استفاده از تکنىلىژی پالسمای غیرحرارتی جهت کاهش آلىدگی دودکش نیروگاه

دسایٓ ِماٌٗ ایذٖ افٍی خٙت ززف آالیٕذٖ٘ا ،اعتفادٖ اص پالعّای غیشزشاستی اعت .پالعّا وٗ دس تؼضی ِتْٛ
زاٌت چٙاسَ ِادٖ تذاْ اعالق ِیؽٛد تٛدٖای اعت وٗ ؽاًِ ٍِىٌٙٛا ،یٙٔٛا  ٚاٌىتشٙٔٚا دس فاص گاصی اعت .الصَ تٗ
روش اعت وٗ تاال تٛدْ دسخٗ زشاست اص ٚیژگیٙای پالعّا ٔیغت  ٚاتفالاً دس ایٓ تسث اص پالعّایی فسثت ؽذٖ اعت
وٗ دِای پاییٕی داسٔذ .تایذ تٛخٗ داؽت وٗ خافیت «تخشیةوٕٕذگی» اص ٚیژگی٘ای تٛدٖ پالعّا تؾّاس ِیسٚد وٗ
تا تٗ وٕتشي دسآٚسدْ ایٓ خافیتِ ،یتٛاْ اص آْ دس ساعتای ا٘ذاف ِٛسد ٔظش اعتفادٖ ِفیذ وشد .اِشٚصٖ تشای د٘ ٚذف
ِیتٛاْ خافیت تخشیةوٕٕذگی پالعّا سا ِٙاس وشدٖ  ٚاص آْ اعتفادٖ وشد ،یىی اص ایٓ ا٘ذاف اعتفادٖ اص ایٓ ٚیژگی
پالعّا تشای أداَ ػٍّیات تش عغٛذ ِداٚس پالعّا اعت وٗ تٗ آْ تاثیشات عغسی پالعّا گٛیٕذ  ٚدیگشی اعتفادٖ
اص خٛاؿ پالعّا دس وً زدُ پالعّا اعت وٗ تٗ آْ تاثیشات زدّی پالعّا گٛیٕذ .اص ّٔ٘ٗٔٛای تاثیشات عغسی
پالعّا etch ،وشدْ عغر تشد٘ا تشای عاخت تشاؽٗ٘ای واِپیٛتشی  ٚاص ّٔ٘ٗٔٛای تاثیشات زدّی پالعّا ٔیض
ِیتٛاْ تٗ ؽىغتٓ پیٔٛذ٘ای ٍِىٌٛی اؽاسٖ وشد.
دس ایٕدا تایذ ِتزوش ؽذ وٗ ٔیشٚگا٘ٙا تا ایٓ فٕاٚسی ِیتٛإٔذ تٗ سٚیىشد خذیذی وٗ ّ٘أا اعتفادٖ اص أشژی تشق تشای
ززف آالیٕذٖ٘ا اعت ،سٚی آٚسٔذ .ػٍت ایٓ اِش عًٙاٌٛفٛي تٛدْ أشژی تشق تشای ٔیشٚگا٘ٙا اعت .تش ایٓ اعاط

ٔیشٚگا٘ٙا لادس خٛإ٘ذ تٛد وٗ دس اصاء داسا تٛدْ ِضیت أشژی تشق عًٙاٌٛفٛي ،اص تىٌٕٛٛژی٘ایی تشای ززف آالیٕذٖ٘ا
اعتفادٖ وٕٕذ وٗ عشِایٗ اٌٚیٗ ٘ ٚضیٕٗ خاسی وّی داؽتٗ تاؽٕذ.
● تؼشیف پالعّای غیشزشاستی
پالعّا اعاعاً ِدّٛػٗای اص رسات تاسداس ِثثت ِٕ ٚفی دس یه گاص خٕثی اعت .ایٓ رسات تاسداس اٌىتشٙٔٚا  ٚیٙٔٛایی
٘غتٕذ وٗ اتّٙا یا ٍِىٌٙٛا سا تاسداس ِیعاصٔذ .دس ایٓ لغّت ِا تا پالعّا٘ایی تا ِیضاْ یٔٛیضاعی ْٛپاییٓ عشٚواس
داسیُ .ایٓ تذاْ ِؼٕی اعت وٗ دأغیتٗ وٍی تؼذاد رسات تاسداس تغیاس وّتش اص دأغیتٗ وٍی تؼذاد رسات خٕثی اعت.
