
 أ

  

 

  

  

  

  

 

 

  فنی و مهندسیي دانشکده

 مکانیک گروه آموزشی

  

  

  ي کارشناسی ارشدبراي دریافت درجه نامهپایان

  تبدیل انرژيگرایش  مکانیک مهندسیي در رشته

  

  عنوان:

  ي شیمیایی احتراقتحلیل ترمودینامیکی حلقه

  

  

   :راهنما استاد

  دکتر هادي غائبی

  

  

 :مشاور استاد

  دکتر علیرضا میراولیایی

  

  

 :پژوهشگر

 سیدوحید موسوي

  

    95زمستان 



 ب

  

  : سیدوحیدنام: موسوي                                       دانشجو خانوادگی نام

  تحلیل ترمودینامیکی حلقه شیمیایی احتراق:  نامهپایان عنوان

  : دکتر هادي غائبیراهنما استاد 

  ر: دکتر علیرضا میراولیائیمشاو استاد 

  : مهندسی مکانیک                   رشته                                     کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع 

    اردبیلی محقق :دانشگاه: تبدیل انرژي                                                         گرایش
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  :چکیده

، نیاز تمشکل آلودگی محیط زیس همچنین اي و فسـیلی و با توجه به محدود بودن منابع انرژي هسـته 

 هاي پاك وشود. در این بین استفاده  از انرژيها به شدت احساس میبه جایگزینی مناسـب براي این سوخت 

ه زیسـت پیوسـته رو به افزایش است ب  عدم آلودگی محیط پایان بودن منابع و همچنینتجدیدپذیر به دلیل بی

هاي خصوصی در امر هاي دولتی و شرکتگذاريها و سرمایهلیتطوري که امروزه شـاهد افزایش چشمگیر فعا 

هاي تجدیدپذیر هستیم. در مطالعه هاي نوین براي اسـتفاده از انرژي تحقیق، توسـعه و عرضـه انواع تکنولوژي  

عنوان  شود. این سیستم از متان بهحاضر به تحلیل ترمودینامیکی سیستم حلقه شیمیایی احتراق پرداخته می

دهد (احتراق بدون برد. متان در راکتور سوخت (راکتور کاهنده) با حامل اکسیژن واکنش میره میسـوخت به 

ــعله) و بخارآب و دي ــکل می ش ــیدکربن به عنوان محصــوالت احتراق ش گیرند. در این حالت با چگالیدن اکس

راق، به داخل جو آید و از انتشـار آن، به عنوان محصول احت اکسـیدکربن بدسـت می  بخارآب جریان خالص دي

دهد تا آید. از ســـوي دیگر در راکتور اکســـیداســـیون بخارآب با پودر فلزي واکنش میجلوگیري به عمل می

ــی از هیدروژن    ــید فلزي، جریان خالص ــول این واکنش، عالوه بر اکس ــکل گیرد. دیگر محص ــید فلزي ش اکس

 یابد تا چرخه تکمیل شود. در ادامهمیباشـد. همچنین اکسید فلزي تشکیل شده به راکتور کاهنده انتقال  می

ــتم، تاثیر پارامتر ــیسـ  گیرد. اینهاي مختلف مورد مطالعه قرار میبا انجام تحلیل انرژي و اگزرژي بر روي سـ

برد واکنش ممانعت به عمل کند که افزایش دماي واکنش بیش از حد مشخصی، از پیشتحقیق مشـخص می 

ــار در تمام دامنه تغییرات، ژن کاهش میآورد. در نتیجه میزان تولید هیدرومی یابد. برخالف دما، افزایش فشـ

شود. همچنین مشخص باعث کاهش تولید هیدروژن و در نتیجه کاهش بازده انرژي و اگزرژي کل سیستم می

و با  EESها در نرم افزار باشد. تمام تحلیلشـد که اگزرژي تخریب شـده در راکتور بیشـتر از سـایر اجزا می    

  اند. سازي مستقیم انرژي آزاد گیبس انجام شدهیري روش مینیممبکارگ

 EESسازي انرژي آزاد گیبس، : حلقه شیمیایی احتراق، حامل اکسیژن، تحلیل اگزرژي، مینیممهاواژه کلید
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Eẋ� [KW] سوخت ينرخ اگزرژ  

Eẋ� [KW] محصول ينرخ اگزرژ  
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  مقدمه -1-1

انرژي ستون جامعه مدرن است. یک منبع انرژي تمیز، ارزان و فراوان از پیش نیازها براي اقتصاد 

اي هپایدار و کامیابی محیطی جامعه است. با رشد قابل توجه اقتصاد منطقه آسیا اقیانوسیه و پیشرفت

