعه عالوه بر داشتن منافع 

آلودگي نفت تقريبا يك پيامد اجتناب  زيست محيطي مخربي استداراي پيامدهاي  اجتماعي براي كشور ومردم منطقه،-اقتصادي
ناپذير از افزايش سريع جمعيت است كه بر پايه تكنولوژي نفت قرار دارد، استفاده از منابع نفتي بدون وقفه در مقياس بزرگ به طور 

شود  ام در پااليشگاه حرارت داده مينفت خ .]7[داز بزرگترين داليل الودگي مي باشعمده يا تصادفي در حال افزايش است و يكي 
 تا مواد تشكيل دهنده اش از يك ديگر جدا شده و جمع آوري شود (تقظير جز به جز) سپس با استفاده از ساير فرايند هاي صنعتي،

ا تصفيه نفت و تبديل محصوالت فرعي آن مواد زايد صنعتي و خطرناك ر محصوالتي از قبيل بنزين و نفت سفيد تهيه مي شود.
باشند. به  هزار بشكه نفت در روز را دارا مي هزار تا چندين صد هاي بزرگ توانايي پااليش از صد معموالً پااليشگاه .]8[دميكنتوليد 

ها به صورت دائم براي مدت طوالني از چندين ماه تا چندين سال بطور مداوم كار  دليل ظرفيت باالي مورد نياز، بسياري از پااليشگاه
هاي متفاوتي هستند كه بر  هاي نفت بسته به نوع خوراكي كه بر مبناي آن طراحي شده اند داراي پيچيدگي االيشگاهپ كنند. مي

  د.كنن وع محصوالت متفاوتي توليد مياساس آن ميزان و ن

   .است  پااليشگاه نفت نشان داده شده هاي معمول در يك ه پروس زير در شكل

  
 پااليشگاه نفت : پروسه هاي معمول در1شكل شماره 

فعاليت هاي شركتهاي نفتي در ايران، روز به روز گسترش يافته و  ايران بر در آمد حاصل از نفت، د با دقت نظر به اتكاي اقتصا
كه ، خراج، ناخالصي هاي گوناگوني داردنفت پس از از است متعاقبا با گسترش فعاليت ها، بر ميزان پسماندهاي آنها اضافه خواهد شد.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  
 

 www.Pasab.ir   88671676 - 021    1391دي  7تهران،  در صنايع نفت و انرژي)،(صنعتي ن همايش مديريت پساب و پسماند سومي

هرچند تركيب نفت در نقاط مختلف . ]11[ذف يا  تقليل آنها، از مواد شيمياي كه بعضا خطرناك هستند استفاده مي شودجهت ح
)، Ni-Cr-Cd-Ra-Fe(با يك ديگر تفاوت دارد، اما همه آنها داراي هيدروكربن ها، آروماتيك ها، پارافين ها، نفتن ها، فلزات سنگين

ابد، ي توجه به اينكه با افزايش دما، ميزان مسموميت فلزي در محصوالت گياهي افزايش ميبا . ]5[سولفور و نيتروژن مي باشد
 بايستي نسبت به وجود فلزات سنگين در پسماندها توجه بيشتري نمود ي در خصوص سميت براي آبهاي او نگراني ه ]10[

يت تري اكسيد  كرونيوم باعث كاهش گلوكز همچنين مسموميت ناشي از فلزات سنگين، با افزايش ظرف  ]7[زيرزميني وجود دارد
 .]9[ظرفيتي سمي تر بوده و باعث ايجاد سرطان نايژه مي گردد 3ظرفيتي از كروم  6كروم . ]12[خون مي گردد

  salihogluتحقيقات مشابهي در داخل و خارج از كشور در خصوص مديريت پسماند پااليشگاه نفت صورت گرفته است از آن جمله، 
زباله هاي صنعتي تركيه تالش به ارزيابي و گزارش انتقادي شيوه هاي فعلي مديريت مواد زائد صنعتي در تركيه و بحث  در مديريت

اعظم نامداري و فرامرز تركيان در شناساي، طبقه بندي و مديريت . ]6[در مورد چالش هاي موجود براي مديريت پرداخته شد
و كنوانسيون بازل، مواد شيمياي و   RCRAشيمي پرديس عسلويه بر اساس پسماندها ومواد شيمياي مصرفي در شركت پترو

