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  مقدمهمقدمه

مديريت پس .  را مي توان به عنوان يك محصول جانبي صنعتي شدن ناميدامروزه پسماندهاي ويژه

هراندازه يك . المللي تبديل شده است ماندهاي ويژه تنها يك مسئله محلي يا منطقه اي نبوده و به يك مسئله بين

كشور توسعه يافته تر باشد، تعداد سايت هاي آلوده به پسماندهاي ويژه كه بايد از آلودگي زدوده شوند بيشتر 

   . به دليل اهميت اين دسته از پسماندها، مديريت آنها بايد به طور مناسب انجام گيرد. مي باشد

ماده زائد پس از توليد موقت رحله نگهداري اولين مسيستم مديريت پسماندهاي ويژه داراي مراحلي است كه 

توليد كننده ماده زائد نياز به سيستمي براي نگهداري بدون خطر ماده زائد خود دارد تا زماني كه . مي باشد آن

 مخصوص يا به طور معمول اين نگهداري در ظروف. ماده زائد براي نگهداري، تصفيه يا دفع نهايي حمل شود

  .مخازن انجام مي شود

راهنما آگاه سازي در خصوص روش هاي علمي موجود در دنيا مي باشد و به منظور يكسان هدف از اين 

   .سازي، دستورالعمل هاي مربوطه در دست تهيه مي باشد

  

  

مجموعه تهيه شده در مرحله بازنگري صفر مي باشد، پس از اجرا درصنعت نفت و در راستاي بهبود 
   پيشنهادات اصالحي خود را HSEرؤساي محترم /  مديريت ها ،زيست محيطيروشها و برنامه هاي 

 وزارت نفت ارسال HSE شركتهاي اصلي ذيربط به اداره كل HSEمي توانند از طريق مديران 
اقدامات اصالحي مرتبط در بازنگري آتي مدنظر قرار خواهد گرفت و شرح بازنگري در اين . نمايند

  . قسمت درج خواهد شد
  .نوان راهنما بوده و جايگزين الزامات قانوني و دستورالعمل هاي موجود نمي باشداين مجموعه به ع
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  : : هدفهدف

   پسماندهاي ويژهنگهداري و ذخيره سازيآشنايي با روش هاي   

  

  ::دامنه كاربرددامنه كاربرد

  حدهاي عملياتي صنعت نفتاكليه و  

  

  ::مسئولمسئول

  HSEمسئول محيط زيست واحد   

  

  ::مراجعمراجع

 [1] David, H.F. Liu, Hazardous waste and Solid waste, Lewis publishers, 2000 

[2] Gayle. W, Hazardous Material and Hazardous waste Management, John 

Wiley and Sons, INC, 1999 

 اسدي محمود، فائزي رازي دادمهر، نبي زاده رامين، وجداني مهناز، مديريت مواد زائد خطرناك، انتشارات                – 3

  اظت محيط زيستسازمان حف
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   پسماندهاي ويژهظروف نگهداري

ظروف نگهداري به منظور جلوگيري از آلودگي محيط زيست و اثرات نامطلوب بر سالمتي انسان، 

  .مي گيرد در زير مورد بررسي قرار اين شرايط د كه نرايط خاصي باشش بايد داراي هسماندهاي ويژپ

آساني قابل حمل و مناسب براي هرنوع وضعيت فيزيكي ظروف نگهداري پسماندهاي ويژه بايد به   

  . قابليت انعطاف در هنگام پركردن باشددارايماده زائد و 

نشت هايي كه از ظروف نگهداري صورت مي گيرد بايد سريعاً گزارش شود و عمليات پيش   

  .گيري انجام شود

ائد تا هنگام حمل فرآيند توليد ماده زمحل انجام  را مي توان در نزديكي ظروف نگهداري  

  .نگهداري نمود

روشهاي مختلفي مثل پمپ كردن، استفاده ا ببا توجه به نوع پسماند ظروف نگهداري را مي توان   

