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Відповідно до вимог статті 32 Закону України «Про відходи», з 1 січня 2018
року треба звести до мінімуму вивезення відходів на сміттязвалища та їх
негативний вплив на навколишнє природне середовище. З іншого боку тверді
побутові відходи (ТПВ) можуть бути альтернативним джерелом енергетичних
ресурсів, яке не вимагає добування, транспортування та підготовки. Підприємства
з термічного знешкодження відходів досить широко експлуатуються у країнах
Європейського Союзу, США, Японії тощо. Проблема низького відсотку
використання таких підприємств в Україні обумовлена відсутністю відповідної
достовірної інформації про технології і обладнання. Отже, проведення
дослідження, пов'язаного з оцінкою енергетичного потенціалу відходів і його
можливим застосуванням у різних галузях, може бути використано в якості
платформи для переходу управління відходами до більш сучасних, які є
загальноприйнятими у високорозвинених країнах. Для використання відходів у
якості альтернативного палива необхідно розробити комплекс методів термічної
обробки твердих побутових відходів, з урахуванням їх хімічних та фізичних
властивостей. Термічні методи знешкодження відходів, спрямовані на скорочення
обсягу відходів, перетворення відходів в нешкідливі матеріали та генерування
теплової або електричної енергії, з мінімальним впливом на навколишнє
середовище. Для багатьох відходів термічне знешкодження (спалювання) є
привабливим або необхідним елементом системи управління відходами. Термічне
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знешкодження відходів надає такі переваги: зменшення обсягу відходів, особливо
це важливо для громіздких твердих речовин або відходів з високим вмістом
пального; руйнування і знешкодження різних токсичних речовин, особливо –
горючих

канцерогенів,

патологічно

забрудненого

матеріалу,

токсичних

органічних сполук або біологічно активних речовин; зменшення кількості
полігонів та неорганізованих звалищ відходів, і, як наслідок, зменшення впливу
на навколишнє середовище, через жорсткі вимоги до викидів забруднюючих
речовин в атмосферу від сміттєспалювальних установок; рекуперація енергії, за
умови, коли є великі кількості відходів і споживачі тепла або електроенергії
знаходяться поблизу.
Дослідження компонентного і фракційного складу ТПВ є важливим
аспектом при плануванні заходів щодо поводження з відходами. Ресурсний
потенціал відходів залежить від їх складу і теплотехнічних властивостей і
визначає ефективність застосування різних технологій. Були отримати докладні
достовірні дані про компонентний і фракційний склад, вологість, зольність і
теплоту згоряння відходів. Спираючись на отримані значення, можна моделювати
і обґрунтовано підбирати технології та обладнання для термічного знешкодження
відходів. Вологість і зольність окремих компонентів істотно різняться (залежність
вологості харчових відходів від сезону) і залежать від матеріалу компонента, його
властивостей (наприклад, гігроскопічність) і розміру. Докладні дослідження
змісту окремих видів паперу і полімерів дозволяють більш точно розрахувати
теплоту згоряння відходів.
У дисертаційній роботі розв'язується важлива науково-прикладна проблема
та вирішена значна національно-економічна задача відносно вдосконалення
технологій, розробки науково-обґрунтованих технічних рішень для визначення
раціональних

параметрів,

забезпечення

стабільної

роботи

і

мінімізації

енергоємності комплексу високотемпературних пічних агрегатів і обладнання.
Сформульовані

і

обґрунтовані

наукові

засади,

сукупність

яких

можна

кваліфікувати як теоретичне узагальнення і вирішення масштабної проблеми,
пов’язаної з термічним знешкодженням відходів у теплогенеруючих установках.
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Встановлено, що на сьогодні відсутня однозначна система поводження як з
побутовими, так і з промисловими відходами.
Створено систему експертних оцінок для вибору основного обладнання
термічного знешкодження відходів за умови отримання енергії з відходів. Для
цього був застосований нечіткий багатокритеріальний аналіз варіантів з
використанням парних порівнянь, який є ефективним для вирішення технічних
задач. Порівняння було зроблено за такими факторам: найменший рівень
негативного впливу на навколишнє середовище; незалежність ефективності
спалювання від попереднього сортування сміття; можливість отримання теплової
та електричної енергії; складність обладнання (ремонтопридатність, простота
його обслуговування, експлуатаційна надійність, ресурс); кількість золи, що
утворюється (повнота вигорання ТПВ); площа території, що займає установка;
вартість обладнання, питомі капітальні витрати; соціальне визнання. Для вибору
найкращого варіанту на основі цих критеріїв були зіставлені п'ять основних типів
печей для знешкодження відходів: спалювання в барабанних печах, термічна
переробка з використанням процесів піролізу і газифікації, спалювання на
механічних колосникових решітках, спалювання в металургійних або цементних
печах, спалювання в киплячому шарі.
Розроблено модель установки термічного знешкодження ТПВ з барабанною
обертовою піччю і камерою допалювання, що дозволяє вибрати раціональний
варіант з мінімізацією теплових втрат печі та камери допалювання.
Сформульовані критерії ефективності роботи обертової печі: довжина
ділянки, де досягається максимальна температура горіння; довжина ділянки з
мінімальною температурою перед розвантаженням шлаку; температура шлаку на
виході. Для ефективного використання обсягу камери допалювання пальники
потрібно розташовувати на максимальній відстані один від одного, а вихідний
газохід повинен бути максимально віддалений від пальників.
Встановлено, що більш раціональною конфігурацією є зустрічний рух
відходів і газу. Супутній рух не забезпечує умови для повного згоряння відходів,
що викликає: підвищену витрату додаткового палива; більшу кількість летючої
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золи (1,7 г/м3 проти 0,76 г/м3 при зустрічному русі), що важливо для
пилоочисного обладнання; гірше масове зниження відходів по твердим
компонентам.
Реалізація зустрічного руху дозволяє використовувати більш короткі
обертові печі без зниження повноти спалювання. Виготовлення, експлуатація та
обслуговування більш коротких печей значно простіше і дешевше. Це може мати
вирішальне значення при виборі саме обертової печі при порівнянні її з
аналогами. Єдиною технічною проблемою при використанні укорочених печей
зустрічного руху може бути підвищена температура на завантажувальному
пристрої сміття.
У роботі вперше запропоновано виконати корпус з двох або більше
співвісних барабанів різного діаметру, кожний з яких встановлений на двох парах
опорних роликів і стикується з наступним барабаном, частково входячи в нього, а
місце їх стикування охоплюється ущільнюючим пристроєм, що містить кільцевий
порожнистий кожух, приєднані до нього з обох боків дві пружні стрічки, кожна з
яких охоплює один з барабанів з можливістю його вільного обертання.
Досліджено та запропоновано форму отвору вихлопного каналу для
використання шахтної печі для спалювання відходів.
Запропоновано

підтверджена

експериментальними

дослідженнями

математична модель змішування компонентів в корпусі обертової печі; модель
базується на математичному апараті ланцюгів Маркова. Модель дозволяє
визначати концентрацію ключового компонента в будь-якому елементарному
об’ємі печі в будь-який момент часу і розраховувати статистичні характеристики
однорідності суміші відходів; модель може бути застосована для оптимізації
процесу спалювання. Забезпечення ефективного перемішування при спалюванні
багатокомпонентної суміші відходів сприяє високій ефективності виділення
теплової енергії.
Запропоновано системи критеріїв вибору раціональних теплоутилізаційних
систем – вибору пальників та повітряпідігрівачів, що можуть застосовуватись у
системах спалювання відходів.
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Запропоновано новий спосіб утилізації теплоти, що утворюється в
процесі термічного знешкодження відходів, в якому одержувана теплова енергія
використовується для термічної обробки промислового відходу – фосфогіпсу.
Новим є те, що з метою підвищення ефективності використання теплоти згорання
твердих побутових відходів потік газів установки підхоплює фосфогіпсову
сировину і за час руху вгору по шахті матеріал сприймає тепло газів та
піддається обпалу у зваженому стані.
Результати дисертаційного дослідження впроваджені Північно-Східним
Науковим Центром, ТОВ «ЕКСІС» та були використані для вибору раціональних
типів технологій та установок термічного знешкодження відходів, вибору систем
утилізації тепла у цих установках.
Практичне

значення

одержаних

результатів

визначається

можливістю

використання сформульованих висновків, пропозицій та рекомендацій у науководослідній сфері, у системі управління твердими побутовими відходами Харкова.
Результати дисертаційного дослідження були використанні також у навчальному
процесі

для

підготовки

спеціалістів

за

спеціальностями

“Екологія”

та

“Теплоенергетика” під час проведення лекційних та практичних занять.
Ключові слова: термічне знешкодження відходів, науково обґрунтований
вибір, барабанна піч, зустрічний рух, тверді побутові відходи, енергія з відходів,
термічна обробка промислових відходів.
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МНБД Index Copernicus).
Особистий внесок: розроблено моделі змішування у барабанній печі з
метою ефективного використання теплової енергії.
10. Крот О.П. Многокритериальный подход к выбору способа утилизации
муниципальных отходов с возможностью получения энергии. Экология и
промышленность. 2017. № 3-4. С. 153-156.
11.
фосфогіпсу

Крот
з

відходів. Вісник

О.П., Вінниченко
використанням
Придніпровської

В.І. Ровенський

енергії

О.І. Термічна

спалювання

державної

академії

твердих

обробка
побутових

будівництва

та

архітектури. 2017. № 5. С.84-93.
Особистий внесок: запропоновано схему комплекса та експериментально
досліджено параметри технології використання тепла від термічного спалювання
відходів.
12.

Крот О.П., Вінниченко В.І. Моделювання та вибір раціональної

конструкції установки термічної обробки фосфогіпсу. Науковий журнал «Вчені
записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія:
Технічні науки». 2018, Т. 29 (68). Ч.3 № 1, С. 171-175.
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Особистий внесок: змодельовано установку для термічної обробки
фосфогіпсу у зваженому стані, запропоновано основні параметри.
13. Крот О.П., Ровенский А. И., Конев В. В. Термическая обработка
твердых отходов, образовавшихся на железнодорожном транспорте. «Наука та
прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету
залізничного транспорт». 2018. № 4 (76), С. 15–24. doi 10.15802/stp2018/126321.
(Видання включено у МНБД Index Copernicus та UlrichswebTM Global Serials
Directory). Особистий внесок: досліджено залежність складу та об’єму газів,
отриманих при спалюванні відходів, від морфологічного складу цих відходів;
розраховано сумарний теоретичний об'єм продуктів згоряння на мобільному
сміттєпереробному комплексі.
14. Крот О.П. Метод аналізу ієрархій для вибору раціонального обладнання
термічного

знешкодження

відходів.

Науковий

журнал

«Вчені

записки

Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні
науки». 2018. Томі 29 (68) № 2. С. 216–219.
15.

Крот О.П. Енергоефективність сміттєспалювальних установок за

рекомендаціями Директиви Европейського Союзу. Науковий журнал «Вчені
записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія:
Технічні науки». 2018. Томі 29 (68) № 3. Ч.2. С. 78–82.
16. Крот О.П., Крот О.Ю. Вплив морфологічного складу твердих побутових
відходів на процеси їх термічного знешкодження. Науковий вісник будівництва.
Харків, 2018. Т. 93,№3 С. 264-269. doi: 10.29295/2311–7257–20118–93–3–264–269.
Особистий внесок: розроблено методику узагальнення елементарного
складу відходів.
17. Вінниченко В.І., Крот О.Ю., Савченко О.Г., Крот О.П. Визначення
продуктивності роликового млина-сушарки. Науковий вісник будівництва. Харків,
2018. Т. 94,№4. С. 144-149.
Особистий внесок: визначено енергетичні параметри процесу термічної
обробки матеріалів.
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18. Обертова піч з багатосекційним корпусом: пат. 117878 Україна: МПК
F27B 7/02 (2006.01), F27B 7/24 (2006.01). Крот О.П., Ровенський О.І. № а
201702730; заявл. 23.03.2017; опубл. 10.10.2018; Бюл. № 19. 4с.
Особистий внесок: запропоновано нову конструкцію обертової печі для
термічного знешкодження відходів.
19. Крот О.П. Переработка нефтепродуктов и очистка образовавшихся
выбросов. Науковий вісник будівництва. Харків, 2001. Вип.14. С.127-131.
20. Крот О.П., Бородин В.І. Методи утилізації відходів та навколишнє
середовище. Науковий вісник будівництва. Харків, 2002. Вип.17. С.156-160.
Особистий

внесок:

проаналізовано

існуючи

методи

термічного

знешкодження відходів.
21. Крот О.П. Вплив обладнання по спалюванню сміття на навколишнє
середовище. Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету.
2002. №5. С. 32-35.
22. Крот О.П., Бородін В.І. Впровадження каталітичних процесів для
очистки газових викидів. Науковий вісник будівництва. Харків, 2004. Вип.25.
С.208-212.
Особистий внесок: проведені експериментальні дослідження та отримані
параметри процесів нейтралізації шкідливих речовин.
23. Крот О.П., Косенко Н.О. Повторное использование промышленных
отходов. Науковий вісник будівництва. Харків, 2009. Вип.55. С.156-160.
Особистий внесок: досліджено рівень утворення відходів у крупних містах
України та основні принципи утилізації відходів.
24. Иванов А.Н., Крот О.Ю. Крот О.П. Снижение энергоемкости трубных
мельниц путем предизмельчения. Энергоснабжение, энергетика, энергоаудит.
2014. №7(125). С.48-54.
Особистий внесок: досліджено технологію подрібнення.
25. Спосіб виготовлення будівельної цегли: пат. 95147 Україна: МПК C04B
28/18 (2006.01), C04B 28/20 (2006.01). № а200912907; заявл. 14.12.2009; опубл.
11.07.2011, Бюл. № 13.
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Особистий внесок: запропоновано процентний вміст фосфогіпсу у
сировинній суміші.
Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:
26. Крот О.П., Винниченко В.И., Шаповаленко А.В. Исследование
возможности применения и особенности конструкции фрикционного привода для
вращающихся

печей.

Материалы,

оборудование

и

ресурсосберегающие

технологии: материалы междунар. науч.-техн. конф. (г. Могилев, 27–28 апреля
2017 г.). Могилев: БРУ, 2017. С. 173-174.
Особистий внесок: запропоновано конструкційні елементи для ущільнення
рухомих частин нової конструкції обертової печі.
27. Крот О.П. Энергоэффективные и экологически безопасные методы
утилизации полимерных отходов. Инновационные пути модернизации базовых
отраслей промышленности, энерго- и ресурсосбережение, охрана окружающей
природной среды: сб. научных трудов VІ Международной наук.-практ. конф.
молодых ученых и специалистов, (г. Харьков 22–23 марта 2017 г.), Харьков: ГП
«УкрНТЦ «Энергосталь», 2017. С. 227-233.
28. Крот О.П. Обґрунтування вибору оптимального способу знешкодження
твердих побутових відходів у містах. Четвертий міжнародний Конгрес «Захист
навколишнього середовища. Збалансоване природокористування». (м. Львів 20-21
квітня 2017р.). Львів, 2017 С.65–66.
29. Крот О.П. Екологічна безпека теплоенергетичних установок спалювання
відходів. Екологічна безпека держави: тези доповідей ХІ Всеукраїнської наук.практ. конф. молодих учених і студентів, м. Київ, 2017р. К.: НАУ, 2017 С. 59-60.
30. Крот О.П. Ефективність використання теплового потенціалу відходів
термічного знешкодження. Тези доповідей 72 науч.-техн. конф. ХНУБА, Харків:
ХНУБА, 2017. С. 67.
31. Крот О.П. Эффективное и экологичное использование полимерных
отходов в качестве топлива. Хімія та сучасні технології: тези доповідей VІIІ
Міжнародної наук.-техніч. конф., Дніпро, 2017. Т. 5. С. 146-147.
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32. Крот

О.П.,

Ровенский

А.И.

Перспективи

термічного

знищення

непридатних пестицидів. Екологічна безпека: сучасні проблеми та пропозиції:
збірник наукових праць, Харків, 2017. С. 40-48.
Особистий внесок: досліджено вплив процентного відношення соди та
пестицидів, а також температури процесу, на ефективність знешкодження.
33. Крот

О.П.,

Винниченко

В.И.

Перспективы

совместной

энергоэффективной утилизации бытовых и техногенных отходов. Ресурс і безпека
експлуатації конструкцій, будівель та споруд: тези VІІІ Міжнародної конф.
Харків: ХНУБА, 2017. С.122-124.
Особистий внесок: запропоновано критерії використання тепла від
термічного знешкодження відходів.
34. Крот О.П. Застосування методу аналізу ієрархій для вибору установок
термічного знешкодження відходів. Сучасні методики, інновації та досвід
практичного застосування у сфері технічних наук: міжнар. наук.-практ. конф., м.
Люблин, Польща, 27–28 грудня 2017р. Люблін, 2017. С.71-74
35. Крот О.П. Энергоэффективность термического уничтожения твердых
бытовых

отходов. Ефективні

організаційно-технологічні

рішення та

енергозберігаючі технології в будівництві: матеріали VII Міжнародної науковопрактичної конференції, м. Харків, 21‒22 березня 2018 р. Харків: ХНУБА, 2017.
С. 26-28.
36. Крот

О.П.,

Винниченко

В.И.

Мельницы-сушилки:

ресурсо-

и

энергосбережение. Материалы, оборудование и ресурсосберегающие технологии:
материалы междунар. науч.-техн. конф. (Могилев, 26–27 апреля 2018 г.),
Могилев: БРУ, 2018. С. 200-201.
Особистий

внесок:

за

критеріями

ефективності

подрібнювання

та

ефективності сушки порівняні ролико-валкові млини провідних світових
виробників з млином-сушаркою, розробленою у ХНУБА.
37. Крот О.П., Вінниченко В.І. Використання теплоти згоряння твердих
побутових

відходів

на

сміттєспалювальній

фосфогіпсу. Технології

та

інфраструктура

установці

транспорту:

для
тези

обробки
доповідей
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міжнародної науково-технічної конференції, м. Харків, 14−16 травня 2018р.
Харків: «УкрДУЗТ», 2018. С. 347-348.
Особистий внесок: виконано аналіз роботи впровадженої технології
використання тепла від термічного знешкодження відходів.
38. Крот О.П., Ровенський О.І. Розробка та досвід впровадження в Україні
технології термокаталітичного знешкодження твердих побутових відходів. ЕКО
ФОРУМ – 2018: збірник тез доповідей ІІ спеціалізованого міжнародного
Запорізького екологічного форуму м. Запоріжжя, 30 травня – 1 червня 2018р.
Запоріжжя: Запорізька торгово-промислова палата, 2018. С. 66 - 68.
Особистий внесок: надана основна інформація, необхідна для проектування
обладнання для термічного знешкодження побутових та промислових відходів.
39. Ровенский А.И., Крот О.П. Технология обезвреживания радиоактивных
отходов путем их сжигания и компактирования. Энерго- и ресурсосберегающие
экологически чистые химико-технологические процессы защиты окружающей
среды: сб. докл. IV Международной науч.-техн. конф, Белгород, 24-25 ноября
2015г. Белгород: БГТУ, 2015. Ч. 1. С. 148-153.
Особистий внесок: надана основна інформація, необхідна для термічного
знешкодження небезпечних відходів.
40. Крот О.П., Ровенский А.И., Губаренко

А.М., Токаревский В.В.

Интегральный подход к проблеме утилизации радиоактивных материалов зоны
отчуждения атомной электростанции. Инновационные пути модернизации
базовых отраслей промышленности, энерго- и ресурсосбережение, охрана
окружающей природной среды: сборник научных трудов V Международной
научно-практической конференции молодых ученых и специалистов, 23–24 марта
2016 г., г. Харьков. – Х.: ГП «УкрНТЦ «Энергосталь», 2016. С. 174-178.
Особистий внесок: досліджено параметри спалювання відходів різних
категорій.
41. Крот О.П., Ровенский А.И. Обоснование экологических аспектов
сжигания

отходов

в

различных

отраслях.

Материалы,

оборудование

и
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ресурсосберегающие

технологии:

материалы

междунар.

науч.-техн.

конф.

(Могилев, 14–15 апреля 2016г.), Могилев: БРУ, 2016. С. 261–263.
Особистий внесок: запропоновано параметри термічного знешкодження
відходів з урахуванням теплотехнічних властивостей відходів.
42. Крот О.П. Очистка вентиляційних викидів від процесів спалювання
відходів. Тези доповідей 71 науч.-техн. конф. ХНУБА. Харків : ХНУБА, 2016. С.
20.
43. Крот О.П., Косенко Н.О. Энергосберегающая технология сжигания
непригодных к использованию пестицидов. Ресурс і безпека експлуатації
конструкцій, будівель та споруд: тези VII міжнар. наук. конф. присв. 85-річ.
ХНУБА, 20-21 жовтня 2015р. – Х.:ХНУБА, 2015. С. 61-64.
Особистий

внесок:

запропоновано

обладнання

для

термічного

знешкодження небезпечних відходів.
44. Крот О.П., Косенко Н.О., Левашова Ю.С. Экологические проблемы
утилизации муниципальных отходов. Методи підвищення ресурсу міських
інженерних інфраструктур: тези за матеріалами VII всеукраїнського наукового
семінару м. Харків, 2016р. Харків: ХНУБА, 2016. С. 45-47.
Особистий внесок: проаналізовано склад та теплотехнічні властивості
відходів з різних джерел надходження, рівень утворення відходів у крупних
містах України, вплив рівня урбанізації на морфологічний склад відходів.
45. Крот О.П., Косенко Н.А., Клевцова Л.Г. Обзор экологических решений
по использованию муниципальных отходов в качестве сырьевого ресурса.
Методи підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур: тези VІІІ
Всеукраїнського наукового семінару, м. Харків, 9-10 жовтня 2018р. Харків :
ХНУБА, 2018. С.24-26.
Особистий внесок: запропоновано систему критеріїв вибору раціональних
теплоутилізаційних систем.
46. Крот О.П., Косенко Н.А., Клевцова Л.Г. Екологічна безпека експлуатації
підприємств термічного знешкодження відходів. Безпека людини в сучасних
умовах: Х науково-методична конференція та Міжнародна наукова конференція
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Європейської асоціації безпеки, м. Харків, 6 - 7 грудня 2018 р. Харків : НТУ
«ХПІ», 2018. С. 75-77.
Особистий

внесок:

розглянуто

вплив

режимів

роботи

обладнання

термічного знешкодження відходів на ефективність знешкодження.
Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації:
47. Krot, A., Ruchka A., Savchenko A., Krot O., Supryaga D. Analytical
Modeling of Oscillations of Movable Operating Elements of a Roll-Drum Activator.
International Journal of Engineering & Technology, 2018, Vol 7 (4.3). P. 58-63.
(Видання включено у МНБД Scopus).
Особистий внесок: створено частину математичної моделі, пов’язану з
наявністю в’язких опорів у матеріалі.
48. Крот О.П., Ровенский А. И., Конев В. В. Инновационные экологические
решения утилизации мусора на Южной железной дороге. Вагонный парк, 2017.
№5-6 (122–123). С. 32 –35.
Особистий внесок: проаналізовано перспективи розвитку обладнання для
термічного знешкодження відходів з об’єктів залізниці.
49. Крот О.П., Ровенский А.И., Конев В.В. Повышение эффективности
технологий приготовления топливных смесей. Локомотив-інформ, 2017. №07-08
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ABSTRACT
Krot O. P. Modeling and optimization of incineration processes of household and
industrial wastes to heat generating plants. – Qualification scientific work as a
manuscript.
The thesis submitted for the degree of Doctor of Engineering in specialty
05.23.03 – Ventilation, Lighting, Heat and Gas Supply (19 – Architecture and
Construction). – Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture,
Kharkiv, 2019.
In accordance with article 32 of the Ukraine Law on the Waste at 1 January 2018,
it is necessary to minimize the export of waste to landfills and their negative impact on
the environment. However, municipal solid waste (MSW) can be an alternative source
of energy; that did not require sorting, transportation and preparation. Incineration of
waste enterprises most intensively used in the countries of the European Union, the
United States of America, Japan, etc. Due to the lack of information, study the
technology, is the low percentage of use of such enterprises in Ukraine. A study
therefore related to the assessment of the energy potential of waste and its potential
application in various areas can be used as a platform for the transition of waste
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management in more modern, generally accepted methods such as in highly developed
countries. It is necessary to develop a set of methods for the thermal treatment of
municipal solid waste, taking into account their chemical and physical properties to the
process incineration use the waste as an alternative fuel. Thermal methods of waste
treatment aimed at reducing the volume of waste, neutralize the toxic materials and
generating heat or electricity, with minimal impact on the environment. Thermal
treatment (incineration) is an attractive for many types of waste or mandatory waste
management system. Waste incineration process has a comparative advantage:
reduction in waste volume, especially important for large solids or waste with a high
fuel content; waste decontamination and destruction of various toxic substances,
especially combustible carcinogens, pathologically contaminated material, toxic organic
compounds or biologically active substances; reduction of the number of landfills and
uncontrolled dumpsites, and, as a result, reduction of the environmental impact due to
strict requirements for the emission of pollutants into the atmosphere from incinerators;
energy recovery, provided that there are large amounts of waste and consumers of heat
or electricity are nearby.
The study of the component and fractional composition of solid waste is an
important aspect when planning activities for waste management. The resource potential
of the waste depends on its composition and thermotechnical properties and determines
the effectiveness of various technologies. Detailed reliable data were obtained on the
component and fractional composition, humidity, ash content and calorific value of the
waste. Based upon the results, it is possible to model and reasonably select technologies
and equipment for the thermal treatment of waste. Humidity and ash content of
individual components may vary significantly (the dependence of the humidity of food
waste on the season) and depend on the material of the component, its properties (for
example, hygroscopicity) and size. Detailed studies of the content of certain types of
paper and polymers can more accurately calculate the calorific value of waste.
An important scientific - applied problem and a national economic problem has
been solved in the thesis to respect to improving technologies, developing scientifically
based technical solutions for determining rational parameters, ensuring stable operation
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and minimizing the energy consumption of a complex of high-temperature furnace units
and equipment. Scientific basis has been formulated and justified which represents
theoretical generalization and solution of a large-scale problem on incineration
processes of household and industrial wastes to heat generating plants. Today there is
no single system for managing household waste has been established.
An assessment of the processes and phenomena affecting the operation of the
waste incineration equipment has been made to the development of a scientificallybased system of the technology selection that will allow decisions to be made for
efficient energy production from waste. A system of expert assessments has been
created for the selection of the main equipment for thermal destruction of waste
provided that energy is obtained from the waste. Multi-criteria decision analysis with
fuzzy pair wise comparisons has been used for this purpose, which is effective for
solving technical problems. The comparison has been done on eight factors: lower
impact on environmental; independence of incineration efficiency from waste presorting; the possibility of generate heat and electricity; the technical complexities of the
practical use of equipment; the amount of fly and bottom ash than generate as a result of
the incineration process; required space for the installation; cost of equipment, specific
capital costs; the social recognition. The five mainly used types of furnaces for
incineration: rotary kilns, pyrolysis furnaces, furnaces with grates, cement kilns,
fluidized bed combustion have been compared to choose the best option, based on such
criteria.
A model for the installation of thermal neutralization of solid household waste
with a drum-type rotary kiln and an afterburning chamber has been developed. The
model describes temperature processes on the material surface (waste) and allows
choosing the expedient option with minimise heat losses of the kiln and the afterburning
chamber.
These criteria of effectiveness of the rotary kiln have been formulated: the length
of the section where the maximum burning temperature is reached; the length of the
section where slag is unloaded with the minimum temperature; the temperature slag
outlet. To effectively use the volume of the afterburner, the burners must be located at
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the maximum distance from each other, and the outlet gas duct should be as far away as
possible from the burners.
The gases are supplied oppositely to the waste (counter-flow of waste and gas) it
more rational configuration has been established. The accompanying movement does
not provide conditions for the complete combustion of the waste, causing: increased
consumption of additional fuel; a greater amount of fly ash (1.7 g/m3 instead of
0.76 g/m3 in oppositely traffic), which is important for dust cleaning equipment; worse
mass reduction of solid components. This method is a more rational configuration than
concomitant movement. Practical application allows the use of shorter rotary kilns
without reducing the completeness of combustion. One technical problem when using
shortened oncoming furnaces can be an increase in temperature at the garbage loading
device.
A design of a rotary kiln with a friction drive has been proposed to significantly
increase the lifetime of a lining. For the first time, a housing of two or more coaxial
drums of different diameters has been proposed to make, each of which is mounted on
two pairs of support rollers and is joined to the subsequent drum, partially entering it,
and the place of their joining is covered by a sealing device containing an annular
hollow casing attached to two elastic bands on each side, each of which covers one of
the drums with the possibility of its free rotation.
A model of a solid waste incineration facility in a shaft furnace has been
developed and investigated.
A model of mixing of waste in a rotary kiln housing using on the mathematical
apparatus of Markov chains has been proposed. The organization of the right process of
waste mixing in the rotary kiln allows increasing the efficiency of combustion, to
equalize the combustion temperatures of the components of the waste and the
completeness of the burning out of hazardous substances, which reduces the risk of their
getting into the ash. The goal of the research is to build an analytical mathematical
model of mixing of components in a rotary kiln. The model allows to determine the
concentration of the key component in any elementary volume of material circulating in
the rotary kiln at any time and to calculate the statistical characteristics of the
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homogeneity of the mixture. The model will be used to research new designs of the
equipment with rotary kilns. The model allows calculating the statistical characteristics
of the homogeneity of the mixture and can be applied to optimize the combustion
process.
The system of criteria for the selection of rational heat recovery systems has been
proposed to the choice of burners and air heaters that can be used for waste incineration
systems.
A new method is proposed for the utilization of heat generated in the process of
thermal neutralization of waste, in which the received thermal energy is used for heat
treatment of industrial waste - phosphogypsum. What is new is that in order to increase
the efficiency of using the heat of combustion of solid household waste, the installation
gas stream picks up phosphogypsum raw materials and, when moving up the mine, the
material receives gas heat and is calcined in suspension.
The results of the dissertation research have been introduced by the Northeast
Scientific Center, LLC “EXIS” and have been used to select rational types of
technologies and thermal waste treatment plants, and select heat recovery systems in
plants.
The practical significance of the results is determined by the possibility of using
the formulated conclusions, proposals and recommendations in the research field, in the
Kharkov municipal solid waste management system.
The results of the study have been used in the educational process to train
specialists in the specialties "Ecology" and "Heat Power Engineering" during lectures
and practical classes.
Key words: waste heat treatment, scientifically grounded choice, drum furnace,
counter movement, municipal solid waste, waste to energy, heat treatment of industrial
waste.
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5

ВСТУП
Актуальність теми дослідження. Муніципальні відходи накопичуються в
Україні

у

величезних

кількостях,

викликаючи

екологічні

проблеми.

Загальноприйнята система поводження з відходами в Україні – це захоронення на
звалищах або полігонах, які іноді не відповідають європейським стандартам, не
обладнані належним чином, на них не дотримуються норми і правила
складування. Це призводить до забруднення ґрунтових вод, а також до виділення
в

атмосферу метану і

діоксиду вуглецю, які

є парниковими газами.

Несанкціоновані звалища заполонили лісосмуги, прибережні зони і промислові
зони великих міст. Ці звалища, крім звичних забруднень навколишнього
середовища, можуть містити отруєні отрутохімікатами, люмінесцентні лампи,
відпрацьовані масла. Несанкціоноване спалювання відходів призводить до
забруднення повітря, що створює суттєву загрозу здоров’ю громадян. За 2014 рік
в Україні тільки 4,2% муніципальних відходів було перероблено та утилізовано, з
них 1,7% були спалені, а 2,5% - перероблені на пунктах заготівлі вторинної
сировини, в окремих випадках компостувати. Полігони твердих побутових
відходів (ТПВ) перевантажені в середньому на 18% і не відповідають нормам.
При управлінні ТПВ необхідно враховувати такі моменти: будь-яка урбанізована
територія генерує велику кількість відходів, існуючі методи утилізації ТПВ мають
недоліки соціального, економічного та екологічних плану. Відповідно до вимог
статті 32 Закону України «Про відходи», з 1 січня 2018 року треба звести до
мінімуму вивезення відходів на сміттєзвалища та їх негативний вплив на
навколишнє природне середовище. З іншого боку тверді відходи можуть бути
альтернативним джерелом енергетичних ресурсів, яке не вимагає видобування,
транспортування та підготовки. Підприємства з термічного знешкодження
відходів досить широко експлуатуються у країнах Європейського Союзу, США,
Японії тощо. Проблема низького відсотку використання таких підприємств в
Україні

обумовлена

відсутністю

відповідної

достовірної

інформації

про

технології і обладнання. Отже, проведення дослідження, пов'язаного з оцінкою
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енергетичного потенціалу відходів і його можливим застосуванням у виробництві
будівельних матеріалів, може бути використано в якості платформи для переходу
управління

відходами

до

більш

сучасних,

які

загальноприйняті

у

високорозвинених країнах. Для використання відходів в якості альтернативного
палива необхідно розробити комплекс методів термічної обробки твердих
побутових відходів з урахуванням їх хімічних та фізичних властивостей. Термічні
методи знешкодження відходів спрямовані на скорочення обсягу відходів,
перетворення відходів в нешкідливі матеріали та генерування теплової або
електричної енергії з мінімальним впливом на навколишнє середовище.
Викладене вище свідчить про необхідність вирішення важливої та вкрай
актуальної науково-прикладної проблеми, яка полягає в розробці системи
знань про конструкції і параметри експлуатації обладнання для термічного
знешкодження відходів на основі оцінки явищ, які впливають на роботу цього
обладнання, а також у розробці науково обґрунтованої системи вибору технології
термічної обробки відходів, як побутових так і промислових, яка дозволить
приймати рішення для ефективного отримання енергії з відходів.
Таким чином, наукова концепція визначеної проблеми полягає у
дослідженні та розробці технології термічного знешкодження відходів та
використання їх як альтернативного джерела енергії з рекомендаціями для
забезпечення ефективної системи спалювання з системою очищення викидів.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тематика
дисертаційної роботи відповідає пріоритетним тематичним напрямкам наукових
досліджень і науково-технічних розробок в Україні на період до 2020 року по
розділу «Технології розробки та використання нових видів палива, відновлюваних
і альтернативних джерел енергії та видів палива. Технології використання
скидних енергоресурсів» та «Технології утилізації та видалення побутових і
промислових відходів», Закону України «Про відходи» від 5 березня 1998р. №
187/98-ВР. Робота виконана у складі держбюджетних НДР Міністерства освіти і
науки України: «Дослідження стану та розробка наукових рекомендацій щодо
безпечного знешкодження муніципальних відходів промислових міст Північно-
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східного

регіону»

«Дослідження

(2013-2014рр.,

прикладних

номер

проблем

держреєстрації

екологічно

0113U001048),

безпечного

видалення

епідеміологічно небезпечних відходів. Розробка науково-методичних і технічних
засад удосконалення сфери поводження з медичними відходами у частині
новітніх технологій їх знешкодження та утилізації (на прикладі ПівнічноСхідного регіону)» (2015-2016рр., номер держреєстрації 0115U001058).
Мета та завдання дослідження. Мета дослідження полягає у моделюванні
та оптимізації процесів термічного знешкодження побутових і промислових
відходів у теплогенеруючих установках, а також у створенні методології вибору
раціонального способу термічного знешкодження побутових і промислових
відходів та технології рекуперації енергії.
Для досягнення поставленої мети визначено наступні завдання досліджень:
– теоретично і практично обґрунтувати існуючі методи термічного
знешкодження відходів шляхом дослідження технологій та обладнання для
процесів термічної обробки, загальних характеристик, які впливають на
енергоефективність та екологічність;
– проаналізувати склад та теплотехнічні властивості відходів з різних
джерел надходження, рівень утворення відходів у крупних містах України;
– розробити і обґрунтувати основні принципи багатокритеріального
підходу до вибору раціонального способу термічного знешкодження побутових та
промислових відходів;
– розробити моделі установок термічного знешкодження відходів, що
дозволить вибирати раціональні варіанти з мінімізацією теплових втрат;
– провести дослідження роботи установок термічного знешкодження
відходів та схем рекуперації енергії від відходів;
– надати основну інформацію, необхідну для проектування обладнання для
термічного знешкодження побутових та промислових відходів;
– провести

теоретичні

дослідження

термодинамічних

процесів,

що

відбуваються у печах для підвищення теплової ефективності процесу спалювання
та повноти вигоряння відходів з мінімальними тепловими втратами;
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– надати рекомендації щодо методів термічної обробки та знешкодження
побутових та промислових відходів у теплогенеруючих установках;
– реалізувати та підтвердити ефективність розроблених методів та моделей
термічного знешкодження відходів у теплогенеруючих установках.
Об'єкт дослідження – процеси термічної обробки та знешкодження
побутових та промислових відходів у теплогенеруючих установках.
Предмет дослідження – моделі, конструктивні і технологічні параметри,
принципи вибору технології термічної обробки та знешкодження побутових та
промислових відходів.
Методи досліджень.
Аналіз та узагальнення результатів теоретичних досліджень процесів
термічного знешкодження відходів і механізмів ефективного процесу отриманні і
утилізації енергії з відходів. Теоретичне обґрунтування вибору методу та
установки для термічного знешкодження відходів із застосуванням апарату
нечіткої логіки. Для аналізу процесу застосовувалися системи моделювання,
засновані на методах кінцевих елементів. Застосувався математичний апарату
марківських процесів для аналітичного моделювання змішування сміття перед
спалюванням у барабанній печі.
Наукова новизна отриманих результатів. У дисертації сформульовано і
розв’язано важливу науково-прикладну проблему поводження з побутовими та
промисловими відходами, що дозволяє використовувати відходи в якості
альтернативного палива з мінімальними втратами теплової енергії, з урахуванням
екологічних вимог.
Наукова новизна результатів, одержаних у ході вирішення даної проблеми,
полягає в наступному.
Вперше:
– створено систему багатокритеріального вибору раціонального способу
термічного знешкодження побутових та промислових відходів;
– запропоновано
теплоутилізаційних систем;

систему

критеріїв

вибору

раціональних
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– запропоновано

критерії

ефективності

роботи

обертової

печі

для

спалювання відходів;
– доведено малу ефективність супутнього руху відходів і газу для
спалювання відходів; підтверджено ефективність і запропоновано раціональну
конфігурацію обертової печі зі зустрічним рухом відходів і газу.
Одержало подальший розвиток:
– наукове обґрунтування необхідності використання твердих побутових
відходів в якості альтернативного палива з урахування теплотехнічних
характеристик відходів;
– наукове обґрунтування напрямку використання тепла від спалювання
побутових відходів для переробки та виготовлення будівельних матеріалів;
– заснований на математичному апараті ланцюгів аналітичний опис
процесу перемішування

багатокомпонентних

побутових

відходів

при

їх

спалюванні в барабанній печі.
Практичне значення результатів досліджень.
Розроблено та реалізовано засновану на методі парних порівнянь методику
багатокритеріального вибору раціонального способу термічного знешкодження
побутових та промислових відходів.
Виконано математичне моделювання обладнання для спалювання відходів;
з застосуванням запропонованих моделей отримано раціональні параметри
обладнання, зокрема: місця найбільш ефективного розташування пальників у
камері допалювання, раціональне взаємне розташування подачі палива і
завантаження сміття.
Одержав подальший розвиток напрямок створення наукової бази для
розробки ефективних технологій та обладнання для утилізації побутових та
промислових відходів, що ґрунтується на спільних теоретичних дослідженнях
процесів термічного знешкодження відходів та термічної переробки будівельних
матеріалів. Використання розробленої технології термічного знешкодження
побутових та промислових відходів спрямоване на вирішення питання утилізації
накопичених на звалищах по всій Україні відходів, які знаходяться на значній
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відстані від споживачів тепла. Розроблено загальні рекомендації щодо складу
обладнання технологічних ліній з ділянками утилізації відходів з одержанням
ефективних будівельних матеріалів.
Запропоновані

технічні

рішення

щодо

підвищення

ефективності

спалювання відходів були використані на Сміттєпереробному комплексі станції
Люботин Південної залізниці. Запропоновану систему критеріїв ефективності
роботи обертової печі використано у дослідженнях, що проводить ПівнічноСхідний науковий центр НАН і МОН України. За результатами досліджень
захищено 2 патенти України (на спосіб виготовлення та конструкції обладнання
для термічного знешкодження).
Крім того, результати дисертаційного дослідження використовуються в
навчальному процесі Харківського національного університету будівництва та
архітектури при викладанні навчальних дисциплін «Спалювання та термічне
знезараження твердих побутових відходів», «Техноекологія», «Управління
водними ресурсами і повітрям та поводження з твердими відходами», «Теплові
установки», а також були використані при створенні навчального посібника з
навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень».
Особистий внесок автора. Дисертаційне дослідження є самостійно
підготовленою науковою працею, в якій викладено авторський підхід щодо
розробки системи поводження з відходами, яка базується на їх термічній обробці.
Автором розроблені та вдосконалені математичні моделі процесів та
обладнання термічного знешкодження.
Особистий внесок здобувача в наукових працях, опублікованих у
співавторстві, полягає у:
– створенні системи багатокритеріального вибору раціонального способу
термічного знешкодження побутових та промислових відходів [10,14,28,34,51];
аналізі складу та теплотехнічних властивостей відходів з різних джерел
надходження, рівня утворення відходів у крупних містах України [13,16,23,41,44];
запропонуванні системи критеріїв вибору раціональних теплоутилізаційних
систем

[15,30,33,35,45,50];

наданні

основної

інформації,

необхідної

для
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проектування

обладнання

для

термічного

знешкодження

побутових

та

промислових відходів [8,18, 26,27,36,48,49]; аналізі основних методів термічного
знешкодження відходів (спалювання в обертових печах, в киплячому шарі, з
застосуванням процесів піролізу та газифікації, спалювання на колосникових
решітках) та методів підготовки відходів до знешкодження [7,20,21,24,25];
застосуванні моделі змішування на основі ланцюгів для досліджування
змішування відходів у барабанній печі [9,47]; дослідженні процесів термічного
знешкодження небезпечних відходів [4,32,39,40,43]; формулюванні критеріїв
ефективності роботи обертової печі; виборі раціональної конфігурації за всіма
критеріями (із зустрічним рухом відходів і газу) [2,8]; розробці основних
параметрів

технології

використання

відходів[3,11,12,17,37,52,53];

тепла

дослідженні

та

від

термічного

отриманні

спалювання

параметрів,

що

підвищують екологічну безпеку технології термічного знешкодження відходів
[5,6,19,22,42,46]; розробці моделі ефективного використання енергії при наявності
полімерних відходів при їх перемішуванні в барабанній печі [1,27,29,30,31];
дослідженні параметрів спалювання відходів різного елементного складу з
урахуванням сумарного теоретичного об'єму продуктів згоряння на мобільному
сміттєпереробному комплексі [13,38,48].
Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень і
головні положення дисертаційної роботи пройшли апробацію на: науковопрактичній конференції «Сучасні методики, інновації та досвід практичного
застосування у сфері технічних наук», Польща, Люблін, 2017р.; щорічних
науково-технічних

конференціях

Харківського

національного

університету

будівництва та архітектури, Харків, з 2010 р. до 2018 р.; Міжнародних науковотехнічних конференціях “Материалы, оборудование и ресурсосберегающие
технологии”, Беларусь, Могилев, 2016 – 2018рр.; IV Міжнародній науковотехнічній конференції «Енерго- і ресурсозберігаючі екологічно чисті хімікотехнологічні процеси захисту навколишнього середовища», Бєлгород, 2015 р.; V
та VІ Міжнародних науково-практичних конференціях молодих вчених і
спеціалістів «Інноваційні шляхи модернізації базових галузей промисловості,
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енерго- і ресурсозбереження, охорона навколишнього природного середовища»,
УкрНТЦ «Енергосталь», Харків, 2016–2017 рр.; Четвертому міжнародному
конгресі „Захист

навколишнього

середовища.

Збалансоване

природокористування”, Національний університет «Львівська політехніка», Львів,
2017 р.; ХІ Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених і
студентів „Екологічна безпека держави”, Національний авіаційний університет,
Киев, 2017 р.; Сьомій міжнародній науково-практичній конференції «Інтегровані
енергоефективні технології в архітектурі та будівництві: Енергоінтеграція»,
КНУБА, Київ, 2017 р.; VІIІ Міжнародній науково-технічній конференції «Хімія та
сучасні технології», ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний
університет»,

Дніпро,

2017

р.;

Всеукраїнській

науково-

практичній конференції «Екологічна безпека: сучасні проблеми та пропозиції»,
бібліотека ім. Короленка, Харків, 2017 р.; VІІІ міжнародній конференції “Ресурс і
безпека експлуатації конструкцій, будівель та споруд” Харків, 2017 р.;
Міжнародній

науково-практичній

конференції

«Ефективні

організаційно-

технологічні рішення та енергозберігаючі технології в будівництві» ХНУБА,
Харків, 2018р.; Міжнародній науково-технічній конференції «Технології та
інфраструктура транспорту», УкрДУЗТ, Харків, 2018р.; ІІ спеціалізованому
міжнародному Запорізькому екологічному форумі «ЕКО ФОРУМ – 2018»
Запорізька торгово-промислова палата, Запоріжжя, 2018 р.; VII міжнародні
науковій конференції присвяченій
експлуатації

конструкцій,

будівель

85-річчю ХНУБА «Ресурс
та

споруд»,

Харків,

2015

і

безпека
р.;

VII

всеукраїнському науковому семінарі «Методи підвищення ресурсу міських
інженерних інфраструктур», Харків, 2016 р.
Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 53 наукових
друкованих праці, з яких: 5 – міжнародних публікації, в тому числі 3 – у
виданнях, включених до науковометричної бази Scopus, 2 – до науковометричної
бази Web of Scienc; 18 – в збірниках і журналах, рекомендованих Міністерством
освіти і науки України для публікації результатів дисертаційних досліджень, з них
3 – у збірниках, які включені в науковометричні бази; два патенти України на
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винахід; 21 опублікована праця апробаційного характеру і сім додаткових
публікацій.
Структура й обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу,
шести розділів, загальних висновків, списку використаних джерел із 245
найменувань та 5 додатків. Дисертація викладена на 274 сторінках основного
тексту, містить 99 рисунків і 31 таблицю.
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РОЗДІЛ 1
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПРОБЛЕМИ ТЕРМІЧНОГО
ЗНЕШКОДЖЕННЯ ВІДХОДІВ У ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧИХ УСТАНОВКАХ
1.1

Система поводження з відходами у світі та в Україні

Внаслідок діяльності людини утворюються різні типи відходів: промислові,
комерційні, побутові, сільськогосподарські, тощо. Побутові відходи - відходи, що
утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових
будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов'язаних з
виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх
накопичення [1,2]. Кількість відходів збільшується з ростом населеного пункту та
доходом населення. Наукові положення дисертації базуються на дослідженнях
систем поводження з відходами, що наведені у працях таких учених, як О.Ф.
Редько, О.М. Тарадай, Д.Ф. Гончаренко, В.Д. Петраш, В.М. Желих, В.Є. Ведь, О.І.
Ровенський, В.О. Юрченко, М.С. Мальований, І.В. Корінько, М.П. Горох, W.R.
Niessen, H. L. Hickman, Maarten van Blijderveen, A. Buekens, Ю.М. Магєра, Б.І.
Левин.
Європейське законодавство в системі поводження з відходами виділяє такі
пріоритетні напрямки: запобігання утворенню відходів; повторне використання;
відновлення енергії з відходів; біологічна обробка з отриманням енергоносіїв;
видалення на звалище. Повторне використання відходів означає, що відходи
будуть використовуватися в якості заміни іншого матеріалу. Переробка матеріалів
знижує вплив на навколишнє середовище, економлячи енергію і природні
ресурси. Біологічна обробка закриває екологічний цикл органічних речовин і
повертає поживні речовини в ґрунт. Харчові відходи обробляються шляхом
анаеробного розщеплення (обробка без доступу кисню) або компостуванням
(розкладання органічних речовин з доступом кисню за участю ґрунтових
бактерій).

Після

анаеробного

процесу утворюється

біогаз, який

можна

використовувати в якості палива для транспортних засобів. Компост - це
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кондиціонер ґрунту, який можна використовувати в садах, парках і озелененні.
Традиційна схема поводження з відходами представлена на рис. 1.1.
ТПВ 100%
Жилий фонд
Пункти
приймання
вторсировини у
населення

Селективний відбір
вторсировини у
населення у
контейнери

Компактування

Нежилий фонд
Відбір відходів з
підвищенним
вмістом харчової
фракції

Селективний відбір
відходів комерційних
ринків, торгівельних
установ

Збір
макулатури з
компактних
джерел

Сортування

Хвости сортування

Алюміній
На спалювання та
захоронення

Макулатура

Полімери
Скло
Макулатура
Текстиль
Метали
Брикетування

Склотара

Пресування

Переробка та реалізація

Рис. 1.1 Традиційна схема поводження з відходами
Побутові та подібні відходи (ППВ) - відходи, що утворюються в процесі
життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках і не
використовуються за місцем їх накопичення. За Європейською статистичною
класифікацією відходів (ЕWС-Stat) ППВ відносяться до категорії відходів 10.1., а
саме: побутові відходи, серед них змішані міські відходи, великогабаритні
відходи, інші міські відходи; залишки очищення вулиць; відходи ринків. Кількість
утворених ППВ в Україні за даними Державної Служби Статистики України [3] за
період з 2011 по 2017 роки представлено на рис. 1.2. Більшість відходів було
видалено на спеціально обладнані звалище, і лише тільки 2 % було спалено з
отриманням енергії, як представлено на рис. 1.3. Якщо розглядати кількість
муніципальних відходів які виникають серед держав-членів Європейського Союзу
(ЄС), то спостерігається значна різниця між країнами. У 2016 році у Румунії було
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утворено найменшу кількість відходів – 261 кг на людину, далі слідкує Польща –
307 кг на людину, Чеська Республіка – 339 кг на людину і Словаччина – 348 кг на
людину.
Зібрано ППВ, тис.т
16000
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Рис. 1.2 Утворення побутових та подібних відходів в Україні [3]
На протилежному кінці шкали, яка представлена на рис. 1.4, Данія – 777 кг
на людину (країна з найбільшою кількістю відходів за рік), далі Мальта – 647 кг
на людину, Кіпр – 640 кг на людину, Німеччина – 626 кг на людину. Таким
чином, можна спостерігати, що кількість утворених відходів від населення різних
країн може відрізнятися майже у 2 рази. Обробка міських відходів у ЄС
проводилася з використанням різних методів. В цілому в ЄС в 2016 році 30%
відходів було перероблено, 27% спалювано, 25% поховано і 17% компостувано.
Частка муніципальних відходів, яка була перероблена в ЄС, неухильно
зростає за період часу – з 17% в 1995 році до 30% в 2016 році [4].
Рекуперація енергії - це метод, що ідеально підходить для відходів, які не
можна переробляти будь-яким іншим способом. Відновлення енергії з відходів
забезпечує енергоносіями як системи централізованого теплопостачання, так і
споживачів електрики. Звалище - це метод обробки відходів, які не можливо
поробляти будь-яким іншим методом. Мається на увазі зберігання відходів в
безпечному режимі в довгостроковій перспективі, за умови відправка органічних
або горючих відходів на звалище забороняється.
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Термічне знешкодження відходів досить широко використовується для
утилізації відходів у багатьох країнах, в Європейських країнах успішно
використовують спалювання останні 60 років [5]. За останні 20 років значно
підвищився контроль за викидами сміттєспалювальних підприємств, та як
наслідок системи очистки стали більш сучасними та ефективними.

Рис. 1.3 Поводження з побутовими та подібними відходами в Україні
Європейська система поводження з муніципальними відходами передбачає
два

напрямки:

технологію

традиційного

термічного

знешкодження

та

прогресивну термічну обробку [6]. Ці технології розрізнюються тим, як проходить
процес обробки відходів та як використовується енергія, що видаляється.
Термічна обробка – це спалювання непідготовлених або відсортованих відходів
при температурі більше 850 °С, який можна контролювати, горюча складова
відходів перетворюється в двоокис вуглецю та водяний пар, а негорюча
(наприклад, метал та скло) залишаються твердими у золі разом з незначною
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кількість остаточного вуглецю. Термічна обробка проходить з рекуперацією
енергії.
Технології переробки твердих побутових відходів
Біологічна обробка
Компостування

Анаеробна
переробка

Термічна обробка
Газифікація

Піроліз

Плазма

Зпалювання

Рис. 1.4 Поводження з побутовими та подібними відходами в
Європейському Союзі
До термічної обробки відносять процес піролізу (рис. 1.5), процес
термічного розкладання речовин проходить при температурі від 300 до 850 ° С у
відсутності кисню (крім кисню, присутнього в паливі). Піроліз [7] можуть бути
придатні для конкретних відходів, таких як пластмаси [8, 9], гума, осад стічних
вод [10] або деревина. При нестабільної вологості та різноманітному складі
муніципальних відходів піроліз не рекомендуються використовувати. Продукти
піролізу – синтез-гази (основними горючими компонентами, якого є монооксид
вуглецю, водень, метан і деякі вуглеводні з більш довгими ланцюгами,
включаючи конденсовані смоли, віск та олії) і твердий залишок, що складається з
негорючого матеріалу і значної кількості вуглецю. Теплотворна здатність синтезгазу після піролізу найчастіше вище ніж після газифікації, при умові ефективного
вигоряння матеріалу в печі.
Процес піролізу зазвичай проходить при більш низьких температурах, ніж
при спалюванні і газифікації. Результатом є зменшення випаровування вуглецю і
деяких інших забруднюючих речовин в газоподібний потік, таких як важкі метали
і попередники діоксинів. Передбачається, що забруднюючі речовини, які не
випаровуються, а залишаються у твердому залишку піролізу і можуть
розглядатися в екологічно прийнятному стані.
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Тверді відходи
У присутності
повітря

Без
повітря

З обмеженою
кількістю повітря

Згоряння

Газифікація

Піроліз

Димові гази
+ зола

Газ + зола +
смола

Газ + зола +
шлак

Рис. 1.5. Особливості піролізу
Тверді залишки від деяких процесів піролізу можуть містити до 40%
вуглецю, що становить значну частку енергії від вхідних відходів. Тому для
підвищення енергоефективності важливо відновлення енергії від вугілля. На
основі інформації [7] оцінюються і пропонуються перспективи застосування
технологій піролізу для роботи з твердими побутовими відходами.
Можна

зробити

висновок,

що

процес

піролізу

є

ефективним

перетворювачем відходів в енергію, але не є гарантованим чистим рішенням для
утилізації ТПВ. До

проблем використання піролізу можна віднести такі:

труднощі із завантаженням сировини; закупорка і зупинка системи при
перенесенні гарячих твердих частинок, конденсація смоли в апараті, ерозія стін
через наявність кислих компонентів, системне проникнення повітря через
високий тиск, робота з вакуумом, яка може призвести до витоку газів з системи,
повторний синтез діоксинів на пилу і незгорілих частинках вуглецю в потоці
газів, що відходять, там де температура знижується.
Процес піролізу і горіння, який включає часткове окислення речовини,
називається – газифікація. Це означає, що додається кисень, але кількості
недостатньо для забезпечення повного окислення палива і повного згоряння.
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Температура процесу газифікації зазвичай вище 750 °С. Цей процес в значній мірі
екзотермічний, але може знадобитися деяка кількість тепла для ініціалізації і
підтримки процесу газифікації. Газ, такий, як повітря, кисень або пар,
використовується в якості джерела кисню і / або діє в якості газу-носія для
видалення продуктів реакції з реакційних ділянок. Сирі комунальні відходи не
підходять для газифікації і зазвичай вимагають попередньої механічної
підготовки та відсортування скла, металів і інертних матеріалів. Основними
продуктами є синтез-газ, який містить монооксид вуглецю, водень, метан і
твердий залишок, що складається з негорючого матеріалу і невеликої кількості
вуглецю. Теплотворна здатність газу газифікації у три-чотири рази менш ніж
теплотворна здатність природного газу.
Таким чином, газифікація – це теоретичний потенціал для інноваційного
використання

продукту

виробництвом

тепла.

