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  مقدمه

ترين صنايع موجود در جهان امروز است كه با تبديل سواد هيدروكربوري، صنعت پتروشيمي، يكي از پيچيده

كند. صنعت شيميايي، ازجمله صنايع مطرح در دستي را تامين مياي مورد نياز بسياري از صنايع پايينمحصوالت مهم و پايه

توجه خاص كشورها به اين صنعت موجب رونق و فراگيري آن در جهان گرديده است و در حال حاضر چند دهه اخير است. 

عنوان چهارمين شوند. ايران نيز بهصنايع شيميايي بعد از صنايع غذايي و خودروسازي سومين صنعت بزرگ جهان محسوب مي

صد درآمدهاي صادراتي خود را از نفت و گاز تأمين در ٨٠توليدكننده نفت جهان و دارا بودن دومين ذخاير بزرگ گاز دنيا، 

درصد از بازار جهاني پتروشيمي را در دست بگيرد و ظرفيت توليد محصوالت  ١٤كند و اميدوار است تا پايان دهه جاري مي

  ميليون تن در سال افزايش دهد. ٢٣پتروشيمي خود را به 

بر كسي پوشيده نيست و نياز روزافزون جوامع بشري به نقش كليدي اين صنعت در توسعه اقتصادي كشورهاي مختلف 

هاي توليدي و جلب سرمايه در صنايع پتروشيمي معطوف داشته است. هاي آن توجه مسئوالن امر را به ايجاد كارخانهفرآورده
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هاي ولويتسازي از جمله ا سازي، حركت به سمت زنجيره ارزش و چابكهاي پتروشيمي، تجاريارتباط تنگاتنگ با مجتمع

  اصلي در اين صنعت است.

برداري از كارخانه كود شيميايي مرودشت فارس آغاز به كاركرد. ايجاد و گسترش با بهره ١٣٤٢در ايران اين صنعت، در سال 

هاي توليدي در چند دهه گذشته توانسته است در اعتالي اقتصاد ملي كشور نقش بسزايي داشته باشد. در دنياي امروز مجتمع

ها مرتبط با كنند كه بخش مهمي از اين فرآوردههاي اقتصادي كشور ايفا ميرا در فعاليتاي هاي نفتي نقش ارزندهوردهفرآ

شوند عمدتاً شامل كودهاي اي كه توسط واحدهاي صنايع پتروشيمي ايران توليد ميصنايع پتروشيمي است. محصوالت عمده

ها هزار مشتقي كه از نفت و ك و گوگرد است كه اين محصوالت در مقايسه با دهشيميايي، اوره و مواد شيميايي نظير آمونيا

دهد كه بايستي آيد، بسيار اندك بوده و اين امر نشان ميگازهاي طبيعي به كمك فنّاوري پيشرفته پتروشيميايي به دست مي

كارهاي مناسبي كه در اين راستا راهي توسعه اين بخش در كشور ايران انجام شود. يكي از همت و تالش بيشتري درزمينه

عنوان يابي واحدهاي پتروشيمي به خوراك كافي و قيمت مناسب است تا بتواند همچنان بهفايده واقع شود دستتواند مفيد مي

دهد، مورد توجه قرار گيرد. بديهي است اداره كردن چنين صنعتي كه نقش مهمي را در اشتغال كشور به خود اختصاص مي

توجهي كه در سطوح مختلف تحصيلي از تخصص و تجربه الزم برخوردار باشند نيازمند عظيمي به نيروي انساني قابل صنعت

  هاي مؤثري بردارند.است تا بتوانند با تالش و خالقيت در جهت بالندگي اين صنعت گام

عملي در آموزش نيروي انساني  هاي علمي وگرفته از تخصص و تجربهنشأتهاي علمي كاربردي، چون استفاده از كتاب
نمايد تا با استفاده از امكانات و اهميت خاصي دارد. شركت ملي صنايع پتروشيمي از كاركنان و افراد خارج صنعتِ دعوت مي

 مندان قرار دهند. اميد است اينهاي علمي كاربردي خود را در اختيار عالقهدهد. تجربهها قرار ميتسهيالتي كه در اختيار آن
هاي ارزنده متخصصان كشور مؤثر باشد.اقدام فرهنگي بتواند در پيشرفت پژوهش، مطالعه و مستندسازي تجربه  

  

  

  

  شركت ملي صنايع پتروشيمي
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  مقدمه

كشور صنعتي جهان و شركت اد روزه در يكي از هفتهاي از حضور هفتها و برداشتكتابي كه پيش رو داريد، حاصل آموخته

است. اين مجموعه مطالب به تشريح روزنوشت » در صنايع فرآيندي جهان 𝐻3𝑆𝐸در دوره آموزشي مديريت فنّاوري 

پردازد. برنامه آموزشي در هرروز شامل در صنايع مي 𝐻3𝑆𝐸اوري جانبان پيرامون موضوع كلي مديريت فنّهاي اينآموخته

دو جلسه ي سه و نيم ساعته يا يك جلسه سه و نيم ساعته و يك بازديد از يكي از صنايع ژاپن بود. برخي روزها در هر دو 
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ه و يك بازديد با دو شد. در بعضي روزها نيز در هر دو جلسه يا يك جلسجلسه ي صبح و عصر به يك موضوع پرداخته مي

  گرديد.موضوع جداگانه ارائه مي

ها ها و برداشتها يا بازديدها، به درج آموختهصورت روزنوشت و مطابق توالي زماني برگزاري جلسهدر متن اين كتاب به

ف و با تكرار شده است. لذا خواننده گرامي ممكن است با در پي هم قرار گرفتن موضوعات متفاوت در روزهاي مختلپرداخته

هاي آموزشي يا بازديدهاي يك موضوع با مفاد ديگري در چند جاي كتاب برخورد نمايد، اين به دليل اختالف موضوع جلسه

  برگزارشده در طي روزهاي متفاوت مي باشد.

اجتماعي، تها نكته فني و تخصصي درباره جوانب مختلف فرآيندهاي مديريت بهداشت، مسئوليسو حاوي دهاين مطالب از يك

در صنايع متعدد و با روندهاي توليدي و كاري متفاوت بوده و  𝐻3𝑆𝐸زيست يا پدافند غيرعامل، ايمني و حفاظت از محيط

ي  ابعاد ترين كشور جهان در زمينهشده در سيستم مديريت كالن و خرد موفقهاي بكار گرفتهاز طرف ديگر به تشريح رويه

  پردازد.زيست انساني و طبيعي ميحيطحفاظت از م 𝐻3𝑆𝐸مختلف  

ترين كشور صنعتي جهان، ترين و پاكيقيناً عنايت كارشناسانه و خردگرايانه به الگوي بسيار مطلوب پيشرفت پايدار در صنعتي

  راهگشاي حل معماي آشتي صنعت و طبيعت و پذيرش مفهوم عميق سود سبز در صنايع كشور عزيز ما ايران خواهد بود.

شتار دو ضميمه دارد. در بخش اول ضمايم، تالش شده است تا با توجه به دو ماه و نيم زندگي و برخورد با طبيعت، اين نو

ونقل و آشنايي اجمالي با تجارب صنعتي، فرآيند كار، نحوه زندگي، تحصيالت مردم و سيستم فرهنگ، صنعت، كشاورزي، حمل

شده و از زبان آمار و اطالعات، تصوير روشني از هاي مذكور ارائه مينهها، معرفي مختصري از اين كشور درزحكومتي ژاپني

  آخرين وضعيت دومين كشور صنعتي جهان در ذهن خواننده محترم ايجاد شود.

هاي غير فني و غيرتخصصي از فرآيند پيشرفت ، اشكاالت ساختاري جامعه ما در در دومين بخش ضمايم، مجموعه برداشت

شده هاست. يقيناً اين مطالب به شكلي غيرتخصصي و پراكنده مطرحاه دعوتي مستتر از همه براي رفع آنراه پيشرفت، به همر

ماندگي است، اما باور كنيد بيش از آنكه درس پيشرفت مدنظر نگارنده باشد، درد توسعه و پيشرفت ديگران و در جازدگي و عقب

بوده است كه آشوبي در دل و ضمير انداخت و به نگاشتن و آوردن پيش رونده كنوني ما و حتي نخزيدن در جهان پويا و به
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بطور مبسوط و مستقل به » داستان پيشرفت ملي« هاي غيرفني در انتهاي يك نوشته فني كشاند. البته در كتاب برداشت

اوند متعال و كنفِ موضوع موانع انساني پيشرفت در ايران پرداخته ام. در خاتمه الزم ميدانم، حال كه در سايه عنايات خد

در كشور ژاپن شده ام و از  𝐻3𝑆𝐸حمايت و الطافِ ساحت مقدس رضوي (ع) موفق به شركت در دوره آموزشي مديريت 

هاي علمي خرمن علم، خرد و تجربه ي دانشمندان و صنعت پيشگانِ يكي از پيشرفته ترين كشورهاي جهان در تمامي زمينه

ها برچيده و دامني از گل نصيب باران آورده ام و به قامت در صنايع خوشه 𝐻3𝑆𝐸ي يدهو تكنولوژي خصوصا فرآيندهاي پيچ

نمايم، مراتب سپاس، امتنان و قدرشناسي خالصانه خود را از خداي مهربان و همه فراهم آورندگان اين اين كتاب عرضه مي

  مساعدت ايشان برخوردار بوده ام، ابراز دارم. امكان ارزشمند باالخص كساني كه در طول دوران عمرم از تعليم، تربيت و

 تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد

هجري شمسي         ١٣٩٩سال   

ميالدي)               ٢٠٢٠(    

                                      

حمدطاهر كرماني       م علي حسين زاده                                                                        

  كارشناس رسمي دادگستري                                                                                                                                            

  زيست دانشگاه تهران                       در رشته پتروشيمي و صنايع فرآيندي الكتروشيميايي    دانشجوي دكتري مهندسي محيط      

  

  

  

  در شهر يوكايچي ژاپن 𝑯𝟑𝑺𝑬تاريخ آلودگي و بازسازي فرآيندهاي 
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  مقدمه

ميالدي و از طرف ديگر سمبل پاكي  ٦٠و  ٥٠هاي دههسو نمونه آلودگي بسيار زياد در صنايع ژاپن در شهر يوكايچي، از يك

زيست ژاپن در اين شهر المللي انتقال فنّاوري محيطو آشتي صنعت و طبيعت در ژاپن امروز است. به همين دليل مركز بين

Case Stعنوان يك مطالعه موردي يازيست در اين شهر بهقرار دارد و همواره تاريخ آلودگي و نحوه بازسازي محيط udy 

  دنيا بوده و است. 𝐻3𝑆𝐸مورد توجه خاص متخصصان 

سال پيش، تأسيس شد.  ٦٥يعني  ١٩٥٥ها سال شهر يوكايچي داراي سه مجتمع عظيم پتروشيمي است كه نخستين آن

بنابراين يكي از اولين شهرهاي صنعتي ژاپن پس از جنگ دوم جهاني محسوب مي شود. مجتمع پتروشيمي شماره يك شهر 

گردد*. نقشه صنعتي شهر يوكايچي در زمان ساخت اولين يچي نخستين واحد پتروشيمي كشور ژاپن نيز محسوب مييوكا

پساب از كارخانه  ٣m٣٥٠,٠٠٠شود. با راه اندازي واحد شماره يك پتروشيمي روزانه ديده مي ١واحد پتروشيمي در شكل شماره 

ها، نخستين نقراض نسل برخي از ماهيان و كاهش شديد تعداد بسياري از آنشد. آلودگي دريا و اوارد رودخانه و ساحل دريا مي

نشان داد. صدا و بو از جمله ديگر مشكالت  ١٩٩١عالمت جدي آلودگي ناشي از اين واحد پتروشيمي بود كه خود را تا سال 

با بروز آن دولت و صنعت گران ترين مشكلي كه به وجود آمده براي شهروندان پس از افتتاح اين پتروشيمي بود. اما عمده

هاي صنعتي خرد شدند، پديده آلودگي براي شهر يوكايچي و شيوع محيطي فعاليتطور جدي متوجه پيامدهاي زيستژاپني به

  باشد.بيماري آسم در بين مردم عادي مي

ميالدي  ٦١-٦٥سالهاي هزار مورد بيماري ناشي از آلودگي صنعتي در  ٢٩هزار نفري يوكايچي  ٢٢٠درآن زمان، در شهر 

محيطي در شهر هزار مورد حادثه كوچك يا بزرگ زيست ٨گزارش شد. همچنين در همين حد فاصل زماني نزديك به 

  يوكايچي ثبت شده است. 

