بسمه تعالی
69/8/1
مالحظات زیست محیطی قابل توجه در خصوص استفاده از پسماند سوزها :
در مبحث مدیریت پسماندها ،ضمن در نظر گرفتن استراتژی کاهش تولید پسمماند  ،اممر تیکیمز اب مبمدا ،
بابیافت  ،بابیابی  ،استیاده مجدد  ،تولید کمپوست و  ...اب اهمیت بسزایی برخوردار بوده و دفمن بدداتمتی و یما
استیاده اب پسماندسوبها بعنوان ریجکت سوب در حلقه مدیریت پسماندها بعنوان مراحل تکمیلمی ،ممورد تاکیمد
بیشتری می باتد .تندا پس اب طی این مراحل است کمه بابیمابی انمریی اب طریم فراینمدهای تبمدیل حرارتمی اب
پسماندهای غیرقابل بابیافت و دفن بدداتتی در بمین آخرین راهکار ممدیریت پایمدار پسمماند بمه طمور کلمی و
مطاب با ترایط آب و هوایی  ،وضعیت جغرافیایی  ،اقتصادی  ،اجتماعی و فرهنگی تناخته میتمود .گرچمه در
برخی ترایط خاص و حسب ضرورت استیاده اب پسماند سوبی و تولید انریی اب آندا به عنوان راهکار تشخیص
داده خواهد تد .لذا احداث نیروگاه های پسماندسوب بصورت " مراکمز ممدیریت پسمماند" بما در نظمر گمرفتن
مراتب فوق االتاره و رعایت مالحظات بیست محیطی و در نظر گرفتن کلیه قوانین و مقررات  ،ضوابط استقرار
 ،احداث و بدره برداری اب آندا و استانداردهای خروجی مورد عمل این سابمان توصیه می گردد.
 )1اهم ضوابط و مقررات مربوط به پسماند سوزی شامل موارد ذیل است:


ضوابط و معیارهای استقرار صنایع سابمان حیاظت محیط بیست معاونمت محمیط بیسمت انسمانی بمر

اساس مصوبه هیات محترم وبیران به تماره  97966ت 18561 /ه مورخ  68/16/69با اعمما اصمالحیه همای
تماره  18561/5868مورخ  66/6/11و تماره 11356ت 563715 /مورخ  1381/3/61و سایر مصموبات ممرتبط
در خصوص تجدیزات نیروگاهی و پسماند سوبها


حد مجاب استانداردهای خروجی اب کارخانجات و کارگاهدای صنعتی ( مصوبه هیئت محتمرم وبیمران

به تاریخ  65/1/66به استناد ماده  15قانون نحوه جلوگیری اب آلودگی هوا مصوب) 1367


قانون مدیریت پسماند  ،آیین نامه اجرایی و ضوابط مصوب مربوطه آن



قانون الحاق جمدوری اسالمی ایران به کنوانسیون های باب و استکدلم



استاندارد خروجی فاضالب  ،استانداردها و تاخص های آب و خاک



قانون حیاظت و بدسابی محیط بیست  ،قانون جلموگیری اب آلمودگی هموا و آیمین ناممه جلموگیری اب

آلودگی آب


سایر قوانین و مقررات ملی مربوطه
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 )2دفع پسماندها با استفاده از پسماند سوزها:

گزینه استیاده اب پسماندسوب که هدف آن کاهش حجم و خطر است برای دامنه وسیعی اب پسماندها تامل
پسماندهای تدری و ویژه کاربرد دارد .این روش می تواند برای بابیابی انریی ،محتوای معدنی یا تیمیایی
پسماند نیز مورد استیاده واقع تود .ولی این گزینه تندا بخشی اب یز مجموعه مدیریت پسماند است و وجود
بخش های دیگر همچون محل دفن بدداتتی بائدات پسماندسوب ،انبارهای مناسب ،امکانات پیش تصییه،
امکانات بابیابی انریی ،سیستم تصییه گاب خروجی و امکانات تصییه پساب و پایش آندا ،سیستم حمل و نقل
مناسب و ثبت گزارش دقی در کنار آن ضرورت دارد.
استیاده اب پسماند سوبهای کوچزمقیاس نیز در مواردی که با انتقا پسماند تا مسافتهای طوالنی و هزینه بیاد
مواجه هستیم ضروری به نظر میرسد .فناوریهای پسماندسوب کوچزمقیاس باهدف فراهم آوردن گزینمههمای
جایگزین برای مدیریت پسماند در جوامع کوچز با انتشمار انمدک بمه اتمسمیر و انعطماف پمذیری در خموراک
(پسماندهای تدری به همراه پسماندهای صنعتی و بیمارستانی) به وجود آمدهاند.
ظرفیت پسماند سوبهای کوچز مقیاس اب کمتر اب  51111تن تا  111111تمن متغیمر اسمت .پسمماند همای خمرد
مقیاس نیز با ظرفیتی در حدود  1111تن بر سا تعریف می توند .تا به امروب بسیاری اب مطالعات نشان داده است
که در بسیاری اب مناط واحدهای پسماندسوبی کوچکتر اب  111111تن در سا اب لحما اقتصمادی مقمرون بمه
صرفه نیستند و هزینه مدیریت هر تن پسماند با کاهش ظرفیت پسماند سموب افمزایش ممی یابمد .پسمماند سموبهای
کوچزمقیاس نیابمند بمینهایی با مساحت کمتر اب یز هکتار هستند و هزینمه سماخت و تأسمیس بیشمتری بمه
ابای هر تن پسماند نسبت به پسماند سوبهای بزرگمقیاس دارند .به طور کل استیاده اب پسماندسموبها بمه دلیمل
اهمیت نگدداری تأسیسات در ترایط بدینه برای جلوگیری اب انتشار آالینده های سمی تندا برای منماط توسمعه
یافته و دارای فناوری باال توصیه میتود.
 )1سه نوع کلی پسماند سوب برای پسماند تدری ،پسماند ویژه و لجن فاضالب وجود دارد که در ادامه در
خصوص آندا توضیح داده خواهد تد.
 )6اندابه و نوع کوره پسماند سوبها متیاوت است و دامنه حرارتی کلی آندا  851-1711درجه سانتیگراد
است.
 )3ترکیبات اصلی خروجی یز فرایند اکسیداسیون کامل بخارآب ،نیتروین ،اکسیژن و دی اکسید کمربن
است ولی بسته به نوع پسماند موارد بیر ایجاد می تود که البم است در نصب سیستم تصمییه گماب خروجمی در
نظر گرفته توند:
-

اکسیدهای سولیور ،اکسیدهای نیتروین ،کلرید هیدروین ،ذرات جامد حاوی فلزات ،بخار نمز های

معدنی ،دامنه وسیعی اب ترکیبات آلی فرار( ،)VOCفلزات فرار همچون جیوه و آالینده های آلی پایدار
غیرعمدی همچون PCDD/PCDF, PCB, HCB
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-

اب پارامترهای مدم در اندابه گیری خروجی پسماندسوبها محتوای کلر ،برم ،آلومینیوم ،فلزات سنگین

