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چکیده
آلودگی هوا مهمترین آسیب ناشی از تولید برق با استفاده از سوختهای فسیلی است .با آنکه تمرکز بسیاری از متخصصان بر روی
انتشااار دی اکس اید کربن از دودکش نیروگاههای حرارتی میباشااد ،اما این گاز تنها یکی از محصااو

جانبی احتراق سااوختهای

ف سیلی ا ست .ایران به منظور تولید برق در نیروگاههای حرارتی خود از گازطبیعی ،گازوئیل و مازو بهره میبرد .گ سترش ا ستفاده
از گاز طبیعی و قرار گرفتن نیروگاههای حرارتی م صرفکننده سوخت مایع در مکانهایی با جمعیت کم ،از جمله عواملی ا ست که
فشااارهای اجتماعی در راسااتای کاهش آ یندهها همچون  SOxو  NOxدر ایران را کاهش میدهد .اما با توجه به رشااد جمعیت،
گ سترش شهرها و هزینههای اجتماعی به خ صوص در نقاط با جمعیت با که در اطراف نیروگاهها زندگی میکنند ،نیاز به کنترل و
کاهش این آ یندهها شااادیدا احساااا

میشاااود .این مقاله به مرور مختصااار راهکارهای کاهش و کنترل آ یندههای دودکش در

نیروگاههای سوخت فسیلی میپردازد.
واژگان کلیدی :نیروگاههای حرارتی ،گاز دودکش ،سوخت فسیلی ،کنترل آ یندهها ،آلودگی هوا
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مقدمه

مرتبط با آن کمتر از دیگر کشورها است .البته با توجه به

به نظر میرسد فشارهای اجتماعی در راستای کاهش انتشار

برنامه توسعه نیروگاههای زغال سنگ در ایران تا سال 1404

آ ینده های نیروگاهی در کشور و جهان رو به افزایش است.

عالوه بر آ یندههای ذکر شده انتشار جیوه نیز باید کنترل و

امروزه در نقاط مختلف دنیا همچون اروپا ،آمریکای شمالی،

مهار شود .زمان آن رسیده است که در ایران نیز با توجه به

استرالیا و ژاپن انتشار آ یندههای نیروگاهی مانند :دی اکسید

افزایش هزینههای اجتماعی ناشی از انتشار آ یندهها و

کربن ،اکسیدهای سولفور و نیتروژن و فلزا سنگین ناشی از

مشکال

آلودگی هوای کالنشهرها کنترل انتشار آ یندهای

سوختهایی چون مازو و زغال سنگ شدیدا تحت کنترل

نیروگاهی و تالش در راستای کاهش آنها گسترش یابد .این

قرار دارند .البته با توجه به اینکه مصرف زغال سنگ در بخش

مقاله به بررسی مختصر انواع آ یندههای نیروگاههای سوخت

نیروگاهی ایران گسترش نیافته است حجم این آ یندههای

فسیلی و راهحلهای موجود در راستای کنترل و کاهش آنها
میپردازد.
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شکل  .1میزان سوخت مصرفی و تولید ناویژه در نیروگاههای حرارتی ایران طی سالهای 1397-1388

آ یندههای معمول در دودکش نیروگاهها شامل اکسیدهای

مبانی نظری

معلق  10و  2/5میکرون و فلزا

در ایران سه نوع نیروگاه سوخت فسیلی شامل نیروگاه توربین

گوگرد و نیتروژن ،ذرا

گازی ،نیروگاه بخاری و نیروگاه سیکل ترکیبی وجود دارد .در

سنگین میباشد ،که توزیع آن ها در جدول  1بر اسا

نیروگاههای حرارتی موجود در ایران بطور معمول گاز طبیعی،

نیروگاه و سوخت مصرفی نشان داده شده است .همانطور که

به عنوان سوخت مورد استفاده قرار می-

مشاهده میشود عالوه بر مدل چرخه تولید نیروگاهی ،نوع

آمارنامه تفصیلی منتشره توسط وزار نیرو

سوخت مصرفی تاثیر قابل توجهی در میزان آ یندهها دارد.

گازوئیل و مازو
گیرند .بر اسا

نوع

میزان مصرف سوخت به تفکیک در سالهای 1397-1388
مطابق نمودار زیر است ].[1-3همانطور که مشاهده میشود

فرآیندهای کاهش و کنترل آالیندهها

بخش عمده سوخت مصرفی نیروگاه های کشور در سالهای

در این بخش عالوه بر بیان میزان تولید آ یندهها به تفکیک

اخیر از گاز طبیعی تامین شده است .شکل  2نیز که برگرفته

نوع نیروگاهها در ایران در سال  ،1397به فرآیندهای ا صلی

از دادهآماری شرکت مادر تخصصی توانیر در سال  1397است

کاهش و کنترل هر کدام از آ یندهها پرداخته میشود .میزان

] ،[3سهم هرکدام از سوختها را در تولید ناویژه نیروگاهها به

آ یندهها بر ا سا

تفکیک نوع نیروگاه نمایش میدهد.
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 )1و میزان فاکتور انتشار آ یندگی آنها (جدول  )1محاسبه
شده ا ست .در پیو ست  1فاکتور انت شار بر ا سا