برابر  ١٠اين مجتمع از لحاظ تنوع محصوالت، با پتروشيمي بندر امام در ايران برابري ميكند و از لحاظ حجم توليدات 

بشكه در روز و  ٢٧٠٠٠٠هاي سه گانه، يك پااليشگاه با ظرفيت راسان در سال توليد دارد. عالوه بر پتروشيميپتروشيمي خ
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ميالدي اولين  ١٩٦٣اين شهر، در سال  𝐻3𝑆𝐸 هاي حوزه چندين نيروگاه برق در اين شهر وجود دارد. براي مقابله با بحران

  جات تدوين گرديد. قوانين مربوط به گازهاي خروجي از دودكش كارخان

نخستين نسخه ي استانداردها اندكي پايين تر از مقادير واقعي بود تا براحتي توسط صنايع قابل دستيابي 

هاي مردم نهاد  براي بهبود وضعيت . بدنبال آن با همكاري متقابل و هماهنگ دانشگاه ،صنعت، دولت و مردم و سازمانباشد

𝐻3𝑆𝐸 نين مورد تجديد نظر قرار گرفت و شرايط سخت تري اتخاذ شد. بعالوه دولت براي در شهر يوكايچي هر سال قوا

هاي حصول به استانداردهاي جديد توسط صنايع، سوبسيد و وام در اختيار صنايع قرار داد. همچنين براي صنايع خاطي جريمه

  شد.مختصري تعيين كرد كه هر سال به صورت پلكاني بر مبالغ آن افزوده مي

  رين موارد قانوني شامل موارد زير بود؛عمده ت

  ها از دودكش كارخانه SOxو  NOxخروج  -

  ها خروج ذرات معلق و گرد و غبار از دودكش كارخانه –

- COD ها پساب خروجي از كارخانه  

  به بعد) ١٩٧١توليد هر كارخانه (از سال  ٢COمصرف انرژي و  -

 ورآلودگي صوتي صنايع براي مناطق مسكوني مجا -

در اين شهر   𝐻3𝑆𝐸ي ميالدي و بعد از آن در حوزه ١٩٩٣الي  ١٩٧٦مجموعه اقدامات علمي صورت گرفته در طي دهه 

  توان بشرح ذيل خالصه نمود:صنعتي را مي

 محيطي ايجاد سيستم اندازه گيري پارامترهاي زيست -1

PH  اولين اقدام اساسي و عملي اندازه گيري منظم كليه پارامترهاي نظير Oi l COD SOx COx NOx ,  ,  ,  ,  ,   در گازهاي

حاضر بانك  خروجي از دودكشها يا پسابهاي خروجي از صنايع و همچنين اندازه گيري آنها در محيط بود. بطوريكه در حال
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هر محيطي در كشور ژاپن و خصوصا ناحيه صنعتي شاطالعاتي بسيار دقيقي از روند تاريخي تغيير پارامترهاي مختلف زيست

سال گذشته وجود داشته و امكان هرگونه مقايسه آماري شرايط مشابه در شش دهه متفاوت ميسر  ٦٠بوكايچي در قريب به 

 باشد.مي

زيست را در برگرفته و به همين منظور و در راستاي امروزه  با رشد جوامع و پيشرفت صنايع، آلودگي بيشتري پيكره محيط  

، پردازش، تحليل زيست كشور با تجميعيست ايجاد و راه اندازي سامانه جامع پايش محيطزمديريت يكپارچه و كالن محيط

هاي منابع زيستي و غير زيستي از اهميت خاصي برخوردار است و و اطالع رساني در عرصه پايش كمي و كيفي در حوزه

  تلقي مي شود. 𝐻3𝑆𝐸 اساسي ترين جزء فرآيند مديريت سيستمي 

زيست هاي زيادي گرديده است. آلودگي محيطزيستي باعث بروز آلودگيشد صنايع و عدم توجه به مباحث محيطروند رو به ر

هاي زيادي بر اقتصاد كشورها تحميل مي كند. منجر به ايجاد مشكالت بي شماري براي جامعه شده است. اين آلودگي هزينه

ها و فاكتورهاي اساسي پيشرفت اردهاي مشخص، جزء شاخصهاي مختلف تحت استاندحفاظت محيط زيست در برابر آلودگي

هر كشور است. بنابراين صنايع مختلف ملزم به رعايت استانداردهاي ملي و بين المللي مي باشند. در ايران سازمان محيط 

ا استاندارد ها را شناسايي و با سنجش و مقايسه آنها بزيست متولي حفاظت از محيط زيست بوده و موظف است منشأ آلودگي

هاي زير در بخش  محيطي  قابل اندازه گيريزيست پارامترهاي از بروز تخلف صنايع توليد كننده آلودگي جلوگيري نمايد.

  شوند.تقسيم مي

  بخش هوا و صدا

Ai: گازهاي دودكش شامل منابع ثابت  r Tg Ta, , -S CxHy Ef f g E, , , ٢H, ٢NOx SO, , ٢NONO, , ٢COCO, , ٢O  

ذرات دودكش شامل سرعت گاز، رطوبت گاز، غلظت ذرات در شرايط خشك، غلظت ذرات در شرايط تر، فشار : منابع ثابت 

  هوا

maxL, mi: شامل صداي محيط nL, eq ٣٠L  
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  PM ١٠ ,٢.٥PM: شامل ذرات معلق محيطي

   ,٢CONO ,٣O ,٢SO: شامل گازهاي هواي محيط

Be: شامل فلزات سنگين در بخش هوا Ba Sn V Mn Sb, , , , , , Cu Zn Te Co Se Ni As Cd Cr Pb, , , , , , , , , , 

Hg  

   

  بخش فيزيك و شيميايي

ABS Oi l, , ٢Cl Cl, , ٣NH, ٣SO, ٢NO, ٣EC BOD COD TSS TDS NO, , , , ,  pH Temp Sol t, , ,&GCa Mg, , , 

DOTur Phenol CNF, , ., , , ٤PO... ,  

   

  بخش ميكروبي

    توتال كليفرم، فكال كليفرم 

  

                 

  پارامترهاي قابل اندازه گيري در دودكش                                                                                  

پارامتر به  رديف
 التين

پارامتر به 
 فارسي

 واحد

٢ ١O  اكسيژن % 
٢ CO منواكسيد كربن ppm 

٢ ٣CO  دي اكسيد
 كربن

% 

٤ NO  منو اكسيد
 نيتروژن

ppm 
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٢ ٥NO  دي اكسيد
 نيتروژن

ppm 

٦ NOx هاي اكسيد
 نيتروژن

ppm 

٧ S٢H  سولفيد
 هيدروژن

ppm 

٢ ٨SO  دي اكسيد
 گوگرد

ppm 

٩ CxHy هاهيدروكربن ppm 
٤ ١٠CH متان ppm 
١١ Ef f g راندمان % 
١٢ Ef f n راندمان % 
١٣ Loss اتالف % 
١٤ Excess 

Ai r 
 % هواي اضافه

١٥ Ta دماي محيط ºC 
١٦ Tg دماي گاز ºC 
١٧ Dr y Dust   غلظت ذرات در

 حالت خشك

٣mgm/ 

١٨ Wet Dust   غلظت ذرات در
 حالت تر

٣mgm/ 

١٩ Vg سرعت گاز ms/ 
٢٠ Humi di t y رطوبت گاز % 
٢١ stP استاتيك فشار mbar 
٢٢ dynP فشار دايناميك mbar 
٢٣ amP فشار محيط mbar 

  

  

  اندازه گيري گازهاي محيطي

 واحد پارامتر به فارسي پارامتر به التين رديف
١ CO منو اكسيد كربن ppm 
٢ NOدي اكسيد نيتروژن ٢ ppm 
٢ ٣SO دي اكسيد گوگرد ppm 

٤ Oازن ٣ ppm 
  

  

  

  اندازه گيري ذرات محيطي

پارامتر به  رديف
 التين

 واحد پارامتر به فارسي

١ ١PM  غلظت ذرات معلق
محيطي كمتر از يك 

 ميكرون

٣gm/µ 

٢.٥ ٢PM  غلظت ذرات معلق
 ٢.٥محيطي كمتر از 

 ميكرون

٣gm/µ 

٤ ٣PM  غلظت ذرات معلق
 ٤محيطي كمتر از 

 ميكرون

٣gm/µ 

٧ ٤PM  غلظت ذرات معلق
 ٧محيطي كمتر از 

 ميكرون

٣gm/µ 

١٠ ٥PM  غلظت ذرات معلق
 ١٠محيطي كمتر از 

 ميكرون

٣gm/µ 

٦ TSP  غلظت كل ذرات معلق
 محيطي

٣gm/µ 
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  اندازه گيري صداي محيطي

پارامتر به  رديف
 التين

 واحد پارامتر به فارسي

١ maxL تراز صوت ماكزيمم dB 
٢ mi nL تراز صوت مينيمم dB 
٣ eq ٣٠L  ٣٠تراز صوت معادل 

 دقيقه
dB 

  

  

  

  

  

  اندازه گيري پارامترهاي فيزيك و شيميايي آب و فاضالب

Par رديف amet er واحد  پارامتر
اندازه 
 گيري

١ Ph پي اچ - 
٢ T دما ºC 
٣ EC  هدايت

 الكتريكي
µScm/ 

٤ Sal شوري % 
٥ TDS  كل جامدات

 محلول
mg l i t/ 

٦ TSS  كل جامدات
 معلق

mg l i t/ 

٧ Tur b كدورت NTU 
٨ DO ژن اكسي

 محلول
mg l i t/ 

٩  Na سديم mg l i t/ 
١٠ K پتاسيم mg l i t/ 
١١ TH سختي كل mg l i t/ 
١٢ Ca كلسيم mg l i t/ 
١٣ Mg منيزيم mg l i t/ 
٤ ١٤SO سولفات mg l i t/ 
١٥ T-Al k قليائيت كل mg l i t/ 
١٦ Cl كلرو mg l i t/ 
١٧ BODژن اكسي ٥

