مديريت تركيبات  PCBsو روشهاي امحاء آن
مقدمه
پلي كلروبي فنيل ها ( )PCBsدسته اي از هيدروكربن ها هستند كه از دو حلقه بنزني (حلقه بي فنيل ) و استخالف هاي جانبي
كلر بر روي آن تشكيل شده اند .اين مواد به علت خواص ويژه اي كه از خود نشان داده اند ،سال هاي متمادي به روغن هاي پايه
نفتي افزوده مي شد تا خواص آن را بهبود بخشد .اين روغن ها كه اغلب با نام روغن آسكارل شناخته مي شوند ،به عنوان مايع
خنك كننده و عايق در تجهيزات الكتريكي از قبيل ترانسفورماتور ،خازن و ساير تجهيزات كاربرد وسيعي دارند  .به زودي مشخص
شد پلي كلروبي فنيلها ) (PCBsتركيبهاي شيميائي مقاوم و زيست تخريب ناپذيري هستند كه مي توانند آثار زيانباري بر سالمت
انسان و محيط زيست داشته باشند .آنها مي توانند تا مسافتها ي زيادي جابجا شوند و در دورترين نقاط كره خاكي ،از جمله
مكانهايي كه بسيار دور از مراكز تهيه و مصرف آنها بوده اند مشاهده شوند.
اگرچه ساخت PCBها براساس گزارشها ممنوع شده است  ،اما پتانسيل يا امكان ورود واقع بينانه آنها به محيط زيست وجود
دارد  ،زيرا مقاد ير قابل توجهي از آنها در انبارها و يا در دستگاههاي مختلف وجود دارند .
سازمان بين المللي حقوق بشر در نوزدهمين كنفرانس خود در فوريه  1997آنها را در زمره  12آلوده كننده آلي مقاوم )(POPs
قرار داد .كنفرانس همچنين از برنامه محيط زيست سازمان ملل )(UNEPدرخواست كرد كه يك كميته جهاني در كشورها
تشكيل شود كه وظيفه آن برخورد هماهنگ در ارتباط با اين ماده شيميايي آلي مخاطره آميز باشد .عالوه براين كنفرانس از
سازمان ملل درخواست كرد كه يك سري اقدامات فوري درباره اطالعات موجود در ارتباط با فروش  PCBها و اصالح اطالعات در
دسترس در مورد جايگزين هاي اين ماده آلي پرخطر ،انجام دهد .ضمن اً روشهاي جديدي براي امحا  PCBها و كمك به كشورها
براي شناسايي منابع آن ها ارائه گردد .

موارد كاربرد تركيبات PCBs
استفاده زياد در سطح گسترده از  PCBدرسرتاسر جهان سبب شده كه درمناطق صنعتي اين مواد با تمركز بيشتري يافت
شوند .اين تركيبات درسيستمهاي تبديل حرارتي ،هيدروليكي ،رنگ كاري ،پالستيك سازي ،كاغذهاي كپي بدون كربن و در صنايع
الكتريكي مانند خازن سازي ،روغنهاي ترانسفورماتور وكليد هاي قطع كننده كاربرد دارند.
مدارك تجربي نشان داده كه بيشترين آلودگي ها مربوط به انتقال جوي آن است .درپژوهشهاي آزمايشگاهي برروي افراد درمعرض
وهمچنين حيوانات آزمايشگ اهي موارد ذيل مشاهده گرديده است:
-

باعث تورم ريوي درحيوانات آزمايشگاهي مي شود

-

اثرات تخريبي آن برروي كبد اثبات گرديده است

-

مواردي درخصوص سرطان پوست ،خون ،كبد ،دستگاه تنفسي و غدد لنفاوي گزارش گرديده است.

-

محل انبارش آن در بدن كبد مي باشد.

 تماس پوستي با آن باعث درماتيت پوستي و درتماس طوالني مدت منجر به سرطان پوست مي گردد-

پايداري زيادي درمقابل عوامل تجزيه كننده طبيعي و بيولوژيكي داشته بنابراين ماندگاري آن درطبيعت زياد بوده و
تهديد كننده محيط زيست مي باشد.

