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پاکسازي آنهايروشبیومس به گاز سنتز وهاي تبدیل روشمروري بر 

2و علی اکبر روستا1سعید سینه باغی زاده

دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز

چکیده
عملیاتیشرایطبرموثروعواملنهاآمعایبومزایاسیال،وبسترثابتبسترازجملهمرسومگسیفایرهايابتدامقالهایندر

ترکیبات گوگردي، ترکیبات حاوي نیتروژن، از جمله تار،گازبهتبدیلفرایندازحاصلگازدرمتداولهايالیندهآوسپس
زیستمشکالتوانرژيبحران.گیردمیقراربررسیموردنهاآحذفبرايمرسومهايروشهمچنین وکلریدها یایی،لفلزات ق
دراست.شدهفسیلیسنتیهايسوختبرايجایگزینیوپذیرتجدیدانرژيمنابعرويبرتمرکزافزایشبهمنجرمحیطی

وانرژيپرمنبعیکمی تواندجنگلی وکشاورزيباقیماندهگونهدوشاملبیومسگاز حاصل ازسوخت هاي فسیلی،مقابل
و همچنین روشسنتزبه گازبیومسشناخت بیشتر روش هاي مناسب تبدیل.باشدمحیطدر)CO2(اثربدونپذیرتجدید

محصول فراینداینطیکهاستترموشیمیاییفرایندي،گازبهبیومستبدیلاي دارد.اهمیت ویژههاي پاکسازي گاز سنتز 
عنوانبهبخارواکسیژنهوا،ازاستفادهباشدهتعییننسبتبه. دشومیتولیدCH4)،H2،CO،(CO2گازهايمخلوط
تقسیم) 40تا 18(باال) و 18تا12(متوسطو )6تا4(کم: حرارتیارزشرنجاساسبرتوانمیکنندهاکسید
گازپاکسازي: می شودتقسیمدسته3بهگازهاپاکسازيآوريفنسنتز گازهايالیندهآپاکسازيبرايهمچنینکرد.بندي
درکهشودمیگفتهپاکسازيازفرایندهاییبهCGC. (CGC)گازداغپاکسازي،)WGC(گازگرمپاکسازي)،WGC(سرد

،شودمیانجام1300℃تا400℃بیندمايدرکهاستفراینديHGC.شودمیانجاممحیطدمايبهنزدیکدمایی
(WGC)ب انجام می شود.دماي کندانس آازباالتريدر دمامعموال

الینده هاي گاز سنتزآ،پاکسازي گاز،تبدیل به گاز،گاز سنتز:کلیديکلمات

دانشجوي کارشناسی ارشد1
استادیار2
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:مقدمه
ايفزایندهطوربهسنتزگازازامروزه.یافتخواهدافزایشدرصد66حدود2006بهنسبت2030سالدردنیاانرژينیاز
گازگرفتنبرايسنگذغالازاستفاده.گیردمیقراراستفادهموردمایعسوختالکتریکی،قدرتگرما،بهکردنتبدیلبراي
موردصنعتدرکهاستاصطالحیسنتزگازمعموال .استافزایشبهروبیومسازاستفادهبرايعالقهکهاستحالیدرسنتز

باشد)COو(H2شاملگازاینترکیبلحاظازوباشدآنمحصولگازکهفرایندهاییانواعبهکهگیردمیقراراستفاده
ايگلخانهگازتولید،هاروشسایربهنسبتسنتزازگازاستفاده.شودمیگازحاصلبهتبدیلفرایندطیکهدارداشاره

درمورد توجه قرار گرفت و 1812سالدرباراولیناستسنگغالذیابیومسازحاصلکهگازاینازاستفاده.داردکمتري
سوختکاهشدلیلبه حاضرحالدر.انجام گرفتداخلیاحتراقموتورهايدرگازاینازاستفادهبرايتالش1881سال
تولیدبرايباالییپتانسیلکههایرافیگستعدادمحیطیزیستاتیددتهوزمینکرهشدنگرموجهاندرنفتوفسیلیهاي
کاربرد هاي گاز سنتزحاصل از فرایند تبدیل به گاز از بیومس را نشان می دهد.شکل زیر .استافزایشبهرودارندزسنتگاز
[5,6]

.[10]سنتزگازعمدههاي: کاربرد1شکل 

مرسوم د و روش هاي الینده هایی را که درگاز سنتز وجود دارآسپس نها وآو انواع )gasifier(یرافیگسدر این نگارش ابتدا
.ن ارائه می شودپاکسازي آ
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:)Gasifier(یرافیگس
گازترکیب. داردگازیامایعسوختبودندسترسدرونسبیهزینهبانزدیکیارتباطگازبهتبدیلبهراجعتحقیقبهعالقه
ارزشوترکیبدرتوجهقابلتفاوتکهاستاولیهخاممادهرويبرشدهانجامفرایندروشوسوختمنبعبهوابستهسنتز

اي است که طی فرایند تبدیل به گاز کردن مواد اولیه خام را به گسیفایر وسیله.آنهاستازاستفادهدرمانعبزرگترینحرارتی
گاز سنتز تبدیل می کند.

:کردتقسیمنوعدوبهتوانمیراگسیفایرانواع
)fixed bed(ثابتبستر-١

)fluidized bed(سیالبستر-٢

.داردشدهتعیینتصفیهپیشوخامموادسازيآمادهبهنیازدواینازنوعهردروندرکه
صورتبهشدناکسیدشاملکهباالستحرارتدرجهدرکربنسوختنازناشیترموشیمیاییفراینديسنتز، گازبهتبدیل
تاروهیدروکربنذراتازبرخیواستCO2)،H2،CO،H2O،CH4،(N2محصول تولید شده شاملمی شود.جزیی

.داردوجوددر محصول کممیزانبهوخاکستر
یاهوایابخاریاخالص(O2)مثلکنندهاکسیدعاملیکحضوردریریفاگساصطالحبهراکتوریکدرگازبهکردنتبدیل
دروندراجماعیهیچهنوز کهافتدمیاتفاقمرحلهچندهمزمانطوربهیرافیگسداخلدر.گیردصورتاینهای ازترکیب

ازودهدرخفرارغیرجامدسوختوگازبینما تبدیلواکنشحرارتیعلومهايزمینهدر.نیستن بر روي آعلمیجامعه
فراینددر. استگازبهبیومستبدیلازجداناشدنیبخشیشدناکسیدوتبخیربنابراین.شودمیتولید گازجامدسوخت
.استشدهگرفتهنظردرمرحله4شدنگازبهتبدیل
) drying(کردنخشک-1
)pyrolysis(حرارتاثردرتجزیه-٢

)oxidation(اکسیداسیون-٣

)reduction(کاهش-۴

بخاربهوحذفراآب100℃بااليدماهايدرشدهتشکیلرطوبتدرصد 35تا5ازکهرابیومسسوخت: کردنخشک
.کندنمیتجربهراايتجزیهنوعهرسوختفرایندایندر. کنندمیتبدیل
خامموادازفراراجزاآنموجببهکهاستاکسیژنغیابدرتودهزیستیابیومسازحرارتیتجزیه:حرارتاثردرتجزیه
تركاست)char(نیمسوزذغالوخاکسترشاملکهراپسماندحرارتوسیلهبهشدهبخاراولیههايواکنشدرجامدکربن

.کندمی
مثلاثربیگازهاییوآببخارشاملاکسیژنبرعالوهکهشودمیمعرفیاکسیداسیونناحیهعنوانبههوا: اکسیداسیون

.شودمیانجام1275℃تا975℃دراکسیداسیوناستنیزآرگونونیتروژن
[8]مطابق روابط زیر:.کندمیتولید)CO(کهشدهکربونیزهجامدسوختوهوادرموجوداکسیژنبینماناهمگنواکنش

)١(+ → (∆ = 393.8 )
)٢(+ 12 → (∆ = 242 )
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فرایندفرضبادهدمیرخاکسیژنغیابدرباالحرارتدرجهباشیمیاییهايواکنشازتعداديکاهشدرمنطقه: کاهش
اجزاءازحرارتیتجزیهفرایندایناولگاماولیهخاممادهعنوانبهتودهزیستازگازبهتبدیل

میرخکاهشرونددرکههاییواکنشفرارهاو) char(نیمسوزازذغالتولیدباکه است)Lignocelluloses(لینوسلولوز
:به شرح زیر استدهد

)٣(C + → 2 (∆ = −172.6 )
)۴(C+ → + (∆ = −131.4 )
)۵(C → + O (∆ = 41.2 )

)۶(C+2 → (∆ = 75 )
مرحلهاینطول دربنابرایناستنیازحرارتبه)reduction(کاهشفرایندطولدرکهدهدمینشاناصلیهايواکنش

کربنوخاکسترمیان.شودمیتبدیل)(COبهوسوختهکربنکلدهدرخکاملگازبهتبدیلاگر.آیدمیپایینگازدماي
) و 3(شماره واکنشمثلدهدمیرخنیزدیگريهايگازواکنشبهتبدیلفرایندطولدرباقیمانده)char(یانسوخته

