
ست که    های از بین بردن زبالهیکی از روش سوزاندن آنها ا ها 

در واقع همان اشتعال مواد آلی )دارای کربن( و یا مواد خالص 

شد می ستم    . با سی سوزها و  های متنوع دیگر دما باال که زباله 

هت   له    از بین بردنج با به عنوان    ها طراحی شددددد  ز ند،  ا

ستم   سوزاندن مواد زایدی  شوند.  های گرما درمانی یاد میسی

ها، آنها را به خاکستر جمع شد  در کف زباله سوز، مانند زباله

گازهای خروجی از دودکش، ذرات بسیار ریز و از همه مهمتر  

یل می   بد که این حرارت می  حرارت ت ند  ید   ک ند برای تول توا

الزم به ذکر اسدددت که   توان الکتریکی به کار گرفته شدددود.    

دودکش قبل از تخلیه شددددن به     آلودگی گازهای خروجی از  

 شود.گرفته میباید اتمسفر 

سوزاندن زباله  سلمی برای  فرآیند  ها دارای فواید فوق العاد  م

های مناسدد   ها در مکانرسددیدگی به انواع خا ددی از زباله 

شد. از جمله می می های های درمانگاهی و زبالهتوان به زبالهبا

شار  نمود که عوامل      صو ی ا سمی  بیماریخطرناک بخ زا و 

 توان در دماهای باال از بین برد.آنها را می

ها خصو اً در کشورهایی نظیر ژاپن که زمین سوزاندن زباله

یک منبع کمیاب است، رایج است. دانمارک و سوئد پیشگام 

استفاد  از انرژی تولید شد  از زباله سوزها هستند. این کار در 

ای هن انجام گرفته و طرحتاسیسات متمرکز تولید حرارت و توا

کند. الزم به ذکر است که ای را نیز تامین میحرارتی ناحیه

 باشد.قدمت این کار در آنها بیش از  د سال می

از مصرف انرژی  8.4، %5002در دانمارک و در سال 

از کل مصرف گرمای خانگی از طریق  1..7الکتریسیته و %

 زباله سوزها تامین شد  است. 

ری از کشورهای اروپایی جهت رسیدگی کردن به تعداد دیگ

ا ههای شهری، به شدت متکی به استفاد  از زباله سوززباله

توان از لوکزامبورگ، هلند، آلمان و هستند. از جمله آنها می

 .فرانسه نام برد

سوز  سوزاندن زباله  برای یک کور  زباله  ست. زباله  ها برای  ا

هش دهند  آلودگی سددوزهای پیشددرفته دارای دسددتگا  کا   

باشدددند که از جمله آنها تمیز کنند  گازهای خروجی از          می

های زباله سوز انواع مختلفی از طراحی مجتمعدودکش است. 

ند از:      بارت که ع بت،     کور متحرک،  کور وجود دارد   کور ثا

نمای شماتیک یک زباله سوز در شکل زیر     دوار و بستر روان. 

 نشان داد  شد  است :

 
مسدداله اساسددی در انتخدداب و طراحددی زبالدده      یددک  

سوزها، ارزش حرارتی مدوادی اسدت کده سدوزاند  مدی      

مقددار حرارتدی اسدت کده      یدک مداد    ارزش حرارتی. شوند

شددود. حددین احتددراق مقدددار مشخصددی از مدداد  آزاد مددی   

تعیین ارزش حرارتی زباله بده توجده بده ندوع زبالده اولدین و       

یدک سدامانه   مهمترین گدام جهدت شدروع فرآیندد طراحدی      

پارامترهدای مهددم تاثیرگددرار بددر روی   باشددد.زبالده سددوز مددی 

هدددا ترکیددد  فیزیکدددی، رطوبدددت و ارزش حرارتدددی زبالددده

در ادامدده مشخصددات زبالدده   باشددد.ترکیدد  شددیمیایی مددی 

 سوز طراحی شد  توسط گرو  آرمان ارائه شد  است : 

 تن روزانه 022ظرفیت زباله سوز : 

 کیلو وات ساعت 222000انرژی مفید زباله : 

 کیلو وات ساعت 112011انرژی برق قابل تولید : 

 تن روزانه 2خاکستر فیلتر شده : 

 تن روزانه 22خاکستر جامد : 

 

مزایای فندی و اقتصدادی متعددد نیروگاههدای زبالده هزینده       

سرمایه گراری نسدباً پدایین) در مقایسده بدا سدایر روشدهای       

بعدوو  تولیدد بسدیار    ؛ باشدد مدی  تولید انرژی تجدیدد پدریر(  

کم آالیندد  هدای زیسدت محیطدی، همگدی از جاذبده هدای        

گسدددترش روزافدددزون اسدددتفاد  از ایدددن فدددن آوری در     

 .کشورهای مختلف، بویژ  کشورهای  نعتی، می باشد