جمع آوري و دفع:

آسكارل باتوجه به خواص ذكر شده واعالم آن به عنوان يك ماده سمي نبايد مورد استفاده قرار گيرد و درمواردي كه ازآن
استفاده ميگردد بايد طبق برنامه خاص جمع آوري و معدوم گردد.جهت جمع آ وري و دفع آن بايد برنامه ريزي جامع انجام
واجرا گردد:
 -1برنامه ريزي وتداركات(انتخاب روش خنثي سازي و فراهم آوردن تجهيزات)
 -2اخذ مجوز
 -3آماده سازي كارگاه با تمام لوازم واحتياطهاي ايمني
 -4راه اندازي كارگاه
 -5معدوم سازي آزمايشي(آماده سازي)
-6

معدوم سازي نهايي

 -7برچيدن تجهيزات ( دپو رديك كحل مخصوص ونصب پالكهاي هشدار دهنده)

روشهاي خنثي سازي:
-1

استفاده از تركيبات شيميايي مثل سديم ،پتاسيم و ازن جهت تجزيه

 -2اكسداسيون با هواي مرطوب
 -3روش سن اوهايو
 -4كلرافزايي
 -5جذب سطحي به وسيله ذغال فعال(جذب  PCBازحالل مربوطه)
 -6معدوم سازي حرارتي
 -7فرايند بيولوژيكي
 -8استفاده از نانو ذرات

نكات ايمني وبهداشتي دركاربا  PCBوتجهيزات حاوي آن
الف – نكات عمومي:
 -1نصب عالئم خطر آلودگي  PCBبر روي تجهيزات حاوي  PCBنظير ترانسفورماتورها و خازنها ( چه در مدار باشند يا نه) و نيز
بر روي بشكههاي حاوي آسكارل.
 -2آب بندي كامل سيستم ) (Sealجهت پيشگيري از نشت آسكارل.
 -3جلوگيري از نفوذ آسكارل به آبهاي سطحي و فاضالبروها از طريق نشت آن به محيط با استفاده از مواد جاذب نظير خاك و
خاك اره.
 -4پيشگيري از تماس آن با دست – چشم و ساير اعضاء بدن.
 -5استفاده از دستكش يكبار مصرف پالستيكي.
 -6اگر چنانچه آسكارل با پوست تماس پيدا كند فوراً بايستي با آب و صابون شستشو داده و لباسهاي آغشته به آسكارل تعويض
گردد.
 -7در صورت تماس با چشم فوراً با آب روان شستشو داده و سپس به مراكز چشمپزشكي مراجعه گردد.

ب -دستورا لعمل نگهداري و انبار تجهيزات و ظروف حاوي :PCB
جهت محافظت آسكارل از رطوبت و ساير عوامل محيطي و كاري نظير ضربه و آتش سوزي ،تجهيزات و ظروف حاوي آسكارل
ميبايست در محيطهاي سرپوشيده و امن ( انبار ويژه) نگهداري گردند .انبارهاي ويژه ميبايست براساس تعداد بشكهها و تجهيزات
حاوي آسكارل و شرايط اقليمي منطقه بررسي و طراحي و اجرا گردد .ولي چنانچه بطور موقت مجبور به نگهداري بشكههاي
آسكارل در محوطه روباز باشيم نكات ذيل در نگهداري آنها ميبايست مورد توجه قرار گيرد.
 -1بشكهها بصورت افقي و روي يك سكو قرار داده شود.
 -2جهت جلوگيري از غلطيدن بشكهها از مهار استفاده گردد.
 -3پيچ درب بشكهها در باالترين نقطه قرار گيرد.
 -4پيچ درب بشكهها از نظر نشتي كنترل گردد.
 -5رويبشكه ها با پوشش پالستيكي يا محافظ ديگر پوشانده شود بطوريكه جريان هوا بتواند بين بشكهها برقرار گردد.
 -6بشكه هاي خالي آلوده نيز بايستي آببندي شده و تحت شرايط فوق انبار گردد.
ج – دستورالعمل جابجائي ظروف و تجهيزات حاوي آسكارل:
 -1در هنگام جابجائي ظروف حاوي آسكارل و نيز مواد آلوده به  PCBنظير لباسها ،كهنههاي تنظيف ،مواد جاذب ،خاك ،خاك اره
ميبايست از دستكشهاي الستيكي استفاده گردد.
 -2جهت جلوگيري از نشتي روي زمين از صفحه پالستيكي زير كار استفاده گردد.
 -3در هنگام جابجائي مايع آسكارل بايستي از عينكهاي محافظ و دستكشهاي ايمني و پيشبند الستيكي استفاده نمود.
 -4در هنگام كار يا ورود به محلهايي كه بخار آسكار ل وجود دارد اوالً از ماسك تنفسي ضد گاز محافظ شيميائي و عينك استفاده
گردد .ثانياً بهتر است در صورت امكان هواي محوطه نيز توسط پنكه يا هواكش تهويه گردد.
 -5از هيچ نوع واشر و يا شيلنگ پالستيكي در محيطي كه آسكارل موجود است استفاده نشود ترجيحاً شيلنگ فلزي قابل انعطاف و
واشر ).(Viton
 -6هنگاميكه درصد رطوبت بيش از  65درصد باشد نبايستي آسكارل را در تجهيزات وظروف جابجا كرد.
 -7ظروف فلزي بكار رفته جهت انتقال آسكارل ميبايستي زمين ) (Groundباشند و بخاطر قابليت انتقال حرارتي كم و
الكتريسيته ساكن زياد آسكارل ،بهنگام ان تقال آن از وسائل تصفيه فيزيكي بمدت يكساعت و بهنگام انتقال از ساير وسائل حداقل
بمدت  11دقيقه نبايستي بدنه ظروف حاوي آسكارل بدون زمين ) (Groundباقي بمانند.
 -8هيچگاه آسكارل نبايد درون ظروفي كه حاوي مخلوط گازهاي منفجر شونده هستند منتقل شود.
 -9مخلوط كردن رو غن معدني به آسكارل بيشتر از  %2غيرمجاز و سبب پائين آمدن نقطه اشتعال ميگردد.
 -11كليه آسكارلهاي ريخته شده و مواد آلوده به آن جمع آوري و در بشكه ها يا ظروف دربسته ترجيحاً آلومينيومي در محل
مشخص (انبار ويژه) نگهداري شود.
د -دستورالعمل رفع نشتي و چكه كردن:
 -1نشتي يا چكه در بوشينگ ها ،شيرهاي تخليه يا محل جوش بدنه تانك يا رادياتور غالباً امكانپذير بوده كه بايستي در اسرع وقت
با رعايت دستورالعملهاي ايمني ذكر شده رفع گردد.

