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د آ دشیپ  آ   شیپ 
رويكرد به تاليف، تحقيق و يا ترجمه كتا ب هاي تخصصي، جزو برنامه هاي خاص توسعه به طور اساسي ، 

اين رفتار، فعاليتي هدفمند براي تامين و تغذيه منابع انساني است تا . دانش هاي بنيادي و نظري محسوب مي شود

  .علوم محض بهره گيرنددر فرايند فعاليت هاي اجرايي، از دستاوردهاي تاليف كنندگان و پژوهش گران در حوزه 

است » زيست محيطي«از يك سو بحثي . مقوله اوراق ساز ي كشتي ها، موضوعي با جهت  هاي سه گانه است

تا كمك به كنترل عمليات با هدف يادآوري و نظارت بر انجام تعهدات اوراق كننده هاي كشتي براساس قوانين 

ت، تا به واسطه دانش متبادر از آن، كاركنان و تكنسين اس» آموزشي«از سوي ديگر موضوعي . زيست محيطي نمايد

سومين . هاي اوراق كننده قادر شوند تا از بهترين شيوه ها و روش ها براي اوراق كردن كشتي ها استفاده كنند

تشكيل مي دهد، موضوعي كاربردي، كه » بازرسي، كنترل و بازبيني«جهت گيري را شناخت شيوه هاي ناب براي 

ود، يك جهت گيري فرايند محور براي برنامه مديريت در حوزه عمليات اجرايي و تاسيسات اوراق در ماهيت خ

  .كردن كشتي ها را به تصوير مي كشد

از آن جا كه مركز تحقيقات سازمان بنادر و دريانوردي، سامانه اي حرفه اي و به طور كامل تخصصي براي 

برنامه ريزي براي آينده نگاري  يقات و مطالعات، هم چنينمديريت دانش و اطالع رساني پژوهشي، مديريت تحق

به منظور گسترش تحقيقات بنيادي، توسعه اي و كاربردي است، همواره تالش داشته و دارد تا همپاي يافته هاي 

  .نوين حركت و نسبت به نشر و اشاعه آن ها، اقدام هاي مناسب را جاري نمايد

د بر تعريف پروژه هاي مطالعاتي و پژوهشي، نقشي به سزا و شايسته را يكي از جمله ي اين اقدام ها، كه مزي

. ايفا نموده است، موضوع تاليف و ترجمه و چاپ كتاب در زمينه دانش هاي بينادي، توسعه اي و كاربردي است
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موضوعي كه همواره قادر بوده است تا رشته پيوند حوزه هاي عملياتي و برنامه ريزي در سازمان بنادر و 

  .ريانوردي را با اين گونه از دانش ها، تقويت، حمايت و راهبري نمايدد

مجموعه اي كه اينك در اختيار شما مخاطب گرامي است، به بحث تخصصي اوراق كردن كشتي و جهت گيري 

اين سندي راهنمايي كننده براي كمك به كنترل عمليات و يادآوري وظايف و . زيست محيطي آن مي پردازد

سندي كه در پيوند با سالمت كره زمين و . اق كننده هاي كشتي براساس قوانين زيست محيطي استتعهدات اور

  .باشندگان زميني و موجودات دريايي آن در رابطه است

مركز تحقيقات سازمان بنادر و دريانوردي، اميدوار است تا از اين طريق در انجام تعهدات حرفه اي خود موفق 

حوزه مديريت و نشر  دانش هاي بنيادي، توسعه اي و كاربردي، همواره پيش  و در خصوص كسب سرآمدي در

  .قدم باشد

پيشنهادها و راهنمايي هاي شما براي توسعه افزايي برنامه هاي ما در اين مسير، كليد واژه اصلي را تشكيل مي 

فرهنگي  –بر دامنه اين ارتباطات علمي   R&D@pmo.irبراين اساس، آن را از ما دريغ نداشته و از طريق . دهد

  .بيفزاييد

  

  »مركز تحقيقات سازمان بنادر و دريانوردي«

1390  
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  كتاب راهنماي اوراق كننده هاي كشتي 

  :تهيه شده توسط 

  شعبه هاي محيط زيست اياالت متحده 

  تضمين و قبول اجراي مقرراتاداره 

  تاسيسات فدرالي  اجراي مقرراتاداره 
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  نكته
اوراق كننده هاي كشتي بر اساس  و تعهدات كمك به كنترل عمليات و براي يادآوري وظايف برايراهنمايي  سنداين 

قانوني ، شما بايد به اساسنامه ها و مقررات  الزاماتكامل همه  دركبا اين حال براي . قوانين محيط زيستي مي باشد
 راهنما فقط يك ابزار كمكي قابل قبول مي باشد وكتاب اين . مراجعه كنيدو قابل اجراء ايالتي و فدرالي تاييد شده 

. ايجاد نشده است براي هر شخص و يا تاسيساتو حقوق يا منفعتي نيست  جايگزين الزامات قانوني قابل اجراء
اين كتاب راهنما خالصه اي از وظايف و فعاليت هاي شعبه هاي فدرالي عنوان شده است ، با اين حال،  در همچنين

. عمل كنندشرايط خاص و شعبه ها ممكن است بصورت پراكنده براساس  را محدود نمي كند دستورالعمل هاي قانوني
محصوالت يا  تجاريذكر نام هاي . باشداين دستور العمل هاي قانوني ممكن است بدون اطالع قبلي تجديد نظر شده 

    .يا در بخش مربوط به منابع براي استفاده توصيه نشده است سندتجاري در اين 
 

  توصيه براي استفاده از كتاب راهنما 
هر بخش به تنهايي مي تواند نسبت  مي كنيمتوصيه بخش  3توسط كاربران در  از كتاب راهنما سازماندهي و استفاده ما

هربخش . به سايرمجزا و مستقل باشد و به آساني در دسترس كارگران مسئول عمليات اوراق كردن كشتي قرار گيرد
بعالوه . براي آموزش كارگران در مورد بهترين روش براي عمليات اوراق كردن كشتي استفاده شود همچنين مي تواند

مي باشد مي تواند براي بازبيني مقررات كنترلي مهم براي  برجستهكه مجموعه اي از خالصه بازرسي هاي   Cضميمه 
براي هر كدام از كارگران يا پست  كتابخالصه  از نسخه هاي كاربران ممكن است. استفاده شود فرآينو و مرحلههر 

ننده مقررات و بهترين روشهاي اوراق كردن وري كآكردن خالصه هاي مقررات به نزديكترين محل كاربه عنوان ياد
داشتن شخص ترجمه كننده اطالعات در صورتيكه كارگران با زباني بغيراز زبان انگليسي آشنا . كشتي درخواست كند
  .  باشند، مفيد خواهد بود

  نظر سنجيدرخواست 
پرسشنامه  شركت كنيد لطفاً به اشتراك گذاشتن افكارو نظرات خود در مورد اين سند از شما دعوت مي شود كه در

اين پرسشنامه در وب سايت سازمان محيط زيست . براي اوراق كننده هاي كشتي كامل كنيد مربوط به كتاب راهنما
  . موجود مي باشد.http://www.epa.gov/oeca/fedfac/fflex.html ايالت متحده با آدرس 
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  پيشگفتار
در  بيشتر در نظر گرفته شده است وتاسيسات اوراق كردن كشتي  براي ارائه به ناظران و سرپرستان اين كتاب راهنما

تاسيسات  انطباقحصول اطمينان از و براي مربوط به محيط زيست و بهداشت و ايمني مشاغل  مورد نياز مقرراتمورد 
 حذفبه عنوان مثال (ساخته شده است  صتوسط فرآيندهاي خااين كتاب راهنما . كمك مي كند مقررات به ناظران با

اوراق .رخ مي دهدكه در طي عمليات هاي اوراق كردن كشتي ) آزبست ، برشكاري فلزات ، جداسازي نفت و سوخت
كننده هاي كشتي مي توانند مقررات كليدي ومربوط به محيط زيست، بهداشت و ايمني مشاغل براي هر مرحله مورد 

مقررات فدرالي در سرتاسر كتاب راهنما فراهم شده است و كد ه و يافتن مقررات ، براي مراجع.بررسي قرار دهند
در اين كتاب كادرهايي براي تاييد دستور العمل هاي . خوانندگان را تشويق به بازبيني و بررسي جزئيات مقررات مي كند

دفتر تاسيسات فدرالي سازمان محيط زيست و  دفتر اجراي مقررات توسطاين كتاب راهنما . قانوني فراهم شده است
، نوشتن، ويرايش و طراحي كتاب زير نظر سازمان محيط  فنيتحقيقات . و قبول بيمه تهيه شده استاجراي قانون 

تاسيسات فدرالي  اجراي مقرراتبراي بدست آوردن كپي هاي بيشتر از اين كتاب لطفاً با اداره . زيست فراهم شده است
كپي اين كتاب همچنين در وب . تماس بگيريد  202-564-2461محيط زيست ايالت متحده و با شماره  ، شعبه حفاظت

 .موجود است .http://www.epa.gov/oeca/fedfac/fflex.htmlسايت 

  سپاسگزاري 
ي اجرا مديريت گسترش اين كتاب راهنما برعهده شعبه هاي محافظت كننده محيط زيست ايالت متحده آمريكا و اداره

. و بخش هاي حمل و نقل ، انرژي و صنايع  مي باشداجراي مقررات و قبول تضمين تاسيسات فدرالي ، اداره  مقررات
با ميانجي هايي براي اجراي دستور العمل هاي اوراق كردن كشتي ، سازمان محيط زيست  توسعه تجاريكمك به  براي

سازمان محيط زيست  كارگروه و ياپرسنل بعالوه  كرده است،ي پذيرش فراهم راهنما چهكتاب يا تشكيل كارگروههايي
  : شامل نمايندگاني از شعبه هايي مي باشد  كه در زير عنوان شده است 

 سازمان بهداشت و ايمني مشاغل •

 گارد ساحلي ايالت متحده  •

 شعبه هايي از نيروي دريايي ايالت متحده  •

 شعبه لجستيك وزارت دفاع •

 واستفاده مجدد وزارت دفاعسرويس هاي بازريابي  •
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 سازمان دريانوردي ايالت متحده  •

 اجراي تحقيقات  مليمركز  •

 اقيانوسي و جوي  مليسازمان  •

  
  فهرست عناوين 

 مقدمه  -1

 كتاب راهنما  -1-1

  جداسازي و دفع آزبست -2

 اطالعاتي در مورد آزبست  -2-1

  آزبست چيست ؟
  چرا آزبست بطور گسترده استفاده مي شود؟

  آزبست در چه قسمتهايي از كشتي يافت مي شود؟ 
  چيست؟ دسته كار با آزبست چهار 
  نه تماس با آزبست رخ مي هد؟وچگ

  اثرات تماس با آزبست چيست؟ 
  كنترل مي شود؟جداسازي و دفع آزبست  چگونه -2-2
  شيوه ها و روشهاي جداسازي آزبست  -2-3
  روشهاي محافظت از كارگران -2-3-1

  آيا ارزيابي هاي تماس و انجام پايش الزم مي باشد؟ 
  مي باشد؟محدوده هاي مشخص شده آيا تماس كارگران با آزبست مطابق 

  مقررات مربوط به نظارت بهداشتي و طبي 
  آيا به كارگران و سرپرستان آموزشهايي براي جداسازي آزبست داده مي شود؟ 

  احتياج دارند؟  آيا كارگران به تجهيزات محافظت كننده شخصي
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آيا كارگران از وسايل و روشهاي بهداشتي در مدت زمان فعاليت هاي مربوط به جداسازي و دفع آزبست استفاده مي 
  كنند؟ 

  آزبست  و دفع عمليات جداسازي -2-3-2
  آيا ناظر براي همه فعاليت هاي جداسازي معرفي مي شود؟

  آزبست بر روي كشتي انجام مي شود ؟ حاويآيا ارزيابي مواد 
  چگونه آزبست شناسايي مي شود؟ 

چه مقدار از فرآورده آزبست حاوي مواد كنترل شده در تاسيسات تابع مقررات استانداردهاي بين المللي انتشارآزبست به 
  عنوان آالينده خطرناك هوا مي باشد؟ 

  ارائه مي شود؟   اظهارنامهآيا 
  مي شوند؟  دفعكنترل شده قبل از شروع فعاليت هاي اوراق كردن كشتي جداسازي و آزبست  حاويآيا مواد 

  آيا روشهاي مرطوب سازي در مدت زمان جداسازي مواد حاوي آزبست كنترل شده و دفع اين مواد استفاده مي شود؟ 
  آزبست كنترل شده    حاويجداسازي واحدها وقسمت هايي از مواد 

  تاسيس و عالمت گذاري شوند ؟آيا مناطق كنترل شده بايد 
آيا ديگر كنترل هاي فني و روشهاي كاري براي كنترل انتشار آزبست در مدت عمليات جداسازي و دفع استفاده مي 

  شود؟    
  روشهاي دفع براي مواد زائد محتوي آزبست      -2-4

  آزبست كنترل شده بطور مناسب بسته بندي مي شود؟  حاويآيا مواد 
  آزبست عالمت گذاري و برچسب زني شده اند؟   حاويد آيا مواد زائ

  يت در مدت فعاليت هاي اوراق كردن كشتي يافت مي شود؟ئآيا انتشار قابل رو
  آزبست نشان مي دهد؟   حاوييت بر روي زمين مواد ئآيا مواد قابل رو

  آيا سوابق مواد زائد حمل شده با كشتي ،  شامل مواد زائد حاوي آزبست حمل شده با كشتي مي شود؟  
 آزبست انتقال يافته براي محوطه هاي دفع مناسب مي باشند؟     حاويآيا مواد زائد 

  آيا آزبست مواد زائد خطرناك مي باشد؟ 
  بي فنيل هاي پلي كلرين  و دفعنمونه برداري ، جداسازي  -3
         اطالعاتي در مورد بي فنيل هاي پلي كلرين   -3-1
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  بي فنيل هاي پلي كلرين چيست؟ 
 چرا بي فنيل هاي پلي كلرين بطور گسترده استفاده مي شوند؟ 

  بي فنيل هاي پلي كلرين در كدام قسمت هاي كشتي يافت مي شود؟ 
  رخ مي دهد؟  چگونه تماس با بي فنيل هاي پلي كلرين 

  خطرات مربوط به تماس با بي فنيل هاي پلي كلرين چيست؟   
  چگونه بي فنيل هاي پلي كلرين كنترل مي شود؟   -2-3
  نمونه برداري ، پاكسازي و مديريت بي فنيل هاي پلي كلرين -3-3
  روشهاي مراقبت از كارگران -3-3-1

  چگونه با محدوديت هاي مراقبت از كارگران مواجه شويم  
  الزم مي باشد؟ مراقبتيآيا پوشاندن كارگران با تجهيزات 

  الزامات قانوني مربوط به نظارت هاي طبي و بهداشتي      
  آيا كارگران در مورد جداسازي و از بين بردن بي فنيل هاي پلي كلرين آموزش داده مي شوند؟

  برداري از بي فنيل هاي پلي كلرين در روي كشتينمونه  -3-3-2
  چگونه نمونه برداري براي بي فنيل هاي پلي كلرين انجام مي شود؟ 

   استفاده از سياست موقت سازمان محيط زيست براي نمونه برداري از بي فنيل هاي پي كلرين
ريكي  استفاده مي شود؟آياسياست فرض در زمان تعيين غلظت هاي بي فنيل پلي كلرين در تجهيزات الكت  

  آيا بارنامه در زمان فرستادن نمونه ها براي تجزيه و تحليل بي فنيل پلي كلرين استفاده مي شود؟  
 نگهداري گزارشات مربوط به نمونه برداري و نتايج آناليز

  بي فنيل پلي كلرين دفعالزامات قانوني در رابطه با انبار و  -3-3-3
 چگونه مواد محتوي بي فنيل پلي كلرين و زائدات كنترل مي شوند؟ 

آيا مقررات مربوط به انبار براي انجام عمليات دفع براي بي فنيل هاي پلي كلرين مشخص و وسايل محتوي بي فنيل پلي 
  كلرين اجراء مي شود؟

  راهم شده است؟آيا كد شناسايي قانون كنترل مواد سمي براي انبار بي فنيل هاي پلي كلرين ف
  بي فنيل پلي كلرين در تاسيسات   دفع ايجاد انبار براي 
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آيا مي توان از ساختمانهاي موجود و يا بخش هايي از ساختمانهاي موجود براي انبار كردن مناسب بي فنيل هاي پلي 
  كلرين استفاده كرد؟  

  انباركردن موقت بي فنيل هاي پلي كلرين قبل از دفع 
  اقالم محتوي بي فنيل پلي كلرين و مكانهاي انبار كردن بي فنيل پلي كلرينعالمت گذاري 

  آيا بازرسي مكانهاي انبار بي فنيل پلي كلرين انجام مي شود؟ 
  آيا محفظه هاي انباربي فنيل پلي كلرين مناسب براي نگهداري و انبارمحموله كشتي استفاده مي شود؟

  كلرين و گزارشات  روشهاي مناسب نگهداري انباربي فنيل پلي 
  سال از بين برده شوند ؟ 1آيابي فنيل هاي پلي كلرين انبار شده در تاسيسات بايد درطول مدت 

  چگونه بي فنيل پلي كلرين مايع ، وسايل حاوي بي فنيل پلي كلرين و زائدات مربوط به اين مواد از بين برده مي شوند؟
آيا مواد بي فنيل هاي پلي كلرين موجود در كابل ها از مواد فاقد بي در زمانيكه كابل هاي الكتريكي از بين مي روند 

  فنيل پلي كلرين جداسازي مي شوند؟
  مقررات مربوط به نشت بي فنيل هاي پلي كلرين   . 4,3

  گزارش نشت بي فنيل هاي پلي كلرين 
  جداسازي و دفع آب خن و آب توازن كشتي -4
  كشتي اطالعاتي در مورد آب خن و آب توازن -4-1

  آب خن چيست و درچه قسمتهايي از كشتي يافت مي شود؟ 
  آب توازن چيست و در چه قسمتهايي از كشتي يافت مي شود؟ 

   اثرات بالقوه تخليه آب توازن و آب خن كشتي چيست ؟
  مي كنند؟  سازمانهاي جداسازي آب توازن و آب خن كشتي كنترلچه  -4-2
  جداسازي آب توازن و آب خن كشتي -4-3
  فعاليت هاي جداسازي  -4-3-1

  آيا آب توازن و آب خن كشتي آزمايش مي شوند ؟
  آيا از قبل تجهيزات عمليات انتقال براي فعاليت هاي پاكسازي و جداسازي بازرسي مي شود؟  
  تخليه هاي تصادفي   براي جلوگيري از (Boom) بوم در دسترس بودن فوري 
  كشتي فضاهاي موجود درو مخازنپاكسازي و تميز كردن  -4-3-2
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  آيا فضاها بعد از جداسازي آب خن و آب توازن كشتي تميز مي شوند؟ 
  تعيين مي شوند؟كارگران آيا ايمن بودن فضاهاي محدود ويا محصور شده براي وارد شدن 

  آيا وارد شدن كارگران به فضاهاي محدود يا محصور شده بطورمناسب و بصورت متوالي انجام مي شود؟ 
  ب توازن و آب خن كشتيآتخليه  -4-4
  تخليه هاي مستقيم -4-4-1

  بهاي ايالت متحده آمريكا تخليه مي شود ؟   آآيا فاضالب بطور مستقيم به داخل 
  را داشته باشند؟مجوز سيستم بين المللي حذف االينده هاي تخليه شده  بايد آيا تاسيسات 
  موافقت كردن با محدوديت هاي فاضالب منتشر شده تعيين شده در مجوز بين المللي حذف آالينده هاي تخليه شده  

  آيا پايش مداوم فاضالب در توافق با مجوز سيستم بين المللي حذف آالينده هاي تخليه شده انجام مي شود؟ 
  آيا نگهداري همه سوابق پايش مداوم براساس مجوز سيستم بين المللي حذف آالينده هاي تخليه شده الزم مي باشد؟  

  شرايط الزم گزارش سيستم بين المللي حذف آالينده ها ي تخليه شده 
  تخليه غيرمستقيم  -4-4-2

  فاضالبهاي تخليه شده بر اساس عمليات دولتي پردازش و گندزدايي
  آيا تخليه هاي فاضالب  مطابق با استانداردهاي عمومي پردازش اوليه مي باشد؟   

  براي تخليه فاضالب داشته باشد؟ آيا تاسيسات بايد مجوز پردازش اوليه از سيستم عمليات دولتي پردازش و گندزدايي
  مي شود؟ براي تخليه فاضالب اعمالآيا محدوديت هاي سيستم عمليات پردازش و گندزدايي داخلي 

  آيا الزامات قانوني پايش مداوم ونگهداري سوابق براي تخليه غير مستقيم فاضالب اعمال مي شود؟
  براي تخليه هاي غير مستقيم فاضالب  الزامات قانوني تهيه گزارش

  آيا تاسيسات هزينه هاي اضافي را براي تخليه در جهت عمليات پردازش و گندزدايي پرداخت مي كند؟
  پردازش فاضالب و مديريت مواد زائد  -4-5
  عمل آوري فاضالب سطحي  -4-5-1

  آيا سيستم جدا كننده نفت از آب براي پردازش و عمل آوري فاضالب سطحي استفاده مي شود؟
  آيا از عمل تبخير براي پردازش استفاده مي شود؟ 
  ذخيره فاضالب در مخازن-4-5-2
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آيا اداره ايالتي برنامه ريزي مخازن انبار واقع در زير زمين به هرگونه سيستم مخازن انبارزير زميني اطالع رساني مي 
  كند؟ 

  آيا شناسايي و كشف ترك خوردگي و شكاف  براي مخازن و لوله كشي وجود دارد؟
زيرزمين مقررات الزم را عمال مي  آيا در مورد نشت ، سرريز شدن و حفاظت ازخوردگي سيستم مخازن انبار واقع در

  شود ؟
آيا مخازن انبار واقع در سطح زمين بصورت دوره اي براي اطمينان از بي عيب و نقص بودن مخازن مورد بازرسي قرار 

  مي گيرد؟ 
  آيا  مهار ثانويه براي جلوگيري از تخليه هاي نفت استفاده مي شود؟

  ز نفت استفاده شده  فاضالبهاي نفتي ناشي ا/ مديريت نفت  -4-5-3
  آيا بايد از مخلوط شدن نفت استفاده شده با مواد زائد خطرناك جلوگيري كرد؟   

  مي شود؟آيا عنوان نفت استفاده شده بر روي مخازن يا كنتينرها برچسب زني 
  آيا نفت استفاده شده و سوخت بازيافت مي شود و يا براي احياء كننده ها فرستاده مي شوند؟

  مديريت نفت و مواد زائد نفتي به عنوان مواد زائد خطرناك -4-5-4 
  نفت و يا مواد زائد نفتي چيست؟

  اگر تاسيسات مواد زائد توليد كند ،طبقه بندي تاسيسات به عنوان توليد كننده اين مواد چگونه است؟ 
اجراء در مورد اين تاسيسات اگرتاسيسات توليد كننده با مقدار كم و معاف بطور مشروط باشد آيا همه مقررات قابل 

 اعمال مي شود؟

آيا همه مقررات قابل اجراء در مورد اين  اگر تاسيسات توليد كننده با مقدار كم و يا توليد كننده با مقدار زياد باشد
 تاسيسات اعمال مي شود؟

  جلوگيري از ريزش نفتي ، واكنش و بازيافت -4-6
  برنامه ريزي جلوگيري ازنشت نفت -4-6-1
  داتشه باشد؟طرح جلوگيري از نشت ، كنترل و اقدام متقابل  بايد تاسيسات آيا

  آيا طرح جلوگيري از نشت، كنترل و اقدام متقابل شامل همه اطالعات الزم است؟ 
  واكنش به نشت نفت  برايبرنامه ريزي  -4-6-2

  داشته باشد؟طرح تسهيالت واكنش  بايد آيا تاسيسات
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  مي شود؟آيا طرح تسهيالت واكنش موجود استفاده شده يا اصالح 
  شود؟حمايت و به روزرساني بايد آيا طرح تسهيالت واكنش 

  آيا بايدگزارشات و سوابق طرح تسهيالت واكنش بطور مناسب نگهداري شود؟ 
  انجام شود؟آموزش و تعيلم هاي مربوط به طرح تسهيالت واكنش مطابق مقررات  بايد آيا
     اخطار نشت و بازيافت -4-6-3

  آيا گزارش نشت نفت و ايجاد لكه نفتي الزم است؟ 
  همه اطالعات براي مركز بين المللي واكنش به نشت نفت فراهم شود؟  بايدآيا 

  شوند؟براي واكنش موثر در مقابل نشت نفت و ايجاد لكه نفتي آماده  بايد آيا تاسيسات
  روشهاي بازيافت استفاده شده توسط تاسيسات                
  جداسازي و دفع سوخت و نفت -5
  اطالعاتي در مورد نفت و سوخت -5-1

  نفت و سوخت چيست؟ 
  نفت و سوخت در چه قسمتي از كشتي يافت مي شود؟

  خطرات تهديد كننده كارگران در مدت زمان فعاليت هاي جداسازي نفت و سوخت 
  چگونه نشتهاي نفتي بر محيط زيست تاثير مي گذارند ؟ 

  چگونه جداسازي نفت و سوخت كنترل مي شوند؟ -5-2
  پاكسازي و جداسازي نفت و سوخت و انبار -5-3
  پاكسازي نفت و سوخت-5-3-1

  موقعيت و كميت نفت و سوخت پاكسازي شده از كشتي چگونه تعيين مي شود؟ 
  نفت و سوخت كسب شود؟        و دفع  يالت متحده براي فعاليت هاي پ جداسازي آيا بايد موافقت گارد ساحلي ا

  آيا جداسازي سوخت و نفت از سرتاسركشتي امكان پذير است؟                 
  آيا تجهيزات عمليات انتقال قبل از فعاليت هاي جداسازي بررسي شده است؟ 

  در تخليه هاي نگهاني و تصادفي در محل در دسترس باشد؟ ) انواع بومها(آيا بايد دستگاه هاي شناور 
  فضاهاي موجود در كشتي و انبارهاي مستقر در ساحل / سوخت و نفت  مخازنپاكسازي  -5-3-2
  آيا فضاها بعد از جداسازي نفت و سوخت ، پاكسازي مي شوند؟   
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  محصور براي داخل شدن تعيين مي شود؟ چگونه ايمني فضاي محدود يا
  آيا به كارگران در زمان وارد شدن به داخل فضاهاي محدود ، و محصور بطور مقتضي آموزش داده مي شود؟ 

  
  انباركردن فاضالب در مخازن -5-3-3

ر واقع درزير زمين آيا تاسيسات بايد در مورد هر گونه مخازن انبار واقع در زير زمين به اداره برنامه ريزي مخازن انبا
  اطالع رساني كند؟

  آيا بازرسي نشت از مخازن و سيستم هاي لوله كشي انجام مي شود؟
آيا بازرسي هاي متناوب انجام شده در مورد مخازن انبار واقع در روي زمين براي رسيدگي و بازبيني سالم بودن مخازن  

  است؟ 
  استفاده مي شود؟آيا  مهار ثانويه براي جلوگيري از تخليه هاي نفت 

  فاضالبهاي نفتي ناشي از نفت استفاده شده / مديريت نفت  -5-3-5

    كرد؟از مخلوط شدن نفت استفاده شده با مواد زائد خطرناك جلوگيري بايدآيا 
  آيا همه كانتينرها يا مخازن مورد استفاده براي انبار نفت عالمت گذاري مي شوند؟ 

  ره فرآوري مي شوند يا براي بازيافت فرستاده مي شوند؟ آيا نفت و سوخت استفاده شده دوبا
  مواد زائد نفتي به عنوان مواد زائد خطرناك/ مديريت نفت  -5-3-6

  نفتي چيست؟/ مواد زائد خطرناك روغني
  اگر تاسيسات مواد زائد خطرناك توليد كند ، چگونه طبقه بندي مي شوند؟

  آيا تاسيساتي كه توليد كننده با مقدار كم و معاف بطور مشروط هستند ، همه مقررات قابل اجراء را بايد انجام دهند ؟ 
  اگر تاسيسات توليد كننده با مقدار كم و يا با مقدار زياد باشد آيا همه قوانين الزم االجراء است؟  

  جلوگيري از نشت نفت ، واكنش و بازيافت -5-4
  ح جلوگيري از ريزش نفتي طر -5-4-1

   داشته باشد؟طرح پيشگيري از ريزش نفتي ، كنترل و اقدام متقابل  تاسيسات بايدآيا 
  آيا طرح پيشگيري از ريزش نفتي ، كنترل و اقدام متقابل شامل همه اطالعات الزم است؟ 
  واكنش به ريزش هاي نفتي براي برنامه ريزي -5-4-2

  تسهيالت واكنش داشته باشد؟آيا تاسيسات بايد طرح 
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  آيا طرح تسهيالت واكنش استفاده و يا اصالح مي شود؟
  شود؟طرح تسهيالت واكنش تهيه در آخرين مهلت اجراء بايد آيا 

  آيا طرح تسهيالت واكنش بايد حمايت و به روزرساني شود؟
  آيا بايدگزارشات و سوابق طرح تسهيالت واكنش بطور مناسب نگهداري شود؟ 

  الزم مناسب براي تعليم و آموزش چيست؟ شرايط
  اخطار ريزش و بازيافت -5-4-3

  آيا گزارش دادن در مورد نشتهاي نفتي الزم است؟ 
  آيا بايد همه اطالعات مورد نياز براي مركز بين المللي عمليات واكنش فراهم شود؟  

  آيا بايد تاسيسات براي واكنش موثربراي جلوگيري از نشت نفتي آماده شود؟
   روشهاي بازيافت نفت كه بوسيله تاسيسات استفاده مي شود    

  جداسازي و دفع زباله ناشي از مواد رنگي  -6
  اطالعاتي در مورد مواد رنگي و از بين بردن مواد زائد رنگي موجود در كشتي -6-1

  انواع مواد رنگي و پوشش هاي كه در كشتي يافت مي شوند 
  روش هاي استفاده شده براي جداسازي مواد رنگي و پوشش هاي محافظ 

  اثرات رنگ زدايي و از بين بردن پوشش هاي بدنه كشتي برمحيط زيست و سالمتي انسانها 
  چه سازمانهايي فعاليت هاي رنگ زدايي و از بين بردن مواد زائد ناشي از آن كنترل مي كنند؟  -6-2
  بدنه كشتي فعاليت هاي رنگ زدايي -6-3

  تعيين قابل اشتعال بودن آزمايش كنيم؟  برايچگونه رنگ و پوشش هاي محافظ بدنه كشتي 
  چگونه سمي بودن رنگ و پوشش هاي محافظ بوسيله آزمايشات تعيين مي شود؟  

  از بين بردن رنگ ها و پوشش هاي محافظ سمي در مكانهاي سر پوشيده 
  متي كارگران در طول مدت فعاليت هاي رنگ زداييسال براي مراقبت ازروشهاي استفاده شده 

  الزامات قانوني هوا  
  مديريت و پاكسازي زباله هاي ناشي از رنگ زدايي -6-4
  داشته باشد؟فاضالب سطحي  مجوز تاسيسات بايدآيا  
  جلوگيري و يا كم كردن آلودگي فاضالب سطحي براي روش ها استفاده شده   
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  رنگ زدايي چيست؟خطرات ناشي از مواد زائد 
  اگر تاسيسات توليد كننده مواد زائد خطرناك باشد، چگونه مواد توليد شده را طبقه بندي مي شود؟ 

توليد كننده با مقدار كم مواد و معاف بطور مشروط باشد آيا همه قوانين و الزامات براي اين تاسيسات اگر تاسيسات 
  قابل اجرا است؟

مقدار كم يا توليد كننده با مقدار زياد باشد آيا همه قوانين و الزامات قابل در مورد اين اگر تاسيسات توليد كننده با 
  تاسيسات قابل اجرا است؟

  برش كاري فلزات ودفع مواد زائد ناشي از برشكاري فلز -7
  اطالعاتي در مورد برش كاري فلزات و دفع ضايعات فلز -7-1

  برش كاري فلزات چيست؟
  فلزات چگونه تراش داده مي شوند؟ 

  انواع مختلف تراشه هاي فلزات توليد شده چيست؟ 
   زيست محيط بر  فلزات كاري تراش بالقوه اثرات

   فلزات تراشكاري زمان در كارگران ايمني و بهداشت
  مي كنند؟ كنترلچه سازمانهايي تراشكاري و فعاليت هاي دفع مواد زائد فلزات را  -7-2
  تراشكاري فلز روشهايشيوه هاي و  -7-3
   آزمايشات مورد نياز قبل ار چكش كاري و شكل دهي -7-3-1
  است؟   اين پوشش ها الزم قبل از هر گونه فعاليت تراشكاري آزمايش پوشش هاي محافظ سطوح و جداسازي  آيا

  چه مناطقي هستند؟مناطق كار آزمايش شده و تاييد شده كه ايمني الزم را براي چكش كاري داشته باشد 
  انجام تراشكاري فلز -7-3-2

  كارگران در زمان تراشكاري فلز چيست؟  حفاظت كنندهمتجهيزات پوششي 
  الكتريكي مقررات تجهيزات تراشكاري در زمان تماس با گاز يا قوس هاي

  هوا  قانوني الزامات
  شود؟فراهم تهويه مكانيكي در زمان تراشكاري فلز  بايدآيا 

استفاده مي در زمان تراشكاري برخي فلزات  كهتهويه مكانيكي مطبوع و يا تجهيزات محافظت كننده دستگاه تنفسي 
  شود 
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  خالي شده قبل از تراشكاري آزمايش مي شوند؟ ياآيا كانتينرهاي فلزي خالي و ساختارها تميز شده 
  مقررات جلوگيري از آتش سوزي

  فلز تراشهمديريت  -3-3- 7
  ضايعات فلز بازسازي مي شوند؟آيا همه 

  استفاه مي كنند؟  دستگاه قطعه قطعه كنندهو تفكيك كنندهآيا براي بازيافت و بازسازي فلز از دستگاه 
  آيا ممنوعيت سوزاندن كابل براي بازيافت مس وجود دارد؟ 

   مي شود؟آب خن كشتي مديريت  تحت قوانينآيا فاضالب ناشي از عمليات تراشكاري فلز 
  داشته باشد؟فاضالب را تخليه مجوز  تاسيسات بايدآيا 

  جلوگيري يا كاهش آلودگي فاضالب سطحي  برايارزيابي ها و كنترلهاي استفاده شده 
  زائدات دفع و جداسازي ماشين آالت و دستگاههاي مختلف كشتي -8
  اطالعاتي در مورد ماشين آالت مختلف كشتي -8-1 

  ه قسمت هايي از كشتي يافت مي شود؟ ماشين آالت مختلف كشتي چيست و درچ
  ساختار و اجزاي تشكيل دهنده كشتي در طي عمليات كشتي در چه زماني جداسازي مي شود؟

جداسازي ودفع مواد زائد ناشي از ماشين آالت كشتي چه اثرات بالقوه اي بر روي بهداشت و ايمني كارگران و محيط 
  زيست دارد؟

بين بردن مواد زائد ناشي از ماشين آالت مختلف كشتي را كنترل مي  چه سازمانهايي جداسازي و از-8-2
  كنند؟

  عمليات هاي مربوط به جداسازي ماشين آالت كشتي و دفع مواد ناشي از اين فعاليت ها  -8-3
  الزامات قانوني در مورد بهداشت و ايمني كارگران چيست؟

  ن آالت كشتي چيست؟ماشي در مدت زمان جداسازيالزامات قانوني در مورد آزبست 
  جداسازي ماشين آالت كشتي چيست؟  در مدت زمانالزامات قانوني در مورد بي فنيل هاي پلي كلرين 

  الزامات قانوني در مورد نفت و سوخت كشتي ناشي از جداسازي ساختار ماشين آالت كشتي چيست؟ 
  ماشين آالت كشتي چيست؟ جداسازي  در مدت زمانالزامات قانوني در مورد برش فلز و جداسازي رنگ 

  الزامات قانوني بازسازي مجدد ماشين آالت يا فروختن براي استفاده مجدد چيست؟
  كننده براي جداسازي فلز قابل بازسازي استفاده مي شود؟ قطعه قطعه كننده و دستگاه  تفكيكآيا از دستگاه 
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  ممنوعيت سوزاندن كابل براي جداسازي مس چيست؟ 
  داشته باشد؟جوز تخليه فاضالب سطحي م تاسيسات بايدآيا 

  جلوگيري و يا كاهش آلودگي فاضالب سطحي برايارزيابي و كنترل 
  
  منابع  -9
  اطالعات تماس  -9-1
  شعبه اصلي سازمان محيط زيست و شعبه منطقه اي سازمان محيط زيست - 9-1-1
  شعبه اصلي سازمان بهداشت وايمني مشاغل و شعبه منطقه اي سازمان بهداشت و ايمني مشاغل  - 9-1-2
  شماره هاي تماس منطقه اي و ايالتي - 9-3-1
  تماس هاي ضروري  -9-2
  تماس هاي اضافي و منابع  -9-3

  ابزارهاي متدوال براي فعاليت هاي اوراق كردن كشتي 
  جداسازي و از بين بردن آزبست

  نمونه برداري، جداسازي و از بين بردن بي فنيل هاي پلي كلرين 
  پاكسازي آب توازن و آب خن كشتي

  پاكسازي نفت و سوخت
  جداسازي و دفع رنگ 

  برشكاري فلز و دفع تراشه هاي ناشي از برشكاري
  جداسازي ماشين آالت مختلف كشتي و دفع مواد زائد ناشي از آن

  ترنتي انتشارات و سايت هاي اين -9-4
  سايت هاي اينترنتي و انتشارات 
  جداسازي و از بين بردن آزبست 

  نمونه برداري، جداسازي و دفع بي فنيل هاي پلي كلرين 
  پاكسازي و دفع آب توازن و آب خن كشتي 

  پاكسازي نفت و سوخت 
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  جداسازي و دفع  رنگ 
 برش كاري فلزات و دفع مواد ناشي از برشكاري

  ختلف كشتي و دفع مواد زائد ناشي از آن جداسازي ماشين آالت م
  چرا اين كتاب راهنما تهيه شده است؟ – Aضميمه 

A.1 -  خالصه اي از اوراق كردن كشتي  
  صنعت اوراق كردن كشتي 

  عمليات اوراق كردن كشتي 
A.2 -   برنامه اوراق كردن كشتي در ايالت متحده آمريكا  
A.3  - مقررات صنعت اوراق كردن كشتي  

  طرح هايي براي نشان دادن مسائل مربوط به اوراق كردن كشتي در داخل كشور  
  شعبه هاي كنترل كننده

  فهرست نامهاي مخفف  - Bضميمه 
  بازرسي مشخص - Cضميمه 
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 فصل اول 
  

  
  
  
  
  
  
  مقدمه  -1 
  كتاب راهنما -1-1

اين كتاب راهنما براي ارائه به ناظران و سرپرستان تاسيسات اوراق كردن كشتي در نظر گرفته شده است و بيشتر در 
مقررات ايالتي (مورد مقررات مورد نياز مربوط به محيط زيست و بهداشت و ايمني مشاغل به ناظران كمك مي كند

ا منبعي از مقرارت خاص فراهم مي كند و نكات مربوط اين سند دستور العمل راهنما ب) . مخصوص را شامل نمي شود
به اين دستور العملها در كادر نشان داده شده است و مقررات بازرسي بطور مشخص در كنار كادر عالمت گذاري شده 

  .  است
   ترتيب كتاب راهنما 

شده و به دنبال آن سند با خالصه اي از مقدمه شروع . ضميمه سازماندهي شده اند 3بخش و  9اين مقررات در 
بخشهايي وجو دارد كه در هر بخش راه حلهاي محيط زيستي ومقررات بهداشت وايمني كارگران براي فرآيندهاي مهم 

اين . هر بخش با استفاده از قوانين مستقل برنامه ريزي شده است . اوراق كردن كشتي مورد بررسي قرار گرفته است
  : بخش ها شامل 

  و از بين بردن زباله آن  جداسازي آزبست. 2بخش 
  نمونه برداري ، جداسازي و از بين بردن زباله بي فنيل هاي پلي كلرينه . 3بخش 
  جداسازي آب توازن و آب خن كشتي . 4بخش 
  جداسازي و از بين بردن زباله نفت و مواد سوختي كشتي . 5بخش 
  جداسازي و از بين بردن زباله مواد رنگي در كشتي. 6بخش
  كاري فلزات و بازسازي مجدد فلزات كشتي برش. 7بخش

مطابق با سازمان بهداشت و ايمني مشاغل  وراق كردن كشتي چيست ؟ا
جداسازي ساختار كشتي به منظور شامل هر گونه  ،  تخريب و يا جداسازي

اوراق كردن است و شامل جداسازي قطعات و لوازم، تجهيزات و يا ديگر 
  CFR 1915.4 29)(مي باشدبخش هاي كشتي 
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  جداسازي ماشين آالت گوناگون كشتي.  8بخش
منابع مربوط به كتاب ، سايت هاي اينترنتي ، نشريه ها ، شماره تماس ويژه و عمومي و اطالعات اضافي كه مي . 9بخش 

  .  ك كندتواند در بدست آوردن قوانين مربوط به محيط زيست و ايمني و بهداشت كارگران كم
براي كاربر بازبيني در مورد صنعت اوراق كردن كشتي، فرآيند اوراق كردن كشتي و برنامه اوراق كردن كشتي  Aپيوست 

اين پيوست همچنين خالصه كوتاهي از چگونگي كنترل كردن اين صنعت را . در اياالت متحده آمريكا را فراهم مي كند
ممكن است فرآيندهاي اوراق كردن كشتي گسترش يابد و قوانيني در آينده به آن اضافه  عالوه بر اين. عنوان مي كند 

  : اين فرآيندها شامل . شود
  اوراق كردن  قسمت هاي قابل حمل و نقل ، مخازن فشار ، سيلندرها و كانتينرهاي كشتي  -1
  جداسازي ماشين آالت الكتريكي فاقد بي فنيل پلي كلرين   -2
  و دفع مواد زائد ناشي از آن  ي هاجداسازي باتر -3
  جداسازي و از بين بردن ديگر مواد خطرناك  -4

  .ليستي از نامهاي مخفف را فراهم شده است Bدر پيوست 
محتوي خالصه اي از بازرسي هاي برجسته مي  Cپيوست 

باشد كه در قالب كادر در سرتاسر بخش هايي از كتاب بيان 
  . شده است

  استفاده از رويكرد مبتني بر فرآيند
اگرچه بيشتر فرآيندهاي اوراق كردن كشتي در يك زمان در 
مدت اوراق كردن كشتي رخ مي دهد ، بازبيني مقررات مرحله 

هدف اين است كه شما ، به عنوان . به مرحله مفيد مي باشد
يا ديگر اشخاص مهم در رابطه با تاسيسات (ناظر تاسيسات 

براي بتواند هر بخش از تاسيسات را ) اوراق كردن كشتي 
شناسايي فرآيندهاي كه در اين مكانها انجام مي شود مورد 
بررسي و بازبيني قرار دهد و سريعاً به كتاب راهنما براي اطالعات مهم و كليدي در مورد مقررات محيط زيست و 

  . مقررات بهداشت و ايمني مشاغل و نكات مديريتي مراجعه كند
  

  تاكيد بر مقررات فدرالي 
ود خالصه اي در مورد مقررات مهم فدرالي مي باشد و شما را تشويق مي كند كه جزئيات مقررات كتاب راهنماي موج

تحت عنوان دستور العمل هاي مقررات فدرالي مورد بررسي و بازبيني قرار دهيد و اين دستور  ييخواندن بخش هارا با 
انين قابل اجراي ايالتي و مقررات محلي همچنين شما مي بايست از همه قو. العمل ها در كتاب راهنما ذكر شده است

مقرراتي كه در اين كتاب :  ايالتيمقررات داخلي و 
راهنما مورد بحث قرار گرفته است شامل مقررات و 
الزامات قانوني سازمان بهداشت و ايمني مشاغل و 

ايالت مربوطه . سازمان محيط زيست فدرالي مي باشد
ممكن است خودش مقررات سخت و صريح داشته 

مقررات مربوط به بهداشت و ايمني كارگران . باشد 
رات محيط زيستي در اين كتب راهنما براي شما و مق

 .فراهم شده است
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اگرپرسش هاي بيشتر و يا اطالعات بيشتري در مورد مقررات مخصوص احتياج داريد با شماره . آگاهي داشته باشيد
  .         هاي تماس موجود در فصل نهم تماس بگيريد

  فصل دوم  
  آزبست جداسازي و دفع -2
ايمني كارگران بهداشت  و آزبست نگراني اوليه محيط زيستي جداسازي و دفعدر مدت فعاليت هاي اوراق كردن كشتي  

شده است و تعدادي از الزامات قانوني  عنوانآزبست  تماس بااثرات  ومورد آزبست  مهمي دراطالعات  در ادامه. است 
  .عنوان شده استكنترل كننده بهمراه سازمانهاي مربوطه 

  اطالعاتي در مورد آزبست  -2-1
در مورد آزبست فراهم مي كند كه شامل تعريف آزبست ، و اينكه در كدام قسمت كشتي  اساسيبخش اطالعات  اين 

  .مي باشد و خطرات تماس با ابن مواد آزبستتماس با يافت مي شود ، چگونگي رخ دادن 
  آزبست چيست ؟

نوع مختلف سيليكات معدني به  كه به پنبه نسوز يا آميانت معروف است، اصطالحي كلي است كه براي چندينآزبست 
  .  است از اليافي بلند و بدون شكل تشكيل شده و كار مي رود

   :نوع مهم مختلف رشته هاي آزبست وجود دارد كه شامل 3

انحنا پذير و  اين الياف. كه نازك ، رشته هاي نرم سفيد و قابل انعطاف است) آزبست سفيد(  كريزوتيلالياف  •
اين نوع آزبست .مي گيرند متمركز در كنار هم قرار  الياف بصورت كريستالي هستند و بصورت مجموعه هاي

  .مي شودبطور معمول در اياالت متحده آمريكا استفاده 
. خاكستري روشن تا قهواي كمرنگ است به رنگرشته هاي راست و شكننده ) آزبست قهوه اي( آموزيتالياف  •

  . اين نوع آزبست بطور معمول در سيستم عايق حرارتي استفاده شده بود
نوع مختلف  3. راست و شبيه سوزن هاي نازك است،رشته هاي آبي رنگ ) آزبست آبي(  كروسيدوليتالياف  •

مواد معدني كه به ذرات غبار مانند برخالف بيشتر . ، ترموليت و اكتينوليت است آنتو فيليتديگر آزبست شامل 
از هم جدا مي قابل رويت در زمان خرد شدن تبديل مي شوند آزبست به صورت رشته هاي نازك خيلي كوچك 

 موادبطور معمول  به آنالياف آزبست منفرد اغلب در تركيب با موادي است كه به آنها متصل شده است و . شود
  .شكننده و يا غير شكننده هستندحاوي آزبست ن مواد ناميده مي شود واي (ACM) آزبست حاوي
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درصد آزبست شكننده  1در اين نوع آزبست، مواد حاوي بيشتر از  : )Friable ACM(آزبست شكننده  حاوي مواد
   .ساييده و يا كاهش يابد و يا با فشار دست پودر شود،  است و در حالت خشك ممكن است از هم پاشيده شوند

آزبست درصد  1حاوي بيشتر از  مواددر اين نوع آزبست،  : (Non-friable ACM) آزبست غير شكننده حاويمواد 
پودر نمي شود  ساييده و يا كاهش نمي يابد و با فشار دست و يا حالت خشك از هم پاشيدهغير شكننده است كه در 

  :مواد حاوي آزبست غير شكننده به دو نوع تقسيم بندي مي شود كه شامل 
انعطاف پذير ، در پوشش كف نوع اول مواد حاوي آزبست غير شكننده است كه اين نوع مواد حاوي آزبست  •

  .راهرو، بسته بندي و واشر ها استفاده مي شود
غير شكننده به غير از نوع  مواد حاوي آزبستغير شكننده است كه شامل كل مواد حاوي آزبست نوع دوم  •

   .اول است
  چيست ؟  شده آزبست كنترل حاوي مواد

و بخش هاي مختلف كشتي يافت مي شود  شناورهادر سيستم هاي عايق حرارتي و اليه پوششي مواد در ساختمان ها ، 
  . استفاده از اين مواد مطرح بوده است 1980و قبل از سال 

   چرا آزبست بطور گسترده استفاده مي شود؟
زيرا برخي ديگر مواد آزبست بطور گسترده در ساختمان و صنعت به خاطر خواص منحصر بفرد آن استفاده شده بود 

آزبست نسبت به فرسايش و خوردگي  .ركيب ويژگي مشابه اين ماده داشته باشد معدود و اندك بود كه درت موجود
اين ماده قابليت انعطاف پذيري . قاوم و پايدار است مقاوم است و در داخل اسيد و آلكين حل مي شود و در دماي باال م

  .  ، قابليت خيلي كم در انتقال جريان برق داشته و عايق حرارتي موثري است بودهزيادي دارد ، غير قابل احتراق 
  دارد؟  دآزبست در چه قسمتهايي از كشتي وجو

ش هاي زير است اما به اين موارد محدود آزبست در انواع مختلف مواد موجود در كشتي يافت مي شود كه شامل بخ
   :نمي شود 

 عايق هاي حرارتي ديواره كشتي و لوله هاي موجود در كشتي  -

 در ديوارهاي كشتي به عنوان عايق در برابر آتش سوزي  -

 عايق محوطه دودكش كشتي  -

 عايق مجراي اگزوز -

 لنت ترمز -
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 در سيم هاي الكتريكي موجود در كشتي  -

 در كف پوش راهروهاي كشتي و اليه زيرين عرشه كشتي   -

در لبه درزهاي دريچه هاي بخار و دريچه هاي آب موجود در كشتي به عنوان ماده چسنده و يا مواد پر كننده در  -
 بخش هاي مختلف كشتي 

 عايق صوتي در بخش هاي مختلف كشتي   -

 در  قالب مواد پالستيكي از جمله كليدهاي برق    -

 بتونه آب بندي -

 در پوشش دريچه ها و دودكش  -

 پوشش سيم هاي الكتريكي كه در ديوار كشتي جاسازي شده اند  -

 آزبست در سطح شيب دار موج شكن  -

 آزبست در ساختار لوله كشي   -

تجهيزات محافظت كننده جوشكاري ، عايق و يا پوشش هاي ضد آتش و سوختگي و لباس يا ساير تجهيزات ضد  -
 حريق 

 وتعدادي ديگر انواع عايق هاي حرارتي موجود در كشتي    -

  . آزبست نيستند يافت شود حاويممكن است در اليه زيرين موادي كه مواد حاوي آزبست  :توجه شود 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وضع قانون مربوط به ممنوعيت آزبست

در مورد  1989در اينجا سوء تفاهم هاي معمولي درمورد وضع قانون توسط سازمان محيط زيست در سال 
در پنجمين  1991سال دو سال بعد در . ممنوعيت توليدمواد حاوي آزبست و يا استفاده از اين ماده وجود دارد

كنفراس پژوهشي بيشتر قوانين مربوط به سازمان محيط زيست حذف شد و فقط قوانين براي شش نوع مواد حاوي 
شامل كاغذ موجدار، رول كاغذي ،اوراق و اسناد بهادار، كاغذ اختصاصي ، پوشش هاي مربوط (آزبست تنظيم شد 

د هنوز تابع مقررات مربوط به ممنوعيت آزبست است ، بعالوه و اين موار) به كف و استفاده هاي جديد از آزبست
و ) درصد آزبست 1بيشتر از ( استفاده متعدد از فرآورده حاوي آزبست ، شامل استفاده از آزبست در سم پاشي 

به جزء فرآورده و استفاده هاي عنوان شده در . نصب انواع مشخصي از عايق هاي حاوي آزبست ممنوع شده است
. ازمان محيط زيست قوانين ممنوعيت در مورد ديگر فرآورده حاوي آزبست يا استفاده از اين مواد نداردباال، س

براي اطالعات بيشتر با سرويس . سازمان محيط زيست ، توليد يا تجارت فرآورده حاوي آزبست را دنبال نمي كند
يا با هماهنگ كننده منطقه اي قوانين  تماس بگيريد 202-554-1404اطالعات قانون كنترل مواد سمي و با شماره 

 مراجعه كنيد www.epa.gov/asbestosمربوط به آزبست تماس بگيريد و يا به سايت 
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  چيست؟آزبست  با كار دستهچهار 
طبقه بندي مي كند  دسته استانداردهاي سازمان بهداشت و ايمني مشاغل فعاليت هاي مربوط به كار با آزبست را به چهار

) CFR1915.b 29(  . اين فعاليت ها شامل موارد زير است :  
عايق حرارتي و  آزبست از سيستم و دفع كار با آزبست به معني فعاليت ها در ارتباط با جداسازي.  1 دسته •

آزبست در  حاويآزبست بكاررفته در سطوح يا فرض وجود مواد  حاويآزبست پخش شده يا ديگر مواد 
 . سطح مي باشد

آزبست بجزء سيستم عايق  حاويمواد و دفع با آزبست به معني انجام فعاليت هاي جداسازي  كار.  2 دسته •
آزبست در ديواره كشتي ،  و دفع اين شامل جداسازي. آزبست مي باشد  حاويحرارتي يا سطوح داراي مواد 

 . مي باشد اما محدود به اين موارد نيست  واشرهاكف پوش هاي راهروهاي كشتي ودر ساختار 

شامل سيستم عايق حرارتي ( آزبست حاوياز مواد  تعمير و نگهداريكار با آزبست به معني عمليات . 3 دسته •
است كه احتماالً باعث ) آزبست حاويآزبست وسطوح فرض شده داراي مواد  حاويد و سطوح داراي موا

 .  آشفتگي در محل كار و محيط زيست شده است

با اين مواد  آنهادرمدت زمان تماس  به معناي نگهداري و سرپرستي قانوني از گارگرانكار با آزبست . 4گروه  •
و  2و  1 دستهحاصل از  پسمانده هايرات مواد زائد و و همچنين فعاليت هاي مربوط به پاكسازي غبار و ذ

 .    مي باشد 3 دستهفعاليت هاي 

 
  چگونه تماس با آزبست رخ مي دهد؟ 

از راههاي متعدد در تماس با سرپرست تاسيسات مي بايست مطلع باشد كه كارگران مربوط به تاسيسات مي توانند 
 و مي شودخيلي كوچكترو ظريفترشكسته الياف آزبست به  الياف و در اثر خرد شدن آزبست حاوي مواد آزبست باشند

به داخل محيط زيست و يا به داخل هوا پراكنده شود، بر روي سطح آب شناور شود يا در خشكي تجمع پيدا  مي تواند
    :شاملتماس با آزبست مي تواند  .كند 

آزبست كار كنند ممكن  حاوين كشتي كارگران در صورتيكه در تاسيسات مربوط  به اوراق كرد :تماس شغلي  •
آزبست كوچك و روشن مي باشند و آنها مي توانند درهوا  اليافزيرا . است در تماس با آزبست قرار گيرند

كارگران در اين مكانها استنشاق  اين الياف معلق توسطمدت زمان طوالني معلق شوند و ممكن است  براي
ميكرون مي  10تا  1/0اندازه آنها از . ك ، بي بو وبي مزه مي باشندانتقال يافته بوسيله هوا كوچالياف .شوند
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مقاديري از آزبست كه كارگران در تماس با آن هستند ) . ميكرون ضخامت دارد 50موي انسان در حدود (باشد 
ميزان تنفس كارگران  -3مدت زمان تماس  -2در هوا  الياف آزبستغلظت  -1وابسته به موارد زير خواهد بود 

تخمين زده شده است كه بي . كارگران مراقبت كننده از تجهيزات  -5شرايط آب و هوايي  -4ر اين مناطق د
 كارگران در صورتيكه .قرار گرفته اندميليون آمريكايي شاغل در معرض آزبست  27،  1980و  1940سالهاي 

 .شودهضم توسط كارگران است ممكن  ،آزبست باشد پراكنده آزبست درهوا اليافدر مكانهايي غذا بخورند كه 
هاي عايق  در مدت اوراق كردن كشتي، بيشترين نگراني ها در مورد آزبست براي كارگران در زمان جداسازي

ز آزبست در ا( ، كابل ها و جداسازي عايق كف راهروهاي كشتي مديريت قطع كننده مدارحرارتي ،  عايق
جداسازي واشر در بعالوه نگراني ها مي تواند از . ناشي مي شود) درزگيرها و دركف پوش ها استفاده مي شود

  . سيستم لوله كشي و سيستم هاي الكتريكي و همچنين قالب هاي پالستيكي ناشي شود
را استنشاق كنند و شده پراكنده آزبست  اليافكارگران مربوط به تاسيسات ممكن است :  تماس فرا شغلي •

 . باشد  حاوي مواد در تماس با آزبست آنهاممكن است پوششهاي محافظ 

انسانهايي كه درمجاورت با مناطق : تماس در اثر مجاورت با مناطق عملياتي درارتباط با جداسازي آزبست  •
در  را ل هواشده در داخپراكنده آزبست  اليافعملياتهاي مربوط به آزبست زندگي مي كنند و ممكن است 

 . نتيجه انجام عمليات جداسازي آزبست استنشاق كنند

 
  اثرات تماس با آزبست چيست؟   

ماداميكه دانشمندان توانايي تعيين ايمني و يا سطح آستانه  براي تماس با 
، شده در هوا نداشته باشند، سازمان محيط زيست  پراكندهآزبست هاي 

موسسه هاي بين المللي براي بهداشت  سازمان بهداشت و ايمني مشاغل و
كه سطح ايمن براي تماس با آزبست شناخته عقيده دارند و ايمني مشاغل 

كه در تماس با آزبست مي باشند مشكالتي براي  كارگراني. نشده است
تعدادي از بيماري هاي شناخته شده دراثر . سالمتي آنها ايجاد مي شود

  : تماس با آزبست شامل
زخم شدن ششها و درنتيجه كم شدن كارآيي شش ها (  آزبستوسيس -1 

  )     كه اغلب در اثر پيشرفت بيماري باعث ناتواني و مرگ مي شود

در صورتيكه كارگران از :  نكته
خطر تماس با .دخانيات استفاده كنند

 برابربيشترمي شود 10آزبست

استفاده از كنترل . جلوگيري از تماس 
جلوگيري از تماس با آزبست براي 

حفاظت از بهداشت و سالمتي درجهت 
  .كارگران حياتي مي باشد 
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، سرطان ريه يا سرطان ) نوعي سرطان كه غشاء پوششي ششها وشكم را تغيير مي دهد(از جمله مزوتليوما  .سرطان  -2

بست استنشاق شوند مي توانند براحتي به داخل بافت هاي بدن نفوذ آز اليافدر صورتيكه .مري ، معده ، روده و كليه 
به احتمال  ، دزبست در بدن باقي مي مانآ اليافزيرا . كنند و ممكن است در مسيرهاي تنفسي و بافت ريه ته نشين شوند

سالها  ن استبيماري هاي مرتبط با آزبست ممك. دهدمي افزايش تماس بيماري هاي مرتبط با آزبست را گسترش زياد 
آزبست هضم شده ممكن است مضر باشد اما از نتيجه اين نوع تماس شواهد مشخصي بدست .بعد از تماس ظاهر شوند

  .  نيامده است
   آزبست كنترل مي شود؟  و دفعچگونه جداسازي . 2,2

مقررات مربوط به آزبست براي صنايع اوراق كردن كشتي مهم مي باشد زيرا تعداد زيادي از كشتي ها اوراق شده شامل 
بايد  مواد حاوي آزبست، فعاليت هاي اوراق كردن كشتي  زمان در مدت. مي باشد مواد حاوي آزبستمقادير مهمي از 

با  عمليات جداسازي و دفع ن از مقررات و مطابقت داشتنبنابراين اطالع داشت. شوند دفعبطور مناسب جداسازي و 
عمليات . مقررات قابل اجراء براي جداسازي و دفع آزبست براي عمليات اوراق كردن كشتي داراي اهميت است

تابع مقررات مختلف منطقه اي، ايالتي و شرايط الزم و الزامات قانوني مربوط به  مواد حاوي آزبستجداسازي و دفع 
  . و بهداشت محيط زيست و انسانها مي باشدايمني 

بهداشت و از حفاظت  برايگسترش و اجراي مقررات الزم مسئول سازمان محيط زيست .  سازمان محيط زيست •
قانون هواي  -1: سازمان محيط زيست و براساس دوقانون  توسطآزبست . سالمتي انسانها و محيط زيست مي باشد

قانون كنترل مواد  -2المللي انتشارآزبست به عنوان آالينده هاي خطرناك هوا و  تميز ،تحت نظراستانداردهاي بين
تهيه تعدادي از مقررات براي ازجداسازي و دفع آزبست شامل مقررات مربوط به بازرسي ها، . سمي كنترل مي شود

 بطور. مناسب ، انتقال و دفع آزبست مي باشد دفعو جداسازي و  تاسيسات سرپرستآموزش و تعليم ، گزارش
رها  )CFR 61 40 (استانداردهاي بين المللي انتشار آزبست به عنوان آالينده هاي خطرناك هوا  ويژه بر اساس

. به حداقل مي رساند) شامل اوراق كردن كشتي(فعاليت هاي تخريب و نوسازي  مدت زمانآزبست در  اليافسازي 
ر بيشتر ايالت ها نماينده و مرجع صالحيت داربراي بازرسي و تاكيد براي اجراي مقررات د سازمان محيط زيست

دراينجا برنامه هايي . مربوط به استانداردهاي بين المللي انتشار آزبست به عنوان آالينده هاي خطرناك هوا مي باشد
داشته به مقررات ايالتي شعبه هاي ايالتي ممكن است سخت گيري بيشتري نسبت مقررات تصويب شده است و 
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جزئيات بيشتر مقررات مربوط به استانداردهاي بين المللي انتشارآزبست به عنوان آالينده هاي خطرناك هوا  .باشد
 . شده است عنواندر ادامه اين بخش 

كارگراني است كه ممكن است  ايمنيبهداشت و  مسئولاين سازمان . سازمان بهداشت و ايمني مشاغل •
مجموعه تماس ها با ، مقررات سازمان بهداشت و ايمني مشاغل . معرض آزبست قرار گرفته باشند درمحل كاردر

آزبست ، حداكثر محدوده تماس و مقررات مربوط به كنترل مهندسان و بازرسان ، پوشش هاي محافظ ، پايش تماس ، 
ابق و آزمايشات طبي را بهداشت تاسيسات و روشهاي مربوطه ، عالمت هاي هشدار، برچسب زني، نگهداري سو

تعدادي ازاين مقررات بهمراه جزئيات بيشتر در زير عنوان . را پوشش مي دهد )CFR 29 1915,1001(پوشش مي دهد 
 .شده است

  آزبست  دفعروشهاي و شيوه هاي جداسازي و . 3,2
مسئول تاسيسات مي بايست با مقررات مخصوص سازمان محيط زيست و سازمان بهداشت و ايمني مشاغل در جهت به 

  .  تعدادي از اين مقررات در زير عنوان شده است. حداقل رساندن تماس و رها سازي آزبست آشنا باشد
  روشهاي حفاظت از كارگران . 1,3,2

  م مي باشد؟ آيا ارزيابي هاي تماس و انجام پايش الز
مي باشد ، اين فعاليت ها شامل  دفع آزبستتاسيسات ملزم به انجام فعاليت هاي نظارتي در محل هاي كارجداسازي و 

. عمومي پايش ، اجراي ارزيابي هاي اوليه تماس و انجام پايش هاي دوره اي و روزانه مي شود تطبيق با معيارهاي
نشان دهد و به كارگران به آنها تاسيسات بايد كارگران را از نتايج پايش آگاه كنند ونتايج تماس كارگران با آزبست را 

بعالوه  )f1915,1001CFR 29 ( شودفرصت مناسب براي مشاهده هرگونه پايش تماس كارگران با آزبست داده 
ارزيابي هاي دقيق گرفته شده در طي پايش تماس كارگران با آزبست نگهداري  سوابقتاسيسات بايد از گزارشات و 

  .  )n. 1915,1001CFR 29 2(كند
محدوده هاي آيا تماس كارگران با آزبست مطابق با 

   مي باشد؟   مشخص شده
تاسيسات بايد مطمئن شود كه كارگران در تماس با غلظت هايي 

در هوا كه از محدوده هاي مجاز تجاوز  پراكنده شدهاز آزبست 
موارد عنوان شده در زير محدوده . كرده است قرار نگرفته باشند

  : هاي مجاز تماس را مشخص مي كند 

عالوه بر اين مقررات سازمان بهداشت و : نكته 
ايمني مشاغل ، مقررات پايش هوا براي نمونه 

شعبه هاي كنترل  توسطبست اغلب برداري آز
 .كننده ايالتي كنترل و تنظيم مي شوند
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اين . ساعته  8ميكرون در هر سانتي متر مكعب ازهوا بطور متوسط بيش از نوبت كاري  1/0با اندازه  الياف •
  . )c. 1915,1001CFR 29 1(وزني زمان ناميده مي شود محدوده ميانگين  محدوده مجاز تماس ،

اين .  اي دقيقه 30دوره نمونه برداري يك در بطور متوسط ميكرون درهر سانتي متر مكعب هوا  1با اندازه  الياف •
  . )c. 1915,1001CFR 29 2(محدوده مجاز تماس ،محدوده گردش ناميده مي شود 

  طبي  مقررات مربوط به نظارت هاي بهداشتي و 
روز يا بيشتر در هر سال فعاليت  30تاسيسات ملزم به انجام نظارت بهداشتي براي همه كارگراني است كه در مجموع 

آزبست را انجام مي دهند يا در تماس با آزبست با غلظت هايي خارج از محدوده مجاز  دفعهاي مربوط به جداسازي و
شامل آزمايشات طبي و مشاوره قبل از شروع كار باشد و حداقل بطور ساليانه  بايد اين نظارت هاي بهداشتي. مي باشند

دقيق را براي نظارت  و سوابق تاسيسات بايد گزارشات.  )m1915,1001CFR 29 ( و بمحض خاتمه كار انجام شود
شده اند و مشغول  بايد براي مدت زماني كه كارگران استخدام گزارشاتاين . بهداشتي هر كارگر منتشر و نگهداري كند 
  . )n. 1915,1001CFR 29 3(  شودسال نگهداري  30كار مي باشند و افزون بر اين براي مدت 

  
    آزبست آموزش داده مي شوند؟  دفعكارگران و سرپرست تاسيسات در مورد جداسازي و به  آيا 

تاسيسات بايد برنامه آموزش براي كارگراني كه احتماالً در تماس با آزبست در طي عمليات اوراق .  آموزش كارگران
آموزش بايد قبل از زمان شروع كار .  )k. 1915,1001CFR 29 9( كردن كشتي قرارمي گيرند بصورت رايگان فراهم كند
آموزش بايد بگونه اي باشد كه كارگران زبان وتكرار شود  دوباره فراهم شده باشد و آموزش ها حداقل يكبار در سال

 فع آزبست الزم است كه از حصارهاي بحراني استفادهدبراي عمليات جداسازي و . توانايي فهميدن آن را داشته باشند
مدت طرح اعتبار . فراهم كنند معادل تحصيالت و برنامه هاي درسي آنهاتاسيسات بايد براي كارگران آموزشهايي . شود

در  )CFR 40 763  (سازمان محيط زيست در مورد آموزش كارگران در جهت كاهش آلودگي آزبست در گذاري
      .در دسترس است cضميمه 

بازرس ممكن است برنامه آموزش تاسيسات را براي حصول اطمينان از اينكه زبان آموزش براي كارگران قابل  
 . درك است مورد بررسي قرار مي دهد

تاسيسات بايد سرپرستي داشته باشند كه به همه مكانهاي كار سركشي كند و مطمئن شود . ساتآموزش سرپرست تاسي
مقرراتي . آزبست حصار كشي شده باشند دفعآزبست ،عمليات جداسازي و حاوي موادكنترل  برايكه اين مكانها 

و  )8c. .61,145CFR 40(براساس قوانين استانداردهاي بين المللي انتشارآزبست به عنوان آالينده هاي خطرناك هوا 
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همچنين استانداردهاي صنايع كشتي سازي سازمان بهداشت و 
برطبق . وجود دارد  )o.1915,1001CFR 29 (ايمني مشاغل 

ردهاي بين المللي انتشار آزبست به عنوان آالينده استاندامقررات 
، سرپرست تاسيسات بايد بر اساس مقررات  هاي خطرناك هوا

. آموزش داده شود و اين بمعني موافقت با مقررات مي باشد
تهيه اجراي مقررات ، مقررات  توانايي: آموزش حداقل بايد شامل 

دن مواد زائد ، ، روشهاي شناسايي مواد، روشهاي از بين بر گزارش
مدرك آموزش بايد . از كارگران باشد مراقبتو نگهداري از سوابق ، آموزش در مورد خطرات آزبست و  تهيه گزارش

بروزرساني .  )8c. .61,145CFR 40(ارسال شده باشد و براي بازرسي در تاسيسات اوراق كردن كشتي در دسترس باشند
استانداردهاي بين المللي انتشارآزبست به عنوان آالينده هاي آموزش و همچنين آموزش مجدد وجديد براساس مقررات 

  .  سال يكبار الزم مي باشد 2خطرناك هوا براي سرپرست در هر 
آموزش  سند كامل شدنمربوط به آموزش هر كارگر و سرپرست وسوابق گزارشات و از  تاسيسات بايد. ثبت آموزش 
 4n. 1915,1001CFR( سال بعد ازآخرين روز كارنگهداري شوند 1بايد براي  سوابق اين گزارشات و. نگهداري كنند

29(  .  
ارگران و سرپرستان فهرست شده در جداول كار روزانه كبازرس ممكن است گزارشات مربوط به آموزش  

 . مورد بررسي قرار دهد

  
  آيا كارگران به تجهيزات محافظت كننده شخصي احتياج دارند؟  

فعاليت هاي جداسازي ، و دفع آزبست  ني كهكارگرااز ايمني تاييد شده براي اطمينان  ماسك هاي از بايدتاسيسات 
مناسب براي شروع انجام كار بايد بصورت رايگان  ماسك هاي.  )h 1915,1001CFR 29(انجام مي دهند، استفاده كنند 

استفاده  ه ملزم به فراهم كردن و اطمينان ازبعالوه ، تاسيسات مربوط. فراهم شده باشد براي كارگران بوسيله تاسيسات
حفاظتي در طول مدت فعاليت هاي مربوط ممي باشند ، از جمله اين پوشش هاي  پوششهاي محافظتي توسط كارگران

،  ايمني سر به عنوان مثال كالهپوشش به جداسازي آزبست شامل پوشش ها يا لباس هايي كه كل بدن را بپوشاند ، 
بعالوه در جايي كه امكان آسيب به چشم وجود داشته . پا به عنوان مثال كفش و جوراب مي باشد پوششدستكش و 

تعدادي از تاسيسات ممكن است به : نكته
پيمانكاراني براي آموزش به كارگراني  استخدام

بان دوم آنها انگليسي است و ممكن است به كه ز
زبان انگليسي روان صحبت نكنند احتياج داشته 

 .باشد
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 .i ( يا ديگر تجهيزات محافظت كننده مناسب بايد فراهم شده باشد هاي ايمني باشد ، پوشش و حفاظ صورت ، عينك
1915,1001CFR 29( .  

  
آزبست دفع فعاليت هاي مربوط به جداسازي و  مدت زمانو روشهاي بهداشتي در آيا كارگران از وسايل 

  استفاده مي كنند؟ 
  : شامل  وسايل اينها. )j 1915,1001CFR 29(تاسيسات بايد وسايل بهداشتي براي استفاده كارگران فراهم كنند 

درمجاورت و تماس با منطقه كنترل شده براي  منطقه گندزدايي بايد:  منطقه گندزدايي و روشهاي مربوطه •
 منطقه حمام،  منطقه گندزدايي به ترتيب شامل اتاق تجهيزات. شودگندزدايي كارگران آلوده به آزبست فراهم 
كارگران بايد بطور كنترل شده در منطقه گندزدايي وارد و خارج . و دوش گرفتن و اتاق پاكسازي مي باشد

 . شوند 

منتشر تاسيسات بايد مكاني براي نهار خوردن فراهم كنند كه غلظت هايي از آزبست : منطقه نهار خوردن  •
 .   شده درهوا در زير محدوده مجاز تماس باشد

بازرس ممكن است براي حصول اطمينان از اينكه زهكش هاي مكانهاي مخصوص دوش گرفتن فيلتر داشته  
فيلترها به جداسازي سرب و آزبست از فاضالب كمك مي . رار مي دهدباشد ، اين مكانها را مورد بررسي ق

 .كند

  فعاليت هاي جداسازي آزبست . 2,3,2
  مي شود؟آيا ناظر براي همه فعاليت هاي جداسازي معرفي 

حاوي مواد بايد اين تمام فعاليت هاي جداسازي و يا كار كردن با اين مواد بر اساس مقررات آزبست  مدت زماندر 
الزامات قانوني . ،ناظر مربوطه بايد اين فعاليت ها را سركشي و سرپرستي كندشوند ا عالمت گذاري و حصار كشي مكانه

 8c. .61,145CFR(استانداردهاي بين المللي انتشارآزبست به عنوان آالينده هاي خطرناك هوا مربوطه بر اساس مقررات 

  . مي باشد  )o 1915,1001CFR 29( بهداشت و ايمني مشاغل و همچنين استاندردهاي صنايع كشتي سازي سازمان.  )40
كه بطورعموم (شده كه ناظر عنواندر مقررات استانداردهاي صنايع كشتي سازي سازمان بهداشت و ايمني مشاغل 

فعاليت هاي مربوط  در مدت زمان ويژهبايد فعايت هاي ) شخصي داراي صالحيت الزم و مهارت كافي ناميده مي شود
  :آزبست نظارت و سرپرستي كند   و دفعسازي به جدا
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تنظيم منطقه كنترل شده ، حصار يا ايجاد مهارهاي ديگرو اطمينان از بي عيب و نقص بودن حصارها و  •
 مهارهاي ايجاد شده  

 ايجاد روشهايي براي كنترل ورود و خروج از منطقه يا حصارها •

اطمينان از اينكه اين پايش بطور مناسب انجام و  نظارت بر پايش كارگراني كه در تماس با آزبست هستند و •
 .هدايت شده است

اطمينان از اينكه كارگراني كه در داخل محدوده هاي حصار بندي شده كار مي كنند از دستكش حصول  •
 . ،پوشش هاي محافظ تنفسي و ساير پوشش هاي محافظ استفاده كنند

تاسيسات كه كارگران درآن مستقرهستند ، استفاده كنترل هاي فني و  اطمينان از نظارت بر سرتاسرحصول  •
 مهندسي ، استفاده از روشهاي كارو استفاده از تجهيزات مراقبت كنند شخصي 

 . اطمينان از اينكه كارگران از وسايل بهداشتي استفاده مي كنند و روشهاي گندزدايي را رعايت مي كنندحصول  •

م تاسيسات و اينكه كنترل هاي فني بطور مناسب انجام شده است و كارگان از اطمينان از بازرسي تماحصول  •
 . روشهاي مناسب براي انجام كار استفاده مي كنند

 .انجام مي شود طمينان از اينكه مقررات مربوط به تهيه گزارش و اظهارنامهاحصول  •

  
 بر روي كشتي انجام مي شود ؟  آزبستحاوي  موادآيا ارزيابي    

آزبست  حاوي مواداين ارزيابي ها اساساً بازرسي كشتي براي وجود آزبست مي باشد و شامل ارزيابي و برررسي 
انجام ارزيابي از كشتي براي وجود آزبست ، با . مي باشد  2و نوع  1غير شكننده نوع آزبست  حاوي موادشكننده و 

استانداردهاي بين المللي ايد مطابق با مقررات بفعاليت هاي اوراق كردن تاسيسات تعيين خواهند كرد كه آيا 
  .  ) CFR 6140 ( باشد انتشارآزبست به عنوان آالينده هاي خطرناك هوا سازمان محيط زيست

  
   چيست؟ تنظيم شده آزبست حاوي مواد

تعيين كنند و اين مقدار تحت  در زمان كشف اين مواد در تاسيسات آزبست را حاوي موادتاسيسات بايد مقدار كل 
اين مواد به عنوان . مقررات استانداردهاي بين المللي انتشار آزبست به عنوان  آالينده هاي خطرناك هوا كنترل مي شود

  :شده شناخته شده اند كه شامل  تنظيم آزبست حاوي مواد
 شكننده  آزبست حاوي مواد •

  مواد حاوي آزبست غير شكننده   1نوع شماره  •
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يا بوسيله نيروهاي قابل  به احتمال زياد از هم پاشيده مي شوندآزبست حاوي مواد غير شكننده كه  2نوع شماره  •
پيش بيني در اثرانجام عمليات بر روي اين مواد و در طي انجام عمليات تخريب و اوراق كردن كشتي به شكل 

 .پودر كاهيده شود

كنترل شده در  حاوي مواد آزبست از فرآورده چه مقدار
تاسيسات تابع مقررات استانداردهاي بين المللي انتشارآزبست 

   به عنوان آالينده خطرناك هوا مي باشد؟
استانداردهاي بين المللي  تاسيسات ملزم به اجراي مقررات

شند در صورتيكه ه عنوان آالينده خطرناك هوا مي بانتشارآزبست ب
  :روي كشتي  بر آزبستحاوي مقاديري تركيبي از مواد 

مواد حاوي از  )فوت 260(متر طولي  80بر حسب حداقل  •
ع متر مرب 15كنترل شده  بر روي لوله ها يا بر حسب حداقل آزبست 

 .كنترل شده بر روي ديگر ساختار تاسيسات مواد حاوي آزبست ز ا) فوت مربع 160(

كنترل شده در ساختارهاي تاسيسات  مواد حاوي آزبستاز  )فوت مكعب 35(متر مكعب  1بر حسب حداقل  •
كنترل شده قبالً از لوله ها و ديگر ساختارهاي تاسيسات جداسازي مواد حاوي آزبست در جايي كه مقاديري از 

 . )1a. .61,145CFR 40( قبل از حصار كشي و عالمت گذاري مورد ارزيابي قرار داد نمي بايستشده است 

  چگونه مي تون آزبست را شناسايي كرد؟ 
، تعيين واقعي و شناسايي مي )  بصريتعيين ( آزبست بنظر آيند  حاويمواد آزبست و يا  با اينكه اغلب ممكن است

تا زمان نتيجه آزمايشات تاسيسات بهتر است فرض . آناليزهاي قابل استفاده و مناسب امكان پذير است با تواند فقط
ديده شد كه مناطق كنترل  2,3,2در بخش (  بايد تاسيسات اشخاص صالحيت دار. است وي آزبستمواد حاكند كه 

براي تجزيه و تحليل  شكمورد مواد حاوي آزبست نمونه هايي از ) شده بايد ايجاد و عالمت گذاري شده باشند 
آزبست با استفاده از براساس قوانين سازمان محيط زيست نمونه هاي مورد شك براي محتواي . جمع آوري كنند

. درصد و نوع آزبست را مشخص مي كند اين روش. ميكروسكوپ نور پالريزه مورد تجزيه و تحليل قرار داده شوند
مربوط به سازمان محيط زيست  1993سازمان محيط زيست همچنين توصيه مي كند كه از روش آزمايش سال 

مواد و بطور ويژه براي تجزيه و تحليل هاي خاص برخي  اين روشها براي تعيين آزبست درساختمان. استفاده شود
  .   مواد استفاده مي شود

در صورتيكه مقادير تركيبي از : نكته 
شده كمتر تنظيم  حاوي مواد آزبست

از اين مقدار باشد، تاسيسات مربوطه 
فقط الزم است با تعدادي از مقررات 

مطابقت  تهيه گزارشمربوط به 
 .)2a. .61,145CFR 40( داشته باشد
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تجزيه و تحليل آزبست انجام نمي براي جمع آوري نمونه ها  معموالًاوراق كننده هاي كشتي . روشهاي معمول
آزبست مي باشند ، بطور مخصوص هرگونه پوششي كه پشم  حاوي مواد درعوض آنها فرض مي كنند كه همه. دهند

            .شيشه باشد محتوي آزبست مي باشد
   

  
  
  
  
  
  
  

    ارائه مي شود؟ آيا اظهارنامه
) كه فعاليت هاي مربوط به اوراق و تخريب كشتي را توصيف مي كند( به منظور اوراق كشتي  اظهارنامهتاسيسات بايد 

 )b.61,145CFR 40(و يا نماينده ايالتي و يا شعبه كنترل آلودگي محلي ارائه كنند به اداره منطقه اي سازمان محيط زيست
.  

