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Classification and Coding of Chemical
Wastes in the Laboratory

Hossein Abdolmohammad-Zadeh*

Wastemanagement program involves the separation or isolation in the production
place, classification and coding, transportation to the disinfecting place, dis-

infecting, packaging, temporary storage, transportation and final disposal, respectively.
In order to fit any chemical waste management, the chemical structure, composition,
characteristics and concentration and quantity of waste should be firstly determined.
Each of the variables can alone effect on the various stages of waste management such
as collection, storage, transportation and disposal. Therefore, to take appropriate way to
manage the disposal of chemicals, classification and coding methods are presented first
step. In this paper, different methods of classification and coding of chemical wastes
have been introduced according to the US Environmental Protection Agency proposed
method.
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علمی فصلنامه
١ شماره اول، سال
١٣٩۶ ،۴٠ − ٣١ صفحات
٢۵٨٨-۶۴٠١ چاپی: شاپای
٢۵٨٨-۶۴١X الکترونیکی: شاپای
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عبدالمحمدزاده حسین

کلیدی واژگان
پسماند،
شیمایی، پسماندهای طبقه بندی
شیمایی، پسماندهای کدبندی
خطرناک، شیمایی پسماند
بی خطر، شیمایی پسماند
شیمایی پسماند امحاء

در شیمیایی پسماندهای کد بندی و طبقه بندی
آزمایشگاه

عبدالمحمدزاده* حسین

برچسب گذاری، و طبقه بندی تولید، محل در جداسازی یا تفکیک مراحل شامل پسماند مدیریت برنامه
موقت، (انبارش) ذخیره بسته بندی، بی خطرسازی، مرحله آمایش، یا بی خطرسازی محل تا نقل و حمل
قدم در شیمیایی، پسماند هر مناسب مدیریت منظور به می باشد. نهایی دفع مرحله نهایت در و بارگیری
هر شود. مشخص پسماند آن تولید مقدار و غلظت و ویژگی ها ترکیب، شیمیایی، ساختار بایستی اول
ذخیره، جمع آوری، از پسماند آن مدیریت مختلف مراحل است قادر تنهایی به شده ذکر متغیرهای از یک
امحاء مدیریت برای مناسب راهکار اتخاذ برای لذا دهد. قرار تأثیر تحت را پسماند امحاء و نقل و حمل
روش های مقاله، این در می شود. ارائه آن ها کدبندی و طبقه بندی روش های اول گام در شیمیایی مواد
محیط از حفاظت سازمان پیشنهادی شیوه براساس شیمیایی پسماندهای کد بندی و طبقه بندی مختلف

است. شده معرفی آمریکا زیست

ایران. تبریز، آذربایجان، مدنی شهید دانشگاه مرکزی آزمایشگاه رئیس و تجزیه شیمی استاد (*)
٠٩١۴٣٠۵٩٨١٣ تلفن: ،h_abdol@yahoo.com ایمیل:
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مقدمه ١

یا مستقیم طور به که می شود گفته گاز و مایع جامد، مواد به پسماند

تلقی زائد تولیدکننده نظر از و بوده انسان فعالیت از حاصل غیرمستقیم

می شود. انجام مختلف دیدگاه های از پسماندها طبقه بندی .[١] می شود

شیمیایی پسماندهای دهنده، تشکیل مواد ساختار و ترکیب لحاظ از

به را صنایع خصوص به مختلف بخش های ضایعات از عمده ای بخش

آنقدر تولیدی و مصرفی شیمیایی مواد طیف می دهند. اختصاص خود

دستورالعمل و راهنما تدوین امکان که است افزایش به رو و گسترده

تولیدی، پسماند هر مدیریت در ندارد. وجود مواد کلیه برای واحد

مخاطره آمیز زیست محیط یا زنده موجودات برای پسماند اگر بخصوص

راهکار این است. پسماند آن تولید عدم یا حذف اول، اولویت باشد،

توجه با می شود. محسوب روش مطمئن ترین حال عین در و مقبول ترین

همیشه کنترلی راهکار این اتخاذ ... و اقتصادی فنی، محدودیت های به

به باید تولیدی، پسماند حذف امکان عدم صورت در نیست. امکان پذیر

بازیافت بازیابی، بازمصرف، تولید، کاهش همچون دیگری راهکارهای

امکان چنانچه شود. اندیشیده اولویت) ترتیب (به پسماند تصفیه و

پسماند مرحله، آخرین در نباشد میسر روش ها این از یک هیچ اجرای

.(١ (شکل می گردد امحاء تولیدی

تولیدی پسماندهای خصوص در تصمیم گیری مراحل سلسله :١ شکل
[١]