ا ستاندارد

 EPAبه منظور مقایسه آورده شده است.
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شکل  .2سهم هر کدام از سوختها در تولید ناویژه نیروگاههای کشور در سال 1397
جدول  .1میانگین فاکتور انتشار گازهای حاصل از احتراق در نیروگاه های بخاری ،گازی و سیکل ترکیبی ایران ][5-4
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0
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ذرات خاکستر و PM10

به جداسااازی حداقل  %99/9ذرا تولیدی اساات .به منظور

این ذرا در حقیقت متشکل از دوده و خاکستر هستند ،که

ر سیدن به این هدف از غربالهای الکتروا ستاتیک )ESP( 1و

به دلیل ح ضور مواد معدنی در سوخت حا صل می شوند .این

فیلترهای پارچهای استفاده می شود .میزان تولید این آ ینده

بخش از آ یندهها کامال قابل مشاااهده بوده و مضاارا آنها

در نیروگاههای ایران در جدول  2اورده شده ا ست .همانطور

وا ضح و شناخته شده ا ست .حد ا ستاندارد این آ ینده 30

که مشااااهده میشاااود این آ ینده در نیروگاه های بخاری

میلیگرم در هر مترمکعب است ،که جهت رسیدن به آن نیاز

بیشااترین مقدار را دارد و  %98تولید این آ ینده در این نوع

Electrostatic precipitators

1
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از نیروگاههای حرارتی تولید میشاااود .شاااکل  3مکان این

نمونه از ساایسااتمهای  ESPنحوه عملکرد آن در شااکل 4

فیلترهااا را در بخش پااایین دساااات فن القااایی بویلر در

آورده شده است.

نیروگاه های بخاری نشاااان میدهد .همچنین نمایی از یک
جدول  2میزان مجموع تولید آ ینده  PM10در نیروگاههای حرارتی ایران در سال 1397
نوع نیروگاه

نیروگاه سیکل ترکیبی

نیروگاه گازی

نیروگاههای بخاری

غلظت آ ینده (کیلوگرم در سال)

107.03

117.24

9299.31

هزی نه های قا بل تو جه خوردگی حین فرآی ند تول ید را نیز

اکسیدهای گوگردی
با توجه به وجود ترکیبا گوگردی در ساااوخت های مایع

کاهش میدهد .اما فرآیندهای کاهش گوگرد از زغال ساانگ

مصاارفی در نیروگاههای ایران (گازوئیل ≈  %0/5و مازو ≈

و ساااو خت های مایع مان ند مازو دارای پیچ یدگی ز یاد،

حا صل از احتراق

راندمان کم و نیاز به سرمایهگذاری با یی ا ست .برای نمونه

مشاهده می شود .بخش عمده اکسیدها شامل  SO2می شود،

در نیروگاههای ذغال سنگ ترکیبا پریت و سیدریت را در

ولی در برخی شااارایط  SO3نیز میتواند تول ید شاااود .این

طی فرآی ند آسااا یار کردن در تجهیزی به نام ت له پر یت

ترکیبا محرک ا صلی بارانهای ا سیدی ه ستند .همچنین

جداسااازی میکنند ] .[6فرآیند جداسااازی در این تجهیز بر

 SO3به ت شکیل و افزایش ذرا معلق  2/5میکرون نیز کمک

مب نای چ گالی با ی این ترکی با طراحی شاااده اسااات.

میک ند .میزان تول ید این آ ی نده در نیرو گاه های ایران در

فرآیندهایی با راندمان با تر ،پیچیدهتر و گرانتر نیز پیشاانهاد

جدول  3آورده شده ا ست .همانطور که م شاهده می شود به

شاادهاند که بر مبنای خاصاایت ماناطیی پایین این ترکیبا

دلیل مصاارف با ی گازوییل و مازو در نیروگاههای بخاری،

ع مل میکن ند .میزان گوگرد در مازو و یا گازوئ یل را نیز

میزان انت شار این آ ینده در این نوع از نیروگاههای شدیدتر

میتوان از طریق فرآی ند هایی مان ند گوگردزدایی ه یدروژنی

است .حذف ترکیبا گوگردی و پا یش سوخت بهصرفهترین

کاهش داد.

 ،)3%/5اک سیدهای گوگردی در مح صو

راه در راسااتای کاهش آ یندههاساات .این رویکرد همچنین

شکل  .3محل نصب و قرارگیری غربالهای الکترواستاتیک و فیلترهای پارچهای در نیروگاههای بخاری
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شکل  .4نمایی از یک غربال الکترواستاتیک و نحوه عملکرد آن ][7

در برخی نمونههای جدیدتر نیروگاههای بخاری با سوخت

مانند مازو و ذغالسنگ بکار گرفت .در این فرآیند سوخت

ذغال سنگ ،از فناوری احتراق در بسترهای سیال استفاده

در واکنش با بخار و میزان کمی اکسیژن واکنش داده و

میشود .در این فناوری احتراق در حضور سنگ آهک در دمای

ترکیبی پرفشار از هیدروژن ،مونواکسیدکربن و دی-

 850درجه سانتیگراد صور میگیرد .بدین ترتیب  SOxدر

اکسیدکربن تولید میشود ،که پس از پا یش به توربین گاز

زمان تولید بصور واکنش شیمیایی توسط سنگ آهک جذر

در نیروگاههای سیکل ترکیبی به منظور تولید برق فرستاده

شده و ترکیبا سولفیت و سولفا کلسیم را تولید میکند.