تٗ ایٓ پالعّا٘ا ؽثٗ خٕثی ٔیض گفتٗ ِیؽٛد .تذیٓ ِؼٕی وٗ دأغیتٗ وٍی زاٍِٙای تاس ِثثت ػّالً دأغیتٗ وٍی
زاٍِٙای تاس ِٕفی اعت .اگش ِا تٗ یه چٕیٓ پالعّایی اص عشیك اختالف پتأغیً أشژی اػّاي وٕیُ ،ایٓ ِیذاْ
اٌىتشیىی تش رسات تاسداس ٚاسد ؽذٖ  ٚأشژی سا تٗ آٔاْ ِٕتمً ِیوٕذ .اٌثتٗ رسات خٕثی (تٛدٖ گاص) تست تاثیش ایٓ ِیذاْ
لشاس ّٔیگیشٔذ .اٌىتشٙٔٚا تٗ دٌیً عثىی ٚصْ دس صِاْ تیٓ تشخٛسد٘ا فٛساً تا عشػتٙای تاال ؽتاب ِیگیشٔذ.
أشژیای وٗ آٔٙا عی تشخٛسد اص دعت ِیدٕ٘ذ تٛعظ سلیة آٔٙا خزب ِیؽٛد .اگش فؾاس وُ تٛدٖ  ٚیا ِیذاْ
اٌىتشیىی لٛی تاؽذِ ،تٛعظ أشژی خٕثؾی اٌىتشٙٔٚا  ٚلغّتی اص یٙٔٛا ،تیؼ اص أشژی ِشتٛط تٗ زشوت تقادفی
ٌِٛىٌٙٛا خٛا٘ذ تٛد .دس ایٕداعت وٗ اص یه پالعّای غیشزشاستی یا غیشتؼادٌی فسثت تٗ ِیاْ ِیآیذ .اص عٛی دیگش
اگش فؾاس صیاد تاؽذ  ٚیا ِیذاْ اٌىتشیىی ضؼیف تاؽذ تٗ ٔسٛی وٗ ایٓ رسات تاسداس پیؼ اص تشخٛسد تؼذی صیاد دٚس
ٔؾٔٛذِّ ،ىٓ اعت أشژی خٕثؾی رسات تاسداس تٗ عّت أشژی خٕثؾی رسات خٕثی ِیً وٕذ یؼٕی زاٌت تمغیُ
ِغاٚی أشژی ) (Equipartitionاتفاق ِیافتذ .تٗ ایٓ زاٌت پالعّای زشاستی یا پالعّای تؼادٌی گٛیٕذ .یىی اص
ِشعَٛتشیٓ پالعّا٘ای تؼادٌی ،پالعّای دس دِای تاال اعت .دس دِا٘ای تاال تؼذاد تشخٛسد٘ای تیٓ رسات تسذی صیاد
ِیؽٛد وٗ أشژی تٗ عٛس ِغاٚی تیٓ تّاَ رسات تمغیُ ِیؽٛد .اص ایٓ س ٚپالعّا٘ای تؼادٌی سا ِیتٛاْ
پالعّای داؽ  ٚپالعّا٘ای غیشتؼادٌی سا پالعّای عشد ٔاِگزاسی وشد.
● تخشیة ٌِٛىٌٛی
ؽىغتٓ پیٔٛذ٘ای ٍِىٌٛی افٛالً یا تا ٘ذف عٕتض (عاخت) ِسقٛالت ِٕاعة أداَ ِیگیشد  ٚیا ٘ذف اص آْ ززف
ٍِىٌٙٛای ِضازُ اعت .اص لذیّیتشیٓ سٚؽٙای عٕتض تٗ ٚعیٍٗ پالعّای غیشزشاستی ِیتٛاْ تٗ تٌٛیذ اصْ (ِثالً
خٙت ضذػفٔٛی وشدْ دس فشایٕذ٘ای تقفیٗ آب) اؽاسٖ داؽت.
اٌثتٗ ایٓ ِماٌٗ تٗ خٕثٗ دیگش یؼٕی ززف آٌٛدگی تٛعظ پالعّا ِیپشداصدٚ .ضؼیت اص ایٓ لشاس اعت وٗ پالعّا٘ای
غیشزشاستی تٌٛیذ سادیىاٌٙای آصاد  ٚدیگش رسات فؼاٌی خٛإ٘ذ وشد وٗ تشای تخشیة آالیٕذٖ٘ا ِفیذ اعت .دس زاي زاضش
دس خٙاْ تسمیمات ٚعیؼی دس صِیٕٗ تىٌٕٛٛژیٙای وا٘ؼ آٌٛدگی ٘ٛا تٗ وّه پالعّا دس فٕایغ  ٚزتی خٛدس٘ٚا دس
دعت أداَ اعت تا تشویثاتی اص لثیً  NOX ٚ SOXوٗ دس فاص گاص لشاس داسٔذ سا ززف وٕٕذ.
