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برآورد انتشار آاليندههاي هوا در صنایع باالدستی نفت و گاز
  محمد ارحامی ،دانشگاه صنعتی شریف فرزاد نژادبهادری ،سید عمادالدین علوی* ،پریسا احمدینیا ،مدیریت  HSEشرکت ملی نفت ایران  

چکیده

اطالعات مقاله

امروزه آلودگی هوا با توجه به اثرات مخربی که بر س�لامتی انس��ان ،محیط زیس��ت و سایر موجودات دارد بیش از
پیش مورد توجه قرار گرفتهاست .رشد روزافزون صنایع و متعاقب آن افزایش آالیندههای منتشرشده ،سهم عمدهاي
تاریخ پذیرش د   اور98/05/11 :
در تش��دید آلودگیها ایفا میکنند .بنابراین بررسی و آگاهي از وضعيت انتشار آالیندههای هوا از منابع مختلف ،اتخاذ
تصميمات راهبردي و مديريت بهينهی آلودگي هوا را تسهیل میکند .ایران بهعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندههای
نفت و گاز در دنیا باید در زمينهی حفاظت از محيط زيست و دستيابي به اهداف توسعهی پايدار نیز اقدامات متوازنی
انجام دهد .از اينرو تدوين نقش��هی راه كاهش انتش��ار آاليندهها و پيادهس��ازي راهكارهاي كوتاهمدت ،ميانمدت و
بلندمدت ميتواند اين صنعت را با اهداف توس��عهی پايدار همس��و نمايد .اولين گام در اين زمينه ،آگاهي از وضعيت
موجود ميزان انتشار است .البته بسته به نوع تجهیز ،فعالیت و فرآیند مربوطه ،متغیرهای مؤثر زیادی وجود دارد که نوع
آالیندگی و ميزان آنرا تحت تأثیر قرار ميدهند .از آنجا كه در صنایع باالدستی نفت و گاز آالیندههای متفاوتی از جمله
مونواکس��یدکربن ،اکسیدهای نیتروژن ،اکس��یدهای گوگرد ،ترکیبات آلی فرار از تجهیزات متنوعی از قبیل مشعلها،
تجهیزات احتراقی ،گودال سوخت ،حوضچههای تبخیر ،مخازن و تجهیزات دارای نشت منتشر ميشوند ،انتخاب روش
مناسب برای برآورد انتشار هر تجهیز باید متناسب با سطح دسترسی به اطالعات پایهی مورد نیاز و بودجهی تخصیص
واژگان کلید ی:
یافته صورت پذیرد .در این مقاله بهمنظور برآورد انتشار آالیندههای هوا در صنایع باالدستی نفت و گاز ،ضرایب انتشار
ضریب انتش��ار ،آالیندههای ه��وا ،صنایع
بومی برای آالیندههای قابلتولید در منابع مختلف بررسی و ارائه شده است.
باالدستی نفت و گاز
تاریخ ارسال نویسند   ه98/03/21 :
تاریخ ارسال به د   اور98/03/27 :

