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چكيده 

از اين رو، . اندهاي صنعتي بعنوان يكي از انواع اصلي مواد زائد به مديريت دقيق و جامعي نياز دارندپسم
توليد كننده انواع پسماند هاي خطرناك و  ياصلاز منابع  يكيمنابع توليدكننده زائدات صنعتي به عنوان 

محيطي و بهداشتي قرار  غيرخطرناك همواره بايد مورد بررسي دقيق و كامل از نقطه نظر مسائل زيست
با هدف تأسيس و اداره ي كارخانجات به منظور توليد و تهيه ي  1341شركت ايران خودرو در سال . گيرند

ايجاد نظام جامع مديريت  .، فروش و صدور محصوالت تاسيس شدواع خودرو ، قطعات مربوط به آنهاان
طرح  يه كه در دست اقدام بوده و اجراشركت بود نياز اهداف بلند مدت ا يكيشركت  نيپسماند در ا

اين مقاله در  .باشد يم ادشدهيبه هدف  ليدر دست انجام جهت ن ياز برنامه ها يكي مديريت پسماند
براي رسيدن به اين هدف ابتدا كليه پسماندها . راهكارهاي مديريتي براي پسماند سالن رنگ ارائه شده است

سپس هر يك پسماندها كدگذاري شده و درجه خطرناكي . گرديدتوسط پرسشنامه با بازديد از محل تهيه 
 .هر يك پسماند ها ارائه شد تدر نهايت نحوه مديري. آن ها تعيين گرديد
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 مقدمه .1

درصد توليد  70تا  65ور متوسط شركت ايران خودرو بزرگترين شركت خودرو سازي كشور مي باشد كه به ط
 يبعنوان موتور محركه توسعه صنعت خودروساز شركتاين  .خودرو داخل كشور را به طور دائم به خود اختصاص داده است

 نيا در. شود يم ستيز طيبر مح يقابل توجه راتيباعث تاث ه،يمحصوالت با ارزش افزوده از مواد اول ديكشور، در كنار تول
و  شده مد نظر قرار داده دخو اتيو عمل ندهايفرآ هيدر كل ستيز طياز مح انتيص دار،يپا يه توسعه ااعتقاد ب شركت

. است شده بكار بسته ستيز طيو كاهش اثرات نامطلوب صنعت خودرو بر مح ستيز طيحفاظت از محتالشهاي الزم جهت 
: جام شدمديريت پسماند در سالن رنگ يك با اهداف اصلي ذيل انراستا با  نيدر ا

شناسايي و طبقه بندي پسماندهاي توليدي ) 1
ارائه راهكارهاي كمينه سازي، بازيافت و استفاده مجدد از پسماند ) 2
طرحريزي سيستم مديريت پسماند با هدف كاهش مخاطرات و هزينه هاي مربوط به مديريت پسماند ) 3

دياگرام عمليات انجام شده . واقع شده استدر شمال شرقي قسمت جنوبي شركت ايران خودرو  1سالن رنگ شماره 
. شده است نشان 1در اين سالن در شكل 

 
 

 
 1دياگرام عمليات رنگ در سالن رنگ  :1شكل 

 PVCپاشش       سيلر كاري ماسكينگ

آستر و كوره 
 آستر

آماده سازي براي 
 پاشش آستر

سكينگدي ما  

صافكاري وآماده       
سازي براي پاشش  

 

 رنگ و كوره رنگ پوليش كاري



 
 كار روش انجام .2

و  عياآن در صن تيپسماند است كه اهم تيريمد ستميس يزيطرحر ياز مراحل اساس يكيپسماند  دياز منابع تول يآگاه
ابتدا اقدام به  ،سالن رنگ يكشده در  ديزائدات تول يجهت بررس .است شتريبه مراتب ب يخودرو ساز رينظ يعيصنا ژهيبو
 يپسماندها ييشناسا يبرا ييو فرمها ياطالعات عموم لياز قب يسواالت يپرسشنامه حاو نيا. ديپرسشنامه گرد هيته