به  2005کوآدریلیون در سال  462شود تقاضاي جهانی براي انرژي از بینی میبینی شده آفریقا، پیش پیش

بینی از نفت، زغال ). نیاز انرژي جهان طبق پیش1-1برسد (شکل  2030کوآدریلیون در سال  690بیش از 

-1(اهد شد. بنا بر شکل اي تامین خوانرژي  وانرژي هسته سنگ، گازطبیعی و همچنین اشکال تجدیدپذیر

 Energy( کننداز نیاز ما براي انرژي را تامین می %86هاي فسیلی بیش از شود که سوختمشاهده می )1

Information Administration, 2008.(  

گرانی اکنون یک نهاي فسیلی هماي آزاد شده از تبدیل سوختتاثیرات ناشی از انتشار گازهاي گلخانه

یافته نسبت به محیط زیست نیاز زمان نگرانی افزایشاین مصرف روزافزون انرژي و هم باشد.جهانی می

هاي فسیلی با توجیه اقتصادي، حمل و نقلی و مناسب از هاي تبدیل سوختبراي هماهنگی بین سیستم

-دينکرب ها با تولیدهاي بلندمدت براي سیستمنماید. استراتژيتر میاکسیدکربن را پررنگجهت دفن دي

 هاي تجدیدپذیر مرتبط خواهند بود. الکتریسیته تولیدياي یا انرژيپایین یا صفر با انرژي هسته اکسید

اي فسیلی هاي از جهت قیمت قابل مقایسه با الکتریسیته تولیدي توسط سوختهاي هستهتوسط نیروگاه

- در کنار الکتریسیته، گرماي تولید شده در نیروگاه .)Massachusetts Institute of Technology, 2003( است

اي ههاي ترموشیمیایی تولید هیدروژن یا نیروگاهتواند براي تولید هیدروژن در نیروگاهاي میهاي هسته

لیکن مسایل مختلف اجتماعی، سیاسی و همچنین  ).2006، 1و کازیمی (ییلدیزالکترولیز دما باال استفاده شود

                                                
1 Yildiz & Kazimi 
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ر سطح وسیع اي داي، بکارگیري انرژي هستهیاتی و نگرانی از دفع پیوسته ضایعات هستهمسایل امنیت عمل

  سازد.را محدود می

  

  الف)تقاضا

 

  ب)عرضه

  ) Energy Information Administrative, 2008(  :1-1شکل 

  

  هاي تجدیدپذیرانرژي -1-2

تولید دلیل  قابلیت بازگرمایی) بهوزمینهاي تجدیدپذیر (اعم از آبی، بادي، خورشیدي، بایومس انرژي

 آنها و سازگاري با محیط زیست بسیار مورد توجه هستند. 
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  انرژي آبی -1-2-1

هاي مبتنی بر آب بیشترین سهم را دارند. براي هاي تجدیدپذیر، سیستمدر میان منابع مختلف انرژي

هاي تجدیدپذیر از کل انرژي %63 گیگاوات بوده که 750آبی کل جهان -ظرفیت برق 2005مثال در سال 

در ایاالت  ).2006، ٢وتتین(مار شوداز کل انرژي الکتریسیته مورد مصرف در آن سال را تشکیل می %19و یا 

از کل تولید الکتریسیته ایاالت متحده  %7مگاوات است که  95000متحده، الکتریسیته تولیدي از آب برابر 

 U.S. Department of Energy, 2008( کندمیلیون خانوار را تامین می 28دهد وبرق مورد نیاز را تشکیل می

یک  تري نیاز دارد.انرژي تولیدي توسط آب نسبت به سایر منابع تجدیدپذیر انرژي، هزینه جاري کم ).

آبی بعد از ساخت، هزینه عملیاتی قابل توجه یا مواد خام نیاز ندارد. همچنین اگر چرخه کلی -نیروگاه برق

ي کمتري اهاي سوخت فسیلی گاز گلخانهآبی نسبت به نیروگاه-انرژي مورد بررسی قرار گیرد، نیروگاه برق

ند. شناسی هستهاي زمینآبی مقید به محدودیت-هاي برقکند. علی رغم تمام این مزایا، نیروگاهتولید می

  طقه نامطبوع است.آبی اغلب براي اکوسیستم و ساکنین آن من-هاي برقهمچنین ساخت نیروگاه

  بایومس -2-2-1

بایومس، به معنی هرگونه ماده ارگانیک که بنیان تجدیدپذیر دارد اعم از محصوالت کشاورزي و 

ضایعات و پسماندهاي کشاورزي، چوب و ضایعات چوب، ضایعات حیوانی، ضایعات شهري و گیاهان 

ل الکتریسیته، هیدروژن و بایوسوخت تبدیتواند به اي است که میدریایی، منبع تجدیدپذیر چندمنظوره