میشود .اکسیژن مورد نیاز را میتوان از طریق خالصسازی

این فرآیند دارای راندمان با ی  %90است ،اما معایبی همچون

د ر واحدهای جداسازی هوا و یا از طریق جریان هوا تامین

هزینه سنگ آهک مورد نیاز و تولید خاکستر شدیدا قلیایی

کرد .بدین ترتیب گاز گوگردی تولیدی بسیار کمتر از گاز

(که دارای مخاطرا زیادی در زمان دفع) را به همراه داشته

دودکش نیروگاههای معمول بوده (کمتر از  0/5درصد) و به

باشد .همچنین هزینه با ی انرژی مورد نیاز جهت شناورسازی

راحتی میتوان از یک فرآیند با راندمان با برای جداسازی

بستر این فناوری را محدود میکند ] .[7استفاده از فرآیند

ترکیبا

گوگردی و تولید گوگرد کلوخهای و یا اسید

گازیسازی روش دیگری است که میتوان برای سوختهایی

سولفوریک بهره جست.

جدول  .3میزان مجموع تولید آ ینده اکسیدهای گوگردی در نیروگاههای حرارتی ایران در سال 1397
نوع نیروگاه

نیروگاه سیکل ترکیبی

نیروگاه گازی

نیروگاههای بخاری

غلظت آ ینده (کیلوگرم در سال)

25917.44

24178.18

204720.20

اما درصورتیکه نیاز به کاهش و کنترل آ یندهها در یک

پیشنهاد میگردند .شکل  5مکان قرارگیری اسکرابرهای

نیروگاه بخاری موجود باشد ،روشهای دیگری نیز قابل تصور

مرطور را در پایین دست تجهیز کنترل ذرا

در چرخه

است که در جدول  4آورده شده اند .همانطور که مشاهده

نیروگاههای بخار نشان میدهد .همچنین شکل  6شمای کلی

میشود اسکرابرهای مرطور به عنوان بهترین گزینه جهت

سیستم اسکرابر و نحوه عملکرد آن را نمایش میدهد.

کنترل آ ینده  SOxاز گاز دودکش نیروگاههای بخاری
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جدول  .4گزینههای کاهش و کنترل اکسیدهای گوگرد در یک نیروگاه بخاری

فرآیند

وضعیت

مزایا

معایب

نکات قابل توجه

بدون نیاز به آر
هزینه اجرایی پایین

هزینه با ی سنگ آهک
راندمان پایین ()%25
پسماند خاکستر شدیدا قلیایی

عملکرد مناسبتر با فیلترهای
پارچهای
امید به بهبود راندمان با معرفی
برخی جاذرهای جدید

بالغ

هزینه اجرایی پایین
راندمان نسبتا مناسب ()%75

هزینه با ی سنگ آهک
مصرف آر قابل توجه
پسماند خاکستر شدیدا قلیایی

مناسب برای سوخت با درصد
گوگرد پایین

اسکرابر آب دریا

بالغ

راندمان مناسب ()%98-70
هزینه اجرایی و عملیاتی پایین

محدود به استفاده در نقاط
ساحلی
خطر اسیدی شدن آر دریا

-

اسکرابر مرطوب

بالغ

راندمان مناسب ()%95+
محصول جانبی قابل فروش
(گچ)

مصرف آر قابل توجه
خوردگی شدید ناشی از
ترکیبا

پیشنهاد اصلی جهت کاربرد
نیروگاهی

فناوری

تزریق جاذب
( )CaCO3پیش از

بالغ

اکونومایزر
اسکرابر خشک
(با دوغاب آهک
خردشده )Ca(OH)2

شکل  .5محل نصب و قرارگیری سیستم جداسازی اکسیدهای گوگردی از دودکش نیروگاههای بخاری
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شکل  .6نمایی از اسکرابر  FGDو نحوه عملکرد آن ][7

کاهش

دود2

اخیرا سیستمهای کنترل چند آ ینده با استفاده از مواد جاذر

یکی از مشکال سیستمهای اسکرابر مرطور تبخیر مقادیر

مناسب ،در حال توسعه هستند .تمایز این سیستمها با نمونه-

قابل توجهی آر به دلیل دمای گاز دودکش است (دمای

های گذشته آن است که با ترکیب چند فناوری از چیدمان

حدودی  135درجه سانتیگراد) .این به سبب عملیا اشباع-

فزاینده سیستمها کنار هم جلوگیری میکند .دو نمونه از این

سازی بخار است که نه تنها منجر به هدر رفت آر میگردد،

سیستمها که اخیرا مورد توجه قرار گرفتهاند عبارتند از:

بلکه سبب تشکیل دود سفید قابل توجهی بخصوص در فصول

 -1گازهای دودکش را پرتودهی میکنند تا محیطی به

سرد سال میشود .جهت کاهش این دود سفید از برجهای

شد

اکسید کننده در آنها ایجاد شود ،سپس

خنک کننده استفاده میشود (که از فناوری جابجایی طبیعی

آمونیاک را جهت تولید آمونیوم سولفا و آمونیوم

بهره میبرند) .با استفاده از برجهای خنککننده خشک دود

به آن تزریق میکنند .بدین ترتیب مواد تولیدی

سفید تقریبا بطور کامل حذف میگردد ،اما همچنان مصرف

قابلیت فروش به عنوان کود را خواهند داشت .این

آر در فرآیند اسکرابر مرطور با ست .یکی از روشهایی که

فناوری هماکنون در لهستان ،ژاپن ،چین و آمریکا

اخیرا مورد توجه قرار گرفته است ،کاهش دمای گاز دودکش

در حال بهرهبرداری است ].[8

پیش از ورود به اسکرابر است .در این روش حرار

 -2سدیم بیکربنا را به گاز دودکش در قسمت با یی

بخار

تولیدی در نوعی خاص از مبدلهای حرارتی (مانند گرمکن-

اسکرابر مرطور تزریق میکنند تا سولفا و نیترا
را با

های هوای چرخشی) با گاز دودکش تبادل میشود .بدین

سدیم تولید شود .سپس سدیم بیکربنا

ترتیب میزان مصرف آر به نصف کاهش مییابد و دمای گاز

استفاده از آمونیاک احیا میکنند تا آمونیوم سولفا
آن که به عنوان کود شیمیایی قابل

دودکش خروجی به چند ده درجه سانتیگراد با تر از دمای

و یا نیترا

اشباع میرسد و دیگر بخار و دود سفید تشکیل نمیگردد.

فروش است ،تولید گردد .این فناوری هم اکنون در
کانادا در حال توسعه است (شکل .[6] )7

Plume abatement

2
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شکل  .7محل نصب و قرارگیری سیستم جداسازی چند هدفه در یک نیروگاه بخاری

اکسیدهای نیتروژن

دود فوتو شیمیایی کمک میکنند .پی شرفت این واکنشها با

این نوع از اکساایدها به دلیل سااوختن ترکیبا نیتروژندار

نور خورشااید تقویت میگردد .جدول  5میزان مجموع تولید

موجود در ساااوخت و همچنین واکنش نیتروژن و اکسااایژن

این آ ینده در نیروگاههای ایران طی سااال  1397را نشاان

موجود در هوا در شرایط دما با ی احتراق تشکیل میگردند.

میدهد .همانطور که در مورد آ یندههای گوگردی بیان شد،

NO2

در اینجا نیز کاراترین روش ،پیشگیری از تشکیل اکسیدهای

که گاز قهوهای رنگ ا ست ،تبدیل می شود .این ترکیبا نیز

نیتروژنی ا ست .سی ستمهای احتراقی ب ستر سیال با کنترل

همانند ترکیبا گوگردی جز محرکهای بارانهای اساایدی

دمای احتراق در کمتر از  900درجه ساااانتیگراد از واکنش

هسااتند .همچنین اکساایدهای نیتروژنی از طریق یک سااری

نیتروژن و اکسااایژن جلوگیری میکن ند .در مورد سااااایر

واکنشهای پیچیده شااایمیایی با ترکیبا فرار آلی ()VOC

سااایساااتم های نیروگاهی جهت کاهش و کنترل آ ینده از

به تجمع ازن در یه های پایین اتمسااافر و ایجاد پدیده مه

روشهای ذکر شده در جدول  6میتوان استفاده نمود.

در ابتدا  NOشااکل میگیرد اما بیشااتر آن در ادامه به

جدول  .5میزان مجموع تولید آ ینده اکسیدهای نیتروژن در نیروگاههای حرارتی ایران در سال 1397
نوع نیروگاه

نیروگاه سیکل ترکیبی

نیروگاه گازی

نیروگاههای بخاری

غلظت آ ینده (کیلوگرم در سال)

264002.49

184414.53

234974.76

شکل  8مکان قرارگیری سیستم  SCRرا در چرخه نیروگاه

آن را نمایش میدهد ..با آنکه سیستم  SCRکارا و قابل

بخار نشان میدهد .این سیستم در هر دو سیستم توربین

اطمینان است ،اما برخالف اسکرابر مرطور چندان بصور

گازی و چرخه بخار میتواند بکار گرفته شود (شکل .)9

صنعتی مورد استفاده قرار نگرفته است.

