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 به نام خدا

 آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

اصالح قوانین و مقرررا  مسسسرا اسرتاندارد و تققیقرا  صرنعتی       قانون 1سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک مادۀ 

ی( ایران تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفا تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی )رسم 3193ایران، مصوب بهمن ماه 

 .را به عهده دارد

نظرران مراکرو و مسسسرا     صراحب  ،های فنی مرکب از کارشناسان سازمان های مختلف در کمیسیونتدوین استاندارد در حوزه

شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شررایط تولیردی،   علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می

کننردگان،   صراحبان حرو و نفرع، شرامل تولیدکننردگان، مصرر        ای است که از مشرارکت آگاهانره و منصرفان   و تجار آوری فن

نروی    شرود. پری   دولتری حاصرل مری   ی دولتی و غیرآنهاصادرکنندگان و واردکنندگان، مراکو علمی و تخصصی، نهادها، سازم

شرود و پر  از دریافرت     های مربوط ارسرا  مری   سیونکمی نفع و اعضایملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی استانداردهای

استاندارد ملی )رسمی( ایران چرا  و   به عنوان ،ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صور  تصویبا نظرها و پیشنهادها در کمیت

 شود.منتشر می

کننرد   تهیره مری   شرده  نتعیری نیو با رعایرت ضروابط    صالحذیمند و  ی عالقهآنهاکه مسسسا  و سازم نوی  استانداردهایی پی 

شرود. بردین ترتیرب،     چرا  و منتشرر مری    اسرتانداردملی ایرران   بره عنروان  بررسری و درصرور  تصرویب،     ،درکمیته ملی طرح

ملی اسرتاندارد مربروط   ا تدوین و در کمیت 9 رۀاستاندارد ملی ایران شما مقررا شود که بر اساس ملی تلقی می استانداردهایی

 به تصویب رسیده باشد. شود تشکیل میایران د استاندار در سازمان ملیکه 

 2(IEC) المللی الکتروتکنیرک  بین یسیونکم ، ISO))3استاندارد المللی  ایران از اعضای اصلی سازمان بیند سازمان ملی استاندار

(CAC) ییغذاکمیسیون کدک   5رابطتنها  به عنواناست و  OIML))1 یقانونشناسی  المللی اندازه و سازمان بین
در کشرور     9 

هرای خراک کشرور، از آخررین      کند. در تدوین استانداردهایملی ایران ضرمن ترروجه بره شررایط کلری و نیازمنردی       فعالیت می

 شود. گیری می المللی بهره های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین پیشرفت

کنندگان، حفظ سالمت و  در قانون، برای حمایت از مصر  دهش بینی پی تواند با رعایت موازین  سازمان ملی استاندارد ایران می

مقیطری و اقتصرادی، اجررای بعضری از      ایمنی فردی و عمومی، حصرو  اطمینران از کیفیرت مقصرو   و مالحظرا  زیسرت      

 اجبراری استانداردهای ملی ایران را برای مقصو   تولیدی داخل کشور و/یا اقالم وارداتی، با تصویب شورای عرالی اسرتاندارد،   

المللری بررای مقصرو   کشرور، اجررای اسرتاندارد کا هرای صرادراتی و          تواند به منظور حفظ بازارهرای برین  . سازمان میکند

و مسسسرا  فعرا  در    آنهاکنندگان از خدما  سازم به استفاده بخشیدن. همچنین برای اطمینان کند بندی آن را اجباری درجه

هرا و   مقیطی، آزمایشرگاه  مدیریت کیفیت و مدیریت زیست هایسیستم ی و صدورگواهیمشاوره، آموزش، بازرسی، ممیو ازمین

و مسسسا  را برر اسراس ضروابط نظرام      آنهاگونه سازم استاندارد این سازمان ملیوسایل سنج ،  (الیبراسیون)کمراکو واسنجی 

 هرا  آناعطا و بر عملکرد  ها آنیید صالحیت به کند و در صور  احراز شرایط  زم، گواهیناما تأ تأیید صالحیت ایران ارزیابی می

یکاها، واسنجی وسایل سنج ، تعیین عیار فلوا  گرانبها و انجام تققیقرا  کراربردی    المللیکند. ترویج دستگاه بیننظار  می

 .است سازمانملی ایران از دیگر وظایف این  برای ارتقای سطح استانداردهای

                                                 
1 - International Organization for Standardization 

2  - International Electrotechnical Commission 

3 - International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 استاندارد ینتدو یفن یسیونکم

 «: ویژگی ها1قسمت  –پسماندسوز یساتستأ»

   

 سمت و /یا محل اشتغال رئیس

 ، مهدیامنیثخادم 

 (زیست یطمق)دکتری 

 زیست یطمقسازمان حفاظت  - دفتر مدیریت پسماند

  

  دبیر

 معینیان، سید شهاب

 )کارشناسی ارشد شیمی(

 پژوهشگاه استاندارد -گروه پژوهشی مهندسی پوشکی

  

  به ترتیب حرو  الفبا( اسامی) :اعضاء

 ابولقاسمی، حسین

 (زیست یطمقارشد  یکارشناس)

 (TTS) تدبیر توسعه سالمت شرکت

  

 اسالمی، پروین

 (کارشناسی ارشد صنایع غذایی)

 سازمان ملی استاندارد ایران -دفتر تدوین استانداردهای ملی

  

 آرزومندی، بهمن

 (مکانیک یمهندس)کارشناسی 

 سترش و انتقا  انرژی فال شرکت مهندسی گ

  

 یدسع ،آرزومندی

 (مکانیکمهندسی  کارشناسی)

 شرکت مهندسی گسترش و انتقا  انرژی فال 

  

 آ  علی، سروش

 (نقشه کشی صنعتی)کاردانی 

 توان یتنشرکت د

  

 یاناد ،بابائی

 (مهندسی عمران )کارشناسی

 زیست یطمقحفاظت سازمان 

  

 بورگمهری، شهریار

 مهندسی مکانیک( )دکتری

 پژوهشگاه نیرو

  

 آزاده ،بنیایی حقیقی

 (زیست یطمقارشد مهندسی  یکارشناس)

 شیرازسازمان مدیریت پسماند شهرداری 

  

 یهحاج ،پاکیوه وند

 (ارشد صنایع غذایی یکارشناس)

 سازمان ملی استاندارد ایران -دفتر تدوین استانداردهای ملی
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 سمت و/یا محل اشتغال:   الفبا(اسامی به ترتیب حرو) :اعضاء

 فاطمه ،پیوسته

 (خاکشناسی-مهندسی کشاورزی  کارشناسی ارشد)

 و توسعه پایدار زیست یطمقاداره کل -شهرداری تهران 

  

 یمصطف ،تسبندی

 (زیست یطمقمهندسی عمران )کارشناسی ارشد 

 زیست یطمقنفت معاونت  وزار  HSE اداره کل

  

 یامپ جوهرچی،

 سی ارشد مهندسی عمرانمقیطویست()کارشنا

 زیست مقیطحفاظت  سازمان پسماند مدیریت دفتر

  

 حیدریان، پیام

 )کارشناسی ارشد مهندسی عمران(

و  یمصر  انرژ یاراستاندارد مع یدفتر نظار  بر اجرا

 سازمان ملی استاندارد -زیست یطمق
  

 خدایار، بابک

 مهندسی مکانیک( ارشد )کارشناسی

 دسی گسترش و انتقا  انرژی فال شرکت مهن

  

 رضایی، مهدی

 )دکتری مهندسی مکانیک(

 پژوهشگاه نیرو

  

 شرع پسند، مقمد مهدی

 )دکتری مهندسی برق(

 پژوهشگاه استاندارد -گروه پژوهشی مهندسی برق 

  

 شیخ ا سالمی، سمیرا

 (زیست یطمق)کارشناسی ارشد مهندسی 

مرکو سالمت  -شکیوزار  بهداشت، درمان و آموزش پو

 کار مقیط و
  

 شیرازی، حمید

 )دکتری توسعه اقتصادی(

 سازمان برنامه و بودجه کشور

  

 شیرکوند، مجید

 )کارشناسی ارشد مهندسی پوشکی(

 شرکت پارسیان طب

  

 صداقت، حسین

 )کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک هوا فضا(

 شرکت دیتن توان

  

 عرفانیان مجد، سیاوش

 (زیست یطمقسی ارشد مدیریت )کارشنا

و  یمصر  انرژ یاراستاندارد مع یدفتر نظار  بر اجرا

 سازمان ملی استاندارد -زیست یطمق
  

 عشری، علیرضا

 )دکتری بهداشت مقیط(

 انجمن پسماند ایران

  

 غالم پور، مجید

 ارشد مهندسی مکانیک( )کارشناسی

 ((TTS شرکت تدبیر توسعه سالمت
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 333سمت و/یا محل اشتغال: به ترتیب حرو  الفبا( اسامی) :اعضاء

 غالمی، فهیمه

 )کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی(

 عضو مستقل

  

 شیرازی، حمید

 )دکتری توسعه اقتصادی(

 سازمان برنامه و بودجه کشور

 شیرکوند، مجید

 )کارشناسی ارشد مهندسی پوشکی(

 شرکت پارسیان طب

  

 صداقت، حسین

 مهندسی مکانیک هوا فضا( )کارشناسی ارشد

 شرکت دیتن توان

  

 فرجی، رحیم

 )کارشناسی ارشد شیمی تجویه(

 پژوهشگاه استاندارد-گروه پژوهشی مهندسی پوشکی 

  

 فرحانی، پویا

 (زیست یطمق)دکتری مدیریت 

 عضو مستقل

  

 فریدونی، حبیب

 سازمان مدیریت پسماند( زیست یطمق)کارشناسی 

 ند شهرداری تهرانسازمان مدیریت پسما

  

 فهیمی نیا، مقمد

 (زیست یطمق)دکتری مهندسی 

 دانشگاه علوم پوشکی قم

  

 قادریان، پوریا

 )کارشناسی ارشد مهندسی شیمی(

و  یمصر  انرژ یاراستاندارد مع یدفتر نظار  بر اجرا

 سازمان ملی استاندارد -زیست یطمق
  

 کشمیری، میترا

 (زیست یطمق)کارشناسی ارشد طراحی 

و  یمصررر  انرررژ یرراراسررتاندارد مع یدفتررر نظررار  بررر اجرررا

 سازمان ملی استاندارد -زیست یطمق
  

 کفشکیان، علیرضا

 کارشناسی ارشد مدیریت(–)کارشناسی مهندسی برق 

 سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

  

 گل مقمدی، زهرا

 (زیست یطمق ریوی برنامه)کارشناسی ارشد 

 سیاییآ مجمع شهرداران

  

 لیوانی، احسان

 )کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک(

 پژوهشگاه نیرو

  

 مقبی، علی

 (زیست یطمق)کارشناسی ارشد مهندسی 

 وزار  بهداشت، درمان و آموزش پوشکی
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 سمت و/یا محل اشتغال: اسامی به ترتیب حرو  الفبا() :اعضاء

 مقمود خانی، روح اهلل

 (زیست یطمق)دکتری مهندسی 

اسالمی  آزادعضو هیا  علمی دانشگاه علوم پوشکی دانشگاه 

 واحد تهران

  

 مرادی کیا، سعید

 )دکتری مدیریت پسماند(

 سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

  

 مکاری زاده، وهاب

 مهندسی مکانیک( )کارشناسی ارشد

 پژوهشگاه نیرو

  

 مهراکبری، مرتضی

 )کارشناسی مهندسی شیمی(

 پژوهشگاه استاندارد -پژوهشی ساختمانی و معدنیگروه 

  

 ملک احمدی، فریبا

 )کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت مقیط(

مرکو سالمت  -وزار  بهداشت، درمان و آموزش پوشکی

 کار مقیط و

  

 وحدانی، سعاد 

 )دکتری شیمی کاربردی(

 سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

  

 یوسفی، نادر

 ندسی هوا مقیط()دکتری مه

 شرکت فراشتاب کیان آریا

  

  :ویراستار

 فالح، عباس

 شناسی اقتصادی()کارشناسی ارشد زمین

 یراناستاندارد ا یسازمان مل - یجآموزش و ترو دفتر
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 فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

 ز گفتارپی 

 ح مقدمه

 3 هد  3

 3 دامنه کاربرد 2

 2 مراجع الوامی 1

 1 اصطالحا  و تعاریف 5

 9 الواما  کلی 9

 9 تقویل و پذیرش پسماند 9-3

 4 شرایط عملیاتی 9-2

 33 انتشار به هوا مجاز حدودمقادیر  9-1

 32 جاریگازهای  تصفیهحاصل از  بآپس 9-5

 35 ماند )باقیمانده(ته 9-9

 35 کنتر  و پای   9-9

 39 گیریالواما  اندازه 9-9

 34   فنیالواما 9

 34 الواما  مقل استقرار 9-3

 35 مواد و ساخت 9-2

 21 الواما  عملیاتی 9-1

 25 های عملیا کنتر  9-5

 29 الواما  دیگر 9-9

 29 الواما  دمایی 9-9

 24 عملیاتی هایآزمون 9-9

 18 آلودگی صوتی ، نوفه ناشی از ارتعاشبو،  9-4

 11 یه(تاییدگواهینامه ) 9-5

 11 گذاریشانهن 9-38

 11 تضمین کیفیت 9-33
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 صفحه عنوان

 15 دی اکسینها و دی بنووفوران ها پارا بنوومعاد  برای دی فاکتورهای( پیوست الف )الوامی

 19 مدارک و سوابو کنتر ( پیوست ب )الوامی

 19 حدود انتشار به هوا مقادیر( الوامی)  پیوست 

 14 یریگهای اندازهروش( الوامی)  پیوست 

 15 سیستم مدیریت الواما ( الوامی) ثپیوست 

 58 گازهای خروجی( تصفیهخروجی فاضالب )ناشی از حدود  مقادیرالوامی( ) جپیوست 

 51 اکسیژنغلظت استاندارد  درصدمقاسبه  فرمو ( الوامی) چپیوست 

 55 ماندسوزپس تأسیسا کاربردی در های تکنیکاجمالی بر  مرور( دهنده آگاهیپیوست ح )

 389 نامهکتاب
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 گفتارپیش

نوی  آن در کمیسیون های مربوط تهیه و  پی  که« هاویژگی: 3 قسمت-پسماندسوز یسا تأس»استاندارد 

 مورخ زیست  یطمقملی استاندارد  کمیتا اجالسیه ینپنجم و فتاده و دویستدر  ،تدوین شده است

قانون اصالح قوانین و مقررا   1استاندارد به استناد بند یک مادۀ تصویب شد. اینک این  23/84/3155

عنوان استاندارد ملی ایران منتشر ، به3193مسسسه استاندارد و تققیقا  صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 

 شود. می

شریوۀ   سراختار و  -)استانداردهای ملی ایران 9استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمارۀ 

های ملی و جهانی در زمینره  شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تقو   و پیشرفتنگارش( تدوین می

های ملی ایران در صور  لووم تجدیدنظر خواهد شد و هر پیشرنهادی کره   صنایع، علوم و خدما ، استاندارد

توجه قررار   کمیسیون فنی مربوط موردنظر در دبرای اصالح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدی

 بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.؛ خواهد گرفت

 به شرح زیر است: قرارگرفته مورداستفادهمنابع و ماخذی که برای تهیه این استاندارد 

 3141مصوب سا  قانون مدیریت پسماندها  -3

 حدود مجاز آ ینده ها -مجل  شورای اسالمی 29/85/3159مصوب  پاکقانون هوای   -2 1.1

 حفاظت سازمان لودگی آب،آجلوگیری از  نامه یینآ 9به استناد ماده  خروجی فاضالب هایاستاندارد -1

 .زیست یطمق

4- Directive 2000/76/EC of the European Parliament and of the council of 4 December 2000- 

On the incineration of waste 

5- Performance guidelines for Japanese Waste Incineration Facilities 

6- Standard specification for shipboard Incineratores, 2014- Resolution MEPC.244 (66)-

Adopted on 4 April 2014. 

7-Integrated Pollution Prevention and Control.Reference Document on the Best Available 

Techniques for Waste Incineration.August 2006. 

http://www.salamatnews.com/news/287154/%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9
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 مقدمه

یا سطوح  خروجی طرناکخ های یندهآ میوان ، زیست یطمقحفاظت از برای  شده تعییناهدا  مطابو با 

سایر و  ، فلوا  سنگین(SO2) سولفور اکسید دی، (NO2) یتروژنن اکسید دینظیر ها، یندهمشخصی از آ 

، مطابو با قانون هوای پاک ت هوااز لقاظ کیفی. از طرفی فراتر روند شده تعیینود از حدها نباید اکسید دی

حفاظت  مسثرآلودگی هوا، به نقو  زناشی ا ،ای است که از تمام مردم در برابر مخاطرا  سالمتیهد  به گونه

، فلوا  هاها، فوراندی اکسینهایی نظیر آ ینده انتشارحدود مجاز و الواما  مربوط به در این راستا شود. 

-نامهآیین در شده تعیینها تا رسیدن به سطح هد  کاه  آ یندهبا  و سرب یوهج کادمیوم،سنگین مانند 

 مدون شده اند. 59قانون هوای پاک و مصوبه دولت در سا  و قوانین مرتبط با  یهای اجرای

در جهت حفظ ، زیست  یطمقدرباره قانون هوای پاک، و  کلی برگرفته از قانون مدیریت پسماندسیاست 

وضع و پیگیری شرایط ها، و سالمت انسان زیست  یطمقنابراین  زمه حفاظت از ب؛ ها استسالمت انسان

 ترکیبیپسماندسوز یا پسماندسوز  یسا تأسبرای  انتشارعملیاتی سخت گیرانه، الواما  فنی و حدود مقادیر 

منفی بر تا حد امکان تبعا   باشد یمآ ینده به گونه حدود مقادیر و  شده تعیینلواما  الذا شرایط و 

 و سالمتی انسان را کاه  داده و یا از آن جلوگیری نماید. زیست یطمق

 مجل  شورای اسالمی در 3141در سا  و سه ماده و نه تبصره  مشتمل بر بیست قانون مدیریت پسماندها 

 اجرایی یها دستگاهاین قانون  5ماده  .به تأیید شورای نگهبان رسیده است 5/1/3141درتاریخ  و تصویب 

های اجرایی این  نامه آیینطبو  تدابیر  زم ، بازیافت و دفع پسماندها به منظورکند تا را موظف میربط  ذی

 :باشددربرگیرنده موارد زیر به طوری که  .نمایند  قانون اتخاذ

 ؛نماید  تا تولید و مصر ، پسماند کمتری ایجادشود موجب  شده یمتنظمقررا   - 3

شود و تولید و واردا   فراهم  تر است، سهل ها آنولید و مصر  کا هایی که بازیافت تسهیال   زم برای ت -2

 ؛مقدودشود  تر است، مشکل ها آنمقصو تی که دفع و بازیافت پسماند 

 ؛گسترش یابد ،تدابیری اتخاذ شود که استفاده از مواد اولیه بازیافتی در تولید -1

 .مقصو   قرار گیرد تولیدکنندگان های بازیافت بر عهده همسسولیت تأمین و پرداخت بخشی از هوین -5

 

دفع ایمن  نهایت، استفاده مجدد، بازیافت و در پسماندجلوگیری از تولید قانون مدیریت پسماند، به  5ماده 

رای کاه  تولید و خصوصیا  مخاطره باولویت اصلی جوو پیشگیری از تولید پسماند باید لذا . اشاره داردآن 

 ن باشد.آمیو آ

مخلوط کردن پسماندهای پوشکی با سایر پسماندها و تخلیه و این قانون؛  31ماده  همچنین مطابو با 

 این قانون 39ماده  و طبو  آنها درمقیط و یا فروش، استفاده و بازیافت این نوع پسماندها ممنوع است پخ 

باشند، موظفند  پسماندهای ویژه نیو می  های ویژگی تولیدکنندگان آن دسته از پسماندهایی که دارای یکی از

نامه  را به حداقل برسانند و درمواردی که حدود مجاز در آیین خود یپسماندها سازی فرآیند و بازیابی، با بهینه

 .دارند شده است، در حد مجاز نگه بینی این قانون پی  اجرایی
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و  یپی  از فرآیند پسماندسوز، ها آنخواک  بر اساسعمدتا  ،خطرو بی ویژهتمایو میان پسماندهای 

ها در خروجیحدود لذا  .ندارد انتشارهای آنان پ  از است و ارتباطی به تفاو  ترکیبییپسماندسوز

 وروش  اما؛ شود، یکسان در نظر گرفته میو بی خطر ویژهپسماندهای  ترکیبیپسماندسوز و پسماندسوز 

 باشند.میمتفاو   ،تقویل پسماند بر اساسو پای  ها  کیبیترو شرایط پسماندسوز و پسماندسوز ها آوریفن

 

به استفاده بهینه  ترکیبی یپسماندسوز ی یاپسماندسوز هایحاصل از فرآیند یو تولید نیرو گرمااستقصا  

 کمک خواهد کرد. ،ناشی از عملیا  یهاکاه  یا بازیافت باقیمانده پسماندسوز و همچنین به یسا تأساز 

 

 شرماره برا   پسماندسروز  یسرا  تأسبرا عنروان   قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایرران   یک داین استاندار

 .باشد یم 22429
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 ویژگی ها: 1قسمت  -پسماندسوز تأسیسات

 هدف 1

انواع که برای سوزاندن  است 3پسماندسوزها یسا تأس ویژگی هایتعیین  ،هد  از تدوین این استاندارد

موجب جلوگیری یا مقدودسازی امکان تا حد  یسا تأسگیرد. عملکرد این یقرار م استفاده موردپسماندها 

های سطقی و در هوا، خاک، آب پسماندها و انتشار آنها حاصل از سوزاندن های یندهآ تاثیرا  منفی 

حداقل  به ،زیست یطمقو حفظ  برای سالمت انسان هاناشی از آ ینده در نتیجه خطرا  شود،می زیرزمینی

 .درسمی

 دامنه کاربرد 2

 کاربرد دارد. 2ترکیبی و پسماندسوزهای پسماندسوز یسا تأسستاندارد برای ااین 

 این استاندارد برای موارد زیر کاربرد ندارد:

 کنند:یم 1آوریعملپسماندسوز که پسماندهای زیر را  یسا تأس -الف

 ؛داریسماندهای گیاهی حاصل از کشاورزی یا جنگلپ -

 ؛شده باشدبی ی حاصل از صنایع فراوری غذا، در صورتی که گرمای حاصل بازیاپسماندهای گیاه -

پسماندهای گیاهی حاصل از تولید پالپ خام و تولید کاغذ از پالپ، در صورتی که در مقل تولید،  -

 ؛شده باشدبازیابی شده باشند و گرمای حاصل  ترکیبیسوزی پسماند

وری آیا فلوا  سنگین باشد که از فردار آلی هالوژنکیبا  پسماند چوب، به استثنا پسماندی که حاوی تر -

 ؛روک  حاصل شده و یا پسماند چوبی که نتیجه تخریب یا ساخت و ساز باشد یاها نگهدارنده

 ؛پسماند چوب پنبه -

 مواد پرتوزا؛پسماند  -

 ؛ شه حیوانا  -

 یسا تأسدر مقل آن  که 5دریایی یسا تأسو گاز از  برداری نفتو بهرهپسماند حاصل از استخراج  -

 ؛شوند یمسوزانده 

بهبود فرایند پسماندسوزی  برایآزمون  ،توسعه برای تققیو، که آزمایشیپسماندسوز  یسا تأس -ب

 ؛سوزانندیمپسماند  تن در سا  98و کمتر از  گیرند یمقرار  مورداستفاده

 .برای پسماند پوشکی مورداستفادهپسماندسوز  یسا تأس - 

                                                 
1- Incinerators 

2- Co-Incinerators 

3- Treating 

4- Off-shore installations 
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های مدیریت اجرایی پسماندهای پوشکی و پسماندسوز برای پسماندهای پوشکی در ضوابط و روش یسا تأس  الواما -یادآوری

 ارائه شده است. پسماندهای وابسته

ی که در دامنه کاربرد این هر یک از مواردبرای  ،زیست یطمقبا توجه به مقررا  ویژه سازمان حفاظت 

شرایط و الواما  اجرای این موارد در خصوک  زم است (، و بهای الف زیربندگیرند )استاندارد قرار نمی

 .اخذ شودمراجع ذیصالح از مجوزهای  زم مستثنی شده، 

 مراجع الزامی 3

ارجاع داده شده اسرت.   ها آنالوامی به  به صور در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد 

 شوند.دارد مقسوب میترتیب، آن ضوابط جوئی از این استانبدین

هرا و تجدیردنظرهای بعردی آن    در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیه

ارجاع داده شده است،  ها آنآور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به برای این استاندارد الوام

 آور است.عدی برای این استاندارد الوامهای بهمواره آخرین تجدیدنظر و اصالحیه

 استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الوامی است:

 آئین کار-ساختمان ها در برابر زلولهطراحی   ،3145: سا  2488شماره  ایران ملی استاندارد 3-1

 مانی کالیبراسیون ز یها بازهراهنمای تعیین ، 3154سا   :32595 استاندارد ملی ایران شماره 3-2

 یریگ اندازهی ها دستگاه          

     دستورالعمل تعیین غلظت  -انتشار منابع ساکن  ،3159: سا  39195شماره استاندارد ملی ایران  3-3

 جرمی ذرا  جامد         

 مدیریت پسماند برای  یسا تأسپای  هوا در ، 3159سا  : 34559شماره استاندارد ملی ایران  3-4

 آیین کار-حفاظت از کارگران          

 : 3 قسمت -ضعیف فشار الکتریکی یسا ، تأس3159: سا  3519-3شماره  ایران ملی استاندارد 3-5

 تعاریف   و اصطالحا  کلی، مشخصا  ارزیابی بنیادی، اصو           

 به  یبردار نمونه-ت نشرهای منبع ثاب-کیفیت هوا ،3155: سا  28395استاندارد ملی ایران شماره  3-6

 آئین کار-طور ثابت نصب شده  پای  به های یستمنشر گاز در س یها منظور تعیین خودکار غلظت          

 و برخط )آنالین( منابع  ای لقظه، سامانه های پای  3159: سا  22139استاندارد ملی ایران شماره  3-2

 ی و ضوابط و معیارهای فنی گوین ، نصب و    بند طبقه تعاریف و اصطالحا ، –زیست  یطمقآ ینده           

 آیین کار -یانداز راه          

 زیست یطمقسازمان حفاظت  «یمعدنی تولیدی، صنعتی و واحدها استقرار وابطمقررا  و ض»      3-8

3-9 ASTM D7204:2015, Standard Practice for Sampling Waste Streams on Conveyors 

3-10 IEC 60092-201, Electrical installations in ships–Part 201: System design – General. 
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3-11 IEC60092-202, Electrical installations in ships–Part 202: System design – Protection. 

3-12 IEC 60092-301,Electrical installations in ships–Part 301: Equipment – Generators and 

motors. 

3-13 IEC 60092-352, Electrical installations in ships – Part 352: Choice and installation of 

electrical cables. 

: 192 قسمت -ها کشتی در الکتریکی تجهیوا  نصب ، الواما 3149سا  : 9955-192استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

 تدوین شده است. IEC 60092-352:2005الکتریکی، با استفاده از استاندارد  های کابل نصب و انتخاب

 
3-14 IEC 60092-503,Electrical installations in ships – Part 503: Special features – AC supply 

systems with voltages in the range of above 1 kV up to and including 15 kV. 

صا  ویژه خمش: 981 قسمت -الکتریکی در کشتی ها یسا تأس، 3144سا  : 9955-981استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

 IEC 60092-503:2008، با استفاده از استاندارد کیلو ولت و خود آن 39 تا 3 با ولتاژهای بی  از  ACتغذیه های سیستم -

 تدوین شده است.

 
3-15 IEC 60529, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) 

(، با استفاده از  IPکد) ها مقفظه توسط شده تأمین حفاظت ، درجا 3159سا  : 2494استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

 .است شده تدوین IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013استاندارد 

 اصطالحات و تعاریف 4

 رود:کار میاصطالحا  و تعاریف زیر به ،در این استاندارد

4-1 

 پسماند

waste 

مستقیم یا غیرمستقیم حاصرل از فعالیرت    شود که به طور ( گفته میبفاضالغیر از  به مواد جامد، مایع و گاز )

 شود.  تولیدکننده زائد تلقی میانسان بوده و از نظر 

 

4-1-1 

 پسماند عادی

در شرهرها، روسرتاها و     انسانهاهای روزمره معمو  از فعالیت به صور شود که  به کلیه پسماندهایی گفته می 

 .ساختمانی یپسماندهاهای خانگی و  پسماندقبیل  ازشود  تولید می ها آنخارج از 

https://webstore.iec.ch/publication/2452
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4-1-2 

 پسماند پزشکی ) بیمارستانی(

تشرخی   آزمایشگاههای  ، مراکو بهداشتی، درمانی،بیمارستانهاآور ناشی از  به کلیه پسماندهای عفونی و زیان 

ایرن تعریرف خرارج    خطرناک بیمارستانی از شرمو    شود. سایر پسماندهای طبی و سایر مراکو مشابه گفته می

 .است

4-1-3 

 پسماند ویژه

خطرنراک از قبیرل سرمیت،     شود که به دلیل با  بودن حداقل یکری از خرواک   به کلیه پسماندهایی گفته می 

مراقبت ویژه نیاز داشرته باشرد و آن دسرته از     زایی، قابلیت انفجار یا اشتعا ، خورندگی و مشابه آن به  بیماری

عادی، صنعتی، کشاورزی که نیاز به مدیریت خاک دارند جوء  شی از پسماندهای پسماندهای پوشکی و نیو بخ

 .شوند می  پسماندهای ویژه مقسوب

4-1-4 

 پسماندهای کشاورزی

فضو  ،  شه حیوانا    از قبیل ،شود های تولیدی در بخ  کشاورزی گفته میبه پسماندهای ناشی از فعالیت 

 .مصر  غیرقابلورزی فاسد یا دام، طیور و آبویان( مقصو   کشا )

4-1-5 

 پسماندهای صنعتی

صرنایع گراز، نفرت و      های صنعتی و معردنی و پسرماندهای پا یشرگاهی   به کلیه پسماندهای ناشی از فعالیت 

 .های صنعتی و لجن ها، سرریوها  شود از قبیل براده پتروشیمی و نیروگاهی و امثا  آن گفته می

 .باشدمیقانون مدیریت پسماند  2اده م مطابو با یندب طبقهو  این تعریف- یادآوری

4-2 

 پسماندسوز تأسیسات
incinerationfacilities 

 پسماندها با و یا بدون بر روی 3حرارتی عملیا تجهیوا  ثابت یا متقرک است که برای  باهر واحد فنی 

ندسوزی با اکسیداسیون گیرد. این تعریف شامل پسماقرار می مورداستفاده، یدشدهتولگرمای استقصا  

                                                 
1- Thermal treatment 
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مواد حاصل از که باشد پالسما می و 2سازیگازی ،3پیرولیو هایپسماند و دیگر فرایندهای دمایی مانند فرایند

 ند.وشمتعاقبا سوزانده می حرارتیاین فرایندهای 

، پسماند شامل خطوط پسماندسوز، پذیرش ،پسماندسوز یسا تأسمقل و مجموعه  دربرگیرنده این تعریف

دیگ هوا، تجهیوا   ینتأمهای سیستمپسماند و  -سوختهای سیستم، عملیا پی   تجهیوا سازی، نبارا

 دودک ،وسایل  ،فاضالبماندها و سازی تهذخیرهدر مقل برای  یسا تأس ،خروجیبخار، تصفیه گازهای 

 .باشدپسماندسوز میشرایط و پای  ثبت ، سوزیپسماند ها و یا وسایل کنتر  عملیا سیستم

4-3 

 ترکیبی پسماندسوز تأسیسات
co-incineration plant 

 

 :در آن و است مقصو مواد  که هد  اصلی آن تولید انرژی یا تولید یثابت یا متقرک یسا تأسهر 

 ؛شودسوخت دائمی یا مکمل استفاده می به عنواناز پسماند  -

 .گیردقرار می حرارتیتقت عملیا   ،1دفعبا هد  پسماند  -

بلکه  مقصو  نباشد به روشی انجام شود که هد  اصلی از آن تولید انرژی یا مواد ترکیبی یپسماندسوزگر ا

پسماندسوز در  یسا تأس به عنوان یساتیتأسپسماند باشد، در آن صور  چنین  حرارتیعملیا  هد  

 گیرد.، قرار میاستشده  ارائه 2-5د بنزیر مفهومی که در 

پسماندسوز، شامل خطوط پسماندسوز، پذیرش پسماند،  یسا تأسقل و مجموعه این تعریف دربرگیرنده م

هوا، تجهیوا  دیگ  ینتأمهای پسماند و سیستم -های سوختسازی، تجهیوا  پی  عملیا ، سیستمانبار

، وسایل دودک ، فاضالبسازی ته ماندها و در مقل برای ذخیره یسا تأس، خروجیبخار، تصفیه گازهای 

 باشد.سوزی، ثبت و پای  شرایط پسماندسوز مییا وسایل کنتر  عملیا  پسماند و ها یستمس

4-4 

 ظرفیت اسمی
nominal capacity 

است که توسط سازنده اظهار و به پسماندسوز  یسا تأسیک  یهاکورهدر های پسماندسوزی ظرفیت مجموع

کمیت  به عنوان ساعت، درپسماند خصوک مقدار/ارزش/میوان گرمازایی به رسیده باشد. برداربهرهتأیید 

 باشد. ذکرشدهسوزی پسماند

                                                 
1- Pyrolysis 

2- Gasification 

3-Disposal 
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4-5 

 انتشار )نشر(
emission 

 منابع مستقیم یا پراکنده، گرما یا اصوا  از (امواجارتعاشا  )/ خروج مستقیم یا غیر مستقیم مواد، رهای به 

 شود.گفته می به هوا، آب، یا خاک ،یسا تأساز یک 

4-6 

 انتشار )نشر(حدود مجاز 
emission limit values 

 .نکند در یک دوره یا بیشتر تغییر که در پارامترهای خاکنشرها جرم، تراکم و یا سطوح مشخ  از 

4-2 

 هاها و فوراندی اکسین
dioxins and furans 

 .استارائه شده  الف که در پیوست 3فوران بنوودیها و اکسیندی بنوودیترکیبا  پلی کلرینه  تمامی

4-8 

 بردار بهره/ متصدی/ پراتورا
operator 

کند یا در جایی که در کند یا آن را کنتر  میکار می یسا تأسیا حقوقی است که در یک  یقیفرد حقهر  

 را نمایندگی  یسا تأسکه عملکرد فنی  گیرنده یمتصمبینی شده است به قدر  اقتصادی قانون پی 

 .شودمی اطالق نماید،می

 «ربردابهره»عبار  از  بردار بهرهگیری این استاندارد بجای عبار  اپراتور/ متصدی/ به کارر سهولت در به منظو -یادآوری
 شود.استفاده می

 

4-1 

 مجوز
permit 

                                                 
1-Polychlorinated dibenzo-dioxins and polychlorinated dibenzo-furans (PCDD/F) 
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که طبو آن قانونی بودن فعالیت یک تأسیسا   استذیصالح مرجع توسط یک صادر شده به حکم کتبی 

 های قسمتاستاندارد و با الواما  این  یسا تأسطباق آن ای که ان به گونه ،واجد شرایط خاکپسماندسوز 

 .تضمین کنددیگر آن را 

4-11 

 ماندته
residue 

 معلو، غبار دیگ، مقصو   جامد  خاکستر ،شده یننش تهمواد هر ماده مایع یا جامد شامل خاکستر و سرباره، 

، تقت شده  ساز مصر و کربن فعا  یوورهاکاتال ،فاضالبناشی از تصفیه  لجن فاضالب حاصل از تصفیه گاز،

تصفیه گاز ، ترکیبی یسوزی و پسماندسوزدفرایند پسماندر و  زم است امقاء شود  که پسماندعنوان 

 ترکیبی یپسماندسوزی یا پسماندسوز یسا تأسدر عملیاتی دیگر  رایندهایفیا  فاضالبیا  خروجی

 .شود، گفته مییدشدهتول

4-11 

 ماند زمان
residence time 

 .گیردقرار می( ها کوره) کورهدر پسماند که در طی آن  استی میانگین زمان

 

 الزامات کلی 5

 پسماند پذیرش و تحویل 5-1

باید تمام اقداما  احتیاطی در خصوک  ترکیبیپسماندسوز یا پسماندسوز  یسا تأسبردار بهره 5-1-1

هر چه بیشتر تأثیرا  منفی پسماندها بر تقویل و پذیرش پسماند را به منظور پیشگیری یا مقدود کردن 

خطرا   ،سر و صدا تولید های سطقی و زیرزمینی و همچنین، آبخاک خصوصاً آلودگی هوا، زیست یطمق

 هایبندزیردر  ذکرشدهانسان را در نظر گرفته باشد. این اقداما  باید حداقل الواما   یبر سالمتمستقیم 

 را مققو سازند. 5-3-9و  9-3-1

که بنا به  یسوزانده شوند. در صورت یرش،در همان روز پذ یدبا پسماندسوز یسا تأسبه  یورود یهاپسماند

 از یشترب ینگهدارزمان  ،وهوا آبو  یمیاقل یطشرا ،نباشد، متناسب با نوع پسماند یرپذ امکانامر  ینا یطیشرا

 ذیصالح، مرجع یدتائ با یدبا باشد یممجاز  یتا هنگام پسماندسوز یپسماند ورود یکه نگهدار یزمان مد 

 شود.مشخ  
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هر یک  مقدارباید  برداربهره ،ترکیبیپسماندسوز یا پسماندسوز  یسا تأسپی  از پذیرش پسماند در  5-1-2

)طبو  قانون مدیریت پسماند یبند طبقه پسماندها بر مبنای یبند دستههای پسماند را طبو بندیهاز دست

 سازد. ( مشخ 3-5بند زیر

باید اطالعا  بردار بهره ،پسماندسوز یا پسماندسوز ترکیبی یسا تأسدر  ویژه پی  از پذیرش پسماند 5-1-3

 این استاندارد، 5-3-9بند زیردر  شده مطرحمربوط به پسماند را جهت راستی آزمایی و انطباق آن با الواما  

 :ر باشدموارد زی این اطالعا  باید حاویو در اختیار داشته باشد.  ، مستندتهیه

 زیربنددر  شده ذکرکه در مدارک  پسماند ویژه تمامی اطالعا  نظارتی درباره فرآیند تولید-الف

 ؛آورده شده است ،الف -9-3-5

ترکیب شیمیایی پسماند و دیگر اطالعا  صالحدید مرجع ذیصالح، و در صور   پسماند شرایط فیویکی -ب

 ؛موردنظرد پسماندسوزی ضروری برای ارزیابی مناسب بودن آن برای فراین

ترکیب شوند و اقداما  احتیاطی در هنگام  ندتواننمیآن پسماندها موادی که با  ،پسماند ویژه مشخصا  - 

 .ایی پسماندججاب

و ورود اطالعا  مراجع ذیصالح از  اخذ مجوزباید پ  از ویژه، صنعتی و پسماندهای  و امقاء پذیرش هرگونه

 .پذیرد نجاما ،سامانه مدیریت پسماندبه 

 یرزحداقل باید فرآیندهای  ترکیبیپسماندسوز یا پسماندسوز  یسا تأسپی  از پذیرش پسماند در  5-1-4

 انجام شوند: بردار بهره توسط

 نامه یینآها و ، دستورالعملو با رعایت قوانین بمطابو با الواما  پیوست  و سوابو کنتر  مدارک -الف

 ونقل حملاجرایی  نامه یینآو ه ژهای ویپسماند یها مقمولهظار  و کنتر  در مورد نمراجع ذیصالح  اجرایی

در  شده تعیینباید مطابو با الواما  کنتر  مدارک  بردار بهره ینهمچن باید انجام شود. ،ای مواد خطرناکجاده

 استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت، تمامی مدارک را تقت کنتر  داشته باشد.