و همچنین دی اکسین ها و فیوران ها می باتد.
 )7سایر بائدات که باید یز مجموعه پسماندسوب مدیریت آندا را پوتش دهد؛ خاکستر بمه تمکل غبمار،
خاکستر جامد به تکل خاکستر کف پسماندسوب و نیز کیز فیلتر سیستم تصییه پساب است.
 )5در خصوص کوره تزریق مایع البم است محدوده بمانی و محدوده دمای محیظه احتراق معمولی بمین
 1.5تا  6ثانیه و به ترتیب  611درجه و  1911درجه سانتیگراد به منظمور اطمینمان اب احتمراق کاممل پسمماند ممایع
باتد ). (EPA 2005
 )9در خصوص کوره ها با بستر روان سازی ( ) Fluidized bed incineratorدمما در فضمای آباد
قسمت باالی کوره ( )Freeboardعموما بین  851تا  651درجه سانتی گراد بوده و فضای مزبمور جدمت نگمه
داتتن گاب در منطقه احتراق طراحی تده است .همچنین در قسمت های پایینی کوره درجه حرارت پمایین تمر و
حدود  951درجه سانتیگراد باتد(.کوره با بستر روان سابی نوعی پسماند سموب اسمت کمه در آن اب یمز بسمتر
تنی داغ یا دیگر مواد دانه ای برای انتقا سیستم گرما به بایدات استیاده می تود.این نوع پسمماند سموب عمومما
برای اب بین بردن بایدات تدری مورد استیاده قرار می گیرد).
 )6در پسماند سوز های با سیستم مدوالر ممکن است وجود برخی اب پارامترهای مدم ماننمد کلمر ،بمروم و
گوگرد و پسماند های دارای فلزات سنگین ،پسماند ها با اربش حرارتی کمتر و غلظت های باالی عنصر بمروم
منجر به تشکیل ترکیبات بروموئید مانند دی بنزو دیوکسین ( )PBDDو پلی برومینیت دی بنزو فموران ))PBDF
تود (.)6116 CSTEE
 )8امحای پسماند به روش پیرو لیز که اغلب در آن سه محصو گماب ،روغمن پیرولیمز و بغما تولیمد ممی
تود؛ نسبت تولید هر یز اب آندا در روش پیرولیز به ویژگی های بیمومس و پارامترهمای واکمنش بسمتگی دارد.
پیرولیز سریع یا آنی برای به حداکثر رساندن میزان گاب یا محصوالت مایع ،بسته به دمای به کار رفته صورت می
پذیرد.
 )6امحای پسماند با استفاده از سوخت  : RDFدرصورت استیاده اب سوخت  RDFبه طورکلی با توجمه بمه
اربش باالی حرارتی سوخت  ،RDFکاهش میزان رطوبت و کاهش میزان تولید گابهمای آالینمده خروجمی در
سوباندن غیر مستقیم مشروط به ایجاد ترایط سوباندن در درجه حرارت باالی مناسب ،به دلیمل کماهش حجمم
پسماندها و بابیافت انریی در مقایسه با پسماندسوبهای مخلوط سوب دارای اولویت می باتد مشمروط بمه اینکمه
کلیه مالحظات و استاندارد های بیست محیطی رعایت تده و فرآیند مدیریت پسماند در سایتی که همه مراحل
مدیریت اجرایی پسماندها را اب مرحله جداسابی و تیکیز و ....اجرا و بخش های تر پسماندهای عادی و جمز
ویژه موجود در آندا نیز به طور کامل مدیریت گردد تا سبب انتشار آالینده ها به خاک و آب نشوند.
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 به طور کلی روش مورد تأکید برای استیاده اب سوخت مشت تده اب ضایعات ( )RDFتامل مراحل بیر
است:
 اطمینان اب اینکه ترکیب  RDFاب نظر اربش حرارتی و ترکیب تیمیایی مشابه سوختی است که
تأسیسات برای آن طراحی تده است.
 الزام به آنالیز سوخت  RDFو مقایسه آن با سوختدای موجود ،همراه با تحلیل استوکیومتری و توابن
جرمی و انتشارات
 پسماندسوز شهری

سیستم های احتراقی پسماندسوب تدری تامل تبکه متحرک ،کوره گردان و بسترهای سیا هستند .حجم
این نوع پسماندسوبها در انواع توده سوب  61-6611تن در روب و در انواع مدوالر 7-661تن در روب است.
فرایندهای خشز کردن ،تبخیز ،پیرولیز ،کربنیزاسیون و اکسیداسیون پسماندها در این نوع پسماندسوبها اتیاق
می افتد .همچنین فرایند گابسابی که اب عوامل بخار ،هوا ،اکسیدهای کربن و اکسیژن استیاده می کند نیز به
کار می رود.
 پسماندسوز ویژه

رایجترین فناوری احتراقی در پسماندسوب ویژه ،کوره دوار است ،ولی گاه پسماندسوبهای تبکه ای تامل
فرایند همسوبی با سایر پسماندهای جامد و نیز پسماندسوبهای بستر سیا برای بعضی اب مواد که پیش تصییه
نیاب دارند نیز بکار می روند.کوره های ثابت به عنوان تأسیسات در محل ،برای بعضی اب واحدها برای مواد
تیمیایی کاربرد گسترده ای دارند.
ساختار و شرایط پسماندسوزهای ویژه  :در پسماند سوبهای ویژه دو اتاق احتراقی وجود دارد؛
الف) اتاق احتراقی اولیه  :در اینجا پسماندهای ویژه جامد و یا لجن های پمپ تونده اب باالی سطح تیب دار
به کوره دوار وارد می توند .دمای این اتاق  851-1751درجه سانتیگراد و دمای ذوب خاکسترهای کوره
 1751درجه سانتیگراد و با بمان ماند این کوره نیز  31-61دقیقه مورد نظر می باتد.
دمای  851-1111درجه سانتیگراد دمای مورد نیاب برای تخریب مواد غیر هالوینه است در حالیکه دمای -1611
 1111درجه سانتیگراد برای تخریب ترکیبات خطرناک هالوینه همچون  PCB ،PCDD/PCDFو HCBمناسب
می باتد.
ب) اتاق احتراقی ثانویه :در اینجا فضای احتراقی در نظر گرفته تده است که بعد اب کوره دوار واقع تده
است و امکان اکسیداسیون گابها و تکستن مواد آلی باقیمانده را فراهم می کند .در این اتاق تزری پسماندهای
مایع و سوخت کمکی همراه با هوادهی ثانویه با بمان ماند  6ثانیه در ترایط  91درصد اکسیژن و دمای - 1111
 851درجه سانتیگراد صورت می پذیرد.
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 )3نکات قابل توجه در راستای کاهش و حذف آالینده های احتمالی :

