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:                                                        چکیده  
ا در جهاان بوجاود   بسیاری ر معضالت بهداشتی و زیست محیطی  ، از پسماندها  وسیع و متنوعی شد روز افزون جمعیت و تولید حجم و ر

حفظ محیط زیست و بهینه سازی مصرف انرژی جزء اولویات هاای     و از طرفی دغدغه دستیابی به منابع انرژی تجدید پذیر ،.آورده است 

. به این منظور  جهان شاهد ارتقاء  فناوری هاای امحااء پساماندها و استحصاار انارژز ی از آن مای باشاد       . مدیریت کالن هر کشور می باشد

وزه فناوری پالسما به عنوان یک روش کامال سبز و ایمن و مبتنی بر برنامه های توسعه پایدار ، جهت امحاء طیف وسیعی از پسماندهای امر

در این مقاله تالش شده تا فناوری پالسما  از دیادااه زیسات محیطای و    .شهری ، صنعتی ، پزشکی و ویژه مورد پذیرش صاحبنظران است 

 .بررسی  قرار ارفته و مزایا و معایب این سیستم معرفی اردد استحصار انرژی مورد

                                                                                    
 

 پسماند ، پالسما ، توسعه پایدار ، استحصال انرژِی: کلمات کلیدی
 

 

  مقدمه

در چهال صصال تادوین گردیاد ،      12دستور کاار  .برزیل برگزار شد در ریودوژانیرو 2991اجالس زمین که در سال در 
جهت دستیابی به توسعه پایدار در تمامی ابعاد است و راه حل ها و طرز تفکرهای پایدار کاه   12اصول کلی دستور کار 

ء متعاقب آن حفظ محیط زیست و بهینه سازی مصار  انارژی جاز   . در دراز مدت قابل اجرا هستند را توصیه می کنند
اولویت های مدیریت کالن هر کشور می باشد، از سویی دیگر بشر به دلیل رو به رو بودن  با اتمام منابع انرژی صعلای  

استفاده از پسماند به عنوان یک منبع تولید انارژی  . به دنبال جایگذینی مناسب پایدار و مقرون به صرصه برای آن است
از انرژی مورد نیاز به کاهش مشاکالت بهداشاتی و زیسات محی ای      می تواند راهگشا باشدو جدای  از تامین بخشی

همچنین اغلب طرحهای مکانیزم توسعه پاک تحت پروتکل کیوتو نیز حامی پاروژه  . ناشی از تولید پسماند کمک نماید
دصاع  برای پردازش ، تصفیه و در حال حاضر روشها و صناوریهای مختلفی . های تولید انرژی از زباله های شهری است 

                                                
 (B Nazanin 9pt)عنوان شغلي نويسنده اول   
 (B Nazanin 9pt) دومعنوان شغلي نويسنده   
 (B Nazanin 9pt) دومعنوان شغلي نويسنده   
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در برخی از این صناوریها تولید انرژی اولویت اول را دارد و در برخی امحاء پساماند  . پسماندهای شهری م رح می باشد
 : ب ور کلی در حال حاضر عمدتا از تکنولوژیهای ذیل در س ح جهان بهره گیری می شود. در اولویت می باشد

کاه هار کادام    سوخت از زباله ، دصن بهداشتی ، کمپوسات و پالساما    زباله سوزی ، تولید گاز و پیرولیز ، بیوگاز ، تولید
محاسن و معایبی دارند ، طبق تحقیقات بعمل آمده  سیستم پالسما موثرترین راه برای تفکیک همه اجزاء آلای و غیار   

و  .اسات ای شیشاه  سارباره  برق و  سیستم که خروجی این . آلی و وصول به ترکیب اولیه آنها برای بازیاصت می باشد
 .کنولوژی کامال سبز محسوب می شودپسماندها را پوشش می دهد و یک تعالوه برآن طیف وسیعی از انواع 

 
 