واکنش زیر:
)٧(+ → + 3

ازیافشارتحتیااتمسفريفشار،لحاظازمثال.بندي کردطبقهمختلفمعیارهايبهتوجهباتوانمیرا گازبهتبدیل فرایند
.دادانجامراهابنديدستهمی توان این نهاآترکیبیاواکسیژن، بخار، هوابا،کردناکسیدلحاظ

:کردبنديطبقهدسته4بهتوانمیرایرهاافیگس
)(fixed up draftدر جهت باالجریان بستر ثابت -1

)(fixed up down draftدر جهت پایینجریان بستر ثابت -2

)bubbling fluidized bed(بستر سیال حبابی-3

)circulating fluidized bed(بستر سیال گردشی-4

برايگرماکردنتامیندرروشیاتودهزیستجریانجهت، تودهزیستازاستفادهنوع: یرهاافیگسبردنبکاردرتفاوتدلیل 
.استراکتور

: ثابتبستریرافیگس
منطقهحفظوجامدسوختازپشتیبانیبرايکاراینکهدنشومیثابتهایینگهدارندهتوسطمعمولطوربهیر افیاین گس

برنامهبرايمناسببسیاروآسانعملیاتیلحاظازاین گسیفایر ها.شوندمیمستقرراحتیبهواستواکنشبرايساکناي
.داردواکنشناحیهدرمناسبمخلوطحفظودمایکنواختیحفظقبیلازنیزمشکالتیولی.هستندکوچککاربردهايوها
down(پایینجهتدرجریانو)(up draftباال جهتدرجریانعبارتند ازثابتبستریرهايافیگسایناز عمدهنوعدو

draft(.باالجهتدرجریانگسیفایرنوعترینقدیمیکه)(up draftنوعدراست)up draft(حالدرتودهزیست

باالحرارتاثردرتجزیهجامدسوختکردنخشکازپس. شودمیخشکداغگازباخودتماساولیندرپایینبهروحرکت
شودمیتجزیهحرارتاثردروکندمیحرکتپایینسمتبه)Char(نیمسوزذغال. شودمیانجام)pyrolyse(پیرولیز

همراهبهوشدهکندانسسوختشدنخشکبابخاردرموجودتار. )کندمیحرکتباالسمتبهکهگرمگازوسیلهبه(
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وزنیدرصد 20تااستممکنتارمقدارحتیشودمیتارمیزانرفتنباالبهمنجرکهشودمیخارجراکتورازگازمحصول
gasifier(مزایايازمشاهده کرد.راباالجهتدرجریان) می توان گسیفایر2در شکل (.باشدحرارتاثردرتجزیهمحصولاز

up draft( واشاره کردباالرطوبتباتودهزیستحملبهقادرو فراینديهزینهاز لحاظبودن مناسب وسادگیمی توان به
وزنیدرصد20تا10حدودکهتولیديتاربااليمیزانبهتوانمیروشاینفضعنقاطاز.هستندايشدهاثباتتکنولوژي

.دارندپاکسازيبهنیازکهکرداشاره، است
ایندر.کرداستفادهdown draft)(پایینجهتدرجریانیرافیگسازتوانمیگازجریاندرتولیديتارمیزانکاهشبراي
تولیدتارواسید. شودمیخارجدستگاهپایینازشدهتولیدگازواستجهتهمطوربهگازوسوختحرکتیرهاافیگسنوع

درجهبهبسته.شودمیتبدیلCH4،CO،CO2،(H2(گازهايبهوشودمیدادهعبورچوبذغالازبستريمیانازشده
.شودمیتجزیهتاربخاراتازاقامتزمانوگرممنطقهحرارت

شودمیمصرفوشدهجریانمسیروارددوباره،شدهتشکیلتارازدرصد99اینکهدلیلبه) down draft(روشایندر 

میباقی)(ashوchar)(درمعدنیموادچونکه مزیت مهمی است و استگازپاکسازينیازبه بدونحتییاحداقلبهنیاز
جریانیکتوانمیدر این نوع گسیفایر.ستیاهزینهکموسادهوتکنولوژياست)(cycloneازاستفادهبهنیازکمترماند
بودنتارازعارينسبتاستاندارد،عاملتجهیزاتازوسیعیطیفدرالبته .فرستاددرموتورهامصرفبرايراتارازيعارگاز

جریان در جهت پایین را نشان می دهد.) گسیفایر 2(شکل.شودمیگرفتهنظردرجریان
up draft)(جریانازبهتروترمناسب)down draft(جریانتارسطحبودنترپاییندلیلبهزیستیمحیطلحاظاز

کهاستاین)up draft(باالجهتدرجریانبهنسبتdown draft)(پایینجهتدرجریانمعایبجملهازولی .است
کهزمانیعالوهبهاستترپایینحرارتیارزشباگازيدارايهمچنینوحرارتتبادلفقدانازناشیکهداردپایینیبازده
پایینجهتدرازجریاناستفادهکهاستالزم يزیادمقطعسطح،باالهستیمدماهايدردمانواختییکحفظبهنیاز

)down draft(تولیديگازباالدماهايدر.دارددرصد20ازکمتررطوبتباخوراکیبهنیازهمچنین.سازدمیعملیغیررا
. استکنندهخنکبهنیازگرفتنقراراستفادهموردازقبل

به را)up down draft(پایین جهتدرجریان ثابتبسترو)updraft gasifier(جهت باال یر بستر ثابت جریان درافی: گس2شکل
[1]نشان می دهد.ترتیب
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:سیالبسترگسیفایر
ازبیشآنمزیت. استگرفتهقراراستفادهموردسنگغالذازگازتبدیلبرايزیاديسالیانطیگستردهطوربهروشاین

داغ، بستردرموادبهتراختالطازاطمینانبراي.داردثابتبستربهنسبتیکنواختريحرارتدرجهتوزیعواستثابتبستر
. گیردمیقراراستفادهموردخوراكعنوانبهتودهزیستوگازاحتراق
:داردوجودسیالبستربرايیرافیگسدونوع

)bubbling fluidized bed(حبابیسیالبستر-١

)circulating fluidized bed(گردشیسیالبستر-٢

درهنوزواستاولنوعدوازترکیبیآنطراحیهايویژگیکهباشدمیتوسعهحالدرحاضرحالدرنیزسومینوع
.شودمیکنترلتودهزیستهواينسبتباوشودمیحفظ900℃تا700℃حدودبستردماي. داردقرارآزمایشمرحله

.شودمیتبدیلگازيترکیباتو)char(وبهشدهتجزیهباالحرارتدربیومس
سراسردردمایکنواختتوزیع،سنتزگازدریکنواختبازدهمی توان بهسیالبستردرگازبهتبدیلازاستفادهمزایاياز

و باالتبدیلمیزانوحرارتانتقالباالينرخکردنفراهمسوختذراتاندازهازايگستردهطیفپذیرشبهقادر، راکتور
میباشدبزرگهاحباباندازهاگرکهکرداشارهاینبهتوانمینآمعایباز. اشاره کردمحصولدرکربنوتارمقدارکاهش

) می توان بستر سیال حبابی و گردشی را مالحظه کرد.3در شکل (.برگرداندبستردرونبهراگازتواند
کردنتبدیلبرايکاغذصنعتدر.کندکارداردباالییظرفیتبهنیازکهعملیاتیشرایطدراستقادرگردشیسیالبستر

برايبستر سیال گردشی.داردنیزراباالفشارهايدرکارقابلیت.شودمیاستفادهجنگلهايباقیماندهودرختانپوست
قابلیت،باالحرارتیظرفیتدلیلبهحرارتانتقالنرخنبودباالمی توان به از مزایاي دیگر.استمناسببسیارسریعواکنش
دردماگرادیانبهتوانمیسیالیبسترازمعایب.اشاره کردنشدهتبدیلکربنوتارمحصولپایین بودن وباالنرخابتبدیل
.شودتجهیزاتفرسایشبهمنجراستممکنکهشودمیانجامپایینسرعتباذراتانتقالواینکهجامدجریانحرکتجهت

در(H2)مقدارتولیدمیزانبردنباالهمچنینباالحرارتیارزشباگازافزایش،در دماي باالگازبهتبدیلفرایندهدف اصلی 
.دمی شومحصولدرتارحذف منجر به1500℃تا1200℃دماهايدرتولید اینکهوگازجریان

، دما(عملیاتیشرایطوگسیفایرنوعسوخت،نوعجملهازمتعدديعواملبهبستگیيتولیدگازکیفیت: سنتزگازخواص
.دارد) کنندهاکسیدعامل،فشار
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نشانرا به ترتیب) bubbling fluidized bed(حبابیو)circulating fluidized bed(گردشی سیالبستریرگسیفا:3شکل 
[1].دهدمی

:بیومسانواعتاثیربررسی
پوستهوکاجازآمدهبدستسنتزگازحرارتیارزشترینباال. نیستتوجهقابلچندانتودهزیستنوعزیر تاثیرجدولطبق
مناسبوهستنددرصد2ازکمترخاکستريدارايچوبهايگونهاکثر. استبرنجپوستهازحرارتیارزشحداقلوبادام
میتولیدنیزتارگازتولیدباکهشودمیانجام)up draft(سیستمدرباالستفراریتباموادحاويچونوثابتبستربراي
گازیکارائهبراي)down) draftسیستم هايازتوانمیموتورهاست. البتهدراستفادهازقبلگازپاکسازيبهنیازکهشود

