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کمینهسازی پسماندهای پتروشیمی با استفاده از رویکرد  :3Rمطالعه موردی در
منطقه صنعتی عسلویه ،ایران

محسن

رحیمیان * 1

 -*1کارشناسیارشد مهندسی عمران گرایش محیطزیست ،دانشکده مهندسی عمران آب و محیطزیست ،دانشگاه
شهید بهشتی تهران

چکیده
باوجود گذشت یک دهه از شروع مدیریت پایدار پسماندها با استفاده از رویکرد ( 3Rکاهش در مبدأ ،استفاده مجدد و بازیافت)،
تابه حال کاربرد این رویکرد در کمینهسازی پسماندهای پتروش یمی در ای ران بهکار گرفته نشده است .ازاینرو در این تحقیق به
بررسی کاربرد این رویکرد بر روی پسماندهای تولیدی مجتمع الفین یازدهم منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی پ رداخته شده
است .نتایج بررسی نشان میدهد که در این مجتمع سالانه حدود  562تن پسماند صنعتی و  804تن پسماند غیرصنعتی تولید
میشود که شیوه دفع آن غالباً بهصورت دفن در لندفیلهای شهری است .ازاینرو پسماندهای تولیدی مجتمع با استفاده از
ضرایب درصد وزنی و درجه خطرناکی  ،امتیازبندی شده و پسماندهایی که امتیاز بیشتر از  4کسب کرده اند بهعنوان پسماندهای
حائز اولویت کمی نهسازی انتخاب گردیدند .از  77پسماند حائز اولویت کمینهسازی 1 ،پسماند جز پسماندهای خطرناک و 8
پسماند جز پسماندهای غیر خطرناک مجتمع هستند .درنهایت راهکارها و روشهای کمینهسازی پسماندهای حائز اولویت
کمینهسازی ارائه شده است که نشان دهنده اولویت بالای روش بازیافت برای پسماندهای تولیدی مجتمع الفین یازدهم است.
این مطالعه میتواند بهعنوان مثالی از یک سیستم پایدار کمینهسازی پسماند در صنعت پتروشیمی مورد استفاده قرار گیرد.
واژگان کلیدی :پسماندهای پتروشیمی  ،رویکرد  ، 3Rواحد الفین ،کم ینهسازی پسماند  ،متدولوژی تحلیل حالات و اثرات خطا
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مقدمه
افزایش سریع جمعیت ،توسعه اقتصادي و تلاشهاي مداوم
براي بهبود کیفیت زندگی منجر به تخلیه روزافزون منابع
طبیعی کره زمین و ایجاد طیف وسیعی از مواد زائد جامد
دورریز در محیطزیست شده است .در طی چند دهه
گذشته ،روند مدیریت پسماند و حفاظت از محیطزیست با
استفاده از روشهاي تولید پاکتر (کاربرد مستمر یک
استراتژي محیطزیستی جامع براي فرآیند محصولات و
خدمات ،بهمنظور افزا یش بازدهی کلی و کاهش آثار زیانآور
براي انسان و محیطزیست ) و اکولوژي صنعتی (تعادل
توسعه صنعتی با استفاده پایدار از منابع طبیعی ) توسعه
یافته است تا باعث کاهش استفاده از منابع طبیعی گردد
( .) Zamorano et al.,2011از دیدگاه توسعه پایدار ،مدیریت
( Baud et al.,

پسماند از جایگاه ویژهاي برخوردار است
 .) 2001فرآیندهاي تولید در یک اکوسیستم صنعتی
بهسادگی مقدار مواد در چرخش را از شکلی به شکلی دیگر
تبدیل میکند؛ با این حا ل ،بازیابی هم کماکان مستلزم
صرف انرژي و تولید ضایعات و فرآوردههاي جانبی مضر است
ولی در سطحی بسیار پایینتر از سطح امروزي.
رویکردهاي متنوعی از مدیریت پسماند در کشورهاي
مختلف ارائه شده است که ازجمله آنها میتوان به اقتصاد
مدور در چین ،پسماند صفر در استرالیا و همزیستی صنعتی
در اروپا اشاره کرد ( ;Zaman,2014; Simboli et al.,2014
 .) Ma et al., 2014همه این رویکردها داراي هدف مشترکی
هستند؛ یعنی تبدیل پسماند ی ک سیستم تولیدي به عنوان
ماده اولیه سیستم دیگر .این هدف بر چرخه عمر محصول
به عنوان یک سیستم حلقه بسته از منابع و انرژي تأکید دارد
که بهصورت رویکرد کلی ( 3 Rکاهش در مبدأ ،استفاده
مجدد و بازیافت ) مطرح میشود  .البته در رو یکرد  3 Rبهطور
ویژه تمرکز بر کاهش پسماند تولیدي از مبدأ است و بعد از
آن بر روي گزینههاي استفاده مجدد و بازیافت تأکید
میشود ( .) Wu et al.,2014رویکرد  3 Rبا هدف کاهش
پسماند به مقدار صفر یا کاهش دفن پسماند به صفر در
بسیاري از کشورهاي جهان بهویژه در کشورهاي آسیایی
81

