ضوابط و روشهاي مديريت اجرايي زيست محيطي پيش از
امحاي پسماندهاي حاوي و يا آلوده به بي فتيل هاي پلي
كلره
شوراي عالي حفاظت محيط زيست در جلسه مورخ  1389/9/14كميسيون امور زيربنايي ،صنعت و محيط زيست بنا به پيشنهاد
شماره  1-22961مورخ  1389/6/9سازمان حفاظت محيط زيست وبه استناد ماده ( )11قانون مديريت پسماندها – مصوب 1383
ضوابط و روشهاي مديريت اجرايي زيست محيطي پيش از امحاي پسماندهاي حاوي و يا آلوده به بي فنيل هاي پلي كلره را به شرح
زير تصويب نمود:
ماده  .1در اين مصوبه واژه ها واصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند :
الف .پسماند ويژه :به پسماندهايي كه به دليل باال بودن حداقل يكي از خواص خطرناك از قبيل سميت ،بيماري زايي ،قابليت
انفجار با اشتعال ،خورندگي و مشابه آن به مراقبت ويژه نياز داشته باشند.
ب .بي فنيلهاي پلي كلره  :زير مجموعه اي از مواد شيميايي آلي مصنوعي موسوم به هيدروكربن هاي كلره كه فرمول
شيميايي آنها بصورت  Cl2H(10-n)Clnمي باشند كه در آن ( )nتعداد اتم هاي كلر در بازه ( )1-10مي باشد و نام هاي تجاري
آنها در پيوست شماره ( )1كه به مهر دفتر هيات دولت تاييد شده است تصريح شده است.
پ .پسماندهاي حاوي و يا آلوده به بي فنيل هاي پلي كلره :پسماندهاي ويژه اي از نوع جامد با مايع كه به نوعي به يكي از
انواع بي فنيلهاي پلي كلره آغشته مي باشند.
ث .سازمان  :سازمان حفاظت محيط زيست.
ت .اداره كل  :اداره كل حفاظت محيط زيست استان.
ج .آزمايشگاه معتمد  :آزمايشگاه هايي كه صالحيت آنها مورد تاييد سازمان مي باشد.
چ : )PPM( .واحد غلظت شيميايي و معادل يك ذره در يك ميليون است.
ماده  .2موارد زير به عنوان محتملترين محل هاي تمركز پسماندهاي ياد شده تعيين مي شوند:
الف .صنايع برق  :ترانسفورماتورها ،خازنها ،سوئيچها ،رگالتورهاي ولتاژ ،قطع كننده هاي جريان باالست المپها و كابلها
ب .تاسيسات صنعتي  :ترانسفورماتورها ،خازنها ،رگالتورهاي ولتاژ ،قطع كننده هاي جريان ،باالست المپها ،مايعات هادي
حرارت ،روغنهاي هيدروليك و سامانه هاي آتش نشاني
پ .سامانه هاي راه آهن  :ترانسوفرماتورها ،خازنها ،رگالتورهاي ولتاژ و قطع كننده هاي جريان
ت .عمليات معادن زير زميني :روغنهاي هيدروليك و فنرهاي اتصال به زمين
ث .تاسيسات نظامي :ترانسفورماتورها ،خازنها،قطع كننده هاي جريان ،باالست المپها و سامانه هاي آتش نشاني ،زانويي ها و
فيلترهاي االستيك ،چسبهاي مهر وموم رنگها ،بتن و گچ
چ .آزمايشگاه هاي تحقيقاتي  :پمپهاي خالء باالست المپها ،خازنها ،قطع كننده هاي جريان
ح .كارخانه هاي توليدي وسايل الكترونيك :پمپهاي خالء ،باالست المپها ،خازنها ،قطع كننده هاي جريان

خ .تاسيسات تخليه پساب  :پمپ هاي خالء وموتورهاي چاه
د .ايستگاه هاي خدمات خودرو  :روغن هاي مصرف شده
ماده  .3فقط نمونه برداري و نتايج آزمايش هايي كه در آزمايشگاه هاي معتمد سازمان انجام شوند قابل استناد مي باشند.

