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چکیده
با توجه به رشد بی رویه جمعیت و آلودگیهای زیست محیطی و
تولید حجم زیادی پسماند و افزایش مشکالت دفع آن و همچنین
کمبود زمین مناسب برای دفن اصولی ،تولید شیرابه و مسائل
زیست محیطی سبب شده است تا مدیران شهری به بحث تولید انرژی
الکتریکی از پسماند ها در نیروگاه های زباله سوز توجه
بیشتری داشته باشند بعضی از متخصصان امور شهری بر این
باورند که زباله سوز به عنوان یک راه حل مناسب جهت دفع
بهداشتی زباله و تولید انرژی خصوصا برای نقاطی که فاقد
زمین کافی جهت دفن زباله باشد به شمار می رود .به زباله
ســوزها سامانه های عملیات حرارتی نیز گفته می شود کــه
بــراي منهــدم کــردن زباله هــا طراحــی شــده اند،
سـوزاندن مـواد زایـدی ماننـد زباله هـا ،آنهـا را بـه
خاکسـتر جمـع شــده در کــف زباله ســوز ،گازهــای خروجــی
از دودکــش ،ذرات بسـ
ـیار ریــز و از همــه مهمتــر حــرارت تبدیــل میکنـد کـه
ایـن حـرارت میتوانـد بـرای تولیـد تـوان الکتریکـی بـه
کار گرفتـه شـود .هدف از این مطالعه مزایا و معایب زباله
سوزی ،فرایند سوختن در محفظه احتراق و موارد کلی در مورد
نیروگاههای زباله سوزی می باشد.
واژگان كلیدي :نیروگاه زباله سوز ،انرژی تجدید پذیر،
آالینده ،پسماند شهری.

مقدمه
در سلسله مراتب مدیریت پسماند به ترتیب کاهش پسماند ،استفاده مجدد از
پسماند ،بازیافت ،استحصال انرژی ،تصفیه ،جلوگیری از انتشار و دفع
پسماند قرار گرفته است .معموال گزینه های تولید انرژی از پسماند با
این سلسله مراتب هماهنگ و سازگار است .گزینه های عملی تبدیل پسماند می-
بایست زمانی مورد استفاده قرار گیرند که پسماندهای موجود را نتوان
برای استفاده مجدد ،بازیافت و یا بازفرآوری بعنوان یک منبع مواد
اولیه ،مورد استفاده قرار داد .لغت یونانی اینسی نریت ) (Incinerateبه معنی
سوزاندن و به خاکستر تبدیل کردن ،امروزه معانی گسترده تری پیدا کرده
است .به طور کلی هر فرآیندی که بتواند با سوزاندن مواد زائد جامد حجم
یا وزن آنها را کاهش بدهد و به شکل مواد کم ضرر تبدیل کند ،زباله سوز
نامیده میشود .بسیاری از مواد زاید قابل سوزاندن بوده و محصول احتراق
نیز گازهای بی ضرر است که به راحتی از دودکشها به اتمسفر فرستاده می-
شود و معمواال در چنین مواردی زباله سوز برای دفع مواد زاید روش بی
خطری است (.)Jeffrey, 5002
با توجـه بـه كمبـود زمـین ،سـوزاندن مـواد زائـد یكـي از بهتـرین
شیوه هاي مدیریت در مورد بسـیاري از زبالهها میباشد که در بیشتر
موارد ،سوزاندن تنها بعنوان مرحله پردازش براي بسیاري از زباله هاي
جامد و مایع بشمار ميآید و پسماندهاي جامد یا مـایع بـراي مراحل بعدي
دفع باقي ميمانند .در واقع سوزاندن بـه عنوان یك روش جایگزین براي
دفن بهداشتي محسوب مـيشـود(.)Hamer,5002
فرایند سوختن در محفظه احتراق