دس ایٓ فٓآٚسی اص أشژی اٌىتشیىی خٙت ایداد ِمذاس صیادی سادیىاٌٙای آصاد تغیاس فؼاي دس یه ِسیظ گاصی اعتفادٖ
ِیؽٛد ٔ ٚىتٗ افٍی آْ اعت وٗ ایٕىاس دس دِای ِسیظ أداَ ِیپزیشد  ٚاعاعاً ایٓ ِٛضٛع ِضیت تىٌٕٛٛژی
پالعّا٘ای غیشزشاستی اعت.

● تٌٛیذ پالعّا٘ای غیشتؼادٌی
پالعّا٘ای غیشتؼادٌی تش اعاط ِىأیضَ تىاس گشفتٗ ؽذٖ خٙت تٌٛیذ پالعّاِ ،سذٚدٖ فؾاس  ٚیا ؽىً ٕ٘ذعی
اٌىتشٚد٘ا تٗ گشٙ٘ٚای ِدضایی دعتٗتٕذی ِیؽٔٛذ.
د٘یُ
:
دس اداِٗ تغٛس ِختقش لاتً روشتشیٓ ِؾخقات پٕح تخٍیٗ غیشتؼادٌی صیش سا ِٛسد تشسعی لشاس ِی
 ) ۱تخٍیٗ تاتؾی
 ) ۲تخٍیٗ وشٔٚا
 ) ۳تخٍیٗ تذ ْٚفذا
 ) ۴تخٍیٗ فشوأظ سادیٛیی)(RF
 ) ۵تخٍیٗ ِایىشٚٚیٛ
● ؽیّی ِشتٛط تٗ تخٍیٗ٘ای غیشتؼادٌی
ّ٘أغٛسی وٗ تیاْ ؽذ اعاعاً تایذ اٌىتشٙٔٚای عشیؼی وٗ دس ٔتیدٗ پالعّا تٛخٛد آِذٖأذٚ ،اوٕؾٙای ؽیّیایی
پالعّا سا آغاص وٕٕذ .اٌىتشٙٔٚا ) (eتا ٌِٛىٌٙٛای گاص ) B) ٚ Mتشخٛسد وشدٖ  ٚآٔاْ سا تٗ عغر أشژی تاالتش تشأگیختٗ وشدٖ
 ٚأشژی خٛد سا تٗ ّ٘اْ ِیضاْ اص دعت ِیدٕ٘ذ .تٗ دٌیً ٚخٛد أشژی داخٍی صیاد دس ایٓ ٌِٛىٌٙٛای تشأگیختٗ،
تؼضی اص ٚاوٕؾٙا آغاص ِیؽٛد .تؼٕٛاْ ِثاي ٚاوٕؾٙا ِیتٛأذ تقٛست صیش تاؽذ:
تا تٛخٗ تٗ ایٕىٗ ٚاوٕؼ  D + e+Mفمظ دس دِا٘ای تاال تٗ ٚلٛع ِیپیٔٛذد ػّالً ٚاوٕؼ ( )۲تاػث آغاص تٌٛیذ رسات ٚ C
 Dخٛا٘ذ ؽذ.
٘ش ٚاوٕؼ تٛعظ تؼذادی ِؾخقٗ افٍی ِثً ٚاوٕؾگش٘ا)ِ ، M*)ٚ Aسقٛالت ) ، D)ٚ Cفؾاس ،دِا ،گشِای ٚاوٕؼ
) Hدس فؾاس ثاتت  U ٚدس زدُ ثاتت)  ٚضشیة عشػتِ ، Pؾخـ ِیؽٛد .دس ٚاوٕؾٙای اٌىتشٔٚی ِثً (ِسقٛي
) e+Bصِأی ِیتٛاْ ضشیة عشػت سا ِؾخـ وشد وٗ د ٚساتغٗ صیش ِؼٍ َٛتاؽٕذ.
 ) ۱تٛصیغ أشژیٙای اٌىتشٔٚی
) ۲عغر ِمغغ ……… فشآیٕذ
صِأیوٗ عغر ِمغغ تٗ ػٕٛاْ تاتؼی اص أشژی یا عشػت تٛدٖ  ٚتٗ وّه زً ِؼادٌٗ تٌٛتضِٓ ،تاتغ تٛصیغ اٌىتشْٚ
ِساعثٗ ؽذٖ تاؽذ ،ضشیة عشػت سا ِیتٛاْ اص أتگشاي صیش ِساعثٗ وشد:
وٗ تاتغ تٛصیغ أشژی اٌىتش ْٚتقٛست صیش ٔشِاٌیضٖ ِیؽٛد:
دس ِٛسد ٚاوٕؼ تیٓ د ٚاتُ یا دٌِٛ ٚىٛي ،سٔٚذ زً اعاعاً تّٙیٓ فٛست اعت فمظ دس ایٕدا تایذ زشوت ٘ش د ٚػضAٛ
ِٛ B ٚسد تٛخٗ لشاس گیشد تؼثاست دیگش تایذ ِتٛعظ تٛاتغ تٛصیغ fB ٚ fAتسغاب آیذ.عّثٍٙای  B ٚ Aتشای اتّٙا ٚ ۲ Aٚ
 ۲Bتشای ٌِٛىٌٙٛا  e ٚتشای اٌىتش ْٚاعت  . Mیه ؽشوت ِٛلت دس تشخٛسد٘ا اعت ٚرساتی وٗ تا  +یا – ِؾخـ
٘غتٕذ
.
