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آشنایی با مواد شیمیایی پاک کننده آلودگی های نفتی

آلودگــی نفتــی بــه ســه روش مکانیکــی 
شــیمیایی و بیولوژیکــی مرتفــع می گــردد. 
روش مکانیکــی رفــع آلودگــی نفتــی بــه 
وســیله بــوم و اســکیمر انجــام می گیــرد.

ــواد جــاذب  آلودگی هــای شــیمیایی توســط م
ــا  ــن جمع کننده ه ــنتتیک همچنی ــی و س طبیع
و دیسپرســنت و روش هــای دیگــر قابــل 

بررســی می باشــد.

دیسپرســنت ها گروهــی از مــواد شــیمیایی 
هســتند کــه بــه منظــور اســپری بر ری ســطح 
مــواد نفتــی طراحــی شــده و جریــان طبیعــی 
پراکندگــی مــواد نفتــی را تســریع می نماینــد. 
ــط  ــت فق ــن اس ــنت ها ممک ــق دیسپرس تزری
ــطح  ــی از س ــواد نفت ــع آوری م ــور جم بمنظ
ــع آوری  ــه جم ــواردی ک ــًا در م ــا خصوص دری
بــه روش مکانیکــی امکان پذیــر نمی باشــد 

یکــی از آلودگی هــای 
مهــم آبهــا آلودگــی 

می باشــد.  نفتــی 

ــط  ــه محی ــای آن ب ــت و فرآورده ه ــا ورود نف ــی ب ــور تدریج ــه بط ــا ک ــی از آنج ــی نفت آلودگ
زیســت ناشــی می شــود، دارای خســارت بســیار ســنگینی اســت کــه از آن جملــه در دریــا 
باعــث از بیــن بــردن موجــودات دریایــی و ذره بینــی تخریــب صنایــع مرتبــط بــا دریــا و ... 
می شــود. بنابرایــن ضــروری اســت کــه بــه نوعــی جلــوی انتشــار آلودگــی گرفتــه شــده 

و در مرحلــه بعــد جهــت کاهــش اثــرات تخریبــی آن اقــدام الزم صــورت پذیــرد.
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مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد. بهرحــال عمومــًا 
از  اســتفاده  واکنشــی  عوامــل  همــه  بــا 
دیسپرســنت ها تاثیرگــذار بــوده و بایســتی 
بــا دقــت تحــت کنتــرل قــرار گیــرد. مصــرف 
ــی  ــررات مل ــه مق ــته ب ــنت ها وابس دیسپرس

ــد. ــوالت می باش ــن محص ــر ای ــر ب ناظ
مشخصات فنی

ــردن و  ــپرس ک ــت دیس ــه قابلی ــاده ای ک م
جمــع آوری )متمرکــز کــردن( نفــت بصــورت 
ــن  ــد. ای ــی را دارا می باش ــه نفت ــش الی افزای
ــروه ســورفکتانت های  ــا از گ ــه عمدت ــاده ک م
نانیونیــک اســت جهــت افزایــش الیــه نفتــی 
ــی  ــع آوری، یعن ــد جم ــط فرآین روی آب توس
ــر  ــه منج ــی ک ــه نفت ــت الی ــش ضخام افزای
ــه روش مکانیکــی می گــردد  ــه جداســازی ب ب

ــود. ــه می ش ــکار گرفت ب
دیســپرس  بعنــوان  شــرایطی  در  ضمنــًا 
ــی روی آب  ــازک نفت ــه ن ــی الی ــده، یعن کنن
را بــه قطــرات کوچکتــر کــه بصــورت پخــش 
ــرات  ــا اث شــده در آب می باشــد در مــی آورد ت
تخریبــی نفــت روز آب از بیــن بــرود، کــه در 

ــپرس  ــز دیس ــرات ری ــز قط ــورت نی ــن ص ای
یــا  ارگانیســم ها  میکــرو  توســط  شــده 

ــی رود. ــن م ــی از بی ــای طبیع فرآینده
مشخصات شیمیایی

بــه  بخاطــر  نفــت  جمع کننــده  مــواد  در 
ــوارض زیســت محیطــی  ــل رســاندن ع حداق
از مــواد اولیــه ای اســتفاده می شــود کــه خــود 
ــًا از  ــند و عمدت ــه باش ــن عارض دارای کمتری
مــواد شــیمیایی خطــی بهره گیــری شــده 
ــک  ــط هری ــی توس ــورت ناخالص ــتو درص اس
از مــواد ســازنده جمــع کننــده آلودگــی نفــت 
ــر از حــد  ــات آروماتیــک آن کمت ــًا ترکیب قطع

