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  فني پايلوت بازيافت انرژي از زبالهمشخصاتتعيين 

 
 زاده وهاب مكاري

Vmokarizadeh@nri.ac.ir                           
  پژوهشكده انرژي و محيط زيست-پژوهشگاه نيرو

  

 
 ، طراحي زباله سوز، زباله سوز با هواي كنترل شدهزبالهي از ژپايلوت بازيافت انر:هاي كليدي  واژه

 
 
 
 

 :چكيده 
زباله سوزهاي كوچك يكي از راههاي اصولي و رايج 

در دنيا . . .  انهدام بهداشتي زباله هاي بيمارستاني، صنعتي و 
بديهي است كه طراحي اين زباله سوزها . محسوب مي گردند

با توجه به محل نصب آنها و ماهيت زباله ها از اهميت 
 با 1 كنترل شدهزباله سوزهاي با هواي. خاصي برخوردار است

توجه به عملكرد ممتاز آنها از پرطرفدارترين فتاوري زباله 
در اين نوع زباله سوزها، . سوزها در دنيا محسوب مي شوند

زباله ها از طريق يك تغذيه كننده اتوماتيك به محفظة اوليه 
تغذيه و پس از احتراق اولية آن بصورت شبه پيروليز، گازهاي 

ظة ثانويه بصورت كامل محترق مي حاصل از احتراق در محف
حرارت گازهاي خروجي از محفظة ثانويه توسط يك . گردند

مبدل حرارتي بازيافت و سپس آالينده هاي همراه آن توسط 
سيستم كنترل آاليندگي پايلوت زدوده و به حد مجاز كاهش 

فرآيند احتراق .داده شده و در نهايت به اتمسفر تخليه مي گردد
پايلوت توسط يك سيستم كنترل اتوماتيك و كالُ عملكرد 

                                                 
1 -Controlled Air Units 

در اين . كنترل و همواره در حالت مطلوب قرار داده ميشود
سوز مانند سيستم تغدية  مقاله اجزاء اصلي پايلوت زباله

اتوماتيك زباله سوز، كوره، مبدل حرارتي، اسكرابر و غبارگير، 
سيستم كوران پايلوت و همچنين سيكل آب طراحي گرديده و 

. يت مشخصات فني آن به منظور ساخت ارائه مي گردددر نها
سوز با هدف آزمايش و مشاهده عملي  ساخت پايلوت زباله

ها بر اساس تئوريها و فرضيات علمي احتراق  احتراق زباله
توان نمونه كوچكي از نيروگاه  صورت گرفته و آنرا مي

 . سوز به حساب آورد زباله
 
 مقدمه. 1

هاي  عاليتها، توليد انبوه زبالهبا افزايش جمعيت، تنوع ف
گوناگون اعم از بيمارستاني، صنعتي غيره و همچنين مشكل 
انتقال و غير بهداشتي بودن دفن آنها همراه با زباله هاي شهري 
قطعاُ نقش زباله سوزهاي كوچك را كه در محل نصب مي 

بدين منظور فناوريهاي . گردند، بيش از بيش آشكار مي سازد
زباله سوزهاي از نوع مودالر با . عه داده شده اندگوناگوني توس

هواي كنترل شده با توجه به فرايند احتراق آن داراي حداقل 

98-F-REN-732

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 

 تعيين مشخصات فني پايلوت بازيافت انرژي از زباله
 

 1383 - تهران -ن كنفرانس بين المللي برق نوزدهمي

2 

انتشار آاليندگي بوده و در حين حال داراي كمترين اتالف 
حراتي بوده به نحوي كه ميتوان حرارت بيشتري از آن را 

 . بازيافت نمود
زباله سوزها   پر واضح است كه طراحي صحيح و بهينه 

تواند گامي مهم در جهت عملكرد مطلوب آنها محسوب  مي
سوز داراي  با توجه به اينكه سوخت مصرفي  زباله. گردد

لذا قبل از طراحي سيستم بايستي . باشد تركيب ثابتي نمي
. خصوصيات فيزيكي و شيميايي زباله مشخص شده باشد

 زباله بطور كلي اجزاء نيروگاه بر اساس مشخصات و ظرفيت
ورودي محاسبه و طراحي گرديده و تغييرات اندك در تركيب 

توان با ابزارهاي كنترل احتراق  و ارزش حرارتي زباله را مي
همانند سوخت كمكي و هواي اضافي كنترل نموده و فرايند 

شرايط احتراق بايستي . احتراق را بصورت بهينه هدايت نمود
را بودن حداكثر طوري در نظر گرفته شود كه عالوه بر دا