آن از محل  يفعل تيريو نحوه مد ندپسما ديسماند، محل، علت و نحوه تولدر فرم مخصوص پ. بود ينديفرآ ريو غ ينديفرآ
تفكيك و اندازه هفته  2سپس پسماندهاي جمع آوري شده از اين سالن به مدت  .شد يم ييتا محل دفن شناسا ديتول

.  گيري شد

 نتايج .3

 پسماند دينقاط و علل تول  .  1. 3

پسماند  چگونهي، هدر اين سالن. باشد يم يو صنعت يعاد يدر سالنها مشتمل بر پسماندها يديتول يپسماندها
 يم ژهيو يپسماندها اتيخصوص يدارا يديتول ياز پسماندها يبرخو  گردد ينم ديتول) يمارستانيب( يپزشك اي يكشاورز

 .باشد
ي عاد يپسماندها .  1. 1. 3

 ديمنشا تول. شود يم جاديمره پرسنل مستقر در سالن اروز يتهايفعال جهيدر سالن در نت يديتول يعاد يپسماندها    
كه  ديدر خطوط تول زيپسماندها ن نگونهياز ا يبخش كنيباشد ل يو رستوران سالن م يپسماندها عمدتاً در بخش ادار نيا

پسماند حاصل  نيا .گردد يو منتقل م يجمع آور يصنعت يماندهاو همراه پس دياستقرار كارگران است تول ايمحل كار 
 يجهت جمع آور.باشد يم ييمصرف و پسماند غذا كبارياست كه عمدتاً شامل كاغذ، ظروف  يروزمره ادار يتهاياز فعال

در  كباري يزباله در اتاقها قرار داده شده است كه عموما روز سهيسطل همراه ك كيدسته از پسماندها به ازاء هر نفر  نيا
به محوطه  ينديفرآ يبا پسماندهازباله، همراه  يها سهيشده در ك يجمع آور يدهاپسمان. شوديم هيتخل 1 فتيش

  .شود يمنتقل م يواريد 4به  يمنتقل و از آنجا توسط عوامل شهردار يتشك دوز
صنعتي  يپسماندها .  2. 1. 3

 د،ياسناد و مدارك مربوط به خطوط تول يو بررس دياز خطوط تول دي، و بازد1در سالن رنگ يبراساس فرآيندهاي جار    
 يديتول يندهايدر ادامه مطالعات، فرآ. موجود در اين سالن استخراج شد يواحدها از كيدر هر يديتول يانواع پسماندها

 ديسالن رنگ با تاك نديدياگرام فرآ درقرار گرفته است كه  يپسماند مورد بررس ديگرفته و علل تول رارق شتريب يمورد بررس
سالن كه عمدتاً به دليل آغشته بودن  نيدر ا يديتول يپسماندها. ارائه شده است 4تا  2پسماند در اشكال  ديتول يبر مباد

خطرناك هستند، پس از توليد، در كيسه هاي زباله جمع آوري  يخواص پسماندها يبه رنگ و ديگر تركيبات شيميايي دارا
واقع در  هاو توسط عوامل پيمانكار به محل انتقال موسوم به محوطه تشك دوزي حمل، و از آنجا به محل دپوي پسماند

.  موسوم به چهار ديواري منتقل مي گردندمنطقه 
 



 
 PVCپسماندهاي توليدي در روند فرآيند سيلركاري و پاشش  :2شكل 

 

 
 پسماندهاي توليدي در روندآماده سازي و پاشش آستر :3شكل 

كابين انتظار      پاشش رنگ آستر  آماده سازي آستر  

سنباد هاي مستعمل -1  
دستمال چسبي مستعمل -2  

دستمال آغشته به تينر  -3  
 
 

لباس و اقالم ايمني  -1
 آغشته به رنگ

لجن حاصل از  -2
 سيستم آبشاري

  پخت رنگ در كوره 
 

دستمال مستعمل حاصل 
 تميز كاري كوره 

 نايلون آغشته به چسب

  PVCپاشش     ماسكينگ    سيلركاري    

ريزش سيلر در محيط -1  
پارچه تنظيف آغشته به  -2

 سيلر
قلم مو  -3  

     
 
