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حذف گازهای سمی  NOXو  SOXاز هوا
حوزه صنعتی :محیط زیست و صنایع شیمیایی
مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد یا دکتری
کلمات کلیدی :حذف؛ NOx؛ SOx؛ پالسما؛ قابلیت افزایش مقیاس.
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تشریح طرح:

پالسماها که به تازگی کاربردهای مختلفی پیدا کرده است،

آلودگیهای گازی حاوی گازهای  NOxو  SOxکه

پالسمای سرد یا غیر حرارتی است .پالسماهای غیر حرارتی در

اغلب ناشی از احتراق ناقص سوختهای فسیلی است که توسط

حفاظت از محیط زیست و کنترل گازهای آلوده نظیر تفکیک

کارخانجات صنعتی و وسایل نقلیه موتوری تولید میشود که

 NOxو  SOxکه در گاز خروجی اگزوز اتومبیلها و نیروگاهها

عوارض خطرناکی برای سالمتی انسان و همچنین برای محیط

وجود دارد و تفکیک و شکستن پیوندها می تواند مؤثر باشد.

زیست را به همراه دارند .با توجه به استانداردهای سختگیرانه در

اهداف و معیارهای مورد نظر:

خصوص شرکتهای سازنده وسایل نقلیه موتوری و همچنین

در این طرح شرایط بایستی به گونه ای طراحی گردد

کارخانجات و نیروگاهها مبنی بر کاهش میزان گازهای تولید

تا تمامی متغیرهای آزمون (یا طرح) اعم از :زمان پردازش ،رژیم

توسط آنها ،با این حال میزان تولید این دو نوع گاز همچنان باال

پالسمای مورد استفاده و  ...قابلیت افزایش ابعاد در مقیاس

بوده و جزو خطرات تهدید کننده محیط زیست محسوب می-

صنعتی به همراه مالحظات اقتصادی (مقرون به صرفه بودن) را

شود .استفاده از روشهای کاتالیستی و شیمیایی برای حذف این

داشته باشد.

گازها به عنوان یکی از راهکارهای کاهش بار آلودگی این
ترکیبات در محیط زیست بوده است .با این وجود توسعه روش-

برخی از مالحظات به شرح ذیل ارائه می گردد:
)1

آالینده

های جدید با کارآیی باالتر میتواند به بهبود فرآیندهای مذبور
کمک نماید .روشهایی شیمیایی که بر مبنای مکانیسمها و

)2

پالسما ،یکی از فناوریهایی است که میتواند در
دستیابی به این هدف کمک شایانی نماید .پالسما که عبارت
است از یک محیط گازی یونیزه شده ،میتواند محیط مناسبی

نزدیک بودن و یا منطبق بودن شرایط گازهای ورودی به
سامانه مانند غلظت گازهای آالینده و وجود ترکیبات و

فناوریهای جدید که بر خالف روشهای شیمیایی مرسوم نیاز
به استفاده از ترکیبات شیمیایی مختلف ندارند.

بررسی میزان تأثیرگذاری پالسما در حذف گازهای

گازهای شیمیایی دیگر با شرایط واقعی
)3

بررسی مشخصات عوامل شیمیایی تولید شده تحت اثر
پالسما و آالیندگی احتمالی آن ها

)4

بررسی و ارزیابی راندمان انرژی مصرفی در سامانههای
طراحی شده

برای انجام واکنشهای شیمیایی را فرآهم نماید .پالسماها طبقه

)5

دستیابی به زمان اثربخشی متناسب با نیاز صنعت

بندیهای مختلفی دارند که بر حسب معیارهای خاص خود

)6

مقایسه عملکرد پالسما با سایر روش های مرسوم (در

طبقه بندی میشوند .یکی از این نوع طبقه بندیها ،طبقه بندی
بر حسب دماهای عملیاتی محیط پالسما است .از جمله این نوع

صورت وجود).

