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NOx طيف سٌجی ًَری راکتَر پالسوای سرد کاٌّذُ غلظت گازّای آالیٌذُ ٍ سوی
3

 ٍ حویذسضا لوی2ُ حؼي سحین صاد،3 شْشیاس هیشپَس،2ُ پَیاى عالثی صاد،3ػؼیذ خَادی آًالیضی
پظٍّشىذُ لیضس ٍ پالػوا داًشگاُ شْیذ تْشتی تْشاى3
داًشىذُ هٌْذػی هىاًیه داًشگاُ طٌؼتی اهیشوثیش تْشاى

2

 بِ بررسی اثر جٌس الكترٍد، در ایي تحقيق با شبيِ سازی سيستن گازی اکسيذّای ًيترٍشى خرٍجی از اگسٍز هَتَرّای دیسل- ُچكيذ
داخلی راکتَر تخليِ سذ دی الكتریک بِ هٌظَر افسایش راًذهاى پاکسازی گازّای آالیٌذُ ٍ سوی اکسيذّای ًيترٍشى با استفادُ از
 ًتایج اٍليِ حاکی از تَاًا بَدى ایي. سِ جٌس هختلف در ایي تحقيق هَرد بررسی قرار گرفت.تكٌَلَشی پالسوای سرد پرداختِ هی شَد
 ّوچٌيي ًتایج طيف سٌجی ًَری حاکی از آى است کِ راکتَر با الكترٍد.سيستن در کاّش غلظت اکسيذّای ًيترٍشى بَدُ است
ُآلويٌيَم در تَليذ بيشتر اتن ّای ًاپایذار ً يترٍشى در هحيط پالسوا ٍ ّوچٌيي تقَیت رٍابط شيويایی هٌجر بِ کاّش گازّای آالیٌذ
.عولكرد بْتری را در قياس با اًرشی الكتریكی هصرفی راکتَر ّا دارا هی باشذ
 طيف سٌجی ًَری، جٌس الكترٍد، راکتَر تخليِ ی سذ دی الكتریک، پالسوای سرد، اکسيذّای ًيترٍشى-ُکليذ ٍاش

The Optical Emission Spectroscopy of Non-thermal Plasma Reactor for
NOx Toxic Gas Reduction
Saeed Javadi Anaghizi1, Pouyan Talebizadeh2, Shahriyar Mirpour1, Hasan Rahimzadeh2, Hamid Ghomi1

1

2

Laser and Plasma Research Institute, University of Shahid Beheshti,

Department of mechanical engineering; Amirkabir University of Technology; Tehran; Iran

Abstract - In this paper, by simulating the nitrogen oxides (NOx) exhausted from diesel engines, the effect of electrode
material in the dielectric barrier discharge reactor is studied in order to increase the NOx removal efficiency. Three different
materials of the inner electrodes are examined. First, the results show the capability of this system to decrease the
concentration of NOx in the exhaust gas. In addition, optical emission spectroscopy (OES) results show that the reactor with
aluminum as the inner electrode material has more NOx removal efficiency with less power consumption than the other
reactors due to more production of Nitrogen unstable atoms.
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 8تا  31تْوي  ،3192داًشگاُ طٌؼتی شیشاص
 -2چيذهاى آزهایش

 -1هقذهِ

شىل ( )3چیذهاى هَسد اػتفادُ دس ایي آصهایش سا
ًشاى هی دّذ.

شىل  : 3چیذهاى آصهایش

وِ شاهل یه ػیؼتن هذل ػاص گاصّای آالیٌذُ ( NOx
شاهل گاصّای ًیتشٍطى تِ ّوشاُ گاصّای ػوی ٍ ) NOx
اص ساوتَسّای اػتَاًِ ای پالػوای ػشد( ، )DBDوِ تٌْا
تفاٍت آًْا دس خٌغ الىتشٍد داخلی هی تاشٌذ ،اػتفادُ
شذ .ایي ساوتَسّا وِ شاهل یه تیَج دی الىتشیه (
وَاستض) داسای لغش داخلی  32هیلی هتش ٍ ضخاهت 3.5
هیلی هتش وِ تَػظ یه تَسی ظشیف ٍ اًؼغاف پزیش
خذاسُ تیشًٍی آى پَشیذُ شذُ ٍ تِ ػٌَاى الىتشٍد خاسخی
(صهیي شذُ) تلمی هی شَد ،الىتشٍد ّای داخلی (ٍلتاطتاال)
یه اػتَاًِ سػاًا( آلَهیٌیَم ،هغ ٍ اػتیل ) واهال
طیملی ٍ طاف شىل( )2تا عَل هفیذ  21ػاًتی هتش دس
داخل تیَج لشاس گشفتِ اػت.

