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  نییپا ییبا سطح پرتوزا یپسماندها شیجهت آما ییمشعل پالسما بکارگیریمطالعه 

 

 (1) زمانیان، حامد –( 1)چخماچی دوم، امیر –( 2)مرضیه، اسدی آقبالغی – (1) *دارستانی فراهانی ،نیکو

 
دانشگاه شهید  ،2؛ایهای،، پژوهشکده پالسما و گداخت هستهسته فنون و علوم پژوهشگاه ایران، اتمی انرژی سازمان،*1

 ؛پرتوها کاربرد گروه ای،هسته مهندسی بهشتی، دانشکده
 

 شیدر آما یمختلف یهاروش. است نییپسماند سطح پا شود،یم دیتول یاهسته یهاروگاهیکه در ن ییپسماند پرتوزا شتریب:دهيچک

سماند ن تیو تثب سته یهاروگاهیپ ستذوب  شیروش آما نیبهتر که وجود دارد یاه شعل ییپالسما شیمنابع گرما .کردن ا  یها)م
 شیآما ندیباالتر فرآ ییگسممتره دما لیبه دل. هسممتند یگاز یهامشممعل ای عیسممو ت ما یهانازل نیگزیجا یزاتی( تجهییپالسممما

سماند، در مقا ییپالسما سوزاندن، محدوده مواد یهابا روش سهیپ سترد شیآما توانیکه با پالسما م یمرسوم  ست.هنمود، گ  تر ا

افزار کامسول برای از ماژول پالسمایی نرم کردن پسماند است. یاشهیش یمشعل مناسب برا مطالعه و بررسی هدف از این تحقیق
  می توان استفاده نمود و ابعاد بهینه مشعل برای رسیدن به دمای مورد نیاز را بدست آورد. مشعل مورد نظرسازی پالسمای شبیه

 

 کامسول.  نرم افزار ،شعل پالسمایی، آمایش پسماند پرتوزام  :کلمات کليدي 

 

 

 : مقدمه
شامل  نییاست. دسته پسماند جامد سطح پا نییپسماند سطح پا شود،یم دیتول یاهسته یهاروگاهیکه در ن ییپسماند پرتوزا شتریب

قدرت و  یهاروگاهیعملکرد ن یاست که در ط یرتحرا قیشده و پسماند فعال  شک مانند فلز و مواد عا یجامدساز عیپسماند ما

 یجهت پسماندار شودیم دیتول یکنترل شده تابش یکه در نواح ی. پسماند  شکشوندیم دیتول یادوره یبازرس ندیفرآ یدر ط ای

قابل سو تن مانند  ریچوب و پسماند فعال غ ای کیپالست ک،یالست ل،ینیپارچه، کاغذ، و ریبه دو دسته پسماند فعال قابل سو تن نظ

ها از آن یاز پسماند  شک وجود دارد که بر  یادهیچیمختلف و پ واع. انشودیم میتقس هامیس ای مانی اک، س لتر،یف شه،یآهن، ش

 باشند.  یسو تن م رقابلیمواد غ ایفلز و  یحاو زین هایقوط ایگاز  یلترهایمانند ف یدارند. موارد ییباال ارینقطه ذوب بس

با آسممفالت،  ی، جامدسمماز مانیبا سمم یروش جامدسمماز رینظ یاهسممته یهاروگاهیپسممماند ن تیو تثب شیدر آما یمختلف یهاروش

شرده یهاروش سماندهاشودیمبکار گرفته  رهیسوزاندن و غ یهاروش ،یسازف سطح پرتوزا ی. از آنجا که انواع پ و  نییپا ییبا 

 [. 1ذوب کردن است] شیروش آما نیها وجود دارد، بهترکبالت دا ل آن و میسز توزااست و مواد پر ادیز اریمتوسط بس
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فرم پسمممماند و کاهش  تیدر مورد تثب ییایمزا رایاند ز را به  ود جلب کرده یریتوجه چشممممگ یحرارت یها یفناور یکل بطور

 است. شیفرم پسماند پس از آما تیفیکبهبود همگن و  ،یحرارت یندهایاستفاده از فرآ یایاز مزا گرید یکیآن را دارند.  ادیحجم ز

