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چکيده
زمينه و هدف :ترکیبات اصلی بیوگاز خروجی از مراکز دفن زباله شامل دی اکسید کربن و متان است ،که از تجزیه بی هوازی زباله ناشیی
می شود .میزان اهمیت جلوگیری از انتشار گاز مراکز دفن زباله ) (LFGبا توجه به پتانسیل تاثیر در گرمایش جهانی ) (GWPگاز متان،
که  21برابر بیشتر از تاثیر  CO2در گرمایش جهانی است ،مشهود است .در این مقاله روشی جدید در طراحیی مراکیز دفین زبالیه ،بیرای
جلوگیری از انتشار گاز دفنگاه زباله به محیط و جلوگیری از ورود هوا به دفنگاه زباله معرفی می گردد.
روش بررسی :روش ارائه شده در این مقاله ،با استفاده از فشار منفی باال در استخراج و ایجاد تغییر در الیه باالیی پوشش مراکز دفن زباله
 ،که در نفوذ هوا تاثیر مهمی دارد ،از نفوذ هوا به داخل مراکز دفن زباله جلوگیری می کند .همچنین در این مقاله برای بررسی جداسیازی
 CO2از گاز مرکز دفن زباله به وسیله فرآیند جذب در محلول منو اتانل آمین و تزریق آن بر الیه باالیی پوشش مراکز دفین زبالیه ،از نیر
افزار  Aspen Hysysاستفاده شد.
يافتهها :با استفاده از سیستم جدید مقدار هوای ورودی به محل دپوی زباله کاهش پیدا کرده ،و در نتیجه پاالیش گاز مراکز دفن زباله بیا
هزینه کم و کارایی باال انجا می گردد.
بحث و نتيجهگيری :سیستم جدید قابلیت اجراء بر روی مراکز دفن زباله معمولی را دارد .با استفاده از ایین طیر در تعیداد بیشیتری از
مراکز دفن زباله ،پاالیش و بهره برداری از بیوگاز صرفه اقتصادی خواهد داشت ،و افزایش در بهره برداری از بیوگاز سبب استفاده بیشیتر از
منابع انرژی تجدید پذیر و کاهش گازهای گلخانه ای می شود.
واژههای کليدی :محل دفن بهداشتی ،کاهش هزینه ،پاالیش بیوگاز ،جداسازی دی اکسید کربن.
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Abstract
Background and Objective: The main components of landfill biogas are methane and carbon

dioxide, both of which are greenhouse gases. Methane is a greenhouse gas with global
warming potential of 21 times greater compared to CO2. In this paper, a new method is
proposed for landfilling to reduce landfill gas emissions and to prevent entry of air into the
landfill.
Method: This paper presents a new landfill design and system for air ingress prevention and landfill
gas containment. In addition, in this paper Aspen Hysys software was used for the dynamic simulation
of separation of CO2 from landfill gas by adsorption process in the ethanolamine solution.
Findings: The new system proffers more control over the biogas extraction and processes of anaerobic
digestion than conventional landfills. In the new system, the landfill gas purification process becomes
cheaper due to reduction of air ingress.
Conclusion: The new system can be applied on tipycal landfills. Using this new system, biogas
purification and exploitation will become economical in more landfills, and the increased use of
biogas will result in greater use of renewable energy sources and reduction of greenhouse gas
emissions.
Keywords: New landfill system; cheaper treatment; LFG purification; CO2 removal.
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مقدمه
در رابطه با تخلیه و انهدا زباله در مراکیز دفین زبالیه خطیرات

انییرژی مییی شییود .بییا توجییه بییه اییین ارزش گرمییایی ،از LFG

زیست محیطی معدودی وجود دارد ،که این خطرات عبارتند از :

