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چكیده
پسماند جامد از معضالت امروز جهان است .از روشهای پردازش پسماند میتوان به خاکچال ،زبالهسوزی ،هاضم بیهوازی ،گازسازی و
آتشکافت اشاره کرد .این روشها دارای معایبیاند و پاسخگوی کامل و مطمئن نیاز بشر برای امحاء زباله نبودهاند .از اینن رو ،نیناز بنه
معرفی روش بهتر احساس میشود .جدیدترین روش ارائه شده ،گازسازی پالسمایی است .اولین نمونه آزمایشگاهی آن در سنال 1551
اجرا شد .به روش قوس پالسما ،به علت وجود الکترونهای آزاد میتوان به دماهایی تا  9111درجه سلسیوس دسنتیافنت .اینن دمنا

بررسی فناوری گازسازی پالسمایی در تبدیل پسماند به انرژی

بررسی فناوری گازسازی پالسمایی در تبدیل پسماند به انرژی

میتواند تقریباً همه ی منواد را بنه گناز تبندیل کنند ،بنه شنرحی کنه محنی در حالنت کمبنود اکسنی ن باشند .اینن فراینند شنامل
چهار مرحله تفکیک و پیش پردازش پسماند ،پردازش پسماند درون راکتور ،تصفیه و پاالیش گاز ،و تولیند اننر ی اسنت کنه در مقالنه
توضیح داده شده اند .ترکیبات عمدهی گاز خروجی عبارتاند از  ،CO ، H2و  .CO2فرایند پالسمای دومرحله ای دارای ظرفیت پنذیرش
خوراک باالتر و کیفیت گ از سنتزیِ بهتری اسنت .اینن فراینند نیناز بنه سنرمایهگنذاری اولینهی گزافنی دارد .البتنه ازنرنر اقتصنادی
بهصرفه است.
کلیدواژهها :پسماند ،پالسما ،گازسازی ،انرژی ،بازیافت ،راکتور ،بازده.

 .1مقدمه

امروزه به علت نیاز شدید به انر ی و توجه وی ه به محی زیسنت ،بنه

پسماند شهری مخلوحی از مواد زائد خانگی و تجاری است که در هر

پسماند جامد 1بهعنوان یک منب اننر ی نگریسنته و در اینن جهنت

منطقه شهری تولید میشود .بنا رشند روزافنزون جمعینت جهنان و

تالش می شود که بتوان زباله را بنا کمتنرین مینزان تولیند آلنودگی

پیشرفت صنعت ،تولید زباله در حال افزایش است .روشهای مختلف

زیسننت محیطننی بننه محصننول مفینند تبنندیل کننرد  .]2در آمریکننا،
2

مدیریتی برای دفن و سوزاندن زباله ارائه شده اسنت .در کشنورهای

ر اهکارهننای بازیافننت پسننماند خشننک ،تولینند پوسننال  ،خاکچننال

صنعتی ،در دهه  1511میالدی ،عالوه بر جمن آوری و حمنلونقنل

بهداشتی ،دفن و تولید انر ی بهکار گرفتنه منیشنود  .]1در اروپنا و

زباله ،شروع به انجام عملیات دفن آنها در زمنین و پوشاندنشنان بنا

اپن ،خاکچال قابل بازیافت ممنوع شده است و درنتیجنه بنهغینر از

خنناک کردننند .در دهننه  1521مننیالدی نگنناه جدینندی بننه زبالننه

دفن ،سایر راهکارها را بهکار میگیرند .برنامههای مدیریتی با اهندا

شکل گرفت ،و کاهش تولید و بازیافنت موردتوجنه قنرار گرفنت .]1
* تهران ،خیابان آزادی ،دانشگاه صنعتی شریف ،دانشکده مهندسی شیمی و نفت

1. Solid Waste
2. Compost
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اجتناب از تولید پسماند ،کاهش تولید ،بازمصر  ،بازیافنت ،بازینابی،

بهحورکلی ،در دو روش گفتهشده در قبل ،واکنشهای شیمیایی کنه

پنننردازش و درنهاینننت دفنننن بهداشنننتی در بسنننیاری از کشنننورها

منجننر بننه تجزیننه پسننماند مننیشننود ،مایعنناتی تولینند مننیکننند

معرفننیشنندهاننند و در سننطوح مختلفننی در حننال اجننرا هسننتند.

کننه امکننان دارد وارد آب و خ ناک شننود و آلننودگی شنندید آنهننا را

هد از این برنامهریزیها کاهش حجنم زبالنه ،کناهش هزیننههنای

در پی داشته باشد .]9

پردازش و دف زباله و از بین بنردن آلنودگی زیسنتمحیطنی اسنت.