مقدمه

فرآینده��ای اس��تخراج و تولید نفت و گاز تأثی��رات متنوعی بر محیط
زیس��ت دارند .دامنهی ای��ن تأثیرات در حوزهه��ای مختلف هوا ،آب و
پس��اب ،خاک و  ...به عوام��ل متعددی نظیر گس��تردگی و پیچیدگی
فرآیند ،میزان حساس��یت محیط زیس��ت پیرامون و میزان مؤثر بودن
سیاس��تهای کنترل و بهسازی محیط زیس��ت بستگی دارند .در میان
حوزههای مختلف آلودگی و تخریب محیط زیس��ت ،انتشار آالیندههای
ه��وا و بهتب��ع آن آلودگ��ی هوا از اهمی��ت ویژهای برخوردار اس��ت .بر
اساس آمار منتش��ر شده توسط سازمان بهداشت جهانی ( ،)WHO1در
 2012ح��دود  3/7میلیون نفر در جهان بر اثر آلودگی هوا دچار مرگ
زودرس شدهاند .اثرات سوء آلودگی هوا بر سالمتی انسانها میتواند با
هزینههای زیاد درمانی و هزینههای ناش��ی از کاهش بازدهی کارکنان
یا ع��دم حضور آنها در محل کار همراه باش��د .این رخدادها ،س��الیانه
میلیاردها دالر هزینه به جوامع بشری تحمیل میکنند [.]3
با رش��د روزافزون صنايع نفتی ايران ،ميزان آاليندههای مخرب محيط
زيس��ت بهخص��وص در بخش ه��وا و بهدنب��ال آن ش��کايات و جرايم
زيس��ت محيطی ناش��ی از آن روبه افزايش اس��ت .بنابراي��ن کنترل و
کاه��ش آاليندههای هوا در صنايع باالدس��تی نف��ت و گاز 2از اهميت
* نويسند   هي عهد 
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وي��ژهای برخوردار اس��ت و نياز مبرمی ب��ه ارائه و اج��رای راهکارهای
مناس��ب و مؤثر در اين راس��تا وج��ود دارد .ارائ��هی راهکارهای مؤثر و
اتخاذ تصميمگيریهای مناس��ب جهت کاهش اي��ن آاليندهها نيازمند
برآورد صحيح و قابلاتکاء و همچنين داشتن اطالعات مکفی از وضعيت
توليد آاليندهها س��ت .کاهش و کنترل مؤثر و بهينهی آاليندههای هوا
با ش��ناخت وضع موجود و برآورد ميزان انتشار آاليندهها و بهدنبال آن،
برآورد ميزان آاليندگی در مناطق عملياتی باالدستی شرکت ملی نفت
ايران با تدوين روش اس��تاندارد برآورد ميزان انتش��ار آاليندهها محقق
میگردد .با اين رويکرد ،پتانس��يل موجود برای بهبود وضعيت و کاهش
ميزان انتش��ار و تدوين نقش��هی راه کاهش انتشار آالیندهها در مناطق
عملياتی باالدستی نفت و گاز انجام خواهد شد [.]1
 -1ضرایب انتشار

کنترل انتش��ار از منابع آالیندهی صنایع باالدستی نفت و گاز یک الزام
زیس��ت محیطی بدیهی اس��ت .کاربرد روشهای بهینه جهت کنترل و
کاهش انتشار از این منابع مستلزم برآوردی از وضعیت موجود آلودگی
اس��ت .کنترل آلودگی از این منابع بدون محاس��بهی دقیق انتشار نیز