تولیدی پسماندهای مدیریت در راهکار آخرین پسماندها امحاء بنابراین

روش های از استفاده بایستی آن از قبل پسماندها تولیدکنندگان و است

هزینه های دلیل به پسماندها امحاء نمایند. امکان سنجی را شده ذکر

سوء اثرات هرگونه ایجاد بدون آن اجرای بودن مشکل اقتصادی،

مقبولیت کم ترین دارای دیگر مسائل و محیطی زیست و بهداشتی

نظارتی و اجرائی مراجع حتی و تولیدکنندگان طرف از پذیرش و

امحاء برنامه بودن موفقیت آمیز از اطمینان برای بنابراین می باشند.

راهکار تنها امحاء، که شود اثبات بایستی اول قدم در پسماندی هر

منظور به می باشد. موجود شرایط در مدیریتی امکان پذیر مدیریتی

ساختار بایستی اول قدم در شیمیایی، پسماند هر مناسب مدیریت

مشخص پسماند آن تولید مقدار و غلظت و ویژگی ها ترکیب، شیمیایی،

مختلف مراحل است قادر تنهایی به شده ذکر متغیرهای از یک هر شود.

پسماند امحاء و نقل و حمل ذخیره، جمع آوری، از پسماند آن مدیریت

مدیریت برای مناسب راهکار اتخاذ برای لذا دهد. قرار تأثیر تحت را

آن ها کدبندی و طبقه بندی روش های اول گام در شیمیایی مواد امحاء

می شود. ارائه

تعاریف و اصطالحات ٢

شده، رها شده، رد انداختنی، دور وسیله یا کاال ماده، هر پسماند١:

یا بازیافت بازفرآوری، بازیابی، یا فروش برای که زائدی یا ناخواسته

نظر در می تواند آن اصلی تولید روش از مجزا عملیات توسط تصفیه

توسط که است ماد ه ای هر این بر عالوه باشد. نشده یا شده گرفته

شده اعالم پسماند عنوان به ذیصالح مراجع توسط مقررات و قوانین

باشد.

درجه ٢٠ دمای در که است پسماندی کلیه شامل مایع٢: پسماند

صرف نظر و نباشند یا باشند مظروف یا بسته در آنکه از فارغ سانتی گراد

نباشند، یا باشند شده امحاء خود بسته بندی یا ظرف با همراه آنکه از
١Waste
٢Liquid wastes

..........................................................................................................................................................................................................................................................٣٣
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است. مایع حالت دارای

هر آن ها آلی مواد و معلق مواد میزان که مایع پسماندهای فاضالب١:

باشد. درصد ١ از کمتر یک

آن تجزیه اثر در یا می کند تراوش زباله داخل از که مایعی شیرآبه٢:

به و کرده نفوذ زباله داخل به که آبی شامل شیرآبه می شود. تولید

قابل ترکیبات سایر و نمک ها فلزات، مغذی، مواد به آلوده بالقوه طور

می باشد. نیز شده آن تجزیه محصوالت و معلق یا انحالل

فعال خواص هیچ گونه دارای که است جامدی پسماند خنثی٣: پسماند

محیطی زیست لحاظ از پسماند این نمی باشد. بیولوژیکی یا شیمیایی

پتانسیل و نمی کند چندانی بیولوژیکی و شیمیایی فیزیکی، شکل تغییر

دارد. محیطی زیست مخرب اثرات ایجاد برای ناچیزی

از یکی حداقل دارای که است پسماندی خطرناک۴: پسماند

زیست محیط از حفاظت سازمان توسط شده تعریف ویژگی های

ماده هر شامل خطرناک پسماند کلی طور به باشد. (EPA) آمریکا

دلیل به که هستند رادیواکتیو) مواد استثناء (به ناخواسته و دورریز

که صورتی در می توانند عفونت زائی یا شیمیایی فیزیکی، ویژگی های

مخاطرات نشوند، مدیریت یا امحاء حمل، ذخیره، تصفیه، درستی به

ایجاد زیست محیط و زنده موجودات یا انسان ها سالمت برای جدی

نمایند.