استحصال شده از برخی مراکز دفین زبالیه ،بیه عنیوان سیوخت

آلودگی آب به وسیله شیرابه ،مشکالت بیوی خروجیی از مراکیز

خودروها  ،سوخت اولیه یا کمکی برای تولیید بیرق و در شیبکه

دفن زباله ،خطر انفجار و احتراق  ،خطر خفگی  ،نابودی پوشش

گاز شهری استفاده می شود

گیاهی منطقه و انتشار گازهای گلخانه ای( .)4-1تما مشکالتی

جهت استخراج  LFGاز چیاه هیای اسیتخراج کیه در سرتاسیر

که در باال ذکر شید دارای تیاثیرات ناحییه ای هسیتند ،بیه جیز

مرکز دفن زباله ،نصیب شیده و بیه سیسیتم استحصیال متصیل

انتشار گاز گلخانه ای که دارای اثیرات جهیانی اسیت .ترکیبیات

هستند ،استفاده می گردد .اگیر سیرپوش مرکیز دفین زبالیه در

اصلی بیوگاز خروجی از مراکز دفن زباله شامل دی اکسید کربن

مقابل نفوذ هوا به خوبی آب بندی نشیده باشید ،ییر گرادییان

و متان است ،که از تجزیه بی هیوازی ناشیی میی شیود .مییزان

فشار ،به خصوص در اطراف چاه های استخراج به وجود می آید،

اهمیت جلوگیری از انتشار گیاز مراکیز دفین زبالیه ) (LFGبیا

این گرادیان به علت استخراج  LFGبیه وجیود آمیده ،و سیبب

توجه به پتانسیل تاثیر در گرمایش جهانی ) (GWPگاز متیان،

نفوذ هوا به داخل مراکز دفن زباله می گیردد .بیا نفیوذ هیوا بیه

که  21برابر بیشیتر از تیاثیر  CO2در گرمیایش جهیانی اسیت،

داخل مرکز دفن زباله از میزان تصفیه بی هوازی کاسته خواهید

مشهود است .در سال  ،1991میزان غلظت گاز متان در اتمسفر

شد و همچنین هزینه پاالیش و استفاده از  LFGافیزایش میی

حدود  1/72 ppmبود ،که بیش از دو برابیر زمیان غیرصینعتی

یابد .شکل  ،1برش عرضی از یر مرکز دفن زباله اسیت ،کیه در

شدن یعنی  0/8 ppmمی باشد ( .)3دو راه بیرای حیل مشیکل

آن با استفاده از روش های معمول  LFGاسیتخراج و بیه بهیره

گاز خروجی از مراکز دفن زباله وجود دارد.

برداری می رسد.

روش اول  ،روش سنتی است ،که شیامل اسیتخراج و سیوزاندن

نمایه های استفاده شده در این شکل عبارتند از  -1 :شبکه لوله

 LFGمی شود .در ایین روش مییزان فشیار  LFGموجیود در

های استحصال گاز  -2 ،سوپاپ کنترل  -3چاه های جمع آوری

مراکز دفن زباله به وسیله استخراج کم شده و سیوزاندن LFG

 -4 ،LFGمرز دفنگاه زباله  -5 ،الیه سرپوش بیا نفیوذ پیذیری

استحصال شده ،سبب کاهش بوی مراکز دفن زباله میی گیردد.

کم ،که از یر یا چند الییه مختلیس سیاخته شیده اسیت-6 ، .

محصییوالت اصییلی ناشییی از سییوزاندن  LFGعبارتنیید از  :دی

سیستم مکش ،تصفیه و بهره برداری از  LFGبیه صیورت ییر

اکسید کربن و آب ،با توجه به این محصوالت ،مییزان  GWPاز

جعبه نمایش داده شده است ،فرایندهایی که در این سیستم ها

گاز مراکز دفن زباله به مقدار زیادی کاهش می یابد .روش دو ،

صورت می گیرد عبارتند از  :جداسازی رطوبیت از  ،LFGجیدا

مشابه روش اول است ،با این تفاوت که ،گاز استحصال شده بیه

کردن آالینده ها و ناخالصی هیای موجیود در  ،LFGدر برخیی

جای سوزانده شدن ،در فعالیت های اقتصادی استفاده می شود.

مواقع ،جداسیازی  O2 ،N2و  CO2از  ،CH4نییز صیورت میی

متان استحصال شده از مراکز دفن زبالیه  ،دارای ارزش گرمیایی

گیرد و در نهایت گاز بدست آمده مورد بهره بیرداری قیرار میی

باالیی بوده و سوزاندن آن ،سبب از بین رفتن این منبع با ارزش

گیرد.
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شکل  - 1مقطع عرضی يک مرکز دفن زباله با طراحی معمولی جهت استخراج و بهره برداری  : pat( LFGفشار جو)
)Figure 1. Cross section of a typical landfill for LFG extraction and operation (P at: Atmospheric pressure