راندمان احتراق، قوانين و مقررات زيست محيطي را نيز كامالً 
براي اطمينان از كاهش غلظت آاليندگي . رعايت نمايد

گازهاي خروجي از كوره به حد مجاز، يك سيستم كنترل 
 . آلودگي هوا شامل اسكرابر و غبارگير پيش بيني شده است

 ثانوية اين    توليد آبگرم براي مصرف محلي محصول
و گامي  بسيار . پايلوت پس از انهدام زباله ها بشمار مي آيد

مهم در جهت كاهش مصرف سوخت و آثار سوء زيست 
عالوه بر اين، بازيافت . محيطي مصرف آن بشمار مي رود

انرژي از نظر اقتصادي نيز قابل توجه بوده و گامي در جهت 
 . بازگشت سرمايه محسوب مي گردد

سوز از  ن تحقيق طراحي مفهومي پايلوت زباله      در اي
 kg/hr50نوع مودالر با هواي كنترل شده و ظرفيت اسمي 

الزم به يادآوري است كه پس از . انجام خواهد گرديد
سوزي،  بررسيهاي فني بعمل آمده بين فناوريهاي گوناگون زباله

سوزي فوق الذكر كه داراي كمترين آاليندگي در  فناوري زباله
طراحي شامل . فناوريهاي ديگر بوده،انتخاب گرديده استبين 

تعيين مشخصات فني و ابعادي سيستم تغذية اتوماتيك زباله، 
كوره هاي مودالر، مبدل حرارتي، سيستم كنترل آلودگي هوا، 

فن هاي دمشي و مكشي و همچنين طراحي مسير آب پايلوت  
 ]1[باشد سوز مي زباله

 سوز  پايلوت زبالهتشريح عملكرد سيكل احتراق. 2
سوز را  نماي كلي از سيكل احتراق پايلوت زباله) 1(شكل 
آوري  هاي جمع در چنين طراحي در ابتدا زباله. دهد نشان مي

 كيلوگرمي 12,5شده با همديگر مخلوط شده و به اندازه هاي 
توسط اپراتور در مخزن تغذيه كنندة اتوماتيك قرار داده مي 

 دقيقه بصورت اتوماتيك 15اي زماني زباله ها در پريده. شود
دهانه ورودي كوره طوري . به محفظة اوليه تغذيه مي شود

طراحي شده است كه فقط هنگام تغذيه زباله باز مي شود و 
در بقيه مواقع جهت جلوگيري از ورود هواي اضافي و يا 

كوره مورد نظر از نوع . اتالف حرارتي كوره بسته مي ماند
جنس عايقهاي نسوز . وز انتخاب مي شودكوره با ديواره نس

بستگي از جنس سيمان نسوز با تركيبات آلومينا  و مواد 
ديگري كه قابليت مقاومت در مقابل شوكهاي حرارتي را 

عايقها وظيفه كاهش انتقال . داشته باشند، انتخاب مي گردد
حرارت از ديواره هاي كوره و حتي بازتاباندن حرارت به 

ين عايقها همچنين بايستي قابليت مقاومت در ا. كوره را دارند
ناشي از برخورد فيزيكي زباله با  � و خوردگي�مقابل سايش

آنها و يا ناشي از وجود سياالت اسيدي را داشته باشند و يا 
ديواره كوره . اينكه توسط مواد ديگري پوشانده مي شوند

توسط هواي جريان يافته بر روي ديواره هاي خارجي كوره و 
ارگيري درصد هواي اضافي بيشتر براي پائين آوردن دماي بك

الزم بذكر است كه با . گردد شعله در محدوده مجاز كنترل مي
باال رفتن درصد هواي اضافي، حجم كوره و همچنين ظرفيت 
تجهيزات پائين دست كوره نظير فنها، تجهيزات كنترل آلودگي 

ري هوا و دودكش بيشتر مي شود كه هزينه سرمايه گذا
با توجه به اينكه در اين طرح . بيشتري را بدنبال خواهد داشت

ظرفيت بسيار پائين بوده لذا امكان بكارگيري شبكه غير ممكن 
و تنها راه تالطم زباله ها اغتشاش بوجود آمده توسط .مي گردد

جريان هواي زير شعله از طريق منافذ . هواي زير شعله است
 .رت مي گيردموجود در دو طرف محفظة اوليه صو

                                                 
1- Erosion  
2- Corrosion  
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 نماي كلي از سيكل احتراق پايلوت زباله سوز-)1(شكل

