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به نام خدا
آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مکاد  3قکانون اصکح قکوانی و مقکررات مؤسسکۀ اسکتاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیی  ،تدوی و نشکر اسکتاندارداا
ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی جلسه شورا عالی ادار مکور  29/6/92بکه
سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابحغ شده است .
تدوی استاندارد در حوزه اا مختلف در کمیسیون اا فنی مرکب از کارشناسان سازمان  ،صاحب نظران مراکز و مؤسسکات
علمی ،پژواشی ،تولید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می شود وکوششی امگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیکد ،
فناور و تجار اسکت ککه از مشکارکت آگااانکه و منصکفانۀ صکاحبان حک و نفکع ،شکام تولیدکننکدگان ،مصکر کننکدگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراکز علمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دولتی و غیر دولتی حاص می شود .پیش نکوی
استاندارداا ملی ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنکی مربکو ارسکا مکیشکود و پک از
دریافت نظراا و پیشنهاداا در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طر و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایکران
چاپ و منتشر می شود.
پیش نوی استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عحقه مند و ذ صح نیز با رعایت ضوابط تعیی شده تهیه می کننکد
درکمیتۀ ملی طر و بررسی و درصورت تصویب ،به عنکوان اسکتاندارد ملکی ایکران چکاپ و منتشکر مکی شکود .بکدی ترتیکب،
استاندارداایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایکران شکمار  3تکدوی و در کمیتکۀ ملکی
استاندارد مربو که سازمان ملی استاندارد ایران تشکی میداد به تصویب رسیده باشد.
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضا اصلی سازمان بکی المللکی اسکتاندارد )، 1(ISOکمیسکیون بکی المللکی الکتروتکنیک
) 9(IECو سازمان بی المللی اندازه شناسی قانونی ) 3(OIMLاسکت و بکه عنکوان تنهکا رابکط 2کمیسکیون ککدک غکیایی
) 3(CACدر کشور فعالیت می کند .در تدوی استاندارداا ملی ایران ضم توجه به شرایط کلی و نیازمنکد اکا خکا
کشور  ،از آخری پیشرفت اا علمی ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بی المللی بهرهگیر میشود .
سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازی پیش بینی شده در قکانون ،بکرا حمایکت از مصکر کننکدگان ،حفک
سحمت و ایمنی فرد و عمومی ،حصو اطمینان از کیفیت محصوالت و مححظات زیست محیطی و اقتصاد  ،اجرا بعضی از
استاندارداا ملی ایران را برا محصوالت تولید داخ کشور و/یا اقحم وارداتی ،با تصویب شورا عالی اسکتاندارد ،اجبکار
نماید .سازمان می تواند به منظور حف بازاراا بی المللی برا محصکوالت کشکور ،اجکرا اسکتاندارد کاالاکا صکادراتی و
درجهبند آن را اجبار نماید .امچنی برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان اا و مؤسسات فعا
در زمینۀ مشاوره ،آموزش ،بازرسی ،ممیز و صدورگواای سیستم اا مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی ،آزمایشکگاه
اا و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسای سنجش ،سازمان ملی استاندارد ایران ای گونه سازمان اا و مؤسسات را بکر اسکاس
ضوابط نظام تأیید صححیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط الزم ،گوااینامۀ تأیید صححیت به آن اا اعطا و بر
عملکرد آن اا نظارت می کند .ترویج دستگاه بی المللی یکااا ،کالیبراسیون (واسنجی) وسای سنجش ،تعیکی عیکار فلکزات
گرانبها و انجام تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا ملی ایران از دیگر وظایف ای سازمان است.
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پیش گفتار
استاندارد " پسمانداا -مواد مایع پاشیدنی،کف اا و مواد طبیعی (بومی) مورد استفاده به عنوان پوشش
جایگزی روزانه ،درمح اا دف پسمانداا جامد شهر – ویژگی اا " که پیش نوی آن درکمیسیون
تهیه وتدوی شده و در ششمی اجحس کمیتۀ ملی استاندارد ملی محیط زیست
اا مربو
مور  29/2/93مورد تصویب قرار گرفته است  ،این به استناد بند ی ماد  3قانون اصح قوانی و مقررات
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  ،مصوب بهم ماه  ، 1331به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر
میشود .
برا حف امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفت اا ملی و جهانی در زمینۀ صنایع ،علوم و خدمات،
استاندارداا ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خوااد شد و ار پیشنهاد که برا اصح و تکمی ای
استاندارداا ارائه شود ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربو مورد توجه قرار خوااد گرفت  .بنابرای ،
باید امواره از آخری تجدیدنظر استاندارداا ملی استفاده کرد.
منابع و ماخی که برا تهیۀ ای استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر زیر است:
-1استاندارد ملی ایران شماره  :3سا  :1336:مقررات مربو به ساختار شیوه نگارش استاندارد ملی ایران
2-ASTM D6826-05:2009- Standard specification forsprayed slurries, foams and
indigenous materials used as alternative daily cover for municipal solid waste landfills.

