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مطالعه بکارگیری مشعل پالسمایی جهت آمایش پسماندهای با سطح پرتوزایی پایین
دارستانی فراهانی ،نیکو* ( – )1اسدی آقبالغی ،مرضیه( – )2چخماچی دوم ،امیر( – )1زمانیان ،حامد ()1

*،1سازمان انرژی اتمی ایران ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای ،،پژوهشکده پالسما و گداخت هستهای؛ ،2دانشگاه شهید
بهشتی ،دانشکده مهندسی هستهای ،گروه کاربرد پرتوها؛

چکيده:بی شتر پسماند پرتوزایی که در نیروگاههای هستهای تولید می شود ،پسماند سطح پایین است .روشهای مختلفی در آمایش
و تثبیت پ سماند نیروگاههای ه ستهای وجود دارد که بهترین روش آمایش ذوب کردن ا ست .منابع گرمایش پال سمایی (م شعلهای
پالسمممایی) تجهیزاتی جایگزین نازلهای سممو ت مایع یا مشممعلهای گازی هسممتند .به دلیل گسممتره دمایی باالتر فرآیند آمایش
پال سمایی پ سماند ،در مقای سه با روشهای مر سوم سوزاندن ،محدوده موادی که با پال سما میتوان آمایش نمود ،گ ستردهتر ا ست.
هدف از این تحقیق مطالعه و بررسی مشعل مناسب برای شی شهای کردن پسماند است .از ماژول پالسمایی نرمافزار کامسول برای
شبیهسازی پالسمای مشعل مورد نظر می توان استفاده نمود و ابعاد بهینه مشعل برای رسیدن به دمای مورد نیاز را بدست آورد.
کلمات کليدي :مشعل پالسمایی ،آمایش پسماند پرتوزا ،نرم افزار کامسول.

