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�ص���Abstractא

 

التلوث من اكبر المشاكل التي واجهت المجتمع الحديث والتأثيرات الضارة للملوثات الجوية على سالمة    يعتبر  

 لها حدودوضع  ب تسبب هذه الملوثات  اإلنسان والبيئة أجبرت الحكومات والمؤسسات العالمية والفعاليات التي         

 والبيئـة  فالترسـيب      اإلنسـان مة   الضارة على سـال    التأثيراتتمتلك الملوثات الجوية العديد من       .في الجو 

 ةالبتر وكيميائي  والدخان الناتج عن العمليات      األوزون ونضوب طبقة    الحمضية األمطارالحامضي الناتج عن    

 المشـاكل   أكثرهي  ) بيوت لزراعة النباتات  (وتغير المناخ الناتج عن االنبعاثات الغازية من البيوت الزجاجية          

 ناتجـة عـن المركبـات الهيدروكربونيـة المتطـايرة          التي تسبب  انبعاثات      النفايات   أنكما   . أهميةالبيئة  

)VOCs (    هـي  ةالبتر وكيميائيالسلدج الناتج عن المصانع   المياه الملوثة والنفاية الصلبة و     وأنواع إلى الجو 

   : ستقدم هذه الورقة نظرة عامة عنوالمشاكل الكبرى في المجتمع واحدة من " أيضا

  خصائص هذه النفاياتإلى إضافة ةالبتر وكيميائييات الناتجة عن تصنيع المواد الملوثات والنفا -

 .منع التلوث والتحكم به  -

 .هدف أحمال التلوث  -

 . تقنيات المعالجة  -

 . االنبعاثات    ومرشداتدالئل -

��Introductionא��د��

 كقطفات تغذية لصنع مـواد     خام  اليستخدم الغاز الطبيعي ومقطرات النفط مثل النفتا الناتجة عن تكرير النفط            

 .تستعمل هذه المواد في صنع بضائع استهالكية  مختلفة وواسعة وةبترو كيميائي

  وهـي    أخـرى   إنتاجيـة  عمليـات  بعمليات التكسير والتحسين وب    أساسي بشكل   ةالبتر وكيميائي تصنع المواد   

 -مثـل البنـزن    (العطريـان  و) وتـادن    البوتيلن والب  - البروبيلن –مثل االيثلن   ( االولفينات    :تحتوي على   

 ) . واالكسيلينات-التولوين

من منتج  طن متري    )    ٧٥٠٠٠٠ -٢٥٠٠٠٠(  من    إنتاج    على    قادرة  في العالم    وحدات تكسير النفتا   إن

 في  OXO  لديها وحدات لتصنيع الكحول ومركب الـــ           ة بعض المصانع  البتر وكيميائي     و" االيثلن سنويا 

 أو المنتجات الوسطية المشتقة منها إضافة إلى المواد الخام األخرى يتم            ةن المواد البتر وكيميائي    إ  كما الموقع  

 :من بين هذه المنتجات التالي تحويلها إلى مجال واسع من المنتجات 

 و  )LDPE(والمواد البالستيكية مثل البولي ايثلن المـنخفض الكثافـة          ) الصمغية  ( المواد الراتنجية    -١

 والبـولي   LLDE( والبولي ايثلن المنخفض الكثافة الخيطـي        )HDPE(لن العالي الكثافة    البولي ايث 

 ).PVC(بروبيلن والبولي ستيرن وكلوريد البولي فينيل 

  الصناعية مثل البولستر واالكريلكاأللياف -٢

 .)ABS(  بوتادين  الستيرن مثل اكريلونيتريت" البولميرات المساعدة هندسيا -٣

 )PBR(و مطاط  بولي البوتادين ) SBR( مطاط بوتادين الستيرن ضمنة المواد المطاطية المت -٤



 ٣

 المحاليل -٥

مثل الكيل البنـزن الخيطـي      ( المستخدمة في المنظفات     الموادالمواد الكيميائية الصناعية المتضمنة      -٦

)LAB( (مواد الدهان ، مواد الصباغ ، المواد الصيدالنية ، والمتفجرات ،. 

