પોન્ડ એશ ની ઉપયોગીતા
જી.એસ.ઈ.સી.એલ. માાં ફ્લાય એશ નાં ઉત્પાદનઃ
ગજરાત સ્ટેટ ઈલેક્ટ્રીસીટી કોપોરેશન દ્વારા ઉત્પાદન થતી વવજળીનો ૭૦% વિસ્સો કોલસા દ્વારા ઉત્પાદીત થાય છે .
જી.એસ.ઈ.સી.એલ. ના ચાર મખ્ય વવદ્યત મથકો વણાકબોરી, ગાાંધીનગર, ઉકાઈ અને વસક્ટ્કા કોલસા આધારીત છે જ્યારે
કે કચ્છમાાં આવેલ પાનન્રો વસ્થત પાવર પ્લાન્ટ એ લીગ્નાઈટ આધારીત છે .
વીજ મથકોમાાં વપરાતા દેશી કોલસામાાં એશનાં પ્રમાણ ૩૦% થી ૩૫% જે ટલાં િોય છે . જીએસઈસીએલ દ્વારા કોલ
અને લીગ્નાઈટ પાવર સ્ટેશન ના પ્લાન્ટની ફુલ લોડ વસ્થવતમાાં વાર્ષિક કલ ૬.૫ મીલીયન ટન એશ ઉત્પન્ન થાય છે . વષિ
૨૦૧૬-૧૭ દરમ્યાન કલ ૨.૯૫ મીલીયન ટન ફ્લાયએશનાં ઉત્પાદન થયાં છે .
પોન્ડ એશ શાં છે ?
વીજ મથકમાાંથી ઉત્પન્ન થતી એશમાાંથી આશરે ર૦% બોટમ એશ ઉત્પન્ન થાય છે . જે નો વનકાલ એશ ડાઈકમાાં સીસ્ટમ
દ્વારા કરવામાાં આવે છે . બાકીની આશરે ૮૦% કે જે ફ્લાયએશ ઈએસપી િોપર માાં જમા થાય છે તેમાાંની મિદ્અાંશે
એશ સાઈલોમાાં ભેગી કરવામાાં આવે છે અને આ એશ ઉપભોક્ટ્તા ને પોલ્યશન રવિત તેમના પ્લાન્ટમાાં ઉપયોગ માટે
આપવામાાં આવે છે . છતાાં ઉપભોક્ટ્તા દ્વારા ઉપયોગમાાં ન લઈ જવાતી આ ફ્લાયએશ ને પાણી સાથે મીક્ષ કરી સીસ્ટમ
દ્વારા એશ ડાઈકમાાં જમાાં કરવામાાં આવે છે જે ને પોન્ડ એશ કિેવામાાં આવે છે .
પોન્ડ એશ ક્ટ્યાાં મળી શકે?
પોન્ડ એશ નીચેના વીજ મથકોમાાંથી ઉપ્લબ્ધ કરી શકાશે.
ક્રમ
૧
૨
૩
૪
પ

વીજ મથક
વણાકબોરી – જી. ખેડા, ગજરાત
ગાાંધીનગર – જી. ગાાંધીનગર, ગજરાત
વસક્ટ્કા – જી. જામનગર, ગજરાત
ઉકાઈ – જી. તાપી, ગજરાત
પાનન્રો – જી. કચ્છ (લીગ્નાઈટ એશ) , ગજરાત

પોન્ડ એશનો ઉપયોગ
પોન્ડ એશના લાભકારી ઉપયોગનાં વગીકરણ નીચે પ્રમાણે છે .
લો વેલ્ય િાઈ વોલ્યમઃ લેન્ડ અને માઈન ફીલીંગમાાં પોન્ડ એશનો ઉપયોગ કરી શકાય છે .
મીડીયમ વેલ્ય મીડીયમ વોલ્યમઃ ઈંટો, બ્લોક તથા પેવસિ બ્લોક્ટ્સ બનાવવા તથા ખરાબ/ એસીડીક જમીન દરસ્ત કરી
નવસાધ્ય કરવા માટે પોન્ડ એશનો ઉપયોગ કરી શકાય છે .