١Wastewater
٢Leachate
٣Inert wastes
۴Hazardous wastes

.......................................................................................................................................................................................................................................................... ٣۴
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ترکیب چند یا یک حاوی کاالی یا ماده شده۵: فهرست پسماندهای

بیش تر شده تدوین آستانه مقدار یا غلظت از آن ها مقدار که شیمیایی

از: عبارتند عمدتاً مواد این است.

آلی ماهیت با مواد •

بیولوژیکی یا فیزیکی شیمیایی، تجزیه برابر در مقاوم •

آبزیان و گیاهان حیوانات، انسان ها، حیات برای سمی •

جانوران و گیاهان انسان ها، در زیستی تجمع قابلیت دارای •

پسماند مواد جریان از مواد یا انرژی آن طی در که فرآیندی بازیافت١:

می شود. استخراج

برای زیستی) فرآیندهای (شامل فرآیندها از مجموعه ای بازیابی٢:

یا و مواد به شده اند دفع پسماند عنوان به که بازیافتی مواد تبدیل

شکل دو از یکی به می تواند فرآیندها مجموعه این مفید. محصوالت

باشد: زیر

آن طی در که پسماندها بازیابی چرخه بسته: بازیابی چرخه الف)

(ماده ورودی عنوان به فرآیند شده اصالح (محصول) خروجی

می گیرد. قرار استفاده مورد تولیدی سیستم همان اولیه)

اصالح خروجی که پسماند بازیابی فرآیند باز: بازیابی چرخه ب)

قرار استفاده مورد دیگر تولیدی سیستم ورودی عنوان به شده

می گیرد.

فرآوری بدون تولیدی پسماند یک از مجدد استفاده بازمصرف٣:

از استفاده مثال عنوان به متفاوت یا مشابه اهداف برای بیش تر

خانگی. وسایل نگهداری یا کاال بسته بندی برای دوم دست جعبه های

زیر موارد شامل که می باشد پسماند مدیریت مرحله آخرین امحاء۴:

است:

امحاء از قبل پسماند تصفیه •

انرژی بازیافت بدون یا با پسماند سوزاندن •

آب یا خاک در پسماند دفع •

پسماند دائمی یا نامحدود مدت، بلند ذخیره •

شیمیایی پسماندهای کدبندی و طبقه بندی ٣

شیمیایی پسماند کننده تولید وظیفه پسماند، مدیریت نخست گام در

گروه کدام به متعلق تولیدی اش پسماند که نماید مشخص که است

رایج ترین شیمیایی، پسماندهای کدبندی و طبقه بندی برای می باشد.

زیست محیط از حفاظت سازمان پیشنهادی شیوه اساس بر روش

دو به شیمیایی پسماندهای شیوه این از اقتباس با می باشد. آمریکا

با پسماندهای یا بی خطر پسماندهای و خطرناک پسماندهای گروه

می شوند. طبقه بندی ناشناخته خطر

خطرناک شیمیایی پسماندهای ٣ . ١

دلیل به که هستند شیمیایی پسماندهای خطرناک شیمیایی پسماندهای

قادرند: شیمیایی یا فیزیکی ویژگی های غلظت، مقدار،

یا میر و مرگ افزایش در توجه) (قابل سهم یا ایجاد باعث الف)

برگشت پذیر بیماری های یا درمان قابل غیر شدید بیماری های

شوند. انسان ها در کننده ناتوان

اقدام هر یا امحاء تصفیه، حمل، ذخیره، مناسب طور به اگر ب)

سالمت برای اساسی یا بالقوه مخاطره نشوند، دیگر مدیریتی

کنند. ایجاد زیست محیط یا انسان

خطرناک شیمیایی پسماندهای زیانبار اثرات و ویژگی ها مخاطرات،

نظر در با داد. نشان خطر کد عنوان تحت کد یک با می توان را

هر آن ها، سمی اثرات نوع و پسماندها مخاطر ه آمیز ویژگی های گرفتن

خطرناک ویژگی چند یا یک دارای می تواند خطرناک شیمیایی پسماند

مشخص ١ جدول در مندرج شرح به خطر کد با را ویژگی ها این باشد.

