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Abstract
This research was conducted with the aim of assessing
environmental risks in the olefin unit at the stage of operation,
using the HAZAN and Frank and Morgan comparative
method. After assigning the study area and identifying its
environmental and socio-ecological features, identification of
environmental immune-hygienic risks was conducted.
Initially, identification and screening of the environmental and
immunity risk were done separately by the PHA method and
these risks were then assessed using the HAZAN method.
Finally, 19 environmental risks and five immunity ones were
worth interpreting. In the next stage these risks were assessed
using the Frank and Morgan method and, out of the above 19
risks, only the combustion operation in the furnaces was
placed in class 4, which shows a higher risk; in contrast, other
activities were not put in classes higher than class 1 which
means low risk. Out of the 5 immunity risks, only the
operation on caustic storage and working in oil and chemical
waste basin’s were put in class 2 which suggests and average
risk. Other activities in the final classification were placed in
class 1 which suggests a low risk. In the end, necessary control
measures were suggested, including imposing a legal
obligation for regular checking of feeding pipes inside the
furnaces and also decoking according to an accurate timing
programme every 45 days to decrease the risk of combustion
operation in furnace.

Keywords: Environmental Risk Assessment, Olefin Unit,
Frank and Morgan Method, PHA Method, HAZAN method,
Bandar Imam petrochemical plant.
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چکیده
این تحقیق با هدف ارزیابی خطر محیطزیستتی واحتد اینتین در مرحلته
 بهFrank&Morgan  وHAZAN  با استناده از روش تطبیقی،بهرهبرداری
 بته ایتن منرتور پت از ت یتین محتدوده مطای ته و.انجام رسیده است
 بته، اجتمتاعی منطقته- شناسایی ویژگیهای محیطزیستی و اقتصتادی
 ایمنتی و بهداشتتی واحتد متورد نرتر،شناسایی خطرهای محیطزیستی
 شناسایی و غربال گتری اوییته خطرهتای محتیطزیستتی و.پرداخته شد
 ستا ایتن، به انجتام رستیدPHA ایمنی به طور مجزا و با کمک روش
 متورد ارزیتابی قترار گرفتندکته درHAZAN خطرها با استناده از روش
. خطر ایمنی دارای ارزش تنسیر بودند5  خطر محیطزیستی و13 نهایت
 مورد ارزیابی قترارFrank & Morgan در مرحله ب د این خطرها با روش
 تنهتا عملیتات احتترار در، خطر محتیطزیستتی13 گرفتند که از میان
 را به خود اختصتا داد کته بیتانگتر9 کورهها در ردهبندی نهایی رده
 را بته ختود1  اما سایر ف اییتها ردهای باالتر از.خطر بسیار باال میباشد
5 هت چنتین از میتان.اختصا ندادند که این بهم نی خطر پایین است
 تنهتا عملیتات بهترهبترداری بتر روی منتزن،ف اییت دارای خطر ایمنی
 را بته2 کاستیک و کار در حوضچههای پستا روغنتی و شتیمیایی رده
 ستایر.خود اختصا دادند که حاکی از خطر متوستط آنهتا متیباشتد
 داشتند که نشاندهنده خطتر پتایین1 ف اییتها در ردهبندی نهایی رده
 در پایان ه اقدامات کنتریی و پیشنهادهای الزم از جملته ایجتاد.است
ایزام قانونی برای چک کردن منر یویههای خوراک داخل کورهها و هت
 روز یتک بتار بته95 چنین ککزدایی طبق برنامه زمانبندی دقیق و هر
.منرور کاهش خطر عملیات احترار در کورهها ارایه شد
 روش، واحتتد اینتتین، ارزیتتابی خطتتر محتتیطزیستتتی:کلمااا کلیاادی
. پتروشیمی بندر امامHAZAN  روش،PHA  روش،Frank&Morgan
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 -1مقدمه
در دنیای امروز توس ه نقش اصلی در تمام
سیاستگذاریها اینا میکند که یکی از جنبههای عملی
رسیدن به توس ه ،افزایش زیر ساختهای عمرانی و صن تی
میباشد .از جمله مه ترین صنایع در هر کشورکه صنایع
بسیاری را تغذیه نموده و از صنایع استراتژیک محسو
میگردد ،صن ت پتروشیمی است .صنایع پتروشیمی به
صنای ی اطالر میشود که در آنها هیدروکربنهای موجود
در ننت خام یا گاز طبی ی به محصوالت شیمیایی با ارزش
افزوده باال ی نی  11تا  15برابر ارزش ننت خام و گاز طبی ی
تبدیل میشود ] [ 1که با در نرر گرفتن محدودیتهای
اقلیمی و توپوگرافیکی و ه چنین پیامدهای محیطزیستی
پر دامنه واحدهای پتروشیمی مورد نرر ،در این تحقیق
س ی در شناسایی ،تجزیه و تحلیل ،بررسی و ارزیابی خطر و
ارایه راهکارهای مدیریتی به منرور تقلیل یا در صورت امکان
محو کامل مناطرات این صنایع بر محیطزیست شده است.
به طور مشنص هدف از انجام این پژوهش شناسایی،
طبقهبندی و ارزیابی خطر محیطزیستی در واحد اینین
شرکت پتروشیمی بندر امام در فاز بهرهبرداری به روش
تطبیقی  HAZAN, Frank & Morganمیباشد .از طرفی در
زمینه نوآوری این پژوهش میتوان گنت که رویکرد ارزیابی
خطر یکی از محورهای اصلی در ایجاد ،استقرار و بهکارگیری
سامانههای مدیریتی در سازمانهاست .با توجه به این که
ارزیابی خطر به روش تطبیقی  HAZANو Frank and
 Morganاز جمله روشهای بدیع در زمینه ارزیابیهای خطر
است و با عنایت به اینکه این مطای ه برای ننستین بار در
واحد اینین شرکت پتروشیمی بندر امام به انجام میرسد،
این تحقیق را میتوان به نوبهی خود بیبدیل تلقی نمود.
 تحقیقی با عنوان تجزیه و تحلیل مناطرات ایمنی وبهداشتی شرکت پتروشیمی آریا ساسول در منطقه
اقتصادی پارس به انجام رسیده است .برای تجزیه و تحلیل
دادهها ،روش کینی تجزیه و تحلیل حاالت شکست و اثرات
آن بر محیطزیست مورد استناده قرار گرفته است .پ از
انجام محاسبات آماری مشنص شد آن دسته از جنبههای
محیطزیستی که عدد اویویت خطر آنها باالتر از 13/5
است ،دارای سطح خطر خیلی باال هستند .نتایج حاصل از
این تحقیق نشان داد که  29/8درصد جنبههای
زیستمحیطی در سطح خطر پایین 21/94 ،درصد در سطح
خطر متوسط 19/12،درصد از جنبهها در سطح خطر باال
و 33/59درصد در سطح خطر خیلی باال قرار گرفتند ].[ 2