توان به صورت مستقیم سوزاند و گرما یا الکتریسیته تولید نمود؛ همچنین بایومس را می .)2005، 3گرا( شود

تواند تحت عملیات گازسازي قرار گیرد و گاز سنتزي تولیدي را براي تولید توان قرار داد. عالوه بر می

یه هاي پاتوان از طریق تخمیر محصوالت نشاسته دار سوختگازسازي، میاحتراق مستقیم و عملیات 

                                                
1 Martinot 
2 Gera 
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ق هاي گیاهی و چربی حیوانی از طریالکلی مانند بایواتانول و بایوبوتانول تولید نمود؛ بایودیزل از روغن

انیک ارگ هوازي ضایعات و یا سایر موادشود؛ بایوگاز از طریق تجزیه بیفرآیند استري شدن تبادلی تولید می

بایومس گاهاً به عنوان سوخت  .)Enviorment, Food and Rural Affairs Committee, 2006(شودتولید می

شود زیراکه کربن مورد نیاز فرآیند فوتوسنتز براي تولید آن از طریق مطرح می "بدون نیاز به کربن"

، فرض عدم مصرف کربن رغم مزایاي متعدد بایومسشود. علیاکسیدکربن موجود در جو تامین میدي

خمیر باشد، براي تولید بایواتانول از طریق تهاي کشاورزي میبراي تولید بایومس، که تحت تاثیر فعالیت

دهد که انرژي مصرف شده در محصوالت نشاسته بنیان دور از دسترس است. تحلیل چرخه کامل نشان می

 تر از انرژي سوختنول ممکن است بیشکاشت و برداشت و حمل و نقل و تبدیل بایومس  به بایواتا

بر طبق یک تحقیق جدیدتر در صورت در نظر گرفتن محصوالت جانبی  .)1991و  2004، 4(پیمنتل تولیدي باشد

تحقیق فوق همچنین اشاره  .)2006، 5فارل و همکاران( خالص مثبتی دارد انرژيول در فرآیند تبدیل،  بایواتان

اتانول از تخمیر ذرت  ژول 100توان هاي فسیلی میانرژي سوخت ژول 42کند که با مصرف حدوداً می

  بدست آورد.

  تولید سلولزي اتانول -3-2-1

هاي اندهمباشد، سلولز موجود در باقیتر تولید سلولزي اتانول، که  در حال توسعه میروش پیشرفته

بیشه ،که رشد سریع دارند، داري، ضایعات شهري، ضایعات کاغذي، و گیاهان کشاورزي، ضایعات جنگل

واند تکند. به دلیل افت محسوس هزینه منابع مورد نیاز، فرآیند تولید اتانول سلولزي میرا به اتانول تبدیل می

تري، از منظر اقتصادي، براي فرآیندهاي سنتی تولید بیوسوخت باشد. عالوه بر این انرژي جایگزین مناسب

(گرین و  شودمی 2COیابد که منجر به کاهش انتشار خالص ش میورودي براي تولید بیوسوخت نیز کاه

                                                
1 Pimentel  
2 Farrell et al.  
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سازي قبل از تخمیر بیومس سلولزي وجود دارد. تبدیل هاي فنی بسیاري در آمادهالبته چالش .)2006، 6راث

سنگ)، بیومس سلولزي به منظور تولید همزمان مواد ترموشیمیایی، مانند گازسازي (مانند گازسازي زغال

  ي تحقیقاتی جدیدي مورد توجه قرار گرفته است. ستی و الکتریسیته به عنوان زمینهشیمیایی زی

  انرژي بادي -4-2-1

اي بادي در هباد، به عنوان یک منبع تجدیدپذیر دیگر، عموماً براي تولید الکتریسیته توسط توربین

سنت براي هر  5,6 قیمت حدوداًتواند الکتریسیته با گیرد. نیروي باد میمزارع بادي مورد استفاده قرار می

تحت شرایط کمک هزینه مالیاتی  .)Energy Information Administration, 2006( ساعت تولید کندکیلووات

- ) در ایاالت متحده، توان تولیدي نیروگاه2006ساعت (به دالر در سال سنت براي هر کیلووات 1,9کنونی 

ته، باشند. طی دهه گذشهاي تولید توان زغال سنگی میروگاههاي بادي از نظر اقتصادي قابل رقابت با نی

، 7(کیمن در هر سال رشد داشته است %25توان تولید شده توسط باد در جهان، با نرخ متوسطی بیش از 

 World( رسید 2006گیگاوات در پایان سال  73,9هاي بادي به رکورد ظرفیت تولید توان توربین .)2006

