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سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
پيشگفتــــــار

توسعه پايدار صنايع بزرگ همواره يكي از دغدغه هاي برنامه ريزان كشور است ولي در اين موضوع بايستي مباحثي از قبيل
تجارب قبلي ،توانمندي كارشناسان،توانمندي صنعتگران و ظرفيتهاي مورد نياز كشور را نيز در انتخاب فناوريها براي حصول به
توسعه پايدار مورد توجه قرار داد.
تاكنون نقشه راه جامعي براي فن آوري هاي مورد نياز براي مديريت آالينده ها (هوا ،آب و خاك) در صنعت برق ايران تدوين
نشده است .اما در ساير اسناد و برنامهها به موضوعات زيست محيطي توليد برق تا حدودي توجه شده است .به طور مثال سند
چشم انداز ايران  1404در بخش وزارت نيرو ،به عنوان يك سند باالدستي حاوي استراتژيهاي كالن صنعت برق است .در اين
سند پس از تبيين ماموريت و راهبردها به صورت كالن در وزارت نيرو ،ماموريت ،چشمانداز و راهبردهاي صنعت به تفكيك
"بخش آب و آبفا"" ،بخش برق و انرژي"" ،بخش آموزش ،پژوهش و فناوري" و "بخش پشتيباني" آمده است و موضوعات
مديريتي و ساختار در هركدام مدنظر قرار گرفته است .اين سند ميتواند در تعيين ابعاد موضوع و محدوده مطالعات پروژه حاضر
و هم تبيين چشمانداز و اهداف كالن آن راهگشا باشد .به طور مثال برخي راهبردهاي وزارت نيرو كه در ارتباط با اين پروژه
ميباشد عبارتند از:
 -1بازنگري و بهبود سياستهاي پژوهشي و فنآوري بخش برق بمنظور بهرهبرداري حداكثر از ظرفيتهاي ملي و منطقهاي
 -2برنامه ريزي براي انتقال و جذب دانش فني در بخش هاي مختلف صنعت
 -3احداث واحدهاي توليد انرژي الكتريكي باتوجه و رعايت برنامه حفاظت و حفظ تنوع زيستي در كشور
 -4اعمال سياستهاي مصرف بهينه برق در اجراي برنامه مديريت سبز سازمان حفاظت محيط زيست
 -5توجه بيشتر به ابعاد جديدي از محافظت محيط زيست از جمله ممانعت از آلودگي صوتي و ديداري بويژه در شهرها
-6استفاده كارآمد از قابليتها و مزيتهاي سرزميني در تدوين راهبردهاي بلندمدت توسعه بخش برق
-7استفاده از سند ملي آمايش سرزمين به عنوان مرجع هماهنگي با ساير بخش هاي اقتصادي
گزارش حاضر توسط گروه محيط زيست در قالب پروژه اي به مديريت آقاي مهندس عبداله مصطفايي و با همفكري شركت
مشاور آتي انديشان تهيه شده است.
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مقدمه
در مرحله اول این پروژه قرار است فعاليتهایی انجام شود که تحت عنوان قلمرو بندی از آنها یاد می شود .قلمروبندی در اصل،
تالش برای مشخص کردن هدف فعاليت آینده نگاری و چگونگی دستيابی به آن است .این مرحله ،شامل طراحی تمام مراحل
کار است .روش انجام قلمروبندی بخش اعظم مراحل بعدی آینده نگاری را شکل می دهد و در نتيجه قلمروبندی صرفاً یك
مساله ی فنی نيست .از قلمروبندی برای شکل گيری این ایده که آینده نگاری روش مناسبی برای رفع نياز است ،استفاده
خواهد شد.
این کار معموالً با ارایه ی گزارشی خوب که به شرح اهداف و اصول آینده نگاری برای تصميم گيرندگان کليدی می پردازد،
انجام خواهد شد و احتماالً به بحث نهادینه سازی آینده نگاری به عنوان ابزار پرداختن به اهداف سياست کليدی و هزینه ها و
منافع طرح های مختلف برنامه ی آینده نگاری می پردازد .این سند ابزار نيرومندی برای قانع ساختن دیگران نسبت به مزایای
انجام آینده نگاری ( و اطالع رسانی پيرامون محدویت های آن ) است.
صرف نظر از ترکيب دقيق اهداف ،مشارکت فعال ذی نفعان مختلف ،یك عامل محوری در تمایزگذاری بين آینده نگاری با
رویکردهای برنامه ریزی و آینده پژوهی محدودتر است .بر این اساس ،یك عامل مهم تعيين می کند که آینده نگاری چگونه
سازمان دهی و مدیریت می شود .ذی نفعان کليدی – همچون مخاطبان هدف یك فعاليت آینده نگاری و افرادی که انتظار می
رود در فرآیند کار مشارکت کنند و یا بر اساس نتایج اقدام کنند ،باید از منظر طراحی فعاليت به عنوان بخشی از فرآیند
قلمروبندی ،مورد مشورت قرار گيرند .ممکن است در این کار از طریق ابزارهایی همچون مصاحبه ها و مشاوره ی دوجانبه،
کارگاههای قلمروبندی( ترکيب عمق و گستره ی تحليل ) و در حالت گسترده تر به صورت همایش ها صورت بگيرد.
گزارش کنونی از دو بخش تشکيل شده است که در قسمت اول به موضوع ضرورت تدوین سند پرداخته می شود و در بخش
بعدی ساختار کنشگران در عرصه مشخص شده برای سند مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
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 -1فصل اول :ضرورت توسعه فناوریهای مدیریت آالیندهها
 -1-1ضرورت کاهش آالیندههای گازی
 -1-1-1اهميت مدیریت آالیندههای زیستمحيطی و ضرورت آن در صنعت برق
موضوع آلودگی و حفاظت از محيطزیست یك مسئله جهانی است که امروزه حتی در امور سياسی کشورها هم وارد شده است .تمام
کشورها از کشورهای صنعتی و پيشرفته تا کشورهای در حال توسعه ،همه باید در امر کنترل آلودگی سهيم باشند ،چرا که انتشار
آالیندهها دارای اثرات محلی ،ملی ،منطقهای (باران اسيدی) و حتی جهانی میباشد ،لذا اثر منفی آن شامل همگان میشود .به
منظور کاهش اثرات منفی انتشار آالیندهها ،مدیریت زیستمحيطی

باید اهدافی را در نظر گيرد که این اهداف عبارتند از:



محافظت و بهبود استفاده از منابع موجود



ارتقاء کيفيت منابع زیستی



شناسایی سياستها و فناوریهای مفيد جهت کنترل انتشار آالیندهها



ترویج و توسعه روشهای مصرف انرژی و افزایش بهينهسازی و بهرهوری انرژی

مسلم است که مدیریت زیستمحيطی جهت نيل به اهداف یاد شده با مسائل عدیدهای روبرو خواهد شد .بدون تردید اهداف
کوتاهمدت مدیریت زیستمحيطی باید در چارچوب یك سری نگرشهای کلی به اجرا در آیند .بدون داشتن یك نگرش کلی
مشکل است تا بتوان از تصميمگيریهای ناقص احتراز نمود و یا یك خطمشی درازمدت را در پيش گرفت و حتی شاید نتوان به
تعيين اولویتها و شناسایی وظایف مبادرت نمود .بدین ترتيب مدیریت زیستمحيطی مستلزم تصميمگيری در مورد اهداف و
تعيين محدودههای عملکرد یا حيطه یابی است .تنها پس از حيطه یابی است که یك مدیریت زیستمحيطی میتواند عملکرد
زیستمحيطی خود را آغاز نماید.
 -2-1-1ضرورت زیستمحيطی
افزایش انتشار آالیندههای محيطزیست و گازهای گلخانهای تنها بخشی از تبعات زیستمحيطی مصرف حاملهای انرژی با منشأ
فسيلی در نيروگاهها به شمار میرود .این دو عامل به طور مستقيم با افزایش تقاضای انرژی ،در اثر افزایش جمعيت و ارتقا
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استانداردهای کيفيت زندگی در رابطه میباشند .یکی از مهمترین راهکارها جهت مدیریت و کاهش تبعات زیستمحيطی بخش
انرژی خصوصاً نيروگاهها با توجه به محدودیت و تجدید ناپذیر بودن منابع انرژی فسيلی ،اصالح الگوی مصرف یعنی منطقی
نمودن تقاضای انرژی در کنار سایر راهکارها نظير استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و استفاده از سوختهای پاك است .در سال
 1391بخش نيروگاهی و حمل و نقل بيشترین ميزان انتشار  CO2و

SO2

را در بين بخشهای مصرفکننده انرژی به خود

اختصاص دادهاند .گاز طبيعی در مقایسه با سایر سوختهای فسيلی ،سوختی پاك به شمار میرود و کمترین مقدار آلودگی را
داراست .با این وجود به دليل حجم باالی مصرف 54 ،درصد از کل انتشار دیاکسيد کربن مربوط به گاز طبيعی است که از نظر
مسئله تغييرات اقليم قابل توجه میباشد .سرانه انتشار برخی از گازهای آالینده و گلخانهای در این سال در مقایسه با سال گذشته از
روند افزایشی برخوردار بوده است .تغيير ترکيب سوختهای مصرفی ،افزایش سهم سوختهای مایع و کاهش مصرف گاز طبيعی
در سایر بخشها از عوامل تأثيرگذار بر روند افزایشی فوق بوده است .در سالهای آتی میتوان از طریق بهبود کيفيت سوختهای
مصرفی ،تغيير در ترکيب حاملهای انرژی مصرفی ،بهينهسازی مصرف انرژی ،استقرار سامانه مدیریتی و نظارتی مؤثر و مستمر،
ميزان انتشار این گازها را تثبيت کرده و یا حتی کاهش داد.
 -3-1-1ضرورت اقتصادی و اجتماعی
نيروگاهها منبع اصلی انتشار آالیندهها و گازهای گلخانهای در صنعت برق میباشند .سوخت مورد استفاده نيروگاهها (سوخت گاز
و مازوت) در جریان تبدیل به انرژی الکتریکی سبب متصاعد شدن آالیندهها و گازهای گلخانهای به محيطزیست پيرامون شده و
خسارات قابل توجهی را به کشاورزی ،محيطزیست و به ویژه سالمت انسان وارد میکنند .این اثرات خارجی منفی و خسارتهای
وارده ،به عنوان هزینه خارجی منفی معرفی میشوند .اثرات خارجی منفی در حقيقت اثرات منفی مربوط به توليد یا مصرف کاال و
خدماتی هستند که بر شخص سوم خارج از بازار اثر میگذارد .این هزینههای خارجی توسط هيچ یك از گروههای توليدکننده و
مصرفکننده کاال و خدمات پرداخت نمیشوند .اقتصاددانان محيطزیست مدتها به دنبال روشهایی هستند تا بتوانند این هزینهها
را محاسبه کرده و به قيمت کاال و خدمات اضافه کنند .با محاسبه هزینههای خارجی و تعيين قيمت نهایی توليد برق ،میتوان
توجيه اقتصادی هزینههای کنترل بر آلودگی را بر مدیران معلوم کرد .به عبارت دیگر ،با دیدی وسيعتر به کل جامعه معلوم میشود
که اگر منافع کنترل آلودگی بيش از هزینه کنترل نباشد الاقل نزدیك به آن است و سبب عرضه انرژی پایدار شده و در مصرف آن
صرفهجویی میشود.
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هزینه اجتماعی ،هزینهای است که اثرات مخرب یا سوء یك آالینده یا فعاليت را بر محصوالت کشاورزی ،اکوسيستمها ،مواد و
سالمت انسان برآورد میکند .به بيان دیگر ،به مجموع پولی که بتواند صدمات ناشی از انتشار مواد آالینده و گازهای گلخانهای را
جبران نماید ،هزینه تخریب یا هزینههای اجتماعی گفته میشود .برای محاسبه هزینههای تخریب نياز به کمی کردن اثر آالیندهها
و فعاليتها در محيطهای اثرپذیر (انسانی و طبيعی) میباشد.
هزینههای اجتماعی تخریب محيطزیست در اثر مصرف انرژی فسيلی در کشور بر اساس مطالعات بانك جهانی و سازمان حفاظت
محيطزیست در سال  1390حدود  102/6هزار ميليارد ریال (بر اساس قيمتهای ثابت سال  )1381میباشد که معادل 19/6
درصد از توليد ناخالص داخلی کشور در آن سال بوده است [.]1
همچنين بر اساس مطالعه دیگری که توسط دفتر استانداردهای فنی ،مهندسی ،اجتماعی و زیستمحيطی برق و انرژی وزارت
نيرو در سال  1384صورت گرفته است ،هزینه اجتماعی مستقيم و غيرمستقيم  CO2 ،SO2 ،NOxبه ازای هر کيلووات ساعت
برق توليدی در نيروگاههای بخاری  720تا  1360ریال ،نيروگاههای گازی  740تا  1380ریال و نيروگاههای سيکل ترکيبی
 590تا  1230ریال برآورد شده است [.]1
 -4-1-1تهدیدهای ناشی از انتشار گازهای گلخانهای از نيروگاههای کشور
مواضع کشورهای جهان در برابر کاهش انتشار گازهای گلخانهای و تصویب کنوانسيون جدید به جای پروتکل کيوتو و الزام
کشورها به کاهش انتشار از سال  2020به ميزان  %20نسبت به سال  1990متفاوت میباشد .در این بين بازیگران اصلی در این
عرصه یعنی کشورهای اروپایی ،آمریکا و چين و سایر کشورهای همفکر با آنها مواضع خویش را با توجه به سياستهای کالن
مدیریت انرژی و محيطزیست کشور خویش بيان نموده و در تالش جهت تنظيم و تصویب پروتکل جدید در اجالس

COP21

پاریس بر اساس منافع خویش میباشند.
ميزان انتشار گازهای گلخانهای از نيروگاههای کشور بر اساس ترازنامه انرژی سال  1390به تفکيك  CH4 ،CO2و  N2Oبه
ترتيب  174664087تن 4273 ،تن و  698تن میباشد .ایران در گزارشهای مختلف بينالمللی انتشار گازهای گلخانهای در
رتبه  9تا  11قرار داشته و عدم وجود سياستگذاری مشخص و مدون و برنامهریزی عملی جهت کاهش انتشار گازهای
گلخانهای در صورت استقرار پروتکل جدید کاهش انتشار گازهای گلخانهای و الزام جهت کاهش انتشار از سال  2020با تهدید
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بزرگی نظير تحریم بينالمللی سایر کشورهای دنيا مواجه خواهد شد .لذا مدیریت انتشار گازهای گلخانهای بهصورت یك چالش
اساسی برای کشور و به تبع آن برای صنعت برق کشور به عنوان یکی از بزرگترین توليدکنندگان گاز گلخانهای در کشور
مطرح میباشد [.]1
یکی دیگر از روشهای توليد برق توليد پراکنده یا  (Distributed Generation)-DGمیباشد که این فناوری عبارتست از توليد
برق در محل مصرف اما گاها به تکنولوژی هایی گفته می شود که از منابع تجدیدپذیر برای توليد برق استفاده می

کنند.

چيزیکه عموما مورد قبول است ،این است که این مولدها صرف نظر از نحوه توليد توان آن ها  ،نسبتا کوچك بوده و ظرفيت
آنها معموال کمتر از  25مگاوات ميباشد و مستقيما به شبکه توزیع وصل می شوند ،IEEE .توليد برق توسط وسایلی که به اندازه
کافی از نيروگاههای مرکزی کوچكتر باشند و قادر به نصب در محل مصرف هستند را به عنوان توليد پراکنده تعریف کرده
است ،IEA .واحدهای توليدکننده توان در محل مصرف یا در داخل شبکه توزیع که توان را به طور مستقيم به شبکه توزیع
محلی تزریق میکنند را  DGمعرفی میکند ،اما  ،CIGREشرط غير قابل دیسپچ شدن را برای این مولدها ذکر کرده است.
طبق پيمان کيوتو کشورهای عضو اتحادیة اروپا ملزم به کاهش اساسی در توليد گازهای گلخانهای خود شدهاند .در حال حاضر
به طور متوسط به ازای توليد هر کيلووات ساعت برق ،حدود  600گرم گاز دی اکسيد کربن توليد می شود  .چشم انداز سال
 2050صنعت برق جهان ،کاهش این عدد به یك سوم شرایط جاری و رسيدن به  200گرم دی اکسيد کربن است .مطابق
بررسی های انجام شده ،انتشار کربن در دوره عمر نيروگاه های نفتی ،دیزلی و زغال سنگی از تکنولوژی های دیگر بيشتر است.
با اجرای نقشه راه و بهبود راندمان توليد و استفاده روزافزون از منابع تجدیدپذیر ،اميد می رود که ميزان انتشار کربن ناشی از
توليد برق ،کاهش چشمگيری پيدا کند .پيش بينی ها حاکی از آن است که با توسعه تکنولوژی ،قيمت تمام شده توليد برق از
نيروگاه های بادی تا سال  2030از روش های ارزان امروزی ( زغال سنگ و گاز) نيز ارزان تر می شود .این مهم نوید دهنده
توسعه روزافزون سهم باد در سبد منابع توليد برق جهان است .مطابق آمار منتشرشده از سوی انجمن انرژی بادی اروپا ،ظرفيت
نيروگاه های بادی نصب شده در سال  ، 2008برای نخستين بار از سایر منابع توليد برق در اروپا (حتی گاز!) فزونی گرفته است.
مراکز توليد پراکنده با توجه نوع تکنولوژی به کار رفته که می تواند استفاده از انرژیهای تجدید پذیر یا سوخت فسيلی باشد
جایگاه متفاوتی در عرصه محيط زیست ارائه می نماید  .عموماً مولدهای که از انرژیهای تجدید پذیر استفاده می نمایند دارای
حداقل آلودگی می باشند .
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مولدهای توليد برق پراکنده با استفاده از سوخت های فسيلی می توانند در ظرفيت های پائين از موتورهای بنزینی و برای
ظرفيت های باالتر تا  25مگاوات از موتورهای دیزل و ميکروتوربينها استفاده نمایند .از آنجائيکه در تمامی موارد مذکور  ،توليد
برق از احتراق سوخت فسيلی تامين می گردد انتشار آالینده های گازی خروجی از اگزوز می بایستی تحت کنترل قرار گيرند
ولی این مولد ها فاقد آالینده های آبی و پساندهای جامد می باشد.
از آنجائيکه نوع و غلظت آالینده های گازی منتشره از این مولدها شبيه نيروگاههای حرارتی می باشد طبيعتاً فناوریهای کنترل
آالیندهای گازی آن نيز شبيه فناوریهای قابل استفاده در نيروگاههای حرارتی می باشد با این تفاوت که در مولد های توليد
پراکنده به دليل کم بودن حجم گازهای خروجی از اگزوز  ،ظرفيت قسمتهای کنترل آلودگی به مراتب کمتر از نيروگاههای
حرارتی می باشد .
زائدات المپهای کم مصرف  ،بردهای الکترونيکی  ،باطریها و  ...از جمله پسماندهای ویژه می باشند  .زائدات المپهای کم
مصرف شامل زایدات المپهای کم مصرف متعارف ،المپهای فلورسنت  ،نئون  LED ،و دیگر المپهای کم مصرف می باشد که
مشمول مقررات مربوط به پسماندهای ویژه می گردند .
بر اساس ماده پانزدهم قانون مدیریت پسماندها مصوب بيست و یکم فروردین سال  ،1386که مربوط به مقررات مربوط به
پسماندهای ویژه می باشد صریحاً اعالم می دارد که صنایع توليد کننده این پسماندها موظف به جمع آوری  ،تصفيه و بازیابی
این زائدات می باشند  .پس از تبدیل این زائدات ویژه به پسماندهای غير خطرناك ،وظيفه جمع آوری آن به عهده شهرداریها و
بخشداریها محول می گردد .
بنابراین هر گونه توسعه فناوریها مربوط به دفع  ،انهدام  ،بازیابی المپها و دیگر زباله های الکترونيك بر عهده کارخانجات توليد
کننده این محصوالت بوده و از حوزه این پروژه خارج می باشد .

 -5-1-1هزینههای اجتماعی ناشی از انتشار گازهای آالینده و گلخانهای واحدهای توليد برق
همانطور قبال نيز اشاره گردید هزینه اجتماعی ،هزینهای است که اثرات مخرب یا سوء یك آالینده یا فعاليت را بر محصوالت
کشاورزی ،اکوسيستمها ،مواد و سالمت انسان برآورد میکند و اغلب هزینهای است که در قيمت تمام شده در نظر گرفته نمیشود.
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محاسبه هزینه اجتماعی توليد برق بر مبنای ضریب انتشار هر آالینده یا گاز گلخانهای و منتشره از واحد و هزینه اجتماعی
مرتبط با هر آالینده انجام میگيرد که بهصورت ذیل استخراج گردیده است.
 -1ضریب انتشار آالیندههای منتشره از واحدهای نيروگاهی بر مبنای اطالعات پروژه "تدوین اطلس آلودگی نيروگاههای
کشور" استخراج گردیده است .این پروژه توسط گروه محيطزیست پژوهشگاه نيرو در سال  1387بهمنظور تخمين و سنجش
انتشار آالیندههای گاز دودکش به تفکيك هر واحد نيروگاهی و با توجه به سوخت مصرفی در چهار فصل سال انجام شده و در
حال حاضر مبنای اطالعات ضریب انتشار در ترازنامه انرژی کشور میباشد.
 -2هزینه اجتماعی ناشی از انتشار هر آالینده ،بر مبنای اطالعات ترازنامه انرژی کشور (بر اساس مطالعه بانك جهانی و سازمان
حفاظت محيطزیست) و بهصورت دقيقتر مطالعات دکتر شفيع پور (سال  2007مجله )Energy Policyمیباشد .اطالعات
هزینههای اجتماعی ناشی از انتشار ذرات معلق ،گازهای گلخانهای و گازهای آالینده در این مطالعه بر مبنای پروژهای تحت
عنوان  Extern E1است که توسط اتحادیه اروپایی انجام شده است .در این پروژه هزینههای اجتماعی با توجه به صدمات وارده
بر سالمت انسانها محاسبه میشود و در این مطالعات و مقاالت دکتر شفيع پور اطالعات ارائه شده برای کشور ایران مورد
تطابق قرار گرفته است .لذا در جداول  2-1و  3-1هزینه اجتماعی با استفاده از دو منبع محاسبه گردیده است.
جدول  1-1هزینه اجتماعی آالیندهها در سناریوی

Medium

را برای ایران ارائه میدهد که بر مبنای شاخصهای

 ،GDP/Capitaهزینههای بهداشت و وجود خدمات بهداشتی و جمعيت کشور محاسبه شده است.
جدول  1-1هزینههای اجتماعی ناشی از انتشار ذرات معلق ،گازهای آالینده و گلخانهای در ایران
بر اساس مقاله دکتر شفيع پور سناریوی ( Mediumسال  2007مجله ]2[ )Energy Policy

)($/ton
)(KRials/ton

Pollutant

Medium
4300

34, 400

PM10

1825

14,600

SO2

600

4800

NOx

Externality of Energy

1
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)($/ton
)(KRials/ton

Pollutant

Medium
188

1500

CO

10

24

CO2

جدول 2-1هزینه های اجتماعی توليد برق در ایران بر مبنای مقاله دکتر شفيع پور

جدول  3-1هزینه های اجتماعی توليد برق در ایران بر مبنای ترازنامه انرژی
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به منظور رسيدن به هزینه اجتماعی متوسط گازهای گلخانهای و آالیندههای گاز دودکش نيروگاهها (جدول  ،)5-1ابتدا باید
ضریب انتشار متوسط گازهای گلخانهای و آالیندههای دودکش بر مبنای مصارف واقعی انواع سوخت در واحدهای بخاری-
گازی -سيکل ترکيبی در طول سال محاسبه گردد (جدول ( )4-1استخراج از پروژه تدوین اطلس آلودگی نيروگاههای کشور).
جدول  4-1متوسط ضریب انتشار گازهای گلخانهای و آالیندههای دودکش نيروگاههای کشور []3
)CO2(g/kWh

)NOx (g/kWh

)SO2(g/kWh

640

2/4

2/75

جدول  5-1متوسط هزینه اجتماعی گازهای گلخانهای و آالیندههای گاز دودکش نيروگاههای کشور
به تفكيك ترازنامه انرژی و  ]1[ ExternEو []2
)CO2(Rials/kWh

)NOx (Rials/kWh

)SO2(Rials/kWh

ترازنامه انرژی

ExternE

ترازنامه انرژی

ExternE

ترازنامه انرژی

ExternE

51/2

80

11/52

18

40/15

62/73

بنابراین مجموع هزینه اجتماعی گازهای گلخانهای و آالیندههای دودکش نيروگاهها با دو رویکرد ترازنامه انرژی و

Extern E

بهصورت جدول  6-1ارائه میگردد.
جدول  6-1مجموع هزینه اجتماعی گازهای گلخانهای و آالیندههای دودکش نيروگاههای کشور [ ]1و []2
بر اساس ترازنامه انرژی *1390

102/85 Rials/kWh

بر اساس **)2007( ExternE

160/73 Rials/kWh

بر اساس اطالعات آمار تفصيلی سال  1390ميزان توليد ناخالص انرژی الکتریکی کشور در حدود  240 TWhبوده است که با
لحاظ اطالعات جدول فوق کل هزینه اجتماعی ناشی از انتشار گازهای گلخانهای و آالیندههای دودکش نيروگاههای کشور به
ترتيب بر اساس ترازنامه انرژی سال  1390و  2/46×1013 ،ExternEریال و  3/85×1013ریال میباشد .از طرف دیگر

GDP

کشور در سال ( 1390سال  )2011معادل  527/3بيليون دالر (معادل 9/49 ×1015ریال ) بوده است .بنابراین هزینه اجتماعی
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ناشی از انتشار گازهای گلخانهای و آالیندههای دودکش به ترتيب بر اساس ترازنامه انرژی سال  1390و  ExternEمعادل 0/26
و  0/4درصد  GDPسال  1390میباشد که در جدول  7-1ارائه میگردد.
جدول  7-1مقایسه هزینه اجتماعی گازهای گلخانهای و گازهای آالینده خروجی از نيروگاهها با هزینههای کنترل آنها
[ ]1و []5
گاز آالینده یا گلخانهای

ماکزیمم هزینه کنترل

ماکزیمم هزینه اجتماعی

$/Ton

$/Ton

49

102

CO2

2019

303068/4

NOx

1053

86754/97

SO2

در جدول فوق مقایسهای بين هزینه اجتماعی ناشی از انتشار گازهای گلخانهای و گازهای آالینده خروجی از نيروگاههای کشور
با هزینههای کنترل آنها صورت گرفته است .همانطور که در این جدول مشاهده میشود هزینه کنترل انتشار گازهای آالینده
و گلخانهای بسيار کمتر از هزینه اجتماعی آنها میباشد.
برنامه کاهش انتشار آالیندههای خروجی دودکش نيروگاهها در بسياری از کشورهای جهان در حال اجرا میباشد بهطور مثال در
ایاالت متحده آمریکا که در حدود %44

(TWh

 )1756از برق توليدی آن توسط سوخت زغال سنگ تامين میشود ،برنامه

منظمی جهت کاهش انتشار آالیندههای  SO2و ( NOxبه عنوان پيش سازههای اصلی باران اسيدی) در حال اجرا میباشد .از
سال  1970تا  2005عليرغم افزایش ميزان زغال سنگ جهت توليد برق ،ميزان کاهش ضریب انتشار این دو آالینده خصوصاً
 SO2بسيار چشمگير بوده است و این موضوع در نمودار شکل ( )1-1نشان داده شده است .کاهش ميزان ضریب انتشار این دو
آالینده از طریق نصب ( FGDجهت کاهش انتشار  )SO2سيستمهای کنترل ذرات نظير فيلترهای کيسهای و  ESPو استفاده از
زغال سنگ با گوگرد کمتر و نصب سيستمهای  SCRو مشعلهای

LNB

انتشار این دو آالینده در فاصله سالهای  2005تا  2013ارائه شده است.

ميسر گردیده است .در شکل ( )2-1کاهش ضریب
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شكل  1-1کاهش ميزان ضریب انتشار آالیندههای  SO2و  NOxاز سال  1970تا  2005در نيروگاههای ایاالت متحده
آمریكا []6

شكل  2-1کاهش ضریب انتشار آالیندههای  SO2و  NOxاز سال  2005تا  2013در نيروگاههای آمریكا []6
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برنامهها و قوانين دیگری نظير  CSAPR1به منظور کاهش انتشار آالیندههای

SO2

و

NOx

از نيروگاههای مستقر در ایاالت

شرقی آمریکا و MATS2به منظور کاهش انتشار جيوه ،گازهای اسيدی و سایر مواد سمی منتشره از کليه نيروگاههای آمریکا
توسط  EPAبه اجرا در آمده است .یکی از اهداف برنامه  MATSکاهش انتشار جيوه تا  %90جيوه موجود در سوخت نيروگاهها
میباشد.
برنامه  CSAPRبر پایه  Cap and Tradeبوده و در نظر دارد ميزان انتشار آالینده  SO2را از کليه نيروگاههای مستقر در ایاالت
شرقی از  3/5ميليون تن در سال  2012به  2/2ميليون تن در سال  2014/15و ميزان انتشار  NOxرا از  1/3ميليون تن در سال
 2012به  1/2ميليون تن در سال  2014/15برساند .کل ميزان انتشار  SO2در نيروگاههای آمریکا در سال 1990حدود 15/65
ميليون تن بوده که در سال  2014به  3/36ميليون تن کاهش خواهد یافت .همچنين کل ميزان انتشار

NOx

در سال

1990حدود  6/7ميليون تن بوده است که در سال  2014به  1/95ميليون تن کاهش خواهد یافت [.]7
یکی از قوانين جدیدی که باعث بهتر شدن شرایط زیستمحيطی نيروگاههای آمریکا خواهد شد ،قانون انتقال آالیندههای هوا از
یك ایالت به ایالت

دیگر)(CSAPR

است .در مورد این قانون)  ،(CSAPRمحاسبات سازمان حفاظت محيطزیست آمریکا نشان

میدهد که اجرای این قانون فقط با بهبود پارامترهای

PM2.5

و ازن باعث خواهد شد که طبق جدول( )8بسياری از اثرات

نامطلوب بر سالمتی شهروندان حذف شده و 120-280ميليارد دالر سود در سال  2014عاید مردم شود.

جدول  8-1برآورد بيماریهای کاهش یافته ناشی اجرای قانون  CSAPRدر سال  2014در آمریكا []8
بيماری

تعداد موارد کاهش یافته

مرگ ناگهانی

13000-34000

حمله قلبی (بدون مرگ )

15000

ویزیت شدن در بيمارستان یا اورژانس

19000

برونشيت حاد

19000

عالئم بيماری تنفسی قسمت فوقانی یا تحتانی

42000

آسم شدید

40000

1 Cross-State Air Pollution Rule
2 Mercury and Air Toxics Standards
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بيماری

تعداد موارد کاهش یافته

تعداد روزهای غيبت از محل کار یا مدرسه

 1/8ميليون

بر پایه کنترل انتشار بوده و محدودیتهای انتشار برای جيوه معادل

lb/GWh

 HCl ،0/013معادل

lb/MWh

 0/02و ذرات معلق معادل  0/3 lb/MWhدر نظر گرفته است .در شکلهای ( )3و ( )4ميزان کاهش انتشار آالیندههای  SO2و
 NOxبه تفکيك ایاالت مختلف آمریکا ارائه شده است.

شكل  3-1ميزان کاهش انتشار آالیندههای  SO2به تفكيك ایاالت مختلف آمریكا []9
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شكل  4-1ميزان کاهش انتشار آالیندههای  NOxبه تفكيك ایاالت مختلف آمریكا []9

در شکل ( )5انواع روشهای مختلف کاهش انتشار  SO2و  NOxدر نيروگاههای مختلف آمریکا بر حسب ظرفيت واحد ارائه شده
است.
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شكل  5-1انواع روشهای مختلف کاهش انتشار  SO2و  NOxدر نيروگاههای مختلف آمریكا برحسب ظرفيت واحد []9

شكل  6-1هزینه سرمایهگذاری اوليه روشهای مختلف کنترل جيوه ،ذرات معلق SO2 ،و  NOxبراساس ]7[ EPA
)(Dry Sorbent Injection), ACI(Activated Carbon Injection

DSI
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 -6-1-1رویكرد جهانی در کنترل آالیندهها
 ESIبه عنوان ابزار اندازهگيری مسائل زیستمحيطی کشورها در طوالنی مدت و با در نظر گرفتن زیر ساختارهای توسعهای در
جهت نيل به اهداف توسعه پایدار محسوب میشود .این مسائل شامل منابع طبيعی ،کنترل آلودگی در گذشته و وضعيت موجود
تخریب اکوسيستم و نتایج حاصل از سياستهای جاری زیستمحيطی با توجه به توانایی جامعه نسبت به تغيير روند منفی
میباشد .در مقابل

EPI

عملکرد اجرایی سيستمهای سياسی در جهت کاهش استرسهای زیستمحيطی در خصوص سالمت

انسان و ارتقاء پویای زیستمحيطی و مدیریت بیخطر منابع طبيعی را تخمين میزند.
کشور ایران از نظر شاخص  ESIدر سال  2005دارای نمره  39/8و رتبه  132در بين  146کشور بوده و از نظر شاخص

EPI

درسال  2006دارای نمره  70و رتبه  53در بين  133کشور جهان میباشد .این بدان معنی است که با توجه به اینکه ایران از
جمله کشورهای در حال توسعه محسوب میشود ،به لحاظ آلودگیهای موجود و تخریب منابع طبيعی نسبت به سطح توسعه
روند بالنسبه مطلوبی را طی کرده است ،ولی از نظر مقابله با چالشهای زیربنایی زیستمحيطی برای مردم و ایجاد سيستمهای
کنترل آلودگی و حفاظت اکوسيستم تاکنون نتوانسته است مدیریت مناسبی را اعمال نماید .نمودار زیر رابطه بين این دو شاخص
را به خوبی بيان مینماید .همانگونه که از نمودار استنباط میشود ،اکثر کشورها از نظر این دو شاخص در وضعيت مطلوبتری
نسبت به ایران قرار دارند ،زیرا در بسياری از این کشورها توجه به مسائل زیر بنایی توسعه از اهميت خاص برخوردار است.

شكل  7-1نمودار رابطه بين دو شاخص  ESIو EPI
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 -7-1-1ضرورتهای قانونی کاهش آالیندهها
قوانين ،مقررات و استانداردهای موجود در سطح ملی در حوزه مدیریت آالیندهها شامل موارد زیر میباشد:


اصل پنجاهم قانون اساسی



قوانين



آیيننامهها و مصوبات



مصوبات شورای عالی حفاظت محيطزیست کشور

در هر یك از اسناد قانونی فوقالذکر به نحو مستقيم یا کلی اشاراتی ناظر بر انجام فعاليتهای عمرانی در چارچوبهای مصوب
و بدون ایجاد خسارات زیستمحيطی جدی ممکن است وجود داشته باشد .در این بخش به مواد و بندها و تبصرههایی از این
اسناد که به طور مستقيم یا غيرمستقيم قابل استفاده برای مسائل زیستمحيطی نيروگاههای برق باشد اشاره میگردد.
 -1-7-1-1اصل پنجاهم قانون اساسی

اصل پنجاهم به طور صریح عبارتست از ”در جمهوری اسالمی ،حفاظت محيطزیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن
حيات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ،وظيفه عمومی تلقی میگردد .از اینرو فعاليتهای اقتصادی و غير آن که با آلودگی
محيطزیست یا تخریب غير قابل جبران آن مالزمه پيدا کند ،ممنوع است“.
اصل پنجاهم به طور واضح و کلی مشخص کرده است که کليه فعاليتهایی که باعث تخریب یا آلودگی محيط گردند ،در
کشور ممنوع هستند ،در صورتی که این تخریب یا آلودگی غير قابل جبران باشد .این اصل بر تمامی فعاليتها از جمله
پروژههای توليد برق اطالق شده است.
 -2-7-1-1قوانين

قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا (مصوب :)1374/2/3
ماده 1ـ جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و به منظور پاكسازی و حفاظت هوا از آلودگیهای
کليه دستگاهها و مؤسسات و کليه اشخاص حقيقی و حقوقی موظفند مقررات و سياستهای مقرر در این قانون را رعایت نمایند.

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
18
فاز  :1تدوین مباني سند

ویرایش اول ،شهریور 1393

ماده 2ـ اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی هوا را فراهم نماید ،ممنوع است.
منظور از آلودگی هوا عبارتست از وجود و پخش یك یا چند آلودهکننده اعم از جامد ،مایع ،گاز ،تشعشع پرتوزا و غير پرتوزا در
هوای آزاد به مقدار و مدتی که کيفيت آن را به طوری که زیانآور برای انسان و یا سایر موجودات زنده و یا گياهان و یا آثار و
ابنيه باشد ،تغيير دهد.
ماده 3ـ منابع آلودهکننده هوا که تحت مقررات این قانون قرار دارند به سه دسته زیر طبقهبندی میشوند.


وسایل موتوری



کارخانهها و کارگاهها و نيروگاهها



منابع تجاری خانگی و منابع متفرقه

تبصره  1از ماده  13قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا (مصوب )74/2/3
احداث نيروگاهها موکول به رعایت ضوابط و معيارهای سازمان حفاظت محيطزیست از لحاظ محل استقرار میباشد.
ماده  14قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا (مصوب )74/2/3
همچنين فعاليت و بهرهبرداری از نيروگاههایی که بيش از حد مجاز موجبات آلودگی هوا را فراهم آورند ،ممنوع است.
ماده  15قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا (مصوب )74/2/3
سازمان حفاظت محيطزیست نيروگاههای که آلودگی آنها بيش از حد مجاز استانداردهای محيطزیست باشد را مشخص نموده
و مراتب را با تعيين نوع و ميزان آلودگی به صاحبان یا آلودگی به صاحبان یا مسئوالن نيروگاهها ابالغ خواهند کرد تا در مهلت
معينی که توسط سازمان با همکاری و مشارکت دستگاههای ذیربط تعيين میشود نسبت به رفع آلودگی یا تعطيل کار و
فعاليت خود تا رفع آلودگی اقدام نمایند.
ماده  16قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا (مصوب )74/2/3
در صورتی که صاحبان و یا مسئوالن نيروگاههای آلودهکننده ظرف مهلت تعيينشده مبادرت به رفع آلودگی یا ممانعت از کار و
فعاليت ذیربط نيروگاههای مربوطه ننمایند ،در پایان مهلت مقرر به درخواست سازمان حفاظت محيطزیست و دستور مرجع
قضایی ذیربط محلی که بالفاصله توسط مأمورین انتظامی به مورد اجرا گذاشته میشود از کار و فعاليت آلودهکننده جلوگيری
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به عمل خواهد آمد .ادامه کار یا فعاليت نيروگاه مزبور منوط به صدور اجازه سازمان حفاظت محيطزیست و یا رأی دادگاه
صالحيتدار خواهد بود.
ماده  20قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا (مصوب )74/2/3
نيروگاهها موظف به استفاده از سوخت و سيستمهای احتراقی مناسب قابلدسترسی به نحوی که موجبات کاهش آلودگی هوا را
فراهم نمایند ،هستند.
قانون جلوگيری از آلودگی آب
ماده  2آیيننامه جلوگيری از آلودگی آب (مصوب )73/2/18
اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی آب را فراهم نمایند ،ممنوع است.
ماده  4آیيننامه جلوگيری از آلودگی آب (مصوب )73/2/18
سازمان موظف است نسبت به شناسایی منابع مختلف مولد آلودگی آب ،به طریق مقتضی اقدام نماید .مسئولين موظفند
اطالعات و مدارك موردنياز را در صورت درخواست در اختيار سازمان قرار دهد .ماده  7آیيننامه جلوگيری از آلودگی آب
(مصوب )74/2/18
سازمان موظف است طبق برنامه پيشبينیشده از فاضالب و مواد زائد جامد منابع آلودهکننده ،نمونهبرداری و نوع و ميزان
آلودگی هر یك از این منابع را مشخص نماید .در صورتی که شدت آلودگی هر یك از منابع آلودهکننده بيش از حد استاندارد
باشد سازمان مراتب را کتباً به مسئول مربوط اخطار خواهد نمود که در رفع آلودگی و ميزان آن و همچنين مهلت رفع آلودگی
که تناسب با امکانات تعيين میگردد و صریحاً قيد خواهد شد.
ماده  8آیيننامه جلوگيری از آلودگی آب
مسئولين مکلفند ظرف مدت مذکور در اخطاریه نسبت به رفع آلودگی در حد استاندارد اقدام کنند ،در غير این صورت بر اساس
ماده  11قانون حفاظت و بهسازی محيطزیست از فعاليت یا بهرهبرداری منبع مربوط تا رفع آلودگی جلوگيری خواهد شد.
ماده  9آیيننامه جلوگيری از آلودگی آب (مصوب )72/2/18
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در صورتی که سازمان منبع آلودهکننده با دالیل و مدارك قابلقبول سازمان اثبات نماید که ظرف مهلت مقرر در اخطاریه رفع
آلودگی عملی نيست سازمان میتواند مهلت اضافی مناسب برای اینگونه منابع قائل شود مشروط بر اینکه ادامه فعاليت این
منابع خطرات جدی برای سالمت انسان و سایر موجودات زنده در بر نداشته است.
ماده  10آیيننامه جلوگيری از آلودگی آب (مصوب )73/2/18
سازمان حفاظت محيطزیست در اجرای وظایف قانونی خود موظف است هر یك از منابع آلودهکننده را توسط مأمورین خود مورد
بازرسی قرار دهد در صورتی که بازرسی هر یك از منابع موجب قوانين دیگر مستلزم یك اجازه از دادستان باشد نسبت به اخذ
نمایندگی دادستان اقدام خواهد شد.
ماده  14آیيننامه جلوگيری از آلودگی آب (مصوب )73/2/18
تخليه و پخش فاضالب یا هر نوع ماده آلودهکننده از منابع متفرقه به آبهای پذیرنده به ميزان بيش از حد استاندارد ممنوع
است .انواع و طبقهبندی آلودهکننده و متفرقه توسط سازمان و با همکاری وزارتخانهها وموسسات ذیربط تعيين خواهد شد.
ماده  15آیيننامه جلوگيری از آلودگی آب (مصوب )73/2/18
در مواردی که سازمان بنا به دالیل کافی تشخيص دهد کاهش یا از بين بردن آلودگی ناشی از منابع آلودهکننده موجود از طریق
دیگر به جز انتقال آنها به نقاط مناسب امکانپذیر نيست ،طرحی در این مورد با همکاری وزارتخانه کشاورزی ،جهاد سازندگی،
مسکن و شهرسازی ،نيرو ،کار و امور اجتماعی تهيه و پس از تصویب هيئتوزیران به مورد اجرا خواهد گذاشت.

