
 

  
  جاد قوس پالسمایا یله تکنولوژید جامد بوسیامحاء مواد زا یبررس

   رانیباجگ اینه نیآد یعل 

  مشهد یشهردار ل موادیتبد افت ویسازمان باز یمعاون فن 

  

  دهیچک
 یشـهر  ین و اثر بخش در امحاء زبالـه هـا  ئک راه حل مطمیتواند  یت پسماند میریپالسما در مد یکاربرد تکنولوژ

قابـل اشـتعال    یسته زباله را به گازهایقوس پالسما با استفاده از الکتر یتکنولوژ. باشد یو سم یرستانمایب ،خطرناک
  یسـته از انـرژ  ید الکتریـ در صـورت تول . دکنـ  یجاد میگراد ایدرجه سانت 7000و درجه حرارت باالتر از  تبدیل کرده
درصـد   60اء پالسما و مجموعه شده و یاحستم یحاصله صرف س یدرصد از انرژ 40زه حاصل حدود یونیمخلوط گاز 

 ین تکنولـوژ یـ ا .شـود  یز مرتفـع مـ  یـ زباله ن دپونی هایل و معضالت ین مسایعالوه بر ا. مانده قابل عرضه استیباق
بـرآن   یق سـع یـ ن تحقیـ در ا . رود یبه شـمار مـ   یک روش مقرون به صرفه اقتصادیست بوده و یط زیسازگار با مح

قابـل   یل زبالـه بـه گازهـا   یستم کامل تبدیک سیمذکور  یتکنولوژ یو تئور یل علمواص یبررس خواهد بود عالوه بر
. ردیـ قـرار گ  یمورد بررس (HRSG)  یحرارت یافت انرژیک واحد بازیح گردد و در واقع یاشتعال توسط پالسما تشر

شـکل   یشـه ا یسام شه مواد را به اجیها و صخره ها و کل سنگ یل درجایامکان تبد ین تکنولوژین اینو یشرفتهایپ
و  یت علمـ یـ امحـاء زبالـه در سـطح جهـان بـا موفق      یآن بـرا  این سیستم یلوتیمختلف پا یفراهم کرده و نمونه ها

  .  همراه بوده است یاقتصاد
  

   یدیکل یواژه ها
  و خطرناک یزه،  مواد سمیونیت پسماند، گاز یریپالسما، مد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  مقدمه 

د یـ ه مـواد زا یـ رو یش بیشاهد افزا یدر جوامع بشر یو اقتصاد یت و رشد صنعتیجمع امروزه با گسترش روز افزون
جـاد شـده و   یا یت بر پسـماندها یریمد یو عمده مسئوالن شهر یف اصلیاز وظا یکیکه  یم بطوریهست یجامد شهر

ز محصـوالت  ا یعاتیمانـده و ضـا   یبـاق  یزهایشامل همه چ ید جامد شهریمواد زا. ن مواد استینه جهت امحاء ایهز
، ییعات مـواد غـذا  ی، ضـا یل و لـوازم خـانگ  یباطله، روزنامه ها، منسوجات و پوشاک، وسا یشده، کاغذ ها یبسته بند

  . گر هستندید دیها و انواع گوناگون مواد زا یها و قوط یبطر
در . بـوده اسـت  شتر ین مقدار در گذشته بیشود که ا یدرصد زباله دفن م 55باً یاالت متحده تقریدر حال حاضر در ا

امحـاء زبالـه بـه     ین روش هـا یاز آسان تـر  یکیم و دفن زباله یزباله هست یر شاهد رشد حجم دفنگاههایاخ یسالها
وگـاز  یروگـاه ب یشود، که البته با احداث ن ین روش محو میزباله به ا یدر مشهد درصد قابل مالحظه ا. دیا یحساب م
  . ردیگ یصورت م یافت انرژیسوز باز

 ییگرمـا  ین روش انـرژ یـ در ا. سوزاندن است یبه انرژ ید جامد شهریل مواد زایتبد ین روش هایتداول تراز م یکی
ز یـ آلـوده ن  یهـا  یگاز و خروجـ  یو خطرناک دارا یمواد سم یقابل استفاده است ول  یط کنترلیآزاد شده تحت شرا

-1998 یالت متحـده در فاصـله سـالها   ایـ ن روش در ایاستفاده از ا. شود ین روش محدود مین نظر ایو از ا. هستند
  . افته استیدرصد کاهش  17به  30از  1960