در این شکل برای سادگی ،فقط یر چاه استخراج نمیایش داده

مراکز دفن زباله می باشد ،به طوری که بیش از یر سو هزینه

شده است ،اما به طور معمول ،شبکه ای از چیاه هیا بیا فواصیل

تصفیه را شامل می شیود .فراینید تصیفیه و جداسیازی ، LFG

یکسان در سراسر مرکز دفن زباله مستقر می شود .با توجیه بیه

جهت استفاده در شبکه گاز شیهری عبارتنید از  :جمیع آوری و

شکل  ، 1نفوذ هوا در ارتفاع باالی مرکز دفن زباله و نزدییر بیه

خشر کردن  ،LFGفشرده سازی گاز خشر شده ،جداسیازی

الیه سرپوش ،شدیدتر و با افزایش عمیق ،کیاهش میی یابید .در

 ،CO2جداسازی  ، N2فشرده سازی و انتقیال محصیول نهیایی

عین حال جریان  LFGبه سمت عمق مرکز دفن زباله افیزایش

( .)5به همین علت در حالت معمول ،از گاز مراکز دفن زباله ،که

می یابد .در مراکز دفن زباله کم عمق  ،علت اصلی کاهش تولید

از چاه های عمیق بدست آمده ،جهیت تولیید سیوخت اسیتفاده

متان  ،ناشی از نفوذ هوا است ،به طوری که اگر غلظت اکسیژن،

میگردد و از مراکز دفن زباله کم عمق تر صرف نظر می شود.

مساوی یا بیشتر از  % 5باشد ،از تجزیه بی هوازی جلوگیری می
شود ،و در نتیجه استخراج و بهره برداری از  LFGجهت تولیید
انرژی ،توجیه اقتصادی نخواهد داشت .در این شیرایط  ،غلظیت
گاز متان در چاه های استخراج ،جهت استفاده در تولیید انیرژی
کافی نیست(.)4
سیستم جدیدی که در این مقاله معرفی می گیردد ،در میواقعی
که  ،LFGبرای استفاده در شبکه گاز شهری تصفیه می شیود،
می تواند به خوبی مورد استفاده قرار گییرد .زییرا ،هنگیامی کیه
 LFGبرای استفاده به عنوان سوخت ،تصیفیه میی شیود ،بایید
غلظت متان موجود در  LFGافزایش یابد ،که ایین امیر باعی
افزایش هزینه های تصفیه می گیردد .تصیفیه گیاز مراکیز دفین
زباله ،جهت استفاده در شبکه گاز شهری ،در مطالعیه ای میورد
بح

قرار گرفته است .بر طبق ایین مطالعیه ،پیر هزینیه تیرین

فراینیید در جداسییازی و تصییفیه  ، LFGجداسییازی  N2از گییاز

روش کار
در مراکز دفن سنتی ،برای کاهش مشکالت ناشی از حضور هیوا
در گاز مراکز دفن زباله ،که در باال ذکر شید ،حید بیاالیی بیرای
میییزان اکسیییژن ) ،(UOLدر لولییه هییای استحصییال ، LFG
انتخاب می شود( .)6معموالً با استفاده از روش هیای دسیتی ییا
روش های کنترل اتوماتیر مقدار متیان در  LFGدر غلظتیی
ثابت ،حفظ می شود ،این غلظت برابر است با ارزش هدف متان
) ،(MOVو مقدار غلظت اکسیژن کمتیر از  UOLحفیظ میی
گردد .با توجه به نیوع اسیتفاده ،از  LFGتصیفیه شیده ،مقیدار
 MOVتعیین می گردد.
مواقعی کیه غلظیت اکسییژن موجیود در  LFGبییش از % 10
باشد ،نشان دهنده وجود نقی

در شیبکه اسیتخراج اسیت کیه

ناشی از نفوذ هوا به مرکز دفن زباله می باشد ،در چنین حاالتی
 ،برای حفظ ایمنی باید ایستگاه تنظییم از سیسیتم کلیی ،جیدا
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شود .زمانی که غلظت اکسیژن در شیبکه اسیتخراج بیه مقیادیر