 
بخش اعظم  هواي مورد نياز جهت احتراق توسط  

برخورد هوا با زباله سبب . هواي زير شعله تأمين مي گردد
اختالط بهتر هوا با زباله شده و در صورتي كه سرعت هواي 

ي از زير شعله از حد مجاز بيشر باشد، توليد حجم زياد
در محفظة اوليه بخشي از . خاكستر معلق در كوره مي نمايد

زباله تبديل به خاكستر و بخش اعظم بقيه به مواد آلي نسوخته  
همچنين آب . و يا بصورت ناقص سوخته تبديل مي گردد

موجود در زباله و رطوبت هوا نيز بصورت بخار همراه با 
 تخليه مي گازهاي ديگر از كانال خروجي به محفظة ثانويه

در محفظة ثانويه هواي اضافي از طريق نازلهاي .گردد
مخصوصي كه در طرفين محفظه كار گذاشته شده است با 
گازهاي حاصل از احتراق در محفظة اوليه مخلوط شده و 
همچنين اكسيژن الزم جهت تكميل احتراق را نيز فراهم مي 

انتهايي خاكستر باقيمانده از احتراق زباله ها در قسمت .نمايد
 .كوره بصورت دستي به بيرون از كوره هدايت مي شوند

سوخت كمكي در هنگام شروع بكار كوره و قبل از 
سوخت اندازي زباله به درون آن توسط مشعلهاي اوليه به 

  Fكوره پاشيده مي شود و سبب رساندن دماي كوره به
پس از آن مشعلهاي ثانويه وظيفه رساندن . مي گردد1400˚

 F  ˚1600هاي حاصل از احتراق زباله ها از دماي  بهدماي گاز
الزم به ياد آوري است كه . درجه فارنهايت را بر عهده دارند

همانطوري كه در بخشهاي قبلي توضيح داده شده بود، تعيين 
دماي گازهاي خروجي بر اساس مقررات زيست محيطي بوده 

 و بر اساس نوع زباله متقاوت مي باشد 
 احتراق پس از خروج از محفظة ثانويه گازهاي حاصل از

براي بازيافت انرژي از . وارد واحد بازياب انرژي مي شوند

. يك مبدل حرارتي پوسته لوله اي از نوع واترتيوب مي شود
جريان گاز و آب در اين مبدل بصورت متقاطع بوده و آب 

 درجه سانتيگراد از مبدل 90خروجي از مبدل با دماي حدود 
  ..دخارج مي گرد

ذرات معلق در گازها  در اسكرابر و غبار گير زدوده مي 
 آالينده هاي گازي نظير گازهاي اسيدي  . شوند

SO2,HCl مطابق آنچه كه پيشتر بررسي گرديد تا حدود
زيادي حذف مي گردند و در نهايت گازها به كمك يك فن 

 ]2[مكشي از طريق دودكش به اتمسفر تخليه مي گردد
 
 سوز سبات سيكل احتراق پايلوت زبالهطراحي و محا. 3

سوز مورد نظر داراي المانهاي   مسير احتراق پايلوت زباله
اصلي سيستم تغذية اتوماتيك زباله، كوره، بازياب حرارت، 

ها اسكرابر ترو غبارگير بوده كه بايستي با توجه به نرخ  فن
 .زباله ورودي محاسبه و طراحي گردند

بر اساس قوانين بقاي جرم و طراحي ترموديناميكي اجزاء 
گيرد و پس از نتايج اين محاسبات در  انرژي صورت مي

صورت لزوم ابعاد و ساير مشخصات اجزاء و مجموعه با 
بديهي . توجه به روابط موجود، محاسبه و تعيين خواهد گرديد

است كه محاسبات انجام شده با توجه به خصوصيات فيزيكي 
ام خواهد شد و اعتبار محاسبات و شيميايي زباله مورد نظر انج

 .و طراحي اين زباله سوز فقط براي اين زباله معتبر خواهد بود
 
  سيستم تغذية اتوماتيك زبالهي طراح-3-1

اصوالً سيستم هاي تغذية مكانيكي اتوماتيك به داليل زير 
 :]3[بر تغذية دستي برتري دارند

 اين گونه تجهيزات ايمني بيشتري در مقابل شعله هاي ●
آتش و محصوالت احتراق آزاد شده از زباله سوز را در 

 .طي شارژ كوره فراهم مي كنند
سوز جلوگيري مي كند كه  از ورود هواي اضافي به زباله ●

 .اين كار سبب كنترل احتراق مي گردند
شارژ مقدار معيني از زباله را در فواصل زماني مشخص  ●

 .ممكن مي سازند
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مكانيزم مجزا براي باز و سيستم تغذيه اتوماتيك شامل دو 
بسته كردن درب كوره و تغذية زباله ها به درون كوره مي 