و

پسماندها-مواد مايع پاشیدني ،کف ها و مواد طبیعي مورد استفاده به عنوان پوشش
جايگزين روزانه در محل هاي دفن پسماندهاي جامد شهري–ويژگي ها
1

هدف و دامنه کاربرد

اد از تدوی ای استاندارد ،تعیی عملکرد مواد پوشاننده مح دف روزانه زباله که به طورکلی به عنوان
ی پوشش جایگزی روزانه (1 )ADCتعریف شده ،می باشد.ای استاندارد فقط برا مواد مایع که پاشیدنی
است ،کف اایی که به صورت اسپر بهکار برده می شوند ،یا مواد طبیعی که در سطح عملیات  9مح دف
پسماند جامد شهر ( 3)MSWLFبه عنوان پوشش بهکار برده میشوند ،کاربرد دارد.
ای استاندارد برا انواع دیگر از مح اا دف و ژئوسنتتی  ،2به عنوان پوشش جایگزی روزانه کاربرد
ندارد.
 1 -1ای استاندارد به ارزیابی پوشش جایگزی روزانه و توانایی آن برا کنتر آتش و بو یا اردوام چنی
وجود عوام تهدید کننده سحمت انسان ومحیط زیست در مواد پوششی پرداخته است .
کنتر عوام بیمار زایی و انتشار بواز طری مشااده می تواند ارزیابی شود و کنتر بهداشتی آن از طری
روش اا ایم و دیگر روش اا عملیاتی صورت میگیرد .
 9 -1ای استاندارد مدعی بیان امه موارد ایمنی نمی باشد .اگر مورد وجود داشته باشد مربو به کاربرد
آن است  .مسئولیت اجراء مناسب موارد ایمنی و روش اا بهداشتی و تعیی قابلیت استفاده از الزامات
قبلی برعهده کاربر ای استاندارد است.
1

مراجع الزامي

مدارك الزامی زیر حاو مقرراتی است که در ای مت استاندارد ملی ایران به آن ارجاع داده شده است.به
ای ترتیب آن مقررات جزئی از ای استاندارد ملی ایران محسوب می شود.
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ،اصححیه اا و تجدید نظراا بعد آن
مورد نظر ای استاندارد ملی ایران نیست.در مورد مدرکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن اا ارجاع داده
شده است ،امواره آخری تجدید نظر و اصححیه اا بعد آن اا مورد نظر است.
استفاده از مراجع زیر برا کاربرد ای استاندارد الزامی است :

1-Alternative daily cover
2- Working face
)3- Municipal solid waste landfill (MSWLF

-2ژئوسینتی عبارتست از پوشش اا غیر قاب نفوذ که درکف مح اا دف پسماند برا جلوگیر از نشت شیرابه استفاده می شود و
اغلب دارا ضخامت متفاوت می باشد.
4-Geosynthetics

1

) مراجع الزامي (ادامه1
2-1 ASTM D4982 Test methods for flammability potential screening analysis of waste.
2-2 ASTM D6523 Guide for evaluation and selection of alternative daily covers (ADCs)
for sanitary landfills.
2-3 E96 Test methods for water vapor transmission of materials.
2-4 G40 Terminology relating to water and erosion.
2-5 U.S. Environmental Protection Agency Regulation, Resource Coservation and
Recovery Act,Subtitle D ,Code of federal regulation,Protection of the environment,title 40 ,
Part 258, Subpart CB operating criteria,section 258.21 cover materials requirements,
pp393-94,revised as of july 1,1995.
2-6EPA Method 1311 Toxicity characteristic leaching procedure.
2-7 EPA Method 1312 Synthetic precipitation leaching procedure.
2-8 EPA Publication SW-846.
2-9 EPA Method 8260.
2-10 EPA Method 8270

اصطالحات و تعاريف

9

اصطححات وتعاریف زیر،ASTM G40عحوه براصطححات وتعاریف تعیی شده دراستاندارد،درای استاندارد
: نیز به کارمی رود
1-9
1