.[٢] می نمایند

۵Scheduled wastes
١Recovery
٢Recycling
٣Reuse
۴Disposal

..........................................................................................................................................................................................................................................................٣۵
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خطرناک شیمیایی پسماندهای خطر کد :١ جدول
خطر کد پسماند نوع

I اشتعال قابل پسماند
C خورنده پسماند
R واکنش پذیر پسماند
E سمیت مشخصه با پسماند
H حاد مخاطره با پسماند

پسماندهای زیرگروه دو در کلی طور به خطرناک شیمیایی پسماندهای

طبقه بندی خطرناک، ویژگی های دارای پسماندهای و شده فهرست

جهانی پسماندهای شامل دیگر زیرگروه دو مراجع از برخی در می شوند.

پسماندهای شده اند. افزوده قبلی زیرگروه به نیز مخلوط پسماندهای و

صنعتی) فقط (نه مختلف منابع توسط که هستند پسماندهایی جهانی،

نیز مخلوط پسماندهای می شوند. تولید کشورها از بسیاری توسط و

حداقل و رادیواکتیو مواد از مخلوطی از مرکب که هستند پسماندهایی

شده انجام تعریف با می باشند. خطرناک شیمیایی پسماندهای از یکی

زیرگروه دو از آن ها کامل تفکیک که است مشخص زیرگروه دو این از

منابع از بسیاری در لذا و بوده مشکل ویژه و شده فهرست پسماندهای

است. شده صرف نظر آن ها از

شده فهرست شیمیایی پسماندهای ٣ . ١ . ١

پسماندهای از گسترده ای طیف شامل شده فهرست پسماندهای

از معینی بخش های صنعتی، فرآیندهای از تولیدی خطرناک شیمیایی

می باشند. مشخص شیمیایی فرموالسیون های با پسماندهای یا صنایع

زیست محیط و انسان ها سالمت برای اندازه ای به پسماندها این

می باشند. ویژه قوانین اعمال و توجه نیازمند که هستند خطرناک

شده فهرست پسماندهای آمریکا زیست محیط از حفاظت سازمان

:[۵–٢] از عبارتند که است نموده طبقه بندی گروه ۴ در را

F فهرست ٣ . ١ . ١ . ١

پسماندهای شامل غیرمشخص١: منبع با خطرناک پسماندهای

مایع) و جامد نیمه جامد، فیزیکی حالت دارای تعریف (طبق جامد

به توجه با شده اند. کدبندی F039 تا F001 از که هستند خطرناک

صنعتی مختلف بخش های در می توانند مواد این تولید فرآیندهای آنکه

فرآیندهای پسماندهای عنوان با یا عنوان این تحت باشند، شده واقع

را پسماندهای این که عملیاتی نوع به بسته شده اند. نامگذاری تولیدی

می کنند: طبقه بندی زیر شرح به زیرگروه ٧ به را آن ها می کند، تولید

(F005 تا F001) شده مصرف حالل های پسماندهای الف)

عملیات های سایر یا آبکاری عملیات از حاصل پسماندهای ب)

(F019 و F012 تا F006) فلزات (تکمیلی) پرداخت کاری

تا F026 و F023 ،F020) دی اکسین دارای پسماندهای ج)

(F028

کلردار آلیفاتیک هیدروکربن های فرآوری از حاصل پسماندهای د)

(F025 و F024) خاص

،F032) چوب محافظتی فرآیندهای از حاصل پسماندهای ه)

(F035 و F034

و F037) نفت پاالیشگاه فاضالب تصفیه از حاصل لجن های و)

(F038

(F039) مختلف منابع از حاصل شیرآبه و)