روز قبل از تاريخ هر گونه فعاليت  10بايد بوسيله مهر پست باطل شده باشد و يا حداقل در  اظهارنامهاين  •
زيرا  به دست سازمانهاي مربوطه رسيده باشدجداسازي آزبست 

فرم  90000سازمان محيط زيست و شعبه هاي نماينده بيشتر از 
روز براي  10در سال دريافت مي كنند و مدت زمان  اظهارنامه
اولويت بندي و برنامه زماني بازرسي ها ضروري  برايبازرسان 

 . است

مي بايست شامل برنامه زماني شروع عمليات اوراق كردن اظهارنامه 
آزبست و تاريج انجام اين عمليات ،  جداسازي و دفعو تاريخ انجام اوراق كردن كشتي ، برنامه زماني شروع عمليات 

آزبست، روش هاي پاكسازي و مقادير تقريبي جداسازي و دفع پيمانكاران  محل استقرار تاسيسات ، نام متصديان و يا
  . )4b..61,145CFR 40(آزبست كنترل شده كه جداسازي شده اند ، باشد حاويمواد 

سازمان محيط زيست توصيه مي كند كه تاسيسات ازآزمايشگاههاي معتبر موسسه هاي بين المللي : نكته 
براي اطالع از  . دانجام دادن آناليزهاي مربوط به آزبست استفاده كنن براياستاندارد و تكنولوژي 

-4016فهرست آزمايشگاه مجاز و معتبر موسسه هاي بين المللي استاندارد و تكنولوژي و با شماره 
همچنين تاسيسات مي تواند اطالعات در مورد آزمايشگاههايي كه آزمايشات  .تماس بگيريد 301- 975

 زمان محيط زيست بدست آورندمي دهند بوسيله تماس با اداره منطقه اي سا انجاممربوط به آزبست را 

براي اوراق كردن كشتي ، تاريخ شروع : نكته
آزبست مي  دفعفعاليت هاي جداسازي و 

  . عنوان شده باشد اظهارنامهبايست در 
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ارائه شده باشد و  اظهارنامهحصول اطمينان از اينكه فرم  برايدر طول مدت بازرسي ، بازرس ممكن است  
 . انجام شده باشد تحقيق كند اظهارنامهاينكه فعاليت ها مطابق اين 

 اظهارنامه و گزارشاتدرصد تغيير كند، تاسيسات بايد  20آزبست كنترل شده حداقل  حاويدر زمانيكه مقدار مواد : نكته
  .مربوط به اين فعاليت ها را بروزرساني كنند 

  
مي  دفعآزبست كنترل شده قبل از شروع فعاليت هاي اوراق كردن كشتي جداسازي و  حاويآيا مواد 

  شوند؟ 
آزبست كنترل شده از كشتي قبل از شروع انجام هرگونه فعاليت هاي  حاويتاسيسات ملزم به جداسازي همه مواد 

در زمان  . )1c..61,145CFR 40( مي باشند ،جداسازي و تفكيك اجزاي كشتي و يا بطور مشابه جداسازي مواد
  : آزبست كنترل شده بايد  حاوي جداسازي همه مواد

مرطوب باشند و بايد تا زمانيكه براي دفع جمع آوري مي شوند  دفعبه اندازه كافي در زمان جداسازي و  •
جلوگيري كننده از مناسب و آزبست كنترل شده كه داراي بسته بندي  حاويمواد  .مرطوب باقي بماند

 .  مرطوب سازي انجام نمي شودنشت اين مواد مي باشد 

بدون رها شدن ، ايجاد آشفتگي درمواد، پرتاب و كشيده شدن بر روي زمين يا ديگر آسيب ها  بدقت  •
 . كاهيده شده باشد

مانع نشت  فوت باالتر از سطح زمين جداسازي شوند، از طريق ناودانهايي كه 50در صورتيكه اين مواد در  •
 .  دارند به سمت محوطه هاي مخصوص و يا محفظه هاي در نظر گرفته شده منتقل شوند

 
داشتن بازرس ممكن است تجهيزات تاسيسات را مورد بازبيني قرار دهد و توضيح شفاهي براي تعيين مطابقت  

 .   تجهيزات با شرايط الزم مرطوب سازي و كار كردن با اين مواد بخواهد
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جداسازي مواد  مدت زمانآيا روشهاي مرطوب سازي در 
  كنترل شده و دفع اين مواد استفاده مي شود؟ حاوي آزبست 

آزبست كنترل شده ، تاسيسات ملزم به  حاويدر زمان جداسازي مواد 
بست به داخل هوا مي باشند زيرا كنترل از طريق مشاهده انتشار آز

غلظت هاي غير ايمن و خطرناك از آزبست به داخل هوا همواره در 
بخاطر داشته باشيد كه . طي اين فعاليت ها منتشر شده است

استانداردهاي بين المللي انتشار آزبست به عنوان آالينده هاي خطرناك 
مربوط به فعاليت هاي اوراق كردن استاندارد  روشهاي كاردر مورد هوا 

را ملزم به از طرف ديگر اين استانداردها تاسيسات . كشتي مي باشد 
كنترل انتشار آزبست مي كند  برايكار  اجراي روشهاي ويژه

)c61,145CFR 40( . كنترل انتشار  برايروشهاي اوليه استفاده شده
زه كافي با مايعات يا عامل مرطوب سازي قبل ،در طول آزبست كنترل شده به اندا حاويآزبست مرطوب كردن مواد 

آزبست به اندازه كافي  حاويمرطوب كردن مواد . )c61,145CFR 40( مدت و يا بعد از فعاليت هاي جداسازي مي باشد
. ذرات آزبست به داخل هوا مي باشد در مواد براي جلوگيري از انتشاربه معني مخلوط كردن كافي و يا نفوذ مايعات 

كنترل شده ببينند ، مواد به اندازه  حاوي آزبست رصورتيكه كارگران مربوط به تاسيسات انتشار قابل مشاهده از موادد
با اين حال عدم مشاهده انتشار آزبست مدرك كافي براي مرطوب سازي به اندازه كافي نمي . كافي مرطوب نشده اند

وب سازي با استانداردهاي بين المللي انتشارآزبست به عنوان مطابق داشتن مقررات مرط براي. )61,145CFR 40(  باشد
آزبست كنترل شده را مرطوب كنند تا زمانيكه  حاويآالينده هاي خطرناك هوا ، كارگران مربوط به تاسيسات بايد مواد 

تا  بطور معمولمرطوب سازي به اندازه كافي  .شوند اين رطوبت را حفظ كنندمي اين مواد براي دفع جمع آوري 
آزبست  حاويآبفشاني مكرر مايعات بر روي مواد توسط  زمانيكه اين مواد نتوانند مقدار بيشتري رطوبت را جذب كنند

عامل مرطوب سازي ممكن است با سم پاش هاي باغباني و يا . كنترل شده يا بوسيله عامل مرطوب كننده انجام مي شود
  . ر روي مواد پاشيده شودلوله هاي الستيكي مخصوص آب ب

  

نكته درارتباط با كاهش الياف آزبست    
واحد غبارمي تواند  .ادرهو پراكنده شده

درايجاد سطح باالي رطوبت در داخل منطقه 
اين عقيده . جداسازي استفاده شده باشد

شده درمحيط الياف پراكنده وجود دارد كه 
زيست به احتمال زياد آزبست مرطوب شده 
ي مي باشد و سريع تر از هوا فرونشست م

آزبست در االياف كند ، بنابراين سطوح انتشار 
  .  هوا كاهش مي يابد
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آزبست به اندازه كافي  حاويمواد  بازرس ممكن است بر اساس مشاهدات در طي بازرسي تعيين كند كه آيا 
اين مشاهدات ممكن است شامل موارد عنوان شده در زير باشد اما محدود به اين موارد .مرطوب شده اند

 : نيست

 ذخيره آب در اين تاسيسات در كجا واقع شده است ؟  •

حاوي يا باقي مانده هاي مواد ) برروي سطوح نشين شدهدر هوا و يا ته  منتشر شدهبصورت (گرد وغبار  •
 . مكان تاسيسات قابل رويت مي باشددر چه قسمتي از آزبست خشك 

 رطوبت را نشان مي دهد؟) باشددرصورتيكه شفاف ( آزبست كنترل شده در درون كيسه  حاوي آيا مواد •

 
 . مواد براي تجزيه و تحليل محتواي آزبست مواد جمع آوري كندي متعدد بازرس ممكن است نمونه ها 

  
آزبست در زماني كه اين مواد در كيسه ها و يا محفظه ها  قرار گرفته اند بايد به اندازه  حاوي بخاطر بسپاريد ، مواد  

و انجام اين كار آب در كف كيسه يا محفظه مانعي براي رسيدن آب به اين مواد است قراردادن . كافي مرطوب باشد
  . تخطي از استانداردهاي بين المللي انتشار آزبست به عنوان آالينده هاي خطرناك هوا مي باشد

  
آزبست كنترل  حاويجداسازي واحدها وقسمت هايي از مواد 

  شده   
درمدت فعاليت هاي اوراق كردن كشتي ، تاسيسات مي تواند اجزاء 

آزبست كنترل شده  حاويسازنده واحدها و قسمتهايي كه داراي مواد 
آزبست كنترل حاوي است و يا با اين مواد پوشيده شده اند و يا با مواد 

شده در مدت فرآيند هاي جداسازي پوشيده شده اند را جداسازي كند 
و كارگران تاسيسات بايد روشهاي كنترل انتشارآزبست را كه در زير 

  : عنوان شده است را انجام دهند
آزبست كنترل شده در طول فعاليت هاي  حاويهمه مواد  

كافي مرطوب  برش كاري و جداسازي اجزاي مختلف كشتي به اندازه
 . شود

هر واحد و يا بخش از راهروها و سطوح مربوط به كشتي به  

جداسازي كابل هاي عايق كاري شده : نكته 
در ممكن است ( با آزبست بوسيله مشعل 

عايق بين سيم ها در بسته بندي شده يا عايق 
تحت قوانين مربوط به ) باشدموجود 

زبست به آاستانداردهاي بين المللي انتشار 
عنوان آالينده هاي خطرناك هوا ممنوع مي 
باشد مگر اينكه آزبست قبالً از اين منطقه 

بطور مشابه سوزاندن . جداسازي شده باشد
س زبست در جهت بازيافت مآكابل محتوي 

  .   نيز ممنوع مي باشد
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بعد از جداسازي ، . )c61,145CFR 40 2( آزبست جداسازي شودحاوي دقت بدون آسيب يا آشفتگي درمواد 
مواد با عنوان اين واحدها يا بخش ها بايد در بسته هايي كه امكان نشت نداشته باشند بسته بندي شوند و يا 

ر صورتيكه عالمت گذاري شده باشد د. )c61,145CFR 40 4(آزبست كنترل شده عالمت گذاري شوند حاوي
  : كارگران تاسيسات بايد 

 .نگه دارندبه اندازه كافي مرطوب  راآزبست كنترل شده در مدت عالمت گذاري  حاويمواد  

وري ذرات توليد آا براي كنترل و جمع دستگاهه واز دستگاه تهويه و سيستم جمع آوري در نظر گرفته شده  
 .   نشان دهند را اين سيستم ها بايد انتشارغير قابل روئيت در هواي بيرون. استفاده كنند شده از مواد آزبست

 
حاوي اطمينان از اينكه مواد  را براي حصولبخش هاي جداسازي شده  و ، بازرس واحد ها بطور معمول 

ممكن  آزمايشات اين. تركيبات هنوز صدمه نديده باشد ، مورد آزمايش قرار مي دهداين آزبست كنترل شده در 
است شامل برش كابل ها بوسيله مشعل و يا سوزاندن آنها براي ديدن اينكه آيا هر كدام از كابل ها با آزبست 

عنوان آالينده هاي پوشيده شده اند، و اينكه آيا تخلفي از مقررات استانداردهاي بين المللي انتشارآزبست به 
همچنين بازرس ممكن است در صورت امكان، بخواهد بداند كه . خطرناك هوا صورت گرفته است، باشد

 .خواهند شد  دفعآزبست كنترل شده بر روي اين واحد ها يا بخش ها جداسازي و  حاويچگونه مواد 

 
  ؟ مناطق كنترل شده بايد تاسيس و عالمت گذاري شوندآيا 

نجا عمليات جداسازي و آمطابق با مقررات سازمان بهداشت و ايمني مشاغل ، تاسيسات بايد منطقه كنترل شده كه در 
منطقه كنترل شده مي . آزبست انجام مي شود را تاسيس كند دفع 

تواند شامل منطقه اي باشد كه كار با آزبست انجام مي شود ، 
هرگونه منطقه مجاور كه باقي مانده و مواد زائد حاصل از كار با 
آزبست درآنجا انباشته مي شود و قسمت هاي داخلي منطقه فعاليت 

لظت هاي اضافي آزبست به داخل هوا فرستاده مي شوند يا اين كه غ
غلظت ها مي تواند به دليل مشخص از محدوده مجاز تماس تجاوز 

هرمنطقه بايد مطابق با مقررات .  )e.b61,145 CFR 40(كرده باشد
  : )e.6) CFR 1915.1001.29عنوان شده در زير باشد 

مناطق جداسازي كابل معموالً با مناطق : نكته 
مي باشد زيرا در اثر  كنترل شده درارتباط

فعاليت هاي جداسازي كابل ذرات ريز وپودر 
مانند توليد مي شود كه ممكن است محتوي 

  .آزبست باشد
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كنترل شده بايد درهروضعيتي براي حفاظت از كارگران در اين منطقه . بطورواضح عالمت گذاري شده باشد •
شده در هوا محافظت  پراكندهمناطق عالمت گذاري شوند و كارگران دربيرون از اين منطقه از تماس با آزبست 

عالمت ها بايد بطور واضح همه مسيرهاي منطقه كنترل شده را نشان .)k.7) CFR 1915.1001.29 شوند
  . تاييد شده سازمان بهداشت و ايمني مشاغل داشته باشنددهند و عبارتهاي 

  خطر آزبستوس
  خطر سرطان ريه و بيماري ريه
 فقط كاركنان داراي صالحيت

 . فقط كارگران داراي صالحيت مي بايست به مناطق كنترل شده دسترسي داشته باشند.  محدوديت دسترسي •

مي شوند و در اين مناطق كار مي كنند بايد از  رل شدهمنطقه كنت كه وارد يهمه كارگران.  استفاده از  ماسك •
 .  ماسك هاي تاييد شده براي پوشاندن مجاري تنفسي استفاده كنند

كارگران در حين انجام فعاليت اجازه خوردن غذا، سيگار كشيدن ، نوشيدن . ممنوعيت برخي فعاليت ها  •
 .  مايعات يا استفاده ازتنباكو را در مناطق كنترل شده ندارند

لودگي آزبست ، تاسيسات بايد شخص ناظر وداراي آبراساس مقررات كاهش  .شخص واجد شرايط •
 .هدايت و رهبري منطقه كنترل شده داشته باشندصالحيت براي 

مقررات استانداردهاي بين المللي انتشار آزبست به عنوان : نكته 
آالينده هاي خطرناك هوا همچنين تاسيسات را ملزم به داشتن 
شخصي به عنوان ناظر در مدت جداسازي و پاكسازي مواد محتوي 

مقررات شخص  به اين تاسيسات ملزم است آزبست مي كند و
مربوط به استانداردهاي بين المللي انتشار آزبست به عنوان آالينده 

  . )c.8 ) CFR 61.165.40هاي خطرناك هوا را آموزش دهد
كارگراني كه عمليات .  استفاده ازمنطقه گندزدايي •

سه مرحله موجود  پاكسازي و دفع آزبست را انجام مي دهند بايد براي ورود و خروج از منطقه كنترل شده از
 . منطقه گندزدايي استفاده كنند در

از آنجايي كه تعداد زيادي از كارگران ممكن است توانايي خواندن يا فهميدن عالمتها به زبان انگليسي نداشته : نكته 
  .   باشند ، نصب عالمت به انگليسي و ديگر زبانها الزم مي باشد

همه كارگران بايد از نظر طبي با ماسك : نكته 
هاي تاييد شده براي پوشاندن مجاري تنفسي 
استفاده كنند و اين عمل بخشي از برنامه 

  . از دستگاه تنفسي شده باشد  مراقبت
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 دفعكنترل انتشار آزبست در مدت عمليات جداسازي و  ايبرآيا ديگر كنترل هاي فني و روشهاي كاري 
     استفاده مي شود؟  

به عنوان مثال روشهاي مرطوب سازي ، پاكسازي فوري و از بين بردن زائدات مربوط به (عالوه بركنترل هاي انتشار 
ترل انجام شده باشد ، آزبست بايد با روشهاي كن دفعدر باال توصيف شد، عمليات جداسازي و  كه) آزبست حاويمواد 

جمع آوري همه  براياز جمله اين روشها استفاده از جارو برقي مجهز براي راندمان باال ذرات موجود در هوا ، فيلتر ها 
بعالوه براي دستيابي به .  )g.1) CFR 1915.1001.29 آزبست مي باشد  حاويمواد باقي مانده و ذرات داراي مواد 

تاسيسات بايد از روشهاي  ،مطابقت داشتن با محدوده هاي مجاز تماس مربوط به سازمان بهداشت و ايمني مشاغل 
  : كنترلي شامل موارد عنوان شده در زير استفاده كنند البته محدود به اين موارد نيست 

 .فيلتر ذرات ريز  واال ذرات موجود درهوا راندمان ب برايدستگاه تهويه مجهز با مجموعه سيستم ها  •

 . كه ذرات آزبست توليد مي كند يعملياتمكانهاي حصار كشي و يا ايزالسيون  •

انتقال هواي آلوده از منطقه تنفسي كارگران و هدايت اين هوا براي فيلتر شدن يا  برايتهويه منطقه كنترل شده  •
 g.2) CFRهوا  موجود دراندمان باال ذرات ريز ر برايفيلتر  ياوسايل جمع آوري مجهز استفاده از

براي اطمينان از اينكه آزبست هاي رها سازي شده در هوا  از منطقه كنترل شده جابجا .  )1915.1001.29
مانع . يا ديگر ديگر حصارها يا روش هاي ايزالسيون استفاده كند نشود ، تاسيسات مي تواند از مانع بحراني

راف اد بيشتري اليه پالستيكي درست شده است كه محكم بهم چسبيده اند و در اطبحراني از يك و يا تعد
فيزيكي كه به اندازه كافي از رها سازي آزبست درهوا در محل كار  مانعهرگونه يا و محوطه كار قرار گرفته اند

نترلي بعالوه روشهاي ك.  )g.4) CFR1915.1001.29 و همچنين ازرسيدن به مناطق مجاور جلوگيري كند 
 g.5) CFR مي تواند بتنهايي و يا با ديگر روشها استفاده شود و انتشار آزبست را كنترل كند  ديگري

 : شامل موارد زيراست اما محدود به اين موارد نيست اين روشها   )1915.1001.29

بار در هر ساعت عوض مي  4در حداقل  سيستم محفظه فشار منفي ، هوا را.  سيستم هاي محفظه فشار منفي •
كند و هوا بطور مستقيم به داخل محفظه فرستاده مي شود و به سمت سيستم هاي فيلتر براي راندمان باال ذرات 

در مدت زمان فعال بودن  ، محفظه فشار منفي. ريز موجود در هوا يا وسايل جمع آوري كننده هدايت مي شود
اينچ  02/0حداقل  حفظدر اينجا همچنين مقرراتي براي . منفي نگه مي دارد  را براساس فشار هوا اين سيستم

 .    اين سنجش بطور معمول با فشارسنج انجام مي شود. ستون از اختالف فشار آب وجود دارد
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براي كار به آن ضميمه شده  دستكش م چسبيده بهمراهمحفظه هاي به اين سيستم .دستكش  كيسهسيستم هاي  •
براي كيسه دستكش  سيستم بطور مناسب نصب و استفاده مي شوند،. محتوي آزبست مي باشد كردن با مواد

مواد محتوي آزبست از مسيرهاي  و دفعمنطقه كار كوچك فراهم مي شود و ممكن است براي جداسازي 
 .شودمستقيم لوله كشي و دسته هاي صندلي و ديگر اتصاالت استفاده 

با اين تفاوت   است سيستم هايي مشابه مواردعنوان شده در باال اين .فشار منفي  كيسه دستكشسيستم هاي  •
اين  ضميمه شده استبه كيسه راندمان باال ذرات آزبست موجود درهوا يا ديگر وسايلي  برايسيستم خالء  كه

 . سيستم ها ممكن است براي جداسازي مواد محتوي آزبست ازسيستم لوله كشي استفاده شود

فلزات يا ديگر مواد ساخته شده است و  از بدنه سختي دارنداين سيستم . فشار منفي  جعبه دستكش سيستم •
سيستم . آزبست را تحمل كند و دفع مي تواند وزن مواد محتوي آزبست و آب استفاده شده در مدت جداسازي

اد محتوي اين سيستم ها مي تواند براي جداسازي مو. تصفيه براي حفظ فشار منفي در جعبه استفاده مي شود
 .آزبست ازمسيرهاي لوله كشي استفاده شده باشد

مي تواند براي جداسازي مواد محتوي آزبست و مواد محتوي آزبست كنترل  سيستماين .  اسپري آبسيستم  •
كه كارگراني كه اين  مي شوداين فرآيند فقط در صورتي استفاده . كرداستفاده  سردشده از خط لوله كشي 

ساعت بصورت جداگانه در مورد استفاده از اين دستگاه آموزش ديده باشند ،  40ي دهند فرآيندها را انجام م
در   بيشتر براي اطالعات. را انجام مي دهند الزم مي باشد 1 درجهبعالوه آموزش ها براي كارگراني كه كار 

  . مراجعه كنيد  )g.5.v) CFR 1915.1001.29جزئيات روشهاي كنترل لطفاً به مورد 

  
  آزبست      حاويروشهاي دفع براي مواد زائد . 2,4

 در مدت زمان. دارددر نظر ي براي دفع اين مواد يآزبست جداسازي مي شوند ، تاسيسات روشها حاويدر زمانيكه مواد 
آزبست مجموعه اي توسط سازمان محيط زيست تعريف شده است وهر  حاوي مواد زائد برايفعاليت هاي اوراق كردن 

شامل تجهيزات و ( آزبست كنترل شده  آلوده شده است  حاويآزبست است و يا با مواد  حاوياد زائدي كه گونه مو
مشخص شده   CFR40 61,150روشهاي از بين بردن مواد زائد ناشي از آزبست در. پوشش مي دهدرا ) پوشش ها

  . است
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  آيا مواد حاوي آزبست كنترل شده بطور مناسب بسته بندي مي شود؟ 
آزبست كنترل شده درمحفظه هايي كه فاقد نشت هستند و در حاوي بعد از مرطوب سازي، تاسيسات بايد همه مواد 

اين محفظه ها مي تواند كيسه هاي  . )a.1 ) CFR 61.150.40حاليكه اين مواد هنوز مرطوب هستند مهروموم كند 
براي توده هايي از مواد زائد كه اندازه . ي حلبي باشد، كارتون ها، بشكه ها يا قوطي ها) ميل  6با ضخمات ( پالستيكي 

مناسب براي گذاشتن در داخل محفظه ها ندارند بدون خرد كردن اين مواد ، تاسيسات بايد اين مواد زائد را درداخل 
م اين بسته هاي كاغذي بايد درحاليكه به اندازه كافي مرطوب هستند مهرو مو. بسته هاي كاغذي بدون نشت قرار دهد

آزبست كنترل شده بطورمستقيم درتريلرها قرارگرفته باشند تريلرها بايست درابتدا با  حاويدر صورتيكه مواد . شده باشد
 شد ، تريلر مي بايستبر روي تريلر ها بار زده آزبست  حاويبعد از اينكه مواد . پوشش پالستيكي پوشيده شده باشند

درهمه وضعيت ها ، . با روكشي پوشيده شوند اندازه كافي مرطوب هستندزبست كنترل شده به آدر حاليكه مواد محتوي 
آزبست  اليافآزبست كنترل شده مي بايست در زمانيكه بسته بندي مي شوند براي جلوگيري ازرها سازي  حاويمواد 

  .در برخي مواقع كه محفظه ها و يا بسته بندي ها شكسته مي شوند به اندازه كافي مرطوب شده باشند
محفظه . تعدادي از تاسيسات تدابير جديدي در جهت ممنوعيت تماس مواد كنترل شده با زمين اجراء مي كنند: نكته 
  .  آزبست بر روي كشتي مستقر شده اند و بطور مستقيم براي دفع منتقل مي شوند حاويهاي 

  
آزبست در زمان بسته  حاوي تعيين اينكه آيا مواد زائد برايبازرس ممكن است كيسه ها و يا ديگر محفظه ها  

يك روش براي بررسي سريع اين . بندي به اندازه كافي مرطوب نگه داشته شده باشند ، مورد بررسي قرار دهد
بتوان مواد زائد آزبست سبك باشد و  حاوي كيسهاگر . است كه آيا حمل كيسه ها مطابق مقررات مي باشد

كيسه هايي كه  .ن صورت مرطوب سازي انجام نشده استمل كرد در ايبطور معمول به آساني با يك دست ح
بازرس ممكن است همچنين . دناساساً سنگين تر و تراكم بيشتري دار مي باشدمواد زائد مرطوب شده  حاوي
يا ديگر روشهاي كنترل  ايام از كيسه ها را براي بازبيني آنها باز كند و به احتمال زياد از دستكش كيسه دهرك

مي  بازرس بطور مناسب دوباره كيسه را مي بندد و يا از كارگران مربوطه به تاسيسات. كندانتشاراستفاده 
بازرس ممكن است همچنين كاميونهايي كه با زائدات آزبست بارگيري شده . خواهد كه اين كار را انجام دهند

مورد بررسي  ،د نشود اند براي حصول اطمينان از اينكه كيسه ها بدون پارگي باشند و آزبست به داخل جو وار
 .   قرار مي دهند
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  آيا مواد زائد محتوي آزبست عالمت گذاري شده اند؟  
زائدات آزبست  حاوي تاسيسات ملزم به نصب برچسب هاي اخطار برروي همه كيسه ها ، محفظه ها يا مواد بسته بندي

اين برچسب ها بايد دراندازه هاي مناسب چاپ شده باشند و زمينه آن بگونه اي . )a.1 ) CFR 61.150.40 دمي باش
توسط شده  مشخصاين برچسب ها بايد عبارت هاي . باشد كه عالمت ها براحتي قابل رويت و قابل خواندن باشد

               .  )k.8) CFR 1915.1001.29 سازمان بهداشت و ايمني مشاغل داشته باشند

 خطر

آزبست  اليافمحتوي   
 ممنوعيت توليد ذرات

 سرطان و بيماري هاي خطرناك ريه 

  
آزبست كه قبالً براي انتقال به مكانهاي دور از تاسيسات در نظر  حاويتاسيسات بايد كيسه هاي مربوط به مواد زائد 

 CFR ( a.1 ني كند و مكان تاسيسات برچسب ز) به عنوان توليد كننده مواد زائد(گرفته شده با نام تاسيسات 

61.150.40(.  
  در مدت فعاليت هاي اوراق كردن كشتي يافت مي شود؟ روئيت  آيا انتشار قابل

در هواي بيروني در مدت جمع آوري ، بسته بندي يا انتقال هرگونه مواد زائد روئيت  تاسيسات بايد انتشارات قابل
 aآزبست نداشته باشند ، يا تاسيسات بايد از يكي از روشهاي كنترل انتشار و فرآوري مواد زائد توصيف شده در حاوي

CFR 61.150.40 آزبست است و  حاويكي از روشهاي كنترل انتشار آزبست مرطوب سازي مواد زائد ي .استفاده كند
  .  انتشار قابل رويت وجود نداشته باشد ، انجام مي شوداينكه اين فرآيند براي اطمينان از 

  
آزبست را  حاويآيا مواد قابل رويت بر روي زمين مواد 

   ؟نشان دهد
به (آزبست  حاوي مواددر صورتيكه كه مواد موجود بر روي زمين 

تاسيسات ممكن دهد را نشان ) عنوان مثال مواد پودري سفيد رنگ
است از مقررات استانداردهاي بين المللي انتشار آزبست به عنوان 

  .  آالينده هاي خطرناك هوا تخلف كرده باشد

در صورتيكه انتشارها درمدت فعاليت : نكته 
هاي دفع زائدات آزبست قابل مشاهده باشند 
، تاسيسات از مقررات استاندادهاي بين 
المللي انتشاز آزبست به عنوان آالينده هاي 

  .استخطرناك هوا تخلف كرده 
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حساسيت  باشدآزبست حاوي تاسيسات قرار گرفته است و بازرس نسبت به هرگونه موادي كه برروي زمين  
بازرس ممكن است ازموادي كه براي وجود آزبست مورد شك قرار گرفته اند و همچنين از . نشان خواهد داد

آزبست  حاوي كه ممكن است) به عنوان مثال كابل ها( منابعي 
 . باشند ، نمونه بردراي و عكس برداري كند

 
مواد زائد شامل  حمل شده با كشتي ،  آيا سوابق مواد زائد

  آزبست حمل شده با كشتي مي شود؟   حاوي
آزبست حمل شده با كشتي به مكانهاي دوراز  حاويهمه مواد زائد 

تاسيسات بايد درسوابق و گزارشات مواد زائد حمل شده با كشتي 
مواد زائد حمل شده با كشتي سوابقي از جابجا كردن . ضميمه شوند

تاسيسات به عنوان توليد كننده مواد زائد ، بايد كپي از همه سوابق مواد . استزائدات آزبست  در رابطه باهاييو مقررات ن
در صورتيكه . )d)  CFR61.150.40سال نگهداري كند  2آزبست حمل شده با كشتي براي حداقل حاوي زائد 

روز  35دفع در مدت زمان  مكان هايمتصدي  ازتاسيسات كپي امضاء شده سوابق مربوط به حمل مواد زائد با كشتي 
كپي  بعالوه اگر. دريافت نكند ، تاسيسات بايد تدابيري براي تعيين وضعيت مواد زائد حمل شده با كشتي در نظر بگيرند

به سازمان محيط زيست يا به نمايده شعبه  استثناروز دريافت نكنند ، تاسيسات بايد گزارش  45در مدت زمان  سوابق
نتايج تحقيقات  ،اين گزارش مي بايست شامل كپي از سوابق مواد زائد حمل شده با كشتي. كننده ايالتي ارائه كند  كنترل

  .  باشد چگونگي حمل مواد زائد توسط تاسيسات و همچنين سند
حصول اطمينان از اينكه سوابق كامل باشند و شامل براي به حمل مواد زائد مربوط بازرس ممكن است سوابق  

 . ه امضاهاي الزم براي هرمحموله باشد ، مورد بازبيني قرار دهدهم

  
 آزبست انتقال يافته براي محوطه هاي دفع مناسب مي باشند؟     حاويآيا مواد زائد 

آزبست را دريافت  حاويآزبست براي محوطه مربوط به عمليات دفع كه مواد زائد  حاويتاسيسات بايد همه مواد زائد 
مواد آزبست و  حاويمي كنند و يا مكانهايي كه توسط سازمان محيط زيست تاييد شده است بفرستند و مواد زائد 

با اين حال سازمان محيط زيست مجوزي براي دفع آزبست . آزبست كنترل شده به مواد فاقد آزبست تبديل كند حاوي
در زمين هاي شهري نمي دهد و مقررات صادر شده براي فعاليت هاي مربوط به مكان دفع آزبست بر اساس مقررات 

سازمان حمل و نقل ايالت متحده : نكته 
لزوماٌ وسايل حمل و نقل مواد زائد 

را ملزم ) از جمله زائدات آزبست(خطرناك 
 (500نمي كند  پالكاردبه نصب 
CFR172.40(.  
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شعبه . )b) CFR 61.150.40هاي خطرناك هوا مي باشد  استانداردهاي بين المللي انتشار آزبست به عنوان آالينده
تاسيسات .، در نظر مي گيرد هاي ايالتي و محلي معموالً مكانهايي براي دفع آزبست كه تاييد شده و يا داراي مجوز باشد 

مي بايست شعبه هاي ايالتي و محلي مربوطه براي فهرست هاي تاييد شده از اين مكانها و يا مكانهايي كه داراي مجوز 
  .  مورد بررسي قرار د هد هستند،آزبست  دفع

  
بازرس ممكن است همساني بين مواد زائد حاوي آزبست فهرست شده تاسيسات و سوابق و گزارشات اين  

بعالوه بازرس ممكن است براي حصول اطمينان از . مكان دفع اين مواد مورد بررسي قرار دهدمواد زائد در 
، دفع شوند، اين مكانها را مورد اينكه زائدات آزبست در مكانهاي دفع اين مواد بدون پراكنده شدن در جو 

 .بررسي قرار دهد

 
  آيا آزبست مواد زائد خطرناك مي باشد؟ 

با اين . مواد زائد خطرناك ، آزبست به عنوان مواد زائد خطرناك كنترل نمي شوددر خصوص مطابق با مقررات فدرالي 
. تعدادي ازايالتها ممكن است آزبست را با روش يكسان طبقه بندي كنند و يا ممكن است روشها مشابه نباشد حال

  : تعدادي ازايالتها به عنوان مثال درزيرمعرفي شده است
نابراين آزبست به بتعريف فدرالي در مورد مواد زائد خطرناك پذيرفته است نين و قواايالت تگزاس : تگزاس  •

به عنوان مواد و آزبست غير قابل استفاده  حاويبا اين حال مواد .عنوان مواد زائد خطرناك كنترل نمي شوند
ي در ايالت ايالتويژه عمليات دفع مواد زائد مقررات  براي تاسيسات بايد. زائد در تگزاس توصيف مي شود

 . متحده دنبال كنند

مواد زائد خطرناك طبقه بندي  ايالتي آزبست را به عنوان مواد زائد خطرناك براساس مقررات نيزورژنيا : ورژنيا  •
مواد زائد جامد طبقه  ويژه با اين حال ، درايالت ورژنيا آزبست به عنوان مواد زائد براساس مقررات. نمي كند

ايالت ورژنيا ويژه مقررات از عمليات دفع مواد زائد  برايالت تگزاس، تاسيسات بايد مشابه اي. بندي شده است
 . آزبست پيروي كنند حاويمواد زائد در خصوص 

در صورتيكه اين مواد از تراكم هاي مخصوص تجاوز  بر خالف دو ايالت گفته شده ، ايالت كاليفرنيا: كاليفرنيا  •
 . رناك توصيف مي كندكنند آزبست را به عنوان مواد زائد خط
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آيا آزبست خطرناك مي باشد؟ در صورتيكه آزبست از كشتي جداسازي شود و هر گونه مشخصات مواد زائد خطرناك 
مقررات قانون بازسازي و براساس به عنوان مواد زائد خطرناك توصيف مي شود و ) به عنوان مثال سميت(را نشان دهد 

     .)CFR.40 262,261(  كنترل مي شودحفاظت از منابع 
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  فصل سوم 
  
  نمونه برداري ، جداسازي و از بين بردن بي فنيل هاي پلي كلرين  -3

نمونه برداري ، از بين بردن، انبار كردن و جداسازي بي فنيل هاي پلي كلرين از نظر محيط زيستي و همچنين از نظر 
همچنان كه در زيرعنوان شده . بهداشت و ايمني كارگران براي تاسيسات در طي اوراق كردن كشتي داراي اهميت است

ي يافت مي شود و احتماالً تاسيسات مربوط به اوراق كردن است ، بي فنيل هاي پلي كلرين درسرتاسر شناورهاي قديم
در ادامه اين بخش اطالعات زمينه اي در مورد بي . كشتي با كميت بزرگي از بي فنيل هاي پلي كلرين مواجه خواهد شد

قانوني  با بي فنيل هاي پلي كلرين موجود است و تعدادي از الزامات تماسفنيل هاي پلي كلرين ، بحث در مورد اثرات 
  . كه بايد تاسيسات با آن موافقت كنند توصيف شده است

  
      اطالعاتي در مورد بي فنيل هاي پلي كلرين     -3-1

  بي فنيل هاي پلي كلرين چيست؟ 
بي فنيل هاي پلي كلرين متعلق به خانواده گسترده اي از مواد شيميايي آلي ساخته شده بدست انسان مي باشد كه به 

بطوراساسي مخلوطي ازمواد شيميايي آلي تركيبي با ساختارهاي . عنوان هيدروكربن هاي كلر دار شناخته شده اند
توليد شد تا اينكه توليد اين  1929يل هاي پلي كلرين از سال بي فن. شيميايي مشابه و نسبت هاي فيزيكي مشابه مي باشد

مواد در دماهاي باال و پايين داراي اين .  داراي خصوصيات سمي مي باشنداين مواد . ممنوع شد 1979مواد در سال 
نام تجاري شكل جامد اين . پايداري زيادي مي باشند و شكل جامد آن بصورت موم و به رنگ زرد و يا سياه وجود دارد

نام تجاري . بي فنيل هاي پلي كرين با نام هاي تجاري زيادي شناخته شده اند .ناميده مي شود  Arochlorماده  
و شامل موارد عنوان شده در جدول مي باشد ولي  دي الكتريك است ل هاي پلي كلرين مايعمشترك براي بي فني

  :             محدود به اين موارد نيست
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 در مواد چسبنده و نوار چسب ها  •

 هيدروليكي  در نفت موجود در تجهيزات الكتريكي و در روغن موتور، زنجيرهاي لنگر كشتي ، سيستم هاي  •

 آلودگي سطحي از مشاسين آالت و ديگر سطوح جامد •

 در مواد رنگي ساخته شده با نفت •

 در مواد درزگير •

 مقادير جداسازي شده از مواد الستيكي   •

 لوله چوب لباسي •

 مقاديري در مواد نرم كننده •

     
  چگونه تماس با بي فنيل هاي پلي كلرين رخ مي دهد؟  

بي فنيل هاي پلي كلرين مي تواند از طريق هضم از دستگاه گوارش و يا تنفس و يا جذب از طريق پوست وارد بدن 
سازمان بهداشت و ايمني . بدن منتشر مي شوند و در بافت هاي چربي جذب مي شوند در سرتاسراين مواد . شوند

  .  كانهاي كار در نظر گرفته استمشاغل مقرراتي براي كنترل تماس با بي فنيل هاي پلي كلرين در م
  خطرات مربوط به تماس با بي فنيل هاي پلي كلرين چيست؟   

اين مواد بعلت هاي متفاوتي اثرات مضري بر روي سالمتي مي گذارد . بي فنيل هاي پلي كلرين پايدار و سمي مي باشند
ي حيوانات شامل اثرات بر سيسـتم ايمنـي ،   از جمله مي توان به سرطان در حيوانات و همچنين اثراتي بجز سرطان بررو

مطالعات در انسانها شواهد را در مورد اثرات بـي فنيـل   .  سيستم توليد مثل و سيستم عصبي و سيستم ترشحي اشاره كرد
اثرات متفاوت بـي فنيـل هـاي پلـي     . هاي پلي كلرين كه بطور بالقوه سرطان زا و غير سرطان زا هستند را نشان مي دهد

 مهميروي بهداشت و سالمتي انسانها ممكن است بهم وابسته باشند ، تغيير در يك سيستم ممكن است اثرات كلرين بر 
. قرار گيرنـد  chloracneكن است در معرض مدر برخي وضعيت ها، انسانها م. براي ديگر سيستم هاي بدن داشته باشد

تركيب . و ممكن است اين اثرات پايدار باشد استشامل ايجاد درد و بد شكل شدن  chloracneدر موارد وخيم اثرات 
و ايـن وضـعيت داراي   اجزاء سازنده بي فنيل پلي كلرين بدنبال رها سازي در محيط زيست تغييراتي را نشـان مـي دهـد   

و در  مشخص شـده اسـت  تجمع زيستي انواعي از بي فنيل هاي پلي كلرين در بدن ماهيان و حيوانات  .اهميت مي باشد
در نتيجه افرادي كه ماهيان . سته مقدار زيادي از تركيبات سرطان زا بي فنيل هاي پلي كلرين وجود داردرسوبات بهم پيو

يا توليدات حيوانات آلوده با بي فنيل هاي پلي كلرين را مصرف مي كنند و در تماس با رسوبات آلوده با بي فنيـل هـاي   
يل هاي پلي كلرين قرار گيرند كه سميت زيادي نسـبت  پلي كلرين قرار مي گيرند ممكن است در معرض تركيبات بي فن
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. كه كارگران در تماس با آن هستند و به داخل محيط زيسـت رهـا مـي شـود، دارد     يبه تركيبات بي فنيل هاي پلي كلرين
سازمان محيط زيست همچنين در مورد سميت مواد توليد شده شيميايي در زمانيكه بي فنيل هاي پلي كلرين در اثروقايع 

 polychlorinatedشـامل  توليـد شـده   شيميايي  محصوالت. اگهاني در معرض حرارت قرار مي گيرند، نگران است ن

dibenzofurans  وpolychlorinated dibenzo-p-dioxins    مي باشد و عقيده بر اين است كه هر كـدام از ايـن
  .تركيبات سميت زيادي را نسبت به بي فنيل هاي پلي كلرين دارند

  
  چگونه بي فنيل هاي پلي كلرين كنترل مي شود؟   -3-2

بـي   تصويب شد و شامل مقـرات بـراي تجـارت    1976قانون كنترل ماد سمي در سال .  سازمان حفاظت محيط زيست
مقرراتـي در مـورد لـزوم انجـام     ، و همچنين حمايت و حفاظت از بهداشت انسانها و محيط زيست لرينفنيل هاي پلي ك

بي فنيل هـاي پلـي    .بودبي فنيل هاي پلي كلرين  حاويآزمايش و ايجاد ممنوعيت براي برخي مواد شيميايي خطرناك و 
ه اي را بـراي بهداشـت و سـالمتي    كلرين توصيف شده  بوسيله سازمان محيط زيست موادي هستند كـه خطـرات بـالقو   

در اصل قانون كنترل مواد سمي از زمـان  . انسانها و محيط زيست دارند
اجرا مي شود و براي مديريت بي فنيـل هـاي پلـي     دفعتوليد تا زمان ا

براسـاس  .  كلرين در ايالت متحده آمريكا در نظـر گرفتـه شـده اسـت    
يسـت ملـزم بـه    از قانون كنترل مواد سمي ، سازمان محـيط ز  6بخش 

كنترل ساخت، پردازش ، توزيع در بخش تجاري، اسـتفاده و دفـع بـي    
جزئيات مقررات مربوط به قانون كنترل . فنيل هاي پلي كلرين مي باشد

تعاريفي در  761بخش .   )761CFR 40(مواد سمي شامل الزامات قانوني براي مديريت بي فنيل هاي پلي كلرين است 
يرمربوط به پاكسازي، استثناها در مورد بكار گيري بي فنيل هاي پلي كلـرين و الزامـات قـانوني در    مورد انبارو دفع ، تداب

سازمان محيط زيست اصالحات منتشر شـده مربـوط بـه    . وجود داردمورد گزارشات مربوط به بي فنيل هاي پلي كلرين 
ثبت كرد كه اين اصالحات بطور گسترده در مورد نتايج نمونه برداري، آناليز و  1998ژوئن  29در )761CFR 40(بخش

قابــل اجــرا بــود و در ســايت    1998اگوســت  28اصــالحات جديــد از . دفــع بــي فنيــل هــاي پلــي كلــرين مــي باشــد
http://www.epa.gov/opptintr/pcb مقررات تصويب شده در مورد صادرات بـراي عمليـات   . در دسترس مي باشد

بر اساس . است و واردات اين ماده ممنوع مي باشد ppm 50دفع بي فنيل هاي پلي كلرين فقط در غلظت هايي كمتر از 
رين در غلظـت  قانون كنترل مواد سمي  استثناهايي در ساختار قانون براي صادرات و واردات بي فنيـل پلـي كلـ    6بخش 

تعدادي از ايالت ها ممكن است بـي  : نكته 
فنيل هاي پلي كلرين را به عنوان مواد زائـد  

  . خطرناك كنترل كنند
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درعين حال ، سازمان محيط زيست قوانيني براي اجراي مقررات مربوط به بي فنيل  .وجود دارد ppm 50هايي بيشتر از 
تعيين مقررات سخت ايالتي در مورد بي فنيل هاي پلـي كلـرين ،   براي . پلي كلرين بر اساس قانون كنترل مواد سمي دارد

  .حيط زيست ايالتي تماس برقرار كندتاسيسات مربوطه مي بايست با اداره م
سازمان بهداشت و ايمني مشاغل در ارتباط با ايمني و بهداشـت كـارگراني   .  سازمان بهداشت و ايمني مشاغل •

مجموعـه مقـررات   . كه ممكن است در معرض بي فنيل هاي پلي كلرين در محل كار قـرار بگيرنـد مـي باشـد    
مقرراتي براي استفاده از ماسك تنفسي  ،ر محدوده هاي تماس حداكث مقررات سازمان بهداشت و ايمني مشاغل

، پوشش هاي محافظ ، پايش ميزان تماس ، بهداشت تاسيسات و روشها ، عالمت هـاي اخطـار، برچسـب هـا،     
اين مقررات كه در استانداردهاي صنايع كشتي سازي . زمايشات پزشكي را پوشش مي دهدآنگهداري سوابق و 

 1910CFR (و اسـتانداردهاي صـنايع عمـومي    )1915CFR 29 (اشت و ايمني مشـاغل مربوط به سازمان بهد
 . عنوان شده استيافت مي شود مفصالً در زير آورده    )29

 
  نمونه برداري ، پاكسازي و مديريت بي فنيل هاي پلي كلرين .  3,3

  روشهاي مراقبت از كارگران . 3,3,1
    با محدوديت هاي مراقبت از كارگران مواجه شويم چگونه

كه كـارگران از تمـاس بـا غلظـت      مطمئن باشدتاسيسات مربوطه بايد 
مقررات سازمان بهداشت و . هايي ازبي فنيل پلي كلرين در امان هستند

ايمني مشاغل تماس با بي فنيل هاي پلي كلرين در محل هـاي كـار را   
مي كند و ميانگين هـايي را بـراي   كنترل  )1915CFR 29 (بر اساس 

  :اين ميانگين ها شامل . كلرودي فنل در نظر مي گيرد
ميلي گـرم   1درصد كلروين ،  42براي كلرو دي فنل محتوي  •

 در محل كار ساعته 8بيش از يك نوبت كاري در متر مكعب 

 8يـك نوبـت كـاري    بيش از  ميلي گرم در متر مكعب  5/0درصد كلروين  45براي كلرو دي فنل هاي محتوي  •
 ساعته در محل كار 

ساعت در طي يك هفته قـرار مـي    40ساعت نوبت كاري و  8كارگراني كه در تماس با بي فنل هاي پلي كلرين در طي 
عالوه بر اين، الزم است از ايمني محـل كـار بـراي كـارگران بـر اسـاس       . گيرند نمي توانند از اين غلظت ها تخطي كنند

توصيه هاي سازمان بهداشت و ايمني : نكته 
مشاغل براي صنايع بين المللي سختگيري 

استانداردهاي مربوط با توجه به هاي بيشتر 
 1به هوا براي كارگراني كه در تماس با 

ميلي گرم در مترمكعب بي فنل هاي پلي 
    ، در نظر مي گيردكلرين هستند
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در صورتيكه  استانداردهاي مخصوص قابل اجرا نباشـند  . شودو ايمني مشاغل اطمينان حاصل  مقررات سازمان بهداشت
  . داين مقررات عمومي براي ايمني محل كار بكار مي رو

   
  الزم مي باشد؟  مراقبتيآيا پوشاندن كارگران با تجهيزات  

ل هـاي پلـي كلـرين و يـا     يـ جامـد و مـايع بـي فن   تاسيسات ملزم به اطمينان دادن به كارگران براي پاكسازي و دفع مواد 
اين مقررات براي نـوع پوششـي كـه    . شندبراي كاركنان مي با مراقبتيپوشاندن و استفاده مناسب از پوششها يا تجهيزات 

بـراي شـكل    براي مثال. استفاده مي شود ، تعيين نشده است زيرا اين مقررات برنامه جداسازي ودفع متفاوت خواهد بود
كه آنها را در برابر تماس هاي پوستي و استنشاق مراقبت كننده فنيل هاي پلي كلرين ، بايد كارگران با تجهيزات  مايع بي

وظيفـه تاسيسـات تعيـين    . بي فنيل هاي پلي كلرين يا  موادي كه محتوي بي فنيل هاي پلي كلرين هستند، پوشيده شوند
ايـن تجهيـزات شـامل مـوارد     . ربرابر مواد آلـوده مـي باشـد   نوع پوشش و تجهيزات مناسب براي محافظت از كارگران د

ت اما محدود به اين موارد نيست ، كاورها يا روپوش كه تمام بدن را بپوشاند ، پوشش سر، دستكش و پوشش پـا،  زيراس
ا اين تجهيزات و يا پوشش ها بايد بگونه اي باشند كه مواد زائد بي فنيـل پلـي كلـرين ر   . منيپوشش صورت يا عينك اي

اگر الزم باشد ، كارگران بايد از ماسك هاي تنفسي تاييد شده اسـتفاده  .  )a) 761,61. CFR 40بطور مناسبي دفع كنند 
اين تجهيزات بايد بوسيله تاسيسات بصـورت رايگـان و يـا بـا گـرفتن هزينـه       . كنند كه براي شروع كار مناسب مي باشد

اي ايجاد شرايط تنفسي مناسب مي باشند و كارگران مسئول پوشـيدن  تاسيسات مسئول برنامه ريزي موثر بر. فراهم شوند
: ايـن برنامـه هـا بايـد مـوارد عنـوان شـده در زيـر را پوشـش دهنـد           . ماسك ها يي مشخص شده در برنامه مي باشند 

 استانداردهاي نوشته شده مربوط به روشهاي عمليات ، گزينش ، آموزش ، آزمايشات مناسـب، بازرسـي هـا، پاكسـازي،    
  . نگهداري و انبار، آزمايشات طبي، نظارت بر محل كار و برنامه هاي ارزيابي

  
      الزامات قانوني مربوط به نظارت هاي طبي و بهداشتي  

روز و يا بيشتر در طي يك  30تاسيسات بايد براي همه كارگراني كه كار پاكسازي بي فنيل هاي پلي كلرين را در طي 
. سال انجام مي دهند و يا كارگراني كه در تماس با مقادير باالتر از حد مجاز هستند، نظارت هاي بهداشتي انجام دهند

ز شروع كارو حداقل بطور ساليانه و بمحض خاتمه يافتن فعاليت ها  اين نظارت ها شامل آزمايشات طبي ومشاوره قبل ا
  .  )CFR29 1915(باشدمي 
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  آيا كارگران در مورد جداسازي و از بين بردن بي فنيل هاي پلي كلرين آموزش داده مي شوند؟
تاسيسات بايد بدون گرفتن هزينه برنامه آموزش را براي همه كارگران كه فعاليت هاي پاكسازي و جداسازي بي فنيل 

آموزش ها بايد قبل و يا در زمان شروع كار و . هاي پلي كلرين در طي اوراق كردن كشتي انجام مي دهند، فراهم كنند
ات بايد روشهاي آموزشي در پيش گيرند كه كارگران در فهم حداقل يكبار در طول يك سال فراهم شده باشد و تاسيس

  .  آن توانا باشند
بازرس ممكن است آموزش هاي داده شده  تاسيسات را با توجه به زباني كه كارگران متوجه شوند، مورد بررسي  

 .  قرار دهد

  نمونه برداري از بي فنيل هاي پلي كلرين در روي كشتي.  2. 3,3
تعدادي از كشتي ها، ممكن است محتوي بي فنيل هاي پلي كلرين  وسايلسازمان محيط زيست تخمين مي زند برخي 

در زمانيكه غلظت بي فنيل هاي پلي كلرين در زمانهاي خاص . يا بيشتر باشند  ppm 50در غلظت هاي تنظيم شده 
غلظت بي فنيل هاي پلي كلرين (ت داشته باشد فرضيات مشابه سازمان محيط زيس -1تعيين شوند، تاسيسات مي تواند 

نمونه  -2رامطابق با مقررات مربوط به دفع بي فنل هاي پلي كلرين از بين ببرند يا  وسايلواين ) ppm50 در حدود 
سازمان محيط زيست اصالحيه  . تعيين غلظت هاي واقعي بي فنل هاي پلي كلرين انجام دهند برايبرداري از اين اقالم 

)761 CFR40(   ل هاي پلي كلرين را تحت تاثير قرار يمنتشر كرد كه نمونه برداري، آناليز و دفع بي فن 1998در ژوئن
  . قابل اجرا بود 1998آگوست  28اين اصالحات جديد از . مي دهد

  .قابل اجراء مي باشد 1999ژوئن  24روشها و روند اصالحات اين قانون منتشر شده است و از: نكته 
  

  چگونه نمونه برداري براي بي فنيل هاي پلي كلرين انجام مي شود؟ 
  استفاده از سياست موقت سازمان محيط زيست براي نمونه برداري از بي فنيل هاي پي كلرين 

بي  تاسيسات مربوط به اوراق كردن كشتي ممكن است تدابير و سياست هاي سازمان محيط زيست را براي تعيين وجود
اين تدابير نمونه برداري از كشتي براي . اين مواد از كشتي دنبال كنند جداسازي و دفعكلرين و لزوم فنيل هاي پلي 

مقاوله نامه هاي مربوط به نمونه . ز بين بردن و دفع اين مواد ناميده مي شودكنترل بي فنيل هاي پلي كلرين در جهت ا
تجزيه و تحليل براي بي  و وقوع تكرار ،خاب تصادفي ماري بر اساس فرآيند انتآ برداري موجود مي باشد كه از نظر

تدابير نمونه برداري موجود دو گزينه براي اوراق كننده هاي كشتي  .فنيل هاي پلي كلرين درساختار كشتي بنا شده اند
  :اوراق كننده هاي كشتي ممكن است . بي فنيل هاي پلي كلرين از كشتي ها در نظر داردو دفع  درجهت جداسازي 
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نمونه . ه بي فنيل هاي پلي كلرين مايع و بي فنيل هاي پلي كلرين غير مايع شناخته شده را پاكسازي كندهم •
 .برداري و ارزيابي براي اين پاكسازي الزم نيست

و تجزيه و تحليل شيميايي نمونه ها ) نمونه ازسه اليه مختلف(نمونه برداري از كشتي مطابق با تدابيرموجود  •
اوراق .ه آيا غلظت هايي از بي فنيل هاي پلي كلرين موجود كنترل شده اند ، انجام شوددر جهت تعيين اينك

استفاده از نمونه برداري از همه مواد در همه طبقات محتوي بي فنيل  -1كننده ها مي توانند انتخاب كنند كه 
طبقات بي فنيل هاي  بجاي اين روش نمونه برداري ،تعدادي از -2هاي پلي كلرين غير مايع انجام شود و يا 

 . پلي كلرين غير مايع حذف و نمونه از ديگر طبقات گرفته شود

در  .و توسط خود تاسيسات قابل انجام استاين تدابير بطور اساسي با توجه به بهترين روشهاي موجود مطرح شده اند 
اينجا اخطار و مقررات مربوط به نگهداري سوابق وجود دارد ،با اين حال موافقت براي دفع بي فنيل پلي كلرين براي 

  .   انجام پاكسازي بي فنيل پلي كلرين بر اساس دستور العمل هاي مربوط به اوراق كردن الزم است 
  

رين و نتايج تجزيه و تحليل هاي آزمايشگاهي مورد بازرس ممكن است برنامه هاي نمونه برداري از بي فنيل پلي كل 
 .  بازبيني قرار دهد

  
  
  
  
  
  
 
  
   
  
 

هنگاميكه اين تدابير و سياست ها براي نمونه برداري از بي فنيل هاي پلي كلرين بر روي : نكته 
) ممكن است هنوز هم استفاده شده باشد(اوراق كننده هاي كشتي استفاده شده بود  توسطكشتي 

بوسيله  اين تدابير  وقتيكه .تحت ارزيابي بوده است و نه برداري مورد سوال ، كارآيي اين نمو
اين تدابير و سياست ها در  ارزيابي شد، 1997سازمان دريانوردي ايالت متحده امريكا در سال 

ارزيابي بيشتر منابع مهم بي فنيل هاي پلي كلرين موثر شناخته شده بود يا اطالعاتي را فراهم مي 
بعالوه . اق كننده ها براي انجام كامل پاكسازي بي فنيل هاي پلي كلرين احتياج داشتندكرد كه اور
تناسب هاي  ،روش استفاده شده براي تجزيه و تحليل بي فنيل هاي پلي كلرين  يا مشكالت

تعيين شده حالل ها وكارآيي دستور العمل هاي استخراج در بازيافت همه بي فنيل هاي پلي 
اداره منطقه اي سازمان  مي تواندتاسيسات مربوط به اوراق كردن كشتي . دكلرين كشف شده بو

 .     محيط زيست براي راهنمايي در نمونه برداري بي فنيل هاي پلي كلرين بررسي كند
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 آياسياست فرض در زمان تعيين غلظت هاي بي فنيل پلي كلرين در تجهيزات الكتريكي  استفاده مي شود؟

تاريخي ، تعداد زيادي از اوراق كننده هاي كشتي بر اساس سياست فرض تعيين اينكه آيا تجهيزات الكتريكي از لحاظ 
، براساس دستور  در حال حاضر. ير تنظيم شده از بي فنيل هاي پلي كلرين است ،عمل مي كردندپر از مايع حاوي مقاد

كوتاه مدت از تدابير و سياست فرض براي تجهيزات العمل هاي جديد بي فنيل پلي كلرين تاسيسات مي توانند بطور 
تاسيسات مي تواند يكي از موارد زير را انتخاب  . )761,2CFR 40 ( الكتريكي محتوي بي فنل پلي كلرين استفاده كنند

است يا  ) ppm 50 بيشتر از(  فرض كند تجهيزات محتوي غلظت هايي از بي فنيل هاي پلي كلرين كنترل شده -1: كند
مي تواند نمونه برداري در جهت تعيين غلظت هاي واقعي بي فنيل پلي كلرين تجهيزات الكتريكي در زمان از بين  -2

   . بردن و يا انبار كردن براي دفع انجام دهد
  

بازرس ممكن است براي حصول اطمينان از اينكه اقالم بي فنيل پلي كلرين شناسايي شده و بطور مناسب دفع شوند  
براي مثال پوشش رنگ شده كف كشتي كه به عايق پشم شيشه ضميمه شده . اسيسات را مورد بررسي قرار دهدت

 .  است ممكن است منبع بي فنيل پلي كلرين باشد

 
      آيا بارنامه در زمان فرستادن نمونه ها براي تجزيه و تحليل بي فنيل پلي كلرين استفاده مي شود؟

زمايشگاه دور از مكان تاسيسات براي انجام تجزيه و تحليل بي آته باشد ، به احتمال زياد از اگرتاسيسات آزمايشگاه نداش
 - 1در زمانيكه نمونه ها براي آناليز بي فنيل پلي كلرين منتقل مي شوند ممكن است . فنيل پلي كلرين استفاده مي كنند

آزمايشگاه قبل ازانجام  توسط -2شوند و  تاسيسات به آزمايشگاه براي آزمايش فرستادهتوسط شده باشند و ذخيره
  . )761,65CFR 40 ( به تاسيسات بعد از انجام آزمايش برگردانده شود -3شوند ذخيره آزمايش 

حصول اطمينان از اينكه آزمايشگاه تجزيه و تحليل  برايگروه بازرسان ممكن است نحوه اداره كردن آزمايشگاه را  
د و قابل اطمينان و دقيق بودن نتايج تحليلي مورد بازبيني نبطور مناسب انجام ده را نمونه هاي بي فنيل پلي كلرين

 .  دنقرار ده

 
  نگهداري گزارشات مربوط به نمونه برداري و نتايج آناليز  

تاسيسات بايد از نتايج مربوط به نمونه برداري و تجزيه و تحليل همه نمونه هاي گرفته شده در جهت تعيين غلظت بي 
اين نتايج مي بايست با دو روش ثبت . موجود كه از كشتي جداسازي شده اند نگهداري كنندوسايل فنيل پلي كلرين 

شامل انتخاب نمونه ( مونه برداري برنامه ريزي شده و مرحله اي بوسيله نمونه برداري انفرادي و بوسيله ن: شده باشند 
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گزارشات براي هر كدام از نمونه برداري انفرادي شامل موارد زير است اما محدود به اين موارد ). در برنامه نمونه برداري
  : نيست
 شناسايي منحصر بفرد كد •

 نوع مواد يا اقالم نمونه برداري شده  •

 .آنجا جمع آوري شده است مكانهايي كه نمونه از •

 تاريخ جمع آوري نمونه ها  •

 نام شخص و يا تاسيسات جمع آوري كننده نمونه ها  •

 مقدار نمونه هاي جمع آوري شده •

 روشهاي تحليلي استفاده شده  •

 غلظت بي فنيل پلي كلرين در نمونه ها •

 محدوديت هاي سنجش براي آناليزهاي شيميايي  •

 
  بي فنيل پلي كلرين  انبار و دفعبطه با الزامات قانوني در را.  3,3,3

 چگونه مواد محتوي بي فنيل پلي كلرين و زائدات كنترل مي شوند؟ 

تاسيسات بايد با شرايط متفاوت استفاده شده در مديريت كنترل بي فنيل پلي كلرين براي مواد محتوي بي فنيل پلي 
مان محيط زيست در مورد اين ضوابط و شرايط شامل موارد تعاريف مربوط به ساز. كلرين و زائدات اين مواد آشنا باشند

  .   )761,3CFR 40 (زير است 
است كه محتوي بي ) غير ازمحفظه هاي بي فنيل پلي كلرين(شده توليدماده بي فنيل پلي كلرين هرگونه ماده  •

 .فنيل هاي پلي كلرين باشد و يا سطوحي كه بطورغير مستقيم در تماس با بي فنيل هاي پلي كلرين بوده است

 
متفاوت ازمحفظه هاي بي فنيل پلي كلرين يا مواد (تجهيزات بي فنيل پلي كلرين هر گونه اقالم توليد شده  •

است كه محتوي مواد بي فنيل پلي كلرين يا ديگر تجهيزات بي فنيل هاي پلي ) ي فنيل پلي كلرينمحتوي ب
 .   اين شامل تجهيزات الكتريكي و لوازم برقي و لوله كشي مي باشد. كلرين باشد
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ماده بي فنيل پلي كلرين هرگونه ماده حاوي بي فنيل پلي كلرين ، محفظه ماده بي فنيل پلي كلرين  تجهيزات  •

محتوي بي فنيل پلي كلرين يا هر چيزي كه عمدي و يا غيرعمدي محتوي و يا بخشي از آن محتوي بي فنيل 
 . هاي پلي كلرين باشد

ونه محفظه كه مي تواند بطري، كيسه ، مخزن، بشكه ، لوله محفظه هاي حاوي بي فنيل پلي كلرين به معني هر گ •
يا ديگر وسايل استفاده شده محتوي مواد بي فنيل هاي پلي كلرين يا تجهيزات محتوي بي فنيل هاي پلي كلرين 

 . است و يا سطوحي كه بطورغيرمستقيم در تماس با بي فنيل هاي پلي كلرين باشد

ني هر گونه محفظه كه مي تواند بطري، كيسه ، مخزن، بشكه ، لوله يا محفظه هاي بي فنيل پلي كلرين به مع •
ديگر وسايل استفاده شده محتوي مواد بي فنيل هاي پلي كلرين يا تجهيزات محتوي بي فنيل هاي پلي كلرين 

 . است و يا سطوحي كه بطورمستقيم در تماس با بي فنيل هاي پلي كلرين باشد

  dعني بي فنيل هاي پلي كلريني است كه بر اساس مقررات مربوط به بخش زائدات بي فنيل پلي كلرين به م •
761CFR 40  بايد از بين برده شوند . 

ممكن است محتوي بي فنيل هاي پلي كلرين در مقادير كم تقريباً  باالست در وسايل نور فلورسانت      
 1979ازآنجايي كه سازمان محيط زيست توليد و ساخت بي فنيل هاي پلي كلرين در سال . اونس باشد5/1

مي نبايستي محتوي بي فنيل هاي پلي كلرين  1979ساخته شده بعد از باالست نورممنوع كرده است، همه 
با اين برچسب ، عمليات . بودچسب زني با عبارت فاقد بي فنيل هاي پلي كلرين الزم بر 1998و تا  بود

با اين حال، بدون وجود برچسب ، فرض وجود . تنظيم و كنترل بي فنيل هاي پلي كلرين قابل قبول است
محتوي غلظت هايي  باالست در وسايل نور فلورسانتدر صورتيكه . بي فنيل هاي پلي كلرين وجود دارد

  : گزينه هاي دفع شامل موارد زير است. باشند، براي دفع و از بين بردن كنترل شده اند  ppm 50ر حدود د
كوچك كه دست نخورده و بدون سوراخ هستند مي  خازن هاي محتويباالست نور فلوسانت  

.  دفع شود شهري تواند به عنوان مواد زائد جامد در وضعيت هاي تاييد شده انبار مواد زائد جامد
) 761,50CFR 40 ) (761,60CFR 40(   . 

   ) 761,62CFR 40 (محتوي بي فنيل هاي پلي كلرين مطابق با باالست نور فلوسانت  
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مواد زائد توليد شده ازبي فنيل پلي كلرين به مواد زائدي اشاره مي كند كه ازمحصوالت توليد شده محتوي بي  •
ي شود و اين مواد زائد براي از بين بردن مشتق م ppm 50فنيل هاي پلي كلرين غيرمايع با غلظتي در حدود 

 . در نظر گرفته شده اند

به عنوان مثال شامل كف، مواد بي مصرف يا (مواد زائد فرآوري شده از بي فنيل هاي پلي كلرين مواد زائدي  •
است كه محتوي بي فنيل هاي پلي كلرين در غلظتهاي مشخص در نتيجه نشت، رها سازي ) ديگرباقي مانده ها

 . وارد ي از جمله دفع غير مجاز مي باشديا م

 
وسايل انجام عمليات دفع براي بي فنيل هاي پلي كلرين مشخص و  برايآيا مقررات مربوط به انبار 

  محتوي بي فنيل پلي كلرين اجراء مي شود؟  
كنترل شد و مقررات مربوطه بدون تغيير باقي مانده  1979انبار كردن بي فنيل هاي پلي كلرين براي اولين بار در سال 

براي  وسايل در نظر گرفته شدهبطور نمونه، مقررات مربوط به انبار براي عمليات دفع بي فنيل هاي پلي كلرين و . اند
 -2دارند و يا  ppm 50شده و يا فرض شده كه غلظتي در حدود مشخص  -1ين شامل دفع ومحتوي بي فنيل پلي كلر

   ).است  ppm 50 مواد در اصل داراي غلظتي در حدود(در نتيجه رقيق سازي دارند  ppm 50 غلظتي كمتر از
داده بي فنيل هاي پلي كلرين ، تاسيسات از قبل موارد عنوان شده در زير را انجام  مطابق با مقررات مربوط به انبار كردن

  :اند و يا خواهند داد
لزوم ذخيره و يا انبار كردن بي فنيل هاي پلي كلرين و مواد محتوي بي فنيل هاي پلي كلرين وگزينه هاي  •

 . براي انبار وجود دارد، مشخص شود كه مختلفي

 ايجاد انبار مناسب در تاسيسات براي بي فنيل هاي پلي كلرين •

 ذخيره بي فنيل پلي كلريناستفاده از كانتينرهاي مناسب براي  •

 . مقررات مربوط به نگهداري سوابقمقررات عالمت گذاري و  مديريت انبار بي فنيل پلي كلرين مطابق با •

ز انبارو اقالم محتوي بي فنيل پلي كلرين در محدوده زماني يك اپاكسازي بي فنيل هاي پلي كلرين  و دفع •
 سال
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براي انبار  شناسايي قانون كنترل مواد سمي كدآيا 

  بي فنيل هاي پلي كلرين فراهم شده است؟
در صورتيكه مناطقي براي انباركردن بي فنيل  تاسيسات

يا مواد زائد بي فنيل پلي  ن داشته باشندهاي پلي كلري
ملزم به  ،روز ذخيره شوند 30كلرين براي دفع بيشتر از 

شناسايي قانون كنترل مواد سمي است براي  كدداشتن 
شناسايي قانون كنترل مواد سمي كد بدست آوردن 

تاسيسات بايد فرم ابالغيه سازمان محيط زيست در مورد 
همچنين  .كسب كند كند كه مي تواند اين فرم را از ادراه منطقه اي سازمان محيط زيست بي فنيل پلي كلرين بايگاني 

بدنبال فرم ابالغيه سازمان محيط . موجود است http://www.epa.gov/opptintr/pcb/771053 اين فرم در سايت
شناسايي قانون كنترل مواد سمي مربوط به تاسيسات  كدزيست 

  . تعيين مي شود
تاسيسات .  قانون بازسازي و حفاظت از منابعكد شناسايي 

مي تواند از شماره شناسايي قانون بازسازي و حفاظت از منابع 
تاسيسات . معتبر براي انبار بي فنيل هاي پلي كلرين استفاده كند

بايد سازمان محيط زيست را در مورد فعاليت هاي مربوط به 
سازمان محيط بي فنيل هاي پلي كلرين آگاه كند و در اين زمان 

شناسايي قانون حفاظت و بازسازي از  كدزيست مي تواند 
منابع براي فعاليت هاي مربوط به كار كردن با مواد زائد بي 

اگر تاسيسات به عنوان  .فنيل پلي كلرين به رسميت بشناسد
به عنوان مثال تاسيساتي ( تعيين شوندتاسيساتي با انبارموقت 

 كداين تاسيسات نيازي به ) روز باشد 30ردن در جهت دفع و انبار كردن براي كمتر از كه داراي مناطقي براي انبار ك
  .  با شعبه هاي كنترل كننده ايالتي تاسيسات در جهت پي بردن به مقررات سخت و اضافي تماس بگيريد. شناسايي ندارند

  

در بي فنل پلي كلرين  توليد كننده هايعالوه بر : نكته 
شناسايي قانون كنترل مواد سمي براي نقل كد انبار  محل

، تحقيق و انتقال، انبارهاي تجاري و تاييد مراكز دفع  و
 ارزيابي گسترش توانايي بازيافت و فرآوري تاسيسات و

  الزم استكارآيي بازيافت فلزات اوراق شده در كوره ها 

. استفاده از مخازن ذخيره و يا جعبه هاي فلزي : نكته 
سازمان محيط زيست با توجه به معيارهاي مشخص 
استفاده از مخازن انبار يا جعبه هاي فلزي را تصويب 

مخازن و محفظه ها بايد با با مواد غير .كرده است 
ذ سيليسي ساخته شده باشند و ارتفاع و قابل نفو

اين مخازن و محفظه . حجم آن مطابق با مقررات باشد
ها نيابد هيچگونه زهكش ، درز يا ديگر سوراخي كه 
به مايعات اجازه عبور از محدوده مناطق را مي هند، 

    .  داشته باشند
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  بي فنيل پلي كلرين در تاسيسات    دفعايجاد انبار براي 
بي فنيل پلي كلرين براي دفع ذخيره كنند، بايد براي بي فنيل  وسايل حاوياگر تاسيسات بي فنيل هاي پلي كلرين ، يا 

  اين انبار ها بايد .انبار داشته باشد)761,65CFR 40(هاي پلي كلرين مطابق با مقررات 
فنيل هاي پلي كلرين و مواد جلوگيري از ورود آب باران و رسيدن آن به بي براي سقف و ديوارهاي مناسب  •

 .داشته باشد محتوي بي فنيل هاي پلي كلرين

 .اينچ باشد 6سقف و پوشش مناسب كه ديواره پيوسته به هم داشته باشد و ضخامت آن حداقل  •

سقف و پوشش ها بايد محدوده اي هم تراز حجم، حداقل دوبرابرحجم بيشترين مقدار مواد بي فنيل پلي  •
  .درصد از همه مواد بي فنيل پلي كلرين بيشتر باشد  25كل حجم محفظه هاي انبار داخلي  كلرين فراهم كنند يا

سقف ها و پوشش ها  از سيمان پورتلند ،بتن ، مواد بهم پيوسته، سيليس، سطوح غير متخلخل كه نفوذ بي  •
 . فنيل هاي پلي كلرين را كم كند و يا از نفوذ جلوگيري كند

اري زهكشي در كف ، محل هاي اتصال وسيع، خطوط فاضالب يا ديگر سوراخ فاقد دريچه هاي تخليه ،  مج •
 .  ها كه به مايعات اجازه عبوراز پوشش ها را بدهد، باشد

  . انباردر مكانهايي دشت هاي سيالبي مستقر نشده باشند •
  

ود ترك مورد بازرس ممكن است مناطق انبار براي دفع بي فنيل پلي كلرين و كف و ديواره ها براي شناسايي وج 
اينچ ارتفاع داشته باشند ،  6آزمايش قرار دهد و همچنين ارزيابي براي حصول اطمينان از اينكه ديواره ها حداقل 

انجام دهد و ظرفيت محدوده منطقه انبار در برابر حجم كل بي فنيل هاي پلي كلرين موجود در انبار مورد بررسي 
تعداد زيادي از . محل دشت هاي سيالبي تعيين كند در منطقه انبار همچنين بازرس ممكن است هر گونه. قرار دهد

در اين اوراق كننده هاي كشتي در داخل اين دشت هاي سيالبي قرار دارند و نمي توانند مكانهايي را براي انبار 
 . داشته باشندمناطق 

بار كردن مناسب بي ساختمانهاي موجود و يا بخش هايي از ساختمانهاي موجود براي اناز مي توان آيا 
  فنيل هاي پلي كلرين استفاده كرد؟  

تاسيسات احتياجي به ساختن ساختمانهاي جداگانه براي انبار مناسب بي فنيل هاي پلي كلرين و مواد محتوي بي فنيل 
لي انجام عمليات ذخيره كردن بي فنيل هاي پبراي تاسيسات مي تواند از ساختمانهاي موجود . هاي پلي كلرين ندارد

كلرين توسط تاسيسات استفاده كند كه اين انبارها مطابق با همه معيارهاي در بخش هاي قبلي و عنوان شده 
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بعالوه تاسيسات مي تواند مناطقي در ساختمان براي انبار بي فنيل هاي پلي كلرين . مي باشد )761,65CFR 40(در
عالمت گذاري شود و از ديگر بخش هاي فعاليت در داخل ساختمان مشخص اين منطقه بايد بطور . انتخاب كند

  .   جداسازي شود
  انباركردن موقت بي فنيل هاي پلي كلرين قبل از دفع 

ساختمان انبار بي  عالوه بر تاسيسات دو گزينه براي انباركردن موقت مواد محتوي بي فنيل پلي كلرين در ديگر مناطق
  . شاره شده استا pallet storageروز و   30گزينه ها به انبار موقت اين مواد براي در اين . فنيل پلي كلرين دارد

به تاسيسات در مورد برخي آيتم هاي بي فنيل پلي كلرين در مناطق انباري كه با . زرو 30انبار كردن موقت براي مدت 
جداسازي اين مواد از وسايل براي دفع مطابق روز از تاريخ  30مقررات انبار بي فنيل پلي كلرين تاسيسات براي بيشتر از 

حاوي بي فنيل پلي كلرين يا محفظه  اقالم براي بايد تاريخ مشخص )c.1)761,65CFR 40. نيست اجازه انبار مي دهد
   :مواد بي فنيل پلي كلرين كه مي تواند تحت اين گزينه ها انبار شود شامل موارد زير است. ضميمه شده باشد اين مواد

 .باشندات و وسايل حاوي بي فنيل پلي كلرين فاقد نشت تجهيز 

تجهيزات و وسايل حاوي بي فنيل پلي كلرين در صورتيكه در محفظه هاي بي فنيل پلي كلرين غيرقابل نفوذ  
قرار داشته باشد و اين محفظه ها به اندازه كافي مواد جاذب در جهت جذب هر گونه مايعات بي فنيل پلي 

 . اشته باشندكلرين باقي مانده د

بي فنيل هاي پلي كلرين غير مايع ، از جمله  مواد جامده آلوده شده با اين مواد، مواد بي مصرف و مواد آشغال  
 . آلوده شده با اين مواد

طرح جلوگيري از نشت، كنترل   مطابق با كه ppm 50بي فنيل هاي پلي كلرين مايع درغلظت هايي در حدود  
بعالوه ، محفظه ها بايد عالمتي داشته باشند . اقدام متقابل فراهم شده است و براي انبار موقت مناسب مي باشد

 . بيشتر نيست ppm 500كه نشان دهد غلظت بي فنيل هاي پلي كلرين مايع موجود در بشكه از مقدار 

يا بيشتر و براي مدت زمان بيشتر از   ppm 50 ي پلي كلرين در حدود در همه اين وضعيت ها كه غلظت بي فنيل ها
بي فنيل هاي پلي كلرين مايع . روز براي دفع انبار مي شوند ساختمان انبار بي فنيل پلي كلرين الزم وضروري است 30

  .   ممكن است بطور موقت انبارنشوند ppm 500در غلظت هايي در حدود 
  

موقت برخي مواد بي فنيل پلي كلرين بر روي پالت قبلي  ذخيرهسات مربوطه اجازه به تاسي ذخيره سازي پالت •
فقط در زماني مجاز است كه   ذخيره سازي پالتبا اين حال، .  ساختمان انبار بي فنيل پلي كلرين را مي هد

نشده باشد و فوراً  ساختمان انبار بي فنيل پلي كلرين فضاي براي انباركردن مجدد اين مواد داشته باشد و انبارپر
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شود  ذخيره درصد از حجم مواد بي فنيل پلي كلرين بر روي پالت ها 10در دسترس باشد و مساوي 
.c.2)761,65CFR 40( . حاوي بي فنيل پلي كلرين كه مي توان بر روي پالت ها انبار شوند شامل   وسايل

فاقد  است كه خازن هاي ولتاژ باال و تجهيزات الكتريكي آلوده شده با بي فنيل پلي كلرين از جملهوسايلي 
و يا فرض شده كه غلظتي در مشخص ( ،  باشند سوراخ و يا هر گونه نشت باشد واز نظر ساختاري فاقد آسيب

 .) دارند 500تا  ppm 50حدود 

 
  ي انبار كردن بي فنيل پلي كلرينعالمت گذاري اقالم محتوي بي فنيل پلي كلرين و مكانها

بي فنيل پلي كلرين و مناطقي كه بي فنيلهاي پلي كلرين در حاوي  وسايل بايد براي عالمت گذاري همه PCB عالمت
اينچ است درصورتيكه فضا محدود باشد ممكن است  6× 6اين عالمت بطور نمونه . آنجا ذخيره مي شود استفاده شوند

ه و ب مانندهرعالمت بايد برنگ سياه نوشته شود و داراي زمينه زرد رنگ و يا زمينه هاشور. اشد اينچ ب 2×2اندازه عالمت 
شامل ساختمان انبار بي فنيل پلي  ،همه مناطق انبار بي فنيل هاي پلي كلرين . رنگ سفيد وبه اندازه كافي بادوام باشد

، بايد بطور واضح عالمت گذاري شوند پالت ذخيره سازيروزه ،  30كلرين مربوط به تاسيسات ، انبارهاي موقت 
.a)761,40CFR 40( . عالمت ها بايد در قسمت بيروني مكانهاي انبار نصب شوند بصورتي كه هرشخص بازديد كننده

  . يا سرويس دهنده مكانهاي انبار بتواند براحتي اين عالمت ها را بخواند
 

استفاده  ذخيره سازي پالتدر صورتيكه  تاسيسات ساختمان انبار بي فنيل پلي كلرين نداشته باشد نمي توانند از : نكته 
اين . بي فنيل پلي كلرين خيلي بزرگ باشد ازعالمت هاي كوچكتر مي توان استفاده كرد آيتم هاياگر عالمت براي .كنند 

اينچ كاهش  8/0× 4/0مي توان اين عالمت را به اندازه كوچكتر ، زم باشددر صورتيكه ال اينچ مي باشد اما 2×1عالمت 
   .داد 
انبار را براي حصول اطمينان از داشتن عالمت بي فنيل پلي كلرين مورد  وسيله موجود دربازرس ممكن است هر  

 . بررسي قرار دهد

  آيا بازرسي مكانهاي انبار بي فنيل پلي كلرين انجام مي شود؟ 
مربوط به بي  ي فنيل پلي كلرين و همچنين محفظه هاي بي فنيل پلي كلرين در ساختمان انبارهمه اقالم بيد تاسيسات با

اگر هر گونه نشت . روز يكبار براي مشخص كردن هر گونه نشت مورد بازرسي قرار دهد 30فنيل پلي كلرين حداقل هر 
بايد فوراً براي  اين وسايلهاي پلي كلرين يا محفظه ها ي محتوي اين مواد يافت شد ،  يا ريزش از اقالم بي فنيلو 

تاسيسات بايد هر گونه مواد نشت . تعمير منتقل شوند و بطور مناسب عالمت فاقد نشت برروي محفظه ها نصب شوند
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انده را مطابق مقررات مربوط به بي سمو ريزش يافته را فوراً پاكسازي كنند و مواد آلوده شده با بي فنيل پلي كلرين و پ
رين تاسيسات بايد همچنين هر گونه اقالم بي فنيل پلي كل.  )c.5)761,65CFR 40. فنيل پلي كلرين را از بين ببرند 

شف نشت و يا ريزش هر هفته رين و بر روي پالت ها براي كذخيره شده در مجاورت ساختمان انبار بي فنيل پلي كل
بي فنيل پلي كلرين داراي نشت بايد در قسمت داخلي مكان انبار جاي داده شود  هر گونه اقالم. دهند ي قرارمورد بازرس

.c.2)761,65CFR 40(   .  
  

    استفاده مي شود؟نگهداري و انبارمحموله كشتي  برايآيا محفظه هاي انباربي فنيل پلي كلرين مناسب 
و يا فرض شده كه داراي غلظتي برابر با مشخص (پلي كلرين  تاسيسات بايد ازمحفظه هايي براي انباربي فنيل هاي

ppm 50 استفاده كند كه مطابق با مقررات مربوط به مواد زائد خطرناك و مقررات مربوط به بخش حمل ) يا بيشتراست
رات لطفاً به اين نكته توجه كنيد كه فهرست مقر. )CFR 40(  )180 .CFR 40. 171(و نقل ايالت متحده امريكا باشد
تاسيسات مي تواند اطالعات بيشتر . غير قابل استفاده مي باشد  c.6761,65 .CFR 40.كانتينرهاي ارسال كاال موجود در

  . را بوسيله تماس با سازمان محيط زيست يا شعبه هاي كنترل كننده ايالتي بدست آورد
  

   بي فنيل پلي كلرين و گزارشات مربوطه انبارروشهاي مناسب 
تاسيسات بايد ذخيره سازي بي فنيل پلي كلرين را مديريت كند به طوري كه اقالم بي فنيل پلي كلرين و محفظه هاي بي 

بنابراين بايد همه وسايل محتوي بي فنيل . فنيل پلي كلرين را بتوان با قرار دادن تاريخ براي دفع از سرويس خارج كرد
براي عمليات ) روزه و ذخ يره سازي پالت 30ذخيره سازي موقت (بارها پلي كلرين و محفظه هاي محتوي اين مواد و ان

نگهداري كنند و اين  سوايقگزارشات و از همچنين تاسيسات بايد ) . c.8761,65 .CFR 40.(دفع تاريخ دارشوند 
ن مواد مي باشد به عنوان مدركي براي دنبال شرايط الزم انباركردن بي فنيل هاي پلي كلرين و دفع اي گزارشات و ثبت ها

).a.c761,180 .CFR 40 . (تاسيساتي .شود بنام گزارشات ساليانه بوسيله تاسيسات آماده  بايد اين گزارشات و ثبت ها
بي فنيل پلي كلرين ppm 50و يا خازن هاي بزرگ محتوي  يك ترانسفورماتور محتوي بي فنيل پلي كلريناز حداقل 
پاوند بي فنيل پلي كلرين در محفظه ها انبار مي كنند بايد ازگزارشات و ثبت هاي عنوان شده  4/99يا  مي كننداستفاده 

  : در زير نگهداري كند
بي فنيل هاي پلي كلرين در براي انبار گزارشات ساليانه شامل همه فعاليت ها در ارتباط با بي فنيل پلي كلرين ،  

اين . و از بين بردن در طول سال در نظرگرفته شده اند مي باشد عمليات دفع يا ديگر مواردي كه براي دفع
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شات مربوط به و گزار سوابقگزارشات و ثبت ها بايد شامل همه فهرست مواد، گواهينامه عمليات دفع ، 
 .   مي باشد بازرسي ها و جداسازي و دفع اين مواد

به عنوان مثال (صوص بهمراه جزئيات كه شامل اطالعات مخ ساليانه سندفهرست و يا جدول هاي مربوط به  
 جدول سند ساليانه. ه در طول سال مي باشدمربوط به بي فنيل هاي پلي كلرين انبار شده و دفع شد) تاريخ ها

همچنين جدول بايد شامل اطالعاتي . تاسيسات باشدكد شناسايي سازمان محيط زيست بايد شامل نام، آدرس و
بي فنيل هاي پلي كلرين مربوط به  حاويلي كلرين ، محفظه هاي بي فنيل هاي پحاوي درمورد وسايل 

 :تاسيسات باشد كه در زير عنوان شده است

 شناسايي منحصر بفردكد  

 محتواي كانتينرها 

 ppmغلظت بي فنيل پلي كلرين برحسب  

 حجم كل محفظه  

 تاريخ دريافت از تاسيسات  

 تاريخ هرمحفظه حاوي زائدات بي فنيل پلي كلرين  

 تاريخ انتقال براي انباركردن در مكانهاي دور از تاسيسات يا براي عمليات دفع  

 .  تاريخ دفع اين مواد در صورتيكه مشخص شده باشد 

گالني  55بشكه هاي  از بزرگتر مخازنبي فنيل هاي پلي كلرين در محفظه ها و   ذخيره سازي عمدهدر صورتيكه از 
براي هر مجموعه بي فنيل هاي پلي كلرين اضافه شده به محفظه  سوابقگزارشات وسات بايد از استفاده شود، تاسي

 شامل تاريخ ، گزارشاتهمچنين اين . و تاريخ مجموعه اضافه شده باشد مقداربايد شامل  گزارشاتاين . نگهداري كنند
محفظه ها خواهد بود  و روش تنظيم هر كدام از مجموعه هايي از بي فنيل هاي پلي كلرين جداسازي شده ازمقدار 

).c.8761,65 .CFR 40 . ( بي  حاويسال بعد از انبار ترانسفورماتورهاي  3و جدول ها بايد براي حداقل گزارشات
بايد براي  سوابق همه گزارشات و. نگهداري شود ي اين موادباال ها داراي مقاديرفنيل پلي كلرين ،خازن ها و يا محفظه 

اگر چه انجام اين كار الزم نيست ولي . ست بمحض درخواست در دسترس باشدبازرسي توسط سازمان محيط زي
در سالهاي آينده   اتنشان دادن قبول مقررات و تعهد برايسال  3تاسيسات مي بايست اين گزارشات را بيشتر از

  . نگهداري كند
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  ؟سال از بين برده شوند  1بي فنيل هاي پلي كلرين انبار شده در تاسيسات بايد درطول مدت آيا
) . a761,65 .CFR 40.(يك سال دفع شوند  مدت زمانهمه بي فنيل هاي پلي كلرين بايد از انبارها پاكسازي و در

عمليات دفع جداسازي مي شوند يا  سال از زماني كه مواد محتوي بي فنيل هاي پلي كلرين از وسايل براي 1مدت زمان 
اساساً اين به .  شروع مي شود ،جداسازي اولين مجموعه از بي فنيل هاي پلي كلرين قرار گرفته درمحفظه ها براي دفع

سال براي از بين بردن بي فنيل پلي كلرين  1نه ماه از مدت زمان ) به عنوان توليد كننده(اين معني است كه تاسيسات 
ماه باقي مانده براي از  3. مربوط به عمليات دفع وقت دارند مراكزار و انتقال بي فنيل هي پلي كلرين به موجود در انب

اگر تاسيسات زائدات بي فنيل پلي كلرين .  بين بردن زائدات و پسمانده هاي بي فنيل پلي كلرين تاسيسات مي باشد
آخرين مهلت عمليات دفع بفرستد، در صورتيكه  ه عنوانب روز و قبل از تمام شدن يك سال 90دفع قبل از  مراكزبراي 

تاسيسات مسئول  عمليات دفع نتواند زائدات بي فنيل پلي كلرين را درزمان مشخص از بين ببرد،مراكز مربوط به 
روز و يا بيشتراز آخرين مهلت باقي  90از طرف ديگراگر تاسيسات زائدات را در طي . نگهداري اين مواد خواهد بود

عمليات دفع مسئول تنظيم وكنترل اين مواد قبل ازآخرين مهلت مراكز  در اين زمان ،بفرستدبه مراكز عمليات دفع ه ماند
روز از تاريخ دريافت  90نتواند زائدات بي فنيل هاي پلي كلرين را درطي مراكز عمليات دفع در صورتيكه . خواهد بود

    .اهد بوداز بين ببرد در هر گونه مسئوليت و تعهدي شريك خو
فهرست شركت هاي تجاري داراي مجوز براي عمليات دفع بي فنيل پلي كلرين را مي توان در سايت : نكته

/www.epa.gov/opptintr/pcb/stordisp.htm   جستجو كرد .  
  