(синтез-газу),
Прикладами

ніж

для

прямого

інноваційного

спалювання

використання

були

з
б

спалювання синтез-газу в газових двигунах або в якості сировини для
виробництва хімічних речовин або рідкого палива.
Деякі

технології

плазмової

газифікації

є

прикладами

того,

де

високотемпературний (електродугової) метод застосовується потенційно на
різних етапах процесу газифікації (в різних конфігураціях) [11]. Плазма або інша
високотемпературна термічна обробка можуть застосовуватися для зливу золи з
процесу в інертний (склоподібний або склоподібний) залишок і тріщини в них,
щоб отримати відносно чистий синтез-газ. Прикладом пілотної установки
газифікації в Греції була зроблена Відділом екологічних наук і технологій
Національного технічного університету Афін з установкою, яка була встановлена
в Міконосе для того, щоб обробляти всі види відходів, що утворюються на
острові. Завдання полягало в тому, щоб дослідити використання цього
інноваційного методу в ізольованій області, такий як острів [12].
В умовах сталого розвитку до технології спалювання (термічної обробки)
відходів висуваються вимоги, які охоплюють не лише вдосконалення термічної
обробки, але й пропонують можливість отримання (відновлення) енергії.
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При порівнянні різноманітних технологій знешкодження відходів, при
прямому спалюванні ТПВ у топці безпосередньо вивільняє енергія з відходів, тоді
як піроліз та газифікація термічно обробляють відходи для отримання вторинних
продуктів (газу, рідини та / або твердої речовини), з яких енергія може бути
згенерована.
Термічна обробка – пряме спалювання дозволяє спалювати непідготовлені
ТПВ. Для повного окислення відходів, забезпечення можливості їх вигоряння
необхідна достатня кількість кисню. Температура в установці для спалювання
відходів повинна перевищувати 850 °С, відходи перетворюються на двоокис
вуглецю, воду та золу.
Піроліз вимагає наявності зовнішнього джерела тепла для підтримки
необхідної температури, тому сирі комунальні відходи зазвичай не підходить для
піролізу, оскільки вимагають деякої механічної підготовки та відбору скла,
металів і інертних матеріалів (таких як щебінь).

Продукти піролізу: твердий

залишок (комбінація негорючих матеріалів і вуглецю)

і синтез-газ (горючі

компоненти включають монооксид вуглецю, водень, метан і широкий спектр
інших летких органічних сполук). Синтез-газ зазвичай має теплотворну здатність
від 10 до 20 МДж/м3.
Термін «спалювання відходів з відновленням енергії» охоплює технології,
які безпосередньо спалюють відходи, а потім відновлюють енергію для
вироблення електро- і/або теплової енергії. Цей процес застосовується в більш
ніж в 450 енергетичних об'єктах по всій Європі і багатьох інших країнах в іншій
частині світу [13,14]. За даними Євростату, в 2014 році середня кількість відходів
на 1 людину склала 465 кг. 98% з них були оброблені різними способами, серед
них: 28% були поховані, 28% перероблені, 27% спалені, а 15% були компостовані
(середнє значення по ЄС). Хикман стверджує, що сміттєспалювальні заводи і
переробка є сумісними стратегіями [14].
Технології, які використовують потоки відходів для виробництва енергії,
визначаються як «енергія з відходів» ("energy from waste"). Але «відходи в
енергію» "waste-to-energy" - це термін, який стосується при виробництві енергії за
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допомогою термічної обробки безпечних відходів. Хоча нові термічні процеси,
такі як газифікація і піроліз, стають все більш популярними, термін «відходи в
енергію» в основному відноситься до спалювання твердих побутових відходів.
Усі Директиви про відходи, прийняті Європейською комісією, поділяють стратегії
управління відходами на операції по відновленню і операції з видалення
(ліквідації). У цьому контексті важливо зазначити, що «відновлення» означає
будь-яку діяльність, основним результатом якої є технологічна обробка відходів,
що включає вилучення та відновлення цінних компонентів відходів з
поверненням їх для повторного використання або отримання енергії.
Рамочна Директива про відходи [15] введена в дію у 2008 році й визначає
спалювальння муніципальних відходів як операцію по відновленню, за умови, що
вони відповідають певним критеріям. Метою цього визначення є сприяння
використанню

відходів

сміттєспалювальних

для

виробництва

установках

і

енергії

заохочування

в

енергоефективних

інновацій

у

термічне

[15]

визначає

знешкодження відходів.
Згідно

з

Рамковою

Директивою

про

відходи

сміттєспалювальну установку для відновлення енергії характеризує так звана
"Формула R1" – «відходи використовувати головним чином в якості палива або
інших засобів для вироблення енергії». До таких установок відносять установки
для спалювання, призначені для переробки твердих побутових відходів тільки у
випадку, якщо їх ефективність використання енергії дорівнює або перевищує:
0,60 – для установок, що експлуатуються і пройшли перевірку на відповідність
директиві [15] до 1 січня 2009 року та 0,65 –для установок, дозволених після 31
грудня 2008 року.
Розглянемо основні складові формули для розрахунку енергоефективності.
Відповідно до Додатка II Рамкової Директиви про відходи [15]. Для розрахунку
енергоефективності пропонується використовувати “формулу R1”:

R1 

E p  E f  Ei 
0,97( Ew  E f )

(1.1)
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де EP – це кількість енергії, виробленої сміттєспалювальних установкою
щорічно у вигляді електроенергії і тепла, в [ГДж/рік] або [MВт*годину/рік].
Для обчислення EP використовується два фактора еквівалентності, як
визначено в документі [15]. Кількість виробленої електроенергії Eel множиться на
“2,6”, тоді як кількість тепла - на “1,1” Eth. Фактор “2,6” для електрики заснований
на середньому європейському коефіцієнті вугільних установок з 38%, що означає
потребу в енергії 2,6 кВт*годин для виробництва одного кВт*години
електроенергії. Фактор “1.1” для генерованого тепла заснований на середньому
європейському коефіцієнті теплових установок 91%. Отже, EP розраховується
наступним чином:

E p  2,6  Eel  1,1Eth .

(1.2)

Ef – це кількість енергії, яка щорічно імпортується в систему. Це ефективна
енергія від спалювання відходів, а також від використання звичайних видів
палива для розігріву, в [ГДж/рік] або [МВт*годину/рік]. Для розрахунку Ef (1.3)
повинна бути обчислена чиста теплотворна здатність палива Qi, в [кДж/кг] і
розрахована кількість палива m, яке використовується для запуску і зупинки
процесу спалювання, включаючи паливо для підтримки необхідних температур з
використанням допоміжних пальників:
n

E f   m f ,i  Qi ,
i 1

(1.3)

EW – це річна енергія, що міститься в оброблених відходах у [ГДж/рік] або
[МВт*годин/рік], розрахована з використанням чистої теплотворної здатності
ТПВ QW та щорічного притоку відходів MW:
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EW  M W  QW ,

(1.4)

Ei – це щорічно імпортована енергія, крім EW і Ef, у [ГДж/рік] або
[МВт*годин/рік], яка складається з постачання електроенергії, пари або гарячої
(охолодженої води) тощо, що необхідні для ефективної роботи установки.
0,97 - це фактор, який кількісно визначає втрати енергії внаслідок
випромінювання і зольності.
Наведемо приклад розрахунку за так званою формулою R1 установки, яка
містить:

системи прийому, транспортування

і завантаження сміття, подачі

палива, подачі лужного розчину, обертову піч, систему газовідвідного тракту,
системи

видалення,

транспортування

шлаку

і

уловленого

пилу,

теплоутилізаційну станцію, компресорну станцію, водопідготовчу установку,
систему контролю і керування. Установка є традиційною, наприклад, для
Харківської області: продуктивністю 1000 кг/годину, за умови виробництва
електроенергії 25 кВт‧год за годину, середня теплотворна здатність відходів
6476,832 кДж/кг при вологості 60%, використання додаткового дизельного палива
20 кг/год, питома витрата електроенергії 70кВт/год.

R1 

E p  E f  Ei 
0,97( E w  E f )



(43536 1,1  7884  2,6)  (7533  22075)
 0,62 . (1.5)
0,97(57000  7533)

Під час роботи були проаналізовані складові формули R1 (1.5). Вираз має
деякі невідповідності, які були розглянуті декількома дослідники з моменту її
введення. По-перше, формула не є термодинамічно коректною. При розрахунку за
формулою R1 (1.5) враховується ефективність використання енергії спалювання
ТПВ, а не чиста вироблена енергія. Термін «вироблена енергія» відносять до
валового виробництва енергії, а не до виробництва чистої енергії. З іншого боку,
той факт, що електрика або тепло надходить в мережу, не обов'язково означає, що
вони будуть використовуватися, враховуючи віддаленість сміттєпереробних
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підприємств. У визначенні членів Ef и EW

існує кілька двозначностей. Ep

розраховується з використанням енергії у вигляді електрики, помноженої на “2,6”,
і тепла, виробленого для комерційного використання, помноженого на “1,1”. Але
коефіцієнти “2,6” і “1,1” не мають термодинамічної сенсу (як і коефіцієнт “0,97”).
При виробництві теплової та електричної енергії (основні складові, що
збільшують значення R1), використовується обладнання, в якому тепло від газів
передається через стінку. Відомо, що теплопередача через стінку малоефективна і
тому гази після теплоутилізаційного обладнання мають високу температуру. Тому
у формулі енергоефективності доцільно було б враховувати коефіцієнт
використання енергії спалювання відходів на промислові технології, наприклад
при виробництві будівельних матеріалів. Крім того, великі підприємства мають
більший рейтинг R1 по спалюванню сміття (потужністю більше 100 000 т/рік).
Під установкою для спалювання ТПВ розуміють такий комплекс
обладнання (рис. 1.6): камера (камери) спалювання (згоряння) та допалювання,
котел, систему очищення димових газів від спалювання, обладнання для
перетворення енергії і відновлення, наприклад, теплообмінник, що постачає
районне опалення або мережу охолодження і турбінний генератор.
Очищені
викиди

Теплова і
електрична
енергія
Пар
Завантажувальний
кран сміття
Гази, що
відходять і
летюча
зола

Вивантаження
сміт тя

Бункер для
зберігання

Пічь для спалвання
и паровой котёл

Парова
турбіна
Перша
ступень
очист ки

Шлак

Сис тема
фильт рі в

Друга ступень
очистки

Контроль
якості
повітря

Шлак на вт оринну
переробку

Рис. 1.6. Технологія спалювання відходів з отриманням енергії
(www.EcoMaine.org) [12]
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Незважаючи на велике значення формули R1, аналіз наукових досліджень у
попередньому огляді показав відсутність інформації про вплив різних параметрів
на значення R1. Була вивчена обмежена роль таких факторів, як: клімат,
енергетичний вміст відходів, морфологічний склад відходів, границі системи та
налаштування установки.
Метою дослідження [16] було виявлення та кількісне визначення параметрів
та факторів, що впливають на ефективність формули R1 для установок «енергія з
відходів», шляхом дослідження усіх невизначеностей у розрахунках. Ключовою
частиною проекту було визначення того, наскільки нестабільність параметрів, що
беруть участь у формулі R1, впливають на кінцевий результат. Було встановлено,
що енергоефективність більш чутлива до зміни нижчої теплоти згоряння відходів
і до валової електричної ефективності. Формула R1 має наслідки для
проектування та експлуатації установок, що виробляють енергію з відходів.
Питання, що викликають занепокоєння, включають фактори, які на даний момент
не враховуються, такі як клімат в районі розташування проектованого об'єкта,
розташування заводу та точні межі системи, що використовуються для
розрахунку

значень

формули

R1.

Кількість

підприємств

термічного

знешкодження відходів, які відповідають формулі R1 зображені на рис. 1.7.
Авторами роботи [17] експериментально проаналізовано ефективність
італійської установки «енергія з відходів» невеликого розміру, що виробляє
тільки електричну енергію. Сміттєспалювальний завод працює в центральній
Італії з 2000 року та обробляє в середньому близько 42000 тонн залишкових
відходів

у рік.

Відходи

з

середньою

швидкістю

близько

130

т/добу

завантажуються на сітку, розташовану на дні адіабатичної камери згоряння.
Енергоефективність існуючих відходів для енергетичної установки була
досліджена

на

відповідність

директиві

[15].

На

момент

розрахунку

енергоефективності сміттєспалювальний завод виробляв тільки електричну
енергію від спалювання відходів паровою турбіною і результат за формулою R1
був близько 0,44. Ця число може бути збільшене до 0,6, якщо близько 2900 кг/рік
пари використовується для ТЕЦ.
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Спалювання / відновлення енергії (R1)

Латвія
Літва
Естонія

Рис.1.7. Спалювання і відновлення енергії в країнах Балтії (кг / на душу
населення) [4]
Новий європейський критерій ефективності R1 призведе до розробки та
впровадження

оптимізованих

процесів

–

систем

з

підвищеною

енергоефективністю, що, в свою чергу, вплине на утворення парникових газів з
різних процесів поводження з відходами в Європі. Перспективними технологіями
є:

збільшення

параметрів

пара,

зниження

споживання

енергії

на

сміттєспалювальному заводі і спільне використання тепла і електроенергії. У
роботі [18] наведено критичний аналіз впливу ефективності рекуперації енергії на
баланс парникових газів на основі даних існуючих установок. Наприклад, в
Австрії немає особливого критерію ефективності, але існує загальна нормативна
потреба в комбінованому виробленні тепла і електроенергії, яка включає
виробництво тепла і електроенергії на заводах по отриманню енергії з відходів.
Інсинератор Marchwood (England) розрахований на прийом 165 000 тон
відходів на рік і призначений для задоволення потреб південного західного округу
Об’єднаного Королівства. Початковий план розробки стратегії управління
відходами, що включає спалювання, був висунутий на початку 1990-х років.
Дозвіл на проектування установки для спалювання відходів було надано в 2001
році, і воно було введено в експлуатацію в кінці 2004 року. Інсинератор генерує
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достатню кількість електроенергії для експорту 14 МВт в місцеву мережу, що є
достатньою потужністю для забезпечення 14000 будинків [19].
Конфігурація установок для спалювання досить різноманітна, але, як
правило, включає такі ключові елементи: прийом і обробка відходів, камера
згоряння, камера допалювання, система очищення димових газів в регенераційних
установках для газів згоряння, обробка зольного пилу і контроль забруднення
відпрацьованих газів.
Комплекс обробки відходів з використанням системи WtE з виробництвом
електричної, теплової енергії або транспортних палив з вихідної сировини
дозволяє обробляти багато видів відходів (наприклад, осад стічних вод, медичні
відходи, промислові відходи). У 2012 році щорічна глобальна генерація ТПВ
оцінювалася в 1,3 млрд. тонн, і очікується, що до 2025 року вона зросте до 2,2
млрд. тонн [20].
У глобальному масштабі витрати на управління твердими відходами
збільшаться з нинішніх щорічних 205,4 млрд. доларів США до приблизно 375,5
млрд. доларів США к 2025 року. Збільшення витрат буде найбільшим в країнах з
низьким доходом (більше ніж в 5 разів) і країнах з більш низьким рівнем доходу
(збільшиться більш ніж в 4 рази). Морфологічний склад відходів також різний між
країнами з різним економічним розвитком (рис. 1.8.). Різноманітний склад
відходів, який радикально змінюється з країн з низьким доходом і високим рівнем
доходів, також є серйозною проблемою для прийняття рішення про придатність
різних типів технологій.
Дослідження [21, 22, 23, 24, 25] вказують на великий потенціал вироблення
енергії з відходів (Waste-To-Energy Technologies), існує багато проблем, і багато
перешкод для подальшого розвитку технології спалювання, унікальні для кожної
країни. На рис. 1.8. представлена залежність морфологічного складу відходів від
економічного розвитку країни.
Вибір технології термічного знешкодження відходів досить складний
процес. Неможливо надати рекомендації для поводження з відходами загального
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складу, оскільки необхідно використовувати перевагу термічного процесу при
реалізації технології у кожному конкретному випадку.
а. Склад відходів у країнах з низькими доходами

б. Склад відходів у країнах з доходами нижче середнього

Інші
17%

Метал
2%

Метал
3%

Скло
3%

Скло
3%

Органічні
відходи
64%

Пластик
8%

Папер
9%

в. Склад відходів у країнах з доходами вишче
середнього

г. Склад відходів у країнах з високими доходами

Інші
13%

Інші
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3%
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11%

Органічні
відходи
59%

Пластик
12%

Папер
5%

Скло
5%

Інші
15%

Органічні
відходи
54%

Органічні
відходи
28%

Метал
6%
Скло
7%
Пластик
11%

Папер
14%

Папер
31%

Рис. 1.8. Морфологічний склад відходів, в залежності від рівня економічного
розвитку країни [20]

1.2

Основні апарати для здійснення термічного знешкодження в
залежності від категорії відходів

Відходи – це досить нестійкий об’єкт для дослідження. Вони змінюються за
морфологічним складом і хімічними властивостями, що значно впливає на вибір
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печей для спалювання, рекуперацію тепла і очищення газів, що відходять.
Важливими характеристиками відходів є вологість, зольність та горючі речовини
(вуглець, водень, сірка). Дуже зволожене сміття важко запалити, що в свою чергу
приводить до споживання значної кількості додаткового палива для розпалу
відходів. Наявність летючих речовин у відходах забезпечують займання
(загоряння). Згоряння твердих відходів – це складний процес, який відбувається з
багатьма простими та складними хімічними реакціями, з участю проміжних
продуктів, таких як вільні радикали і іони.
Вибір типів печей в основному залежить від характеристик відходів і
продуктивності процесу. Для спалювання потрібна достатня кількість повітря для
горіння, а також відповідна температура, певний час перебування відходів у печі
та достатнє перемішування матеріалу у об’ємі печі.
Спалювання твердих відходів може здійснюватися за різними технологіями:
високотемпературне спалювання, газифікація, піроліз і розкладання в плазмі. Для
цього використовуються різні конструкції печей, а саме: камерні, барабанні, з
колосниковими решітками, циклонні, з киплячим шаром (приклад схеми – на
рис.1.9) та інші [26, 27,28].
В процесі спалювання відходів в печах існує кілька температурних зон:
підсушування, підготовки відходів до спалювання, запалювання, горіння,
допалювання. Горіння твердих відходів починається, коли температура шару
досягає приблизно 600 °С. Для якомога більш повного окиснення органічної
частини відходів, печі спалювання повинні забезпечити перемішування твердих
відходів в процесі горіння для кращого проникнення кисню повітря в масу
відходів. Для повного знешкодження токсичних компонентів у печі зберігаються і
підтримуються досить високі температури, наприклад, в зоні допалювання (або
використовуються окремі камери допалювання) температура складає від 1100 °С
до 1500 °С в залежності від природи спалюваних відходів. Застосування обертової
печі для спалювання сміття дозволяє стабілізувати процес спалювання,
забезпечити повне спалювання органічної частини сміття і забезпечити
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безперервне видалення шлаку. Основною вимогою до проектів по спалюванню
відходів є використання високоефективної системи очистки димових газів.
Вихлопні гази (для
відновлення тепла та / або
системи АPC)

Розділ
вільного
борту
Freeboard
Пальник
підігрівача

Відходи, зола
рециркуляції
Waste, ash

Розріджений
шар
Тверде
сміття
Повітря для
розрідження
Додатковий
пальник

Додаткове
паливо та
повітря
Зола і шлак

Повітряна камера

Решітка

Рис. 1.9. Конструкція печі з киплячим шаром
Для

спалювання

непідготовлених

відходів,

неоднорідних

твердих

побутових відходів застосовуються установки з обертовими барабанними печами
або з рухомою колосниковою решіткою. Установки для спалювання в обертових
печах більш універсальні, тому що вони можуть бути застосовані до руйнування
твердих відходів, шламів і контейнерних відходів, а також рідин. Через це вони
найчастіше зустрічаються в комерційних проектах. Обертова піч представляє
собою циліндричний сталевий барабан, що обертається вздовж своєї осі та
призначений для теплової обробки матеріалів, під час якої проходять фізикохімічні процеси, має вогнетривку оболонку, піч встановлена на невеликому ухилі.
Обертання корпусу забезпечує транспортування відходів через піч, а також
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поліпшує перемішування сгораючих твердих відходів. Для спалювання порівняно
невеликих кількостей відходів добре підходять модульні установки з камерами
допалювання. Для спалювання тонко подрібнених відходів зі стабільними
властивостями, наприклад сміттєвого палива, добре підходять печі з киплячим
шаром. Існує досвід використання цементних печей для спалювання відходів.
Механічні колосникові решітки використовуються для знешкодження ТПВ.
Принцип їх дії полягає в підтримці відходів, транспортування їх через піч від
подачі до сопла. Існують решітки сходового типу, які забезпечують деяке падіння,
коли відходи падають з однієї секції в іншу. Найбільш поширеними типами
решіток є зворотно-поступальні, зворотні, роликові, решітки, що коливаються і
пересувні. Спеціальні пристрої забезпечують контрольований рух матеріалу,
виштовхування, змішування і просіювання золи між окремими елементами ґрат.
Первинне повітря для горіння подається під різні секції решіток для охолодження
та прискорення вигоряння залишку. З метою зменшення кількості пилу у димових
газах та підвищення теплової ефективності, кількість первинного повітря
подається менше. Процес горіння проходить при температурі 850-150 °С,
коефіцієнт надлишку повітря – 0,8–2, мінімальний час перебування 2с.
Застосування водяного охолодження в установках з колосниковими печами
дозволяє поліпшити управління горінням і переробляти відходи з більш високою
теплотою згоряння. Печі з нерухомою колосниковою решіткою і пристроєм для
переміщення відходів (наприклад, штовхачем) мають менше рухомих частин, але
вимагають попередньої обробки відходів (наприклад, подрібнення і сортування).
Типова установка механічна колосникова решітка (рухома решітка)
представлена в роботі [29,30] та на рис. 1.10, якій решітка дозволяє оптимізувати
рух відходів через камеру згоряння, щоб забезпечити більш ефективне і повне
згоряння. Одна така піч може обробляти до 35 тонн відходів на годину і може
працювати 8000 годин на рік тільки з однієї запланованої зупинкою для огляду і
обслуговування тривалістю близько одного місяця. Технологія спалювання
рухається решітки є м'якою, оскільки вона не вимагає попереднього сортування
або подрібнення ТПВ і може мати велику кількість і варіації складу ТПВ і
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теплотворної здатності. Маючи більш ніж 100-річний досвід експлуатації, система
спалювання з рухомими колосниковими ґратами має довгу історію роботи з
обробки змішаних ТПВ [31] . У період з 2003 по 2011 рік повідомлялося, що по
всьому світу для обробки ТПВ були побудовані щонайменше 106 установок для
спалювання колосникових решіток (рис. 1.10).

Рис. 1.10. Типова установка з використанням механічної колосникової решітки
(рухома решітка)

Фіксована решітка – більш старий і простіший тип установки для
спалювання мав цегляну футеровку з нерухомою металевою решіткою над
нижньою ямою, з одним отвором зверху або збоку для завантаження і іншим
отвором в стороні для видалення негорючих твердих речовин.
В Європі близько 90% установок, що обробляють ТПВ, використовують
решітки.

Установки

з

колосниковими

решітками

використовується

для

низькокалорійних відходів. Системи решітки включають: поршневі решітки,
роликові решітки, реверсивні решітки.
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Установки для спалювання на решітці зазвичай мають такі компоненти:
пристрій подачі відходів, решітка для спалювання, дросельна заслонка, система
спалювання повітря, камера допалювання, допоміжні пальники.
Час перебування відходів на решітках для спалювання не перевищує 60
хвилин. Подача первинного повітря забезпечує пряме спалювання відходів, а
вторинне повітря - для досягнення турбулентного змішування відходів, щоб
спалювання було повним. Для досягнення повного згорання газів необхідно, щоб
гази перебували при температурі вище 850 ° C не менше 2 секунд.
Решітки необхідно охолоджувати, тому знизу може подаватися повітря;
високі температури можуть пошкодити решітки. Існують два різних типи систем
охолодження решітки: решітка з повітряним охолодженням і решітка з водяним
охолодженням.
Основні

недоліки

використання

колосникових

решіток.

Проблема

переробки таких відходів, як порошки, осад і рідкі відходи в тому, що вони
можуть не підтримуватися решітками і провалюватимуться. При відсутності
якісного попереднього перемішування відходів, погіршується спалювання
відходів як з низькими теплотворними властивості, так і з високими. В цьому
відношенні пристрої з псевдозрідженим шаром більш гнучкі.
Печі з киплячим (псевдозрідженим) шаром (рис. 1.11) [32] використовується
для відходів з низькою щільністю, а основна маса відходів повинна бути
гомогенною. Тому псевдозріджений шар

широко

використовуються

для

переробки оброблених і тонкоподрібнених відходів, таких як відпрацьоване
паливо, тверде відновлене паливо. Існує кілька типів псевдозріджених шарів, а
саме:
–

поршневе псевдо зрідження (газовий потік проривається через шар

окремими пухирцями або окремими струмками);
–

псевдозріджений шар, що обертається (шар матеріалу і відходів

переміщається в обертовому русі, використовуючи різницю тиску повітря);

35

–

циркуляційний псевдозріджений шар (потік повітря збільшується до

точки, коли матеріал шару переноситься поза зоною горіння. Цей тип зазвичай
використовується в умовах високої потужності).
Повітря для горіння зазвичай подається за допомогою вентиляторів
примусового повітря.

Сміття
Вогнетривке облицювання
Циркуляція сипкого
матеріалу
Подвійне
розділення

Перегрівач ложі
Теплопоглинаюча
клітка

Випарник ложі

Клітка горіння
Теплопоглинаюча
клітка

Рис. 1.11. Піч з псевдозрідженим шаром [32]

Повітря
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Існує технологія спалювання відходів в шахтних печах [33, 34], але в даний
час вони надзвичайно рідко використовуються для термічного знешкодження
відходів. Принцип роботи полягає у верхній подачі ТПВ і повільному опусканні їх
під дією ваги. Шахтна піч складається з вертикальної циліндричної оболонки, яка
захищена внутрішньою вогнетривкою і теплоізоляційної прокладкою. Повітря
піднімається, як правило, з дна. При завантаженні ТПВ в піч під дією верхніх
шарів сміття, в обсязі печі може утворитися пробка, яка перекриє доступ повітря.
З цієї причини шахтні печі не рекомендується використовувати для знищення
ТПВ. Традиційно вони використовуються в чорній металургії (доменні печі),
ливарні виробництва (купольні печі для плавки металів), а також для деревних і
вугільних газифікаторів. Але, сполучаючи шматки сировини, що обпалюються в
шахтних печах, з ТПВ в якості палива, можна досягти бажаного ефекту –
спалювання ТПВ з суттєвою економією палива у технології виробництва, що має
шахтну піч. У дисертаційній роботі розглянута така можливість та виконано
моделювання.
Вертикальні шахтні печі працюють в декількох режимах руху відходів і
газів: в прямоточному, поперечному струмі або протиточному. В протиточному
русі відходів і газів, що утворюються, можна ефективно використовувати тепло
гарячих газів, висушуючи і попередньо нагріваючи масу відходів.
Використання циклонних топок забезпечує швидше протікання горіння
палива і інтенсивне енерговиділення, що дозволяє зменшити обсяг топки,

а

температура в топці буде вище. Основна перевага вихрових (циклонних) топок високе енерговиділення.
Відходи вдуваються тангенціально в конічну або циліндричну піч.
Відбувається перемішування горючих речовин, зважених в повітрі горіння і
забезпечуються сприятливі умови змішування та висока інтенсивність горіння і
однорідність температури. Можна використовувати широкий діапазон робочих
температур

і

низький

надлишок

повітря.

Циклонні

печі

компактні

і

високопродуктивні. Вони ефективні, якщо важлива висока пропускна здатність
пристрою, і застосовується рідше для установок невеликої потужності.
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Високотемпературна робота може привести до значного утворення оксидів азоту,
якщо тільки надлишковий кисень не буде зведений до мінімуму.
Існують технології спалювання відходів у цементних печах [35,36], при
цьому відходи використовуються в якості додаткового палива. Існує досвід
спалювання небезпечних і висококалорійних відходів у цементних печах [37,38].
Печі завжди працюють у противотоці, температура горіння майже 2000 °С,
довжина печі від близько 50м (сухий процес) до приблизно 185м (мокрий процес;
і навіть до 230м). Використання цементних печей забезпечує більш тривалий час
перебування відходів в печі (ніж будь-яка інша піч) при температурі вище ніж
850°С. Відходи в цьому випадку виступають головним чином в якості палива.
Проте, відходи з відповідним мінеральним складом (діоксид кремнію, оксид
алюмінію, вапно і залізо) також можуть замінювати природні сировинні матеріали
(глину, сланці, вапняк), усуваючи необхідність в розробці кар'єрів. Основним
недоліком спалювання відходів у цементних печах є відсутність системи
допалювання та очищення летючих токсичних речовин. Зола від відходів в
основному включена в клінкер. Відходи повинні бути відсортовані [39] таким
чином, що спочатку відсівають негорючі фракції, потім вторинні матеріали, в
тому числі чорні і кольорові метали, далі масу попередньо подрібнюють до
фракції 50-100 мм. Галогени і летючі важкі метали створюють проблеми по
допустимими нормами в викидах. Цементні печі є джерелами викидів двоокису
вуглецю, пилу і оксидів азоту. Використання цементних печей для знищення
відходів може бути варіантом для країн, де необхідне швидке вирішення
проблеми видалення ТПВ.
1.3

Аналіз міжнародного досвіду застосування термічного знешкодження

відходів різних категорій
В загальному розумінні піч являє собою жаростійкий замкнутий простір,
який виконує кілька функцій одночасно [40], а саме: скорочення до мінімуму
втрат тепла в навколишнє середовище, забезпечення повного згоряння ТПВ;
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забезпечення подачі первинного та вторинного повітря для горіння за умови
недопущення неконтрольованих теплових витрат (наприклад, через систему
подачі або видалення золи), забезпечення достатнього часу перебування, згоряння
і допалювання газів, що відходять, і твердої фази (паливо, зола), щоб забезпечити
їх повне і контрольоване вигоряння.
Японія з 1960 року почала утилізувати муніципальне сміття шляхом
термічної обробки, на сьогодні Японія має найбільш ефективні у світі
установками для спалювання сміття. У 2009 році в Японії було 1243 об'єкта зі
спалювання сміття. Це технології високого рівня з високоефективною системою
вироблення

електроенергії

і

технологіями,

пов'язаними

з

безпечною

експлуатацією, такими як автоматичні пристрої для спалювання і автоматичні
крани. Нові технології дозволяють обробляти сміття з різним морфологічним
складом, починаючи від низькокалорійного до висококалорійного сміття. Така
технологія може бути використана для типу сміття, яке утворюється в азіатському
регіоні. У Токіо існує змішана комерційна і житлова зона, де утворюється велика
кількість відходів. У серпні 2001 року в центрі міського району Токіо з високою
щільністю населення була побудована установка для спалювання відходів
поблизу станції Сібуя. Об'єкт був побудований потужністю 200 т/добу з
ефективною системою регулювання викидів шкідливих газів. При порівнянні з
іншими установками по термічній переробці відходів в Токіо, завод в Сібуя є
невеликим, і він використовує установку для спалювання з псевдозрідженим
шаром з циркулюючим потоком. Ця установка для спалювання обладнана
генератором з паровою турбіною, який генерує максимум 4200 кВт. Частина
електроенергії
продається

до

використовуються
Tokyo

Electric

на
Power

заводі.

Надлишкова

Company.

Генератор

електроенергія
використовує

високотемпературну воду 1 Гкал/год, 130 °C, з максимальною витратою пари і
тиском 23,1 т/год і 3,82 МПа. [41]. Системи з псевдозрідженим шаром в
основному знаходяться в Японії. В інших частинах світу вони більш поширені для
спалювання біомаси та спалювання твердих відновлених палив.
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Завод зі спалювання відходів з отриманням енергії в Шеффілді
(Великобританії) рис. 1.12, 1.13.

Рис. 1.12. Завод по отриманню енергії з відходів в Шеффілді (Sheffield Energy
Recovery Facility) [42]

Рис. 1. 13. Вид с обладнанням заводу по отриманню енергії з відходів в Шеффілді
(Sheffield Energy Recovery Facility) [42]

40

Технологія

спалювання складається з однієї лінії, здатної обробляти

близько 28 тонн сміття, на годину, що дозволяє використовувати номінальну
пропускну здатність 225 000 тонн за рік [42].
Відходи подаються в піч і спалюються при температурі понад 850°C, далі
виробляється пар, який відправляється в парову турбіну, яка виробляє 19 МВт
електроенергії, достатній для живлення 22 600 домашніх господарств і ще 60 МВт
теплової енергії, яка забезпечує теплом 144 приватних і громадських будинків, за
допомогою 44 км теплопроводів. Великогабаритні вироби та чорні метали
видаляються і відправляються в місцеву компанію по вторинній переробці для
продажу на різні ринки. Система очисти газів працює таким чином: димові гази
надходить в сухий реактор, в який вводять вапно і активоване вугілля. Вапно
поглинає кислоти, такі як сірка і хлор, в той час як активоване вугілля поглинає
діоксини і важкі метали. Потім газ пропускають через фільтри, де ці забруднюючі
речовини і пил захоплюються і видаляються. Викиди від заводу на 10–60% нижче
максимально припустимих. Завод розташований в центрі Шеффілда, щоб звести
до мінімуму транспортні витрати і викиди CO2 від транспортних засобів.
Завод в Шеффілді заощаджує 21000 т CO2 на рік, забезпечуючи теплом і
електрикою місцеве населення, які б в іншому випадку використовували первинні
види палива.
У 2006 році було введено в експлуатацію підприємство термічної обробки
відходів з отриманням теплової та електричної енергії (ТЕЦ на ТПВ - Торсвікська
ТЕЦ, Швеція) Torsvik (рис. 1.14), яка належить і управляється місцевою
енергетичною компанією «Jönköping Energi AB». Завод являє собою приклад того,
як шведські муніципалітети вирішують питання поводження з відходами, захисту
навколишнього

середовища

та

енергетики

за

допомогою

комбінованої

теплоенергетики. На заводі використовується котел з колосниковими решітками
для спалювання 162000 тонн ТПВ на рік.
Torsvik [43] призначений для виробництва 350 ГВт тепла и 100 ГВт*год
електроенергії щорічно. Головний котел – це рухома решітка, яка охолоджується
водою з максимальною пропускною здатністю 22 тонни ТПВ за годину. Термін
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служби решітки збільшується завдяки водяному охолодженню решітчастих балок
в основних зонах горіння. Це досягається без будь-якого несприятливого впливу
на продуктивність спалювання. Температура горіння досягає близько 1000ºC
всередині котла, а незгорілий матеріал на кінці решітки видаляється у вигляді
шлаку з магнітним поділом будь-яких залізовмісних матеріалів. Потім шлак
транспортується до спеціалізованих заводів для відновлення інших металів, після
чого решту матеріалу направляють на полігони для сміттєзвалищ. Кількість
шлаку оцінюється в 10-15% від палива в залежності від складу. В Йончепінзі
відходи проходіть сортування – харчові відходи відділяються від інших горючих
відходів. Харчові відходи перетворюються на біогаз і біодобриво. Біогаз
використовується в транспортних засобах, в той час як біодобриво замінює
синтетичне добриво. Технологічна схема підприємства по спалюванню відходів
«Torsvik» представлена на рис. 1.15.

Рис. 1. 14. Підприємство термічної обробки відходів з отриманням теплової та
електричної енергії (Торсвікская ТЕЦ, Швеція, Torsvik) [43]
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конденсатор димових
газів

Рис. 1.15. Технологічна схема підприємства по спалюванню відходів
«Torsvik» [43]
При виході з камери згоряння «Torsvik» димові гази проходять через
декілька стадій очищення і конденсації перед входом в димохід. Перша стадія –
запатентована інтегрована система десульфуризації для видалення з димових газів
кислотних компонентів разом з діоксином і важкими металами, такими як ртуть.
Система складається зі змішувача, зволожувача, реактора та тканинного фільтру.
Фільтр відокремлює пил і реакційні сполуки від димового газу. Пил повторно
циркулює з великою кількістю вапна та активованого вугілля, тоді як реакційні
сполуки видаляються в бункер залишків. За рік виробляється близько 4000 тонн
залишків, які за своєю природою можуть бути розміщені тільки на спеціальних
полігонах. На другій стадії використовується мокрий скрубер, де видаляються:
залишковий аміак, соляна кислота або діоксид сірки. Потім димової гази
надходять в конденсатор для охолодження до 36ºC, попередньо нагріваючи воду,
яка подається до основного конденсатора турбіни. Стоки з мокрих скруберів
повторно використовуються всередині установки, в той час як конденсат з
конденсатора проходить через установку очищення стічних вод. Охолоджені
конденсатором, димові гази направляються в атмосферу через димову трубу.
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Підприємство «Відходи в енергію» в Кортеолоне («Corteolona») в Італії [44]
працює з 2004 року. Потужність обробки ТПВ 7,5 т/годину або 120000т/рік;
потужність за електроенергією 8,7 МВт (рис. 1.16).
У котлі з псевдозрідженим шаром спалювання муніципальних відходів
відбувається в шарі, що складається з відходів і золи палива. Шар утримується в
висхідному потоці повітря для згорання. Витрата повітря і його швидкість обрані
так, щоб забезпечити інтенсивне перемішування матеріалу з мінімальним виносом
часток з печі. Спалювання відбувається в щільному нижньому шарі, за винятком
дрібних частинок палива, які згорають у суспензії частинок над шаром. Для
підвищення ефективності згоряння і зниження викидів передня, задня і бокові
стінки печі оснащені асиметрично розташованими арками, через які вводиться
повітря для згорання і рециркулює димовий газ. Інтенсивне перемішування
дозволяє печі працювати при низьких рівнях надлишкового повітря. Конструкція
мембранної стіни забезпечує повністю водоохолоджуваний і газонепроникний
корпус печі.
Для забезпечення температури димового газу щонайменше 850 °С протягом
двох секунд після останньої подачі повітря в камеру згоряння, велика частина
верхньої стінки печі обмурована вогнетривкою футеровкою. Димовий газ, що
надходить з порожньої ємності, потрапляє в корпус задньої конвекції. Задній
конвекційний контур має аналогічну конструкцію мембранної стінки, як у печі.
Він містить пароперегрівач, котельню, економайзер.
Система очистки димових газів включає в себе два циклони (підключені
паралельно), фільтр для видалення частинок пилу, ефективність якого досягає
99,99%. Для проведення хімічного очищення газів використовується скрубер.
Крім того, водний розчин аміаку впорскується в секцію згоряння за допомогою
форсунок стисненого повітря для видалення оксидів азоту. Зниження вмісту NOx
досягається на 55-60%. Активоване вугілля використовується для видалення Hg.
Зола вивантажується в закритий контейнер і розміщується на полігоні, який
розташовано поруч з установкою для спалювання. З нижнього зольника
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відбувається поділ металів (чорні і кольорові), відновлення піску і рециркуляція в
псевдозрідженому шарі.

Рис. 1.16. «Відходи в енергію» в Кортеолоне («Corteolona») в Італії [44]
У роботі [45] було проведено дослідження життєвого циклу двох заводів зі
спалювання. Перший розташований в північно-західній частині Мілана (Італія), а
другий – в Орхус, східна частина Ютландії, Данія. Обидва об'єкти експлуатували
три лінії, оснащені піччю, системою очищення димових газів (в Мілані
застосовувалась система сухого очищення, в Орхусі – дві лінії, оснащені
напівсухою системою і одна лінія з вологою системою) та система рекуперації
енергії. На рис. 1. 17 і 1.18 представлені схеми двох об'єктів. Данський
сміттєспалювальний завод (Орхус) в цілому показав себе менш шкідливим, ніж
італійський сміттєспалювальний завод (Мілан). Частково це відбувалося через
різницю в морфологічному складі відходів, який представлено у таблиці 1.1.
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Таблиця 1.1
Морфологічний склад відходів, отриманих на двох заводах по спалюванню
%

Орхус

Мілан

Органічна частина

42.4

12.6

Папір

30.9

39.2

Пластик

9.4

27.6

Скло

6.8

3.9

Дерево

4.0

5.9

Метали

2.1

1.6

Кольорові метали

1.0

0.8

Інші

3.5

8.3

Міlаn: суха технологія
Активоване вугілля NaHCO3

Сушарка
для
розпилення

Сміття

Димова
Сечовина труба

Решітка

Летюча зола

APC залишки

Нижня зола
Залізний брухт
Алюмінієвий брухт
Рис. 1.17. Технічна схема установки для спалювання в Мілані: FF – тканинні
фільтри, ESP – електростатичний осаджувач, SCR – селективне каталітичне
відновлення оксидів азоту [45]
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Метали і летючу золу обробляли однаково на двох заводах: метали
сортувалися з золи і перероблялися, в той час як летюча зола використовувалася
для дорожнього будівництва.
Aarhus: напівсуха технологія
Активоване вугілля Сa(OH)2

Сушарка
для
розпилення

Сміття

Димова
труба

Решітка

Летюча зола

APC залишки

Нижня зола
Залізний брухт
Алюмінієвий брухт

Решітка

Летюча зола

Вологий
скруббер

Сміття

Сушарка
для
розпилення

Димова
Aarhus: волога технологія
Активоване вугілля
Вода NaOH Сa(OH)2 труба

Брудна вода

Нижня зола
Залізний брухт
Алюмінієвий брухт

Рис. 1.18. Технічна схема установки для спалювання в Орхусі: напівсуха
система (верхня), волога система (внизу). FF – тканинні фільтри, ESP –
електростатичний осаджувач, SCR – селективне каталітичне відновлення, FGC –
конденсація димових газів, APC – система контролю за забрудненням повітря [45]
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При спалюванні відходів видалення забруднюючих речовин з димових газів
є одним з найбільш важливих і дорогих етапів процесу. Це може бути досягнуто
багатьма

способами.

На

повномасштабних

установках

використовують

конструкції різних конфігурацій очисного обладнання, яке повинно відповідати,
по-перше, вимогам міжнародних стандартів щодо викидів шкідливих речовин в
атмосферне повітря, по-друге, враховувати вартість інвестицій і / або вартість
експлуатації та утилізації залишків.
Сьогодні всі технології і різноманіття комбінацій варіантів боротьби з
забрудненням можна знайти в повномасштабних установках. Кожна конфігурація
гарантує відповідність найсуворішим стандартам якості повітря. Вибір найбільш
правильної (ефективної) стратегії очищення газу в значній мірі залежить від
місцевих умов. Важливими чинниками є адміністративне регулювання (дозвіл для
рідких стоків, видалення твердих залишків), варіанти і ринки для можливого
відновлення і, нарешті, інвестиційні та експлуатаційні витрати всієї системи. В
установках

для

спалювання

відходів

зазвичай

використовуються

кілька

технологічних етапів для нейтралізації забруднювачів: вловлювання летючої золи,
нейтралізація кислотних газів, вловлювання речовин, що містять галогени та
діоксини, нейтралізація оксидів азоту.
1.4

Газоочисне обладнання, яке використовується в сучасних установках

для термічного знешкодження відходів
Розглянуто тенденції газоочисного обладнання, яке використовується в
сучасних установках для термічного знешкодження відходів.
Першим кроком в більшості сміттєспалювальних установок є видалення
летючого

попелу,

що

може

бути

зроблено

за

допомогою

циклонів,

електростатичного осаджувача (електрофільтра) або тканинного фільтра.
Принцип роботи циклону ґрунтується на дії відцентрової інерційної
сепарації летючого попелу. Газ надходить в циліндричну камеру тангенціально з
великою швидкістю і там утворюється інтенсивний обертальний рух. Відцентрова
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сила, що діє на частки попелу (летючої золи), змушує їх стикатися зі стінками,
далі вони осідають в розвантажувальний бункер. Газ викидається через
центральну трубку. Схема циклону показана на рис.1.19. Циклони мають низьку
ефективність при видаленні дрібних частинок, тому циклони не часто
зустрічаються на сучасних сміттєспалювальних заводах або служать для
попереднього осадження грубої летючої золи.
Очищений газ
Спіральне
закручування
потока на
вході

Вихідний
патрубок

Забруднений
газ

Осідання
частинок
на стінках
на
під дією
відцентрової
сили

Вертикальний
потік газів

Вихід сажі, що
накопичилася

Рис. 1.19. Схема циклону (зліва), електростатичні осаджувачі (електрофільтри)
(по центру) і рукавні фільтри (праворуч)
Через просту конструкцію і простоту в експлуатації електростатичні
осаджувачі (електрофільтри) найбільш широко використовуються для видалення
летучої золи при спалюванні відходів. Схеми принципу знепилювання і
технічного проектування показані на рис 1.19. Сучасний електрофільтр, який
включає щонайменше два і або три сектори, гарантує ефективність видалення
пилу більше ніж 99% при розмірах частинок від 0,01 до 100 мкм.
Тканинні (рукавні фільтри) також здатні забезпечувати низькі значення
викидів, які пропускають через тканинні мішки (рукави). Зольний пил
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залишається на внутрішній поверхні фільтруючих мішків і періодично
видаляється

повітряним

імпульсом

у

розвантажувальний

бункер.

Схема

тканинного фільтра показана на правому зображенні на рис. 1.19. Зазвичай
забрудненість на виході, після процесу очищення становить не більше 10 мг/м3,
при цьому чистота повітря після процесу фільтрації у деяких моделях досягає
99,99 %.
Хімічне очищення газів після спалювання сміття може бути виконано двома
основними способами: мокре очищення і сухе.
Принцип мокрого очищення - це поглинання газоподібних компонентів в
рідину. Ефективність такого процесу поглинання залежить перш за все від
доступної поверхні рідини, яка контролює перенесення маси з газу в рідку фазу.
Для досягнення цієї мети використовуються різні апарати: скрубери Вентурі,
порожнисті, пінні газопромивачі, тощо.
Мокра очистка є спільною стратегією спалювання відходів у Центральній
Європі, сьогодні в більшості випадків виконується як двоступенева установка з
вхідним кислотним скрубером, за яким слідує нейтральна або слабо лужна
очистка. Кислотний скрубер Вентурі знижує температуру димових газів від 180 200 °C до 63 - 65 °C. Такі двостадійні системи мають дуже високою ефективністю
видалення HF, HCl, HBr, ртуті і SO2.
Спочатку мокрі скрубери експлуатувалися зі скиданням рідких стоків, що
вимагало подальшої нейтралізації і ефективного видалення будь-якого важкого
металу або іншого токсичного забруднювача. Сьогодні стандарти щодо норм
скидання стічних вод в каналізацію досить жорсткі і вимагають великих зусиль,
особливо

при наявності у стоках Hg і Cd. З’являється необхідність у

встановлюванні додаткового очисного обладнання, що є одним з недоліків
використання мокрих методів.
Сухі

та

напівсухі

методи

очищення

викидів

прості

і

дешеві

і

використовуються в багатьох установках по спалюванню сміття по всьому світу.
У більшості випадків адсорбент або вводиться безпосередньо в газовий канал, або
в розпилюється у об’ємі котла в сухому вигляді (сухий процес) або у вигляді
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суспензії (напівсухий процес). Очищаючі продукти в більшості випадків
видаляються з димового газу за допомогою тканинного фільтра. Доведена
[46,47,48] ефективність очистки газових викидів від канцерогенних вуглеводнів, у
тому числі від діоксинів, за допомогою каталізаторів платинової або паладієвої
групи та сумісних адсорбційно-каталітичних процесів. Каталітична система
очищення викидів забезпечить відповідність екологічним вимогам процесу
термічної обробки відходів [49,50,51,52].
Порівняння застосування основних типів сміттєспалювальних установок до
відходів різних фізичних властивостей та форм наведено у табл. 1.2. В деяких
установках термічної обробки відходів для різних цілей використовується вода.
Наприклад, при використанні мокрої системи очистки димових газів, при
виробництві пари тощо.
Таблиця 1.2
Застосування основних типів сміттєспалювальних установок до відходів різних
фізичних властивостей та форм

Тверді речовини:
Сипучі матеріали,
однорідні
Нерегулярні,
громіздкі
З низькою
температурою
згоряння
Непідготовлений,
великий, об'ємний
матеріал
Органічні сполуки
здатні утворювати
смолисті речовини

Камерна Обертова піч
піч
з
решіткою

Цементна піч Киплячий
шар

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Для боротьби з оксидами азоту в європейських установках по спалюванню
сміття використовують дві стратегії:
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• некаталітичні видалення шляхом ін'єкції аміаку або іншої сполуки, що
містить азот, в гарячий димовий газ в першому димоході котла при температурі
близько 950 °C або
• селективне каталітичне відновлення при температурі від 250 °C до 300 °C,
в більшості випадків в кінці усіх рівнів газової очистки, після повторного
нагрівання продуктів згорання.
Установки для спалювання з обертовими печами більш універсальні в тому
сенсі, що вони можуть бути застосовані для переробки твердих відходів, шламів і
контейнерних відходів, а також рідини. Через це обертові печі найчастіше
включаються в комерційні проекти установок для спалювання відходів поза
майданчиком і використовуються для відновлення енергії.
1.5

Законодавча база Європейського Союзу щодо системи поводження з

відходами та їх спалювання
Сектор спалювання відходів протягом багатьох років є предметом великих
законодавчих вимог на регіональному, національному та європейському рівнях.
На додаток до вимог Директиви КПКЗ, сектор спалювання (і все пов'язане з
ним) також підпорядковується вимогам конкретного законодавства. В даний час
для установок по спалюванню відходів діють наступні директиви ЄС:
Директива зі спалювання відходів 2000/76 / EC для спалювання відходів
(включаючи спільне спалювання).
Ця директива встановлює мінімальні вимоги щодо допустимих викидів,
моніторингу та певних умов експлуатації. Обсяг 2000/76 / EC є широким (деякі
винятки перераховані в статті 2) і не має більш низької межі пропускної здатності.
Директива запобігає і обмежує, наскільки це практично можливо, негативний
вплив на навколишнє середовище, зокрема забруднення викидами в повітря,
грунт, поверхневі води і ґрунтові води, а також пов'язані з цим ризики для
здоров'я людини, від спалювання та спільного спалювання відходів.
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Директива 2007/76 / EC про спалювання відходів охоплює спалювання і
спільне спалювання з метою запобігання або обмеження негативного впливу на
навколишнє середовище. Щоб гарантувати повне спалювання відходів, Директива
вимагає, щоб всі заводи тримали спалювання або спільні спалюють гази при
температурі не менше 850oC протягом як мінімум двох секунд. Тепло, що
виробляється процесом спалювання, має використовуватися, наскільки це
можливо. Існують суворі граничні значення для викидів спалювальною установки
в атмосферу щодо важких металів і багатьох інших токсичних викидів.
Директива вимагає установки вимірювальних систем для моніторингу
параметрів і відповідних меж викидів; періодичного вимірювання викидів у
повітря і воду.
Існує регламент (ЄС) № 1774/2002 Європейського парламенту і Ради від 3
жовтня 2002 року, що встановлює правила здоров'я, що стосуються побічних
продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною.
Директива ЄС 1999/31 / EC по полігонам захоронення відходів передбачає,
що похованню підлягають тільки ті відходи, що не піддаються обробці. У цьому
контексті утилізація та переробка відходів визначається як «фізичні, термічні,
хімічні

або

біологічні

процеси,

включаючи

сортування,

які

змінюють

характеристики відходів з метою зменшення його обсягу або небезпечного
характеру, полегшують його обробку або покращують відновлення». Ця
директива дає сильний поштовх до будь-якого варіанту утилізації, переробки та
отримання енергії з відходів.
Рамкова директива про відходи 2008/98 / EC
Директива ЄС 2008/98 / EC про відходи зазвичай рекомендує надавати
перевагу будь-якої форми рециркуляції у порівнянні з іншими видами
відновлення (наприклад, у порівнянні з рекуперацією енергії) і утилізації. Це
вимагає, щоб об'єкти спалювання, призначені для переробки твердих побутових
відходів, повинні мали енергоефективність на рівні або вище: 60% (для установок,
що експлуатуються і дозволених до 1 січня 2009 року) і 65% (для установок,
дозволених після 31 грудня 2008 року). Ефективність отримання енергії з відходів
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є кумулятивною величиною від електричної і теплової енергії, що отримується в
результаті спалювання (це положення 98/2008 також відомо як “формула R1” і
розглядається нижче).
Процес спалювання повинен здійснюватися таким чином, щоб забезпечити
максимальне вигоряння як золи, так і димових газів. Отже, законодавство ЄС
встановлює обмеження на вміст загального органічного вуглецю в золі і димових
газах. Поліхлоровані біфеніли та діоксини, які є у відходах, повинні бути
повністю зруйновані. Крім того, існують обмеження на утворення монооксиду
вуглецю (СО); умови горіння також повинні мінімізувати утворення оксидів
азоту. Сам димовий газ також повинен оброблятися для видалення інших
забруднювачів повітря, таких як частинки (летюча зола), соляна кислота (HCl),
фторид водню (HF), двоокис сірки (SO2) і важкі метали, такі як ртуть (Hg), кадмій
(Cd) і свинець (Pb).
Деякі з цих процесів також видаляють інші потенційні забруднювачі
повітря, такі як діоксини, бромистий водень (HBr), бромовані діоксини,
поліароматичні вуглеводні (ПАВ) і додаткові важкі метали.
Під час термічного знешкодження відходів просторовий розподіл летючої
матерії є непередбачуваним і, отже, призводить до нерегулярних активних зон
горіння, які виявляють кисневу недостатність, і зон, де потреба у кисню набагато
менша, а кисню багато. Це призводить до складної структури багатих киснем зон і
навпаки, бідних киснем. Вони повинні бути ретельно перемішані, щоб досягти
повного згоряння. Порівняння норм викидів по різним країнам [53] наведені у
таблиці 1.3.
Таким чином, за умови використання високоефективної багатоступінчатої
системи очищення газів, що відходять після термічної обробки відходів, токсичні
викиди в атмосферу практично не потрапляють. Гази, що відходять, містять
вуглекислий газ, кисень, азот і водяну пару. При порівнянні хімічного складу
викидів у повітря від відходів, що надходить до установки термічної обробки,
певною мірою воно чистіше на виході з установки [55,56]. Термічна обробка
відходів досить широко використовується за межами Європи. ТПВ є потенційним
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джерелом енергії, багато дослідників з різних країн [57,58], з різним рівнем
економічного розвитку доводять ефективність технології «Waste to energy».
Сьогодні в Україні пріоритетним напрямом економії паливно-енергетичних
ресурсів є використання альтернативних джерел енергії. Одним із шляхів
задоволення енергетичних потреб є використання біогазу. Моделюванням
теплового режиму біогазової установки займалися автори робіт [59,60,61].
Таблиця 1.3
Порівняння норм викидів по різним країнам [53]
Сполука/норма

Європейський Китай Японія Корея Установки з
Союз

високоефективн
им очисним
обладнанням
[54]

CO

мг/м3 50

SO2 mg/Nm3

мг/м3 50

NOx

мг/м3 200

HF

мг/м3 1

HCl

мг/м3 10

75

Пил

мг/м3 10

80

Діоксини,

мг/м3 0,1

1

Hg

мг/м3 0,05

Cd+Ti

мг/м3 0,05

Інші сполуки

мг/м3 0,5

Летючі

мг/м3 10

150
400

250

50

1-50

30

0,5-50

80

30-200
0,1-1

30

0,1-10

40

30

1-10

0,1

0,1

0,0002-0,08

0,2

0,1

0,0005-0,03

0,1

0,02

0,0002-0,03

1,6

0,0002-0,05

фурани

органічні
сполуки

0,1-5
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1.6

Аналіз систем з утилізації тепла після термічної обробки відходів.

