


 وکیفیت هوا  بنزین



 (VOCs)آلي فرارترکيبات  -۱
 اتيل بنزن بوتادين و  ۱- 3،  (BTX)زايلن ، تولوئن ،، بنزن •

 سمي ، سرطان زا: اثر غالب•

 (POPs) هاي آلي ماندگارآالينده  -۲

•DDT, PCB, dioxins  
 در بافت هاي بدنتجمع سمي ، : اثر غالب•

 (PAHs)آروماتيک چند حلقه ايهيدروکربن  -3

•Benzo[a]pyrene  
 بدنريه ، سرکوب سيستم ايمني سرطان : اثر غالب •

 ( همراه با ذرات معلق)فلزات سنگين  -3
 آرسنيک ، کادميوم ، سرب ، جيوه ، نيکل ، کروم •
 آسيب کبدي/ کليه بيماريهاي  ، در بافت هاي بدنتجمع : اثر غالب  •

 هواسمي در مهمترين ترکيبات 



سرطان زايي: 
   (خون سازنده بافت هاي) خون سرطان•
 A گروه در را بنزن (IARC) سرطان تحقيقات بين المللي آژانس•

 .است نموده طبقه بندي زا سرطان مواد
مزمن اثرات: 
 استخوان مغز و خوني هاي سلول بر اثر•
 خوني بروزکم •
 بادي ها آنتي و خون سفيد گلبول هاي کاهش•
 بدن ايمني سيستم کاهش•

 

 بنزناثرات 



 برخي واقعيتها

  صنايع  از جمله بنزن در ترکيبات مورد استفاده توليد پتروشيمي واحدهاي  احداث و بهره برداري هدف اصلي

 .است مختلف

  توليد ترکيبات ( جانبي واحد الفينمحصول )و پيروليزپتروشيمي ريفرميت چرخه نهايي توليدBTX است 

 کشور جهت توليد محصولي به نام بنزين پتروشيمي رخ پتروشيمي در سالهاي اخير تغيير خاصي در فرآيندهاي

 .  نداده است

 توليد نمي شود( بنزين پتروشيمي)در هيچ کشوري از دنيا چنين محصولي. 

بنزن به طور قطع و يقين در انسانها سبب ايجاد سرطان مي شود. (WHO & American Cancer Society)  

http://www.who.int/ipcs/features/benzene.pdf?ua=1 

http://www.cancer.org/cancer/cancercauses/othercarcinogens/intheworkplace/benzene 

http://www.who.int/ipcs/features/benzene.pdf?ua=1
http://www.who.int/ipcs/features/benzene.pdf?ua=1
http://www.cancer.org/cancer/cancercauses/othercarcinogens/intheworkplace/benzene


 (ادامه) برخي واقعيتها
  ( ۲۰۰۸دسامبر  ۲۰) ۱3۸۷/۹/3۰مورخهسازمان ملي استاندارد  ۴۹۰۴طبق استاندارد شماره

 :مشمول استاندارد اجباري ميباشد که در آن بايستيبنزين 

 3۵آروماتيکها زير  ٪۱بنزن زير٪  

  طبق آخرين خطوط راهنماي سازمان بهداشت جهاني هيچگونه حد قابل تحملي براي

 سالمتي متصور نميباشد



 برخي مشخصات بنزين طبق استاندارد اروپا

7 

Entry to force 1993/1995 2000 2005 2009 

Vehicle emission standard 

equivalent 
Euro II EURO III EURO IV EURO V 

Aromatics [vol%] max - 42 35 35 

Olefins [vol%] max 18 18 18 

Benzene [vol%] max 5.0 1.0 1.0 1.0 

Oxygen[wt%] - 2.7 2.7 
2.7 (regular petrol) 

3.7 (biofuel petrol) 

Sulfur [ppm] max 1000/500 150 50 10 

RVP [kpa] summer 35 - 100 60/70 (arctic) 60/70 (arctic) 
56/66 (arctic) 

 + 4Kpa wolver for arctic 

Lead [g/dm3] max 0.013 None None None 



(۱3۹3-۱3۹۱)کالنشهرهاي آلوده کيفيت سوخت   

 ۹3 سال/ نوع ترکيب ۹۱ ۹۲   

۰/۸٪ 3%  6%  بنزن 
33٪ ۴۰%  ۷۰%  آروماتيکها 

 ۸۷/۹/3۰ازاستاندارد ملي 

 بنزن ۱٪

 آروماتيک 3۵٪



مقدار استفاده از ترکيبات پتروشيمي در بنزين در سنوات 
 وزارت نفت   گذشته طبق اعالم رسمي 

 

 ميانگين مصرف ترکيبات پتروشيمي بر حسب هزار ليتر در روز

٪آروماتيک  ٪بنزن    ۱3۹۲ ۱3۹۱ ۱3۹۰ ۱3۸۹ 

 ريفرميت پتروشيمي بزويه ۱۵۵۹ ۱۴۷3 3۲۰۰ 3۴۰۵ ۱/۵-۲ 6۰-6۵

 ريفرميت پتروشيمي بزويه 3۱۴ ۸۰3 ۲۰۰۰ ۲۱۸6 ۸-۱۰ ۵6-6۲

 