ماده  16آیيننامه جلوگيری از آلودگی آب (مصوب )73/2/18
سازمان مجاز است در مواقعی که ضرورت ایجاب نماید استفاده از وسایل و روشهای مناسب را برای منابع متفرقه برقرار نماید.
ماده  17آیيننامه جلوگيری از آلودگی آب (مصوب )73/3/18
رقيق کردن در مرحله تخليه بهعنوان تصفيه ممنوع است مگر در موارد خاصی که به تشخيص سازمان حفاظت محيطزیست،
خطر آلودگی محيطزیست را در برنداشته باشد.
ماده  18آیيننامه جلوگيری از آلودگی آب (مصوب )73/3/18
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مسئولين مکلفند تدابيری اتخاذ نمایند تا در مواقع اضطراری که تصفيه فاضالبها به هر علتی متوقف میشود از تخليه مستقيم
فاضالب به آبهای پذیرنده خودداری نمایند.
ماده  22آیيننامه جلوگيری از آلودگی آب (مصوب :)73/3/18

چنانچه تخلف از مقررات این آیيننامه موجب ورود هرگونه خسارت به محيطزیست آبزیان و منابع طبيعی شود دادگاه حسب
درخواست سازمان ،مسئولين را به پرداخت و جبران خسارت وارد شده محکوم خواهد کرد.
قانون جلوگيری از آلودگی صوتی
ماده  2آیيننامه ،نحوه جلوگيری از آلودگی صوتی (مصوب :)87/3/19
مبادرت به هر گونه اقدامی که موجبات آلودگی صوتی را فراهم نماید ممنوع میباشد .حد مجاز یا استاندارد آلودگی صوتی
توسط سازمان حفاظت محيطزیست با همکاری دستگاههای ذیربط تهيه و به تصویب شورای عالی محيطزیست میرسد.
ماده  3آیيننامه نحوه جلوگيری از آلودگی صوتی (مصوب :(87/3/19

سازمان ضمن شناسایی منابع و کانونهای آلودگی موضوع بند  6ماده  1این آیيننامه که نيروگاهها از مواد مطرح شده در آن
میباشند ،تعيين ميزان آلودگی آنها بر اساس استانداردهای موضوع ماده  2مراتب را به عامل یا عاملين منابع مذکور اعالم نمود
و مهلت مناسبی را برای رفع آلودگی تعيين میکند .عاملين منابع صوتی مذکور موظفند در مهلت مناسب تعيينشده حسب مورد
نسبت به رفع آلودگی صوتی اقدامی نمایند.
ماده  5آیيننامه ،نحوه جلوگيری از آلودگی صوتی (مصوب :) 87/3/19
سازمان مجاز است در اجرای وظایف قانونی خود و اطمينان از رعایت مفاد قانون و این آیيننامه هر زمان که الزم بداند هر یك
از منابع آلودهکننده را بازرسی نماید.
تبصره :با عاملين یا هر شخص دیگری که به طور مستقيم یا غيرمستقيم از انجام بازرسی و یا تعيين ميزان آلودگی صوتی
جلوگيری نموده و یا از ارائه آمار و اطالعات موردنياز سازمان خودداری نمایند طبق ماده  30قانون رفتار خواهد شد.
ماده  12آیيننامه ،نحوه جلوگيری از آلودگی صوتی (مصوب :) 87/3/19
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در صورتی که رفع آلودگی صوتی ناشی از فعاليتهای منابع آلودهکننده که نيروگاهها جز آن هستند و در داخل محدوده شهرها
و نقاط مسکونی استقرار دارند به طرق دیگری جز انتقال آنها به محلهای مناسب امکانپذیر نباشد .طرح انتقال اینگونه منابع
توسط سازمان با همکاری وزارت کشور (شهرداری و بخشداریها ) وزارت مسکن و شهرسازی تهيه و پس از تصویب هيأت
وزیران به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

قانون حفاظت و بهسازی محيطزیست (مصوب  1353/3/28و اصالحيه )1371/8/24
در این قانون وظایف و اختيارات سازمان حفاظت محيطزیست و شورای عالی حفاظت محيطزیست کشور تعيين گردیده و
عالوه بر آن ماده  9این قانون صراحتاً عنوان میدارد که:
ماده 9ـ ” اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محيطزیست را فراهم نماید ممنوع است“ ،تعریف آلودگی را ذیل ماده  9قانون
ارائه نموده است” :منظور از آلوده ساختن محيط عبارتست از پخش یا آميختن مواد خارجی به آب ،هوا یا زمين به ميزانی که
کيفيت فيزیکی ،شيميایی و بيولوژیك آن را به طوری که زیانآور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و گياهان یا آثار و ابنيه
باشد ،تغيير دهد“ .با این تعریف واضح و صریح پروژههای نيروگاهی نيز در مواردی که باعث آلودگی مستقيم یا غيرمستقيم
گردند از طریق این قانون ،قابل پيگيری خواهند بود.
قانون شكار و صيد (مصوب  1346/3/16با اصالحات  53/10/30و  75/9/25ت :)1
ماده  12این قانون به صراحت مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یك ميليون و پانصد هزار ریال تا هجده
ميليون ریال را برای کسانی که باعث ” از بين رفتن رستنیها و تعليف و تخریب در پاركهای ملی و آثار طبيعی ملی و هر
گونه تجاوز و فعاليت غيرمجاز در اینگونه مناطق“ و ”آلوده نمودن آب رودخانهها ،دریاچهها و تاالبهای حفاظتشده ،چشمهها
و آبشخورها به موادی که باعث آلودگی آب و از بين رفتن آبزیان گردد“ را در نظر گرفته است.
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور (مصوب )79/1/17
ماده  105این قانون به صراحت اشاره دارد که ” کليه طرحها و پروژههای بزرگ توليدی و خدماتی باید پيش از اجرا و در
مرحله انجام مطالعات امکانسنجی و مکانیابی ،بر اساس ضوابط پيشنهادی شورای عالی حفاظت محيطزیست و مصوب هيأت
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وزیران مورد ارزیابی زیستمحيطی قرار گيرند و رعایت نتایج ارزیابی توسط مجریان طرحها و پروژههای مذکور الزامی است“.
بر این اساس طرحهای بزرگ نيروگاه (بيش از  100مگاوات) بایستی مورد ارزیابی زیستمحيطی قرار گيرند.
قانون توزیع عادالنه آب (مصوب )1361/2/16
بر اساس تبصره  3ماده  2این قانون ” ایجاد هر نوع اعيانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانهها و انهار طبيعی و
کانالهای عمومی مسيلها و مرداب و برکههای طبيعی و همچنين در حریم سواحل دریاها و دریاچهها اعم از طبيعی و یا
مصنوعی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نيرو“.
بنابراین عمليات احداث و ساخت و ساز در پروژههای نيروگاهی که در بسياری موارد با حفاری و دخل و تصرف در حریمهای
منابع آب و رودها و بستر رودخانهها مالزم است باید با اجازه وزارت نيرو بوده و در غير این صورت از نظر قانونی ممنوع است.
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (مصوب )1373/3/31
مطابق ماده یك این قانون تغيير کاربری اراضی زراعی و باغها در محدودههای خارج از شهرها و شهركها جز در موارد
ضروری ممنوع است .بنابراین در پروژههای نيروگاهی که تغيير کاربری اراضی از ضروریات خواهد بود و با توجه به اثرات
غيرمستقيم و توسعههای ناخواسته وابسته به پروژه توجه به این قانون الزم است.
 -2-1ضرورت کاهش آالیندههای مایع
 -1-2-1اهميت مدیریت پسابهای صنعتی و ضرورت آن در صنعت برق
یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار صنایع ،کاهش آلودگی از طریق بازیابی و استفاده مجدد از زائدات میباشد .این مسأله در
خصوص بازیابی آب از پسابهای صنایع مختلف به لحاظ محدود بودن منابع آبی اهميت بسزایی دارد  .در کشور ما خصوصاً در
بعضی نقاط بدليل فقر منابع آبی  ،توجه به این امر میتواند از مشکالت آتی صنایع جلوگيری نماید [.]10
یکی از آلودگيهای مهم در کليه فعاليتهای صنعتی و از جمله نيروگاهها ،فاضالبهای صنعتی است که ضروری است بطور اصولی
کنترل شوند تا عالوه بر جلوگيری از اثرات سوء آن ،در مصرف منابع محدود آبی کشور نيز صرفهجویی شود .بطور کلی در این
فعاليتها با اجرای فرآیندهای تکميلی ،میتوان به راحتی بخش عمدهای از فاضالب توليد شده را به منظور استفاده مجدد
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برگردانده و به مصرف رسانيد .استفاده از آب جبرانی در سيکل آب و بخار و سيکل خنكکننده نيروگاهها ،این واحد صنعتی را
جزء پرمصرفترین صنایع قرار داده است .بر طبق آمارهای موجود ميزان مصرف آب مورد نياز برای یك نيروگاه بخاری با برج
خنكکن مرطوب در هر مگاوات معادل  2تا  3متر مکعب بر ساعت تخمين زده شده است که با توجه به رشد سریع توليد برق
در کشور این روند مصرف آب و توليد فاضالب به شدت رو به افزایش است [.]11،12
بر اساس گزارشهای طرح جامع آب کشور (مهندسين مشاور جاماب )1385-کل آب مورد نياز صنعت نيروگاهی در سال ،1380
معادل  40/7ميليون متر مکعب و پساب توليدی آن معادل  5/7ميليون متر مکعب میباشد .پيش بينی مصرف آب و توليد پساب
این صنعت نيز در سالهای  1395 ،1390و  1400در جدول  -1ذکر گردیده است [.]13
جدول  - -1پيش بينی مصرف آب و توليد پساب در نيروگاهها []13

1390

1395

1400

ميليون متر مکعب

ميليون متر مکعب

ميليون متر مکعب

آب برداشتی

پساب توليدی

آب برداشتی

پساب توليدی

آب برداشتی

پساب توليدی

43/8

6/7

55/9

8/6

71/4

10/9

 -2-2-1تقسيم بندی پسابهای توليدی در صنعت برق
به طور کلی پسابهای توليدی در یك نيروگاه بخاری بر اساس کيفيت و ناخالصیهای موجود در آنها به چند دسته زیر تقسيم
بندی میشوند:
 -1پسابهای لجنی :عمده ناخالصی های موجود در آن ،ذرات معلق بوده و ناشی از مراحل پيش تصفيه آب خام میباشد.
درین خروجی کالریفایرها و پساب ناشی از شستشوی فيلترها (شنی ،کربنی ،کارتریج و  )...در این دسته قرار
میگيرند .این فاضالبها از نظر شکل ظاهری شفاف نبوده و تيره می باشند و در مواردی بشکل لجن آب در فرآیندهای
مختلف توليد می شوند که برخالف پساب نمکی از امالح محلول کمتری برخوردار بوده ولی بدليل وجود ذرات معلق
باال در آن ،قابل استفاده مجدد یا جهت تخليه به محيط زیست مناسب نمیباشند [.]14،15
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 -2پساب های نمکی :عامل مشخصه آن غلظت باالی امالح محلول در آب بوده و ناشی از احيا مبدلهای یونی (در نرم
کنندههای تبادل یونی ،واحد تصفيه دمين و  ،)CPPدور ریز اسمز معکوس و دور ریز تبخير کنندهها میباشد.
همچنين بلودان برج خنكکن تر نيز به دليل غلظت نسبتا باالی امالح آن میتواند در این گروه قرار گيرد [.]14
 یکی از فاضالبهای توليدی در نيروگاههای بخاری و سيکل ترکيبی و توربين گاز مجهز به سيستم فاگ که نيازمندسيستم تصفيه جهت تامين آب دمين است ،فاضالب نمکی میباشد .فاضالب نمکی باالترین حجم فاضالب در
نيروگاههای بخاری و بخش بخار نيروگاههای سيکل ترکيبی را شامل میشود .طبق بررسی به عمل آمده بر روی
تعدادی از نيروگاههای بخاری کشور ،برای هر واحد  250تا  350مگاواتی حجم این فاضالب از  150تا  220متر
مکعب در روز و ميزان شوری (امالح نمکی محلول) این فاضالبها از  10,000تا  50,000پی پی ام متغير میباشد.
این فاضالب ناشی از احيای سيستمهای مبدلهای یونی ،دورریز مدولهای اسمز معکوس و درین تبخير کنندهها در
تصفيه یونی آب خام میباشد که اغلب محتوی آنيونيها و کاتيونهای موجود در آب خام و سولفات به ميزان باال
میباشد .طی مطالعات صورت گرفته بر روی کليه نيروگاههای کشور ،در حال حاضر کل این فاضالب پس از
تنظيم  pHبدون هيچگونه عمل تصفيهای ،یا با دیگر فاضالبها مخلوط شده و یا در استخرهای تبخيری تخليه
میگردد .بنابراین آب موجود در این استخرها یا تبخير و رسوبات نمکی آن جمع آوری میگردد و یا به منبع
پذیرنده وارد میشود [.]12
 تخليه این فاضالب در آبهای سطحی اثرات سوئی داشته و چنانچه غلظت برخی یونهای آن خصوصاً سدیم وسولفات بيش از حد مجاز باشد سبب خرابی جنس زمين و کم شدن قابليت نفوذ آب در زمين میگردد .همچنين
این امالح با امالح معدنی خاك زراعی تجمع یافته و بتدریج باعث فساد و یا کندی رشد گياهان گردیده و آنها را
از بين میبرد .با این وجود تا کنون از طرف هيچيك از نيروگاهها اقدامی در بازیافت آب مقطر از تصفيه
فاضالبهای نمکی صورت نگرفته است ،شاید به این دليل که در ظاهر تصور میشود این کار غير اقتصادی و
مقرون به صرفه نمیباشد [.]12
استفاده از پسابهای نمکی میتواند باعث شوری منابع آب گردد .در چند سال اخير عالوه بر شاخص شوری ،وجود عناصر
سنگين و سمی چون سلنيوم ،موليبيدن و آرسنيك در آبهای زهکشی سبب آلودگی منابع آب و افزایش هزینه تصفيه این منابع
گردیده است]13[ .
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نفوذ عناصر مغذی به آبهای سطحی (رودخانهها و دریاچهها) موجب رشد سریع گياهان در آنها میگردد که به دليل افزایش
مصرف اکسيژن توسط آنها (مخصوصا جلبكها) ،موجب کاهش اکسيژن و مرگ و مير آبزیان میگردد .شایان ذکر است که
استفاده غير اصولی از پسابها با توجه به کيفيت آنها عوارض سویی را بر منابع آب ،به ویژه زیست بومهای آبی به دنبال
خواهد داشت.
مهمترین عامل محدود کننده استفاده از پساب و آبهای برگشتی ،شوری این منابع میباشد .امالح محلول آب ممکن است از
نظر فيزیکی و شيميایی آسيبهایی به رشد گياه وارد آورد .از نظر فيزیکی به سبب کاهش کشش سطحی آب در داخل آوندهای
چوبی و نيز به خاطر خاصيت اسمزی و از نظر شيميایی به علت فعاليتهای متابوليکی حاصل از مواد سمی همچنين امالح
محلول آب باعث تغييراتی در ساختمان خاك ،نفوذ پذیری و تهویه آن شده و غير مستقيم در رشد گياهان مؤثر است .وجود
معيار خاصی از غلظت امالح برای آب های کشاورزی غير ممکن است .نوع خاك ،شرایط جوی و نوع آبياری در نحوه اثر
نمكهای محلول آب روی گياهان اهميت بسزایی دارد و قضاوت از روی مقایسه محصول در زمينی که نسبت به امالح فقير
است با زمينی که از امالح غنی است صورت میگيرد ،منتهی هر دو زمين باید تحت شرایط واحدی باشند].[10
عامل مهم دیگری که در رشد محصوالت کشاورزی و خواص آب مؤثر است سيستم زهکشی صحيح زمينهای کشاورزی
است .اگر زمينی خوب زهکشی نشده باشد ،حتی با مصرف آبهای مناسب نتایج رضایت بخشی از نظر محصوالت کشاورزی به
دست نخواهد آمد از طرفی برای متعادل کردن امالح موجود در خاك یك سيستم زهکشی در زمينهای کشاورزی ضروری
است].[10
مهمترین عواملی که در طبقهبندی آبهای کشاورزی اهميت دارند عبارتند از]:[10
 -1هدایت الکتریکی که معرف غلظت امالح محلول آب میباشد( .واحد هدایت الکتریکی ميکروموس میباشد)
 -2درصد غلظت یون سدیم یا ضریب جذب سدیم
 -3وجود عناصری مثل بر که اگر مقدارش از حدی تجاوز نماید باعث مسموميت خاك میشود .با داشتن مقادیر سدیم،
پتانسيم ،کلسيم و منيزیم بر حسب ميلی اکی واالن ،درصد غلظت یون سدیم از رابطه زیر به دست میآید [:]16
( K  Na)  100
Na  K  Ca  Mg

% Na 
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Ca :غلظت کلسيم بر حسب خودش
Mgغلظت منيزیم بر حسب خودش :
Naغلظت سدیم برحسب خودش :
طبق پيشنهاد  Wilcoxبرای طبقهبندی آبها با استفاده از درصد غلظت یون سدیم و هدایت الکتریکی میتوان از جدول
 -1و جدول  11-1استفاده نمود:
در ادامه به جدول  Wilcoxاشاره میشود .تذکر این نکته ضروری است که مقادیر جدول  -1توسط  Wilcoxبه
صورت دیاگرام جالب توجهی درآمده است.
جدول  - -1جدول [16] Wilcox
هدایت

نوع آب

درصد سدیم

الكتریكی

250

20

عالی()1

250-750

20-30

خوب ()2

750-2000

40-60

قابل قبول ()3

2000-2000

60-80

مشکوك()4

3000

80

نامناسب()5

اگر واحد اندازهگيری ميلی اکی واالن باشد مبنای طبقهبندی به جای درصد سدیم مقدار سدیم جذب شده خواهد بود که به
اختصار  SARنمایش داده میشود و از جدول  11-1میتوان آن را به دست آورد:
(غلظتها بر اساس ) meq/l

(غلظتها بر اساس ) ppm

Na
(Ca  Mg)/2

0.043  Na
0.05  Ca  0.083  Mg
2

SAR 

SAR 
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 - طبقهبندی کيفيت انواع آب بر اساس [16]SARمقدارSAR

نوع آب

10

 Excellentعالی

10-18

 Goodخوب

18-26

 Fairمتوسط

26

 Poorفقير

در صورتيکه مقدار هدایت الکتریکی و مقدار  SARدر دست باشد شکل( )8-1در طبقهبندی آبها میتواند مورد استفاده
قرار گيرد.
همانطور که در نمودار دیده میشود آبها از نظر هدایت الکتریکی به گروههای زیر تقسيم شدهاند:
گروه  C1با هدایت الکتریکی کمتر از  250ميکروموس
گروه  C2با هدایت الکتریکی بين  250-750ميکروموس
گروه  C3با هدایت الکتریکی بين  750-2250ميکروموس
گروه  C4با هدایت الکتریکی بيش از  2250ميکروموس
و از نظر مقدار  SARنوع عالی در گروه  S1و نوع خوب در گروه  S2و نوع متوسط در گروه  S3و باالخره نوع فقير در
گروه  S4قرار دارند.
برای استفاده از منحنی  Wilcoxکافی است مقدار هدایت الکتریکی را که بر حسب ميکروموس اندازهگيری شده از محور
افقی و نسبت سدیم جذب شده  SARرا از محور عمودی تعيين و با وصل کردن این دو نقطه میتوان نوع آب را همانطور که
در منحنی مشخص شده است تعيين نمود.
باید متذکر شد که ارتباط مستقيمی بين گروههای طبقهبندی شده بر حسب هدایت الکتریکی و گروههای  SARوجود ندارد.
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در دیاگرام شکل ( ) 8-1برای مشخصات آب در مصارف کشاورزی با توجه به عالئم مذکور در شکل تعاریف زیر را میتوان
در نظر گرفت:
 =C1آبهای با امالح کم که میتواند در آبياری انواع محصوالت و انواع زمينهای زراعتی بکار برده شوند .شستشوی زمين در
اثر آبياری خودبخود انجام گرفته و احتياج به شستشوی جداگانه نيست.
 =C2آب های با غلظت امالح متوسط که برای آبياری گياهانی که حساسيت کمتری در برابر غلظت امالح آب دارند بکار رفته و
گاهی زمين کشاورزی در مصرف چنين آبهایی به اصالح و شستشو نياز دارد.
 =C3آبهای با غلظت امالح زیاد که فقط در زمينهایی که زهکشی شدهاند به عنوان آب کشاورزی به کار میروند و گياهانی
که در برابر غلظت امالح مقاومند میتوانند با این گونه آبها آبياری شوند.
 =C4آبهای با غلظت امالح خيلی زیاد که تحت شرایط معمولی برای آبياری مناسب نيستند .زمينی که برای کشاورزی و
آبياری بکار برده می شود باید قابليت نفوذ خوب و زهکشی داشته باشد و گياهانی که در برابر غلظت خيلی زیاد امالح آب
مقاومت دارند ،میتوانند از این آبها تغذیه نمایند.
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شكل  - -1دیاگرام طبقهبندی آب در آبياری][16

 =S1آبهای با سدیم کم که اغلب زمينها را با آن میتوان آبياری نمود.
 =S2آبهای با سدیم متوسط که فقط در زمينهایی که قدرت مبادله زیاد دارند و قدرت نفوذ آنها زیاد است بکار رفته و هر چه
ميزان گچ زمين بيشتر باشد آبياری نتایج بهتری خواهد داشت.
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 =S3آبهای با غلظت سدیم زیاد که فقط در زمينهای با زهکشی و دارای مواد آلی زیاد مورد استعمال داشته و زمينهای با
مقداری گچ بهتر در برابر آبياری با این آبها مقاومت مینمایند.
 =S4آبهای با غلظت خيلی زیاد سدیم که اغلب برای آبياری مناسب نيستند.
 -3پسابهای سمی یا شيميایی :فاضالبهای سمی شامل فلزات سنگين از قبيل وانادیم  ،نيکل ،کرم ،کبالت ،کادميم،
آهن ،مس و ترکيبات آلی بازدارنده و دترجنتهای مورد مصرف در شستشوهای شيميایی تجهيزات مختلف نيروگاه
هستند .این فاضالبها هم تيره بوده وهم از امالح محلول باالیی برخوردار می باشند که بدليل وجود مواد سمی ،تخليه
آنها به محيط زیست مجاز نمیباشد  .توليد این پسابها به صورت ناپيوسته است که هر چند ماه و یا چند سال یکبار
صورت میپذیرد [.]15 ،14
 -4پسابهای آلوده به سوخت و روغن :این پسابها تنها در نيروگاههای با سوخت مایع توليد میگردد که قسمت
عمدهای از آن ناشی از نشت تجهيزات از قبيل دستگاههای منتقل کننده سوخت  ،پمپها و لولههای انتقال  ،نشت
گرمکنهای سوخت و غيره میباشد  .بخش دیگر توليد فاضالب آلوده به سوخت به شستشوی محوطه تخليه
سوخت تانکرها و مخازن مربوطه در سيستم انتقال و مصرف برمیگردد [.]15
 -5درین های گرم :معموال ناشی از کندانس بخارات گرمایش یا بلودان دائم بویلر بوده و ميزان امالح آن بسيار اندك
است .البته بلودان برج خنكکن تر یا خروجی سيستم خنكکن یاز نيز میتواند در این دسته قرار گيرد .اما کيفيت آن
به مراتب پایينتر از درینهای فوق الذکر است [.]14
 -6فاضالبهای بهداشتی :مشکل اصلی در این نوع فاضالبها باال بودن مقادی  BODو ذرات معلق میباشد و
میبایستی قبل از تخليه از طریق فرآیندهای بيولوژیکی تصفيه گردد [.]14
 -3-2-1بررسی پسابهای توليد شده در نيروگاههای کشور
بر اساس مطالعات انجام گرفته در گروه محيط زیست پژوهشگاه نيرو در سال  1387ميزان مصرف آب و توليد انواع پساب در
نيروگاههای بخاری و سيکل ترکيبی کشور ایران مطابق با جدول  12-1میباشد []17
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جدول  - -1ميزان مصرف آب و توليد پساب در نيروگاههای بخاری و سيكل ترکيبی کشور
نيروگاههای بخاری

نيروگاههای سيكل

(متر مكعب در سال)

ترکيبی
(متر مكعب در سال)

مصرف آب

دارای برج خنكکن تر

دارای برج خنكکن خشك

93،325،657

7،854،138
7،138،978

پساب لجنی
پسابهای نمکی
پسابهای سمی یا شيميایی
پسابهای
سوخت و روغن

آلوده

درینهای گرم
فاضالبهای بهداشتی

به


40،009

دارای برج خنكکن تر

دارای برج خنكکن خشك







 















با تقسيم ميزان پساب توليدی بر توليد خالص نيروگاهها در سال جدول  13-1به دست میآید .الزم به ذکر است که برای
نيروگاههای سيکل ترکيبی تنها مگاوات توليدی در بخش بخاری در محاسبات آورده شده است [.]17
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جدول  - -1ميزان مصرف آب و توليد پساب بر حسب مگاوات ساعت توليدی در نيروگاههای بخاری و سيكل ترکيبی

مصرف آب

نيروگاههای بخاری

نيروگاههای سيكل ترکيبی

()m3/MWh

()m3/MWh

دارای برج خنكکن تر

دارای برج خنكکن خشك

2/66

0/26
0/09

پساب لجنی
پسابهای نمکی

پسابهای سمی یا شيميایی

0/22
0/003

دارای برج خنكکن تر

دارای برج خنكکن خشك

0/48

0/16

0/22

0/002

0/03

0/005

0/09

درینهای گرم

0/06

0/01

فاضالبهای بهداشتی

0/003

0/003

پسابهای
سوخت و روغن

آلوده

به

 -4-2-1بررسی اثرات زیست محيطی استفاده از پساب و آب برگشتی
-1-4-2-1

اثرات فيزیكی بر محيط زیست

بقایای فلزات سنگين و مواد آلی در پسابهای شهری و صنعتی در صورت استفاده غير صحيح و راهیابی به منابع آب موجب
تخریب زیست بومهای آبی میگردد .نمكها با تاثير بر خواص فيزیکی و شيميایی خاك موجب تغيير در سامانه جذب آب
توسط گياه گردیده و نهایتاً بر عملکرد گياه اثر میگذارند .مصرف آب شور با تاثير منفی بر ویژگیهای خاك موجب افزایش جرم
مخصوص ظاهری خاك ،کاهش پایداری ساختمان خاکدانهها و کاهش نفوذ آب به خاك و کاهش توليد محصول خواهد شد.
افزایش قليایيت خاك که ممکن است به دليل غلظت زیاد سدیم اتفاق بيفتد ،در اثر افزایش سدیم قابل تبادل ،کانیهای رسی
متورم و پراکنده گردیده و موجب تخریب ساختمان خاك و کاهش نفوذپذیری خاك میشود [.]13
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در استفاده از فاضالب بهداشتی جهت آبياری ،اغلب پاتوژنها و تخم انگلهای نماتودی ،در چند سانتی متری اول خاك فيلتر
میشوند .ویروسها و کيست آميبها در مقایسه با باکتریها با توجه به قدرت ماندگاری باال ،مدت زمان طوالنی در خاك زنده
میمانند .از ميان آلودگیهای شيميایی ،نيترات یکی از فاکتورهای اصلی محسوب میشود .این ترکيب میتواند تا عمق زیادی
همراه آب در خاك حرکت کرده و مخاطرات زیادی را در استفاده از منابع آب زیر زمينی به وجود آورد .پسابها و آبهای
برگشتی به دليل غنی بودن از عناصر مغذی و داشتن ميکروارگانيسمهای بيماریزا در صورت استفاده غير اصولی ،قادر به
راهيابی به منابع آب سطحی و آلودگی آنها و تشدید پدیده تغذیهگرایی خواهند بود .در این زمينه طراحی و در نظرگيری
زهکشهای مناسب ضروری میباشد [.]13
حضور ذرات معلق معدنی و آلی در فاضالب خام ،پساب تصفيه شده و حتی آب آبياری معمولی ،ممکن است موجبات انسداد
خلل و فرج خاك را به خصوص در الیههای سطحی فراهم آورد .این امر میتواند کاهش شدت نفوذ آب به درون خاك و
نقصان هدایت هيدروليکی آن را سبب شود [.]13
در صورت عدم برنامهریزی و استفاده غير اصولی از این منابع ،انتشار بوی نامناسب از اثرات سوء دیگری میباشد که میتواند
برای ساکنين مناطق همجوار و همچنين کارگران شاغل در پروژههای استفاده مجدد ناخوشایند و آزار دهنده باشد [.]13
-2-4-2-1

اثرات سوء بر محيط زیست بيولوژیكی

یکی از شاخص های مهم در حفظ سالمت جوامع انسانی ،حفاظت از محيط زیست است که یکی از مولفههای مهم توسعه
پایداربه شمار میآید .یکی از مصارف پسابها و آبهای برگشتی ،استفاده مستقيم و غير مستقيم برای حيات وحش و پایداری
محيط زیست میباشد .در صورت استفاده غير اصولی ،مواد سمی موجود در پسابها و آبهای برگشتی ،ميکروارگانيسمهای
بيماریزا در پسابهای بهداشتی و سموم شيميایی و آفتکشها در زهآبهای کشاورزی برای حيوانات و به ویژه آبزیان ،سمی
بوده و سالمت آنها را به خطر میاندازد [.]13
برخی از پسابها که برای آبياری مصرف میشوند حاوی یونهایی چون بر ) ،(Bکلر ) (Clو سدیم ) (Naو عناصر کمياب
(آلومينيوم ،بریليوم ،کبالت ،فلوئور ،آهن ،ليتيوم ،منگنز ،موليبيدن ،سلنيوم ،قلع ،تيتانيوم ،تنگستن و وانادیوم) در غلظتی بيش از
حد نياز گياه میباشند .این حالت باعث کاهش رشد ،تغيير شکل گياه و یا کم شدن و از بين رفتن محصول میگردد [.]13
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بُر ) (Bدر مراحل تصفيه به طور موثر جدا نشده و نسبت به سایر عناصر کمياب سریعتر از خاك عبور میکند .در غلظت 0/04
ميلی گرم در ليتر عالیم کمبود بُر در گياه ظاهر شده و در غلظت بيش از یك ميلی گرم در ليتر ،برای بسياری از گونههای
گياهی حساس ،سمی میباشد [.]13
تحقيقات نشان میدهد که استفاده از پسابها و آبهای برگشتی آلوده به فلزات سنگين ،برای آبياری محصوالت موجب انتقال
و تجمع این فلزات در محصوالت توليدی و در نهایت در ایجاد مخاطرات بهداشتی برای حيوانات و انسان خواهد گردید.
همچنين استفاده از پساب با آلودگی ميکروبی برای آبياری گونههای علوفهای ،عالوه بر مخاطرات بهداشتی برای کارگران،
میتواند باعث انتقال آلودگی به احشام و دامها گردد .مهمترین بيماریها در این رابطه شامل سل ،کرم کدوی گاوی و
سالمونالیی میباشد .نتایج مطالعات انجام گرفته نشان میدهد که کاربرد فاضالب بهداشتی برای آبياری منجر به شيوع
بيماریهای انگلی اسکاریس و تریکوریس گردیده است .گزارشهای ارائه شده از استراليا و دانمارك نشان داده است که
دامهای چرا کرده در مزارع آبياری شده با فاضالب و یا استفاده کرده از کانالهای فاضالب به عنوان شرب ،به شدت به بيماری
کيست هيداتيك آلوده شدهاند .همچنين غلظت باالی نيترات در آب شرب حيوانات ،نيز میتواند برای آنها خطرناك باشد ،زیرا
باکتری که مسوول تبدیل نيترات به نيتریت هستند در نشخوارکنندگان ،ماکيان و اسبها نيز وجود دارد [.]13
تجمع عناصر سنگين در گياهان و مصرف آنها توسط احشام ،باعث انتقال این عناصر به انسان میشود .چون حيوانات در
معرض مقادیر بيشتری از عناصر سنگين (به علت استفاده از گياهان) نسبت به انسان هستند ،لذا پتانسيل حيوانات از نظر
آلودگی با این عناصر بيشتر میباشد.
در موارد متعددی مشاهده میشود که زهآبهای کشاورزی به عنوان تامين کننده بخشی از حقابههای محيط زیستی در رودخانه
استفاده میشود .این عمل با توجه به ميفيت نامطلوب این منابع و دارا بودن آالیندههای مختلف ،تخریب زیست بومهای آبی
پایين دست و مرگ و مير آبزیان مفيد از جمله ماهیها را به دنبال خواهد داشت [.]13
-3-4-2-1

اثر بر وضعيت بهداشت و سالمتی

یکی از مسائل خطرزا در تصفيه و استفاده از پسابها و آبهای برگشتی ،وجود عوامل بيماریزا و انتشار آنها در بين کارگران،
جوامع محلی و اجتماعات انسانی مجاور و همچنين مصرف کنندگان محصوالت توليدی میباشد .راههای پيشگيری شامل
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ضدعفونی پساب تا در حد رسيدن به کيفيت مورد نظر ،به ویژه استاندارد سازمان بهداشت جهانی ) (WHOمیباشد که برای
کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران مناسبتر به نظر میرسد [.]13
ترکيبات آلی بخشی از ناخالصیها میباشند که به فرمهای مختلف در آبهای بازیافتی مشاهده میشوند .این گروه با
شاخصهای  COD ،BODو  TOCبيان میشوند .این گروه قابليت تجزیه زیستی داشته و در سامانههای تصفيه معمول،
اکسيد و به ترکيبات پایدار تبدیل می گردند .بخش محدودی از این موارد به صورت ترکيبات آلی حلقوی مقاوم به تجزیه زیستی
بوده و همراه پساب به منابع پذیرنده دفع میشود [.]13
ترکيبات شيميایی موجود در پسابها و آبهای برگشتی با دارا بودن خواص شيميایی و سمی ،در طوالنی مدت دارای خطراتی
بر سالمتی افراد مرتبط با آنها میباشد .این گروه شامل فلزات سنگين ،عناصر کمياب ،مواد آلی سرطان زا ترکيبات شيميایی و
دارویی میباشد .این گروه از فاکتورهای کيفی مهم پسابهای صنعتی به ویژه صنایع شيميایی و فلزی بوده و از ماندگاری و
اثرات مخرب باالیی برخوردار میباشند .این منابع همچنين دارای مقدار قابل توجهی از مواد دارویی و هورمونها میباشند که
وقتی پساب خروجی برای آبياری استفاده شود و در گياهان مختلف تجمع یافته و یا منجر به توليد ترکيبات ثانویه شده و در
نهایت به بدن دام یا انسان منتقل میشود و می تواند اختالالت مختلفی را ،از جمله اختالل در باروری و زاد و ولد را به همراه
داشته باشد .محققين پيش بينی میکنند که بيش از  7000نوع از این ترکيبات در خروجی پساب تصفيهخانهها موجود باشد که
در حال حاضر تنها  45نوع این گروه شناخته شده است .ترکيبات و سمومی از جمله دیوکسينها ،پلی کلر و بیفنيل )،(PCBs
حشره کشهایی چون  DDTو کارباریل ،علف کشهایی هم چون  2,4 Dو آترازین نيز از جمله ترکيبات شيميایی میباشند
که در فاضالب مشاهده میشوند [.]13
فلزات سنگين از نيمه عمر زیستی باالیی برخوردار بوده و با تجمع در خاك و انتقال به زنجيره غذایی ،بعد از ورود به بدن در
بافتهای نرم از جمله کليه و کبد ذخيره میگردند .بعضی از این فلزات از جمله کادميوم ،باریوم ،نيکل و کبالت مشکوك به
سرطانزایی بوده و نياز به مالحظات خاص در استفاده از منابع آلوده دارند .در جدول  14-1مخاطرات بهداشتی ناشی از
عناصر سنگين موجود در آب ارائه شده است.
جدول  - -1مخاطرات بهداشتی ناشی از عناصر سنگين []13
نام عنصر

اثرات سوء
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تجمع در کليه ها و کبد ،نعقاد پروتویين اوره ،گرفتگی مجاری ادرار و تسریع در پيدایش سنگ کليه ،پيدایش
امراض قلبی و فشار خون ،دردهای استخوانی ،اسهال ،سرطان پروستات

باریم

افزایش فشار خون ،تحریك ماهيچههای قلب ،بروز تشنج ،ضایعات عصبی ،بروز سرطان ،نارسایی کليوی

جيوه

تجمع در کبد وکليه ،ایجاد مسموميت در مغز ،اختالل در سامانه اعصاب تا حد مرگ

کروم

عنصری است تجمعی :ورم ریه ،ایجاد حساسيتهای پوستی

مس

کم خونی در اطفال ،ایجاد ناراحتیهای کبدی ،تهوع و استفراغ

سرب

توليد دردهای استخوانی ،التهاب دستگاه گوارش ،تهوع و استفراغ ،فلج ،اختالالت مغزی

آرسنيك

سرطان پوست و ریه ،کم شدن وزن ،اسهال ،خستگی مفرط ،ورم ماهيچههای چشم ،تورم بدن

نيكل

سرطان ریه ،تورم بدن

کبالت

عامل گواتر و افزایش فشار خون

قلع و وانادیوم

ایجاد عارضه در حلق ،بينی و گلو

-4-4-2-1

اثر بر منابع آب و خاك

استفاده غير اصولی از منابع آب غير متعارف با عوارض سوء ناگواری بر محيط زیست و به ویژه منابع آب و خاك همراه است.
شوری زیاد و بقایای سموم ،آفت کشها و کودهای شيميایی در آبهای برگشتی و زهآبها و همچنين فلزات سنگين در
پسابهای صنعتی در صورت استفاده غير صحيح و راهیابی به منابع آب موجب تخریب زیست بومهای آبی میگردد .ترکيبات
ازته (نيتریت و نيترات) از جمله عوامل آالینده منابع آب زیر زمينی محسوب میشوند که میتواند طی مصرف پسابها و
آبهای برگشتی تشدید گردد [.]13
همانطور که ذکر گردید یکی از مشکالت عمده در استفاده از پسابها و آبهای برگشتی ،تجمع فلزات سنگين در خاك و
انتقال آن به گياه میباشد .این عناصر در کوتاه مدت تاثير چندانی بر روی گياه نداشته ولی به تدریج با تجمع در اندامهای
گياهی و مصرف توسط انسان و دام ،به بدن آنها منتقل و تجمع پيدا کرده و باعث صدمه و آسيب میگردد .اکثر این فلزات در
حين نفوذ در الیه سطحی خاك رسوب نموده و به ترکيبات نا محلول و غير قابل جذب گياه تبدیل میگردند ،ولی طی عمليات
خاكورزی در سالهای آتی به ناحيه ریشه منتقل شده و در دسترس گياه قرار میگيرد .استفاده طوالنی مدت از پسابها و
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آبهای برگشتی در اراض ی جنوب تهران باعث تجمع و تمرکز فلزات سنگين در خاك و محصوالت زراعی توليدی در این
مناطق شده است [.]13
-5-4-2-1

اثرات بر حيات وحش و آبزیان

یکی از مصارف پسابها و آبهای برگشتی ،استفاده مستقيم و غير مستقيم برای حيات وحش و پایداری محيط زیست میباشد.
مواد سمی موجود در پسابها و آبهای برگشتی ،ميکرو ارگانيسمهای بيماریزا در پسابهای بهداشتی در زهآبهای کشاورزی
برای حيوانات ،به ویژه آبزیان سمی بوده و سالمت آنها را به خطر میاندازد [.]13
همچنين استفاده از پسابها و آبهای برگشتی آلوده به فلزات سنگين ،برای آبياری محصوالت علوفهای موجب انتقال و تجمع
این فلزات در محصوالت نهایی و در نهایت ایجاد مخاطرات بهداشتی برای حيوانات و انسان خواهد بود .همچنين استفاده از
پسابهایی با آلودگی ميکروبی برای آبياری گونههای علوفهای ،عالوه بر مخاطرات بهداشتی برای کارگران میتوانند باعث
انتقال آلودگی به احشام و دامها گردد .مهمترین بيماریها در این رابطه شامل سل ،کرم کدوی گاوی و آلودگیهای
سالمونالیی میباشد .بيشترین ریسك خطر مربوط به آلودگیهای انگلی ناشی از کرمهای رودهای است [.]13
ضرورت کاهش پسماندهای جامد
 -1-3-1اهميت مدیریت پسماندهای صنعتی و ضرورت آن در صنعت برق
یکی از مهمترین زیر بخشهای انرژی ،صنعت برق میباشد که انرژی الکتریکی الزم کشور را فراهم میکند .در کشور ما
بيش از  94درصد انرژی الکتریکی با استفاده از سوختهای فسيلی توليد میشود .استفاده از نيروگاههای حرارتی بخار و چرخه
ترکيبی باعث توليد مقدار قابل توجهی از زائدات جامد و نيمه جامد میگردند .این زائدات به طور مستقيم یا غير مستقيم نتيجه
عمل احتراق و سيستم تصفيه و تامين آب و فعاليتهای انسانی نيروگاه هستند و کميت و کيفيت آنها به عوامل متعددی
بستگی دارد]18[ .
میتوان گفت که عمده زائدات صنعت برق کشور ناشی از نيروگاهها بوده و به ویژه مربوط به نيروگاههای حرارتی بخار و
پس از آن چرخه ترکيبی میباشد .این موضوع هم با توجه به آمار توليد الکتریسيته از طریق نيروگاهها و هم از دیدگاه
فرآیندهای توليد و مواد اوليه و مصرفی در فرآیند توليد نيروگاهها مشخص میشود .به عبارت دیگر نيروگاههای حرارتی بخار ،با
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توجه به نوع سوخت مصرفی ،فرآیند توليد و ميزان الکتریسيته توليدی در کشور بيشترین مقدار توليد زائدات را به خود اختصاص
میدهند .پس از آن نيروگاههای چرخه ترکيبی هستند که از سوخت پاكتر (گاز و گازوئيل) استفاده کرده و زائدات کمتری توليد
مینمایند .همچنين ميزان کل توليد الکتریسيته به وسيله این نيروگاهها کمتر از نيروگاههای حرارتی بخار میباشد .در نهایت در
نيروگاه های گازی با توجه به فرآیند توليد الکتریسيته و سوخت مصرفی (عمدتاً گاز) و سهم نسبتاً اندك این نيروگاهها در توليد
برق کشور میتوان گفت از دیدگاه زائدات جامد در مکان سوم قرار دارند [.]18
از دیدگاه منبع توليد ،مهمترین زائدات جامد و نيمه جامد نيروگاه ها را می توان به  4دسته تقسيم کرد [:]18
 -1زائدات مرتبط با احتراق
 -2زائدات مرتبط با سيستم گردش و تصفيه آب
 -3زائدات مربوط به زباله های انسانی
 -4زائدات لجن های ناشی از تصفيه پساب بهداشتی
زائدات مرتبط با احتراق :خاکستر و زائدات تهنشين شده در کف بویلر و محفظه احتراق و یا پيش گرمکنهای هوا و سطوح
خارجی اکونومایزر و در صورت وجود سيستمهای تصفيه دود و غبار ذرات جمعآوری شده در فيلترهای الکتروستاتيك ،لجنهای
ناشی از سيستم تصفيه گوگرد ،دود خروجی از دودکش .همچنين لجنهای ناشی از تهنشينی عناصر و تصفيه پسابهای
شستشوهای سطوح خارجی لولههای بویلر ،پيش گرمکنهای هوا و تميز کاری بویلر و جامدات ناشی از آبگيری این لجنها،
این زائدات جامد و نيمه جامد معموال حاوی آهن ،سدیم ،پتاسيم ،آلومينيوم ،تيتانيوم و تعدادی از عناصر سنگين با توجه به نوع
سوخت میباشند [.]18
زائدات ناشی از سيستم گردش و تصفيه آب :عبارتند از لجنها و رسوبات کالریفایرهای واحد تصفيه آب ،رزینهای تبادل
یونی مستعمل ،لجنهای ناشی از تصفيه و پسابهای شستشوی شيميایی سطوح داخلی لولههای بویلر ،اکونومایزر ،سوپرهيترها،
چگالندهها و جامدات خشك ناشی از آبگيری این رسوبات و لجنها .لجنها و مقادیر کمی از انواع رسوبات کالریفایرها معموال
حاوی مواد آهکی ،کلسيم ،آهن ،منيزیم و گاهی آلومينيوم و گاهی آلومينيوم و کمك منعقدکنندهها میباشد [.]18
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زائدات مربوط به زباله های انسانی :شامل زایدات فلزی کارگاههای نيروگاه ،زایدات الکتریکی ،زایدات فلزی ،عایقهای
آزبست دار  ،پشم شيشه و زایدات ناشی از سندبالست تجهيزات میباشد [.]15
زائدات لجن های ناشی از تصفيه پساب بهداشتی :عمدتاً حاوی مواد آلی ،چربی ،روغن و عوامل بيماریزا میباشند [.]15

با توجه به اینکه زائدات جامد اغلب به طور غير مستقيم از پسابها به وجود میآیند حاوی انواع آالیندههای پساب مربوطه
خواهند بود .جدول  15-1بيانگر انواع آالیندهها و ترکيبات موجود در انواع زائدات جامد و نيمه جامد نيروگاهی میباشد.