 بر طبو از پسماندها و نگهداری آن تقت شرایط مقیطی استاندارد آزمایشگاهی شاهد هاینمونهتهیه  -ب

مطابو  ذکرشدهانطباق آن با اطالعا  و  با هد  راستی آزمایی ،تخلیه بار پی  از ،ASTM D7204استاندارد 

قرار است ی که برای شناسایی ماهیت پسماند ذیصالح مراجعبرای کنتر  و قادر ساختن ، 1-3-9 یربندزبا 

 ماه پ  از پسماندسوزی باید نگهداری شوند.سه ها به مد  این نمونه سوزانده شود.

 شرایط عملیاتی 5-2

کل  مقتوای شد که به سطقی از سوزاندن برسد تابا یا گونه بهپسماندسوز باید  یسا تأسعملکرد  5-2-1

یا کاه  وزن در اثر اشتعا  آن  شد،با 1%از  کمتر 1تفاله مانده تهو  2خاکستر کف در 3(TOCکربن آلی )

 .شوداستفاده پسماند  5پردازشهای از روشباید  ،وزن خشک مواد باشد. در صور  ضرور  9%کمتر از 

                                                 
1- Total Organic Carbon 

2- Bottom ash 

3- Slag 

4-Pretreatment 
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از پ  گاز حاصل از فرایند، دمای ند که ک کارطراحی، تجهیو، ساخته و ای گونهپسماندسوز باید به  یسا تأس

 به مد ، شرایط ینتر نامطلوبو همگن و حتی تقت  شده  کنترآخرین توریو هوای احتراقی به روش 

s2 دمای تا °C498 توسط  شده تعیینیا هر نقطه  مقفظه احتراق دیواره داخلینودیکی  درگیری شده اندازه

 .رودبا   ،تعداد و مقل -مدون یها روشبر طبو  ذیصالحمرجع 

دمایی را برای پروفایل ، (ها کوره)برای کوره  شده یطراحباید برای هر نقشه  ،سوزپسماند یسا تأس یدکنندهتول

ها، نقاط دور از مشعل، مرکو و نقاط انتهایی نقاط مختلف کوره شامل نقاط نودیک به ورودی پسماند، کنج

 به صور )با ارزش حرارتی کم های پسماندسوزی مرتبه برای پسماند 9ها را حداقل نودیک به خروجی

آن تعداد نقاط  زم برای  وتقلیل یهتجوتهیه و بر مبنای  ،مداوم به صور سوزی اندمرتبه پسم 1ای( و مرحله

طوری که از رسیدن به دماهای الوام شده  ،کنتر  و پای  دمای داخل مقفظه کوره را مشخ  و تعیین کند

مستندا  های خروجی اطمینان حاصل شود. برای آ ینده شده تعیینبرای احتراق و رسیدن به حداقل مقادیر 

 مرجع ذیصالح برسد.تأیید باید به  و شواهد عینی مربوط به این الوام

سوزانده شود، دما  (شود یمکلر بیان  بر حسبکه ) دارآلی هالوژنمواد  3%با مقتوای بی  از ویژه اگر پسماند

 .قرار بگیرد C 3388°در s 2مد  باید حداقل به 

دار را شناسایی و تخمین پسماندهای ویژه هالوژن 1-3-9د زیربنو  2-3-9بند زیر طبوبردار باید بهره

مستندا  این ارزیابی و تخمین باید در سوابو، ثبت و  ن داشته باشد.آ دار درصد مواد آلی هالوژنمناسبی از 

 نگهداری شود.

 به صور د. این مشعل باید وشمجهو  کمکیپسماندسوز باید حداقل به یک مشعل  یسا تأس از خط هر

 به زیر یا در موارد خاک C 498°دما به زیر، پ  از آخرین توریو هوای احتراق که یهنگامر در خودکا

°C3388 آن 2پایانی و ماندسوزپسعملیا   3آغازاین مشعل همچنین باید برای . شود ، روشندیرس 

مان، در هر ز در C3388° در موارد خاکیا  C498°یدمااطمینان حاصل شود که تا  قرار گیرد مورداستفاده

 شود. حفظ ،نماندهاحتراق باقی  مقفظهدر  اینسوختهحین عملیا  و تا زمانی که پسماند 

یا در موارد  C498° دمای گاز احتراق به زیر که یهنگام یا ،آنایان پی و پسماندسوز عملیا آغاز در 

بیشتر از  تشارانموجب ایجاد باشد که  یهایتخبا سو کمکی مشعلخوراک  نباید ،رسد می C3388°خاک

در  های هواآ ینده انتشارحدود مجاز . شوند حاصل می ، گاز مایع یا گاز طبیعی،آنچه که از سوخت گازوئیل

گاز، مازو  و گازوئیل در آغاز عملیا  پسماندسوزی و پایان آن، باید با استناد به  یها سوختاستفاده از 

 شود.ن، بیشتر 3از حدود تعیین شده در جدو   ،3159قانون هوای پاک مصوب سا   32( ماده 1تبصره )
اندازی و یا تعمیرا  باشد، ، در شرایطی مانند راهیبردار بهرهپسماندسوز در زمان خارج از  یسا تأسدر صورتی که  -یادآوری

خواهد  یرذپ امکانبا اخذ مجوز از مرجع ذیصالح  ،شده مشخ متفاو  یا حدود آ ینده خارج از حدود  یها سوختاستفاده از 

 .بود

 

 

                                                 
1-Start up 

2-Shut down 
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قانون هوای پاك  12( ماده 3مطابق تبصره )) یروگاهین در صنعتهوا  های یندهآالانتشار حدود مجاز  -1جدول 

 (1316مصوب سال 

 آالینده منبع آالینده
واحد 

 یریگ اندازه

 انتشارحد مجاز 
 توضیحات

 2درجه  1درجه 

 و دودکش

 یها دستگاه

 حرارت انتقال

NOx 

mg/Nm
3

 با سوخت گاز 588 188 
mg/Nm

3
 با سوخت مازو  298 288 

mg/Nm
3

 با سوخت گازوئیل 188 288 
mg/Nm

3
 با سوخت فرایندی 988 988 

SO2 

mg/Nm
3

 با سوخت گاز 288 388 
mg/Nm

3
 با سوخت مازو  3988 3288 

mg/Nm
3

 با سوخت گازوئیل 598 188 
mg/Nm

3
 با سوخت فرایندی 988 188 

mg/Nm معلو ذرا 
3

 388 398  
CO mg/Nm

3
 398 288  

 

طراحی، تجهیو، ساخته و کار کند که دمای گاز حاصل  یا گونه بهپسماندسوز ترکیبی باید  یسا تأس 5-2-2

و همگن و حتی  شده کنتر ترکیبی، پ  از آخرین توریو هوای احتراقی به روش  یپسماندسوز از فرایند

شده در نودیکی دیواره داخلی مقفظه  یریگ اندازه C498°تا دمای  s 2مد  یط، به شرا ینتر نامطلوبتقت 

)وزنی(  %3، با  رود. اگر پسماند ویژه با مقتوای بی  از ذیصالح مرجعتوسط  شده تعییناحتراق یا هر نقطه 

 برسد. C3388°به ترکیبی سوزانده شود، دما باید  طور به شود یمکلر بیان  بر حسبکه  دارمواد آلی هالوژن

، بر مبنای نوع پسماندها و تفکیک (C 3388°یا  C 498°الواما  دمایی شرایط عملیاتی )دمای گاز خروجی 

میوان  یریگ اندازهدار و مواد آلی هالوژن %3پسماندهای عادی از پسماند ویژه با مقتوای بی  از 

ا  تفکیک پسماندهای عادی، قبل از عملیا  ، اگر عملیشود یمهالوژن دار، در نظر گرفته  های یدروکربنه

ی پسماندهای عادی تفکیک نشده باید مطابو با شرایط پسماندسوزپسماندسوزی انجام نشده باشد، عملیا  

، C 3388°% مواد آلی هالوژن دار تقت دمای گاز خروجی 3برای پسماندهای با مقتوای بی  از  شده تعیین

 تنظیم و تقت کنتر  قرار گیرد.

برای قطع  و فعا ، یک سیستم خودکاردارای باید  ترکیبی پسماندسوز و پسماندسوز یسا تأس  5-2-3

 :در موارد زیر باشندورودی به مقفظه احتراق  پسماندبارگیری 

 زیربندیا به دمایی که در  C 3388°یا در موارد خاک به C 498°دما به که یهنگامتا  در مرحله آغاز-الف

 ؛رسد، بشده مشخ  5 -9-2

Highlight
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 5-2-9 یربندزیا به دمایی که در  C3388° و یا در موارد خاک به C498°دما به که یهنگامتا -ب

 ؛، نرسیده باشدشده مشخ 

به دلیل اختال   ها یندهآ غلظت  دهد کهنشان  ،الوام شده در این استاندارد مداوم های یریگ اندازههرگاه  -پ

 ، فراتر رفته باشد.انتشار مجاز مقدارحدود از ، کننده یهتصفو خرابی وسایل 

در مجوز برای  ودر مورد دما آمده  1-2-9 یربندز و 3-2-9زیربند شرایط متفاو  از آنچه در  5-2-4

 مراجعکسب مجوز از با  تواند یم ،شده تعیین حرارتیخاک  یندهایفراخاک پسماند یا  های یبند دسته

شرایط عملیاتی نباید منجر به  ییرتغ پذیر باشد.امکان ،ندارداستاالواما  این سایر انطباق با  شرط به ذیصالح

 در ذکرشدهمطابو با شرایط  ها آنکه تولید  ییها آندر مقایسه با  ،بیشتر آلی های یندهآ ماندها با تولید ته

 .شود ،است بینی ی پقابل  3-2-9 یربندز

کل برای  پ در پیوست انتشار کهقدار مجاز محداقل شرایط برای  با اساس انطباقباید بر  مجوزهااین نوع 

 .، باشدذکرشده COو آلی  کربن

پوست  با بخار های یگدآن در در مقل تولید  ها آنحاصل از فعالیت  یپسماندهاکه  پالپصنایع کاغذ و در 

ز مشروط به رعایت حداقل مقدار مجا به صور  شود یمباید مجوزهایی که داده  ،شود یمپسماندسوز  ،درختان

 .، باشدذیصالحمرجع و اخذ مجوز از  ذکرشدهبرای کل کربن آلی  پ در پیوست انتشار که

بخشی از  به عنوانها، باید  ییآزما یراستو نتایج حاصل از زیربند  در این شده تعیینشرایط عملیاتی  همه

 .اساس الواما  گوارش دهی ارائه شود برو  تهیه شده یانداز راه زم برای اطالعا  

برداری بهرهساخت و  ،تجهیو، باید به طریقی طراحی ترکیبی پسماندسوز و پسماندسوز یسا تأس 5-2-5

، شوند یمدر هوا  1های سطقی آ ینده مالحظه قابلموجب افوای   هوا که به ها یندهآ ورود که از شوند 

پیوست در  شده  تعیینحدود و مطابو با  شده  کنتر گازهای احتراق باید به روشی  ،به ویژه .شودجلوگیری 

 کند، ینتأمرا  زیست  یطمقکه ارتفاع آن طوری مقاسبه شده که سالمت انسان و  2دودک توسط یک  ،پ

 .شوند یهتخل
 شده است. ستانداردهای مرتبط با دودک  آورده، اکتابنامه [9[ تا ]9]و  [1[ تا ]3]در ردیف های  -یادآوری

 

 بیبازیا امکانباید تا حد  ترکیبیآیندهای پسماندسوزی یا پسماندسوزیگرمای حاصل از فر نههرگو 5-2-6

 .شود

 مدیریت شودحقیقی/ حقوقی فرد باید توسط یک  ترکیبیی یا پسماندسوزی پسماندسوز یسا تأس 5-2-2

 .باشدصالحیت مدیریت مجموعه  واجد شرایط که

 ارائه شده است. ث الواما  مربوط به سیستم مدیریت در پیوست

                                                 
1- Ground –level air pollution 

2- Stack 
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 هوا به انتشارحدود مجاز ر یمقاد 5-3

 ها یندهآ  یرمقاد شوند که یبردار بهرهای طراحی، تجهیو، ساخته و  پسماندسوز باید به گونه یسا تأس 5-3-1

 .فراتر نروند ارائه شده پ که در پیوست انتشارمجاز  دودح در گاز خروجی از

که حد شوند  یبردار بهرهساخت و  تجهیو، حی،طرا یا گونه بهباید  ترکیبی پسماندسوز یسا تأس  5-3-2

 .فراتر نرود پ در پیوست شده تعییندر گاز احتراقی از مقادیر  انتشارمجاز 

پسماندهای خطرناک سوزاندن از گرمای حاصل از  58%بی  از ترکیبی پسماندسوز  یسا تأساگر در یک 

 شود. استفاده ،شده ارائه پکه در پیوست  انتشارمجاز باید از حد  ،شود یمایجاد 

قرار  مورداستفاده انتشارکه برای راستی آزمایی انطباق با حدود مجاز  هایی یریگ اندازهنتایج   5-3-3

 د.ناستانداردسازی شو ، 9 -9 زیربنددر  ذکرشدهباید با توجه به شرایط  ،گیرند یم

حد مجاز باید طبو  ،شدهن یآور عملو  مخلوطهای شهری  پسماند ترکیبی یدر هنگام پسماندسوز 5-3-4

 .ودتعیین ش پپیوست 

 32ماده  1مطابو با تبصره  باید ،یا حلقهی آروماتیک چند هیدروکربنترکیبا  حدود مجاز برای   5-3-5

 قانون هوای پاک باشد.

 خروجیگازهای  تصفیهحاصل از  پسآب 5-4

هرگونره آب مقتروی پسرماند،     طراحی و ساخته شود کره امکران نشرت    یا گونه بهباید  پسماندسوز یسا تأس

یرا امکران    یسا تأسبه خارج از  پسماندهامایع در طو  عملیا  اولیه و پذیرش  یپسماندهاکثیف یا  یها آب

 نفوذ به زمین وجود نداشته باشد.

 ترکیبی پسماندسوز یا پسماندسوز یسا تأساز که  خروجیگازهای  تصفیهحاصل از  فاضالبرای ب 5-4-1

 .است  زم ذیصالح مراجعخذ مجوز از ، اشوند یمتخلیه 

مقیط آبی باید  ( بهتصفیهحاصل از  پسآب) یخروجگازهای  تصفیهحاصل از  فاضالبتخلیه  5-4-2

 ، باشد.ارائه شده ج که در پیوست انتشارمقدود و مطابو با حد مجاز  ا مکان یحت

، خروجیگازهای  تصفیهصل از حا فاضالب ،آورده شده «مجوز»دریافت  برایبا تمهیدا  خاک که  5-4-3

 :به مقیط وارد شوند توانند یمدر شرایط زیر  پ  از تصفیه مجوا،

، مطابقت داشته پسآببرای تخلیه به منابع پذیرنده  ها یندهآ استاندارد موجود برای الواما  با آخرین  -الف

 باشد.

 .فراتر نرود ،شده تعیینز مجا وداز حد ،اند ذکرشده جت زیاد مواد آ ینده که در پیوس غلظت -ب

 حاویخروجی گازهای  تصفیهحاصل از  یها فاضالبکه  یا نقطهباید در  انتشارحدود مجاز  5-4-4

تخلیه  رکیبیتپسماندسوز یا پسماندسوزی یسا تأساست از  شده  اشارهبه آن  ج های که در پیوستآ ینده

 .شوند، به کار گرفته شود می



 1311سال  اول(:چاپ ) 22822-1 ایران شمارۀ ملیاستاندارد 

31 

 

 

یکجا تصفیه  فاضالبدر مقل به همراه دیگر منابع خروجی  یگازهاتصفیه  حاصل از فاضالب جایی کههر

 :را در نظر بگیرد ذکرشده، 9-9زیربند را که در  هایی یریگ اندازهباید بردار بهره ،شوند یم

مشترک  یسا تأسبه  ها آنقبل از ورود  ،خروجیگازهای  تصفیهحاصل از فرایندهای  فاضالبدر جریان  -الف

 ؛بفاضالتصفیه 

 ؛فاضالبمشترک تصفیه  یسا تأسبه  ها آنپی  از ورود  ،فاضالبهای جریانیا  در دیگر جریان -ب

 .ترکیبییا پسماندسوز  پسماندسوز یسا تأساز  ،بعد از تصفیهنهایی،  فاضالبنقطه تخلیه  رد- 

 فاضالبتخلیه ه پایانی در مرحل انتشار میوانتعیین ه منظور را بموازنه جرم باید مقاسبا  مناسب بردار بهره

منجر شود را انجام دهد تا بدین ترتیب خروجی گازهای تصفیه حاصل از  فاضالبتواند به افوای   که می

حاصل از فرآیند  فاضالبدر مورد جریان  جکه در پیوست  انتشارانطباق با مقادیر حد مجاز  بررسی امکان

 داشته باشد. وجود است، خروجیگاز تصفیه 

 فاضالب سازی یورقنباید  ،شده ارائه ج که در پیوست انتشارایطی برای انطباق با حد مجاز ت هیچ شرتق

 صور  گیرد.

در ، جدر پیوست  شده اشارهحاوی مواد آ ینده خروجی حاصل از گازهای  یها فاضالبزمانی که  5-4-5

برای تصفیه این نوع  صرفاًو در یک تأسیسا  که  ترکیبیپسماندسوز یا پسماندسوزی یسا تأسخارج از 

از  پسآبکه  یا نقطهباید در  ج طبو پیوست انتشارشوند، حد مجاز  تصفیه می طراحی شده، فاضالب

 اعما  شود. ،شود یمارج خ تصفیه یسا تأس

نظر گرفته نشده  در سوزیحاصل از پسماند فاضالببرای تصفیه  صرفاً 3از مقل تصفیه خارج یسا تأساگر 

دهد آمده را انجام   و  ب، الف 5-5-9 یربندزرا که در  موازنه جرممقاسبا  متناسب با  باید بردارهرهاست، ب

کمک خروجی گازهای  یهاز تصفحاصل  فاضالبکه به افوای   فاضالبدر تخلیه نهایی  انتشار میوان تا

حاصل از  اضالبفرای جریان ب ج که در پیوست انتشار. با این کار انطباق با حد مجاز را تعیین کند کند یم

 .شود یم کنتر  ،شده تعیینخروجی گاز  تصفیهفرایند 

 :مجوزدر هنگام  صدور   5-4-6

باید حد مجاز برای  ،الف-1-5-9زیربند در  ذکرشدهو برای تققو الواما   2-5-9 بند یرزطبو  -الف

 ؛را تعیین کند شده اشارهآن  به ج یوستپکه در  هایی یندهآ 

 .مشخ  کند ،2جریاندبی دما و  ،pHعملیاتی را حداقل در پارامترهای پارامترهای کنتر  -ب

باید  ،پسماندها ذخیره کردن یها مقلشامل  ترکیبیپسماندسوز و پسماندسوزی یسا تأس مقل 5-4-2

 ،توسط مراجع ذیصالح شده یینتعالواما  قانونی در  شده بینی ی پتا مطابو با شرایط  طراحی شود یا گونه به

جلوگیری  زیرزمینیسطقی یا  هایخاک، آببه تصادفی و مدیریت نشده هر ماده آ ینده  و رهای  هتخلیاز 

جاری  رکیبیتپسماندسوز یا پسماندسوزی یسا تأسبرای آب باران آلوده که از بر آن، به عمل آید. عالوه 

                                                 
1- Off- site 

2- Flow 
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 مخونهیداتی )برای مثا  تم باید ،ینشان آت و یا عملیا   (ها ینشتتراوش )یا آب آلوده حاصل از  ،شود می

 .دشو بینی ی پ ،آنمتناسب  ذخیره کردنظرفیت  در نظر گرفته شود و ذخیره(

 ،ی رها وقبل از تخلیه   هاآب گونه ینااطمینان حاصل شود که  باشد تامتناسب باید  ذخیره کردنظرفیت 

 .اند شده تصفیهآزمای  و 
ذخیره است که از هرگونه نشر، نفوذ و تخلیه به مقیط مجاور مقل  منظور از ممانعت از رهای ، وجود شرایطی -یادآوری

 ، جلوگیری شود.کردن

 

 1مطابو با تبصره ها  یا دیگر آ ینده، یا حلقهچند  های آروماتیکبرای هیدروکربن انتشارمجاز  حدود 5-4-8

 قانون هوای پاک باشد. 32ماده 

 ماند )باقیمانده(ته 5-5

باید به حداقل  ،ترکیبیپسماندسوز و پسماندسوزی یسا تأس یبردار بهره اصل ازماند حتهمضرا  مقدار و 

باید برای بازیافت، ته ماندها  توسط مراجع ذیصالح شده تعییندر صور  وجود الواما  قانونی  رسانده شود.

 بازیافت شوند. ،یا خارج از آنپسماندسوز  یسا تأسدر  مستقیم طور به

3جوش یگدمانند غبار  ،غباربه شکل خشک  هایماندتهموقت  سازی یرهذخنقل و وحمل
ماند خشک و ته 

، مانند شود زیست یطمقاز پخ  شدن آن در مانع باشد که صورتی به  یدبا ،خروجیاز تصفیه گازهای  ناشی

 .ظرو  دربستهحمل در 

-ا پسماندسوزیپسماندسوز ی یسا تأسحاصل از  هایماندپی  از تعیین مسیرهای تخلیه یا بازیافت ته

 ،ماندهای مختلف پسماندسوزیتعیین مشخصا  فیویکی یا شیمیایی و آ یندگی بالقوه ته، به منظور ترکیبی

 .باشد، فلوا  سنگین و 2شونده مواد حلدربرگیرنده کل  ایدآنالیوها بانجام شود.  متناسب های ی آزماباید 

 کنترل و پایش 5-6 

 جرمی یها و غلظتپای  پارامترها، شرایط برای ی یهاصب شده و روشگیری باید نتجهیوا  اندازه 5-6-1

 .به کار گرفته شوند ترکیبیفرایند پسماندسوزی و پسماندسوزیمربوط به 

 ،شده تعیینذیصالح مرجع یا شرایطی که همراه با مجوز از سوی  ،گیری باید در مجوزالواما  اندازه 5-6-2

 .کر شوندذ
 یها روش و ها یندهآ  حدود مجازاستاندارد ) نیادیگر  های قسمت در ها یندهآ  یریگ اندازهط الواما  مربو –یادآوری

 .است شده تعیین( یریگ اندازه

 

                                                 
1- Boiler 

2- Total soluble fraction 
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سا نه،  باید ،مقیطبه  انتشارمداوم تجهیوا  خودکار پای   نصب و عملکرد درستمناسب بودن   5-6-3

 32595  باید بر طبو استاندارد ملی ایران شماره فواصل زمانی کالیبراسیون تجهیوا  پای. شودبازرسی 

و توسط  مرجع یها روش با موازی های یریگ اندازهاز طریو  یبراسیونکال یزمانو در آن فواصل  شده تعیین

 .پذیرد صور  سازمان ملی استاندارد ایران، تأییدآزمایشگاه کالیبراسیون مورد 
 دیگر  قسمت کنترلی آن در برخط و فواصل زمانی های یبراسیونکالشرایط  ،ها دهینآ  یریگ اندازهالواما  مربوط  –1 یادآوری

 است. شده تعیین( یریگ اندازه یها روشو  ها یندهآ این استاندارد )حدود مجاز 

آن ه نوع تجهیوا  بنا به توصیه سازند بر حسب، یریگ اندازه زم برای کالیبراسیون تجهیوا   زمان مد  بینی ی پ –2 یادآوری

 الوام شده در این بند باشد. زمان مد کمتر از  تواند یم
 

شماره مطابو با استانداردهای ملی ایران  باید ها یندهآ  گیرینقاط اندازهو  یبردار نمونه یها مقل  5-6-4

 .انجام شود 22139
 ،28395انداردهای ملی ایران شماره استو نیو این استاندارد  یریگ اندازه یها روش وها  یندهآ  مجاز حدودبه  –یادآوری 

 .رجوع شود 39195و  34559

 

 تپیوست  2-  و 3-الواما  بندهای   باید طبوهوا و آب به  ها یندهانتشار آ  ادواری یریگ اندازه 5-6-5

 .جام شودان

 گیری اندازهالزامات  5-2

 یسا تأس یانداز راهد )این استانداردیگر قسمت در  ذکرشده الواما ذیصالح باید از  مرجع 5-2-1

 و 32-9-9تا  2-9-9زیربندهای کلی از انطباق موارد مندرج در  آور الوامو یا با استفاده از قوانین پسماندسوز( 

، اطمینان حاصل پسآبدر مورد  39-9-9 تا  35-9-9  و 5-9-9زیربندهای هوا و در مورد  39-9-9زیربند 

 .کنند
  .است یندست تدو در پسماندسوز یسا ستأ یانداز راه استاندارد -یادآوری

 

ترکیبی باید پسماندسوز و پسماندسوزی یسا تأسدر  هوا های یندهآ  زیر برای های یریگ اندازه 5-2-2

 د:انجام شو، ت پیوستدر  شده تعیینفواصل اطمینان مطابو 

 د زیر:رموا 3مداوم یریگ اندازه-الف

NOx باشد(،  شده یینتع انتشارمقدار حدود آن که بر )مشروطCO،  غبار کلمعلو  ذرا ،TOC،HCl, HF, 

SO2؛ 

 یر:به شرح ز فرایند پارامترهای عملیاتی مداوم گیریاندازه-ب

است،  شده تعیین یصالحمرجع ذاحتراق که توسط مقفظه نشانگر از  هر نقطهدما در نودیک دیواره داخلی یا 

 ؛یگاز خروجر د بخار آبمقتوی مقدار و لظت اکسیژن، فشار، دما غ

                                                 
1- Continuious 
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دوازده ماه در ؛ انجام شود حداقل دو نوبت در سا  ها فورانو  ها دی اکسین ،فلوا  سنگین یریگ اندازه -پ

 ،انجام شود بار یکباید هر سه ماه  ها یریگ اندازهاین او  عملیا ، 

 32ماده  1تبصره مطابو با  ها یندهآ آروماتیک چند حلقوی یا دیگر  های یدروکربنه انتشارتعیین حد مجاز 

 .شود یریگ اندازه بار یکسه ماه و در هر  تعیین شود پاکقانون هوای 

 و استدربرگیرنده زمان انجام عملیا  مستمر پسماندسوزی  برای دوازده ماه او  عملیا ، شده تعیینزمان 

، شدهقف متوکه به دلیل سروی ، نگهداری و تعمیرا  ممکن است عملیا  پسماندسوزی  هاییشامل زمان

توقف  یها زمانو  توقف عملیا  پسماندسوزی را به مراجع ذیصالح اعالم کند یها زمانباید  بردار بهره .نیست

 شود. سازیمستند بردار بهرهعملیا  باید در سوابو عملیاتی توسط 

ین و در بدتر گیرد یمقرار  تقت تعمیرا  ترکیبییا پسماندسوز  پسماندسوز یسا تأس که یهنگام 5-2-3

ناشی از مقتوی گازهای اکسیژن به همراه حداقل دما و  ماند حداقل باید زمان ،شرایط عملکردی است

 د.نراستی آزمایی قرار گیرمورد  ،احتراق

فراتر ، شده تعیینحدود  از HClانتشار میوان که  نماید یمتضمین  HCl یهتصفمراحل  که یهنگام 5-2-4

زیربند مطابو با باید  HFانتشار  یریگ اندازه. در این موارد است حذ  ابلق، HFمداوم  یریگ اندازه نرفته است،

 .شود ای انجام  دوره به صور   -9-9-2

شده قبل از بررسی  یبردار نمونه خروجیدر صورتی که گاز  ،بخار آبمقتوی  مداومگیری اندازه 5-2-5

 .الوامی نیست خشک شده باشد،

-بهرهدر صورتی که  ،آورده شده  -2-9-9زیربند  که در SO2 وHCl , HF ریادواهای گیریاندازه 5-2-6

، رود ینممجاز فراتر  شده بینی پی ها تقت هیچ شرایطی از حدود  ن آ یندهای انتشارکه بتواند ثابت کند بردار 

 .شود مداوم های یریگ اندازهجایگوین  یصالحذ مرجعمجوز تواند با  می

در سا  به هر دو سا  یک بار و در مورد  دو بارفلوا  سنگین از  یا دوره یریگ اندازهدفعا   کاه  5-2-2

در  ،و ذکر آن در مجوز ذیصالح مرجعاز دو بار در سا  به یک بار در سا  با موافقت  ها فوراندی اکسین ها و 

از حدود مج 98%کمتر از  ترکیبیحاصل از پسماندسوز یا پسماندسوزی انتشاراست که  یرپذ امکانصورتی 

 .باشد ،آورده شده ج ا پیوست، یب به ترتیب در پیوست انتشار که

 .اشدالف و ب ب-2-9-9زیربند این معیارها باید حداقل بر اساس شرایط 
 

گیرد، باید تقت  صور  می انتشارکه برای راستی آزمایی انطباق با حدود مجاز  ها یریگ اندازهنتایج  5-2-8

 :استانداردسازی شوند چ در پیوست شده اشارهبو با فرمو  مطا ،شرایط زیر و در مورد اکسیژن

 یسا تأس خروجیدر گاز  ،خشک گاز ،33%، اکسیژن kPa 1/383 ، فشار(K 291معاد  ) ºC0ی دما-الف

 ؛پسماندسوز

باید با  ها یریگ اندازهدر خصوک پسماندهای نفتی یا سایر پسماندهای ویژه، شرایط استاندارد برای گوارش 

 انجام شود. ذیصالحمیم مرجع نظر و تص
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، نتایج شود یم ترکیبیپسماندسوزی یا پسماندسوزی ،در مقیط غنی از اکسیژنپسماند  که یهنگام -ب

شرایط انعکاسی از وجود  و شده تعیین ذیصالح مرجعکه توسط  معین در یک مقتوای اکسیژن ها یریگ اندازه

 .دکراردسازی استاند توان یمرا  استیک مورد استثنایی در  خاک

مطابو آنچه در  ،یک مقتوای کلی اکسیژنباید در  یریگ اندازهنتایج  ترکیبیدر هنگام پسماندسوزی  - 