  فناوری پالسما
 

خورشید ، صضای بین ستاره ای ، رعد و برق و .پالسماحالت چهارم ماده می باشد و در طبیعت ب ور گسترده ای یاصت می شود
پالسما در حقیقت گاز یونیزه می باشد و در صنعت نیز توسط مشعل های .ن دست می باشندحتی خون انسان نمونه هایی از ای

با تکنولوژی پالسما دمای بسیار باالیی تولید می شود که مشابه . مخصوصی موسوم به مشعل های پالسما در تولید می شود
کنترل دما و سیستم در انرژی هسته ای  با این تفاوت که. هسته ای مشاهده می شود( گداخت)آن صقط در ستارگان و جوش 

این دمای باال برای برش صلزات و امحاء انواع پسماندها .مشکل و نیازمند تمهیدات گسترده ای برای ایمنی مجموعه می باشد
و عبور همزمان هوا در صضای حلقوی شکل ، پالسما  با عبور یک جریان مستقیم بین کاتد و آند مشعل قوسی.بکار می رود

درجه  1055مرحله گسستگی مولکولی از .درجه سلسیوس ایجاد می شود 25555تا  0555 ی با گرمای بسیار زیاد بین محی
نتیجه آن خواهد بود که یک . هر حرارتی پایین تر از این باعث بوجود آمدن تجزیه ناقص می شود. سانتیگراد شروع می شود 

با حرارتی که در سیستم پالسما بدست می آید ، .یا نیمه صرار تبدیل شودقسمت در خاکستر باقی مانده و بقیه بصورت صرار و 
تمام مولکولهای کامال شکسته می شوند،بعنوان مثال حلقه بنزنی شکسته می شود با این تضمین که هیچ ترکیب آلی صرار ، 

فیه از گاز طبیعی تمیزتر می گاز سنتزی تولیدی اغلب بعد از تص .دی اکسین و صوران و مواد متشکله آنها تولید نمی شود
ارزش گرمایی آن  بستگی به مواد اولیه بکار رصته دارد اما نعا گاز سنتز شده تولید شده ارزش حرارتی در حدود .باشد

MJ/Kg20-25دارد. 
 

 تاریخچه پالسما
 

 05ضایی ایاالت متحده ، در برنامه های صباال جهت شبیه سازی عایق های حرارتی در ابتدا ناسا به منظور دستیابی به دمای 
بخاطر در دسترس بودن صراوان و ارزان مکانهای مختلف  2990تا سال . سال قبل تکنولوژی پالسما را توسعه داده است 

ولی با گذشت زمان به .برای دصن زباله ، هیچ واحد تجاری اقتصادی پالسما برای انهدام زباله های شهری گزارش نشده بود
بعالوه ، مشکالت زیست محی ی . زیست محی ی محلهای دصن زباله تعداد لندصیلها رو به کاهش نهاددلیل اصزایش مشکالت 

سایر صناوریهای تبدیل و بازیاصت زباله نیز باعث گردید که امکان استفاده از صناوری پالسما بعنوان یک رقیب جدی در مقایسه 
ای اولین بار نیروی هوایی و دریایی آمریکا واحدهای پالسمایی بر.با سایر صناوری ها از لحاظ صنی و اقتصادی اصزایش یابد

پسماندهای  >موقعیت مناسب این صناوری در امحا.خاص برای انهدام زباله ها را طراحی و مورد بهره برداری قرار دادند
ه طراحی و ساخت به طوری که امروز.شهری باعث شده است که توسعه صنی و کاربردی این سیستم بسیار مد نظر قرار گیرد 

ظرصیت های مختلف از این نوع تکنولوژی در مقیاس های کوچک و بزرگ و نیز سیستمهای موبایل و پروتوتایپ پالسما در 
 .کشورهای صنعتی آغاز شده است
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 :مزایای سیستم پالسما

بسیاری موارد بدون نیاز به توانایی عملکرد بر روی طیف وسیعی از مواد جامد و مایع با حداقل صرآیند پیش صرآوری و در  -
 .صرآیندهای پیش صرآوری