هوا ،مقاو باشد ،هزینه باالیی خواهد داشت .روشی کیه در ایین

باالیی برسد ،و در عین حال مقیدار آن کمتیر از غلظیت UOL

مقاله معرفی می شود ،با استفاده از فشار منفی باال در استخراج،

موجود در سیسیتم سیرپوش ،سیبب

از نفوذ هوا به داخل مراکز دفن زباله جلیوگیری میی کنید ،کیه

ورود جریان قابل توجه ای از هوا به داخل دفنگاه زباله می شود،

دارای هزینه کم تر و قابل قبولی اسیت  .هنگیامی کیه از LFG

ایستگاه تنظیم قطع نخواهد شد .در چنین میواقعی ،در قسیمت

برای تولید انرژی استفاده میی گیردد ،اسیتفاده از ایین طیر و

فوقانی مراکز دفن زباله ،مقیدار غلظیت اکسییژن بیاالتر اسیت و

سیستم جدید پیشنهاد می شود .طر جدید برای مراکیز دفین

احتماالً بر هضم بی هوازی در داخل دفنگیاه زبالیه و در نتیجیه

زباله ،در شکل  2نمایش داده شده است .نمایه های به کار رفته

میزان تولید متان ،موثر خواهد بود .کاهش تولیید متیان ،مقیدار

در شکل ،2عبارتند از  -1 :لوله های استخراج  -2 ،سوپاپ های

غلظت متان را به کمتر از حد  MOVخواهد رساند ،در نتیجیه

کنترل  -3 ،چاه های جمع آوری گاز مرکز دفن زباله  -4 ،لولیه

سوپاپ کنترل با توجه به میزان کاهش غلظت متان ،بسته می-

های تزریق  5 ،CO2و  -6سرپوش با نفیوذ پیذیری کیم ،کیه از

شود ،و از این طرییق مییزان گیاز خروجیی از چیاه اسیتخراج ،

یییر یییا چنیید الیییه مختلییس سییاخته شییده اسییت -7 ،الیییه بییا

کاهش می یابد .چاه های استخراج در چنین حالتی نمی توانند

نفوذپذیری بیاال  -8 ،سیسیتم پمپیاژ ،سیسیتم تصیفیه و بهیره

با تما پتانسیل به تولید متان بپردازند ،و این وضعیت ،تا زمانی

برداری از  -9 ، LFGلوله های کنتیرل -10 ،میرز مرکیز دفین

باشد ،با وجود اینکه ،نق

که در سیستم سرپوش نق

وجود دارد ،ادامه می یابد.

زباله.

ساخت سرپوشی برای مرکز دفن زباله ،که کامالً در مقابل نفیوذ

شکل -2طرح شماتيک از سيستم جديد جهت استخراج و بهره برداری از  : pat( LFGفشار جو)
)Figure 2. Schematic design of the new system for LFG extraction and operation (P at: Atmospheric pressure

جلوگیری از ورود گاز از یر ناحیه به ناحیه مجیاور ،بیه وسییله

که به میزان کافی در دسترس باشد و نسبت به هوا برای پمپیاژ

سیستمی که در آن ،از وسیایل و موانیع مختلیس جهیت ایجیاد

به الیه نفوذ پذیر مناسب تر باشد ،در این سیستم اسیتفاده میی

اختالف فشار در الیه نفوذپذیر بین دو الیه نفوذناپذیر ،اسیتفاده

گردد .مناسب ترین گاز  CO2خواهد بود ،چرا که بر روی هضم

می شود ،یر ایده جدید نیست ( . )7اما در گذشته کاربرد مهم

بی هوازی تاثیر نمیی گیذارد ،و همچنیین دی اکسیید کیربن ،

این ایده ،جلوگیری از خروج  LFGبه اتمسیفر بیوده اسیت .در

همواره در گاز مرکز دفین زبالیه وجیود دارد ،لیذا تزرییق CO2

این مطالعه از همین ایده ،جهت جلوگیری از خیروج  LFGبیه

سبب افزایش هزینه های تصیفیه و پیاالیش  LFGنمیی شیود.

اتمسفر و ورود هوا به مرکز دفن زباله استفاده می شود .از گازی

همچنین ،چنانچه  LFGبرای استفاده ،در لوله های گاز  ،مورد
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پاالیش قرار گیرد CO2 ،باید از آن جدا شیود و کیفییت CO2

می گردد.

جدا شده تنها برای فعالیت های صینعتی مناسیب خواهید بیود،

جداسازی  CO2از گاز مراکز دفن زباله

سیستم جدید می تواند استفاده از  CO2را بهینه کند.