مورد نياز 
 بيوشيميايي

mg l i t/ 

١٨ COD ژن اكسي
مورد نياز 
 شيميايي

mg l i t/ 

٣ ١٩NO نيترات mg l i t/ 
٢ ٢٠NO نيتريت mg l i t/ 
٣ ٢١NH آمونياك mg l i t/ 
٤ ٢٢PO فسفات mg l i t/ 
٢٣ TOC  كل تركيبات

 آلي
mg l i t/ 

٢ ٢٤CL كلر آزاد mg l i t/ 
٢٥ CN سيانيد mg l i t/ 
٢٦ F فلوئور mg l i t/ 
٢ ٢٧SH سولفيد mg l i t/ 
٣ ٢٨SO سولفيت mg l i t/ 
٢٩ O&G  چربي و

 روغن
mg l i t/ 

٣٠ Det er gent هاشوينده mg l i t/ 
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٣١ ABS  ،اكريلونيتريل
بوتادين و 

 استيرن

mg l i t/ 

  

  

  

  

  

  سنجش پارامترهاي ميكروبي

Par رديف amet er واحد اندازه  پارامتر
 گيري

١ T-Col i  كليفرم
 كل

MPN cc/١٠٠ 

٢ F-Col i  كليفرم
 فكال

MPN cc/١٠٠ 

  

  SOxكاهش مستمر و سال به سال تركيبات  -2

زدايي از سوخت قبل از مصرف و گوگرد زدايي از گازهاي خروجي  در گازهاي خروجي و طبعأ محيط شهري از دو طريق گوگرد

 دنبال شد. NOxها و بويلرها قبل از ورود به محيط و اعمال شرايط مشابه براي از كوره

هاي فسيلي است، توسط كارخانجات صنعتي كه اغلب ناشي از احتراق ناقص سوخت SOxهاي گازي حاوي گازهاي آلودگي

زيست را به همراه شود كه عوارض خطرناكي براي سالمتي انسان و همچنين براي محيطو وسايل نقليه موتوري توليد مي

ي و همچنين كارخانجات و هاي سازنده وسايل نقليه موتوردارد. با توجه به استانداردهاي سخت گيرانه در خصوص شركت

ها مبني بر كاهش ميزان گازهاي توليد توسط آنها، با اين حال ميزان توليد اين دو نوع گاز همچنان باال بوده و خطرات نيروگاه

هاي كاتاليستي و شيميايي براي حذف اين گازها به عنوان يكي از راهكارهاي كنند. استفاده از روشزيست را تهديد ميمحيط

تواند به هاي جديد با كارآيي باالتر ميزيست بوده است. با اين وجود توسعه روشبار آلودگي اين تركيبات در محيط كاهش

هاي هاي جديد بر خالف روشها و فناوريهايي شيميايي كه بر مبناي مكانيسمبهبود فرآيندهاي مذبور كمك نمايد. روش

تواند در دستيابي هايي است كه مييميايي مختلف ندارند. پالسما، يكي از فناوريشيميايي مرسوم نياز به استفاده از تركيبات ش

تواند محيط مناسبي براي انجام به اين هدف كمك شاياني نمايد. پالسما كه عبارت است از يك محيط گازي يونيزه شده، مي

بر حسب معيارهاي خاص خود طبقه بندي  هاي مختلفي دارند كههاي شيميايي را فرآهم نمايد. پالسماها طبقه بنديواكنش
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ها، طبقه بندي بر حسب دماهاي عملياتي محيط پالسما است. از جمله اين نوع پالسماها شوند. يكي از اين نوع طبقه بنديمي

هاي غير حرارتي در حفاظت از كه به تازگي كاربردهاي مختلفي پيدا كرده است، پالسماي سرد يا غير حرارتي است. پالسما

ها وجود دارد و تفكيك ها و نيروگاهكه در گاز خروجي اگزوز اتومبيل SOxزيست و كنترل گازهاي آلوده نظير تفكيك محيط

  تواند مؤثر باشد.و شكستن پيوندها مي

  نصب و راه اندازي واحدهاي تصفيه پساب -٣

در پسابهاي خروجي در تمامي واحدهاي صنعتي كار تصفيه انجام گرفته  CODعمدتاً با فرآيند لجن فعال براي كاهش مقادير 

خروجي هر كارخانه در سال بر  CODموجود در پساب هر واحد و مقدار كل  CODاست. (كنترل بر طبق دو استاندارد ميزان 

kgCODحسب  year /  ژيكي جهت دستيابي هاي تصفيه بيولوهاي تصفيه به ويژه سيستماعمال ميشود.) راه اندازي سيستم

باشد. چه بسا كه به پايداري سيستم در اسرع وقت، نيازمند صرف زمان مناسب و همچنين بهره گيري از افراد با تجربه مي

 گردد. تجربه و تخصص فردي سبب كاهش مدت زمان دستيابي به پايداري سيستم تصفيه مي
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  تصفيه آب و پساب در صنعتشماتيكي از واحدهاي  -) 1شكل (

  

هاي اصالح شده است همان فرآيند لجن فعال است كه در آن كه يكي از انواع فرآيند ١فرآيند لجن فعال با هوادهي گسترده

نشيني اوليه براي كاهش ميزان لجن توليد شده، اصالحاتي در اين روش تصفيه صورت گرفته است در اين اصالحات واحد ته

خانه آشغالگير به آن افزوده تصفيه حذف گرديده است و براي جلوگيري از ورود ذرات خارجي به هوادهي و ساير واحدهاي

) و HRTگرديده است در ضمن حجم مخزن هوادهي حدود دو تا چهار برابر بزرگتر شده و به تبع آن زمان ماند هيدروليكي (

ي مقدار لجن دفعي و افزايش مقاومت ) افزايش يافته است كه اين تغييرات باعث كاهش قابل مالحظهSRTعمر لجن (

شوكهاي احتمالي كمي و كيفي فاضالب در مقايسه با فرآيند لجن فعال گرديده است. انعطاف پذيري و سيستم نسبت به 

                                                

1 Extended Aeration Activated Sludge 
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پايداري اين سيستم سبب شده است كه امروزه در كشور ما بطور گسترده اي از اين روش براي تصفيه انواع فاضالبهاي 

  بهداشتي و صنعتي استفاده شود.

  

  

 
  فرآيند لجن فعال با هوادهي گسترده  -) 2شكل(

 

 محيطيتدوين و بازبيني مستمر قوانين و مقررات زيست-٤

زيست در سالهاي اخير به امري مهم و ضروري براي همه كشورهاي دنيا تبديل شده و تهديدات باتوجه به اينكه امر محيط

زيستي كشور و زيستي زندگي همه موجودات و بشر را در معرض خطر جدي قرار داده بررسي قوانين و مقررات محيطمحيط

ع موجود و باال بردن سطح بهداشت و ملزومات زيستي جامعه اهميتي آشنايي با سازوكارهاي موجود و تالش براي حفظ وض

المللي زيست به يك اولويت در حال رشد در سطح محلي، ملي و بينهاي اخير، آموزش محيطبيش از پيش يافته است. در سال

تالش در جهت افزايش  تبديل شده است. سازمان ملل متحد در دهه آموزش براي توسعه پايدار از تمامي كشورهاي عضو براي
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اي پايدار و خلق شهرونداني توانا براي انجام آن دعوت كرد. لذا، تعهداتشان نسبت به آموزش مردم در مورد نياز به ايجاد آينده

  𝐻3𝑆𝐸باشدتا حلقه ي مديريت سيستمي هاي اصلي توسعه پايدار نيازمند آموزش ميزيست نيز به عنوان يكي از مؤلفهمحيط

  يل نمايد.را تكم

ها به دليل تأثيرگذاري بر تاكنون برگزار گرديده كه برخي از آن ١٩٧٠هاي بسياري در اين حوزه از دهه ها و كنفرانسنشست

اي برخوردارند. بسياري از زيست در سرتاسر دنيا از اهميت ويژههاي آموزش محيطتدوين قوانين، طراحي و اجراي برنامه

اند، گرچه برخي از اين كشورها در مراحل اوليه قرار دارند. درخوري در اين باره انجام دادههاي مناسب و كشورها تالش

محيطي هاي اقتصادي،اجتماعي و زيستزمان جنبها درنظر گرفتنِ همهاي توسعه پايدار كه بمبناي شاخصريزي بربرنامه

ي به توسعه اقتصادي و فرهنگي است. بدين معنا كه زيست در كنار دستياباي است، راهكار صيانت از محيطهاي توسعهطرح

در ضمايم  𝐻3𝑆𝐸هاي ملي، صنعتي، اقتصادي، شهرسازي و راه سازي داراي پيوستار استاندارد از اين پس تمامي طرح

  قراردادي خود گردند.

  ايجاد واحدهاي تحقيق و توسعه دولتي و خصوصي -٥

هاي زيست و ارائه چندين نسل از تجهيزات و تكنولوژيرتباط با مسائل محيطاين واحدها، هماهنگ با نيازهاي صنايع در ا

  در طي شش دهه گذشته فعاليت داشته اند. 𝐻3𝑆𝐸ي حوزه

 R&D   به معني تحقيق و توسعه مي باشد و  نقش بسيار مهمي در هر موفقيت كاري دارد و به استقامت كسب و كار كمك

مي كند. تحقيق و توسعه، كشف دانش جديد درباره محصوالت، فرآيندها و خدمات و بكارگيري دانش براي ايجاد محصوالت، 

  نمايد.بازار را پوشش دهي مي فرآيندها و خدمات جديد و توسعه يافته است كه نيازهاي

تحقيق و توسعه تأثير مستقيمي بر نوآوري، بهره وري، كيفيت، سطح استاندارد زندگي، سهم بازار و نيز ديگر عواملي كه در 

افزايش توان رقابتي سازمانها موثر هستند، دارد. واحد تحقيق و توسعه، قلب يك شركت يا سازمان  است و نقش آن تغذيه 

هاي مديريت است. واحدهاي تحقيق و توسعه بايد رفت علم و دانش و خواستهتكنولوژيكي شركت در همگامي با روند پيش
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بود كه براي نخستين بار، واحد تحقيق و توسعه به شكل جدي و  ١٩٦٠جستجوگر تكنولوژي و نوآوري باشند.  حدود سالهاي 

  ها مشاهده شد.رسمي در چارت سازماني برخي شركت

كه در جهت تالش براي دستيابي به سطح مطلوب براي  𝐻3𝑆𝐸 ريت سيستمي اهداف واحد تحقيق و توسعه  در حوزه مدي

يك سازمان مي باشد، براساس اولويتها و نيازهاي آن سازمان در يك چارچوب منسجم تدوين مي گردند كه مي توان برخي 

  را به شرح زير نام برد:

 توليد محصول يا محصوالت جديد و ارتقاي كيفيت -
 منظور توسعه محصوالت و بهينه سازي فرآيندهاتوليد دانش نوين به  -
 بازدهي سريع سود، بهبود سريع عملكردها -
 كشف و درك فرصتها و نيازهاي بازار -
 هاي مصرف كنندگان و ايجاد رفاه و آسايش براي مردمپاسخ به نيازها و خواسته -
 مشاركت قوي در جريانهاي دانش و يادگيري -
 كه نهايتاً باعث افزايش درآمد افراد نيز مي گرددارتقاي بازدهي فعاليت نيروي انساني  -
 هاي داخلي و خارجي و حضور فعال در بازارهاي جهانيافزايش نيروي رقابتي در عرصه -
 ارتقاي ميزان خوداتكايي -
 تحقيقات در راستاي كاهش پسماند توليدي و يافتن راهكارهاي هوشمندانه براي كاهش هزينه توليد -
  هاي جاري و پرسنل موجودت موجود و آناليز دقيق ميزان كارآمدي برنامهآناليز دقيق وضعيت محصوال -

شود، بلكه يك فرايند پيچيده ي محصول محدود نميطراحي محصول صرفاً به تسلط بر دانش طراحي و دانش فني و عرضه

ي ا رقبا موفق باشيم. مجموعهتوانيم در رقابت بها توجه نكنيم، در نهايت نميبا حواشي و جزييات بسيار است كه اگر به آن

هاي جانبي آن)، همان چيزي است كه كند (شامل طراحي محصول و تمام بحثي محصول نهايي كمك ميچه به عرضهآن

NewPrامروزه، فرايند توسعه محصول جديد  oduct Devel opment    يا NPD شود.ناميده مي  

  

  تأكيد و كنترل مستمر بر مصرف انرژي در صنايع -٦
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ها پروژه در صنايع براي كنترل مصرف انرژي و اعمال مالياتهاي مضاعف بر صنايع مصرف ها، تعريف دهلي ترين اين برنامهاص

  باشد.كننده انرژي خارج از محدوده استانداردهاي تعيين شده مي

يچي بلكه كل كشور ژاپن از باشد كه امروزه نه تنها شرايط شهر بوكاهاي فراگير، پويا و پيوسته ميدر نتيجه چنين فعاليت

و قبل از آن نزديك شده است. تقريبا هيچ مسئله  حل نشده اي  ١٩١٠محيطي به شرايط مشابه سالهاي لحاظ شرايط زيست

در سطح كشور وجود ندارد، بلكه كشور ژاپن صاحب بهره ورترين صنايع از لحاظ اقتصادي و مصارف  𝐻3𝑆𝐸 در  زمينه ي 

از  اين كشور به مطرح ترين تكنولوژي جهان در اين زمينه تبديل شده است. 𝐻3𝑆𝐸 ين تكنولوژيانرژي شده است. همچن

به ساير كشورهاي جهان  𝐻3𝑆𝐸 ي هاي حوزهمركز بين المللي بزرگي در كشور ژاپن عهده دار انتقال تكنولوژي ١٩٩٠سال 

  خصوصاً كشورهاي در حال توسعه شده است.

جويي در مصرف انرژي در سطح كل كشور و نقش مهم بخش صنعت در اين ميان، شناسايي عوامل با توجه به ضرورت صرفه 

قيمت انرژي و سطح تكنولوژي، رابطه معكوس با شدت  .مؤثر بر شدت انرژي در اين بخش از اهميت بااليي برخوردار است

ايش ارزش افزوده صنايع يا رشد توليد انرژي دارند و شتاب افزايش مصرف انرژي يا رشد مصرف انرژي كمتر از شتاب افز

است كه اين امر داللت بر افزايش كارايي مصرف انرژي در صنايع با مقياس بزرگ دارد. بنابراين با ادغام كردن صنايع با 

مقياس كوچك، از صنايع با مقياس بزرگ به جاي صنايع كوچكتر استفاده شود. همچنين اصالح قيمت انرژي، افزايش سطح 

 هايي مستمر، مي توانند در كاهش شدت انرژي در صنعت موثر باشند.ي و كنترل نرخ تورم به عنوان سياستتكنولوژ

هاي انرژي، بصورت كامال جدي و برنامه ريزي شده، بيش از سه دهه است كه كشورهاي عمده ي مصرف كننده ي حامل

هاي بهينه سازي مصرف سوخت را دنبال ياستهاي انرژي و سهاي مربوط به كاهش تلفات ناشي از مصرف حاملفعاليت

هاي قابل مالحظه اي دست يافته هاي مربوط به مصارف انرژي، به صرفه جوييكرده اند كه از اين رهگذر، نه تنها در هزينه

 اند، بلكه از توسعه ي فزاينده ي روند تخريب محيط زيست نيز به نحو مؤثري جلوگيري كرده اند. ارتقاء سطح تكنولوژي

هاي كنترل كننده مصرف سوخت و نظاير آن، از ديگر ثمرات اجراي ساخت و توليد، افزايش درآمدهاي دولت از ناحيه ماليات

  سياستهاي مصرف انرژي بوده است.



 
 

23

  در ژاپن𝑯𝟑𝑺𝑬 ي مديريت هاي حوزهصنايع و خط مشي

  

بود كه عمالً امكان ادامه رشد صنعتي اين  محيطي بسيار جدي مواجه شدهي شصت ميالدي ژاپن با مشكالت زيستدر دهه

ي حيات و زندگي شهروندان ژاپني را مورد تهديد جدي قرار داده بود. بنابراين براي بهبود وضعيت كشور و حتي ادامه

و محيطي خود اندازه گيريهاي كمي و مقايسه اي با گذشته را مبناي كار خود قرار داد. براي نيل به اين مقصود صنايع زيست

هاي زيست همكاريهاي تنگاتنگي را شروع كردند. تكنولوژي كنترل آلودگيها توسعه يافت و سياستبخش دولتي متولي محيط

  محيطي ناشي از آن اتخاذ شد.روشني در ارتباط با مصارف انرژي و تبعات زيست

و نرخ رشد اقتصادي  𝐻3𝑆𝐸ي معقولي بين بهبود مستمر شرايط ها، ژاپن موفق به دستيابي به موازنهدر نتيجه اين تالش

گرديد و با وجود تأثيراتي كه بر توسعه اقتصادي  𝐻3𝑆𝐸ي هاي صنعتي توأم با توجهات جدي در حوزهخود شد. فعاليت

  ود آمد.بوج 𝐻3𝑆𝐸گذاشت، صنعت جديدي بنام صنعت 

در نخستين سالهاي دهه ي شصت ميالدي آلودگي هوا مشكل عمده اي در بيشتر شهرهاي بزرگ ژاپن بود. بعنوان پاسخي 

محيطي ژاپن تأسيس شد. آژانس زيست ١٩٧٠تدوين و در سال  ١٩٩٧محيطي در سال مناسب، اولين مجموعه قوانين زيست

گوگرد كمتر و نصب واحدهاي گوگرد زدايي در همه صنايع مصرف كننده هايي با در زمينه مصرف انرژي استفاده از سوخت

زدايي از گازهاي خروجي از  زدايي از نفت خام و گوگرد سوخت از بزرگ به كوچك مد نظر قرار گرفت و دو روش گوگرد

  دودكشهاي صنايع بسيار جدي گرفته شد.

هاي فسيلي و يافتن منابع در كاهش مقادير مصرف انرژيميالدي نيز سعي  ١٩٧٩و  ١٩٧١همچنين در بحران نفتي سالهاي 

  انرژي جايگزين را مورد توجه جدي تري قرار داد.

زيست و توسعه كمي و كيفي تكنولوژيهاي سازگار با محيط 𝐻3𝑆𝐸ي ژاپن رشد اقتصادي اش را با تمركز بر مسائل حوزه

 كشورهاي در حال توسعه مفيد باشد تا به نحو مطلوبي توسعه تواند براي همه، خصوصاً پيوند زد. بنابراين تجارب ژاپن مي

  را تعقيب نمايند. 𝐻3𝑆𝐸ي اقتصادي توأم با تمركز بر مسائل حوزه
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  توان به شرح ذيل فهرست بندي نمود؛محيطي ژاپن را ميعمده فعاليتها و سياستهاي زيست

  ژاپن 𝐻3𝑆𝐸ي هاي حوزهالف)مشخصات كلي خط و مشي

 𝐻3𝑆𝐸ي هاي اقتصادي، ضرورت مسائل حوزهفعاليت ح بر محدوديتتأكيد صري -
  انجام اندازه گيريهاي مستمر سيستماتيك و مقايسه اي  -
  محيطيهاي زيستتوسعه تكنولوژي كنترل آلودگي -

 𝐻3𝑆𝐸ي هاي  انجام شده توسط وزارت صنايع و تجارت بين المللي در زمينهب)عمده فعاليت

  𝐻3𝑆𝐸ي ارتباط تنگاتنگ بين صنايع و متوليان دولتي حوزه ايجاد پيوند محكم و -
  𝐻3𝑆𝐸ي تأسيس نهادهاي مردمي در حوزه -
  ايجاد سيستم مديريت كنترل آلودگي در صنايع  -
  هاي كنترل آلودگي توسعه و معرفي تكنولوژي -
  اعمال سياست ماليات بر آلودگي در صنايع  -
  𝐻3𝑆𝐸ايع و الزام صنايع به تدوين پيوستار الزام مطالعات مكان يابي قبل از تأسيس صن -
 𝐻3𝑆𝐸تغيير مكان صنايع موجود در موارد الزم بر اساس الزامات  -

  

  ج)دستاوردها

( بهداشت، ايمني، امنيت يا پدافند غيرعامل،  𝐻3𝑆𝐸ي بهبود مستمر كيفيت مسائل پنج گانه مرتبط با حوزه -
  زيست) اجتماعي و حفاظت از محيطمسئوليت

 𝐻3𝑆𝐸ي توسعه اقتصادي مطلوب با تمركز بر مسائل مرتبط با حوزه -
  𝐻3𝑆𝐸ي توسعه صنايع تخصصي مرتبط با حوزه -

 

  د)مشكالت موجود و سياستهاي پذيرفته شده توسط وزارت صنايع و تجارت بين المللي
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ها، تغييرات آب و هوايي ظهور مسائل  جديد جهاني نظير گرم شدن زمين، نزول بارانهاي اسيدي، آلودگي اقيانوس -
  و... 

 𝐻3𝑆𝐸مشخصات پيچيده مسائل محيطي جهاني و معضالت موجود در حوزه  -
  وزارت صنايع و تجارت بين المللي شامل  𝐻3𝑆𝐸ي سياستهاي مجازي حوزه -
  ٢٠٥٠و  ٢٠٣٠تا سال  ٢COتوليد  %٩توجه جدي به تغيير شرايط آب و هوايي جهان و كاهش  -
  اجتماع و اقتصاد چرخشي (هر چيز قابل بازيافت است)اعمال سياست ايجاد  -
 𝐻3𝑆𝐸ي تمركز بر حل مسائل حوزه -

  

 

  زيست در استان ماي كشور ژاپنمحيط

  

 مقدمه 

Miاستان ماي( e ٦٧) با قريب شش هزار كيلومتر مربع مساحت و دو  ميليون نفر جمعيت بيست و سومين استان در ميان 

ميليارد ين تقريبأ ده ميليارد دالر  ١٠٠٠باشد. بودجه ساليانه اين استان در سال  برابر مياستان تشكيل دهنده كشور ژاپن 

استان  𝐻3𝑆𝐸ي ميليون دالر بودجه ي  حوزه ٣٠٠ميليارد ين قريب  سي يعني حدود  ٪٣آمريكا  است كه از اين مقدار 

  بوده است.