پوشش روزانه

 حداق در،گفته می شودکه در باالو مطاب با شیب پسماند فشرده جامد13/3 cmبه موادخاکی به ضخامت
. پایان ار روزکار پخش و فشرده میشوند
. رسیده باشند9 – پوشش اا روزانه مورد استفاده باید به تایید مراجع ذیصح1 يادآوري

9-9
ماده پوشش جايگزين روزانه

از مواد خاکی که به عنوان پوشش روزانه بهکار13/3cm ماده یا ترکیب با ضخامت معاد

EPA

عبارتست از ی
.میرود

 ام چنی مطاب استاندارد. پوشش جایگزی روزانه مورد استفاده باید به تایید مراجع ذیصح رسیده باشد-1 يادآوري
. باشدMethod 1311

9-9
9

کف

1-Daily Cover

 درمان و آموزش پزشکی،  سازمان جنگ اا و مراتع کشور و وزارت بهداشت،  سازمان حفاظت محیط زیست-9
3-Foam

9

کف به ماده تولید شده پاشیدنی و ترکیب شده با اوا که به شک حباب اا اوا است ،گفته میشود(مطاب
استاندارد .)ASTM D6523
4-9
مواد طبیعي(بومي)

به مواد بومی و خا

1

ی

منطقه اطحق میشوند ( .مطاب استاندارد .)ASTM D6523

1-9
شیرابه

1

به آب آلوده حاص از مخلو پسماند با رسوب ،شیرابه گفته میشود (مطاب

استاندارد .)ASTM D6523

6-9
محل دفن پسماند شهري

به مح قاب دسترس آماده برا تخلیه پسمانداا جامد خانگی و تجار گفته میشود.
8-9
سطح عملیات

سطح عملیات به منطقه ا از ی مح
شوند(مطاب استاندارد .)ASTM D6523
4

دف

اطحق میشود که پسمانداا به صورت فعا تخلیه می

اهمیت و کاربرد

 1-4رعایت الزامات مراجع ذیصح درموارد زیر ضرور است :
-1-4الف مالکی یا مجریان باید در پایان ار روز کار پسمانداا جامد را با پوششی از مواد خاکی به
ضخامت  13/3 cmبپوشاند و/یا در صورت لزوم به منظور کنتر عوام بیماریزا ،آتش سوز  ،بو آشغا ،
دوره تناوب ای کار را افزایش داد.
-1-4ب ضخامت پوشش روزانه با توجه به نوع مواد ممک است از13/3cmکمتر یا بیشتر باشد .درواقع
ضخامت ماده پوششی باید به تایید مراجع ذیصح  3رسانده شود .در صورتی که مال یا مجر از پوشش
جایگزی با ضخامت دیگر استفاده کند ،ماده جایگزی باید قادر به کنتر عوام بیماریزا ،آتش سوز  ،بواا
 ،پخش بو آشغا و تمیز کردن مح بدون حضور عوام تهدید کننده برا سحمت انسان ومحیط زیست
باشد.

1- Indiginous Materials
2- leachate

 -3سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی

3

الزامات تعریف شده توسط مراجع ذیصح به عنوان قانون محسوب می شوند و اد از ای استاندارد ملی،
تعیی ی روش اجرایی برا برآوردن ای الزامات است.
 1-4برا صدور مجوز بهکارگیر ی پوشش جایگزی روزانه در ی مح دف پسماند جامد شهر ،
مجر باید قوانی اجرایی مراجع ذیصح را بهکارگیرد .به طورکلی ،روش فنی بهکار رفته باید با قوانی وضع
شده برا ی مح دف پسماند جامد شهر و تغییرات اعما شده در آن انطباق داشته باشد.
 9-4طر اا ذینفع در ارزیابی روش فنی تشریح شده در ای استاندارد باید شام مجریان مح اا
دف پسماند جامد شهر  ،شرکت اا مهندسی ،سازمان اا نظام مهندسی مرتبط ،افراد محلی ،مسئولی
استانی مربوطه ،سازمان دولتی قانون گیار برا پسماند جامد ،تولید کنندگان و فروشندگان مواد پوشش
جایگزی روزانه باشند.
 1طبقه بندي مواد پوشش جايگزين روزانه (به غیر از مواد پوشش جايگزين روزانه ژئوسنتتیک)
 1-1کف ها