ولي تا زمان مرمت بايد ظرفي در زير محل نشتي قرار داده شود و محل نشتي نيز توسط ماده حالل (تري كلروبنزن يا نفت سفيد)
شسته و با خاك اره تميز گردد.
 -2در مورد بشكههاي حاوي آسكارل نيز در صورت نشتي ميبايست جلو نشتي گرفته شده و يا محتواي آن به بشكه سالم با رعايت
موازين ايمني منتقل گردد.
 -3جهت جلوگيري از نفوذ آسكارل به محيط زيست و آبهاي سطحي محل آلودگي را با خاك يا خاك اره تميز كرده و خاك ارهها
و ساير مواد آلوده به  PCBميبايست در ظروف در بسته در (انبار ويژه) جهت انهدام يا دفع نهائي در محلهاي مناسب نگهداري
گردند.

دستورالعمل پيشگيري از آلودگي روغنهاي معدني به آسكارل:
 -1در نمونهگيري و تست هاي روغن آسكارل ابزار و وسائل زير ميبايست مورد استفاده قرار گيرد:
 -1-1دستكشهاي ساقه بلند الستيكي
 -1-2نمونهگيري مخصوص Drum Chiefs
 -1-3شيشههاي دهان گشاد  16اونسي دربدار
 -1-4عينك دودي يا رنگي محافظ چشم مقاوم در مقابل نفوذ ترشحات مضر.
 -1-5كليه ابزار و وسائل مصرفي بغير از نمونه برداري آسكارل در كارهاي ديگر نبايستي مصرف گردند.
 -2دستگاه فيلتر روغن آسكارل نبايستي براي فيلتراسيون روغنهاي معدني ديگر مورد استفاده قرار گيرد.
 -3نمونه آسكارل پس از آزمايش ميبايست به ظرف دربسته برگردانده و پس از عالمتگذاري در انبار ويژه آسكارل نگهداري شوند.