عظم نامداري و همكاران در ارئه طرح جامع مديريت . ا]8[شدندپسماندهاي توليدي شركت از ابتدا تا مراحل انتهاي مديريت 
نحوه مديريت نهايي هر گروه از   RCRAپسماندهاي توليدي در كارخانه هاي بهره برداري و نمك زدايي نفت در اهواز بر اساس 

غالمرضا بهمن نيا در ارائه طرح جديد سيستم مديريت پسماندها در يك واحد  .]3[پسماندهاي خطرناك و غير خطرناك تعيين شد
صنعتي مورد مطالعاتي پااليشگاه گاز سر خون قشم، طرح جداسازي پسماند به همراه روشهاي كمينه كردن مواد زائد و گزينه هاي 

جميله جمالي زواره و حميد عليزاده در بررسي وضعيت و نحوه مديريت پسماندهاي صنعتي و . ]1[ا به جاي دفع آنها ارائه شدج
نفتي شركت پااليش نفت تهران به تدويين برنامه اي عملياتي با هدف به حداكثر رساندن ميزان بازيافت از ديدگاه محيط زيست  

 .]2[پرداختند

 

  مواد و روشها: 

  اين تحقيق پااليشگاه شيراز مورد مطالعه قرار گرفته است.  در

انجام مراجعات سازماني ، تهيه اطالعات و گزارشهاي فني، مطالعات كتابخانه و اينترنتي جمع آوري اطالعات پايه و تخصصي :
  به دستگاه هاي اجراي زير ربط جهت دسترسي به اطالعات پايه زيست محيطي مورد نياز

انجام بازديد از پااليشگاه نفت شيراز هدف، شناساي، تجزيه و تحليل فرآيند و تهيه عكس و فيلم، مصاحبه و  :بررسي ميداني
ي نوع يشناسا، توليد پسماند در پااليشگاه نفت شيراز منابعي يشناسا، پرسشنامه و تكميل آن توسط كارشناسان مديريت پسماند

اندازه گيري ميزان پسماند توليدي در مناطق توليد پسماند پااليشگاه ، اه نفت شيرازپسماند توليدي در مناطق توليد پسماند پااليشگ
  نفت شيراز

روش مورد استفاده در طبقه بندي ، تعيين ايستگاه هاي نمونه برداري پسماند در مناطق توليد  پسماند روش نمونه برداري:
  كنوانسيون بازل مي باشد.انواع مواد زائد 
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كددهي ،  ي پسماندها و شناسنامه مربوطهيتفسير پرسشنامه هاي تخصصي و عمومي به منظور شناسا ها: تجزيه و تحليل داده
 .مقايسه و تجزيه و تحليل نتايج به دست آمده، به پسماند ها و تعيين روش مديريتي هر نوع از پسماند

  ):ي تحقيقنتايج (يافته ها - 1
هكتار مي باشد كه از اين مقدار حدود 140كه داراي مساحت  مي باشد بخش مورد مطالعه در اين پروژه پااليشگاه نفت شيراز

متري  1680هكتار به فضاي سبز و زيتون كاري اختصاص داده شده است. اين پااليشگاه در شرايط محيطي معتدل و در ارتفاع  30
. تعداد پرسنل ات گازي استو ميعان از سطح دريا احداث شده است. مواد اوليه اصلي مورد استفاده در اين پااليشگاه،  نفت خام

نفر شامل كارمندان اداري، نيروهاي تخصصي و فني با مدرك تحصيلي سيكل تا فوق  630رسمي شركت پااليش نفت شيراز  به 
شيفت كاري مشغول به فعاليت مي  3نفر نيروي پيمانكار با مدرك تحصيلي سيكل تا ليسانس مي باشند كه در  520ليسانس و 

نيروي پيمانكار به مشاغل غير تخصصي ار قبيل خدمات، تعميرات، تنظيفات، نگهداري فضاي سبز و طبخ و سرو غذا اشتغال باشند . 
و   كيلومتر از منابع نفتي شهرستان گچساران در استان كهگيلويه 230اينچي به طول  10نفت خام از طريق يك خط لوله  دارند.