إضـافة إلـى   " يائية قابلة لاللتهاب و االنفجار أي أن خطر االنفجار فيها عالي جداإن أغلبية هذه المواد الكيم  

 " .فقط بل مسرطن أيضا" ذلك البعض منها ليس ساما

����������ص�א�Waste Characteristics�

 القصيرة الناتجة عن المضخات والصمامات و الفلنجـات والخزانـات وعمليـات             إلى الهواء  االنبعاثات   إن

 المركبات المتحررة إلى  هذه بعضهي مصدر القلق األكبر حيث أن ل والتفريغ ومعالجة المياه الملوثة  التحمي

الهواء مسرطنه أو سامه  فاالنبعاثات الناتجة عن االيثلن و البروبيلن و اكاسيدها  يمكن اعتبارها سامة كذلك                  

هذه المواد مثل البنـزن و      ،   الهواء   لىإيمكن أن تكون موجودة في االنبعاثات الصادرة        المركبات المسرطنه   

 . دي كلورو اإليثان وكلوريد الفينيل -٢،١

       " طن متري مـن االلكينـات سـنويا       )  ٢٥٠٠( وحدة تكسير النفتا في مجمع بتروكيميائي          يمكن أن تصدر  

لغاليـات   ا إن.  طـن متـري      ) ٥٠٠٠٠٠ ( ويبلغ إنتاج االيثلن في العالم  حـوالي           ) البوبيلن وااليثلن ( 

معدات لتنشـيط   " والتي قد تتضمن أحيانا (األخرى اإلنتاجيةالشعالت ومعدات العملية    والمبادالت الحرارية و  

  : عن انبعاث المسئولةهي ) الوسائط 

 الجزيئات -

  اوكسيد الكربون أول -

 سنة/ طن متري٥٠٠٠٠٠على إنتاج " اعتمادا) سنة  / طن متري ٢٠٠(اكاسيد النتروجين  -

 )السنة/  طن متري ٦٠٠(لكبريت اكاسيد ا -

 الجو يعتمد على المنتجات المعالجـة فـي الوحـدة           إلى )VOCs( المركبات العضوية المتطايرة     سرب ت إن 

 -االيـثلن       ثالثي كلورو  – تولوين   - بنزن – اسيتون   –استل الدهيد   :  قد تحتوي على     سربةوالمركبات المت 

 . األخرى  والهيدروكربوناتد من المحاليل االكزلينات   والعدي–ثالثي كلورو التولوين 

 :وتعتمد علىتكون قصيرة  ما" انبعاثات المركبات العضوي المتطايره غالبإن ا

 عمليات اإلنتاج -

 التعامل مع المواد كيفية  -

 صيانة المعدات -

 الشروط المناخية  -

 تراوح مابينلنفتا ي الناتجة عن وحدة تكسير المتطايرةاانبعاث المركبات العضوي   -١

مـواد  (الكانـات   %  ٧٥هـذه االنبعاثـات تتـألف مـن         .    من االيثلن المنتج    طن/كغ)  ١٠ -٠,٦ ( 

 و  )حوالي نصف هذه النسبة ايـثلن       (  مواد هيدروكربونية غير مشبعة   % ٢٠و)  هيدروكربونية مشبعة   

 .مركبات عطرية % ٥



 ٤

 فينيل  تتراوح مابين  كلوريد ال إنتاج  الناتجة عن وحدةالمتطايرة المركبات العضوي انبعاث  -٢

مركبـات  %  ١٥يـل و  كلوريد الفين % ٢٠كلوريد االيثلن و  % ٤٥من المنتج منها    طن  / كغ ) ٢,٥ – ٠,٠٢( 

 عضوية كلوريدية 

تتراوح ) SBR (    الناتجة عن وحدة إنتاج  مطاط بوتادين الستيرن        المتطايرة المركبات العضوي    انبعاث -٣