ی علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 168
ماهنامه 

 -2-1روشهای دستیابی به ضرایب انتشار و دقت آنها

امکانپذی��ر اس��ت ا ّما ام��کان دارد نتیجهی بهینه را بههمراه نداش��ته
باش��د .همچنین برآورد انتشار آالیندههای هوا یکی از گامهای استقرار در راستای تعیین میزان انتشار آالیندههای هوا در صنايع باالدستی نفت
نظام مدیریت انرژی–محیط زیس��ت اس��ت .بنابراین محاسبهی انتشار و گاز در شرکت ملی نفت ايران ،ضروری است ابتدا مبانی برآورد انتشار
آالیندههای هوا از صنایع باالدس��تی نفت و گاز کشور با روشی مناسب تدوین ش��ده و س��پس مروری بر انواع روشهای موجود در منابع ملی
و بينالمللی انجام گردد .در اين قس��مت خالصهای از مبانی روشهای
و دقتی معقول ضروری بهنظر میرسد.
تخمین میزان انتش��ار آالیندههای هوا از مناب��ع تولید ،اولین گام برای موجود بیان شده اس��ت .بر اساس مطالعات ،شیوههای متعددی جهت
تهی��هی برنامهی کنترل و کاهش آالیندههاس��ت .این دادهها میتوانند برآورد انتش��ار گازهای آالیندهی هوا از منابع انتش��ار وجود دارد که از
در س��طوح مختلف برای آالیندههای  H2S, SOx, ,UHC4 ,CO VOC3جملهی مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد [:]5
 ،NOxاستخراج ش��وند .دادههای حاصل از آناليز منابع انتشار و پایش  )1ممیزی و اندازهگیری
آالیندهه��ای هوا میتواند بهترین تخمین از میزان انتش��ار را ارائه کند )2 .محاسبات مهندسی ،مدلسازی و شبيهسازی فرآیندها
ام��ا بهكارگيري این روش با محدوديتهايي مواجه اس��ت و جمعآوری  )3استفاده از ضرایب انتشار
چنی��ن دادههایی بس��یار هزینهبر و وقتگیر اس��ت .در اینگونه مواقع
اس��تفاده از ضرایب انتشار توصیه میشود و با در دست داشتن ضرایب در بخش ممیزی و اندازهگیری ،روشهایی نظیر پایش مستمر و پایش
انتشار میتوان از رابطهی 1-برای محاسبهی میزان انتشار استفاده کرد :ادواری مد نظر اس��ت .در هر یک از این روشها بهوس��یلهی تجهیزات
مخصوص��ی ،میزان و نوع انتش��ار از منابع انتش��ار گازهای گلخانهای و
R 
 E
E = A× E
F F× 1 − ER 
()1
 100 
آالیندههای هوا برآورد میگردد .در بخش محاسبات مهندسی میتوان از
که در آن  Eمیزان انتشار کل A ،میزان فعالیت تولیدکنندهی آلودگی ،روشهای موازنهی جرم و مدلسازی بهره برد که بر اساس اصول پایهای
 EFضریب انتش��ار بر حس��ب واحد فعالیت و  ERکارآیی سیستمهای در مهندسی ،انتشار از منابع انتشار آالیندههای هوا برآورد میشود .در
تصفیه در کنترل آالینده است .معموالً فعالیت بر حسب میزان سوخت روش س��وم با استفاده از ضرایب انتشار که بیانگر میزان انتشار آلودگی
مصرف��ی ،تولید محصوالت ،مص��رف مواد اولیه ،مدت فعالیت و س��ایر ب��هازای واحد فعالیت هس��تند میزان و نوع انتش��ار ب��رآورد میگردد.
واحدهای مش��ابه محاسبه میشوند و ضرایب انتش��ار بر حسب میزان ش��کل 1-روشه��ای موجود ب��رآورد انتش��ار گازهای آالین��ده هوا و
انتش��ار بر این واحدها بیان میش��وند .مث ً
ال در واحدهایی که از سوخت عدمقطعیت در روشهای فوق را با یکدیگر مقایسه میکند [.]6
گاز طبیعی اس��تفاده میکنند میزان انتش��ار بر حسب جرم آالیندهی ش��کل 1-نش��ان میدهد روشهای ممیزی و اندازهگیری نظیر پایش
تولیدی بر میزان مصرف گاز (مث ً
مستمر و پایش ادواری با وجود داشتن دقت زیاد ،هزینههای قابلتوجهی
ال مترمکعب) بیان میشود [. ]4
دارند .در رتبهی بعدی روشهای موازنه ی جرم و مدلسازی قرار دارند
که از دقت زیادي برخوردارند اما اس��تفاده از آنها نيازمند درک عميق
 -1-1مراجع ضرایب انتشار
مهمترین مراکزی که اقدام به ارائهی ضرایب انتشار برای منابع مختلف مباحث نظری در برآورد انتش��ار و انجام محاسبات عددی و مدلسازی
آالیندهه��ای هوا کردهان��د عبارتند از :آژانس حفاظت محیط زیس��ت و شبيهسازی است .عالوه بر اين در مقايسه با روشهايي نظير استفاده
ای��االت متحدهی آمریکا ( ،)EPAآژانس محیط زیس��ت اتحادیهی اروپا
( )EEAو اتحادیهی اکتش��اف و تولید کانادا ( .)CAPPاین س��ه مرکز با
اس��تفاده از آناليز نمونهها ،محاس��بات مهندس��ی و مدلسازي ،مقادير
ضرايب انتش��ار را براي منابع مختلف آاليندهی هوا توس��عه دادهاند .در
این مقاله بهمنظور تعیین ضرایب انتش��ار هر یک از آالیندهها بر اساس
ن��وع منبع آالینده ،از نتایج پروژهی پژوهش��ی استانداردس��ازی برآورد
انتش��ار آالیندههای هوا در ش��رکت ملی نفت ایران استفاده شده است.
مطالعات فوق بهمنظور بومیس��ازی ضرایب انتشار آالیندههای هوا در
صنایع باالدستی نفت و گاز کشور انجام شده است [4و.]2
 1عدمقطعیت در روشهای برآورد انتشار و رتبهی ضریب انتشار [4و]1
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از ضرايب انتشار هزينههای بیشتری داشته و به دادههای بیشتری نیاز اس��ت .در این راستا تولید و انتشار آالیندههای هوا در صنایع باالدستی
دارند .هرچند روش اس��تفاده از ضرايب انتشار در مقايسه با روشهای نفت و گاز از منابعی مانند مش��عل ،تجهیزات احتراقی ،گودال سوخت،
ف��وق هزينهی کمتری دارد اما در صورت اس��تفادهی صحیح ،نتايج آن تجهیزات با پتانس��یل نشت ،حوضچهی تبخیر و مخازن هیدروکربوری
میتواند در سطح نتايج حاصل از پايش مستمر باشد [.]9
انجام میش��ود .در جدول 1-نوع آالیندههای هوای قابلانتشار از منابع
مختلف در صنایع باالدستی نفت و گاز ارائه شده است [.]11
 -2منابع آالیندهی هوا و انواع انتشار

