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فرم ایده های خالقانه
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طراحي و ساخت نمونه بردارهاي غير فعال بمنظور پایش و كنترل آالینده هاي هوا
()NOx,SOX,NH3,BTX,O3,VOC
مخاطب اصلي در وزارت نفت
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پااليشگاههاي مستقر در منطقه افتصادي ويژه(پارس جنوبي)
كليه مراكز صنعتي
حميده ثمري جهرمي
پژوهنده ارشد

نام شركت

پژوهشگاه صنعت نفت

پست الکترونيک
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مساله آلودگي هوا اگر يكي از حادترين مسائل ناشي از تمدن صنعتي نباشد ،بدون شك از بغرنج
ترين آنهاست .تكنيك نمونه برداري غيرفعال براي مانيتور كردن آلودگي هوا در مكان توسعه يافته
است .با توجه به وجود پااليشگاه هاي متعدد و الزام حفظ محيط زيست و وجود انواع گازهاي
آالينده در مناطق عملياتي ساخت اين نمونه بردارها در راستاي تعهد شركت ملي نفت و گاز در
قبال سالمت كاركنان و شهر وندان ضروري مي باشد.
با توجه به اينكه منطقه پارس جنوبي ساالنه بالغ بر  0222ميليون ريال هزينه بابت اندازه گيري و
آناليز آالينده هاي منتشره در منطقه به شركتهاي خارجي پرداخت مي نمايد ،ساخت اين نمونه
بردارها در راستاي ايجاد خودكفايي موثر خواهد بود.
فرآيند اصلي در نمونه برداري غير فعال عبور آالينده در مسيري معين (به عنوان مثال نفوذ از يك
غشاء و يا سوراخي با ابعاد مشخص و جذب آن بر روي جاذبي مناسب است .پس از مدت زماني
مشخص ،جاذب مورد نظر به آزمايشگاه منتقل و ميزان آالينده جذب شده بر روي آن به صورت
كمي تعيين مي شود .سپس با توجه به نوع نمونه بردار ،مدت زمان در معرض بودن نمونه و برخي
فاكتورهاي محيطي ديگر ميزان آالينده سنجيده شده به غلظت آن در هوا ارتباط داده مي شود.
اجزاء تشكيل دهنده نمونه بردار غير فعال عبارت است از بدنه اصلي ،مسير نفوذ و ماده جاذب.
مزايا :قابل جابجايي است ،مناسب براي مطالعات دوره اي ،مناسب براي مكانيابي ايستگاه ثابت،
مطالعه خسارت ناشي از فعاليت كارخانه ها ،نحوه كار ساده اي دارد و هزينه خريد آن كم مي
باشد.
معايب :نياز به آزمايشگاه بسيار مجهز دارد و براي ارزيابي تغييرات و ناپايداري هاي كوتاه مدت
مناسب نمي باشد.