٘غتٕذ تیأگش یٙٔٛا ٘غتٕذ  ٚرسات تشأگیختٗ داسای *
● لاتٍیت سٚػ پالعّای غیشزشاستی دس ززف آالیٕذٖ٘ا:
دس عاٌٙای اخیش اص عیغتّٙای ِختٍف پالعّای غیشزشاستی تشای ززف أٛاع آالیٕذٖ تٙشٖ گشفتٗ ؽذٖ اعت .تؼضی

اص ایٓ عیغتّٙا دس ِمیاط آصِایؾگا٘ی ٔ ٚیّٗ فٕؼتی  ٚتشخی دیگش دس ِمیاط فٕؼتی عاختٗ  ٚساٖأذاصی
ؽذٖأذ.
اعاعًا أداَ تغتٙای آصِایؾگا٘ی ٔ ٚیّٗ فٕؼتی تشای فّٙیذْ اِىاْپزیشی تىٕیه  ٚف ُٙخٕثٗ٘ای فشآیٕذی تىٕیه
أداَ ِیؽٛد  ٚعیغتّٙای فٕؼتی تشای زقٛي تٗ پاساِتش٘ای التقادی ِثً ٘ضیٕٗ عشِایٗگزاسی اٌٚیٗ ٘ ٚضیٕٗ
خاسی ایداد ِیؽٔٛذٚ .ازذ٘ای فٕؼتی ّ٘چٕیٓ اص دیذگاٖ ِمیاطپزیشی افٛي فشآیٕذ ٔیض ِٛسد تشسعی لشاس
ِیگیشٔذ.
پالعّا٘ای غیشزشاستی لادسٔذ گاص٘ایی تا زدُ وُ یا صیاد سا تقفیٗ وٕٕذ وٗ ایٓ ِضیت تاػث خٛا٘ذ ؽذ وٗ ایٓ
تىٌٕٛٛژی تشای ِسذٚدٖ ٚعیؼی اص فشآیٕذ٘ا لاتً اعتفادٖ تاؽٕذ .دس سٚػ پالعّای تخٍیٗ تذ ْٚفذا اص أشژی
اٌىتشیىی خٙت ایداد ِمذاس صیادی سادیىاٌٙای آصاد تغیاس فؼاي دس یه ِسیظ گاصی اعتفادٖ ِیؽٛد ٔ ٚىتٗ افٍی آٔىٗ
دس دِای ِسیظ أداَ ِیپزیشد .دس اداِٗ ایٓ سادیىاٌٙا تا آالیٕذٖ٘ای ِٛخٛد دس خشیاْ گاص ٚاوٕؼ وشدٖ  ٚتاػث
اوغیذاعی ْٛتمشیثاً واًِ تشویثات اٌی تِٗ O ۲ Hٚ ۲ COیؽٛد  ٚتشویثاتی اص لثیً وٍش ،گٛگشد ٔ ٚیتشٚژْ ٔیض تٗ، HCL
 ۳ HNOٚ ۴SO۲Hتثذیً خٛإ٘ذ ؽذ .خاٌة آٔىٗ تىٌٕٛٛژی  NTPلادس اعت تغٛس ّ٘ضِاْ تؼذاد صیادی اص آالیٕذٖ٘ا اص
لثیً ٚ NOx ٚ SOx ، VOCتشویثات آٌی وٍشیٕٗ  ٚعٌٛف ٗٔٛؽذٖ سا وٗ دس اغٍة گاص٘ای فٕؼتی ٚخٛد داسٔذ سا ززف
وٕٕذ وٗ ایٓ یىی دیگش اص ِضایای ایٓ تىٌٕٛٛژی اعت .تؼال ٖٚایٓ تىٌٕٛٛژی لادس اعت وٗ دس غٍظتٙای صایذ (تیؼ اص
 ٚ ) ۱۰۰۰ppmvغٍظتٙای وُ (وّتش اص ) ۱۰۰۰ ppmvتشازتی واس وٕذ.
