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 به نام خدا

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/1321نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جیسه شورا  عتایی ادار  متور    

 جهت  اجرا ابالغ شده است.  92/3/1321مور   33333/916سازمان میی استاندارد ایران تغییر یافته و طی نامه شماره 

مؤسستات   و مراکت   نظتران  صتاحب  کارشناستان ستازمان ،   از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

توییتد ،   بته شترایط   توجته  بتا  و میتی  مصایح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تویید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان، صادرکنندگانمصرف توییدکنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی  نویس استتاندارداا   پیش  .شود می حاصل دویتی غیر و دویتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا  و نظراا از دریافت پس و شودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

 .شود می منتشر و ایران چاپ میی سرسمی  استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد   متی  تهیته  شتده  تعیتین  ضتوابط  رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

بتدین ترتیتب،     شتود.  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  میتی  استتاندارد  عنتوان  بته  تصتویب ،  درصتورت  و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 میی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 شمارۀ ایران میی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوندمی تیقی میی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی سازمان میی استاندارد ایران تشکیل مربوط که

(ISO)استاندارد  ایمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
9ایمییی ایکتروتکنیتک   بین ،کمیسیون 1

(IEC) و 

3 قانونی شناسی اندازه ایمییی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از کشتور ،  ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  شترایط  بته  توجته  ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در .کند  می فعاییت

  شود.می گیر بهره ایمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی عیمی ، پیشرفت اا 

 و سالمت کنندگان ، حفظ مصرف از حمایت برا  قانون ، در شده بینی پیش موازین رعایت با تواند سازمان میی استاندارد ایران می

 از اجترا  بعضتی   اقتصتاد  ،  و محیطتی  زیستت  مالحظتات  و محصتوتت  کیفیتت  از اطمینتان  حصتول  عمتومی ،  و فترد   ایمنی

نماید.  استاندارد، اجبار  عایی شورا  تصویب با وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تویید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

 را آن بند و درجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  کشور، محصوتت برا  ایمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 مشتاوره ،  در زمینتۀ  فعتال  مؤسستات  و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین نماید. اجبار 

 و مراکت   اتا  آزمایشتگاه  محیطتی، زیستت  متدیریت  و کیفیتت  متدیریت  اتا   سیستت   صتدور گتواای   و ممی   بازرسی ، آموزش،

 نظتام  ضتوابط  استاس  بتر  را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران سنجش، وسایل کاییبراسیون س واسنجی  

 آن اتا  عمیکترد  بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ تزم ، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی یرانا تأیید صالحیت

 انجتام  و گرانبهتا  فیت ات  عیتار  تعیتین  ستنجش،  وسایل کاییبراسیون س واسنجی   یکااا ، ایمییی بین دستگاه ترویج .کندنظارت می

 .است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد 

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 ش گفتاریپ

شرکت  اا  مربوط توسطدر کمیسیوننویس آن که پیش "انرژ  بازیابی -بند  و محیط زیستبسته"استاندارد

محیط زیست مور  اجالس کمیته میی استاندارد  دوازدامینتهیه و تدوین شده است و در  کیفیت آفرینان آذر

قانون اصالح قوانین و مقررات  3تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده مورد  6/19/1329

 ، به عنوان استاندارد میی ایران منتشر1331مصوب بهمن ماه   ایرانموسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی 

 شود.می

اا  میی و جهانی در زمینه صنایع، عیوم و خدمات، برا  حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت

 استاندارداا  میی ایران در مواقع ی وم تجدید نظر خوااد شد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این

 استاندارداا ارائه شود، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت. بنابراین، 

 کرد. باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا  میی استفاده

 

 منبع و ماخی  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

 
ISO 18605: 2013, Packaging and the environment — Energy recovery 
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 مقدمه

مناسب برا   بند نقش مهمی دارد. بسته، 1تأمین  و ار زنجیره زمینهار صنعت، ار بند  تقریبا در بسته

 از  موثربند  ضرور  است. بستهمحیطی زیست آمداا پیکااش  در نتیجه،کاتاا و  اتالفجیوگیر  از 

 کند. ایجاد می پایدار  دست یافتن به یک جامعهدر  مثبتینقش  اا  زیرراه

-مندرج در بسته کاتاا، ایمنی، جابجایی و اطالعات حفظبرا   کردن نیازاا و انتظارات مشتریانبرآورده -الف

 ؛بند 

 محیطی؛زیست آمداا پیاز منابع و محدود کردن  موثراستفاده  -ب

 .کاتاا فروشاا  توزیع و در ا ینهجویی صرفه -پ

بند  و ضایعات ماده بستهو توزیع،  تویید سیست شامل  تواندمیبند  بستهمعمول برا  محیطی ارزیابی زیست

استاندارداا  از  مجموعهاین باشد.  واراایییا  بازیابیعمییات ط، امچنین بوآور  مراا  جمعکاتاا، سیست 

 کنند:اا  اجرایی را با ااداف زیر فراا  میا  از روشمجموعه ،تکمیییاا  میی و گ ارش

 محیطی؛زیست آمداا پیکااش  -ت

 ؛  تأمینزنجیرهبند  و نوآور  در محصوتت، بستهکمک به  -ث

 بند ؛اا  غیرضرور  در استفاده از بستهاز محدودیت اجتناب -ج

   .  اا  تجارجیوگیر  از موانع و محدویت -ح

 مظروف شامل کارکرداا فراا  کردنکنندگان و توییدکنندگان بند  برا  مصرفطراحی یک بستهادف از 

-. نقش اساسی بستهاست کاتاا ارائهیا  تحویلساز ، جابجایی، ، یکسان، تأمین راحتیاتاطالعحافظت، ، 9کردن

بند  به پیوست ایف کاتاا است. سبرا  مشااده فهرست عوامل بستهبه یا خسارت بند  جیوگیر  از آسیب 

 مراجعه کنید.  ISO 18601  استاندارد

 محیطی زیستآمداا  پیکند که بین استاندارداایی را مشخص میارتباط متقابل  ISO 18601استاندارد 

ساز  به بهینهاستاندارداا این  . مراجعه کنید 1داد سبه شکل بند  را در کل چرخه حیات آن پوشش میبسته

ا  که از قابییت استفاده مجدد و بازیابی آن پس از استفاده مورد نظر و امچنین اصالح آن به گونهبند  بسته

 .کننداطمینان حاصل شود، کمک می

دوم سکاربر یا  طرفاول سسازنده یا تامین کننده ،  طرفتواند توسط برآورده شدن ای امات این استاندارد، می

  سنهاد مستقل  اثبات شود. سومطرف خریدار ، یا با حمایت 

                                                 
1 -Supply chain 
2- Containment 



 ح 
 

اا  مختیف مطرح کرد. برخی از این توان با روشبند  را میمحیطی بستهخصوصیات زیست ،عموم نظراتدر 

 اا سیست عموم به ، و برخی دیگر مربوط به دسترسی بازیابیاستفاده مجدد یا مربوط به اا  فنی جنبه

است. این مجموعه از استاندارداا،  بازیابیاا  موجود در بازار برا  بند بسته می انیا  بازیابیاستفاده مجدد یا  