درراگازتوانمیپسباشندکمرطوبتدارايچوبهايتراشهبایدالبتهکه. کردتاراستفادهازعاريتقریبامحصولیبا
داد.قراراستفادهموردداخلیاحتراقموتورهاي

[1].دهدمینشانرامختلفهايبیومساز) (گازبرحسبمحصولاتترکیبمقایسه :1جدول

( )C2H6C2H4C2H2CH4CO2COH2 پسماندنوع
پوست اجیل٠/۶٠٠٢٠٩/٠٠٠٧١٧/٠٠٠۶۵١/٠٠٠٢٣۶/٢* ١٠-٧۵/۶* ١٠-١/١۴*١٠-١١/١١۵
کاج٠/۴٠٠٢٩٣/٠٠٠۴٧٧/٠٠٠٧٨٨/٠٠٠۴٨۵/٩* ١٠-۶۵/١* ١٠-١/٢۴* ١٠-١۴۵/۵۵
اکالیپتوس٠٠٠٧٢٢/٠٠٠۵٢٩/٠/٢/١٠٠٢٧٢/٠٠٠۵٠۵* ١٠-١/٨۴* ١٠-٧/١۴* ١٠-۶٨/١۴۴
شاخه انگور٠/٠٠٠٣٨٠/٠٠٠٧١٢/٠٠٠٢٧۵/٢٠٠٣١۶/۶* ١٠-۵/۵۵* ١٠-١۴/۵* ١٠-۴١/١٣۵
هسته گیالس٠/٠٢٣٧٨/٠٠١٠۴- ٨/٨٠٠١٩٩/٠٠٠۶۴١/٠* ١٠-۴١/١١٠٠١٢١/٠۴

برنجپوست٠٠۶۶٨/٠٠٠۶٣٩/٠- ٠٠١٧٣/٠٠٠٢١٧/٠٠٠١٠٣/٠٠٠٣٧١/٠- 

:عملیاتیشرایطبرموثرعواملبررسی
منجردماافزایشطرفیاز. دهدمیکاهشنیزراگازحرارتیارزشولیشودگازمیتولیدبازدهافزایشبهمنجردماافزایش

درهاهزینهودهدمیکاهشرا تارتولیدومقدارشودمیگازبهتبدیلفرایندطولدرمتعددهايواکنشنرخافزایشبه
.یابدمیکاهشپاکسازيفرایند

اندازهالبتهاستاتمسفريتجهیزاتازبیشتربسیارباالفشارتجهیزاتبرايگذاريسرماییهزینهکارباالفشاردریرافیگس
معموال.استنیازاثربیگازبهپاکسازيبرايواستترپرهزینهبسیاروترپیچیدهخوراك. شودمیکوچکتربسیارتجهیزات

هايکاربردبراياتمسفريفشاردریرافیگس.شودمیاستفاده) متخلخلسرامیکی(مکانیکیفیلترهايباداغگازپاکسازياز
مقیاسدرکههاییسیستم.استمناسبباشدتمیزکافیاندازهبهتوربینبهشدنواردازقبلگازيمحصولکهگازتوربین
تحت،بزرگمقیاسدرهاییسیستمولیاستترصرفهبهمقروناتمسفريفشاردرکارهزینهلحاظازکنندمیکارکوچک

.استترصرفهبهفشار
.استبیشترH2)(مقداروحرارتیارزشدارايهوابهنسبتبخارباگیريگازفراینددر):oxidizer(کنندهاکسیدتاثیر

:سنتزگازهايآالینده
:شودمیتقسیمدستهدوبهگازبهتبدیلفراینددرالینده هاآحذفها دردسترس، آوريفنبهتوجهبا

.دهندمیانجامهمزمانطوربهراتارحذفوگازبهتبدیلفرایندکهروش هایی : اولیهروش-1
[9].شودمییرانجامافیگسستدپاییندرسنتزگازپاکسازيبرايکههاییروشازعبارتند: ثانویهروش-2
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درتارموثرپاکسازياینکهدلیلبهاست.ضروريثانویهواولیهاقداماتازترکیبیولیاستاهمیتحائزاولیهاقداماتگرچه
روشبهنسبتاولیههايروشدرسنتزگازعملکردبنابراینباشدحرارتیارزشرويبرتاثیربدونتواندنمیاولیههايروش
تجیزاتبهنیازامااستموثرسنتز محصولبهبودتاروموثرکاهشدرثانویههايروش. بودخواهدکمنسبتاثانویههاي

برايگازپاکسازي. استمتفاوتاولیهخامموادنوعوگازبهتبدیلفرایندنوعبهبستهآلودگیسطح.استسرمایهواضافی
استدسترسدرهاییتکنیک.شودمیاعمالدستیپایینتجهیزاتدرمشکالتازجلوگیريوبرايفرسایشازجلوگیري

گازکهاستهمثانویههايتکنیک. داردنامدرجاپاکسازيمعمولطوربهکهبرساندحداقلبهراسنتزگازهايآالیندهکه
).باشدبیشتريپاکسازيبهنیازلزوماکهزمانی( کندمیپاکسازيدستپاییندرراسنتز

-4سولفوريترکیبات-3) تار(کندانسقابلهايهیدروکربن-2ریزذرات- 1قبیلازترکیباتیشامل: سنتزگازهايآالینده
گازجداسازي-8کربناکسیددي-7) کلریدریکاسید(کلریدهیدروژن-6) پتاسیموسدیم(قلیاییفلزات- 5نیتروژن
همچنیناستگازسنتزتولیدروشوموادهايناخالصیازمتاثرشدتبهواستمتفاوتزیاديحدتاآالیندهسطوحاسیدي

[2].هاستاستانداردیاوتکنولوژيبهوابستهنیازموردپاکسازيسطح
تشکیلراذراتازايعمدهبخشاستبیومسگازازبهتبدیلفرایندازحاصلکهباقیماندهجامدکربنوآلیغیرترکیبات

فلزاتسایروسیلیکاو) کلسیم(مثلخالیقلیاییفلزاتپتانسیم،وسدیممثلقلیاییفلزاتشاملآلیغیرمحتواي.دهدمی
ذکرذراتتمام(شودحذفذراتاز% 99ازبیشکهاستنیازسنتزگازکاربردهايازبسیاريدر.استمنیزیموآهنمثل
۵٠)(ازکمترھاییغلظتتاذراتاینمیزانکاهشنیازمنداستذراتاینحاملکهاحتراقیفرایندهايحتی.)شده

فشارافتموجبیاهاتوربینفرسایشموجبیاداردهمراهبهرارسوبیافرسایشخردگی،جملهازمشکالتیموادایناست
.شودمیسیالبستردر
هايهیدروکربنبهاکسیژنبهآمیختهاولیهمحصوالتتغییراتازآنهااستشدهتشکیلکندانسقابلآلیترکیباتازتار-1

مولکولیوزنکههاییهیدروکربنبهکهشدحاصلتوافقیاخیرا. )ايحلقهچندآروماتیکجملهاز(شودمیتبدیلسنگین
بهمتوسطمولکولیوزنوباالاکسیژنمیزانباترکیباتازتبدیلعموماتارتشکیل. گویندتارمیاستبنزینازترسنگینآنها

موادویژهبهعملیاتیپارامترهايبهتارترموشیمیاییتبدیلمرسومهايفرایند.استپاییناکسیژنمیزانباسنگینترکیبات
مقدار،چوبازتبدیل به گازفراینددرمثالعنوانبه.استوابستهاولیهمواداقامتزمانوفشارودماوعملیاتیشرایطاولیه

واکنششدتباشدباالتردماوترطوالنیواکنشزمانهرچه. داردسنگغالذبهنسبتباالتريپایدارآروماتیکغلظت، تار
گرچه.دارندواکنشبهنسبتبیشتريمقاومتترسنگینهايکربنهیدرو.شودمیکمشدهتارتولیدمیزانرودمیباال
کمترهايدمادرکهاستاینالزممیزانبهآنحذفبرمبنیعملیاستراتژيولیبردبینازراتارتمامکهاستاینبومطل

براياطالعاتیپایگاهیک،)ECN(هلندی درتحقیقاتمرکزیک اخیرا.شودخارجگازجریانوازشدههیتجزشبنمنقطهاز
دادهارائهراآنهاشبنمنقطهمحاسبهبرايهاییروشهمچنینودادهگسترشوتوسعهرارایجهاي تارازترکیب50ازبیش
.است

آالینده.کربونیلسولفیدناچیزيمقادیرالبتهوشودمیگفته)H2S(هیدروژنسولفیدبهعمدتاگوگرديهايآالینده-٢
.باشدداشتهوجودتواندمیاولیهخاممادهدر٣٠)(حدودتا١/٠)(حدوددرغلظتیبهH2S)(مثلگوگرديهاي

١/٠)(معموالازحالتایندر.استسنگغالذازحاصلگازازکمترتوجهیقابلطوربهبیومسدرشدهتولیدگازگوگرد