مانند ژاپن ،چین و کرهجنوبی مورد توجه قرار گرفته است
(.) Sakai et al., 2011
مدیریت پسماندهاي پتروشیمی بهدلیل وجود انواع مختلف
پسماندها و آلایندهها ،پروسهاي دشوار است .همچنین
بهدلیل مسائل محیطزیستی و پتانسیل بالاي آلودگی ناشی
از پسماندهاي پتروشیمی ،مدیریت آن از اهمیت ویژهاي
برخوردار است .انتشار آلایندههاي آلی در هوا ،نشت فلزات
سنگین در آبهاي زیرزمینی و دفع غیربهداشتی پسمان دها
همگی ازجمله چالشهاي مدیران صنا یع و کارشناسان
محیطزیست است (کریم پورزهرا یی و همکاران8396،؛
 .) Abduli et al.,2006دفن پسماندها یک روش معمول براي
دفع پسماندهاي پتروشیمی در ایران است که متأسفانه این
سایتهاي دفن پسماند نیز اغلب بهخوبی طراحی نشده و
باعث افزایش بار محیطزیستی و نگرانیهاي بهداشت
عمومی میشود؛ بنابراین بسیار مهم است که جریان دفن
پسماندها را به سمت استفاده مجدد و بازیافت ا ین مواد سوق
داد (.) Menikpura et al., 2012
شاید تعیین دقیق تمام مراکز تولید پسماند و یا انواع و اجزاء
مواد با توجه به گستردگی صنایع پتروشیمی و نیز
پیچیدگیهاي تولید ،امري سخت و دشوار باشد؛ با این حال
مدیریت این مواد زمانی قابل ارزیابی و ارزشگذاري خواهد
بود که به روشی ایمن براي حفظ سلامت انسان و
محیطزیست در دفع آنها منتهی شود .بر این اساس،
برنامهریزي دقیق براي هر یک از مراحل مدیریت پسماند به
دانستن اجزاء تشکیلدهنده آن بستگی دارد .دانستن اینکه
چه بخشی از پسماند تولیدي مرطوب است و یا ماهیت آلی
داشته و قابل تجزیه بیولوژیکی است ،در تدوین استراتژي
دفع و تصفیه آنها قطعاً تأثیرگذار خواهد بود .همچنین
تحلیل اجزاء تشکیلدهنده پسماند و نیز ترکیب شیمیا یی
آن ،انجام پردازش ،بازیافت و بازیابی مناسب مواد باارزشی
را در شرایطی که منابع اولیه و طبیعی آنها رو به کاهش
( ;al.,2006

است ،امکانپذیر میکند
 .) Jafarinejad, 2016کارایی مدیریت پایدار پسماند بر
et

Abduli

اساس رویکرد  3 Rدر مطالعات متعددي نشان داده شده
است؛ اما تمرکز این رویکرد بر روي پسماندهاي صنعت
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پتروشیمی کمتر مورد توجه قرار گرفته است
(.) Memon,2010; Sakai et al.,2011; Manaf et al., 2009
با توجه به افزایش رو به رشد صنایع پتروشیمی در ایران و
وجود مشکلات پسماندهاي صنعتی و خطرناک ناشی از
آنها ،وجود مدیریت اصولی و کارآمد بر روند تولید پسماند
صنایع پتروشیمی امري ضروري است .از اینرو انجام
مطالعات لازم در زمینه اجرایی کردن روشهاي کمینهسازي
پسماندها با استفاده از رویکرد  3 Rدر صنایع پتروشیمی
به عنوان راهحلهاي مدیریتی مناسب و طولانی از فواید
بالایی برخوردار است و در صورتیکه مد یریت پسماندهاي
صنایع پتروشیمی به صورت مناسب انجام شود ،کشور از
منافع قابلتوجه اقتصادي و محیطزیستی آن برخوردار
میگردد (ثابت اقلیدي و همکاران .) 8399 ،سلسله مراتب
مدیر یت پسماند ،مقوله پایداري و مدیریت پسماند را بهنحو
مطلوبی بههم گره میزند  .لذا هدف از این پژوهش بررسی
نحوه کمینهسازي پسماندهاي پتروشیمی کاویان (الفین
یازدهم ) واقع در منطقه ویژه اقتصادي پارس با استفاده از
رویکرد جامع  3 Rاست و درنهایت تصویري از وضعیت
مدیریت پسماندهاي پتروشیمی کاویان بهمنظور کاهش
جریان پسماندهاي تولیدي ارائه میشود.

مواد و روشها
معرفی منطقه مورد مطالعه
مجتمع پتروشیمی کاویان در فاز دوم منطقه ویژه اقتصادي
پارس و در ناحیهاي به مساحت  33هکتار در 333
کیلومتري جنوب شرقی بندر بوشهر و در حاشیه خلیجفارس
واقع شده است .موقعیت مکانی این مجتمع با طول
جغرافیایی  59 /5955شرقی و عرض جغرافیایی 92 /5299
شمالی در شکل  8آورده شده است .این ناحیه که بهصورت
نواري باری ک در کنار خلیجفارس گسترده شده است از
شمال به کوههاي زاگرس و از جنوب به خلیجفارس ختم
میشود  .شرایط آب و هوایی منطقه بهطورکلی گرم و خشک
است و درجه حرارت هواي منطقه بین  5تا بیش از 53
درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی هوا بین  63تا  11درصد
تغییر میکند  .میانگین ریزشهاي آسمانی این منطقه حدود
 813میلیمتر در سال برآورد میگردد که بیشتر در ماههاي
زمستان و اوایل بهار میبارد .طرح پتروشیمی کاویان
به عنوان الفین یازدهم از مجموعه طرحهاي توسعهاي صنایع
پتروشیمی و ازجمله طرحهاي فاز دوم منطقه ویژه انرژي
پارس در عسلویه است که در سال  8398به بهرهبرداري
رسیده است.