 ،) طن منتج /  كغ١٠-٣( مابين 

 طن من المنتج/كغ)  ٢ – ٠,١(  ايثيل البنزن تتراوح النسبة مابين إنتاجوحدة اثات من  االنبع و -٤

 تتراوح مابين  )ABS( اكريلونيتريت  بوتادين  الستيرن إنتاج من وحدة و -٥

 طن من المنتج / كغ)٢٧ – ١,٤(     

 طن من المنتج / كغ)١٨ -٠,٥( الستيرن تتراوح النسبة مابين إنتاج من وحدة و -٦

 طن من المنتج / كغ)٥ -٠,٢(ستيرن تتراوح النسبة مابين إنتاج البولي  وحدة من و  -٧

ــد الوحــدات البتروكيميائيــة  ميــاه   اإلنتاجيــة ةناتجــة عــن العمليــ ) wastewaters( ملوثــة  تول

الصـرف  ومن عمليـة  ) blow down(من برج التبريد تصريف ال وتكثف البخار  : كــــــــــ

على " سا اعتمادا  /٣م)  ١٥( بمعدل حوالي    ملوثة  تتولد المياه ال  و  ) . لمياه المطرية   ا(األمطارالسطحي لمياه   

سنه ايثلن وقد تحتوي هذه المياه على مستويات لألوكسجين الكيميـائي الحيـوي             /  طن    )٥٠٠٠٠٠ (إنتاج

)BOD(   إلى تصل)  ل/ملـغ ) ٦٠٠٠ – ١٥٠٠( كيميائي يتراوح مابين     أكسجينل إضافة إلى    /ملغ)  ١٠٠  

 )٢٠٠ – ٣٠(وزيت وشحم معلق تتراوح مابين       ل  / ملغ) ٤٠٠ – ١٠٠(ومواد صلبة معلقة تتراوح مابين      

 . ل / ملغ )١٠٠ (ل  ومستويات من البنزن تصل حتى / ملغ

بعضها قد يكـون  ) solid wastes and sludges(كما تولد الوحدات البتروكيميائية نفايات و أوحال صلبة 

ثقيلة فالصودا المستهلكة والنفايات الخطرة األخـرى قـد         مواد عضويه سامة ومعادن     حتوائه على     ال" خطرا

  : مواد التاليةالـكافية واألمثلة على ذلك متبقي التقطير المرتبط بوحدات معالجة كميات ب تنتج 
acetaldehyde, acetonitrile, benzylchloride, carbontetrachloride, cumene 
, phthallicanhydride, nitrobenzene, methylethylpyridine, toluene diisocyanate, 
trichloroethane, trichloroethylene, perchloroethylene, aniline, chlorobenzenes 
dimethylhydrazine, ethylene dibromide, toluenediamine, epichlorohydrin 
, ethylchloride, ethylene dichloride, and vinyl chloride 

 من وحدات"  بشكل حادثي نتيجة عملية تشغيل غير نظامية وخصوصا هذا المتبقي قد يتسربو 
polyethylene and ethylene – oxide – glycol 

كميات كبيرة من الملوثات والمنتجات " حررا يشكل خطر بيئي رئيسي مأنفي المجمع البتروكيميائي ويمكن 

 .مان في الموقع  لمنع الحريق والسيطرة لتجنب مثل هذه الحوادث يجب تطبيق إجراءات األعندها  البيئة إلى

��و� Pollution Prevention and Controlא�! מ�و�����א
 عادة  اإلنتاجية تداخل وتسلسل العملياتحدد يو كبيرة ومعقدة ةالبتر وكيميائي الوحدات ما تكونعادة 

 الطرق أفضلمن  ما لملوث ن المصدر  تخفيض التلوث مطرق تعتبر وخصائص المنتجات المصنعة 

 . التحسيناتجراءإل  إمكانية لديهالذلك هناك عدد من المناطق الواسعة  ، المحددة من قبل الموظفين التقنين 



 ٥

 في الوحدة محددة   المذكورة  هذه المناطقضمن  في موقع ملوث ماطرق تخفيض انبعاث تكون ويجب أن 