  دولتي استان: 𝐻3𝑆𝐸  تشكيالت

 𝐻3𝑆𝐸گذاري بخش خط مشي -
  ها بخش حفاظت از جنگل -
  بخش پسماند  -
  زيست طبيعيبخش محيط -
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محيطي تا مسائل اين استان شامل مواجهه با مشكالت جهاني زيست 𝐻3𝑆𝐸ي هاي حوزهعمده ترين مشكالت و برنامه

روزمره در كنترل باشد. البته تمامي مشكالت ها، ترافيك، پسماند و نحوه دفع آنها ميها، پسابروزمره اي نظير آلودگي آب

  گيرد :كامل قرار دارند و همه تالشها براي تحقق اهداف ذيل صورت مي

Envi (E)زيستي سالم به نسلهاي بعدي تحول محيط - r onment 
Soci (S)ايجاد شرايط اجتماعي الزم براي توسعه پايدار  - et y  
   (E)زيست صنعتي هاي اكولوژيكي طبيعي و محيطحفظ تعادل سيستم -
محيطي ژاپن به يست جهاني از طريق مشاركت بين المللي و انتقال تجارب و تكنولوژي زيستزحفظ محيط -

 (S)ديگر كشورها 

ميالدي به آنها جامه ي عمل پوشانده شود، چهار مفهوم  ٢٠٢٠اين استان كه بايد تا سال  𝐻3𝑆𝐸هاي عمده ترين برنامه

  باشد:ها به شرح ذيل مياصلي مندرج در اين برنامه

  انديشد. ايجاد جامعه اي كه به توسعه پايدار منطبق بر مفهوم چرخش و بازيافت مي -
  زيست هماهنگي و همسويي بين مردم و طبيعت براي دستيابي به امكان حفظ محيط -
  زيست كه مردم در آن احساس راحتي و شادابي نمايند. ايجاد شرايطي از زندگي و سازگاري با محيط -
  زيستهاي حفاظت از محيطصنايع و مردم در فعاليتمشاركت جمعي دولت،  -

  سه برنامه عمده كمي دستيابي به مفاهيم فوق

  باشد.  ١٩٩٧برابر مقادير مصارف آن در سال  ٢٠٢٠مصرف سوختهاي فسيلي در سال  -
 ٢٠٢٠هر شهروند در روز تا سال  يگرم يا يك كيلوگرم به ازا ١٠٠٠كاهش پسماند روزانه تا مقدار كمتر از   -

  ميالدي 
  در محيطهاي شهري و صنعتي ٢٠٢٠واحد سنجش بو تا سال  ٢كاهش بو تا ميزان كمتر از  -

  توان به موارد مندرج در ذيل اشاره نمود:استان ماي مي 𝐻3𝑆𝐸ي هاي حوزهاز جمله ديگر فعاليت

 هايي براي مشاركت در حل مشكل جهاني گرمايش زمينانجام برنامه -
  𝐻3𝑆𝐸ي سيستم مديريت عات درزمينهتشويق صنايع و تهيه اطال -
  هاي مختلف شهري و صنعتيفعاليت 𝐻3𝑆𝐸هاي معرفي جنبه -
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  اعمال مديريت مناسب پسماند شامل پسماند عمومي و صنعتي  -
  اقدامات جامع براي كاهش توليد هر نوع آالينده -
  هاگازي از دودكش هايافزايش بازيافت و دفع مناسب پسماندهاي جامد، دور ريزهاي مايع و خروجي -
  𝐻3𝑆𝐸ي هاي حوزهتهيه و ارائه اطالعات كامل به شهروندان و ايجاد انگيزه مشاركت  آنها در فعاليت -
  )PBCsها (نظير اندازه گيري و كنترل دقيق مقادير دي اكسين -
  ها و كنترل كيفيت هواي محيط و جلوگيري از آلودگي آباندازه گيري آالينده -
  عي زيست طبيحفظ محيط -

 

  

  

  

  

  

  

 

𝑯𝟑𝑺𝑬 در صنايع شيميايي ژاپن  

  

  موضوعات مطرح شده در كنفرانس

 𝐻3𝑆𝐸ي مرور تاريخي مشكالت حوزه -
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   مصرف انرژي) -زيست جهاني (گرمايش زمين مشكالت محيط -

  تالشهاي صنايع شيميايي ژاپن براي حل و استاندارد سازي تمام مسائل – -

 بلند مدت آن مشكالت پسماندهاي  پالستيكي و اثرات -

 

    :تقسيم بندي صنايع پتروپااليشگاهي و پتروشيمي در كشور ژاپن (نظير كشور خودمان) 

 حلقوي اشباع و يا غير اشباع موجود  -هاي سبك خطيها در اين واحدها هيدروكربنپااليشگاه :2واحدهاي باال دستي

ها جدا شده و به عنوان مواد از ساير هيروكربن هاي چندتاييدر نفت خام و يا موجود در گاز طبيعي به صورت مخلوط

 .شوداوليه براي واحدهاي بنيادي فرستاده مي

 ها، كراكينگ، الفين آروماتيك در اين واحدها مواد اوليه به مواد پايه مانند متان، گاز سنتز، اولفين :3واحدهاي بنيادي

 .شوندها، كلرو گوگرد تبديل ميها، حلقويدي اولفين

 (واحدهاي دي كلرواتيلن، كلرور وينيل) جهت توليد :٤واسطه اي واحدهاي PVC  در صنايع پتروشيمي به واحدهايي

شود كه از نظر خط توليد و برحسب ضرورت در ميان واحدهاي بنيادي و واحدهاي نهايي قرار گرفته واسطه گفته مي

سي از اتيلن، نياز به دو واحد واسطه ويتوليد پي باشند و با توجه به اينكه مواد نهايي وجود داشته باشد. مثالً براي

 .باشداي يكي جهت ساختن دي كلرواتيلن و ديگري جهت ساختن كلرور وينيل از آن نياز مي

 (واحد توليد پي وي سي،الستيك مصنوعي) در اين واحد فرآورده نهايي پتروشيمي توليد و به بازار  :٥واحدهاي نهايي

 .گرددعرضه مي

                                                

2 Upstream units 
3 Basic core units 
4 Intermediate units 
5 End units 
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 واحدهاي توليدكننده محصوالت شيميايي،  يا زنجيره ي صنايع تكميلي پتروشيمي: ٦يين دستيواحدهاي پا

هاي نهايي پتروشيمي به محصوالت پالستيكي و قطعات الستيكي در واحدهاي پايين دست پتروشيمي فرآورده

صنايع شيميايي  شوند. واحدهاي توليد الياف مصنوعي محصوالت پالستيكي، قطعات پالستيكي ومصرفي تبديل مي

 .گردندها از مهمترين واحدهاي پايين دست پتروشيمي محسوب ميها، ضد يخ، روغن سازيمصرفي نظير شوينده

 

 هاي پتروشيميخوراك مجتمع

هاي پتروشيمي، خوراك مصرفي آنها متفاوت است و شامل گاز شيرين، گاز ترش، با توجه به نوع فرآيندهاي موجود در مجتمع

  شود.و خاك فسفات مي NGL  ،LPGو سنگين، نفتاي سبك 

  

                                                

6 Downstream units 
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  هاي پتروشيميخوراك مجتمع -) 3شكل (
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  زنجيره محصوالت پتروشيمي حاصل از نفت خام و گاز طبيعي -) ٤شكل (

  مشخصات كلي صنايع شيميايي ژاپن

  شود. يكي از صنايع حياتي و مادر در كشور ژاپن محسوب مي -

  بيش از يك ميليون نفر در اين صنايع مشغول بكار هستند  -

  باشد.ميليارد دالر مي ٣٠٠ميليارد دالر و ارزش افزوده آن    ٥٠٠فروش ساليانه آنها بيش از   -

  باشد.از لحاظ بررگي صنايع شيميايي ژاپن پس از كشور اياالت متحده مقام دوم جهاني را دارا مي -

  شيميايي در ژاپن داراي روند و تطور تاريخي زير بوده است: هايتوسعه و پيشرفت تكنولوژي

  ميالدي به بعد ظهور منابع شيميايي معدني نظير سود سوزآور  ١٨٧٠از دهه  -

  ميالدي به بعد شروع صنعت الكتروشيمي با محصوالتي نظير كاربل  ١٩٠٠در دهه نخست قرن بيستم يعني  از دهه  -

  ها و كودهاي شيمياييايع شيمي كربن با محصوالتي نظير رنگدانهميالدي به بعد ظهور صن ١٩٦٠از دهه  -

 ها ميالدي به بعد، ظهور صنعت پتروشيمي با محصوالتي نظير اتيلن و پالستيك ١٩٥٠از دهه  -

ها قابل تجزيه ميالدي به بعد، ظهور صنعت بيوشيمي و بيوتكنولوژي با محصوالتي نظير پالستيك ١٩٩٠از دهه  -

  بيولوژيكي

شود، اگر نگاهي به محصوالت صنعت پتروشيمي در كشور خودمان داشته باشيم، عمده محصوالت نه كه مالحظه ميهمانگو

ساله با صنعت  ٥٠باشد. يعني يك تأخير زماني ها ميما شامل كودهاي شيميايي و محصوالت پتروشيميايي با پايه پالستيك

يم. يعني اگر با روند و نرخ فعلي توسعه كيفي پتروشيمي در كشور به روز پتروشيمي جهان از لحاظ فرآيند و پروسس توليد دار

به بعد توليد شده است، چهل سال   ١٣٦٨پيش برويم، باتوجه به اينكه اولين محصوالت پالستيكي پتروشيمي در ايران از سال

در شكل زير روند توليد هاي قابل تجزيه در طبيعت خواهيم شد، ديگر صاحب صنعت امروز پتروشيمي دنيا يعني پالستيك

  شود. ديده مي  ٢٠٠٠–٢٠٢٠اتيلن در كشور ژاپن در حد فاصل سالهاي 
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  در كشور ژاپن 2٠2٠تا  2٠٠٠روند توليد اتيلن از سال  - )٥شكل (

  

د هاي مولد الكتريسيته و صنايع فواليكي از تبعات رشد صنايع شيميايي و صنايع مصرف كننده سوختهاي فسيلي نظير نيروگاه
برابر  ١٩٩٣توليدي در جهان در سال  ٢COباشد. بطوريكه مقدار كل و در نتيجه آن گرمايش كره زمين مي ٢COافزايش توليد 

 ميليارد تن بوده است.  ٦.٣

 شود. به تفكيك كشورهاي توليد كننده ديده مي  ٢CO درصد توليد اين مقدار عظيم  )٦در شكل(
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  هاجهان به تفكيك كشورتوليدي در  𝑪𝑶𝟐 كل - )٦شكل( 