تبصره .مسئوليت نهايي كنترل و بررسي صحت و دقت روش ها و آناليز نمونه ها بر عهده سازمان است.
ماده  .4روغن يا تجهيزات حاوي بي فنيل هاي پلي كلره با غلظت بيش از ) (50 ppmآلوده محسوب شده و بايد جايگزين شوند.
ماده  .5در صورت نشت هريك از تجهيزات حاوي و يا آلوده به بي فنيل هاي پلي كلره ،كليه تجهيزات ياد شده از جمله لباسهاي
آلوده به آنها پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند و بايد بعد از رعايت اصول صحيح بسته بندي و حمل و نقل ايمن به انبارهاي
مناسب براي نگهداري اين مواد منقل شوند.

تبصره .جهت كاهش خطر آلودگي محيط به بي فنيل هاي پلي كلره در صورت نشت از تجهيزات حاوي اين مواد نصب
عالئم هشدار دهنده بر روي تجهيزات مربوطه ،بازديد و گزارش گيري دوره اي از وضعيت تجهيزات تا پيش از انتقال
آنها به انبارها انجام شود.
ماده  .6استفاده از كليه تجه يزات حاوي و يا آلوده به بي فنيل هاي پلي كره در محل هايي كه مواد غذايي در حال توليد و يا
فرآوري هستند ممنوع مي باشد.
ماده  .7واردات وصادرات تجهيزات حاوي و يا آلوده به بي فنيل هاي پلي كلره به استثناي موارد مربوط به مديريت زيست
محيطي آنها به عنوان پسماندهاي ويژه ممنوع مي باشد.
ماده  .8براي از رده خارج سازي تجهيزات آلوده ،اطمينان از بسته بودن كليه دريچه هاي تخليه روغن آلوده به بي فنيل هاي پلي
كلره و نصب برچسب اخطار در كنار اين دريچه ها ضروري است.
ماده  .9در هنگام از رده خارج سازي تجهيزات آلوده ،افراد در معرض تماس با بي فنيل هاي پلي كلره بايد مجهز به وسايل ايمني،
فردي مناسب شامل دستكش ،لباس يكسره غيرقابل نفوذ ،كفش غيرقابل نفوذ و ماسك جهت جلوگيري از هرگونه تماس و
استنشاق باشند.
ماده  .10در صورت آلودگي خاك به بي فنيل هاي پلي كلره بايد از ورود بي فنيل هاي پلي كلره موجود در خاك به سيستم
فاضالب جلوگيري شود و خاك به عنوان پسماند آلوده به بي فنيل هاي پلي كلره محسوب گردد.
ماده  .11روغن هاي آلوده به بي فنيل هاي پلي كلره بايد به بشكه هاي مخصوص داراي استاندارد ملي كشور براي بسته بندي و
حمل و نقل مواد ويژه با شماره استاندارد ايران ( )2925منتقل گردند.
ماده  .12استفاده مجدد از كليه وسايل و تجهيزاتي كه براي انتقال روغن هاي آلوده به بي فنيل هاي پلي كلره به بشكه ها مورد
استفاده قرار گرفته اند براي ساير مصارف ممنوع است.
ماده  .13خازنها و ترانسفورماتورهاي كوچك مستعمل و نيز پسماندهاي جامد مانند خاك ،ضايعات فلزي ،پارچه و هرگونه ماده
جامد آلوده به بي فنيل هاي پلي كلره بايد در كيسه هاي مناسب مقاوم بزرگ ( )Big bagپيچيده و در بشكه هايي مطابق با ماده
( )11بصورت دائم و به شكلي كه انتهاي آنها به سمت باال باشد قرار داده شوند.
ماده  .14خازنهاي بزرگ بايد به وسيله كيسه هاي مناسب مقاوم بزرگ (  )Big bagبسته بندي و بصورت قائم به شكلي كه انتهاي
آنها به سمت باال باشد قرار داده شوند.
ماده  .15ترانسفورماتورهاي بزرگ مستعمل بايد ابتدا تخليه شوند و به عنوان پسماند جامد آلوده به بي فنيل هاي پلي كلره در
كيسه هاي پالستيكي مقاوم بسته بندي شوند.
ماده  .16پس از تخليه كامل روغن آلوده به بي فنيل هاي پلي كلره ،بايد ترانسفور ماتور تخليه شده را تا حد ممكن از باقيمانده
روغن پاك نموده به نحوي كه غلظت آن بيش از ( )50PPMنباشد.