 :  الجهود هي التاليعليها تركز أن التي من المفترض موراألو  . ومعروفة من قبل إدارة الوحدة

  Reduction of Air Emission تخفيض االنبعاث إلى الجو  -١

 االيثلن من الصمامات و وأكسيد للمواد العضوية الحاوية على البنزن وكلوريد الفينيل  تتسريباالتخفيض 

 لمعدات ل وطرق صيانة إجراءات خرى وذلك بإتباع المضخات و الفلنجات ومعدات العملية التكنولوجية األ

، واستخدام المانعات الميكانيكية المناسبة في المضخات وتخفيض الضياعات من جيد بشكل وحسب التصميم 

  : مثل معالجةوذلك بتبني طرق األخرى اإلنتاجيةخزانات التخزين ومناطق نقل المنتج ومناطق العملية 

 )في الخزانات ذات السطح العائم ( المزدوجة عوانالبخار والمأنظمة استرجاع  -

 .استعادة الوسائط وتخفيض انبعاث الجزيئات  -

  اكاسيد النتروجين المنخفضتحرا قا  باستخدام )NOx(تخفيض انبعاث اكاسيد النتروجين  -

 تحسين استعمال الوقود -

عن طريق الحرق بالشعلة لذلك يمكن التخلص منها يمكن اكتشاف المركبات العضوية  في بعض الحاالت ال

 .أو أية أدوات للحرق أخرى 

 Elimination or Reduction of Pollutantsأو تخفيض الملوثات   إزالة -٢

  الغير حاوي على الكروم في مياه التبريداألساس ذات اإلضافاتاستخدام  -

 . الدورة لكامل عمر طويل استعمال وسائط  ومنشطات ذات  -

 Recycling and Reuseخدام   االستوإعادة التدوير -٣

  حد ممكن أقصى إلىتدوير مياه التبريد والمياه الملوثة المعالجة  -

 . حد ممكن أقصى إلى استخدام المحاليل والمواد الكيميائية وإعادةاسترجاع  -

 Improved Operating Procedures إجراءات  التشغيل المحسنة  -٤

 ريةفصل دارات المياه الملوثة عن المياه المط -

 .لمعدات والخزانات تكرار تنظيف ا -

 )الدريناج (منع المواد الصلبة والنفايات الزيتية من دخول دارة التصريف  -

 .ستعداد واالستجابة للحالة الطارئة والمحافظة عليهاوضع خطة لال -

و��#!��ل�����Target Pollution Loadsא!د��א

 المرتبط اإلنتاج و.كبيرة  يعطي منافع اقتصادية وبيئية  ومنع التلوثاألنظف اإلنتاج تطبيق طرق عمليات إن

  طرق مشابهة لتلك الموصوفة في المقطع السابق إتباعب يمكن انجاره باألهداف

من  ) VOCs المتضمنة( هو تخفيض االنبعاثات العضوية الكلية يالبتر وكيميائ للمجمع سمىاألهدف إن ال

  . اإلنتاجيةمن الطاقة  ) % ٠,٦  ( إلى اإلنتاجوحدات 

 : هي   للتسرب للجو المسموح بها االعظمية الحديةقيم وال

 



 ٦

  كغ ٠,٠٦                        لاليثلن  -

  كغ ٠,٠٢                  اوكسيد االيثلن -

   كغ٠,٢                   كلوريد الفينيل -

 . كغ ٠,٤         دي كلورو ايثان – ٢،١ -

االنبعاثات وعوامل االنبعاث   مراقبة الجو المحيط و :  تتضمناألرقامتخمين هذه ل  المتبعة طرقوال

وتخفيض  الالحق تخمينيجب تسجيل الفرضيات التصميمية للسماح بال. ومحتويات مصادر االنبعاث 

 .الضياعات 

  الناتجة عن خزانات التخزين VOCs الهيدروكربونية لألبخرة استعادة البخار للتحكم بالضياعات أنظمة إن 