 )1ضرورت عملیات پیش تصییه تامل خنثی سابی ،بهکشی ،جامدسابی ،خردایش ظمروف و پسمماندها
که برای موثرترکردن قابلیت احتراق اهمیت خاصی دارد.
 )6خاکستر بویلر ،خاکستر بادی ،خاکستر کف پسماندسوب ابجمله بائدات پسماندسوبها درنظر گرفته می
توند عمدتا حاوی آالینده هایی مانند فلزات سنگین هستند نیابمند مدیریت بیست محیطی می باتند.
 )3با توجه به پتانسیل باالی پسماند سوبها در انتشمارات آلمودگی همای هموا و همچنمین در ممواقعی تولیمد
فاضالب ناتی اب سیستمدای تر در تصییه جریانات گمابی مشمتمل بمر تجدیمزات خنثمی سمابی ،راسمب سمابی،
منعقدکننده و فیلترهای کز فعا تده برای بدودن مواد آلمی  ،ضمرورت دارد بمر اسماس اسمتانداردهای ممورد
عمل سابمان مورد پایش و کنتر واقع گردند.
 )7همچنین البم است پسماند سوبها به برخی تجدیزات جلموگیری کننمده اب انتشمار آالینمده هما اب جملمه
موارد بیر که هر کدام ترایط و استاندارد خاص خود را دارند تجدیز تده باتند:
 تجدیزات بدودن غبار
 تجدیزات بدودن گاب اسیدی
 تجدیزات پاکسابی گاب خروجی پیش اب ورود به دودکش
 کاربرد کاتالیست در بدودن اکسیدهای نیتروین
 )5به دلیل تیاوت غلظت آالینده ها  ،مخلوط تدن خاکستر باقیمانمده بما خاکسمتر فمرار کمه ممکمن اسمت
موجب آلوده تدن خاکستر باقیمانده تود در بسیاری اب کشورها ممنوع است.
 )9جمع آوری و ذخیره جداگانه این بقایا گزینه های بیشمتری بمرای دفمع آندما ایجماد ممی کنمد .خاکسمتر
باقیمانده( یا سرباره حاصل اب بستر سیا پسماندسوبها )در بسیاری اب کشورها در مراکمز دفمن پسمماند دفمع ممی
تود اما آن را می توان در ساخت و ساب و مواد بیرسابی جاده ها پس اب پیش تصییه استیاده نمود ،قبل اب چنین
استیاده ای ،یز اربیابی محتوایی و قابلیت آبشویی باید انجام تود و حد باالی آالینده های آلی پایدار ،فلزات
سنگین و پارامترهای دیگر باید در آندا کنتر تود.
 )6در بمان سوباندن پسماند های بیمارستانی مخلوط کردن و انتقا پسماند ها به کوره های چرخشی  -بما
سیستم خنز کننده آب یا بدون آب .خنز کننده با آب برای کوره های دوار مناسب خواهند بود در ترایطی
که درجه حرارت باالتر  -بیش اب  1111درجه سانتیگراد باتد (به عنوان مثا برای تخریمب پسمماند همای ویمژه
استیاده می تود).
 )8مخلوط کردن پسماند ها می بایست با استیاده اب بدترین تکنیز ها و روش ها بمه طمور کاممل صمورت
گیرد ( مخلوط کردن پسماند های ممایع خطرنماک و مخلموط کمردن پسمماند هما در یمز مخمزن بما اسمتیاده اب
چنگز های مکانیکی)
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تایان ذکر است نظر به عدم انجام تیکیز مناسب و کامل در مبدا و پتانسیل باالی انتشار آلودگی جیوه
ناتی اب سموباندن ضمایعاتی ماننمد باتریدمای خمانگی ،تجدیمزات تولیمد روتمنایی ،بقایمای رنم

 ،دماسمنا هما،

ترموستات ها ،رنگدانه ها ،وسایل دندان پزتکی ،کلیدهای نوری جیموه ای ،بماتری هما بما بسمته بنمدی فیلممی و
مواردی اب این دست که حاوی جیوه می باتند لذا :
)6