 پژوهشی با هدف بررسی ف اییتهای مجتمعپتروشیمی سازند و شناسایی عوامل خطر و جنبههای خطر
محیطزیستی با استناده از روشهای  AHPو  FMEAبه
انجام رسید .طبق نتایج به دست آمده از این پژوهش
ایستگاه واحدهای اینین و کارگاه مرکزی در پارامتر خاک و
ایستگاه استک واحد بنار ،واحد اینین ،واحداتوکسیالت و
واحد اسید استیک در پارامتر گیاه ،بیشتر میتوانند منشا
آیودگیهای پتروشیمی از یحاظ غلرت عناصر  Cd ،NiوPb
باشند].[ 3
 پژوهشی تحت عنوان بررسی سیست مدیریت منبعخطرات محیطزیستی برای صنایع پتروشیمی به انجام
رسیده که به تشنیص منابع خطر محیطزیستی در صن ت
پتروشیمی با یک تحلیل پاپیونی( )bow-tieپرداخته است.
عالوه بر آن  Qinqinو همکارانش به توس ه یک سیست
مدیریت م مویی برای منابع خطر محیطزیستی مبنی بر
مدل بروزر /سرور و تکنویوژی  Web Gisپرداختند ].[ 4
 پژوهشی با عنوان میزان سرعت ارزیابی خطر درصن ت پتروشیمی با استناده از بسته نرم افزار max
credانجام گرفت .این مطای ه دو هدف داشت -1 :انجام
ارزیابی کمی حوادثی که احتمال وقوع و پتانسیل
آسیبرسانی دارد (ورودیهای بحران جلوگیری /مدیریت)
و -2شرح دادن توانایی max credمثل ابزار کمک به کاربر
برای ارزیابی خطر سریع ]. [ 5

 -1-1واحد الفین مجتمع پتروشیمی بندر امام
واحد اینین از واحتدهای بنیتادی صتنایع پتروشتیمی
میباشد که در جهت تویید اینینها ( آیکنها) طراحی شتده
است .مساحت مجتمع پتروشیمی بندر امام که واحتد اینتین
ه در این مجموعه واقع شده ،حدود  211هکتتار متیباشتد
کتته در استتتان خوزستتتان قتترار دارد و بتته فاصتتلهی 141
کیلومتری جنو شرقی اهواز و 89کیلتومتری شترر آبتادان
1
قرار گرفته است .واحد اینتین از دو بنتش اتتیلن و DPG
تشکیل شده که بنش اتیلن جهتت توییتد  331111تتن در
سال اتیلن با درجه خلو باالکته از کراکینت  C5و اتتان و
بوتان بته دستت متی آیتد ،طراحتی شتده استت .عتالوه بتر
فتترآوردههتتای فتتور ،محصتتوالت فرعتتی دیگتتری ماننتتد
پروپیلن1،و -3بوتادین ،هیدروژن و متان نیز در واحد اینتین
تویید میگردند ].[6
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ناحیه کمارسورها .این اندازهگیری در روز و با استناده از
دستگاه سنجنده صوت انجام شد.

