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 چكیده 

 بازگشت مجدد را به تیقابل ریدناپذیتجد یهایکه بر خالف انرژ  ندیگو یاز انرژ یبه نوع ریپذ دیتجد یانرژِ

منابع  نیرو به اتمام هستند ا ریناپذ دیتجد یکه منابع انرژ نیبا توجه به ا ریاخ یدارند. در سال ها عتیطب

 یمنجر به کاهش آلودگ ریپذ دیتجد یتوده به عنوان منبع انرژ ستیاستفاده از زلذا  اند. مورد توجه قرار گرفته

گذشتگان استخراج  قاتیمده از مقاالت و تحقاندک اطالعات به دست آ مقاله نیدر ا گردد. یم ستیز طیمح

 یبرا جیاساس نتا نیآغاز شده است. بر ا یاکسرژ لیارائه شده توسط آن ها کار تحل یداده ها  یشده و بر مبنا

فشار و دما،  شیمرحله با افزا 4دهد که در هر  ینشان م جیقرار گرفته است و نتا یمرحله مورد بررس 4هر 

 3سنتز متان از  کیاباتیمشخص شد که چون بستر ثابت آد زیو ن ابدی یم شیافزا زین یاتالف اکسرژ زانیم

   .است شتریهمدما سنتز متان ب الیدر آن نسبت به بستر س یشده است اتالف اکسرژ لیراکتور تشک
  

  بیوماس، اکسرژی، گاز طبیعی مصنوعی: کلیدی کلمات
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 مقدمه  -1

ای مختلف، از اساسی ترین و مهمترین گامهایی هستند که انسان ها در طول تااری  در راه پیشارفت بهره گیری از انرژی ه

تنهاا  ها خواهید دید که انرژی قابل استفاده برای انساان نخساتین، جوامع خویش برداشته اند. با مطالعه در تاری  زندگی انسان

دن حیوانات و به خدمت گارفتن ساایر انساان هاا و نیاز ساوزاندن توانست با رام کر قدرت بدنی بوده است و مدتها گذشت تا او

اینکه انسان با دستیابی به منابع سوختهای فسیلی مانند زغال سنگ و نفات و گااز  درختان، احتیاجات خود را بر طرف سازد، تا

 توانست قدرت فنی و مادی خویش را به صورت بی سابقه ای افزایش دهد.

 در انارژی عرضاه سیستم بر چگونگی عمالً ای هسته شکاف از حاصل برق و فسیلی های تسوخ سنتی، های انرژی منابع

 مصرف و گیریکارب و گاز و به خصوص نفت فسیلی انرژی منابع به صنعتی جوامع شدید وابستگی ولی دارند تسلط جهان امروز

 با. نماید تخلیه است، شده تشکیل زمین های زیرین الیه در متمادی قرون طی هک را منابع عظیمی است ممکن ها آن هروی بی

 باقی آنها از دور چیزی چندان نه ای آینده در و شوند می مصرف ای العاده فوق سرعت با زمینی زیر انرژی منابع به اینکه توجه

 داناش و آورده روی هساتند زیاادی و پتانسیل عمر دارای که انرژی منابع از دسته آن به دارد وظیفه فعلی نسل ماند، نخواهد

 یاا پذیر تجدید های انرژی به را زوامر بشر توجه که دیگری های مهم ویژگی از .دهد گسترش آنها از برداری بهره برای را خود

 و فسایلی های سوخت رویه بی مصرف از ناشی محیطی زیست های آلودگی بحث معطوف داشته پاک های سوخت عبارتی به

 .  (6332حسن، ،یگیب ریام) است بشری جوامع بر آن ناپذیر جبران بعضاَ های آسیب و خطرات

 تکنولاوژی و آوری فان عاالوه به ،است امروز بشر بزرگ مشکالت از دیگر یکی اتمی های نیروگاه از ناشی اتمی های زباله

 اربردکا مواناع دیگار از مضاعف شکلی به ها سیستم این سنگین هزینه نیز و ای هسته انرژی از جهت استفاده پیشرفته بسیار

 .است ای هسته انرژی

 فسایلی ساوختهای ذخیره شادن تر مهم همه از و زیست محیط حفظ و هوا آلودگی از جلوگیری ساده آوری فن بنابراین

 کاه هساتند دالیلای مدهعاز پتروشیمی،های  تکنیک از استفاده با ارزش پر مصنوعات و مواد به آنها تبدیل یا و آیندگان برای

 شاامل گروههای متنوعی به بررسی برای منابع این. سازد یم شور آشکارک برای را پذیر تجدید و نو های رژیان از استفاده لزوم

 Gigler, J.K., van) شاود می تقسیم سرانجام هیدروژن و آب و دریا امواج (،بیوماس) توده زیست گرمائی، زمین باد، خورشید،

Loon, W.K.P., Vissers, M.M. and Bot, G.P.A., 2000.) 
 .باود خواهد نیاز مورد آتی های سال در انرژی از بیشتری مقادیر ینشین شهر زندگی آن تبع به و جمعیت رشد هنتیج در 

 این و شود فسیلی تأمین های سوخت یا و سنگ زغال آبی، های نیروگاه توسط بایست می انرژی برای تقاضاها این نوع بنابراین

 . (El-wakil, M. M.,1998)باشد نمی پذیر امکان راحتی به توسعه الح در کشورهای از بسیاری برای حداقل

 ،باودن پاذیر تجدیاد خاصیت بر عالوه که باشد می بیوماس یا توده زیست ،شونده تجدید انرژی منابع ترین مناسب از یکی