نيز بوسيله نفت كش از منابع نفت و گاز جنوب كشور  به اين پااليشگاه منتقل مي گردد.  بويراحمد تأمين مي شود. ميعانات گازي 
درجه سانتيگراد قرار مي گيرند. گاز آمونياك را همراه  400نفت خام و ميعانات گاز با هم وارد  برج تقطير شده و تحت تأثير حرارت 

. در برج اتمسفر و برج خالء كه واحدهاي بعدي فرايند مي باشند، با تركيب آنتي فوم (تحت عنوان دورف) به آن اضافه مي كنند
مواد بر اساس ميزان فراريت و وزن حجمي به محصوالت مورد نظر تفكيك و سپس براي گوگردزدايي و بهبود شرايط محصول به 

روي،  كه از جنس اكسيدواحدهاي جانبي ارسال مي گردند. در واحدهاي جانبي محصوالت را از روي بسترهاي كاتاليستي خاصي 
آلومينا، مس و يا نيكل است عبور داده و سود سوزآور به آن مي افزايند. مجموع عمليات انجام گرفته در واحدهاي جانبي منجر به 
بهبود شرايط محصول مي شود. محصول حاصل به مخازن ذخيره منتقل و جهت توزيع و فروش به شركت پخش فراورده هاي نفتي 

ي شود. سوخت مصرفي برج تقطير، گاز طبيعي تصفيه شده مي باشد كه به دليل كيفيت مطلوب بدون نياز به هيچ تحويل داده م
 گونه فيلتري مورد استفاده قرار مي گيرد و همه مواد حاصل از احتراق آن نيز در محدوده مجاز آلودگي هوا قرار دارد.

نفر از آنان در سه شيفت  390جموعه پااليشگاه شيراز (تعداد نفر پرسنل رسمي و پيمانكار در م 1150با توجه به وجود 
چرخشي صبح، عصر و شب به طور دائم مشغول به كار مي باشند) و نظر به اينكه طبخ غذا در محل سلف سرويس پااليشگاه صورت 

-170، ميزان توليد روزانه نوع غذا طبخ مي گردد) و كيفيت مطلوب غذا 3مي پذيرد و به دليل وجود تنوع غذايي در وعده ناهار (
ساير زباله هاي فساد ناپذير نيز كه شامل ظروف  كيلوگرم  پسماندهاي عادي تر ناشي از  پخت و سرو غذا برآورد مي شود، 160

در سيستم ) paper lessبا توجه به اجراي طرح پيپرلس (.الستيكي نوشيدني ها و... مي باشدماست، جعبه هاي مقوايي، بطري پ
االيشگاه، ميزان توليد كاغذ باطله در اين بخش بسيار كم مي باشد به نحوي كه حداكثر مقدار كاغذ توليدي در اين بخش اداري پ

 60مربوط به روزنامه و مجالت و كاغذ هايي كه ندرتاً پرينت گرفته مي شوند بوده و وزن آنها همراه با ساير پسماندهاي اداري از
كيلوگرم زائدات خشك ناشي از رفت و روب محوطه جمع آوري  30ر اين پااليشگاه روزانه حدودد كيلوگرم در ماه تجاوز نمي كند

تصفيه خانه  در سبز نيز در زير درختان تجزيه و به خاك برمي گردد. همچنين لجن بيولوژيكي مي گردد. زائدات مربوط به فضاي 
. تاكنون برآورد دقيقي از حجم لجن توليدي به عمل نيامده است. به طور كلي حداكثر وزن زائدات عادي شود توليد ميفاضالب 

كيلوگرم در روز برآورد مي شود كه با توجه به پرسنل اشاره شده سرانه توليدي اين گروه از  200توليدي در اين پااليشگاه حدود 
در پااليشگاه نفت شيراز باشد كه در وضعيت مطلوبي از سرانه توليد قرار دارد.  گرم به ازاي هر نفر در روز مي 175پسماندها حدود 

نوع پسماندها شناساي شده، ميزان آنها، تناوب و محل تخليه هر كدام با  2و   1ول شماره در جد.توليد پسماند شناساي شد منابع
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يك از پسماندها كدهاي مخصوص خود توسط كنوانسيون و به هر ارئه شده است پااليشگاهتوجه به پرسش نامه ها و بررسي فرآيند 
 اختصاص داده شده است. EWCو  بازل

  

  انواع پسماندهاي ويژه توليدي در پااليشگاه نفت شيراز  :1 جدول شماره

 ميزان توليد محل توليد (بر اساس 
 فرايند)

كالس 
خطر

Annex yكد

بازل
 Hكد

بازل
EWCكد نوع 

 پسماند
نام پسماند رديف

كيلوگرم در 400
 سال

 8  واحدهاي مختلف )A1160(       
34 

      8  16060
1 

 1  باطري صنعتي  ويژه
 

ليتر در سال  1200  )A4060(  3  واحدهاي مختلف       9 3 16070
8  

 2  روغن سوخته  ويژه
 

تن در سال 2-5/1 مخازن ذخيره نفت  
  خام

4,1  )A4060(      
11  

4,1 05010
3  

 3  لجن نفتي  ويژه
 

وگرم در ماهكيل 3 A4020( 1 6,2 18010(  6,2  واحد بهداشت 
3  

 4  پسماند عفوني  بيمارستاني
 

  