)حدودتا وکاغذصنعتازجانبیمحصوالتشاملکهبیومسازحاصلسنتزدرگاز.باشدداشتههمراهبهگوگرد۵٠(

.شودمیناشینیزفلزاتسطوحزدنزنگازگوگرديترکیبات.رسدمی١)(تاگوگرديمحتویاتاستبودهکاغذخمیر
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کمیمقدارحتی.شودمیتبدیل)SO2(اکسیدسولفوریدبهوشدهاکسیدگوگرديهايآالیندهشودسوزاندهسنتزگازاگر
ازاجتنابمنظوربهگوگرديترکیباتحذف.باشدآنبودنپاكازمانعوسنتزگازشدنسمیبهمنجرتواندمیگوگرداز

گازپاکسازیمنظوربهجدیدآوريفن30ازبیش.استنیازمورد)ppm(میلیون1درقسمتچندمیزانبهآنمضراثرات

این.شودمینیز)(CO2حذفشاملکهاستیافتهتوسعهاسیديگازهايحذفدیگراصطالحبهوگوگرديترکیباتاز
درجهچندتاصفرزیردماییمحدوددرحتیوکنندمیکارمرطوبیاخشکاساسبرکهاستفرایندهاییکلیهشامل
.گیردمیبردرراصفربااليگرادسانتی

تجزیهازترکیباتاینکه. باشدمی)HCN(ازکممقادیرو)NH3(آمونیاكشاملسنتزگازدرنیتروژنیهايآالینده- 4
و (NH3مقدارانتشار.آیندمیوجودبههتروسیلیکوپروتئینیساختارهايازگازبهتبدیلفراینددرموادحرارتی
(HCNمثلنیتروژنیهايآالیندهغالبا.استفرایندشرایطوذراتاندازهوفیزیکیخواصازتابعیشدتبهNH3)(،از
میحاصلدهدمیرخگازيفازدرکهثانویهواکنشهايدرکه)HCN(یاافتدمیاتفاقبیومسدرکهاولیههايواکنش

نیزHCN)و(NH3غلظتوگازفازدرثانویهواکنشهمچنینیابدمیافزایشدماافزایشبااولیهموادتبدیلسرعت. شود
)NH3(به)(HCNازمقداري،اقامتزمانمدتو)(H2مقدارافزایشباحالهربه. یابدمیافزایشگازگیريفراینددر

کاراینندرتبهعملدرولیرسدمیتعادلبهمحصولدر)(N2ازايعمدهبخشزمانودمادادنبا.شودمیتبدیل
اگرچه.کندتولیدوزنیصددرچندغلظتباآمونیاکیتواندمیبیومسدراولیهخاممواددرنیتروژنمقدار.داردکاربرد
سنترگازدرآمونیاكغلظتبنابراین. شودمیتبدیل)(N2گازبهگازگیريفرایندمناسبدمايدرآمونیاكازدوسوم
ايهطرحازبسیاريدرنیزمقداراینحتیالبته.باشدتواندنمیppm)(هزاربهنزدیکیاصدچندازبیشترمعموال

.استخطرناكومضرکاربردي
درفلزاتاینغلظتکههستندخاکییاییقلفلزاتحاويمعموالگازگیريفراینددرخامموادازبسیاري: قلیاییترکیبات-5

سنگغالذازبیشتربسیاربیومسازگازبهتبدیلدرمواداینغلظتمعموالولیاستمتفاوتکامالمختلفهايبیومس
استگیاهانحاويکهبیومسدرکهحالیدرداردخاکیقلیاییفلزاتمقداريمعموالاستچوبحاويکهبیومس.است
اینمشکلوگویندمیقلیاییفلزاتسدیمکمیمقداروپتاسیمبهاولدرجهدر.شودمییافتبیشتريغلظتبامواداین

.آنهاستبااليفراریتمیزانهمچنیناستمواداینبااليدهیواکنشقدرتازناشیسنترگازدرهاآنحضوروفلزات
میباقیگسیفایردرنهایتاکهافتدمیاتفاقخاکسترمثلفراربیومسغیرترکیباتوقلیامیانکههاواکنشاینازبرخی
بخاریادرهواترتیببهمعلقذراتعنوانبه600℃باالتبخیریاذوبحالتدرقلیاییترکیباتازبرخیحالاینبا.مانند

بهمنجرهاسولفات،هیدروکلریدها،هاکلریدصورتبهمعموالراکتورازخروجازپسترکیباتاین.شوندمیخارجراکتور
کلمنبعتنهاازبیومسگازگیريبرمبتنیهايسیستمواقعدر.شوندمیدستیپایینفرایندهايدرخردگیورسوب
یاوگیرندمیقراراستفادهموردسنترگازازآلودگیحذفبرايکهکاتالیزورهاییازبرخینیستندقلیاییهايآالینده

، کبالتمثلهاییآالیندهوشودمیقلیاییآالیندهاینتولیدبهمنجرآیدمیوجودبهسنتزگازترکیبدرکهتغییراتی
اینست باالدماکههاییبخشدربیومسدرموجودسدیموپتاسیمهمراهبهمواداینکهولیتیمسزیم، روبیدیم، مولیبدنیوم

کلوخهازجلوگیريبرايقلیاییهايآالیندهحذف.شودخردگیورسوببهمنجرکولردرشدنچگالباوشدهتبخیرفلزات
موادبهحساسبسیارنیزکاتالیزورها.دارداهمیتگازبهتبدیلقدرتهايسیستمدرخوردگیوبویلرهادرشدننشینتهو

.دادکاهشکیلوگرم1درمیکروگرمچندتاگرمچندمیزانبهبایداوقاتگاهیراقلیاییترکیباتاینهستندقلیایی
هاییبیومسدرکلرید.است)HCI(اسیدهیدروکلریدفرمبهواستموجودسنترگازدرهالیدصورتبهاغلبکلریدها- 6

آببخارباگسیفایردرشدهتبخیرباالدماهايبااحتراقیهايمحیطدرسادگیبهقلیاییهاينمککهافتدمیاتفاق
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وجودباباشدکلریدلیترمیلیچندینشاملاستممکناولیهتست.آیدمیدرهیدروکلریدHCI)(شکلبهودادهواکنش

تواندمیمادهایناز٢٠)(مقدار. آوردوجودبهجديمشکالتتوانندمیدیگرهايآالیندهبامقایسهدرکمنسبتاغلظت

خردگیبهمنجرتواندمیباشد٠٢۴/٠)(در حدودقلیاوکلرغلظتاگرشودوسوختیهايسلولافتادنکارازبهمنجر
میرخهاآالیندهدیگروHCI)(هیدروکلرایدمابینگازفازدرنیزهاییواکنشهمچنین.شودگازتوربینهايتیغهدر

بهمنجرکولردرشدنچگالازپسترکیباتاین.آوردمیوجودبه)NH4CL(کلرایدآمونیوممانندترکیباتیکهدهد
موردهايتسکاتالیدرمسمومیتبهمنجراستممکنهمچنینهاکلرید.شوندمیپایینتجهیزاتوهالولهدررسوب

گازپاکسازي،(CGC)سردگازپاکسازيبنديطبقهتردقیقتوضیح.شودشیمیاییهايسنتزدیگروآمونیاكبراياستفاده
اسپريازکهاستتکنیکی(CGC).استگازيترکیباتکندانسدماياساسبر(WGC)گرمگازپاکسازي،(HGC)داغ

ایندر)(WGC. می شودآبقطراتجذبهاآالیندهاینکهشودمایعآبتادهدمیاجازهوشدهاستفادهآبکردن
درهنوز)(HGC.شودمیانجام300℃دماي تانهایتاوشودمیانجامآبجوشدماي ازباالتردماهاییدراغلبتکنیک

ازنکردنمنظوراستفادهبهکهشودمیانجام600℃تاعملیاتاینبعضا.شودمیانجامWGC)(بهنسبتباالتردماهایی
.رودمیباال1000℃تاکهداردهماستثناهاییولی.گیردمیصورتگرانکشیلوله

گیرد شرح داده می شود.الینده ها مورد استفاده قرار میآدر این قسمت کلیه تکنیک هایی که در حذف این 
):Hot Gas Cleanup(داغگازپاکسازي
حداقلبهکاراینازهدفاستگرفتهمیقراراستفادهموردتارومتمرکزذراتحذفبرايتاریخیطوربهداغگازپاکسازي
.دهندمیانجامراسنتزگازاحتراقفرایندکهاستتجهیزاتیازنگهداريوتعمیراترساندن

برايايانگیزهعاملاین،شودمیمحسوبآالیندهعنوانبهمحیطدرمواداینانتشارمحیط زیست،نانیوطبق قنجا که از آ
نآمفیدترترمودینامیکیلحاظبه.استبودهسنتزگازهايجریانکیفیتبهبودوسنتزفرایند ازحاصلهايسوختتولید
کاهش: کرداشارهموارداینبهتوانمیداغگازپاکسازيمزایايازکلیطوربه.شودتمیزباالدماهايدرگازسنتزکهاست
مهمترینازیکی:معلقذرات.دیگرجانبیمحصوالتبهسنتزبیشترهرچهگازتبدیلدربهبودوراندمانافزایش،اتضایع