 نیاز دور گذشاته از کاه است هایی انرژی نوع ترین پر استفاده و بهترین از یکی انرژی این .باشد می نیز زیست محیط دوستدار

حاملهاای  یاا و الکتریساته مانند انرژی اصلی شکل به توانند می توده زیست های انرژی منابع .است داشته قرار بشر توجه مورد

 تماایز وجاه ایان موضاوع هکا نندک تأمین را بشری جامعه در مختلف های بخش ازهایین مایع، و گازی سوختهای چون انرژی

 باه ،اسات گساترده بسیار توده زیست نندگانک مصرف هدامن .باشد می نو های انرژی سایر به نسبت توده تزیس انرژی مباحث

 بازرگ و متوساط وچک،ک واحدهای تا شده شروع رستورانها و روستایی نواحی در به خصوص وچکک خانوارهای از مثال عنوان

 .(Boenjakovic F., 1938)ندک می پیدا ادامه و تجاری صنعتی

 ایان در .اناد گرفتاه ارک به پزی آجر های ورهک در را توده زیست آوری فن بنگالدش و هندوستان شورهایک مثال نوانع به

 شاورهایک در آن از اساتفاده و بردکاار تاوده، زیسات نقاش عمومی، وضعیت و اهمیت از تصویری بر عالوه تا شده تالش پروژه

 سابد در را مهمای نقاش و شاود می مصرف توسعه حال در شورهایک در عمدتاً توده زیست. گیرد قرار توجه مورد نیز مختلف

 .(Ayres R. U., ayres L. W., Warr B., 2003)ندک یم بازی روستایی خانوارهای مخصوصاً شورهاک این خانوارهای انرژی
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شاورزی و به طاور زیست توده از منابع مختلفی به دست می آید. یکی از مهمترین این منابع، چوب است که از محصوالت ک

 .کلی منابع سلولزی به دست می آید که در این پروژه تمرکز اصلی روی این منابع صورت می پذیرد

 در روی زیااده موضاوع. باشاد مای دارا جهاان انرژی عرضه در را نخست مقام پذیر تجدید های انرژی میان در توده زیست

 جهاان هپیشارفت شورهایک در نوین انرژی یک عنوان به( بیوماس) دهزیست تو تولید مبودک و اپذیرن تجدید های انرژی مصرف

 برخاوردار بیشاتری اهمیت از روز به روز بیوماس انرژی هک است توجه قابل حال عین در .شود می احساس خالء یک صورت به

 زیسات ای نزدیاک، آینده در هم و شود صنایع نیاز مورد شیمیائی مواد هنندک تأمین و جایگزین هم تواند می هک چرا ،شود می

 از آن از اساتفادهکاه  ای گوناه به خواهد شد طبیعی گاز و نفت از شده ساخته پتروشیمی محصوالت از ارزانتر 6(بیوماس) توده

 .(Nobusawa, T., 1984) بود خواهد تر صرفه به مقرون اقتصادی نظر

 و تخمیر و تجزیه مانند زیستی منابع روی بر حیطیم زیست و شیمیایی ،فیزیکی فرایندهای از متنوع ای مجموعه اعمال از

 ساری یاک اعماال از پا  ت(.پرداخ خواهیم آن معرفی به بعداً ه)ک دارد نام بیوگاز اصطالحاً هک آید می بدست گازی ... غیره

انارژی  حامل یک عنوان به را آن توان می گاز این روی بر محیطی زیست و جهانی استانداردهای ای مطابق تصفیه های فرآیند

 .(Fredrikson, R.W. 1984) گرفت نظر در

 گااز ایان ساوخت باا .بارد ارکا به ها نیروگاه در اولیه سوخت عنوان به هم و مستقیم صورت به هم توان می را حامل این

 تفااوت این با نندمی ک تولید برق ،های موجود نیروگاه تمام در رایج سنتی سیکل شابهم و ردهک  تکحر ها توربین و ژنراتورها

 زیسات محیط آلودگی از بهینه اربردک با بلکه نشده شیدهک بیرون زمین دل از بویلر جهت نیاز مورد سوخت تنها نه بار این که

 موجود های سیستم و صنایع از وسیعی طیف توان می گاز این مستقیم بردن ارک به با .است آمده عمل به جلوگیری نیز انسانی

 ,.Ashrafizadeh, S.A)دشا غیاره و  گاز و نفت نظیر فسیلی سوختهای ارزش با منابع سازی ذخیره وجبم و کرد راه اندازی را

Amidpour M., 2012). 
 شاد، شناخته آتش هک از زمانی .گردد می باز تاری  های دوره ترین آغازی به بیوماس انرژی از استفاده تاریخی نظر نقطه از

 اداماه نیاز حاضار قرن تا چرخه این و ردک می سوخت استفاده عنوان به را رختاند خشک برگ و چوب همواره نخسیتن انسان

  .(Heyne, S., 2013) است ردهک پیدا

 گازارش روس نای پیلی زمین توسط زیرین طبقات در زباله دفن هوسیل به آن ناقص اشتعال و گاز خروج مورد ترین قدیمی

 ساال در هلمونات وان ولی. ردک مشاهده زمین زیرین طبقات از آن ناقص اشتعال و طبیعی گاز گاه به گاه خروج وی. است شده

 ولای ،نماود شافک را مارداب گاز شرلی نام به دانشمندی 622١ سال در. ردک اعالم رسماً را گاز این اشتعال و شناسائی 623١