كلية حركات توسط مكانيزم هيدروليكي صورت گرفته . باشد
با توجه به اينكه . و توسط كنترلر الكتريكي هدايت مي گردد

محيط اطراف دستگاه گرم بوده و اهميت نداشتن آلودگي 
همانند صنايع غذايي و داروئي احتمالي ناشي از نشت روغن 

استفاده از محرك هيدروليكي به محرك پنوماتيكي ارجحيت 
از طرف ديگر سيستم تحريك تغذيه كننده بدليل توانايي . دارد

جابجايي قطعات سنگين نظير درب تغذيه و مخزن تغذيه 
. كنندة اتوماتيك ، بايستي از سيستم هيدروليك بهره بگيرد

م نغذية اتوماتيك زباله كه با استفاده از مدار هيدروليك سيسن.
و همچنين ) 2( طراحي شده درشكل FluidSim نرم افزار 

 .]4[آورده شده است) 1(مشخصات فني اجزاء آن در جدول
 
  طراحي كوره-3-2

نشان داده ) 3(كورة زباله سوز بصورت شماتيك در شكل
اين بخش شامل محاسبات احتراق كوره، طراحي .شده است

ي كوره، محاسبات انتقال حرارت كوره، طراحي و ابعاد
محاسبات نازلهاي هواي محفظة اوليه و ثانويه و تعيين ظرفيت 

كه بر اساس موازنه جرم و انرژي با . باشد و اندازه زباله مي
توجه به اجزاء تشكيل دهنده زباله و ارزش حرارتي آن 

ضي همچنين با استفاده از يك سري فرمولها و نمودارهاي ريا
گردد  نتيجه طراحي در جدول  و تجربي محاسبه و طراحي مي

 ]2[نشان داده شده است  ) 1(
 

 
 مدار هيدروليكي سيستم تغذية اتوماتيك-)2(شكل

 
 شماي كوره-)3(شكل

 

  ميدان جريان-3-2-1
نشان ) 4(ميدان جريان شامل فاز جامد و گازي در شكل

 .داده شده است
 

 
 ميدان جريان-)4(شكل

 

 معادالت حاكم-3-2-2
معادالت اساسي حاكم بر احتراق زباله در كوره بصورت 

يك بعدي و گذرا شامل معادالت بقاي جرم، ممنتوم ، انرژي  
و برخي معادالت ديگر در دو فاز زباله و گازهاي احتراق 

 :بصورت ذيل مي باشد
 فاز زباله ●
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هاي مجموعة تغذيه كننده و كوره پس از  طراحي  نقشه
هاي هيدروليكي و محاسبات احتراق و ابعادي كوره با نرم 

تشان ) 5( تهيه و در شكل Mechanical Desktopافزار 
 .داده شده است

 

  نقشه هاي كوره زباله سوز-)5(شكل
 
 طراحي مبدل بازياب-3

سوزها، از جريان گازهاي  در تجهيزات بازياب حرارت زباله
سوزي بعنوان انتقال دهنده حرارت به  حاصله از فرآيند زباله

اين گازها داراي . شود سيال درون مبدل حرارتي استفاده مي
 كه بر بار مبدل تأثير مواد آلوده كننده غليظ و چسبناكي هستند

همچنين اين گازها خاصيت اسيدي داشته و . گذارد مي
هاي  بخصوص در دماهاي باال سبب خوردگي شديد در لوله

شوند به دليل وجود ذرات معلق جامد در گازهاي  مبدل مي
هاي مبدل در معرض سايش بيشتري  حاصل از احتراق لوله

بيشتر ذرات همراه چسبندگي قرار دارند و بدليل جلوگيري از 
به منظور بازيافت . شود  دار بكار برده نمي هاي فين با گاز، لوله

انرژي حاصل از احتراق زباله ها در مسير خروج گازها از 
به دليل . كوره بالفاصله يك مبدل حرارتي قرار داده مي شود

ساده سازيهاي فني و اقتصادي در اين مبدل تغيير فاز نداشته و 
آب در دماي . يزات پيچيدة مربوطه نمي باشدنيازي به تجه

براي جلوگيري از . محيط از تانك تغذيه وارد مبدل مي گردد
 بار 3تبخير آب ، فشار سيال ورودي توسط پمپي به بيش از 

 درجة 90آب در دماي تقريبي . افزايش داده مي شود
سانتيگراد از مبدل خارج  مي شود و به يكدستگاه برج خنك 