  .پر نمودخل ظرف از بيل يا سرازير كردن ماده زائد به دا

  .به آساني صدمه ديده و واژگون شوندنگهداري نبايد ظروف   

  .شداين ظروف بايد آسان بانقل و انتقال   

 207 جهت نگهداري پس ماندهاي ويژه مي توان از ظروف استاندارد USEPA1مطابق استاندارد   

  . ليتري استفاده نمود

  .بايد انجام شودبازرسي ظروف انبار شده براي آگاهي از نشت آنها   

به عنوان مثال يك ظرف پالستيكي نبايستي .  مي باشدحائز اهميتسازگاري ماده زائد با ظرف آن   

  . بكار رودي زائدي نگهداري حاللهابرا

                                                

 متر از تاسيسات فاصله 15ظروف نگهداري زائدات قابل اشتعال و واكنش دهنده بايد حداقل   

  .داشته باشد
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1 - United State Environmental Protection Agency 



 

 تا اين صورت گيردباقيمانده هاي حاصل از محتوي قبلي ظرف توجهات الزم بايستي در مورد   

نوان مثال ظرفي كه حاوي نمكهاي به ع. باقيمانده با محتوي جديد ظرف وارد واكنش نشود

 . بايستي براي مواد زائد اسيدي مورد استفاده قرار گيردبوده نسيانيد 

در . كه براي نگهداري مواد زائد به كار مي روند مي بايست در شرايط خوبي باشند ظروفي  

صورتي كه اين ظروف آسيب و يا صدمه ديده و شروع به نشت نمايند، ماده زائد درون آن 

  . ل شودمنتق بايست به ظرف ديگري كه داراي شرايط مناسب باشد مي

 بايد در شرايطي باشند كه بتوانند فشارهاي ناشي از عمليات حمل و نقل را به  نگهداريظروف  

 .خوبي تحمل نمايند

چون تأسيسات تصفيه و دفع نهايي ممكن است فاصله زيادي از محل توليد داشته باشند، وقايع   

. روف در هنگام حمل آنها در بزرگراه ها يك خطر بالقوه محسوب مي شودناشي از نشت ظ

حتي در هنگام بارگذاري مناسب ممكن است اين ظروف از پشت ماشينهاي حمل به بيرون 

اين مسئله بايد در حمل و نقل مورد توجه قرار .پرتاب شوند و مواد زائد آنها وارد محيط شود

  .گيرد

تنها در هنگام .  در هنگام نگهداري مي بايست همواره بسته باشددرب ظروف نگهداري مواد زائد  

  .اضافه نمودن يا برداشتن مواد زائد از اين ظروف مي توان درب آنها را باز كرد

 باعث پسماندهاي ويژه مي باشند مي تواندانتشار مواد زائد فرار از ظروف سربازي كه حاوي   

اگر محتويات ظرف قابل اشتعال باشد اين . شودافزايش تماس شيميايي كارگران با اين مواد 

  .امر مي تواند منجر به آتش سوزي شود
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براي ظروف . بايستي محكم بسته شده باشدظروف مخصوص حمل مايعات دريچه قسمت فوقاني   

سرپوش ظرف بايستي وجود داشته باشد و مجموعه شر مخصوص حمل جامدات و لجنها وا

  .دارندحلقه و پيچ درب ظرف را محكم نگه



 

روشها و وسائلي كه براي حركت دادن ظروف مواد زائد بكار مي روند نبايستي باعث آسيب   

  .رسانيدن يا تغيير شكل اين ظروف شوند

  حاللها يا ساير موادي كه داراي فشار بخار باالئي هستند نبايستي در مقابل نور مستقيم در   

  .بشكه هاي سياه پر شوند

 خالي باشدفضاي  درصد حجمي 10حداقل داراي ه مايع بايد ظروف نگهداري پسماندهاي ويژ  

  . انبساط محتويات ظروف نگهداري باعث نشت اين مواد مي شودزيرا 

 براي حمل  نمي توانندگاهي اوقات فشار بخار باعث تغيير شكل بشكه ها شده به طوري كه ديگر  