یکی از اقتصادی ترین روش های جداسازی دی اکسید کربن از

در سیستم مورد بح  ،مقدار کافی از گاز دی اکسید کیربن بیه

گاز متان جداسازی با استفاده از محلیول آمیین در بیرج جیذب

داخل الیه نفوذپذیر (در شکل 2بیا شیماره  7نشیان داده شیده

است ( .)13در این فرآیند گاز محتوی  CO2از پایین وارد بیرج

است) ،از طریق لوله تزریق (با شیماره  4در شیکل 2نشیان داده

تماس گاز-مایع می گردد ،و از باالی برج ،محلول آمین وارد می

شده است) ،پمپاژ می گردد تا از این طریق ،فشیار گیاز در ایین

شود .در طول برج جریان مایع از باال به پایین و جرییان گیاز از

الیه ،بیشتر از فشیار جیو باشید .دی اکسییدکربن کیه در الییه

پایین به سمت باال حرکت کرده و تماس گاز-مایع رخ می دهد.

نفوذپذیر جریان دارد ،از طریق دو الیه بیا نفوذپیذیری کیم (در

در طی این تماس  CO2موجود در جریان گاز ،جذب مایع می-

شکل ،با شماره  5و  6نشان داده شده است) ،به اتمسفر و مرکز

گردد .در فاز مایع  CO2با اجزاء دیگر وارد واکینش میی شیود.

دفن زباله هدایت می شود .جریان گاز دی اکسییدکربن ،سیبب

میزان حذف  CO2توسط سیرعت جیذب ،واکینش شییمیایی و

کاهش نفوذ هوا به مرکز دفین زبالیه و کیاهش خیروج  LFGاز

شرایط تعادل مشخ

می گردد .طراحی یر برج جذب نیازمند

سطح سایت می گردد .اگر  CO2موجیود در الییه نفوذپیذیر در

حل همزمان معادالت سرعت واکنش های شییمیایی ،معیادالت

فواصل زمانی مناسب  ،با  CO2جدیید جیایگزین شیود ،سیبب

مربوط به تعادل و معادالت مربوط به شدت انتقیال جیر بیا در

افزایش عملکرد سیستم می گردد به همین دلیل در لوله کنترل

نظر گیرفتن تغیییرات دمیا و فشیار در بیرج اسیت .انجیا ایین

(در شکل  2با شماره  9نمایش داده شده اسیت) ،ییر سیوپاپ

محاسبات پیچیده با استفاده از نر افزار هیای طراحیی فرآینید

تعبیه شده است .تا زمیانی کیه فشیار  CO2در داخیل الییه 7

امکان پذیر است .نر افزار های  Hysys ،Aspen Plusو نر

(شکل  ) 2ثابت باشد ،می توان از کاهش ورود هوا ،به مرکز دفن

افزار جدید  Aspen Hysysکه تلفیقیی از ایین دو نیر افیزار

زباله مطمئن بود .حداکثر فشار منفی که در ایین سیسیتم میی

است ،قویترین نر افزارها در این زمینه هستند .دقیت و صیحت

توان در شبکه استخراج استفاده کرد از دو طرییق قابیل تعییین

این نر افزار ها در شبیه سازی فرآیند جذب  CO2در محلیول

می باشد .در روش اول ،مدل هیای آزمایشیگاهی از سیسیتم بیا

های آمین بیه اثبیات رسییده اسیت ( .)17-14در ایین قسیمت

میی تیوان بیا

امکان و چگونگی جداسازی  CO2از گاز مرکیز دفین زبالیه ،بیا

آزمایشات مختلس ،پارامترهیای بهینیه را تعییین کیرد .در روش

فرآیند جذب در محلول منو اتانل آمین ( )MEAبا اسیتفاده از

دو  ،بییه عنییوان اولییین مرحلییه از پییژوهش ،از شییبیه سییازهای

نر افزار  Aspen Hysysمورد بررسی قرار گرفته است.

کا مپیوتری که قابیل اطمینیان و کیار آمید هسیتند ،میی تیوان

واحد طراحی شده جهت حذف  CO2از گاز دفنگاه زباله ،از یر

استفاده کرد ،از شبیه سازی کامپیوتری  ،بیرای جرییان گیاز در

برج جذب و یر برج دفع تشکیل شده است .در این برج هیا بیا

مراکز دفن زباله  ،در گذشیته اسیتفاده شیده اسیت )12-8( .بیا

استفاده از تعدادی سینی سطح تماس گاز-مایع مورد نیاز بیرای

استفاده از شبیه سازی کامپیوتری می توان ،تخمین های اولییه

انتقال جر ایجاد می شود .در داخل برج ،مایع از باال بیه پیایین

می شیود احتییاج بیه میدل هیای

جریان پیدا می کند و  CO2از گاز مرکز دفن زباله جذب میایع

چند نوع طراحی مختلیس ،سیاخته شیود ،سیپ

را بدست آورد ،که این باع

آزمایشگاهی و آزمایشات مختلس ،به شدت کاهش یابید ،سیپ

آمین می گردد .مایعی که با  CO2تغلیظ شیده اسیت از پیایین

مقدار نفوذپذیری الیه (7شکل ،)2فشار منفی استخراج و فشیار

برج خارج می گردد.