Як вже зазначалося вище, основним завданням установки термічного
знешкодження відходів, є забезпечення ефективного спалювання цих відходів в
заданій кількості. При спалюванні відходів вивільняється теплота, яка повинна
бути корисно використана. Перед початком проектування такої установки
необхідно з'ясувати з достатнім ступенем точності, яка кількість ТПВ
утворюються протягом року, визначається кількість відходів на одного мешканця
за добу. Проводиться аналіз ТПВ з визначенням їх морфологічного і
гранулометричного складу, а також теплотехнічних характеристик, зокрема
теплоти згоряння, з межами коливань її значень.
Рекуперація енергії з відходів може одночасно вирішити дві проблеми:
очищення нерафінованих і нераціональних відходів; і генерування значної
кількості енергії, яке може бути включено до складу виробництва енергії для
задоволення потреб споживачів [62]. В роботі [63] джерелом теплової енергії в
системі теплопостачання є енергія одержувана при спалюванні усіх типів ТПВ, та
може замінити чверть споживання енергії в житлових приміщеннях. Комбіновані
системи теплопостачання, які складається з різних джерел тепла були досліджені
у роботах [64,65,66]. В роботах [67, 68] були зроблена оцінка морфологічного
складу відходів по різним обертам утворення, але без врахування теплових
характеристик ТПВ. Використовуючи розроблену методику, автором [69]
встановлені рівняння регресії, що описують

взаємну залежність основних

факторів, що впливають на температурний рівень в топці при заданому тепловому
навантаженні котла. Адаптація моделі проведена для умов заводу «Енергія» [70]
та підтверджують можливість спалювання ТПВ без використання додаткового
палива. Відходи з різним вмістом вологи мають різні теплові властивості [71].
Високий вміст вологи потребує більш тривалий час сушіння і значно більшу
теплову енергію, що призведе до зниження температури в печі і підвищення
витрати додаткового палива. В дослідженнях [72] значення теплоти згорання ТПВ
знаходиться в межах 9,24 МДж / кг до 12,1 МДж / кг.
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Для оцінки теплоти згоряння відходів використовуючи їх елементарний
склад були розроблені декілька емпіричних формул: рівняння Менделєєва [72],
Дулонга [73], Штейера та нові моделі, які використовують рівняння регресії [74].
Процес термічної обробки відходів необхідно проводити таким чином, щоб
максимізувати виробництво енергії. Під час згоряння хімічна енергія, яка
пов'язана у відходах, вивільняється і перетвориться в теплову енергію гарячих
димових газів і в енергію випромінювання від полум'я. Щоб використовувати цю
енергію, теплообмінні поверхні розташовані в камері згоряння та в газоходах
шлях димових газів.
Процес термічного знешкодження відходів знаходиться під значним
впливом характеристик самих відходів. Основною характеристикою є тепловміст
(ентальпія) відходів, оскільки, по суті, сміттєспалювальна установка являє собою
систему для обробки тепла. Таким чином потужність установки нерозривно
пов'язана з максимальною швидкістю тепловиділення, а не з масовою пропускною
здатністю (потужністю установки). Загальноприйнятий підхід, в першу чергу,
спиратися на певну масу оброблених відходів у певний проміжок часу
(наприклад, 20 тонн в день), а не на певну кількість мільйонів кілокалорій,
оброблених за певний проміжок часу. Отримана теплова енергія від термічного
знешкодження відходів може розподілятись за такими енергетичними потоками:
одержання пари різного тиску, вироблення електроенергії, підігрів води,
рекуперація енергії (підігрів повітря для спалювання), тощо.
Після термічної обробки відходів виділяється енергія, яка залишає піч у
вигляді димових газів при температурі приблизно 1000-1200 °С. Гарячі димові
гази після спалювання повинні бути охолоджені, перш ніж вони можуть бути
передані в систему очищення димових газів. Димові гази охолоджуються в котлі,
де енергія відновлюється у вигляді гарячої води або пари. Температура газів на
окремих етапах очистки димових газів представлено на рис. 1.20.
Котел також є необхідним елементом для рекуперації енергії. Однак
можливий тип котла залежить від того, чи використовується енергія для гарячої
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води для централізованого теплопостачання, технологічної пари для різних
галузей промисловості або для електрики.
Можливості

кінцевого

використання

залежать

від

умов

місцевого

наприклад,

наявність

енергетичного ринку, в тому числі:
•

інфраструктура

для

розподілу

енергії

-

електромережі і мережі централізованого теплопостачання;
•

річна

структура

споживання

енергії

(вироблення

енергії

від

сміттєспалювальних заводів ТПВ досить постійне);
• ціни на різні види енергії і можливі угоди зі споживачем.
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Рис. 1.20. Температура газів на окремих етапах очистки: 1 - обертова піч; 2 завантажувальний пристрій; 3 - пальник печі; 4 - камера допалювання; 5 - пальник
камери допалювання; 6 - шлак; 7 - теплоутилізатор; 8,10 - очисне обладнання; 9 зола виносу; 11 - димосос; 12 - димова труба
Загальний термічний ККД сміттєспалювальної установки, обладнаної
пристроями рекуперації енергії, залежить від кінцевого використання отриманої
енергії. Виробництво електроенергії має низьку теплову ефективність, але
призводить до високої вартості енергії, в той час як гаряча вода для
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централізованого теплопостачання вважається недорогою енергією, але загальна
теплова ефективність висока, а складність і вартість установок для отримання
гарячої води відносно невеликі. Необхідно дотримуватись таких умов [75]: димові
гази з печі повинні охолоджуватися до 200˚C або нижче в котлі для того, щоб
застосувати існуючу технологію очищення димових газів; економічні показники
термічної обробки слід оптимізувати за рахунок рекуперації та продажу енергії;
споживачі

надлишкової

енергії,

наприклад

для

централізованого

теплопостачання, повинні бути розташовані поряд з існуючою енергосистемою,
щоб уникнути дорогих нових систем передачі.
Результати аналізу у роботі [76] показують, що близько 1,4 МВт може бути
отримано в результаті згорання 3,6 тонни твердих відходів за годину. У статті [77]
обговорюється пропозиція використання альтернативної енергії, отриманої з
ТПВ, для міста Бенгазі (Лівія) у вигляді електростанції і системи опріснення
морської води. ТЕЦ на відходах забезпечує енергію, необхідну для опріснення
води.
Відновлення відпрацьованого тепла після термічної обробки відходів можна
проводити за допомогою різних технологій рекуперації відпрацьованого тепла,
щоб забезпечити цінні джерела енергії і знизити загальне споживання енергії
[78,79, 80, 81, 81, 83, 84]. Підігрівач повітря з тепловими трубками став важливим
обладнанням для добування теплової енергії з промислових відходів. У
дослідженні

[85]

побудували

і

перевірили

ефективність

рекуперації

відпрацьованого тепла за допомогою повітропідігрівача з тепловою трубою з печі,
це може зменшити кількість використовуваного газу в печі і ефективно витрачати
енергію. Рекуператори є формою теплообмінників, які виготовляються з
металевих або керамічних матеріалів в залежності від їх застосування, і вони
використовуються для утилізації відпрацьованих газів при середніх і високих
температурах [86, 87, 88, 89, 90]. Регенератори передають тепло з каналу гарячого
газу до каналу холодного газу за допомогою зберігання відпрацьованого тепла в
матеріалі з високою теплоємністю [91]. Обертові регенератори працюють
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аналогічно стаціонарним регенераторів, проте в цій технології тепло передається
через пористе теплове колесо між гарячим і холодним потоками [92].
Для підігріву повітря, яке подається на згоряння, теплом від димових газів
були розроблені рекуперативні і регенеративні пальники [93, 94, 95, 96, 97, 98].
Рекуперативні пальники можуть використовуватися у технологічному процесі при
температурах 700-1100°C. Регенеративні пальники працюють у парі за принципом
короткострокової акумуляції енергії димових газів в керамічних регенераторах
тепла.
Використання енергії від термічної обробки відходів для центрального
опалення залежать від типу котла, які можна розподілити на такі категорії:
водогрійний котел – призначений для нагрівання води або іншого теплоносія;
котел низького тиску – виробляє тільки пар низького тиску; паровий котел –
призначений для генерації насиченої або перегрітої пари, а також для підігріву
води.
Водогрійний котел має досить просту конструкцію, але у процесі
експлуатації слід приділяти увагу корозійно-активним димовим газам, які
утворюються після спалювання відходів. При температурі стінок труб котлу
більше 300°С відбувається інтенсивна високотемпературна корозія металу,
особливо

при

рекомендується

наявності

хлороводню.

Для

уникнення

таких

проблем

експлуатувати котли-утилізатори при температурі 275°С. У

роботі [99] досліджено систему використання відпрацьованого тепла, що
утворюється при спалюванні осаду, для підігріву води для населення. У
середньому за рік подача води на 20°С вище, ніж у звичайній водопровідній воді,
що дозволяє значно скоротити використання міського газу. Контур водогрійного
котла можна описати так: енергія від гарячих димових газів через бойлер гарячої
води передається у внутрішній контур води, який знову передає енергію в контур
кінцевого користувача (система централізованого теплопостачання). Контур
кінцевого користувача відділений від контуру котла теплообмінниками.
Якщо мережа централізованого теплопостачання недоступна і існує потреба
в технологічному парі, котел низького тиску може бути альтернативою котла з
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гарячою водою. Недоліком можне вважати необхідність розташування галузі
промисловості з потребами в технологічному парі поруч з установкою термічного
знешкодження відходів, щоб запобігти значним втратам тепла і усунути
необхідність в дорогих трубопроводах. Ризики, пов'язані з подачею пара на один
або кілька промислових об'єктів, повинні бути ретельно оцінені. Ефективність
котла

може

досягати

приблизно

80

відсотків.

Відновлення

обмежене

температурою води, що підлягає поверненню в котел. Підвищення ефективності
використання енергії від газів термічної оброки ТПВ розкриті у роботах [100, 101,
102, 103, 104].
Регенерація енергії з парового котла зазвичай називається процесом
Ранкіна. Процес Ранкіна дозволяє отримувати енергію у вигляді енергії, пари і
комбінацій енергії, пари та гарячої води. Енергія від гарячих димових газів
відновлюється у внутрішньому контурі котла.
Енергія пари може бути перетворена в електричну енергію за допомогою
турбіни та генератора. Виробляючи тільки електричну енергію, можна відновити
до 35% доступної енергії у відходах у вигляді енергії. Цей варіант є привабливим,
якщо

завод

розташований

далеко

від

споживачів.

При

комбінованому

виробництві тепла та енергії можна використовувати до 85 % енергії від
термічного знешкодження відходів. Використовується так звана турбіна з
протитиском,

в

яких

відпрацьована

пара

використовується

для

систем

теплопостачання. Щоб запобігти значним втратам тепла і уникнути дорогих
трубопроводів від установки термічного знешкодження викидів повинні бути
розташовані поруч із заводом.
Проведений аналіз показав, що в Україні існує актуальне питання
знешкодження величезної кількості відходів, які накопилися на офіційних
полігонах та на стихійних звалищах у кількості більше ніж 12 мільярдів тонн.
Досвід країн Європейського Союзу, США, Японії вказує на ефективність
застосування

системи

термічного

знешкодження

використанням тепла для різних категорій споживачів.

відходів

з

подальшим
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Висновок до розділу 1.
1. Виконано

аналіз

поточного

стану

знань

і

методів

термічного

знешкодження побутових та промислових відходів. На сьогоднішній день в
Україні

не

існує

практики

глобального

знешкодження

непідготовлених

(несортованих) відходів. При використанні системи термічного знешкодження в
України, побутові відходи можуть бути альтернативним паливом, яке не вимагає
видобутку, транспортування та переробки.
2. Актуальним

є

розв’язання

науково-прикладної

проблеми

вибору

технології термічного знешкодження побутових та промислових відходів, яка
забезпечить підвищення ефективності процесу термічного знешкодження відходів
під впливом таких факторів: необхідність знешкодження несортованих відходів,
сезонні коливання вологості, наявність небезпечних відходів.
3. При виборі технології та установки термічного знешкодження відходів
необхідно провести з достатньою мірою точності кількісний та якісний аналіз
складу відходів, які утворюються в різних секторах міста (житлова забудова,
комерційна, промислова) з подальшою оцінкою теплотехнічних характеристик
відходів.
4. Для знешкодження великих кількостей різноманітних відходів від
загальних ТПВ до небезпечних (медичних, фармацевтичних, тощо) дуже
перспективними є установки з використанням обертових печей.
5. Актуальним стає питання розробки конкурентоспроможної системи
використання теплової енергії, що утворюється після термічної обробки відходів,
яка враховує значну відстань установок від споживачів та орієнтована на різні
категорії джерел утворення відходів.
6. Створення конструкцій печей відбувалося, головним чином, емпірично.
Для ефективної термічної обробки необхідно: достатня кількість повітря для
горіння, а також відповідні температура, час перебування і перемішування повітря
і маси відходів щоб об'єднати горючі речовини і кисень повітря. Умови під час
спалювання

варіюються

характеристик відходів.

в

залежності

від

застосовуваної

технології

та
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РОЗДІЛ 2
ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДУ ТА ТЕПЛОТВОРНОЇ ЗДАТНОСТІ ВІДХОДІВ
2.1 Дослідження характеристик відходів регіонів України
Сектор управління відходами стикається з проблемою, яку він не може
розв`язати самостійно. Однак енергетичний сектор вважається ідеальним, тому
що його необхідно постійно задовольняти зростаючий попит на енергію. Відходи
тепер є не тільки небажаним продуктом суспільства, але і цінним енергетичним
ресурсом. Отримання енергії з відходів може одночасно розв`язати проблему
утилізації значної кількості накопичених відходів та отримати значну кількість
енергії, яка може бути включена до загального потоку виробництва енергії для
задоволення потреб споживачів. Як показує світова практика джерелом теплової
енергії в системі теплопостачання є енергія, одержувана при спалюванні усіх
типів ТПВ; вона може замінити чверть споживання енергії в житлових
приміщеннях.
Джерелами утворення ТПВ в першу є житлова зона, яка представлена
багатоповерховою забудовою, приватним сектором,

парковою територією з

зонами для відпочинку. Також суттєвим джерелом утворення ТПВ є невиробнича
сфера, до якої відноситься комерційні підприємства, вокзали, автостоянки,
заклади освіти, лікарні та інші установи та організації.
Фракційний склад відходів досить різноманітний та залежить від території
збору, клімату, сезонних коливань, рівня життя та культури населення. Багато
досліджень фракційного складу відходів вказують на те, що досить складно
уникнути

помилки;

можливі

короткочасні

відхилення

(непередбачене

потрапляння частини промислових відходів у побутові). Таким чином визначення
характеристик середнього складу і властивостей ТПВ забезпечить вихідні дані
для проектування систем утилізації відходів.
Для визначення раціонального типу технології термічного знешкодження
відходів та вибору схеми утилізації тепла необхідно дослідити фізичні та хімічні
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властивості відходів. До фізичних характеристик відходів можна віднести такі:
розмір, форма, питома маса, вологість, компактність, температура, сорбційні
властивості, розмір часток і розподіл за розмірами, польова густина (насипна
маса) і пористість ущільнених відходів, поверхнева площа, радіоактивність, запах
тощо. Питома маса визначається як маса матеріалу на одиницю об'єму (яка має
розмірність кг/м3). Питома маса твердих відходів помітно варіюється в залежності
від географічного положення, пори року і тривалості зберігання. Відносна
вологість загального об’єму відходів має впливове значення на процеси
спалювання. Вологість ТПВ залежить від їх категорії. Наприклад, органічні
відходи, до складу яких надходить залишки харчових продуктів, мають вологість
від 60% до 80 %. Викинуті тверді відходи, оскільки вони змішані з іншими
відходами, можуть або втратити, або поглинути вологу. Наприклад, харчові
відходи можуть переносити значні кількості вологи на папір і текстиль. Вологість
таких фракцій, як скло, метали, кераміка, текстиль, дорівнює нулю. Деревина,
шкіра, макулатура, садові та будівельні відходи змінюють вологість залежно від
сезону від 15% до 35%.
До хімічних властивостей відходів можна віднести такі: токсичність,
реакційна здатність, кислотність, лужність, температура загоряння, продукти
спалювання, ентальпія. Якщо тверді відходи повинні використовуватися в якості
палива, необхідно досліджувати такі вагомі властивості: хімічний склад кожної
фракції відходів (визначення відсотка C (вуглецю), H (водню), O (кисню), N
(азоту), S (сірки)); зольність кожної фракції; температура плавлення золи,
тепломісткість. Наявність токсичних елементів і сполук також важливо з точки
зору безпеки працівників, вимог до ефективності системи спалювання, контролю
забруднення повітря, а також визнання пристрою як «установки для термічного
знешкодження відходів». Тільки виходячи з даних кількості вуглецю, водню і
кисню можна оцінити теплотворну здатність відходів. Кількість азоту має
значення при оцінці

можливості забруднення оксидами азоту атмосферного

повітря, які утворюються після термічних процесів. До того ж окиснення азоту
відбувається з поглинанням тепла (реакція є ендотермічною). Сірка у відходах
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під час спалювання може призвести до утворення кислотних газів – оксидів сірки,
які впливають на забруднення повітря і корозію.
Розглянемо хімічні реакції, які можуть проходити у топці.
Вуглець міститься більше ніж на 50% відсотків у картоні, м’ясних відходах,
олії після жарки, у листві, гумі.
Реакція вуглецю: С+О2→СО2.
В залежності від температурного режиму в топці неорганічний вуглець
може утворювати вуглекислий газ або залишатися у золі. Органічний вуглець при
неправильному режимі спалювання може утворювати моно оксид вуглецю або
вуглеводні.
Реакція водню: Н+О2→НО2.
H + 0,25(O2 + 3,76N2) → 0,5H2O + 0,94N2, при використання кисню з
повітря.
Водень, що знаходиться в неорганічних сполуках, може виділятись в самих
різних формах, в залежності від температури. Наприклад:
2NaOH→Na2O + H2O.
Кисень, пов'язаний з неметалевими елементами C, H, P, S або N в
органічних сполуках або з металами, поводиться як O2 в повітрі, реагуючи з
утворенням оксидів (або залишаючись у вигляді оксиду).
Кисень, пов'язаний з карбонатами, фосфатами тощо, може перетворюватись
у різні форми, в залежності від температури.
Азот, який знаходиться у складі органічних сполук (наприклад: м'ясо,
шкіра, натуральні тканини тощо), окислюється до оксиду азоту. Азот у топці
перетворюється в молекулярний азот за умови «правильного» згорання. Відомо,
що азот реагує з киснем приблизно при 1200 °С з утворенням оксидів азоту.
Верхня межа температури димових газів приймається на рівні 1200 °С. Таким
чином, азот не реагує з киснем під час реакції горіння.
При наявності сірки у відходах, в органічних і неорганічних сполуках, або
елементарна сірка, в топці буде реагувати з киснем до SO2. Фракції можуть
окиснюватися далі до SO3.
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Неорганічний хлор і бром (хлориди і броміди), як правило, стабільні, хоча
оксігалогени (наприклад, хлорати, гіпохлорити) деградують до хлоридів і кисню,
води тощо. Значну увагу необхідно приділяти хлору, який міститься у
полівінілхлориді. З нього виготовляють спортивний інвентар, спеціальне
професійне взуття, похідний одягу, рибальське спорядження, надувні матраци,
надувні човни, туристичні та торгівельні намети тощо. У чистому вигляді, без
добавок, полівінілхлорид згоряє повністю, утворюючи хлористий водень HCl.
Метали у відходах, наприклад, залізо і сталь, алюміній, мідь, цинк, в
кінцевому рахунку, повністю окислюються. Однак неповне спалювання є
звичайним явищем через низьку швидкості поверхневого окислення і обмежений
час перебування в печі.
2.2 Методика визначення морфологічного складу відходів
При проектуванні систем управління відходами спираються на їх
властивості, швидкість генерації та на відсотковий вміст різних фракцій відходів.
Цей параметр називають морфологічним складом відходів і визначають шляхом
сортування та визначення масової частки кожної фракції окремо. Основні
компоненти ТПВ представлені в таблиці 2.1. Морфологічний склад відходів
радикально змінюється при порівнянні країн з низьким доходом і високим рівнем
доходів. Відсоток органічних відходів у два ризи більший в країнах з низькими
доходами ніж в країнах з високими доходами, а паперових відходів навпаки
більше утворюється в країнах з високими доходами (у п’ять разів). Частка
полімерів у ТПВ за останні роки збільшилася в декілька разів. У період з 2004 по
2014 рік світове виробництво пластмас виросло з 225 мільйонів тонн до 311
мільйонів тонн.
Тільки дуже маленький відсоток перероблених пляшок використовується
для виготовлення нових. Наприклад Coca-Cola отримує тільки 7% свого пластика
з переробленого матеріалу, Nestle Waters North America використовує тільки 6%
переробленого пластику.
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Таблиця 2.1
Морфологічний склад муніципальних відходів за основними складовими
Найменування компоненту ТПВ
Харчові відходи

Основні складові
Залишки фруктів, овочів, хлібопекарських
виробів, зіпсовані продукти рослинного або
тваринного походження

Папір, картон

Газети,

журнали,

паперова

упаковка,

картонна тара
Пластмаси

Обривки поліетиленової плівки, одноразовий
посуд,

пластикова

тара

харчового

і

нехарчового призначення, іграшки, вироби з
пластмас, синтетичні тканини
Скло

Посуд, скло

Метали

Чорні, кольорові метали, консервні банки,
фольга, провід

Небезпечні відходи

Відходи, які містять токсичні, радіоактивні та
інші небезпечні речовини

Деревина

Гілки, листя, шматки деревини, стружка,
меблів, тара з деревини

Текстиль

Старий одяг та інші вироби з бавовни,
целюлози, вовна

Залишок

Фракція відходів, що важко класифікується

У роботах [105,106,107,108] проведено порівняння морфологічного складу
ТБО по різним країнам, по сільській місцевості та урбанізованим територіям та
розроблено систему поводження з відходами – компостування або спалювання
залежно від місцевості. У морфологічному складі в глобальних масштабах
знижується доля фракції харчових і садових відходів, що може призвести до
обмеження використання компостування і отримання біогазу з відходів. Якщо
розглядати варіант термічного знешкодження відходів, то зменшення кількості
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харчових відходів призводить до зниження їх вологості, а збільшення полімерної
складової підвищить кількість тепла від спалювання відходів. Відходи від
торгівельних комплексів, муніципальних установ, вокзалів, закладів освіти та
лікарень складають суттєву частку відходів. Якщо порівняти морфологічний
склад відходів від цих установ з ТПВ житлової зони, то паперу та пластмаси тут
більше у декілька разів (як представлено у таблиці 2.2, 2.3, 2.4).
Морфологічний склад твердих побутових відходів визначають [109] за
джерелами їх утворення – житлові будинки (багатоквартирні та одноквартирні) та
невиробнича сфера, установи та організації. Інший варіант – це визначення складу
відходів безпосередньо на об'єктах поводження з ТПВ.
Визначення

морфологічного

складу

твердих

побутових

відходів

рекомендується проводити там, де не змішуються ТПВ, великогабаритні,
ремонтні і рідкі відходи. Склад ТПВ визначається протягом чотирьох сезонів
року.
Морфологічний склад твердих побутових відходів рекомендується [109]
визначати за такою класифікацією:
- харчові відходи (овочі, фрукти, відходи садівництва тощо);
- папір та картон;
- полімери (пластик, пластмаси);
- скло;
- чорні метали;
- кольорові метали;
- текстиль;
- дерево;
- небезпечні відходи (батарейки, сухі та електролітичні акумулятори, тара
від розчинників, фарб, ртутні лампи, телевізійні кінескопи тощо);
- кістки, шкіра, гума;
- залишок твердих побутових відходів після вилучення компонентів (дрібне
будівельне сміття, каміння, вуличний змет тощо).
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Таблиця 2.2
Середні зведені дані морфологічного складу ТПВ за даними досліджень
об'єктів накопичення відходів у м. Харків [110]

Вміст у складі твердих побутових відходів, %
Найменува
ння
компоненті
в ТПВ

Приватний сектор

Середньозважений вміст
компоненттів у
житловій
забудові

Невиробнича
сфера

44,7

42,48

59,32

22,45

7,59

41,38

9,98

8,68

8,16

33,43

21,8

13,45

6,84
6,74

6,99
5,73

5,7
6,88

15,17
11,74

9,87
8,41

7,67
7,74

2,78

2,05

1,88

1,27

4,41

2,32

Кольорові
метали

0,19

0,03

0,24

0,82

2,1

0,55

Небезпечні
відходи

0,76

0,24

0,45

0,18

0,79

0,51

Деревина

1,72

1,48

0,8

2,01

4,33

1,67

Текстиль

2,99

5,85

2,93

1,78

10,3

3,81

Залишок

23,3

26,47

13,64

11,15

30,4

20,9

Харчові
відходи
Папір,
картон
Пластик
Скло
Чорні
метали

Багатоповерхова
житлова
забудова

Промисло
У
ві
середньо
підприємс
му по
тва
місту

Перехід від категоріального аналізу до середнього хімічному аналізу
забезпечує основу для стехіометричних розрахунків. Елементарний хімічний
склад відходів (процентний вміст основних хімічних складових: вуглецю, водню,
кисню, сірки, азоту, хлору і золи) є важливим внеском в оцінку теплової
характеристики, вимог до кількості повітря для горіння, матеріального балансу
сміттєспалювального заводу тощо.
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Таблиця 2.3
Результати досліджень морфологічного складу ТПВ м. Київ [111]
№

Категорія відходів, %

Багатокварт
ирні житлові
будинки

Житлові
будинки
індивідуальної
забудови

Середньозва
жений вміст
компонентів
у
житловій
забудові

Адмініст
ративні
відходи

Комерцій
ні відходи

Середньоз
важений
вміст
компонен
тів
у
змішаних
ТПВ

1
2
3
4
5

Органічні відходи
Папір, картон
Пластик
Скло
Чорні, кольорові
метали
Одяг (бавовна,
текстиль і взуття)
Дерево
Небезпечні
Кістки, шкіра,
гума
Залишок

42,32
10,25
9,53
12,09
1,18

27,78
5,66
13,54
14,95
2,08

42,3
10,48
9,59
12,9
1,15

16,55
30,47
14,23
18,45
0,81

31,61
17,57
12,55
15,83
0,95

39,26
13,24
10,23
13,01
1,11

2,39

3,27

1,79

2,18

0,65

1,72

0,89
0,0066
1,12

1,07
0,00
2,14

0,93
0,0064
1,09

2,35
0,00
1,55

4,53
0,02
0,43

1,35
0,0067
1,07

19,63

22,73

19,82

13,85

15,87

19,17

6
7
8
9
10

Таблиця 2.4
Морфологічний склад відходів Полтавської області [112]
№

Категорія відходів, %

Велика

Одно-

Населені

Населені

щільність

поверхові

пункти

пункти

населення

будинки

(1000-5000) мен.
жителів

жителів

1

Органічні відходи

29

19

14

19,3

2

Папір, картон

9

7

8

1,4

3

Пластик

13

13

13

7

4

Скло

15

21

17

24

Чорні, кольорові
0,8
метали
Одяг (текстиль і взуття) 3,5

1,1

2

3,8

3,5

5,9

2,1

5
6

1000

7

Дерево

0,4

1,9

1,7

1,6

8

Небезпечні

0,5

0,6

0,8

0,7

9

Кістки, шкіра, гума

1,8

4,4

5

3,1

10

Мінерали частинки

27

28,5

32,6

37
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Мікрохімія відходів (вміст важких металів та інших екологічно важливих
елементів, присутніх на рівні частин на мільйон) також важливі для виявлення
потенційних проблем з викидами в атмосферу або надходження в золу. Знаючи
морфологічний склад можна розрахувати теплотворну здатність відходів, витрату
повітря горіння, кількісний і якісний склад газів, що відходять і адіабатичну
температуру горіння відходів.
2.3 Визначення теплотворної здатності відходів
Теплоту згоряння визначають двома методами: експериментальним і
розрахунковим.

При

експериментальному

визначенні

теплоти

згоряння

застосовують калориметри. Сутність експериментального методу визначення
теплоти згоряння палива полягає в спалюванні проби досліджуваного палива
(наприклад, ТПВ) в середовищі стисненого кисню в герметично закритому
металевому посуді (калориметричних бомбі), зануреному в воду. При цьому вся
теплота палива, що виділяється, сприймається водою і вимірюється. Знаючи масу
води, зміни її температури можна обчислити теплоту згоряння. Цей метод
хороший тим, що простий. Для визначення теплоти згоряння досить мати дані
технічного аналізу. Недоліком методу є систематичні похибки, які обумовлені
обмеженою точністю приладу, неправильним вибором методу вимірювання,
неправильною установкою приладу або недообліком деяких зовнішніх чинників,
наприклад теплообміну калориметра з зовнішнім середовищем при визначенні
теплоти згоряння палива.
Вагомою характеристикою відходів є їх теплотворна здатність. ТПВ можна
віднести до низькокалорійного палива. Якщо розглядати окремі складові відходів,
то теплота згоряння пластмаси може становити 43,7 МДж/кг. Теплова цінність
відходів прямо пропорційна вмісту вуглецю у відходах і обернено пропорційна
зольності

і

вмісту

вологи.

Теплотворну

здатність

розраховують за емпіричною формулою Менделєєва [72]:

відходів

традиційно
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QPH  4,18  (81C p  300H p  26(O p  S p )  6(9H p  Wp )) ,

(2.1)

H
де QP – нижча теплота згоряння ТПВ на робочу масу, кДж/кг;

CP – загальний вміст вуглецю, мас%;
HP – загальний вміст водню, мас.%;
OP – загальний вміст кисню, мас.%;
SP – загальний вміст сірки, мас.%;
WP – загальна вологість, мас.%.
Вища теплота згоряння ТПВ може бути розрахована за формулою [72]:

QPB  QPH  25(9 H p  W p ) .

(2.2)

В процесі спалювання відходів сміттєпереробний комплекс виділяє тепло,
яке використовується для підсушування ТПВ з високою вологість. Наприклад,
при підсушуванні паперової складової відходів з 60% до 25% нижча теплота
згоряння цих компонентів підвищується з 6476,832 кДж/кг до 12426,48 кДж/кг.
Система підсушування дозволяє підвищити теплоту згоряння палива і зменшити
подачу додаткового палива на підтримку горіння.
Елементний склад ТПВ, визначається виходячи з його морфологічного
складу за формулами [113]:
Cpsum  Cp1  I1  Cp2  I 2  ...  Cp pn  I pn ;

(2.3)

Hpsum  Hp1  I1  Hp2  I 2  ...  Hp pn  I pn ;

(2.4)

Opsum  Op1  I1  Op2  I 2  ...  Op pn  I pn ;

(2.5)

Npsum  Np1  I1  Np2  I 2  ...  Np pn  I pn ;

(2.6)

Spsum  Sp1  I1  Sp2  I 2  ...  Sp pn  I pn ,

(2.7)

де Cр1, Cр2, Cр3… Cрn – вміст вуглецю в кожному компоненті ТПВ,%
(аналогічно і по іншим елементам); I1, I2, I3… In – частки відповідних компонентів
в загальній масі ТПВ, сума яких дорівнює 1; р – покажчик робочої маси ТПВ; n –
порядковий номер компонента [113]. Вміст вуглецю, водню, азоту, сірки, кисню,
золи, вологи в кожному компоненті ТПВ представлено в таблиці 2.5.
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Вологість робочої маси кожного компоненту відходу визначається за
формулою [113]:

Wpsum  Wp1  I1  Wp2  I 2  ...  Wp pn  I pn .

(2.8)

Вміст золи в робочій масі кожного компоненту відходу можна визначити за
формулою [113]:

Apsum  Ap1  I1  Ap2  I 2  ...  Ap pn  I pn ,

(2.9)

де Ар - вміст золи,%.
Таблиця 2.5
Елементний склад компонентів ТПВ, на суху масу, мас.% [26]
Компонент
Харчові
відходи
Папір,
картон
Пластик
Шкіра,
гума
Деревина
Текстиль
Залишок

вуглець

водень

азот

сірка

кисень

зола

41,7

5,8

2,8

0,2

27,6

21,9

42,94

6,85

0,14

0,07

44,22

5,78

79,81

14,41

0,01

0,02

3,98

1,77

58,3

9,1

1

0,2

21,7

9,7

48,3
46,2
47

6
6,4
5,3

0,3
2,2
0,1

0,1
0,2
0,2

42,4
41,8
27,7

2,9
3,2
19,7

За формулою 2.1 та 2.2. було розраховано вищу та нижчу теплоти згоряння
відходів на сухій основі трьох міст – Харкова, Києва, Полтави, результати
представлені в таблиці 2.6 та 2.7 та на діаграмі (рис. 2.1 та 2.2).
Таблиця 2.6
Результати розрахунку нижчої теплоти згоряння ТПВ на робочу масу, кДж/кг
Середньозваж
У
Багатопове Приватн
ТПВ
ений показник Невиробн
середньо
Місто
рхові
ий
підприєм
у житловій
ича сфера
му по
будинки
сектор
ств
забудові
місту
Харків
16380
16914
15942
17804
16825
16466
Київ
19183
20072
19166
18708
18972
19220
Полтав
19870
18983
а
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Як видно з таблиці 2.6, теплота згоряння ТПВ приблизно на 20000 кДЖ/кг
більше теплоти згоряння торфу. Теплота згоряння дещо підвищується через
присутність надлишку полімерних та шкіряних матеріалів.

Багатоповерхові будинки
25000
20000
15000

У середньому по місту

Приватний сектор

10000
5000
0

Середньозважений показник у
житловій забудові

ТПВ підприємств

Невиробнича сфера

Харків
Київ
Полтава

Рис. 2.1. Нижча теплота згоряння ТПВ на робочу масу, кДж/кг
Таблиця 2.7
Результати розрахунку вищої теплоти згоряння ТПВ на робочу масу, кДж/кг

Багатоповерхові
будинки
Харків
Київ
Полтав
а

18572
21415
21899

Середньозваж
Привате-ний
Невиробн
ний
показник у
ича сфера
сектор
житловій
забудові
19114
18341
19940
22119
21393
20694
20794

-

-

ТПВ
підприємств

У
середньо
-му по
місту

18552
21084

18645
21430

-

-
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Багатоповерхові будинки
25000
20000

У середньому по місту

15000
10000

Приватний сектор

5000
0

Середньозважений показник у
житловій забудові

ТПВ підприємств

Невиробнича сфера

Харків
Київ
Полтава

Рис. 2.2. Вища теплота згоряння ТПВ на робочу масу, кДж/кг
На склад ТПВ впливають такі фактори, як соціальний рівень населення,
географічний регіон розташування, категорія житла – приватний будинок,
багатоповерхові забудови, готелі або зона відпочинку. В процесі дослідження
була виявлена залежність характеристик відходів від сезонних коливань,
змінювався як морфологічний склад ТПВ, так і фізичні характеристики, а саме
вологість. При використанні відходів в якості палива у теплоенергетичних
системах необхідно оцінити такий комплекс характеристик, як теплота згорання,
вологість та зольність.
Шведський вчений Таннер представив властивості відходів, які визначають
спалювання, у вигляді трикутника, який ілюструє три компонента: золу, воду та
легкозаймисті речовини, сума яких завжди дорівнює 100% [114,115]. Особливістю
цього трикутника є відсутність такого показника, як теплотворна здатність
відходів. Таннер встановив, що органічні речовини можуть самостійно
забезпечувати стабільність процесу горіння при утриманні в них горючих речовин
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не менше 25%, а вологи (W) і золи (А) - не більше 50% і 60% відповідно, т.б.
перебувати в «жовтій зоні» трикутника Таннера (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Трикутник Таннера для визначення горючості компонентів відходів
Згідно виконаним розрахунками (таблиця 2.8), всі зразки потрапляють в
заштриховану область трикутника Таннера, як представлено на рис. 2.4.
Таблиця 2.8
Вихідні дані по Харкову для оцінки горючості відходів по Таннеру , %
Параметр

Багатоповерхові
будинки

Приватний сектор

C
H
N
S
O
Горючі
A
W

41,5
5,79
1,36
0,15
25,46
47,85
16,58
35,57

42,88
5,93
1,36
0,16
26,25
50,10
15,32
34,58

Середньозважений
показник у
житловій забудові
40,94
5,78
1,75
0,16
25,55
41,57
14,46
43,97

Невиробнича
сфера
42,86
6,6
0,73
0,1
26,27
56,65
17,34
26,00
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Продовження таблиці 2.8
ТПВ
підприємств
41,54
5,91
0,51
0,12
26,67
62,69
21,18
16,12

Параметр
C
H
N
S
O
Горючі
A
W

У середньому по
місту
41,54
5,88
1,29
0,14
25,76
49,05
16,69
34,25

Люботинський сміттєспалювальний
завод
56,07
9,52
0,492
0,06
17,34
67,81
13,42
18,77

100%

20%

80%

40%

60%

Вологість

Зола

60%

40%

20%

80%
100%
20%

40%

60%

80%

100%

Горючі
Приватний сектор
Середнє значення по житловому фонду
Промислові підприємства
Невиробнича сфера
Багатоповерхова забудова
Середнє значення по місту
Люботинський сміттєспалювальний завод

Рис. 2.4. Трикутник для визначення горючості компонентів відходів Харкова
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Побутові відходи від промислових підприємств та невиробничої

сфери

володіють досить високими горючими властивостями, це дає можливість
спалювати їх в печах з подальшим отриманням тепла.
Для проектування устаткування термічного знешкодження відходів основну
вагу мають відходи, які будуть підтримувати процеси горіння та ті які навпаки
будуть заважити цьому. Таким чином морфологічний склад відходів можна
розділити на такі категорії:
1

відходи, що мають цінність для промисловості (повторне використання

без попередньої підготовки);
2

легкозаймисті відходи;

3

годні для термічного знешкодження;

2

небезпечні відходи;

3

ефективні для компостування.

Спалювання твердих побутових відходів (ТПВ), включаючи відновлення
тепла, застосовується в більш ніж в 450 енергетичних об'єктах по всій Європі і
багатьох інших країнах світу. Спостерігається зміна морфологічного складу
побутових відходів, а саме зростання полімерної складової в відходах, за рахунок
збільшення частки пакувальних матеріалів і зменшення частки харчових відходів.
Як наслідок - зростання теплотворної здатності ТПВ в 2,5 рази прирівнює їх до
традиційних видів палива.
Значення теплотворної здатності ТПВ залежить від декількох факторів.
Перш

за

все

від

процентного

вмісту

окремих

компонентів,

особливо

висококалорійних, наприклад, вища теплотворна здатність пластмаси більше 33
МДж/кг.
ТПВ в представленій установці спалюються в печі. Піч футерована і
обладнана ежекційною форсункою і підведенням гарячих дуттєвих газів в
підколосниковий простір і на форсунку. Температура в камері спалювання
підтримується в межах 850ºС–1000ºС. Завантажувальним пристроєм ТПВ
періодично подаються на колосникові решітки, під які для забезпечення горіння
подається гаряче повітря з рекуператора. Після досягнення робочої температури в
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печі (близько 900°С), що забезпечує спалювання органічних сполук, подача
палива в пальник припиняється, і процес спалювання здійснюється тільки за
рахунок тепла горіння ТПВ. Гази, що виходять з печі, після камери допалювання
проходить через рекуператор і підігрівають в ньому повітря для горіння, яке
нагнітається в піч вентилятором.
Для проведення дослідження було зібрано кілька компонентів відходів, які
були умовно розділені на дві основні групи - папір і пластик. До першої групи
належать відходи, до складу яких входить деревина, картон, папір, опале листя
(сезонно) і т.п. До другої групи (пластик) відносяться відходи, до складу яких
входить пластик у вигляді обривків поліетиленової плівки, одноразового посуду і
т.п. Муніципальні відходи дуже складні і важкі в освоєнні через неоднорідність їх
складу, вони можуть містити десятки різних речовин. На склад відходів впливає
кілька факторів, а саме: час року, клімат, спосіб життя населення, демографічний
показник і чинне законодавство. Незалежно від місця утворення ТПВ та
різноманітності компонентів, вони складаються з таких складових: органічної
частини, неорганічної частини і фізичної води. Вологість відходів, в залежності
від умов утворення, збору і зберігання може змінюватися від 16% до 63%.
Органічна частина відходів це і є альтернативне паливо, яке складається на 3152% з вуглецю, на 16-40% з кисню і різних інших органічних сполук.
Дослідження були розділені на три сегменти, а саме: методика складання та
утилізації імітованих ТПВ, визначення фізико-хімічних властивостей імітованих
ТПВ, визначення теплотворної здатності ТПВ. Спочатку була проведена
категоризація і спрощення фактичних композицій ТПВ, і були обрані чотири
основні категорії, які впливають на показник теплотворної здатності відходів.
Перша група – органічні відходи (харчові відходи, жири із закладів харчування,
деревина, садові рослини);

друга – паперові відходи (картонні коробки для

харчових продуктів, газетний папір, коробки з гофрованого паперу, поштовий
папір, грубий обгортковий папір, журнальний папір, вощений картон); третя –
пластмаси (поліетилентерефталат (PET), поліетилен високої щільності (HDPE),
полівінілхлорид (PVC), поліетилен низької щільності (LDPE), поліпропілен (PP),
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полістирол (PS), інші пластмаси); четверта – галантерейна (текстиль, гума,
шкіряні вироби). Такі відходи, як метали, скло та каміння, не враховуються в
аналізі через незначний вплив на теплові характеристики ТПВ. Змодельовані
компоненти відходів були визначені опираючись на однотипний елементний
склад.
Необхідно відзначити, що волога знижує якість палива, а саме зменшує його
теплоту згоряння і ускладнює займання палива. Зола також знижує якість палива і
перешкоджає повному згорянню палива, утворюючи на поверхні незгорілих
частин відходів герметичний шар.
У роботі була запропонована методика узагальнення відходів для
зменшення складу відходів в чотирьох основних категоріях: папір, пластмаси,
харчові і рослинні відходи, “текстиль, гума, шкіряні вироби”. Ці композиції
використовувалися в якості основи для складання імітованих ТПВ. Модельовані
склади ТПВ були зібрані і проаналізовані в Харкові у 2015 році [116]; для них
визначалися вища та нижча теплоти згоряння.
Аналіз зразків показав, що вуглець є найбільш домінуючим компонентом:
44,63 % – в папері; 74,5 % – у полімерних відходах; 55,54 % – в харчових відходах
та 50,88 % – у галантерейних. За вуглецем іде кисень: 41,15 % – в папері; 31,93 %
– в харчових відходах та 17,3 % – у галантерейних, за винятком полімерних
відходів – 3,98 %. Середній відсоток вмісту сірки і азоту в усіх категоріях був
нижче 2,7 %. Пластик має найвищий вміст вуглецю (74,5 %). Тоді як пластик має
найнижчий вміст кисню (3,98 %). Найбільший вміст водню у пластику (12 %).
Золи більше утворюється з категорії “текстиль, гума, шкіряні вироби”; її кількість
складає 21,11 %.
Незважаючи на те, що в аналізі зразків була виявлена незначна частка азоту,
вона може мати значний вплив на забруднення повітря шляхом утворення оксидів
азоту. Пластик має найнижчий вміст азоту, сірка, яка може в процесі спалювання
перетворюватися у SO2, була присутня в невеликій кількості. Нижча теплота
згоряння ТПВ в кДж/кг: органічні відходи – 21634,34;

паперові відходи –

16432,39; полімерні матеріали – 37333,84; “текстиль, гума, шкіряні вироби” –
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21796,51. Вища теплота згоряння така: органічні відходи – 25208,53; паперові
відходи –18458,49; полімерні матеріали – 40233,84; текстиль, гума, шкіряні
вироби – 23797,26. Розрахунки були проведені при вологості органічних відходів–
72 %; паперових – 25 %; полімерних – 8 %; “текстилю, гуми, шкіряних виробів”–
20 %.
Розрізняють

теоретичну

(калориметричну)

і

практичну

(дійсну)

температури горіння відходів. Калориметрична температура – температура, якої
досягають продукти згоряння за умови, що вся теплота, яка виділилася при
повному згорянні одиниці палива, пішла на нагрівання тільки продуктів згоряння.
Її визначають з рівняння теплового балансу; в нашому випадку – таким чином, °С:

t kal 



VRO

c

V
RO
N
2
2
2

QHp  I T  I возд

 cN 2  VH 2 O  cH 2 O  (  1)Vвозд
 cвозд ,

(2.10)

де QHp - нижча теплота згоряння робочої маси відходів,

cRO2 , c N 2 , cH 2O , cвозд - теплоємності продуктів згоряння, відповідно
двоатомних газів, азоту, води і повітря, кДж/(кг·К);
I T - ентальпія палива, кДж/кг, розраховується за формулою: I T  cT  tT ;
I возд -

ентальпія

повітря,

кДж/кг,

розраховується

за

формулою:


I возд  Vвозд
   cвозд  tвозд ;

Дійсна температура згоряння, 0С:

t d  t kal (1 

qпот.вОС
)(1   ) ,
100

(2.11)

де qпот.вОС – коефіцієнт, що враховує втрати в навколишнє середовище, %;
σ – коефіцієнт, який враховує пряму віддачу (коефіцієнт долевого
випромінювання газів), дорівнює 0,15.
Кількість теоретично необхідного повітря для повного згоряння 1 кг
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відходів розраховувалося за формулою:

Vвозд
 0,088 Cp sum  0,265 Hp sum  0,033 Sp sum  0,033Op sum .

(2.12)

Теоретичний об'єм азоту розраховувався за формулою, м3/кг:

VN 2  0,79Vвозд

(2.13)

Теоретичний об'єм трьохатомних газів розраховувався за формулою, м3/кг:

VRO
 1,866Cpsum / 100
2

(2.14)

Теоретичний об'єм водяної пари, м3/кг, розраховувався за формулою:


VHO
 0,111Hpsum  0,0124 Apsum  0,0161Vвозд
2

(2.15)

Сумарний теоретичний об'єм продуктів згоряння, м3/кг:


Vгазов
 VN 2  VRO
 VH 2O
2

(2.16)

Результати розрахунку робочих параметрів обертової печі термічного
знешкодження відходів Сміттєперероблювального комплексу Південної залізниці
наведені у Додатку А.
Отримані результати розрахунку теоретичного обсягу продуктів згоряння
приведені у табл. 2.9. Проведені дослідження показують, що склад ТПВ,
наприклад, після пасажирських поїздів і вокзалу в основному складається з
паперу і пластика, частка вмісту сірки в цих відходах менше 0,01. Елементарний
склад першої групи відходів, до складу яких входить деревина, картон, папір,
опале листя (сезонно) складається з:
- 44% вуглецю;
- 6,2% водню;
- 49,4% кисню.
QPH

складає 16572,82 кДж / кг при нульовій вологості.

Елементарний склад другої групи відходів, до складу яких входить пластик
у вигляді обривків поліетиленової плівки, одноразового посуду та інших
полімерів складається з:
- 84% вуглецю;
- 14% водню;
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- 2% кисню.
- складає 43932 кДж / кг при нульовій вологості.
Таким чином, система використання тепла димових газів, що утворюються
після спалювання відходів, для підсушування відходів перед подачею в піч, має
велике значення для економії додаткового палива.
Таблица 2.9
Результати розрахунку теоретичного об`єму продуктів згоряння
Теоретичні
об`єми, м3/кг

Співвідношення часток картону і пластику
0,6/0,4 (II)
0,7/0,3 (III)
0,5/0,5 (I)

V° повітря

6,65

5,81

4,96

V° RO2

1,01

0,91

0,80

V° H2O

1,334

1,26

1,18

V° азоту

5,26

4,59

3,92

V° газів

7,60

6,75

5,91

Необхідно окремо відзначити, що застосування формули R1 Рамкової
Директиви про відходи [15] до муніципальних сміттєспалювальних заводів
України [117] як операції по відновленню енергії, передбачає виконання умови,
що вони сприяють виробленню енергії з високою ефективністю, використовуючи
відходи

для

виробництва

енергії

в

енергоефективних

муніципальних

сміттєспалювальних установках та заохочуючи інновації у сферу спалювання
відходів. Зокрема, при розробці та впровадженні обладнання для термічного
знешкодження необхідна оцінка енергетичного потенціалу відходів [118, 119,120].
Отримання пари з установки термічного знешкодження відходів дозволяє
використовувати його по-різному: для забезпечення центрального опалення, в
якості технологічної пари для промислових процесів і для вироблення
електроенергії. Енергетичний потенціал відходів дозволяє це використання.
Характеристики теплоносія для вироблення пари наведені у табл. 2.10 при
спалюванні відходів з різними співвідношеннями часток картону і пластику – (I),
(II), (III) (див. табл. 2.9).
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Таблица 2.10
Результати розрахунку теоретичного об'єму продуктів згоряння
Потужність T газів на вході,
о
установки,
С
кг/ч
700 (I)
1000
1000 (I)
1000
700 (II)
1000
1000 (II)
1000
700 (III)
1000
1000 (III)
1000

Tгазів на виході,
о
С

Q газів на вході,
МДж/год

Q газів на виході,
МДж/год

D пара,
кг/год

400
400
400
400
400
400

18964
27092
16708
23869
13954
19934

7093
10132
6247
8924
5213
7447

4063
5805
3581
5115
3098
4426

Висновки до розділу 2
1. Виконана оцінка морфологічно складу відходів міст України – Харкова,
Києва та Полтави. Розраховано нижчу та вищу теплотворну здатність відходів
протягом всіх сезонів. Встановлено, що прогнози утворення і складу відходів
повинні встановлюватися на основі обстежень відходів в зоні збору сміття
конкретного сміттєспалювального заводу.
2. Дослідження компонентного і фракційного складу ТПВ є важливим
аспектом при плануванні заходів щодо поводження з відходами. Ресурсний
потенціал відходів залежить від їх складу і теплотехнічних властивостей і
визначає ефективність застосування різних технологій. Були отримати докладні
достовірні дані про компонентний і фракційний склад, вологість, зольність і
теплоту згоряння відходів. Спираючись на отримані значення, можна моделювати
і обґрунтовано підбирати технології та обладнання для термічного знешкодження
відходів. Вологість і зольність окремих компонентів істотно різняться (залежність
вологості харчових відходів від сезону) і залежать від матеріалу компонента, його
властивостей (наприклад, гігроскопічності) і розміру. Докладні дослідження
змісту окремих видів паперу і полімерів дозволяють більш точно розрахувати
теплоту згоряння відходів.
3. Теплота згоряння ТПВ є дуже суттєвою; наприклад, приблизно на 20000
кДж/кг більше теплоти згоряння торфу. Теплота згоряння дещо підвищується
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через присутність надлишку полімерних та шкіряних матеріалів. Нижча теплота
згоряння ТПВ (в кДж/кг) складає близько: органічні відходи – 21600; паперові
відходи –16400; полімерні матеріали – 37300; текстиль, гума, шкіряні вироби –
21800. В свою чергу вища теплота згоряння така: органічні відходи – 25200;
паперові відходи –18460; полімерні матеріали – 40200; текстиль, гума, шкіряні
вироби – 23800. Розрахунки були проведені при вологості органічних відходів –
72 %; паперових – 25 %; полімерних – 8 %; текстилю, гуми, шкіряних виробів –
20 %.
4. Проведені дослідження показують, що склад ТПВ після пасажирських
поїздів і вокзалу, комерційних установ та невиробничої сфери в основному
складається з паперу і пластика, частка вмісту сірки в цих відходах менше 0,01.
Такий склад відходів по тепловим характеристикам найбільш підходить для
спалювання в печах малої потужності, розміщених поблизу місць утворення
відходів.
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РОЗДІЛ 3
ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ТЕРМІЧНОГО ЗНЕШКОДЖЕННЯ
ВІДХОДІВ НА ОСНОВІ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО АНАЛІЗУ
3.1 Основні підходи використання багатокритеріального аналізу
Кожен тип установки термічного знешкодження відходів має свої
специфічні особливості і, отже вимагає урахування конкретного критерію
прийняття рішень. Якщо розглядати конкретний тип установки в різних регіонах
і, навіть, в різних країнах можуть застосовуватись різні критерії. Ці критерії
вибирають в залежності від конкретного тематичного дослідження або для
розв`язання проблеми поводження з конкретним типом відходів [121,122]. Або ж
деякі автори

[123,124,125] демонструють використання багатокритеріального

інструменту прийняття рішень для вибору найкращого сценарію управління
муніципальними твердими відходами з різних альтернатив на прикладі
конкретної країни. Може застосовуватись багатокритерійний аналіз рішень для
розв`язання проблем розміщення підприємств по спалюванню відходів з
урахуванням доступності споживачів теплової (електричної) енергії [126,127,128].
У роботі [129] були відібрані і проаналізовані 196 опублікованих робіт з
1995 по 2015 роки в 72 індексованих журналах, пов'язаних з управлінням
енергією, які обрані з бази даних «Web of Science». Всі опубліковані документи
були розділені на 13 різних областей: оцінка впливу на навколишнє середовище,
управління відходами, оцінка стійкості, поновлювані джерела енергії, енергетична
стійкість, управління

земельними

ресурсами,

теми

зеленого

управління,

управління водними ресурсами, зміна клімату, стратегічна екологічна оцінка,
будівництво та управління навколишнім середовищем та інші галузі управління
енергією. Крім того, статті були класифіковані на основі авторів, рік публікації,
національність авторів, регіон, техніка і застосування, кількість критеріїв, мета
дослідження тощо. Гібридні і нечіткі методи багатокритеріального аналізу в
інтегрованих методах були першими

методами, що використовувалися.
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Результати цього дослідження підтверджують, що підходи до прийняття рішень
можуть допомогти особам, які приймають рішення, та зацікавленим сторонам у
вирішенні деяких проблем в ситуаціях невизначеності при прийнятті рішень в
галузі навколишнього середовища та енергетики.
Багатокритеріальний аналіз у сфері поводження з відходами, а особливо
термічного знешкодження, в України поки ще практично не використовується,
незважаючи на його переваги. Таким чином, за допомогою цієї роботи міська
влада і менеджери відходів можуть бути проінформовані про можливості таких
підходів, їх переваги та недоліки у порівнянні з іншими доступними
альтернативами, щоб отримати підтримку у виборі оптимальної технології
термічного знешкодження відходів. Методи багатокритеріального прийняття
рішень є корисними інструментами, що допоможуть зацікавленим сторонам
зробити процес прийняття рішень надійним. Це систематична і математично
стандартизована процедура для вирішення проблем, на практиці - оптимальний
компроміс.
Багатокритеріальне прийняття рішень, на відміну від аналізу, заснованого
на одному критерії, полегшує створення цілісного набору критеріїв, які будуть
функціонувати як інструмент для повної оцінки, і дозволить сформулювати,
використовувати і трансформувати переваги в процесі прийняття рішень. Таким
чином, при обґрунтуванні рішення щодо вибору технології термічного
знешкодження відходів, який може інтегруватися з енергоефективністю і
охороною природи і для якого необхідно вирішити багато проблем, настійно
рекомендується використовувати багатокритеріальні методи прийняття рішень.
При кількісній оцінці критерію діяльності системи за сукупністю параметрів
необхідно провести ієрархічне представлення впливаючих факторів. Для цього
застосовується метод аналізу ієрархій, який є одним із способів проведення
складних експертиз. Метод аналізу ієрархій передбачає декомпозицію проблеми
на більш прості складові.
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3.2 Обґрунтування вибору системи критеріїв
ТБО мають складний морфологічний склад, тому вибір раціональної
технології знешкодження відходів в одному технологічному процесі – досить
складна задача. При виборі технології термічного знешкодження відходів
розглядаються та прийматися численні рішення. Більшість з них приймаються до
розробки або на початку проектувальних робот. Серед найбільш важливих
рішень – є питання ефективного (якомога повного) спалювання усієї маси
відходів з максимальним використанням теплотворної здатності самих відходів.
Деякі камери згоряння забезпечують активний тепловий і масоперенос, так
що спалювання відбувається набагато швидше (наприклад, при спалюванні у
киплячому шарі). Однак для цього потрібні зменшені за розміром відходи, а для
цього – попереднє подрібнення і сортування. За передбачений час перебування
відбувається або повне вигоряння навіть найбільших частинок, або їх
рециркуляція після поділу на фракції. Температурні діапазони від 750°С
(температура шару при згорянні у псевдозріджениму шарі) та понад 1200°С
(руйнування небезпечних відходів). Тиск часто трохи нижче атмосферного, щоб
обмежити потрапляння продуктів згоряння, диму і твердих частинок назовні. Час
перебування при високій температурі становить всього кілька секунд (зазвичай 23 с) для потоку газу. Після того, як відбулося займання, спалювання летючого
речовини відбувається швидко, але вигоряння фіксованого вуглецю може зайняти
деякий час в разі дифузійного контрольованого згоряння, наприклад, з
оклюдованого золою вуглецю. Повітря для горіння надходить в піч з двох
напрямків: первинне повітря, яке активує потік, приносить більшість кисню в
середовище реакції, тоді як вторинний (який також називають надлишковим
повітрям) впорскується з високою швидкістю (зазвичай 100 м/с), щоб викликати
перемішування. Просте емпіричне правило говорить, що необхідна кількість
повітря прямо пропорційна вищій теплотворній здатності, незалежно від палива
(газ, нафта, вугілля або сміття будь-якого виду). Щоб отримати повне згоряння,
необхідно забезпечити достатню кількість кисню, що надходить з повітрям.
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Термічне знешкодження відходів - це метод утилізації відходів, при якому
високі

температури

використовуються

для

повного

окислення

горючих

компонентів у відходах. У порівнянні з полігонами і компостуванням, спалювання
більш ефективно при роботі з муніципальними та змішаними відходами через
декілька переваг, таких як: потреба досить невеликої площі під установку,
зменшення об`єму відходів і можливість вироблення електроенергії. Незважаючи
на переваги, існують деякі проблеми, такі як: пошук раціонального місця
розташування, складність оцінки впливу на навколишнє середовище та
необхідність ефективного використання енергії від спалювання. Отже, необхідно
забезпечити,

щоб

навколишнього

процес

середовища

спалювання
і

здоров'я

відходів
населення

був
та

нешкідливий
з

для

максимальним

використанням теплової енергії від спалювання відходів.
Вибір найбільш раціональної технології спалювання для конкретних умов є
складною і важливою задачею. При виборі типу печі для знешкодження відходів
необхідно враховувати багато чинників, а саме: категорія відходів, які потрібно
спалювати (безпечні чи небезпечні; крупно габаритні чи подрібнені), це визначає
можливі способи подачі відходів у піч); потужність установки [40]; необхідний
графік роботи; умови для рекуперації тепла; кількість золи та можливість її
оброблення, а також її фізико-хімічна природа.
Пресс термічної обробки відходів може відбуватися в широкому діапазоні
умов горіння для різних типів печей. Типи печей можна класифікувати таким
чином:
• контакт відходів з повітрям для горіння (при сумісному руху повітря та
відходів, у протиточному потоці, механічному і пневматичному перемішуванні
тощо);
• ступінь заповнення камери згоряння твердим матеріалом;
• кількість золи після горіння.
Основними критеріями при виборі технологій переробки відходів можуть
бути: кількість відходів, що утворюються; характеристики відходів (фізикохімічні властивості); наявність зрілої і добре функціонуючої системи управління
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відходами; місце розміщення сміттєспалювального підприємства (доступність
землі); вплив на навколишнє середовище; кліматичний стан та рельєф місцевості;
соціальний стан населення; екологічні норми в місці розташування; можливість
реалізації енергії від спалювання та утилізації золи; капіталовкладення.
Багатокритеріальний аналіз рішень - це методика, що використовується для
структурування складних проблем з урахуванням безлічі критеріїв, завдяки чому
дозволяє сформулювати найбільш раціональне рішення. Системи управління
відходами є дуже складними системами, і багато труднощів можуть виникати на
різних рівнях прийняття рішень. Таким чином, оцінка системи управління
відходами може бути виконана шляхом порівняння і вибору найкращої можливої
стратегії з визначенням певних числових показників (ранжування). Рішення
проблем планування і вибору технічної структури системи управління відходами
включає в себе кілька етапів. Результат оцінки сценаріїв управління відходами в
регіоні по відношенню до обраних критеріїв (екологічних, економічних і
соціальних) може бути виражений як кінцевий набір чисел, що поліпшить
кінцевого рішення.
Метод аналізу ієрархій включає процедури синтезу багатьох наукових точок
зору

щодо

питання

термічного

знешкодження

відходів,

визначення

пріоритетності критеріїв і знаходження альтернативних рішень. Виконання
методу проходить при постійній перевірці та переоцінці в разі потреби до тих пір,
поки не буде впевненості, що охоплені всі аспекти, що є важливими для подання
та вирішення проблеми. При цьому результати, отримані на одному з ієрархічних
рівнів, використовуються в якості вхідних даних при вивченні наступного рівня.
Була проаналізована інформація щодо характеристик систем та обладнання
для термічного знешкодження відходів по різним категоріям самих відходів [26,
130, 131, 132, 133, 134], були оцінені об’єкти (системи), на які можуть впливати
процеси термічного знешкодження відходів. Дослідження, описані в роботах
[135,136,137], дозволяють стверджувати, що першочерговим критерієм для оцінки
термічних процесів обробки матеріалів є кількісні та якісні характеристики
викидів в атмосферне повітря. Далі була побудовані ієрархія [138], основою якої
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є вибір обладнання для термічного знешкодження відходів в залежності від
багатьох факторів впливу, за допомогою зв’язуючих рівнів (критеріїв, від яких
залежать наступні рівні) до самого нижнього рівня [139,140].
На

кожному

наступному

ієрархічному

рівні

структурні

елементи

розташовуються в матрицях парних порівнянь, в яких саме і проставляються
експертні оцінки. В кожній клітині матриці експерт висловлює результат
порівняння двох об'єктів спалювання у вигляді цифр за шкалою інтенсивності від
1 до 9. Шкала порівняння дозволяє привласнювати чисельні оцінки, що
характеризують перевагу одного елемента системи, що вивчається, над іншим.
Для матриць парних порівнянь була проведена оцінка узгодженості
експертних суджень. Розраховувався індекс узгодженості в кожній матриці і для
всієї ієрархії. Якщо умова узгодженості не виконана, то необхідно переосмислити
завдання на даному конкретному ієрархічному рівні і повторити процедуру
експертного оцінювання.
На кожному рівні ієрархії визначається свій вектор пріоритетів, який
зважується коефіцієнтами важливості (вагами) вищого рівня. В результаті
виходить вектор глобальних (узагальнених) пріоритетів щодо розглянутих
варіантів, який дає характеристику їхньої переваги (ефективності з точки зору
експертів) для досягнення основної мети.
Процедура експертного оцінювання ретельно підготовлена і організована в
системному плані. На першому етапі, вивчивши доступну інформацію, необхідно
всебічно охарактеризувати проблему, виявити зацікавлені сторони, що впливають
на результат її вирішення, а також ті об'єкти, які будуть відчувати вплив з боку
планованої

діяльності.