  . باشند مناسب

  . ند شو زدن محافظت زائد مي بايست از يخبرخي از مواد  

وشهاي مختلفي براي جلوگيري از نشت حاصل از انبساط محتويات ظروف نگهداري وجود دارد ر  

  :كه عبارتند از

  .باقي گذاشتن فضاي خالي براي انبساط در هنگام پركردن ظروف -1

 .نگهداري ظروف در يك محوطه سربسته مجهز به تهويه -2

وند از محلهايي كه از نور مستقيم امي كه مواد زائد مي بايست در محوطه سرباز نگهداري شهنگ -3

 .خورشيد دور مي باشد، استفاده شود

در مواردي كه مواد زائد در محوطه سرباز نگهداري مي شوند از بشكه هايي كه داراي رنگ روشن  -4

 .مي باشند استفاده شود
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محل نگهداري ظروف مواد زائد خطرناك مي بايست به طور هفتگي بازرسي شود تا از نشت يا   

بازرسي مي بايست مورد مواردي كه در هر . ار مواد زائد خطرناك اطالع حاصل شودانتش

شرايط محل نگهداري و ظروف، وضعيت ايمني، كنترل نشت و : توجه قرار گيردعبارتند از

  .ويژه استفاده مي شوندپسماندهاي وسايل حفاظت فردي كه در مورد 



 

ثل شعله هاي آتش، سيگار، عمليات برش،  بايد از منابع احتراق يا واكنش مپسماندهاي ويژه  

  . ا و گرماي تابشي دور باشندجوشكاري، سطوح گرم، حرارت حاصل از اصطكاك، جرقه ه

  .مي بايست در مكانهاي نگهداري اين مواد نصب شود» سيگاركشيدن ممنوع«عالئم   

  خطرناك راعالوه بر اين، ماده زائد. دنشونگهداري مواد زائد ناسازگار نبايستي در يك ظرف   

نمي توان در يك ظرف شستشو داده نشده كه قبالً يك ماده زائد ناسازگار در آن نگهداري 

  .مي شده است، قرارداد

هدف . مواد زائد خطرناك ناسازگار بايستي توسط ديوار، خاكريز، يا وسيله ديگر از هم جدا شوند  

شد كه باعث صدمه زدن به از جداسازي اين مواد جلوگيري از هر نوع نتايج زيانبار مي با

ين اثرات زيان بخش شامل آتش سوزي، انفجار و ا. سالمتي و محيط زيست انسان مي شود

  .انتشار گازهاي سمي در فضا مي باشد
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توليد كننده ماده زائد خطرناك بايد از اين امر كه دو ماده زائد ناسازگار هستند آگاهي داشته   

در جدول . ست كه مواد زائد ناسازگار را نشان مي دهدبدين منظور جداولي تهيه شده ا. باشند

هر نوع اختالط بين مواد موجود در گروه . B و گروه A گروه دو گروه از مواد وجود دارد، 1

A با مواد موجود در گروه Bنتايجي را به وجود مي آورد كه در زير آن نوشته شده است . 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  زگارمثالهايي از مواد زائد ناسا) 1(جدول 

  B1گروه   A1گروه 
  لجن استيلن

  مايعات سوزآور قليايي
  پاك كننده هاي قليايي
  مايعات خورنده قليايي

  مايع باطري خورنده قليايي
  حاوي سودفاضالب 

  لجن آهك و ساير قلياها
  فاضالب آهك
  آهك و آب

  سود مصرف شده

  لجن اسيدي
  اسيد و آب
  اسيد باطري

  پاك كننده هاي شيميايي
  اسيدالكتروليت، 

  مايع اسيدي تيزابكاري
  مايع اسيدشويي و ساير اسيدهاي خورنده

  اسيد مصرف شده
  اسيد مخلوط شده مصرفي

  اسيد سولفوريك مصرف شده
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  .توليد گرما، واكنش شديد: نتايج حاصل از اختالط دو گروه فوق



 

