
Integrated Concept for Converting Solid Waste to Energy (InConSolE) – 

Waste to Biocoal for Power Generation 

ভূমিকা: 

বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যা ও অর্ থননবিক কার্ থক্রম বৃবির সাথর্ সাথর্ কঠিন িজথয উৎপাদন ব্যাপকভাথি বৃবি পাথে। ২০০০ থর্থক ২০১০ পর্ থন্ত 

দশ িছথরর ব্যিধাথন বিশ্বব্যাপী থপৌর কঠিন িজথয উৎপাদন ০.৬৮ বিবির়্ন টন/িছর থর্থক থিথে ১.৩ বিবির়্ন টন/িছথর থপৌৌঁথছথছ। গি 

পাঁচ িছথর সম্প্রবি মধ্যম আথের থদথশ পবরণি হওোে িাংিাথদথশর অর্ থননবিক কম থকাথের সাথর্ সাথর্ কঠিন িথজথযর উৎপাদন ও 

থিথেথছ।  উৎপাবদি িথজথযর অংশবিথশষ বসটি কথপ থাথরশন/থপৌরসভার িত্তািধাথন সংগৃহীি হে, র্া সংস্থাগুথিার বনজস্ব ল্যােবিবিং 

থেশন গুথিাথি স্তুপাকাথর থরথে থদো হে। িজথয ব্যিস্থাপনার এ প্রবক্রোে িায়ু ও পাবন দূষথণর সমূহ সম্ভািনা র্াথক। িাছো ল্যােবিি 

থর্থক উথেেথর্াগ্য পবরমান বিনহাউস গ্যাস বনগ থি হে র্া জিিায়ু পবরিিথথন সরাসবর ভূবমকা রাথে। কঠিন িজথয ব্যিস্থাপনার বিবভন্ন 

পিবির মথধ্য িজথয হথি জ্বািানী উৎপাদন অন্যিম। সরাসবর দহন দ্বারা থপৌর কঠিন িজথয থর্থক বিদ্যযৎ উৎপাদথনর সম্ভাব্যিা বনথে 

কথেকটি গথিষণা পবরচাবিি হথর্থ়ছ । গথিষণাসমূহ হথি থদো থগথছ কঠিন িথজথযর উচ্চ আর্দ্ থিার কারথণ সরাসবর বিদ্যযৎ উৎপাদন 

অর্ থননবিক ভাথি আকষ থণীে হে না। এথেথে হাইথরার্াম থাি কাি থনাইথজশন প্রযুবি ব্যিহাথরর মাধ্যথম কঠিন িজথয হথি জ্বািানী 

উৎপাদথনর দেিা অথনকাংথশ বৃবি কথর। 

হাইথরার্াম থাি কাি থনাইথজশন (Hydrothermal Carbonization (HTC)) প্রযুবি ব্যিহার কথর িজথয হথি কেিার 

মথিা জ্বািানী তিরী করা র্াে। এই প্রবক্রোটিথক িে িে িছর আথগ তজিিস্তু থর্থক কেিা তিবরর প্রবক্রর্া়র সাথর্ তুিনা করা থর্থি 

পাথর। পরীোগাথর প্রবক্রোটি উচ্চ চাপ (িায়ুচাথপর ২০-২৫ গুন) ও িাপমাোর (১৮০-২২০ বিবি থসিবসোস) প্রথোথগ িরাবিি করা 

হে। প্রবক্রোর সমেকাি কাঁচামাথির প্রকৃবির উপর বভবত্ত কথর ১-৭২ ঘন্টা হথি পাথর। এই প্রবক্রোর মাধ্যথম শুষ্ক িথজথযর ৩৫ থর্থক 

৬৫ শিাংশ জ্বািানীথি রুপান্তর সম্ভি, র্ার িাপন মূল্য ১৩-৩০ MJ/kg হথি পাথর। এই উৎপাবদি জ্বািানী পরিিীথি বিদ্যযৎ 

উৎপাদথন সরাসবর ব্যিহার করা র্াথি।  

র্বদও এইচটিবসর মাধ্যথম িজথয হথি বিদ্যযৎ উৎপাদন একটি আশাব্যঞ্জক ধারণা, উপথরাি আথিাচনা দ্যটি প্রধান গথিষণা প্রথের জন্ম 

থদে। প্রর্মি, এই দ্যটি প্রযুবিথক (িজথয হথি জ্বািানী ও জ্বািানী হথি বিদ্যযৎ)  একীভূি করা বক প্রযুবিগিভাথি সম্ভি হথি? এিং, 

বদ্বিীেি, এটি বক অর্ থননবিক এিং পবরথিশগিভাথি থটকসই হথি? সুিরাং, িজথয থর্থক শবি উৎপাদথনর এই প্রযুবির সম্ভাব্যিা 

মূল্যােথনর জন্য, পাইিট-থেি পরীোর সাথর্ পবরপূরক প্রযুবিগি, পবরথিশগি এিং অর্ থননবিক প্রে সহ পুথরা প্রবক্রোটির পুঙ্খানুপুঙ্খ 

অধ্যেন করা প্রথোজন। 

 

বাস্তবায়নকারী প্রমিষ্ঠানঃ 

ককমিককৌশল মবভাগ,  

বাাংলাকেশ প্রককৌশল মবশ্বমবদ্যাল (বুকয়ট), ঢাকা। 
 

 