. اسات شروع شده 6١١2 سال در و ولتا توسط تخمیر مواد از بیوگاز اصلی یبکتر عنوان به متان گاز عملی هتاریخچ ترین اصلی

 در هکا دارد گیاهاان بارگ پوسایده و خااک میازان به بستگی شده تولید متان گاز مقدار که دریافت زیاد مطالعات از پ  وی

 تولیاد شاود یابکتر هوا با متان گاز از معینی نسبت که صورتی در که دریافت همچنین وی. اند شده دفن زمین زیرین طبقات

 تخمیار هزمینا در عماده تحقیقاات شروع. است گرفته صورت او وسیله نیز به متان گاز شیمیایی هتجزی اولین. دنمای می انفجار

 ناام باه فاردی 6334 ساال در .اناد داده نسبت 63١3 سال در نام دیوی به شخصی به را شاورزیک در آن ربردکا و هوازی غیر

 اماروزه .مای شاد تاأمین پاری  زیبای شهر های خیابان روشنائی اسبیوم انرژی به وسیله که آورد در اجراء به را طرحی گاین

 و جاماد ضاایعات جملاه از مواد از طیف وسیعی و شود نمی محدود خشک برگ و چوب به تنها بیوماس اربردیک و مفید منابع

 .(Bruce, D.M., and Sinclair, M.S.,1996) گیرد می بر در نیز را غیره و صنعتی ضایعات و شهری مایع

 وادریلیاونک 64 جهاان معاادل در بیومااس انرژی ساالنه مصرف میانگین 6٨٨١ تا 6٨3١ سالهای طول در مثال عنوان به

BTU است بوده(Van Deventer, H.C.,2004). 

 .دهد می را نشان جهان مختلف های بخش در (6٨3١-6٨٨١) های سال در بیوماس سوخت مصرف و تولید 6 جدول
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 (Hayne, S., Thunman, H.,Harvey, S., 2013 [) ف سوخت بیو ماس در جهانتولید و مصر .1جدول 

 بیوماس سوخت مصرف و تولید

 (BTU ونیلیوادر)برحسب ک 

 منطقه

 آمریکای شمالی 23/3

 اروپا ٨٨/١

 اسکاندیناوی شورهایک ١/64

 اروپائی هجامع شورهایک ١/63

 (EEC) اروپا اقتصادی هجامع ١/١3

 اروپای مرکزی 33

 اروپای شرقی ١/62

 آفریقا 6/6

 آسیا 4/4

 آمریکای التین 6/١

 اقیانوسیه وات ١/6

 

 

تاوده باه طاور  ساتیبدست امد. سهم ز ریپذ دیتجد یهایاز راه انرژ  یجهان یمصرف انرژی از ٪ 6١06حدود  6١١2در سال 

 ساتیکوچاک، ز یآب یروگاهاینده شامل نما باقی 406٪بود  یآب انرژی ٪3و  یجهت حرارت ده شتربی که ،٪ 63حدود  یسنت

باشد که به سارعت در حاال گساترش  یم یستیز یو سوختها ییگرما نیزم یانرژ ،یدیخورش یانرژ ،یباد یتوده مدرن، انرژ

)زیسات  ومااسیاز ب یعایسنتز گاز طب یساز نهیبهجهت  در  یاکسرژ لیکاربرد تحلهدف اصلی از این تحقیق بررسی  .هستند

 .توده( می باشد

 

 پیشینه تحقیق  -2

عنوان نمود که کار قابل استخراج در رابطه با موتور حرارتای متناساب باا ،Sadi carnot  (Carnot,1978 )،6364در سال 

 اختالف دماست، که بعدا منجر به تعریف قانون دوم ترمودینامیک شد.

مباارزه "آنالیز اکسرژی نمود؛ او تعریف: شروع به توسعه مدرن  ،Boenjakovic (Boenjakovic F., 1938)، 6٨33در سال 

 را فرمول بندی نمود. "در برابر برگشت ناپذیری ها

 Rantواژه اکسارژی توساط  6٨١3رح داده شاد و در ساال شا Keenanبه صورت انرژی توسط  6٨43اکسرژی در سال 

اکسارژی بیاان نماود. در ساال  کالسیکی را به واسطه مفااهیم آنتروپای و ترمودینامیکTribus ، 6٨26مطرح شد و در سال 

6٨١١ ،Warr  یک تئوری مختصر در مورد اکسرژی ارائه داد و اکسارژی را باه عناوان یاک مفهاوم کااربردی کاه ناه تنهاا در

مهندسی به کار می رود، بلکه برای بهبود استفاده از انرژی و کاهش آسیب های محیطی واقاع مای شاود، بیاان نماود. در یاک 

، موافقت کردند که به جای استفاده از عباراتی چون انرژی دسترس پذیر، انارژی قابال کااربرد، 6٨3١ل کنفران  در روم در سا

انرژی قابل تبدیل، پتانسیل کار و غیره از واژه اکسرژی استفاده شود. عبارت اکسرژی در همه کنفران  های بعدی، نشست های 

طح وسیعی پذیرفته شده و به کار رفته است و می توان بارای نموناه ساالنه و غیره ترجیح داده شد. اخیرا، مفهوم اکسرژی در س

در رابطه با سیستم های ساپورت حیات اشاره داشت و همچنین در دایاره المعاارف آتای مرباو  باه  6به دایره المعارف یونسکو
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 Ayres R. U., ayres L. W., Warr)انرژی یافت. کمیته اکسرژی بین المللی تا حد زیادی در سال های اخیر توسعه یافته اسات

B., 2003) . 