 .ایجاد محصوالت جانبی قابل صروش -
 .جلوگیری از توسعه لندصیل ها ، عدم پخش خاکستر و ذرات معلق در هوا -
 .عدم گزارش اثرات سوء زیست محی ی تا بحال نسبت به سایر سیستم های گرما شیمی -
 .ر از زباله سوزهانیاز به تفکیک پسماندها در حد کمت -
 .راندمان باال برای تولید انرژی -
 .استفاده از برق تولیدی به روش خودکفا برای امحاء زباله ها-
 .تریلر قابل جابجایی می باشد 3یا  1تن در روز بر روی  055امکان موبایل بودن سیستم ب وریکه  -

 سازه مدوالر و کم حجم 
 .انهدام مجدد داشته باشد تولید نمی کند سیستمی که هیچ زباله ای که نیازمند -
 .های جهانی محیط زیست دارای باالترین استاندارد-
 .انهدام کامل کلیه ضایعات -
 .سیستمی که بیشترین انرژی بازیاصتی را به شکل سوخت تجدید شدنی ارائه می دهد -
 

 معایب پالسما

 قیمت باال  -
 انحصاری بودن صناوری و عدم تجارت وسیع آن -
 (هزینه تعمیر و نگهداری باال) مشکالت کار با دمای باال  -
 نیاز باال به انرژی برای عملکرد صرآیند -
  

 :در فناوری پالسما امحاء پسماندهای قابل

 
آنچه که امروز باعث گردیده که پالسما در کانون توجهات قرار گیرد انهدام همزمان ضایعات و زایدات همراه با تولید انرژی و 

 .زیاصت مواد بدون بر همکنش سوءزیست محی ی می باشدبا
 

 زباله های شهری -

 پسماندهای رادیواکتیو -

 لجن های صنعتی -

 زایدات الکترونیک  -

 پسماندهای آلی اعم از جامد و مایع -

 با ساختارهای ساده و پیچیدهسموم مختلف  -

 آزبست ها -

 پالستیکها -

 پسماندهای دارویی -
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 الستیک و تایرهای صرسوده -

 اسقاطی پلیمرهای -

 پسماندهای شیمیایی -

 صضوالت دامی و ضایعات کشتارگاه -

 خاکهای آلوده -

 شیرابه های لندصیلی -

 چوب و زایدات و ضایعات کشاورزی -

 پسماندهای بیمارستانی -
 

 :موازنه جرم و انرژی 

 
 :ورودی 
 .کیلووات ساعت برای هر تن   MJ/Kg 9/9و ارزش حرارتی % 33یک تن زباله با رطوبت  -

 .کیلووات ساعت  065شعل های پالسما برای هر تن زباله بمیزان برق برای م -

 انرژی بخار ورودی در حد قابل اغماض -

 
 :خروجی ها 
 .کیلو وات ساعت برای هر تن زباله اصت هاب غیر قابل بازیاصت 00/025 -

تم های برای هر تن زباله ورودی حرارت موجود در گاز که در صورت استفاده از سیس وات ساعت لویک 01/350 -
 .آن قابل بازیاصت و استفاده خواهد بود% 55بازیاصت تا 

صوت  35355برای هر تن زباله ورودی انرژی حرارتی موجود در گاز تولیدی بمیزان  وات ساعت لویک 06/1392 -
 . MJ/M3 25متر مکعب گاز با ارزش حرارتی  505مکعب معادل 

 .ی باشدبرابر م 3/0نسبت انرژی موجود در گاز به برق مصرصی  -

کیلو وات ساعت برق نا ویژه از هر تن زباله استحصال  2536برای نیروگاه سیکل ترکیبی ، % 05با صرض راندمان  -
 .کیلو وات ساعت برق آماده تحویل به شبکه خواهد بود 006می شود که با کسر برق مورد نیاز صرآیند ، 

 

 :اجزاء سیستم پالسما 

 
 سیستم پردازش زباله  -
 اکتور گاز سازسیستم ر -
 سیستم تغذیه -
 مشعلهای پالسما -
 سیستمهای پشتیبانی توزیع -
 نیروگاه تولید برق -
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 :دیدگاههای زیست محیطی 