بي فنيل پلي كلرين و زائدات مربوط به اين مواد از بين  وسايل حاويچگونه بي فنيل پلي كلرين مايع ، 
  برده مي شوند؟  

تاسيسات بايد مقررات سخت براي دفع بي فنيل هاي پلي كلرين يا مايعات آلوده شده با بي فنيل هاي پلي كلرين ، 
  تجهيزات الكتريكي،ترانسفورماتورها، خازن ها ،ماشين آالت هيدروليكي ، (وسايل محتوي اين مواد به عنوان مثال 

مانده مواد زائد و  باقيمواد، توده هاي  نشتمحفظه ها،  داشته باشد از طرف ديگر مقرراتي براي )باالست نور فلورسانت
انواع موارد زير براي ممكن است  بسته به مواد و غلظت هاي بي فنيل پلي كلرين. توده توليدي مواد زائد در نظر بگيرد

  :كه در زير عنوان شده است ) CFR 40 ()62 .761 CFR 40 761,60(م باشد دفع الز عمليات مختلف
 مجوز مربوط به كوره هاي مخصوص سوزاندن آشغال  •

 كارآيي باالي ديگ هاي بخار  •
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 محل دفن زائدات شيميايي •

 محل دفن زباله خطرناك  •

 محل دفن مواد زائد جامد شهري •

 محل دفن زباله غير خطرناك و زباله غير شهري  •

 
در زمانيكه كابل هاي الكتريكي از بين مي روند آيا مواد بي فنيل هاي پلي كلرين موجود در كابل ها از 

  مي شوند؟مواد فاقد بي فنيل پلي كلرين جداسازي 
براي بازيافت فلزات قابل استفاده كه با  كنندهقطعه قطعه كننده و دستگاههاي  تفكيك دستگاهتاسيسات ممكن است از 

مواد غير فلزي و غير قابل استفاده مخلوط شده اند ، استفاده 
منبع تغذيه تعدادي از دستگاه هاي قطعه قطعه كننده . كنند 

محتوي مواد خطرناك از جمله بي فنيل هاي پلي كلرين يا 
زات آزبست مي باشد كه جداسازي اين مواد بطور موثر از فل

. در مدت زمان فرآيند تفكيك و قطعه قطعه كردن مشكل است
درمدت  كابل كردنقطعه قطعه عمليات  با اين حال در مورد

زمان كوتاه احتياجي به قبول مقررات مربوط به بي فنيل پلي 
كلرين نيست، سازمان محيط زيست ممكن است داشتن مجوز 

نان حصول اطميبراي كردن را  قطعه قطعهبراي عمليات 
ازكنترل مواد زائد خطرناك بطور مناسب در طول مدت 

و اين  تفكيك و قطعه قطعه كردن فلزات الزم بداندعمليات 
) . CFR 40 750(عمليات بطور مناسب مديريت شودبايد 

تاسيسات مي تواند با سازمان محيط زيست براي شعبه هاي 
  .كنترل كننده ايالتي براي اطالعات بيشتر تماس بگيرد

  
  
  

استفاده از دستگاههاي قطعه قطعه كننده و تفكيك  
درصد  75تا  15كابل هاي الكتريكي داراي : كننده 

كابل ها براي بازيافت مس  مس مي باشند واغلب اين
بوسيله بازيافت كننده ها متخصص با استفاده از 

. گاههاي مخصوص قطعه قطعه مي شونددست
دستگاههاي قطعه قطعه كننده درابتدا اجزاء هم جنس 
ماسه به عنوان ذرات غير فلز كه با ذرات فلز تركيب 
شده است را كاهش مي دهند و به شكل پودر در مي 

زات را مي توان از قطعه قطعه كردن ، فلآورند بعد از 
توده هاي نرم شده بوسيله چندين روش از جمله 
استفاده از دستگاه تفكيك كننده مغناطيسي ، دستگاه 
تفكيك كننده داراي ستون هواي شناور يا تخته هاي 

   .لرزاننده تفكيك كرد
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  مقررات مربوط به نشت بي فنيل هاي پلي كلرين   . 4,3
  :گزارش نشت بي فنيل هاي پلي كلرين 

سازمان محيط زيست مقرراتي در مورد كنترل عمليات دفع بي فنيل هاي پلي كلرين منتشر كرده است كه اين مقررات  
دروقايع دفع . در مورد رها سازي هاي عمدي و غير عمدي بي فنيل هاي پلي كلرين به داخل محيط زيست مي باشد

 ppm يا در زماني كه مواد با غلظتهاي كمتر از(بيشتريا  ppm 50نامناسب بي فنيل هاي پلي كلرين با غلظتي در حدود 
قانون كنترل  17، سازمان محيط زيست مقرراتي بر اساس بخش ) روشهايي رقيق شده است با استفاده ازمي باشد  50

سازمان . به برطرف كردن هر گونه آسيب يا پاكسازي مواد حاصل از آلودگي دارد تاسيسات دستور به برايمواد سمي 
زيست تدابيري در سرتاسر كشوربراي پاكسازي نشت هاي حاصل از بي فنيل پلي كلرين ايجاد كرده است كه مي  محيط

تواند براي تاسيسات مربوط به اوراق كردن كشتي كه 
عمليات دفع نامناسب بي فنيل هاي پلي كلرين دارند، موثر 

مي سال 4اجراي اين تدابير از ) . CFR 40 761,120(باشد
شد و فقط نشت هايي كه بعد از اين تاريخ رخ  شروع 1987

 4نشت هاي موجود كه قبل از . داده است را شامل مي شود
رخ داده اند مطابق با مقررات صادر شده از  1987مي سال 

با توجه به . طرف سازمان محيط زيست پاكسازي مي شوند
اين تدابير پاكسازي در سطوح مختلف الزم است و به محل 

امل بالقوه براي كشف باقي مانده اولين نشت هاي مربوط به بي فنيل هاي پلي كلرين وماهيت و اندازه وقوع نشت، ع
جمعيتي كه بطور بالقوه در معرض خطر هستند، وابسته مي 

مقاديري از بي فنيل هاي  حاوينشت هايي ازمايعات . باشد
. پلي كلرين تابع مقررات قانون كنترل مواد سمي مي باشد

رل مواد سمي تاسيسات را ملزم مي كند كه نشت قانون كنت
و مواد سمي را در كمترين زمان  هاي بي فنيل پلي كلرين

ساعت  24ممكن بعد از كشف و بطور معمول در كمتر از 
به اداره منطقه اي سازمان محيط زيست  رااز زمان كشف 

  : بطور مناسب گزارش دهند، گزارش نشت  شامل موارد زير است 

تعداد زيادي از كشتي هاي قديمي كابل : نكته  
. هاي الكتريكي دارند كه محتوي آزبست مي باشد

در صورتيكه كابل ها محتوي آزبست باشند ابالغيه 
استانداردهاي بين المللي انتشار براي آالينده هاي 

 .خطرناك هوا ممكن است الزم باشد

نشت به معني هر گونه نشت عمدي و : تعريف نشت
غير عمدي، ريزش ها يا ديگر تخليه هاي غير كنترل 

نتيجه رها سازي بي فنيل هاي پلي  است و در شده
يا  ppm 50 كلرين در هر كميتي با غلظتي در حدود 

  . بيشتر است
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يا بيشتر كه سطوح آب ، فاضالب  ppm 50همه نشت هاي مربوط به بي فنيل پلي كلرين با غلظتي در حدود  •
و واحدهاي صنعتي ،منابع آب آشاميدني عمومي ، جانوران چراكننده از خشكي وباغ هاي سبزيجات را آلوده 

 .مي كند

 ر يا بيشت ppm 50 همه نشت هاي بي فنيل پلي كلرين با غلظتي در حدود  •

 
 
 
 
 
 

       
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تاسيسات ممكن است به دادن گزاش نشت هاي بي فنيل پلي كلرين بر اساس : ديگر شرايط الزم گزارش 
بر . قانون آب تميز و قانون جامع تعهد ، جبران خسارت و واكنش در برابر محيط زيست ملزم شده باشد 

زيست ، همه نشت ها  اساس طرح احتمالي قانون جامع تعهد ، جبران خسارت و واكنش در برابر محيط
براي . پاوند يا بيشتر از مواد بي فنيل پلي كلرين بايد به مركز بين المللي واكنش گزارش داده شود 1شامل 

در خصوص مقررات گزارش مربوط به نشت بي فنيل پلي كلرين اداره منطقه اي اطالعات بيشتر 
 .   كنيدمراجعهسازمان محيط زيست
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  فصل چهارم
  
  خن مخازن كشتي  تخليه آب توازن كشتي و آب -4

يكي از فعاليت هاي مهم در طي اوراق كردن كشتي تخليه مناسب و از بين بردن آب زائد، بطور مخصوص آب خن 
اين فعاليت ها اگر بطور صحيح انجام نشود ممكن است بر محيط زيست و سالمتي . مخازن كشتي و آب توازن مي باشد
  .موجود و ايمني كارگران تاثير بگذارد

  اطالعاتي در مورد آب خن و آب توازن كشتي  -4-1
تخليه و از بين بردن بطور عميات آب توازن و آب خن كشتي در كشتي يافت مي شوند و در صورتيكه در مدت   

  . مناسب مديريت نشوند اثرات بالقوه بر سالمتي انسانها و محيط زيست مي گذارند
  

  ن چيست و در كدام قسمت كشتي يافت مي شود؟ آب خ
آب خن مركب  .داشته باشدكشتي وجود در حداقل آب خن  كه را براي اوراق كردن دريافت مي كنند هاييكشتي كشورها

از آب راكد و كثيف و ديگر مايعات از جمله بخار آب فشرده و نشت هاي ناشي از لوله ها و سوپاپ ها است كه در 
تثبيت مخزن آب خن ممكن است همچنين در . واد از پايين ترين بخش هاي دروني كشتي بدست مي آيندهنگام تخليه م

آب . پساب وجود دارد  مخزنتثبيت كننده يا  مخزنكننده كشتي وجود داشته باشد و اغلب بصورت زباله روغني در 
آب خن ممكن . ي سرچشمه مي گيردكشتي و درزمان شروع اوراق كردن كشت كار كردنخن از منابع زيادي در هنگام 

بعنوان مثال آرسنيك، مس ، كروم ،سرب و ( است محتوي آالينده هايي از جمله نفت و گريس ، نمك غير آلي و فلزات 
از محفظه و يا هنگامي كه كشتي در حال كار كردن مي باشد، آب خن ممكن است از نشت ها و ريزش ها . باشد)  جيوه

اين فاضالب ممكن است شامل مقادير كمي . و آسيب به ديگ بخار ناشي شود ن مي باشندمكانهايي كه محتوي آب خ
در مدت . از نفت ، سوخت ها ، مواد روان كننده، مايع روغني ، مواد ضد يخ ، حالل ها و پاك كننده هاي شيميايي باشد

بعالوه آب خن ممكن است در .  اوراق كردن كشتي ، آب خن در اطراف آبهاي جاري توده متراكمي را بوجود مي آورد
  .                                 آزبست و فعاليت جداسازي و برش فلزات بوجود بيايددفع و پاكسازي مدت 
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  آب توازن چيست و در كدام قسمت كشتي يافت مي شود؟ 
مخزن توازن جهت تنظيم تعادل ، آبي است كه عمداً به داخل كشتي پمپ مي شود و در )  آب بندر، آب دريا(آب توازن 

شناوري و بهبود تعادل كشتي تحت شرايط مختلف مانور كشتي استفاده و تنظيم  سينه تا پاشنه و پهلوي كشتي، آبخور 
آب توازن كشتي مي  مخزنپهلو گرفتن كشتي در بندر جهت مانور كشتي وارد زمان چندين نوع آب توازن در . مي شود

  :شود كه شامل 
ازآنجايي . توازن پمپ مي شودمخازن شامل آب دريا مي باشد كه بطور اختصاصي در  تميزآب توازن : تميزآب توازن  

ممكن تميز آب توازن . هستند آب دريا با سوخت و نفت مخلوط نمي شود كشتي تعادل برقراريمختص  مخازنكه اين 
اين آب توازن مي . و مواد شيميايي باشد) م بعنوان مثال آهن ، مس و كرو( است شامل مواد آالينده از جمله فلزات 

باشد يا اين ) به عنوان مثال مواد شيميايي كه جدا سازي لجن هاي معلق را تسهيل مي كند ( توانند شامل مواد افزودني 
به عنوان مثال پوشش پالستيكي و مواد بازدارنده زنگ ( توازن  مخزنآب با سيستم هاي لوله كشي وپوشش دروني 

افزايش بيشتر در غلظت هايي از اين مواد آالينده در سيستم آب توازن . استدر تماس ) تق شده از نفت زدگي مش
  . خالص پيش بيني شده است
مانور كشتي، تنظيم كننده تعادل سوخت آب دريا مي باشد كه بوسيله كشتي  زمان در مدت: تنظيم كننده تعادل سوخت 

تعادل كشتي را  دريا بنابراين آب بوسيله كشتي مصرف مي شودسوخت  براي جايگزين كردن سوخت گرفته مي شود،
و تنظيم تعادل كشتي وابسته به آب دريا  مي شود اغلب از سوخت ، آب دريا يا تركيب هر دو پر مخازن. حفظ مي كند

به عنوان مثال مواد (در زمان اوراق كردن كشتي مواد آالينده ممكن است شامل سوخت، مواد افزودني سوخت . است 
، روغن و گريس ، هيدروكربناتهاي نفتي و ) ي تجزيه كننده سوختاسيدي اضافه شده جهت كنترل رشد باكتري ها

      . در كشتي شود سوخت مصرف كننده سيستم هايو از بين رفتن فرسايش  باعث ت در نتيجهكه ممكن اساست فلزات 
سوخت براي افزايش تعادل كشتي  مخازنبه داخل  پمپ كردن آب در زمان كثيفآب توازن :  ثيفآب توازن ك  

مواد آالينده در . را توليد مي كند كثيفآب دريا با سوخت ته نشين شده تركيب مي شود و آب توازن . بوجود مي آيد
براي كنترل  به عنوان مثال مواد اسيدي( خت وافزودني سمواد ممكن است شامل باقي مانده سوخت ،  كثيفآب توازن 

به عنوان مثال مس، نيكل، ( ، روغن ، گريس ، هيدروكربناتهاي نفتي و فلزات ) رشد باكتري هاي تجزيه كننده سوخت
  .   باشد) نقره و زنيك
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   اثرات بالقوه تخليه آب توازن و آب خن كشتي چيست ؟
در مدت عمليات اوراق كردن كشتي ، بطور معمول آب توازن وآب خن كشتي در سواحل آمريكا تخليه مي شود و اين 

هيدروكربن هاي نفتي  ppm15 مالك براي تخليه كشتي . شودروزانه بوسيله گارد ساحلي كنترل مي بصورت فعاليت 
مشخص  در آب توازن و آب خن كشتي نفت وق فرآيند شناسايي ، وجود بي فنيل هاي پلي كلرين كل است از طري در

با . كنترل فلزات سنگين بر طبق استاندارد نمي باشد  (RCRA)شده است و بر اساس قانون بازسازي و حفاظت منابع 
به داخل آالينده ها در غلظت هاي باال در طي تخليه آب توازن و آب خن كشتي  عمليات اوراق كردندر طي  اين حال

درادامه به . ممكن است اثرات بالقوه و مهمي بر روي سالمتي انسانها و محيط زيست داشته باشد و محيط رها مي شود
  . اين اثرات اشاره شده است

مي قابل جداسازي  و اين فلزات غير آب خن و آب توازن ممكن است هر دو محتوي فلزات سنگين باشند •
، مي تواند مشكالت  نداگر فلزات سنگين هضم شو. محيط زيست مي شود تخريب و آسيب بهو باعث باشند 

زيادي براي سالمتي انسانها بوجود آورد از جمله اين مشكالت مي توان به  مسموميت با سرب و سرطان اشاره 
فلزات سنگين مي تواند اثرات  با غلظت هاي بااليتماس  اثرشده در بعالوه، مصرف غذاي دريايي آلوده . كرد

 . مشابه داشته باشد
كه باعث آب خن كشتي ممكن است محتوي سموم آلي از جمله حالل ها و بي فنيل هاي پلي كلرين باشد •

ص در سرطان و در نهايت منجر به بيماري هاي مزمن خطرناك از جمله آسيب به كبد و كليه ، كم خوني و نق
همچنين سموم آلي مي تواند در نتيجه رها سازي گازهاي سمي . عملكرد قلب و سيستم گردش خون مي شود

در زمانيكه آبهاي اسيدي با ديگر مواد زائد  اين رها سازي در بيشتر اوقات و به داخل محيط زيست تخليه شود
 . در طي تخليه واكنش نشان مي دهند رخ مي دهد

ي نفت و سوخت باشد كه مي تواند باعث مسمويت ماهيان و ديگر ارگانيسم هاي آب خن ممكن است محتو •
گيرند مي ين آالينده ها بر روي سطح آب بصورت شناور و همچنين بر روي خطوط ساحلي قرار . دريايي شود

 انها وابسته به اين محيط چرخه زندگيكه ، از طرف ديگر مي تواند بطور فيزيكي گياهان و حيوانات كوچك 
پرندگان، ماهي ها و ديگر حيوانات شناسايي شده اند كه  .تحت تاثير قرار دهد حيواناتو تنفس  ها مي باشد

 .ترك مي كنندشديد آلودگي واين مناطق را بعلت كثيف شدن 
ميكروارگانيسم ها و پاتوژنها است كه  بومي  موجودات ريز از جملهآب توازن بطور بالقوه محتوي گياهان و  •

در زماني كه آب توازن منتقل مي شود و در بندر ديگر يا . مناطقي هستند كه آب توازن از آنجا آورده شده است
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مناطق ساحلي تخليه مي شود  ارگانيسم هاي باقي مانده بطور بالقوه بر روي اكوسيستم بومي منطقه تاثير مي 
ه هاي غير بومي آبزي يك نگراني محيط زيستي است  كه با تخليه آب توازن به داخل بندر هجوم گون. گذارند

در اكوسيستم ، بهم خوردن تعادل اكولوژيكي وآسيب هاي  مهميگاههاي ايالت متحده مي تواند باعث تغييرات 
 . اقتصادي جدي بر روي دريا ، آبزي پروري و بخش هاي تفريحي شود

 
 
 
 
 
 
 
 

   را كنترل مي كنند؟ سازمانهاي جداسازي آب توازن و آب خن كشتيچه  -4-2
آب خن و آب توازن و فعاليت هاي مربوط به آن از جمله پاكسازي و  و دفع جداسازيبراي كنترل كننده هاي دولتي 

كاهش مقدار آالينده هاي ناشي از مواد زائد و فاضالب رها شده به  ،براي حفاظت از محيط زيست  مخازن تميز كردن
. داراي اهميت است يريتو مد كنترل برايعمليات مناسب  ،مديريت صحيح مواد زائد توليد شده  ،داخل محيط زيست 

به عنوان مثال (كنترل كننده ها همچنين از كارگران در ارتباط با فعاليت هاي پاكسازي و جداسازي آب توازن و آب خن 
در طول اوراق ) هواي خطرناكمحدود حاوي كار كردن با مواد زائد خطرناك ، عمليات تميز كردن مخازن با فضاي 

   .كندحمايت و مراقبت مي  كردن كشتي
اين سازمان مرجع صالحيت دار در مورد تخليه آب توازن و آب خن كشتي . سازمان حفاظت محيط زيست •

 . تحت قوانين دولتي است كه در زير به اين قوانين اشاره شده است

تحت اين قانون كنترل كننده ها محدوديت هايي را در مورد آالينده هايي كه مي .   (CWA)قانون آب تميز •
پردازش و گندزدايي  دولتي عمليات اعمال مي كنند تخليه شود، ويا بصورت غير مستقيمتواند بصورت مستقيم 

(POTW) در مورد فاضالب تخليه شده در نظر مي گيرند . 

 (NPDES)سيستم بين المللي حذف آالينده هاي تخليه شده برنامه  بر اساس تخليه مستقيم.  تخليه مستقيم •
)122CFR40 (سيستم بين المللي حذف آالينده هاي تخليه شده ملزم است كه موقعيت برنامه . كنترل مي شود

يكي از گونه ها كه توسط آب توازن كشتي جابجا . آبزي غير بومي نمونه اي گونه هاي
با كشتي  دريايي دراصل از درياي بالتيك و از طريق مسيرهاي. مي شود زبرا ماسل است

پس ازايالت متحده آمريكا  به سمت باال   1981سال  در. يافته است هاي تجاري انتقال 
از سال . هاي بزرگ گسترده شده است اين گونه اكنون در درياچه منتقل شدو روسيه 

از اي گسترده  مقاديري، ماسل ها باعث تغييراتي درشبكه غذايي بوسيله برداشت  1991
  .آيتم هاي غذايي اصلي از اكوسيستم  شدند 
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جغرافيايي همه منابع تخليه به داخل آبهاي ايالت متحده  تحت مجوز سيستم بين المللي حذف آالينده هاي 
سازمان حفاظت محيط تحت نظر ايالت  43،  1999از دسامبر سال . پوشش دهدرا  (NPDES)ه تخليه شد

را  (NPDES)زيست قرار داده شده و يك منطقه برنامه  سيستم بين المللي حذف آالينده هاي تخليه شده 
 .اداره مي كند 

اگر تاسيسات تخليه غير مستقيم داشته باشند ، تخليه هاي اين فاضالب در داخل تصفيه  .تخليه غير مستقيم •
تعيين  POTWعمليات دولتي پردازش و گند زدايي خانه هاي شهري با برنامه پردازش شهري كه به عنوان 

عمليات دولتي پردازش و گند زدايي توسط شهرداري هاي محلي يا در سطح  .شده است، هدايت مي شود
بايد آدرس صنايع با تخليه مستقيم براي . وسيع توسط هيئت مديره منطقه اي داراي مجوز انجام مي شود

عمليات دولتي پردازش و گند زدايي و سازمان حفاظت محيط زيست با توجه به برنامه بين المللي پردازش و 
هاي تخليه شده است، مشخص شود گندزدايي اوليه كه تركيبي از برنامه مجاز سيستم بين المللي حذف آالينده 

برنامه بين المللي پردازش و گندزدايي اوليه در جهت كاهش سطح آالينده هاي تخليه شده بوسيله صنايع و .
در نتيجه مقدار آالينده هاي رها شده به . ديگران به داخل سيستم فاضالب شهري در نظر گرفته شده است

در اين برنامه الزم است كه صنايع و تخليه كننده هاي . يابدداخل محيط زيست در اطراف فاضالب كاهش مي 
تجاري عمليات هاي دولتي پردازش و گندزدايي براي انجام پردازش يا كنترل آالينده ها ي فاضالبها قبل از 

 ). 403CFR40(تخليه  در نظر بگيرند

براي اجراي برنامه ومقررات ويژه بر خالف ديگر برنامه هاي محيط زيستي كه  بر روي بخش هاي فدرالي و ايالتي 
تكيه مي كند ، برنامه عمليات هاي دولتي پردازش و گندزايي در اكثر مناطق مسئول سيستم پردازش و گندزايي مي 

در ايالت هاي داراي مجوز سيستم پردازش و گندزايي براي گسترش اجراي برنامه در سطح منطقه الزم است . باشد
برنامه هاي مجوز سيستم ي ايالت و مناطق مجاز اجرا 44از .يالت مربوطه تاييد شده استكه اين برنامه ها بوسيله ا

در . منطقه در جهت تاييد و تصديق انجام برنامه ها مجاز شده اند 27بين المللي حذف آالينده هاي تخليه شده ، 
  .شود ديگر ايالت ها و مناطق ، اجراي برنامه بوسيله سازمان حفاظت محيط زيست تاييد مي

نفت استفاده شده تحت استانداردهاي مديريتي نفت استفاده شده كنترل .  مديريت نفت استفاده شده و تخليه نفت
به داخل آبهاي قابل كشتيراني ايالت  در مقادير متعددتحت قانون آب پاك، تخليه نفت ). 279CFR 40(مي شود 

 311قانون آب پاك بخش (ي ممنوع شده است متحده آمريكا ممكن است مضر باشد و در مجاورت خطوط ساحل

b.( كرده است اطالعاتي را در خصوص اين تخليه ها فراهم  مقررات تخليه نفت سازمان حفاظت محيط زيست
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)110CFR 40 ( و مقررات جلوگيري از آلودگي نفتي)112CFR 40 ( نشت وبرخي تاسيسات طرح جلوگيري از
 .را فراهم مي كنند (FRPs)طرح هاي واكنشي  تسهيالت و را مي كنند اج (SPCC)، كنترل و اقدام متقابل  نفتي

مواد زائد و يا نفت استفاده شده كه خطرناك مي باشند بايد مطابق با مقررات مواد زائد خطرناك و قانون بازسازي و 
  ). 261CFR 40-270(حفاظت منابع مديريت شود 

تحت قانون بازسازي و حفاظت منابع ومقررات مربوط به  .RCRA قانون بازسازي و حفاظت منابع 
، تاسيساتي كه مواد زائد خطرناك توليد مي كنند بايد فهرست مواد انباشته ) c )299-260 CFR 40بخش 

اگر چه قانون حفاظت و بازسازي منابع يك قانون . شده را معرفي و از سوابق فهرست نگهداري كند
در همان حال ، . برنامه قانون حفاظت و بازسازي منابع را انجام مي دهند فدرالي است ، بيشتر ايالت ها

ايالت و در دو كشور امريكاي شمالي و جنوبي  50ايالت از مجموع  47سازمان حفاظت محيط زيست در 
به عنوان يك مرجع صالحيت دار و نماينده انجام  مقررات مختلف قانون حفاظت و بازسازي منابع مي 

 .    ده براي آالسكا ، هاوايي تعيين نشده اندنماين. باشد

مقررات سازمان بهداشت و ايمني مشاغل شامل الزامات .  OSHAسازمان بهداشت و ايمني مشاغل  
آب توازن وآب خن  دفعقانوني عمومي است كه كارگران بايد در زماني كه عمليات هاي جداسازي و 

استفاده كنند  )ماسك ايمني( شخصي مراقبت كنندهات ان مثال از تجهيزودهند و به عنمي كشتي انجام 
)1915CFR 29 . ( بعالوه بسته به كاري كه كارگران با آن درگير هستند بايد از الزامات قانوني مربوط به

و  محدودفعاليت ها را در محيط هاي  انجام اين مقررات .سازمان بهداشت و ايمني مشاغل پيروي كنند 
 . مقرات در ادامه اين بخش معرفي شده است) . 1915CFR 29( شده هدايت مي كندمحصور 

 
  جداسازي آب توازن و آب خن كشتي  -4-3
  فعاليت هاي جداسازي  

  آيا آب توازن و آب خن كشتي آزمايش مي شوند ؟
به تعيين غلظت آالينده ها موجود در آب توازن و آب خن كشتي قبل از تخليه بر اساس  ملزم تاسيسات به احتمال زياد

نمونه . شرايط مجوز سيستم بين المللي حذف آالينده هاي تخليه شده يا فعاليتهاي پاكسازي عمومي احتياج مي باشد
شده يا بوسيله سيستم عملياتهاي  آالينده ها بر حسب مجوز تعيين. برداري بايد قبل از تخليه و پاكسازي انجام شود 

در  كروموجود . ب توازن ، بايستي در جهت تعيين غلظت كروم آزمايش شوندآ. پردازش و گندزدايي آزمايش مي شوند
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در جهت جلوگيري از رشد ) بعضي اوقات آب خن( در نتيجه اضافه كردن كرومات سديم به آب توازن  آب توازن
كروم ممكن است در غلظت بااليي موجود باشد كه  آب را به مواد زائد . باشد كشتي مي مانورجلبك در طول مدت 
  .خطرناك تبديل مي كند

  
  فعاليت هاي پاكسازي و جداسازي بازرسي مي شود؟ براي آيا از قبل تجهيزات عمليات انتقال  

ا، درجه سنج ، تنظيم كننده تاسيسات ممكن است از انواع مختلف تجهيزات عمليات انتقال از جمله لوله كشي ، دريچه ه
ها ، دستگاههاي فشار،پمپ ها و ديگر ابزار مكانيكي در جهت انتقال نفت از كشتي به انبارهاي مستقر در ساحل استفاده 

اين تجهيزات بايد مرتباً بازرسي شوند و اين بازرسي ضروري و الزم مي باشد زيرا در طول مدت عمليات انتقال . كند
  . ال مي باشدخطر ريزش و نشت با

  
اطمينان از اينكه تجهيزات مناسب براي كاركردن  براي حصولبازرس ممكن است تجهيزات عمليات انتقال را  

 .  نداشته باشند، مورد رسيدگي و بازرسي قرار دهد وجود باشند و همچنين شواهدي از ريزش و نشت

 
  تخليه هاي تصادفي   براي جلوگيري از (Boom)بوم  در دسترس بودن فوري

از  جلوگيريطويل قابل استفاده در جهت بوم هاي در زمان اوراق كردن كشتي ، تاسيسات ملزم به داشتن فوري انواع 
بر روي منابع زيستي تخليه تخليه هاي تصادفي نفت و فاضالب محتوي نفت مي باشد و اين ابزار بطور بالقوه اثرات 

ن ابزار در تاسيسات تحت كنترل قانون پيشگيري از ريزش، كنترل و اقدام متقابل داشتن اي. مجاور را كاهش مي دهد
تحت قانون پيشگيري از ريزش، كنترل و اقدام متقابل ، روشهاي جلوگيري يا كنترل ريزش . سازمان حفاظت محيط است

روي محيط زيست در زمان ، ماده جاذب نفت و حصارها مي تواند در جهت كاهش اثرات بر ها از جمله استفاده از بوم 
  .  وقوع نشت و يا ريزش استفاده شود

  
  كشتي  فضاهاي موجود درو مخازنپاكسازي و تميز كردن  -4-3-2

فضاها ممكن است به تميز كردن مقداري از ساير كشتي و يا  مخازنبدنبال جداسازي آب خن و آب توازن ازكشتي ، 
احتياج داشته ) به عنوان مثال برشكاري فلزات(باقيمانده هاي نفت و يا مواد زائد اضافه شده در طي اوراق كردن كشتي

باشد، كارگران ممكن است ملزم به به پيروي كردن از مقررات  فضاهااگر كار كردن در داخل اين محيطها و يا . باشد 
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هواي خطرناك باشند داراي شده  محصورو  محدودبهداشت و ايمني مشاغل  در ارتباط با فضاهاي  سازمان
)1915CFR 29. (  

  آيا فضاها بعد از جداسازي آب خن و آب توازن كشتي تميز مي شوند؟ 
كشتي ، كشتي بعد از جداسازي آب توازن و آب خن  موجود بر روييا فضاها  مخازنبسته به نوع پسمانده موجود در 

در زمان تميز كردن اين . تاسيسات ممكن است ملزم به تميزكردن اين فضاها قبل از انجام عمليات چكش كاري باشد
فضاها كه محتوي و يا داراي مقاديري از مايعات سمي ، مواد خورنده و اسيدي يا سوزش آور هستند ، تاسيسات بايد 

 اي پايين تا زمانيكه شرايط مناسب مشخص شود انجام  نشودمطمئن باشند كه كار تميز كردن و چكش كاري در دم
).131915CFR 29) (.141915CFR 29  .(ر است اما به محدود به اين موارد نيست شرايط  مناسب شامل موارد زي:  

قبل ازشروع عمليات تميز كردن اين فضاها توسط كارگران پس مانده مواد خطرناك مايع بايد كامالً جداسازي  •
تعيين تراكم مواد اشتعال زا، قابل احتراق ،  برايآزمايشات بايد بوسيله اشخاص متخصص تاسيسات . شده باشد

 . عمليات تميز كردن هدايت شود سمي ، مواد خورنده يا بخارات سمي در داخل اين فضاها قبل از شروع

اطمينان از اينكه تراكم بخارات در داخل  براي حصولهوا  مناسب بايد تهويه مدام و حجم و ميزان جريان •
بوسيله  ومحدوده يا تراز مشخص است،  فراهم شده باشد و آزمايشات بايد در اغلب موارد هدايت شده باشد 

اطمينان از باقي ماندن غلظت بخارات در يك محدوده مشخص  براياشخاص متخصص در مدت تميز كردن 
بدنبال تميز كردن مخازن يا ديگر مناطقي كه مايعات قابل اشتعال دارند و يا محتوي اين مواد هستند . شودانجام 
شيميدان دريايي يا بوسيله اشخاص متخصص و داراي صالحيت گارد ساحلي ايالت  اين فضاها توسط بايد

 .ا قبل ازهر گونه انجام كار چكش كاري ،تصديق شده باشدمتحده آمريك

 
اطمينان از هدايت و انجام آزمايشات  براي حصولمربوط به عمليات را  محلبازرس ممكن است گزارشات  

 .مناسب قبل و در مدت زماني كه كارگران اين فضاها را تميز مي كنند مورد رسيدگي و بازرسي قرار دهد
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  تعيين مي شوند؟ كارگران براي وارد شدن محصور شدهآيا ايمن بودن فضاهاي محدود ويا 
  شده اشخاص متخصص تاسيسات بايد محصور و  محدودقبل از وارد شدن كارگران به داخل اين فضاهاي 

آزمايش اين فضا و مناسب  -2آالينده ها  بازرسي اين فضاها براي تعيين وجود جامدات ،مايعات يا ديگر  •
 )  .12.1915CFR 29( ز نظر محتواي اكسيژن را انجام دهندبودن ا

دوجداره، فضاهاي خالي يا ديگر  مخازنفضاهايي با اندازه كوچك و با دستيابي محدود از جمله  فضاي محدود شده
فضايي كه بواسطه اندازه كوچك مي تواند بسرعت در معرض مواد زائد خطرناك اضافه شده و يا توليد شده قرار 

  . بگيرند
هرگونه فضا بجزء فضاي محدود شده تعريف مي شوند كه بوسيله ديواري در قسمت باالي اين  محصورشدهفضاي 

  .  است كشتيفضاي سرپوشيده شامل انبار كاال ، مخازن و فضاي موتورخانه و ديگهاي بخار. فضا پوشيده شده است 
  

 ) .b12.1915CFR 29(تراكم  بخارات و يا گازهاي قابل اشتعال سنجيده شوند  •

 ) .c12.1915CFR 29(م مواد سمي، مواد خورنده و يا اسيدي يا محرك سنجيده شوند  تراك •

 
اگر در اين آزمايشات ثابت شد كه محتواي اكسيژن و تراكم هوا در داخل محدوده مشخص است در اين زمان كارگران 

شده به اين فضاها غير  براي وارداگر آزمايشات نشان داد كه شرايط . به داخل اين فضاها براي كار كردن وارد مي شوند
به عنوان مثال تهويه ، انجام ازمايشات مجدد ، برچسب زني اين (ايمن است پيشگيريهاي مشخص بايد انجام شوند 

  ). مراقبتيفضاها براي جلوگيري از وارد شدن به داخل بدون تجهيزات 
  

  كساني هستند؟اشخاص متخصص چه 
اجسام خطرناك يا درديگرشرايط غير ايمن تماس اشخاص متخصص ، افرادي هستند كه توانايي ارزيابي كارگراني كه 

مي توانا  اطمينان از ايمني كارگران برايضروري و اقدام احتياطي  مراقبت هايهستند، را دارا مي باشند و در نشان دادن 
استفاده كند كه اين ) 7.1915CFR 29(الزامات قانوني  توجه به اشخاص با  تاسيسات ممكن است ازتعدادي. باشند

تاسيسات ممكن است از ) . 7.1915CFR 29(مسئول انجام آزمايشات در وضعيت مشخص هستند و اشخاص متخصص 
يت ها ي شيميدان دريايي يا در برخي از وضعيت ها ، متخصص بهداشت صنعتي تاييد شده در جهت انجام تعدادي از فعال

 .اشخاص متخصص استفاده كند
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نمونه برداري از هوا قبل از وارد شدن اطمينان از اينكه   براي حصول بازرس ممكن است گزارشات مكانها را 
   . ، مورد بازنگري قرار مي هد كارگران به داخل فضاهاي سرپوشيده و محدود شده انجام شده باشد

 
  بصورت متوالي انجام مي شود؟  مناسب وشده بطور محصوريا  محدودآيا وارد شدن كارگران به فضاهاي 

شده يا ديگر فضاهايي با هواي  محصورو يا  محدودتاسيسات ملزم به آموزش كارگراني است كه به داخل فضاهاي 
سازمان بهداشت و ايمني مشاغل ملزم به . انجام كار بي خطر مي باشد برايخطرناك وارد مي شوند و اين آموزش ها 

در زمان تغيير  تاسيسات بايد. نده شخصي مي باشدآموزش در مورد شناسايي خطر و استفاده از تجهيزات محافظت كن
  ) .d12.1915CFR 29(در عمليات براي كارگران قبل از داخل به اين فضاها آموزشهايي فراهم كند  

  
اطمينان از اينكه كارگران آموزش الزم و مناسب براي براي حصول است گزارشات آموزش را  ممكنبازرس  

 . شده فراهم شده مورد بازرسي و رسيدگي قرار دهند رمحصو ومحدود كار كردن در فضاهاي 

 
  تخليه آب توازن و آب خن كشتي  -4-4
تاسيسات مربوط به اوراق كردن كشتي بصورت روزانه نحوه دفع فاضالب از جمله آب خن كشتي و آب توازن را  

داخل آبهاي سطحي از طريق سيستم به عنوان مثال بطور مستقيم يا غير مستقيم به (مديريت مي كند و مكانهاي تخليه 
در مدت اوراق كردن كشتي ، آب .مطابق با الزامات قانوني باشدبايد  تخليهو واهند شد تعيين خ) پردازش و گندزدايي 

فقط (خن و آب توازن كشتي بصورت روزمره از مخازن كشتي يا مخازن ذخيره آب خن مستقر در ساحل ، گودال تبخير 
بهاي مربوط به كشتي بايد در جهت تعيين تراكم و غلظت آاين . ور مستقيم در دريا انتقال مي يابنديا بط) براي آب توازن

 گندزدايي و پردازش فاضالبدر طي . آالينده ها قبل از انتقال به آبهاي نزديك به ساحل يا قبل از تخليه آزمايش شوند
لجن هاي نفت كه . قبل از تخليه الزم باشد) هابه عنوان مثال نفت ها و سوخت (ممكن است حذف برخي آالينده ها 

به عنوان ) يا از كف مخازن مربوط به آب خن جداسازي مي شود(اغلب از گندزدايي و پردازش فاضالب توليد مي شود 
  .   نفت استفاده شده و يا مواد زائد خطرناك بايد مديريت شوند
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  تخليه هاي مستقيم   -4-4-1
  بهاي ايالت متحده آمريكا تخليه مي شود ؟   آبه داخل  آيا فاضالب بطور مستقيم

اگر تاسيسات مربوط به اوراق كردن كشتي فاضالب را بصورت مستقيم به داخل آبهاي ايالت متحده آمريكا تخليه كند به 
عنوان تخليه مستقيم تلقي مي شود و بر اساس الزامات قانوني مربوط به برنامه  مجوز سيستم بين المللي حذف آالينده 

، برنامه سيستم بين المللي حذف آالينده هاي تخليه شده ) . 122CFR 40(قرار مي گيرد كنترلهاي تخليه شده مورد 
اگر تاسيسات تخليه مستقيم نداشته باشد به . تخليه مستقيم  يا منبع تخليه را در آبهاي قابل كشتيراني كنترل مي كند

  . تخليه غير مستقيم مراجعه كنيد -2-4-4بخش 
  

مجوز سيستم بين المللي حذف بايد آيا تاسيسات 
  داشته باشد؟الينده هاي تخليه شده آ

سيسات بايد مجوز مربوطه را بر در تخليه مستقيم ، تا
اساس برنامه سيستم بين المللي حذف آالينده هاي تخليه 

مجوزها بايد از سازمان حفاظت  اين .شده بدست آورند
محيط زيست يا مرجع صالحيت دار ايالتي يا منطقه اي 

، سازمان حفاظت  1999از دسامبر سال . شوندكسب 
ان هدايت كننده برنامه سيستم بين المللي حذف آالينده هاي تخليه شده در ايالت و يك منطقه به عنو 43محيط زيست 

در مكانهايي كه مرجع صالحيت دار به عنوان . اختيار دارد
نماينده ايالتي و يا منطقه اي وجود نداشته باشد، تاسيسات 
بايد مستقيماً از سازمان حفاظت محيط زيست مجوز را 

يست در مناطقي از سازمان حفاظت محيط ز. درخواست كند
جمله آالسكا ، آريزونا ،بخش از كلمبيا ، ماساچوست ، مين 
در آمريكاي شمالي ،آيدوها مرجع قانوني صالحيت دار 

مجوز سيستم بين المللي حذف آالينده هاي تخليه . ندارد
،  فاضالب تخليه ي برايشده بطور نمونه شامل محدوديتهاي
ايش مداوم و گزارشات الزامات و مقررات نمونه برداري يا پ

دارد نقطه منبع چيست؟ نقطه منبع تعريف گسترده اي 
و شامل لوله ، راه آب ، كانال ، تونل ، مجرا ، شكاف 
، محفظه ، كشتي ها و يا شناورهاي كوچك كه ممكن 

 122,2CFR(است آالينده ها از آنها تخليه شده باشد

40. (  

گذشته از لزوم داشتن مجوز براي آب خن : نكته 
كشتي و فاضالب هاي تخليه شده از كشتي ، 
تاسيسات مربوطه همچنين به مجوز سيستم بين 
المللي حذف آالينده هاي تخليه شده مربوط  به 
فاضالب سطحي را براي جريان فاضالب سطحي از 

 .  تاسيسات مربوطه احتياج دارند
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بهترين  -2برنامه زماني تاسيسات ،  -1از جمله تاسيسات بعالوه ممكن است ديگر الزامات مربوط به . مربوطه است
طرح هاي پيشگيري از  -4بعالوه پايش مداوم براي آالينده هاي غير كنترل شده و  -3 (BMPs)شيوه هاي مديريتي 

  . نشت و ريزش را شامل شود
تخليه فاضالب را پوشش  ت كهاست كپي مجوز سيستم حذف آالينده هاي تخليه شده تاسيساممكن بازرس  

 .  مي دهد ، براي ديدن درخواست كند

باشد كه دستور العمل آن بر  داشته براي تاسيسات در مناطق ساحلي ايالتها ممكن است مجوز سخت و اكيد: نكته 
براي اطالعات بيشتر در مورد اين مقررات با شعبه . مي باشد  (CZMA)اساس قانون مديريت يكپارچه سواحل 

  . صدور مجوز تماس بگيريد  به هاي مربوط
  

   فاضالب در مجوز بين المللي حذف آالينده هاي تخليه شده موافقت با محدوديت هاي تعيين شده

وديت انتشار و جاري شدن مجموعه محدوديت هاي مجوز بين المللي حذف آاليند ه هاي تخليه شده ، اغلب به محد
اين محدوديت ها بر . فاضالب و مقدار آالينده هايي كه مي تواند به داخل آبهاي سطحي تخليه شود اشاره مي كند 

. كيفيت آب سطحي مي باشد در خصوصاساس تكنولوژي گند زدايي يا پردازش فاضالب يا استانداردهاي مخصوص 
و  آزمايشاتانجم ت ملزم به آناليز فاضالب براي انواع آالينده ها ، از جمله دربخشي از برنامه كاربردي مجوز، تاسيسا

، مجموع كربن آلي  (COD)، نياز شيميايي اكسيژن  (BOD)مربوط به نياز زيست شيميايي به اكسيژن  آناليزهاي
(TOC)  مجموع جامدات معلق ،(TSS)  مقدار آمونياك ، دما و ،pH باشد.  

  
آيا پايش مداوم فاضالب در توافق با مجوز سيستم بين المللي حذف آالينده هاي تخليه شده انجام مي  

   شود؟
تاسيسات ممكن است فاضالب  ، در جهت كاهش تراكم و غلظت آالينده هاي بويژه نفت .جداسازي نفت از فاضالب 

. هاي فني براي پردازش فاضالب استفاده كند را مورد پردازش قرار دهد و از جداكننده هاي نفت از آب يا از روش
با اين حال ، بر . تاسيسات مربوط به اوراق كردن كشتي بطور نمونه توليد مداوم فاضالب صنعتي را نخواهد داشت

فاضالب  اساس شرايط مجوز سيستم بين المللي حذف آالينده هاي تخليه شده تاسيسات ممكن است به پايش مداوم
تعيين تراكم و غلظت آالينده  برايشامل آب خن و آب توازن كشتي و معين زماني ملزم شده باشد تاسسيات در فواصل 

آب خن و آب توازن ممكن است در حاليكه هنوز در روي كشتي و در مخازن يا محفظه هاي . استها قبل از تخليه 
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تكرار و آزمايشات مورد نياز در مجوز  .شوند ذخيره مستقر در ساحل آزمايش مخازنمربوطه هستند يا بعد از انتقال به 
بعضي . آماده شودشعبه صدور مجوز  بهارائه شي براي نتايج پايش مداوم فاضالب بايد در گزار. مشخص شده است

آب خن و آب توازن موجود در كشتي در زمان دريافت كشتي براي اوراق كردن و به  يمواقع تراكم و غلظت آالينده ها
با اين حال اگر اين مستندات فراهم نشوند تاسيسات ملزم به آزمايش . خواهد شد  ارائهاق كردن تاسيسات مربوط به اور
اين ماده . فاضالب بطور مخصوص آب توازن ، در جهت تعيين كروم آزمايش خواهد شد. د شدنآب قبل از تخليه خواه

ر جهت جلوگيري از رشد جلبك در د) و گاهي اوقات به آب خن(در نتيجه اضافه كردن كرومات سديم به آب توازن 
    . باشدكشتي مي باشد و كروم ممكن است در غلظت باال در داخل آب به عنوان يك ماده خطرناك  مانورمدت 

  
آيا نگهداري همه سوابق پايش مداوم براساس مجوز سيستم بين المللي حذف آالينده هاي تخليه شده الزم 

  مي باشد؟  
. در مورد فعاليت هاي پايش مداوم فاضالب بشدت براي تاسيسات داراي اهميت استنگهداري دقيق همه گزارشات 

  :  موارد زير باشد اين گزارشات تحت برنامه سيستم بين المللي حذف آالينده هاي تخليه شده بايد شامل
 تاريخ ، مكان دقيق  و زمان نمونه برداري و سنجش  •

 دهندافرادي كه نمونه برداري يا سنجش را انجام مي  •

 تاريخ تجزيه و تحليل هاي انجام شده  •

 افرادي كه تجزيه و تحليل را انجام مي دهند •

 روشها فني تجزيه و تحليل يا روشهاي استفاده شده •

 )122,41CFR 40(نتايج تجزيه و تحليل   •

تاسيسات بر اساس مجوز سيستم بين الملي حذف آالينده هاي تخليه شده الزم است كه همه گزارشات پايش مداوم در 
  . سال نگهداري شود 3مربوطه حداقل 

  .سال نگهداري كنند 5كه اين گزارشات را براي حداقل ملزم هستند تعدادي از ايالت ها : نكته
تاسيسات بر اساس  رها سازي شدهاطمينان از محدوديت هاي فاضالب  براي حصولمقايسه نتايج پايش مداوم  :نكته  

  .مجوز سيستم بين المللي حذف آالينده هاي تخليه شده انجام مي شود
گزارشات مربوط به پايش مداوم تاسيسات را جهت مشاهده  است ممكندر طول مدت بازرسي ، بازرسان  

 . درخواست كنند
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   سيستم بين المللي حذف آالينده ها ي تخليه شده شرايط الزم گزارش

مقررات مربوط به گزارشات ، مخصوص تاسيسات مي باشد ، با اين حال تعدادي ازمقررات گزارشات تعدادي از 
مورد اين  در. مربوط به سيستم بين المللي حذف آالينده هاي تخليه شده در مورد همه تاسيسات اعمال مي شود

محيط زيست يا شعبه  شده است كه تاسيسات بايد به سازمان حفاظت عنوان در جدول زير توضيحاتي مقررات
  : مربوط به اين گزارشات در زير عنوان شده است مقرات. هاي كنترل كننده ايالتي مجاز در زمان الزم گزارش دهند

  
  واقعه چهارچوب زماني گزارش

از زمان اطالع تخلف ، گزارش بصورت 24در طي
  . روز نوشته شود 5كتبي در طي 

  . زمان گزارش پايش مداوم تاسيسات ارائه شود

بر اساس مجوز مربوطه كه  همكاري يا انجامهر گونه عدم
ممكن است سالمتي انسانها يا محيط زيست را بخطر 

  . بيندازد
 سايرموارد عدم قبول و يا انجام دادن مجوز

  هرگونه تغييرات فيزيكي طراحي شده يا اضافه شده به تاسيسات  در اولين زمان در صورت امكان قبل از تغييرات

هر گونه تغييرات طراحي شده مربوط به تخليه كه ممكن   در تغييرات پيشرفته 
  .است موجب عدم قبول مجوز شود

   
  تخليه غيرمستقيم  -4-4-2

  پردازش و گندزداييدولتي فاضالبهاي تخليه شده بر اساس عمليات 
 403CFR(عمل كنند  ه بين المللي پردازش اوليهغيرمستقيم ، تاسيسات بايد مطابق با الزامات مربوط به برنامدر تخليه 

با عمليات دولتي  بايد مقدار آالينده هاي تخليه شده بر اساس اين برنامه در خصوص تخليه فاضالب هاي صنعتي.  )40
شخص شده برخي آالينده ها توسط سازمان حفاظت محيط كنترل شوند و مطابق با محدوده هاي مپردازش و گندزدايي 

  .   باشد زيست ، ايالت و يا مرجع محلي
كاهش مقدار آالينده ها، رفع آالينده ها يا تغيير طبيعي خواص آالينده ها موجود در فاضالب پردازش اوليه چيست؟ 

در جهت كنترل اين آالينده ها ممكن است پردازش و گندزدايي ). 403,3CFR 40(قبل و يا در حين تخليه مي باشد
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الزم باشد به همين علت به آن پردازش اوليه گفته  عمليات دولتي پردازش و گندزداييخليه بر اساس فاضالب قبل از ت
   .مي شود

  :سه نوع شرايط الزم مربوط به پردازش اوليه درزير عنوان شده است 
 فاضالب براي تخليه پردازش اوليه معمول انداردهايحداقل است. ردازش اوليه استانداردهاي عمومي پ •

 . اعمال مي شود و گندزداييسات مربوط به اوراق كردن كشتي بر اساس عمليات دولتي  پردازش تاسي

بطور رايج ، در تاسيسات مربوط به اوراق كردن كشتي طبقه بندي . طبقه استانداردهاي پردازش اوليه •
خاص تخليه منابع صنعتي بويژه  اين استانداردها محدوديت عددي را براي انواع. استاندردها مطرح مي باشد

 .مي كند ايجاد آالينده هاي سمي

شر شده است كه تو من ايجادت مخصوص الزامات قانوني بطورمحلي براي تاسيسا. محدوديت هاي محلي  •
 . كردن شتي نيز اعمال شود براي تاسيسات مربوط به اوراقممكن است  همچنين

 
     آيا تخليه هاي فاضالب  مطابق با استانداردهاي عمومي پردازش اوليه مي باشد؟

لقوه ايجاد شده بوسيله فاضالب صنعتي، استانداردهاي عمومي پردازش اوليه براي به مشكالت با و پاسخ در واكنش
  :پردازش و گندزدايي گسترش يافته است جلوگيري از تخليه آالينده هاي براساس عمليات دولتي 

 .خواهد بودعمليات دولتي پردازش و گندزدايي بر اساس اين استانداردها انتقال با  •

 .استاندارد ها اجرا خواهد شد هر چند عمليات دولتي پردازش و گندزدايي بكار گرفته نشود •

 .مورد بررسي قرار مي دهد ايجاد مشكل در دفع لجن ناشي از عمليات دولتي پردازش وگندزدايي را •

ايجاد مشكل در سيستم فاضالب يا برنامه پردازش  يا تماس كارگران با مواد شيميايي مورد بررسي قرار مي  •
 .  دهد

اساساً ، اين استاندردها . عمل كنند اساس استانداردهاي بين المللي پردازش اوليهتاسيسات  با تخليه غير مستقيم بايد بر 
  :در زير عنوان شده است كه) 403,5CFR 40(ژه و عمومي در مورد تخليه است شامل ممنوعيت وي

ايجاد بر اساس ممنوعيت عمومي تخليه هر گونه آالينده كه باعث انتقال به اطراف و .  ممنوعيت عمومي •
 .وغير مجاز است مشكل و تداخل در محيط مي شود ،مطابق با عمليات دولتي پردازش و گندزدايي ممنوع

 
ل به اطراف شامل تخليه مقدار و يا حجمي از آاليند ه ها ناشي از عمليات دولتي پردازش و گندزدايي انتقا 

تخليه ها از ديگر سايربه داخل آبهاي ايالت متحده آمريكا است ، تخليه اين آالينده ها بتنهايي و يا دركنار 
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منابع تخلف از هر گونه مقررات عمليات دولتي پردازش و گندزدايي بر اساس مجوز سيستم بين المللي 
 . حذف آالينده هاي تخليه شده مي باشد

باعث جلوگيري  -1ليه اي است كه بتنهايي يا در مجاورت با ساير تخليه ها از ديگر منابع هم تداخل تخ 
و يا عمليات پردازش يا پردازش كردن لجن ،  ايي، فرآيندو يا قطع  عمليات دولتي پردازش و گندزد

به علت تخلف از هرگونه مقررات عمليات پردازش متعلق به   -2استفاده و يا دفع آن مي شود و هم 
جلوگيري از استفاده يا دفع  باعثعموم بر اساس مجوز سيستم بين المللي حذف آالينده هاي تخليه شده 

 . فاضالب لجن مي باشد

 :اجازه تخليه به انواع مشخص مواد زائد  از همه منابع غير بومي شامل .  وعيت هاي ويژهممن •

عمليات دولتي پردازش و  تخليه مواد محتوي آالينده ها كه باعث ايجادآتش سوزي و يا احتراق در اثر 
 . مي شوند ييگندزدا

 و باعث خوردگي ييگندزداعمليات دولتي پردازش و  تخليه مواد محتوي آالينده هايي كه در اثر 
نمي باشد ، مگر  5كمتر از  pHدر مورد تخليه مواد با  اين ممنوعيت آسيب به ساختار مي شود اما

 .  بطور ويژه در مورد اين نوع تخليه درنظر گرفته شده باشد ييعمليات دولتي پردازش و گندزدااينكه  

عمليات دولتي پردازش و  ادامه ري ازتخليه مواد محتوي آالينده ها در مقاديري كه سبب جلوگي 
 .شود ييگندزدا

بدنبال  تخليه هر گونه آالينده هاي رها شده ، مقدار جريان يا تراكم و يا غلظتي كه سبب تداخل 
 .  خواهد شد ييعمليات دولتي پردازش و گندزدا

 ييعمليات دولتي پردازش و گندزدا تخليه حرارت در مقاديري كه از فعاليت هاي زيستي در 
 درجه سانتي گراد 40يا  درجه فارنهايت 104درباره دماي متجاوز از ممنوعيت جلوگيري كند اما اين 

مگر اينكه محدوده دماي جايگزين مورد نمي باشد  ييعمليات دولتي پردازش و گندزدا برنامه در
 .  تاييد باشد

تخليه هاي  هيدروكربن هاي نفتي ، روغن هاي خنك كننده غير قابل تجزيه شيميايي يا توليدات  
عمليات دولتي سيستم هاي . روغن هاي معدني كه سبب تداخل و يا انتقال به اطراف مي شود

شده مسئول اجراي مقررات و  پردازش اوليه تاييدبومي بهمراه برنامه هاي  ييپردازش و گندزدا
  . ستوني پردازش اوليه ات قانالزاما
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قررات پردازش مبراي اجراي اوليه   مرجع صالحيت دار.  ارتباط با سيستم هاي عمليات دولتي پردازش و گندزدايي  
اطمينان از قبول مقررات تاسيسات بايد با  براي حصول. داخلي مي باشد ييعمليات پردازش و گندزدااغلب  اوليه

داخلي تماس بگيرد حتي اگر قبالً با شعبه كنترل كننده ايالتي يا سازمان حفاظت محيط  عمومعمليات پردازش متعلق به 
داخلي داراي محدوديت است قوانين و  ييعمليات پردازش و گندزدا در مكانهايي كه. زيست تماس داشته است

  . دبا مقررات فدرالي جايگزين خواهند ش ت تري وجود دارد و محدوديت هاي داخليمقررات سخ
 

 
براي تخليه فاضالب  دزداييمجوز پردازش اوليه از سيستم عمليات دولتي پردازش و گن بايد ساتآيا تاسي

  داشته باشد؟
است تاسيسات را ملزم به داشتن مجوز  در محدوديت هاي داخلي ، سيستم عمليات دولتي پردازش و گندزدايي ممكن

مشخص براي انتشار و رها سازي مواد اين مجوزها اغلب شامل محدوديت هاي . براي تخليه فاضالب كند پردازش اوليه
با اين حال مصرف كننده . گزارش دادن و الزامات قانوني مربوط به نگهداري سوابق است، بعالوه پايش مداوم ، زائد 

است و  م عمليات دولتي پردازش و گندزداييهاي صنعتي مهم توسط قوانين منطقه اي ملزم به داشتن مجوز از سيست
  . ممكن است همچنين در مورد صدور مجوز براي تخليه كنندگان صنعتي انتخاب صورت گيرد

عمليات دولتي پردازش و  از سيستمبخاطر داشته باشيد  حتي اگر مجوز الزم نباشد ، تاسيسات هنوز به گرفتن موافقت 
  . ي صنايع احتياج داردبراي تخليه هاي فاضالب سطح گندزدايي

 
تاسيسات الزم باشد ممكن است با سيستم  ه مجوز پردازش اوليه  برايقبل از بازرسي ، بازرس در صورتيك 

در طول مدت بازرسي ، بازرس ممكن . عمليات پردازش متعلق به عموم در جهت اتخاذ تصميم تماس بگيرد 
 توسط تاسيسات است مجوز را در جهت اتخاذ تصميم درمورد تاسيسات و اطمينان از قبول شرايط مجوز

 . مورد بازنگري و بررسي قرار دهد

 
  عمال مي شود؟ابراي تخليه فاضالب خلي هاي سيستم عمليات پردازش و گندزدايي داوديت آيا محد
را اجرا كرد وتاكيد ويژه در مورد محدوديت  عمليات دولتي پردازش و گندزدايي، مي توان  برنامه پردازش اوليهبراساس 

اساساً . اشدبرنامه پردازش اوليه مي بتي و دريافت فاضالب بر اساس فعاليتهاي هاي بومي براي هر گونه تاسيسات صنع
عمليات دولتي . در نظر گرفته شده است  عمليات دولتي پردازش و گندزدايي حمايت از براياين محدوديت ها 
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بوسيله تاسيسات مربوط به اوراق كردن كشتي استفاده مي شود و هم امكان دارد محدوديت هاي  پردازش و گندزدايي
 از تخليه براي عمليات دولتي پردازش و گندزدايي،قبل . نداشته باشد اين محدوديت ها را مداخلي را داشته باشد و ه

بردن  ونه شرايط پردازش اوليه يا بكارمشاهده هر گ براي تي با سيستم عمليات دولتي پردازش و گندزداييتاسيسات بايس
  .  ليه فاضالب تاسيسات  تماس بگيردمحدوديت هاي داخلي براي تخ

ر بردن و ر تاسيسات تابع محدديت هاي داخلي سيستم عمليات پردازش و گندزدايي نبود بكاپاريد كه حتي اگبخاط بس
  . انجام استانداردهاي عمومي پردازش اوليه الزم است

ات هرگونه شرايط پردازش اوليه يا محدوديتهاي تعيين اينكه تاسيس برايقبل از بازرسي ، بازرس ممكن است  
 در طول مدت بازرسي ،. كند ، با سيستم عمليات پردازش متعلق به عموم تماس بگيرد داخلي را اجرا مي

بازرس ممكن است گزارشات تاسيسات را براي تعيين اينكه تاسيسات مربوطه مطابق با اجراي الزامات قانوني 
 .    بازنگري قرار دهد پردازش اوليه و محدوديت هاي داخلي عمل مي كند، مورد

 
  قانوني پايش مداوم ونگهداري سوابق براي تخليه غير مستقيم فاضالب اعمال مي شود؟ آيا الزامات

شرايط الزم براي پايش مداوم و نگهداري سوابق براي تاسيسات قابل اجرا است و براساس مجوز عمليات دولتي 
و آب خن كشتي به نمونه برداري از آب توازن ملزم تاسيسات ممكن است . خواهد شد پردازش وگندزدايي مشخص

گزارشات و ثبت .س هر يك از شرايط مجوز باشدخليه براساس عمليات دولتي پردازش و گندزدايي ويا بر اساقبل از ت
. هاي پايش مداوم يا نمونه برداري بايد در مورد همه نمونه هاي جمع آوري شده براي حداقل سه سال نگهداري شود

  :ر زماني موجود و در دسترس باشند و بايد شامل اين گزارشات ، مي بايست براي بازبيني دره
 .تاريخ ، مكان دقيق ، روش و زمان نمونه برداري باشد •

 .اشخاصي  كه نمونه برداري را انجام مي دهند •

 .تاريخي كه تجزيه و تحليل انجام شده است •

 .اشخاصي كه تجزيه و تحليل را انجام داده اند •

 شهاي استفاده شدهتجزيه و تحليل يا روروشها و تكنيك هاي  •

 ).403,12CFR 40(نتايج حاصل از چندين تجزيه و تحليل   •
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   گزارش براي تخليه هاي غير مستقيم فاضالب تهيه الزامات قانوني
 عالوه. براي تاسيسات قابل اجرا است و براساس مجوزتخليه فاضالب مشخص خواهد شد شمقررات قانوني گزار

، تعدادي ازالزامات گزارش دهي وجود دارند كه براي همه تخليه هاي  مقررات قانوني تهيه گزارشبر اين 
  :در زير به آنها اشاره شده است . غيرمستقيم بكار مي رود ، حتي اگر آنها مجوز نداشته باشند

به سيستم عمليات دولتي پردازش و  در مورد تخليه فاضالبي از جمله محموله لجن گزارش فوري •
 كه مي تواند مشكالتي در سيستم عمليات دولتي پردازش و گندزداييه يا ايالت مربوط گندزدايي

 ).  f .403,12 CFR 40(ايجاد كند 

يا ايالت مربوطه در مورد  سيستم عمليات دولتي پردازش و گندزداييتغييرات اساسي به گزارش  •
 ). j .403,12 CFR 40( دادن تخليه فاضالب سطحي قبل از تغيير

يا مسئولين ايالت مربوطه در مورد مواد زائد  دولتي پردازش و گندزدايي سيستم عملياتبه  گزارش •
خطرناك و به سرپرست قسمت مديريت فاضالب سازمان حفاظت محيط زيست منطقه اي در مورد 

 . تخليه مواد زائد خطرناك 

مواد  در صورتيكهكيلوگرم مواد خطرناك در ماه تخليه مي كند يا  15در مورد تاسيساتي كه بيشتر از  •
 p403,12.(الزم است گزارش دهي واقعاً خطرناك باشند و در هر ميزاني كه تخليه شده باشند 

CFR 40.( 

  :بايد موارد زير نوشته مي شود گزارشدر
 . فهرست شده است  261CFR 40نام و فهرست مواد زائد خطرناك كه در  

  تعداد مواد زائد خطرناك براي ارائه به سازمان حفاظت محيط زيست 

 نوع تخليه  

برنامه صدورگواهينامه اي در تاسيسات براي كاهش مقدار و سميت مواد زائد خطرناك توليد شده تا جاييكه از  
 .نظر اقتصادي امكان پذير است

  .كيلوگرم مواد زائد خطرناك در طي يك ماه تخليه شود،گزارش بايد شامل موارد زير باشد  100اگر بيشتر از 
 . شناسايي تركيبات مواد زائد خطرناك كه در زباله موجود است 

 .برآورد تراكم يا غلظت تركيبات در زباله كه در طول يك ماه تخليه شده است  
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اگر هر گونه ماده جديد تحت قانون . ماه تخليه خواهد شد 12تخمين مقدار موادي كه بعد از گذشت  
شده باشد و تاسيسات اين مواد را تخليه كنند ، تاسيسات بايد بازسازي و حفاظت از منابع به فهرست اضافه 

 . روز از اعالم فهرست جديد اطالع رساني كند 90به مراجع قانوني ذكرشده در طي 

 
  آيا تاسيسات هزينه هاي اضافي را براي تخليه در جهت عمليات پردازش و گندزدايي پرداخت مي كند؟

هزينه  دزداييبايد براي پردازش فاضالب بوسيله عمليات دولتي پردازش و گنتاسيسات حتي اگر مجوز الزم نباشد ، 
مقدار بيشتر هزينه در سيستم عمليات پردازش و گندزدايي مطابق با حجم فاضالب تصفيه شدهمي .هاي در نظر بگيرد 

غلظت آالينده ها  سيستم عمليات پردازش و گندزدايي هر واحد داراي نرخ يكنواخت صرفنظر از تراكم و هزينه .باشد
  .است
  . موجود است  e 261,33CFR 40و  d 261,30CFR 40فهرست مواد زائد واقعاً خطرناك در : نكته 

از طرف ديگر در سيستم عمليات پردازش و گندزدايي در صورتيكه ظرفيت از برخي سطوح و تراز هاي مشخص شده 
بطور  هزينه هاي اضافي براي آالينده هايي استفاده مي شود كهتجاوز كنند ممكن است هزينه اضافي در بر داشته باشد 

 اتجامد كلو   (BOD)بيو شيميايي سنجش اكسيژنتصفيه خانه هاي فاضالب بر روي اين مواد عمليات  درمعمول 
مبلغ اضافي يا هزينه اضافي بر اساس پوند از مواد زائد در فاضالب صنعتي كه از حد  . مي شودانجام  (TSS) معلق

هزينه اضافي نوعي ماليات براي خدمات و . مجاز ترازهاي نرمال مربوط به تاسيسات تجاوز كرده است، تعريف مي شود
سرويس مناسب براي پردازش فاضالب است و به عنوان يك مسئوليت قانوني براي انجام مناسب تخليه و پردازش 

يا  مواد زائد پوند ازنوعاً بر اساس  اضافيرا هزينه زيفاضالب مي باشد فاضالب مي باشد و عموماً فقط بر اساس حجم 
و مواد زائد  و مقدار حجممي باشد و به عنوان يك انگيزه اقتصادي براي تاسيسات در جهت كاهش  فاضالب توليد شده

      .مي باشدتوليد شده در فاضالب 
   
  پردازش فاضالب و مديريت مواد زائد    -4-5

مواد آالينده مي باشد ، بطور ويژه نفت و سوخت كه بايستي قبل از  بااليي از غلظت آب خن و آب توازن اغلب محتوي
. كاهش يابد  را مستقيم به آبهاي سطحيتخليه و يا  پردازش به سيستم عمليات پردازش عموميبا توجه تخليه فاضالب 

 يا محدوديت هاي داخليو  كاهش تراكم و غلظت آالينده ها اغلب براي تاسيسات بر اساس مجوزهاي قانوني موجود
اين . فرآيند پردازش فاضالب ممكن است مواد زائد از جمله نفت و لجن نفتي  را كاهش دهد. الزم وضروري مي باشد

اين محموله كشتي و ساير قسمت هاي ذخيره شده باشند  انبارمواد ممكن است در كانتينرها ذخيره شده باشند يا در 
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مواد . به عنوان مواد زائد خطرناك مديريت و يا دفع مي شوند -2ه شده مديريت مي شوند به عنوان نفت استفاد -1 مواد
تخليه شده از جدا كننده هاي نفت از آب بطور نمونه محتوي موادي هستند كه غلظت هاي مشابه با آب خن كشتي 

  .دارند اما نفت و گريس و تركيبات محلول در نفت در غلظت هاي پايين وجود دارند
  

  پردازش فاضالب -4-5-1
  آيا سيستم جدا كننده نفت از آب براي پردازش و عمل آوري فاضالب سطحي استفاده مي شود؟

آب خن و آب توازن در زماني كه هنوز بر روي كشتي يا انبارهاي ذخيره مستقر درساحل بوسيله تعدادي از  پردازش
با اين حال چندين نوع مختلف از سيستم هاي جدا كننده آب از نفت . سيستم هاي جداكننده نفت از آب انجام مي شود

نفت رها شده ، پراكنده شده و امولسيون  شده موجود در موجود است ، كه نصب و استفاده از آن مي تواند هر گونه 
سيسات از جمله كف مخازن، مي تواند همچنين بوسيله آب آغشته به نفت از ديگر منابع تا. از بين ببرد رافاضالب 

ه تخلي پسابتوليدات نهايي از اين فرايند عموماً شامل زائدات نفت ، لجن نفت و . جداكننده نفت از آب پردازش شود
پساب تخليه شده بطور معمول حاوي . شده مي باشد

تركيبات مشابه در منبع فاضالب موجود مي باشد اما 
غلظت نفت ، گريس و تركيبات محلول در نفت پايين 

  .است
  
  

عالوه بر سيستم هاي جدا كننده نفت از آب ، ديگر انواع سيستم .  پيشنهادي براي سيستم هاي جداكننده نفت از آب
براي مثال ، سيستم پردازش ميكروبي مي تواند در جهت . هاي پردازش فاضالب براي استفاده در دسترس مي باشد

 پردازش ميكروبي در دو ميك نوع از سيست. پايين آوردن غلظت نفت و سوخت در آب خن و آب توازن استفاده شود
ميكرب براي شكسته شدن آلودگي نفت اضافه  وفاضالب به داخل اولين مخزن پمپ مي شود . مخزن استفاده مي شود

نيز براي كشته  كلر. فاضالب به مخزن دوم پمپ مي شود كه در اينجا براي جداسازي نفت هوادهي مي شود. مي شود
اين نوع سيستم مي . ري فاضالب  تخليه  شودشدن ميكروب اضافه مي شود و آب عمل آوري شده مي تواند به مجا

تواند در نزديكي حوضچه تعمير مستقر شود و در اينصورت آب توازن و آب خن كشتي مي تواند بطور مستقيم از 
اگر عمليات بطور مناسب انجام شود ، سيستم پردازش ميكروبي مي تواند آلودگي ناشي از نفت و . كشتي پمپ شود

اگرچه جدا كننده هاي نفت از آب بايستي : نكته 
استفاده شوند ، تعدادي از تاسيسات اوراق كشتي 

مايعاتي كه بايد جداسازي شوند را به داخل آب هنوز 
  .  مي كنند تخليه
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را  ين ديگر مواد روغني غير خطرناك توليد شده توسط تاسيسات موجود در فاضالب سوخت در فضالب و همچن
  .حذف كند 

  آيا از عمل تبخير براي پردازش استفاده مي شود؟  
اگر از نمك اسيد كروميك استفاده نشود ، تعدادي از تاسيسات آب توازن را به داخل حوضچه هاي تبخير مستقر در 

  . كنندمحل براي عمل آوري پمپ مي 
  ذخيره فاضالب در مخازن  -4-5-2

انواع مختلف مخازن ممكن است در جهت ذخيره نفت و سوخت جداسازي شده از كشتي استفاده شود ، تاسيسات 
   ).e112,7 CFR 40.(استفاده مي كنند  واقع در سطح زمين بطور معمول از مخازن انبار

مخازن انبار زير زميني  مخازني مي باشند كه لوله كشي در زير زمين و به مخزن متصل است و .  مخازن انبار زير زميني
در جهت حفاظت از بهداشت انسانها و محيط زيست در مقابل . درصد حجم مخزن در زير زمين مي باشد 10حداقل 

قع در زير زمين كشف و شناسايي مواد رها شده خطرناك ،بايد هر گونه نشت ، سر ريز شدن وخوردگي مخازن انبار وا
، حمايت  تعميرديگر الزامات مربوط به مخازن انبار زير زميني شامل  نصب و راه اندازي و لوله كشي، فعاليت . شود

با مقررات و  داشتن ملزم به مطابقت 1998مخازن نصب شده بعد از سال . مالي و ثبت و نگهداري سوابق مي باشد
راه اندازي شده اند تا  1988مخازني كه بعد از سال . راه اندازي و لوله كشي مي باشندالزامات مربوط به نصب و 

اما اين  كنترل مي شوندمطابق با مقررات و الزامات مربوط به ريزش ، سرريزشدن و حفاظت از خوردگي  1998دسامبر 
  .مخازن انبار واقع در زير زمين بايستي مقررات و الزامات جديد را بپذيرند

سازمان حفاظت محيط زيست فهرستي دارد كه مي تواند به ارزيابي تاسيسات در . مخازن انبار زيرزميني  ست مهمفهر
اطمينان از پذيرش الزامات براي حصول تاسيسات مي تواند از اين فهرست . مورد مخازن انبار زير زميني كمك كند

فهرست همچنين مي تواند به آماده  ).CFR 280) 40منطقه اي در مورد مخازن انبار واقع در زير زمين استفاده كند 
 اين فهرست در سايت. كردن تاسيسات در بازرسي هاي رسمي مخازن انبار زير زميني كمك كند

.govhttp://www.epa  موجود مي باشد .  
مخازن باالي سطح زمين نسبت به (وشش داده نشده اند تعدادي از مخازن انبار زير زميني بوسيله الزامات منطقه اي پ

ن حال مخازن با اي). مناطق زير زميني از جمله تونل ها يا طبقات زير زميني ، نشت اضطراري و سر ريز شدن مخازن
براي . ن است بوسيله ايالت يا شعبه هاي كنترل كننده محلي يا منطقه اي كنترل مي شوندممك متعددي انبار زير زميني

وب سايت سازمان حفاظت محيط زيست مربوط به مخازن به اطالعات بيشتر در مورد سيستم مخازن انبار زيرزميني ، 
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شعبهاي كنترل كننده ايالتي و محلي را براي اطالعات . كنيد مراجعه Thttp://www.epa.gov/OUSانبار زير زميني 
  . بيشتر بررسي كنيد 

  
بر روي  انبارمخازن . در باالي سطح زمين انبار مخازن 

به ظرفيت ذخيره ممكن است تحت كنترل  بستهسطح زمين 
همچنين الزامات قانوني   )CFR 112) 40الزامات منطقه اي 

الزامات قانوني ايالتي و محلي نوعاً . محلي و يا ايالتي باشد
استانداردهاي بهم پيوسته است كه بوسيله سازمانها از جمله 

و  (NFPA)سازمان بين المللي جلوگيري از آتش سوزي 
براي اطالعات بيشتر . منتشر شده است موسسه نفت آمريكا 
ي با سازمان بين المللي جلوگيري از در مورد الزامات قانون

تماس بگيريد يا به  617-770-3000آتش سوزي با شماره 
ساختار ، . مراجعه كنيد http://www.nfpa.orgوب سايت  

نقشه و شرايط الزم عمليات براي مخازن انبار واقع در سطح 
ا محلي يا اداره محيط مسئول آتش نشاني ايالتي يتوسط زمين 

مشاوره با مسئول  عالوه بر اين براي. زيست كنترل مي شود
آتش نشاني ، تاسيسات مي بايست همچنين شعبه هاي كنترل 
كننده ايالتي براي اطالعات بيشتر در مورد الزامات قانوني 

  .  مخازن انبار واقع در سطح زمين مورد بررسي قرار دهد
  

تم مخازن انبارزير زميني اطالع آيا اداره ايالتي برنامه ريزي مخازن انبار واقع در زير زمين به هرگونه سيس
   رساني مي كند؟

به اداره گزارش را داشته باشد ، الزم است كه فرم  زمينزير مخازن انبار واقع دركنترل شده اگر تاسيسات سيستم هاي 
اين فرم شامل گواهينامه يا مدرك قبول الزامات قانوني منطقه اي . زمين ارائه كند زيربرنامه ريزي مخازن انبار واقع در

براي نصب و راه اندازي، حفاظت ازخوردگي ، كشف نشت و ريزش و ضمانت مالي براي سيستم مخازن انبار واقع در 

آخرين  1998دسامبر سال  22در حال حاظر : اخطار
مهلت براي همه سيستم هاي مخازن انبار زير زميني ، 
مالكان و متصديان تاسيساتي كه عمليات سيستم 
مخازن انبار زير زميني را مطابق با الزامات قانوني 
منطقه اي براي كشف شكستگي، نشت ، سرريزشدن 

ند  صادر شده و جلوگيري از خوردگي انجام نمي ده
گذشته از اين وضعيت خطر بهداشت و . است 

  . سالمتي انسانها و محيط زيست را تهديد مي كند

زمين كه مواد  زير انبار واقع درسيستم مخازن : نكته 
قابل اشتعال و مايعات قابل احتراق را ذخيره مي كنند 
بايد مطابق با مقررات سازمان بي المللي جلوگيري از 
آتش سوزي براي مخازن انبار و سيستم لوله كشي 

  . عمل كنند
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ن و كامل كردن اين فرم براي اطالعات بيشتر براي چگونگي بدست آورد. است 1988دسامبر سال  22زمين بعد از  زير
  . تماس بگيريد 1-800-424-9346با سازمان حفاظت محيط زيست به شماره 

  
اطمينان از اينكه تعداد سيستم هاي ربوط به مخازن انبارزير زميني براي حصول بازرس ممكن است برنامه م 

مطابقت داشته باشد  ايالتيارائه شده به مراجع زمين با تعداد گزارش شده در فرم  در زير مخازن انبار واقع
 .  مورد بازرسي قرار دهد

 
  آيا شناسايي و كشف ترك خوردگي و شكاف  براي مخازن و لوله كشي وجود دارد؟

تاسيساتي با سيستم هاي كنترل شده مخازن انبار زير زميني بايد هر گونه ترك خوردگي و يا شكاف را در مخازن 
كشف و شناسايي شكاف در مخازن كمك كند كه در زير به اين  بهروشهاي پايش ماهيانه ممكن است . شناسايي كنند

  :روشها اشاره شده است
 اندازه گيري خودكار مخازن  •

 پايش و بررسي بخارات موجود در خاك  •

 نظارت بينابيني  •

 پايش آبهاي زير زميني  •

 اصالح ليست آماري  •

 ديگر روشهاي مورد قبول مراجع صالحيت دار كنترل كننده  •

 
بطور ماهيانه پايش شود يا بطور ساليانه مورد آزمايش قرار  -1بعالوه هر گونه تنظيم فشار در سيستم لوله كشي بايد 

خودكار جريان به عنوان مثال تجهيزات خودكار قطع جريان يا سيستم اعالم خطر پيوسته نصب  قطع كننده -2بگيرد 
مطمئن شدن از اينكه روشهاي كشف شكستگي و ترك مطابق با مقررات ايالتي است برنامه مربوط به  براي. شده باشد

  .  رگيردسيستم مخازن انبار زير زميني ايالت مربوطه بايد مورد بررسي قرا
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زمين مقررات الزم زير، سرريز شدن و حفاظت ازخوردگي سيستم مخازن انبار واقع در  نشتآيا در مورد 
  ؟ ي شودرا عمال م

، سرريزشدن و خوردگي باعث رها نشتها ازاينكه  اطمينان براي حصولتاسيسات بايد سيستم مخازن انبار زير زميني  
، تاسيسات ملزم به  1998دسامبر سال  22در . سازي مواد به داخل محيط زيست نمي شود مورد بررسي قرار دهد

مخازن انبار در و انجام مقررات منطقه اي براي نشت ، سرريز شدن و جلوگيري از خوردگي براي سيستم دادن مطابقت 
  . )CFR 40 280 (شدند زير زمين

    
از بي عيب و نقص بودن مخازن مورد  براي اطميناناي  واقع در سطح زمين بصورت دورهآيا مخازن انبار 

  بازرسي قرار مي گيرد؟ 
سيستم مخازن انبار واقع در سطح زمين بايد بطور دوره اي و متناوب براي اطمينان از بي عيب و نقص بودن مخازن 

چندين روش براي آزمايش واطمينان از بي عيب و نقص بودن مخازن در . )vi) 7. e 112,7. CFR 40بازرسي شوند
  : دسترس است  از جمله 

استفاده از اشعه ايكس يا آناليزهاي راديواكتيو در جهت ارزيابي ضخامت ديواره و كشف ترك و شكافها در فلز  •
 مخزن

در جهت ارزيابي ضخامت  سونيكآناليزهاي الترا •
 پوشش فلز

در جهت تشخيص علت نشت ها  آزمايشات ايستابي •
 بوسيله فشار

سوراخ ها و  كشف تركها ،براي  بازرسي مشاهده اي •
 در مخازن انبار  روزنه ها

آزمايش جريان گردابي شار مغناطيسي استفاده شده در  •
 ارتباط با آناليزهاي فراصوتي جهت كشف سوراخ و روزنه ها

دن بايد قسمتهاي بيروني مخازن را براي مشخص ش تاسيسات
باعث ريزش و انباشته شدن نفت به بيرون از مناطق حصار كشي ديواره ، نشتهايي كه ممكن است خرابي  نشانه هايي از

كف مخازن انبار واقع در سطح زمين ممكن است در معرض فرسايش . شده شود مورد بررسي و رسيدگي قرار دهد

تاسيسات داراي سيستم مخازن انبار زير زميني : نكته 
 از كنترل ذخاير موجود در انبار و آزمايش محكم بايد
مخازن  يك بار در ماه ، روشهاي پايشي براي  بودن

جلوگيري از  براي سال بعد از نصب مخازن 10حداكثر 
  . )CFR 40 280,41 (فرسايش استفاده كند
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اين مخازن همچنين ممكن است در نتيجه . نشودشديد قرار داشته باشد كه ممكن است در طول بازرسي هاي كشف 
مي مخازن انبار واقع در سطح زمين  در ايجاد خرابيبطور بالقوه باعث ايجاد اين حفره ها . فرسايش سطح شكسته شوند

تاسيسات مي توانند از . سوراخ ها ممكن است باعث فرسودگي مخازن ودر نهايت موجب نشت مخازن شود .شود
به عنوان (در نظر گرفتن پيشگيريهاي مناسب براي نوع ساختمان و شالوده مخازن جلوگيري كنند فرسودگي مخازن با 

تاسيسات مي بايست ). مثال استفاده از پوشش هاي عايق ، طراحي دقيق حفاظت هاي كاتدي و دوجداره كردن مخازن
الوده قرا گيرند ، بايد داشتن فاصله در صورتيكه مخازن برروي ش. همچنين شالوده ساختمان را مورد بازرسي قرار دهند

و ميزان مناسب . زيادي بين شالوده و كف مخزن و شكاف بيش از حد در بتن شالوده مورد بررسي و بازرسي قرار گيرند
اگر مخازن بطور مستقيم بر روي زمين قرار گيرند ، . بودن شالوده براي حمايت از انبارمخازن مورد ارزيابي قرار گيرد

همه نشت ها مي بايست . داشتن فاصله هاي زياد بين سطح زمين و كف مخزن مورد بررسي قرار گيرد بايد براي
  .  فوراً و در اولين فرصت تعمير شوند مخازن گزارش شوند و

  

  آيا  مهار ثانويه براي جلوگيري از تخليه هاي نفت استفاده مي شود؟
مله ت و يا ساختارهاي از جبه وسايل محدود كننده مناسب و تجهيزا تاسيساتبراي مخازن انبار واقع در روي زمين ، 

از تخليه  و از اين طريق )CFR 40 112. 7( ديوارهاي مانع ، كانال ها يا خاكريزها و ديوارهاي نگهدارنده احتياج دارد
 استفاده از اينات تاسيسدر كه  شودهاي نفت در آبهاي قابل كشتيراني جلوگيري مي شود مگر اينكه بطور واضح ثابت 

غيرعملي بودن اصوالً به علت محدوديت هاي شديد فضايي يا ديگر . ساختارها يا تجهيزات عملي و قابل اجرا نيست
محدوديتهاي فيزيكي است كه ممكن است مانع نصب ساختارهاو يا تجهيزات در جهت جلوگيري از ريزش نفت در 

  . قبول نيستبر اساس مالحظات اقتصادي قابل  اثبات غيرعملي بودن. آبهاي قابل كشتيراني شود
از در مورد مخازن و امكان استفاده ساختارها يا تجهيزات  وجود محدود كننده هاي مناسببازرس ممكن است  

 . براي همه مخازن انبار واقع در روي زمين مورد بررسي و رسيدگي قرار دهدديوارهاي مانع  جمله

 
  فاضالبهاي نفتي ناشي از نفت استفاده شده  / مديريت نفت  -4-5-3

). CFR 40 279(و مطابق با استانداردهاي مديريت نفت استفاده شده كنترل و مديريت مي شود نفت استفاده شده انبار
 پاكسازي مناسب و مشخص را روشهايبايد  تاسيساتدر مورد تاسيساتي كه با نفت استفاده شده سروكار دارند ، 

اطمينان از ايمني  براي حصولمناسب  شيوه هاي كاريمفاد عمومي دارد ،  اين مواد استانداردهاي مديريت. پيگيري كند
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نظر گرفته شده   تماسو تماس با نفت استفاده شده براي بيشترين مقدار بازيافت اين مواد و كمترين مقدار  كار كردن
  . است
تماس با شعبه كنترل كننده . اين مواد داشته باشندات سختي در مورد دفع تعدادي از دولتها ممكن است مقرر: نكته 

سازمان حفاظت محيط زيست ايالت متحده . ايالتي در جهت تعيين مقررات دفع و از بين بردن نفت استفاده شده است
روغن مصنوعي كه  هر نفتي كه از نفت خام پااليش شده باشد يا هرگونه: نفت استفاه شده را اينگونه تعريف مي كند 

بايد  اين مفهوم .استفاده شده باشد و يا هر نفتي كه در نتيجه استفاده با ناخالصيهاي فيزيكي يا شيميايي آلوده شده باشد
  :مطابق با هر كدام از سه معيار تعريف شده براي نفت استفاده شده باشد ، اين معيارها شامل 

نفت استفاده شده ممكن است از نفت . دراين مالك بر روي منشاء و يا اساس نفت تاكيد شده اشت: منشاء •
روغن هاي گياهي و يا حيواني از تعريف سازمان . خام پااليش شده باشد و يا از مواد تركيبي ساخته شده باشد

 .  حفاظت محيط زيست در مورد نفت استفاده شده  مستثني مي باشند

نفت هاي استفاده شده به عنوان مثال مواد . مي باشد نفتاز اين مالك بر اساس چگونگي استفاده : استفاده  •
، سوخت هاي انتقال  كم ناپذيرى براى انتقال و توزيع نيرو در سيستماسيال ترروغني مانند گريس و روغن ، 

ت هاي غير استفاده شده نف. حرارت و براي ديگر اهداف مشابه به عنوان نقفت استفاده شده توصيف مي شود
، از جمله نفت هايي كه به عنوان مواد زائد از تميز كردن كف مخازن بدست مي آيند و يا مواد سوختي دست 
نخورده موجود در مخازن انبار يا نفت كوره بازيافت شده از لكه هاي نفتي ، مطابق تعريف سازمان حفاظت 

تعريف سازمان حفاظت . زير آنها هرگز استفاده نمي شوندمحيط زيست در مورد نفت استفاده شده نمي باشد 
محيط زيست همچنين شامل محصوالت استفاده شده به عنوان مثال مواد حاصل از شستشوي مخازن يا 
استفاده شده منحصراٌ براي خواص حالل ها ، همچنين برخي محصوالت مشتق شده از نفت از جمله مواد ضد 

 .  يخ و نفت سفيد نمي شود

مطابق تعريف سازمان حفاظت محيط زيست ، نفت استفاده شده ممكن است با هر يك از  .ينده ها آال •
اين شامل پسمانده ها و آالينده هاي توليد شده از كار . ناخالصي هاي شيميايي و فيزيكي آلوده شده باشد

است شامل تراشه  آالينده هاي فيزيكي ممكن.كردن با نفت ، ذخيره و فراوري نفت استفاده شده مي باشد
، يا آب ) هالوژنها(آالينده هاي شيميايي شامل حالل ها ، مواد آلي فرار هالوژن دار . هاي فلز ، خاك اره باشد

نفت استفاده شده و مواد محتوي و يا پوشيده شده با نفت استفاده شده مطابق استانداردهاي . نمك است
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در غير اينصورت، . با شرايط مشخص مطابقت داشته باشندمديريتي نفت استفاده شده كنترل مي شود اگرآنها 
 ).10 .279 CFR 40(b)(  آنها مطابق ديگر مقررات مديريت مي شوند

 

  نفت استفاده شده كه تحت قوانين مشخص كنترل شده اند موارد ذيل در مورد انواع 
از عمليات معمول و متداول مربوط به كشتي توليد مي شود در زماني كه  كه بر روي كشتي نفت استفاده شده •

 . بر اساس مقررات مربوط به نفت استفاده شده كنترل مي شود مي شوندبه ساحل منتقل 

مخلوط نفت استفاده شده با مواد زائد كه منحصراً خطرناك هستند زيرا مشخصاتي از اشتعال زايي را نشان مي  •
 .   دهند و يا داراي قابليت اشتعال هستند مگر اينكه برآيند اين تركيب مشخصات اشتعال زايي را نشان ندهد

فت استفاده شده با مواد زائد خطرناك استثنايي در مورد قسمت قبلي وجود دارد و آن اينكه مخلوط شدن ن •
 خورندگيبه عنوان مثال قابليت اشتعال ،( دهد منحصراً يك يا بيشتر از مشخصات مواد زائد خطرناك را نشان

مگر اينكه برآيند مخلوط شدن هيچگونه از مشخصات مواد زائد خطرناك را نشان ) ، واكنش پذيري يا سميت
 .ندهد

به عنوان (ه شده هستند و يا از راههاي ديگر با نفت استفاده شده آلوده شده اند موادي كه محتوي نفت استفاد •
 ) .مثال نفت سوخته شده براي بازيافت انرژي

 
   موارد ذيل در مورد انواع نفت استفاده شده مي باشد كه تحت قوانين مشخص كنترل نشده اند

 . نفت و مواد زائد نفتي كه مطابق تعريف نفت استفاده شده نباشد •

مخلوط نفت استفاده شده با مواد زائد خطرناك كه يك و يا تعداد بيشتر مشخصات مواد زائد خطرناك را  •
مگر ) به عنوان مثال قابليت اشتعال پذيري ، قابليت فرسايش مواد، واكنش پذيري يا سميت (نشان ندهد 
اين تركيب بايد مطابق مواد زائد . د تركيب مشخصات مواد زائد خطرناك را نشان دهداينكه برآين

 . خطرناك كنترل شود

 شامل مخلوط هاي نفت محتوي بيشتر از. مواد زائد خطرناك ثبت شده بامخلوط شدن نفت استفاده شده  •

ppm  1000 شده با مواد سازمان حفاظت محيط زيست فرض مي كند كه نفت استفاده .( هالوژن است
 .اين مخلوط بايد به عنوان مواد زائد خطرناك كنترل شوند). اندزائد خطرناك هالوژن دار مخلوط شده 
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با نفت استفاده شده آلوده شده باشند مگر اينكه نفت استفاده شده بطور صحيح  وياموادي كه محتوي  •
) به عنوان مثال نشانه اي از باقي مانده نفت و يا ساير مواد در آن ديده نشود (پااليش و يا پاكسازي شود 

ل نمي اين مواد شامل تعريف نفت استفاده شده نمي باشد بنابراين به عنوان نفت استفاده شده كنتر. 
 .   شوند

  
      ؟كرداز مخلوط شدن نفت استفاده شده با مواد زائد خطرناك جلوگيري  بايد آيا

مواد زائد خطرناك مايع ، ازجمله حالل هاي استفاده شده ، گازوئيل ، يا ديگر مواد  خطرناك نبايد با نفت استفاده 
بطور اساسي موارد ذيل انجام . مخلوط شوند وممكن است تمام حجم  به عنوان مواد زائد خطرناك طبقه بندي شود

  : قوانين مربوط به مخلوط شدن مي باشد
ه و مواد زائد خطرناك كه يك يا بيشتر از يك مشخصه مواد زائد خطرناك را نشان مي مخلوط نفت استفاده شد •

بايد به عنوان مواد زائد خطرناك ) به عنوان مثال ، قابليت اشتعال ، فرسودگي ، واكنش پذيري يا سميت( دهند 
 .هدكنترل شوند مگر اينكه برآيند مخلوط شدن هيچگونه مشخصه مواد زائد خطرناك را نشان ند

. مخلوط نفت استفاده شده و مواد زائد خطرناك فهرست شده كه بايد به عنوان مواد زائد خطرناك كنترل شوند •
سازمان حفاظت محيط زيست فرض . (هالوژن است ppm 1000اين شامل نفت استفاده شده محتوي بيشتر از 

مي كند كه نفت استفاده شده با مواد زائد خطرناك هالوژن دار 
اين مخلوط بايد به عنوان مواد زائد خطرناك ). مخلوط شده اند

در تمرينات مربوط به ايمني هرگز نبايد مواد زائد . كنترل شوند
با اين حال اگر شما  .خطرناك با نفت استفاده شده تركيب شوند

كه ممكن است با نفت محصوالت خاص سواالتي در مورد 
استفاده شده تركيب شده باشد داريد ، با توجه به قانون بازسازي 
و حفاظت از منابع با شعبه مربوط به مخازن انبار واقع در روي 
زمين سازمان حفاظت محيط زيست ايالت متحده و شماره 

 .ريدتماس بگي 9346-424-800-1

  
  مي شود؟آيا عنوان نفت استفاده شده بر روي مخازن يا كنتينرها برچسب زني 

ري كردن از مخلوط شدن جلوگي: نكته 
اگر . نفت استفاده شده و مواد زائد خطرناك

نفت استفاده شده با مواد زائد خطرناك 
مخلوط شود ، همه حجم احتماالً به عنوان 

در . مواد زائد خطرناك كنترل خواهد شد
روش كار ايمن هرگز مواد زائد با نفت 

  .  استفاده شده مخلوط نمي شود
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به (نفت استفاده شده را در مخازن ذخيره كند  بايدتاسيسات 
به (يا مخازن ) گالني 55عنوان مثال در بشكه هاي فوالدي 

عنوان مثال مخازن انبار واقع در سطح زمين و يا مخازن انبار 
يد كلمه نفت استفاده شده بر روي كانتينرها با) . زير زميني 

تعدادي از تاسيسات لوله هاي . و مخازن برچسب زني شود
حمل مواد نفتي دارند كه در تماس با نفت استفاده شده 

همچنين مي  در اين مورد ،. موجود در انبار مخازن مي باشد
بايست برروي لوله ها كلمه نفت استفاده شده برچسب زني 

. است برچسب ها طوري تهيه شوند كه عنوان نفت استفاده شده هميشه و در هر زماني قابل مشاهده باشندالزم . شود
براي برچسب ها ) بهتر است از مداد استفاده نشود( رنگ آميزي با اسپري رنگ ، مداد رنگي مومي يا نوشتن با دست 

  .  مناسب هستند
بي فنيل هاي پلي كلرين باشد روشهاي برچسب زني بي فنيل پلي كلرين  ppm 55اگر نفت محتوي بيشتر از: نكته 

  . مطابق مخازن انبار نفت مي باشد
  

حصول اطمينان از اينكه آنها بطور مناسب و براي بازرس ممكن است  همه كانتينرهاي انبار يا مخازن را  
شته ، مورد بازرسي و بررسي صحيح برچسب زني شده باشند و شواهدي از نشت و يا تخليه نفت وجود ندا

 . قرار دهد

  فت مي شود و يا براي احياء كننده ها فرستاده مي شوند؟ آيا نفت استفاده شده و سوخت بازيا
مسير صرفه جويي براي استفاده  بهترين بيشترين حفاظت و حمايت از محيط زيست است و اغلب براي بازيافت مواد

تاسيسات بايد نفت و سوخت استفاده شده را به مركز بازيافت و يا براي واحدهاي . نفت استفاده شده مي باشد ازمجدد 
احتمال يا فرض بازيافت بر اساس ) CFR 40 279(استانداردهاي مديريت نفت استفاده شده. احياء كننده ارسال كنند 

اين براين واقعيت بنا شده است كه تقريباً همه . اهند شداست كه همه نفت استفاده شده كه توليد شده است بازيافت خو
تاسيسات مبايست از همه گزارشات و ثبت ها در مورد مخازن انبار نفت . نفت استفاده شده مي تواند بازيافت شود

 - 1د تاسيسات مربوطه دو گزينه براي انتقال نفت استفاده شده دار. استفاده شده و فعاليت هاي بازيافت نگهداري كنند
. حمل و نقل نفت استفاده شده توسط خود تاسيسات -2استفاده از وسايل انتقال دهنده توسط ساير منتقل كننده ها 

صالحيت منتقل كننده ها مربوط به تاسيسات : نكته 
حصول اطمينان از اينكه آنها نفت را به مركز  براي

ارزيابي سطح . بازيافت حمل كرده اند بررسي كنيد
نفت در مخازن قبل و بعد از انتقال جمع آوري شود 
تا مشخص شود كه مجموعه نفت با مقداري كه 

  .منتقل كننده ها گزارش داده اند مطابقت داشته باشد
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تاسيسات بايد از انتقال نفت استفاده شده با وسايل حمل و نقلي كه شماره شناسايي سازمان محيط زيست را كسب كرده 
اده شده به بيرون از تاسيسات با روش خود انتقالي تاييد شود گالن نفت استف 55اگر بيشتر از . اند مطمئن شود

داشتن مجوز انتقال نفت استفاده شده  -2داشتن شماره شناسايي سازمان حفاظت محيط زيست  -1،تاسيسات ملزم به 
تاسيسات ممكن است نفت . ديگر روشهاي بازسازي نفت استفاده شده سوزاندن براي بازيافت انرژي است. مي باشد

نفت استفاده شده در بيرون از تاسيسات . ستفاده شده را براي توليد گرما و براي گرم كردن بخشي از تاسيسات بسوزاندا
ممكن است به عنوان سوخت در كوره هاي صنعتي ، ديگ هاي بخار يا كوره هاي مخصوص سوزاندن مواد زائد 

نمي باشد لجن هاي غير خطرناك  ا محيط زيستسازگار ب روش اگرچه اين :نكته . خطرناك و اشغال استفاده شود
چنانچه اين مواد به مركز ) . CFR 40 258(  ممكن است در محل دفع زباله هاي جامد شهري دور ريخته و دفع شوند

بازسازي فرستاده نشوند تاسيسات بايستي با شهرداري براي اطالعات بيشتر در مورد مقررات كشف و دفع پسمانده هاي 
نفت استفاده شده هرگز نبايد در مجاري فاضالب ، آبگذر ، مخزن هاي بزرگ تفاله و خاكروبه از . صنعتي تماس بگيرد

  .بين برده شوند 
زرس ممكن است مسير محموله كشتي از تاسيسات مربوطه به طرف مراكز احياء كننده در جهت حصول با 

اطمينان از اينكه محموله كشتي از جمله نفت و سوخت محتوي حالل ها و يا ديگر مايعات زائد خطرناك 
 .    نباشد ، مورد بازرسي و بررسي قرار دهد

  
  عنوان مواد زائد خطرناك  مديريت نفت و مواد زائد نفتي به -4-5-4

  نفت و يا مواد زائد نفتي چيست؟
از فرآوري و پردازش فاضالب سطحي يا ديگر منابع ممكن است محتوي موادي در غلظت ناشي نفت و يا زائدات نفتي 

خطرناك باشند ، بايد مديريت شوند و مطابق  در صورتيكه. خطرناك شدن اين مواد مي شود هاي مختلف باشد كه سبب
.  )CFR 40 261,270(با قانون بازسازي و حفاظت از منابع و مقررات مربوط به مواد زائد خطرناك از بين برده شوند

اگر تاسيسات تعيين كرده باشد كه اين نفت و يا زائدات نفتي به عنوان نفت استفاده شده طبقه بندي نشده است ، در اين 
. غلظت آالينده ها و ارزيابي خطرناك بودن مورد آزمايش قرار دهدزمان تاسيسات بايد اين مواد را در جهت تعيين 

اشاره شده است اما  به آنزير است كه در آزمايشات ممكن است براي انواع مختلف غلظت ها انجام شود ، شامل موارد 
فلزات سنگين از جمله سرب ،آرسنيك ، كروم و كادميوم ، بي فنيل هاي پلي كلرين ، : محدود به اين موارد نيست 

اينگونه توصيف شده است كه مواد زائد خطرناك موادي هستند . مجموع مواد فرار هالوژن دار و نقطه اشتعال مي باشد
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مواد زائد جامد . حفاظت محيط زيست در مورد مواد زائد جامد مطابق داشته باشد كه بايد در ابتدا با تعريف سازمان
جامد ، نيمه جامد محتوي مواد مواد دور ريختني از جمله اخال يا زباله ، فضوالت و لجن مي باشد و اين مواد مي تواند 

ناك توصيف شده اند و مقررات مواد زائد جامد كه مطابق مالك هاي ذيل خطر. ، مايع و يا محتوي مواد گازي باشد
  ) :261CFR 40(مربوط به قانون بازسازي و حفاظت از منابع در مورد آن اعمال مي شود

مواد زائدي هستند كه خطرناك توصيف اند و جزءيكي از چهار فهرست مربوط به مواد زائد خطرناك  •
مواد . ، فهرست شده استمواد زائد  400بيشتر از . منتشر شده است Dبخش  CFR 40 261باشد كه در 

زائدي به عنوان مواد خطرناك فهرست شده اند كه در زمان مديريت نامناسب براي سالمتي انسانها و 
حتي در زماني كه بطور صحيح مديريت شوند ، تعدادي از مواد زائد . محيط زيست مضر شناخته شده اند

مثالهايي براي مواد زائد . ميده مي شوندفهرست شده خطرناك هستند كه آنها مواد زائد بشدت خطرناك نا
بشدت خطرناك شامل مواد زائد توليد شده از تعدادي آفت كشها است كه حتي در مقادير كم براي انسان 

 .كشنده مي باشد

اگر مواد زائد در يكي از فهرست هاي مواد زائد خطرناك موجود نباشد ، اين مواد : مشخصه مواد زائد •
مگر اينكه اين مواد يك يا تعداد بيشتري از مشخصه هاي عنوان شده در زير  خطرناك توصيف نمي شوند

 :را داشته باشد

مشتعل ) دما و فشار مشخص( مواد زائد قابل اشتعال مي تواند تحت برخي شرايط مشخص :  اشتعال يتقابل 
، نفت و  براي مثال برخي رنگ هاي استفاده شده ، پاك كننده روغن و گريس) . 21.261CFR 40( دشون

 . حالل هاي شيميايي قابل اشتعال هستند

مواد زائد خورنده اسيد يا بازهايي هستند كه توانايي خوردگي فلز را دارند و سبب پوسيده :  قابليت خورندگي 
براي مثال اين مواد شامل مواد زنگ ) . 22.261CFR 40( مي شودشدن فلز مخازن انبار، كانتينرها ، بشكه ها 

 . ا آلكين و اسيد باطري مي باشندزدا ، اسيد ي

واكنش پذيري مي باشد و در اثر واكنش پذيري و در زماني كه با اب  داراي قابليت مواد زائد:  واكنش پذيري 
بخارات با آب تركيب مي شوند اين تركيب مي شوند منفجر شده و يا بخارات ، گازهاي سمي توليد مي كند و 

)23.261CFR 40 .  (براي مثال اين مواد شامل باتري هاي سولفيد ليتيوم و مواد قابل احتراق است . 