صنایع باالدس��تی نفت و گاز بهعنوان یکی از بخشهای مؤثر در فرآیند
آمادهسازی نفت و گاز جهت مصرف داخلی و همچنین صادرات به سایر
کشورها همواره مورد توجه بوده اند .از طرفی با توجه به انواع تجهیزات
و مواد تولیدی و مصرفی در صنایع باالدس��تی نفت و گاز ،تولید حجم
قابلتوجهی از آالیندههای هوا در این بخش امری اجتنابناپذیر اس��ت.
بنابراین تخمین میزان انتشار از تجهیزات و بخشهای مختلف با جزئیات
کمی آن به مراجع ذیصالح
مربوط به نحوهی کارکرد هر بخش و ارائهی ّ
میتواند موج��ب آگاهی از وضعیت موجود ش��ده و تعیین راهکارهای
مفید و عملی جهت کنترل و کاهش میزان انتش��ار را تس��هیل بخشد.
جهت نیل به این هدف تعیین منابع تولید آلودگی در صنایع باالدستی
نفت و گاز ،آش��نایی ب��ا انواع آالیندههای تولیدی توس��ط هر تجهیز و
نحوهی تخمین میزان انتش��ار تولیدی توس��ط تجهیزات امری ضروری
 1آالیندههای هوای قابلانتشار از منابع تولید مختلف صنایع
تجهیزات

گودال حوضچهی
مخازن
آالیندهها با پتانسیل
نشت سوخت تبخیر هیدروکربوری گرمکن بویلر توربین
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 2ضرایب انتشار آالیندهها سطح یک :مشعلهای گرم [ 1و ]2
میانگین ضریب انتشار آالیندهها میانگین ضریب انتشار آالیندهها رتبهی ضریب
آالینده
()kg/kg
انتشار
()g/GJ
CO

0/0179

488

B

NOx

0/0024

61/2

B

0/0014

43/3

B

UHCs

0/0053

133/7

B

*SOx

(0/026/825) yH2S

649

*H2S

(0/0005/03) yH2S
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دوده

C
()A
C
()A

* در صورت موجود بودن درصد جرمی سولفید هیدروژن از رابطهی داخل پرانتز استفاده شود
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با توجه به دادههای در دس��ترس ،عدمقطعیت موجود و س��طح کیفی
دادههای مورد نظر ،برای هر تجهیز س��طوح مختلف ضرایب انتشار ارائه
میشود .در سطح اول ،تنها ضریبی بر اساس کمترین دادههای موجود
ارائ��ه میگردد که هرچه به س��طوح باالتر میرویم دق��ت این ضرایب
بیش��تر شده و به تبع آن وابس��تگی به متغیرها نیز افزایش می یابد .در
این مقاله بهمنظور تس��هیل در ارائهی مطلب ،تنها س��طح یک ضرایب
بومی تولید ش��ده در پروژهی پژوهشی استانداردس��ازی برآورد انتشار
آالیندههای هوا در ش��رکت ملی نفت ایران ارائه ش��ده و در صورت نیاز
خواننده به سطوح باالتر ضرایب انتشار (با دقت بیشتر) ،توصیه میشود
راهنمای برآورد انتش��ار آاليندههاي هوای شرکت ملی نفت ایران []2
مطالعه و استفاده شود.
 -1-3مشعل