می . با توجه به موضوع آالینده ها ی زیست محی ی ، معموال صرآیند پالسما با سیستم های زباله سوزی مقایسه می شوند
 .ت محی ی صناوری پالسما به مراتب بیشتر از زباله سوزی استتوان بیان نمود که مزیت های زیس

تاسیسات پالسما با حرارت راکتور زیادتر قادر است که پسماندهای جامد را به شکل جامدات شیشه ای درآورد که از این 
حرارت راکتور زیادتر  تاسیسات پالسما با .لحاظ قابل مقایسه با نفوذ آالینده های خاکستر حاصل از تاسیسات زباله سوز نیست

 .، قادر است که پسماندهای خ رناک را به طور کامل تری نسبت به کوره های زباله سوز ، منهدم نماید
را صراهم می نماید ، در حالی که کوره امکان استفاده از تکنولوژی موثر در حذ  گوگرد وجود شرایط احیاء را راکتور پالسما ، 

 .یشتری استفاده می نماید و امکان استفاده از این صرایند ها در آن وجود نداردزباله سوز اکسیژن ب
کمتری تولید  NOXبه علت پایین تر بودن درجه حرارت در واحدهای ثانویه پالسما نسبت به کوره زباله سوز ، در نتیجه 

این .من و م مئن می باشدای% 255سیستم پالسما بدلیل اینکه یک سیستم بسته است از نظر زیست محی ی .می شود
زباله سوزی های . سیستم گازها و بخارات سمی یا خاکسترها و باقیمانده های خ رناک زباله سوزهای معمولی را ندارد

معمولی اغلب مقدار زیادی گاز ، بخار و ضایعات سمی داشته ، نیازمند سیستم های گران قیمت برای کاهش آالینده های 
یا سفره ماده سمی را در اتمسفر یا س ح زمین جایی که می تواند درون آب جاری م پالسما هیچ سیست . تولیدی می باشند

 :همانگونه که ذکر شد ، تنها دو ماده از گازی سازی صرآیند پالسما تولید می شود. های آبی نفوذ کنند ، تولید نمی کند
و یک سرباره شیشه بازالتی خنثی ، که طبق  ار رودگاز با ارزش حرارتی باال که می تواند بعنوان سوخت تجدید پذیر بک

صرآیند پالسما یک تکنولوژی به  .گزارش آزمایشگاههای رسمی کامال بی خ ر بوده و غیر سمی و غیر قابل نفوذ می باشد
این  .روز است و کامال نیازهای زیست محی ی و برنامه های توسعه پایدار وضع شده توسط جوامع جهانی را برآورده می کند

بعنوان یک سیستم کامال تمیز . صناوری ذاتا سبزتر از تکنولوژی های سنتی احتراقی است که هم اکنون در بازار وجود دارد
بنابراین تمیز کننده . آالینده های عمده مضر از گاز سنتز تولید شده قبل از اینکه به تجهیزات احتراق گاز برسد جدا می شوند

، جیوه ، صلزات صرار و ذرات منتشر شده از یک گازی ساز پالسما   SOX ,NOX .زم نمی باشدانتهایی برای گاز خروجی ال
در نتیجه  .، بسیار کمتر از ذراتی که ب ور عادی از نیروگاه برق ذغال سنگ یا کارخانه های زباله سوز تولید می شود، می باشد

قوانین سخت گیرانه آلودگی هوا و تهیه مجوز های  گازی سازی پالسما ب ور محسوسی نیاز کمتری برای هماهنگ شدن با
به منظور  روند توسعه و وضعیت زیست محی ی و راندمان انواع صناوری های امحاء زباله های شهری  .زیست محی ی دارد

  .آمده است  2شماره در شکل  شناسایی بهتر جایگاه صناوری پالسما در مقایسه با سایر  روشهای امحاء 
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 روند توسعه و وضعیت زیست محی ی و راندمان انواع صناوری های امحاء زباله های شهری -   2شکل شماره   

 

دصاع است پاک بودن این صناوری به گواه نتایج سنجش تمامی آالینده های تولیدی و مقایسه با استاندارها ی امروزی  قابل 
 (  1و شماره   2جدول شماره  ).