 .مقاسبه شود ،ذکرشده پپیوست 

 ،(خطرناکویژه )پسماندهای  ترکیبی پسماندسوز یا پسماندسوز یسا تأسدر  ها یندهآ  انتشار که یهنگام

مورد )ارجاع به  اکسیژنبر مبنای مقتوی استانداردسازی  ،گاز کاه  یابدتصفیه  یلهوس بهخروجی دودک  

در دوره مشابه شده گیری که مقتوای اکسیژن اندازهشود انجام صورتی  درباید فقط  ،(4-9-9بند زیرالف 

 باشدمرتبط، استاندارد مقتوی اکسیژن ها فراتر از  برای آ ینده
 

، پردازش و ثبتمرجع ذیصالح است، تأیید ی که مورد د به روش مناسبها بایگیرینتایج اندازه تمام 5-2-1

ارائه استاندارد که در این  انتشارو حدود مجاز  انطباق شرایط عملیاتی مجاز ییآزما یراستارائه شوند تا امکان 

 .کندفراهم  ،ذیصالحرجع م تأییدمورد بر طبو روش را  شده

 ، باید به شرطی مطابو اعالم شود که شرایط زیر برآورده شود:اهو انتشار بهحدود مجاز ارزیابی   5-2-11

از  59% و ؛نرود فراتر ،ذکرشده پپیوست که در  انتشاراز حدود مجاز  ها یندهآ کدام از هیچ غلظت –لفا

 ؛فراتر نرود ذکرشده پ پیوستکه در  انتشاراز حدود مجاز  ،یک سا طو  در مقدار متوسط روزانه 

بیشتر  ،ذکرشده پ پیوستکه در  انتشاراز حدود مجاز  در طو  روز ساعته یمنمیانگین  از مقادیر 59% -ب

 ؛نباشد

در طی دوره  فوران ها دی اکسین ها و ،فلوا  سنگینشده  یریگ اندازه میانگینمقادیر از  یک یچه -  

 ؛رودن، فراتر پپیوست  در شده تعیینانتشار حدود مجاز  از آزمایشی،

 شده باشد. یترعا ،پپیوست در  شده یینتع شرایطسایر  - 

 

شروع و  یها دوره) یا عمل مسثرای باید طی زمان  ده دقیقه های یانگینمو  ساعته یمن یانگینم یرمقاد  5-2-11

مقادیر  با تفریو ی انجام نشده باشد، نباید در نظر گرفته شوند(پسماندسوز ها آنخاتمه در صورتی که طی 

میانگین  . مقادیرتعیین شوند ،تپیوست 1-زیربند   در شده مشخ اطمینان صل فواشده از  یریگ اندازه

 .شوند استخراج شده، یگذار صقه روزانه باید از این مقادیر میانگین

در  ساعته یمنج میانگین نپ مقادیر نباید بی  ازشده،  یگذار صقه روزانه یانگینمقدار میک  برای دستیابی به

، نادیده گرفته شود. مداوم یریگ اندازهنگهداری سیستم  لکرد نامطلوب/خرابی یاد یلی نظیر عم هر روز به

میانگین روزانه در سا  به دلیل عملکرد نامطلوب/خرابی یا نگهداری سیستم از مقدار ده کنار گذاشتن بی  

 .یستن قبو  قابل ،مداوم یریگ اندازه

بر  یدبا HF,HCl ,SO2 ای دوره های یریگ اندازهام و در هنگ یبردار نمونهمقادیر میانگین طی دوره   5-2-12

 .تعیین شود ت پیوستو  5-9-9و  2-9-9های بندزیرالواما   اساس
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 :انجام گیرد پسآب خروجیزیر باید در مقل  های یریگ اندازه  5-2-13

 ؛است شده اشارهآن  هب 9-5-9زیربند پارامترهایی که در  مداومگیری اندازه -فال

جایگوین  طور به تواند یم ذیصالحمرجع ؛ 3از ذرا  جامد معلو یا نقطه یها نمونهروزانه  های ییرگ اندازه -ب

 تعیین کند؛ h 25 یک نرخ جریان نسبی از نمونه نشانگر، در دوره زمانی یریگ اندازهشرایطی را برای 

از تخلیه مواد  h 25 ازهدر یک ب ،نماینده خروجییک نرخ جریان نسبی نمونه گیری حداقل ماهیانه اندازه - 

 ؛ج پیوستفلوا  سنگین  حدود رعایتبا  ، -5-9 یربندزدر  شده اشارهآ ینده 

باید حداقل هر سه ماه  ،او  عملیا ماه  32در  ؛ها فورانو ها گیری حداقل ش  ماهه دی اکسیناندازه - 

 انجام شود. بار یک

های هیدروکربن ها و فورانها و دی اکسین برای انتشارتواند هر زمان که حدود مجاز  می مرجع ذیصالح

 .را نیو مشخ  نمایند یریگ اندازه یها دورهرا تعیین کردند،  ها یندهآ آروماتیک پلی سایکلیک یا دیگر 

 :که شود یمبو تلقی ازمانی مط برای آب انتشارود حد یرمقاد  5-2-14

 ج که در پیوست مجاز انتشارشده از حدود  یریگ هاندازاز مقادیر  388% و 59%برای ذرا  جامد معلو -الف

 .فراتر نرود ،شده تعیین

 ج که در پیوست انتشاراز حدود مجاز  ،در سا  یریگ اندازهیک برای فلوا  سنگین نباید بی  از  -ب

 .دوبیشتر ش ذکرشده

نتایج دو  نباید ،ذیصالحتوسط مراجع  ها فورانها و دی اکسیندر صور  تعیین حدود مجاز برای  - 

 .باشدبیشتر  انتشار آناز حدود مجاز  در سا  انجام شده یریگ اندازه

که  وهوا آببرای  انتشارنشانگر آن باشد که از حدود مجاز  شده انجام های یریگ اندازهصورتی که  در  5-2-15

 شود. ذیصالح اطالع داده مراجعبه  یرتأخ، باید بدون اند رفتهفراتر  ذکرشدهدر این دستورالعمل 

 فنی الزامات 6

 استقرار محل الزامات 6-1

 ،اردوگاه، مقل کار، تأمین آب آشامیدنی( و جهت باد غالب مثا  عنوان بهحساس )فاصله از مناطو  6-1-1

گرفته پسماندسوز باید در نظر  یسا تأسعوامل مهمی است که باید در یافتن مکان مناسب برای هرگونه 

شوند. اگرچه هد  این است که  احداث، آب سطقی نوعدورتر از هر  m 388حداقل کو باید ا. این مرشود

حاصل از  انتخاب شود که هرگونه انتشار یا گونه بهباید  یسا تأسشوند، اما مکان  آزاددر هوا  ها یندهآ حداقل 

از مناطقی یا به دور  سا آن به اندازه کافی، امکان پراکنده شدن داشته باشد. این شامل یافتن ساختار یا تأسی

واقع در یک دره(. اگر افراد در مجاور  دود )دود نودیک زمین را به دام بیندازد  تواند یماست که  هایی یژگیو

 باید خودداری شود. پسماند، از سوزاندن کنند یمناشی از پسماندسوزی زندگی یا کار 

                                                 
1- Total suspended solids 
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برآمده یا منطقه دیگری عاری از تأسیسا  باید در زمین پایدار و مرتفع واقع شود. یک زمین شنی، صخره 

 یسوز آت و پوش  گیاهی باید انتخاب شود تا از شروع تصادفی یک پوش  گیاهی یا  احتراق  قابلمواد 

 جلوگیری شود. 3تندرا

مقررا  و  »پسماندسوز باید مطابو با آخرین ویرای  یسا تأسیابی مقل احداث مکان 6-1-2

 باشد. زیست یطمقسازمان حفاظت  «یمعدنی و تولیدی، صنعت یواحدها استقرار وابطض

لذا نیاز  ،مشمو  پیوست سالمت قرار دارد یا توسعهبورگ  یها طرحدر زمره  پسماندسوز یسا تأس 6-1-3

از طرح نسبت به تهیه گوارش  یبردار بهرهو  مذکور قبل از اقدام به ساخت یها طرح/مجری کارفرمااست 

مستقر در  2گروه ماده  ارزیابی مطالعا  پیوست سالمت )کار کارگروهیه آن از تأییدپیوست سالمت و اخذ 

 ( اقدام نماید.، درمان و آموزش پوشکیمعاونت بهداشت وزار  بهداشت
بند الف قانون احکام دائمی  5جوء قانون برنامه پنجم توسعه کشور و  12موضوع پیوست سالمت در بند ب ماده  -یادآوری

 است. شدهیح رصتوسعه کشور ت یها برنامه

 مواد و ساخت 6-2

 یکاربردهاپسماندسوز باید برای  یسا تأس های قسمتدر ساخت هر یک از  مورداستفادهمواد  6-2-1

، اکسیداسیون، خوردگی و غیره مناسب یکیخواک مکانمقاومت گرمایی،  برای مثا  استفاده از آن موردنظر

 باشند.

باید از فو د بدون درز و دارای  مایع لجن سوخت مانده یباقو  یرسان سوختبرای  کاررفته به یکش لوله 6-2-2

فو د زنگ نون با طو  کوتاه یا  یها لولهاستقکام کافی باشد تا الواما  قانونی مربوطه را برآورده کند. از 

 نتوا یمآن  های یکش لولهمسی و  یها لولهیا ، م ، یا مسی -نیکل یاژهایآل، آنیله شدهنیکل م   یاژهایآل

و اتصا    یرآ  شنباید استفاده شود. از  یرسان سوختدر خطوط  یرفلویغاستفاده کرد. از مواد  ها در مشعل

با قطر  فشار تقتاستفاده کرد. ولی در خطوط  توان یم mm98ا قطر خارجی تا ب ییها اندازهرزوه دار در 

 و بیشتر نباید از اتصا   رزوه دار استفاده شود. mm11خارجی 

باید نسبت به احتما   دسترس قابلالکتریکی  های قسمتمکانیکی متقرک یا دوار و  های قسمتهمه  6-2-3

 تماس تصادفی کارکنان، حفاظت شوند.

پسماندسوز باید با آجرهای نسوز مقاوم و عایو کننده و یک سیستم  یسا تأس اطرا  کورهدیوارهای  6-2-4

ح خارجی پسماندسوز که در حین عملیا  عادی سطدیوارهای ، مقافظت شوند. دمای کننده خنک

 از دمای مقیط بیشتر شود. C28°  پسماندسوزی امکان لم  کردن آن وجود دارد، نباید بی  از

حرارتی و ارتعاشا  استفاده معمو ، مقاوم باشند. طراحی مواد  یها شوکمواد نسوز باید نسبت به  6-2-5

به باشد )از دمای احتراق طراحی شده کوره بیشتر  28%رتی آن باشد که مقاومت حرا یا گونه بهنسوز باید 

 رجوع شود(. 3-2-9بند زیر

                                                 
1- Tundra fire 
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در  ها یستمسباشد که خوردگی داخلی  یا گونه بهباید  پسماندسوز یسا تأس های یستمسطراحی  6-2-6

 باشد.ممکن حداقل مقدار 

اقدام نماید تا  مواد و اجوای داخلیانتخاب نسبت به  یا گونه به زم است  پسماندسوز یسا تأس یدکنندهتول

 باشد. ممکن مقدار حداقل ،در حین فرایند یسا تأسخوردگی در 

 یدار نگهمایع، باید اشتعا  ایمن و  یپسماندهامجهو به سیستم سوزاندن  پسماندسوز یسا تأسدر  6-2-2

معاد   یها سوختل یا سوخت گاز یا گازوئی باشرایط احتراق تضمین شود، برای مثا  از یک مشعل ثانویه 

 استفاده شود.

داخلی شامل  های قسمتهمه  یدار نگهباشد که سروی  و  یا گونه بهاحتراق باید  یها کورهطراحی  6-2-8

 باشد. یرپذ امکانو مقاوم کننده، به سهولت  بندی یوعا های قسمت

تقت هر شرایطی باید کمتر  منفی انجام شود، یعنی فشار داخل کوره فشار  تقتفرایند احتراق باید  6-2-1

در آن نصب شده است، باشد. از طریو متصل کردن یک فن جریان  پسماندسوز یسا تأساز فشار مقیطی که 

 از منفی بودن فشار داخل کوره اطمینان حاصل کرد. توان یمدهنده گاز 

 جامد پر کرد. در هر یپسماندهادستی یا خودکار با  به صور  توان یمرا  پسماندسوز یسا تأسکوره  6-2-11

و  یسوز آت باشد که پر کردن کوره از پسماند بدون ایجاد خطر  یا گونه بهباید  یسا تأسطراحی  ،حالت دو

 خطر برای کارکنان عملیا  باشد.

یک سیستم قفل کننده نباشد، یک سیستم قفل  یرتأثبرای مثا  زمانی که عملیا  پر کردن کوره تقت 

باشد  C228°دمای داخلی کوره بیشتر از  که یهنگامکوره، به  یها دربز باز شدن نصب شود تا ا بایدداخلی 

 جلوگیری کند.

باید از  ،سیستم آن )خوراک ورودی(پسماند یا مقفظه ورودی مجهو به  پسماندسوز یسا تأسدر  6-2-11

طراحی شود که از  یا گونه بهبه داخل مقفظه کوره اطمینان حاصل شود. این سیستم باید  پرشده حرکت مواد

 مقافظت کند. ،در برابر خطرا  پخ  یا در معرض قرارگیری زیست یطمقکارکنان و 

منظور  به است، C228°فرایند سوزاندن پسماند در جریان است، یا دمای کوره بیشتر از  که یهنگام 6-2-12

 د.نصب شده باشداخلی  یها قفلبرداشت خاکستر باید  های یچهدرجلوگیری از باز شدن 

ع پسماندها در داخل کوره احتراق باید یفرایند سوزاندن و تجم برچشمی نظار  به منظور امکان  6-2-13

مجهو باشد. عبور ذرا ،  ،ایمن در کوره احتراق و مشاهده قابلمجرای دریچه یا به یک  پسماندسوز یسا تأس

از شیشه با مقاومت دمایی با  در  توان یمباشد. برای مثا   یرپذ امکانشعله و حرار  از طریو این مجرا نباید 

 داخل یک مقفظه فلوی استفاده کرد.
 الکتریکی الزامات  6-2-14

 پسماندسوز یها مشعل، ها کابل، وسایل ایمنی، ها کنتر شامل ، الکتریکی تجهیوا  الواما  6-2-14-1

 .اشدب 3519-3ملی ایران شماره  استانداردها باید مطابو با 
، باید در یک مکان باز و در یک که قفل شده باشد برقوسیله قطع کننده جریان  یک 6-2-14-1-1

را  پسماندسوز یسا تأستا از طریو آن بتوان برق  شود، نصب پسماندسوز یسا تأساز  دسترس قابلوضعیت 
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شد یا پسماندسوز با یسا تأسقطع کرد. این وسیله قطع کننده باید قسمتی یکپارچه از  ،ینتأماز همه منابع 

 (.مراجعه شود 3-1-9بند زیردر مجاور  آن قرار بگیرد )به 

نشده موجود به منظور جلوگیری از تماس تصادفی، باید  بندی یوعافلوی  های قسمت یتمام 6-2-14-1-2

 مقصور و مقافظت شود.

ا  منجر نق  در این تجهیو هرگونهتنظیم شوند که بروز  یا گونه بهالکتریکی باید  یوا تجه 6-2-14-1-3

 سوخت شود. ینتأمبه قطع شدن 

هر وسیله ایمنی نصب شده در مدار کنتر  باید از نظر  یکیالکتر 3هایکنتاکت همه 6-2-14-1-4

شده باشند،  کشی یمسموازی  به صور د. زمانی که وسایل معینی نسری نصب شو به صور الکتریکی 

 نظر گرفته شود.در  ها آنباید در تنظیما  و چیدمان  ای یژهومالحظا  

در سیستم  شده ینتأماجوا و وسایل الکتریکی باید دارای ولتاژ اسمی متناسب با ولتاژ  همه 6-2-14-1-5

 د.نباش ،کنتر 

باید با  گیرند یموسایل و تجهیوا  الکتریکی که در معرض شرایط آب و هوایی قرار  همه 6-2-14-1-6

 استاندارد 9جدو  قت داشته باشند. الواما  مرتبط مطاب یرشپذ  قابلاستانداردهای  الواما 

IEC 60092-201 کاربرد داشته باشد تواند یماین مورد  در. 

باید مطابو با و شده نوعی آزمون  به صور باید  وسایل کنترلی الکتریکی و مکانیکی همه 6-2-14-1-2

 .مرتبط باشندذیصالح مرجع تأیید مورد وسایل باید  ینا باشند.مربوطه  المللی ینب یاستانداردها

 طور به که ده باید به گونه ای باشاولی کننده و مقدود کنتر  ایمنی یمدارها یطراح 6-2-14-1-8

 باز کند. است ،احتراق  یواحدهاسوخت  ینتأم اش مستقیم مداری را که وظیفه
 

 ازحد یشب جریان برابر در حفاظت 6-2-14-2

هستند باید مجهو به  تر کوچکبرق  های یهادداخلی که از اتصا   های کشی یمسهای یهاد 6-2-14-2-1

اتصا  داخلی )به هر جعبه کنتر   هادی ینتر کوچک، بر مبنای اندازه ازحد ی بمقافظ در برابر جریان 

در این مورد  IEC 60092-202الواما  استاندارد  باشند. یرشپذ قابل یاستانداردهاخارجی(، مطابو با 

 ه باشد.کاربرد داشت تواند یم

که  یردقرار بگداخلی باید در مقلی  کشی یمسبرای  ازحد ی بدر برابر جریان  مقافظ 6-2-14-2-2

کل، اگر اندازه آن بر  ازحد ی بوصل شود. مقافظ در برابر جریان  هادی ینتر بورگ به یهاد ینتر کوچک

، یرشپذ قابل المللی ینب یهااستانداردمبنای الواما   بر داخلی باشد، کشی یمس هادی ینتر کوچکمبنای 

 کاربرد داشته باشد. تواند یمدر این مورد  IEC 60092-202الواما  استاندارد  .باشد یمپذیرفته 

مشخ   ها آنباشند و وظیفه  یدسترس قابلباید  ازحد ی بمقافظت در برابر جریان  یلوسا 6-2-14-2-3

 باشد.
 موتورها 6-2-14-3

                                                 
1- Electrical contacts 
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اند، داخل چاردیواری  قرارگرفتهتریکی باید در مقیطی که در آن موتورهای الک همه 6-2-14-3-1

الواما   .باشد یمبرای این شرایط پذیرفته  المللی ینب یاستانداردهامطابو با  IP 44حداقل . شوند 3مقصور

 کاربرد داشته باشد. تواند یماین مورد  در IEC 60529استاندارد 

وجود داشته باشد .    مواد مقاوم در برابر خوردگیاز جنی باید پالک موتورهاروی همه  بر 6-2-14-3-2

الواما  استاندارد  .باشدپذیرش المللی قابلا استانداردهای بینروی این پالک باید مطابو باطالعا  

IEC 60092-301  کاربرد داشته باشد. تواند یمدر این مورد 

جریان و مقافظ حرارتی یکپارچه  حفاظ هیلوس بهمقافظ چرخ   باید دارای وسیله موتورها 6-2-14-3-3

، یا ترکیبی از آن دو، بر طبو دستورالعمل سازنده باشند. این وسایل باید مطابو با استانداردهای ازحد ی ب

 کاربرد داشته باشد. تواند یمدر این مورد  IEC 60092-202. الواما  استاندارد باشند. یرشپذ قابل المللی ینب

 باشد و برایشده  ( انجامدائمرایط کار پیوسته )مبنای شبراسمی موتورها باید رخ ن انتخاب 6-2-14-3-4

 باشد. شده گرفته، در نظر یا بیشتر C59°مقیطی با دمای کار در

ترمینا   یها جعبهترمینا  در داخل  های یچپیا  2باید لیدهای ترمینا  موتورهاهمه  در 6-2-14-3-5

 بی خطر، فراهم شود. به صور ه به آن یکپارچه با قاب موتور، یا مقکم شد
 اشتعال یستمس 6-2-14-4

هر  این سیستم باید مجهو به که سیستم اشتعا  الکتریکی خودکار فراهم شده باشد، یزمان 6-2-14-4-1

 یا یک سیم پیچ ملتهب باشد. ،5یک جرقه زن انرژی با  و 1با دو سیستم شامل یک جرقه زن ولتاژ 

اشتعا  باید دارای یک قاب مقصور کننده نسبت به مقیطی که در آن مستقر  مرترانسفور 6-2-14-4-2

الواما   .باشد یمبرای این شرایط پذیرفته  المللی ینب یاستانداردهامطابو با  IP 44حداقل  شده است باشد.

 کاربرد داشته باشد. تواند یمدر این مورد  IEC 60529استاندارد 

 مطابقت داشته باشد. المللی ینب یرشپذ قابل یاستانداردها  باید با سیستم اشتعا کابل  6-2-14-4-3

 کاربرد داشته باشد. تواند یمدر این مورد  IEC 60092-503الواما  استاندارد 
 کشی یمس 6-2-14-5

 الواما  باشد. المللی ینب یرشپذ قابل یاستانداردهامطابو با  باید پسماندسوز یسا تأس های کشی یمستمامی 

 کاربرد داشته باشد. تواند یمدر این مورد  IEC 60092-352ندارد استا
 و اتصال به زمین هم بندی          6-2-14-6

 باید یپسماندسوز یسا تأسفلوی اصلی یا مجموعه  سازهبرای اتصا  به زمین  ییها روش 6-2-14-6-1

 فراهم شود.

                                                 
1- Enclosures 

2 - Leed 

3- High-voltage 

4- High-energy 
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 سازهباید به امی اجوا و وسایل الکتریکی مشابه آن در تم های قسمتچارچوب ها و و قاب ها  6-2-14-6-2

هم بندی نصب نقوه اجوای الکتریکی که به واسطه پسماندسوز،هم بندی شده باشند. یسا تأس اصلی یا بدنه

 .هم بندی جداگانه ندارد هادی، نیازی به می شوند

وسایل  و اجوای الکتریکی برای هم بندی عایو شده)روک  دار( هادیاز یک  که یهنگام 6-2-14-6-3

 .باشد ، با یا بدون یک نوار زردرنگ سبو دارای پیوسته طور بهباید این هادی  ،شود یمالکتریکی استفاده 

 الزامات عملیاتی 6-3

 سیستم پسماندسوز باید به منظور کار تقت شرایط زیر طراحی و نصب شده باشد: 6-3-1

 د.باش C 3288°حداکثر دمای خروجی گاز جاری از مقفظه احتراق-

 باشد. C 498°حداقل دمای خروجی گاز جاری از مقفظه احتراق-

 باشد. C 998°مقفظه احتراق یگرمادهدمای پی  -

، پی  شود یمانجام  3یا بهر یا مرحله به صور  پسماندهای که بارگذاری پسماندسوز یسا تأسدر  6-3-2

دما در فضای احتراق  طراحی شود که یا گونه بهباید  پسماندسوز یسا تأسمورد نیاز نیست. لیکن  یگرماده

 برسد. C988°به  ،فرایندشروع از  min 9ظر   واقعی

از بار تهویه هوا در داخل مقفظه احتراق و دودک ، ولی کمتر  5پی  تهویه، قبل از اشتعا : حداقل  -

s 39 .نباشد 

 .نباشد s 39از فواصل زمانی بین هر شروع مجدد: پ  از بستن شیر سوخت ورودی، کمتر  -

 شده در جریان گاز خشک( یریگ اندازه)O2 گاز  9%: حداقل پسماندسوزتخلیه گازهای  -

سطح خارجی مقفظه احتراق باید پوشانده شده باشد تا امکان تماس کارکنان تقت شرایط کاری  6-3-3

یا نسبت به دمای مقیط بیشتر نباشد،  C28°معمولی وجود نداشته باشد و حداکثر حرار  بدنه آن بی  از 

نباشد. مثالی برای تکمیل این بند استفاده از  C98°دمای سطح بی  از  ،در صور  تماس مستقیم با بدنه آن

 .باشد یم 1با برقراری جریان هوا مابین دو یه، یا استفاده از پوسته فلوی بست یافته 2دو یه یها پوسته

کار کند )فشار کمتر از فشار مقیط(، منفی  فشار تقتی باید پسماندسوز های یستمسمقفظه احتراق  6-3-4

 دود و گازی نتواند به مقیط اطرا  آن نشتی پیدا کند. گونه یچهکه  یا گونه به

ن باشد و ی هشداری که در یک مقل دائمی متصل به بدنه آتابلوباید دارای  پسماندسوز یسا تأس 6-3-5

  :باشد، وجود داشته درج شود زیر مضمون بر روی آن هشداری با

اسمی مقفظه  یتاز ظرفبی  نباید درب مقفظه احتراق باز شود و نباید ی پسماندسوزدر حین کار  »

 .«بار ورودی به آن وارد شود احتراق،

                                                 
1- Batch 

2- Double jacket 

3- Expanded 
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متصل به یک مقل دائمی بر روی بدنه آن باشد  یها پالکباید دارای پالک یا  پسماندسوز یسا تأس 6-3-6

 شفا  در آن نوشته شود: به صور و موارد زیر 

 .از مقفظه احتراق خارج کنید را 3سربارهی در صور  امکان خاکستر و پسماندسوزپی  از شروع عملیا  »

 .«هوای مقفظه احتراق را تمیو کنید های یورودهمچنین 

 ،اضطراریمعمولی و  های خاموش کردنو شروع عملیا ، روش یانداز راهمناسب  یها روش دستورالعمل

 .، باید در دسترس باشند()در صور  کاربرد اندپسمبرای بارگذاری  ییها روش

مد  در  فوریمقفظه احتراق باید  از گاز  خروجی یانجر به منظور اجتناب از ایجاد دی اکسین ها، 6-3-2

min 9/2 ، تا حداکثر دمای°C198 .سرد شود 

 عملیات یها کنترل 6-4

ید از طریو وجود یک سوییچ قطع کننده برق با ینتأم، از تمامی منابع یسا تأسقطع کردن برق کل   6-4-1

 مراجعه 3-3-35-2-9 یربندزبه باشد ) یرپذ امکاننصب شده است،  پسماندسوز یسا تأسکه در نودیکی 

 شود(.

خارج از ساختمان که موجب قطع شدن تمامی منابع برق  دریک سوییچ قطع کننده اضطراری  6-4-2

باشد. این سوییچ قطع اضطراری باید قادر به قطع کردن برق  ، باید وجود داشتهشود یم ها دستگاهورودی به 

مجهو به فن تهویه گاز جاری باشد، باید این امکان  پسماندسوز یسا تأسسوخت باشد. اگر  یها پمپورودی 

قادر به شروع به  ،پسماندسوز یسا تأسمستقل از دیگر تجهیوا  موجود در  طور بهوجود داشته باشد که فن 

 د.کار مجدد باش

نق  در تجهیوا  زیر، منجر به قطع  هرگونهطراحی شده باشند که  یا گونه بهتجهیوا  کنترلی باید  6-4-3

 سوخت و ممانعت از ادامه عملیا  بشود. ینتأمکردن جریان 
 ایمنیترموستات نقص در  6-4-3-1

اید وجود داشته ب مسیر جریان دودشده در  نصب حسگردمای گاز جاری، با یک کنترلر یک  6-4-3-1-1

برای یک طراحی ویژه فراتر  یسا تأس یدکنندهتول یلهوس به شده یمتنظباشد تا اگر دمای گاز جاری از دمای 

 موجب خاموش شدن مشعل شود. ،رود

شده در مقفظه احتراق باید وجود  نصب حسگردمای احتراق با یک کنترلر یک  حداقل 6-4-3-1-2

فراتر رفت، موجب خاموش شدن مشعل  شده تعیینحتراق از حداکثر دمای داشته باشد تا اگر دمای مقفظه ا

 مقفظه احتراق شود.

فشار منفی داخل مقفظه احتراق باید نوسانا  فشار منفی به منظور پای  سوییچ  یک 6-4-3-1-3

در فشار منفی  نوسانا  وجود داشته باشد. هد  از وجود این سوییچ فشار منفی این است که از کافی بودن

در حین عملیا ، اطمینان حاصل شود. در صور  رسیدن فشار منفی داخل مقفظه به فشار  پسماندسوز

 فعا  خواهد شد. هشدارمشعل باز خواهد شد و کنتر  رله برای مقیط، مدار 

                                                 
1- Slag 
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 در شعله/فشار سوخت نقص 6-4-3-2

ء حسگر شعله و باید دارای یک کنترلر مقافظ شعله شامل یک جو پسماندسوز یسا تأس 6-4-3-2-1

-( و نق  در شعله در چرخه آت یزن جرقهتجهیوا  همراه با آن باشد تا در صور  بروز نق  در اشتعا  )

طراحی شود که در صور  بروز  یا گونه بهگیری باعث خاموش شدن آن واحد بشود. کنترلر مقافظ شعله باید 

 موجب خاموش شدن ایمن بشود. ،نق  در هر یک از اجوا

پ  از بروز نق  در شعله، موجب بسته شدن  s 5مد  مقافظ شعله باید ظر   نترلرک 6-4-3-2-2

 شیر های ورودی سوخت بشود.

در طو  مدتی که  s 38از کمتر  مقافظ شعله باید روش آزمونی برای دوره اشتعا  کنترلر 6-4-3-2-3

 ینتأمشعله برقرار نشود،  s 38مد  اگر در  باشد تا شعله برقرار شود را فراهم کند. شده ینتأمسوخت 

 خودکار قطع شود. طور بهسوخت به مشعل بالفاصله باید 

کنترلر مقافظ شعله به دلیل نق  در اشتعا ، نق  در شعله، نق  در هر یک از اجوا  هرگاه 6-4-3-2-4

باید نبود  آمیو یتموفقباید فراهم شود اگر این شروع مجدد  3فعا  شود، فقط یک بار امکان شروع مجدد

 باشد. یرپذ امکاندستی برای شروع مجدد  به صور تنظیم مجدد کنترلر مقافظ شعله فقط 

 1و پیروستا  2استک های ییچسوکارگیری کنترلر مقافظ شعله از نوع ترموستاتی مانند به 6-4-3-2-5

 .ممنوع است ،کنند یممارپیچ های دو فلوی باز کار  یلهوس بههایی که 

افت پیدا کند، باید منجر به  یسا تأس یدکنندهتول یلهوس به شده یمتنظسوخت  فشار اگر 6-4-3-2-6

این الوام  شود یمشامل باقی ماندن سوخت در مشعل نیو  ینا بشود.کنتر  رله  9و قفل شدن 5ایجاد یک نق 

ل از مشع ای یکپارچهقسمت  ،در جایی کاربرد دارد که فشار سوخت برای فرایند احتراق مهم است یا پمپ

 نباشد.
 شدن برق قطع 6-4-3-3

( شود ینم)شامل تابلو هشدار کنتر  از راه دور  هشدارها/تابلو پسماندسوز یسا تأساگر برق سیستم کنتر  

 قطع شود، سیستم باید خاموش شود.

 
 سوخت ینتأم 6-4-4

های حدواسوخت هر مشعل، فراهم شود. در  ینتأمسری در خط  به صور دو شیر برقی کنتر  سوخت باید 

سوخت و یک شیر برای هر مشعل در برآورده شدن  ینتأممجهو به چندین مشعل، یک شیر در خط اصلی 

موازی نصب شده باشند تا هر یک بتوانند  طور بهباید از نظر الکتریکی  یرهاش. باشد یم یرشپذ قابلاین الوام 

 .کنندبا دیگری کار  زمان هم طور به

 

                                                 
1-Restart 

2- Stack switches 

3- Pyrostat 

4-Failure 

5- Lock out 
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 هشدارها 6-4-5

یا یک  ،یا منطقه، برای اتصا  به سیستم هشدار )صوتی( وجی برای هشدار شنیداریخر یک 6-4-5-1

سیستم هشدار مرکوی باید فراهم شود. زمانی که نقصی اتفاق افتاد یک نشانگر چشمی باید دلیل ایجاد نق  

 بی  از یک شرایط نق  را پوش  دهد(. تواند یمرا نشان دهد )نشانگر 

هر جا که نق  منجر به خاموش  تاطراحی شود  یا گونه بهباید  ()بصری چشمی نشانگر 6-4-5-2

 دستی انجام شود. به صور دن به دلیل موارد ایمنی بشود، تنظیما  ش

مطلوب،  به صور پ  از خاموش شدن مشعل سوخت، شرایطی در جعبه شعله باید ایجاد شود تا  6-4-6

طراحی نمود که  توان یمکننده را  تخلیههویه یا یک سرد شود )برای مثا  در مورد نقوه انجام آن، یک فن ت

 کاربرده به 3حالت اضطراری دستیادامه پیدا کند. این بند نباید برای شرایط  ها آنپ  از خاموشی مشعل کار 

 شود(.
 شده است. آورده گازسوزی ها مشعلتجهیوا  ایمنی و کنتر  ستاندارد مرتبط با ، ا[ کتابنامه9] در ردیف  -یادآوری

 الزامات دیگر 6-5

 یمستندساز 6-5-1

الکتریکی، لیست  ینمودارها، ها نقشهشامل  ،سروی  و نگهداری کاملگیری، به کار یها دستورالعمل

 وجود داشته باشد. پسماندسوز یسا تأسو غیره باید همراه با هر  یدکی لوازم
 نصب 6-5-2

ایمن تقت هر یک از  طور بهساخته شود که  طراحی و یا گونه بهباید  یا سازهاز نظر استقکام  یسا تأس

حرارتی،  یها تن و  یا لرزه یروهاینو دیگر بارها همراه با  بارهای متقرک شرایط وزن سازه بدون بار، تقت

 مستقکم و پایدار باشد.