ّ٘أغٛس وٗ گفتٗ ؽذ دس پالعّای غیشزشاستی ،رسات پالعّا دس تؼادي زشاستی لشاس ٔذاسٔذ تذیٓ ِؼٕی وٗ اٌىتشٙٔٚا،
یٙٔٛا  ٚرسات خٕثی داسای دِا  ٚأشژی خٕثؾی ِتفاٚتی ٘غتٕذ وٗ دس ایٓ تیٓ اٌىتشٙٔٚا تٗ دٌیً خشَ وّتش داسای
تیؾتشیٓ دِا ٘غتٕذ .اٌىتشٙٔٚایی وٗ دس پالعّای غیشزشاستی ٚخٛد داسٔذ ،داسای أشژی صیادی ٘غتٕذ)) ۱۰-۱.eVوٗ
تٗ آٔٙا اخاصٖ ِید٘ذ سادیىاٌٙای آصاد سا اص دیگش ِٛاد ِٛخٛد دس فاص گاص ،ػّذتاً گاص صِیٕٗ  ٗٔ ٚآالیٕذٖ ،تٌٛیذ وٕٕذ.
دساداِٗ اص ایٓ سادیىاٌٙای آصاد تشای اص تیٓ تشدْ آالیٕذٖ٘ا اعتفادٖ ِیؽٛد.
تخٍیٗ وٍی دس ایٓ عیغتُ دس تشگیشٔذٖ تؼذاد صیادی تخٍیٗ٘ای تغیاس وٛچه اعت وٗ ٘ش چٕذ داسای ػّش وٛتا٘ی
٘غتٕذ ٌٚی خشیاْ ٌسظٗای صیادی داسٔذ.
ایٓ آسایؼ تا ِأغ دیاٌىتشیىی ،تاػث تٛخٛد آِذْ یه تخٍیٗ اٌىتشیىی تا لاتٍیت خٛد تّاَوٕٕذگی ِیؽٛد وٗ ٔغثتاً
ِغتمً اص ؽىً ِٛج ٌٚتاژ ٚسٚدی اعت.
ػّالً ٘ش یه اص ایٓ تخٍیٗ٘ای تغیاس وٛچه ِٕثؼی تشای پالعّا٘ای غیشزشاستی اعت وٗ ِؾخقٗ آٔٙا ٔیض
اٌىتشٙٔٚای أشژی داسی اعت وٗ لادس اعت سادیىاٌٙای آصاد تغیاس فؼاي تٌٛیذ وٕذ.
ِىأیغُ پالعّا ٕ٘گاَ تخشیة آالیٕذٖ٘ا تغیاس پیچیذٖ اعت  ٚتشای ؽٕاخت ایٓ ِىأیضَ تسمیمات ٚعیؼی دس
ٔیغت
.
دعت أداَ اعت .خٛؽثختأٗ تشای اعتفادٖ ِٕاعة اص ایٓ تىٌٕٛٛژی ٔیاصی تٗ دأغتٓ ِىأیضَ واًِ آْ
▪ ززفNOx :
تا اعتفادٖ اص سٚػ تخٍیٗ تا عذ ػایك آالیٕذٖ  NOxاوغیذ ِیؽٛد .گغتشٖ ایٓ اوغیذاعی ْٛاص اوغیذاعی ْٛخضیی

تا اوغیذاعی ْٛواًِ لشاس داسد ٘ ٚش وذاَ ِٕدش تٗ تٌٛیذ ِسقٛالتی خاؿ ِیؽٔٛذ .دس اوغیذاعی ْٛواًِ NOxتٗ
 ۲ Oٚ ۲Nتثذیً ِیؽٛد وٗ ٘ش د ٚتیضشس تٛدٖ  ٚخاسج ِیؽٔٛذ .چٕیٓ سٚؽی ِؼّٛالً دس ززف NOxاص دٚد اگضٚص
خٛدس٘ٚا تىاس ِیسٚد وٗ ِسقٌٛی تشخای ّٔأذ .دس اوغیذاعی ْٛخضیی دس یه سٚػ NOxتٗ ۳ HNOتثذیً ِیؽٛد ٚ
ٔٙایتاً تا زً آْ دس اب (دس اثش تضسیك آب تٗ داخً خشیاْ) اعیذ ٔیتشیه تٌٛیذ ِیؽٛد وٗ تٛعظ عیغتُ چگإٌذٖ وٗ
پظ اص عیغتُ پالعّای غیشزشاستی ٔقة ِیؽٛد ،اعیذٔیتشیه اص خشیاْ خذا ِیؽٛدٙٔ .ایتاً اعیذ ٔیتشیه خذا
ؽذٖ تٛعظ لٍیایی ِثً آ٘ه خٕثی ؽذٖ  ٚدفغ ِیؽٛد.