  در صنايع شيميايي  ٢COهاي عمده كاهش روش

هاي تجديدپذير، افزايش بازده سوختهاي شود مباحثي مانند انرژيزيست مطرح ميزماني كه رابطه بين مصرف انرژي و محيط

عامل اصلي ورود گازهاي  يابند. با توجه به اينكه سوختهاي فسيليفسيلي و ذخيره سازي دي اكسيدكربن اهميت بيشتري مي

هايي است كه اخيراً گلخانه اي به اتمسفر هستند، جمع آوري گازهاي گلخانه اي به خصوص دي اكسيدكربن يكي  از روش

كند كه براي جلوگيري از اثرات منفي تغيير آب  و هوا از ها را ملزم ميبسيار مورد توجه واقع شده است.  پيمان كيوتو دولت

ا به اتمسفر بكاهند.   با توجه به هزينه باال و مسايل ديگر برخي از سياستمداران از اجراي مفاد اين قرار داد ورود اين گازه

كنند.  در اين پيمان ساز و كاري در نظر گرفته شده كه كشورهاي صنعتي بتوانند با صرف  هزينه كمتر در خودداري مي

هاي مختلفي براي جمع آوري اين گاز از تاسيسات از بپردازند. روشكشورهاي در حال توسعه سهم خود را از كاهش اين  گ

صنعتي وجود دارد. چالش اصلي هزينه جمع آوري و در نهايت بهره برداري صحيح از گازهاي گلخانه اي است. هدف از اين 

خازن زيرزميني هاي مختلف كاهش و حذف اين گازهاي مخرب، ذخيره و نگهداري كربن دي اكسيد در ممطالعه بررسي روش

  باشد.براي ساليان طوالني و ارتباط آن با بحث افزايش برداشت نفت مي

توان آن را همچون متان به به عنوان مهمترين گاز موثر در تغييرات آب و هوا كاربرد چنداني در صنايع ندارد و نمي ٢CO گاز

هاي امن تاسيسات صنعتي  و نگهداري آن در محلهاي مختلف عنوان خوراك به كار برد. بنابراين جمع آوري آن از قسمت

تواند راه مناسبي براي كاهش اين آالينده باشد. البته اين روزها روش به طوري كه از ورود آن به جو زمين جلوگيري شود، مي

به اوره نيز در جهان ابداع شده است و پتروشيمي شهيد همت نيز در ايران با چنين هدفي در منطقه  ٢COديگري براي تبديل 

شود، با اكسيد كربن عمدتاً به عنوان يك ماده در توليد اوره مصرف ميعسلويه تأسيس شده است. در صنايع شيميايي، دي

ها استفاده هاي فلزي و بي كربناتيگر مانند كربناتيك كسر كوچكتر كه براي توليد متانول و طيف وسيعي از محصوالت د

شوند. شيميت تهيه مي-توسط واكنش كلبه ٢CO شود. مشتقات اسيد كربوكسيليك مانند سديم ساليسيالت با استفاده از مي

طح تحقيق مورد هاي الكتروشيميايي نيز در سبراي توليد مواد شيميايي، روش ٢CO عالوه بر فرايندهاي متداول با استفاده از 

(مانند متانول) جذاب است،  ٢CO هاي تجديد پذير براي توليد سوخت از طور خاص، استفاده از انرژيگيرند. بهبررسي قرار مي
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هاي احتراق معمولي، توانند به راحتي حمل و استفاده شوند در تكنولوژيهايي تبديل شود كه ميتواند به سوختزيرا اين امر مي

  در صنايع شامل موارد زير است: ٢CO هاي كاهش توليد شود. از جمله راهاين امر ميسر نمي ٢CO اما بدون 

   PE/ PPاستفاده از فرآيند فاز گازي در توليد  -
 بهينه نمودن مديريت توليد و مصرف انرژي در واحد -
 هاي گرمايي با جذب باالاستفاده از پمپ -
 توليد برق در سيكل تركيبي  -
 ورهاي با بازدهي باالاستفاده از كمپرس -

  

  قابل استناد در صنايع شيميايي ژاپن 𝐻3𝑆𝐸عمده قوانين 

  قوانين كنترل آلودگي هوا  -
  قوانين كنترل آلودگي ناشي از بوي نامطبوع- -
  مجموعه مقررات مرتبط با حفظ اليه ازن - -
  قوانين كنترل آلودگي آب  -
  زيست دريايي قوانين خاص حفظ محيط -
  قوانين كنترل آلودگي صوتي  -
  قوانين دفع پسماند و ضبط و ربط عمومي -

باشند نيز از جمله گازهاي آالينده توليدي در صنايع و صنعت پتروشيمي مي NOx  ,SOxدو دسته گازهاي  ٢CO عالوه بر 

  كه در بخش ديگري از اين كتاب با تفصيل بيشتري به آن پرداخته خواهد شد.

  

  آلودگي هوا در صنايع شيميايي هاي عمده كنترلروش

هاي كنترل آلودگي هوا يكي از مهمترين  موضوعات روز دنيا است. زيرا در جوامع امروزي با گسترش انتشار تركيبات سيستم

شرايط بسيار خطرناكي در انتظار نسل بشر است. هواي آلوده شامل مواد  COو  NOx ،SOx ،VOC ،PMاي مانند آالينده

زيست داشته باشد. عوارض جانبي اين مشكل شامل تواند اثرات نامطلوب بر محيطهاي باال مير غلظتمضري است كه د
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هاي هاي آاليندهصدمه به سالمت انسان، جانوران گياهان و اكوسيستم است. فرآيندهاي احتراق يكي از بزرگترين توليد كننده

آيند. صنايع دارند، به عنوان عامل اصلي آلودگي هوا به شمار مي هوا هستند و صنايعي كه نياز به احتراق در فرآيندهاي خود

هاي كنترل آلودگي هوا هستند كه شامل توليدكنندگان مواد شيميايي پايه، شيميايي از جمله برجسته ترين كاربران سيستم

  باشند.مصرفي و نانويي مي

 :گيرند عبارتند ازميهاي كنترل آلودگي هوا كه به طور مرسوم مورد استفاده قرار سيستم

 هاي هاي كنترل آلودگي هوا بوده كه مبدل كاتاليزوري سيستماسكرابر يا نظيف كننده از جمله سيستم : اسكرابر

ها و گازهاي صنعتي خطرناك كنترل آلودگي هوا است و با ايجاد واكنش اكسيداسيون و احيا موجب تبديل آالينده

 .شودبه ذرات بدون خطر مي

 

 اسكرابر -) ٧شكل(
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 بيواسكرابر يك روش تصفيه بيولوژيكي بوده كه تركيبات آلي فرار و تركيبات بودار را در جريان هوا  : بيواسكرابر

دهند. به اين صورت كه آالينده با عبور از فاز گاز اندازد. راكتورهاي بيولوژي فرآيند تصفيه هوا را انجام ميبه دام مي

كنند. در انتها مواد آلي خطرناك به تركيباتي ها ذرات را تجزيه ميميكروارگانيسمبه فاز مايع منتقل شده و سپس 

شوند، هاي آلي و غير آلي كه آالينده محسوب ميشوند. بخار، مواد غير آلي و توده سلولي تبديل مي٢CO مانند آب، 

 .گيرنديها و منبع انرژي، مورد استفاده قرار مبه عنوان منبع كربن رشد ميكروارگانيسم

 

 هاي صنعتي مانند صنايع سيمان، كارخانجات ذوب اي است كه در واحدبگ فيلتر يك غبارگير كيسه  :بگ فيلتر

مس و فوالد، كارخانجات توليد كننده پودر ميكرونيزه، كاشي، آسفالت و غيره كاربرد دارد. به طور كلي هر صنعتي 

 .تواند از اين سيستم كنترل آلودگي هوا استفاده كندكه داراي گازهاي خروجي حاوي ذرات معلق باشد، مي

  

  

  بگ فيلتر -) ٨شكل(
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 اي است كه در خروجي اگزوز خودرو و دودكش قرار گرفته و تركيبات مبدل كاتاليزوري قطعه : مبدل كاتاليزوري

دماي باال  كند. اين قطعه كه به شكل اسفنج است، پس از رسيدن بههاي بي خطر تبديل ميسمي را به فرآورده

 .كندباعث شكسته شدن تركيبات سمي شده و تا حدود زيادي آلودگي هوا را كمتر مي

 

  مبدل كاتاليزوري -) ٩شكل(

  

 

 يك فرآيند گسترده براي كنترل و حذف گازهاي آلي سمي است كه احتراق آالينده  : هاي حرارتياكسيدكننده

 .شوددرجه سيليسيوس انجام مي ١٤٠٠الي  ٧٠٠در دماي 
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  هاي حرارتياكسيد كننده -) 1٠شكل (

 

 توان ذرات معلق در فاز گازي و هوا را حذف كرد. اين روش كم هزينه و مقرون به كمك سيكلون مي  :سيكلون

ها به پايين يك ظرف شود، باعث سقوط آنبه صرفه است. در اين روش نيروي اينرسي كه به ذرات جامد وارد مي

 .رودو عاري از ذرات معلق جامد، به سمت باال ميمخروطي شده و هواي تميز 
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  سيكلونجداكننده  –) 11شكل (

  

هاي فسيلي را بگيرد ها  و پسماندهاي ناشي از سوزاندن سوختهايي بوده تا بتواند آاليندههمواره بشر به دنبال وسايل و روش

هاي اساس همواره به دنبال ساخت فيلترها و دستگاه يا كنترل كند تا از شدت خطرات و مشكالت و عواقب بعدي بكاهد، بر اين

هاي كنترل آلودگي، كننده بود و در اين راه تا حدودي موفق بوده است، ولي به دليل پيشرفت علم و پرهزينه بودن روشتصفيه

دن، در دسترس وسايل و تجهيزات جديدي در صنعت ساخت تصفيه هوا واردشده هر چند گاهي  به داليلي از قبيل  پرهزينه بو

  شده است.ها كنار گذاشتهها و... استفاده از اين روشنبودن، بازده كم در كنترل آالينده

شوند تشكيل شده است. سطح اوزون زماني آلودگي هوا از تجمع انواع قطرات ريز و ذراتي كه باعث كاهش كيفيت هوا مي

رود. اين نبايد  با اوزوني كه در جو زمين قرار دارد و از ما  ميتابد و دماي هوا گرم است باالكه هوا راكد است وخورشيد مي

كند اشتباه گرفته شود. همچنين گازهاي سمي گروهي از مواد سمي هستند هاي خطرناك خورشيد محافظت ميدر مقابل اشعه



 
 

41

موقع منجر م درمان بهشود و در صورت عدهايي كه توسط اين گازها ايجاد ميصورت گاز باشند. مسموميتكه در حرارت به

ها شوند و براي سنجش هر يك از آنبه مرگ فرد مسموم خواهند شد. اين گازها تحت يك فرمول معين اندازه گيري نمي

بايد روش به خصوصي به كار برد. گازهاي سمي هوا از راه تنفس وارد بدن شده، به سهولت وارد جريان خون شده و به فاصله 

  شوند. عصبي ميچند ثانيه وارد مراكز 

  هاي مورد استفاده براي پيشگيري از تشكيل و تصفيه گازهاي آالينده به صورت زير است:براي جمع بندي، روش