همچنین شکل  10شمای کلی سیستم  SCRو نحوه عملکرد
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جدول  .6گزینههای کاهش و کنترل اکسیدهای نیتروژن در یک نیروگاه بخاری
وضعیت

فرآیند

مزایا

معایب

نکات قابل توجه

بالغ

 50-80%کاهش تولید آ ینده

افزایش هیدروکربن نسوخته در خاکستر
نیاز به کنترل دقیق فرآیند
سختی تضمین راندمان کاهش

-

بالغ

 30%کاهش تولید آ ینده

قابل استفاده تنها برای سوخت پاک
قابل استفاده برای میکرونیزه ذغال
سنگ

بخشی از سیستم مشعلهای
با  NOxپایین

بالغ

 90%کاهش تولید آ ینده
قابل اطمینان بودن فرآیند
حذف

هزینه با ی نصب و عملیا
نیاز به سیستم تزریق آمونیاک
خطر خروج آمونیاک از دودکش

پیشنهاد اصلی جهت کاربرد
نیروگاهی

فناوری

مشعلهای با NOx

پایین
کاهش انتخابی غیر
کاتالیستی ()SNCR
کاهش انتخابی
کاتالیستی ()SCR

شکل  .8محل نصب و قرارگیری سیستم جداسازی اکسیدهای نیتروژن ،ذرا بسیار ریز  PM2.5و جیوه از دودکش نیروگاههای بخاری

به د یل زیر استفاده و نصب سیستمهای  SCRمحدود شده

زیادی را اشاال میکند .در نتیجه بکارگیری آن در فضای

است:

محدود نیروگاههای قدیمی با مشکل مواجه میشود.

 -استفاده از آن در سیستمهای نیروگاهی قدیمی بسیار

 -خروج آمونیاک اضافی که وارد واکنش کاهش نشده است،

هزینهبر است .این به دلیل آن است که نه تنها گاز باید در

خطری به مراتب با تر از انتشار اکسیدهای نیتروژنی را

دمای خروجی اکونومایزر باشد بلکه مد زمان تما

بوجود میآورد.

با

 -کاتالیستهای بکارگرفته شده گران و همچنین حسا

کاتالیست نیز با ست.
 -استفاده از این تجهیز معمو منجر به نصب تجهیزی

بوده و به راحتی مسموم میگردند که هزینههای عملیاتی
را با میبرد.

سنگین چند صد تنی در ارتفاعی با میگردد که فضای
25
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 -استفاده از کاتالیست شرایط اکسیداسیون را بهبود می-

پیشرفتهتر مشعل با  NOxپایین ،سیستمهای بازگشت

بخشد ،و منجر به تولید  SO3میگردد ،و در نتیجه ذرا

سوخت و  SNCRاست .در مورد توربینهای گازی طراحی-

معلق  PM2.5افزایش مییابد.

های جدید محفظه احتراق برخی فناوریهایی مانند :ایجاد

به سبب موارد ذکر شده تحقیقا گستردهای به منظور کاهش

ورتکس و جریان برگشتی سبب کاهش آ ینده تا  3-2میلی-

اکسیدهای نیتروژنی بدون استفاده از سیستم  SCRدر سراسر

گرم در هر مترمکعب شود ،اما هنوز آماده اجرا در مقیا

دنیا در حال پیگیری است ] .[9تحقیقا حول سیستمهای

صنعتی نیستند ].[9

(ب)

(الف)

شکل  .9محل نصب و قرارگیری سیستم جداسازی اکسیدهای نیتروژن از دودکش نیروگاه های (الف) گازی و (ر) سیکل ترکیبی ][10

شکل  .10نمایی از راکتور  SCRو نحوه عملکرد آن ][9

ذرات بسیار ریز PM2.5

موجود در هوای دودکش نیز ،بصااور ذرا ایروساال اسااید

این نوع ذرا کمتر شااناخته شااده هسااتند و قابل مشاااهده

ساااولفوریک حاصااال میشاااوند .از آنجاکه این دارای ذرا

نمیباشااند .این ذرا نه تنها به دلیل وجود ترکیبا معدنی

قابلیت نفوذ به درون ریه و شدیدا ا سیدی ه ستند خطرناک

در ساااوخت بوجود میآیند ،بلکه از واکنش  SO3با رطوبت

بوده و میتوانند منجر به رشااد ساالولهای ساارطانی گردند
26
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] .[6همچنین این ذرا ع لت اصااالی تشاااک یل مه دود

اسااتفاده از ساایسااتم  SCRدر کاهش اکساایدهای نیتروژنی

فوتوشااایم یایی می باشااا ند .میزان تول ید این آ ی نده در

افزایش مییابد .بدین منظور از سی ستم تزریق محلول سدیم

نیروگاههای ایران در جدول  7آورده شده ا ست .همانطور که

بی سولفا ( )SBSبعد از اکونومایزر ا ستفاده می شود ( شکل

مشاهده می شود ،به دلیل مصرف با ی گازوییل و مازو در

 .)8این محلول  SO3را جذر کرده و سدیم سولفا و گاز

نیروگاههای بخاری ،میزان انتشاااار این آ ینده در این نوع از

SO2تشاااک یل میدهد .مزیت دیگر این روش کاهش قا بل

نیروگاههای شاادیدتر اساات .تجهیزا عادی بکارگرفته شااده

توجه اسیدیته گاز دودکش است که سبب افزایش طول عمر

ج هت کاهش ذرا معلق  PM10اثر چ ندانی در کاهش این

غربالهای الکترواساااتاتیک و فیلترهای پارچهای میشاااود.

ندارند .اما سااایساااتم های هیبریدی غربال های

همچنین از این طریق ،میتوان دماای گااز دودکش را تاا

الکترواسااتاتیک و فیلترهای پارچهای میتواند در کاهش این

مقادیر پایینتر ساارد نمود و بهره حرارتی با تری را بدساات

ذرا به میزان  %99/99موثر واقع شاااوند .همچنین کاهش

آورد.