رود  یبه شمار مـ  یعات خطرناک و سمی، ضا ید جامد شهریمواد زا یاصول امحاء  یک راه حل مناسب برایپالسما ، 
           کیـ  یه طـ سـت یالکتر ین تکنولـوژ یـ در ا. ت فـراوان اسـت   یـ ز حـائز اهم یـ ن یو صـنعت  یند از نظر اقتصـاد ین فرآیا

شود که نسـبت بـه    ید میگراد تولیدرجه سانت 7000ش از یب یبا دماها ییگرما یانرژ یمصنوع )1شکل( رعد و برق
ـ یط کلین شرایز داغ تر است لذا در اید نین دما از سطح خورشیا. ار داغ تر است یبس یلیفس یسوختها در  یه مواد آل

ا یـ شـده و   یشه ایز ذوب و شیموجود در زباله ن یبات معدنیترک. شوند  یم لیتبد یزباله بطور کامل به اجزاء عنصر
  . ندیآ یدر م شیفرساار باال در برابر یشکل با مقاومت بس یبصورت جامدات صخره ا

  
  
  

  رعد وبرق: 1شکل
و از  یبعنـوان سـوخت گـاز    ین انـرژ یتـام  یاز گاز بـرا . افت و استفاده هستندیمانده قابل بازیگاز حاصل و جامد باق

ه یـ صـرف مصـرف اول   یدیـ سـته تول یدرصد از الکتر 40اگر . شود یره استفاده میو غ یجامدات مذکور جهت راه ساز



 

نـرو حجـم   یاز ا. عرضه کرد یتوان بصورت اقتصاد یمانده را میدرصد باق 60پالسما و مجموعه راکتور مورد نظر شود 
تن در روز است  1000ش از یپالسما ب یعملکرد حجم. دابی یار کاهش میز بسیدفن ن ید جامد در محل هایمواد زا

ـ  یایـ مزاپالسـما  امـا  . زباله سوزهاست یو سنت یمیقد یستم پالسما مشابه روش هایس یاساس ینه هایهز.   یفراوان
، خاکسـتر زبالـه سـوزها ،     ید جامـد شـهر  یـ ل مـواد زا یستم تبدیس یبرا یشینمونه آزما. داردنسبت به زباله سوزها 

  . شده است یت ساخته و تجاریله پالسما ، با موفقیبوس ییعات دارویو ضاآزبست ها 
که سنگها ، صخره ها و انواع یبطور. جاد کرده است یل در محل را ایر در پالسما امکان تبدیاخ یها یتکنولوژ یایمزا
  . شوند یب میتخر یه مواد مذاب آتشفشانیو صخره شکل شب یشه ایدات گوناگون ، مواد سخت و شیزا

نصـورت  یند در داخل شکافها و سوراخها با عمق متفاوت قرار داد در ایانجام فرآ یتوان برا یپالسما را م قوسمشعل 
  . شوند یل به گاز مبدل میا تبدیز یرولید جامد بصورت پیمواد زا

دفن شده ،  یهمه مواد بکار گرفت از جمله زباله ها یم برایتوان بصورت مستق یپالسما در محل را م یشه سازیش 
  رابهی، لجن ها و فاضالب ها و ش یساختمان یخطرناک ، خاک و نخاله ها یو پزشک یمارستانیب یزباله ها

د جامـد  یل مواد زایت پسماند و تبدیریآن در مد یرید پالسما و بکار گیند تولیو شناخت فرآ ین مقاله به بررسیدر ا
  . پرداخته است یبه انرژ یشهر

ش و یتوسط امبـر  یخروج یگازها. ردیگ یمورد عمل قرار م kw 100ش از یپالسما با قدرت بزباله در مشعل قوس 
د و یاز کـربن مونوکسـ   ین گـاز مخلـوط  یـ قـرار گرفـت ا   یابیارز ز ویآنال مورد 2007ا ناتام و همکارانش در سال یدیا
  . ز بوده استیمتان ، بنزن و تولوئن ن یمقدار کم یدروژن گزارش شده است و حاویه
  

  جیبحث ونتا
   (Plasma Physics)ک پالسما یزیف
ک حالـت  یـ معموالً  یاما در مباحث علم. شود یع و گاز در نظر گرفته میماده سه حالت جامد، ما یم که برایدان یم

ن حالـت  یص عنـوان چهـارم  یباال، سبب تخصـ  یپالسما در دماها یعیجاد طبیا. شود یماده فرض م یز برایچهارم ن
داغ  یاز پالسـما  ید نمونـه ا ین خورشـ یابرانـ از پالسما آتش اسـت ب  یعیار طبیک نمونه بسی. ستماده به آن شده ا