 -2مواد و روشها
 -1-2مراحل انجام پژوهش به شرح زیر میباشد:
بررسی سوابق موجود در ایران وجهان در زمینه مورد
نرر ← بررسی ویژگیهای فنی -مکانی منطقه مورد مطای ه
← بررسی وض یت محیطزیست تحت تاثیر ← شناسایی
ف اییتهای واحد اینین بر محیطزیست تحت تاثیرشامل
نمونهبرداری از گازهای خروجی از دودکشها ،پسا
خروجی کارخانه و سنجش شدت صوت ← .شناسایی انواع
خطرهای محیطزیست تحت بررسی ← طبقهبندی و
ت یین ایویت خطرهای شناسایی شده مبتنی بر روش ←
ارزیابی خطر محیطزیستی واحد اینین به روش تطبیقی
 HAZANو  ← frank&morganارایه روش های کنتریی و
اقدامات اصالحی ← نتیجهگیری.

 -4-2-2شناسایی و غربالگری خطرها به روش
PHA
شناسایی اوییه خطرها از طریق مطای ه فرآیند
کارخانه ،بررسی حوادث گذشته کارخانه مورد نرر و
ه چنین نرر کارشناسان واحد انجام میشود .سا نمرات
شدت و احتمال با استناده از تجربه کارشناسان ت یین
میگردد .خطرهای غربال شده در این مرحله وارد مرحله ب د
شده و با استناده از روش  HAZANمورد ارزیابی قرار
میگیرند.

 -5-2-2روش تجزیه و تحلیل خطرات به روش
HAZAN
در این روش باید تشنیص داده شود که در شرایط
منتلف ،وقوع چه رویدادهایی محتمل است .اویین اقدام در
این مورد شناخت و در نرر گرفتن کلیه خطاهای قریب
ایوقوعی است که می توانند منجر به حادثه شوند .در ادامه
اثرات حوادث بر روی ذینن ان و تجهیزات پیشبینی
میگردد .بهترین شیوه برای بررسی احتمال این حوادث،
انجام مطای ات گذشتهنگر در این با و آثار ناشی از آنها
میباشد.
در برخی مواقع که هیچ مدرک یا مستندی در
دسترس نیست ،بهرهگیری از عل آمار و احتماالت به منرور
پیشبینیهای عایمانه راهگشاست .در ادامه باید مشنص
شود که تواتر حوادث چگونه است و چه اقدامات
پیشگیرانهای باید در این خصو به انجام رسد .این اقدامات
باید با قوانین و مقررات ایمنی مقایسه گردیده،
هماهنگیهای الزم بین آنها ایجاد شود .شایان ذکر است
برآورد هزینهها و منابع مصروفه جهت امور کنتریی و مقایسه
آن با پیشبینی خسارات و زیانهای وارده از جمله اقدامات
مهمی است که کمک گرفتن از این روش را توجیه میکند.
نحوه ارزیابی پتانسیل آسیب رسانی :ارزیابی خطرات
با طبقه بندی آنها شروع میشود .این مرحله دو هدف را
دنبال میکند :نشان دادن اهمیت نسبی خطرات شناسایی
شده و ارایه راه حل و ایجاد زمینه الزم برای ترکیبی از
روشهای مقابله با خطرات.