نوع ذرا

تول ید  SO3باید مورد توجه قرار گیرد .تول ید این آ ی نده با
جدول  .7میزان مجموع تولید آالینده ذرات بسیار ریز  PM2.5در نیروگاههای حرارتی ایران در سال 1397
نوع نیروگاه

نیروگاه سیکل ترکیبی

نیروگاه گازی

نیروگاههای بخاری

غلظت آ ینده (کیلوگرم در سال)

107.03

117.24

6497.85

جیوه

اکساایدهای کربنی کامال شااناخته شااده بوده و فشااارهای

فلزاتی که به مقدار ب سیار جزیی در سوخت موجود ه ستند

ج هانی بر روی کاهش آن هر روز در حال افزایش اسااات.

(بخصوص جیوه) ،میتوانند با ایجاد ترکیباتی جدید ،خطراتی

اکسیدهای کربنی بصور  COو  CO2در گاز دودکش وجود

را بوجود آورند .م سئله ا سا سی ح ضور جیوه در سوختهایی

دار ند .این گاز ها از عوا مل گرم شااادن زمین و جز عوا مل

مانند ذغال سنگ ،ترکیب شدن آن با ترکیبا آلی است که

ت شکیل بارانهای ا سیدی ه ستند .میزان تولید دی اک سید

منجر به تولید ترکیباتی فرار چون متیل جیوه میشاااود (که

کربن و مونواکساااید کربن در نیروگاههای ایران در جدول 8

ب سیار سمی بوده و در مقادیر ب سیار کم نیز شدیدا خطرناک

آورده شده است .به نظر میرسد محققان قادر به دستیابی به

اساات) ] .[6در آمریکا برای کنترل این آ ینده از کربن فعال

فناوری جذر کربن به شااکلی مناسااب و اقتصااادی جهت

ا ستفاده می شود که ب سیار هزینهبر ا ست و کیفیت خاک ستر

تزریق به میادین نفتی ،ذخیرهسااازی و یا تولید محصااو

نهایی را پایین میآورد (شکل  .)8در مقابل اکسید جیوه فرار

شااایمیایی هساااتند .این سااایساااتمها باید قادر به عملکرد

نی ست و به راحتی تو سط ا سکرابرها و سایر تجهیزا کنترل

یکپارچه با ساااایر فناوری های کاهش انتشاااار آ ینده های

ذرا معلق جدا میگردد .به همین ج هت تالش هایی در

نیروگاهی باشاااند .فرآیند جذر مبتنی بر محلول آمین برای

راسااتای اکسااید کردن جیوه و جداسااازی آن در تجهیزا

تصاافیه جریان گاز به طور گسااترده در صاانایع نفت و گاز

معمول ان جام گرف ته اساااات .همچنین میتوان د مای گاز

بکارگرفته میشااوند .این فرآیند به طور موثری  CO2و سااایر

دودکش را پایین آورد تا فشاااار ب خار جیوه در آن به حد

گازهای اسایدی را از جریان گازاز جمله گاز دودکش نیروگاه

استاندارد برسد.

میتواند حذف کند و درشرایط مناسب از نظر فشار و ترکیب
درصااااد در اخت یار و ا حد ب کارگیری (تزریق و یا تول ید
محصاااو

اکسیدهای کربن
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انرژی ( حدود  %30از تول ید نا خالص نیرو گاه) در فرآی ند

می شود تا  CO2از آمونیک جدا شود .میزان مصرف انرژی در

احیای آمین بکارگیری این فرآیند در صااانعت نیروگاهی با

این فرآی ند حدود  %10تول ید نا خالص نیرو گاه اساااات و

چالش مواجه است .آمونیاک میتواند بر این مشکل غلبه کند

پیشبینی شرکت ارائه دهنده آن است که هزینه آن 15-10

] .[11در یک فرآیند درحال توساااعه به نام آمونیاک سااارد،

د ر به ازای هر تن  CO2میبا شد ] .[11فرآیندهای غ شایی

محلول آمونیاک به گاز دودکش تزریق میشاااود تا آمونیوم

نیز از جمله فناوریهای دیگری ه ستند که بدین منظور بکار

کربنا تولید گردد .محلول حاصاال تحت فشااار حرار دهی

گرفته میشوند.

جدول  .8میزان مجموع تولید آ ینده اکسیدهای کربنی در نیروگاههای حرارتی ایران در سال 1397
نوع نیروگاه

نیروگاه سیکل ترکیبی

نیروگاه گازی

نیروگاههای بخاری

( CO2کیلوگرم در سال)

50432328.42

67270832.51

61067044.71

( COکیلوگرم در سال)

11313.33

6343.98

120854.38

فاکتورهای انتشار گزارش شده در جدول 1

بررسی انتشار گاز  CO2و سایر آالیندهها در نیروگاههای

است .براسا

بزرگ ایران

میتوان میزان انتشار آ یندهها برای هرکدام از نیروگاهها را

در جدول  9میزان سوخت مصرفی سه نیروگاه بزرگ کشور

محاسبه کرد ،که در جدول  10ارائه شده است.

