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  بررسي اثربخش مديريت كاهش ورودي پساب صنعتي از مبدا بر كيفيت پساب 
  )پتروشيمي شهيد تندگويان )PET-1فاز اول ( واحد پلي اتيلن ترفتاالت(مطالعه موردي پيش تصفيه 

    
    

   3ضياالدين الماسي، 2مهناز نصرآبادي ،1فرزانه نيكفر
  ايران ، ، سيستان وبلوچستان، زاهدانط زيستمحي گروه تحقيقات، دانشگاه ازاد اسالمي واحد علوم و

 f.nikfar20@gmail.com 

  
  چكيده

در اين ميان صنايعي كه داراي  است كهپساب توليدي در صنايع مختلف يكي از مهمترين مسائل محيط زيستي، 
موثر و تصفيه  از اين روست كه با هدف .ايجاد مي كنند تري رامشكالت بيش ،نسبتا خطرناكي هستند واحدهاي شيميايي

پساب تعيين شده، تصفيه خانه ها در كنار واحد مشخصات با توجه به طراحي واحدهاي صنعتي و مطلوب اين نوع پسابها، 
حد مي شوند. مشكل اصلي و اساسي وقتي بوجود مي آيد كه پساب واحدهاي صنعتي از  و احداث هاي صنعتي طراحي

طراحي فراتر مي رود و تصفيه خانه ها قادر به رفع آلودگي نباشند. اين مشكل در شركت پتروشيمي شهيد تندگويان 
و در نهايت ارائه راهكارهاي  شناسايي شده و در اين تحقيق سعي شده با رعايت مسائل فني، فرايندي و تعميراتي

به حد طراحي  ،الت  كه سهم  بسزايي در توليد آاليندگي داردميزان پساب توليدي در واحد پلي اتيلن ترفتا ،مديريتي
)، ميزان اكسيژن خواهي شيميايي pH. در ابتدا فاكتورهاي مهم و كليدي آاليندگي شامل اسيديته (شودنزديك 

)CODدبي برحسب متر مكعب در روز ، ميزان ذرات جامد معلق ،( (TSS)  و بار آلودگي شناسايي گرديد. چشمه هاي
 6بمدت  و سپس شناسايي گرديد نيز افزايش ميزان آالينده هاهمچنين علل د اين آالينده ها در واحد مشخص شد وتولي

مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.  نتايج بدست آمده ماه نمونه برداري روزانه از پساب خروجي واحد انجام شد و
 نمونه برداري از پسابيك ماه . پس از اجرا بمدت رديدسپس راهكارهاي فني، فرايندي و مديريتي مشخص و اجرا گ

بوده گردد.  نتايج حاصله بيانگر اين موضوع است كه اقدامات انجام شده موثر مشخص  تاثير اقدامات انجام گرفتهگرديد تا 
فيه خانه با استفاده از داده هاي خروجي از تص "و ميزان كاهش فاكتورهاي مورد بررسي معني دار بوده است. نهايتا

ماه بعد از انجام اقدامات مذكور با  6مشخص گرديد كه تاثير اقدامات انجام شده بر خروجي نهايي تصفيه خانه بمدت 
  9 بصورت معني داري باعث كاهش و كنترل اين پساب شده است. 05/0محدوده اعتمادي 

   
   ا، راهكارهاي مديريتيه آاليندهكاهش ، پلي اتيلن ترفتاالت، هاي صنعتي پساب واژه هاي كليدي:

  
  
  
  
  

                                                 
 و سيستان ،محيط زيست گروه وتحقيقات، علوم دواحدانشگاه ازاد اسالمي   )HSE(دانشجوي كارشناسي ارشد رشته مديريت محيط زيست  -  1

  .زاهدان،ايران بلوچستان،
  .زاهدان، ايران وبلوچستان، سيستان ،محيط زيست گروه وتحقيقات، علوم دواحه ازاد اسالمي دانشگا استاديار ،دكتراي علوم محيط زيست -  2
 .تهران،ايران كرج،محيط زيست، ،دانشگاه ازاد اسالمي دانشكده محيط زيست اهدانشگ مدرس ،دكتراي مديريت محيط زيست -  3
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 مقدمه - 1

امروزه آلودگي محيط زيست مشكالتي را براي انسان ومحيط بوجود اورده است. كه  انسان براي مقابله با ابعاد اين تخريب 
طبيعت قوانين ومقرراتي را وضع نمود . يكي از صنايعي كه توليد و تخليه پساب آن مشكالتي از نظر آلودگي محيط زيست را  

 در كشورها بوجود آورده اند  صنايع پتروشيمي است.

كه اين پسابها از كارخانه خارج مي   پساب واحدهاي صنعتي شيميايي يكي از معضالت صنعت پتروشيمي مي باشد هنگامي   
   شوند وارد چرخه حيات شده و براي محيط زيست بسيار خطر آفرين مي باشند.