Необхідно

виконати

також

аналіз

цілей,

які

переслідуються в зв'язку з рішенням поставленої проблеми. Ця робота, втім, як і
наступна, за винятком проставляння власне експертних оцінок в матрицях парних
порівнянь, здійснюється групою системних фахівців.
У цьому дослідженні ефективність роботи п’яти альтернатив обробки
відходів (п’ять варіантів печей) оцінювалась за 8 критеріями.
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Етапи застосування методу аналізу ієрархій були такими. Попереднє
ранжування критеріїв, в результаті якого вони розташовуються в порядку
убування важливості (значимості). Попарне порівняння критеріїв за важливістю
за дев'ятибальною шкалою зі складанням відповідної матриці (таблиці) розміру
(nn). Система парних відомостей призводить до результату, який може бути
представлений у вигляді обернено симетричної матриці. Елементом матриці a(i, j)
є інтенсивність прояву елемента ієрархії i відносно елементу ієрархії j, що
оцінюється за шкалою інтенсивності від 1 до 9 [145], де оцінки мають наступне
значення: рівна (еквівалентна) важливість - 1; помірна перевага - 3; суттєва
перевага - 5; значна перевага - 7; дуже велика перевага - 9; в проміжних випадках
ставляться парні оцінки: 2, 4, 6, 8 (табл. 3.1).
Таблиця 3.1
Призначення інтенсивності [145]
Інтенсивність відносної
важливості
0
1
3
5
7
9
2,4,6,8

Визначення
варіанти не можна порівнювати
рівна важливість
помірне перевагу одного над іншим
істотна або сильна перевага
значна перевага
дуже велика перевага
проміжні рішення між двома сусідніми судженнями

При проведенні попарних порівнянь в основному ставляться наступні
питання при порівнянні основного обладнання для термічного знешкодження:
який з них важливіше або має більший вплив; який з них більш ймовірний; який з
них має більшу перевагу.
В результаті формується матриця парних порівнянь А порядку n. В процесі
заповнення матриці якщо елемент i важливіше елемента j, то клітина (i, j),
відповідна рядку i і стовпцю j, заповнюється цілим числом, а клітина (j, i),
відповідна рядку j і одну i, заповнюється зворотним числом (дробом). Принцип
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утворення матриць парних порівнянь – у таблиці 3.2. Матриці парних порівнянь,
заповнені експертами – у таблиці 3.3.
Щоб обчислити власні вектори згідно з методикою перемножували
елементи у кожному рядку і видобували корінь n-го ступеня, де n - число
елементів. Отриманий таким чином стовпець чисел нормалізувався діленням
кожного числа на суму всіх чисел. Інший спосіб полягає в нормалізації елементів
кожного стовпця матриці і потім в усередненні кожного рядка. Таким чином,
мали можливість визначати не тільки порядок пріоритетів кожного окремого
елемента, але і величину його пріоритетності [141].
Ранжування елементів, які аналізуються з використанням матриці парних
порівнянь, здійснюється на основі обчислення головного власного вектора даної
матриці. Головний власний вектор визначається рівністю [142, 143] AW=λmaxW, де
λmax – максимальне власне значення матриці A.
Індекс узгодженості (позначимо його “ІС”) в кожній матриці і для всієї
ієрархії може бути розрахований таким чином. Спочатку підсумовується кожен
стовпець суджень, потім сума першого стовпця помножується на величину
першої компоненти нормалізованого вектора пріоритетів, сума другого стовпця –
на другу компоненту і т.д. Потім отримані числа підсумовуються. Таким чином
можна отримати величину, що позначається λmax. Для індексу узгодженості маємо
ІС =(λmax–n)/(n–1), де n - число порівнюваних елементів. Для оберненосиметричної
матриці завжди λmax ≥ n.
Загальні умови для усіх варіантів печей для спалювання відходів такі:
мінімальна температура згоряння 850 °С; мінімальний час перебування димових
газів дві секунди після останньої подачі повітря для спалювання; оптимальний
вміст кисню (~ нижче 6%); вміст окису вуглецю в димових газах є ключовим
показником якості згоряння; димові гази очищуються за допомогою складної
багатоступінчастої системи очищення.
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3.3 Проведення багатокритеріального аналізу варіантів з використанням
парних порівнянь
Приступаючи до оцінки доцільності впровадження конкретної технології
для утилізації відходів вирішуються 2 завдання:
1. Формування групи експертів.
2. Розробка системи критеріїв, за якими буде виконуватися аналіз.
Кількість експертів приймали 5. Це незалежні кваліфіковані фахівці, що
мають досвід роботи в даній сфері діяльності. Оцінка виконана за критеріями,
наведеними далі. Розкладання на складові задачі в ієрархію представлено на рис.
3.1. Для спалювання відходів використовується декілька типів обладнання:
спалювання в обертових печах – S1, термічна обробка з використанням піролізу –
S2, спалювання в топках з колосниковими решітками – S3,

спалювання в

цементних печах – S4, спалювання в киплячому шарі – S5. Варіанти. які
підлягають багатокритеріальному аналізу:

S  S1 , S 2 , S3 , S 4 , S 5 .
Були вибрані критерії, за якими оцінувалися варіанти:
C1 – найменший рівень негативного впливу на навколишнє середовище;
C2 – незалежність ефективності спалювання від попереднього сортування
сміття

(незалежність

від

обладнання

для

подрібнення

та

підвищення

однорідності);
C3 – можливість отримання теплової та електричної енергії для різних
систем використання;
C4 – складність обладнання (враховується ремонтопридатність, простота
обслуговування, експлуатаційна надійність, ресурс);
C5 – кількість відходів, що утворюються (повнота вигоряння ТПВ; ступінь
компактування);
C6 – площа території, що займає установка;
C7 – вартість обладнання, питомі капітальні витрати;
C8 – соціальне визнання (громадська думка).
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Таким чином маємо множину критеріїв, за якими оцінені варіанти:

C  C1 , C2 , C3 ,..., C8 .
Необхідно було упорядкувати елементи множини S за критеріями із
множини C.
Для вирішення цієї задачі використані такі принципи [144]:
Принцип 1: розгляд критеріїв як нечітких множин, які задані на безлічі
універсальних варіантів за допомогою функції приналежності [144].
Принцип 2: визначення функції приналежності нечітких множин на основі
експертної інформації про парні порівняння варіантів за допомогою 9-бальної
шкали Сааті [144].
Принцип 3: ранжування варіантів на основі перетинання нечітких множин–
критеріїв, які відповідають відомій в теорії прийняття рішень схемі Беллмана-Заде
[144].
Принцип 4: ранжування критеріїв методом парних порівнянь і врахування
отриманих рангів як ступенів концентрації відповідних функцій приналежності
[144]. Ієрархія оптимізаційної задачі термічного знешкодження відходів наведена
на рис. 3.1. Матриці парних порівнянь заповнені експертами представлені у табл.
3.2. та у додатку Б.
Таблиця 3.2
Матриці парних порівнянь
Обрані критерії
Критерій С1:
Найменший рівень
негативного
впливу на
навколишнє
середовище

Матриці парних порівнянь
 1

 1
 AC1
0 1

1

AC1   AC10 2

 1
 AC1
0 3

 1
 AC1
0 4


AC1

AC1

AC1

1

AC1

AC1

1

AC1

0 1

1
AC1

0 2
1 2

1 2

1

1

AC1

AC1

1 3

0 3
1 3

2 3

1

2 3

1

1

1

AC1

AC1

AC1

1 4

2 4

3 4

0 4 

AC1



 1 7 2 9 2
AC1


1 4 
0.14 1 0.5 5 4



AC1   0.5 2
1 1 1

AC1
 0.11 0.2 1 1 1 
2 4 



 0.5 0.25 1 1 1 

AC1
3 4 

(приклад заповненої матриці )
1 
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Обрані критерії
Критерій С2:
Незалежність
ефективності
спалювання від
попереднього
сортування сміття

Критерій С3:
Можливість
отримання
теплової та
електричної
енергії для різних
систем
використання
Критерій С4:
Складність
обладнання
Критерій С5:
Кількість відходів,
що утворюються
Критерій С6:
Площа території,
що займає
установка
Критерій С7:
Вартість
обладнання
Критерій С8:
Соціальне
визнання

Продовження таблиці 3.2
Матриці парних порівнянь
 1

 1
 АС2
AC1
0 1

 1
AC1
АС2
AC1   АС2
0 2

 1
 АС2
AC1
0 3

 1
 АС2
AC1
0 4

1


 1
 АС3
AC1
0 1

 1
AC1
АС3
AC1   АС3
0 2

 1
 АС3
AC1
0 3

 1
 АС3
AC1
0 4


АС2
AC1

АС2
AC1

АС2
AC1

1

АС2
AC1

АС2
AC1

1

АС2
AC1

0 1

1
АС2
AC1

0 2
1 2

0 3
1 3

2 3

1 2

1

1

АС2
AC1

АС2
AC1

1

1

1

АС2
AC1

АС2
AC1

АС2
AC1

АС3
AC1

АС3
AC1

АС3
AC1

1

АС3
AC1

АС3
AC1

1

АС3
AC1

1 3

1 4

0 1

1
АС3
AC1

2 4

0 2
1 2

1 2

1

1

АС3
AC1

АС3
AC1

1 3

1

2 3

3 4

0 3
1 3

2 3

1

2 3

1

1

1

АС3
AC1

АС3
AC1

АС3
AC1

1 4

2 4

3 4

0 4 

АС2
AC1



АС2
AC1
1 4 


АС2
AC1
2 4 


АС2
AC1
3 4 


1 

АС3
AC1
0 4 


АС3
AC1
1 4 


АС3
AC1
2 4 


АС3
AC1
3 4 


1 


за аналогією з попередніми строками
за аналогією з попередніми строками
за аналогією з попередніми строками

за аналогією з попередніми строками
за аналогією з попередніми строками

Принцип синтезу пріоритетів полягає в розробці глобального критерію на
основі системи локальних критеріїв [144]. Локальні критерії визначаються як
вектори пріоритетів кожної матриці парних порівнянь [145].
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Таблиця 3.3
Матриці парних порівнянь, заповнені експертами
Критерії
С1÷ С8

1 Найменший рівень негативного
впливу на навколишнє середовище

1

Спалювання в
барабанних (обертових)
печах
S1
2
Повільне обертання
барабана дозволяє
отримувати тривалості
обробки від 30 до 90 хв.
Для руйнування
небезпечних відходів,
що не містять хлору,
достатніми можна
вважати температури від
850 до 1000º С, а для
руйнування
хлормістячих відходів
потрібні температури
від 1100 до 1200º С.

Варіанти технології термічної оброки відходів
Термічна обробка з
Спалювання на
Спалювання в
використанням піролізу
механічних
металургійних або
(газифікації)
колосникових решітках
цементних печах
S2
S3
S4
3
4
5
Утворені на
Можливе спалювання
При 1700 ºС вміст
піролітичних установках медичних відходів.
шкідливих речовин
димові гази містять
Якщо в цих печах
може знижуватися до
менше пилу, ніж на
спалюються інфіковані
мінімуму, але на виході
установках зі звичайним відходи, їх необхідно
з установки можливе
горінням, однак тут
попередньо
утворення
споживається більше
дезінфікувати і
поліциклічних
допоміжного палива,
стерилізувати або
ароматичних
тому й обсяги димових
подавати в піч в
вуглеводнів.
газів виходять
спеціальних
великими.
контейнерах, що
допускають
автоматичне
завантаження.

Матриця парних порівнянь для критерію №1:
 1
3
2 7 2
 0,33
1 0, 5 4 2


AC1    0,5
2
1 1 1


0,143 0, 25 1 1 1
 0,5
0,5 1 1 1

Спалювання в
киплячому шарі
S5
6
Можливі проскакування
частинок і їх
знаходження в шарі
довше
середньостатистичного
часу перебування.
Здатні знижувати
викиди SO2 за рахунок
застосування вапняку і
можуть досягти
відносно низького рівня
утворення NOX через
низьку температуру
горіння.
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Продовження таблиці 3.3
2 Незалежність ефективності спалювання від попереднього
сортування сміття (необхідність в обладнанні для
подрібнення та підвищення однорідності)

1

2
Вимоги до складу та властивостей
сировини менш жорсткі, ніж при будьякому іншому способі спалювання.
Технологія є універсальною для
переробки великогабаритних відходів
змінного складу; є можливість
спалювати відходів з великою
зольністю і вологістю. Створюються
хороші умови теплопередачі від
розжарених газів до оброблюваного
матеріалу. Дуже міцні, і практично
будь-які відходи, незалежно від типу і
складу, можуть бути знешкоджені.

3
Неефективний при роботі
з гетерогенними
відходами, такими як
ТПВ, що вимагає великих
витрат на попереднє
сортування.

Матриця парних порівнянь для критерію №2:
 1 6 4
1
4
0,167 1 0,5 0,167 1 


AC2    0,25 2 1 0,2 0,33


1
6
 1 6 5
 0,25 1 3 0,17 1 

4
Наявність
металевих
часток у
відходах при
високих
температурах
ускладнюють
роботу решіток і
вимагають
додаткової
очистки.

5
Вимоги до
складу та
властивостей
сировини менш
жорсткі, ніж
при багатьох
інших способах
спалювання.
Але при
потраплянні у
відходи
токсичних
компонентів,
можливість
потрапляння
токсичних газів
в атмосферу.

6
Не можна спалювати
ТПВ з низькою
температурою
плавлення золи,
оскільки флюїдизація
буде досить швидко
порушена за рахунок
накопичення
розплавленої золи.
Важкі фізичні домішки,
(металеві частинки у
відходах, можуть
опускатися на повітряну
розподільчу плиту,
порушують
флюїдизацію і їх важко
видалити з печі. Є
обмеження щодо
гранулометричного і
морфологічного складу,
а також щодо
теплотворної здатності
ТПВ.
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Продовження таблиці 3.3

3 Можливість отримання
теплової та електричної енергії
для різних систем використання

1

2
Забезпечує значну кількість енергії у
вигляді пари і / або електроенергії,
який чистіше, ніж енергії, виробленої
нафти, вугілля або природного газу.

3
Низька енергетична
ефективність в порівнянні
зі звичайним
спалюванням. Через
значний вміст горючих
речовин в твердих
залишках при піролізі
коефіцієнт використання
тепла палива приблизно в
1,6 разів нижче, ніж при
звичайному спалюванні.

Матриця парних порівнянь для критерію №3:
 1
9
3

1
0,11
 0 ,1
A C 3   0 ,33 9
1

 0,11 0, 2 0 ,14
0 ,33 1
1

9
5
7
1
7

3 

1 
1 

0,14
1 

4
Відносно великі
втрати теплоти з
механічним (714%) і хімічним
(до 2-5%)
недопалом.

5
Немає
можливості
отримання
теплової та
електричної
енергії
(агрегати
основного
виробництва
зазвичай не
обладнані
системами для
утилізації
тепла, крім
тепла на
технологічні
потреби).

6
Споживання значної
кількості енергетичних
ресурсів самою
установкою (відносно
велика витрата
електроенергії на дуття).
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1

2

3

4

5

4 Складність обладнання
(ремонтопридатність,
простота його обслуговування,
експлуатаційна надійність,

Продовження таблиці 3.3
Відрізняються механічною надійністю.
Але використання дорогих
термостійких і хімічно стійких
футеровок в барабанних печах
призводить до підвищення вартості
агрегатів і витрат на обслуговування.

Високі вимоги до системи
контролю технологічного
процесу, щоб уникнути
аварійних ситуацій.

Можливість
використання
готового
існуючого
обладнання,
наявність
обертових
елементів в зоні
високих
температур.

Можливість
використання
існуючих печей
на виробництві.
Проте печі
основного
виробництва є
досить
складними
агрегатами.

Матриця парних порівнянь для критерію №4:
 1
7
3

0 ,2
 0,14 1

A C 4   0 ,33 5
1

 0 ,2 0, 2 0 ,14
0 ,33 1 0 ,33

5 3

5 1
7 3

1 1
1 1

6
Відносно складне
обладнання для
забезпечення режиму
псевдоожиження
оброблюваного
матеріалу.
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Продовження таблиці 3.3
5 Кількість відходів, що
утворюються (повнота
вигоряння ТПВ; ступінь
компактування)

1

2
3
Повнота вигоряння ТПВ Повнота вигоряння ТПВ
хороша. Кількість
задовільна. Важкі
зольного залишку –
метали не плавляться, а
5÷10% від початкового
виходять разом зі
об'єму відходів, малий
шлаком.
вміст пилу в газах.
Повне випалювання
органічної складової і
прожарювання шлаку,
що можливо тільки в
барабанній печі.
Матриця парних порівнянь для критерію №5:
 1
3
1
1

0 ,33 1 0,33 1
AC5    1
3
1
1

1
1
1
 1
0 ,33 0,2 0,33 0 ,14

3

1
3

7
1 

4
Повнота вигоряння ТПВ
хороша. Можливе
недопалювання,
утворення токсичного
шлаку, проскакування
дрібних елементів у
підколосниковий
простір.

5
Повнота вигоряння ТПВ
хороша. Залишки
входять до складу
продукту (цементу), або
можуть бути
використані як флюс (у
металургії).

6
Повнота вигоряння ТПВ
задовільна. Але є
імовірність спікання і
злипання твердих
частинок.
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Продовження таблиці 3.3
6 Площа території, що
займає установка

1

2
Мала площа, необхідна
для організації
виробництва.

3
4
5
Відносно мала невелика Велика площа,
Мала площа, необхідна
площа, необхідна для
необхідна для
для організації
організації виробництва. організації виробництва. виробництва. Основне
виробництво
(металургійне або
цементне) не є
компактним, але
додаткова площа для
організації спалювання
ТПВ є незначною).
Матриця парних порівнянь для критерію №6:
 1

 0, 33
A C6    0 ,14

 1
 0 ,14

3

7

1

0, 33

3

1

5

7

0 ,2

0, 33

7

1
5
0 ,14 3 

1
7
0 ,14 1 
1

6
Велика площа,
необхідна для
організації виробництва.
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Закінчення таблиці 3.3
7 Вартість
обладнання,
питомі капітальні

1

2
Невеликі початкові
інвестиції; залежність
вартості від потужності
виробництва.

3
Помірні початкові
інвестиції, необхідність
у кваліфікаційному
персоналі.

4
Помірні початкові
інвестиції, необхідність
ремонту обладнання при
спалюванні
несортованих ТПВ.

 1
 0, 33

Матриця парних порівнянь для критерію №7: A C7   0 , 25

 1
0 , 25

8 Соціальне визнання
(громадська думка)

1

2
3
Нейтральне відношення. Нейтральне відношення.
Існують негативні
приклади кустарної
реалізації піроліз них
установок з переробки
автомобільних
покришок з недостатнім
і неконтрольованим
степенем очистки.

3

4

1

1

0 ,33

0, 2

3

1

0,14

5

7

1

0 , 2 0 ,33

0,14

9
8
8
1
7

6
Помірні початкові
інвестиції, необхідність
у кваліфікаційному
персоналі.

5
Негативне відношення.
Спалювання ТПВ в
металургійних або
цементних печах може
сприйматись негативно
персоналом, що працює
на вже існуючих
металургійних чи
цементних
виробництвах.

6
Нейтральне відношення.

4
5

3

7
1 

4
Помірно нейтральне
відношення. Технологія
є зрозумілою для
населення, оскільки
близька до технології
спалювання твердого
палива у топках котлів
та у печах для
опалювання житлових
будинків у приватному

2
4
 1
 0 ,5
1
4

1
Матриця парних порівнянь для критерію №8: AC8    0, 25 0 ,25

 0,11 0,125 0 ,125
 1
1
3

5
Невеликі початкові
інвестиції; залежність
вартості від потужності.
Економічні переваги
при низьких витратах на
обробку завдяки
використанню
існуючого обладнання.

1 
1 

0,33

0,14 
1 

Мета – оцінка доцільності впровадження конкретної технології
для утилізації відходів
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1. Найменший рівень негативного
впливу на навколишнє середовище
2. Незалежність ефективності
спалювання від попереднього
сортування сміття
3. Можливість отримування теплової та
електричної енергії
4. Складність обладнання
(ремонтопридатність, простота його
обслуговування, експлуатаційна
надійність, ресурс)

5. Кількість відходів, що утворюються
(повнота вигоряння ТПВ; ступінь
компактування)
6. Площа території, що займає установка
7. Вартість обладнання, питомі
капітальні витрати

Спалювання в
барабанних
печах

Термічна
переробка з
використанням
процесів
піролізу і
газифікації
Спалювання на
механічних
колосникових
решітках у
шарових топках
Спалювання в
металургійних
або цементних
печах
Спалювання в
кипячому шарі

8. Соціальне визнання

Рис. 3.1. Ієрархія оптимізаційної задачі термічного знешкодження відходів
a0 
 
 a1 
 
Власний вектор матриці позначається AC11   a 2  ,
a3 
a 
 4

(3.1)

де а0, а1, а3 … аn – значення компонент власного вектора матриці.
Для критерію С1 (найменший рівень негативного впливу на оточуюче
середовище) матрицю парних розраховано нижче. Матриці парних порівнянь для
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інших

критеріїв

розраховані

аналогічно.

Приклади

розрахунків

за

запропонованою методикою наведено у розділі 6 та у додатку Б.
Визначається середнє геометричне по кожному рядку матриці парних
порівнянь:
 5 AC1 AC1  AC1  AC1  AC1 
0 0
0 1
0 2
0 3
0 4


 5 AC1 AC1  AC1  AC1  AC1 
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4


5


AC11 
AC1 AC1  AC1  AC1  AC1
2

0
2

1
2

2
2

3
2

4


5

 AC130AC13 1 AC132 AC133 AC134 


 5 AC1 AC1  AC1  AC1  AC1 
4 0
4 1
4 2
4 3
4 4 


(3.2)

Визначається сума елементів цього стовпця:

AC11  5.756

(3.3)

Далі визначався вектор локальних пріоритетів (для даного прикладу ми його
позначили АС111), який і буде показувати значимість порівнюваних критеріїв з
точки зору даного експерта. Компонента вектора пріоритетів визначається як
відношення компоненти власного вектора матриці до суми значень його
компонент [145].
 AC110 


 AC11 


 AC11 
1 



  AC11 


 AC112 

AC111  
  AC11 


 AC11 
3 

 AC11 




 AC114 


  AC11 



(3.4)
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Далі визначається узгодженість проведених оцінок, шляхом визначення
відношення узгодженості (ОС) [141, 145].

OC 

ІС
 0, 2 .
СС
,

(3.5)

де ОС – відношення узгодженості,
ІС – індекс узгодженості,
СС – величина, яка відповідає середній випадковій узгодженості матриці
такого порядку, визначається за таблицю 3.4:
Таблиця 3.4
Середні узгодженості випадкових матриць (за формою з [145])
Розмір матриці
1,2
3
4
5
6
7
8
9
10

Випадкова узгодженість
0
0,58
0,9
1,12
1,24
1,32
1,41
1,45
1,49

Індекс узгодженості може бути визначений за такою формулою [141, 145]:

ІС 

 max  n
n 1

,

(3.6)

де n – число елементів, що порівнюються,
λmax – розрахункова величина.
Для розрахунку λmax визначається сума по кожному стовпцю матриці, яка
помножується на відповідну компоненту вектора пріоритетів. Умовно це можна
представити в наступному вигляді [141, 145]:
∑S1*х1 + ∑S2*х2 + ∑S3*х3 +

…

+ ∑Sn*хn = λmax,

(3.7)

106

де ∑S1, ∑S2, ∑S3, … ∑SN – сума елементів відповідних стовпців матриці.
 1

 1
 AC1
0 1

 1
AC1   AC10 2

 1
 AC1
0 3

 1
 AC1
0 4


1 

1 

 

 AC1 0



AC1

AC1

AC1

1

AC1

AC1

1

AC1

0 1

0 2
1 2

1
AC1

1 2

0 3
1 3

2 3

1

1

AC1

AC1

1

1

1

AC1

AC1

AC1

1 3

1 4
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2 3

2 4

 

3 4

 

0 4 
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AC1
1 4 


AC1
2 4 


AC1
3 4 


1 


(3.8)

 

AC1 1 AC1 2  AC1 3 AC1 4 

 

 

 

(3.9)

 

AC1 0 AC11 10  AC1 1 AC11 11  AC1 2 AC11 12  AC1 3  AC1113  AC1 4  AC1114

(3.10)

Отже, у нашому випадку розрахункова величина для критерію С1:

 max  1  ...
Кількість елементів (варіантів), що порівнюються, п = 5. За формулою (3.6):
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ІС  ...
Випадкова узгодженість для розміру матриці «5» з таблиці 2.4: СС1=...
Відношення узгодженості:

OC 

ІС
 ...  0, 2 .
СС

Оскільки ОС не перевищує 0,2 (20%), то результати опитування експерта
“1” можуть бути використані в подальших розрахунках. Так проводиться
опитування і інших експертів і оцінюється узгодженість їх думок. Потім
результати опитувань усереднюються і формується колективна думка членів
експертної групи (як середнє арифметичне значення) [145].
Таким чином підтверджується можливість подальшого застосування
конкретного вектора локальних пріоритетів АС111 [145].
Для кожного з критеріїв (С1; С2;... С8)
Отримані значення вектора пріоритетів (АС111) – це система локальних
критеріїв, на основі яких розраховується глобальний пріоритет за кожним
варіантом [145, 141].

Р

jг



m



i 1

Р j (i )  w (i ) ,

(3.11)

Рjг (i) – пріоритет j – ої альтернативи по i – ому критерію,
w(i) – значимість i – ого критерію.
Розраховуються глобальні пріоритети:
P_g1  AC111  W1  AC121  W2  AC131  W3  AC141  W4 
 AC151  W5  AC161  W6  AC171  W7  AC181  W8.

(3.12)

Вектор глобальних пріоритетів:

P_g

3.071
1 
P_g
P_g

1.014
2


 P_g
1.384
3 
P_g

1.624
4


0.907
5 
P_g

S1

Спалювання в барабанних печах

S2

Термічна переробка з використанням процесів піролізу і газифікації

S3

Спалювання на механічних колосникових решітках в шарових топках

S4

Спалювання в металургійних або цементних печах

S5

Спалювання в киплячому шарі
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Найбільше значення глобального пріоритету визначає найкращий варіант
вибору згідно методом багатокритеріальної оцінки.
Інтерпретація результатів аналізу може бути реалізована у формі
пелюсткової діаграми, яка значно спрощує можливість вибору.
Висновки до розділу 3.
1. На сьогодні немає однозначного і універсального методу для вибору
технології термічного знешкодження відходів. Існує багато європейських методик
по системі управління муніципальними відходами, які спираються на аналіз
альтернатів по виділенню відходів (компостування, захоронення, утилізація,
спалювання),

або

на

аналіз

варіантів

розташування

сміттєспалювальних

підприємств. Створено систему та розроблено методику експертних оцінок для
вибору основного обладнання термічного знешкодження відходів за умови
отримання

енергії

з

відходів.

Для

цього

був

застосований

нечіткий

багатокритеріальний аналіз варіантів з використанням парних порівнянь.
2. Зроблено порівняння обладнання для термічного спалювання відходів за
таким факторам: найменший рівень негативного впливу на навколишнє
середовище;

залежність

від

попереднього

сортування

сміття;

наявність

подрібнення для полегшення подальшої переробки та підвищення однорідності;
можливість отримання теплової та електричної енергії для різних систем
використання тепла, що утворюється від спалювання ТПВ; складність обладнання
(ремонтопридатність, простота його обслуговування, експлуатаційна надійність,
ресурс); кількість золи, що утворюється (повнота вигорання ТПВ); площа, яку
займає установка; вартість; соціальне визнання. Для вибору найкращого варіанту
на основі цих критеріїв були зіставлені п'ять основних типів печей для
знешкодження відходів: обертові печі, піролізні печі, печі з колосниковими
решітками, металургійні або цементні печі, спалювання в киплячому шарі.
3. Багатокритеріальний аналіз вказує на проблему утилізації теплової
енергії, що утворюється після спалювання відходів, а також на вплив фактору
«Соціальне визнання» на можливість розташування підприємств по спалюванню
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відходів біля жилої зоні, незалежно від типу обладнання для спалювання.
З`являється проблема використання теплової енергії від спалювання ТПВ при
розташуванні

підприємства

у

досить

віддаленому

місці

від

будь-яких

промислових або селітебних зон. Це вимагає шукати шляхи реалізації отриманої
після спалювання енергії у інших напрямах, наприклад, для виробництва
будівельних матеріалів.
4. Розрахунки, виконані за розробленою методикою, є прикладом реалізації
методу аналізу ієрархій з залученням конкретних експертів. Для кожного іншого
окремого конкретного випадку результати можуть відрізнятись від результатів,
отриманих у цьому прикладі.
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РОЗДІЛ 4
РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО
ПРОЦЕСУ ТЕРМІЧНОГО ЗНЕШКОДЖЕННЯ ВІДХОДІВ
4.1 Постановка завдання математичного моделювання термічних процесів у
обертовій печі
Спалювання відходів у обертовій печі являє собою надзвичайно складний
процес, що включає на додаток до хімічних реакцій ще й фізичне переміщення
твердих тіл, рідин і газів. Піч обертається так, що частинки твердих відходів,
переміщуючись

через

похилий

циліндр,

багаторазово

перемішуються

і

перевертаються. Метою змішування твердих речовин є відкриття поверхонь
матеріалу для нагрівання від горіння додаткового пальника, нагрівання від
полум'я палаючих твердих тіл, полум'я від палаючого органічного матеріалу (що
руйнується) і променистого тепла від стін печі. Згоряння призводить до десорбції
і випаровування летких речовин. Органічний матеріал піддається хімічному
розкладанню за рахунок тепла реакції у багатій киснем атмосфери печі. Оскільки
змішування не є досконалим, спалювання у обертовій печі часто є неповним, а
монооксид вуглецю та інші продукти неповного згоряння є істотними
компонентами газоподібних продуктів. Спалення газоподібних продуктів при
цьому може завершуватися у вторинній камері допалення, у якій також
використовується додатковий пальник і додаткове повітря для підвищення
температури реакції. Недопалений вуглець при цьому може залишатися у твердих
відходах (у золі та у шлаці), знижуючи кількість отримуваного тепла.
З огляду на це, є необхідність в оптимізації процесів спалювання. Пошук
раціональних варіантів конструкції та технологічних параметрів процесу
найбільш ефективно проводити на основі моделювання. Автори роботи [145,146]
проводили аналіз енергетичної ефективності діючої печі з використанням
балансових співвідношень, отриманих при вимірюванні технологічних параметрів
і температури зовнішнього повітря, газів і матеріалу, що входять в піч, цих же
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параметрів на виході, теплових характеристик обичайки тощо. Відомі різні
підходи до математичного моделювання. У багатьох роботах автори попередньо
вивчали морфологічний склад ТПВ [147,148,149], і отримані моделі в таких
дослідженнях орієнтувалися на конкретний матеріальний баланс. Такий підхід
описує технологію тільки на локальному рівні. Деякі моделі передбачають
розрахунок матеріально-теплового балансу в окремих, послідовно розташованих
теплових агрегатів, параметри на вході в кожний наступний визначається
параметрами в попередньому [150,151,152,153,154]. Основна мета відомих
досліджень полягає в отриманні регресійної залежності, прив'язаної до оцінки
теплотворної здатності ТПВ. Так в [155], обертова піч моделюється безліччю
послідовних перерізів. Температура, тепловиділення і маса твердих компонентів в
кожному з них визначається виходячи з теплового балансу для конкретного
складу сміття. Очевидно, недоліком таких моделей можна вважати відсутність
інформації про розподіл температури по площі перерізу. Через це неможливо
оцінити появу неефективних («мертвих») зон в порожнині пічного агрегату. А
сумарна довжина таких малоефективних ділянок у традиційній (з супутним рухом
матеріалу та газів) обертовій печі є значною.
Позбутися

цього

недоліку

можна

застосуванням

зустрічного

(протиструмового) руху спалюваного матеріалу та газів. Наприклад, у роботі
[156] димові гази йдуть в протилежному напрямку з ТПВ (рис. 4.1). Використання
протиструмового руху дозволяє у першій частині обертової печі підсушувати
відходи підвищеної вологості. Недоліком роботи цієї установки є те, що камера
допалювання (поз.7) знаходиться з того ж боку, де знаходиться і пальник. При
цьому тепло від пальника не раціонально розподіляється по всій довжині печі
(гарячі гази мають тенденцію одразу виноситися у камеру допалювання).
Протиструмова установка для спалювання, описана у [157], складається з
двох нерухомих камер спалювання, розташованих на протилежних кінцях
обертової камери. Така конструкція ефективно направляє потік гарячих газів
згоряння в напрямку, протилежному потоку. Недоліком застосування таких трьох
блоків спалювання є складність і непередбачуваність управління процесом
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горіння відходів.

Рис. 4.1. Установка спалювання ТПВ із зустрічним рухом газів і ТПВ [156]: 1 –
завантажувальний пристрій, 2 – надходження додаткового повітря, 3 – паливний
пальник обертової печі, 4 – шлак, 5 – опорна рама і опори, 6 – пристрій
управління, 7 – камера допалювання, 8 – паливні пальники камери допалювання
На рис. 4.2 - зразки шлаків, отриманих при реалізації різних конфігурацій
(супутній і зустрічний рух) [158]. З супутнім рухом газу і матеріалу шлак
утворюється чорного кольору з високим вмістом вуглецю, що говорить про
неповному згорянні відходів. У варіанті із зустрічним рухом газу і матеріалу шлак
сірого кольору (менша кількість вуглецю).
Таким чином, актуальним питанням є розробка моделі у обертової печі, яка
описує температурні процеси на поверхні матеріалу (відходів), не залежно від
морфологічного складу відходів, а отже теплоти згорання (оскільки цей показник
надзвичайно не стійкий). Така модель може бути використана для оцінки повноти
згоряння ТПВ. Якою б не була теплотворна здатність ТПВ, в печі підтримується
певна температура, не нижче 850°С, спаленням додаткового палива (газ або
дизель), і температура в камері допалювання повинна бути в межах 1200 °С.
Основним напрямком для дослідження є отримання поля температур на поверхні
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відходів і максимальне використання факела пальників додаткового палива для
повноти спалювання відходів та допалювання газоподібних продуктів.

б)

а)
Рис. 4.2. Фото зразків шлаку, отриманого експериментальним шляхом на
обертових печах [158]: а) супутній рух газу і матеріалу; б) зустрічний рух

4.2 Об’єкт математичного моделювання термічних процесів обертової печі і
камери допалювання
Для оптимізації робочих процесів спалювання можуть бути використані
моделі, що використовують методи кінцевих елементів [159, 160].
Мета дослідження - визначення раціонального компонування системи
завантаження

сміття

та

розташування

пальника

в

системі

термічного

знешкодження з обертовою піччю і камерою газового допалювання, і вибір
оптимального варіанта руху газу і сміття: «супутній рух» або «зустрічний рух».
Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні завдання: вибір
критеріїв оцінки ефективності, створення моделі та моделювання системи з
супутнім рухом і зустрічним рухом.
Об'єктом дослідження є установка для термічного знешкодження відходів в
обертовій

пічі

(рис.

4.3).

Установка

працює

таким

чином.

Відходи
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завантажуються в обертову піч живильником з гідравлічним штовхачем порційно
і безперервно (поз. 2 на рис. 4.3). Барабанна (обертова) піч 1 обертається від
опорних роликів. Корпус печі за допомогою двох бандажів спирається на опорні
ролики. Один з двох опорних роликів в опорі є приводним, інший - не приводним.
Приводні ролики пов'язані з приводом і між собою трансмісійними валами. З
торця завантаження сміття в піч підходить і пальник 3. Повітря для спалювання
до цього пальника подається нагріте при проходженні через рекуператор. Сміття
рухається всередині барабанної печі 1 до розвантаження завдяки нахилу корпуса
печі. Пальник використовується довгофакельний. Шлак від згоряння сміття,
виходить з печі і потрапляє в зольник 6. Газоподібні продукти згорання
спрямовуються в камеру допалювання 4. Призначення камери допалювання створення високої температури (до 1200°С) в газах. Такий рівень температур
гарантує знешкодження основної частини органічних складових. В камеру
допалювання 4 підходить пара пальників 5, а повітря для цих пальників подається
також від теплообмінника-рекуператора 9. Продуктивність потоків гарячого
повітря, що надходить до пальникыв 3 і 5, регулюється розподільником повітря
24. Подача атмосферного повітря в теплообмінник забезпечується вентилятором
23. Димові гази після камери допалювання проходять через теплоутилізатор 7, де
відбирається тепло для побутових потреб, і гази охолоджуються до 500-600 °С.
Теплоутилізатор 7 використовується також для нагріву повітря, що подається в
пічну пальник 3 і пальник камери допалювання 5. Далі димові гази по газоходу
надходять в пиловловлювач 8, в якому очищається від пилу високої густини.
Подальше очищення газів виконується каталітичним реактором 9. Зниження
температури газів, що надходять до рукавного фільтра 12, забезпечується
димоохолоджувачем 11. Рух газів уздовж всього тракту установки забезпечується
димососом 13, а також розрідженням, що створюється димарем 14.
4.3 Методи математичного моделювання термічних процесів обертової печі
і камери доопалювання
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Для аналізу процесу застосовувалася система моделювання, заснована на
методі кінцевих елементів.
Згідно з методом кінцевих елементів, увесь досліджуваний простір
розбивався на певну кількість елементарних ділянок, в кожному з яких відповідно
до обраної моделі, певною речовиною і початковими умовами розраховується
стан. До характеристик стану кожного елемента відносяться: тиск, швидкість (в
будь-якому напрямку), концентрація, щільність, ентальпія, температура тощо.
Будь-яка з цих характеристик після процедури розрахунку може бути відображена
на ділянках моделі в наочному вигляді. Розрахунок подальшого стану кожного
елемента відбувається, на підставі результатів моделювання попереднього стану.
Кожен такий крок зміни стану є ітерацією. Початкові ітерації відображають
динаміку розвитку процесу. Про те, що модельований режим є сталим, можна
зробити висновок про відсутність змін стану моделі протягом декількох ітерацій.

14
13

11
7

4
2

8 9

1

3

12
10
5

6

Рис. 4.3. Загальний вигляд установки для моделювання термічного знешкодження
ТПВ [162]: 1 – обертова піч, 2 – завантажувальний пристрій, 3 – паливний
пальник печі, 4 – камера допалювання, 5 – паливні пальники камери допалювання,
6 – шлак, 7 – теплоутилізатор, 8 – інерційно-вихровий коаксіальний
пиловловлювач, 9 – каталітичний реактор, 10 – зола виносу, 11 –
димоохолоджувач, 12 – рукавний фільтр, 13 –димосос, 14 – димова труба
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Досліджуване простір моделі – вся порожнина установки термічного
знешкодження, змодельована в 3D-САПР в масштабі 1:1. 3D-модель, створена у
системі автоматичного проектування (рис. 4.4), експортувалася в формат «*.stl»,
після чого імпортувалася в систему моделювання руху потоків і горіння. Обрана
система моделювання і візуалізації руху середовищ дозволяє моделювати
проходження

газової суміші

при

будь-яких

змінах

густини

і

великих

(турбулентних) числах Рейнольдса. Обрана модель і розрахункові рівняння
означають, що будуть розв’язані рівняння Нав'є-Стокса, рівняння переносу
турбулентних функцій, енергетичну рівновагу, рівняння для відновленої
концентрації пального, рівняння для концентрації пального та рівняння для
пульсацій [160], [161].
Зокрема, течія газового потоку моделюється рівнянням Нав'є-Стокса [161]:







v
T
 v  v   p      t  v  v   S
t


   v   0 .
t

(4.1)
(4.2)

Тут джерело S визначається таким чином [161]:

S     hyd g  B  R ,

(4.3)

де  – густина гарячих газів – продуктів згоряння;  hyd – густина повітря; v –
швидкість;  – оператор Гамільтона (набла-оператор); p – тиск;  – в'язкість
середовища; t – турбулентна кінематична в'язкість; B – складові сил обертання
(Коріолісу і відцентрової); R – сили опору.

B  2v      r ,
де  – кутова швидкість; r – радіус [161].
Іншим рівнянням в системі приймається рівняння суцільності потоку.
Рівняння енергії [161]:

(4.4)
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(4.5)

Концентрація CP трактується як масова концентрація речовини. Так, при
моделюванні горіння газу на вході в установку, що моделюються, концентрацію
горючої речовини (наприклад, природного газу) вважаємо такою, що дорівнює
“1” (або 100%; тобто всі 100% того, що іде по цій трубі – це природний газ).
Концентрацію ж окиснювача (повітря) на вході в установку вважаємо такою, що
дорівнює “0” [161] (тобто по цій трубі надходить 0% природного газу; все інше –
повітря). Для концентрації розв’язується рівняння конвективно-дифузійного
переносу [161]:

  
 C 
 VC      t
t
  Sc Sct



C  .




(4.6)

Склад суміші визначається завданням концентрації, причому концентрацію
можна застосовувати як масову, так і об'ємну [161].
Модель горіння заснована на наступних рівняннях моделі середовища, що
слабо стискається: рівняння Нав'є-Стокса, рівняння енергії, рівняння стану,
рівняння для скалярних величин , що описують концентрацію палива,
окиснювача, продуктів згоряння, нейтрального газу і оксидів азоту [161].

  
  
 V      t
t
  Sc Sct

 
   Q .

 

(4.7)

Процес горіння моделюється реакцією [161]:
1кгпалива + iкг окиснювача  (1+i)кг продуктів спалювання.

(4.8)
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Швидкість

реакції

(у

формулі

(4.8)

стрілка

“”)

передбачається

нескінченно великою. У цій моделі окиснювач і пальне не існують одночасно в
одній точці простору [161].
При моделюванні припускали, що з урахуванням коефіцієнту надлишку
повітря 1,2 на спалювання необхідних 21 м3/год буде потрібно 252 м3/год повітря
при нормальних умовах [162].
Приймаємо густину природного газу 0,75 кг/м3; повітря 1,3 кг/м3.
Витрата масова складатиме:
–

для

(21,12м3/ч)*(0,75

газу:

кг/м3)=15,84кг/год;

секундна

витрата

0,0044кг/с,
– для повітря: (252м3/ч)*(1,3 кг/м3)=327,6кг/год; секундна витрата 0,091кг/с.
Нормальні масові швидкості газу і повітря на вході в інжекційний пальник.
S1 

  d1 2
4



  0,106 2
4

 0,0088м 2 – через цей отвір подається газ до кожного

пальника;
S2 

  d32
4



  d22
4



  0,2222
4



  0,2912
4

 0,0387  0,0143  0,0244 м2

– через цей отвір подається повітря до кожного пальника.
Пальників в агрегаті 3 штуки (одна у обертовій печі і дві в камері
допалювання). Тому, площа перерізу для подачі газу 0,0088*3=0,0264м2; площа
перерізу для подачі повітря 0,0244*3=0,0732м2.
Визначається параметр «нормальна масова швидкість» для цих отворів для
цих продуктивностей:
кг
с  0,167 кг
- для газу,
0,0264м 2
м2  с

0,0044

кг
с  1,27 кг
- для повітря.
0,0732м 2
м2  с
0,091
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В існуючій (базової) установці (рис. 4.3) рух газів, що спалюються і ТПВ
рухаються в один бік (супутній рух). Схему руху сміття і газів в базовій установці
та основні її геометричні розміри наведено на рис. 4.4 та 4.5.

газохід

газохід

вихід продуктів
згорання

камера
допалювання

обертова піч
пальник
повітря
газ
відходи

пальник камери
допалювання

повітря
d1

d2

газохід

d3

каталітичний
реактор

газ
повітря

газохід

рух газів

рух газів

d1 = 106мм, d2 = 135мм, d3 = 222мм
Рис. 4.4. Варіант компонування установки з супутнім рухом газів і сміття [162]
На рис. 4.6 наведені результати моделювання варіанту з супутнім рухом у
вигляді градієнтів температур в барабанній печі і камері допалювання. На рис. 4.6
бачимо, що в початковій частині обертової печі на її нижній поверхні не
створюється досить високої температури, а верхня частина камери допалювання
практично не прогрівається. Однак, для кількісної оцінки розподілу температур
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зручніше застосовувати двомірні графіки (діаграми) розподілу параметру. На рис.
4.7 - графіки розподілу температур у обертовій печі і камері допалювання на рівні
осі барабана (верхній графік) і на рівні нижньої стінки барабана, де знаходиться
сміття і одержаний з нього шлак (нижній графік на рис. 4.7). Ці ж графіки,
експортовані в Excel і побудовані з його допомогою, – на рис. 4.8.
0,35м

0,7м

0,7м

0,7м

0,7м

0,695м

Рис. 4.5. Основні габарити установки [162]

пальник
обертової печі

камера
допалювання

обертова пічь

рух газів
рух відходів

одина з горілок камери
допалювання

Рис. 4.6. Градієнти температур в установці з супутнім рухом газів і ТПВ
(інструмент візуалізації - заливка)

3,183м

2,158м

2,94м
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З рисунка 4.8 видно, що ділянка, на якій досягається максимальна
температура в матеріалі, досить невелика (близько 10% від довжини печі).
Очевидно, що повнота спалювання залежить від тривалості ділянки високої
температури. Ділянка перед розвантаженням шлаку з печі, де температура
знижується, навпаки досить велика. Температура на виході з печі на рівні
розташування шлаку (права точка нижнього графіка на рис. 8) досить висока
(близько 200 ° С). Це означає, що шлак виходить з печі досить гарячий, виносячи
з собою тепло і вимагаючи заходів для охолодження. Причиною цих недоліків,
зокрема є те, що рух газів і сміття у обертової печі є супутнім.

р ух г азі в

р у х см і тт я

Рис. 4.7. Контур печі з графіками температур в установці з супутнім рухом газів і
ТПВ
Отже, запропоновано такі критерії порівняння ефективності роботи
обертової печі:
1. довжина ділянки, де досягається максимальна температура на поверхні
матеріалу;
2. довжина ділянки перед розвантаженням шлаку з печі;
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3. температура на поверхні шлаку на виході з обертової печі.
температура уздовж
осі руху газів
участок перед
розвантаженням
шлаку з печи

1500

температура над
поверхнею
барабану

1000

розвантаження
шлаку з печі
тут

ділянка з
максимальною
температурою

500

0

.
Рис. 4.8. Графіки температур в установці з супутнім рухом газів і ТПВ
На рисунку 4.9 – градієнти температур і коефіцієнту надлишку повітря в

поперечному перерізі камери допалювання.

а)

Пальники камери
допалювання

б)

Рис. 4.9. Ефективність роботи камери допалювання
а) температура, б) коефіцієнт надлишку повітря
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З рис. 4.9 видно, що максимальна температура в камері допалювання
зосереджується лише в невеликому обсязі. У більшій

частині камери

допалювання горіння не відбувається, коефіцієнт надлишку повітря в цій зоні
найбільший. Пальники розташовані один навпроти одного, причому одна з них
розташована в безпосередній близькості від газоходу відведення димових газів.
Потік газів від цього пальника потрапляє майже відразу в газохід на вихід з
камери допалювання.
Наступним етапом дослідження був аналіз варіанту зустрічного руху газу і
сміття у обертової печі. Варіант компонування такої установки - на рис. 4.10. У
такій компоновці камеру допалювання розташували над живильником сміття.
Сміття, як і у попередньому варіанті, рухається вздовж барабанної печі завдяки її
похилому розташуванню. Пальник розміщено в протилежному торці печі (рис. 4.10).

камера
допалювання

газ
ТБО

рух газу

рух відходів

Рис. 4.10. Варіант компонування установки із зустрічним рухом газів і ТПВ
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4.4 Результати досліджень моделі термічних процесів обертової печі і
камери допалювання
На рис. 4. 11 наведені результати моделювання варіанту з зустрічним рухом
у вигляді градієнтів температур в барабанної печі і камері допалювання. На рис.
4.12, 3.13 - графіки розподілу температур у обертовій печі і камері допалювання
на рівні осі барабану (верхній графік) і на рівні нижньої стінки барабану, де
знаходиться сміття і одержуваний з нього шлак (нижній графік на рис. 4.12). З
рис. 4.12, 3.13 бачимо, що в початковій частині обертової печі на її нижній
поверхні створюється температура більше 1000 °С майже на третину довжини
печі (в 2,5-3 рази більше, ніж у варіанті з супутнім рухом). У зоні, близькій до
розвантаження, температура мінімальна (менше 100 °С). Отже, шлак не виносить
тепло з обертової печі, він встигає охолонути.
На рис. 4.14 наведені діаграми температур над поверхнею у варіантах
установок з супутнім та зустрічним рухом газів і сміття (тут діаграма, відповідає
супутнього руху, розгорнуто дзеркально щодо виду цього графіка на рис. 4.13, це
дозволить порівнювати графіки, вважаючи, що розвантаження шлаку – справа).

рух газів
рух відходів

факели
пальників в
камері
допалювання

Рис. 4.11. Градієнти температур в установці із зустрічним рухом газів і ТПВ
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Порівняння діаграм температур на рівні матеріалу для обох варіантів
наведено на рис. 4.14.