مقدمه :
بی شتر پسماند پرتوزایی که در نیروگاههای هستهای تولید می شود ،پسماند سطح پایین است .دسته پسماند جامد سطح پایین شامل
پسماند مایع جامدسازی شده و پسماند فعال شک مانند فلز و مواد عایق حرارتی است که در طی عملکرد نیروگاههای قدرت و
یا در طی فرآیند بازرسی دورهای تولید می شوند .پسماند شکی که در نواحی کنترل شده تابشی تولید می شود جهت پسمانداری
به دو دسته پسماند فعال قابل سو تن نظیر پارچه ،کاغذ ،وینیل ،الستیک ،پالستیک یا چوب و پسماند فعال غیر قابل سو تن مانند
آهن ،شیشه ،فیلتر ،اک ،سیمان یا سیمها تقسیم میشود .انواع مختلف و پیچیدهای از پسماند شک وجود دارد که بر ی از آنها
نقطه ذوب بسیار باالیی دارند .مواردی مانند فیلترهای گاز یا قوطیها نیز حاوی فلز و یا مواد غیرقابل سو تن می باشند.
روشهای مختلفی در آمایش و تثبیت پسممماند نیروگاههای هسممتهای نظیر روش جامدسممازی با سمیمان  ،جامدسممازی با آسممفالت،
روشهای ف شرده سازی ،روشهای سوزاندن و غیره بکار گرفته می شود .از آنجا که انواع پ سماندهای با سطح پرتوزایی پایین و
متوسط بسیار زیاد است و مواد پرتوزا سزیم و کبالت دا ل آنها وجود دارد ،بهترین روش آمایش ذوب کردن است[.]1
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بطور کلی فناوری های حرارتی توجه چشممممگیری را به ود جلب کرده اند زیرا مزایایی در مورد تثبیت فرم پسمممماند و کاهش
حجم زیاد آن را دارند .یکی دیگر از مزایای استفاده از فرآیندهای حرارتی ،بهبود همگن و کیفیت فرم پسماند پس از آمایش است.
با توجه به هزینههای باالی دفع پسماند و افزایش نیاز به بهبود کیفیت فرم نهایی پسماند ،مزایای ارائه شده توسط فرآوری حرارتی
بسمیار مهم میشممود .روشهای حرارتی همچنین دارای معایبی هسممتند که میتوانند کاربردهای آنها را در اسممترات یهای فرآوری
پ سماند پرتوزا محدود کنند .م سئله ا صلی ،برآوردهکردن الزامات ایمنی محیط زی ست ،مانند محدودیتهای پ سماند گازی ا ست که
ممکن است منجر به پیچیدگی و هزینه باالتر این فناوریها شود.
برای فرآیند ذوب کردن ،مقدار زیادی انرژی برای شمممک کردن ،تجزیه در اثر حرارت و سمممو تن مواد آلی و ذوب کردن مواد
غیرآلی مورد نیاز است .منابع گرمایش پالسمایی (مشعلهای پالسمایی ) تجهیزاتی جایگزین نازلهای سو ت مایع یا مشعلهای
گازی ه ستند .در واقع ،منابع پال سمایی تبدیل حرارتی ب سیار وبی از مواد آلی فراهم میکنند و به کمک آنها میتوان مح صول
نهایی فرآیند را به طور کامل در حالت ذوب شممده بدسممت آورد .مشممعلهای پالسمممایی از انرژی تخلیه الکتریکی برای گرمایش
گازهای کاری که از آن ها عبور میکنند اسمممتفاده میکنند .هر دو نوع گاز ،نثی از نظر شمممیم یایی( نیتروژن ،آرگون ،هلیوم) و
عملکننده (اکسیدکننده=اکسی ن ،هوا؛ کاهنده= هیدروژن) به عنوان محیط کاری میتوانند مورد استفاده قرار بگیرند .دمای بخار گاز
روجی م شعل پال سمایی تا چند هزار درجه سانتیگراد قابل د ستیابی ا ست .در مقای سه با روش سوزاندن پ سماند پرتوزا و دیگر
فناوریها که بر مبنای یک سو ت ارگانیک هستند ،مشعلهای پالسمایی امکان تبدیل حرارتی در حجم نسبتا کوچک با بازده باال
را فراهم میکنند .این امر به اطر آن ا ست که م شعلهای پال سمایی قادر ه ستند درجه باالیی از تمرکز انرژی حرارتی را در جت
پالسممایی ایجاد کنند .در روش آمایش پسمماند با پالسمما ،انرژی مورد نیاز بصمورت مسمتقیم به ماده پسمماند منتقل میگردد .در
نتیجه ،دمای شعله ن سبتا باالی سوزاننده پال سمایی ،ذوب شدن پیو سته و تجزیه مواد پ سماند را ت ضمین میکند .پ سماند پرتوزای
مایع را نیز میتوان با قرار دادن در برابر جت پال سمایی آمایش نمود .به دلیل گ ستره دمایی باالتر فرآیند آمایش پال سمایی پ سماند،
در مقایسه با روشهای مرسوم سوزاندن ،محدوده موادی که با پالسما میتوان آمایش نمود ،گستردهتر است.
در طی روش سوزاندن پ سماند جامد آلی با م شعل پال سمایی انواع مختلفی از ترکیبات گازی تولید میگردد .تأمین ایمنی پرتویی
تاسیسات به دلیل گازهای تولید شونده بسیار ضروری است[.]1
روش آمایش حرارتی پسماند با پالسما در سالهای ا یر به اطر بازده تخریب بسیار باالی آن و سازگاری وب با محیط
زیست ،بسیار مورد توجه قرار گرفتهاست[ .]2-11این روش برای انواع پسماندها ،شامل مایعهای آلی ،مایعهای غیرآلی ،جامدهای
آلی ،جامدهای غیرآلی ،جامدهای ترکیب آلی و غیرآلی ،مایعهای ترکیب آلی و غیرآلی و رزینهای مصرف شده قابل بکارگیری
است [.]12
در صورت دستیابی به فناوری پالسما در آمایش پسماند هستهای ،دستاوردهای ذیل حاصل می شود:
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•

یک فرآیند واحد میتواند پسماند را در زمان تولید آمایش کند (به عنوان مثال هیچ آمایش قبلی الزم نیست) .این قابلیت

هزینههای زیرسا ت را کاهش داده و با حذف مرحلههای اضافی کار با پسماند ،باعث میشود تا میزان پرتوگیری پرسنل کاهش
یابد.
•

فرم نهایی پسماند ،مقاوم ،عاری از مواد آلی و مناسب برای نگهداری و دفع طوالنی مدت است.