دس سٚػ دیگش پظ اص تؾىیًِ ، ۳ HNOسٍٛي آب آ٘ه تٗ خشیاْ تضسیك ِیؽٛد دس ٔتیدٗ ِسٍٛي ۲)۳ Ca (NOتٌٛیذ
ِیؽٛد وٗ تا عیغتّٙای خؾهوٓ ،پاؽؾیٔ ،تیشاتوٍغیُ تٗ عٛس خاِذ خذا ؽذٖ  ٚدس آخش تٛعظ فیٍتش
ویغٗای ززف ِیؽٛد .گا٘ی ِغتمیّاً پٛدس آ٘ه ) (CaOسا تضسیك وشدٖ ٔ ٚیتشات وٍغیُ خاِذ سا تا فیٍتش ویغٗای
خذا ِیوٕٕذ .دس سٚػ دیگش پظ اص اوغیذاعی ْٛخضئی ٚ NOxتثذیً آْ تٗ ، ۳ HNOگاص آِٔٛیان تٗ عیغتُ تضسیك
ِیؽٛد  ٚعپظ ِسقٛي ۳NO۴ NHخؾه دس فیٍتش اٌىتشٚعتاتیىی ) (EPSاص خشیاْ گاص خذا ِیؽٛد.
▪ ززفSOx:
دس وؾٛس٘ای پیؾشفتٗ تسمیك وّتشی سٚی ایٓ ِٛضٛع فٛست گشفتٗ اعت ،گشچٗ ػّالً اِىاْ ززف Soxتٗ ایٓ سٚػ
ٚخٛد داسد ٌٚی چ ْٛػّذتاً دس وؾٛس٘ای پیؾشفتٗ تا اعتفادٖ اص عٛختٙای وُگٛگشد تٗ اعتأذاسد الصَ دس ِٛسدSox
اعت
.
دس خشٚخی دٚدوؼ دعت یافتٗأذ ،سٚی ایٓ خٕثٗ الالً تغٛس ِغتمً وّتش واس ؽذٖ
سٚؽٙایی تٕاَ ٚ deNOx/deSOxخٛد داسد وٗ دس آْ پاساِتش٘ای عیغتُ پالعّای غیشتؼادٌی تشای ززف ّ٘ضِاْ ٘ش
د ٚآالیٕذٖ  Sox ٚ NOxتٕظیُ ؽذٖأذ.
دس ززف ، Soxاتتذا دس ساوتٛس پالعّا ٍِىٌٙٛای ۲ Soتٗٙٔ ٚ ۳ Soایتاً تٗ ۴SO۲ Hتثذیً ِیؽٔٛذ.
دس ایٕدا ٔیض ِإٔذ ززف ، NOxسٚؽٙای ِختٍفی ٚخٛد داسد :یا تا تضسیك آب تٗ داخً خشیاْ ،لغشٖ٘ای ۴SO۲ Hتٗ
اعیذ عٌٛفٛسیه تثذیً ؽذٖ  ٚتٛعظ عیغتُ چگإٌذٖ (٘ٛاخٕه یا آب خٕه) اص خشیاْ گاص دٚدوؼ خذا ِیؽٛد.
ؽٛد
.
ٔٙایتاً اعیذ عٌٛفٛسیه خذا ؽذٖ ،تٛعظ لٍیایی ِثً اب آ٘ه خٕثی ؽذٖ  ٚدفغ ِی
دس سٚػ دیگش پظ اص تؾىیًِ،۴SO۲ Hسٍٛي آب آ٘ه تٗ خشیاْ تضسیك ِیؽٛد ،دسٔتیدٗ ِسٍٛي ۴ CaSOتٌٛیذ
ِیؽٛد وٗ تٛعظ عیغتّٙای خؾهوٓ پاؽؾی ،عٌٛفات وٍغیُ تغٛس خاِذ خذا ؽذٖ ٙٔ ٚایتاً تٛعظ فیٍتش
ویغٗای ززف ِیؽٛد .گا٘ی ِغتمیّاً پٛدس آ٘ه ) (CaOسا تضسیك وشدٖ  ٚعٌٛفات وٍغیُ زافً سا تا فیٍتش
ویغٗای خذا ِیوٕٕذ.
دس سٚػ دیگش پظ اص تثذیً  SOxتٗ ۴SO۲ Hدس ساوتٛس پالعّا ،گاص آِٔٛیان تٗ عیغتُ تضسیك ؽذٖ  ٚعپظ ِسقٛي
 ۴SO۲)۴(NHخؾهِ ،غتمیّاً دس فیٍتش اٌىتشٚاعتاتیىی ) (EPSاص خشیاْ گاص خذا ِیؽٛد.
● دعتگا٘ٙای آصِایؼ
خٙت تشسعی تدضیٗ آالیٕذٖ٘ای ِختٍف تست ؽشایظ فشآیٕذی ِتفاٚتِ ،ؼّٛالً اص ساوتٛس٘ای پالعّایی تا تخٍیٗ تیٓ
ِٛأغ دیاٌىتشیه اعتفادٖ ِیؽٛد ) (Dielectric Barrier Dischargeوٗ اختقاساً ٔ DBDیض ٔاِیذٖ ِیؽٛد .