خروجي واحد پلي اتيلن ترفتاالت كه سهم  بسزايي در آلودگي ارسالي به واحد تصفيه خانه را هدف از اين تحقيق كنترل پساب       
دارد، مي باشد در ادامه سعي مي شود كه با ارائه راهكارهاي مديريتي و عملياتي، پارامترهاي مهم آلودگي را به  ميزان طراحي 

   نزديك نموده و يا به زير حد طراحي رسانيد.
آلودگي محيط زيست عديده اي را در مشكالت  ،كه توليد و تخليه پساب آن است صنايعيدسته از ، صنايع پتروشيمي

، چرخه حيات به دليل ماهيت خود، پس از ورود به ،پساب واحدهاي صنعتي شيميايي پتروشيمي .كشورها بوجود آورده است
   اثرات سوء گسترده و زيانباري را بر محيط زيست تحميل مي نمايد.

لذا با استقرار  .است بوده در حد استاندارد معطوف به خروجي پساباين واحدها، همواره ه اصلي مديران دغدغ
 كنترل فرآيندهاي بهينه روشگزينش و  هاي آلودگي علل افزايش آيتم سعي در يافتن محيط زيست، هاي نوين مديريت سيستم

براي كنترل بهتر پساب در اين رويكرد، . داشته اند ر بيش از طراحي، در مقاديها افزايش آاليندهاز گيري پيش و واحد آلوده ساز
مناسب براي  هايراهكار ،و علل افزايش آلودگي ي توليدبايست منابع توليد آلودگي مشخص شود و با بررسي فرآيندها مي

  . را معرفي نمود از منشاء كنترل آلودگي
بررسي ميزان پساب توليدي در واحد پلي  ازهاي بدست آمده  هبا استفاده از دادهدف از انجام اين تحقيق آن است كه 

مديريت كنترل و  اعمال راهكارهايبا بتوان بررسي فرايندهاي توليد،  اتيلن ترفتاالت فاز يك پتروشيمي شهيد تندگويان و
هاي  با توجه به هزينهو  ، ميزان آالينده هاي پساب را به حد استاندارد رساند. همچنين از اين رهگذركاهش توليد پساب صنعتي
كاهش سطح آسيب هاي محيط زيستي را، از طريق كاهش هزينه هاي تصفيه، مقرون به صرفه  ،باالي تصفيه پساب توليدي

  نمود.
با در اين ميان، هدايت، سياستگذاري و تصميمات درست و به موقع مديريت ارشد، از اهميت بسيار بااليي برخوردار است. 

 ميزان آن از حد استاندارد تجاوز نكند كنترل و خانه باشد و تصفيهظرفيت طراحي ر آلودگي بايد متناسب با توجه به اينكه با
هاي كاري  تواند با تدوين دستورالعمل با نگاه عميق به موضوع مي ارشد، مديريت عنصر كليدي مسئله است.مديريت بار آلودگي 
  6د. وص برداردر اين خص ترين گام راموثر ،و اجرايي كردن آنها

  دو راهكار اصلي وجود دارد :بنابراين در اين مقاله 
راهكار اول : بهبود كيفيت پساب طراحي واحد تصفيه خانه با توجه به حجم نرمال ورودي انواع پسابهاي مختلف واحد به 

  تصفيه خانه
  به تصفيه خانه راهكار دوم : كاهش ورودي از مبدا 
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 :اهداف و فرضيات -2
  كلي: اهداف 

 شناسايي منابع آالينده در واحد هاي صنعتي و تعيين وزن آنها از جهت توليد آلودگي   
  ارائه برنامه ها و راهكارهاي مديريتي براي كاهش آالينده هاي پساب واحد پلي اتيلن ترفتاالت فاز اول پتروشيمي

 شهيد تندگويان 

  
  :(جزيي)اهداف كاربردي       
 و جلوگيري اوليه از افزايش گرايش وخا مت آن اهش درجه آلودگي محيط زيست ك  
  شناسايي منابع آالينده در واحد هاي صنعتي و تعيين بار آلودگي  آنها از جهت توليد آلودگي  
  ارائه راهكارهاي مديريتي جهت كنترل منابع آالينده به تفكيك محل توليد وريسك هاي زيست محيطي  
  از طرف منابع  مختلف  و راههاي كنترل آن بررسي چگونگي توليد بار ناگهاني آلودگي   
 پيشگيري و ممانعت از تخريب و آلودگي محيط زيست  

  
 فرضيات اصلي تحقيق: - 3
 .با بهينه سازي فرايند توليد بار آلودگي كاهش مي يابد  
 .اقدامات مديريتي در كاهش بار آلودگي توليد شده در واحدها موثر است 

  
 سواالت تحقيق : -4
 كاهش را شدت و مقدار بار آلودگي واحد  ،ائه راهكارهاي مديريتي در هنگام بروز مشكالت فراينديآيا ميتوان با ار

   داد؟
 ؟آيا مي توان با استفاده از تكنيكهاي  تعميراتي تعداد مشكالت فرايندي را كاهش داد   