  % .١٠٠ البخار  استرجاع   قادرة على  تكونأنومناطق التحميل يجب 

من االيثلن المنتج قابل للتنفيذ بالتصميم    طن١٠٠ / ٣م) ١٥ ( إلى تخفيض معدل تولد المياه الملوثة و

 . جاز هذا الهدف  تسعى بشدة الن أنوالتشغيل الجيد والمجمعات الهيدروكربونية الجديدة يجب 

����$� �����Treatment Technologies%�א
 :  الجو عادةإلى باالنبعاثيتضمن التحكم :  االنبعاث إلى الجو   -١

 مواقع  النقل وخزانات في الناتج عن النفاثات الموجودة االنبعاث حرق أو التدوير وإعادةالحجز  -

 التخزين ومعدات المعالجة األخرى 

مثل (ات  الجزيئزالةإ وتقنيات  الجزيئاتزالة إلبأدواتالتكسير الوسيطي  تزود وحدات أنيجب  -

   غسل الغاز الرطبة والمرسبات االلكتروستاتيكيةأجهزة وفالتر السيراميك  الفالتر النسيجية و

 باستخدام الكربون المنشط او(االمتزاز ض التحررات الغازية بعمليات التكثيف واالمتصاص ويتخف -

استخدام الفلترة العضوية وفي بعض الحاالت   ) الزيوليتات أو المنشط األلمنيوم أوالسيليكا جل 

و  صخري نصف متفحم او لحاء الشجرالخشب ال أو العضوية األسمدةباستخدام (والقشط العضوي 

 .والتفسخ الحراري ) كبات العضوية القابلة للتحلل رالنباتات الحيوية من اجل معالجة الم

 Liquid Effluentsرفات السائلة   المنصانبعاث -٢

مجموعة من طرق المعالجة إلزالة النفط "  غالباةالبتر وكيميائيتتطلب المياه الملوثة الناتجة عن الوحدات 

عن بعضها  المختلفة  تصريف المياه مجاريفصل ضروري  من ال ووالملوثات األخرى قبل تصريفها 

 . )لسطحيةمثل مجرى المياه ا(لتخفيض متطلبات المعالجة 

 باستخدام تقنيات الفصل) النفط ( يسترجع الزيت  -

 الترسيبأو رجاع أو الفلترة اإلستخدم عمليات األكسدة و تلفصل المعادن الثقيلة   -

أو استخدام الكربون النشط الحبيبي النزع بالبخار  أو االتحاد مع الهواء لفصل المركبات العضوية يستخدم   -

  التبادل األيوني أو التناضح العكسي أو الرطبة األكسدة أو

 التحلل الحيوي –الفلترة /الترسيب/ التعويم–الدمج / التخثير–التعادل  :  للمعالجة يتضمن  إن النظام المثالي

 . والتنقية ) بحيرة مهواة ، مقاول حيوي دوار ، وأوحال منشطة فلتر ترشيح ، (



 ٧

 .  المعالجة الكيميائية قد تكون مطلوبة أون النشط ، مال الفلترة ، الكربوعخطوة النهائية هي استوال

  :   هي )ةالمعالجعملية بعد  (التي يمكن انجازها  التلوث أحمال و

- CODمن االيثلن المنتج  طن١٠٠/  كغ       ١                 اقل من  

  طن ١٠٠/        كغ ٠,٤قات صلبة اقل من       معل -

 .طن١٠٠/  كغ    ٠,٠٠١      ديكلورو االيثان -٢،١ -

���وא�ط�����Solid and hazardous wastesא�����%�א

 ويستخدم النزع ةالبتر وكيميائيلمواد العضوية السامة تكنولوجيا المعالجة الفعالة للنفايات  احرق يعتبر 

في بعض  .  المزودين إلىيعاد الوسيط المستهلك عادة. النفاية العضوية لمعالجة  " أيضا واألكسدةبالبخار 

الحاالت قد تتطلب النفايات الصلبة عملية تثبيت لتخفيض قابلية الترشيح للمعادن السامة قبل رميها في مدفن 