Wind Energy Association, 2007(.  بزرگترین موانع براي استفاده از انرژي باد، تناوب برق تولیدي و

هاي بادي کند. توربینهاي جدي را به مدیریت شبکه تحمیل میباشند که چالشتغییرات شدید طبیعت می

ت مزارع ساخ يهاي بصري طبیعت باشند، اما گزینهتوانند بسیار پرسروصدا و مخل زیباییهمچنین می

 هاي جدید هواییتوربین يگزینه کیلومتر دورتر از ساحل ) و همچنین 10بادي در فواصل دور از ساحل ( 

  توانند این مشکالت را برطرف بنمایند.می )2006 8(گیبس

                                                
1  Greene & Roth  
2  Kammen  
3  Gibss 
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  انرژي خورشیدي -5-2-1

مصرف برابر انرژي  5000رسد طبق تخمینی بیش از مجموع توان خورشیدي که به سطح زمین می

شده جهانی است و تولید الکتریسیته خورشیدي تراکم توان متوسط باالتري نسبت به سایر منابع تجدیدپذر 

ا هاي خورشیدي یانرژي خورشیدي اغلب براي تولید الکتریسیته از طریق سل .)2006، 9(اسمیل انرژي دارد

ولید گیرد. عالوه بر تستفاده قرار میاز طریق موتورهاي گرمایی ( موتور بخار یا موتور استرلینگ ) مورد ا

تواند از طریق فرآیندهاي شیمیایی خورشیدي به انرژي شیمیایی مانند الکتریسیته، انرژي خورشیدي می

لیکن بزرگترین عیب انرژي خورشیدي، هزینه  .)2003، 10(کروپل و اشتینفلد هیدروژن یا گازسنتزي تبدیل شود

هاي برابر برق تولیدي توسط سوخت 4منجر به برق تولیدي با هزینه باشد که هاي خورشیدي میباالي سل

فرآیندهاي شیمیایی خورشیدي، فعال، به صورت آزمایشی درحال فعالیت  .)2006(کیمن،  شودفسیلی می

  باشند.می

هاي تجدیدپذیر از منظر زیست محیطی بسیار محبوب هستند، براي کاربردها در ابعاد هرچند انرژي

اي ههاي کاهش قیمت انرژياي روبرو هستند. حتی با در نظر گرفتن فرضهاي پیچیدهمحدودیتبزرگ با 

از تقاضاي  %8,5) ، تنها 1-1بینی شکل (هاي فسیلی  نیز، طبق پیشتجدیدپذیر و افزایش قیمت سوخت

ا اقتصادي، هاي تجدیدپذیر پاسخ داده خواهد شد. بنا به دالیل عمدتاز طریق انرژي 2030انرژي در سال 

لی را بینی همچنان نقش اصسنگ در آینده قابل پیشخام، گازطبیعی و زغالهاي فسیلی مانند نفتسوخت

  در تامین انرژي مورد نیاز جهان به عهده خواهند داشت.

  

                                                
1 Smil 
2 Kraupl & Steinfeld  
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  دورنماي انرژي فسیلی -1-3

 مصرف آن درتازي خود را حفظ نماید و رود نفت پیشهاي فسیلی، انتظار میدر میان انواع سوخت

آسانی  سنگ از مزایايبینی افزایش خواهد یافت. نفت خام نسبت به گاز طبیعی و زغالآینده قابل پیش

هاي مایع با تراکم انرژي باال و سایر مواد شیمیایی برخوردار است. پمپ شدن، انتقال و تبدیل به سوخت

کند که اظهار می )British Petroleum, 2008( 2008گزارش ساالنه انرژي شرکت بریتیش پترولیوم در سال 

آن در منطقه خاورمیانه  %60تریلیون بشکه است است که بیش از  1,24حجم کل منابع ذخایر نفت دنیا 

ن خام و محدود بودن منابع، سهم نفت خام از تامیشود، به دلیل قیمت بالی نفتبینی میباشد ولی پیشمی

  .)Energy Information Administration, 2008( بنمایدافت  %33به  %37انرژي جهان از 

  خام و قیرشننفت -1-3-1

، نفت هاي فسیلی غیر سنتی مانند قیرشنخام را از سوختهاي شدید تکنولوژیک، تولید نفتپیشرفت

پذیر نموده است. در میان موارد باال قیرشن و نفت فوق فوق سنگین و نفت شیل از لحاظ اقتصادي توجیه

سنگین نسبتاً فرآوري ارزانی دارند. تبدیل نفت شیل به سینکرود با تکنولوژي کنونی تنها زمانی توجیه 

) فراتر باشد. ذخایر قیرشن  2004دالر (با دالر سال  70اي اقتصادي دارد که قیمت نفت خام از بشکه

