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 -1دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری پالسما ،دانشگاه شهید بهشتی
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چكیده
گازیسازی بهکمک پالسمای حرارتی یک روش نوین و خالقانه در مدیریت پسمماند اسمت
در اینمطالعه فرایند گازی سازی پسماند جامد شهری در واکنشمگاه پالسممای حرارتمی بما
استفاده از روش کمینهسازی انرژی آزاد گیبس ،بهکمک نرمافزار اسپنپمال شمبیهسمازی
شده و با دادههای موجود در منابع علمی اعتبارسنجی شدهاست بیشتر شاخصهای اجرایی
مانند نسبت هوا به پسماند ،دمای واکنشگاه ،نسبت فشار به پسماند و ارزش حرارتی کمتمر
گاز با توصیف سینگاز تولیدی مطالعه شده است ،بیشترین میزان هیدروژن  %76بمهدسمت
آمد که برای گازیسازی با پالسمای بخار بودهاست و بیشمترین ارزش حرارتمی کمتمر گماز
متناسب با آن ) 11/7 (MJ/Nm3حساب شد با توجمه بمه دممای بسمیار بماکیی کمه پالسمما
ایجاد میکند بسیاری از آکیندههایی که در فعالیت روشهای معمول خلل ایجاد میکننمد،
تأثیری بر این فرایند ندارند

 .1مقدمه
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نیممز چممالشهممایی همچممون انتشممار گازهممای زیممانبممار اسممیدی
) ،دیاکسممین و فلممزات سممنگین سمممی را
2

میزان تولید پسماند جامد شهری  )MSW(1بهشدت با شهرنشینی و

)HCL, etc.

رشد جمعیت جهانی در حال افزایش است و کشور ما نیمز بیمرون از

بههمراه دارد در این راستا بررسیهای بسیاری بر روی گازیسمازی

این مسأله نیسمت و روزبمهروز بمه میمزان تولیمد پسمماندها افمزوده

انجام شمده کمه قابلیمت آن را بمه عنموان جمایگزینی مناسمب بمرای

میشود ،افزون براین ،زُدایمش  MSWبمه مسمألهای وخمی و دشموار

روش های سنتی به اثبات رساندهاست؛ بنابراین میتموان از پسمماند،
4

،

3

5

تبدیل شدهاست؛ روش سنتی دفن پسماند ،به فضای باز گسترده نیاز

سینگاز یا گاز همنهشت (سنتزگاز) مفیمد را تولیمد ،و آلمودگی را

دارد که شوربختانه آلودگی هوا ،آب و خاک را در پی دارد؛ سوزاندن

کنترل کرد[2و]1

* تهران ،دانشگاه شهید بهشتی ،پژوهشکدۀ لیزر و پالسما
1. Municipal Solid Waste

2. Dioxin
3. Gasification
4. Syngas
5. Synthesis Gas
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گازی سازی یکی از روشهای ترموشیمیایی است که در آن مواد آلی