  
  روش تحقيق -5         

ندگويان تشركت پتروشيمي شهيد  در روش علمي در مقطع زمان با استفاده از اين تحقيق يك مطالعه تحليلي موردي
  شروع شده است .   PET1و براي كاهش پساب از واحد  ميباشد. 1مستقر در منطقه ي بندر ماهشهر 

را انتخاب نموده اند و كيفيت پساب را قبل از  PET1واحد با رويكرد كاهش چقدر روي كيفيت پساب اثر دارد.بنابراين 
  هكارهاي مديريتي اندازه گيري و باهم مقايسه نموده اند . اعمال و بعد از اعمال را

در مقطع زمان با  اين مطالعه با استفاده از مجموعه اي از اقدامات ميداني ، آزمايشگاهي و تجزيه تحليل سيستمي 
ورد مي باشد. م 1074و تعداد آزمايشات ده است . نمونه تشكيل ش179 از جامعه آماري انجام ميگيرد. استفاده از روش علمي

صدم درصد انجام شده است. در اين  5درصد و آزمون خطا  95كمي است و آناليز در سطح اطمينان روش آناليز داده ها 
  استفاده گرديده است. SPSS-13داده ها ازنرم افزار  براي تجزيه و تحليل تحقيق

ختلف مديريت پساب استفاده شده است براي فرضيه مطلوب بودن سطوح م  T-testروشهاي آناليزآماري شامل آزمون 
(داده هاي طراحي) با داده هاي بررسي شده استفاده شده است. آزمون كلوموگروف جهت  كه براي مقايسه استاندارد داده ها

آناليز واريانس يك  ها و آزمون همبستگي براي تعيين ضريب همبستگي بين شاخص ها و همچنين بررسي نرمال بودن داده
  1.بكار گرفته شده اندقايسه ميانگين ها طرفه جهت م
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  نمونه گيري -6
ساعته انجام  24در دوره هاي زماني و ) 90الي بيست ونهم اسفند ماه  90 روز (اول مهرماه179نمونه گيري در طول 

 6ر مجاز آن در مدت پارامتر با مقادي ميانگين هر مقايسه مقادير ميانگين، حداكثر، حداقل، انحراف معيار و انحراف معيار 13.شد
    .ه شدوردآيله ترسيم نمودار به نمايش درآنها با حد طراحي بوس ماه انجام گرديد و سپس روند تغييرات هر پارامتر و نيز مقايسه

خروجي در واحد مورد مطالعه متغيرها به صورت مشخص اندازه گيري شده اند. موارد بصورت  نمونه برداري مستقيم از 
)، دبي pHبر حسب ميلي گرم در ليتر، مقدار اسيديته(   (COD) اكسيژن خواهي شيميايي هاي ميزانبر اساس فاكتور

در روز و مقايسه با     (COD)و بار آلودگي بر حسب كيلوگرم   (TSS)برحسب متر مكعب در روز ، ميزان ذرات جامد معلق
موارد بصورت  نمونه برداري مستقيم از  م گرفته است.واحد مورد مطالعه انجا امتياز داده هاي ارائه شده توسط شركت صاحب

و مقايسه با  (PET)پلي اتيلن ترفتاالت (TSS)و   (COD)ورودي ها و خروجي هاي تصفيه خانه و اندازه گيري ميزان 
  1 .فتاستانداردهاي داده شده توسط شركت سازنده تصفيه خانه انجام گر

                        
  محدودة مطالعاتي تعيين و شناسايي-7

اين واحد و ورود  ) جهت بررسي كمي و كيفي پساب توليد شده در PET-1در اين پژوهش واحد پلي اتيلن ترفتاالت  ( 
حقيقت اين واحد صنعتي بدليل سهم عمده پساب توليدي مورد توجه  ه مورد بررسي قرار گرفته است. درآنها به تصفيه خان

به منظور آشنايي با فرايند توليد . مي توان بسياري از مشكالت تصفيه خانه را حل نمود ن واحدبوده بطوريكه با كنترل پساب اي
از سايت  بازديدبار  50) و  نقشه هاي مربوط به تأسيسات بررسي و بيش از PFD 1و ايجاد پساب، نقشه هاي مربوط به فرايند (

كانات موجود، روشهاي مناسب اندازه گيري و محلهاي مناسب همچنين ضمن بررسي سوابق و اسناد مربوطه و نيز ام .بعمل امد
ب در قسمتهاي پساجهت سنجش پساب مشخص شد. پس از انتخاب محدوده مطالعاتي، اقدام به شناسايي نقاط توليد كننده 

اد شيميايي عالوه بر موارد فوق، اطالعات مربوط به فرآيند و مو مختلف واحدها و مشخص نمودن آن ها بر روي  نقشه گرديد.
  11 .مورد مصرف در واحدهاي مذكور و نيز آمار مربوط به دبي فاضالب واحد ها جمع آوري گرديد

  
 :) پتروشيمي شهيد تندگويانPET -1معرفي  واحد پلي اتيلن ترفتاالت فازاول ( -  7- 1

) و اسيد تر EGول () پالستيك گرما و نرمي است كه از پليمر شدن تراكمي اتيلن گاليPETپلي اتيلن ترفتاالت (
  ) بدست مي آيد.PTAفتاليك خالص (