 

دفع ماسك هاي پليمري و 
 چسب مصرفي

و لجن آن،                      PVC زائدات  -1
دستمال و نايلون آغشته،      -2
فيلتر هوا،                      -3
،                      PVCظروف  -4
اقالم ايمني و و  باسل -5

 حفاظت شخصي

 دي ماسكينگ  PVCكوره  

ك و چسب ماس -1
             PVCآغشته به 

نايلون و دستمال  -2
              PVCآغشته به تنظيف 

مستعمل حاصل از  دستمال
 تميز كاري كوره      



 
 

 توليدي در روند آماده سازي، رنگ رويه و پوليش كاريپسماندهاي :4شكل

 
 وضعيت فعلي مديريت پسماند .  2. 3

و حمل  يجمع آور تيكه در حال حاضر مسئول يتعداد پرسنل خدماتدر سيستم فعلي مديريت پسماند، 
 تفيش 3نفر در  75و رستوران بعهده دارند مجموعا  يادار يمختلف سالن، واحد ها يپسماندها را از قسمت ها

در  معموال پسماند هاي اداري روزي يكبار.گاري استفاده مي شود 2فوق الذكر از  يو جهت حمل پسماندها. باشنديم
سالن  از بار در هر شيفت به بيرون 2هاي رستوراني پس از هر وعده غذا، و پسماند هاي صنعتي  ماند، پس1شيفت 

   .آمده است 1در جدول  1در سالن رنگ  خالصه اي از وضعيت فعلي مديريت پسماند .منتقل مي گردند

صافكاري و بتونه 
 كاري

ايزوله  چسباندن قطعات سنباده زني      

ريزش بتونه روي زمين -1  
دستمال آغشته به بتونه -2  

 
 
 
 