شکل  -1ناح یه موردمطالعه و نمایی از الف ین یازدهم
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خوراک و محصولات الفین ی ازدهم
صننایع پتروشننیمی نقش و اثر مهمی در پیشننرفت زندگی
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بهکار بردن روشهاي آماري براي تعیین کمیت پسماندهاي
پتروشنننیمی بنهدلینل مناهیت ترکیبی و پیچیده ا ین نوع

کنونی جهنان بشنننري دارند .برحسنننب تعریف صننننایع
پتروشنننیمی بنه صنننننایعی گفتننه میشنننود کنه در آن

پسنماندها کاري بسیار دشوار است و بهترین راه براي حل
این مشنکل ،اسنتفاده از روشهاي میدانی اسنت که شامل
نموننهبرداريهناي تصنننادفی براي تعیین اجزا پسنننمناند

محصنولات شنیمیایی تبدیل میشنوند  .صنایع پتروشیمی
براي نینل بنه این هندف از فرآینندهاي ز یادي اسنننتفاده

میباشد .بهطورکلی پسماندهاي مجتمعهاي پتروشیمی به
دو گروه پسماندهاي صنعتی شامل پسماندهاي فرآیندي و
غیرفرآیندي و پسنماندهاي غیرصنعتی شامل پسماندها ي
عادي و کشناورزي تقسنیم میشوند؛ البته در صورت وجود

صنننننایع پلیمري دارد .در واحند الفین ،هین دروکربنهاي
اشننباعشننده در کورههاي کراکینگ طی فرآیند پیرولیز در
تماس با حرارت بالا و بخار رقیقکننده ،شننکسننته شننده و

مرکز پزشنکی میتوان گروه پسماندهاي بیمارستانی را نی ز

هین دروکربنهناي موجود در نفنت خام و یا گاز طبیعی به

میکنند  .واحد الفین یکی از اصننلیترین واحدهاي صنننایع
پتروشنن یمی بوده که نقش اسنناسننی را در تولید مواد اولیه

طیف وسیعی از هی دروکربنها شامل هیدروژن ،متان ،اتان،
اتیلن ،اسننتیلن ،متیل اسننتیلن ،پروپان ،پروپیلن ،بوتیلن،
بوتادین ،ترکیبات سنگینی چون بنزین پیرولیز و نفت کوره
پیرولیز را تولید میکنند (.) Davis & Lacson, 2005
خوراک اصنننلی پتروشنننیمی کناویان ،گاز اتان بوده که از
فنازهاي مختلف پارس جنوبی تأمین میگردد  .محصنننول
اصلی این پتروشیمی اتیلن (بهصورت گاز) است که میزان
تولید آن یک میلیون تن در سال است .محصول دیگر این
مجتمع برشهاي سنه کربنه و سننگینتر اسنت که شکل

به گروهبندي گفتهشنده اضافه نمود که بهدلیل نرخ بسی ار
کم تولید این نوع از پسماندها در مجتمع ،از طبقهبندي آن
صنرف نظر شده است .روشهاي می دانی براي تعیین اجزا ي
پسنماند غیرفرآیندي شننامل آزمایش نمونه پسننماندها یی
اسنت که مستقیماً از منبع برداشته میشود و نه از پسماند
مخلوطی که از وسایل جمعآوري برداشت میشود (
 .) et al.,2007; Tchobanoglous et al., 1993براي پسنماند
Gen g

فرآیندي نیز اجزاي پسنماند تولید شده بر مبناي اطلاعات
حاصننل از واحدهاي تولیدي اسننتخراگ گردیده اسننت .از
اینرو در این مطالعه پس از شناخت فرآیند و مراحل تولید
پسماند در مجتمع پتروشیمی کاویان به بررسی نقاط تولید
پسماند ،نوع و میزان تولید آنها پرداخته شده است.

ظاهري آن مایع اسنت .این ماده به عنوان محصننول جانبی
تلقی میشنود و میزان تولید اسنمی این محصول  19هزار

رویکرد کمینه سازی پسماند ()3R

تن در سننال اسننت .عملیات اصننلی تولید محصننول در
واحدهاي فرآیندي الفین انجام میشنننود و بقیه واحدهاي
موجود در شننرکت اصننولاً جزو واحدهاي پشننتیبانی تولید

کمینهسننازي یا حداقل کردن پسننماندها به مجموعهاي از
تکنینکها ،فرآیندها و یا فعالیتها یی اطلاق میشنننود که
به صنورت سیستماتیک باعث پیشگیري ،حذف و یا کاهش

محسنننوب میشنننود  .ازجملنه واحدهاي مزبور میتوان به
سننناختمنانهناي اداري ،تعمیرگناههنا و کارگاهها ،انبارها،

میزان پسنننماندهاي تولیدي و به حداقل رسننناندن اثرات
محیطزیسنتی آن شنود .رویکرد  3 Rو اولویت انجام آن در

آزمایشگاهها ،آتشنشانی و غیره اشاره نمود که در برخی از

شکل  9آورده شده است .اولو یت اول این رویکرد یا کاهش

آنها پسماند نیز تولید میشود.
ماهیت پسماندهای تولیدی

در مبدأ عبارت اسننت از کلیه روشهاي مشننتمل بر بهبود
فرآینند و بهبود رو ینههاي بهرهبرداري که منجر به کاهش

جهت اعمال ی ک مدیریت صننحیح بر اسنناس رو یکرد ،3 R

مقادیر پسنننماند تولیدي گردد

شننناخت و طبقهبندي پسننماندهاي تولیدي براي ارز یابی
تجهیزات موردنیاز ،سنننیسنننتمها و برنامههاي مدیریتی از