بارای  ،Kotas,Zsargut  (Kotas, T. J.,1995, El-wakil, M. M.,1998 )توساط  6٨٨١روش تحلیال اکسارژی در ساال 

کاه در آن هار جریاان باا مقادار  6ها به کار رفته است و از دیاگرام هاای گراسامن آنالیز حرارتی، شیمیایی و متالوژیک نیروگاه

 د مشخص شده، برای تعیین اکسرژی جریان در سیستم استفاده می شود.اکسرژی خو

 توسط تحلیل اکسرژی به مباحث اقتصاد گرمایی و بهینه سازی اقتصادی  Kotas، 6٨٨3در سال 

 .(Kotas, T. J.,1995 ) است سیستم های ترمودینامیکی پرداخته

 

 تاریخچه مدل سازی فرآیند گازی سازی -2-2

 و Schuster توسط بخار استفاده از با سیال در بستر ترمودینامیکی تعادل از استفاده با مدلسازی وعن یک 6١١6در سال 

 بیشتر متان مقدار مدل، این در که گرفت صورت(، Schuster, G., Loffler,  G., Weigl, K., Hofnauer, H., 2001) همکارانش

 و Zainal آماد. دسات به تجربی های داده با مقایسه در مناسبی ایجنت گازها سایر برای و بود شده بینی پیش تجربی نتایج از

 پایش برای استوکیومتریک مدلسازی روش ازنیز ،(Zainal, Z.A.,  Ali, R., Lean CH, Seetharamu, K.N.,  2001)همکارانش

 نمودند.  استفاده مختلفی های بیوماس  تولیدی، از گاز بینی ترکیب

 غیاار از روش،Jarungthammachote,Dutta (،Jarungthammachote, S., Dutta, A., 2007) 6١١١در سااال  

 بسیار مناسبی در نتایج و به دست یافتند خروجی گاز ترکیب بینی پیش به که استفاده کردند سازی مدل برای استوکیومتریک

 سانتز گااز حرارتای ارزش تغییر نحوه به مقاله این در مونوکسیدکربن رسیدند. همچنین برای جز تجربی های داده  با مقایسه

 دماای خروجای و خروجای گااز ترکیاب بینی پیش به استوکیومتریک مدلسازی کمک به شد و همین طور پرداخته خروجی

 تعاادل اسااس بار پارامتریاک تحقیاق یک از استفاده با نیز،(Pellegrini, Jr. LF., 2007) همکارانش و Pellegrini پرداختند.

 پرداختند.  خروجی گاز ترکیب روی رطوبت و دما یبررس به ترمودینامیکی

 راکتاور یاک ترمودیناامیکی، تعاادل روش از اساتفاده باا نیز،Plis,Wilk (Plis, p., Wilk, R.K.,  2011)، 6١66در سال 

 تعادل هوای مقدار و رطوبت اثر بررسی به آزمایش، های داده با خود مدل تطابق از پ  و نمودند مدل را آزمایشگاهی باالسوی

 ساازی مادل روش از اساتفاده باا نیاز،( arnavat, M.P.,  2011)همکاارانش و jaya پرداختند. خروجی سنتز گاز ترکیب روی

 پرداختناد سریالنکا در سو پائین فرآیند گازی سازی یک بازدهی روی ذرات اندازه و دما و رطوبت اثر بررسی به ترمودینامیکی

 .نبود چشمگیر تجربی نتایج و مدل نتایج بین اختالف که

 

 تاریخچه تحلیل اکسرژی تولید گاز از بیوماس  -2-3

تحلیال اکسارژی تولیاد گااز ،(Jurascik, M., Sues, A., ptasinski, K.J., 2011) و همکاارانشJurascik ، 6١66در سال 

، 3تبادیل کنناده گاازاز شاامل: از زیست توده را مورد مطالعه قرار دادند. در این بررسی واحد اصلی تولیاد گا 6طبیعی مصنوعی

تاا  6درجه سانتیگراد بوده و فشاار از  ١١١در این روش دما بود.  2COو واحد جذب  4CHپاالیش گاز، تراکم سازی گاز، سنتز 

فرض شد و به این نتیجاه رسایدند کاه بزرگتارین  4بار ١/١برای محاسبه اتالفات اکسرژی افت فشار بار تغییر کرده است و  6١

در این بررسی بخار به عناوان یاک  اتفاق افتاد. 2COسرژی در واحد تبدیل کننده گاز، بخش تولید متان و واحد جذب اتالف اک

درجه سانتی گراد مورد استفاده قرار گرفت. میازان کال باازده اکسارژی فرآیناد تبادیل  66١عامل تبدیل کننده گاز در دمای 

                                                 
1 -Grassman  
2 SNG  
3 gasifier 
4 bar 
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درصد بر آورد شده است. در این بررسی از زیست تاوده چاوبی  ٨/23الی  3/26زیست توده به گاز طبیعی در محدوده ی تقریباً 

 آورده شده است.  6در جنگل های شمال هلند  به عنوان یک منبع استفاده کرده اند که ترکیبات آن در جدول 

 
 (Jurascik, M., Sues, A., ptasinski, K.J., 2011) هلند. ترکیبات زیست توده چوبی در جنگل های شمال 2جدول 