  استفاده از سوختهاي با گوگرد كمتر  -

  كنترل بهينه سوخت احتراق  -

  كنترل و جمع آوري گرد و غبار خروجي  -

 توزيع در اتمسفر از طريق استفاده از دودكشهاي بلند  -

  

 هاي تصفيه و كاهش دي اكسيد گوگرد:روش  

   LPG ,LNGاستفاده از سوختهاي با گوگرد پايين نظير  -
  زدايي نفت سنگين گوگرد -
 زدايي از گازهاي خروجي  نصب تجهيزات تر يا خشك براي گوگرد -
  

 هاي تصفيه و كاهش دي اكسيد نيتروژن:روش  

  كاهش غلظت اكسيژن بوسيله كاهش هواي اضافي در احتراق  -
  كاهش درجه حرارت احتراق  -
  كاهش زمان ماند گازها در محفظه ي احتراق  -
  زدايي از سوخت اكسيد نيتروژن نصب تجهيزات دي -

  

  كنترل آلودگي آب توسط صنايع شيميايي
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مقدار موجود فلزات سنگين  BOD  و  CODرهاي بيولوژيكيدر كشور ژاپن در ارتباط با كنترل آلودگي آبها عمدتاً روي پارامت

هاي مهم دنيا آلودگي آب يكي از مشكالت و چالششود.  و عناصر خطرناك براي سالمتي انسان در آب مورد نظر بررسي مي

دو در  هاي سطحي و زير زميني هرو ايران است. يكي از علل اصلي بيماريها و مرگ و مير در جهان آلودگي آب است. آب

هاي مختلف قرار دارند. در صورتي كه آب داراي طعم و بوي نامطلوبي باشد، نشان دهنده وجود مواد آالينده معرض آالينده

ها هاي مختلفي براي آاليندهها، طبيعي و يا انسان ساز بودن، تقسيم بنديدر آب است. با توجه به ماهيت، منشأ ورود آالينده

  شوند. هاي آب از نظر ماهيت به سه گروه مواد آلي، مواد معدني و عوامل فيزيكي تقسيم مياليندهدر نظر گرفته شده است. آ

ها، مواد نفتي، شاخ و برگ ها و علف كشهاي آلي آب عبارتند از مواد شوينده، پساب صنايع غذايي، حشره كشعمده آالينده

هاي معدني  آب شامل اسيديته ناشي از پساب صنايع، آمونياك، كودهاي گياهان و درختان و مواد آلي فرار اصلي ترين آالينده

هاي معدني موجب كدورت آب شده و در برخي موارد نيز به صورت ذرات شند. آاليندهباشيميايي، فلزات سنگين و نمك مي

  معلق در آب قابل مشاهده هستند. 

هاي انساني نيز به عنوان آلودگي منابع آب از نوع فيزيكي در تغييرات ناگهاني اسيديته و دماي منابع آب تحت تاثير فعاليت

ها از يك ها منشأ بيولوژيكي دارند. اگر آاليندهها و انگلها، باكتريها مانند ويروسشود. همچنين برخي آاليندهنظر گرفته مي

هاي خانهشود. خروجي تصفيهاي گفته مينقطه معين و قابل تشخيص وارد منابع آب شوند، به آنها منابع آالينده ي نقطه

ها از طريق مختلف و از نقاط مختلف و به صورت آاليندهفاضالب و يا پساب صنايع از اين نوع هستند. اما در بسياري از موارد 

هاي ناشي باشد. آلودگيشوند كه تشخيصِ دقيق چگونگي و محل ورود آالينده به منبع آب مشكل ميگسترده وارد منابع مي

هاي غير ندهاي هستند. كنترل و مديريت آاليهاي غير نقطههاي سطحي شهرها از نوع آاليندهاز اراضي كشاورزي و يا آب

باشد ولي براي حفاظت از منابع آب، بايد هر دو اين موارد به طور صحيح اي ميهاي نقطهاي بسيار مشكل تر از آاليندهنقطه

  كنترل و مديريت شوند. 

رهاي دهد. در كشوها در آب، حيات اكوسيستم و نيز بهداشت و سالمت انسان را تحت تاثير قرار ميوجود انواع مختلف آالينده

هاي ناشي از آب آلوده است. ميرد، كه دليل اصلي آن نيز عفونت و بيماريسالگي مي ٥كودك يك نفر قبل از  ٥فقير از هر 

هاي بسياري از موجودات سازد. تاكنون گونهها زندگي جانواران آبزي و ساير موجودات را با خطرات جدي مواجه ميآالينده
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هاي آبي را زشت و نامطلوب ها، مناظر طبيعي و پيكرهاثر آلودگي از بين رفته اند. وجود آالينده ها، درآبزي به ويژه در رودخانه

اي با آب زياد تخليه شود، تواند اثر نامطلوبي در جذب گردشگران داشته باشد. هر گاه منابع آالينده به رودخانهنمايد و ميمي

شود. همچنين در اثر برخي از ها كمتر ميت رقيق شدن، غلظت آلودگيدر صورتي كه ميزان آلودگي بيش از حد نباشد، به عل

رود. اين موضوع تحت عنوان ها از بين ميهاي فيزيكي و شيميايي مانند ته نشيني، تركيب و تجزيه، بخشي از آلودگيواكنش

از باشد، رودخانه نخواهد توانست شود. اما در صورتي كه اين ميزان آلودگي بيش از حد مجها مطرح ميتوان خودپااليي روخانه

هاي كشور مانند كارون، زاينده هاي مصرف كننده منتقل خواهد شد. بسياري از رودخانهآن را رقيق نمايد و آلودگي به بخش

باشند. پمپ رود، سفيد رود عالوه بر مسائل مرتبط با كاهش حجم آب ورودي به آنها، گرفتار تخريبِ كيفيتِ منابعِ آب مي

هاي الزم و پوسيدگي جدار آنها، ها و مشتقات نفتي به دليل عدم انجام پايشها و زير مخازن زير زميني ذخيره فرآوردهنبنزي

هاي خانگي در نمايند. در بيشتر روستاهاي كشور، فاضالببه طور مرتب محيط و به ويژه منابع آب زير زميني را آلوده مي

ها آلودگي منابع شوند. اين نوع تخليه فاضالبهاي جذبي دفع ميوده يا از طريق چاههاي  روباز جاري بها و جويسطح كوچه

هاي ناشي از فضوالت دامي كه داراي مقدار زيادي ازت و آب زير زميني و سطحي را به دنبال داشته است. همچنين شيرابه

باشند. با محدود ين منابع آالينده نيز بيماري زا مينمايند. به طور معمول اباشند، منابع آب را آلوده ميموجودات ريز زنده مي

توان تا حد زيادي به بهبود كيفيت منابع آبي كمك نمود. استفاده از مواد شوينده و بهداشتي هاي آب ميكردن منشأ آالينده

ها و عدم تخليه ها و حشره كُشبه صورت كنترل شده و در حد نياز، محدود كردن استفاده از كودهاي شيميايي و آفت كُش

هاي آبي ها به سيستمتواند تا حد زيادي از ورود آاليندههاي نفوذ پذير و منابع آب روان، ميهاي نفتي روي زميني آالينده

هاي محلي حتي االمكان دور از منابع آبي باشد تا از ورود فضوالت كند. همچنين بايد محل زندگي و چراي دامجلوگيري مي

ها محتوي مقادير زيادي ها و غذاخوريهاي كوچك و رستورانسطحي جلوگيري شود. فاضالب صنايع، كارگاههاي آنها به آب

  .ها تخليه گردندهاي آلي و غيرآلي است، كه نبايد به طور مستقيم و بدون تصفيه به رودخانه و درياچهآالينده

 

  هاي عمده تصفيه پساب در صنايع پتروشيميروش
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هاي متفاوت هستند. بسياري از مواد موجود در صنايع يي عموماً حاوي مواد آلي و غيرآلي با غلظتفاضالب صنايع شيميا

باشند. اين بدان معناست كه ناپذير ميزا هستند.  اين مواد عموماً زيست تخريبشيميايي سمي، سرطان زا، موتاژنيك يا جهش

ها ت كه به راحتي قابل تجزيه نيستند. به عنوان مثال سورفاكتانتاي از موادي اسفاضالب توليد شده نيز حاوي بازه ي گسترده

گيرند، موجب كاهش راندمان عملكرد بسياري از اي كه در صنايع شيميايي مورد استفاده قرار ميهاي نفتيو هيدروكربن

 شوند.واحدهاي تصفيه فاضالب مي

ارد. مرحله ي اول پيش تصفيه كه شامل جداسازي ذرات براي تصفيه فاضالب صنايع شيميايي چهار طبقه بندي اصلي وجود د

باشد كه شامل حذف جامدات آلي و غيرآلي با استفاده بزرگ و جامدات موجود در فاضالب است. مرحله ي دوم تصفيه اوليه مي

آن تركيبات و  گويند. سومين مرحله تصفيه ثانويه نام دارد و دراز فرآيندهاي فيزيكي بوده و به خروجي آن پساب اوليه مي

شوند. تصفيه ثانويه شامل تجزيه بيولوژيكي يا باكتريايي مواد آلي و شيميايي نامطلوب مواد آلي باقي مانده و معلق شكسته مي

 باشد.زدايي مي باشد. آخرين مرحله نيز تصفيه تكميلي است كه معموال فرآيندي شيميايي و در برخي مواقع شامل گندمي

باشد. غلظت اين آالينده در ها مييكي از متداول ترين آالينده O&Gاي از صنايع شيميايي چربي و روغن يا در طيف گسترده

هاي مواد شيميايي، نساجي و واحدهاي فرآوري محصوالت هاي نفت، پتروشيمي، كارخانهفاضالب صنايعي مانند پااليشگاه

mgيا  ٢٠٠٠٠٠ ppmغذايي بسيار باال است و گاهي  L/ هاي مي رسد. مقررات و استانداردهاي مربوط به تخليه پساب ٢٠٠٠٠٠

  شود.تر ميحاوي چربي و روغن نيز روز به روز سختگيرانه

تواند به سه شكل آزاد، پراكنده يا اُمولسيون وجود داشته باشد كه تفاوت چربي و روغن موجود در فاضالب اين صنايع مي

هايي با اندازه هاي آلي، روغن آزاد به صورت قطرههاي حاوي آاليندهباشد. در فاضالبات روغن مياصلي آنها در اندازه ي ذر

متر است. چربي و ميلي ٢٠ها معموال كمتر از متر و امولسيونميلي ٢٠ – ١٥٠متر، روغن پراكنده با اندازه ميلي ١٥٠بيشتر از 

هاي نفتي، مانند روغن و نفت، اسيدهاي چرب، هيدروكربنهاي مختلف بازه ي وسيعي از آالينده O&Gروغن  يا  

  شود.ها، تركيبات فنولي، نفتنيك اسيد، منابع حيواني و گياهي و... را شامل ميسورفاكتانت