مواد پوشش جایگزی روزانه به شک کف که در سطح عملیات واحداا دف پسمانداا جامد شهر
بهکاربرده میشوند ودارا روش تولید و طراحی تجهیزات ،مخصو ای کار میباشد .در حا حاضرکف اا
غلی و روان در دسترس میباشند.
 1-1مواد مايع پاشیدني
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مبنا اکثر مواد مایع پوشش جایگزی روزانه مواد سلولزکاغی است .مواد مایع برپایه کاغی که در سطح
عملیات مح دف پسمانداا جامد شهر استفاده میشوند با تجهیزات استاندارد مواد پوشش جایگزی
روزانه که با آب تغییه 9میشوند ،بهکار میروند.
بعضی از مواد مایع ممک است نیازمند اصححاتی در تجهیزات بر پایه آب باشند .مواد مایع منجر به تشکی
ی الیه ضخیم بررو سطح عملیات مح دف میشوند.
 9-1مواد طبیعي(بومي)

مواد طبیعی به عنوان پوشش جایگزی روزانه شام انواع متنوعی از ضایعات قاب دسترس در مح برا
مثا  :لج اا ،خاکستر ،خاك.اا آلوده ،الستی اا تکه تکه شده وسایط نقلیه ،پسماند سبز ،ضایعات
خرد شده ساختمان ساز و نخاله اا ساختمانی ،ضایعات بازیافت اتومبی  ،ماسه کارگاه اا ریخته گر و
شیشه گر وغیره  )...میباشد .ای مواد طبیعی به عنوان پوشش جایگزی روزانه در سطح عملیات مح
دف پسمانداا جامد شهر به روش مشابه پوشش خاك بهکاربرده میشوند .در اغلب موارد برا ای که
ای مواد قابلیت کاربرد پیدا کنند نیاز به تغییرات فیزیکی یا شیمایی دارند و معموال برا احتما حضور
ترکیبات خطرناك بررسی میشوند.

1- Spray-on Slurry
2-Hydro Seeding Equipment
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اگرچه ای پوشش اا جایگزی روزانه به لحاظ اقتصاد قاب دسترس استند ،اما ار کدام از ای مواد می
توانند با توجه به منبع طبیعی تهیه شان دارا خوا فیزیکی یا شیمیایی متفاوت باشند.
به عحوه ،مناسب بودن و قابلیت پییرش ای مواد به ویژگی آب واوا مح  ،شرایط اجراء و الزامات قانونی
بستگی دارد.
 6خواص فیزيکي
 1-6روش اا تجربی و نتایج حاصله نقش پوشش اا جایگزی روزانه در کنتر عوام بیماریزا ،آتش
سوز  ،بو ،پخش بو زباله و تمیز کردن و ای که پوشش اا سبب تهدید برا سحمتی انسان و محیط
زیست نمی باشند را تضمی میکند.
 1-6کنترل آتش سوزي

 1-1-6روش آزمون  Aاز روش اا آزمون استاندارد  ،ASTM D4982برا تعیی پتانسی آتش زایی
پوشش اا جایگزی روزانه آورده شده در دامنه ای استاندارد شام  :ماده مایع که پاشیده می شود ،به
عنوان کف بهکار میرود ،یا مواد طبیعی که در مح دف پسمانداا جامد تخلیه شده بهکار رفته ،باید
استفاده شود.
نمونه اا را برطب موقعیت و ساختار تولید در دما 23/2°Ċبا ثابت نمودن جرم قب از انجام آزمون اا ،
آماده ساز کنید .جرم ثابت از طری توزی متوالی با دو ساعت فاصله به طور که بیش از  1%وزن تغییر
نکند ،تعیی میشود .آزمون  13دقیقه یا در شرایطی که نمونه در دسیکاتور قرار دارد ،انجام میشود .نتیجه
آزمون رد یا قبو است .
9-6

کنترل بوها

 1-9-6روش آب از روش اا آزمون آورده شده در استاندارد  ،ASTM E96برا تعیی میزان نفوذ
پییر بخار آب ی نمونه معر پوشش جایگزی روزانه ازمون شده ،میتواند بهکار برده شود ،شرایط آزمون
استاندارد باید نظیر شرایط آورده شده در پیوست  X1.1.2روش اجرایی  ،Bروش آب (مطاب استاندارد
 ) ASTM E96در دما  93 °Ċباشد.
يادآوري –ی

ماده مایع پاشیدنی به عنوان پوشش جایگزی روزانه دارا نفوذپییر اندازه گیر شده

(1/31×19-2g/h.cm2-mmHgروش آب مطاب استاندارد  ) ASTM E96می باشد.