  )1(ادامة جدول 

  B2گروه   A2گروه 
  آلومينيوم
  بريليوم
  كلسيم
  ليتيوم
  منگنز
  پتاسيم
  سديم

  پودر روي
ساير فلزات واكنش زا و 

  هيدرات فلزات

هر نوع ماده زائد در 
  B1و يا A1گروه 

  

  آتش سوزي يا انفجار، توليد گاز هيدروژن قابل اشتعال: نتايج حاصل از اختالط دو گروه فوق

  

  B3گروه   A3گروه 
  الكلها

  
  آب

  

هرنوع ماده زائد تغليظ شده در 
  B1 و A1گروههاي 

  ليتيوم
  رتهاي فلزيهيدا

  پتاسيم
CH3Sicl3, Pcl3, Socl2 

  ساير مواد زائد واكنش زا با آب
  

  .آتش سوزي، انفجار يا توليد گرما، توليد گازهاي قابل اشتعال و سمي: نتايج حاصل از اختالط دو گروه فوق
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  B۴گروه   A۴گروه 

  الكلها
  آلدئيدها

  هيدروكربنهاي هالوژنه
  هيدروكربنهاي نيتراته

  بنهاي غيراشباعهيدروكر
ساير تركيبات و حاللهاي 

  واكنش زا

   B1 يا Aمواد زائد تلغيظ شده گروه 
  A2مواد زائد گروه 

  

  آتش سوزي، انفجار يا واكنش شديد: نتايج حاصل از اختالط دو گروه فوق

  

  B۵گروه   A۵گروه 

  B1مواد زائد گروه   محلولهاي مصرف شده سيانيد و سولفيد
  

  .توليد سيانيد هيدروژن سمي يا گاز سولفيد هيدروژن: نتايج حاصل دو گروه فوق

  B۶گروه   A۶گروه 

  كلراتها
  كلر

  كلريتها
  اسيدكروميك
  هيپوكلريتها

  اسيد نيتريك دود كننده
  پركلراتها
  پرمنگناتها
  پراكسيدها

  ساير اكسيدكننده هاي قوي

  اسيداستيك و ساير اسيدهاي آلي
  ظ شدهاسيدهاي معدني تغلي

  A2مواد زائد گروه 
  A4مواد زائد گروه 

  ساير مواد زائد قابل اشتعال و قابل انفجار
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  آتش سوزي، انفجار يا واكنش شديد: نتايج حاصل از اختالط دو گروه فوق



 

 مواد ناسازگار مي توان به تركيبات اسيدها و سيانيدها، اسيدهاي قوي و قلياهاي قوي، مواد  مهمنمونه هاياز 

  .اشتعال، اكسيدكننده ها، حاللها و مواد خورنده اشاره نمودقابل 

 باشد و در محل MSDS2سماند نگهداري مي گردد بايد داراي پهر ماده شيميايي كه به عنوان   

  .نگهداري نصب گردد

در محل نگهداري ظروف پسماندهاي ويژه بايد تابلوهاي راهنما نصب كه توسط اين تابلو منطقه   

  .خاص از پسماند مشخص شده باشدمربوط به هر نوع 

 اين تاريخ بايد . مي بايست بر روي ظرف مشخص باشدپسماندهاي ويژهتاريخ شروع نگهداري،    

تاريخ شروع تجمع، تاريخي است كه ماده زائد خطرناك براي اولين . براي بازرس نمايان باشد

ن و بازرسان در شناسايي وجود اين تاريخ به مأموري. بار در ظرف يا مخزن قرار داده شده است

 روز نگهداري مي نمايند، 90توليدكنندگاني كه مادة زائد خود را براي مدت زماني بيش از 

  . اين تاريخ بايد با مواد پاك نشدني مثل رنگ اسپري نوشته شود.  مي كند  كمك

واندن طوري قرار گيرند كه اين تاريخ به آساني قابل خدر محل نگهداري كليه ظروف مي بايست   