از هر سه نوع نیروگاه بخار ،گازی و سیکل تریبی آورده شده
جدول  .9میزان سوخت مصرفی در بزرگترین نیروگاههای بخاری ،گازی و سیکل ترکیبی در سال [11] 1397
نیروگاه سیکل ترکیبی

نیروگاه بخاری

نیروگاه گازی

گیالن

کرمان

دماوند

عسلویه

خلیج فار
(هرمزگان)

حافظ

شهید
سلیمی (
نکا)

رامین
(اهواز)

شهید محمد
منتظری

گاز (متر
مکعب)

1453594

2009512

2550554

1220695

1198387

1265370

1631306

2926300

2917075

گازوییل (لیتر)

363354

109878

742729

17611

24310

30173

0

10

0

مازو (لیتر)

0

0

0

0

0

0

873356

51416

0

نوع سوخت

-

نیروگاههای بخاری در راستای کاهش آ یندگی با توجه به

نیروگاههای بخاری

نیروگاههای بخاری به دلیل راندمان پایین نمیتواند

مصرف مازو

استاندارهای زیست محیطی را از لحاظ انتشار  CO2تامین

جهت کنترل  SOxاحسا

کند .در بحث  NOxنیز راندمان پایین ،عدم استفاده از

قابل توجهی در میزان ا یندهها دارد ،بطوریکه در بین

سیستم مشعل با  NOxکم و دیگر سیستمهای کاهش دهنده

نیروگاه های بخاری نیروگاه شهید منتظری که تنها از گاز

آ ینده سبب میشود تا برخی نیروگاهها نتوانند استاندارد را

طبیعی استفاده میکند کمترین آ یندگی را از لحاظ SOx

تامین نمایند .میتوان گفت ،تمام نیروگاههای بخاری ایران

در سال  1397داشته است .در مورد  COنیز به دلیل احتراق

نیاز به بررسی دقیقتر در راستای تعیین روش مناسب جهت

ناقص و عدم پایش مناسب ،و در برخی موارد عدم کارکرد

کاهش این آ ینده را دارند .همانطور که از نتایج برمیآید در

مناسب مشعل غلظت این آ ینده بیش از استاندارد است.
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همچنین با توجه به مصرف با ی سوخت مایع در نیروگاههای
بخاری میزان انتشار ذرا معلق نیز در این نیروگاهها با و
بیش از استاندارد است.
جدول  .10میزان انتشار گازهای حاصل از احتراق در بزرگترین نیروگاه های بخاری ،گازی و سیکل ترکیبی در سال 1397

نام نیروگاه

تولید ناویژه

CO2
)(kg/year

()MWh

SOx
)(kg/year

NOx
)(kg/year

CO
)(kg/year

PM10
)(kg/year

PM2.5
)(kg/year

نیروگاه بخاری

12037/8

32/2

32/2

شهید محمد منتظری

10503572

6803508/8

24409/1

رامین(اهواز)

10360667

7021880/3

28955/2

0
2933/6

162/9

122/6

12611/5

2236/1

1551/1

شهید سلیمی ( نکا)

9254979

7148086/5

29530/6

49827/8

15829/1

حافظ

نیروگاه گازی
4073657

3738401/5

9402/2

339/1

317/7

4/1

4/1

3939218

3527431/1

8832/2

273/2

298/2

3/8

3/8

عسلویه

3672532

3571172/2

8875/4

197/9

299/1

3/7

3/7

خلیج
فارس(هرمزگان)

نیروگاه سیکل ترکیبی

-

چرخه ترکیبی دماوند

14969526

5580277/2

29782/3

5051/3

1109/7

18/1

18/1

چرخه ترکیبی کرمان

9527446

3531749/8

18207/9

747/2

861/8

4/5

4/5

چرخه ترکیبی گیالن

7502824

3071175/5

16311/1

2471/1

630/8

9/1

9/1

محیطی است .تنها در مورد آ ینده  COباید پایش مداوم

نیروگاههای گازی

در این نیروگاهها نیز به دلیل پایین بودن راندمان در مورد

غلظت و کنترل احتراق صور

 CO2استاندارد تامین نمیشود .در مورد  NOxنیز وضعیت

استاندارد عبور نکند .در این نوع از نیروگاهها به دلیل عدم

همانند نیروگاهها بخاری است .البته این نکته حائز اهمیت

استفاده از مازو مشکل ذرا معلق وجود ندارد.