مواد زائد سمي در زماني كه هضم و يا جذب مي شوند و يا دراثر شستشوي مواد شيميايي سمي به : سميت  
ستند  داخل خاك يا آبهاي مي روند و يا در زمانيكه در روي خشكي  دفع  مي شوند مضر و يا كشنده ه
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)24.261CFR 40 . ( براي مثال اين مواد شامل مواد زائدي هستند كه محتوي غلظت بااليي از فلزات سنگين
 . از جمله كادميوم ، سرب يا جيوه هستند

 
در طول مدت بازرسي ، بازرس ممكن است از  

تاسيسات در مورد اينكه آيا آنها نفت و مواد زائد نفتي در 
مورد آزمايش جهت تعيين غلظت آالينده ها موجود در آن 

 را سواالتي بپرسد و اينكه آيا آنها خطرناكقرار داده اند ،
و بازرس ممكن است نتايج آزمايشات را اند تشخيص داده 

 . زبيني و بررسي قرار دهدمورد با

اگر تاسيسات مواد زائد توليد كند ،طبقه بندي 
  تاسيسات به عنوان توليد كننده اين مواد چگونه است؟ 

تاسيسات توليد كننده مواد زائد خطرناك توسط مقدار مواد زائد توليد شده در طي  بندي طبقه.  تعيين طبقه توليد كننده
وليد كننده هاي مواد زئد خطرناك در سطح منطقه اي سه طبقه بندي براي ت.  ) 261CFR 40( يك ماه تعيين مي شود

  :وجود دارد
توليد كننده با مقدار كم و معاف بطور مشروط .  (CESQG) توليد كننده با مقدار كم و معاف بطور مشروط •

پوند پسمانده هاي محتوي مواد  220كيلوگرم مواد زائد خطرناك يا  100پوند و يا  220در هر ماه در حدود 
توليد كننده با مقدار كم و يا معاف بطور مشروط  محدوديت هاي . زائد خطرناك در هر ماه توليد مي كنند

كيلوگرم مواد زائد خطرناك را در مكان  1000انبار اين مواد ندارد اما نبايد بيش از  زماني و يا مكاني براي

پوند يا كمتر مواد  2/2تاسيساتي كه در حدود : نكته 
زائد واقعاً خطرناك درهر ماه توليد مي كنند به عنوان 

با مقدار كم و معاف بطور مشروط سيستم توليد كننده 
طيقه بندي مي شود و در اينجا تاسيساتي كه بيشتر از 

پوند مواد زائد واقعاً خطرناك در هر ماه توليد  2/2
توليد كننده با مقدار زياد  ممي كنند به عنوان سيست

  . طبقه بندي مي شوند

تعيين مشخصه سميت با با استفاده از آزمايشاتي از جمله  را مي تواند سمي بودن مواد زائد تاسيسات :تعيين سميت 
تعيين مشخصه سميت با استفاده از فرآيند  .تعيين كندو يا فرآيند شناسايي  (TCLP)استفاده از فرآيند فرونشست 

وجود انجام اين آزمايش تكرار مخصوص در . مي تواند در آزمايشگاه مجاز محلي انجام شود (TCLP) فرونشست
آالينده مقاديري از مواد زائد حاوي در صورتيكه  .دفع شوند رخ مي دهد كه مواد زائد در زير خاك يدر زمانو دارد 

مواد زائد مشخصه  ند در اين هنگامباش تراز هاي تنظيم شده از بيشترغلظت هايي غلظت هاي متعادل باشند يا با ها
فرآيند شناسايي اطالعات مختصري از انتشارات موجود يا مداركي ازآناليز داده مواد زائد  در .سميت را نشان مي دهند

براي مثال سازمان . شده استيا مطالعاتي در ارتباط با مواد زائد خطرناك توليد شده بوسيله فرآيندهاي مشابه، فراهم 
مي موجود مي باشد و تاسيسات  261بخش  CFR 40كه در تهيه كرده است زائد خطرناكفهرستي مواد محيط زيست

.كنداستفادهاز اين فهرست تواند در فرآيند شناسايي
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كند به اگر توليد كننده با مقدار كم و معاف بطور مشروط بيشتر از اين مقدار را ذخيره . تاسيسات انباشته كند
 .طبقه بندي مي شودتوليد كننده با مقدار كم و توليد كننده با مقدار زياد عنوان 

و كمتر از ) كيلوگرم 100(پوند  220توليد كننده با مقدار كم بيشتر از .  (SQG)توليد كننده با مقدار كم  •
پوند پسمانده  2200پوند و كمتر از  220مواد زائد خطرناك درهر ماه يا بيشتر از ) كيلوگرم 1000(پوند  2200

د كننده با مقدار كم ممكن است در حدود سيستم تولي. محتوي مواد زائد خطرناك درهر ماه توليد مي كند
روز و نه  180كند كه در اين مكانها در حدود  ذخيرهكيلو گرم و نه بيشتر مواد زائد خطرناك را در انبار  6000
مايل از تاسيسات  270روز و نه بيشتر اگر پردازش شده باشند يا در فاصله بيشتر از  270يا در حدود (بيشتر 

كند توليد  ذخيرهاگر توليد كننده با مقدار كم بيشتر از اين مقدار مواد زائد را .  دره مي شوذخي) دفع شده باشند
 . كننده يا مقدار زياد محسوب مي شود

مواد ) كيلوگرم 1000(پوند  2200توليد كننده با مقدار زياد در حدود .  (LQG) توليد كننده با مقدار زياد  •
پوند پسمانده محتوي مواد زائد خطرناك در هر ماه توليد مي  2200يا  زائد خطرناك در هر ماه توليد مي كند

 . روز انباشته كند 90توليد كننده با مقدار زياد ممكن است مواد زائد خطرناك را براي بيشتر از . كند

فهرست شده  كار رفته ، تاسيسات بايد كل مقاديربتعيين اينكه طبقه بندي براي تاسيسات  براي. اضافي مواد زائدمقادير
 از تاسيسات قبل از -1اين موارد شامل مواد زائدي است كه .كنند  ومحاسبه و مشخصات مواد زائد خطرناك را شمارش

مقدار  . بسته بندي شده و به مكان دور از تاسيسات منتقل شده است -2 استتوليد و جمع آوري شده فرآوري و دفع 
معموالً عدد پوند . و بر اساس واحد گالن ارزيابي و سنجش مي شوندزيادي از مواد زائد خطرناك مايع مي باشند 

پوند وزن دارد و  3/8زيرا يك گالن از آب در حدود ( ضرب مي شود ) 3/8(مايعات مربوط به تاسيسات در عدد گالن 
ش ي افزايدر زمانيكه مجموع مواد زائد خطرناك توليد شده بصورت صعود). مايعات زيادي چگالي مشابه با آب دارند

  :يابد بخاطر بسپاريد كه تاسيسات قادر به شمارش و محاسبه برخي مواد زائد خطرناك توليد شده نيست 
  

به عنوان مثال از طريق (مواد زائدي كه در كف كانتينرها رها شده اند و توسط روشهاي معمول تخليه مي شوند  •
پسمانده در كف كانتينرها باقي مي ماند يا در حدود سانتي متر مواد  5/2در حدود فضاها و در اين ) پمپ كردن

كمتر و يا  اندازه مخزن در صورتيكهمواد در كف كانتينر باقي مانده باشد ، وزن كل ظرفيت كانتينر از درصد 3
   .گالن اندازه آن باشد 110مساوي 
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به عنوان مثال پسمانده هايي كه (پسمانده ها در كف مخازن انبار ، اگر پسمانده ها برداشت و پاكسازي نشوند  •
در كف كانتينر انبار باقي مانده است و در تعيين مقادير اضافي مواد زائد بحساب نمي آيند و اين مواد 

 ).    درعمليات پر كردن مخزن برداشت و يا پاكسازي نمي شوند

زائدي كه مستمراً در مكانهايي بيرون از انبار احياء و پردازش مي شوند بدون اينكه  اين مواد زائد قبل از  مواد •
 احياء ذخيره سازي شوند

مواد زائدي كه قبالً در مدت يك ماه، يك بار شمارش و مقادير آن محاسبه شده است و در مكاني تحت  •
 . اره استفاده شده اندعمليات و يا احياء مجدد قرار گرفته اند و دوب

مواد زائدي كه بطور مستقيم درواحد هاي كارگاهي پردازش و فرآوري مربوط به شهرداري و يا در سيستم  •
 . عمليات پردازش بدون شروع انبار كردن و يا انباشته كردن اوليه تخليه شده باشد 

مديريت شده باشند و به عنوان نفت  مواد زائد نفتي كه با معيارهاي براي نفت استفاده شده مطابقت داشته و •
 . )279CFR 40( استفاده بكار روند

 . )a.3261,6CFR 40.(كه دوباره بازيافت شده باشد تراشه فلز •

 
اگرتاسيسات توليد كننده با مقدار كم و معاف بطور مشروط باشد آيا همه مقررات قابل اجراء در مورد اين 

 تاسيسات اعمال مي شود؟

در اينجا سه . هستنددر مورد توليد كننده با مقدار كم و معاف بطور مشروط ، مقررات مربوط به تاسيسات كامالً ساده 
نوع الزامات قانوني اساسي در مورد مديريت مواد خطرناك وجود 
دارد كه براي توليد كننده با مقدار كم و معاف بطور مشروط بكار مي 

  :رود
شناسايي همه مواد زائد خطرناك و مواد زائد واقعاً خطرناك  •

)262,11CFR 40 ( براي كمك به شناسايي مواد زائد خطرناك با ،
سازمان حفاظت محيط زيست يا شعبه هاي كنترل كننده ايالتي 
،مشاوران ، بخش هاي صادر كننده مجوز منتقل كننده ها تماس 

 .   بگيريد

 

در حدود نصف ( گالن  27: قوانين سخت
مواد زائد با چگالي ) گالني 55يك بشكه 

 100پوند يا  220مشابه آب و وزني حدود 
گالن مواد زائد با چگالي مشابه  270كيلوگرم ، 

 كيلو گرم 1000آب  و وزن 
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بازرس ممكن است مواد زائد تعيين شده تاسيسات مربوطه و هر گونه داده هاي آناليز شده را مورد بازرسي و  
 . بازبيني قرار دهد

كيلوگرم مواد  1پوند و يا  2/2كيلو گرم مواد زائد خطرناك در هر ماه يا بيشتر از  100پوند و يا  220بيشتر از  •
اين شامل هر گونه مواد زائد تاسيسات مربوطه است كه به ( زائد واقعاً خطرناك در هر ماه توليد نكند 

 2200و هرگز بيشتر از ) حمل مي شودمكانهاي دور از تاسيسات براي از بين بردن در طول مدت يك ماه 
پوند مواد زائد واقعاً خطرناك براي هر دوره زماني انبار  2/2كيلو گرم مواد زائد خطرناك يا  1000پوند و يا 
 ) . 261,262CFR 40(نمي كنند 

 
در  حصول اطمينان از اينكه مقدار مواد زائد برايبازرس ممكن است كل حجم مواد زائد را در مكان و زمان  

  .، مورد بازرسي قرار دهدمحدوده هاي تعيين شده باشد

براي . تضمين كردن دفع و از بين بردن صحيح و مناسب مواد زائد خطرناك توليد شده در تاسيسات  •
سيستم هاي توليد كننده با مقدار كم و معاف بطور مشروط ، پردازش صحيح و از بين بردن مواد زائد خطرناك 

شامل اطمينان از اين است كه مواد زائد توسط يكي از تاسيساتي كه در زير عنوان شده اين . ساده مي باشد
 : است حمل شده باشد

كنترل مديريت پردازش و عمل آوري مواد زائد خطرناك بطور ايالتي و منطقه اي، انبار يا از بين بردن  
 ).  مواد زائد تاسيسات مربوطه خطرناك باشددر صورتيكه (مواد زائد خطرناك 

مديريت شهري مواد زائد يا مديريت مواد  برايايالت  توسطتاسيسات مجاز ، داراي مجوز يا ثبت شده  
 .زائد صنعتي 

تاسيساتي كه از مواد زائد استفاده مي كنند ، يا از اين مواد استفاده مجدد مي كنند يا بطور قانوني اين مواد  
 ).  يا مواد زائد را قبل از استفاده عمل آوري و يا بازيافت مي كنند(ت مي كنند را بازياف

 
سيستم هاي توليد كننده با مقدار كم و معاف بطور مشروط ، اجازه دارند كه مواد زائد . خود انتقالي مواد زائد خطرناك 

منتقل كنند ،برعكس توليد كننده با مقداركم و يا توليد كننده با كردن پردازش يا انبار برايمربوط به اين تاسيسات را 
با اين حال الزامات قانوني خاصي با توجه به قانون . مقدار زياد ملزم به استفاده و داشتن مجوز يا گواهينامه انتقال هستند

ه خودشان مواد زائد توليد حفاظت و بازسازي منابع براي سيستم هاي توليد كننده با مقدار كم و معاف بطور مشروط ك
سازمان حمل و نقل ملزم است كه همه منتقل كننده هاي مواد زائد خطرناك مطابق با . شده را حمل مي كنند وجود ندارد
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بطور ويژه ، مقررات سازمان حمل و نقل شامل همه . همه مقررات قابل اجراي مربوط به سازمان حمل ونقل عمل كنند
سيستم هاي توليد كننده با مقدار كم ومعاف بطور مشروط است ،انتقال مواد زائد خطرناك منتقل كننده ها از جمله 

 263CFR(مطابق با مقررات سازمان حفاظت محيط زيست در مورد منتقل كننده هاي مواد زائد خطرناك  مي باشد 

40 . (   
ام قوانين منطقه اي در مورد در مورد توليد كننده با مقدار كم و معاف بطور مشروط ، تاسيسات ملزم به انج •

بكار بردن مواد زائد خطرناك يا داشتن آمادگي فوري در مواقع خطرنيستند اگرچه بطور قوي رعايت موارد 
تاسيسات بايد مطابق با الزامات قانوني عنوان شده در باال در جهت حفظ شرايط و . فوق توصيه مي شود

عاف بطور مشروط عمل كند و از مقررات سخت و شديدي وضعيت سيستم هاي توليد كننده با مقدار كم و م
 .  كه در مورد توليد كننده ها با مقدار كم و يا توليد كننده با مقدار زياد اعمال مي شود مستثني باقي بماند

 
در مورد رها سازي مواد خطرناك شامل مقرراتي است كه براساس واكنش واكنش و پاسخ  بخاطر بسپاريد كه

 1910,120CFR(سازمان بهداشت و ايمني مشاغل در مورد مواد زائد خطرناك دنبال مي شود فوري وعمليات 

29 . ( 

توصيه شده است كه تاسيسات الزامات قانوني انباركردن و كار كردن با مواد زائد خطرناك براي سيستم هاي توليد كننده 
ازي كه بطور بالقوه باعث آسيب هاي اقتصادي با مقدار كم در جهت كاهش امكان هر گونه نشت ، ريزش يا ديگر رها س

داشته باشند ، بنابراين با  ريسخت و يا بيشتر ايالت ها ممكن است الزامات قانوني. دنبال كنند مي شود رابه تاسسيات 
  . شعبه ايالتي كنترل كننده مواد زائد خطرناك براي كسب مقررات تماس بگيريد

  
  

آيا همه مقررات قابل اجراء در  كم و يا توليد كننده با مقدار زياد باشداگر تاسيسات توليد كننده با مقدار 
 مورد اين تاسيسات اعمال مي شود؟

اگر تاسيسات بر اساس مقدار مواد زائد توليد شده در هر ماه به عنوان توليد كننده با مقدار كم و يا توليد كننده با مقدار 
ق با قوانين متنوعي كه انباركردن و كاركردن ، پردازش و از بين بردن مواد زياد تعيين شده باشد، اين تاسيسات بايد مطاب

  :اين مقررات شامل . زائد خطرناك از زمان توليد تا آخرين مرحله از بين بردن را پوشش مي دهند ، عمل كنند
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ين كند كه آيا مواد با استفاده از فرآيند شناسايي تعيبه عنوان توليد كننده ، تاسيسات بايد . شناسايي مواد زائد •
زيست يا شعبه كنترل كننده ايالتي براي  ، با سازمان حفاظت محيط) . 261CFR 29(زائد خطرناك هستند 

 . مشاروه در مورد مجوز هاي منتقل كننده ها تماس بگيريد و كمك

بازرس ممكن است مواد زائد تعيين شده تاسيسات و همچنين آناليز داده ها را مورد بازبيني و بررسي قرار  
 . دهد

شناسايي توليد كننده مواد زائد خطرناك توسط سازمان  كد. شناسايي سازمان حفاظت محيط زيستكد •
. ) 262,12CFR 40(حفاظت محيط زيست بايد بر روي همه مواد زائد خطرناك فهرست شده ثبت شود 

سازمان  8700-12فرم ابالغيه شماره ( شناسايي توليد كنده مواد زائد خطرناك  كد كسببراي كمك و
با سازمان حفاظت محيط زيست يا  مي تواند، تاسيسات ) حفاظت محيط زيست در مورد مواد زائد خطرناك

 .شعبه هاي كنترل كننده تماس بگيرد

بر ) انبار كردن( ذخيره كردن مواد زائد در محل انيارمحدوديت هاي .ردنمحدوديت هاي انبار و انباشته ك •
در هر  اساس وزن كل مواد زائد خطرناكي است كه مي بايست به مكانهاي دورتر از تاسيسات منتقل شوند و

 .) 262,34CFR 40(شده است  ذخيرهزماني توسط تاسيسات 

 
حصول اطمينان از اينكه مواد زائد توليد براي  زمانبازرس ممكن است  حجم كل مواد زائد را در مكان و  

به عنوان مثال در (شده در محدوده هاي تعيين شده براي انواع توليد كننده ها باشد ،مورد بازرسي قرار دهد 
 ).ا مقدار كم و توليد كننده با مقدار زيادبمورد توليد كننده 

 
گالني ، مخازن يا ديگر  55تاسيسات مي تواند مواد زائد خطرناك را در بشكه هاي . مديريت كانتينرها  •

كانتينرهاي مناسب انبار كند و اين كار بايد مطابق با قوانين موجود در مورد حفاظت از بهداشت و سالمت 
 .) 265CFR 40(انسانها و محيط زيست و كاهش احتمال آسيب يا صدمه در اثر ريزش و نشت باشد 

 
بازرس ممكن است همه مواد زائد خطرناك را در مكان بدون توجه به اندازه و نوع كانتينرها ، شرايط آنها  

بازرس ممكن . وخواه اينكه آنها سربسته باشند و از ورود هوا جلوگيري شده باشد ، مورد بررسي قرار دهد
حصول اطمينان از اينكه تاريخ  است برچسب ها بر روي كانتينرها براي داشتن عنوان مواد زائد خطرناك و
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بازرس ممكن است همچنين . هاي اطالعات بر روي برچسب ها كامل هستند، مورد بازبيني قراردهد
 .   مورد بررسي قرار دهد تعمير شده راشكستگي و يا ترك هاي 

 
باعث صرفه جويي در مي تواند توسط پرسنل تاسيسات كار كردن صحيح با مواد زائد  .آموزش كاركنان •

تاسيسات بايد به كارگران در مورد  .شودبراي تاسيسات در طي فعاليت هاي پردازش و دفع مواد زائد هزينه 
 a 262,34(روشهاي صحيح كاركردن با مواد زائد خطرناك وهمچنين روشهاي اضطراري  آموزش دهند 

CFR 40(  .يد بطور رسمي باشد و اين آموزشها در طي براي تاسيسات توليد كننده با مقدار كم ، آموزش با
تاسيسات . شش ماه از زمان پذيرش شغل و كار كردن با مواد زائد خطرناك براي كارگران انجام شده باشد

 . مربوطه ملزم است كه تجديد نظرو بررسي ساليانه از آموزش اوليه فراهم كند

آموزش هاي مناسب بوسيله تاسيسات فراهم  بازرس ممكن است مدارك كاركنان از جمله عنوان شغل و اينكه 
 .  شده باشد ، مورد بررسي قرار مي دهد

 
 حادثه پيشگيري از و، اضطراري روش هاي، احتمالي برنامه ريزي •

. مي باشدطرح عمليات احتمالي ملزم به نوشتن اگر تاسيسات توليد كننده با مقدار باال باشند، تاسيسات مربوطه  
. دنمقدار كم باشند، تاسيسات بايد روشهاي اساسي براي عمليات احتمالي در مكان داشته باشاگر توليد كننده با 

طرح احتمالي براي سيستم هاي توليد كننده با مقدار كم و سيستم هاي توليد كننده با مقداركم و  نوشتن اگرچه
همچنين مراجع . صيه مي شودبراي اين تاسيسات اكيداًً تو انجام اين كار معاف بطور مشروط الزم نيست ، ولي

تاسيسات را براي هرگونه طرح عمليات احتمالي اضافي يا شرايط الزم آمادگي بايد صالحيت دار ايالتي و محلي 
 .)CFR 40 262(اضطراري بررسي كنند 

 
بازرس ممكن است طرح عمليات احتمالي تاسيسات يا روشهاي اساسي عمليات احتمالي را مورد بازبيني قرار  

 .مورد بررسي قرار دهداجراي طرح يا روشها  براي وهرگونه شرايط الزمدهد 

 
در زمانيكه مواد زائد را براي حمل آماده مي كنند، تاسيسات بايد بطورمناسب . برچسب زني مواد زائد حمل شده

 262(كانتينرهايي كه براي انتقال مطابق با مقررات سازمان حمل و نقل در نظر گرفته شده است را برچسب زني كند 

CFR 40(.   
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اي مقررات مربوط به تاسيسات ملزم به اعمال واجر .گزارش تهيه مقررات مربوط به نگهداري سوابق و •
اين گزارش شامل . گزارش بخشي از فعاليت هاي مديريتي مواد زائد خطرناك استتهيه نگهداري سوابق و 

 : موارد زيراست 

فرم بارنامه مواد زائد خطرناك چندين كپي از مدارك ارسال كاال است كه محتواي محموله . فرم بارنامه 
پردازش و دفع اين  براياسيسات دريافت كننده مواد زائد  كشتي ، شركت حمل و نقل استفاده شده و ت

، منتقل ) به عنوان توليد كننده مواد زائد خطرناك(تاسيسات  .)CFR 40 262,20(مواد را گزارش مي دهد 
اين مدارك را امضاء و كپي بارنامه  كدامو تاسيسات مربوط به پردازش و دفع مواد زائد بايد هرها كننده 

 .شودبراي سه سال نگهداري  توسط اين تاسيساتامضاء شده 

گزارش استثنا كپي مجدد سند از دست رفته فهرست مواد زائد خطرناك مي .  استثناگزارش  
 .تاسيسات بايد از نسخه هاي گزارشات استثنا براي مدت سه سال نگهداري كنند.باشد

اگر تاسيسات توليد كننده با مقدار باال باشد ، تاسيسات بايد گزارش دوساله ارائه دهد و  .گزارش دوساله  
اين گزارش را هر دو سال يكبار و دراول مارچ به سازمان حفاظت محيط زيست و شعبه كنترل كننده 

يد كننده با در تعدادي از ايالت ها اين مقررات براي سيستم هاي تول. )CFR 40 262,41(ايالتي ارائه دهد 
تاسيسات مي تواند درخواست نامه گزارش ساليانه و فرم دستورالعمل را از . مقدار كم نيز اعمال مي شود

 .  سازمان حفاظت محيط زيست يا شعبه هاي كنترل كننده ايالتي كسب كند

د منع از ممنوعيت دفع مواد زائد در خشكي مقرراتي در مور. ابالغ منع از بين بردن مواد زائد در خشكي 
. )CFR 40 268(بين بردن مواد زائد خطرناك بر روي خشكي بدون پردازش اوليه مواد زائد است 

پردازش يا از بين بردن محموله مواد زائد در مكانهاي دور از و مواد زائد  تهيه گزارش تاسيسات ملزم به
ارشات، تاسيسات مربوطه بعالوه درمورد اين گز. مي باشد تاسيسات و نگهداري كپي آن در فايل مشخص

ملزم است از ثبت ها و گزارشات مشخص بر روي فايل در جهت نشان دادن پايش هاي انجام شده به 
سازمان حفاظت محيط زيست ملزم است كه  سوابق و اسناد . سازمان حفاظت محيط زيست نگهداري كند

 : اين سوابق شامل . )CFR 40 262,40( سال نگهداري كند 3تاسيسات مربوطه را بر روي فايل براي 

آناليزهاي آزمايشگاهي وليست مواد زائد براي تعيين اينكه مواد زائد توليد شده توسط تاسيسات خطرناك  
 .    است
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كپي هايي از كل بارنامه هاي مواد زائد خطرناك ، ابالغ ممنوعيت دفع مواد زائد در خشكي و گزارشات   
 استثنا

ارائه شده مربوط به فعاليت ها انجام شده در مورد مواد خطرناك و فرم  گزارشكپي هايي ازهمه فرم هاي  
 .سازمان حفاظت محيط زيست و يا شعبه كنترل كننده ايالتي  ازهاي دريافت شده 

آموزش كاركنان و كپي  برنامه هايكپي هايي از كل  -1براي سيستم هاي توليد كننده با مقدارباال فقط  
حتمالي تاسيسات اطرح عمليات  -2.مداركي كه نشان دهد كه كارگران آموزش هاي الزم را ديده اند

 .گزارشات ساليانه تاسيسات  -3مربوطه و 

 
بازرس به احتمال خيلي زياد همه سوابق شامل گزارشات دوساله و بارنامه مواد زائد را مورد بررسي قرار  

 .خواهد داد

  
  جلوگيري از ريزش نفتي ، واكنش و بازيافت  -4-6

 - 2جلوگيري از تخليه نفت  -1: تعدادي از فعاليت ها كه در طي اوراق كردن كشتي بيشتر داراي اهميت است شامل
. آگاه بودن به چگونگي واكنش به ريزش و بازيافت مواد نشت يافته  -3نفت و  نشتآمادگي الزم درجهت واكنش به 

جلوگيري از ريزش براي   )112CFR 40(ظت محيط زيست مقررات مربوط به جلوگيري از آلودگي نفتي سازمان حفا
هاي نفتي و رسيدن آن به آبهاي قابل كشتيراني ايالت متحده امريكا يا خطوط ساحلي مجاور منتشر كرده است و كاركنان 

دو مجموعه الزامات قانوني از جمله قوانين اين مقررات شامل . آماده مي كند نشت نفتبه  واكنشتاسيسات را براي 
طرح تسهيالت وقوانين ) برنامه جلوگيري از ريزش نفتي(  (SPCC)طرح جلوگيري از ريزش كنترل و اقدام متقابل 

توليد كننده ، جمع آوري كننده ، ذخيره  در صورتيكه تاسيسات. است) برنامه واكنش به ريزش نفتي(  (FRP)واكنش 
  . باشند مي تابع اين مقررات كننده يا مصرف كننده نفت باشند
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  برنامه ريزي جلوگيري ازنشت نفت  -4-6-1
  داشته باشد؟طرح جلوگيري از نشت ، كنترل و اقدام متقابل  بايد آيا تاسيسات

 112CFR(قابل ، جلوگيري از تخليه نفت از تاسيسات ثابت است منظور از طرح جلوگيري از نشت ، كنترل و اقدام مت

  : تاسيسات ممكن است به تهيه و انجام طرح جلوگيري از ريزش، كنترل و اقدام متقابل احتياج داشته باشند اگر .  )40
كه تخليه نفت به داخل آبهاي قابل كشتيراني ايالت متحده رود  به اقتضاي مكان استقرار تاسيسات ، انتظار •

 .  مريكا يا خطوط ساحلي مجاور امكان پذير است

 :تاسيساتي كه با يكي از معيارهاي مربوط به انبار نفت كه در ذيل آمده است مطابقت دارند  •

 گالن دريك كانتينر 660ظرفيت انبار در باالي سطح زمين بيشتر از  

 گالن  1320مجموع ظرفيت انباردر باالي سطح زمين بيشتراز  

 گالن 42000مجموع ظرفيت انبار در باالي سطح زمين بيشتر از  

اگر تاسيسات تابع مقررات طرح جلوگيري از نشت ، كنترل و اقدام متقابل بر اساس موارد توصيف شده در باال باشد ، 
ي از نشت، كنترل و اقدام متقابل و همچنين دنبال كردن و اجراي ديگر اين تاسيسات ملزم به فراهم كردن طرح جلوگير

  .  )112,7CFR 40( و )112,3CFR 40(مقررات مربوط به طرح جلوگيري از نشت، كنترل و اقدام متقابل  هستند 
  

  آيا طرح جلوگيري از نشت، كنترل و اقدام متقابل شامل همه اطالعات الزم است؟ 
و با اين  براي هر تاسيسات جداگانه و مخصوص باشد كنترل و اقدام متقابل تاسيسات بايدطرح جلوگيري از نشت ، 

بطور ويژه طرح جلوگيري از .  )112,7CFR 40(بايد برخي عناصر عمومي موجود درهمه طرح ها را داشته باشد  حال
   :  نشت، كنترل و اقدام متقابل بايد 

 باشدبوسيله مهندسين حرفه اي تصديق و ثبت شده  •

 نگهداري شده باشد تاسيساتدر  •

 .مديريت كامل و جامع اين طرح تاييد شده باشد •

 . داشته باشدمطابقت  پيشگيري از ريزش نفتي ، كنترل و اقدام متقابل طرح  با مقررات •

 بحث در مورد تاريخ نشت نفت •

 بحث در مورد پيش بيني نفت •

 .در هر سه سال بازبيني شده باشد •
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 .و دوباره بوسيله مهندس حرفه اي تصديق شده باشد در زمان تغيير اصالح •

 مهار ثانويه يا برنامه احتمالي را شامل شود •

 .نشت هاي مخصوص را گزارش دهد •

 شامل محدوديت هاي ثانويه يا طرح هاي عمليات احتمالي باشد •

ظرفيت انبار بكار مي رود ، صرفنظر ازاينكه مخازن بطور  برايبخاطر داشته باشيد ،مقررات بطور ويژه : ظرفيت انبار
  .  كامل پر شده باشند

حصول اطمينان از اينكه بوسيله براي بازرس ممكن است طرح جلوگيري ازنشت، كنترل و اقدام متقابل را  
  .، مورد بازبيني قرار دهدمهندسين حرفه اي تاييد شده باشد و اطالعات بروز شده باشند

 
  برنامه ريزي عمليات واكنش نسبت به نشت نفت  -4-6-2

اگرتاسيسات تابع مقررات طرح جلوگيري از نشت ، كنترل و اقدام متقابل باشد تاسيسات ملزم به اجرا كردن گزينش 
مالكان تسهيالت واكنش براساس مقررات طرح . است تسهيالت واكنشاوليه در جهت تعيين احتياج تاسيسات به طرح 

تخليه نفت به داخل بدنه آبهاي  از طريق ان تاسيساتي كه مي تواند باعث آسيب هاي قابل توجه به محيط زيستومتصدي
به واكنش براي  با حداكثر وسعت قابل اجرا طرح تسهيالت واكنشقابل كشتيراني يا خطوط ساحلي مجاور مي شود بايد 

 )112,20CFR 40( و )112,21CFR 40(فت فراهم كند بدترين حالت تخليه و تهديد هاي قابل توجه از جمله تخليه ن
تاسيسات با آسيب هاي قابل توجه وهم مربوط به تاسيسات با آسيب هم مربوط به  تسهيالت واكنشطرح  مقررات. 

  . هاي قابل توجه و عمده مي باشد
  

      تاسيسات با آسيب قابل توجه 
تسهيالت واكنش را ن شده باشد ، اين تاسيسات بايد طرح يتعياگر تاسيسات به عنوان تاسيسات با تهديد قابل توجه 

تاسيسات ممكن است وضعيت تهديد و خطر آسيب . و به سازمان حفاظت محيط زيست براي بازبيني ارائه كند تهيه
  :هاي قابل توجه را بوسيله يكي از اين دو راه شناسايي كرده باشد 

 112,20مان حفاظت محيط زيست معيارهايي در بخش ساز( خو تصميمي توسط تاسيساتاز طريق فرآيند  •
CFR 40 در جهت ارزيابي تاسيسات منتشر كرده است ( 

 .يا بوسيله مجري منطقه اي سازمان حفاظت محيط زيست •
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به محيط زيست و بهداشت كه بطوربالقوه باعث آسيب هاي قابل توجه  اسيساتيت.  خود تصميمي توسط تاسيسات
  :ند شامل مي شوانسانها 

تاسيساتي كه نفت را از طريق مسيرهاي آبي يا ازكشتي منتقل مي كنند و همه ظرفيت ذخيره سازي و انبار نفت  
 .گالن نفت باشد  4200در مخازن انبار در سطح زمين و مخازن انبار در زير زمين بيشتر و يا مساوي 

سطح زمين و مخازن انبار  در زير  يا تاسيساتي كه كل ظرفيت نفت را انبار مي كنند و شامل مخازن انبار در 
در مورد اين  يا مساوي يك ميليون گالن نفت را انبار مي كنند و يكي از موارد زير و زمين است كه بيشتر

 :صدق مي كند  تاسيسات

كه محدوديت ثانويه براي انبار نفت در هر يك از مخازن در سطح زمين ندارد و صالحيت انباركردن  تاسيساتي 
 .را دارا مي باشند بيشترين مقدار نفت در مخازن واقع در سطح زمين در داخل هر يك از مناطق انبار

ماهيان و حيوانات وحشي و مستقر شده اند و در اثر تخليه مي توانند باعث آسيب به  ييتاسيساتي كه در مكانها 
 .محيط زيست حساس شوند

آب آشاميدني عمومي مي  كيفيت مختل شدنمستقر شده اند و در اثر تخليه باعث  ييتاسيساتي كه در مكانها 
 .شوند

سال گزارش شده  5گالن در طي  1000تاسيساتي كه مقدار ريزش و نشت آن بيشتر از و يا مساوي  
 ).112,20 CFR 40(1)(f)(باشد

 
انجام نشده باشد ، مجري منطقه اي سازمان ر تصميم گيري توسط تاسيسات اگ. تصميم سازمان حفاظت محيط زيست

مجري منطقه اي . تعيين كند  حفاظت محيط زيست ممكن است تاسيساتي كه باعث آسيب قابل توجه مي شوند را
خود انتخابي و همچنين ديگر فاكتورها  سازمان حفاظت محيط زيست ممكن است فاكتورهاي مشابه اي براي معيارهاي

شامل روش عمليات انتقال از تاسيسات ، ظرفيت مخازن انبار نفت تاسيسات ، فقدان محدوديت هاي ثانويه ، نزديكي به 
در صورتيكه . مناطق حساس محيط زيستي يا ورودي هاي آب آشاميدني و يا تاريخ نشت تاسيسات توصيف كند

تعيين كرده باشد كه تاسيسات وضعيت خطر و آسيب هاي قابل توجه ايجاد مي كند سازمان حفاظت محيط زيست 
  . مجري منطقه اي سازمان حفاظت محيط زيست به تاسيسات مربوطه اخطارمي دهد 

  
سازمان حفاظت محيط زيست همچنين ملزم به تعيين زير مجموعه اي از . تاسيسات با آسيب هاي قابل توجه و مهم 

هاي قابل توجه است كه مي تواند سبب آسيب هاي قابل توجه ومهم به محيط زيست در اثررها  تاسيسات با آسيب
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بعالوه مالك هاي در جهت تعيين آسيب هاي قابل توجه استفاده مي شود سازمان حفاظت محيط . سازي نفت شود
ه شكستگي و يا فشارهاي زيست اساساً براي تعيين آسيب هاي قابل توجه و مهم تاسيسات از ديگر فاكتورها از جمل

سازمان حفاظت محيط . وارد بر مخازن ، نزديكي به آبهاي قابل كشتيراني و تكرار وقوع نشت نفت استفاده مي كند
اگر تاسيسات بوسيله سازمان . زيست بوسيله نوشته اي به تاسيسات با آسيب هاي قابل توجه و مهم اخطار مي دهد

را به سازمان محيط زيست براي بازبيني  تسهيالت واكنشتاسيسات بايد طرح حفاظت محيط زيست اخطار داده شود ، 
را بازبيني خواهد كرد و ممكن است تاسيسات را براي  تسهيالت واكنشمجري منطقه اي طرح . وموافقت ارائه كنند 

  . امكان ادامه عمليات و قبول مقررات قبل از قبول طرح از طرف سازمان محيط زيست مورد بازرسي قرار دهد
                     مطابق با معيارهاي مشخص نباشد تاسيساتاگر 

مهم مطابقت نداشته باشد ، الزم نيست طرح تسهيالت  اگر تاسيسات مطابق با معيارهاي آسيب هاي قابل توجه و
با اين حال تاسيسات بايد مدرك اين تصميم را بوسيله كامل كردن فهرست گواهي معيار . واكنش را ارائه و اجرا كند

اين گواهي بايستي ).112,20 CFR 40(e)( C-IIپيوست  Cضميمه )CFR 40 112(كندآماده  آسيبهاي قابل توجه ،
  .يشگيري از ريزش ، كنترل و اقدام متقابل حمايت كنداز طرح پ

  
  تسهيالت واكنش داشته باشد؟طرح  بايد آيا تاسيسات

مجري منطقه اي سازمان حفاظت محيط  گزارش يا خود تصميمياز يكي روشهاي از جمله فرآيند  تاسيساتاگر 
 تاسيساتزيست به عنوان تاسيسات با وضعيت خطر و ايجاد كننده آسيبهاي قابل توجه به محيط زيست تعيين شوند، 

 تسهيالت طرح. اداره منطقه اي سازمان حفاظت محيط زيست اجرا كند نظر واكنش را تهيه و تحتتسهيالت  بايد طرح
  :واكنش بايد

 . ح احتمالي بين المللي  و طرح هاي احتمالي منطقه اي سازگار باشد بايد با طر •

شخص كارشناس با صالحيت كامل را در جهت انجام فعاليت هاي پاكسازي شناسايي و تعيين كند و ملزم  •
 .    است كه فوراً ارتباط بين اشخاص و مرجع قانوني فدرالي و پاسخ دهنده ها برقرار كند

بودن منابع پاكسازي در جهت حداكثر وسعت انجام عمليات در بدترين وضعيت اطمينان از در دسترس  •
 .تخليه  شناسايي و تعيين كند

 . آموزش، آزمايشات، تمرين ها  و فعاليت هاي واكنش اشخاص در تاسيسات توصيف كند •

 . بطور دوره اي بروزرساني شده باشد •
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   .شده باشدبراي موافقت با هرگونه تغييرات معني دار و مهمي ارائه  •

سازمان محيط زيست نقشه و مدل طرح تاسيسات مناسب بودن طرح تسهيالت واكنش در جهت ارزيابي  •
 ست كليدي عناصر و عوامل طرحرفه). CFR 40 112,2( .تسهيالت واكنشرا مورد بررسي قرار دهد

  :واكنش شامل  تسهيالت
در مورد اين طرح مي بايست از دسترسي آسان به طرح در بخش مستقل از طرح . طرح فعاليت واكنشي سريع  

 كلي حمايت شود   

 .نام تاسيسات، نوع، محل استقرار، مالك و اطالعات متصدي  

 سريع و فوري، تجهيزات، اشخاص و اطالعات تخليه گزارش  

 .  طرناك هستند وهمچنين نشت هاي قبليشناسايي و ارزيابي نشت هاي كه بطور بالقوه خ 

 شناسايي مقدار كم،متوسط و بدترين وضعيت تخليه و رها سازي و عملياتهاي واكنشي 

 توصيف روشهاي كشف تخليه و تجهيزات  

 جزئيات اجراي طرح در مورد محدوديت ها و از بين بردن مواد زائد  

 عليم و همچنين گزارشات جلسات بازرسي شخصي تجهيزات و واكنش هاي سريع،آموزش،تمرين وت 

 شكل هندسي تاسيسات و نقشه اطراف تاسيسات ، نقشه برداري از مسيرهاي تخليه   

 ارزيابي امنيت شامل حصار، روشن بودن زنگ خطر، نرده هاي حفاظتي، بستن سريع دريچه ها  

ر واكنش كافي و موثر در بازرس ممكن است طرح استفاده از امكانات را براي اطمينان از توانايي تاسيسات د 
 .  بدترين شرايط تخليه نفت مورد ارزيابي قرار دهد

طرح احتمالي بين المللي ، همچنين طرح احتمالي بين المللي آلودگي مواد خطرناك و نفت ناميده مي شود، و به 
براي اطالعات . نفتي و رها سازي مواد زائد خطرناك مي باشد نشت هايدر جهت  واكنشعنوان طرح فدرالي براي 

  .مراجعه كنيد www.epa.gov/oilspill/ncpبيشتر به سايت   
 
  مي شود؟ واكنش موجود استفاده يا اصالح تسهيالت آيا طرح

واكنش موجود مطابق با الزامات قانوني را به  تسهيالت طرح سازمان حفاظت محيط زيست تعدادي از تاسيسات داراي
بصورت جداگانه نيست ،  تسهيالت واكشنطرح  اسيسات مربوطه ملزم به آماده و ارائه كردنت. رسميت مي شناسد
  :واكنش تاسيسات مربوطه بايدتسهيالت  نسخه اصلي طرح

 يك درجه باشده مقررات و سخت گيري باجراي مناسب  •
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 عناصر و عوامل شرح داده شده درنقشه طرح باشدشامل همه  •

 بطور مناسب مرجع داشته باشد •

 مليات باشدبراي عدر زمان تخليه قابل استفاده  •

سازمان محيط زيست همچنين تعدادي از تاسيسات داراي طرح هاي پيشگيري ازنشت . جلوگيري از ايجاد طرح جديد
واكنش و طرح هاي پيشگيري  تسهيالت اگرچه طرح. رسميت مي شناسده نفت ، كنترل و اقدام متقابل تصديق شده را ب

. متفاوت مي باشند و مي بايست بصورت جداگانه حمايت شوند ، تعدادي از بخش هاي طرح ممكن است مشابه باشند
دام متقابل براساس قانون آلودگي نفتي، به تاسيسات اجازه تكثير و يا استفاده از طرح پيشگيري از نشت نفت ، كنترل و اق

  . داده مي شود
 

  تسهيالت واكنش آخرين مهلت براي ارائه و يا فراهم كردن طرح
طبق قانون آخرين مهلت براي تاسيسات با آسيب قابل توجه چه طرح استفاده از امكانات را تهيه كرده باشند و يا 

و اين آخرين مهلت بر اساس . مي باشد 1993فبريه سال  18كاركردن ، انبار كردن يا انتقال نفت را متوقف كرده باشند 
مقررات سازمان حفاظت از محيط زيست براي تاسيسات با آسيب قابل توجه و تاسيسات با آسيب قابل توجه و مهم در 

  .    يا متوقف كردن كاركردن ، ذخيره يا انتقال نفت است تسهيالت واكنش جهت ارائه طرح
  :   تاسيسات به چندين فاكتور وابسته خواهد شد كه شامل موارد زير مي باشد تسهيالت واكنشدر زمان تهيه و ارائه طرح 

اگر سازمان محيط زيست به تاسيسات ابالغ كند كه :  ابالغيه از مجريان منطقه اي سازمان محيط زيست •
شش تاسيسات ملزم به ارائه طرح استفاده از امكانات هستند در اين زمان تاسيسات بايد طرح را در مدت زمان 

 .ماه تهيه و ارائه كند 

اگر تاسيسات جديداً ساخته شده باشند، اين تاسيسات ملزم است كه : تاسيساتي كه جديداً ساخته شده اند •
بعد از شصت روز ، تاسيسات بايد طرح تسهيالت . طرح تسهيالت واكنش قبل از شروع عمليات ارائه كند

واكنش را تنظيم كنند و تغييرات رخ داده در مدت مرحله شروع عمليات منعكس كنند و طرح استفاده از 
 . ارائه شود امكانات مجدداً

اگر تاسيسات مربوطه دستخوش تغييراتي در برنامه ريزي طرح ، :  تغييرات برنامه ريزي شده تاسيسات •
ساختار طرح ، عمليات يا حمايت از طرح و همچنين تغييراتي در معرفي مكانهايي به عنوان تاسيسات با آسيب 
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را قبل از شروع عمليات به نسبت تغييرات  واكنش تسهيالت طرح قابل توجه شود دراين زمان تاسيسات بايد
 .  در طرح ارائه كند

اگر تاسيسات مربوطه به عنوان تاسيسات با آسيب هاي قابل توجه :  تغييرات غير برنامه ريزي شده تاسيسات •
معرفي شود ، رويدادهاي غير برنامه ريزي شده  يا تغييرات در خصوصيات باعث شكست آن شود در اين زمان 

 .   ماه ارائه كند 6تاسيسات بايد طرح استفاده از امكانات در مدت زمان 

حمايت و به  تسهيالت واكنشطرح بايد آيا 
  شود؟روزرساني 

 تسهيالت بصورت دوره اي طرح بايد تاسيسات
بين  اطمينان از هماهنگي با طرح براي حصولواكنش 
آلودگي مواد  در مقابل احتماليعمليات المللي 

و طرح احتمالي منطقه   (NCP)خطرناك و نفت 
و به روز رساني  گيردمورد بازرسي قرار  (ACPs)اي

 112,20 CFR(g)(طرح انجام شود در مورد مناسب

ملزم به تهيه و آماده  تاسيساتدر نتيجه ، اگر  ).40
بين المللي  طرح به ه بخش هاي وابستهبايد بوسيلاين طرح ها  بودن واكنش باشد، قابل اجراء تسهيالت كردن طرح

بصورت  (ACPs)و طرح احتمالي منطقه اي   (NCP)آلودگي مواد خطرناك و نفت  در مقابل احتماليعمليات 
بايد بخش هايي از طرح  تاسيسات. ساليانه مورد بازبيني قرار گيرد و بروز رساني مناسب در مورد طرح انجام شود

 - 1بر روي هر گونه تغييراتي كه ممكن است بطور عمده  تجديد نظر قرار دهدو واكنش را در طي شصت روز مورد
  .دنمد نظر قرار ده تاثير بگذارد ، در اجراي طرح واكنش  -2به بدترين وضعيت تخليه  واكنش

  
  گزارشات و سوابق طرح تسهيالت واكنش بطور مناسب نگهداري شود؟ بايدآيا 

توسط  واكنش تسهيالت مقررات طرحمشخص شود كه ر اگ:  تسهيالت واكنشغير قابل اجرا بودن مقررات طرح 
 CFR 112(بايد گزارشات را تصديق و از آن نگهداري كند تاسيساتقابل اجراء نيست ، دراين زمان  تاسيسات

  .C-IIپيوست  Cضميمه )40

طرحها شامل   اين.(ACPs)احتمالي منطقه اي طرحهاي
به عنوان مثال تجهيزات (در مورد منابع يجزئيات اطالعات
 اين طرحها.شعبه دولتي است در موجود )وآموزش كاركنان

در مدت  هاي دولتي همچنين وظايف و مسئوليت هرگونه شعبه
مي تواند  تاسيسات.توصيف مي كند زمان حادثه نشت نفت را

طقه اي را از سرويس كپي هاي دستور العمل طرح احتمالي من
-553- 4768با شماره   (NTIS)بين المللي اطالعات تخصصي

  . دريافت كند 1- 800
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، باشدواكنش تسهيالت ح مقررات طر ملزم به اجراي تاسيساتاگر :واكنش  تسهيالت قابل اجراءبودن مقررات طرح
همچنين ملزم است كه تاسيسات .كند نگهداريواكنش درتاسيسات تسهيالت در اين صورت ملزم است از طرح 

بازتاب تغييرات عمده در تاسيسات و گزارش فعاليتها از جمله جلسات پيشگيري از  برايبروزرساني طرح 
بايد از گزارشات  تاسيسات. كند نگهداري انجام دهد و از آن واكنش سريع وتمرينهاعمليات آموزشي مات تخليه،تعلي

  نگهداري كند سال 5مدت زمان فعاليتها براي 
  

  انجام شود؟واكنش مطابق مقررات  تسهيالت آموزش و تعيلم هاي مربوط به طرحبايدآيا 
تابع مقررات ) ه ومهماز جمله تاسيسات با آسيب هاي قابل توجه و تاسيسات با آسيب هاي قابل توج(همه تاسيسات 

.  )CFR 40 112. 21(واكنش مشخص كنند تسهيالت بايد آموزش هاي الزم در مورد طرح ، واكنش تسهيالت طرح 
اطالعاتي درمورد آموزش بازرسي ، تمرين ها و آموزش هاي مربوط به طرح  -1بايد شامل  تسهيالت واكنشطرح 

مستندات مربوط به بازرسي مخازن ،  -2واكنش ، شامل توصيف گزارشات آموزش و تعليم ها يا برنامه هاي تمرين و 
و تعليم و تمرين  واكنش تسهيالت واكنش ، جلسات آموزش طرح تسهيالت بازرسي تجهيزات ، آموزش هاي طرح

ممكن است بر اساس ارزيابي  هاي تسهيالت واكنشدر نتيجه ، طرح . )h.8 .112 CFR 40 20(هاي مربوطه مي باشد 
آموزش واكنش مربوط به نشت نفت عنصر مهمي دربرنامه سازمان . هاي تعليمات و تمرين ها تجديد نظر شده باشد

زيراخطا در عمليات . اي آمادگي براي مقابله با نشت نفت استجلوگيري از نشت نفت و تالش ه برايمحيط زيست 
اغلب باعث نشت نفت مي شود و آموزش و دستورالعمل ها براي جلوگيري از نشت و همچنين واكنش به نشت 

و همچنين به سرعت  الزم مي باشدطرح براي كنترل و واكنش به نشت نفت  يبروزرساني آموزش ها. حساس مي باشد
بين سازمان  همچنين ارتباطنشان دادن اهداف آينده و تكنيك ها كمك مي كند و  ،رت هاي عملي واكنش عمليات ومها

تسهيالت  هاي مربوط به واكنش فوري و همچنين آشنايي با طرح جلوگيري از نشت نفت كنترل و اقدام متقابل و طرح
  .تقويت مي كند واكنش را

عمليات واكنش  انجام برنامه بين المللي آمادگي براي:  PREP ات واكنشعملي انجام برنامه بين المللي آمادگي براي 
يك كتابچه راهنما و منبع آموزشي براي واكنش به نشت هاي نفتي است و به وسيله ايميل و يا فكس در دسترس مي 

  . باشد
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براي واكنش و همچنين ارزيابي روشهاي  تسهيالت تاسيسات همچنين ملزم به گسترش ،اجرا ، تعليم ، آموزش طرح
برنامه اي كه در ادامه دنبال مي شود شامل برنامه بين . واكنش مربوط به تاسيسات مي باشد تسهيالت طرح كارآمد بودن

است كه مطابق با مقررات آموزشي سازمان حفاظت محيط زيست   (PREP)المللي تمرين آمادگي براي واكنش سريع
بوسيله مجري منطقه اي سازمان حفاظت  در صورتيكهمي تواند قابل قبول باشد  نامه پيشنهاديبر همچنينمي باشد 

  . محيط زيست تاييد شده باشد
  
     اخطار نشت و بازيافت       -4-6-3

اگرچه معمول نيست ، تاسيسات اوراق كردن كشتي ممكن است تخليه تصادفي آب خن و آب توازن كشتي ، خروجي 
جدا كننده هاي آب از نفت يا پسمانده نفتي را در آب يا خشكي مربوط به ايالت متحده در زمانيكه فعاليت هاي روزانه 

  . را انجام مي دهند،  آزمايش كنند
  ايجاد لكه نفتي الزم است؟ آيا گزارش نشت نفت و  

مكن است ماگرچه معمول نيست ، تاسيسات مربوط به اوراق كردن كشتي 
 زمانيكهتخليه تصادفي نفت به داخل آب و خشكي هاي ايالت متحده در 

تاسيسات ملزم است كه . كه فعاليت روزانه را انجام مي دهند، آزمايش كند
ا خطوط ساحلي مجاور را كه تخليه نفت به آبهاي قابل كشتيراني ي مقدار

سازمان . )110CFR 40(ممكن است به سالمتي و بهداشت عمومي يا محيط زيست آسيب برساند، گزارش دهد 
كه ممكن است مضر باشد را تعيين كرده است وشامل اين موارد  مقادير مشخصحفاظت محيط زيست تخليه نفت در 

  : مي باشد 
 مربوط به كيفيت آب شودسبب تخلف ازاجراي استانداردهاي  •

 . سبب ايجاد اليه نازك در سطح آب شود و يا باعث بي رنگ شدن سطح آب و يا خطوط ساحلي مجاور شود •

سبب رسوب يا امولسيون و ته نشت بر روي بستر دريا يا سطح آب  و يا برروي خطوط ساحلي مجاورمي  •
شوند ممكن است به آب ها يا خطوط ساحلي اگر اين موارد از كشتي يا تاسيسات دور از ساحل تخليه . شود

را تهديد كند و مالكان و متصديان تاسيسات هاي آبي مجاور و يا مناطق خشكي برسد كه ممكن است مسير 
  : مربوطه بايد

تخليه به معني . تعريف تخليه
هر گونه نشت ، ريزش ، پمپ 

 .كردن، تراوش، انتشارمي باشد
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 1-800-424-8802يا  703-412-980با مركز بين المللي پاسخگويي و واكنش به نشت نفت و با شماره  •
 . تماس بگيرند

 .ن گارد ساحلي ايالت متحده آمريكا يا اداره منطقه اي سازمان حفاظت محيط زيست تماس بگيرندبا نزديكتري •

 .نشت نفت را در مكاني كه رخ داده است به شعبه كنترل كننده ايالتي گزارش دهند  •

 
ته ايالت ها و دولتهاي محلي ممكن است مقررات مربوط به گزارش نشت هاي مخصوص براي تاسيسات داش :نكته   

براي مثال ، تاسيسات ممكن است ملزم شده باشد كه همه نشت ها را مطابق با حدود آستانه مشخص گزارش . باشند
بازرسي توسط ايالتهاي مربوطه و شعبه هاي . ،حتي اگر نشت هاي نفتي به داخل مكانهايي در تاسيسات  رها نشوند كنند

همچنين مالكان و متصديان . كنترل كننده محلي براي اطمينان از اجراي مقررات گزارش ويژه نشت هاي نفتي انجام شود
به مجريان منطقه )گيري از نشت نفت، كنترل واقدام متقابلشامل طرح پيش(تاسيسات بايد گزارشات و اطالعات مشخص 

روزارائه كنند، و اين در صورتي است كه رها سازي تحت هر يك از  60اي سازمان حفاظت محيط زيست در طي 
  :شرايط زير باشد 

  گالن نفت 1000تخليه بيش از  -1
ماه به داخل آبهاي قابل كشتيراني  12ت هر دو نشت و يا تخليه قابل گزارش نفت در كميت هاي مضر در طول مد -2 

  يا خطوط ساحلي مجاور 
از قبول  خارجاگر تاسيسات مجوز سيستم بين المللي حذف آالينده هاي تخليه شده داشته باشند و تخليه تاسيسات 

 24شرايط و مقررات مربوط به مجوز باشد، در اين زمان تاسيسات بايد اين رخداد را به شعبه مربوط به مجوز در طي 
  . روز فراهم كند 5ساعت از شروع تخلف گزارش دهد و گزارش نوشته شده را در طي 

    
  د؟ آيا بايد همه اطالعات براي مركز بين المللي واكنش به نشت نفت فراهم شو

در زمانيكه تاسيسات با مركز بين المللي واكنش تماس بگيرد، پرسنل مركز براي كسب اطالعات سواالتي كه در 
  :زيرعنوان شده است را مي پرسند

 نام شما، نام محل زندگي، نام سازمان و شماره تلفن •

 نام و آدرس گروه مسئول حادثه  •

 محل وقوع حادثه ، تاريخ و زمان حادثه   •

 رها سازي نشت نفت  منبع وعلت •
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 نوع و كميت مواد رها سازي شده و يا نشت يافته  •

 وضعيت خطر و تهديد بوسيله رها سازي و يا نشت نفت •

 تعداد و نوع خسارت ها  •

 شرايط آب و هوايي در محل وقوع حادثه  •

 .ركنان مركز واكنش هاي فوري در زمان وقوع حادثه كمك كنداو ديگر اطالعاتي كه ممكن است به ك •

مركز بين المللي عمليات واكنش از همه گزارشات نشت نفت در پايگاه داده كه سيستم ابالغ واكنش فوري و اضطراري 
مركز . موجود است http://www.epa.gov/ERNSناميده مي شود نگهداري و ثبت مي كند و براي عموم در سايت  
حادثه است به سازمان حفاظت محيط زيست و گارد بين المللي عمليات واكنش اطالعات نشت نفت كه مربوط به مكان 

بطور مخصوص، مركز بين المللي عمليات واكنش نماينده اطالع رساني به سازمان . ساحلي ايالت متحده اعالم مي كند
حفاظت محيط زيست يا گارد ساحلي ايالت متحده و به عنوان واحد هماهنگ كننده در محل وقوع حادثه شناخته شده 

هماهنگ كننده در محل وقوع حادثه يك ماموردولتي است كه عهده دار مستقيم واكنش به نشت نفت از  مسئول. است
طريق هماهنگ كردن بين ارگانهاي مختلف مي باشد و توسط سازمان حفاظت محيط زيست و يا گارد ساحلي ايالت 

ي كه امكانپذير باشد،  تصميماتي در جهت تقويت سيستم هاي هماهنگ كننده داخل دولت ، جاي .متحده تعيين مي شود
، ) سازمان محيط زيست، گارد ساحلي ايالت متحده آمريكا( گرفته شده بوسيله شعبه هاي ايالتي هدايت كننده واكنش 

   .ايالت ها و بخش مسئول تخليه و رها سازي نفت مورد بررسي قرار مي گيرد 
  

  شود؟نفتي آماده  تاسيسات براي واكنش موثربراي جلوگيري از نشتبايد آيا 
به اين دليل . اولين و بيشترين واكنش فوري نسبت به نشت نفت و ايجاد لكه نفتي بوسيله كاركنان تاسيسات مي باشد

كاركنان تاسيسات براي عمليات واكنش بايد نسبت به محل وقوع حادثه، امكانات و ساختارعمليات و تجهزات مربوط به 
براي اطالعات بيشتر . باشند داشته راي بازيافت نفت وپاكسازي لكه نفتي آگاهعمليات واكنش در جهت تالش موثر ب

موجود مي باشد  /http://www.epa.gov/oilspill برنامه سازمان محيط زيست را در رابطه با نفت كه در سايت 
  . بررسي كنيد

يا ( و طرح جلوگيري از تخليه نفت ، كنترل و اقدام متقابل  تسهيالت واكنشتاسيسات كنترل شده با طرح 
كنترل شده با طرح جلوگيري از تخليه نفت ، كنترل و اقدام متقابل ،  ايالتهايدر ):تاسيسات با آسيب هاي قابل توجه

بر  بايدبفرد شود تاسيساتي كه ممكن است باعث آسيب هاي قابل توجه به محيط زيست يا مناطق اقتصادي منحصر 
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طمينان از اينكه اين تاسيسات توانايي براي حصول را  طرح تسهيالت واكنشاساس كميت و محل استقرار انبار نفت 
تسهيالت واكنش طرح هاي . )CFR 40 112. .20 21(كنند  ارائهواكنش در بدترين شرايط تخليه دارند، آماده و
  .  ي مي كنند و تالش هاي پاكسازي را هماهنگ و سرعت مي بخشدتاسيسات و شعبه هاي عمليات واكنش را ارزياب

  
  : ديگر تاسيسات كنترل شده با طرح جلوگيري از تخليه نفت ، كنترل و اقدام متقابل 

و اقدام متقابل تنظيم  در اينجا پيشنهاد شده است كه مجموعه ديگر تاسيساتي كه با طرح پيشگيري از نشت نفتي،كنترل
ومجهز شده اند با استفاده از شناسايي، كنترل واقدامات واكنشي و با توجه به طرح پيشگيري از ريزش نفتي، كنترل و 

هريك از تاسيسات بايد تجهيزات دردسترس و مناسب در مورد عمليات . اقدام متقابل به نشت نفتي واكنش نشان دهند
وسايل مربوط به مقابله با نشت نفت بايد . به آساني در دسترس باشد اين تجهيزات ند وواكنش به نشت نفت داشته باش

در دسترس باشد و اين وسايل و تجهيزات بايد شامل بوم هاي شناور، مواد جاذب ، مخازن جمع آوري نفت ، بيل هاي 
. هاي قابل حمل و نقل باشد مكانيكي، كتاب راهنماي مربوط به واكنش هاي فوري، دستگاه خاموش كننده آتش و پمپ

همچنين توصيه شده است كه تاسيسات با مسئولين مربوط به عمليات واكنش منطقه و ديگر تاسيسات نزديك به آن 
كاركنان تاسيسات ، . مطمئن شوند و كارآمدواكنش موثر عمليات هماهنگ باشند و پيمانكاران قبل ازرخ دادن نشت از 

. اكنش به نشت نفت ، اطالع رساني و بازيافت نفت و دوره هاي آموزشي شركت كنندشامل كاركنان فصلي ، بايد درو
آمادگي در عمليات واكنش اثرات تخليه برروي بهداشت و سالمتي انسانها يا محيط زيست را كاهش مي دهد و هزينه 

  .   پاكسازي را به حداقل مي رساند
بطور فوري فعال مي شود و واحدهاي هماهنگ كننده،  دروقايع نشت هاي نفتي، طرح واكنش: واكنش هاي اوليه 

   . هماهنگي الزم را بين بخش هاي ايالتي و منطقه اي ايجاد مي كند
مسئول هماهنگ كننده عمليات بوسيله سازمان محيط زيست يا گارد ساحلي ايالت  :مسئول هماهنگ كننده عمليات 

ن شخص مورد نظر براي عمليات واكنش ، تعيين منابع و متحده آمريكا تعيين مي شود و اين ارگانها مسئول تعي
مسئول هماهنگ كننده عمليات چندين فاكتور را مورد ارزيابي قرار مي دهد . تجهيزات و كاركنان  مورد نياز مي باشند

 دامنه وسعت وميزان بغرنج بودن نشت ، ميزان در دسترس بودن تجهيزات مناسب براي: كه شامل موارد زير مي باشد 
عمليات واكنش و آموزش پرسنل وتوانايي بخش هاي مسئول يا بخش هاي پاسخگوي ايالتي و يا محلي براي عمليات 

با اين حال واحد هماهنگ كننده عمليات مسئول هماهنگ كردن تالش هاي فدرالي با تالش .نشت نفتواكنش در مقابل 
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اجراي قانون هاي متفاوت مربوط به واحد هماهنگ  هاي مربوط به عمليات واكنش محلي ، ايالتي و منطقه اي و طرز
   :بسته به ارزيابي واحد هماهنگ كننده عمليات ممكن است موارد زير انجام شود. كننده عمليات مي باشد

واكنشهاي مستقيم در هماهنگي با ديگر بخشها، سركشي كردن به طرح تسهيالت واكنش كه بوسيله .  واكنش مستقيم
ي شود، فراهم كردن محدوديت ، يا تعيين اينكه واكنش دولت در مواقع نشت نفت الزم و ضروري ديگر بخشها اداره م

يابوسيله مسئولين شعبه ) يا بوسيله تيم مسئول(براي مثال ، نشت ها با مقدار كم ممكن است بوسيله تاسيسات .نيست
ت به تالشهاي منطقه اي براي واكنش به محلي پاكسازي شده باشد، در حاليكه در مورد نشتها با مقدار زياد ممكن اس

واحد هماهنگ كننده درهر وضعيتي، ملزم به سركشي و پايش مداوم طرح تسهيالت واكنش .نشت نفت الزم مي باشد 
نسبت به نشت نفت براي حصول اطمينان از همه فعاليتهاي مناسب و مقتضي در جهت جلوگيري از تهديد بهداشت 

  .باشدانسانها و يا محيط زيست مي 
پاكسازي توسط دولت ،واحد هماهنگ كننده، تيم مسئول و شبكه اي از شعبه هاي عمليات هدايت  براي .بازيافت نفت

تيم مسئول . با تجربه در نظر گرفته مي شود و اين ارگانها بيشتر در مورد روشهاي موثر براي پاكسازي تصميم مي گيرند
پاكسازي و بطور دقيق عمليات پاكسازي را انجام مي دهند و بطور  عمليات با داشتن آموزش هاي خاص براي عمليات

و حيوانات كه بطور بالقوه  آشاميدني موثر براي مراقبت كردن از كاركنان مربوط به عمليات ، محيط زيست ، ذخيره آب
  .   نشت نفت تاثير فاجعه آميزي بر روي آنها مي گذارد هماهنگ شده است

  
               شده توسط تاسيساتروشهاي بازيافت استفاده 

لكه هاي نفتي و بازيافت  جلوگيري از ايجاد ونفت تعدادي از روشهاي پيشرفته عمليات واكنش براي كنترل كردن نشت 
 . موجود است سايت زير در اين روشها .دسترس مي باشدزير بهداشت وسالمتي انسانها بر اثرات  براي كاهشنفت 

(http://www.epa.gov/oilspill/oiltech.htm) 
و بكار بردن بهترين مواد با توجه به  مناسبدقت در انتخاب و استفاده از تجهيزات در نتيجه مبارزه موثر با نشت نفت 

تجهيزات مربوط به عمليات نشت نفت و مواد  انتخاب .امكان پذير مي باشدوقوع نشت نفت  محلنوع نفت و شرايط 
تعدادي از . مي باشداز جمله شرايط دريا ، جريانات آب و وزش باد  هاييفاكتوربه  وابستهبه مقدار زيادي استفاده شده 

  :  روشهاي عمليات واكنش شامل موارد زير است
ايجاد لكه هاي نفتي در ايالت  اولين خط دفاعي براي مقابله با نشت نفت و.استفاده از روشهاي مكانيكي •

تجهيزات بازدارنده و بازيافت شامل انواع مختلف بوم هاي شناور، حصارها و . متحده امريكا مي باشد
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بازدارنده هاي مكانيكي براي گرفتن و انبار نفت . اسكيمرها و همچنين مواد جاذب طبيعي و مصنوعي مي باشد
 . ل نشت و لكه هاي نفتي استفاده مي شودنشت يافته تا زمان از بين رفتن و دفع كام

مي تواند در كنار روشهاي مكانيكي براي بازداشتن و پاكسازي  اين روشها. روشهاي شيميايي و بيولوژيكي •
پخش كننده هاي لكه هاي نفتي و مواد ژالتيني براي كمك به . شودلكه هاي نفتي و نشت نفت استفاده 

. به خطوط ساحلي و ديگر زيستگاههاي حساس مناسب مي باشندنگهداري نفت و جلوگيري از رسيدن آن 
عوامل زيستي بطور بالقوه در جهت بازيافت در مناطق حساس از جمله در خطوط ساحلي، باتالق ها و تاالبها 

 . تحقيقات در مورد اين روشها ادامه دارد و پاكسازي لكه هاي نفتي را بهبود مي بخشد. ارزيابي شده اند 

باعث شروع فرآيند پاكسازي از جمله بخار شدن ، اكسيداسيون و تجزيه زيستي مي تواند  .طبيعيفرآيندهاي  •
 .مي شودشود، اما بطور معمول اين فرآيندها باعث بازسازي محيط زيست در مدت زمان طوالني 

پاك كردن با مواد جاذب، استفاده از فشار آب و جمع آوري لكه هاي  در اين روش شامل .روشهاي فيزيكي •
فن استفاده از ترس براي حفاظت ونگهداري از پرندگان و  .مي باشدنفتي با استفاده از بيلهاي مكانيكي 

اين ابزارشامل قوطي هاي . حيوانات و دور نگه داشتن انها از آلوده شدن به لكه هاي نفتي استفاده مي شود
ي پارافين گازي و مشتعل ، آدمك هاي شناور وبالن هاي پر شده از گازهليوم است كه اغلب بطور ويژه حاو

  .     براي دور نگه داشتن پرندگان استفاه مي شود 
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  فصل پنجم 
  پاكسازي و از بين بردن سوخت و نفت

محتوي سوخت موتور ديزل ، نفت سياه، مواد نفتي تعدادي از كشتي هايي كه براي اوراق كردن فروخته مي شوند  
در اين فصل اطالعاتي در مورد مقررات  .مي باشدطبيعي و تركيبي استفاده شده به عنوان روان كننده و روغن رانش 

  .ود دارد، فراهم شده استكه براي اجراي مديريت نفت و سوخت در طي فرآيند اوراق كردن كشتي وجمختلفي 
   در مورد نفت و سوختاطالعاتي  -5-1

در اين فصل اطالعات مهم و اساسي در مورد نفت و سوخت فراهم شده است و اين اطالعات شامل تعريف اين مواد و 
با اين مواد و اثرات آن بر سالمتي  تماسو همچنين خطرات مي باشد  اينكه در چه قسمتي از كشتي وجود دارند
  . گرفته است كارگران و محيط زيست را مورد بررسي قرار

   نفت و سوخت چيست؟
كه نفت شامل روغن خام ، نفت خام و اصطالح نفت بوسيله سازمان حفاظت محيط زيست اينگونه تعريف شده است 

به غير از نفت مواد روغني و نفتي و   )به عنوان مثال سوخت ديزل ، گازوئيل و نفت سفيد( توليدات نفت پااليش شده 
مشتق شده روغني ، روغن هاي چرب و مواد ) به عنوان مثال سوخت هاي سيليكون( صنوعيمخام از جمله مواد نفتي 

، چربي و روغن حيوانات و روغن دانه هاي خوراكي و غيرخوراكي ) به عنوان مثال رزين يا روغن رزين( از چوب 
نفت از هر نوع يا در هر شكلي شامل نفت سياه ، لجن ، پس  ”تعريف نفت تحت قانون آب پاك  .مي باشدگياهان 

). 311(a))1(بخش  پاكقانون آب ( اما محدود به اين موارد نيست مي باشد مانده نفت و نفت تركيب شده با مواد زائد
 :بيشتر توليدات متداول نفت خام تصفيه شده و مشخصات آنها در زير آورده شده است 

زن است كه به آساني جاري و به سرعت پراكنده مي شود و به آساني و تحت شرايط گازوئيل يك ماده سبك و •
. اين ماده خيلي فرار و قابل اشتعال و داراي خطر آتش سوزي و انفجار است. دماي خاص بخار مي شود

 . تركيبات آروماتيك در اين ماده باال مي باشدگازوئيل سميت بيشتري نسبت به روغن خام دارد زيرا تراكم 

اگرچه . به سرعت پراكنده و سريع بخامي شود  جاري ،نفت سفيد يك ماده سبك وزن مي باشد كه به آساني  •
 . نفت سفيد به سرعت پراكنده مي شود ولي در محيط پايدار است

اين نوع نفت . يك ماده سبك وزن مي باشد كه به آساني جاري و به سرعت پراكنده مي شود No. 2نفت سياه  •
 . و به احتمال زياد به صورت در آب امولسيون تشكل نمي دهد فرار نيست
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اين ماده . و به سرعت پراكنده مي شود جاريك ماده با وزن متوسط مي باشد كه به آساني ي No. 4فت سياه ن •
 .فراريت كمتر و نقطه اشتعال متوسط دارد

كم و نقطه اشتعال متوسط يك ماده با وزن متوسط تا سنگين با فراريت  No. 5 (Bunker B) نفت سياه •
 .قبل از حرارت دادن ممكن است به هواي سرد احتياج داشته باشد تجزيه آن مشكل غير ممكن است. است

پمپ كردن آن مشكل مي باشد زيرا يك ماده با وزن سنگين است كه الزم  .No. 5 (Bunker C)سياه نفت  •
و احتمال . ن است سنگين تر از آب باشدممك No. 6نفت سياه . ت داداست براي استفاده از قبل به آن حرار

آب وجود ندارد و احتماالً به شكل گلوله هاي قيري ، توده در سطح آب است و يا در آب در  آن حل شدن
اين ماده فراريت كم و . شكل و عمالً غير ممكن استم  No. 6 نفت سياه تجزيه. تشكيل امولسيون مي دهد

 . مي باشدحيط پايدار و در مدارد نقطه اشتعال متوسط 

اين ماده فراريت كم و . پراكنده مي شود  آساني جاري و كه بهاست يك ماده با وزن متوسط . روغن موتور  •
 .و در محيط زيست پايدار استدارد نقطه اشتعال متوسط 

 
  نفت و سوخت در چه قسمتي از كشتي يافت مي شود؟

مختلف مخازن در سرتاسر كشتي از جمله روغنهاي روان كننده در سوخت ديزيل و نفت سياه ممكن است در انواع   
كارتل روغن، سيلندرهاي استوانه اي ، انبارهاي كاالي كشتي ، فضاي موتورخانه و مخزنهاي سوخت و پساب يافت 

. همچنين نفت، سوخت و مواد پسمانده ممكن است در دستگاههاي مختلف و در سيستم لوله كشي يافت شود .شود
. استفاده شده تعريف شودشده در كشتي ممكن است بوسيله سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان نفت  افتنفت ي

نفت استفاده شده هر گونه نفتي يا : اساساً سازمان حفاظت محيط زيست نفت استفاده شده را اينگونه تعريف مي كند
ه استفاده شده و در نتيجه استفاده با ماده روغني است كه از نفت خام تصفيه شده باشد يا هر نفت مصنوعي ك

انواعي از نفت استفاده شده در كشتي يافت مي شود و ممكن است . ناخالصيهاي فيزيكي و شيميايي آلوده شده باشد
نفت صنعتي از ،  مي شوندازي شامل سوخت هاي روان كننده باشد كه از كارتر موتور كشتي و جعبه دنده ها ، جداس

، روغن ياطاقان ، روغن سيستم سرماساز و روغن جهت  دستگاههاي متراكم كننده ، توربين ها مواد روغني جمله در
نفت استفاده شده ممكن است از وسايل نقليه و ماشين  موارد عنوان شده  عالوه بر:  نكته .پروسه فلز كاري مي باشد

  .آالت استفاده شده در تاسيسات اوراق كردن كشتي توليد شود
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  فعاليت هاي جداسازي نفت و سوخت زمان كارگران در مدت  كننده تهديدخطرات 
عالوه بر آتش . كشتي ، آتش سوزي مي باشد در خطرات اوليه تهديد كننده كارگران در نتيجه وجود نفت و سوخت

با اين حال مقداري از نفت . سوزي ، خطرات تهديد كننده كارگران كار كردن و در تماس بودن با نفت و سوخت است
توليدات گرانقيمت سميت بااليي دارند و خطرات تهديد كننده كارگران در ارتباط با انواع نفت و توليدات نفتي خام و 

كه در كشتي يافت مي شود و در صورتيكه در هنگام است  )مثال نفت سياه ، روغن هيدروليك ، روغن موتور به عنوان(
كه در تماس با اين  يبراي سالمتي كارگرانباشد در محدوده حد آستانه مشخص اين مواد سميت ميزان اوراق كردن ، 

و سوخت كه محتوي مواد خطرناك سمي هستند  با نفت تماس كارگرانبايد از . مهمي ندارد مواد هستند خطر جدي و
جلوگيري كرد زيرا در تماس بودن با اين مواد مي تواند باعث آسيب به كبد، شش ها ، كليه ، قلب و سيستم عصبي 

مصرف موجودات زنده  مي باشداز طرف ديگر اين مواد هستند شامل تماس پوستي تماس با كه  قسمتهايي از بدن. شود
د در بدن آنها انباشته مي شود ، مصرف رسوبات آلوده شده با اين مواد، استنشاق بخارات يا ذرات سمي دريا كه اين موا

  . مي تواند اثرا خطرناكي داشته باشدو مصرف آبهاي آلوده شده ) استنشاق ذرات در فضاي بسته( 
  
  نفتي بر محيط زيست تاثير مي گذارند ؟  نشتهايچگونه  

خواص فيزيكي مواد روغني ،  و از جمله مي توان بهنفتي به چندين فاكتور متنوع وابسته است  نشت هاي اثر شديد
وابسته به عمليات طبيعي  اين اثرات و همچنيناشاره كرد خواه مواد روغني هيدروكربنات نفتي و يا غير مواد نفتي باشد 