تزریق  ، CO2پ

از اجرای سیستم  ،بر روی مرکز دفن زبالیه،

برای این که محلول  MEAدوباره قابیل اسیتفاده باشید ،بایید

با استفاده از اندازه گیری در محل سایت ،به طور دقییق تعییین

 CO2جذب شده از آن جدا (دفع) گردد ،بیدین منظیور از ییر

رويکردی در طراحی محل دفن بهداشتی جهت تصفيه....
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برج دفیع اسیتفاده میی شیود .محلیول  MEAمحتیوی CO2

مشخصه های اصلی هر برج تماسی (جذب یا دفع) ارتفاع و قطر

بوسیله پمپ به برج دفیع فرسیتاده میی شیود .جهیت افیزایش

برج است .ارتفاع برج ،تعداد مراحل تعادلی مورد نیاز برای انتقال

راندمان جداساز ی ،برج دفع دارای چنید سیینی میی باشید .در

جر و تعداد سینی های برج به میزان خلوص مد نظر برای گیاز

قسمت تحتانی برج ،توسط مبدلهای گرمیایی بیه محلیول گرمیا

خروجی بستگی دارد .هر چه خلوص بیشتری برای محصول مد

داده می شود تا گاز  CO2از آن دفع شود .با توجه بیه ایین کیه

نظر باشد تعداد سینی های برج بیشتر خواهد بود .قطر بیرج بیر

عالوه بر  CO2مقداری از  MEAنیز تبخیر می شود ،در بیاالی

اساس شدت جریان گاز تعیین می شود .انجا محاسیبه توسیط

برج یر مبدل گرمایی برای چگالش  MEAو آب تبخیر شیده

نر افزار زمانی شروع می شود که درجیه آزادی سیسیتم برابیر

قرار دارد CO2 .به صورت گیاز از ایین چگالنیده خیارج شیده و

صفر گردد به عبارت دیگر تعداد معیادالت بیا تعیداد مجهیوالت

 MEAچگالیده شده به بیاالی بیرج جیذب برگشیت داده میی

برابر شود ( .)18جدول  ،1داده های استفاده شده برای طراحی

شود.

در این تحقیق را نشان می دهد .این داده ها بر مبنیای شیرایط
گاز خروجی از یر مرکز دفن زباله می باشد.
جدول  -1داده های ورودی به نرم افزار  Aspen Hysysبرای طراحی برج جذب
Table 1. Input data into Aspen Hysys software for designing an absorption tower

داده های ورودی به نرم افزار
شدت جریان گاز ورودی به برج (2000 )kg/hr
دمای گاز ورودی به برج ()C

80

فشار گاز ورودی به برج ()kpa

105

کسر حجمی  CO2در گاز ورودی به برج

0/5

طراحی به کمر نر افزار  Aspen Hysysنشیان میی دهید،

مورد نیاز برای شروع فرآیند ،با توجه به مقدار  MEAمورد نیاز

برای حذف  CO2از  LFGبا راندمان  %80یر بیرج جیذب بیا

برای پر شدن برج از مایع (در حالت عملیاتی) قابل برآورد است.

 12سینی (بازده کلی هر سینی  ) %75مورد نیاز خواهد بود .اگر

وزن مایع در داخیل بیرج جیذب در حالیت عملییاتی برابیر kg

فاصله سینی ها از هیم  45cmدر نظیر گرفتیه شیود و 80cm

 4200است و محلول استفاده شده در این طراحیی دارای %20

فضا در باالی برج جهت جمع آوری گاز و  80cmفضا در پایین

وزنی  MEAمی باشد .بنابر این  MEAمورد نیاز بیرای یکبیار

برج برای جمع آوری مایع و توزیع کننیده گیاز ورودی در نظیر

پر شدن برج جذب  840kgخواهد بود .تقریبا همیین مقیدار از

گرفته شود ،ارتفاع کل برج جذب  7mخواهد شید .قطیر میورد

محلول نیز برای پر شدن برج دفع مورد نیاز است.