 بنزين پيروليز ۷۹۰ ۱۵۵ ۲۸۰ 3۴۰ 3۰-۴۰ 6۰-6۵

 جمع کل مصرفي ۲663 ۲۴3۱ ۵۴۸۰ ۵۹3۱ -- --



 در واحدهاي پتروشيمي BTXفرآيند توليد 



 فرآيند توليد بنزين پيروليز در واحدهاي پتروشيمي



 بنزين پيروليزبرگه ايمني 



 ppbتهران بر حسب غلظت آالينده بنزن در هواي 
 (۱3۸۸سال)
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 اقدسيه گلبرگ پارک رز ژئوفيزيک شهر ري
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 ایستگاههای سنجش آلودگی هوا

 ppb ۱.۵  = ساليانه حد استاندارد ساليانه حد استاندارد



 ۱3۹۰در سال ( بصورت موردي)تهرانغلظت آالينده بنزن در هواي 
  ppb بر حسب 
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 فلکه اول تهرانپارس ميدان آزادي ميدان انقالب ميدان پونک ميدان شهرري ميدان تجريش

p
p

b
 

 محل نمونه برداري

 ppb ۱.۵  = ساليانه حد استاندارد



 (۱3۹3سال)غلظت آالينده بنزن در تهران 
 

سوخت 
  کاهش محتواي بنزن در سوخت تهران، اراک،اصفهان، تبريز و

 ٪۱به زير  ٪6کرج از حدود 
 
 3۵به زير  ٪۷۰کاهش محتواي ترکيبات آروماتيک از٪ 

هواي محيط 
 متوسط غلظت بنزن در مجاورت برخي پمپ بنزين هاppb ۱۱۹  

 (درصدي غلظت بنزن هواي محيط ۷۰کاهش )

 

 حداقل ميزان اندازه گيري شدهppb ۸ 

 



و مقايسه با مدت  ۹3/۷/۲۰تا تاريخ  ۱3۹3کيفيت هواي تهران در سال 
 قبلسالهاي مشابه 

 ناسالم سالم پاک

 روز ۵3 روز ۱۴6 روز 6  ۱3۹3 سال

 ۷۱ ۱3۲ ۲ ۱3۹۲سال 

 ۷۰ ۱3۵ ۰ ۱3۹۱سال 

 ۱33 ۷۲ ۰ ۱3۹۰سال 

 ۱۰۰شاخص کيفيت هوا بيش از عدد : ناسالم ۱۰۰و  ۵۰شاخص کيفيت هوا بين عدد : سالم ۵۰شاخص کيفيت هوا زير عدد :  پاک

خرداد که طوفان در تهران اتفاق افتاد   ۱۲تا قبل از : نکته مهم
 ثبت نشده استهيج روز ناسالمي 



 ۱3۹3تا مهرماه  ۱3۹۲اهم اقدامات صورت گرفته از شهريور 

 تصويب راهکارهاي اجرايي کاهش آلودگي در هيئت محترم دولت •

 توقف استفاده از ترکيبات پتروشيمي در سوخت مصرفي کشور•

 اراک، تبريز و اصفهان کرج، در شهرهاي تهران، ۴توزيع بنزين يورو•

 سال ۹پس از  ۴ارتقا استاندارد خودروهاي سواري به يورو•

 آناليز مستمر بنزين توزيعي در کالنشهرها در بازه زماني سه ماهه•

 تکميل شبکه پايش زميني گرد و غبار•

 تدوين حدود مجاز معاينه فني•

 تهيه حدود مجاز خروجي از واحدهاي صنعتي •

 



 (ادامه... )اهم اقدامات

 (۴يورو )بهبود کيفيت سوخت بنزين •
3۰۰گوگرد از  کاهش محتواي ppm   ۵۰به کمتر از ppm 

 3۵به کمتر از  ٪۵۰کاهش آروماتيکها از٪ 

 ۱به زير  ٪۵کاهش بنزن از باالتر از٪   

 (۴يورو)کيفيت سوخت ديزل بهبود •
۷۰۰۰گوگرد از  کاهش محتواي ppm   ۵۰به کمتر از ppm 

 توزيع در شهرهاي تهران، کرج، اراک و مشهد 



در  ضرورت هاي اجرايي بمنظور کاهش غلظت بنزن
 هواي محيط

 در کل   ۵و يورو  ۴استاندارد سازي و توزيع سوخت يورو

 کشور

 (تانکر و نازل مخزن ،)اجراي کامل و موثر طرح کهاب 

 خودروهانظارت موثر بر اجراي استاندارد توليد 

از رده خارج کردن خودروهاي فرسوده 

استفاده از موتورسيکتهاي برقي در کالنشهرها 

يکپارچه سازي معاينه فني 

 



 با سپاس فراوان


