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  فهرست مطالب
  عنوان مطالب  شماره صفحه

                                                                                                        
  ه  فهرست

  ي  چکيده فارسي
  مقدمه  ۱

  ۵  كليات: فصل اول 

  ۶  هدف )۱-۱

  پيشينه تحقيق)۱-۲  ۶

  روش كار و تحقيق)۱-۳  ۷

  ۸  پالس: فصل دوم 

  پالس و تعريف آن) ۲-۱  ۹

  تغييرات پالس) ۲-۲  ۱۰

  پالسماي پالسي) ۲-۳  ۲۵

  ۳۱  رآکتورهاي پالسماي پالسي: فصل سوم 

  کتورهاي پالسماي پالسيکاربرد رآ) ۳-۱  ۳۲

  شرايط عملياتي) ۳-۲  ۶۹

  مدل سازي،شبيه سازي و مکانيزم ها) ۳-۳  ۷۲

  ۷۶  مقايسه: فصل چهارم 

  ۷۷  مقايسه رآکتورهاي پالسماي پالسي و پيوسته) ۴-۱

  ۷۸  محاسن و معايب) ۴-۲

  مقايسه کاربردي رآکتورهاي پالسي و پيوسته پالسما) ۴-۳  ۷۹

  ۸۰  ه گيري و پيشنهادنتيج : پنجمفصل 

  گذشته،حال،آينده:رآکتورهاي پالسماي پالسي) ۵-۱  ٨١
  کارهاي انجام نشده) ۵-۲  ٨٢
  رآکتورهاي پالسماي پالسي در راه صنعتي شدن) ۵-۳  ٨٤
  رآکتورهاي پالسماي پالسي در ايران) ۵-۴  ٩٠
  کار آينده) ۵-۵  ٩١
  منابع و ماخذ  ٩٢
  چکيده التين  ١٠٣

ه  



 
  لوافهرست جد  

  عنوان   شماره صفحه
                                                                                                        

  

  ۱۹  به انواع پالس  RC تابع پاسخ انواع مدارات )۲-۱

   مقايسه چند روش پالسمايي براي تبديل متان )۳-۱  ۳۶

راي توليد گاز سنتز و تبديل متان با توجه به ورودي و نوع مقايسه چند روش پالسمايي ب) ۳-۲
  ۴۴  محصول

  ۴۵  مقايسه چند روش براي تبديل متان با توجه به خوراک و ميزان گزينش پذيري محصوالت) ۳-۳

 و پالسماي پالسي (POC)،اکسيداسيون جزيي)آرک(مقايسه روش هاي پالسماي گرمايي) ۳-۴
  ۴۶  فرکانس باال

زهاي آالينده ورودي و خروجي از رآکتور کرونا پالسي سنعتي ساخت دانشگاه  ميزان گا)۵-۱
  ۸۷  آيندهوون

 Nitrion GmbH از شرکت DC مشخصات چند رآکتور پالسماي )۵-۲
Nitrierbetriebe Bayern ۸۹  

  

و  



  

  اشکالفهرست 

  شماره صفحه  عنوان 
                                                                                                        

  
  RC  ۱۱ يک مدار باال گذر )۲-۱

  ۱۱   باال گذرRC ورودي پالس پله اي و پاسخ مدار )۲-۲

   پالس مربعي ايده آل)۲-۳  ۱۲

  t>0 ۱۲ براي E پالس پله اي با دامنه )۲-۴

  t>tp ۱۳ براي E– پالس پله اي با دامنه )۲-۵

  tp>t ۱۴ باال گذر به پالس مربعي در حالتي که RC  جواب مدار )۲-۶

   ورودي نمايي و پاسخ مدار به آن) ۲-۷  ۱۵

  ۱۶   پايين گذر به پالس پله ايRC پاسخ مدار )۲-۸

  ۱۷   پايين گذر به پالس مربعيRC پاسخ عمومي مدار )۲-۹

  n ۱۸ پاسخ مدار پايين گذر به پالس نمايي به ازاي مقادير مختلف )۲-۱۰

  ۲۰   باال گذر به ورودي پالس پله ايRL پاسخ مدار )۲-۱۱

  RLC ۲۱ يک مدار )۲-۱۲

   نقطه چينخط پر و  به ازاي RLC پاسخ مدار)۲-۱۳
C
L2>R

C
LR 2=۲۲  

  R به ورودي پله به ازايRLC پاسخ مدار)۲-۱۴
C
L2<۲۳  

  ه يک پالس مربعيپاسخ مدارغير خطي ب )۲-۱۵  ۲۴
   يک سيستم توليد پالسما از نوع کرونا)۲-۱۶  ۲۶
   يک مدار ايجاد کننده پالس و رآکتور)۲-۱۷  ۲۷
   دياگرام يک رآکتور پالسماي پالسي که براي حذف فنول به کار گرفته شده است)۲-۱۸  ۲۷
  رود تصوير شماتيک يک راکتور پالسماي راديوفرکانسي چرخان و بدون الکت)۲-۱۹  ۲۸
۳۵  

