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پژوهشگاه صنعت نفت

طراحی و ساخت حسگر تشخیص آالینده های زیست محیطی ناشی از فعالیتهای صنایع 
باالدستی بااستفاده از فناوریهای جدید و پیشرفته

شرح:
جهت دســتیابی به اهداف تعیین شده در طرح 5 فاز اجرایی 
تعریف شــد. در فاز اول نقشــه راه انتخاب فناوریهای ساخت 
حســگرهای تشــخیص آالینده ها تدوین گردید. به منظور 
ترســیم این نقشــه راه فناوریهای مختلف در ساخت حسگر 
مورد نیــاز 17 آالینــده مورد رصــد و پایش قــرار گرفت. 
تولیدکنندگان داخلی و خارجی مورد شناســایی قرار گرفتند 
و آنالیــز بازار فنــاوری و تحلیل پتنت فناوری های ســاخت 
حسگر مورد بررســی قرار گرفت. با استفاده از روش تصمیم 
گیــری AHP و برگزاری پنل خبــرگان فناوری های مربوط 
به ساخت هر حســگر انتخاب گردید.پس از انتخاب فناوری 
های ساخت حســگر هر آالینده فازهای اجرایی آغاز گردید. 
در همــه فازهای 2 تا 5  جهت ســاخت حســگر بخش های 
مختلف مطالعاتی، آزمایشــگاهی ، پنچ و پایلوت انجام گردید. 
در فازهــای 2 و 3 حســگرهای مربوط بــه آالینده های هوا 
 H2S,CH4,C1-C4,NO,CO,SO2,VOC,BTEX,O2,, مانند 
Pm10 با فناوری های لیزر و  Solid state طراحی و ساخته 
شــده است. این حسگرها بصورت دســتگاه های پرتابل بوده 
و توانایی تشــخیص غلظت آالینده های هوا در حد ppm را 
دارا هســتند. در فاز 4 حســگرهای مربوط به فلزات سنگین، 
ترکیبات فنلی، COD، TPH در پســاب بصــورت پرتابل با 
فناوری های طیف ســنجی ، الکتروشــیمیایی و فیبر نوری 
طراحی و ساخته شــده است. همچنین حسگر تشخیص لکه 
نفتی بصوت آناین با فناوری لیزر طراحی و ســاخته شــده 
است. در فاز 5 نیز حسگر تشخیص TPH , PAH در خاک با 
فناوری فیبر نوری و فلورســانس طراحی و ساخته شده است 
کــه بصورت پرتابل قابلیت تشــخیص غلظت االینده ها را در 

محدوده ppm را دارا است. 

اهداف : 
 حفاظت از محیط زیست و ارتقاء سامت پرسنل با تشخیص 

سریع آالینده هاي ورودي به آب، خاک و هوا
 طراحی و ســاخت حســگرهاي 
هوشــمند بصــورت پرتابل جهت 

استفاده در مناطق عملیاتي
 جایگزینــي روشــهاي ســنتي 
تشخیص آالینده ها با سیستم هاي 

اندازه گیري و پایش پیشرفته

دست آوردها و اثر بخشي در صنعت:
1- بومی سازی:

 دستیابی به دانش فني ساخت Chip انواع حسگرها
 طراحي و ساخت سامانه هوشمند تست حسگر گاز براساس 
اســتاندارد جهاني ISO6145  با امکان تشــخیص گازهاي 
)ppm( به میزان بسیار کم NO,CO ,SO2 ,VOC ,NH3 ,O2

 ساخت دســتگاه پرتابل اندازه گیري میزان COD، فلزات 
سنگین و ترکیبات فنلي در آب و پساب

 ســاخت دســتگاه پرتابــل انــدازه گیــري غلظــت انواع 
 VOC، BTEX، NO، SO2، CO، گازهــاي آالینده  شــامل

H2S,CH4,O2

2- رفع تنگناها و مشکالت صنعت:
 شناسایی و اندازه گیری غلظت انواع آالینده ها با حسگرهای 
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توانمند شده با فناوریهای جدید و پیشرفته
 جایگزینی حســگرهای پرتابل ساخته شــده با روش های 

اندازه گیری قدیمی جهت بهبود کیفیت نتایج پایش 
3- تجاری سازی:

 توانایی ســاخت دستگاه های پرتابل تشخیص انواع آالینده 
های هوا، خاک و پساب

 بهینه ســازی سیســتم های پایش موجود با اســتفاده از 
زیرساخت های فراهم شده در پژوهشگاه صنعت نفت

4- ایجاد و انتقال دانش:
 کســب دانش فنــی در زمینه ســاخت تجهیــزات پایش 

آالینده های مختلف در هوا، خاک و پساب
 امکان انتقال دانش فنی و لیســانس ســاخت دستگاه های 

پرتابل به صنعت
5- توجیه اقتصادي:

 رفع نیاز صنعت به تجهیزات اندازه گیري و پایش ترکیبات 
آالینده و خطرناک بدلیل وجود تحریم 

 صرفــه جویي ارزي و تقلیل هزینه های مرتبط با تجهیزات 
پایش و رصدآالینده های مختلف

6- محصول ویژه:
 17 دســتگاه پرتابــل اندازه گیــری و شناســایی غلظت 

آالینده های موجود در هوا، خاک و پساب




