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ناب انذیص پسمانذ وارنا  

  معایة 

   ّتا تتِ ستشهایِ گتزاسی ٍ ّضیٌتِ اٍلیتِ تیطتتشی ًیتاص داسد، هختاس  تاسیستات ستَصاًذى             ایي سٍش دس همایسِ تتا ستایش سٍش

تستتیاس ستتٌگیي استتت ٍ اثتتشات آى تتتش هحتتیظ صیستتت ًیتتض هطتتىَن تٌ تتش هیشستتذ ٍ گاصّتتای ًاضتتی اص ستتَصاًذى    دٍسسیتتض

 اثشات تذی سٍی هحیظ صیست هی گزاسًذ .

 هَدُ هجشب تشای تْشُ تشداسی ٍ ًگْذاسی اص دستگاُ ّای صتالِ سَص ًیاص است.تِ افشاد واسآص 

 است ّای دفع پسواًذ ّضیٌِ ًگْذاسی ٍ تعویشات دس ایي سٍش تیص اص سایش سٍش. 

 ایي سٍش تشای دفع هَاد صایذ خغشًان ً یش هَاد سادیَاوتیَ ٍ هَاد لاتل اًفجاس سٍش هٌاسثی ًیست. 

 

 

 ناب در امحاء دورریسها و پسمانذ تیمارستانی  زتاله سوز  منتخة ضرکت 

 

تاضذ. دس ای هیسَصّای سیجىت سَص ٍ تیواسستاًی دٍ هحف ِتىٌَلَطی هٌتخة ضشوت ًاب دس صهیٌِ صتالِ سَصی، ضاهل صتالِ

سَص ص ٍ یا دیضل ّای گاص سَهحف ِ اٍل ایي ًَع صتالِ سَص، پسواًذّای ٍسٍدی تا تاهیي اًشطی حشاستی هَسد ًیاص تِ ٍسیلِ وَسُ

سسذ. سپس گاصّای حاصل اص سَصاًذى پسواًذ دس گشاد هیدسجِ ساًتی 1000تا  800ضَد ٍ دها دس ایي هحف ِ تِ سَصاًذُ هی

تاضذ ٍ صهاى هاًذ دس ایي هحف ِ گشاد هیدسجِ ساًتی 1100تا  350ضَد وِ دها دس آى تیي هحف ِ اٍل، تِ هحف ِ دٍم هٌتمل هی

%  8888/88حذ  سوی( تا گاصّای دیگش ٍ اوسیي سوی )دی تشویثات ایي صَست توام دس وِضَد دس ً ش گشفتِ هی ثاًیِ 2هعوَال 

 صیادی حذ تا سشیعا دها است الصم دی اوسیي تطىیل اص جلَگیشی تشای اداهِ دس .تیي هی سًٍذ اص ٍ ضذُ تخشیة هحف ِ ایي دس

 دسجِ واّص 200 تا ثاًیِ 1 صهاى هذت دس دها ٍ ضذُ وٌٌذُ خٌه سیستن ٍاسد ثاًَیِ هحف ِ اص خشٍجی لزا گاصّای یاتذ، واّص

تواهی لغعات ٍ دستگاّْای تىاس گشفتِ ضذُ دس دستگاُ صتالِ سَص اص  . هی ضَد جلَگیشی دی اوسیي هجذد تَلیذ اص ٍ یافتِ

ّا، دٍدوص، پَضص هٌاسة ًسَص ٍ ّوچٌیي هَاد عایك تطىیل ضذُ است، عالٍُ تش لغعات اصلی ّواًٌذ دٍ هحف ِ احتشاق، وَسُ

تگاُ تغزیِ خَدواس )دس همادیش تاالی تَاًذ تِ دسوٌتشل پٌل جْت وٌتشل دها ٍ فطاس ٍ صهاًذ هاًذ دٍ هحف ِ ٍ ... ایي سیستن هی

پسواًذ ٍسٍدی، سیستن ّای هاًیتَسیٌگ گاص خشٍجی ٍ ... ًیض هجْض گشدد. دس جذٍل صیش تشویة گاص خشٍجی اص دستگاُ صتالِ سَص 

 لاتل هطاّذُ است.
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ناب انذیص پسمانذ وارنا  

 حرارتی امحاء دورریسها )زتاله سوزی( روش

 صٌعتی ٍ ضذُ وٌتشل  سَصاًذى دیگش تیاى تاضذ. تِ هی هَاد سشیع اوسیذاسیَى ضاهل وِ است ضیویایی فشآیٌذّای اص ضىلی اساساً