اهمیت خیلی »با  یها ساختماندر گروه  یدبا پسماندسوز، یسا تأس یا سازهو غیر  یا سازهطراحی اجواء 

 باشد. 2488ایران شماره  ملی با استانداردمطابو  «دیاز
 پسماندسوز 6-5-3

انرژی کافی متصل باشند تا از اشتعا  ایمن و احتراق  با ،ها باید به یک منبع  پسماندسوز 6-5-3-1

( احتراق انجام یها مقفظهمنفی کافی در داخل مقفظه ) فشار تقتکامل اطمینان حاصل شود. احتراق باید 

 .نشتی پیدا نکند گاز یا دودی به مقیط اطرا   گونه یچهاطمینان حاصل شود که  شود تا

و غیره  ها یصاف، ها پمپسینی چکه )چکیدن( باید زیر مشعل و نیو زیر هر یک از  یک 6-5-3-2

 بررسی و آزمون شود. ،موردی به صور متصل شده باشد و 

 

                                                 
1-Trip 
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 ییالزامات دما 6-6

مواد آلی معمولی و  یپسماندهای پسماندسوزایجاد دماهای  زم برای  باید قادر به پسماندسوز یسا تأس

 باشد. 2-9بند زیرمطابو با دماهای الوام شده در  هالوژن دار،

مداوم دمای داخل مقفظه احتراق را  طور بهباید مجهو به وسایلی باشد که  پسماندسوز یسا تأس 6-6-1

 و ثبت کند. یریگ اندازه

که حاصل از احتراق  یگازهاباشد که بتواند  یا کننده خنکوز باید مجهو به واحد پسماندس یسا تأس 6-6-2

یا کمتر سرد کند. این الوام  C 288°تا دمای  یباًتقرذرا  جاری است را  کنندهآوری جمعبه سمت سیستم 

 نظر صر قابل یا کمتر را دارند  C 288°ذرا  که قابلیت سرد کردن سریع تا حد  یآور جمعدر مورد واحد 

 .باشد یم

باید مجهو به تجهیوا  تصفیه گازهای خروجی ناشی از احتراق تا رسیدن به  پسماندسوز یسا تأس 6-6-3

از  یافتهانتشارباشد تا از این طریو اطمینان حاصل شود که گازهای  9در بند  شده تعیینحدود آ ینده 

 پیرامون نداشته باشد. یستز  یطمقمتی نامطلوبی بر ایمنی یا سال یرتأث پسماندسوزدودک  خروجی 

از  یافتهانتشارگازی  های یندهآ مداوم  طور بهباید مجهو به وسایلی باشد که  پسماندسوز یسا تأس 6-6-4

 و ثبت کند. یریگ اندازهالوام شده است،  9را، مطابو با آنچه که در بند  پسماندسوزدودک  خروجی 

خاکستر باشد، این  ذخیره کردنو  یدار نگهبه وسایل برداشت و  باید مجهو پسماندسوز یسا تأس 6-6-5

و ذخیره  یآور جمع، یجادشدهامجوا از ذرا  معلو  طور بهتجهیوا  باید خاکستر حاصل از سوزاندن پسماند را 

سوزاننده با وسایل ویژه ذوب کننده یا  سوزاندنکه عملیا  بیشتری مانند مذاب کردن و  یساتیتأسنماید. در 

 ، این الوام کاربرد ندارد.شود یمروی خاکستر انجام  بر

پسماندسوز باید مجهو به وسایل تخلیه خاکستر باشند و این وسایل باید با الواما  زیر  یسا تأس 6-6-6

 مطابقت داشته باشند:

ساخته شوند که امکان پخ  و پراکنده شدن ذرا  معلو یا خاکستر  یا گونه بهوسایل  ینا 6-6-6-1

 ی و دیگر مواد قابل انتشار، وجود نداشته باشد.پسماندسوزاز ناشی 

ی مذاب شوند، این وسایل باید قابلیت افوای  دما را تا حد پسماندسوزدر صورتی که ذرا  معلو یا خاکستر 

نقطه ذوب مواد مقتوی یا با تر از آن نقطه، داشته باشند. همچنین این وسایل باید به تجهیوا  تصفیه گاز 

سالمتی و ایمنی را به خطر  تواند یمپیرامون که  زیست  یطمقمجهو باشند تا از انتشار آن به  خروجی

 بیاندازد، پیشگیری کند.

این وسایل باید با الواما  زیر  ،باشد سوزانندهمجهو به وسایل  پسماندسوز یسا تأس هرگاه 6-6-6-2

 مطابقت داشته باشند:

به منظور  C 3388°ی تا حداقل پسماندسوزیا خاکستر ناشی از به افوای  دمای ذرا   قادر 6-6-6-2-1

 باشند. سوزاندن

و ثبت  یریگ اندازهمداوم دما های داخل مقفظه احتراق را  طور بهبه وسایلی باشد که  مجهو 6-6-6-2-2

 کند.
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این وسایل باید مجهو به تصفیه گازهای خروجی باشند تا از انتشار آن به  ینهمچن 6-6-6-3

 سالمتی و ایمنی را به خطر بیاندازد، پیشگیری کند. تواند یمپیرامون که  یستز یطمق

ی تقت عملیا  سیمان سازی یا عملیا  پسماندسوزهرگاه ذرا  معلو و یا خاکستر ناشی از  6-6-2

شیمیایی قرار بگیرند، وسیله ای باید به همراه یک دستگاه مخلوط کن به آن متصل باشد تا بتواند مخلوط 

ی را با سیمان و یا مواد شیمیایی و آب ایجاد پسماندسوزیکنواختی از ذرا  معلو و یا خاکستر ناشی از های 

 کند.

باید با  شود یماستفاده  3سازی و تشکیل مجددکه در آن از مکانیوم گازی پسماندسوز یسا تأس 6-6-8

 الواما  زیر مطابقت داشته باشند.

است،  بیان شده 9-9-9 زیربند و 9-9-9الواماتی که در زیر بند زیر باید عالوه بر  الواما  6-6-8-1

 شوند. رعایت

 سازی که شرایط زیر را داشته باشند مجهو شوند:باید به وسایل گازی یسا تأس 6-6-8-1-1

سازی تا سطح  زم به متصل باشند که باعث افوای  دمای داخلی وسیله گازی یا کننده گرمباید به وسایل -

 آن در همان سطح بشود. داشتن نگهو  پسماندهای نمودن منظور گاز

 شده باشند. یبند آباین وسایل باید نسبت به هوای بیرون، -

که با الواما  زیر مطابقت  باشد کننده یمتنظباید مجهو به وسایل  پسماندسوز یسا تأس 6-6-8-1-2

 داشته باشند:

متصل باشند که بتواند دمای صقیح را ایجاد و به  باید به دستگاهی دما کننده یمتنظ یلوسا 6-6-8-1-2-1

 .سازی پسماند بشوددر فرایند گازی یدشدهتول یگازهامد  مناسب حفظ کند به طوری که باعث اصالح 

 شده باشند. یبند آبوسایل باید نسبت به هوای بیرون،  ینا 6-6-8-1-2-2

 پیشگیری شود.باید اعما  شوند تا از ایجاد انفجار  یمراحل 6-6-8-1-2-3

مداوم دماهای داخل مقفظه  طور بهی باشد که تجهیواتپسماندسوز باید مجهو به  یسا تأس 6-6-8-2

 و ثبت کند. یریگ اندازهاحتراق را 

مجهو باشند که قادر به حذ  گازهای  یا کننده حذ باید به وسایل  پسماندسوز یسا تأس 6-6-8-3

SO2 ،HCl ،H2S ح شده، باشد.و ذرا  معلو از گاز اصال 

 9-9-9ی باید با الواما  بند پسماندسوزتصفیه ذرا  معلو و یا خاکستر ناشی از  یسا تأس 6-6-8-4

 مطابقت داشته باشد.

 عملیاتی یها آزمون 6-2

 2یهنمونه اول یها آزمون 6-2-1

                                                 
1-Reformation 

2-Prototype 
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 دهنده شاننآزمون که کامل  یها گوارشهمراه با  پسماندسوز یسا تأس یهنمونه اولآزمون عملیاتی برای  

مناسبی  طور به کننده کنتر تا اطمینان حاصل شود که همه اجوای  است، باید انجام شود ها آزموننتایج همه 

و وسایل ایمنی تقت شرایط عملیاتی  ها کنتر شامل  پسماندسوز یسا تأس های قسمتو همه اند نصب شده

 نیو باشند. 1-9-9  بندزیررح داده شده در ش یها آزمونباید شامل  ها آزمون. این دارندی قرار بخش رضایت
 ساخت )کارخانه( یها آزمون  6-2-2

اگر از پی  مونتاژ شده باشد، آزمون عملیاتی باید انجام شود تا اطمینان حاصل شود که همه  ،واحدبرای هر 

و وسایل  ها کنتر شامل  پسماندسوز یسا تأس های قسمتو همه اند مناسبی نصب شده طور بهاجوای کنترلی 

شرح داده شده در  یها آزمونباید شامل  ها آزمون. این دارندی قرار بخش رضایتایمنی تقت شرایط عملیاتی 

 نیو باشند. 1-9-9بند 
 نصب یها آزمون   6-2-3

مناسبی  طور بههمه اجوای کنترلی  آزمون عملیاتی پ  از نصب باید انجام شود تا اطمینان حاصل شود که 

و وسایل ایمنی تقت شرایط عملیاتی  ها کنتر شامل  پسماندسوز یسا تأس های سمتقنصب شده و همه 

مابین هر شروع مجدد )ری استار (  شده تعیین. الواما  پی  تهویه و فواصل زمانی دارندی قرار بخش رضایت

 تصدیو شوند. ،نصب یها آزمون، باید در زمان انجام 2-1-9 یربندزدر  شده  اشاره
 ایمن شعله محافظ 6-2-3-1

 ایجاد شعله و شرایط نق  در اشتعا ، بررسی و تصدیو شود.  یلهوس بهعملکرد سیستم مقافظ شعله باید 

 یها زمانباید تصدیو شوند.  ،عملکرد هشدارهای شنیداری )هر جا که کاربرد دارد( و هشدارهای چشمی

 خاموش شدن باید تصدیو شوند.
 ها کنترل حد 6-2-3-2

 باید تصدیو شود.دلیل خارج شدن از حدود کنتر  باشد، که به  یخاموش شدن
 فشار سوختحد  کنترل 6-2-3-2-1

 کاه  فشار سوخت تا زیر مقدار مورد نیاز برای احتراق ایمن باید منجر به خاموش شدن ایمن بشود.

 1ها اینترالك یرسا 6-2-3-2-2

مطابو با شرایط  ها آنملکرد مناسب دیگر فراهم شده باید مورد آزمون قرار گیرند تا ع اینتر ک های

 بررسی شود. ،واحد یدکنندهتولتوسط  شده مشخ 
 احتراق یها کنترل 6-2-3-3

 داشته باشند. یکنواخت یپایدار و ثابت بوده و عملکرد به صور احتراق باید  یها کنتر 
 ریزی برنامه یها کنترل 6-2-3-4

 گرفتهدر روش در نظر  یسا تأس واحدو چرخه  کننده  کنترعوامل  به عنوانباید  ریوی برنامه یها کنتر 

باید تصدیو شوند. از یک  مدو سیونو  ، تصدیو شوند. پی  تهویه مناسب، اشتعا ، تهویه بعدیشده 

 برای تصدیو فواصل زمانی باید استفاده شود. سنج زمان

                                                 
1-Interlocks 
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 سیستم سوخت یها کنترل 6-2-3-5

 در هر شرایط عملیاتی و خاموش شدن باید تصدیو شود.دو شیر برقی کنتر  سوخت  بخ  رضایتکارکرد 
 پایین ولتاژ یها آزمون  6-2-3-6

 ینتأم اثبا  شود که بخ  رضایت به صور انجام شود تا  پسماندسوز واحدآزمون ولتاژ پایین باید بر روی  

از  ندسوزپسما یسا تأسخودکار قطع خواهند شد، قبل از اینکه عملکرد نادرست  طور به ها مشعلسوخت 

 باشند. شدهمتأثر کاه  ولتاژ 
 .استمنظور از ولتاژ پایین، ولتاژ فشار ضعیف  -یادآوری

 

 ها سوییچ 6-2-3-2
 تصدیو شوند.عملکرد باید مناسب بودن از نظر  ها سوییچهمه 

 ارتعاش نوفه ناشی از ،آلودگی صوتیبو،  6-8

 بو 6-8-1

( تا از باشدبه تجهیوا  مناسب دیگر متصل )شود خته طراحی و سا یا گونه به باید پسماندسوز یسا تأس

 .شود گیری پی  و انتشار بوهای نامطلوب پسماندهاپراکندگی و پخ  

، باید مقیط مطبوعی پسماندسوز یسا تأساز مقیط داخلی  بو ایجادکننده منابعو برداشتن حذ   در زمان

با استانداردهای بو مطابقت  یسا تأسلی سطح بوی مقیط داخ به نقوی که برقرار باشد یسا تأسدر داخل 

 داشته باشد.
 .استموجود  28213در خصوک تعیین غلظت بو، استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

 

ملوم به رعایت آن  بردار بهره ،باشد شده وضعبو توسط مراجع ذیصالح  در صورتی که مقرراتی در مورد آلودگی

 .است 2 استاندارد پیشنهادی به شرح جدو ن صور  حدود ایغیر  در .استمقررا  
 صوتی آلودگی 6-8-2

بر  یرتأثنباید آلودگی صوتی یا ارتعاشا  شدیدی ایجاد نماید که باعث  پسماندسوز یسا تأس 6-8-2-1

 مقیط زندگی پیرامون آن بشود.

 ، باشد.1جدو   باید مطابو با پسماندسوز یسا تأسآلودگی صوتی ناشی از فعالیت  6-8-2-2

 

 

 

 

 

 

 



 1311سال  اول(:چاپ ) 22822-1 ایران شمارۀ ملیاستاندارد 

13 

 

 

 بو ایجادکننده برای عوامل شده تعیینحداکثر حدود  -2جدول 

 حد استاندارد

 ((ppm) یلیونمقسمت در  بر حسب)

 ردیف نام ماده

9-5 Ammonia 3 

 Methyl mercaptan 2 یا کمتر 988

 Hydrogen sulfide 1 یا کمتر 988

 Methyl disulfide 5 یا کمتر 8/9

 Methyl di sulfide 9 کمتر یا 18

 Tri methyl amine 9 یا کمتر 3/8

 Acetaldehyde 9 یا کمتر 3/8

 Propion aldehyde 4 یا کمتر 8/1

 N-Buthyl aldehyde 5 یا کمتر 8/9

 Iso butyl aldehyde 38 یا کمتر 8/3

 Iso butyl alcohol 33 یا کمتر 8/3

 Ethyl acetate 32 یا کمتر 9/8

 Methyl isobutyl keton 31 یا کمتر 3/8

 Toluene 35 یا کمتر 889/8

 Styrene 39 تشخی  غیرقابل

 Xylene 39 یا کمتر 881/8

 Propionic acid 39 یا کمتر 8/9

 N-Butyric acid 34 یا کمتر 8/38

 N- Valeric acid 35 یا کمتر 8/38

 Iso-Valeric acid 28 یا کمتر 8/2
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 یراندر ا آزاد یدا در هواص یاستانداردها –3جدول 

 مختلف روز یها زمانسطح صدا در  منطقه بندی

 شب 38الی  صبح 9  
dB(A), Leq (30) 

 صبح 9شب الی  38
dB(A), Leq (30) 

 59 99 منطقه مسکونی

 98 98 مسکونی -منطقه تجاری

 99 99 منطقه تجاری

 98 98 صنعتی -منطقه مسکونی

 99 99 منطقه صنعتی
 خدما  معابر شامل شبکه بر عالوه آن بقیه و باشد خال  مسکونی کاربری دارای آن 98از % بی  که ای مقدوده: مسکونی منطقه-3

 .باشد مسکونی برای مواحمت بدون و مسکونی به مربوط

 شده بینی پی  مسکونی به صور  طبقا  با تر و تجاری به صور  همکف طبقا  معمو ً که ایست مسکونی: منطقه-تجاری منطقه-2

 .است تجاری از بی  معمو ً مسکونی کاربری اما باشد

از  بی » غیره باشد و فرهنگی تفریقی، اداری، دفاتر آن به مربوط های کاربری دارایبه طور عمده  که است یا منطقهتجاری:  منطقه -1

  «اراضی  %98

 از بعضی مانند گیرد یم آلوده غیر و مواحم غیر صنایع از بعضی مسکونی نواحی کنار که ستا ایصنعتی: منطقه-مسکونی منطقه-5

 است. مسکونی عمده کاربری اینجا در ها کارگاه

 نواحی و شهر از بیرون یا فاصله با مقیطی زیست مالحظا  بر حسب بوده و صنعتی کاربری دارای که ستا صنعتی: منطقهای منطقه-9

  گیرد رقرا مسکونی

 
 ارتعاشناشی از  نوفه 6-8-3

پسماندسوز قابلیت ایجاد مقادیر  یسا تأسمختلف در  یها دستگاهو  آ   ماشین، آلودگی صوتیهمانند 

باشد  شده  وضعرتعاش توسط مراجع ذیصالح اصورتی که مقرراتی در مورد  در زیادی ارتعاش را دارند.

 5 ادی به شرح جدو در غیر آن صور  حدود استاندارد پیشنه، استملوم به رعایت آن مقررا   بردار بهره

 .است
 در مناطق مختلف قرارگرفته پسماندسوز یساتتأسحدود ارتعاش برای -4جدول 

 منطقه بندی
 dB(A)حسب  روز برمختلف  یها زمانسطح ارتعاش در 

 صبح 8تا   11   21 تا صبح  5

 یا کمتر 98 یا کمتر 99 3رده 

 یا کمتر 99 یا کمتر 98 2رده 

ن آو نیو مناطو مسکونی که سکو  در  زیست یطمقبودن به منظور حفظ کیفیت  صدا بیخاک،  طور به: مناطقی که 3رده 

 .است ضروریمناطو، 

و  زیست یطمق: ترکیبی از مناطو مسکونی/تجاری/ صنعتی که کنتر  نوفه به منظور پیشگیری از بدتر شدن کیفیت 2رده 

 مناطو مسکونی، ضروری است.
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 یه(تأییدگواهینامه ) 6-1

با الواما  این  پسماندسوز یسا تأسمبنی بر انطباق  ای تأییدیهباید  پسماندسوز یسا تأس یدکنندهتولهر 

در داخل دستورالعمل  اظهارنامهگواهینامه، یک نامه، یا  به صور  تواند یمیه تأییدارائه نماید )این  استاندارد

 باشد(. یسا تأس کارگیری به

 گذاری نشانه 6-11

 شود: گذاری نشانهخوانا و ماندگار  به صور باید  پسماندسوز واحدروی هر موارد زیر بر 

 یدکنندهتولنام و نام تجاری  6-11-1

 .یدکنندهتولتوسط  پسماندسوز یسا تأسساختار، نوع، مد  یا دیگر موارد اختصاک داده شده به  6-11-2

 که: ظرفیت 6-11-3

مقاء پسماند، بر مبنای وزن قابل امقا در روز برای مثا  بر مبنای پذیرش میوان پسماند در واحدهای ا -الف

ton/day یا kg/h،  شود یمتعیین، 

شده خال  در نظر  آزادبر مبنای گرمای برای کاربردهای ثانویه مالک،  یدشدهتولبر مبنای انرژی  -ب

رای مثا  واحد ، بشود یمین یبر مبنای واحد گرما در دوره زمانی تع پسماندسوز یسا تأسبرای  شده گرفته

BTU  (در ساعت)گرمایی انگلیسی،Mj/h،kcal/h. 

 تضمین کیفیت 6-11

باید به روشی طراحی، تولید و آزمون شود که از برآورده شدن الواما  این استاندارد  پسماندسوز یسا تأسهر 

 اطمینان حاصل شود.
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 الف پیوست

 (ی)الزام

 ها فوران بنزو دی و ها اکسیندی پارا بنزو ید یبرا سازی معادل فاکتورهای

 

-اکسین و دی بنوودی پارا بنووزیاد دی یها غلظت ،ها فوراناکسین و کلی از دی یها غلظتبرای تعیین 

 زیر ضرب شوند: سازی معاد در فاکتورهای  بندی جمعباید قبل از  ها فوران

 
 ها بنزوفوران دی و ها کسینا دی پارا بنزودی برای سازی معادل یفاکتورها -1-الف جدول

  سازی فاکتور معادل

 سمیت
 ردیف نام ترکیب

3 2,3,7,8 — Tetrachlorodibenzodioxin (TCDD) 3 

9/8 1,2,3,7,8 — Pentachlorodibenzodioxin (PeCDD) 2 

3/8 1,2,3,4,7,8 — Hexachlorodibenzodioxin (HxCDD) 1 

3/8 1,2,3,6,7,8 — Hexachlorodibenzodioxin (HxCDD) 5 

3/8 1,2,3,7,8,9 — Hexachlorodibenzodioxin (HxCDD) 9 

83/8 1,2,3,4,6,7,8 — Heptachlorodibenzodioxin (HpCDD) 9 

883/8 — Octachlorodibenzodioxin (OCDD) 9 

3/8 2,3,7,8 — Tetrachlorodibenzofuran (TCDF) 4 

9/8 2,3,4,7,8 — Pentachlorodibenzofuran (PeCDF) 5 

89/8 1,2,3,7,8 — Pentachlorodibenzofuran (PeCDF) 38 

3/8 1,2,3,4,7,8 — Hexachlorodibenzofuran (HxCDF) 33 

3/8 1,2,3,6,7,8 — Hexachlorodibenzofuran (HxCDF) 32 

3/8 1,2,3,7,8,9 — Hexachlorodibenzofuran (HxCDF) 31 

3/8 2,3,4,6,7,8 — Hexachlorodibenzofuran (HxCDF) 35 

83/8 1,2,3,4,6,7,8 — Heptachlorodibenzofuran (HpCDF) 39 

83/8 1,2,3,4,7,8,9 — Heptachlorodibenzofuran (HpCDF) 39 

883/8 Octachlorodibenzofuran (OCDF) 39 



 1311سال  اول(:چاپ ) 22822-1 ایران شمارۀ ملیاستاندارد 

19 

 

 

 

 پیوست ب

 )الزامی(

 کنترل مدارك و سوابق

 مدارك کنترل 1-ب

 تقت کنتر  قرار داشته باشند.  پسماندسوز یسا تأسدر  ین استاندارد  بایدمدارک و سوابو الوام شده در ا

 مورد نیاز برای موارد زیر را تعیین کند. های کنتر یک روش اجرایی مدون باید ایجاد شود تا 

 ؛تصویب مدارک از نظر کفایت قبل از صدور 1-1-ب

 ؛کمجدد مدار نیاز و تصویب بر حسبمد کردن آبازنگری و روز 2-1-ب

 است؛ شده مشخ تغییرا  و وضعیت کنونی تجدیدنظر مدارک  که اینحصو  اطمینان از  3-1-ب

 استفاده در دسترس باشند؛ های مکاننسخ مربوط مدارک ذیربط در  که اینحصو  اطمینان از  4-1-ب

 هستند؛ و به سهولت قابل شناسایی خوانا باقی می مانند به صور مدارک  که اینحصو  اطمینان از  5-1-ب

و  ریوی طرحرا برای  ها آنمدارک با منشاء برون سازمانی که سازمان  که اینحصو  اطمینان از  6-1-ب

 تقت کنتر  است؛ ها آنو توزیع  اند شده مشخ اجرای سیستم مدیریت کیفیت ضروری تشخی  داده است، 

قو مناسب، در صورتی که به ن ها آناز مدارک منسوخ و مشخ  کردن پیشگیری از استفاده سهوی  2-1-ب

 این مدارک به هر منظوری نگهداری شوند.

 کنترل سوابق 2-ب

 سوابو نوع خاصی از مدرک  است که باید  تقت کنتر  باشند.

برای فراهم کردن شواهد انطباق با الواما  و اجرای اثربخ  سیستم مدیریت  ایجادشدهسوابو  1-2-ب

 کیفیت باید تقت کنتر  قرار گیرد.

مورد نیاز برای شناسایی، بایگانی و  های کنتر یک روش اجرایی مدون به منظور تعیین  باید سازمان 2-2-ب

 ذخیره،  حفاظت، بازیابی، نگهداری و تعیین تکلیف سوابو ایجاد نماید.

 خوانا، به سهولت قابل شناسایی و بازیابی باقی بمانند. به صور باید  سوابو 3-2-ب
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 پ پیوست

 (ی)الزام

 هواآالینده های  انتشار ادیر حدودمق

 

قانون هوای پاک  32( ماده 1، مطابو تبصره )سوز پسماندهوا در صنایع  های یندهآ مجاز انتشار  حدود 1-پ

 است.  شده مشخ  3-، در جدو    3159مصوب سا  
 

 هوا  های یندهآالحدود مجاز انتشار -1-پجدول 

 آالینده منبع آالینده
واحد 

 یریگ اندازه

 حد مجاز انتشار
 توضیحات

 2درجه  1درجه 

 دودکش کوره

mg/Nm ذرا 
3 398 288  

SO2 mg/Nm
3 598 998  

NOx mg/Nm
3 288 188  

HCl mg/Nm
3 98 99  

CO mg/Nm
3 188 598  

H2S mg/Nm
3 39 58  

 .دشو یممتفاو  اعما   های ظرفیتبا  سوز پسماندمعیارها )استانداردها( برای انواع 

 

( ماده 1، مطابو تبصره )سوزپسماندمجاز انتشار  فلوا  سنگین و دی اکسین و فوران در صنایع  حدود 2-پ

 است.  شده مشخ  2-، در جدو    3159قانون هوای پاک مصوب سا   32
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 فلوا  سنگین و دی اکسین و فورانحدود مجاز انتشار  -2-پجدول 

 آالینده
واحد 

 یریگ اندازه

 د مجاز انتشارح
 توضیحات

 2درجه  1درجه 

Hg mg/Nm
3 2/8 3  

Pb mg/Nm
3 3 9  

Cr mg/Nm
3 2 9  

Cd mg/Nm
3 2/8 3  

 

As,Ni,Se,Co,Te mg/Nm
3 3 28  

mg/Nm سیانوژن کلرید، فسژن و فسفین
3 3 28  

 

Zn,Cu,Sb,Mn,V,Sn,Ba,Be mg/Nm
3

 38 18  

ng(TEQ)/Nm دی اکسین و فوران
3

 2/8 9/8  

 TCDD یبترکنسبت سمی بودن هر فاکتور شبه دی اکسین به سمی بودن  (TEQ) یسممجموع فاکتورهای معاد   -

 عضو این گروه( است. ترین سمی)

 شده اند. بندی تقسیمفلوا  سنگین بر اساس درجه سمی بودن و میوان خطرناک بودن به سه گروه  -

 .باشد یم مرجع O2 تصقیح غلظت گازهای خروجی دودک  بر اساس -

 O2. میوان شود یمنظر گرفته  رد 9%و برای سوخت مازو   9%، گازوییل 1%گاز طبیعی  یها سوختبرای  مرجع O2میوان 

چنانچه  .شود یممنظور  38%سیمان  های کارخانهدر  و 39%گازی  های توربین، در  33%برابر  سوز زباله یها کورهدر  مرجع

میوان اکسیژن خروجی دودک  خود ارائه کنند، مراتب توسط مرجع ذیصالح بررسی  در خصوکزم مستندا     صنایع کشور

 .شود یم گیری تصمیمو 

در واحدهایی الوامی است که با توجه به نوع فرایند  صرفاً «کلیه صنایع»در جداو  با عنوان  شده تعیین های یندهآ پای  

 وجی دودک  مقرز است.در خر شده تعیین)پارامترهای(  های عاملوجود 

 در این مصوبه انجام شود. ذکرشدهپای  واحدهای صنعتی باید تنها در منابع انتشار 
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 تپیوست 

 )الزامی(

 یریگ اندازه های روش 

 

به باید  حدود انتشار به هوا و مقادیر حدود خروجی فاضالب تعیین مقادیرمربوط به  های یریگ اندازه 1-ت

 .شود یم انجام 3نمایانگر صور 

 یها روشهمچنین  ها فورانجمله دی اکسین و  از ،ها یندهآ و تقلیل تمامی  یبردار نمونه 2-ت

، المللی ینباستانداردهای ملی یا با خودکار باید مطابو  یریگ اندازه های یستمسو کالیبراسیون  یریگ اندازه

 .انجام شود

یک به  مربوط 59 %اطمیناندر سطح فواصل  یرمقاد ،ارانتشمجاز  ودحدمداوم  های یریگ اندازهدر  3-ت

 فراتر رود: ،3-  انتشار جدو نباید از درصدهای حد مجاز ، یریگ اندازهنتیجه 

 
 15 %نانیدر سطح اطم یرشپذ قابل نانیاطم فواصل ریمقاد-1-ت جدول

 یرشپذ قابلفواصل اطمینان  آالینده ردیف

 %38 مونوکسید کربن 3

 %28 دگوگر اکسید دی 2

 %28 نیتروژن اکسید دی 1

 %18 غبار کلی 5

 %18 کربن آلی کل 9

 %58 کلرید هیدروژن 9

 %58 فلورید هیدروژن 9

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
1- Representatively 
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 پیوست ث

 )الزامی(

 سیستم مدیریت الزامات

 

از یک شخصیت حقوقی باشد، به  ای شده تعیینباید شخصیت حقوقی یا بخ   پسماندسوز یسا تأس 1-ث

 قانونی داشته باشد. مسئولیتخود  های فعالیتلیه طوری که برای ک

خود را به گونه انجام دهد تا الواما  این  های فعالیتاین است که  پسماندسوز یسا تأسمسئولیت  2-ث

را به رسمیت  پسماندسوز یسا تأسکه  هایی سازمانمراجع قانونی یا  های خواستهاستاندارد رعایت شود و 

 ود.، نیو براورده ششناسند می
 یها مقلپسماندسوز یا در  یسا تأسسیستم مدیریت باید دربرگیرنده تمامی کارهایی باشد که در  3-ث

 .شود یمی انجام پسماندسوزبخشی از فرایند  به عنوان، یسا تأسدور از آن 

پسماندسوز بخشی از یک سازمان باشد که کارهای دیگری غیر از  یسا تأسدر صورتی که  4-ث

در  تأثیریکارکنان کلیدی سازمان اصلی که دخالت یا  های مسئولیت، دهد میام پسماندسوزی انج

 .دارند، باید مشخ  شود تا بتوان تضاد منافع بالقوه را شناسایی کرد یسا تأسپسماندسوزی آن  های فعالیت

 یرتأثکه تضاد منافع دارند،  هایی بخ  سازمان اصلی باید به نقوی باشد تاهمچنین ترتیبا   5-ث

 با الواما  این استاندارد نداشته باشند. پسماندسوز یسا تأسنامطلوبی بر انطباق عملکرد 

، ها مسئولیتپسماندسوز باید کارکنان مدیریتی و فنی ذیصالح داشته باشد تا جدا از سایر  یسا تأس 6-ث

و بهبود عملیا  باشند  اه کنتر برقراری،  دارای اختیارا  و منابع  زم برای انجام وظایف خود از جمله اجرا،

و الواما  قانونی را شناسایی نموده و اقداماتی برای پیشگیری  ها دستورالعملانقرا  از  هرگونهو بتوانند وقوع 

 یا به حداقل رساندن انقرافا  انجام دهند.

دارد، مشخ   بر عهدهپسماندسوزی را  یسا تأسپسماندسوز باید کسی را که مسئولیت  یسا تأس 2-ث

 ید.نما

و روابط بین مدیریت، کارکنان فنی و پشتیبانی را تعیین  دهی سازمانباید  پسماندسوز یسا تأس 8-ث

 کند.

باید مدیریت فنی داشته باشد تا مسئولیت کلی عملیا  فنی و فراهم کردن منابع  زم را برای  یسا تأس

 داشته باشد.ی، بر عهده پسماندسوزحصو  اطمینان از کیفیت مورد نیاز برای عملیا  

 توانند یم. کارکنان پسماندسوز باید برای کارکنان کلیدی مدیریتی، جانشین مشخ  کند یسا تأس 1-ث

 بی  از یک سمت داشته باشند.