K فهرست ٣ . ١ . ١ . ٢

که هستند پسماندهایی مشخص٢: منبع با خطرناک پسماندهای

می شوند. تولید مشخص فرآیند یا صنعت یک در مشخص طور به

فرآیندهای پسماندهای ،F فهرست همانند نیز فهرست این پسماندهای

K فهرست شرایط واجد پسماند یک اینکه تعیین برای هستند. تولیدی

واحدی اینکه: از عبارتند که شود داده پاسخ سؤال دو به بایستی است،

صنعتی یا تولیدی زیرگروه های از یکی در می کند تولید را پسماند که

ویژگی های از یکی با تولیدی پسماند اینکه و قراردارد؟ K فهرست

دارد؟ تصبیق K فهرست پسماندهای شده توصیف

می کنند تولید را گروه این پسماندهای که صنعتی ١٣ کلی طور به

از: عبارتند

چوب محافظت .١

غیرآلی رنگدانه های تولید .٢

آلی شیمیایی مواد تولید .٣
١Wastes from nonspecific sources
٢Wastes from specific sources
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غیرآلی شیمیایی مواد تولید .۴

آفت کش ها تولید .۵

منفجره مواد تولید .۶

نفت پاالیشگاه .٧

فوالد و آهن تولید .٨

(خام) اولیه آلومینیم تولید .٩

ثانویه سرب تولید .١٠

دامپزشکی داروسازی های .١١

جوهر فرموالسیون .١٢

در که ماده ای کک، تولید برای سنگ ذغال (فرآوری کک سازی .١٣

می رود). بکار فوالد و آهن تولید صنایع

صنعت ١٣ تولیدی پسماندهای کلیه که شود توجه نکته این به بایستی

از برخی که است این دیگر توجه قابل نکته نیستند. خطرناک مذکور

اما دارند وجود نحوی به K و F فهرست دو هر در شیمیایی پسماندهای

است. شده پرداخته آن ها به کاربردی تر و خاص طور به K فهرست در

از باقیمانده مواد به مربوط K048 و K051 کدهای مثال عنوان به

جداساز لجن K051 کد است. نفت پاالیشگاه فاضالب های تصفیه

حاصل شناور مواد K048 کد و نفت پاالیشگاه (API) روغن و آب

فهرست ها می باشد. نفت پاالیشگاه در محلول هوای شناورسازی از

فهرست پسماندی گروه دو این گسترده تر و عام طور به F038 و F037

بردارند. در را K

P فهرست ٣ . ١ . ١ . ٣

یا انسان ها سالمتی روی بر حاد اثرات دارای گروه این پسماندهای

مواد ،U فهرست و فهرست این پسماندهای می باشند. زیست محیط

دور که هستند خطرناکی تجاری یا خالص فرموالسیون های با شیمیایی

با کامال پسماندها این هستند. شدن انداخته دور کاندید یا انداخته

پسماند یک آنکه برای هستند. متفاوت F و K فهرست پسماندهای

باشد: دارا را زیر معیار سه باید قرارگیرد P یا U فهرست در

باشد. P یا U فهرست شیمیایی مواد از یکی حاوی پسماند الف)

باشد. نگرفته قرار استفاده مورد پسماند در موجود شیمیایی ماده ب)

تعریف (با تجاری شکل به پسماند در موجود شیمیایی ماده ج)

باشد. خود) خاص

درگیر کلیدی فاکتور دو با P و U فهرست پسماندهای عام توصیف

بکار زمانی فقط P یا U فهرست که است آن اول فاکتور است.