فرایند گازیسازی ،یکفرایند بسیار پیچیده است ،که در آن چندین

بهطور جزئی اکسیده میشوند و بمهشمکل گماز (گماز همنهشمت) در

واکنش بهطور همزممان اتفما ممی افتمد کمه بررسمی آن را مشمکل

میآیند و مواد آلی به شکل خاکستر 1شیشه مانندی در ممیآیمد کمه

می کند مطالعات بسیاری بمر روی ممدلسمازی گمازیسمازی انجمام

برای طبیعت زیانی ندارد و حتی میتوان آنرا در صنایع دوباره بهکار

شدهاست[ ]6بهطور کلی اینمدلها برای سادهسازی و ایجاد امکمان

برد؛ اما دمای پائین گازیسازی های معمول محصوکت جانبی ،مانند

مدلسازی ،دو روش اصلی را بهکمار ممیبرنمد؛ روش اول بمر اسما

تار 2را در سینگاز افزایش میدهد ،در اینمیان پالسما با تولید دمای

تعادل گرماپویایی و روش دوم بر اسا

بسیار باک ،تولید آکیندهها را به کمتمرین میمزان خمود ممیرسماند و

واکممنشهمما اسممت[ ،]8کممه روش دوم بممرای بسممیاری از مطالعممات

امکان زُدایش پسماندهای خطرناک و سمی را نیز مهیا میکند[]3

محدودیت همایی را ایجماد ممیکنمد؛ چمرا کمه نممیتموان دادههمای

پالسما حالت چهارم ماده است؛ که بخشی از اتم همای آن یمونیزه و

گرماپویایی مورد نیاز آنرا بهدست آورد ،البته برای زیسمتتمودههما،

باردار میشوند ،و بهدلیل این بار با ذرات همسمای خمود بمرهمکنش

بهدلیل تحقیقات فراوانی که انجامشمده ،ایمن مشمکل کمتمر مطمرح

می دهد پالسممایی کمه در گمازی سمازی اسمتفاده ممی شمود اللمب

است ،ولمی بمرای دیگمر پسمماندها ،ماننمد پسمماند جاممد شمهری،

قو  3الکتریکی است که دمای بسیار باکیی را میتواند برای فراینمد

اینداده ها وجود ندارد[ ]9در ایمن بمین نمرم افزارهمای تجماری هم

ایجاد کند و البتمه بمرای تولیمد آن نیماز به انمرژی بمرقممی زیممادی

هستند کمه ممیتواننمد در شمبیهسمازی کممککننمد ،در بمین ایمن
9

دادههمای جنمبششمناختی

11

است[5و]4

نرمافزارها ،اسپنپال

برخی از واکنشهای شیمیایی را که در گازیسازی اتفما ممیافتمد

در منابع علمی بیشتر از آنها استفاده شدهاست[ ]11-12مدلهایی

میتوان چنین نام برد[:]7

کممه در آن فراینممد گممازیسممازی بمما کمممک پالسمممای حرارتممی را

واکنش  1آب گاز:4

شبیهسازیکنند ،به مراتب کمتر هستند؛ اما مقاکتی ه هسمتند کمه
C  H 2O  CO  H 2  131.5kJ / mol

و فلوئنتانسیس نرمافزارهایی هسمتند کمه

به این موضوع پرداختمه انمد ،بمرای ملمال ژانم

11

و همکماران ممدل

دو بعدی اویلری را برای شبیهسازی فرایند استفادهکردهند ،که توافق

واکنش  2بودوارد:5
C  CO2  2CO  172kJ / mol

خوبی با داده های تجربی داشته و تأثیر شرایط اجرایمی بمر عملکمرد
واکنشگاه را مورد بحث قرار دادهاست[]13

واکنش  3شیفت آب-گاز:7
CO  H 2O  CO2  H 2  41kJ / mol

و یا ابراهی اوللو 12و همکاران ،مدل سهبعدی اویلر -کگرانمژی را بما
استفاده از نرم افزار انسیسفلوئنت ایجادکرده اند ،و توانستهانمد تمأثیر

واکنش  4متان سازی:6
C  2H 2  CH 4  74.8kJ / mol

زمان اقامت پسماند ،تابش پالسما و سرعت شار ورودی بر پالسما را
ه بررسی کنند[]14

واکنش  5اصالح بخار:8
CH 4  H 2O  CO  3H 2  206kJ / mol

همچنین سربین 13و همکاران ،ممدل محاسمباتی دینامیمک سمیال

14

( ،)CFDسهبعدی را برای مطالع هندس واکنشگاه گسترش دادهاند،
انجام آزمایش و اجرای فرایند گازیسازی همواره برای بررسی فرایند
مقدور نیست و گاهی تبدیل به کاری پرهزینه ،زمانبر و یا خطرناک
میشود در این میان شبیهسازی میتواند از هزینه و زممان مصمرفی
بکاهد و در پیداکردن شرایط بهینه برای اجرای فرایند کمککند

که نسبت به سایر مطالعات پیچیدگی کمتری دارد[]15
اما در اینمقاکت بهندرت از نرمافزار اسپنپال
استفاده شدهاست اسپنپال

بهدلیل پایگاه دادۀ قموی گرماپویمایی

که دارد ،برای شبیه سازی فرایندهای شیمیایی بسیار مناسب اسمت،

1. Slag
2. Tar
3. Arc
4. Water Gas
5. Boudward
6. Water-Gas Shift
7. Methanation
8. Steam Reforming
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9. Aspen Plus
10. Fluent Ansys
11. Zhang
12.Ibrahimoglu
13. Serbin
14. Computational Solid Dynamic

گسترش مدلی است که در کنار سمادگی ممیتوانمد عملکمرد حالمت

()4

پایای فرایند گازی سازی با پالسممای حرارتمی را بما دقمت مناسمبی
پیشبینی کند ،و تأثیر شاخصهای اجرایی همچون دما  ،نسبت هوا
به سوخت و لیره را به روش تعادل گرماپویایی بررسی و نقاط بهین