4

گازسازی روش جدیدتری است که در  11سال اخیر منورد توجنه

جدیدترین و مهمترین این برنامهرینزیهنا تولیند اننر ی از پسنماند

قرارگرفته است .فرایند گازسنازی در دمنای بناال و در حضنور عامنل

است .اینن امنر بنه کناهش دفنن ،درآمند منالی و تننوعبخشنی بنه

گازسازی (اکسیدکننده) ،جامدات و مایعنات کنربن پاینه را بنه گناز

مناب تولید انر ی میانجامد .]2

قابل احتراق تبدیل منیکنند .مقندار اکسنی ن تزریقنی بنه سیسنتم،

روش خاکچال 1از عمدهترین مناب انتشار گازهای گلخانه ای اسنت.

کنترل شده است .حرارت تولیدشده در واکنشهای احتراقنی ،دمنای

 %12گازهای گلخانه ای تولیدشده در آمریکنا ناشنی از گورسنتانهای

فرایند را باال نگه میدارد.

زباله است  .]1البته افزودن دستگاه های تولید اننر ی بنه گورسنتان
زبالننه و اسننتفاده از گنناز متننان تولیدشننده یکنی از روشنهای مثبننت
زیستتوده

اقتصادی -زیست محیطی است .ولی شیرابه تولیدشنده در گورسنتان
زباله نیاز به مراقبت وی ه دارد .درنتیجه ،نیاز به ابداع روشهای نو بنا

دورریز

بازده باالتر و مساحت موردنیاز کمتر احساس میشود .]4
زبالهسوزی 2راهحل دیگری است که در آن احتراق کنترلشده مواد
در محی غنی از اکسی ن رخ میدهد .مواد زائد اکسید منیشنوند و
محصوالت خروجی عبارت انند از کنربن دیاکسنید ،آب ،خاکسنتر و
حننرارت .حننرارت حاصننل را مننیتننوان بننرای تولینند انننر ی و بننرق

شكل  .1دورریز مناسب برای گازسازی[.]7

آتشکافت 5عملیات گازسازی نامستقیم است که در آن از گازهنای

بهکار گرفت  .]9آالیندههای هوا شامل سولفور و هالو نهنا و فلنزات

خنثی به عنوان عامل گازسنازی اسنتفاده منیشنود  .]2اینن فراینند

سنگین نیز تولید میشوند که درنتیجه آن نیاز به صافش قوی بنرای

در غیاب هوا انجام میشود و محصوالت آن عبارتاند از قیر ،واکس و

حذ دی اکسین و فوران است .آمریکا از سال  2114نصب زبالهسوز

گازهای قابل احتراق .معموالً در صننعت عملینات پیرولینز همنراه بنا

جدید را ممنوع کرده است .این فناوری به دلیل سادگی اجنرا دارای

عملیات گازسازی است و به تنهایی انجام نمیشود  .]1مواد جامد به

مزایای زیادی است .]4

محصننوالت قابننل بازیافننت تبنندیل مننیشننود ،و معمننوالً محصننوالت

هاضمهای بیهوازی 3روش دیگنری اسنت کنه در آن ابتندا زبالنه

متنوعیاند و جداسازی آنها از یکدیگر دشوار است .]9

تفکیک و خرد میشود .سپس در مخازنی در دمای بناالتر از محنی
هضم بیهوازی روی آن انجام میشود و زیستگناز تولیندی پنس از
تصفیه برای تولید برق مصر منیشنود .زیسنتگناز دارای قابلینت
اشتعال و از دو جزء عمده متان و کربن دیاکسید تشکیلشده است.
این فناوری از قابلیت امحاء زبالههای شنهری و لجننهنای فاضنالب
برخوردار است .تهمانده این فرایند میتواند به عنوان کود آلنی مفیند
بهکار رود .همچنین ،این فناوری نسبت به تفکیک زباله و خرد کردن
آن بسیار حساس است .]1

متاسفانه این روشها پاسخگوی مناسب و ارزننده نیناز بشنر نبنوده،
و از اینرو نیاز به ارائه فناوری جدید در راستای بهبود امحاء پسماند
جامد و تولید محصول ارزشمند احساس میشنود .هند از نگنارش
این مقاله ،معرفی یک روش جدید و توانمنند بنرای امحناء پسنماند
جامد است.

 .2فنّاوری پالسما
فناوری قوس پالسما 9یکی از جدیندترین و پیشنرفتهتنرین روشهنا

1. Landfill
2. Incineration
3. Anaerobic Digester
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4. Gasification
5. Pyrolysis
6. Plasma Gasification

حرارتی در این فناوری با احتراق همراه نیست و پسنماند در محنی

انر ی دریافت میکنند و آن را به ذرات سننگین انتقنال منیدهنند.