بـه عبـارت   . دهـد  یاز خود ارائه م یاست که رفتار جمع یاز ذرات باردار و خنث ییپالسما گاز شبه خنثا. بزرگ است
آن  یاز اتمهـا  یا بخش قابل توجهی شود که همه یاطالق م یزه شده ایونیتوان گفت که واژه پالسما به گاز یگر مید
که تعـداد   یزه شده ایونیا به گاز به شدت ی. ل شده باشندیمثبت تبد یونهایا چند الکترون از دست داده و به یک ی

% 99شـود کـه    یاغلب گفته م. شود یمثبت آن باشد، پالسما گفته م یونهایباً برابر با تعداد یآزاد آن تقر یالکترونها
مثبـت و   یونهـا یش بـه  یکه اتمها  یسته داریبه شکل گاز الکتر یعنیعت در حالت پالسماست، یطب ماده موجود در

اسـت از   ین معقـول یتخمـ  یق نباشد ولیدق یلین هر چند ممکن است خین تخمیا. ه شده باشدیتجز یالکترون منف
در . ارگان بصورت پالسماستن ستیب یدروژن فضایو اغلب ه یگاز یت که درون ستارگان و جو آنها، ابرهاین واقعیا

 یم کـه شـامل کمربنـدها   یشـو  یمواجه م ییم بالفاصله با پالسمایکن ین را ترک میکه جو زمیخود ما، وقت یکینزد
جرقـه  . میشـو  یز با چند نمونه محدود از پالسما مواجه مـ یروزمره ن یدر زندگ. است یدیخورش یو بادها یتشعشع

که در  یمختصر. ونیزاسیونیا المپ نئون و یک المپ فلورسان یداخل  یها، گازیم شفق قطبیرعد و برق، تابش مال
م یکنـ  یمـ  یاز عالم زندگ یک درصدیتوان گفت که ما در  ین میبنابرا. شود یده میک موشک دی یخروج یگازها

  . شود یافت نمی یعیکه در ان پالسما بطور طب
ن یـ قـات در ا یتحق. شـود  یمـ  1920کاران انها در سـال  ر، تانکس و همین کار با پالسما، مربوط به النگمیتر یمیقد

را حمـل کننـد، و در    یقو یانهایکه بتوانند جر یخالئ یتوسعه لوله ها یگرفت که برا یسرچشمه م یازیمورد، از ن
  .شد یزه پر شوند احساس میونی یست از گازهایبا یجه مینت
. شـوند  ید جامد مطرح میامحاء مواد زا ییگرما یشهااند که در رو ییندهایشدن مانند سوزاندن فرآ یز و گازیرولیپ
  . دا کرده اندیار گسترش پیراً بسیستند اما اخید نیندها جدین فرآیا



 

ز یـ رولیپ. شـود  یا میط کنترل شده مهیدر شرا ین آزاد سازیشوند و ا یل میتبد ید به انرژیندها مواد زاین فرآیدر ا
  .ردیگ یت مون در عدم حضور هوا صوریکاسیفیبر خالف گاز

  ت پسماندیریپالسما در مد
ن هـدف در جهـت کـاهش    یـ عات به حد صفر است و ایقوس پالسما  رساندن حجم ضا یتکنولوژ یریهدف از بکارگ

 ید جامد شـهر ینامناسب دفع مواد زا یاز روش ها یناش یدفن کردن و کاهش خطرات احتمال یاز برایمورد ن یفضا
 یقـات یتحق یتهـا یازمنـد فعال ید اسـت و ن یـ جد ین تکنولوژیا .ژه قرار گرفته استیمورد توجه و ید آلیگر مواد زایو د
نـه هـا   یش رانـدمان، کـاهش هز  یاجزا از عملکرد، باال بردن مقاومت وعمر اجزا، افزا یبمنظور توسعه و بهساز یاریبس
  .ره استیوغ
 یباال یدما. باشد  یار مناسب میبس یاستحصال انرژ یو خطرناک برا یدات سمیامحاء مواد و زا یند پالسما برایفرآ
موجود در زبالـه   یمواد آل. دهد یرا کاهش م ید جامد شهریبودن مواد زا یل سمیجاد شده در قوس پالسما پتانسیا