 

 ه های مشاهده شده در سیستم پالسما و مقایسه آن با محدوده های استاندارددبررسی آالین -    2دول شماره  ج   

 

Measured value 2 Measured value 1  
Regulation value 

 

Item 
 

0.003 UNDER 0.003 UNDER 0.15 DUST 

22 39 430 HCL 

82 62 250 NOX 

0.02under 

correspondence 

0.02under 

correspondence 

K-VALUE=17.5 SOX 

27 UNDER 29 UNDER - CO 

0.00067 0.00059 5 DIOXINS 

 

میزان صلزات سنگین مجاز به جا مانده در مواد باقیمانده از امحاء حرارتی زباله و میزان مشاهده شده در  -   1جدول شماره   
 پالسما

MEASURABLE ALLOWED HEAVY 
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CONCENTRATIO CON.(MG/L) 
METAL 

BDL 5.0 ARSENIC 

0.47 100.00 BARIUM 

BDL 1.0 CADMIUM 

BDL 5.0 CHROMIUM 

BDL 5.0 LEAD 

BDL 0.2 MERCURY 

BDL 1.0 SELENIUM 

BDL 5.0 SILVER 

 

 

 

  (Emission)انتشارات 

در حقیقت .ایسه با دودی که توسط زبله سوز تولید می شود خیلی کمتر است تولید شده توسط گاز ساز پالسما در مقگاز 
چون گاز سنتز تولید شده توسط گازی ساز پالسما در شرایط زیر استوکیومتری تولید .میزان سموم اغلب زیر حد مجاز است

 .صته شده استمی شود، هوای زیاد تزریقی باعث تولید گاز تمیزتر می شود که هر گونه ماده سمی از آن گر

 خاکستر 

گازی ساز تمام مواد غیر آلی موجود در زباله را به یک لجن شیشه ای جامد .گازی ساز پالسما هیچ خاکستری تولید نمی کند
باقیمانده . برخال  سیستم احتراقی ، دمای خیلی باالی پالسما تمام پیوندهای کربنی ثابت را می شکند.خنثی تبدیل می کند

شکل یک لجن مذاب تحت دمای باالی پالسما ذوب می شود که خارج از گاز ساز جاری و سرد شده تبدیل به مواد غیر آلی ب
 (EU)و جامعه اروپا   (EPA)آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا . ماده شیشه ای و خنثی و غیر قابل تصفیه می شود

مصالح سیمان یا جاده سازی ، ماده پر کننده  لجن پالسما را برای موارد استفاده گوناگونی از قبیل ساختمان سازی ،
صلزات سنگین مخرب در یک قالب شیشه ای تسخیر و .ساختمانی ، آجر سازی ، کاشر یا توصال معماری تایید کرده است 

 . بدون تحرک می گردند

Nox  : 

گی و یا زباله سوز که هر دو کمتری نسبت به نیروگاه های ذغال سن  NOXصرآیند پالسما با استفاده از توربینهای گازی ، 
سیستم پالسما از طریق .پایین و کاهش کاتالیست بازتابنده را بکار برده اند ، تولید می کند NOXسیستمهای مشعل های با 

گازسازی تمیز و کنترل احتراق در توربینها بجای تالش برای کنترل نهایی خروجی که بیشتر نیروگاه ذغال سوز استفاده می 
 . د  صوق می رسدکنند به ه

SOX,Sulfur  : 

با . طبیعی گاز قابل بازیاصت می باشد سولفور زدایی از گاز سنتز تولید شده از گاز ساز پالسما بعنوان بخشی از تمیز سازی
سولفور از طریق . سیستم پالسما سولفور بازیاصتی بفرم اسید سولفوریک یا بصورت سولفور خالص قابل استحصال می باشد
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قبل از رسیدن به مصر  کننده    SYN Gasاز بخار   LO-Catیا سیستم   Sulferoxای استاندارد مثل صرآینده
سولفور یا اسید سولفوریک بدست آمده قابل صروش به عنوان محصوالت جانبی سیستم پالسما می . نهایی استخراج می شود 