کمبود اکسی ن و نزدیک به شرای خن ،،در دمنای بسنیار بناالتر از

سپس گاز یونیده با سرعت به جلو پرتناب و قنوس پالسنما تشنکیل

فرایندهای مرسوم سوزانده میشود .]5

منیشنود  .]12وجنود الکتنرونهنای آزاد عناملی اسنت کنه امکنان

فناوری قوس پالسما اولینبار در سال  1521توس دکتر کامناچو

دسترسی به دماهای بسیار باالیی (باالتر از  9111درجه سلسنیوس)

معرفی شد .وی نشان داد گاز مفید تولیدشده ،از قابلیت تولید انر ی

را فراهم میآورد .هر ترکیب شیمیایی جز ضایعات هسنتهای در اینن

برخوردار است و خاکستر خروجی را نیز میتنوان بنهعننوان مصنالح

دما بخار میشود  .]11مشعلها بر اثر مجاورت با محی دماباال بایند

ساختمانی مصر کرد و نیاز به دفن ندارد .این فرایند در مقایسه بنا

همواره بهوسیله آبخنک شوند .حتی با وجود آبخنککن ،مشعلها

سایر روشها آالینده کمتری وارد هوا میکند .در سال  1511گنروه

به علت خوردگی شدید مرتباً باید تعویض شوند .]11

انر ی پالسکو در کانادا یک سیستم نمونه از اینن فنناوری را عرضنه
کرد .در سنال  1551مؤسسنه فنناوری جورجینا وسنی تنرین حنرح

 .3توصیف فرایند

امکان سنجی فناوری پالسما را مطالعه کرد .در سنال  1552کامناچو

در فناوری گازسازی پالسما ،دما بسیار باالست و محنی در شنرای

ابداعی برای تبدیل مواد جامد مخلوط به گناز سننتز و خاکسنتر بنه

کمبود اکسی ن قرار دارد .این دو عامل منجر به تجزیه کامل مواد به

ثبت رساند  .]11در اواخر دهه  1551فناوری گازسازی پالسما برای

مولکول های سادهتر میشود .ترکیبنات آلنی بنه گناز سننتز تبندیل

اولین بار در اپنن در مقیناس آزمایشنگاهی اجنرا شند .ورودی اینن

می شود .گاز سنتز غالباً از هیدرو ن و کربن مونواکسید تشکیلشنده

سیستم پسماند جامند شنهری ،لجننهنا و فضنوالت و پسنماندهای

است .ترکیبات معدنی ذوب و به خاکستری شیشهای 1مانند متنراکم

خردشده بودند  .]11در سال  2112اکوولی 1در کشور اپن یکنی از

غیرفعال و غیرقابل نفوذ تبدیل میشوند .]14

اولین مراکز مجهنز بنه فنناوری پالسنما ت سنیس و در سنال 2111

ایننن فننناوری از  4مرحلننه تشننکیلشننده اسننت( :الننف) تفکیننک و

راهانننندازی شننند .پنننسازآن در سنننال  2112شنننرکت کاننننادایی

پیش پردازش پسماند؛ (ب) پردازش پسماند درون راکتنور گازسنازی

آلتر ان جی آر 2فعالیت پالسمایی خود را آغاز کنرد و تنا امنروز نینز

توس قوسهای پالسما و تولید گاز سنتزی؛ (پ) تصنفیه و پناالیش

در این زمینه فعالیتهای گستردهاش را ادامه میدهد .شنرکتهنای

گاز؛ (ت) تولید انر ی.

بررسی فناوری گازسازی پالسمایی در تبدیل پسماند به انرژی

برای حذ پسماند و در پی آن تولید انر ی از پسماند است .عملیات

الکتریسیته میشود .الکترونها از میدان الکتریکی مابین دو الکتنرود

دیگری ازجمله  Tetronic, EuroPlasma, Salonoدرحال توسعه اینن
فناوری هستند  .]11سیستم پالسما مؤثرترین راه برای تجزیه کامل

 1-3مرحله اول :پیشپردازش

همه اجزای آلی و غیر آلی به ترکیبات سادهتر است.