نیاز برای برج تناسب مسیتقیم بیا شیدت جرییان گیاز دارد .بیه
عبارت دیگر ،اگر شدت جریان گاز تغییر کند ،ارتفاع برج میورد
نیاز تغییر نمی کند و فقط قطر مورد نیاز افزایش خواهد یافیت.
برای دفنگاه زباله فرضی با شدت جرییان ورودی 2000 kg/hr
گاز ،قطر مورد نیاز برای برج  80cmمحاسیبه گردیید و شیدت
جریان مایع مورد نیاز  30000kg/hrبدست آمد .بیا توجیه بیه
این که مایع استفاده شده بازیافیت میی گیردد ،مقیدار MEA

بحث و نتيجه گيری
سیستم جدید نسبت به مراکز دفن زباله سینتی دارای چنیدین
مزیت است ،که باع می گردد ،با راندمان اقتصادی باال ،امکیان
بهره برداری از گاز مرکز دفن زباله ،میسر شود .طراحی جدیید،
مشکالت ناشی از نفوذ هوا به مرکز دفن زباله را به خیوبی رفیع
می کند با کاهش ورود هوا به مرکز دفن زباله ،ترکیبات تشکیل
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دهنده  ،LFGتنها گازهای متان و دی اکسید کربن خواهد بود،

استفاده می شود به مقدار کافی تامین می گردد.

این مطلب ،تصفیه  LFGرا تا حد زییادی آسیان و کیم هزینیه

یکی دیگر از مزایای سیستم جدید ،جلیوگیری از تیاثیر نوسیان

خواهد کرد .جداسازی  CO2از  ، CH4نسبت به سیایر مراحیل

فشار جو ،بر روی انتشیار  LFGاسیت .بطیور کامیل ،مشیخ

تصفیه ،آسان و ارزان تر است ،در صورتی که ،جداسیازی  N2از

نیست که نوسان در فشار جو ،تنها بر انتشار  LFGتاثیر دارد یا

 ، LFGدر تصفیه گیاز مرکیز دفین زبالیه ،بیشیترین هزینیه را

اینکه بر تولید آن نیز موثر است ( .)20-19در صورتی که ،تولید

دارد(.)5

 LFGتحت تاثیر نوسانات فشار جو باشد ،در طراحی جدیید از

در برخی از مراکز دفن زباله ،به علت اندازه کوچر مرکیز دفین

آنجا که میزان فشار ،در الیه نفوذ پذیر ثابت است ،میی تیوان از

زباله و یا کافی نبودن تولید متان ،از گاز اسیتخراج شیده ،بیرای

این تاثیر بر میزان تولید  ،LFGجلوگیری کرد .به عبارت دیگر،

ایجاد انرژی یا گرما استفاده نمی شیود ،در ایین گونیه از مراکیز

با استفاده از سیستم جدید مرکز دفن زباله بصورت یر راکتیور

دفن زباله  ،می توان با اجرای طر جدید ،بازدهی تولید متان را

بسته که در شرایط ایده آل کنترل می شود ،خواهد بود.

افزایش داد ،به طوری که استخراج و بهره برداری از  LFGسود
آور باشد .در هنگا ارزیابی سیسیتم جدیید ،بایید هزینیه هیای
اجرای این سیستم ،در نظر گرفته شود ،که این هزینه هیای بیه
نوع مواد مصرفی بستگی دارد .پمپاژ  ،CO2با توجه به اسیتفاده
از وسایل الکتریکی ،نگه داری و تعمیرات ،سبب افزایش هزینیه
می شود ،اما به دلیل این کیه فشیار بیاالیی میورد نییاز نیسیت،
هزینه مربوط به پمپاژ ،تاثیر چندانی بر هزینه های کیل نیدارد.
 CO2مصرفی در این طر نیاز به کیفیت بیاالیی نیدارد ،لیذا از
تصفیه گاز مرکز دفن زباله تامین می گیردد .ایین هزینیه هیای
اضافی باید با هزینه جداسازی  N2و  O2از  LFGمقایسه شود.
بنابراین ،هزینه های اجراء و فعال سازی سیستم جدید بایید بیا
هزینه های تاسی