3/63 [wt % wet] رطوبت 

١3/4٨ [wt % dry] کربن 

١4/١ [wt % dry] هیدروژن 

46/3٨ [wt % dry] اکسیژن 

26/6 [wt % dry] نیتروژن 

١3/١ [wt % dry] گوگرد 

6١/١ [wt % dry] کلر 

١6/4 [wt % dry] خاکستر 

 

، تحلیال (Hayne, S., Thunman, H.,Harvey, S., 2013)و همکااران  Boateng، توساط 6١66همچناین در ساال 

اکسرژی تولید نفت زیستی از محصوالت کشاورزی مورد مطالعه قرار گرفت و از آنجا که بستن موازنه جرم دشاوار اسات، بارای 

بهبود تعادل، در بخش کوچکی از سیستم، از یک مدل بهینه سازی برنامه ریزی خطی استفاده کردند و نتایج ایان مادل تاوازن 

ی بین تجزیه و تحلیل اکسرژی و انرژی را فراهم کرد و مقایساه ای باین اناواع مختلاف ماواد خاام زیسات تاوده از جملاه واقع

 محصوالت جانبی کشاورزی و انرژی زیستی تولیدی از آن را فراهم کرد.  

ی بر روی تحلیال تحقیقات،(Sorathia, H.S., Yadav, H.J., 2012)و همکارانش  Sorathiaتوسط  ،6١66همچنین در سال 

اکسرژی سوخت موتور دیزلی از بیوگاز انجام دادند و از داده های تجربی مقدار اندازه دقیق هاوا، ساوخت، باار موتاور و  درجاه 

 حرارت مربو  به تعادل بین انرژی و نرخ اکسرژی برای موتور دیزلی مشخص شد.  

 ,.Boateng, A.A., Mullen, C.A., Osgood-Jacobs, L., Carlson, P)و همکارانش  Hayne، توسط 6١63در سال 

Macken, N., 2012)، تحلیل اکسرژی تولید گاز طبیعی از زیست توده را مورد مطالعه قرار دادند و نتایج متفاوتی را باه دسات

و همچنین  آوردند. پارامتر اصلی که در آن مورد بررسی قرار گرفت فشار بود. دیگر پارامترهای مدل، شامل نسبت هوا به سوخت

به دست  22/١-34/١در محصول گازی بود و نتایج آن این بود که راندمان اکسرژی را برای سیستم ایده آل  2Hبه  COنسبت 

 به دست آوردند.  ١/١-١٨/١آوردند و مقدار ضرر و زیان )اتالفات( اکسرژی را در محدوده 

 

 تحقیق  روش کار  -3

وع تحقیقات توساعه ای مای باشادکه جهات جماع آوری اطالعاات از تحقیقاات روش این تحقیق با توجه به روش کار از ن

در این تحقیق با استفاده از فرمول هاای اکسارژی گذشته و نیز جهت تحلیل عددی نتایج از نرم افزار متلب استفاده شده است. 

لیال اکسارژی پرداختاه شاده که با بررسی تحقیقات پیشین بدست آمده است، در هر مرحله با توجه به شرایط سیستم، باه تح

 است.

 4اتالف های اکسرژی اصوالً به فرایندهای برگشت ناپذیر مربو  می شوند. واحاد تولیاد گااز طبیعای از بیومااس شاامل   

 نشان داده شده است.  6که در شکل شماتیک  2COمرحله بود: خشک کردن زیست توده، تولید گاز، سنتز متان و حذف 
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 ماتیک مراحل تولید گاز طبیعی از بیوماسش. 1شكل 

 

 . تحلیل اکسرژی مرحله خشک کردن زیست توده 5-2

در اکثر صنایع گازهای حاصل از احتراق با دمای نسبتا باالیی از دودکش خارج می شوند و انرژی سرشاری را باا خاود مای 

ستفاده کنیم. برای این منظور می توان واحد بیوماس را برند و ما می توانیم از این انرژی زیاد، برای خشک کردن مواد بیوماس ا

 می دهند بنا کنیم. در مجاورت یک واحد که گازهای حاصل از احتراق خود را به اتمسفر 

برای خشاک کاردن  ،(Li, H., Chen, Q., Zhang,  X., Finney, K.N., Sharifi, V.N., Swithenbank, J.,  2012) مرجع در

که استفاده از گاز دودکش می تواند سرعت خشک کاردن  حاصل از خروجی دودکش استفاده کرده است زیست توده از گازهای

 را افزایش دهد.

از  منبااع ،(Li, H., Chen, Q., Zhang,  X., Finney, K.N., Sharifi, V.N., Swithenbank, J.,  2012)مرجااع 

تفاده کرده است که این اطالعات بارای محاسابه برای خشک کردن زیست توده اس 6١١-0c 4١١دمای ، در MW6١١گرمایی

 اتالف اکسرژی ناشی از انتقال حرارت لحاظ شده است.

سیستم خشک کردن زیست توده به طور شماتیک ارائه شده است. دمای گاز ورودی در ایان ناوع خشاک کان  6در شکل 

هماان طاور کاه در  .ت بی دررو انجام می گیردمی باشد که این فرآیند به صور 6١١-0c 4١١همان طور که در باال اشاره شد،  

 ,Amos, W.A., 1998, Holmberg)نیز مشهود است از گاز دودکش برای خشک کردن زیست توده استفاده شاده اسات 6شکل

H., Ahtila,  P., 2005  .) 