پسننماند قبننل از ورود بننه راکتننور جداسننازی و تفکیننک اولیننه

پالسما ،حالت چهارم ماده ،گازی یونیده اسنت .مجموعنهای از ذرات

(خشک کردن ،خرد کردن ،تفکیک بر مبنای اندازه ،حذ برخی مواد

باردار و خنثی را در نرنر بگیریند .برخنورد کشسنان ذرات خنثنی و

مثل پارچه ،شیشه ،سنگ و غیره) میشود .دستگاههای خردکنننده،

الکترون ها با یکدیگر به تولید پالسما میانجامد .در محنی پالسنما،

سرند ،غربال ،سانتریفو  ،4جداکنندهی مغناحیسی و غیرمغناحیسنی

ذرات باردار با ذرات همسایه برخورد میکنند .عنالوه بنر اینن ،ذرات

به کار گرفته میشنوند تنا منوادی کنه بنا کنارایی زینادی پنردازش

تحت ت ثیر یک میدان مغناحیسی متوس نیز هستند که به حرکنت

میشوند وارد راکتور شوند .این عمل صرفاً برای افزایش عمر راکتنور

آنها منجر می شود .معموالً این نیرو بیشتر از نینروی برخنورد بنین

صورت میگیرد و بهمنزله ی ضعف عملکردی راکتور نیست .حراحنی

ذرات است.

سیستم تغذیه بهگونهای است کنه منواد بنه دا تنرین محنل راکتنور

اگر جمعیت ذرات باردار به اندازه کافی باشد ،محی رسنانای جرینان

وارد شوند .]11

1. Eco Valley
2. Alter NGR

3. Vitrified Slag
4. Centrifuge
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نتایج

گازسازی

تصفیه گاز

مواد خام

بخار
پسماند پیش پردازش شده
به منظور استفاده در گازساز
الكتریسیته

مبدل گرما

گاز سنتزی

اتاقک
گازسازی

کاتالیستهای افزودنی

گاز سنتزی
جهت احتراق
تولید هیدروژن

ورودیها

تصفیه گاز

هوا  +اکسیژن
الكتریسیته

استاده از تفاله

تفاله شبیه
شیشه

برای ساخت

شکل  . 1مراحل تولید محصول در فرایند گازسازی پالسما[.]11

 2-3مرحله دوم :گازسازی

از اکسننایش پننیش مننیرود کننه نامناسننب اسننت .درنتیجننه ،هننوا از

این مرحله ،هسته اصلی فرایند است .مواد تفکیکشده که در مرحله

مکانهای از پیش تعبیهشده بهحور کامالً کنترلشده وارد میشود تا

قبل آماده ورود بنه راکتنور شندهانند ،از قسنمت بناالی راکتنور وارد

اکسایش رخ ندهد .دلیل اندک اکسی ن داده شده با سیسنتم ،ایجناد

میشوند .آنها تحت حرارت بسیار زیاد تولیدشده توس مشعلهنا و

احتننراق قسننمت کننوچکی از پسننماند اسننت تننا حننرارت حاصننل از

در حضور اکسی ن بسیار کم به گاز تبدیل میشوند .در صورت وجود

احتراق اندک به فرایند گازسازی کمک میکند .]11

مقدار زیاد اکسی ن ،فرایند به سمت اکسایش و تولید گازهای حاصل

پسماند

گاز سنتز خروجی
پسماند پردازش نشده

تفاله مذاب
کف آهنی

شکل  .3طرحوارة راکتور تبدیل پسماند به گاز توسط مشعلهای
پالسمایی /تزریق خوراک از باال [.]11
شکل  .2طرحوارة راکتور تبدیل پسماند به گاز توسط مشعلهای
پالسمایی  /تزریق خوراک از جانب[.]11
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میشود .گاز به باال و خوراک به پایین میروند و در مجاورت یکدیگر

قسمت انتهایی راکتور خارج میشنود .بنرای افنزایش پاینداری اینن

قرار میگیرند .مشعلهای پالسما میتوانند دمایی حندود  4111تنا

محصول که در ساخت وساز به عنوان مصالح مصر میشود ،میتوان

 9111درجه سلسنیوس ایجناد کننند .معمنوالً گازسنازی در دمنای

به راکتور سنگآهک اضافه کنرد ،چراکنه سننگآهنک باعنث ایجناد

 1911درجه سلسیوس انجام میشود .مجاورت گاز و پسماند و دمای

پیوندهای شیمیایی بین مواد معدنی موجود در توده میشنود .بننابر

باال باعث میشود که  11الی  51درصد کربن ورودی بنه گناز سننتز

گزارش های رسمی ،این محصول کامالً خنثی است و خطری نندارد،

تبدیل شود .نکته قابنلتوجنه از اینن قنرار اسنت کنه مشنعلهنا در

توانایی نفوذ به الیههنای زمنین (و درنتیجنه آلنوده کنردن آبهنای

پایینترین منطقه راکتور قرار دارند ،پس گاز سنتز تولیدشده هنگنام

زیرزمینی) را نیز ندارد .]11

انتقال به باال مجبور است از الیه پسنماند جدیندی کنه وارد راکتنور
شده است ،عبور کند .این الیه پسماند "رویه سرد" نام دارد و نقنش