 -2-2روش تحقیق
در این پژوهش گازهای خروجی از دودکشها ،پسا
خروجی از کارخانه و نیز شدت صوت در واحد اینین مورد
سنجش قرار گرفت.
 -1-2-2آنالیز گاز خروجی از دودکشها
گاز خروجی از دودکشها در 13ایستگاه که برابر است
با ت داد دودکشهای موجود در واحد اینین ،با استناده از
دستگاه گ کروماتوگراف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
این دستگاه جهت تجزیه گاز و برای شناسایی انواع
آالیندههای گازی شکلی که از دودکشها خارج میشود
مورد استناده قرار میگیرد .این بررسی در اسنند ماه سال
 31به انجام رسید.
 -2-2-2آنالیز پساب خروجی از کارخانه
در این بررسی پسا خروجی از کارخانه در یک
ایستگاه در محل خروج پسا صن تی از کارخانه در سه
دوره نمونهبرداری شد .زمان برداشت نمونههای پسا سه
هنته پایانی سال  31بود .تجزیه و تحلیل پسا شامل
بررسی میزان  OIL ،COD 3، TSS 2و  pHمیباشد .بررسی
 TSSو CODبا کمک دستگاه اساکتروفوتومتر انجام گردید،
ه چنین بررسی  pHبا کمک  pHمتر و  OILه با استناده
از دستگاه  RGAانجام شد.
 -3-2-2آنالیز صوت در واحد الفین
شدت صوت واحد اینین در چهار ایستگاه مورد
سنجش قرار گرفت که عبارتند از نواحی  11 -21-11و
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دو عامل شدت و تواتر حوادث ،مبنای ارزیابی به
شمار میروند .منرور از شدت توان بایقوه خساراتی است که
منابع انسانی و سایر منابع سازمانی در م رض آن قرار دارد و
منرور از تواتر نیز ت داد دف ات وقوع و به عبارتی احتمال
وقوع خسارات طی مدت زمانی م ین است .پ از این که
شدت و تواتر مشنص گردید ،میزان آنها در یک دیگر
ضر و م یار دیگری به نام درجه خطرزایی به دست میآید.
دادههای به دست آمده به ترتیب در جدول نهایی
 HAZANثبت شده و مورد ارزیابی قرار میگیرد .الزم به
ذکر است خطرهایی که دارای سطح خطر خارج از
محدودهی جداول  HAZANباشند ،غیر محتمل بوده و فاقد
ارزش تنسیر هستند .پ از آن خطرهای دارای ارزش
جدول -1
ف اییت

شدت خطر

شدت کنترل

شاخص خطر

تنسیر را در جداول  Frank&Morganقرار داده و ارزیابی
نهایی انجام میشود.
 -6-2-2روش فرانک و مورگان & (Frank
)Morgan
این روش واجد شش مرحله است:
 -1محاسبه شاخص خطر برای هر واحد
 -2ت یین خطر نسبی برای هر واحد
 -3ت یین رتبه خطر برای هر واحد
-9ت یین کل سرمایه در م رض خطر برای هر واحد
 -5محاسبه خطر کلی برای هر واحد
 -4ردهبندی واحدها بر اساس نمره کلی هر واحد
که در نهایت جدول فرانک و مورگان به صورت شکل  1میباشد.
Frank & Morgan

درصد خطر
نسبی

خطر نسبی

کل سرمایه
در م رض
خطر

خطر کلی

رده بندی
نهایی

شدت فنی
حادثه

][ 1

جدولهای شدت خطر ،شدت کنترل و شدت فنی حادثه و نیز ردهبندی نهایی در شکلهای 2و  3آمده است.
جدول -2شدت خطر ،شدت کنترل و شدت فنی حادثه
شد خطر

شد فنی حادثه

شد کنترل

1

1-1

1

4-1

شدت فنی حادثه

تشریح

2

19-1

2

12-4

ک

ت میر جزئی

3

21-19

3

18-12

متوسط

ت میر کلی

9

28-21

9

25-18

زیاد

ت ویض

5

35-28

5

32-25

][ 8
جدول -3ردهبندی نهایی خطر بر اساس خطر کلی

 -3نتایج و بحث

هر ف اییت
1

خطر پایین

کمتر از یک میلیون دالر

2

خطر متوسط

یک تا پنج میلیون دالر

3

خطر باال

پنج تا ده میلیون دالر

9

خطر بسیار باال

بیش از ده میلیون دالر

 -1-3نتااایج بررساای پساااب و گازهااای خروجاای از
دودکشها و صوت
نتتتایج بررستتی پستتا و گازهتتای خروجتتی از
دودکش ها و صوت در شکل ها ی  9و  5و  4آمده است.
همان طور که مشتاهده متی کنیتد میتزان  CODو
 TSSدر دوره اول و دوره دوم انتتتدازه گیتتتری فراتتتتر از
میزان استاندارد بتوده امتا میتزان  OILو  pHدر هتیچ
کدام از سه دوره فراتر از حد استاندارد نرفته که ایبته
علت آن ماهیت ف اییت های کارخانه می باشد.