فرایند سـوختن در محفظه احتـراق شـامل چهـار مرحلـه میباشد :مرحلـه
اول خشــک کــردن اســت ،زمانــی کــه پســماند بــه محفظــه میرسـد،
ناگهـان بـا دمـای زیـادی مواجـه میشـود که سـبب آزاد شـدن رطوبـت و
مقـداری هیدروکربـن سـبک میشـود .مرحلـه دوم گازی سـازی میباشد یعنی
شـعله در الیـه باالیـی مـاده باعـث ایجـاد فراینـد خاصـی می شود کـه
ایـن فراینـد به مشـخصات و ویژگی های پسـماند ،بسـتگی دارد .در
مرحلـه سـوم ،فراینـد سـوختن باید کامـل انجـام شـود .مقـدار هـوای
ایـدهآل ،بـراي بهتـر سـوختن ،کمتریـن مقـدار هوایـی اسـت کـه تمـام
پسـماند بـا آن بسـوزد ،بـه بیـان دیگـر بتواند COرا به  CO2تبدیـل
كنـد .مرحلـه چهـارم نیـز حمـل مـواد باقیمانـده ،شـامل خاکسـتر و
بــراي
مقـداری ناخالصـی از محفظـه احتــراق بــه خــارج اســت که
بهره بــرداری موفــق بایــد مقـدار مناسـب هـوا اعمـال شـود.
))Jafarzadeh Haghighifard and Yaghmian,5002

انواع تكنولوژيهاي زباله سوزي كه براي تولید انرژي از زبالههـاي
جامـد شـهري استفاده شده است شامل-1 ،احتراق با كمبود اكسیژن (احتراق
چند مرحله اي) -2،احتراق توده اي (تك مرحله اي) -3،احتراق به روش بستر
شناور -4احتراق به روش كوره دوار میباشد(جباریان امیري و ابراهیم
رئیسي.)1334،

موارد كلي در مورد نیروگاههاي زباله سوزي
ویژگیهای مواد ورودي

زباله هاي ورودي براي جدا سازی مواد غیرقابل قبـول ماننـد زبالـه
هـاي بـزرگ غیرقابـل اشـتعال و مـواد حجیم مورد بررسی قرار میگیرند.
مواد ورودي براي ایجاد یك تركیـب همگـن از نظـر فیزیكي ،شیمیایي و
خصوصیات مربوط به ارزش حرارتـي بـا یكدیگر تركیب ميشوند .براي ایجاد
فرآیندهاي مكانیكي مانند خـرد كـردن و
اندازههای یکسان ذرات ،گاهی
غربال كردن روي زباله صورت میگیرد .این کار موجب میشود كه درستي و
بهینه بودن استفاده از ظرفیت طراحـي در اجـزاء مختلف تكنولوژي مثل
ظرفیت گرمایي احتراق و واحدهاي استحصـال انـرژي ماننــد بویلرهـا ،و
ظرفیــتهـاي گرمــایي سیستمهاي كنترل آلودگي هوا و  ..حفظ شود
(عمرانی.)1311،
زبالـه هـاي ورودي ميتوانند به صورت مكانیكي و یا دستي مورد فـراوري
قرار گیرند .ورود زباله بـه تجهیـزات واحدهاي تصفیه و هضم حرارتي با
نرخ كنتـرل شـده یكي دیگر از پـیش فـراوریهـاي زبالـه اسـت .حــداقل
ارزش حرارتــي بــراي زبالــه ورودي جهــت تولیــد الكتریسیته 0666
كیلو ژول بر كیلوگرم میباشد).)Pugh and Rushbook,9222
استحصال انرژي

ً داراي
بـه علت وجود كربن در ساختمان مواد زائد جامد شهري ،آنها ذاتا
انرژي حرارتي هستند .مواد زائـد جامد شهري فرآوري نشده داراي ارزش
حرارتي در حدود  3666تا  13666كیلـو ژول بـر كیلـو گـرم هستند .بـه
صـورت یك قانون عمومي ،تجهیزات یـك زبالـه سـوز ،پـس از كسـر انــرژي
مصــرفي داخلــي كارخانــه ،مــیتواننــد  456تــا  566كیلـووات
سـاعت الكتریسـیته را از هـر تـن زبالـه (بـا ارزش حرارتي در حدود
 0666كیلو ژول  /كیلو گـرم) تولیـد كننـد .انرژي كه در  24تن زباله
وجود دارد ،بعد از تصفیه حرارتـي ،هضم و تبدیل به الكتریسیته میتواند
انرژي ساالنه مـورد نیـاز براي یك خانه در كشورهاي توسعه یافته را
تأمین كند.
بویلرهـایي سیستمهاي بازیابي انرژي در زبالـه سـوز می باشد كه انرژي
حرارتي آزاد شده از زباله را به بخار تبـدیل میكنند و سپس به وسیله
توربینها یا ژنراتورها ،بخار بـه بـرق تبدیل ميشود .در این مواقع،
نیروگاه به جـاي گـاز ،نفـت یـا زغـال سـنگ از مـواد زائـد جامـد
شـهري اسـتفاده میكند که راندمان بازیابي الكتریكي از این سیستمها
بـین  26تا  36درصد متغیر است
).)Tchebanoglous and Kreith,5005