جدول -1

رسوبات و لجن کالریفایرها (آبگيری شده و
نشده)

( TSS ،pHقليایی) Al ،و ( Feدر صورت استفاده از
سولفات آلومينيوم) ،مواد آلی

لجن آبگيری شده و نشده ناشی از شستشوی
سطوح خارجی (سمت گاز تجهيزات)

برخی مواد آلی (ترکيبات آلی فرار) ،فلزات سنگين و
سایر فلزات ،هيدروکسيدهای مس ،منيزیم ،کربنات
کلسيم COD ،زیاد pH ،متغير

لجن آبگيری شده و نشده ناشی از شستشوی
شيميایی سطوح داخلی تجهيزات (اسيد
شویی ،قليا شویی)
لجن آبگيری شده و نشده ناشی از پسابها و
زائدات انسانی

فلزات pH ،متغير ،مواد آلی و نيتروژندارCOD ،
زیاد ،امالح
جامدات متعلق ،چربی و روغن ،نيتروژن ،فسفر ،آهن،
اکسيد سيليسيوم ،اسيدهای آلی ،مواد و
ميکروارگانيسمهای بيماریزا ،تخم انگل و سایر عوامل
بيماریزا
رزینهای اسيدی گروههای سولفونيك ،متيلن
سولفونيك ،کربوکسيليك

رزینهای تبادل یونی مستعمل

رزینهای بازی :آمونيوم چهارتایی ،آمينهای نوع اول،
دوم و سوم
انواع برخی از فلزات
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مهمترین عوامل موثر بر کميت و کيفيت زائدات جامد توليدی در نيروگاهها عبارتند از :نوع نيروگاه ،نوع سوخت ،نوع فرآیندهای
تصفيه آب مصرفی نيروگاه و نوع تصفيه پسابها و آبگيری ناشی از تصفيه [.]18

با توجه به بررسیهای انجام شده در پروژه اطلس آلودگی نيروگاههای کشور که در گروه محيط زیست پژوهشگاه نيرو در سال
 1387انجام شد ،ميزان زائدات جامد ناشی از احتراق در نيروگاههای مازوت سوز ایران مطابق با جدول  16-1میباشد.
جدول  - -1مشخصات و ميزان خاکستر جامد خروجی از نيروگاه های مازوت سوز []19
ميزان آالینده ها و فلزات سنگين موجود در خاکستر )(Kg/yr

کل زائدات

Fe

Cu

V

Cr

Cd

Ni

()1386
Ton/Yr

نام نيروگاه

24/6

0/027

6/105

0/06

0/0015

0/069

 

منتظری

23/136

0/048

3/55

0/104

0/0008

2/064

 

مفتح

12/23

0/088

3/3

0/06

0/0004

0/684

 

نکا

30/96

0/022

18/72

0/18

0/0024

3/48

 

ایرانشهر

90/64

0/15

3/63

0/208

0

1/58

 

بعثت

45/5

0/032

4/42

0/104

1/51

 

تبریز

60/45

0/06

9/96

0/195

0/0015

2/505

 

رجایی

51/52

0/56

3/76

0/147

0/0007

0/343

 

اسالم آباد

57/54

0/0021

3/49

0/105

0/0021

0/336
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موارد استفاده مجدد از خاکستر فرار بویلر در نيروگاهها عبارتند از :تثبيت خاك ،مصالح ساختمانی سبك ،مصالح سقفها ،بتون و
سيمان پرتلند ،کشاورزی ،پوشش کنار جادهها و زیر سازی جادهها ،ترکيبات پوششی ساخت توپ گلف ،واکنشگرهای دود،
افزودنی به لجن فاضالب بهداشتی برای بهبودی و احيای خاك به عنوان کود ،کاهش واکنش قليایی در بتون.
ميزان توليد لجن حاصل از کالریفایرهای کشور در نيروگاههای مطابق با بررسیهای انجام گرفته در سال  1386در گروه محيط
زیست پژوهشگاه نيرو ،در جدول 17-1ارائه شده است
جدول  --1ميزان لجن حاصل از کالریفایرها در نيروگاههای کشور []20

Ton/year
لوشان

1081

بيستون

2498

بخاری مشهد

1251

سيکل ترکيبی قم

77

تبریز

989

شهيد مفتح همدان

4000

منتظر قائم

1187

بعثت

2979

اسالم آباد

5852

شهيد منتظری

194

زرگان

2/4

رامين

14/5
1

یکی از مشکالت عمده در نيروگاههای بخاری کشور ،چگونگی دفع زایدات جامد ناشی از لجن زاللسازهای سختیگير
در سيستم پيش تصفيه آب میباشد .این معضل خصوصاً در شرایطی که سيستم خنك کن نيروگاه از نوع برج تر با سيکل نيمه
2

باز و سيستم تصفيه آب بی یون ،متشکل از مبدلهای یونی باشد ،عمده خواهد شد .بطوریکه ميزان تزریق آهك با توجه به

Clarifiers
open recirculating

1
2
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حجم باالی آب خنك کن مصرفی بسيار باال بوده و نتيجتاً لجن حاصل از پساب خروجی زالل سازها روزانه حجم عظيمی از
زائدات جامد نيروگاهی را تشکيل خواهد داد []20
حضور لجن با این حجم باال در محوطه نيروگاه مشکالت زیست محيطی عدیدهای ایجاد مینماید ،لذا روشهای زیر جهت
دفع و مدیریت زائدات جامد قابل اجراست [:]20
 -1حمل و تخليه زایدات جامد در بيابانهای لم یزرع ،بطوریکه پراکندگی ماده جامد زیانی بر محيط اطراف وارد نياورد.
 -2دفن در حفرههای زیرزمينی ،که در این صورت باید مسأله تغيير شکل ژئولوژیکی زمين و جلوگيری از آلودگی آبهای زیر
زمينی مدنظر قرار گيرد.
 -3تخليه به آبهای سطحی که باعث صدمه زدن به ماهيها و سایر ارگانيسمهای حياتی آبزی و صدمه به اکوسيستم میشود و
از نظر زیست محيطی مردود است.
 -4بکارگيری لجن جامد و استفاده مجدد از آن در سایر صنایع و یا تبدیل آن به محصوالت ارزشمند.
باتوجه به موارد فوق ،مؤثرترین شيوه برخورد با مشکل زائدات جامد که اخيراً مورد توجه دانشمندان و اکولوژیستها قرار
گرفته است ،استفاده از آن میباشد ،زیرا سایر روشها سبب افزایش آلودگی محيط زیست میگردد.
امروزه از پيشرفتهترین روشهای تحقيقاتی در ارتباط با انرژی و توسعه پایدار ،استفاده از مواد زائد یك واحد به عنوان خوراك و
یا سوخت واحدهای دیگر میباشد .زیرا با بکارگيری زایدات بعنوان ماده مؤثر ،عالوه بر صرفه جویی در مصرف مواد خام مورد
نياز سایر صنایع ،مشکالت زیست محيطی زایدات یك صنعت نيز کاهش مییابد.
هيئت وزیران به استناد ماده  22قانون پسماندها مصوب سال  ،1383آیين نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها را تصویب
نمود که بر اساس ماده  3این آیين نامه ،وزارتخانهها موظف به تدوین دستورالعملهای مربوط به دفع ،پردازش و بازیافت
پسماندها و شيوههای توليد و مصرف به نحوی که پسماند کمتری ایجاد شوند میباشند .لذا ضرورت توجه به تدوین
دستورالعملهای اجرایی استفاده از زایدات تصفيهخانههای آب نيروگاهها از اهميت ویژهای برخوردار است [.]20
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تحقق بخشيدن به این امر به دليل عدم شناخت ارزش این زایدات و مشخصات فيزیکی و شيميایی آن و نيز کمبود اطالعات
عمومی پيرامون بازارهای مصرف ،نيازمند تدوین یك چارچوب قانونمند مشتمل بر طبقه بندی کيفی و کمی زایدات و وضعيت
فعلی دفع آن ،تدوین استاندارد جهت تجمع و دفع زایدات با توجه به کيفيت آنها ،بررسی پروسههای مورد نياز جهت مصرف
زایدات در صنایع با توجه به کيفيت آنها و بازار مصرف در هر منطقه و پروسههای تطبيقی جهت قابل مصرف نمودن زایدات و
نهایتاً تدوین دستورالعمل استفاده از زایدات میباشد [.]20
صنایعی که زائدات جامد کالریفایرها قابليت استفاده در آنها را داراست عبارتند از:
الف) استفاده به عنوان پرکننده :صنایع توليد کاغذ ،صنایع توليد رنگ ،صنایع توليد شيشه ،صنایع توليد پالستيك ،صنایع توليد
الستيك ،توليد سموم دفع آفات ،استفاده از کربنات کلسيم بعنوان اصالح کننده خاکهای زراعی و کشاورزی ،صنایع توليد چسبها
و بتونهها ،توليد مواد ساختمانی ،تهيه داروها و افزودنیهای خوراکی ،استفاده از لجن آهکی تصفيه آب در توليد خاکهای تجاری،
کاربرد لجن آهکی در ساخت بستر جاده و استفاده از زایدات تصفيهخانههای آب در دفن بهداشتی زبالههای شهری [.]20
ب) موارد استفاده به عنوان ماده واکنش دهنده :صنایع سيمان ،استفاده از لجن آهکی برای حذف  SOxاز گاز دودکش
نيروگاهها ،استفاده از زایدات تصفيهخانههای آب در خنثی سازی فاضالبها ،استفاده از کربنات کلسيم در توليد آهن و در
کورههای ذوب آهن ،استفاده از کربنات کلسيم در فرآیند لبالنك ،1استفاده از فرآیند سولوی در توليد کربنات کلسيم و بازیابی
آهك [.]20
-3-1

ضرورت تدوین سند راهبردی برای کاهش آالیندهها

بدون شك امروزه ،با توجه به روند جهانی شدن و شکلگيری یك دنيای رقابتی و دائم التغيير ،تفکر استراتژیك و مدیریت
استراتژیك برای تدوین و اجرای برنامههای استراتژیك در عرصههای مختلف اجتماعی ضرورتی اجتنابناپذیر است و حتی به
عنوان یکی از شاخصهای توسعهیافتگی مورد توجه جوامع ،دولتها و نهادهای بينالمللی قرار گرفته است .با نگاهی اجمالی به
سير تحول در کشورهای مختلف ،به ویژه در کشورهایی که در دهههای اخير از رشد و توسعه چشمگيری برخوردار بودهاند،
جایگاه و نقش برنامههای استراتژیك در پيشرفت آنها کامال مبرهن میباشد.

Leblank Process

1
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بررسی ،مطالعه و شناسایی نيازها ،مسائل و تنگناهای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحيطی کشور ،اولين گام مثبت به
سوی توسعه و پيشرفت است .سطح نازل کمی و کيفی توليدات کشور ،وابستگی یك جانبه اقتصادی و حيات اجتماعی کشور به
درآمدهای نفتی ،ترکيب جمعيتی جوان و معضل بيکاری ،نوسان در سياستگذاری و برنامهریزیهای کالن و تخریب بی رویه
منابع طبيعی و از دست دادن ذخيرهگاههای زیستمحيطی و کيفيت محيطزیست برخی از وجوه مهم تنگناهای کشور را تشکيل
میدهد.
دستيابی به شناخت علمی در خصوص روند توسعه کشور در حوزهها و شاخههای مختلف و تعيين چالشها و اولویت قطعاً
میتواند در پی ریزی و ترسيم افقهای آتی و تحقق اهداف ملی و دستيابی به اهداف سند چشمانداز بيست ساله موثرتر باشند.
توجه به ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سياسی توسعه جامعه و ایجاد هماهنگی و همسویی بين این ابعاد ،بنيادیترین
رکن برنامهریزی در رسيدن به توسعه پایدار و اهداف سند چشمانداز بيست ساله کشور میباشد .توسعه اقتصادی پایدار کشور
مرهون بهره برداری مناسب از امکانات آب ،خاك ،منابع طبيعی و ظرفيتهای موجود نيروی انسانی و به عبارتی حفاظت از
محيطزیست است .لذا الزم است ایران با تاکيد بر حفظ محيطزیست ،گامهای مستحکم خود را در جهت نيل به اهداف توسعه
پایدار که در واقع همان اهداف چشمانداز بلندمدت و بيست ساله کشور است بردارد.

در این راستا تاملی بر تجارب سایر کشورها و همچنين بهرهگيری از شاخصها و روشهای پيشرفته جهانی مبتنی بر امکانات و
فعاليتهای عملی امری گریزناپذیر است که میتواند ما را در تعيين اولویتهای راهبردی ،سياستگذاری و برنامهریزی برای
نيل به اهداف کالن و توسعه پایدار کشور مساعدت نماید .حفاظت محيطزیست باید در طراحی استراتژی و سياستهای مربوط
به بخشهای برنامهریزی شهری ،صنعت ،کشاورزی ،حمل و نقل ،انرژی و انتخاب فناوری نيز فعاالنه مداخله داشته باشد .از
جمله مسائل حفاظت محيطزیست که باید در برنامهریزی ملی مورد توجه قرار گيرد میتوان به برخورد با انواع آلودگیهای
محيط شامل آلودگیهای آب ،خاك ،هوا ،صوت ،پرتوزایی و مانند آنها اشاره کرد.
بهرغم حقيقت فوق ،پژوهشها و شاخصهای جهانی حاکی از این است که کشور در بخش عملکرد زیستمحيطی که از ارکان
نيل به توسعه پایدار است ،توفيق الزم را کسب نکرده است .گزارش تحقيقات بينالمللی دانشگاه یيل ،دانشگاه کلمبيا ،مجمع
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جهانی اقتصاد و مرکز تحقيقات مشترك اتحادیه اروپا که تحت عنوان شاخص جهانی عملکرد زیستمحيطی  EPI1در ژانویه
 2008در مجمع جهانی اقتصاد در داووس منتشر شده است ،نشان میدهد که رتبه ایران در ميان  149کشور جهان در مقایسه
با سال  2006ميالدی (با رتبه  )53با  14پله نزول به رتبه  67رسيده است.
شاخص عملکرد زیستمحيطی ،اهداف گسترده و قابل دسترسی برای بهبود عملکرد محيطزیستی را مورد توجه قرار داده و
ارزیابی میکند که هر یك از کشورهای جهان تا چه ميزان به این اهداف نزدیك شدهاند .این شاخص به عنوان یك عامل
کمی در کنترل آلودگیها و پيامدهای مدیریت منابع طبيعی ،ابزار قدرتمندی را برای بهبود مدیریت ،سياستگذاری،
تصميمگيریهای و تعيين راهبردهای محيطزیستی تر فراهم میکند.

به طور کلی آالیندههای مختلفی در نقاط مختلف کشور توليد میشوند که نياز به یك مدیریت گسترده در کل کشور برای
شناسایی و کنترل آنها میباشد .این مدیریت گسترده خود نيازمند تصویب بودجه مشخص ،منظم و همچنين تهيه نقشه راه در
افق آینده میباشد .بنابراین نياز به مدیریت یکپارچه کليه موارد فوق ،ضرورت تدوین سند راهبردی را نمایان میکند .از اینرو
تدوین سند راهبردی برای مدیریت آالیندهها که در حقيقت بخشی از حفاظت محيطزیست میباشد ،امری اجتناب ناپذیر
میباشد.
قابل ذکر است که کاهش آالینده های صنعت برق به روشهای دیگر نيز ميسر است .یعنی از طریق کاهش مصرف برق ( بهينه
سازی مصرف ) و استفاده از انرژیهای تجدید پذیر در توليد برق.
با توجه به اینکه پروژه های مشابهی در پژوهشگاه نيرو برای تهيه سند در زمينه بهينه سازی مصرف و انرژیهای تجدید پذیر در
دست انجام است  ،این موارد در شمول این پروژه نمی باشد و در سندهای خاص به این موضوعات پرداخته می شود
[.]25،24،24،22،21

Environmental Performance Index
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 -2فصل دوم :تبيين ابعاد موضوع و محدوده مطالعات سند
سيستم ،یك مفهوم نظری قابل پيادهسازی در زمينههای کاربردی مختلف است .بر این اساس ،تعریف سيستم در هر زمينه
کاربردی ،از جمله در فرآیند تدوین اسناد ملی توسعه فناوری ضروری است .بر این اساس الزم است تا در قالب تعریف توسعه
فناوری ،به تعيين سطح تحليل ،افق زمانی برنامهریزی و مرزبندی نظام اجتماعی-فنی مورد مطالعه پرداخته شود .سطح تحليل
مشخص میکند اندازه مجاز حوزه اثر و سطح تأثيرگذاری بر محيط (منطقهای ،ملی ،فراملی) چقدر است .افق برنامهریزی
معينکننده بازه زمانی مورد انتظار برای رسيدن به چشمانداز و تحقق اهداف توسعه فناوری است .مرزبندی نظام اجتماعی فنی
هم باعث میگردد تا سيس تم از محيط اطراف خود جدا شده و تحليل از قابليت کنترل باالتری در ارائه نتایج برخوردار باشد .این
سه گام در روششناسی پيشنهادی در قالب شناخت ابعاد موضوع و محدوده مطالعات سند به انجام میرسد .اهميت تعيين سطح
تحليل ،افق برنامهریزی و مرزبندی سيستم از این جهت است که مانند تمام مؤلفههای مبانی سند ،نتيجه آن بر خروجی
مؤلفه های بعدی اثرگذار بوده و دشواری آن نيز بدین دليل است که روش مشخص و مدونی برای آن وجود ندارد .بنابراین در
این قسمت سعی میشود تا مشخصکردن ابعاد و زوایای مختلف از توسعه فناوری ،به شناخت ابعاد موضوع و محدوده مطالعات
سند کمك شود.
 -1-2سطح تحليل
با توجه به تأثيرگذاری فناوری و نوآوری فناورانه در ابعاد مختلف جامعه ،تصميمگيری راهبردی را میتوان در سطوح مختلفی به
انجام رساند .این سطوح را میتوان در قالب جغرافيایی به سه سطح منطقهای ،ملی و فراملی تقسيم نمود .سطح منطقهای به
تصميمگيری در مورد ملی با پتانسيل از لحاظ ایجاد کسب و کارهای دانشبنيان میپردازد (مانند خوشههای صنعتی و قطب-
های فناورانه) .سطح ملی بيانگر تصميمات دولتها در توسعه اقتصادی مرتبط بخشها و فناوریهای موجود در یك کشور
است .سطح فراملی نيز بيانگر همکاریهای بينالمللی در برنامهریزی برای توسعه محصوالت و فناوریها است .با توجه به
اینکه این سند در رابطه با کاهش آالیندهها در نيروگاههای توليد برق در کشور میپردازد ،از این منظر این سند ملی است.
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از بعد دیگر (فرای جغرافيا) ،اسناد راهبردی میتواند در سطوح بخشی نيز تدوین گردد .سطح بخشی به تعيين سياست و تدوین
راهبرد در حوزهی یك صنعت خاص (مشتمل بر فناوریها آن) میپردازد .از این منظر نيز در این سند به تدوین راهبردها جهت
کاهش آالیندههای نيروگاههای بزرگ توليد برق در کشور پرداخته میشود.
پيش از شروع هر گام دیگر در تدوین اسناد ملی ،الزم است تا وضعيت سطح تحليل در هر دو بعد (جغرافيا و تخصص) تعيين
گردد .مشخص شدن این سطح در تعيين اندازه مرزهای سيستم تحت مطالعه و انتخاب نوع ابزارهای سياستگذاری و تدوین
راهبرد مؤثر خواهد بود.
 -2-2افق زمانی تحليل
ماهيت اسناد راهبردی با درنظرگيری افقهای برنامهریزی فراتر از زمان حال برای اقدامات و فعاليتها معنی پيدا میکند .دليل
برنامهریزی آینده و افقهای برنامهریزی بلندمدت در اسناد راهبردی ،درنظر گرفتن روندهای آتی ،اتفاقات ممکن ،و تغييرات
محتملی است که بر نحوه توسعه فناوری و فرآیند تصميمگيری اثرگذار است .در نظرگيری این افقهای بلندمدت امکان انجام
رفتار فعاالنه در توسعه فناوری را مهيا مینماید.
در عمل ،معموالً تفاوت زیادی ميان افقهای برنامهریزی تعيين شده در موردهای مختلف وجود دارد .این اختالفها معموالً به-
دليل تفاوت موضوعات مورد بحث و فاکتورهای اثرگذار بر توسعه سيستم مورد مطالعه است .افق برنامهریزی میتواند بلندمدت
 15تا  25ساله ،ميانمدت  15 – 5ساله و یا کوتاهمدت  5 – 1ساله باشد .عمدتاً افق برنامهریزی در اسناد ملی توسعه
فناوریهای راهبردی میتواند بلندمدت یا ميانمدت باشد که معموالً در فاصلههای  5ساله مورد ارزیابی و بازنگری قرار
میگيرند .در این سند افق برنامهریزی کوتاهمدت  3ساله (سال  ،)1396افق برنامهریزی ميانمدت  7ساله (سال  )1400و
بلندمدت  11ساله (سال  )1404میباشد.
 -3-2مرزبندی فنی
با تعریف نظامهای توسعه فناوری بهعنوان شبکهای از عوامل متعامل 1در یك حوزهی فناورانه و اثرگذار در فرآیند توليد ،انتشار
و بهرهبرداری نوآوری ،سطوح مختلف تحليلی برای این سيستم میتوان درنظر گرفت .بر این اساس ،توسعه فناوری را میتوان
1 Interrelated

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
49
فاز  :1تدوین مباني سند

ویرایش اول ،شهریور 1393

در سه واحد تحليل فناوری به معنای یك حوزهی دانشی ،محصول ،و مجموعهای از محصوالت مرتبط بههم و با هدف برآوردن
کارکردی خاص مورد بررسی قرار داد .انتخاب سطح تحليل بر شناسایی اجزای درون سيستم و تحليلهای آتی اثرگذار خواهد
بود .در این سند توسعه فناوری در سطح تحليل مجموعهای از محصوالت مرتبط بههم و با هدف برآوردن کارکردی خاص مورد
بررسی قرار خواهد گرفت.
 -4-2مرزبندی ساختاری
مرزبندی ساختاری برای جدایی سيستم از محيط و تشخيص عوامل داخلی اثرگذار بر توسعه فناوری از عوامل خارجی آن
ضروری است .هر سيستم از مؤلفهها و روابط مختلفی تشکيل شده است .مرزبندی ساختاری با این فرض که تعامالت ميان
اجزای سيستم قویتر از تعامالت موجود با محيط است ،به شناسایی اجزای ساختاری درون یك سيستم میپردازد .با داشتن
نگاهی سيستمی ،نظام توسعه فناوری از چهار جزء کنشگران ،1نهادها ،2شبکهها 3و فناوریها 4تشکيل شده است.
 -1-4-2کنشگران
کنشگران یکی از سه مؤلفهی ساختاری در توسعه فناوری میباشد که با انجام فعاليت ،بر فرآیند خلق ،انتشار و بهرهبرداری از
نوآوری اثر میگذارد .در توسعه فناوری ،کنشگر را میتوان مترادف با ذینفع در برنامهریزی راهبرد سازمانی قلمداد نمود .بر این
اساس کنشگر ،عبارت است از فرد ،گروه و یا سازمانی که میتواند بر ورودیها (منابع) و یا بروندادهای یك سيستم تأثير
بگذارد و یا از خروجیها و بروندادهای آن (خدمات ،محصوالت ،پيامدها و  )...تأثير پذیرد .کنشگران یك سيستم به دو دسته
کلی کنشگران داخلی و کنشگران خارجی تقسيم میشوند.
هر کنشگر موجود در نظام توسعه فناوری بر اساس راهبرد خود ،در چارچوب نهادهای پيرامون ،و با صرف منابع الزم ،به انجام
فعاليتهای نوآورانه میپردازد .با بهانجام رسيدن فعاليتها ،کارکردهای مختلفی برآورده میگردد .مجموع کارکردهای برآورده
شده توسط فعاليتهای کنشگران مختلف ،عملکرد نهایی سيستم را تعيين خواهد نمود .بنابراین با شناسایی و تحليل توسعه
فناوری از زاویه کنشگران میتوان در درجه اول سهم بالقوه و بالفعلی که هر کنشگر در برآوردن کارکردها و تأمين عملکرد
1 Actors
2 Institutions
3 Networks
4 Technologies
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سيستم مشخص نمود و در درجه دوم نيز آلترناتيوهای ساختاری را شناسایی کرد که منجر به ایجاد عملکرد باال در سيستم می-
شود.
برای شناسایی کنشگران ،روشهای مختلفی مانند استفاده از جداول داده-ستاده و آمارهای عضویت موجود در اتحادیهها و
صنایع ،استفاده از پتنتهای ثبت شده و شناخت بنگاههای مرتبط با آنها و استفاده از قاعده گلوله برف( 1شناخت کنشگران
پيرامون یك واحد تحليل از روی ارتباطات با سایر کنشگران) توصيه شده است.
در این بخش به بررسی نهادهای حاکميتی و دولتی و مراکز پژوهشی و دانشگاهی که بهصورت مستقيم یا غيرمستقيم در بخش
کاهش آالیندهها نقشی را ایفا میکنند ،آورده شده است و با توجه به الگوهای که در فصل قبل به تفصيل بحث گردید،
بازیگران این حوزه بهصورت زیر شناسایی و طبقهبندی شدند.
در جدول  1-2به نهادهای حاکميتی و دولتی که توسط الگوی

Triple Helix

در بخش کاهش آالیندههای کشور شناسایی

شدهاند ،اشاره میگردد.
جدول  1-2نهادهای حاکميتی بخش کاهش آالیندهها






مجمع تشخيص مصلحت نظام
مجلس
معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری
وزارت نيرو
سازمان حفاظت محيطزیست






وزارت صنایع
وزارت نفت
شرکت توانير
کميسيون امور زیربنایی ،صنعت و محيط
زیست

همچنين مراکز پژوهشی و دانشگاهی شناسایی شده توسط الگوی  Triple Helixبهصورت زیر است .در جدول  2-2بازیگران
شامل پژوهشگاهها و مراکز تحقيقاتی و  ...که نقش پژوهشی در بخش کاهش آالیندهها دارند ،آورده شده است.

Snowball Method

1

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
51
ویرایش اول ،شهریور 1393

فاز  :1تدوین مباني سند

جدول  2-2مراکز پژوهشی بخش کاهش آالیندهها





پژوهشگاه نيرو
پژوهشگاه مواد و انرژی
مرکز تحقيقات آب
پژوهشگاه نفت







دانشکده محيطزیست دانشگاه تهران
دانشکده عمران دانشگاه شریف
دانشکده انرژی دانشگاه شریف
دانشکده عمران دانشگاه شهيد عباسپور
دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت

حال با توجه به این الگوها مراکز شناسایی شده بهصورت شکل  1-2طبقهبندی میگردد.
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مقام معظم رهبری

وزارت نيرو

معاونت علمی فناوری
ریاست جمهوری

وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی

وزارت نفت

سياستگذار

شورای عالی علوم ،تحقيقات
و فناوری

مجلس

مجمع تشخيص مصلحت نظام

شورای عالی امنيت ملی

کميسيون امور زیربنایی،
صنعت و محيط زیست
سازمان حفاظت
محيط زیست

توانير

مرکز ملی آلودگی هوا و تغيير اقليم
دفتر پایش فراگير

دفتر استانداردهای فنی و مهندسی،
اجتماعی و زیستمحيطی برق و انرژی

دفتر آب و خاك سازمان
حفاظت محيط زیست

تنظيم گر

بخش محيط زیست دفتر
پشتيبانی فنی توليد توانير

دفتر وزارت صنعت،
معدن و تجارت-
HSEدفتر
وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوری

سازمان توسعه برق ایران

صندوق غير دولتی پژوهش و
فن وری صنعت برق

تسهيل گر و ارائه دهنده
خدمات

سندیکای صنعت
برق

دفتر تحقيقات برق توانير
مرکز رشد

سندیکای شرکتهای
توليدکننده برق

دانشگاهها
مرکز تحقيقات آب

شرکت توزیع برق

شرکتهای برق منطقهای

شرکتهای مهندسی
مشاور

صنایع

شرکت انتقال برق

شكل  1-2مراکز شناسایی شده توسط الگوی Triple Helix

بنگاه )زنجيره صنعت(

شرکتهای توليد برق

سازندگان تجهيزات کاهنده
آلودگی

شرکتهای طراح و مهندسی

پژوهشگاه مواد وانرژی

آموزشی و پژوهشی

پژوهشگاه نيرو

پژوهشگاه نفت
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در ادامه به بررسی تفصيلی هر یك از این نهادها و سازمانها و مؤسسات شناسایی شده پرداخته میشود و نقش هر یك را در
کاهش آالیندهها و صنعت آن مورد بررسی قرار میگيرد.
 -1-1-4-2نهادهای سياستگذاری

در این بخش به بررسی نهادهای سياستگذاری که بهصورت مستقيم و یا غيرمستقيم در بخش کاهش آالیندهها نقشی را ایفا
میکنند و اقداماتی را که این سازمانها در زمينه کاهش آالیندهها انجام دادهاند ،پرداخته میشود .همچنين این اقدامات مورد
بحث و بررسی قرار میگيرد.
 -1-1-1-4-2مجمع تشخيص مصلحت نظام

قانون وظيفه تعيين اعضای آن را به عهده مقام رهبری گذاشته است .در سال  1368و در جریان بازنگری قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران ،این مجمع رسماً بهصورت یکی از نهادهای رسمی کشور درآمد و وظيفه اصلی آن حل اختالف بين
مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان است.
وظایف مجمع تشخيص مصلحت نظام
مجمع تشخيص مصلحت نظام ،مسئوليت تصميمگيری در سياستهای کالن داخلی و خارجی ایران و حل اختالف ميان قوای
سهگانه را برعهده دارد و همچنين ناظر بر فعاليتهای آنان است .این مجمع ،وظيفه تدوین برنامه چشمانداز  20ساله (از 1384
تا  )1404و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد .همچنين از سال  1385رهبر جمهوری اسالمی ،اختيار نظارت بر عملکرد قوای
سهگانه

را که از اختيارات رهبر است ،به این مجمع واگذار کرد.

مرکـز تحقيقـات استـراتـژیـك مجمع تشخيص مصلحت نظام
مرکـز تحقيقـات استـراتـژیـك با هدف تدوین و تنظيم استراتژی برای جمهوری اسالمی ایران در ابعاد گوناگون ،در سال
 1386تشکيل گردید .وظيفه این مرکز انجام مطالعات استراتژیك در زمينههای مختلف بينالمللی ،سياسی ،اقتصادی ،حقوقی،
فرهنگی و اجتماعی میباشد.
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این مرکز تا سال  1376در زمره یکی از مؤسسات تابعه نهاد ریاست جمهوری قرار داشت ،اما در این سال بر اساس مصوبه
شورای عالی اداری از نهاد ریاست جمهوری منتزع گردید و بهعنوان بخـش تحقيقاتی مجمع تشخيص مصلحت نظام به آن
پيوست .در این راستا انجام مطالعه و تحقيق پيرامون آن دسته از موضوعاتی که بر اساس قانون در حيطه وظایف مجمع
تشخيص مصلحت نظام قرار دارد (تدوین سياستهای کالن نظام ،ارائه مشاوره به رهبری ،بازنگری احتمالی قانون اساسی ،ارائه
راهحل در زمينه معضالت کالن و موضوعات مورد اختالف ميان نهادهای قانونی و )...بر عهده این مرکز قرار گرفت .با توجه به
اینکه مجمع تشخيص مصلحت نظام در جهت تدوین استراتژی کلی نظام عمل مینماید ،لذا فعاليتهای پژوهشی مرکز نيز
عمدتاً ماهيتی استراتژیك دارند.

مرکز تحقيقات استراتژیك بخش قابل مالحظهای از نتایج تحقيقات خود را برای مسئوالن عالی رتبه کشور ارائه میکند و
برخی را نيز بهصورت کتاب منتشر میسازد .عالوه بر آن ،نشریه "راهبرد" فصلنامه مرکز تحقيقات استراتژیك نيز بخش
دیگری از نتایج تحقيقی را در قالب مقاالت منتشر میکند[4].

مرکز تحقيقات استراتژیك دارای شش معاونت به شرح ذیل میباشد:


معاونت پژوهشهای سياست خارجی



معاونت پژوهشهای روابط بينالملل



معاونت پژوهشهای اقتصادی



معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی



معاونت پژوهشهای فقهی و حقوقی



معاونت اجرایی و اطالعرسانی

***وظيفه این مرکز انجام مطالعات استراتژیك در زمينههای مختلف بينالمللی ،سياسی ،اقتصادی ،حقوقی ،فرهنگی
و اجتماعی میباشد .به عالوه مجمع تشخيص دارای کميته خاص محيطزیست است و میتواند در راستای کاهش
آلودگی کشور سياستهای مناسبی را برای دستگاههای مختلف تعيين نماید.
 -2-1-1-4-2شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسالمی ایران
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شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسالمی ایران ،شورایی است که بهمنظور تأمين منافع ملی و پاسداری از انقالب ایران و
تماميت ارضی کشور و حاکميت ملی به ریاست ریيسجمهور ایران تشکيل میگردد .این شورا مهمترین وزنه تصميمگيری در
سياست خارجی و امنيتی ایران محسوب میشود .اعضای این شورا را مقامات عالیرتبه سياسی ،نظامی و اطالعاتی ایران
تشکيل میدهند .دبير شورای عالی امنيت ملی با انتخاب مستقيم رئيسجمهور تعيين میشود و مسئوليت اداره دبيرخانه و
نظارت بر اجرای صحيح تصميمات و مصوبات شورا و امور اداری و اجرایی شورا را بر عهده دارد .بر اساس اصل  176قانون
اساسی ایران ،وظایف این شورا عبارتند از:


تعيين سياستهای دفاعی-امنيتی کشور ،در محدوده سياستهای کلی تعيينشده از طرف رهبری



هماهنگ نمودن فعاليتهای سياسی ،اطالعاتی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابير کلی دفاعی-
امنيتی



بهرهگيری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی

حدود اختيارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معين میکند و تشکيالت آنها به تصویب شورای عالی میرسد .مصوبات
شورای عالی امنيت ملی پس از تأیيد رهبری قابل اجراست.