 

 گاز دودکش گاز دودکش مرطوب 

 مواد خام چوبی چوب خشک 

 

 
 ,.Li, H., Chen, Q., Zhang,  X)ز دودکش به عنوان منبع حرارت در فرایند خشک کردن بی دررواستفاده از گا .2شكل 

Finney, K.N., Sharifi, V.N., Swithenbank, J.,  2012,) 

 

ی گاز طبیع

شامل 

CO,H2,CO2

, CH4,N2  

ماس چوبی بیو

مرطوب شامل کربن و 

 خاکستر

 

 خشک کن
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 ,.Li, H., Chen, Q., Zhang,  X., Finney, K.N., Sharifi, V.N., Swithenbank, J.,  2012, Amos, W.A)در مرجاع 

رطوبات آن  ٪6١خشک کردن به راحتی تاا  می باشد که در صورت ١١%wtطبیعی زیست توده چوبی حدود  رطوبت(، 1998

 گرفته می شود که این اطالعات برای محاسبه اتالف اکسرژی ناشی از انتقال جرم لحاظ شده است. 

ب خارج مای شاود نشان داده شده است گاز دودکش وارد می شود و سپ  گاز دودکش مرطو 6-١همان طور که در شکل 

مقدار رطاوبتی کاه در ،( ,Li, H., Chen, Q., Zhang,  X., Finney, K.N., Sharifi, V.N., Swithenbank, J.,  2012)که مرجع 

ارائه کرده است که این اطالعات   3را به صورت جدولابتدا گاز دودکش در ورودی داشته و سپ  مقدار رطوبت آن در خروجی 

 ژی ناشی از انتقال جرم لحاظ شده اند.در محاسبه اتالف اکسر

  
 ,.Li, H., Chen, Q., Zhang,  X., Finney, K.N., Sharifi, V.N)درصد رطوبت گاز دودکش در ورودی و خروجی   .3 جدول

Swithenbank, J.,  2012,) 

 (%wt)ورودی (%wt)خروجی

2١ 6١ 

2١ 6١ 

2١ 3١ 

١١ 6١ 

١١ 6١ 

١١ 3١ 

 

منابع زیست توده مختلف است که در این تحقیق همان طور که اشاره شاد از اطالعاات مرباو  باه در فصل اول ذکر شد،  

 و 4جادول  (Heyne, S., 2013)و مرجاع  ، اساتفاده شاده اسات (Heyne, S., 2013) چوب جنگل های سوئد در مرجع شماره

محاسبه اتالف اکسرژی ناشای از انتقاال جارم را برای آنالیز خشک و مرطوب آن، ارایه کرده است که این اطالعات در  ١جدول 

 لحاظ شده اند.
 (Heyne, S., 2013). آنالیز سوخت چوبی خشک4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (Heyne, S., 2013)آنالیز سوخت چوبی مرطوب.5 جدول

36/١١  [خشک%-wt]مواد فرار  

 [خشک%-wt]کربن ثابت  6١

63/6  [خشک%-wt]خاکستر  

 

 ترکیبات سوخت چوبی خشک

 [wt-%df]کربن 3١/١١

 [wt-%df]هیدروژن ١/43

 [wt-%df]اکسیژن 46/١١

 [wt-%df]نیتروژن 4١/١

 [wt-%df]گوگرد ١/١4

 [wt-%df] کلر ١/١6

 [wt-%df]ترخاکس 63/6
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پ  از بررسی واحد خشک کردن بیوماس و استخراج اندک اطالعات به دست آمده از مراجع به محاسبه اتالفاات اکسارژی 

 له پرداخته شده است.در این مرح

سپ  تحلیل اکسرژی در مرحله تولید گاز بدست آمده است. فن آوری های مختلفی برای تولید گاز وجود دارد که بسته به 

 بستر)همسو، 3ویژگی های ،(Heyne, S., 2013)کیفیت خوراک ورودی دارای محدوده های مختلفی از ظرفیت است. مرجع 

ارایه کرده است که این اطالعات برای محاسبه اتالف اکسرژی ناشی از دما و   2ورت جدول غیر همسو، بستر سیال( را به ص

 فشار لحاظ شده اند. 

 
 (Heyne, S., 2013). ویژگی های فن آوری تولید گاز6جدول 

  بستر غیر همسو بستر سیال بستر همسو

 (mm)حجم ذرات ورودی 6١-3١ >١١ >١/6

 (ای گاز خروجی)دم 4١١-6١١١ ١١١-66١١ 66١١-6١١١

 فشار عملیاتی 6١ ( تا bar 6از فشار اتمسفر)

 

طبق بررسی های صورت گرفته چون بستر سیال برای مقیاس های بزرگتر مناسب است و باعث تولید متان بیشتر می شود 

 بنابراین، از این بستر برای تولید گاز استفاده شده است.

 ,.Harms, H.G., Honlein, B., Jorn, E)ش تولید گاز از روش غیر مستقیم استفاده می شود که مرجع همچنین برای بخ

Skov, A., 1980)، در محدودهMW6حرارت کار می کند که از این شرایط برای محاسبه اتالف اکسرژی ناشی از دما  ١١

 استفاده شده است.

 ,.Zwart, R.W.R., Boerrigter, H., Deurwaarder, E.P., van der Meijden, C.M., van Paasen, S.V.B)در مرجع

ارایه کرده است که این اطالعات در   ١ترکیبات گاز معمولی در مرحله تولید گاز غیر مستقیم را به صورت جدول ،(2006

 محاسبه اتالف اکسرژی ناشی از اختال  لحاظ شده اند.