كنترل آالینده هاي هوا

ً گاز دودكش) از یك سیستم كنترل
براي تصفیه تولیدات گـازي(مخصوصا
آلودگي هوا در واحد زباله سـوز اسـتفاده مـیشـود .طراحي سیستم پـاالیش
هـوا تـابعي از كیفیـت مـواد ورودي ،تكنولوژي زباله سوزي و قوانین

زیست محیطـي قابـل اعمـال بر روي واحد زباله سوز است (حق پرست کاشانی و
همکاران .)1333 ،
محصوالت و مدیریت خاكسترها

بعـد از تصـفیه حرارتـي مواد بـاقي مانـده بـه طـور عمومي شامل
خاكستر كف و لجن میباشد که به صورت مكانیكي جمع آوري و سرد ميشـوند.
ابتـدا بوسـیله آب تـه نشین شده و سپس به بیرون زباله سـوز هـدایت
مـيشـوند .براي جدا كردن مواد قابل بازیافـت ماننـد آهن و آلومینیوم
از آهنرباي الكتریكي استفاده میشود و مواد باقیمانـده در محلهـاي
دفـن قـرار داده میشوند .مواد حاصل بسته به وضعیت فیزیكي ،تركیـب
شیمیایي و مقررات مربوطه میتواننـد بـه عنـوان سـنگدانههـا مورد
استفاده قرار گیرند .خاكستر كـف ناشـي از سیسـتمهاي تصفیه حرارتي
معموالً % 16حجم و 16تا % 25وزن زبالههاي ورودي را تشكیل میدهند.حـرارت
تولیـدی در حین سـوزاندن کـه بـرای تولیـد بخـار اسـتفاده میشـود
زمانـی باالتریـن بهـره وری را داراسـت کـه سـوزاندن ،کنتـرل شـده
باشـد ،یعنی مقـدار بخـار تولیـد شـده بتوانـد به طـور مـداوم بـرای
تأمیـن بـرق و گرمـای کارخانـه صنعتـی یــا اســتفاده در ایســتگاه
حــرارت بــا تولیــد همزمــان در نیــروگاه در دســترس باشــد( Johanke,
.)B,5009

استفاده از دستگاه زباله سوز در ایران

در ایران با توجه به كیفیت زبالههاي شهري كه بهرهوري بازیافت و
كودسازي در آ نها زیاد است و نیز با عنایت به وجود زمینهاي بایر و
فراواني كه در اطراف شهرها تناسب خاصي براي دفن بهداشتي زباله دارند،
سرمایه گذاري در جهت احداث كارخانههاي زباله سوز ،نمیشود .اما از
آنجا كه آلودگي بیولوژیكي و عفوني زبالههاي بیمارستاني معموال بیش از
انواع دیگر زباله است ،كارشناسان ،بهترین روش براي دفع زبالههاي
مراكز درماني را سوزاندن در كورههاي زباله سوز ،توصیه كردهاند( Arcadio
.)and Sincero,9111
احداث اولین مركز زباله سوز تهران ،سال  06در كهریزك می باشد که
نیروگاه زباله سوز كهریزك تهران قادر است  266تن زباله در روز را
امحا و سه مگاوات برق تولید كند.یک نیروگاه  3مگاواتی زباله سوز در
نوشهر با ظرفیت  266تن زباله در روز احداث شده است که تمام کارهای آن
 166درصد انجام شده و فقط اتصال به شبکه مانده است و یک نیروگاه
زباله سوز دیگر هم در ساری و رشت در حال ساخت می باشد.ظرفیت زباله
سوزی ما در کل کشور روزانه بالغ بر  56تا  06هزار تن است که باید این
ظرفیت نیروگاه زباله سوز احداث شود به طور کلی برای رفع مشکل و معضل
زباله مخصوصا در استان های شمالی کشور که سطح آب های زیرزمینی باالست
و امکان دفن زیادی وجود ندارد راهی طوالنی باید پیمود.
مزایا و معایب زباله سوزی