و فعال سازی فراینیدهای جداسیازی  N2و

 O2مقایسه گردد .میزان هزینه هر دو سیستم (سینتی ،جدیید)
تقریباً مشابه است ،با این تفاوت که با استفاده از سیستم جدید،
می توان از مراکز دفن زباله کوچکتر و کم عمق تر ،بیرای بهیره
برداری و تصفیه  ،LFGاسیتفاده کیرد .ایین مسیاله در کیاهش
انتشار گاز متان و استفاده از انیرژی هیای تجدیید پیذیر ،میوثر
خواهد بود.
سیستم جدید به متصدیان مرکز دفن زباله این امکان را میدهد
که با استفاده از فشار منفی در استخراج ،بازدهی را بیاال ببرنید،
بدون اینکه ترکیبات زایید وارد  LFGشیود .بیازدهی بیاالتر در
مرکز دفن زباله ،سبب افزایش تولید  CO2می گردد ،در نتیجیه
 CO2مورد استفاده سیستم ،که جهیت جلیوگیری از ورود هیوا

نتيجه
طر جدید ،برای مراکز دفن زباله ای که LFG ،در آنها جهیت
استفاده در شبکه گاز شهری تصفیه می شود ،پیشنهاد میگردد.
طراحی جدید شامل سرپوش چند الییه اسیت ،کیه در آن الییه
نفوذپذیر بین دو الیه با نفوذپذیری کم قرار گرفته است .در الیه
نفوذ پذیر ،جریان  CO2سبب جلوگیری از ورود هیوا بیه مرکیز
دفن زباله و خروج  LFGبه اتمسفر می شود.
مهم ترین مزیت سیستم جدید ،تهیه  LFGفاقد هوا می باشد،
که در نتیجه فرایند تصفیه و هزینه های آن کیاهش میی یابید،
این مطلب باع افزایش تصفیه  LFGو استفاده از انرژی هیای
تجدید پذیر خواهد شد.
طراحی با استفاده از نر افزار  Aspen Hysysنشیان داد کیه
گاز مراکز دفن زباله ،با استفاده از یر فرآیند ساده شیامل ییر
برج جذب و یر برج دفع قابل تصفیه است .گیاز متیان حاصیل
می تواند برای توزیع به شبکه گاز شهری فرستاده شود .قسمتی
از  CO2جداشده برای جلوگیری از نشت هوا به داخیل دفنگیاه
زباله تزریق میی شیود و میابقی آن میی توانید بیه عنیوان ییر
محصول جانبی استفاده شود.
تعداد زیادی از مراکز دفن زباله که در حال حاضر ،بهره بیرداری
و تصفیه  LFGدر آن ها ،توجیه اقتصادی ندارد ،بیا اسیتفاده از
سیستم جدید بهره برداری از  LFGدر این مراکز دفین توجییه
پذیر می گردد .اجراء طر جدید برای تما جوانب مراکز دفین
زباله موجود ،گران خواهد بود ،لیذا اجیرای آن تنهیا در قسیمت
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12. Popov, V. and Power, H., 2010.
Numerical analysis of efficiency of
landfill venting trenches. Journal of
environmental engineering, Vol. 126,
pp.32-38.
13. Mofarahi, M., Khojasteh, Y., Khaledi,
H. and Farahnak, A., 2008. Design of
CO2 absorption plant for recovery of
CO2 from flue gases of gas turbine.
Energy, Vol. 33, pp.1311-1319.
14. Chu, F., Yang, L., Du, X. and Yang,
Y., 2016. CO2 capture using MEA
(monoethanolamine) aqueous solution
in coal-fired power plants: Modeling
and optimization of the absorbing
columns. Energy, Vol. 109, pp.495505.
15. Yang, X., Rees, R.J., Conway, W.,
Puxty, G., Yang, Q. and Winkler,
D.A., 2017. Computational modeling
and simulation of CO2 capture by

....رويکردی در طراحی محل دفن بهداشتی جهت تصفيه
 چیون نفیوذ هیوا بیه،باالی مرکز دفن زباله پیشنهاد شده است
، و همچنیین،مرکز دفن زباله از سطح بیاالیی اتفیاق میی افتید
 به ایین دلییل،مقدار هوا در عمق دفنگاه زباله بسیار ناچیز است
استفاده از سیستم جدید تنها برای قسیمت بیاالیی مرکیز دفین
 این سیسیتم میی توانید انتشیار گازهیای.زباله کافی خواهد بود
گلخانه ای را کاهش و استفاده از انرژی هیای تجدیید شیدنی را
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