][ 8

در نهایت خطرهای دارای ارزش تنسیر در روش
 HAZANر ا که شامل  13خطر محیطزیستی و  5خطر
ایمنی میباشد ،با کمک روش  Frank&Morganمورد
ارزیابی قرار دادی .
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جدول -4آناییز پسا خروجی از کارخانه در سه دوره اندازهگیری
دوره اندازه گیری

)mg/l

میزان( CODبر حسب

تخلیه به آبهای سطحی

استاندارد* CODبرای

)mg/l

میزان( OILبر حسب

به آبهای سطحی

استاندارد* OILبرای تخلیه

)mg/l

میزان( TSSبر حسب

تخلیه به آبهای سطحی

استاندارد*  TSSبرای

میزان pH

تخلیه به آبهای سطحی

استاندارد*  pHبرای

دوره اول

211

41

3

11

41

91

1/3

4/5-8/5

دوره دوم

211

41

1

11

151

91

1/1

4/5-8/5

دوره سوم

<51

41

8

11

<11

91

1/9

4/5-8/5

*حد استاندارد  : pH-OIL -TSS -CODسازمان حناظت محیط زیست1382-
][ 8
جدول-5غلرت گازهای خروجی از دودکشها
غلظتNOx

حد

غلظت SO2

()ppm

مجاز*NOx

()ppm

حد مجاز
*SO2

غلظت

حد

)ppm(H2S

مجاز*H2S

دودکش111

8

151

48

351

>5

811

3.5

1.2

دودکش112

38

151

31

351

>5

811

>2

1.2

دودکش113

54

151

91

351

>5

811

9.1

1.2

دودکش119

>11

151

53

351

>5

811

>2

1.2

دودکش115

11

151

91

351

>5

811

>2

1.2

دودکش114

>11

151

41

351

>5

811

>2

1.2

دودکش111

خارج از
سروی
>11

151
151

خارج از
سروی
41

351
351

خارج از
سروی
>5

811
811

خارج از
سروی
>2

1.2
1.2

دودکش113

22

151

93

351

>5

811

>2

1.2

دودکش111

31

151

53

351

>5

811

2.5

1.2

دودکش111

>11

151

33

351

>5

811

>2

1.2

دودکش211

>11

151

53

351

>5

811

>2

1.2

دودکش811

خارج از
سروی

151

خارج از
سروی

351

خارج از
سروی

811

خارج از
سروی

1.2

دودکش

غلظتco

حد مجاز* co

()ppm

دودکش118

* حد استاندارد گازهای خروجی از دودکشها :سازمان حناظت محیطزیست1382،
][ 8

تجزیه و تحلیل گاز خروجی از دودکشها نشان داد
که میزان آالیندههای هوا از حد مجاز فراتر نرفته است که
علت آن استناده از فیلتر در دودکشهاست.

جدول -6آناییز صوت در واحد اینین
نام محل نمونه
برداری
ناحیه 11
ناحیه 21
ناحیه11
ناحیه
کمارسورها

 -2-3آنالیز صوت در واحد الفین
شدت صوت واحد اینین در چهار ایستگاه مورد
سنجش قرار گرفت .این اندازهگیری در روز و با استناده از
دستگاه سنجندهی صوت بررسی شد که نتایج آن به شرح
زیر می باشد:

شدت
صوت در روز
31
33
34
34

استاندارد*
صوت در روز
15
15
15
15

* حد استاندارد صوت :سازمان حناظت محیط زیست1382،
][ 8
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ارزیابی خطر محیطزیستی فاز بهره برداری واحد اینین شرکت پتروشیمی...

ت داد بیشتر افرادی است که در ارتباط با این ف اییت
هستند .در مورد سایر ف اییتها که رتبه  1را به خود
اختصا دادند و دارای خطر ک هستند ،باید توضیح داد
که اختالل در این ف اییتها به هیچوجه موجب توقف تویید
حتی به صورت جزیی نمیشود و عالوه بر این ت داد کمتری
از کارکنان در ارتباط با این ف اییتها هستند.
عملیات احترار در کورهها :در خصو علت خطر
بسیار باالی این ف اییت دالیل زیادی را میتوان تشریح کرد
که مه ترین شان ننست متنوع بودن و پراکنده بودن مواد
قابل اشت ال در ارتباط با آن و پایین بودن نقطه اشت ال این
مواد است که پتانسیل باالی آتشسوزی و اننجار را ایجاد
میکند و دوم پیچیدگی فرآیند احترار در کورهها است که
در صورت بروز مشکل متوقف کردن عملیات را مشکل کرده
و باعث بیشتر شدن زیان وارده میشود .متوقف کردن
عملیات به م نی توقف تویید است که این توقف تویید باعث
باال رفتن میزان سرمایه در م رض خطر و کسب رتبه  9در
ردهبندی نهایی میشود.
نتیجه ارزیابی ف اییتهای دارای جنبه ایمنی با
استناده از روش  Frank&Morganدر شکل 8آمده است.