   به دليل سبكي وزن و خواص ويژه ، روز به روز در حال افزايش است. PETمصرف 
) CTA) در دو مرحله ابتدا به صورت ترفتاليك اسيد خام ( PTA-1) توسط كارخانه ((PET-1خوراك مورد نياز واحد 

 واحد ( 4) شامل (PET-1) پودري توليد ميشود. بخش توليد PTAو سپس به صورت ترفتاليك اسيد خالص (

polyA,B,C,D .در فاز يك مي باشد (   
  

                                                 
1- Process Flow Diagram 
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  PET  11-1دياگرام فرايند مداوم تهيه پلي استر  1شكل 

  
  
  روشهاي نمونه برداري و سنجش پارامترهاي پساب -8 

داري، مدت زمان  نمونه برداري و ديگر موارد مي اهداف نمونه برداري، تعيين كنندة انتخاب محل، تعداد نقاط نمونه بر
باشد . هدف اصلي در اين بخش، شناخت و بررسي كمي و كيفي پارامترهاي آالينده پساب ناشي از واحدهاي  پلي اتيلن 

يايي )، ميزان اكسيژن خواهي شيمpH. پارامترهايي كه بدين منظور در نظر گرفته شدند عبارتند از: اسيديته  (بودترفتاالت 
)CODدبي برحسب متر مكعب در روز , ميزان ذرات جامد معلق ،((TSS)   و بار آلودگي بر حسب كيلوگرم)COD(  .در روز

براي نيل به اين هدف ابتدا محل نمونه برداري و سپس روش نمونه برداري و پس از آن روشهاي اندازه گيري و آزمايشگاهي 
  1 2. نددشتعيين 

  1نتيجه گيري - 9

  1 90شش ماهه دوم  خانه يل آماري خروجي نهايي تصفيهتحل-9- 1
(از اول مهر تا آخر 1390خانه در شش ماه دوم سال  ميانگين مقدار اكسيژن خواهي شيميايي خروجي نهايي تصفيه

(انحراف  4/5479±8/1789در مجموع شش ماه  كمي اين پارامترنشان داده شده است مقدار ) 1در نمودار شماره (اسفندماه) 
بوده كه اين ميزان انحراف زيادي از حد استاندارد سازمان محيط زيست ايران براي تخليه  (mean ± std) ميانگين) ±معيار

 داشته است. در ادامه آزمون تي تست براي مقايسه مقدار ميانگين با استاندارد انجام )قسمت در ميليون 100(معادل  به خور
 4/5479±8/1789( خانه تصفيهانگين اكسيژن خواهي شيميايي در خروجي نهايي كه با توجه به نتايج آزمون، مي گرفت

از حد استاندارد سازمان محيط زيست ايران بيشتر  ٪99با ضريب اطمينان  بصورت معني داري )ميانگين ) ±(انحراف معيار
  است. 
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  در رابطه با فاكتور زمان  1390بررسي شاخص هاي پساب سال  1شماره جدول
Month TSS COD FLOW PH بار آلودگي 

Mehr 33.6 5569.2 203.03 5 1089.5 

Aban 26.9 5015.9 194.6 4.5 995.6 

Azar 22.9 4988 270.4 4.7 1413.8 

Day 25.9 6974.2 288.1 4.4 2029.3 

Bahman 32.6 5562.4 350.3 5 1962.1 

Esfand 26.3 4742 293.3 4.8 1409.8 

  

 
  در رابطه با فاكتور زمان  1390ررسي شاخص هاي پساب سال ب 1نمودار شماره

  در ديماه با ساير ماه هاي سال مي باشد. CODنشان دهنده ي وجود تفاوت معني دار بين  COD نمودار
نشان دهنده ي تفاوت معني دار بين ميزان اسيديته در ديماه با ماه بهمن و عدم تفاوت معني دار با ساير ماه  PH نمودار

  باشد.  ميها 
  باشد. هاي مختلف مي نانشان دهنده ي عدم وجود تفاوت معني دار بين زمTSSنمودار 
نشان دهنده ي وجود تفاوت معني دار بين دبي در ماه بهمن با ماه هاي آبان و مهر و عدم وجود تفاوت Flowنمودار 

  باشد. معني دار با ديگر ماه هاي سال مي
بهمن با ماه هاي آبان، مهر و آذر و هاي دي و ود تفاوت معني دار بين بار آلي در ماه نشان دهنده ي وجنمودار بار آلي 

  باشد. عدم وجود تفاوت معني دار با ديگر ماه هاي سال مي

  1 90شش ماهه دوم  خانه خروجي نهايي تصفيه تجزيه و تحليل و نتايج فرضيات - 9- 2
 رد انجام شده است  كه با توجه به نتايج آزمون، ميانگين آزمون تي تست براي مقايسه مقدار ميانگين با استاندا

COD  99در خروجي نهايي بصورت معني داري از حد استاندارد سازمان محيط زيست ايران با ضريب اطمينان٪ 
  بيشتر است. 