 به منظورپسماندسوز، از جمله مدیر فنی  یسا تأسدر سیستم مدیریت  ها مسئولیتوظایف و  11-ث

 یین شود.برآورده کردن الواما  این استاندارد باید تع
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 ج پیوست

 (ی)الزام

 فاضالب خروجیحدود  مقادیر

 (یخروج یگازها تصفیهاز  ناشی)

 پسآبجهت تخلیه فاضالب خروجی یا  (ستیز طیمقسازمان مرجع ذیصالح )استاندارد پیوست بر مبنای این 

 ه منظورب پسآبدر فاضالب و  مقیطی زیست یها ندهیآ خروجی به منظور تعیین حدود مجاز و استاندارد 

 است. شده تعیین( خروجی فاضالب نامه نییآ 9)با استناد به ماده  تخلیه به منابع پذیرنده برای کل کشور

 

 مقادیر حدود خروجی فاضالب ناشی از تصفیه گازهای خروجی -1-جدول ج

 ردیف
 یها آبتخلیه به  کننده آلودهمواد 

 سطحی
(mg/l) 

تخلیه به چاه 

 جاذب
(mg/l) 

 مصارف کشاورزی

 و آبیاری
(mg/l) نماد شیمیایی نام ماده 

 Ag 3 3/8 3/8 نقره 3

 Al 9 9 9 آلومینیوم 2

 As 3/8 3/8 3/8 ارسنیک 1

 B 2 3 3 بور  5

 Ba 9 3 3 باریم 9

 Be 3/8 3 9/8 برلینم 9

 - - Ca 99 کلسیم 9

 Cd 3/8 3/8 89/8 کادمیوم 4

 Cl 3 3 2/8 آزادکار  5

Cl یون کلراید 38
- 988 a 988 b 988 

 CH2O 3 3 3 فرمآلدئید 33

 3 ناچیو C6H5OH 3 فنو  32

CN یون سیانید 31
- 9/8 3/8 3/8 

 Co 3 3 89/8 کبالت 35

Cr6 کرم 39
+
 9/8 3 3 

Cr3 کرم 39
+
 2 2 2 

 Cu 3 3 2/8 م  39

F یون فلوراید 34
-
 9/2 2 2 

 Fe 1 1 1 آهن 35

 ناچیو ناچیو ناچیو Hg جیوه 28
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 1-ج جدولادامه 

 کننده آلودهمواد  ردیف
 یها آبتخلیه به 

 سطحی
(mg/l) 

تخلیه به چاه 

 جاذب
(mg/l) 

مصارف کشاورزی 

 و آبیاری
(mg/l) 

 Li 9/2 9/2 9/2 لیتیم 23

 Mg 388 388 388 منیویم 22

 Mn 3 3 3 منگنو 21

 Mo 83/8 83/8 83/8 مولیبیدن 25

 Ni 2 2 2 نیکل 29

NH4 یون آمونیوم 29
+
 9/2 3 - 

NO2 نیتریتیون  29
-
 38 38 -- 

NO نیترا یون  24
3-

 98 38 -- 

PO43 فسفر بر حسبفسفا   25
-
 9 9 - 

 Pb 3 3 3 سرب 18

 Se 3 3/8 3/8 سلنیوم 13

S یون سولفید 12
2-

 1 1 1 

SO3 یون سولفیت 11
2-

 3 3 3 

SO4 یون سولفا  15
2-

 588a
 588 b

 988 

 V 3/8 3/8 3/8 وانادیوم 19

 Zn 2 2 2 روی 19

 38 38 38 - چربی روغن 19

 ABS 9/3 9/3 9/3 دترجنت 14

15 
مقدار نیاز زیستی 

 c 3اکسیژن
BODS 18 (98 ای لقظه) 98 (98 ای لقظه) 18 

58 
نیاز شیمیایی 

 c 2اکسیژن
COD 98 (3888 ای لقظه) 288 (388 ای لقظه) 98 

53 
مقلو  اکسیژن 

 حداقل()
DO 2 - 2 

52 
وع مواد جامد مجم

 مقلو 
TDS 

a b  

51 
مجموع مواد جامد 

 معلو
TSS 58 (98 ای لقظه) - 388 

 - - - SS نشینی تهمواد قابل  55

 pH 9/4 -4/9 5-9 9/4- 9 هاش -  59

                                                 
1- Biochemical oxygen demand  
2- chemical oxygen demand 
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 1-ج جدولادامه 

 کننده آلودهمواد  ردیف
 یها آبتخلیه به 

 سطحی
(mg/l) 

 تخلیه به چاه جاذب
(mg/l) 

مصارف کشاورزی 

 یاریو آب
(mg/l) 

 8 8 8 - مواد رادیواکتیو 59

59 
 کدور 

 )واحد کدور (
- 98 - 98 

54 
 رنگ

 )واحد رنگ(
- 99 99 99 

 T درجه حرار   55
d

   

98 

گوارشی  کلی فرم

 ml)تعداد در 

388 ) 
MPN 588 588 588 

93 

  کلی فرمکل 

 ml)تعداد در 

388 ) 
MPN 3888 3888 3888 

e 8 8  تخم انگل 92
 

a  کلرید، سولفا   غلظتخروجی،  پسآبدر جدو  در صورتی مجاز خواهد بود که  شده مشخ تخلیه با غلظت بی  از میوان

 افوای  ندهد. 38% متری، بی  از 288و مواد مقلو  منبع پذیرنده را در شعاع 
b ید، سولفا  و مواد مقلو  در جدو  در صورتی مجاز خواهد بود که افوای  کلر شده مشخ با غلظت بی  از میوان  هیتخل

 نباشد. 38% خروجی نسبت به آب مصرفی بی  از پسآب
c موجود مجاز خواهند بود  عیصناBODS  وCOD کاه  دهند. 58% حداقل را 
d شعاع درجه سلسیوس در  1حرار  باید به میوانی باشد که بی  از  درجهm 288  منبع ن، درجه حرار  آمقل ورود

 کاه  ندهد.پذیرنده را افوای  یا 
e خام  به صور شهری، در صور  استفاده از آن جهت آبیاری مقصو تی که  شده هیتصفتخم انگل )نماتد( در فاضالب  تعداد

 نباید بی  از یک عدد در لیتر باشد. ردیگ یممورد مصر  قرار 
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 چ پیوست

 (ی)الزام

 یژناکس غلظتمحاسبه درصد استاندارد  فرمول

 

 

 .شود یمزیر تعیین فرمو  شده استاندارد غلظت اکسیژن مطابو غلظت منتشر 

                                                                                    در آن: که

 

 
ES ؛)%( یژنغلظت استاندارد اکس بر حسب شده، مقاسبه انتشار غلظت 
EM شده؛ یریگ اندازه انتشار غلظت 
OS اکسیژن؛ استاندارد غلظت 
OM اکسیژن شده یریگ اندازه غلظت. 
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 ح وستیپ

 (دهنده آگاهی)

 پسماندسوز تأسیسات در یکاربرد های بر تکنیک یاجمال مرور

 مقدمه و اجمالی نگاه 1-ح

 ممکن است شامل مراحل زیر باشد: پسماندسوزساختار خطی اصلی یک 

 ،دریافت پسماند ورودی -

 ،پسماند و مواد خام (انبارش) کردن ذخیره -

 ،مقل یا خارج از آن( در هر جا که  زم باشد،پسماند ) بر رویاقداما  اولیه یا  3پردازش -

 .استآن عملیا  مشابه و  ، تکه تکه کردنقداما  اولیه شامل تفکیک، خرد کردنپردازش یا ا -یادآوری

 

 ،جهت انجام فرایندبارگیری پسماند  -

 ،پسماند ارتیعملیا  حر -

 ،( و تبدیل آنبویلرانرژی )مانند  بازیابی -

 ،جاریگاز  (سازی پاکتصفیه ) -

 ،گاز جاری )حاصل از تصفیه گاز جاری( تصفیه ای مانده تهمدیریت  -

 ،گاز جاریتخلیه  -

 ،یافتهانتشار های یندهآ پای  کنتر  و  -

 2(FGT)جاری گاز  یهتصف ،یسا تأس حاصل از بپسآکنتر  و تصفیه مثا ، رای ب)  پسآبکنتر  و تصفیه  -

 ،(کردن یرهذخو 

 ،ناشی از مرحله احتراق(کوره )/خاکستر ته ماند امقاء خاکسترو  مدیریت -

 .های جامد ماندتهدور ریو تخلیه یا  -

 

 .شوند شوند، طراحی می می امقاء یسا تأسبا انواع پسماند که در  معمو ً متناسبهر یک از این مراحل 

 های کنتر  و یستمس کنند. روز در سا ، کار می199 یباًتقر ساعت در روز، 25 ،یسا تأسبسیاری از 

 کنند. سوز، ایفا میپسماندمهمی را در امن بودن دسترسی به واحد  نق  های نگهداری، برنامه

                                                 
1 - Pretreatment 

2- Flue-gas treatment 
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 های شهری پسماندپسماندسوز  یساتتأسمثالی از نقشه یک  -1-ح شکل 

 

 پسماند ورودی و مراحل جابجایی آن، در سمت چپ شکل، ذخیره کردن، 3-ح شده در شکل  در مثا  داده

های گازتصفیه »تقت عنوان گاز دودک  که  (سازی پاک) تصفیه یستمس باشد. از مرحله سوزاندن می قبل

 شده یک سیستم نمای  داده مثا  در سمت راست کوره و بویلر قرار دارد. ،شده مشخ در شکل  «جاری

 از مدرن دیگر، یسا تأس یرسا در .استچندین واحد عملیاتی دارای  ،3تصفیه گاز دودک  به روش مرطوب

 .شود یمبا واحدهایی با مراحل کمتر استفاده  FGT یها سیستم

 

به نوع اصلی عملیا  گرمایی پسماند که  سه است، ها روشسوزاندن یکی از پرکاربردترین  با این وجود،

 :استزیر  ر صو

 ،گرمایی ماده آلی در غیاب اکسیژن یبتخر :پیرولیو -

 ،جوئیاکسای   :سازیگازی -

 .کامل احتراق :سوزاندن -
 

آمده  3-حکه در جدو   یطور نآ طور تقریبی، شرایط واکن  برای این عملیا  گرمایی متغیر است، اما به

 شوند: از هم متمایو می

 

 

 

 

 

                                                 
1- Wet FGT 
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 سازی و سوزاندنت واکنش معمولی در فرایندهای پیرولیز، گازیشرایط و محصوال 1-ح جدول 

 احتراق سازیگازی پیرولیز 

 C 298-988 988-3988 488-3598° بر حسبدمای واکنش 

 3 59-3 3 بار بر حسبفشار 

 ,O2سازی:عامل گازی /نیتروژناثر بی رفاتمس

H2O  
 هوا

 3بیشتر از  3کمتر از  8  نسبت استوکیومتری 

 از فرایندحاصل  التمحصو
   

 فاز گازی:

H2 ,CO 
 ها هیدروکربن

N2 ,H2O 
 

H2, CO, CO2, CH4 

H2O, N2 
 

CO2, O2, H2O , 

N2 

 

 خاکستر، تفاله تفاله، خاکستر خاکستر، زغا  سوخته فاز جامد:

   و آب روغن پیرولیو  فاز مایع:

 

کنند، ولی  پسماندسوز دنبا  می یسا تأس سازی، یک ساختار اصلی مشابهی را درواحدهای پیرولیو و گازی

 :استزیر  به صور های اصلی  . تفاو اند متفاو در جوییا   توجهی قابلطور  به

 را 3دهی انبوه باشد تا یک پروفایل باریک برای خوراک یتر گستردهعملیا  ، ممکن است پردازش -الف

 تأمین کند.

 ،مواد برگردانده شده، ضروری است نذخیره کردتجهیوا  اضافی برای جابجایی/ تصفیه/ 

 ، زم است 2یبند آببه  توجه بیشتردر این مرحله بارگیری،  -ب

 باشد،همراه با مرحله احتراق یا جایگوین  ا، تگرماییراکتور  - 

تا  ،و تصفیه بیشتر ذخیره کردنبه جابجایی،  مندجابجایی مقصو  ، مقصو   گازی و جامد نیاز - 

 ؛باشد، هستند یر پذامکان که ییجا

انرژی توسط احتراق مقصو   و تصفیه بازیابی مقصو   احتراق، ممکن است یک مرحله جدا و شامل  -ث

 شود. ، گاز باشد که متعاقباً ایجاد میآب و جابجایی مواد جامد،

 گرماییامحاء  مرحله 2-ح

این حا  همه  با شود، گرفته می به کارگرمایشی بر روی انواع متنوع پسماندها امقاء انواع گوناگونی از 

 یی ها یکاربرو  میمفاه در این بخ ، 2-ح  جدو  پسماندها مناسب نیست. ی گرمایشی برای همهها هیتصف

                                                 
1 - Narrow profile feed stock 

2 - Sealing 
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 :به ویژه کند، مشترک وجود دارد را مرور می های آوری فنکه در پ  اغلب 

 ؛سوزهای گریتیپسماند -

 ؛های گردان کوره -

 ؛بسترهای سیا  -

 ؛سازیپیرولیو و گازی یها ستمیس -

 .خاک نیو وجود دارندبا ویژگی دیگر  های آوری فنبرخی همچنین 
 

 :شهری جامد پسماند -الف

 های گردان و بسترهای سیا  سوزانده شود. کوره گریت مستقیم، شامل در چندین سیستم احتراقی، تواند یم

معینی از اندازه ذرا  قرار  یک دامنه درشهری  امدی جبستر سیا ، نیازمند این است که پسماندها فناوری

 .استانتخابی پسماند  آوری جمعو یا  پردازشموضوع نیازمند مراتبی از  نیا گیرند،

 :فاضالب لجن سوزاندن -ب

 احتراق .افتد یم اتفاق با بستر سیا  یا دارای چند کف، ییپسماندسوزها های گردان، عمل در کوره نیا

 به کاراحتراق زغالی و مراحل صنعتی نیو  یسا تأس ،3سوزاننده یتگر های گریت،در سیستم زمان هم

نیازمند خشک کردن و یا  معمو ًو بنابراین است  آببیشتری  مقدار دارای فاضالب اغلب، لجن .رود می

 است. مسثرسوخت مکمل، برای حصو  اطمینان از یک احتراق پایدار و 
 :كو خطرنا پسماند پزشکی سوزاندن -پ

با پسماندهای  زمان هماحتراق  شامل) یتیگر یسوزهاپسماندکاربری را دارند اما  ترین ی بهای گردان  کوره

 ،شده پردازشبا بستر سیا  برای برخی مواد پی  های و کورهگاهی اوقا  برای پسماندهای جامد  وی( ندیگر

به واحدهای شیمیایی  در کانا  درون سایت،در ام ای طور گسترده بههای ایستا و ثابت  کوره .رود می کار به

 .روند یم کار

 :فرایندها سایر -ت

فرار سازی  کردن، خشک :اند افتهی توسعه گیرد، قرار می پسماندسوزکه در یک  ییفازها 2جدا کردن بر اساس

 ی کردن و اکسای  پسماند.کربن ،ویرولیپ فرار، به صور  ماده جادیا ،(ونیالسیو ت)

 کار گرفتهبه اکسید یا اکسیژن، نیو  کربن ،هوا ،بخار سازی مانند،استفاده از عوامل گازی با ،سازیگازی

 .است جاریی مرتبط با تصفیه گاز ها نهیهوو  جاریحجم گاز  کاه  از این مراحل، هد  شود. می

 

 

 

 

 

                                                 
1- Grate firing 

2- De-coupling 
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 یاختصاص یساتتأسبر روی انواع پسماند اصلی در  امحاء گرمایشیهای  کاربری موفق تکنیک خالصه 2-ح جدول

 پسماند خطرناك لجن فاضالب پسماند بیمارستانی

 پسماندهای جامد

، RDFو شهری 

 شده تصفیه

پسماند شهری 

 تصفیه نشده
 روش() یکتکن

 رود ینمبه کار  معمو ً رود ینمکار به معمو ً رود میبه کار 
کار بهطور گسترده  به

 رود می

کار گسترده بهطور  به

 رود می

و  گریت رفت

 برگشتی

 گریت مستقیم رود به کار می رود میر کابه بندر  رود ینمکار  معمو ً به رود به کار می

 گریت جنبشی رود به کار می رود می کاربه بندر  رود ینمکار  معمو ً به رود به کار می

 بندر  رود ینمکار  معمو ً به رود به کار می
 طور گسترده  به

 رود یمکار به
 گریت غلطکی رود کار میبه 

 رود به کار می رود کار میبه بندر  رود ینمکار  معمو ً به رود به کار می
خنک  آبگریت با 

 شده

 رود به کار می رود ینمکار معمو ً به بندر  رود ینمکار  معمو ً به رود به کار می
گریت بعالوه کوره 

 گردان

طور گسترده به  به

 رود یمکار
 رود ینمکار  همعمو ً ب

طور گسترده به  به

 رود یمکار
 کوره گردان رود کار نمی به رود کار میبه

 رود مین کار به رود می کاربه رود می به کار رود می به کار رود می به کار
کوره گردان، 

 آب خنک شده

به طور گسترده  به

 رود یمکار
 بستر ثابت رود مین کار به درو ینم کاربه معمو ً رود می به کار رود می به کار

 رود ینم به کار معمو ً رود می به کار
به طور گسترده  به

 رود یمکار
 کوره ثابت رود مین کار به رود ینم کاربه معمو ً

 رود یم کار بهبندر   رود می کاربه رود ینم کاربه معمو ً رود ینمبه کار معمو ً رود ینم به کار معمو ً
بستر سیا  

 ساز حباب

 رود یم کاربهبندر   رود می کاربه رود ینم کار به معمو ً رود می به کار رود ینم به کار معمو ً
بستر سیا  

 چرخشی

 رود به کار می
 طور گسترده به کار به

 رود یم
 رود به کار می رود به کار می رود ینمکار معمو ً به

بستر سیا  

 گردشی

 پیرولیو بندر  رود یم کار بهبندر   بندر  بندر  بندر 

 نیبنابرا؛ اختصاصی را در نظر گرفته است یسا تأسدر  توصیف شدههای  فناوریی کاربر جدو  فقط، نیا -یادآوری

 .شود ینمدارد، بیشتر از یک نوع پسماند در فرایند شرکت  نآ درهایی که مالحظا  موقعیتمربوطه به جوییا  دربرگیرنده 
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 ناوری های پسماندسوزیف      3-ح 

 

 گریتی پسماندسوزهای 1-3-ح 

 اروپا، در .رود یم به کارطور وسیعی برای سوزاندن مخلوط پسماندهای شهری  بهگریتی پسماندسوزهای 

گریتی استفاده  پسماندسوزهای از پسماندهای مخلوط شهریامقاء  یسا تأساز  58% طور تقریبی به

به  شده افووده به صور  اغلب سوزهای گریتی،پسماندشترک در م طور بهپسماندها  ریسا .کنند یم

 لجن ی غیر خطرناک صنعتی و تجاری،پسماندها :شامل که شوند یمامقاء ، هریش جامد پسماندهای

 .است فاضالب و پسماندهای معین بیمارستانی

 :استاجوا زیر شامل  معمو ًگریتی پسماندسوزهای 

 ؛پسماند گر هیتغذ -

 ؛(متقرک یها شبکه) تیگر -

 ؛کوره خاکستر ته کننده هیتخل -

 ؛سوزپسماند داخل به عبور هوا ستمیس -

 ؛احتراق مقفظهقفظه پسماندسوزی م -

 .یکمک یها مشعل -

نشان  لریوب انرژی از نوع بیسوز گریت دار مجهو به مجموعه بازیاپسماندی کلی از یک نما 2- حشکل در 

 .داده شده است
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 :راهنما

 پسماند تغذیه شو     3

 پسماند کننده تغذیه    2

 پسماندسوزی  منطقه    1

 پسماندسوزیاصلی  منطقه    5

 درشت های دانه جداکننده برای وارهید    9

 ماندتخلیه خاکستر ته واحد    9

 سرندها    9

 لریوخاکستر ب هیتخل    4

 هوای اولیه ینتأم    5

 هوای ثانویه ینتأم  38

 
 شهری  یپسماندها پسماندسوز یساتتأسیک  درگرما  بازیابیو مراحل  کوره گریت، -2-حکل ش
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 تغذیه گر پسماند 1-1-3-ح 

 شود، گر تخلیه میتغذیه دار شیبنگهداری به سطح  بونکر )مخون(توسط یک جرثقیل سقفی از  پسماند

نیو با  ها تیگر .گردد یما منتقل به روی گریت ه نقاله تسمهتوسط یک مجموعه هیدرولیکی یا  سپ 

 به عنوانتغذیه قیف  یک کنند. مختلف مقفظه احتراق جابجا می های قسمتحرکت مواج خود پسماند را در 

 آوردهیی که توسط جرثقیل سقفی ها مجموعهبا  قیف تغذیه کند. پیوسته پسماند عمل می کننده تأمینیک 

ی با مقاومت با  در برابر مواد ه در معرض فشار زیادی قرار دارد،قیف تغذی که ازآنجایی .شود پر می ،شود می

گرفتن  آت مواد باید از  نیا یا چدن مقاوم در برابر سای . لریوب مانند صفقا  ،شوند یماصطکاک انتخاب 

 لیجرثق این حالت، در شود، تغذیه می نوار نقالهبا ی اوقا  قیف برخ صدمه نبینند. ،قیف بار یکهر چند وقت 

 کند. سقفی پسماند را به یک قیف واسط تخلیه کرده که نقاله را تغذیه می

در اندازه و نوع بسیار ناهمگن  معمو ً پسماند باشند، نشده پردازشپی در صورتی که پسماند حمل شده 

 ازپایین افتاده و  نآ درونی است که پسماندهای درشت از نقو تغذیه بهابعاد قیف  نیبنابرا؛ خواهد بود

 ها مسدودکنندهاین از ورود  یریجلوگ .شود جلوگیری میمسیر توسط این پسماندهای درشت  انسداد

ناهماهنگ به کوره و ورود  هیتغذ ،ها آننتیجه حضور  رایز پسماندهای درشت( باید مورد توجه قرار گیرد،)

 هوا به کوره خواهد بود. نشدهکنتر  

 زیر مقافظت شوند: یها روشبا  از گرما توانند یم تغذیهشو  ی ها وارهید

 ،سرد آب دوجداره پوسته ساخت -

 ،غشایی ای دیواره سازه -

 ،(3کنتر  افوای  دماقطع کننده سرد شونده با آب )شیر های ریش -

 .ضدحریو جرآ روک  -

جلوگیری از وقفه زمانی  یبرا ،ها چهیدری توقف، مانند مهر و موم رهایش تغذیه خالی باشد، اگر شو 

پسماند در شو  تغذیه برای یکسانی از  مقدار .رود یم کار به و ورود هوای کنتر  نشده به کوره، ادشدهیجا

 شود. مدیریت هماهنگ کوره توصیه می

 دوز دهنده سمیمکان .است 2دوز دهندهبرخورد بین انتهای پایینی شو  تغذیه و کوره شامل یک مکانیسم 

 قابل تنظیم است. معمو ًتغذیه این مکانیسم  سرعت کار کند. مکانیکی یا هیدرولیکی به صور  تواند یم

 :مانند؛ اند یافته  توسعهی انواع متغیر سیستمهای تغذیه برا ی ساخت متفاو ،ها روش

 ،یا صفقه یباندها /یریزنج یهاتیگر -

 ،هیتغذ یهاتیگر -

 ، ریمتغ یمخروط هیتغذ یها شو  -

 ،RAM کننده تغذیه -

  ،شیب هیدرولیک -

                                                 
1- Water-cooled stop valve 

2- DosingMechanism 
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 .های تغذیه پیچ -
 

 سوزاندن(احتراق ) تیگر 2-1-3-ح 

 دهد: گریت احتراق عملیا  زیر را انجام می

 ، سوزاندن یبرا کوره به مواد انتقا  -

 ،سوزاندن یبرا درکوره مواد کردن پخ  وسوزاندن  -

 .کوره ا یعمل یکنترل اقداما  با یهمراه با احتما  ،احتراق مقفظه در احتراق یاصل منطقه یریقرارگ -

نیاز احتراق  بر حسبمناسب هوای مورد نیاز سوزاندن به داخل کوره  پخ  سوزاندن گریتی، هد  از

 باشد. می

 .دمد یمی سوخت ها هی ی گریت به داخل ا هی ی کوچک ها یورودیک دمنده هوای اولیه، هوا را از طریو 

 شود. دمیده میهوای بیشتری به با ی پسماند جهت احتراق کامل  معمو ً

ی امر از میان گریت، افتادن شود(، برخی اوقا  الک کردن و یا سرند کردن نامیده می) برای برخی مواد ریو،

طور جداگانه  ی اوقا  بهبرخ .شوند یمبازیابی مواد در قسمت تخلیه خاکستر ته کوره  ینا .استمعمو  

تخلیه  ،جهت دور انداختن یا مستقیماً ،دنده شونبه گریت جهت دوباره سوزی بازگردا مجدداًشده و بازیابی 

دقت شود که پسماند در قیف دچار اشتعا   دیبا به جریان میافتد، مجدداًی که الک کردن در قیف زمان .شوند

 نشود.

 .یستن min 98از ها بیشتر  زمان باقی ماندن پسماندها روی گریت معمو  طور به

های  های زنجیری و غلطکی( و ناپیوسته )گریت گریت) وستهیپای بین اصو  تغذیه گره اختال  ،طورکلی به

 داده شده است. ناشرخی انواع گریت ها نب 1-ح شکل در فشاری( وجود دارد

 

 

 

 انواع مختلف گریت ها -3-ح شکل 
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احتراق عبور  مقفظهاز میان مناطو متفاو  در  پسماند ن،توسط روشی که با آگریت ی متفاو  ها ستمیس

 شود. تشخی  داده می ،کند می
 های جنبشی گریت  1-2-1-3-ح 

طور مکانیکی  ی جایگوین بهها یفرد ی گریت در عرض کوره قرار دارند،ها بخ های جنبشی  در گریت

 تا یک حرکت رو به با  و پایین برای پی  بردن و تقرک پسماند تولید کنند. جنبند یمچرخیده یا 
 های رفت و برگشتی )نقاله چرخشی( یتگر  2-2-1-3-ح 

 تیفیک .برند یم به کارهای رفت و برگشتی را  ی شهری گریتپسماندهامدرن برای  یسا تأسی از اریبس

اما  اند شدهطراحی شامل بخشهایی است که در عرض کوره گسترده  نیا .باشد یمخوب  عموماًاحتراق حاصله 

های مجاور  حالیکه بخ  در ،کنند یمبه جلو و عقب حرکت  متناوباًگریت  یبخشها هم قرار دارند. روی

پرتاب شده و با حرکت زیاد در حالیکه در طو  گریت  نآ خارجاز قسمت ثابت به  پسماند .مانند یمثابت 

ی با بخشهای متناوب برخ تعددی از این نوع گریت موجود است.م تنوع شود. می مخلوط کند، حرکت می

 .باشد یمجوو این موارد  با ترکیبی از چندین بخ  متقرک به هر بخ  ثابت.تعدادی  و ثابت و متقرک

 در دفعا  متفاو  در چرخه حرکت کنند. ای همبا نند توا یم ،ها بخ  در حالت بعدی،

 دو نوع گریت رفت و برگشتی وجود دارد: اساساً
 رفت و برگشتی معکوس: تیگر -الف

مقل تغذیه  انتهای از ،تیگر .حرکت می کنند ریان پسماندی گریت به عقب و جلو در جهت عک  جها لهیم

 .باشد یمثابت و متقرک گریت  یها پلهو در بردارنده  شده است دار شیب ،تا انتهای تخلیه خاکستر
 ی جلو رونده با فشار:ها تیگر-ب

در جهت و پسماند را  خورند یمافقی تکان  به صور یی تشکیل شده که ها پلهی گریت از یک سری ها لهیم

 .دهند یمتخلیه خاکستر هل 
 ی رفت و برگشتیها تیگر 3-2-1-3-ح 

در  کهمی باشد به هماتصا   قفل شده  فلوی پیوسته یا نقاله  تسمهشامل یک  ی رفت و برگشتیها تیگر

از یک  که یهنگامپسماند فقط ) پسماند، درآوردن به حرکتتوانایی برای  کاه  .کنند یمطو  کوره حرکت 

مورد بندر  در  نیا کهاین معناست  ( بهیدآ در می مخلوط به صور  شود، به نقاله دیگر منتقل مینقاله 

 .رود یم به کارامکانا  مدرن 

 ی غلطکیها تیگر 4-2-1-3-ح 

یی نصب ها دستهغلطک در  نیچند .دیمایپ یمکه پهنای مقل گریت را  است شامل یک غلطک سوراخدار

 صور  ،شوند یمی که مواد به خارج از غلطک پرتاب زمان نگام انتقا ،زدن در ه به همو عمل  اند شده

 گیرد. می
 شده خنک ایه یتگر 5-2-1-3-ح

 آب معمو ً مایع، کننده خنکبرخی موارد یک ماده واسط  در .شوند یمتوسط هوا خنک  اغلب ها، اکثر گریت

 می داغتر جاًیتدر یها قسمتردتر به از مناطو س کننده خنکواسط  انیجر شود. میان گریت عبور داده می از
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شود،  جذب می کننده خنکواسط  لهیوس  به یی کهگرما تا انتقا  گرما در با ترین میوان صور  گیرد. باشد

 .شود جابجا ممکن است به منظور استفاده در فرایند، یا استفاده خارجی،

 طور مثا  با تر از ماند بهکه ارزش گرمایی پس رود یمبه کاراغلب در جایی  آبخنک کردن توسط 

Mj/kg 32  تاMj/kg39 کمی آبی  کننده خنکی سیستم طراح .باشد شهری  جامد برای پسماندهای

دهد  این اجازه را میآبی  کننده خنک افوودن .باشد یمبا استفاده از هوا،  کننده خنکهای از سیستم تر دهیچیپ

بین  معمو ً) هوای اولیه، کننده تأمینشتری نسبت به استقال  بی با که دمای فلو گریت و دمای احتراق،

سازی  نهیبه ،(اکسیژنشده ) فرستاده یهوادهد که دما و  موضوع اجازه می نیا ی گریت( کنتر  شود.ها لهیم

 .پی  برودو در نتیجه روند احتراق  دهیگرد شده تا متناسب با نیازهای احتراق ویژه روی گریت،

مشکال   آنکه بدون دهد، اجازه سوزاندن پسماندهای با ارزش گرمایی با تر را می ،کنتر  بیشتر دمای گریت

 شود. جادیا ،ابندی یمافوای   طور معمو  بهنگهداری و کاربری که 
 خاکستر ته ماند کننده هیتخل 3-1-3-ح 

انباشت باقی مانده جامد که روی گریت  خاکستر ته ماند، برای سرد کردن و تخلیه ضایعا  کننده تخلیه

کوره عمل کرده و خاکستر را سرد و مرطوب  یبرا 3عایو هوا عنوان به نیهمچن گیرد. می صور  ،اند شده

 کند. می

به  خارج نمودن خاکستر ته ماند یبرا ،مشترک طور به 2بازوهای کشنده و اند پرشده آببا  فشار یها ستونیپ

؛ شوند یمگرفته  به کارمشترک  طور بهنیو  ها نقاله نوارمانند  ،ماندموارد تخلیه خاکستر ته ریسا .روند یم کار

 شود. می منتقل خاکسترهای گریت و همچنین هر شی بورگ، نیبنابرا

ممکن است  و باشد در قسمت خروجی از خاکستر گریت جدا می رود یم به کاربی که برای خنک کردن آ

در یک  آبداشتن  نگه، برای آبمیوان  هکنند کنتر  یک چرخ  پیدا کند. ،دوباره در قسمت تخلیه خاکستر

تخلیه  نیو از دست رفته هنگام تبخیر و آباضافی جانشین  آب نیا  زم است. ،سطح کافی در قسمت تخلیه

 یها ستمیس ،است زم  ینمکرسوبا  به منظور جلوگیری از ایجاد  آبخروجی  یک ،بعالوه شود. خاکستر می

صورتی که سرعت جریان  در ، کمک کند،ماندته ینمک رسوبا  ربه کاه  مقدا تواند یم 1جریان دهنده

 باشد. شده یمتنظبا این هد   ،یا ژهیو طور به

به که از ایجاد خاکستر ته ماند  شده ساختهی به نقوضد حریو بوده و  معمو ً تخلیه خاکستر ته ماندشفت 

 قالبی جلوگیری کند. شکل

 نشان داده شده است. -5-در پسماندسوز گریتی در شکل ح دهاستفا موردمثالی از تخلیه کننده خاکستر 

                                                 
1- Air sea 

2- Drag constructions 

3- Bleed systems 
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 سوز گریتیپسمانددر  استفاده موردی از تخلیه کننده خاکستر مثال -4-حشکل 

 
 لریبوسوزاندن( و ) محفظه احتراق 4-1-3-ح 

 مقفظهمجموع،  در (.رجوع شود 9-ح به شکل ) شود انجام می احتراقمقفظه احتراق در با ی گریت در 

اطرا  کوره و یک  در ی خنک شده و غیر خنکها یوارهد شامل گریت که در کف قرار دارد، معمو ً ،احتراق

 ،استفرار  اجوا بسیاردارای  معمو ًپسماند شهری  که ازآنجایی .است، یا سقف در با  لریبوسطح  کننده گرم

 گیرد. روی یا نودیک گریت انجام میی فرار بیرون کشیده شده و فقط قسمت کوچکی از احتراق واقعی گازها

 دهد:می قرار ریتأث را تقت مقفظه احتراقطراحی زیر  الواما 

 ؛کند را تعیین می مقفظه احتراقبا  مقطع عرضی اندازه اندازه گریت،؛ شکل و اندازه گریت -

 ؛وری استضر نآ خوبی احتراق برا ،جاریهم زدن کامل گازهای ؛ جاریگاز ی گردابی و همگن هاناجری -

جهت  به از زمان کافی برای واکن  در دمای با ، ؛در کوره داغ جاریزمان کافی ماندگاری برای گازهای  -

 ؛اطمینان حاصل شود دیبا داشتن احتراق کامل،

 جاریی گاز دما ،لریبوپرهیو از ادغام خاکسترهای داغ معلو در  ه دلیلب؛ جاریگازهای  جوئیخنک کردن  -

 ؛رود با تر ،سماندسوزیپ مقفظه یدر خروجرین حد مجاز نباید از با ت
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 مثالی از یک محفظه احتراق -5-حشکل 

 

مفروضا  دقیو آن نیاز به  یطراح .استوابسته به نوع گریت  معمو ًاحتراق مقفظه جوییا  طراحی یک 

 یترکیب یطراح ،ای هر سازنده .کند یمالواما  فرایند بر اساس مشخصا  سوخت تغییر خاصی دارد زیرا 

و ها  آن یها ستمیسی دقیو که بر اساس اجرای جداگانه طراح ک خود را دارد،اخاحتراق مقفظه گریت و 

 .استتجربیا  ویژه خودشان 

ی ها یطراحاساسی، برای  منفعت یا ضرر گونه یچهکه  اند افتهیدرشهری  امدج روپایی پسماندهایان اربکار

 وجود ندارد. احتراق مقفظهمتفاو  
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در  جاریجهت جریان گاز  بر اساس گذاری نام شده است. نوع طراحی متفاو  تشخی  داده سه ،طورکلی به

 9-حبه شکل متوسط )متقابل و جریان  انیجر ،طرفه یکجریان : ارتباط با جریان پسماند، انجام گرفته است

 (.رجوع شود
 1موازی های جریانیا  م سو ه های جریان، طرفه یککوره با جریان  -الف

از میان  هم سو جریانی به صور ی اولیه احتراق و پسماند هوا یک احتراق هم جریان، چیدمان یا ترتیبدر 

انرژی مقدار  یک ،فقط در انتهای گریت قرار دارد.جاری  گاز متناسب با آن  شوند. می تیهدا احتراق، مقفظه

 .شود یم تباد ق و پسماند روی گریت گازهای احترا نیب پایین، نسبی، طور به

داردو باید از  زمان ماندگاری را در مکان احتراق نیتر یطو ن ،جاریطرفه این است که گاز فایده جریان یک

ی اولیه باید از پی  با مقادیر گرمای خیلی کم، گرم هوا ی تسهیل احتراق،برا درون با ترین دما عبورکند.

 شود.
 2جریان متقابلره جریان متقابل یا کو-ب

 تیهدا ،مقفظه احتراقدرون  از ی اولیه احتراق و پسماند به سمت یک جریان متقابل،هوا در این مورد،

و اشتعا  شدن داغ خشک  جاری یگازها انتهای جلویی گریت قرار دارد. در ،جاریو خروجی گاز  شوند یم

یک  به عنوان رود. به کار یا ژهیونسوخته توجه ی گاز آنهادر مورد عبور جری دیبا .کنند یمپسماند را تسهیل 

 .باشد یممتقابل نیازمند افوودن هوای ثانویه و با تر  انیجر قانون،
 3جریان متوسط یا کوره جریان مرکزی -پ

امقاء  سازگاری، برایموجب  متغیر است و جریان متوسط توجهی قابلطور  ترکیب پسماند جامد شهری به

از طریو توریو هوای  دیبا ،جاریگاز  های جریانمخلوط خوب از همه  یک .شود یم طیف وسیعی از پسماند

در میانه  جاریاین مورد خروجی گاز  در .نظر گرفته شود در 5از طریو خطوط ارتقاء مخلوط یاو/ثانویه 

 گریت قرار دارد.

                                                 
1- Unidirectional current, co-current, or parallel flow furnace 
2- Counter-flow or countercurrent furnace 

3- Medium-current or centre-flow furnace 

4- Mixture promoting contours 



 1311سال  اول(:چاپ ) 22822-1 ایران شمارۀ ملیاستاندارد 

94 

 

 

 

 طرفهکی جریانیکوره با جهت                   مخالف یانجر با جهت کوره                          متوسط یانبا جر کوره

 

 و پسماند جاری تلف کوره با جهت های مختلف جریان گازخم های طراحی-6-ح-شکل

 
 هوای احتراق هیتغذ 5-1-3-ح 

 کند: می نیتأمهوای احتراق موارد زیر را 

 ؛اکسیدکنندهشرایط  -

 ؛خنک کردن -

 ؛در کوره ن()لج اجتناب از تشکیل تفاله -

 .های جاریمخلوط کردن گاز -

 شود، ن گفته میآهوای اولیه و ثانویه به  معمو ً شود. افووده می مقفظه احتراقبه هوا در مقلهای متفاوتی 

 .شوند یماستفاده  وین ،ابندی یمگردش  مجدداًکه  جاریی گازهاهوای سومی و  اگرچه

را  بونکر )مخون(کار فشار هوا در سالن  نیا شود. می گرفتهپسماند  بونکر )مخون(از  معمو ًهوای اولیه 

یی ها فنی اولیه توسط هوا کند. حذ  می بونکر )مخون( و بیشتر بوهای منتشر شده را از مقل آورده تر نییپا

.توزیع هوا در نقاط زیر گریت را می توان به دوشمی پخ   جا در آنو دمیده گریت های زیر به درون مقل

 .ی باد و شیرهای پخ  کن، کنتر  کردها جعبهاستفاده از با  طور دقیو

 زم  نآ کردنپسماند تا حدی فاسد شود که پی  خشک  از پی  گرم شود در صورتی که تواند یمهوا 

ی گریت را خنک ها لهیم هوا شود. وارد می به درون بستر سوخت گریت با فشار هی ی اولیه از میان هوا باشد.