باالدستی نفت و گاز
احتراقی

 -3برآورد ضرایب انتشار بر اساس منابع مختلف

در سطح یک ،ضرایب انتشار به تفکیک مشعلهای گرم و اسیدی ارائه
شده است .ضرایب انتشار سطح اول برای مشعلهای گرم در جدول2-
آورده شده است .اگر درصد جرمی هیدروژن سولفید( )yH2Sدر سوخت
مصرفی موجود باش��د ،اس��تفاده از رابطهی تعریف شده در ستون اول
جدول فوق برای تعیین ضریب انتش��ار دیاکسید گوگرد دقیقتر است.
برای مش��علهای گرم ضرایب انتش��ار هیدروژن س��ولفید و دیاکسید
گوگرد با اس��تفاده از کسر جرمی هیدروژن سولفید ،رتبهی A-خواهد
داشت .برای محاسبهی انتشار مشعلهای گرم در این سطح تنها نیاز به
نرخ س��وخت و کسر جرمی هیدروژن سولفید آن یا تنها ارزش حرارتی
س��وخت است .برای مشعلهای اسیدی اگر تنها نرخ سوخت ورودی به
مش��عل یا ارزش حرارتی آن مشخص باشد میتوان از ضرایب جدول3-
استفاده کرد [.]7- 10
 -2-3تجهیزات احتراقی

ضرایب انتش��ار برای هر گ��روه از تجهیزات احتراقی بر حس��ب مقدار
س��وخت مصرفی و ارزش حرارتی س��وخت ورودی به تجهیز ارائه شده
است که بهمنظور استفاده از این ضرایب برای محاسبه ی انتشار هر یک
از گازه��ا ،باید نرخ یا ارزش حرارتی س��وخت ورودی به تجهیز موجود
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باش��د .محاسبهی انتش��ار تجهیزات احتراقی به شکل زیر درنظر گرفته
میشود [:]11-14

باید از موازنه جرم استفاده شود [.]11-14
 -4-3تجهیزات با پتانسیل نشت

در این س��طح برای محاسبهی میزان انتشار از فلنجها و شیرآالت برای
 -1-2-3عمومی
در جدول 4-ضرایب انتشار تجهیزات احتراقی (به طور عمومی و بدون هر واحد عملیاتی ،ضرایب انتش��ار آالیندهها ارائه شده اند .در این سطح
سن تجهیزات ،میتوان میزان انتشار آالیندهها را برای
درنظ��ر گرفتن نوع تجهیز) ارائه ش��ده اند .این ضرایب زمانی اس��تفاده تنها با دانس��تن ّ
میش��وند که نوع تجهیز احتراقی مش��خص نیس��ت ،س��وخت ورودی ش��یرآالت و فلنجها در واحد عملیاتی محاسبه کرد .دامنهی کاربرد این
به تجهیزات احتراقی ،گازی اس��ت و میزان س��وخت مصرفی یا ارزش
 3ضرایب انتشار آالیندهها سطح یک :مشعلهای اسیدی [ 2و ]1
حد زیادی
حرارتی س��وخت ورودی موجود باشد .مقدار  SO2تولیدی تا ّ
میانگین ضریب انتشار آالیندهها میانگین ضریب انتشار آالیندهها رتبهی ضریب
به مقدار گوگرد ( )Sموجود در س��وخت وابسته است .اگر این مقدار در
آالینده
()g/GJ
()kg/kg
انتشار
دس��ترس باشد دقیقترین روش محاس��بهی  ،SO2استفاده از موازنهی
41
0/0003
D
CO
جرم است .در صورت عدم وجود اطالعات دقیقتر و عدم امکان استفاده
62/5
0/0005
D
NO
از موازنهی جرم از این ضرایب استفاده شود.
17/5
0/0001
D
UHC
x