 . امن ومعتمد 

 Emissions Guidelinesدالئل االنبعاثات  
ى  البيئي  علممن خالل عملية  التقييوذلك مشروع  أي  تصميم وتشغيل تثبيت مستوى لالنبعاثات لدى يجب 

 . لشروط الموضعية ا  تشريع البلد ومنع التلوث وأساس

 مستويات االنبعاث المعطاة هنا يمكن انجازها  باستخدام أنظمة تحكم بالتلوث مصممة ومشغلة و مصانة إن

كل المستويات االعظمية يجب  . بشكل جيد والمرشدات يعبر عنها على شكل تراكيز لتسهيل عملية المراقبة

المياه الملوثة   تخفيف االنبعاثات إلى الهواء أو ومن زمن تشغيل% ٩٥ راكيز على أساس تحسب هذه الت أن

  . غير مقبولتراكيزلتحقيق هذه ال

 Air Emissionاالنبعاث إلى الهواء   دالئل -١

 ١ تتحقق قيم االنبعاثات الموجودة في الجدول رقم أنيجب 

  نظامي٣م/ ملغمقاسه بـ القيمة العظمى الملوث

 ٢٠ زيئاتالج

 ٣٠٠ (NOx)اكاسيد النتروجين 

 ١٠ كلور الهيدروجين 

 ٥٠٠ (SO2)اكاسيد الكبريت 

ماعدا (المركبات العضوية المتطايرة 

 VOCs) الميثان

١٥٠ 

  عند حدود الوحدة ٠,١  )ppb( لالنبعاثات   ٣م/ ملغ٥ البنزن

 د الوحدة  عند حدو١   )ppb( لالنبعاثات ٣م/ ملغ٥  دي كلوروااليثان -٢،١

   عند حدود الوحدة٠,٤  )ppb( لالنبعاثات ٣م/ ملغ٥ كلور الفينيل

 ٣م/ ملغ١٥ االمونيا



 ٨
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Particulate Matter Nitrogen oxide (NOx) Hydrogen chloride 

Sulfur oxide (SO2) Total VOCs (exceptmethane) Benzene

1,2-dichloroethane Vinyl chloride Ammonia 
  مستويات االنبعاث االعظمية المسموحة للمركبات العضوية المتطايرة١الشكل رقم 

(VOCs) 

 ، مصادر المميزةعوامل االنبعاث :  يبين الملوثات الرئيسية المتعلقة بـــــــــ ٢الجدول رقم 

  الجو إلىلتخفيض االنبعاثات "  حالياالمتوفرةاالنبعاث الرئيسية ، والطرق 

 