 کند. را به داخل بستر احتراق حمل میکرده و اکسیژن 
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های کیرت طور مثا  از طریو، به شود، می دمیده پسماندسوزی مقفظه درونبه هوای ثانویه با سرعت با  

مسئو   شده و انجام کار به منظور یک احتراق کامل و ایمن، نیا درون ساختارهای داخلی. از یا 3ویتور

 .باشد یمجریان گاز نسوخته  آزاداز عبور و جلوگیری  جاریمخلوط شدن شدید گاز 
 ی کمکیها مشعل 6-1-3-ح 

 نآ انیماز  جاریبرای گرم کردن کوره تا دمای خاصی که گاز  معمو ً ی کمکی،ها مشعل در هنگام شروع،

دما به  اگر طو  عملیا ، در .باشد یمهای کمکی کاربرد اصلی مشعل نیا .روند یم کار به بتواند عبور کند،

 خاموش شدن کوره، هنگام .شوند یمروشن  خودکار صور   به ها مشعل مقدار معین شده افت پیدا کند، زیر

 که پسماند در کوره مانده باشد. شوند یموقتی استفاده  فقط ،ها مشعل
 مقدار اکسیژن حداقل ،ماند زمان ی احتراق،دما 2-1-3-ح 

برای  C 498 (°C3388°حتراق فاز گازیدمای ا حداقل ازهای احتراقی،کامل گسوزانده شدن برای 

پ  از  s2زمان  مد  این دما،از  با تر ،جاریحداقل زمان ماند برای گازهای  ( وپسماندهای خطرناک

 شده است. تعییناستاندارد الواما  این  هوادهی احتراق، در نیآخر

 و سطح  تر کوتاهندگاری ما زمان ،تر نییپاتجربیا  عملیاتی در برخی موارد نشان داده است که دمای 

به احتراق خوبی خواهد شد و ممکن است باعث  منجر همچنان ،ها تیموقعتری از اکسیژن در برخی پایین

اکسیژن پایین منجر به ریسک خورندگی  مقدار این حا ، با نیو بشود. مقیطی زیستبهبود شرایط 

 نیاز است.ی ا ژهیوشود و بنابراین به مواد حفاظت کننده  می توجهی قابل

 می باشد.کیفیت احتراق شاخ  آشکارسازی مناسبی برای ، جاریدر گاز  مونوکسید مقدار کربن
 جامد شهری پسماندسوز یساتتأسلجن فاضالب در  سوزاندن 8-1-3-ح 

  شود. می سوزانده شهری، سوزواحدهای احتراق پسماند در ،پسماندهالجن فاضالب گاهی به همراه سایر 

تغذیه که همراه با  های فناوری اغلب شود، می اضافهشهری جامدپسماندهای پسماندسوز که لجن به ییجا

 .رود یمکار به است، توجهی قابل نسبتاًی ها نهیهوصر  

 :شوند یمگرفته  به کارشرح زیر  به ،تغذیه های فناوری از سه مورد

58d.s%خشک تا حد لجن فاضالب-
 شود. به داخل کوره دمیده میگرد  به صور  2

فرستاده شده و  مقفظه احتراقیی به ها افشانهطریو جداگانه از  به صور  18d.s%-28%لجن زهکشی شده-

یکپارچه بر روی سطح  به صور  لجن، هاپسماند روی گریت دنبرگردانطریو  از شود. روی گریت توزیع می

دیگر  یا تجرب دهد. نشان می ( راd.s 29% با) جرم لجن 28% بیشتر از ،تجربیا  عملیاتیگیرد.  بستر قرار می

با یی  مقدار ،( باشد38% طور مثا  بیشتر از به) لجن بسیار با  باشد اگر نسبتداده است که  نشان

 .یجاد شودتواند ایم یا ماده نسوخته در خاکستر ته ماند کوره،، شود که در هوا معلو می ازخاکستر

 

                                                 
1-Lancesinjections 

2-Dried sewage sludge 
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یا ، باقیمانده پسماند مخلوط شده با( d.s%98-98%دوداً ح) خشک یمهنیا  شده خشکیا  ،لجن زهکشی شده-

 هدفمند، یدوزها با پسماند، بونکر )مخون(عمل در  نیا .شودیمغذیه همراه با آن به مقفظه پسماندسوزی ت

شده به قیف یا آبگیری لجن  یزن پمپتوسط قیف تغذیه از طریو  یا شود، جرثقیل انجام می کاربر توسط

 .شود یم کنتر  ،بونکر )مخون(به  ندهکن پخ های سیستم
 شهری هایپسماند پسماندسوزبه یک پسماند بیمارستانی  افزودن 1-1-3-ح 

و بدون  ماًیمستقکه پسماند بیمارستانی عفونی باید  کند یمالوام قانون مدیریت پسماند پسماندهای پوشکی 

 .شود پسماند مخلوطی ها مجموعهایر ابتدا با س از ،بدون آنکه کوره قرار گیرد، در جابجایی مستقیم.

 بیترت 9-ح شکل در .شوند تصفیه می ،معمو  FGT یستمهایساز پسماندهای مختلف در  جاریگازهای 

 شده است. مراحل برای یک سیستم بارگیری جداگانه، نشان داده

 

 :راهنما

 انتقا  زباله  3

 بارگیری در مقل ورودی زباله  2

 کمیل ظرفیت بارگیری در مقل ورودی زبالهت  1

 یبه سمت پسماندسوز رهاسازی زباله  5
 

پسماندسوز  یساتتأسدر یک  مورداستفادهبیمارستانی  های زبالهاز سیستم بارگیری  هایی مثال -2-شکل ح

 شهری های زباله



 1311سال  اول(:چاپ ) 22822-1 ایران شمارۀ ملیاستاندارد 

93 

 

 

 های گردان کوره  2-3-ح 

ها  کورهدر این  تواند یم ،ترکیب آناز نوع  جدا وع پسماندی،بورگی دارند و تقریباً هر ن ابعاد های گردان، کوره

 فناوری ینا .روند یم به کارطور وسیعی در سوزاندن پسماندهای خطرناک  های گردان به کوره شود. سوزانده

پسماندهای خطرناک بیمارستانی در دمای با  در  اکثراً ،رود یمبه کاربرای پسماندهای بیمارستانی  عموماً

 کمتر برای پسماندهای شهری کاربرد دارند. ها کورهاین  اما ،شوند یمهای گردان سوزانده  کوره

کوره ذوب  یک به عنوان) C 3598°تا( سازیهمانندگازی) C 988°حدود گردان، درکوره عملیاتی دماهای

 سوزیاز پسماند رغی های یدرکاربر معمو ً، با تر دماهای یول باشد یپسماندها، م یبا ( برا یخاکستر با دما

 .شود یاستفاده م

 C 498° معمو ً با ی ی آندما ،شود یماستفاده احتراق اکسایشی متعارفی برای زمانی که کوره گردان 

 .روند یمبه کارهنگام احتراق پسماندهای خطرناک  معمو ً ،C 3288° تا C 588° ی بیندماها است.

و صدما  استرس گرمایی  رسوب یسکر ملیا  با تر باشد،دمای ع هرچه ورودی، پسماند بر اساس و لکدر 

آب( )مانند هوا یا  کننده خنکدارای پوش   ها کورهی برخ شود. بیشتر می ،به روک  نسوز دیواره کوره

 .کند یم کمک ،توقف کار کوره جهت نگهداری و تعمیرهای زمانو  که به افوای  عمر دیواره نسوز باشند یم

 داده شده است. 4-ح  احتراق کوره گردان در شکلشمایی از یک سیستم 

 

 

 

 یک سیستم احتراق کوره گردانشمایی از  -8-حشکل 

 

قرار مایل خود  مقور افقینسبت به شکل است که کمی ی انهااستوورگ مقفظه بکوره گردان شامل یک 

اطرا  مقور  در چرخ  یا حرکا  عقب و جلو، اجازه که است قرارگرفتهها روی غلطک معمو ً مقفظه دارد.

 حرکا  رفت و برگشتی(.) خود را داشته باشد
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برای  به ویژه مستقیم، ویتور .دشو یم جاذبه منتقل توسط نیرویپسماند از درون کوره در حا  چرخ ، 

های ایمنی ر جا که ریسکبه خصوک ه ،شود یماستفاده  ی یا نیمه جامد و قابل پمپاژگاز پسماندهای مایع،

 .باشد  زم ،مواجهه کاروربرای کاه   های ویژه و دقت

ماند  زمان شود: تعیین می نآ چرخ جامد در کوره توسط زاویه افقی مخون کوره و سرعت  وادماندم زمان

 کافی است. معمو ًپسماندسوزی مناسب برای دستیابی به یک  min 58تا  min 18 ینبدر کوره 

از طریو  معمو ًجامد  مواد های گردان سوزاند. در کوره توان یمرا  ها لجنو  جامد ،عیما پسماندهای گازی،

 مشعل، توریو های ناز کوره توسط  به داخلی مایع پسماندها ،شوند یمتغذیه  غیر چرخشییک قیف 

ه کور درون به ،با آب نک شدهخی ها لولهطریو  ازاست  ممکن ،ها لجنی قابل پمپاژ و پسماندها .شوند یم

 .شوندتوریو 

 یبرا شود. می ثانویه اضافهیا مقفظه  از احتراقپ   مقفظه، معمو ً برای افوای  تخریب ترکیبا  سمی،

منظور  با ،بیشترسوزاننده  از احتراق، و حفظ دماهای مورد نیاز پسماند در حا  سوختن امقاءاطمینان از 

 .شود یماستفاده  ،پسماند مایع یا سوخت اضافینمودن 

 «مقفظه ثانویه »، از عبار «مقفظه پ  از احتراق»متن این استاندارد به جای عبار   اختصار دربه منظور -آورییاد
 شود یماستفاده 

 
 ، برای سوزاندن پسماند خطرناكثانویه یها محفظهو  ها کوره 1-2-3-ح 

توسط سوزاندن پسماند  دما نیا متغیر است. C3188°تا C 498°از معمو ً دمای عملیاتی کوره برای احتراق،

 .حفظ شود تواند یم دادن گاز یا نفت و حرار ی نفتی پسماندها با ارزش گرمایی با ، مانند پسماند مایع،

برای عملیا  در دماهای ، شوند یمخنک  بیآ کننده خنک های با سیستمکه  با دماهای با تر کوره گردان

 در .شود تفاله()است باعث گداختن خاکستر ته کوره  ممکن در دماهای با تر، یا عمل با تر ارجقیت دارند.

 .شوند یم 3یا زینتر کلوخ ی ته کوره،خاکسترها تر،دمای پایین

تغذیه شده، و پسماند  یسا تأسبه  است کهمتغیر  C 3288° تا C 588° از ثانویه معمو ًمقفظه دماهای 

و  دماهای با تر لیدل به دارند. ثانویه رامقفظه به یی توریو هوای ثانویه توانا ،یسا تأس اکثر بستگی دارد.

( ها و دی اکسین PAH s,PCBsمانند )گازهای خروجی کامل شده و ترکیبا  آلی  احتراق هوای ثانویه، ارائه

 .شوند یم بیتخر ها با وزن ملکولی کمتر،هیدروکربن شامل
 اند خطرناكبرای سوزاندن پسم محفظه ثانویهی شکل با ا بشکه کوره 2-2-3-ح 

عمل  آمیو یتموفقمقفظه ثانویه، های بشکه مانند و  ی از کورهبیترک خطرناک، هایبرای سوزاندن پسماند

به کند )طور یکسان تصفیه  به و گازی را عیما ی،ریخم پسماندهای جامد، تواند یمکه طوری  به ،کند می

 رجوع شود(. 5-ح شکل 

 

                                                 
1- Sintered 
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 برای سوزاندن پسماند خطرناك ی شکل با محفظه ثانویها هبشک کوره -1-ح شکل 

 

با قطر داخلی  و m 9تا  m 1 ینبو با نسبت طو  به قطر،  m 39تا  m 38با طو   ای به شکل بشکه کوره

 ،های از نوع بشکه مانند کوره یبرخ .ساخته می شود، برای احتراق پسماندهای خطرناک m 9تا  m 3 ینب

بازیابی یی که جا مقدار گرمای متوسط پسماند، ارتباط با در دارند.را  tone/year 98888تا توان عملیاتی 

 یابد. همان نسبت افوای  می به ،بخار دیتول گیرد، گرما انجام می

شده در  داده دامنه انعطا  پذیرند. اریبس های پسماند ورودی، ویژگی بر حسب واحدهای کوره بشکه مانند،

 دهد: ی را نشان میترکیب پسماند ورودزیر

 ؛98 % تا 38%پسماندهای جامد-

 ؛ 98% تا 29 % پسماندهای مایع-

 ؛ 18% تا 9 % جامد، مهین پسماندهای خمیری،-

 .39 % تا ها بشکه-

 

 جرهای نسوز مجهو شده است.آ با کوره ،C 3288° ی شکل از دمای با یا بشکه های برای حفاظت از کوره

 .دارند SiO2 و Al2O3ز انسوز، مقدار با یی  یآجرها

 آجر نسوز نسوز مناسب برای هر کاربری به ترکیب پسماند بستگی دارد.آجر در انتخاب  گیری تصمیم

قرار  مورد تخریب HFلیاژهای فلوی با ذوب پایین( همچنین توسط آ) ییایقلتوسط ترکیبا  فلوا   تواند یم
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دیواره کوره در برابر حمله شیمیایی و نیو  نسوزآجر از مقافظت به منظور شود(.  یلتشک SiF4) بگیرد

در ابتدای  معمو ًمال  سفت شده  یه  یک روی دیواره، بر ،ها بشکهصدما  مکانیکی حاصل از افتادن 

 .شود یم لیتشک مخلوط شیشه یا ماسه و شیشه، با تفاله خوب ایجادکننده کمک پسماندهای با عملیا 

این  کهرا حفظ نمایدسفت شده   المشود که این  یه  مدیریت می یطور ،آناز  بعد ،معمو ًدمای کوره 

 . باشد یممانند ماسه  ها یافوودنبرخی  احتما ًمورد بر اساس ماده معدنی پسماندها و 

 نه مواد نسوز توریقی و نه مواد نسوز  اماارند، وجود دهایی   یزماآسطقی  هاییستمسدر ارتباط با سایر  

ویژه آلیاژی کوره از نوع بشکه مانند با فو د  سطوح .اند نشدهموفو ثابت  نهیگو عنوان به ،چکدامیه 3ممهور

سطوح ضد حریو به ورودی پسماند وابسته  مقاومت ی ویژه موفو بوده است.ها یکاربر فقط در برخی

 ی است.عیطب h39888تا  h5888 ینبخدما  دهی  عمر ،ماند یم

آزمای   نیچند است. ها آن ،ه معنای افوودن عمر خدما  دهیب ای بشکههای از نوع  خنک کردن کوره

کج  ثانویه مقفظه طر  بههای از این نوع  کوره است. گرفته قرارمثبت در واحدهای مختلف مورد توجه 

انتقا   تا چرخ  در ساعت 58تا  1 باًیتقر کوره کند شده، چرخ  با این عمل، زمان هم شوند. می

خاکستر ته ماند در  نیهمچن را تسهیل نماید، شوند از قسمت جلو تغذیه می پسماندهای خطرناک جامد که

، از طریو ثانویه مقفظهاز اینها با هم و با خاکستر، همه شود. ، تولید میثانویه مقفظهطو  احتراق در جهت 

 مو ًمع ماندگاری برای پسماندهای جامد، زمان شوند. می هیتخل یک تخلیه کننده مرطوب خاکستر ته ماند،

 .باشد یم min 18از مقادیری بیشتر 

برای  نیهمچن تولیدی در زمان احتراق، جاریماندگاری برای سوزاندن گازهای  زمان ،ثانویه مقفظه

زمان ماندگاری  حداقل کند. را تعیین می پسماندهای گازی توریو شده و ماًیمستقسوزاندن پسماندهای 

 زمان گازی،های جریانو ثانویه  مقفظه ابعاد است. ذکرشدهندارد این استا مبنا در به عنوان s2از بیشتر 

ریسک سوخت ناق  گاز را  تواند یمزمان ماندگاری  کاه  کند. می تعیینآمده را  به دستواقعی ماندگاری 

 افوای  دهد.

و سطح ی ماندگاری کوتاه تر زمانها ،تر نییپای دماها کهتجربیا  عملیاتی در برخی موارد نشان داده است 

 ، همچنان منجر به یک احتراق خوب شده و انتشارها تیموقعبرخی  در تواند یمتری از اکسیژن پایین

 .ا کاه  دهدر اتمسفر به های یندهآ 

شده  داده نشان 38-ح شکل در ،tone/year 59888سوزاندن شکل، با ظرفیت  ای بشکهواحد احتراق کوره 

 شود: می واحد به سه مکان اصلی تقسیم نیا است.

 ؛ثانویه مقفظهی شکل با ا بشکهکوره -

 ؛برای تولید بخار سوزیسماندناشی از پگرمایی  ینتأمبا  لریوب-

 .جاریی گاز ا مرحلهتصفیه چند -

اسکراب از  فاضالب ناشیتغذیه و دور ریو برای پسماند و  ستمیس کردن، ذخیرهی برای ساختار ن،آ عالوه بر

 شود. ایجاد میطو  سوزاندن  در گاز مرطوب،

                                                 
1- Stamped 
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 ، برای پسماندسوزی پسماندهای خطرناكای بشکهدارای کوره دوار از نوع  یساتتأسز مثالی ا -11-ح شکل 

 
 ی سیالبسترها  3-3-ح 

طور  به ،اند شده تفکیک به خوبیبرای احتراق پسماندهایی که  ای طور گسترده بهسوزها با بستر سیا  پسماند

RDFمثا  
ی ها سوختجهت احتراق  یشترب ،هاپسماندسوزاین دهه  ینچند ،رود یم به کار، لجن فاضالب و 3

 مانند چوب، ها تودهفاضالب و زیست  لجن ی خام،ا قهوهسنگ  زغا  سنگ، زغا از جمله  همگن

 اند. قرارگرفته مورداستفاده

 پایینی، دربخ  .باشد یمودی عم استوانهیک  به شکلخطی،  مقفظه احتراقبستر سیا  یک  پسماندسوز

، بر روی یک گریت یا صفقه توزیع کننده که توسط هوا (ماسه یا خاکستر مانندلخت )ی ازیک ماده بستر

با  و یا اطرا ،  از ی سیا ،ا ماسهطور پیوسته به بستر  ، جهت سوزاندن بهپسماند دارد. وجود شود، سیا  می

 شود. تغذیه می

 وشود وارد می مقفظه احتراقداخل  به ی درون صفقه بستر،ها یورودطریو  از هوای از پی  گرم شده،

تغذیه گر  یک از طریو یک پمپ، پسماند دهد. را می مقفظه احتراقتشکیل یک بستر سیا  حاوی ماسه، در 

 .دشو یمی یا مارپیچی، به داخل راکتور تغذیه ا ستاره

در فضای خالی با ی بستر  دما .ردیگ یمق صور  و احترا اشتعا  سازی، فرار کردن، خشک در بستر سیا ،

است شده  طوری طراحی آزادی فضا با ی بستر سیا ، در است. C 598°و C498°بین معمو ً( آزاد)سطح 

                                                 
1- Refuse-derived fuel  
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یا  C 998°بوده و ممکن است حدود کمتر ی بستر،دما که اجازه نگهداری گازها در منطقه احتراق را بدهد.

 باشد. بیشتر

توزیع یکسانی  عموماًی احتراق بستر سیا  ها یستمس کتور درمخلوط کردن خوب پسماند،ویژگی را لیبه دل

بستر سیا   احتراق ی پسماندهای ناهمگن،برا .باشد یمعملیا  پایدار  ،نآنتیجه  کهاز دما و اکسیژن دارند

 یبرا .باشد یم، مشخصا  اندازه پسماند، مطابو با پسماندآماده سازی  نیازمند یک مرحله فرایند مقدماتی

برای  آنها پردازشیا  /پسماندها واز ی انتخابی ا مجموعهکردن  ترکیب کار از طریو  پسماندها ایناز برخی 

( مانند بسترسیا  چرخشی) ا یسی انواع بسترهای برخ دستیابی است. قابل ،خرد کردن مثا  از طریو

 زم است  مورداین  در کنند. افتیدر بسترها،ذرا  بورگتری از پسماند را نسبت به سایر انواع  توانند یم

 صور  گیرد. ،های درشتپسمانداندازه کوچک کردن 

ی و آهنمواد  حذ  کردن است. تر و تکه تکه بورگقطعا  لخت  خردکردنو تفکیک شامل  معمو ً پردازش

این حا   با د،باشmm 98قطر ی حداکثر دارا و ذرا  پسماند باید کوچک اندازه ی نیو ضروری است.آهنغیر 

 mm 188تا  mm 288 ی سیا  چرخشی،بسترهابرای  قبو  قابلکه، متوسط قطر  نیهایی مبنی برا گوارش

 دارد. وجود ،باشد یم

برای  ،مخلوط پسماند جامد شهری پردازشمربوط به  یسا تأسشماتیک  نمودار 33-ح در شکل

ین مرحله پردازش در شکل نشان داده چند .داده شده است نشانپسماندسوزی در یک واحد بستر سیا  

و جداسازی پنوماتیک در طو  رسیدن به مراحل نهایی  مکانیکی 3اند که شامل پودر سازیشده

 .( و نگهداری ته ماندها، استFGTپسماندسوزی، تصفیه گاز جاری )

 

                                                 
1- Pulverization 
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 بستر سیالدر  از احتراق ، پیش شهری هایپسماند از پردازش ییشما-11-حشکل 

 

مازاد  خاکستر خواهد بود. یدشدهتولنسوخته و خاکستر  هایسیا  شامل پسماند بستر ،سماندسوزیپدر طی 

 .شود یماز کف کوره تخلیه  معمو ً

نصب شده در داخل بستر سیا  یا در  چه هایی، توسط دستگاه تواند یم احتراقناشی از  یجادشدهاگرمای 

 بازیابی شود. ط،شرای از هر دو یاترکیبی مقل خروج گازهای احتراق،

اقتصادی از این سیستمها را در  استفاده نیاز برای برخی پسماندها، مورد پردازشبا ی مراحل  نسبتاًهوینه 

سماندها پاز  یبرخ یانتخاب یآور جمعموارد با  یامر در برخ ینا ی در ابعاد وسیع، مقدود کرده است.ها پروژه

 ینچن برطر  شده است. ،3(WDF) پسمانداز مشتو  یهاسوخت یبرا تیفیک یاستانداردها نیو تدو

ی بیترک .دهند یم ارائهرا  آوری فنبرای این  تر مناسب، مفهومی از تولید کردن مواد خام 2های کیفیسیستم

اجازه  تواند یم مقترق، بستر سیا  ( وشدهپردازش ن)بجای مخلوط پسماند  شده یک پسماند کنتر  کیفی از

را امکان پذیر  جاریتصفیه گاز  و ها نهیهودر نتیجه کاه  و  ساده سازی، احتراقد فراینکنتر   در بهبود

 .سازد

 دهد. را نشان می شوند یمپسماندکه در بستر سیا  تصفیه برش های مختلف ویژگیهای  1-ح جدو  

 

                                                 
1- Waste derived fuels 

2- Quality systems 
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در بسترهای  شده ( پردازشRDF) هایمشتق از پسماند یها سوختانواع برش های  های یژگیو 3-ح جدول

 سیال

و  تفکیکپسماند 

 شده خانگی پردازش

پسماند ساختمانی 

 شده پردازش
  واحد پسماند تجاری

31-39 

9/1 -5/5 

35-39 

4/1 -2/5 

39-28 

5/5 -9/9 

MJ/kg 

MWh/t 

کمتر  یگرمایارزش مقدار 

 دریافت  در زمان

29-19 39-29 38-28 Wt% رطوبت 

9-38 3-9 9-9 Wt% خاکستر 

 سولفور %Wt 3/8متر از ک 3/8کمتر از  3/8-2/8

 کلر %Wt 2/8- 3/8 کمتر از 3/8کمتر از  1/8-8/3

 سازی یرهذخخصوصیا   %Wt خوب خوب گلوله ای به صور خوب 

 

 متمایو گردند: ،سرعت گاز و طراحی صفقه ناز  بر اساس توانند یمکوره بستر سیا   های فناوری

 1دمندهیا ساکن بسترسیال -الف 

اما حرکت رو به  شوند یممخلوط  لختواد م(، فشاراعما  و  اتمسفر فشار تقتا دمنده )در بسترسیا  ساکن ی

سیا   بستر ،دمندهیک نمونه از بستر سیا  . (رجوع شود 32-ح شکلبه باشد ) با ی جامدا  قابل توجه نمی

ن نتیجه زما در .چرخد یمحتراق ا مقفظهسیا  در  بستر . در این نمونه،حو  مقور( است) یچرخش

با بستر سیا  چرخشی، برای پسماند  یپسماندسوزها شود. می جادیا کوره، مقفظهدر  تر یطو نماندگاری 

 اند. قرارگرفته استفاده مورد است که سا  38حدود  در مخلوط شهری،
 2بستر سیال گردشی -ب

روی و ماده  تخلیه بخشی از سوخت باعث ،مقفظه احتراقی با تر گاز در ها سرعت در بستر سیا  گردشی

-ح به شکل ) شود. احتراق تغذیه می مقفظه درون به توسط مجرای گردش دوباره، مجدداً کهشود میبستر 

 (.رجوع شود 31

و یا در صور  ) شده  افوودهسیا  باید حداقل تا دمای اشتعا  پسماند بستر ،پسماندسوزیبرای شروع فرایند 

های گازی یا نفتی انجام توسط پی  گرم کردن هوا با مشعل کار نیا داده شود. حرار ، (لووم دمای با تر

ی که به داخل بستر پسماند خواهد بود. فعا  طور مستقل انجام شود، به بتواند تا زمانی که احتراق شود می

با جریان گاز  ،اعظم خاکستر قسمت ،معمو ً شود. عمل سای  و احتراق خرد می توسط ،ودیر یمسیا  

تناسب واقعی  گرچه ،است (FGTتصفیه گاز جاری) یوا تجه نیازمند جداسازی در منتقل شده و جاری

                                                 
1 - Stationary (or bubbling) fluidised bed 

 

2 - Circulating fluidised bed 
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بستر  آوریبستگی به فن  ،اند پراکندهخاکسترهایی که در هوا  ( وشده از کف بستر خاکستر ته ماند )تخلیه

 سیا  و خود پسماند دارد.

پسماند توسط کنتر  کیفیت  تواند یم ی احتراق پسماند عمومیت دارد،لرهایوب مشکل ایجاد رسوب که در

 مدیریت شود. ،و کوره لریوب توسط طراحی ( ودر حد پایین مینیآلومو  میسد ،میپتاس اغلب نگهداشتن کلر،)

 لیدل ( بهی گریتی پسماند مخلوطلرهایواما نه درب) ا یسو کوره، در بستر  لریوی بها یطراحی از برخ

 گرفته شوند. به کار توانند یم دماهای پایدارتر و حضور ماده بستر،
 دمنده یا ساکن بستر سیال  پسماندسوزی 1-3-3-ح 

ی ها لجن ی صنعتی مانندها لجنجهت سایر  نیهمچنو  برای لجن فاضالب عموماًاین نوع از بستر سیا  

 .دارد کاربرد ،صنایع پتروشیمی و شیمیایی

ی ا نهااستو مستطیلی یا احتراقمقفظه یک  ( شاملرجوع شود 32-ح به شکل ثابت )یا  بستر سیا  متقرک

 .باشد یم ،قرارگرفتهکه در زیر  ناز  و یک مشعل شروع کننده بستر یک شکل،
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 : راهنما
 

 بعدازمشعلمقفظه   9 (کردن پخ کردن ) یلجن با اسپر یهتغذ 3

 پسماندسوزی شروعمقفظه  9 یسوخت اضاف 2

 بازرسی( دریچهجره )پن4 یاتمسفر یژناکس 1

 هوا کننده گرم ی پ 5 یدزا گاز 5

 یا س بستر 9
 

  
 دمنده یا اجزای اصلی بستر سیال ساکن -12-حشکل 

 

 وادمموجب سیالیت با  رفته و  توزیع کننده از طریو یک صفقه ،گرم شدهپی  یهوای های جریان

و غیره( و اندازه ذرا   تیمول ،بازالت سیلیکا، شن مانندمتنوع )بستر  مواد اساس این روند، بر .شود میبستر

 رود. به کار تواند ی( ممتر یلیم 1 تا متر یلیم 9/8 یباًتقربستر )در ابعاد  ماده

 مستقیمبه طور  یا ی بستر بارگیری شده،ها کنارهوی ر یا نقالههای شارژشونده  ماشین توسط پسماند از با ،

و تا قسمتی  خشک با ماده داغ بستر مخلوط، خرد شده پسماند شود،توریو  تواند یم بستر سیا  داخل به

سوزانده خالی با ی بستر ی فضا دربا ی بستر سیا   ( درذرا  ریو و فرار) ماندهیباق بخ  شود. سوزانده می

 شود. تخلیه می جاری،قسمت جلوی کوره توسط گاز  در ،مانده یباق خاکستر .شوند یم
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 .سوزد یم ،بدون نیاز به سوخت اضافی پسماندلذا ؛ انجام گیرد تواند یمنیو  تخلیهخشک کردن و مراحل 

 رود. کار به ،انرژی خشک کردن پسماند نیتأمی بازیابی شده از فرایند احتراق ممکن است برای گرما

( یهکهنه یا سهم با یی از لجن ثانو لجن طور مثا ، به) یا زمانی که کیفیت لجن پایین است شروع فراینددر 

 کار به برای رسیدن به دمای توصیه شده برای کوره، تواند ی( مپسماند فسیلی یا ،گاز نفت،) یاضاف سوخت

 کوره توریو شود.  به داخلتواند برای کنتر  دما می آب. (C  498°معمو ً) رود

این  به شود. م میاز قبل گرعملیاتی، دمای رسیدن به تا  معمو ً کوره ،شودغاز تغذیه پسماند آ آنکهقبل از 

از فواید  یکی گیرد. زیر بستر ناز  قرار می در رجوع شود( 32-ح  شکلبه ) اولیه احتراق مقفظهمنظور، یک 

 شود. می واردبه بستر سیا   یممستق طور به گرما، کهیطورهب ،باشد یممین مورد ه 3ریسبا های مشعل

 ،ندا زدهیرون ب یا ماسهبستر  به داخلی بستر ناز  با  وخت که درهای سنیوه توسط  بیشترگرم کردن   یپ

 شود. می فاضالب وارد لجن برسد، C498°مثا  یبرا ،که دمای کوره به دمای عملیا  یزمان شود. می ینتأم

( حجم کورهکوره )ی بازگشتی در گرما عرضی کوره(،مقطع ) مورد نیاز تبخیر توسط طور عمده، اندازه کوره به

 شود. می نییتع نیاز، مقدار هوای مورد و

 شده است: دادهشان ن 5-حبرای احتراق لجن فاضالب بستر سیا  در جدو  عملیاتی مثالی از پارامترهای 

 
 اصلی عملیات در بسترهای سیال ساکن مالك های-4-ح جدول

 

 پارامتر واحدها مقدار

188-988 Kg/m²h  بخارمقدار 

3888-3988 Nm³/m²h  ورودیمقدار هوای 

1-9 Gj/m³h گرمای برگشتی 

498-598 °C  پسماندسوزیدمای نهایی 

 ی باز و منطقه بعد مشعلفضا زمان ماند، s 2 حداقل

588-988 °C پی  گرم کردن اکسیژن اتمسفری 

 

 دا یتول ،چوب هایی با ارزش گرمایی با تر )مانند لجن خشک شده،سوخت با هوا،دهی فرایند پی  گرما

مبد  های ی غشایی یا سیستمها وارهیداز طریو  تواند یم گرما حذ  شود. کامالً دوانت ی( مفرعی از حیوانا 

 شود. حذ  ،2غوطه وری حرارتی

 زم برای  بخار کنند. سایر مراحل ترکیب می با اولین مرحله، به عنوانکردن را  خشک برخی فرایندها،

 ارتباط بین بخار و لجن، بدون واسط گرما، به عنوانو سپ   تولید شده لریوخشک کردن توسط یک ب

عموماً  حاصل از تراکم، آب .شودمیعان از خشک کن استخراج شده و  تواند یملجن  بخارا  شود. می استفاده

                                                 
1- Overhead 

2- Immersed heat exchange systems 
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COD  ییبا ( یباًتقر دارد mg/l2888 )مقدار  وN یمقتو (یباًتقر mg/l 988  تاmg/l 2888 )ممکن است و 

از تخلیه  قبل اغلب نیبنابرا؛ سنگین ناشی از لجن فاضالب باشدری مانند فلوا  گهای دیآ یندهدارای 

 از احتراق، بعد شود. سوزاندهاست  ممکن غیر متراکم، مانده یباقمواد  .خواهد بودامقاء  ازمندین نهایی،

به دمای سوزاننده پی  گرمای  هوای  از این طریو تا شوند یم سرد ،د  حرارتیدر یک مب جاریی گازها

تواند بازیابی می بخار در بویلر مانده یباقگرمای  گیرد. انجام ،C 988°برخی موارد با ی ودر C188°تخمینی 

برای  تواند یمبخار اشباع در عوض  نیا گرفته شود، به کار( بار 38سطح فشارتقریباً اشباع )و برای تولید بخار 

 شود.استفاده  ،پی  خشک کردن بخشی از لجن

 
 1یسیال گردشبستر 2-3-3-ح 

طراحی شده  ،با  گرماییلجن خشک شده با ارزش پسماندسوزی برای  ژهیو طور بهبستر سیا  گردشی 

از ذرا  ماده جامد را از اعظمی  بخ  کهکند ماده بستر ریو و در سرعت با ی گاز کار می با نمونه، نیا است.