рух газів

рух відходів

температура

температура уздовж осі
руху газів

температура над
поверхнею барабану

Рис. 4.12. Контур печі з графіками температур в установці із зустрічним рухом
газів і ТПВ
Аналіз за запропонованими критеріями свідчить про наступне.
1. Довжина ділянки, де досягається максимальна температура на поверхні
матеріалу у варіанті зустрічного руху в 2,5-3 рази більше, ніж у варіанті
супутнього.
2. Довжина ділянки перед розвантаженням шлаку з печі у варіанті
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зустрічного руху близько 20-25% від довжини печі; у варіанті супутнього руху
така ділянка майже відсутня.
3. Температура на поверхні шлаку на виході з обертової печі в варіанті
зустрічного руху менше 100 °С; у варіанті супутнього руху 200 °С.
температура уздовж
осі руху газів

розвантаження
шлаку з печі
тут

температура над
поверхнею барабану

1500
1000
500

ділянка з максимальною
температурою

0

Рис. 4.13. Графіки температур в установці із зустрічним рухом газів и ТБО

при зустрічному
русі

при супутньому
русі
розвантажен
ня

1000
500

Рис. 4.14. Графіка температур над поверхнею в варіантах установок з супутнім та
зустрічним рухом газів і ТПВ
Застосування

моделі

установки

термічного

знешкодження

ТПВ

з

барабанною обертовою піччю і камерою допалювання дозволяє вибрати
раціональний варіант з мінімізацією теплових втрат печі та камери допалювання.
У роботі вперше сформульовані критерії ефективності роботи обертової
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печі: довжина ділянки, де досягається максимальна температура горіння; довжина
ділянки з мінімальною температурою перед розвантаженням шлаку; температура
шлаку на виході [162].
Для ефективного використання об`єму камери допалювання пальники
потрібно розташовувати на максимальній відстані один від одного, а вихідний
газохід повинен бути максимально віддалений від пальників.
Автором встановлено, що більш раціональною конфігурацією є зустрічний
рух відходів і газу. Шлаки мають різний зміст вуглецю - понад 2% і менше 0,5%
відповідно. Це дозволяє зробити такі висновки.
1. Попутний рух не забезпечує умови для повного згоряння відходів, що
пояснює:
а) підвищену витрату додаткового палива; б) більшу кількість летючої золи
(1,7 г/м3 проти 0,76 г/м3 при зустрічному русі), що важливо для пилоочисного
обладнання;

в)

значно

гірше

масове

зниження

відходів

за

твердими

компонентами.
2. Для реалізації компонування з зустрічним рухом пропонується
використовувати більш короткі барабанні печі без зниження повноти спалювання.
Виготовлення, експлуатація та обслуговування більш коротких печей значно
простіше і дешевше. Це може мати вирішальне значення при виборі саме
обертової печі при порівнянні її з аналогами. Єдиною технічною проблемою при
використанні укорочених печей зустрічного руху може бути підвищена
температура на завантажувальному пристрої сміття.
Високий вміст вуглецю і недогорілих органічних залишків в шлаку робить
його незручним в поводженні з ним (липкі властивості), і в багатьох країнах
забороненим до утилізації, що пояснює його використання, в основному, для
відсипання доріг.
Підвищена температура газу, що виходить з барабанної печі в камеру
допалювання при зустрічному русі, гарантовано знизить витрату палива в
пальниках камери допалювання.
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4.5

Обґрунтування

ефективності

застосування

обертової

печі

з

багатосекційним корпусом для термічного знешкодження відходів
Для забезпечення ефективного процесу спалювання та обпалу відходів іноді
використовують достатньої довгий (для повного згоряння) корпус печі.
Застосування зубчастої передачі забезпечує передачу досить великого крутного
моменту, достатнього для обертання корпуса великої довжини, тобто такого, який
має більш, ніж дві пари опорних роликів. Особливостями такого привода є
складність підтримання заданої міжцентрової відстані між шестернями привода в
процесі роботи печі, а також швидке зносювання зчеплення. Обидві ці
особливості приводять до появи динамічних зусиль у зачеплені, що суттєво
знижують ресурс конструкції корпуса і вогнетривкої футерівки.
Позбавлені цього недоліку печі з фрикційним приводом від опорних
роликів, на яких корпус печі встановлений. Передача крутного моменту від
опорних роликів до корпуса печі в такій печі здійснюється завдяки силі тертя, що
забезпечує відсутність динамічних зусиль. Однак, довжина корпуса має
обмеження, пов’язане з міцністю корпуса, встановленого лише на двох парах
опорних роликів. Застосування ж більшої кількості пар опорних роликів робить
неможливим надійну передачу крутного моменту від опорних роликів до корпуса
печі без додаткових пристроїв розподілу цього крутного моменту між кількома
опорними роликами.
У роботі запропоновано обертову піч з багатосекційним корпусом для
термічного знешкодження органічних та обпалу неорганічних матеріалів, в якій
рівномірність спалювання та обпалу досягається завдяки безперервному
обертанню корпуса печі, вісь якої має невеликий кут нахилу відносно горизонту
від завантажувального кінця до розвантажувального [163].
У запропонованій нами конструкції обертова піч містить пристрій для
спалювання та циліндричний корпус печі, встановлений на опорних роликах,
серед яких є такі, що зв’язані з приводом [164].
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У роботі вперше запропоновано, що для підвищення ефективності
спалювання відходів та обпалу матеріалу, корпус виконано з двох або більше
співвісних барабанів різного діаметру, кожний з яких встановлений на двох парах
опорних роликів і стикується з наступним барабаном, частково входячи в нього, а
місце їх стикування охоплюється ущільнюючим пристроєм, що містить кільцевий
порожнистий кожух, приєднані до нього з обох боків дві пружні стрічки, кожна з
яких охоплює один з барабанів з можливістю його вільного обертання.
Крім того, з метою запобіганню проникненню у порожнину кожуха гарячих
газів, шкідливих для пружних стрічок, порожнистий кожух може приєднуватись
до пристрою, що створює необхідний тиск повітря у його порожнині.
Отже, розв’язується задача підвищення ефективності спалювання відходів
та обпалу матеріалу в обертовій печі, що має пристрій для спалювання та корпус
циліндричної форми, встановлений на опорних роликах, серед яких є такі, що
зв’язані з приводом.
Поставлена задача розв’язується тим, що корпус виконано з двох або більше
співвісних барабанів різного діаметру, кожний з яких встановлений на двох парах
опорних роликів і стикується з наступним барабаном, частково входячи в нього, а
місце їх стикування охоплюється ущільнюючим пристроєм, що містить кільцевий
порожнистий кожух та приєднані до нього з обох боків дві пружні стрічки, кожна
з яких охоплює один з барабанів з можливістю його вільного обертання.
Порожнистий кожух може приєднуватись до пристрою, що створює необхідний
тиск повітря у його порожнині.
Виконання корпуса печі з двох або більше співвісних барабанів різного
діаметру, кожний з яких встановлений на двох парах опорних роликів і стикується
з наступним барабаном, частково входячи в нього, дозволяє здійснювати
обертання корпуса через опорні ролики, зв’язані з приводом. Застосування у місці
стикування барабанів ущільнюючого пристрою, що охоплює місце стикування і
містить кільцевий порожнистий кожух та приєднані до нього з обох боків дві
пружні стрічки, кожна з яких охоплює один з барабанів з можливістю його
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вільного обертання, забезпечує герметизацію порожнин барабанів відносно
атмосфери.
Можливість приєднання порожнистого кожуха до пристрою, що створює
необхідний тиск повітря у його порожнині, дозволяє запобігти проникненню у
порожнину кожуха гарячих газів, шкідливих для пружних стрічок.
Піч містить пристрій для спалювання 1 (рис. 4.15), корпус, виконаний з двох
співвісних барабанів різного діаметру 2 і 3, кожний з яких встановлений на двох
парах опорних роликів 4 і 5 (рис. 4.15). Загальна вісь барабанів нахилена відносно
горизонту на кут , що звичайно не перевищує 10 градусів. Серед опорних
роликів кожного барабана є такі, що зв’язані з приводом 6. Барабан 2 стикується з
барабаном 3, частково входячи в нього, а місце їх стикування охоплюється
ущільнюючим пристроєм, що містить кільцевий порожнистий кожух 7, приєднані
до нього з обох боків дві пружні стрічки 8 і 9, кожна з яких охоплює один з
барабанів (2 і 3) з можливістю його вільного обертання. Кожух 7 може бути
нерухомо закріплений на фундаменті печі. Пружні стрічки 8 і 9 можуть бути
виконані з гуми, армованої тканиною, закріплені на барабанах відповідно 2 і 3 за
допомогою болтів, охоплюються канатами з пружинними стяжками.
Порожнистий кожух 7 може за допомогою патрубка приєднуватись до
пристрою, що створює необхідний тиск повітря у його порожнині. Таким
пристроєм може служити вентилятор 11.
Піч працює таким чином. Пристрій для спалювання палива 1 генерує гарячі
гази, які потрапляють у циліндричний корпус печі і просуваються спочатку через
барабан 3, а потім через барабан 2 завдяки системі вентиляторів та димососів (на
кресленнях не показані). Сміття, що спалюється, подається у барабан 2,
просувається вздовж нього завдяки нахилу осі барабана відносно горизонту,
пересипається до барабана 3 і рухається вздовж нього до розвантаження з печі у
вигляді шлаку. Обертаються барабани 2 і 3 від опорних роликів 4, які зв’язані з
приводами 6. Між барабанами 2 і 3 є певний зазор, який може бути неоднаковим
по діаметру і не стабільним. Кільцевий порожнистий кожух 7, а також стрічки 2 і
3 запобігають сполученню порожнини барабанів 2 і 3 з атмосферою.
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Рис. 4.15. Запропонована
конструкція печі з фрикційним
приводом

Гумова стрічка 8 за допомогою болтів прикріплена до кожуха 7, а поверхня
барабана 2 під час його обертання вільно ковзає по поверхні стрічки 8, причому
щільне притискання стрічки 8 до барабана 2 забезпечують канати з пружинними
стяжками. Відповідно гумова стрічка 9 за допомогою болтів прикріплена до
кожуха 7, а поверхня барабана 3 під час його обертання вільно ковзає по поверхні
стрічки 9, причому щільне притискання стрічки 9 до барабана 3 забезпечують
канати з пружинними стяжками.
До порожнистого кожуха 7 може за допомогою патрубка 10 подаватися
повітря з надлишковим тиском, що створюється, наприклад, вентилятором 11,
завдяки чому можна запобігти проходженню гарячих газів із порожнини
барабанів через зазор між ними до гумових стрічок 8 і 9, які могли б постраждати
від цього.
Запропонована піч поєднає у собі переваги відносно довгих печей з
зубчастим приводом (досить велика довжина для ефективного протікання
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технологічних процесів) і коротких печей з фрикційним приводом від опорних
роликів (відсутність динамічних навантажень і через це більша довговічність
крихких елементів футеровки).
4.6 Моделювання процесів перемішування відходів при їх термічному
знешкодженні у обертовій печі
На сьогоднішній день один із пріоритетних напрямків є енергозбереження –
низьке споживання енергії і мінімальні теплові втрати. Установки для спалювання
в обертових печах є більш універсальними в тому сенсі, що вони можуть бути
застосовані для знищення твердих відходів, шламів і відходів в контейнерах, а
також рідин. Ці пристрої найчастіше включаються в комерційні проекти по
спалюванню відходів. Особливості конструкції обертової печі дозволяють
знешкоджувати відходи різних механічних фракцій і різноманітного хімічного
складу. Обертання корпусу забезпечує транспортування відходів крізь піч, а
також поліпшує перемішування спалюваних ТПВ. Час перебування твердих
відходів в печі зазвичай становить від 0,5 до 1,5 годин. Це контролюється
швидкістю обертання печі (зазвичай від 0,5 до 1,0 оборотів в хвилину) та
швидкістю подачі відходів. Найпоширеніший можливий напрямок економії
енергії при спалюванні – використання підігрітого повітря. Підігрівання при
цьому здійснюються гарячими газами, що відходять від печі з використанням
теплообмінників

чи

рекуператорів.

У

випадку,

коли

для

спалювання

використовується повітря з атмосферною температурою, і навіть коли є
нещільності у сполученнях обертової печі з нерухомими частинами, витрати
енергії на підігрів повітря перед спалюванням є досить суттєвими [165].
ТПВ є джерелом енергії, які по теплоті згоряння можна порівняти з деякими
марками

вугілля

і

торфом.

Технологія

спалювання

відходів

широко

використовується в багатьох країнах. Наприклад, в Швеції щорічно спалюється
близько 2,5 млн. тон побутових відходів. Місто Мальме (Швеція) використовує
60% енергії, отриманої з відходів. Сприяє цьому зростаюча частка пластика в
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відходах. Для утилізації побутових відходів, що видаляються з вагонів
пасажирських поїздів, залізничних станцій і служб, південною залізницею було
впроваджено в експлуатацію пересувну сміттєспалювальні установку в Харкові
[166] і стаціонарну установку в Люботині Харківської області. Для ефективного
спалювання сміття різного за властивостями, в тому числі і великогабаритного,
використовується термокаталітична установка з обертовою піччю [167].
Одним з пріоритетних напрямків в процесах спалювання відходів є
енергозбереження – низьке споживання енергії і мінімальні теплові втрати [165].
В [168] автори відзначили, що однією з причин незадовільного управління
поводження з твердими відходами є недостатнє і неправильне функціонування
обладнання, яке використовується для спалювання сміття. В [18] було
проаналізовано

перспективність

комбінованого

використання

теплової

та

електричної енергії на існуючих сміттєспалювальних заводах в Мальме і
Гетеборзі (Швеція). Також автор [18] провів критичний аналіз впливу
ефективності рекуперації енергії на викиди парникових газів. Наведено баланс на
основі даних існуючих заводів, а не модель заводу. Авторами [169] була
використана модель барабанної печі для виконання аналізу поведінки печі при
різних експлуатаційних і конструктивних параметрах, а саме: швидкості потоку
відходів, коефіцієнта надлишку повітря, властивостей і товщини вогнетривких
матеріалів і ізоляторів.
Розрахунок балансу енергії і маси в печі для спалювання відходів є дуже
важливою частиною розробки та оцінки процесу спалювання.
Авторами [170] описується комп'ютерна модель, яка використовується для
розрахунку балансу енергії і маси обертової печі для спалювання відходів.
Розрахунок заснований на припущенні, що існує термодинамічна умова рівноваги
в камері згоряння. Враховано параметри моделі: теоретична витрата повітря для
горіння, кількість надлишкового повітря, необхідного для конкретних випадків
горіння, швидкість потоку димового газу і температура на виході. Існуючі моделі
печей, в тому числі барабанних, побудовані на тепловому і матеріальному балансі
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в процесі переробки. Вони не враховують характеру руху матеріалу всередині
барабана.
Авторами [171] описана математична модель для спалювання твердих
побутових відходів в двоступеневої печі зі зворотно-поступальним рухом.
Чисельне моделювання проводилося для прогнозування температури, потоку і
розподілу тепла в печі з урахуванням практичних робочих умов. Основними
факторами, що впливають на процес горіння, є товщина обробленого шару,
початкова вологість, надлишковий коефіцієнт повітря і вторинне повітря. При
високій початковій вологості відходів їх теплова цінність і температура всередині
сміттєспалювачів низькі. Раціональна товщина шару і достатній надлишковий
коефіцієнт повітря забезпечують високу температуру, а отже, вигоряння горючих
речовин і зниження викиду забруднюючих речовин.
Авторами [172] запропонована дисперсійна модель для змішування
частинок, обумовлена рухом решітки в шарі з рухомим спалюванням, і описані
рівняння переносу для безперервності, імпульсу, виду енергії. Виявлено, що
інтенсивне змішування значно підсилює процеси горіння протягом основного
періоду спалювання в шарі.
Авторами [173] розроблено математичну модель для спалювання твердих
побутових відходів в поршневому сміттєспалювачів. Оптимальні розрахункові та
робочі параметри отримані шляхом аналізу кута вприскування і швидкості подачі
вторинного повітря. Це дослідження є важливою посиланням на оптимізацію
конструкції печі і експлуатації сміттєспалювальних заводів.
У найбільш екологічно безпечних європейських країнах, таких як Данія,
Швейцарія, Швеція, Нідерланди, Норвегія, Фінляндія та Німеччина, майже
половина (або навіть більше) комунальних відходів спалюється [6]. Значна
кількість енергії, отриманої від спалювання відходів, забезпечує теплом системи
центрального опалення та / або парою для вироблення електроенергії. При цьому
муніципальні відходи виступають в якості локально доступного палива і
замінюють викопні види палива, які в більшості випадків в Європі імпортуються.
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При використанні установок для спалювання муніципальних відходів їх
необхідно комплектувати системами газоочистки для гарантії екологічно
безпечного рівня викидів. Це пов'язано з небезпекою забруднення навколишнього
середовища діоксинами і важкими металами. Як правило, установки мають першу
камеру згоряння, що працює при температурі від 800 до 1000 °C, і другу камеру
згоряння, що працює при контрольованій мінімальній температурі 850 °C, з часом
витримки газоподібних продуктів спалювання 2 секунди. При обстеженні
сміттєспалювальних печей [174] було показано, що діоксини утворюються в
процесі спалювання, і їх утворення відбувається в зоні охолодження. Велика
частина діоксинів, що утворилися, адсорбується на частинках летючого попелу.
Практично повністю видаляють діоксини в газах сміттєспалювальних установок
вугільні фільтри і каталітичні допалювачи.
В роботі [175] представлена піролізна установка, яка використовується для
спалювання відходів, в тому числі медичних. В роботі [176] параметри процесу,
спалювання і палива варіювалися для з'ясування факторів, які суттєво впливають
на

утворення

й

викид

поліхлорованих

дибензо-n-діоксинів

(ПХДД)

і

поліхлорованих дибензофуранов (ПХДФ), що утворюються при спалюванні.
У статті [177] розглядаються дослідження, проведені за викидами сучасних
сміттєспалювальних заводів. Розглянуто результати вимірювань димових газів
при спалюванні відходів і відбору проб атмосферного повітря на рівні землі
поблизу

установок

для

спалювання.

У

деяких

випадках

концентрація

ультрадрібнозернистих частинок в димовому газі нижче, ніж в локальному
навколишньому повітрі.
Останнім

часом

переглядаються

методи

переробки

та

утилізації

полімервміщуючих побутових відходів. У статті [178] приділено увагу різними
технологіями прямого спалювання відходів з регенерацією енергії у вигляді тепла,
пари та електроенергії. Пластикові матеріали мають високу теплотворну здатність
(при згорянні).
При оцінці життєвого циклу відходів із застосуванням спалювання
необхідно враховувати особливості розвитку різних країн і регіонів. Крім
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відмінностей, пов'язаних з місцевою нормативно-правовою базою і конкретними
кліматичними умовами, технологія і режим роботи може бути результатом
місцевої практики і традицій [179,180].
Ключовим питанням, пов'язаним з спалюванням муніципальних відходів, є
ефективність відновлення енергії. Стимулом для поліпшення енергетичних
характеристик установок для спалювання відходів є Директива про відходи
(Директива 2008/98 / EC Європейського парламенту і Ради від 19 листопада 2008
року про відходи та скасування деяких Директив). Так звана «формула R1»,
зазначена у Директиві, враховує як виробництво енергії, так і отримання тепла,
науково обґрунтовується ефективність спалювання. Результати, отримані в
дослідженнях [181] на працюючих в Європі електростанціях на муніципальних
відходах, показують деякі суттєві відмінності в їх характеристиках, які в
основному пов'язані з потужністю і наявністю теплового ринку (районних
теплових мереж).
Компоненти, які містяться в спалюваному смітті з високою теплотою
згоряння значно знижують витрати палива при спалюванні. Ці компоненти –
пластик, дерево, папір тощо. Для ефективного згоряння важливим є стабільність
співвідношення палива (як в складі сміття, так і газового) і кисню. Це означає, що
відсотковий склад горючих компонентів в складі сміття повинний бути
стабільним. Подача сміття до установки зазвичай є дуже нестабільною. До того ж
завантажувальні пристрої сприяють сегрегації матеріалу: конвеєр – через
скочування великих частинок сміття від середини до периферії, завантажувальна
каретка – через періодичність дії. Обертова піч забезпечує найкраще змішування
компонентів серед усіх відомих печей. В даному аналітичному дослідженні
запропонований підхід до моделювання процесу змішування компонентів у
обертовій печі.
Моделювання підготовки багатокомпонентних муніципальних відходів до
спалювання в барабанних обертових печах з метою підвищення ефективності
спалювання і зниження викидів в атмосферу. Підтримка стабільних умов горіння,
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це означає стабільного складу різних компонентів у відходах, стабільної вологості
і однорідності компонентів, що може бути досягнуто якісним змішуванням.
Постановка задачі дослідження. Для ефективного спалювання необхідно
рівномірно змішаний матеріал. З цієї точки зору барабанні машини мають суттєву
перевагу над іншими типами обладнання. Так, барабанні бетонозмішувачі
найбільш універсальні серед змішувачів, вони можуть працювати з заповнювачем
як дрібним, так і дуже крупним [182]. Їх конструкція є дуже простою і надійною у
порівнянні зі змішувачами інших типів.
Серед методів визначення раціональних режимів змішування та вибору
конструкції печі найперспективнішим можна вважати аналітичне математичне
моделювання, як найменш ресурсоємний і найбільш оперативний метод [189].
Кафаров В.В. [183] застосував системний аналіз для розділення процесу на
мікрорівнеь змішування та макрорівень. При змішуванні компонентів, що
подаються у обертову піч, очевидно, важливішим є процес змішування на
макрорівні. Це забезпечить рівномірний розподіл горючих компонентів відходів.
Для

математичного

моделювання

макрорівня

змішування

існують

принципово два різних підходи: поршнева модель та коміркова модель [189].
Поршнева (іноді її називають дифузійною), судячи з назви, передбачає
вивчення процесу як руху частинок у виліндричному просторі так, ніби це
рухається поршень у циліндрі [184]. У цьому випадку моделлю є диференційне
рівняння виду [184]:

dC
dC
d 2C DR d  dC 
 V
 DL 2 
R
,
dt
dx
dx
R dR  dR 
де С – концентрація ключового компонента; t – час;

V

(4.9)

– лінійна швидкість

потоку; x – координата уздовж потоку; DL і DR – коефіцієнти поздовжнього і
поперечного перемішування (аналоги коефіцієнтів дифузії); R –

радіус

поперечного перерізу потоку [184]. Під ключовим компонентом розуміють той,
рівномірний розподіл якого у суміші є найбільш важливим у технології, що
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розглядається. Всі інші компоненти у сукупності називають при цьому основним
компонентом.
При цьому підході коефіцієнти перемішування DL і DR повинні визначатися
експериментально на обладнанні, що має схожі з реальними пропорції; треба
враховувати масштабний фактор, що суттєво ускладнює можливість застосування
моделі.
Коміркова ж математична модель передбачає розбиття об`єму (чи площини
перерізу) апарата на комірки (елементарні ділянки) між якими відбувається
перерозподіл матеріалу. З таких елементарних ділянок складаються ланцюжки, за
якими комірки рухаються в об`ємі апарату.
Даний підхід до моделювання не є принципово новим; докладно він
описаний у роботі [185], а застосування його для моделювання здійснено у
роботах Першина В.Ф., Однолько В.Г., Першиної С.В., Александровського А.А.,
Селіванова Ю.Т.

[186-190]. Крот О.Ю. застосував комірковий метод

моделювання для дослідження барабанно-валкової машини [189]. Саме цей метод
застосовано нами для опису підготовки багатокомпонентних відходів при
спалюванні їх у обертовій печі [191, 193].
Траєкторії переміщень компонентів показано на рис. 4.16.
“Процес називають марківським, якщо стан системи в деякий момент часу
визначає лише імовірність Pij(t) того, що через проміжок часу t система буде
знаходитись у стані Ej, причому ця імовірність не залежить від протікання
процесу в попередній період. Імовірності Pij(t) називають перехідними
ймовірностями.” – Крот О.Ю. [189].
Згідно з методом, система може переходити з одного стану E1 в інший E2 і
так далі до Ek тільки в моменти часу t1, t2,..., tk. Ймовірності pij переходу системи з
одного стану в інший стан записується у вигляді матриці [189, 191, 193].
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(4.10)

Цю матрицю називають матрицею переходів. Це квадратна матриця, для неї
справедливими є такі особливості [186-190]:
а) 0  pij  1;
б)

k

 ij  1

(i=1, 2, …, k).

(4.11)
(4.12)

j 1

Матриця переходів є квадратною матрицею, довжина її (як по вертикалі, так
і по горизонталі) – це кількість елементів, на які дослідник розбив досліджуваний
об’єм (чи площу перерізу) апарата, в якому відбувається змішування.
За аналогією з роботою [189], досліджуваний переріз був розділений на 63
комірки (це кінцева кількість елементів; збільшення цієї кількості, напевно,
підвищить точність, але збільшить витрати машинного часу при розрахунку
моделі). На відміну від барабанних змішувачів [186] та барабанно-валкових
машин [189], обертова піч не має поличок (лифтерів), що сприяють підійманню
матеріалу, та частота обертання її суттєво менше так званої критичної частоти
(рис. 4.16). Тому підйом матеріалу при обертанні барабана відбувається лише за
рахунок тертя матеріалу по поверхні барабана, а зісковзування відбувається при
досягненні так званого кута природнього відкосу (там, де кут нахилу матеріалу
перевищує кут внутрішнього тертя). У зонах, де кут нахилу матеріалу перевищує
кут внутрішнього тертя (границі комірок 63-6, 63-12, 61-63, 61-62, 58-61, 58-59,
55-58, 55-56, 51-55, 50-51, 49-50, 49-48), починається сповзання матеріалу.
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Рис. 4.16. Циркуляційний контур (шляхи, за якими можливим є перерозподіл
компонентів). Один повний оберт орієнтовно відповідає 24 переходам (кожен з
переходів складає 150)
На рис. 4.17 проілюстровано природу процесу проникнення дрібних
частинок у простір між крупними, що є основою процесу змішування.
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Рис. 4.17. Ілюстрація розподілення дрібних компонентів сміття серед відносно
крупних (за аналогією з роботою [189])
Номери комірок (рис. 4.16) являють собою координати. У такому випадку,
за методикою, запропонованою у [189], один перехід – це зсув матеріалу з комірок
1, 2, 3, 4, 5, 6 в комірки 7, 8, 9, 10, 11, 12 і т.д. На рис. 4.16, коли відбувається один
перехід то барабан обертової печі обертається на 15°.
Те, наскільки інтенсивним є процес проникнення одних компонентів у
проміжки між іншими визначається ймовірністю Pij. Для визначення її можна
скористатися запропонованою у [186] і застосованою у [189] залежністю:
Pij = P0(1-Сj,m-1),

(4.13)

де P0 – сталий коефіцієнт;
Сj,m-1 – концентрація горючого компонента в j-му елементарному об’ємі
після переходу m-1.
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В роботі [186] пропонується його розраховувати так:

P0  1 

2 K main
,
3 K key

(4.14)

де Kmain – густина частинок основного компонента, (main component), Kkey –
густина частинок так званого ключового компонента (key component) (у випадку
обертової печі це може бути горючий компонент сміття). Якщо густини
відрізняються, наприклад, втричі, то P0 складатиме 0,778 (за формулою (4.14)). Це
практично означає, що з імовірністю 78% горючий (наприклад) компонент
залишиться у цій комірці, а з імовірністю 22% перейде в іншу комірку.
Визначати

коефіцієнт

P0

можна

експериментально,

за

допомогою

пробовідбірників при здійсненні експериментального дослідження на натурних
зразках (масштабних фізичних моделях).
За аналогією з роботою [189], імовірність переходу з однієї комірки до
іншої будемо вважати 0,025. Якщо горючий матеріал переходить з такою
ймовірністю лише до однієї комірки, то ймовірністю того, що цей перехід не
відбудеться, складе 0,975. Відповідно, якщо ймовірним є перехід у дві комірки (у
кожну з яких з ймовірністю 0,025), то перехід не відбудеться з ймовірністю 0,95.
За таким принципом та орієнтуючись на рис. 4.16, за аналогією з роботою [189],
нами складено матрицю переходів.
Матрицею переходів називають квадратну матрицю. Її розмір обирається
нами в залежності від кількості комірок, на які розділений об`єм (кількість
комірок вибрана нами довільно (рис. 4.16)). У виразі (4.15) наведено лише частина
всієї матриці. На головній діагоналі знаходяться ймовірності того, що відповідна
комірка залишається незмінною (перерозподіл матеріалу у цій комірці не
відбувається). У повному обсязі матрицю переходів наведено у додатку В. Отже,
матриця

переходів

(4.15)

відображає

ймовірність

(наприклад, горючим компонентом) між комірками.

обміну

компонентами
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(4.15)
А стан системи описується наведеною нижче матрицею, яка звичайно
називається вектором початкових ймовірностей (вектором стану системи) [186]:
E 0  1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ... 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

63

.

(4.16)

У цьому векторі нами заповнені “одиницями” перші дванадцять комірок. Це
означає, що таким чином ми змоделювали найгірший з можливих випадків –
горючий компонент заповнює комірки з “1” по “12” (рис. 4.16), а у комірках від
“13” до “63” горючого компоненту немає зовсім. Очевидно, що у звичайній
ситуації такого екстремального випадку бути не може, але для перевірки
результатів моделювання ми вважали цей випадок таким, що найкращим чином
проілюструє результат змішування.
Сам процес змішування моделюється множенням матриці (4.15) на вектор
(4.16). Результатом такого множення є вектор (4.17).
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Далі, за методикою, запропонованою у [189], вважаємо, що при повороті
барабана (рис. 4. 16) приблизно на 15-200, відбувається зсув на 6 комірок. Так,
стан комірки «1» після переходу стає станом комірки «7». Стан системи при
цьому буде відповідати наступному вектору (4.18). Порівнюючи його з (4.17),
бачимо, що дійсно: номери всіх комірок зсунулися за нумерацією на 6 позицій у
порівнянні з вектором (4.17).
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(4.18)

62 63

Ця матриця характеризує стан системи після повороту печі на кут 150, кут,
який ми назвали одним переходом. Керуючись цим принципом, отримуємо
кожний наступний стан системи множенням вектора поточного стану на матрицю
переходів (4.15). Кожний наступний стан має меншу нерівномірність розподілу
горючого компоненту у порівнянні з попереднім станом. А один повний оборот
барабана відповідає приблизно 18-24 переходам (що відповідає кількості ітерацій
за описаною щойно методикою).
За запропонованою методикою нами виконано приклад моделювання
обертання корпуса печі на 20-27 повних оборотів.
4.7 Приклад реалізації моделі
Оцінку протікання процесу змішування виконуємо з використанням
середньоквадратичного

відхилення

та

коефіцієнта

варіації.

Останній

розраховується як відношення середньоквадратичного відхилення до середнього
значення, і саме цей коефіцієнт є кращим для оцінки рівномірності, оскільки має
ту ж розмірність, що і розмірність досліджуваної величини [192,193]. На рисунках
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4.18 – 4.20 наведено номограми розподілу компонентів, кожна з яких є графічною
інтерпретацією вектора стану системи на певному куті повороту барабана (чи
після певної кількості оборотів). Так, номограма “а” на рис. 4.18 відображає
матрицю (4.16). Очевидним є те, що кожний наступний оборот забезпечує все
більшу рівномірність.
Після 10-го переходу

Кваріац = 2,028

Кваріац = 2,07

До початку
змішування (весь
ключовий
компонент
розташований і
повністю займає
перші 12 комірок)

б)
а)

Рис. 4.18. Номограми розподілу горючого компонента до початку змішування (а);
після половини обороту барабана (б)
Залежність коефіцієнта варіації від кількості переходів представлено на рис.
4.21. Форма такої залежності є експоненціальною, що дозволяє змоделювати її,
наприклад, формулою (4.19). Формульний опис залежності завжди є необхідним у
випадку автоматизації технологічних процесів.

0,234  e0,003 x  0,156
f x  
,
0,19

(4.19)

тут “0,19” – частина горючого компоненту у всій масі (дійсно, 12 комірок

146

ключового компоненту розподілені у 63 комірках всього сміття; 12/63=0,19);
0,234; -0,003; 0,156 – константи, що характеризують конкретну залежність
(рис. 4.22).
Після 100-го переходу
Після 50-го переходу

Кваріац = 1,714

Кваріац = 1,87

б)
а)
Після 200-го переходу

Кваріац = 0,348

в)

Рис. 4.19. Номограми розподілу горючого компонента після 50-го переходу (а);
після 100-го переходу (б); після 200-го переходу (в) /8-10 обертів барабана/
Визначення концентрації горючого компонента по довжині обертової печі
проілюстроване на рис. 4.22. За один оборот барабана сміття проходить шлях (у
проекції – пилкоподібний). Номограма розподілу компонентів у перерізі А-А
зображено на рис. 4.18,а; у перерізі Б-Б (через 5 обертів барабана) – номограма на
рис. 4.19,б.
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Після 400-го переходу

Після 300-го переходу

б)
а)
Після 500-го переходу

в)

Рис. 4.20. Номограми розподілу горючого компонента після 30-го переходу (а);
після 400-го переходу (б); після 500-го переходу (в) /20-27 обертів барабана/
Таким чином, запропонована модель дозволяє визначати концентрацію
компонентів у кожній точці об'єму обертової печі до початку згоряння.
Організація процесу перемішування відходів в барабанної печі з метою
отримання максимальної кількості енергії з відходів, мінімального використання
додаткового

палива,

що

спалювання,

вирівняти

дозволяє

підвищити

енергетичну

ефективність

температури

згоряння

компонентів

відходів

та

забезпечити повноту вигорання небезпечних речовин, що знижує екологічну
небезпеку.

2,0

0,234  e 0,003x  0,156
f x  
0,19

Коефіцієнт варіації

Середньоквадратичне відхилення
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24 оберти барабана

1,6

1,2
переходи

1,0

Рис. 4.21. Змінювання коефіцієнта варіації при обертанні барабанної печі

А

Б
А-А

А

шлях, що
проходить сміття
за один оборот

Б

Рис. 4.22. Схема перерізу барабана обертової печі; зв’язок нахилу барабана з
шляхом, що проходить сміття вздовж печі
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4.8 Моделювання процесу забору відпрацьованих газів з шахтної печі і
підбір раціональної форми забірного отвору
В Україні склалася катастрофічна ситуація з непридатними пестицидами. За
останніми статистичними даними в країні накопичено понад 20 тисяч тонн
небезпечних відходів, а кошти на їх утилізацію не виділяються. У багатьох
областях отрутохімікати зберігаються з порушенням норм, на відкритій
місцевості, становлячись джерелом отруєнь і хвороб серед місцевого населення.
Кілька міжнародних природоохоронних конвенцій, спрямованих на захист
здоров'я людини і навколишнього середовища визнають, що існує нагальна
необхідність для екологічно безпечного знищення небезпечних хімічних речовин,
у тому числі і непридатних пестицидів. Доведено, що пестициди з будь-яких
сховищ мігрують в навколишнє середовище та виявлені у всіх екологічних
системах. Відомі світові виробники пестицидів можуть дозволити собі складні
методи відновлення, нейтралізації і очищення. У міжнародній практиці
поводження з пестицидами дотримуються таких заходів: запобігання утворення
відходів, скорочення відходів, переробку відходів, очищення стічних вод і
утилізацію відходів. Належне управління запасами пестицидів, в тому числі,
відповідних умов зберігання, належної практики інвентаризації, а також
регулярний обіг продукції, запобігають накопиченню залишків цих токсичних
речовин. Нині непридатні пестициди в Україні ізолюють в спеціальних сховищах.
Цей метод дорогий і пов'язаний з труднощами при виборі земельної ділянки під
будівництво могильників, організації збору та транспортування речовин, потребує
значної площі для створення санітарно-захисних зон і, що найважливіше, цей
спосіб не вирішує до кінця існуючу проблему. Пестициди характеризуються
високими концентраціями різноманітних хімічних речовин і пов'язаних з ними
допоміжних речовин, які переміщуються в глибину ґрунту. У разі, якщо відходи
пестицидів не утилізувати належним чином, з'являється велика ймовірність
забруднення підземних і поверхневих вод, зараження ґрунту.
Постановка завдання цього дослідження така; орієнтуючись на оцінку
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застосування

технології

спалювання

в

європейській

практиці,

термічне

знешкодження пестицидів є одним з ефективних методів утилізації широкого
спектру відходів, включаючи небезпечні відходи, в тому числі непридатні
пестициди, без утворення стічних вод. Було досліджено спосіб знищення і
визначена ефективність видалення, а також область застосування методу
термічного знешкодження пестицидних відходів, що містять різноманітний
перелік токсичних сполук.
У міжнародній практиці, наприклад, плазмохімічної обробки відходів
використовуються

реактори

різних

(не

тільки

барабанних

обертових)

конструктивних типів: шахтні реактори, шарові реактори з механічними
колосниковими гратами, реактори киплячого шару, багатоподові печі, циклонні
реактори та ін. [194]. Найбільше поширення в практиці піролізу і газифікації
отримали реактори з вертикальними шахтними печами протиструмового і
прямострумового типу.
НДЦ «Екологія» РАН запропонував використовувати шахтні печі (за
конструкцією, аналогічної доменним печам) для термічної переробки твердих
побутових та промислових відходів [195]. Відходи, що підлягають переробці,
змішуються з низькосортних вугіллям (витрата вугілля - 25-30% від кількості
відходів, що завантажуються в піч) і вапняком (витрата вапняку - 30% від
кількості відходів), завантажуються зверху в піч і продуваються попередньо
підігрітим до 1000-1400°С повітрям, що забезпечує отримання в нижній частині
печі газів з температурою не менше 2000°С [195].
Нами було запропоновано розв’язання актуальної проблеми термічного
знешкодження непридатних пестицидів з використанням шахтної печі, до якої
завантажуються суміші з кальцинованої і каустичної соди та суміш непридатних
ядохімікатів [196,197,198].
В даний час найбільш поширені шахтні випалювальні печі з розподільником
сировини і центральної пальником, що працюють на природному газі і
використовуються для отримання вапна з вапнякового каменя великої міцності.
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Схему шахтної печі у перерізі наведено на рис. 4.23. До переваг такої печі
відносяться:
- найнижча вартість технологічного обладнання для випалювання вапна;
- ККД шахтних печей є високим завдяки ефективному теплообміну між
газом і матеріалом, що обпалюється. Витрата умовного палива в шахтних печах
становить 13-16% від маси одержуваного вапна (або 3800-4700кДж на 1 кг);
- малий пиловинос;
- мала площа виробництва;
- простота конструкції і обслуговування.
Сировиною для таких печей повинен бути вапняковий камінь високої
міцності

(міцність

на

стиск

більше

30МПа;

міцність

вимірюється

в

водонасиченому стані).
Відносна простота технології і обладнання для виготовлення вапна в
шахтній печі дозволяють виготовляти вапно за такою технологією безпосередньо
на підприємствах, де це вапно буде використане, причому не тільки в
металургійній галузі. Наприклад, обов'язковим атрибутом виробництва цукрових
заводів в Україні є шахтні печі; вапно продовжує активно використовуватися як
будівельний матеріал і компонент для виготовлення будівельних матеріалів і
виробів, наприклад силікатної цегли, газобетону та ін. Можливість розміщення
виробництва вапна з шахтної піччю безпосередньо на підприємстві, де вона буде
споживатися, виключає необхідність транспортування. А це важливо не тільки
через високу вартість транспортування і логістики, але й тому, що вапно, будучи
гігроскопічним,

вимагає

при

транспортуванні

і

зберіганні

дотримання

герметичності водонепроникної упаковки.
Однак, навіть така технологія, що є менш енергоємною, ніж технологія з
обертовою піччю, є досить енергоємною. У загальній структурі собівартості
витрати на паливо становлять до 50%. У зв'язку з цим актуальними є напрямки
досліджень по зниженню енергоємності, зокрема – по заміні виду палива.
Використовуваний нині природний газ може бути замінений більш дешевими і
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більш доступними видами палива. Тим більше, що використання імпортного газу
змушує шукати альтернативні види палива.

Димові гази
(до димососа)

Газ
Повітря

Газ
Повітря

Газ
Повітря

Газ
Повітря

Газ
Рециркулят

Рис. 4.23. Схема шахтної печі; переріз: 1 – футеровка; 2 – металевий корпус; 3, 4
– пальники; 5 – балка (“гребінь”); 6 – розвантажувальний пристрій; 7– вал
привода розвантажувального пристрою; 8 – шлюзовий завантажувальний
пристрій; 9 – ковш скіпа; 10 – рейки скіпового підйомника; 11 – труба забору
відпрацьованих газів
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Традиційними варіантами палива були колись вугілля і дрова. Печі, що
використали таке паливо називали «пересипними». При цьому тверде паливо і
вапняковий камінь засипаються або пошарово, або з них перед завантаженням в
піч готується суміш (шихта). Кількість твердопаливного шлаку, що одержується
при цьому і залишається у складі вапна складає близько 6% за масою готового
вапна, що принципово не впливає на якість вапна для розглянутих вище способів
його застосування. Як тверде паливо можуть використовуватися тверді побутові
відходи (ТПВ). Про це свідчить аналіз трикомпонентних діаграм – діаграм
Таннера (рис. 2.4).
Але проста заміна газового палива на тверде паливо в шахтних печах є
неможливою без конструктивних змін, оскільки рівномірність розподілу полів
температур по перерізах печі при використанні твердого палива виявляється
недостатньою (рівномірність набагато нижче, ніж забезпечується використанням
газоподібного палива). Ця нерівномірність позначається на якості отримуваного
вапна, приводячи до недопалу. А також це є причиною утворення вапна з різною
за розміром кристалічною решіткою. Останній факт негативно впливає на
рівномірність швидкості реакції гасіння, що для багатьох напрямків застосування
є критичним. При збільшенні температури обпалу з 950-1350°С розмір кристалів
зростає до 3,5-10 мкм, питома поверхня зменшується, спостерігається усадка
матеріалу [199]. У таких умовах час гідратації збільшується в 2-3 рази, хоча
знижується рівень активного оксиду кальцію. Найбільш інтенсивною взаємодією
з водою характеризується вапно, отримане випалюванням вапняку при
температурах 900°С.
Значна кількість «перепалу», за даними отриманими з досвіду роботи
шахтних печей на заводах силікатної цегли, спостерігається через прямий контакт
розпечених шматків вугілля з вапняком, що обпалюється. Це особливо помітно
при порушенні теплового режиму і надмірному форсуванню печей за рахунок
високих температур. Одна з основних причин порушення режиму випалу нерівномірність поля швидкостей руху газового потоку в шарах засипаного
матеріалу (рис. 4.24).
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У зв'язку з переходом технології на тверде паливо (вугілля) замість
природного газу, більш актуальною стає задача створення необхідного
(оптимального) поля швидкостей.
Нерівномірність швидкостей потоку (рис. 4.24) виникає, зокрема, через
прямокутну форму отвору для забору відпрацьованих газів у відвідної труби
(вихлопного отвору). Було поставлено задачу оптимізувати потік газів, що
відходять, для рівномірності поля його швидкостей.

труба
“глуха”
стінка

труба

Вид А

А

отвір у трубі у
вигляді
прямокутного
вирізу (вихлопний
отвір)

Рис. 4.24. Ілюстрація нерівномірності поля швидкостей газового потоку
Як геометричну модель було взято трубу діаметром 630 мм, закриту з
одного торця (рис. 4.26). Інший торець труби з'єднаний з витяжним вентилятором
(димососом) ВВД-12,5 або ДН-10 (для різних за розміром печей). Характеристики
вентиляторів – на рис. 4.26. При напорі 200-300 мм.вод.ст. (близько 2000-3000 Па)
вентилятор забезпечує продуктивність близько 40 тис. м3/год (рис. 4.26) (близько
11 м3/с).
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цей торець печі є “глухим”
D 4000 мм
D 630 мм

висота
фартука 700
мм

до димососа ВВД13 (продуктивність
при напорі 200-300
мм.вод.ст. складає
близько 40 тис.
м3/ч; нормальна
масова швидкість
«11,6 кг/м2с»

фартук

А
а)
цей торець печі з
вільним входом

D 2500 мм
D 630 мм

до димососа ДН-10
(продуктивність при
напорі 200-260
мм.вод.ст. складає
близько 8-16 тыс.
м3/ч; нормальна
масова швидкість
«2,3…4,6 кг/м2с».

б)

А
Рис. 4.25. Геометричні моделі для печей:
а)діметром 4м; б)діаметром 2,5м (систему
очистки умовно не показано)
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При діаметрі труби 630мм, густині повітря 1,3кг/м3 і продуктивності
вентилятора 11м3/с, так звана "нормальна масова продуктивність" складе 11,6
кг/м2с.
Як критерій рівномірності забору повітря з об’єму печі (рис. 4.25)
розглядали епюри швидкостей повітря на виході з фартуха (уздовж осі фартуха 4 і
біля стінки фартуха 3 (рис. 4.27)), а також в порожнині печі на відстані 1,6м від
кромки фартуха в двох перпендикулярних напрямках (графіки 5 і 6).

працюємо
у цьому
діапазоні

вентилятор
ВВД-12,5

Q - продуктивність, тис. м3/ч;
димосос
Pv - повний тиск, даПа
ДН-10
(декапаскали);
Nу - встановлена потужність, кВт;
n - частота обертання робочего колеса, об/хв;
 - ККД.

Рис. 4.26. Характеристики вентилятора ВВД-12,5 та димососа ДН-10
Розглядалися п'ять варіантів отворів для забору повітря з порожнини печі
(рис. 4.28): поздовжнє прямокутне, трапецієподібне, прямокутне зменшене на 1 м;
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п'ять еліптичних отворів, єдиний отвір у формі серця по центру труби. Відведення
повітря направо на рис. 4.28.

1. швидкість
повітря в
трубі
3, 4. швидкість
повітря на
виході з
фартука

1,6 м

5, 6. швидкість
повітря в порожнині
печі на відстані 1,6
м від низу фартуха

2. швидкість повітря на
виході з щілинного
отвору, виконаного в
трубі

Рис. 4.27. Розташування епюр контроля швидкості руху відпрацьованого
газу у шахтній печі

Моделі побудовані на відомих рівняннях, зокрема дана модель заснована на
рівнянні Навьє-Стокса [161].
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де джерело S дорівнює:

S     hyd g  B  R .
де –  ,

кг
- густина,
м3

V,

м
– швидкість,
с

оператор), Р, Па – тиск,  ,
в’язкість, B,

(4.22)

 – оператор Гамільтона (набла

кг
кг
- в'язкість,  t ,
– турбулентна кінематична
м с
мс

м
– складові від сил обертання (Коріоліса і відцентрової),
с2

120

180

60

3600

3600

Варіант 1

Варіант 2

120
Варіант 3

1230

890
3160

Варіант 4

520

2600

700

Варіант 5

Рис. 4.28. Ескізи щілинних отворів для забору потоку відпрацьованих газів з
труби всередині шахтної печі діаметром 4м (вид А на рис. 4.26, а)
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Рис. 4.29. Розбиття об'єкта на кінцеві елементи
з використанням сітки
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B  2  V      r
де –  ,

(4.23)

рад
– кутова швидкість, r , м – радіус [161].
с

Відповідно до методу кінцевих елементів, весь досліджуваний простір
розбивався на певну кількість елементарних ділянок (рис. 4.29), в кожному з яких
відповідно до обраної моделі, призначеної речовини, початкових умов та ін.
розраховувався стан. До характеристик стану кожного елемента входять тиск,
швидкість, концентрація, густина, температура і ін. Будь-яка з цих характеристик
після процедури розрахунку може бути відображена на ділянках моделі у вигляді
графіка, заливки або в іншому наочному вигляді.

Рис. 4.30. Картина швидкостей (для варіанта 1 на рис. 4.29)
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Рис. 4.31. Картина швидкостей (для варіанта 2 на рис. 4.29)
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Рис. 4.32. Картина швидкостей (для варіанта 3 на рис. 4.29)

Рис. 4.33. Картина швидкостей (для варіанта 4 на рис. 4.29)
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Рис. 4.34. Картина швидкостей (для варіанта 5 на рис. 4.29)

164

Рис. 4.35. Градієнт тисків на відстані 1,6м (для варіанта 5 на рис. 4.29)
Інша розглянута конструкція – піч діаметром 2,5м з вихлопною трубою
0,63м. Використання димососа ДН-10 в печі 2,5 забезпечує швидкість газів в печі
таку ж, як у печі 4м з димососом ВВД-12,5.
Для печі 2,5м розглядалися два варіанти отворів для забору повітря з
порожнини печі (рис. 4.25, б): поздовжній прямокутний (вар.1, рис. 4.36), круглий
отвір діаметром 600мм по центру труби (вар.2, рис. 4.36).

D600

120
2080

Варіант 1

Варіант 2

Рис. 4.36. Схеми щілинних отворів для забору потоку газів з труби всередині
шахтної печі печі діаметром 4м (вид А на рис. 4.26, б)
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м/с

Рис. 4.37. Картина швидкостей (для варіанта 1 на рис. 4.37); нормальна масова
швидкість 4,6 кг/м2с
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Рис. 4.38. Поле розподілу швидкостей, побудоване на відстані 1 м від низу
фартуха (варіант 2 на рис. 4.37)
Аналіз розглянутих варіантів для печі діаметром 4м (рис. 4.25,а).
Варіант 2 (рис. 4.28) дозволяє отримати найбільш рівномірний (майже
лінійний) розподіл швидкостей повітря в перерізі печі на відстані 1,6 м (рис. 4.28).
Варіант 5 дозволяє отримати найбільш рівномірне зниження тиску (і швидкостей)
від центру до периферії.
Варіанти 1, 3 і 4 (рис. 4.28) не дозволяють отримати рівномірного розподілу.
Аналіз розглянутих варіантів для печі діаметром 2,5м (рис. 4.25,б).
Нерівномірність швидкостей руху газів в порожнині печі діаметром 2,5м з
димососом ДН-10 значно менше, ніж в печі 4м (у варіанті 1 на рис. 4.36).
Очевидно, це пояснюється тим, що різниця в перерізах (труби 0,63м і печі 2,5м)
значно менше, ніж у печі діаметром 4м.
Варіант 2 (круглий отвір D600мм) дозволяє отримати найбільшу швидкість
потоку по центру перерізу, знижується від центру перерізу до периферії (рис.
4.38).
Перспективною ідеєю, яка потребує перевірки, є можливість часткового
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відведення відпрацьованих газів через периферійні вікна, розташовані над
матеріалом. При цьому тепло відпрацьованих газів буде передаватись матеріалу
ще й у зоні над відвідною трубою.
Використання модифікованої системи виведення відпрацьованих газів
дозволить використати шахтні печі для спалювання ТПВ при виготовленні вапна.
Висновки до розділу 4
1. Запропоновано математичну модель змішування компонентів в корпусі
барабанної печі. Моделювання процесу перемішування муніципальних відходів в
процесі їх спалювання в барабанної печі дозволяє розрахувати повноту
використання теплоутримуючої частини відходів. У розглянутому прикладі
розраховано найгірший варіант з точки зору рівномірності завантаження
компонентів – горючий компонент знаходиться в сусідніх осередках в трьох
шарах (комірках від 1 до 12). На рис. 4.21 видно, що навіть для цих найгірших
умов коефіцієнт варіації зменшується вдвічі (від 2 до 1) вже через 48 обертів
корпуса печі. Це ще раз підтверджує переваги обертової печі.
2. Розроблено модель установки термічного знешкодження ТПВ з
барабанною обертовою піччю і камерою допалювання, що дозволяє вибрати
раціональний варіант з мінімізацією теплових втрат печі та камери допалювання.
3. Сформульовані критерії ефективності роботи обертової печі: довжина
ділянки, де досягається максимальна температура горіння; довжина ділянки з
мінімальною температурою перед розвантаженням шлаку; температура шлаку на
виході. Для ефективного використання об`єму камери допалювання пальники
потрібно розташовувати на максимальній відстані один від одного, а вихідний
газохід повинен бути максимально віддалений від пальників.
4. Встановлено, що більш раціональною конфігурацією є зустрічний рух
відходів і газу. Супутній рух не забезпечує умови для повного згоряння відходів,
що викликає: підвищену витрату додаткового палива; більшу кількість летючої
золи (1,7 г/м3 проти 0,76 г/м3 при зустрічному русі), що важливо для
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пилоочисного обладнання; гірше масове зниження відходів по твердим
компонентам.
5. Реалізація зустрічного руху дозволяє використовувати більш короткі
обертові печі без зниження повноти спалювання. Виготовлення, експлуатація та
обслуговування більш коротких печей значно простіше і дешевше. Це може мати
вирішальне значення при виборі саме обертової печі при порівнянні її з
аналогами. Єдиною технічною проблемою при використанні укорочених печей
зустрічного руху може бути підвищена температура на завантажувальному
пристрої сміття.
6. Запропоновано конструкцію обертової печі з фрикційним приводом, що
може суттєво подовжити довговічність футеровки.
7. Досліджено та запропоновано форму отвору вихлопного каналу для
використання шахтної печі для спалювання відходів.
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РОЗДІЛ 5
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТА ВИБІР МЕТОДУ ВИКОРИСТАННЯ
ТЕПЛА ВІД ТЕРМІЧНОГО ЗНЕШКОДЖЕННЯ ВІДХОДІВ
5.1 . Системи рекуперації відпрацьованого тепла
Для зниження витрат палива у технології застосовують збір та передачу
тепла від процесу назад в систему як додаткове джерело енергії [200,201,202]. Ця
енергія може бути як тепловою, так і електричною чи механічною [203]. Тепло
будь-якої температури може бути застосовано, але, звичайно, чим вище
температура відпрацьованого тепла, тим простіше реалізувати процес його
ефективної утилізації. Було розглянуто варіанти утилізації тепла як для його
використання у пальниках, так і утилізація тепла для використання його у
процесах, не пов’язаних безпосередньо з спалюванням сміття. Запропоновано
систему критеріїв вибору раціональних утилізаційних систем.
5.1.1. Регенеративні і рекуперативні пальники
Втрати енергії є найбільшою проблемою при використанні печей.
Застосування традиційних технологій спалювання близько 70% теплової енергії,
що виробляється, втрачається з димовими газами, що відходять. Тому
енергозбереження в печах має велике значення. Крім того, традиційні методи
спалювання не у всіх діапазонах температур здатні забезпечити мінімізацію
об’ємів викидів оксидів азоту.
Тепло від викидів може застосовуватись як в обладнанні після печі, так і
безпосередньо у пальниках, тобто у обладнанні самої печі. В останньому випадку
можуть застосовуватися регенеративні та рекуперативні пальники [79, 210].
Регенеративні пальники встановлюють попарно, принцип їх дії засновано на
короткотерміновій

акумуляції

енергії

газоподібних

продуктів

горіння

у

керамічних регенераторах тепла (рис. 5.1) [204]. Пальники такого типу
дозволяють утилізувати до 90% тепла відпрацьованих газів. При цьому повітря,
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що поступає на горіння, нагрівається до температур, близьких до робочих
температур печі (температура повітря можна нагріти до температури, що лише на
100-150°C менше робочої температури печі, яка може знаходитись в інтервалі
800-1500°C). Економія споживання палива за рахунок регенеративного механізму
пальників може бути на рівні 60%.
Регенеративні пальники накопичують тепло в акумуляторах, які звичайно
виконують у вигляді кульок з оксиду алюмінію (рис. 5.1) [204]. Іноді
регенеративні пристрої складаються з двох пальників з окремими регулюючими
клапанами, що з’єднані з топкою (рис. 5.2). Відпрацьовані гази направляються
почергово з корпуса у корпус; у кожному з корпусів насипано вогнетривкий
матеріал – оксид алюмінію. Він зберігає теплову енергію відпрацьованого газу з
тим, щоб потім передати це тепло повітрю, що буде використано для горіння.
Коли оксид алюмінію достатньо нагрівається, напрям руху газу змінюється на
протилежний. Повітря для горіння нагрівається теплом від кульок, і процес
починається знову. Для роботи системи необхідні додаткові компоненти – два
пальника у корпусах (чи у корпусі) та кілька клапанів, які можуть бути складними
та дорогими.