ن مـواد  یت حجم ایدر نها)  2شکل( .شوند یل میبعنوان سوخت تبد یز شده و به محصوالت گازیرولین روش پیدر ا
ل یتبـد  یانـرژ  یهمراه مقدار قابل تـوجه  یار کمیمانند با حجم بس) 3شکل( یشه ایاد شافته و به مویار کاهش یبس
  . شوند یم
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  زباله در روش پالسما یلیند تبدیفرآ:  2شکل 

  

  
  

  ماندهیشکل باق یشه ایمواد ش: 3کل

زباله
 )غري آيل+ آيل(

 
 
 مواد آيل 

 

 
مواد غري  
 آيل

 
گازهاي  

 سوخيت
 

 
مواد شيشه  

 اي شكل 
 



 

  .دهد یشرفت میبن پل کریر به سمت تبدیز ییایمیند واکنش را طبق معادله شین فرآیبخار آب در ا
C + H2O                    H2 + CO  

  
اد از یـ جـاد نـور ز  یا. را دارنـد  یکـ یان الکتریت جریت هدایط پالسما قابلیباال تحت شرا یزه شده در دمایونی یگازها

  . ن حالت استیا یهایژگیو
سـتم  ین آب، سیسـتم تـام  یه، سیـ لاو ید پالسما ، منبع انـرژ ین روش مشعل تولیزات مورد استفاده در ایمعموالً تجه

آرگـون،  ( گـاز  یار کمـ ید پالسـما بـه مقـدار بسـ    یـ مشـعل تول . باشند یمعمول م یکنترل یستم هایکنترل دما و س
  .شود یون گاز حاصل میزاسیونیو  یکیه الکتریگرما از تجز. از داردیسته نیو الکتر) ژن و هوایم، اکسیدروژن، هلیه

بـا عبـور   . دهد یپالسما را در خود جا یا چند مشعل قوسیک یتواند  ین جزء پالسما، گازساز آن است که میمهمتر
ط بـا  یک محـ یـ شکل،  یحلقو ین کاتد و آند مشعل قوس پالسما و عبور همزمان هوا در فضایم بیان مستقیک جری

ن یاد که بیار زیبس یگرما
.c10000- 5000 جـاد شـده   یگاز ا) 4شکل( پالسما  در مشعل قوس .دیآ یاست بوجود م

جـاد  یا ین حالت بصورت گاز در آمده و دماهایمواد در ا. سته به گرماستیل الکتریتبد ین حرارت الزم برایمنبع تام

ش از یشده ب
.c7000 ن روش یـ ا یایاز مزا یکی. کند یند احتراق کار میمشعل پالسما با  همه گازها بدون فرآ.است

  .ن ها و فورانهاستیاکس یل دیاز قب یآل یکس هالد کمپیکاهش تول یقاحترا یبر خالف روش ها
 TATدر . (NTAT) یر انتقالیغ یگریو د (TAT) یمشعل انتقال یکیوجود دارد،  ییدو نوع مشعل قوس پالسما 

ن دو الکتـرود  یب یقو یجرقه ها NTATکه در یاست در حال یخارج ین الکترود و مشعل  و هادیب یقو یجرقه ها
کـاربرد پالسـما    یقاتین روش توسط انجمن تحقیابتدا ا. ردیگ یمشعل قرار م یدر هر دو، شعله در جلو. ل استمشع

(PARF) تست شد) 2000درسال (عات دارو یزباله و ضا یخاک و در نمونه ها یدر نمونه ها .  
  

 
 
 

مشعل پالسما:  4شکل  
  

ه با سرعت مشخص به داخـل   یشود مواد اول یده میهمانطور که د. مورد نظر است  یقاتیک طرح تحقیشمات 5شکل 
جاد شده تحت کنتـرل اسـت،   یا یدما. مواد متمرکز شده است یشوند، مشعل پالسما بر رو یق میراکتور پالسما تزر

ط نمونه یگردو غبار و ذرات همراه منتقل شده و شرا یآور کلون جهت جمعیزه شده به سیونی یمواد را بصورت گازها
  . ر فراهم شده استیدر مسز ین یبردار
 یریـ انـدازه گ  یگازها. است یریقابل سنجش و اندازه گ (GC)جاد شده توسط دستگاه گاز کروماتوگراف یا یگازها

  .د استیتروژن، متان و کربن مونوکسیژن، نیدروژن، اکسیباشند که عمده آنها ه یرمختلف میمقاد یشده دارا



 

 
 

  یژافت انریند پالسما جهت بازیفرآ: 5شکل
بعنوان  یعات کارخانجات نساجیضا یرید شده در اثر بکار گیتول یز گازهاین انجمن آنالیدر تست انجام شده توسط ا

