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-1شماره پروژه :

-2عنوان پروژه  :بررسی مسائل زيست محيطی ) آب و خاک و هوا) در منطفه داالن زاگرس جنوبی

-3نوع پروژه :
ساير 

کاربردی 

توسعه ای 

بنيادی

 – 4تعريف و ضرورت پروژه : (Problem Definition) /
توسعه و گسترش جوامع در تمامی ابعاد آن ،دارای تأثيرات منفی مستقيم و غير مستقيم بالقوه بر محيط زيست
است و چنانچه از پيش برای آن چاره ای انديشيده نشود ،نتايج و عواقب بسيار تأسف باری را در پی خواهد داشت.
در سه دهه اخير به همراه توسعه سريع صنعتی در جهان ،نگرش های اکولوژيکی و زيست محيطی مورد توجه خاص
قرار گرفتند و از نظر سازماندهی ،وزارتخانه ها و سازمان های مسئول در سراسر جهان به وجود آمدند.
الف) آب
امولسيون مواد هيدروکربنی در آب در بسياری از پساب های صنعتی مشاهده می شود .پايداری امولسيون نتيجه بهم
پ يوستگی قطره های روغن پخش شده می باشد .برای حذف اين ترکيبات آلوده نفتی از آب بايستی چاره ای انديشيده
شود .پايداری امولسيونها از چند دقيقه تا چند سال بستگی به طبيعت مواد هيدروکربنی و آب دارد .پايداری امولسيونها
در نتيجه حضور مواد شيميايی مثل آسفالتن ها ،رزين ها ،جامداتی مثل خاک و واکس می باشد .موثر ترين روش غلبه
بر اين مشکل استفاده از مواد دی امولسيفاير برای امولسيون زدايی نفت از آب می باشد .دی امولسيفاير ها باعث
ناپايداری فيلم درون سطحی مابين قطره ها می شوند .امولسيون ميعانات گازی در آب موجود در پااليشگاه داالن به
روش سنتی و با افزايش سود سوزآور شکسته می شود که باعث آلودگی آب و مسائل خوردگی با مواد قليايی می شود.
با انجام پژوهش فوق ،مسئله زيست محيطی مربوط به آلودگی آب به مواد هيدروکربنی حل خواهد شد .ضمنا هزينه
های خوردگی کاهش می يابد .همچنين با توجه به تکرار اين موضوع در ساير واحدهای شرکت ،گسترش راه حل از
اهميت ويژه ای برخوردار است .بهينه سازی شکست امولسيون مورد نظر همراه با صرفه جويی ارزی و ريالی بدليل
کاهش هزينه های عملياتی موثر خواهد بود .در نتيجه با توجه به موارد ذکر شده ،نياز به دستيابی بومی سازی ساخت
ماده امولسيون زدا آب از ميعانات گازی می باشد.
.
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ب) خاک
رفع معضالت زيست محيطی و بازيابی مواد با ارزش موجود در خاک منطقه مذکور و ديگر مناطق موجود زير نظر شرکت
بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی .پس از بازديد های به عمل آمده در منطقه عملياتی مذکور مشاهده گرديد که ،در
تزريق مواد ضد خوردگی بنا به داليل مختلف از جمله نشتی از پمپ ها ،مقداری از خاک آن منطقه آلوده شده است .به
طور کلی آلودگی خاک های منطقه مذکور ناشی از دو عامل عمده زير است که عبارتند از:
 -1خاک های آلوده به گل حفاری
 -1-1گل حفاری پايه آبی
 -2-1گل حفاری پايه روغنی
 -2خاک های آلوده در اثر نشتی(به عنوان مثال نشتی ناشی از خوردگی قطعات مکانيکی در اثر مجاورت با مواد
ضد خوردگی)
در اين پژوهش هدف طراحی ،ساخت و راه اندازی يک دستگاه استخراج مواد آالينده هيدروکربنی از خاک های آلوده به