Димові гази
Газ

Акумулятор
тепла

Підігріте
повітря

Пристрій перемикання
потоків

Повітря

Димові гази

Рис. 5.1. Регенеративний механізм пальника [204]
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Рекуператор являє собою теплообмінник, що забезпечує підігрівання
повітря, що подається на горіння, за рахунок теплової енергії відпрацьованих
газів. Рекуператорний пальник (рис. 5.3) може забезпечувати то 30% енергії у
порівнянні з системою традиційного спалювання (з використанням холодного
повітря). Рекуператор не здатний забезпечити підігрів повітря до температури
більше 550-600°C. Рекуперативні пальники можуть застосовуватись при
температурах від 700 до 11000С [210].
Перепускний
клапан
Акумулятор тепла
(регенератор)

Регенеративний
пальник

Частота перемикання 30-60с

Рис. 5.2. Принци роботи регенеративних пальників [205]

Газоподібне
паливо
Повітря для
горіння

Рис. 5.3. Рекуперативний пальник, розроблений фірмою British Gas
Corporation [205]:
1 – вхід продуктів горіння з печі; 2 – литий огнетривкий блок; 3 – вихід
продуктів горіння з печи; 4 – стінка печі; 5 – сопло пальника
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Рекуперативні та регенеративні препарати використовуються в сучасних
технологіях спалювання без полум’я [79]. Вони характеризуються значно
збільшеною

зоною

горіння

з

відносно

однорідними

температурними

характеристик (в порівнянні з характеристиками, властивими для традиційного
горіння) (рис. 5.4). Це дозволяє зекономити повітря, що підвищує ефективність
спалювання, а також суттєво знижує об’єм викидів в атмосферу NОx.
Відбувається об'ємне спалюванням з відносно однорідним розподіленням
температур (рис. 5.4).
Недоліком регенеративних пальників є значні капітальні витрати на їх
впровадження. У більшості випадків одна лише економія енергоресурсів нездатна
окупити ці витрати [210]. Тому при аналізі очікуваного економічного ефекту слід
враховувати такі фактори, як можливе підвищення продуктивності печі і

Температура

зниження утворення оксидів азоту [206].

0

2. Традиційне
високотемпе ратурне
спалювання

3. Спалювання бе з
полум’я (300-400%
рециркуляції)

Тповітря < 800 0C

Відстань
1. Традиційне
спалювання (20%
рециркуляції)

Температура

Тповітря < 600 C

Темпера тура горіння

Значні викиди NOx

Горіння не відбувається

Відстань
21%

10,5%

3%

Вміст О 2

Рис. 5.4. Порівняння рециркуляційного спалювання з традиційними методами
спалювання [204]
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Запропоновані нами критерії вибору пальників та рівні значимості цих
критеріїв наведено у таблиці 5.1. На рисунку 5.5 – пелюсткова діаграма,
побудована нами на основі критеріального аналізу.
Таблиця 5.1
Критеріальний аналіз традиційних, рекуперативних та регенеративних пальників
№
Характеристика
1

2

Мінімальна ціна пальника;
простота і мала кількість
використовуваного
обладнання
Зниження енергоспоживання
(економія палива)

Традиційні
високотемпературні
пальники
Високий рівень;
10 балів

Рекуперативні
пальники

Регенеративні
пальники

Середній
рівень;
5 балів

Низький
рівень;
2 бали

Низький рівень;
3 бали

Високий
рівень;
8 балів
Високий
рівень;
8 балів
Високий
рівень;
8 балів
Високий
рівень;
8 балів
Високий
рівень;
8 балів
40

Високий
рівень;
10 балів
Середній
рівень;
5 балів
Середній
рівень;
5 балів
Високий
рівень;
10 балів
Високий
рівень;
10 балів
40

3

Зручність вбудовування в
існуючу теплову установку

Високий рівень;
10 балів

4

Габарити

Високий рівень;
10 балів

5

Продуктивність печі з даним
пальником

Низький рівень;
3 бали

6

Екологічність (зниження
кількості викидів оксидів
азоту)
Сума

Низький рівень;
3 бали

7

39

5.1.2. Повітряпідігрівачі
Для

рекуперації

тепла

газів,

що

відходять,

використовують

повітряпідігрівачі і застосовують при низьких і середніх температурах. Ця
система особливо ефективна при низьких і середніх температурах, дозволяє
запобігти перехресного забруднення у процесі. Система застосовується у
вихлопних газах парових турбін та печей [207].
Використовуються дві різних конструкції: пластинчасті і трубні.
Попереднє нагрівання повітря може бути конструктивно оформлене або у
вигляді пластинчастих елементів, або у вигляді трубчастих. Вважають [208], що є
три типи повітряпідгрівачів, які класифікуються як регенератори, в тому числі
роторні регенератори (теплові колеса), регенератори з проміжним теплоносієм та
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рекуперативні. Ці конструкції застосовуються з різною метою і у різних
технологіях. Кожна з конструкцій має певні переваги та недоліки.

1
10
8
6

6

2

4
2

Традиційні
високот емпературні
пальник и
Рекупер ативні пальники

0

Регенеративні пальники

5

3

4

Рис. 5.5. Пелюсткова діаграма критеріального вибору типа пальників
(номери координатних осей (від 1 до 6) – з таблиці 5.1

Рекуператори. Рекуператори виготовляють з металів чи кераміки в
залежності

від

використання;

вони

використовуються

для

утилізації

відпрацьованих газів середніх і високих температур [209]. Металеві рекуператори
застосовують для умов низьких і середніх температур, а керамічні рекупратори –
для високотемпературних.
Робота рекуператорів заснована чи на конвекції, чи на випромінюванні, чи
на комбінації цих явищ [210]. В останньому випадку можна максимізувати
ефективність теплопередачі. Гарячий вихлопний газ при цьому подається на
велику полицю, а потім розділяється і подається у труби меншого діаметра.
Холодне повітря на полицю і навколо неї, за рахунок цього поліпшується
теплообмін [210] (рис. 5.6).
Регенератори. Регенератори передають тепло з каналу гарячого газу до
каналу холодного газу через зберігання відпрацьованого тепла у матеріалі з
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великою

теплопровідністю.

Регенератори

добре

працюють

з

високотемпературними технологіями, як скловарні печі та коксові печі,
сталеплавильні печі. Регенератори особливо підходять для застосування в
технологіях з брудними вихлопами, однак можуть мати дуже великі габарити,
великі капітальні витрати, що є недоліком цього типу утилізаторів [212].
Охолоджений
відпрацьований газ

Радіаційна
частина

Конвективна
частина

Гаряче повітря
у процес

вхід для
холодного
повітря

Гарячий відпрацьований газ

Рис. 5.6. Комбінований радіаційноконвективний рекуператор [79, 211]
Теплу доводиться розсіюватись у матеріалі проміжного носія і назовні,
внаслідок чого втрачається енергія, тому не все тепло можна регенерувати.
Поворотні регенератори (теплове колесо). Поворотний регенератор за
принципом є схожим з стаціонарним регенератором, але у цій технології тепло
передається через колесо, що має стільникову структуру. Колесо, що обертається
знаходиться у зоні руху двох газових потоків (холодного та гарячого). Гарячий
потік, проходячи через колесо стільникової структури. Поворотні регенератори
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здатні працювати в технологіях низьких і середніх температур, можуть
забезпечити дуже високу загальну ефективність теплопередачі [211, 213] (рис.
5.7).
Теплове колесо звичайно не може бути використане у високотемпературних
технологіях внаслідок деформацій колеса через його нагрів. Теплові колеса,
виготовлені

з

керамічних

матеріалів

можуть

бути

застосовані

для

високотемпературних технологій.
Матриця теплообміну може бути з алюмінію, пластику або синтетичного
волокна [211, 213]. Теплообмінник обертається за допомогою невеликого
електродвигуна і системи пасового привода. Двигуни часто регулюються по
частоті обертання інвертора для поліпшення контролю температури повітря на
виході.
Рис. 9. Рис. 9.

Рис. 5.7. Принципова схема теплового
колеса (роторного рекуператора) [211]

Рис. 5.8. Схема утилізації
теплоти з використанням
проміжного теплоносія

Зазвичай теплове колесо застосовують для швидкостей повітря від 1,5 до 3
м/с [211, 213]. Ефективність теплопередачі можна очікувати на рівні 85%. Хоча
для обертання колеса потрібна додаткова енергія, її витрата мало впливає на
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ефективність пристрою. Теплообмінники з використанням проміжного теплоносія
(рис. 5.8).
Можливість обміну теплом між двома повітряними потоками обумовлена
системою рідкісних круглих змійовиків, які з'єднані один з одним перекачується
трубопроводом [79].
Теплоносій частіше за все – вода чи водні розчини гліколей [79]. Такий
рекуператор складається з двох теплообмінників, з’єднаних між собою
трубопроводами з насосом для циркуляції. Один з теплообмінників нагрівається,
оскільки поміщений у канал з гарячим газом.
Теплообмінник застосовується у випадку, коли джерело тепла знаходиться
дуже далеко від споживача і коли необхідно не допустити перехресного
забруднення [79]. Система має дуже низьку ефективність у порівнянні з прямим
рекуператором, вимагає використання насоса для роботи, що вимагає додаткового
підведення енергії та технічного обслуговування [214].
Запропоновані нами критерії вибору повітряпідігрівачів та рівні значимості
цих критеріїв наведено у таблиці 5.2. На рисунку 5.9 – пелюсткова діаграма,
побудована нами на основі критеріального аналізу.
Таблиця 5.2
Критеріальний аналіз повітряпідігрівачів
№

1
1
2

3
4

Характеристика

Рекуператори

Регенератори

2
Підходять для
високотемператур
ного застосування
Підходять для
застосування з
брудними
вихлопами
Малі габарити

3
Високий
рівень;
9 балів
Високий
рівень;
8 балів

4
Високий
рівень;
8 балів
Високий
рівень;
10 балів

Поворотні
(обертові)
регенератори
(теплове
колесо)
5
Середній
рівень;
7 балів
Середній
рівень;
5 балів

Низький
рівень;
3 бали
Низький
рівень;
3 бали

Середній
рівень;
5 балів
Низький
рівень;
5 балів

Високий
рівень;
10 балів
Середній
рівень;
5 балів

Малі капітальні
витрати

Теплообмінник
и
з
використанням
проміжного
теплоносія
6
Середній
рівень;
5 балів
Високий
рівень;
8 балів
Середній
рівень;
5 балів
Високий
рівень;
7 балів
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Продовження таблиці 5.2
1
5

2
Простота
конструкції

6

Теплова
ефективність

7

Підходять для
віддаленого
використання
джерела тепла від
споживача тепла
Виключає
перехресне
забруднення між
двома потоками
Сума

8

3
Середній
рівень;
6 балів
Високий
рівень;
8 балів
Низький
рівень;
3 бали

4
Високий
рівень;
10 балів
Середній
рівень;
5 балів
Низький
рівень;
3 бали

5
Середній
рівень;
5 балів
Високий
рівень;
8 балів
Низький
рівень;
4 бали

6
Низький
рівень;
3 бали
Середній
рівень;
5 балів
Високий
рівень;
8 балів

Високий
рівень;
10 балів

Низький
рівень;
4 бали

Низький
рівень;
5 балів

Високий
рівень;
9 балів

50

50

49

50

1
10

8

8

2

6
4
2
7

0

3
Реку перат ори
Регенерат ори

6

4

Поворот ні (обертові) регенерат ори
(теплове колесо)
Теплообмінники з викорис танням
проміжного теплоносія

5

Рис. 5.9. Пелюсткова діаграма критеріального вибору типа
повітряпідігрівачів (номери координатних осей (від 1 до 8) – з таблиці 5.2
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5.2 . Альтернативний метод утилізації тепла від термічного знешкодження
відходів
Щороку в Україні утворюється 11–13 млн. тонн ТПВ, які можуть бути
використані в якості альтернативного палива для виробництва будівельних
матеріалів. За офіційними розрахунками 10000 га землі зайнято близько 6 700
полігонами та звалищами, кількість неофіційних звалищ ТПВ можуть бути значно
вищими. Крім цього в Україні накопичилася велика кількість промислових
відходів, зокрема фосфогіпсу. Відходи складуються на полігонах або відвалах.
Місця

поховання

відходів

є

джерелом

безконтрольного

забруднення

навколишнього середовища, які чинять негативний вплив протягом тривалого
часу. В Україні є чотири різновиди фосфогіпсу: відвальний фосфогіпс з
апатитового концентрату з терміном зберігання (10-30) років, відвальний
фосфогіпс з фосфоритів з терміном зберігання менше десяти років, нещодавно
сформований відвал фосфогіпсу з фосфоритів і відвальний фосфогіпс отриманий з
фосфоритів, які містять уран. У своєму складі фосфогіпс містить більше 90%
кристалів СаSO4·2Н2О, але також містить домішки, такі як фосфати, фториди і
сульфати, радіонукліди, які зустрічаються в природі, важкі метали та інші
мікроелементи. При зберіганні фосфогіпсу в відвалах все це призводить до
негативного впливу на навколишнє середовище [215]. Для створення відвалів
фосфогіпсу необхідно постійно відчужувати великі ділянки земель, часто
родючих, при цьому майданчики можуть перевищувати розміри промислових
майданчиків самих підприємств [216]. Взагалі тема використання промислових
відходів досить актуальна [217].
Напрямки використання фосфогіпсу можуть бути такими: використання
фосфогіпсу при виробництві будівельних матеріалів [218,219,220]; застосування в
будівництві автомобільних доріг [221]; утилізація в якості добрив в сільському
господарстві [222].
Фосфогіпс на 90% складається з кристалів СаSO4·2Н2О, і може бути
віднесений до гіпсової сировини. Домішки, які містяться в фосфогіпсі – це в
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основному продукти неповного розпаду фосфатної сировини і фториди, причому
сумарно зміст F і P2O5 не більше (1,5-2)% .
Для отримання гіпсових в'яжучих з фосфогіпсу необхідно провести такі
операції [218, 219, 220]:
- термообробку гіпсового каменю у повітрі при температурі 150÷160 °С; при
цьому він втрачає частину хімічно зв'язаної води, перетворюючись в напівводяний
сульфат кальцію β-модифікації [218, 219, 220];
- тонкий помел продукту, його можна проводити до або після термообробки;
розмелюється гіпс дуже легко, оскільки це – м'який мінерал (твердість за
мінералогічною шкалою твердості Мооса дорівнює – 2) [218, 219, 220].
Таким способом виробляється основна кількість гіпсу, зазвичай для цього
використовують гіпсоварочні котли. Доступність сировини (фосфогіпсу), простота
технології і низька енергоємність виробництва (від 4 до 5 разів менше, ніж для
отримання портландцементу) роблять гіпс дешевим і привабливим в'яжучим.
Хімізм твердіння гіпсу полягає в переході напівводяного сульфату кальцію при
замішуванні його водою в двохводяний [218 - 224].
Енергоємність існуючих машин для виробництва будівельного гіпсу
розглядалася у роботах Вінниченко В.І. та ін. [223, 224]. Було обґрунтовано
доцільність застосування обпалу матеріалу в тонкодисперсному стані [225].
Представлені результати проведеного випалу фосфогіпсу в підвішеному
стані помольно-обпалювальної установці. Встановлено, що якість отриманого з
фосфогіпсу будівельного гіпсу відповідає вимогам існуючих стандартів, а час
обпалу скорочується на кілька порядків в порівнянні з існуючими в даний час
машинами. Отримане в'яжуче можна застосовувати при виробництві широкої
номенклатури будівельних матеріалів і виробів.
Результати рентгенофазового аналізу показали, що відвальний фосфогіпс
складається, в основному, з двохгідрату сульфату кальцію, свіжий фосфогіпс
представлений напівгідратом сульфату кальцію.
Технологічний процес дегідратації двохводяного гіпсу складається із
сукупності технологічних операцій, спрямованих на зміну вихідного матеріалу з

181

метою надання йому властивостей в'яжучого. В технології гіпсових в'яжучих,
призначених для будівництва, застосовують в основному такі основні стадії
технологічного процесу: дроблення, сушіння, помел або сумісне сушіння та
помелу

і

дегідратація.

Послідовність

операцій

залежить

від

фізичних

властивостей сировини, виду обладнання для дегідратації та вимог до якості
кінцевого продукту.
Технологічні лінії з випуску гіпсових в'яжучих умовно поділяють за
способом термічної обробки природного двохгідрату на кілька видів.
Першу групу складають барабани, що обертаються, та інші установки для
сумісного помелу і обпалу, в яких матеріал безпосередньо контактує з повітрям
або газоподібними продукти спалювання палива.
До другої групи належать герметично закриті демпфери і автоклави, в яких
матеріал піддається термічній обробці насиченою водяною парою, при
надлишковому тиску 0,3–0,8 МПа.
Третю групу теплових установок для дегідратації гіпсу становлять
гіпсоварочні котли, в яких матеріал не контактує безпосередньо з газами і
передача тепла від газів до матеріалу відбувається через стінку. До цієї ж групи
належать обертові печі з непрямим обігрівом матеріалу [226].
Великі витрати енергоресурсів на виробництво гіпсових в’яжучих матеріалів
у гіпсоварильних котлах і обертових печах роблять високою собівартість
продукту. Крім того, великі витрати палива призводять до значних викидів у
атмосферу шкідливих газів. Тому важливою і актуальною задачею з економічної
та екологічної точок зору є розробка більш ефективного обладнання для
дегідратації гіпсу, в якому б зменшувалась витрата енергоресурсів на отримання
продукту без зниження якості останнього. Одним із головних шляхів для
вирішення цієї задачі є зменшення часу термічної обробки сировини із
забезпеченням при цьому якомога повнішого проходження процесу дегідратації.
Принципово, такі вимоги можна виконати в установці з термічною обробкою
матеріалу в завислому стані. Такі установки мають декілька важливих переваг:
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- у них значно інтенсифікуються процеси тепло- і масообміну, що пов’язано
із збільшенням поверхні контакту фаз і коефіцієнтів тепло- і масообміну;
- безперервний ввід і вивід твердої фази;
- простота і компактність конструкції, можливість автоматизації.
Враховуючи це, нами поставлено задачу дослідження випалу гіпсової
сировини в завислому стані з подальшою розробкою обладнання для
раціонального здійснення такого процесу.
Деякими іноземними підприємствами вже застосовуються установки для
термічної обробки гіпсової сировини у завислому стані [231]. Проте широкого
впровадження їх у гіпсову промисловість не спостерігається, оскільки не вдається
отримати гіпсове в’яжуче гарної якості. Це пов’язано з відсутністю докладних
досліджень по термічній обробці гіпсових часточок у завислому стані в потоці
теплоносія. Тому досі не створено обладнання для дегідратації гіпсу у завислому
стані, яке б враховувало всі особливості процесів, що при цьому відбуваються.
Задача по розробці такого обладнання, в якому можна отримувати в’яжуче гарної
якості, є актуальною і важливою.
Розробка технології використання теплової енергії спалювання відходів для
отримання гіпсового в’яжучого з відходу – фосфогіпсу. У роботі вперше було
проведено

співставлення технологічних характеристик агрегатів спалювання

ТПВ та виробництва напівводяного гіпсу [227], проведено аналіз можливості їх
сполучення, сформульовані способи для ліквідації невідповідності в сумісності
технологій. Також автором було запропоновано обладнання теплових агрегатів
сполучених технологій [228,229].
Існують приклади, коли за умови виконання нормативів по викидам,
громадська думка може оказувати вплив на розміщення комплексу термічного
знешкодження відходів. У випадку розміщення підприємства поза межею
населеного пункту (міста), виникає проблема утилізації тепла у зв’язку з
необхідністю організацію системи тепломереж. Реалізація отриманого від
спалювання тепла ускладнена, оскільки сміттєспалювальні заводи віддалені від
споживачів тепла, а отримання електроенергії вимагає капітальних вкладень.
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Пропонується варіант реалізації тепла від сміттєспалювальних установок для
технології отримання будівельних матеріалів. Обидві технології традиційно
віддалені від житлової забудови, що полегшує завдання.
Принцип дії технології спалювання муніципальних відходів полягає в
наступному.
Установки для спалювання в обертових печах є більш універсальними в
тому сенсі, що вони можуть бути використані для знищення твердих відходів,
шламів і відходів в контейнерах, а також рідин. Ці пристрої найчастіше
включаються в комерційні проекти по спалюванню відходів [230]. Обертова піч
являє собою горизонтальну циліндричну оболонку (рис. 5.10) з вогнетривкої
футеровкою, встановлену з невеликим ухилом, який дозволяє регулювати час
перебування відходів у реакційній масі, також передбачено частотне регулювання
швидкості обертання барабана. Такі особливості дозволяють знешкоджувати
відходи різних механічних фракцій і різноманітного хімічного складу. Обертання
корпусу забезпечує транспортування відходів крізь піч, а також поліпшує
перемішування спалюваних ТПВ. Час перебування твердих відходів в печі
зазвичай становить від 0,5 до 1,5 годин. Це контролюється швидкістю обертання
печі (зазвичай від 0,5 до 1,0 оборотів в хвилину), швидкістю подачі відходів і, в
деяких випадках, включенням внутрішніх уповільнювачів для зменшення
швидкості переміщення відходів крізь піч. Швидкість подачі також, як правило,
регулюється, щоб обмежити кількість відходів, що обробляються в печі, до
максимально 20 відсотків від об`єму печі. Основна функція печі – перетворювати
тверді відходи в гази, що відбувається в результаті серії летючих процесів,
реакцій деструктивної дистиляції та часткового спалювання. Однак для
завершення газофазових реакцій горіння необхідно допалювання. Це один з етапів
знешкодження газових викидів, що підвищує при цьому тепловий ККД установки.
Камера допалювання з'єднана безпосередньо з випускним кінцем печі.
Димові гази знаходяться в камері допалювання при температурі 100012000С протягом 2-2,5с, що забезпечує розкладання і спалювання важких
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вуглеводнів, а також СО не менш, ніж на 98%. Камера допалювання також
обладнана дизельним пальником для підтримки заданої температури.
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Рис.5.10 Установка для спалювання відходів
Нагріте повітря подається в барабан печі й у камеру допалювання з
регулюванням витрати повітря по вузлах подачі для інтенсифікації процесу
горіння й економії дизельного палива.
Димові гази, після камери допалювання проходять через теплоутилізатор, де
відбирається тепло для побутових потреб, а гази охолоджуються до 500-600 ºС.
Далі димові гази по газоходу надходять в протиструмовий пиловловлювач,
в якому очищається від пилу високої густини. Після пиловловлювача, частково
очищені гази надходять в каталітичний реактор. У реакторі при температурі 500600 ºС окиснюються залишки органічних складових і, відновлюються оксиди
азоту до молекулярного азоту.
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Димові гази з реактора надходять в теплоутилізаційних блок, де послідовно
розташовані п'ять блоків рекуператора і економайзер. Охолоджені до 180-200 ºС
гази

розбавляється

перед

тканинним

фільтром

аспіраційним

повітрям.

Охолоджена до 110-120ºС димоповітряна суміш надходить для подальшого
очищення у тканинній фільтр. Очищені до санітарних норм димові гази
викидаються в атмосферу через димову трубу.
Нами запропоновано використовувати тепло відхідних газів перед
тканинним фільтром для термічної обробки гіпсу (фософогіпсу). Перед подачею
матеріалу в установку для обпалу теплоносій повинен мати певну строго
визначену температуру. Теплова енергія, яка необхідна для обпалу, приходить з
газами, що відходять з сушильної ділянки і продуктами згоряння палива, у даному
випадку згоряння ТБВ. Для зниження температури продуктів згоряння палива
необхідно їх змішати з повітрям. Цю частку повітря визначають при розв`язанні
рівняння змішування газів.
Розглянемо основні стадії процесу теплової обробки фосфогіпсу, а саме:
підведення теплоти до поверхні частинок або шматків початкового матеріалу,
випаровування фізичної вологи, нагрівання матеріалу до температури дегідратації
і хімічна реакція дегідратації гіпсу. Для того щоб почався процес дегідратації
гіпсу, що лежить в основі технології отримання всіх гіпсових в'яжучих речовин,
необхідно до початкового гіпсу підвести теплоту і передати її. Випаровування
фізичної вологи починається вже при незначному нагріванні. Одночасно,
починаючи з 60-70 °С, від молекул відщеплюється кристалізаційна вода. При цих
температурах

процес

протікає

дуже

повільно.

Інтенсивна

дегідратація

починається при температурах матеріалу 97-105 °С, кінцевим продуктом в цьому
випадку є напівгідрат сульфату кальцію. Подальше підвищення температури до
210 °С призводить до появи зневоднених напівгідратів. За даними різних авторів
розчинний ангідрид утворюється при температурах 220- 450 °С. При підвищенні
температури до 450 °С і більше розчинні ангідрити переходять в нерозчинні.
На рис. 5.11 представлена діаграма термічної обробки фосфогіпсу, на якій
видно усі стадії обпалу фосфогіпсу. У технологічних лініях з використанням
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гіпсоварочних котлів сировинний матеріал піддається помелу та сушінню в
шахтному

млині-сушарці,

потім

завантажується

в

гіпсоварочний

котел

періодичної або безперервної дії. В котлі гіпс нагрівається до температури
дегідратації і дегідратується. З котла матеріал направляється в бункер томління,
де він витримується при сталій температурі від трьох до п'яти годин для
поліпшення якості в'яжучого.

Рис. 5.11 Діаграма термічної обробки фосфогіпсу [220]
У такій технології теплова обробка проводиться в трьох агрегатах: млинісушарці, гіпсоварочному котлі і бункері томління. У млині-сушарці газовий потік
і дрібні мелені частинки гіпсу рухаються вгору по вертикальній шахті і
висушуються у процесі руху в шахті від млина до циклонів.
Тепло передається конвекцією від теплоносія до зважених в ньому
частинок. Процес дегідратації здійснюється у гіпсоварочному котлі. Теплоносій
(газ) подається в кільцевий зазор, розташований навколо циліндричного корпусу
гіпсоварочного котла, а тепло передається до матеріалу завдяки теплопровідності
через металеву стінку і через шар гіпсу. А оскільки коефіцієнт теплопровідності
гіпсу низький, то передача тепла у шарі є мало ефективною. Для того, щоб гіпс,
що завантажується в котел, прогрівався швидше і рівномірно по всьому об'єму,
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котел обкладають з середини трубами, в які подають димові гази з топки. Крім
того, краща рівномірність прогріву досягається за рахунок перемішування
матеріалу за допомогою механічної мішалки.
На кафедрі механізації будівельних процесів ХНУБА створена установка, в
якій обпал фосфогіпсу здійснюється у зваженому стані. Установка представлена
на рис.5.12. Принцип роботи установки полягає в наступному. Подрібнений
двоводяний гіпс через бункер 1 подається в обпалювальну трубу 2, по якій
рухається теплоносій (в даному випадку нагріте повітря); теплоносій підхоплює
частинки двоводяного гіпсу і виносить в циклона 3. В циклоні пиловий потік
починає обертальний рух уздовж стінок корпусу циклону. При обертанні в потоці
виникає відцентрова сила, яка відкидає частинки матеріалу до стінок. Під дією
сили тяжіння частинки спускаються вниз в бункер 4. Очищений газовий потік за
допомогою вентилятора 7 через трубу 6 відсмоктується з циклону і подається в
теплогенератор 5, де він підігрівається і знову прямує в трубу 2. Матеріал
піддається термічній обробці у зваженому стані; переміщення матеріалу
відбувається за рахунок енергії руху теплоносія. Теплоносій передає тепло
матеріалу під час переміщення по вертикальній трубі завдяки значній поверхні
контакту газів з матеріалу. За рахунок конвекції і молекулярної теплопровідності
через прикордонну плівку, яка оточує частинку матеріалу, здійснюється
перенесення тепла від газу до частинки, а потім шляхом теплопровідності
здійснюється перенесення тепла всередині самих частинок. Далі послідовно
реалізуються такі стадії процесу термічної обробки: випаровування вільної та
гігроскопічної вологи; хімічні реакції дегідратації гіпсу; адсорбція, тобто
поглинання реакційної поверхнею гіпсу молекул кристалізаційної води, що
виділяється при дегідратації; десорбція, тобто відрив від поверхні частинок у
вигляді водяної пари; дифузія, тобто переміщення водяної пари через пористу
структуру матеріалу і, нарешті, видалення водяної пари з зовнішньої поверхні
матеріалу [223].
Рух матеріалу по трубі вгору можливий тільки при такій швидкості руху
теплоносія, яка перевищує швидкість витання часток матеріалу.
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Дегідратор, в якому проходила термічна обробка матеріалу, являє собою
металеву трубу товщиною стінки 4 мм, внутрішнім діаметром 60 мм і довжиною
2000мм. Зовні він покритий теплоізоляцією. Частинки матеріалу потрапляють в
потік теплоносія, де відбувається термічна обробка матеріалу у висхідному потоці
теплоносія і пневмотранспортування.

Рис. 5.12. Принципова схема лабораторного зразка комплексу для помелу,
сушіння і обпалу фосфогіпсу: 1 – дозатор вологого сировинного матеріалу, 2 –
млин, 3 – сепаратор, 4 – теплогенератор, 5 – шахта сушки, 6 – циклон сушки, 7 –
бункер-дозатор, 8 – трубопровід матеріалу, 9 – шахта випалу, 10 – циклон обпалу,
11 – теплогенератор, 12 – бункер готового продукту, 13, 14 – вентилятор, 15 –
трубопровід газів, що відходять від сушильної установки, 16 – трубопровід газів,
що відходять від обпалювальної установки

189

5.3 Моделювання та вибір раціональної конструкції установки термічної обробки
фосфогіпсу
Для вибору оптимальних параметрів установки автором виконано її моделі
у системі комп’ютерного моделювання газових потоків [231]. Моделювалася
установка продуктивністю 5 т/год. Витрату умовного палива при цьому вважали
40-50 кг на 1 т в'яжучого; за годину – 250 кг умовного палива, або 250/1,14 = 220
м3/год природного газу. Створена масштабна 3D-модель – на рис. 5.13.

Рис. 5.13. Схема для моделювання руху потоків
Розрахунок кількості повітря для спалювання.
При спалюванні природного газу питома витрата повітря V (м3повітря/м3палива)
може розраховуватися за відомою формулою:
V = (H2·0.5+CH4·2+C2H6·3.5+C3H8·5+C4H10·6.5+C5H12·8+...)/0.21,

(5.1)

де H2, CH4, C2H6, C3H8 і т.д. – об'ємні частки водню, метану, пропану, бутану і т.д.
в природному газі.
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Якщо висока точність не потрібна, можна орієнтовно прийняти для газу V =
10 (м3повітря/м3газу). Вважали, що з урахуванням коефіцієнта надлишку повітря 1,2,
на спалювання необхідних 220 м3/год потрібно 220*10*1,2 = 2640м3/год повітря
при нормальних умовах.
Приймали густину природного газу 0,75 кг/м3; повітря 1,3 кг/м3.
Масова витрата складе:
• для газу: (220 м3/год) * (0,75 кг/м3) = 165кг/год; за секунду 0,046 кг/с.
• для повітря: (2640 м3/ч) * (1,3 кг/м3) = 3432кг/ч; за секунду 0,95кг/с.
Конструкція та розміри установки ділянки, де реалізується зважений стан –
на рис. 5.14. Площі перерізу для входу газу і повітря на вході в умовний
інжекційний пальник:
S1 

  d12
4
S2 



  0,2912

 0,0665м 2 – через цей отвір подається газ,

4

  d22
4



  d12
4



  0,4432
4



  0,2912
4

 0,154  0,0665  0,0875м 2 – через

цей отвір подається повітря.
Нормальні масові швидкості для цих отворів для заданих потужностей:
кг
с  0,692 кг – газу,
0,0665м 2
м2  с
0,046

кг
с  10,86 кг – повітря.
0,0875м 2
м2  с
0,95

Цей параметр використано в системі моделювання руху потоків.
На частинку, що знаходиться у потоці газу, діють такі сили.
Сила повітряного потоку:
P  cKF

 повітря v 2
2

 cK

d 2 v 2   повітря
42

,

(5.2)

де с – коефіцієнт аеродинамічного опору перерізу, с  0,5 – залежить від критерію
Рейнольдса; К – коефіцієнт, що враховує форму частинок; К = 1 для сферичної
частинки;
F

d 2
4

– площа міделева перерізу частинки.

Вага частинки:
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G

d 3
6

 матер .

(5.3)

Прирівнявши (5.3) та (5.4), знайдемо швидкість витання частинок:
cK

d 2 v 2   повітря
42



d 3
6

 матер .

(5.4)

Для розглянутого прикладу:
v

8   матеріалу  d
6   повітря  с  К



8  2500  0,0002
 1,013 м / с , таким чином за теоретичним
6  1,3  0,5  1

розрахунком необхідно, щоб у вертикальній шахті дегідротатора швидкість
потоку складала близько 1 м/с. Тут 0,0002м – середній розмір частинки
фосфогіпсу, 2500кг/м3 – істина густина матеріалу, 1,3кг/м3 – густина повітря при
нормальних умовах.
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Рис. 5.14. Конструкція та розміри установки для моделювання
h1 = 1,59м ; h2 = 0,78м; h3 = 0,24м; h4 = 8,79м; h5 = 4,6м; d1 = 0,291м; d2 = 0,443м;
d3 = 0,477м; d4 = 0,456м; d5 = 0,477м; d6 = 1,112м; l1 = 2,385м;
l2 = 1,449м; l3 = 1,449м
Приклад візуалізації у системі моделювання представлено на рис. 5.15.
На рис. 5.16. – швидкість потоку у вертикальній шахті дегідратора,
швидкість потоку складає до 5,5-6 м/с та на рис. 5.17 швидкість потоку на вході в
відцентровий циклон – 6м/с.
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Рис. 5.16. Швидкість потоку у вертикальній шахті дегідратора (вар. 1)
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Рис. 5.17. Швидкість потоку на вході в відцентровий циклон (вар. 1)
Для

зменшення

швидкості

потоку

частинок

фосфогіпсу

у

шахті

дегідрататра, вона була збільшена в діаметрі (від 0,48м до 1м), а замість одного
великого циклону встановлено 6 маленьких циклонів з суттєвим зменшенням

8,79м

перерізу каналів на вході. На рис. 5.18. – візуалізація моделювання варіанту 2.

Рис. 5.18. Моделювання варіанту 2
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Для варіанту 2 швидкість у вертикальній шахті дегідратора (рис. 5.19)
відповідає умові витання частинок у газовому потоці (швидкість близько 1 м/с).
Швидкість потоку на вході в відцентровий циклон складає близько 20м/с (рис.
5.20). Така швидкість загальноприйнято вважається оптимальною для циклону.
Виконане комп’ютерне моделювання установки для обпалу фосфогіпсу у
зваженому стані дозволило визначити недоліки конструктивного виконання

Швидкість, м/с

основних вузлів та запропонувати раціональні параметри.
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Рис. 5.19. Швидкість потоку у вертикальній шахті дегідратора (вар. 2)
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Рис. 5.20. Швидкість потоку на вході в відцентровий циклон (вар. 2)
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5.4 Принцип дії установки термічної обробки фосфогіпсу з використанням
тепла після термічного знешкодження побутових відходів
Принцип роботи установки такий. Подрібнений фосфогіпс (двоводяний
гіпс) 1 (рис. 5.21) через бункер з живильником і систему конвеєрів подається в
млин – валкову дробарку 2. Після цього - конвеєром 3 в барабанну сушарку 4.
Підсушений фосфогіпс направляється в елеватор 5, далі – конвеєр для сухого
фосфогіпсу 7. Вологі гази 6 випускаються в атмосферу. Сухий фосфогіпс 8
подають

в

млин-сушарку

використовується

9.

Млин-сушарка

тарілчасто-валкова,

в

розроблена

пропонованому
на

кафедрі

варіанті

механізації

будівельних процесів Харківського національного університету будівництва і
архітектури. Безпосередньо над млином встановлений прохідний сепаратор.
Млин-сушарка 9 оснащений зовнішньої камерою згоряння 10.
Дрібні частинки матеріалу, пройшовши сепаратор, потоком теплоносія
піднімається вгору у шахту сушарки 11, де здійснюється ефективний теплообмін
у зваженому стані. Шахта 11 використовується також і для подальшого
фракціонування частинок. Із шахти 11 потік теплоносія з дрібними частинками
потрапляє в відцентровий циклон 12, в якому частинки відділяються від
теплоносія, який прийняв фізичну вологу від матеріалу. Вологий теплоносій через
трубопровід газів, що відходять 13, систему пилоочистки і димосос (на схемі не
показані) викидається в атмосферу. Висушений матеріал, збирається в бункері з
затвором внизу.
Далі за допомогою шнекового живильника 15 подається в нижню частину
газового димохода попереднього нагрівання сухого фосфогіпсу 16. Матеріал
підхоплюється потоком гарячих газів, які виходять з циклону 22 і виносяться
вгору в циклон 17. За цей час матеріал підігрівається і підсушується. В циклоні 17
частинки відділяються від вологих газів. Гази через трубу 18 викидаються в
атмосферу, а гарячі і абсолютно сухі частинки фосфогіпсу з циклону 17 стікають
в дегідрататор 20. Тут відбувається трансформація фосфогіпсу в напівводяний
гіпс у зваженому стані в потоці гарячого газу. З фосфогіпсу звільняється вода.

196

При реакції дегідратації відбувається розрив зв'язків молекул води з іонами
Са2+ і SO42- і видалення води з кристалічної решітки у вигляді перегрітої пари. В
результаті утворюється β-модифікація напівгідрат сульфату кальцію. Хімічна
реакція цього процесу (дегідратації) має вигляд:
СаSO4·2H2O → β-СаSO4·0,5H2O+1,5H2O↑.
В циклоні 22 відбувається поділ потоку: частинки напівводяного
фосфогіпсу – вниз і збираються в бункері 23. Вологі гарячі гази йдуть вгору з
циклону 22 в трубу 16. Основна кількість тепла, яке використовується в
технології, реалізується у дегідраторі 20 (рис. 5.22). Згідно із запропонованою
нами схемою, це тепло подається з установки термічного знешкодження сміття
(21 на рис. 5.22) [227-229].
Спалювання відходів проводиться у обертової печі 25, яка завантажується
відходами за допомогою живильника 26. У обертової печі досягається
температура 850-1000 °С. За необхідністю, у печі, крім відходів, може
спалюватися додаткове паливо. Додаткове паливо також використовується при
підготовці обертової печі до запуску. При запуску піч розігрівається до
температури 400 °С, а після починається подача відходів. В якості палива може
використовуватися дизельне паливо або газ. Паливо спалюється в коаксіальному
пальнику. Напрямок руху відходів 27 і напрямок руху газів 28 в печі є
зустрічними. На думку автора, зустрічний рух має переваги в порівнянні з
попутним рухом відходів і газу. Температури 850-1000 °С не достатньо для
знешкодження шкідливих газоподібних компонентів. Тому гази з обертової печі
25 відводяться в камеру доопвлювання 29. Ця камера обладнана пальниками 30.
Де при температурі 1000-1200 °С в умовах надлишку кисню відбувається
розкладання і допалювання основної частки органічних складових.
Димові гази після камери допалювання 29, пройшовши газопровід 31,
попадають в рекуператор тепла 32, де відбирається тепло для побутових потреб і
гази охолоджуються до 500–600°С.
Після цього димові гази через газопровід, потрапляють у пилозбірник 33, в
якому очищається від пилу високої щільності. Після пилозбірника, частково
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очищені гази поступають в каталітичний реактор 34. В реакторі при температурі
500–600°С окислюються залишки органічних складових, і відновлюються оксиди
азоту до молекулярного азоту.
13.подрібнений
11. шахта (подача
подрібненого сухого сухий фосфогіпс
7.конвеєр
після циклона у
фосфогіпсу у
вологого
газовому потоці до газовому потоці
фосфогіпсу
циклона)

3.конвеєр

6.викидання
вологого зазу в
атмосферу

16. газовий
димохід
попереднього
15.дрібні
частинки нагрівання сухого
фосфогіпсу
фосфогіпсу
18.викидання
відпрацьованих
газів у
22.циклон атмосферу

5.ковшевий
елеватор

2.валкова
дробарка

12.циклон

17.циклон

4.сушильний
барабан

1.фосфогіпс

8.подача вологого
фосфогіпсу до
млина-сушарки

14.повернення
великих
частинок
фосфогіпсу до
млина-сушарки

23.бункер
будівельного
(напівводного)
гіпсу

9. млинсушарка
10.зовнішня
топка
24. будівельний
(напівводний)
гіпс

20.дегідратор
19.гарячі маленькі
(перетворення
частинки
фосфогіпсу у
фосфогіпсу
напівводний гіпс
у зваженому
стані)
21.гарячі гази з установки
спалювання сміття

Рис. 5.21. Комплекс термічної обробки фосфогіпсу з використанням тепла від
термічного знешкодження відходів (зустрічний рух твердих відходів і газів)
Газовий потік з такою температурою найкращим чином відповідає для
термообробки фосфогіпсу у зваженому стані. Гази направляються в шахту
дегідрататора 21. Тут тепло газів передається тонкомолотим часткам фосфогіпсу.
При цьому гази знижують свою температуру до (120-140)°С, а температура
матеріалу підвищується до температури розкладання двохгідрату сульфату
кальцію (105-120) °С. При такому використанні газів немає необхідності в
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теплоутилізаційному блоці, оскільки тепло споживається для теплової обробки
фосфогіпсу. Установка з випалювання фосфогіпсу сама є теплоутилізаційних
блоком. При цьому тепло утилізується в даному випадку більш якісно, і тому
температура газів на виході з установки складе (70-90)°С. Більш якісна утилізація
тепла пояснюється передачею тепла при безпосередньому контакті тонкомолотих
частинок матеріалу з газовим потоком. Відомо, що теплопередача від газів до
матеріалу через стінку менш ефективна в порівнянні з теплопередачею дрібним
частинкам при безпосередньому контакті в процесі руху газового потоку. Перед
шахтою обпалу може бути встановлений теплогенератор (на схемі (рис. 5.22) не
показаний). Він буде використаний тільки в разі, коли установка для спалювання
відходів в даний час не працює. Тверді шлаки 35 вивозяться на полігон і можуть
бути використані для виробництва будівельних матеріалів або будівництва доріг.
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газів у
атмосферу

25.обертова піч
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фосфогіпсу у
напівводний гіпс
у зваженому
стані)

19.гарячі
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сміття
33.пилозбірник
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30.пальник
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35.видалення
твердого
шлаку

Рис. 5.22. Комплекс термічної обробки фосфогіпсу з використанням тепла від
термічного знешкодження відходів (зустрічний рух твердих відходів і газів)
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Для отримання високоякісного будівельного матеріалу з фосфогіпсу
потрібна температура випалу в діапазоні 250-300°C. Сплави матеріалу,
обробленого при температурі 250°С і 275°С, мали найбільшу міцність на стиск і
міцність на згин. Істотний час для установки гіпсового в'яжучого забезпечується
при температурі 275°С. Димові гази від термічного знешкодження ТПВ
забезпечують таку температуру.
Димові гази проходять через камеру допалювання, надходять в рекуператор
тепла і виділяють тепло для внутрішніх потреб. Температура газів після
рекуператора становить 500 °С. Гази безпосередньо контактують з матеріалом, до
якого переноситься тепло. Поверхня контакту велика, так як матеріал
тонкодисперговані (частинки матеріалу малі). Дрібні частинки отримують тепло
протягом декількох секунд. Розробка комплексу, який обробляє вологий і сильно
клейкий фосфогіпс з використанням тепла згоряння альтернативного палива
(муніципальних відходів), узгоджується з синергетичної концепцією екологічно
ефективного використання.
Було запропоновано рішення щодо скорочення кількості звалищ фосфогіпсу
і сміттєвих звалищ твердих відходів. Розроблена установка максимізує енергію
спалювання відходів. Осушувач, який є шахтою, також є показником
енергоефективного виробництва готового продукту. Пропонована технологія є
важливим і невідкладним об`єктом як з енергетичної, так і з екологічної точки
зору. Розробка більш ефективного способу використання тепла димових газів з
печей для спалювання дозволить більш раціонально використовувати теплову
енергію, що виділяється при спалюванні відходів. Така установка має кілька
важливих переваг, а саме: ефективність процесів тепло- і масообміну значно
підвищується, що пов'язано зі збільшенням контактної поверхні фаз і
збільшенням коефіцієнтів тепломасопереносу; безперервний вхід і вихід твердої
фази; простота і компактність конструкції; можливість автоматизації процесу.
Розрахунок параметрів сумісної технології термічного знешкодження
побутових і промислових відходів – у розділі 6.
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Висновки до розділу 5
1. Запропоновано

систему

критеріїв

вибору

раціональних

теплоутилізаційних систем – вибору пальників та повітряпідігрівачів, що можуть
застосовуватись

у

технологіях

термічного

знешкодження

побутових

і

промислових відходів.
2. Запропоновано новий спосіб утилізації теплоти, що утворюється в
процесі термічного знешкодження відходів, в якому одержувана теплова енергія
використовується для термічної обробки промислового відходу – фосфогіпсу.
Новим є те, що з метою підвищення ефективності використання теплоти згорання
твердих побутових відходів потік газів в установці підхоплює фосфогіпсову
сировину, і за час руху вгору по шахті матеріал сприймає тепло газів та
піддається обпалу у зваженому стані.
3. Очікуваним є синергетичний ефект, оскільки в одному технічному
рішенні розв’язується кілька проблем: утилізація ТПВ, утилізація промислового
відходу (фосфогіпсу), використання тепла від спалювання ТПВ на потреби
технології виготовлення будівельного матеріалу, що позбавляє необхідності
перетворення та транспортування енергії, отриманої при спалюванні ТПВ.
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РОЗДІЛ 6
ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ РОЗРОБЛЕНИХ МЕТОДІВ ТА МОДЕЛЕЙ
ТЕРМІЧНОГО ЗНЕШКОДЖЕННЯ ВІДХОДІВ У ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧИХ
УСТАНОВКАХ
6.1. Приклад багатокритеріального аналізу варіантів з використанням парних
порівнянь
Запропонована у розділі 3 – «Вибір оптимальної технології термічного
знешкодження відходів на основі багатокритеріального аналізу» система
багатокритеріального аналізу варіантів з використанням парних порівнянь
застосована для вибору варіанта технології термічної оброки відходів.
Для спалювання відходів використовується декілька типів обладнання:
спалювання в обертових печах – S1, термічна обробка з використанням піролізу –
S2, спалювання в топках з колосниковими решітками – S3,

спалювання в

цементних печах – S4, спалювання в киплячому шарі – S5. Варіанти. які
підлягають багатокритеріальному аналізу: S  S1 , S 2 , S3 , S 4 , S 5 .
Були вибрані критерії, за якими оцінувалися варіанти:
C1 – найменший рівень негативного впливу на навколишнє середовище; C2 –
незалежність ефективності спалювання від попереднього сортування сміття
(незалежність від обладнання для подрібнення та підвищення однорідності); C3 –
можливість отримання теплової та електричної енергії для різних систем
використання; C4 – складність обладнання (враховується ремонтопридатність,
простота обслуговування, експлуатаційна надійність, ресурс); C5 – кількість
відходів, що утворюються (повнота вигоряння ТПВ; ступінь компактування); C6 –
площа території, що займає установка; C7

– вартість обладнання, питомі

капітальні витрати; C8 – соціальне визнання (громадська думка).
Матриці парних порівнянь заповнені експертами представлені у табл. 6.1.
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Таблиця 6.1
Матриці парних порівнянь
Обрані критерії
Критерій С1:
Найменший рівень
негативного впливу на
навколишнє середовище

Матриці парних порівнянь
 1
S1  1
3
2 7 2

0.333
S 2  0,33
1
0,5 4 2

AC1   S3  0,5
2
1 1 1  AC1   0.5


 0.143
S 4 0,143 0,25 1 1 1 

 0.5
S5  0,5
0,5
1 1 1 

Критерій С2:
Незалежність ефективності
спалювання від
попереднього сортування
сміття

S1  1
S 2 0,167
AC2   S3  0,25

S4  1
S 5  0,25

6 4
1
1 0,5 0,167

Критерій С3:
Можливість отримання
теплової та електричної
енергії для різних систем
використання

S1  1
S2  0,1
AC3   S3 0,33

S4  0,11
S5 0,33
S1  1
S 2  0,14
AC4   S3 0,33

S 4  0,2
S5 0,33
S1  1
S 2 0,33

AC 5   S 3  1

S4  1
S 5 0,33

9
3
1 0,11
9
1
0,2 0,14
1
1

Критерій С4:
Складність обладнання

Критерій С5:
Кількість відходів, що
утворюються

Критерій С6: Площа
території, що займає
установка

2
6
1

1
5
3

0,2
1
0,17

3

2

7 2



2
1 1 1
0.25 1 1 1 

0.5 1 1 1 
1

0.5 4 2

4 
 1 6 4 1 4



0.167 1 0.5 0.167 1
1 


0,33 AC2  0.25 2 1 0.2 0.33

 1 5.988 5 1 6 
6 


 0.25 1 3.03 0.167 1 
1 

9
3 
 1 9 3 9 3 



5 1 
0.11 1 0.11 5 1


7 1  AC3   0.33 9 1 7 1 

 0.11 0.2 0.14 1 0.14 
1 0,14


 0.33 1 1 7 1 
7 1 
7
3
5 3
 1 7 3 5 3



1
0,2 5 1
0.14 1 0.2 5 1


5
1
7 3 AC4   0.33 5 1 7 3 

 0.2 0.2 0.14 1 1 
0,2 0,14 1 1


 0.33 1 0.33 1 1 
1 0,33 1 1
3
1
1
3
3
1
1 3
 1


1 0,33 1 1
 0.333 1 0.333 1 1 
3
1
1
3 AC5   1 3.003 1
1 3

 1
1
1
1 7
1
1
1 7


 0.333 1 0.333 0.143 1 
0,2 0,33 0,14 1
 1 3 7 1 7
S1  1
3
7
1 7


0.33 1 0.33 1 5
S 2 0,33 1 0,33 1 5 


AC6

0.14
3
1
0.14
3


AC 6   S 3  0,14 3
1
0,14 3



1
5
7
1 7
S4  1
5
7
1 7


 0.14 0.2 0.33 0.14 1 
S 5  0,14 0,2 0,33 0,14 1 
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Продовження таблиці 6.1
Обрані критерії
Критерій С7:
Вартість обладнання

Матриці парних порівнянь
S1
S2
AC 7   S 3
S4
S5

Критерій С8: Соціальне
визнання

3
4
1
 1
 0,33 1 0,33 0,2

0,25 3
1
0,14

5
7
1
 1
0,25 0,2 0,33 0,14

S1  1
2
4

S 2 0,5
1
4

AC 8   S 3 0,25 0,25
1

S 4  0,11 0,125 0,125
S 5  1
1
3

4
3
4
1 4
 1


0.333 1 0.333 0.2 5
5


3 AC7   0.25 3.003 1 0.143 3 

 1
5 6.993 1 7 
7


 0.25 0.2 0.333 0.143 1 
1 

 1
1 

0.5
1 

0,33 AC8   0.25
 0.111

0,14 

 1
1 

9
8
8
1
7




0.25 1
8 0.333
0.125 0.125 1 0.143

1 3.003 6.993 1 
2

4

9

1

1

4

8

1

a0 
 
 a1 
 
Власний вектор матриці позначається AC11   a 2  ,
a3 
a 
 4

(6.1)

де а0, а1, а3 … аn – значення компонент власного вектора матриці.
AC1

0 1

 3

AC1

 2

AC1

 7

AC1

 2

AC1

 0.5

AC1

 4

AC1

 2

AC1

 1

AC1

 1

AC1

 1

0 2
1 2

0 3
1 3
2 3

0 4
1 4
2 4
3 4

 1

 1
 AC1
0 1

 1
AC1   AC10 2

 1
 AC1
0 3

 1
 AC1
0 4


AC1

AC1

AC1

1

AC1

AC1

1

AC1

0 1

1
AC1

0 2
1 2

1 2

0 3
1 3

2 3

1

1

AC1

AC1

1

1

1

AC1

AC1

AC1

1 3

1 4

1

2 3

2 4

3 4

(6.2)

0 4 

AC1



AC1
1 4 


AC1
2 4 


AC13 4 


1 


(6.3)
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AC1

 1
 0.333

  0.5
 0.143

 0.5

7 2

3

2

1

0.5 4 2

2

1

1

0.25 1

1

0.5

1

1



1
1

1

(6.4)

Визначаємо середнє геометричне по кожному рядку матриці парних
порівнянь:
 5 AC1  AC1  AC1  AC1  AC1 
a0 

0 0
0 1
0 2
0 3
0 4 
 


 a1 
5
 AC1  AC1  AC1  AC1  AC1 
 
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4

 AC11   a 2 
 2.426
5
 1.059
a3 
AC11   AC1  AC1  AC1  AC1  AC1 
2 0
2 1
2 2
2 3
2 4 



a 
 4  AC11   1 
5

 AC13 0 AC13 1 AC13 2 AC13 3 AC13 4 
 0.514




 0.758
 5 AC14 0 AC14 1 AC14 2 AC14 3 AC14 4 



(6.5)

Складаємо елементи цього стовпця:

AC11  5.756 .

(6.6)

Далі визначався вектор локальних пріоритетів (для даного прикладу ми його
позначили АС111), який і буде показувати значимість порівнюваних критеріїв з
точки зору даного експерта.










AC111  














AC11 


AC11
1 

AC11


AC11 
2

AC11 

AC11 
3 
AC11 


AC11 
4

AC11 

AC11

0







 0.421
 0.184


AC111   0.174
 0.089


 0.132

(6.7)
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Далі визначається узгодженість проведених оцінок, шляхом визначення
відношення узгодженості (ОС).

ІС
 0, 2 .
СС
,

OC 

(6.8)

де ОС – відношення узгодженості, ІС – індекс узгодженості, СС – величина, яка
відповідає

середній

випадковій

узгодженості

матриці

такого

порядку,

визначається за таблицею 3.4.
Індекс узгодженості:

ІС 

 max  n
n 1

,

(6.9)

де n – число елементів, що порівнюються,
λmax – розрахункова величина.
Для розрахунку λmax визначається сума по кожному стовпцю матриці, яка
помножується на відповідну компоненту вектора пріоритетів:
∑S1*х1 + ∑S2*х2 + ∑S3*х3 +

…

+ ∑Sn*хn = λmax,

(6.10)

де ∑S1, ∑S2, ∑S3, … ∑SN – сума елементів відповідних стовпців матриці.
 1

0.333

AC1   0.5
 0.143

 0.5

1 





0

1

3

2

7 2



2
1 1 1
0.25 1 1 1 

0.5 1 1 1 
1

0.5 4 2

2

3

(6.11)

4 

AC1 AC1 AC1 AC1 AC1
1  ( 2.476 6.75 5.5 14 7 )




(6.12)
(6.13)
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 0.421


 0.184
AC111   0.174
 0.089


 0.132

1 

 0

AC1

 AC111 
0

 1

AC1

 AC111 
1

 2

AC1

 AC111 
2

 3

AC1

 AC111 
3

 4

AC1

 AC111

1  5.412

4

(6.14)
(6.15)

Отже, у нашому випадку розрахункова величина для критерію С1:

max  1  5,412.

(6.16)

Кількість елементів (варіантів), що порівнюються, п = 5. За формулою (6.9):

ІС 

5, 412  5
 0 ,103
5 1
.

(6.17)

Випадкова узгодженість для розміру матриці «5» з таблиці 2.4: СС1=1,12.
Відношення узгодженості:

OC 

ІС
0,103

 0,092  0, 2 .
СС
1,12

Оскільки ОС не перевищує 0,2 (20%), то результати опитування експерта
“1” можуть бути використані в подальших розрахунках. Так проводиться
опитування і інших експертів і оцінюється узгодженість їх думок. Потім
результати опитувань усереднюються і формується колективна думка членів
експертної групи (як середнє арифметичне значення) [145].
Таким чином підтверджується можливість подальшого застосування
конкретного вектора локальних пріоритетів АС111 [145].
Для кожного з критеріїв (С1; С2;... С8)
Отримані значення вектора пріоритетів (АС111) – це система локальних
критеріїв, на основі яких розраховується глобальний пріоритет за кожним
варіантом [145, 141].
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Р

jг



m



i 1

Р j (i )  w (i ) ,

(6.18)

Рjг (i) – пріоритет j – ої альтернативи по i – ому критерію,
w(i) – значимість i – ого критерію.
Для вибору установок термічного знешкодження розраховані вектори
локальних пріоритетів, які занесені до табл.6.2.
Глобальні пріоритети:
P_g  AC111  W1  AC121  W2  AC131  W3  AC141  W4 

(6.19)

 AC151  W5  AC161  W6  AC171  W7  AC181  W8.