 یحرارت یارائه شده توسط فرآور یایپسماند، مزا ییفرم نها تیفیبه بهبود ک ازین شیدفع پسماند و افزا یباال یهانهیتوجه به هز با

 یفرآور یهایها را در اسممترات آن یکاربردها توانندیهسممتند که م یبیمعا یدارا نیهمچن یحرارت یها. روششممودیمهم م اریبسمم

سماند پرتوزا محدود کن صلندپ سئله ا سماند گاز یتهایمانند محدود ست،یز طیمح یمنیکردن الزامات ابرآورده ،ی. م ست که  یپ ا

 شود.  هایفناور نیباالتر ا نهیو هز یدگیچیممکن است منجر به پ

و ذوب کردن مواد  یو سمممو تن مواد آل  تدر اثر حرار هی شمممک کردن، تجز یبرا یانرژ یادیذوب کردن، مقدار ز ندیفرآ یبرا

 یهامشعل ای عیسو ت ما یهانازل نیگزیجا یزاتی( تجه ییپالسما یها)مشعل ییپالسما شیاست. منابع گرما ازیمورد ن یرآلیغ

سما یگاز ستند. در واقع، منابع پال س یحرارت لیتبد ییه صول  انتویها مو به کمک آن کنندیفراهم م یاز مواد آل ی وب اریب مح

 شیگرما یبرا یکیالکتر هیتخل یاز انرژ ییپالسممما یهارا به طور کامل در حالت ذوب شممده بدسممت آورد. مشممعل ندیفرآ یینها

فاده م کنندیها عبور مکه از آن یکار یگازها ( و ومیآرگون، هل تروژن،ی) نییایمیاز نظر شممم ی نث ز،. هر دو نوع گاکنندیاسمممت

بخار گاز  ی. دمارندیمورد استفاده قرار بگ توانندیم یکار طی( به عنوان محدروژنیهوا؛ کاهنده= ه  ن،یکس=ادکنندهیکننده )اکسعمل

شعل پالسما ی روج سانت ییم ست گرادیتا چند هزار درجه  ست. در مقا یابیقابل د سوزا سهیا سماند پرتوزا و د ندنبا روش   گریپ

در حجم نسبتا کوچک با بازده باال  یحرارت لیامکان تبد ییپالسما یهاعلهستند، مش کیسو ت ارگان کی یکه بر مبنا هایفناور

شعل نی. اکنندیرا فراهم م ست که م ستند درجه باال ییپالسما یهاامر به  اطر آن ا را در جت  یحرارت یاز تمرکز انرژ ییقادر ه

. در گرددیبه ماده پسمماند منتقل م میمسمتق بصمورت ازیمورد ن یپسمماند با پالسمما، انرژ شیکنند. در روش آما جادیا ییالسمماپ

سبتا باال یدما جه،ینت شدن پ ،ییسوزاننده پالسما یشعله ن ضم هیو تجز وستهیذوب  سماند را ت سماند پرتوزاکندیم نیمواد پ  ی. پ

سماند،  ییپالسما شیآما ندیباالتر فرآ ییگستره دما لینمود. به دل شیآما ییدر برابر جت پالسما دادنبا قرار  توانیم زیرا ن عیما پ

 تر است.نمود، گسترده شیآما توانیکه با پالسما م یمرسوم سوزاندن، محدوده مواد یهابا روش سهیدر مقا

سماند جامد آل یط در سوزاندن پ سما یروش  شعل پال  ییپرتو یمنیا نی. تأمگرددیم دیتول یگاز باتیاز ترک یانواع مختلف ییبا م

 [.1است] یضرور اریشونده بس دیتول یگازها لیبه دل ساتیتاس

 طی وب با مح یآن و سازگار یباال اریبس بیبه  اطر بازده تخر ریا  یهاپسماند با پالسما در سال یحرارت شیروش آما

 یجامدها ،یرآلیغ یهاعیما ،یآل یهاعیانواع پسماندها، شامل ما یروش برا نی[. ا2-11است]مورد توجه قرار گرفته اریبس ست،یز

 یریمصرف شده قابل بکارگ یهانیو رز یرآلیو غ یآل بیترک یهاعیما ،یرآلیو غ یآل بیترک یجامدها ،یرآلیغ یجامدها ،یآل

 [. 12است ]

