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1 Sissejuhatus
Esitatud tehnoloogiline kirjeldus on mõeldud kiire ülevaate saamiseks energiaploki
tööpõhimõtetest.

Energiaplokk koosneb ühest põletusliinist võimsusega 27,5 tonni olmejäätmeid
tunnis (MSW).

Projekteeritud tehnoloogia sisaldab järgmisi põhilisi komponente:
•
•

MARTIN- tüüpi jäätmete põletusrest (põletussüsteem)
Soojusvahetiplokk, mis on projekteeritud arvestades CNIM poolt välja
töötatud tehnoloogia viimaseid täiendusi

•

Põlemisgaaside pool- kuiv käitlemise süsteem

•

Elektri ja soojusenergia (kaugkütteks) koostootmise auruplokk
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2 Skemaatiline diagramm
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Põlemiseks vajaliku õhuvõtu süsteem
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E

Lubjapiim

6
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Induktsioon- ventilaator

9

Auruturbiin

10

Generaator

H

Puhastatud põlemisgaas

11

Kaugkütte soojusenergia tootmise plokk
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Põhjatuhk (klinker)
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Deaeraator ja ringlusvee mahuti
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Lenduv tuhk ja põlemisgaasi jäägid
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Ringlusvee pump

K

Elekter
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Ringlusvee töötlemise plokk
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Aur kaugkütte - süsteemi soojusvahetisse
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Juhtimiskeskus, kontrollkeskus
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Kaugkütte võrk- süsteem

Väljundid
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3 Jäätmete vastuvõtt ja nende käitlemine
Jäätmete veokid kontrollitakse ja kaalutakse (automaatkaalud) nende sisenemisel ja väljumisel
jäätmeenergia ploki territooriumile.
Turvalisuse tagamiseks on ette nähtud sissepääsule paigaldada radioaktiivsete materjalide detector,
et vältida võimalike radioaktiivsete ainete sattumine energiaplokki.
Peale kontrolli valatakse jäätmed kinnises jäätmete vastuvõtuhallis jäätmete punkrisse.
Jäätmete kogumispunkrit teenindavad kaks erikonstruktsiooniga kraanat. Kraanasid kasutatakse nii
jäätmete etteandmisel konveierile kui ka nende segamiseks jäätmepunkris. Kraanaoperaatori
ülesanne on jäätmete segamine võimalikult homogeenseks ja ühesuguse kütteväärtusega massiks
enne selle tõstmist konveierile.
Kraanade opereerimine toimub kesksest juhtimiskeskusest kuhu on lisaks paigutatud ka
videomonitorid
tegevuse
jälgimiseks
videokaameratelt
jäätmepunkrist
ning
jäätmete
eeltöötlusplokist.

Jäätmepunkri kuju on projekteeritud viisil, mis tagab jäätmete vajumise võimalikult õhutihedaks
massiks, mis tagab põlemiskambrile kontrollitava õhu juurdevoolu ning põlemiskambrist eralduvate
gaaside koosseisule võimalikult suure kontrollitavuse. Jäätmepunkri kaldpind lükkab sinna valatud
(segatud) jäätmed purustus- segamissõlmele võimalikult paremini ette.
Jäätmete punkrisse valamise ala ja jäätmepunker on suletud ruumis ning varustatud kiir- rull
uksega, ruumis on tagatud pidev alarõhk (põlemiseks vajalik õhk võetakse sellest ruumist- punkri
kohalt), vältides võimaliku haisu ning tolmu levimise väljaspoole hoonet
Korraliste tootmisploki kontroll- ülevaatuste perioodil ja remontide ajal tühjendatakse punker
jäätmete minimaalse seisuni peatatakse jäätmete juurdevedu.
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4 MARTIN põletusrest (põletussüsteem).
MARTIN põletussüsteem ja tema komponendid on kõrgtehnoloogiline näide jäätmepõletuse
valdkonnas, analoogilised pidevalt täiendatavad põletussüsteemid töötavad väga paljudes
jäätmeenergia plokkides maailma eripaikades. Kasutatav põletussüsteem tagab suure töökindluse,
võimalikult suure jäätmete põletuse efektiivsuse ning turvalisuse. Kasutatud põletussüsteem tagab
hea tulemuse ning kõrge turvalisuse eri tüübiliste jäätmete põletamisel.

