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 چکیده
باشد. در بخش صنعت ناشی از فعالیت بشری به ویژه بخش صنعت می زیستیمحیطهای قرن بیست و یکم معضل مسایلترین یکی از مهم
ثنی . که پاالیشگاه مورد مطالعه از این قاعده مستاستترین عوامل بروز این معضالت پسماندهای ناشی از عملیات تولید یکی از مهم

کار جهت بهبود روند مدیریت پسماند است. این مطالعه راه ارایهولیدی و دی پسماندهای تبن. هدف از این تحقیق، شناسایی و طبقهباشدنمی
به صورت میدانی در پاالیشگاه شیراز صورت گرفته است. پس از بررسی فرایند تولید و منابع تولید پسماند، نوع و تناژ پسماندهای تولیدی 

ای اختصاص به هر یک از پسماندها کدهای ویژهازل انجام شد و گیری شد. سپس طبقه بندی پسماندها طبق کنوانسیون بشناسایی و اندازه
داده شد. نتایج مطالعه نشان داد که بیشترین مقدار پسماند تولیدی در پاالیشگاه شیراز، مایعات نفتی و ورق فلزی است و نیز پسماندهای 

ه جزو از پسماندهای تولیدی در پاالیشگا %00ازل دهند. بر اساس کنوانسیون باز کل پسماندهای تولیدی را تشکیل می %77فرایندی 
 نواقص به اشاره ضمن نیز پاالیشگاه صنعتی واحدهای سطح در پسماند مدیریت بحث در نهایتشوند. پسماندهای خطرناک محسوب می
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 سرآغاز
های های تولیدی و از شاخصترین پایهصنعت یکی از مهم

در  (Sadeghi et al., 2009). استیافتگی هر کشور توسعه
یزان مواد زاید صنعتی افزایش قرن اخیر با رشد تکنولوژی م

از آنجا  . (Mukhtarani et al., 2006) استگیری داشته چشم
که هر فرایند تولیدی در هر صنعتی در اصل مستلزم رها سازی 

 باشد، غالباقابل مصرف می پسماندهای غیرمقادیری مواد زاید و 
شوند و در نتیجه باعث تاثیر موجب تولید مواد زاید متنوعی می

این  زا (Sadeghi et al., 2009). شودسوء بر محیط زیست می
روزمره پسماندها و رو با توجه به رشد سریع صنایع و افزایش 

ناک در کشورهای رو به توسعه، وجود یک برنامه مواد زاید خطر
آوری و دفن آنها های صنعتی و جمع ای بحث پسماندیریتی برمد

یکی از (Asadi et al., 1995). رسدضروری به نظر می
 ی مربوط بهها در یک سیستم مدیریتترین فعالیتمهم

ی یاد شده شناسایی کمی و کیفی پسماندها ،پسماندهای صنعتی
است که بسیاری از  یاهمیت این فعالیت تا به حد است،

عنوان کل یک سیستم مدیریت ه ها این فعالیت را بشرکت
و نتیجه اجرای مدیریت پسماندهای  کردهصنعتی قلمداد د پسمان

سایی کمی و کیفی پسماند صنعتی گزارش شنا ارایهصعتی را 
 (Habibi Nejad, 2009). دانندمی
کنوانسیون بازل به تصویب کشورهای  1101مارس سال  22در 

های عضو به کنوانسیون بازل الزام دولتدف مختلف رسید. ه
کاهش حجم نقل و انتقال برون مرزی مواد زاید موضوع 
کنوانسیون و ایجاد این مواد در حد بی ضرر به محیط زیست و 

قل و انتقال و دفع مواد اعمال مدیریت مناسب و موثر نسبت به ن
ون به عضویت این کنوانسی 1113ژانویه  5. ایران در استمذکور 

تواند ه مواد زاید جامد روشی است که میدرآمد. مدیریت یکپارچ
های مربوط به توسعه صنعتی را با قوانین اقدامات و برنامه

 زیستیمحیطد و مانع از ایجاد اثرات سوء انجام ده زیستیمحیط
 دشومرتبط با مواد زاید جامد بدون ایجاد وقفه در توسعه صنعتی 