روش هاي اندازه گيري تركيبات PCBs
 4روش عمده و متفاوت اندازه گيري  PCBدر روغن ترانسفورماتور وجود دارد .اولين روش ،يك روش شيميايي است كه تخمين
نهايي بصورت رنگ سنجي صورت ميگيرد  .دومين روش ،اندازه گيري الكترومتري است  ،سومين روش فلورسانس اشعه  Xو
چهارمين روش  GCاست.
 - 1روش شيميايي براي تعيين  PCBها در روغن با تخمين رنگ سنجي:
در اين روش نمونه در ابتدا با تركيبي از سديم واكنش داده ميشود در نتيجه يون كلريد آزاد مي شود كلريد آزاد شده سپس به
داخل يك فاز مايي كشانيده شده و در آنجا با يك واكنشگر رنگي اندازه گيري ميشود .در معمولترين روش  ،مقدار مشخصي از
نيترات جيوه  IIاضافه و سپس مقدا ر كمي دي فنيل كاربازون اضافه مي شود .اين تركيب با يون جيوه  IIيك رنگ ارغواني توليد
مي كند .اگر بعد از واكنش كردن جيوه با كلر  ،جيوه آزاد مانده باشد رنگ ارغواني توليد مي شود ولي در صورتي كه تمام جيوه
مصرف شده باشد هيچ رنگي توليد نمي شود.
 - 2روش اندازه گيري  PCBها در روغن به روش الكترو شيميايي:
نمونه با واكنشگر خاصي ( با اساس سديم) تركيب داده ميشود تا يون كلريد آزاد شود .سپس مقدار كلريد آزاد شده توسط يك
الكترود انتخابگر يون كلريد اندازه گيري ميشود .آنگاه مقدار كلر اندازه گيري شده را به ميزان  PCBنسبت مي هند كه اين موضوع
يكي از منابع خطاي اين روش است.

 -3فلورسانس اشعه : X
نمونه در ظرفي كه اشعه ايكس مي تواند از آن عبور كند  ،قرار داده مي شود .به نمونه يك طول موج خاص تابانده ميشود ،اگر
مولكول  PCBموجود باشد تابشي متفاوت اما مشخص (تابش فلورسانس) منتشر ميشود .از روي شدت نور منتشر شده ميتوان مقدار
كل كلر را اندازه گرفت .اين مقدار كلر را ميتوان به مقدار ( PCBبر حسب  )ppmتبديل كرد.
 -4روش اندازه گيري  PCBها در روغن توسط : GC
يك كروماتوگراف گازي مجهز به آشكارساز ربايش الكتروني ( )ECDپيچيده و دقيقترين سيستمي است كه ميتواند شناسايي PCB
هاي مجود در روغن را امكانپذير سازد .آشكار ساز  ECDبه تركيبات حاوي كلر مثل  PCBها بسيار حساس است .بنابراين هنگامي
كه اين حساسيت باال با تفكيك قابل قبول  GCتركيب ميشود ،شيميدان ميتواند مقدار  PCBموجود را مشخص كند و همچنين
ميتواند مشخص كند كه كدام آركوالر خاص يا اركوالرهاي در روغن موجود هستند.
اين روش داراي حد تشخيص پايين خاص  PCBاست وقتي نمونه ها با منابع كلريد غير از  PCBها آلوده شده باشند فقط از اين
روش ميتوان استفاده كرد اگرچه گران و وقت گير ا ست و به فرد متخصص و آزمايشگاه نياز دارد.

روش هاي امحاء PCBs
روش هاي معدوم سازي تركيبات اسكارل را ميتوان به دو دسته تقسيم نمود:
-

سوزاندن ( در درجه حرارت هاي باالتر از ) 1211 °c
تجزيه مولكولي تركيبات  PCBsاز طريق واكنش هاي شيميايي