باشند؛ هرچند با تکنولوژي این ذخایر در کانادا می %81شود که تریلیون بشکه تخمین زده می 2,7معادل 

 ,Energy Information Administration( میلیارد بشکه از آنها توجیه اقتصادي دارد 315کنونی بازیافت تنها 

میلیارد  11شود که حدودا میلیارد بشکه تخمین زده می 80الی  60قیرشن موجود در ایاالت متحده  .)2006

ها کمربند اورینوکو عالوه بر این .)U.S. Department of Energy, 2006( باشدبشکه از آن قابل بازیافت می

میلیارد بشکه نفت  270در ونزوئال مقادیر عظیمی از نفت فوق سنگین را در خود جاي داده است؛ حدودا 
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بر اساس تخمین اداره کل  .)2006، 11(شالوت از ذخایر نفت فوق سنگین این منطقه قابل استخراج است

تریلیون بشکه نفت قابل بازیافت از نفت شیل وجود دارد.  2,7ایاالت متحده، در کل جهان  اطالعات انرژي

میلیارد بشکه نفت قابل بازیافت، بزرگترین منابع  750ایاالت متحده با دارا بودن منابع نفت شیل معادل 

  .)Energy Information Administration, 2006( نفت شیل را دارد

  گازطبیعی -2-3-1

تریلیون بشکه  1,12باشند که معادل تریلیون مترمکعب می 180یر قطعی گازطبیعی در کل جهان ذخا

 .)British Petroleum, 2008( باشدتریلیون بشکه از این ذخایر در ایاالت متحده می 0,34نفت است که 

گازطبیعی به منبعی متداول براي گرما، تولید الکتریسیته و همچنین تولید هیدروژن بدل گشته است. 

ها را به سمت هاي اخیر توجههاي تجاري در سالهاي تکنولوژیک و تالشتحقیقات فراوان، پیشرفت

یل اتر، اتیلن، مت، ديهاي مایع مانند متانولگازطبیعی مایع شده وتبدیل گازطبیعی به مواد شیمیایی وسوخت

ع از هاي مایهاي معطوف شده براي تولید سوختپروپیلن، بنزین و گازوئیل معطوف نموده است. تالش

باشند که ظرفیت کل تولیدي بیش از می)GTL( "12گاز به مایع "هاي تجاري گازطبیعی ناشی از فعالیت

هاي تجاري تکنولوژي ) فعالیت1-2شکل ( .)2008، 13(راهمیم را دارد 2006بشکه در روز در سال  70000

GTL دهد. تکنولوژينماید، نشان میرا، که اکثرا از منابع غیر قابل برداشت گازطبیعی استفاده می GTL 

م در باشد. براي مثال منابع قطر پترولیوحساسیت کمتري به قیمت نفت خام دارد ولی بسیار پرهزینه می

، که طراحی آن براي  Pearl GTLهایی تخمین زده شده براي نیروگاه کند که هزینه نبیان می 2009سال 

  باشد.برابر تخمین اولیه می 3بود، بیش از  2011بشکه مایعات نفتی در سال  140000تولید روزانه 

                                                
1 Chalot 
12 Gas To Liquid 
13 Rahmim 
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هاي الباشد. قیمت متوسط گازطبیعی طی سقیمت گاز طبیعی بسیار تحت تاثیر موقعیت و منابع می

فظ بینی نیز این روند صعودي را حشود طی آینده قابل پیشبینی میشته و پیشگذشته روند صعودي دا

رود سهم گازطبیعی از تامین انرژي مورد نیاز نماید. علی رغم صعودي بودن قیمت گازطبیعی، انتظار می

 ,Energy Information Administration( را حفظ نماید 2005در سال  %24مقدار  2030جهانی تا سال 

2008(.  

اي فاز ههاي تجاري تکنولوژي که مستقیما با تبدیل گاز طبیعی به فرآوردهموقعیت و ظرفیت فعالیت:  2-1شکل 

  .)2008(راهمیم، باشدمایع مانند پارافین و اُلفین در ارتباط می
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  سنگزغال -3-3-1

د زیرا گازطبیعی افزایش یابتر از تقاضا براي نفت خام و سنگ سریعرود تقاضا براي زغالانتظار می

تري دارد و منابع عظیمی از آن در مناطقی که مصرف انرژي باالیی دارند و یا سنگ نسبتا قیمت پایینزغال

اي بین ذخایر ) مقایسه1-1) و جدول (1-3باشند مانند چین و هند وجود دارد. شکل (در حال توسعه می

 رود سهم انرژي تامیناسی فراهم آورده است. انتظار میشنهاي فسیلی جهان بر اساس مناطق زمینسوخت

 Energy( افزایش یابد %29به  %26) از 2030الی  2005هاي آینده (سنگ طی دههشده توسط زغال

Information Administration, 2008(.  