 

  

  : انواع پسماندهاي صنعتي توليدي در پااليشگاه نفت شيراز2جدول شماره 

بازه زماني 
  توليد

محل توليد (بر اساس   ميزان توليد
  فرآيند)

 EWCكد  رديف  نام پسماند نوع پسماند زير گروه

واحد بهبود شرايط   تن 110  سال 12
  محصول

16080
1       

 1      كاتاليست صنعتي قابل بازيافت

20014 واحدهاي توليد محصوالت  تن 18   سه ماه
0     

ضايعات فلزي ناشي از  صنعتي عادي قابل بازيافت
  تعميرات

   2 

 واحدهاي توليد محصوالت  كيلوگرم 100  سه ماه 20013
9  

 صنعتي عادي قابل بازيافت  3     پالستيكيواشر

 سه ماه  واحدهاي توليد محصوالت  كيلوگرم 100 20013
9      

 صنعتي عادي دفني  4     تسمه

 سه ماه واحدهاي توليد محصوالت   كيلوگرم 500
 و واحد تصفيه فاضالب

20013
9     

 صنعتي عادي قابل بازيافت  5     بشكه پالستيكي

 سه ماه  واحدهاي توليد محصوالت  كيلوگرم 500 20014
0    

 صنعتي عادي قابل بازيافت      6     بشكه فلزي

 سه ماه  واحدهاي توليد محصوالت  كيلوگرم 400 20013
8    

 صنعتي عادي قابل بازيافت     7     جعبه چوبي
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 واحدهاي توليد محصوالت  گرم 300  روز 20011
1  

 صنعتي عادي دفني  8     دستمال تنظيف

16010  نقل ترابري و حمل و  كيلوگرم 300  سال
3    

 صنعتي عادي قابل بازيافت  9     الستيك ماشين

متغيير    سال تصفيه خانه فاضالب 19080
5     

قابل
 بازيافت

لجن تصفيه  عادي
 خانه

10 

  

   

 

  وضعيت موجود مديريت پسماند در پااليشگاه نفت شيراز :3جدول شماره 

  ازمديريت پسماند در پااليشگاه نفت شير  نوع پسماند رديف

  ليتري و انتقال به محل دفن زباله هاي شهرداري زرقان 1000نگهداري در مخازن پالستيكي درب دار  پسماند عادي تر 1   

  ليتري درب دار و پالستيكي و فروش توسط پيمان كار 1000نگهداري در مخارن بزرگ  زباله هاي فساد نا پذير عادي 2   

 فروش جهت بازيافت كاغذ 3   

 انتقال به محل دفن زباله هاي شهري زرقان زائدات خشك ناشي از رفت و روب محوطه 4  

 تبديل به كود براي فضاي سبز  زائدات مربوط به فضاي سبز  5   

 انتقال به انبار ضايعات پسماند توليدي در واحد هاي توليد 6   

سال يكبار  2ليتري سرباز و نگهداري در انبار روباز و فروش در فواصل زماني حدود 220انتقال به بشكه هاي  لجن نفتي ناشي از ته نشيني 7   
  به شركت هاي توليدي ايزوگام

  انتقال به انبار ضايعات و در انتظار فروش يا تعيين تكليف  بسترهاي كاتاليستي 8   

  به پااليشگاهتزريق تدريجي به مواد اوليه ورودي  روغن سوخته ناشي از موتورها     9   

  به صورت تفكيك شده، انتقال به انبار ضايعات و در انتظار فروش يا تعيين تكليف الستيك اتوموبيل، تسمه، واشر و. . . 10   

بقيه در انبار به عنوان ظروف نگهداري لجن نفتي، بشكه هاي نگهداري موقت زائدات و. . . استفاده شده و   ظروف نگهدارنده مواد شيميايي   11    
  ضايعاتي نگهداري مي شود

  

 گيري: نتيجه و بحث -4

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  
 

 www.Pasab.ir   88671676 - 021    1391دي  7تهران،  در صنايع نفت و انرژي)،(صنعتي ن همايش مديريت پساب و پسماند سومي