يكي از روش هاي متداول در كشورهاي پيشرفته استفاده از كوره هاي ويژه و سوزاندن اين تركيبات در دماي بسيار باال است .در
اين روش تمام تركيبات آلي روغن مي سوزد و تركيبات گازي بي خطرتري توليد مي كند ولي امكان توليد گازهاي سمي مانند
دي بنزو فوران و دي بنزو دي اكسين نيز وجود دارد .عالوه بر اين هزينه ساخت ،نگهداري و تامين سوخت اين نوع كوره ها بسيار
زياد است  .بنابر اين در اكثر كشورها روش هاي ديگري مورد توجه واقع مي شود .فرايند سوزاندن روغن هاي آسكارل در كليه
محدوده غلظت هاي  PCBsقابل استفاده است .در حالي كه فرايند هاي شيميايي غالبا براي انهدام و يا پاكسازي روغن هاي كمتر
آلوده بكار مي روند.
فرايند هاي شيميايي تجزيه مولكولهاي  PCBsخود چند روش را دربر مي گيرند كه ميتوان از جمله به روشهاي زير اشاره نمود:
 - 1تجزيه تركيبات  PCBsبا يك اكسيده كننده جامد در حضور اسيد قوي
در اين روش تركيبات آلي هالوژنه در حضور يك اسيد قوي (معموال اسيد سولفوريك غليظ) با عامل اكسيد كننده جامد واكنش
داده و در اثر اين واكنش پيوند كربن-هالوژن شكسته شده و خاصيت سمي شديد اين تركيبات ازبين مي رود .در اين روش راندمان
هايي باالتر از  99درصد حاصل شده است ولي در عين حال با توجه به مشكالت فرايندي از جمله ايجاد محيط شديدا خورنده ،
شرايط خطرناك كاري  ،هزينه باالي مواد مصرفي و ايجاد حجم بااليي از ضايعات شيميايي اين فرايند در توسعه به مقياس صنعتي
موفقيت چنداني نداشته است.
 - 2معدوم سازي تركيبات  PCBsاز طريق واكنش با تركيبات فلزات قليايي
اساس اين روش واكنش يك فلز قليايي نظير سديم ( به عنوان يك احياكننده قوي) با تركيبات  PCBsاست كه در اثر اين واكنش
كلرور سديم و پليمر بي فنيل تشكيل مي گردد .گردد  .با توجه به خطرات كار با سديم جامد)خالص ) در حين كار ،اين روش
اصالح شده و در حال حاضر از تركيبات سديم يا (پتاسيم) پلي اتيلن گليكول به عنوان عامل قليايي استفاده مي شود .مي اشكال
عمده اين روش درجه حرارت باالي مورد نياز است كه ضمن مشكل كردن عمليات ،موجب از بين رفتن مشخصات فني روغن هاي
عايقي شده و روغنهاي تصفيه شده قابل استفاده مجدد در كاربرد قبلي نخواهند بود.

 -3معدوم سازي تركيبات  PCBsبا استفاده از امواج UV
در اين روش تركيبات  PCBsپس از انحالل در يك الكل حاوي سديم هيدروكسيد  ،در معرض تابش اشعه  UVمنتشره از يك
المپ جيوه اي با طول موج  254 nmقرار مي گيرند و اين امر موجب تحريك اتم هاي كلر و واكنش آنها با هيدروكسيد سديم
مي شود .بر اساس ادعاي ابداع كننده اين روش  1شركت توشيبا) راندمان آن بيش از  99/9درصد مي باشد.
 -4معدوم سازي تركيبات  PCBsبا استفاده از ميكرو ارگانيسم ها
شركت ميتسو بيشي يك فرايند معدوم سازي مركب شامل دو مرحله استفاده از اشعه  UVو تجزيه بيولوژيكي توسط
ميكروارگانيسم ها ابداع كرده است .طي اين فرايند كه شامل  2روز تابش اشعه  UVو  4روز واكنش ميكروارگانيسم ها مي باشد.
غلظت  PCBSدر روغن آلوده به حدود  3 ppbكاهش يافته است.
 -5معدوم سازي تركيبات  PCBsبا استفاده از اشعه مايكرويو بر روي بستر فلزي
در اين روش هيدروكربن هاي هالوژنه در يك محيط بسته با يك ماده پارامغناطيس مانند بستري از پودر آهن تماس داده شده و
در همين حال بستر در معرض تششع امواج ميكرويو با شدت باال قرار مي گيرد .اين عمل باعث ايجاد يك ميدان مغناطيسي در
سطح فلز ميشود كه در نتيجه آن  ،انرژي كينتيكي الكترون هاي آزاد روي سطح فلز افزايش يافته و در نهايت واكنش شيميايي به
وسيله انتقال الكترون از سطح فلز به تركيب آلي انجام مي پذيرد .به اين ترتيب انتقال الكترون باعث انجام يك واكنش كلرزدايي از
تركيب آلي شده و طي يكسري واكنش زنجيريف تركيب ارگانيك بطور كامل تجزيه شده و به اب و دي اكسيد كربن تجزيه مي
گردد .آنبون كلر ايجاد شده نيز با پودر آهن واكنش داده و توليد كلريد آهن مي كند .مزيت مهم اين روش  ،سهولت جداسازي
محصوالت واك نش و عدم ايجاد هيچگونه تركيبات سمي خطرناك طي واكنش مي باشد .اما راندمان پايين آن مانع مهمي در جهت
توسعه اين فرايند به مقياس صنعتي مي باشد.
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