   تاثير جنس کاتد بر روي تبديل متان و گزينش پذيري محصوالت)۳-۱
  
   تبديل متان و دي اکسيد کربن در فرکانس پالس مختلف)۳-۲  ۳۷
   تاثير ولتاژ بر تبديل دي اکسيد کربن و متان و راندمان)۳-۳  ۳۸
  لت کيلوو۱۱۰ تغييرات تبديل و بازدهي در برابر نسبت مولي در ولتاژ )۳-۴  ۳۹
   گزينش پذيري گاز سنتز و ساير هيدروکربن ها در برابر نسبت مولي)۳-۵  ۳۹
   وابسته گي گاز سنتز به ميزان تبديل خوراک)۳-۶  ۴۰

ز  



   ميزان تبديل متان و دي اکسيد کربن و بازدهي انرژي نسبت به شدت جريان)۳-۷  ۴۰
   تاثير سرعت تکرار پالس بر تبديل متان)۳-۸  ۴۱
  سرعت پالس در تبديل و توليد مواد مختلف تاثير )۳-۹  ۴۱
   تغييرات بازدهي انرژي نسبت به زمان اقامت)۳-۱۰  ۴۱
   تبديل متان نسبت به فرکانس پالس در دماي اتاق)۳-۱۱  ۴۲
   درجه سانتيگراد۵۰۰ تبديل متان نسبت به فرکانس پالس در دماي )۳-۱۲  ۴۳
  ان نسبت به فرکانس پالس در دماي اتاق گزينش پذيري هريک از محصوالت تبديل مت)۳-۱۳  ۴۳

 ۵۰۰ گزينش پذيري هر يک از محصوالت تبديل متان نسبت به فرکانس پالس در دماي )۳-۱۴
  ۴۴  درجه سانتيگراد

  گزينش پذيري محصوالت تبديل متان نسبت به فرکانس پالس) ۳-۱۵  ۴۷
   ميزان تبديل نسبت به شدت جريان)۳-۱۶  ۴۷
   پالس بر پارامترهاي مختلف تاثير فرکانس)۳-۱۷  ۴۸
   گزينش پذيري محصوالت تبديل متان نسبت به شدت جريان)۳-۱۸  ۴۸
   سرعت توليد هيدروژن در فرآيند تبديل ايزواکتان در فرکانس هاي پالس مختلف)۳-۱۹  ۵۰

 سرعت توليد هيدروژن در فرآيند تبديل ايزواکتان در فرکانس هاي مختلف و کاتاليزورهاي )۳-۲۰
  ۵۰  وناگونگ

   تبديل سولفيد هيدروژن نسبت به جز مولي در چهار گاز آرگون،نيتروژن،هليوم و هيدروژن)۳-۲۱  ۵۳
   تاثير فشار گاز بر ولتاژ شکست در گازها مختلف)۳-۲۲  ۵۴
   مقايسه نانوکريستال هاي الماس ايجاد شده در يک رآکتور پيوسته با پالس)۳-۲۳  ۵۴
   به زمان عمليات ميزان حذف فنول نسبت)۳-۲۴  ۵۷
   پروفيل غلظت محوري براي حذف فنول در يک بيو رآکتور پالسي)۳-۲۵  ۵۸
   ميزان حذف فنول نسبت به فرکانس)۳-۲۶  ۵۹
  کلروفنول به واحد زمان-۴ ميزان حذف )۳-۲۷  ۵۹
   تاثير حباب هاي گاز در حذف فنول و تشکيل هيدروژن پراکسايد در يک محيط خنثا)۳-۲۸  ۶۱
   مقايسه نتايج تجربي و مدلسازي براي حذف اکسيدهاي نيتروژن)۳-۲۹  ۶۳
  پالسما/پالسما-کاتاليزور/ حذف استونيتريل در سه حالت کاتاليزور)۳-۳۰  ۶۴
  پالسما/پالسما-کاتاليزور/اکسيد نيتروژن در سه حالت کاتاليزور/ نمايش حذف مخلوط اتيلن)۳-۳۱  ۶۵
  پالسما-کاتاليزور/پالسما/ حرارت در سه حالت کاتاليزور ميزان حذف تولوئن نسبت به درجه)۳-۳۲  ۶۵