مجــاز می باشــد.
پراکندگــی طبیعــی یــک ســطح مــواد نفتــی 
ــایر  ــواج و س ــه ام ــد ک ــاق می افت ــی اتف موقع
ــث  ــا باع ــطح دری ــی در س ــای گرداب جریان ه
می گــردد تمــام و یــا قســمتی از ســطح 
بــه قطــرات کوچــک شکســته شــوند و 
وارد الیه هــای اّب گردنــد. اضافــه نمــودن 
ــن  ــردن ای دیسپرســنت ها بمنظــور تســریع ک
پروســه می باشــد. دیسپرســنت ها دو جــزء 
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ــد از:  ــد کــه عبارتن ــی دارن ترکیــب شــده اصل
ــال. ــک ح ــورفکتانت و ی ــک س ی

ســورفکتانت ها ملکول هایــی هســتند کــه 
دارای میــل ترکیبــی بــرای دو مایــع مجــزا که 
ترکیــب نمی شــوند بــوده و بعنــوان یک ســطح 
ــک  ــد. ی ــا عمــل می نماین ــن آنه مشــترک بی
ــورفکتانت  ــواد س ــای م ــمت از ملکول ه قس
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــنت ها م ــه در دیسپرس ک
می گیرنــد دارای جاذبــه بــر روی مــواد نفتــی 
قســمت  درحالیکــه  )لیپوفیــل(  می باشــند 
جذب کنندگــی  خاصیــت  دارای  دیگــر 
ــع  ــت )HYDROPHILIC( مای ــرای آب اس ب
ــال  ــامل مث ــز ش ــی نی ــودهنده معمول شستش
دیگــری اســت بــرای محصوالتــی که شــامل 

مــواد ســورفکتانت می باشــند. 
ــر روی  ــنت ب ــک دیسپرس ــی کــه ی هنگام
می شــود،  تزریــق  نفتــی  مــواد  ســطح 
کشــش ســطحی بیــن مــواد نفتــی و آب 
کاهــش می یابــد و تشــکیل قطــرات کوچــک 
ــود.  ــش داده می ش ــده افزای ــش ش ــی پخ نفت
ــاوت  ــای متف ــز در اندازه ه ــرات ری ــن قط ای
می باشــند، اگــر چــه قطــرات بزرگتــر ممکــن 

ــد بعضــی در حالــت  ــه ســطح برگردن اســت ب
تعلیــق باقــی می ماننــد. بهرحــال پخــش 
موثــر ســورفکتانت در کل ســطح مــواد نفتــی 
بــرای موفقیــت پروســه تعییــن کننــده اســت. 
بــرای دســتیابی بــه توزیــع مــورد نظــر، اغلــب 
ــبند  ــل مناس ــک حل ــامل ی ــنت ها ش دیسپرس
ــه ســطح  ــد دیسپرســنت ب ــازه می ده ــه اج ک
ــرای  ــل ب ــک حام ــوان ی ــرده و بعن ــوذ ک نف

ــد. ــل نمای ــورفکتانت عم س
محدود سازی

بــا  نفتــی  مــواد  روی  بــر  دیسپرســنت 
چســبندگی بــاال تاثیــر اندکــی دارد، زیــرا آنهــا 
گرایــش دارنــد کــه زهــاب کشــی مــواد نفتــی 
داخــل آب را قبــل از اینکــه حــال قــادر 
ــوان یــک  ــد. بعن ــه نفــوذ گــردد انجــام دهن ب
قاعــده عمومــی دیسپرســنت ها قــادر بــه 
دیســپرس اغلــب مایعــات نفتــی و ذرات ریــز 
ــر از  ــبناکی کمت ــا چس ــول ب ــدار در محل و پای