•

فاکتورهای کاهش حجم با این روش می توانند در گستره ( 1:6نتایج مربوط به سامانه  )ZWILAGبرای پسماندهایی

با درصد باالی فلزات (از جمله ظروف پسماند) 1:10 ،برای پسماندهای مخلوط (نتایج مربوط به سامانه  )RADONو تا بیش از
 1:100برای آمایش پسماندهای آلی اولیه تغییر کند.
•

از آنجا که منبع گرما به جای سو تهای فسیلی ،پالسما است ،میزان تولید گازهای دودکش و گازهای گلخانه ای

 COکمتر است .این ممکن است منجر به پذیرش بهتر مردم شود( .با این حال ،این بدان معنی نیست که گازهای ارج شده از
فرآیند حذف می شوند ،و گازهای روجی جزو محدودیت های این روش به حساب می آیند و باید قبل از رها سازی پیش
آمایش صورت گیرد).
با توسعه صنعت هسته ای در ایران ،نیاز به مطالعه و گسترش فناوریهای پی شرفته در زمینه آمایش و دفع زبالههای هستهای بسیار
ضروری است و همانطور که ذکر شد فناوری ذوب پالسمای حرارتی ،با توجه به داشتن وی گیهایی نظیر دمای باال ،چگالی انرژی
باال و قابلیتهای گسترده ،به عنوان یکی از موضوعات کلیدی در زمینه تحقیقات آمایش پسماند هستهای در نظر گرفته میشود .در
یک سامانه آمایش پسماند حرارتی پالسمایی ،تجهیزاتی نصب می گردند که الزم است استانداردهای مورد نیاز و وی گی های الزم
برای تضمین ایمنی و عملکرد فرآنید را تضمین کنند .این تجهیزات عبارتند از مشعل پالسمایی ،محفظه دو منظوره ،سی ستم نک
کننده ،واحد کنترل آلودگی هوا ،چیلر ،سی ستمهای ابزار دقیق و کنترل ،سی ستم های کانال ک شی و لوله ک شی ،سی ستم منبع تغذیه
مود تبدیل  ACبه  ،DCکمپرسور هوا ،فن مکنده ،شککننده ،مخزن هوا ،پمپ های سانتریفیوژ و ترموکوپلها .مشعل پالسمایی
به کار رفته در آن یکی از اجزای اصمملی اسممت که دربردارنده چندین تیوب میباشممد که بصممورت منظم متمرکز شممده اند و با آب
نک می شوند .بیرونی ترین تیوب هم با مواد ن سوز پو شیده شده ا ست تا م شعل بتواند در برابر دمای زیاد درون محفظه پردازش
ایستادگی کند.

مشعلهای پالسمایی شامل اجزاء اصلی زیر میباشند [:]13
•

الکترودهای مشعل

•

یونیت منبع تغذیه
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•

سیستم کنترل و ابزاردقیق

•

منبع گاز فرآیند (نیتروژن ،هوا یا اکسی ن)

در شکل  1تصویری از یک نمونه مشعل پالسمایی به همراه دیاگرام اجزای مرتبط با آن نشان داده شده است.