المادة 

 الملوثة

مصادر االنبعاث  عوامل االنبعاث

 الرئيسية

 طرق تخفيض االنبعاثات

ثاني اكسيد 

 الكبريت
SO2 

الكبريت الموجود في 

 المادة القابلة لالحتراق

–الغاليات – األفران

 ازيةالتوربينات الغ

 الوحدات لتحديد المصادر إسهامقياس 

الرئيسية ،الزيادة في كفاءة الطاقة للوحدة 

 البخار ، إدارة، استرجاع الحرارة ، 

 .تغيير المواد القابلة لالحتراق

قياس 

 اتالجزيئ

تنشيط الوسيط ، حاالت 

 االحتراق

 الوحدات ، فالتر إسهامقياس   ، الغالياتاألفران

ابع هيدروجينية ، الكتروستاتيكية ، زو

 الخ........ فالتر رطبة 

 من النفايات اتالجزيئ تخفيض انبعاثات 

 )الخ .......األوحال ، الوسائط (الصلبة 



 ٩

اكاسيد 

 النتروجين

النتروجين ومحتوى 

الهيدروجين في المواد 

القابلة لالحتراق ، 

الشروط التشغيلية 

 وتصميم المعدات

 ، الغاليات، األفران

 لغازية االتوربينان

 قياس إسهام الوحدات ، استخدام حراقات

اكاسيد النتروجين المنخفض ، االختزال 

، حقن ) اختيار أو عدم اختيار(الوسيطي 

 بخار/ماء

المركبات 

العضوية 

الطيارة 
VOCs 

معالجة التخزين ، 

 الرشوحات

التخزين ، مناطق 

التحميل والتفريغ 

 وحدات فصل،

 سائل ، دارات - غاز

ء ،  ما/ فصل زيت

 متسربهاالنبعاثات ال

، ) رشح صمامات(

 مداخن الشعلة

 قياس إسهام الوحدات ،

خزانات ذات ال استرجاع البخار ، أنظمة

السطح العائم الداخلي ، المضخات 

المتكيفة وصمامات البوابة ، العدد المحدد 

الفلنجات في التصميم  من نقاط الوصل و

من اجل  (، بحيرات الفصل المغطاة 

 )المياه الملوثة معالجة 

 

  مستويات التركيز االعظمية المحددة من قبل منظمة السالمة العالمية٣الجدول رقم 

 المستوى االعظمي الملوث
(µg / m3) 

 المعدل النهائي
Average over 

   دقيقة١٥ ١٠٠٠٠٠

  دقيقة٣٠ ٦٠٠٠٠

 ساعة واحدة ٣٠٠٠٠

CO 
 

  ساعات٨ ١٠٠٠٠

 NOx ساعة واحدة ٢٠٠

 نة واحدةس ٤٠

 ساعات٨ ١٢٠ األوزون

  دقائق١٠ ٥٠٠

  ساعة٢٤ ١٢٥

SO2 

 سنة واحدة ٥٠

 

 



 ١٠

 Liquid Effluents السائلة المنصرفات

  محققة ٤ الموجودة في الجدول رقم الملوثات في المياه المنصرفة و تكون مستويات أنيجب 

  من المصانع البتروكيميائيةمنصرفة  المياه ال٤الجدول رقم 

 ل/ملغ  القيمة العظمى ملالعا

 ٩ - ٦ درجة الحموضة

 ٣٠ )BOD( الكيميائي الحيوي األوكسجين

 ١٥٠ )COD( الكيميائي األوكسجين

 ٣٠ (TSS) ة الصلبة الكليالمعلقات

 ١٠ )زيت وشحم (كربونات الهيدرو

 ٠,١ الكادميوم

 ٠,١ الكروم

 ٠,٥ النحاس

 ٠,٥ الفينول

 ٠,٠٥ البنزن

 ٠,٠٥ كلور الفينيل

 ١ الكبريت

 ١٠ )الكلي (النتروجين 

  م٣٠اقل او يساوي  ازدياد درجة الحرارة

 رميفانه يمكن   ٤ الموجودة بالجدول رقم  الملوثات نسبةعندما تكون المياه المنصرفة حاوية على: مالحظة 

ي درجة الحرارة تزيد  زيادة فالمياه المنصرفة إلىؤدي  تأاليجب   .  المياه السطحيةإلىهذه المياه مباشرة 

 متر ١٠٠ تبعد بحوالي  وهذه المنطقة  مع مكان التصريف  المزج نقطةوذلك عند درجات مئوية )  ٣  (عن

 .من نقطة التصريف 



 ١١
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Biochemical Oxygen Demand (BOD) Chemical Oxygen Demand (COD)

Total Solid Suspension (TSS) Hydrocarbons (Oil and Grease)

Cadmium Chromium (VI)

Copper Phenol

Benzene Vinyl Chloride

Sulfide Nitrogen (Total) 
  المنصرفات من الوحدات البتروكيميائية٢شكل رقم 

��� ��Solid Wastes and Sludgesא'و!�ل�وא�����%�א
 تعالج لتخفيض أنالمواد الطينية يجب و" إذا كان ذلك ممكنا)  السلدج ( نية يجب تخفيض تولد المواد الطي

 تثبت قبل أن والنفايات الحاوية على معادن سامة يجب  بها المسموح المستويات إلىالمواد العضوية السامة 