می باشــند.  SENTISTOKES  2000
آنهــا بــرای بکارگیــری بــا ذرات ریــز و پایــدار 
در محلــول چســبناک )MOUSSE( یــا مــواد 
نفتــی کــه دارای یــک نقطــه ریــزش نزدیــک 
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ــند  ــرارت محــدود باش ــه ح ــر از درج ــا باالت ی
ــواد  ــته از م ــی آن دس ــتند. حت ــب نیس مناس
نفتــی کــه در ابتــدا قابلیــت دیســپرس شــدن 
داشــته اند، پــس از یــک دوره زمانــی بــه 
علــت افزایــش چســبندگی در نتیجــه تبخیــر 
ــرای  ــده اند. ب ــاوم ش ــازی مق ــیون س و امولس
یــک مــواد نفتــی خــاص زمــان الزم قبــل از 
توقــف دیسپرســنت بــه عواملــی نظیر شــرایط 
ــا و درجــه حــرارت و ... بســتگی  اقلیمــی دری
داشــته و تاثیرگــذار می باشــند، ولــی غیــر 
محتمــل اســت کــه طوالنــی تــر از یــک یا دو 
ــرای مــواد  روز شــود. بهرحــال دیسپرســنت ب
نفتــی بــا ویســکوزیته بــاال در ســواحل موثرتر 
اســت، زیــرا زمــان تمــاس طوالنی تــر خواهــد 
شــد و ســبب می گــردد دیسپرســنت در مــواد 

نفتــی بهتــر عمــل کنــد.
نحوه کاربرد

از آنجــا کــه مــاده جمــع کننــده نفتــی عمومــًا 
محیط هایــی  و  دریــا  بــاز  محیط هــای  در 
ــامل  ــوده را ش ــی از آب آل ــم عظیم ــه حج ک
می گردنــد مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد، 
جهــت کاربــری موثــر نیــاز بــه تمــاس 

ــی ســطح  ــی نفت ــا آلودگ ــتر آن ب ــه بیش هرچ
آب می باشــد کــه آن نیــز از طریــق شــناورها 
ــپری  ــورت اس ــنده بص ــین های پاش ــا ماش ی

نمــودن انجــام می گیــرد.
روش مصرف

هرچــه  جمــع آوری  هــدف  حالیکــه  در 
الزامــًا  می باشــد،  نفتــی  آلودگــی  بیشــتر 
ــاس  ــه تم ــردد ک ــتفاده گ ــی اس ــد از روش بای
ــت  ــی از نف ــی ناش ــا آلودگ ــور را ب ــاده مذک م
ــر  ــتر میس ــه بیش ــطح آب هرچ ــر روی س ب
ــد  ــاده آن می توان ــم س ــن تجس ــازد. بنابرای س
ــمپاش  ــین های س ــا ماش ــی ب ــد سمپاش همانن
شــناورهای  از  و  کوچــک  محیط هــای  در 
ــدار  ــین های دوش ــد ماش ــپری کننده همانن اس

و یــا آتش نشــانی اســتفاده نمــود.
روش های کاربرد در دریا

گوناگــون  روش هــای  بــه  دیسپرســنت ها 
ــتفاده  ــورد اس ــا م ــازی آب دری ــت پاکس جه
بــرای  قایق هــا  عمومــًا  می گیرنــد.  قــرار 
ــا بســترهای  ــا ی اســپری فرعــی در لنگرگاه ه
ــوند.  ــه می ش ــکار گرفت ــا ب ــده آبه محــدود ش
بهتریــن  بــزرگ دو موتــوره  هواپیماهــای 
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تجهیــزات بــرای تزریــق در قســمت های 
وســیعی دریایــی می باشــند. هواپیماهــای 
ــرای  ــا ب ــوره و هلیکوپتره ــک موت ــک ی کوچ
تزریــق قســمت های کوچکتــر و نزدیــک 

ــتند. ــب هس ــواحل مناس س
صرفنظــر از روش اســتفاده آنهــا بایســتی برای 
ــای الزم  ــنت  قابلیت ه ــر دیسپرس ــق موث تزری
ــاندن  ــل رس ــه حداق ــت ب ــند. جه را دارا باش
ضایعــات ناشــی از تــوده باریــک الگــوی 
تزریــق بصــورت قطــرات بزرگتــر بــه قطــرات 
ــا تزریــق قطــرات ریزتــر  ــاران در مقایســه ب ب

ــد. شــبیه مــه ارجحیــت دارن
موارد مصرف

)حوضچه هــای  پوندهــای  در  مــواد  ایــن 
تصفیه خانه هــای  پاالیشــگاه ها،  پســاب( 
ــا  ــی ب ــرایط آلودگ پســاب پاالیشــگاه ها در ش
ــای  ــکله، تفریحگاه ه ــی، اس ــازک نفت ــه ن الی
ســاحلی، شــیات و بنــادر کشــتیرانی و ... 