 .) 2014ازجمله نمونههاي سناده و آشکار این مورد میتوان
به برقراري سیستم مکاتبات بدون کاغذ در مکاتبات روزمره
اداري اشننناره کرد کنه منجر بنه کناهش کاغذهاي باطله

مهمترین بخشهاي مدیریت این مواد بهحسننناب میآید.
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میشنننود  .اسنننتفناده مجدد به معنی اسنننتفاده مجدد از

براي مقاصد دیگر در خارگ از محل تولید آن .از نمونه بارز

پسماندهاي تولیدي در فرآیند موردنظر یا سایر عملیات و

این مورد نیز میتوان به فروش کاغذ اشاره نمود که در آن

فرآیندهایی اسنت که در داخل سایت صورت میپذیرد که
از آن جملنه میتوان بنه اسنننتفاده از طرف دوم کاغذهاي

کاغذ فروختهشده صرف مصارف دیگري ازجمله بستهبندي
یا ساخت کارتن از کاغذ میشود.

باطله به عنوان یک نمونه ساده و بارز اشاره نمود .بازچرخانی
یا بازیافت عبارت اسنت از اسنتفاده از پسماندهاي تولیدي

شکل  -2رویکرد  3Rدر مدیریت پایدار پسماند

جهت کمینهسازي و کاهش پسماند میتوان رویکرد  3 Rرا

تعیین اولو یت پسنماندها جهت کمینهسنازي استفاده شد ه

در مورد تمام پسننماندها اجرا نمود؛ اما تنوع پسننماندها و

اسنننت ( .) Ho & Liao, 2011براي انتخاب پسنننماندهاي

تعدد راهکارهاي کاهش تولید پسماند از یکسو و هزینههاي
مربوطنه از سنننوي دیگر ،اولو یتبندي پسنننماندهاي حائز
اهمیت ازنظر کمینهسنننازي را ضنننروري مینماید  .تعیین

اولویتدار میتوان به عوامل متعددي ازجمله مقدار پسماند
تولیدي ،میزان مخاطرات پسماند ،کاهش هزینه تهیه مواد
اولیه ،هزینههاي مربوط به کمینهسنازي و نظایر آن اشناره

اولویتهاي کمینهسننازي پسننماندها را میتوان بهصننورت
بسنیار کلی براي واحدها به طور یکپارچه در نظر گرفت که
این رویه باعث میشننود که برخی از پسننماندها از اولویت
برخوردار نبوده و حنذف گردد .از اینرو با تعیین اولویتها

کرد .در طرح حاضنر دو پارامتر درصنند وزنی و میزان خطر
پسنننماند موردتوجه قرارگرفته و از روي آن پسنننماندهاي
اولویتدار تعیین گرد یده است که روش و نحوه امتیازده ی
آن در جندولهناي  8و  9آورده شنننده اسنننت .در این

براي هریک از واحدها باعث انتخاب پسنماندهاي بیشتري

اولویتبندي چنانچه پسنماندي امتیاز بالاتر از  1را کسب

شننده و برنامههاي کمینهسننازي بهصننورت جامعتري اجرا
میشود .در این مطالعه از روش دوم که بر اساس متدولوژي

نماید ،حائز اولویت براي کمینهسازي شناخته میشود.

آیندهنگر تحلیل حالات و اثرات خطا )  (FMEAاست ،برا ي
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جدول  -1نحوه امت یازدهی به پارامتر مقدار پسماند و درجه خطر آن برای تعیین اولویت کم ی نهسازی

پارامتر

درصد وزنی

نحوه تعیین

امتیاز

بیش از  53درصد پسماندهاي فرآیندي ،بیش از  83ظرف خالی در روز
 33 -53درصد پسماندهاي فرآیندي 2 -83 ،ظرف خالی در روز

5
3

 83 -33درصد پسماندهاي فرآیندي 5 -2 ،ظرف خالی در روز
 5 -83درصد پسماندهاي فرآیندي 9 -5 ،ظرف خالی در روز
کمتر از  5درصد پسماندهاي فرآیندي ،کمتر از  9ظرف خالی در روز

3
9
8

خطرناک () H
گروه خطر 8
گروه خطر 9

3
3
9

گروه خطر 3

8

درجه خطر

جدول  -2نحوه تعیین پسماندهای اولویتدار برای کم ی نهسازی

خطرناک

گروه

گروه

گروه

()H

خطر 1

خطر 2

خطر 3

بیش از  53درصد پسماندهاي فرآیندي ،بیش از  83ظرف خالی در روز

93

85

83

5

 33 -53درصد پسماندهاي فرآیندي 2 -83 ،ظرف خالی در روز
 83 -33درصد پسماندهاي فرآیندي 5 -2 ،ظرف خالی در روز
 5 -83درصد پسماندهاي فرآیندي 9 -5 ،ظرف خالی در روز
کمتر از  5درصد پسماندهاي فرآیندي ،کمتر از  9ظرف خالی در روز