માટીના પરક તરીકે જીઓ ટેકનીકલ એપ્લીકેશનમાાં.
રોડ અને ફલાયઓવર બનાવવા માટે.
ખાડા ભરવા માટે.
વસમેન્ટ બનાવવામાાં કાચા માલ તરીકે.
Ash Utilization

1

પોન્ડ એશ ઈંટના ફાયદા
 ઈંટ બનાવવાની કકાંમતમાાં ઘટાડો
એક સમાન આકાર અને કદના કારણે મજૂ રીના ખચિમાાં ૧પ ટકા સધીનો બચાવ થાય છે . દરેક ઈંટ પર લાગતો
મજૂ રી ખચિ ઘટવાથી પરવડે એવાં છે .
 દદવાલમાાં પાણી ઝમત ન િોવાથી ભેજ આવતો નથી.
સારી મજબતાઈ અને પાણીના ઓછા શોષણ ને કારણે દદવાલમાાં ભેજ જામતો નથી.
 ઉજાિની બચત
ઈંટના ભઠ્ઠામાાં વધ બળતણની જરૂરીયાત િોય છે જ્યારે ફ્લાયએશની ઈંટ બનાવવામાાં ઉજાિની બચત થાય છે .
 િવાના પ્રદષણમાાં ઘટાડો.
(ફોસીલ ફ્યઅલના બળવાથી િવામાાં પ્રદષણ વધે અને વધ ગ્રીન િાઉસ ગેસો ઉત્પન્ન થાય છે જે થી ગ્લોબલ
વોર્મિંગ વધે છે )

લાલ ઈંટ અને ફ્લાય એશ ઈંટ વચ્ચેનો તફાવત












પરાંપરાગત ઈંટ (લાલ ઈંટ)
એક સમાન આકાર જળવાતો નથી, મજબૂતાઈમાાં
પણ તફાવત જોવા મળે છે .
દદવાલની સપાટી ઉંચી-નીચી જોવા મળે છે .
પ્લાસ્ટરની જાડાઈ એકસમાન રિેતી નથી.
૧પ ટકા જે ટલો બગાડ ઈંટોના તૂટવાથી થાય છે .
પાણીના વધ પડતા શોષણને કારણે વધ પાણીની
જરૂરીયાત રિે છે .
કડીયા કામમાાં વધ મોટાિરની જરૂરીયાત રિે છે .
છીરાળ સપાટી િોવાથી ભેજ લાગે છે .
લાલ ઈંટ બનાવવાથી ખેતીની જમીન, માટી અને
બળતણનો મોટા પ્રમાણમાાં બગાડ થાય છે .











કાબિન ઉત્સજિ નનાં પ્રમાણ વધે છે .
ફળદ્રુપ જમીનનો ઉપયોગ થવાથી પયાિવરણ માટે 
નકશાનકારક છે .

ફ્લાય એશ ઈંટ
સમાન આકર અને એક સમાન મજબૂતાઈ જોવા મળે
છે .
દદવાલની સપાટી સપાટ જોવા મળે છે .
પ્લાસ્ટરની જાડાઈ એકસમાન રિે છે .
ઈંટો તૂટવાનો સાંભવ ઓછો છે .
ઓછા પાણીના શોષણને કારણે પાણીની જરૂરીયાત
ઓછી રિે છે .
કડીયા કામમાાં ઓછા મોટાિરની જરૂરીયાત રિે છે .
ભેજ લાગવાની શક્ટ્યતા નિીવત છે .
ફ્લાય એશની ઈંટ બનાવવા માટે વીજ મથકોમાાંથી
નીકળતી રાખનો ઉપયોગ થાય છે . જે થી ફળદ્રુપ
માટીનો બચાવ થાય છે .
કાબિન ઉત્સજિ નનાં પ્રમાણ ઓછ કરે છે .
ફ્લાય એશનો ઉપયોગ થતો િોવાથી પયાિવરણ ને
સસાંગત છે .
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વનચેના વચત્રો ઈંટ, બ્લોક્ટ્સ તથા પેવસિ ના ઉત્પાદન ની સામાન્ય સમજ માટે દશાિવલ
ે છે .
ફ્લાય એશની ઈંટ