گسترش روش زيكي مجزايي دارد كه بر هر يك از مواد نفتي نسبت هاي في. دريافت آب از روي مواد نفتي است
به  .اثر گذار باشدممكن است در دريا و زندگي انسانها  نسبت ها،تفكيك و ميزان خطر اين مواد تاثير مي گذارد و اين 

نشت ميزاني پراكنش هر . و منابع انساني خواهد بودمحيط زيست نفتي به عنوان خطري براي  نشت هاي احتمال زياد
بيشتر مواد نفتي تمايل به گسترش بصورت افقي درسطح . نها بر روي محيط زيست را تعيين خواهد كرداثرات آ، نفتي 

مواد روغني نفتي و مواد روغني غير نفتي هر دو  .صاف و لغزنده دارند كه لكه نفتي در قسمت بااليي آب ناميده مي شود
براي موجودات خطرناك و حتي  طرف ديگر ازمي تواند اثرات مضر طوالني مدت بر روي محيط زيست بگذارند و 

توليدات مواد نفتي پااليش شده از جمله بنزين و نفت سفيد بر روي سطح آب پراكنده مي شود و به داخل .كشنده باشد
خطر مواد سمي و آتش سوزي باال است اما مواد توليد شده بسرعت تبخير شده و . مواد جامد بسرعت نفوذ مي كند

توليدات مواد روغني سنگين تر تصفيه شده ممكن است خطر كمتري از نظر سميت و . اقي مي ماندپسمانده هاي كمي ب
مواد روغني سنگين تر بيشتر پايدار هستند و در . آتش سوزي داشته باشد و به آساني بر روي آب پراكنده نمي شوند
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د روغني غير نفتي نسبت فيزيكي بيشتر موا. حال حاضر بحث هاي بيشتري در مورد پاكسازي اين مواد وجود دارد
لكه  هر كدام از اين موادمشابهي با مواد روغني نفتي دارند به عنوان مثال قابليت انحالل آنها درآب محدود شده است ، 

بعالوه . هايي بر روي سطح آب توليد مي كنند و هر دو در سطح آب به شكل امولسيون و پوسته هاي ضخيم هستند
لكه هاي نفتي مي . و در محيط زيست براي دوره هاي طوالني مدت باقي مي ماند مي باشند پايدار مواد روغني غير نفتي

محيط زيست آسيب برساند از جمله اين موارد آسيب فيزيكي است كه بطور مستقيم بر روي  بر از راههاي متعدديتواند
اند موجودات زنده را در معرض مواد سمي موجودات زنده و زيستگاه آنها تاثير مي گذارد و سميت خود نفت كه مي تو

 مي شود و در نهايت تجزيهلكه هاي نفتي بسرعت شروع به حركت مي كنند و در معرض هوا قرار گرفته و . قرار دهد
در طي رخ دادن اين فرآيندها مواد نفتي منابع طبيعي ، . بوجود مي آيد اين ماده تغيير در خواص فيزيكي و شيميايي

انداران و همچنين رنج وسيعي از موجودات زنده در سطوح زيرين دريا كه در ارتباط با زنجيره غذايي پرندگان ، پست
بعد از تماس با لكه نفتي ممكن است بطور جدي آسيب  سريعاًهستند را تهديد مي كند و تعدادي از اين موجودات 

رات غير كشنده مواد سمي به مدت طوالني پايدار و با اين حال اث) اثرات كشنده(يا از بين بروند ) اثرات بحراني(ببينند 
  .قابل نفوذ است

محيط زيست دريا از جمله آبسنگ هاي مرجاني و خطوط ساحلي خطرات بيشتري را به وسيله مواد نفتي  •
يا بر روي ساحل  ساحلي طوالني با نفت در آبهاي كم عمق و تماسمتحمل مي شوند  شسته شده در ساحل

تعداد زيادي از گونه هاي مختلف در . يستگاهها را نحت تاثير قرار مي دهدموجودات زنده اين ز
و اين زندگي مي كنند زيستگاههاي دريايي با حساسيت هاي مختلف نسبت به اثرات مضر آلودگي نفتي

در تعدادي از مناطق ،  .دارند جبران آسيب هاي ناشي از لكه هاي نفتي ي برايتوانايي مختلفموجودات 
متاسفانه بازسازي در ديگر محيط زيست ها كه . زيستگاهها و جمعيت ها مي تواند بسرعت بازسازي شود

 .آلوده به مواد نفتي پايدار يا مواد نفتي ته نشين شده هستند ممكن است سالها بطول انجامد

به عنوان مثال . پستانداران آسيب برساند راههاي زيادي به پرندگان و از مي تواند به دريا نفت ريخته شده •
و نفت به صورت پوششي بر روي بدن آنها باشد در تماس با نفت اين موجودات پرها و خز ممكن است 

و اين پوشش باعث مي شود كه خز و پر آنها خواص عايق بودن خود را از دست بدهد و در  گيردقرار 
به تركيب ساختار پر پرندگان كه به  از طرف ديگر. يرند نهايت حيوانات در خطر يخ زدگي و مرگ قرار بگ

و خطر غرق شدن پرندگان را افزايش مي  مي رسدآنها امكان شناور ماندن بر روي آب را مي دهد آسيب 
بخارات نفت مي تواند باعث آسيب به . تعدادي از گونه ها به اثرات سم استنشاق شده حساس هستند. دهد
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خطر ناشي از قورت دادن نفت  معرضدر  حيوانات همچنين. د و شش ها شودسيستم اعصاب مركزي ، كب
هستند كه مي تواند توانايي غذا خوردن حيوانات يا هضم غذا به وسيله آسيب به سلولهاي در مجراي روده 

تعدادي از مطالعات نشان مي دهد كه در تماس بودن با نفت مي تواند در طوالني مدت . كاهش دهدرا 
 . راي توليد مثل حيوانات ايجاد كندمشكالتي ب

                                       
  چگونه پاكسازي نفت و سوخت كنترل مي شوند؟  -5-2 

كنترل شده است زيرا اثرات بالقوه اي بر محيط زيست در نتيجه رها سازي و خطرات  و نفت و سوخت مديريت
  .بالقوهاي بر روي كارگراني كه در تماس با اين مواد هستند مي گذارد

تحت قانون آب پاك ، تخليه مقاديري از نفت ممكن است باعث آسيب .  سازمان حفاظت محيط زيست •
قانون هواي پاك ( شود  در ايالت متحده آمريكا و خطوط ساحلي مجاورداخل آبهاي قابل كشتيراني هايي در 

 كرده استدر مورد تخليه نفت اطالعاتي را فراهم  محيط زيستمقررات سازمان )) . b( 311بخش 
)110CFR 40 (شامل قوانين جلوگيري از آلودگي نفتي اين مقررات و)112CFR 40 ( الزامات مشخص

و يا  (SPCC)نفتي ، كنترل و اقدام متقابل نشتهاياي طرح جلوگيري از سازمانها در جهت تهيه و اجر
نفت استفاده شده تحت استاندارهاي مديريت نفت استفاده شده . است (FRPs)استفاده از امكانات طرحهاي 

مواد زائد يا نفت استفاده شده كه خطرناك مي باشند بايد مطابق با قانون ). 279CFR 40(كنترل مي شود 
 270CFR-261(و مقررات مواد زائد خطرناك كنترل و مديريت شوند (RCRA)و بازسازي منابع  حفاظت

40.( 

گالن نفت سياه يا روغن موتور از مخازن پاكسازي و جداسازي شود ،  250اگر بيشتر از .  گارد ساحلي •
را كسب  الزم افقتفرمانده گارد ساحلي بندر ايالت متحده بايد اين موضوع را اعالم كند و گارد ساحلي مو

 .همچنين گارد ساحلي به دستور العمل هايي براي پمپ كردن نفت از كشتي به ساحل احتياج دارد. كند

اين سازمان مسئول اطمينان از عدم وجود خطر و آسيب به كارگران در  .سازمان بهداشت و ايمني مشاغل  •
مقررات سازمان بهداشت و ايمني  .زمان پاكسازي نفت و سوخت در طي عمليات اوراق كردن كشتي است

مشاغل شامل مقررات مخصوص يا شيوه هاي انجام كار در مورد فضاهايي است كه محتوي مايعات و 
اين قوانين و ديگر مقررات ايمني كارگران در ). 1915CFR 29(گازهاي قابل اشتعال يا قابل احتراق است

 .  ادامه اين فصل شرح داده خواهد شد
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  و جداسازي نفت و سوخت و انبار پاكسازي  -5-3
  پاكسازي نفت و سوخت  -5-3-1

مقررات قانوني مشخص كه در پاكسازي نفت و سوخت از كشتي بكار مي رود ، عنوان شده  تعدادي ازدر اين بخش 
  .لطفاً به مقررات گارد ساحلي ايالت متحده براي اطالعات بيشتر مراجعه كنيد . است

  
  موقعيت و كميت نفت و سوخت پاكسازي شده از كشتي چگونه تعيين مي شود؟  

 تاسيسات: نكته . بايد موقعيت و كميت نفت و سوخت كشتي را در طي بررسي هاي اوليه كشتي تعيين كند تاسيسات
كرده  ممكن است مداركي از موقعيت و كميت نفت و سوخت كشتي در زمان دريافت كشتي براي اوراق كردن دريافت

  .باشد
  

آيا بايد موافقت گارد ساحلي ايالت متحده براي فعاليت هاي پاكسازي و جداسازي نفت و سوخت كسب 
         شود؟ 

به فرمانده  تاسيساتگالن سوخت و نفت يا روغن موتور از كشتي پاكسازي و جداسازي شود الزم  250اگر بيشتر از 
اگر .را از گارد ساحلي قبل از فعاليت جداسازي و پاكسازي كسب كند گارد ساحلي ايالت متحده اطالع دهد و موافقت

بندر صالحيت انتقال نفت با وسايل موجود را كه مسئولين  ندنتاييد ك گارد ساحلي بايددر بندر مستقر شود ، كشتي 
داشته را موزش و بازرسي هاي دوره اي و آ قانوني لكه هاي نفتي و دستور العملهاي پاكسازيو وسايل دريافت دارند 
  .باشد

                آيا جداسازي سوخت و نفت از سرتاسركشتي امكان پذير است؟    
تحت نظر مقررات گارد ساحلي ايالت متحده و سازمان بهداشت و ايمني مشاغل  از كشتي جداسازي نفت و سوخت 

يا پمپ كردن در  عمليات زهكشيله بايد نفت و سوخت را در صورت امكان از سرتاسر كشتي بوسي تاسيسات .مي باشد
  . داخل محيط زيست، جداسازي كند نفت و سوخت بهجهت كم كردن رهاسازي 

  
  آيا تجهيزات عمليات انتقال قبل از فعاليت هاي جداسازي بررسي شده است؟ 
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از جمله لوله كشي ، دريچه ها ، درجه سنج ها ممكن است از انواع مختلف تجهيزات عمليات انتقال ،  تاسيسات
،رگالتورها ،كمپرسورها ،پمپ ها و ديگر وسايل مكانيكي در جهت انتقال نفت از كشتي به مكان انبار واقع در ساحل 

اين تجهيزات  اين تجهيزات بايد مرتباً مورد بررسي و رسيدگي قرار بگيرد و در صورت لزوم تعميرات . استفاده كند
. مدت اين عمليات خطر باالي دارند در نشت نفت از اين تجهيزات بدليل خرابيزيرا  اسيسات انجام شود،توسط ت

واقع در ساحل يا  بطور مستقيم به ) در باالي سطح زمين يا در زير زمين( ذخيره  مخازناز كشتي به  بايدسوخت و نفت 
  .شوندكاميونهاي بار كش منتقل 

  
اطمينان از اينكه همه تجهيزات براي كار كردن  براي حصوليات انتقال را است تجهيزات عمل ممكنبازرس  

 . مناسب هستند و هيچگونه لكه نفتي و يا نشتي وجود نداشته باشد، مورد رسيدگي قرار دهد

  
 

در تخليه هاي  )انواع بومها( دستگاه هاي شناوربايد آيا 
  در دسترس باشد؟ نگهاني و تصادفي در محل 

به انواع تجهيزات  تاسيساتدر طول مدت اورق كردن كشتي، 
) بوم هاي شناور (فوري در دسترس از جمله دستگاههاي شناور 

براي كمك به هرگونه تخليه ناگهاني و تصادفي نفت يا فاضالبهاي 
محتوي نفت و درجهت كاهش بالقوه اثرات بر منابع زيستي 

، كنترل و اقدام  از نشت تحت كنترل قانون جلوگيري تاسيساتمقررات سازمان محيط زيست بر اساس . احتياج دارند
شيوه هاي كنترل و جلوگيري مي توان از ، كنترل و اقدام متقابل ،  از نشت تحت قانون جلوگيري. متقابل قرار مي گيرد

، مواد جذب كننده نفت و حصار ها مي توان  يا بوم از جمله دستگاههاي شناور و ريزش ها نفتي لكه هاي نفتيايجاد 
  . در جهت كاهش اثرات بر محيط زيست در زمان ايجاد لكه هاي نفتي استفاده كرد

  
  فضاهاي موجود در كشتي و انبارهاي مستقر در ساحل / سوخت و نفت  مخازن پاكسازي -5-3-2
          آيا فضاها بعد از جداسازي نفت و سوخت ، پاكسازي مي شوند؟   

بازرسي عمليات انتقال بايد مطابق با : نكته 
مقررات مخصوص گارد ساحلي ايالت 

بيشتر با براي اطالعات . تكرار شودمتحده 
. گارد ساحلي ايالت متحده تماس بگيريد



١٣١ 
 

فضاها را قبل از  كه تاسيساتيا ساير فضاهاي موجود در كشتي ، الزم است  مخازنبسته به انواع نفت و يا سوخت در 
يا قسمت عمده اي از  نفت و يا سوخت است در زمان پاكسازي فضاهايي كه محتوي. اكسازي كندهر گونه انجام كار پ

پاكسازي و ديگر عمليات  فعاليتكه اطمينان را بدهد بايد  تاسيساتآن شامل مايعات قابل اشتعال يا احتراق پذير است ، 
اين شرايط شامل ). 1915CFR 40. 13(چكش كاري فلزات در دماي پايين تا زمان مناسب شدن شرايط انجام نشود

  :موارد زير است اما محدود به اين موارد نيست 
جداسازي مايعات باقيمانده بايد از سرتاسر كشتي قبل از شروع كار و عمليات پاكسازي در اين فضاها اجرا  •

 ). 13 .195 CFR 29(b))1((شود

حتراق ، اشتعال پذير ، سمي ، مواد آزمايشات بوسيله اشخاص متخصص در جهت تعيين غلظت مواد قابل ا •
 . انجام شودخورنده يا بخارات محرك در داخل فضاها قبل از شروع پاكسازي 

فراهم شود و  مجاز اطمينان از قرار گرفتن بخارات در داخل يك محدوده براي حصولجريان تهويه مداوم بايد   •
اطمينان از توقف غلظت هاي  براي حصولو آزمايشات بايد اغلب بوسيله افراد متخصص در طول مدت پاكسازي 

 ).  13 .1915 CFR 29(b))2( -) 4( (انجام شود ي مجاز هوا در داخل اين محدوده ها

                   
بايد بدون معطلي نشانه  تاسيسات •

يا نزديك  در داخل واز نفت و سوخت هايي 
به فضاهاي موجود كه محتوي مايعات و يا 
گازهاي احتراق پذير و يا قابل اشتعال در 

در ورودي اين فضاها ،  -1 است حجم زياد
درمناطق باز  -3در مجاورت اين فضاها و  -2

 13(b))10((كندگزارش مجاور اين فضاها، را 
.195 CFR 29 .( ، مخازنبه دنبال پاكسازي 

قي كه مايعات قابل اشتعال و يا ديگر مناط
داشته و يا محتوي اين مواد بوده است بايد 
بوسيله شيميدانهاي دريايي قبل از هر گونه 
انجام كار تراشكاري فلز، براي انجام كار 

اشخاص متخصص چه كساني هستند؟ اشخاص متخصص ، افرادي 
مواد تماس باگارگراني كه  به هستند كه توانايي شناسايي و رسيدگي

و همچنين توانايي  را دارند ديگر شرايط غير ايمن هستندخطرناك يا 
ضروري و اقدامات احتياطي در جهت اطمينان از  مراقبت هايتعيين 

ممكن است تعدادي از  تاسيسات. را دارا مي باشند ايمني كارگران 
انتخاب  CFR 29 1915. 7افرادي را مطابق با مقررات موجود در 

آزمايشات در وضعيت هاي  انجام افراد متخصص مسئول. كند
ممكن است از  تاسيسات) . CFR 29 1915. 7(مي باشندمشخص 

شيميدانهاي دريايي ، يا در برخي موارد ، متخصص بهداشت صنعتي 
نجام تعدادي از فعاليت هاي افراد متخصص ، استفاده براي مجاز 
 . كند
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 . تصديق شود

  
  
 

اطمينان از مناسب بودن آزمايشات قبل از شروع كار و  براي حصولرا تاسيسات  است گزارشاتممكن بازرس  
 .در مدت زماني كه كارگران در اين فضاها كار پاكسازي را انجام مي دهند ،مورد بررسي و بازبيني قرار دهد

 
  چگونه ايمني فضاي محدود يا محصور براي داخل شدن تعيين مي شود؟

از اين  -1بايد  تاسيساتوارد شوند ، اشخاص متخصص  صورمحيا  محدودقبل از اينكه كارگران به داخل فضاهاي 
   :موارد زير انجام دهند آزمايشات مناسب براي -2براي وجود مواد جامد ، مايع و يا ديگر آاليندها بازرسي كنند ،  مكانها

 ).12 .195 CFR 29(a) (محتواي اكسيژن  

غلظت هايي از بخارات و گازهاي قابل  اشتعال   
) (b)12 .195 CFR 29.( 

غلظت هايي از مواد سمي ، مواد خورنده يا مواد  
 ). 12 .195 CFR 29(c) (محرك 

از اكسيژن در  مناسبي اگر آزمايشات ثابت كرد كه حجم 
به داخل اين فضاهاي بسته وجود دارد در اين زمان 

براي انجام كار به داخل اجازه داده مي شود كه كارگران 
اگر آزمايشات نشان دادكه داخل . اين فضاها وارد شوند

ارزيابي هاي  بايدشدن به اين فضاها ايمن نيست ،
به عنوان مثال ( اين فضاها انجام شود  برايمشخص 

  ). يه ، آزمايش مجدد ، عالمت گذاري مكانهايي كه داخل شدن به آنجا منع شده استتهو
  

اطمينان از اينكه آزمايشات مناسب قبل از وارد شدن  براي حصولرا تاسيسات است گزارشات  ممكنبازرس  
  . سرپوشيده يا بسته انجام شده است، مورد بازبيني قرار دهند كارگران به داخل فضاي

 

فضاي محدود ، فضاهايي با اندازه كوچك و محدود 
تعريف شده است از جمله مخازن زيرين كشتي ، 
فضاهاي خالي يا ديگر فضاها با اندازه كوچك كه مي 
. تواند به آساني در معرض مواد خطرناك قرار بگيرد

فضاهاي محصور هرگونه فضا، بغير از فضاي محدود 
له ديواره در اطراف و تعريف شده است كه بوسي

فضاهاي . سرپوش در قسمت بااليي پوشيده شده است
سرپوشيده شامل انبار محموله كشتي ، تانكها و فضاي 

  .موتورخانه و ديگ بخار كشتي است
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ور مقتضي آموزش داده مي ه داخل فضاهاي محدود ، و محصور بطارگران در زمان وارد شدن بآيا به ك
  شود؟ 

ديگر مكانهايي كه هواي  ه به داخل فضاهاي محدود و محصور و ياملزم به آموزش دادن به كارگراني است ك تاسيسات
سازمان بهداشت و ايمني . استشرايط ايمن در آلوده و خطرناكي دارد، وارد مي شوند و اين آموزشها براي انجام كار ب

. است (PPE)شخصي مراقبت كنندهمشاغل ملزم به تعليم وآموزش در مورد شناسايي خطر و استفاده از تجهيزات 
بايد آموزش هايي براي كارگراني كه به داخل اين فضاها مي روند قبل از داخل شدن به اين فضاها  فراهم  تاسيسات

  ). 12 .1915 CFR 29(d) (ند نك
  

اطمينان از آموزش هاي مناسب به براي حصول است گزارشات مربوط به تعليم و آموزش  ممكنبازرس  
 . ن انجام كار در فضاهاي محدود شده و سرپوشيده ، مورد بازبيني و رسيدگي قرار دهداكارگران در زم

 
   انباركردن فاضالب در مخازن -5-3-3

از كانتينرها ممكن است براي  يبا اين كه انواع مختلف
از كشتي شده  شده انبار نفت و سوخت جداسازي

معموالً از مخازن انبار  تاسيساتاستفاده شده باشد ، 
يا ) 280 CFR 29( (USTs)واقع در زير زمين 

استفاده  (ASTs) مخازن انبار در سطح باالي زمين
  ). 7 .112 CFR 40(e) )2((كنند مي 

بايد  .(ASTs)مخازن انبار واقع در زير زمين 
مخازن انبار واقع در زيرزمين و از  درصد 10حداقل

در گونه لوله كشي در زيرزمين متصل به مخازن ، هر 
محافظت از بهداشت  براي .زير زمين قرارگيرد

مواد رها شده خطرناك ، بايد هر گونه نشت سوخت، و لكه هاي نفتي مخازن انبار واقع  در نتيجهانسانها و محيط زيست 
ديگر مقررات مخازن انبار در زير زمين شامل لوله كشي . در زير زمين را كشف و از خوردگي اين مخازن جلوگيري كرد

در مورد مخازن لوله كشي شده . مالي و نگهداري از سوابق است هاي ، مسئوليت تعمير اين مخازنساختمان ، عمليات 

فهرست مقدماتي و اساسي براي مخازن انبار واقع در 
فراهم سازمان حفاظت از محيط زيست فهرستي . زيرزمين

كه مي تواند به ارزيابي مخازن انبار واقع در  كرده است
مي تواند از اين تاسيسات . كمك كند تاسيساتزيرزمين 

فهرست براي مشاهده مقررات دولتي مربوط به مخازن انبار 
 اينهمچنين ). CFR 40 280(ندنواقع در زير زمين استفاده ك

واند در مهيا كردن بازرسي هاي رسمي از مخازن فهرست مي ت
اين  كمك كند مربوط به تاسيساتانبار واقع در زير زمين 

  . فهرست در سايت زير در دسترس مي باشد
www.epa.gov/swerust1/cmplastc/cheklist.htm
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مخازن لوله . با قوانين مخازن انبار واقع در زيرزمين مطابقت داشته باشد اين مخازن الزم است كه 1988 سال پس از
باشد اما اين  اين مخازن بايد مطابق با مقررات محافظت از فساد تدريجي ، نشت و سرريز شدن 1998كشي شده قبل از 

ر زيرزمين مي بايست مطابق با همه مقررات مخازن انبار واقع د
  . جديد باشد
مخازن انبار وقع در زيرزمين تحت نظر مقررات دولتي تعدادي از 

به عنوان مثال اينكه مخازن برروي يا باالي بستر زمين ، (دنيستن
مخازن در طبقات زيرين زمين يا داالنهاي زيرزميني ، مخازن 

 )و سوخت در كجا مستقر باشد يافتهبراي انبار نفت نشت  ضروري
نبار واقع در زيرزمين با ، با اين حال همچنين ممكن است مخازن ا
اطالعات بيشتر در  براي. قوانين شعبه محلي يا ايالتي كنترل شود

مورد مخازن انبار واقع درزيرزمين ، به سايت سازمان محيط زيست ايالت متحده در مورد مخازن انبار واقع در زيرزمين 
در اين سايت شعبه هاي كنترل كننده محلي و ايالتي و قوانين مربوطه . ) a.gov/OUST/http://www.ep(مراجعه كنيد 

  .مقررات دقيق ايالتي و محلي در مورد مخازن انبار واقع در زيرزمين وجود دارد به
  

 مخازن انبار واقع در روي زمين بسته به ظرفيت آنها ممكن است تحت نظر.  ,ASTsزمين  رويمخازن انبار واقع در 
شامل قوانين و مقررات محلي و ايالتي . و همچنين مقررات محلي و ايالتي باشد) CFR 40 112(مقررات دولتي 

كه بوسيله سازمانهايي از جمله اتحاديه بين المللي محافظت از آتش  مشخص استاستاندارهاي بهم پيوسته ثابت و 

مخازن انبارواقع در روي زمين كه : نكته 
 مايعات قابل اشتعال يا احتراق پذير دارد

همچنين بايد مطابق با قوانين اتحاديه بين 
المللي حفاظت از آتش سوزي براي مخازن 

  .   انبار و سيستم هاي لوله كشي عمل كند

همه سيستم هاي مخازن انبار واقع در زيرزمين انتقال آخرين مهلت براي  1998دسامبر سال  22در : اعالم خطر 
 ، دمي دهنكه بهره برداري از سيستم هاي مخازن انبار واقع در زيرزمين را ادامه  تاسيساتياست ، مالكان و متصديان 

خارج  ،مقررات جلسات دولتي در مورد كشف نشت و ريزش مخازن و محافظت از فرسودگي اين مخازن بر اساس
گذشته از اين استفاده از اين مخازن تهديدي براي سالمتي و بهداشت انسانها و . از قبول مقررات عمل كرده اند

مالكان جريمه هاي قابل توجهي را در  محيط زيست است و همچنين اين عملياتها مي تواند براي متصديان و
  .برداشته باشد
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ت بيشتر در مورد مقررات اتحاديه بين المللي براي اطالعا. و موسسه نفت امريكا نوشته شده اند (NFPA)سوزي 
در   http://www.nfpa.org.تماس بگيريد يا به سايت 617-770-3000محافظت از آتش سوزي ، با اتحاديه به شماره 

اره محيط زيست يا كالنتري مورد ساختار، طرح و عملكرد مقررات براي مخازن انبار واقع در روي زمين كه بوسيله اد
  .هاي محلي يا ايالتي كنترل مي شوند، مراجعه كنيد

اداره برنامه ريزي مخازن انبار واقع  بههر گونه مخازن انبار واقع در زير زمين بايد در مورد  آيا تاسيسات
  كند؟درزير زمين اطالع رساني 

زمين، مقررات شعبه كنترل كننده  زيربايد همچنين براي اطالعات بيشتر در مورد مقررات مخازن انبار واقع در  تاسيسات
سيستم هاي مخازن انبار واقع در  يه مربوط به كنترلملزم است فرم ابالغ تاسيسات. ندنايالت مربوطه را بررسي و چك ك

اين فرم شامل گواهي قبول مقررات دولتي براي تاسيسات . ن ارائه كندروي زمين را به اداره ايالتي برنامه ريزي اين مخاز
،حفاظت كاتدي مخازن در برابر خوردگي ، گزارشات كشف نشت نفت از مخازن و مسئوليت مالي براي سيستم هاي 

ر مورد براي اطالعات بيشتر د. ساخته شده اند 1988دسامبر سال  22مخازن انبار واقع در روي زمين است كه بعد از 
چگونگي دستيابي و تكميل فرم با توجه به قانون بازسازي و حفاظت از منابع با شعبه مربوط به مخازن انبار واقع در 

  . تماس بگيريد -800-424-9346روي زمين سازمان حفاظت محيط زيست ايالت متحده با شماره 
  

 اطمينان از اينكه براي حصولوي زمين را است اداره ايالتي برنامه ريزي مخازن انبار واقع در ر ممكنبازرس  
 . مورد بررسي قرار دهدباشد ، ايالت مربوطه يكسان  يهدر فرم ابالغ شماره گزارش شدهبا شماره مخازن 

   
  مخازن و سيستم هاي لوله كشي انجام مي شود؟از نشت بازرسي آيا  

را انجام  زمينزير  هاي مخازن انبار واقعسيستم بايد عمليات كشف نشت  مي شوددولت كنترل توسط  تاسيساتي كه
  : شامل موارد زير است  شودكشف نشت از مخازن استفاده براي روشهاي پايش ماهيانه كه ممكن است . دهند

 پايش اتوماتيك مخزن  

 پايش براي بخارات در كف مخزن 

 نظارت بينابيني 

 پايش آبهاي زيرزميني 

 اصالح آمار موجودي كاال 
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 . وسيله مرجع كنترل كننده تاييد شده استو ديگر روشها كه ب 

همانطور كه در ( بطور ماهيانه پايش مداوم شود  -1بعالوه ، هر گونه فشار در داخل سيستم لوله كشي وجود دارد 
قطع خودكار جريان ، دستگاه قطع خودكار يا سيستم زنگ   -2و يا آزمايشات ساليانه انجام شود ) قسمت باال عنوان شد

بازرسي به وسيله اداره ايالتي برنامه ريزي مخازن انبار واقع درزير زمين در جهت تعيين . نصب شود خطر مداوم
  .روشهاي كشف نشت ، قابل قبول است

  
آيا مقررات مربوط به مخازن انبار واقع درزيرزمين براي محافظت از ريزش ، سرريزشدن و فرسودگي اين 

  مخازن است؟
مخازن انبار واقع در زير زمين و اينكه ريزش ، سرريزش شدن و فرسودگي اين مخازن باعث  عملكردبايد از  تاسيسات

ملزم به اجراي  تاسيسات، 1998دسامبر سال  22از تاريخ . مطمئن شود نشودرها سازي نفت و سوخت به محيط 
واقع درزير زمين مقررات دولتي محافظت از ريزش ، سرريزشدن و فرسودگي براي همه سيستم هاي مخازن انبار 

  ).  CFR 40 280(است
  

آيا بازرسي هاي متناوب انجام شده در مورد مخازن  
زمين براي رسيدگي و بازبيني سالم روي  انبار واقع در

  بودن مخازن است؟ 
زمين بايد بصورت دوره اي براي  رويمخازن انبار واقع در 
 2((e)7( (vi)(بازرسي شوند اين مخازن اطمينان از سالم بودن

.112 CFR 40( . روش براي آزمايش سالم بودن چندين
  :مخازن موجود است از جمله 

استفاده از اشعه ايكس يا آناليزهاي راديواكتيو در جهت ارزيابي ضخامت ديواره و كشف ترك و شكافها در  
 فلز مخزن

 در جهت ارزيابي ضخامت پوشش فلز سونيكآناليزهاي الترا 

 شاردر جهت تشخيص علت نشت ها بوسيله ف آزمايشات ايستابي 

 در مخازن انبار  سوراخ ها و روزنه ها كشف تركها ،براي  بازرسي مشاهده اي 

 زيردر مورد مخازن انبار واقع در تاسيسات :نكته 
ذخيره انبار  فهرستزمين ممكن است از كنترل 

استحكام مخازن آزمايش شود  بايد استفاده كند و
 10و روشهاي پايش بطور ماهيانه براي بيشتر از 

 280. 41(سال بعد از نصب مخازن انجام شود

CFR 40 .(  
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آزمايش جريان گردابي شار مغناطيسي استفاده شده در ارتباط با آناليزهاي فراصوتي جهت كشف سوراخ و  
 روزنه ها

ديواره ، نشتهايي كه ممكن است خرابي  نشانه هايي ازبايد قسمتهاي بيروني مخازن را براي مشخص شدن  تاسيسات
كف مخازن انبار واقع در . ، مورد بازرسي قرار دهد شودباعث ريزش و جمع شدن نفت در قسمتهاي داخلي ديواره 

مخازن ممكن . روي زمين ممكن است در خطر فرسودگي شديد باشد و ممكن است در طول مدت بازرسي كشف نشود
سوراخهاي ايجاد شده توانايي بااليي براي . رج و غيرقابل استفاده شونداز رده خا سطوحاست در نتيجه فرسودگي 

سوراخها ممكن است در مخازن فرسوده باعث ريزش نفت و . مخازن انبار واقع در روي زمين دارند كردنخراب 
ن از انواع مخاز و ساختمناسب ارزيابي براي نصب  روشهاي مي تواند بوسيله اتخاذ تاسيسات. سوخت از آنها شود

فظت محا اين مخازن ،طراحي دقيق  ه عنوان مثال پوشش هاي الكتريكيب(جلوگيري كند  اين مخازن انبار فرسودگي
بايد آزمايشات و بازرسي ها را در مورد  تاسيسات همچنين) . ، دواليه كردن مخازن هاي كاتدي در مقابل خوردگي

مخازن در تاسيسات ، براي  محل استقرار. پشتيباني كندانجام دهد و از اين طريق از هر مخزن نگهداري و مخازن 
تاسيسات  پايه مخازن شكافهاي بزرگ بين پايه و كف مخازن و براي خرد شدن يا تركهاي شديد در بتنرسيدگي به 

ر ااگر مكان قر. ارزيابي مخازن انبار تاسيسات نگهداري و پشتيباني مناسبي را براي مخازن فراهم مي كند. شوند يبازرس
بازرسي براي شكافهاي بزرگ بين سطح زمين و كف مخازن انجام  بايد گرفتن مخازن بطور مستقيم بر روي زمين باشد ،

  . شود
  

  آيا  مهار ثانويه براي جلوگيري از تخليه هاي نفت استفاده مي شود؟
مله و يا ساختارهاي از جت به وسايل محدود كننده مناسب و تجهيزا تاسيساتبراي مخازن انبار واقع در روي زمين ، 

از تخليه  و از اين طريق )CFR 40 112. 7( ديوارهاي مانع ، كانال ها يا خاكريزها و ديوارهاي نگهدارنده احتياج دارد
 استفاده از اينتاسيسات در كه  شودهاي نفت در آبهاي قابل كشتيراني جلوگيري مي شود مگر اينكه بطور واضح ثابت 

غيرعملي بودن اصوالً به علت محدوديت هاي شديد فضايي يا ديگر . عملي و قابل اجرا نيستساختارها يا تجهيزات 
محدوديتهاي فيزيكي است كه ممكن است مانع نصب ساختارهاو يا تجهيزات در جهت جلوگيري از ريزش نفت در 

  . تقبول نيساثبات غيرعملي بودن بر اساس مالحظات اقتصادي قابل . آبهاي قابل كشتيراني شود
از در مورد مخازن و امكان استفاده ساختارها يا تجهيزات  وجود محدود كننده هاي مناسب بازرس ممكن است 

 . براي همه مخازن انبار واقع در روي زمين مورد بررسي و رسيدگي قرار دهدديوارهاي مانع  جمله
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  فاضالبهاي نفتي ناشي از نفت استفاده شده  / مديريت نفت  -5-3-5
). CFR 40 279(و مطابق با استانداردهاي مديريت نفت استفاده شده كنترل و مديريت مي شود استفاده شده انبارنفت 

پاكسازي مناسب و مشخص را  روشهايبايد  تاسيساتدر مورد تاسيساتي كه با نفت استفاده شده سروكار دارند ، 
اطمينان از ايمني  براي حصولمناسب  شيوه هاي كاري مفاد عمومي دارد ، اين مواد استانداردهاي مديريت. پيگيري كند
نظر گرفته شده   تماسو تماس با نفت استفاده شده براي بيشترين مقدار بازيافت اين مواد و كمترين مقدار  كار كردن

  . است
ل كننده تماس با شعبه كنتر. اين مواد داشته باشندتعدادي از دولتها ممكن است مقررات سختي در مورد دفع : نكته 

سازمان حفاظت محيط زيست ايالت متحده . ايالتي در جهت تعيين مقررات دفع و از بين بردن نفت استفاده شده است
هر نفتي كه از نفت خام پااليش شده باشد يا هرگونه روغن مصنوعي كه : نفت استفاه شده را اينگونه تعريف مي كند 
بايد  اين مفهوم .ستفاده با ناخالصيهاي فيزيكي يا شيميايي آلوده شده باشداستفاده شده باشد و يا هر نفتي كه در نتيجه ا

  :مطابق با هر كدام از سه معيار تعريف شده براي نفت استفاده شده باشد ، اين معيارها شامل 
نفت استفاده شده بايد از نفت خام پااليش شده و يا از ماده . اين معيار بر منشاء نفت تاكيد مي كند .منشاء •

روغن حيوانات و گياهان از تعريف سازمان حفاظت محيط زيست ايالت متحده . مصنوعي ساخته شده باشد
 .در مورد نفت استفاده شده مستثني هستند 

نفت هاي استفاده شده به عنوان روغن . استفاده از نفت بنا شده است  اين معيار بر اساس چگونگي. استفاده  •
يا گريس ، سيال تراكم ناپذير براي انتقال و توزيع نيرو در سيستم و براي ديگر اهداف مشابه ، به عنوان نفت 

بار، نفت ر قابل استفاده از جمله مواد زائد پاك شده از كف مخازن اننفت هاي غي. استفاده شده مطرح شده اند
سياه استفاده نشده يا نفت سياه بازيافت شده از ريزش ها ، مطابق با تعريف سازمان محيط زيست در مورد 

تعريف سازمان حفاظت محيط زيست . نفت استفاده شده نيست زيرا اين مواد نفتي هرگز استفاده نمي شوند
ت كه صرفاً بخاطر خواص حالل از محصوالت استفاده شده به عنوان عامل تميز كردن يا بعضي محصوال

مورد استفاده قرار مي گيرند و همچنين برخي توليدات مشتق شده از نفت از جمله مواد ضد يخ و نفت سفيد 
 .، مستثني است

 
مطابق با تعريف سازمان محيط زيست ، نفت استفاده شده بايد با ناخالصي هاي فيزيكي و يا . آاليندها  •

اين شامل پسماندها و آالينده هاي توليد شده از كاركردن ، انبار . آلوده شده باشدشيميايي در نتيجه استفاده 
آالينده هاي فيزيكي ممكن است شامل تراشه هاي فلز، خاك اره . كردن و فرآوري نفت استفاده شده، است



١٣٩ 
 

يا آب نمك ) ژنبه عنوان مثال هالو(آالينده هاي شيميايي مي تواند شامل حاللها ، هالوژنهاي فرار آلي  .باشد
نفت استفاده شده و اجسام محتوي يا پوشيده شده با نفت استفاده شده مطابق با استانداردهاي مديريت . باشد

مطابق با اين مواد نفت استفاده شده كنترل مي شوند اگرآنها تحت شرايط خاص باشند در غير اينصورت، 
 ).10 .279 CFR 40(b)(ديگر مقررات مديريت مي كنند 

 : دامه نفت استفاده شده كه تحت قوانين مشخص كنترل شده اند شامل در ا

از عمليات معمول و متداول مربوط به كشتي توليد مي شود در  كه بر روي كشتي نفت استفاده شده 
 . بر اساس مقررات مربوط به نفت استفاده شده كنترل مي شود مي شوندزماني كه به ساحل منتقل 

شده و مواد زائد كه منحصراً خطرناك هستند زيرا مشخصه قابليت اشتعال مخلوط شدن نفت استفاده  
 .را نشان مي دهد مگر اينكه برآيند اين مخلوط شدن مشخصه قابليت اشتعال را نشان ندهد

استثنايي در مورد قسمت قبلي وجود دارد و آن اينكه مخلوط شدن نفت استفاده شده با مواد زائد  
به عنوان مثال قابليت ( دهد تر از مشخصات مواد زائد خطرناك را نشانخطرناك منحصراً يك يا بيش

مگر اينكه برآيند مخلوط شدن هيچگونه از ) ، واكنش پذيري يا سميت خورندگياشتعال ،
 .مشخصات مواد زائد خطرناك را نشان ندهد

لوده شده اند موادي كه محتوي نفت استفاده شده هستند و يا از راههاي ديگر با نفت استفاده شده آ 
 ) .به عنوان مثال نفت سوخته شده براي بازيافت انرژي(

  : نفت استفاده شده كه تحت قوانين مشخص كنترل نشده اند شامل      
 . نفت يا فاضالبهاي نفتي كه مطابق با تعريف نفت استفاده شده نباشد 

مخلوط نفت استفاده شده با مواد زائد خطرناك كه يك و يا تعداد بيشتر مشخصات مواد زائد خطرناك را نشان  
مگر اينكه برآيند ) به عنوان مثال قابليت اشتعال پذيري ، قابليت فرسايش مواد، واكنش پذيري يا سميت (ندهد 

 . مطابق مواد زائد خطرناك كنترل شوداين تركيب بايد . تركيب مشخصات مواد زائد خطرناك را نشان دهد

 شامل مخلوط هاي نفت محتوي بيشتر از. مواد زائد خطرناك ثبت شده بامخلوط شدن نفت استفاده شده  

ppm  1000 سازمان حفاظت محيط زيست فرض مي كند كه نفت استفاده شده با مواد زائد .( هالوژن است
 .بايد به عنوان مواد زائد خطرناك كنترل شوند اين مخلوط). اندخطرناك هالوژن دار مخلوط شده 



١٤٠ 
 

با نفت استفاده شده آلوده شده باشند مگر اينكه نفت استفاده شده بطور صحيح پااليش و  وياموادي كه محتوي  
اين مواد شامل ) . به عنوان مثال نشانه اي از باقي مانده نفت و يا ساير مواد در آن ديده نشود (يا پاكسازي شود 

 .   فت استفاده شده نمي باشد بنابراين به عنوان نفت استفاده شده كنترل نمي شوندتعريف ن

 
   كرد؟از مخلوط شدن نفت استفاده شده با مواد زائد خطرناك جلوگيري بايدآيا 

با نفت استفاده شده  نبايدمواد زائد خطرناك سيال ، از جمله حالل استفاه شده ، گازوئيل يا ديگر مواد خطرناك ، 
در ادامه قوانين . به عنوان مواد زائد خطرناك طبقه بندي شود مواد همه حجم ممكن است در اين صورت، شوندمخلوط 

  :مخلوط شدن عنوان شده است
نشان مي مخلوط نفت استفاده شده و مواد زائد كه منحصراً خطرناك هستند زيرا مشخصه قابليت اشتعال را  •

برآيند مخلوط مشخصه قابليت اشتعال را مگر اينكه عنوان مواد زائد خطرناك مديريت شوند  و بايد به دهند
 . دهدننشان 

نفت استفاده شده و مواد زائد خطرناك كه يك يا بيشتر از يك مشخصه مواد زائد خطرناك را نشان مي مخلوط  •
بايد به عنوان مواد زائد خطرناك ) به عنوان مثال ، قابليت اشتعال ، فرسودگي ، واكنش پذيري يا سميت( دهند 

 .ناك را نشان ندهدكنترل شوند مگر اينكه برآيند مخلوط شدن هيچگونه مشخصه مواد زائد خطر

مخلوط نفت استفاده شده و مواد زائد خطرناك  •
. فهرست شده كه بايد به عنوان مواد زائد خطرناك كنترل شوند

 ppm 1000اين شامل نفت استفاده شده محتوي بيشتر از 
سازمان حفاظت محيط زيست فرض مي كند كه . (هالوژن است

دار مخلوط شده  نفت استفاده شده با مواد زائد خطرناك هالوژن
. اين مخلوط بايد به عنوان مواد زائد خطرناك كنترل شوند). اند

در تمرينات مربوط به ايمني هرگز نبايد مواد زائد خطرناك با 
با اين حال اگر شما سواالتي در . نفت استفاده شده تركيب شوند

كه ممكن است با نفت استفاده شده محصوالت خاص مورد 
د ، با توجه به قانون بازسازي و حفاظت از منابع با شعبه مربوط به مخازن انبار واقع در روي تركيب شده باشد داري

 .تماس بگيريد 1-800-424-9346زمين سازمان حفاظت محيط زيست ايالت متحده و شماره 

جلوگيري كردن از مخلوط شدن : نكته 
اگر . نفت استفاده شده و مواد زائد خطرناك

نفت استفاده شده با مواد زائد خطرناك 
مخلوط شود ، همه حجم احتماالً به عنوان 

در . مواد زائد خطرناك كنترل خواهد شد
روش كار ايمن هرگز مواد زائد با نفت 

  .  استفاده شده مخلوط نمي شود
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  ت گذاري مي شوند؟ آيا همه كانتينرها يا مخازن مورد استفاده براي انبار نفت عالم
يا ) يگالن 55استوانه اي  بشكه هايبه عنوان مثال در (انبار كند  را مي تواند نفت استفاده شده در كانتينرهاتاسيسات 

به عنوان مثال مخازن انبار واقع در زير زمين و يا (مخازن 
 اين كانتينرها و مخازن) . مخازن انبار واقع در روي زمين

 .شوندعبارت نفت استفاده شده عالمت گذاري  بايد با
تعدادي از تاسيسات لوله هاي حمل مواد نفتي دارند كه در 
 . تماس با نفت استفاده شده موجود در انبار مخازن مي باشد

در اين وضعيت ، لوله كشي بايد همچنين با عبارت نفت 
برچسبهاي مخصوص . استفاده شده برچسب زده شود

به اينكه عبارت نفت استفاده شده با ضروري است مشروط 
استفاده از اسپري رنگ ، مداد رنگي نوشته شود و در همه 

  . زمانها ديده شود
  

است همه كانتينرها يا مخازن انبار نفت را در جهت بررسي اينكه همه آنها بطور مناب برچسب  ممكنبازرس  
 . اشد، مورد بازرسي قرار دهد زده شده باشند و مداركي از نشت يا تخليه نفت وجود نداشته ب

  
 

مي شوند يا  فرآوريآيا نفت و سوخت استفاده شده دوباره 
   براي بازيافت فرستاده مي شوند؟

به احتمال زياد نفت استفاده شده و سوخت را به مركز  تاسيسات
استاندارهاي مديريت نفت استفاده . بازسازي يا بازيافت مي فرستند

 شامل احتمال بازسازي يا بازيافت همه نفت) CFR 40 279(شده 
بر اساس اين حقيقت بنا شده  استانداردها اين. استفاده شده است

. است كه تقريباً همه نفت استفاده شده مي تواند بازسازي شوند
بازسازي نفت استفاده شده بيشتر براي نگهداري و محافظت از 

 ppm 50اگر نفت محتوي بيشتر از : نكته 
بي فنيل هاي پلي كلرينه بود در اين زمان 
بر چسب زني توليدات بي فنيل هاي پلي 
كلرينه براي هر گونه كانتينر انبار از جمله 

  .   كانتينرهاي انبار نفت اعمال مي شود

صالحيت منتقل كننده ها در جهت بايد : نكته 
مطمئن شدن از اينكه نفت استفاده شده به مراكز 

زي قابل اطمينان فرستاده مي شوند مورد بازسا
ترازي از نفت در  .گيردبازرسي و بررسي قرار 

مخزن مربوطه قبل و بعد از جمع آوري منتقل 
كننده ها در جهت مشخص شدن ميزان نفت 

  .  ارزيابي مي شوند منتقل شده در گزارشتوسط 
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مربوط گزارشات  تاسيسات بايستي همه.اين كار براي صرفه جويي اقتصادي انجام مي شود محيط زيست است و اغلب
دو گزينه براي انتقال نفت استفاده  تاسيسات. را نگهداري كنند ر نفت استفاده شده و فعاليت هاي تعمير مخازنانبا به

حمل و نقل نفت استفاده شده توسط خود  -2 توسط ساير منتقل كننده ها انتقال دهنده وسايلاستفاده از  -1شده دارد 
قال نفت استفاده شده با وسايل حمل و نقلي كه شماره شناسايي سازمان محيط زيست را از انتبايد  تاسيسات .تاسيسات

خود انتقالي تاييد با روش گالن نفت استفاده شده به بيرون از تاسيسات  55اگر بيشتر از . كسب كرده اند مطمئن شود
تن مجوز انتقال نفت استفاده داش -2سازمان حفاظت محيط زيست  شماره شناساييداشتن  -1ملزم به  تاسيساتشود ،
ممكن است  تاسيسات. ديگر روشهاي بازسازي نفت استفاده شده سوزاندن براي بازيافت انرژي است .مي باشد شده

نفت استفاده شده در بيرون از . بسوزاندنفت استفاده شده را براي توليد گرما و براي گرم كردن بخشي از تاسيسات 
وخت در كوره هاي صنعتي ، ديگ هاي بخار يا كوره هاي مخصوص سوزاندن مواد تاسيسات ممكن است به عنوان س

نمي باشد لجن هاي غير خطرناك  سازگار با محيط زيست روش اگرچه اين :نكته . ل استفاده شودزائد خطرناك و اشغا
چه اين مواد به مركز چنان) . CFR 40 258(  ممكن است در محل دفع زباله هاي جامد شهري دور ريخته و دفع شوند

بايستي با شهرداري براي اطالعات بيشتر در مورد مقررات كشف و دفع پسمانده هاي  تاسيساتبازسازي فرستاده نشوند 
  . صنعتي تماس بگيرد

بازرس ممكن است مسير محموله كشتي از تاسيسات مربوطه به طرف مراكز احياء كننده در جهت حصول  
تي از جمله نفت و سوخت محتوي حالل ها و يا ديگر مايعات زائد خطرناك اطمينان از اينكه محموله كش

 .نباشد ، مورد بازرسي و بررسي قرار دهد

  
  مواد زائد نفتي به عنوان مواد زائد خطرناك / مديريت نفت  -5-3-6

  نفتي چيست؟/ مواد زائد خطرناك روغني
اين مواد  در صورتيكه. مواد زائد روغني يا نفتي ممكن است محتوي موادي باشد كه غلظتهايي از آن خطرناك است

بايد مطابق با مقررات مواد زائد خطرناك و قانون بازسازي و حفاظت منابع مديريت  تشخيص داده شوندخطرناك 
ن كرده باشد كه اين مواد زائد نفتي و روغني به تعيي تاسيسات اگر). CFR 40 261. 270( كشف و از بين برده شوند

عنوان نفت استفاده شده طبقه بندي نشده اند ، بايد اين مواد را در جهت تعيين غلظت آالينده ها و ارزيابي خطرناك 
 آزمايشات ممكن است براي انواع مختلف اين آالينده ها انجام شود اما محدود به اين موارد. بودن آنها، آزمايش كند

فلزات از جمله سرب ، آرسنيك ، كروم و كادميوم ، بي فنيل هاي پلي كلرينه ، همه : نيست ، اين آالينده ها شامل 
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: مواد زائد خطرناك اينگونه تعريف شده اند . هالوژنهاي آلي فرار و آزمايشات مربوطه به نقطه اشتعال اين مواد است
مواد زائد جامد ، . در مورد مواد زائد جامد مطابقت كندمحيط زيست  موادي كه بايد در ابتدا با تعريف سازمان حفاظت

مواد پسمانده از جمله زباله ، فضوالت و لجن هستند و اين مواد مي تواند محتوي  مواد جامد ، نيمه جامد ، مايع يا گاز 
قررات قانون حفاظت و م بر اساسد جامد كه مطابق با معيارهاي مواد زائد خطرناك توصيف شده اند مواد زائ. باشد

  ) : CFR. 40 261(شاملكنترل مي شوند و بازسازي منابع 
فهرست مربوط به  هاريكي از چ و جزءمواد زائدي هستند كه خطرناك توصيف اند . مواد زائد فهرست شده  •

ه مواد زائد ، فهرست شد 400بيشتر از . است منتشر شده Dبخش  CFR 40 261در مواد زائد خطرناك باشد كه 
براي سالمتي انسانها و در زمان مديريت نامناسب  كه به عنوان مواد خطرناك فهرست شده اند يمواد زائد. است

حتي در زماني كه بطور صحيح مديريت شوند ، تعدادي از مواد زائد فهرست . محيط زيست مضر شناخته شده اند
مثالهايي براي مواد زائد بشدت خطرناك . ندشده خطرناك هستند كه آنها مواد زائد بشدت خطرناك ناميده مي شو

 .مي باشدشامل مواد زائد توليد شده از تعدادي آفت كشها است كه حتي در مقادير كم براي انسان كشنده 

اين مواد ممكن است هنوز نباشد مواد زائد خطرناك فهرست شده  جزءاگر مواد زائد . مشخصه مواد زائد •
 : كه در زير عنوان شده است را نشان دهند ه اي بيشتر از يك مشخصخطرناك توصيف شوند اگر يك يا 

به عنوان مثال تحت ( مواد زائد قابل احتراق مي تواند تحت شرايط مشخص آتش توليد كند : قابل احتراق  
مثالهايي براي اين مواد ) . CFR 40 261,21(يا خود بخود احتراق پذير هستند ) شرايط دمايي و فشار مشخص

 . شامل مواد استفاده شده در رنگ ، پاك كننده هاي روغن و گريس ،نفت و حاللها است

دگي و فساد تدريجي شامل اسيدها يا بازها هستند كه توانايي نمواد زائد داراي قابليت خور:  خورندگي 
 CFR 261,2(ديگهاي بخار و بشكه ها را دارند خوردگي و پوسيدگي فلزات از جمله مخازن انبار ، كانتينرها ، 

براي مثال اين مواد شامل حل كننده هاي زنگ ، اسيد يا مايعات پاك كننده داراي خاصيت قليايي و اسيد ) . 40
 . باتري است
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مواد زائد داراي قابليت واكنش پذيري غير پايدار هستند و محترق شده يا بخارات يا گازهاي : واكنش پذيري  
ايي براي اين مواد مثاله). CFR 40 261,23(با آب تركيب مي شود  حاصل از آن سمي توليد مي كنند و بخارات

 .شامل باتري هاي حاوي سولفات ليتيوم و مواد قابل انفجار است

  
مواد زائد سمي ، در زمانيكه هضم يا جذب مي شوند خطرناك يا كشنده هستند يا در زماني كه مواد : سميت  

ني كه بر روي خشكي شيميايي سمي در ميان مواد جامد يا آبهاي زيرزميني نفوذ كرده و حل شده باشد و يا در زما
مواد شامل مواد زائدي است كه  اينمثالهايي براي ). CFR 40 261,24(خاصيت سمي دارند كشف شده باشد

 . مي باشدمحتوي غلظت هاي بااليي از فلزات سنگين از جمله كادميوم ، سرب يا جيوه 

  
  چگونه طبقه بندي مي شوند؟مواد زائد خطرناك توليد كند ،  تاسيساتاگر 

بوسيله مقدار مواد زائد خطرناكي كه  طبقه تاسيسات به عنوان توليد كننده مواد زائد خطرناك. توليد كننده  طبقهتعيين 
در اينجا سه نوع توليد كننده مواد زائد خطرناك عنوان شده ) . CFR 40 261(تعيين مي شوند مي كنند در هر ماه توليد 

  : است 
توليد كننده با مقدار كم معاف بطور مشروط .  (CESQG)توليد كننده با مقدار كم معاف بطور مشروط  •

در  پسمانده محتوي مواد زائد خطرناك پوند 220مواد زائد خطرناك در هر ماه يا ) كيلوگرم 100( پوند  220
مقدار انبار اين  حداكثر ي برايتوليد كنندها با مقدار كم معاف بطور مشروط محدوديت. توليد مي كندهر ماه 

اگر توليد كننده با مقدار كم معاف . كيلوگرم باشد 1000مواد در زمان و مكان ندارند اما نبايد تراكم بيشتر از 

ت با تعيين مشخصه سميبا استفاده از آزمايشاتي از جمله  را مي تواند سمي بودن مواد زائد تاسيسات :تعيين سميت 
تعيين مشخصه سميت با استفاده از فرآيند  .تعيين كندو يا فرآيند شناسايي  (TCLP)استفاده از فرآيند فرونشست 

وجود انجام اين آزمايش تكرار مخصوص در . مي تواند در آزمايشگاه مجاز محلي انجام شود (TCLP) فرونشست
آالينده مقاديري از مواد زائد حاوي در صورتيكه  .شونددفع  رخ مي دهد كه مواد زائد در زير خاك يدر زمانو دارد 

مواد زائد مشخصه  باشند در اين هنگام تراز هاي تنظيم شده از بيشترغلظت هايي غلظت هاي متعادل باشند يا با ها
فرآيند شناسايي اطالعات مختصري از انتشارات موجود يا مداركي ازآناليز داده مواد زائد  در .سميت را نشان مي دهند

براي مثال سازمان . شده استيا مطالعاتي در ارتباط با مواد زائد خطرناك توليد شده بوسيله فرآيندهاي مشابه، فراهم 
مي موجود مي باشد و تاسيسات  261بخش  CFR 40كه در تهيه كرده است زائد خطرناكمحيط زيست فهرستي مواد
 .كنداستفادهاز اين فهرست تواند در فرآيند شناسايي
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بطور مشروط بيشتر از اين مقدار مواد را انباشته كند جزء توليد كننده با مقدار كم و يا توليد كننده با مقدار باال 
 .شودطبقه بندي مي 

 
 2200و كمتر از ) كيلوگرم100(پوند  220توليد كننده با مقدار كم بيشتر از .  (SQG)توليد كننده بامقدار كم  •

پوند پسمانده محتوي مواد  2200پوند و كمتر از  220يا مواد زائد خطرناك يا بيشتر از ) كيلوگرم1000(پوند 
كيلوگرم و نه بيشتر ، مواد  6000توليد كننده با مقدار كم قادر است در حدود . ندزائد در هر ماه توليد مي ك

روز و نه  270يا در حدود ( روز و نه بيشتر  180حدود  انبار كردن اينزائد خطرناك را در انبار انباشته كند و 
اگر توليد كننده . است) ردمايل با تاسيسات فاصله دا 200كه بيشتر از  باشد بيشتر اگر عمليات انبار در مكاني

با مقدار كم بيشتر از مقدار مشخص شده اين مواد را انباشته كند، جزء توليد كننده با مقدار زياد طبقه بندي مي 
 .شود

مواد زائد خطرناك ) كيلوگرم 1000(پوند  220توليد كننده با مقدار زياد .  (LQG)توليد كننده با مقدار زياد  •
توليد كننده با مقدار زياد . د پسمانده حاوي مواد زائد خطرناك در هر ماه توليد مي كندپون 2200در هر ماه يا 

  .انبار كندروز و نه بيشتر  90قادر است هرمقدار مواد زائد خطرناك براي حدود 

 
تعيين اين دسته با تاسيسات است ، . مقادير اضافي مواد زائد 

خطرناك فهرست شده و  مقادير مواد زائدتاسيسات بايد همه 
اين شامل مواد زائد خطرناكي است . محاسبه كنندمشخصات آن را 

توليد و جمع آوري شده فرآوري و دفع  از تاسيسات قبل از -1كه 
بسته بندي شده و به مكان دور از تاسيسات منتقل شده  -2 است
بر اساس  مقدار زيادي از مواد زائد خطرناك مايع هستند و. است

تقريباً عدد پوند براي . گالن و نه بر اساس پوند سنجيده مي شوند

پوند يا كمتر مواد زائد بشدت خطرناك در هر ماه  توليد مي كنند به عنوان توليد كننده با  2/2كه بيشتر از  تاسيساتي
پوند مواد زائد بشدت  2/2مقدار كم معاف بطور مشروط طبقه بندي مي شوند ، در حاليكه تاسيساتي كه بيشتر از 

 .قدار باال طبقه بندي مي شوندخطرناك در هر ماه توليد مي كنند به عنوان توليد كننده با م

  قوانين سخت 
در حدود نصف يك (گالن  27 

مواد زائد با ) گالني 55بشكه 
چگالي مشابه وزن آب در حدود 

 ). كيلوگرم 100(پوند  220

گالن مواد زائد با چگالي  270 
 2200مشابه وزن آب در حدود 

 )كيلوگرم 1000(گالن 
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پوند وزن دارد و تعدادي از مايعات چگالي مشابه آب  3/8ضرب مي شود زيرا هر گالن از آب  3/8مايعات در عدد 
زائد شامل مواد زير  از جمله اين مواد را محاسبه كندنمي تواند همه مواد زائد خطرناك توليد شده تاسيسات . دارند
  : است 
و جايي كه . مواد زائد خطرناكي كه در كف كانتينرها بوسيله ابزار تهويه از جمله بوسيله پمپ تخليه شده اند  •

درصد پسمانده  3سانتي متر از پسمانده ها در كف كانتينرها باقي مانده باشند و يا درحدود  5/2در حدود 
گالن  110اندازه كانتينرها كمتر يا مساوي  بيشتر از وزن كل ظرفيت كانتينر ، باقي مانده باشد، در صورتيكه

 . باشد

به عنوان مثال پسمانده هايي كه (پسمانده ها در كف مخازن انبار ، اگر پسمانده ها برداشت و پاكسازي نشوند  •
در كف كانتينر انبار باقي مانده است و در تعين مقادير اضافي مواد زائد بحساب نمي آيند و انها درعمليات پر 

 ).    خزن برداشت و يا پاكسازي نمي شوندكردن م

مواد زائدي كه مستمراً در مكانهايي بيرون از انبار احياء مي شوند بدون اينكه  اين مواد زائد قبل از احياء ذخيره  •
 سازي شوند

تحت در مكاني و است شده و مقادير آن محاسبه يك بار شمارش  ماه،مواد زائدي كه قبالً در مدت يك  •
 . يا احياء مجدد قرار گرفته اند و دوباره استفاده شده اندعمليات و 

مواد زائدي كه بطور مستقيم درواحد هاي كارگاهي پردازش و فرآوري مربوط به شهرداري و يا در سيستم  •
 . عمليات پردازش بدون شروع انبار كردن و يا انباشته كردن اوليه تخليه شده باشد 

براي نفت استفاده شده مطابقت داشته و مديريت شده باشند و به عنوان نفت مواد زائد نفتي كه با معيارهاي  •
 . )279CFR 40( استفاده بكار روند

 ). 6 .261 CFR 40) (a) 3((تراشه هاي فلز كه بازسازي شده اند  •

آيا تاسيساتي كه توليد كننده با مقدار كم و معاف بطور مشروط هستند ، همه مقررات قابل اجراء را بايد 
  نجام دهند ؟ ا

در اينجا سه . مقررات مربوط به تاسيساتي كه توليد كننده با مقدار كم و معاف بطور مشروط هستند كامالً ساده مي باشد
مورد از مقررات اصلي مديريت مواد زائد خطرناك وجود دارد كه براي توليد كننده با مقدار كم  معاف بطور مشروط 

  : اجرا مي شود 
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براي كمك به ). CFR 40 262. 11(ائد خطرناك و مواد زائدي كه بشدت خطرناك هستند تشخيص همه مواد ز •
تشخيص مواد زائد خطرناك ، با سازمان حفاظت محيط زيست يا شعبه كنترل كننده ايالت مربوطه جهت دريافت 

 -424-9346يا  703-412-9810مشاوره ومجوز انتقال بر اساس قانون حفاظت و بازسازي منابع با شماره 
 . تماس بگيريد 800-1

را مورد در رابطه با اين مواد است مواد زائد تعيين شده توسط تاسيسات و هر گونه داده تحليلي  ممكنبازرس  
 . بررسي و رسيدگي قرار دهد

در ) كيلو گرم1(گالن  2/2در هر ماه مواد زائد خطرناك و يا بيشتر از ) كيلو گرم 100(گالن  220نبايد بيشتر از  •
اين شامل هر گونه مواد زائد توليد شده توسط تاسيسات است كه . ماه مواد زائد بشدت خطرناك توليد كنند هر

گالن  220در طول مدت هر ماه براي از بين بردن به مكانهاي دور برده مي شوند و هرگز نبايد بيشتر از 
بشدت خطرناك براي هر دوره زماني انبار مواد زائد ) كيلوگرم1(گالن  2/2مواد زائد خطرناك يا ) كيلوگرم1000(

 ).CFR 40 261. 262(كنند

اطمينان از اينكه تاسيسات در محدوده  براي حصول تاسيساتاست همه حجم مواد زائد در مكان  ممكنبازرس  
 .، مورد ارزيابي و رسيدگي قرار دهدداشته باشدطبقه بندي شده توليد مواد زائد قرار 

 
براي توليد كننده ها با مقدار كم معاف بطور مشروط ، . بردن صحيح مواد زائد خطرناك اطمينان در مورد از بين •

اين شامل اطمينان از اين است كه مواد زائد توسط يكي از تاسيساتي كه در زير  .دفع و فرآوري ساده مي باشد
 : عنوان شده است حمل شده باشد

 .ان مديريت عمليات ، انبار يا دفع مواد زائد خطرناكايالت يا شعبه كنترل كننده مواد زائد خطرناك ، سازم 

ايالت مربوطه كه مواد زائد جامد شهري يا  توسطيا ثبت شده  داراي مجوزسازمانهاي مجاز، سازمانهاي  
 .صنعتي را مديريت مي كنند

مواد زائد قبلي را يا (مي كنند  بازيافتسازمانهايي كه مواد زائد استفاده شده را دوباره استفاده يا بطور قانوني  
 ).عمل آوري مي كنند بازيافتدوباره براي استفاده مجدد يا 

كننده با مقدار كم و معاف بطور مشروط مجاز است كه مواد زائد  توليد. انتقال مواد زائد خطرناك توسط تاسيسات 
بايد برخالف توليد كننده با مقدار كم و توليد كننده با مقدار زياد . مربوط به خودشان را براي عمليات يا انبار منتقل كنند

از منابع براي توليد كننده با با اين حال مقررات قانون بازسازي و حفاظت . از مجوز و منتقل كننده مجاز استفاده كنند
ملزم  (DOT)بخش حمل و نقل. مقدار كم و معاف بطور مشروط كه مواد زائد را خودشان منتقل مي كنند، وجود ندارد
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بر اساس ،  ويژهبطور . با همه قوانين قابل اجراء بخش حمل و نقل منتقل كندرا است كه همه مواد زائد خطرناك مطابق 
توليد كننده با مقدار كم ومعاف بطور مشروط ملزم است كه ، از جمله ل همه منتقل كننده ها مقررات بخش حمل و نق

 263(مطابق با مقررات منتقل كننده مواد زائد خطرناك سازمان حفاظت محيط زيست را انتقال مواد زائد خطرناك 

CFR 40 (انجام دهند .  
قوانين دولتي در جهت  ملزم به رعايت تاسيسات در مورد توليد كننده با مقدار كم و معاف بطور مشروط ، •

  . نيست كه با مواد زائد خطرناك در ارتباط هستند يا آمادگي ضروريكارگراني كه آموزش به 

 
سازمان در مورد رها سازي مواد خطرناك الزم است كه تحت قانون سريع  براي انجام واكنشبخاطر بسپاريد كه 

و مقررات  (HAZWOPER) واكنش اضطراريليات مواد زائد خطرناك و بهداشت و ايمني مشاغل در مورد عم
  . آموزش داده شود به كارگران CFR29 1910,120بخش  

و قوانين سخت  آموزش داده شودتوليد كننده با مقدار كم ومعاف بطور مشروط  به تاسيسات بايد مطابق با مقررات باال
اگرچه الزم نيست ، ولي . مقدار كم و توليد كننده با مقدار زياد اجرا شود در مورد مواد زائد خطرناك براي توليد كننده با

توليد كننده با مقدار كم در جهت كاهش  مربوط بهمقررات را دنبال كنند و  انبار مواد زائدتاسيسات توصيه شده است كه 
 تاسيسات شودامكان هر گونه ريزش ، نشت يا ديگر رها سازي ها كه بطور بالقوه مي تواند باعث صدمه اقتصادي به 

ايالت ممكن است بيشتر سخت گيري كند و يا مقررات متفاوتي در نظر بگيرد ، بنابراين با شعبه كنترل  .اجرا اجرا كنند
  .د زائد خطرناك براي دانستن اين مقررات تماس بگيريدكننده موا

   
  اگر تاسيسات توليد كننده با مقدار كم و يا با مقدار زياد باشد آيا همه قوانين الزم االجراء است؟  

بر اساس مقدار مواد زائد توليد شده به عنوان توليد كننده با مقدار كم و يا توليد كننده با مقدار زياد تعيين  تاسيساتاگر 
 زمان با مواد زائد خطرناك را از تماسو  كردن مواد زائد ، كار كردن بازيافتانبار مختلفشود ، بايد مطابق با مقررات 

  : شامل مقرراتاين . عمل كندزمان دفع توليد تا
بايد تعيين كند كه آيا مواد زائد، خطرناك است و در طي  تاسيساتبه عنوان توليد كننده ، .  شناسايي مواد زائد •

براي رسيدگي با سازمان ) . CFR 40 261( شده اندعمليات شناسايي به عنوان مواد زائد خطرناك شناخته 
ريد ، و يا براي مشاوره ، گرفتن مجوز حمل حفاظت محيط زيست يا شعبه كنترل كننده ايالت مربوطه تماس بگي

 . تماس بگيريد 1-800-424-9346يا  703-412-9810و نقل با شماره 
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است مواد زائد تعيين شده و داده تحليلي ممكن بازرس  
 .را مورد رسيدگي قرار دهد تاسيسات

سازمان  .شناسايي سازمان حفاظت محيط زيست  كد •
 وشناسايي توليد كننده مواد زائد خطرناك كد حفاظت محيط زيست 

). CFR 40 262,12(بارنامه ثبت كنددر همه مواد زائد خطرناك 
براي كسب شناسايي شماره توليد كننده مواد زائد خطرناك ، 

با سازمان حفاظت محيط زيست يا شعبه كنترل  مي تواند تاسيسات
 . كننده ايالتي تماس بگيرد

محدوديت انبار يا انباشت بر اساس وزن كل مواد زائد خطرناك كه مي  تاسيساتدر  .محدوديت انبار و انباشت  •
به مكان  تاسيساتاز قبل توسط بايد تواند در هر زماني انباشته شده باشد ، تعيين مي شود ، مواد زائد خطرناك

 ). CFR 40 262,34(باشد دور حمل شده 

براي حصول اطمينان از اينكه حجم مواد توليد شده در  تاسيساتحجم مواد زائد در است همه ممكن بازرس  
به عنوان مثال توليد كننده با مقدار كم و توليد (مورد ارزيابي قرار دهد داخل محدوده هاي تعيين شده باشد 

 ).  كننده با مقدار زياد

گالني ، مخازن يا ديگر كانتينرهاي  55مي تواند مواد زائد خطرناك را در بشكه  تاسيسات. مديريت كانتينر •
حفاظت از بهداشت انسان و محيط زيست و مقررات براي مناسب انبار كند و اين فعاليت بايد مطابق با 

 ).   CFR 40 265( باشد كاهش احتمال كلي آسيب يا خسارت بعلت نشت يا ريزش

با توجه به اندازه و نوع كانتينر ، وضعيت آنها ، خواه تاسيسات د زائد خطرناك در است همه موا ممكنبازرس  
 بازرس. آنها محدود شده باشند و يا از در معرض بودن با هوا محفاظت شده باشند ، مورد بررسي قرار دهد

ريخ بر روي اطالعات تاصحيح بودن است  برچسب ها بر روي كانتينرها با عنوان مواد زائد خطرناك و ممكن 
است شكستگي ها و يا نشت ها را مورد بازرسي ممكن همچنين بازرس  .برچسب را مورد رسيدگي قرار دهد 

 .  قرار دهد

مواد دفع و بازيافت  موجب صرفه جويي در هزينه هاي مربوط بهكار كردن صحيح با مواد زائد . آموزش كاركنان 
. ان در نتيجه بيماري و حوادث كارگران كاهش مي يابدو همچنين از دست رفتن زم مي شود تاسيساتزائد 

بايد كارگران را بر اساس دستور العملهاي مربوط به كار كردن صحيح با مواد زائد خطرناك و همچنين  تاسيسات

بخاطر بسپاريد كه كاركنان مسئول رها سازي 
مواد زائد خطرناك هستند و همچنين ملزم به 

تحت مقررات قانون بهداشت و ديدن آموزش 
 ايمني مشاغل در مورد عمليات مواد زائد

 CFR 1910,120( واكنش اضطراريخطرناك و 

بعالوه بايد سازمان محيط زيست  مي باشند)29
  .مديريت مواد زائد خطرناك را آموزش دهد
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براي توليد كننده با مقدار باال ، آموزش ). 262,34 CFR 40(a)(آموزش دهد  واكنشهاي اضطراري در زمان حادثه
و كار كردن با مواد زائد خطرناك تكميل  سمت مربوطهدر  كاركنان ي باشد و در طي شش ماه از زمان قبوليبايد رسم
  . ملزم است كه بازرسي هاي ساليانه از آموزش هاي اوليه انجام دهد تاسيساتشود و 

  
بررسي كند و عوارض تعيين براي مواد زائد خطرناك را  در مورد  ركناناست گزارشات كا ممكنبازرس  

 .فراهم شده باشد تاسيساتبفرض اينكه آموزش مناسب بوسيله 

 
 حادثه پيشگيري از و، اضطراري روش هاي، احتمالي برنامه ريزي

اگر توليد كننده با مقدار كم باشد ، . ملزم به نوشتن طرحهاي احتمالي است تاسيسات، در مورد توليد كننده با مقدار باال
اگرچه نوشتن طرح احتمالي بطور دولتي براي . در نظر بگيرد تاسيساتبايد روشهاي احتمالي اساسي و مهم در تاسيسات

نوشتن اين طرحهااكيداً توصيه  توليد كننده با مقدار كم و توليد كننده با مقداركم و معاف بطور مشروط الزم نيست ، ولي
شعبه ايالتي و محلي مربوطه كه متولي امور هستند براي طرح هاي احتمالي يا مقررات  توسطبازرسي  انجام .شده است

  ). CFR 40 262( داراي اهميت است واكنش اضطراري
ي قرار دهد و در را مورد رسيدگ تاسيساتاست طرح احتمالي يا روشهاي احتمالي اساسي و مهم  ممكنبازرس  

 .  سوال بپرسداز تاسيسات براي اجراء طرح يا روش ها  شرايط الزممورد هر گونه 

  
 .برچسب زني مواد زائد حمل شده و داشتن مجوز رسمي

مواد زائد خطرناك را براي حمل آماده  تاسيساتدر زماني كه 
مي كند ، بايد سعي كند كانتينرها و مخازن مواد زائد بطور 
صحيح و مناسب برچسب زده شوند و اين كار براي انتقال 
مواد زائد مطابق با قوانين بخش حمل و نقل در نظر گرفته 

  ). CFR 40 262(شده است 
ملزم است  تتاسيسا. مقررات نگهداري سوابق و گزارشات 

نگهداري سوابق و گزارشات را در مربوط به كه مقررات 
فعاليتهاي مديريتي بخشي از مواد زائد خطرناك انجام جهت 

رهاسازي  مسئولبخاطر بسپاريد كه كاركنان 
مواد خطرناك يا مواد زائد مي باشند و همچنين 

مواد زائد دفع عمليات ديدن آموزش ملزم به 
 120(زير نظرسازمان بهداشت و ايمني مشاغل 

.1910 CFR 29(  آموزش مي باشند همچنين
سازمان مديريت مواد زائد خطرناك تحت نظر  

 الزم مي باشدمحيط زيست 
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  :گزارشات شامل موارد زير است . تاسيسات رعايت كند 
كشتي است و شامل  محمولهاز مدرك هاي متعددي  خطرناك ، نسخه ست مواد زائدفهر .فرم بارنامه 

و شركت حمل و نقل براي بررسي و از بين بردن مواد زائد  مي باشدگزارشات محتويات محموله كشتي 
) به عنوان مثال توليد كننده مواد زائد خطرناك( تاسيسات. )CFR 40 262. 20(ندنخطرناك از آن استفاده مي ك

را امضاء و نسخه آن  فرم بارنامه كدام مواد زائد بايد هر دفعبررسي و مسئول و سازمان  حمل و نقل، سازمان 
شركت هاي حمل و نقل و سازمانهاي امضاء شده بارنامه توسط هاي بايد نسخه  تاسسات. را نگهداري كند

  .براي سه سال نگهداري كند كنترل كننده و مسئول دفع مواد زائد
تاسيسات .ه فهرست مواد زائد خطرناك مي باشدگزارش استثنا كپي مجدد سند از دست رفت. گزارش استثنا  •

 . بايد از نسخه هاي گزارشات استثنا براي مدت سه سال نگهداري كنند

اگر تاسيسات توليد كننده با مقدار زياد باشد، تاسيسات بايد گزارشات مربوط به توليداين . گزارش دو ساله •
مقررات سازمان حفاظت  و تهه گزارش بر اساس  )CFR 40 262. 41(مواد را هر دو سال يك بار ثبت كند

تعدادي از دولت ها اين مقررات را براي توليد كننده با مقدار  محيط زيست يا شعبه كنترل كننده ايالتي مي باشد
تاسيسات مي تواند موارد كاربرد و دستور العمل هاي مربوط به تدوين گزارش دوساله . كم نيز اعمال مي كنند

 .محيط زيست و يا شعبه هاي كنترل كننده دولتي كسب كندرا از سازمان 

مواد زائد خطرناك در اراضي  دفع ممنوعيتمقررات  (LDRs)ممنوعيت دفع مواد زائد در اراضي خشكي •
به  گزارشات تاسيساتالزم است كه . )CFR 40 268(مي باشد مواد زائد فرآوري اوليه بر روي خشكي بدون 

فراهم  از تاسيسات و انتقال مواد زائد به نقاط دور تاسيساتمواد زائد دفع و آوري عمليات فرموقع را در مورد 
از گزارشات بر روي فايل  تاسيساتبر اين الزم است عالوه . دنو از نسخه هاي فايل هاي مربوطه نگهداري كن

 تاسيساتالزم است كه در . نگهداري كند سازمان محيط زيستبه  پايش مدوام ياجراگزارش براي نشان دادن 
 CFR 262. 40(.شودسال نگهداري  3براي ارائه به سازمان محيط زيست به مدت گزارشات بر روي فايل 

40( . 

  : اين گزارشات شامل 
 . آناليز هاي آزمايشگاهي براي تعيين اينكه آيا مواد زائد توليد شده بوسيله تاسيسات خطرناك است 

همه بارنامه هاي مواد زائدخطرناك ، ابالغ هاي ممنوعيت از بين بردن مواد زائد در اراضي خشكي و نسخه هايي از  
 .استثناگزارشات 
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نسخه هايي از همه فرم هاي گزارشات ثبت شده خطرات كار و ابالغيه هايي كه از شعبه هاي ايالتي و يا سازمان  
 .محيط زيست  دريافت شده است

همه طرح هاي آموزشي كاركنان و مستنداتي كه مشخص كند  -1ار باال فقط نسخه هايي از براي توليد كننده با مقد 
 گزارش دوساله تاسيسات - 3طرح هاي احتمالي تاسيسات و  -2آموز ش كاركنان تكميل شده است، 

  
اين احتمال وجود خواهد داشت كه بازرس همه گزارشات را مورد بازنگري قرار دهد و اين بازرسي به  

  .گزارشات ساليانه و يا گزارش دوساله و فرم بار نامه محدود نمي شود
 
  جلوگيري از نشت نفت ، واكنش و بازيافت  -5-4

فعاليت هاي مهم در طي فعاليت اوراق كردن كشتي شامل بيشترين 
  :موارد زير است 

 پيشگيري و جلوگيري از تخليه نفت  )1

  د آمادگي در جهت واكنش و پاسخ به نفت نشت يافته وجو )2

نشت نفت و ايجاد لكه  نسبت بهشناخت چگونگي واكنش  )3
 112(آلودگي نفتي  از يشگيريسازمان حفاظت محيط زيست مقررات پ. و بازيافت مواد ريزش شده نفتي

CFR 40 ( در محدوده آبهاي قابل كشتيراني ايالت متحده آمريكا يا  نشت نفتدر جهت جلوگيري از
دو  .منتشر كرده است در واكنش به لكه نفتي استفاده از تجهيزات مناسبخطوط ساحلي مجاور و همچنين 

طرح پيشگيري از ريزش نفتي ، كنترل و اقدام كه شامل وجود دارد  دستور العمل هاي قانونيمجموعه از 
 تاسيسات. مي باشد (FRP)واكنش  تسهيالتو طرح )برنامه جلوگيري از ريزش نفتي((SPCC)متقابل

 . ممكن است مقررات توليد ، جمع آوري ، نقل و انتقال يا مصرف كردن نفت را تحت كنترل در آورده باشد

 
  طرح جلوگيري از ريزش نفتي -5-4-1

  زش نفتي ، كنترل و اقدام متقابل داشته باشد؟طرح پيشگيري از ري تاسيسات بايدآيا 
از تخليه  منظور از طرح پيشگيري از ريزش نفتي ، كنترل و اقدام متقابل ، جلوگيري از تخليه نفت از تاسيسات به غير

راي طرح پيشگيري از ملزم به تهيه و اج تاسيسات). CFR 40 112( مي باشدحمل و نقل  نفت ناشي از عمليات
  : در صورتيكهريزش نفتي، كنترل و اقدام متقابل شده باشد 

به خاطر داشته باشيد ، مقررات : ظرفيت ذخيره
مخصوصاً در مورد ظرفيت ذخيره،صرفنظر از 

قابل . اينكه مخازن بطور كامل پر شده باشند
  اجراء است  
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نفت را به داخل آبهاي قابل كشتيراني ايالت متحده يا خطوط  تاسيساتكه  مي رودبعلت استقرار آن ، انتظار  -1
 .ساحلي مجاور تخليه كند

 :تاسيسات با با يكي از معيارهاي در خصوص انبار نفت مواجه شود -2

 كانتينر  يكگالن در  660ظرفيت ذخيره در باالي سطح زمين بيشتر از  •

 گالن  1320مجموع ظرفيت ذخيره در باالي سطح زمين بيشتر از  •

 گالن  4200مجموع ظرفيت ذخيره در باالي سطح زمين بيشتر از  •

نمونه طرح پيشگيري از ريزش نفتي ،كنترل و اقدام متقابل را مي توان در سايت  : نكته
http://www.epa.gov/oilspill/sspcc/sampln.pdf مشاهده كرد.  