 3-3مرحله سوم :پاالیش گاز خروجی

یک پاالیه را دارد که مان از عبور ذرات بزرگ مثنل فلنزات سننگین

گاز سنتز تولیدشده میتواند حناوی ترکیبنات ناخواسنتهای ازجملنه

میشود .]19

خاکستر کربن ،فلزات قلیایی ،ترکیبات فلزات سننگین ،هنالو نهنا و

ترکیب گاز سنتز وابسته به ترکیب خوراک ورودی است .گناز سننتز

سولفورهها باشد .به همنین دلینل ،عملینات پناالیش ضنروی اسنت.

شامل  %21هیدرو ن و کربن مونواکسید است %11 .دیگر ،نیترو ن و

قابلتوجه است که دستگاههای گازسازی در مقایسه با دسنتگاههنای

کربن دی اکسید است .کلر موجود به اسنیدکلریدریک ،و گنوگرد بنه

احتراقی ،اکسیدهای کمتری تولید میکنند .از ایننرو گناز خروجنی

هیدرو ن سولفید تبدیل میشود .این گاز دارای انر ی گرمایی بسیار

به مراتب تمیزتر خواهد بود .بعد از خروج گاز سنتز از بناالی راکتنور،

زیادی است که از آن میتوان برای تولید گرما و الکتریسیته استفاده

ابتدا گرمای آن در مجاورت با ینک محنی سنرد ،گرفتنه منیشنود.

کرد .همچنین ،به عنوان مناده اولینه صننای نینز مصنر منیشنود.

سپس با عبور از تجهیزات تصفیه گناز ،پناکسنازی منیشنود .]11

در جدول ( )1واکنشهای بین کنربن موجنود در پسنماند جامند بنا

سیکلونها 1و الکتروصافیها 2تجهیزاتنیانند کنه در صننعت مصنر

گازهای حاضر در محی درج شدهاند .در جدول ( )2واکنش گازهای

فراوان دارند و حراحی آن ها نسبتاً آسان است .مبنای کنار سنیکلون

موجود در راکتور با یکدیگر درج شده است.

جدا کردن ذرات جامد ناشی از سنگینتر بودن نسبت بنه ذرات گناز

بررسی فناوری گازسازی پالسمایی در تبدیل پسماند به انرژی

مطابق شنکل ( ،)2هنوا از ننواحی پنایینتنر از ورودی خنوراک وارد

یکی دیگر از محصوالت راکتور ،تنوده شیشنه ماننندی اسنت کنه از

است .الکتروصافیها نیز دارای صفحاتی انند کنه میندان مغناحیسنی
جدول  .1واکنشهای گاز جامد[.]11
نام واکنش

گرمای واکنش
)(J/mol

برقرار میکنند و ذرات ،بسته به نوع بار صفحات به سمت آنها ربنوده

واکنش

میشوند ،این در حالی است که مولکولهای گاز سنتز خنثی هستند
و بدون انحرا به مسیر خنود ادامنه منیدهنند .بنرای منواد معلنق

احتراق

+151251

C + O2  CO2

هیدرو-گازسازی

+24511

C + 2H2  CH4

به جامانده نیز تمهیداتی باید اندیشیده شود .معموالً سامانة گازشوی

بخار -کربن

-122411

C + H2OCO + H2

مرحننوب از قابلیننت جننذب و حننذ مننواد آلننی و گازهننای اسننیدی

مرزی

-122911

C + CO2 2CO

1

4

برخوردار است .کنترل پی اچ در گازشوی مرحوب بنا تزرینق سنود
سوزآور یا آهک انجام میشود .سنرانجام ،گناز خروجنی از گازشنوی
مرحوب باید خشک و رحوبت آن گرفته شود تا بنرای تولیند اننر ی

جدول  .2واکنشهای فاز گازی[.]11
نام واکنش

گرمای واکنش
)(J/mol

بهکار آید .]11

واکنش

انتقال آب -گاز

+2191

CO + H2OH2 + CO2

متانزایی

+291141

CO + 3H2CH4 + H2O

1. Cyclone
2. Electro Filter
3. Scrubber
4. PH
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 4-3مرحله چهارم :تولید انرژی

تولید اتانول شود .اتانول جدا شده و سایر گازها وارد تنوربین گنازی

گاز سنتز تولیدشده ،شامل هیدرو ن ،کنربن مونوکسنید ،نیتنرو ن و

می شوند تا الکتریسیته تولید کنند .پسماند جامد خروجنی از پنایین

مقادیر کمی متان و استیلن و اتیلن ،منب مناسبی برای تولید انر ی

راکتور نیز به عنوان محصول به فروش میرسند .]12

است .این گازها در دستگاههای تولیند اننر ی سنوزانده منیشنوند و
انر ی آزادشده را برای تولیند الکتریسنیته بنه مصنر منیرسنانند.