 سمانده،در ادامه مطالعه جهت مديريت خاك هاي آلوده شده، بهترين روشهاي مديريت پسماند با توجه به نوع هر كدام از پ
سازمان  آمده است. 5دول اطالعات مربوط به مديريت فعلي پسمانده در اين پااليشگاه در ج. ]9[)4اعالم شدند(جدول شماره 

حفاظت محيط زيست آمريكا سلسله مراتبي را جهت  مديريت پسماند مطرح كرده است كه به ترتيب عبارتند از:كمينه سازي 
.بر اساس قانون حفاظت و ]7[پسماند، تفكيك پسماند، تبديل پسماند، بازيافت ماده يا انرژي، سوزاندن يا تصفيه، دفن ايمن در زمين

منلبع، روشهاي مختلف دفع مواد زائد خطرناك در زمين، به دفن بهداشتي، دفن در مخازن سطحي، تزريق در چاهاي بازيافت 
 .]8[شده است ي،دفع در معادن و گنبدهاي نمكي و دفع بر روي زمين، تقسيم بندكعميق، دفع از طريق اختالط با خا

  2- 1,5كيلوگرم پسماند صنعتي در هر سه ماه و  375تن و  47تحقيقات انجام شده در پااليشگاه نفت نشان داد كه حدود 
كيلوگرم پسماند عفوني در هر ماه توليد مي شود.در اين بررسي  3ليتر روغن سوخته در سال و  12000تن پسماند ويژه در سال، 

دي از وزن نفت در با توجه به اين كه درص  مشخص گرديد كه حجم قابل توجهي پسماند درپااليشگاه توليد مي گردد و با
پسماندهاي پااليشگاه نفت شيراز يافت گرديد، در نتيجه تركيبات خطرناكي كه در نفت يافت مي شود در پسماندهاي حاوي مواد 

  نفتي هم وجود دارد.

كه كليه پسماندها به پس از مقايسه ميزان فلزات سنگين در خاك تميز با خاك آلوده به مواد نفتي، اين نتيجه حاصل شد 
  محيط، سبب افزايش ميزان كليه فلزات سنگين در خاك مي گردد.

و روش مديريت   صنعتي، عفوني توليد ميگردديژه، در اين تحقيق مشخص گرديد كه در پااليشگاه نفت شيراز پسماند عادي، و
خصوصيت خود مديريت  ه بهپسماند توليدي  با توجه به حالت فيزيكي و شيمياي پسماندها صورت مي گيرد و هر پسماند با توج

در و كنترل دقيق تري مي باشند. مديريت ه در پسماند پااليشگاه وجود دارد، نيازمند مي گردد، اما با توجه به تركيبات خطرناكي ك
اين تحقيق جهت مديريت پسماند توليدي، پس از شناساي و طبقه بنددي هريك از پسماندها به هريك  كدهاي مخصوصي توسط 

(جدول زل اختصاص داده شد و سپس روش مناسبي را جهت مديريت  هريك از پسماندهاي توليدي پيشنهاد گر ديدكنوانسيون با
  )4شماره 

  مديريت پيشنهادي جهت پسماند توليدي پااليشگاه نفت شيراز: 4جدول شماره 

نام ديفر
  پسماند

نگهدارينحوه جمع آوري و  روش كمينه سازي
  موقت

  روش بازيافت  روش تصفيه  ش دفع يا دفنرو  نحوه انتقال به محل دفن

1 

  
  

نفت
وكليه 

تركيبات 
  آن

اصالح تاسيسات جهت
جلوگيري از فرار نفت 

و مواد نفتي در غير 
اين صورت اجتناب 

  ناپذير

آسماري به مخزن نفت
آلوده و بنگستان به گودال 

  تبخيري

بخش غير قابل استفاده با 
درج كد مربوطه و حمل با 

  ماشين

ق به چاه آسماري تزري
عميق بنگستان به 

  گودال تبخيري

جداسازي 
نفت از 
  پساب

ساتريفيوژ+هضم 
  بي هوازي

فلزات 2
  سنگين

اصالح تاسيسات جهت
جلوگيري از فرار نفت 

  و مواد نفتي

از طريق الين در مخزن
نفت آلوده (در پساب حل 

  شده)

آغشته به نفت  از طريق الين به همراه پساب
آسماري به چاه 

  به گودالبنگستان 

رس آلي 
تصفيه 

  طبيعي خاك

  ترسيب
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3

 

 

 

  