86
89
1
3

89
9
6
3

1
6
3
9

3
3
9
8

درصد وزنی  /درجه خطر

نتایج و بحث
منابع و نوع پسماند تولیدی
پس از شناسا یی روند تولید پسماندهاي مجتمع پتروشیمی
کاویان این نتیجه حاصل گردید که منشأ اصلی پسماندهاي
تولیدي در سطح مجتمع در درجه اول ناشی از پسماندهاي
صنعتی یا فرآیندي ،پسماندهاي ناشی از بهرهبرداري،
تعمیرات ،آزمایشگاهها ،پسماندهاي مربوط به فعالیتهاي
روزمره کا رکنان و بالاخره پسماندهاي مربوط به فعالیتهاي
کشاورزي و باغبانی است که در ادامه بر اساس ماهیت مورد
بررسی قرار گرفته است.
پسماند فرآیندی
این پسماندها که ماهیت صنعتی دارند در اثر فعالیت روزمره
صنایع و واحدهاي تولیدي حاصل میشوند .بهطورکلی این
گروه از پسماندها حاصل فعالیتهاي واحد الفین مجتمع
99

بوده و شامل انواع کک ،پلیمر ،کاتالیستها ،رزینها،
 Molecular sievesو کربن فعال و غیره است .مقدار تو لید
هر یک از این پسماندها بر اساس اطلاعات دریافتی از
مسئولین مربوطه تعیینشده است .یکی از عمدهترین
پسماندهاي فرآیندي تولیدشده در این مجتمع کاتالیست
پالادیم است که به علت وجود عنصر پالادیم در آن ،از قابلیت
بازیافت بالا یی برخوردار است .کل پسماندهاي فرآیندي
تولیدي مجتمع پتروشیمی کاویان حدود  899تن در سال
است که این پسماندها عمدتاً جز پسماندهاي خطرناک
محسوب میشوند  .بر اساس سیستم مدیریت پسماند فعلی
مجتمع ،این پسماندهاي تولیدي به سه روش ذخیره در
محل ،دفن و سوزاندن مدیریت و دفع میشوند.
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پسماند غیرفرآیندی

باغبانی در این مجتمع تولید میشود که توسط واحد

این پسماندها از فرآیندهاي پشتیبانی تولید محصول ،ناشی
میشود  .پسماندهاي تولیدي در آزمایشگاهها ،واحد
تعمیرات ،انبار و واحد  HSEو  ITجزو این دسته از پسماندها

خدمات در ایستگاههاي انتقال جمعآوريشده و براي دفن
به بیرون از مجتمع انتقال داده میشود.
وضعیت پسماندهای تولیدی ازلحاظ گروه خطر

بهشمار میروند که شامل انواع زائدات فلزي ،دستکشهاي
مستعمل ،ظروف شیشهاي شکسته شده ،مادربرد ،کارت
گرافیک و صدا ،هارد ،موس ،کیبورد ،مانیتور ،کابلهاي

شناسایی درجه خطرناکی پسماندها یکی از مهمترین و
مؤثرترین فاکتورها در طرحریزي رویکرد کاهش پسماند
است (احمدي و همکاران .) 8393 ،از اینرو در این مطالعه،

پوسیده شده ،تونرها و کارتریجهاي رنگی ،انواع عایقها،
بشکههاي خالی مواد شیمیایی و مواد اولیه تاریخ مصرف
گذشته است .کل پسماندهاي غیر فرآیندي تولیدي مجتمع

با توجه به استانداردهاي جهانی نظیر استاندارد آژانس
حفاظت محیطزیست ا یالاتمتحده و کنوانسیون بازل ،میزان
خطرناکی پسماندها تعیین شده است ( LaGrega et

پتروشیمی کاویان حدود  833تن در سال است و به غیر از
برخی پسماندهاي آزمایشگاهی مجتمع که سوزانده
میشوند بقیه پسماندهاي غیر فرآیندي مجتمع یا در محل

 .) al.,2010بررسی اطلاعات پسماندهاي پتروشیمی کاویان
نشان میدهد که سالانه بالغ بر  965تن پسماند صنعتی
تولید میشود که  831تن از آن خطرناک ( ) Hبوده و 38

مجتمع ذخیره و یا در زمین دفن میشوند.

درصد کل پسماندهاي تولیدي این پتروشیمی را به خود
اختصاص میدهد  .همچنین سالانه  82تن از پسماندهاي

پسماندهاي عادي ماهیتی شبیه پسماندهاي شهري دارند و

صنعتی تولیدي در گروه خطر اول (پسماندهایی که داراي
ترکیباتی با غلظت و خواص معین بوده و در غلظت بالاتر از

پسماند عادی
عمدتاً شامل کاغذ و روزنامه ،گاهی باقیمانده مواد غذایی و
زبالههاي آبدارخانه و رستوران و نظایر آن هستند .در حال
حاضر تفکیک و جداسازي بر روي این پسماندها صورت
میپذیرد که این راهکار موجب جداسازي پسماندهاي قابل

حد مشخص به عنوان پسماندهاي خطرناک در نظر گرفته
میشوند ) 83 /5 ،تن در گروه خطر دوم (پسماندهاي حاوي
فلزات که و یژگی پسماندهاي خطرناک را ندارند) و درنها یت
 896/5تن در گروه خطر سوم (پسماندهایی که غیر محلول

بازیافت شده و از به هدر رفتن منابع جلوگیري مینماید.
بخش عمده پسماندهاي عادي تولیدي در پتروشیمی
کاویان مربوط به پسماند تولید شده در رستوران مجتمع

بوده و نمیتواند با مواد دیگر واکنش داده یا دچار تجزیه و
تغییر شکل شوند) ،قرار میگیرند  .پسماندهاي گروه  9و 3

است که نرخ تولید آن حدوداً  33تن در ماه است.