آب گرم توليدي پس از خنك شدن به . ي گرددكن تخليه م

در مسير .  تانك حدفاصل و سپس به مبدل پمپ مي گردد
ورود و خروج سيال نشانگرهاي دبي، درجه حرارت و فشار 

ات و 97221در طي اين تبادل حرارت، . قرار داده مي شود
 نتايج محاسبات مبدل .انرژي حرارتي بازيافت مي شود

 ]5[.ان داده شده استنش) 2(حرارتي در جدول
  

  طراحي تجهيزات كنترل آلودگي هوا-4
كند كه  هايي را توليد مي سوزي، ضرورتاً آالينده فرايند زباله

بايستي از جريان گاز توليد شده قبل از تخليه به محيط زدوده 
هاي منتشر شده از كوره كه بايستي  ترين آالينده عمومي. شوند

ذرات جامد معلق، : د از از جريان گاز حذف شود عبارتن
 . گازهاي آالينده

: ت برخوردارند عبارتند از گازهاي آالينده هوا كه از اهمي
اكسيدهاي سولفور، اكسيدهاي كربن، اكسيدهاي نيتروژن، 

بنابراين تجهيزات كنترل . هيدروكربنها و گازهاي اسيدي
رود بايستي داراي  سوز بكار مي آلودگي هوا كه در زباله

 .ويژگيهاي زير باشد 
آوري گردو غبار فرار كه همراه گازهاي   قادر به جمع-1

 .شوند، باشد ز احتراق ميحاصل ا
 تا حد امكان گازهاي آالينده حاصل از احتراق را -2

 .بصورت شيميايي تصفيه نمايد
فرآيند كنترل آلودگي هوا براي زدودن ذرات جامد گرد و 

از جمله . پذير است غبار با روشها و تكنيكهاي مختلفي امكان
 هاي ته نشين گرانشي، جمع توان به محفظه اين روشها مي

هاي  هاي مرطوب، رسوب دهنده هاي سانتريفوژ، شوينده كننده
الكترواستاتيك و فيلترها اشاره كرد كه هر يك از اين 

 .تجهيزات براي كاربرد خاصي مناسب است
فرايند كنترل آلودگي هوا براي تصفيه گازهاي آالينده نيز به 
كمك روشهاي مختلفي انجام پذير است از جمله اين روشها 

جذب سطحي، شستشوي مرطوب، شستشوي :  از عبارتند
 كه انتخاب هر يك از اين روشها نيز با توجه به …خشك و 

نوع و مقدار گازهاي آالينده و ديگر عوامل فني و اقتصادي 
 .پذير است امكان
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انتخاب تجهيزات كنترل آلودگي هوا براي كاربردها و 
يش ظرفيتهاي گوناگون يكسان نبوده و به طور كلي با افزا

ظرفيت مقررات و محدوديت ها براي مقدار آالينده ها بيشتر 
همچنين براي زباله هاي صنعتي وبيمارستاني . مي شود

موضوع حساس تر بوده و مستلزم مونيتورينگ دقيق گازهاي 
با توجه به اين كه زباله سوز مورد نظر . خروجي مي باشد

هري داراي حداقل ظرفيت بوده و براي  امحاء زباله هاي ش
همچنين . تست مي گردد، داراي  محدوديت كمتري مي باشد

با توجه به اين كه از فناوري كوره هاي مودالر استفاده شده ، 
چرا كه زباله ها در محفظه . داراي حداقل آلودگي مي باشد 

اوليه با  هواي كمتر از استوكيومتري و به طور ماليم به 
ر اين داراي حداقل صورت شبه پيروليز محترق مي گردد ، بناب

 .انتشار ذرات مي باشد
اما جهت اطمينان بيشتر و جلوگيري از هر گونه آاليندگي 
يك دستگاه اسكرابر تر از نوع برج پاشنده براي كاهش غلظت 
ذرات به حد مجاز و همچنين كاهش غلظت گازهاي اسيدي 

الزم به ذكر است . و ساير آالينده ها در نظر گرفته شده است
ده هاي تر نسبت به خشك داراي كارائي به مراتب كه شوين

همچنين مشكالت ناشي از بهره برداري . بهتري مي باشند
 .]6[اي حذف مي گردد فيلترهاي كيسه

 
 زبالهسوزها ازدودكش خروجي هاي استانداردآالينده-4-1

استاندارد هاي آلودگي هوا توسط زباله سوز ها بر 
اما در سالهاي . اساس ظرفيت و كاربرد متفاوت است

اخير مقررات زسيت محيطي انتشار گازهاي آالينده 
زباله سوزها را ملزم ساخته اند تا سختگيرانه تر شده و 