پسماند هاي مربوط به مربوط  سنباد ه مستعمل    
 به بسته بندي قطعات 

بادگيري بدنه و تميز   پاشش رنگ رويه
يكاري با دستمال چسب  

 دستمال چسبي مستعمل
مستعمل حاصل از  دستمال

 تميز كاري كوره      

 پخت در كوره

لكه گيري با پيستوله  
 دستي

پوليش كاري   تاچ آپ      

لباس و اقالم ايمني  -1
آغشته به رنگ 

لجن حاصل از  -2
 سيستم آبشاري

كاسه پيستوله  -1
مستعمل 

دستمال آْلوده به  -2
 رنگ

 سنباده مستعمل -1
پارچه تنظيف مستعمل  -2
ظروف مواد مورد  -3

  استفاده

سنباده و سنگ سنباده   -1
سيم جوش  -2
سرجوش قلع  -3
 ظرف روغن قلع -4

PBS         



 1در سالن رنگ شماره  يديتول يپسماندها يفعل تيرينحوه مد :1جدول 

نحوه مديريت فعلي نوع پسماند رديف 

امكان 
بازيافت يا 
استفاده 
مجدد 

اجزاء پسماند 

ي ادار يپسماندها 1
سطل هاي زباله، 

ايستگاه انتقال مياني، 
چهارديواري 

ان يكبار مصرف، لوازم كاغذ، ليوبلي 
التحرير مصرف شده، باقيمانده غذا 

رستوران پسماندهاي  2
سطل هاي زباله، 

ايستگاه انتقال مياني، 
چهارديواري 

ظروف يكبار مصرف، باقيمانده بلي 
غذا، دستمال تميزكاري  

 يپسماند هاي پسماندها 3
ي نديفرآ

سطل هاي زباله، 
ايستگاه انتقال مياني، 

چهارديواري 
 

بلي 

انواع پارچه، كارتن، مشمع، سمباده 
و ماسكينگ آغشته به مواد 

شيميايي،  اقالم ايمني و لباس 
مستعمل آغشته به مواد 

ي كار زيتم يپسماندها 4
سطل هاي زباله، 

ايستگاه انتقال مياني، 
چهارديواري 

بلي 
انواع پارچه، كارتن و مشمع آغشته 
به مواد شيميايي، فيلتر هاي هواي 

تعويضي 

لجن  5

جمع آوري در 
بشكه،گاري يا كمپرسي 
و انتقال به محل دپوي 

لجن 

باقيمانده مواد شيميايي نظير بلي 
 PVC  و رنگ

 پسماند هاي قابل فروش 6

، ايستگاه انتقال مياني، 
اداره اقالم مازاد 

در بعضي موارد خروج 
مستقيم از محل ذخيره 

به بيرون شركت 

لت و انواع بشكه، تينر، رنگ، پابلي 
داغي تعميرات 

 
 مزايا و معايب سيستم فعلي مديريت پسماند در سالن رنگ .  1. 2. 3

در ادامه با توجه به بازديدهاي به عمل آمده و اطالعات كسب شده ، معايب و مزاياي سيستم موجود    
. شرح داده شده است 2در جدول  1مديريت پسماند در سالن رنگ 



 1شماره پسماند در سالن رنگ  تيريمد يفعل ستميس بيو معا ايمزا :2جدول 

مزايا 

مديريت و ذخيره در 
محل توليد 

ي ديمتناسب با مقدار پسماند تول يروياستفاده از تعداد ن -
كه باعث سهولت  ستگاهيدر نظر گرفتن سطل مخصوص موقت در كنار هر ا -

.  گردد يم ستگاهيپسماند آن ا يو جمع آور يدسترس
نه اي است كه امكان تفكيك انواع پسماند را آسان انتخاب مكان هاي ذخيره به گو

. مي نمايد
 

جمع آوري پسماند در بازه زماني مناسب و جلوگيري از انباشته شدن حجم باالي  -جابجايي 
پسماند در سالن 

 پردازش در محل و
كاهش 

تينر، چوب و ظروف از مبداء  كيتفك -
ستي به اتوماتيك سبب كاهش تغيير سيستم پاشش در بعضي از كابين ها  از د -

. دورريز رنگ و در نتيجه لجن حاصل شده است

معايب 

مديريت و ذخيره در 
محل توليد 

عدم برچسب گذاري روي ظروف ذخيره پسماند  -
  صنعتي در داخل سالن يبا پسماندها يو ادار يياختالط پسماند غذا -
استفاده از ظروف مشترك جهت جمع آوري انواع پسماند   -

جابجايي 

. در هنگام جابجايي پسماند امكان ريزش پسماند در طول مسير وجود دارد -
پسماند ها به دليل عدم نظارت و امكان پيگيري لزوما به ايستگا ههاي تعيين  -

. شده منتقل نمي شوند
طوريكه در . جابجايي گاري لجن در شرايط ايمن و مناسبي صورت نمي گيرد -

. ال ريزش آن در طول مسير وجود داردصورت پر بودن گاري احتم
كليه پسماندها اعم از خطرناك و غير خطرناك با هم و در كنار هم جابجا مي  -

. شوند
با توجه به خطر ناك بودن بخشي از پسماند هاي اين سالن، كارگران آموزش  -

.  كافي جهت برخورد با اين پسماندها ندارند
لجن زيرزمين آبشار و مخزن زير  حملو تخليه و غير ايمن وضعيت نامناسب  -

 زميني سيركوالسيون

پردازش در محل و 
 كاهش

 

اجزايي نظير ظروف يكبار مصرف و كاغذ  كيعدم تفك -
عدم جداسازي پسماند هاي خطرناك و غير خطرناك  -
عدم تفكيك پسماند هاي رستوراني و صنعتي كه باعث افزايش حجم پسماند  -

هاي صنعتي مي شود 
 

 
 سالن رنگ يكذاري پسماندهاي توليدي در كدگ .  3. 3

بمنظور اعمال مديريت مناسب بر پسماندهاي توليد شده از مرحله توليد تا دفع نهايي آن، استفاده از 
از سوي ديگر اين سيستم كدگذاري بايد براي هريك از . يك سيستم كدگذاري واحد در منطقه ضروري است