زباله سوزي دارای محاسن بسیاری می باشد که از جمله كاهش حجم نیروگاه،
كاهش سریع حجم زباله ،كاهش هزینه ها ،از بین رفتن خطر آلودگي آبهاي
سطحي ،از میان رفتن بو  ،كاهش میزان گازهاي گلخانهاي ،كاهش میزان
آالینده هاي هوا ،از بین رفتن زیستگاه جانوران موذي و یكي از موثرترین
روشهاي دفع زباله هاي خطرناك میباشد ،اما اگر زبالـه سوزهاي كنترل

نـشده باشند مـي تواننـد از نظـر خـروج آالینده هاي متنوع ،خطرناك
باشند).)Jonidi Jafari,5000
از دیگر مزایای زبالهسوزی كـاهش اثـرات مخـرب زیست محیطي و امكان
بازیافت انـرژي بـه صـورت بـرق و یـا حرارت از گرماي آزاد شده در حین
فرآیند احتراق زباله هـا و همچنـین امكـان بازیافـت فلـزات ( فلـزات
آهنـي و غیرآهني) از محصوالت احتراق ميباشد).)de Noord et al, 5002
این روش در مقایسه با سایر روشها به سرمایه گذاري و هزینه اولیه
بیشتري نیاز دارد ،مخارج تاسیسات سوزاندن پسماند بسیار سنگین است و
اثرات آن بر محیط زیست نیز مشكوك بنظر میرسد و گازهاي ناشي از
سوزاندن اثرات بدي روي محیط زیست میگذارند .این روش ایجاد بو ،دود و
ً مورد اعتراض مردم است.
آلودگی هوا مینماید که عموما
براي بهره برداري و نگهداري از دستگاه هاي زباله سوز به افراد
كارآزموده مجرب نیاز است و هزینه نگهداري و تعمیرات در این روش بیش از
سایر روشهاي دفع پسمانداست ،این روش براي دفع مواد زاید خطرناك نظیر
مواد رادیو اكتیو و مواد قابل انفجار روش مناسبي نیست؛ احتمال دخول
نمك هاي حالل در آبهاي زیر زمیني پس از انباشتن باقي مانده پسماند
وجود دارد.
زباله سوزي روشی اسـت كـه در آن زبالـه هـا در کنار حـرارت آتش گرفته
و مـوادي مثـل خاكسـتر و گازهـاي دودكشـي را بـه عنـوان محصـوالت
احتـراق تولیـد میكند .اگر پسماند ورودي به مخزن احتراق بطـور كامل
تفكیك نشده باشند ،فلزات و تركیبات فلزي موجود در زباله بدون تغییـر
مانـده و از خاكسـتر حاصل قابـل جداسازی میباشد).)Walter R, 5005
بحث و نتیجهگیري
نیروگاه زباله سوز از تکنولوژی های رایج برای تولید انرژی از
پسماندهای شهری در سالهای اخیر محسوب میشود .با توجه به ضرورت یافتن
راه حل مناسب برای کاهش اثرات مخرب زیست محیطی پسماندهای شهری در
دفنگاههای زباله شهری نیروگاه زباله سوز یکی از راه حلهای مناسب برای
این مشکل به شمار میرود .نیروگاه زباله سوز میتواند محدودیت یافتن
زمین را با توجه به اینکه نیاز به زمین زیادی ندارد را کاهش دهد.
میتوان با جداسازی مناسب پسماند ،ارزش حرارتی پسماند ورودی به
نیروگاه را افزایش داد .مقدار توان تولیدی باید در درجه دوم اهمیت
قرار گیرد .در میان تکنولوژیهای تولید توان از پسماند نیروگاه زباله
سوز توده ای دارای بیشترین مقدار توان است .آنچه در نیروگاه زباله
سوز باید مورد توجه قرار گیرد مسئله فیلتراسیون نیروگاه زباله سوز
است .بسیاری از مواد زاید قابل سوزاندن بوده و محصول احتراق نیز
گازهای بی ضرر است که به راحتی از دودکشها به اتمسفر فرستاده میشود و
معموال در چنین مواردی زباله سوز برای دفع مواد زاید روش بی خطری است.
ً داراي
بـه علت وجود كربن در ساختمان مواد زائد جامد شهري ،آنها ذاتا
انرژي حرارتي هستند و بعد از تصفیه حرارتـي ،هضم و تبدیل به
الكتریسیته میتواند انرژي ساالنه مـورد نیـاز براي یك خانه در كشورهاي
توسعه یافته را تأمین كند.
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