***از آنجایی که آلودگی محيطزیست میتواند بهعنوان یك تهدید داخلی یا خارجی مطرح شود بنابراین شورای عالی امنيت
ملی امکان ورود به این حيطه را با هدف کاستن از تهدید دارد.
 -3-1-1-4-2مجلس

مجلس در نظام جمهوری اسالمی ایران از اهميت ویژه و واالیی برخوردار بوده و محور بسياری از تصميمگيریها،
قانونگذاریها و برنامهریزیها است و چراغ هدایت دولت و ملت را به دست دارد .مجلس پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه
حضور و مشارکت واقعی مردم در تصميمگيریها و مظهر اراده ملی است .با توجه به نقش مؤثر و مهم مجلس در نظام کشور،
وظایف عمده مجلس در دو بخش خالصه میگردد:


قانونگذاری



نظارت
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در جهان امروز ،طرح پرسشهای نو و مسائل پيچيده و چندوجهی در حوزههای مختلف ،نهادهای قانونگذاری را ناگزیر از
تأسيس مراکز علمی و پژوهشی ساخته تا با اتکا به تخصصها و مطالعات فراهم آمده در آن مراکز و بهرهگيری از آنها ،به
شناخت کارشناسانه مسائل و پاسخگویی به نيازهای نو در تدوین قوانين توفيق یابند.
مرکز پژوهشهای مجلس
از اواخر سال  1371به دستور هيأت رئيسه محترم مجلس ،نهادی مستقل ،دائمی و سازمانیافته به نام «مرکز پژوهشهای
مجلس شورای اسالمی» برای ارائه خدمات مستمر کارشناسی و مطالعاتی در کنار مجلس قرار گرفت .مراحل قانونی تأسيس
این مرکز در پایيز سال  1374به انجام رسيد.
اهداف و شرح وظایف


مطالعه ،بررسی و ارائه نظرهای کارشناسی بر روی تمام طرحها و لوایح



گردآوری ،نقد و تنظيم نظرهای محققان و پژوهشگران مراکز دانشگاهی و تحقيقاتی ،دستگاههای اجرایی ،نهادها،
گروهها و احزاب سياسی و افکار عمومی در موردنيازهای جامعه

 -4-1-1-4-2وزارت نيرو

الیحه قانون تاسيس وزارت آب و برق مصوب بيست و ششم اسفند  1342در واقع نقطه پایانی به تمامی سرگردانهایی بود که
هم مصرفکنندگان آب و برق داشتند و هم شرکتهایی که در این زمينه فعاليت میکردند.
وزارت آب و برق از سازمان آب تهران ،بنگاه برق تهران ،بنگاه مستقل آبياری ،اداره کل لولهکشی آب تهران ،آب و برق
خوزستان ،آب و برق کرج و اداره حفاظت از تاسيسات سدهای الر و لتيان و یا سایر سازمانهای دولتی که برای احداث و
بهرهبرداری از سدها و منابع آب و برق کشور به وجود آمده بودند؛ تشکيل شد .به این وسيله هم مصرفکنندگان آب و برق و
هم شرکتها و سازمانهای متولی این دو صنعت صاحب یك وزارتخانه با شرح وظایف مشخص شدند.
قانون تاسيس وزارت نيرو در بيست و هشتم بهمن  1353به تصویب رسيد که هدف آن حداکثر استفاده از منابع انرژی و آب
کشور و همچنين تهيه و تامين انرژی و آب برای انواع مصارف عمومی شهروندان عنوان شد.
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ب ا تاسيس وزارت نيرو تمامی اختيارات وزارت آب و برق به وزارت نيرو منتقل شد و حتی بر اساس ماده  9این قانون سازمان
انرژی اتمی ایران از سازمانهای زیرمجموعه وزارت نيرو محسوب شد و در اصالح ماده  1قانون وزارت نيرو در بيستم
اردیبهشت  ،1357احداث ،تکميل و بهرهبرداری از نيروگاههای اتمی نيز از وظایف اصلی وزارت نيرو تلقی شد .بر اساس ماده 8
این قانون شرکت ملی نفت ایران نيز موظف شد که برنامههای توليد ،پاالیش و توزیع نفت و گاز را در اختيار وزارت نيرو قرار
دهد .هرچند پس از پيروزی انقالب اسالمی و توجه به توسعه و ضرورت استفاده گسترده از انرژی اتمی« ،سازمان انرژی اتمی»
مستقل و از وزارت نيرو منفك شد .مهمترین وظيفه وزارت نيروی ایران در بخش برق عبارتند از:


سياستگذاری ،برنامهریزی ،اجرا و توسعه طرحهای توليد ،انتقال و توزیع انرژی برق در شهرها و روستاهای سراسر
کشور



بررسی و تدوین پيشنهادهای الزم در زمينه راهبردها ،سياستها ،برنامهها ،قوانين و آیيننامههای صنعت برق و
تعرفههای بهای مصرف و اشتراك برق به طور ساليانه جهت ارائه به دولت و مجلس و اجرای آنها



برنامهریزی جهت انجام طرحهای تحقيقاتی و پژوهشی مرتبط با فعاليت شرکت و هماهنگی و برنامهریزی
آموزشی بهمنظور ارتقاء سطح علمی کارکنان صنعت برق کشور



جذب سرمایههای داخلی و خارجی و ایجاد زمينههای الزم برای مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرحهای
توليد و انتقال برق در سراسر کشور.



عضویت در کميته و کنوانسيونهای جهانی انرژی و کسب و تبادل اطالعات الزم بهمنظور استاندارد کردن و ارتقا
فعاليتهای صنعت برق کشور



هدفمند کردن ميزان مصرف برق و یارانهها برابر استانداردهای جهانی



سياستگذاری ،نظارت و هماهنگی بين شرکتهای زیرمجموعه بهمنظور اجرای به موقع طرحهای برق در راستای
پيشبرد اهداف کالن صنعت برق کشور

*** وزارت نيرو بهعنوان یك نهاد مسئول در زمينه توليد ،انتقال و توزیع برق در کشور به موضوعات سياستگذاری،
برنامهریزی ،اجرا و توسعه طرحها مشغول است و بحث توسعه فناوریهای مدیریت آالیندهها نيز در این محدوده است.
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 -5-1-1-4-2وزارت نفت

صنعت نفت بهعنوان پيشران اقتصاد کشور دارای جایگاه ویژهای است که داشتن نقش اساسی در تحقق اهداف کالن اقتصاد
ملی در افق چشمانداز  20ساله ،موتور محرکه اقتصاد ملی ،پيشبرد دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و تضمين امنيت
ملی کشور از طریق توسعه همکاریها و تعامالت منطقهای و بينالمللی از آن جمله است .ضمن آنکه سهم  28درصدی در
توليد ناخالص داخلی کشور ،سهم  84درصدی از درآمد ارزی کشور ،سهم بيش از  95درصدی در تأمين انرژی اوليه موردنياز
کشور غيرقابلانکار است.
چشمانداز صنعت نفت و گاز ایران در افق 1404


کاهش شدت انرژی کشور به کمتر از ( 0.3معادل تن نفت خام به ازای هزار دالر توليد ناخالص داخلی به قيمت
ثابت سال (2000



حفظ جایگاه ظرفيت دومين توليدکننده نفت خام در اوپك که مستلزم حفظ فاصله مناسب از نظر ایجاد ظرفيت
توليد با سایر رقبای این جایگاه میباشد.



دستيابی به جایگاه دوم جهانی در ظرفيت توليد گاز طبيعی با توجه به ضرورت استفاده از مخازن مشترك.



دستيابی به جایگاه اول منطقه به لحاظ ظرفيت پاالیشی بهمنظور ایجاد باالترین ارزشافزوده از منابع
هيدروکربوری کشور.



دستيابی به جایگاه اول منطقه ازلحاظ ارزش توليد مواد و کاالهای پتروشيميایی بهمنظور ایجاد باالترین
ارزشافزوده از منابع هيدروکربوری کشور.



نيل به جایگاه اول فناوری نفت و گاز در منطقه.

*** وزارت نفت بهعنوان تنها تأمينکننده سوخت برای نيروگاهها و صنایع ،دارای نقش اساسی در کاهش آلودگی نيروگاهها از
مبدأ است .چون این وزارتخانه قادر خواهد بود با کاستن از آالیندگی سوخت حين فرآیندهای پاالیش نفت و گاز ،سوخت
پاكتری را در اختيار وزارت نيرو قرار دهد.
 -6-1-1-4-2سازمان حفاظت محيطزیست
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در سال  1350نام سازمان شکاربانی و نظارت بر صيد به سازمان حفاظت محيطزیست و نام شورای عالی شکاربانی و نظارت بر
صيد به شورای عالی حفاظت محيطزیست تبدیل شد و امور زیستمحيطی از جمله پيشگيری از اقدامهای زیانبار برای تعادل و
تناسب محيطزیست نيز به اختيارات قبلی آن افزوده شد.
در سال  1353پس از برپایی اجالس جهانی محيطزیست در استکهلم و با تصویب قانون حفاظت و بهسازی محيطزیست در
 21ماده ،این سازمان از اختيارات قانونی تازهای برخوردار شد و از نظر تشکيالتی نيز تا اندازهای از ابعاد و کيفيت سازگار با
ضرورتهای برنامههای رشد و توسعه برخوردار شد.
مهمترین اهداف سازمان به ترتيب اهميت عبارتند از:
 -1تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بهمنظور حفاظت از محيطزیست و تضمين بهرهمندی درست و
مستمر از محيطزیست و همسو با توسعه پایدار.
 -2پيشگيری و ممانعت از تخریب و آلودگی محيطزیست.
 -3حفاظت از تنوعزیستی کشور ،وسعت بخشيدن به منابع طبيعی.
وظایف اساسی


مطالعه عوامل مخرب و آالیندههای مختلف محيطزیست



بهکارگيری فنآوریهای سازگار با محيطزیست و ارائه دستورالعملهای زیستمحيطی برای مکانیابی محل
استقرار واحدهای صنعتی بزرگ ،کشاورزی و سکونتگاههای انسانی



شناسایی و تعيين زیستگاههای بحرانی با ارزش زیستبومی باال



گسترش همکاریهای منطقهای و بينالمللی در زمينه محيطزیست



تهيه و تدوین ضوابط و استانداردهای زیستمحيطی برای مدیریت و بهرهبرداری از منابع آب ،خاك ،هوا ،مدیریت
پسماندها و زبالههای شهری ،روستایی ،صنعتی و کشاورزی ،کنترل دخالت در اکوسيستمها برحسب ظرفيتهای
طبيعی آنها



گسترش آگاهی زیستمحيطی
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جمعآوری ،نگهداری و نمایش گونههای گياهی و جانوری از طریق ایجاد موزهها و نمایشگاههای مختلف



اعمال نظارت و دخالت قانونی برای پيشگيری و منع ورود آالیندهها به منابع زیستمحيطی

*** تأکيد این سازمان بر بهکارگيری فناوریهای سازگار با محيطزیست و نيز نظارت برای پيشگيری از ورود آالیندهها به
منابع پذیرنده نشاندهنده نقش سياستگذاری و نظارتی بر تمامی صنایع بخصوص نيروگاهها دارد.
 -7-1-1-4-2معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری

این معاونت بهمنظور کمك به توسعه همکاریها در زمينه فناوریهای نوین مشغول به فعاليت میباشد .با توجه به تأثير فناوری
در رشد اقتصادی و ایجاد تحول در تأمين معاش و ارتقای زندگی انسانی ،معاونت مذکور به توسعه فناوریهای نوین در راستای
توسعه اقتصاد دانشبنيان کمك مینماید.
اهداف:


ارتقای اقتدار ملی ،توليد ثروت و افزایش کيفيت زندگی مردم از طریق افزایش توانمندیهای فناوری و نوآوری در
کشور



ارتقای «نظام ملی نوآوری» و تکميل مؤلفهها و حلقههای آن



توسعه «اقتصاد دانشبنيان» از طریق هماهنگی و همافزایی بينبخشی و بين دستگاهی



ارتقای ارتباط «دانش» با «صنعت» و «جامعه» و تسهيل تبادالت بين بخشهای عرضه و تقاضای فناوری و
نوآوری



تجاریسازی دستاوردهای فناوری و نوآوری و توسعه شرکتهای دانشبنيان



توسعه فناوریهای راهبردی و اولویتدار ملی مصرح در نقشه جامع علمی کشور



اعتالی ارتباطات بينالمللی علمی ،فناوری و نوآوری و توسعه دیپلماسی علمی و فناوری

وظایف اساسی:


برنامهریزی ،هماهنگی بين بخشی و همافزایی در «نظام ملی نوآوری» در جهت تحقق اقتصاد دانشبنيان



هماهنگی و همافزایی بين برنامههای توسعه کشور و سياستهای کالن توسعه علم و فناوری کشور
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سياستگذاری و برنامهریزی تأمين منابع مالی در نظام علم ،فناوری و نوآوری کشور



هدفمندسازی ،هدایت و توسعه پژوهشهای کاربردی ،تقاضامحور و مأموریت گرا و کمك به تجاریسازی نتایج
آنها



توسعه فناوری ،تقویت فرآیند تجاریسازی و حمایت از مؤسسات و شرکتهای دانشبنيان و شرکتهای طراحی
مهندسی



حمایت از گسترش فعاليت تحقيق و توسعه در کشور و ارتقای توان «مدیریت فناوری» در شرکتهای دانشبنيان



آیندهنگاری و رصد فناوری ،توسعه مراکز اطالعرسانی فناوری و ایجاد و ساماندهی فنبازارهای عمومی و
تخصصی



حمایت از ایجاد و تقویت زیرساختهای علمی ،فناوری و نوآوری



ارتقای کارآفرینی فناورانه و بهبود فضای کسبوکار دانشبنيان و هدایت سرمایههای کشور جهت توليد کاالها و
خدمات دانشبنيان توسعهساز و کارهای سرمایهگذاری خطرپذیر و تأمين مالی الزم در اقتصاد دانشبنيان



کمك به ارتقاء نظام مالکيت فکری و نظام استاندارد در حوزه علم ،فناوری و نوآوری

***با توجه به وظایف این معاونت در حمایت برپایی فناوریهای نوین در کشور ،دارای نقش مهمی در بهکارگيری فناوریهای
نوین برای کاهش آلودگی در صنعت برق خواهد بود.
 -8-1-1-4-2شورای عالی علوم ،تحقيقات و فناوری

شورای عالی علوم ،تحقيقات و فناوری در سال  1383تشکيل شده است .این شورا به عنوان نهاد فرابخشی سياستگذار علوم،
تحقيقات و فناوری کشور ،بر اساس ماده  99قانون برنامه سوم توسعه و مواد  3و  4قانون تشکيل وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوری (مصوب مرداد  )1383تشکيل شده است و اولين جلسه خود را در  13اسفند سال  1383به ریاست رئيسجمهوری وقت
تشکيل داد.
در این شورا هفت وزیر ،روسای سازمان مدیریت و برنامهریزی ،بانك مرکزی ،فرهنگستان علوم ،نمایندگان روسای دانشگاهها،
انجمنهای علمی و تعدادی از صاحبنظران بخشهای توليدی و خدماتی دولتی و خصوصی عضویت دارند و انجام وظایف
دبيرخانهای این شورا طبق قانون به وزارت علوم محول شده است.
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کميسيون دائمی شورای عالی بر اساس ماده  9آیيننامه داخلی شورای مزبور و بهمنظور استمرار و سرعت بخشيدن به فرایند
تصميمگيری و کارشناسی اوليه دستور کارهای شورای عالی تشکيل شده است .وظایف و اختيارات کميسيون دایمی طبق ماده
 10آیيننامه داخلی شورای عالی عبارت است از :تصميمگيری ،بررسی و اظهار نظر در مواردی که از طرف شورای عالی تفویض
اختيار و یا ارجاع میشود.
این شورا مصوبات الزم در مورد تحقيقات و فناوری ،آموزش عالی و مکانيزمهای اجتماعی جهت هماهنگی و نظارت بين
دستگاهها و اعتبارات تحقيقاتی را تعيين میکند .در ساختار تشکيالتی شورای عالی علوم ،تحقيقات و فناوری ،شوراهای
تخصصی انرژی ،عمران ،حمل و نقل ،کشاورزی و آب ،صنایع و معادن ،دفاع و امنيت و سياست خارجی ،هنر ،فرهنگ و
اجتماعی ،اقتصاد بازرگانی و بهداشت و سالمت طراحی شدند و هر یك از این شوراها اعضایی از وزارتخانههای مرتبط داشتند.
دبيرخانه شورای عالی علوم تحقيقات و فناوری نيز در معاونت پژوهشی وزارت علوم با تشکيل کميسيونهای دائمی شورا و
جلساتی با حضور معاونين آموزشی و پژوهشی وزارتخانههای مختلف بر فعال نگاه داشتن شورای عتف تالش میکند.
***روشن است که این نهاد در بحث مدیریت آالیندههای صنعت برق میتواند نقش سياستگذاری داشته باشد.
 -9-1-1-4-2وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی

مأموریت:
فراهم آوردن موجبات تأمين بهداشت و درمان کليه افراد کشور از طریق تعميم و گسترش خدمات بهداشتی ،درمانی و
آموزشی.
اهداف:
الف) بهداشت:
 .1ارتقاء سطح خدمات بهداشتی کشور
 .2توسعه اقدامات پيشگيری از بروز معلوليتهای جسمی و روانی
 .3افزایش خدمات قابل ارائه در نظام شبکههای سالمت کشور
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 .4توسعه و تشدید کنترل بهداشتی اماکن عمومی و مراکز تهيه و توزیع و فروش و نگهداری مواد غذایی
 .5توسعه عمليات بهداشت محيط در روستاها
 .6توسعه فعاليتهای مربوط به تأمين آب آشاميدنی سالم در روستاها
 .7توسعه خدمات دندانپزشکی در مناطق شهری و روستایی
 .8بهبود تغذیه مادران باردار و زنان شيرده و کنترل رشد کودکان
 .9ارتقاء کيفيت تغذیهای کشور
ب) درمان:
 .1افزایش موجبات دستيابی جامعه به امکانات درمانی
 .2ایجاد تناسب در سطوح خدمات درمان عمومی ،تخصصی و فوق تخصصی کشور
 .3جلوگيری از مصرف بی رویه دارو
 .4تأمين موجبات ارتقاء سطح علمی و تخصص پزشکان و بازآموزی جامعه پزشکی
 .5افزایش کارایی مراکز درمان شيری و استفاده بهينه از ظرفيتها و منابع انسانی
 .6تأمين موجبات و مشارکت فعاليت بخش غيردولتی در سرمایهگذاریها
ج) آموزش و پژوهش پزشکی:
 .1تقویت جنبههای فرهنگی دانشجویان و تعميق معرفت دینی و ارزش اسالمی در آنان
 .2افزایش مشارکت مردم در توسعه آموزش و پژوهش
 .3انطباق محتوای برنامههای درسی رشتههای مختلف آموزشی با نيازهای جامعه و مقتضيات ناشی از توسعه علوم و
فناوری
 .4بهبود شاخصهای کيفی و کمی آموزش بهویژه در آموزشهای کارشناسی ارشد و باالتر
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 .5فراهم نمودن فرصتهای یکسان برای دسترسی داوطلبان مستعد به آموزش
 .6توسعه وظایف و اختيارات هيأتهای امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی
 .7توأم ساختن آموزش با پژوهش در کليه سطوح آموزشی
 .8بهبود شاخصهای کيفی و کمی تحقيقات
شرح وظایف:
 تدوین و ارائه سياستها ،تعيين خطمشیها و برنامهریزی برای فعاليتهای مربوط به تربيت نيروی انسانی
گروه پزشکی ،پژوهشی ،خدمات بهداشتی -درمانی ،دارویی ،بهزیستی و تأمين اجتماعی
 تأمين بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامههای بهداشتی ،خصوصاً در زمينه سالمت
محيط ،مبارزه با بيماریها ،تغذیه و تنظيم خانواده ،سالمت دهان و دندان ،آموزش بهداشت عمومی ،بهداشت
کار ،بهداشت مدارس و شاغلين با تأکيد بر اولویت مراقبتهای بهداشتی اوليه ،بهویژه بهداشت مادران و
کودکان با همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط
 ایجاد نظام هماهنگ بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و گسترش شبکه تلفيقی بهداشت و درمان
 تعيين رشتهها و مقاطع تحصيلی مورد نياز کشور جهت تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی و اجرای
برنامههای تربيت نيروی انسانی گروه پزشکی در جهت نيل به خودکفائی
 انجام تحقيقات بنيادی و کاربردی در جميع رشتههای پزشکی و زمينههای بهداشتی و درمانی و نيز ایجاد
گسترش مؤسسات و واحدهای پژوهش پزشکی و نظارت بر پژوهشها و هماهنگ ساختن برنامههای
مؤسسات تحقيقات پزشکی
 برنامهریزی بهمنظور توزیع متناسب و عادالنه نيروی انسانی و سایر امکانات (آموزش پزشکی و تسهيالت
بهداشتی و درمانی) کشور با تأکيد بر اولویت برنامههای بهداشتی و رفع نياز مناطق محروم و نيازمند
 فراهم نمودن تسهيالت الزم برای برخورداری همگان از خدمات درمانی در حدود امکانات از طریق ایجاد و
گسترش مراکز درمانی دولتی و بهبود استاندارد آنها و استفاده از همکاری مؤسسات خيریه و بخش خصوصی
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و انواع بيمههای درمانی
 تأمين منابع مالی با بهرهگيری از اعتبارات مردمی ،حق بيمه ،درآمدهای اختصاصی و کمكها و مشارکت
مردمی
 تأمين و ارائه خدمات الزم به معلولين جسمی ،ذهنی و اجتماعی و انجام اقدامات حمایتی برای کودکان در
سنين قبل از دبستان و سالمندان و خانواده و افراد بی سرپرست نيازمند و تشویق و ترغيب افراد خير و
مؤسسات خصوصی جهت ارائه خدمات مذکور
 تأمين و ارائه خدمات الزم به معلولين جسمی ،ذهنی و اجتماعی و انجام اقدامات حمایتی برای کودکان در
سنين قبل از دبستان و سالمندان و خانواده و افراد بی سرپرست نيازمند و تشویق و ترغيب افراد خير و
مؤسسات خصوصی جهت ارائه خدمات مذکور
 تعيين و اعالم استانداردهای مربوط به:
 oخدمات بهداشتی ،درمانی ،بهزیستی ،داروئی
 oمواد داروئی ،خوراکی ،آشاميدنی ،بهداشتی ،آرایشی و آزمایشگاهی ،تجهيزات و ملزومات و مواد
مصرفی پزشکی و توانبخشی
 بهداشت کليه مؤسسات و واحدهای خدماتی -توليدی مربوط به خدمات و مواد مذکور
 تعيين مبانی محاسبه هزینه خدمات تشخيصی و درمانی ،داروئی ،بهزیستی و تعيين تعرفههای مربوط در
بخش دولتی و غيردولتی و تعيين شهریه آموزشهای غيررسمی و آزاد در زمينههای مختلف علوم پزشکی
 تعيين ضوابط مربوط به ارزیابی ،نظارت و کنترل برنامهها و خدمات واحدها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی،
بهداشتی ،درمانی و بهزیستی و انجام این امور براساس استانداردهای مربوطه
 تعيين ضوابط مربوط به ورود ،ساخت ،نگهداری ،صدور ،مصرف و انهدام مواد اوليه بيولوژیك مخدر ،خوراکی،
آشاميدنی ،بهداشتی ،آرایشی و آزمایشگاهی و فرآوردههای داروئی و تجهيزات و ملزومات و مواد مصرفی
پزشکی و توانبخشی و ارزشيابی ،نظارت و کنترل ضوابط مذکور
 انجام پژوهش در زمينه طب سنتی و بررسی و تحقيق در زمينه خواص داروئی گياهان و امکانات تهيه و
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استفاده از داروهای گياهی و آموزش صحيح در زمينههای فوق و ایجاد مراکز مناسب برای طب سنتی
*** با دقت در موارد فوق میتوان دریافت که تأمين بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن و نظارت بر این بهداشت از
وظایف الینفك این وزارتخانه بشمار میرود و جلوگيری از کاهش سطح بهداشت از طریق آالیندههای شهری و صنعتی
نيز در این گروه از وظایف جای میگيرد.
 -10-1-1-4-2کميسيون امور زیربنایی ،صنعت و محيطزیست

این کميسيون یکی از سازمانهای وابسته به دولت جمهوری اسالمی ایران میباشد .شرح وظایف این کميسيون شامل
موارد زیر است:
 -1تنظيم و تدارك جلسات کارشناسی کميسيون در امور مربوط به بخشهای صنعت و معادن ،ارتباطات و فناوری
اطالعات ،محيطزیست  ،نفت  ،آب ،برق  ،راه ،مسکن و شهرسازی و عمران روستایی ،انرژی اتمی  ،هواشناسی،
کشاورزی ،منابع طبيعی ،شيالت ،دام و طيور
 -2تنظيم دستور جلسات ،موضوعات و گزارشهای قابلطرح در کميسيون
 -3تهيه گزارشهای مربوط به نحوه تشکيل و فعاليتهای کميسيون
 -4اجرای مقررات مربوط به کميسيون
 -5برقراری ارتباط با دستگاهها و مراجع ذیربط بهمنظور استعالم نظر و کسب اطالعات موردنياز برای رسيدگی
پيشنهادها
 -6تشکيل پرونده برای پيشنهادها و تکميل اطالعات و پاسخ استعالمها تا حصول نتيجه نهایی
 -7استفاده از عناصر فرابخشی و راهبردی در موارد لزوم در فرایند تصميم سازی ،تلفيق عناصر مختلف فنی و کارشناسی
و تامين اهداف پيشنهاد در قالب یك سند حقوقی ،جهت تصميمگيری کميسيون
 -8انطباق دادن تصميمات کميسيون با راهبردهای اساسی ابالغی قوه مجریه ،خطمشیها و برنامههای مصوب دولت،
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روالها و اصول کلی مورد نظر دولت در این زمينه
 -9اقدام الزم در مورد ارتقای سطح کيفی تصميمات کميسيون
 -10هماهنگی مورد درباره تصميمات کميسيون با مراجع مختلف تصميمگيری
 -11مدیریت کارگروهها ،نشستها و کميسيونهای فرعی که به تلفيق جنبههای مرتبط با موضوعات فرابخشی
تصميمگيری کميسيون میپردازد.
 -12تدوین و تنظيم تصميمات و مصوبات و لوایح مصوب کميسيون و تصميمات اتخاذ شده در دولت در زمينه یادشده با
رعایت فنون و اصول مربوط به تنظيم قوانين و مقررات
 -13برقراری امکان مشارکت نخبگان ،کارشناسان برجسته مراکز علمی و پژوهشی و مدیران با سابقه در تصميم سازی
کميسيون.
ترکيب اعضای کميسيون امور زیربنایی ،صنعت و محيطزیست:
 -1وزیر راه و شهرسازی (ریيس کميسيون)
 -2وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات (نایبریيس کميسيون)
 -3وزیر نيرو
 -4وزیر دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح
 -5وزیر نفت
 -6وزیر صنعت  ،معدن و تجارت
 -7وزیر کشور
 -8وزیر ورزش و امور جوانان
 -9وزیر جهاد کشاورزی
 -10معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریيسجمهور
 -11ریيس سازمان حفاظت محيطزیست
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 -12ریيس سازمان انرژی اتمی
 -13ریيس بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران
 -14معاونت اجرایی ریيسجمهور
 -15معاونت علمی و فناوری ریيسجمهور
 -16ریيس مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم کشور
***بر اساس وظایف محوله به این کميسيون و ترکيب اعضای آن ،هرگونه فعاليت کالن دولت جمهوری اسالمی
میبایست در ا ین ارگان مورد بررسی و تایيد قرار گيرد و از این منظر دارای نقش سياستگذاری در بخش کاهش
آالیندهها است.

 -2-1-4-2تنظيمگرها
 -1-2-1-4-2وزارت صنعت ،معدن و تجارت

از آنجایی که این وزارتخانه مسئوليت هماهنگی بين بخشهای مختلف صنعتی کشور را برعهده دارد ،بنابراین میتواند بهعنوان
بازویی برای همکاری صنایع مختلف در زمينه استفاده از دورریزهای یك صنعت ،بهعنوان مواد اوليه موردنياز صنعت دیگر نقش
بسزایی را ایفا نماید .بهعنوان مثال میتوان رسوبات حاصل از تصفيه آب نيروگاهها را با هماهنگی مناسب در صنایع سيمان به
مصرف رساند و منافعی را عاید کشور نمود و یا فلزات خاص (وانادیوم) موجود در رسوبات حاصل از شستشوی بویلر را در دیگر
صنایع شيميایی مورد استفاده قرار داد.
 -2-2-1-4-2وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری

آموزش عالی در فرهنگ و تمدن پویای ایرانی و اسالمی از قدمت و غنای شایستهای برخوردار است .با شروع عصر رنسانس و
پيشرفتهای علمی و صنعتی در کشورهای غربی ،در کشور ما نيز عناصری از آموزش عالی مبتنی بر الگوی اروپای غربی ایجاد
شد .اولين بار اميرکبير عالوه بر اعزام دانشجو به خارج ،با تاسيس دارالفنون در سال  1228هجری شمسی ،از استادان خارجی
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برای تدریس در دانشکدههای تخصصی فنی دارالفنون دعوت کرد .دانشگاه تهران و تعدادی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی بعد از تاسيس دارالفنون شکل گرفتند .با تصویب قانون اجازه تاسيس دانشگاه تهران در سال  1313شمسی ،دانشگاه تهران
بهعنوان اصلیترین

مرکز آموزش عالی ایران آغاز به کار کرد.

با تاسيس وزارت علوم و آموزش عالی در بهمن ماه  1346و متعاقب آن تشکيل "شورای مرکزی دانشگاهها" در سال ،1348
نخستين گام در جهت تمرکز ،تجدید سازمان و اعمال یك نظارت مرکزی بر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی برداشته

شد.

وزارت فرهنگ و آموزش عالی در تاریخ  1357/12/17با ادغام وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت فرهنگ و هنر تشکيل شد.
پس از پيروزی انقالب اسالمی در اردیبهشت ماه  1359قانون تشکيل شورای عالی فرهنگ و آموزش عالی به تصویب شورای
انقالب رسيد و به دنبال آن بهمنظور ایجاد تحولی اساسی در دانشگاهها و به درخواست دانشجویان مسلمان و انقالبی ،ستادی با
عنوان ستاد انقالب فرهنگی با فرمان رهبر کبير انقالب اسالمی حضرت امام خمينی (ره) تشکيل شد که این ستاد بزرگترین
نقش را در سياستگذاری فرهنگی و آموزشی کشور برعهده گرفت.

در مردادماه  1364با تصویب "قانون تشکيل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی" ،کليه اختيارات ،وظایف و مسئوليتهای
وزارت فرهنگ و آموزش عالی در زمينه آموزش پزشکی به وزارتخانه جدید انتقال یافت.

بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،وزارت فرهنگ و آموزش عالی در
سال  1379بهمنظور انسجام بخشيدن به امور اجرایی و سياستگذاری نظام علمی کشور ،به وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری
تغيير نام داد و وظایف برنامهریزی ،حمایت و پشتيبانی ،ارزیابی و نظارت ،بررسی و تدوین سياستها و اولویتهای راهبردی در
حوزههای تحقيقات و فناوری به وظایف این وزارتخانه افزوده شد
*** وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری مسئول انسجام بخشيدن به امور اجرایی ،سياستگذاری نظام علمی ،تحقيقاتی و فناوری
ایران است .تمامی مراکز پژوهشی و دانشگاهی کشور فعال در زمينه آموزش و پژوهش در امر محيطزیست و فناوریهای
کاهش آالیندهها زیر نظر این وزارتخانه قرار دارند .این وزارتخانه میتواند از طریق ایجاد رشتههای دانشگاهی مرتبط و جدید و
نيز حمایت از پروژههای مربوطه ،نقش بسزایی در توسعه دانش این حوزه ایفا کند.
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 -3-2-1-4-2شرکت توانير

شرکت مادر تخصصی مدیریت توليد ،انتقال و توزیع نيروی برق ایران (توانير) شرکتی زیرمجموعه وزارت نيروی ایران است که
مسئوليت «توسعه تأسيسات توليد ،انتقال و عمدهفروشی برق» را در کشور برعهده دارد.

توسعه سریع صنعت برق در ایران فکر ایجاد وزارتخانهای برای تأمين آب و برق موردنياز کشور را ایجاد کرد و بر همين اساس
در  22اسفند  1342وزارت آب و برق تأسيس شد .در تيرماه  1344قانون توسعه مؤسسات برق غيردولتی به تصویب مجلس
شورای ملی و مجلس سنا رسيد .همين طور بر اساس ماده  2قانون سازمان برق ایران در سال  1346به وزارت آب و برق اجازه
داده شد تا کشور را از نظر تأمين برق بدون الزام به پيروی از تقسيمات کشوری به مناطقی تقسيم و به تدریج نسبت به تأسيس
شرکتهای برق منطقهای اقدام کند .در سال  1348نيز شرکت توانير با مسئوليت توسعه تأسيسات توليد ،انتقال و عمدهفروشی
برق تشکيل شد.

در  28بهمن  1353با محول کردن برنامهریزی جامع و هماهنگ کردن فعاليت انرژی در سطح کشور به وزارت آب و برق این
وزارت به وزارت نيرو تغيير نام یافت و در همان سال و سال بعد تغييراتی در اساسنامه شرکت توانير ایجاد شد .پس از انقالب
اسالمی ایران و با شرایط جدیدی که در صنعت برق از نظر کيفی و کمی ایجاد شد مسئله تغييرات در ساختار صنعت برق
اهميت ویژهای یافت و سرانجام شرکت توانير در مهرماه سال  1374به سازمان مدیریت توليد و انتقال نيروی برق ایران (توانير)
تبدیل و وظایف و مأموریتهای معاونت امور برق وزارت نيرو به این سازمان محول و پست مدیرعامل این سازمان به معاونت
امور برق داده شد.

باالخره در جلسه مورخ  27آذر سال  1381هيئتوزیران بنا به پيشنهاد وزارت نيرو و تأیيد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
و وزارت امور اقتصادی و دارایی در ساختار شرکت توانير تغييراتی ایجاد و اساسنامه آن به نام شرکت مادر تخصصی مدیریت
توليد ،انتقال و توزیع نيروی برق ایران (توانير) به تصویب رسيد.


شرکتهای زیرمجموعه



شرکت برق منطقهای آذربایجان



شرکت برق منطقهای اصفهان



شرکت برق منطقهای باختر
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شرکت برق منطقهای تهران



شرکت برق منطقهای خراسان



شرکت برق منطقهای خوزستان



شرکت برق منطقهای زنجان



شرکت برق منطقهای سمنان



شرکت برق منطقهای سيستان و بلوچستان



شرکت برق منطقهای غرب



شرکت برق منطقهای فارس



شرکت برق منطقهای کرمان



شرکت برق منطقهای گيالن



شرکت برق منطقهای مازندران



شرکت برق منطقهای هرمزگان



شرکت برق منطقهای یزد



سازمان توسعه برق ایران



توسعه صنایع نيروگاهی ایران

ویرایش اول ،شهریور 1393

*** شرکتهای مدیریت توليد برق و توزیع برق زیرمجموعه شرکتهای برق منطقهای سراسر کشور جز شرکتهای
زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانير میباشند .بعالوه شرکت توانير دارای ارتباط مالی و نظارتی بر تمامی نيروگاهها و
خطوط انتقال و توزیع است و شرکتهای مرتبط با آنها میباشد و از این طریق میتواند نقش نظارتی موثری در موضوع کنترل
آالیندههای صنعت برق ایفا نماید.
 -4-2-1-4-2سازمان توسعه برق ایران

در بحبوحه سختترین سالهای جنگ تحميلی که تأسيسات صنعتی ایران یکی پس از دیگری با بمبارانهای پی در پی
تخریب میشدند ،تصميم گيران بر آن شدند که  8سال پس از پيروزی انقالب اسالمی و قطع دست بيگانگان از منابع ملی ،در
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سال  1366نسبت به تشکيل سازمان برق ایران در قالب معاونت طرح و توسعه شرکت توانير اقدام ورزند .پس از آن به مدت
 10سال این تشکيالت جدید برای حفظ تأسيسات ،بازسازی و ایجاد ظرفيتهای جدید تالش کرد تا در نهایت در سال 1375
سازمان توسعه برق ایران بهعنوان یکی از بازوهای اجرایی وزارت نيرو شکل گرفت .در حال حاضر در پی سالها فعاليت این
سازمان ،هم اینك در بخش توليد برق به بيش از  95درصد خودکفایی در ساخت داخل تجهيزات دستیافتهایم و به موازت این
بخش ،توانمندی کشور در ساخت تجهيزات مورد استفاده در بخشهای توزیع به  100درصد و در بخش انتقال به بيش از 97
درصد رسيده است.
چشمانداز
صنعت برق در همه کشورهای توسعهیافته ،روندی را طی میکند که منتهی به خصوصی شدن این صنعت زیربنایی است .در
همين زمينه در ایران نيز نياز فراوان و رو به رشد کشور ،وزارت نيرو را بر آن داشت که با درك مزیتهای ورود بخش خصوصی
به صنعت برق ،وظيفه جذب بخش خصوصی را بهویژه در بخش نيروگاههای حرارتی به سازمان توسعه برق ایران بسپارد.
در همين راستا سازمان توسعه برق ایران تاکنون موفق به جذب مشارکت سرمایهگذاران خصوصی ایرانی و خارجی برای ساخت
چندین نيروگاه خصوصی در قالب

قراردادهای  (Build,Operate,Transfer) BOTو BOO

) (Build-Own-Operateشده است.

به همين دليل سازمان توسعه برق ایران به نمایندگی از مجموعه وزارت نيرو قصد دارد که با تعامل هرچه بيشتر با بخش
خصوصی نسبت به جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی در این صنعت اقدام نماید.

خط مشی سازمان توسعه برق ایران
سازمان توسعه برق ایران مأموریت مدیریت و راهبری طرحها و پروژههای صنعت برق را در زمينه احداث و توسعه نيروگاهها،
ایجاد و توسعه خطوط و پستهای انتقال برق ،مراکز دیسپاچينگ ،شبکههای مخابراتی برق و تأسيسات مرتبط با آن ،از طریق
تأمين منابع ،انتخاب و به کارگيری مشاوران و پيمانکاران ذیصالح و کنترل پروژههای عملياتی بر اساس قوانين کشور و
استانداردهای صنعت برق برعهده دارد .در جهت تحقق چشمانداز کسب جایگاه نخست تأمين برق مطمئن و پایا در منطقه،
سازمان توسعه برق ایران استراتژیهای اصلی خود را در حوزههای مختلف به شرح زیر اعالم میدارد:
 .1شرکت داری
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اتخاذ راهکارهای نوین مدیریتی بهمنظور بهبود نقدینگی ،کاهش هزینهها و افزایش سودآوری شرکت؛



برنامهریزی بهمنظور استفاده از ظرفيتهای نهادهای بازار پول و سرمایه و بهرهگيری از روشهای نوین تأمين و
تجهيز منابع مالی ،کمكهای فنی و اعتباری و مدیریت وجوه اداره شده؛



اولویت برنامههای بهبود بهرهوری ،ارتقاء نظام مالی و اصالح ساختار نيروی انسانی شرکت؛



استقرار و تقویت واحدهای حسابرسی داخلی در حوزه مدیریت عامل شرکت؛



اتخاذ تمهيدات الزم و مناسب برای محاسبه قيمت تمام شده مالی و اقتصادی برق هماهنگ با سيستم
متحدالشکل حسابداری برق؛

 .2تحقيقات و منابع انسانی


برنامهریزی برای بهبود سرانه آموزشی در شرکت با رویکرد اثربخشی آموزشها؛



تالش درجهت توسعه و انجام تحقيقات کاربردی موردنياز صنعت برق و برقراری تعامل الزم با دانشگاهها و مراکز
علمی و پژوهشی داخلی و خارجی؛



گسترش فضاهای مجازی جهت دسترسی ذینفعان بهویژه بخش خصوصی به اطالعات و دادههای پایه؛



ظرفيتسازی و تربيت نيروی انسانی ،توسعه خالقيت و نوآوری ،جذب نخبگان و به هنگام سازی دانش و ارتقاء
مهارت کارکنان و استقرار سيستمهای مدیریت کيفيت و دانش در واحدهای ذیربط؛



دستيابی به روشها و فناوری نوین جهانی (انتقال فناوری و دانش فنی به کشور) و همگامسازی با روند سریع
پيشرفتهای جهانی؛

 .3توسعه و بهرهبرداری تأسيسات برق


تأمين برق مطمئن با محوریت آمایش سرزمين؛



هماهنگی در برنامهریزی و اجرای طرحهای توليد و انتقال برق (با اولویت بخش غيردولتی در توليد) با طرحهای
توسعه مراکز جمعيتی؛



راهبری و حمایت از توسعه نيروگاههای با راندمان باالتر با تأکيد برحضور فعال بخش دولتی؛



افزایش ضریب ایمنی تأسيسات دردست بهرهبرداری تأمين و توزیع برق؛
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راهبری بهمنظور توسعه نيروگاهها با توجه به استفاده از بخار و حرارت حاصل از توليد برق (اجرای

طرحهای )CHP

و فراهم آوری ابزارهای تشویقی مناسب برای جلب متقاضيان سرمایهگذاری در این خصوص؛


توسعه مبحث مهندسی ارزش در کليه طرحهای صنعت برق؛



ترغيب سرمایهگذاران جهت توسعه مولدهای مقياس کوچك و توزیع پراکنده برق) (DG؛



توجه به مقوله محيطزیست با محوریت کاهش آلودگیهای زیستمحيطی نيروگاهها و افزایش سهم انرژیهای
تجدید پذیر در سبد انرژی کشور؛



حمایت از ابتکارات و خالقيتها در توسعه و بهرهبرداری تأسيسات برق؛

 .4بهرهوری ،اقتصاد برق و امور مشترکين


افزایش قابليت اطمينان پایداری و امنيت شبکه و کيفيت برق با رعایت حقوق مصرفکنندگان؛



ارتقای اثربخشی تعرفههای برق؛



برنامهریزی مشخص ساالنه در بهبود کيفيت برق و کاهش مدت زمان خاموشیها؛



تدوین برنامه جامع و کمی کاهش تلفات و افزایش راندمان در تأسيسات صنعت برق (توليد ،انتقال و توزیع)؛



تدوین برنامه منسجم مدیریت مصرف برق از طریق اشاعه فرهنگ مصرف بهينه برق به مشترکين با بهرهگيری از
آموزشهای فردی و رسانههای جمعی و سایر روشهای مناسب؛



تدوین برنامه کمی استفاده از کنتورهای هوشمند (تعویض کنتورهای قدیم و نصب در انشعابات جدید)؛



راهبری الزم در توسعه صادرات و مبادله برق کشور با کشورهای همجوار؛



ارتقای جایگاه انرژی برق در اقتصاد ملی و محاسبه و لحاظ کردن هزینههای اجتماعی برق در محاسبات اقتصادی
انرژی ملی؛

 .5بازار و بورس برق
توسعه بازار و بورس برق از دو طرف عرضه و تقاضا؛ مدیریت سازمان توسعه برق ایران بهمنظور ایجاد یکپارچگی ،توازن و
همسوئی ميان مجموعه فعاليتهای ستادی ،عملياتی و مدیریتی سازمان ،نظام مدیریت کيفيت مبتنی بر

استانداردISO 9001-
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2008را در سازمان مستقر ساخته و از طریق پاسخگویی به الزامات این سيستم ،اهداف و سياستهای وزارت نيرو و به تبع آن
مأموریت سازمان توسعه برق ایران را محقق ساخته و درجهت تأمين منافع سایر ذینفعان تالش میکند.