ફ્લાય એશ બ્લોક્ટ્સ

પેવર બ્લોક્ટ્સ
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પયાિવરણ બાબતે જી.એસ.ઈ.સી.એલ. નો ફાળોઃ
 બ્રીક્ટ્સ એક્ષ્પો પ્રદશિન ૨૦૧૩-૧૪ અને ૨૦૧૪-૧૫ માાં સદક્રય ભાગ લઈને પોન્ડ એશની ઉપયોગીતા અને
તેનાથી તથા લાભ એટલે કે સારી ગણવત્તાવાળી ઈંટો, પેવર બ્લોક બની શકી છે તે બાબતે લોકોને તેમજ નાના
ઉદ્યોગપતીઓને માવિતગાર કયાિ.
 પોન્ડ એશની ઉપયોગીતા અને ઉપ્લબ્ધી બાબતે વવવવધ વતિમાનપત્રોમાાં સમયાાંતરે જાિેરાત આપવામાાં આવે છે .
 પાયલોટ પ્રોજે ક્ટ્ટ તરીકે વણાકબોરી થમિલ પાવર સ્ટેશન ખાતે જીએસઈસીએલ ધ્વારા એજન્સી સાથે
વણાકબોરી ડાઈકમાાં પોન્ડ એશ પ્રોસેસ કરી ડ્રાઈ એશ બનાવવા માટેનો પ્લાન્ટ સ્વખચે નાાંખવા માટેનો કરાર
કરેલ છે .
અન્ય માવિતી
ફ્લાયએશનો મિત્તમ વપરાશ ઈકો ફ્રેન્ડલી થઈ શકે તે માટે વસમેન્ટ બનાવતી કાંપની કે જે ફ્લાયએશ બિોળા પ્રમાણમાાં
વસમેન્ટ બનાવવામાાં ઉપયોગમાાં લે છે તેમની સાથે લાાંબાગાળાના કરાર કાંપનીએ કરેલા છે . આ કરાર થકી કાંપનીના અલગ
અલગ પાવર સ્ટેશનનાાં જરૂરી ઈકોફ્રેન્ડલી ફ્લાયએશ એકઠી કરવાની સવવધા કરી ફ્લાયએશ ઉપયોગ માટે લઈ જાય છે .
ફ્લાયએશ મેનેજમેન્ટ અને કશળ વવિવટ થકી કાંપનીએ વષિ ૨૦૧૬-૧૭ દરમ્યાન ૧૨૫ ટકા ફ્લાય એશ વપરાશની
વસવધ્ધ મેળવેલ છે .
''પોન્ડ એશની ઉપયોગીતા વવષે લોકોને વધારે જાણકારી મળી રિે તેમજ તેના વપરાશ થકી લોકો ઉન્નવત કરે એ જ
અમારાં ધ્યેય''
ફ્લાય એશ સેલ, ફ્યઅલ દડપાટિમેન્ટ,
ત્રીજો માળ, કોપોરેટ ઓદફસ,
ગજરાત સ્ટેટ ઈલેકરીસીટી કોપોરેશન લીમીટેડ,
રેસકોસિ સકિલ, વડોદરા
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પોન્ડ એશ
માટીની જગ્યાએ પોન્ડ એશ માાંથી ઉચ્ચ ગણવત્તા ધરાવતી ઈંટો, બ્લોક,
પેવર બ્લોક્ટ્સ બની શકે છે તદપરાાંત વેલ્ય એડેડ પ્રોડક્ટ્ટસ બની શકે છે તથા
રોડ બનાવવા તેમજ અન્ય ઉપયોગમાાં લઈ શકાય છે .
તમારી પોન્ડ એશની જરૂરીયાત માટે સાંપકિઃ
ગજરાત સ્ટેટ ઈલેક્ટ્રીસીટી કોપોરેશન લીમીટેડ
ત્રીજો માળ, કોપોરેટ ઓદફસ, વવદ્યત ભવન,
રેસકોસિ સકિલ, વડોદરા – ૩૯૦૦૦૭
ફોનઃ ૦૨૬૫-૬૬૧૨૩૩૫/૪૧/૪૨
ઈમેલઃ cefuel.gsecl@gebmail.com

આપણી આગામી પેઢી માટે
અમૂલ્ય ફળદ્રુપ માટી બચાવો
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