در شرایط سوء مدیریت قابلیت ایجاد خطر ندارند .نمودار

پسماندهاي رستوران عمدت اً شامل باقیمانده غذا و نان
خشک ،شیشههاي دلستر ،قوطیهاي پلاستیکی و

درصد وزنی انواع پسماندهاي صنعتی تولیدي مجتمع
پتروشیمی کاویان در شکل  3نشان داده شده است.
همچنین در جدول  3بهدلیل تنوع بسیار زیاد پسماندهاي
شناساییشده مجتمع پتروشیمی کاویان (  833نوع

آلومینیومی است که در حال حاضر تقریباً بهصورت جداگانه
در کیسههاي زباله جمعآوريشده و براي دفن به بیرون از
مجتمع انتقال داده میشود.
پسماند کشاورزی
پسماندهاي کشاورزي تولیدي در مجتمع کاویان ناشی از
توسعه و نگهداشت فضاي سبز است .در قسمت فضاي سبز

پسماند) ،خلاصهاي از مهمترین پسماندهاي شناساییشده
بههمراه کدهاي اختصاصیافته به هر گروه از آنها بر اساس
دستورالعمل کنوانسیون بازل و آژانس حفاظت محیطزیست
ایالات متحده آورده شده است.

نیز به علت نوع درختان و گیاهان ،پسماند باغبانی کمی
تولید میشود  .ماهانه حدود  8333کیلوگرم پسماندهاي
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شکل  -3پسماندهای صنعتی تولیدی مجتمع پتروش یمی کاویان
جدول  -3نحوه کدگذاری مهمترین پسماندهای صنعتی و غیرصنعتی تولیدی در پتروشیمی کاویان
نام پسماند

محل تولید

ترک یب پسماند

کد بازل

کد EPA

گروه خطر

کاتالیست پالادیم

الفین

پالادیم بر پایه آلومینا

A2030

)F024 (T

خطرناک ( )H

انواع رزین

الفین

Y13

-

خطرناک ( )H

پل یمر

الفین

ترک ی بات ه یدروکربنی

-

-

1

پلیمر و کاستیك

الفین

پل یمر و کاست یك

Y35/A4090

)F024 (T

خطرناک ( )H

Acid Flare Condensate

الفین

ترک ی بات ه یدروکربنی و گوگرد

A4

)K131 (C,T

خطرناک ( )H

C2hyd. Catalysit

الفین

کاتال یست

A2030

)F024 (T

خطرناک ( )H

انواع روغن ضایعاتی

تعمیرات

روغن

Y9/A4060

-

خطرناک ( )H

انواع بی ری نگ معیوب

تعمیرات

فولاد

-

-

3

انواع لامپ

تعمیرات

مواد ش یم یایی و ش یشه

A1180

-

خطرناک ( )H

روغن ترانس

تعمیرات

روغن معدنی

Y9/A4060

-

خطرناک ( )H

کارتریج پرینتر

واحد IT

پلاستیك

-

-

2

مانیتور

واحد IT

پلاستیك

A1180

-

2

باطری سوخته UPS

واحد IT

فلز

A1150/A1170

-

1

هوزهای آتشنشانی

واحد HSE

پلاستیك

-

-

2

واحد HSE

پلاستیك

-

-

2

دستکش

واحد آزمایشگاه

پلاستیك

-

-

خطرناک ( )H

مواد شیمیایی و CO D Vials

واحد آزمایشگاه

مواد ش یم یایی ،ش یشه

-

)F038 (T

خطرناک ( )H

باقیمانده غذایی... ،

Y46

-

2

کاغذ و مقوا

کل واحدها

کاغذ

-

-

3

پسماندهای کشاورزی

فضای سبز

چمن ،شاخه و برگ ،کود و سم

-

-

2

بشکههای حاوی پودر و فوم
آتشنشانی

پسماند عادی (پسماند تر)
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رستوران و
آبدارخانهها

کوپل یمر استایرن دی وی ن ی ل
بنزن
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پسماندهای حائز اولویت کمینه سازی

خلاصننه مهمترین پسننماندهاي مجتمع در جدول  3آورده

با بررسی میزان پسماندهاي تولیدي هر واحد و مقایسه آن
با کل پسننماندهاي تولیدي همان واحد ،درصنند وزنی هر
پسننماند بهدسنننت آمده و درنهایت با توجه به جدول ،9

شنده اسننت .همانطور که از جدول  3مشنناهده میشننود،
تعداد یازده نوع پسنماند (پسماندها یی با امتیاز  1و بیشتر
از آن) از مجموع پسماندهاي تولیدي در پتروشیمی کاویان

امتیازدهی پسنننماندهاي تولیدي صنننورت گرفته و بهطور

حائز اهمیت برنامه کمینهسازي است.

جدول  -4اولویتبندی کم ی نهسازی پسماندها و فهرست پسماندهای حائز اهمیت ازنظر کم ی نهسازی
نام پسماند

تولید سالانه (تن)

درصد وزنی

امتیاز وزن

امتیاز خطرناکی

جمع امتیاز

دستکش

4/424

44

4

4

11

CO D Vials

4/424

44

4

4

11

C2hyd. Catalysit

22

24/5

3

4

12

انواع روغن ضایعاتی

22/5

22/5

3

4

12

کاتالیست پالادیم

22

11

3

4

12

مواد شیمیایی

4/41

11

3

4

12

پسماند عادی (پسماند تر)