همانطور که در شکل شماره  4مشاهده میشود در
هر چهار ناحیه شدت صوت فراتر از حد استاندارد است و
بیشترین آیودگی که کارکنان این واحد در م رض آن قرار
دارند آیودگی صوتی میباشد.
 -3-3نتااایج ارزیااابی فتالیاا هااای دارای جن ااه
محااای زیساااتی و ایمنااای باااا اساااتفاد از روش
Frank&Morgan
خطرهای محیطزیستی و ایمنی شناسایی شده پ از
دو بار غربال با کمک روشهای  PHAو ، HAZANبا استناده از
روش  Frank&Morganمورد ارزیابی قرار گرفتند که نتایج آن
را میتوان در شکلهای شماره 1و 8مشاهده نمود.
برای ت یین سرمایه در م رض خطر ،از کار برگها و
دستور ای ملهای مربوط به تجهیزات در واحد اینین استناده
شده است .ردهبندی نهایی در شناسایی ف اییتهایی با خطر
باال تاثیر گذار میباشد .بر این اساس عملیات احترار در
کورهها دارای خطر بسیار باال است و در ردهبندی نهایی رتبه
 9را به خود اختصا داده است که علت آن ه ارزش
اقتصادی باالی محصوالت توییدی در خالل عملیات احترار
در کورهها و متوقف شدن تویید در صورت بروز اختالل و نیز

جدول -7خطرهای محیطزیستی در جدول
فعالیت
-1عملیات احترار در کورهها
-2سوزاندن گازهای مازاد در مش ل کورهها
-3عملیات تصنیه اوییه پسا
-9تنلیه برج کاستیکDA-203
-5عملکرد دستگاههای دوار وثابت
-4عملیات نمونهگیری
-1عملکرد دستگاههای دوار حامل هیدروکربن
-8شستشوی فیلترهای روغن
-3عملیات تنلیه دستگاهها و تجهیزات (پمپ و
برج و ظروف و منازن)
-11تنلیه آ کویین
-11شارژ مواد شیمیایی به منازن
-12عملیات روانکاری دستگاههای دوار
-13عملیات انتقال سیاالت تحت فشار
-19عملیات احیا پاییشر و فیلتر کربن ف ال
-15عملیات ککزدایی کورهها
-14عملیات دریافت آ ژاول-کاستیک و اسید
توسط خطوط یویه
-11ارسال پسا قلیایی خطرناک به ناحیه
خنثیسازی
-18عملیات خنثیسازی پسا قلیایی
-13ارسال  WASTE GASناحیه خنثیسازی به
کوره 111

شد

شد

شاخص

خطر

خطر

کنترل

خطر

نسبی

Frank&Morgan

درصد
خطر
نسبی

کل سرمایه در
معرض خطر

خطر کلی

ردهبندی
نهایی

شد
فنی
حادثه

9
3
2
2
2
2
1
1

5
9
2
3
3
3
9
1

1
1
1
1
1
1
3
1

2
2
3
2
2
2
1
3

9
9
1
9
9
9
1
1

3321451511$
43111$
31511$
31511$
31511$
31511$
31511$
39511$

13284431111$
252111$
221511$
124111$
124111$
124111$
1
441511$

9
1
1
1
1
1
1
1

زیاد
ک
ک
ک
ک
ک
ک
ک

1

3

2

1

2

43111$

124111$

1

ک

1
2
1
3
2
1

1
3
1
3
9
3

1
1
1
1
2
2

3
2
3
3
1
1

1
9
1
1
2
2

31511$
39511$
43111$
31511$
39511$
39511$

221511$
318111$
991111$
221511$
183111$
183111$

1
1
1
1
1
1

ک
ک
ک
ک
ک
ک

1

2

1

2

9

31511$

124111$

1

ک

2

1

-1

9

3

31511$

283511$

1

ک

2

1

-1

9

3

31511$

283511$

1

ک

3

5

2

1

2

31511$

43111$

1

ک
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جدول -8خطرهای ایمنی در جدول
فعالیت
-1عملیات بهره برداری بر روی منزن کاستیک
-2کار در حوضچههای پسا روغنی و شیمیایی
-3پمااژ اتیلن و متان توسط پمپهای مربوط در ناحیه
 91و  11جنب منازن ششگانه
-9تزریق DMDS
-5تزریق ANTI FOULANT