شکل  :1یک نمونه مشعل پالسمایی به همراه دیاگرام اجزای مرتبط با آن

دو مدل ا صلی م شعل وجود دارد ( شکل )2؛ م شعلهای عبوری ( )Transferred torchesو م شعلهای غیر عبوری (Non-
.)transferred torches
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شکل  :2مشعل پالسمایی عبوری و غیر عبوری

در مشعل های عبوری ،مشعل پالسما انرژی الکتریکی را از آند به سرباره مذاب منتقل میکند که به عنوان کاتد عمل میکند .با این
روش ،انرژی به طور م ستقیم و کارآمدتری به مواد پ سماند برای گرم شدن منتقل می شود .م شعل غیر عبوری شامل دو الکترود
تیوبی فلزی ( جهت جریان پال سما از باال به پایین) ا ست که تو سط یک محفظه تزریق گاز جدا شده ا ست .قوس الکتریکی بین
الکترودهای منفی و مثبت برقرار می شممود و جریان گازتزریق شممده به دا ل محفظه یونیزه می شممود .در نتیجه ،یک جریان گاز با
دمای باال از الکترود پایینی در جت پالسممما بدسممت میآید .مشممعلهای غیر عبوری در آمایش پسممماند مرسمموم تر هسممتند زیرا
محدودیت رسانای الکتریکی بودن مواد واکنش دهنده را ندارند [.]14
م شعلهای عبوری معموالً درجه حرارت باالتری را به مواد پ سماند القا میکنند .رنج توان به طور معمول از  100کیلو وات تا چند
مگاوات ا ست .از طریق انتخاب گاز پال سما ،شرایط فرآیند میتواند از بی اثر بودن (به عنوان مثال  Arیا  )N2تا اک سیدا سیون (به
عنوان مثال هوا یا  Oالص) متغیر باشد .حساسترین اجزای روی مشعل پالسما ،الکترودهای مس هستند .الکترودهای اولیه طول
عمر چند ساعت داشتند که به طور قابل توجهی بهبود یافته است (حداکثر  500ساعت) .درجه حرارت معمولی "شعله" پالسما از
م شعل غیر عبوری در حدود  5000درجه سانتیگراد ا ست که پایینتر از م شعلهای عبوری ا ست اما هنوز هم به اندازه کافی برای
آمایش انواع پسماندهای ناهمگن با نقاط مختلف ذوب ،باال است[.]13
محصول نهایی سی ستم آمایش پالسما ،یک ماده شی شهای جامد است که در ظروف فلزی یا سرامیکی بستهبندی شده و برای دفع
مستقیم و بدون هیچ گونه پردازش بعدی مناسب است .در پسماند نهایی ،مواد پرتوزا بیحرکت میشوند و واص محصول نهایی
از لحاظ وی گیهای مکانیکی و پایداری شیمیایی بیش از واص معادل ماتریسهای شی شهای است .در این تحقیق مطالعات اولیه
صورت گرفته در زمینه شی شه ای کردن پ سماند سطح پایین با روش پال سمای حرارتی گزارش شده ا ست و با مطالعه منابع،
مشخصات مشعل پالسمایی استخراج شده و شبیهسازی اولیه با نرمافزار کامسول صورت گرفتهاست.