مواد هيدروکربوری با استفاده از دی اکسيد کربن فوق بحرانی در مقياس پايلوت جهت بارگيری ماهيانه دو تن خاک می
باشد .دستگاه فوق می بايست قابليت مونيتورينگ و حمل به مناطق مختلف عملياتی داشته باشد.
ج) هوا
با توجه به سياست های جهانی ،بررسی آلودگی هوا و اثرات منفی آن بر محيط زيست ،استانداردهای موجود در
ايران و جهان و اجرای تحقيقات عمده در اين زمينه بسيار مورد توجه قرار گرفته است.
در همين راستا ارائه طرح هايی در زمينه شناخت مسائل مربوط به آلودگی هوا و ارائه راه حل های پيشگيرانه در
صنايع کشور به خصوص در صنايع نفت ،گاز و پتروشيمی امری ضروری به نظر می رسد.
در طرح پيشنهادی بررسی منابع آالينده گازی و تعيين پروفيل غلظت آالينده های گازی مختلف در هوای منطقه
صنعتی داالن مورد توجه قرار خواهد گرفت.
محاسبات ديناميک سياالت يا  CFDعبارت است از تحليل سيستمهای مورد مطالعه که شامل جريان سيال ،انتقال
حرارت و پديده های همراه ،نظير واکنش های شيميايی ،براساس مدلسازی کامپيوتری می باشد.
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-5اهداف پروژه :
الف) آب
با توجه به اهميت زيست محيطی و اقتصادی ،هدف از انجام اين پژوهش ،معرفی يک ماده امولسيون زدای مناسب برای
جداسازی ترکيبات هيدروکربنی از آب واحد پساب در پااليشگاه داالن برای بهبود وضع کنونی و بررسی اثر پارامترهای
مختلف بر روی اين جداسازی می باشد.
ب) خاک
هدف از انجام اين پژوهش طراحی ،ساخت و راه اندازی يک دستگاه پايلوت متحرک جهت بازيافت و تصفيه ی خاک
های آلوده به مواد نفتی و همچنين طراحی و ساخت و مونيتورينگ آن در منطقه تحت پوشش شرکت بهره برداری نفت
و گاز زاگرس جنوبی با استفاده از دی اکسيد کربن فوق بحرانی می باشد.
ج) هوا
در اين پروژه شناسايی منابع آالينده (مشعلها ،دودکشهای ،حوضچه ها و تجهيزات مختلف) ،مدلسازی و
محاسبه ميزان گازهای آالينده انتشار يافته از هر کدام (طراحی يک نرمافزار مناسب به منظور محاسبه نرخ انتشار
آاليندههای هوا) ،تعيين الگوی آب و هوايی منطقه و در نهايت ارايه مدل جعبهای  CFDتوزيع غلظت آاليندهها در
هوای منطقه مدنظر میباشد .بنابراين اين پروژه شامل دو فاز اصلی تعيين نرخ انتشار ) (Rate of Emissionو
چگونگی پخش آاليندهها در هوای محيط ) (Dispersionمیباشد .صحت اعتبار نتايج حاصل از طريق مقايسه
آنها با مقادير تجربی داده شده و موجود در نقاط مختلف و متنوع سنجيده خواهدشد.
-6فرضيه های پژوهش :
الف)آب
 )1ماده امولسيون زدا با عمل در فاز آب (پيوسته) باعث جدايش امولسيون خواهد شد.
 )2غلظت مواد ضد خوردگی در پايداری امولسيون موثر است.
 )3اقتصادی بودن طرح نسبت به روش کنونی مدنظر است
ب)خاک
 -1ميزان بارگيری دستگاه يک تن در روز در يک دوره می باشد.
 -2سيال فوق بحرانی ،دی اکسيد کربن می باشد.
 -3دما و فشار بحرانی دی اکسيد کربن به ترتيب  304/11 kو  7/382 MPaمی باشد.
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ج) هوا
در طرح تحقيقی پيشنهادی تغييرات غلظتی که ممکن است در اثر يک سری از فعل و انفعاالت صورت پذيرد ،ناچيز
فرض میشود .در زمينه الگوی آب و هوايی نيز گفتنی است که جهت و سرعت باد غالب حاکم بر منطقه همواره مد
نظر قرار میگيرد.