استفاد آنکه بدون فهرست ها این شیمیایی مواد از یکی که می رود

فهرست دو این دیگر عبارت به شود. انداخته دور باشد، شده فهرست

بکار F و K فهرست که شکلی به تولیدی فرآیندهای پسماندهای برای

که شیمیایی مواد برای P و U فهرست نمی شوند. استفاده می رود،

به مختلف دالیل به شیمیایی مواد می شود. استفاده شده اند، پسماند

به شیمیایی مواد از برخی نمونه عنوان به می شوند. تبدیل پسماند

دیگر مثال باشند. شده پاشیده یا ریخته است ممکن تصادفی صورت

آنکه دلیل به عمدی طور به شیمیایی ماده یک است ممکن که است آن

آن دوم کلیدی فاکتور شود. ریخته دور بوده، نیاز مورد ویژگی های فاقد

دور تجاری محصول شکل به فهرست دو این شیمیایی مواد که است

ماده توصیف برای تجاری شیمیایی محصول واژه از EPA شوند. ریخته

یا تجاری١ درجه بندی با یا خالص شکل به که می کند استفاده شیمیایی

باشد. شیمیایی، فرموالسیون یک در فعال جزء تنها عنوان به

ماده، فرموالسیون که است آن شیمیایی ماده یک خالص شکل

یک تجاری شکل باشد. شیمیایی ماده آن از متشکل درصد ١٠٠

درصد ١٠٠ تقریباً شیمیایی ماده که است فرموالسیونی شیمیایی، ماده

ماده است. ناخالصی ها از ناچیزی مقادیر حاوی اما است خالص

که می شود محسوب فرموالسیون یک فعال جزء تنها زمانی شیمیایی

عنوان به شود. فرموالسیون آن اصلی عملکرد باعث تنهایی به ماده آن

است ممکن شده، ساخته حشرات بردن بین از برای که آفت کشی مثال

که باشد مختلفی حالل های اجزاء عالوه به هپتاکلر مثل سمی حاوی

سم آن به دیگر مطلوب ویژگی های دادن برای یا حامل یک عنوان به

حشرات بردن بین از به قادر مواد این همه است ممکن اگرچه باشند.

استفاده مورد حشره کش اصلی ماده عنوان به که بوده هپتاکلر اما باشند

بکار دیگر اهداف برای هپتاکلر با همراه دیگر مواد است. گرفته قرار

جزء تنها هپتاکلر بنابراین بوده اند. سمی آن ها آنکه دلیل به نه رفته اند
١Commercial grade form
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ممکن آنکه وجود با می باشد فرموالسیون این در موجود فعال اصلی

باشد. کم آن غلظت است

محدودی دسته برای Uفقط و Pفهرست مذکور، مطالب به توجه با

استفاده آفت کش یک مثال عنوان به هستند. استفاده قابل پسماندها از

P059 کد تحت شود انداخته دور که زمانی خالص هپتاکلر حاوی نشده

زمانی خالص توکسافن حاوی نشده استفاده آفت کش یا می شود فهرست

آفت کش یک می شود. فهرست P123 کد تحت شود انداخته دور که

توکسافن درصد ٢١ و هپتاکلر درصد ٢١ از شده ساخته نشده استفاده

آن جزء دو هر یا یک مصرف تاریخ که زمانی آن، فعال اجزاء عنوان به

فهرست در مذکور کد دو از یک هیچ در می شود انداخته دور و منسوخ

ترکیب دو این از یک هیچ که است آن امر این دلیل نمی گیرد. قرار P

نشده اند. انداخته دور U و P فهرست های برای مذکور معیارهای مطابق

U فهرست ۴ . ٣ . ١ . ١

بجز هستند P فهرست مشابه کامل طور به ویژگی ها و تعریف لحاظ از

روی بر سمی اثرات دارای حاد اثرات بجای گروه این پسماندهای آنکه

می باشند. زیست محیط و انسان

خطرناک ویژگی های دارای شیمیایی پسماندهای ٣ . ١ . ٢

صنعت یا فرآیند تعیین پسماندها، خطرناک ویژگی های تعیین در

می شود مطرح اساسی سؤال یک بلکه نبوده مطرح پسماندها تولیدکننده

کیفی فاکتورهای یا ویژگی ها یا خواص از یک کدام که مضمون بدین

تعریف برای ویژگی ها از استفاده می باشد؟ خطر دارای پسماند یک

گسترده کاربرد می باشد. معایبی و مزایا دارای خطرناک پسماند

مزایا آن از یکی آن ها تعیین کننده آزمایش های و خطر ویژگی های

خطرناک می توان آزمایش ها و ویژگی ها این از استفاده با می باشد.