ممک است نر پایی تر نفوذپییر بخارآب ،پتانسی بزرگتر کنتر بو برا پوشش جایگزی روزانه را
فراامآورد .روش آزمون آورده شده در استاندارد ASTM E96ممک است برا مقایسه ی پوشش جایگزی
روزانه دیگر کاربرد داشته باشد.
 1-9-6ممک است روش آب مطاب استاندارد ASTM E96برا برخی مواد مناسب نباشد .کنتر بو می
تواند از طری مشااده عینی کااش پرواز جمعیت پرندگان و بوسیله کااش تمیز منطقها که پوشش
جایگزی روزانه بهکار برده شده است ،تعیی شود.
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 4-6آنالیز روزانه مواد پوشاننده ،به منظور اطمینان از نبودن عوام تهدید کننده سحمت انسان و محیط
زیست است.
 1-4-6ی نمونه معر (یا نمونه اا معر ) از پوشش جایگزی روزانه انگامی که برا استفاده در
مح دف پییرفته شده است ،باید نمونه بردار و از روش زیر آنالیز شود :
1

ویژگی سمیت ( )TCLPمطاب استاندارد EPA

 1-1-4-6نمونه باید با استفاده از روش اجرایی شستشو
موجود دراستاندارد EPA Method
Method 1311آماده ساز شود .نتیجه استخراج باید طب عوام
9
1311آنالیز شود و با نتیجه غلظت اا مقایسه شده با حدود قاب قبو مراجع ذیصح  ،مقایسه شود .نباید
مقادیر غلظت اا درآزمون TCLPاز حدود تنظیمی مراجع ذیصح تجاوز کند  .در صورت تجاوز نباید مجوز
استفاده از پوشش جایگزی روزانه در مح دف صادر شود.
 1-1-4-6نمونه به دالی زیر باید برا امه آنالیزاا تحت کنتر باشد :
-1-1-4-6الف بهخاطر دسته اشت تایی فلزات بیان شده در الزامات  3RCRAو آلومینیم  ،آنتیموان ،
بریلیم  ،نیک ،سدیم و تالیم  .استاندارد EPA Publication SW-846شام بهکارگیر روشاا مناسب
برا وجود ای فلزات است .
 -1-1-4-6ب

بهخاطر ترکیبات آلی فرار مطاب

-1-1-4-6پ

بخاطر ترکیبات نیمه آلی فرار مطاب

استاندارد EPA Method 8260
استاندارد EPA Method 8270

 1-4-6پتانسیل شستشو

ی نمونه معر (نمونه اا معر ) از پوشش جایگزی روزانه انگامی که برا بهکارگیر در مح دف
پسماند پییرفته شده است باید جمع آور و ازروش زیر آنالیز شود:
 1-1-4-6ارزیابی پتانسی شستشو پوشش جایگزی روزانه ،نمونه باید با استفاده از روش اجرایی
شتستشو رسوب ( ،2 )SPLPمطاب استاندارد EPA Method 1312آماده ساز شود.
 -1-1-4-6الف دسته اشت تایی بیان شده در الزامات RCRAو آلومینیم ،آنتیموان ،بریلیم ،نیک ،
سدیم و تالیم .استاندارد EPA Publication SW-846شام بهکارگیر روش اا مناسب برا وجود ای
فلزات است .
-1-1-4-6ب ترکیبات فرار آلی مطاب استاندارد EPA Method 8260

 -1-1-4-6پ ترکیبات نیمه فرار آلی مطاب

استاندارد EPA Method 8270

)1-Toxicity Characteristic Leaching Procedure(TCLP

 -9سازمان حفاظت محیط زیست
)3-Resources Coversation and Recovery Act (RCRA
)4-Precipitation Leaching Procedure (SPLP

6

کنترل عوامل بیماريزا  ،پخش بو و تمیز کردن
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 1-1-6کنتر عوام بیماریزا  ،پخش بو ،ازطری مشااده ارزیابی شود.
1-1-6

8

تمیز کردن بهوسیله روش قاب اطمینان و دیگر روش اا اجرایی قاب کنتر است .

آزمايشگاه هاي معتمد مراجع ذيصالح

1

تمامی آزمون اا مورد نیاز ای استاندارد ملی باید در آزمایشگاه اا تایید صححیت شده توسط مراجع
ذیصح  ،انجام شود.

 -1سازمان حفاظت محیط زیست
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