***بهطور کلی ساخت نيروگاههای جدید در دستهبندی وظایف سازمان توسعه برق ایران جای دارد و توجه به مقوله
محيطزیست با محوریت کاهش آلودگیهای زیستمحيطی نيروگاهها نيز از رویکردهای اصلی این سازمان است که باید بدان
توجه خاص داشت.
 -5-2-1-4-2بخش محيطزیست دفتر پشتيبانی فنی توليد توانير

بخش محيطزیست یکی از زیرمجموعههای دفتر پشتيبانی فنی توليد توانير است که وظيفه هماهنگی امور محيطزیستی
نيروگاهها را برعهده دارد.
وظایف دفتر پشتيبانی فنی توليد توانير
 -1تهيه و تدوین روشها و دستورالعملهای موردنياز جهت بهبود عمليات بهرهبرداری نيروگاههای مختلف (حوزه فعاليت
مالکيتی)0
 -2تهيه و تدوین استانداردهای تعميراتی واحدهای توليد ،نيروگاههای مختلف (حوزه فعاليت حاکميتی)0
 -3نظارت عالی در اجرای تعميرات واحدهای توليدی (حوزه فعاليت مالکيتی)0
 -4بازدیدهای دورهای از تأسيسات توليد برق بهمنظور نظارت کلی و عالی بر عمليات بهرهبرداری و نگهداری تأسيسات و ارائه
پيشنهادهای الزم در مورد رفع اشکاالت (حوزه فعاليت مالکيتی)0
 -5نظارت بر راهاندازی نيروگاههای جدید و شرکت در کميتههای بهرهبرداری (حوزه فعاليت حاکميتی)0
 -6نظارت بر آزمایشهای کارایی نيروگاهها (حوزه فعاليت مالکيتی)0
 -7بررسی معایب فنی موجود در نيروگاهها و تعيين راهکارهای موردنياز (حوزه فعاليت سندیکائی)0
 -8هـدایت و پشتيبـانی فنی نيروگاهها و ارائه خدمات تخصصی الزم (حوزه فعاليت سندیکائی)0
 -9همکاری با واحدهای ایمنی و بهداشت محيط کار و شرکت در جلسات کميتههای ایمنی (حوزه فعاليت حاکميتی)0
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 -10همکاری در تجزیه و تحليل حوادث عمده نيروگاهها و ارائه روشهای پيشگيری و تکرار (حوزه فعاليت سندیکائی)0
 -11تهيه دستورالعملها و استانداردهای موردنياز جهت بهرهبرداری و تعميرات نيروگاهها (حوزه فعاليت مالکيتی)0
 -12برگزاری سمينارهای تخصصی برای نيروگاهها جهت تبادل اطالعات و تحليل مشکالت فنی (حوزه فعاليت سندیکائی)0
 -13تلفيق و تائيد برنامهریزی بهرهبرداری از نيروگاهها و تطبيق عملکرد آنها و بررسی انحرافات ایجاد شده و ارائه روشهای
رفع آن (حوزه فعاليت حاکميتی)0
 -14بررسیهای الزم جهت افزایش بهرهوری نيروگاهها (حوزه فعاليت سندیکائی)0
 -15هماهنگیهای الزم در جهت تأمين سوخت نيروگاهها (حوزه فعاليت مالکيتی)0
 -16ارزیابی فنی -مدیریتی نيروگاهها و شرکتهای مدیریت توليد (حوزه فعاليت حاکميتی)0
 -17همکاری در تهيه استانداردهای نيروی انسانی موردنياز نيروگاهها (حوزه فعاليت حاکميتی)0
 -18همکاری در تهيه استانداردهای آموزشی موردنياز نيروی انسانی بخش توليد (حوزه فعاليت حاکميتی)0
 -19بررسی عوامل تلفات انرژی و ارائه روشهای مناسب جهت کاهش تلفات (حوزه فعاليت مالکيتی)0
 -20هماهنگی در تدوین برنامه تعميرات نيروگاهها (حوزه فعاليت حاکميتی)0
 -21نظارت بر فعاليت تعميراتی نيروگاهها جهت انجام مطابق برنامه (حوزه فعاليت سندیکائی)0
 -22تهيه و تدوین آمار و گزارشات توليد -سوخت و حوادث (حوزه فعاليت حاکميتی)0
 -23نظارت بر راهاندازی اوليه نيروگاهها پس از اجرای تعميرات اساسی و ارائه گزارش کيفيت کارهای تعميراتی انجامشده
(حوزه فعاليت مالکيت)0
 -24اقدامات الزم در جهت تهيه استانداردها و شاخصهای صنعت برق (حوزه فعاليت حاکميتی)0
 -25همکاری با واحد استاندارد و شرکت در جلسات کميته استاندارد نيروگاهها (حوزه فعاليت مالکيت)0
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 -26رسيدگی و همکاری با برقهای منطقهای در رابطه با حوادث غيرمترقبه (زلزله ،سيل ،بازسازی و غيره) (حوزه فعاليت
حاکميتی)0
 -27همکاری در سهميهبندی ارز و اعتبارات مربوط به نيروگاهها (حوزه فعاليت حاکميتی)0
 -28همکاری اجرای آزمایشهای شيميائی موردنياز نيروگاهها جهت تعيين زمان شستشوی شيميائی (حوزه فعاليت سندیکائی)0
 -29بررسی مشخصات فنی قطعات و کاالها و مواد و تجهيزات موردنياز نيروگاهها (حوزه فعاليت سندیکائی)0
 -30همکاری با سایر ارگانهای زیرمجموعه توانير و وزارت نيرو در امور مربوط به توليد (حوزه فعاليت حاکميتی)0
 -31بررسی عوامل آلودهکننده محيطزیست در نيروگاهها و ارائه راهکارهای کاهش این آلودگیها (حوزه فعاليت سندیکائی)0
 -32شرکت در کميتههای مختلف زیستمحيطی (حوزه فعاليت حاکميتی)0
 -33همکاری در تهيه استانداردهای زیستمحيطی جهت ایجاد هماهنگی در نيروگاهها (حوزه فعاليت حاکميتی)0
***الزم به ذکر نيست که کليه فعاليتهای زیستمحيطی نيروگاههای کشور میبایستی با هماهنگی این دفتر انجام پذیرد.
 -6-2-1-4-2مرکز ملی آلودگی هوا و تغيير اقليم

این مرکز در سال  1353به دنبال برپایی کنفرانس جهانی محيطزیست در استکهلم و تغيير نامه ساختار سازمان شکاربانی و
نظارت بر صيد به سازمان حفاظت محيطزیست بهعنوان یکی از زیر بخشهای معاونت محيطزیست انسانی ،شروع به فعاليت
نموده است:
اهداف مرکز ملی هوا و تغيير اقليم:


تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران



تعيين استراتژیها و خطمشیهای کشور در سه بخش هوا ،صدا و انرژی



بررسی و تحقيق در زمينه استفاده از فناوریهای هوا جهت جلوگيری از انتشار آالیندهها



تدوین قوانين ،آیيننامهها و استانداردها و دستورالعملهای اجرایی و نظارتی



همکاریهای بينالمللی و مشارکت فعال در کنوانسيونها ،پروتکلها و تفاهمنامهها
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فعاليتهای فرهنگی و آموزشی

فعاليتهای اجرایی این مرکز نيز شامل برنامهریزی جهت اجرای استراتژی و خطی مشی پایداری کيفيت هوا ،تدوین
استانداردهای وسایل نقليه موتوری ،نظارت بر انجام تست آالیندگی خودروهای توليدی و وارداتی ،تدوین قوانين ،آیيننامهها،
ضوابط و مقررات و استانداردها ،تهيه و محاسبه شاخص آلودگی هوا مرتبط به ایستگاههای پایش آلودگی هوا ،نظارت بر اجرای
برنامه معاینه فنی خودروها ،هدایت و راهنمایی عمليات استانی جهت اجرای استراتژیها ،حذف آالیندههای خاص و پایش
online

صنایع بزرگ کشور منجمله کارخانههای سيمان و  ...میباشد .مرکز ملی هوا و تغيير اقليم در زمينه فعاليتها و

طرحهای ملی و بينالمللی نيز نقش بسزایی ایفا نموده است .این مرکز از طریق بازوی اجرایی خود یعنی دفتر پایش فراگير
اقدام به نظارت بر حسن اجرای استانداردهای زیستمحيطی مینماید.
 -7-2-1-4-2دفتر پایش فراگير

دفتر پایش فراگير آلودگی محيطزیست ،سنجش و پایش آالیندههای زیستمحيطی را بر عهده دارد .مرکز کنترل و
پایش آلودگی کشور و دبيرخانه عوارض آالیندگی سازمان نيز زیر نظر این دفتر فعاليت مینمایند.
وظایف دفتر پایش فراگير آلودگی محيطزیست


نظارت بر نحوه انجام آزمایشهای فيزیکی ،شيميایی و بيولوژیك بر روی نمونههای پسابهای صنعتی ،شهری و
کشاورزی و آناليز کامل مواد جامد بهمنظور شـناخت کمـی و کيفـی عوامـل آلودهکننده ،در جهـت کنتـرل
آلودگیهای زیستمحيطی در سطح ملی؛



تعریف و اجرای پروژههای علمی و تحقيقاتی آزمایشگاهی در زمينههای مختلف زیستمحيطی ،بهصورت مستقل
یا با همکاری سایر سازمانها و مراکز تحقيقاتی؛



ارائه خدمات آزمایشگاهی به واحدهای مرکزی و خارج از مرکز سازمان ،در مـواردی کـه مـورد درخواسـت خارج
از توان آزمایشگاهی آنها باشد؛



ایجاد هماهنگی بين آزمایشگاه مرکزی و کليه آزمایشگاههای خارج از سازمان در جهت افزایش توان علمـی و
فنی کادر آزمایشگاهی ،از طریق مبادله و انتقال اطالعات و تجربيات فنی موجود و دستاوردهای جدیـد علمـی و
معرفی فناوری ،تجهيزات و روشهای نوین در امور آزمایشگاهی و نيـز تهيـه دستورالعملهای الزم در جهـت
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استاندارد نمودن روشهای نمونهبرداری و آزمایشهای مربوط در سطح کشور؛


ایجاد هماهنگی و برنامهریزی و ارائه طریـق در جهـت تاسـيس آزمایشگاههای جدیـد در استانها ،تجهيـز و
تکميل واحدهای موجود و هدایت آنها در انجام این امور همراه با نظارت بر اجرای صحيح آن؛



ایجاد آمادگی فنی در جهت برقراری ارتباط با مراکز علمی داخلی ،منطقهای و بينالمللی ،بهمنظور دسـتيابی به
روشهای نوین فعاليتهای آزمایشگاهی و آناليز مواد ،از طریق تبادل اطالعات و کارشناس؛



فراهم آوردن امکانات الزم اعـم از پرسـنلی و تجهيزاتـی ،بهمنظور فعالتر نمـودن آزمایشگاههای مرکـزی
سازمان و نيز هدایت و نظارت بر اجـرای ایـن امـر در واحـدهای اسـتانی بـرای ارائـه خـدمات آزمایشـگاهی
بهصورت انتفاعی به افراد و واحدهای مختلف برونسازمانی در بخشهای مختلف دولتی و خصوصی؛



برنامهریزی در جهــت تکميـل و تجهيـز بخشهای آزمایشـگاهی مرکـزی ســازمان و هـدایت ایـن برنامــه در
واحدهای خارج از مرکز ،با استفاده از اعتبارات قابل هزینه از محل کسب درآمدهای ناشی از وصول تعرفههای
آزمایشگاهی ،با رعایت قوانين و مقررات مربوطه و هماهنگی مدیریتهای ذیربط ستادی در سازمان؛



انجام آزمایشها و پژوهشهای مربوطه ،بهمنظور شناسایی و ردیابی بقایای سموم در محيطزیست؛



بررسی و پژوهش در مورد عوامل بيولوژیکی موثر در ميزان آلودگی محيطزیست شناخت اجزاء پاتوژن؛



ارائه راهکارهای علمی و برای سنجش مستمر پارامترهای آالینده هوا ،بهمنظور آگـاهی از وضـعيت آلودگی هوا در
نقاط مختلف تهران و شهرهای آلوده در سطح کشور؛



برنامهریزی بهمنظور تاسيس ایستگاههای کنتـرل و مراقبـت دائـم هـوا در نقـاط مختلـف کشـور ،بهمنظور
پژوهش در زمينه آلودگی هوا و تدوین استانداردهای مربوطه؛



فراهم آوردن امکانات الزم شامل برنامهریزی و مدیریت ،بهمنظور تامين قطعات یـدکی ،سرویسهای فنـی الزم و
نگهداری ایستگاههای مرکزی و آزمایشگاههای سيار در سطح کشور؛



بررسی شيوههای مورد عمل واحدهای تابعه برای سنجش ميزان آالیندههای هوا ناشی از فعاليت صنایع ،بهمنظور
شناخت و کنترل آلودگی هوا در استانهای کشور؛



سنجش ميزان آالیندههای هوا ناشی از وسایط نقليه موتوری ،بهمنظور جمعآوری اطالعات و برنامهریزی در جهت
کاهش آلودگی هوا؛
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نشر مطالعات علمی و نتایج حاصل از پژوهشهای آزمایشگاهی؛



برنامهریزی و مدیریت بهمنظور تاسيس ،تجهيز و تکميل آزمایشگاههای مختلف در واحدهای استانی؛



پژوهش بهمنظور شناخت آخرین متدهای آناليز مواد که مورد تایيد مراکز علمی بينالمللی باشد و انعکاس آن به
آزمایشگاههای خارج از مرکز و تامين آموزشهای الزم برای پرسنل آنها؛



حفظ و نگهداری تجهيزات و مواد شيميایی آزمایشگاهها و پيشبينی هزینههای وسایل و موارد موردنياز ،در جهت
تخصيص اعتبارات ساليانه؛



انجام سایر امور مربوطه که از طرف مقام مافوق ارجاع میگردد.

***بهطور کلی میتوان گفت دفتر پایش فراگير وظيفه نظارت بر اجرای دقيق استانداردهای زیستمحيطی در صنعت برق را
برعهده دارد.
 -8-2-1-4-2دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محيطزیست

اهداف و وظایف دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محيطزیست
 بررسی و شناخت اثرات کمی و کيفی آلودگی آب و خاك ناشی از منابع مختلف آلودهکننده آن
 بررسی برای تعيين ظرفيت قابل تحمل محيط از نظر پذیرش مواد آلودهکننده آب و خاك و تعيين قدرت خود
پاالیی منابع پذیرنده آب
 بررسی ،ارائه و طرق کاهش آلودگیهای آب و خاك و پيشبينی وضعيت آینده با توجه به ظرفيت قابل تحمل آن


بررسی بهمنظور تعيين استانداردها و ضوابط مربوط به منابع و مواد آلودهکننده آب و تعيين شاخصهای
زیستمحيطی در این زمينه

 بررسی آثار زیستمحيطی بهرهبرداری از منابع آب و ارائه پيشنهادات الزم برای استفاده بهينه از این منابع
 بررسی پدیده سيل و سيالبها و عوامل ایجادکننده آن بهمنظور جلوگيری از آثار مخرب زیستمحيطی


انجام مطالعات الزم بهمنظور کنترل فاضالبهای صنعتی و خانگی و تاسيسات عمومی
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 برنامهریزی و تعيين اولویت برای انجام پژوهشها و اقدامات مربوط به جلوگيری از آلودگی آب و خاك ناشی از
مواد زائد جامد ،زباله ،فاضالبها ،مصرف سموم و آفتکشها و کودهای شيميایی و برنامهریزی در این زمينه با
هدف به حداقل رساندن ضایعات با استفاده مجدد از آنها
 انجام مطالعات و اقدامات الزم بهمنظور جلوگيری از آثار مخرب عوامل مختلف آلودهکننده آب و خاك
 بررسی عوامل فرسایش خاك بهمنظور تعيين آثار زیستمحيطی آن و ارائه هشدارها و پيشنهادات الزم در این
زمينه
 انجام بررسیهای الزم در زمينه الگوهای مصرف ناسازگار با محيط بهمنظور ارائه الگوهای مناسب کاهش
پسماندها
 بررسی عوامل ایجاد و گسترش بيابانها و شنهای روان بهمنظور تعيين آثار زیستمحيطی آنها و تدوین ضوابط و
ارائه راهحلهای مناسب بهمنظور جلوگيری از گسترش پدیدههای فوق
 بررسی پيامدهای زیستمحيطی ناشی از زمين لرزه و رانش زمين و انجام اقدامات مقتضی در این زمينه
 به روز نگاه داشتن اطالعات مربوط به آلودگی آب و خاك و همکاری متقابل و مستمر با بانك اطالعات سازمان
 تهيه و اجرای طرحهای مناسب در رابطه با نظارت مستمر خاك ،آب و پسماند
 تهيه اطالعات بهمنظور ارائه هشدارهای الزم در ارتباط با آلودگی آب و خاك و ارائه راهحلهای رفع آلودگیها از
طریق اقدامات فرهنگی و قانونی
 انجام مطالعات کاربردی بر روی انواع پسماندها و تدوین ضوابط و برنامههای کمی برای بازیافت و یا معدوم
نمودن آنها
 تامين زمينه تخصصی اقدامات حقوقی و قانونی سازمان در ارتباط با آلودگی آبوخاك
 بررسی آثار زیستمحيطی مصرف سموم ،کود شيميایی و آفتکشها با تاکيد تطابق آنها با شرایط اقليمی مناطق
مختلف کشور و همچنين بررسی و پيشنهاد راهحلهای مناسب
***از آنجایی که انجام اقدامات الزم بهمنظور جلوگيری از آثار مخرب عوامل مختلف آلودهکننده آب و خاك از وظایف این
دفتر بشمار میرود بنابراین بر نيروگاهها و صنعت برق نيز نظارت دارند.
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 -9-2-1-4-2دفتر وزارت صنعت ،معدن و تجارت

وظایف این دفتر بهعنوان یکی از زیرمجموعههای وزارتخانه عبارتست از:
 تهيه ،تدوین و تصویب و ابالغ جامع (HSEایمنی ،محيطزیست و انرژی) در کليه سازمانها و شرکتهای تابعه
 تدوین شناسه  HSEسازمانها و شرکتهای تابعه
 تشکيل شورای عالی  HSEوزارت صنعت ،معدن و تجارت
 تشکيل کميتههای تخصصی و راهبری  HSEبه تفکيك حوزهای
***البته در بحث مدیریت آالیندههای صنعت برق این دفتر میتواند بهعنوان هماهنگکننده برای تبادل زایدات نيروگاهها با
صنایع مصرفکننده این زایدات ،عمل نماید.
 -10-2-1-4-2دفتر استانداردهای فنی و مهندسی ،اجتماعی و زیستمحيطی برق و انرژی

در معاونت امور برق و انرژی وزارت نيرو ،دفتری تحت عنوان دفتر استانداردهای فنی و مهندسی ،اجتماعی و زیستمحيطی
برق و انرژی شکل گرفته است که با رویکرد حاکميتی و با بهرهگيری از دستاوردهای گذشته ،به این مهم بپردازد.
بهطور کلی نتایج نهایی فعاليتهای صنعت برق از طریق کارآمدی و اثربخشی کوتاهمدت ،ميانمدت و درازمدت آشکار میشود
و جامعه و مسئولين آن را از دو طریق درك مینمایند:
 .1تاثيرگذاری مثبت بر کيفيت زندگی مردم
 .2تاثيرگذاری مثبت بر توسعه پایدار ملی
برای دستيابی به این نتایج ،امور برق و انرژی وزارت نيرو در موارد زیر بر صنعت برق و تعامالت آن نظارت عاليه داشته و
اعمال حاکميت مینماید:
 حفاظت از حقوق متقابل مشتریان و بخش عرضه برق
 حفظ پایایی و امنيت سيستم قدرت کشور
 بهرهوری بخش عرضه برق

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
83
فاز  :1تدوین مباني سند

ویرایش اول ،شهریور 1393

 مدیریت تقاضای برق
 تعامالت صنعت برق با محيطزیست
 خوداتکایی علمی و فنی صنعت برق
 بازرگانی برق (بازرگانی داخلی و خارجی)
 توازن و پایداری اقتصادی صنعت برق
ابزار معاونت امور برق و انرژی وزارت نيرو برای نظارت عاليه و اعمال حاکميت عبارتند از :سياستگذاریها ،برنامهریزیهای
ملی ،مقررات ،استانداردها ،ضوابط فنی ،نقشههای راه فناوری ،نظامنامهها ،آیيننامهها ،دستورالعملها ،ایجاد شرایط مناسب ملی
و بينالمللی.
دفتر استانداردهای فنی و مهندسی ،اجتماعی و زیستمحيطی برق و انرژی ،به عنوان یك دفتر از معاونت امور برق و انرژی،
مسئوليت تدوین استانداردها و مقررات فنی ،مدیریت ظرفيتسازی برای استقرار و تحقق و نيز نظارت بر اجرا و بهبود مداوم آنها
را ،در تمامی موارد هشتگانه فوق ،با اثرگذاری مستقيم و یا با واسطه ،بر عهده دارد.
ذکر این نکته ضروری است که دستيابی شهروندان ،صنایع و سازمانها به برق ،الزاماً از طریق شبکه سراسری انجام پذیرد بلکه
استفاده از شبکهها و ظرفيتهای محلی و خصوصی نيز میتواند کاربرد داشته باشد که در این زمينهها نيز استانداردها و مقررات
فنی کاربرد گستردهای دارند.
***همانگونه که دیده میشود یکی از وظایف این دفتر نظارت عاليه بر تعامالت صنعت برق با محيطزیست است.
 -3-1-4-2تسهيلگری و ارائهدهنده خدمات
 -1-3-1-4-2دفتر تحقيقات برق توانير

تحقيق و توسعه انجام کارهای خالق و ابتکاری است که بر اساس یك روش اصولی و نظاممند صورت پذیرفته و از نتایج آن
بهمنظور افزایش گنجينه دانش انسانی ،فرهنگی ،اجتماعی و ابداع کاربردهای جدید استفاده میشود .دفتر تحقيقات برق توانير
برای دستيابی به اهداف بلندمدت وزارت نيرو در بخش تحقيق و توسعه اصول ذیل را بایستی مدنظر قرار دهد:
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مهندسی مجدد فرآیندها



ایجاد نگرش جدید نسبت به نيروهای خالق



همراستا سازی روشهای سابق تحقيقات با تفکرات جدید



تأکيد بيشتر بر فناوری جدید



اهميت بخشيدن به ارزش یادگيری

ویرایش اول ،شهریور 1393

این دفتر برای موارد زیر دارای برنامهریزی راهبردی تحقيقات میباشد:


بعد مدیریت



اقتصادی و مالی



بعد فنی بخش توليد



مشتریان



بعد فنی بخش توزیع



بعد فنی بخش انتقال



بعد فنی بخش دیسپاچينگ



بعد محيطزیست



فناوری اطالعات و ارتباطات



بعد ایمنی

*** همانطوری که مشاهده شد یکی از موارد مورد توجه در این دفتر بهکارگيری فناوریهای جدید است که باید بعد
محيطزیست توانير را نيز شامل شود .بنابراین این دفتر یکی از بازوهای شرکت توانير در عرصههای توسعه فناوری در نيروگاهها
خواهد بود.
 -2-3-1-4-2سندیكای شرکتهای توليدکننده برق

نظر به سياستهای دولت جمهوری اسالمی ایران در خصوص کاهش تصدیگری دولت ،در برنامههای سوم و چهارم توسعه
اجتماعی -اقتصادی کشور ،خصوصیسازی در صنعت برق ،وفق بند ب ماده  122قانون برنامه سوم و بند ب ماده  25قانون
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برنامه چهارم ،یك امر تکليفی گردید و در برنامهریزی برق کشور نيز سهم نيروگاههای خصوصی در چشمانداز ده ساله تا سال
 1392درحد نصف برق موردنياز کشور یا حدود  14000مگاوات طرحریزی شد ،حضور سرمایهگذاران غيردولتی در این عرصه،
تفکر لزوم سازماندهی اعضاء در یك تشکل واحد را در دستور کار پيش قراوالن این حرکت قرار داد.
در راستای سياستهای فوق و با حدود  2سال تالش ،سندیکای شرکتهای توليدکننده برق با هدف حمایت از منافع مشترك
اعضاء و مشارکت گروهی بخش خصوصی توليدکننده برق ،به استناد بند "ك" ماده  5قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
ایران و صورتجلسه مورخ  30/2/1386مجمع عمومی مؤسسين ،تحت شماره  224به تاریخ  4/4/1386در اتاق مذکور به ثبت
رسيد .اعضاء موسس سندیکای شرکتهای توليدکننده برق  24شرکت بودهاند که اسامی آنها در جدول  3-2ارائه شده است.
جدول  3-2اعضاء هيئتمدیره و مسئولين سندیكا
سمت

نام خانوادگی

نام

رئيس هيات مدیره

مالکی

محمد

نایبریيس هيات مدیره

وحدتی

محمدعلی

نایبریيس هيات مدیره

بهبهانی

خليل

عضو هيات مدیره

صبوری

اسداله

عضو هيات مدیره

مطهری

سيد احمد

عضو هيات مدیره

مداحی

سيد حسن

عضو هيات مدیره

خوش گفتار

ابراهيم

دبير سندیکا

آریانی پور

اصغر

بازرس

طهماسبی

داریوش

***از انجایی که بسياری از نيروگاههای توليد برق در این سندیکا عضویت دارند ،بنابراین سندیکای شرکتهای توليدکننده
برق میتواند بهعنوان یك نهاد تسهيل ساز در عرصه ایجاد هماهنگی بين نيروگاههای خصوصی نقشآوری نماید.
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 -3-3-1-4-2سندیكای صنعت برق

سندیکای صنعت برق ایران یك نهاد صنفی ،متشکل از  470شرکت سازنده تجهيزات ،پيمانکار و مشاور صنعت برق است که
در راستای دفاع از منافع مشروع اعضای خود و بر اساس نقش و جایگاه تشکلهای صنفی در سند چشمانداز  20ساله کشور،
افزایش اثربخشی سرمایهگذاریهای انجامشده در صنعت برق از طریق ساماندهی بخش خصوصی و تعميق مشارکت و
شکلدهی به سرمایه اجتماعی در ميان خانواده صنعت برق ایران را دنبال میکند.
این تشکل بهعنوان تنها تشکل صادراتی نمونه کشور در سال  ،1390بهمنظور تحقق اهداف خود ،توسعه بازار اعضا ،مطالعه
مستمر و ایجاد بانك اطالعاتی در زمينههای مرتبط ،ارائه خدمات مشورتی و حقوقی ،جلوگيری از ایجاد رقابتهای ناسالم،
توسعه ارتباط و همکاری با سازمانهای دولتی و خصوصی ،تدوین استانداردها و آیيننامهها ،ارتقای دانش فنی ،گسترش
ظرفيتهای اطالعرسانی و تکميل ساختار سازمانی خود را بر اساس الگوهای مدرن انجمنهای کسبوکار دنيا تنظيم و در
دستور کار قرار داده است.
سندیکای صنعت برق ایران از زمان تأسيس در سال  1379تاکنون ،در مسير دستيابی به اهداف و آرمانهای اجماعی اعضای
خود ،توانسته است با تکيه بر ظرفيتها و امکانات گسترده موجود در صنعت برق ایران و با حمایت و همراهی اعضای خود بر
بسياری از مشکالت و گلوگاههای موجود در این صنعت فائق آمده و زمينه دستيابی به موفقيتهای مهمی را تمهيد کند.
اهداف سندیكا:
اهداف سندیکای صنعت برق ایران بهطور کلی به چهار بخش نمایندگی از اعضا ،تمهيد مشارکت اعضا ،ارائه خدمات به اعضا و
تنظيم و توسعه صنعت برق کشور تقسيم بندی میشود .اهم اهداف سندیکا عبارتند از:


دفاع از حقوق و حمایت از منافع اعضا



پيگيری رشد و توسعه منظم و همهجانبه صنعت برق کشور ،به ویژه با تأکيد بر اجرای ابالغيه اصل  44قانون
اساسی



مشارکت و همفکری با مراکز تصميمگيری دولت در تدوین آیيننامهها و مقررات مرتبط با صنعت برق



حمایت از ساخت داخل و فناوری ملی با تأکيد ویژه بر همافزایی ظرفيتهای موجود
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ساماندهی فعاليت اعضا در راستای بهبود کيفيت توليد و خدمات



ایجاد فرصتها و ظرفيتهای جدید اقتصادی و تجاری در حوزه صنعت برق کشور



گسترش رایزنی و مذاکره با مراکز تصميم سازی کشور بهمنظور ایفای نقش موثر در فرآیند سياستگذاری
عمومی صنعت برق ایران و پایش تصميمات در این زمينه



تقویت بنيه صادراتی صنعت برق ،به نحوی که دسترسی شرکتهای بزرگتر به بازارهای خارجی افزایشیافته
و زمينه کسبوکار داخلی برای شرکتهای کوچكتر توسعه یابد



تالش برای حذف انحصار و شکلگيری شرایط متوازن و رقابتی در حوزه صنعت برق



تالش در جهت گشودن افقهای تازه کارآفرینی همچون بهينهسازی ،کاهش تلفات و برق هوشمند و توسعه
انرژیهای تجدیدپذیر



ترویج ارتباط نزدیكتر ميان اعضا و گسترش تفاهم ،درون خانواده صنعت برق



ایجاد ظرفيتهای آموزشی برای رشد و به روز نگهداشتن تواناییها ،تخصصها و ظرفيتهای علمی و فنی
اعضا



تالش در ایجاد وفاق و حفظ منافع مشترك بهمنظور حضور توانمند و متحد در بازارهای منطقه



اطالعرسانی و آموزش قوانين ،بخشنامهها و تغييرات مرتبط با صنعت برق برای اعضاء

خدمات نمایندگی:


حضور در رسانههای عمومی و اعالم مستمر مسائل و خواستههای مشترك اعضا



حضور مستمر در شبکههای فعالين اقتصادی



اطالعرسانی ،مکاتبه و رایزنی با روسای قوای سهگانه



ارتباط مستمر با کميسيونهای مرتبط مجلس شورای اسالمی (کميسيون انرژی ،بودجه ،صنایع و )...



تشکيل کارگروههای همکاری مشترك با شرکت توانير



ارتباط مستمر با وزارتخانههای مرتبط با کسبوکار اعضاء
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خدمات حقوقی:


پيگيری مطالبات اعضا از وزارت نيرو و نهادهای مرتبط



پيگيری موضوعات و مشکالت عمومی قراردادی اعضا



خدمات حل اختالف



پيگيری رفع اختالف اعضا با یکدیگر و یا سایر سازمان و نهادهای مرتبط

خدمات مشاورهای:


ارائه خدمات مشاورهای مرتبط با بيمه تأمين اجتماعی



ارائه خدمات مشاورهای مرتبط با بيمههای بازرگانی



ارائه خدمات مشاورهای مالياتی



ارائه خدمات مشاورهای حقوقی

خدمات توسعه کسبوکار اعضا:


معرفی اعضا به بانكهای عامل جهت استفاده از تسهيالت ارزی و ریالی



تسهيل امور گمرکی اعضا



جمعآوری و ارائه اطالعات بازارهای هدف صادراتی



ایجاد دایرکتوری اعضا در سایت سندیکا و تخصيص پروفایل اختصاصی به هر یك از شرکتهای عضو



تهيه فهرست و معرفی توانمندیهای اعضا در کاتالوگهای فارسی و انگليسی



ارائه معرفینامههای فارسی و انگليسی به اعضا



اعزام و پذیرش هياتهای تجاری



امضای تفاهمنامههای بينالمللی برای گسترش نفوذ اعضا به بازارهای بينالمللی



سازماندهی نمایشگاههای تخصصی



تسهيل حضور اعضا در نمایشگاههای مرتبط داخلی و خارجی



درج آگهی اعضا در سایت سندیکا و ایجاد لينك مستقيم سایت شرکت عضو
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ارائه تخفيف ویژه به اعضا برای درج آگهی در نشریه و بولتن الکترونيك



انتشار سررسيد سندیکا با درج فهرست اعضا

خدمات مشارکتی:


امکان حضور اعضا در جلسات کميتههای سندیکا و مشارکت در سياستگذاریها و تصميمات سندیکا



نظرسنجی از اعضا در مورد موضوعات و مسائل مختلف



دعوت از اعضا برای حضور در مجامع و گردهماییهای عمومی و تخصصی سندیکا



دعوت از اعضا برای حضور در جلسات مشترك با وزارت نيرو ،توانير و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و
سایر سازمانها و نهادهای مرتبط



انتشار یادداشتها و مقاالت اعضا در بولتن و نشریه سندیکا



درج اخبار اختصاصی و دستاوردهای شرکتهای عضو در نشریه ستبران



درج مقاالت علمی اعضا در نشریه ستبران

خدمات آموزشی:


برگزاری دورههای آموزشی فنی و تخصصی



برگزاری دورههای آموزشی عمومی



ارائه تسهيالت ویژه برای استفاده اعضا از مراکز آموزشی معتبر



برگزاری سمينارها و کارگاههای تخصصی در حوزههای مرتبط با کسبوکار اعضا



امکان حضور رایگان اعضا در دورههای بازرگانی سازمان توسعه تجارت



برگزاری دورههای آموزشی مشترك با اعضا



نظرسنجی از اعضا برای برنامهریزی دورههای موردنياز



اطالعرسانی دورههای آموزشی

خدمات اطالعرسانی:


ارائه اخبار و اطالعات صنعت برق و انرژی به اعضا از طریق سایت ،بولتن الکترونيك بهصورت روزانه و از
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طریق نشریه ستبران بهصورت ماهيانه


اطالعرسانی اخبار مناقصات داخلی و خارجی



اطالعرسانی قوانين و مقررات و بخشنامههای ناظر بر صنعت برق و انرژی به اعضا



اطالعرسانی موضوعی اخبار و رویدادهای ویژه در حوزه صنعت و اقتصاد

خدمات رفاهی:


امکان استفاده اعضا از بيمه تکميل درمان گروهی سندیکا



امکان استفاده کارکنان اعضا از بيمه اشخاص (بيمههای اتومبيل ،عمر و حادثه و)...



تسهيل امکان استفاده اعضا از مجموعههای ورزشی فرهنگی طرف قرارداد

خدمات زیرساختی و پشتيبانی:


فراهم کردن امکان استفاده اعضا از خدمات بيمهای شرکتهای معتبر بيمه؛ مانند بيمه مسئوليت،
آتشسوزی با تخفيف ویژه



فراهم کردن امکان استفاده اعضا از خدمات حمل و نقل بينالمللی شرکتهای معتبر حمل و نقل بينالمللی



فراهم کردن امکان استفاده اعضا از نرمافزارهای اتوماسيون اداری شرکتهای معتبر ارائهدهنده خدمات
اتوماسيون اداری



فراهم کردن امکان استفاده اعضا از نرمافزارهای مالی شرکتهای معتبر ارائهدهنده خدمات نرمافزارهای
مالی



فراهم کردن امکان استفاده اعضا از خدمات پشتيبانی از شبکههای کامپيوتری



فراهم کردن امکان استفاده اعضا از خدمات طراحی سایت و مولتیمدیا



فراهم کردن امکان استفاده اعضا از خدمات کنترلی و نظارتی (سيستمهای امنيتی و دوربينهای مداربسته)



فراهم کردن امکان استفاده اعضا از خدمات تأمين تجهيزات اداری

*** از آنجایی که بسياری از شرکتهای سازنده تجهيزات مرتبط با صنعت برق و نيروگاه در این سندیکا عضویت دارند،
بنابراین میتوانند بهعنوان تسهيل گر در زمينه فناوریهای کاهش آالیندهها وارد عمل شوند.
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 -4-3-1-4-2صندوق غيردولتی پژوهش و فناوری صنعت برق

صندوق در تاریخ  1383/11/4بر اساس مجوز ماده  100قانون برنامه سوم توسعه بهصورت موسسه غير تجاری تاسيس و تحت
شماره  17713به ثبت رسيده است .سرمایه صندوق توسط واحدهای فعال در زمينههای مختلف صنعت برق به شرح زیر تامين
شده است:


شرکت مادر تخصصی مدیریت توليد ،انتقال و توزیع نيروی برق ایران (توانير)



شرکت مادر تخصصی مدیریت تهيه و ساخت کاالی آب و برق (ساتکاب)



شرکت مدیریت پروژههای نيروگاهی ایران (مپنا)



شرکت سرمایهگذاری صنایع برق و آب (صبا)



شرکت ایران ترانسفو

هدف صندوق عبارتست از حمایت از فعاليتهای محققين و طرحهای تحقيقاتی بخش غيردولتی صنعت برق بهمنظور توليد و
توسعه دانش فنی ،ارتقا سطح فناوری ،جذب ،انتقال و بومیسازی فناوریهای نوین جهان.
انواع حمایتها:


اعطای تسهيالت اعتباری (بهصورت عقود اسالمی) جهت اجرای طرحهای تحقيقاتی.



اعطای یارانه سود برای طرحهای تحقيقاتی که از سایر منابع مالی و اعتباری کشور تسهيالت دریافت
داشتهاند.



صدور ضمانتنامه و تضمين برای بازپرداخت تسهيالت دریافتی طرحهای تحقيقاتی از سایر منابع مالی و
اعتباری کشور.



مشارکت ،سرمایهگذاری و تامين سرمایه خطرپذیر بهمنظور اجرای طرحهای تحقيقاتی.

برخورداری از حمایتهای صندوق مشروط به رعایت اولویتهای بخش برق کشور و احراز صالحيتهای الزم از جمله اثبات
توجيهپذیری طرح و توانایی مجریان میباشد.
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*** این صندوق بهعنوان یکی از حاميان انجام تحقيقات و توسعه و بومیسازی فناوریهای جدید در عرصه صنعت برق قادر
است که با ارائه تسهيالت و خدمات به دیگران ،راه را برای گسترش استفاده از این فناوریها بخصوص در زمينه محيطزیست
هموار نماید.
 -4-1-4-2آموزشی و پژوهشی
 -1-4-1-4-2پژوهشگاه مواد و انرژی

یکی از پژوهشگاههای مستقل و زیر نظر وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری ایران است .این پژوهشگاه از چهار پژوهشکده
سراميك ،نيمههادیها ،انرژی و پژوهشکده فناوری نانو و مواد پيشرفته تشکيل شده است که در  12گروه تخصصی به
فعاليتهای تحقيقاتی در زمينههای مرتبط با مواد و انرژی میپردازند .این پژوهشگاه هماکنون با توجه به اهداف برنامههای
توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ،همکاری گستردهای با دانشگاهها ،مراکز تحقيقاتی ،صنایع ،مؤسسات اجرایی بخش دولتی و
بخش خصوصی برقرار کرده است.
سرلوحه اهداف پژوهشگاه ،گسترش علوم و تکنولوژی در زمينههای بنيادی ،کاربردی و توسعهای است که از طریق اجرای
پروژههای مربوط تحقق مییابد .عالوه بر این ،پژوهشگاه آموزش بخشی از کادر پژوهشی موردنياز کشور را از طریق تاسيس و
توسعه دورههای تحصيالت تکميلی در سطوح دکترا (مهندسی مواد) و کارشناسی ارشد (سراميك ،نانو مواد و تبدیل و ذخيره
انرژی) و نيز آموزشهای کوتاهمدت تخصصی داخلی و خارجی برای انتقال تجربههای فنی به عهده دارد.
اینك پژوهشگاه مواد و انرژی با پشتوانه بيش از  40سال تجربه تحقيقاتی و با برخورداری از تخصصهای حدود  76نفر عضو
هيات علمی 100 ،نفر کارشناس و تکنيسين پژوهشی و نيز تجهيزات پيشرفته و بعضاً منحصر به فرد در ایران ،نقش مهمی در
توسعه و بهبود کيفيت صنعت نوپای کشور به عهده دارد
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شكل  2-2ارکان پژوهشگاه مواد و انرژی

***از آنجایی که پژوهشگاه مواد و انرژی عالوه بر انجام پروژههای بنيادی ،به امر پژوهش در امور کاربردی نيز مشغول بوده
و تربيت کارشناسان آینده این کشور را برعهده دارد ،بنابراین یکی از ذینفعان این نقشه راه در عرصه مراکز پژوهشی بشمار
میآید.
 -2-4-1-4-2دانشگاهها

دانشگاه تهران:
دانشگاه تهران بزرگترین مرکز آموزش عالی در ایران که در سال  1313هجری شمسی با حمایت رضاشاه پهلوی تأسيس شد.
در حال حاضر محمود نيلی احمدآبادی ریاست این دانشگاه را به عهده دارد .دانشگاه تهران هماکنون دارای  25دانشکده9 ،
پردیس و  11مرکز پژوهشی است .دانشکدههای مکانيك ،محيطزیست و شيمی این دانشگاه فعاليتهای چشمگيری در حوزه
محيطزیست و نيروگاه داشتهاند .از فعاليتهای این دانشگاه میتوان به چاپ کتابهای "انرژی و محيطزیست"" ،بهرهوری
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انرژی در دیگهای بخار" " ،مدیریت زیستمحيطی نيروگاه ها" و"مکانسيم توسعه پاك در مدیریت انرژی" توسط اساتيد این
دانشگاه اشاره داشت .همچنين پایاننامههای زیر نمونهای از فعاليتهای این دانشگاه در حوزه محيطزیست و نيروگاه میباشد.