  باشد

هاي دوتايي و حداكثر به ارتفاع دو بشكه برروي هم بر روي پالت  در رديفنگهداري ظروف   

  . سانتيمتر به منظور بازرسي باشند76ي ظروف بايستي داراي فضاي كناري رديفها. قرار گيرند

در محل نگهداري موقت ظروف، وسائل اطفاء حريق، مواد جاذب نشت، شير آب و جعبه      

 .اي اوليه موجود و در دسترس باشدكمك ه

 .فاصله مناسب بين ظروف جهت بازرسي و بارگيري رعايت شود  

                                                

ماده «هرظرف يا مخزن حاوي ماده زائد خطرناك بايد داراي برچسب باشد يا بر روي آن كلمه   

مشخصات ماده زائد نوشته شده بايستي  بر روي برچسب .نوشته شده باشد» زائد خطرناك

 نشان داده صفحه بعدماندهاي ويژه در شكل پس مورد استفاده براي عاليمايي از  نمونه ه.باشد
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2 - Material Safety Data Sheet 
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 اين عالئم بصورت مفصل در راهنماي حمل و نقل پسماندهاي ويژه شرح داده .شده است

  .شده اند

  

  

  

  

  

  

  

  
  

   پسماندهاي ويژهمخازن نگهداري

 آن از مصالحي به غير از خاك استحكام بيشترمخازن نگهداري وسائل ثابتي مي باشند كه به منظور   

  . ساخته مي شوند

مخازن نگهداري پسماندهاي ويژه را با توجه به شرايط مي توان به صورت زير سطحي يا در روي   

  .سطح زمين ساخت

سازي، پارامترهاي فني و گزينه هاي مختلف جهت تعيين محل ذخيره بررسي براي انتخاب در   

  .اقتصادي بايد در نظر گرفته شود

و اشكال گوناگوني ساخته            مخازن نگهداري مواد زائد خطرناك از مصالح ساختماني متفاوت   

توصيه مي شود در ساخت مخازن نگهداري پسماندها ي ويژه مجريان مربوطه رعايت اصول فني و .  مي شوند

  . كامل ساخت را بنمايند



 
روشهاي مخزن ثانويه بسيار . ول مي باشدابسيار متدامروزه استفاده از مخزن ثانويه در مخازن زير زميني   

توان به پوشش دادن گودال مخزن با سطوح غير قابل نفوذ مثل رس تا مواد  از ميان اين روشها مي. متنوع هستند

  .پوششي فابريك يا طاق بتوني اشاره نمود

  :مخزني شامل موارد زير مي باشدهاي مالحظات اساسي در طراحي سيستم   

  .ت ساخت مخازن بايد از مصالح مناسب استفاده نمود جه– 1  

  . در طراحي مخزن بايد فشار بهره برداري از مخزن مورد توجه قرار گيرد– 2  

  . مخزن بايد در برابر خوردگي محافظت گردد– 3  

  .و آلودگي محيط زيست بايد جلوگيري شودمواد  از سرريزي – 4  

       موارد زيركه بايد مورد توجه قرار گيرد شاملبراي انتخاب يك سيستم مخزني فاكتورهايي   

 :مي باشد
   تركيب شيميايي پسماند- 1  

     هزينه مورد استفاده در احداث مخزن - 2 

  ي منطقهجو شرايط  - 3

   وضعيت زلزله خيزي منطقه– 4

    و ضعيت طوفان ها و گردباد- 5

   وضعيت سيل خيزي منطقه– 6

ازن نگهداري مواد زائد خطرناك توجه به نكات زير ضروري به نظر در هنگام استفاده و مديريت مخ  

  :مي رسد
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سماندهاي پاثرات نامطلوب زيست محيطي مربوط به مخازن ذخيره  عدم براي حصول اطمينان از  

اين ارزيابي بايستي با توجه به طراحي مخازن، . مورد ارزيابي قرار گيرند بايد مخازن، ويژه



 