خوردار باشد تا توليد كنندگان پسماند نيز بتوانند مديريت مناسبي را توليد كنندگان نيز از كارآيي مناسبي بر
بدين منظور هر . روي پسماندهاي توليدي خود از مرحله توليد تا تحويل به متولي دفع نهايي دنبال نمايند

در سيستم كدگذاري طراحي شده . سيستم كدگذاري بايد يك سري از مشخصات پسماندها را داشته باشد



مشخصات حائز اهميت براي . رقمي استفاده شده است/، از يك كد دوازده يا سيزده حرفيسالن اينبراي 
كد تخصيص يافته به هريك از پسماندها، . كدگذاري كه در اين سيستم مدنظر قرار گرفته ذيال ارائه شده است

ظرف پسماند  در بدو توليد تعيين شده و روي برچسب پسماند نوشته شده و برچسب مربوطه نيز بر روي
ارائه شده و  5در شكل  شركتنمونه اي از برچسب طراحي شده براي پسماندهاي خطرناك . الصاق مي گردد

. كد مربوط به پسماند بر روي آن قابل مالحظه مي باشد
 نام توليد كننده پسماند، بصورت سه يا چهار حرف كه در ابتداي كد پسماند آورده مي شود  .
 ماند در داخل هر مجتمع، بصورت يك عدد سه رقمي پس از نام توليد كننده شماره جريان توليد پس

 . پسماند آورده مي شود
 كد فرم سه رقمي كه نشاندهنده ماهيت و تركيبات پسماند مي باشد. 
  نوع پسماند توليدي بمنظور پوشش دادن كليه پسماندها در قالب سيستم كدگذاري و تطابق با قانون

 و در نهايت،  مديريت پسماند كشور ،
 كد خطر بعنوان مشخصه  ميزان خطرناك بودن پسماند .
 

 
 خطرناك يپسماندها يشده برا ياز برچسب طراح ينمونه ا :5 شكل
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وع ن. با توجه به ماهيت هر كدام پسماندهاي توليدي در سالن رنگ يك راهكارهاي مديريتي مناسب اتخاذ گرديد

از آنجائيكه بازيافت و استفاده مجدد از پسماند در . نشان داده شده است 3پسماندهاي توليدي و روش دفع آن ها در جدول 
 . آورده شده اند 4راس مديريت جامع پسماند را دارا مي باشد روش هاي كمينه سازي و استفاده مجدد از پسماند در جدول 

 
از نظر بازيافت يا روش دفع نهايي 1ي در سالن رنگ دسته بندي پسماندهاي توليد :3جدول   

 

 نام پسماند رديف
اجزاي اصلي  مقدار و تناوب توليد

 پسماند

مجموع پسماند هايي كه قابل ذخيره و جمع 

 تناوب واحد مقدار آوري مشترك مي باشند

 مجموع پسماند هاي قابل بازيافت 
4/13 آهن آالت 1  kg 4/13 آهن روزانه  
ت و ساير قطعات پالستيكيبس 2  1/8  kg 1/8 پالستيك روزانه  
 كاغذ و چسب روزانه kg 67/4 رول چسب 3

9/20  
2/16 كارتن بسته بندي فيلتر 4  kg مقوا روزانه 
3/133 لجن كابين آستر 5  kg رنگ روزانه 

2/1110 
7/464 لجن كابين هاي رنگ و رويه 6  kg رنگ روزانه 
نگلجن داخل كابين پاشش ر 7  5/78  kg رنگ روزانه 
2/183 لجن متاكس 8  kg رنگ روزانه 
PVC 5/78لجن كابين  9  kg رنگ روزانه 
 640 تينر روزانه kg 640 تينر ضايعاتي 10
7/3 گريس 11  kg 7/3 روغن روزانه  
 38 چوب روزانه kg 38 چوب 12

 مجموع پسماند هايي كه بايد سوزانده شوند 

به موادپارچه تنظيف آغشته  1  271.5 kg الياف و  روزانهPVC 

3/362  
 الياف و رنگ روزانه kg 12.6 دستمال سبز 2
 PVCكاغذ و  روزانه kg 73.7 مقوا و كاغذ مقوايي آلوده به مواد 3
 چسب روزانه kg 4.5 چسب كفش 4