دس ایٓ آسایؼ خٙت أداَ آصِایؾات اص اٌىتشٚد٘ای ِغغر اعتفادٖ ؽذٖ اعت وٗ فافٍٗ ػثٛس گاص تیٓ آٔٙا تیٓ ۳تا
ِ ۵یٍیّتش اعت .ایٓ ساوتٛس اص د ٚففسٗ آٌِٛیٕیِٛی تؾىیً ؽذٖ اعت وٗ ٘ش وذاَ تا یه ففسٗ پیشوظ پٛؽأذٖ
ؽٛد
ِیؽٛد .زاٌت پالعّا دس فضای تیٓ د ٚففسٗ دیاٌىتشیه  ٚپظ اص اتقاي اٌىتشٚد٘ا تٗ ٌٚتاژ تاال ایداد ِی .
دس تخؼ تٌٛیذ گاص ،یه ِخضْ خٙت ٘ٛای تغیاس خاٌـ  ٚیه پّپ تضسیك عشٔگی ٚخٛد داسد وٗ تا تٕظیُ ِیضاْ ٘ٛا ٚ
دتی پّپ ِیتٛاْ غٍظتٙای ِختٍف اص آالیٕذٖ سا تٙیٗ وشد .زیٓ أداَ آصِایؾات ِیتٛاْ صِاْ ِأذ  ٚغٍظت سا تغییش
گشفت
.
دادٖ ٔ ٚتایح خشٚخی سا ٔیض ثثت وشد وٗ تشای ایٕىاس تایذ عیغتُ آٔاٌیض ِشتٛط تٗ ٘ش آالیٕذٖ سا تىاس
●اعتفادٖ دس ِمیاط ٚالؼی
تا تٛخٗ تٗ ِغاٌة فٛق ٔ ٚیض ِغاٌة اسایٗ ؽذٖ دس ایٓ ِماٌٗ ،تٗ دٌیً تغیاس ٔ ٚ ٛخذیذ تٛدْ ِٛضٛع دس عشاعش دٔیا
تسمیمات دس ِمیاط  ٚ Benchپایٍٛت أداَ ؽذٖ اعت ٘ ٚش ِسمك ؽشایظ خاؿ آصِایؾات خٛد سا ِٕتؾش وشدٖ اعت.
دس عاي  ۱۹۸۷ززف آالیٕذٖ٘ای گاص دٚدوؼ دس ِمیاط ٚالؼی دس یه ٚازذ ّٔایؾی تٛعظ عیغتُ وشٔٚا أداَ
داسد
.
گشفتٔ .تایح زاوی اص ایٓ تٛد وٗ ِذي ؽیّیایی تىاس گشفتٗ ؽذٖ تغاتك تغیاس خٛتی تا ٔتایح آصِایؾات
تٕاتشایٓ ِؾا٘ذات اخیش لذِی خٙت أداَ تسمیمات الصَ سٚی سٚػ تقفیٗ گاص دٚدوؼ تٗ سٚػ پالعّای غیشزشاستی
اعت وٗ دس یه ٔیشٚگاٖ زشاستی ٘ضاس ِگاٚاتی عاختٗ ؽذٖ تٛعظ ؽشوت ENELایتاٌیا دس عاي ( )۱۹۹۲-۱۹۸۶أداَ
ؽذٖ اعت.
●واستشد٘ای خذیذ
اٌسالیٗ٘ای لأٛ٘ ْٛای پان ٌیغتی اص آالیٕذٖ٘ای خغشٔان ٘ٛا سا اسایٗ ِیوٕٕذ وٗ ِٛعغات دٌٚتی ،تداسی ٚ
فٕؼتی آِشیىا ِٛظف ٘غتٕذ تا تٙشٖگیشی اص عیغتّٙای خذیذ وا٘ؼ آٌٛدگیِ ،مادیش ِٛسد ٔظش ایٓ لأ ْٛسا تاِیٓ
وٕٕذ .پظ اص اعتفادٖ اص واتاٌیغتٙای اگضٚص دس خٛدس٘ٚا تٕظش ِیسعیذ وٗ ِؾىً آٌٛدگی خٛدس٘ٚا تىٍی سفغ ؽذٖ
اعت ٌٚی تا تقٛیة لٛأیٓ عختگیشأٗتش ،فٕایغ خٛدسٚعاصی تٗ دٔثاي یافتٓ ساٖ زٍی تشای ایٓ ِؾىً افتادٔذ .یىی
اص ایٓ فٕاٚسیٙا وٗ اخیشاً تٛأغتٗ ٔظش ایٓ فٕایغ سا تٗ خٛد خٍة وٕذ ،فٕاٚسی پالعّای غیشزشاستی اعت چ ْٛلادس
تشعأذ
.