.(Pires et al., 2011)  
در حال حاضر عناصر اصلی مدیریت جامع پسماند شامل تولید، 

ردازش، بی خطرسازی، پ ،جمع آوری و حمل و نقل ،ذخیره سازی
 ( ,Mrayyan & Hamdiهای پس از آن استدفع و مراقبت

واد زاید صنعتی شامل و مراحل مختلف مدیریت نوین م 2006).
حداقل سازی داری، جلوگیری از تولید آلودگی و تولید و نگه

  استنتقال، تصفیه و دفع نهایی ضایعات، بازیافت، جمع آوری و ا
(LaGrega et al., 2001; Mukhtarani et al., 2007)  در

صورتی که مدیریت مواد زاید صنعتی به صورت مناسب انجام 
 آیدمی وجوده ب زیستیمحیطاقتصادی و شوند، منافع قابل توجه 

.(Hogland & Stenis, 2000)  
ای توسط نامداری و ترکیان تحت به عنوان نمونه در مطالعه

عنوان شناسایی، طبقه بندی و مدیریت پسماندها و مواد شیمیایی 
 RCRAمصرفی در شرکت پتروشیمی پردیس عسلویه بر اساس 

و کنوانسیون بازل، مواد شیمیایی و پسماندهای تولیدی شرکت از 
 ( ,Namdari & Turkianد ا تا مراحل انتهایی مدیریت شدنابتد

طرح جدید سیستم  ارایهای بهمن نیا در . در مطالعه2008)
مدیریت پسماندها در یک واحد صنعتی مورد مطالعاتی پاالیشگاه 

های طرح جداسازی پسماند به همراه روشگاز سرخون قشم، 
شد  ارایهجایی دفع آنها کردن مواد زاید و گزینه های جابهکمینه 

(Bahmannia, 2008). در  تحقیقی جوردا داسیلوا و همکاران در
های نفتی تولیدی در های تصفیه لجنکشور برزیل روش

 زیستیمحیطهای نفت را به منظور کاستن از اثرات پاالیشگاه
، هایی چون دفن کردناند و روشآنها مورد بررسی قرار داده

پالسمای  سوزاندن، تبدیل به مایع، تبدیل در دمای پایین،
 (Jordao اندودهرا تشریح نم حرارتی و ترکیب با مواد سرامیکی

.(da silva et al., 2012 ای دیگر که توسط داندو و مطالعه در
صورت گرفت اقدام به تهیه راهنمایی  کمارتین در کشور بلژی

ند که در های نفت کردبرای بحث پسماندهای تولیدی پاالیشگاه
عملیات دفن مناسب و  ،کردن تولید پسماندهای کمینه آن روش

ی را های کاهش خطرات ناشی از دفن پسماندها ی نفتروش
 .(Dando & Martin, 2003)اند تشریح نموده

کننده محیط زیست ترین صنایع آلودهصنعت نفت یکی از مهم
ء صنایع نفت پاالیشگاه نفت جز .(Henry et al., 2005) است

خام در پاالیشگاه حرارت  شود. نفتمیو پتروشیمی محسوب 
اش از یکدیگر جدا شده و شود تا مواد تشکیل دهندهداده می

جمع آوری شود، سپس با استفاده از سایر فرایندهای صنعتی، 
شود. تصفیه نفت ز قبیل بنزین و نفت سفید تهیه میمحصوالتی ا

 زاید صنعتی و خطرناک راو تبدیل محصوالت فرعی آن مواد 
لذا مشکالت  .(Lal & Sachan, 2006) کندتولید می

 ناشی از دفع این فرایند به دالیل مختلف از جمله زیستیمحیط
 ی از ـدم آگاهـاند صنعتی، عـای دفع پسمـهدم آگاهی از روشـع
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پسماندهای صنعتی و  زیستیمحیطخطرات بهداشتی و 
ریت پسماند نیاز به اجرای برنامه مدی های مربوط به آنهزینه

صنعتی دارد. و از ضروریات انجام این مطالعه، توجه به حفظ 
محیط زیست و سالمت مردم با اجرای طرح مدیریت پسماند 

باشد. لذا علی رغم تحقیقات مشابه در ایران، متاسفانه یم
ریت جامع مطالعات جامع و کاملی در خصوص شناسایی و مدی

با هدف شناسایی و ین مطالعه ا پسماند انجام نشده است.
بندی پسماندها در پاالیشگاه شیراز طبق کنوانسیون بازل و طبقه
راهکارهای مدیریتی جهت کمینه سازی پسماندها و بهبود  ارایه

مدیریت پسماند و افزایش آگاهی افراد در این صنعت اجرا شده 
 است. 