  ميانگين مقدارCOD  است .  ميانگين ) ±) (انحراف معيار4/5479±8/1789(خروجي نهايي تصفيه  خانه  
  در جدول تجزيه واريانس نشان داده شده است :1390خروجي نهايي تصفيه خانه در شش ماه دوم سال  CODمقدار ميانگين
  .كه اين ميزان انحراف زيادي از حد استاندارد سازمان محيط زيست ايران براي تخليه به خور داشته است  
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  ساير كارهايي كه در قسمتها و بخشهاي مختلف با توجه به موارد گفته شده ادامه اين برنامه ها و اقدامات در كنار
  تصفيه خانه بعمل آمده مي توان اميدوار بود كه در آينده نزديك بتوان اين اختالفات جزيي را هم بهبود بخشيد. 

 نشانگر اين مطلب بود: 90ماهه دوم سال  6با توجه به آناليز واريانس انجام شده در طي 
اه هاي متفاوت سال از نظر آماري تفاوت معني داري مشاهده نشد ولي از نظر عددي در بين مTSS در رابطه با فاكتور 

  مقدار متوسط اين پارامتر در سه ماهه ي اول كمتر از سه ماهه ي دوم بود.
  نيز بايد اشاره كرد كه تفاوت معني داري بين ماه هاي مختلف سال مشاهده نشد.  PHدر خصوص شاخص 
 ماهه ي اول مقادير متوسط كمتر بود . 3بار آلي نيز به صورت كامال معني داري در  در رابطه با پارامتر دبي و

  كه اين مطلب نيز بيانگر :
  عمليات مديريتي صحيح و برنامه ريزي شده براي پساب خروجي مي باشد.

  ماهه ي اول اين دوره مي باشد 3همچنين اقدامات درست در ساير بخش هاي اين شركت در 

  9 91شش ماهه اول  خانه تحليل آماري خروجي نهايي تصفيه-9- 3
  در رابطه با فاكتور زمان  1391بررسي شاخص هاي پساب سال  2شماره جدول

Month TSS COD FLOW PH 

بار 
 آلودگي

Mehr 23.4 5743 321.2 5.1 1844.6

Aban 48 5506 306.9 3.7 1689.7

Azar 82.2 5186 328.3 4 1702.5

Day 44.1 4956 272.5 5.1 1350.5

Bahman 24.3 4673 303.3 5.6 1417.3

Esfand 25 4275 176 5.6 752.4
 
 

  
  در رابطه با فاكتور زمان  1391بررسي شاخص هاي پساب سال  2نمودار شماره

وجود  ورشهريو  مرداد، تير، خرداددر رابطه با شاخص اسيديته هيچگونه اختالف معني داري بين ماه هاي  PH نمودار
  .ده با ساير ماه هاي سال تفاوت معني داردارارديبهشت ماندارد. درصورتيكه اسيديته در 

وروند رو به با ساير ماه هاي سال مي باشد.  اسفندماهدر  CODنشان دهنده ي وجود تفاوت معني دار بين  COD نمودار
  كاهش و بهبود دارد . 

  باشد. هاي مختلف مي ناي دار بين زمنشان دهنده ي عدم وجود تفاوت معنTSSنمودار 
  باشد. ميساير ماهها با  مردادنشان دهنده ي وجود تفاوت معني دار بين دبي در ماه  Flowنمودار 
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   .وروند رو به كاهش و بهبود دارد .باشد.  ميماهها  با ساير  اسفندماهنشان دهنده ي وجود تفاوت معني دار نمودار بار آلي 

  2و3يتي كاهش وتخفيف آلودگي پسابراهكارهاي مدير -10
بررسي ها نشان داد، مي توان سه دسته راهكار مديريتي براي كاهش حجم آالينده هاي موثر بر ميزان اكسيژن خواهي، 
اسيديته، ذرات جامد معلق و در نهايت بار آلودگي در پساب صنعتي توليد شده از واحد پلي اتيلن ترفتاالت فاز يك را براي 

  سطح طراحي، به صورت توام بكار گرفت. اين راهكارها عبارتند از:رسيدن به 
هايي كه  بهتر است با جدا سازي آنها از يكديگر پساب ي،هاي مختلف توليد پساب با توجه به ها: جداسازي انواع پساب

ي تصفيه تاثير زيادي نياز به تصفيه خاصي ندارند از بقيه جدا نمود. اين عمل در كاهش حجم پساب توليدي وكاهش هزينه ها
  دارد. 