Вектор глобальних пріоритетів:

 3.071
 1.014


P_g   1.384
 1.624


 0.907

S1

Спалювання в барабанних печах

S2

Термічна переробка з використанням процесів піролізу і газифікації

S3

Спалювання на механічних колосникових решітках в шарових топках

S4

Спалювання в металургійних або цементних печах

S5

Спалювання в киплячому шарі

Найбільше значення глобального пріоритету має варіант S1.

Значення

векторів локальних пріоритетів вибору установок термічного знешкодження
наведено у табл. 6.2.
Таблиця 6.2
Вектори локальних пріоритетів вибору установок термічного знешкодження
Найменування критерію
1
Критерій С1:
Найменший рівень негативного
впливу на навколишнє середовище

Вектор
локальних
пріоритетів
2
 0.421


 0.184
AC111   0.174
 0.089


 0.132

Відношення
узгодженості

Значимість
(вага) критерію

(ОС)
3

(w(i))
4

0,092

1,0
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Продовження таблиці 6.2
1
Критерій С2:
Залежність процесу спалювання
від програми попереднього
сортування сміття; наявність
дроблення і подрібнення для
полегшення подальшої переробки
та підвищення однорідності
Критерій С3:
Можливість отримання теплової
та електричної енергії для різних
систем використання утворюється
від спалювання ТПВ тепла
Критерій С4:
Складність обладнання
(ремонтопридатність, простота
його обслуговування,
експлуатаційна надійність, ресурс)
Критерій С5:
Кількість відходів, що
утворюються (повнота вигорання
ТПВ) ступінь компактірованія
Критерій С6: Площа, яку займає
установка

Критерій С7:
Вартість (що дешевше)

Критерій С8: Соціальне визнання

2

 0.361

 0.062


AC121   0.073
 0.409


 0.096
 0.495
 0.076


AC131   0.244
 0.028


 0.157
 0.46 


0.099


AC141   0.296
 0.052


 0.094
 0.274


0.114


AC151   0.274
 0.261


 0.077
 0.401


0.132


AC161   0.105
 0.322


 0.04 
 0.314
 0.093


AC171   0.115
 0.435


 0.043

 0.345


 0.255
AC181   0.102
 0.028


 0.27 

3
0,034

4
1,0

0,12

1,0

0,12

1,0

0,061

1,0

0,167

1,0

0,096

1,0

0,045

1,0

Інтерпретація результатів аналізу, реалізована у формі пелюсткової
діаграми (рис. 6.1), спрощує можливість вибору. Діаграма глобальних пріоритетів
представлена на рис.6.2.

7

С2
0,361
0,062
0,073
0,409
0,096

0,5

С3
0,495
0,076
0,244
0,028
0,157

1

0,4

6

5

Критерії
С4
С5
0,46 0,274
0,099 0,114
0,296 0,274
0,052 0,261
0,094 0,077

2

0,3

0,2

0,1

0
3

4

Критерій С3:
Можливість отримання теплової та
електричної енергії для різних систем
використання утворюється від
спалювання ТПВ тепла

Варіанти

Критерій С4:
Складність обладнання
(ремонтопридатність, простота його
обслуговування, експлуатаційна
надійність, ресурс)

8

С1
0,421
0,184
0,174
0,089
0,132

Критерій С2:
Залежність процесу спалювання від
програми попереднього сортування
сміття; наявність дроблення і
подрібнення для полегшення подальшої
переробки та підвищення однорідності

Критерій С1:
Найменший рівень
негативного впливу на ОС

Критерій С8:
Соціальне визнання

Установка 1, S1
Установка 2, S2
Установка 3, S3
Установка 4, S4
Установка 5, S5

Критерій С5:
Кількість відходів,
що утворюються
(повнота вигорання
ТПВ) ступінь
компактірованія

Критерій С6:
Площа, яку займає установка

Критерій С7:
Вартість (що дешевше)
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С6
0,401
0,132
0,105
0,322
0,04
С7
0,314
0,093
0,115
0,435
0,043
С8
0,345
0,255
0,102
0,028
0,27

Рис. 6.1. Результати багатокритеріального аналізу - пелюсткова діаграма
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Рівень приоритету

3,5

3,0

3

2,5

2,5

2,0
1,5
1,0
0,5

2

1,5

1

0,5

0
0

1

S1

2

S2

3

S3

4

S4

5

S5

Рис. 6.2. Діаграма глобальних пріоритетів (приклад, виконання конкретними
експертами; для кожного іншого окремого конкретного випадку результати
можуть бути іншими)
Приклад

проведення

багатокритеріального

аналізу

варіантів

з

використанням парних порівнянь представлено у додатку Б.
6.2. Приклади і особливості впровадження установок з барабанними
обертовими та шахтними печами для знешкодження відходів
З огляду на проведені дослідження і перспективи розвитку системи
поводження з відходами, варіантом для скорочення відходів може бути побудова
декількох сміттєспалювальних заводів в різних районах міста, з різною
потужністю. Вважається, що один мега-сміттєспалювач коштує набагато дорожче,
ніж маленький сміттєспалювач [232]. Декілька малогабаритних установок
термічного

знешкодження

відходів

можуть

замінити

один

мега-

сміттєспалювальний завод при менших капітальних витратах. У довгостроковій
перспективі невеликі сміттєспалювальні заводи також мають економічну
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перевагу, через те, такі установки менш чутливі у разі змінення кількісного або
якісного складу відходів. Це також більш вигідно з точки зору логістики завдяки
мінімізації відстані і часу транспортування. Будівництво окремих установок для
спалювання дозволяє уникнути ризику інвестування в один великий проект. Крім
того, населення буде менш скаржитися на значний візуальний дискомфорт і
психологічний тиск, пов'язані з наявністю величезних потужностей по утилізації
відходів поблизу житлових районів. Також можливо, що деякі жителі зможуть
знайти роботу в цій новій галузі.
Автором доведено ефективність використання обертових печей різної
потужності для знешкодження відходів. Сумісно з Північно-Східним Науковим
центром МОН і НАН України була розроблена установка для знешкодження й
утилізації медичних відходів і непридатних до використання лікарських засобів,
що

утворюються

в

поліклініках,

стаціонарах,

лікувально-профілактичних

установах, у тому числі тубдиспансерах [233].
Багаторічний досвід експлуатації подібних установок дозволив успішно
вирішувати проблему знешкодження й утилізації відходів, використовуючи
екологічно безпечну технологію [234, 235, 236, 237, 238, 239, 240].
6.2.1. Сміттєперероблювальний комплекс Південної залізниці
Прикладом

ефективного

Сміттєперероблювальний

застосування

комплекс

Південної

обертової
залізниці

печі

(ст.

є

Люботин),

потужність виробництва – 700 кг/годину (6000т [30000м3] на рік). На
Сміттєперероблювальному комплексі термічно знешкоджуються тверді побутові
органічні відходи та частково промислові відходи підприємств залізничного
транспорту (рис.

6.3). Метод

знешкодження

–

термічне

знешкодження

(спалювання) відходів із очищенням димових газів у п'ятиступеневій системі
газоочищення.
Установка складається з наступних систем:
- прийому, транспортування і завантаження сміття;

212

- подачі палива;
- подачі лужного розчину;
- печі, що обертається;
- газовідвідного тракту;
- видалення, транспортування шлаку і уловленого пилу;
- теплоутилізаційної станції;
- компресорній станції;
- водопідготовчої установки;
- блоку контролю і керування.
Тверді відходи, що підлягають спалюванню, поступають у приймальний
бункер об'ємом 60 м3, що менш добової продуктивності комплексу. Таким чином,
накопичення і збереження відходів не передбачено.
З приймального бункера відходи за допомогою крана з грейфером
передаються на стрічковий конвеєр, обладнаний робочими місцями, на яких
відбираються відходи, які підлягають вторинному використанню, такі як скло,
метал, пластмаса, макулатура, текстиль та крупногабаритні негорючі складові
відходів.
Відходи,

що

залишилися

після

сортування,

за

допомогою

завантажувального пристрою з гідроприводом подаються в обертову піч. Перед
спалюванням відходів піч розігрівається за допомогою пальника до температури
400°С, після чого в неї завантажується пальні відходи і починається процес
спалювання. Зола та шлак, які залишилися після спалювання, вивантажуються
через гідрозатвор на конвеєр і, далі, у спеціальні ємності для вивозу на полігон
ТПВ.
Димові гази з обертової печі поступають у камеру доспалювання, де в
умовах надлишку повітря і при температурі 900-1200° С вони знаходяться не
менше 2 секунд. За цей час відбувається практично повне окислення органічних
складових димових газів. У опускному газоході камери допалювання розташовані
поверхні нагрівання теплоутилізатора, який призначений для утилізації фізичного
тепла димових газів на виробництво насиченого пару. У теплоутилізаторі
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температура димових газів знижується від 900-1200° С до 500-600°С.
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Рис. 6.3. Технологія утилізації ТПВ з регенерацією теплової та електричної
енергії з прямострумовою барабанною піччю: 1 – барабанна піч; 2 – пальник
печі; 3 – живильник; 4 – камера допалювання; 5 – пальник камери допалювання; 6 –
подача нагрітого повітря у пальники печі та камери допалювання; 7, 8 – подача
палива у пальники; 9 – котел-утилізатор; 10 – подача підігрітої води до котла
утилізатора; 11 – турбіна з електрогенератором; 12 – подача електроенергії
споживачу; 13 – подача пари низького тиску споживачу; 14 – пиловловлювач; 15 –
каталітичний модуль; 16 – блок утилізації тепла, що складається з кількох
рекуператорів 17 та економайзера 18; 19 – подача води; 20– вентилятор; 21 – подача
гарячої води споживачу; 22 – рукавний фільтр; 23 – адсорбційний фільтр; 24 –
димосос; 25 – димові гази до димаря; 26 – розвантаження шлаку; 27 – розбавлення
газів перед тканинним фільтром аспіраційним повітрям з системи пилозбірника

Далі по тракту димові гази проходять пиловловлювач, де уловлюються
зважені речовини фракцій більш 200мкм і каталітичний реактор, у якому
відбувається до окислення окису вуглецю і високомолекулярних органічних
сполук, а також відновлення окислів азоту до молекулярного азоту. Для
нейтралізації кислих складових димових газів у камеру допалювання і газохід
після каталітичного реактора подається луговий розчин. Очищені від хімічних
забруднень димові гази проходять через теплоутилізаційний блок, де вони
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підігрівають повітря горіння і поживну воду теплоутилізатора і, охолоджені до
100-120° С поступають у тканевий рукавний фільтр на очищення від зважених
речовин. Очищенні до від пилу до концентрації не більш 10 мг/м3 димові гази
димососом евакуюються в атмосферу через димову трубу діаметром 500мм і
висотою 32 м.
Технічна характеристика установки.
Продуктивність установки, т/годину

0,7

Питома витрата палива в робочому режимі, кг/год

0-25

(залежно від вологості ТПВ)
Питома витрата електроенергії, кВт/год

70

Кількість димових газів на виході з печі, нм3/год

4000

Система прийому, транспортування і завантаження сміття складається з:
- приймального закраму для сміття об'ємом 60м3;
- крана однобалочного мостового вантажопідйомністю 3,2т, який працює із
знімним моторним грейфером об'ємом 1м3 і переміщається по підкранових
шляхах на відмітці 12м;
- проміжного бункера;
- стрічкового конвеєра, що передає сміття з проміжного бункера у
витратний;
- витратного бункера з розташованим під ним гідравлічним
завантажувальним пристроєм.
Технічна характеристика стрічкового конвеєра
Продуктивність, т/годину

до 1

Густина переміщуваного матеріалу, т/м3

0,2-0,25

Швидкість стрічки, м/сек

0,6

Ширина стрічки, м

0,8

Довжина стрічки, м

7,4

Кут нахилу до горизонту, град

30

Система подачі палива призначена для подачі дизельного палива в
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паливний пристрій печі. Система складається з таких елементів: паливний бак;
фільтр очищення палива; насос подачі палива; трубопровід і арматура; паливна
форсунка; лічильник.
Трубопроводи забезпечені запірною арматурою, приладами контролю
витрати і тиску, електромагнітним клапаном для відсічення подачі палива при
аварійних ситуаціях. Пневмомеханічна паливна форсунка розташована в
паливному пристрої на шинельному листі печі.
Система подачі лужного розчину призначена для нейтралізації кислих
складових димових газів (HCl, HF, SO2 і тому подібне)
Система складається з витратної ємкості, насоса-дозатора, фільтру,
трубопроводів з арматурою і двох форсунок, встановлених в камері допалювання
і в газоході за каталітичним апаратом. У витратній ємкості змонтований змійовик
для підігрівання (при негативній температурі навколишнього повітря) розчину
гарячим повітрям. Розпил розчину через форсунку проводиться стислим повітрям.
Піч для термічного знешкодження відходів являє собою циліндровий
зварний корпус з бандажами, які встановлені похило під кутом 30 до горизонту.
Через бандажі корпус печі спирається на опорну і опорно-упорну станції,
встановлені на фундаментах. На корпусі печі встановлений зубчастий вінець, що
входить в зачеплення з підвенцовою шестернею приводу.
Привід печі складається з мотор-редуктора, втулково-пружної муфти,
редуктора, ланцюгової муфти, підвенцової шестерні і рами. Обороти приводу
регулюються пристроєм перетворювача частоти струму. У завантажувальній
частині

печі розташований шинельний лист із закріпленим на ньому

лабіринтовим ущільнювачем. Рухлива частка лабіринтового

ущільнювача

закріплена на корпусі барабана. Вивантажна частка печі забезпечена натяжним
стрічковим ущільнювачем, нерухома частка якого кріпиться до фланця камери
допалювання. До шинельного листа печі кріпляться паливний пристрій і фурма
для вдування гарячого повітря.
Матеріал, призначений для спалювання, кареткою завантажувального
пристрою порціями подається в зону займання печі. Частота ходів каретки
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регулюється дроселем гідростанції і кінцевим вимикачами.
Технічна характеристика обертової печі:
Продуктивність, кг/годину, до

700

Діаметр барабана, мм

2200

Довжина барабана, мм.

10000

Діапазон частоти барабана, що обертається об/хв

0,15-1,0

Встановлена потужність приводу барабана кВт

7,5

Газовідвідний тракт призначений для евакуації і очищення від шкідливих
складових димових газів, що утворюються при спалюванні в печі твердих
побутових відходів, що обертається.
Газовідвідний тракт складається з наступних основних вузлів і апаратів:
газохід; камера допалювання; теплоутилізатор; протиточний відцентрово –
коаксіальний пиловловлювач; каталітичний реактор; блок тепло обмінників;
рукавний фільтр; димососна установка; димова труба.
Технологічний опис роботи газовідвідного тракту. Димові гази з печі
поступають в камеру допалювання, де при температурі 900 – 12000С в умовах
надлишку кисню відбувається розкладання і допалювання основної частки
органічних складових. У камеру допалювання для скріплення оксидів сірки, хлор
і фтору, упорскує лужний розчин через форсунку. Камера допалювання має
газохід прямого скидання диму з клапаном.
Після камери допалювання димові гази проходять через поверхні нагріву
тепло утилізатора, де охолоджується до 500-6000С. Далі димові гази по газоходу,
оснащеному регулюючим дроселем, поступають на протиточний пиловловлювач,
в якому очищається від пилу високої щільності. Після пиловловлювача, частково
очищені гази, поступають в каталітичний реактор. У реакторі окислюються
залишки органічних складових і, одночасно оксиди азоту відновлюються до
молекулярного азоту.
Димові гази з реактора поступають в тепло утилізаційний блок, де
послідовно розташовано п'ять блоків рекуператора і економайзер. Охолоджені до
180-200 0С гази розбавляється перед тканинним фільтром аспіраційним повітрям з
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системи пилозбірника. Охолоджена до 110-1200С газова суміш поступає для
подальшого очищення на тканинний фільтр.
Очищені від пилу до санітарних норм димові гази, з кінцевим вмістом пилу
10-15мг/м3 викидаються в атмосферу через димову трубу.
Теплоутилизатор призначений для охолоджування димових газів перед
протиточним відцентрово-коаксіальним пиловловлювачем до 500-600

0

С за

рахунок використання фізичного тепла газів на вироблення насиченої пари.
Теплоутилизатор складається з двох циркуляційних контурів, з’єднаних
між собою через зрівняльну судину трубопроводами води і пари. Кожен
циркуляційний контур складається з ширмової поверхні нагріву, розташованої в
опускному газоході камери допалювання, і циклону сепаратора, сполучених між
собою опускним і підіймальним трубопроводами.
Живильна вода через вузол живлення потрапляє в зрівняльну судину,
оснащену приладами контролю рівня води . Із зрівняльної судини вода подається
в опускні трубопроводи циркуляційних контурів.
З циклонів-сепараторів пара поступає в паровий об'єм зрівняльної судини і
далі в паропровід. На зрівняльній судині встановлено два пружинні запобіжні
клапани безпеки. Для підвищення стабільності роботи теплоутилизатора на
паропроводі встановлений клапан "до себе", що підтримує постійним тиск пари і
пароводяної суміші при різних теплових навантаженнях і розборах пари
споживачами.
Підтримка заданого рівня води в зрівняльній судині забезпечується вузлом
живлення,

що

складається

з

двох

регулюючих

клапанів

(робочого

і

розпалювального), управління якими здійснюється з приміщення КВП і А як в
ручному (дистанційному), так і в автоматичному режимах.
Технічна характеристика теплоутилизатора:
Витрата димових газів, нм3/год

4000

Температура на вході, 0С

950-1200

Температура на виході, 0С

500-600

Паровиробництво, кг/годину

до 1000
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Тиск пари, мПа

0,6

Довжина трубок, м

3,2

Діаметр трубок, м

0,032

Кількість трубок у поперечному перетині, шт 10
Кількість трубок по ходу диму, шт

14

Поверхня нагріву, м2

24

Протиточний

відцентрово-коаксіальний

пиловловлювач

призначений для очищення димових газів від пилу високої щільності.
У

даному

пиловловлювачі

за

рахунок

раціонального

взаємного

розташування плоскості завихрення і пилеосадження, а також вторинного
завихрення потоку на виході в газовідвідний патрубок забезпечується високий
ступінь очищення.
Основні елементи пиловловлювача.
Конструктивно

пиловловлювач

складається

з

наступних

основних

елементів:
-

корпус;

-

газовідвідний патрубок з коаксіальним завихрювачем потоку;

-

камера сепарації з регульованим направляючим корпусом і пилесборним

бункером;
-

газовідвідний патрубок, обладнаний вторинним аксіальним конусним

завихрювачем потоку.
Технічна характеристика.
Витрата газу

4000нм3/год

Температура

600 0С

Запилена на вході

до 5г/нм3

Запилена на виході

до 3г/нм3

Діаметр

1600мм

Маса

2200кг

Каталітичний реактор призначений для окислення киснем повітря до СО2 і
Н 2О токсичних органічних сполук – бенз/а/пірена, фуранів, діоксину, фенолу,
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формальдегіду і оксиду вуглецю, що утворюються у викидах після спалювання
сміття в печі. Фурани, діоксин і інші хлор- і фтормістячи органічні сполуки на
каталізаторі, при температурі 550-600 0С окислюються до СО 2, НСl і HF.
Каталітичний реактор складається з корпусу з трьома секціями, в які
вмонтовуються блоки, завантажені каталізатором.
У верхній частині реактора розташовано три люки, призначені для огляду,
витягання з реактора секцій.
Секції очищаються від пилу, що осів, в автоматичному режимі імпульсним
продуванням стислим повітрям після досягнення опору реактора 500 Па.
У

нижній

частці

реактора,

для

вивантаження

пилу,

змонтований

розвантажувальний пристрій.
Технічна характеристика каталітичного реактора:
Витрата газу

до 4000нм3/год

Температура

до 600 0С

Кількість секцій

3 шт.

Розмір

157612006900

Маса

14742кг.

При робочій температурі 350-550 0С ступінь очищення складає:
ПАУ (феноли, формальдегід, бензол, толуол, нафталін)

85-95%

уайтспірит, ацетон, метилетилкетони, хлорсполучені вуглеводи 90-95%
СО, діоксин, фурани

95-98%

Оксиди азоту

55-60%

Сажа

50-60%

Пил

70%
Блок теплообмінників призначений для підігрівання повітря горіння і

живильної води за рахунок фізичного тепла димових газів, що відходять.
Складається з п'яти послідовно розташованих блоків

і економайзера.

Розташований в двох корпусах, сполучених газоходом. Напрямок руху повітря,
що підігрівається, і води по відношенню до димових газів – протиточноперехресне. Очищення поверхонь нагріву повітронагрівача здійснюється ударами
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по спеціальних бойкам.
Технічна характеристика повітронагрівача
Об'єм димових газів, м3/год

4000

Температура димових газів, 0С
на вході

до 600

на виході

250-300

Кількість повітря, що нагрівається, м3/год

3200

Температура повітря, що нагрівається, 0С
на вході

20

на виході

до 400

Поверхня нагріву, м2

188,5

Технічна характеристика економайзера
Об'єм димових газів, нм3/год

4000

Температура димових газів, 0С
на вході

250-300

на виході

180-200

Температура живильної води, 0С
на вході

50-60

на виході

80-90

Поверхня нагріву, м2

28

Витрата живильної води, т/год

не більше 1,5

Тиск живильної води, МПа

не більше 1,5.

Рукавний

фільтр

з

імпульсною

регенерацією

типа

Ф-1-140-22

(у

подальшому – фільтр) призначений для очищення газових викидів, що містять
дрібнодисперсну пил, з температурою не більш 1350С, неагресивну, не
самозаймисту і не вибухонебезпечну.
Конструктивно рукавний фільтр включає наступні основні елементи:
-

блок регенерації;

-

три корпуси утеплювача;

-

трубопровід стислого повітря;
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-

фільтруючі елементи, що складаються з фільтрованих рукавів і

встановлених усередині їх дротяних каркасів;
-

корпус фільтру з пиловим бункером;

-

пристрій автоматичного управління регенерацією.

Очищення запиленого газу здійснюється при його проходженні через
фільтруючий елемент. Рукав фільтруючого елементу виконаний із спеціальної
повітропроникної тканини, що затримує пил і що витримує дію газів з
температурою до 135 0С.
Відсмоктування і просочування через фільтр запиленого газу здійснюється
двома димососами, встановленими послідовно по потоку газу за фільтром.
"Брудний" газ омиває фільтрувальні рукави зовні, проходить через
фільтрувальний матеріал і через внутрішній простір рукава потрапляє в камеру
"чистого" газу.
При проходженні газу через шар фільтрувального матеріалу відбувається
відділення і осадження пилу на його зовнішній поверхні. Що утворився на
початку суцільний шар пилу стає "вторинним" фільтруючим шаром і
ефективність

очищення

газу

істотно

зростає,

з

високою

ефективністю

уловлюються навіть мікронні частки.
У такому фільтрі фільтрований матеріал виконує роль несучої поверхні, а
саме служить основою для формування і утримання фільтруючого пилового шару.
Фільтрувальний матеріал і шар обложеного пилу при проходженні
запиленого газу створюють певний опір. В результаті на фільтрувальному рукаві
виникає перепад тиску, під дією якого фільтрувальний рукав прагнути
сплюснутися. Для утримання навантаження від перепаду тиску повітря,
збереження форми і прохідного перетину, всередину фільтрувальних рукавів
встановлюються дротяні каркаси.
У міру накопичення на фільтрувальних рукавах уловлених часток пилу їх
газопроникність зменшується, зростає опір фільтру, знижується продуктивність
по газу, що очищається.
Відновлення фільтруючої здібності рукавів забезпечується швидкодіючими
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продувочними клапанами, керованими системою автоматики, контролюючої і
аналізуючи стан фільтру по виміру перепаду тиску повітря, що очищається, на
фільтрувальних рукавах. Тривалість імпульсу струменя регулюється в межах від
0,02 до 2,2 секунди. Такий струмінь повітря надає на фільтрувальні рукави і шар
пилу ударну дію, що приводить до інерційного відділення часток пилу від
фільтроматеріалу.
Ударна хвиля створювана продувочним клапаном, пробігає по всій довжині
фільтрувального рукава, і різко роздуває рукав до свого повного об'єму. Частки
пилу при цьому, продовжуючи рух за інерцією, відділяються від зовнішньої
поверхні фільтроматеріалу і осідають вниз. Окрім цього видуваються частки
пилу, що засів в товщі фільтрувальної тканини.
Пилова хмара, з високим вмістом твердих часток, осідає в нижню частину
корпусу фільтру, в пиловий бункер.
Вивантаження пилу проводиться в ручному режимі управління, через
шлюзовий живильник. У ручному режимі управління вивантаження пилу можна
проводити до повного звільнення пилового бункера.
Ремонт механічного устаткування фільтру і заміна рукавів проводиться при
повному відключення фільтру від тягодуттєвого устаткування.
Корпус фільтру складається з опорного поясу, з підвісним пиловим
бункером, захисних панелей і внутрішніх перегородок.
Корпус розрахований з врахуванням сприйняття технологічних навантажень
від розрідження газу і від мас (уловленого пилу, блоку регенерації, холодного
укриття, фільтроелементів і механічного устаткування). У середині корпусу
встановлений відбійний щит для примусового осідання крупних часток пилу в
нижній частині бункера.
Верхнім перекриттям корпусу фільтру служить блок регенерації.
Кріплення корпусу фільтру до опорних конструкцій проводиться з
врахуванням температурних розширень.
На бункері фільтру встановлений оглядовий люк Dy 600 мм, який дає
можливість проводити візуальний огляд внутрішньої порожнини бункера.

223

Нижня частка бункера закінчується вікном під шлюзовий живильник – 300,
за допомогою якого повинне здійснюватися вивантаження пилу в
контейнер.
Трубопровід стислого повітря здійснює підведення енергоносія до
виконавчих механізмів блоку регенерації фільтру. Трубопровід має на вході у
відповідь

фланець,

замковий

пристрій

діаметром

40

мм

і

фільтр-

вологовідділювач, для очищення і осушення стислого повітря, що підводиться.
Далі трубопровід ділиться на дві гілки. Одна гілка через редукційний клапан
живить два розподілювача продувочного повітря. Інша гілка через клапан
редукційний і встановлені індивідуальні оливорозпилювач живить відсічні
клапани "чистого" газу. Перед кожним розподільником і відсічним клапаном
встановлюються відсічні крани, що дає можливість відключити їх від мережі
стислого повітря в ремонтних цілях.
Фільтруючий елемент є основним вузлом фільтру, що забезпечує процес
відділення пилу. Фільтруючі елементи встановлюються в отворах рукавної
дошки, що є днищем блоку регенерації.
Фільтруючий елемент складається з фільтрувального рукава та каркасу.
Фільтрувальний рукав виконаний з фільтроматеріалу. Після розкрою
зшивається спеціальними нитками. У горловину фільтрувального рукава ушито
металеве кільце. З другого боку рукава пришито денце.
Щоб фільтрувальний рукав ніс навантаження від дії потоку газу, не
стискувався, а зберігав об'ємну форму, в нього вставлений каркас.
Верхній торець секції каркаса оснащений металевою втулкою з сферичною
поверхнею; втулка служить для ущільнення фільтрувального рукава в рукавній
дошці. Нижній торець каркаса секції закінчується металевим денцем.
Обслуговування фільтроелементів проводиться через відкидні кришки
блоку регенерації (з "чистого" боку) без вживання будь яких механізмів, при
повній зупинці обладнання.
Димососна установка. Транспортування димових газів по газовідвідному
тракту здійснюється двома димососами типа ДН-9У, встановленими послідовно.
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Димососи складаються з наступних вузлів: корпусу, робочого колеса, рами,
електродвигуна, направляючого апарату, що складається з корпусу, в якому
встановлено 8 поворотних лопаток.
Система видалення і транспортування шлаку і пилу складається з:
- водяної ванни;
- скребкового конвеєра №2;
- шлюзового живильника;
- затворів з ручним приводом;
- контейнерів для збору шлаку та уловленого пилу.
З камери допалювання уловлений шлак потрапляє у водяну ванну, далі
скребковим конвеєром №2 шлак подається контейнер. На конвеєр №2 поступає
також пил з теплоутилізатора через затвор з ручним приводом.
З інерційного вихрового і каталітичного апаратів уловлений пил подається,
через затвор в контейнер для уловленого пилу.
В

контейнер

для

уловленого

пилу

також

подається

пил

від

теплоутилізаційного блоку, що має подвійний бункер з затворами з ручним
приводом .
Технічна характеристика скребкового конвеєра №2
Ширина жолоба, м

0,62

Довжина конвеєра між зірочками, м

5,6

Швидкість руху ланцюга з скребками, м/с

0,14

Продуктивність, м3/год

0,5

Кут нахилу траси, град

30

Потужність електродвигуна, кВт

4,5

Технічна характеристика живильника шлюзового ПШ-300
Діаметр, мм

300

Продуктивність, м3/год

1,46-14,2

Потужність електродвигуна, кВт

1,1

Теплоутилізаційна електростанція (ТУЕС) є одним із споруд стаціонарної
сміттєспалювальної установки і призначена для утилізації виробленої в установці
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пари на виробництво електроенергії, теплофікації і конденсації пари з метою
використання конденсату як живильна вода.
ТУЕС складається з:
-

бака-деаератора;

-

конденсатної установки;

-

живильних насосів;

-

системи опалення;

-

системи гарячого водопостачання.

Бак – деаератора призначений для створення запасу живильної води для
теплоутилізатора. У нього поступає конденсат від всіх споживачів пари ТУЕС, а
також хімічно очищена вода. Бак забезпечений деаераційною колонкою КДА-5, в
якій відбувається термічна деаерація хімічно очищеної води за рахунок тепла
пари, що відокремилась з перегрітого конденсату та водовказівними приладами.
На рис. 6.4. наведено технологію утилізації ТПВ з регенерацією теплової та
електричної енергії з барабанною піччю з зустрічним рухом ТПВ та гарячих
газів, що, згідно з наведеними дослідженнями (розділ 4), забезпечує найбільш
ефективне зпалювання.
Час перебування твердих відходів в печі зазвичай становить від 0,5 до 1,5
годин. Це контролюється швидкістю обертання печі (зазвичай від 0,5 до 1
оборотів в хвилину), швидкістю подачі відходів і, в деяких випадках, включенням
внутрішніх уповільнювачів для зменшення швидкості переміщення відходів крізь
піч. Швидкість подачі також, як правило, регулюється, щоб обмежити кількість
відходів, що обробляються в печі, до 20 відсотків від об`єму печі. Основна
функція печі - перетворювати тверді відходи в гази, що відбувається в результаті
серії летючих процесів, реакцій деструктивної дистиляції та часткового
спалювання. Однак для завершення газофазових реакцій горіння необхідно
допалювання. Це один з етапів знешкодження газових викидів, що підвищує при
цьому тепловий ККД установки. Камера допалювання (рис. 6.2) з'єднана
безпосередньо з випускним кінцем печі. Димові гази знаходяться в камері
допалювання при температурі 1000-12000С протягом 2-2,5с, що забезпечує

226

розкладання і спалювання важких вуглеводнів, а також СО не менш, ніж на 98 %.
Камера допалювання також обладнана пальниками (наприклад, дизельними) для
підтримки заданої температури.
11
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Рис. 6.4. Технологія утилізації ТПВ з регенерацією теплової та електричної енергії
з протиструмовою барабанною піччю: 1 – барабанна піч; 2 – пальник печі; 3 –
живильник ТПВ; 4 – камера допалювання; 5 – пальник камери допалювання; 6 – подача
нагрітого повітря у пальники печі та камери допалювання; 7, 8 – подача палива у
пальники; 9 – котел-утилізатор; 10 – подача підігрітої води до котла утилізатора; 11 –
турбіна з електрогенератором; 12 – подача електроенергії споживачу; 13 – подача пари
низького тиску споживачу; 14 – пиловловлювач; 15 – каталітичний модуль; 16 – блок
утилізації тепла, що складається з кількох рекуператорів 17 та економайзера 18; 19 –
подача води; 20 – вентилятор; 21 – подача гарячої води споживачу; 22 – рукавний
фільтр; 23 – адсорбційний фільтр; 24 – димосос; 25 – димові гази до димаря; 26 –
розвантаження шлаку; 27 – відведення пилу з зони розвантаження шлаку; 28 –
розбавлення газів перед тканинним фільтром аспіраційним повітрям з системи
пилозбірника

Згідно з нашими дослідженнями (розділ 4) пальники мають бути
максимально віддаленими одна відносно одної. Нагріте повітря подається в
барабан печі й у камеру допалювання з регулюванням витрати повітря по вузлах
подачі для інтенсифікації процесу горіння й економії дизельного палива. Димові
гази, після камери допалювання проходять через теплоутилізатор, де відбирається
тепло для побутових потреб, а гази охолоджуються до 500-600 ºС. Далі димові
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гази по газоходу надходять в протиточний пиловловлювач, в якому очищається
від пилу високої густини. Після пиловловлювача, частково очищені гази
надходять в каталітичний реактор. У реакторі при температурі 500-600 ºС
окислюються залишки органічних складових і, відновлюються оксиди азоту до
молекулярного азоту.
Димові гази з реактора надходять в теплоутилізаційних блок, де послідовно
розташовані п'ять блоків рекуператора і економайзер. Охолоджені до 180-200 ºС
гази

розбавляється

перед

тканинним

фільтром

аспіраційним

повітрям.

Охолоджена до 110-120ºС димоповітряна суміш надходить для подальшого
очищення на тканинній фільтр. Очищені до санітарних норм димові гази
викидаються в атмосферу через димову трубу.
Залишки, що утворюються в установці термічного знешкодження відходів,
включають в себе зольний залишок (донна зола) та летючу золу. Результати
хімічного аналізу пилу представлені у табл. 6.3.
Таблиця 6.3
Результати хімічного аналізу пилу
Найменування
проби

Втрата при
SiO2
прокалюванні

Вміст, %
CaO MgO Fe2O3

Al2O3

MnO

S

Гідрозатвор
Пульпа

19,0

24,6

23,0

5,7

5,2

20,8

–

0,3

Гідрозатвор
Шумовиння

0,3

52,0

15,2

4,7

4,7

5,7

0,01

0,04

Пил після
інерційного
пиловловлювача
і каталітичного
апарата

6,5

3,7

11,7

3,7

9,6

11,1

–

0,3

Пил після
рукавного
фільтра

50,0

6,7

17,2

3,7

3,1

5,4

–

1,1
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Зольний залишок – це залишки твердих відходів, які не згорають у печі під
час процесу згоряння і складаються з незгорілого органічного матеріалу
(напівкоксу), великих шматків металу, скла, кераміки і дрібних неорганічних
частинок. Летюча зола є сумішшю дрібних частинок з летючими металами і
сполуками металів, органічними хімікатами і кислотами, конденсованими на
поверхні частинок. Віна також може містити залишки реагентів, таких як вапно і
активоване вугілля, які можуть абсорбувати забруднювачі. Летуча зола
вловлюється пиловловлювачем, рукавним та тканинним фільтрами.
Зола, що утворюється в процесі знешкодження, за складом відповідає
речовинам IV класу небезпеки. Багатоступінчаста система газоочистки забезпечує
комплексне

очищення

продуктів

згоряння

відповідно

з

Європейськими

нормативами.
6.2.2. Технологія термокаталітичного знешкодження медичних відходів у
барабанній печі
У більшості випадків медичні відходи утилізуються шляхом захоронення на
полігонах твердих побутових відходів, що не являється епідеміологічно та
екологічно небезпечним для навколишнього середовища та населення. У
Північно-Східному регіоні України менше ніж 0,2 відсотка медичних відходів, що
утворилися,

знешкоджується

сучасними

технологіями

і

забезпечують

відповідність екологічним нормативам ВООЗ.
Медичні відходи (МВ) є факторами прямого і опосередкованого ризику
забруднення

навколишнього

середовища,

виникнення

інфекційних

та

неінфекційних захворювань серед населення. Всесвітня організація охорони
здоров'я відносить МВ до групи небезпечних і рекомендує створення спеціальних
служб для їх переробки. До медичних відходів відносять: використані
перев'язувальні матеріали, одноразові шприци та системи, рукавички, халати,
рентгенівські плівки, інфіковані відходи харчоблоків, заражену кров, шматки
шкіри, віддалені органи, прострочені, фальсифіковані і конфісковані лікарські
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препарати і т.п., що утворюються в лікарнях, поліклініках, диспансерах, хоспісах,
медичних науково-дослідних інститутах і навчальних закладах, ветлікарнях,
аптеках, оздоровчих і санітарно-профілактичних установах, судово-медичних і
інших лабораторіях, на станціях швидкої допомоги і переливання крові і т. д.
Велика частина (за даними різних авторів від 60 до 85%) медичних відходів
не становлять небезпеки і цілком можуть бути віднесені до твердих побутових
відходів (ТПВ). У той же час значна частина цих відходів (15% і більше)
становить серйозну реальну небезпеку як для медичного персоналу, так і для
навколишнього середовища, що і вимагає виділення поняття "медичні відходи".
Останні не можуть бути віднесені до побутових відходів, так як інфікованість їх
перевищує в 1000 і більше разів інфікованість міських ТПВ. Крім того, вони
містять велику кількість токсичних сполук (перш за все цитостатики, антибіотики
та інші лікарські препарати), радіоактивні речовини.
Орієнтовні нормативи освіти

відходів

у лікувально-профілактичних

установах змінюються в залежності від ряду факторів:
- профілю медичного закладу (в інфекційних, протитуберкульозних та
мікологічних лікувально-профілактичних установах реальний об'єм відходів
перевищує орієнтовний норматив для стаціонарів загального профілю);
- структури медичного закладу (при наявності в складі лікувальнопрофілактичних установ деяких спеціалізованих підрозділів відзначається
збільшення обсягу окремих фракцій відходів, наприклад відходи відділення
гемодіалізу, станції переливання крові та екстракорпоральної гемокоррекціі,
характеризуються виключно високим вмістом полімерних відходів);
- технічних та фінансових можливостей медичного закладу;
- благоустрою будівлі медичного закладу.
За даними різних авторів нормативи утворення медичних відходів
складають:
- стаціонарні ЛПЗ – від 1,1 до 1,3 кг на ліжко на добу;
- амбулаторно-поліклінічні установи – 145 грамів на одне відвідування;
- в санаторіях і пансіонатах – 460 грам на ліжко на добу;
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- в аптеках – 130 г/добу при щільності 110 кг/м куб.
Орієнтовний норматив утворення відходів категорії небезпеки класу Б:
- для стаціонарних лікувально-профілактичних закладів загального профілю
– 156 грам на одне ліжко на добу;
- для амбулаторно-поліклінічних установ – від 12 до 25 грамів на одне
відвідування.
Орієнтовний норматив утворення відходів категорії небезпеки класу В:
- для стаціонарних протитуберкульозних та мікологічних лікувальнопрофілактичних установ – 910 грамів на одне ліжко на добу;
-

для

протитуберкульозних

лікувально-профілактичних

установ,

диспансерного типу – 107 грам на одне відвідування.
Переваги спалювання: можливість переробки різних типів відходів (не
тільки класи B і C, але також рідкі і в'язкий відходи), а також відходи великих
розмірів; оброблені відходи невпізнанні; приймають форму пилу чи золи; значне
скорочення ваги й обсягу (80-90%); можливість очищення великої кількості
відходів; повна стерилізація відходів; регенерація отриманої енергії; можливість
значної автоматизації процесу.
При спалюванні в обертових печах, які відрізняються механічною
надійністю та створюють гарні умови теплопередачі від розпечених газів до
оброблюваного

матеріалу.

Перемішування

матеріалу

і

видалення

золи

здійснюється за рахунок обертання і нахилу печі. У процесі обертання проходить
взаємодія системи речовина – газ, шар відходів рухається, зменшується
можливість утворення застійних зон, перемішування створює умови для взаємодії
газу з більшою поверхнею твердої фази, при порівнянні з нерухомим шаром. В
обертових печах можливо спільне знешкодження рідких, пастоподібних і твердих
відходів.
Відходи приймаються в приймальний бункер без сортування, як зі
спецмашин, так і з вантажного транспорту загального призначення. Тверді
відходи з прийомного бункера вантажопідйомним механізмом завантажуються в
бункер та рівномірно подаються на спалювання в обертову піч. Піч перед
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початком роботи розігрівається до температури 700С за допомогою дизельного
пальника. Подача палива регулюється з урахуванням підтримки температури в
камері згоряння в межах 850-1000°С.
Медичні відходи, що надійшли до термокаталітичного знешкодження
порційно завантажуються в барабанну піч за допомогою завантажувального
пристрою поршневого типу, який приводиться в дію пневматичним циліндром,
стисненим повітрям від компресора. Поршень переміщає завантажену порцію
відходів у топку печі. Відходи спалюються в повільно обертовому футерованому
барабані. Конструкція барабана передбачає зміну кута його нахилу, що дозволяє
регулювати час перебування відходів у реакційній масі. Також у печі передбачено
частотне

регулювання

швидкості

обертання

барабана.

Дані

особливості

дозволяють знешкоджувати відходи різних механічних фракцій і різноманітного
хімічного складу. Порціонне завантаження і постійне обертання барабана
дозволяють не тільки випалити органічну частину відходів, але і прожарити
мінеральний залишок, що є необхідною і достатньою умовою безпечного
знешкодження й утилізації медичних відходів. В міру вигоряння відходів на
палаючий залишок (20-30%) за допомогою завантажувального пристрою,
завантажується нова партія холодних відходів. Далі димові гази знаходяться в
камері допалювання при температурі 1000-12000С протягом 2-2,5с, що забезпечує
розкладання і спалювання важких вуглеводнів, а також СО не менш, ніж на 98 %.
Камера допалювання також обладнана дизельним пальником для підтримки
заданої температури.
Після

камери

допалювання

димові

гази

проходять

через

високотемпературний каталітичний реактор I ступеня, що представляє собою
шамотні трубки, просочені каталізатором. Органічні речовини, які повністю не
окислились в камері допалювання печі, включаючи бенз(а)пірен, діоксини,
фурани й ін., знешкоджуються проходячи шар каталізатору не менш чим на 95 %.
Очищення продуктів згоряння від кислих неорганічних сполук проходить за
рахунок впорскування 10%-ого розчину кальцинованої соди в камеру перед
рекуператором. Впорскування здійснюється ежекційною форсункою, у якій в
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якості розпилювача використовуються стиснуте компресорне повітря.

Рис. 6.5. Установка термокаталітичного знешкодження й утилізації медичних
відходів продуктивністю 250 кг/год
Далі димові гази проходять рекуператор, у якому зовнішнє повітря,
подається дуттєвим вентилятором, нагрівається до температури 300-3500С.
Нагріте повітря подається в барабан печі й у камеру допалювання з регулюванням
витрати повітря по вузлах подачі для інтенсифікації процесу горіння й економії
дизельного палива.
Охолоджені до 500-600

0

С димові гази надходять на очищення в

каталітичний реактор II ступеня, на якому відбувається остаточне доочищення
димових газів, що відходять, від органічних речовин.
Далі димові гази надходять на охолодження. Водогрійний економайзер
призначений для охолодження димових газів з використанням теплоти, що
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відводиться від них. Ця теплова енергія використовується для підігріву води для
господарсько-побутового

господарства.

Конструктивна

взаємозамінність

водогрійного економайзера і димоохолоджувача передбачена для охолодження
димових газів на виході до температури 100-150 0С в будь-якому випадку.
Для підтримки розрідження у робочому просторі печі за економайзером
(димоохолоджувачем) установлений регулювальний клапан.
Димові гази, охолоджені до 100-150

0

С, подаються на очищення від

дрібнодисперсних зважених речовин у рукавний фільтр ФРИР-36 з імпульсною
регенерацією стисненим повітрям від компресора. Перед фільтром передбачений
клапан підсмоктування холодного повітря для регулювання в автоматичному
режимі температури газів, що надходять на очищення. ККД фільтра складає 99,499,5 %.
Для уловлювання важких металів, пари ртуті, кадмію, кобальту тощо
встановлений адсорбційний вуглетканинний фільтр, а також касети з активованим
вугіллям з ефективністю поглинання до 98 %.
Перед адсорбційним фільтром установлений клапан підсмоктування
холодного повітря для охолодження димових газів до 40-45 0С.
Для транспортування

газів по тракту використовується

димососна

установка. Вивантаження золи і шлаку проходить періодично в спеціалізований
зольник з подальшим збором її у контейнери.
Зольний залишок (шлак), що утвориться в процесі термічної переробки
хвостів, накопичується в зольнику печі, відкіля періодично за допомогою
спеціального откатного зольника перевантажується в накопичувальні ємності
(контейнера для золи і шлаку). Цей зольний залишок після термічної переробки
абсолютно безпечний для навколишнього середовища (IV клас) і може бути
використаний для підсипання доріг, у якості наповнювача бетонів та ін., або
вивезений на полігон для безпечного поховання. Його кількість у залежності від
морфологічного складу відходів може складати від 5 до 10 % від вихідної маси
відходів. Зміст забруднень у газах на виході з установки термокаталітичного
знешкодження медичних відходів представлені у таблиці 6.4. Основні робочі
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параметри у таблиці 6.5.
Таблиця 6.4
Зміст забруднень у газах на виході з установки термокаталітичного знешкодження
медичних відходів
Зміст забруднень у газах, що відходять, мг/м3
Установки
Забруднюючі речовини

Європейсь-

Українські

термокаталітичного

кі норми

норми

знешкодження та
утилізації відходів

Оксид вуглецю, CO

50

250

5,7

Хлористий водень, HСl

10

30

0,01

Діоксид сірки, SO2

50

500

-

Окисли азоту, NОx

200

500

70

Органічний вуглець, Сорг

10

—

9

Запиленість

10

50

2

Діоксини й фурани

0,1

—

0,01
Таблиця 6.5

Зведена таблиця показників роботи з установки термокаталітичного
знешкодження медичних відходів
Найменування показника

Значення

1

2

Продуктивність комплексу, кг/годину

250

Кількість зольного залишку, %

5-10

Кількість ступеней очищення димових газів

6

Установлена потужність електроприводів, кВт/годину

25

Загальна потужність, кВт/годину

не більш 20

Паливо

соляр
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Продовження таблиці 6.5
2

1

Питома середньозважена витрата рідкого палива на спалювання

не більш

відходів, кг/кг

0,02

Питома витрата електроенергії на переробку, кВт.ч./кг

не більш 0,2

Обсяг димових газів, що скидаються в атмосферу, м3/годину

не більш
2000

Концентрація пилу в димових газах після очищення, мг/нм3

не більш 10

Концентрація токсичних речовин у приземному шарі в будь-якій

не більш 0,1

точці району роботи комплексу в частках ПДК
Чисельність обслуговуючого персоналу, чіл./зміну

1

Кількість тепла, що виробляється, кВт (Гкал/ч)

250(0,29)

Габаритні розміри:
- довжина, м

15

- ширина, м

5

- висота, м

3,5

6.2.3. Мобільний комплекс термічного знешкодження відходів
Пропонується використовувати мобільні рухливі установки термічного
знешкодження відходів, які усувають негативний вплив процесу накопичення
твердих промислових і споживчих відходів на середовище проживання людини.
Дослідження було проведено на одній з таких установок, що експлуатуються на
Південній залізниці.
На залізничному вокзалі Харків-Пасажирський введений в експлуатацію
мобільний

сміттєпереробний

комплекс

для

переробки

відходів,

які

накопичуються на вокзалах, підрозділах вокзалів та пасажирських поїздів. Після
введення цього комплексу в експлуатацію служби вокзалу відмовилися від
накопичення і вивезення відходів на полігон. Як показала практика, такі заходи
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виявилися цілком обґрунтованими і є не тільки економічно вигідними, але і
екологічно безпечними. На рис. 6.6 представлений загальний вигляд комплексу
продуктивністю 300 кг/год, який розташований на залізничній платформі. Він
призначений для прийому, сортування та термокаталітіческого знешкодження
твердих і рідких відходів.

Рис. 6.6. Загальний вигляд мобільного сміттєпереробного комплексу
Комплекс складається з відділення сортування з відбором комерційної
частини ТПВ (рис. 6.6).
Приймально-сортувальна лінія призначена для прийому ТПВ, дозованої
подачі на сортування, відбору скла, металу і подачі залишків ТПВ на термічне
знищення. Відділення термохімічного знешкодження відходів складається з
багатоступеневої системи газоочистки, яка дозволяє знизити концентрації
шкідливих речовин до нормативів, що діють в країнах Європейського Союзу і
України.
Технологія термохімічного знешкодження ТПВ, реалізована в складі
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комплексу, включає ряд послідовних операцій:
- бездимна завантаження ТПВ в топку печі;
- спалювання ТПВ в робочому просторі печі і термічне окислення продуктів
згоряння;
- допалювання важких вуглеводнів і оксиду вуглецю відбувається в камері
допалювання;
- знешкодження високотоксичних органічних речовин продуктів згоряння,
включаючи бензпірен, діоксини, фурану тощо, відбувається в двох послідовно
встановлених каталітичних реакторах;
- передочищення димових газів в відцентрово-вихровому пиловловлювачі;
- очищення продуктів згоряння від кислих неорганічних сполук в
відводяться газах виробляється за рахунок подачі в газовідводячий тракт 10процентного лужного розчину;
- осадження в тканинному фільтрі механічних забруднень, включаючи
сполуки важких металів і залишкова кількість сажі;
- уловлювання сполук важких металів здійснюється шляхом адсорбції їх в
вуглетканинному фільтрі;
- транспортування димових газів по газовідвідного тракту виконується
димососною установкою.
Комплекси такого типу забезпечують дотримання екологічних нормативів
при максимальному використанні сировинної та енергетичної цінності ТПВ з
мінімальними приведеними витратами, скорочують витрати на утилізацію,
навантаження на полігони на 90% і знижують небезпеку відходів до IV класу
небезпеки. Технічні характеристики комплексу наведені в табл. 6.6.
ТПВ спалюються в камерній печі представленої установки. Піч футерована і
обладнана ежекційною форсункою і підведенням гарячих дуттєвих газів в
підколосниковий простір і на форсунку. Температура в камері спалювання
підтримується в межах 850-1000ºС. Завантажувальний пристрій періодично подає
ТПВ на колосникові грати, під яку для забезпечення горіння підводиться гаряче
повітря з рекуператора. Після досягнення робочої температури в печі (близько
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900°С), що забезпечує спалювання органічних сполук, подача палива в пальник
припиняється, і процес спалювання здійснюється тільки за рахунок тепла горіння
ТПВ. Вихідні з печі гази після камери допалювання проходять крізь рекуператор і
підігрівають в ньому повітря для горіння, який нагнітається в піч вентилятором.

Таблиця 6.6
Технічні характеристики установки зі спалювання відходів підприємств
залізничного транспорту
Найменування показника

Значення

Продуктивність комплексу, кг / год

300

Кількість відібраної вторсировини, кг / год

100

в тому числі:
– пластик и ПЕТ-тара;

25

– скло;

20

– папір, картон;

45

– чорний і кольоровий метал.

10

Кількість відходів, що подаються на термічне знешкодження, кг /

200

год
Загальна встановлена потужність електроприводів комплексу, кВт 90
Обсяг димових газів, що скидаються в атмосферу, м3 / год, не

5000

більше
Концентрація пилу в димових газах на виході, мг / м3, не більше

100

Концентрація забруднюючих речовин в приземному шарі,

0,1

робочому майданчику не більше, частина норми
Згідно з рішенням Стокгольмської конвенції про стійкі органічні
забруднювачі

ненавмисне

утворення

й

викид

дибензо-n-діоксинів

і

дибензофуранів, гексахлорбензолу й поліхлорованих дифенілів в атмосферне
повітря, що утворилися під час термічних процесів внаслідок неповного згоряння
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органічних речовин в присутності хлору на установках спалювання побутових,
небезпечних і медичних відходів, передбачається використання ефективних
існуючих методів і видів природозахисних заходів: очищення газів термічним або
каталітичним спалюванням і уловлювання пилу.
Для виконання цих вимог на МПК-300 передбачена сортування з
видаленням полівінілхлоридів (ПВХ) для скорочення

утворення стійких

органічних забруднювачів і встановлена шести ступінчаста очищення димових
газів: І ступінь - камера допалювання з температурою 900 - 12500С; : ІІ ступінь високотемпературний каталітичний реактор з температурою 1000-12500С; ІІІ
ступінь

-

інерційно

-віхровий

пиловловлювач;

IV

ступінь

-

середньотемпературний каталітичний реактор 500-6000С; V ступінь – рукавний
фільтр; VI ступінь – вуглетканевий фільтр. Для нейтралізації кислих газоподібних
сполук НС1, НР, SО2 і SО3 в нешкідливі солі в камеру допалювання і газохід за
каталітичним реактором передбачений уприскування содового розчину через
спеціальну форсунку.
Використовуване багатоступеневе очищення забезпечує високу ступінь
очищення димових газів на продуктивність від 50до 1000 кг / год (відповідно 4508500 тон/рік). У місцях розташування установки максимальна концентрація
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі (діоксиду азоту, діоксиду сірки,
зважених речовин, хлористого водню, фтористого водню, хлору і групами сумації
не перевищували 0,05-0,13% нормативів «Державних санітарних правил охорони
атмосферного

повітря

населених

пунктів

від

забруднення

хімічними

і

біологічними речовинами». Результати натурних досліджень повітря, виконаних
при роботі сміттєпереробного комплексу МПК-300 в Харкові відповідають, що
фактичні концентрації забруднюючих речовин на відстані 50 і 100м від джерела
викидів становили по діоксиду азоту 0,11 і 0,06 від граничнодопустимої
концентрації (ГДК), діоксиду сірки 0,08 і 0,04 ГДК, оксиду вуглецю - 0, ГДК, і не
перевищували гігієнічних нормативів. У зв'язку зі складністю нормування
діоксинів і фуранів в атмосфері, такі дослідження не проводилися.
При виробничої діяльності сміттєспалювальній установки стічні води не
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утворюються.

Для

водовідведення

господарсько-побутових

стоків

використовується існуюча мережа каналізації. Вода на об'єкті використовується
на питну потреби і на пожежогасіння. Технологічний процес спалювання сміття
розроблений з максимально можливим запобіганням виділення забруднюючих
речовин в робочу зону і в атмосферне повітря.
Рівні шуму на прилеглій до проммайданчику території знаходяться в
допустимих

межах.