با استفاده از فرمول باک و معادکتی که بمر مبنمای پایسمتگی جمرم و
انرژی بهدست می آید ،دستگاه معادکتی حاصل میشود ،که بما حمل
این دستگاه معادکتی میتوان درصد مولی فراوردهها را حسمابکمرد

شاخصهای اجرایی را نیز پیشبینی کند

اطالعات بیشتر پیرامون روش مدلسازی از راه تعادل گرماپویمایی در
مطالعات زینال 1و همکاران ،به خوبی بیان شدهاست[17و]4

 .2روش محاسباتی شبیهسازی
همانگونهکه پیشتر اشارهشد ،با توجهبه واکنشهای پیچیمدهای کمه
در فرایند اتفا می افتد ،مدل سازی جنبششناختی آن بسیار دشوار
است ،بنابراین شبیهسازی فرایند گازیسمازی پالسممایی بمر اسما
تعادل گرماپویایی و به کمک کمینهسازی انرژی آزاد گیمبس انجمام
میگیرد بهطور خالصه اسا

روش کمینهسازی ایمن اسمت کمه در

حالت تعادل ،انرژی آزاد گیبس به کمین مقدار خود میرسد ،انرژی
آزاد گیبس را میتوان بهصورت زیر بیانکرد[:]4

نممرمافممزار اسممپنپممال

بممرای شممبیهسممازی فراینممد گممازیسممازی

تجهیز مناسبی ندارد ،اما میتوان با استفاده از برخمی از بمالکهمای
نرمافزار اینفرایند را شبیهسازی کرد صفح جریان ایجاد در نرمافزار
اسپن برای شبیه سازی فرایند در شکل ( )1دیمدهممی شمود جریمان
پسمممماند از راه جریمممان  FEEDوارد  DECOMPکمممه پیرولیمممز را
شبیه سازی میکند ،میشود؛ در ایمن بمالک کمه در واقمع واکنشمگاه

N

G t   ni i

()1

 1-2توصیف مدل

i 1

 RYIELDدر اسپنپال

است ،محاسبات بهوسیل بالک محاسباتی

2

 YIELD CALCULATORکه با کد فرتمرن نوشمته شمدهاسمت ،بما
توجممهبممه تجزیمم نهممایی پسممماند ،انجممام و پسممماند بممهعناصممر

که در آن  niتعداد مولها و  iپتانسیل شیمیایی گون  iهسمتند بما

تشکیلدهندهاش ( )C,H,N,O,S, ASH, H2Oتجزیه میشود و سپس

فرض آرمانیبودن گازهای تولیدی پتانسیل شیمیایی بهصمورت زیمر

از راه جریمممان  TO-GASIبمممه  GASIFIکمممه بمممالک RGIBBS

در اسپن پال

تعریف میشود:
()2

) i  G0i  RT ln( fi / f 0i

 Rو  Tثابت جهانی گازها و دمای دما هستند f i ،فوگاسمیتی گونم
 G 0i ،iانرژی آزاد گیبس استاندارد و  f 0iفوگاسمیتی اسمتاندارد
گون  iاست اگر فشار یک هواکره باشد:
()3

) i  G0i  RT ln( yi
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که در ایمن مطالعمه از آن اسمتفاده شمدهاسمت همد ایمن مطالعمه

k
n
dL
 G f ,i 0  ni RT ln( i )    j aij  0
dni
ntot
j 1

است وارد ممی شمود کمه در آن فراینمد گمازیسمازی

شبیه سازی میشود؛ در واقع بخش اصلی ممدل اسمت ،کمه دسمتگاه
معادکت گفتهشده در آن حل میشود ،و هموا از راه جریمان  ،AIRو
بخار از راه  STEAMوارد  TORCHمی شوند ،که برای شمبیهسمازی
پالسما در نظر گرفتهشده که بالک  Heaterدر نرمافزار اسمپنپمال
است سپس محصوکت گازیسمازی از راه جریمان  PRODUCTوارد
 SEPمی شود که در واقمع بمالک  SSPLITدر اسمپنپمال

اسمت و

که  yiکسر مولی گاز گونم  iو  G 0iانمرژی آزاد گیمبس تشمکیل

گازهای محصموکت از ممواد جاممد جمدا و در جریمان  GASESوارد

برای گون  iاسمت بما جمایگمذاری  3در  1و اعممال روش ضمرایب

می شوند همچنین مواد جاممدی همچمون خاکسمتر 3و کمربنهمای

کگرانژ ،میتوان  niهمایی را یافمت کمه در آن انمرژی آزاد گیمبس

واکنشنداده که هممان اسمل

کمینه میشوند:

میشوند

4

هسمتند ،بمه جریمان  SOLIDSوارد

1. Zainal
2. Computational Block
3. ASH
4. Slag
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MIX1

TORCH

STEAM
TO-TORCH
AIR
GASES
DECOMP

SEP
PRODUCT
TO-GASI

FEED1

SOLIDS
GASIFI

شکل  .1صفحۀ جریان 1ایجادشده در نرمافزار اسپنپالس.