البم است قبل ابهر گونه پسماند سوبی نسبت به جداسابی اینگونه ضایعات قبمل اب ورود بمه پسمماند

سوب اقدام گردد .در پسماند های پزتکی و بیمارسمتانی معمموال جیموه در وسمایل سمنجش  ،در برخمی اب انمواع
داروهای تاریخ گذتته ،در آمالگام های دندان  ،در برخی مواد نگددارنده ،تثبیت کننمده و واکمنش دهنمده هما
وجود دارد.آمالگام دندانی نیز در لجن فاضالب حاصل اب مراکز تصییه فاضالب نیزوجود دارد.
 )11به دلیل مصرف جیوه و تولید انواعی اب پسماندهای جیوه در بخش صنعتی (پسماندهای جیوه برای مثا ؛
جیوه فلزی سلدای واحد کلر آلکالی قدیمی در برخی پتروتیمی ها ) که سوباندن آندما در سمایر کشمور هما بمه
تدت ممنوع است باید اب سوباندن تجدیزات حاوی و یا آلوده به جیوه و ممواد و ترکیبمات دارای جیموه ماننمد
رن

ها ،حال ها ،مواد پتروتیمی ،کربن فعا مصرف تده همراه با پسماندهای تدری که می توانند منجمر بمه

انتشار جیوه و مواد خطرناک دیگر توند نیز اجتناب نمود.
 )11خاکسترهای تولید تده اب سیستم های فیلتراسیون دودکش صنایع باید با دقت خیلی بیاد حممل گمردد
بیرا ممکن است جیوه موجود در این خاکستر ها در آب های بیر بمینی و خاکدای منطقه نیوذ کند.
اضافه می گردد که در بسیاری اب کشورها راهنماهایی برای راه اندابی پسماندسوبها در رابطه با دمای احتراق
و بمان ماند و پارامترهای دیگر مانند توبیع هوای احتراق ،فراهمی اکسیژن ،پاکسابی گاب خروجمی و ممدیریت
خاکستر وجود دارد لذا دما و بمان ماند در ناحیه احتراقی در کشورهای مختلف متیماوت اسمت .بمرای مثما در
آمریکای تمالی دمای  1111 ⁰Cو بمان ماند یز ثانیه توصیه ممی تمود امما در اتحادیمه اروپما دممای  851 ⁰Cو
بمان ماند  6ثاینه توصیه میشود .این راهنماها برای محدود کردن نوع فناوری نیست بلکه هر فنماوری را مشمروط
به اینکه استاندارد های آلودگی رعایت تود را میتوان به کار برد .در این باره ،طی مکاتبات انجام تده با انجمن
بین المللی پسماندهای جامد خانم بتینا کاماک بیان نمود که "قادر نیست هیچ تکنولویی را توصیه کند بیرا تندا
با استیاده اب روش های پاکسابی گاب های خروجی میتوان به استانداردهای اتحادیه اروپا دست یافت" .به طمور
کلی انتخاب بدترین فناوری فراهم بمر اسماس ترکیمب پسمماند ،طراحمی فراینمد سموباندن ،ترکیمب و نوسمانات
گابهای خروجی ،دسترسی به منابع انریی ،بابده انریی و مالحظات دیگر انجام می تود.

6

بسمه تعالی

فرم فهرست برداری از پسماند سوز (زباله سوز) های موجود در کشور

لطیا برای هر دستگاه بباله سوب به صورت مجزا تکمیل گردد.
اداره کل حفاظت محیط زیست استان ............

ردیف
1
6
3

عنوان
موقعیت جغرافیایی (نشانی)
مالکیت
(بدره بردار)  /ارگان وابسته
نوع – سا بدره برداری
(صنعتی-تدری-پزتکی)
ظرفیت

7

فرایند
(پیرولیز-میعان ساب-کوره-سایر)

5

ماکزیمم درجه حرارت

9

تعداد کوره

6
8
6
11
11
16

نتایا پایش خروجی
(گابهای خروجی)
نتایا پایش خروجی
(تصییه پساب)
ظرفیت تولید خاکستر
دفع خاکستر
(در محل -خارج اب محل)
وضعیت اربیابی بیست محیطی
گواهی کیییت دستگاه (تطبی
با استانداردهای بین المللی)
 مشخصات فنی دستگاه بباله سوب ضمیمه می باتد.

بلی

خیر

 دستگاه بباله سوب عنوان تده تحت پایش منظم اداره کل حیاظت محیط بیست استان ..... .. ..تدرستان .........می باتد.
بلی

7

خیر

