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چکیده
با توجه به رشد روز افزون استفاده انرژی در جوامع بشرری از یرک طرر و
رشد تولید زباله ها به دلیل رشد جمعیت از طر دیگر ،میبایست روشهای
نوین برای تولید انرژی و بازیافت زباله در نظر گرفت .در این میران سروخت
زیست توده که از بازیافت زبالهها و پسماندها استحصال میگردد ،بره ننروان
سوخت جایگزین منابع فسیلی ،ایدهی مناسبی خواهد بود .در تحقیق حاضر
با استفاده از روش گازیسازی و تجزیه بیهوازی ،سوخت مورد نیاز برای یک
سیکل توربین گازی به دست آورده شده است .برای انجام فرآیند گازیسازی
و تجزیه بی هوازی از زیست توده های مختلفی استفاده میشود ،در پژوهش
اخیر از زیست توده های ،چوب ،پسماند حیوانی و پسماند کشاورزی برای به
دست آوردن سوخت استفاده شده است .سوخت گازی حاصل از این زیسرت
تودهها با یکدیگر مقایسه شده و گازهای حاصل از این فرآیندها در محفظره
احتراق سوخته و ارزش حرارتی پایین مشخص شده است .همچنین تحلیرل
اگزرژی و انرژی به جهت محاسبه راندمان اگزرژی ،راندمان انرژی و تخریرب
اگزرژی در سیستم انجام گرفته است .سوختهای به دست آمرده از فرآینرد
تجزیه بی هوازی از لحاظ اگزرژی و انرژی نتایج بهتری را نشان میدهد ،که
راندمان اگزرژی و انرژی برای سوخت حاصل از پسماند حیروانی بره ترتیرب
 32%/27و  %85/76و برای پسماند کشراورزی  %32/75و %85/44محاسربه
شد.
کلمات کلیدی :زیست توده ،گاز سنتز ،بیوگاز ،گازیسازی ،تجزیه بی هوازی
مقدمه
در چند دهه اخیر ،نگرانی ها در خصوص تغییرات آب و هوایی،کاهش منرابع
سوختهای فسیلی و افزایش انتشار گازهای گلخانهای بره طرور فزاینردهای
افزایش یافته است .مجمونه این نگرانیها منجرر بره جسرتجو بررای یرافتن
منابع انرژی تجدیدپذیر برای آینده و روشهای کارآمدتر تبدیل سوخت بره
انرژی شده است .همچنین با توجه به رشد روز افزون اسرتفاده از انررژی در
جوامع بشری از یک طر و رشد تولید زبالهها بهدلیل رشد جمعیت از طر
دیگر ،میبایست روشهای نوین برای تولید انرژی و بازیافرت زبالره در نظرر
گرفت .منابع تجدیدپذیری مانند انرژی بادی ،خورشیدی و یا آبری مردتها
است که موردتوجه جوامع قرارگرفته و سهمی در تولید انرژی موردنیاز آنها
دارا میباشند .یکی دیگر از این منابع تجدیدپذیر ،زیسرتتوده میباشرد کره
تأمین انرژی از آن نالوه بر کاهش مصر سوختهای تجدیدناپذیری نظیرر
نفت و گاز ،بانث کمترشدن زباله تولیدی جوامع شده و آنها را از مشکالت
دفع زباله بینیاز میکند.

فرآیندهای مختلفی جهت تبدیل زیستتوده به انرژی وجود دارد کره بره دو
دسته کلی فرآیندهای ترموشیمیایی  1و فرآیندهای بیوشیمیایی  2طبقهبندی
میشوند .تبدیل زیستتوده با استفاده از فرآیندهای ترموشیمیایی از طریرق
تجزیه ترکیبات آلی موجود در زیستتوده با گرما صورت میگیرد در حرالی
که در فرآیندهای بیوشیمیایی از میکرو ارگانیسمها و یا آنزیمها برای تبدیل
زیستتوده به سروخت اسرتفاده میشرود .اسرتفاده از هرر کردامیک از ایرن
فرآیندها بستگی به نوع و ماهیت مواد اولیره زیسرتتوده ،شررای اسرتفاده
نهایی از انرژی ،اصول زیست محیطی و شرای اقتصادی پروژه دارد[.]1
زیست توده به وسیله فرآیند گازیسازی و فرآیند تجزیه بیهوازی میتواند به
گاز سنتز و بیوگاز ،به منظور حصول انرژی تبدیل شود .بیوگاز شامل متان و
گاز سنتز نیز شامل ترکیباتی نظیر هیدروژن ،کربن دی اکسید و متان است.
گازیسازی کرردن یرک فرآینرد ترموشریمیایی اسرت در حرالی کره تجزیره
بیهوازی یک فرآیند زیست شریمیایی محسروب میشرود .هرر کردام ازیرن
روشها ،از روشهای متداول و مقرون بهصرفه جهت تبدیل زیست توده بره
انرژی میباشند[.]2
زاینال  3و همکاران[ ، ]3با استفاده از مدلسازی تعادلی میزان گازهای خروجی
در فرآیند گازیسازی را مورد بررسی قرار دادند .برا بره دسرت آمردن میرزان
گازهای خروجی ،ارزش حرارتی آنها نیز مشخص میشود .در این پرژوهش
اثرات رطوبت موجود در زیستتودهی استفاده شده و همچنین دمای فرآیند
گازیسازی بر روی مقدار و ارزش حرارتی گازهای خروجی مورد بررسی قررار
گرفته است .نتایجی که آنها به دست آوردند مطابقت قابل قبولی برا نترایج
تجربی[ ]4داشت .نتایج تحقیق نشان داد که با افرزایش رطوبرت موجرود در
مواد اولیه ،ارزش حرارتی گازهای تولیدی کاهش پیدا میکند .همچنرین در
محدوده دمایی مشخص شده برای فرآیند گازیسازی ،با افزایش دمای فرآیند
ارزش حرارتی گازهای تولیدی کاهش پیدا میکند.
انوری و همکاران[ ، ]5یک سیکل ترکیبی براساس پیکربندی جدید شامل
زیستتوده و انرژی خورشیدی برای تولید نیروی  13/4مگاوات در سه بخش
(بخش زیست توده ،بخش خورشیدی و بخش توربین بخار) پیشنهاد دادند.
در ابتدا چرخه پیشنهادی را به طور گسترده از نظر انرژی ،اگزرژی و
محیطی مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند .در ادامه طی مطالعات پارامتری،
اثر پارامترهای ترمودینامیکی اولیه بر سهم هر یک از بخشهای سیکل بر
کل چرخه پیشنهادی را مورد بررسی قرار دادند .نتایجی که به دست آوردند
نشان داد که افزودن بخش خورشیدی به سیستم مبتنی بر زیستتوده بانث
افزایش حدود  %25تولید انرژی و کاهش میزان کربندیاکسید در حدود
 %31میشود .همچنین میزان انتشار کربن دی اکسید از چرخه ترکیبی
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