انواع
  روغن ها

استفاده از حداقل 
استفاده از مورد نياز 

  رعايت نمونه مرغوب

  نسبت ها 

شناورسازي از طريق حرارت
و هوادهي و جمع آوري در 

  سطل مخصوص

حمل با پس از كد دهي ،
  ماشين

دفن در لندفيل زائدات 
  خطرناك

سيون اولترافي  ساتتريفيوژ
شناور سازي و ٱ،

سوزاندن در 
بويلرها و كوره 

  هاي صنعتي

4

  

لجن هاي
  نفتي

استفاده از آنتي 
باكتري قوي و اجتناب 

  ناپذير

از طريق پارو و نگهداري در
بشكه هاي خاص زائدات 

  خطرناك

پس از كد دهي ،حمل با
  ماشين

دفن در لندفيل زائدات 
  خطرناك

ساتتريفيوژ+ضم   ساتتريفيوژ
+جذب بيهوازي
  توكربن سطحي

ظروف 5
خالي 
مواد 

  شيمياي

استفاده مجدد از 
ظروف جهت ورود 

  همان نوع ماده 

بشكه خاص هر ماده به
صورت قراردادي رنگي 

مخصوص شده و كد هر 
  ماده نيز بر روي آن نصب

پس از استفاده از  -         
طرف زطي سالهاي 
طوالني مي بايست 

تحويل كارخانه ذوب 
  فلزات گردد.

ذوب شده و به   - 
ماده اوليه 

ظروف تبديل 
  گردد

پارچه 6
هاي 

  تنطيف

استفاده از پارچه هاي 
با قدرت جذب باال 
  جهت بار استفاده

توسط نيروهاي آموزش
ديده مجهز به دستكش 

مناسب و نگهداري در سطل 
مخصوص پسماندهاي 

  خطرناك

حمل با ماشين و نصب
بر روي   I , T  مشخصه هاي
  وطه بسته هاي مرب

دفن در لندفيل زائدات 
  خطرناك

 -   -  

 

 

  

  منابع:
/ ارائه طرح جديد مديريت پسمانده در يك واحد صنعتي مورد مطالعاتي پااليشگاه گاز سرخون قشم/ دومين 1387.بهمن نيا، غالم رضا/1

  همايش تخصصي مهندسي محيط زيست
اي نفتي و صنعتي پااليشگاه نفت تهران/ نخستين همايش مديريت / بررسي وضعيت و نحوه مديريت پسمانده1390.جمالي زواره، جميله/2

  پساب و پسماند در صنايع نفت و انرژي
/ ارائه طرح جامع مديريت پسماند هاي توليدي در كارخانه هاي بهره برداري و نمك زدايي نفت در اهواز بر 1389.نامداري، اعظم و همكاران/3

  ولوژي محيط زيست/دوره دوازدهم شماره چهارمو كنوانسيون بازل/علوم وتكن  RCRAاساس 
/شناساي، طبقه بندي و مديريت پسمانده و مواد شيميايي مصرفي در شركت پتروشيمي عسلويه بر اساس 89.نامداري، اعظم و همكاران/4

RCRA  و كنوانسيون بازل/علوم وتكنولوژي محيط زيست/ دوره دوازدهم،شماره چهارم 

5. astana,o.k.(2005),pollution of earth’s surface.india:S.chand&LTD COMPANY 
6. J.STENIS/2005  /assessment and system analysis of industrial waste management/journal waste management 20, p 537-543/ 
 
7. Henry, J-o. J rumals.o.k.asthana and M.stana(2005).hazardous waste, environmental science and engineering.new delhi.estern 
economy 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  
 

 www.Pasab.ir   88671676 - 021    1391دي  7تهران،  در صنايع نفت و انرژي)،(صنعتي ن همايش مديريت پساب و پسماند سومي

8. Lal,j. and k.sachan(2006).toxic effect of high chromium in take on the human body and chromium removal from water with 
low cost adsorbents. kumar,A,heary metal pollution research(101-112).sok.ama.university.DAYA 
9. namdari,A,(2005).ldentification and classification of wastes in 2karun oil prodaction and desalimization.plants in ahvaz M.S.C 
thesis.isllamic azad university of ahvaz sciences and research center.. 
10 .sing N.P,(2005).toxic metals and environmental iissues.new delhi:SARUP&SONS 

11. sinael.p.(1994).technical specifications of consumable chemicals standards.nisoc standards engineering office:nisoc 
12. Tangam,R and A.A sirakumar heavy metal pollution research.delhi:DAYA 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