 .]3[  كاهش دهندgr/ft3 0,08غلظت ذرات منتشر شده را به
 
  برج پاشنده-4-2

 قطرات مايع از قسمت فوقاني اسكرابر از طريق يك سري 
بر اساس . واخت پخش مي كنندها كه آنرا بصورت يكن اسپري

گاز از قسمت . نيروي جاذبه بطرف پائين حركت مي كنند
تحتاني اسكرابر وارد شده و بصورت يكنواخت بطرف باال 

حركت مي كندكاهش غلظت ذرات معلق در گازهاي خروجي 
و به اندازه استاندارد مي باشد كه در حين ) 1(بر اساس رابطة 

 و ديگر آالينده ها نيز تصفيه حال مقداري از گازهاي اسيدي
 .مي گردد

z
VV

V
Q
Q

Dc
cp
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t
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t ∆
−

−==
)(

...5.1lnln
0

η
  

 :در اين رابطه
C :،غلظت گاز خروجي از اسكرابر gr/m3 

C0 :،غلظت گاز ورودي به اسكرابر gr/m3 

ηt :راندمان جمع آوري ذرات توسط قطرات آب 
DD : ،قطر قطرهm 
QL : ،دبي آبhr/m3 

:QG ،دبي گاز hr/m3 
Vt:ات،سرعت حد ذر 

VG :سرعت گاز 
∆Z :طول اسكرابر 

 
  غبارگير-4-3

در طي شستشوي گاز در اسكرابر، گازهاي خروجي از آن 
حجم زيادي از آب مايع را به فرم قطرات ريز با خود حمل 

اين قطرات حاوي ذرات حل شده و حل نشده مي . مي نمايد
مهار و برگشت آنها به مايع داخل اسكرابر يك عمل . باشند

براي كاهش آالينده ها از گاز خروجي از اسكرابر مي ضروري 
اين عمل بوسيلة غبارگيرهايي كه در قسمت فوقاني . باشد

 اسكرابر تعبيه شده صورت مي گيرد
نشان داده شده ) 3(نتايج حاصل از محاسبات در جدول

 ]7و6[است
 
 محاسبه بازده-5

 پارامترهاي مجموعة پايلوت زباله سوز،براي محاسبه بازده 
شده و   گيري ترموديناميكي در نقاط مختلف سيكل اندازه
طالعات بدست امحاسبات مربوط به تعيين بازده بر اساس 

همچنين بر اساس معادالت موازنة . گرفته استآمده صورت 
جرم و انرژي، مقدار راندمان بصورت تئوري نيز محاسبه 
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  براي انداره گيري شده و محاسبه شده مقادير . گرديده است
. مي باشد% 54,4و% 42,3  بترتيب حرارتي پايلوتبازده 

اختالف مقدار ارزش حرارتي زباله با مقدار متوسط تئوري ، 
اتالف حرارتي و خطاي دستگاههاي اندازه گيري را مي توان 

الزم . از عوامل مؤثر در بوجود آمدن اين اختالف بشمار آورد
داول در به توضيح است كه راندمان حرارتي بويلرهاي مت

 درصد بوده كه بيشتر از مقدار بدست آمده 75 تا 60حدود 
بازده توليد انرژي .براي بويلر بازياب زباله سوزي مي باشد

 درصد متغير 15 تا 11الكتريكي در اين زباله سوزها در گسترة 
 20مي باشد كه در مقايسه با سيستمهاي متداول كه باالتر از 

 .  اشددرصد مي باشند، پائين تر مي ب
 
 نتايج -6

 با  Kg/hr 50پايلوت  توليد انرژي از زباله بظرفيت 
مشخصات سيستم تغذية اتوماتيك و كوره،  مندرج  در 

، مبدل بازيافت حرارت با مشخصات طراحي ) 1(جدول
، اسكرابر تر و غبارگير با مشخصات )2(مندرج درجدول 

و  فن ها با مشخصات مندرج در ) 3(مندرج در جدول 
همچنين نتيجه . محاسبه و طراحي گرديده است) 4(ل جدو

گاز وسيكل آب –محاسبات جرمي و حرارتي سيكل زباله 
،طراحي گرديده .نشان داده شده است) 6(پايلوت در شكل

 . است
همانطوري كه گفته شد زباله سوز از نوع مودالر با هواي 
. كنترل شده بوده كه داراي حداقل اتالف انرژي مي باشد

ده هاي حاصل از احتراق زباله ها بدليل احتراق زباله ها آالين
 با هواي كمتر از استوكيومتريك در محفظة -در دو مرحله