s

 -2-2-3اختصاصی

در این بخش ضریب انتش��ار ب��رای تجهیزات احتراقی معین (ش��امل
توربین ،بویلر و گرمکن) با دقت بیش��تری ارائ��ه میگردد .بنابراین در
صورت معلوم بودن نوع تجهیز احتراقی توصیه میش��ود از ضرایب زیر
اس��تفاده ش��ود .این ضرایب زمانی بهکار میروند که سوخت ورودی به
بویلرها گازی اس��ت و میزان سوخت مصرفی یا ارزش حرارتی سوخت
ورودی برای بویلرها موجود باشد.
الف) بویلر :ضرایب انتش��ار مربوط به گازهای آالینده حاصل از احتراق
در بویلر درجدول 5-ارائه شدهاند.
ب)گرمکن :ضرایب انتش��ار مربوط به گازهای آالینده حاصل از احتراق
در گرمکن درجدول 6-ارائه شدهاند.
ج) توربین :ضرایب انتشار مربوط به توربینها برای گازهای مختلف در
جدول 7-ارائه شدهاند.
 -3-3گودال سوخت

ضرایب انتشار حاصل از گودال سوخت در سطح اول تنها نیازمند جرم
هیدروکربنی ورودی به گودال س��وخت است .ضرایب انتشار این سطح
در جدول 8-ارائه شدهاند .توجه شود در صورت ورود جریانات مختلط
ی��ا چندفازی ،بای��د تنها جرم بخش هیدروکربنی در محاس��بات لحاظ
گردد .ضرایب انتش��ار ارائه ش��ده ،محدود به انتش��ار حاصل از احتراق
ترکیبات نزدیک به نفتخام در حالت آتش استخری با قطر هیدرولیکی
گودال بزرگتر از یک متر اس��ت و برای یافتن انتشار از سایر سوختها
یا ابعاد کوچکتر گودال ،شبیهسازی مستقیم پیشنهاد میشود .با توجه
به تغییر زیاد گوگرد ورودی در گودال س��وخت ،جهت محاسبهی SO2

SOx

0/75

91000

D

H2S

0/031

3800

D

 4ضرایب انتشار تجهیزات احتراقی (عمومی) [ 2و ]1
ضرایب انتشار بر حسب
آالینده ( )g/Kg fuelدر سطح اطمینان %95

ضرایب انتشار بر حسب
رتبهی ضریب
( )g/Gjدر سطح اطمینان %95
انتشار

CO

5/3

99

D

NOx

3/2

60

B

0/4

8/7

C

9/1

170/6

E

SO2
UHC

 5ضرایب انتشار بویلرها [ 2و ]1
ضرایب انتشار بر حسب
آالینده ( )g/Kg fuelدر سطح اطمینان %95