طول نانوذرات کربني در رآکتور راديوفرکانسي بيشتر از روش ) شکل چپ( وات۵۰ در توان )۳-۳۳

PECVD۷۰  . پالسي است  
   پروفيل تجزيه آنيلين)۳-۳۴  ۷۳

براي حذف ترکيبات  نمايي از رآکتور قابل حمل پالسماي پالسي ساخته انيستيتو درکسل )۵-۱
  ۸۴  فرار ارگانيک در مقياس پايلوت

   تصوير شماتيک رآکتور پالسماي پالس انستيتو پالسما درکسل در مرحله پايلوت)۵-۲  ۸۵
 شکل رآکتور کرونا به کار رفته توسط دپارتمان تکنولوژي محيط زيست کره جنوبي براي )۵-۳

  ۸۶  حذف اکسيدهاي گوگرد و نيتروژن

   حذف   در مرحله پايلوت برايHANJUNG شماتيک رآکتور پالسماي پالسي  دياگرام)۵-۴

ح  



  اکسيدهاي گوگرد و نيتروژن ناشي از احتراق  ۸۶

ميزان حذف آمونياک گاز همراه دي ) روشن-با رنگ قرمز( ميزان حذف دي اکسيد گوگرد)۵-۵

  HANJUNG ۸۶مربوط به طرح پايلوت ) تيره-رنگ مشکي(اکسيد گوگرد طي فرآيند
 دياگرام يک رآکتور پالسماي پالسي از نوع کرونا براي حذف اکسيدهاي گوگردي،نيتروژني و )۵-۶

  ۸۷  در مقياس صنعتي توسط دانشگاه آيندهوون.ساير آالينده هاي بد بو و باکتريايي
 ميزان حذف آالينده ها در واحد زمان در رآکتور صنعتي کرونا پالسي مورد استفاده انستيتو )۵-۷  ۸۸

    ت محيط زيست پوهانگتحقيقا
  
  

 تصوير شماتيک رآکتور صنعتي به کار گرفته شده توسط انستيتو تحقيقات محيط زيست )۵-۸
  ۸۸  پوهانگ

  

   

  

  
  

ط  



  :چکيده
يک روش مناسب براي دستيابي به بازدهي و نتايج مناسب در شرايط  رآکتورهاي پالسما

در اين ميان  . مي باشند- ارتي مرسومنسبت به روشهاي حر- عملياتي ساده و در نتيجه ارزان تر
رآکتورهاي کرونا پالسي با شرايط عملياتي سهل الوصول مانند دماي اتاق  و فشار اتمسفريک و 

و گستره ي متنوع کاربرد جايگاه ويژه ) در شرايطي خاص باالتر از رآکتورهاي ديگر(بازدهي انرژي باال
بديل مواد و توليد مواد ارزشمندتر، فعاليت هاي چه در بيشتر فرآيندهاي موجود يعني ت .اي دارند

  .زيست محيطي مانند حذف آالينده هاي آب و هوا مي توان اين رآکتورها را به کار گرفت
در کنار آن تنظيم ساير  .افزايش فرکانس پالس نتيجه اي مثبت در بهبود بازدهي اين رآکتورها دارد

استفاده از گاز همراه مناسب در داخل رآکتور بسته به ولتاژ و  پارامترهاي سيستم مانند شدت جريان،
  .نوع عمليات، از عواملي هستند که در طراحي اين رآکتورهاي بايد در نظر گرفته شود

 استفاده از دي اکسيد کربن به همراه متان در رفرمينگ متان، اکسيژن و ،با توجه به نتايج موجود
يک در فرآيندهاي حذف آالينده ها و نيتروژن براي اوزون براي حذف فنول و ساير ترکيبات ارگان

  . در داخل رآکتور پالسماي پالسي مناسب مي باشد NOXحذف اکسيدهاي نيتروژن 
ها به سمت صنعتي شدن آغاز شده و با توجه به ويژه گي هاي بارز و رحرکت اين دسته از رآکتو

ضر بيشتر طرح هاي پايلوت و در حال حا. منحصر به فرد آن شتاب قابل توجهي نيز گرفته است
  .صنعتي پالسماي پالسي مربوط به حذف آالينده ها مي باشد

ي  