،  احتياج باشدپيشگيري از ريزش نفتي ، كنترل و اقدام متقابل  درصورتيكه بر اساس موارد توصيف شده در باال به طرح
ملزم است طرح پيشگيري از ريزش نفتي ، كنترل و اقدام متقابل و بدنبال آن ديگر مقررات قانون پيشگيري از  تاسيسات

  ).CFR 40) (112,7 CFR 40 112,3(ريزش نفتي ، كنترل و اقدام متقابل را آماده و تهيه كند
  

  است؟ آيا طرح پيشگيري از ريزش نفتي ، كنترل و اقدام متقابل شامل همه اطالعات الزم
مشخص  هر تاسيسات مجزا باشد اما بايد عناصر عمومي طرح پيشگيري از ريزش نفتي ، كنترل و اقدام متقابل بايد براي 

بطور مخصوص طرح پيشگيري از ريزش نفتي ، كنترل و اقدام ). CFR 40 112,7(باشد عنوان شدههمه طرحها در 
  :متقابل بايد 

 .باشدبوسيله مهندس حرفه اي تصديق شده  •

 .در تاسيسات نگهداري شود •

 .مديريت كامل و جامع اين طرح تاييد شده باشد •

 ).CFR 40 112,7( داشته باشدمطابقت  پيشگيري از ريزش نفتي ، كنترل و اقدام متقابل طرح  با مقررات •

 بحث در مورد تاريخ نشت نفت •

 بحث در مورد پيش بيني نفت •

 .در هر سه سال بازبيني شده باشد •

 .تغيير اصالح و دوباره بوسيله مهندس حرفه اي تصديق شده باشددر زمان  •

 مهار ثانويه يا برنامه احتمالي را شامل شود •
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 .نشت هاي مخصوص را گزارش دهد •

 
اطمينان از  براي حصولرا  تاسيساتاست طرح پيشگيري از ريزش نفتي ، كنترل و اقدام متقابل ممكن بازرس  

رفه اي تصديق شده و به روز شده باشد مورد بازبيني و رسيدگي قرار اينكه طرح ثبت شده بوسيله مهندس ح
 . دهد

 
   واكنش به ريزش هاي نفتي براي برنامه ريزي -5-4-2

 ملزم است كه آزمايش تاسيساتپيشگيري از ريزش نفتي ، كنترل و اقدام متقابل مطرح شود،  طرح اگر موضوع مقررات
تحت . انجام دهد زم است را ال (FRP)گسترش طرح تسهيالت واكنش اينكه آيااوليه در جهت تعيين  و گزينش
آسيب هاي قابل توجهي به محيط زيست بوسيله تخليه  ي كهمالكان و متصديان تاسيسات طرح تسهيالت واكنشمقررات 

ي واكنش را برا تسهيالتنفت به داخل بدنه آبهاي قابل كشتيراني يا خطوط ساحلي مجاور وارد مي كنند بايد طرح 
قابل  با وسعيت زيادو تهديد اساسي و مهم از جمله تخليه نفت در  و در بدترين وضعيت تخليه تهيه كنندسريع  واكنش

موضوع تاسيسات در مقررات ).Fو كل ضميمه  Aشامل ضميمه)(CFR 40(،)112,21 CFR 40 112,20(اجراء باشد
  .سات با آسيب قابل توجه و مهم اشاره مي كندتاسيسات باآسيب قابل توجه و اساسي ياتاسي طرح تسهيالت واكنش

        
   تاسيسات باآسيب قابل توجه

كند و به آماده را تهيه و طرح تسهيالت واكنش با آسيب قابل توجه تعيين شود ،بايد يبه عنوان تاسيسات تاسيساتاگر 
 طريق وضعيت خطر را از دو مي تواندآسيب قابل توجه تاسيسات با . سازمان محيط زيست براي بازنگري ارائه شود

  :شناسايي كرده باشد
   

 112,20(ط زيست معيارها را بر اساس سازمان محي( تاسيسات خود يا از طريق تعيين روند سرنوشت توسط •

CFR 40(در جهت ارزيابي تاسيسات در گرفتن تصميمات منتشر كرده است .( 

 يا از طريق تصميم مجري منطقه اي سازمان حفاظت محيط زيست •

به محيط زيست و كه بطوربالقوه باعث آسيب هاي قابل توجه  تاسيساتي.تاسيسات تصميم گيري شخصي توسط 
  :ند شامل مي شوبهداشت انسانها 
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تاسيساتي كه نفت را از طريق مسيرهاي آبي يا ازكشتي  
منتقل مي كنند و همه ظرفيت ذخيره سازي و انبار نفت در 

نبار در زير زمين بيشتر و مخازن انبار در سطح زمين و مخازن ا
 .گالن نفت باشد  4200يا مساوي 

يا تاسيساتي كه كل ظرفيت نفت را انبار مي كنند و  
شامل مخازن انبار در سطح زمين و مخازن انبار  در زير زمين 

يا مساوي يك ميليون گالن نفت را انبار مي  و است كه بيشتر
 :صدق مي كند  در مورد اين تاسيسات كنند و يكي از موارد زير

كه محدوديت ثانويه براي انبار نفت در هر يك از مخازن در سطح زمين ندارد و صالحيت انباركردن  تاسيساتي 
 .را دارا مي باشند بيشترين مقدار نفت در مخازن واقع در سطح زمين در داخل هر يك از مناطق انبار

ي توانند باعث آسيب به ماهيان و حيوانات وحشي و مستقر شده اند و در اثر تخليه م ييتاسيساتي كه در مكانها 
 .محيط زيست حساس شوند

آب آشاميدني عمومي مي  كيفيت مختل شدنمستقر شده اند و در اثر تخليه باعث  ييتاسيساتي كه در مكانها 
 .شوند

سال گزارش شده  5گالن در طي  1000تاسيساتي كه مقدار ريزش و نشت آن بيشتر از و يا مساوي  
 ).112,20 CFR 40(1)(f)(باشد

 
اگر تصميم گيري شخصي اعمال نشود ، مجري منطقه اي سازمان حفاظت .تصميم گيري سازمان حفاظت محيط زيست

مجري منطقه اي . باعث آسيب قابل توجه و اساسي شده است  تاسيسات آيا تعيين كند كهمحيط زيست ممكن است 
و بعالوه ديگر در نظر بگيرد معيار انتخاب شخصي  برايسازمان حفاظت محيط زيست ممكن است فاكتورهاي مشابه 

نوع عمليات انتقال در تاسيسات ،ظرفيت انبار نفت تاسيسات ،عدم محدوديت هاي ثانويه،نزديكي به از جمله فاكتورها،
اگر سازمان . مورد رسيدگي قرار دهد را مناطق حساس محيط زيستي ياورودي آب آشاميدني و يا تاريخ نشت تاسيسات

تعيين  ي براي محيط زيستتهديد و خطربه عنوان حفاظت محيط زيست تاسيسات را بعلت آسيب اساسي و قابل توجه 
  . اخطاريه صادر مي كند ساتبراي تاسي كرده باشد، مجري منطقه اي سازمان حفاظت محيط زيست

  
  

NCP    طرح بين المللي عمليات احتمالي همچنين
طرح بين المللي عمليات احتمالي در برابر آلودگي 
مواد خطرناك و نفت ، ناميده مي شود و يك طرح 
دولتي براي واكنش به ريزش هاي نفتي و رها سازي 

براي اطالعات بيشتر به سايت . مواد خطرناك است
    .مراجعه كنيد

     http://www.epa.gov/oilspill/ncp
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 تاسيسات باآسيب قابل توجه و عمده    

از تاسيسات با آسيب مهم و قابل توجه كه مي توانند  اي سازمان حفاظت محيط زيست ملزم است كه زير مجموعه
بعالوه سازمان محيط زيست بايد .باعث آسيب جدي و عمده به محيط زيست در اثر رهاسازي نفت شوند، شناسايي كند

تعيين آسيبهاي اساسي و قابل توجه استفاده كند و ديگر فاكتورها از جمله سن مخازن ،نزديكي به  براياز معيارهايي 
سازمان حفاظت محيط زيست به . بهاي قابل كشتيراني و تناوب و فراواني ريزش و نشت ها را مد نظر داشته باشدآ

سازمان حفاظت  در صورتيكه توسط. اخطايه صادر مي كندتاسيسات در مورد وضعيت عمده و آسيب هاي قابل توجه 
ه سازمان حفاظت تسهيالت واكنش را ب طرح گزارشاسيسات بايد اين تخطار شده باشد، ا به تاسيساتمحيط زيست 

واكنش را  تسهيالتمجري منطقه اي سازمان حفاظت محيط زيست طرح .محيط زيست براي بازبيني و موافقت ارائه كند
قبل از موافقت سازمان  موجود مقررات اجراياست تاسيسات را براي اطمينان از ممكن مورد بازبيني قرار خواهند داد و 

  .طرح ،مورد بازرسي قرار دهد محيط زيست با
                     مطابق با معيارهاي مشخص نباشد تاسيساتاگر 

اگر تاسيسات مطابق با معيارهاي آسيب هاي قابل توجه و مهم مطابقت نداشته باشد ، الزم نيست طرح تسهيالت 
بوسيله كامل كردن فهرست گواهي معيار با اين حال تاسيسات بايد مدرك اين تصميم را . واكنش را ارائه و اجرا كند

اين گواهي بايستي ).112,20 CFR 40(e)( C-IIپيوست  Cضميمه )CFR 40 112(كندآماده  آسيبهاي قابل توجه ،
  .از طرح پيشگيري از ريزش ، كنترل و اقدام متقابل حمايت كند

  داشته باشد؟واكنش تسهيالت طرح  بايد آيا تاسيسات
مجري منطقه اي سازمان حفاظت محيط  گزارش يا خود تصميمياز يكي روشهاي از جمله فرآيند  تاسيساتاگر 

 تاسيساتزيست به عنوان تاسيسات با وضعيت خطر و ايجاد كننده آسيبهاي قابل توجه به محيط زيست تعيين شوند، 
 تسهيالت طرح. زيست اجرا كنداداره منطقه اي سازمان حفاظت محيط  نظر واكنش را تهيه و تحتتسهيالت  بايد طرح

  :واكنش بايد
 .و با طرحهاي احتمالي منطقه اي سازگار باشد  (NCP)بايد با طرح احتمالي بين المللي •

انتقال شناسايي كند والزم است فوراً وسايل ارتباطي بين اشخاص و  اجراي عمليات براي افراد با صالحيت •
 . مجريان امور دولتي فراهم كند

دسترس بودن منابع پاكسازي در جهت حداكثر وسعت انجام عمليات در بدترين وضعيت  اطمينان از در •
 .تخليه  شناسايي و تعيين كند
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 .اشخاص مربوط به تاسيسات را شرح دهدواكنشي  آموزش ، آزمايش و فعاليت هاي •

 بطور دوره اي بروز رساني شده باشدبرنامه آموزش  

 . هم ارائه شده باشدموافقت و گرفتن مجوز در هر تغيير براي م 

 
سازمان محيط زيست نقشه و مدل طرح تسهيالت تاسيسات مناسب بودن طرح تسهيالت واكنش در جهت ارزيابي 

  :واكنش شامل  تسهيالت ست كليدي عناصر و عوامل طرحرفه). CFR 40 112,2( .واكنشرا مورد بررسي قرار دهد
ست از دسترسي آسان به طرح در بخش مستقل از در مورد اين طرح مي باي. طرح فعاليت واكنشي سريع  •

  طرح كلي حمايت شود

 نام ، نوع ، محل استقرار ، مالكيت و اطالعات متصدي تاسيسات  •

 فوري ، تجهيزات ، كاركنان و اطالعات تخليه  گزارش •

 بالقوه خطرناك و نشت هاي قبلي نشت هايشناسايي و ارزيابي  •

 يت تخليه و رها سازي و عملياتهاي واكنشيشناسايي مقدار كم،متوسط و بدترين وضع 

 توصيف روشهاي كشف تخليه و تجهيزات  

 جزئيات اجراي طرح در مورد محدوديت ها و از بين بردن مواد زائد  

 بازرسي شخصي تجهيزات و واكنش هاي سريع،آموزش،تمرين وتعليم و همچنين گزارشات جلسات  

 شكل هندسي تاسيسات و نقشه اطراف تاسيسات ، نقشه برداري از مسيرهاي تخليه   

 ارزيابي امنيت شامل حصار، روشن بودن زنگ خطر، نرده هاي حفاظتي، بستن سريع دريچه ها  

 
بازرس ممكن است طرح استفاده از امكانات را براي اطمينان از توانايي تاسيسات در واكنش كافي و موثر در  

 .  ن شرايط تخليه نفت مورد ارزيابي قرار دهدبدتري

  
  مي شود؟يا اصالح و واكنش استفاده  تسهيالت آيا طرح

واكنش موجود مطابق با الزامات  تسهيالت سازمان حفاظت محيط زيست تعدادي از تاسيسات داراي طرح -1
بصورت  تسهيالت واكشنطرح  اسيسات مربوطه ملزم به آماده و ارائه كردنت. قانوني را به رسميت مي شناسد

  :واكنش تاسيسات بايدتسهيالت  جداگانه نيست ، نسخه اصلي طرح
 يك درجه باشده مقررات و سخت گيري باجراي مناسب  -2
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 شامل همه عناصر و عوامل شرح داده شده درنقشه طرح باشد -3

 بطور مناسب مرجع داشته باشد -4

 مليات باشدبراي عدر زمان تخليه قابل استفاده  -5

 
  شود؟ در آخرين مهلت اجراء تهيهواكنش تسهيالت طرح بايدآيا 

وابسته خواهد بود كه شامل  هاي متعدديواكنش را تهيه و اجراء مي كند به فاكتور تسهيالت طرح تاسيساتدر زمانيكه  
  :موارد زير است

 تاسيساتاگر سازمان حفاظت محيط زيست به :ابالغيه مجري منطقه اي سازمان حفاظت محيط زيست  •
 طرح تهيه و اجرايملزم به  تاسيساتابالغ كند كه 

 سهيالتت بايد طرح تاسيساتواكنش است  تسهيالت
 .واكنش را در طي شش ماه آماده و اجراء كند

اگر : .ساخته شده اندجديداً تاسيسات كه  •
تاسيسات جديداً ساخته شده باشند، اين تاسيسات ملزم 
است كه طرح تسهيالت واكنش قبل از شروع عمليات ارائه 

بعد از شصت روز ، تاسيسات بايد طرح تسهيالت . كند
ييرات رخ داده در مدت مرحله واكنش را تنظيم كنند و تغ

شروع عمليات منعكس كنند و طرح استفاده از امكانات 
 . مجدداً ارائه شود

 
اگر تاسيسات مربوطه دستخوش تغييراتي در برنامه ريزي طرح ،  .برنامه ريزي شده تاسيساتتغييرات  •

به عنوان تاسيسات با ساختار طرح ، عمليات يا حمايت از طرح و همچنين تغييراتي در معرفي مكانهايي 
را قبل از شروع عمليات به نسبت  واكنش تسهيالت طرح آسيب قابل توجه شود دراين زمان تاسيسات بايد

 .  تغييرات در طرح ارائه كند

 
طبق قانون آخرين مهلت براي مقررات اوليه آخرين مهلت براي تاسيسات با آسيبهاي قابل توجه و مهم ،  

تاسيسات با آسيب قابل توجه چه طرح استفاده از امكانات را تهيه كرده باشند و يا كاركردن ، انبار كردن يا 

همچنين تصديق مي كند كه  حفاظت محيط زيستسازمان 
كه طرحهاي پيشگيري از ريزش هاي  تاسيساتتعدادي از

نفتي، كنترل و اقدام متقابل را منتشر كرده اند، متفاوت مي 
باشند و مي بايست بطور جداگانه حمايت شده باشند ، 

تحت . تعدادي از بخشهاي طرح ممكن است مشابه باشد
اجازه داده مي  تاسيساتنفتي به مقررات قانون آلودگي 

شودكه بخشهايي از طرح پيشگيري از ريزش هاي نفتي ، 
.   كنترل و اقدام متقابل را دوباره بسازد و يا از آن استفاده كند
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و اين آخرين مهلت بر اساس مقررات سازمان . مي باشد 1993فبريه سال  18انتقال نفت را متوقف كرده باشند 
ا آسيب قابل توجه و تاسيسات با آسيب قابل توجه و مهم در جهت حفاظت از محيط زيست براي تاسيسات ب

 .   يا متوقف كردن كاركردن ، ذخيره يا انتقال نفت است تسهيالت واكنش ارائه طرح

  
اگر تاسيسات مربوطه به عنوان تاسيسات با آسيب هاي قابل توجه :  تغييرات غير برنامه ريزي شده تاسيسات  •

ر برنامه ريزي شده  يا تغييرات در خصوصيات باعث شكست آن شود در اين زمان معرفي شود ، رويدادهاي غي
 .   ماه ارائه كند 6تاسيسات بايد طرح استفاده از امكانات در مدت زمان 

   
  شود؟و به روز رساني  حمايتطرح واكنش  بايد آيا

عمليات بين المللي  اطمينان از هماهنگي با طرح براي حصولواكنش  تسهيالت بصورت دوره اي طرح بايد تاسيسات
 گيردمورد بازرسي قرار  (ACPs)و طرح احتمالي منطقه اي  (NCP)آلودگي مواد خطرناك و نفت  در مقابل احتمالي

ملزم به تهيه و  تاسيساتدر نتيجه ، اگر  ).112,20 CFR 40(g)(طرح انجام شود در مورد روز رساني مناسبو به 
بين  طرح به بايد بوسيله بخش هاي وابستهاين طرح ها  بودن واكنش باشد، قابل اجراء تسهيالت آماده كردن طرح

 (ACPs)و طرح احتمالي منطقه اي   (NCP)آلودگي مواد خطرناك و نفت  در مقابل احتماليعمليات المللي 
بصورت ساليانه مورد بازبيني قرار گيرد و بروز رساني 

بايد بخش  تاسيسات. مناسب در مورد طرح انجام شود
هايي از طرح واكنش را در طي شصت روز مورد 

هر گونه تغييراتي كه ممكن است  تجديد نظر قرار دهدو
يت به بدترين وضع واكنش -1بر روي بطور عمده 

مد نظر  تاثير بگذارد ، در اجراي طرح واكنش  -2تخليه 
  .دنقرار ده

واكنش بطور  تسهيالت طرح سوابق بايد آيا  
      ؟شودمناسب نگهداري 

طرحها شامل   اين.(ACPs)احتمالي منطقه اي طرحهاي
به عنوان مثال تجهيزات (در مورد منابع يجزئيات اطالعات
 اين طرحها.شعبه دولتي است در موجود )وآموزش كاركنان

در مدت  هاي دولتي همچنين وظايف و مسئوليت هرگونه شعبه
مي تواند  تاسيسات.توصيف مي كند زمان حادثه نشت نفت را

كپي هاي دستور العمل طرح احتمالي منطقه اي را از سرويس 
-553- 4768با شماره   (NTIS)بين المللي اطالعات تخصصي

  . ددريافت كن 1- 800



١٦٠ 
 

 توسط تاسيسات واكنش تسهيالت مقررات طرحمشخص شود كه اگر :غير قابل اجراءبودن مقررات طرح واكنش 
 Cضميمه )CFR 40 112(بايد گزارشات را تصديق و از آن نگهداري كند تاسيساتقابل اجراء نيست ، دراين زمان 

  .C-IIپيوست 
، در اين باشدواكنش تسهيالت مقررات طرح  ملزم به اجراي تاسيساتاگر :اجراءبودن مقررات طرح واكنش  قابل

واكنش تسهيالت صورت ملزم است از طرح 
همچنين ملزم تاسيسات .كند نگهداريدرتاسيسات 

بازتاب تغييرات عمده  براياست كه بروزرساني طرح 
ت در تاسيسات و گزارش فعاليتها از جمله جلسا

واكنش عمليات آموزشي مات پيشگيري از تخليه،تعلي
. كند نگهداري انجام دهد و از آن سريع وتمرينها

بايد از گزارشات فعاليتها براي دوره هاي  تاسيسات
  .پنج ساله نگهداري كند

  
  شرايط الزم مناسب براي تعليم و آموزش چيست؟

توجه و تاسيسات به عنوان مثال، تاسيسات با آسيبهاي قابل (همه تاسيسات
واكنش  تسهيالت مقررات طرح بر اساس)با آسيبهاي قابل توجه و مهم

واكنش را مشخص تسهيالت بايد منابع آموزشي و تعليمي طرح 
اطالعات  -1واكنش بايد شامل  تسهيالت طرح). CFR 40 112,21(كنند

در مورد آموزش هاي بازرسي شخصي،تمرينها و آموزش ها واكنش سريع 
تهيه مداركي از بازرسي مخازن،بازرسي تجهيزات ،جلسات  -2و و گزارش برنامه آموزش و تعليم يا تمرينهاو توصيف 

 112,20.(8)(h)(واكنش و تمرينها و تعليمها، باشدتسهيالت واكنش ،نشستهاي آموزشي طرح  تسهيالت آموزشي طرح

CFR 40.( ليمها و تمرينها تجديد نظر واكنش ممكن است بر اساس ارزيابي تع تسهيالت ، طرحنهايتدر
در سازمان حفاظت محيط زيست در مورد پيشگيري  مهمنفت يك عامل  نشت آموزش واكنش سريع به.شوند

نفتي مي شود،آموزش و جلسات توجيهي براي  نشت هايوتالشهاي آمادگي است زيرا اشتباه متصديان اغلب باعث 
 ،نفتي  نشت هايبراي كنترل و واكنش به . فت مهم استن نشتنفتي و همچنين واكنش به  نشت هايپيشگيري از 

كتابچه راهبردي برنامه بين المللي تمرينهاي آمادگي براي واكنش 
و منابع آموزشي ) X0191-گارد ساحلي ايالت متحده(سريع 
 )-گارد ساحلي ايالت متحده( نشت نفت واكنش سريع به  براي

X0188 شماره فكس   .بصورت ايميل و فكس موجود مي باشد
درخواست كپي لطفاً به نام  در زمان .است 386-5394 (301)

 .مدرك و  شماره نشريه اشاره كنيد

تخليه به معني هر گونه .تعريف تخليه 
نشت ، ريزش ، ، تراوش ، بيرون 

قانون آب تميز ( مي باشدريختن ،
  (2)(a)) 311بخش
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پيشرفت  ،معرفي كردن آخرين نقشه و روشها  ،واكنش  الزم براي عمليات مهارتهايكسب  ،متصديان  آگاهيكمك به 
 آشنايي باطرح پيشگري از ريزش،كنترل و اقدام متقابل،  فوري به طرح واكنشتاسيسات عكس العملهاي متقابل 

 همچنين ملزم است برنامه آموزش و تمرينهاي طرحتاسيسات . بروزرساني و تقويت طرحهاي آموزشي الزم است
واكنش را گسترش داده و اجراء  تسهيالت واكنش  شامل ارزيابي روشهاي در جهت آزمايش موثر بودن طرح تسهيالت

است كه   (PREP)مرين آمادگي براي واكنش سريعبرنامه اي كه در ادامه دنبال مي شود شامل برنامه بين المللي ت.كند
مي تواند قابل قبول باشد  برنامه پيشنهادي همچنينمي باشد مطابق با مقررات آموزشي سازمان حفاظت محيط زيست 

  . بوسيله مجري منطقه اي سازمان حفاظت محيط زيست تاييد شده باشد در صورتيكه
  
  و بازيافت نشت نفت گزارش -5-4-3

نيست ،تاسيسات اوراق كردن كشتي ممكن است تخليه تصادفي  معمولاگرچه  الزم است؟نشت نفت  آيا گزارش

ملزم تاسيسات .نفت به آبهاي ايالت متحده و يا خشكي هاي مجاور در زمان انجام فعاليت هاي روزانه آزمايش كنند
به بهداشت و سالمتي عمومي يا  است كه تخليه نفت به آبهاي قابل كشتيراني يا خطوط ساحلي مجاور كه ممكن است

كه ممكن مقاديري از نفت تخليه ). CFR 40 110(گزارش كند را خدمات اجتماعي يا محيط زيست آسيب برساند،
  :شامل  شده است وسازمان محيط زيست تعيين توسط است مضر و خطرناك باشد 

 سبب تخلف ازاجراي استانداردهاي مربوط به كيفيت آب شود •

 . سبب ايجاد اليه نازك در سطح آب شود و يا باعث بي رنگ شدن سطح آب و يا خطوط ساحلي مجاور شود •

سبب رسوب يا امولسيون و ته نشت بر روي بستر دريا يا سطح آب  و يا برروي خطوط ساحلي مجاورمي  •
اگر اين موارد از كشتي يا تاسيسات دور از ساحل تخليه شوند ممكن است به آب ها يا خطوط ساحلي . شود

متصديان تاسيسات  را تهديد كند و مالكان وهاي آبي مجاور و يا مناطق خشكي برسد كه ممكن است مسير 
  : مربوطه بايد

    
تخليه از كشتي و يا تاسيسات نزديك ساحل انجام شود و به آبها و يا خطوط ساحلي مجاور و يا مناطق در صورتيكه 

  :خشكي برسد در اين صورت ممكن است تهديدي براي مسيرهاي دريايي باشد و مالكان و متصديان تاسيسات بايد 
 .تماس بگيرند 703-412-9810و يا 1-800-424-8802با شماره  عمليات واكنش و با مركز بين المللي  -1
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نزديكترين گارد ساحلي ايالت متحده يا بااداره منطقه اي مربوط به نشت نفت، سازمان حفاظت محيط شماره با  -2
 زيست تماس بگيرند

 .هند را به شعبه كنترل كننده ايالتي گزارش د و همچنين محل وقوع حادثه و نشت نفت -3

ايالت ها و دولتهاي محلي ممكن است مقررات مربوط به گزارش نشت هاي مخصوص براي تاسيسات داشته  :نكته      
براي مثال ، تاسيسات ممكن است ملزم شده باشد كه همه نشت ها را مطابق با حدود آستانه مشخص گزارش . باشند
بازرسي توسط ايالتهاي مربوطه و شعبه هاي . سات  رها نشوند،حتي اگر نشت هاي نفتي به داخل مكانهايي در تاسي كنند

همچنين مالكان و متصديان . كنترل كننده محلي براي اطمينان از اجراي مقررات گزارش ويژه نشت هاي نفتي انجام شود
به )شامل طرح پيشگيري از نشت نفت، كنترل واقدام متقابل(تاسيسات بايد گزارشات و اطالعات مشخص و معيني
روزارائه كنند، و اين در صورتي است كه رها سازي تحت  60مجريان منطقه اي سازمان حفاظت محيط زيست در طي 

  :هر يك از شرايط زير باشد 
  گالن نفت 1000تخليه بيش از  -1
ماه به داخل آبهاي قابل كشتيراني  12دو نشت و يا تخليه قابل گزارش نفت در كميت هاي مضر در طول مدت هر  -2 

  .يا خطوط ساحلي مجاور
اگر تاسيسات مجوز سيستم بين المللي حذف آالينده تخليه شده را داشته باشد و علل تخليه تاسيسات خارج از قبول 

ساعت از  24مقررات مجوز باشد، در اين زمان تاسيسات بايد وقايع و رخدادها را به شعبه مجوز دهنده مربوطه در طي 
  .روز تهيه و ارائه كند 5در طي  را شد ،گزارش دهد و بصورت كتبي گزارشزماني كه شعبه از تخلف آگاه 

  
     شود؟واكنش فراهم  عمليات همه اطالعات مورد نياز براي مركز بين الملليبايد آيا 

واكنش تماس مي گيرد،كارمندان مركز براي گرفتن اطالعات اين  عمليات هنگاميكه كه تاسيسات با مركز بين المللي
  :سواالت را مي پرسند 

 و شماره تلفن تاسيسات و محل استقرار نام  -1

 نام و آدرس تيم مسئول حادثه  -2

 تاريخ و زمان حادثه -3

 مكان وقوع حادثه -4

  نفت منبع و علت رها سازي با نشت -5
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 يافتهانواع مواد رها سازي شده و يا نشت  -6

 مواد رهاسازي شده و يا نشت يافته كميت -7

 نفت رها سازي و يا نشت ناشي از وضعيت خطر يا تهديد -8

 تعداد و نوع خسارتها -9

 شرايط جوي در مكان حادثه -10

 .و ديگر اطالعاتي كه ممكن است به پاسخگويي و واكنش سريع كاركنان در زمان حادثه كمك كند -11

مركز بين المللي عمليات واكنش از همه گزارشات نشت نفت در پايگاه داده كه سيستم ابالغ واكنش فوري و اضطراري 
مركز . موجود است http://www.epa.gov/ERNSناميده مي شود نگهداري و ثبت مي كند و براي عموم در سايت  
حادثه است به سازمان حفاظت محيط زيست و گارد بين المللي عمليات واكنش اطالعات نشت نفت كه مربوط به مكان 

بطور مخصوص، مركز بين المللي عمليات واكنش نماينده اطالع رساني به سازمان . ساحلي ايالت متحده اعالم مي كند
حفاظت محيط زيست يا گارد ساحلي ايالت متحده و به عنوان واحد هماهنگ كننده در محل وقوع حادثه شناخته شده 

هماهنگ كننده در محل وقوع حادثه يك ماموردولتي است كه عهده دار مستقيم واكنش به نشت نفت از  مسئول. است
طريق هماهنگ كردن بين ارگانهاي مختلف مي باشد و توسط سازمان حفاظت محيط زيست و يا گارد ساحلي ايالت 

ي كه امكانپذير باشد،  تصميماتي در جهت تقويت سيستم هاي هماهنگ كننده داخل دولت ، جاي .متحده تعيين مي شود
، ) سازمان محيط زيست، گارد ساحلي ايالت متحده آمريكا( گرفته شده بوسيله شعبه هاي ايالتي هدايت كننده واكنش 

   .ايالت ها و بخش مسئول تخليه و رها سازي نفت مورد بررسي قرار مي گيرد 
       

  شود؟از نشت نفتي آماده  تاسيسات براي واكنش موثربراي جلوگيريبايد آيا   
 مكان به اين دليل كاركنان تاسيسات بايد.واكنش فوري و اوليه به نشت نفت بوسيله كاركنان تاسيسات انجام مي شود    

براي .شناسايي كنند،امكانات و دستور العمل عمليات و تجهيزات واكنش در جهت تالش موثر براي بازيافت نفت 
 /http://www.epa.gov/oilspillسازمان حفاظت محيط زيست در مورد نشت نفت در سايتاطالعات بيشتر برنامه 

  . مشاهده كنيد
واكنش و طرح پيشگيري از نشت نفت، كنترل و اقدام متقابل يا  تسهيالت شده با طرح كنترلتاسيسات  •

فتي ،كنترل و اقدام متقابل اجرا مي شود كه طرح پيشگيري از ريزش ن هاييايالتدر  .تاسيسات با آسيب قابل توجه
تاسيساتي كه ممكن است باعث آسيبهاي عمده و مهم به محيط زيست و يامناطق اقتصادي منحصر بفرد بر اساس 
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اطمينان ازاينكه تاسيسات ظرفيت و  براي حصولواكنش  شوند بايد طرح تسهيالت مقدار و مكان نشت نفت
ارزيابي عمده طرح  .)CFR 40 21112,2-0(دارد، تهيه كندنفت را  نايي واكنش به بدترين وضعيت تخليهتوا

پاكسازي عمليات سرعت بخشيدن و هماهنگ كردن براي واكنش  مربوط به عمليات واكنش تاسيسات و شعبه هاي
 .نفت تخليه شده،مي باشد

در اينجا پيشنهاد شده .و اقدام متقابل كنترل شده است ديگر تاسيسات كه با طرح پيشگيري از ريزش نفتي،كنترل •
با است كه مجموعه ديگر تاسيساتي كه با طرح پيشگيري از نشت نفتي،كنترل و اقدام متقابل تنظيم ومجهز شده اند 

ه شناسايي، كنترل واقدامات واكنشي و با توجه به طرح پيشگيري از ريزش نفتي، كنترل و اقدام متقابل ب استفاده از
هر تاسيسات مي بايست تجهيزات مناسب براي واكنش به نشت نفت داشته باشد و .نشت نفتي واكنش نشان مي دهند

تجهيزات مناسب شامل پدهاي جاذب و انواع بوم ،كانتينر يا بشكه هاي موجود،بيلچه ها و . به آساني در دسترس باشد
در اينجا همچنين پيشنهاد .اي قابل حمل و نقل باشدكتاب راهنماي طرح واكنش فوري ، دستگاه آتشنشاني و پمپ ه

شده است كه هماهنگي تاسيسات با مسئولين محلي،ديگر تاسيسات انجام شود و پيمانكاران اين هماهنگي را قبل از 
كاركنان تاسيسات، شامل كاركنان فصلي، بايد در .رخ دادن نشت نفت براي اطمينان از موثر بودن واكنش انجام دهند

نسبت به نشت ، اطالع رساني و در آموزش روشهاي بازيافت نفت شركت كنند، مجهز شدن براي انجام  واكنش
مناسب عمليات واكنش در جهت كاهش اثرات تخليه بر روي بهداشت انسانها و يا محيط زيست و پاكسازي سواحل 

 .مي باشد

ود و واحدهاي هماهنگ كننده، دروقايع نشت هاي نفتي، طرح واكنش بطور فوري فعال مي ش.واكنش اوليه •
 . ايجاد مي كندهماهنگي الزم را بين بخش هاي ايالتي و منطقه اي 

هماهنگ كننده بوسيله سازمان حفاظت محيط زيست يا گارد ساحلي ايالت متحده  واحد.واحد هماهنگ كننده •
ماهنگ كننده  معين شده اند و مسئول تعيين چگونگي واكنش به نشت نفت مي باشد و توسط اين واحد ه

واحد هماهنگ كننده بر اساس ارزيابي بازرس .فعاليتهايي از جمله تعيين منابع،كاركنان و تجهيزات انجام مي شود
چندين فاكتور متعدد از جمله دامنه و پيچيدگي نشت نفت، ميزان در دسترس بودن تجهيزات مناسب براي واكنش و 

با اين حال .. يا ايالتي براي واكنش به نشت نفت در نظر مي گيردآموزش كاركنان و تيم مسئول يا مسئولين محلي 
واحد هماهنگ كننده عمليات مسئول هماهنگ كردن تالش هاي فدرالي با تالش هاي مربوط به عمليات واكنش 

بسته . محلي ، ايالتي و منطقه اي و طرز اجراي قانون هاي متفاوت مربوط به واحد هماهنگ كننده عمليات مي باشد
  :به ارزيابي واحد هماهنگ كننده عمليات ممكن است موارد زير انجام شود
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واكنشهاي مستقيم در هماهنگي با ديگر بخشها، سركشي كردن به طرح تسهيالت واكنش كه .  واكنش مستقيم •
زم بوسيله ديگر بخشها اداره مي شود، فراهم كردن محدوديت ، يا تعيين اينكه واكنش دولت در مواقع نشت نفت ال

يابوسيله ) يا بوسيله تيم مسئول(براي مثال ، نشت ها با مقدار كم ممكن است بوسيله تاسيسات .و ضروري نيست
مسئولين شعبه محلي پاكسازي شده باشد، در حاليكه در مورد نشتها با مقدار زياد ممكن است به تالشهاي منطقه اي 

نده درهر وضعيتي، ملزم به سركشي و پايش مداوم طرح واحد هماهنگ كن.براي واكنش به نشت نفت الزم مي باشد 
تسهيالت واكنش نسبت به نشت نفت براي حصول اطمينان از همه فعاليتهاي مناسب و مقتضي در جهت جلوگيري 

  .از تهديد بهداشت انسانها و يا محيط زيست مي باشد
نده، تيم مسئول و شبكه اي از شعبه پاكسازي توسط دولت ،واحد هماهنگ كنعمليات هدايت  براي . بازيافت نفت  •

. هاي با تجربه در نظر گرفته مي شود و اين ارگانها بيشتر در مورد روشهاي موثر براي پاكسازي تصميم مي گيرند
تيم مسئول عمليات با داشتن آموزش هاي خاص براي عمليات پاكسازي و بطور دقيق عمليات پاكسازي را انجام 

و  آشاميدني مراقبت كردن از كاركنان مربوط به عمليات ، محيط زيست ، ذخيره آبمي دهند و بطور موثر براي 
 .    حيوانات كه بطور بالقوه نشت نفت تاثير فاجعه آميزي بر روي آنها مي گذارد هماهنگ شده است

   
  روشهاي بازيافت نفت كه بوسيله تاسيسات استفاده مي شود

روشهاي واكنشي پيشرفته براي كنترل نشت هاي نفتي و بازيافت نفت و به حداقل رساندن اثرات  از در اينجا تعدادي
اين روشها در سايت (عنوان شده است نشت نفت بر روي بهداشت و سالمت انسانها و محيط زيست 

h.htmhttp://www.epa.gov/oilspill/oiltec( مبارزه موثر با نشتهاي نفتي انتخاب  براي). موجود است
انواع نفت و وضعيتهاي مكان و تجهيزات براي كنترل ،استفاده مناسب از تجهيزات و درخواست بهترين مواد دقيق

ه چندين فاكتور از جمل تحت تاثير بيشتر مواد و تجهيزات واكنش به نشت نفتي. نشت نفت نقش كليدي و مهمي دارد
تعدادي از انواع روشهاي واكنش به نشت نفتي شامل موارد زير . مي باشدشرايط آب دريا، جريانات دريايي و باد تاثير 

  :است
. مي باشد واكنش در مقابل نشت نفت و لكه نفتي ايجاد شدهروش مقدماتي براي .  بازيافت مكانيكي •

بازيافت . مواد جاذب طبيعي و مصنوعي است همچنين ،حصارها وانواع بوم ها تجهيزات بازيافت شامل 
تا وقتيكه بتوان بطور  ايجاد دشه  لكه هاي نفتينفت نشت يافته و و انبار  جع آوريمكانيكي براي 

 . مناسب لكه نفتي را از بين برد ،استفاده مي شود
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كانيكي روشهاي شيميايي و بيولوژيكي مي تواند در كنار روشهاي م .روشهاي شيميايي و بيولوژيكي •
پخش كننده هاي لكه هاي . نشت نفت و پاكسازي لكه هاي نفتي استفاده مي شودجلوگيري از براي 

نفتي و مواد ژالتيني براي كمك به نگهداري نفت و جلوگيري از رسيدن آن به خطوط ساحلي و ديگر 
طق حساس از در منا نفت بازيافت برايبطور بالقوه  اين روشها. زيستگاههاي حساس مناسب مي باشند

تحقيقات در مورد اين روشها ادامه دارد و . جمله در خطوط ساحلي، باتالق ها و تاالبها ارزيابي شده اند 
 . پاكسازي لكه هاي نفتي را بهبود مي بخشد

 
از جمله تبخير،اكسيد شدن و تجزيه طبيعي مي تواند باعث شروع فرآيند پاكسازي .فرآيندهاي طبيعي •

 .مي شودشود، اما بطور معمول اين فرآيندها باعث بازسازي محيط زيست در مدت زمان طوالني 

روشهاي فيزيكي از جمله پاك كردن با مواد جاذب، استفاده از فشار آب و جمع  .روشهاي فيزيكي •
ترس براي حفاظت ونگهداري از پرندگان و  از روش. ي با استفاده از بيلهاي مكانيكيآوري لكه هاي نفت

اين ابزارشامل قوطي . از آلوده شدن به لكه هاي نفتي استفاده مي شود آنهاحيوانات و دور نگه داشتن 
 هاي حاوي پارافين گازي و مشتعل ، آدمك هاي شناور وبالن هاي پر شده از گازهليوم است كه اغلب

 بطور ويژه براي دور نگه داشتن پرندگان استفاه مي شود
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  فصل ششم 
  دفع پوشش هاي رنگيجداسازي و

رنگي استفاده شده در كشتي و ديگر پوشش هاي محافظ در طي برش كاري  پوشش هاي دفعدر اين بخش جداسازي و 
لطفاً به اين نكته توجه كنيد كه در طي اوراق كردن كشتي از . فلزات و اوراق كردن كشتي مورد بررسي قرار گرفته است

در چه قسمتي رنگ  با اينحال دراين وضعيت ها اينكه. ضرروري نباشدموارد بين بردن مواد رنگي ممكن است در برخي 
بعالوه از بين بردن مواد . در مورد آن بحث شده استزدايي ضروري است، الزامات مخصوصي دارد كه در ادامه بيشتر 

كنترل مقرارت كشف و از بين بردن مواد جامد زائد و مواد زائد خطرناك  مطابق بادر طي اوراق كردن  رنگي توليد شده 
  .شده اند

  
  اطالعاتي در مورد مواد رنگي و از بين بردن مواد زائد رنگي موجود در كشتي  -6-1

  ؟انواع مواد رنگي و پوشش هاي كه در كشتي يافت مي شوند 
بطور ويژه در كشتي هاي . رنگ و پوشش هاي محافظ مي تواند در هر دو سطح بيروني و دروني كشتي يافت شود

،  مي از جمله بي فنيل هاي پلي كلرينعال باشد يا ممكن است محتوي مواد سقديمي تر ، رنگ ممكن است قابل اشت
تركيبات سرب از جمله تتراكسيد سرب . و آفت كش ها باشد) سرب، باريم، كادميوم، كروم و زنيك( فلزات سنگين 

(Pb3O4) د رنگي فلزات بطور متداول اساس موا. و كرومات سرب به مقدار زياد در رنگ هاي دريايي استفاده مي شود
 تماس بافرسودگي سطوح كشتي در برابر  درصد فلزات سنگين وجود دارد كه از 30است و درمواد رنگي بيشتر از 

تري  بهديگر موادي كه به عنوان پوشش محافظ كشتي استفاده مي شود آفت كش ها از جمله . عناصر حفاظت مي كند
 باكتري ها، پروتوزوا ،( ي از رشد و تجمع موجودات دريايي تين است كه در بدنه هاي كشتي براي جلوگير - 1باي 

  .استفاده مي شود) و جلبك ها) كشتي چسب ها(بارناكل ها
  

  روش هاي استفاده شده براي جداسازي مواد رنگي و پوشش هاي محافظ 
  :رنگ و پوشش هاي محافظ نوعاً با استفاده از سه روش از بين مي رود 

كيتون و  -1اتيل -1اليه بردارهاي شيميايي اساساً مواد حاللي از جمله متيل  :مواد شيميايي  اليه برداري با استفاه از
اين حاللها ممكن است سمي . تري كلروتين هستند كه رنگ و پوشش هاي محافظ بدنه كشتي را ازبين مي برد - 1-1-1

يا بوسيله مالش دادن يا با استفاده از برس بر  پوشش رنگ را با استفاده از پاشاندن اين حاللها ، .و يا قبل اشتعال باشند
مي مواد آلوده كننده محيط زيست به عنوان مواد زائد ناشي از اليه بردارهاي شيميايي . روي سطح كشتي از بين برد

كه از جمله مي توان به رها سازي حالل هاي شيميايي ، باقي مانده و تفاله اين حاللها يا لجن حاصل از رنگ  باشند
  .حاصل از رنگ زدايي اشاره كرد مواد زائد و پسمانده هايايي و همچنين زد
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با استفاده از اين روش رنگ و پوشش  : ايجاد ترك با استفاده از سمباده

با استفاده از سمباده هاي محافظ در سطح بدنه كشتي بوسيله ايجاد ترك 
مواد مورد استفاده جهت سمباده كشيدن شامل . رود از بين مي

ي مواد خاكسترمس ، خاكستر زغال سنگ ، خرده هاي فوالد، خرده ها
ناشي  پسمانده هايدر اين روش مقدار زيادي گرد و غبار، . معدني است

  .از مواد سمباده و خرده هاي رنگ توليد مي شود
  
در اين روش از ابزارهاي  :رنگ زدايي با استفاده از روش مكانيكي 

از ابزارهاي برقي . ودجهت رنگ زدايي و از بين بردن پوشش بدنه كشتي استفاده مي ش فشنگ هاي جوشكاريبرقي يا 
اي رو ديگر ابزار موثر ب سنگ سمباده، برس هاي برقي،چرخ سنباده ،چكش اسكراب ،تفنگ سوزنياز جمله دستگاه 

فشنگ هاي جوشكاري . مواد زائد از جمله گرد و غبار و خرده هاي رنگ توليد مي كنداستفاده مي شود و  رنگ زدايي
با اين حال از اين روش براي . اي محافظي كه سخت شده اند استفاده مي شودبراي رنگ زدايي و از بين بردن پوشش ه

  .  استفاده نمي شودPCBs از بين بردن پوشش هاي محافظ روغني و نرم و يا رنگ هايي محتوي بي فنيل پلي كلريد
  

  اثرات رنگ زدايي و از بين بردن پوشش هاي بدنه كشتي برمحيط زيست و سالمتي انسانها 
و  (VOCs)شيميايي و حالل هاي مورد استفاده در اليه برداري رنگ يا پوشش هاي محافظ، تركيبات آلي فرار  مواد

از جمله (ديگر روش هاي رنگ زدايي. كه به داخل جو رها مي شود توليد مي كند (HAPs)آالينده هاي خطرناك هوا
غبار ، ذرات محتوي سرب و ساير آالينده ها توليد  رد وگ) ي ، ايجاد ترك با استفاده از سمباده كشيدن روشهاي مكانيك

باعث مسموميت هاي حاد و مزمن در كارگران و  اين آالينده ها براي سالمتي انسانها مضر است و بطور بالقوه.مي كند
و در طوالني مدت به  براي مثال سرب مي تواند سبب مسموميت شود.به سرطان مي شود آنهادر نهايت باعث ابتالي 

گذرگاه اصلي ورود .مي توانند جذب و هضم شوند اين مواد با وجود اين . م اعصاب مركزي آسيب مي رساندسيست
از جمله تراشه هاي باقي مانده ، ذرات ريز (مواد زائد. استاين مواد مواد آالينده به بدن از راه دستگاه تنفسي واستنشاق 

بين نرود مي تواند اثرات منفي بر روي محيط زيست داشته از رنگ زدايي توليد مي شود و اگر بطور صحيح از ) رنگ
اگر بررسي و كنترلهاي فني انجام نشود ، سرب و ديگر تركيبات حاصل از مواد زائد ممكن است به داخل آبهاي . باشد

  . سطحي مجاور تخليه شود يا ممكن است باعث آلودگي خاك شود
  
  
  

رنگ هاي حاوي بي فنيل هاي پلي 
با فشنگ هاي جوشكاري  PCBsكلرينه 

جوشكاري . يا مشعل از بين نمي روند 
فقط از روشهاي . باز ممنوع شده است

غير حرارتي مي توان براي از بين بردن 
 .  استفاده كردPCBs رنگ حاوي
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   مواد زائد ناشي از آن كنترل مي كنند؟  دفعچه سازمانهايي فعاليت هاي رنگ زدايي و -6-2
فعاليت ها در ارتباط با رنگ زدايي و از بين بردن زباله هاي ناشي از آن و ديگر پوشش هاي بدنه كشتي كنترل شده 

سالمتي انسانها و محيط زيست را  كندو در نتيجهدر محيط رها مي  يي رااست زيرا بطور بالقوه مواد سمي و آالينده ها
  . مخاطره مي اندازدبه 
  

سازمان حفاظت محيط زيست فعاليت هاي رنگ زدايي و از بين بردن  .  EPA سازمان حفاظت محيط زيست •
. كنترل مي كند (RCRA)و بازسازي منابع  حفاظتو قانون  (CAA)پاكمواد زائد را بواسطه قانون هواي 

سازمانهايي كه خروج مقادير آلودگي هوا را كنترل مي كنند مي بايست قوانين مقتضي را مطابق با همه الزامات 
، در مورد ) CFR270-261 40(و بازسازي منابع  حفاظتتحت قوانين ). CFR 99-50 40(قانوني صادر كنند

عنوان مثال ذرات رنگ محتوي فلزات سنگين ، حالل  به( مواد زائد خطرناك و وسائلي كه مواد زائد خطرناك 
وسايل و نگهداري سوابق  فهرست، انبار اين موادمي بايست قوانيني در مورد  توليد مي كنند) هاي شيميايي

  . ادامه عنوان شده استجزئيات بيشتر دربا تعدادي از اين بحث ها .جلساتي تشكيل شود
  

مسئول مراقبت كردن از كارگران مي باشد كه در هنگام انجام  . OSHA سازمان بهداشت و ايمني مشاغل •
مخصوص  قانوني شامل الزامات  سازمان بهداشت و ايمني مشاغلقوانين . كارخطر يا زياني آنها را تهديد نكند

حفاظت از ويژه دستور العمل هايي در خصوص فعاليت ها و بطور انجام مناسب يا دستور العمل هايي براي 
اين قوانين و ديگر الزامات قانوني در مورد ايمني كارگران دراين ). CFR 1915 29(سالمتي كارگران مي باشد
  .بخش توصيف شده است

  
  فعاليت هاي رنگ زدايي بدنه كشتي  -6-3
مدت فعاليت هاي رنگ زدايي ، تاسيسات مي بايست مطمئن  در

باشد كه كارگران در معرض بيشتر از حد مجاز آالينده ها گزارش 
براي سرب كه بطور معمول ) . CFR20 1915(شده قرار نگيرند 

 8در هوا در طول  Fg/m350 در رنگ يافت مي شود حد مجاز 
در طي عمليات اين . گرفته شده است در نظر عت كار روزانهسا

در . ساعت كار روزانه مي باشد 8در هوا مبني بر  Fg/m330سطح
در از جمله پايش مداوم ،بررسي هاي پزشكي و آموزش و تعليم  قانوني متعددي فعاليت قوانين و الزامات از اين سطح

كار را بوسيله  روشو  با اين مواد كارگران تماسمي تواند  تاسيسات). CFR29 1015,1925(نظر گرفته شده است
كاهش نيابد و يا مقدار آن به زير حد مجاز نرسداز  تماس با اين موادبا اين حال اگر ميزان . بررسي هاي فني كنترل كند

اگر رنگ حاوي بي فنيل هاي پلي : نكته 
 كلرينه باشد توسط قانون كنترل مواد سمي

  (TSCA)  40بنابر CFR   761 كنترل
 مي شود
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از جمله ماسك استفاده مي شود و تاسيسات مي بايست تجهيزات محافظت كننده شخصي  روشهاي خاصكنترل و يا 
  . فراهم كند اما نبايد به اين مورد محدود شودبراي كارگران 

  
  تعيين قابل اشتعال بودن آزمايش كنيم؟  برايچگونه رنگ و پوشش هاي محافظ بدنه كشتي 

شناخت قابل اشتعال بودن اين ملزم به قبل از برش كاري  سطح پوشيده شده با رنگ يا پوششهاي محافظ ، تاسيسات 
اشخاص متخصص تاسيسات مي بايست آزمايشاتي در جهت  امكان پذير نبوداگر اين شناخت . استپوششي مواد 

  )53 .1915 CFR29(b)(تعيين قابل اشتعال بودن پوشش هاي محافظ انجام دهند
  

است گزارشات تاسيسات در مورد صحت آزمايشات تعيين قابل اشتعال بودن پوشش هاي رنگي ممكن بازرس  
 .ي و بازنگري قرار دهدرا مورد برس

 
رنگ و پوشش هاي محافظ با قابليت اشتعال باال مي بايست قبل 

مشخص شده كه رنگ . از برش فلزات و اوراق كردن از بين بروند
و پوشش هاي محافظ سخت شده قابليت اشتعال بااليي دارند و 
مي بايست در مناطق اوراق كردن كشتي از بين بروند و از 

زمان اوراق كردن در برافروخته شدن و مشتعل شدن اين مواد 
در زمان اوراق كردن كشتي اين پوشش هاي . جلوگيري كرد

جهت . مشخصي مشتعل شوندمحافظ ممكن است تحت شرايط 
اينچ يا وسعت  5/1تاسيسات مي بايست  جلوگيري از اشتعال

هاي مجاور تحت فشار و مكان محل هايبيشتري از منطقه مواد ضد حريق بوسيله لوله هاي پالستيكي بپاشاند، و در 
  ).CFR29 1915,53(فوراً از مواد ضد حريق استفاده شود

  
است از بين بردن پوشش ها با قابليت اشتعال باال را قبل از شروع فعاليت اوراق كردن مورد ممكن بازرس  

 .رسيدگي قرار دهد

    چگونه سمي بودن رنگ و پوشش هاي محافظ بوسيله آزمايشات تعيين مي شود؟
اگر انتخابي در اين .هايي را براي تعيين سمي بودن رنگ و پوشش هاي محافظ انجام مي دهندتاسيسات آزمايش 

اگر . آزمايشات انجام نشود ، تاسيسات مي بايست سمي بودن رنگ و پوشش هاي محافظ را بر عهده بگيرند
دود به نمونه انتخاب صورت مي گيرد  اما محآزمايشات در جهت تعيين وجود و شدت سمي بودن فلزات باشد ، 

قابليت اشتعال باال چيست؟ عنوان شده
است كه رنگ و پوشش هاي محافظ 
قابليت اشتعال بااليي دارد و در زمان 

سرعت مشتعل مي ه اوراق كردن كشتي ب
 ).53 .1915 CFR29 (b)( شود
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نمونه ها مي بايست مطابق با روشهاي آزمايش ارزيابي مواد زائد جامد، روشهاي شيميايي و  .نيست برداري اتفاقي
  .  ( SW-846, 3rd Edition, U.S. Environmental Protection Agency, 1986)فيزيكي آناليز شوند

  
  ر پوشيده از بين بردن رنگ ها و پوشش هاي محافظ سمي در مكانهاي س

اگر سطوح فضاي سرپوشيده با رنگ ها و پوشش هاي محافظ سمي پوشيده شده باشند در زمان اوراق كردن 
  ):  1915,53 CFR29 (d)1(،تاسيسات بايد يكي از فعاليت هاي زير را انجام دهد

كه احتمال  ياز مناطق) سانتي متر 10(اينچ  4كمتر از  فاصلهاليه برداي همه رنگ ها و پوشش هاي سمي در  
 ) به عنوان مثال در مناطق اوراق كردن كشتي(آتش سوزي وجود دارد 

تضمين كردن اينكه در مدت اوراق كردن كشتي ، كارگران بوسيله ماسك هاي مناسب و تاييد شده محافظت  
 .مطرح شده است  7جزئيات بيشتر در مورد اين تجهيزات در فصل . مي شوند

 
  سالمتي كارگران در طول مدت فعاليت هاي رنگ زدايي راقبت ازم برايروشهاي استفاده شده 

سالمتي كارگراني كه در معرض حالل ها و مواد شيميايي مورد از  مراقبت برايچندين روش وجود دارد كه مي تواند  
انين الزم نيست اين روش ها تحت نظر قو .استفاده در فعاليت رنگ زدايي سطوح كشتي قرار مي گيرند، استفاده شود

با اين ) براي ساخت كشتي و تعمير كشتي الزم است(براي اوراق كرن كشتي باشد  سازمان بهداشت و ايمني مشاغل 
  .حال اين قوانين مي تواند بوسيله تاسيسات مربوط به اوراق كردن كشتي براي بهتر شدن شيوه هاي مديريتي اجرا شوند

  
  بردن رنگاستفاده از روشهاي اليه برداري براي از بين 

كارگران مي بايست از همه تماس هاي پوستي در طول مدت كار . از بين بردن رنگ شيميايي و اليه هاي محافظ 
از آسيب  مراقبتبعالوه كارگران مي بايست عينك و ماسك ايمني براي . حفاظت شوندم از اين مواد استفادهو  كردن

 1915,33( باشندتاييد شده  (PPE)ت محافظت كننده شخصيتوسط قانون تجهيزا تجهيزاتچشم استفاده كنند و اين 

CFR29 .( هنگام از بين بردن رنگ و پوشش هاي محافظ شيميايي كه محتوي حالل هاي سمي و فرار ) از جمله بنزول
  :يا مواد قابل اشتعال است تاسيسات مي بايست قوانين عنوان شده در زير را رعايت كنند) استيد -1، استون، متيل 

 
 در مواد رنگي )استيد -1از جمله بنزول، استون، متيل(كه حالل هاي سمي  در زمانيكه.  براي حالل هاي سمي •

. استفاده شده است، تاسيسات بايد كامالً اين مناطق را حصار كشي و از رها شدن بخار در فضاي كار جلوگيري كند
ازهر كدام از سيستم هاي تهويه طبيعي و يا سيستم هاي تهويه مكانيكي براي از بين بردن منبع تاسيسات مي تواند 

بخارات و رقيق كردن غلظت بخارات در فضاي كار و بي خطر كردن اين بخارات براي تمام دوره هاي كاري 
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و ايت شوندمراقبت سك كارگران مي بايست از بخارات سمي ناشي از حالل هاي شيميايي بوسيله ما .كنداستفاده 
همچنين بايد كارگران را از تماس هاي  .محفاظت كننده شخصي تاييد شده باشدتوسط قانون تجهيزات تجهيزات 

 1915,32(پوستي و چشمي با حال ل هاي شيميايي و بخارات آنها بوسيله پوشش هاي مناسب و مجهزمحافظت كرد

CFR29.(سيسات بايد همچنين از روشهاي عنوان شده در زير استفاده اگر حاللهاي قابل اشتعال استفاده شود تا
 .كند

  
اگر مايعات قابل  .براي مايعات قابل اشتعال •

اشتعال شامل حاللهاي قابل اشتعال يا موادي كه رنگ را 
استفاده  حل مي كنند براي رنگ زدايي پوشش هاي محافظ

شود، تاسيسات بايد اقدامات پيشگيرانه بيشتري را انجام 
فراهم كند اي براي مثال تاسيسات بايد سيستم تهويه . دهد

درصد برساند و قابليت  10كه غلظت بخارات را به زير 
اين غلظت ها بايد . محدود و كم شوداين مواد اشتعال 

يش پرسنل متخصص پا وتعيين شوند و بوسيله تاسيسات 
بعالوه تاسيسات بايد از به كار بردن حالل . مداوم شوند

هاي قابل اشتعال در طي فعاليت هاي رنگ زدايي پوشش 
هاي فلزي كانتينرها جلوگيري كنند و فوراً مكانهاي موجود 

  ). CFR29 1915,36(را با تجهيزات ضد حريق مجهز كنند
  

  استفاده از روش سمباده كردن براي رنگ زدايي 
تاسيسات بايد از تجهيزات مناسب از جمله اين تجهيزات شيلنگ ها و  روش سمبادههنگام استفاده از .  تجهيزات

. اتصاالت مطابق با نيازها استفاده كند و شيلنگ ها از نوعي باشد كه از شوك ناشي از الكتريسيته ساكن جلوگيري كند
فلزي محكم بهم وصل شوند تا از فرسايش و ضعيف شدن شيلنگ ها مي بايست طويل بوده و بايد بوسيله اتصاالت 

بوسيله اتصاالت بهم متصل شوند و اين وضعيت از قطع شدن اتصاالت سر  سر شيلنگ ها بايد. اتصاالت محافظت شوند
شيلنگ در هنگام حادثه جلوگيري خواهد كرد و اتصاالت سر شيلنگ بايد بوسيله فلز پوشانده شوند و در داخل شيلنگ 

اشخاص متخصص بايد هر گونه نشانه بريدگي را در سر شيلنگ ها بطور مستقيم كنترل كنند و به . سازي شودها جا

افراد متخصص چه كساني هستند؟ افراد متخصص 
اشخاصي هستند كه توانايي شناسايي و ارزيابي ميزان 

كارگران با مواد سمي و خطرناك و يا ديگر تماس 
مراقبت شرايط خطرناك را دارند و قادر به تعيين 

ري در جهت اطمينان از ايمني ضروري و پيشگي هاي
ممكن است تعدادي از  تاسيسات. مي باشند كارگران

كه تعيين اين اشخاصي را مسئول اين كار كند 
 1915,7الزامات قانوني  اشخاص بايد مطابق با

CFR29( طبق اين قانون اشخاص متخصص .باشد
مسئول انجام آزمايشات در وضعيت هاي مشخص 

ممكن است از تاسيسات . )CFR29 1915,7(است 
ي يا متخصص بهداشت صنعتي كه يشيميدان دريا

فعاليت هاي شبيه اشخاص متخصص را انجام مي 
  .    دهند استفاده كند
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تاسيسات بايد مرتباً شيلنگ ها را بررسي كنند و همه لوازمي كه براي از بين بردن رنگ با . متصدي مربوطه گزارش دهند
 .   اثر فرسودگي تعويض كنندروش سمباده كشيدن استفاده مي شود قبل از خطر ساز شدن در 

 
تاسيسات بايد از كارگران محافظت كند و در مكانهايي كه رنگ زدايي با .  محافظت كننده شخصي تجهيزات •

براي ايمني  روش سمباده كشيدن در فضاي بسته انجام مي شود بايد از دودكش و دستگاه تهويه هوا يا ماسك
كارگراني كه با روش سمباده كشيدن در فضاي باز رنگ زدايي مي كنند بايد از ماسك . استفاده كردكارگران 

درصد سيليس را در هوا پخش  1هاي فيلتر كننده هوا در زماني كه سمباده كشيدن پوشش هاي محافظ كمتر از 
تنفسي در مناطقي كه غلظت  چشم و دستگاه مراقبت كنندهو كارگران بايد از تجهيزات . مي كند، استفاده كنند

 1915,34 (c) (هاي خطرناكي از مواد حاصل از سمباده كشيدن و گرد و غبار موجود است ، استفاده كنند

CFR29( . 

  
   استفاده از روش هاي مكانيكي رنگ زدايي    

استفاده از جهت حفاظت از آسيب هاي چشم كارگراني كه از ابزار هاي برقي استفاده مي كنند  .ابزارهاي برقي •
ابزار هاي برقي قابل بايد انتقال و ابزار هاي چرخشي . عينك هاي مناسب يا ماسك هاي ايمني ضروري است

 . )1915,34 CFR29 (a) (بايد به اندازه كافي ايمن شوند 

تاسيسات نبايد پوشش هاي محافظ سخت شده را با استفاده از شعله در  .رنگ زدايي با استفاده از شعله •
فضاي بسته رنگ زدايي كند مگر اينكه كارگراني كه در معرض بخارات هستند بوسيله ماسك هاي محافظ كه 

بعالوه كارگراني كه اين عمليات را در فضاي باز  .از استنشاق مواد مضر جلوگيري مي كند، محافظت شوند
ي دهند و در معرض بخارات ناشي از رنگ زدايي قرار مي گيرند بايد بوسيله انواع ماسك فيلتر كننده انجام م

 .     )1915,34 CFR29 (b) (بخارات سمي محافظت شوند

    
سالمتي  مراقبت ازاست سطح فعاليت ها را در تاسيسات بازنگري كند و روشهايي كه براي  ممكنبازرس  

 . مورد رسيدگي قرار دهد كارگران شروع شده است را
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  الزامات قانوني هوا 
 (CAA)در طي فعاليت هاي اوراق كردن كشتي موضوع آلودگي هوا مطرح خواهد شد كه تحت نظر قانون هواي پاك 

بطور مخصوص استفاده از حاللها براي اليه برداري پوشش ها ممكن است باعث رها سازي تركيبات  .كنترل مي شود
حالل هاي شيميايي  از مقادير كمرويهم رفته  از آنجايي كه. آلي فرار و آالينده هاي خطرناك هوا به داخل جو شود

همچنين سنگ سمباده ذراتي را توليد . ا ندارنداستفاده مي شود اين انتشارات احتماالً شدت كافي براي اثر بر كيفيت هو
در اين قانون . ميكرون است و در نتيجه تحت قانون هواي پاك قرار نمي گيرد 10مي كند كه اندازه اين ذرات بزرگتر از 

 ها اگر تاسيسات مقداري آالينده. ميكرون باشد و در اينصورت اثري بر كيفيت هوا ندارد 10اندازه ذرات بايد كمتر از  
تاسيسات مي تواند با  .را در جو منتشر كند ، بايد اين رها سازي مطابق مجوز وهمه مجموعه الزامات قانوني باشد

سازمان حفاظت محيط زيست يا ايالت مربوطه و يا مرجع كنترل كننده آلودگي هواي محلي براي بدست آوردن 
  . تماس بگيرداطالعات بيشتر در مورد الزامات قانوني هوا 

  
جع كنترل كننده آلودگي هواي محلي راگر مجوز توسط سازمان حفاظت محيط زيست و يا ايالت مربوطه و يا م 

 . است تاسيسات را براي قبول شرايط مجوز موردارزيابي قرار دهدممكن صادر شود، بازرس 

  
   مديريت و پاكسازي زباله هاي ناشي از رنگ زدايي -6-4
حافظ ، صرفنظر از فرآيندهاي استفاده شده ، مواد زائد توليد خواهد كرد كه بايد از بين بردن رنگ و پوشش هاي م  

ي قانوني در خصوص پسمانده هاي ناشي از رنگزدايي را تاسيسات بايد دستور العمل ها. مديريت و پاكسازي شود
  . كندو از رها سازي آنها به داخل محيط زيست جلوگيري  اجراء كند

  
  داشته باشد؟فاضالب  تخليه بايدمجوز تاسيساتآيا  

براي تخليه فاضالب  (NPDES)به دستيابي به سيستم بين المللي حذف آالينده تخليه شده  ملزم تاسيسات ممكن است
تخليه فاضالب سطحي در ارتباط با فعاليت هاي صنعتي است كه بايد با مجوز سيستم بين  اساساً. سطحي شده باشد

در زمان تخليه فاضالب سطحي در ارتباط با فعاليت هاي صنعتي ، . پوشش داده شودالمللي حذف آالينده تخليه شده 
وسايل تخليه و حمل و نقل براي جمع آوري و انتقال فاضالب سطحي استفاده مي شود و اين فاضالبها به طور مستقيم 

اليت صنعتي توصيف شده اند دسته از تاسيسات داراي فع 11در اينجا .در تماس با انبار مناطق در مكانهاي صنعتي است
)122,26 CFR40 (سازمان حفاظت محيط زيست و يا . يكي از اين موارد تاسيسات مربوط به اوراق كردن كشتي است

براي كسب اطالعات بيشتر در خصوص سيستم بين المللي حذف آالينده تخليه شده و الزامات كنترل كننده ايالتي شعبه 
  .  دسترس مي باشد قانوني در مورد فاضالب سطحي در
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از اينكه تاسيسات همه الزامات  اطمينان براي حصولاست مجوز فاضالب سطحي تاسيسات را ممكن بازرس  
 . قانوني را اجرا مي كند مورد بررسي و بازنگري قرار دهد

 
  جلوگيري و يا كم كردن آلودگي فاضالب سطحي براي روش ها استفاده شده 

، احتماالً به اجرا كردن برنامه شده باشدبه گرفتن سيستم حذف آالينده تخليه شده در سطح ملي ملزم تاسيسات  اگر
احتياج  (SWPPP)جلوگيري از آلودگي فاضالب سطحي

هربرنامه مخصوص يك تاسيسات است زيرا . خواهد داشت
و حجم فاضالب  نوعهر تاسيسات يك واحد مجزا است و 

صرفنظر از . تاسيسات متفاوت است تخليه شده براي هر
تغيير پذيري، همه برنامه ها بايد شامل چندين عنصر 
مشترك از جمله نقشه و مجموعه ضمانت هاي اجرايي 

  :بعالوه اين عناصر شامل . مخصوص باشند 
  

 اندازه تاسيسات و مكان استقرار  •

 حجم فاضالب سطحي و آالينده هايي كه  •
 ليه مي شودبطور بالقوه توسط تاسيسات تخ

 بررسي آبهاي زير زميني •

 شرايط محيط زيستي در هر تاسيسات •

 پيشگويي جاري شدن فاضالب هاي تخليه شده  •

 آب وهوا شرايط  •

و استفاده متداول و ارزيابي مخصوص و كنترل ها اين برنامه در آينده گسترش  گيمربوطه بايد چگون خشي از برنامهدر ب
شده را در جهت جلوگيري و يا كم كردن آلودگي فاضالب سطحي مشخص ) مديريتي مناسب روشهايبه عنوان مثال ( 

فاضالب  آلودگي قادر است از با استفاده از اين برنامه ها تاسيسات .باشد
سطحي در ارتباط با مواد زائد از جمله مواد زائد ناشي از رنگ زدايي 

 بايد بعالوه برنامه جلوگيري از آلودگي فاضالب سطحي. جلوگيري كند
نشان دهد كه چگونه سازمانها فعاليت ها انجام خواهند داد به تاسيسات 

ن و اين فعاليت ها شامل گسترش تيم جلوگيري از آلودگي ، كاركنا
متخصص، انجام بازرسي و ارزيابي ها ، آزمايشات خروجي مواد و 

مربوطه از روش سوزاندن براي پوشش  تاسيساتاگر 
هاي قابل اشتعال استفاده كند در اينجا الزم است مواد 

 حدودلوله هاي آتشفشاني در  با استفاده ازضد حريق 
بيشتر كه بطور مارپيچ  يا) سانتي متر 75/3(اينچ  5/1

 (c) ( نباشد در مكانهاي تحت فشار فوراً استفاده شود
1915,34 CFR29(     . 

فاضالب سطحي شامل رواناب هايي 
از جمله فاضالب ناشي از بارندگي ، 
رواناب ذوب يخ و رواناب سطح 

 .  )122,26CFR40 (b)13(است
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  . نگهداري سوابق مي باشد
  

اطمينان از نشان  براي حصولرا  تاسيسات است برنامه جلوگيري از آلودگي فاضالب سطحيممكن بازرس  
فاضالب  منطقه بازرس ممكن استهمچنين . همه عناصر مورد نياز، مورد بازنگري و برسي قرار دهد نداد

فاضالب  آلودگيروشهاي مناسبي در براي جلوگيري از تاسيساتاطمينان از اينكه براي حصول سطحي را 
، مورد بررسي قرار داده سطحي آينده در ارتباط با مواد زائد و همچنين مواد زائد ناشي از رنگ زدايي انجام 

 . دهند

 
  خطرات ناشي از مواد زائد رنگ زدايي چيست؟

سطوح را براي اوراق كردن و برش كاري آماده كنند ، احتماالً مواد زائد خطرناك بيشتري توليد مي شود  تاسيساتاگر 
ست خطرناك باشند شامل مواد زائد كه ممكن ا. تنظيم مي شود  (RCRA)كه تحت قانون بازسازي و حفاظت منابع

، حالل پسمانده هاآلوده كنندها و يا حالل هاي رها شده ، حالل هايي كه باعث آلودگي مي شوند ، باقي مانده حاللها و 
مواد زائد خطرناك موادي . هاي آلوده كننده بي مصرف ، باقي مانده پاك كننده ها و ذرات ناشي از رنگ زدايي است

مواد زائد جامد، مواد غير قابل مصرف از جمله . مي باشندجامد ريف سازمان محيط زيست توصيف شده اند كه طبق تع
جامد، نيمه  ممكن استفضوالت، پس مانده ولجن مي باشد و 

مواد زائد جامد كه . جامد، مايع يا محتوي مواد گازي باشد
خطرناك توصيف شده اند در آيين نامه قانون بازسازي و 

  عنوان شده است  261بخش  CFR40 حفاظت منابع در  
  

خطرناك  ي ،مواد زائد. شده فهرستمواد زائد  •
مواد زائد خطرناك  فهرست 4در يكي از  كهتوصيف شده اند 

منتشر شده اند و  Dزير مجموعه  261بخش  CFR40 در 
مواد زائد . وجود دارد اين فهرستمواد زائد در  400بيش از 
شده خطرناك هستند زيرا آنها براي سالمتي انسانها و  فهرست

مديريت نشوند مضر محيط زيست در زماني كه بخوبي 
مي بخوبي مديريت  كهزماني در شناخته شده اند و ممكن است

. همچنان مضر هستند و مواد زائد بشدت خطرناك ناميده مي شوندفهرست شده تعدادي از مواد زائد شوند نيز 

زباله رنگ كه محتوي بي فنيل هاي : نكته 
پلي كلرين هستند ممكن است تحت قانون 

كنترل  )CFR .40 761( كنترل ماده سمي 
در تعدادي از دولت ها بي فنيل هاي .شوند

پلي كلرين تحت برنامهاي قانون بازسازي 
مي كنترل و حفاظت منابع دولت مربوطه 

شود و ممكن است دستور العمل هاي 
دولت براي مواد زائد  نهمامخصوص 

حاوي بي فنيل هاي پلي كلرين وجود 
   .داشته باشد
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ي مواد زائد بشدت خطرناك شامل مواد زائد توليد شده از آفت كش ها است كه مي تواند براي مثالهايي برا
 .انسانها حتي در مقادير پايين كشنده و مضر باشد

  
مواد زائد خطرناك نباشد ، اگر يك و يا بيشتر  فهرستهاياگر مواد زائد در يكي از  .مشخصات مواد زائد •

 : مواد خطرناك محسوب مي شود  مشخصات زير را نشان دهد هنوز جزء

به ( تحت شرايط مشخصي آتش توليد كند داراي قابلت احتراق بوده ومواد زائد: قابل احتراق بودن  
به عنوان مثال رنگ .  )CFR 40 261,21( داشته باشنديا احتراق خود بخود ) عنوان مثال دما، فشار

 .   ، نفت و حاللهاي شيميايي استهاي استفاده شده بطور مشخص حاوي پاك كننده هاي روغني

 
مخازن كه باعث پوسيدگي فلزات از جمله خاصيت اسيدي دارد مواد زائد خورنده  :خورنده بودن  

به عنوان مثال از بين برنده هاي زنگ ، . )CFR 40 261,22(كانتينرها ، سيلندرها و بشكه ها مي شوند
 . اسيد يا الكين و اسيد باتري را شامل مي شود

 
و قابليت منفجر شدن  داراي خاصيت واكنش پذيري و غير پايدار مي باشندمواد زائد : واكنش پذيري  

با آب تركيب مي شوند ناشي از اين مواد داشته و يا بخارات و گازهاي سمي توليد مي كند و بخارات
)261,23 CFR 40 .( به عنوان مثال باتري هاي سولفات لتيوم و مواد منفجره 

 
مي مضر و يا كشنده خاصيت سمي دارند و  واد زائد در زماني كه هضم و يا جذب مي شوندم: سميت  

و يا در زمان شسته شدن مواد سمي شيميايي به داخل مواد جامد يا آبهاي اطراف نفوذ مي كند   باشند
)261,24 CFR 40( . به عنوان مثال شامل مواد زائدي كه محتوي غلظت هاي باالي فلزات سنگين از
 . مي باشدمله كادميوم ، سرب يا جيوه ج

 
  مي شود؟ ، چگونه مواد توليد شده را طبقه بندي باشدمواد زائد خطرناك تاسيسات توليد كننده اگر   

سازمانهاي توليد كننده اقالم مواد زائد خطرناك بوسيله مقداري از مواد زائد خطرناك كه در . تعيين طبقه مواد توليد شده 
  :سه اتحاديه كه اقالم مواد زائد خطرناك توليد مي كنند شامل.)CFR 40 .261(هر ماه توليد مي كنند تعيين مي شوند 

د كننده با مقدار كم ومعاف بطور مشروط تولي.  (CESQG)ر مشروطتوليد كننده بامقداركم مواد و معاف بطو •
تصفيه شده پوند از مواد باقي مانده  220مواد زائد خطرناك در هر ماه يا ) كيلوگرم 100( پوند 220در حدود 
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توليد كننده با مقدار كم و معاف بطور مشروط  .محتوي مواد زائد خطرناك در هر ماه توليد مي كنند
مكاني و زماني براي بيشترين مقدار انبار كردن ندارد ،اما نبايد تراكم مواد زائد خطرناك بيشتر از  محدودتهاي

انباشته كند  بيشتراز اين مقدار مواد راتوليد كننده با مقدار كم و معاف بطور مشروط  اگر. كيلوگرم باشد 1000
 . طبقه بندي مي شودباال قرار مقدار كم و يا توليد كننده هاي با  مقدار با در بخش توليد كننده

و كمتر از ) كيلوگرم 100(پوند  220كم بيشتر از  مقدارتوليد كننده ها با .  (SQG)كم  مقدارتوليد كننده با  •
باقي مانده  2200پوند و كمتر از 220مواد زائد خطرناك در هر ماه يا بيشتر از ) كيلوگرم 1000(پوند  2200

كم قادر مقدارتوليد كننده با . شده محتوي مواد زائد خطرناك در هر ماه توليد مي كندتصفيه مواد باقي مانده 
روز و  180حدود مي تواند اين مواد كيلوگرم مواد زائد خطرناك و نه بيشتر توليد كند و  6000است در حدود 

مايل  200بيشتر از  كه انباردر صورتيروز و نه بيشتر  270يا در حدود ( ذخيره كنددر انبار نه بيشتر اين مواد را 
كم بيشتر از مقدار تعيين شده مواد را انباشته كند در مقداراگر توليد كننده با ). از تاسيسات فاصله داشته باشد

 . طبقه بندي مي شوداال ب مقدار بخش توليد كننده با

مواد زائد خطرناك ) كيلوگرم 1000(پوند  2200 مقدارزيادتوليد كننده با .  (LQG)زياد  مقداروليد كننده با ت •
توليد . تصفيه شده محتوي مواد زائد خطرناك در هر ماه توليد مي كنندمواد باقي مانده پوند  2200در هر ماه يا 

 .انبار كندروز و نه بيشتر  90مقاديري از مواد زائد خطرناك را در حدود  مجاز است كه  زياد مقداركننده با 

مقادير همه  سات بايدتاسي ين اينكه اين طبقه بندي براي تاسيسات قابل اجرا مي باشدبراي تعي. مقادبر اضافي مواد زائد 
اين شامل مواد زائد خطرناكي است كه در مدت يك ماه . ندشمارش كن و مشخصات مواد زائد خطرناك را فهرست شده

  :توليد شده است

تعيين مشخصه سميت با استفاده از آزمايشاتي از جمله فرآيند  را مي تواند سمي بودن مواد زائد تاسيسات :تعيين سميت  
وش تعيين مشخصه سميت با استفاده از ر. تعيين كندو يا فرآيند شناسايي  (TCLP) وش فرونشستبا استفاده از ر

تعيين مشخصه سميت با تكرار مخصوص در . مي تواند در آزمايشگاه مجاز محلي انجام شود (TCLP) فرونشست
مواد در صورتيكه  .دفع شوند رخ مي دهد كه مواد زائد در زير خاك يدر زمانو وجود دارد  وش فرونشستاز ر استفاده

باشند در اين  تراز هاي تنظيم شده از بيشترغلظت هايي غلظت هاي متعادل باشند يا با آالينده هامقاديري از زائد حاوي 
آيند شناسايي اطالعات مختصري از انتشارات موجود يا مداركي فر در .مواد زائد مشخصه سميت را نشان مي دهند هنگام

. شده استازآناليز داده مواد زائد يا مطالعاتي در ارتباط با مواد زائد خطرناك توليد شده بوسيله فرآيندهاي مشابه، فراهم 
وجود مي باشد و م 261بخش  CFR 40كه درتهيه كرده استزائد خطرناكبراي مثال سازمان محيط زيست فهرستي مواد
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. دشده و به مكانهاي دور منتقل شو اين مواد بسته بندي -2كنترل شوند تاسيسات در تماس، اين مواد قبل از  - 1 
 3/8بطور تقريبي عدد پوند در عدد .خطرناك مايعات هستند و بر حسب پيمانه و سنجيده مي شوند تعدادي از مواد زائد

در هنگام جمع ). پوند وزن دارد و بيشتر مايعات چگالي مشابه آب دارند 3/8زيرا هر ليتر آب (ليتر ضرب مي شود 
  :از جملهمحاسبه كندمقادير مواد را بعضي از نمي تواند تاسيساتآوري همه مواد زائد خطرناك 

) از جمله پمپ كردن(مواد زائدي كه به عمق يا كف كانتينر ها مي روند بوسيله وسائل متداول تخليه مي شوند  •
درصد از ظرفيت كل محفظه  3سانتي متر مواد زائد در كف مخازن است و يا بيشتر از  5/2در جايي كه بيشتر از

  ليتر باشد 110اقي بماند در صورتيكه اندازه كانتينر كمتر و يا مساوي كانتينر ، مواد پس ماندها در كف كانتينر ب

 پسمانده هاي كه در كف مخازن انباشته مي شوند در صورتيكه اين پسمانده ها پاكسازي و از بين نروند  •

 شوندذخيره سازي  واد زائد قبل از احياءاينكه  اين ممواد زائدي كه در مكانهايي مستمراً احيا شده اند بدون  •

تحت در مكاني و است شده و مقادير آن محاسبه يك بار شمارش  ماه،مواد زائدي كه قبالً در مدت يك  •
 . عمليات و يا احياء مجدد قرار گرفته اند و دوباره استفاده شده اند

به عنوان نفت مواد زائد نفتي كه با معيارهاي براي نفت استفاده شده مطابقت داشته و مديريت شده باشند و  •
 . )279CFR 40( استفاده بكار روند

 
براي اين كم مواد و معاف بطور مشروط باشد آيا همه قوانين و الزامات  مقدار توليد كننده باتاسيسات اگر 

   قابل اجرا است؟تاسيسات 
در اينجا سه مورد . كم و معاف بطور مشروط كامالً ساده است مقدارتوليد كننده با تاسيسات  در مورد الزامات قانوني

كم و معاف بطور  مقدارمديريت مواد زائد خطرناك وجود دارد كه در مورد توليد كننده با  قانوني در خصوص الزامات
  :مشروط اجرا شده است 

در شناسايي مواد براي كمك ). CFR 40 262,11( شناسايي همه مواد خطرناك و مواد زائد بشدت خطرناك
 . معرفي مي شود  يايالتكنترل كننده يا شعبه سازمان محيط زيست  خطرناك

 
 .است تعيين مواد زئد خطرناك و داده تحليلي را مورد بازنگري قرار دهند  ممكنبازرس  

مواد زائد ) لوگرمكي 1(پوند  2/2در هر ماه و يا بيشتر از) كيلوگرم 100( پوند  220مواد زائد خطرناك نبايد بيشتر از 
به مكانهاي دور براي از بين بردن حمل  تاسيساتمقداري از مواد زائد توسط ( بشدت خطرناك در هر ماه توليد شوند

مواد زائد بشدت خطرناك  2/2مواد زائد خطرناك و يا ) كيلوگرم1000(پوند  2200بيشتر از نبايد و هرگز ) مي شود
  . شودبراي هر دوره زماني انباشته 
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است كل حجم مواد زائد در مكان و  ممكن بازرس 

براي حصول  در زمان ارزيابي كند و بازرسي و بازبيني
در داخل محدوده مواد توسط تاسيسات  اطمينان از توليد

 . مشخص شده انجام دهدهاي 

  
كم و معاف بطور مشروط ،  مقداربراي توليد كننده با .  از بين بردن صحيح و مطمئن مواد زائد خطرناك •

است كه مواد زائد توسط  اين شامل اطمينان از اين. احياء صحيح و از بين بردن مواد زائد خطرناك ساده است
 : يكي از تاسيساتي كه در زير عنوان شده است حمل شده باشد

كنترل مديريت پردازش و عمل آوري مواد زائد خطرناك بطور ايالتي و منطقه اي، انبار يا از بين بردن  
 ).  مواد زائد تاسيسات مربوطه خطرناك باشددر صورتيكه (مواد زائد خطرناك 

مديريت شهري مواد زائد يا مديريت مواد  برايايالت  توسطتاسيسات مجاز ، داراي مجوز يا ثبت شده  
 .زائد صنعتي 

تاسيساتي كه از مواد زائد استفاده مي كنند ، يا از اين مواد استفاده مجدد مي كنند يا بطور قانوني اين مواد  
 ).  عمل آوري و يا بازيافت مي كنند يا مواد زائد را قبل از استفاده(را بازيافت مي كنند 

 
كم و معاف بطور مشروط اين اجازه را دارند كه مواد مقدار توليد كننده با  . ط تاسيساتانتقال مواد زائد خطرناك توس

كم و مقدار كردن منتقل كنند، برخالف آن توليد كننده با  انبارزائد خطرناك موبوط به خودشان را درجهت احياء يا 
الزامات ويژه قانون بازسازي و حفاظت منابع براي توليد . زياد به منتقل كننده هاي مجاز احتياج داردمقدار ننده با توليد ك

شعبه قوانين . كم و معاف بطور مشروط كه مواد زائد مربوط به خودشان را منتقل مي كنند وجود ندارد مقداركننده با 
   . موجود براي همه منقل كننده هاي مواد زائد خطرناك قابل اجرا مي باشدايالت متحده مطابق با همه قوانين حمل و نقل 
كم مواد و معاف بطور مقدار توليد كننده با درمورد همه توليد كننده ها از جمله ايالت متحده حمل و نقل قوانين شعبه 

ر مورد منتقل د سازمان محيط زيست مطابق با الزاماتبايد مواد زائد خطرناك قابل اعمال مي باشد و انتقال مشروط 
 ). CFR40 263( باشد كننده مواد زائد خطرناك 

در مورد كار سلسله قوانين ايالتي  كهاحتياج ندارد  تاسيساتكم و معاف بطور مشروط ،  مقدارتوليد كننده با  در مورد
. خيلي مهم استدانستن اين قوانين ه مواد زائد خطرناك را بررسي كنند و يا آمادگي ضروري داشته باشند اگرچكردن با 
كم و معاف بطور مشروط را حفظ كنند و  مقدارباال شرايط قانوني توليد كننده با  قانوني بايد مطابق با الزامات تاسيسات

كم و توليد كننده  مقدارمعاف از بيشتر قوانين سخت مواد زائد خطرناك باقي بمانند كه اين قوانين شامل توليد كننده با 

براي واكنش در  توجه شود كه كاركنان: نكته 
رها سازي مواد خطرناك و مواد زائد  خصوص
اداره كل بهداشت و اموزش الزم به تعليم  خطرناك
  ) .    1910,120CFR(احتياج دارند مشاغلو ايمني 
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نشت ها ،  . كنندمواد زائد را دنبال  انبار تاسيساتهرچند الزم نيست ، توصيه شده است كه . باال مي شود مقداربا 
اين وضعيت ها ممكن است . شود به تاسيساتريزش ها يا ديگر رها سازي بالقوه مي تواند باعث صدمه اقتصادي 

مواد زائد خطرناك براي اين الزامات كنترل كننده شعبه ايالتي  ومتفاوت داشته باشد  قانوني سختگيري بيشتر و يا الزامات
  . قانوني متفاوت در دسترس مي باشد

  
در باشد آيا همه قوانين و الزامات قابل زياد  مقداركم يا توليد كننده با  مقدارتوليد كننده با  تاسيساتاگر 

     اجرا است؟مورد اين تاسيسات قابل 
باال تعيين مقدار كم و توليد كننده با  مقداربر اساس مقدار مواد زائد توليد شده به عنوان توليد كننده با  تاسيساتاگر 

، احياء و از بين بردن مواد  كار كردن با اين موادو  نبارا در موردمتنوع  قانوني بايد مطابق با الزامات تاسيسات شوند اين
  اين الزامات قانوني شامل  .رعايت كند دفع اين مواداز توليد تا پايان زمان  قوانين مربوطه راو  عمل كندزائد خطرناك 

بايد مواد زائدي كه خطرناك هستند و در فرآيند  تاسيسات، مواد توليد شدهدر مورد .  شناسايي مواد زائد •
شناسايي براي كمك به . )CFR 40 262(شناسايي به عنوان مواد زائد خطرناك شناخته شده اند را تعيين كند

، قانون بازسازي و حفاظت منابع ايالت متحده ان مربوطه ايالتي ، مشاور كنترل، شعبه سازمان محيط زيست  از
  .شوداستفاده برنامه ريزي اضطراري و قانون بحق دانستن جامعه  آمريكا و

 
و بازنگري قرار و داده هاي تحليلي را مورد بررسي تاسيسات است مواد زائد تعيين شده توسط ممكن بازرس  

 . دهد

مواد خطرناك توسط  هاي براي شناسايي تعداد توليد كننده . توسط سازمان محيط زيستتعداد شناسايي  •
براي . )CFR 40 261,12(بايد همه مواد زائد خطرناك مشخص شده ثبت شوندسازمان محيط زيست 

سازمان ممكن است در تماس با تاسيسات مواد زائد خطرناك  هاي شناسايي تعداد توليد كنندهبه رسيدگي 
 . ايالتي باشد كنترل كنندهيا شعبه  محيط زيست

بر اساس وزن كل مواد زائد خطرناك است كه  انبارمحدوديت هاي مكانهاي . و ذخيره سازيانبار محدوديت هاي   
به مكان هاي دور منتقل  مواد زائد را ايجاد محدوديتبايد قبل از تاسيسات شود و  انبارمي تواند در هر زمان 

  . )CFR 40 262,34(كند
   

براي  و بازرسي و بازبينيبازرس ممكن است كل حجم مواد زائد را در مكان و در زمان بررسي و نظارت كند  
 . مشخص شده انجام دهددر داخل محدوده هاي مواد توسط تاسيسات  حصول اطمينان از توليد
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ليتري، يا در ديگر  55مي تواند مواد زائد خطرناك را در بشكه و يا تانك هاي  تاسيسات. مديريت كانتينر •
حفظ بهداشت انسانها و محيط زيست باشد  مربوط بهكانتينر هاي مناسب انبار كند و اين بايد مطابق با قوانين 

 265(دهد  و احتمال ضرر رساندن يا آسيبهايي كه بوسيله نشت ها و يا ريزش ها بوجود مي آيند را كاهش

CFR 40(  . 

. شرايط آنها را بررسي كند واست مكان همه مواد زائد خطر ناك ، اندازه و نوع كانتينر ها  ممكن بازرس 
است برچسب ها را بر روي كانتينر ها با الفاظ مواد زائد خطرناك چك كند و بررسي كند كه  ممكنبازرس 

و يا نشت هر گونه شكاف است  ممكن نين بازرس همچ. بر روي برچسب ها كامل باشدشده اطالعات داده 
 . كانتينر ها را بررسي و چك كند

تاسيسات مناسب و به موقع مواد زائد باعث صرفه جويي در هزينه هاي  و مديريت بررسي. آموزش كاركنان •
د روش بايد به كاركنان خوتاسيسات . زمان مي شودصرفه جويي در در مورد عمليات از بين بردن مواد زائد و 

آموزش  را مناسب مواد زائد خطرناك و بعالوه دستور العمل هاي ضروريو مديريت كاررا براي بررسي 
بايد رسمي باشد و آموزش كاركنان در  آموزشهاكم،  مقداربراي توليد كننده با . )34 .262 CFR 40(a)(دهد
به ملزم  تاسيسات .كار بررسي مواد زائد خطرناك را قبول كنند كاركنان بتوانند ماه كامل شده باشد و  6طي 

 .هستندفراهم كردن بازنگري مجدد ساليانه از زمان اولين آموزش 

بررسي كند و عوارض تعيين براي مواد زائد خطرناك را  در مورد  است گزارشات كاركنان ممكنبازرس  
 .فراهم شده باشد تاسيساتبفرض اينكه آموزش مناسب بوسيله 

     
روشهاي ضروري جلوگيري از  و احتمالي طرحهاي

  حادثه 
به نوشتن تاسيسات ملزم باال  مقدار در مورد توليد كننده با

مقدار كم در مورد توليد كننده با . هستندطرح احتمالي 
 تاسيسات در مكان مهمي رابايد روشهاي احتمالي  تاسيسات

در سطح منطقه  احتماليهرچند نوشتن طرح . در نظر بگيرد
و  مقدار كميا توليد كننده با  مقدار كمبراي توليد كننده با 

بطور قوي توصيه شده  وليمعاف بطور مشروط الزم نيست 

بخاطر بسپاريد كه كاركنان اشخاصي هستند كه 
رهاسازي مواد خطرناك يا مواد زائد مي  مسئول

باشند و همچنين به آموزش عمليات از بين 
زير نظرسازمان بهداشت و بردن مواد زائد 

احتياج  )CFR 29 1910. 120(ايمني مشاغل 
آموزش مديريت مواد زائد دارند همچنين 

الزم سازمان محيط زيست خطرناك تحت نظر  
 مي باشد
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نش هاي فوري و ضروري احتمالي براي اطمينان از مناسب بودن طرح در واكطرح هاي الزم است  همچنين. است
  .  )CFR 40 262(بررسي و چك شودمراجع صالحيت دار محلي  بوسيله ايالت مربوطه و

  
را مورد رسيدگي قراد دهد و  تاسيسات مهميا روش هاي كار احتياطي احتمالي است طرح هاي  ممكنبازرس  

 . سوال كند از تاسيسات در مورد اجراي طرح يا روشهاي كار

  
مواد زائد  تاسيساتهنگامي كه . رسميمجوز برچسب زدن مواد زائد خطرناك حمل شده با كشتي و  •

ي كه براي انتقال مواد زائد خطرناك يبايد بر روي كانتينرها آماده مي كنندحمل با كشتي  برايخطرناك را 
 262(سب زده شودايالت متحده در نظر گرفته شده بطور صحيح برچحمل و نقل مطابق با قوانين سازمان 

CFR 40(  . 