پالسما در گازیسازی ،که موجب تولید دمای بسیار بماک ممی شمود،

 2-2فرضیات
 در این شبیه سازی از وابستگی مکانی چش پوشی شدهاسمت؛
بهعبارت دیگر بهصورت صفر بُعدی انجام شدهاست

منجربه رسیدن بهحالت تعادل در کمترین زمان و تولید تار بسیارک
میشود ،که به فرضیات مسأله نزدیک است

 زمان بهگونهای فرضشده که برای رسیدن بمه تعمادل کمافی

 .3مواد و روشها

باشد
 ASH بهعنوان جامد نامتداول 2در نظر گرفته شدهاست

 1-3سوخت

 از تشکیل تار 3چش پوشی شدهاست

سوخت و خاکستر 4بهصورت جاممد نامتعمار بمه نمرمافمزار معرفمی

 فرایند در حالت پایا و همدما انجام میشود

می شود و از مدلهای  HCOALGENو  DCOALIGTبرای محاسب

 گازهای تشکیل شمده از معادلم حالمت گماز آرممانی پیمروی

چگالی و گرمای سوختن پسماند در نرمافزار استفاده ممیشمود ،کمه

میکنند
 اسل

تی نرمافزاری آنرا توصیه کردهاست[ ]4ویژگیهای پسمماندی کمه

بهصورت کربن باقیمانده از گازیسازی و خاکسمتر در

در ایممن شممبیهسممازی مممورد اسممتفاده قرارگرفممت ،در جممدول ()1
دیدهمیشود پسمماندهمای جاممد شمهری معمموکر دارای سماختار و

نظر گرفته شدهاست[]4
ایجاد مدل با وابستگی مکانی یعنی ابعماد بماکتر ،نیازمنمد اطالعمات