شىل  : 2ساوتَس اػتَاًِ ای پالػوای ػشد تخلیِ الىتشیىی ػذ دی
الىتشیه

خْت تاهیي اًشطی الىتشیىی تشای ایداد پالػوای ػشد
( )DBDاص یه هٌثغ تغزیِ پالؼی ٍلتاط تاال ػاختِ شذُ
دس هشوض تحمیماتی وِ لاتلیت تغییشات ٍلتاط (35-3
ویلٍَلت) ٍ فشواًغ تىشاس پالغ ( 11-31ویلَّشتض)
اػتفادُ شذ شىل( )1شىل هَج ٍلتاط ٍ خشیاى الىتشیىی
تخلیِ الىتشیىی گزسًذُ تش ساوتَس دس یه دٍسُ تٌاٍب هی
تاشذ.
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دس ػال ّای اخیش یىی اص ًگشاًی ّای ػوذُ تشش واّش
آالیٌذُ ّای هحیظ صًذگاًی خَیش تَدُ اػت .اوؼیذ
ّای ًیتشٍطى (ً )NOxاشی اص ػَختي ػَخت ّای
فؼیلی دس هَتَس ّای دیضل ٍ ًیشٍگاُ ّای تَلیذ تشق تِ
ػٌَاى یىی اص شاخض تشیي آالیٌذُ ّای َّا هحؼَب هی
شًَذ وِ اص هؼایة آى هی تَاى تِ تاساى ّای اػیذی،
تخشیة الیِ اٍصٍى ٍ اختالل دس ػالهت افشاد خاهؼِ تششی
اشاسُ وشد .یىی اص ساُ ّای واّش  NOxاػتفادُ اص
تىٌَلَطی پالػوای ػشد هی تاشذ .ػوذتا تخلیِ الىتشیىی
وِ هٌدش تِ تَلیذ پالػوای ػشد هی شَد ًاشی اص دػتِ
ای اص تخلیِ ّای الىتشیىی هیىشٍ ثاًیِ تا عَل ػوش وَتاُ
هی تاشذ .ایي عَل ػوش وَتاُ تَػظ یه هٌثغ تغزیِ
ایداد هی شَد وِ ٍلتاط ّای تاال سا تظَست پالغ ّای
تؼیاس وَتاُ تَلیذ هی وٌٌذ [ .]3تخلیِ الىتشیىی ًَساًی
شاهل رسات هختلف اص خولِ همذاس صیادی اتن ّای خٌثی،
یَى ّای هثثت ،الىتشٍى ّا ٍ رسات تشاًگیختِ هی تاشذ.
یَى ّای هثثت الىتشٍد هشوضی سا توثاساى وشدُ ٍ هَخة
گؼیل الىتشٍى ثاًَیِ اص ػغح واتذ شذُ ٍ ایي الىتشٍى
ّای پش اًشطی ٍاسد پالػوا شذُ ٍ اًَاع هختلفی اص
تشخَسدّا (هْوتشیي تشخَسدّا هٌدش تِ یًَیضاػیَى یا
تشاًگیختگی گاص ّای هَخَد دس گاف گاصی ساوتَس هی
شًَذ) سا تا رسات داخل پالػوا اًدام هی دٌّذ .رسات
تحشیه شذُ تَػظ تشخَسدّای هٌدش تِ تشاًگیختگی،
فَتَى ّای هٌحظش تِ فشدی تاتش هی وٌٌذوِ تِ ٍػیلِ
ی عیف ػٌدی تاتش اپتیىی تخلیِ الىتشیىی ًَساًی
آشىاسػاصی هی شًَذ .عَل هَج ایي فَتَى ّا ًَع هادُ ٍ
شذت عیف وِ ًوایاى گش تؼذاد فَتَى ّا اػت ،چگالی آى
ًَع خاص اص اتن ّا سا تؼییي هی وٌذ .دس ایي تحمیك،
تَاًایی پالػوای ػشد تخلیِ الىتشیىی ػذ دی الىتشیه
( )DBDدس واّش غلظت گاصّای آالیٌذُ  NOxهَسد
تشسػی لشاس خَاّذ گشفت ٍ ّوچٌیي تا عیف ًگاسی اص
ساوتَس پالػوای ػشد دس ششایظ هتفاٍت خٌغ
الىتشٍدّای هشوضی دس ششایظ ٍلتاط اػوالی ٍ فشواًغ
تىشاس پالغ گًَاگَى اثشات خٌغ هَاد ػاصًذُ
ساوتَسهَسد هغالؼِ لشاس هی گیشد .الصم تِ روش اػت وِ
خٌغ ّای هتفاٍت آلویٌیَم ،هغ ٍ اػتیل تِ ػٌَاى سایح
تشیي اخٌاع دس ایي تحمیك هَسد هغالؼِ لشاس گشفتِ اًذ.