ضرایب انتشار بر حسب
رتبهی ضریب
( )g/Gjدر سطح اطمینان %95
انتشار

CO

5/1

97/3

NOx

2/1

40/9

0/3

5/9

UHC

5/4

102/7

CO2

2727

51940

SO2

C
B
B
D
B

 6ضرایب انتشار گرمکنها [ 2و ]1
ضرایب انتشار بر حسب
( )g/Gjدر سطح اطمینان %95

رتبهی

ضرایب انتشار بر حسب
آالینده ( )g/Kg fuelدر سطح اطمینان %95

CO

2/6

49/8

C

NOx

1/8

33/7

SO2
UHC

0/2

3/5

6/4

123/1

B
C
E
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مقاالت پژوهشی

س��طح برای فلنجها و ش��یرآالت در تمامی مناطق عملیاتی باالدستی
سن تجهیز و منطقه ،درصد
نفت و گاز اس��ت .در جدول 9-با توجه به ّ
تجهیزات با پتانس��یل نشت ارائه شده اس��ت .در جدول 10-سطح اول
ضریب انتش��ار در مناطق��ی با قدمت بیش از  20س��ال و کمتر از 20
س��ال برای شیرآالت و فلنجها ارائه ش��ده است .سایر تجهیزات در این
سطح استفاده نشده است .منظور از سایر تجهیزات ،ابزارآالت ،بازوهای
بارگیری و شیرهای اطمینان تخلیه فشار هستند [.]11
بنابراین برای محاس��بهی مقدار نش��ت در این س��طح کافی است
تعداد ش��یرآالت و فلنجهای موجود در س��ایت در عدد مربوطه در
جدول 9-ضرب و نتیجهی حاصل در ضریب انتش��ار ارائه ش��ده در
ج��دول 10-ضرب گ��ردد .عدد حاص��ل میزان انتش��ار  VOCsاز
شیرآالت و فلنجهای موجود در سایت را در واحد کیلوگرم در سال
نمایش میدهد.

انتش��ار این سطح در ردهی D-ضرایب انتشار قرار گرفته است .تخمین
انتشار کل ترکیبات آلی فرار از سطح حوضچههای تبخیر در سطح اول
نیازمند تعیین دو متغیر میانگین حجم پرشدگی و میانگین نرخ پساب
ورودی به حوضچههای تبخیر است .برای اندازهگیری پساب ورودی به
حوضچههای تبخیر حجم پس��ابهای خروجی از هر کارخانه در طول
یک روز مش��خص میش��ود .با جمع این مقادیر میانگین نرخ پس��اب
ورودی ب��ه حوضچههای تبخیر در طول یک روز بر حس��ب مترمکعب
در روز بهدست میآید .همچنین برای تعیین میانگین حجم پرشدگی،
نیاز اس��ت تغییر ارتفاع حوضچه در طول یک سال درنظر گرفته شود و
مقداری بهعنوان میانگین ارتفاع پرش��دگی برای هر حوضچهی تبخیر
معرفی شود [2و.]1
))E=0.0423*Q*(1-exp (-0.0138(V/Q
)(2
در رابطهی Q ،2-نرخ بر حس��ب مترمکعب در روز V ،حجم بر حس��ب
مترمکعب و  Eمیزان انتشار بر حسب تن در سال است.

در سطح یک ،کمترین میزان دادهها برای تخمین انتشار ترکیبات آلی
فرار از سطح حوضچههای تبخیر نیاز است .با توجه به ردهبندی ضرایب

 -6-3مخازن نگهداری

 -5-3حوضچهی تبخیر

 7ضرایب انتشار توربینها [ 2و ]1
ضرایب انتشار بر حسب
( )g/Gjدر سطح اطمینان %95

رتبهی

ضرایب انتشار بر حسب
آالینده ( )g/Kg fuelدر سطح اطمینان %95

CO

6/2

114/5

B

NOx

4/3

79/1

B

0/6

11/8

C

12/1

224/7

D

SO2
UHC

 8ضرایب انتشار آالیندهها برای گودال سوخت [ 2و ]1
آالینده

رتبهی

میانگین ضریب انتشار آالیندهها ()kg/kgHC

CO

0/017

D

NOx

0/0047

D

دوده

0/00295

D

0/013

D

UHCs

 9تعیین درصد تجهیزات با پتاسیل نشت با توجه به نوع منطقه و
تجهیز [ 2و ]1

20

تجهیزات

سن بیشتر از  20سال ()%
مناطق با ّ

سن کمتر از  20سال ()%
مناطق با ّ

شیر آالت

2/32

0/68

فلنج

2/99

1/07

در جدول 11-ضرایب انتشار جهت محاسبات انتشار ترکیبات آلی فرار
( )VOCsمالحظه میش��ود .ضرایب انتشار در سطح یک بر اساس نوع
مش��خصات س��ازهای مخازن ارائه شده اس��ت .با توجه به اینکه مخازن
به دو گروه مخازن س��قف ثابت عمودی و مخازن س��قف شناور تفکیک
ش��دهاند اطالعات مورد نیاز جهت استفاده از این ضرایب تنها بر اساس
نوع مخازن اس��ت و محاسبهی انتشار ،اطالعات مربوط به میزان سیال
ذخیرهس��ازی شده در سال بر حسب بشکه برای این مخازن است .الزم
بهذکر است بهعلت اینکه نوع سیال (نفتخام ،محصوالت تقطیری) در
این سطح مشخص نشده ضرایب ارائه شده نسبت به سایر سطوح دقت
کمتری دارند [2و]1
نتیجهگیری