مديريت مواد براي متنوع  اتگزارش و گهداري سوابقتاسيسات ملزم به ن .مقررات گزارش و نگهداري سوابق •
 : اين گزارشات شامل هستند،زائد خطرناك 

كشتي است و شامل گزارشات  محمولهاز مدرك هاي متعددي  خطرناك ، نسخه فهرست مواد زائد. فرم بارنامه 
و شركت حمل و نقل براي بررسي و از بين بردن مواد زائد خطرناك از آن  مي باشدمحتويات محموله كشتي 

حمل و ، سازمان ) به عنوان مثال توليد كننده مواد زائد خطرناك( تاسيسات. )CFR 40 262. 20(ندناستفاده مي ك
بايد  تاسسات. ائد بايد هر مدرك را امضاء و نسخه آن را نگهداري كندمواد ز دفعبررسي و مسئول و سازمان  نقل

 شركت هاي حمل و نقل و سازمانهاي كنترل كننده و مسئول دفع مواد زائدامضاء شده بارنامه توسط هاي نسخه 
 . براي سه سال نگهداري كند

تاسيسات بايد از .خطرناك مي باشدگزارش استثنا كپي مجدد سند از دست رفته فهرست مواد زائد . گزارش استثنا  
 . نسخه هاي گزارشات استثنا براي مدت سه سال نگهداري كنند

 
اگر تاسيسات توليد كننده با مقدار زياد باشد، تاسيسات بايد گزارشات . گزارش دو ساله .گزارش دوساله •

مقررات  و تهه گزارش بر اساس  )CFR 40 262. 41(مربوط به توليداين مواد را هر دو سال يك بار ثبت كند
تعدادي از دولت ها اين مقررات را براي  سازمان حفاظت محيط زيست يا شعبه كنترل كننده ايالتي مي باشد

تاسيسات مي تواند موارد كاربرد و دستور العمل هاي مربوط به . توليد كننده با مقدار كم نيز اعمال مي كنند
 .محيط زيست و يا شعبه هاي كنترل كننده دولتي كسب كندتدوين گزارش دوساله را از سازمان 
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مواد زائد خطرناك در  دفع ممنوعيتمقررات  (LDRs)مواد زائد در اراضي خشكيممنوعيت دفع  عالما •
 تاسيساتالزم است كه . )CFR 40 268(مي باشد مواد زائد فرآوري اوليه بر روي اراضي خشكي بدون 

از  و انتقال مواد زائد به نقاط دور تاسيساتمواد زائد دفع و عمليات فرآوري به موقع را در مورد  گزارشات
از  تاسيساتبر اين الزم است عالوه . دنفراهم و از نسخه هاي فايل هاي مربوطه نگهداري كن تاسيسات

. نگهداري كند سازمان محيط زيستبه  پايش مدوام ياجراگزارش گزارشات بر روي فايل براي نشان دادن 
سال  3براي ارائه به سازمان محيط زيست به مدت گزارشات بر روي فايل  تاسيساتزم است كه در ال

 . )CFR 40 262. 40(.شودنگهداري 

  : اين گزارشات شامل 
 . خطرناك است تاسيساتآناليز هاي آزمايشگاهي براي تعيين اينكه آيا مواد زائد توليد شده بوسيله  

از بين بردن مواد زائد در اراضي خشكي و  ممنوعيتنسخه هايي از همه بارنامه هاي مواد زائدخطرناك ، ابالغ هاي  
 .اعتراضگزارشات 

نسخه هايي از همه فرم هاي گزارشات ثبت شده خطرات كار و ابالغيه هايي كه از شعبه هاي ايالتي و يا سازمان  
 .محيط زيست  دريافت شده است

مستنداتي كه مشخص كند همه طرح هاي آموزشي كاركنان و  -1فقط نسخه هايي از  مقدار باالكننده با  براي توليد 
 تاسيساتگزارش دوساله  - 3و  تاسيساتطرح هاي احتمالي  -2، آموز ش كاركنان تكميل شده است

  
به  ازرسيو اين باين احتمال وجود خواهد داشت كه بازرس همه گزارشات را مورد بازنگري قرار دهد  

 .   بار نامه محدود نمي شودفرم و  گزارش دوسالهگزارشات ساليانه و يا 
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  فصل هفتم
 
  ناشي از برشكاريبرش كاري فلزات ودفع مواد زائد  -7

حيط زيست و همچنين ايمني و بهداشت م فعاليت هاي برش كاري فلزات مي بايست و در مدت اوراق كردن كشتي
در مورد برش كاري فلزات ، و الزامات قانوني كنترل  و مهم در اين فصل اطالعات اساسي. كردكارگران را مديريت 

  . مديريتي براي دفع ضايعات فلزعنوان شده است فعاليتهايبرش كاري فلزات و مدت زمانكننده در 
  اطالعاتي در مورد برش كاري فلزات و دفع ضايعات فلز  -7-1

فرآيند برش كاري فلز و ابزارهاي مورد استفاده برش كاري و انواع ضايعات فلز در اين فصل مقدمه جزئي در مورد 
را كه فعاليت هاي برش كاري فلزات  يبر محيط زيست و ايمني كارگراناين فعاليت ها توليد شده و مجموعه اثرات 

  . فراهم شده است،انجام مي دهند 
  برش كاري فلزات چيست؟

چندين نوع از ماشين آالت  توسطهاي مختلف كشتي براي بازيافت مواد است و برش كاري فلزات فرآيند برش قسمت 
و سيستم هاي ) ساختمانهاي فوقاني(در طول مدت اوراق كردن كشتي، قسمت فوقاني عرشه. انجام مي شوداوراق كردن 

قسمت هاي . دكشتي در ابتدا بريده مي شوند و به دنبال آن عرشه اصلي كشتي و پل پاييني كشتي جداسازي مي شو
به اشكال و  مراحل بعديبزرگ كشتي بطور پيوسته بريده مي شوند و بوسيله جرثقيل بر روي زمين حمل مي شود و در 

برش كاري وزن ساختار كاهش مي يابد و شناوري بدنه با ادامه . اندازه هاي مورد نياز بوسيله خريدار بريده مي شود
در نهايت بخش جزئي از بدنه باقي مي ماند و به . و فضاي كمتري از بدنه براي برش كاري باقي مي ماند رفته كشتي باال

  . بريده مي شود كوچكترساحل كشيده شده و به قسمت هايي 
  

  فلزات چگونه تراش داده مي شوند؟ 
  

بطور نمونه با استفاده از مشعل هاي برش دهنده  موجود در كشتيفلزات 
  . متنوع و ماشين آالت تراشكاري ، تراش داده مي شوند

  
ابزاري است كه براي تراشكاري فوالد .مشعل با سوخت اكسيژن  •

مواد قابل اشتعال كه تنوع گسترده اين مشعل ها با . استفاده مي شود
به عنوان مثال استلين ،پروپان ، بوتان ، گازهاي ( دارند مشتعل مي شوند

اكسيژن مايع يا اكسيژن فشرده استفاده مي ،از هر دو حالت اكسيژن  در اين مشعلها و )قابل اشتعال و گازهاي طبيعي

در صورتيكه مشعل ها و دستگاههاي 
نباشد  در دسترستراش كاري 

از انفجار براي  تاسيساتتعدادي از 
 تراش كاري بدنه كشتي استفاده مي

  .كنند
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 شعله ايبا  مشعل با سوخت اكسيژن .استفاده مي شودگازهاي برش دهنده براي تراش دادن آهن  همچنين از شود و
در هر ثانيه فوت  425تا 290درجه فارنهايت است بكار انداخته مي شود و سرعت شعله  4000تا  3500كه دماي آن 

منبع مواد قابل اشتعال و اكسيد كننده ،  و كه به نوع وجود دارد ميله هاي مشعلاز مختلف  نوع دوازده. است
 .  وابسته است مي شودضخامت فلز براي تراش كاري و محيط زيستي كه كار در آن انجام 

   
و دماي باال توليد مي  مي باشدتراش كاري با اين مشعل ها سريع .   مشعل هاي قوس الكتريكي يا قوس پالسما •

گاز برش دهنده ، اغلب هوا است و . ب مي كنندوبارالكتريكي قوس ها ذكنند و تقريباً هر فلزي را بوسيله تخليه 
مشعل هاي قوس الكتريكي خيلي آهسته ترنسبت به مشعل ها با . براي جلوگيري از ذوب فلز استفاده مي شود

 .  استاينچ در هر دقيقه  10از  كمترسوخت اكسيژن فلز را برش مي دهند و ميزان برش 

  
هاي فلزبري صنعتي بزرگ مي تواند بسرعت قطعات بزرگ فلز را به اندازه هاي مناسب  قيچي.  قيچي فلز بري •

 .استفاده مي شود نيروي انساني كمتر نسبت به مشعل ها يا اره هاي تراشكاري و ازبرش دهد براي ذوب مجدد
گ به اندازه قطعات بزر. مختلف موجود است اندازه هاي درقيچي هاي فلز بري ثابت و متحرك از  نوع دوازده

ضخامت ، سختي و حجم فلز بوسيله . هايي كه ارزيابي شده است در دهها قسمت در هر دقيقه تراش داده مي شوند
 براي برشفلز مورد نظر  ابعادبه انتخاب قيچي هاي فلزبري باكيفيت مناسب وقيچي فلز بري تراش داده مي شود 

 . بستگي دارد

تراش كاري فلز موجود است كه انواع مختلف آن داراي تيغه براي برقي چندين نوع از اره هاي  .اره برش فلز•
اره ها فقط براي تراش كاري فلزات غير . با حركت متناوبي رفت و برگشت و همچنين حركت چرخشي استيي ها

 .        آهني استفاده مي شوند

  
  انواع مختلف تراشه هاي فلزات توليد شده چيست؟ 

گفته انواع تراشه به آن عموماً  كه شودتراشه هاي فلز توليد مي  مختلف چندين دسته و انواعاوراق كردن كشتي در طي 
اوراق كردن  حاصل ازبازار تراشه هاي . كه در بازارهاي وسايل اوراق شده كشتي خريد و فروش مي شودد مي شو

  .دنبندي مي شو كشتي بطور گسترده به بازارهاي خريد و فروش فلزات آهني و فلزات غير آهني طبقه
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تراشه آهني از چكش كاري و ريخته گري قطعات اوراق شده كشتي، پوشش پالتيني ، . تراشه هاي آهني  •

كشتي ، ديوارها ، ستونها وتيرآهن ها، فوالد قسمت هاي مختلف بدنه كشتي ، ساختارهاي  بدنهروكش عرشه و 
بعالوه تعدادي لوازم با ساختار فوالدي ، ضمائم بدنه كشتي ، دريچه ها ، تجهيزات . فوقاني فوالدي بدست مي آيد

اين . تراشه هاي آهني هستند فني بدنه كشتي ، لوله و ماشين آالت مختلف داراي وسايلعرشه ، تجهيزات خدمه ، 
منابع محتوي بزرگترين نسبت از فوالد كربن و يا فوالد سخت مي باشند و در تجارت به عنوان تراشه هاي نرم 

 . شوند يم تعريفسنگين 

    
مقدار زيادي از انواع تراشه هاي غيرآهني وجود دارد ، كه يكي از آنها بطور مخصوص . تراشه هاي غير آهني •

براي  فلز هاي تراشه .تراشه هاي مسي شامل برونز، آلياژ برنج و ديگر آلياژهاي متنوع مس است. ي استتراشه مس
 ويژه اندازه كيفيت و شامل استانداردهاي اين جمله از ، داشته باشد مطابقت مشخص استانداردهاي يد بابا فروش
  . مي باشد) كشتي كردن اوراق تاسيسات توسط( فروش بر ماليات و مشتري خواسته با مطابق است و

  
   زيست محيط بر  فلزات كاري تراش بالقوه اثرات

 تحت كشتي كردن اوراق فرآيند طيدر شده توليد هوا آلودگي 
 هاي مشعل ويژه بطور. شد خواهد كنترل پاك هواي قانون
 اين و كنند مي توليد بخارات زيادي مقدار كاري تراش

 كه اين ذرات است زياد اي و كم ذراتي با مقدار حاوي بخارات
 سرب و آزبست ، آلومينيوم ، آهن ، كروم ، نيكل منگنز، شامل
 بوسيله لجن اي نفت كه درزماني همچنين بخارات اين. است

 هاي تراشه:  خريدار نفوذ اعمال استاندارد از مثالي
 هاي اندازه در آهني هاي تراشه انواع ، سنگين نرم

 براي جعبه داخل در ها تراشه و دارند وجود محدود
 مي داده قرار خريدار اختيار در كوره در كردن ذوب
  .شود

 عمليات از ناشي مواد انتشار است ممكن جديد تكنولوژي از استفاده:  هوا در انتشار كاهش با رابطه در جديد تكنولوژي
 ، رهاليز ،water- jet  تراشكاري اهدستگ ، FireJet هاي مشعل بكارگيري. دهد كاهش هوا در را فلزات تراشكاري

 بطور. منتشركنند كردن اوراق طي در كشتي تراشكاري كمتري ناشي از مواد بري فلز هاي قيچي و انفجار قابل مواد
حاصل از  بخارات و شود مي استفاده) water- jet تراشكاري دستگاه مثال عنوان به( سرد تراشكاري از گسترده
 مشعل ساير به تنسب FireJet هاي مشعل  از هشد منتشر مواد .كنند مي حذف حتي اي و دهد مي كاهش را فلز حرارت

     . است كمتر معمول هاي
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 زيادي مقداري است ممكن اما رود مي بين از زود معموالً آتش اين. آورد مي بوجود جزئي آتش شود مي مشتعل مشعل
 در و (SOx)سولفور اكسيد و (NOx) نيتروژن اكسيد خودشان تراشكاري هاي مشعل. كند توليد رنگ سياه بخارات

 از ناشي هوا آلودگي ها، سازي رها اين باوجود. كنند مي توليد كربن مونواكسيد و كربن اكسيد دي سوختن فرآيند طي
 زائد مواد ديگر و فلز تراشه نامناسب دفع اي نامناسب انباشت. ندارد هوا كيفيت بر مهمي اثرات احتماالً فلز ترشكاري

از جمله آلودگي  خشكي و آب آلودگي باعث است ممكن) ها تراشه و براده مثال عنوان به( فلز تراشكاري از شده توليد
 نشوند محفاظتسطحي  فاضالب زائد با مواد و فلز تراشه اگر از تماس مخصوص بطور.  شود تركيبات ديگر و سرب با

  .  و سبب آلودگي آب خواهد شد حمل سطحي آبهاي داخل به ها تراشه از ناشي هاي آالينده و فلز زائدات
  

   فلزات تراشكاري زمان در كارگران ايمني و بهداشت
 شامل هوا هاي آالينده با آنها تماسايمني كارگران مرتبط با اين فعاليت و فلزات تراشكاري مهم درمدت موضوع يك

. بگذارد كارگران روي بر شديدي و مزمن سمي اثرات تواند مي ها آالينده اين. دود است و ريز ذرات فلز ، بخارات
 سيستم روي بر مدت آسيب طوالني هاي دوره در و مسمويت هستند سرب معرض در كه براي كارگراني ، مثال براي

مشاهده  آالينده مواد اين جذب موارد از تعدادي در و پيش بيني شده است گوارش دستگاه همچنين مركزي اعصاب
  . مي باشدبه داخل بدن  مواد اين ورود براي اصلي گذرگاهبطور عمده  دستگاه تنفس و شده است
آالينده هاي مختلف و متنوع هوا كه سمي  تماس بامحدوديت هايي براي  )OSHA(مشاغل وايمني بهداشت سازمان

مان حتي در دقيقه است و نبايد از اين ز 15 با اين آالينده ها ميانگين در معرض بودن. مطرح شده اند،در نظر مي گيرد
و براي . براي مثال چندين استاندارد براي تركيبات منگنز و بخارات منگنز وجود دارد. طي كار كردن در روز تجاوز كند

 تماس ديگر آالينده ها محدوده براي . استدر نظر گرفته شده ميلي گرم در متر مكعب  5در حدودهر كدام از اين موارد، 
مواد توليد . ساعت كار در هفته است 40و  در روز ساعت 8د، و ميانگين اين زمان نبايد از اين سطح خاص تجاوز كن

  :شامل مواد زير است  و استانداردهاي مجاز اين مواد شده از مشعل تراشكاري
  ميلي گرم در متر مكعب  1فلز كروم 

  ميلي گرم در متر مكعب  1نيكل 
  ميلي گرم در متر مكعب  15ساير ذرات 

مي باشد كه در تماس با سرب و كادميوم هستند قابل اجرا  كارگراني مشابهي وجود دارد كه براي قانوني بعالوه الزامات 
  .سرب و كادميوم منتشر شده ممكن است در طي تراشكاري فلزات با استفاده از مشعل توليد شوند. 

در  متعددي لزامات قانونيا. است ساعت كار روزانه 8در متر مكعب در طي  گرم 50براي سرب  تماسمحدوده مجاز 
، مراقبت هاي پزشكي، آموزش و  با مواد آالينده تماسپايش مداوم  مي توان به فعاليت وجود دارد از جمله از اين سطح

ساعت كار  8گرم در متر مكعب در طي  5براي كادميوم تماس محدوده مجاز ). 1915,1025CFR 29(اشاره كرد  تعليم
  . روزانه است
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  مي كنند؟  كنترلمانهايي تراشكاري و فعاليت هاي دفع مواد زائد فلزات را چه ساز -7-2

اين . قوانين دولتي در مورد تراشكاري فلزات براي حفاظت از محيط زيست و همچنين ايمني كارگران مهم مي باشند
هوا ، فاضالب سطحي و آلودگي ، كاهش مقدار آالينده هاي رها شده در داخل محيط زيست در درجه اول برايقوانين 

  . محافظت از كارگراني كه فعاليت هاي تراشكاري فلزات را انجام مي دهند ، به كار مي روند در درجه دومخاك و 
 و مهم قوانين ضروري يمحيط زيست ايالت متحده آمريكا ، سازماني براي گسترش و اجرا  سازمان حفاظت  •

 محيط زيست ايالت متحده آمريكا سازمان حفاظت از. زيست استجهت حفاظت از بهداشت انسانها و محيط 

EPA تعدادي از اين الزامات قانوني . قوانين ايالتي است براساسهاي تراشكاري فلزات  كنترل كننده فعاليت مرجع
 . در اين بخش حاضر دنبال خواهد شد

دن كشتي يك موضوع كنترل ، آالينده هاي هوا ناشي از تاسيسات اوراق كر(CAA)تحت قانون هواي پاك  •
به مجوز عمليات احتياج خواهد تاسيسات  تجاوز گندكميت هاي كنترل  محدودهازاگر مواد منتشر شده . شده است

 ). 50,99CFR 40(داشت

و  (RCRA)تحت قانون بازسازي و حفاظت منابع  •
ي تاسيسات، ) 261,270CFR 40(مقررات مواد زائد خطرناك 

به عنوان مثال تراشه فلز (كه مواد زائد خطرناك توليد مي كند 
 قانوني در مورد بايد مطابق با الزامات) كه بازسازي نشده اند

 .  دنكنمواد زائد ، بارنامه و نگهداري سوابق عمل  انبار

برخي  (CWA) مقررات قانون آب پاكبر اساس  •
محدود كردن مقدار آالينده ها در هنگام  ملزم به تاسيسات

سيستم بين المللي حذف  مجوز و بايدهستند تخليه فاضالب 
داشته  (NPDES)تخليه شده آالينده هاي 

به گسترش و اجراي برنامه جلوگيري از آلودگي فاضالب سطحي در  تاسيسات ملزماين  ).122,26CFR 40(باشند
   .ها خواهند بودفاضالب سطحي با آالينده  تماس جهت جلوگيري از

سازمان بهداشت و ايمني مشاغل بيشتر : نكته 
كروم ،  با را براي تماسسخت  هاي محدوديت

نيكل و بخارات منگنز در نظر گرفته كه بمقدار 
از مشعل هاي تراشكاري در  زيادي در مدت استفاده

كمتر از جديد محدوده هاي . فضا رها مي شوند
تكنولوژي  .شده اند  تعيينگرم در متر مكعب  5/0

 نامناسب تهويه راههاي تراشكاري موجود و 
  .     مشكالتي را بوجود خواهند آورد
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مسئول ايمني و بهداشت كارگراني است كه عمليات تراشكاري  OSHAسازمان بهداشت و ايمني مشاغل  •
شامل ) 1915CFR 29(و) 1910CFR 29(مشاغل مقررات سازمان بهداشت و ايمني .فلزات را انجام مي دهند

انجام دادن به شخصي مربوط به كارگران و تجهيزات مربوط  محافظت كنندهقوانيني است كه تجهيزات و لوازم 
. عمليات چكش كاري و شكل دهي در فضاي باز و همچنين در فضاهاي بسته را مورد بررسي قرار مي دهد

 .  شتر در دنباله اين فصل توصيف خواهد شدمقررات ايمني كارگران با جزئيات بي

  شيوه و روش هاي تراشكاري فلز  -7-3
  آزمايشات مورد نياز قبل ار چكش كاري  -7-3-1
اين پوشش ها الزم قبل از هر گونه فعاليت تراشكاري آزمايش پوشش هاي محافظ سطوح و جداسازي  آيا

  است؟   
بايد پوشش  تاسيساتنيست و پرسنل متخصص  مشخصقابليت اشتعال هر سطح پوشيده شده با پوشش هاي محافظ 

برخي شرايط ، در  .)1915,53 CFR29(b) (هاي قبلي كه از سطح موجود بريده شده است را مورد آزمايش قرار دهند
ممكن است به جداسازي  پوشش هاي سمي يا پوشش هايي با قابليت اشتعال باال براي انجام تراشكاري  تاسيسات

  .لطفاً براي اطالعات بيشتر به فصل ششم در مورد جداسازي و دفع مواد زائد رنگ مراجعه كنيد. احتياج داشته باشد
  

آزمايش شده و تاييد شده كه ايمني محل هاي كار 
محل كاري داشته باشد چه الزم را براي چكش 

  هستند؟هايي 
تراشكاري فلزات را با استفاده از مشعل  تاسيساتاگر

انجام بدهد بطور عموم سوزاندن ناميده مي شود و انجام 
اين فعاليت ها بوسيله سازمان بهداشت و ايمني مشاغل 

 1915,11(b) (با عنوان چكش كاري مطرح شده است 

CFR29 . ( كه تراشكاري فلز با محلهايي بسته به نوع
ممكن است آزمايشاتي تاسيسات مشعل انجام مي شود 

  .قبل از شروع كار انجام دهد
   

شيميدان دريايي افرادي هستند كه آخرين اطالعات   
بوسيله  آنهارا در مورد شيمي دريا دارند و گواهينامه 
. مي شودادر سازمان بين المللي حفاظت از حريق ص

شخص مجاز را گارد ساحلي ايالت متحده يك نفر 
 B 1915در پيوست (مطابق با مقررات مشخص 

CFR29 بشكه و مخازن بررسي براي) يافت مي شود ،
 .انتخاب مي كندكانالهاي مختلف 
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اگر چكش . ميدان دريايي يا اشخاص مجاز گارد ساحلي يانجام آزمايش براي چكش كاري بوسيله شلزوم  •
نمي تواند در اين فضاها تا زماني كه  تاسيساتكاري در يك فضاي بسته و يا ديگر فضاهاي خطرناك انجام شود 

اين مناطق بوسيله شيميدان دريايي يا افراد مجاز گارد ساحلي آزمايش 
نشده اند و از نظر ايمني براي كار چكش كاري تاييد نشده اند شروع به 

 :اين مناطق شامل. كار كند

در مجاورت مكانهايي كه محتوي يا داراي  داخل يا بدون واسطه •
 .اشتعال يا مايعات و گازهاي قابل سوختن استمواد قابل 

سوخت كه محتوي  مخازنداخل يا بدون واسطه در مجاورت  •
 .ند ه ايا قبالً محتوي سوخت بود هستند سوخت

حرارتي ، لوازم ثابت  هايبرروي خطوط لوله كشي ، سيم پيچ •
مي باشند پمپ يا ديگر لوازم در ارتباط با اين مكانها كه محتوي سوخت 

 .قبالً محتوي سوخت بوده استو يا 

ايمني براي كار چكش كاري بوسيله شيميدانهاي دريايي يا اشخاص مجاز گارد ساحلي داراي  ياگر مناطق مشخص
 .براي مناطق كاري عموماً مجوز چكش كاري ناميده مي شود صادر شده توسط اين اشخاص نامهيگواه ،تعيين شده باشد

دون واسطه در مناطقي كه تراشكاري فلزات در آنجا در حال انجام است ارسال كند و بايد اين گواهينامه را ب تاسيسات
  . نگهداري كندو  تكميلزمان صدور و شروع عمليات كمتر از سه ماه از  رافايل گواهينامه صادر شده 

    
  
  
  
  

مجوزهاي چكش كاري چيست؟ 
مجوزهاي چكش كاري اجازه 
استفاده از مشعل هاي تراشكاري و 

ن قطعات دكر اوراقاره ها براي 
اين مجوز ها . باشدكشتي مي 

 تاسيسات ،مربوط به محيط زيست 
سرب و بي فنيل هاي پلي كلرين 

نمي موجود در سطوح رنگ شده 
       .باشد
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چكش كاري . آزمايش الزم براي چكش كاري بوسيله اشخاص متخصص
يا ديگر فضاهاي خطرناك ليست  تمجاوريا در نمي تواند در داخل فضاها و 

بوسيله اشخاص متخصص  فضاهااين تا زمانيكه و  انجام شود شده در زير
آزمايش نشده اند و همچنين غلظت مواد از جمله بخارات و گازهاي قابل 

مجاز به  درصد كمترين مقدار ماده محترقه تعيين نشده اند، 10اشتعال كمتر از 
   . فعاليت تراشكاري در اين فضاها نيستند

 انبارهاي كاالي خشك  •

 آب خن كشتي مخازن •

 ديگ بخار ازجمله فضاهايموتورخانه و برخي  •

 مخزنيك مخازن يا بخشهايي از ساير  •

 محدوده ساحل و خشكي و همچنين فضاهاي بسته يا ديگر فضاهاي خطرناك   •

درصد كمترين مقدار ماده محترقه يافت شده باشد اين مناطق به عنوان  10اگر غلظت هاي بخار مساوي ويا بيشتر از 
كش كاري عالمت گذاري مي شوند و عمليات تهويه تا زمانيكه مقادير غلظت مناطق غير ايمن جهت انجام فعاليت چ

  .)1915,14 CFR29(b) (گازها محدود شوند ادامه مي يابد
  
  انجام تراشكاري فلز -7-3-2

  كارگران در زمان تراشكاري فلز چيست؟  حفاظت كنندهمتجهيزات پوششي 
كه انواع تراشكاري فلزات را انجام مي دهند به پوشش هاي مناسب جهت  يبايد مطمئن شود كه همه كارگران تاسيسات

شده باشند و همچنين به پوشش هاي محافظت كننده از بدن و دستان مجهز  )CFR29 1915,153(حفاظت از چشم 

كه كارگران در تماس  افراد متخصص چه كساني هستند؟ افراد متخصص اشخاصي هستند كه ميزان مواد خطرناك 
براي ضروري و اقدام احتياطي  مراقبتهايو  مي زننديا ديگر شرايط غيرايمن را شناسايي و تخمين و با آن هستند 

تعدادي از اشخاص مطابق با مقررات  مي توانند تاسيسات. تعيين مي كننداز ايمني كارگران را  حصول اطمينان
.  )CFR29 1915,7(مي باشندجام آزمايش در برخي شرايط خاص اشخاص متخصص انتخاب كند كه عهده دار ان

از شيميدان دريايي يا در تعدادي موارد ، از متخصص بهداشت صنعتي تاييد شده براي انجام  مي توانندم تاسيسات
  .تعدادي از فعاليت هاي اشخاص متخصص استفاده كنند

براي ارزيابي صدا و اثرات آن 
بر انسانها ، ميزان صوت با 

 در نظر گرفتهواحد دسي بل 
  . شده است
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)1915,157 CFR29( . اثر  برضدهايي كارگراني كه تراشكاري فلزات را انجام مي دهند نبايد از لباس هايي كه با پارچه
مواد شيميايي درست شده اند و يا بطور كامل و يا بخشي از آن با مواد قابل اشتعال و يا مواد احتراق پذير به عنوان مثال 

 100تراشكاري فلز در تاسيسات ممكن است ميزان صدا بيشتر از در طي . گريس يا نفت پوشيده شده ، استفاده كنند
صدا اضافي  از ن حتي در دوره هاي زماني ثابت در معرض ميزان مشخصاگر كارگرا. شود توليد (dBA)دسي بل

مجري اجرايي يا مهندسان كنترل كننده در جهت كاهش صداها استفاده  بايد از تاسيسات) CFR29 1910,95(باشند 
ران را بايد تجهيزات محافظت كننده شخصي كارگ تاسيساتدر كاهش صداها موفق نشوند  كننده هااگر اين كنترل . كند

  .  تامين كند
  

     الكتريكي مقررات تجهيزات تراشكاري در زمان تماس با گاز يا قوس هاي
اين . بايد مطابق با مقررات مشخص در زمان تراشكاري با مشعل ها كه گاز قابل اشتعال دارد عمل كند تاسيسات

گازهاي متراكم ، مكان سيلندرهاي گاز ، طرز عمل سيلندرها ، استفاده از  هايمقررات شامل حمل و نقل ، انبار سيلندر
بايد تاسيسات بعالوه . )CFR29 1915,55( است سوخت گاز ، لوله هاي پالستيكي، مشعل ها و كنترل كننده هاي فشار

ميله هاي ط به اين مقررات شامل دستور العمل مربو. مطابق با مقررات مشخص در زمان تراشكاري با قوس عمل كند
 1915,56(جوشكاري ، كابل هاي جوشكاري و اتصال دهنده ها، دستور العمل هاي عمليات و موارد استحفاظي است

CFR29( .  
  

  هوا  الزامات قانوني
تراشكاري فلز ،  از جملهفعاليت هاي اوراق كردن كشتي در طي 

و قوانين مربوط به آن تحت  مطرح مي باشدموضوع آلودگي هوا 
بطور ويژه ، تراشكاري با مشعل . نظر قانون هواي پاك مي باشد

مقدار خيلي زيادي بخارات و ذرات مهم را توليد خواهد كرد كه 
 10ذرات كمتر از اين اندازه  است وشامل مواد با ماهيت ذره اي 

تماس شعله كوچكي در زماني  از طرف ديگر .مي باشدميكرون 
اين شعله معموالً عمركوتاهي دارداما ممكن است مقدار زيادي دود سياه توليد  .مي شودنفت يا لجن ايجاد  با مشعل
باشد و  شدهتعيين قبل هاي از مجوز داراي ، بايد باشدهوا درانتشار مقادير آالينده هاملزم به كنترل تاسيسات اگر . كند

سازمان تاسيسات مي توانند از  .انجام دهدبر اساس مجوز را  و رعمليات مناسب مطابق با همه مقررات انتشا همچنين
كنترل كننده آلودگي هواي محلي براي اطالعات  هاييا مقام ايالتهايا سازمان مربوط به  EPA حفاظت محيط زيست 

  .كنندبيشتر در مورد مقررات آلودگي هوا استفاده 
  

فضاي بسته چيست؟ فضاي بسته اطاقكي با  
به ( اندازه كوچك و محدود شده مي باشد 

دواليه ، دهليز هاي  ديوارهعنوان مثال مخزن با 
در اين فضاهاي بسته و با اندازه كوچك به  )ناو

آساني مواد خطرناك توليد و يا به مقدار اين مواد 
  .  اضافه مي شود
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را در فضاي باز در تاسيسات مربوطه مورد  لتراشكاري فلز بوسيله مشعاست فعاليت هاي ممكن بازرس  
ننده اگر مجوز توسط سازمان حفاظت محيط زيست يا اياالت مربوطه يا شعبه كنترل ك،بعالوه. رسيدگي قرار دهد
  .    مورد بررسي قرار دهد،قبول شرايط مخصوص مجوز  اطمينان از ست تاسيسات را برايممكن ا صادر شود بازرس

  
  فراهم شود؟ ر زمان تراشكاري فلز تهويه مكانيكي دبايد آيا  

در فضاي باز مي توانند عمليات معمول  كارگران در تاسيسات
حفاظت كننده متهويه يا تجهيزات  وسايلتراشكاري فلز را بدون 

اين فعاليت نبايد  -1است كه  شده تاكيد .انجام دهند  يا ماسك تنفسي
فلزات محتوي يا پوشيده شده با مواد  -2در فضاي بسته انجام شود و 

حال  با اين. )1915,51 CFR29(f) (سمي نبايد تراشكاري شوند 
فضاهاي  در تحت شرايط فيزيكي يا اتمسفري غير معمول از جمله

بايد براي  تاسيساتبسته و در نتيجه تجمع آالينده هاي خطرناك ، 
يا  حفاظت كننده تنفسيمكارگران تهويه مكانيكي مناسب يا تجهيزات 

ل سيستم هاي تهويه مكانيكي عمومي يا تهويه مكانيكي مي تواند شام. )1915,51 CFR29(f) (فراهم كند ماسك
  .)1915,51 CFR29(b)(داخلي باشد اتسيستم خروج گاز و بخار

   
مقداري تغييرات الزم را در هوا  بايد ظرفيت و گنجايش كافي داشته باشد و . تهويه مكانيكي متداول سيستم •

 .محدوده ايمن فراهم كندو ايجاد يك بخارات و دود  حذفدر جهت 

بطور آزاد داراي  اين سيستم تهويه بايد كالهك دودكش.سيستم تهويه خروج گاز و بخار موضعي در مورد  •
از اين سيستم و براي عمليات تراشكاري فلز  قابليت حركت باشد و مي توان آن را در فضاي بسته جاسازي كرد

اين سيستم بايد ظرفيت و گنجايش كافي داشته باشد و بخارات و دود را در مكان تراشكاري دفع كند . استفاده كرد
 . ايجاد كند براي تنفس محدوده ايمنيك غلظت هاي بخارات و دود با حذف و 

  
كردن  در فضاي بسته در طي فعاليت هاي اوراق تراشكاري فلز ممكن است با اينكه معمول نيست،: در فضاهاي بسته  

بايد يك نوع از سيستم تهويه مكانيكي كه در باال توصيف شد را  تاسيساتاگر اين حالت اتفاق بيفتد، . كشتي انجام شود
درفضاهاي خروجي بيشتر از يك به بايد  كارگران.شوددر اين فضا براي كارگران فراهم  الزمفراهم كند و بايد وسايل 

سيستم  هواكش و دريچه هاي) طرح فضا ساخته شده اين كار غير عملي باشدمگر اينكه در (دسترسي داشته باشندبسته 
باشند ، آنها بايد طوري تنظيم شوند كه حتي به كارگران اين اجازه را بدهد كه بطور آزاد  وسايلتهويه بايد متحمل 

حتي در فضاهاي باز ، توصيه شده  
هوا در جهت آزمايش است كه 

اطمينان از اينكه كارگران در زمان 
تراشكاري فلز در تماس و در 

  .  انجام شود نباشند،معرض اين مواد 
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بهمراه وسايل اگر تهويه كافي و مناسب  .)1915,76 CFR29(b) )1(-)2((كنند حمل به داخل را مورد نيازوسايل 
و بيرون از  مقدور نبود، كارگران بايداز ماسك اكسيژن جهت جلوگيري از استنشاق مواد زيان آور استفاده كنند كارگران

 1915,51(c)(فضاي بسته بايد با وسايل ارتباطي از كارگران پشتيباني كرد و در مواقع اضطراري به آنها كمك كرد

CFR29(.   
در را مناسب بودن سيستم هاي تهويه مكانيكي فراهم شده براي كارگران در صورت لزوم است  ممكن بازرس 

 . طي تراشكاري فلز مورد بررسي قرار دهد

 
تهويه مكانيكي مطبوع و يا تجهيزات محافظت كننده 

در زمان تراشكاري برخي فلزات  كهدستگاه تنفسي 
  استفاده مي شود 

با اينكه فعاليت اوراق كردن : در داخل فضاهاي سرپوشيده 
كشتي در فضاهاي سرپوشيده و بسته معمول نيست ، ممكن 

تراشكاري برخي فلزات در فضاهاي سرپوشيده تاسيسات است 
اين فلزات ممكن است محتوي مواد سمي و يا اينكه . دهدانجام 

اگر تراشكاري اين فلزات در . مواد سمي پوشيده شده باشند با
بايد براي تاسيسات فضاي سرپوشيده و بسته انجام شود ، 

 1915,51(d) )1(-)2((كارگران نوع مناسبي از سيستم تهويه مكانيكي يا محافظت كننده سيستم تنفسي فراهم كند

CFR29(  كه شامل موارد زير است :  
اين امكان فراهم شده باشد كه از ديگر سيستم هاي تهويه مكانيكي معمول يا سيستم هاي بايد براي كارگران  •

. شود در زمان تراشكاري انواع فلزات استفاده) در باال توصيف شده اند( موضعي  اتتهويه خروج گاز و بخار
  :اين فلزات شامل موارد زير است 

محتوي روي يا فلزاتي كه با نسبتي از مواد روي فلزاتي كه داراي نسبتي از روي هستند يا فلزاتي كه  
 .پوشيده شده اند

 . كه مبنا و اساس آن سرب مي باشد يفلزات 

 .فلزاتي كه مواد آن محتوي نسبتي از كادميوم است 

 . فلزاتي كه داراي نسبتي از كروم مي باشند يا با نسبتي از مواد كروم پوشيده شده اند 

 

فضاهاي سرپوشيده و بسته چيست؟ 
فضاهاي سر پوشيده ، فضايي است كه 
. نسبت به ديگر فضاها محدود شده است

اين فضاها شامل انبار محموله كشتي ، 
مخزن ها و فضاي موتورخانه كشتي و 

  .   ديگ هاي بخار است
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موضعي يا از ماسك  اتفراهم شده باشد كه از سيستم تهويه خروج گاز و بخاربراي كارگران بايد اين امكان  •
هاي تنفسي مخصوص كه از استنشاق مواد مضر جلوگيري مي كند در زمان تراشكاري انواع فلزات استفاده 

 :اين فلزات شامل موارد زير است. شود

 
با نسبتي از سرب پوشيده شده  يا  فلزاتي كه) و ديگر آلودگي ها و ناخالصي ها(فلزات محتوي سرب  

 .باشد

  .فلزاتي كه داراي نسبتي از كادميوم هستند يا فلزاتي كه با كادميوم پوشيده شده اند 
 . فلزاتي كه داراي نسبتي از جيوه است  

 
  : فضاهاي باز در 

انجام دهند بايد از اگر كارگران تراشكاري فلزات مشابه، محتوي مواد سمي كه در باال به آن اشاره شد، در فضاي باز 
  . )1915,51 CFR29(d))3((ماسك هاي تنفسي فيلتر كننده هوا استفاده كنند

  
  :هستند  فلزاتي كه محتوي بريليوم

موضعي و ماسك هاي محافظت كننده از دستگاه  اتبايد براي كارگران سيستم تهويه خروج گاز و بخار تاسيسات 
تنفسي جهت جلوگيري از استنشاق مواد مضر، صرفنظر از اينكه كارگران فعاليت تراشكاري را در فضاي سرپوشيده و يا 

  .)1915,51 CFR29(d) )2(-)3((در فضاي باز انجام دهند ، فراهم كند
  

خالي شده  ياآيا كانتينرهاي فلزي خالي و ساختارها تميز شده 
  قبل از تراشكاري آزمايش مي شوند؟

 با فضاي خالي ساختارهايبراي سيلندرهاي استوانه اي ، كانتينرها يا 
بايد براي تميز كردن  تاسيساتكه محتوي مواد قابل اشتعال هستند، 

با آب پر كند و قبل از  براي تميز كردن سرتاسرسطح اين فضاها آنها
بايد مجرا و يا  تاسيسات. تراشكاري اين فضاها را آزمايش كند

ها و  هر يك از سيلندرهاي استوانه اي ، كانتينر را در هاسوراخ
توليد  تراشكاريپوشيده براي تخليه هر گونه فشار كه ممكن است در طول مدت سر يا مخزن  با فضايساختارهاي 

ساختارهايي با فضاي خالي از جمله قسمت هاي عقب انبار كشتي ، بايد  تاسيساتپرسنل متخصص . ايجاد كند شود،
پشتيبان ، صفحه رادار، را مورد  پايه هاي ،،پايه هاي لوله اي زيركشتي ، دكلها ، بازوهاي متحركو پهلو  هاي در دو باله

كارگراني كه در معرض ايمني بايد از : نكته 
بخارات و دود ناشي از اين عملياتها هستند 

گراني كه عمالً اين رمشابه وضعيت هاي كا
  .  كارها را انجام مي دهند مطمئن شد



١٩٧ 
 

گر الزم بود براي وجود مايعات يا بخارات قابل اشتعال و مايعات غير قابل اشتعال كه مي تواند براثر ابررسي قرار دهندو
  . )CFR29  1915,54(، آزمايشاتي را انجام دهد مشتغل شودحرارت باال 

  
  مقررات جلوگيري از آتش سوزي

و مناسبي را در طول تراشكاري بايد مراحل مقتضي  تاسيسات
مي تواند و  براي جلوگيري از آتش سوزي در نظر بگيردات فلز

اگر اين .در مكانهاي ايمن باشد متحركشامل جداسازي اجزاي 
در همه  هايي بايد محدوديت تاسيساتامكان وجود نداشته باشد ، 

خاكستر مي شود اتخاذ كند  حرارت، جرقه و مراحل كه باعث توليد
به (تراشكاري اجزاي مخصوص . )1915,52 CFR29(a) )1(-)2((و كارگران رااز خطرات آتش سوزي محافظت كند

ممكن است در نتيجه نفوذ مستقيم جرقه ها يا انتقال حرارت باعث آتش ) وشش مخزن ، عرشه كشتيعنوان مثال پ
ايد پيش بيني هاي احتياطي مشابه در مكانهاي مجاور ، كه تراشكاري ب در اين وضعيت ها ،. سوزي در بدنه مجاور شود

بايد امكان آتش سوزي در  تاسيساتبعالوه ، . )1915,52 CFR29(a) )3((فلز در آنجا انجام مي شود، اتخاذ كرد
و بسته در نتيجه انتشار گاز و نشت آن در فضاي اطراف يا بستن نامناسب شير هاي مشعل ،  سر پوشيدهمكانهاي 

اين  كار مي تواند بوسيله قطع كردن ذخيره گاز مشعل در نقطه اي بيرون از فضاي بسته در زمانيكه كه از . برطرف كند
به عنوان مثال ( فاده نمي شود يا در زمانيكه مشعل در يك دوره زماني قابل توجه بدون متصدي رها مي شوند مشعل است

اين مشعل ها و لوله هاي پالستيكي بايد از مكانهاي بسته در طول شب و در زمان تغيير . ،انجام شود) در ساعت نهار
  . )1915,52 CFR29(a) )4((.پست جابجا شوند

                                                                       
  فلز  تراشهمديريت  -7-3-3

  آيا همه ضايعات فلز بازسازي مي شوند؟
بازسازي را انجام دهد عمل آوري ضايعات فلز  تاسيساتاگر 

مطابق با قوانين بازسازي و حفاظت منابع مديريت نمي 
عمل آوري ضايعات فلز  .)261,4 CFR40(a) )13((شود

اساساً شامل بدنه كشتي يا ديگر سطوحي است كه در طي 
( بعالوه ، ديگر ضايعات فلز . اوراق كردن بريده مي شوند

بوسيله سازمان ) ضايعات فلز كه عمل آوري نشده اند
ود و اگر بازسازي حفاظت محيط زيست به عنوان ، مواد زائد خطرناك كه قابليت بازسازي مجدد دارند طبقه بندي مي ش

به اين معني  اين مورد. )3( (a)261,6 CFR40((ii)(نمي باشدشوند ، جزء آيين نامه قانون بازسازي و حفاظت منابع 

بايد فوراً از  بقاياي لوله هاي پالستيكي : نكته
فضاهاي بسته در زماني كه آنها جدا از مشعل يا 

به مكانهاي  ديگر وسايل مصرف كننده گاز هستند
   .)1915,52 CFR29(a))4(( منتقل شوندديگر 

لز كه بازسازي نشده اند همه ضايعات ف: نكته
بايد مطابق با قوانين مواد زائد خطرناك 

 .  )CFR40  261,270(مديريت شوند
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همه اين فرآورده ها و ديگر ضايعات فلز را بازسازي كند، اين مواد تحت قانون بازسازي و  تاسيساتاست كه اگر 
مي تواند ضايعات فلز را بوسيله فروش آن به واحد هاي اقتصادي تاسيسات  .حفاظت از محيط زيست كنترل نمي شوند

  . ذوب مجدد يا داللهاي ضايعات فلز احياءو بازسازي كند
 

  استفاه مي كنند؟  دستگاه قطعه قطعه كنندهو تفكيك كنندهآيا براي بازيافت و بازسازي فلز از دستگاه 
 با مواد غير فلزي مخلوط شده استكه فلز قابل بازسازي 

ستگاه تفكيك ه دبراي استفاده مجدد بوسيل را مي توان
 براي مثال ، بين .كردفلز بازيافت  كننده و قطعه قطعه كننده

 كابل هاي الكتريكي عرشه كشتي درصد وزن 75تا  40
غلب براي بازيافت ااين كابل ها.مي باشدمس  محتوي

قطعه قطعه مي مجدد مس بوسيله متخصصان بازسازي 
  .شوند

  
دستگاه صدها نوع از . دستگاه قطعه قطعه كننده •

وجود دارد ، اساساً در اين روش در طي فرآيند تبديل 
اي مختلف فلز تركيبي از ذرات كردن و جداسازي بخش ه

 . فلز و ذرات نرم غير فلز بدست مي آيد

 تفكيك كنندهبوسيله چندين نوع دستگاه  را مي توانفلزات ،قطعه قطعه كردن بعد از .  تفكيك كنندهدستگاه  •
 كنندهتفكيك انواع مختلف دارد كه شامل دستگاه  تفكيك كنندهدستگاه  .كرداز ذرات نرم غير فلز جداسازي 

با استفاده ستون شناور هوا، صفحات لرزاننده است اما محدود به اين موارد  تفكيك كنندهمغناطيسي ، دستگاه 
 . نيست

 
  آيا ممنوعيت سوزاندن كابل براي بازيافت مس وجود دارد؟ 
بايد مواظب باشد كه سوزاندن تاسيسات بهرحال . براي بازيافت سيم مسي، در ابتدا پوشش كابل جداسازي مي شود

بعالوه ، پوشش هاي كابل هاي بريده شده محتوي . يا قوانين سوزاندن در مكان باز كنترل شود قوانين ايالتيكابل بوسيله 
بي فنيل هاي پلي كلرين و يا آزبست است و سوزاندن اين كابل ها در فضاي باز مورد رسيدگي قرار گرفته و مطابق با 

مطابق با مقررات استاندارهاي بين المللي انتشار آالينده هاي خطرناك و ن كنترل مواد سمي و براي آزبست آيين نامه قانو
  .  ممنوع شده است (NESHAP)هوا

fluff ذرات نرم غير فلز  ا ذرات نرم غير فلز چيست؟ي
عبارتي است كه در صنعت بازسازي براي مواد جامد يا 

مجدد در طي فرآيند مايع غير فلزي و غير قابل بازيافت 
ر فلزي يمواد نرم غ. اوراق كردن كشتي استفاده مي شود

زيرا ممكن است محتوي مواد . قابل فروش نيستند
به عنوان مثال آزبست ، بي فنيل هاي پلي ( خطرناك 

اين مواد بايد مطابق با . باشد) كلرين و هيدروكربن
  261. 270(قوانين مواد زائد خطرناك كنترل شوند

CFR40(.  
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   مي شود؟آب خن كشتي مديريت  تحت قوانينآيا فاضالب ناشي از عمليات تراشكاري فلز 
آتش سوزي هاي كوچك كه ممكن است رخ دهد در طول مدت عمليات تراشكاري فلز، آب براي خاموش كردن 

در مكانهايي در قسمت هاي زيرين كشتي جمع  و مي باشد غير قابل استفاده اين آب بعد از مصرف. شود مي استفاده
از جمله آب خن (همه فاضالب .آوري مي شوند ، اين مكانها محل جمع آوري آب خن كشتي ناميده مي شوند

آب خن و آب  دفعبق با مقررات قابل اجرا كه در فصل چهارم تحت عنوان جداسازي ودر اين مكانها بايد مطا)كشتي
  .توازن كشتي توصيف شد ،پاكسازي شوند

  
  داشته باشد؟مجوز فاضالب را  تاسيسات بايدآيا 

براي تخليه  (NPDES)به كسب مجوز سيستم بين المللي حذف آالينده تخليه شده ملزم ممكن است تاسيسات
بطور نمونه تخليه فاضالب سطحي در ارتباط با فعاليت هاي صنعتي بايد بوسيله مجوز . شده باشدفاضالب سطحي 

عبارت فاضالب سطحي تخليه شده در . پوشش داده شود (NPDES)سيستم بين المللي حذف آالينده تخليه شده 
و ر ارتباط با فعاليتهاي صنعتي از بخشهاي صنعتي و د مواد زائد ارتباط با فعاليت هاي صنعتي به معني هرگونه تخليه

تاسيسات توصيف  نوع از 11در اينجا  .مي باشدبطور مستقيم در ارتباط با مكانهاي انبار و مخزن ها در تاسيسات صنعتي 
تعريف شده است ، كه يكي از اين تاسيسات مربوط به اوراق ) CFR40 122,26(شده اند كه در فعاليت هاي صنعتي 

براي اطالعات تي با سازمان حفاظت محيط زيست يا شعبه كنترل كننده ايالتاسيسات مي تواند . كردن كشتي مي باشد
  .تماس بگيرد NPDESبيشتر در مورد مقررات مجوز سيستم بين المللي حذف آالينده تخليه شده 

   
همه مقررات  تاسيساتاطمينان از اينكه  براي حصولاست مجوز فاضالب سطحي تاسيسات را ممكن بازرس  

 . ، مورد رسيدگي قرار دهدكرده اندمجوز را رعايت 

 
  جلوگيري يا كاهش آلودگي فاضالب سطحي  برايارزيابي ها و كنترلهاي استفاده شده 

احتماالً باشد ،به كسب مجوز سيستم بين المللي حذف آالينده تخليه شده در مورد فاضالب سطحي  ملزم تاسيساتاگر 
هر طرح مخصوص يك .  (SWPPP)شدخواهند ملزم به تهيه و اجراي طرح جلوگيري از آلودگي فاضالب سطحي 

عليرغم اين  .دارد مجزا و متفاوتيمنبع ، نوع و حجم فاضالب سطحي تخليه شده  تاسيساتيزيرا هر  مي باشد تاسيسات
. باشد تاسيساتمخصوص و بازرسي له نقشه ، رسيدگي از جم فاكتور اصليتغييرات ، همه طرحها بايد شامل چندين 

  :بعالوه ديگر عوامل شامل 
 اندازه تاسيسات و مكان آن 
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 .حجم فاضالب سطحي و آالينده هايي كه بطور بالقوه تخليه شده اند اندازه 

 بررسي آبهاي زير زميني  

 وضع محيط زيست در هر تاسيسات 

 پيشگويي جاري شدن فاضالب سطحي تخليه شده  

 آب و هواشرايط  

در مورد چگونگي گسترش ، استفاده عمومي و ارزيابي هاي ويژه و كنترل  تاسيساتبايد به در هر قسمت طرح ، 
در جهت جلوگيري يا كم كردن آلودگي ناشي از فاضالب ) به عنوان مثال شيوه هاي مديريتي بهتر(ها در آينده

مواد زائد با است از آلودگي فاضالب سطحي در آينده  هر كدام از ارزيابي ها ممكن .داده شودسطحي توضيح 
در مورد  تاسيسات به بايد بعالوه طرح جلوگيري از آلودگي فاضالب سطحي. ناشي از تراشكاري جلوگيري كند

ري از آلودگي ، آموزش پرسنل، ي، گسترش گروه جلوگتاسيساتچگونگي كامل شدن فعاليت ها در آينده توسط 
  . اتي را بدهدو انجام نگهداري سوابق توضيح محلهاي نشترزيابي ها، آزمايش اجراي بازرسي ها و ا

     
اطمينان از اينكه در  براي حصولرا تاسيسات فاضالب سطحي  آلودگيري ازياست طرح جلوگ ممكنبازرس  

 ممكن است  همچنين بازرس. مورد همه عوامل توضيح داده شده است ، مورد بررسي و رسيدگي قرار دهد
ارزيابي هاي مناسب را براي تاسيسات اطمينان از اينكه  براي حصولهاي ذخيره مواد زائد و فاضالب را مكان

  .  فاضالب سطحي ناشي از تراشكاري فلز انجام داه است مورد بازبيني مجدد قرار دهد آلودگيجلوگيري از
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  فصل هشتم 
  و از بين بردن زائدات   مختلف كشتيجداسازي ماشين آالت و دستگاههاي 

تعدادي از اين ماشين . در طول مدت اوراق كردن كشتي انواع مختلف ماشين آالت و دستگاهها از كشتي جدا مي شوند
به دنبال اين بخش . بازسازي شوند مجدداً اوراق كردنبعد از آالت ممكن است براي استفاده مجدد فروخته شوند يا 

جداسازي و از بين در رابطه با مورد ماشين آالت مختلف كشتي فراهم شده است و مقررات قانوني اطالعات اساسي در 
  . بردن اين ماشين آالت و همچنين عمليات بازسازي و استفاده مجدد بررسي مي شود

  
  اطالعاتي در مورد ماشين آالت مختلف كشتي  -8-1

اوراق كردن كشتي  بعد ازت كشتي فراهم شده است كه در اين بخش مقدمه جزيي در مورد اقسام مختلف ماشين آال
بر محيط زيست و بهداشت و ايمني كارگران تاثير  اين فعاليت ها و امكان دارد كه شوندبازسازي ممكن است مجداً 

  .گذار باشد
  

  ماشين آالت مختلف كشتي چيست و درچه قسمت هايي از كشتي يافت مي شود؟ 
شامل بخش  و است كه در مدت فرآيند اوراق كردن كشتي جداسازي مي شوند يمتنوعماشين آالت كشتي شامل اجزاي 

  :هاي زير است اما محدود به اين موارد نيست
 سيستم جلوگيري از نشت  صلي ، توربين تخليه وسيستم نيروي محركه ا •

 چرخ دنده كاهنده اصلي •

 خنك كننده اصلي •

 هواي اصلي مكش كننده •

 سيركوالسيون اصلي سيستم  •

 مبدل هاي حرارتي ورودي يا مبدل هاي تغذيه كننده  •

 سيستم تقطير  •

 سيستم تبخير كننده آب شور •

 لوله پاشنه ناو و ميله ها •

 پروانه كشتي •

 بخش هاي مختلف ميله ها  •
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 سيستم روغنكاري  •

 تانك هاي مختلف روغن موتور •

 كابل ها و سيم ها  •

 رويه تراشي كابل  •

 و ديگ دمنده دود كشتي  ديگ ها شامل ديگهاي روغن موتور كشتي •

 سيستم هواي تنظيف ديگ بخار  •

 سيستم هوادهي •

 اتوماتيك سيستم  احتراق   •

 دودكش ها و باالبرنده هاي كشتي •

 سيستم سوخت رساني  •

 لوله بخار اصلي •

 لوله بخار كمكي •

 دود اگزوز لوله هاي خروج  •

 سيستم تخليه بخار •

 سيستم هاي دسترسي •

 وسايل فرود آمدن و باالبرها •

 سيستم تهويه محوطه موتورخانه كشتي و لوازم برقي و لوله كشي •

 تجهيزات موتور خانه كشتي  •

 عقربه سنج و دستگاههاي اندزه گيري مختلف   •

 
  جداسازي مي شود؟ چه زماني دردر طي عمليات كشتي ساختار و اجزاي تشكيل دهنده كشتي 

و در اوراق كردن عمليات  طيدر  .در مدت فرآيند اوراق كردن كشتي جداسازي مي شوند مختلف كشتي ماشين آالت
د و بدنبال آن بدنه شكسته شده كشتي در داخل آبهاي ن، اجزاء كوچك و پروانه كشتي جداسازي مي شوابتدايي مراحل 
تفاده و يا قابل بازسازي كشتي بريده مي شود و ساختار هاي بزرگ قابل اس بدنه.اوراق مي شود كشيده و كم عمق
  .مي شوند جداسازي
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بهداشت و ايمني  چه اثرات بالقوه اي بر رويمواد زائد ناشي از ماشين آالت كشتي  دفعجداسازي و 
  دارد؟كارگران و محيط زيست 

و اجزاي تشكيل دهنده  ،ها ساختاردر زمان اوراق كردن كشتي 
ماشين آالت كشتي در كارخانه هاي كشتي سازي يا بطور عموم 
در مكانهايي كه محوطه اوراق كردن ناميده مي شوند، جداسازي 

اين اجزاي تشكيل دهنده ممكن است به عنوان مواد . مي شوند
با ارزش عالمت گذاري شوند ويا به اجزاي كوچكتر بريده 

و يا با اين باشند محتوي مواد خطرناك  شوند ،و ممكن است
اين آالينده ها شامل آزبست، بي فنيل .مواد آلوده شده باشند 

  . هاي پلي كلرين، نفت و انواع سوخت است
در محوطه اوراق كردن ، تاسيسات بايد مطمئن شوند كه 
وضعيت اجزاء و ساختارهاي ماشين آالت بگونه اي است كه از 

بطور نامناسب انبار شوند، اين ماشين آالت اگر . آبهاي سطحي وآلودگي زمين جلوگيري مي كندآلودگي آبهاي اطراف ، 
ساختار و اجزاي تشكيل دهنده ماشين آالت ممكن است با آب باران تماس پيدا كند و  يمواد خطرناك و پسمانده ها

و مي باشند از ماشين آالت كشتي مواد خطرناك ناشي  مقاديري از تماسكارگران در . باعث آلودگي خشكي و آب شود
بيشتر اطالعات در مورد اثرات آزبست ، بي  .ممكن است اثرات خطرناكي بر بهداشت و سالمتي كارگران داشته باشد

  . به ترتيب قوانين مربوط به آنها بررسي شده است 5و  3، 2فنيلهاي پلي كلرين و نفت و انواع سوخت است و در فصل 
  
جداسازي و از بين بردن مواد زائد ناشي از ماشين آالت مختلف كشتي را كنترل مي چه سازمانهايي  -8-2

  كنند؟
جداسازي و از بين بردن مواد زائد ناشي از ماشين آالت مختلف كشتي براي  در ارتباط باكنترل كننده هاي دولتي  

 مسئول كنترل كننده هايي كه. مي باشندحفاظت از محيط زيست و همچنين بهداشت و ايمني كارگران داراي اهميت 
شارات در هوا، فاضالب و تاز آالينده هاي رها شده در داخل محيط زيست از طريق ان مقاديري -1اين كار هستند 

  .از كارگراني كه فعاليت جداسازي ماشين آالت را انجام مي دهند حفاظت مي كنند - 2آلودگي خاك را كاهش مي دهند 
   

• EPA . زيست سازمان حفاظت محيط)EPA( قوانين ضروري در جهت حفاظت از  يمسئول گسترش و اجرا
مرجع كنترل كننده فعاليت هاي جداسازي  سازمان محيط زيست. بهداشت و سالمتي كارگران و محيط زيست است

و قانون  (CAA)قانون هواي پاك  بر اساسو از بين بردن مواد زائد ناشي از اوراق كردن ماشين آالت كشتي 

آلودگي سرب :  آلودگي سرب جلوگيري از
خشكي و آبهاي زيرزميني تاسيسات  قسمتدر

اوراق كردن كشتي در نتيجه رسيدگي نامناسب و 
. مي شودانبار كردن آالينده هاي كشتي يافت 

سازمانهاي مربوطه بايد در جهت جلوگيري از اين 
نوع آلودگي در اين مكانها ارزيابي و سنجش هاي 

    .انجام دهندزيادي
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بعالوه اگر ماشين آالت كشتي . است (CWA) تميز و همچنين قانون آب (RCRA)بازسازي و حفاظت از منابع
و يا با اين مواد آلوده شده باشد ، ساختار و اجزاي تشكيل دهنده كشتي ممكن  باشد محتوي بي فنيل هاي پلي كلرين

لزامات قانوني مربوط در اين بخش جزئيات بيشتر ا. تنظيم شود (TSCA)است تحت قانون كنترل مواد سمي
 .توصيف شده است

• .OSHA  سازمان بهداشت و ايمني مشاغل مسئول بهداشت و ايمني كارگراني است كه فعاليت جداسازي
شامل قوانين كنترل ) 1915CFR 29( سازمان بهداشت و ايمني مشاغل قوانين. ماشين آالت كشتي را انجام مي دهند

الزامات  .هستندمواد خطرناك  تماس باست كه در طي جداسازي ماشين آالت كشتي در كننده در مورد كارگراني ا
 .است قرار گرفته رسيقانوني بهمراه جزئيات بيشتر در اين بخش مورد بر

 
  عمليات هاي مربوط به جداسازي ماشين آالت كشتي و دفع مواد ناشي از اين فعاليت ها -8-3

  ايمني كارگران چيست؟الزامات قانوني در مورد بهداشت و 
 تاسيسات درطي فعاليت هاي جداسازي ماشين آالت كشتي بايد استانداردهاي مربوط به صنعت اوراق كردن كشتي

در مورد )1910CFR. 29(و استاندارهاي عمومي صنعت ) 1915,1001CFR 29( سازمان بهداشت و ايمني مشاغل 
شرايط عمومي كار است و براي داربست هاي فلزي ، نردبانها و ديگر  كنترل كنندهاين قواعد  .دنكارگران را در نظر بگير

بدنه كشتي ، لوازم و تجهيزات براي بسكل كردن كشتي و جابجايي مواد و  بر رويوسايل مورد استفاده براي كار كردن 
كيل دهنده و ساختار بعالوه اگر مقداري از اجزاء تش. ابزار ها و تجهيزات مورد نياز براي اين كار ، استفاده مي شود

بايد مطمئن  تاسيساتماشين آالت محتوي آزبست و بي فنيل هاي پلي كلرين باشد و يا با اين مواد پوشيده شده باشد ، 
  . با اين مواد آالينده محفاظت مي شوند تماسرگران از اشود كه همه ك

  
  يست؟ماشين آالت كشتي چجداسازي  مدت زمانالزامات قانوني در مورد آزبست در 

آزبست ممكن است بخشي از اجزاء تشكيل دهنده ماشين آالت كشتي باشد و يا ممكن است كارگران در زمان 
بايد مطابق با همه الزامات  تاسيساتعليرغم اين اتفاقات ، . جداسازي ساختار ماشين آالت كشتي با آن مواجه شوند

براي . ندنبررسي شد، عمل ك) آزبست و دفع جداسازي( قانوني قابل اجرا در مورد آزبست كه بيشتر آنها در فصل دوم
  . مراجعه كنيد) منابع(اطالعات بيشتر در مورد آزبست لطفاً به بخش نهم
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  جداسازي ماشين آالت كشتي چيست؟ زمان  الزامات قانوني در مورد بي فنيل هاي پلي كلرين در مدت 
مشابه آزبست ، بي فنيل هاي پلي كلرين ممكن است در 

با ساختار ماشين آالت يافت شوند و يا ممكن است ساختارها 
ر كشتي براي مثال كابل و زنجير لنگ .باشد شدهآلوده اين مواد 

اگر . ممكن است محتوي مواد بي فنيل هاي پلي كلرين باشند
بايد مطابق  تاسيساتيافت شد درساختار ماشين آالت اين مواد 

با همه الزامات قانوني قابل اجراء در مورد بي فنيل هاي پلي 
كلرين عمل كند و تعداد زيادي از اين قوانين در فصل سوم 

لطفاً براي اطالعات بيشتر در مورد بي فنيل هاي پلي . عنوان شده است) كلرين بي فنيل هاي پلي دفعجداسازي و (
  .مراجعه كنيد) منابع(كلرين به فصل نهم 

  
  جداسازي ماشين آالت كشتي چيست؟  در مدت الزامات قانوني در مورد نفت و سوخت

ماشين آالت  -2ماشين آالت محتوي نفت و يا سوخت كشتي و يا  -1ممكن است در هنگام جداسازي با  تاسيسات
 تاسيسات. شامل دستگاههاي متراكم كننده هوا و يا موتورهايي كه محتوي نفت و سوخت كشتي است، مواجه شوند

شده اند بطور مناسب بررسي بايد مطمئن شود كه همه نفت و سوخت هايي كه در ساختار ماشين آالت يافت شده 
براي . عنوان شده است) دفع نفت و سوختجداسازي و (الزامات قانوني مربوط به اين تركيبات در فصل پنجم  .باشند 

  .مراجعه كنيد) منابع(اطالعات بيشتر در مورد جداسازي نفت لطفاً به بخش نهم 
   

  سازي ماشين آالت كشتي چيست؟ برش فلز و جداسازي رنگ در طي جدا در خصوص الزامات قانوني
بايد مطابق با  تاسساتاگر جداسازي رنگ و بدنبال آن برش فلز براي جداسازي ساختار ماشين آالت كشتي الزم باشد،  

دفع جداسازي و (تعدادي از اين قوانين در فصل ششم .قابل اجراء براي اين فعاليت ها عمل كند  قانوني همه الزامات
براي اطالعات بيشتر در مورد اين . عنوان شده است) از بين بردن مواد زائد ناشي از برش فلز( و در فصل هفتم) رنگ

  . مراجع كنيد) منابع(فعاليت ها لطفاً به فصل نهم 
  

  الزامات قانوني بازسازي مجدد ماشين آالت يا فروختن براي استفاده مجدد چيست؟
ند كه جزء ماشين آالت قابل استفاده مجدد و يا قابل نجداسازي ك تي را از كشتيممكن است ماشين آالتاسيسات 

  .بازسازي مجدد طبقه بندي شده اند

هايي از  ماشين آالت كشتي كه بوسيله سازمان
آمريكا شناسايي شده و  كميته كشتيراني جمله

در ديگر مجدد براي استفاده  ، تصديق شده است
  . فروخته مي شودكشتي ها 
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به عنوان مثال دستگاههاي متراكم كننده (مي تواند تجهيزات و تركيبات قابل استفاده تاسيسات . استفاده مجدد •
بهرحال بازار براي اين ساختارها وجود  .شدرا با نوسازي مجدد و يا بدون نوسازي بفرو) هوا ، موتورهاي الكتريكي

خيلي از ساختارهاي بازسازي شده از كيفيت چندان خوبي براي انجام كار برخوردار نيستند و در جريان . دارد
 . در جايي ديگر شرايط استفاده بهتري براي آن فراهم كرد مي توانسازي غيرقابل استفاده مي شوند و  استاندارد

گي از ماشين آالت كشتي داراي تركيبات آهن هستند و در طي اوراق كردن جدا شده و بخش بزر .بازسازي •
بعالوه مقداري از اين ساختارها از جمله دستگاه اصلي توليد انرژي . مي توان براي ذوب مجدد يا بازسازي فروخت

زسازي آنها دراي ارزش الكتريكي محتوي مقدار زيادي مس و آهن هستند، و با وسايلالكتريكي ، موتورها و ديگر 
 .زيادي است 

  
آيا از دستگاه تفكيك كننده و دستگاه قطعه قطعه كننده براي جداسازي فلز قابل بازسازي استفاده مي 

  شود؟ 
مي توان براي استفاده مجدد با استفاده از دستگاه  را فلزات قابل بازسازي كه با مواد غير فلزي باهم مخلوط شده اند 

 75تا 40كشتي بين  براي مثال كابل هاي الكتريكي عرشه. فلز و دستگاه تفكيك كننده جداسازي كرد قطعه قطعه كننده
اين كابل ها اغلب براي بازيافت مس بوسيله اشخاص متخصص با دستگاه  .تشكيل شده است درصد وزن آن از مس

  . قطعه قطعه مي شود
 ،كه صدها نوع از آن موجود است، اساساً نخاله وه قطعه كننده دستگاههاي قطع . دستگاه قطعه قطعه كننده فلز •

 . شني كه با ذرات فلز مخلوط شده است را به اجزاء كوچكتر تقليل مي دهند و ذرات غير فلزي را پودر مي كند

 
ه فلزات مي توانند از مواد غير فلزي پودر شده بوسيل ،بعد از عمليات پاره پاره كردن .كننده  تفكيكدستگاه  •

و اين دستگاهها شامل موارد زير است ولي محدود به اين موارد .، جداسازي شوددستگاه تفكيك كننده چندين نوع 
 .لرزاننده صفحاتدستگاه تجزيه كننده مغناطيسي ، جداكردن با استفاده از ستون هواي شناور و : نيست

  
  ممنوعيت سوزاندن كابل براي جداسازي مس چيست؟ 

براي جداسازي پوشش ها  ها راكابل و استفاده كند براي بازيافت مس از سيستم هاي الكتريكيتاسيسات ممكن است 
مي بايست از سوزاندن كابل جلوگيري كند و اين مورد بايد توسط قوانين ايالتي در مورد  تاسيساتبهرحال، . بسوزاند

ل هاي پلي كلرين و يا آزبست باشد بعالوه اگر پوشش رنگ محتوي بي فني. سوزاندن كابل در مكان باز كنترل شود
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تاسيسات بايد از سوزاندن پوشش هاي رنگ مطابق با الزامات قانون كنترل مواد سمي و استاندارهاي منتشر شده بين 
  .المللي براي آالينده هاي خطرناك هوا جلوگيري كند

  
  داشته باشد؟يه فاضالب مجوز تخل تاسيسات بايدآيا 

تاسيسات ممكن است ملزم به فراهم كردن ودست يابي به سيستم بين المللي 
فاضالب . و مجوز تخليه فاضالب باشد (NPDES)حذف آالينده تخليه شده

سطحي بوسيله فعاليت هاي صنعتي آلوده مي شود و مي بايست بوسيله 
دستيابي و فراهم كردن مجوز بين المللي سيستم حذف آالينده تخليه شده 

عبارت تخليه فاضالب سطحي در ارتباط با فعاليت هاي . پوشش داده شود
ه ممكن است بوسيله فعاليتهاي صنعتي ، بمعني فاضالبهاي سطحي است ك

صنعتي آلوده شوند و بطور مستقيم وابسته به انبار مناطق در تشكيالت صنعتي 
تعريف ) 122,26CFR 40(تحت قانون ، تاسيسات كه در فعاليت صنعتي مورد نظر مي باشند  اين ه مورد ازيازد. است

براي اطالعات بيشتر در خصوص سيستم بين . يكي از اين تاسيسات ، تاسيسات اوراق كردن كشتي است. شده اند
ايالت  سازمان محيط زيستالمللي حذف آالينده تخليه شده و الزامات قانوني در مورد فاضالب سطحي ، مي توان به 

  .متحده آمريكا يا شعبه كنترل كننده ايالتي مراجعه كرد
     

مجوز مطابق با همه اين ان از اينكه اطمين حصول بازرس ممكن است مجوز مربوط به فاضالب سطحي را براي 
 . الزامات قانوني است، مورد بازنگري و بررسي قرار دهد

 
  ي فاضالب سطحيجلوگيري و يا كاهش آلودگ برايارزيابي و كنترل 

اگر تاسيسات ملزم به دستيابي و فراهم كردن مجوز سيستم بين المللي حذف آالينده تخليه شده براي فاضالب سطحي  
هر برنامه . د داشتنخواه احتماالً به تجهيزات و ابزار براي برنامه جلوگيري از آلودگي فاضالب سطحي احتياجباشد ، 

عليرغم اين . مجزا داردمتفاوت و مخصوص همان تاسيسات است زيرا هر تاسيسات منبع ، نوع و حجم تخليه فاضالب 
باشد همچنين ديگر  ويژهو مالحظات تاسيسات ه نقشه تغييرات ، همه برنامه ها بايد شامل چندين عامل اصلي از جمل

  : عناصر اصلي شامل 
 اندازه تاسيسات و مكان مربوط به آن •

 م فاضالب سطحي و آالينده هايي كه مي تواند بطور بالقوه تخليه شوندتوصيف حج •

 بررسي آبهاي زير زميني  •

 هر تاسيسات شرايط محيط زيست •

عبارت فاضالب سطحي 
، رواناب ناشي از  شامل

بارندگي، رواناب حاصل از 
ذوب يخ و رواناب سطحي 

  است
))13((b)122,26CFR 40(.     
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 ريان تخليه فاضالب سطحي پيشگويي ج •

 شرايط آب وهوا •

( در هر قسمت از برنامه ، تاسيسات بايد افرادي را به عنوان ارزيابي كننده هاي ويژه و كنترل كننده مشخص كنند 
تا از آلودگي فاضالب سطحي جلوگيري شود و يا مقدار آن كاهش ) به عنوان مثال براي ارزيابي شيوه هاي مديريتي

با مواد زائد و زباله ها حاصل ازاوراق  كن است از تماس فاضالب سطحياين قبيل ارزيابي ها و روش ها مم. يابد
 از آلودگي فاضالب سطحيبعالوه در مورد برنامه جلوگيري . كردن فلزات و ديگر مواد زائد جلوگيري كند

)(SWPPP  عبارت جلوگيري از. تاسيسات بايد سازماني را كه اين فعاليت ها را تكميل مي كند ، مشخص كند 
هاي مربوط به منبع نشت بازرسي ها و ارزيابي ها ، آزمايش عني حضور كاركنان باتجربه ، اجرايگسترش آلودگي بم

  .و نگهداري سوابق است
  

تاسيسات را براي حصول  SWPPP)(ي فاضالب سطحي است برنامه جلوگيري از آلودگ بازرس ممكن 
همچنين بازرس ممكن . رسي و بازنگري قرار دهداطمينان ازمشخص كردن همه عناصراصلي مورد نياز، مورد بر

است مناطق انبار مواد زائد را براي حصول اطمينان از اينكه تاسيسات روشها و ارزيابي هاي مناسبي را در جهت 
، مورد كرده باشدزباله ها اتخاذ  را مواد زائد شامل فلزات اوراق شده و ديگجلوگيري از تماس فاضالب سطحي ب

 .  هدبازنگري قرر د
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  فصل نهم 
  منابع 

  اطالعات تماس  -9-1
  شعبه اصلي سازمان محيط زيست و اداره منطقه اي سازمان محيط زيست -9-1-1

  شعبه اصلي سازمان محيط زيست 
  شعبه حفاظت محيط زيست 

 Attn  :2261 (جراي قانون تاسيسات فدرالي اداره اA (  
  ايالت پنسلوانيا  1200خيابان شماره 

   20460واشنگتن دي سي 
   202-564-2461: شماره تلفن 

   202-564-0069: شماره فكس 
  http://www.epa.gov/fedfac/fflex.html: وب سايت 

  اداره منطقه اي سازمان محيط زيست 
  اداره منطقه اي سازمان محيط زيست اطالعاتي در مورد
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  اطالعاتي در مورد اداره منطقه اي سازمان محيط زيست

  
  شعبه اصلي سازمان بهداشت و ايمني مشاغل  و ادراه منطقه اي سازمان بهداشت و ايمني مشاغل  -9-1-2

  شعبه اصلي سازمان بهداشت و ايمني مشاغل 
  اداره كار ايالت متحده 

  سازمان بهداشت و ايمني مشاغل 
  20210. واشنگتن دي سي

  ) در مواقع ضروري( 1-800-321-6742: شماره تلفن 
  http://www.osha.gov: وب سايت 

  اداره منطقه اي سازمان بهداشت و ايمني مشاغل  
اداره هاي منطقه اي سازمان بهداشت و ايمني مشاغل در زير فهرست شده است و مي توان براي كسب اطالعات بيشتر  

بعالوه اطالعات تماس براي حوزه اداره ها كه درداخل هر منطقه مستقر شده اند را مي . با اين اداره ها تماس گرفت 
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همچنين شما  جستجو كرد، /http://spider.osha.gov/oshdir با آدرس توان در وب سايت مربوط به اداره منطقه اي
 http://www.osha.gov/oshdir/states.htmمي توانيد اداره هاي ايالتي سازمان بهداشت وايمني مشاغل را درسايت 

  .  ده كنيدمشاه
  طالعات اداره هاي منطقه اي سازمان بهداشت و ايمني مشاغلا
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  اطالعات اداره هاي منطقه اي سازمان بهداشت و ايمني مشاغل

  
محيط زيست درسايت تخصصي محيط زيست با آدرس   سازمان هاي ايالتي پيوندهاي مربوط به همه شعبه

http://www.clay.net/  در دسترس مي باشد.  
انجمن و   (STAPPA)سازمان آلودگي هواي منطقه اي وايالتي: شعبه هاي ايالتي مربوط به آلودگي هوا 

      (ALAPCO) آلودگي هوا كننده مقامات رسمي كنترل
اين وب سايت محتوي پيوندهايي ازصفحه اصلي شعبه هاي دولت مركزي و ديگرمنابع دولت مركزي مي باشد و دروب 

  .در دسترس مي باشد /http://www.4cleanair.orgسايت  
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  شماره تلفن هاي ضروري  -9-2
تر و رسيدگي در خصوص در اينجا منابع مختلف و متنوعي وجود دارد كه تاسيسات مي تواند براي كسب اطالعات بيش

تعدادي از اين شماره هاي تماس ضروري در ارتباط با عملياتهاي . مقررات موجود در كتاب راهنما  با آنها تماس بگيرد
  .اوراق كردن كشتي در زير فهرست شده است
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  تماس هاي اضافي و منابع  -9-3
  ابزارهاي متداول براي فعاليت هاي اوراق كردن كشتي

  ابزارهاي راهنماي كارشناس سازمان بهداشت و ايمني مشاغل 
و يك برنامه  باال ظرفيت و توانراهنما داراي  برنامه اين). نسخه آزمون عمومي ( راهنماي آگاهي از خطر  •

. نرم افزار مخصوص در جهت  شناسايي خطرات در محل كار صنايع عمومي مي باشد وبرنامه محاوره اي 
اين سايت براي . موجود است http://www.osha.gov/oshasoft/hazexpاطالعات بيشتر در سايت  

بهداشت و در رابطه با اسايي خطرات معمول شن براي و بطور ويژه براي مشاغل كوچك ،كمك به كابران 
اين اين برنامه راهنما فقط يكباربرروي كامپيوترنصب مي شود، . ايمني مشاغل در محل هاي كار مي باشد

ازكاربر پرسشهايي در مورد فعاليت ها ، روشهاي كاري ، مواد، تجهيزات و تدابير در نظرگرفته شده در برنامه 
به از پاسخ هاي كاربر . سيدن سواالت بعدي وابسته به پاسخ هاي كابر مي باشدمحل هاي كار مي پرسد و پر
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اين برنامه  . مشخص مي شود خطراتي كه به احتمال زياد وجود دارد ،برنامه راهنماي آگاهي از خطر 
بطورخالصه خطرات احتمالي را نشان مي دهند و استانداردهاي سازمان بهداشت   كهگزارشي را آماده مي كند

اين برنامه راهنما . شناسايي خطرات مي باشد اي براياين برنامه راهنما مقدمه . و ايمني مشاغل عنوان مي كند
اين برنامه جايگزيني براي اشخاص متخصص بهداشت و ايمني نمي . توانايي شناسايي همه خطرات را ندارد

براي  و ايمني مشاغل را تعيين نمي كندقبول استانداردهاي سازمان بهداشت و  برنامهاين از طرف ديگر . باشد
 . افراد مبتدي مناسب مي باشد

• AFETY PAYS  .سازمان بهداشت و ايمني مشاغل يك نرم افزار محاوره اي مي پرداخت خسارت  مهبرنا
ارزيابي كارگران و سنجش اثرات بيماري ها و آسيب  برايباشد كه توسط سازمان بهداشت و ايمني مشاغل 

اين برنامه به عنوان سود حاشيه اي براي شركتها مي باشد ، ميانگين هزينه هاي . هاي شغلي فراهم شده است 
پروژه مقدار فروش  براي شركتبراي توليد كه  بيماري و آسيب هاي شغلي و هزينه هاي افزاينده مستقيم

براي اطالعات بيشتر به سايت . با اين هزينه پوشش داده مي شود و احتياج خواهد داشت
.http://www.osha.gov/oshasoft/safetwb.html  مراجعه كنيد .  

  
  ابزارهاي راهنماي تخصصي سازمان بهداشت و ايمني مشاغل 

منظور از اين برنامه راهنما كمك به شما در . دستگاه تنفس  كننده ازحفاظت راهنماي تخصصي ماسك هاي  •
اين برنامه . مطابق با استانداردهاي جديد سازمان بهداشت وايمني مشاغل استو رابطه با ماسك هاي تنفسي 

دستگاه تنفس  حفاظت كننده ازبصورت آنالين شما را در مورد انتخاب مناسب  ماسك هاي  محاوره اي
اطالعات بيشتر درسايت زير . راهنمايي مي كند و فهرست تغييرات مقادير گاز و بخارات را عنوان مي كند

 :موجود است 

http://www.osha-slc.gov/SLTC/respiratory_advisor/change_schedule.html 
  

  جداسازي و دفع آزبست
  هماهنگ كنندهاي سازمان محيط زيست در رابطه با آزبست 

سازمان محيط زيست يك هماهنگ كننده آزبست شامل هماهنگ كننده قانون كنترل مواد سمي وهماهنگ كننده 
 مستقر شده در اداره هاي منطقه اي كه استانداردهاي بين المللي انتشار آزبست به عنوان آاليندهاي خطرناك هوا دارد
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براي فهرست هاي بروزرساني شده . درزير فهرست شده اند)  1999از آگوست سال(اين هماهنگ كننده ها .اند
 contacts.htmhttp://www.epa.gov/asbestos/.بايست وب سايت سازمان محيط زيست  تاسيسات مربوط مي

  . در رابطه با آزبست را بررسي كند
 اطالعات هماهنگ كننده هاي سازمان محيط زيست در رابطه با آزبست
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 اطالعات هماهنگ كننده هاي سازمان محيط زيست در رابطه با آزبست

  
  

  2بست زراهنماي آ –كارشناس سازمان بهداشت و ايمني مشاغل ابزار راهنماي 
  . در دسترس مي باشدبرنامه كمك ابزاري محاوره اي مي باشد اين برنامه در سايت زير  2آزبست  راهنماي

http://www.osha.gov/oshasoft/asbestos/ 
و كند يا همكار شما در بهتر اين برنامه فقط يكبار برروي كامپيوتر تاسيسات نصب مي شود و مي تواند با شما گفتگ

اين برنامه دستورالعمل هاي راهنما در مورد اينكه چه كسي ممكن است . كردن شرايط محل هاي كار تاسيسات باشد
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. دستور العمل هاي راهنما وابسته به پاسخ هاي شما مي باشد. استاندارد آزبست را در محل كار اجرا كند ، ارائه مي دهد
. اما ممكن است بر روي پروژه خاص تاكيد كندكند دستور العمل هاي عمومي و متداول را فراهم اين ابزار مي تواند 

اين برنامه محاوره اي : بخاطر بسپاريد . تعاريف فرعي در مورد متن تركيبي فراهم مي كندهمچنين اين برنامه 
جايگزيني براي اين . مي گيريددستورالعمل هايي را فراهم مي كند كه شما بيشتراز جزوه و نشريه هاي آموزشي 

  .      استانداردها وجود ندارد
  نمونه برداري، جداسازي و دفع بي فنيل هاي پلي كلرين 

  هماهنگ كننده هاي منطقه اي سازمان محيط زيست در رابطه با بي فنيل هاي پلي كلرين 
بي در خصوص سازمان محيط زيست در داخل هرمنطقه ، مجري منطقه اي دارد كه به عنوان هماهنگ كننده منطقه اي 

بررسي و رسيدگي به تالش هاي گسترش يافته در داخل منطقه درخصوص بي فنيل هاي  و برايفنيل هاي پلي كلرين 
ها كه بطورماهيانه بروزرساني مي شود در وب سايت فهرستي از اين هماهنگ كننده . اندپلي كلرين در نظر گرفته شده 

http://www.epa.gov/opptintr/pcb/coordin.htm.  هماهنگ كننده هاي بي فنيل هاي پلي كلرين . موجود است
  :    در زير فهرست شده است  1999دسامبر سال زا

  
  پلي كلرينهماهنگ كننده هاي منطقه اي سازمان محيط زيست در رابطه با بي فنيل هاي 
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  هماهنگ كننده هاي منطقه اي سازمان محيط زيست در رابطه با بي فنيل هاي پلي كلرين

  
  

  آب توازن و اب خن كشتي جداسازي 
 شعبه اصلي سازمان محيط زيست و سيستم بين المللي حذف آالينده هاي تخليه شده سازمان محيط زيست

  منطقه اي و هماهنگ كننده عمليات فرآوري
در صورتيكه تاسيسات سواالتي درخصوص مقررات مجوز سيستم بين المللي حذف آالينده هاي تخليه شده داشته 

اين شماره هاي تماس از اكتبر سال . دنا سازمان محيط زيست منطقه اي در مورد مجوز تماس بگيرمي توانند بباشد، 
 ني شده ، تاسيسات مي بايست به وب سايتبراي فهرست هاي بروزرسا .در فهرست زير در دسترس مي باشد 1999

  . مراجعه كنند  http://www.epa.gov/owm/wm05000.htm#regionsبا آدرس  سازمان محيط زيست
. 
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، هماهنگ كننده عمليات فرآوري صنايع منطقه اي و هماهنگ كننده عمليات فرآوري صنايع ايالتي سازمان محيط  بعالوه
بر تاين هماهنگ كننده ها از اك. زيست براي ارزيابي سواالت در خصوص مقررات عمليات فرآوري در دسترس مي باشد

ده ، تاسيبسات مربوطه بايد وب سايت سازمان براي فهرست هاي بروزرساني ش. درزير فهرست شده است 1999سال 
  . بررسي كند   http://www.epa.gov/owm/permits/pretreat/ptregcon.htmبا آدرسمحيط زيست 

  
  شعبه اصلي سازمان محيط زيست 

  شعبه حفاظت محيط زيست ايالت متحده 
  عبه چند رسانه اي وعمليات فرآوري ش

  ) 4203MC( بخش هاي مربطو به مجوز 
  ايالت پنسلوانيا  1200خيابان شماره 

   20460واشنگتن دي سي 
   202-260-1090: شماره تلفن 

   202-260-1460: شماره فكس 
  /http://www.epa.gov/owm: وب سايت 

  كننده هاي عمليات فرآوري صنايع و مجوز سيستم بين الملي حذف آالينده هاي تخليه شدههماهنگ 
 سازمان محيط زيست منطقه اي 
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  هماهنگ كننده هاي عمليات فرآوري صنايع و مجوز سيستم بين الملي حذف آالينده هاي تخليه شده
 سازمان محيط زيست منطقه اي
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  آوري صنايع و مجوز سيستم بين الملي حذف آالينده هاي تخليه شدههماهنگ كننده هاي عمليات فر
 سازمان محيط زيست منطقه اي 

  
  
  



٢٢٤ 
 

  هماهنگ كننده هاي عمليات فرآوري صنايع و مجوز سيستم بين الملي حذف آالينده هاي تخليه شده
 سازمان محيط زيست منطقه اي

  
  جداسازي نفت و سوخت 

شماره هاي تماس سازمان محيط زيست منطقه اي درخصوص برنامه شعبه اصلي سازمان محيط زيست و 
  ت جلوگيري از نشت نفت، كنترل و اقدام متقابل و برنامه واكنش سريع تاسيسا

درصورتيكه تاسيسات سواالتي راجع به مقررات طرح جلوگيري از نشت نفت، كنترل و اقدام متقابل و برنامه واكنش 
اين شماره . دنبا شماره هاي تماس سازمان محيط زيست منطقه اي تماس بگير واندمي ت سريع تاسيسات داشته باشد ،

به براي فهرست هاي بروزرساني شده ، تاسيسات مي بايست . درزير فهرست شده است  1999هاي تماس از اكتبر سال 
درواقعه تخليه نفت، . ندنمراجعه ك.ttp://www.epa.gov/oilspill/sspcccont.htm وب سايت سازمان محيط زيست

تاسيسات مي بايست با خطوط تماس سازمان محيط زيست منطقه اي در مورد نشت نفت كه در زير عنوان شدده است 
با براي فهرست هاي برزورساني شده ، تاسيسات مربوطه مي بايست وب سايت سازمان محيط زيست . دنتماس بگير

  .بررسي كنند http://www.epa.gov/oilspillآدرس  
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  شعبه اصلي سازمان محيط زيست 
  شعبه حفاظت محيط زيست ايالت متحده 

  )  5203G(سرپرست برنامه نفت 
  ايالت پنسلوانيا 1200خيابان شواره 

   20460واشنگتن دي سي 
   703-603-8760: شماره تلفن 

  شعبه حفاظت محيط زيست
  برنامه نشت نفت

  ايالت پنسلوانيا 1200خيابان شماره 
   20460واشنگتن دي سي 

  Http://www.epa.gov/oilspill:   وب سايت

  شعبه حفاظت محيط زيست 
  ادراه جلوگيري و آمادگي ضروري در مقابل مواد شيميايي 

  ايالت پنسلوانيا 1200خيابان شماره 
  20460ي واشنگتن دي س

  Http://www.epa.gov/swercepp: وب سايت 
  شماره هاي تماس سازمان محيط زيست منطقه اي درخصوص برنامه

  جلوگيري از نشت نفت، كنترل و اقدام متقابل و برنامه واكنش سريع تاسيسات
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  شماره هاي تماس سازمان محيط زيست منطقه اي درخصوص برنامه جلوگيري از نشت نفت، كنترل و اقدام متقابل 
  و برنامه واكنش سريع تاسيسات
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  شماره هاي تماس سازمان محيط زيست منطقه اي درخصوص برنامه جلوگيري از نشت نفت، كنترل و اقدام متقابل
  و برنامه واكنش سريع تاسيسات

  
  

  برنامه سازمان محيط زيست منطقه اي در خصوص مواد زائد خطرناك و مواد زائد جامد 
 مواد زائد جامد و مواد زائد خطرناك سايتدر خصوص منطقه اي  سازمان محيط زيست براي اطالعات در مورد برنامه

ttp://www.epa.gov/epaoswer/osw/regions.htm#reg. در دسترس مي باشد .  
 