تیؼتویي وٌفشاًغ اپتیه ٍ فَتًَیه ایشاى تِ ّوشاُ ششویي وٌفشاًغ هٌْذػی ٍ فٌاٍسی فَتًَیه ایشاى

آالیٌذُ ّا تش اػاع سٍاتظ صیش داسا هی تاشٌذ ]. [2

دس ًْایت یه دػتگاُ آًالیضٍس گاصّای آالیٌذُ
 ،Gas 4000تشای ًوایش واّش غلظت گاص( ٍ )NOxثثت
دادُ ّا ٍ رخیشُ آًْا دس سایاًِ هَسد اػتفادُ لشاس گشفتِ
شذ .دس تواهی آصهایش ّا غلظت ٍسٍدی گاصّای آالیٌذُ
(121ppm )NOxثاتت تَدُ ٍ تِ هٌظَس هغالؼِ ی ػَاهل
شیویایی پالػوا اص عیف ػٌدی اپتیىی Ocean Optics
) NIR-Visible،USB2000+(OESاػتفادُ شذ.
AVL Di

ً -3تایج ،بحث ٍ بررسی
ػوذتا ٍاوٌش ّایی وِ دس ساوتَس اػتَاًِ ای پالػوای
ػشد تخلیِ اوتشیىی ػذ دی الىتشیه هٌدش تِ واّش
غلظت گاصّای آالیٌذُ  NOxهی شًَذ ًاشی اص تشخَسد
الىتشٍى ّای آصاد  ،یَى ّا ،سادیىال ّا ٍ هَلىَل ّای
ایداد شذُ دس ساوتَس تش اثش پالػوای ػشد هیثاشٌذ.

شىل  : 5دسطذ پان ػاصی آالیٌذُ ّا تش حؼة تغییشات فشواًغ
ّای تىشاس پالغ دس ٍلتاط ٍسٍدی ثاتت 9.9ویلٍَلت