 
 
 

 مواد و روش
 منطقه مورد مطالعه

اصفهان واقع شده  -جاده شیراز 22پاالیشگاه شیراز در کیلومتر 
هکتار و تعداد کارکنان رسمی آن  146است. زمین پاالیشگاه 

( موقعیت این پاالیشگاه را نشان 1شکل ) باشد.نفر می 036
تولید در  %3فرایند تولید این شرکت با داشتن سهم دهد. می

پاالیشگاه  1های اصلی نفتی در جایگاه هفتم در میان فراورده
قرار دارد. مواد اولیه این صنعت نفت خام و میعانات گازی کشور 

اینچی به طول  16است که نفت خام از طریق یک خط لوله 
گردد و میعانات کیلومتر از منابع نفتی گچساران تامین می 236

بع نفت و گاز جنوب کشور گازی نیز به وسیله نفت کش از منا
مل بنزین، نفت سفید، پاالیشگاه شا هایگردد. محصولمنتقل می

 06666نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع، قیر و گوگرد با ظرفیت 
 باشد. میبشکه در روز 

 

 

 
 پاالیشگاه شیراز

 (: نقشه موقعیت پاالیشگاه نفت شیراز1شکل )
 

 روش پژوهش

 1315 تیرتحقیق حاضر از نوع توصیفی و مقطعی است که از 
ه نفت شیراز انجام شد. واحدهای در پاالیشگا 1315 دیآغاز و تا 

اصلی پاالیشگاه شیراز شامل واحد تقطیر، تبدیل کاتالیستی، 
گوگرد، هیدروژن، آیزوماکس، گاز مایع، کاهش گرانروی، 

های هیدروژنی نفتای و نفت سفید است که در کنار این تصفیه
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واحدهای تعمیرات برق، حمل و نقل، تعمیرات ماشینری،  واحدها،
 . کنندتیبان فعالت میبه عنوان واحدهای پش قابزار دقی

ای، اطالعات فنی در کنار مطالعه کتابخانه در این تحقیق
واحدهای مختلف )فعالیت هر واحد، ورودی و خروجی هر فعالیت، 
فعالیت کارکنان و عملکرد تجهیزات( از طریق اسناد و مدارک 

وری موجود و مطالعات میدانی جمع آوری شد. و جهت جمع آ
اطالعات، شناسایی و طبقه بندی پسماندهای تولیدی این صنعت 
از پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه به صورت حضوری و در 
قالب یک مصاحبه با افراد صاحب نظر و مسئول در واحدهای 
صنعتی تکمیل گردید. در پرسشنامه به بررسی فرایند تولید هر 

ی، محصول تولیدی و واحد، مواد خام ورودی، مواد مصرفی جانب
ضایعات حاصله بر اساس محل تولید و مقدار پرداخته شد. پس از 

تولیدی، به علت یکسان شناسایی و تکمیل اطالعات پسماندهای 
 به توجه با مقادیر تمامی واحد، لحاظ های وزنی ازنبودن داده

 کیلوگرم و سال در لیتر واحد دو بصورت پسماندها فیزیکی حالت
 .شدند مرتب و یلتبد سال در

طبقه بندی پسماندها بر اساس کنوانسیون بازل انجام شد. ابتدا 
با استفاده از  EPAدرجه خطرزایی هر پسماند مطابق استاندارد 

پسماندهای  ،(2)قابلیت اشتعال ،(1)سمیتخصوصیاتی شامل 
و  (4)پسماندهای با میل ترکیبی شدید ،(3)خطرناک حاد