تحقيق در طراحی وساخت پایلوت تصفيه خانه پسابهای نيروگاهی



تأثيراستفاده از فن آوری توليد همزمان برق و حرارت )(CHPدر کاهش آالیندههای هوا و گاز های-گلخانه ای"
مطالعه موردی نيروگاه کارخانه ذوب آهن اصفهان



بررسی تغييرات کيفی آب دریای خزر به علت تخليه پساب نيروگاه نکا و ارائه طرق مناسب جهت بهينهسازی
وضعيت فعلی نيروگاه



مطالعه رفتار و نحوه پخش پلوم آلودگی حرارتی طرح توسعه نيروگاه بندرعباس با استفاده از مدل  CORMIXو
اثرات زیستمحيطی آن



مقایسه استفاده از سوخت پشتيبان با سوخت معمول نيروگاههای گازی از دیدگاه انتشار آالیندههای هوا ،گازهای
گلخانه ای و پراکندگی آالیندهها



طراحی اکولوژیك محيط و منظر نيروگاههای برقآبی -نمونه موردی :نيروگاه برقآبی سد لتيان



تدوین برنامه پایش نيروگاههای بخاری مطالعه موردی نيروگاه بيستون



رهيافتهای بهينه برنامهریزی و مدیریت در نيروگاه برق آبی رودبار لرستان جهت کاهش اثرات منفی
زیستمحيطی آن



طراحی محيط و منظر فضاهای باز و سبز مجتمع های بزرگ صنعتی با رویکرد توسعه پایدار و محيطزیست نمونه
موردی :نيروگاه توليد برق دماوند



مکانيابی نيروگاه حرارتی (سيکل ترکيبی) در شهرستان بهبهان با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيایی و
بهکارگيری مدل فازی تاپسيس



بررسی ارتباط برنامهریزی و مدیریت با محيطزیست در نيروگاه بندر عباس



امکانسنجی استقرار نيروگاه خورشيدی در شهرك صنعتی سيميندشت کرج



بررسی پيامدهای زیستمحيطی طرح نيروگاه سيکل ترکيبی بهمنظور مدیریت محيطزیست
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ارزیابی عملکرد زیستمحيطی نيروگاه شرکت مپنا و بررسی پارامترهای شاخص جهت پياده سازی استاندارد ایزو
( 14031مطالعه موردی :نيروگاه حافظ شيراز)

دانشکده مهندسی مکانيك :دانشکده مهندسی مکانيك ،یکی از چهار گروهی بود که همزمان با تاسيس دانشگاه تهران در سال
 1313در ساختمان مدرسه دارالفنون فعاليت خود را با چند نفر عضو هيات علمی و تعداد محدودی دانشجو در دوره کارشناسی
آغاز نمود .بهموازات گسترش فعاليتهای صنعتی در کشور و نياز به تخصصهای مهندسی مکانيك ،این گروه از نظر کمّی و
کيفی به توسعه و جذب امکانات و بهرهگيری از استادان برجسته مبادرت نمود.
دانشکده محيطزیست :هسته اوليه دانشکده محيطزیست در شهریور  1353به نام مرکز هماهنگی مطالعات محيطزیست در
دانشگاه تهران تشکيل شد .این دانشکده که اولين دانشکده تحصيالت تکميلی دانشگاه تهران است بعد از کنفرانس سران زمين
در استکهلم در سال  1972( 1350ميالدی) و توجه جهانی به محيطزیست با عنوان اوليه مرکز هماهنگی مطالعات محيطزیست
در دانشگاه تهران تاسيس گردید .این مرکز با توجه به ضروریات کشور در زمينههای زیستمحيطی تحقيقاتی را انجام داد و
توانست در زمان خود منشا اثرات مهمی در ارتقای کيفيت محيطزیست در کشور شود.
گسترش صنایع و بروز مشکالت زیستمحيطی در کشور لزوم تربيت کادر تخصصی در زمينه محيطزیست بهمنظور جوابگویی
به نيازهای بخشهای مختلف کشور را نمایان ساخت؛ بنابراین دانشکده محيطزیست دانشگاه تهران با جذب کادر تخصصی و
استفاده از ظرفيتهای مرکز هماهنگی مطالعات محيطزیست با هدف آموزش و ایجاد دورههای کارشناسی ارشد و دکتری در
زمينههای مختلف زیستمحيطی در سال  1368تاسيس گردید.
دانشکده مهندسی شيمی :کشور ما دارای ذخایر عظيم نفت ،گاز ،زغالسنگ و منابع متنوع مواد معدنی میباشد .استقالل
اقتصادی و خودکفایی صنعتی کشور در گرو نقش کليدیای است که مجموعه صنایع شيميائی کشور ایفا مینماید .عمليات
استخراج نفت ،گاز ،زغالسنگ و مواد معدنی در ایران ،از سابقهای طوالنی برخوردار است و دانشکده مهندسی شيمی پردیس
دانشکدههای فنی با بيش از  50سال سابقه خدمات آموزشی و تحقيقاتی به تربيت متخصصين مجرب در صنایع پاالیش ،صنایع
شيميائی معدنی ،صنایع گاز ،صنایع غذائی و جدیداً مهندسی پليمر همت گمارده است.
دانشگاه صنعتی شریف:
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دانشگاه صنعتی شریف یکی از دانشگاههای تهران است .این دانشگاه در سال  1344با نام دانشگاه صنعتی آریامهر بنيانگذاری
گشت که پس از انقالب به افتخار یکی از دانشآموختگان آن ،مجيد شریف واقفی ،به دانشگاه صنعتی شریف تغيير نام

داد.

دانشکدههای مکانيك ،انرژی و شيمی این دانشگاه در حوزه محيطزیست و نيروگاه فعاليت دارند .از فعاليتهای این دانشگاه
میتوان به چاپ کتابهای "انرژی ،محيطزیست و توسعه پایدار" " ،نيروگاههای مولد برق " "،نيروگاههای آبی" و " مهندسی
محيطزیست " توسط اساتيد این دانشگاه ،همچنين اختراعهای در حوزه انرژیهای تجدید پذیر " طراحی و ساخت دستگاه
مبدل انرژی امواج دریا " " ،دستگاه توربين بادی محور افقی ،با استفاده از پرههای دوسو باد گرد " " ،طراحی و ساخت
سکوی شناور پایه کششی جهت استقرار توربين بادی در مناطق فراساحل" نام برد؛ انجام پایاننامههای با عناوین زیر از جمله
فعاليتهای این دانشگاه در حوزه محيطزیست و نيروگاه میباشد:


مدل سازی و ارزیابی اقتصادی بازیافت دیاکسيد کربن از نيروگاه به روش احتراق با اکسيژن



ارزیابی زیستمحيطی پروژههای  CCSبرای نيروگاههای توليد برق در ایران



تحليل فرایند نيروگاه گازسوز سيکل ترکيبی با احتراق اکسيژنی توليدی توسط غشا به همراه
جداسازی دیاکسيدکربن



برنامهریزی سيستم توليد انرژی الکتریکی از نقطه نظر قابليت اطمينان با وجود نيروگاههای بادی



تحليل اگزرژی نيروگاههای حرارتی



طراحی بهينه یك نيروگاه حرارتی خورشيدی از نوع برج خورشيدی



اثر تغييرات اقليم بر نيروگاههای برق آبی



مقایسه ریسك  CO2نيروگاههای فسيلی با ریسك هستهای



ارائه مدلی برای مکانيابی نيروگاههای برق آبی با استفاده از  GISو روش تصميم گيری چند معياره

دانشکده مهندسی مکانيك :دانشکده مهندسی مکانيك دانشگاه صنعتی شریف از سال  1344همزمان با تاسيس این دانشگاه
پيشرو کشور فعاليت خود را آغاز نمود .در طی بيش از  40سال تالش مستمر ،این دانشکده توانسته است با جذب هدفمند
اعضای هيات علمی کارآمد و دانشجویان مستعد و نيز با فراهمسازی زیرساختها و امکانات مناسب آموزشی و پژوهشی به
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جایگاهی درخور در سطح کشور و منطقه دست یابد  .این دانشکده فعاليتهای زیادی در حوزه مطالعات نيروگاهی وانرژیهای
تجدید پذیر داشته است.
دانشکده مهندسی انرژی :طرح ایجاد دانشکده مهندسی انرژی ،با هدف کلی نهادینه کردن و سازماندهی موثر فعاليتهای
دانشگاه صنعتی شریف در زمينههای مهندسی سيستمهای انرژی و مهندسی هستهای ،در مهر 1383از طرف تعدادی از اعضای
هيات علمی گروه های یادشده پيشنهاد شد و پس از تصویب در شورای تحصيالت تکميلی و شورای دانشگاه (آبان ،)1383در
تاریخ  1384/10/5در شورای گسترش آموزش عالی مورد تصویب قطعی قرار گرفت .یکی از حوزههای فعاليت این دانشگاه
انرژی و محيطزیست میباشد ،که در این حوزه واحدهای درسی با عنوان انرژی بادی ،انرژی خورشيدی و تحليل سيستمهای
انرژی تدریس میشود.
دانشکده مهندسی شيمی و نفت :دانشکده مهندسی شيمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف در سال  1344تحت عنوان
دانشکده مهندسی شيمی تأسيس شد .این دانشکده در سال  1379پس از انعقاد قراردادی با شرکت ملی نفت ایران ) (NIOCبه
مهندسی شيمی و نفت تغيير نام داد.

پردیس فنی و مهندسی شهيد عباسپور:
دانشگاه صنعت آب برق  -شهيد عباسپور وابسته به دانشگاه شهيد بهشتی از سال  1349هجری شمسی تحت عنوان مرکز
آموزشهای تخصصی برق بهمنظور ارائه آموزشهای موردنياز مهندسين و تکنسينهای برق تاسيس شد .این مرکز متناسب با
نياز صنعت برق و سپس صنعت آب به سرعت در قالب مجمع عالی آموزشی و پژوهشی شهيد عباسپور ،دانشکده صنعت آب و
برق (شهيد عباسپور) و دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور) گسترش یافت .در چهارچوب سياستهای کالن آموزش
عالی و تجدید ساختار در صنعت آب و برق و همچنين تعميم آموزش و پژوهش از بخشهای مهندسی به حوزههای اقتصادی،
اجتماعی و مدیریتی ،شورای گسترش آموزش عالی در جلسه  24فروردین  1392دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور)
را تحت عنوان پردیس فنی و مهندسی شهيد عباسپور به دانشگاه شهيد بهشتی الحاق نمود.
عملکرد دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور) در گذشته و نقش برجسته آن در توسعه آموزشهای تخصصی و تربيت
مهندسين کارآمد و سرمایهگذاری عظيم انجامشده در توسعه منابع انسانی و امکانات این دانشگاه و همچنين ارتباط نزدیك آن
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با صنعت آب و برق کشور از یك سو و اعتبار علمی و گستره فراگير فعاليتهای دانشگاه شهيد بهشتی ،از سوی دیگر ،شرایط
مساعدی را فراهم آورده است تا پردیس فنی و مهندسی شهيد عباسپور دانشگاه شهيد بهشتی بتواند در راستای ایجاد قطبهای
آموزشی ،علمی و پژوهشی در حوزههای حياتی آب ،آبفا ،برق ،انرژی و محيطزیست حرکت نماید .از نمونه فعاليتهای پژوهشی
این دانشگاه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:


آناليز انتشار آلودگی ناشی از سوانح هستهای در محل انبار موقت پسماندهای نيروگاه اتمی بوشهر به روش مونت
کارلو



بررسی پيامدهای احداث نيروگاه حرارتی 1000مگاواتی شهيد مفتح همدان بر محيطزیست منطقه



مدلسازی و بهينهسازی دیوار خورشيدی ( )Solar chimneyجهت کاربرد در سرمایش و گرمایش ساختمان



طراحی یك نرمافزار جهت مدلسازی ترمودیناميکی چرخه توليد همزمان آب و برق و بررسی اثر آناليز آب دریا و
آناليز محصول بر روی عملکرد



تحليل ،بررسی و طراحی واحد جذب

CO2

از دودکش نيروگاهها به روش پس از احتراق با استفاده از جاذب

شيميایی مونواتانول آمين


مدلسازی ترمودیناکی ،آناليز اگزرژی اقتصادی ،زیستمحيطی و بهينهسازی چند هدفه سيستم ترکيبی پيل
سوختی اکسيد جامد و ميکروتوربين گازی با هدف شيرین سازی آب بر اساس الگوریتم ژنتيك



آناليز اگزرژی ،اگزرژواکونوميك و زیستمحيطی و بهينهسازی چند هدفه سيکل بخار نيروگاه نکا توسط الگوریتم
ژنتيك

دانشگاه تربيت مدرس:
دانشگاه تربيت مدرس یکی از برترین دانشگاههای دولتی ایران و تنها مرکز تحصيالت تکميلی جامع دولتی کشور میباشد که
در شهر تهران واقعشده است .این دانشگاه در سال 1360با عنوان مدرسه تربيت مدرس و با هدف تربيت کادر هيئت علمی
دانشگاهها ،بهعنوان تنها دانشگاه تخصصی تحصيالت تکميلی ایران تاسيس گردید .این مدرسه در سال  1365به دانشگاه
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تربيت مدرس ارتقا یافت .گروه بهداشت و محيط این دانشگاه فعاليتهای پژوهشی در حيطه نيروگاه داشته است که میتوان به
موارد زیر اشاره نمود:


بررسی کيفيت پساب نيروگاه برق آلستوم تهران (شهيد فيروزی) و ارائه راهحل مناسب جهت کاهش آلودگی آن



بررسی کيفيت پساب نيروگاه بعثت و اثرات احتمالی آن بر محيطزیست منطقه



روشهای بهينهسازی و تحليل نيروگاه بخار پيشرفته سيکل رانکين بر اساس آناليز انرژی واکسرژی و مقایسه آنها



ارزیابی اثرات زیستمحيطی سد و نيروگاه برقابی کوران بوزان



ارزیابی اثرات زیستمحيطی نيروگاه برق آلستوم تهران ازنظر آالیندههای هوا و پيشنهاد مناسبترین روش کنترلی



بررسی کيفيت پساب نيروگاه شهيد محمد منتظری و اثرات آن بر آب ،خاك و گياهان منطقه



بررسی کيفيت پساب نيروگاه حرارتی بندرعباس و اثرات زیستمحيطی آن



بررسی نحوه گسترش آالینده دیاکسيد گوگرد از دودکشهای یك نيروگاه

 -3-4-1-4-2مرکز تحقيقات آب

در سال 1346سازمانی تحت عنوان مرکز تحقيقات و البراتوار وابسته به وزارت نيرو ،بهمنظور مدلسازی هيدروليکی سدها و
تأسيسات آبی آغاز به کار نمود .این مرکز در سال  1354از حوزه ستادی وزارت نيرو منتزع و تحت عنوان مؤسسه بررسیها و
آزمایشگاههای منابع آب به کار خود ادامه داد .در سال  ،1368هيات وزیران مؤسسه فوق را به سازمان تحقيقات منابع آب
تبدیل نمود .اهداف این شرکت انجام تحقيقات و مطالعات کاربردی در زمينه منابع آب و ارائه راهکارهایی بهمنظور بهبود کمی
و کيفی آب کشور بود .در سال  1370همگام با روند خصوصیسازی واحدهای مختلف تحت پوشش وزارت نيرو ،شرکت فوق
تبدیل به یك شرکت نيمهدولتی و مجموعهای خودگردان با عنوان مرکز تحقيقات آب گردید که فعاليت در زمينههای مهندسی
رودخانه و دریا و سواحل را نيز آغاز نمود.
از آن زمان ،محدودیتهای ناشی از خودگردانی ،بهعنوان مانعی بر سر راه ظرفيتسازی و انجام فعاليتهای تحقيقاتی منسجم و
منطبق با نيازهای صنعت آب کشور ،بروز نمود .از سوی دیگر ،مراکزی برای پاسخگویی به برخی ضرورتهای پژوهشی آب در
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سایر نقاط کشور تاسيس شدند .پس از تثبيت ستاد تحقيقات آب در قالب معاونت پژوهشی سازمان مدیریت منابع آب ایران،
کمبود یك مجموعه اجرایی توانمند برای پيشبرد همهجانبه امر تحقيقات در پيکره امور آب کشور نمایان گردید .لذا بهمنظور
تجميع کليه فعاليتهای پژوهشی آب کشور ،مؤسسه تحقيقات آب پس از اخذ مجوز قطعی از وزارت علوم ،تحقيقات وفن آوری
در سال  1380رسماً هویت یافت و از نيمه دوم سال  1381عمال ًفعاليت خود را آغاز نموده است.
اهداف مؤسسه:
مطابق اساسنامه مصوب ،اهداف مؤسسه بهصورت زیر تعيين شدهاند:


توسعه و گسترش پژوهش ،تعميق دانش و توليد فناوری در امور آب



کوشش برای دستيابی به دانش و فناوریهای نوین جهانی امور آب



زمينهسازی مناسب برای ارتقای فعاليتهای پژوهشی درباره مباحث آب و کاربرد



علمی و فنی برای بهرهبرداری بهينه از منابع آب

وظایف مؤسسه:
با توجه به اهداف یاد شده ،وظایف مؤسسه عبارتند از:


بررسی و شناسایی نيازهای پژوهشی امور آب



انجام طرحهای پژوهشی کاربردی ،بنيادی و توسعهای با هدف دستيابی به دانش فنی موردنياز



امور آب



برگزاری دورهها ،همایشها ،کارگاههای علمی و تخصصی در زمينههای مرتبط با آب



انتشار کتب ،نشریات تخصصی و ترویج نتایج تحقيقات و دستاوردهای علمی درزمينه آب



تشخيص نيازهای پژوهشی و همکاری در تدوین برنامههای پژوهشی مربوطه



ایجاد ارتباط مستمر با دانشگاهها ،واحدهای تحقيقاتی و انجمنهای علمی-تخصصی موردنياز بخشهای دولتی و
غيردولتی در کليه زمينههای مرتبط با آب



ایجاد ارتباط کارآمد با نيازهای متخصص و مبتکر در کشور و فراهم نمودن امکانات الزم برای بهرهگيری از
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جدیدترین دستاوردهای پژوهشی امور آب
پژوهشكدهها و مراکز:
 .1پژوهشکده مهندسی هيدروليك و محيطهای آبی
پژوهشکده مهندسی هيدروليك و محيطهای آبی با هدف انجام تحقيقات در زمينههای سازههای هيدروليکی ،دریا و سواحل،
رودخانه ،کنترل آلودگی آبها و توسعه مدلهای ریاضی مربوطه و بهينهسازی هيدروليکی طرحهای بزرگ آبی تشکيل گردیده
است.
 .2پژوهشکده مطالعات و تحقيقات منابع آب
شناخت فرآیندهای چرخه آب ،ارزیابی کمی و کيفی منابع و مصارف آب و ارائه راهبردهای مدیریت در مراحل توليد ،انتقال و
بهرهبرداری پایدار از منابع آب از اهداف این پژوهشکده است.
 .3مرکز ملی مطالعات و تحقيقات دریای خزر -ساری
انجام مطالعه و تحقيق در زمينههای مختلف منابع آبی در دریای خزر و همچنين حوضه آبریز آن با همکاری مراکز پژوهشی و
مطالعاتی داخل و خارج از کشور خصوصا" کشورهای ساحلی دریای خزر و استفاده بهينه از پتانسيلهای دریای خزر از وظایف
این مراکز است.
 .4مرکز ملی مطالعات و تحقيقات سازندهای سخت (کارست) -شيراز
انجام مطالعات و تحقيقات در زمينه شناخت پدیدههای کارستی کشور ،تعيين پتانسيل بهرهبرداری ،تهيه مدلهای کمی ،کيفی و
ارائه روشهای مدیریت و بهرهبرداری بهينه منابع آب موجود در سازندهای سخت (کارست) با استفاده از فناوری نوین از وظایف
این مرکز میباشد.
 .5مرکز ملی تحقيقات و مطالعات باروری ابرها-یزد
اهداف این مرکز عبارتند از:


تقویت موقعيت راهبردی کشور در ارتباط با مسائل آینده مدیریت ابرها و سيستمهای جوی و تعدیل
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آب و هوا در سطح کشورهای منطقه و جهان



استحصال آب از طریق اجرای پروژههای باروری ابرها



کسب دانش و انتقال فناوری باروری ابرها و تعدیل آب و هوا بهمنظور کسب استقالل فنی و اجرای عمليات با
استفاده از کليه امکانات فنی و انسانی داخل کشور



پرورش نيروی انسانی متخصص جهت انجام تحقيقات و اجرای عمليات باروری ابرها و تعدیل آب و هوا

 .6مرکز تحقيقات آب و فاضالب
انجام تحقيقات در زمينههای تصفيه و توزیع آب ،جمعآوری ،انتقال و تصفيه فاضالب ،اجرای سيستمهای مدیریت کيفيت آب و
محيطزیست و همچنين تدوین استانداردهای ملی موردنياز در صنعت آب و فاضالب از جمله اهداف این مرکز میباشد.
امكانات و آزمایشگاهها:
نيروی انسانی :مؤسسه تحقيقات آب عالوه بر اعضای هيات علمی و پژوهشگران تماموقت خود ،از همکاری اعضاء هيات
علمی دانشگاهها بهصورت پارهوقت بهره میبرد .همچنين دانشجویان دورههای تحصيالت تکميلی نيز در چار چوپ انجام
پروژههای دورههای کارشناسی ارشد و دکتری در این مؤسسه فعاليت مینمایند.
آزمایشگاهها و تجهيزات :موسسه تحقيقات آب دارای آزمایشگاهها و تجهيزات پيشرفتهای است که بعضا" در سطح منطقه
منحصر به فرد میباشند که برخی از آنها عبارتند از:


آزمایشگاه هيدروليك سازههای جنبی سدها



آزمایشگاه مهندسی رودخانه و سواحل



آزمایشگاه تجهيزات هيدرومکانيك



آزمایشگاههای اندازهگيری ایزوتوپهای محيطی



آزمایشگاه شيمی آب



آزمایشگاه رسوبشناسی



ایستگاه هواشناسی و اندازهگيری پارامترهای محيطی
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هواپيماها و تجهيزات مربوط به باروری ابرها



شناور تحقيقاتی مجهز به سيستم هيدروگرافی پيشرفته



سيستم اندازهگيری پارامترهای محيطی آب
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*** آب یکی از موضوعاتی است که هر روزه بر ارزش آن افزوده میگردد و این موضوع در صنعت برق مشهودتر است ،زیرا
برای توليد برق در نيروگاههای بخاری و سيکل ترکيبی به آب نياز است .از سوی دیگر فاضالبهای این صنعت بایستی به نحو
مناسبی تصفيهشده و به محيط بازگردانده شود .بر این اساس موسسه تحقيقات آب بهعنوان یك بازو برای وزارت نيرو است که
فعاليتهای پژوهشی در خصوص آب را برعهده دارد.

 -4-4-1-4-2پژوهشگاه نيرو

پژوهشگاه نيرو سازمانی دولتی و وابسته به وزارت نيرو میباشد که مسئوليت راهبری تحقيقات وابسته به صنعت برق و انرژی
ایران برگزار میکند .پژوهشگاه نيرو در سال  1376با اخذ مجوز سه پژوهشکده "برق"" ،توليد نيرو" و "انتقال و توزیع نيرو "
از شورای گسترش آموزش عالی بهطور رسمی کار خود را آغاز و در سال  1377با اخذ دو مجوز جدید پژوهشکدههای "انرژی و
محيطزیست" و "کنترل و مدیریت شبکه" را نيز به مجموعه خود افزود و در ادامه با ایجاد "مراکز شيمی و مواد"" ،توسعه
فناوری توربينهای بادی" و "آزمایشگاههای مرجع" فعاليتهای خویش را توسعه بخشيد .هم اکنون با  5پژوهشکده 3 ،مرکز و
 21گروه پژوهشی عالوه بر پروژههای ملی در چندین پروژه بينالمللی نيز با مشارکت کشورهای پيشرفته صنعتی حضور داشته
و سعی دارد نقش خود را در این قبيل پروژهها توسعه بخشد.
با توجه به نقش زیر ب نایی صنعت برق در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ،پژوهشگاه نيرو با انجام پروژههای بنيادی،
کاربردی و توسعهای بهمنظور پاسخگویی بهتر و بيشتر به نيازهای صنعت برق و رفع مشکالت آن و دستيابی به فناوریهای
نوین اقدام به تعریف پروژه برنامه استراتژیك خود همراستا با خواستهها و برنامههای استراتژیك وزارت نيرو و برنامه توسعه
پنجم کشور نموده و در سال  1387پس از تبيين بيانيههای ماموریت ،چشمانداز و ارزشهای سازمانی با تحليل محيط داخل و
خارج و همچنين مطالعات تطبيقی در عرصه بينالمللی استراتژیها و اهداف پژوهشگاه را تدوین و در سال  1389با استفاده از
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متدولوژی کارت امتيازی متوازن ( )BSCبا اجرای برنامهها و دستيابی به اهداف کمی راه رسيدن به چشمانداز را هموار نموده
است
این پژوهشگاه دارای پژوهشکدههای زیر است:


پژوهشکده برق



پژوهشکده توليد نيرو



پژوهشکده کنترل و مدیریت شبکه



پژوهشکده انتقال و توزیع نيرو



پژوهشکده انرژی و محيطزیست



مرکز شيمی و مواد



مرکز توسعه فناوری توربينهای بادی



مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی :که بهمنظور حمایت از شرکتهای دانشبنيان تاسيس شده است

بيانيه ماموریت پژوهشگاه نيرو:
فلسفه وجودی ماموریت پژوهشگاه نيرو شامل ارتقاء فناوری ،توسعه پژوهش و نوآوری جهت افزایش توانمندی ،رقابتپذیری و
بهرهوری صنعت برق و انرژی کشور است.
محصوالت و خدمات این ماموریت تکميل چرخه مدیریت نوآوری و فناوری صنعت برق و انرژی از طریق:


انجام تحقيقات توسعهای و کاربردی و بنيادی در حوزه صنعت برق و انرژی



اجرای مطالعات و تحقيقات راهبردی ،کالن ،بلندمدت و با ریسك باالی صنعت برق و انرژی



مدیریتِ تحقيقات کاربردی و توسعهای صنعت برق و انرژی



آیندهنگاری ،سياست پژوهی و برنامهریزی فناوریهای نوین در عرصه صنعت برق و انرژی



اکتساب فناوریهای نوین در عرصه صنعت برق و انرژی



تجاریسازی نتایج تحقيقات و بهکارگيری در صنعت برق و انرژی
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تهيه استانداردها و ارائه خدمات آزمایشگاهی و ارزیابی کيفيت تجهيزات و سيستمهای صنعت برق و انرژی



طراحی و توسعه زیرساختهای موردنياز جهت ایجاد مراکز و شرکتهای نوآور در حوزه صنعت برق و انرژی



ایجاد و توسعه شبکه فناوری ميان دانشگاهها ،مراکز پژوهشی و قطبهای علمی-پژوهشی داخل و خارج کشور در
حوزه صنعت برق و انرژی

زمينههای فعاليت پژوهشگاه نيرو:


همکاری با مراکز آموزش عالی ،مؤسسات پژوهشی و سازمانهای اجرایی در زمينههای پژوهشی



توسعه دانش و فناوریهای مرتبط با تخصصهای موجود در وزارت نيرو



انتقال تجارب سایر کشورها در زمينه فنآوری و دستيابی به دانش فنی با هدف خودکفایی در ارتباط با وظایف و
نيازهای وزارت نيرو



انتشار انواع کتب علمی ،نتایج تحقيقات و استفاده از فناوری ارتباطات با ایجاد شبکههای وسيع کامپيوتری
بهمنظور دستيابی به آخرین اطالعات فنی در جهان

شرح فعاليتهای پژوهشگاه نيرو:


انجام طرحهای پژوهشی بنيادی ،کاربردی و توسعهای با هدف دستيابی به دانش فنی موردنياز وزارت نيرو در
داخل کشور با توجه به اصل توسعه پایدار.



انجام فعاليتهای ضروری بهمنظور بهکارگيری نتایج تحقيقات در صنعت و تجاریسازی آنها.



برقراری ارتباط با سایر مؤسسات و جوامع علمی پژوهشی در داخل و خارج کشور از طریق برگزاری گردهماییهای
علمی و اجرای پروژههای تحقيقاتی مشترك جهت دستيابی به علوم و فنآوریهای جدید



برقراری ارتباط با نيروهای متخصص و مبتکر در مراکز علمی پژوهشی کشور و فراهم نمودن امکانات الزم برای
آنها در راستای اهداف پژوهشگاه.



مطالعه و تحقيق در مورد ساخت و تأمين نيازهای بنيادی و فنی انواع نيروگاهها ،پستها ،خطوط انتقال نيرو و
سایر مسائل مرتبط با وزارت نيرو و کارخانههای وابسته به آن
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*** با توجه به ماموریت جدید محول شده از سوی وزارت نيرو به پژوهشگاه نيرو در خصوص برعهده گرفتن مدیریت
تحقيقات ،به نظر میرسد که نقش آتی این مرکز پژوهشی بسيار پررنگتر از وظایف کنونی آن باشد و بایستی تمامی امور
تحقيقات در بخش برق توسط این مرکز به انجام رسد .برای این هدف تمامی امور مرتبط با آیندهپژوهی در فناوریهای
موردنياز برای زمينههای مختلف در این مرکز متمرکز خواهد بود.

 -5-4-1-4-2پژوهشگاه نفت

پژوهشگاه صنعت نفت در آغاز با نام «اداره توسعه تحقيقات شرکت ملی نفت ایران» در سال  1338تاسيس شد و هدف اوليه
آن  ،تحقيق و پژوهش در زمينه کاربرد مواد نفتی بود .بعد از پيروزی انقالب اسالمی ،نام این سازمان به «مرکز پژوهش و
خدمات علمی» تغيير یافت و به توسعه فعاليتها در راستای اهداف موردنظر پرداخت .در سال  ،1368این مرکز ،طبق
موافقتنامه اصولی شورای گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی« ،پژوهشگاه صنعت نفت» نام گرفت و با هدف انجام
تحقيقات بنيادی ،کاربردی و توسعهای ،به فعاليتهای خود ادامه داد.
راهبرد پژوهشگاه صنعت نفت ،ایجاد ارزشافزوده از راه توليد و تجاریسازی فناوری با رویکرد اصل انجام پژوهش برای توسعه
و داخلیسازی فناوریهای جدید است .فعاليتهای پژوهشگاه در سه مجموعه «پردیس پژوهش و توسعه صنایع باالدستی
نفت»« ،پردیس پژوهش و توسعه صنایع پایيندستی نفت» و «پردیس پژوهش و توسعه انرژی و محيطزیست» انجام میشود.
اهداف و سياست ها:


پيگيری و جهتدهی به راهبردها و فعاليتهای پژوهشگاه در راستای تحقق هدف «پژوهش منجر به فناوری»



ارتقای فناوریهای ملی ،جذب سرمایه ،ظرفيتسازی و توسعه منابع انسانی الزم برای تبدیل علم به فناوری



طراحی راهکارهای فناورانه و فرایندهای بومیسازی فناوری برای مقابله با تحریمها و تهاجمها



ارتباط و تعامل مستمر با بدنه عملياتی صنعت و رفع نيازهای فناورانه صنعت نفت



تاسيس ،توسعه و همکاری با شرکتهای دانشبنيان اقماری و پاركهای علم و فناوری برای پژوهش گسترده
و صنعتیسازی دستاوردهای پژوهشی
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بسط و گسترش ارتباطات و همکاریهای داخلی و بينالمللی



افزایش بهرهوری با توجه به ظرفيت و مزیتهای موجود سازمان



دستیابی به اهداف بلندمدت با بهرهبرداری بهينه از منابع

سياستها و فعاليتها:


ارائه خدمات علمی-آزمایشگاهی



ارائه مشاوره برای بهينهسازی و رفع تنگناهای صنایع با اولویت صنعت نفت



اکتشاف و ارزیابی منابع هيدروکربوری و توسعه روشهای ازدیاد برداشت



اتخاذ رویکرد افزایش توليد کوتاهمدت با تاکيد بر روش چاهمحور



شناسایی منابع هيدروکربوری غيرمتعارف



مطالعات جامع مخازن و ارائه برنامه توسعه ميدان



شناسایی ،ارزیابی و ساخت کاتاليست



رفع معضالت صنایع نفت و گاز به کمك نانوفناوری



توسعه فنی ،انتقال و بومی کردن فناوریهای پاالیشگاهی



ارائه ليسانسها و طراحی واحدهای تحت ليسانس پاالیشگاههای نفت و ميعانات گازی



توسعه پژوهشهای مرتبط با بهبود و ارتقای کيفيت فراوردههای نفتی



توسعه روشهای تصفيه و انتقال گاز و تبدیل آن به دیگر محصوالت باارزش



سنتز و فرموالسيون مواد شيميایی برای صنایع نفت ،گاز و پتروشيمی



شبيهسازی فرایندهای صنایع نفت و پتروشيمی به کمك نرمافزارهای مهندسی مرتبط



شناسایی و کاربرد پليمرهای ویژه در صنایع



توسعه دانش فنی و بومیسازی فرایندها ،طراحی مفهومی ،بنيادی ،تفصيلی و رفع مشکالت صنایع مرتبط



ساخت پایلوتهای مهندسی ،مدلسازی و شبيهسازی فرایندها



توسعه و انتقال فناوری ساخت تجهيزات صنعت نفت
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ارائه فناوریهای نوین در رفع آلودگی آب ،هوا ،خاك و حفاظت از تاسيسات نفتی.



دستیابی به ليسانسهای موردنياز و بومیسازی ساخت پاالیشگاههای ملی نفت ،گاز و ميعانات گازی



ارائه خدمات علمی -آزمایشگاهی

*** از آنجایی که پژوهشگاه صنعت نفت بهعنوان یکی از بازوهای علمی وزارت نفت بشمار آمده و این وزارتخانه نيز مسئوليت
تأمين سوخت نيروگاهها را برعهده دارد بنابراین نمیتوان از نقش پژوهشی این مرکز در زمينه تأمين سوختهای پاكتر برای
کاهش آالیندههای نيروگاهی غافل شد.

 -5-1-4-2بنگاه (زنجيره صنعت)
 -1-5-1-4-2شرکتهای توليد برق

از آنجایی که شرکتهای توليدکننده برق ،عمدهترین مراکز توليد آالیندهها در صنعت برق بشمار میروند .در نتيجه هرگونه
فعاليت کنترلی در این شرکتها ،تأثير عمدهای در کاهش و مدیریت آالیندگی این صنعت خواهد داشت .در جدول  4-2ليست
شرکتهای توليدکننده برق که عضو سندیکا نيز میباشند ،آورده شده است.
 -4-2شرکتهای توليدکننده برق
ردیف نام شرکت

ردیف نام شرکت

1

شرکت آرین ماهتاب گستر

16

شرکت توسعه مسير برق گيالن

2

شرکت افق توسعه انرژی خليج فارس

17

شرکت توسعه نيروگاهها و انرژی برق

3

شرکت اندیشه سازان بهين سرآمد

18

شرکت تدبير سازان سرآمد

4

شرکت انرژی تابان پویا

19

شرکت توليد برق پرند مپنا

5

شرکت انرژی گستر جم

20

شرکت توليد برق پره سر

6

شرکت پرشيان فوالد

21

شرکت توليد برق توس مپنا

7

شرکت توسعه برق وانرژی سپهر

22

شرکت توليد برق خوزستان مپنا

8

شرکت توليد برق سنندج مپنا

23

شرکت صنایع برق و انرژی صبا

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
109
ویرایش اول ،شهریور 1393

فاز  :1تدوین مباني سند

ردیف نام شرکت

ردیف نام شرکت

9

شرکت توليد نيروی زاگرس

24

شرکت فراب

10

شرکت ساینا گستر پردیسان

25

شرکت قشم مولد

11

شرکت ری نيرو

26

شرکت گوهر انرژی سيرجان

12

شرکت توليد برق ماهتاب کاسپين

27

شرکت مولد برق یزد

13

شرکت توليد برق ماهتاب کهنوج

28

شرکت مولد نيروگاهی تجارت فارس

14

شرکت تك نيرو

29

شرکت مولد نيروی خرم آباد

15

شرکت سرمایهگذاری نيروگاهی ایران (سنا)

30

شرکت نيروگاهی سيکل ترکيبی کرمانيان

 -2-5-1-4-2شرکتهای برق منطقهای
اهداف کلی شرکتهای برق منطقهای عبارتند از:

تأمين برق مطمئن و موردنياز مشترکان ،بهرهبرداری بهينه و اقتصادی از تأسيسات برق ،راهکارهای عملی برای افزایش کارایی
کارکنان ،کاهش هزینهها ،بهبود مدیریت مصرف ،صرفهجوئی و استفاده منطقی از انرژی برق ،نيل به خودکفائی و اداره
اقتصادی تأسيسات برق ،گسترش تحقيقات و آموزشهای کاربردی و  ...در جهت تحقق اهداف ذکر شده شرکت برق منطقهای
اقداماتی به شرح زیر را به انجام رسانده و در حال ادامه راه برای رسيدن به اهداف تعيينشده

در برنامه سوم توسعه است:

بهبود برنامههای نگهداری و تعميرات نيروگاههای زیر پوشش ،اصالح و متعادل نمودن شبکههای انتقال ،فوق توزیع بهمنظور
کاهش تلفات ،تسریع در عمليات برقراری انشعابهای متقاضيان جدید ،تأمين برق مشترکان با ولتاژ و فرکانس استاندارد،
اصالح سيستم محاسبه و وصول بهای برق مصرفی مشترکان ،تأمين تجهيزات شبکههای توزیع از صنایع داخلی ،آموزش و رشد
سطح دانش کارکنان ،ایجاد واحدهای ارتباط مردمی برای آگاهی از نقطه نظرها و خواستههای مصرفکنندگان برق ،بهبود
روشهای

خبردهی و خبرگيری نظير راهاندازی تلفن گویا ،استقرار سيستمهای سختافزاری و نرمافزاری و...

*** باید توجه داشت که قسمتی از نيروگاههای توليد برق و خطوط انتقال و توزیع تحت پوشش شرکتهای برق منطقهای
قرار دارند و این شرکتها فناوریهای موجود در این عرصه را رصد میکنند و از این لحاظ یکی از ذینفعان بشمار میروند.