 .التخلص منها 

 Monitoring and Reporting وثيق المراقبة والت
 يتم انجاز وحالما ،  وفي الحاالت الغير نظامية اإلقالع بداية أثناء متكرر قد يكون مطلوب اخذ العينة بشكل

 تتم على النحو أن في هذه الوثيقة يجب المدونةترات  البارام اجل تحديد  فان اخذ العينات منداءاألسجل 

 : التالي 

 .لى األقل ية لمدة ثماني ساعات علعدم الشفاف" االنبعاثات الهوائية من المداخن بصريا ةراقبم •

 أعاله المدونةاكاسيد النتروجين والمواد العضوية   الكبريت ودسيمراقبة االنبعاثات السنوية الكا  •

 عند مستويات واألوكسجينمحتوى الوقود من الكبريت   علىالمحافظةمع االحتراق والناتجة عن 

 . التشغيل النظامي  أثناءمقبولة 

   ، األسبوع في األقلي ساعات ولمرة واحدة على  يجب تدقيق الرشوحات بشكل بصري كل ثمان •

مرة واحدة كل ثماني  تباستخدام أجهزة الكشف على التسريبا صرفات السائلة ن يجب مراقبة الم •

 األقلعلى "  تراقب شهرياأن ماعدا المعادن التي يجب أعاله المذكورة تمترااالبارساعات و لكل 

 .السامة  وجود المواد  تراقب من اجلأنكل شحنة نفاية صلبة ذاهبة للرمي  يجب  •



 ١٢

بحيث انه يجب اتخاذ  تحلل وتراجع في فترات منتظمة وتقارن مع المراجع التشغيلية أنبيانات المراقبة يجب 

 تعطى أن صيغة مناسبة وهذه النتائج يجب بأي حفظ هذه السجالت يجب  و . عالجي ضروري إجراءأي 

  المسئولة والسلطات نالمعنيي لألشخاص

��Key Issues)����א��������א

 :كالتالي  لاللتزام بدالئل االنبعاثات ي دؤالتي ستواإلنتاج الرئيسي ب التحكم إجراءات تلخيصيمكن 

 للمعدات يخفض تسربات المركبات العضوية المتطايرة بما فيها اوكسيد االيثلن صيانةتطبيق برنامج  •

 اليثان  دي كلورو ا-٢،١ البنزن ، كلوريد الفينيل ، وو

 . استرجاع البخار لتخفيض انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة أنظمةتركيب  •

 استخدام حراقات اكاسيد النتروجين المنخفض •

 تحسين استخدام الوقود •

  المدى العمليإلى األخرى استخدام الوسائط المستهلكة والمحاليل وإعادةتنشيط  •

 لملوثة استخدام المياه اوإعادةتدوير مياه التبريد  •

 اإلنتاجيةفصل المياه المطرية عن مياه العملية  •

  غير حاوي على الكروم في مياه التبريدأساس ذات إضافاتاستخدام   •

 الطارئةوضع خطط االستجابة للحاالت  •

�)*����Conclusion�

طر على  تشكل خأنها متزايد حيث بشكل " مقلقا أصبح اثر الملوثات المنبعثة من الوحدات البتروكيميائية إن

و التلوث حول المصانع البتروكيميائية الهامة  مميز باالنبعاثات الجوية القصيرة من الوحدات والسالمة 

  ولحماية سالمتنا وبيئتنا هناك طرق لمنع التلوث والتحكم بهالمركبات العضوية والنفاية الصلبة والسائلة 

البتر  في المجمع األدواتستخدم العديد من تلوث  تخفيض التأو تؤخذ بعين االعتبار ولكي يتم التحكم أنيجب 

 إعادةماص غاز الفنت ، برج غاز كسح النفاية ، كواشف االنبعاثات القصيرة ، استخدام  مثل يوكيميائ

 .المنصرفة ائل و الس المحسنه وتنقية ، طرق التشغيلالملوثة االستخدام ، المياه وإعادةالتدوير 
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