مورد فرموالسیونی و حالت ترکیب، هر با را پسماندی نوع هر بودن

پسماند ویژگی تعیین آزمایش های از استفاده EPA داد. قرار سنجش

تعیین پسماند یک بودن مخاطر ه آمیز تعیین اولویت اولین عنوان به را

خطر ویژگی های تعیین که است آن روش این اصلی عیب است. کرده

همچون مواردی در آن ها سمی اثرات مورد در مخصوصاً پسماند یک

زیستی، تجمع قابلیت ناقص  الخلقه زائی، ژنی، جهش اثرات تعیین

نیازمند آن ها از برخی و بوده مشکل ... و گیاهان روی سمی اثرات

برای رایج ویژگی چهار رایج، طور به دارد. طوالنی زمان های گذشت

از: عبارتند که است شده تعریف خطرناک پسماندهای

اشتعال پذیری١ ٣ . ١ . ٢ . ١

کلیه و می شود معرفی D001 کد یا ویژگی تحت اشتعال پذیری

شدن سوخته و شده مشتعل راحتی به که می شود شامل را پسماندهایی

از گروه این پسماندهای عمده می کنند. حفظ مداوم طور به را خود

به چنانچه نیز غیرمایع پسماندهای هستند. مایع فیزیکی حالت لحاظ

ویژگی این شامل بسوزند و شده مشتعل معمول، شرایط تحت سهولت

نیز اکسید کننده شیمیایی مواد و فشرده گازهای از بخشی می گردند.

ویژگی دارای ذیل پسماندهای خاص طور به می باشند. اشتعال قابل

می باشند: اشتعال پذیری

باشد. ١۴٠ ٠F از کمتر اشتعال نقطه دارای که مایعی پسماند الف)

جذب اصطکاک، اثر در فشار و دما تحت که غیرمایعی ماده هر ب)

شود. اشتعال دچار شیمیایی لحظه ای تغییرات یا

اشتعال قابل شده فشرده گازهای ج)

کننده ها اکسید د)

خورندگی٢ ٣ . ١ . ٢ . ٢

بازهای و اسیدها می شود. معرفی D002 کد یا ویژگی تحت خورندگی

فلزات اجسام، کردن حل یا خوردگی ایجاد به قادر که هستند قوی

باتری در موجود سولفوریک اسید پسماند می باشند. دیگر مواد یا

تعیین برای می باشد. پسماندها ویژگی نوع این از نمونه ای اتومبیل ها

دارد وجود معیار دو پسماند یک خورندگی خطرناک ویژگی بودن دارا

از: عبارتند که

١٢٫۵ از بیش تر یا ٢ از کم تر pH با آبی مایعات الف)

یا میلی متر ۶٫٣۵ معادل خوردگی ایجاد به قادر که مایعاتی ب)

باشند. فوالد روی بر سال در بیش تر
١Ignitability
٢Corrosivity
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واکنش پذیری٣ ٣ . ١ . ٢ . ٣

هستند موادی می شود. معرفی D003 کد یا ویژگی تحت واکنش پذیری

شدن، گرم حالت در آن ها می باشند. بی ثبات معمول شرایط در که

سمی، بخارهای تولید انفجار، باعث آب با شدن مخلوط و شدن فشرده

و منفجره مواد واکنش پذیر، پسماندهای از مثالی می شوند. بخار یا گاز

از: عبارتند واکنش پذیری ویژگی تعیین معیارهای می باشند. مهمات

شدید تغییرات برای سهولت و بی ثباتی الف)

شدن منفجر قابلیت با مخلوط های تشکیل و شدید واکنش های ب)

معمول کاری شرایط تحت یا شدن گرم آب، با اختالط اثر در

برای مخاطره ایجاد جهت کافی مقادیر با سمی بخارهای تولید ج)

شرایط تحت یا آب با اختالط اثر در زیست محیط یا انسان

معمول

pH شرایط در سمی حد در سیانیدی یا سولفیدی گازهای تولید د)

١٢٫۵ تا ٢ بین

گرما یا فشار با مواجهه اثر در انفجاری واکنش های سهولت ه)

استاندارد فشار و دما در انفجاری واکنش یا تجزیه سهولت و)

منفجره مواد کلیه ز)