ارزيابي كامل بودن سيستم مخزن توسط . با مواد زائد انجام شودمقاومت مصالح و سازگاري 

  .شود يك كارشناس فني واجد شرايط انجام مي

سازگار  وسيستمهاي جديد مخازن يا اجزاء جديد مخازن موجود بايد به طور مناسب طراحي شوند  

ه طرز با مواد زائدي باشند كه در آن نگهداري مي شوند، در برابر خوردگي مقاوم بوده، ب

يك ارزيابي كه توسط . مناسب نصب شود و قبل از استفاده براي نشت مورد امتحان قرار گيرد

بايد به منظور بي عيب بودن ساختمان سيستم جديد مخزن يا يك فرد متخصص انجام مي شود 

  .اجزاء جديد آن انجام شود
  

 انتخاب ماده مناسب براي ساخت مخازن

ايي يانتخاب هر يك از مواد بستگي به تركيب شيم. تي استفاده مي گرددبراي ساخت مخازن از مواد متفاو

لذا با توجه به فاكتورهاي . پسماند و مشخصات محل توليد پسماند نظير شرايط جوي و زمين شناسي منطقه دارد

  .فوق بايد نسبت به انتخاب ماده مناسب براي ساخت مخازن اقدام نمود

  :پسماندها عمدتاً از مواد زير استفاده مي گرددامروزه براي ساخت مخازن نگهداري 

   فلزات آهني نظير چدن و فوالد– 1  

  هاي مس و فلز مسژ آليا– 2  

  – Molybdenium Nickel- Chrome وNickel- Chrome – Ironژهاي نيكل نظير  آليا– 3  

   ساير مواد مانند آلومنيوم، نقره و تيتانيوم– 4  
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 :ها بازرسي

 . مخازن جهت اطمينان از سالمت مخزن و عدم نشت صورت پذيردبازرسي ادواري  

 : هاي روزانه موارد زير ضروري است بازرسي  

 

  بازرسي وسايل كنترل سر ريز يا ريزش مواد زائد) الف

  بازرسي قسمتهاي روي زميني سيستم مخزن) ب

  سي داده هاي جمع آوري شده از وسايل پايش و جستجوي نشتبرر) ج

  . ساختماني و ناحيه اي كه بخش قابل دسترسي خارجي سيستم مخزن را احاطه كرده استبازرسي مواد) د

  . حفاظت كاتدي بايستي مورد بازرسي قرار گيرد،در صورت وجود) ه

. زني كه از آنها مواد زائد به خارج نشت پيدا كرده بايد هر چه سريعتر از سرويس خارج شوندامخ  

 :روري به نظر ميرسدتوجه به نكات زير در چنين مواردي ض

  
  .از انتشار بيشتر مواد زائد جلوگيري به عمل آيد)  الف

  خارج كردن مواد زائد از مخزن) ب

  مواد زائد نشت كردهجمع آوري و حذف ) ج

   ساعت24آگاه ساختن مسئولين محيط زيست در ظرف ) د

   روز پس از حادثه 30 ظرف مدت ،ارائه ارزيابي از حادثه انتشار) ه

  معايب و تعويض قطعات و اجزاء خرابرفع ) و
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مواد زائد قابل اشتعال يا با ميل تركيبي زياد به جز در موارد زير نبايد در سيستم مخزن نگهداري   

  :د عبارتند ازراين موا.  شوند



 
باشد به طوري كه ماده زائد حاصل، ويژگي ه ماده زائد قبل يا پس از قرار گرفتن در مخزن تصفيه شد) الف

  .بي زياد يا قابليت اشتعال را از خود نشان ندهندميل تركي

ماده زائد به صورتي نگهداري يا تصفيه شود كه از هر گونه مواد يا شرايطي كه باعث اشتعال يا واكنش ) ب

  .شود دور نگهداشته شود با آن مي

ي كه از مواد زائد خطرناك نبايد در مخزن. مواد زائد ناسازگار نبايد در يك مخزن قرار داده شوند  