ویژگیهای پایدار و یکسانی نیستند؛ با اینحال ،بیشترشان ساختاری

جنبششناختی واکنشها است ،که در مورد پسمماند جاممد شمهری

تا اندازه ای مشابه دارند اطالعات مربوط به این پسمماند متعلمق بمه
5

ایناطالعات بسیار ک است ،و بایمد بما فمرض تعمادل گرماپویمایی و

هممی و همکمماران اسممت کممه ایممنپسممماند را بمما اسممتفاده از فراینممد

حالت پایا انجام شود افزون بر این ،مدل صفر بعدی ،امکان ارزیمابی

گازیسازی بهروش تجربی مورد مطالعمه قمرار دادهانمد ،میمزان شمار

شاخصهای ضروری را بهخوبی مهیا میکنمد همچنمین اسمتفاده از

ورودی پسماند یککیلوگرم بر ساعت در نظر گرفتهشد[]1

1. Flowsheet
2. Nonconventional
3. Tar
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4. Ash
5. He

2

1

تجزیۀ نهایی

تجزیۀ تقریبی

3

82/28 Wt%

مواد فرار

11/69 Wt%

کربن ثابت

5/93 Wt%

خاکستر

21317

4

5

ارزش حرارتی کمتر
چگالی ظاهری

281/5

7

6

51/81 Wt%

C

5/67 Wt%

H

35/81 Wt%

O

1/27 Wt%

N

1/37 Wt%

S

8

8/8 Wt%

رطوبت در پای خیس

 2-3اعتبارسنجی

آمده که بهمقدار تجربی که  %34/5بود ،بسیار نزدیک است بیشترین

عملکرد اینمدل با اطالعاتی که جناجره 9و همکاران ارائه کمردهانمد،

اختال برای آب در مدل  %12/57بهدست آممد درحمالیکمه مقمدار

مقایسه شد ،که نتایج مقایسه را ممیتوانیمد در شمکل ( )2مشماهده

تجربی آن  %17/22گزارش شده است؛ دلیمل اخمتال هما ممیتوانمد

کنید دادههای مدل در تطابق خوبی با دادههای تجربمی ارائمهشمده،

دوربودن شرایط آزمایش از فرضهای در نظر گرفته باشد[]16

قرار داشت کمترین میزان اختال بمرای  COبما  %34/23بمهدسمت

سازیگرماپویاییفرایندگازیسازیپسماندشهریباپالسمایحرارتی


مدل

جدول  .1ویژگیها و ساختار پسماند استفادهشده

00/00
درصد مولی ()%

00/00
30/00

اجزاء

N2
H2O

20/00

CO2
10/00

CO
H2

N2

دادههای

مدل

تجربی

ایجادشده

H2O

CO2

CO

H2

شکل .2نمودار دادههای بهدستآمده از مدل مورد مطالعه و دادههای تجربی.

4. Fixed Carbon
8. Moisture

3. Volatile Matter
7. Apparent Density

2. Ultimate Analysis
6. Lower Heating Value

1

1. Proximate Analysis
5. ASH
9. Jenajreh
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 3-3محاسبۀ میزان خطای نسبی

مقدار رایجی در آزمایش هما اسمت نتمایج در شمکل ( )3نشمان داده

خطای نسبی را می توان مطابق با فرمول زیر برای مقایس دادههمای

شده است؛ مقدار نیتروژن تیییمری نممیکنمد ،زیمرا مقمدار نیتمروژن

تجربی با دادههای بهدست آمده ،حسابکرد[:]4

ورودی ثابت و خروجی تنها مولکول نیتروژن است که در واکنشهما
شرکت نمیکند ،پس طبق پایستگی جرم در فرایند بدون تیییر باقی

()5

)%(111

مقدار تجربی  -مقدار اسپنپال
مقدار تجربی

می ماند با افمزایش دمما کسمر ممولی  COاز  %25بمه  %28افمزایش

= درصد نسبی()%

مییابمد و انمدازههمای  H2و  CO2بمهترتیمب از  21بمه 16و از  7بمه
 3درصد کاهش مییابند میتوان اینگونه دلیل آن را بیان کرد کمه

نتایج بهدست آمده در جدول ( )2آوردهشمدهاسمت هممانگونمه کمه

دمای باک برای واکمنش دهنمدههمای واکمنشهمای گرمماده و بمرای

مشاهده می شود میزان خطا برای  CO2بسیار زیاد است؛ زیرا مقمدار

فراوردههای واکنشهای گرماگیر مطلوب است؛ بنابراین واکنشهمای

آن ک است و هنگامیکه در مخرج کسر قرار میگیرد ،مقدار کسر را

گرماگیر  2 ،1و  5در دمای باک قوت میگیرنمد ،کمه منجربمه تولیمد

نسبت به سایر مقادیر افزایش میدهد و میزان خطا زیاد میشود ،بما
اینحال کمترین و بیشترین میزان خطای نسبی بهترتیب بمرای

بیشتر  COو همچنین منجربه کاهش  CO2میشود[]7

CO

و  CO2بهدست آمدهاست؛ میتوان چنین نتیجه گرفت ،که اینممدل

جدول  .2درصد خطای نسبی دادههای مدل ،مطابق با فرمول .6

برای پیشبینی اندازههای ک چندان مناسب نیست

اجزای گاز همنهشت

تجربی

6/7

 .0نتایج و ارزیابی دادهها

-1/8

CO

 1-0دما

4397/8

دما یکی از مه ترین شاخصهای گازیسمازی اسمت؛ بمرای بررسمی
ترکیب گاز در اینجا دما از  811تما  1511درجم سلسمیو

-22/7

تیییمر

-11/9

می کند نسبت بین هوا و پسماند  2در نظمر گرفتمه شمدهاسمت کمه

CO2

N2

H2

CO

00
00
00
30
20
20
10
10
0
0
1000

1000

1300

1200

1100

1000

دما )(C

شکل  .3تأثیر دما بر کیفیت سینگاز.
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000

000

کسر مولی ()%

30

نسبت سوخت به اکسنده یکی از شاخص های مهمی است که فرایند

تیییر کسر مولی گازهای مختلف در گاز همنهشت تولیدی باتوجهبه
نسبت بخار به پسماند در دممای ثابمت  1511درجم سلسمیو در
فرمول زیر حساب و در شکل ( )5دیدهمیشود[]4

گازی سازی را از دیگر فرایندهای ترموشیمیایی 1متفاوت میکند؛ اگر
اکسیژن به اندازۀ کافی به پسماند برسد ،فرایند بمه سموختن تبمدیل
می شود برای بررسمی ایمن نسمبت ،دممای واکنشمگاه  1511درجم
سلسیو