 شود: یحاصل م لیذ یدستاوردها ،یاپسماند هسته شیپالسما در آما یبه فناور یابیصورت دست در
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 تیقابل نی(. استیالزم ن یقبل شیآما چیکند )به عنوان مثال ه شیآما دیپسماند را در زمان تول تواندیواحد م ندیفرآ کی •

پرسنل کاهش  یریپرتوگ زانیتا م شودیکار با پسماند، باعث م یاضاف یهارا کاهش داده و با حذف مرحله رسا تیز یهانهیهز

 .ابدی

 مدت است. یطوالنو دفع  ینگهدار یو مناسب برا یاز مواد آل یپسماند، مقاوم، عار ییفرم نها  •

 ییپسماندها ی( براZWILAGمربوط به سامانه  جی)نتا 1:6توانند در گستره  یروش م نیکاهش حجم با ا یفاکتورها •

از  شی( و تا بRADONمربوط به سامانه  جیمخلوط )نتا یپسماندها یبرا 1:10فلزات )از جمله ظروف پسماند(،  یبا درصد باال

 .کند رییتغ هیاول یآل یپسماندها شیآما یبرا 1:100

 یگلخانه ا یدودکش و گازها یگازها دیتول زانیپالسما است، م ،یلیفس یهاسو ت یاز آنجا که منبع گرما به جا  •

CO ارج شده از  یکه گازها ستین یبدان معن نیحال، ا نیبهتر مردم شود. )با ا رشیممکن است منجر به پذ نیکمتر است. ا 

 شیپ یقبل از رها ساز دیو با ندیآ یروش به حساب م نیا یها تیدجزو محدو  ی روج یازهاشوند، و گ یحذف م ندیفرآ

 (.ردیصورت گ شیآما

 اریبس یاهسته یهاو دفع زباله شیآما نهیدر زم شرفتهیپ یهایبه مطالعه و گسترش فناور ازین ران،یدر ا یتوسعه صنعت هسته ا با

 یانرژ یباال، چگال یدما رینظ ییهای گیبا توجه به داشتن و ،یحرارت یب پالسماذو یاست و همانطور که ذکر شد فناور یضرور

. در شودیدر نظر گرفته م یاپسماند هسته شیآما قاتیتحق نهیدر زم یدیاز موضوعات کل یکیبه عنوان  ،گسترده یهاتیباال و قابل

الزم  یها ی گیو و ازیمورد ن یالزم است استانداردها گردند که ینصب م یزاتیتجه ،ییپالسما یپسماند حرارت شیسامانه آما کی

 نک  ستمیمحفظه دو منظوره، س ،ییعبارتند از مشعل پالسما زاتیتجه نیاکنند.  نیرا تضم دیو عملکرد فرآن یمنیا نیتضم یبرا

س قیابزار دق یهاستمیس لر،یهوا، چ یکننده، واحد کنترل آلودگ ش یها ستمیو کنترل،  شو لوله  یکانال ک  هیمنبع تغذ ستمیس ،یک

 ییها. مشعل پالسماو ترموکوپل وژیفیرسانت یکننده، مخزن هوا، پمپ ها، کمپرسور هوا، فن مکنده،  شکDCبه  AC لیمود تبد

اند و با آب  که بصممورت منظم متمرکز شممده باشممدیم وبیت نیاسممت که دربردارنده چند یاصممل یاز اجزا یکیبه کار رفته در آن 

سوز پوش وبیت نیتر یرونی. بشوندی نک م شعل بتواند در برابر دما دهیهم با مواد ن ست تا م  ازشدرون محفظه پرد ادیز یشده ا

 کند.  یستادگیا

 

 

 

 

 

 [:13] باشندیم ریز یشامل اجزاء اصل ییپالسما یهامشعل

 مشعل یالکترودها •

 هیمنبع تغذ تیونی •
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 قیکنترل و ابزاردق ستمیس •

 ( نیاکس ایهوا  تروژن،ی)ن ندیمنبع گاز فرآ •

 .استمرتبط با آن نشان داده شده  یاجزا اگرامیبه همراه د یینمونه مشعل پالسما کیاز  یریتصو 1شکل  در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مرتبط با آن یاجزا اگرامیبه همراه د یینمونه مشعل پالسما کی: 1 شکل

 

 