Опалення

об'єктів

здійснюється

від

бойлерної,

що

використовує пар котла-утилізатора. Технологія забезпечує максимально можливе
скорочення утворення промислових відходів і відповідає сучасним вимогам
маловідходності.
Для економії палива, яке використовується у пальниках печі запропонована
технологія кавітаційного емульгування для приготування паливних сумішей [241]
у вигляді водно-мазутних емульсій, високодисперсною суміші мазуту, рідких
вуглеводнів і води.
Були проведені дослідження з визначення забруднення атмосферного
повітря. У Додатку В наведена характеристика викидів до і після очищення, що
підтверджує екологічну ефективність очисних апаратів.
Утворені при спалювання відходів в барабанної печі шлаки не токсичні.
Нами запропоновано використовувати пил, вивантажений з фільтрів для
виготовлення будівельних матеріалів [242]. Екологічна ефективність роботи
комплексу знешкодженні й утилізації відходів розглянуто у роботах [243,244,245].
6.2.4. Використання термічного знешкодження непридатних пестицидів
Орієнтуючись

на

оцінку

застосування

технології

спалювання

в

європейській практиці, сміттєспалювання є одним з ефективних методів
утилізації широкого спектру відходів, включаючи небезпечні відходи, в тому
числі непридатні пестициди, без утворення стічних вод. Досліджено способи
знищення і визначена ефективність видалення, а також область застосування
методів термічного знешкодження непридатних пестицидів, що містять
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різноманітний перелік токсичних сполук.
Непридатні пестициди, що підлягають знешкодженню, характеризуються
наступним складом: ті що містять хлор; хлор- та азотовмісних; хлор-азот-сіркометаловмісних; сірко-азот-фосфоровмісних; азотовмісних; біопрепарати; мелена
і колоїдна сірка; ртутьвмісних. Найбільшою кількістю представлені відходи, що
містять хлор – 92%. Крім того повинна бути знешкоджена і тара: картонна
упаковка, пластмасові барабани, паперові мішки, дерев'яні ящики.
Непридатні пестициди, які знешкоджували на дослідно-промисловій
установці, відносяться до різних класів хімічних сполук: хлорорганічні;
фосфорорганічні,

ртутьорганічні;

похідні

карбамінової

кислоти,

дитіокарбамати; похідні оцтової і масляної кислот; похідні сечовини і
гуанідину; ціанисті сполуки; препарати міді; препарати миш'яку; алкалоїди;
формалін. Крім того, пестициди, гербіциди та інші, які включають складні
органічні отрути типу фентіураму, діхлормочевини, бромистого метилу,
трихлорфенолят міді, метафосу, пропазин тощо. В якеості наповнювача у
пестицидах і гербіцидах присутні тальк, крейда, каолін, талькомагнезит, оксиди
міді, хрому, марганцю. Співвідношення діючих речовин в наповнювачах
змінюється від 30 до 60%.
Найбільшою кількістю, що підлягають знешкодженню, представлені
хлорорганічні сполуки - до 90%.
Пересувна установка по знешкодженню непридатних до використання
отрутохімікатів складається з обладнання для їх термічного знешкодження і
подальшого багатоступінчастого очищення димових газів, що утворюються від
хімічних і механічних забруднень. Установка може використовуватися для
знешкодження твердих речовин безпосередньо на місці їх складування і є
дослідно-промисловим зразком.
Установка розміщена на спеціальній вантажній автомобільній платформі,
вантажопідйомністю 50 тонн. На платформі змонтовані: механічний пристрій для
подачі і завантаження в піч упакованих в пластикові мішки непридатних
пестицидів і кальцинованої соди; піч для термічного знищення; камера
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доопалювання з вбудованим рекуператором і димоохолоджувачем I ступеня;
відцентрово-вихровий пиловловлювач; каталітичний апарат (нейтралізатор) з
системою вивантаження пилу і системою регенерації; димоохолоджувач II
ступеня; фільтр рукавний з системою вивантаження вловленого пилу і
імпульсною регенерацією; димосос; вентилятор; компресорна установка; димова
труба з вбудованим вуглетканевим фільтром для уловлювання парів ртуті; бак для
палива і паливна апаратура з системою регулювання подачі рідкого палива на
форсунки; система підготовки та подачі содового розчину до форсунок;
повітропроводи; трубопроводи палива та содового розчин.
Поруч з установкою в тимчасовому (на період роботи установки),
закритому від попадання атмосферних опадів укритті, розміщується мінімально
необхідну кількість непридатних пестицидів (розфасованих по 15кг і упаковані
в пластикові мішки), палива і луги (з розрахунку добової витрати), які постійно
поповнюються, а також майданчик для зберігання шлаку.
Науково-практичні результати. Установка знешкодження непридатних
пестицидів забезпечує повне спалювання органічної частини пестицидів,
гербіцидів та інших небезпечних речовин в содовому розплаві в печі (рис. 6.7).
Димові гази, перед викидом в атмосферу, піддаються багатоступінчастому
очищенню до європейських нормативів. Процес термічного знешкодження
отрутохімікатів в печі з содовим розплавом проходить при температурі
розплаву до 1000 °С. Для термічного розкладання органічних шкідливих
речовин, що містяться у димових газах і відводяться з печі, передбачена камера
допалювання. В якій гази перебувають при температурі 1100 °С протягом від
2,0 с до 2,5 с, при коефіцієнті надлишку повітря 1,4–1,5 – це забезпечує
розкладання і спалювання важких вуглеводнів і СО, що знаходяться в димових
газах. В камеру допалювання передбачений вприскування содового розчину
через

спеціальну

форсунку.

Система

вприскування

содового

розчину

призначена для нейтралізації кислих газоподібних сполук НС1, НР, SО2 і SО3 в
нешкідливі солі. Відцентрово-вихровий пиловловлювач очищає димові гази від
великих фракцій пилу (менше 50 мкм) і сажі на 85-95%.
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Каталітичний апарат, заповнений алюмонікельпалладієвим каталізатором,
який підтвердив свою ефективність при остаточному розкладанні і допалюванні
залишків важких вуглеводнів, оксидів вуглецю та інших органічних речовин,
що важко розкладаються, на 95%, забезпечуючи сумарну ступінь очищення
димових газів від органічних шкідливих речовин на рівні 99,0÷99,9%.
Паралельно

при

розкладанні

вуглеводнів

на

каталізаторі

відбувається

відновлення частини оксидів азоту до молекулярного азоту. Робоча температура
каталізатора 550°С–650°С. Касети з каталізатором періодично піддаються
очищенню від пилу стисненим повітрям (при досягненні опору каталітичного
апарату 180 Па).

УФ

ПІЧ

Рукавний
фільтр

Камера допалювання
з рекуператором і
димоохолоджувачем
1-ї ступені

Димоохолоджувач
2-ї ступені

ЦВП

Каталітичний
реактор

Рис. 6.7. Схема газовідвідного тракту установки термічного знешкодження
непридатних пестицидів
Для

очищення

димових

газів

з

концентрацією

150-200

мг/м3

використовувався рукавний фільтр з імпульсною регенерацією. Принцип роботи
фільтра

заснований

на

проходженні

запиленого

газового

потоку

через

фільтрувальні рукави і осадженні пилу на їх поверхні. Регенерація рукавного
фільтра проводиться в автоматичному режимі, імпульсною подачею осушеного і
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очищеного стисненого повітря, при підвищенні заданого опору. Перед фільтром
передбачений клапан холодного повітря, для регулювання температури димових
газів, що надходять на очистку. Клапан працює в автоматичному режимі.
Отже, метод термохімічного знешкодження в содовому розплаві полягає в
знищенні непридатних пестицидів при температурі розплаву близько 1000 °С з
подальшим розкладанням можливих проскоків токсичних речовин в камері
допалювання

і

на

каталізаторі.

Токсичні

компоненти

піддаються

термокаталітичному знешкодженню з утворенням нешкідливих газів СО2, Н2О, N2
і твердих залишків (оксидів металів, солей).
В

процесі

роботи

пересувної

дослідно-промислової

установки

по

знешкодженню і утилізації непридатних пестицидів вода не використовується, і
скидів забруднених стоків не утворюється. Таким чином, установка не призводить
до забруднення водойм і не робить негативного впливу на поверхневі і підземні
водні ресурси. Пересувна установка термічного знешкодження непридатних до
використання хімічних засобів захисту рослин не вимагає відчуження земельних
ділянок. Шлак і зола будуть використовуватися в якості наповнювачів
будівельних виробів і сумішей, підсипання насипів. Отже, ніякого додаткового
впливу на грунт установка не має. Немає необхідності в знятті родючого шару
при роботі установки. У разі ж зберігання непридатних пестицидів ґрунтовий шар
забруднений в концентраціях, що перевищують санітарні норми, і він підлягає
зняттю і знешкодженню на установці. Негативне вплив не земельні ресурси і
надра при роботі установки відсутній.
6.3. Економічні показники термічної обробки відходів
Середня плата за спалювання муніципальних відходів у ЄС у 2000 році
становила 87,5 євро за тонну. У Брюссельському столичному регіоні уряд додає
податок до цього тарифу в розмірі 6 євро за тонну, коли відбувається відновлення
енергії, і 12,7 євро за тонну без рекуперації енергії.
Собівартість спалювання залишкових побутових відходів на заводі SIOMAB
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(північна частина муніципалітету міста Брюсселя) розраховується в розмірі 37,18
євро за тонну. Найкращою оцінкою реальної вартості спалювання на заводі
SIOMAB, ймовірно, є ціна, яку стягують з муніципалітетів Брюссельського
регіону за спалювання муніципальних відходів. Ця ціна становить 62 євро за
тонну.
У Данії ціни за спалювання однієї тонни побутових відходів варіюються від
500 до 740 датських крон (це приблизно 66-99 євро без урахування ПДВ, але з
урахуванням податку на відходи). Податок на відходи при спалюванні становить
330 DDK (44 євро за станом на січень 2001 року). Ці ціни включають в себе
інвестиційні витрати на станцію і інвестиційні витрати на ТЕЦ, а електростанції
використовуються для вироблення централізованого теплопостачання (що дає
більш низьку чисту вартість за тонну і нижчу плату за пропуск).
Ключові фактори, що пояснюють різницю у вартості, представлені як:
коефіцієнт використання потужностей, тип утилізації енергії (електрика, тепло,
когенерація), тип утилізації і транспортування залишків. Наступні цифри взяті з
оцінки, проведеної у 2002 році 42-го і нещодавно побудованого заводу, що
спалює сміття, побудованого у Франції. Інвестиційні витрати: 3,6 млн. євро / (т /
год); експлуатаційні витрати: в середньому 32 євро / т. Проте ці витрати дуже
різні, що варіюються від 18 до 42 євро / т. Операційні витрати можуть бути
розподілені таким чином: 33 євро / т постійних витрат (персонал, страхування
тощо), 13 євро / т на ліквідацію відходів (зольний залишок, летюча зола); 14 євро /
т – доходів від продажу енергії або залишків.
Загальна підсумкова вартість за тонну оброблених відходів дорівнює 78
євро / т (термін окупності 15 років, інвестиція, окупається під 100% банківським
кредитом під 6%, і установка, що працює 8000 годин на рік.).
В Германії, як правило, вартість спалювання відходів становить від 64 до
460 євро / т. В інших джерелах наводиться діапазон від 89 до 351 євро / т. 50%
всіх даних про вартість сміттєспалювальних заводів знаходяться в діапазоні від
123 до 256 євро / т.
Фактори,

що

впливають

на

вартість

установок

по

термічному
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знешкодженню відходів:
–

вибір технології і технічного обладнання (особливо для очищення

димових газів);
–

розміру та потужність установки;

–

транспортна доступність,

–

плата операторам заводу збори за певну кількість відходів, які вони

повинні доставити на завод. У той час як контракти часто засновані на певній
кількості відходів і дійсні протягом тривалого періоду часу, кількість відходів за
останні роки зменшилася
–

доходах від постачання енергії (вартість виробленої і проданої теплової

або електричної енергії варіюється в залежності від технології установки і
розташування установки);
–

вартість технології очищення димових газів і утилізації відходів після

спалювання.
В Україні при використанні ТБО в якості палива можна розрахувати
економію умовного (традиційного) палива для ТЕЦ на кожного споживача.
Розрахунків було отримано середня нижча теплота спалювання відходів 17843,59
кДЖ/кг, кількість відходів на одного мешканця 280 кг
Капітальні вкладення і витрати на створення комплексу. Вартість створення
комплексу термокаталітичного знешкодження відходів, включаючи постачання
всього необхідного устаткування і запасних частин, проведення пусконалагоджувальних

робіт,

введення

установки

в

експлуатацію,

навчання

обслуговуючого персоналу і гарантійне обслуговування складає 4,0 мільйони
гривен.
Розрахунок

витрат

на

оплату

праці.

Технологічне

обслуговування

комплексу здійснює оператор, до функцій якого входять:
- керування технологічним процесом;
- операції по завантаженню печі і вивантаженню зольних залишків;
- технічне обслуговування устаткування.
При однозмінному режимі роботи комплексу для його експлуатації
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достатнім є штат співробітників у кількості одного оператора. При безупинної
трьох змінної роботі комплексу необхідний штат співробітників для його
експлуатації складе 4 людини.
У такий спосіб річний фонд оплати праці при середній заробітній платі:
2000 грн. (станом на 2015 рік) на місяць складе: при однозмінній роботі – 24 тис.
грн., а при повному завантаженні – 96 тис. грн.
Експлуатаційні витрати на переробку відходів і її собівартість. Розрахунок
експлуатаційних витрат на переробку відходів і їхня виробнича собівартість
наведена в таблиці 6.7. Розмір нарахувань у фонд оплати праці, витрат на ремонт
прийнятий відповідно до діючого нормативами.
Таблиця 6.7
Витрати на переробку і собівартість переробки 1 т відходів
Найменування статей витрат

Сума (без

Собівартість

ПДВ), тис.

переробки

грн/рік

відходів, грн/т

266,08

332,6

– технічна вода (45 м³×4,00 грн/м3)

0,18

0,225

– сода кальцинована (4,5 т ×2200 грн/т)

9,9

12,375

– дизельне паливо (16 т ×9 грн/кг)

144,0

180

– електроенергія (160тис. кВт·ч×0,7грн /кВт·ч)

112,0

140

Витрати на ремонт устаткування та ін.

24

30

Витрати на оплату праці (ФОТ)

96

120

Нарахування на заробітну плату

35,4

44,25

421,48

526,85

Матеріали й енергоресурси – усього, у т.ч.:

Разом

Таким чином, експлуатаційні витрати на роботу установки (при річній
продуктивності 800 т/рік) складають 421,48 тисяч гривен за рік.
Собівартість переробки 1 т відходів складає 526,85 грн.
Ціни на матеріали й енергоносії можуть змінюватися в залежності від
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коливань кон'юнктури ринку.
Основні експлуатаційні витрати (на соляр і електроенергію) у визначальній
ступені залежать від складу відходів і їхньої калорійності і можуть бути значно
скорочені в процесі експлуатації.
Доходи підприємства по переробці відходів. Основними джерелами доходів
підприємства від переробки відходів на спроектованій установці є:
- скорочення витрат на вивіз і поховання відходів у кількості ~ 140 тис.
грн/рік (у найближчому майбутньому ці тарифи можуть значно зрости);
- одержання додаткового тепла в кількості 250кВт/год (0,29 Гкал/година).
30% цього тепла використовується у власному технологічному процесі для
мінімізації витрати енергоносіїв (соляру). Інше тепло в кількості 175кВт/год
(0,203 Гкал/годину) використовується для нагрівання води, яка може бути
використана для опалення чи гарячого водопостачання. При вартості 1 Гкал тепла
616 грн і роботі 8000 годин/рік установка може виробити 1624 Гкал/рік, що
дозволить одержати доход у сумі 1000,384 тис. грн/рік.
Економічна ефективність роботи комплексу термічної обробки відходів
характеризується

строком

окупності

капітальних

вкладень

і

прибутком,

одержуваної від надання послуг по переробці відходів і реалізації отриманої
супутньої продукції (теплової енергії). Показники рентабельності визначають
фінансові результати роботи підприємства стосовно отриманого (табл. 6.8)
прибутку і залучених інвестицій. Рентабельність виробництва досягає 170 %,
строк окупності інвестицій 5,5 років.
6.4. Розрахунок параметрів сумісної технології термічного знешкодження
побутових і промислових відходів
У

роботі

вперше

запропоновано

спосіб

утилізації

теплоти,

що

утворюється в процесі термічного знешкодження відходів, в якому одержувана
теплова енергія використовується для термічної обробки промислового відходу –
фосфогіпсу.
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Новим є те, що з метою підвищення ефективності використання теплоти
згорання твердих побутових відходів потік газів установки

підхоплює

фосфогіпсову сировину і за час руху вгору по шахті матеріал сприймає тепло
газів та піддається обпалу у зваженому стані. Потім газовий потік разом з
гіпсовим в'яжучим спрямовується в циклон, де відбувається відділення
гіпсового в'яжучого від газів. Гази безпосередньо контактують з матеріалом,
якому передають тепло. Поверхня контакту має велику площу тому, що матеріал
дрібнодисперсний і частинки матеріалу маленькі. Для реакції перетворення у
такому дисперсному стані кілька секунд часу контакту з гарячим газом є
достатнім.
Таблиця 6.8
Основні техніко-економічні показники комплексу по переробці відходів
№

Найменування показника

1

Продуктивність комплексу, т/рік

2

Доходи від реалізації супутньої продукції й оплати

Значення
800
1140,384

послуг по переробці відходів (без ПДВ), тис. грн/рік,
у т.ч.:
2.1

– доходи від реалізації попутної продукції, тис.

1000,384

грн/рік
2.2

– доходи від оплати послуг по прийому відходів, тис.

140,0

грн/рік
3

Собівартість переробки тис. грн /рік

421,48

4

Прибуток підприємства, тис. грн /рік

718,904

6

Рентабельність виробництва, %

7

Строк окупності інвестицій, років

170,6
5,5

Наведено приклад теплоутилізуючого комплексу продуктивністю 1000
кг/год (за ТПВ) (рис. 6.8).
Запропонована нова технологія, є важливим і актуальним завданням як з
енергетичної, так і з екологічної точок зору. Розробка більш ефективного способу

250

утилізації тепла відхідних газів сміттєспалювальних печей дозволить більш
раціонально використовувати теплову енергію, що виділяється при спалюванні
відходів. Така установка має кілька важливих переваг, а саме: значно
інтенсифікуються процеси тепло- і масообміну, що пов'язано зі збільшенням
поверхні контакту фаз і коефіцієнтів тепло- і масообміну; безперервний введення
і виведення твердої фази; простота і компактність конструкції, можливість
автоматизації процесу.

t=70-900C

12
t=500-6000C

19

15

0

t=850-1000 C

18

13
0

t=500-600 C

11

0

t=1000-1200 C
2

1

7

4

8 9
17

3
16
5

6

10

14

Рис. 6.8. Комплексна технологія переробки ТПВ та фосфогіпсу: 1 - обертається
піч; 2 - завантажувальний пристрій; 3 - пальник печі паливна; 4 - камера
допалювання; 5 - пальник паливна камери дожганія; 6 - шлак; 7 теплоутилизатор; 8 - інерційно-вихровий коаксіальний пиловловлювач; 9 каталітичний реактор; 10 - зола виносу; 11 - шахта випалу; 12 - бункер
фосфогіпсу; 13 - трубопровід матеріалу; 14 - догрівач газу (при необхідності); 15 циклон сушки; 16 - бункер готового продукту; 17 - рукавний фільтр; 18 -димосос;
19 - димова труба
Закон збереження маси відноситься, в тому числі й до систем термічного
знешкодження відходів. Отже, сума всіх вхідних потоків дорівнює сумі всіх
вихідних потоків, а саме:
– загальні масові потоки (кг/год);
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– будь-який окремий елемент, що надходить до установки і залишає її,
виражений або в одиницях маси (кг/год), або в кількості молей (моль/год). В
горючих відходах основними елементами є: вуглець (C, 12), водень (H, 1), кисень
(O, 16), сірка (S, 32), азот (N, 14) та хлор (Cl , 35,5).
Вхідні потоки зазвичай: ТПВ, додаткове паливо для розігріву відходів та
первинний і вторинний повітря для горіння. Для підвищення ефективності
очищення газів, що утворюються в процесі термічної обробки відходів, можна
додавати лужний розчин або гашене вапно, вапняк, аміак для основних
органічних забруднювачів (очищення від димових газів). Типовими вихідними
потоками є: шлак, зола виносу, залишки газу нейтралізації і очищений газ, що
скидається в атмосферне повітря.
Традиційне розташування підприємств виробництв будівельних матеріалів
та підприємств збору, переробки та утилізації сміття на віддаленні від житла
зумовлює

можливість

розглядання

суміщення

цих

виробництв.

Тепло,

одержуване від спалювання сміття, може бути використано для термообробки при
виробництві будівельних матеріалів.
На рис. 6.9 наведено можливу структуру потоків тепла та ресурсів для
розрахунку теплового балансу обпалу фосфогіпсу з отриманням напівводяного
гіпсу. У цьому випадку гарячий газ з температурою до 12000С, отриманий в
установці

для

спалювання,

віддає

частину

тепла

у

теплоутилізаторі,

охолоджуючись до температури 500-6000С. Після цього до газу підмішується
атмосферне повітря, газ охолоджується до 4000С.
6.4.1. Тепловий баланс сумісної технології термічного знешкодження
побутових і промислових відходів
Прихід тепла з газами, що приходять з камери змішувача топки:

q1  Vгазу  C г  t г , кДж/кг
де Vгазу – об’єм газу, м3 на 1 кг фосфогіпсу;

(6.20)
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C г ; t г – відповідно теплоємність і температура газів.

q1  Vгазу 1,366  400  546,4  Vгазу .

(6.21)

Прихід тепла з сировиною (двохводяним гіпсом), який надходить на
термообробку.





q2  Gc  Cc  GWфіз  C H 2O  tc , кДж/кг
де

(6.22)

Gc – відносна витрата сухої сировини з урахуванням безповоротного

уносу (на 1 кг продукту), кг/кг;

Cс – питома теплоємність сухої сировини, кДж/(кг·оС); Cс =1,09кДж/(кг0С).

GWфіз – відносний вихід фізично зв'язаної вологи (на 1 кг продукту), кг/кг;
GWфіз =0,012кг/кг (тобто відносна вологість початкового продукту 1,2%).
C H 2O – питома теплоємність води при нормальних умовах, кДж/(кг·оС).
C H 2O = 4,18кДж/(кг·оС)
Gc  а унос

M CaSO4 2 H 2O
M CaSO4 1,5 H 2O

 1,02

172,14
 1,21 , кг/кг; M CaSO 2 H O
4
2
145,14

а унос – коефіцієнт уносу пилу з газами, що відходять в частинках від маси
сировини; якщо

а унос =1,02, то 2% матеріалу несеться у вигляді пилу.

tc – температура сировини, оС; наприклад, tc =20оС.
q2  1,21 1,09  0,012  4,18  20 =27,381 кДж/кг.

Wc – початкова вологість сировини, %.

q1 - тепло, получаемое из
смесительной камеры (это
тепло получено от сжигания
мусора + дизельного
топлива (если эта добавка
дизеля будет необходима))

Сумарний прихід тепла:
q2 -приход тепла с
сырьем (двуводным
гипсом), приходящим
на термообработку

Змішувальна камера

Q5 - непереборні втрати
тепла в навколишнє
середовище

Теплоутилізатор (нагрівання води)

Холодне повітря з
атмосфери

Гарячі гази з
теплоутилізатора

Гаряча вода на
побутові потреби

Холодна вода

Гарячі гази з
установки
спалювання
сміття

Установка спалювання сміття

Q4 - втрати тепла з
відпрацьованими
газами, що
викидаються

Q3 - витрати тепла на
перетворення
двоводного гіпсу у
напівводний

Q2 - витрати тепла з
матеріалом, що
відходить

Q1 - витрати на
випаровування вологи

Дизельне
паливо (але
лише у
випадку, коли
недостатньо
тепла від
спалювання
сміття
недостатньо)

Сміття
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Установка термічної обробки фосфогіпсу

Рис. 6.9. Структура потоків для розрахунку теплового балансу обпалу фосфогіпсу
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q

прих

 q1  q2 , кДж/кг.

(6.23)

Витрата тепла (кДж/кг)
1) Витрати на випаровування вологи

Q1  GWфіз I П  С П  t П  ,

(6.24)

де I П , С П , t П – відповідно ентальпія, теплоємність і температура пара.

I П = 2491,3 кДж/кг пари – ентальпія пари; С П – теплоємність водяних
парів при температурі пароутворення 1,9кДж/(кг0С);

t П – температура

пароутворення (1100С) (температура пароутворення умовно прийнята більш ніж
1000С умовно; завдяки цьому не буде необхідності вводити ще одну складову - на
перегрів пара від 1000С до 1100С – саме з такою температурою відводяться
відпрацьовані гази з установки).

GWфіз – відносний вихід фізично зв'язаної вологи (на 1 кг продукту), кг/кг;
GWфіз =0,012 (тобто відносна вологість надходить продукту 1,2%).
Q1  GWфіз I П  С П  t П   0,012  2491,3  1,9  110  32,4 кДж/кг.

(6.25)

2) Витрати тепла з матеріалом, що відходить
Q2 = 1 · Cгіпсу · tгіпсу на виході

(6.26)

“1” тому, що зміни вологості тут не відбувається.
Cгіпсу =1,09кДж/(кг0С).
tгіпсу на виході = 1100С.
Q2 = 1·1,09·110=119,9кДж/кг.
3) Витрати тепла на перетворення двоводного гіпсу у напівводний.
Тепловий ефект дегідратації гіпсу СаSO4·2H2O до СаSO4·0,5H2O:
Q3 

H 298
M CaSO4 2 H 2O

.

(6.27)
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Визначаємо ентальпію реакції при 298 К:
- на моль речовини:
ΔН298 = ΣНо298 продуктів – ΣНо298 вихідних

(6.28)

речовин

Значення теплот утворення приведені в табл. 6.9.
Таблиця 6.9
Теплота утворення з елементів
Формула сполуки

Стан

H2O

газ

СаSO4·0,5H2O

тверд.

СаSO4·2H2O

тверд.

СаSO4 – β- розчинний ангідрит

тверд.

Теплота утворення з елементів ΔНо298 ккал/моль
(кДж/моль)
57,8 ккал/моль
(242кДж/моль)
376 ккал/моль
(1573кДж/моль)
483 ккал/моль
(2022кДж/моль)
334 ккал/моль
(1397кДж/моль)

Дегідратація двоводяного гіпсу до напівводяного гіпсу проходить за
реакцією СаSO4·2H2O = СаSO4·0,5H2O + 1,5H2O

Розраховуємо ентальпію реакції на моль:
ΔН298 = 376+1,5·57,8 – 483 = – 20,3 ккал/моль (або – 85кДж/моль).
Молекулярна маса:

M CaSO4 2 H 2O = 40,08 + 32,064 + 4·15,999+2(2·1+15,999) = 172,14 а.е.м.
Відповідно, молярна маса 172,14 г/моль.
172,14 = 145,14 + 27 (баланс реакції за молекулярними масами).

ккал
моль  0,118 ккал
Q3 
(або 118 ккал/кг (494 кДж/кг)).
г
г
172,14
моль
20,3
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Вихід хімічно зв’язаної вологи:

GWхім 

M 1, 5 H 2O

M CaSO4 1,5 H 2O , кг/кг.

Молекулярна маса речовин:

M CaSO4 1,5 H 2O = 145,14 а.е.м. (Відповідно, молярна маса 145,14 г/моль).
M 1,5 H 2O = 27 а.е.м. (Відповідно, молярна маса 27 г/моль).
GWхім 

27
 0,186 , кг/кг (це є витрати маси при прокалюванні).
145,14

Загальний вихід водяних парів:
- за масою:

Gводяних парів  GWфіз  GWхім , кг/кг.

(6.29)

Gводяних парів  0,012  0,186  0,198 , кг/кг.
- за об’ємом:

Vводяних парів 

Gводяних парів

 водяних парів

, м3/кг.

(6.30)

 водяних парів  0,825 , кг/ м3 (при температурі 110оС).
Vводяних парів 

0,198
=0,24, м3/кг.
0,825

4) Втрати тепла з відпрацьованими газами, що викидаються.

Q4  Vгазу  Свідх газів  tвідх газів  Vводяних парів  С П  t П ,

(6.31)

де Свідх газів – приблизна питома теплоємність газів, що відходять, кДж/(кг·оС);

Свідх газів =1,24 кДж/(кг0С).

t П = 1100С.

С П – теплоємність водяних парів при температурі пароутворення 1,9кДж/(кг0С);
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Q4  Vгазу  1,24  110  0,24  1,9  110  Vгазу  136,4  50,16 кДж/кг.
5) Нереалізовані технологією втрати тепла в навколишнє середовище (через
теплопровідності стінок установки, наприклад):

Q5  0,05  0,1  q1 , кДж/кг.
Q5  0,1  546,4  Vгазу  54,64  Vгазу .
Загальна витрата тепла має вигляд:

Q  Q

1

 Q2  Q3  Q4  Q5 , кДж/кг.

(6.32)

Розраховуємо для комплексу термічного знешкодження відходів:

 Q  32,4  119,9  494  V

газу

 136,4  50,16  54,64  Vгазу 

 696,46  191,04  Vгазу

q

прих

 q1  q 2  546,4  Vгазу  27,381

q

прих

 Q

546,4  Vгазу  27,381  696,46  191,04  Vгазу
355,36  Vгазу  669,079
V газу

м3
 1,883
– питома витрата газу з температурою 400°С, що
кг

приходить з камери змішування.
Таким чином, питомі витрати тепла на 1 кг одержуваного гіпсу:

q1  Vгазу  C г  t г , кДж/кг
q1  546,4  Vгазу  546,4  1,883  1029 кДж/кг.
6.4.2. Дослідження з визначення міцності зразків з гіпсового в’яжучого.
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У якості сировини для виробництва гіпсових в'яжучих в експериментальних
дослідженнях використовувався відхід хімічної промисловості – фосфогіпс з
відвалів ЗАТ "Дніпровський завод мінеральних добрив" з фосфоритової сировини.
Фосфогіпс являє собою тонкодисперсний порошок на рис. 6.10, частково
скомкований, який легко набирає вологу.

Рис. 6.10. Зовнішній вигляд фосфогіпсу
Перед

проведенням

експериментальних

досліджень

був

виконаний

рентгеноструктурний аналіз фосфогіпсу апатитового, взятого з відвалу, і
фосфогіпсу фосфоритного свіжого, відібраного безпосередньо на технологічній
лінії по виробництву фосфорної кислоти. У зразку свіжого фосфогіпсу основною
фазою є напівводяний гіпс, з присутністю певної кількості двуводного гіпсу.
Фракція матеріалу перебувала в межах 0,16 ÷ 0,315 мм. Така фракція матеріалу
була обрана і для всіх наступних експериментів. Експериментальні дослідження
проводилися

для

виявлення

найбільш

раціональних

параметрів

роботи
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дегідратора, а саме його робочої температури. Температура теплоносія (повітря) в
експерименті змінювалася від 175 °С до 350 °С. Швидкість теплоносія в робочій
зоні дегідратора становила 6,8 м/с. Залежно від зміни температури змінюється і
якість сировини, а звідси і самих зразків. Фото лабораторної установка термічної
обробки фосфогіпсу представлено на рис. 6.11 (принципова схема установки
лабораторної установки – у розділі 5 на рис. 5.12).

Рис. 6.11. Лабораторна установка термічної обробки фосфогіпсу
Дослідження по визначенню міцності зразків з гіпсового в`яжучого
проводились згідно з ДСТУ Б В.2.7-82-99 зі строками твердіння впродовж 2 годин
та 7 діб. Отримані результати представлені у в вигляді графіків на рис. 6.12 та
6.13. Також

було визначено терміни схоплювання гіпсового в`яжучого,

результати на рис. 6.14. Вплив часу термообробки на міцність на стиск зразків
фосфогіпсу представлено в таблиці 6.10 і на рис. 6.12.
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Як видно на графіку рис. 6.12, міцність на стиск зразків гіпсу збільшується з
2 МПа при 2с – до 5 МПа при 3с. Це можна пояснити тим, що протягом
збільшення часу термообробки процес дегідратації фосфогіпсу проходить більш
повно, що підвищує міцність зразків. Вплив температури теплоносія на міцність
зразків фосфогіпсу на згин представлено в таблиці 6.11 і на рис. 6.13.
Таблиця 6.10
Вплив часу термообробки на міцність зразків з фосфогіпсу на стиск
Температура середовища дегідратора °С
Показник

175

Міцність на стиск, МПа
(термін набору міцності 2 0.5
години)
Міцність на стиск, МПа
(термін набору міцності 7 3.0
діб)

200

225

250

275

300

325

4,0

4,9

5,5

5,4

4,5

2,5

11,7

14,3

16,0

16,6

16,0

14

Також були визначені терміни схоплювання гіпсового в'яжучого, результати
наведені у таблиці 6.12 та на рис. 6.14.
Після термічної обробки фосфогіпс практично не поглинає вологу з повітря.
Таким чином, для отримання високоякісного будівельного матеріалу з фосфогіпсу
достатній обпал при температурі 250-300°С.
Для отримання високоякісного будівельного матеріалу з фосфогіпсу потрібна
температура випалу в діапазоні 250-300°C. Сплави матеріалу, обробленого при
температурі 250°С і 275°С, мали найбільшу міцність на стиск і міцність на вигин.
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Рис. 6.12. Міцність зразків на стиск
Достатній час для установки гіпсового сполучного забезпечується при
температурі 275°C. Такі димові гази від спалювання відходів забезпечують таку
температуру.
Таблиця 6.11
Вплив часу термообробки зразків з фосфогіпсу на міцність на згин
Температура середовища дегідратора °С
Показник
Міцність на стиск, МПа
(термін набору міцності 2
години)
Міцність на стиск, МПа
(термін набору міцності 7
діб)

175

200

225

250

275

300

325

0,4

1,1

1,4

1,6

1,6

1,4

1,1

0,6

1,4

1,8

2,2

2,3

2,1

1,8
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Рис. 6.13. Міцність зразків на згин
Димові гази проходять через допалювач, надходять в рекуператор тепла і
виділяють тепло для внутрішніх потреб. Температура газів після рекуператора
становить 500°C. Гази безпосередньо контактують з матеріалом, якому
передається тепло.
Таблиця 6.12
Вплив часу термообробки зразків з фосфогіпсу на терміни схоплювання
Температура середовища дегідратора °С
Показник
Терміни,
хвилини
(початок)
Терміни,
хвилини
(кінець)

175

200

225

250

275

300

325

7,0

10,0

6,0

4,0

2,8

1,8

1,0

17,0

15,0

9,5

6,0

4,0

3,5

3,1
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Рис. 6.14. Терміни схоплювання в залежності від температури обробки
Поверхня контакту велика, оскільки матеріал тонкодиспергирований
(частки матеріалу дрібні). Дрібні частинки отримують тепло протягом декількох
секунд. Розробка комплексу, який обробляє вологий і сильно клейкий фосфогіпс з
використанням тепла згоряння альтернативного палива (муніципальних відходів),
узгоджується з синергетичної концепцією екологічно ефективного використання.
Висновки до розділу 6
1. Приклад

виконаного

багатокритеріального

аналізу

підтвердив

можливість однозначного раціонального вибору технології та установки для
спалювання.
2. Обертові печі мають такі переваги: довгий час знаходження відходів у
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печі,

можливість

підсушування

вологого

матеріалу

у

печі,

відмінні

теплоізоляційні властивості, високу ступінь повноти згоряння відходів, які
можуть утворювати шлаки в інших системах знешкодження, можливість
знешкодження

несортованих,

великогабаритних

відходів,

і

виключає

проскакування дрібних елементів. Це дає можливість використовувати обертову
піч для термічного знешкодження відходів усіх видів. Але остаточний вибір типу
технології та установки визначається із застосуванням багатокритеріального
аналізу.
3. Наукові розробки використано на дослідно-промислових установках для
термічного знешкодження побутових відходів різної потужності (700 кг/добу, 300
кг/добу), для термічного знешкодження медичних відходів потужністю 250
кг/добу, для термічного знешкодження непридатних пестицидів.
4. Підтверджено, що технологія термічного знешкодження відходів,
реалізована в установках, за експлуатаційними і екологічними параметрами
відповідає сучасним вимогам; багатоступінчасте очищення газів забезпечує
концентрацію забруднюючих речовин у межах допустимих нормативів України та
країн Європейського Союзу;
5. Підтверджено ефективність використання установок малої потужності,
вартість яких значно нижче існуючих великогабаритних аналогів. Згідно з
виконаними розрахунками, рентабельність впровадження установок термічного
знешкодження відходів з регенерацією тепла може досягати 170%.
6. Розраховані

технічні

параметри

сумісного

термічного

процесу

знешкодження побутових відходів та термічної обробки будівельного матеріалу.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі розв'язується важлива науково-прикладна проблема
та виконано моделювання та оптимізацію процесів термічного знешкодження
побутових і промислових відходів у теплогенеруючих установках, а також
створено методологію вибору раціонального способу термічного знешкодження
побутових і промислових відходів та технології рекуперації енергії. За
результатами роботи зроблено наступі висновки.
1. Сформульовано й обґрунтовано наукові засади, сукупність яких можна
кваліфікувати як теоретичне узагальнення і вирішення масштабної проблеми,
пов’язаної з термічним знешкодженням відходів у теплогенеруючих установках.
Встановлено, що на сьогодні відсутня однозначна система поводження як з
побутовими, так і з промисловими відходами.
2. Створено систему експертних оцінок для вибору основного обладнання
термічного знешкодження відходів за умови отримання енергії з відходів. Для
цього був застосований нечіткий багатокритеріальний аналіз варіантів з
використанням парних порівнянь.
3. Розроблено модель установки термічного знешкодження ТПВ з
барабанною обертовою піччю і камерою допалювання, що дозволяє вибрати
раціональний варіант з мінімізацією теплових втрат печі та камери допалювання.
Сформульовані критерії ефективності роботи обертової печі: довжина ділянки, де
досягається максимальна температура горіння; довжина ділянки з мінімальною
температурою перед розвантаженням шлаку; температура шлаку на виході. Для
ефективного використання об`єму камери допалювання пальники потрібно
розташовувати на максимальній відстані один від одного, а вихідний газохід
повинен бути максимально віддалений від пальників.
4. Встановлено, що більш раціональною конфігурацією є зустрічний рух
відходів і газу. Супутній рух не забезпечує умови для повного згоряння відходів,
що викликає: підвищену витрату додаткового палива; більшу кількість летючої
золи (1,7 г/м3 проти 0,76 г/м3 при зустрічному русі), що важливо для
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пилоочисного обладнання; гірше масове зниження відходів за твердими
компонентами. Реалізація зустрічного руху дозволяє використовувати більш
короткі обертові печі без зниження повноти спалювання. Виготовлення,
експлуатація та обслуговування більш коротких печей значно простіше і
дешевше. Це може мати вирішальне значення при виборі саме обертової печі при
порівнянні її з аналогами. Єдиною технічною проблемою при використанні
укорочених печей зустрічного руху може бути підвищена температура на
завантажувальному пристрої сміття.
5. Запропоновано конструкцію обертової печі з фрикційним приводом, що
може суттєво подовжити тривалість безвідмовної роботи футеровки.
6. Досліджено та запропоновано форму отвору вихлопного каналу для
використання шахтної печі для спалювання відходів.
7. Запропоновано

підтверджена

експериментальними

дослідженнями

математична модель змішування компонентів в корпусі обертової печі; модель
базується на математичному апараті ланцюгів Маркова. Модель дозволяє
розраховувати статистичні характеристики однорідності суміші та може бути
застосована в подальшому для оптимізації процесу спалювання.
8. Запропоновано

системи

критеріїв

вибору

раціональних

теплоутилізаційних систем – вибору пальників та повітряпідігрівачів, що можуть
застосовуватись у системах термічного знешкодження відходів. Запропоновано
новий спосіб утилізації теплоти, що утворюється в процесі термічного
знешкодження відходів, в якому одержувана теплова енергія використовується
для термічної обробки промислового відходу – фосфогіпсу. Новим є те, що з
метою підвищення ефективності використання теплоти згорання твердих
побутових відходів потік газів установки підхоплює фосфогіпсову сировину і за
час руху вгору по шахті матеріал сприймає тепло газів та піддається обпалу у
зваженому стані.
9. Результати дисертаційного дослідження впроваджені Північно-Східним
Науковим Центром, ТОВ «ЕКСІС» та були використані для вибору раціональних
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типів технологій та установок термічного знешкодження відходів і вибору систем
утилізації тепла у цих установках.
Практичне значення одержаних результатів визначається можливістю
використання сформульованих висновків, пропозицій та рекомендацій у науководослідній сфері, у системі управління твердими побутовими відходами Харкова.
Результати дисертаційного дослідження були використанні також у
навчальному процесі для підготовки спеціалістів за спеціальностями “Екологія”
та “Теплоенергетика” під час проведення лекційних та практичних занять.
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Технічні науки». 2018. Томі 29 (68) № 3. Ч.2. С. 78–82.
16. Крот О.П., Крот О.Ю. Вплив морфологічного складу твердих побутових
відходів на процеси їх термічного знешкодження. Науковий вісник будівництва.
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Харків, 2018. Т. 93,№3 С. 264-269. URL: 10.29295/2311–7257–20118–93–3–264–
269.
Особистий внесок: розроблено методику узагальнення елементарного
складу відходів.
17. Вінниченко В.І., Крот О.Ю., Савченко О.Г., Крот О.П. Визначення
продуктивності роликового млина-сушарки. Науковий вісник будівництва. Харків,
2018. Т. 94,№4. С. 144-149.
Особистий внесок: визначено енергетичні параметри процесу термічної
обробки матеріалів.
18. Обертова піч з багатосекційним корпусом: пат. 117878 Україна: МПК
F27B 7/02 (2006.01), F27B 7/24 (2006.01). Крот О.П., Ровенський О.І. № а
201702730; заявл. 23.03.2017; опубл. 10.10.2018; Бюл. № 19. 4с.
Особистий внесок: запропоновано нову конструкцію обертової печі для
термічного знешкодження відходів.
19. Крот О.П. Переработка нефтепродуктов и очистка образовавшихся
выбросов. Науковий вісник будівництва. Харків, 2001. Вип.14. С.127-131.
20. Крот О.П., Бородин В.І. Методи утилізації відходів та навколишнє
середовище. Науковий вісник будівництва. Харків, 2002. Вип.17. С.156-160.
Особистий

внесок:

проаналізовано

існуючи

методи

термічного

знешкодження відходів.
21. Крот О.П. Вплив обладнання по спалюванню сміття на навколишнє
середовище. Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету.
2002. №5. С. 32-35.
22. Крот О.П., Бородін В.І. Впровадження каталітичних процесів для
очистки газових викидів. Науковий вісник будівництва. Харків, 2004. Вип.25.
С.208-212.
Особистий внесок: проведені експериментальні дослідження та отримані
параметри процесів нейтралізації шкідливих речовин.
23. Крот О.П., Косенко Н.О. Повторное использование промышленных
отходов. Науковий вісник будівництва. Харків, 2009. Вип.55. С.156-160.
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Особистий внесок: досліджено рівень утворення відходів у крупних містах
України та основні принципи утилізації відходів.
24. Иванов А.Н., Крот О.Ю. Крот О.П. Снижение энергоемкости трубных
мельниц путем предизмельчения. Энергоснабжение, энергетика, энергоаудит.
2014. №7(125). С.48-54.
Особистий внесок: досліджено технологію подрібнення.
25. Спосіб виготовлення будівельної цегли: пат. 95147 Україна: МПК C04B
28/18 (2006.01), C04B 28/20 (2006.01). № а200912907; заявл. 14.12.2009; опубл.
11.07.2011, Бюл. № 13.
Особистий внесок: запропоновано процентний вміст фосфогіпсу у
сировинній суміші.
Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:
26. Крот О.П., Винниченко В.И., Шаповаленко А.В. Исследование
возможности применения и особенности конструкции фрикционного привода для
вращающихся

печей.

Материалы,

оборудование

и

ресурсосберегающие

технологии: материалы междунар. науч.-техн. конф. (г. Могилев, 27–28 апреля
2017 г.). Могилев: БРУ, 2017. С. 173-174.
Особистий внесок: запропоновано конструкційні елементи для ущільнення
рухомих частин нової конструкції обертової печі.
27. Крот О.П. Энергоэффективные и экологически безопасные методы
утилизации полимерных отходов. Инновационные пути модернизации базовых
отраслей промышленности, энерго- и ресурсосбережение, охрана окружающей
природной среды: сб. научных трудов VІ Международной наук.-практ. конф.
молодых ученых и специалистов, (г. Харьков 22–23 марта 2017 г.), Харьков: ГП
«УкрНТЦ «Энергосталь», 2017. С. 227-233.
28. Крот О.П. Обґрунтування вибору оптимального способу знешкодження
твердих побутових відходів у містах. Четвертий міжнародний Конгрес «Захист
навколишнього середовища. Збалансоване природокористування». (м. Львів 20-21
квітня 2017р.). Львів, 2017 С.65–66.

321

29. Крот О.П. Екологічна безпека теплоенергетичних установок спалювання
відходів. Екологічна безпека держави: тези доповідей ХІ Всеукраїнської наук.практ. конф. молодих учених і студентів, м. Київ, 2017р. К.: НАУ, 2017 С. 59-60.
30. Крот О.П. Ефективність використання теплового потенціалу відходів
термічного знешкодження. Тези доповідей 72 науч.-техн. конф. ХНУБА, Харків:
ХНУБА, 2017. С. 67.
31. Крот О.П. Эффективное и экологичное использование полимерных
отходов в качестве топлива. Хімія та сучасні технології: тези доповідей VІIІ
Міжнародної наук.-техніч. конф., Дніпро, 2017. Т. 5. С. 146-147.
32. Крот

О.П.,

Ровенский

А.И.

Перспективи

термічного

знищення

непридатних пестицидів. Екологічна безпека: сучасні проблеми та пропозиції:
збірник наукових праць, Харків, 2017. С. 40-48.
Особистий внесок: досліджено вплив процентного відношення соди та
пестицидів, а також температури процесу, на ефективність знешкодження.
33. Крот

О.П.,

Винниченко

В.И.

Перспективы

совместной

энергоэффективной утилизации бытовых и техногенных отходов. Ресурс і безпека
експлуатації конструкцій, будівель та споруд: тези VІІІ Міжнародної конф.
Харків: ХНУБА, 2017. С.122-124.
Особистий внесок: запропоновано критерії використання тепла від
термічного знешкодження відходів.
34. Крот О.П. Застосування методу аналізу ієрархій для вибору установок
термічного знешкодження відходів. Сучасні методики, інновації та досвід
практичного застосування у сфері технічних наук: міжнар. наук.-практ. конф., м.
Люблин, Польща, 27–28 грудня 2017р. Люблін, 2017. С.71-74
35. Крот О.П. Энергоэффективность термического уничтожения твердых
бытовых

отходов. Ефективні

організаційно-технологічні

рішення та

енергозберігаючі технології в будівництві: матеріали VII Міжнародної науковопрактичної конференції, м. Харків, 21‒22 березня 2018 р. Харків: ХНУБА, 2017.
С. 26-28.
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36. Крот

О.П.,

Винниченко

В.И.

Мельницы-сушилки:

ресурсо-

и

энергосбережение. Материалы, оборудование и ресурсосберегающие технологии:
материалы междунар. науч.-техн. конф. (Могилев, 26–27 апреля 2018 г.),
Могилев: БРУ, 2018. С. 200-201.
Особистий

внесок:

за

критеріями

ефективності

подрібнювання

та

ефективності сушки порівняні ролико-валкові млини провідних світових
виробників з млином-сушаркою, розробленою у ХНУБА.
37. Крот О.П., Вінниченко В.І. Використання теплоти згоряння твердих
побутових

відходів

на

сміттєспалювальній

фосфогіпсу. Технології

та

інфраструктура

установці

транспорту:

для
тези

обробки
доповідей

міжнародної науково-технічної конференції, м. Харків, 14−16 травня 2018р.
Харків: «УкрДУЗТ», 2018. С. 347-348.
Особистий внесок: виконано аналіз роботи впровадженої технології
використання тепла від термічного знешкодження відходів.
38. Крот О.П., Ровенський О.І. Розробка та досвід впровадження в Україні
технології термокаталітичного знешкодження твердих побутових відходів. ЕКО
ФОРУМ – 2018: збірник тез доповідей ІІ спеціалізованого міжнародного
Запорізького екологічного форуму м. Запоріжжя, 30 травня – 1 червня 2018р.
Запоріжжя: Запорізька торгово-промислова палата, 2018. С. 66 - 68.
Особистий внесок: надана основна інформація, необхідна для проектування
обладнання для термічного знешкодження побутових та промислових відходів.
39. Ровенский А.И., Крот О.П. Технология обезвреживания радиоактивных
отходов путем их сжигания и компактирования. Энерго- и ресурсосберегающие
экологически чистые химико-технологические процессы защиты окружающей
среды: сб. докл. IV Международной науч.-техн. конф, Белгород, 24-25 ноября
2015г. Белгород: БГТУ, 2015. Ч. 1. С. 148-153.
Особистий внесок: надана основна інформація, необхідна для термічного
знешкодження небезпечних відходів.
40. Крот О.П., Ровенский А.И., Губаренко

А.М., Токаревский В.В.

Интегральный подход к проблеме утилизации радиоактивных материалов зоны
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отчуждения атомной электростанции. Инновационные пути модернизации
базовых отраслей промышленности, энерго- и ресурсосбережение, охрана
окружающей природной среды: сборник научных трудов V Международной
научно-практической конференции молодых ученых и специалистов, 23–24 марта
2016 г., г. Харьков. – Х.: ГП «УкрНТЦ «Энергосталь», 2016. С. 174-178.
Особистий внесок: досліджено параметри спалювання відходів різних
категорій.
41. Крот О.П., Ровенский А.И. Обоснование экологических аспектов
сжигания

отходов

в

ресурсосберегающие

различных

технологии:

отраслях.
материалы

Материалы,
междунар.

оборудование
науч.-техн.

и

конф.

(Могилев, 14–15 апреля 2016г.), Могилев: БРУ, 2016. С. 261–263.
Особистий внесок: запропоновано параметри термічного знешкодження
відходів з урахуванням теплотехнічних властивостей відходів.
42. Крот О.П. Очистка вентиляційних викидів від процесів спалювання
відходів. Тези доповідей 71 науч.-техн. конф. ХНУБА. Харків : ХНУБА, 2016. С.
20.
43. Крот О.П., Косенко Н.О. Энергосберегающая технология сжигания
непригодных к использованию пестицидов. Ресурс і безпека експлуатації
конструкцій, будівель та споруд: тези VII міжнар. наук. конф. присв. 85-річ.
ХНУБА, 20-21 жовтня 2015р. – Х.:ХНУБА, 2015. С. 61-64.
Особистий

внесок:

запропоновано

обладнання

для

термічного

знешкодження небезпечних відходів.
44. Крот О.П., Косенко Н.О., Левашова Ю.С. Экологические проблемы
утилизации муниципальных отходов. Методи підвищення ресурсу міських
інженерних інфраструктур: тези за матеріалами VII всеукраїнського наукового
семінару м. Харків, 2016р. Харків: ХНУБА, 2016. С. 45-47.
Особистий внесок: проаналізовано склад та теплотехнічні властивості
відходів з різних джерел надходження, рівень утворення відходів у крупних
містах України, вплив рівня урбанізації на морфологічний склад відходів.
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45. Крот О.П., Косенко Н.А., Клевцова Л.Г. Обзор экологических решений
по использованию муниципальных отходов в качестве сырьевого ресурса.
Методи підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур: тези VІІІ
Всеукраїнського наукового семінару, м. Харків, 9-10 жовтня 2018р. Харків :
ХНУБА, 2018. С.24-26.
Особистий внесок: запропоновано систему критеріїв вибору раціональних
теплоутилізаційних систем.
46. Крот О.П., Косенко Н.А., Клевцова Л.Г. Екологічна безпека експлуатації
підприємств термічного знешкодження відходів. Безпека людини в сучасних
умовах: Х науково-методична конференція та Міжнародна наукова конференція
Європейської асоціації безпеки, м. Харків, 6 - 7 грудня 2018 р. Харків : НТУ
«ХПІ», 2018. С. 75-77.
Особистий

внесок:

розглянуто

вплив

режимів

роботи

обладнання

термічного знешкодження відходів на ефективність знешкодження.
Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації:
47. Krot, A., Ruchka A., Savchenko A., Krot O., Supryaga D. Analytical
Modeling of Oscillations of Movable Operating Elements of a Roll-Drum Activator.
International Journal of Engineering & Technology, 2018, Vol 7 (4.3). P. 58-63.
(Видання включено у МНБД Scopus).
Особистий внесок: створено частину математичної моделі, пов’язану з
наявністю в’язких опорів у матеріалі.
48. Крот О.П., Ровенский А. И., Конев В. В. Инновационные экологические
решения утилизации мусора на Южной железной дороге. Вагонный парк, 2017.
№5-6 (122–123). С. 32 –35.
Особистий внесок: проаналізовано перспективи розвитку обладнання для
термічного знешкодження відходів з об’єктів залізниці.
49. Крот О.П., Ровенский А.И., Конев В.В. Повышение эффективности
технологий приготовления топливных смесей. Локомотив-інформ, 2017. №07-08
(133–134). С. 21-25.
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Особистий внесок: запропоновано використання баластних вод та вод після
очищення цистерн для приготування водо-паливних емульсій.
50. Крот О.П. Waste-to-energy – технология преобразования отходов в
энергию. Вагонный парк, 2017. № 9–10(126 – 127). С. 39–42.
51. Крот О.Ю., Непорожнєв О.С., Крот О.П. Лабораторний практикум з
вивчення дисципліни “Основи наукових досліджень”: навч.-метод. посібн. Харків:
ХДТУБА, 2009. – 99 с.
Особистий внесок: запропоновано приклади функцій регресії другого
порядку ортогонального плану з двома факторами; для цих прикладів виконано
підтвердження адекватності і аналіз значимості факторів.
52. Заявка на винахід № a 201712057 Україна, МПК F23G 5/00. Спосіб
утилізації теплоти згоряння твердих побутових відходів на сміттєспалювальній
установці / Крот О.П., Вінниченко В.І. Заявл. 07.12.2017.
Особистий внесок: запропоновано технологію використання тепла від
термічного знешкодження відходів.
53. Заявка на винахід № a 201712056. Україна, МПК F23G 5/00. Установка
для термічної обробки фософгіпсу з утилізацією побутових відходів / Крот
О.П., Вінниченко В.І. Заявл. 07.12.2017.
Особистий

внесок:

запропоновані

основні

конструкційні

технології використання тепла від термічного знешкодження відходів.

елементи
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ДОДАТОК Д
Акти впровадження результатів роботи
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328

АКТ
про використання результатів дисертаційного дослідження
Крот Ольги Петрівни
на тему «Моделювання та оптимізація процесів термічного знешкодження
побутових і промислових відходів у теплогенеруючих установках» на здобуття
наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальності 05.23.03 – вентиляція,
освітлення та теплогазопостачання
Комісія у складі:
– завідувач кафедри теплогазопостачання, вентиляції та використання
теплових вторинних енергоресурсів, д.т.н., професор Редько О.Ф.;
– завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та інженерної екології, д.т.н.,
професор Юрченко В.О.;
– декан санітарно-технічного комітету, к.т.н., доцент Шилін В.В.
цим актом засвідчує, що результати дисертаційного дослідження Крот
Ольги Петрівни на тему «Моделювання та оптимізація процесів термічного
знешкодження побутових і промислових відходів у теплогенеруючих установках»
використані у навчальному процесі кафедри теплогазопостачання, вентиляції та
використання теплових вторинних енергоресурсів та кафедри безпеки
життєдіяльності та інженерної екології, а саме:
– результати аналізу сучасних технологій термічного знешкодження
відходів, результати досліджень ефективного способу утилізації тепла відхідних
газів сміттєспалювальних печей, який дозволяє більш раціонально
використовувати теплову енергію, що виділяється при спалюванні відходів,
використані в начальному процесі, в лекційних курсах і практичних заняттях з
дисципліни «Спалювання та термічне знезараження твердих побутових відходів»
для студентів за спеціальністю 144 «Теплоенергетика»;
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– результати запропонованих технологій сумісного термічного
знешкодження побутових і промислових відходів та сучасних технологічних
заходів щодо зниження впливу підприємств на навколишнє середовище
використані в начальному процесі, в лекційних курсах і практичних заняттях з
дисципліни «Техноекологія» для студентів за спеціальністю 101 – Екологія;
– методику багатокритеріального вибору раціонального способу для
структурування складних проблем з урахуванням безлічі критеріїв, що
призводить до більш інформованим і найкращим рішенням, яку реалізовано у
математичній програмі, використано в начальному процесі, в лекційних курсах і
практичних заняттях з дисципліни «Методологія та організація наукових
досліджень» для студентів за спеціальністю 101 – Екологія.
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Юрченко В.О.
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