تا تَخِ تِ ًتایح آصهایش ّای طَست گشفتِ دس شىل تاال
تش ّش ػِ ساوتَس هشاّذُ هی شَد تا افضایش فشواًغ دس
یه ٍلتاط هشخض دسطذ پان ػاصی گاص آالیٌذُ افضایش
هی یاتذ ایي اهش حاوی اص آى اػت وِ تا افضایش فشواًغ
تىشاس پالغ ًشخ ضشتِ پالغ تش ساوتَس پالػوا افضایش یافتِ
ٍ تِ تثغ هٌدش تِ افضایش اػوال تَاى الىتشیىی تش تخلیِ
الىتشیىی هَخَد دس هحیظ پالػوا ٍ ًیض تش سٍی ساوتَس
پالػوای ػشد ( )DBDشذُ ٍ دسًتیدِ احتوال
تشخَسدّای هَثش تا اتن ّای گاصّای آالیٌذُ تیشتش شذُ ٍ
تا واّش چشن گیش غلظت گاصّای آالیٌذُ  NOxسٍتِ سٍ
خَاّین تَد اص عشفی ایي سًٍذ پان ػاصی تا تغییش خٌغ
الىتشٍد داخلی ٍ یا تِ ػثاستی تغییش دس ضشیة الىتشٍى
ّای ثاًَیِ ( )γالىتشٍد داخلی هحؼَع تش شذُ اػت.
ضشیة گؼیل الىتشٍى ّای ثاًَیِ ( )γتضسي تِ هؼٌای
تَلیذ تیشتش الىتشٍ ًْای پش اًشطی ٍ هاّیت پالػوای تْتش
سا خَاّین داشت ،ضشیة گؼیل الىتشٍى ّای ثاًَیِ ()γ
تشای آلَهٌیَم  ٍ 3.5هغٍ 3.29اػتیل  3.21هی تاشذ
[ٌّ .]3گام اػتفادُ اص آلَهٌیَم تِ ػٌَاى خٌغ الىتشٍد
هشوضی تِ دلیل تضسي تَدى ضشیة گؼیل الىتشٍى ّای
ثاًَیِ ( ،)γتؼذاد الىتشٍى ّای پش اًشطی تِ ًؼثت هغ ٍ
اػتیل تیشتش تَدُ ٍ تؼذاد تیشتشی اص اتن ّای N2 ( ٍ N

شىل  : 1دسطذ پان ػاصی آالیٌذُ ّا تش حؼة تغییشات ٍلتاط اػوالی
دس فشواًغ ّای تىشاس پالغ ثاتت31.15ویلَّشتض

شىل (ً )1وایی اص دسطذ واّش گاصّای آالیٌذُ تَػظ
ساوتَسّا تش اػاع افضایش ٍلتاط اػوالی تش ساوتَسّا دس
فشواًغ تىشاس پالغ 31.15ویلَّشتض هی تاشذ .تا تَخِ تِ
شىل تا افضایش ٍلتاط ٍسٍدی تش ساوتَسّا هیذاى الىتشیىی
دس گاف گاصی افضایش یافتِ ٍ تؼذاد الىتشٍى ّای پش اًشطی
ٍ سادیىال ّای آصاد ٍ ًشخ تشخَسدّا دس هحیظ تیشتش شذُ
تشىیل شذُ ٍ اًشطی الىتشًٍْای آصاد اص عشیك تشخَسد ٍ
یًَضاػیَى ٍ تش اًگیختگی هَلىَل ّای گاصی  N2تاػث
تَلیذ اتن ّای Singlet Meta stable States( N2 (á( ٍ N
)هی شًَذ وِ ایي اتن ّا تاثیش تؼضایی دس واّش غلظت
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شىل  : 1شىل هَج اػوالی تش ساوتَس تخلیِ ػذ دی الىتشیه دس
ٍلتاط  33.11ویلٍَلت ٍ فشواًغ تىشاس پالغ  39.21ویلَّشتض.

شىل (ً )5وایی اص دسطذ واّش گاصّای آالیٌذُ تَػظ
ساوتَسّا تش اػاع افضایش فشواًغ تىشاس پالغ تش ساوتَسّا
دس ٍلتاطّای اػوالی ثاتت  9.9ویلٍَلت تش ساوتَسّا هی
تاشذ.

