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Хог хаягдлын менежмент

Кейс судалгааны агуулга (мэдээллийн хуудсанд тодорхойлсон асуудлын шийдэл)
Олон жилийн туршид лагийг зайлуулах цорын ганц арга нь
лагийг булах байсаар ирсэн. Хонконгийн хүн амын өсөлтөөс
үүдэн зайлуулах шаардлагатай лаг их хэмжээгээр нэмэгдсэн
нь хог хаягдлын менежментийн тогтвортой шийдэл байхаа
больжээ.
Боомтын Бүсийн Цэвэрлэх Схем зэрэг бохир ус цэвэрлэх
системд янз бүрийн шинэчлэл, сайжруулалт хийгдсэн боловч
хогийн цэгүүдийн ашиглалтын хугацаа, тогтвортой байдалд
сөргөөр нөлөөлсөн хэвээр байна.
Лаг гэж юу вэ?
“Лаг” нь бохир ус цэвэрлэх явцад үүссэн шавар шиг өтгөн
дайвар бүтээгдэхүүн юм. Бид Хонконгод 3 сая орчим шоо
метр бохир ус үйлдвэрлэдэг бөгөөд энэ нь өдөрт
ойролцоогоор 1200 тонн лаг юм. Хонконгод тогтвортой
ирээдүйг бий болгохын тулд лагийг зөв, боловсронгуй аргаар
цэвэрлэх шаардлагатай байна.
Зураг. 1. Хонконгийн 11 томоохон бохир
ус цэвэрлэх байгууламж

Лагийн эх үүсвэр
Бие засах, хоол хийх, угаах зэрэг бидний өдөр тутмын үйлдлүүдээс бохир ус бий болдог. Усан сан руу
урсахаас өмнө бохир усыг ус цэвэрлэх байгууламжид цуглуулж, цэвэрлэдэг. Химийн бодис ашигласан
анхан шатны боловсруулалт болон хоёрдогч боловсруулалт хийн лагийг зөв, аюулгүй зайлуулах
зорилгоор боловсруулдаг.
Лагийн найрлага
Хонконгод нийтдээ 11 томоохон бохир ус цэвэрлэх байгууламж байдаг бөгөөд Стөүнкаттерс арлын
бохир ус цэвэрлэх байгууламж нь тухайн нутаг дэвсгэрт байгаа нийт лагийн бараг 70 хувийг
боловсруулдаг байна.
Шийдэл
Т.Парк бол эргэх холбоо бүхий байгууламжийн бараг төгс жишээ юм. Тус төвийн бүхий л байгууламж,
технологи нь хог хаягдлаа ашиглан эрчим хүч, түлш үйлдвэрлэхийг эрмэлздэг. Хог хаягдлыг өндөр
температурт шатаасны дараа үнс, үлдэгдэл болох нийт хог хаягдлын 10% -ийг л хогийн цэг рүү илгээх
шаардлагатай болдог. Уг процесс нь өөрөө лагийн анхны эзлэхүүнийг 90%-иар бууруулдаг. Үлдсэн
хог хаягдлын ердөө 10%-ийг хогийн цэгт илгээх шаардлагатай байдаг тул хүлэмжийн хийг жилд
237,000 тонноор бууруулж байна.
Лагийг шатаах нь бохир усны лагийг цэвэрлэх өндөр үр дүнтэй арга юм. Лагийг үр ашигтай,
найдвартай цэвэрлэхийн тулд өндөр технологийн дулааны процессоор дамжуулан шатаах дэвшилтэт
технологийг нэвтрүүлсэн байна. Т.Парк нь байгууламж дах дөрвөн шатаах зуух бүхий хоёр үйлдвэр
өдөрт 2000 тонн лаг боловсруулах хүчин чадалтай.
Шатаах үйл явцаас үүссэн дулааны энергийг цахилгаан эрчим хүч болгон хувиргадаг бөгөөд энэ нь
Т.Паркийн байгууламжийн хэрэгцээг бүхэлд нь хангах боломжтой байдаг. Бүрэн хүчин чадлаараа
ажиллахад уг байгууламж нь нийтийн эрчим хүчний сүлжээнд 2 мегаватт (МВт) хүртэлх цахилгаан
хангах боломжтой бөгөөд энэ нь "хог хаягдлыг эрчим хүч болгон ашиглах" үйл ажиллагааны маш сайн
жишээ юм. Турбинууд нь бүрэн хүчин чадлаараа ажиллахад 4000 өрхийг эрчим хүчээр хангах
боломжтой.
Ногоон байгууламж: Парк дахь хаягдлыг эрчим хүч болгоно

Зураг. 2. Т.Паркийн бие даасан систем
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