شار بخار

در نظر گرفته شد ،که در فراینمد گمازی سمازی پالسممایی

S/M

شار پسماند

رایج است و نسبت اکسنده به پسماند از  1/5تا  2/5تیییر ممیکنمد
همچنین در اینجا هوا بهعنوان اکسمنده در نظمر گرفتمه شمدهاسمت

همانگونهکه مشاهده می شود میزان کسر ممولی هیمدروژن و کمربن

همانطورکه در شکل ( )4دیده میشود با افزایش ایننسمبت میمزان

دیاکسید افزایش مییابد که دلیل آن میتواند اینباشد که با حضور

 CO2و  Nzبهترتیب از  1/112بمه  4/89و  18/15بمه  49/68درصمد

بخار در واکنشهای گازیسازی باعث تجزی هیدروکربنها و افزایش

افزایش مییابد و میزان  H2و  COبمهترتیمب از  39/97بمه  12/36و

 H2و  CO2بهعنوان فراوردههای واکنش ممیشمود ،کمه بما دادههمای

 41/63به  23/21درصد کاهش می یابد افمزایش نیتمروژن بمهعلمت

تجربی بهدستآمده ه همین نتایج گزارش شدهاست [3و]1

حضور اینعنصر در هوا است و افزایش میمزان کمربن دیاکسمید بمه
اینعلت است که اکسیژن کافی به سوخت میرسد و فرایند به سمت
سوختن حرکت می کند ،که از میزان کمربن مونوکسمید و هیمدروژن
میکاهد

CO2

N2

H2

CO

00
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مدل

 2-0نسبت اکسنده به پسماند

 3-0نسبت بخار به پسماند ()S/M

00
00
00
30
20

کسر مولی ()%

30

20
10
10
0
0
2/0

2/3

2/1

1/0

1/7

1/0

1/3

1/1

0/0

0/7

0/0

نسبت هوا به سوخت

شکل  .4تأثیر نسبت هوا به سوخت بر درصد مولی گازها.

1

1. Thermochemical
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CO2

H2

CO

00
70

00
00

کسر مولی ()%

00

30
20
10
0
1/0

0/0

0/0

0/0

0/7

0/0

0/0

0/0

0/3

0/3

0/1

0/2

نسبت شار بخار به شار پسماند

شکل  .5تأثیر نسبت بخار به پسماند بر درصد مولی گازهای سین گاز.

 0-0ارزش حرارتی پایین ()LHV

که  Yکسر حجمی هر جزء در گاز همنهشت است[]4

ارزش حرارتی پایین گاز زمانیکمه از گماز همنهشمت تولیمدی بمرای

همچنین نمودار تیییرهای ارزش حرارتمی پمایین نسمبت بمه دمما را

تولید انرژی در موتورهای تولید بر یا بهعنوان سوخت برای فراینمد

میتوان در شکل ( )6دید؛ همانگونهکه مشاهده ممیشمود  LHVبما

سوختن استفاده شود ،مه میشود؛ که از فرمول زیر ممیتموان آنرا

افزایش مقدار کسر از  9/58به  (MJ/Nm3) 4/26کاهش پیدا میکند

حسابکرد محاسبه برای پالسمای هوا و نمودار تیییمر مقمدار آن را

که دلیل اصلی این امر افزایش نیتروژن هوا است که با افزایش کسمر

نسبت به کسر هوا به پسماند میتوان در شکل ( )7مشاهدهکرد:

هوای بیشتری وارد فرایند میشود و این مقدار افزایش پیدا میکند

12

0
0

)(MJ/Nm3

0

ارزش حرارتی کمتر گاز همنهشت

10

2
0
2/0

2/3

2/1

1/0

1/7

1/0

1/3

1/1

0/0

0/7

0/0

نسبت هوا به پسماند

شکل  . 6تأثیر نسبت هوا به پسماند بر ارزش حرارتی کمتر گازهمنهشت ).(MJ/Nm3
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0/30

0/33
0/32

)(MJ/Nm3

0/30

0/31
0/3

ارزش حرارتی کمتر گاز همنهشت

0/30

0/20
1000

1000

1300

1200

1100

1000

000

000

0/20

دما )(C

شکل  .7تأثیر دما ( )Cبر ارزش حرارتی کمتر گازهمنهشت ) (MJ/Nm3تولیدشده.
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