باشد  هاي پساب با حجم باال مي از مشكالت عمده واحد تصفيه پساب سرريز حوضچه ها بدليل دريافت جريĤن ييك
هاي سطحي هدايت شود و ديگر نيازي به  هاي غير آلوده مانند جريان مذكور مستقيماً به اب بنابراين بهتر ديده شد جريĤن

  باشد. هاي كاهش حجم ورودي پساب مي ه پساب نباشد كه به عنوان روشارسال آن به واحد تصفي
هايي با شدت آلودگي  پساب مي توان قطعات،كه از طريق تعويض بعضي  دادنشان  اندازه گيريها تعويض مواد اوليه:

  د. ركمتر توليد ك
در انبار نگهداري شود تا در بهترين حالت اين است كه تجهيزات اصلي آب بندي نمودن به تعداد مناسب خريداري و 

مواقع خرابي نسبت به تعويض آنها اقدام گردد. نهايتاً با توجه به مشكالت و تحريم هاي اقتصادي در صورت نشتي و ريخت و 
هاي فرآيندي بهتر است در نزديكي خشك كن روي كانالهاي  پاش پودر جهت جلوگيري از ورود آن به داخل كانالهاي اب

ه و بصورت مرتب پودر هاي ريخته شده جمع آوري و به سيستم برگردانده شود همچنين درون كانالهاي پساب مذكور را پوشاند
فرآيندي فيلترهايي را براي جلوگيري از عبورپودر اسيد ترفتاليك تعبيه نمود تا در فواصل زماني مشخص، بوسيله كارگر تميز 

ضايعاتي خشك بفروش برسد. با انجام اين كارها بار آلودگي خصوصاً كاري و جمع آوري و از واحد خارج شده و بعنوان پودر 
  ذرات جامد معلق  كاهش چشمگيري داشته است. 

ها موجود است مي تواند قسمتي از هزينه هاي تصفيه پساب  بازيابي مواد اوليه با ارزشي كه در پساب بازيابي مواد اوليه:
  4بفرستد. را تامين نمايد و آلودگي كمتري به محيط زيست 

توان محل هاي تخليه را محصور كرد و  از لحاظ فرآيندي باز نمودن مجاري تخليه اجتناب ناپذير است، بطور كلي مي
سپس پودر هاي خارج شده از سيستم را جمع آوري نمود، به اين ترتيب نيازي به شستشوي پودر ها و انتقال آنها به حوضچه 

  باشد.  خنثي سازي  نمي
هاي زيست محيطي تاحد مطلوب، اقدامات متعددي قابل اجرا به ذكر است كه براي كاهش ريسك جنبههمچنين الزم 

هاي نظارت و بازرسي منظم، برقراري سيستمهاي مناسب تعمير، سرويس توان به برقراري سيستم ترين آنها مياست كه ازعمده
هاي ايمن و استاندارد انجام كار، تجهيزات حفاظت  گيري ازروشو نگهداري، استفاده از مواد، ابزار و تجهيزات استاندارد، بهره

  2فردي و وسايل حفاظتي مناسب ومرغوب اشاره كرد. 
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  )PET-1فاز اول ( پلي اتيلن ترفتاالتواحد  پسابسيستم مديريت  -10- 1
  

تصميم گيری برای بھبود سيستم

عدم رضايت از عملکرد  
فعلی سيستم

رھا سازی پساب - ١
آسيب به محيط زيست - ٢
ناپايداری اقتصادی - ٣
مشکالت قانونی - ۴

تصميم گيری برای بھبود

بررسی مشکالت و تعيين 
راھکارھا

اجرايی نمودن راھکارھا

  
    PET-1احد تصميم گيري براي بهبود سيستم مديريت پساب و 2شكل

بررسی مشکالت و تعيين راھکارھا و ورود به اقدامات اجرايی

شناسايی فرآيندھای توليدکننده پساب  

شناسايي سيستم مديريت پساب

شناسايی پساب ھای توليدی

)طرح جامع(طرح استراتژيک مديريت پساب 

مطالعات وعمليات اجرايی

فاز شناسايي   

فاز طراحی استراتژيک   فاز عمليات اجرايی

  
    PET-1بررسي مشكالت و تعيين راهكارها و ورود به اقدامات اجرائي  مديريت پساب واحد  3شكل
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پسابشناسايی سيستم توليد کننده 

شناسايی سيستم توليد کننده

شناسايی کيفی مواد اوليه  شناسايی فرآيند مبادی توليد پسابشناسايی 

  
    PET-1شناسايي سيستم توليد كننده  پساب واحد  4شكل

پسابشناسايی 

  پسابشناسايی 

فرکانس توليد
فرمول شيميايی : شناسايی کيفی

طبقه بندی و مخاطرات
کميت توليد در ھر فرکانس

  
    PET-1سايي پساب واحد شنا 5شكل

پسابمديريت تھيه طرح استراتژيک 

طرح استراتژيك 
پسابمديريت 

شناسايی نقاط ضعف، 
قوت، پتانسيل ھا و 

تھديدات 

مقايسه قنی و اقتصادی 
و انتخاب گزينه برتر

توسعه گزينه ھای  
مختلف مديريت 

پساب

تھيه برنامه ھای  
اجرايی

  
    PET-1تهيه طرح استراتژيك مديريت پساب  واحد  6شكل

  
   PET-1واحد راهكارهاي مديريت كاهش آالينده هاي پساب  -11

 بازيافت پساب .1

  بازيافت فلزات يا مواد آلي لجن ها يا فاضالب حاوي غلظت باالي فلزات .2
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  مد با مقدار باالي فلزات قابل استفادهبازيافت مواد جا .3
 بازيافت روغن  هاي سوخته  .4

