Instalarea unui nou cos de fum pentru fabrica de reciclare a
desurilor
Odată colectate, urmează etapa de tratare a deșeurilor. Metodele de tratare ale
deșeurilor sunt variate, la fel ca deșeurile în sine și locul lor de proveniență. În principiu,
deșeurile pot fi scoase din circuitul economic (eliminate) sau reintroduse în circuit
(recuperate).
Metode de eliminare
Eliminarea deseurilor trebuie făcută prin metode care nu periclitează sănătatea
oamenilor și fără utilizarea unor procese sau metode care pot fi dăunătoare pentru mediu. Una
din metodele de eliminare este incinerarea.
Incinerarea
Instalația de incinerare

Incinerarea poate fi practicată în instalații mici, individuale, sau la scară industrială.
Pot fi incinerate atât deșeurile solide, cât și cele lichide sau gazoase. Metoda este preferată în
locurile unde nu se dispune de teren pentru rampe, de exemplu în Japonia, și la eliminarea
anumitor deșeuri periculoase, cum sunt cele biologice provenite din activități medicale, însă
la nivel industrial este controversată, din cauza poluanților gazoși, în special
dioxine (dibenzodioxine policlorinate — PCDD și benzofurani policlorinați — PCDF)
produși prin ardere.

Instalațiile de incinerare sunt cuptoare prevăzute cu focare cu grătar cu împingere
directa sau răsturnată,cuptoare rotative, cuptoare verticale,focare cu ardere în strat
fluidizat, sau cu ardere în suspensie. Ele pot trata (arde) deșeuri cu putere calorică mică, de
doar 10 MJ/kg.
În ultima perioadă se discută despre coincinerarea deșeurilor. În acest caz deșeurile
sunt arse în focarele marilor cazane energetice sau în cuptoarele de ciment, în amestec
cu combustibilul uzual al acestora. Ponderea deșeurilor în amestecul combustibil este de circa
10 %. Termenul de „coincinerare” se aplică în cazul în care arderea amestecului combustibil
care conține și deșeuri nu deturnează instalația de ardere de la utilizarea sa obișnuită. Dacă
într-o asemenea instalație scopul principal devine incinerarea deșeurilor, procesul va fi
considerat incinerare, nu coincinerare, iar condițiile de autorizare a funcționării în acest caz
vor fi mai stricte, adică cele pentru incineratoare.
ATENŢIE!Prin arderea plasticului se elimină substanţe care produc boli de plămâni,
iar într-o perioadă îndelungată pot îmbolnăvi ficatul, rinichii şisângele. Mai mult decât atât,
materialele plastice mai complexe cum sunt vinilinul, ebonita, bachelita ori cauciucurile,
emană prin ardere substanţe care produc cancer, atacând în primul rând sângele, care în timp
poate îmbolnăvi toate organele corpului.
Cele prezentate mai sus reprezintă argumente importante în favoarea montării unor
coșuri noi de fum la fabricile de reciclare a deșeurilor pentru a evita si a limita la maxim
emisiile de produși toxici.