یا برچسب بیانیه یک  برا  تایید را ISO 14021ای امات استاندارد  ییکند وبند  را بیان میاا  فنی بستهجنبه

 کند.نمی تکرار

به معنا   ادات فصلیک  به عنوان «یا» شود، در عوض، عبارتاستفاده نمی «و/یا» عبارتاین استاندارد از در 

 رود.یا اردو به کار می این یا آن
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 بندي و محیط زيستارتباط استانداردهاي بسته -8شکل

 

 

ISO 18601 

 ISOای امات کیی برا  استفاده از استاندارداا   -بند  و محیط زیستبسته

 بند  و محیط زیستدر مورد بسته

 

 
 ساز بهینه    

ISO 18602 

 بند سامانه بستهساز  بهینه -بند  و محیط زیستبسته

 
 پیوست پ

 ساز  مواد یا ترکیبات خطرناک برا  محیط زیستارزیابی و کمینه

 

 

 گیر تصمی 

 استفاده مجدد

ISO 18603 

-بند  و محیط زیستبسته

 استفاده مجدد
 استفاده مجدد

باز
ی
یاب

 

 
 مفیدپایان عمر   

 ابیبازی                                        

ISO 18604 

بند  و محیط بسته

 بازیافت مواد -زیست

ISO 18605 

بند  و محیط بسته

 انرژ  بازیابی -زیست
 

ISO 18606 

بند  و محیط بسته

 آیی بازیافت مواد -زیست
 



1 
 

 انرژي بیبازيا -بندي و محیط زيستبسته

 دامنه کاربرد هدف و  8

در قایب  بازیابیبند  قابل به عنوان بستهی است که اایبند بستهای امات ، تعیین استاندارداین ادف از تدوین 

ای امات این  شدنبرا  برآورده  را ارزیابی اا روشامچنین  . این استاندارد،شوندبند  میطبقهانرژ   بازیابی

 کند.تشریح میاستاندارد 

 ارائه شده است. ISO 18601، در استاندارد انداردتاین اس اعمالروش 

 الزامیمراجع   1

 اا ارجاع داده شده است. به آنمدارک ای امی زیر حاو  مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران 

 شود.ن ترتیب آن مقررات ج ئی از این استاندارد میی ایران محسوب میبدی

 اا و تجدید نظراا  بعد  آن اصالحیه با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد،در صورتی که به مدرکی 

اا ارجاع داده شده تاریخ انتشار به آنذکر استاندارد میی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون  مورد نظر این

 اا مورد نظر است.اا  بعد  آن، امواره آخرین تجدید نظر و اصالحیهاست

 :ز مراجع زیر برا  این استاندارد ای امی استاستفاده ا

2-1   ISO 18601:2012, Packaging and the environment — General requirements for the use of 

ISO standards in the field of packaging and the environment 

2-2    ISO 21067:2007, Packaging — Vocabulary 

 اصطالحات و تعاريف         8

 ISO 21067و  ISO 18601کار رفته در استاندارداا  در این استاندارد، عالوه بر اصطالحات و تعاریف به

 رود:کار میاصطالحات و تعاریف زیر نی  به

8-8         

 8خالص در حجم ثابت ارزش حرارتی

حضور ده شده در یک سوخت جامد سوزانجرم واحد  به ازا احتراق  ویژهمطیق انرژ  مقدار عبارت است از 

واکنش به صورت بخار آب باقی بماند سدر حایت  حاصل ازکه تمام آب  در شرایطیدر حج  ثابت و  ،اکسیژن

 در نظر گرفته  ناخایص ارزش حرارتیبه عنوان در دما  مرجع  محصوتت دیگرتمام  ، MPa 1/1فرضی  در 

 .شوندمی

 است. ،شده پسماندبند  بسته مواد که در بات اشاره شد، به معنا  «سوخت»این استاندارد،  در -يادآوري

                                                 
1 - Net calorific value at constant volume 
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 ] ISO 1928:2009 مطابق استاندارد[

8-1         

 8الزمانرژي 

Ha 

از دما  برا  رسیدن اوا  مازاد  احتراق یک ترکیب و از حاصلمواد  درروبیدادن برا  حرارت انرژ  تزم 

 است. نهایی مشخصمحیط تا دما  

8-8 

  1بهره گرمايی

 است. انرژ  تزمیک ماده و  احتراقبین انرژ  آزاد شده از  مقدار مثبت اختالف

8-4    

 8خالص نظري ارزش حرارتی کمیته

qnet,min,theor)) 

یا محصول و  یک ماده احتراق بقایا  پس ازدررو بی گرم کردن برا که از انرژ  آزاد شده از احتراق  کسر 

  .کفایت کند ،نهایی  مشخص محیط تا دما  شخصاز دما  م ،اضافیاوا  

8-5 

 4رسدر دست گرمايیانرژي 

کسر  از انرژ  آزاد شده از احتراق در یک سیست  صنعتی واقعی که به عنوان مثال به چرخه بخار یک دیگ 

 .گرمایی تیفاتبه عبارت دیگر انرژ  کل آزاد شده منها   ؛شودمنتقل می 3بخار

8-6      

 احتراق

 6سوزيزباله

 است. مواد آیی و فی ات کردن واکنش اکسید

                                                 
1 -Required energy 

2 -Calorific gain 

3 -Theoretical minimum net calorific value 

4 -Available thermal energy 

5 -Boiler 

6 -Incineration 
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به معنا  فرایند  در کاربرد معمویی «سوز زبایه»انرژ  استند. اصطالح  بازیابیقادر به   سوزمدرن زبایه واحداا  -8يادآوري

امراه با  سوز استاندارد، فقط فرایند زبایه. در این است انرژ  بیجامد توسط احتراق با یا بدون بازیا پسمانداا کااش حج  

 است.انرژ  مد نظر  بازیابی

زبایه سوز اا  مدرن  شود.انجام میسوز  فرایند  است که از طریق تجهی ات تزم به منظور استحصال انرژ  زبایه -1 يادآوري

 غایبا مجه  به تجهی ات استحصال انرژ  استند اما امه زبایه سوزاا ی وما این گونه نیستند.

8-7 

 انرژي بیبازيا

 است. تویید انرژ  مفید از طریق احتراق مستقی  و کنترل شده

 می کنند، شکل رایج بازیابی انرژ  استند.زبایه سوزاا  پسمانداا  جامد که آب داغ، بخار و انرژ  ایکتریکی تویید  -يادآوري

 ] ISO 15270:2008 مطابق استاندارد[

 خالص حرارتیارزش  کمینهويژگی      4

شرایط مورد نیاز در و دیگر  دمابه  که ماده استاز ویژگی یک ،  qnet,min,theor، خایص نظر حرارتی  ارزش کمینه

با روش توصیف شده در  تواندبیان شده و می Haدر این استاندارد، با این ویژگی فرایند احتراق بستگی دارد. 