بندی کد C,R,H,I,Tری شاملحرف اختصا و با (5)خورندگی
 وسط ـده تـش ارایـها با لیست ـدهـدی پسمانـر گام بعد و دـدنـش

( مقایسه شده و اقالمی A)لیست  کنوانسیون بازل و الحاقیه آن
بندی بودند کد مربوطه به آنها اختصاص داده که در این طبقه

بندی صورت گرفته و تجزیه شد. و در نهایت بر اساس طبقه
کارهای اصالحی در خصوص بهبود پیشنهادها و راهآنها، وتحلیل 

 شد. ارایهمدیریت مواد زاید 
 

 هایافته
ها و مواد مطرح شد، به منظور همانگونه که در بخش روش

شناسایی انواع پسماندهای تولیدی، اقدام به بررسی فرایند کلیه 
محل تولید، میزان تولید  (1) تجهیزات و قطعات گردید. در جدول

ها بررسی شد. در این ه مدیریت فعلی هر کدام از پسماندو نحو
از جمله پسماندهای فرایندی و غیر  جدول کلیه پسماندها

یز فرایندی شناسایی و وضعیت هر کدام اعالم شده است. و ن
فیزیکی پسماندها )جامد، مایع و لجن(مشخص گردید.  هایحالت

 کک نفتی،ل: پسماندهای جامد تولیدی در پاالیشگاه شام

BED ،انواع های فلزی و پالستیکیبشکههای معیوب ،
و ...  های مستعمل، پسماندهای واحد تعمیرات برقکاتالیست

های آلی محلولباشند و پسماند مایع شامل: روغن مستعمل، می
در ها شامل لجن نفتی است. لجن... آزمایشگاه، مایعات نفتی و 

 خطرناک و غیر خطرناک ماندهایدیگر پس هایبخش و جدول
بررسی مشخص، و در بخش بحث و نتیجه گیری به تفصیل، 

 شود.می

 
 های پاالیشگاه نفت شیراز(: محل تولید، میزان تولید و نحوه مدیریت فعلی هر کدام از پسماند1جدول )

 میزان تولید محل تولید حالت فیزیکی نام پسماند ردیف
(Kg/year) 

 نحوه دفع فعلی

 بعضی فروش بعضی استفاده مجدد 11504 جامد جامد بشکه خالی فلزی 1

 02646 مایع مایع روغن مستعمل 2
بازیافت و تخلیه در کانال های 

 زیر زمینی

مستعملهای  3 BED انتقال انبار ضایعات 266 جامد جامد 

 فروش 4606 جامد جامد کک نفتی 4

 بازیافت انبار ضایعات و 410 جامد جامد فیلتر روغن 5

 انتقال انبار ضایعات 76 جامد جامد مش آبگیر 0

 قابل بازیافت 1046 جامد جامد بشکه های خالی پالستیکی 7

 انتقال انبار ضایعات 135 جامد جامد فیلتر هوا 0

 سطل زباله 140 جامد جامد دستکش آلوده 1

 بازیافت 244566 اکثر واحدهای تولیدی مایع مایعات نفتی 16

11 
 جامد بن اکتیوکر

واحدهای گاز مایع و 
 تصفیه نفتای و نفت سفید

 انتقال انبار ضایعات 2566
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 های پاالیشگاه نفت شیرازمحل تولید، میزان تولید و نحوه مدیریت فعلی هر کدام از پسماند (:1ادامه جدول )