آلودگی هوا با توجه به اثرات زیانبار روی سالمت انسان ،سایر جانداران
و محیط زیست ،همواره در کانون توجه قرار داشته است .یکی از الزامات
اساس��ی در راستای مقابله با این پدیده ،کنترل میزان انتشار آالیندهها
از منابع مختلف اس��ت .از طرفی کاهش مؤثر آالیندههای هوا تنها پس
از برآورد دقیق و قابلاتکا از وضع موجود و میزان انتشار این آالیندهها
امکانپذیر است .دس��تورالعملهای محاسبهی انتشار ابزار مهمی برای
محققان و سیاستگزاران در راستای ارزیابی میزان انتشار ،تعیین سهم
تجهی��زات متفاوت در این انتش��ار و از همه مهمتر ارائهی نقش��هی راه
بهمنظور اعمال سیاستهای کنترلی هس��تند .یافتن روشهای بهینه،
استانداردس��ازی این روشها و در نهایت برآورد دقیق انتشار آالیندهها،
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در کش��ور برای ب��رآورد میزان انتش��ار آالیندهه��ا از این مناطق
 بدین منظور در مطالعهی حاضر ضرایب انتشار.محس��وس اس��ت
آالیندههای هوا در صنایع باالدستی نفت و گاز بر اساس منابعی با
 الگوی بومی ای��ن ضرایب که با، تدوین گردیده،پتانس��یل نش��ت
شرایط عملیاتی کشور انطباق مناسبی دارد توسعه داده شده و در
قال��ب یک راهنمای اجرایی در اختیار کارشناس��ان امر قرار گرفته
 روشهای اس��تاندارد برآورد انتش��ار که در این مقاله ارائه.اس��ت
، برای محاسبه و تخمین میزان انتشار از تجهیزات احتراقی،ش��ده
 مخازن نگهداری و حوضچههای تبخیر،مشعلها و گودال سوخت
و همچنین نشتیهای موجود در تجهیزات و صنایع باالدستی نفت
 همچنین اگر منابع.و گاز شرکت ملی نفت ایران تدوین شده است
موجود در صنایع دیگر هم کارکرد مش��ابه داش��ته باشند میتوان
 از این ضرایب اس��تفاده،ب��رای آن تجهیزات و آالیندههای متناظر
 در نهایت در مطالعهی حاضر روش برآورد انتشار از تجهیزات.کرد
عمده در صنایع باالدس��تی نفت و گاز ارائه و امکان محاسبهی آن
.بر اساس ضرایب بومی شده فراهم گردیده است

گام��ی بلند در جهت کاهش آالیندگی محیط زیس��ت از طریق صنایع
.مختلف است
 برآورد انتشار،با توجه به گس��تردگی صنعت نفت و گاز در کش��ور
آالیندهه��ا در صنای��ع باالدس��تی نف��ت و گاز از اهمی��ت ویژهای
 نبود دستورالعملی واحد، با وجود اهمیت موضوع.برخوردار اس��ت
]1  و2[  در صنایع باالدستی نفت و گازVOC  ضریب انتشار10
 سال20 سن کمتر از
ّ منطقه با
)kg/ year/site(

 سال20 سن بیشتر از
ّ منطقه با
(kg/ year/site)

تجهیزات

33/59

85/08

شیر آالت

2/56

6

فلنج

) مخازنVOCs(  ضرایب انتشار برای ترکیبات آلی فرار11
]1  و2[ هیدروکربوری
رتبه

واحد

D
D

Kg/bbl
Kg/bbl

ضریب انتشار

نوع تجهیز

1/16 *10

-3

مخازن سقف شناور

2/25 *10

-1

مخازن سقف ثابت

پانویس ها
1. World Health Organization (WHO)
2. Upstream Oil and Gas Industry (UOG)

3. Volatile Organic Carbon
4. Unburned Hydrocarbons
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