  

میلیون تن نفت 1( هاي فسیلینمودار پراکندگی منابع سوخت:  3-1شکل 

  سنگ)میلیون تن زغال 1,5میلیارد مترمکعب گازطبیعی، 111معادل است با 

)British Petroleum, 2008.(  

  

 ).U.S. Department of Energy, 2006( ذخایر سوخت فسیلی جهان:  1-1جدول 
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سنگ جهان را در اختیار دارد و بر اساس مصرف کنونی ذخایر زغال %26ایاالت متحده تملک بیش از 

در حال حاضر  .)National Research Council, 2007( سال آینده پاسخگو خواهد بود 250این ذخایر تا 

الکتریسیته تولیدي در ایاالت  %50) الکتریسیته تولیدي در سطح جهان و بیش از %40بیش از یک سوم (

 تراقیهاي احسنگی کنونی در جهان، نیروگاههاي زغالشود. اکثر نیروگاهسنگ حاصل میمتحده از زغال

د، مانند هاي جدیسنگ و پیشرفت تکنولوژيهاي احتراق سنتی زغالباشند. با بهینه سازي تکنولوژيمی

سنگ در تولید الکتریسیته در قرن حاضر رود سلطه زغال) ، انتظار میIGCC( 14چرخه ترکیبی گازسازي

دپارتمان انرژي  2020انرژي سال انداز چشم .)Energy Information Administration, 2006( نیز ادامه یابد

سنگ محور تمیز را به عنوان بخشی از نیاز مبرم براي استقالل از منابع هاي زغالایالت متحده، تکنولوژي

  انرژي غیر بومی در نظر گرفته است.

 بیعی.سنگ یا ریفورمینگ گازطها از گازسازي زغالتولید همزمان الکتریسیته، مواد شیمیایی و سوخت:  4-1شکل 

  

هاي مایع و سایر مواد شیمیایی مورد تواند براي سنتز سوختسنگ نیز میهمانند گازطبیعی، زغال

سنگ ) ، زغالCTLغیرمستقیم ( "15سنگ به مایعزغال "استفاده قرار گیرد. در فرآیند شناخته شده تجاري 

. سپس گاز COو  2Hشود؛ مخلوط گازي مرکب از ابتدا تحت فرآیند گازسازي به گازسنتزي تبدیل می

ازي سشود. روش دیگر براي مایعتروپش متعادل و مایع می-سنگ از طریق سنتز فیشربدست آمده از زغال

                                                
14 Integrated Gasification Combined Cycle 
15 Coal To Liquid 
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برابر فشار  210سنگ توسط هیدروژن ودر فشار بسیار باال ( تا سازي مستقیم زغالسنگ، مایعزغال

نگ با هدف سسازي مستقیم زغالباشد. اولین نیروگاه تجاري مایعها میاتمسفریک) و در حضور کاتالیست

در چین احداث شد. هرچند هزینه چنین فرآیند  2009سنگ در روز در سال تن زغال 6000عملیاتی 

باشد، اما سوخت مایع تولیدي در روش مستقیم بیشتر سازي مستقیم باالتر از روش غیرمستقیم میمایع

 هاي) تولید محصوالت مختلف از منابع کربنی مختلف را از روش1-4شکل ( .)2005 ،16(سان و همکاران است

-دهد. هرچند فرآیندهاي سنتز سوخت مایع از زغالسنگ یا ریفورمینگ گازطبیعی نشان میگازسازي زغال

ه دارند، لیکن تري به میزان سرمایسنگ، گازطبیعی و بایومس نسبت به پاالیش نفت بسیار حساسیت بیش

دهد، ) نشان می1-4مانی که قیمت نفت خام باال باشد صرفه اقتصادي دارند. همانطور که در شکل (ز

سنگ یا از روش ریفورمینگ گاز طبیعی هر دو ،در ادامه، گازسنتزي تولید شده از روش گازسازي زغال

  کنند.طی می مسیر یکسانی را براي تولید همزمان الکتریسیته، هیدروژن، مواد شیمیایی و سوخت مایع

هاي مایع در دسترس است. این فرآیندهاي مختلفی براي تولید هیدروژن از گاز طبیعی یا سوخت

، آب هاي مایع، گاز طبیعیفرآیندها بر اساس طبیعت ماده اولیه مورد استفاده ( متانول، اتانول، هیدروکربن

راق، سیداسیون جزیی، حلقه شیمیایی احتهاي شیمیایی مربوطه ( تجزیه، ریفرمینگ بخار، اکو... ) و واکنش