 Zwart, R.W.R., Boerrigter, H., Deurwaarder, E.P., van)یال ترکیبات تولید گاز غیر مستقیم در بستر س .7جدول 

der Meijden, C.M., van Paasen, S.V.B., 2006) 

غیر 

 مستقیم
 ترکیبات واحد

 CO ]٪درصد خشک[ 6/44

 2H ]٪درصد خشک[ 4/6١
 2CO ]٪درصد خشک[ 6/6١
 4CH ]٪درصد خشک[ 6١/٨
 8H7+C6H6+C8H3C ]٪درصد خشک[ 6/6

 Ar2N+ ]٪خشک درصد[ 6/4

 

استفاده شده است و در این فرمول،  (6)برای محاسبه اتالف اکسرژی ناشی از اختال  در مرحله تولید گاز از فرمول 

، Ar2N+صرف نظر شده است و همچنین ترکیب  8H7+C6H6+C8H3C لحاظ شده اند و از ترکیب 6١-١اطالعات جدول 

2N  .فرض شده است 
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 د:به شرح زیر می باش 6فرمول 

 =hM-T0sM= RT0ln                                                                                )6(

                          

 که 

 : اکسرژی مولی اختال  

   : آنتالپی مخلو 

0T دمای مرجع : 

Ms نتروپی مخلو : آ 

   : کسر مولی 

R ثابت مولی گازها : 

 ، همیشه عالمت منفی دارد و بنابراین، اکسرژی مخلو ، سیستم را کاهش می دهد.اکسرژی مخلو ، یعنی 

ey, S., Heyne, S., Seemann, M.C., Harv) در مرجع مرحله سنتز  متان یاکسرژ لیتحلجهت تحلیل اکسرژی مرحله 

-Rostrup) دررو که در مرجع یهم دما و بستر ثابت ب الیبستر س. مرحله سنتز متان به دست آوردند یبرا یدو تکنولوژ،(2013

Nielsen, JR., Pedersen, K., Sehested, J., 2007) گرادیدرجه سانت 2١١دررو، دما در راکتور اول تا  یبستر ثابت ب ندی، در فرآ 

 یورود یدما،(Heyne, S., Seemann, M.C., Harvey, S., 2013) رجعرسد و در م یم زوریز پخت کاتالا یریبه منظور جلوگ

در  یباشد ول یبار  م 63است و فشار آن  گرادیدرجه سانت 6١١است و در راکتور دوم و سوم،  گرادیدرجه سانت 3١١راکتور اول 

دو  نیباشد که شکل ا یبار م ١/6آن  یاست و فشار ورود گرادیدرجه سانت 3١١هم دما درجه حرارت آن حدود  الیبستر س

از دما و فشار در مرحله سنتز متان  یناش یمحاسبه اتالف اکسرژ یاطالعات برا نیداده شد که از ا نشان 3شکل بستر در 

 استفاده شده است.
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. شماتیک بستر سیال همدما سنتز متان3شكل   

 

 Zwart, R.W.R., Boerrigter, H., Deurwaarder, E.P., van der)در مرجع  2COدر مرحله تحلیل اکسرژی مرحله حذف 

Meijden, C.M., van Paasen, S.V.B., 2006)، ارایه  3مخلو  گازی در مرحله حذف دی اکسید کربن را به صورت جدول

 ت. کرده است که از این اطالعات برای محاسبه اتالف اکسرژی ناشی از اختال  مواد استفاده شده اس

 ,Zwart, R.W.R., Boerrigter, H., Deurwaarder). درصد مولی ترکیبات گازی در مرحله حذف دی اکسید کربن8جدول 

E.P., van der Meijden, C.M., van Paasen, S.V.B., 2006) 

 اجزاء درصد مولی

١2/١ CO 

66/4 2H 

23/4 2CO 

١١/١ O2H 

4١/٨١ 4CH 

24/١ 2N 

 

درجه سانتیگراد در نظر گرفته شده است و  66١١تا  ١١١گاز طبیعی از بیوماس، محدوده دمایی در کل فرآیند تولید 

 بار در نظر گرفته شده است. 6١تا  6محدوده فشار از 

 ( محاسبه گردد. 6در نهایت کار تحلیل اکسرژی، الزم است که اتالفات اکسرژی کلی از طریق فرمول ) 

(6)                                                                           totalrem+ELtotalme+ELtotalga+ELtotaldr= ELtotalEl 
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 که

totalEl : اتالف اکسرژی کلی 

totaldrEL : اتالف اکسرژی کلی در مرحله خشک کردن زیست توده 

totalgaEL : اتالف اکسرژی کلی در مرحله گازی کردن زیست توده 

totalmeEL : ف اکسرژی کلی در مرحله سنتز متاناتال 

totalremEL : اتالف اکسرژی کلی در مرحله حذف دی اکسید کربن 

به دلیل اینکه محاسبه اتالفات اکسرژی کلی پیچیده است، می توان برای حل این مشکل از یک برنامه کامپیوتری استفاده 

شده در  هیارا تمیاز الگور یمحاسبات نیچن یبرا تفاده شده است.کرد. در این مطالعه برای انجام محاسبات از نرم افزار متلب اس

 استفاده شده است. 4شکل 

 

 الگوریتم محاسبات اتالف اکسرژی کل به کمک نرم فزار متلب -4شكل 

 

 نتایج کلی تولید گاز از بیوماس -4
شد برای باه دسات آوردن آن از پ  از بررسی اتالفات اکسرژی در هر مرحله اتالف اکسرژی کلی بررسی می گردد که ذکر 

 .نرم افزار متلب استفاده شده است 
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درجاه  66١١تاا    ١١١باار تغییار کارده اسات و دماا از  6١تاا  6در این روش برای محاسبه اتالف اکسرژی کل، فشار از 

غییارات دماا در کال اتالفات اکسرژی کلی بر اساس ت -6سانتیگراد تغییر کرده است. همان طور که ممشاهده می نمایید نمودار

 فرآیند را نشان می دهد.

