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تصاویر ماشین آالت مورد استفاده در بازیافت المپها

دستگاه خرد کننده و جدا سازی المپ

1

دستگاه پردازشگرCFLدستگاه تقطیر



مقدار جیوه استفاده شده درالمپها و ضرورت 
(شرکت اسرام بصورت نمونه)استفاده از آن

۲

اساس کار المپ تخلیه گازی بر مبنای تحریک گازی 
و تغییر تراز انرژی الکترون ها می باشد که با حذف 

عامل تحریک انرژی جذب شده به صورت تابش آزاد 
المپ های تخلیه گازی انواع مختلفی دارند .می گردد

که طبقه بندی آنها معموالً بر اساس نوع و فشار گاز 
از انواع این المپ ها می توان به المپ .آنها می باشد 

های بخار جیوه ، بخار سدیم و متال هالید اشاره 
نمود

حباب های المپ کم مصرف با گاز بخار جیوه با 
فشار کم پر شده است و در اثر تخلیه الکتریکی در
. این گاز، نور ماوراء بنفش تولید و ساطع می شود 
نور ماوراء بنفش در اثر برخورد با الیه پوشش 

داخلی فلورسانی به نور مرئی تبدیل می گردد ، در 
واقع جیوه موجود در این المپ برای تولید این نور 

سفید ضروری است 



شرح مشکل

۳

ادرستنصورتبهوگرددمیبرکنارتوزیعهایشرکتتوسطمعابردرساالنه(بخارجیوه–بخارسدیم)خیابانیهایالمپاززیادیحجم

وندشمیریختهخانگیهایزبالهداخلبهومصرفخانوارهاوسیلهبهکشورسطحدرمصرفکمهایشوندوالمپامحاءمییاوانبارداری

درجیوهانتشار.گرددمیآنهادرموجودجیوهانتشاربهمنجر(مصرفکموگازیتخلیهازاعم)جیوهحاویهایالمپصحیحامحاءعدم.

Lampموسسههایپژوهشاساسبر.گذاردمیزندهموجوداتوانسانهاسالمتوزیستمحیطبرسوءاثرات،محیط Careانگلستان،

.برساندباالآلودگیسطحبهراآبلیترهزار30تاتواندمی(گرممیلی3حدود)مصرفکمالمپیکدرموجودجیوه



نبازیافت و مرحله اجرایی آ

۴

:کهگردیدمشخصسازیالمپشرکتچندینازشدهانجامهایبررسیبهتوجهبا:
.پذیردمیانجامبازیافتروشنظرموردهایشرکت%90ازبیشدر-

.باشدمیواردکنندگانوتولیدکنندگانوظیفه،کارخانهبههاالمپارسالوآوریجمع-

:باشدمیاصلیپروسه2دارایجیوهحاویهایالمپبازیافتکلیطوربه

المپکردنخرد–الف

المپهایقسمتسایرجداسازیوجیوهتقطیر–ب



فرآیند بازیافت

۵



جدول آلودگی محیط زیست در اثر برکناری المپها

6

منطقه 
مورد

بررسی

نوع المپ
مورد استفاده

مقدار جیوه  موجود در المپها
(برحسب میلی گرم)

تعداد المپهای 
برکنار شده در

سال

مقدار جیوه انتشار 
یافته در محیط در 

(میلی گرم)سال

حجم آب آلوده شده 
ناشی از انتشار 

(لیتر)جیوه

استان
البرز

CFL(کم مصرف)31.۵00.000۴.۵00.000
۸.900.000.000 HID(گازیتخلیه)22200.000۴.۴00.000

کل
کشور

CFL(کم مصرف)322.000.000۶۶.000.000
1.۷۶0.000.000.000

HID(گازیتخلیه)22۵.000.000110.000.000

اساس اطالعات اوایل دهه نود می باشداطالعات مربوط به المپهای برکنار شده بر.



معرفی شرکتهای تولید کننده دستگاه بازیافت

۷

فق به اقدام به ابداع دستگاه تقطیر وساخت ماشینهای بازیافت نموده است و تاکنون مو19۷9از سالMRTشرکت سودی 
دستگاه از محصوالت این شرکت در اقصی نقاط جهان گردیده است  200نصب بیش از 

(یورو)قیمتنام دستگاه

1۶0.000دستگاه جدا کننده المپ

390.000رفدستگاه جدا ساز و خرد کن فشرده با دستگاه پیش پردازنده المپهای کم مص

3۵0.000پردازنده المپ کم مصرف به همراه المپهای فلورسنت لوله ایدستگ

330.000دستگاه تقطیر گروهی

3000اجزای جانبی دستگاه ها

20.000انتقال به بنادر ایران

12.000نصب و راه اندازی و آموزش

1.2۶۵.000جمع

قیمتهههها و :توجهههه
ه استعالم بعمل آمهد

90مربوط بهه سهال 
وقبهههل از اعمهههال 
تحریم های ظالمانهه 
علیهههه جمههههوری 
اسالمی ایران بهوده 

است

کیلو گرم در ساعت می باشد۵00ظرفیت و گنجایش این دستگاه بازیافت ،



معرفی شرکتهای تولید کننده دستگاه بازیافت

۸

گزار روش که این شرکت بنیانیکی از شرکتهای معتبر در بازیافت المپها  در کشور بریتانیا می باشدBALCANشرکت 
.پیش خردایش در مبدا بوسیله ناوگان خودرویی مجهز به خرد کن برقی می باشد

(یورو)قیمتنام دستگاه

1.۸۵0.0000......وکلیه دستگاههای جدا کننده المپ ، خرد کن، دستگاه تقطیر

20.000انتقال به بنادر ایران

1.۸۷0.000جمع

قیمتهههها و :توجهههه
ه استعالم بعمل آمهد

90مربوط بهه سهال 
وقبهههل از اعمهههال 
تحریم های ظالمانهه 
علیهههه جمههههوری 
اسالمی ایران بهوده 

است

کیلو گرم در ساعت می باشد300ظرفیت و گنجایش دستگاه شرکت بالکان 



ارزش مورد انتظار

۹

اجزای بازیافتی حاصل از المپهای کم مصرف و گازی به شرح ذیل می باشند:

آلومینیوم به صورت شمش قابل فروش می باشد.

می باشدشیشه بازیابی شده در صنایع شیشه گری و فایبر گالس قابل استفاده.

 قابل فروش است٪9۷جیوه در کارخانه هایی که دارای دستگاه تقطیر سه گانه می باشند با درصد خلوص.

فوالد واستیل

بردهای الکترونیکی

پالستیک



رینتیجه گی

1۰

درفراوانیتغییراتدچاردههیکگذشتازپسشدهانجاممطالعاتوبودهتحقیقاتی،پروژهیکحاضرطرحکهآنجااز

کتهایشرگسترشبالذاایمبودهایراناسالمیجمهوریعلیهاقتصادیهایتحریماعمالشبکه،درمنصوبهالمپهایحوزه

راستایردتواندمیداخلیتوانمندیهایازگیریبهرهواساسیبازنگریباپروژهاینفنآوریوعلمپارکهایوبنیاندانش

.نمایدجلوگیریملیهایسرمایهرفتهدرومحیطیزیستهایآسیبکاهش



پایان