روژن، هاي تولید هیدهاي اخیر در مورد فناوريدن ) متفاوت هستند. بررسی پیشرفتالکترولیز، گازي کر

ر و تهاي کوچکهایی نظیر متانول در مقیاسدهد که حلقه شیمیایی احتراق و استفاده از خوراكنشان می

د هاي بزرگتر و شرایط دمایی باالتر، روش مناسبی براي تولیدر مقیاس تر، و گازطبیعی،شرایط دمایی پائین

  باشد.هاي سوختی، میهیدروژن با خلوص زیاد جهت استفاده

                                                
1 Sun et al. 



١۴ 

  

هاي فسیلی در سراسر جهان به سرعت در حال کاهش است. در حالی که مصرف انرژي منابع سوخت

- ابع جایگزین و جدید انرژي را بیشتر کردهاست. این موضوع نیاز به مندر جهان افزایشی روزافزون یافته

کنند و این انرژي اولیه جهان را تامین می %80هاي فسیلی در حال حاضر است. عالوه بر این، سوخت

اي هسازد. تغییر منابع انرژي متداول و تبدیل آن به انرژيمساله آسیب بزرگی را به محیط زیست تحمیل می

باشد. البته منابع جدید انرژي باید از هاي فوق میوگیري از پیامدشدنی یک نیاز فوري براي جلتجدید

با  ،روژنرود که هیدهاي فسیلی را داشته باشند. انتظار میجهات کمی و کیفی قابلیت جایگزینی سوخت

کل ش د. هیدروژن یکسبی براي غلبه بر این مشکل باشحل مناظرفیت انرژي باالیی که دارد، بتواند راه

- زغال هاي فسیلی (هاي تامین انرژي، شامل سوختاده از سه دسته سیستمرژي است که با استفثانویه ان

ا، و منابع هاي و بارورکنندهاي مانند راکتور شکافت هستهی و غیره ) راکتورهاي هستهسنگ، نفت، گازطبیع

لید بایومس، انوس، توهاي تبدیل انرژي گرمایی اقیآبی، نیروي باد، سیستم-شدنی انرژي (نیروي برقتجدید

ر تشود. مساله زیست محیطی مهمهاي گرمایی خورشیدي و غیره ) تولید میمولدهاي برق نوري، سیستم

اکسیدکربن، متان و اکسیدهاي معروف نیتروژن است که به طور دیگر، مربوط به مقدار گازهایی نظیر دي

اي هستند، باعث محبوس شدن گرما اي گلخانهبه گازه موسوم یابد. این گازها کهمداوم در جو انتشار می

بسیاري از دانشمندان معتقدند که افزایش انتشار این گازها در جو، باعث گرم شدن  شوند.در داخل جو می

  شود.ثباتی در اکوسیستم آن میبی تدریجی کره زمین و
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 جهانهاي فعلی مورد استفاده در فرآیندهاي تولید هیدروژن در خوراك:  5-1شکل 

  

-نشان داده شده است، امروزه بیشتر تولید هیدروژن با استفاده از سوخت )1-5(همانطور که در شکل 

هاي هیدروژن مستقیما از سوخت %96شود که شود. با توجه به شکل مشاهده میهاي فسیلی انجام می

سیلی تولید هاي فآن از سوختآن به طور غیرمستقیم و از راه الکتریسیته ( که البته بیشتر  %4فسیلی و تنها 

شود. بیشتر هیدروزن تولید شده براي تصفیه نفت و صنایع پتروشیمی مانند ساخت آمونیاك شده ) تولید می

  شود.و متانول مصرف می

  هیدروژن -1-4

هدف اقتصاد هیدروژن، انتقال انرژي به شکل هیدروژن است. این امر مشکل بزرگ برق که عدم 

دهد. هاي انتقال انرژي را نیز کاهش میتواند حل کند، همچنین هزینهاست را میقابلیت ذخیره شدن 

اها ها، هواپیمشود که یک سوخت سبک و مناسب براي راکتهیدروژن در دماي پایین به مایع تبدیل می

تواند زیرساخت مقرون به صرفه و مناسبی هاي گازطبیعی میو کاربردهاي فضانوردي است. وجود لوله

  کیلومتر باشد. 800الی  500ي انتقال هیدروژن تا در فواصل برا

خواص شیمیایی و فیزیکی هیدروژن آن را به سوختی مناسب براي موارد استفاده ذکر شده مزایاي 

ترین منبع تولید و انتقال انرژي در قرن حاضر مطرح است. تبدیل کرده است. گاز هیدروژن به عنوان مهم
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 آالیندگی بسیار کم است. از سوختن تی با تراکم انرژي در واحد جرم باال و بابه طور کلی هیدروژن سوخ