تکنیکازبسیاريفیزیکیاصول.باالستحرارتدرجهدرذراتپاکسازي،اخیرسال30درسنتزگازتجارتدرهاپیشرفت
:استموارداینداغگازذراتپاکسازيدرشدهاستفادههاي

جامدموادجداسازياساسبرهادستگاهاین کارلاصو: )sepration internal(حرکتیجداسازي-1
امااست)cyclone(گردبادينوع اینازدستگاهترینشاخص.استشتابازاستفادهباترسبکازترسنگین
به1000℃بربالغدماییدرعملیاتاوقاتگاهی.ايضربههايجداسازيمثلداردوجودنیزدیگريهايگزینه
جداسازيبرايموالمعکهاستدستگاهاییترینقدییازیکیکهگیردمیصورتگردباديجداسازوسیله

بردباالراشتابریزذراتجداسازيبرايبایدیاهادستگاهاینازاستفادهدرگیردمیقراراستفادهموردجامدات
یکواردگازجریانشوندجداگراویتیينیرووسیلهبهذراتاینتاکندکاردستگاهتريطوالنیزمانمدتیاو

واسطهبه.شودمی) vortex(گردابدرشدنوخارجپایینسمتبهذراتحرکتبهمنجروشدهدوبلابدگر
بهگازجریانسپسشوندمیجداهمازاینرسینیرويتوسطبخاراتازذراتبیرونسمتبهچرخشیحرکت
هايآالیندهوکندانس تارازجلوگیريبراياغلب.شودمیخارجوکندمیحرکتگرداببااليوداخلسمت
.زندمیزنگوشدهکثیف)cyclone(اینصورتغیردرکنندمیاستفادهداغپاکسازي عملیاتازدیگر
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Barrier(مانعوسیلهبهفیلتراسیون-2 Filtration(:بردنبینازبرايهاروشترینرایجازیکیفیلترها
مکانیسم4توسطحرکتطولدرذرات. کندمیعبورالیافازمتخلخلمحیطیدرونازجریانهستند.ذرات
همبهتصادفیطوربهکهآوري ذراتجمعوگرانشینشینیته،افتاديگیرولختی،نفوذ.شودی مآوريجمع

می شوند.منحرفگازنجریاازوکردهبرخورد
ايپارچهفیلترهاي.اشاره کردسختوسفتفیلترهايو ايپارچهفیلترهايمی توان به لهمجازداردمتعدديانواعها فیلتر

است٢۵٠℃فیلترهااینعملیاتیدماي. کندحذفمیکرومتر1تا اندازه راذراتدتواننمیوشدندمی گرفتهکاربه1960از
قادرند کههستندفلزیاسرامیکجنسازمعموالمحکموسفتفیلترهاي.آیندمیحساب)WGC(جزءبنديطبقهدرکه
متخلخلفیلترهايوسرامیکیفیلترهايحذف کنند. 400℃بااليدمايدرمیکرومتر را 100با اندازه ذراتزا% 99,99تا

ترکیباتبرابردرودهدکاهش10میزانبهذرات راتواندمیکهاستمناسب1000℃بااليدماهاي برايفلزي
.دارندباالییفشارافتولیمقاومند،سنتزگازدرخورندهقلیایی

یکدرگرفتنقراربادر این روش ذرات:)Electerostatic Interaction(الکتروستاتیکیمتقابلاثر-3
.شودمیحذفگازهايمولکولبامقایسهدرذراتالکتریکیديخواصدرتفاوتباقويالکتریکیمیدان

:داردوجودتار بردنبینازبرايروش4در کل 
)Thermol Craching(شکست حرارتی -١

)Catalgst Craching(شکست کتالیستی-٢

Non-thernal lasma)(پالسماي غیر حرارتی-٣

Physical Sepration)(جداسازي فیزیکی-۴

کاربردهايویرافیگسنوعبهبسته،هامحیطازتارحذفبرايثانویهفراینددرهمو)درجا(اولیهفراینددرهمهاروشاین
کاربردهایی از گاز سنتز مثل احتراق مستقیم می توان از روش هایی مثل  باال در.مورد استفاده قرار می گیرندگازازنظرمورد

براي کهیابیمدست۵٠)(غلظتباتاربهبسترموادتغییر، وروديهوايجايبهوارد کردن اکسیژن،بردن درجه حرارت
کاربردهايدر. استفاده کنیمروش4اینازیککدامازوزمانیچهمان است کهآمسئلهولی بود.خواهداین فرایند کافی

روش.کندتبدیلدیگرترکیباتبهارتارکهشوداستفادهیروشازجریانازتارحذفجايبهکهاستنآترسودمنداحتراق
حفظگازجریاندرآنحرارتیارزشوهیدروژنکربنحفظدلیلبهودهدمیکاهشمتوسطحدتاراآنمیزانتار تبدیل

. شودمنجرآنتبدیلبهنسبتآنترعملیوتردقیقحذفبهمصنوعیسوختتولیدقبیلازکاربرديهايبرنامه.شودمی
اثریکاینکهدهدافزایشرانآوگذاشتهاثرآن)CO2(مقدار روياستممکنتبدیلهايروشالبته در استفاده از این 

.آنتبدیلتاباشدتاردر جریان گازفیزیکیحذفنفعبهتواندمیمورداینبنابراین.استمصنوعیسوختکاربرددرمنفی
غیرگازهايبهراآلیبزرگترکیباتباالحرارتدرجهازاستفادهبافراینداین):(Thermal crachingشکست حرارتی

موردکمتريدماياگروشودمیانجام1300℃تا1100℃حدوددماهاییدرکه. کندمیتجزیهترکوچکمیعانقابل
% 80میزانبه1150℃دمايوثانیه1مدتدرنفتالینمثالطوربه.شودمیترطوالنیاقامتزمانگیردقراراستفاده
.استنیازثانیه5زمانمدت1075℃دردمايولییابدمیکاهش
پاییندمايکند.تجزیهمناسبمیزانبهرا)tar(تارکهشودمیگرفتهنظردرايگونهبهیرهاافیگسدرباالدمايدرشرایط

گسیفایرپایینازخالصاکسیژنجریانپذیرشودماافزایشباکهبردمیباالراايگلخانهگازانتشارمیزانیرهاافیگسدر
را درتارمیزان توانمی،مستقیمغیرطوربهحرارتیهايمبدلداغسطوحازگازجریانعبوروسیلهبه.دهدمیکاهش
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دمايدرتارغلظتاین روش در.داردییباالوروديانرژيبهنیازاین است که کاراینمشکلولیدادکاهشپاییندماهاي thermalمفهومدرسادگیرقمیعل. استمناسباحتراقیموتورهايبرايکهآیدمیبدست١۵)(حدود1290℃

craching)(،بامصنوعیالکلتولیدمقایسهدرمثالعنوانبه.استگرانومشکلیرافیگسپاییندرآنسازيپیاده
گرانولیاستبیشترزیاديحدتاتارپاکسازيوحذفمیزانبااليدمادرفرایندهمینوگسیفایردرباالدمايازاستفاده

گازدادنحرارت. استیرافیگستجهیزاتشدنترپیچیدهبهمربوطهايهزینهافزایشدلیلبهاین. آیدمیدرپاییندماازتر
.شودمیدودهوهاPAH)(بهث پلیمراسیون تارباعدوشمیانجاممستقیمطوربهکهیرافیگسدستپاییندرسنتز

درعوض.شودمیانجام)thermal craching(ترازپاییندمايدرفراینداین): (catalyst crackingشکست کاتالیستی
کهداردهمراهبهراکربنرسوبیاومسمومیت،کاتالیزورحضوردرعملیاتدیگرسوياز.نداردراباالدمايدرفرایندمزایاي

برگشتصورتبهآالیندههايمولکولکهدهدمیرخزمانییتسکاتالیمسمومیتچالش می کشد. بهراروشاینازاستفاده
catalyst(دررایجسمومازفلزاتکاتالیزوروگوگردشوند.کاتالیزورفعالسطحبجذناپذیر cracking(کربنرسوب.است

با توانمیرسوباینکاهشبرايوافتدمیاتفاقتسکاتالیسطحدرجذبدلیل بهکهاست هاییپدیدهدیگراز) کک(
یا با وفشار،دمامثلعملیاتیشرایطسازيبهینهیا با دداتغییرراککسطحیجذبتوانمیفعالسطحهندسهتغییر
می توان بهاز جمله.بردباالراتسکاتالیماندگاريودادهتغییرراواکنشنرختوانمیکاتالیزورترکیبتغییراصالح
کاتالیستککگرفتننظردرباودماییشرایطدرمیانایندراشاره کرد که نیکلیپایهکاتالیستآهنی و پایهتسکاتالی
و هستندفعالآلومینايوآهنونیکلجملهازفلزاتیشاملمصنوعیهايکاتالیزور. استومناسب ترترارزاننیکلیپایه

براياغلبدولومیتکاتالیت.شوندمیاستفادهصنعتیتصفیهدرمرسومطوربهکههستندگرانشیمیاییعملیاتبهنیازمند
کاتالیزوريفعالیتنمایشآهنازغنیمعدنیموادازتیسکاتالیفعالیت.کندمیتبدیلارتار% 95تاوشودمیاستفادهتار