 بهره گرماییفنی  مفهومخایص نظر  را از طریق  حرارتیارزش  کمینه ،پیوست ایف تعیین شود. پیوست ایف

 کند.می مشخص

ساز  برا  بهینه، امان گونه که در پیوست ب تعریف شده است،  qnet,min,realخایص واقعی ، حرارتی ارزش کمینه

 پیشنهاد شده است.واقعی صنعتی  سیست انرژ  در یک  بازیابی

 الزامات        5

یک مقدار مثبت سب رگتر نظر  باید  بهره گرمایی، واقعی صنعتی سیست انرژ  در یک  بیساز  بازیابرا  بهینه

را  ب ،پیوست ب تعریف شده است 9-در جدول ب سوز زبایهمختیف امان گونه که برا  شرایط باشد. از صفر  

  .باشد  qnet,min,realباید برابر یا ب رگتر از  qnet انرژ ِ بیبازیاذکر در بیانیه، 

اا، آیی مانند چوب، مقوا، کاغی و دیگر اییاف آیی، نشاسته، پالستیکاده وزنی م 31حداقل % مرکب از  اا بند بسته -8يادآوري

 در جدول  سوز زبایهامان گونه که برا  شرایط مختیف   qnet,min,realبرابر یا ب رگتر از qnet کند و ای ام فراا  می را بهره گرمایی

 شود.میپیوست ب تعریف شده است، برآورده  9-ب

انرژ  قابل  دارا  اا  غیرآیی، به شرطیاا و تیهترکیبات غیرآیی مانند پرکنندهوزنی  31از %  بیش ی بااایبند بسته -1يادآوري

پیوست ب  9-در جدول ب سوز زبایهبرا  شرایط مختیف باشد، امان گونه که  qnet,min,realبرابر یا ب رگتر از qnet است که  بازیابی

 .تعریف شده است
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مانند ظروف ندارند، بی قابل بازیاانرژ   آن ترکیبات غیرآیی که اج ا  اوییهوزنی  31%  بیش از  ی بااایبند بسته -8يادآوري

 نیستند.مناسب  بیبازیا برا درب پالستیکی،    صیب بافی ظروف ا  یا شیشه

قابل  اشد،سهی  ببند  بسته qnetدر چنانچه   µm 31سبه طور مثال با ضخامت  تا با ضخامت ک  آیومینیوم انرژ   -4يادآوري 

 ندارد. انرژ  قابل بازیابی µm 31. آیومینیوم با ضخامت بیشتر از بی استبازیا

بند  که هتاا  دیگر مرتبط با بس. جنبه1اندمشخص شده ISO 18602برا  محیط زیست در استاندارد  رزامواد خط -5يادآوري

 اند.قرار گرفتهبحث مورد باشند، در پیوست پ انرژ  مناسب نمی بیبرا  بازیا

 هاروش      6

 کاربرد    6-8

 باشد.قابل کاربرد می ISO 18601ندارد موضوع استا بند استاندارد برا  ار بستهاستفاده از این 

 ارزيابی    6-1

ت ب یا با ساا  ارائه شده در پیوداده از رو  با محاسبه توانمیرا بند  بستهبودن انرژ   بازیابیارزیابی قابل 

 داد. انجاماستفاده از روش ارائه شده در پیوست ایف، 

 برآورده شدن الزامات اثبات    6-8

گ ارش اند، باید یک برآورده شده ISO 18601استاندارد  3این که ای امات بیان شده در بند  اثباتبه منظور 

 قرار گیرد.استفاده مورد تواند به عنوان راانما تهیه شود. پیوست ت این استاندارد می رسمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
توسط سازمان حفاظت محیط زیست کشور در  «سمانداا  ویژه کشور پفهرست مدون »ا عنوان و بفهرست مواد خطرزا برا  محیط زیست تدوین شده  - 1

 است.دسترس 
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 پیوست الف

 )اطالعاتی(

 خالص نظري حرارتیارزش  کمینهو ويژگی  گرمايیبهره  تعیین

اا  روش بردررو در شیمی و ترمودینامیک احتراق مبتنی به منظور محاسبه دما  نهایی بی بهره گرماییتعیین 

 است.استاندارد 

است، انگامی که تمام آب در فاز  از احتراق آن مقدار گرما  آزاد شده برابر مادهیک qnet ، خایص حرارتیارزش 

 مقدار در فرایند بازیابی انرژ   بهتر است بند بستهمواد انرژ ،  بودن بیبه منظور قابل بازیا ماند.گاز  باقی می

که برا  بات بردن دما  مواد  شودشود این ای ام زمانی برآورده در این استاندارد، فرض میفراا  کند. گرما 

از مقدار  qnetحاصل از احتراق سشامل اوا  اضافی  از دما  محیط تا دما  نهایی مشخص به صورت بی دررو، 

 ، بیشتر باشد.Haانرژ  مورد نیاز، 

 شود:محقق  1رابطهشود که زمانی حاصل میبهره گرمایی 

                                                                                                  1س           

 محاسبه کرد: 9 رابطهتوان از یا ترکیبات مختیف را می متشکل از اج ا  بندبسته ماده خایص یک حرارتیارزش 

∑                                                                                       9س                   
 
    

 که در آن:

 ،بند بسته ماده خایص ارزش حرارتی         

 و بند بستهماده در  "i"کسر جرمی ج ء یا ترکیب           

 .است بند بستهماده در  "i"ج ء یا ترکیب  حرارتیارزش           

یر پیاثر یا واکنشیا ترکیبات غیرقابل احتراق با ماایت بی قابل احتراق ممکن است شامل اج ا اا بند بسته

 داشته باشد. بهره گرماییاثر منفی رو   تواندمیباشد که 

 د:کرتعیین  2و  3 روابطتوان با استفاده از ، میشودمیمشخص    که با را خایص نظر   حرارتیحداقل ارزش 

∑                                                                                           3س               
 
    

 که در آن: 

   و Taتا  T0از  اضافیمانده یا اوا  دررو محصوتت احتراق، مواد باقیبیدادن انرژ  مورد نیاز برا  حرارت       

 Taتا  T0از  اضافیمانده یا اوا  احتراق، مواد باقیدررو محصوتت بی دادن انرژ  مورد نیاز برا  حرارت       

 .است بند بستهماده  "i"ج ء یا ترکیب  برا 
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∑                                                                                2س                     
 
    

 که در آن:

  حاصل از jس اضافیو خاکستراا  و اوا   اا  احتراقسگاز ماندهنسبت محصوتت احتراق و مواد باقی        

 ،بند بستهماده در  "i"ج ء یا ترکیب مقدار 

 ،در فشار ثابت  "j" ظرفیت گرمایی ویژه محصوتت پس از احتراق       

 و درروبیدما  نهایی        

 .است دما  محیط     

 شخصیم سوز زبایه شرایط برا    این استاندارد بهتر است  در معتبر است. درروبی شرایطبرا   2 رابطه

ای امات  تاکید بربدون     اساسبر    متفاوت است، بهتر است  سوز زبایهمحاسبه شود. از آنجایی که شرایط 

 قانونی میی موجود محاسبه شود.