دن گاز سنتز بدست می آید، سوخت تجدید پذیر که وارد سولفور جداسازی شده در مرحله تمیز کر%  99/99از آنجائیکه . باشد
کمتری با در مقایسه با هر سیستم زباله سوز یا ذغال سنگ سوز می  SOXهر نوع دستگاه احتراق می شود باعث ایجاد 

 .در حقیقت آنها بسیار شبیه به نیروگاههای هستند که از گاز طبیعی استفاده می کنند. شود

 :ذرات 

و بدین ترتیب ا طوری طراحی شده تا سرعت س حی گاز داغ را کنترل و زمان تجزیه حرارتی را حداکثر کند گازی ساز پالسم
در هر حال و بعنوان یک اقدام ایمنی اضاصی ، هر . با دوده و تار در گاز سنتز اطمینان حاصل کند PMاز ایجاد حداقل مقدار

PM یر صیلتر ها و دستگاه تصفیه آبی قابل زدودن می باشدو لذا هیچ محفظه از بخار گاز سنتز با استفاده از نوار سیکلون و سا
 .در گاز ساز احتیاج نیست  PMدر انتهای مسیر دود خارجی برای کاهش 

 

 

 

 :انتشار گازهای گلخانه ای 

له سوز است و کاراتر از کوره های زبا%  20-15کاراتر از تکنولوژی نیروگاههای ذغال سنگ سوز و % 0صرآیند پالسما تقریبا 
بعالوه در سیستم مذکور کربن را می توان از .کمتر است % 15تا  0بازاء کیلو وات تولید شده نیز بین   CO2همچنین انتشار 

 .را حذ  می کند  COگاز سنتز به منظور تولید سوخت هیدروژن خالص جدا کرد که بصورت موثری انتشار 

 :اعتبار سبز 

م و صرآیندهای سازگار با محیط زیست برای تولید سوخت تجدیدپذیر  سبز و تمیز از طریق بدلیل کارایی باالی این سیست
  UNFCCCامتیاز تکنولوژی پالسما ، یک قسمت پیوسته این پروژه امکان پذیری آن برای احراز اعتبارات کربن تحت 

 ( 3   جدول شماره  ( .برای کاهش جهانی در انتشار گازهای گلخانه ای است KYOTOبرنامه 

 

 

 مقایسه برق تولیدی صناوریهای زباله سوزی و پالسما -   3جدول شماره                       

 

 )Mj/Kg1/25ارزش حرارتی )باالنس انرژی برحسب کیلووات ساعت برتن متریک زباله جامد شهری    

زباله سوز سنتی بهمراه ذوب  زباله سوز سنتی سیستم
 کننده خاکستر

یکپارچه با  سیستم پالسما
 ذوب کننده خاکستر

 1535 1535 1535 انرژی حرارتی زباله

 063- -  توان مشعل پالسما

 2309 615 615 برق تولیدی
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 536 215 215 مصر  داخلی

-  115-  مصر  ذوب کننده 

 050 155 055 انرژی خالص برای صروش

 ق ، سرباره شیشه ای شدهبر برق ، سرباره شیشه ای شده برق ،پسماندهای خ رناک محصوالت

 
 

 

 

 : گيرينتيجه .  
باا  .اانتخاب صناوری مناسب برای تولید انرژی از پسماندها ، با دید همه جانبه نگر ودر اصق های بلند مدت قابل انجام می شاود 

کاارایی ایان     اما با در نظر گرصتن. اینکه پالسما  بعنوان گرانترین صناوری تولید انرژی از پسماند شهری م رح هست 
صناوری در امحاء طیف وسیعی از پسماندها بخصوص پسماندهای ویژه و صانعتی  کاه هزیناه امحااء بااالیی دارناد ،        

 همچناین ان بااق ایان صنااوری باا برناماه هاای توساعه پایادار          . نمایان می گرددهزینه اثر بخش بودن این صناوری 
 . اغماض می باشد یک ویژگی غیر قابلوحفاظت از منابع آب و خاک  ، 
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