نیکلتسکاتالیکهشدهثابتولیشودمیتولیدمختلفموادازبسیاريازمصنوعیتسکاتالیاگرچهدارندتوجهیقابل
يباالدمايدرالبتهگیردمیقراراستفادهموردگازبازدهافزایشوبخاراصالحبراياغلبواستتارحذفدرموثربسیار H2S)(باراحتیبهتسکاتالیاینوشودمیمتانوتارکاهشوCO)(افزایشبهمنجرکاتالیزوراینبردنکاربه740℃

،(PT)پالتینازفلزيپایهکاتالیزورهاي.دادکاهش900℃دمايدربا کار توانمیرا)CO(کهشودمیو خرابمسموم
:کردتبدیلبیشتريمیزانبهراتارتوانمیزیرترتیببهکه شودمیتهیه)Fe(آهن، Rh)(ردیوم،)Zr(زیکونیوم

)٨(ℎ > > > =
Non(پالسماي غیر حرارتی thermal plasma(:واکنشگونهایناست.هااتمسفرو یونآزادرادیکالهايواکنشپالسما

thermal(تبدیل کردن به گاز یادرکهباالترازآنچهمراتببهدماهاییدرآنکهعملیاتیبرايتوانندمیها plasma( الزم
.است مناسبند

DC)(و یاالکتریکی ديتخلیه،)pulsed corona(یپالس:حرارتیغیرپالسماانواع corona،)RF(وماکروویوپالسما
اینبه کاربردندرعملیاتیپیچیدگیو عمرطول،انرژيتقاضاي، هزینهولیموثروکاربردیستفناورياین.کرداشارهپالسما
.دهدکاهشتواندمی400℃دمايدرراتارکهاستفناورياینبهترین نوعکرونااست. پالسمامهموموثرفناوري

الکترواستاو)scrubbing(شستشوجملهازفیزیکیهايروشازبسیاري):(Physical separationجداسازي فیزیکی
باتاردادنتقلیلچهاگر.شودمیگرفتهکاربهموثرعملیاتیمنظوربهداردتريپایینحرارتدرجهبهنیازکهرسوبیتیک

دماکههنگامیگیرد.قراربرداريبهرهموردجزئیکندانسهمراهبهباالدماهايدرهمهنوزاستممکنفیزیکیوسایل
حدبهجرمدارايذراتاین) گازجریاندرمعلقذراتشکلبه(می کند.شدنکندانسبهتارشروعباشد400℃ازکمتر
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جداسازيبرايکهروشیکرد مثلحذفشانفیزیکینیرويباتوانمیذراتبهشبیهوهستندبخاربهنسبتبیشتريکافی
دارايالبتهگیرندمیقراراستفادهمورداخیراتارذراتحذفبرايدوار. جداسازگرفتمیقراراستفادهمورداینرسی
. هستندمحدودموفقیت
لحاظاز.شودمیانجام)H2S(و(SO2)ترکیباترويبرتمرکزباباالهايدمادرسولفورحذف:)Sulfur(سولفور
ن از آبه عنوان محصولSO2)(کهشدمیانجام)scrubbing(شستشووسیلهبهباالهايدمادرگوگردحذفتاریخی

در.استبودهاولیهدرمرحله(H2S)حذفرويبرتمرکزسنتزگازکاربرديبرنامهدراخیرهايسالدر.می شودخارج
بایدمیزاناینتجهیزاتبهرسیدنآسیبازجلوگیريبرايباشدپایینبسیاربایدگوگردمیزاننرخکهکاربرديهايبرنامه
نداردآندرگوگردبودنناچیزبسیاربهنیازيکهاحتراقيکاربردهايبرنامهازبرخی.باشددریک لیتررپیکولیتچندحدود

زیادمیزانتاگوگردحذفبهنیازايگلخانهگازهايتولیدوزیستیمحیطسختگیرانهاستانداردهايآوردنبردلیلبهنیز
ازراآنکنیمحذفاحتراقجانبیمحصولیکعنوانبهراگوگرداینکهجايبهکه استن آترمفیداقتصاديلحاظازدارند. 

فنبهتوجهبا.کندتمیزراتجهیزاتتادادهافزایشاحتراقفرایندطولدررااکسیژنمیزانعالوهبه.کنیمحذفسنترگاز
استفادهباداغگازپاکسازيبهتوانمیهافناوريازاین.دارديبسیاراهمیتگوگردبازیابی،مالحظهقابلو دجدیهايآوري

.شودترکیبجامدموادبافیزیکییاشیمیاییشکلبهگازکهاستفاده کرد ايگونهبه(adsorption)جذباز
جذبو .شودمیمولکولدروندرشدنقطبیوهامولکولمابینقطبیدوواندروالسینیروهايشاملکهفیزیکیجذب

دلیلبهفیزیکیجذبدر. می شودجاذبسطحرويبرجاذبهايمولکولدرکواالنسیپیوندایجادشاملکه شیمیایی
آساندفععملبراياستممکنشیمیاییجذبگرچه.دادانجامرادفععملتوانمیراحتیبهجذباینبودنضعیف

پذیربرگشتفرایند.دهدرخناپذیربرگشتبهیاپذیربرگشتشکلبهتواندمیسطحیجذب.باشدقويحدازبیش
برايناپذیربرگشتفرایند.استترگرانمصنوعیموادبرايمناسبودهدمیجاذببهرا احیاءاجازهکهاستفرایندي
جریانازکاملطوربههاآالینده،جذببا کهشوندحاصلاطمیناناستنیازکهمناسب است ارزانمواديمیانهايواکنش

:تقسیم می شودمرحلهسهبهگوگردجذبفرایندیک.استشدهحذفگاز
)reduction(کاهش-١

)sulfidation(واکنش سولفور-٢

)regeneration(احیا-٣

metal)ازترکیبیمعمولطوربه(sufidation)واکنش oxide+sulfur) مثلفلزيسولفوریکواست)Fes(یا)Zns(

زداییسولفوربالقوهفلزاتاز.دارندگوگردجذببرايباالدمايدرراشیمیاییخواصبهترینفلزياکسیدهاي.آیدمیپدید
کاراینکرداستفادهنیزمخلوطشکلبهتوانمیرافلزياکسیدهاي.اشاره کرد)Mo،Mn،Cu،Fe،Zn(بهتوانمی

رابیشترهايآالیندهحذفوباالتر حرارتیبارتحملبهتر و احیاءدراثرو گوگردبراي جذب ظرفیتافزایش جملهازمزایایی
به مقدار بسیار مناسبی راگوگرد600℃يباالدمايدر(Cu)و(Mn)مخلوطمثلمواداینهايمخلوطازبرخی.دارد

تجدیدهايجاذبترینرایجازیکیZno)(.کنندحذفراگوگرد% 99بااليتاتوانندمی(Zno)و(Cuo).کندمیحذف
ازدسترسدرهاییتکنیک.دارندگوگردجذببهباالیی تمایلنیز )Iron(و)(zinc.استمرسومومحبوبکهاستپذیر

.شودمیتمامجاذبشفرسایوشدنکلوخهبهمنجراینامادارندرسوبشکلبهراکربنحذفتواناییاکسیداسیونجمله
.شودمیاستفادهککازجلوگیريبرايمعموالباالحرارتدرجه.افزودجاذبعمربهتوانمیککرساندنحداقلبهباپس

بیشکاهشولیباشد600℃ازبیشتردمانبایدzinc)(ازاستفادهدر.شودمیتبخیردیگرفلزاتازترآسان)zinc(گرچه
میککافزایشدالیلازیکی.شودتمامجاذبکردناستفاده قابلغیروکربنرسوبافزایشقیمتبهتواندمیدماحداز
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کاهشوککرسوبباعثتواندمیسنتزگازدر% 35به% 25از(CO)غلظتافزایش.باشد)CO(غلظتبودنباالتواند
مثلدیگريجاذباب(Zno)کردندوپینگ است مثل مخلوطمرسومهايروشازدیگریکی.شودزداییگوگردتوانایی

(CuO).جاذب)Cuo⁄(براي. ردگیمیقراراستفادهموردگوگردکمغلظتازاطمینانبرايبستردرگستردهطوربه
افزودن.کرداستفاده)⁄(مثل دیگرترکیباتازتوانمی،گوگردحذفازمرحلهاولیندربهتراحیاءفرایند

)Cuo(مابینکهترمودینامیکیلتعاد.بردمیباالرااحیاءتواناییوگردگوحذفقابلیت)Cuo،H2S(باعثداردوجود
تبخیر650℃درولیکندحذف١٠)(میزانتانیزراH2S)(تواندمیZno)(.شودمیگوگردترپایداروبهترجذب

پس.باشدداشتهZnOبهنسبتراتبخیرحداقلودادهکاهش۵)(حدودتارا(H2S)تواندمی)Cuo(.شودمی
.بیفزایدجاذباحیاءعمرطولبهوبرساندحداقلبهراتبخیرواسطهبهرفتنهدرتواندمی)Cuo(و ) ZnO(ترکیب