 

 

 اتالف اکسرژی کلی بر اساس تغییرات دمایی کل فرآیند  -1نمودار

 

مشخص است که هرچه دمای کلی فرآیند بیشتر شده است اتالف اکسرژی کلی نیز بیشتر شاده اسات ولای در  6از نمودار 

کاهش می رود که این کاهش ناگهاانی، بیشاتر باه دلیال اخاتال  کلوین، اتالف اکسرژی کلی رو به  64١3تا  63١3دمای بین 

اتاالف اکسارژی کلای بار  6مواد است، که باعث کاهش اکسرژی سیستم می گردد. همان طوری که مشاهده می کنیاد نماودار

 اساس تغییرات فشار کل فرآیند را نشان می دهد.

 

 داتالف اکسرژی کلی بر اساس تغییرات فشار کل فرآین -2نمودار
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مشخص است که هرچه فشار کل فرآیند بیشتر شده است اتالف اکسرژی کلی نیز بیشتر شده است ولی بعاد از   6از نمودار

بار اتالف اکسرژی به صورت خیلی زیادی افت کرده است که این افت بیشتر به دلیل اخاتال  ماواد اسات، کاه باعاث  6١فشار 

هینه هنگامی به وقوع مای پیونادد کاه دارای کمتارین اتالفاات اکسارژی کاهش اکسرژی سیستم می گردد. رسیدن به حالت ب

درجه سانتیگراد انجاام گیارد  66١١تا  66١١باشیم. در نتیجه حالت بهینه در کل فرآیند، وقتی است که عملیات در دمای بین 

 بار باشد. 6١تا  6١و فشار عملیاتی بین 

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات-5
 

را باه  انیاخت های فسیلی در آینده نزدیک و توجه روز افزون به حفاظت از منابع انارژی، توجاه جهانرو به اتمام بودن سو

 یما ساتیز طیمحا یمنجر به کااهش آلاودگ ریپذ دیتجد یتوده به عنوان منبع انرژ ستیاز ز استفاده. خود جلب نموده است

 یعایگااز طب دیاتول یاصال نادیشهرت دارد که فرآ یعمصنو یعیکه به نام گاز طب دیآ یبه دست م یتوده، گاز ستیز از .گردد

  .کربن است دیاکس یگاز، سنتز متان و حذف د دیمرحله خشک کردن، تول 4شامل  یمصنوع

ارائه شده توساط  یداده ها  یگذشتگان استخراج شده و بر مبنا قاتیاطالعات به دست آمده از مقاالت و تحق ،مقاله نیا در

 ینشان ما جیقرار گرفته است و نتا یمرحله مورد بررس 4هر  یبرا جیاساس نتا نیاز شده است. بر اآغ یاکسرژ لیآن ها کار تحل

مشخص شد که چون بستر ثابات  زیو ن ابدی یم شیافزا زین یاتالف اکسرژ زانیفشار و دما، م شیمرحله با افزا 4دهد که در هر 

 .است شتریهمدما سنتز متان ب الیدر آن نسبت به بستر س یژشده است اتالف اکسر لیراکتور تشک 3سنتز متان از  کیاباتیآد

 یروش بارا نیاا در .با نرم افزار مت لب محاسبه شده اسات یسیکل به کمک برنامه نو یاتالف اکسرژ ،مقاله نیا درهمچنین  

درجاه  66١١تاا    ١١١از  نادیکارده اسات و محادوده دماا در کال فرآ رییبار تغ 6١تا  6کل، فشار از  یمحاسبه اتالف اکسرژ

 نیب ییدر محدوده دما اتیاست که عمل یوقت ند،یدر کل فرآ نهیدر نظر گرفته شده است و مشخص شد که حالت به گرادیسانت

   بار باشد. 6١تا  6١ نیب یاتیو فشار عمل ردیانجام گ گرادیدرجه سانت 66١١تا  66١١

 هادات زیر را ارائه داد:با توجه به بررسی های صورت گرفته توسط محققان می توان پیشن

( خوراک مورد استفاده در این سیستم، چوب بود که برای ادامه کار می توان به جای چوب از منابع دیگر زیست توده مثال 6

 زباله های شهری استفاده کرد و سپ  نسبت به تحلیل اکسرژی آن اقدام نمود. 

توده به جاای اساتفاده از گااز دودکاش، از بخاار فاوق گارم ( برای ادامه کار می توان برای عملیات خشک کردن زیست 6

 استفاده کرد و در این حالت اتالفات اکسرژی را بررسی کرد.

( برای ادامه کار می توان برای مرحله تولید گاز اتالفات اکسرژی در راکتورهای بساتر ثابات همساو و غیار همساو را نیاز 3

 ف اکسرژی کمتر است.بررسی کرد و مشخص کرد که در کدام راکتور اتال

 

( می توان برای ادامه کار به جای روش جذب آمین برای حذف دی اکسید کربن، از روش های دیگری نیز استفاده کرد و 4

 مشخص کرد که در کدام روش اتالف اکسرژی کمتر است.  
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