 مجموع پسماند هايي كه بايد دفن شوند

PVC 1/93ماسك درزگير آغشته به 1  kg الستيك و پ روزانه PVC 

2/489  

PVC 8/179پالستيك آغشته به  2  kg پالستيك و رنگ روزانه 
PVCمشمع آغشته به  3 و رنگ   5/61  kg پالستيك و رنگ روزانه 
1/22 فيلتر رولي و پشم شيشه اي 4  kg الياف و رنگ روزانه 
2/30 دستكش و لباس پارچه اي 5  kg الياف و رنگ روزانه 
PVC 5/41باقيمانده  6  kg رنگ روزانه 
6/2 دستكش الستيكي آلوده 7  kg پالستيك و رنگ روزانه 
73/3 سمباده 8  kg كاغذ و  روزانهPVC 
95/2 لباس ايزوله 9  kg الياف و رنگ روزانه 

انواع فيلتر شامل پلي تد،  10
7/51 امرگالس و النه زنبوري  kg پليمر و  ذرات رنگ روزانه 



 ينه سازي و استفاده مجدد از پسماندهاي حائز اهميتروشهاي كم :4جدول 

استفاده مجدد كاهش در مبدا نام پسماند 

استفاده از طرف دوم تفكيك پسماندهاي با ماهيت غذايي از ساير پسماندها مثل كاغذ پسماندهاي اداري 
كاغذهاي يك رو باطله 

پسماندهاي رستوراني 

بخش قابل توجهي از غذا در (پرحجم  سرو و بسته بندي غذا بصورت كم حجم و
 )شرايط فعلي صرف نمي شود

اين اقالم به همه داده مي شود كه برخي (ارائه شير و كيك بر حسب تقاضاي پرسنل 
 ).از افراد از آن استفاده نمي كنند

. اشاعه فرهنگ صرفه جويي و احترام به نعمتهاي الهي بين پرسنل

 

كل پسماندهاي صنعتي 

ختالط پسمانداي عادي و صنعتي از طريق سرو غذا در رستوران و جلوگيري از ا
استفاده از ظروف جمع آوري مجزا در خطوط توليد كه باعث افزايش پسماندهاي 

گزارش شده بصورت صنعتي شده و ارزش بازيافت پسماندهاي صنعتي را كاهش مي 
. دهد

. به ادامه جدول توجه شود

پسماندهاي خطرناك 
 هاي توليد بمنظور كاهش توليد پسماندهاي خطرناكتغيير در فرآيند

 استفاده از مواد غير خطرناك بجاي مواد خطرناك در فرآيندهاي توليد
جلوگيري از اختالط پسماندهاي خطرناك با ساير پسماندها 

. به ادامه جدول توجه شود

انواع لجن 
 نگتغيير در فرآيندها و عمليات رنگ بمنظور افزايش راندمان عمليات ر

آبگيري از لجن با سانتريفوژ بمنظور كاهش حجم 
پياده سازي سيستم تعمير و نگهداشت موثر با هدف كاهش دورريز مواد 

تهيه انواع پركن و درزگير 
توليد قطعات لرزه گير 
اتومبيل، سپر اتومبيل 

توليد كربن فعال براي 
كنترل بو و بخارات آلي فرار 

سالنها 

تينر ضايعاتي 
درصدي  80تا  40كاهش (سيستم پاشش رنگ از دستي به اتوماتيك تغيير وضعيت 

 )پيش بيني مي شود
استفاده از تينر مصرفي براي شستشوي مخازن و خطوط بعنوان مرحله پيش شستشو 

استفاده از تينر مصرفي براي 
شستشوي مخازن و خطوط 
بعنوان مرحله پيش شستشو 

بشكه 
 و برگرداندن ظروف خالي به تامين كنندهاستفاده از ظروف داراي قابليت ارتجاع |

تغيير در ظروف مواد و بزرگتر كردن آن 
برگرداندن ظروف خالي به تامين كنندگان 

استفاده از بشكه هاي خالي 
براي مظروف كردن 

پسماندها 

تنها ... (نظير بخشهاي سيلركاري، دي ماسكينگ و   كوچكتر كردن اندازه پارچه هاانواع پارچه تنظيف 
). ي كوچكي از پارچه ها به سيلر آغشته شده و سپس دور انداخته مي شودبخش