تبصره  .1براي پاكسازي ترانسفورماتور تخليه شده از باقيمانده روغن بايد حداقل سه بار فضاي داخلي آن را با حاللي از
نوع تري كلروبنزن و يا نفت سفيد بر و تخليه نمود.
تبصره  .2حداقل زمان الزم براي تخليه در مورد ترانسفورماتورهاي بزرگ در حدود ( )48ساعت است وبراي پاكسازي
الزم است حالل هربار ( )18ساعت براي جذب روغن آلوده به بي فنيل هاي پلي كلره در داخل ترانسفورماتور باقي
بماند.
تبصره  .3حالل استفاده شده براي پاكسازي تجهيزات آلوده به بي فنيل هاي پلي كلره بايد به عنوان پسماند آلوده به
بي فنيل هاي پلي كلره محسوب شود.
ماده  .17براي حمل و نقل پسماندهاي مو ضوع اين مصوبه رعايت آيين نامه اجرايي حمل و نقل جاده اي مواد شيميايي و
خطرناك شماره /44870ت 22029ه مورخ  1380/12/27و ساير آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مصوب الزامي است.
ماده  .18متولي حمل و نقل پسماندهاي موضوع اين مصوبه الزم است برنامه زمانبندي حمل و نقل را تهيه و پيش از انتقال به
سازمان ارائه دهد.
ماده  .19حمل و نقل پسماند حاوي يا آلوده به بي فنيل هاي پلي كلره بايد توسط شركت هاي مجاز انجام شود.

تبصره  .1شركت حمل و نقل كننده موظف است در صورت بروز هرگونه سانحه بالفاصله سازمانهاي امدادي ،انتظامي و
ادارات كل استانهاي محل بروز حادثه ،مبدأ و مقصد را مطلع نمايند.
تبصره  .2همراهي خودرو ثانويه كمك رساني مطابق پيوست شماره ( )2كه به مهر «دفتر هيئت دولت» تاييد شده
الزامي است
ماده  .20بشكه ها و تجهيزات بايد به صورت قائم بركف كانتينر و كنار يكديگر قرار گيرند و با استفاده از تكيه گاه مناسب و تسمه
مهار شوند.

تبصره .وسيله نقليه مورد استفاده بايد مسقف باشد.
ماده  .21محفظه ها ،كانتينرها و ساختمانهايي كه براي انباركردن پسماندهاي موضوع اين مصوبه استفاده مي شوند بايد در مكاني
مناسب محصور و قابل كنترل باشند.
ماده  .22انبار نبايد در نزديكي مكان هاي حساس نظير بيمارستان ها ،مدارس ،مناطق مسكوني ،واحدهاي تهيه و فرآوري مواد
غذا يي انسان و حيوانات ،زمين هاي كشاورزي و محل هاي حساس از نظر زيست محيطي صورت گيرد.
ماده  .23محل انبار بايد مسقف ،مجهز به درب اضطراري و در شرايط دماي  25 º Cيا كمتر باشد.
ماده  .24ساختمانها يا كانتينرهاي اختصاص داده شده براي انبار اين نوع پسماندها بايد از جنس پالستيك سخت يا فلز باشند و
مواد عايق مانند چوب و گچ نبايد در ساختمان اين نوع انبارها مورد استفاده قرار گيرد.
ماده  .25كف ،سقف وديواره هاي انبار بايد غيرقابل نفوذ ومقاوم به خوردگي باشند كف بايد شيبدار و منتهي به حوضچه هاي
غيرقابل نفوذ و قابل تخليه باشد.
ماده  .26مكان هاي انبار كردن بايد به سيستم هشدار آتش سوزي و اطفاي حريق مجهز باشند دستورالعمل مقابله با آتش سوزي
و پشتيباني هاي الزم ديگر بايد تهيه و در محل قابل دسترس و قابل ديد از جمله انبار ،دفتر كار و واحد آتش نشاني نگهداري شود.
ماده  .27ظروف و تجهيزا ت محتوي بي فنيل هاي پلي كلره كه در انبارها قرارداده مي شوند بايد داراي برچسب حاوي اطالعات
زير باشند.
الف .در مورد پسماندهاي جامد ،نوع ماده جامد آلوده به بي فنيل هاي پلي كلره ،مانند خاك ،خاك نرم پارچه ،شلنگ ،پمپ
و هرگونه شيء مورد استفاده در انتقال و با مورد كاربرد براي انبار كردن و ساير عمليات مديريت صحيح زيست محيطي
ب .در مورد پسماندهاي مايع  :نوع مايع يا روغن هاي آلوده به بي فنيل هاي پلي كلره