جدا شده در مسیر جریان،  بیذرا  در یک جریان گردا سپ  کند. می خارج جاریبستر سیا  با گاز  مقفظه

 داده شده است.اجوا اصلی یک بستر سیا  گردشی نشان  31-ح شکل  در .گردند یمباز  مقفظه احتراقو به 

 

 
 

 اجزای اصلی یک بستر سیال گردشی -13-حشکل 

 

                                                 
1- Circulating fluidised bed (CFB) 
 



 1311سال  اول(:چاپ ) 22822-1 ایران شمارۀ ملیاستاندارد 

91 

 

 

، با در ارتفاع رینواخت بیشتیک و دمای شدهگشت داده راست که گرمای زیادی ب نیا مویت این فرایند

( BFBبستر سیا  دمنده ) تر از بورگ عموماً تاسیسا  اندازه .بدست آید می تواندحداقل واکن  حجمی، 

 مقفظه داخل بهاز یک طر   پسماند است. امقاءتری از ورودی پسماند قابل  و دامنه وسیع بوده

ی ها وارهیداز طریو  مازاد یاگرم شود. سوزانده می C 498 -°C598°توریو شده ودر دمای پسماندسوزی

بستر سیا   و 3بازیافتبین سیکلون  ،بستر سیا  کندانسور .شود یم حذ حرارتی های  غشایی و مبد

گرما قابل  حذ  استفاده از این روش، با کند. دارد و خاکستر برگشتی را خنک می قرار( CFB) یگردش

 کنتر  خواهد بود.
 سوخت رسان-پخش کننده کوره 3-3-3-ح 

 در نظر گرفته شود. ،گریت و بستر سیا های پسماندسوز بین ما ممکن استاین سیستم 

ارتفاع چند متری دمیده  با به داخل کوره پنوماتیک به صور ( و غیره لجن ،RDFبرای مثا  پسماند )

، تر تدرشحالیکه ذرا   در ،کنند یمشرکت پسماندسوزی طور مستقیم در فرایند  بسیار ریو به ذرا  شود. می

که ذرا   طورهمان کنند. می حرکت جهت مخالف توریو پسماند، در و در حا  حرکت می ریوندروی گریت 

تا فرایند  مانند می وی گریتر ی راتر یطو ن زمان ،دنشو یمپراکنده  تریفواصل طو نیدرشت بر روی 

در منطقه  مناسبطور  به جاری یآنکه گازهاجهت اطمینان از  به ی ثانویه،هوا .کنندکامل  را پسماندسوزی

 شود. می ویتور ،وندشمخلوط  پسماندسوزی

ی کمتر و بار گرما طور نسبی هاست چون ب کمتر تیگرساختار  یچیدگیپ گریتی، پسماندسوزیدر مقایسه با 

 کمتر ی اندازه ذرا ،ناهمسان شود، های بستر سیا  مقایسه میبا سیستم که یهنگام مکانیکی کمتری دارد.

 یت داشته و ریسک انسداد کمتر است.اهم
 سیال چرخشی بستر 4-3-3-ح 

 ناز  مایل، صفقا . باشد یمپسماندسوزی برای بستر دمنده پسماندسوزهای ، توسعه یافته این سیستم

چرخ مارپیچ)های نقالهو پسماند با اندازه بورگ تغذیه و  استخراج خاکسترجهت پهن های با بستر ناودان

 .اطمینان حاصل شود ،پسماند جامدمناسب  انتقا از تا ی هستند ا ژهیو های طراحی ،سماندکشنده پ( گوشتی

جاری، ردش گاز گباز  ( توسطنآ یبا  آزادبستر و فضای ) مقفظه احتراقپوش  نسوز در داخل دما  کنتر 

 لیقب از ،ارزش گرماییدارای های دامنه وسیعی از سوختکنتر  دما پسماندسوزی  نیا .ردیگ یمصور  

 .کند یم یرپذ امکانرا  شدهپردازش ی و پسماندها ها جنل 2سوزانیهم

 سازیگازیو  زیرولیپ های یستمس 4-3-ح 

 سازی و پیرولیزگازی مقدمه ای بر 1-4-3-ح 

 هاوریآاین فن طورکلی به .اند افتهتوسعه ی 3598از دهه  ،هاپسماندامقاء حرارتی برای دیگری های وریآفن

 .اند شده گرفته به کار، سوزیپسماند یسا تأسانتخابی و در مقیاس کوچکتر از  هایسماندپبرای 

                                                 
1-Recycling cyclones 

2- Co-combustion 
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 ،یمرسوم پسماندسوزکه در واحدهای  شده استهایی ها سعی در جداسازی اجوا واکن وریآاین فندر 

 3-ح  دو جبه افتند )می  اتفاق در راکتورهای طراحی شده، به ویژه کنتر  دماهای فرایند و فشارها، توسط

 رجوع شود(.

مانند پسماندسوزی )استاندارد  های آوری فن ،ویژه سازیوریهای توسعه یافته پیرولیو/گازیآفنمثابه به 

تا تقت شرایط پیرولیو شدن  اند شده ی سازگارنقو ( بههای چرخشی و غیره کوره ی سیا ،بسترها ها،گریت

 .تر نییپادر دماهای  ای( استوکیومتریزیر ) ژنیاکسسطح طور مثا  با کاه   به کار کنند،سازی گازیو یا 

 یبترک گاز،در مسیر جریان  شده یجادا 3گاز سین احتراق  با سازی و پیرولیو،های گازیسیستم اغلب

 (.در فرایندهای ترکیبی رجوع شود 5-5-1-ح به بند ) .شوند یم

 سازیگازیفرایندهای دیگر  اهدا  پسماند(، مسثرامقاء طور مثا   به)سوزی پسماندمعمو  اهدا  به همراه 

 باشد: و پیرولیو موارد زیر می

 (؛شود یمنامیده گاز که سین) یندفراگاز ی معینی از پسماند به ها بخ تبدیل -

 .جاریگاز  های تصفیه گاز توسط کم کردن حجمالواما  کاه  -

 

ارزش  بازیابیدر است  ممکن هستند، پسماندسوزیاز  متفاو  که سازیگازیهر دو فرایند پیرولیو و 

شیمیایی مشتو شده  مقصو   .قرارگیرد استفاده مورد( نزایی آیانرژارزش نسبت به پسماند )از شیمیایی 

بر  که یهنگام این وجود، با د.نماده خام برای سایر فرایندها استفاده شو به عنوانممکن است در برخی موارد، 

-و گازی ویرولیپ فرایندهای اساسی احتراق،موضوع متداو  است که  ینا ود،ش گرفته می به کارروی پسماند 

نصب  هنگامبه  ،در کل .شوند بیترک ی یکپارچه،قسمتی از فرایند به عنوان و روی همان مقل اغلب ،سازی

ی ارزش شیمیای مقدار انرژی از پسماند ترجیح بیشتری نسبت به بازیابیبازیابی  معمو ً این چنین، یسا تأس

 .پسماند دارد

 ینده هایی است که در یک سیستم آ شامل ،از چنین فرایندهاییناشی های جامد  در برخی موارد باقیمانده

های  ه با باقیماندههمرا ،جاریگاز  مسثرو سپ  با تصفیه  خواهد یافتبه فاز گازی انتقا   پسماندسوزی

FGT ،خواهد شد هیتخل. 

 شده دریک مقیاس صنعتی( کسبهای با سطوح مختلف از موفقیت) ،رزی شده ارائه و مفاهیم  ها ستمیس

 :اند افتهتوسعه ی

 :یرولیزپ-پسماندسوزی های یستمس -الف

 ؛پیرولیو گازپسماندسوزی  –غیر آلیجداسازی کک و ماده  -پیرولیو در یک کوره چرخشی: 3سیستم -

بخ  غنی از کربن جامد و گاز احتراق -لختجداسازی مواد -در یک کوره چرخشی یرولیوپ: 2 سیستم-

 ؛پیرولیو

 ؛و کک نفت گاز،پسماندسوزی  -متراکم کردن اجوای گاز پیرولیو-پیرولیو در یک کوره چرخشی: 1سیستم -

 ؛پسماندسوزیمستقیم به  طور بهمتصل شده  روی گریت یرولیوپ: 5 سیستم-

                                                 
1- Syngas 
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-مقدار فلوکم در ته کوره(مذاب با خاکستر برای تولید بعدی با کوره ذوب ) تیگرروی  یرولیوپ: 9 سیستم-

 .گاز و ذرا  سوخته() یگردش بستر سیا 
 :پسماندها برای سازیگازی سیستم -ب

 ؛3برای مواد ناصا ضروری  از نوع خشک کردن پردازش- یسازگازی بستر ثابت: 3 یستمس-

 ؛شده ته ماندبعنوان بستر ثابت ولی با تخلیه خاکستر ذوب - سازیگازی 2تفاله چهحوض :2 سیستم-

جامد یا خمیری که  مهین گرانوله(،) ویر یانهاد، مواد مایعا برای -یسازیگاز جریان حامل :1 سیستم-

 ؛شوند توسط ناز  به راکتور توریو می

 لجن پسماند شهری، پردازشبرای ساز گازیبستر سیا  گردشی  -یسازیگاز سیا  بستر :5سیستم-

 ؛طرناکبرخی پسماندهای خ و خشکفاضالب 

عملیاتی در دمای  اما ساز، ی بستر سیا  حبابها کنندهمشابه با احتراق -ی ساز گاز دمنده بستر : 9سیستم -

 .ی سازگاز به عنوانو  تر نییپا
 :پسماندها برای یرولیزپ-سازیگازی سیستم -پ

-کم فاز گازیترا-فاز جامد بیرون کشیدن و امقاء-پیرولیو در یک کوره گردان-فرایند تبدیل: 3سیستم-

 ؛و کک نفت جریان حامل بعدی برای پیرولیو گاز، یسازگازی

سازی در یک کوره فشاری با گازی جوئیپیرولیو -و ذوب کردن سازیو گازی ویرولیپترکیب : 2سیستم -

 .( 1دما گوینمانند )اکسیژن همراه با افوودن در یک راکتور بستر بسته به آن  لمتصمستقیم 

 توسعه ،ابندی یمپسماندهایی که در سایر واحدهای صنعتی احتراق  پردازش منظور  به ونی هاسایر سیستم

 به این فرایندهای پسماندسوزی ترکیبی در این پیوست اشاره نشده است. .اند افتهی
 سازیگازی 2-4-3-ح 

از طریو خام )ده ما عنوان  به توانندرا تولید کند که ب گازهاییتا جوئی مواد آلی است  احتراق سازی،گازی

 استفاده شوند. ،سوخت به عنوانسازی( یا بهفرایندهای 

 و یا درحا  توسعه و قابل اجراشدن وجود دارد که در اصل، دسترس قابلسازی مختلف فرایند گازی نیچند

 .اندشده مستقر ی خطرناک معین و لجن خشک پسماندها امقاء پسماندهای شهری، یبرا

در یک مقدوده مجاز از پی   ،یاغلظت( قوام اندازه،پسماند )ت که طبیعت این نکته حائو اهمیت اس

 شوند.  پردازشویژه  طور بهرای مثا  پسماند شهری  زم است ب، نگهداشته شود. شده تعیین
 

 :است موارد زیر شامل سازیگازیی ویژه فرایند ها مشخصه

 با استفاده از  38فاکتور حداکثر تا ) پسماندسوزیدر جاری در مقایسه با حجم گاز ، کمتر گاز حجم-

 (؛اکسیژن خال 

 ؛CO2به  نسبت CO یلتشک غلبه -

                                                 
1-lumpy material 

2- Slag bath 

3- Thermoselect 
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 (؛در برخی فرایندهابا  )عملیاتی فشارهای  -

 (؛دمای با  در سازی لجنبا  قابلیت  هایسازیگازیدر ) لجن عنوان به های جامد تجمع باقیمانده -

 ؛(فشار  تقت سازیگازیر د کوچک )مخصوصاًفشرده و  شده جمعهای  کلوخ-

 ؛از گاز سنتوی شده یجادا و انرژیمواد بردن  به کار -

 .گاز سنتویامقاء ناشی از  پسآبکمتر ی هانیاجر -

 

 شوند: گرفته می به کارزیر  سازیگازیراکتورهای 

 رجوع شود(؛ 35-ح شکل . )به سازیگازیبستر بسته  -

 (؛شود رجوع 39-ح شکل )به  سازیگازیبستر سیا  -

  سازیگازی جریان جاری -

 ؛گردابی سازیگازی -

 

 
 و جریان جاری  بستهبستر  یسازیک گازی شینما -14-حشکل 
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گرانوله به طور کامل باید شده  تغذیه مواد ،گردابیسازی گازیسیا  یا  بستر برای استفاده در جریان حامل،

-گازی طر  دیگر، از .رسد یم به نظربرای پسماندهای شهری ضروری  ویژه به ،پردازش نیبنابرا. باشد شده

 میمستقبه  تواند یم ،( باشندایدانهگرانوله شده )خمیری یا  یا پسماندهای خطرناک که مایع، بر روی سازی

 صور  گیرد.
 

 سازییی از فرایندهای گازیها مثال 1-2-4-3-ح 
 نشان داده شده است.  39-حشکل  در تفاله،سازی در حوض گازی سازی یک فرایند گازی

 

 

 سازی تفاله یگازحوض -15-ح شکل

 

 39-ح درشکل ی،جارجریان  سازیترکیب با گازی در پسماند بر اساس بستر سیا ، سازییک فرایند گازی

 نشان داده شده است. 
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 کوره تفاله، در دمای باالسازی بستر سیال با یگاز -16-حشکل 

 

ی پالستیکی یا سایر مواد پسماند با ارزش گرمایی ها بستهاین فرایند برای تولید گاز سنتوی از پسماندهای 

 مرحله دوم، سازیگازی یک بستر سیا  و ازیساجوا این فرایند یک گازی نیتر یاصل ی شده است.طراح با ،

به منظور تغذیه که  طور نسبی ناهمگن سریع مواد به یسازگازی ندیراف سیا ، بستر باشد. می دمای با  با

ی حت احتراق، غیرقابلدرصد از اجوا  ینچند .سازد یمپذیر  اند را امکان مدهآ در گلوله ای به صور  3نرم

-یگاز .شود طور پیوسته از بستر سیا  تخلیه   به خاکسترصورتی که در هستند، یرشپذ قابل قطعا  فلوی،

 یآور جمعبتواند ذرا  خاکستر نرم روی دیواره را  تا طراحی شده است گردابیبه شکل  ،دمای با  یساز

باعث مسدود شدن مجرا و عدم انتشار  بی کهآ) یآباز طریو تله  تفاله ،2از جامد و سخت نمودن بعد کند.

 کنند. می کار بار، 4 معمو ً تقت فشارافوای  یافته، ،دو راکتور هر شود. می هی( تخلشود می بوی بد

 .اند افتهشده و توسعه ی  یآزما یک جریان متنوع از پسماند، یبرا ، سازیگازیسایر متغیرها در فرایند 
 زیرولیپ 3-4-3-ح 

کک جامد تشکیل و گاز پیرولیو،  فرایند طو  در است،غیاب اکسیژن  ی گاز از پسماندها درجداساز ،ویرولیپ

  و MJ/m³ 39و   MJ/m³ 9 ینب معمو ً پسماند شهری، بر اساس رولیو شده،گرمای گاز پی یرمقاد .شود یم

                                                 
1- Smooth 

2-Vitrification 
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واژه عمومی شامل  یک «ویرولیپ» تر گستردهطور به باشد. می MJ/m³ 18و  MJ/m³ 39 ینب ،RDFبراساس 

 :دهند یمزیر را تشکیل  آوریفن  مراحل ،طورکلی به کهاست  آوریفن  یتعدادترکیبی از 

 C 988° و C 588° بین هایتشکیل گاز از ذرا  پسماند فرار در دما ؛سوزاندنه بدون شعلفرایند  -الف

که منتج به تشکیل گاز و یک  C 488° و C988° های آلی پسماند بینتخریب گرمایی ملکو  ؛پیرولیو -ب

 .دشو یمبخ  جامد 

-گازیک ماده به کم C3888° تا C488° تبدیل سهم کربن باقیمانده در کک پیرولیو در ؛سازیگازی - 

 CO,H2 یگازیک فرایند  ( درمانند هوا یا بخار) سازی

 شوند. می سوزانده مقفظه احتراقو کک پیرولیو در  گاز ،آوریفن نوعسته به ب ؛پسماندسوزی  - 

 

 باشد: شامل مراحل فرایند اصلی زیر می معمو ًپسماند  امقاءواحدهای پیرولیو برای 

کیفیت پسماند موجود  سازیاستانداردو باعث بهبود بخشیدن  خرد کن :کردن خردماده سازی و آ -3

 .دهد یمارتقا تسهیل و  و انتقا  گرما را  شده برای عملیا 

خام  یگازها 3ارزش گرمایی کم یک مرحله خشک کردن مجوا میوان-فرایند(بسته به کردن )خشک  -2

کوره گردان را پسماندسوزهای ون گاز در-ی جامدها واکن راندمان( ) یبازدهو داده فرایند را بهبود 

 .دهد یمافوای  

 انباشته جامد حاوی کربن جایی که عالوه بر پیرولیو گازی، یک باقی مانده در یرولیو پسماند،پ -1

 بخ  های فلوی است. شامل مواد معدنی و همچنین شود که می

های  جهت استخراج مخلوططریو متراکم کردن گازها  از ثانویه پیرولیوگازی و پیرولیو کک،امقاء  -5

استفاده  تخریب اجوا آلی و جهت و کک، قابل استفاده است و یا سوزاندن گاز ها آننفتی که انرژی 

 از انرژی. زمان هم

 نشان داده شده است. 39-حشکل یسا  پیرولیو برای امقاء پسماند شهری در تأسیک  ساختار

                                                 
1- Low Heat Value (LHV) 
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 پسماند شهری امحاءپیرولیز برای  تیساتأسیک ساختار -12-حشکل 

 

 ری( ساC298°حدود  ) تر نییپادماهای  در باشد. می C988°و C588° ی مرحله پیرولیو بیندما ،طورکلی به

مثا  تبدیل  رایبشود ) فرایند گاهی تبدیل نامیده می نیا .رندیپذ یمها با همان گستردگی انجام واکن 

 .(لجن فاضالب

 به پیرولیو برای موارد زیر نیو، مراحل یی برخی پسماندهای شهری و لجن فاضالب،گرماامقاء عالوه بر 

 :رود یمکار

 ؛یآلودگسازی خاک از  پاک -

 ؛پسماند سنتوی و تایرهای مستعملامقاء  -

 ماده.بازیابی برای  فلو و پالستیک ترکیبا با مواد به همراه ، کابلسیم و دنباله های امقاء  -

 

 باشد: پیرولیوی شامل موارد زیر می یندهایفرافواید بالقوه 

 ؛ماده از بخ  آلی مانند متانو  مقدار 3 امکان استقصا -

ی گازی ها نیتورباحتما  افوای  استفاده از ژنراتور الکتریکی با استفاده از موتورهای گازی و یا  -

 ؛ی بخارلرهایوبجای استفاده از ب

تا حدودی وجود  FGT یها نهیهو ه امکان کا که بعد از احتراقکاه  یافته  جاریحجم گاز  -

 ؛خواهد داشت

                                                 
1- Recovery 
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 کلرمیوان  مثا شستشو )توسط  یدشدهتولزغا  مواجه با ویژگی ها برای استفاده خارجی از امکان  -

 .(مقتوی

 
 ی از فرایند پیرولیزمثال 1-3-4-3-ح 

 شده لست. داده نشان 34-ح شکل در جریان اصلی ماده، شامل شماتیک کلی از فرایند،

 

 

 پیرولیز  نوعی واحدیک نمایی از فرایند  -18-ح شکل 
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 برق نیروگاه بایک درترکیب پیرولیز از یمثال 2-3-4-3-ح
 .نشان داده شده است 35-شکل حپیرولیو در  یسا تأس یکوزن  یابیو ارز موازنه انرژینمونه ای از 

 

 1کان ترم یساتتأس یکوزن  یابیو ارز انرژی موازنه-11-ح شکل

 
 فرایندهای ترکیبی 4-4-3-ح 

 پیرولیو،رود ) یمبه کاراین واژه برای فرایندهایی که شامل ترکیب فرایندهای گرمایی مختلف هستند 

 .(سازیگازی ،یپسماندسوز
 سازیگازی-یپسماندسوز 1-4-4-3-ح 
 ند:هستمختلفی از توسعه  مراحل در ،زیر های آوری فن

 ؛گاز پیرولیو و کک پیرولیو در دمای با  احتراق ،نآ ومتعاقب یا بشکهدر کوره  ویرولیپ -3

 شود، می دنبا  و سوختهای نفتی گازی،قیر با متراکم کردن  که یا بشکهنوع  دوار در کوره ویرولیپ -2

 ؛ردیگ یمگاز و نفت و کک پیرولیو در دمای با  انجام  احتراق ،نآ متعاقب

 .دمای با  ه پسماندسوزیروی گریت با ارتباط مستقیم ب ویرولیپ -1

، برای استفاده مجدد یا امقاء بعدی تواند یم که گرانوله هستند، به صور ته ماند جامد ناشی از این فرایندها 

با بخشی از پسماند شهری  زمان همممکن است  دهیدراته و یا خشک به صور فاضالب  لجن د.نباش سودمند

 شود.امقاء 

 :اند متفاو از دو دیدگاه با هم  اما باشد، می 3فرایند شماره  مشابه با ،  2فرایند شماره  در اصل

 شوند. می سرد ،آبوغبار و  گرد منظور نگهداشت روغن، به ،یا بشکهگازهای پیرولیو هنگام ترک کوره -

                                                 
1- ConTherm 



 1311سال  اول(:چاپ ) 22822-1 ایران شمارۀ ملیاستاندارد 

41 

 

 

که مقصو   ییجا شود، با  میویژه دنمتراکم کسایشی در دمای با  در یک کوره  امقایتوسط عمل این -

ی جامد به مایع ها ماندو تهسوزانده شده پیرولیو و گاز پیرولیو  کک ،غبار و گرد ،روغن ،آب مخلوط پیرولیو،

 .ابندی یمتغییر شکل  ،مذاب

 

 
 گریت با اتصال مستقیم به پسماندسوزی با دمای باال بر رویپیرولیز  -21-ح شکل 

 

پسماندسوزی  از ،(28-حشکل با  )در دمای با اتصا  مستقیم به پسماندسوزی رولیو بر روی گریت پی

بر روی  ابتدا پسماندها اما با هد  تولید یک مایع مذاب. ،است کردهمعمو  گریتی توسعه پیدا  مرسوم 

ای پیرولیو با جوئی گازهپسماندسوزی این گرما،  منشأ شوند. حرار  مستقیم پیرولیو می توسط گریت،

در دمای با  در  بیترت به ،لختو مواد  کک پیرولیو، گاز ،مقصو   مرحله دوم، در .باشد یماکسیژن خال  

 ،شهیش انباشته شده شامل،مذاب  شوند. باقیمانده  یا ذوب میسوزانده شده  یا بشکهارتباط مستقیم با کوره 

 در با  است. 3شماره     متناظر فراینداست و متفاو  از مقصولخت و سایر مواد  فلوا  ،سنگ
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RCP یندفرا -21-حشکل 
3 

 

با پسماندسوزی در پیرولیو بر روی گریت با اتصا  مستقیم به فرایند  یک پیشرفت 23-ح شکل RCPفرایند 

یک  در یمانی،مذاب ته ماند از اجوای فلوی خالی شده و به یک افوودنی س خاکستر باشد. یم دمای با 

 ثانویه، ارتقا یافته است.امقاء مرحله ویژه 

اصل  در ذکر شد، قبالًبرای سه نوع فرایند ترکیبی پیرولیو که  جاریگاز  تصفیه در رفته کار بههای  تکنیک

 همان ندارند. ،شهری هایپسماند پسماندسوزیدر واحدهای  رفته کار بههای تفاوتی با سیستم چیه

طور عمده بستگی به سیستم انتخاب  به ،ها آنو ترکیب  نوع .شوند یم   واکن  انباشت و مقصو ماندهاته

و غبار درون  گرد شهری، سوزهای پسماندهایپسماند برخال  این حا ، با دارد. جاریشده برای تصفیه گاز 

 ردانده شود.گبه درون مقفظه ذوب باز تواند یمفیلتر 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1- Recycled Clean Product 
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 :برای پسماندهای شهری احتراق-پیرولیز یساتتأسمثال 

 نشان داده شده است. 22پیرولیو پسماند شهری در شکل -ی از واحد پسماندسوز مثال

 

 
 سازیگازی–زیرولیپ 2-4-4-3-ح  

 :وجود دارد پیرولیو– سازیگازیفرایند در روش مختلف دو نوع 

 ؛=فرایند تبدیل(متعاقب سازیگازیبا پیرولیو متصل )غیر فرایند  -

 .شده متصل میمستقبه طور  هایفرایند -
 فرایند تبدیل -الف

 همانطور .شوندممکن است بعد از مرحله پیرولیو خارج  اثر بی ماده و در صور  نیاز، فلوا  در فرایند تبدیل،

ی فنی و ازهاین ،باشند یم سازیگازیکه گاز پیرولیو و کک پیرولیو نیازمند دوباره گرم شدن در فرایند 

تصفیه و  پسآب عنوان به شده میعانخروجی  بخار .هستند ارجح ه با فرایندهای متصل،مقایس در انرژی،

 شود. تخلیه می

،  زم است پسماند خرد و بتواند در اولین مرحله گرمایی استفاده شود آنکهقبل از  پسماند در فرایند تبدیل،

 .اشدب یم 3بدون شعلهسوختن فرایند تناظر با مرحله کم و بی  م نیا .خشک شود

 باشد: زیر می قرار  به مراحل بعدی

 ؛پیرولیو در بشکه -

 ؛خارج کردن ته ماند جامد -

 ؛جداسازی بخ  ریو شده غنی از کربن -

 .مواد لختفلوا  و برش های تفکیک  -

                                                 
1-  Smoulder-burn process 



 1311سال  اول(:چاپ ) 22822-1 ایران شمارۀ ملیاستاندارد 

49 

 

 

تواما، روغن پیرولیو . سپ  شود یممتراکم و مایع ، پیرولیو روغنبخار خروجی و  شود تا سرد می گاز پیرولیو

  روغن .است جریان جاری سازیگازییک راکتور  که شود می واردمرحله دوم گرمایی  به ،ذرا  ریوبا  همراه

 ،سنتوی حاصل گاز .شوند یم سازیگازی C3188° فشار با  و دمای در ،یگاز یجارو ذرا  ریو در جریان 

صور  گرانو  مذاب از   به امدجهای  ماندهیباق .شوند میسوزانده  انرژیبازیابی و سپ  برای  شده  تصفیه

 ، می باشند. فرایند سوختن بدون شعلهدر نوع و مقدار، متناظر با  ها آن شوند. خارج می آبطریو یک حوض 

ذوب  مواد لختولی فلوا  و ، باپیشرفت همراه باشد الکتریسیتهتولید خ نراست  ممکن با اتصا  مستقیم،

 یافت نشده است. ها آنای تاکنون کاربردی براین موضوع برای که شوند  می

 
 ذوب پیرولیز و  -سازیفرایندهای ترکیبی گازی -ب

خشک  ،3در یک کوره فشاریی خرد نشده پسماندها رجوع شود(، 21-ح ) به شکل  در چنین فرایندهایی

بستر  با سازیگازی و بدون مواحمت از این کوره به گاز یمامستق آنها شود. ن پیرولیو میآو بخشی از شده 

به کمک  C2888° ( در دمایی حدودتر نییپادر بخ  ) ها آن اینجا، در شوند. منتقل می 2،سته ایستاب

تخریب  جهت ، سازیگازیخال  نیو به بخ  با تر راکتور  ژنیاکس شوند. می سازیگازیاکسیژن اضافی 

 .شود می افوودهی  و اکسا سازیگازی های شکستن،، از طریو واکن در گاز سنتوی مانده یباقاجوای آلی 

عمده برای  فرایند بطور نیا تری است، ها حاکی از قابلیت تصفیه پسماندها در دامنه وسیع گوارش چه اگر

و Mj/kg (9-34 )با ارزش گرمایی کم  یپسماندها و شهری کاربرد دارد. پسماندهای صنعتی غیر خطرناک

 ،9/1% حدودکلر  مقتوی، با کن خودکارخرد  خروجی یایبقا شود. امقاء ،ممکن است 98% رطوبت تا مقدار

 شود. می امقاء ،با مقدار پسماند جامد شهری  دمعا باًیتقر

 نآ یانرژ ارزشتا از  شود یمسوزانده و سپ  منتقل گاز  (سازی پاکتصفیه )فرایند یک به  شده گاز سنتو

طو  عملیا   در .شوند یمر خارج ، از راکتومذاب به صور ، های جامد اولیه و اصلی ماندهیباق .شوداستفاده 

 آوری جمع تن از پسماند ورودی،به ازای هر فلو  kg 18 یباًتقرماند با از خاکستر ته kg 228 یباًتقرون، آزم

 شود. می

                                                 
1- Push furnace 

2- Standing packed-bed 
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 (کند کار میگرماگزینی  یلهوس بهشان داده شده مثال ن) یفشاراز پیرولیز  ییشما -23-حشکل 

 

 سوزاندن-سازییگاز 3-4-4-3-ح 

 شده است.  نشان داده 25-ح برای ذوب کردن خاکستر در شکل سوزاندن،سازی و ترکیب گازی ی از مثال
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 در دمای باالسوزاندن بستر سیال و  سازیگازی یترکیب ندیفرا -24-ح شکل

 

ساز که  در یک بستر سیا  حباب ،شدهد خری پالستیکی یا پسماند جامد شهری پسماندها شده، خردبقایای 

تر و فلوا  در ته  بورگلخت  ذرا  شود. می سازیگازی، کند کار می C 948°در دمایچرخ  داخلی دارد و 

 ریو، خاکستر شود. برگشت داده می سازیگازیبستر به  ماده شوند. شده و از ماده بستر جدا می بستر تخلیه

به هوا  در آن که شوند ذوب خاکستر منتقل میگردابی  راق به مقفظهاحت زغا  ریو و گازهای قابل ذرا 

 شود. می اضافه (C3598° تاC3198° معمو  طور بهدستیابی به دمای دلخواه برای ذوب خاکستر )منظور 

 .باشد یم انرژیبازیابی منظور  به ،بخار لرییکپارچه از بویک قسمت  ،ذوب خاکستر مقفظه

 جای اکسیژن،به حضور هوا  ا بافشار اتمسفر و ترجیق در فرایند، نیا ، سازیگازی متفاو  از سایر فرایندهای

 ذرا  تا قطر اندازهتا  استضروری  آن کردنخرد سماند جامد شهری توسط پ پردازش کند. میکار

mm 188 .امقاءخرد کردن توانند بدون  یم طریو این ویژگی، از حا  حاضر، در ،پسماندها کاه  یابد 

 های غذایی، وعده استخوان پسماندها مانند لجن فاضالب، ریسا از نظر کاری،متفاو   تاسیسا در شوند.

 .شوند می امقاءهای صنعتی بعالوه پسماند جامد شهری  بیمارستانی و لجن و تفاله پسماند
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 ی دیگرها کیتکن  5-3-ح 

 یو پلکانهای سوزان ثابت  کوره 1-5-3-ح 

با توریو  اغلب پسماندها در کف کوره، نآ درکه  است یک جعبه با پوش  نسوزهای سوزان ثابت شامل  کوره

برخی  در شوند. می سوزانده دما داشتن نگه ی کمک بهبرا سوخت کمکی در با ی پسماند در حا  سوخت،

 ندارد یتعموم گرچه در واحدهای مدرن،است )یک دریچه ساده ورودی  موارد مکانیسم بارگیری پسماند

 از طریو ایو شود(، ناپایداری بر روی فرایند احتراق می د هوای کنتر  نشده از این ورودی باعث ایجادورو رایز

فرایندهایی  ینچن دهد. می ارائهمعیاری از تقریک پسماند را هم  که ردیپذ یم صور  یک شیب هیدرولیکی،

یا  یا مرحلهخال  بارگیری  همراه با خاکستر زدایی است که در که گیرد صور  می 3بهراغلب بر پایه یک 

قدیمی ی واحدهادر  ی هستند،ا ساده 2کشنده یها یستمس اغلب ،خاکسترزدایی سمیمکان دهد. روی می بهر،

ین امر باعث مشکالتی ، هرچند که اشدند یم انجام ها کاردکطور دستی توسط  به ییخاکستر زدا ،کوچکترو 

 شده گرفته به کار ای طور گسترده به مقدماتی بسیار وریآ فن نیچن شود. هوای ورودی به کوره میدر تجمع 

پردازش انتشار  قوانین امابه علت (،kg/h 298از کمتر کوچک )پسماندسوزبرای واحدهای  به ویژه است،

 روبرو شوند، ها تیموقعبا اکثر توانند هایی نمیچنین سیستم که خاکستر سوخته و غیره قانون ،پاکهوای 

امقاء  مفهومی از ارائه منظور به هایی در برخی موارد،سیستم نیچن .روند یمبه کار  گسترش یافته و کمتر

 استفاده و برخی پسماندهای شهری، پسماندهابندی  بسته یی از بدن حیوانا ،ها قسمت ، شه حیوانا 

 کنند. کار می شد،ذکر  که در با  فقط با یک توان عملیاتی پایین طورکلی  به اما شوند، می

کوره ثابت  5تا  2شامل  ها کوره نیا .هستندهای ثابت  ی از کورها افتهسوزان پلکانی، شکل توسعه ی های رهکو

به درون کوره و با ی این پلکان با استفاده از  معمو ً پسماند .اند شدهپلکانی مرتب  به صور که  باشند یم

های پسماند باعث تقریک پسماند  وردندادن و تکان خ هل شود. فشار به جلو وارد می با هیدرولیک، جک

 به ویژه هایی همچنان کاربرد دارند،چنین سیستم نیا که سوختن پسماند ادامه یابد. دهد یماجازه  شده و

نفوذناپذیر  های قیف معمو ً ی بارگیری،ها یسممکان .باشند یم ton/h 3 یاتیعملدر واحدهایی که دارای توان 

 و از طور پیوسته به معمو ً ییخاکسترزدا هستند. یا بهر یا مرحلهی هیدرولیکی رهایبارگ یانسبت به هوا، 

 نیا ورود هوا به کوره جلوگیری کند. از ،خألبتواند با ایجاد  تاافتد   یاتفاق م 1آببهر طریو جریانی از 

پسماند  سوختن .باشند یم رخی انواع پسماندرای بقانونی پیشرفته ببرآورده کردن الواما  به سیستمها قادر 

خردکردن طریو  پسماند از پردازش دارد.به نوع پسماند بستگی  توجهی قابلطور  متنوع باشد و به تواند یم

 .کند یمکمک  ،دستیابی به استانداردهای مورد نیاز سوختن به معمو ً
 اجاقیهای سوزان چند کوره 2-5-3-ح 

 دارند. کاربرد فاضالب، لجن مانند ،ها لجنبرای سوزاندن  عمدتاً ها کورهاین 

ی ها یه  خطی،استوانه ای فو دی ژاکت یک  شامل رجوع شود(، 29-ح )به شکل  های سوزان چندگانه کوره

 دارد. جرهای نسوزآپوششی از  کوره باشد. یم ن،آمتصل به  افقی و یک مقور چرخشی با بازوهای متقرک

                                                 
1- Batch 

2- Drag systems 

3  - Water batch  
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تعیین  مانده یباقی ماده ها یژگیواساس  بر و خنک کردن، سوزاندن برای خشک کردن، ها ینیس تعداد

 مقور لجن،دهی دوز  سمیمکان های استار ،های سوزان چند گانه همچنین مجهو به مشعل کوره شود. می

 .باشند یم ،ی هوای تازهها دمندهچرخشی و 

به سوی  پایین طر  به های جریان متقابل مختلف، کورهلجن فاضالب در با ی کوره تغذیه شده و از طریو

های با تر، یک منطقه خشک کن را  کوره کند. می حرکت شود، که در ته کوره تغذیه می سوزانندههوای 

 دهد. رطوبت خود را از دست می لجن ،شوند یمخنک  جاریکه گازهای حالی در که کنند ایجاد می

 

 

 :راهنما

 خاکستر  9 ورودی لجن 3
 سوزان چند اجاقه کوره 4 کمکی سوخت 2

 کوره ثانویه() یسوزپ  مقفظه  5 مقیط ژنیاکس 1

 راه انداز پسماندسوزی  مقفظه 38 زاید گاز 5

 چرخان دمنده 33 خاکستر کننده خنکی هوا 9
   کننده خنکی هوا 9

 

 اصلی در یک کوره سوزان چند اجاقی اتیعمل -25-شکل ح
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 دهزتوسط چرخ دنده هم سپ  شود. کوره عرضه می رین  یهدر با ت باید پسماندسوزی شودی که ا ماده

 گاز جهت متقابل با لجن، در .گذرد یم ،ی کوره با یک چرخ  ثابتها هی از طریو  و با فشار میتقس ه،شد

 جاریگاز توسط  لجن .کند یمی خشک کننده عبور ها هی  داغ از با ترین  یه احتراق و از طریو جاری

بخار و ذرا  فرار، در طو  فرایند خشک  با ی گردشی،هوا .ندیب یمدمای اشتعا  حرار   شود و تا خشک می

 شود. هدایت می پسماندسوزی یه  نیتر نییپاو سپ  به سوی  دشو یم تقویتشدن 

که  چرا تمقدود شده اس C 548°بهی احتراق دما می افتد. مرکوی اتفاق اجاقروی  اساساًپسماندسوزی 

به  خواهد شد.  یلتشک 3، دمای ترکیبی خاکستر لجن حاصل خواهد شد و در نتیجه کلینکرابا تر از این دم

 منفی نسبتا کمچند اجاقه همیشه در یک فشار  یها کوره، گازجاری سمی داغمنظور پیشگیری  از نشت 

 .کنند یم، کار (جوئی)

مدنظر دمای  اگرفتد. اتفاق می ا C598°و C498°دمای بین در H2Oو  CO2تبدیل ذرا  آلی لجن به 

استفاده  پسماندسوزیبرای پشتیبانی آغازی مشعل  یک از دستیابی نباشد، مستقل قابل طور بهپسماندسوزی 

 تا حدود خاکستر به لجن اضافه شود. تواند یم کمکی جامد سوخت جایگوین، عنوانبه شود. می

°C398  طریو سیستم  خاکستر خارج شده از جریان متقابل هوای خنک و با تر کوره،ی پایینها هی در

ضمانت زمان  با بعد واکن ، مقفظهشود از طریو یک  که تولید می جاری گاز شود. می خنک خاکستر،

 .شوند یمد در اینجا اکسی اند نشدهکربنی که تبدیل  با یترک شود. می هیتغذ ثانیه، 2ماندگاری 

 

  بر رویش با کمترین حرار  ممکن دازقادر به گ خاکستربرای لجن، جایی که های سوزان چند اجاقه  کوره

منجر به مشکال  عملیاتی در کوره  تواند یمکه در این شرایط  شود یمگرفته  به کارسیا  باشد، مواد بستر 

 بشود. ،بستر سیا 

کار کنند  ،در با ترین  یه خشک کن جاریطریو خارج کردن گاز  از توانند یم اجاقههای سوزان چند  کوره

 .کنندتغذیه  سوزی(دبرای مثا  مقفظه پسمان) یبعدسوزاندن را به سمت مقفظه جاری سپ  گازهای و 

 جاریامکان تغذیه گازهای  و هستند لریوببه  مجهو به تاسیسا  کهوجود دارد یهای مکاندر  مویت یک نیا

 یپارامترها شود. می واحدها انجام نآ درجاری گاز  تصفیه و 2وزاندنسپ  ندیفرا .باشد یمن واحدها آبه 

 .شده است نشان داده 9-حعملیاتی اساسی در جدو  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1- Clinker 

2- After- burning 
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 اجاقهعملیاتی یک کوره سوزان چند مالك های  5-حجدول 

 پارامترهای عملیاتی واحدها مقادیر

 ظرفیت تبخیر Kg/m²h 59الی  29

 پسماندسوزیی ها هی تبدیل گرما در  Gj/m²h 9/8الی  5/8

 ای نهایی پسماندسوزیدم C° 598 یال 498

 وزاندنمنطقه بعد از س و ی ازادفضا ،ماندزمان  s 2حداقل 

 یمقیط پی  گرمای  اکسیژن  C° 988 حداکثر

 

داده شده نشان  tone/year 48888 یتظرفعملی از واحد احتراق لجن فاضالب با  یثالم 29-ح  شکلدر 

 است. 