1 punkrisuue, kolu

4 MARTIN tuha koguja

7 alumine õhujaotus

2 toiteseade

5 põlemiskamber

8 ülemine õhujaotus

3 MARTIN rest- põletussüsteem

6 õhu eelsoojendus

9 infrapuna kaamerad
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MARTIN põletussüsteem on kogu põletustehnoloogia peamine komponent mis koosneb ühest või
mitmest põletusrestist mis liigub 26 kraadise nurga all. Igal restil on oma ajam ning automaatselt
reguleeritav veokiirus.
Resti detailid on valmistatud kulumis- ja temperatuurikindlast materjalist (CrFe). Liikuvate restide
sammu ja kiirusega tagatakse efektiivne ning ohutu põletustemperatuur.
“Tagurpidi”- põletuse tööprintsiip (põlemine toimub resti kohal) on unikaalne: resti igasekundiline liikumine tagasi ja üles jäätmete pealevoolu suunale tagab jäätmete vajaliku
hõrenduse ning liikumiskiiruse vähendamise selleks, et põlemisprotsess oleks efektiivne ning
vajaliku pikkusega.
“Tagurpidi”- põletuse tööprintsiip tagab põletusrestide pideva kaetuse kaitsva jäätmete või tuha
kihiga, mis annab seadmele pika eluea. Antud tehnoloogia ei vaja vesijahutust isegi väga kõrgete
jäätmete kütteväärtuste korral.

Põlemisõhk jagatakse põlemisaluseks õhuks, mis juhitakse piki põletusresti(de) pinda ja
põlemispealseks õhuks, mis juhitakse põlemiskoldesse põletusresti(de) pealsesse ruumi.
Iga põletusresti liikumine jagatakse eraldi õhujaotuse tsoonideks. Põlemiskambri alune õhk
antakse vajadusel, sisseantava õhul puudub põletusrestide jahutuse vajadus.
Õhu juurdeandmine on kindla rõhuga, mis tagab põlemiskambri aluse õhu juurdeandmise
põletusrestide vahelt hoides samal ajal põletusrestid vajalikul määral puhtad ning vältides nende
liikumist takistavad ummistused.
Põlemisgaasides sisalduvate kahjulike gaaside osa (lämmastikoksiidid) neutraliseeritakse Selective
Non Catalytic Reduction (SNCR) DeNOx süsteem- plokis.
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5 Soojusvahetiplokk
Jäätmete põletamisest vabanev soojus kantakse üle soojusvahetiplokis veele moodustades ühise
süsteemi Martin põletusrestiga.
Soojusvaheti tüüp on vertikaalne, ülalt toestatud ning sisaldab ühe auru trumli ning viis
vertikaalselt üksteise kohal olevat soojusvahetit järgnevalt:
•

1st vaheti:

Põlemiskolde kiirgusvaheti

•

2nd vaheti:

Kiirguskamber 7 aurustava kiirguspaneeliga

•

3rd vaheti:

Vertikaalne kiirgusvaheti 1 aurustiploki ja 5 superkuumuti plokiga

•

4th vaheti:

Vertikaalne kiirgusvaheti 2 superkuumuti plokiga ja 3 ökoplokiga

•

5th vaheti:

Vertikaalne kiirgusvaheti koos 4 ökoplokiga.

The Kolm esimest vertikaalset gaase läbilaskvat plokki on suletud veega ümbritsetud paneeli.
Õhutihedad seined on moodustatud keevitatud õhukeseseinalistest ühendatud torudest.
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6 Elektrigeneraator
Soojusvaheti süsteemis toodetud ülekuumendatud aur toidab järgsurve kasutamisega
turbogeneraatoriplokki (TG).
Kolm auru järeltöötlusagregaati on ette nähtud kaugkütte süsteemi varustamiseks ning kogu
energiaploki tarbijate varustamiseks (kütteõhu eelsoojendus, deaereerimine jms.)

Juhul kui ülekuumendatud auru suunamine turbogeneraatorisse on mingil põhjusel takistatud
või võimatu, suunatakse ülekuumendatud aur DH soojusvahetisse peale survetustamist. Seda
on tarvis selleks, et kindlustada oodatud tööparameetrid koldes, jäätmete põletuse ning
kaugküttesüsteemide normaalse töökoormuse hoidmiseks.
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7 Põlemisgaaside puhastussüsteem
Põlemisgaaside poolkuiv puhastuse protsess koos filterkangas- puhastussüsteemiga tagab
keskkonnanõuetele vastava (hetkel kehtivatele normatiividele vastava ja teadaolevalt ka
lähitulevikus kehtestatavatele normatiividele vastava) atmosfääri väljuva põlemisgaaside koosseisu.
Väljuvad põlemisgaasid puhastatakse lisaks HCI, HF, SO2 gaasidele ka raskemetallidest, tolmust,
dioksiididest jms., mis kaasneb majapidamisjäätmete põletamisega.
Poolkuiv gaaside puhastusprotsess nõuab põlemisgaaside kontakti reagendiga (lubjapiim) gaasi
reaktoris (puhastussüsteemi osa). Lenduvad happed neutraliseeritakse puhastusseadmesse
doseeritava leelisega.
Puhastussüsteemis vajaminevad reaktiivid pihustatakse reaktori ülaosas paikneva pihustusturbiiniga,
millega tagatakse põlemisgaasidele vajalik kontakt kemikaalidega.
Põlemisgaasid läbivad peale kemiseerimist reaktoris veel kangasfiltrid ning suunatakse
olemasolevasse korstnasse läbi ventilaatori.
Dioksiinid, raskemetallid jms. neutraliseeritakse aktiivsöega enne puhastusreaktorit.
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