هاي روغني در صنايع شيميايي شامل جداسازي و شناورسازي هاي مورد استفاده براي تصفيه فاضالبمعمول ترين روش

de-emulهواي محلول،  ثقلي، شناورسازي با si f i cat i on  ،يا شكست پيوندهاي امولسيون، انعقاد و لخته سازي
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باشد. جداسازها و شناورسازهاي ثقلي عملكرد بسيار خوبي براي جداسازي روغن آزاد از فاضالب مي …الكتروكواگوالسيون و 

هاي مؤثر و اقتصادي يكي ديگر از روش  CPI هاي متنوع آن و مدل APIدارند. جداسازهاي آب و روغن مانند جداسازهاي 

  باشند. براي گام اول تصفيه فاضالب صنايع شيميايي مي

API”جداسازهاي آب و روغن  براي جداسازي روغن و ذرات جامد معلق از فاضالب طراحي شده اند و اسم آن برگرفته از  ”

Amerاستانداردهاي تعيين شده توسط موسسه نفت امريكا يا  i canPe t r ol eumI nst i t ut e  باشد.مي 

  

  تجهيزات جمع آوري پساب  -) 12شكل (

  

ها مناسب نيستند. روغن و چربي كه به براي حذف قطرات كوچك روغن، چربي و امولسيون APIبا اين وجود جداسازهاي 

هاي شناورسازي تمشود. سيسساز اوليه حذف ميچسبد به طور مناسبي توسط ته نشيني موجود در زاللسطح ذرات جامد مي
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نيز با استفاده از هوا، شناورسازي قطرات كوچك روغن و چربي را افزايش داده و روند جداسازي را   DAFبا هواي محلول يا

  بخشند.بهبود مي

 نيز توسط مواد شيميايي معروف به DAFهاي هاي امولسيون موجود در ورودي سيستمروغن

de-emul si f i cat i on گردند. واحدهاي هر دو حذف مي انرژي حرارتي و ياDAF  معموال براي تسريع روند جداسازي

  كنند.ها استفاده مياز مواد شيميايي براي بهبود انعقاد و افزايش اندازه لخته

ها توسط مواد شيميايي پيش تصفيه شده و در هاي امولسيون موجود در فاضالب معموالً براي ناپايدارسازي امولسيونروغن

شود. فاضالب براي كاهش ويسكوزيته، افزايش اختالف چگالي و تضعيف نيروي كشش جداسازي ثقلي استفاده مي ادامه از

  شود.هاي فاز روغن حرارت داده ميسطحي ميان اليه

باشد كه پس از  هاي پليمر/آلوم براي خنثي سازي بار منفي ذرات روغن ميبه دنبال آن اسيدي سازي و اضافه نمودن كاتيون

هاي تشكيل شده كه قطرات آوردند. سپس لختههاي غيرآلي را به شكل لخته در ميو ورود به ناحيه قليايي نمك PHزايش اف

  شود.روغن را به خود جذب كرده اند جدا نموده و پس از فرآيندهاي تغليظ و آبگيري لجن انجام مي

  

  هاي عمده تصفيه پسابدسته بندي روش

  ته نشيني  -

  شناورسازي  -

  انعقاد و لخته سازي  -

  خنثي سازي -

  اكسيداسيون -

  إحياء  -

  فيلتراسيون  -

  تغليظ -

  جذب سطحي- -

  بيوشيمي  -

  لجن فعال  -

  اي فيلتراسيون قطره- -
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  تخميز متان  -

  جذب بوسيله كربن فعال  -

  استفاده از رزينهاي باردار  تبادل  يوني  -

  الكترودياليز -

  اسمز معكوس  -

  آلترافيلتراسيون -

هاي پر آب و مجاورت با دريا در سال و وجود رودخانه mm٤٠٠٠الزم به ذكر است كه در كشور ژاپن بدليل بارندگي متوسط 

شوند. معموال از هاي صنعتي تا حد استانداردهاي قابل تخليه به رودخانه و با دريا تصفيه ميدر تمامي نواحي كشور، پساب

ردد و مراحل تصفيه پسابها به تصفيه ي فيزيكوشيميايي و تصفيه ي بيولوژيكي گهاي كامل تصفيه پساب استفاده ميروش

  شود.ختم مي

  

  پسماند پالستيكي صنعت پتروشيمي

از كل پليمرهاي صنعتي را  ٥٦%دهند، به طوري كه حدود ها طيف بسيار وسيعي از مواد پليمري را تشكيل ميپالستيك

ژي بازيافت شيميايي تحقيقات زيادي را به خود جلب كرده است، در اين روش دهند. اخيرًا تكنولوها تشكيل ميپالستيك

شوند. اين روش به دو صورت كاتاليستي و غيركاتاليستي پسماند پالستيكي به سوخت و مواد شيميايي ارزشمند تبديل مي

شده و تركيبات آلي با شود. در روش غيركاتاليستي برخي پيوندهاي مولكولهاي بزرگ در اثر حرارت شكسته انجام مي

توان شكسته شدن پيوندها را كنترل كرده و ضمن تسهيل كند. با استفاده از كاتاليست ميهاي كوچكتر توليد ميمولكول

  شرايط واكنش به محصوالت مطلوبي دست يافت.

نولوژي كاهش حجم هاي پتروشيمي و محصوالت پايين دستي آنها، سه تكبراي تصفيه پسماند پالستيكي حاصل از فراينده

توليد، استفاده مجدد و بازيافت مد نظر قرار گرفته است. تكنولوژي بازيافت به نوبه ي خود متشكل از دو بخش بازيافت مواد 

شوند. در باشد. در روش بازيافت اوليه، مواد مصرفي مجدداً به پليمرهايِ توليديشان تبديل مياوليه و بازيافت حرارتي مواد مي

شود. در شكل زير فرآيند بازيافت ها به عنوان منابع بازيافت انرژي و سوخت استفاده ميفت حرارتي از پالستيكروش بازيا

 مكانيكي و شيمايي را نشان مي دهد.
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هاي پالستيك«ميالدي نسل جديدي از محصوالت صنعت پتروشيمي كه  ١٩٩٠هاي نخست دهه الزم به ذكر است از سال

ام دارد، در صنايع پتروشيمي ژاپن پا به عرصه وجود گذاشته است كه عمالً پسماند آن در فرآيندي ن» قابل تجزيه در طبيعت

  شود در طبيعت جذب و تجزيه خواهند شد.بسيار ساده تر از آنچه امروز براي پسماند پالستيكي انجام مي

  در اشكال زير اطالعات ارزشمندي از مباحث مطرح در فصل تبيين گرديده است.
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  هاي بازيافت مكانيكي و شيمياييفرآيند –) 13شكل (
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  هاتغيير ميانگين غلظت ساالنه آالينده  -) 1٤شكل(

   
  هاي پالستيكيروند توليد رزين -) 1٥شكل (
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  روند توليد رزينهاي پالستيكي -) 1٦شكل (
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  2٠13هاي جهان در سال سرانه توليد مواد پالستيكي كشور –) 1٧شكل (

 
 2٠1٤هاي جهان در سال هاي پالستيكي كشوري درصد بازيافت، توليد انرژي و دفن پسماندمقايسه –) 1٨(شكل 
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 2٠1٥ميزان توليد پسماند پالستيكي به تفكيك نوع آنها در سال  –) 1٩شكل (
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  انواع پالستيك و مشخصات آنها -)  2٠شكل (
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  احتساب جلوگيري و عدم جلوگيري از استفاده پالستيكهاي دريا با مقادير ميكروپالستيك -)  21شكل (
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  2٠1٨ميزان پالستيك توليدي در جهان و اروپا تا سال  -)  22شكل (
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  منابع توليد پالستيك و مصارف آن -)  23شكل (

  هاي محيطي در شهر يوكايجيي موردي تأسيسات پايش آاليندهمطالعه

  

هاي محيطي در هواي نقاط مختلف شهر يوكايچي بصورت تمام اتوماتيك انجام آاليندههاي متعدد، اندازه گيري در ايستگاه

در آبهاي جاري منطقه وجود داشت كه  BOD ,CODچنين و هم  ٢SO  ,NO ٢ ,٢CO  ,٣Oشود. در هر ايستگاه آنااليزرهايمي

محيطي اين شهر واقع حقيقات زيستاز طريق كامپيوتر و خطوط مخابراتي تمامي اطالعات و نتايج حاصل به واحد مركزي ت

 شود. نوع تجهيزات و اساس آنها مشابه آنااليزرهاي موجود در كشور خودمان است.كيلومتري شهر يوكايچي ارسال مي ٥٠در 
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  شاخص آالينده هوا -)  2٤شكل (

 

 

  

  حفاظت از هوا

  

  مقدمه

همراه مقادير اندكي آرگون، دي اكسيد كربن و بخار آب تشكيل شده است كه هوا از دو تركيب اصلي اكسيژن و نيتروژن به

اگر چه به مقداري معين در هواي طبيعي نيز وجود دارد،  ٢COگويند. گاز بدون در نظر گرفتن بخار آب به آن هواي خشك مي

هاي فسيلي علت اصلي بروز پديده جهاني هاي صنعتي و مصرف سوختفعاليت ليكن افزايش بي رويه آن در هوا در نتيجه

  باشد.گرمايش زمين مي

هاي بسياري براي رسيدن به اين هدف وجود دارد. براي مثال يابد. راهبا كم شدن مصرف كربن، آلودگي هوا نيز كاهش مي

ا را با دست بشوييم و از ماشين ظرفشويي استفاده نكنيم يا هتوانيم دماي آبگرمكن يا شوفاژ خود را پايين بياوريم يا ظرفمي

اينكه استفاده از لوازم برقي غيرضروري را تا آنجايي كه امكان دارد، كاهش بدهيم. اگر همه با هم در راستاي كاهش آلودگي 

ي خود شهري و روزانهتري خواهند داشت و الزم نيست در سفرهاي بينهوا اقدام كنيم، شهرنشينان زندگي بسيار باكيفيت

  گازهاي مضر را تنفس كنيم.

آيد منظور ورود موادي غير از عناصر تشكيل دهنده هواي طبيعي يا ورود عنصري از وقتي سخن از آلودگي هوا به ميان مي

رد و غبار، ، گ٢NO  ,٢SO  ,٢COباشد. اين مواد عمدتا شامل عناصر تشكيل دهنده هوا به ميزان افزون بر مقدار طبيعي خود مي

ها را نبايد از نظر CFCباشند. همچنين مواد مخرب اليه ازون يا ها ميهيدروكربورها، اكسيدهاي فلزات سنگين و اكسيدانت
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هاي رفع آلودگي هوا در دور داشت. در ادامه ابتدا وضعيت آلودگي هوا در كشور ژاپن تشريح شده و سپس به توضيح روش

هاي رفع آلودگي ناشي از تركيبات گوگرددار و نتيروژن دار و گرد و غبار توضيح ر نهايت روششود. دكشور ژاپن پرداخته مي

  شود.داده مي

  

  هاي هوا در كشور ژاپنشرايط فعلي آالينده

  دي اكسيد گوگرد -1

اندازه كه در جدول زير حاصل  .شودبطور روزانه اندازه گيري مي ١٩٩٠مقدار متوسط ساليانه دي اكسيد گوگرد از سال 

  شود.مالحظه مي ٢٠١٤تا  ٢٠٠٥هاي هاي حدفاصل سالگيري

 