صل دو شکل  یمدل ا شعل وجود دارد ) شعل2م شعلTransferred torches) یعبور یها(؛ م -Non) یعبور ریغ یها( و م

transferred torches.) 
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 یعبور ریو غ یعبور یی: مشعل پالسما2 شکل

 نی. با اکندیکه به عنوان کاتد عمل م کندیرا از آند به سرباره مذاب منتقل م یکیالکتر یمشعل پالسما انرژ ،یعبور یمشعل ها در

ستق یروش، انرژ سماند برا یو کارآمدتر میبه طور م شدن منتقل م یبه مواد پ شعل غ یگرم  شامل دو الکترود  یعبور ریشود. م

سط نییاز باال به پا سماپال انی) جهت جر یفلز یوبیت ست که تو ست. قوس الکتر قیمحفظه تزر کی( ا شده ا  نیب یکیگاز جدا 

گاز با  انیجر کی جه،یشممود. در نت یم زهیونیشممده به دا ل محفظه  قیگازتزر انیشممود و جر یو مثبت برقرار م یمنف یالکترودها

 رایپسممماند مرسمموم تر هسممتند ز شیدر آما یعبور ریغ یاه. مشممعلدیآیدر جت پالسممما بدسممت م ینییباال از الکترود پا یدما

 [.14بودن مواد واکنش دهنده را ندارند ] یکیالکتر یرسانا تیمحدود

شعل سماند القا م یجه حرارت باالترمعموالً در یعبور یهام وات تا چند  لویک 100. رنج توان به طور معمول از کنندیرا به مواد پ

ست. از طر شرا قیمگاوات ا سی( تا اکسN2 ای Arاثر بودن )به عنوان مثال  یاز ب تواندیم ندیفرآ طیانتخاب گاز پالسما،  )به  ونیدا

طول  هیاول یمس هستند. الکترودها یمشعل پالسما، الکترودها یرو یاجزا نیترباشد. حساس ری الص( متغ O ایعنوان مثال هوا 

پالسما از  "شعله" یساعت(. درجه حرارت معمول 500است )حداکثر  افتهیبهبود  یعمر چند ساعت داشتند که به طور قابل توجه

شعل غ سانت 5000در حدود  یعبور ریم ست که  گرادیدرجه  شعل ترنییپاا ست اما هنوز هم به اندازه کاف یعبور یهااز م  یبرا یا

 [.13ناهمگن با نقاط مختلف ذوب، باال است] یانواع پسماندها شیآما

دفع  یشده و برا یبندبسته یکیسرام ای یجامد است که در ظروف فلز یاشهیماده ش کیپالسما،  شیآما ستمیس یینها محصول

 ییو  واص محصول نها شوندیم حرکتیمواد پرتوزا ب ،ییر پسماند نهامناسب است. د یگونه پردازش بعد چیو بدون ه میمستق

در این تحقیق مطالعات اولیه  است. یاشهیش یهاسیاز  واص معادل ماتر شیب ییایمیش یداریو پا یکیمکان یهای گیاز لحاظ و

شد سمای حرارتی گزارش  سطح پایین با روش پال سماند  شه ای کردن پ شی ست و با مطالعه منابعصورت گرفته در زمینه   ،ه ا

 است.افزار کامسول صورت گرفتهسازی اولیه با نرممشخصات مشعل پالسمایی استخراج شده و شبیه

 : روش کار
صورت گرفته در نمونه مطابق سی  شروع تحقیقاتبرر صنعتی در جهان برای  شعل آرک پالسما کی های تحقیقاتی و  با توان  ییم

 کی یبر رو یمشممعل به صممورت عمود نیگردد. امی هیکرده و ملزومات آن ته یطراح میمسممتق انیو از نوع جر kW 30حدود 
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پوشش الکترود، الکترودها و بدنه مشعل به  نک کردن  یبرا زین یآب ی نک ساز ستمیتواند نصب گردد. از س یمحفظه سو تن م

ستفاده م طور جداگانه صورت کار با مواد پرتوزا، شودیا ضمنا، در محفظه واکنش و  نک  یهوا نیتأم یسور هوا براکمپر کی. 