پ .مبداء پسماند مانند نام كارخانه
ماده  .28مستندسازي جهت ورود و يا خروج مولد به انبار وبازرسي هاي مرتب دوره اي با هدف كنترل نشستي الزامي است.

تبصره .كليه مستندات گزارش دهي در مراحل مختلف توسط واحد مسئول تهيه و به مراجع ذيربط ارائه مي شود.
ماده  .29انبارها بايد حداقل داراي تابلوي مشخص كننده انبار پسماندهاي ويژه جعبه كمك هاي اوليه ،محل تعويض لباس ،حمام
(دوش مخصوص شستشوي چشم) سيني هاي فلزي بزرگ ،مواد جاذب روغن ،تخته بسته بندي (پالت) مناسب جهت بسته بندي و
چينش و سيستم تهويه (دمنده و مكنده ) باشند.
ماده  .30بشكه ها بايد بر روي تخته بسته بندي (پالت) مناسب قرار داده شوند.

تبصره .اگر چينش بشكه ها در داخل قفسه انجام شود بشكه ها فقط در يك رديف چيده شوند و در صورت حصول
اطمينان از عدم تحرك بشكه ها و نيز پايداري چينش حداكثر تا دو رديف انجام شود.
ماده  .31كليه دستگاه ها و موسسات مشمول اين ضوابط موظفند گزارش اقدامات انجام شده مربوط به هرفصل را بصورت مستند و
ساالنه به سازمان ارائه دهند.
ماده  .32دستورالعمل الزم براي اجراي اين ضوابط توسط سازمان با هماهنگي دستگاه هاي ذيربط حداكثر ظرف مدت يكسال
پس از تصويب اين ضوابط تهيه خواهد شد.
ماده  .33نظارت بر حسن اجراي اين ضوابط بر عهده سازمان مي باشد.
پیوست 1
فهرست اسامی رایج تجاری بی فنیل های پلی کلره در سطح جهان
بي فنيل هاي پلي كلره زيرمجموعه اي از مواد شيميايي آلي مصنوعي موسوم به هيدروكربن هاي كلره اند .فرمول شيميايي آنها
بصورت  Cl2H(10-n)Clnمي باشد كه در آن  nتعداد اتمهاي كلر در بازه  1-10مي باشد.
پیوست 2
خودروي امداد رساني در هنگام بروز حادثه براي كاميون حامل بي فنيل هاي پلي كلره بايد مجهز به موارد زير باشد:
 دو فرد آموزش ديده و مجرب در امر مديريت پسماند آلوده به بي فنيل هاي پلي كلره
 تابلوي هشدار  :خطر لطفاً نزديك نشويد
 لباسهاي حفاظتي چند اليه
 دوبسته كيسه هاي پالستيكي
 وسايل و ابزار جمع آوري روغن ،خاك و اجزاي آلوده
 پاك كننده هاي دست بدون آب
 سه جفت دستكش وايتون يا نيتريل يا ويتويل
 سه جفت پوتين الستيكي
 خاك اره يا شن (يك بشكه  200ليتري ) يا  200 Kgخاك دياتومه
 دو بسته حوله كاغذي
 حاللهاي پاك كننده منطقه آلوده
 پارچه نخي براي استفاده با حالل
 دو عدد بيل
 مقداري صفحات پالستيكي








فهرست تلفن هاي اضطراري شبانه روزي
نسخه اي از جزوه حاضر
بشكه هاي يدكي خالي با دهانه عريض
تجهيزات ويژه انتقال روغن آلوده به بي فنيل هاي پلي كلره به ظروف استاندارد
ماسك پوشاننده كل صورت همراه با فيلتر مناسب
كپسولهاي آتش نشاني