برايکمیبسیارآمونیاك.استگازجریانازآمونیاكحذفبرتمرکزبانیتروژنازداغگازپاکسازي:)Nitrogen(نیتروژن
تجزیهسرعتبیومسازگازبهتبدیلجریاندرحالهربهباشدداشتهوجودگازدربایدباالدماهايدرشیمیاییتعادل

catalyst(یا)(thermal catalysticازاستفادهبنابرایننیستشود)(ppmچندفقطکهمیزانیبهآمونیاك

oxidation(اکسیداسیونفرایندواسطهبه.شوداستفادهداغگازپاکسازيبرايلقوهابطوربهاستممکن)(NH3بهH2)(
سادگیبهسنتزگاز.رساندحداقلبهبایدرا NO2)(و(NO)تمحصوالالبتهکه. شودمیلتبدیNOx)(و(N2)و

شرایطتوانمیکاتالیزورازاستفادهواسطهبهداردتولیدي)(H2و(CO)میزانبرايناخواستهاثراتولیشودمیاکسید
مولکولبارانیتروژنانتخابیصورتبهکهشودانتخاببایدکاتالیزوري.دادافزایشرا(NH3)تجزیهبراينیازمورد

:کنداکسید،اکسیژن
)٩(4 + 6 → 5 + 6
)١٠(5 + 2 → 2 + 2

بایدNO)(افزونندهمیزاندردلیلهمینبه. )10معادله(کرددوريگازهادیگرباناخواستههايواکنشازبایدنتیجهدر
لمثکرداشارهداشتندشرکت)thermal catalyst(درکهموارديبهتوانمیدیگريهاکاتالیزورجملهاز.کرددقتبسیار

)richel(و)Zeolite( تشکیلمکانیسمعکساساسبرتجزیهروشکه(NH3)ازناشیککاینکهبرايواست(CO)

ازکاتالیزورهایی.شودمیانجامفراینداین800℃تا700℃هايدمادرنشودفعالغیرکاتالیزورنتیجهدرونشودتشکیل
اصلاساس.گیردمیقرار(submicron)ذراتهايکنندهحذفجزداردکهباالییحذفراندمانبهتوجهباتکنیکاین
(scrubberها نوع دیگر این شستشو دهنده.استذراتجداسازيبراياینرسینیروهايازاستفادهاولدرجهدرروشاین

spry (را پراکندهمایعگازجریانجهتخالفیاگازجریانمسیردرحالتدودرمحفظهیکداخلدراسپرينازلکه .است
است.Impactor wet scrubber)(، نوع دیگر.کندمیحذفراmm۵ازبزرگترذراتاز % 90حدودکاراینباکهکندمی
تماسدرآبباکهییهاسوراخازعبوربامداومطوربهکثیفگاز.استگازجذبفراینددردارسینیبرجشبیهکامالکه

شودمیدادهقرار(submicron)ذراتحذفبرايگانهچندسینیسريیک. کندمیحذف% 98تارابزرگذراتاست
گرفتگیایجادازجلوگیريحددرآبکردنتمیزبرايروشایناستتاثیربیmm6/0ازکمترذراتبر روي روشاینولی

.استمناسب
حاللیاوفیزیکیشیمیایی،فرایندهاي. داردوجودپاییندماهايدرگوگردحذفبرايزیاديهايروش:(Sulfur)سولفور

جملهموادازاستفادهفرایندهاي.گیرندمیقراراستفادهمورداغلبکههستندشیمیایی/ فیزیکیفرایندهايازمخلوطی
اینذاتیضعفنقطهمی دهند.کاهشنیزرا(NH3)میزانمی شوندتاراستفادهحذفبرايکهآهنپایهبرنیکلودولومیت
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می )،Al2o3و(Mno3ترکیبنیکلپایهکاتالیزور.می شودNH3)(کاهشبهمنجرکهاستآبدرحضورکاتالیزورها
.کندحذفهمزمانراآمونیاكتار وتواند

حذفمی شود:گرفتهکاربهسنتزگازدرقلیاییغلظتکاهشبرايمعمولطوربهفراینددوباالدمايدر):Alkali(قلیایی 
کندانسدمايزیربهگازجریاندمايکهجاذب داغ . زمانیرويبرها و دیگري جذبآالیندهدیگرکندانس شدنواسطهبه

براي600℃از کمتردماهايدرمی شوندمعلقگازجریاندرشده ومتراکمايهستهقلیایی،بخاراتقلیا  می افتدشدن
قلیاییبرايمختلفدماهايدرجاذبجامد.استذراتاینحذفبرايتجهیزاتیبهنیازقلیاییبخاراترساندنحداقلبه

معیارهايازاستفادهباوشودمینامیده)(getterقلیاییجاذبکلیطورسوختی. بهسلولیااحتراقدرحتیداردکاربرد
انباشتباال، ظرفیتجذبنرخباال، دارا بودندماهايدرتحملبهتوانمیجاذباینخصوصیاتاز. می شودانتخابمختلف

باشد.داشتهنوسانیشرایطتحتراقلیاحفظاشاره کرد والبته تواناییداشتهبرگشتقابلغیرجذبتشکیلباال و ترجیحا
انواعشاملمعموال جاذب.استدر جاذباحیاءدما و تواناییدیگروهايآالیندهحضورجاذب،عمرطولتعییندرمهمعامل

نیزباشد. بوکیستوفعالازآلومینايمی تواندهمچنین.استکائولینیترس،سیلیکا،مثلاز جمله مواد معدنیموادي
استفادهموردگسیفایردستپاییندرمواداینهردويکهکنندتحملمی توانندرا1000℃دمايتابوکسیتوکائولینیت

را قلیاییحذفبوکسیت.داردباالییبسیارجذبظرفیتولیداردناپذیربرگشتشیمیاییجذبکائولینیت.گیرندمیقرار
.می شوداحیاءجوشآبباآسانیبهوکندمیحذفرا% 99ثانیه2درمی شود.انجامسریعانجام داده وفیزیکیصورتبه

کنند.حذفهمزمان800℃در دماي راکلرقلیا ومی توانند)SiO2وAl2O3(جاذب
خاصیشرایطتحتمی تواندنمککلریدکهحالیدرومی شودتوده یافتزیستدرمعموالکلر): (Chlorineکلرید

می )CGC(وسیله بهپاکسازيیابد.تکامل می) کلریدریکاسید(کلریدهیدروژنHCI)(بهمهمیبخشوشودتشکیل
موردبیشترجاذب،باHGC)(وسیلهبهپاکسازيازاستفادهولیکندحذفمعلقذراتوتاروقلیابه همراهرا)HCI(تواند

وشدهانجامشیمیاییجذبطریقازاغلبباالدماهايدرقلیااوقاتگاهیو)HCI(حذفبرايمی گیرد.قراراستفاده
550℃تا 500℃دماي درHCI)(دفعبرايدماجامد بهترینوگازمابینشیمیاییتعادلبراي. استنمکآنمحصول

آلومیناوفعالکربنازداغگازپاکسازيدرواست)CGC(پاکسازي گاز سرد(HCI)حذف برايروشترینمعمول.است
ازسدیمازغنیموادبهمی توانباالدما هايدرHCI)(حذفبرايارزانموادازشود.میاستفادهعموماثابتبستردر

.کرداشاره)Na2CO3و(NaHCO3جمله
):Cold Gas Cleanup(سردگازپاکسازي

فراینديپاییندمايدلیلبهCGC)(عکس براستخشکفراینديداردکهباالییدمايدلیلبه(HGC)کهحالیدر
دماییدراستممکنآید.میحساببهمحدودیتیک)(CGCفرایندبرايباالحرارتدرجه.می شودمحسوبمرطوب

اسیديگازهايبردنبینازبرايسردمتانولبراي62℃از حتی کمتردمایییاتارحذفبرايآبکندانس شدنازباالتر
موضوعاینعلیرقم.استهاییهزینهمحیطی متحملزیستاستانداردهايبرآوردمنظوربهنیزمرطوبفناوريشود.استفاده

محیطهايحرارتدرجهدرمعلق ذرات.بودخواهداي برخوردارویژهاز اهمیتآیندهدرباالبازدهبهتوجهباتکنولوژياین
یبیولوژیکفرایندهايیاو)redox(ردوکسشیمیاییکننمیحذفراهاآن)(wet  scrubbingروشبهوآبوسیلهبه

باشیمیاییحاللهايروش.شودمیگوگردبازیابیبهمربوطکههاییسیستمدرخصوصبهگیردمیقراراستفادهمورد
.شودمی انجام)COوH2S(ياسیدگازوآمینجزمابینضعیفشیمیاییپیوندیکایجادبرايمایعحاللیکازاستفاده

،اسیديگازهايدر حذف آمینکاربردهايدر.استنیتروژنمولکولدرهیدروژناتمتعدادبر اساسهاآمینبنديطبقه
)H2S(ترینقدیمیگردانند.میبازجذبواحدبهمجدداواحیاجاذبدفعواحددروکندمیاستخراججذبواحددررا
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رسیدپایانبه1930سالدرکهاستبوده)Alkanalo Amines(هاآمیننالوآلکاازاستفادهباگوگردحذفبرايروش
ترگستردهطوربه)MEA(ازهماخیراوشداین روشجایگزینبعداTEA)(دسترسدرتجاريصورتاولینو