 
 :راهنما 

 3 جنبونکرل 4 دودک 

 2 لجن حمل 5 (هیثانو کوره) یسوزپ  مقفظه

 1 مایع ای مانده ته 38 اطفاء

 5 دوتایی هایورقه با کوره 33 شستشو جت

 9 فرایند کننده خنک 32 مکنده

 9 شستشو دهنده دوار  31 خاکستر هیتخل

 9 جریان کننده جذب 35 غبار هیتخل

 کوره سوزان چند اجاقه پسماندسوز لجن فاضالب با یساتتأس -26-ح کلش
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 باشد: ی زیر میها بخ شامل در کل  29-ح شکلشده در   داده اننش واحد

 ؛اجاقهکوره سوزان چند -

 ؛)کوره ثانویه(پ  از احتراق مقفظه -

 ؛گرمایی مصار برای  پسآب لریوب -

 جاری.ی گاز ا مرحلهتصفیه چند -

 اضافه کردن افاضالب انباشت شده ب لجن بطوریکه، گیرد یمقرار  خاصی لجن فاضالب تقت شرایط

امکان با  حد تا لجن شود. می لیبدت، مناسب باشد فیلتر کردنی که برای فرم بهتمهیدا  یا سایر  ها یافوودن

 .شود می یره( ذخبونکر )مخونطور موقت در یک  و سپ  به شود می یهتخل فشردگی درمقفظه فیلتراسیون،

 هر سطلها، نیا شود، هایی نگهداشته میسطل در و یک بارگیر سطلی،فشرده شده از طری کیک اینجا، از

ها به درون کانتینر پر کننده، در با ترین از این سطل لجن .دنباش یمرا دارا  tone9/3 تخمینی تیظرف یک،

 تا حدود تواند یم لجن شود. کوره تغذیه می به درونطور پیوسته  بارگیری شده و به پسماندسوزی یه واحد 

ton/h32 شود. را شامل میسطل  4و این مقادیر موجود در  پردازش شود 
 اجاقهبستر سیال چند  کوره 3-5-3-ح 

 کردنخشک -پی لجن را قادر به  که ،اند شدهیک بستر سیا  ثابت نصب  آزادچند  یه در قسمت فضای 

باید در یک بستر سیا   آبی از مقدار کم فقط خشک کردن،-استفاده از این فرایند پی  با کند. یجارگاز  با

 کاه  یابد. تواند یمکه سطح گریت و تمام کوره  است معنا نیبد واقعی تبخیر شود،

 ماسه افوودن طریو تنظیم هوای عرضه شده، از ،اجاقهو همسان در کوره بستر سیا  چند نواخت احتراق یک

( کوره پایهاختال  دما بین با  و با تر ) یهادما پیدا کرده است. ارتقا و در بستر سیا ، ها هی تبخیر در  و

 .دبشو NOxموجب کاه  تشکیل   تواند یم

 نشان داده شده است. 29-اصو  کارکرد یک کوره بستر سیا  چند اجاقه در شکل ح
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 راهنما:

 سیا  بستر 4 ورودی لجن 3

 پ  سوزی )کوره ثانویه( مقفظه 5 کمکی سوخت 2

 راه انداز پسماندسوزی مقفظه 38 مقیط نژیاکس 1

 چرخشی دمنده 33 زاید گاز 5

 بازرسی پنجره 32 کننده خنکی هوا 9

 کننده هواگرم یپ 31 پی  خشک کردن منطقه 9

   پسماندسوزی منطقه 9

 

 اصول کارکرد یک کوره بستر سیال چند اجاقه  -22-ح شکل
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 1ی مدوالرها یستمس 4-5-3-ح 

 با یک روش انتخابی با امکانا  و لوازم کوچکتر که برای موارد زیر اختصاصی تواند یمماند احتراق پس

 ، اتفاق بیفتد:اند شده

 یا ؛پسماندها انواع ویژه-

 .شدهپی  امقاء از  پسماندهای-

که  رندیگ یمسفارشی صنعتی و تجاری انجام  تاسیسا  در، اغلب پسماندسوزیخاک  نوع  حالت این 

شرایط بهینه شده از  معمو ً آنها نتیجه، در .کنند یمرا دریافت  پسماندی از جریان ثابت ادیرمق معمو ً

 کنند. میامقاء و مقادیر خیلی کمتری از پسماندرا  برده و عملیا  سود 

باشد که  این صور  می به «starved-air» یای ا مرحلهسوزهای دو پسمانددر  استفاده موردهای یکی از طرح

  زغا و  پیرولیو شدهنسبی  طور بهیک اجاق در انتهای جلویی شده و  سوزاندهنسبی  طور بهپسماندها  نآ در

 .سوزد یمپشتی بخ  طور کامل در  بهحاصل از آن 

این  هرکطوهمان شوند. میامقاء هایی ی متفاوتی در چنین سیستمپسماندها ه طراحی کوره،بسته ب

 صنعت پسماندهای کاغذی، و ها بندی بستهمانند) یصنعتیرخطرناک ویژه غهایپسمانددر مورد  ها یستمس

بر روی پسماندهای آمیوی طور موفقیت  ی مدو ر نیمه پیرولیو بهندهایفرا ،کند یمخوبی عمل  ( بهماهی

در  tone/year 98888تا  tone/year 19888دامنه با  یسا تأس .رود یمبه کارنیو، شده  پردازششهری 

 به NOxانتشار گاز  یسا تأس  ینا در دهد، وجود دارد که نشان میهایی  گوارش .ار هستندحا  ک در اروپا،

عمده   طور بهکه  داده شود ,NOxی در ا ژهیواه  ک آنکهبدون ، شده استگوارش mg/m³ 388  از تر نییپا

 یسا تأسمقاء در ا ی هر واحدها هوینه کهیدرحال است.بوده ویژه به طراحی و کنتر  احتراق به دلیل توجه 

 ویژه پسماند،های های مرتبط با جریانسیستم نهیهو باشد، بسیار با  می معمو ً ا این مقیاسب سوزپسماند

 اه  یافته است:کطور وسیعی از طریو ترکیب موارد زیر  به

 جاری گازاستفاده شود، چنانچه تغییرا  ی ساده تصفیه گاز در مقیاس کوچک ها ستمیسممکن است از  -

 ؛داده شده باشدکاه  

 تواند یمکه  ی گرما، برای افوای  عرضه انرژیها کنندهمصر   های مکان درمجاور  یسا تأساستقرار  -

 کند. را جبرانو امقاء دفع  یها نهیهو
 پسماندهای گازی و مایع برای یپسماندسوزی ها محفظه 5-5-3-ح 

 جامدا نیو برای  و سماندهای گازی و مایعی پپسماندسوزی برای ا ژهیو طور به پسماندسوزیی ها مقفظه

 یها مقفظهکاربرد متداو   رجوع شود(. یک 24-ح) به شکل  اند شده یطراح ،مایعا مخلوط در 

حاوی پسماندسوزی در صنایع شیمیایی برای پسماندسوزی مایع و گاز فرایندی است. در پسماندهای 

 .کرد بیبازیا استفادهبه منظور  توان یم را HClکلرید،

                                                 
1-Modular 
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طور اساسی  به پسماند خطرناک،پسماندسوز  یسا تأسدر ثانویه(  یها کوره) بعد از احتراق یها مقفظههمه 

نقدر وسیع آثانویه(  یها کورهاحتراق )بعد  مقفظه یسا تأسیک  در .پسماندسوزی هستندی ها مقفظه

 .شوند یمانجام  نآ درتمام فرایندهای گرمایی طراحی شده است که 

ر اطمینان از تخریب مناسب پسماندهای ورودی به مقفظه، معمو ً دماهای عملیاتی تعیین و به منظو

انتخاب می شوند. به عنوان نمونه در  سیستم های کاتالیووری به کار رفته برای جریان های ویژه پسماند از 

برای  C498° ی با تر ازدماها ،طورکلی به .استفاده می شود C988° تا C588°دمای کاه  یافته 

برای نگهداشتن شرایط جایگوین،  به طوری کمکی هاسوخت ی غیر کاتالیووری انتخاب شده است.ها مقفظه

به  لریوببه سیستم از داغ  آبگرما ممکن است برای عرضه جریان  یابیباز شوند. پایدار احتراق استفاده می

 رود. کار

 

 برای پسماندهای گازی و مایع  ندسوزیپسمایک محفظه  اصول-28-ح شکل 
 

 برای لجن فاضالب گردابی پسماندسوزی محفظه 6-5-3-ح 

گاز  (سازی پاکناشی از  تصفیه )کک قدیمی پسماندسوزی اصل برای  در ،پسماندسوزی گردابیمقفظه 

 مورد نیوگرمایی لجن فاضالب  امقاءاکنون برای  اما؛ یافته است توسعهپسماندسوز  یسا تأس، در جاری

 فقط در نتیجه، .باشد یم mm 9تا  mm 3 ینبذرا  برای اشتعا  گاز  اندازه نیبهتر .گیرد یمقرار  استفاده

 استفاده شوند. تواند یملجن فاضالب خشک گرانوله شده 
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خنک با قابلیت صور  قیف فلوی   به که 3شعاعیاز طریو یک شو  مبتنی بر جاذبه، ی سوخت ها گرانو 

 به دروناتمسفری  ژنیاکس .شود یممقفظه پسماندسوزی، وارد  تر نییپا، به قسمت ی شدهطراح ابا هوسازی 

از قسمت دار  هیزاو به صور هوای اولیه . شود مختلف هوا، دمیده میسطوح در پسماندسوزی،  مقفظه

هایی که  جت ی مختلف از طریوها هی  هوای ثانویه به و شود می واردعبور کرده و به کوره  قیف  تر نییپا

هوای اولیه و ثانویه بر اساس  عیتوز .شود یمتوریو  ،طور مماس در با ی تغذیه سوخت قرار دارند به

 خواهد بود. متفاو  خصوصیا  سوخت ویژه،

 مقفظه کل فضایدر  C3888°تا  C588° لجن فاضالب نیازمند یک توزیع دمایی یکسان بینپسماندسوزی 

و  گرد شود. ی خاکستر در زیر نقطه نرم شدن نگهداشته میدما از این روش،استفاده  با است.پسماندسوزی 

در مقدوده  2درشت های دانه شود. خارج میپسماندسوزی از مقفظه  جاریغبار پراکنده در فضا همراه با گاز 

ریو خارج  های دانه عنوان  به توانند یمی که ا نقطهتا بتوانند سوزانده شده و به  چرخند یم 1تانژانتیجریان 

جریان از طریو یک سیستم مسیر در ی فلوی،ها قسمت ای و مانده یباق کک ،ی خامخاکسترها .برسند شوند،

 خارج خواهند شد. ،بدون درز

هیدروکلریک اسید و فرایند بی ی از فرایند پسماندسوزی پسماندهای کلردار گازی و مایع، با قابلیت بازیامثال

 ارائه شده است. 18-ح و  25-ح در شکل های  کلربازیابی با  احتراق پسماندهای مایع کلر دار

 

 

 

                                                 
1- Radial 

2- Coarse kernels 

3- Tangentinal 
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 هالوژن دار مایع و پسماندهای  مانده یباقگازهای  از HClیک واحد استخراج  نمودار -21-ح شکل

 

 

 کلربازیابی شماتیک یک واحد  ندیفرا-31-ح  شکل

 

 )فاضالب( پسآب یسماندسوزپ 2-5-3-ح 
آلی ترکیبا   مواد دارایشدن  یداکس .شود یهتصف ،آن لیآترکیبا  مقتوی پسماندسوزی با  تواند یم پسآب

ویژه برای  آوری فن یک دمای با ، در ،آبشیمیایی با کمک اکسیژن اتمسفر و تبخیر  به صور و غیر آلی 

 سایربا  پسماندسوزی نوع ازمتمایو کردن این  یبرا «فاز گازی  یاکسا»اصالح  .است صنعتی پسآبامقاء 

از شود که  اکسای  فاز گازی زمانی استفاده می ندیفرا .رود یم کار به ،اکسای  مرطوب مانند ها، وریآفن

به مقرون نظر اقتصادی  از آنها بازیابیدر صورتی که  یاکرد استفاده دوباره  ب نتوانموجود در آمواد آلی 

 ه باشد.نرفت به کاردیگری  آوریفن صرفه نباشد و یا 

رخ  تواند یمفقط زمانی ) خود بخودی ( مستقل  یپسماندسوز است. 3گرمازایک فرایند  پسآبپسماندسوزی 

و   نموده طور مستقل تبخیربه  اشتراکی راب آ سهم بتواند تاکافی باشد  یا اندازهآلی به بار مواد دهد که 

استفاده از نیاز به  معمو  طور به ،پسآبسوزی پسماند یسا تأس بنابراین،. افتد اتفاق 2گرم کردنفوقفرایند 

 اب تواند یم، برای انرژی اضافیالواما   کاه  دارند.سوختهای کمکی برای پسماندهای با بار آلی پایین 

از قبل واحد یا  ،یا مرحلهچند  میعانیک واحد توسعه از طریو  تواند یمکار نیا .بدست آید آبکاه  مقدار 

در  یدشدهتولگرمای  بازیابی ی( برابویلرگرمایی )بازیابی قسمت  یک ،نآ بر الوهع ، حاصل شود.متصل شده

                                                 
1- Exothermic 

2- Superheating 
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طبو مقادیر جداگانه مواد آلی و غیر آلی موجود در  بر شود. می نصب بازیابی بخار برای تراکم، جهت ،کوره

 د داشت.نی متفاوتی از واحدها وجود خواهها یطراح شرایط مقلی متفاو ، و پسآب

 شوند. توریو میپسماندسوزی  مقفظهطریو مشعلها و نیوک ها در چندین مقل به  از و سوخت، پسآب

اکسیژن اتمسفری ترکیب عبار  است از   هوای اولیهشود ) می عرضه اتمسفری نیو در چند مقل، ژنیاکس

 خلوط هوا(.عبار  است از م ی ثانویههواو  شده با سوخت

شده  داده نشان 13-حتغلیظ کننده( در شکل آب )خیرکننده با یک واحد تب پسآبمثالی از واحد پسماندسوز 

 است.

 نشان داده شده است.  12-ح قلیایی در شکل  پسآبمثالی ازتاسیسا  پسماندسوزی 

 

 

 )تغلیظ کننده( پسآبتبخیر  یساتتأسبا  پسآبپسماندسوز  -31-حشکل 
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 قلیایی  پسآبشماتیک یک واحد تصفیه  ندیفرا -32-حشکل 

 
 های پالسماوریآفن 8-5-3-ح 

 یونیوه ،دما با با گاز  نیا باشد. و ملکولها( می ها )اتم یخنثذرا  و ها یون ،ها الکترونی از مخلوط پالسما،

 پالسماها شود. یجادا ،گاز با یک میدان الکتریکی و یا مغناطیسیکن  از طریو برهم تواند یم، و هادی شده

 .باشد یمواکنشهای شیمیایی دمای با  تسریع کننده ی واکن  دهنده و ها ونهگمنبعی از 

دما ناشی از تبدیل انرژی  نیا ،شود استفاده می( C39888° تا C9888°دمای با  )از فرایندهای پالسما در 

یک زیاد از  ، شامل عبور یک جریان الکتریکیپالسما پالسما تولید شود. یک الکتریکی به گرما است تا

 .است اثر بیجریان گاز 

PCBsمانند  ی خطرناک،ها کننده آلوده تقت این شرایط،
 ها و غیرهک  حشره ،ها فوران ی اکسین ها،د ،3

 ،فلوا  لی،آمواد امقاء فرایند برای این  .شوند یم شکسته اجوا اصلی اتمی خود، به پالسما، به درونتوریو  با 

PCBs (شامل تجهیوا  در مقیاس کوچک )و HCB رود یمکار به. 

وجود یک سیستم تصفیه گاز جاری، بر مبنای نوع پسماند مورد تصفیه، خاکستر یا مواد جامد منجمد،  زم 

 فناورییک  عنوان به پالسما آوری فناست.  55/55% از ی ب ،بسیار با  آوری فنتخریب دراین بازده است. 

 کاربر به قوی وابسته طور به و گران بسیار پیچیده، اندتو یمفرایند این  یکنل تجاری پایه گذاری شده است،

 باشد.

                                                 
1- PolyChlorinated Biphenyls  
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بین دو و  درون یک گاز ( ازAC)متناوب جریان یا ( DC) عبور جریان مستقیم لهیوس  بهی حرارتی پالسماها

کاربرد  لهیوس به یا میدان مغناطیسی بدون الکترود، (RF) یوییرادیک فرکان  گیری کاراز طریو بهب ،الکترود

 شوند: معرفی می وریهای پالسما در زیرآ مختلف فن انواع .شود یم دیتول روویوهاماک
 آرگونپالسمای  قوس -الف

با جت پالسمای  میمستق طور بهمعنی که پسماند  ، بدیناست «پرواز حین» یک فرایند پالسمایفرایند  این

بوده و با اجوای  اثر بییک گاز  گاز پالسما انتخاب شده است زیرا عنوان به آرگون شود. مخلوط می آرگون

 مشعل واکن  ندارد.

 اوزونکننده  یه  تخریبمواد  ، برای تخریب5554/55% بی  از تا این روش وریو بهره بیتخر بازده

(ODSs)3  درkg/h 328  یکیالکترو با توان kW 398، شده است. گوارش 

2با ی تخریب بازده دارای  کهن است آهای پالسما  نسبت به سایر سیستم آوریبرتری این فن 
CFCs و 

 انتشار ها یستمس، این نیهمچن .است داشته ،برای چندین سا را تجاری های ترکیبا  هالوژنه در مقیاس 

PCDD/Fsخیلی کمی از مواد 
 پایین گاز نسبتاًحجم  لیبه دل نیو ها یندهآ جرمی  انتشار .دهد مینشان  را 1

حاصل با ی انرژی در یک فرایند بسیار فشرده خیلی یک دانسیته  ،نینهمچ پایین است. ،در فرایند جاری

 شود.و نقل  لحم تواند یمسانی آبه که  شود یم
 4(ICRFفرکانس رادیویی ) کوپل القایی یپالسما -ب

از طریو میدان  انرژی کوپل شده با پالسما و شدهاستفاده کوپل القایی  یها مشعلالسما از پدر این نوع از 

با دامنه  ا یعملکه  شود یمموجب  الکترودهاوجود  عدم شود. می، تکمیل القایی یچسیم پمغناطی  الکترو

فرایندهای قوس  قابل اطمینان تر از ویا کاهنده  اکسیدکننده یاتمسفرها ،اثر بیگاز  شامل وسیعی از گازها

 .شود انجام پالسما،

 و بیتخر ، بازدهردیگ یم( صور  48-98) kg/hبا نرخ  CFCتخریب  یکهمادام ،ICRFفرایند پالسمای 

 . دهد را نشان می 55/55 % از با تر وریبهره

گوارش  تجاری مقیاس در ،فراینداین برای  ها یندهآ انتشار پایینی از  و CFCابی به تخریب با یی از یدست

اجرا  قابل های مشابه،این ارزانتر از سایر سیستم نیازی ندارد و بنابر آرگون به ICRF یپالسما .شده است

ایجاد سطح پایینی از انتشار جرمی ا ینده ها  باعث فرایند، در شده یدتولپایین گاز  حجم ،بر آن عالوه است.

 شود. می
 AC یپالسما-پ

 کوپلمشابه با پالسمای  ،اما در سایر موارد ،شود تولید می وهرت 98با ولتاژ  میمستق طور بهاین نوع پالسما 

شود که  از نظر الکتریکی و مکانیکی ساده بوده و بنابراین ادعا می ستمیس باشد. یم ن  رادیویی،فرکا القایی

 شاملبرگیرنده گستره متنوعی از گازها  در تواند یمنداشته و  آرگونگاز  نیازی به ندیفرا قابل اطمینان است.

                                                 
1 - Ozone depleting substances 

2- Chlorofluorocarbons 

3- Polychlorinated dibenzo-p-dioxins 

4- Inductively coupled radio frequency plasma 
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مواد تخریب کننده اوزون  در روغنی یها یآلودگکه  شود می وادعاباشد پالسما گازهای  به عنوانهوا یا بخار 

(ODS ) کندامقاء  تواند یمرا نیو. 
 CO2پالسمای  قوس  -ت

 مانند ،اثر بییک تخلیه قدرتمند الکتریکی به درون گاز اتمسفری  ارسا  با یک پالسما با دمای بسیار با ،

یا گازهای  معمولیهوای فشرده  توسط شد، میدان پالسما تشکیل  که یهنگام شود. می یجادا ،آرگون

 شود. می یتتثب در فرایند، نظر موردی ها یخروجبه  بسته اتمسفری معین،

مرایع یرا   که در آن نقطه، پسماندهای  باشد یم C9888°با یبه طور قطعی  نآ دیتولدر نقطه دمای پالسما 

 ،منطقه واکرن    در طوباشد و می C 1988°در راکتور با ترحدود دما .شود یمتوریو  میمستق طور بهگازی 

 یابد. کاه  می C3188° ای حدود شده کنتر به دقت مای دبه 

این که  گونههمان تشکیل شده است،یداسیون اکسواکن  که از  است CO2از  استفاده ویژگی خاک فرایند،

 .باشد یمنیو پالسما  گاز نگهدارنده

نشان ،  موجه، در نرخ جریان با ی نسوزم و مقاوترکیبا  زیادی را برای وری و بهره بیتخر بازده فرایند،این 

حجم پایین  لیدل به اصو ً هستند،  ینده هایی که مورد توجه بیشتریآی انتشار جرمی ها سرعت دهد. می

 باشد. می نییپا ،توسط فرایند یدشدهتول جاریگاز 
 ی ماکروویوپالسما -ث

 وارد ،خاکطراحی  هم مقور دارای یک حفره به درون را GHz45/2فرکان ی ماکروویوبا انرژ این فرایند،

 شود یمبرده  به کارپالسما شروع برای  آرگون اتمسفر تولید شود. فشار تقتیک پالسمای حرارتی  تا کند یم

 پالسما ندارد. تثبیتجهت آرگون  فرایند نیازی به گازدر غیر این صور ،  و

فرایند پالسمای وری و بهره یبتخر بازده ،kg/h 2سرعت  با CFC-12طبو گوارش ها برای تخریب 

 .است 55/55% ماکروویوتا بی  از

، انعطا  پذیری نیبنابراو  با توجه به قابلیت دستیابی به دماهای عملیاتی با  در یک مد  زمان بسیار کوتاه

 .شده استفرایند گوارش تخریب با یی برای این بازده ، کاه  یافتهدر عملکرد و زمان خرابی 

می توان پالسما با  بازده نتیجه  در باشد، نمینیاز فرایند جهت  انجام  اثر بیبه یک گاز نوع پالسما، در این 

 بنابر این کاه  می یابد یدشدهتول جاریحجم گاز بر آن  عالوه ،دهد کاه  میرا ی پردازش ها نهیهوو  برد

 .استبسیار فشرده  ندیفرا
 پالسمای نیتروژن قوس -ج

با این فرایند  .شود استفاده می( DCجریان مستقیم ) پالسمای غیر انتقالیمشعل یک  ازفرایند در این 

 کار کند، گازی که تولید پالسمای حرارتی  عنوان به و از نیتروژن هشد خنک  آبالکترودهایی که توسط 

 باشد. موجود می نآ یتجارهای توسعه یافته و سیستم 3559فرایند در سا   نیا کند. یم

 55/55% فرایند وریو بهره بیتخربازده kg/h 38سرعت تغذیه  با HFCsو  HCFCsو  CFCsب تخری در

 .است گوارش شده
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 ،ستمیس کوچک هستند.فشرده و ی بسیار ها اندازهن است که تجهیوا  در آ آوریبرتری کلیدی این فن 

-آبو نشینی تهدهای شامل فضایی برای واح کهبرای نصب نیاز داردm 29/5× m 5ابعادبه فضایی به  فقط

حمل و قادر به  ستمیس ،نیبنابرا. باشد می (کلسیمکربنا  کلسیم و کلریدمانند )مقصو   جانبی گیری 

 بود. خواهد امقاء در مقل(پسماند )تولید  نقطهبرای انتقا  به  یک کامیونتوسط  نقل
 لجن فاضالب یپسماندسوزی مختلف ها یکتکن 1-5-3-ح 

 لجن فاضالب: پسماندسوزیبرای  کاررفته بهی نوعشرایط فرایند  -الف

ی جدا پسماندها ،شناورهای  تفاله مانند پسآبامقاء ناشی از فرایند  یپسماندها ریسا عالوه بر لجن فاضالب،

 شوند. سوزانده می اغلب ،چربیهای استخراج شده وغربا   شده از 

های های اضافی کمتری نسبت به لجننیازمند سوخت شود، خشک دریافت مینسبتا لجن که  یساتیتأسدر 

 باشد. می MJ/kg 9/9و  MJ/kg 4/5 ینبگرمایی لجن برای احتراق گرمایی خودکار  ارزش د.نباش خام می

 یباًتقر شوند. می دهید شود، میامقاء از لجن، جایی که لجن خام  MJ/kg 4/5و  MJ/kg 2/2بین  ریمقاد

MJ/kg 9/1 به سوخت  ازین است. شده گرفتهنظر  در رمایی خودکار،گ پسماندسوزیبرای حد  زم  لجن

 انتقا و  جاریگرما از گاز  یابیباز مانند انرژی داخلی،بازیابی  مسثر یها ستمیسدر صور  استفاده از  ،اضافی

 .کند پیدا می کاه ، گرمایی/یا استفاده از گرما برای خشک کردن لجن پسماندسوزیبه هوای  نآ

ی ها روغن .باشند یمهای تک لجن پسماندسوز در سوخت استفاده شده اضافی،  ًاصو استفاده شده روغن

گازهای  .شوند یمنیو استفاده  آلودهی جامد و مایع و هوای پسماندها ،ها حال  ،زغا  طبیعی، گاز ،گرمادهنده

 .باشد یمآلوده شده به منظور پسماندسوزی لجن هضم شده، مناسب 

عوامل  یرتأث باشد. یم ،مورد نیاز تخلیه ی ازا درجهگرمای  هوا و   یپ ،مضاعف انرژیالواما   دراولیه  ریتأث

 پایین است. نسبتاًتهویه نیو 

 .اند شده اندازی و راه طراحی C598° و C498° در دماهای بین معمو ً ویژه، لجن فاضالب سوزهایپسماند

 شود. باعث ذوب خاکستر می C 598°یکه دمای با حالی در باعث انتشار بو خواهد شد، C498° ی زیردما

 شود. گرفته می کار به ، s2 از شتریب توقف گاز، زمان طورمعمو  به

به مقدار انرژی و مقدار لجن فاضالب که سوزانده  اصل در می اید، به دستسطح دمایی که در احتراق 

 ی دارد.بستگ شود و به سطح اکسیژن اتمسفری، می
 لجن فاضالب پسماندسوزیی های کوره برا مقایسه سیستم -ب

 کوره، ساختار .کنند یمهای مختلف عمل رایندبا ف هاوریآفن مبنایبر  ،شدهشرح داده ای  های کوره سیستم

خوبی  به ،تجهیوا  تصفیه متصل شدهحاصل از  جینتاپسماندسوز،  یسا تأسپردازش  آوریی و فن طراح

های  مشخصه دارند. ها یندهآ بر روی نتایج انتشار  وجهیت قابل ریتأث یهمگ ی مواد متفاو ،هاناانتقا  جری

 .شده است داده نشان 9-ح های مختلف در جدو   کوره
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 مقایسه سیستم های کوره ای برای پسماندسوزی لجن فاضالب- 6-جدول ح

 کوره گردآبی
کوره بستر سیال چند 

 اجاقه

کوره سوزان چند 

 اجاقه
 کوره بستر سیال

 

 عدم وجود قسمتهای -

متقرک مکانیکی و 

 فرسودگی پایین 

عدم وجود ماده بستر  -

 سیا 

پی  خشک کردن  -

 جداگانه  زم نیست، 

مقور توخالی متقرک،  -

حجم پایین بستر  -

 سیا 

پی  خشک کردن  -

 جداگانه  زم نیست، 

ساختار گسترده  -

های  کوره با بخ 

 متقرک

مقور توخالی خنک  -

 شده

عدم وجود  -

قسمتهای متقرک 

مکانیکی و 

 فرسودگی پایین
ویژگیهای اصلی 

 فن اوری

قابل مقایسه با  -

 بسترسیا  

قابل گسترش برای  -

 دامنه وسیعی از پسماندها

زمان متوسط حرار   -

 دادن و خنک کردن

زمان طو نی حرار   -

دهی، عملیا  پیوسته 

 ضروری است

و پایان سریع  غازآ -

از طریو دفعا  

کوتاه حرار  دادن و 

کردن، امکان  خنک

 پردازش متناوب

جنبه های 

 عملیاتی

 حفظ دمای مطلوب -

احتما  انتشار مواد  -

 لی آ

بخشهای متقرک در   -

 کوره

 
کلوخه شدن،  -

 سیا  زدایی

مشکالت 

 احتمالی عملیاتی

 اشتراک مواد جامد،  -

 اشتراک گازی و طویل، -

 زمانهای کوتاه توقف، -

تغذیه هوای اولیه و   -

تغیر در سطوح ثانویه م

 مختلف

هوای مازاد کمی نیاز  -

 است

کنتر  خوب  -

 پسماندسوزی،

پسماندسوزی کامل   -

شده درون بستر سیا ، 

ایمنی بیشتر در   -

کیفیت نوسانا  لجن 

های بستر  نسبت به کوره

 سیا 

مشکل بودن کنتر    -

 پسماندسوزی 

ایمن نسبت به   -

نوسانا  بارها )پسماند 

شت ورودی( و مواد در

 دانه 

هوای مازاد کمی  -

 نیاز است، 

پسماندسوزی  -

کامل فقط در با ی 

 بستر سیا 
های اصلی  ویژگی

مرحله 

 پسماندسوزی

 با  - پایین - با  - با  -
مقدار خاکستر 

 در گاز جاری

از طریو جریان گاز  -

 جاری،

 خاکستر خام در کف   -

از طریو جریان گاز  -

جاری و خارج کردن 

 شن  

به طور مستقیم از   -

 ترین سطح پایین

از طریو جریان  -

گاز جاری و خارج 

 کردن شن  (

 حذف خاکستر

 خاکستر -

خاکستر احتما    -

 درشت دانه 

 خاکستر،  -

 ماده بستر سیا  -
 خاکستر -

 خاکستر -

 ماده بستر سیا  -
 ماندهاته
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 نامه کتاب

مقصو   سامانه  -3قسمت  -فلوی یها الواما  دودک  -ها  ودک د، 3152: سا  39144-3استاندارد ملی ایران  ]3[

 دودک 

آستری های لوله دود و  -2قسمت  -فلوی یها الواما  دودک  - ها دودک  ،3152: سا  39144-2استاندارد ملی ایران  ]2[

 رابط لوله دود فلوی یها لوله
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