 .4فرایند پالسمای دومرحلهای

ازجمله روش های دستیابی به جریان برق میتوان از دیگهای بخار،

دستگاه های حذ زباله بر مبنای قوس پالسنما ،شنارگرمای زینادی

توربینهای بخار و توربینهای گازی نام برد .باید توجنه داشنت کنه

تولید میکند که به کاهش حجنم منواد ورودی و غینر فعنالسنازی

توربین به گاز تمیز با آلودگی پایین نیاز دارد ،درحالیکه دیگ بخنار

آلودگیهای معدنی و تولید انر ی میانجامد .این فرایند میتوانند در

می تواند از گاز آلوده نیز استفاده کند و در مقایسه با سایر گزینههنا،

آرایشهای یک یا دومرحلهای اجرا شود .در آراینش ینک مرحلنهای،

هزینه آن کمتر اسنت .سنرانجام ،محصنوالت اکسنایش گناز سننتز،

انر ی موردنیاز فق برای تجزیه از پالسما ت مین میشود .آرایشهای

به شکل کربن دی اکسید ،نیتنرو ن و بخنارآب وارد جنو منیشنوند.

دومرحلهای پیچیدهترند .مرحله اول یک گازساز رایج در صنای است

گازهای رهاشنده در جنو آالیننده نیسنتند و اثنر گلخاننهای ندارنند.

و در مرحله دوم از قوس پالسما استفاده میشنود .شنرکت پالسنکو
1

جز تولید الکتریسیته ،میتوان به اننواع سنوختهنای منای ازجملنه

انر ی در کانادا و ای پی پی در انگلیس در اینن فنناوری پیشنتازند.

اتیلن و متانول بهعنوان محصول فرعی دستیافت .]11

اسننتفاده از دو مرحلننه ،ظرفیننت پننذیرش خننوراک را بنناال مننیبننرد.

در شکل ( )4فرایند کلی یک واحد امحاء زباله با فنناوری پالسنما را

همچنین ،گفته شده کنترل ترکیبات آلی فرار و قینر موجنود در گناز

مشاهده میکنید .پسماند جامد وارد راکتنور منیشنود ،در مجناورت

سنتز نیز ارتقاءیافته است .بنه حنورکلی ،تولیند گناز در فراینند ینک

مشعلهای پالسما به گاز تبدیل ،گاز سنتزی از یک مبندل حرارتنی

مرحله ای به انر ی الکتریکی بیشتری نیاز دارد .فرایند یک مرحلهای

عبور داده میشود تا دمای آن کاهش یابد .بخار تولیند شنده از اینن

برای حجم کم پسماندهایی که پردازش آنها دشوار اسنت (ازجملنه

مرحله وارد توربین بخار میشود و الکتریسیته تولید میکنند .ایننک

زبالننههننای بیمارسننتانی و خطرننناک) مناسننبتننر اسننت و فرایننند

گاز سنتز سرد شده را به مرحله تصفیه وارد میکنند .ذرات جامند و

دومرحلهای برای جریانهای ورودی با دبی زیاد مناسبتر است.

نامطلوب آن جدا میشود .خروجی از این مرحله میتواند وارد مرحله

ژنراتور

توبین
بخار

بخار

گاز سنتزی داغ

مبدل حرارتی

تصفیه گاز

سولفور
آب تقطیرشده

تولید اتانول

اتانول
کمپرسور

الكتریسیته
ژنراتور
الكتریسیته

توربین
گازی

ذرات جامد
پسماند جامد

مشعلهای پالسما

وسایل گرمایش
تجاری

محصول شیشهای شكل

مبدل حرارتی

فلزات

به سوی گرمکن اولیه آب

شکل  .4دیاگرام کلی فرایند[.]11

1

)1. Advanced Plasma Power (APP
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ای پی پی آن را حراحی کنرده و سناخته ،دارای دو مرحلنه کلیندی

ترکیبات عمده آن  CO ،H2و  CO2هستند  .]11سپس گاز سننتزی

است :گازساز بسترسیالی و مبدل پالسمایی .مراحل دیگر که شنامل

از  1211درجه سلسیوس تا  411درجه سلسنیوس سنرد منیشنود

آمادهسازی سوخت ،پاکسازی گاز و تولید انر ی است ،قبالً به حنور

(گرما برای تولید بخار در دیگ بخار بهکار گرفته میشود که بخشنی

کامل تشریح شدهاند .فرایندهای وابسته بنه دمنا دارای فشنار منفنی

از بخارآب تولیدی در همین سامانه مصر میشود و بخش دیگر آن

اندکاند.