ــرد. ــرار میگی ــتفاده ق ــورد اس م
آتش زا بودن

از آنجــا کــه ایــن مــواد دارای دو پایــه روغنــی 

ــی دارای  ــای روغن ــند، پایه ه ــی می باش و آب
شــرایط آتش گیــری بیشــتری نســبت بــه 
آبــی بــود و آن نیــز بســتگی بــه نــوع کاربــرد، 
ــت  ــوع نف ــی و ن ــوع آلودگ ــرد، ن ــل کارب مح
قبــل  بایــد  کــه  دارد   ... و  روب مصرفــی 
ــرایط  ــل، ش ــی، مح ــوع آلودگ ــرف ن از مص
ــپس  ــردد و س ــی گ ــوده و ... بررس ــط آل محی
ــه  ــود. البت ــه ش ــکار گرفت ــت روب ب ــاده نف م
ــانتیگراد  ــه س ــا 40 درج ــرد 5 ت ــای کارب دم
ــر  ــران در نظ ــی ای ــرایط اقلیم ــه ش ــه ب باتوج
ــه  ــر اســت ک ــل ذک ــده اســت. قاب ــه ش گرفت
باتوجــه بــه تنــوع محصــوالت تولیــد شــده در 
محــدوده وســیع تر نیــز کــه از حــد اســتاندارد 
قابــل  جمع کننــده  مــواد  نمایــد  پیــروی 

عرضــه می باشــد.
عوارض زیست محیطی

ــرف  ــد مص ــس از فراین ــه پ ــه اینک ــر ب نظ
مــاده نفــت روب، آب و نفــت از هــم تفکیــک 
ــت  ــًا ثاب ــز تقریب ــا نی ــت آنه ــود و کیفی می ش
ــن عارضــا زیســت محیطــی  ــد، بنابرای می مان

ــد. ــل می رس ــه حداق ب
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H.L.B )هیدروفیل، لیبوفیل، باالنس(
تعییــن  بــرای  مشخصه ایســت  عامــت 
ســورفکتانت  مــواد  کاربــرد  محــدوده 
دمولســیفایرها،  امولســیفایرها،  پایــه  کــه 
می باشــد   ... و  دترجنت هــا  ترکننده هــا، 
ــبه H.L.B در  ــوه محاس ــه نح ــه ب ــه باتوج ک
ــای  ــًا از فرمول ه ــورفکتانت ها عمدت ــوع س ن
ــپرس  ــرای دیس ــا ب ــده در نانونیک ه ــه ش ارائ

می نمائیــم. اســتفاده  کننده هــا 
دانسیته

ــی در 20  ــه روغن ــا پای ــی ب ــده نفت جمع کنن
درجــه ســانتیگراد دارای دانســیته از 0.85-

0.75 می باشــد و پایه هــای آبــی آن دارای 
ــت. ــیته 0.8-1.2 اس دانس
B.P )نقطه جوش(

در  ســانتیگراد  درجــه   85-150 از  متنــوع 
شــرایط متعــارف در گونه هایــی بــا پایــه 
ــانتیگراد  ــه س ــر از 150درج ــی باالت ــی حت آب

. شــد می با
ــوده و  ــم ب ــوی مای ــواد دارای ب ــن م ــو: ای ب

نمی باشــد. آزاردهنــده 
رنــگ: عمدتــًا دارای رنــگ زرد روشــن و 

می باشــند. روشــن  قهــوه ای 
روش بیولوژیکی

روش  طریــق  از  آلودگــی  رفــع  بمنظــور 
بیولوژیکــی بصــورت امولســیون در آب بــا 
ــه ای از میکروارگانیســم ها  ــه کــردن گون ایزول
درصــد  آن،  کشــت  و  طبیعــی  محیــط  از 
ــی  ــدت زمان ــی در م ــی نفت ــی از آلودگ باالی
حــدود 15-12 روزز از بیــن مــی رود و بــه 
روش MULTI CALTURE یــا چنــد نــوع 
میکروارگانیســم توامــًا درصــدد کاهــش زمــان 
ــی  ــف ناش ــای مختل ــع آلودگی ه ــوق و رف ف
شــده از برش هــای مختلــف نفتــی می باشــد.

ــرد  ــه حساســیت کارب ــه ب ــا توج ــن روش ب ای
دارای هزینــه باالتــری بــوده و در تفرجگاه هــا، 
ــرد  واحدهــای تصفیــه پاالیشــگاهی و ... کارب
ــای  ــه خاک ه ــرای تصفی ــن ب دارد و همچنی

ــد. ــرداری می باش ــل بهره ب ــز قاب ــوده نی آل
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