314

28

5

2

14

پلیمر و کاستیك

8/1

1

2

4

2

هوزهای آتشنشانی

4/4

42

4

2

2

بشکههای حاوی پودر آتشنشانی

4/3

32

4

2

2

مانیتور

4/2

41

4

2

2

پل یمر

11

2

2

3

1

کارتریج پرینتر

4/415

15

3

2

1

باطری سوخته UPS

4/433

2

2

3

1

انواع بی ری نگ معیوب

54/1

44/5

4

1

4

Acid Flare Condensate

4 /2

3/5

1

4

4

روغن ترانس

4 /1

4

1

4

4

انواع رزین

1/12

1/2

1

4

4

انواع لامپ

1/5

1/3

1

4

4

کاغذ و مقوا

21/5

5/5

2

1

2

پسماندهای کشاورزی

12

3

1

2

2

پسماندهای حائز اولویت کمینه سازی
یکی از راهکنارهناي کناهش میزان و خطر پسنننمناندهاي
خطرنناک ،جلوگیري از اختلاط پسنننماندهاي خطرناک با
پسنننماندهاي غیرخطرناک اسنننت .اختلاط پسنننماندهاي
خطرنناک و غیرخطرننناک میتوانند مقنندار و میزان خطر
پسنننمنانندهنا را افزایش دهد .بنابراین یکی از راهکارهاي
اسننناسنننی کاهش میزان و خطر پسنننماندها ،جلوگیري از
اختلاط پسنننماندهاي خطرناک و غیرخطرناک اسنننت .در

پتروشیمی کاویان هماکنون بسیاري از پسماندها علی ر غم
جنداسنننازي و حمنل مجزاي برخی از آنهنا ،درنهنایت با
یکدیگر مخلوط میشنود .به عنوان مثال کلیه پسماندهاي
آزمایشگاهی با هم مخلوط میشود  .مخلوط کردن یک نوع
پسننماند خطرناک موجب میشننود که کلیه پسننماندهاي
حاصنله به پسنماند خطرناک تبدیل شنود .از سننوي دیگر
پسنننمناندهاي قابل بازیافت از مابقی پسنننماندها تفکیک
نمیشنننونند  .بننا پینادهسنننازي این دو راهکننار هم میزان
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پسننماندهاي صنننعتی و هم میزان پسننماندهاي خطرناک
کاهش چشمگیري خواهد یافت.

در جدول  5ارائه شننده اسنننت .همانطور که از جدول 5
مشنناهده میشننود ،پسننماندهاي واحد آزمایشننگاهی هیچ

در این مطالعه علاوه بر بررسننی منابع اطلاعاتی مختلف در
زمینه پتانسیلهاي کاهش پسماند ،کلیه روشها یی که به
کمینهسازي پسماندها مربوط بوده ،مورد بررسی قرارگرفته

روشننی براي اسننتفاده مجدد یا باز یافت ندارند که میتوان
دلیل آن را مخلوط شننندن این پسنننماندها در مبدأ تولید
دانسننت؛ از ا ینرو توجه به کاهش پسننماند در مبدأ تولید

اسننت .همچنین بررس نیهاي لازم جهت اسننتفاده مجدد از
پسماندهاي حائز اهمیت به عملآمده است .نتیجه بررسی و
ارائه راهکارهاي کاهش ،اسننتفاده مجدد و بازیافت پسننماند

بنه عنوان مؤثرترین روش براي کناهش پسنننمناننندهنناي
آزمایشگاهی مجتمع پتروشیمی کاو یان باید در نظر گرف ته
شود.

جدول  -5روشهای کم ی نهسازی پسماندهای حائز اولویت بر اساس رویکرد 3R
نام واحد

الفین

نام پسماند

کاهش در مبدأ

استفاده مجدد

بازیافت

کاتالیست پالادیم

ندارد

لیچینگ با حلال

احیاء کاتالیست

پلیمر و کاستیك

کنترل فرآیند تولید

ندارد

احیاء ترکیبات باارزش

ندارد

لیچینگ با حلال

احیاء کاتالیست

استفاده از روغنهای با عمر و

روغنکاری قطعات

کیفیت بالا

فرسوده
ندارد

بازیافت پلاستیك

ندارد

بازیافت پلاستیك

C2hyd. Catalysit

تعمیرات

انواع روغن ضایعاتی

واحد IT

مانیتور

ندارد

هوزهای آتشنشانی

ندارد

واحد HSE

بشکههای حاوی پودر
آتشنشانی
دستکش

استفاده برای ذخیره

ندارد

پسماند

بازیافت در صنایع دیگر

بازیافت پلاستیك

پرهیز از مصرف ب یش از حد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

مواد شیمیایی

خرید مواد متناسب با مصرف

ندارد

ندارد

رستوران و

پسماند عادی (پسماند

صرفهجویی مواد و جلوگیری از

آبدارخانهها

تر)

هدرروی

ندارد

کمپوست

آزمایشگاه

CO D Vials

علاوه بر موارد ذکر شده در جدول  ،5میتوان براي کاهش
پسماند تولیدي از اقدامات مختلف د یگري نیز بهره جست.
بهطور نمونه میتوان به استفاده از ظروف چینی ،شیشهاي

گرفته شود .از دیگر پسماندهاي تولیدي که قابلیت بازیافت
فراوانی دارند ،میتوان به کاتالیستها اشاره کرد که حجم
زیادي از پسماندهاي واحد الفین مجتمع را تشکیل میدهد.