 داراي حداقل مقدار -اوليه و هواي اضافي در محفظة ثانويه
 .مي باشد

هدف از ساخت اين پايلوت،  ساخت كوره هاي زباله سوز 
 با بازده باال، با ويژگيهاي خاص خود براي احتراق زباله ها

سوختن ايمن زباله ها و تعيين كارائي حرارتي مجموعه مي 
با طراحي و ساخت اين مجموعه دانش فني و اجرايي . باشد

ساخت واحدهاي توليد انرژي از زائدات شهري، بيمارستاني 
همچنين شبيه . و صنعتي بصورت عملي حاصل مي گردد

 سوز شهري سازي در مقياس كوچك براي نيروگاههاي زباله
 .صورت مي گيرد

براي طراحي مجموعة توليد انرژي از زباله هاي شهري از 
 براي تحليل حرارتي كوره ها،  نرم افزار Mapleنرم افزار 

FluidSIM براي طراحي سيستم تغذية اتوماتيك، روابط 
ترموديناميكي و تجربي براي تعيين ابعاد كوره و نرم افزار 

Mechanical DeskTop تهية نقشه هاي اجرايي  براي
 .مجموعه استفاده شده است

 
 مراجع-7

بررسي فني نيروگاههاي زباله سوز و گزينش فناوري “-1
، نشريه علمي برق، “مناسب براي احداث در شهر تهران

 .1380تابستان 
طراحي پايلوت نمونه زباله سوز و ارائه “ پژوهشگاه نيرو،.2

 .1382،”مشخصات فني
3.Calvin R. Brunner,”Handbook of 

Incineration Systems”,McGraw-Hill,1991. 
4.Festo & Art 

Systems,”FluidSIM®3.5”,Version 
3.5f/1.002,03/22/2002. 

5. Ganaphthy,V., “Applied Heat Transfer”, 
Pennwell  Publishing Company,1982. 

بررسي تجهيزات كنترل آلودگي هوا در “ پژوهشگاه نيرو،.6
 .1380،“گاههاي زباله سوزنيرو

7.De Nevers. Noel,” Air Pollution Control 
Engineering”,McGraw-Hill,1995. 
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  مشخصات اصلي كوره احتراق نيروگاه زباله سوز-)1(جدول 

داده ها و فرضيات
 مشخصات سيستم انگليسي سيستم متريك

 واحد مقدار واحدمقدار
Kg/hr 110 lb/hr 50 مقدار زباله ورودي  
5380 Kj/kg 2315 lb/hr (LHV)ارزش حرارتي پايين زباله   
6500 Kj/kg 2797 lb/hr (HHV)ارزش حرارتي باالي زباله   
 % 60 % 60 رطوبت زباله

oC 1600 Fo 871 دماي محصوالت احتراق  
 % 150 % 150 درصد هواي اضافي
    گازوئيل نوع سوخت كمكي

 --- 0.8 --- 0.8 نسبت هواي اوليه به هواي استوكيومتريك
 --- --- --- ديواره نسوز نوع ديواره كوره

Kg/hr 511 lb/hr 232 كل هواي مصرفي براي احتراق زباله  
 Lit/Kg 2.3 Gal/hr(us) 8.72 مصرف سوخت كمكي در واحد زمان

 Lit/kg 0.046 Gal/kg(us) 0.174 مصرف سوخت كمكي به ازاي هر كيلوگرم زباله
Kg/hr 912.46 lb/hr 414.26 كل جريان جرمي گازهاي خشك خروجي  

Kg/hr 139.2 lb/hr 63.2 كل جريان جرمي رطوبت خروجي  
Kg/hr 1051.67 lb/hr 477.46 جي از كورهكل جريان جرمي خرو  

Kg/hr 10.52 lb/hr 4.78 مقدار خاكستر خروجي از كوره  
m 2.62/ 2.8 ft 0.8/0.85 ثانويه/ قطر محفظة اوليه   
m 4.1/ 4.2 ft 1.25/1.28  ثانويه/طول محفظة اوليه   

oC 2181.7 Fo 1194.2 دماي متوسط سطح بستر سوخت در محفظة اوليه  
oC 2526.3 Fo 1385.7 دماي متوسط سطح بستر سوخت در محفظة ثانويه  

oC 2097.4 Fo 1147.5 دماي متوسط ديواره ها در محفظة ثانويه  
oC 1597.5 Fo 870 دماي متوسط ديواره ها در محفظة اوليه  

Kg/hr 409 lb/hr 185.6 جرم هواي ثانويه  
 mm 3/4 in 19.05 قطر روزنه هاي هواي اوليه
 mm 3/8 in 9.525 قطر نازلهاي هواي ثانويه