 محل تولید حالت فیزیکی نام پسماند ردیف
 میزان تولید

(Kg/year) 
 نحوه دفع فعلی

12 
 مایع اسید استیک

واحدهای گاز مایع و تصفیه نفتای 
 و نفت سفید

 بازیافت 106

13 
 5576 اکثر واحدهای تولیدی جامد مستعمل کاتالیست

ارسال به کارخانه 
 سازنده

 فروش 20366 واحد قیر لجن لجن نفتی 14

 فروش 246666 واحد قیر جامد ورق فلزی 15

 فروش 20066 واحد قیر جامد قیر ضایعاتی 10

 انبار ضایعات 4666 واحد تبدیل کاتالیستی جامد خاک کاتالیست 17

 بازیافت 25666 واحد تبدیل کاتالیستی جامد مواد شیمیایی سودااش 10

گونی خالی فسفات، نمک و  11
 آهک

 انبار ضایعات 346 واحدهای جانبی جامد

 هسطل زبال 366 واحد بازیافت گوگرد جامد گوگرد ضایعاتی 26

 انتقال انبار ضایعات 2646 واحد حمل و نقل جامد الستیک فرسوده 21

 فروش 26700 واحد حمل و نقل و تعمیرات جامد باطری فرسوده 22

 فروش 1266 واحد حمل و نقل جامد داغی قطعات خودرو 23

 انتقال انبار ضایعات 1465 واحد رنگ آمیزی جامد وسایل رنگ آمیزی 24

 126666 واحد رنگ آمیزی جامد ستضایعات سندبال 25
انبار موقت و تحویل به 

 شهرداری

 انتقال انبار ضایعات 066 واحد رنگ آمیزی جامد پالت چوبی 20

 انتقال انبار ضایعات 1166 واحد رنگ آمیزی جامد کیسه خالی مسباره 27

 فروش 1456 واحد تعمیرات برق جامد سیم، کابل 20

 نگهداری جهت دفن 1566 عمیرات برقواحد ت جامد المپ سوخته 21

36 
کلید و فیوز و آمپرمتر و 

 بیرینگولتمتر، هیتر، 
 برای فروش 12116 واحد تعمیرات برق جامد

 انتقال انبار ضایعات 415 واحد تعمیرات برق و ماشینری جامد پروانه معیوب 31

 0666 واحد تعمیرات برق مایع روغن ترانس 32
انتقال به حوضچه 

 تبازیاف

33 
شفت، واشر،  اورینگ،

 مکانیکال قطعات
 انبار برای فروش 4366 واحد تعمیرات ماشینری جامد

 فروش 526 واحد ابزار دقیق جامد پسماند ابزار دقیق 34

 بازیافت 1621 واحد آزمایشگاه مایع محلول های آلی آزمایشگاه 35

30 
هوز و کپسول خاموش 

 کننده آتش نشانی
 فروش 336 یواحد آتش نشان جامد

37 
ریموور،  و کلینر قوطی

 مایع نافذو  دولوپر
 سطل زباله واحدها 4330 واحدهای پشتیبانی جامد

 تخلیه به فاضالب 46 واحد بازرسی فنی مایع داروهای ظهور و ثبوت 30

 
( طبقه بندی پسماندهای خطرناک بر اساس 2مطابق جدول )

م شد. طبق انجا EPAفهرست طبقه بندی بازل و استاندار 
 21معاهده کنوانسیون بازل ) این کنوانسیون دارای  3ضمیمه 
گروه تقسیم  47خطرناک به  ضمیمه است( مواد زاید 16ماده و 
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نشان داده  Yها با عالمت اختصاری شوند، که این گروهمی
مورد از پسماندها  10 بندی بازل(. طبق کدY47تا  Y1شوند )می

 اند.ریافت نمودهرا د Aمورد کد  16و  Yکد 

 

 (: طبقه بندی و کدگذاری پسماندهای پاالیشگاه نفت شیراز بر اساس کنوانسیون بازل2جدول )