سمیت١ ۴ . ٣ . ١ . ٢

یا مضر شوند، بدن جذب یا جویده اگر که هستند موادی سمی مواد

فرآیند که آزمایشگاهی فرآیند یک توسط سمیت می باشند. کشنده

در می شود. تعریف شده نامگذاری سمیت مشخصه (لیچینگ) آبشوئی

ماده ٣٩ تراکم و شده تولید پسماند از شیرآبه نمونه یک فرآیند این

می شود. مقایسه قانونی مجاز حدود با و اندازه گیری آن در شیمیایی

است. شیمیایی ماده ٣٩ این به متعلق D043 تا D004 کدهای

ماشین آالت، و دستگاه ها در مصرفی روانساز و معدنی روغن های

و کوآنتومی نقاط نانوسیم ها، نانولوله ها، مثل شده مهندسی نانومواد

برچسب بدون ظروف در موجود ناشناس یا خطرناک شیمیایی مواد ،...

خطرناک پسماند عنوان به بایستی نیز نامناسب برچسب گذاری با یا

شوند. مدیریت

ناشناخته خطر دارای یا بی خطر شیمیایی پسماندهای ٣ . ٢

و نبوده خطرناک پسماند گروه های از یک هیچ جزء پسماندی چنانچه

باشد، را خطرناک پسماند شده تعریف ویژگی های از یک هیچ فاقد

را آن می توان نباشد، مشکل ساز آن خوردن ۵٠٠mg/kg دوز با و

غبار شامل بی خطر شیمیایی پسماندهای عمده گرفت. نظر در بی خطر

فسیلی سوخت های معدنی، مواد خام، روغن های و طبیعی گاز سیمان،

می باشند. شیمیایی مواد از برخی و

نتیجه گیری ۴

سمیت، نظیر خصوصیاتی بودن دارا دلیل به خطرناک پسماندهای

مشابه، مشخصات دیگر یا و واکنش پذیری و اشتعال پذیری خورندگی،

آزمایشگاهی شیمیایی پسماندهای از بسیاری دارند. ویژه ای اهمیت

برای بالقوه توانایی داشتن دلیل به که هستند خطرناکی مواد حاوی

و انتقال و جمع آوری صحیح مدیریت به نیاز زیست محیط نمودن آلوده

شیمیایی پسماندهای زیانبار اثرات و ویژگی ها مخاطرات، دارند. دفع

با داد. نشان خطر کد عنوان تحت کد یک با می توان را خطرناک

سمی اثرات نوع و پسماندها مخاطره آمیز ویژگی های گرفتن نظر در

ویژگی چند یا یک دارای می تواند خطرناک شیمیایی پسماند هر آن ها،

نمود. مشخص خطر کد با را ویژگی ها این می توان که باشد خطرناک

برای مناسب راهکار اتخاذ جهت خطرناک، پسماندهای مورد در لذا

آن ها کدگذاری و طبقه بندی اول گام در شیمیایی، مواد امحاء مدیریت

می باشد. ضروری

مراجع

شیمیایی، مواد امحاء صحیح نحوه راهنمای عبدالرحمان، بهرامی، [١]
مرکز زیست، محیط پژوهشکده تهران، پزشکی علوم دانشگاه انتشارات

کار. و محیط سالمت

[2] US Environmental Protection Agency (EPA), 2005, In-
troduction to Hazardous Waste Identification (40 CFR
Parts 261),), SolidWaste and Emergency esponse (5305W)
EPA530-K-05-012.

[3] US Environmental Protection Agency (EPA), 2005, Intro-
duction to land disposal units (40 CFR part 264/265, sub-
parts K, L, M, N), Solid Waste and Emergency esponse
(5305W) EPA530-K-05-014.

٣Reactivity
١Toxicity
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[4] US Environmental Protection Agency (EPA), 2005, Intro-
duction to land disposal restrictions (40 CFR part 268),
SolidWaste and Emergency esponse (5305W) EPA530-K-
05-013.

[5] US Environmental Protection Agency (EPA), 2000, Intro-
duction to Hazardous Waste Incinerators (40 CFR Parts
264/265, Subpart O), Solid Waste and Emergency Re-
sponse (5305W) EPA530-R-99-052 PB2000-101 892.
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