دما  نهایی  کهمشخصی باید برا  شرایط    ،  EC/2000/76بر اساس راانمایی ارائه شده در   ،اتحادیه اروپا : در کشوراا 8مثال

 د.محاسبه شو ،دگردتنظی  می 6% در  O2اکسیژن سو می ان  ºC 93در    ، ºC331 در   ،

 ، ºC 1111در    ،دما  نهایی  که، مشخصیباید برا  شرایط     ،CCME-TS/WM-TRE003  طبق گ ارش ،کانادا: در 1مثال

 .محاسبه شود ،شودتنظی  می  11تا  3س% در  O2اکسیژن سو می ان  ºC 93در    

 تنظی   ºC 93در     و ºC 311در    ،دما  نهایی  که شخصیباید برا  شرایط م    ،آن طبق مقررات میی ژاپن: در 8مثال

 .محاسبه شود ،دگردمی

دریافت شده است، تامین کننده ماده  که ازاظهارنامه ترکیب شیمیایی  اطالعات مندرج در ازتوان میرا    

 کرد.محاسبه 

 اا  راانما  استاندارد بهمواد خام یا از کتابتامین کنندگان از  ،بند مواد بسته ار یک ازبرا   qnetمقادیر 

به طور تجربی مطابق  آن را توانمی امچنین .شودمحاسبه می 9 رابطه طبقبند  بستهماده   qnet آیند.دست می

 د. کرتعیین   ISO 1928 استاندارد

 با روش مشخص شده در استاندارد بایدباشد، مورد نیاز می   که برا  محاسبه  به دست آمدهمقدار خاکستر 

ISO 1171 .تعیین شود 
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 پیوست ب

 )اطالعاتی(

انرژي در  بیسازي بازيابهینه ايجاد امکانبندي به منظور خالص براي بسته حرارتیارزش  کمینه تعیین

 يك سیستم صنعتی واقعی

 شود،سوزانده میکه در شرایط بیان شده در پیوست ایف  انگامی هتر استببند  بستهماده انرژ ،  بیبرا  بازیا

اتالفی گونه و بدون ایچآل، در شرایط حایت پایا ایده درروبیحایت یک برا   بهره گرماییانرژ  ایجاد کند. 

نظر  بهره گرمایی تر از امیشه ب رگ قابل دسترسصنعتی واقعی، انرژ  حرارتی  سیست یک شود. در می تعیین

حاصل  گازاا  داغاز حرارت  بیوجود دارد، بازیا یحرارت اتالفاحتراق، واحد در یک  با وجود این کهاست. 

و بهره گرمایی ، qnetمقادیر  1-شود. جدول بمی 21تا % 33% کیی حرارتی کاراییمنجر به تواند می احتراق

 و  بند بند ، مواد بستهبند ، اج اء بستهترکیبات سازنده بسته نمونه برا  قابل دسترس  گرمایی ژانر

معمول نیست، اما  چندانجدول  این ارائه شده دربند  بعضی مواد بستهاستفاده از داد. ارائه میبند  را بسته

 است. آورده شدهاحتمایی گستره  برا  نشان دادن

انرژ   کلچند درصد  درحدودمانده و جابجایی باقی احتراق برا  تمی  کردن گاز  مصرف شده انرژ می ان 

 برا  حمل و نقل و جابجایی به انرژ  نیاز دارند. این پسمانداایا دفع بی بازیااا  روشامه  است.مصرفی 

   است. پسمانداا  MJ/kg 1کمتر از  خییی ند، اما معموتکاا با توجه به شرایط فرق میانرژ 

 شده است. ارائه1-شکل ب سوز  درزبایهمختیف دمااا  نهایی شرایط برا   qnetبه عنوان تابعی از بهره گرمایی 

 برابر صفر،  qnet محاسبه شده و تامربعات برا  ار دما  نهایی، یک خط متوسط مطابق با روش کمترین 

انرژ ،  بیمورد نیاز برا  بازیا عمییمقدار یک توان میمار ، آاز این تج یه و تحییل  شود.می یابیبرون

qnet,min,real عرض از مبدا د. در ابتدا،کرمحاسبه  سوز زبایه برا  ار دما  نهایی qnet  ی برابر با دریافت در گرما

اطمینان  حد نظر گرفتن دربا  qnet,min,theor سپس حداقل ارزش نظر ،  شود.صفر برا  ار منحنی محاسبه می

که معموت در ، qnet,min,theorبر رو  ، 9 ایمنیبا اعمال ضریب  آید.دست میبه qnet عرض از مبدا اربرا   %23

   شود.محاسبه می qnet,min,realشود، مقدار مورد نیاز طراحی و ساخت فراینداا  صنعتی استفاده می

Cمثال دما  نهایی،  برا 
ب رگتر از بهره گرمایی باشد،  MJ/kg 2/1< qnetداد که وقتی یابی نشان میبرون °331

تا  MJ/kg 3/1 از qnet,min,theorنظر ،  حرارتی حداقل ارزش، 23اطمینان % حدخوااد بود. با در نظر گرفتن صفر 

MJ/kg 3/9 مورد نیاز، حرارتی ، ارزش 9 ایمنیضریب  اعمال. با خوااد بودqnet,min,real برابر MJ/kg 3 شودمی .

یا بیشتر  MJ/kg 2محاسبه شده برابر قابل دسترس و انرژ  گرمایی  MJ/kg 9تقریبا بهره گرمایی  در این حایت،

و جابجایی مواد باقی مانده  خروجیگاز پاتیش  ،بیشتربرا  حمل و نقل شود. حتی زمانی که مصرف انرژ  می

 بیشتر از انرژ  مصرف شده برا  این عمییات خوااد بود. دسترس دردر نظر گرفته شود، انرژ  گرمایی 
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 در جدول سوز  زبایهاین محاسبات برا  دمااا  مختیف  اساسبر qnet,min,real  خایص،  ارزش حرارتی کمینه

 qnet,min,real، بهتر است متفاوت است   مختیفدر کشوراا سوز زبایهاند، چون که دمااا  خالصه شده 9-ب

 ار کشور تنظی  شود.سوز  زبایهبرا  شرایط مشخص شده در مقررات 

، ºC 331برابر با    ، سوز زبایهبا درنظر گرفتن دما  نهایی ، EC/2000/76طبق راانما  : در کشوراا  اتحادیه اروپا، 8مثال

qnet,min,real  در MJ/kg3 شودتنظی  می.  

  ،ºC 1111برابر با     سوز زبایه  نهایی با درنظر گرفتن دما ،CCME-TS/WM-TRE003طبق راانما   ،کانادا: در 1مثال

qnet,min,real  در MJ/kg3/6 شودنظی  میت.  