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
110
فاز  :1تدوین مباني سند

ویرایش اول ،شهریور 1393

 -3-5-1-4-2شرکت توزیع برق

از دیرباز وظيفه توزیع نيروی برق در کشور تا سطح  63کيلوولت به عهده شرکتهای برق منطقهای بوده و به تدریج مسوليت
ولتاژهای باالتر هم به آن افزوده شد و پس از چندی وظيفه توليد و انتقال نيز به این شرکتها محول گردید؛ که البته به مرور
زمان مشکالتی در عمل بروز نمود که برای مقابله با آنها در ستاد صنعت برق مطالعاتی صورت گرفت و با توجه به قانون برنامه
اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور و سياست دولت جمهوری اسالمی ایران مبنی بر واگذاری کارهای خدماتی به
بخش خصوصی فکر ایجاد شرکتهای مستقل و غيردولتی که مسوليت توزیع نيروی برق را عهده دار گردد ریشه گرفت و پس
از فراهم کردن مقدمات کار و اخذ مجوزات الزم ،شرکتهای توزیع نيروی برق ایجاد گردید.
ایجاد شرکتهای توزیع برق از اولين تجربههای اصالح ساختار در بخش خدمات عمومی در کشور به شمار میرود که توانسته
است راهگشای سایر بخشهای مشابه در این زمينه باشد و عليرغم وجود مشکالت و مسائل فراوان ،این شرکتها راه خود را
به سوی تکامل پيموده و امروزه همپای بخشهای توليد و انتقال هویتی مستقل یافته است.
در این چند سال بخش توزیع "از معضلی فراموش شده " به "موضوعی مطرح و اندیشه برانگيز" تبدیل شده و با بکار گرفتن
امکانات و توانمندیهای موجود کشور و توسعه این امکانات به پيکار ناکامیها و غفلتهای گذشته پرداخته و در مدت زمان
کوتاه راهی دراز پيموده است تا آنجا که برای شتاب گرفتن بيشتر این حرکت نياز به بهرهگيری از توانمندیهای عملی و
تخصصی فرامرزی کامال محسوس شده است.
اهداف بنيادین بخش توزیع در صنعت برق:
بخش توزیع نيرو به سبب آنکه رابط بين صنعت برق و مشترکان است نقشی چند سویه بر عهده دارد که به شرح ذیل میباشد:
 -1نقش فنی برای نگهداری ،راهبری و توسعه شبکههای توزیع
 -2پذیرش و خدماترسانی به مشترکان و تامين رضایت ایشان و فروش انرژی برق بهعنوان یك کاالی اقتصادی
 -3حفظ ارتباط و هماهنگی با بخشهای باالدست صنعت بهطوری که مجموعه صنعت برق از این رهگذر بتواند به فرآیند
توليد و عرضه برق ادامه دهد.
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*** این شرکتها بر اساس رسالتی که برعهده دارند قادرند که از روشها و فناوریهای جدید در عرصه توزیع برق استفاده
نمایند تا کمترین آسيبهای زیستمحيطی و بهداشتی و ایمنی متوجه پرسنل و مردم اجتماع باشد که بيشتر در زمينههای
حفاظت در برابر ميدانهای الکتریکی و مغناطيسی و صوت وسعت عمل دارند.
 -4-5-1-4-2شرکتهای طراح و مهندسی

این شرکتها از این قابليت برخوردارند که تجهيزات موردنياز برای فناوریهای نو موردنياز برای کاهش آلودگی در صنعت برق
را طراحی و مهندسی نمایند و بهنوعی میتوانند به تفکرات جامه عمل بپوشانند و هزینههای مربوط به قسمت طراحی و
مهندسی را کاهش دهند ،چرا که برای این نوع امور نيز باید به خارج متکی بوده و هزینه پرداخت نمود.
 -5-5-1-4-2سازندگان تجهيزات کاهنده آلودگی

نقش شرکتهای سازنده تجهيزات از آن جهت حایز اهميت است که این شرکتها قادرند بر اساس نقشههای تهيه شده برای
تجهيزات کاهنده آلودگی ،این دستگاهها را در ایران ساخته و این دانش را برای امور بعدی در داخل کشور حفظ نمایند و عموما
هزینهها را نيز کاهش دهند.
 -6-5-1-4-2صنایع

صنایع مختلف میتوانند در زمينه استفاده از دورریزهای یك صنعت ،بهعنوان مواد اوليه موردنياز صنعت دیگر نقش بسزایی را
ایفا نمایند .بهعنوان مثال میتوان رسوبات حاصل از تصفيه آب نيروگاهها را با هماهنگی مناسب در صنایع سيمان به مصرف
رساند و منافعی را عاید کشور نمود و یا فلزات خاص (وانادیوم) موجود در رسوبات حاصل از شستشوی بویلر را در دیگر صنایع
شيميایی مورد استفاده قرار داد.
 -7-5-1-4-2شرکتهای مهندسی مشاور

در خصوص شرکتهای مهندسی مشاور دست اندرکار در صنعت برق ایران میتوان به موارد زیادی اشاره داشت که در زیر چند
شرکت عمده مورد معرفی قرار میگيرند:
شرکت مهندسی قدس نيرو
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شرکت مهندسی قدس نيرو با حدود  30سال سابقه در صنعت مهندسی مشاور ،یکی از پيشگامان این صنعت در حوزه برق و آب
کشور محسوب میشود .این شرکت را با داشتن سوابق گسترده در حوزه وزارت نيرو به شرح جدول  ،5-2میتوان بهعنوان یکی
از سه شرکت بزرگ کشور در این حوزه معرفی نمود.
 5-2پروژههای انجام شده در شرکت مهندسی قدس نيرو
نوع پروژههای انجامشده

حجم پروژه انجامشده طی مهر و مومهای
گذشته

پروژههای نيروگاهی

بيش از  22500مگاوات

پروژههای پست

بيش از  350پست فشارقوی ( 63الی  400کيلوولت)

پروژههای خطوط و

بيش از  21.000کيلومتر ( 63الی  400کيلوولت) و
تعداد زیادی پروژههای توزیع در سطح کشور

شبكههای انتقال
پروژههای سازههای آبی
پروژه نفت و گاز
پروژههای انرژی

بيش از  60پروژه
دو پروژه عظيم در گستره استانهای خوزستان و
بوشهر
انجام بيش از  20پروژه در زمينه انرژیهای نو و
بهينهسازی انرژی

شرکت مهندسين مشاور نيرو
مهندسين مشاور نيرو یکی از شرکتهای مهندس مشاور نيرو در ایران است که تخصصهای مختلف موردنياز را برای ارائه
خدمات طراحی مهندسی و مشاورهای دارا میباشد .این شرکت خدمات مهندسی در زمينه احداث نيروگاههای بخاری،
نيروگاههای توربين گاز ،نيروگاههای سيکل ترکيبی ،پستهای فشارقوی و فوقتوزیع ،خطوط انتقال فشارقوی و
فوقتوزیع ،پستها و خطوط توزیع نيرو ،تأسيسات جانبی صنایع ،نيروگاههای خورشيدی و انرژیهای نو ،مدیریت انرژی و
تدوین استانداردهای موردنياز صنعت برق را ارائه میدهد.

شرکت مهندسين مشاور نيرو دارای رتبه صالحيت در سازمان مدیریت و برنامهریزی (رتبه یك) و دارای رتبه دو صالحيت در
شرکت نفت میباشد .سازمان این شرکت دارای بخشهای اصلی زیر است:
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مدیریت انرژی



دپارتمان انتقال و دیسپاچينگ مخابرات



دپارتمان توزیع و سمت تقاضا



دپارتمان نفت ،گاز و پتروشيمی و پاالیش



دپارتمان صنایع ریلی



دپارتمان انرژی



دپارتمان ساختمان



دپارتمان پروژههای خاص

ویرایش اول ،شهریور 1393

محدوده خدمات شرکت شامل موارد زیر میباشد:


مطالعات توجيهی فنی ـ اقتصادی



مطالعات امکانسنجی و تعيين محل شامل مطالعات شبکه و پخش بار ،زمينشناسی ،ژئوتکنيك ،محيطزیست،
سوخترسانی ،منابع آب ،جادههای دسترسی و موارد دیگر



طراحی مقدماتی ،تهيه مشخصات فنی و تهيه اسناد مناقصه



انجام تشریفات مناقصه ،بررسی و ارزیابی فنی و مالی ،انتخاب پيمانکار ،مذاکرات قراردادی ،تهيه اسناد فنی ـ
قراردادی



طراحی تفصيلی ،بررسی و کنترل طراحی ،نظارت عالی بر کارهای اجرایی ،مدیریت و برنامهریزی و کنترل پروژه



بازرسی فنی ساخت و آزمایش تجهيزات در کارخانههای سازنده



نظارت کارگاهی بر اجرای کارهای ساختمانی ،نصب ،تست و راهاندازی تا مرحله تحویل قطعی



ارائه خدمات مهندسی در دوران بهرهبرداری و بهينهسازی تاسيسات و صنایع

شرکت سهامی خدمات مهندس برق (مشانير)
این شرکت از قدیمیترین شرکتهای مشاور در حوزه صنعت برق بشمار میرود که فعاليتهای زیر را انجام داده است:


انجام مطالعات و نقشهبرداری و آزمایشهای الزم جهت طرحهای مربوط به احداث نيروگاههای مختلف و ایجاد
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خطوط انتقال و شبکه توزیع نيروی برق و تأسيسات مربوط به آنها.


انجام مطالعات و تهيه طرحهای الزم جهت توسعه و تکميل و کنترل الکتریکی سيستمهای موجود و بهرهوری
سيستمهای در حال بهرهبرداری



تهيه طرحهای الزم و همکاری برای ایجاد مراکز آزمایشگاهی مرتبط با سيستمهای برق.



مشارکت در تهيه استانداردهای تأسيسات و ایمنی در زمينه توليد و انتقال و توزیع نيروی برق و ارائه خدمات
مشاورهای در این ارتباط



انجام تحقيقات و پژوهشهای کاربردی و تهيه طرحهای مقدماتی و تفصيلی برای استفاده از انرژیهای غير سنتی
و سایر منابع انرژی و در اختيار گرفتن انرژیهای دست نيافته بهمنظور مشاوره در زمينه توليد نيروی برق در قالب
سياستهای انرژی



تهيه طرحهای اجرایی متناسب با نياز کارفرمایان ،برای شرکت در مناقصات و مشارکت طرح و اجرا.



همکاری و اشتراك مساعی با دیگر مشاوران و شرکتها و مؤسسات مرتبط با اهداف شرکت اعم از داخلی و
خارجی برای عرضه یا دریافت خدمات تخصصی و مشارکت در انجام پروژهها در زمينههای مطالعاتی ،مهندسی،
اجرایی و همچنين انتقال ،جذب و ارتقاء فناوری.



عضویت در کنفرانسها و انجمنهای بينالمللی مربوط و اعزام کارشناسان و متخصصان برای شرکت در جلسات
آنها و کسب تبادل اطالعات تخصصی بهمنظور ارتقاء سطح کارآمدی شرکت با رعایت مقررات مربوطه.



انجام هرگونه عمليات و معامالت که عالوه بر رعایت صرفه و صالح ،برای مقاصد شرکت ضروری و مرتبط باشد.

شرکت موننكو ایران
موننکو ایران در بيش از  46000مگاوات پروژههای توليد نيرو نقشی اساسی ایفا کرده است که تنها صاحب تکنولوژی طراحی
کامل نيروگاه برق در ایران است و در طراحی و مهندسی  %75از کل ظرفيت توليد نيروی ایران مشارکت داشته است .این
معاونت متشکل از متخصصين تراز اول در قالب تيمهای متعدد مدیریت پروژه و نيز همکاران شاغل در  19دفتر فنی
نيروگاههای گازی و سيکل ترکيبی در داخل و خارج از کشور و استفاده از همکاری ماتریسی طراحان مجرب شاغل در معاونت

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
115
ویرایش اول ،شهریور 1393

فاز  :1تدوین مباني سند

مهندسی شرکت در قالب دیسيپلينهای تخصصی عهدهدار طراحی و مدیریت پروژههایی است که اکثر قریب به اتفاق
نيروگاههای در حال بهرهبرداری و ساخت در کشور را در بر میگيرد.
این معاونت از بخشهای ذیل تشکيل شده است :


مدیریت پروژههای نيروگاههای سيکل ترکيبی و بخار



مدیریت پروژههای نيروگاههای گازی و تأسيسات



مدیریت پروژههای توليدات پراکنده (شامل انرژیهای نو)



مدیریت پروژههای بهسازی و بازتوانی نيروگاهها



مدیریت پروژههای نيروگاههای برق -آبی

به عالوه معاونت انتقال و دیسپاچينگ شرکت موننکو ایران در کليه زمينههای اجزای شبکه انتقال برق در داخل و خارج از
کشور شامل خطوط انتقال ،شبکههای توزیع ،پستهای فشار قوی ،اسکادا ،مانيتورینگ و دیسپاچينگ ،شبکهها و سيستمهای
مخابراتی ،سيستمهای اندازهگيری و شبکه هوشمند ،سازه و ساختمانهای ویژه ارائه خدمات نموده و با در اختيار داشتن امکانات
گسترده از جمله کادر فنی و مجرب ،توان نرمافزاری و سختافزاری و استفاده از جدیدترین فناوریهای روز دنيا و همچنين با
تکيه بر تجارب ارزنده خود در پروژههای انجامشده در چنددهه اخير ،انجام کليه مراحل خدمات مهندسی و مشاوره ،طراحی پایه،
مفهومی و تفصيلی با جزئيات آن ،آموزشهای تخصصی ،نظارت عاليه و کارگاهی و مدیریت بسياری از پروژههای حساس و با
اهميت صنعت برق و سایر صنایع را به عهده داشته و دارد.
شرکت مهندسين مشاور مَهاب قُدس
شرکت مهندسين مشاور مَهاب قُدس در سال  1362از ادغام دو شرکت «خدمات مهندسی آب» و «عمران زمين و توسعه منابع
آب» تشکيل شده است و بهصورت نيمهدولتی و زیر نظر وزارت نيرو کار میکند.
مهاب قدس یکی از بزرگترین شرکتهای مهندسی مشاور صنعت آب در ایران به شمار میآید .این شرکت تاکنون بيش از
 1100طرح و پروژه مختلف را به انجام رسانده است.
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عمدهترین فعاليتهای این شرکت در زمينه طراحی و احداث سدهای خاکی و بتنی است .این شرکت حدود  2500نفر کارشناس
در رشته های مختلف مرتبط با هيدروليك ،نيروگاه و تاسيسات زیربنایی را در استخدام خود دارد .این شرکت خدمات مهندسی
خود را به کشورهای دیگر نيز صادر میکند .از بدو تأسيس تا به امروز ،این شرکت بيش از  200سد بزرگ را مطالعه و طراحی
نموده است.
این شرکت موفق به دریافت گواهينامه جایزه ملی کيفيت ایران و همچنين دریافت نشانهای افتخار ،لياقت و تقدیرنامههای
متعدد از مجامع و شخصيتهای علمی داخلی و بينالمللی شده است .همچنين دارای تقدیرنامههای اشتهار در سرآمدی و
اهتمام به سرآمدی از سوی مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ایران است.
اهم فعاليتهای شرکت
انجام خدمات مهندسی در رابطه با مطالعات شناسایی ،توجيهی ،طراحی و نظارت بر اجرای طرحها ،تهيه اسناد مناقصه و پيمان
و انجام تشریفات مناقصههای داخلی و بينالمللی ،مهندسی ارزش طرحها ،تهيه استاندارد خدمات مهندسی ،نرمافزار و خدمات
انفورماتيکی که به شرح زیر است -1 :مطالعات جامع منابع آب  -2مطالعات برنامهریزی و مدیریت یکپارچه منابع آب -3
مطالعات مدیریت حوضهای آبریز  -4مطالعات سنجش و ارزیابی جامع پيامدهای اجرای طرحهای توسعه در حوضههای آبریز
 -5مطالعات برنامهریزی و مدیریت پيامدهای اجرای طرحهای توسعه و بهرهبرداری از منابع آب وخاك در حوضههای آبریز -6
مطالعات زمينشناسی و ژئوتکنيك  -7مطالعات زیستمحيطی  -8مطالعات ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غيرعامل -9
مطالعات آبخيزداری و کنترل سيل  - 10مطالعات اجتماعی و اقتصادی  - 11سد و نيروگاههای برقابی  - 12شبکههای
جمعآوری و تصفيهخانههای فاضالب  - 13تصفيهخانه و تلمبهخانه آب  - 14مخازن آب و شبکههای توزیع شهری و خطوط
انتقال آب  - 15شبکههای آبياری و زهکشی  - 16مهندسی رودخانه  - 17راه ،پل و تونل و قطار شهری (مترو)  - 18توليد،
توزیع و انتقال نيرو  - 19ترميم و بازسازی و نگهداری سدها  - 20کشاورزی ،منابع طبيعی و دامپروری و پرورش آبزیان - 21
مقاومسازی (گروه مهندسی آب)  - 22مدیریت بهرهبرداری و نگهداری از سد و شبکههای آبياری و زهکشی و آب و فاضالب
 - 23نقشهبرداری زمينی ،هيدروگرافی و فتوگرامتری  - 24سيستم اطالعات جغرافيائی  - 25GISسنجش از دور - 26
ميکروژئودزی  - 27بازرسی فنی  - 28ساختمانهای مسکونی ،تجاری و اداری  - 29طرح و ساخت سدسازی و سازههای آبی
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 - 30طرح و ساخت تأسيسات آب و فاضالب  - 31طرح و ساخت شبکههای آبياری وزهکشی  - 32طرح و ساخت حفاظت و
مهندسی رودخانه  - 33خدمات مدیریت طرحهای سدسازی ،آب و فاضالب ،آبياری و زهکشی ،راهسازی
*** شرکتهای مهندسی مشاور میتوانند با ارائه مشاورههای مناسب در زمينه بهکارگيری فناوریهای مناسب و جدید از
همان ابتدای ساخت نيروگاهها ،از هدر رفت انرژی و توليد بيشتر آلودگی جلوگيری نمایند.
 -2-4-2نهادها
نهادها ،قواعد بازی هستند .نهادها در توسعه فناوری ،مجموعه قوانين و مقررات ،قواعد ،نرمها و استانداردهایی میباشند که یا
بهشکل بازدارنده و یا بهصورت تحریكکننده ،به رفتارهای اجتماعی-اقتصادی-صنعتی شکل میدهند .تفاوت بين نهادها با
کنشگران در این است که کنشگران به اجرا و دنبال کردن فعاليتها میپردازند ،درحالی که قواعد تنها تعامالت بين آنها را
تعریف کرده و چارچوبی برای انجام فعاليتها ایجاد مینمایند .بدین وسيله نهادها موجب کاسته شدن از عدم قطعيت موجود در
مسير رشد فناوری شده و نوعی پایداری در مجموعه حاکم میکند .نهادها را میتوان به دو دسته کلی رسمی و غيررسمی
تقسيمبندی نمود .نهادهای رسمی از سوی سازمانها صادر شده و دارای ضمانت اجرایی از نوع قانون میباشند .درطرف مقابل،
نهادهای غيررسمی در جریان طبيعی تعامالت اجتماعی باب شده و دارای ضمانت اجرایی از نوع تعهد اجتماعی هستند .از بعد
نوع نيز نهادها به سه دستهی تنظيمی ،1هنجاری ،2و شناختی 3تقسيم میشوند .نهادهای تنظيمی مجموعه قواعد رسمی هستند
که مجاز بودن یا مجاز نبودن انجام فعاليتها را از طریق داشتن ضمانت اجرایی قانونی مشخص مینمایند .نهادهای هنجاری
قواعدی غيررسمی هستند که به تعيين درست و یا غلط بودن فعاليتهای از طریق ارزشهای قابل قبول در جامعه میپردازند.
در نهایت ،نهادهای شناختی نيز قواعدی غيررسمی هستند که با شکلگيری در محدودهی ذهنی هر فرد ،برمجموعه رفتارها و
تصميمگيریهای فرد اثرگذار میشوند .در کنار این دو بعد ،نهادها را میتوان از ابعاد بخش ،مرز جغرافيایی ،و سطح وابستگی به
فناوری نيز تقسيمبندی نمود.
در ادامه نهادها و قوانين و مقررات موجود در این حوزه به تفصيل مورد بررسی قرار گرفته است.

1

Regulative
Normative
3
Cultural Cognitive
2
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 -1-2-4-2قوانين ،مقررات و استانداردهای مرتبط موجود در سطح ملی

قوانين ،مقررات و استانداردهای موجود در سطح ملی در حوزه مدیریت آالیندهها شامل موارد زیر میباشد:


اصل پنجاهم قانون اساسی



قوانين



آیيننامهها و مصوبات



مصوبات شورای عالی حفاظت محيطزیست کشور

در هر یك از اسناد قانونی فوقالذکر به نحو مستقيم یا کلی اشاراتی ناظر بر انجام فعاليتهای عمرانی در چارچوبهای مصوب
و بدون ایجاد خسارات زیستمحيطی جدی ممکن است وجود داشته باشد .در این بخش به مواد و بندها و تبصرههایی از این
اسناد که به طور مستقيم یا غيرمستقيم قابل استفاده برای مسائل زیستمحيطی نيروگاههای برق باشد اشاره میگردد.
 -1-1-2-4-2اصل پنجاهم قانون اساسی

اصل پنجاهم به طور صریح عبارتست از در جمهوری اسالمی ،حفاظت محيطزیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن
حيات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ،وظيفه عمومی تلقی میگردد .از اینرو فعاليتهای اقتصادی و غير آن که با آلودگی
محيطزیست یا تخریب غير قابل جبران آن مالزمه پيدا کند ،ممنوع است».
اصل پنجاهم به طور واضح و کلی مشخص کرده است که کليه فعاليتهایی که باعث تخریب یا آلودگی محيط گردند ،در
کشور ممنوع هستند ،در صورتی که این تخریب یا آلودگی غير قابل جبران باشد .این اصل بر تمامی فعاليتها از جمله
پروژههای توليد برق اطالق شده است.
 -2-1-2-4-2قوانين

قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا (مصوب :)1374/2/3
ماده 1ـ جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و بهمنظور پاكسازی و حفاظت هوا از آلودگیهای
کليه دستگاهها و مؤسسات و کليه اشخاص حقيقی و حقوقی موظفند مقررات و سياستهای مقرر در این قانون را رعایت نمایند.
ماده 2ـ اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی هوا را فراهم نماید ،ممنوع است.
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منظور از آلودگی هوا عبارتست از وجود و پخش یك یا چند آلودهکننده اعم از جامد ،مایع ،گاز ،تشعشع پرتوزا و غير پرتوزا در
هوای آزاد به مقدار و مدتی که کيفيت آن را به طوری که زیانآور برای انسان و یا سایر موجودات زنده و یا گياهان و یا آثار و
ابنيه باشد ،تغيير دهد.
ماده 3ـ منابع آلودهکننده هوا که تحت مقررات این قانون قرار دارند به سه دسته زیر طبقهبندی میشوند.


وسایل موتوری



کارخانهها و کارگاهها و نيروگاهها



منابع تجاری خانگی و منابع متفرقه

تبصره  1از ماده  13قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا (مصوب )74/2/3
احداث نيروگاهها موکول به رعایت ضوابط و معيارهای سازمان حفاظت محيطزیست از لحاظ محل استقرار میباشد.
ماده  14قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا (مصوب )74/2/3
همچنين فعاليت و بهرهبرداری از نيروگاههایی که بيش از حد مجاز موجبات آلودگی هوا را فراهم آورند ،ممنوع است.
ماده  15قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا (مصوب )74/2/3
سازمان حفاظت محيطزیست نيروگاههای که آلودگی آنها بيش از حد مجاز استانداردهای محيطزیست باشد را مشخص نموده و
مراتب را با تعيين نوع و ميزان آلودگی به صاحبان یا آلودگی به صاحبان یا مسئوالن نيروگاهها ابالغ خواهند کرد تا در مهلت
معينی که توسط سازمان با همکاری و مشارکت دستگاههای ذیربط تعيين میشود نسبت به رفع آلودگی یا تعطيل کار و
فعاليت خود تا رفع آلودگی اقدام نمایند.
ماده  16قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا (مصوب )74/2/3
در صورتی که صاحبان و یا مسئوالن نيروگاههای آلودهکننده ظرف مهلت تعيينشده مبادرت به رفع آلودگی یا ممانعت از کار و
فعاليت ذیربط نيروگاههای مربوطه ننمایند ،در پایان مهلت مقرر به درخواست سازمان حفاظت محيطزیست و دستور مرجع
قضایی ذیربط محلی که بالفاصله توسط مأمورین انتظامی به مورد اجرا گذاشته میشود از کار و فعاليت آلودهکننده جلوگيری
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به عمل خواهد آمد .ادامه کار یا فعاليت نيروگاه مزبور منوط به صدور اجازه سازمان حفاظت محيطزیست و یا رأی دادگاه
صالحيتدار خواهد بود.
ماده  20قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا (مصوب )74/2/3
نيروگاهها موظف به استفاده از سوخت و سيستمهای احتراقی مناسب قابلدسترسی به نحوی که موجبات کاهش آلودگی هوا را
فراهم نمایند ،هستند.
ماده  -123عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای توليدی موضوع بند (الف) و تبصره ( )1ماده ( )38قانون
ماليات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداریها و دهياریهای همان شهرستان توزیع میگردد .در
صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ توليدی (پنجاه نفر و بيشتر) به بيش از یك شهرستان در یك استان سرایت کند ،عوارض
آلودگی بر اساس سياستهای اعالمی معاونت به نسبت تاثير گذاری ،در کميتهای مرکب از معاون برنامهریزی استان،
فرمانداران شهرستانهای ذیربط ،مدیرکل محيطزیست و مدیرکل امور مالياتی استان بين شهرستانهای متاثر توزیع میشود.
در صورتی که شهرستانهای متاثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند ،اعضاء کميته توزیعکننده عوارض آلودگی
واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بيشتر) متشکل از نماینده معاونت ،معاونين برنامهریزی استانهای ذیربط ،نماینده سازمان حفاظت
محيطزیست و نماینده اداره کل مالياتی براساس سياستهای اعالمی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند نمود.
ماده  -138کليه سازمانها و شرکتهای مشمول قانون برنامه که بهمنظور کاهش گازهای آالینده در چهارچوب ساز و کارهای
بينالمللی موجود مانند ساز و کار توسعه پاك ( ،)CDMموفق به اخذ گواهی کاهش انتشار میشوند ،مجاز به واگذاری یا فروش
آن طی سالهای برنامه میباشند .هفتاد درصد ( )%70وجوه حاصله جزء درآمدهای داخلی شرکت ذیربط منظور میشود و
هزینههای مربوط به اخذ گواهیهای مزبور از همين محل قابل تامين و پرداخت خواهد بود .سی درصد ( )%30باقيمانده به
خزانهداری کل کشور واریز میشود.
ماده  -192بهمنظور کاهش عوامل آلودهکننده و مخرب محيطزیست کليه واحدهای بزرگ توليدی ،صنعتی ،عمرانی ،خدماتی و
زیربنایی موظفند:
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الف -طرحها و پروژههای توليدی ،خدماتی و عمرانی خود را پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکانسنجی و مکانیابی
براساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محيطزیست ،مورد ارزیابی اثرات زیستمحيطی قرار دهند .رعایت نتيجه ارزیابی
توسط مجریان طرحها و پروژهها الزامی است.
ب -نسبت به نمونهبرداری و اندازهگيری آلودگی و تخریب زیستمحيطی خود اقدام و نتيجه را در چهارچوب خود اظهاری به
سازمان حفاظت محيطزیست ارائه نمایند .واحدهایی که قابليت و ضرورت نصب و راهاندازی سامانه (سيستم)های مذکور اقدام
نمایند .متخلفين مشمول ماده ( )30قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا مصوب  1374/2/3میشوند.
ج -مشخصات فنی خود را به نحوی ارتقاء دهند که با ضوابط و استانداردهای محيطزیست و کاهش آلودگی و تخریب منابع
پایه باالخص منابع طبيعی و آب تطبيق یابد.
تبصره  -1دولت مکلف است ارزش اقتصادی منابع زیستمحيطی و جداول و حسابهای مربوطه را در حسابهای ملی
محاسبه و ملحوظ نماید.
تبصره  -2معاونت مکلف است با همکاری سازمان حفاظت محيطزیست و سایر دستگاههای مرتبط بهمنظور برآورد ارزشهای
اقتصادی منابع طبيعی و زیستمحيطی و هزینههای ناشی از آلودگی و تخریب محيطزیست در فرآیند توسعه و محاسبه آن در
حسابهای ملی ،نسبت به تنظيم دستورالعملهای محاسبه ارزشها و هزینههای موارد دارای اولویت از قبيل :جنگل ،آب،
خاك ،انرژی ،تنوع زیستی و آلودگیهای زیستمحيطی در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذیربط به تصویب برساند .ارزشها و
هزینههایی که دستورالعمل آنها به تصویب رسيده ،در امکانسنجی طرحهای تملك داراییهای سرمایهای در نظر گرفته خواهد
شد.
ماده  -193الف -شهرداری شهرهای باالی دویست هزار نفر جمعيت و شهرهای ساحلی و شهرهای حاشيه تاالبهای داخلی
در راستای مدیریت پسماند شهری موظفند تا پایان سال چهارم برنامه ،پسماندهای خود را با روشهای نوین و فناوریهای
جدید با اولویت روشهای آلی (ارگانيك) از قبيل کرم پوسال(ورمی کمپوست) بازیافت نمایند .از سال پایانی برنامه ،هر گونه
دفن پسماندها در این گونه شهرها مطلقا ممنوع است.
قانون جلوگيری از آلودگی آب
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ماده  2آیيننامه جلوگيری از آلودگی آب (مصوب )73/2/18
اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی آب را فراهم نمایند ،ممنوع است.
ماده  4آیيننامه جلوگيری از آلودگی آب (مصوب )73/2/18
سازمان موظف است نسبت به شناسایی منابع مختلف مولد آلودگی آب ،به طریق مقتضی اقدام نماید .مسئولين موظفند
اطالعات و مدارك موردنياز را در صورت درخواست در اختيار سازمان قرار دهد .ماده  7آیيننامه جلوگيری از آلودگی آب
(مصوب )74/2/18
سازمان موظف است طبق برنامه پيشبينیشده از فاضالب و مواد زائد جامد منابع آلودهکننده ،نمونهبرداری و نوع و ميزان
آلودگی هر یك از این منابع را مشخص نماید .در صورتی که شدت آلودگی هر یك از منابع آلودهکننده بيش از حد استاندارد
باشد سازمان مراتب را کتباً به مسئول مربوط اخطار خواهد نمود که در رفع آلودگی و ميزان آن و همچنين مهلت رفع آلودگی
که تناسب با امکانات تعيين میگردد و صریحاً قيد خواهد شد.
ماده  8آیيننامه جلوگيری از آلودگی آب
مسئولين مکلفند ظرف مدت مذکور در اخطاریه نسبت به رفع آلودگی در حد استاندارد اقدام کنند ،در غير این صورت بر اساس
ماده  11قانون حفاظت و بهسازی محيطزیست از فعاليت یا بهرهبرداری منبع مربوط تا رفع آلودگی جلوگيری خواهد شد.
ماده  9آیيننامه جلوگيری از آلودگی آب (مصوب )72/2/18
در صورتی که سازمان منبع آلودهکننده با دالیل و مدارك قابل قبول سازمان اثبات نماید که ظرف مهلت مقرر در اخطاریه رفع
آلودگی عملی نمیباشد سازمان میتواند مهلت اضافی مناسب برای اینگونه منابع قائل شود مشروط بر اینکه ادامه فعاليت این
منابع خطرات جدی برای سالمت انسان و سایر موجودات زنده در بر نداشته است.
ماده  10آیيننامه جلوگيری از آلودگی آب (مصوب )73/2/18
سازمان حفاظت محيطزیست در اجرای وظایف قانونی خود موظف است هر یك از منابع آلودهکننده را توسط مأمورین خود مورد
بازرسی قرار دهد در صورتی که بازرسی هر یك از منابع موجب قوانين دیگر مستلزم یك اجازه از دادستان باشد نسبت به اخذ
نمایندگی دادستان اقدام خواهد شد.

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
123
فاز  :1تدوین مباني سند

ویرایش اول ،شهریور 1393

ماده  14آیيننامه جلوگيری از آلودگی آب (مصوب )73/2/18
تخليه و پخش فاضالب یا هر نوع ماده آلودهکننده از منابع متفرقه به آبهای پذیرنده به ميزان بيش از حد استاندارد ممنوع
است .انواع و طبقهبندی آلودهکننده و متفرقه توسط سازمان و با همکاری وزارتخانهها و موسسات ذیربط تعيين خواهد شد.
ماده  15آیيننامه جلوگيری از آلودگی آب (مصوب )73/2/18
در مواردی که سازمان بنا به دالیل کافی تشخيص دهد کاهش یا از بين بردن آلودگی ناشی از منابع آلودهکننده موجود از طریق
دیگر به جز انتقال آنها به نقاط مناسب امکانپذیر نمیباشد ،طرحی در این مورد با همکاری وزارتخانه کشاورزی ،جهاد
سازندگی ،مسکن و شهرسازی ،نيرو ،کار و امور اجتماعی تهيه و پس از تصویب هيئتوزیران به مورد اجرا خواهد گذاشت.

ماده  16آیيننامه جلوگيری از آلودگی آب (مصوب )73/2/18
سازمان مجاز است در مواقعی که ضرورت ایجاب نماید استفاده از وسایل و روشهای مناسب را برای منابع متفرقه برقرار نماید.
ماده  17آیيننامه جلوگيری از آلودگی آب (مصوب )73/3/18
رقيق کردن در مرحله تخليه بهعنوان تصفيه ممنوع است مگر در موارد خاصی که به تشخيص سازمان حفاظت محيطزیست،
خطر آلودگی محيطزیست را در برنداشته باشد.
ماده  18آیيننامه جلوگيری از آلودگی آب (مصوب )73/3/18
مسئولين مکلفند تدابيری اتخاذ نمایند تا در مواقع اضطراری که تصفيه فاضالبها به هر علتی متوقف میشود از تخليه مستقيم
فاضالب به آبهای پذیرنده خودداری نمایند.
ماده  22آیيننامه جلوگيری از آلودگی آب (مصوب :)73/3/18

چنانچه تخلف از مقررات این آیيننامه موجب ورود هر گونه خسارت به محيطزیست آبزیان و منابع طبيعی شود دادگاه حسب
درخواست سازمان ،مسئولين را به پرداخت و جبران خسارت وارد شده محکوم خواهد کرد.
قانون توزیع عادالنه آب
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ماده  -46آلوده ساختن آب ممنوع است .مسئوليت پيشگيری و ممانعت و جلوگيری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت
محيطزیست محول میشود .سازمان مذکور موظف است پس از کسب نظر سایر مقامات ذیربط کليه تعاریف ضوابط ،مقررات و
آئيننامههای مربوط به جلوگيری از آلودگی آب را تهيه و به تصویب هيات وزیران برساند و پس از تصویب الزم االجرا خواهد
بود.
ماده  -47موسساتی که آب را به مصارف شهری یا صنعتی یا معدنی یا دامداری و نظایر آن میرسانند و موظفند طرح تصفيه
آب با تصویب مقامات مسئول ذیربط تهيه و اجرا کنند.
قانون جلوگيری از آلودگی صوتی
ماده  2آیيننامه ،نحوه جلوگيری از آلودگی صوتی (مصوب :)87/3/19
مبادرت به هر گونه اقدامی که موجبات آلودگی صوتی را فراهم نماید ممنوع میباشد .حد مجاز یا استاندارد آلودگی صوتی
توسط سازمان حفاظت محيطزیست با همکاری دستگاههای ذیربط تهيه و به تصویب شورای عالی محيطزیست میرسد.
ماده  3آیيننامه نحوه جلوگيری از آلودگی صوتی (مصوب :(87/3/19

سازمان ضمن شناسایی منابع و کانونهای آلودگی موضوع بند  6ماده  1این آیيننامه که نيروگاهها از مواد مطرح شده در آن
میباشند ،تعيين ميزان آلودگی آنها بر اساس استانداردهای موضوع ماده  2مراتب را به عامل یا عاملين منابع مذکور اعالم نمود
و مهلت مناسبی را برای رفع آلودگی تعيين میکند .عاملين منابع صوتی مذکور موظفند در مهلت مناسب تعيينشده حسب مورد
نسبت به رفع آلودگی صوتی اقدامی نمایند.
ماده  5آیيننامه ،نحوه جلوگيری از آلودگی صوتی (مصوب :)87/3/19
سازمان مجاز است در اجرای وظایف قانونی خود و اطمينان از رعایت مفاد قانون و این آیيننامه هر زمان که الزم بداند هر یك
از منابع آلودهکننده را بازرسی نماید.
تبصره :با عاملين یا هر شخص دیگری که به طور مستقيم یا غيرمستقيم از انجام بازرسی و یا تعيين ميزان آلودگی صوتی
جلوگيری نموده و یا از ارائه آمار و اطالعات موردنياز سازمان خودداری نمایند طبق ماده  30قانون رفتار خواهد شد.

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
125
فاز  :1تدوین مباني سند

ویرایش اول ،شهریور 1393

ماده  12آیيننامه ،نحوه جلوگيری از آلودگی صوتی (مصوب :)87/3/19
در صورتی که رفع آلودگی صوتی ناشی از فعاليتهای منابع آلودهکننده که نيروگاهها جز آن هستند و در داخل محدوده شهرها
و نقاط مسکونی استقرار دارند به طرق دیگری جز انتقال آنها به محلهای مناسب امکانپذیر نباشد .طرح انتقال اینگونه منابع
توسط سازمان با همکاری وزارت کشور (شهرداری و بخشداریها) وزارت مسکن و شهرسازی تهيه و پس از تصویب هيأت
وزیران به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

قانون حفاظت و بهسازی محيطزیست (مصوب  1353/3/28و اصالحيه )1371/8/24
در این قانون وظایف و اختيارات سازمان حفاظت محيطزیست و شورای عالی حفاظت محيطزیست کشور تعيين گردیده است.
ماده  -7هر گاه اجرای هر یك از طرحهای عمرانی و یا بهرهبرداری از آنها به تشخيص سازمان با قانون و مقررات مربوط به
حفاظت محيطزیست مغایرت داشته باشد ،سازمان مورد را به وزارتخانه یا موسسات مربوط اعالم خواهد نمود تا با همکاری
سازمانهای ذیربط بهمنظور رفع مشکل در طرح مزبور تجدید نظر به عمل آید .در صورت وجود اختالف نظر ،طبق دستور
رئيسجمهور عمل خواهد شد.
ماده 9ـ ” اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محيطزیست را فراهم نماید ممنوع است“ ،تعریف آلودگی را ذیل ماده  9قانون
ارائه نموده است” :منظور از آلوده ساختن محيط عبارتست از پخش یا آميختن مواد خارجی به آب ،هوا یا زمين به ميزانی که
کيفيت فيزیکی ،شيميایی و بيولوژیك آن را به طوری که زیانآور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و گياهان یا آثار و ابنيه
باشد ،تغيير دهد“ .با این تعریف واضح و صریح پروژههای نيروگاهی نيز در مواردی که باعث آلودگی مستقيم یا غيرمستقيم
گردند از طریق این قانون ،قابل پيگيری خواهند بود.
ماده  -10مقررات جلوگيری از آلودگی یا تخریب محيطزیست و جلوگيری از پخش و ایجاد صداهای زیانآور به محيطزیست و
همچنين ضوابط تعيين معيار و ميزان آلودگی موضوع ماده  9این قانون و محدودیت و ممنوعيتهای مربوط به حفظ و بهبود و
بهسازی محيطزیست به موجب آئيننامههایی خواهد بود که به تصویب کميسيونهای جهاد کشاورزی و بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی و دادگستری مجلس برسد.
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ماده  -11سازمان با توجه به مقررات و ضوابط مندرج در آئيننامههای مذکور در ماده  10کارخانجات و کارگاههایی را که
موجبات آلودگی محيطزیست را فراهم مینمایند مشخص و مراتب را کتبا با ذکر دالیل برحسب مورد به صاحبان یا مسئوالن
آنها اخطار می نماید که ظرف مدت معينی نسبت به رفع موجبات آلودگی مبادرت یا از کار و فعاليت خودداری کنند .در صورتی
که در مهلت مقرر اقدام ننماید به دستور سازمان از کار و فعاليت ممانعت به عمل خواهد آمد.
در صورتی که اشخاص ذینفع نسبت به اخطار یا دستور سازمان معترض باشند ،میتوانند به دادگاه عمومی محل شکایت
نمایند .دادگاه فورا و خارج از نوبت به موضوع رسيدگی میکند و در صورتی که اعتراض را وارد تشخيص دهد رأی به ابطال
اخطار یا رفع ممانعت خواهد داد .رای دادگاه قطعی است.
تبصره -رئيس سازمان می تواند در مورد منابع و عواملی که خطرات فوری در برداشته باشد بدون اخطار قبلی دستور ممانعت از
ادامه کار و فعاليت آنها را بدهد.
قانون شكار و صيد (مصوب  1346/3/16با اصالحات  53/10/30و  75/9/25ت :)1
ماده  12این قانون به صراحت مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یك ميليون و پانصد هزار ریال تا هجده
ميليون ریال را برای کسانی که باعث ” از بين رفتن رستنیها و تعليف و تخریب در پاركهای ملی و آثار طبيعی ملی و هر
گونه تجاوز و فعاليت غيرمجاز در اینگونه مناطق“ و ”آلوده نمودن آب رودخانهها ،دریاچهها و تاالبهای حفاظتشده ،چشمهها
و آبشخورها به موادی که باعث آلودگی آب و از بين رفتن آبزیان گردد“ را در نظر گرفته است.
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور (مصوب )79/1/17
ماده  105این قانون به صراحت اشاره دارد که ” کليه طرحها و پروژههای بزرگ توليدی و خدماتی باید پيش از اجرا و در
مرحله انجام مطالعات امکانسنجی و مکانیابی ،بر اساس ضوابط پيشنهادی شورای عالی حفاظت محيطزیست و مصوب هيأت
وزیران مورد ارزیابی زیستمحيطی قرار گيرند و رعایت نتایج ارزیابی توسط مجریان طرحها و پروژههای مذکور الزامی است“.
بر این اساس طرحهای بزرگ نيروگاه (بيش از  100مگاوات) بایستی مورد ارزیابی زیستمحيطی قرار گيرند.
قانون توزیع عادالنه آب (مصوب )1361/2/16
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بر اساس تبصره  3ماده  2این قانون ” ایجاد هر نوع اعيانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانهها و انهار طبيعی و
کانالهای عمومی مسيلها و مرداب و برکههای طبيعی و همچنين در حریم سواحل دریاها و دریاچهها اعم از طبيعی و یا
مصنوعی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نيرو“.
بنابراین عمليات احداث و ساخت و ساز در پروژههای نيروگاهی که در بسياری موارد با حفاری و دخل و تصرف در حریمهای
منابع آب و رودها و بستر رودخانهها مالزم است باید با اجازه وزارت نيرو بوده و در غير این صورت ازنظر قانونی ممنوع است.