 کد خاصیت پسماند کد بازل حالت فیزیکی نام پسماند ردیف
 9Y 18,Y I,T لجن لجن نفتی 1

  11Y جامد کک نفتی 2

 9Y I,T,R مایع روغن مستعمل 3

 7011A C,T جامد باطری فرسوده 4

 11Y I جامد قیر ضایعاتی 5

0 BED 3 جامد های معیوبA I 

 2030A I,T جامد کاتالیست های مستعمل 7

  4160A جامد کربن اکتیو 0

  22Y جامد ضایعات سندبالست 1

  46Y جامد بشکه خالی فلزی 16

  22Y جامد کابل مستعمل 11

 16Y I مایع داروهای ظهور و ثبوت 12

 16Y H جامد وگرافیفیلم رادی 13

  18Y جامد گوگرد ضایعاتی 14
  11Y جامد داغی قطعات خودرو 15

 29Y H,T جامد انواع المپ سوخته 10

 34Y C,I,R مایع های آلی آزمایشگاهمحلول 17

 1010A I جامد فیلتر روغن 10

 3A I جامد مش آبگیر 11

 9Y I لجن لجن ظروف نمک زدا 26

  2030A دجام خاک کاتالیست 21

 I * جامد مواد شیمیایی سودااش 22

 2030A T مایع کاتالیست مراکس 23

 34Y C مایع اسید استیک 24

 8Y I مایع روغن ترانس 25

  22Y جامد سیم 20

 4070A I جامد قوطی خالی دولوپر و مایع نافذ 27

 4070A I جامد قوطی کلینر و ریموور 20

 9Y I مایع مایعات نفتی 21
 

ر رابطه با نحوه دفع پسماندها در پاالیشگاه گفتنی است که د
تن به صورت  5/1تن دفن و  051تن بازیافت شده،  011مقدار 

بقیه از طریق مزایده به  موقت در پاالیشگاه نگهداری شده و
 رسند.فروش می

 

 بحث و نتیجه گیری

 دست ه های ذکر شده در متن مقاله نتایج بپس از بررسی مرحله

مده بدین شرح می باشد: بعد از شناسایی کلیه پسماندها در آ
پاالیشگاه شیراز مشخص شد که بیشترین پسماند تولیدی بر 
اساس کیلوگرم در سال متعلق به پسماندهای فرایندی است که 

( 1دهند همانطور که در نمودار )کل پسماندها را تشکیل می 77%
دهای فرایندی به نشان داده شده است بیشترین مقدار پسمان

کیلوگرم در سال( و ورق  244566ترتیب مربوط به مایعات نفتی )
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کیلوگرم در سال( است. که در نهایت مشخص  246666فلزی )
شد بیشترین واحد تولید کننده آلودگی به ترتیب واحد قیر و واحد 

( سهم پسماندهای جامد از کل 2باشند. طبق نمودار )تقطیر می

باشد که بیشترین حالت فیزیکی می %51ی، پسماندهای تولید
پسماندها مایع و  از %30اند پسماندها را به خود اختصاص داده

 لجن هستند. 3%

 

 
 : مقدار پسماندهای فرایندی از کل پسماندها )کیلوگرم در سال((1)نمودار

 

 
پاالیشگاه با حاالت فیزیکی  (: سهم پسماندهای2) نمودار

 از کل پسماندهاجامد، مایع و لجن 

 

پسماندها بر اساس کنوانسیون بازل به دو دسته خطرناک و 
از پسماندهای تولیدی در  %00خطرناک طبقه بندی شدند که غیر

شوند که شامل پاالیشگاه جزو پسماندهای خطرناک محسوب می
( مشاهده 3طورکه در نمودار )گروه از پسماندها هستند. همان 21
از پسماندهای  EPA ،04%ت استاندار فهرس کنید، طبقمی

دارای خصوصیات  %11خطرناک دارای خصوصیات قابل اشتعال 
خورنده  %5دارای خصوصیات با میل ترکیبی شدید،  %11سمی، 

که این ضایعات ی از آنجای باشند.پسماند خطرناک حاد می %1و 

طبق فهرست ارانه شده توسط کنوانسیون بازل بی هیچ شک و 
 باشند.ای میخطرناک هستند شایان توجه ویژهای شبهه

 

 
(: درصد پسماندهای خطرناک بر اساس 3) نمودار

 EPAفهرست استاندارد 

 
 آموزشی مدیریت پسماند جهت افزایشهای در ادامه مطالعه دوره

توصیه  زیستیمحیطآگاهی کارکنان این صنعت و بهبود وضعیت 
جهت مدیریت صحیح  (. و نیز راهکارهایی3شده است جدول )
گردیده  ارایهسازی آنها در پاالیشگاه شیراز پسماندها و کمینه

 باشند: ه شامل موارد زیر میاست. ک
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 (: برنامه آموزشی پیشنهادی جهت نیروی انسانی3جدول )