 

 91در سال  گزارش پيشرفت پروژه هاي زيست محيطي -12
  حوضچه خنثي سازي در واحد بهسازيPET-1  

  و جلوگيري از آلودگي زيست محيطي خروجي هاي مربوطه  PET-1جمع آوري و تصفيه اوليه پسابهاي واحد هدف پروژه: 
  ضد اسيد كانالهاي واحد پوششPET-1  و حوضچه هاي ته نشيني  

و جلوگيري از ورود پسابهاي آلوده به كانالهاي سطحي  خروجي هاي PET-1 رفع خوردگي كانالهاي پروسسي هدف پروژه:
   مربوطه
  تصفيه خانه پساب ساخت سه عدد حوضچه دانه گير در واحد  

   حوضچه يكنواختي پساببه  PTAهدف از پروژه : جلوگيري از ورود پودر 
   PET-1در واحد حوضچه هاي  ته نشيني پودر بهسازي ومرمت   

  كاهش بار ارسالي پودر به واحد تصفيه خانه هدف پروژه: 
 گانه و افزايش تعداد ديفيوزرها   8در حوضچه هاي هوادهي  ورخريد و نصب بلو 

   افزايش ميزان اكسيژن حوضچه هاي هوادهي هدف پروژه:
 اي سپتيك نصب پمپه  

   جلوگيري از سر ريز پسابهاي بهداشتي در كانالهاي آب سطحي و كنترل خروجي مربوطه هدف پروژه:
 خريد و نصب پمپ تزريق لجن آبگيري شده در واحد زباله سوز تصفيه خانه  

  افزايش ظرفيت لجن سوزي كوره زباله سوز با نصب پمپ دوم   هدف پروژه:  
    

  4ات اصالحيپيشنهادنتيجه گيري و  -13
نتايج اندازه گيري پس از اعمال راهكارهاي مديريتي نشان داد كه ميزان پارامترهاي آاليندگي پساب واحد پلي اتيلن 
ترفتاالت فاز يك پتروشيمي تندگويان، به نحو معني داري كاهش يافت. لذا مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه 

هزينه هاي بسيار اندك تر نسبت به راهكارهاي فني، تأثير بااليي در بكارگيري اقدامات مديريتي، عالوه بر تحميل 
 نگه داشت سيستم در حد طراحي دارند. برخي از اين اقدامات به صورت زير قابل توصيه است:

 هاي پساب بصورت روزانه يا نصب دستگاههاي سنجش مداوم پساب براي  اندازه گيري مداوم فاكتورهاي مهم آالينده
 آن و ملزم نمودن واحدهاي مختلف به ارائه گزارش به مديريت در مورد داليل انحراف. كنترل بهتر 

 تدوين دستورالعمل هاي زيست محيطي جهت به حداقل رساندن بار آلودگي پساب. 

  بهينه سازي فرآيندها بمنظور كاهش پساب و افزايش بهره وري و تغيير پارامترهاي فرآيندي براي رسيدن به كمترين
 .آلودگي با در نظر گرفتن كيفيت محصولميزان 

  كارگران واحدهاي تعميراتي به منظور شناسايي چشمه هاي به ويژه  نيروها كل  برگزاري دوره هاي آموزشي براي
  .هاي كاهش توليد پساب با استفاده از تجربيات اساتيد صنعتي و دانشگاهي توليد و آشنايي با روش

 سازي آوري(خنثي ماتي فاضالب قبل از تخليه آن به شبكه جمعبراي تصفيه مقد ييها طراحي سيستم ) pHاسيديته( 
  .پساب خروجي 

 هاي تصفيه شده پساب از استفاده مجدد طراحي تاسيساتي براي دفع و.  
 قبيل سيانيدوكروم باشند. بدين منظورالزم  داراي موادسمي از قسمت ازصنعت بويژه اگر هاي هر جداسازي پساب

  .ختلف اين ماده راخنثي نموده سپس آنها را باپساب بقيه قسمتهاواردديگرمراحل تصفيه نمودهاي م است باروش
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 هاي بازيافت فلزات درجريان پساب  به كاربردن سيستم.  
 تصفيه كامل ايجاد به منظور بهداشتيپساب  جداسازي پساب صنعتي از.  
 آن.  از داستفاده مجد روغن استفاده شده درقسمتهاي مختلف و بازيافت چربي و  
 هاي حاوي فلزات به عنوان  هاي بيولوژيكي (به منظوركاهش حجم لجن توليدي) براي تصفيه پساب استفاده ازروش

  مثال استفاده ازروش ته نشين ارگانومتاليك (تركيبات آلي فلزي). 
 هاي مناسب دفع لجن پساب درصورت تصفيه كاربردروش. 