تنظی   MJ/kg6/2 در qnet,min,real در نظر گرفته شده و   ºC 311   ، سوز زبایهمطابق مقررات میی، دما  نهایی  ژاپن: در 8مثال

  .شودمی
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(، براي O2اکسیژن ) 6%و دماهاي نهايی مختلف در  ºC 15براي دماي محیط محاسبه شده  بهره گرمايی  -8جدول ب

هاي با روش تواندمیو ي ديگر متفاوت است اي به مادهاز ماده qnetبندي. و بسته اي از ترکیبات سازنده، اجزاگستره

منابع ها براي بیشتر مواد، در مراجعه کنید( تعیین شود. داده ISO 1928متري )به استاندارد استاندارد، مثال با کالري

 شیمی و فیزيك( هاي مرجعکتابباشد )به عنوان مثال در می موجود مرتبط با موضوع

یی از مواد  اامثال

 که:

 انرژ  بازیابیای امات 

کنند و میبرآورده  را 

 کنندنمیبرآورده یا 

qnet 

(MJ/kg)
e 

(MJ/kg)      برا  دمااا

   ,ºC Taس سوز زبایهمختیف 

qnet-Ha (MJ/kg)   یگرمایبهره 

 سوز زبایهدمااا  مختیف  در

   ,ºC Taس 

انرژ  

گرمایی 

قابل 

 دسترس

(MJ/kg)
f 

خاکستر 

 یا 

 ماندپس

 دجام
g س%وزنی 

311 331 211 1111 311 331 211 1111 

   1/1 1/19 3/6 3/3 9/3 3/3 3/2 2/3 2/3 2/3 8/86 سیوی 

 3/12 3/11 3/13 1/12 3/12 9/12 3/19 19 3/11 0/16 ییگنین
1/1   

 1/19 3/6 3/3 9/3 3/3 3/2 2/3 2/3 2/3 8/86 نشاسته
1/1   

سسرامیک،  اثربیمواد 

 شیشه، غیره 
1/1 2/1 1/1 1/1 9/1 2/1- 1/1- 1/1- 9/1- - 1/111 

aکیسی  کربنات 
 1/9- 2/1 1/1 1/1 9/1 2/9- 1/3- 1/3- 9/3- - 1/36 

 1/1 - -2/2 -1/2 -1/2 -2/3 2/9 1/9 1/9 2/1 -1/9 رطوبت  صورتآب سبه 

            چوب

 2/1 1/13 3/3 3/2 3/11 2/11 3/11 3/11 3/2 1/2 0/10 چوب خشک

 3/1 3/11 1/6 1/3 6/3 1/3 3/2 3/3 1/3 3/3 6/85 91%چوب با رطوبت 

 3/1 1/11 3/2 6/3 1/6 2/6 6/3 3/3 3/3 2/6 8/88 31%چوب با رطوبت 

 9/1 6/6 1/9 3/9 1/3 2/3 3/6 1/6 3/3 2/3 1/1 31%با رطوبت  چوب

a    شود.میتبدیل اکسید کیسی  اکسید و کربن د  به گیراگرمصورت در مدت فرایند احتراق، کیسی  کربنات به 
b    آیومینیوم نازک تا ضخامت انرژµm 31  شود.میدر نظر گرفته  بازیابیقابل  2، یادآور  3مطابق بند 
c    آیومینیوم با ضخامت بیشتر از انرژµm 31  شود.در نظر گرفته نمی بازیابیقابل  2، یادآور  3مطابق بند 
d  یادآور  3کند سبند را فراا  می قابل دسترس، اما ترکیبات آیی انرژ  گرمایی نیست بازیابیقابل دارا  انرژ  بند  بستهماده ،

3.  
e  مقادیرqnet کند.را برآورده می 3ای امات بند  ،بند ، ترکیب سازنده یا ج ءکه بستهدارد  بر این دتیتتر با حروف پررنگ 
f  برابر با  در دسترسانرژ  گرمایی  ،93 %گرما   اتالف با به انرژ  پسماندتبدیل واحد برا  شرایط یکqnet  ×33/1 .است 
g   مطابق با استانداردISO 1171 شود.تعیین می 
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 ادامه -8جدول ب

اایی از مواد  مثال

 که:

ای امات بازیابی انرژ  

کنند و را  برآورده می

 کنندیا برآورده نمی

qnet 

(MJ/kg)
e 

(MJ/kg)      برا  دمااا

   ,ºC Taس سوز زبایهمختیف 

qnet-Ha (MJ/kg)   بهره گرمایی 

 سوز زبایهدمااا  مختیف  در

   ,ºC Taس

انرژ  

گرمایی 

قابل 

 دسترس

(MJ/kg)
f 

خاکستر 

 یا 

 ماندپس

 جامد
g س%وزنی 

311 331 211 1111 311 331 211 1111 

            کاغذ و مقوا

 66س%  خشکمقوا  نازک 

 11%ییگنین،  93% سیوی ،

 خنثی پوشش 

6/86 6/3 1/3 6/3 6/2 1/2 3/3 1/3 1/3 3/19 1/11 

 رطوبت % 3با  مقوا  نازک 

ییگنین،  93% سیوی ، 66س% 

 پوشش خنثی  %11

8/85 1/3 6/3 1/3 1/2 9/3 3/3 9/3 3/6 3/11 1/11 

 33س%  خشکمقوا  نازک 

پرکننده  13% سیوی ،

 خنثی 

7/88 2/6 3/6 9/3 1/3 3/3 2/6 3/6 3/3 3/11 1/13 

 رطوبت % 3 با  مقوا  نازک

 13% سیوی ، 33س% 

 پرکننده خنثی  

6/81 1/6 3/6 2/6 3/3 3/6 1/6 3/3 2/2 3/2 1/12 

 خشک  بند کاغی بسته

 91% سیوی ، 31س% 

 پرکننده خنثی  

3/81 1/6 3/6 2/6 3/3 3/6 2/6 1/6 9/3 3/2 1/91 

 3%با  بند کاغی بسته

 91% سیوی ، 31س% رطوبت 

 پرکننده خنثی  

4/81 1/6 2/6 3/6 6/3 2/6 1/6 6/3 3/2 2/2 1/12 

 خشک  بند کاغی بسته

پرکننده  21% سیوی ، 61% س

 خنثی  

7/3 3/2 1/3 2/3 1/6 2/2 6/2 3/2 3/3 3/3 1/21 

a   شود.میاکسید تبدیل در مدت فرایند احتراق، کیسی  کربنات به  صورت گرماگیر به کیسی  اکسید و کربن د 
b   انرژ  آیومینیوم نازک تا ضخامتµm 31  شود.قابل بازیابی در نظر گرفته می 2، یادآور  3مطابق بند 
c   انرژ  آیومینیوم با ضخامت بیشتر ازµm 31  شود.قابل بازیابی در نظر گرفته نمی 2، یادآور  3مطابق بند 
d یادآور  3کند سبند ترکیبات آیی انرژ  گرمایی قابل دسترس را فراا  می ، امایستبند  دارا  انرژ  قابل بازیابی نماده بسته ،

3.  
e  مقادیرqnet کند.را برآورده می 3بند ، ترکیب سازنده یا ج ء، ای امات بند که بسته دارد تر دتیت  بر اینبا حروف پررنگ 
f انرژ  گرمایی در دسترس برابر با  ،93 %گرما   اتالفبا  ،به انرژ  برا  شرایط یک واحد تبدیل پسماندqnet  ×33/1 .است 
g   مطابق با استانداردISO 1171 شود.تعیین می 
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 ادامه -8جدول ب

اایی از مواد  مثال

 که:

ای امات بازیابی انرژ  

کنند و را  برآورده می

 کنندیا برآورده نمی

qnet 

(MJ/kg)
e 

(MJ/kg)      برا  دمااا

   ,ºC Taس سوز زبایهمختیف 

qnet-Ha (MJ/kg)  بهره گرمایی 

 سوز زبایهدمااا  مختیف  در

   ,ºC Taس 

انرژ  

گرمایی 

قابل 

 دسترس

(MJ/kg)
f 

خاکستر 

یا باقی 

مانده 

 جامد
g س%وزنی 

311 331 211 1111 311 331 211 1111 

 3%با  بند کاغی بسته

 21%  سیوی ، 61س%  رطوبت

 پرکننده خنثی   

8/3 3/2 1/3 3/3 2/3 6/2 3/2 1/2 2/3 1/3 1/32 

 رطوبت 3%با  کاغی سفید

     سیوی  111% س
1/84 2/6 2/3 3/3 3/3 2/3 2/3 1/3 1/6 1/11 1/1   

 با دارکاغی ضخی  پوشش

 رطوبت %6

کیسی   91%  سیوی ، 31% س

 کربنات   

6/88 2/3 9/6 6/6 2/3 3/3 2/3 1/3 9/2 3/3 1/12 

            پلیمرها

   PE 0/48 3/12 1/91 3/99 2/93 3/93 1/99 3/91 9/13 9/39 1/1پیی اتیین، 

 PP 0/44 9/12 2/91 6/91 1/92 3/92 6/93 2/99 2/12 1/33پروپیین، پیی
1/1   

 PS 0/40 1/13 9/13 3/12 3/91 2/99 3/91 3/91 3/13 1/31پیی استایرن، 
1/1   

 PVC  0/87 3/3 1/3 3/3 3/2 3/2 1/2 3/3 3/3 3/19، کیریدوینیلپیی
1/1   

 PET 0/11 2/2 1/11 6/11 3/11 6/19 1/19 2/11 9/11 3/16تترافتاتت، اتیینپیی
1/1   

 1/99 3/19 9/12 1/13 3/13 3/16 3/12 1/12 9/13 0/13 کربناتپیی
1/1   

            فلزات

bآیومینیوم سقابل احتراق 
 0/88 1/6 2/6 3/6 6/3 1/93 6/92 9/92 2/93 3/93 1/132 

a   شود.اکسید تبدیل میدر مدت فرایند احتراق، کیسی  کربنات به  صورت گرماگیر به کیسی  اکسید و کربن د 
b   انرژ  آیومینیوم نازک تا ضخامتµm 31  شود.قابل بازیابی در نظر گرفته می 2، یادآور  3مطابق بند 
c   انرژ  آیومینیوم با ضخامت بیشتر ازµm 31  شود.قابل بازیابی در نظر گرفته نمی 2، یادآور  3مطابق بند 
d یادآور  3کند سبند ، اما ترکیبات آیی انرژ  گرمایی قابل دسترس را فراا  مییستبند  دارا  انرژ  قابل بازیابی نماده بسته ،

3.  
e  مقادیرqnet کند.را برآورده می 3سازنده یا ج ء، ای امات بند  بند ، ترکیبکه بسته دارد تر دتیت  بر اینبا حروف پررنگ 
f انرژ  گرمایی در دسترس برابر با  ،93 %گرما   اتالفبا  به انرژ  برا  شرایط یک واحد تبدیل پسماندqnet  ×33/1 .است  
g   مطابق با استانداردISO 1171 شود.تعیین می 
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 ادامه -8جدول ب

اایی از مواد  مثال

 که:

بازیابی انرژ  ای امات 

کنند و را  برآورده می

 کنندیا برآورده نمی

qnet 

(MJ/kg)
e 

(MJ/kg)      برا  دمااا

   ,ºC Taس سوز زبایهمختیف 

qnet-Ha (MJ/kg)  بهره گرمایی 

 سوز زبایهدمااا  مختیف  در

   ,ºC Taس 

انرژ  

گرمایی 

قابل 

 دسترس

(MJ/kg)
f 

خاکستر 

 یا 

 ماندپس

 جامد
g س%وزنی 

311 331 211 1111 311 331 211 1111 

cآیومینیوم سخنثی 
 1/1 2/1 1/1 1/1 9/1 2/1- 1/1- 1/1- 9/1- - 1/111 

 1/111 - -3/1 -2/1 -2/1 -2/1 3/1 2/1 2/1 2/1 1/1 فوتد سخنثی 

            هاپالستیك

PP  پرکننده  31%با

 کربنات
8/18 1/11 3/11 3/11 6/19 1/11 2/11 3/2 3/3 3/13 1/93 

PP  پرکننده  31%با

 کربنات

0/81 2/6 3/6 9/3 1/3 6/3 9/3 3/2 1/2 1/2 1/32 

PS  9%با TiO2 1/83 3/16 2/13 1/12 9/91 2/99 3/91 9/91 1/13 2/92 1/9 

            هاچنداليه

 سیوی ، 66نازک س% مقوا  

پوشش  11%ییگنین،  %93

  3%خنثی، خشک  با 

 3 %و  PE 91%  رطوبت،
Al 

6/18 6/2 9/11 3/11 1/19 1/19 2/11 3/11 3/2 9/16 1/13 

%31 PE ،%19 Al ،%13 
PET 

0/81 3/16 3/13 3/13 2/91 3/91 6/91 3/12 6/13 3/93 1/93 

%22 PE ،%99 Al ،%92 
PET 

1/84 3/13 6/12 3/13 3/13 3/91 3/12 3/13 2/16 3/93 1/29 

%93 PE ،%26 Al ،%31 
PET 

0/88 9/11 2/11 6/11 2/19 3/91 1/91 2/12 1/13 3/93 1/33 

a   شود.اکسید تبدیل میدر مدت فرایند احتراق، کیسی  کربنات به  صورت گرماگیر به کیسی  اکسید و کربن د 
b   انرژ  آیومینیوم نازک تا ضخامتµm 31  شود.قابل بازیابی در نظر گرفته می 2، یادآور  3مطابق بند 
c   انرژ  آیومینیوم با ضخامت بیشتر ازµm 31  شود.قابل بازیابی در نظر گرفته نمی 2، یادآور  3مطابق بند 
d یادآور  3کند سبند ، اما ترکیبات آیی انرژ  گرمایی قابل دسترس را فراا  مییستبند  دارا  انرژ  قابل بازیابی نماده بسته ،

3.  
e  مقادیرqnet کند.را برآورده می 3بند ، ترکیب سازنده یا ج ء، ای امات بند که بسته دارد دتیت  بر اینتر با حروف پررنگ 
f انرژ  گرمایی در دسترس برابر با  ،93 %گرما   اتالفبا  به انرژ  برا  شرایط یک واحد تبدیل پسماندqnet  ×33/1 .است 
g   مطابق با استانداردISO 1171 شود.تعیین می 
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 ادامه -8جدول ب

اایی از مواد  مثال

 که:

ای امات بازیابی انرژ  

کنند و را  برآورده می

 کنندیا برآورده نمی

qnet 

(MJ/kg)
e 

(MJ/kg)      برا  دمااا

   ,ºC Taس سوز زبایهمختیف 

qnet-Ha (MJ/kg)  بهره گرمایی 

 سوز زبایهدمااا  مختیف  در

   ,ºC Taس 

انرژ  

گرمایی 

قابل 

 دسترس

(MJ/kg)
f 

خاکستر 

یا باقی 

مانده 

 جامد
g س%وزنی 

311 331 211 1111 311 331 211 1111 

 Al 3/48 1/12 3/91 3/91 1/92 3/92 6/93 2/99 2/12 2/39 1/1تیه  3/1 %با  PPفیی  

تیه  3/1 %با  PETفیی  
SiOX 

3/18 3/2 2/2 3/11 3/11 6/19 2/11 2/11 9/11 2/16 1/1 

% 1/33  Al، % 2/21  

PVC   
0/15 6/6 1/3 2/3 3/3 2/13 1/13 6/13 3/16 1/12 1/111 

            بنديبسته

 16%میخ،  9%پایت چوب، 

 رطوبت

8/86 2/3 2/3 2/3 2/2 9/3 3/3 9/3 9/6 2/11 1/9 

 16%میخ،  2%پایت چوب، 

 رطوبت
8/85 6/3 1/3 6/3 6/2 9/3 3/3 9/3 9/6 2/11 1/2 

 16%میخ،  3%،جعبه چوبی

 رطوبت

6/85 3/3 1/3 3/3 3/2 1/3 6/3 1/3 1/6 3/11 1/3 

 3/31 %قوطی حیبی س

 PP d 9/13 %فوتد، 

1/3 3/3 1/2 9/2 3/2 9/2 1/2 3/3 3/3 1/6 1/39 

 9/33 %فوتد سورسل آئ

 PP d 3/12 %وتد، ف

3/6 9/3 2/3 6/3 1/2 3/3 1/3 2/9 3/9 2/2 1/33 

 قوطی حیبی شربت -

 فوتد،  3/32 %س

% 3/11 PP d 

6/2 3/9 3/9 3/9 1/3 3/9 1/9 2/1 6/1 3/3 1/32 

a   شود.اکسید تبدیل میدر مدت فرایند احتراق، کیسی  کربنات به  صورت گرماگیر به کیسی  اکسید و کربن د 
b   انرژ  آیومینیوم نازک تا ضخامتµm 31  شود.قابل بازیابی در نظر گرفته می 2، یادآور  3مطابق بند 
c   انرژ  آیومینیوم با ضخامت بیشتر ازµm 31  شود.قابل بازیابی در نظر گرفته نمی 2، یادآور  3مطابق بند 
d یادآور  3کند سبند ، اما ترکیبات آیی انرژ  گرمایی قابل دسترس را فراا  مییستبند  دارا  انرژ  قابل بازیابی نماده بسته ،

3.  
e  مقادیرqnet کند.را برآورده می 3بند ، ترکیب سازنده یا ج ء، ای امات بند که بستهدارد تیت  بر این تر دبا حروف پررنگ 
f انرژ  گرمایی در دسترس برابر با  ،93 %گرما   اتالفبا  به انرژ  برا  شرایط یک واحد تبدیل پسماندqnet  ×33/1 .است 
g   مطابق با استانداردISO 1171 شود.تعیین می 
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 براي ترکیبات سازنده، اجزا و  ، سوزيزبالهبراي شرايط مختلف  qnet ی ازبه عنوان تابع یگرماي بهره -8بشکل 

 .يابی شده استبرون qnet= 0تا ات محاسبه و مربعکمترين . خط مطابق با روش 8-بندي از جدول ببسته

 

. از نظر ترمودینامیک، است وزنی آیومینیوم 21%داد که حاو  بیش از اایی را نشان میسه نقطه بات  خط، مثال -يادآوري

 از محاسبات استند.مستثنی اا تواند مانند ترکیبات آیی رفتار کند و این دادهآیومینیوم نمی
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 و دماهاي نهايی C ° 15، محاسبه شده براي دماي محیط qnet,min,real  ، خالص ارزش حرارتی کمینه   -1بجدول 

 (O2اکسیژن ) 6 %در ختلف م سوزيزباله 

 (    و ºC)  سوزيزبالهدماي  

100 150 300 8000 

 MJ/kg  3/1 2/1 1/9 6/9س qnet,min,theorنظر ،  ارزش حرارتی کمینه

 ± MJ/kg  6/1 ± 6/1 ± 3/1 ± 3/1اطمینان س بازه

 MJ/kg  6/2 1/3 6/3 3/6س qnet,min,real، تجربی خایص ارزش حرارتی کمینه
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 پیوست پ

 )اطالعاتی(

 انرژي بازيابیبندي نامناسب براي فرايند بسته

. دادنشان نمی، خطر  خودخود به انرژ  بیقبل از بازیا جداساز آور  و بند  در طول مدت جمعبستهماده 

 ،شده هاستفاد اا بند اا  مناسب در طول مدت جابجایی ارگونه بستهتا احتیاطبا این وجود، ضرور  است 

 ISO 18602و  ISO 18601انجام شود و ای امات استاندارد  ،باشد زاخطرمواد  حاو از قبل که ممکن است 

 دررابطه با مواد خطرزا برا  محیط زیست برآورده شوند.

بند  اند. غیظت آنها در مواد بستهتنظی  شده ISO 18602ای امات مرتبط با مقدار چهار فی  سنگین در استاندارد 

بند  خا  از رو  ترکیب مواد محاسبه شود. این اا  استاندارد تعیین شود و برا  ار بستهتواند با روشمی

انرژ  باید برا  به حداقل رساندن  بیبازیا جهی اتتبیان شده است.  ISO 18602موارد در پیوست پ استاندارد 

 د. نطراحی شوبی به طور مناسمحیطی مرتبط با این فی ات سنگین اثرات زیست

بند  مورد استفاده وجود داشته باشد، در برا  محیط زیست که ممکن است در بسته زاارگونه مواد آیی خطر

 گیرد.دما  بات  احتراق تج یه خوااد شد. مواد منتشره مطابق با قوانین ار کشور مورد بحث و مطایعه قرار می

زیست محیطی  اامیتاا ، نیتروژن و اایوژنگوگرداسید  مانند ایجاد کننده مواد احتراق عناصر مواد حاصل از 

. بند  قابل احتراق ممکن است شامل برخی از این عناصر باشدبستهمواد  ،مستدل یاتیو فنی دارند. به دتیل عمی

. اگر چه بیان شده است ISO 18602حداقل رساندن مواد خطرزا برا  محیط زیست در پیوست پ استاندارد به

 را فراا  بهره گرمایی در فرایند احتراق، بند است، بسته تزممدیریت فرایند تمهیدات خاصی برا  

شهر  برا  مقابیه با اسیداا  تشکیل شده، به روشی که از نظر ماند جامد پسسوز اا  زبایهکند. دستگاهمی

ر ا پسمانداا برا  سوز زبایهات تا ای امات مقرر شوندمیمحیطی مناسب باشند، تجهی  فنی و از نظر زیست

 برآورده سازند.کشور را 

 اا  دیگر  برا گ ینهمقررات استند. سوزاا نی  مشمول و خاکستر حاصل از زبایه 1مانده، سربارهمواد باقی

 فراینداا  بازیافت مانند بازیابی مواد برا  برخی عناصر سبه عنوان مثال: فی ات  در دسترس استند.