 است. ازیمورد ن یکنترل یهاستمیبه همراه س هیثانو یمحصوالت سم یساز

جنس . شودمیانجام  5.4افزار کامسول ، توسط نرمآرگونبا گاز کاری  جریان مستقیم مشعل پالسمایی دو بعدی سازیشبیه

)مطابق  رفته شده است و برای بهینه کردن محل ریشه تخلیه، نوک کاتد پخ شده استالکترودهای استوانه آند و کاتد مس در نظر گ

 . الف(-3شکل

بین کاتد و آند که هر دو دا ل مشعل  DCدر یک مشعل پالسمایی آرک غیر عبوری، تخلیه الکتریکی با اعمال جریان 

و گسترش گاز کاری که دا ل مشعل در طول کاتد جریان گردد. پالسمای حرارتی با گرم شدن، یونیزه شدن اند، آغاز میقرار گرفته

سازی آند، گاز نزدیک به سطح آند سرد است؛ از نظر الکتریکی غیر رسانا است و محدود کننده آید. بدلیل  نکدارد بدست می

پالسمایی بسیار  واهد بود. مدلسازی این مشعل  m/s 210از است و سرعت گاز بیشتر  K 410پالسما است. دمای گاز بیشتر از 

ها( است. چندین پدیده فیزیکی به  اطر ها و الکترونها، یونها، اتمهای مختلفی ) مولکولپیچیده است. پالسما در بردارنده گونه

های الکتریکی، مغناطیسی، حرارتی و جریان سیالی باید با یکدیگر تزویج گردد. جریان پالسمای بسیار غیر اندرکنش بین میدان

دو مسئله شود. در شبیه سازی اولیه، های قوی، اثرات غیر تعادلی ترمودینامیکی و شیمیایی میاعث بوجود آمدن گرادیان طی، ب

بدلیل اینکه مدلسازی دوبعدی  قرار دارد. پالسما متقارن است و در حالت پایدارگردد جریان شود و فرض میبعدی در نظر گرفته می

شود؛ در واقع روی همان آند در نظر گرفته نمی در سطح آند و فرآیند اتصال مجدد 1طه الکتریکیشود، تشکیل نقدر نظر گرفته می

، بشدت یک پدیده گذرا است. ضمنا شرایط در مدلسازی دو بعدی حلقوی است، در حالیکه پدیده اتصال مجدد نقطه الکتریکی

و ذرات سنگین مساوی است. پالسما با استفاده از معادالت ها گردد، در نتیجه دمای الکترونفرض می 2تعادل ترمودینامیک محلی

 گردد. مگنتوهیدرودینامیک مدل می

 

                                                 
1 Electric spot 

2 local thermodynamic equilibrium 
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  طراحی شده طراحی شده. ب( توزیع میدان الکتریکی در مشعلپالسمایی آرک جریان مستقیم : الف( ابعاد مشعل 3شکل 

 

ی انتقال گرمای ناشی از مکانیزیم های تابشی گردد و یک ضریب تابش  الص براپالسما از نظر نوری، نازک فرض می 

(. جریان 3/0شود ) عدد ماخ کمتر از پذیری ضعیف در نظر گرفته میشود. پالسما به عنوان یک گاز با قابلیت تراکمدر نظر گرفته می

 CFDنتقال حرارت و ، اAC/DCسازی مشعل ماژول های پالسما، شود. برای شبیهبدون حالت گردابی در ورودی در نظر گرفته می

 گردد. تزویج می  ) جریان مسطح(

 

 

 : بحث ونتيجه گيري
 باشد.می)آند و کاتد دا ل مشعل( ای کردن پسماند سطح پایین، آرک جریان مستقیم از نوع عبوری نوع مشعل مناسب برای شیشه

 5.4اولیه ابعاد انتخاب شده با نرم افزار کامسول شبیه سازی شود. برای ایجاد تخلیه استفاده می kV30با ولتاژ  DCاز منبع تغذیه 

ب نشان داده شده است. توزیع دما در حالت پایدار نیز در شکل -3توزیع میدان الکتریکی در مشعل در شکل  صورت گرفته است.

 باشد.درجه کلوین است و برای بررسی های اولیه مناسب می 1000نشان داده شده است که از مرتبه  4

 الف ب
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 . kW300با توان  : توزیع دمای حالت پایدار در مشعل پالسمایی آرک جریان مستقیم طراحی شده4شکل 
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