است که بیش از نیمی از نیروگاههای گازی کشور مجهز به

اما بررسی فاکتورهای انتشار و رسیدن به استاندارهای زیست

سیستم مشعل با  NOxکم هستند ] .[12ولی در حالت

محیطی داخلی و یا بین المللی تنها بخشی از موضوع انتشار

سوخت مایع تنها تعداد انگشت شماری مجهز به این سیستم

آ یندههای نیروگاهی است .اجرایی شدن تعهدا بین المللی

عملیاتی هستند ] .[12به دلیل استفاده کمتر از

در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانهای و هزینههای

سوختهای مایع در نیروگاههای گازی مشکل  SOxکمتر

سالمت ناشی از انتشار  SOx ،NOxو ذرا معلق بخصوص

است .در مورد آ ینده  COنیز شرایط همانند نیروگاهها

در مناطق پر تراکم جمعیتی اهرمهای پیشبرنده در راستای

بخاری است .در این نوع از نیروگاهها به دلیل عدم استفاده از

کاهش انتشار آ یندههاست ].[13

به صور

گیرد تا در برخی موارد از

مازو مشکل ذرا معلق وجود ندارد.
نتیجه گیری و پیشنهادات
-

هرچه زمان می گذرد محدودیت های انتشاااار آ ینده ها در

نیروگاههای سیکل ترکیبی

به دلیل راندمان با تر این نوع از نیروگاهها بحث میزان انتشار

جهان بیشاااتر میشاااود .در نتیجه برخی هم اکنون بر این

آ ینده  NOx ،CO2و  SOxنزدیک به استانداردهای زیست

عقیدهاند که ساااختار نیروگاههای فساایلی در سااالهای آتی
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-

دچار تاییرا عمدهای در راسااتای کاهش انتشااارآ یندهها

عملیا احتراق ساااوخت در حضاااور مادهای که

میگردد .برای مثال نیروگاههای ذغال سااانگ که هم اکنون
عمدتا بر اساااا

بالفاصله آ ینده را جذر کند ،انجام شود.
-

پودر کردن عمل میکنند جای خود را به

آ یندهها از گاز دودکش حذف گردند.

نیروگاههای با فناوری گازیساااز میدهند .علی رغم آنکه هر

همچنین هن گام بر نا مهریزی و تبیین اساااتراتژی کاهش

بار محدودیت جدیدی بر یک آ ینده موجود یا جدید اعمال

آ یندهها و کنترل باید به مواردی چون :میزان سرمایهگذاری

می شود ،به نظر میر سد نیروگاههای سوخت ف سیلی تاکنون

زم و هزینههای عملیاتی ،تأثیرا جانبی و انت شار مواد بکار

با پرداخت هزینههای انتشااار با همه چالشها مقابله کردهاند.

گرف ته شاااده در فرآی ند کاهش (آمون یاک و آ هک) ،تول ید

بدین ترتیب به نظر میرسااد در صااور توسااعه فناوریهای

محصاااو

جانبی خطرناک و تاثیرا ثانویه فرآیند کاهش

ذکر شااده ،نیروگاههای سااوخت فساایلی میتوانند انتشااار

(افزایش کربن سااوخت نشااده در خاکسااتر یا حتی تبدیل

گازهای گلخانهای و آ یندههای خود را به حداقل رسااانده و

خاک ستر به زبالههای خطرناک) و بازاریابی مح صو

جانبی

قادر خواه ند بود تا مز یت رقابتی خود به عنوان منبع پاک

باید توجه شود.

برق در مقایسه با انرژی هستهای برای چند دهه آینده بدست

پیوست 1

آورند.

در این پیوست فاکتور انتشار ارائه شده توسط  EPAمربوط به

ر عا یت ترت یب در مرا حل اجرای طرح های کاهش و کنترل

نیروگاههای بخاری و گازی نسان داده شده است ] .[14موارد

انتشاااار آ یندهها به شاااکل زیر میتواند بهترین عملکرد را

ذکر شده ،در نظر گرفتن استاندارهای جدید که میزان حداکثر

تضمین نماید:
-

ق بل از فرآی ند احتراق با اسااات فاده از روش های

 0/5درصد ترکیبا گوگردی را در سوختهای مایع (گازوییل

فیزیکی و یا شیمیایی ن سبت به کاهش و یا حذف

و مازو ) مجاز میداند ،محاسبه شدهاند.

پیشساااازها (ترکیبا گوگردی و نیتروژنی ،ذرا
فلری و  )...اقدام گردد.
-

عملیا احتراق سااوخت در شاارایطی که تشااکیل
آ ینده را به حداقل رساند ،صور گیرد.
جدول الف .فاکتور انتشار ارائه شده توسط  EPAمربوط به نیروگاههای بخاری

نوع سوخت

CO2
)(kg/kWh

NOx
)(gr/kWh

SOx
)(gr/kWh

CO
)(gr/kWh

PM10
)(gr/kWh

PM2.5
)(gr/kWh

گاز طبیعی

0/47

1/16

0/0025

0/35

0/003

0/003

گازوییل

0/647

0/6

2/055

0/14

0/02

0/02

مازوت

0/697

1/28

2/145

0/14

0/68

0/47

جدول ر .فاکتور انتشار ارائه شده توسط  EPAمربوط به نیروگاههای گازی
نوع سوخت
گاز طبیعی
گازوییل

سیستم کاهش NOx

CO2
)(kg/kWh

NOx
)(gr/kWh

SOx
)(gr/kWh

CO
)(gr/kWh

PM10
)(gr/kWh

PM2.5
)(gr/kWh

مشعل کاهنده

0/669

0/590

0

0/0912

0/0003

0/0003

بدون کنترل

0/669

1/952

0/0017

0/499

0/0007

0/0007

بدون کنترل

0/954

5/36

3/065

0/02

0/01

0/01
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