دس  اصتالِ سَص تِ عٌَاى یه سٍش واسّای ًیشٍگاُ ًاهٌذ. سَصی صتالِ سا گشها ٍ اًشطی احیاء، حجن واّص اّذاف تا جاهذ صائذ هَاد

ضًَذ. گستشش ًیشٍگاُ ّای صتالِ سَص تا تَجِ تِ تَسعِ چطوگیش، تىٌَلَطی عشاحی حسَب هیٍ هَلذ اًشطی ه تْذاضتی صتالِدفع 

ّا، عذم تَلیذ ضیشاتِ، اص تیي سفتي سٍش صتالِ سَصی اص تیي سفتي حجن صتالٍِ ساخت آًْا ّوشاُ تَدُ است. هْوتشیي هضایای 

ّا هی  صایذات خغشًان ٍ تِ تثع آى واّص اثشات صیست هحیغی، اهىاى تاصیافت اص گشهای آصاد ضذُ دس حیي فشایٌذ احتشاق صتالِ

 تاضذ. 

ّای گاصّای گلخاًِ ٌذُتي آالی 3/1تٌاتش هغالعات اًجام ضذُ، تِ اصای ّش تي صتالِ دفي ضذُ 

 .تاضذ هی اًشطی هَلذ دیگش سَی اص است ٍ صتالِ تْذاضتی دفع دس عٌَاى یه سٍش واسا

دس وطَس ها تا تَجِ تِ سًٍذ تَسعِ صٌعتی ٍ گستشش ضْش ًطیٌی ٍ ایجاد والًطْش ّا تَلیذ پسواًذ صتالِ سیش صعَدی داسد. اهشٍصُ 

 تالِ ٍ اص سَیی دیگش هَلذ اًشطی هحسَب هی گشدًذ.پسواًذ سَص ّا اص یه سَ تِ عٌَاى یه سٍش واسا جْت دفع تْذاضتی ص

 مسایا 

 ّای دفع تِ صهیي ووتشی ًیاص داسد. ایي سٍش هَثشتشیي سٍش دفع صتالِ است وِ دس همایسِ تا سایش سٍش 

 ّتتا اص ً تتش تْذاضتتتی هختتاعشُ آهیتتض ًثتتَدُ ٍ لاتتتل دفتتي  خاوستتتش تالیواًتتذُ تتتِ علتتت عتتاسی تتتَدى اص هتتَاد آلتتی ٍ تتتاوتشی

 است.

  َّا ٍ تغییشات جَی تمشیثاً تاثیش هْوی دس ایي سٍش ًذاسد.آب ٍ 

  ّتتای صتالتتِ ستتَص هٌتتافع جٌثتتی ً یتتش استتتفادُ اص حتتشاست ایجتتاد ضتتذُ تتتشای گتتشم وتتشدى  دستتتگاُ دٍسسیضّتتا دسستتَصاًذى

 داسد. ساتَیلشّا ٍ دس ًتیجِ تَلیذ اًشطی 

 واّص تسیاس صیاد حجن پسواًذ 

 جذا وشدى فلضات جْت استفادُ هجذد 

 

 

 

 

 

 ای )تش حسة دی اوسیذ وشتي( آصاد ٍ 

هٌتطش ه یضَد. اهشٍصُ دسولیِ ًماط جْاى ّیچ ساُ حلی جْت اص  تیي تشدى صتالِ ّا، تِ جض سَصاًذى پیطٌْاد ًوی گشدد. اصدیاد 

حجن صتالِ ّای ضْشی ٍ افضایص هطىالت دفع آى ٍ ّوچٌیي ووثَد صهیي هٌاسة جْت دفي ٍ هسائل صیست هحیغی هثتال تِ 

سثة سٍیىشد تِ سٍش صتالِ سَصی دس جْاى اهشٍص ضذُ است، تگًَِ ای وِ اص سال 2010 دفي صتالِ لاتل اضتعال دس وطَسّای عضَ 

اتحادیِ اسٍپا هوٌَع گشدیذُ است ٍ تٌْا سٍش هَسد تَافك دس ایي وطَسّا ًیشٍگاُ ّای صتالِ سَص هی تاضذ. ًیشٍگاُ صتالِ سَص تِ 
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 مقذار اجسا

mg/Nm 30 رسات هعلك
3 

mg/Nm 100 هٌَوسیذ وشتي
3 

mg/Nm 200 اوسیذّای سَلفَسیدی
3 

mg/Nm 30 ّیذسٍولشیذ
3 

mg/Nm 300 اوسیذّای ًیتشٍطًیدی
3 

1/0 اوسیي ٍ فَساىدی  mg/Nm
3 

 

 

 دستگاُ صتالِ سَص

 

 