 به منظورپايش كنترل كيفي خور. خور  ،اي ازآب برداريهاي دوره انجام نمونه  
  هاي حقوقي وقانوني درجهت جلوگيري ازمصارف نامناسب وهدررفتن آب رودخانه وآلوده سازي آن.  محدوديتاجراي 

  استفاده مجددازپساب تصفيه شده به منظور كاهش حجم آب برداشتي وحجم فاضالب توليدي ودرنهايت كاهش
 آلودگي. 

 . ش پساب پيش از ورود به  تصفيه خانه پساب بكارگيري روشهاي مناسب كاه  
     : مجتمع  نمونه برداري به صورت روتين وغيرروتين از خروجي هاي كنترل آالينده هاي آب و پساب عبارتند از - 

اعالم پارامترهاي باالتر از حدمجاز به واحد مربوطه  -آناليز، بررسي نتايج و مقايسه با استاندارد تخليه به آبهاي سطحي
  10تشكيل جلسات جهت بررسي مشكالت وارائه راهكار-صدور فرم عدم انطباق ودرخواست اقدام اصالحي -

  
     91با  90در سال   خروجي واحد پلي اتيلن ترفتاالتومقايسه  نتيجه گيري نهايي -14

 تاثير اقدامات مديريتي و اصالحي انجام شده بصورت معني داري سبب كاهش :

  )CODشيميايي (مقادير اكسيژن خواهي  .1
  دبي  بر حسب متر مكعب در روز  .2
    (TSS)ميزان ذرات جامد معلق .3
 در روز شده است. CODبار آلودگي بر حسب كيلوگرم   .4

در 90تقريبا مشابه هم مي باشد.ميزان بار آلودگي در سال  91و 90در دو سال PHوFlowميزان بذكر است كه الزم 
اين ميزان روند كاهشي را طي كرده.ميزان  91صورتي كه در سال  ابتداي سال كم وبه مرور افزايش يافته در

COD روند نزولي داشته و كاهش يافته است. كه  91داراي تغييرات زيادي داشته ولي در سال  90در سال
  نشاندهنده تاثير اقدامات مديريتي در بهبود پساب واحد گرديده است . 

  
  پيشنهاد تحقيق براي مطالعات آينده -15

 ي تحقيق در كل سطح شركت ملي نفت ايراناجرا 

  مديريت كاهش آالينده هاي پساباجراي تحقيق بين واحدهايي با سوابق مختلف و پياده سازي.   
  بررسي ارتباط انگيزه و روحيه كاركنان بخش توليد و تعميرات با تداوم توليد و كاهش پساب  
 سابهاي خاص و جلوگيري از مخلوط شدن آنها با بررسي اثر بخشي ايجاد واحدهاي تصفيه پساب كوچك براي پ

  پساب كلي 
 تعيين اثر بخشي بكارگيري سيستم هاي نوين مديريتي در كنترل و يا كاهش پساب 

  
  تشكر وقدر داني 
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شركت پتروشيمي شهيد تنـدگويان جنـاب آقـاي مهنـدس      HSEواحد محترم  رئيساز  نددانبر خود الزم مينگارندگان 
كارشناس ارشد محيط زيست شركت ملي صنايع پتروشيمي جناب آقاي مهندس محمدرضا سرافرازي و  ،حميد سمواتي جامع 

بـوده   ياري رسـان  اين پژوهشكليه پرسنل محترم و زحمتكش پتروشيمي شهيد تندگويان كه در تمام مراحل انجام اردكاني و 
   يند.قدرداني و تشكر نما اند،

  
 منابع و مĤخذ
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Abstract 
Effluent in industrial companies, is one of the most important environmental problems among 
the companies and the chemical units That are having problems and wastewaters are relatively 
more ًdangerous to produce. That it need to well-favorable treatments. These work refineries 

besides the special industrial design have been done. The design of industrial wastewater and 
determined, are designed refineries. The main problem comes when the major industrial 
effluent beyond the design limit goes and refineries are not able to eliminate contamination. 
The problem in the ًShahid Tondgooyan Petrochemical Companyً identified in this study tried 

to comply with technical issues, process and repair, using the experiences of technical experts, 
using the guidance of university professors and finally, providing waste management 
solutions of pure Terephthalic acid production unit, which has the highest emission close to 
the limit we design. First and most important key factors, including emission acidity (pH), 

amount of chemical oxygen demand (COD), in terms of discharge in cubic meters per day 
total suspended solids (TSS) in (ppm) and pollution in kg COD per day, were identified. The 
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sources of pollutants per unit of production were determined, and the reasons of increase 
pollutants were identified. Continued 6 months of daily effluent sampling unit was conducted 
and analyzed test. Then, technical solutions, process and management were identified and 
implemented, and one month sampling to clarify the effect of actions performed, the results 
indicate that this is the measures taken to reduce the effective rate of factors was significant. 
Finally, using the output data from the treatment plant was characterized by measures taken 
effect on the final output of refineries payment five months after the above measures with 
limited trust 0 / 05 as significantly reduce and control the wastewater has been.  
 
Keyword: wastewaters, management solutions 
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