  . باشد یم 1زباله بصورت جدول 
  

  د شدهیگاز تول  )درصد(یعات نساجیضا
49.8 N2 

8.8 O2 

19.9 CO  
12.8 H2 

0.71 CH4 

0.70 Benzene 
  یعات نساجیضا یقوس پالسما رو یریاز بکارگ یخروج یز گازهایآنال: 1جدول

ن رو گاز ساز پالسما یرد و از ایگ یصورت نم یچ احتراقین هیژن بوده و بنابرایبا کمبود اکس یطیگاز ساز پالسما مح

هسته بالغ بر  یپالسما با دما. ستین یستم احتراقیا سیک زباله سوز ی
.c10000 را در  یبات سمیقادر است که ترک

  . د شودیآلوده کننده تول یا گازهایه حاصل از احتراق یچگونه مواد ثانویکه هیه بشکند بطورینهزارم ثا
ستم مشعل پالسما یتواند با استفاده از س یمذکور در باال، بصورت مطمئن تنها م یاد مشابه دمایار زیبس یحرارتها

ر ین مواد غیهمچن. ه الزم استیپا یبه گازهال آنها یبه منظور تبد یشکستن مولکولها در ماده آل ید شود که برایتول
ر یغ یشه ایک ماده شیل به یشوند که پس از سرد شدن تبد یل میبطور همزمان  بصورت سرباره مذاب تشک یآل
  .شوند یم یخنث (Non Leachable) یرابه ایش
  :ارمتعدد استیود است بسافت زباله که در حال حاضر موجیگر بازید یر روشهایپالسما بر سا یژه تکنولوژیو یایمزا

  یاستفاده از برق بعنوان منبع انرژ •
 ستم یسازه مدوالر و کم حجم س •

  : ر اشاره کرد یتوان به موارد ز یگر آن مید یها ییاز مشخصات و توانا



 

را داشـته و بـه    (Feed Stock)ه یـ تغذ یاز انواع مختلف خوراکهـا  یت مصرف مخلوطیکه قابل یستمیس •
را بکـار   یخطر صـنعت  یو ب یر سمیعات غیشامل ضا یجامد شهر یدارد تا زباله ها یتوانمند یاندازه کاف

 . رد یگ
 . کند ید نمیازمند انهدام مجدد داشته باشد تولیکه ن یچ زباله ایکه با ه یستمیس •
سـت  یط زیمحـ  یجهـان  ین اسـتانداردها یکه با باالتر یستمیس: عاتیانهدام ضا یراه حل جامع و کامل برا •

در محل نصب کارخانـه هماهنـگ    یمحل یطیست محیمقررات ز یهایازمندینطور با نیت، همهماهنگ اس
 .باشد یم

  .دهد  یارائه م ید شدنیرا به شکل سوخت تجد یافتیباز ین انرژیشتریکه ب یستمیس •
 یاز کاربردهـا  . بعنوان مصـالح اسـت   ی،راهسازریشه کاریک،شیوسرام یع کاشیدر صنا ماندهیگرانول باق یکاربردها

  : توان اشاره کرد یر مین روش به موارد زیا یارجو ت یصنعت
   Allied (ATG) یتوسط گروه فن Richland WAعات در هم یل ضایتبد-
  .ایست آسیط زیمح یها یانجمن تکنولوژ APETتوسط  Honolulu HI ییعات دارویل ضایتبد-
   .ا و خاکستر زباله سوزها در اروپا و ژاپنیبقا-
  

ت یـ تـن در روز ظرف  150بـاً  یکنـد تقر  یل مـ یتبـد  ین روش به انرژیرا با ا یافتیباز یکه خودروها یدیکارخانه جد
 MW 8ن کارخانـه  یـ ا یدیـ تول یزان انـرژ یل کند میتن زباله را در روز تبد 300تواند حدوداً  ین میداشته و همچن

  .است یکیان الکتریجر
  

  
  

  Hitachi Metals Utashinai, Japan , Plant  ند کارخانهیفرآ: 6شکل
  یطیست محیز یدگاههاید
ن یـ ا. باشـد  یمن و مطمـئن مـ  یا%  100 یطیست محیستم بسته است از نظر زیک سینکه یل ایبدل PGVستم یس
 یزبالـه سـوزها  . را نـدارد  یمعمـول  یمانده خطرناک زبالـه سـوزها  یا خاکسترها و باقی یستم گازها و بخارات سمیس