 هامخاطب ردیف
 میزان

 )ساعت(
 دوره آموزشی عنوان

 ساعت 4هر دوره  کارمندان محوطه 1
 به های زیست محیطی واحدهاشناسایی جن 

 آشنایی با انواع پسماندهای تولیدی در پاالیشگاه و اهمیت جداسازی پسماندها 

 تشریح سیستم جمع آوری، نگهداری و دفن پسماندهای پاالیشگاه 

 ساعت 4هر دوره  کلیه کارکنان 2
 مدیریت پسماندها 

 مدیریت انرژی 
 

 های نفتیراهکارهای کمینه سازی لجن 

 واحدهای در زدانمک ظروف منظم معکوس شویوشست 
 کف در لجن شدن انباشته از جلوگیری منظور به تقطیر
 .شده یاد هایظرف

 های ساختمانی، گل والی و سایر موادی که آوری نخالهجمع
های زیرزمینی وجود دارند امکان ورود آنها به مجاری و کانال

ور کاهش تولید و تفکیک از مبدا مناسب پسماندها به منظ
 لجن در واحد بازیافت.

 های کاهش و حذف لجن در استفاده و بکارگیری روش
سازی مواد نفتی، مانند استفاده از مخازن ذخیره

های شیمیایی به صورت تزریق به مخازن کنندهممانعت
سازی به منظور کنترل و جلوگیری از تشکیل و حذف  ذخیره
س، همچنین در واحد بازیافت، های نفتی به صورت واکلجن

 مانند روش تزریق ازن.

 راهکارهای کمینه سازی ضایعات سند بالست 

 ها و تجهیزات به تجدیدنظر دربارۀ دوره زمانی بازدید لوله
 های دورۀ عملیات بالستینگمنظور کاستن از تعداد دفعه

  )استفاده از سایر تجهیزات به جای گریت فلزی )سندبالست
ها و ها از سطح لولهها و زنگ زدگیچسبجهت زدودن 

 تجهیزات جهت بازدید آنها

 راهکارهای کمینه سازی مایعات نفتی 

 های ذخیره و مسیرهای جانبی در هدایت مواد نفتی به تانک
هنگام تخلیۀ واحد و عدم تخلیۀ آنها به مجاری زیرزمینی در 

 واحدها.

 های ضایعاتیراهکارهای کمینه سازی روغن 

 دار با برچسبی که نوع روغن بیه ظروف مخصوص و دربتع
آوری نماید در سطح واحدها، جهت جمعرا مشخص می

 ها.روغن

  مشخص کردن تجهیزاتی مانند کمپرسورها که دارای نشتی
 روغن بوده واقدام به موقع جهت رفع عیب از آنها.

 جایی روغن با هدر نظر گرفتن ظروف مخصوص جاب
)برای هر تجهیزی مقدار معینی از روغن های مختلف حجم

 شود(.استفاده می

 های مستعملراهکارهای کمینه سازی کاتالیست 

 ها به نحو مطلوب و اصولی جهت چیدمان اولیه کاتالیست
 جلوگیری از تخریب آنها در طول فرآیند.

  دقت در هنگام خرید و اطمینان از مطلوب بودن کیفیت و
 ها.جنس کاتالیست

 ها در مکان مناسب و جابجایی اصولی ری کاتالیستنگهدا
آنها از انبار تا واحدهای عملیاتی به منظور دوام و طول عمر 

 بیشتر آنها.

 راهکارهای کمینه سازی کک نفتی 

 به خصوص مواد، گردشی هایجریان نرمال توزیع از اطمینان 
 .جداسازی فرآیند طول در خالء هایبرج پائین قسمت در

 قبول قابل راندمان با زدایینمک چون عملیاتی رایطش کنترل 
 .فرآیند طول در مناسب مقدار به شیمیایی مواد تزریق و

 اندازی و کنترل شیب حرارتی طبق شیوه نامه در زمان راه
بستن واحد به منظور جلوگیری از افزایش ناگهانی دما که 

 عاملی در جهت تولید کک نفتی است.
 

 هایادداشت
1. Toxic waste 

2. Ignitable waste 

3. Acute Hazardous waste 

4. Reactive waste 

5. Corrosive waste 
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