مثلاستدجدیهايفرایندتوسعهبهنیاززیست محیطیترگیرانهسختمقرراتبه توجهبا. می گیردقراراستفادهمورد
glycol)فرایند amine)می کند.ارساللولهخطوطوبهکردهگیريآبوتصفیهراگازجریانهمزمانطوربهکه

نیستموثرهافراینداینCOS)(مثلگوگردآلیاشکالحذفبراي. استاحیابهقادرجاذب، مایعاینازدراستفاده
)H2S(بههیدروژنبهتبدیلعملوسیلهبه)COS(حاللاینازاستفادهازقبلسنتزگازهايجریاناکثردربایدبنابراین

دي،متانولمثلهاییحاللازاستفادهقبیلازفیزیکیجذبفرایندهاي.افزایدمیفرایندپیچیدگیبهاینکهکردتبدیل
انباشتقابلیتواستکمحاللرفتنهدرشیمیاییفرایندهايبهنسبتواستمفید)CO2وH2S(حذفبراياترمتیل

بسیار)CO2(یاگوگردحذفبرايگازشستشوياستفادهموردواحدهايکلیطوربه.استنیازموردحرارتحداقلوباال
فرایندازهاعملیاتازبسیاريدر.داردباالییعملیاتیهزینهجاذبومتعددهايبرجبهبا توجهولیاستکارآمد

)(Classis Clausاستزیرواکنششکلبهکه.شودمیاستفاده.
)١١(+ → 3 + 2

مستقیمحذفبرايگسترشحالدرهاينیزجزء روش)Redox(مایع.استH2S% 99حذفبهقادرروشایندرکه
(H2S)ایندر.کالسیکوانادیومکاتالیزورروشجملهاز.داردوجودردوکسمایعسیستمچندین. استترشگازجریاناز
. گیرندقراراستفادهموردمی تواند نیزبیولوژیکیهايروشگوگردحذفبرايشیمیاییوفیزیکیهايروشبرعالوهتکنیک

جملهاز.تیوباسیلوسماننداندگرفتهقراربررسیموردفتوسنتزيهايآتوتروفازاعمهاارگانیسممیکروازبسیاريانواع
مثالکرداشارهدیگرهايآالیندهو(H2S)همزمانحذفوواکنششدتبودنکمتربهتوانمیبیولوژیکیروشمزایاي
فرایندهايازترکندطبیعیطوربهو.استحساسنوسانیروندبهنسبتروشاینولیH2S)وCO2(همزمانحذف

شیمیاییهايواکنشبهنسبتعملیاتیشرایطازتريکوچکمحدودهدرزندهموجوداتچراکه دهندمیپاسخشیمیایی
ازاستفادهدارندهامیکروارگانیسمزندهموجوداتازاستفادهپایهبرفرایندهايکهمعایبیبهتوجهبا.هستندفعالیتبهقادر
ازترکیبیروش.گیرندمیقراردوماولویتدرشیمیاییوفیزیکیروشبه(H2S)حذفروشبهنسبتروشاین

.کندکمکهزینهبهمربوطمسائلازبرخیبردندرازبینتواندمیشیمیاییوبیولوژیکی
به. شودمیانجامآبدرآمونیاكجذببااولدرجهدرنیتروژنآالیندهازسردگازپاکسازي:(NH3)و)HCN(نیتروژن
جریانازآبحذفبرايسردانسورکندیکازکهحالیدر.شودمیحذفآمونیاكاز% 30سنتزگازکردنکندانس واسطه

بر روي تواندمی)SO2و CO2(مثالگازيهايگونه.کندحذفرا)NH3(%90تامی تواند شوداستفادهسنتزگاز
.بگذاردتاثیرآبیشستشوهايمحیطبهآمونیاكجذبمیزان 
ترکیباتبیشترشودتبدیلکوچکذراتبهوشدهمتراکمقلیاییبخاراتتادهدمیاجازهدماکاهش:)Alkali(قلیایی
. شودحذفاسکرابرخیسوسیلهبههمزمانطوربهوشدهخارجگازجریاناز300℃دردمايقلیایی
آمونیاکلریدازجامدذراتیاوداردوجودهیدروکلرایدگازيصورتبهسنتزگازدرکلرترکیب:)(Chlorineکلرید

)NH4Cl(. موثرقلیاوذراتوتاربردنبیندرازکهشودمیاستفادهآنحذفبرايمعمولطوربهمرطوبراسکرابازکه
بهکردنتبدیلفراینددر.هیدروکلرایدبخارجذبو کلرایدآلومینیومنمکرسوب:شودمیحذفمکانیسمدوبهکلریداست
کلرایدهیدرونقطهایندربرسد300℃حدودبهسنتزگازکهزمانیتاداردوجودگازدرشدهتولیدNH3)(وHCI)(گاز

:آیدمیدرکلریدآمونیومفرمبهودادهواکنشگازجریاندرآمونیاكبا
)١٢(N ( ) + ( ) → ( )
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):Warm Gas Cleanup(گرمگازپاکسازي
ظرفیتچهاگرداردکاربردداغکسازيپاازترپایینالبتهومحیطشرایطازباالتردماهاییدرپاکسازيبرايفراینداین

شدیدشرایطدرعملیاتانجامخطراتکلیطوربه. باشندمیمزیتچندیندارايولینیستداغپاکسازيحددرعملیاتی
گرمپاکسازيفرایندهايتمامدرمی توان از این روش استفاده کرد. باالهايهزینهبراي اجتناب از همچنینوعملیاتی

.شودحذفوکندانسهاقلیاییوکلریدوتارتادهدمیاجازهولیکندمیجلوگیريآبشدنکندانس از
اشارهالکتروستاتیکورسوبگازها(cyclone)دوتکنیکبهکهداردوجود(WGC)درمناسبذراتحذفبرايفناوريسه 
WGC)(فناوري.شودمیاستفادهحرارتبرابردروممقاالیافازشدهبافتههايپارچهازکهاستپارچهفیلترسومی. شد

نیزنسبتزیستمحیطبرايواقتصاديمزایايدارد تا عالوه برافزایشتالشتکنیکاین. استتوسعهحالدرتارحذفبراي
حذفبرايمناسبروشیOLGA)(روش.را نیز نداشته باشددواینمعایبالبتهتر باشدمناسب HGC)(و(CGC)به
نفتوسیلهبه. دهدانجامراعملیاتاینتواندمی450℃تا60℃دماهايدرکهاستباقیماندهپسماندهايهزینهبدونتار
بانفتاولتماسدربدین شکل که کندمیعملآبباشستشوروشمانندتقریباوشستهگازجریانازراتارهاآبجايبه
همراهاشباعنفتبادوم تماسدروشدهجداگازجریانازحلقه2یا1باهاییآروماتیکوفنلمثلتارسبکترکیباتتار
خواهد% 99بااليبازدهترتیباینبه. شودمیجداگازجریانازنیزحلقه3باترسنگینهايآروماتیکسبکتارهايبا

بسیاروشدهحلآبدرراحتیبهکوچکقطبیسبکترکیباینکهاستفنلحذفروشاینهايموفقیتازیکی.داشت
.شوداستفادهاولیهموادعنوانبهوشدهاحیاراحتیبهتواندمینفتو. شودمیحذفسخت

نتیجه گیري :
یر افیشرایط عملیاتی مثل دما و فشار و نوع گس، سنتز به نوع بیومسترکیب گاز .استفراوانیکاربردهايدارايسنتزگاز

و یکفسیلیسوخت هاياولدرجهدرانرژيهايزیرساختبرايکارهچندمکملیکگازيتودهزیستوابسته است.
ترموشیمیایی به وجود می در اثرفراینداست کههاییشامل آالیندهسنتزگازکند. متاسفانهمیپذیر را فراهمتجدیدمنبع

الینده ها می توان به این آاز جمله می شود.تجهیزات مورداستفاده از گاز سنتز درمشکالتیباعثهاناخالصییند. که اینآ
وحرارتیهايروشازترسبکبراي ترکیباتترکیبات نیتروژن دار وکلریدها اشاره کرد.تار،،گوگردي،ترکیبات قلیایی

دما هاي باال هستند. ناکارآمدي دروتلفاتازبرخیدارايحرارتیهايتکنیککه به تجربه کاتالیزوري می توان استفاده کرد. 
دراول درجهگوگرد درنسبت به روش هاي گرمایی دارد. حذفتريپاییناقتصاديهايکاتالیزوري چالشروشهاي
کاهش پتانسیل ،به دلیل ساده بودن فرایندروشهاشود که اینمیانجامامدججاذبانواعرويبرجذبباباالدماهاي

-ندهالیکه روشی موثر براي حذف  همه آب) می کنند(آها را جذب مایعالیندهآمعموالدرپاکسازي گاز سردها را دارد.هزینه
بهپاکسازي گاز گرم برايکلر است.تار ونده هایی از جمله الیروشی امیدوار کننده براي حذف آپاکسازي گاز گرم هاست.
.مناسب استیروشسنتزگازاحتراقتجهیزاتازنگهداريوتعمیراترساندنحداقل
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