و استیل بهجاي ظروف ی ک بارمصرف در رستوران و مد یریت
بهتر در تهیه و توزیع غذا در مجتمع اشاره کرد .همچنین با
توجه به حجم بسیار زیاد پسماند عادي (تر) مجتمع و

استفاده از فرآیند احیا کاتالیست و استفاده مجدد از
کاتالیست مستعمل در فرآیندهاي دیگر را میتوان به عنوان
مناسبترین گزینه جهت کاهش تولید این پسماند نام برد.

قابلیت بالاي بازیافت این مواد (تبدیل به کمپوست بهدلیل

پلاستیکهاي بازیافت شده داراي کاربردهاي وسیعی به

داشتن رطوبت مناسب) ،پیشنهاد میگردد که در قسمتی
از محوطه تأسیساتی براي ایجاد فرآ یند کمپوست در نظر

گستردگی محصولات پلاستیکی تولید شده هستند .براي
بازیافت پسماندهاي پلاستیکی تولیدي مجتمع کاویان
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میتوان مخلوط پلاستیک را خرد کرد ،ذوب کرد و سپس از

درنها یت  88پسماند تولیدي به عنوان پسماندهاي حائز

آن محصول جدیدي را بهدست آورد .تختههایی از جنس

اهمیت در برنامه کمینهسازي انتخاب شدهاند .در انتها کلیه

پلاستیک که میتوانند براي حصار پاسگاههاي پلیس ،ایجاد
موانع ،تیرهاي پلاستیکی ،نیمکتهاي پارک و الوارهاي

روشهایی که به کمینهسازي پسماندها مربوط بوده ،مورد
بررسی قرار گرفته و راهکارهایی براي کاهش در مبدأ،

باراندازها و غیره مورداستفاده واقع شوند .بهطورکلی با توجه

استفاده مجدد و بازیافت پسماندها پیشنهاد گردیده است.

به جدول  5میتوان نتیجه گرفت که اولویت سوم رویکرد
 3 Rیعنی بازیافت پسماندها در مجتمع پتروشیمی کاویان

تشکر و قدردانی

کاربرد بیشتري نسبت به دو اولویت دیگر (کاهش در مبدأ
و استفاده مجدد) دارد که از دلایل آن میتوان به خاص
بودن مواد و تجهیزات مورد استفاده در مجتمع و بهخصوص
در فرآیندهاي صنعتی آن دانست که راهکار کاهش و
استفاده مجدد این مواد را با مشکل مواجه کرده است.

نتیجهگیری
با توجه به اتکاي روزافزون اقتصاد کشور به نفت و مشتقات
آن ،انتظار میرود که فعالیتهاي صنعت پتروشیمی
روزبهروز گسترش یابد و متعاقباً با گسترش فعالیتها بر
میزان تولید پسماندهاي این صنعت افزوده شود .از
آنجا ییکه بیشتر پسماندهاي تولیدي مجتمعهاي
پتروشیمی در رده پسماندهاي صنعتی خطرناک قرار دارند
و یکی از منابع اصلی آلودگی محیطزیست بهشمار میروند؛
لذا مد یریت صحیح و اصولی آنها از اهمیت بالایی برخوردار
است .ا ین مطالعه باهدف شناسایی و طبقهبندي پسماندهاي
تولیدي در مجتمع پتروشیمی کاویان بهمنظور بررسی
جامع روشهاي کمینهسازي پسماندها با استفاده از رویکرد
 3 Rصورت گرفته است .بررسیهاي صورت گرفته نشان
میدهد که سالانه حدود  965تن پسماند صنعتی و 331
تن پسماند غیرصنعتی در مجتمع تولید میشود که 38
درصد از مجموع پسماندهاي صنعتی آن خطرناک است.
بیشتر این پسماندهاي تولیدي نیز دفع شده و درنهایت در
زمین دفن میشود .از ا ینرو براي تعیین اولو یت پسماندها
جهت کمینهسازي به روش  3 Rاز متدولوژي )(FMEA
استفاده شده است .با استفاده از این روش پسماندهاي تولید
مجتمع پتروشیمی کاو یان به ترتیب امتیازي که ناشی از
درصد وزنی هر پسماند نسبت بهکل پسماندهاي تولیدي هر

بدینوسیله مراتب تشکر و تقدیر صمیمانه خود را از
مدیریت محترم اداره کل محیطزیست استان بوشهر بهخاطر
هماهنگی در راستاي استفاده از منابع اطلاعاتی ابراز
مینمایم.
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Applying the 3R Approach for Waste Minimization of
Petrochemical: a case study in Asaluyeh Industrial Area, Iran

Mohsen Rahimian1*
1* - M. Sc., Department of Water and Environmental Eng., University of Shahid Beheshti, Tehran,
Iran

Abstract
Using the 3Rs approach (reduces, reuse and recycle) for Sustainable Management of Waste,
has been put into practice for almost a decade, however, this approach hasn’t been applied for
waste minimization in Iran yet. This study is examining the use of 3Rs approach to the waste
produced by 11th Olefin Complex in Pars Special Economic Zone. The results of this survey
show that in this complex, 265 tons of industrial waste and 408 tons of non-industrial wastes
are produced annually. The waste is mostly buried in the city’s landfills. The waste produced
by the Complex is scored based on its weight value and the degree of danger. The types of
waste which obtained above eight are highly recommended for waste minimization. Seven out
of eleven types of waste are considered as hazardous waste and four are not dangerous. In the
end, waste minimization strategies and methods have been presented. These methods show
the high priority of recycling waste in Olefin complex and they can be used as a stable system
for waste minimization in Petrochemical industry.
Keywords: Petrochemical waste, 3R approach, olefin unit, waste minimization
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