 

প্রককের কিয়ােঃ 

০৩ বছর (নকভম্ভর ২০১৮ - অকটাবর ২০২১) 

প্রককের উকেশ্য 

প্রকথের সামবিক উথেশ্য হি হাইথরার্াম থাি কাি থনাইথজশন ও িা হথি উৎপন্ন জ্বািানী হথি বিদ্যযৎ উৎপাদথনর তিরীর 

একটি সমবিি ধারণা তিরী করা।  



প্রকথের বনবদ থষ্ট উথেশ্য হি: 

ক। কঠিন িথজথযর নমুনা এিং তিবশষ্টয বনধ থারণ, 

ে। কঠিন িজথয কাি থনাইথজশথনর মাধ্যথম প্রবক্রোজাি করথণর জন্য উপযুি চাপ, িাপমাো ও অন্যান্য আনুসাবিক অিস্থা 

বনধ থারণ, 

গ। পাইিট থেি-এ প্রযুবিটি পবরচািনা করা, 

ঘ। বিদ্যযৎ উৎপাদথনর জন্য কঠিন িথজথযর হাইথরার্াম থাি কাি থনাইথজশথনর প্রযুবি-অর্ থননবিক সম্ভাব্যিা, এিং 

ঙ। শবি োথি সেমিা বৃবি। 
 

প্রককের প্রিযামশি ফলাফলঃ 

এ প্রকথে ঢাকা উত্তর বসটি কথপ থাথরশথনর আওিাধীন আবমন িাজার ল্যােবিি থর্থক কঠিন িজথয সংিহ কথর িার বিবভন্ন তিবশষ্ট বনরুপন করা 

হথেথছ। এর িথি ঢাকার কঠিন িথজথযর উপাদানসমূথহর শিকরা হার, িথজথযর িাপন মাো, ঘনত্বসহ বিবভন্ন তিবশথষ্টর হািনাগাদ িথ্য পাওো 

থগথছ।  

কঠিন িজথয কাি থনাইথজশথনর মাধ্যথম প্রবক্রোজাি করথণর জন্য উপযুি চাপ, িাপমাো ও অন্যান্য আনুসাবিক অিস্থা বনধ থারণ করার জন্য 

পরীোগাথর িহুসংখ্যক পরীো সম্পাবদি হথেথছ। এ পরীোগুথিা হথি প্রবক্রোজাি করথণর জন্য বক ধরথনর পবরথিশ প্রথোজন িার ব্যাপাথর 

সম্যক ধারনা পাওো থগথছ। বচে ২ এ সম্পাবদি পরীোসমূথহর সারসংথেপ থদোথনা হথেথছ।  

 

বচে ২: প্রস্তুিকৃি জ্বািানীর িাপন মাোর উপর িাপমাো, সমে ও পাবনর পবরমাথনর প্রভাি 

তিরীকৃি জ্বািানীর িাপন মাো ১৭-১৮ থমগাজুি/থকবজ, র্া বিগনাইট কেিার সমতূল্য। উৎপাবদি জ্বািানীর surface morphology 

পরীেণ পূি থক কেিা সদৃশ তিবশষ্ট থদো থগথছ (বচে ৩)।  



 

বচে ৩: তিরীকৃি জ্বািানীর surface morphology 

 

গথিষনা হথি প্রাপ্ত িথ্য উপাত্ত বিথেষন কথর ইবিমথধ্য দ্যইটি গথিষনা পে আন্তজথাবিক গথিষনা সামবেকীথি প্রকাবশি হথেথছ এিং আথরা দ্যইটি 

গথিষনা পে শীঘ্রই প্রকাশনার জন্য জমা থদো হথি।  

প্রকেকর অগগ্রগমিঃ 

প্রকথের সামবিক কাজগুথিাথক সািটি ভাথগ সম্পাদন করা হথে, র্া বনম্নরুপ: 

১। পূি থিিী গথিষণাসমূথহর পর্ থাথিাচনা, 

২। কঠিন িথজথযর নমুনা সংিহ এিং তিবশষ্টয বনধ থারণ, 

৩। গথিষনাগাথর ব্যিহার্ থ বরথেক্টর তিরী ও কম থেমিা পরীেণ, 

৪। কঠিন িজথয কাি থনাইথজশথনর মাধ্যথম প্রবক্রোজাি করথণর জন্য উপযুি চাপ, িাপমাো ও অন্যান্য আনুসাবিক অিস্থা বনধ থারণ, 

৫। উৎপাবদি জ্বািানীর বিবভন্ন তিবশষ্ট বনরুপণ, 

৬। পাইিট থেি-এ প্রযুবিটি পবরচািনা, এিং 

৭। বিদ্যযৎ উৎপাদথনর জন্য কঠিন িথজথযর হাইথরার্াম থাি কাি থনাইথজশথনর প্রযুবি-অর্ থননবিক সম্ভাব্যিা। 

ইবিমথধ্য ১-৫ এ উথেবেি কাজসমূহ সম্পাবদি হথেথছ এিং ৬ ও ৭ এ িণীি কাজসমূহ চিমান রথেথছ। 

 

 

 

 

 

 

মিত্র ১: প্রককের রূপকে 