Frank&Morgan

درصد

رده

شد

بندی

فنی

نهایی

حادثه

31511$
43111$

2131311$
2131311$

2
2

ک
ک

1

1

ک

1
1

1
1

ک
ک

شد

شد

شاخص

خطر

خطر

کنترل

خطر

نسبی

2
1

2
2

1
1

2
1

44/4
33/3

3

5

2

1

1

34333$

1
1

3
3

2
2

1
1

1
1

39511$
32111$

با توجه به شکل شماره ،8عملیات بهرهبرداری بتر روی
منزن کاستیک دارای خطر متوسط است .سه این عملیات
از کل خطرهای ایمنی واحتد اینتین  % 44/4متیباشتد و در
واقع بیشترین درصد خطر نسبی را بته ختود اختصتا داده
است اما از آنجایی که به هیچوجه خطترات مترتبط بتا ایتن
عملیات منجربه توقف تویید و یا آسیب اساسی به تجهیتزات
نمیشود ،نمیتواند رتبهای باالتر از متوسط را داشتته باشتد.
دومتتین ف اییتتت ،کتتار در حوضتتچههتتای پستتا روغنتتی و
شیمیایی است کته ایتن ف اییتت نیتز دارای خطتر متوستط
میباشد و سه این ف اییت از کل خطترهتای ایمنتی واحتد
 % 33/3است و علت متوسط بودن خطر ف اییت فور ه این
است که مانند ف اییت اول مناطرات موجتود در ایتن بنتش
نمیتواند موجب توقف تویید یا آسیب اساسی بته تجهیتزات
کارخانه شود .ف اییتهای 3و 9و 5که هیچ درصدی از خطتر
نسبی کارخانه را به خود اختصا ندادهانتد و علتت آن هت
کنترلهای زیادی است که در ارتباط بتا ایتن ف اییتتهتا در
کارخانه اعمال میشود و در واقع ایمنی باالی شرایط مربوط
به این ف اییتهاست.
عملیات بهرهبرداری بر روی منزن کاستیک :یکی از
علل اصلی خطر متوسط این ف اییت نداشتن پتانسیل اننجار
و آتشسوزی آن است اما پیچیدگی فرآیند در این ف اییت
صدر میکند و متوقف کردن عملیات را به سرعت
امکانپذیر نمیسازد .ه چنین شدید بودن وض یتهای غیر
قابل کنترل ه در این ف اییت صادر است .ایبته وسایل
حناظتی مورد نیاز نیز در مکانهای الزم ت بیه شده
است.یکی دیگر از دالیل خطر متوسط این ف اییت متوقف
نشدن تویید در صورت بروز مشکل است که باعث کاهش
میزان سرمایه در م رض خطر میشود.
کار در حوضچههای پسا روغنی و شیمیایی :این
ف اییت نیز خطر متوسطی دارد که یکی از علل آن پایین
بودن نقطه اشت ال مواد قابل اشت ال مرتبط با این ف اییت

خطر
نسبی

کل سرمایه در
معرض خطر

خطر کلی

است .از دیگر علل آن پتانسیل بروز خطرات محیطی /فردی
مانند سوختگی شدید است .ایبته اقدامات حناظتی و تدابیر
ایمنی الزم ه در این زمینه اندیشیده شده است .یکی دیگر
از دالیل خطر متوسط این ف اییت در ردهبندی نهایی ،عدم
توقف تویید در صورت بروز مشکل است که باعث کاهش
میزان سرمایه در م رض خطر میشود.
 -4نتیجهگیری
بررسی گازهای خروجی از دوکشها ،پسا خروجی
از کارخانه و اندازهگیری شدت صوت در این واحد نشان داد
که مه ترین آالیندههای واحد اینین  COD ،TSSو نیز
آیودگی صوتی میباشد .ارزیابی خطرهای محیطزیستی و
ایمنی نیز مشنص نمود که از میان خطرهای محیطزیستی،
عملیات احترار در کوره با کسب رده  9دارای خطر بسیار
باالیی است که علت آن پتانسیل باالی اننجار و آتش سوزی
و عالوه بر آن توقف تویید در صورت بروز مشکل میباشد .از
میان خطرهای ایمنی ه عملیات بهرهبرداری بر روی منزن
کاستیک و کار در حوضچههای پسا روغنی و شیمیایی
خطر متوسط داشتند که مه ترین علل آن نداشتن پتانسیل
اننجار و عدم توقف تویید در صورت بروز مشکل میباشد.
همانطور که گنته شد مه ترین آالیندههای واحد
اینین TSS ،و CODموجود در پسا و آیودگی صوتی
میباشد .از میان خطرهای محیطزیستی ه عملیات احترار
در کورهها دارای خطر بسیار باال بود و نیز از میان خطرهای
ایمنی ،عملیات بهرهبرداری بر روی منزن کاستیک و کار در
حوضچههای پسا روغنی وشیمیایی دارای خطر متوسط
بودند .در پژوهشی که توسط ایهه ج نریان مقدم ] [ 9در
سال  1384با هدف بررسی اثرات زیستمحیطی صنایع
پتروشیمی  PET-PTAدر منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر به
انجام رسید نیز مشنص شد آیودگی آ مه ترین آیودگی
محیطزیستی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر میباشد و میزان
 TSSو ترکیبات ننتی ناشی از تنلیه پسا خروجی از واحد
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تصنیه به همراه اثر تجم ی ناشی از سایر صنایع پتروشیمی
منطقه شاخصترین آالیندههای آ محسو میشوند .در
پژوهش دیگری که توسط سید علی جوزی و پریناز سالتی
] [10در سال  1383با هدف تجزیه و تحلیل مناطرات
محیطزیستی واحد پلیاتیلن مجتمع پلیمر آریاساسول
عسلویه با هدف حذف ،کاهش و کنترل خطرهای
محیطزیستی با استناده از روش  EFMEAصورت گرفت نیز
باالترین جنبه در خطر محیطزیستی مربوط به فرآیند
سیست ونت اضطراری با عدد ایویت خطر 98بود که در اثر
عملکرد ایمنی راکتور ،منجر به ایجاد آیودگی هوا و
آیودگیهای صوتی و رادیو اکتیویته میشود.
اقدامات کنتریی الزم در شکلهای شماره 3و  11و11
آمده است.