روش کار :
مطابق برر سی صورت گرفته در نمونههای تحقیقاتی و صنعتی در جهان برای شروع تحقیقات یک م شعل آرک پال سمایی با توان
حدود  30 kWو از نوع جریان مسممتقیم طراحی کرده و ملزومات آن تهیه میگردد .این مشممعل به صممورت عمودی بر روی یک
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محفظه سو تن می تواند نصب گردد .از سیستم نک سازی آبی نیز برای نک کردن پوشش الکترود ،الکترودها و بدنه مشعل به
طور جداگانه ا ستفاده می شود .ضمنا ،در صورت کار با مواد پرتوزا ،یک کمپر سور هوا برای تأمین هوای محفظه واکنش و نک
سازی محصوالت سمی ثانویه به همراه سیستمهای کنترلی مورد نیاز است.
شبیهسازی دو بعدی مشعل پالسمایی جریان مستقیم با گاز کاری آرگون ،توسط نرمافزار کامسول  5.4انجام میشود .جنس
الکترودهای استوانه آند و کاتد مس در نظر گرفته شده است و برای بهینه کردن محل ریشه تخلیه ،نوک کاتد پخ شده است (مطابق
شکل-3الف).
در یک مشعل پالسمایی آرک غیر عبوری ،تخلیه الکتریکی با اعمال جریان  DCبین کاتد و آند که هر دو دا ل مشعل
قرار گرفتهاند ،آغاز میگردد .پالسمای حرارتی با گرم شدن ،یونیزه شدن و گسترش گاز کاری که دا ل مشعل در طول کاتد جریان
دارد بدست میآید .بدلیل نکسازی آند ،گاز نزدیک به سطح آند سرد است؛ از نظر الکتریکی غیر رسانا است و محدود کننده
پالسما است .دمای گاز بیشتر از  104 Kاست و سرعت گاز بیشتر از  102 m/sواهد بود .مدلسازی این مشعل پالسمایی بسیار
پیچیده است .پالسما در بردارنده گونههای مختلفی ( مولکولها ،اتمها ،یونها و الکترونها) است .چندین پدیده فیزیکی به اطر
اندرکنش بین میدان های الکتریکی ،مغناطیسی ،حرارتی و جریان سیالی باید با یکدیگر تزویج گردد .جریان پالسمای بسیار غیر
طی ،باعث بوجود آمدن گرادیانهای قوی ،اثرات غیر تعادلی ترمودینامیکی و شیمیایی میشود .در شبیه سازی اولیه ،مسئله دو
بعدی در نظر گرفته میشود و فرض میگردد جریان پالسما متقارن است و در حالت پایدار قرار دارد .بدلیل اینکه مدلسازی دوبعدی
در نظر گرفته میشود ،تشکیل نقطه الکتریکی1در سطح آند و فرآیند اتصال مجدد روی همان آند در نظر گرفته نمیشود؛ در واقع
نقطه الکتریکی در مدلسازی دو بعدی حلقوی است ،در حالیکه پدیده اتصال مجدد ،بشدت یک پدیده گذرا است .ضمنا شرایط
تعادل ترمودینامیک محلی2فرض میگردد ،در نتیجه دمای الکترونها و ذرات سنگین مساوی است .پالسما با استفاده از معادالت
مگنتوهیدرودینامیک مدل میگردد.

1

Electric spot

2

local thermodynamic equilibrium
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ب

الف

شکل  :3الف) ابعاد مشعل پالسمایی آرک جریان مستقیم طراحی شده .ب) توزیع میدان الکتریکی در مشعل طراحی شده

پالسما از نظر نوری ،نازک فرض میگردد و یک ضریب تابش الص برای انتقال گرمای ناشی از مکانیزیم های تابشی
در نظر گرفته میشود .پالسما به عنوان یک گاز با قابلیت تراکمپذیری ضعیف در نظر گرفته میشود ( عدد ماخ کمتر از  .)0/3جریان
بدون حالت گردابی در ورودی در نظر گرفته میشود .برای شبیهسازی مشعل ماژول های پالسما ،AC/DC ،انتقال حرارت و

CFD

( جریان مسطح) تزویج میگردد.

بحث ونتيجه گيري :
نوع مشعل مناسب برای شیشهای کردن پسماند سطح پایین ،آرک جریان مستقیم از نوع عبوری (آند و کاتد دا ل مشعل) میباشد.
از منبع تغذیه  DCبا ولتاژ  30kVبرای ایجاد تخلیه استفاده می شود .شبیه سازی اولیه ابعاد انتخاب شده با نرم افزار کامسول 5.4
صورت گرفته است .توزیع میدان الکتریکی در مشعل در شکل -3ب نشان داده شده است .توزیع دما در حالت پایدار نیز در شکل
 4نشان داده شده است که از مرتبه  1000درجه کلوین است و برای بررسی های اولیه مناسب میباشد.
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.300kW  توزیع دمای حالت پایدار در مشعل پالسمایی آرک جریان مستقیم طراحی شده با توان:4 شکل
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