بدليل آلودگي پارچه به مواد 
خطرناك، استفاده مجدد از 

 .آن توصيه نمي شود
استفاده از پارچه ها و 

دستمال هاي توليد شده در 
قسمتهاي آماده سازي پيش 

از آستر و رنگ در بخش دي 
ماسكينگ 

غشته انواع مشمع و كارتن آ
  PVCبه

در (و رنگ  PVCاستفاده از كفش يا چكمه مخصوص در داخل كابينهاي پاشش 
شرايط فعلي افراد با همان كفش به خارج از سكابينها تردد مي كنند كه باعث كثيف 

 )لذا از كارتن و مشمع براي پوشاندن كف استفاده مي شود. شدن سالنها مي شود
منبع نوري (و رنگ به داخل كابينها  PVCانتقال منبع نوري كابينهاي پاشش 

كابينها خارج از كابين بوده و ديواره داخلي كابينها توسط مشمع پوشانده مي شود كه 
) پس از كثيف شدن مشمع، بعلت كاهش ميزان نور مشمعها تعويض مي شود

 



 و استفاده مجدد از پسماندهاي حائز اهميت بازگردانيروشهاي  :4جدول ادامه 
روشهاي احيا  روشهاي باز گردانيند نام پسما

انواع لجن 

تهيه انواع پركن و درزگير 
توليد پيگمنت براي مواد پالستيكي، الستيكي و 

پوششهاي سقف 
تهيه رنگ  

تهيه پيگمنت براي توليد رنگ 
تهيه مصالح ساختماني نظير پركن مصالح، بتن، 

آسفالت 
توليد كامپوزيتهاي سراميكي 

گ فرش توليد آجر سفالي و سن
توليد قطعات لرزه گير اتومبيل، سپر اتومبيل 

توليد نرده هاي محافظ جاده و اتوبان، پالستيك باجه 
هاي تلفن و بلوك پاركينگ 

توليد فوم پلي اورتان 
توليد متانول 

توليد كربن فعال براي كنترل بو و بخارات آلي فرار 
 

سوزاندن لجن رنگ و توليد انرژي از آن 

وزاندن بمنظور استحصال انرژي س تينر ضايعاتي 

بشكه 
 فروش بشكه به اشخاص ديگر

شستشو و خركردن بشكه هاي پالستيكي جهت توليد 
پودر و گرانول  

 

غير از پارچه هاي (سوزاندن بمنظور استحصال انرژي  انواع پارچه تنظيف 
) PVCآغشته به 

انواع ظروف 
 فروش بشكه به اشخاص ديگر
بشكه هاي پالستيكي شستشو و خركردن ظروف و 

جهت توليد پودر و گرانول 

 

 
 نتيجه گيري .4

پسماندهاي صنعتي يكي از منابع اصلي آلودگي محيط زيست به شمار مي رود و لذا مديريت صحيح و اصولي آن از 
ي و ، كليه پسماندهاي فرآيندسالن رنگ يك شركت ايران خودروطي مطالعات انجام شده در . اهميت بااليي برخوردار است

اين مراحل شامل كد . غيرفرآيندي شناسايي شده و كليه مراحل مديريتي آن از مرحله توليد تا دفع نهايي ارائه شده است
هر يك از پسماندها، نوع و حجم ظرف، نوع برچسب، نحوه حمل و جابجايي، نحوه ذخيره و نگهداري، نحوه بازيافت، امكان 

 كيلوگرم 2686نتيجه مطالعات انجام شده نشان داد كه از ميزان .. ها بوده استفروش و نحوه دفع نهايي هر يك از پسماند
.  بايد دفن شود% 13قابل سوزاندن و % 18كل آن قابل بازيافت، % 69سالن رنگ يك توليد مي شود كه پسماند در  روزدر 

 
 