نـده  یکـاهش آال  یمت برایگران ق یستم هایازمند سیداشته، ن یت سماعیر و ضاگاز، بخا یادیزاغلب مقدار یمعمول
توانـد درون آب   یکـه مـ   یین جایا سطح زمیرا در اتمسفر  یچ ماده سمیستم پالسما هیس. باشند یم یدیتول یها

ند پالسـما  یفرآ یهمانگونه که ذکر شد، تنها دو ماد ه از گاز ساز. کند ید نمینفوذ کنند، تول یآب یا سفره های یجار
  : شوند ید میتول

بـاال   یگاز سنتز با ارزش حرارت(ر بکار رود ید پذیتواند بعنوان سوخت تجد یباال که م یگاز با ارزش حرارت •
 ). Kcal/kg 3،205با 



 

ـ  یرسم یشگاههایکه طبق گزارش آزما) یخنث یشه بازالتیش( ک سرباره ی • ر یـ خطـر بـوده، و غ   یکامالً ب
 . باشد یم (non-leachablility) ذر قابل نفویو غ یسم

  ستم پالسماینه سیهز
ون دالر یـ لیم 10د در حـد  ینما یساختمان را امحا م یتن انواع زباله و نخاله ها 100ستم پالسما که یک سینه یهز
  سـتم اضـافه نمـود و سـاالنه    یبـه س  یمگاوات 5/1روگاه یتوان ن یم یون دالر اضافیلیم 5/1تا  2/1نه یبا هز. باشد یم

خطر بوده و قابل استفاده  یز بیستم نیس یخروج. ون تومان درآمد از محل فروش برق کسب نمودیلیم 450تا  400
  . باشد یم یو راهساز ی، جاده سازیدر مبلمان شهر

 ییایمیب شـ یـ م بـه ترک یمستق یهر تن زباله خام بستگ ییپالسما یند گازسازیفرآ یالزم برا یکیالکتر یمقدار انرژ
در  یشده زباله انتخـاب  یزیبر اساس حجم برنامه ر یینها یکاربرد یازهایبه ن یمشعل بستگ ییرد انتخاب نهازباله دا

  .هر روز دارد
تن زبالـه   300امحا  یبعنوان شاخص برا. شود ییکوچک اجرا یک فضایتواند در  یم ییپالسما یگاز ساز ساتیتاس

متـر را   15*20در حـدود   یزات الزم مسـاحت یـ واقع تجه بوده که در یمتر کاف 75*100در حدود  یدر روز مساحت
  .کنند یاشغال م

  یریجه گینت
ن هـدف در جهـت کـاهش    یـ عات به حد صفر است و ایقوس پالسما  رساندن حجم ضا یتکنولوژ یریهدف از بکارگ

 یشهر د جامدینامناسب دفع مواد زا یاز روش ها یناش یدفن کردن و کاهش خطرات احتمال یاز برایمورد ن یفضا
و خطرنـاک   یدات سـم یـ امحاء مواد و زا یند پالسما برایفرآ .ژه قرار گرفته استیمورد توجه و ید آلیگر مواد زایو د
بـودن مـواد    یل سـم یجاد شده در قوس پالسما پتانسـ یا یباال یدما. باشد  یار مناسب میبس یاستحصال انرژ یبرا
 یز شـده و بـه محصـوالت گـاز    یـ رولین روش پیـ زباله در ا موجود در یمواد آل. دهد یرا کاهش م ید جامد شهریزا

ماننـد بـا حجـم     یشـه ا یافته و به مـواد ش یار کاهش ین مواد بسیت حجم ایدر نها .شوند یل میبعنوان سوخت تبد
گـر  ید یر روشـها یپالسما بر سا یژه تکنولوژیو یایمزا. شوند یل میتبد یانرژ یهمراه مقدار قابل توجه یار کمیبس
نـه  یهز .می باشـد  ستمیسازه مدوالر و کم حجم سو  یاستفاده از برق بعنوان منبع انرژ باله در حال حاضر افت زیباز
 یون دالر مـ یـ لیم 10د در حـد  یـ نما یساختمان را امحا مـ  یتن انواع زباله و نخاله ها 100ستم پالسما که یک سی

بـوده کـه در واقـع     یمتـر کـاف   75*100 در حـدود  یتن زباله در روز مسـاحت  300امحا  یبعنوان شاخص برا .باشد
  .کنند یمتر را اشغال م 15*20در حدود  یزات الزم مساحتیتجه
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