کنند اما ممکن است بر رو  انرژ  ایجاد نمی بیبند ، عموما مانعی برا  بازیامورد استفاده در بسته اثرمواد بی

 تاثیر بگیارند. سوز زبایهفرایند  بازده

 

 

                                                 
1 -Slays 
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 پیوست ت

 )اطالعاتی(

 برآورده شدن الزامات اين استاندارد دهیگزارشمثالی از فرم 

 

 تاريخ:  شماره مدرک

  بنديبسته هشناس

a(Ta) سوزيزبالهشرايط 
  qnet,min,real b

  

a   آن کشور مراجعه شود. قوانین  به ار کشور سوز زبایهشرایط برا  است.  تفاوتمسوز  زبایهشرایط 

b  استفاده کنید. 1-در پیوست ب مراجعه کنید. از این مقدار برا  تعیین ارزیابی پ در روش ارزیابی ت 9به جدول ب 

 

 ارزيابیروش     8-ت

 الف-8-ت

 است؟ وزنی 31% ≤مقدار مواد آیی آیا 

 بله

 انرژ  بیمناسب برا  بازیا

 کنید عمل ایف-3-بند ت مطابق

 خیر

 کنید عمل ب-1-بند تمانند 

 ب-8-ت

 است؟ وزنی 31% >آیی  غیر مقدار موادآیا 

 9-محاسبه شده با استفاده از بند ت

 بله

 اگر به عنوان ج ء اصیی باشد

 کنید عمل 9-بند ت مطابق

 بله

 اصیی باشد ترکیباگر به عنوان 

 کنید عمل ب-3-بند ت مطابق

 پ-ا-ت

 است؟ qnet,min,real  ≥  qnetآیا 

 بله

 مناسب برا  بازیافت انرژ 

 کنید عملایف -3-بند ت مطابق

 خیر

 شوداستاندارد برآورده نمی اتای ام

 کنید عمل ب-3-بند ت مطابق
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 qnetوزنی و  %بندي، محاسبه توصیف بسته  1-ت

 qnet درصد وزنی تابع مواد

  MJ/kgس
qnet یوزن 

  MJ/kgس

 مالحظات

 ماده متشکیه ج ء سازنده

1        

9        

3        

2        

3        

       مجموع

 مراجعه کنیدپ -1-به بند ت

 

 ارزيابی برآورده شدن الزامات    8-ت

 شود.مراجعه  2-بند تبه ب است. سانرژ  منا بازیابیبند  برا  بسته -الف

 کند.بسته بند  ای امات این استاندارد را برآورده نمی -ب

 بیانیه برآورده شدن الزامات   4-ت

 کند.انرژ  برآورده می بازیابیبند  ای امات این استاندارد را در رابطه با این بسته

 تاریخ و امضا:

 عنوان:                                                      سازمان:                نام:                                    

 :پستی آدرس
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 پیوست ث

 )اطالعاتی(

 برآورده شدن الزامات اين استاندارد دهیگزارشاز فرم  تکمیل شدهمثال 

 تاريخ:  شماره مدرک

 PET(12 μm)/AL(30 μm)/PE(40 μm): 1ظرف کاپسرپوش  هشناس

a(Ta) سوزيزبالهشرايط 
qnet,min,real b 6در اکسیژن % ºC 331 تا ºC 93 از 

 MJ/kg 3 

a   آن کشور مراجعه شود.قوانین  به ار کشور سوز شرایط زبایهبرا  است.  تفاوتم سوز زبایهشرایط 

b  کرد.استفاده  1-برا  تعیین ارزیابی پ در روش ارزیابی تتوان می. از این مقدار شوددر پیوست ب مراجعه  9به جدول ب 

1 - Lid for cup container 

 

 روش ارزيابی    8-ث

 الف-8ث

 است؟ وزنی 31% ≤مقدار مواد آیی آیا 

 بله

 انرژ بی مناسب برا  بازیا

 کنید عملایف -3-ثبند  مطابق

 خیر

 کنید عمل ب-1-ثبند مطابق 

 ب-8-ث

 وزنی 31% >آیی  غیر مقدار موادآیا 
 است؟

 9-محاسبه شده با استفاده از بند ت

 بله

 اگر به عنوان ج ء اصیی باشد

 کنید عمل 9-ثبند  مطابق

 بله

 اصیی باشد ترکیباگر به عنوان 

 کنید عمل ب-3-ثبند  مطابق

 پ-ا-ث

 است؟ qnet,min,real  ≥  qnetآیا 

 بله

 مناسب برا  بازیافت انرژ 

 کنید عملایف -3-ثبند مطابق 

 خیر

 شوداستاندارد برآورده نمی اتای ام

 کنید عمل ب-3-ثبند مطابق 
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 qnetوزنی و  %بندي، محاسبه توصیف بسته  1-ث

 qnet وزنی % نقش مواد

  MJ/kgس
qnet یوزن 

  MJ/kgس

 مالحظات

 ماده متشکیه ج ء سازنده

   3/61 1/31 3/13  فویل آیومینیوم 1

9 PET   3/19 1/99 3/9  

3 PE   1/93 1/23 6/11  

2        

3        

  9/33     مجموع

 مراجعه کنیدپ -1-به بند ت

 

 ارزيابی برآورده شدن الزامات    8-ث

 شود. مراجعه 2-بند ت به ب است.سانرژ  منا بازیابیبند  برا  بسته -الف

 کند.ای امات این استاندارد را برآورده نمی ،بسته بند  -ب

 بیانیه برآورده شدن الزامات   4-ت

 کند.انرژ  برآورده می بازیابی موردبند  ای امات این استاندارد را در این بسته

 تاریخ و امضا:

 عنوان:                                                      سازمان:                نام:                                    

 :پستیآدرس 
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 پیوست ج

 )اطالعاتی(

 کتابنامه

 تعیین خاکستر -سوخت اا  معدنی جامد ، 1332: 333میی ایران شماره  استاندارد]  1[

 آئین کار –بازیابی و بازیافت پسماند  –پالستیک اا ، 1329: 16919استاندارد میی ایران شماره  ]9[

[3] EN 13431:2004, Packaging — Requirements for packaging recoverable in the form of 

energy recovery, including specification of minimum inferior calorific value 

[4] ISO 18602, Packaging and the environment — Optimization of the packaging system 

[5] CR 1460, Packaging — Energy recovery from used packaging 

[6] CR 13686, Packaging — Optimization of energy recovery from packaging waste 

[7] ISO 1928:2009, Solid mineral fuels — Determination of gross calorific value by the bomb 

calorimetric method and calculation of net calorific value 

[8] ISO 17422, Plastics — Environmental aspects — General guidelines for their inclusion in 

standards 

[9] Handbook on Chemistry and Physics. CRC Press, Cleveland, Ohio, Eighty second Edition, 
2001 

[10] Directive 2000/76/EC of the European parliament and of the council of 4 December 2000 

on the incineration of waste 

[11] Report CCME-TS/WM-TRE003. Operating and emission guidelines for municipal solid 
waste incinerators 

[12] EN 14182:2002, Packaging — Terminology — Basic terms and definitions 

[13] EN 15403, Solid recovered fuels — Determination of ash content 

[14] EN 15400, Solid recovered fuels — Determination of calorific value 

 

 