ماده عمده حاصل است. یکی دیگر از محاسن هیدروژن امکان تولید این گاز از منابع مختلف  ، آبهیدروژن

  باشد.و متنوع می

  مزایاي هیدروژن -1-4-1

این یکی از محاسن هیدروژن است. یکی دانسیته انرژي هیدروژن در حالت مایع بسیار باال است و 

دیگر از خواص منحصر به فرد هیدروژن سوختن بدون شعله است که گاه از آن به سوختن کاتالیتیکی یاد 

شود. از دیگر خواص هیدروژن سبکی این عنصر و سرعت زیاد شعله آن است، از این رو هیدروژن می

  توان به صورت زیر خالصه نمود:یاي هیدروژن را میمزا ها و هواپیماها است.سوختی مناسب براي راکت

  قابل  حمل و نقل است.-

  قابل ذخیره است.-

  هاي ثانویه است.ترین سوختاز ارزان-

  فارغ از آلودگی است.-

  غیر سمی است.-

  تبدیل آن به الکتریسیته آسان است.-

  ماده حاصل از احتراق آن به طور عمده آب است.-

  معایب هیدروژن -2-4-1

باشد. در حالی که این عنصر به وفور رغم تمام مزایا، هیدروژن به عنوان سوخت داراي معایبی نیز میعلی

ر بقیمت است. زیرا جداسازي عناصر براي تولید آن بسیار زمانشود ولی همچنان سوختی گرانیافت می

سازي ونقل و ذخیرهلهمراه دارد، حماست. مشکل دیگري که استفاده از هیدروژن به عنوان سوخت به
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 ي حمل سوختکشی یا وسایط نقلیهراحتی توسط خطوط لولهسنگ بهباشد. نفت و زغالهیدروژن می

ي انتقال به قدري باالست که شوند، اما در مورد هیدروژن، به دلیل پائین بودن چگالی، هزینهجا میبهجا

ونقل و استفاده از آن در خودروها حملهاي مناسب براي عمال غیرممکن است. عدم وجود زیرساخت

- باشد. عالوه بر موارد ذکر شده اشتعالي کالن میکنونی مشکلی است که برطرف کردن آن نیازمند بودجه

 %4ي طوري که این سوخت در محدودهپذیري بسیار باال نیز از موارد نامطلوب در مورد هیدروژن است به

شود. موارد فوق در کنار وابستگیِ کماکانِ هیدروژن به ور میشعلهراحتی حجمی نسبت به هوا به %75الی 

  کاهد.هاي تجدیدپذیر میهاي فسیلی، از توفیق هیدروژن در مقابل سایر انرژيسوخت

  هاي تولید هیدروژنروش -3-4-1

  هاي متعددي براي تولید هیدروژن وجود دارد:روش

  ریفورمینگ گازطبیعی، نفت خام و زغال سنگ-

  حلقه شیمیایی احتراق-

  الکترولیز آب-

  ترموشیمی-

  تولید هیدروژن از بایومس-

  هاها و انواعی از باکتريتولید هیدروژن از جلبک-

  تولید فوتوکاتالیستی هیدروژن از مواد حاوي آن مانند آب وغیره-
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Abstract: 
Due to limited nuclear and fossil energy resources as well as environmental problems 

such as air and soil pollutions, the urge for an alternative energy resource is becoming 

more sensible than ever. Meanwhile utilizing clean and renewable energy sources is 

increasing, because of its being infinite an not harmful for enviornment, such that 

governments and companies are puting more and more of their efforts an investments on 

research and development of these novel technologies. In this present study, a chemical 

looping combustion system is being thermodynamically analyzed. This system uses 

Methane as fuel source. Methane reacts with oxygen carrier (flameless combustion) in the 

fuel reactor (reduction reactor) and as a result steam and carbon dioxide are formed. In 

this state steam is condensed and a pure stream of carbon dioxide is gained simply and 

without any energy penalties. On the other side, in the oxidation reactor steam and metal 

react to form meallic oxide. Other than metallic oxide, a pure stream of Htdrogen is 

produced as a result of this reaction. The metallic oxide is then transferred to reduction 

reactor to complete the cycle. By applying energetic and exergetic analysis on the system, 

effects of different parameters is being studied. This study shows that over-increasing the 

temperature prevents the reaction from proceeding in the desired direction and as a result 

the amount of hydrogen production reduces. Opposite to the temperature, increasing the 

pressure has negative effect on amount of hydrogen production, all over its varying 

domain and consequently overall energy an exergy efficiencies are being decreased. Also 

it is has been clarified that the major exergy destruction occurs in the reactors. All the 

analysis are extracted using EES software and by applying “direct minimization of Gibbs 

free energy” method. 
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