جدول -10اقدامات کنتریی جهت کاهش آیودگی
صوتی در منبع تویید و مسیر انتشار صوت
اقداما کنترلی

منبع تولید صو

 نصب سایلنسور در محل خروج بنار اجرای برنامه ت میر و نگهداری ساالنه سیست های فرایندی وتجهیزات مربوطه
 نرارت بر اجرای طرحهای کاهنده آیودگی صوتی ایزویه کردن منابع تویید صوت حذف و جایگزینی فرآیندهای موید آیودگی صوتی با فرآیندهاییکه آیودگی کمتری ایجاد مینمایند.

مسیر انتشار صو

 ایجاد فضای سبز و پوشش گیاهی جلوگیری از انتقال ارت اش دستگاه ارت اش کننده به محیط بهوسیله بسترهای شنی و یا صنحات عایق ارت اش (پایههای
الستیکی فشرده)

جدول -11اقدامات کنتریی در واحد اینین

جدول  -9اقدامات کنتریی در زمینه کاهش  TSSو

COD

آالینده مورد نظر

نوع فعالیت

پیشنهادا و اقداما کنترلی

-1عملیات احترار در
کورهها

 ایجاد ایزام قانونی برای چک کردن یویههای خوراکداخل کوره به مدت هر  95روز یک بار
 چککردن مش لها هر  95روز یک بار ککزدایی طبق برنامه زمان بندی دقیق و هر 95روز یک بار.
 چک کردن منزن کاستیک توسط بازرس فنیجهت سنجش ضنامت و آگاهی از وض یت الینها
در هر دو سال یک بار
 جلوگیری از ورود مواد خورنده مانند o2به الینها در نرر گرفتن اخطار کتبی برای افرادی که اصولایمنی را رعایت نمی کنند
 ایزام قانونی برای رعایت اصول ایمنی توسط افراد کنترل دقیق یک بار بهره برداری جهت جلوگیریاز ریزش مواد هیدروکربنی به پسا و در نتیجه
کاهش انتشار بنارات سمی از پسا

راهکارهای کاهشی
-2بهره برداری بر روی
منزن کاستیک

TSS

الیهروبی ماهانه شبکه فاضال صن تی بهینهسازی سیست تصنیه پسا موجود پایش مداوم و روزانه خروجی تصنیهخانه و مطابقت با حدوداستاندارد و در صورت مغایرت با حدود استاندارد ،یافتن علل و عوامل
و برطرف ساختن مشکل ( اصالح عملکرد تصنیه خانه و کینیت پسا
ورودی به سیست تصنیه خانه)
 رعایت حدود کینی و کمی مجاز دریافت پسا توسط تصنیه خانهبه منرور انجام تصنیه کامل

COD

استناده از سیست ( MBR)membrane biologic reactorومکمل آن) MBBR(membrane biologic bio reactorکه
تاثیر به سزایی در کاهش  CODدارد.
 بهینهسازی سیست تصنیه پسا موجود پایش مداوم و روزانه خروجی تصنیهخانه و مطابقت با حدوداستاندارد و در صورت مغایرت با حدود استاندارد ،یافتن علل و عوامل
و برطرف ساختن مشکل (اصالح عملکرد تصنیه خانه و کینیت پسا
ورودی به سیست تصنیه خانه)
 رعایت حدود کینی و کمی مجاز دریافت پسا توسط تصنیهخانه بهمنرور انجام تصنیه کامل

-3کار در حوضچههای
روغنی و
پسا
شیمیایی

پیشنهادات
 -1پایش مداوم و روزانه خروجی تصنیهخانه و
مطابقت با حدود استاندارد و در صورت مغایرت با حدود
استاندارد ،یافتن علت آن و برطرف ساختن مشکل با هدف
کاهش  CODو .TSS
 -2ایجاد ایزام قانونی برای چک کردن منر یویههای
خوراک داخل کورهها و نیز ککزدایی طبق برنامه زمانبندی
دقیق و هر  95روز یک بار به منرور کاهش خطر عملیات
احترار در کورهها.
پینوش
1Dripalene

Pyrolysis Gasoline
2total suspended solid
3Chemical oxygen demand
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