-7سؤاالت پژوهش :
 بهترين جايگزين برای شکست امولسيون در شرکت پااليشگاه داالن چه نوع ماده ای است؟ بهره وری ماده جديد نسبت به ساير روشها چيست؟ منابع اصلی آالينده در منطقه چه منابعی و از چه نوع میباشند؟ -مقادير غلظت و نرخ انتشار آاليندهها از هر کدام از منابع در شرايط مختلف عملياتی چيست؟

-8محصول مورد انتظار پروژه :
 شناسايی و تعيين دقيق ميزان غلظت آاليندهها و رفع يا کنترل معضل بومی سازی ماده امولسيون زدا جهت کاهش يا حذف مواد هيدروکربنی پايلوت نيمه صنعتی متحرک با قابليت مونيتورينگ جهت تصفيه ی خاک های آلوده به مواد نفتی با استفاده ازدی اکسيد کربن فوق بحرانی
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-1گزارشات مورد انتظار پروژه :
الف)آب
 نمونه گيری از منطقه داالن و انجام آزمايشات تجزيه ای و ارائه گزارش ارائه ی يک روش نوين جهت تعيين غلظت امولسيون تست مواد امولسيون زدا مهندسی شده در پايلوت و تست در مقياس صنعتی در شرکت پااليش داالن و ارائهگزارش
 -ارائه فرموالسيون و نحوه ساخت نهايی ماده امولسيون زدا و ارائه گزارش نهايی

ب)خاک
 تکميل و آماده سازی پايلوت آزمايشگاهی جهت استخراج مواد آالينده در خاک های آلوده به مواد نفتی.ج) هوا
 ارائه مدل انتشار گازهای آالينده از دهانه مشعلها ،حوضچه ها و دودکشها و تعيين شرايط آب و هوايی-10قلمرو مکانی پروژه  :شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

-11قلمرو زمانی پروژه :

-12قلمرو موضوعی پروژه :
همانطور که مشخص است اين تحقيق در زمينه محيط زيست در صنايع نفت ،گاز و پتروشيمی میباشد که در زمره
مطالبات اصلی واحدهای  HSEاين صنايع قرار میگيرد.
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 -13سوابق پروژه :
الف) آب
با توجه به اهميت صرفه جويی در صنايع و اهميت اقتصادی کردن فرآيند ،به ويژه در صنايع نفت و گاز ،يکی از
پارامترهای مهم ،توجه به ميزان تزريق مواد شيميايی در واحدهای مصرف کننده مواد شيميايی می باشد .توجه به
اهميت محيط زيست در پساب خروجی اين صنايع با تزريق مناسب مواد شيميايی تحت عنوان مديريت تزريق ،از مسايل
مورد توجه در مديريت پساب می باشد .با توجه به پتانسيلهای موجود در مرکز تحقيقات محيط زيست در دانشکده
مهندسی شيمی ،نفت و گاز دانشگاه شيراز و انجام پروژه های متعدد نفت و گاز پيشنهاد فنی اين پژوهش ارائه می شود.
ب) خاک
با روش ارائه شده در اين پژوهش  ،خاک های آلوده را می توان از هيدروکربن های نفتی پاکسازی کرد .اين روش جزء
روش های نوين می باشد و تاکنون اين فناوری در خاورميانه استفاده نگرديده است و فقط چند کشور از جمله آمريکا،
آلمان ،ايتاليا و فرانسه از اين فن آوری استفاده نموده اند ،لذا ايران از معدود کشورهايی می باشد که از اين فناوری
استفاده می کند.
ج) هوا
در ايران کارهای پراکنده ای در اين زمينه صورت گرفته است که می توان به بررسی پخش آالينده ها در منطقه عسلويه
توسط دانشگاه شيراز و يا مطالعاتی در زمينه پخش آالينده ها در شهرهای تهران و مشهد اشاره نمود.
-14داده ها و اطالعات موجود پروژه :
 نمونه آب آلوده موجود می باشد. نمونه خاک آلوده موجود می باشد.-15مدت زمان مرود نظر انجام پروژه 15 :ماه
-16مالحظات :

:
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