 

Kpa 48 in.wc  افت فشار در نازلهاي هواي ثانويه  
 --- 6/10 --- 6/10 ثانويه/ تعداد كل نازلهاي اوليه 

 mm 3.5 in 89 قطر لولة خروجي از فن دمشي
 mm 3/2.7 in 76.2/68.6 ثانويه/قطر لوله هاي اصلي هواي محفظة اوليه
 mm 2/1.34 in 50.8/34 ثانويه/قطر لوله هاي حامل نازلهاي محفظة اوليه

 mm 4 in 100  بازتابندهضخامت
 mm 1.6/1.1 in 40.64/28 ثانويه/ضخامت پشم سنگ در محفظة اوليه

 CK-25/18 0700- E10 )سيستم درب تغذية كوره( جك 
 DKU-1-711 )سيستم درب تغذية كوره(شير 

 CK-25/12 0600-E30 )سيستم تغذيه زباله(جك 
 DHU-0-701/2 )سيستم تغذيه زباله(شير 

 PFE-31016/11 نپمپ روغ
 ARE-06   Relief Valve شير پمپ روغن
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 مشخصات نهائي مبدل حرارتي-)2(جدول

 Project: Heat Exchanger for Incinerator1 
Size & Type: 600 × 600         Water Tube 2 
Surface/Unit- Finned Tube:                                                  Bare Tube         7.8 m2 3 
Heat exchanged :         97221  W                            MTD, Eff                408.83  C 4 

PERFORMANCE DATA- TUBE SIDE 5 
In/Out Fluid Circulated:   water 6 

Density, Liq                    kg/m3        998.17/963.55 Total Fluid Entering: 0.3567 kg/s 7 
Density, Vap                   kg/m3                  / In/Out 8 
Specific Heat, Liq           kj/(kg.k)       4.192/4.198 Temperature      C                   25/90 9 
Specific Heat, Vap           kj/(kg.k)               / Liquid               kg/s        0.3567/0.3567 10 
Therm. Cond, Liq            W/(m.k)          0.6/0.665 Vapor                kg/s                  / 11 
Therm.Cond, Vap             W/(m.k)               / Noncondesable                          / 12 
Inlet Pressure (absolute)                 3      bar Steam                                        / 13 
Pres drop, Allow/Calc                0.7/ ??? Viscosity, Liq        mpa.s         0.897/0.323 14 
Fouling Resistance               0.0001      m2.k/w Viscosity, Vap                                  / 15 

PERFORMANCE DATA- GAS SIDE 16 
Viscosity                   mPa.s         0.04/0.024 Gas Quantity                         0.125 kg/s 17 

Density,Liq                kg/m3         0.46/1.11 Temperature In                  871/204.4   C 18 
Specfic Heat,Liq        kj/(kg.k)     1.248/1.005 Static Pressure                 0.05       mmH2O 19 
Therm. Cond,Vap      W/(m.k)      0.07/0.032 Pres drop, Allow/Calc    ???/ ???   mmH2O 20 

Face Velocity  0.28 m/s         Bunble velocity             kg/s/m2 21 
DESIGN-MATERIALS-CONSTRUCTION 22 

Design Temperature   143.95  c Design Pressure                        5 bar 23 
Tube Header TUBE BUNDLE 24 

Material            ST-321 Type                     Plug Size                             600 25 
Inner Diameter  26.7mm Material Tube Rows                  14 26 

Length               60cm Inlet Nozzle(1) 38 mm Arranged                vertical 27 
Inlet Nozzle(1) 38 mm Bundle frame 28 

 
  مشخصات اصلي تجهيزات كنترل آلودگي هوا-)3(جدول

 واحد مقدارمشخصات
 اسكرابر از نوع برج پاشنده به همراه غبارگير نوع تجهيزات كنترل آلودگي هوا
 C˚ 204 دماي ورودي گازها به اسكرابر
 C˚ 100 دماي خروجي گازها از اسكرابر
 Gr/ft3 20 غلظت ذرات جامد ورودي

 Gr/ft3 0.08 غلظت ذرات جامد خروجي

 m 3 طول برج
 - Cross with each other 2 تعداد لوله هاي حاوي نازلهاي پاشنده

 - 4 تعداد نازلها
 mm 2 قطر نازلها

 Kg/hr 1730 دبي آب گردشي
 Kg/hr 19.1 دبي آب جبراني

 cm 30 ضخامت الية غبارگير
 % 78 راندمان واحد

 Pa   398  در طي عبور از واحدافت فشار جريان
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