  .آن رفع آلودگي نشده و قبالً حاوي ماده زائد ناسازگار بوده است، نگهداري شوند

شوند، سيگار كشيدن و   مواد زائد قابل اشتعال يا با ميل تركيبي زياد حمل مي كه هنگامي  

باشد بايد محدود به مكان ويژه اي كه دور از اين مواد  كارهايي كه در ارتباط با شعله باز مي

 در مكانهاي نگهداري اين مواد بايد نصب –  سيگار كشيدن ممنوع -عالمت.  شوداست،

  .شود

   ميل تركيبي زياد بايد به با عمل تصفيه، نگهداري يا دفع مواد زائد قابل اشتعال، ناسازگار و  

 :گونه اي انجام شود كه

  

  .يد توليد حرارت يا فشار زياد، آتش سوزي و انفجار، يا واكنش هاي شديد ننما-

  . توليد دمه ها، بخارات، غبارها يا گازهاي سمي كنترل نشده كه تهديدي براي سالمتي هستند، نكند-

  . توليد بخارات و گازهاي قابل اشتعال به مقاديري كه بتواند ايجاد انفجار يا آتش سوزي نمايد، نكند-

  . وسيله يا تأسيسات حاوي آن آسيب نرساند، به ساختمان-

  .ير زميني بايد دقيقاً اليه گذاري شوند و از تانك هاي دوجداره استفاده گرددمخازن سطحي و ز  

  .بايد ارتفاعي از سطح مخزن خالي نگه داشته شود  
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همه محيط اطراف بايد مورد ارزيابي قرار گيرد و هر مقدار آلودگي سريعاً گزارش و اقدام الزم   

 .جهت برطرف كردن آلودگي انجام شود



 

 . در جريان كار قرار گيردHSEه مشكلي مسئول در صورت بروز هرگون  

  

  مشخصات ظروف و مخازن نگهداري پسماندهاي ويژه

 2د مطابق جدول ن پسماندهاي ويژه مورد استفاده مي باشنگهداريمشخصات ظروفي كه براي   

  .است
  

  مشخصات ظروف نگهداري پسماندهاي ويژه: 2جدول 
طبقه بندي 

 گنجايش بر ظرفيت يا  نوع ظروف پسماندهاي ويژه
  حسب گالن

تجهيزات اضافي و شرايط استفاده از 
  آن

   ظروفي با روكش بتوني– 1  مواد راديواكتيو
 بشكه هـايي بـا پوشـش        – 2

  داخلي فلزي

بــا توجــه بــه ميــزان پــسماند 
  .متفاوت است

55  

ساختمان جداگانـه بـراي نگهـداري مـواد،         
ــد كــردن ظــرف    ــه بلن ــوط ب ــزات مرب تجهي

  .ائد  مي باشدسنگيني كه حاوي مواد ز
   بشكه هاي فلزي– 1  مواد سمي

 بــشكه بــا آســتر دا– 2
  فلزي

    خلــي 

   مخازن نگهداري– 3

55  

      55  
  

  5000تا 

ــراي شستـــشوي   تجهيـــزات مخـــصوص بـ
ظــروف خــالي، احتياطــات الزم و ويــژه در 
مورد مخلوط نمودن و يا تركيب مواد ويژه        
ــروز   ــال بــ ــوگيري از احتمــ ــراي جلــ بــ

  ناكواكنش هاي خطر
   كيسه هاي پالستيكي– 1  مواد بيولوژيكي

ــتر   – 2 ــا آس ــايي ب ــشكه ه  ب
  فلزي

32  
  

55  

ــدي و    ــسته بن ــل از ب ــد قب ــواد زائ اســتريل م
استفاده از كيـسه هـاي مخـصوص و مقـاوم          

  با عالمت هشدار دهنده خطرناك
   بشكه هاي فلزي– 1  مواد قابل اشتعال

   مخازن نگهداري مواد– 2
55  

  
  5000تا 

  ت و كنترل حرارتتهويه بخارا

  كنترل حرارت با عالمت مخصوص خطر  متغير  ظروف ضربه گير  مواد قابل انفجار
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