  پاكسازي و از بين بردن  رنگ 
  برنامه هاي منطقه اي سازمان حفاظت محيط زيست در مورد مواد زائد جامد و مواد زائد خطرناك  

 سايت  مواد زائد جامد و مواد زائد خطرناكدر خصوص منطقه اي  برنامه هاي براي اطالعات در مورد
http://www.epa.gov/epaoswer/osw/regions.htm#reg  در دسترس است.  

 
  برنامه هاي منطقه اي و ايالتي سازمان حفاظت محيط زيست   

در دسترس   http://www.epa.gov/ow/region.htmlبراي اطالعات در مورد برنامه هاي ايالتي و منطقه اي سايت
  .مي باشد

  برشكاري فلزات و دفع مواد زائد ناشي از تراشكاري فلزات  
  برنامه منطقه اي و ايالتي سازمان حفاظت محيط زيست

در  http://www.epa.gov/ow/region.html  براي اطالعات بيشتر در مورد برنامه هاي ايالتي و منطقه اي سايت
 .دسترس  مي باشد
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  پاكسازي واز بين بردن ماشين آالت مختلف كشتي
   .   مراجعه كنيد 9,3لطفاًبه منابع فهرست شده در تماسهاو قسمت منابع در بخش 
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  Aضميمه 
     ؟چرا اين كتاب راهنما ارائه شده است

  درباره اوراق كردن كشتي  هيئت ميانجي پيشنهاد
اره اوراق كردن كشتي داد شده بود هيئت ميانجي دربتوسط  1998ر سال اين كتاب راهنما در پاسخ به پيشنهادي كه د

نمايندگاني ازسازمان محيط زيست ، شعبه  شامل بوسيله وزارت دفاع 1997سالاين هيئت دردسامبر . شده است تهيه
هاي لوجستيك وزارت دفاع و سازمانهاي ايالتي ، سازمان دريانوردي ، سازمان دادگستري ، سازمان كار و سازمان حمل 

نامساعد بودن شرايط  خصوصدر Baltimore Sunروزنامه  اطالعيه مهماين هيئت در پاسخ به .و نقل شكل يافته بود
محيط زيست و بهداشت و ايمني انسانها درارتباط با تاسيسات اوراق كردن كشتي داخل و خارج از كشور تشكيل جلسه 

صنعت اوراق كردن كشتي در داخل كشور و در سطح بين المللي را مورد بازبيني  ي مربوط بهاين هيئت پيامدها . دادند
  :شامل موارد زير است اما محدود به اين موارد نيست اين پيامدها . و بررسي قرارداد

ناشي از برنامه سازمان نيروي دريايي ايالت متحده امريكا واداره كل دريانوردي براي اوراق كردن  نتايج •
 كشتي 

تاسيسات براي تخريب و اوراق كردن و همچنين اوراق كردن  محلعمليات ها و شيوه هاي بكاررفته در  •
 كشتي در سطح بين المللي 

 اطالعاتي در مورد مواد خطرناك و سمي در كشتي هاي اوراق شده •

  اتمعيارهاي استفاده شده براي كنترل ارزيابي پيشنهاد •

 عمليات هاي اوراق كردن كشتي  در اشتباه سهوي كنترل •

 .  لي كلرين غيرمايع در شناورهايي كه براي اوراق كردن در نظر گرفته شده باشندصادركردن بي فنيل هاي پ •

درگزارش هيئت ميانجي درباره اوراق كردن كشتي در  گسترده براساس اين بازبيني ، هيئت مجموعه اي ازپيشنهادات
اوراق كردن كشتي را پوشش  مربوط به زيادي ازصنايع اين پيشنهادات وضعيت هاي تعداد. ارائه كرد1998آپريل سال 20

 برنامه ريزي براي انجمن وو اطالعات داده است ، از جمله مي توان به بهبود قراردادها ، عملكرد معاهده ها ، سوابق 
كل گزارشات . بين المللي اشاره كرد نتايجراهنمايي كشتي ، دستور العمل هاي راهنما درمورد بي فنيل هاي پلي كلرين، 

  : ت زيرمورد موجود است هيئت در ساياين 
http://www.denix.osd.mil/denix/Public/News/OSD/Ships/Final/final.html. 
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هيئت پيشنهاد كرده است كه سازمان محيط زيست و سازمان بهداشت و ايمني  اعمال نفوذ نظارتيبراساس مواردي از 
دريانوردي ايالت متحده قبول و اجراي دستور با سازمان لجستيك دفاعي ، نيروي دريايي و سازمان  هماهنگمشاغل 

در اين كتاب راهنما رئوس كلي مقررات قابل اجراء . العمل هاي كتاب راهنماي اوراق كردن كشتي را گسترش دهند
  .  محيط زيست و بهداشت و ايمني مشاغل درارتباط با اوراق كردن كشتي مي باشد ارتباط با

    انجمن  مربوط به سهامداران
 شروطي درمراحل اوليه گسترش كتاب راهنما ، سازمان محيط زيست درخواست گذاشتن شرط هاي گوناگون از جمله 

،  و تعهدات براي اوراق كننده هاي كشتي و شعبه هاي كنترل كننده ايالتي و فدرالي ، شرط هايي راجع به حدود وظائف
  :شده است توضيحاتي درزير عنوان . و ساختار كتاب راهنما كردمحتوا 
برخي شده باشد زيرا  نشان دادهدر كتاب راهنما  مي بايستكه سهامداران توسط  شناسايي عملياتهاي مختلف •

اين عملياتها شامل نمونه برداري و جداسازي بي فنيل هاي . دارنددر قبول مقررات  چالش بزرگي تاسيسات
، روشهاي كنترل سيم هاي مسي و  پلي كلرين ، شناسايي و جداسازي آزبست، فاضالب هاي آلوده شده

      . مي باشد) در ارتباط با مكان تاسيسات و كارگراني كه در تماس با اين مواد هستند(آلودگي سرب 

سهامداران اظهار داشتند كه آنها ازهر گونه دستور العمل هاي راهنماي موجود بجزء مقررات مربوط به اين  •
داول دستورالعمل هاي راهنما را ازسازمان محيط زيست و سازمان تاسيسات بطور مت. صنعت آگاهي نداشتند 

بهداشت و ايمني مشاغل ، شعبه هاي كنترل كننده ايالتي و محلي يا گارد ساحلي ايالت متحده آمريكا بدست 
تعداد از شرط ها مورد بحث مي باشند كه آنها وابسته به مقررات مربوط به دستور العمل هاي . مي آورند
 . با اين حال ديگران از اطالعات موجود در اينترنت استفاده مي كنند. درالي استمقررات ف

به زبان آموزش . درجهت تسهيل قبول مقرراتسهامداران شناسايي آموزش هاي كليدي و مهم مقررات توسط  •
ته زيرا كارگران ممكن است در فهم زبان انگليسي مشكل داش. كه اغلب مانع مهمي مي باشد توجه شده است

  .           باشند
  

  هدايت و تقويت كتاب راهنما 
بخش هاي حمل و نقل و  زيست ، اداره اجراي قانون و قبول بيمه ،ن محيط اداره اجراي قانون تاسيسات فدرالي سازما
را ،دستور العمل هاي مربوط به قبول مقررات  مركز ملي اجراي تحقيقاتانرژي مربوط به سازمان محيط زيست ، 

درجهت كمك به اين عمليات ، سازمان محيط زيست به عنوان ميانجي براي نظارت براجرا . تقويت و گسترش مي دهد
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و قبول مقررات اوراق كردن كشتي و يا راهنماي دستور العمل هاي گروههاي كاري مي باشد و اين ميانجي ها شامل 
، نيروي دريايي ، سازمان بهداشت و ايمني مشاغل ، نمايندگاني از سازمان محيط زيست ، گارد ساحلي ايالت متحده 

قوانين ، سازمان مركز بين الملي رسيدگي اجراي خدمات بازاريابي و استفاده مجدد ، سازمان دريانوردي ايالت متحده ،
   .ملي اقيانوسي و جوي ، شعبه هاي لجستيك وزارت دفاع مي باشد

  
  اوراق كردن كشتي  در موردخالصه اي  -1

  صنعت اوراق كردن كشتي 
يكي ازمحدود مي باشد و بخشي از صنعت اوراق كردن كشتي داخلي ، تاسيسات مربوط به اوراق كردن كشتي 

و به طور معمول اوراق كردن كشتي  را انجام مي دهدتاسيساتي است كه عمدتاً عملياتهاي تخريب و يا جداسازي كشتي 
كردن كشتي، تاسيساتي در جهت بازيافت برخي مواد ، اوراق و جداسازي  بطوراساسي، درزمان اوراق. ناميده مي شود

بعالوه ، . فوالد و مس موجود دركشتي و ديگر فلزاتي كه مي تواند بازيافت شوند ، داراي صالحيت قانوني مي باشند
مطابق با . شوند مواد زائد توليد شده درمدت اوراق كردن كشتي ، بايد مديريت شوند و مطابق با مقررات مناسب دفع

يساتي كه اوراق كردن كشتي را رهبري مي كنند در سيستم طبقه بندي سيستم طبقه بندي صنايع آمريكاي شمالي ، تاس
طبقه بندي صنايع براي تاسيساتي  استانداردهايقبالً ، شماره . ، طبقه بندي مي شوند 48839آمريكاي شمالي با شماره 

موارد عنوان شده . در جاي ديگر طبقه بندي نشده است و بود ، 4499ي بودند ، كه مسئول تخريب و اوراق كردن كشت
در باال درمورد صنعت داخلي اوراق كردن كشتي در گذشته مي باشد و در حال حاضر موارد جزئي از اين صنعت باقي 

 ايالتهاي ود دارد كه دراوراق كننده كشتي غير دولتي در ايالت متحده آمريكا وج 4بطور معمول، تقريباً . مانده است
. كاليفرنيا ، مريلند ، پنسيلوانيا و تگزاس مستقر مي باشد كه بطور فعال فعاليت هاي اوراق كردن كشتي را انجام مي دهند

اوراق كردن كشتي يك صنعت با . خطر ناشي انجام اين كار باشدبدليل كوچك بودن  اين صنعت مي تواند تا اندازه اي 
اوراق كننده هاي . شد و خطرات خيلي شديدي براي محيط زيست و بهداشت وايمني انسانها داردكار پر مشقت مي با

جرثقيل هاي (كشتي كارگراني را با مهارتها وآموزشهاي متفاوت از جمله جوشكار ، متصديان جرثقيل ، متصدي ليفتراك 
عموالً تعدادي از تاسيسات وجود دارند كه م. مي كنند استخدام، رفتگر، راننده لودر ) مخصوص بلند كردن اجسام سنگين

اگر چه . دوزبان صحبت مي كنند زيرا تعدادي از كارگران توانايي صحبت كردن به زبان انگليسي را ندارند بهمتصديان 
اوراق كردن كشتي مي تواند دركارخانه هاي كشتي سازي انجام شود ، اغلب اوقات اين مكانها وسايل كمي براي هدايت 

د ، و در مناطق صنعتي مي باش acres 10مكانهاي اوراق كردن كشتي ، بطور نمونه كمتر از . اوراق كردن دارندوانجام 
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. شهري در تالقي با ديگر صنايع و تاسيسات وابسته به دريانوردي و تاسيسات الكتريكي قابل توجه مستقر شده است
رس مي باشد ، اگرچه تعدادي از تاسيسات اوراق دسترسي به خط آهن دراين تاسيسات اغلب امكان پذير و در دست

ساعت بر  2يا  1تاسيسات اوراق كننده كشتي معموالً . كننده كشتي فقط ازكاميون باركش در اين مناطق استفاده مي كنند
  .كشتي در هر سال اوراق مي كنند 3تا  2روي كشتي كار مي كنند و 

  
  سيستم هاي جديد طبقه بندي صنايع 

. جايگزين سيستم طبقه بندي صنايع استاندارد شد طبقه بندي صنايع امريكاي شماليدر ايالت متحده امريكا ، سيستم 
در جهت فراهم كردن  ، كانادا و مكزيك آمريكا سيستم طبقه بندي صنايع امريكاي شمالي مشتركاً بوسيله ايالت متحده

سيستم طبقه . است فراهم شدهبازرگاني درسرتاسرامريكاي شمالي  در مقايسه آمار مربوط به فعاليت هاي توانايي جديد
بندي صنايع امريكاي شمالي همچنين براي افزايش توانايي مقايسه با سيستم طبقه بندي صنايع استاندارد فراهم شده 

شمالي به براي اطالعات بيشتر در مورد سيستم طبقه بندي صنايع امريكاي . مي شوداست وبوسيله سازمان ملل حمايت 
  .   سايت زير مراجعه كنيد

http://www.census.gov/epcd/www/naics.html. 
  عمليات اوراق كردن كشتي 

بعد از جداسازي كشتي از ناوگان حمل و نقل دريايي ، كشتي بوسيله يدك كش به تاسيساتي كه درآنجا اوراق كردن 
شود كه يا لنگر انداخته باشدو يا در كنار ساحل و يا  كشتي درزماني اوراق مي. كشتي انجام مي شود، حمل خواهد شد

بيشتر فعاليت هاي اوراق كردن كشتي  در تعميرگاه هاي كشتي صورت مي . در حوضچه تعمير كشتي قرار گرفته باشد
اين . گيرد و دراين مكانها اليه روبي در كنار كانال براي داشتن عمق مناسب جهت استقرار كشتي انجام مي شود

يدك كش هاي بزرگ . عرض در ورودي دارند فوت 120تا  100طول و   فوت 700تا  400 گاهها بطور معمول تعمير
عمليات . گاه و انجام عمليات اوراق كردن استفاده مي شودردر دهانه تعميرگاه براي كشيدن بدنه كشتي به داخل تعمي

  : اوراق كردن كشتي معموالً در سلسله مراحلي انجام مي شود كه در زير عنوان شده است 
در صورتيكه در دسترس نباشد ( از نقشه همه اتاق ها ، محفظه ها، مخازن و مناطق انبار .انجام بررسي شناور  •

ين مناطقي كه ممكن است محتوي مواد خطرناك از جمله سوخت ، نفت ، آزبست در جهت تعي) آماده مي شود
نمونه برداري اوليه از وسيله ها انجام . ، بي فنيل هاي پلي كلرين و مواد زائد خطرناك باشند ، استفاده مي شود

 . مي شود ونمونه برداري از محفظه ها كه درابتدا جدا خواهند شد ، شروع مي شود
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از جمله آب خن و ( جداسازي نفت ، وسوخت، و ديگر مايعات .  ت ، نفت و ديگر مايعاتجداسازي سوخ •
و مواد قابل اشتعال از كشتي بطور معمول در طي فعاليت هاي اوراق كردن كشتي انجام مي ) آب توازن كشتي

نشت و  گارد ساحلي ايالت متحده آمريكا از بوم هاي شناور در اطراف كشتي براي كمك به هر گونه.شود
بدنبال فعاليت هاي جداسازي ، با شيميدان دريايي براي اطمينان . ريزش مواد خطرناك از كشتي استفاده مي كند

از اينكه كشتي براي كارگران و يا براي جوشكاري و كارهاي سخت ايمن مي باشد و براي صدورمجوزهاي 
اجازه استفاده از مشعل هاي  براي يمجوزهاي چكش كار. چكش كاري در اين مكانها قرارداد بسته مي شود

در مدت عمليات اوراق كردن .مي باشد  برش كاري و اره هاي برقي استفاده شده براي تخريب و اوراق كشتي
 . و در طي اوراق كردن جداسازي خواهند شدمي شود كشتي آب رويهم انباشته 

 .ر ابتدا جداسازي مي شوندلوازم برقي ، لنگر، زنجيرها و تجهيزات كوچك د.  جداسازي تجهيزات •
ساختارهاي بزرگ قابل استفاده مجدد به عنوان مثال بخش هايي از موتور هنگاميكه قابل دسترس شدند 

مواد و تجهيزات قابل استفاده ممكن است بطورمستقيم در حاليكه اين مواد نو نيستند و يا  .جداسازي مي شوند
پروانه كشتي ممكن است از بدنه كشتي . كشتي فروخته شوند  كمي نو مي باشند بوسيله تاسيسات اوراق كننده

 .  جداسازي شده باشد مي توان به آبهاي كم عمق كشيده شود

 كاريمواد محتوي آزبست از مسير هاي برش.  جداسازي و از بين بردن آزبست و بي فنيل هاي پلي كلرين •
موتورخانه . شود ي از كشتي جداسازي د از بخش هاي بزرگنجداسازي مي شوند و اين مواد مي توافلزات 

هاي كشتي معموالً محتوي مقادير زيادي آزبست مي باشد بنابراين زمان زيادي براي جداسازي آزبست و كامل 
مواد محتوي بي فنيل هاي پلي كلرين كه قابل دسترس مي باشند وهمچنين . شدن اين جداسازي الزم است

تعدادي . مكانهاي كه برش كاري انجام مي شود، جداسازي مي شوندمواد محتوي بي فنيل هاي پلي كلرين از 
از مواد محتوي آزبست ممكن است درتاسيسات بر روي قطعات بزرگ جداسازي شده رها شده باشند و بي 

 . فنيل هاي پلي كلرين فقط بعد ازاينكه قطعات بزرگ به  تكه هاي كوچكترتبديل شدند جداسازي شوند

بدنبال جداسازي آزبست و بي فنيل هاي پلي كلرين ، در صورتيكه الزم باشد . اريسطوح مناسب براي برشك •
بعلت سخت بودن جداسازي موادي كه بطور بالقوه سمي هستند ممكن . رنگ از سطوح  جداسازي مي شود

 .دباشالزم  است استفاده ازروشهاي مخصوص جداسازي مناسب رنگ 

ي بااليي عرشه كشتي و ساختمانهاي فوقاني و سيستم هايي از مراحل برشكاري ، قسمتها طيدر .برش فلزات  •
برش كاري فلزات . جمله عرشه اصلي كشتي و عرشه پايين كشتي درابتدا بوسيله برشكاري جداسازي مي شوند



٢٤٠ 
 

بصورت دستي و با استفاده از مشعل هاي برشكاري محتوي سوخت اكسيژن انجام مي شود اما ممكن است با 
بزرگي از كشتي در اندازه هاي متفاوت جداسازي بطور نمونه قطعات . برشكاري انجام شود اره و يا قيچي هاي

 بوسيله اين قطعات بزرگ را بوسيله جرثقيل از زمين بلند مي كنند و در جايي ديگردر صوت لزوم. مي شوند
اندازه هاي وشكل به كه قراضه هاي آهن به اين مكانها حمل شده است و گدازكارها  كارخانه هاي ذوب فلز
برشكاري وزن ساختار كاهش مي يابد و بدنه كشتي بصورت شناور باقي با ادامه . شوند  هاي متفاوت بريده مي

سرانجام ، بخش جزئي از بدنه كشتي . برداري و بطور مناسب تخليه مي شود آب خن كشتي نمونه. مي ماند
    .باقي مي ماند كه به ساحل كشيده و سپس جداسازي مي شود

تراشه هاي فلز از جمله فوالد ، آلمونيوم ، مس، الياژ نيكل و مقادير كمتر از ديگر . بازيافت و يا دفع مواد •
و سپس براي ذوب مجدد در كوره هاي ذوب فروخته مي  مي شود ساختار انبار و نوع فلز اساسفلزات بر 

غير فلزي تركيب شده اند ممكن است با فلزات با ارزش از جمله مس در كابل هاي الكتريكي كه با مواد . شود
دستگاه جداسازي كننده . ت شوندده از دستگاههاي قطعه قطعه كننده فلز و دستگاه تفكيك كننده بازيافاستفا

غير فلز با استفاده از  تفلزات از ذرا. ليد مي كندتو fluffم و ذرات غير فلز به نا نخاله مخلوطي از ذرات فلز
و يا با صفحات  كننده مغناطيسي، دستگاه تفكيك كننده با ستون هواي شناور جداسازيدستگاه هاي تفكيك 

ديگر فلزات كه بازيافت نمي شوند شامل مواد خطرناك و ديگر مواد زائد مطابق با . لرزاننده  تفكيك مي شوند
 . قوانين و مقررات قابل اجراء دفع مي شوند

Fluff  كه درمسيرهاي بازيافت براي جامدات و مايعات غيرقابل بازيافت ، مواد مواد پودر مانند عبارتي است چيست ؟
مواد پودر مانند غير قابل فروش است زيرا . غير فلزي بدست آمده در طي عمليات اوراق كردن كشتي استفاده مي شود

و اين مواد . باشد محتوي مواد زائد خطرناك كنترل شده از جمله بي فنيل هاي پلي كلرين ، آزبست و هيدروكربن ها مي
  ) CFR 40 270-261(بايد مطابق با مقررات مواد زائد خطرناك از بين برده شوند 

  
  برنامه اوراق كردن كشتي در ايالت متحده آمريكا   -2

كشتي در اطراف ايالت متحده امريكا دارد كه منتظر اوراق كردن يا ديگر  250متداول شعبه هاي فدرالي تقريباً  بطور
 اهدافبه عنوان مثال دراختيار قرار دادن كشتي به سازمانها يا استفاده از آنها براي ( جداسازي و تخريبروشهاي 

نيروي دريايي و سازمان دريانوردي ايالت متحده مسئول اكثر كشتي هاي دولتي مي . مي باشند) آزمايشي و آموزشي
و  1950تا  1940نظر گرفته مي شود درسالهاي بين  تعدادي كشتي ها كه بطور معمول براي اوراق كردن كشتي در. باشد
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تعداد زيادي از اين . استفاده مي شودبعد از اوراق كردن موجود در اين ساختارها و مواد   اجزاءساخته شده اند و  1960
و  مواد به عنوان مواد خطرناك طبقه بندي مي شود و شامل آزبست، بي فنيل هاي پلي كلرين ، سرب ، كرومات ، جيوه

اخيراً برنامه اوراق كردن كشتي ايالت متحده امريكا مورد انتقاد قرار گرفته .ولي محدود به اين موارد نيست  استكادميوم 
است زيرا تعداد شركتهاي اوراق كننده كشتي از استانداردهاي محيط زيستي ، ومقررات بهداشت و ايمني كارگران و 

ز موارد انبارغير قانوني ازجمله آزبست ، بي فنيل هاي تعدادي ا. پذيرش روشهاي اوراق كردن كشتي تخلف كرده اند
. پلي كلرين ، نفت، سرب و كرومات و همچنين شرايط كاري خطرناك گزارش شده در ايالت متحده آمريكا وجود دارد

ه دولتي براي عمليات اوراق كردن كشتي هاي تجاري از رده خارج شدنماينده سازمان دريانوردي اياالت متحده امريكا ، 
، سازمان دريانوردي ايالت  1994مطابق با قانون بين المللي ميراث دريانوردي سال . تن و باالتر است 1500با وزن 

. مي باشد 2001سپتامبر  30متحده امريكا مسئول اروراق كردن برخي از كشتي هاي فرسوده و غير قابل استفاده از 
از قانون تجارت دريايي به  510ايالت متحده مطابق با بخش درعمليات اوراق كردن كشتي ها ، سازمان دريانوردي 
مطابق با اين اهداف ، سازمان دريانوردي ايالت متحده امريكا . بيشترين درآمد مالي از كشتي ها ايالت متحده احتياج دارد

ستفاده به عنوان تپه مجبور به اوراق كردن اين كشتي ها مي باشد زيرا ديگر گزينه ها از جمله واگذار كردن كشتي براي ا
هاي دريايي يا استفاده از كشتي ها براي موارد غير حمل و نقل و باركشي ، بوسيله اختيارات  سازمان دريانوردي ايالت 

، نيروي دريايي صدها كشتي را با استفاده از پيمانكاران  1980و اوايل  1970در سال . متحده امريكا محدود شده است
كاهش يافت زيرا ارگانهاي وابسته به  1980اوراق كردن كشتي توسط نيروي دريايي بكلي در سال . غير دولتي اوراق كرد

از . اوراق كردن كشتي افزايش يافت وسعت بخشي از نيروي نظامي كاهش 1991نيروي درياي تقويت شدند اما در سال
خدمات بازاريابي و نيروي دريايي و ، كشتي هاي نيروي دريايي براي اوراق كردن توسط نمايندگان فروش  نظر تاريخي

بصورت محدود كشتي هاي جنگي  خدمات بازاريابي و استفاده مجدد،  1999ازمي سال . فروخته شده اند استفاده مجدد
با اين حال نظارت بر قراردهاي فروشهاي موجود براي اوراق كردن . نيروي دريايي را براي اوراق كردن خواهد فروخت

فروش قايق هاي گشتي و كشتي هاي كوچك نيروي  خدمات بازاريابي و استفاده مجدد. هد يافتكشتي ها ادامه خوا
كشتي  63نيروي دريايي  1999ازسپتامبر سال . دريايي كه براي اوراق كردن در نظر گرفته شده اند را ادامه خواهد دارد

كشتي براي اوراق  113ش داده است كه براي اوراق كردن در نظرگرفته است و سازمان دريانوردي ايالت متحده گزار
زارش داده است كه به اقيانوسي و جوي گ مليسازمان همچنين گارد ساحلي ايالت متحده و. كردن موجود مي باشد

روي هم رفته وزن كشتي هاي مربوط به نيروي دريايي و . راي اوراق كردن موجود مي باشدب كشتي عدد 3و  14ترتيب 
در صورتيكه اين كشتي ها اوراق نشوند ، انبار ، نگهداري . ميليون تن مي باشد 1متحده تقريباً  سازمان دريانوردي ايالت

تعدادي از . هزينه خواهد داشت  2003تا  1999ميليون دالر در سالهاي  58و حفاظت ازاين كشتي ها براي دولت تقريباً 
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باشند و ممكن است به تعميراتي احتياج داشته كشتي هاي سازمان دريانوردي ايالت متحده آمريكا خيلي فرسوده مي 
سازمان دريانوردي ايالت متحده امريكا تخمين زده است كه ساليانه باراندازهاي خشكي و تعميرگاههاي ساحلي . باشند

  .  دالر براي هر كشتي هزينه كنند 800000مي بايست بيشتر از 
  

  طح  بين المللي اوراق كردن كشتي داخلي در مقابل اوراق كردن كشتي در س
صنعت اوراق كردن كشتي خطراتي را دربرداشت  1997مطابق با مطالعه سازمان دريانوردي ايالت متحده آمريكا در سال 

با وجود تالش هاي .داشتند از اين طريق ، و شركت هاي داخلي اوراق كردن كشتي تمايل كمي به جمع كردن سرمايه
اوراق كردن كشتي در داخل كشور، فقط تعداد كمي از  برايت متحده آمريكا نيروي دريايي و سازمان دريانوردي ايال

فعاليت در مورد در سالهاي اخير  شرايطاين در. شركتها داراي شرايط الزم براي اوراق كردن كشتي در داخل كشور بوند
مريكا به كشورهاي صادركردن كشتي ها براي اوراق كردن ازايالت متحده آ واوراق كردن كشتي درسطح بين المللي 

مربوط به تعدادي ازتاسيسات اوراق كننده خارجي  هاياين انتقادات اساساً بر گزارش . خارجي انتقاداتي وارد شده است
كه در نتيجه مديريت ضعيف بي فنيل هاي پلي كلرين و ديگر مواد خطرناك جداسازي شده از كشتي ها مشكالت 

بعالوه . خطري براي بهداشت و سالمتي كارگران مي باشند ،تاكيد مي كندمحيط زيستي را ايجاد مي كنند و همچنين 
از نظر تاريخي دولتها مالك كشتي هاي اوراق . ،قوانين ومقررات خارجي بازبيني شده اند و بطور ضعيف اجرا مي شوند

ي براي اوراق كردن نشان داده شد كه نيروي دريايي اساساً بر صنعت داخل 1شده داخلي و خارجي مي باشند در ضميمه 
كشتي ها تكيه كرده است در حاليكه سازمان دريانوردي ايالت متحده عمدتاً براواراق كردن كشتي در كشورهاي خارجي 

انجام نشده كشتي ها را براي اواراق كردن در كشورهاي خارجي فروش توسط نيروي دريايي  1982از سال . تكيه دارد
درپاسخ به نامه ابالغيه سازمان محيط  1994ه آمريكا اوراق كردن كشتي را در سال سازمان دريانوردي ايالت متحد. است

در مورد ممنوعيت صادر كردن بي فنيل هاي پلي كلرين بيشتر 1993زيست به سازمان دريانوردي ايالت متحده در سال 
كشتي هاي فرسوده و در جهت كاهش انبار شدن شناسايي . به حالت تعليق درآورد ،براي عمليات دفع ppm 50از

الزم مي باشد و نيروي دريايي و سازمان  كاهش محدوديت هاي تالش در رابطه با اوراق كردن كشتي در داخل كشور
صادر كردن نامه  در رابطه با موافقت 1997دريانوردي ايالت متحده آمريكا هركدام با سازمان محيط زيست در سال 

  :                اين موافقت نامه ها در زير عنوان شده است . اند كشتي ها براي اواراق كردن مذاكره كرده
 جداسازي همه بي فنيل هاي پلي كلرين مايع قبل از صادر كردن كشتي براي عمليات اوراق  -1
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زمانيكه اين مواد با ساختارهاي  موجود تاهمه وسايل و اقالم از جداسازي بي فنيل هاي پلي كلرين جامد  -2
 . باشندبه آساني قابل جداسازي  تركيب نشده باشند واز صادر شدن يكپارچه كشتي قبل 

اطالع رساني (كشتي فروخته مي شود  در زمانيكهمربوطه  اطالع رساني به يكي از شركتهاي اوراق كننده كشور -3
 ) . از زمان صادركردن كشتي براي اوراق كردن از ايالت متحده شروع مي شود

نيروي  توسطصادركردن كشتي براي اوراق كردن 1997ن محيط زيست ، در دسامبر با وجود اين توافق ها با سازما
سازمان دريانوردي ايالت متحده آمريكا به حالت تعليق درآمد زيرا آلودگي محيط توسط  1998دريايي و در ژوئن 

ر روي صنعت اوراق زيست و نامناسب بودن بهداشت و ايمني كارگران ادامه داشت و همچنين اين موارد اثرات بالقوه ب
  .اين توقف عمدي در مورد صادر كردن كشتي هنوز اجرا مي شود. كردن كشتي داخلي گذاشت 

  
    طرح هايي براي نشان دادن مسائل مربوط به اوراق كردن كشتي در داخل كشور      

ايالت متحده امريكا  در جهت بهبود عمليات اوراق كردن كشتي در داخل كشور، نيروي دريايي و سازمان دريانوردي 
، فرايندهاي آماده سازي  مديريتي شيوه هاي نشان دادندر جهت  1996تغييرات بنيادي را در برنامه هايشان در سال 

   .، كنترل اشتباهات و صادر كردن كشتي ها  شروع كردند  يندهاي بستن قرارادآكشتي ، فر
اداره حسابداري تغييرات در برنامه نيروي دريايي در رابطه با بر طبق گزارش : تغييرات در برنامه هاي نيروي دريايي 

   :اوراق كردن كشتي شامل موارد زير مي باشد
و قبول مرحله عمليات مزايده براي پيمانكاران درجهت ارائه طرح پيشنهادي تخصصي  گسترش وانجام دو •

راي كشتي هاي فرسوده هستند الزم مطرح كرده باشند كه دواطلب مناقصه مالي ب پيمانكارانقبل از اينكه طرح 
عمليات ،  طرح هاي پيشنهادي تخصصي مركب از طرح مقبول مقررات مربوط به محيط زيست ، طرح. است 
ارزيابي هر طرح را ارزيابي  متخصص گروه. مديريتي و تجاري و طرح بهداشت و ايمني مي باشد هاي طرح

قبول دارند درخواست خواهد شد كه مناقصه مالي را ارائه  خواهد كرد و ازپيمانكاراني كه طرح پيشنهادي قابل
 .   كنند

كنترل پيشرفت كار و ارزيابي  برايدر هر تاسيسات اوراق كردن كشتي سه ماه پيشرفت كار  بررسياستفاده از با  •
 قرارداد از جمله مقررات محيط زيستي و ايمني كارگران   مفادو مطابقت داشتن با پيمانكاران 

      ي و كنترليقرارداد نظارتدقيق استفاده از سيستم كنترل ارزيابي در موقع تصميم گيري در مورد فراهم كردن  •
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قرعه كشي و اجازه دادن به پيمانكاران براي انتقال كشتي ها از انبارهاي روش آگهي دادن و فروش كشتي ها با  •
 .  دولتي بطوريكه براي اوراق كردن آماده شده باشند

برگزاري دوره اي كارگاه هاي آموزشي در رابطه با صنعت براي اطالع رساني به پيمانكاران از آنچه از آنها درمورد  •
و عكس العمل اين شركتها و خواسته هاي آنها و ارزيابي پتانسيل اين شركتها  اوراق كردن كشتي انتظار مي رود

   .ي فروش كشتي داده شودبراي جداسازي بيشتر مواد خطرناك قبل ازاينكه آگهي برا

  قرارداد بستن اطالع رساني به كنترل كننده هاي ايالتي و محلي در مكانهاي اوراق كردن كشتي بعد از •
 

  تغيير در برنامه سازمان دريانوردي ايالت متحده
ردي ايالت و انتظار مي رود كه سازمان دريانوبرنامه اوراق كردن كشتي در سازمان دريانوردي در اصول مشابه است، 

كه در آن پشنهاددهندگان بطور همزمان طرح هاي فني و  متحده فرآيند پيشنهادي تك مرحله اي را پذيرفته باشد
مراكز پيشنهاد كننده در يك زمان ملزم هستند كه برنامه تخصصي را پيشنهاد و ارائه . پشنهادات خورد را ارسال مي كنند

سازمان  .، برنامه تجارتي و برنامه هاي محيط زيستي ،بهداشت و ايمني استبرنامه تخصصي شامل برنامه عملياتي. كنند
دريانوردي ايالت متحده همه پيشنهادات را جمع آوري مي كند و فقط برنامه هاي اجرايي و تخصصي را براي شركتهادر 

  .صورتيكه پيشنهادات مثبت داشت باشند مورد بازنگري قرار مي دهد
  

  1999هاي جنگي سال از رده خارج كردن كشتي 
قرارداد كار تحويل نامعلوم ، تعداد نامعلوم در جهت پيگيري مرسوم براي  4نيروي دريايي  1999سپتامبر سال  29در 

اوراق كردن كشتي هاي جنگي نيروي دريايي ايالت متحده كه از رده خارج شده بودند و به عنوان كشتي هاي آسيب 
اين قراردادها مراحل رهبري و راهنمايي پروژه از رده خارج  .بودند،  اعطا كردديده در بخش نيروي دريايي ثبت شده 

كردن كشتي را نشان مي دهد واهداف اوليه و هزينه موثر براي اوراق كردن ناوهاي جنگي و كشتي هاي از رده خارج 
مهمي از قراردادهاي فروش  اختالفاين قراردادها . شده و پيامدهاي محيط زيستي ناشي از اين فعاليت را نشان مي دهد

كه قبالً استفاده شده است دارد و با توجه به اين موارد ازطرف مشتريان به دولت در جهت اوراق كردن صحيح كشتي 
امكان اوراق كردن كشتي با توجه به قرارداد فروش به ارزش فلزات كشتي و همچنين از بين . مبالغي پرداخت شده است
قراردادهاي پروژه اوراق كردن كشتي هزينه هاي اضافي دارند كه  در مقابل،.بسته مي باشدبردن مواد زائد خطرناك وا

بهداشت و  بهبود شرايطعملكرد تشويقي براي افزايش موجب باعث افزايش دستمزد قرردادها مي شود و در نتيجه 
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دن كشتي تراشه هاي فلزات توليد بعالوه با توجه به قراردادهاي پروژه اوراق كر .و محيط زيست مي شود كارگرانايمني 
استفاده از .اعتبار قرارداد خواهد بود به عنوان شده از اوراق كردن فروخته خواهند شد و درآمدهاي اضافي از اين طريق

در صورت موفقيت مرحله رهبري  .را فراهم خواهد كرد ياوراق كردن كشتي هاي بيشتر و امكان اين قراردادها توانايي
د مربوطه به نيروي دريايي اجازه مي دهد دستور العملهاي قراردادهاي جاري براي اوراق كردن را گسترش پروژه، قراردا

اوراق كردن ناوهاي جنگي ،ناوشكن ، كشتي هاي بادبان دار و كشتي هاي مين جمع كن  را در  ،دهد و مطابق قرارداد
    كنيددريافت زير  ازسايت يدرج كردن كشتي رامي تواناطالعات بيشتر درباره پروژه از رده خا.دستور كار خود قرار دهد

   http://www.contracts.hq.navsea.navy.mil/home.html        
سازمان محيط زيست به همراه سازمان دريانوردي براي معمول بطور . اطمينان از ايمني اوراق كردن كشتي 

مجوز، ضمانت هاي مالي ، نمونه برداري از موادي كه بطور بالقوه  مربوط به صدورمشخص كردن مراكز 
محتوي بي فنيلهاي پلي كلرين هستند و همچنين در جهت اطمينان از اينكه دولت ايالت متحده مي تواند بدون 

  . در حال فعاليت مي باشدخطر اوراق كردن كشتي را در بازار داخلي انجام دهد، 
اق كردن كامل بدنه كشتي براي بازسازي و بازيافت مجدد است و همچنين شامل از رده خارج كردن شامل اور 

  . جدا كردن صحيح و از بين بردن مواد زائد خطرناكي كه بخشي از ساختار و تركيب كشتي مي باشد

  مقررات صنعت اوراق كردن كشتي -3

    شناخت مسائل مربوط به پذيرش براي صنعت اوراق كردن كشتي

اوراق كردن كشتي بصورت بومي و منطقه اي مشكالتي در رابطه با موافقت پيمانكاران مختلف  صنعت، اخيردر سالهاي 
نيروي دريايي  1996تا  1991در سالهاي .در انجام مقررات از جمله ايمني كارگران و محيط زيست پيش رو داشته است

 و كاليفرنيا Rhodeمال كارولين ، جزيرهكشتي به كارخانجات اوراق كردن كشتي بومي و داخلي در ش 52تا  20
عملكرد  وابسته بهو بدست آوردن مجدد مالكيت اساساً است در اين وقايع نقش داشته  يتغييرات اقتصاد .فروخته است

بازرسي ها بوسيله سازمان  .مي باشد  پيمانكاران در رابطه با قبول مقررات بهداشت و ايمني كارگران و محيط زيست
زيست و سازمان بهداشت و ايمني مشاغل بطور بالقوه تخلف از قبول مقررات و الزامات قانوني شناسايي حفاظت محيط 

  .كرده است
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بازرسي سازمان حفاظت  نتايج •
گسترش پروتكل ها در جهت  . محيط زيست

رسيدگي به تاسيسات اوراق كردن كشتي باعث شد 
كه سازمان حفاظت محيط زيست و بازرسان دولتي 
بهداشت در بازرسي سه تاسيسات مربوط به اوراق 

شركت  1998ال آپريل س 30تا 28كردن كشتي از 
اين بازرسان مسئول تعيين وضعيت قابل قبول .كنند

هر يك از تاسيسات با تاكيد بر بي فنيل هاي پلي 
همچنين با تاكيد بر مقررات طرح پيشگيري از ريزش نفتي،  فاضالبهاي سطحي و زائد،كلرين، آزبست،مواد 

فهرست مناطق و تاسيسات با مشكالت بالقوه ياغير قابل قبول در طي بازرسي . كنترل و اقدام متقابل بودند
 :ها شامل موارد زير بود 

مربوط به گالني حاوي المپهاي فلورسانس جيوه كه تاريخ آن  55بشكه هاي . مديريت نامناسب مواد زائد •
كيلوگرم المپ باشد، آنها ملزم هستند كه در  100اگر بشكه ها محتوي بيش از. بود 1997آپريل سال  29

 . روز، بسته به فاصله بشكه ها تا تاسيسات اين مواد را از بين ببرند 270تا  180طي 

كشتي استفاده شده تعدادي از كانتينرها كه براي انبار نفت در مكان اوراق كردن .برچسب زني نامناسب  •
 .بودندمخازن سوخت برچسب زني نشده  ونداشتند عالمت مشخصي با عنوان نفت استفاده شده  بودند

تاسيسات برنامه و يا مجوزهايي از جمله طرح پيشگيري از .نداشتن برنامه ، مجوز و يا نقص در برنامه ها •
نشت نفت،كنترل و اقدام متقابل، مجوز سيستم بين المللي حذف آالينده هاي تخليه شده، مجوزهايي در 

اگر اين تاسيسات . مورد فاضالب سطحي و طرحهاي پيشگيري از آلودگي فاضالب سطحي نداشتند
ذشته مي باشد و يا ممكن است طرح پيشگيري از نشت نفتي، كنترل و طرحها را داشته باشد اغلب تاريخ گ

 .اقدام متقابل بوسيله مهندسان حرفه اي ثبت وامضاءنشده باشد

كارگران براي توسط  تعدادي از زهكش هاي استفاده شده.  عدم ارائه فيلترهاي زهكشي فاضالب •
در تاسيساتي كه نشت . آوري مي كنند اين فيلترها سرب و آزبست را جمع. فاضالب فيلتر مناسب نداشت

 .آب به محوطه وجود دارد ممكن است آالينده هاي سرب به اين مكانها اضافه شود

 نداشتمدير عمليات تاسيسات در مورد مقررات محيط زيستي شناختي . عدم دانستن مقررات •

با وساطت هيئت مربوط به اوراق كردن كشتي پيشنهاد شده 
است كه، سازمان حفاظت محيط زيست پرتوكل رسيدگي 

( و بازرسي هاي مداوم براي صنعت اوراق كردن كشتي را 
فبريه  001-99-  331/9 –زيست سازمان حفاظت محيط 

بازرسي هاي قابل قبول  و انجام هدايت در جهت) 1999
در تاسيسات اوراق كردن كشتي  در مورد محيط زيست

  .گسترش دهد
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خاك در اطراف تاسيسات  .امكان آلودگي خاك •

مربوط به ممكن است با سرب و آزبست آلوده شده باشد زيرا محوطه 
اوراق كردن با اجزايي از جمله كابل،كف پوش،مواد محتوي 
آزبست،فلزات و رنگ هاو پوشش هاي مربوط به كشتي پوشيده شده 

در بخش هاي ديگر تاسيسات ممكن است مكانهاي مختلفي .است
به عنوان مثال اجزاي (بطور بالقوه محتوي مواد زائد خطرناك باشد

 ).كابل و مواد محتوي آزبست

عنوان مثال كابلهايي كه  به(كابلهايي كه در بخشهايي از كشتي سوزانده مي شوند.وزاندن نامناسب كابلهاس •
 ).بوسيله مشعل بريده مي شوند

از كشتي سازي  با وجود اينكه اوراق كردن كشتي جدا .نتايج بازرسي سازمان بهداشت و ايمني مشاغل •
سازمان بهداشت و ايمني مشاغل عمليات  ، باشد،هاي بزرگتر و صنايع تعمير كشتي صنعت كوچكي مي 

اوراق كردن كشتي را مورد بازرسي قرار مي دهد و تخلفهاي متعدد از استانداردهاي سازمان بهداشت و 
در براي مثال بر اساس بازرسيها و ديگر بازديدها،خيلي از شركت هاي .ايمني مشاغل را كشف مي كند

تعدادي از تاسيسات . آموزش كافي براي كارگران ندارند صنايعن بهداشت و ايمني كارگران در اي مورد
اوراق كردن كشتي در فراهم كردن آموزش و كارآموزي كل كارگران در اين مكانها داراي كمبود هستند از 

كاركنان  كننده جمله اين آموزشها مي توان به موارد آموزش در مورد مواد خطرناك ، تجهيزات حفاظت
سب، برچسب زني و عالمت گذاري مواد زائد و همچنين در مورد مقررات ايمني در شرايط ،انبار كردن منا
اشاره كرد ولي محدود به اين موارد ) به عنوان مثال مكانهاي سربسته،عمليات چكش كاري(كاري مختلف 

 .نيست 

  شعبه هاي كنترل كننده
داراي مقررات مشخصي است و همچنين  از آنجايي كه اوراق كردن كشتي در قوانين دولتي ،ايالت هاي محلي

مقررات براي حفاظت از محيط زيست و بهداشت وايمني كارگران مي باشد، تاسيسات مربوط اوراق شامل 
از جمله اين . شوندكردن كشتي ممكن است بوسيله  نماينده اي از شعبه هاي مختلف، بازبيني و يا بازرسي 

شامل شعبه اصلي ، ادارات منطقه اي و مركز بين المللي (ست شعبه ها مي توان به سازمان حفاظت محيط زي

برشكاري كابلهاي محتوي بي فنيلهاي پلي 
با بي فنيل  ي كهيا مقداري از مواد(كلرين 

استفاده از با ) هاي پلي كلرين آلوده شده اند
مواد  .منوع مي باشدمشعل در مكانهاي باز م

منتشره حاصل از سوزاندن كابل بوسيله قوانين 
 .مي شودمحلي و ايالتي كنترل 
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، سازمان  خدمات بازاريابي و استفاده مجدد ،  ، سازمان بهداشت و ايمني مشاغل)  (NEIC)انجام تحقيقات 
دريانوردي ايالت متحده،ادارات ايالتي كنترل كننده محيط زيست و بخشهاي ايالتي و يا محلي بهداشت اشاره 

  .كرد، اما محدود به اين موارد نيست
 سازمان حفاظت محيط زيست     

سازمان حفاظت محيط زيست قوانيني با در نظر گرفتن  جنبه هاي محيط 
عمليات  .دارد در داخل كشور اوراق كردن كشتي زيستي در مورد تاسيسات

  :هاي اوراق كردن كشتي با مقررات محيط زيستي سروكار دارند زيرا
مقدار زيادي مواد زائد شامل آزبست،بي فنيل هاي پلي  •

كلرين توليد مي كنند كه اگر بطور مناسب مديريت نشوند بطور بالقوه 
 .اثرات مهم و عمده اي بر محيط زيست مي گذارد

با مقررات محيط زيستي  را انجام مي دهند عمليات اوراق كردن كشتي ي كهثابت شده است كه تاسيسات •
 .  نندموافقت نمي ك

سازمان  يدولت مختلف تاسيسات اوراق كردن كشتي ممكن است به موافقت كردن با قوانين و مقررات •
  :اين مقررات شامل موارد زير است اما محدود به موارد ذكر شده نيست. محيط زيست ملزم شده باشد

دهاي بين المللي شامل استاندار )CFR 40 99-50(مقررات كنترل آلودگي هوا تحت نظر قانون هواي پاك  •
 ).61 CFR 40( (NESHAP)انتشار آالينده هاي خطرناك در هوا

مقررات كنترل آلودگي آب تحت قانون آب پاك شامل سيستم بين المللي حذف آالينده هاي تخليه  •
 403(الزامات قانوني فرآوري مواد ومقررات ) CFR 12240(، مجوز فاضالب سطحي  (NPDES)شده

CFR40( نفت تحت نظر مقررات سازمان حفاظت محيط زيستو كنترل تخليه)110 CFR40( ومقررات
ايالت در اختيار سازمان حفاظت  43،  1999دسامبر سال  در). CFR40 112(پيشگيري از آلودگي نفتي 

منطقه به مجوز سيستم بين المللي حذف آاليندهاي تخليه شده نظارت  1محيط زيست قرار داده شد و 
 .كرد

 شبكه هاي زير زمينيبه مقررات كنترل تزريق ، شامل  (SDWA)ب آشاميدني سالممقررات قانون آ •
(UIC)  و مقررات ذخيره آب همگاني (PWS) )142 CFR40)(144-148 CFR40.( 

 

 .شناخت مقررات ايالت مربوطه 
مقررات ايالت بايد سخت گيري 
كمتري نسبت به مقررات دولتي 

  . داشته باشد
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شامل   (RCRA)مقررات مديريت مواد زائد جامد خطرناك تحت قانون بازسازي و حفاظت منابع •
برنامه  ،قانون بازسازي و حفاظت منابع .   (LDR)خشكي مقررات ممنوعيت از بين بردن مواد زائد در

جامع  و كاملي در جهت حفاظت از بهداشت انسانها و محيط زيست بدليل مديريت نامناسب مواد زائد 
قانون بازسازي و حفاظت منابع سيستم كنترل مواد زائد از نقطه شروع توليد تا . خطرناك فراهم مي كند

نفت استفاده شده تحت استاندارهاي مديريت ).CFR40 261-270(ده استحذف اين مواد را فراهم كر
با اين حال قانون بازسازي و حفاظت منابع ، قانون ).CFR40 279(نفت استفاده شده كنترل مي شوند

سازمان حفاظت . مدون دولتي است ، بيشتر دولتها برنامه قانون بازسازي و حفاظت منابع را انجام مي دهند
ايالت از  47ماينده توانا در انجام مقررات مختلف قانون حفاظت و بازسازي منابع در محيط زيست ن

اعزام نماينده به آالسكا،هاوايي .ايالت و همچنين دو منطقه از ايالت متحده آمريكامي باشد 50مجموع 
 . وآيووا معين نشده است

 (TSCA)قانون كنترل مواد سميبراي بي فنيل هاي پلي كلرين تحت مقررات  قانوني مقررات و الزامات •

)761 CFR40.( 

       ).            355 CFR40)(370 CFR40(  (EPCRA)برنامه ريزي اضطراري و قانون بحق دانستن جامعه  •

 ). CFR40 302(  قانون پاسخ جامع در قبال زيست محيطي، جبران خسارت و تعهدات •

  (OSHA)سازمان بهداشت و ايمن مشاغل 
زندگي انسانها، جلوگيري از  به عنوان نماينده اي براي حفاظت ازهيات مربوط به سازمان بهداشت و ايمني مشاغل 

آسيبها و خطرات و حفاظت كننده بهداشت كارگران آمريكايي مطابق با قوانين و مقررات قانون بهداشت و ايمني مشاغل 
و ايمني مشاغل استانداردهايي اعالم كرده است كه عموماً در  سازمان بهداشت تحت اين قانون، .مي باشد 1970از سال 

محدوديتهاي جغرافيايي در مورد اختيار قانوني  در اينجا.است  مورد همه كارگران در مورد صنايع خاص قابل اجرا
 كارگراني كه. ناوگان دريايي بر روي سواحل و همچنين محدوديتهاي قانون بهداشت و ايمني مشاغل وجود ندارد

فعاليتهاي ناوگان دريايي رادر ساحل ، بر روي كشتي، كارخانجات ساخت كشتي،در كشتي در حال حركت،لنگرگاههاي 
خشكي ،حوضچه هاي تعمير كشتي انجام مي دهند در حال حاظر تحت پوشش استانداردهاي كارخانجات ساخت 

  .كشتي قرار دارند
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. استانداردهاي صنايع عمومي و قانون كارعمومي •
براي همه  )CFR40 1910(استانداردهاي صنايع عمومي

 عالوه بر اين كارگران صرفنظر از انواع صنايع قابل اجرا است،
مشكلي براي بهداشت و ايمني هر  بر اساس اين استانداردها

شخصي وجود ندارد و مي تواند بوسيله استانداردهاي محل 
قانون بهداشت و ايمني مشاغل شامل  كار پوشش داده شود،
قانوني شرط الزم براي انجام اين مواد .قانون كار عمومي است

انجام كار بايد از مواد خطرناك شناسايي شده خالي باشد كه محل دادن كار و استخدام شدن كارگران است و 
 .احتماالً باعث مرگ ياآسيبهاي فيزيكي جدي و خطرناك كارگران مي شود

 
ر معرض خطر كارگران مخصوصاً در كارخانجات ساخت كشتي د.استانداردهاي صنعت ساخت كشتي •

سازمان بهداشت و ايمني مشاغل استانداردهاي بهداشت و ايمني را گسترش داده و تحت عنوان  هستند،
اين استانداردها تاثير  ازتاسيسات ).CFR40 1915(استانداردهاي صنعت ساخت كشتي نامگذاري كرده است

سازي و تعمير كشتي به عنوان مي پذيرند و فقط شامل تاسيسات اوراق كردن كشتي نيست و تاسيسات كشتي 
بخشهايي از صنعت كشتي سازي مطرح شده اند بااين حال تعدادي از مقررات استانداردهاي صنعت كشتي 
سازي براي اين سه نوع تاسيسات قابل اجرا مي باشد،و بقيه فقط براي تاسيسات كشتي سازي ياتعمير كشتي 

نداردهاي صنعت كشتي سازي بازبيني و بررسي شود اوراق كردن كشتي بايد براساس استا.قابل اجرا است
تعدادي از اين استانداردها شامل .وتاسيسات در جهت انجام دادن اين مقررات با اين استانداردها آشنا شوند

 :موارد زير است اما محدود به اين موارد نيست 

 
 ).B1915 CFR29 (مقررات مربوط به فضاهاي سر بسته و ديگر فضاهاي خطرناك  

در زمان  پوششهاي محافظ استفاده ازپيشگيري از آتش سوزي و  قررات براي برشكاري، تهويه،م 
 ).D 1915 CFR29(انجام كار 

ارزيابي مخزن ها، اسكله هاي خشكي، فضاي  نردبانها، مقررات مربوط به داربستها يا سكوهاي كار، 
 .)E 1915 CFR29(انبار محموله كشتي و ساير فضاهاي سر بسته و روش كار كارگران 

 معرض مخاطره باشدكارگران در در جايي  : نكته 
بوسيله استانداردهاي صنعت كشتي سازي و 

عمومي صنايع پوشش داده مي شود و استانداردهاي 
فقط استانداردهاي صنعت كشتي سازي بوسيله 

مورد بازرس سازمان بهداشت و ايمني مشاغل 
   .بررسي قرار مي گيرد
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مقررات مربوط به شرايط عمومي كارگران، از جمله محل استراحت، روشنايي ، بهداشت و مراعات  
 ). F 1915 CFR29(اصول بهداشتي

زنجيرها ،دستبند  طنابها، كشتي و بررسي تجهيزات براي بازرسي، كردن ابزار و تجهيزات براي بكسل 
 G 1915(او تجهيزات حمل ونقل و مهندسين فني جرثقيل ه ،سانسور شبكه زنجيري وآ ،و قالب 

CFR29 .( 

و موتور ماشينهاي سمباده  ابزار و تجهيزات از جمله ابزارهاي دستي،ابزار الكتريكي قابل حمل و نقل، 
 ). H 1915 CFR29( احتراق

 تجهيزات محافظت كننده براي چشم، صورت، سر و بدن شامل ماسك،تجهيزات نجات غريق، 
 ).    I 1915 CFR29(از سقوط اشخاص و سيستم هاي موقعيت يابي  سيستم جلوگيري

   
بخاطرداشته باشيد كه خطراتي كه بوسيله استانداردهاي صنعت كشتي سازي پوشش داده نشده اند ممكن است بوسيله 

  .)1910CFR29(بوسيله استانداردهاي عمومي صنايع پوشش داده شده باشند
سرتاسر بخشهاي استانداردهاي صنعت كشتي سازي، الزم است كه بوسيله درآزمايشات و بازرسيها  .افرادمتخصص •

اشخاص . شيميدان دريايي ، متخصص بهداشت صنعتي يا تعدادي ديگر از اشخاص متخصص انجام مي شود
شرايط غير ايمن متخصص بايد در شناسايي و ارزيابي ميزان در معرض قرارگيري كارگران با مواد زائد و يا ديگر 

تاسيسات اوراق .و پشتيباني ضروري و احتياطهاي الزم را در مورد اطمينان از ايمني كارگران انجام دهند  توانا باشند
براي )71915CFR29.(كردن كشتي بايد اشخاصي داشته باشد كه مطابق با مقررات و الزامات اشخاص متخصص 

در تاسيسات مي توان همچنين از شيميدان دريايي براي .شندانجام آزمايشات در شرايط مشخص معرفي شده با
شيميدان دريايي شخصي است كه آخرين اطالعات در مورد . انجام فعاليتهاي مشابه اشخاص متخصص استفاده كرد

 .شيمي دريا دارد و گواهي نامه آن بوسيله انجمن بين المللي پيشگيري از آتش سوزي صادر شده است

ايالتها برنامه بهداشت و ايمني مشاغل مربوط به خودشان را بواسطه برنامه هاي .و ايمني ايالتبرنامه هاي بهداشت  •
با استانداردها واجراي  اين برنامه ها فراهم شده بوسيله سازمان بهداشت و ايمني مشاغل اجرا مي كنند و بايد

كارگران تاسيسات )نت ، منيوستا،اوريگنكاليفرنيا، واشنگتن، ورمو(فقط در پنج ايالت  .مقررات مطابقت داشته باشد
 . اوراق كردن كشتي با برنامه هاي تصويب شده، پوشش داده اند

بمقدار زيادي مرگ ، مديريت محل كار از نظر ايمني و بهداشت .برنامه هاي كميته مشورتي بهداشت دريانوردي  •
مطابق با كميته مشورتي  .را كاهش مي دهد و مير كارگران ، بيماري ، صدمات و هزينه هاي در ارتباط با اين موارد



٢٥٢ 
 

صنايع    ، همه محل هاي كار در (MACOSH)بهداشت و ايمني مشاغل مربوط به سازمان دريانوردي بهداشت 
عوامل اساسي كه در زير .كشتي سازي بايد برنامه بهداشت و ايمني صرفنظر از اندازه و تعداد خطرات داشته باشند

 :مه ايمني و بهداشت محل هاي كار ضروري است فهرست شده است براي برنا

 
 مشاركت كارگر 

 آموزش و تعليم 

 برنامه ارزيابي 

 نگهداري سوابق 

 كار براي چندين كارگر محلروشهاي استفاده از  

 تعهد مديريت و رهبري  

 بازرسي رويدادها و حوادث 

 شناسايي خطرات ،ارزيابي و كنترل  

 
بر اساس عملكرد بنا شده اند و نسبتاً قابل انعطاف است و با شرايط و وضعيت محل كار، اندازه و خطرات اين موارد 

  . كنوني تطبيق داده شده است
خدمات بازاريابي و استفاده مقررات سازمان دريانوردي و 

در جهت اينكه آيا پايش مداوم تاسيسات اوراق كردن  مجدد
موجود است ، سازمان  كشتي مطابق با مقررات و الزامات

ممكن است  خدمات بازاريابي و استفاده مجدددريانوردي و 
بدون اطالع، ارزيابي تاسيسات را در مورد بهداشت و ايمني 

در يك فرصت مناسب ، . كارگران و محيط زيست انجام دهد
تاسيسات ممكن است نظارت بوسيله  محلبطور روزانه در 

مهندسان نيروي دريايي ،متخصص بهداشت يامهندس معمار 
ممكن است از شخص ثالث براي ارزيابي  خدمات بازاريابي و استفاده مجددبعالوه سازمان دريانوردي و .انجام شود

  .        مستقيم عمليات اوراق كردن كشتي استفاده كند

  B ضميمه

 استفاده مجددخدمات بازاريابي واز زمان گذشته 
از . بوده استفرسوده عاملي براي فروش كشتي هاي 

خدمات بازاريابي و استفاده ،  1999ماه مي سال 
فروش گسترده كشتي هاي جنگي براي اوراق  مجدد

كردن نداشته است اما نظارت بر قراردادهاي فروش 
موجود براي اوراق كردن اين كشتي ها را ادامه داده 

 .  است
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  ف فهرست نامهاي مخف
ACM :مواد حاوي آزبست  
ACP :طرح احتمالي منطقه  

ACWM :مواد زائد حاوي آزبست  
AST :مخازن انبار در باالي سطح زمين  
BOD :نياز بيوشيميايي به اكسيژن  
CAA :قانون هواي پاك  

CERCLA :قانون پاسخ جامع در قبال زيست محيطي، جبران خسارت و تعهدات  
CESQG : و معاف بطور مشروطتوليد كننده با مقدار كم  

CFR :قوانين دولتي  كد  
COD :نياز شيميايي به اكسيژن  
CWA : تميزقانون آب  

CZMA : قانون مديريت يكپارچه سواحل  
DLA :شعبه هاي پشتيباني لجستيك  

DOT U.S. :سازمان حمل و نقل ايالت متحده آمريكا  
DRM :مات بازاريابي و استفاده مجددخد  
EPA : زيست ايالت متحده آمريكاسازمان حفاظت محيط  

EPCRA :يزي اضطراري و قانون بحق دانستن جامعهبرنامه ر  
ERNS :سيستم اخطار واكنش فوري و ضروري  
FFEO :تاسيسات فدرالي تر اجراي قانون دف  

FRP :طرح تسهيالت واكنش  
GAO :اداره حسابداري عمومي  
HAP :آالينده هاي خطرناك هوا  

HAZWOPER :مليات مواد زائد خطرناك و پاسخ هاي اضطراري ع  
HEPA : راندمان باالي ذرات هوا  
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IDIQ : تحويل نامعلوم ، تعداد نامعلوم  
LDR :ممنوعيت دفع مواد زائد در خشكي  
LQG :توليد كننده با مقدار باال  

MACOSH :كميته مشورتي دريانوردي براي بهداشت و ايمني مشاغل  
MARAD :ايالت متحده آمريكا سازمان دريانوردي  

NAICS :آمريكاي شمالي صنعتي سيستم طبقه بندي  
NCP :طرح احتياطي بين المللي آلودگي مواد خطرناك و نفت  

NEIC :مركز بين المللي رسيدگي اجراي مقررات  
NESHAP :استانداردهاي بين المللي انتشار براي آالينده هاي خطرناك در هوا  

NFPA : پيشگيري از آتش سوزيسازمان بين المللي  
NIOSH :موسسه بين المللي بهداشت و ايمني مشاغل  

NIST :موسسه بين المللي تكنولوژي و استاندارد  
NMHA : قانون ميراث بين المللي دريانوردي  
NOAA : ملي اقيانوسي و جويسازمان  

NPDES :سيستم بين المللي حذف آالينده هاي تخليه شده  
NPE :محفظه فشار منفي  
NRC:  ملي تحقيقاتمركز  

NVLAP : برنامه بين المللي اعتبارگذاري آزمايشگاه  
OC :اداره گواهينامه  

OECA  : تضمينو قبول  اجراي قانوناداره  

OPA :قانون آلودگي هوا  
OSC :مسئول هماهنگ كننده عمليات  

OSHA :سازمان بهداشت و ايمني مشاغل  
P2 :پيشگيري از آلودگي  

PACM : فرضيآزبست محتوي مواد  
PCB :بي فنيل هاي پلي كلرين  
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 PE :مهندسين حرفه اي و متخصص  
PEL : تماسمحدوده مجاز  

PLM : پالريزهميكروسكوپ نور  
POTW : عمليات پردازش و گندزدايي  

PPE :شخصي دهتجهيزات محافظت كنن  
Ppm :قسمت در ميليون قسمت  

PREP :برنامه بين المللي تمرين آمادگي واكنش  
PWS : عموميذخيره آب  

RA :مدير منطقه اي  
RACM : مواد حاوي آزبست كنترل شده  
RCRA :قانون بازسازي و حفاظت منابع  

SDP :پروژه واگذاري كشتي ها  
SDWA :قانون آب نوشيدني سالم  

: SIC  صنايعاستاندارد طبقه بندي  
SIU :مصرف كننده هاي صنعتي مهم  

SPCC :پيشگيري از نشت نفت، كنترل و اقدام متقابل  
SQG :توليد كننده با مقدار كم  

SWPPP :طرح پيشگيري از آلودگي فاضالب سطحي  
TOC :مجموع كربن آلي  

TSCA :قانون كنترل مواد سمي  
TSI :سيستم عايق گرمايي  
TSS :مجموع جامدات معلق  

TWA :متوسط وزن زمان  
UIC :كنترل تزريق در زير زمين  

USCG :گارد ساحلي ايالت متحده امريكا  
UST : مخازن انبار واقع در زير زمين  
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VOC :تركيب شيميايي مواد آلي فرار  
WSR :گزارشات بايگاني مواد زائد محموله كشتي  

  
  Cضميمه 

  بازرسي بخش هاي مهم  
است كه در سرتاسر بخشهايي از اين كتاب به عنوان راهنما  بخش هاي مهم بازرسياين ضميمه محتوي خالصه هايي از

اين خالصه ها محتوي مقررات دولتي مهم براي هرگونه عملياتي است كه مي تواند هدف دولت يا بازرسان .آمده است
ست شما مي توانيد بصورت طبقه بندي شده از اين خالصه ها براي سرپر.ايالتي در زمان بازرسي در مكان مربوطه باشد

پست كنيد و يا در مكان كار يادآوري كننده قوانين و  براي آنها و هر يك از كارگران كپي برداري كنيد يا خالصه ها را
دستور العمل هاي راهنما در جهت كمك به شمادر فهميدن شامل  Cخالصه ها در ضميمه اين . بهترين روشها باشيد

چند، براي فهميدن كامل همه الزامات قانوني ، شما بايد به مقررات وظايف با توجه به قوانين محيط زيستي مي باشد،هر
به عنوان راهنما وابزار رسيدگي و كمك به قبول  Cضميمه .ايالتي و دولتي مراجعه كنيد يو اساسنامه هاي قابل اجرا

نين ايجاد هر گونه قوانين است و در اين قوانين هيچگونه تغييرات در جايگزين كردن مقررات قانوني قابل اجراء و همچ
  .                       حق و يا مزايا براي شخص خاصي وجود ندارد

  جداسازي و از بين بردن آزبست
الياف معدني اغلب در تركيب با ديگر مواد است كه براي عايق كاري لوله ها در كشتي، به عنوان ماده نسوز  . آزبست

ر معرض قرر گرفتن با آزبست كه در هوا سوزانده مي شود ممكن است د: وعايق حرارتي استفاده مي شود، توجه كنيد 
  . خطرات آزبست سرطان و بيماري هاي تنفسي خطرناك مي باشد.مشكالتي براي سالمتي بوجود آورد

  :است ممكن بازرس 
بررسي قرار دهد  مورد را مي فهمندآموزش و تعليم  زبان ارائه شده در زمان كارگرانآيا مشاهده اينكه  را برايتاسيسات 

.  
فيلتر ها به جداسازي و دفع آزبست . بازرسي ها را براي اطمينان از اينكه زهكش فاضالب داراي فيلتر است  انجام دهد

  .و سرب از فاضالب سطحي كمك مي كنند
مطابق  اوراق كردن كشتي ارائه شده باشد و فعاليتها مربوط به مقررات بازرسي ها را براي رسيدگي در مورداينكه ابالغيه

  .با ابالغيه هدايت شود انجام دهد
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و  انجام دهد و از مسئولين مربوطه در جهت تعيين اينكه آيا رسيدگي را بازرسي در مورد تجهيزات مربوط به تاسيسات
  . توضيح شفاهي بخواهد مقررات بطور مناسب شروع شده است، انجام

  .، انجام دهد مرطوب شده اندظارت شده و بطور مناسب ن مواد محتوي آزبسته آيا هت تعيين اينكبازرسي در ج
  

اطمينان از اينكه مواد محتوي آزبست در اين قسمتها دست نخورده باقي مانده است  براي حصول را واحدها يا بخشها
كابلها براي مشخص شدن اينكه آيا هريك از اين بازرسي ها ممكن است شامل مشاهده بريدن .دهدقرار آزمايش مورد 

استفاده از اين روشها تخلف از . كابلها كه با آزبست پوشيده شده اند، با مشعل يا از طريق جوشكاري بريده مي شوند 
بازرس ممكن است همچنين بخواهد بداند كه چگونه مواد محتوي آزبست نظارت شده . مقررات مربوط به آزبست است

  .قسمتها جداسازي خواهند شددر بخش ها و 
، مورد هر گونه موادي كه محتوي آزبست است و موادي كه در اطراف و زمينهاي مربوط به تاسيسات وجود دارند

بازرس ممكن است نمونه برداري و عكسبرداري از موادي كه مشكوك به تركيب با آزبست هستند  .آزمايش قرار دهد
   .كه ممكن است اين مواد را داشته باشند مورد بررسي قرار دهند) كابل هااز جمله (انجام دهد و همچنين منابعي

  
در جهت اطمينان از كامل بودن گزارشات شامل همه امضاهاي الزم  حمل شده با كشتيبازرسي گزارشات مواد زائد 
  .براي هر محموله انجام دهد

را مورد بررسي قرار اسيسات وگزارشات دفع اين مواد دراين مكانها ت مواد محتوي آزبستبين ثبت  همخواني داشتن
امكان وجود مواد زائد آزبست در مكان دفع اين مواد و  بازرس ممكن است بازبيني و رسيدگي را در مورد بعالوه،. دهد

                            .بازرسي روزانه مكانهاي پوشيده شده با آزبست را انجام دهد 
  

  مواد زائد بي فنيل هاي پلي كلريندفع برداري، جداسازي و نمونه

بي فنيل هاي پلي كلرين مواد شيميايي آلي ساخته شده بدست انسان هستند كه در وسايل الكتريكي، انتقال دهنده  
توجه  استفاده مي شود يحرارت و تجهيزات هيدروليكي ، در نرم كننده ها در رنگ ها ، پالستيك ها و توليدات الستيك

  .كنيد، اين ماده سمي است و ممكن است اثرات مضري بر سالمتي انسانها بگذارد
 

  :است  ممكنبازرس 
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مورد بررسي قرار  مي فهمند را آموزش و تعليم زبان ارائه شده در زمان كارگرانآيا مشاهده اينكه  را برايتاسيسات   
  .دهد 

  .مورد بازبيني قرار دهد و نتايج آناليزهاي آزمايشگاهي مربوط به كشتي  رنگها از نمونه برداري بي فنيل هاي پلي كلرين
  

، همه اقالم بي فنيل هاي پلي كلرين شناسايي شده باشند و بطور مناسب از بين رفته باشندبراي حصول اطمينان از اينكه 
اي پشم شيشه كه ممكن براي مثال كف پوش هاي رنگ آميزي شده كشتي و عايقه.تاسيسات را مورد بررسي قرار دهد 

  .است محتوي بي فنيل هاي پلي كلرين باشند
  

آزمايشگاه آناليزهاي نمونه هاي بي فنيل هاي پلي كلرين را بطور مناسب انجام دهد و براي حصول اطمينان از اينكه 
  .  ، آزمايشگاه را مورد رسيدگي قرار دهداينكه نتايج تحليلي، درست و قابل اطمينان باشد

  
مورد  و شكافهاي كف و ديوارها مورد بازرسي قرار دهد ي بي فنيل هاي پلي كلرين در مكانهاي دفع اين موادانبارها

و  مورد ارزيابي قرار دهد  كمتر از شش اينچ باشد كه بايد بلندي ديوارهابازرس ممكن است  همچنين .بررسي قرار دهد
همچنين  .مورد بررسي قرار دهد  را لي كلرين موجود در انبارميزان ظرفيت انبار مناطق در برابر كل حجم بي فنيل هاي پ

. يارد تعيين كند و هر گونه انبار در ابن مكانها را مورد بازرسي قرار دهد 100است مكاني با وسعت  ممكنبازرس 
  .يارد مستقر شده اند و نمي توانند انبار ذخير داشته باشند 100تعدادي از مكانهاي اوراق كردن كشتي در اين 

  
  .پلي كلرين دارد مورد بررسي قرار دهد هر گونه ماده در انبارهايي كه عالمت ها وبرچسب هاي بي فنيل هاي 
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  جداسازي و از بين بردن آب خن وآب توازن كشتي

آب خن شامل آب موجود در مخازن لجن و مخازن نگهداري مواد زائد است كه ممكن است محتوي آالينده ها از جمله 
محفظه هاي بسته كه محتوي آب خن و توجه كنيد كه اقدامات احتياطي در زمان وارد شدن به اين . نفت و گريس باشد

  .مد نظر داشته باشيدرا  آب توازن است
  : است ممكن بازرس

همه تجهيزات مطابق دستور العمل مخصوص كار وجود  براي حصول اطمينان از اينكهتجهيزات عمليات حمل و نقل 
  . ، مورد بررسي قرار دهدداشته باشد ومدركي از نشت و يا ريزش وجود نداشته باشد

  
گزارشات تاسيسات در جهت رسيدگي به اينكه قبل از زمان وارد شدن كارگران براي تميز كردن مخازن آب توازن و 

  .، مورد بازبيني قرار دهد آزمايشات مخصوص انجام شده باشد آب خن،
  

سرپوشيده گزارشات آموزش در جهت رسيدگي به اينكه كارگران آموزشهاي مناسب براي كار كردن در فضاهاي بسته و 
   ديده باشند

  .براي مشاهده درخواست كند كپي مجوز تخليه فاضالب سطحي مربوط به تاسيسات
  سيسات مداوم فاضالب سطحي مربوط به تاگزارشات پايش 

  
قبل از بازرسي در مورد روش كار كارگران در جهت تعيين اينكه آيا مجوز مجدد براي روش كار براي تاسيسات مربوطه 

در طول مدت بازرسي ، بازرسان ممكن است مجوز را در جهت تعيين . متصديان ارتباط برقرار كند با الزم است،
  .مطابقت داشتن تاسيسات مربوطه با شرايط مجوز مورد باز بيني قرار دهند 

رار مورد بازرسي ق ،شماره مخازن انبار واقع در زير زمين با شماره گزارش شده در فرمهاي ابالغ ايالتمطابق داشتن 
   .دهد

مدركي در باشند اطمينان از اينكه آنها بطور مناسب برچسب زني شده  براي حصولهمه كانتينرهاي انبار نفت يا مخازن 
  ، مورد نشت و ريزش نفت وجود نداشته باشد



٢٦٠ 
 

مسير محموله از تاسيسات مربوطه در جهت رسيدگي اينكه محموله ها محتوي نفت و سوخت ، حاللهاي شيميايي رها 
 ه و يا مايعات زائد خطرناك نباشدشد

بازرسي تاسيسات مربوطه وآزمايش و تعيين غلظت آالينده هاي نفت و مواد زائد نفتي وتعيين اينكه آيا اين مواد 
  . درخواست كندبراي بازبيني بازرس ممكن است نتايج آزمايشات را . هستندخطرناك 

  . دن مواد زائد خطرناك انجام دهدبازبيني داده تحليلي تاسيسات مربوطه براي تعيين كر
  :است  ممكن  بازرس

در داخل محدوده هاي تعيين  شده توليد مواد اينكه آيا و قرار دهد ارزيابيمورد  كل حجم مواد زائد در مكان و در زمان
  . است ، مورد بررسي قرار دهدشده براي تاسيسات 

با توجه به اندازه و نوع كانتينرها ،شرايط آنها و اينكه اين مواد در مكان بسته  محل تاسيساتهمه مواد زائد خطرناك در 
بازرس ممكن است برچسبها بر روي  . را مورد رسيدگي قرار دهد دور از هوا نگهداري شوند و و حفاظت شده

بازرس ممكن است  .د تاريخ و اطالعات بر روي برچسبها را بررسي كن كامل بودنكانتينرها با عنوان مواد خطرناك و 
  .همچنين تركها و شكستگي ها را مورد بررسي قرار دهد

  .مورد بررسي قرار دهد  آموزشهاي مناسب براي كاركنان فراهم شده است آيا سوابق پرسنل ،شامل عنوان شغل واينكه
الزم براي اجراي  طرحهاي احتمالي تاسيسات مربوطه يا روشهاي احتمالي و پرسش در مورد هرگونه طرح و يا روشهاي

  . مورد بازبيني قرار دهد در زمان وقوع حوادث
اطمينان از اينكه اين طرحها بوسيله مهندسين حرفه اي تصديق شده و  براي حصولطرحهاي پيشگيري از نشت نفت 

  . ، مورد بازبيني قرار دهد طرحها بروزرساني شده باشند
يسات در واكنش كافي و مناسب به بدترين شرايط تخليه نفت طرح واكنش تاسيسات مربوطه براي سنجش توانايي تاس

  ). 4-36صفحه(مورد ارزيابي قرار دهدرا 
  پاكسازي نفت و سوخت 

مواد نفتي و سوخت شامل نفت خام،نفت سياه،لجن، پسمانده نفتي، نفت تركيب شده با مواد زائد است و توجه كنيد كه 
  .اين مواد خطر آتش سوزي را بدنبال دارد

  :است ممكن بازرس
بررسي اينكه همه تجهيزات مطابق دستورالعمل كار است و مدركي از نشت و يا  برايتجهيزات عمليات حمل و نقل 

  . قرار دهد رسيدگي وارزيابيمورد  شكستگي وجود ندارد



٢٦١ 
 

فضاهاي اينكه آزمايشات مناسب قبل از زمان وارد شدن كارگران به داخل  گزارشات تاسيسات در جهت بررسي
  . ، مورد بازبيني قرار دهد سربسته براي تميز كردن نفت و سوخت انجام شده باشد

گزارشات آموزش در جهت بررسي اينكه كارگران آموزش مناسب را براي كار كردن در فضاي بسته ومحصور ديده 
   . ، مورد بازبيني قرار دهدباشند

اطمينان از اينكه تعداد مخازن انبار واقع در  براي حصولزير زمين برنامه تاسيسات در موردوضعيت مخازن انبار واقع در 
  . ، مورد بررسي قرار دهد زير زمين با تعداد گزارش شده در فرم ابالغيه مطابقت داشته باشد

رسيدگي به اينكه همه آنها بطور مناسب برچسب زده شده باشند و مدركي از نشت  برايهمه كانتينرهاي انبار و مخازن 
  . ، مورد بازرسي قرار دهدخليه نفت وجود نداشته باشديا ت

از اينكه محموله نفت و يا سوخت محتوي حاللهاي شيميايي براي حصول اطمينان  مسير محموله از تاسيسات مربوطه و
  . ، مورد بررسي قرار دهدرها شده و يا ديگر مايعات زائد خطرناك نباشد

  .را مورد بازبيني قرار دهد داده هاي تحليلي تاسيسات مربوطه براي تعيين مواد زائد خطرناك 
، اقالم توليدي در داخل محدوده هاي تعيين شده تاسيسات باشد و اينكه حجم مواد زائد در مكان و زمان بازرسيكل 

  . مورد ارزيابي و رسيدگي قرار دهد
  

  ظ پاكسازي و دفع رنگ و پوشش هاي محاف
  .شما ممكن است رنگ و پوشش هايي كه از فساد بدنه خارجي و داخلي كشتي جلوگيري مي كند در كشتي پيدا كنيد

 .رنگ ممكن است قابل اشتعال و يا محتوي تركيبات سمي باشد و براي شما و محيط زيست مضر است: توجه كنيد
  :است  ممكنبازرس 

رنگها يا ديگر پوشش هاي قابل اشتعال بودن تعيين در جهت جام شده ان آزمايشات در موردگزارشات تاسيسات مربوطه 
  .، مورد رسيدگي قرار دهدمحافظ 

  . مورد بازرسي قرار دهد جداسازي پوشش هاي قابل اشتعال قبل از برشكاري
   . ر دهدمورد بازبيني قرا بهداشت كارگران ازسطح فعاليتهاي مقدماتي در تاسيسات در جهت رسيدگي به ارزيابي حمايت 

  
تاسيسات و اينكه آيا مجوز بوسيله سازمان حفاظت محيط زيست صادر شده است  توسط مجوز قبول شرايط مخصوص

  ).6-7صفحه( مورد ارزيابي قرار دهد يا ايالت و يا دولتهاي محلي صالحيت كنترل آالينده هاي هوا را دارند



٢٦٢ 
 

اطمينان از اينكه تاسيسات مربوطه همه مقررات موجود در مجوز را  ي حصولمجوز فاضالب سطحي تاسيسات برا
  . ، مورد بازبيني قرار دهد انجام داده است

طرح عنوان شده  در در جهت اطمينان از اينكه منابع و عناصر الزم رح پيشگيري ازآلودگي فاضالب سطحي تاسيساتط
 اينكه اطمينان از براي حصولطق انبار مواد زائد را همچنين بازرس ممكن است منا. مورد بازبيني قرار دهد باشد

 انجام داده باشند تاسيسات ارزيابي هاي مناسب براي پيشگيري از تماس فاضالب سطحي محتوي مواد زائد رنگي با آبها
  . مورد بازرسي قرار دهد
  :بازرس ممكن است 

  ).6-12صفحه(رد بازبيني قرار دهددادهاي تحليلي تاسيسات مربوطه براي تعيين مواد زائد خطرناك را مو
در داخل محدوده هاي تعيين  شده توليد مواد اينكه آيا و قرار دهد ارزيابيمورد  كل حجم مواد زائد در مكان و در زمان

  . است ، مورد بررسي قرار دهدشده براي تاسيسات 
با توجه به اندازه و نوع كانتينرها، شرايط آنها و اينكه مواد در مكان بسته و  محل تاسيساتمواد زائد خطرناك در  كل

بازرس ممكن است برچسبها بر روي كانتينرها با  .، مورد بازرسي قرار دهدحفاظت شده دور از هوا نگهداري شوند
، رسيدگي الزم را ل باشندعنوان مواد خطرناك را بررسي كند و در مورد اينكه تاريخ و اطالعات بر روي برچسبها كام

  .بازرس ممكن است همچنين تركها و شكستگي ها را مورد بررسي قرار دهد. انجام دهد 
  .باشد ، مورد رسيدگي قراردهدسوابق پرسنل ،شامل عنوان شغل واينكه آموزشهاي مناسب براي كاركنان فراهم شده 

در مورد هرگونه طرح و يا  الزم و پرسش رار دهدمورد بازبيني ق ا روشهاي احتمالييطرحهاي احتمالي تاسيسات 
  .روشهاي الزم براي اجراي در زمان وقوع حوادث انجام دهد

مورد  گزارشات شامل گزارشات ساليانه و يا گزارشاتي كه هر دو سال يكبار داده مي شود و همچنين بارنامه هاكل 
  . بازبيني قرار دهد

  برشكاري فلزات و دفع مواد زائد فلزي 
به اين نكته توجه كنيد كه تراشه  .زات بر روي كشتي با استفاده از مشعلهاي و ماشينهاي تراشكاري بريده مي شوندفل

با بخارات ناشي از تراشكاري فلزات ،  و يا تماس آالينده هاي هوا است و در معرض قرار گرفتن جزء هاي فلزات
  .ذرات و دود ممكن است براي سالمتي شما مضر باشد

  :است  ممكنبازرس 



٢٦٣ 
 

بعالوه اينكه آيا مجوز بوسيله سازمان حفاظت . هر گونه فعاليت هاي سوزاندن در تاسيسات مربوطه را رسيدگي كند
محيط زيست يا شعبه كنترل كننده ايالتي و دولتي صادر شده است ، بازرس ممكن است تاسيسات را براي قبول شرايط 

  .قرار دهدبازرسي مخصوص مجوز مورد 
  . مورد رسيدگي قرار دهد سيستم تهويه مناسب براي كارگران در طول مدت برشكاري فلزاتفراهم كردن 

مجوز فاضالب سطحي تاسيسات را براي حصول اطمينان از اينكه تاسيسات مربوطه مطابق با همه مقررات موجود در 
  . مجوز عمل مي كند ، مورد بازبيني قرار دهد

الب سطحي تاسيسات را براي حصول اطمينان از اينكه همه منابع و عناصر الزم طرح طرح پيشگيري از آلودگي فاض
همچنين بازرس ممكن است مناطق انبار مواد زائد براي حصول اطمينان از . عنوان شده باشد، مورد بازبيني قرار دهد

د ناشي از تراشكاري زائ تاسيسات ارزيابي هاي و تدابير مناسب براي پيشگيري از تماس فاضالب سطحي محتوي مواد
  . مورد بازرسي قرار دهد در نظر گرفته باشد ، فلز با آبها

  
  ماشين آالت مختلف كشتي   جداسازي

به اين نكته توجه كنيد . انواع مختلف ماشين آالت كشتي جامدهستند و براي بازسازي و استفاده مجدد اوراق مي شوند
زائد خطرناك شامل آزبست و بي فنيل هاي پلي كلرين نفت و بخارات با آلودگي هاي مواد  تماسكه خودتان را از 

  .ناشي از آن محافظت كنيد
  است ممكن  بازرس 

مجوز فاضالب سطحي تاسيسات را براي حصول اطمينان از اينكه تاسيسات مربوطه همه مقررات مجوز را انجام مي 
  ).8-5صفحه(دهد، مورد بازبيني قرار دهد

آلودگي فاضالب سطحي تاسيسات براي حصول اطمينان از اينكه همه عناصر و منابع الزم در طرح طرح پيشگيري از 
همچنين بازرس ممكن است مناطق انبار مواد زائد را براي حصول اطمينان از . عنوان شده باشد، مورد بازبيني قرار دهد

زائد ناشي از تراشكاري فلز با  حتوي موادتاسيسات ارزيابي و تدابير مناسب براي پيشگيري از تماس فاضالب سطحي م
  . مورد بازرسي قرار دهددر نظر گرفته باشند ،آبها 

 
 