اعت اوغیذ٘ای ٔیتشٚژْ  ٚدیگش آالیٕذٖ٘ای خشٚخی اص اگضٚص سا تٗ اعتأذاسد ِٛسد ٔیاص
لاتً روش اعت وٗ ؽشوتٙای تضسگ خٛدسٚعاصی ِإٔذ فٛسد ،خٕشاي ِٛتٛسص  ٚپژ -ٚعیتشٚئٓ تٗ فىش اعتفادٖ اص ایٓ
٘غتٕذ
.
عیغتُ دس خٛدس٘ٚای خٛد تٗ ِسض اخشایی ؽذْ لٛأیٓ خذیذ
● تسث ٔ ٚتیدٗگیشی:
ػّذٖتشیٓ ِضیت ایٓ تىٌٕٛٛژی ززف ّ٘ضِاْ  NOx ٚ SOxاعت .تش اعاط تسمیمات أداَ ؽذٖ تشای ززف  SOxتٗ
سٚػ  ٚ wetاعتفادٖ اص عٕگآ٘ه تٗ اصای ٘ش ویٍٚٛات ظشفیت ٔیشٚگاٖ تایذ تیٓ ۱۴۰-۱۰۰دالس عشِایٗگزاسی وشد.
یؼٕی تشای یه ٔیشٚگاٖ ٘ضاس ِگاٚاتی تایذ تشای ایٓ عیغتُ تیِٓ ۱۴۰-۱۰۰یٍی ْٛدالس عشِایٗگزاسی أداَ ؽٛد وٗ
تٗ ایٓ سلُ تایذ ػذد ِ ۵۰-۴۰یٍی ْٛدالس ٘ضیٕٗ سا٘ثشی عاالٔٗ سا ٔیض اضافٗ وشد وٗ سلُ تاالیی خٛا٘ذ ؽذ .تایذ تٛخٗ
داؽت وٗ ٘ضیٕٗ ززف(  NOxدس زذ لاتً لثٛي) وّتش اص ِمذاس فٛق ٔثٛدٖ  ٚازتّاالً اص ایٓ اسلاَ ٔیض فشاتش خٛا٘ذ سفت
چ ْٛوٕتشي  NOxاعاعاً واس پیچیذٖای اعت  ٚػٍت ػّذٖ ٚسٚد ٔیتشٚژْ ٔیض اص ٘ٛای ٚسٚدی تشای ازتشاق اعت وٗ

اِىاْ ززف آْ اص فشآیٕذ ازتشاق ٚخٛد ٔذاسد .تایذ تٛخٗ داؽت وٗ اِشٚصٖ ٔیشٚگا٘ٙای وؾٛس تا ٚضؼیت ٚیژٖای ِٛاخٗ
٘غتٕذ یؼٕی اوثش ایٓ ٔیشٚگا٘ٙا گاصعٛص ؽذٖأذ تؼثاست دیگش تٌٛیذ SOxدس آٔٙا تغیاس وُ ؽذٖ اعت ٔ ٚقة
عیغتُ٘ای ِدضایی تشای ززف تشویثات گٛگشدی تٛخیٗ ٔذاسد ٌٚی ّ٘یٓ ٔیشٚگا٘ٙا دس فقٛي عشد عاي تٗ دٌیً
افت فؾاس خظ ٌ ٌٗٛگاص ِدثٛس ِیؽٔٛذ وٗ ِاصٚت تا گٛگشد تیٓ  ۳-۲دسفذ سا تغٛصإٔذ وٗ  SOxتاالیی تٌٛیذ خٛإ٘ذ
وشد.
تا ایٓ تٛضیسات اگش یه عیغتُ أؼغافپزیش  ٚچٕذ ِٕظٛسٖ ٚخٛد داؽتٗ تاؽذ وٗ تتٛإٔذ دس فقٛي گشَ ٚظیفٗ ززف
 ٚ NOxدس فقٛي عشد ٚظیفٗ ززف ّ٘ضِاْ  NOx ٚ SOxسا أداَ دٕ٘ذِ ،یتٛاْ ادػا وشد وٗ ٘ذف ٔٙایی اص تقفیٗ
آالیٕذٖ٘ا زافً ؽذٖ اعت وٗ تغیاس ِٕاعة ٔیض خٛا٘ذ تٛدِٛ .ضٛع دیگش پاییٓ تٛدْ ٘ضیٕٗ سا٘ثشی عیغتُ٘ای
پالعّای غیشزشاستی اعت.
ِٕٙذط ػثذاٌٗ ِقغفایی -پژ٘ٚؾگاٖ ٔیش -ٚگشِ ٖٚسیظصیغت
ِٕثغ ِ :إ٘اِٗ فٕؼت تشق