برای تولید برق مصر میشود) .یک توربین بخار میتوانند بنه ازای

زبالههای شهری یا صنعتی عملآوری نشده ،ابتدا بهصورت مکنانیکی

هر تن پسماند جامد شنهری  911تنا  911کیلنوواتسناعت اننر ی

همگن و رحوبت آنها گرفته میشود .اگر برای اینن آمنادهسنازی از

تولید کند .]12

فرایند آر دی ا  1استفاده شود ،برای ورودی حندود  191هنزار تنن

سپس گاز سنتزی وارد بخش پاکسازی گاز میشود تا ذرات جامند،

زباله میتوان به  51هزار تن خروجی با رحوبت  11تنا  12درصند و

گازهای اسیدی و بخارهای فلزی حذ شوند .این سامانه دارای یک

مقدار خاکستر  11تا  21درصد دستیافت .خروجی از آر دی ا بنه

صافی خشک و یک گازشوی مرحوب نیز هست .گاز سنتزی تمیز بنا

یک گازساز بسترسیال حبابی وارد منیشنود .جرینان گنازی بخنار و

ارزش حرارتننی  01 MJ/NM3تننا  14 MJ/NM3قبننل از اسننتفاده در

اکسی ن عالوه بر سیالی کردن مواد ،به انجام واکنشهنای گازسنازی

تولید انر ی رحوبتزدایی میشود .]11

نیز کمک میکند .دمنای بسنتر  191درجنه سلسنیوس اسنت .گناز
سنتزی از باالی بستر خارج و بنه مبندل پالسنمایی وارد منیشنود.
حراحی سانتریفو ی این مبدل به حنذ ذرات جامند از گناز سننتز

 .5حوزههای اقتصادی


ت سیسات گازسازی ،با توجه به مقدار و ننوع پسنماندی کنه

کمک میکند .حرارت زیاد و تابش نور فرابنفش از الکترودهنا منجنر

دریافت منیدارنند هزیننه ای را نینز از تولیدکنننده پسنماند

به شکستن ترکیبات آلی پیچیده میشود .البته مقدار کمی اکسنی ن

دریافت میکنند.

و بخارآب نیز به سیستم تزریق میشود .درعینحال ،ترکیبات معدنی
و خاکستر در الیه مذاب انتهای راکتور باقی میمانند .گاز خروجی از

رطوبت٪11-17 :
خاکستر٪11-21 :



بررسی فناوری گازسازی پالسمایی در تبدیل پسماند به انرژی

فراینند دومرحلنهای کنه در شننکل ( )9مشناهده منیشنود ،و گننروه

راکتننور دارای دمننای  1111تننا  1211درجننه سلسننیوس اسننت و

انر ی تولیدشده و گازهای خروجی و خاکستر مذاب نینز بنه
فروش میرسند.

خوراک RDF

گازساز بستر سیالی
اکسیژن
گاز تولید شده اولیه

باقیمانده جامد

بخار آب

خاکستر شیشه مانند

مبدل پالسمایی

انرژی

گاز سنتز ثانویه

شکل  .1فرایند  ،APPمراحل اصلی و پارامترهای عملیاتی[.]11

1

)1. Refused Derive Fuel (RDF
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انتخاب حرح مناسب به عوامل سرمایهگذاری اولیه ،بازده ،هزینههای

جدول  .3هزینههای یک واحد صنعتی[.]11

تعمیر و نگهداری ،بازیافت انر ی ،نوع و حجم خوراک ورودی و جنز

اقتصاد سالیانه یک واحد صنعتی در هند با سرمایه اولیه  151میلیون دالر
درآمد به دالر

آنها بستگی دارد .با توجه بنه ایننکنه مقندار و ترکینب پسنماند در

تولید برق

1122112111

تغییر منیکنند ،حراحنی بایند بنرای سنازگاری بنا اینن تغیینرات از

دستمزد

521122911

انعطا پذیری الزم برخوردار باشد .هد از حراحی گازساز پالسمایی

فروش محصوالت بازیابی

روزهای مختلف هفته و نیز در ماههنا و فصنلهای سنال تنا حندودی

هزینه عملیاتی

شده

تولید گاز سنتز و برگرفتن انر ی از آن اسنت  .]11توجنه شنود کنه
عالوه بر گاز سنتز تولیدشده ،اجزای دیگنری نینز وجنود دارنند کنه
گرفتن انر ی از آنها امکانپذیر است:


گاز حاصل از احتراق گازهای قابل اشتعال



گرمای محسوس گازناشی از دمای گازهای تولید شده



گرمای محسوس ناشی از دمای آب در آب خننککنننده



فروش تهماند شیشهای
فروش گوگرد و
هیدروکلریدریک اسید
مجموع

521212111

129912129
پرداخت اقساط

1424122229

1192111
12291
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 .6نتیجهگیری کلی

گرمننای محسننوس ناشننی از دمننای آب در آب گازشننوی

امروزه استفاده از روش های نو برای تولید انر ی و درعینحال حذ

مرحوب ]11

آلودگیها از پسماندهای روزافزون ،اجتننابناپنذیر اسنت .گازسنازی

هر بخش سامانه میتواند حاوی یک چرخة بازیافت انر ی باشد .نکته

پالسمایی از جدیدترین و قدرتمندترین روشها بهشمار میآیند کنه

حائز اهمیت دیگر ،انر ی الکتریکی الزم به ازای هنر تنن زبالنه خنام

البته به سرمایهگذاری اولیه گزافی نیاز دارد .اما این سرمایهگذاری در

است که به ترکیب شیمیایی پسماند بستگی دارد ،بههرحال ،باید بنا
تغییننر مقنندار پسننماند و یننا عملیننات پننیشپردازشننی ،ازجملننه
خشککردن ،مشعلهایی باقندرت حنداقل 911کیلنووات و حنداکثر
 11مگاوات بهکار گرفته شوند .]11
بهتر است مواد قابل بازیافت از جریان ورودی جدا شوند .مثالً ،ارزش
نوع خاصی پالستیک در آمریکا  111دالر به ازای هر تن و ینا ارزش
کاغذ معادل  29دالر به ازای هر تن است .درحالیکه هنر تنن زبالنه
حدود  1/1مگاوات برق تولید میکند کنه ارزش آن معنادل  21دالر
است .از اینرو تفکیک اینن منواد و بازیافنت آنهنا ازنرنر اقتصنادی
بهصرفهتر است .به این نکته هم باید توجه کنرد کنه هرچنند برخنی
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مدت زمان کوتاهی (حدود دو سال) بازخواهد گشت که اینن روش را
بسیار پرسود میسازد .دمنای پنردازش بسنیار باالسنت و از قابلینت
حذ پسماندهای دردسرساز سمی و آلوده یا مقناوم نینز برخنوردار
است .برای تولید این دمای باال از مشعلهای پالسما بهره میگیرنند
که خوردگی و آسیبپذیری آنها باید در نرر گرفته شود و نیناز بنه
تعمیرات و تعویض پیوسته دارند .علیرغم قابلیت شکستن همه منواد
(البته جز زبالههای هسنتهای) ،بهتنر اسنت بعضنی منواد از پسنماند
ورودی تفکیک و پردازش شود تا آسنیب بنه راکتنور کناهش یابند و
بازده عمل باال رود .گاز سننتز تولیدشنده (شنامل هیندرو ن ،کنربن
مونواکسید ،نیترو ن و کربن دی اکسید) قابلینت تولیند الکتریسنیته
دارد .این گاز میتواند به عنوان ماده اولینه صننای مصنر شنود .در

مواد ازجمله فلزات و شیشهها در دماهنای بناال شکسنتنیانند ،ولنی

قسمت های مختلف فرایند حرارت تولیند منیشنود کنه بهتنر اسنت

هزینه انر یای که صر شکستن آنهنا منیشنود بیشنتر از اننر ی

بازیابی شود .حراحی دومرحلهای شامل ینک گازسناز و سنپس ینک

تولیدشده توس آنهاست .پس بهتر است وارد راکتور نشوند ،چراکه

مبنندل پالسننمایی اسننت ،ظرفیننت پننذیرش خننوراک بیشننتری دارد.

در صورت ورود این مواد بازده کلی کاهش مییابد .]11

گازسازی پالسمایی برای تبدیل پسماند به انر ی ،مطرح و در حنال

در جدول ( )1هزینهها و درآمد ینک واحند گازسناز پالسنمایی درج

رشد است .این حراحی در کشورهای پیشرفته ازجمله آمریکا ،کاننادا

شده است.

و اپن در حال استفاده و گسترش است.
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