 8تا  31تْوي  ،3192داًشگاُ طٌؼتی شیشاص
هشتَط تِ  NOγ bandدس عَل هَج  ( 211.11خظ ًشاى
دس شىل  )1تشای ّش ػِ الىتشٍد هشاّذُ شذ .شذت پیه
ّای ًیتشٍطى دس ساوتَس تا الىتشٍد داخلی اص خٌغ
آلَهٌیَم تِ تشتیة تلٌذتشاص هغ ٍ اػتیل اػت ٍ حاوی اص
ٍخَد اتن ّای ًیتشٍطى تیشتشی دس هحیظ پالػوا ٍ تِ
تثغ پان ػاصی تیشتش دس ایي ساوتَس هی تاشذ
تا تؼشیف پاساهتش ) P=(NOγ band) / (N2 second positiveوِ
حاوی اص ًؼثت ًؼثت اتن ّای گاص آالیٌذُ تِ شذت اتن
ّای ًیتشٍطى ًاپایذاس دس هحیظ هی تاشذ (تا والیثشاػیَى
عیف ّا ی ثثت شذُ دس ّش ساوتَس تِ تلٌذتشیي پیه
ًیتشٍطى هَخَد دس آى ساوتَس همذاس  Pوِ حاوی اص شذت
پیه  NOگاص آالیٌذُ تالی هاًذُ دس ساوتَس تؼشیف هی
شَد هالحظِ هی شَد) ایي همذاس تشای آلَهٌیَم ووتش اص
هغ ٍ اػتیل هی تاشذ وِ ایي گَاُ تش هٌاػة تَدى
خٌغ آلَهٌیَم هی تاشذ
ً -4تيجِ گيری
دس ایي تحمیك تا تشسػی تَاًایی پالػوای ػشد تخلیِ
الىتشیىی ػذ دی الىتشیه دس پان ػاصی غلظت گاصّای
آالیٌذُ  NOxهشاّذُ شذ وِ تا افضایش ٍلتاط ٍ فشواًغ
تىشاس پالغ اػوالی تش پالػوای ػشد (  ) DBDدسطذ ایي
پان ػاصی افضایش هی یاتذّ .وچٌیي ًتایح ًشاى داد وِ
تا عشاحی هٌاػة ٍ اًتخاب آلَهٌیَم تِ ػٌَاى خٌغ
الىتشٍد داخلی ساوتَس پالػوای ػشد هی تَاى تش ایي
تَاًایی افضٍد .دس هدوَع هی تَاى گفت پالػوای ػشد
تخلیِ الىتشیىی ػذ دی الىتشیه سٍشی واسآهذ ٍ پش تاصدُ
دس واّش غلظت گاصّای آالیٌذُ  NOxهی تاشذ.

شىل( :)1عیف ّای ثثت شذُ تَػظ عیف ػٌح ًَسی سا دس ٍلتاط
ٍسٍدی  8.11ویلٍَلت ٍ فشواًغ تىشاس پالغ  39.21ویلَّشتض

خذٍل ( )3لیؼتی اص عیف ّای هٌششُ اص اتن ّا سا دس
حضَس  121ppmاص گاصّای ػوی ٍ تِ ّوشاُ گاص ًیتشٍطى
ًشاى هیذّذ.
خذٍل( :)3لیؼتی اص عیف ّای هٌششُ اص اتن ّای تش اًگیختِ شذُ اص
هَلىَل ّای گاصّای هَخَد دس ساوتَس واٌّذُ NOx
Peak Position
)(nm
; 315.55 ; 336.65
; 358.18
; 380.59
; 236.9 ; 247.76
259.56 ; 272.81

Transition

)Species (system

C3Π→B3Π

N2 second
positive

A2Σ+→X2Π

NO γ band
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عیف ّای ًششی هشتَط تِ  NOγ bandsاص عشیك تش
اًگیختگی تَػظ اتن ّای ًاپایذاس  N2عثك سٍاتظ ()1ٍ 5
تذػت هی آیٌذ ].[5ٍ1

اص عشفی تشاًگیختگی هَلىَل ّای ًیتشٍطى اص حالت پایذاس
تَػظ تشخَسدّای الىتشًٍی عثك ساتغِ ( )1هی تاشذ.
تا تَخِ تِ هؼادالت تلٌذتشیي پیه هشتَط تِ
 positiveدس عَل هَج ً 111.19اًَهتش ٍ تلٌذتشیي پیه
N2 second
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 (áسا دس عی تشخَسدّای پیاپی خَد تا هَلىَل ّای
ًیتشٍطى هَخَد دس هحیظ تخلیِ الىتشیىی تَلیذ هی وٌٌذ
وِ ایي اهش هَخة لَی تش ػول وشدى سٍاتظ فَق الزوش ٍ
تِ تثغ تاال سفتي ساًذهاى پان ػاصی دس ساوتَس هی شَد.
شىل ( ) 1عیف ّای ثثت شذُ تَػظ عیف ػٌح ًَسی سا
دس ششایظ یىؼاى اًشطی الىتشیىی ٍ ٍ هَضغ یىؼاى
لشاسگیشی فیثش اپتیىی دس ساوتَسّا سا ًوایش هی دّذ.