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (مصوب )1373/3/31
مطابق ماده یك این قانون تغيير کاربری اراضی زراعی و باغها در محدودههای خارج از شهرها و شهركها جز در موارد
ضروری ممنوع است .بنابراین در پروژههای نيروگاهی که تغيير کاربری اراضی از ضروریات خواهد بود و با توجه به اثرات
غيرمستقيم و توسعههای ناخواسته وابسته به پروژه توجه به این قانون الزم است.
 -2-2-4-2مصوبات شورای عالی حفاظت محيطزیست کشور

بر اساس مصوبه شماره  138شورای عالی حفاظت محيطزیست و سایر مصوبات ،پروژههای نيروگاهی و بهخصوص پروژههای
بزرگ (ظرفيت نيروگاهی بيش از  100مگاوات) موظف به انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیستمحيطی به همراه مطالعات
امکانسنجی بوده و نتایج آن باید توسط مجریان طرحها به مورد اجرا گذاشته شود .بر اساس ماده  2این مصوبه شروع عمليات
اجرایی طرحها پس از تصویب گزارش ارزیابی توسط سازمان حفاظت محيطزیست کشور خواهد بود.
مصوبه شماره  156شورای عالی محيطزیست کشور آیيننامه ارزیابی زیستمحيطی پروژهها را مشخص کرده است .بر اساس
این مصوبه ابعاد مورد بررسی در گزارش ارزیابی که در برگيرنده برنامه پایش نيز میباشد ،در چهار بخش اصلی خالصه
میگردد:
أ .اثرات زیستمحيطی بر محيط فيزیکی
ب .اثرات زیستمحيطی بر محيط طبيعی
ج .اثرات زیستمحيطی بر محيطهای اجتماعی و فرهنگی
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د .اثرات زیستمحيطی بر سایر طرحهای توسعهای
با توجه به مجموعه مطالب ارائهشده ،پروژههای نيروگاهی بهمنظور توليد برق ،مشمول قانون الزام انجام مطالعات ارزیابی
زیستمحيطی میشوند .همچنين با توجه به مفاد و آیيننامههای قوانين نحوه جلوگيری از آلودگی هوا ،جلوگيری از آلودگی
صوتی ،قانون برنامه سوم توسعه ،قانون حفاظت و بهسازی محيطزیست ،حفظ کاربری اراضی ،توزیع عادالنه آب و سایر قوانين
و مقررات و استانداردهای زیستمحيطی کليه فعاليتهای مرتبط با پروژههای توليد برق در مرحله احداث (کارگاهها ،عمليات
آمادهسازی و  )...و بهرهبرداری (تعميرگاهها ،ایستگاهها )... ،موظف به رعایت مقررات ،جلوگيری از آلودهسازی آب ،هوا ،خاك،
صوت و جلوگيری از تخریب محيطزیست گياهی و جانوری و منابع زیستی و رعایت کاربری اراضی هستند.
 -1-2-2-4-2استانداردهای زیستمحيطی

استانداردهای زیستمحيطی مرتبط و الزماالجرا بر اساس ضوابط و استانداردهای زیستمحيطی منتشر شده از طرف معاونت
محيطزیست انسانی سازمان حفاظت محيطزیست شامل استانداردهای آلودگی هوا ،خروجی فاضالبها و آلودگی صوتی
میباشد.
استانداردهای آلودگی هوا
بر اساس قوانين و مقررات زیستمحيطی کشور دو نوع استاندارد کيفی آلودگی هوا از طرف سازمان محيطزیست کشور ابالغ
گردیده است .نخست استاندارد هوای پاك که مشخصکننده حداکثر غلظت قابل قبول آالیندهها در هوای آزاد میباشد و
استانداردهای نوع دوم استانداردهای حداکثر غلظت مجاز آالیندهها در دودکشها و خروجیهای کارخانهها و کارگاههای صنعتی
که به تفکيك نوع کارخانه ارائهشده است .جدول  6-2نشاندهنده استانداردهای هوای پاك کشور و جدول  7-2نشاندهنده
استانداردهای خروجی میباشد.
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جدول  -6-2استانداردهای کشوری هوای پاك
استاندارد سال 1390

نوع آالینده

ميكروگرم در مترمكعب

ppm

منواکسيد کربن
حداکثر غلظت  8ساعته

10000

9

٭حداکثر غلظت  1ساعته

40000

35

دیاکسيد گوگرد ميانگين ساليانه
٭حداکثر غلظت  24ساعته

20

0/007

٭حداکثر غلظت  3ساعته

100

0/037

دیاکسيد نيتروژن
ميانگين ساليانه

40

ذرات معلق( )PM10ميانگين ساليانه

10

حداکثر غلظت  24ساعته

25

ذرات معلق( )PM2.5ميانگين ساليانه

10

حداکثر غلظت  24ساعته

25

ازن

100

سرب (ساليانه)

0/5

بنزن (ساليانه)

5

بنزو آلفاپيرن

1

0/021
-

0/05

٭ نباید بيش از یکبار در سال رخ دهد.

جدول  -7-2استاندارد آلودگی هوای خروجی از واحدها
مالحظات

استاندارد ذرات

استاندارد گازها

درصد تيرگی

نوع گاز

درجه 1

درجه 2

واحد

درجه 1

درجه 2

واحد

درجه1

درجه2

SO2

800

800

ppm

150

350

mg / m3

20

20

4

CO

150

150

ppm

-

-

mg / m3

-

-

-
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NOx

350

350

ppm

-

-

mg / m3

-

-

ت

استاندارد گازها

مالحظا

استاندارد ذرات

درصد تيرگی

-

استاندارد خروجی فاضالبها
در  8-2حداکثر غلظت مجاز برخی آالیندههای موجود در فاضالب بر اساس استاندارد خروجی فاضالبهای سازمان حفاظت
محيطزیست کشور ارائه شده است.
 -8-2حداکثر غلظت آالیندهها در فاضالبهای خروجی

ppm
Ppm
Ag
Al
As
B
Ba
Be
Ca
Cd
‾Cl
CH2O
C6H5OH

CN
Co
Cr
Cr
Cu

Ppm
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ppm
Ppm
F
Fe
Hg
Li
Mg
Mn
Mo
Ni
NH4
NO2
‾NO3
‾ PO
Pb
Se
H2S
SO3
‾ SO
V
Zn

ABS
COD
BOD
(DO

Ppm
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TDS

TSS
SS
pH
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٭ تخليه با غلظت بيش از مقدار مشخص شده در جدول در صورتی مجاز خواهد بود که پساب خروجی ،غلظت کلرید ،سولفات و مواد محلول منبع
پذیرنده را در شعاع  200متری بيش از  %10افزایش ندهد.
٭ ٭ تخليه با غلظت بيش از مقدار مشخص شده در جدول در صورتی مجاز خواهد بود که افزایش کلرید ،سولفات و مواد محلول پساب خروجی
نسبت به آب مصرفی بيش از  %10نباشد.
٭ ٭ ٭ صنایع موجود مجاز خواهند بود  BOD5و CODرا حداقل  %90کاهش دهند.
٭ ٭٭ ٭ تعداد تخم انگل (نماتد) در فاضالب تصفيهشده شهری در صورت استفاده از آن برای آبياری محصوالتی که بهصورت خام مورد استفاده
قرار میگيرند نباید بيش از یك عدد در ليتر باشد.

استانداردهای آلودگی صوتی
بر اساس کاربری زمين استانداردهای سطوح صدا در کشور به پنج دسته تقسيم شده است .استانداردهای صوتی برای هر منطقه
بهوسيله سازمان حفاظت محيطزیست کشور ارائهشده که در جدول  9-2بيان گردیده است .قوانين و مقررات موجود مرتبط با
ارزیابی اثرات زیستمحيطی پروژههای مشمول قانون ارزیابی نيز در جدول  10-2آورذه شده است
 -9-2استانداردهای صدا در هوای آزاد ایران ()dB
روز 7 :صبح تا 10

شب 10:شب تا 7

نوع منطقه

شب()LP

صبح()LP

مسکونی

55

45

مسکونی – تجاری

60

50

تجاری -اداری

65

55

مسکونی -صنعتی

70

60

صنعتی

75

65

تعاریف -1 :منطقه مسکونی :محدودهای که بيش از  50درصد آن دارای کاربری مسکونی خالص باشد و بقيه آن (عالوه بر شبکه معابر) شامل
خدمات مربوط به مسکونی و بدون مزاحمت برای مسکونی باشد -2 .منطقه تجاری -مسکونی :منطقهای است که معموال طبقات همکف بهصورت
تجاری و طبقات باالتر بهصورت مسکونی پيش بينی شده باشد ،اما کاربری مسکونی معموال بيش از تجاری است -3 .منطقه تجاری-اداری:
منطقهای است که عمدتا دارای کاربریهای مربوط به آن (دفاتر اداری ،تفریحی ،فرهنگی و غيره )...باشد ".بيش از  50درصد اراضی"  -4منطقه
مسکونی – صنعتی :منطقهای است که کنار نواحی مسکونی بعضی از صنایع غير مزاحم و غير آلوده میگيرد(مانند بعضی از کارگاهها) در اینجا
کاربری عمده مسکونی است -5 .منطقه صنعتی :منطقهای است که دارای کاربری صنعتی بوده و برحسب مالحظات زیستمحيطی با
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فاصلهای بيرون از شهر و نواحی مسکونی قرار گيرد .به هرحال باید اذعان داشت که کشور ایران از نظر وضع قوانين و استانداردها دارای وضعيت
مطلوبی است.
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 -10-2قوانين و مقررات موجود مرتبط با ارزیابی اثرات زیستمحيطی پروژههای مشمول قانون ارزیابی

ردیف

پروژهها

زیستمحيطی

اثرات

مرتبط با ارزیابی

مقررات موجود

قوانين و

فرودگاهها

کشت و صنعت

سدها

بزرگراهها

راهآهن

پتروشيمی

کارخانهها

حرارتی

نيروگاههای

جنگلداری

طرحهای

صنعتی

شهركهای

پاالیشگاهها

7

آبياری و زهكشی

6

پروژههای

5

زباله شهری

4

محلهای دفن

3

شهری

2

زباله سوزهای

1

پنجـــاه
اصـــل
قانــون اساسی جمهــــوری
اسالمـــی ایــــران
قانون برنامه دوم توسعه
کشور مصوب  1373مجلس
قانون برنامه سوم توسعه
کشور مصوب  1379مجلس
قانون حفاظـــت و
بهســــازی محيطزیســـت،
 1353مجلس
قانون نحوه جلوگيری از
آلودگی هوا ،مصوب 1374
مجلس
آیيننامه اجرایی قانون
بهسازی
و
حفاظت
محيطزیســــت1354 ،
آیيننامه جلوگيری از
آلودگی آب ،مصوب 1373
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8

9

10

آیيننامه اجرایی قانون
برنامه دوم توسعه ،مصوب
 1378بند الف ـ تبصره 82
آیيننامه جلوگيــــری
از آلودگی صوتی ،مصوب
1378
هيأت
تصویبنامه
وزیران در مورد ضوابط و
معيارهای استقرار صنایع
مصوب 1378
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ادامه  :10-2قوانين و مقررات موجود مرتبط با ارزیابی اثرات زیستمحيطی پروژههای مشمول قانون ارزیابی

ردیف

زیستمحيطی پروژهها

ارزیابی اثرات

موجود مرتبط با

قوانين و مقررات

فرودگاهها

کشت و صنعت

سدها

بزرگراهها

راهآهن

پتروشيمی

کارخانهها

حرارتی

نيروگاههای

جنگلداری

طرحهای

صنعتی

شهركهای

پاالیشگاهها

و زهكشی

پروژههای آبياری

زباله شهری

محلهای دفن

شهری

12

زباله سوزهای

11

تصویبنامه هيأت وزیران در
مورد استقـــرار صنــایع در
گيالن و مازندران مصوب 1379
صورتجلسه شماره 138
شورای عالی حفاظــــت
محيطزیست در مورد ارزیابی
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زیستمحيطی،

13

14

15

اثـــــرات
مصوب 1373
صورتجلسه شماره 156
حفاظت
عالی
شورای
محيـــطزیست در مورد
ارزیـــــابی
الگــــوی
زیستمحيطی،
اثـــــرات
مصوب 1376
صورتجلسه مـــــورخ
 78/6/3شورای عالی حفاظت
محيطزیست در مورد واحدهای
کشت و صنعت با وسعت پنج
هزار در هکتار بهعنوان طرحهای
اثرات
ارزیابی
مشمول
زیستمحيطی
مــورخ
صورتجلسه
 78/10/15شورای عالی
حفاظــت محيطزیست در مورد
کشتــــارگاههای بزرگ صنعتی
و محل دفن زباله شهری مراکز
استان و شهــــــرهای با
جمعيت بيش از  200هزار نفر و
شهرهای جدید و مراکز صنعتی
بازیــــافت زبــــاله (کارخانهها

ویرایش اول ،شهریور 1393

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
138
فاز  :1تدوین مباني سند

16

کمپوست) بهعنوان طرحهای
جدید مشمول ارزیـــــابی
اثرات زیستمحيطی
صورتجلسه مورخ 79/9/9
در مورد تعييــــن دو مــــورد
پروژهها و طرحهای جنگلـداری
بزرگ و طرحهای خطوط انتقال،
سکوها و مخازن زیرزمينی نفت
و گـاز بهعنوان طرحهای
عمرانی مشمول ارزیابی

×
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ادامه  10-2قوانين و مقررات موجود مرتبط با ارزیابی اثرات زیستمحيطی پروژههای مشمول قانون ارزیابی

ردیف

زیستمحيطی پروژهها

مرتبط با ارزیابی اثرات

قوانين و مقررات موجود

فرودگاهها

کشت و صنعت

سدها

بزرگراهها

راهآهن

کارخانهها پتروشيمی

نيروگاههای حرارتی

طرحهای جنگلداری

شهركهای صنعتی

پاالیشگاهها
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زهكشی
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پروژههای آبياری و

20

-
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شهری

19

×

-
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-
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-

-

-

-

-

-

-

محلهای دفن زباله

18

زباله سوزهای شهری

17

ماده  105قانون برنامه سوم
توسعه ،مصوب 1379
مجموعه قوانيـــن و
مقـــررات هواپيمایی کشور
منتشره در سال 1375
مـــورخ
صورتجلسه
 80/7/25شورای عالی
حفاظــت محيطزیست در
مورد الــــزام ارزیــابی
برای پروژههای بزرگراه و
راهآهن
مصوبه هيأت وزیران در
1331/10/20
تـــاریخ
مربوط به تأمين بی خطری
پرواز هواپيما
قانون تشدید مجازات
کبوترپرانی ،مصوب 1351
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22

23

24

25
26

مصوبه هيأت وزیران در
مــــورد برقراری و نصب
تأسيسات فنی مربوط به
دستگاههای ناوبری و
مخابراتی برای تأمين
پـــرواز
بیخطری
هواپيمـــاهـــا در تـاریخ
1352/2/2
آیيننامه طراحی محوطــه
زمينی فرودگاهها ،نشریه
 197ســـازمان برنامه و
بودجه 1379
آیيننامه کاربری اراضـــی
اطراف فرودگاه ،نشریــه
شمــــاره  233سازمان
مدیــــریت و برنامهریزی
کشور سال 1380
بند الف ماده  121قانـــون
برنامه سوم توسعه
ماده  122قانون برنامــــه
 3توسعه
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ادامه  :10-2قوانين و مقررات موجود مرتبط با ارزیابی اثرات زیستمحيطی پروژههای مشمول قانون ارزیابی

ردیف

پروژهها

زیستمحيطی

ارزیابی اثرات

موجود مرتبط با

قوانين و مقررات

فرودگاهها

کشت و صنعت

سدها

بزرگراهها

راهآهن

پتروشيمی

کارخانهها

حرارتی

نيروگاههای

جنگلداری

طرحهای

صنعتی

شهركهای

پاالیشگاهها

آبياری و زهكشی

پروژههای

31

زباله شهری

30

محلهای دفن

29

شهری

28

زباله سوزهای

27

بند الف ماده  104قانون
برنامه سوم توسعه
مصوبه  1373مربوط به
قانون حفظ کاربری اراضی
زراعی و باغی
مصوبه  136مربوط به
قانون توزیع عادالنه آب
آیيننامه اجرای بندهای
(ب)( ،ج) و (د) ماده  45قانون
وصول برخی از درآمدهای
دولت و مصرف آن در موارد
معين ،مصوب 1357
استانداردهای مربوط به
ویژگیهای بيولوژیکی و حد
مجاز آلودگی باکتریولوژیك آب
آشاميدنی ،شماره استاندارد
1011
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32

33

34

35

36
37

استانداردهای مربوط به
ویژگیهای آب آشاميدنی،
شماره استاندارد 1053
آیيننامه اجرایی الیحه
قانونی اصالح الیحه قانونی
واگذاری و احياء اراضی ،مصوب
1359
آیيننامه حریم مخازن،
تأسيسات آبی ،کانالهای
عمومی آبرسانی ،آبياری و
زهکشی (مواد  1تا )8
دستورالعمل چگونگی
تصرف و تملك اراضی و
امالك واقع در محدوده
دریاچهها و اراضی و رقوم
باالتر از آن ،ردیفهای  1تا
 ،13ابالغيه شماره 1341/100
وزارت نيرو در تاریخ 1376/5/4
بند الف ماده )120( 04
سند برنامه سوم توسعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
مواد  32 ،31 ،24و 688
قانون مجازات اسالمی
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 -3-4-2زیرساختها
بر اساس ادبيات مرور شده در باب تعریف و دستهبندی زیرساختها ،هکرت و ویدزبورگ ،دستهبندی کاملی از زیرساختها را
در سه گروه زیرساختهای فيزیکی ،مالی و دانشی درنظر گرفتهاند .زیرساختهای فيزیکی 1شامل :مصنوعات ساخته دست
بشر مانند :ابزارآالت ،ماشينآالت ،جادهها ،ساختمانها و...؛ زیرساختهای دانشی 2شامل تخصص ،دانش فنی ،مهارت و  ...و
زیرساختهای مالی 3شامل یارانهها ،برنامههای مالی ،وامهای بالعوض و  ...است.
 -4-4-2شبكهها
روابط موجود در یك گروه از کنشگران ،نهادها و فناوریها میتواند از روابط موجود در خارج از گروه ،قویتر باشد .در
صورتی که این مؤلفههای ساختاری باعث ایجاد یك پيکربندی متراکم گردند ،میتوان آن را یك ساختار شبکهای یا یك
شبکه ناميد .شبکهها روابط ميان سازمانی کنشگرانی هستند که بهدنبال دستيابی به اهداف مشترکی میباشند .در حقيقت،
یك سيستم توسعهدهنده فناوری شبکههایی از کنشگران ،نهادها ،فناوریها و روابط ميان آنها محسوب میگردند.
اتحادهای راهبردی ،4اتحادیههای گروههای کاری ،5کميتههای فنی ،6شبکههای پروژه ،7شبکههای منطقهای و شبکههای
سياسی همگی از انواع شبکهها ميان کنشگران هستند .شبکهها در حالت کلی در دو صورت رسمی (در راستای برآوردن
اهدافی راهبردی ،عضویت خودآگاه کنشگران) و غيررسمی (عدم وجود هدف برنامهریزی شده ،عدم مرزبندی مشخص در
عضویت و یا عدم عضویت کنشگران) شکل میگيرند .در یك دستهبندی دیگر ،شبکهها را از بعد هدفمندی و ميزان درهم-
تنيدگی به چهار دستهی شبکههای زنجيره تأمين ،شبکههای سنتی ،شبکههای راهبردی و کالجهای نامشهود 8تقسيم می-

1 Physical Infrastructure
2 Knowledge Infrastructure
3 Financial Infrastructure
4 Strategic Alliance
5 Working Group Association
6 Technical Commitee
7 Project Networks
8 Scientific Invisible College
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کنند .بهطورکلی شبکهها دارای پنج کارکرد اصلی تبادل اطالعات و ایجاد دانش ،انتشار دانش ،ارتباطات ،اعمال نفوذ و
ساختارسازی هستند.
هدف از شناسایی شبکه های موجود در توسعه فناوری ،ایجاد ارتباط ميان سطوح خرد و ميانی سيستم تحت مطالعه و کشف
ارتباط اقدامات کنشگران در مسير توسعه فناوری است .برای شناسایی شبکههای موجود ،میتوان از طریق شش معيار
بنيانگذار/سال تأسيس ،تمرکز فنی شبکه ،کنشگران اصلی درگير در شبکه ،مأموریت شبکه ،نوع شبکه (اتحادهای راهبردی،
اتحادیههای گروههای کاری ،کميتههای فنی ،شبکههای پروژه ،شبکههای منطقهای و شبکههای سياسی) و کارکرد شبکه،
به شناسایی این جز ساختاری پرداخت.
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مقدمه
آینده قابل پیشگویی نیست و هیچ کس درهیچ کجا با قاطعیت کافی نمی داند آینده چگونه خواهد بود .معهذا ،اصل" غیر قابل
پیش بینی بودن آینده " بدین معنا نیست که نگران آینده نباشیم و تنها به بخت و اقبال یا سرنوست تكیه و اعتماد کنیم ،یا
اینكه بنشینیم تا هر وقت بحرانهای ناگهانی تازه ای سر برآورد ،بدون طرح و برنامه قبلی خود را به امواج بحرانها بسپاریم .بلكه
این اصل حكم می کند که نسبت به آینده موضع مناسبتری اتخاذ کنیم.
با همه اینها ،بسیاری از طراحان معتقدند که می توان وضعیتهای عمده آینده را تشخیص داده و طرح ریزی اثر بخشی برای
استقبال از آنها انجام داد .اما دست کم سه نوع روند را می شناسیم که درك هرکدامشان روش متفاوتی دارد.
الف -روندهايي كه استمرار حال و گذشته است
برای فهم اینها باید آنچه را که در شرف وقوع است و آنچه را که پیشتر روی داده ،به درستی بشناسیم .بخشی از این شناخت با
تامل در تجربه های شخصی ،و بخشی دیگر با درك آموزه های علوم طبیعی و اجتماعی به دست می آید.
ب -روندهايي كم و بيش ادواري
این روندها در گستره تجارب شخصی ما قرار نمی گیرد ،اما بخشی از ابعاد گذشته های دورتر است .در این عرصه،تكیه بر
موفقیتها یا شكستهای شخصی برای پیش بینی آینده می تواند گمراه کننده باشد .اما شاید در اسناد و مدارك تاریخی،فلسفی یا
مذهبی و یا در آداب و رسوم مردم ،ثبت و ضبط شده و به طور غیر مستقیم در دسترس ما قرار گیرند.
ج -روندهاي نوظهور
اما آینده ممكن است آبستن اموری باشد که کامالً نو بوده و پیشترهرگز به تجربه بشری در نیامده باشد .چنین روندهایی را "
مسائل نو ظهور" مینامیم .گرچه احتمال بروز آنها در آینده هم وجود دارد ،اما در حال حاضر به سختی قابل مشاهده اند و در
گذشته هم موجود نبوده اند .بسیاری از آینده پژوهان استدالل می کنند که مهمترین روندهای آینده ،همین مسائل نوظهور است
که به طور عمده پیامد مستقیم یا غیر مستقیم فن آوریهای جدید می باشد .به اتكای این فن آوریها ،بشر دست به اموری می
زند که قبالً نمی توانسته و در عین حال محیط زندگی را نیز تغییر داده اند.
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 1-1فناوري هاي مديريت آالينده هاي هوا
1-1-1

فناوريهاي كاهش CO2

 1-1-1-1كاهش  CO2پيش از احتراق
در این سیستم جریان گاز  CO2قبل از احتراق جداسازی میشود .ابتدا سوخت فسیلی طی یك فرآیند اکسیداسیون جزئی،
ریفرینگ با بخارآب یا ریفرینگ حرارتی  ،به هیدروژن و مونوکسید کربن تبدیل میشود .در ادامه طی واکنش تبدیلی گاز -
آب CO،تبدیل به گاز  CO2میگردد .با جداسازی هیدروژن از  ، CO2فرایند احتراق توسط هیدروژن صورت میگیردCO2 .

جداسازی شده از هیدروژن فشاری باالتر از  80بار و دمای  300تا  700درجه سانتیگراد دارد .با افزایش غلظت و فشار گاز
 ،CO2اندازه و هزینههای تجهیزات جداسازی کاهش مییابد .به همین دلیل ،توجه به تكنولوژی احتراق با توانایی تولید گاز
 CO2با غلظت و فشار باال افزایشیافته است [ ]1و [ ]2و [.]3
 1-1-1-1-1روش IGCC

در این فرآیند ابتدا نیتروژن از اکسیژن جداشده و از جریان غنی اکسیژن برای سوختن زغال استفاده میشود .با احتراق
زغالسنگ یا سایر سوختها توسط اکسیژن گاز سنتز ( مخلوط هیدروژن و مونوکسید کربن ) تولید و به راکتوری که در آن گاز
 COاز طریق بخار به  H2و  CO2تبدیل میشود  ،انتقال مییابد.
گاز  CO2از جریان هیدروژن جداسازی و با جریان هوا به توربین منتقل میشود .گازهای داغ خروجی از توربین بهمنظور تولید
بخار موردنیاز در توربین بخار و افزایش بازده سیستم حرارتی به بویلر بازیاب ) (HRGSفرستاده میشود [.]4
این سیستم درواقع متشكل از یك نیروگاه سیكل ترکیبی در مجاورت یك واحد تولید و تصفیه گاز سنتز از خوراك زغالسنگ
است .سیستم تولید گاز  ،زغالسنگ را به گاز سنتز که عاری از آلودگی است ،تبدیل میکند و در اثر سوختن این گاز در نیروگاه
سیكل ترکیبی الكتریسیته ایجاد میشود .بهواسطه تصفیه گاز حاصل از زغال قبل از احتراق از ظهور مقدار زیادی از آلودگیها
که در اثر احتراق مستقیم زغالسنگ در نیروگاههای زغال سوز معمولی ایجاد میشود جلوگیری به عمل میآید .عالوه بر این
به دلیل تبدیل زغال به گاز امكان استفاده از زغالسنگ با مرغوبیت پایین و رطوبت باال بدون تغییر و یا کاهش بار نیروگاه
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وجود دارد .از دیگر مزایای این سیستم میتوان به کاهش خسارتهای ناشی از خوردگی در این نوع نیروگاهها اشاره کرد .هزینه
تأسیس این واحدها برخالف راندمان آنها در حال کاهش است.
 2-1-1-1-1ريفرمينگ سوخت
فرآیند ریفرمینگ شامل یك فرآیند واکنشی سه مرحلهای است که دوستدار محیطزیست بوده و انتشارات CO2را به میزان
زیادی کاهش میدهد و میتواند یك روش اقتصادی در تولید گاز مصنوعی نیز باشد .در این روش الزم نیست  CO2از گاز
دودکش جداشده باشد .درواقع آب و اکسیژن همراه  CO2موجود در گاز دودکش  ،برای ریفرمینگ سه مرحلهای و تولید گاز
مصنوعی به کار خواهند رفت.
این فرآیند درواقع ریفرمینگ همزمان بخارآب CO2/از گاز است و ترکیبی از ریفرمینگ گرماگیر ( CO2معادله  ، )1ریفرمینگ
بخارآب (معادله )2و اکسیداسیون گرماده متان (معادالت 3و )4میباشد .شكل  1-1نمودار فرآیند ریفرمینگ سه مرحلهای تبدیل
 CO2با استفاده از گاز دودکش برای تولید گاز مصنوعی را نشان میدهد.
]CH4 + CO2 → 2CO + 2H2 [ΔH0 = 247.3 kJ/mol
)(1
)(2

]CH4 + H2O → CO + 3H2 [ΔH0 = 206.3 kJ/mol

)(3

]CH4 + 1/2O2 → CO + 2H2 [ΔH0 = –35.6 kJ/mol

)(4

]CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O [ΔH0 = –880 kJ/mol

ریفرمینگ بخارآب در صنعت بهطور گسترده جهت تولید  H2به کار میرود .ترکیب ریفرمینگ  CO2و بخارآب نسبت مطلوبی از
H2
CO

( 2یا کمتر) به ما میدهد .ریفرمینگ ( CO2ریفرمینگ خشك) متان توجهات زیادی را در سراسر جهان جلب کرده است و

نسبت به ریفرمینگ بخارآب  20درصد گرماگیرتر است .تولید کربن در ریفرمینگ  CO2متان  ،یك مشكل اساسی است.
هنگامیکه با ریفرمینگ بخارآب ترکیب شود  ،این مسئله تا حدود زیادی کاهش مییابد .تشكیل کربن در ریفرمینگ  CO2با
افزودن اکسیژن  ،کاهش مییابد.
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گازهای مصنوعی بهعنوان مواد خام در تولید سوختهای مایع و مواد شیمیایی مختلف به کار میروند .با استفاده از این فرآیند ،
مصرف مواد خام در مقایسه با ریفرمینگ بخارآب معمول کاهش عمدهای خواهد یافت .این پیشرفت در مصرف انرژی  ،باعث
کاهش قابلتوجهی در سرمایه و هزینههای اجرایی شده و میزان  CO2را نیز کاهش میدهد .هزینه سرمایهگذاری در این روش
در مقایسه با فرآیندهای رایج در تولید گاز مصنوعی با ضریب

H2
CO

برابر  1تا  20درصد و در تولید گاز مصنوعی با ضریب

 0/5 H2/COتا  40درصد کاهش مییابد.

شکل  -1-1طراحي فرآيند ريفرمينگ سه مرحلهاي با استفاده از گاز دودكش[]4

 2-1-1-1كاهش  CO2پس از احتراق
در این حالت گاز  CO2تولیدشده در فرآیند احتراق از گاز دودکش خروجی جدا میشود .گاز دیاکسید کربن  ،غلظتی در حدود 5
تا  25درصد دارد و ترکیبات دیگری نظیر  NO2 , O2 , SO2نیز به مقدار ناچیز یافت میشوند.
در فرآیند پس از احتراق ،گاز  CO2از جریان گاز دودکش جدا میگردد .نیروگاههای حرارتی موجود از جریان هوا حاوی 79
درصد نیتروژن برای احتراق استفاده میکنند که درنتیجه آن گاز دودکش با فشار اتمسفریك و غلظت پایین کمتر از  15درصد
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 CO2تولید میشود .به دلیل غلظت پایین گاز  ، CO2فشار جزئی کمتر از  0/15اتمسفر ،توسعه یك فرآیند اقتصادی برای
حذف  CO2ضروری است].[3
 1-2-1-1-1استفاده از بيوتکنولوژي
طی چند سال اخیر بحث افزایش قیمت نفت و تمایل به سوختهای زیستی یكی از موضوعات مهم موردبحث است .تحقیقات
انجامشده بیانگر آن است که بعضی از جلبكها دارای ترکیبات مشابه نفت (به میزان نیمی از جرم خود) هستند .چون جلبكها
میتوانند بهعنوان یك سوخت زیستی مطرح باشند  ،ازاینرو در جهان صنعتی شدیداً به دنبال آن هستند که با بكارگیری
بیوراکتورها  ،ترکیبات  CO2و  NOxموجود در دود صنایع را به جلبك و در ادامه به سوخت پاك بدل نمایند .
بعضی تحوالت جدید در زمینه ساخت "نیروگاههای بدون نشر کربن " هنوز رو به جلو حرکت میکنند .یكی از این مفاهیم
بهرهگیری از انتشارات کربنی نیروگاهها برای رشد جلبك است تا نهایتاً نیز این جلبكها را به انرژی تبدیل کنند .نتایج تحقیقات
بیانگر آن است که این روش باعث کاهش شدید انتشار دیاکسید کربن خواهد شد .آزمایشگاه ملی انرژی تجدید پذیر آمریكا
( )NRELبرای تولید انرژی  ،حدود  300گونه از جلبكها را انتخاب نموده است که در این میان انواع جلبكهای آبهای
شیرین و شور قرار دارند .
نباید از یاد برد که تولید سوختهای زیستی مرسوم ،نیازمند زمینهای وسیع میباشد  .سوختهای زیستی مرسوم به دو دسته
روغنهای حاصل از آفتابگردان و کلزا و الكل حاصل از تخمیر مواد قندی موجود در چغندر ،نیشكر و دیگر غالت و نشاستهها
دستهبندی میگردند .
در جدول  1-1میتوان میزان تولید روغن از هر گیاه را مشاهده نمود:
جدول  -1-1ميزان توليد روغن از هر گياه []5

نوع گیاه

جلبك

تولید 0/7573
میزان
روغن() kg/m2

آفتابگردان

سویا

جاتروفا

کلزا

0/0807

0/0504

0/1636

0/1025
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شرکت NRG ENERGYروش تولید جلبك را در یكی از نیروگاههای ایالت لوئیزیانا اجرا نموده است .یعنی از جلبكهایی که
در طبیعت وجود دارند جهت کاهش دیاکسید کربن منتشره از نیروگاهها بهره جسته است  .در ادامه نیز این شرکت بهطور
روزانه این جلبكهای پرانرژی را برداشت نموده و میتواند از آنها در تولید سوختهای زیستی یا خوراك مغذی برای دام
استفاده نماید.
یك شرکت از سان دیهگو بنام  SAPPHIRE ENERGYاظهار داشته است که آنها نیز قادرند که دیاکسید کربن خروجی
از نیروگاهها را جذب کرده و در مراحل بعدی به یك سوخت سبز مثل بنزین و بیودیزل تبدیل نمایند  .حسن این کار آن است
که این ترکیبات جدید با زیرساختهای کنونی انرژی از قبیل خودروها  ،پاالیشگاهها و خطوط نفت نیز سازگار است .
ضمناً اخیراً شرکت بزرگ نفتی اکسون موبیل با همكاری یك شرکت اقدام به راهاندازی پروژه تولید سوخت از جلبك نموده
است و شرکت  BPنیز برای دور نماندن از این قافله اقدام مشابهی را انجام داده است.
شرکت  Algenolبرخالف دیگر شرکتها و بر پایه فناوری خاص خود تحت نام «مستقیم به اتانول» میتواند جلبك را به
سوخت اتانول تبدیل کند].[5
شرکت  Solazymeدر ردهبندی شرکتهای تولیدکننده سوخت زیستی جایگاه مناسبی دارد .روش نوآورانه آنها بهگونهای
است که جلبك را به روش خاصی رشد میدهند .یعنی جلبكهای خود را مستقیماً با شكر تغذیه میکنند و دیگر از فرآیند
فتوسنتز خبری نیست .این فرآیند باعث میشود که یكی از موانع اصلی در تولید سوختهای بیودیزل از جلبك مرتفع شود و آن
مشكلی نیست مگر راندمان پایین فتوسنتز .این شرکت در سال  2008اعالم کرد اولین سوخت دیزل صد درصد جلبكی را بر
اساس مشخصات سختگیرانه  ASTMD-975تولید کردهاند که یك سوخت دیزل با گوگرد بسیار کم ) (ULSDاست .این
شرکت این محصول را  Soladieselنام نهاد].[6
2-2-1-1-1استفاده از نانوتکنولوژي
کاهش فتوکاتالیستی دیاکسید کربن به هیدروکربنها  ،روشی جذاب در کاهش انتشارات  CO2و تولید سوختهای کاربردی در
یكزمان است TiO2 .یكی از فتوکاتالیست های مهم برای رسیدن به این هدف میباشد و مواد  TiO2با ساختار نانو اغلب
منجر به افزایش راندمان واکنشهای فتوکاتالیستی میشوند .غشاءهای متخلخل نانویی  TiO2با کلسینه نمودن غشاءهای اسید
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تیتانیوم در دمای  400درجه سانتیگراد تهیه میشوند .آنها فعالیت فتوکاتالیستی قوی در کاهش  CO2نشان میدهند که علت
آن به ساختار متخلخل و ناحیه سطحی بزرگ مربوط میشود .بهمنظور بهبود فعالیتهای فتوکاتالیستی  ،ذرات نانو  Ptبهطور
یكنواخت با اندازه متوسط  3-4 nmروی الیههای متخلخل  TiO2قرار داده میشوند .بارگذاری  ، Ptتوانایی جذب الیه
متخلخل را گسترش داده و بازده تبدیل  CO2به متان را بیشتر میکند .هنگامیکه سیستم در تاریكی نگهداشته میشود  ،هیچ
متانی تولید نمیشود که این امر نشان میدهد که فرآیند

 photoexcitedدر  TiO2بارگذاری شده با  Ptدر

 photoreductionدیاکسید کربن ضروری میباشد .وقتیکه در غیاب آب آزمایش انجام گیرد  ،تقریباً هیچ متانی شناسایی
نشده که نشانگر نقش اساسی آب در کاهش  CO2به این روش است .اگر ورقهای خام از  Tiبا مساحت یكسان غشاء  TiO2با
 Ptدر سیستم گذاشته شود  ،نرخ تولید متان بسیار آهسته و کم خواهد بود که علت آن الیه نازك اکسید بر روی سطح ورقه Ti

میباشد.
یكی از دالیلی که موجب افزایش نرخ تولید متان در  pt-TiO2نسبت به غشاء متخلخل  TiO2میگردد  ،این است که پالتین
انتقال بار بین ذرات را افزایش داده و انتقال الكترونها از نوار رسانایی  TiO2به ذرات  Ptرا آسان میکند تا اینكه الكترون کافی
برای کاهش دیاکسید کربن به متان را فراهم سازد .همچنین ناحیه وسیع و توانایی جذب قوی صفحات نانو ، TiO2امكان
جذب بیشتری را برای مولكولهای  CO2مهیا ساخته و ازاینرو غلظت متمرکز شده  CO2بر روی سطح  TiO2بیشتر شده و
واکنش کاهش  CO2به متان سریعتر انجام میگیرد.
بسیاری از محققان اعالم کردهاند که این فرآیند بر مبنای انتقال چند الكترونی با کمك پروتون استوار است .هنگامیکه غشاء
متخلخل نانو  Pt-TiO2با نور  UVروشن شود  ،فوتونها تولید الكترون ) (e-کرده و حفرههایی ) (h+روی سطح  TiO2ایجاد
میشوند .روزنههای تحریكشده با مولكولهای جذبشده آب روی سطح کاتالیست واکنش داده و رادیكالهای
هیدروکسیل) (∙OHو یونهای هیدروژن ) (H+تولید میکند .پس از آن مجدداً اکسید شده و  O2و  H+آزاد میگردد H+ .با

الكترونهای تحریكشده واکنش داده و رادیكال˙H

تشكیل میدهد .در همان زمان  ،الكترونهای روی نوار رسانایی TiO2

بهراحتی توسط نانو ذرات  Ptگیر افتاده که علت آن میزان انرژی پیوند فلز نجیب میباشد .سپس برای انجام واکنش
 ، photoreductionبه سرعت بهطرف  CO2جذبشده  ،انتقال مییابند .مولكولهای  CO2با الكترونهای تحریكشده
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واکنش داده تا رادیكالهای – ˙CO2را تشكیل داده و پس از آن با  ˙Hروی سطح کاتالیست واکنش داده و متان تولید کنند.
واکنشهای انجام گرفته به شكل زیر میباشند:

3-2-1-1-1فرآيندهاي غشائي
استفاده از فرایندهای غشائی در جداسازی مخلوطهای گازی در مقیاسهای صنعتی بسیار موردتوجه قرارگرفته است .از گاز
 CO2برای تزریق به مخازن نفتی بهمنظور ازدیاد برداشت از مخازن استفاده میشود .با توجه به تهدیدهای جهانی محیطزیست
در اثر افزایش تقاضای بازار جهانی برای مصرف سوختهای فسیلی و افزایش چشمگیر  CO2تولیدی الزم است که از ورود این
گاز به اتمسفر جلوگیری شود[.]7

استفاده از فرایندهای متداول مانند جذب سطحی نیازمند مصرف انرژی باال ،هزینههای سرمایهگذاری باال ،آلودگی
زیستمحیطی و  ...است .به همین دلیل توجه به فرایندهای غشائی در نیروگاههای حرارتی به شدت افزایشیافته است .غشاء
الیهای است نازك که اجزاء را بهصورت انتخابی از خود عبور میدهد .انتخاب پذیر بودن غشاء نسبت به اجزا یك مخلوط ،
ناشی از قابلیت باالی جابجایی یا نفوذپذیری یك جزء نسبت به سایر اجزا میباشد .بازده یك غشاء با توجه به تراوش پذیری و
انتخاب پذیری آن قابل محاسبه است .تراوش پذیری یك غشاء بهصورت میزان عبور دهی یك جزء گاز در واحد زمان و سطح
تعریف میشود و واحد آن  Barrerاست ( .(1 Barrer=10-10 cm3 (STP)· cm /cm2 · s · cm-Hgاز طرف دیگر انتخاب پذیری
غشاء نسبت به یك جزء گازی بهصورت نسبت تراوش پذیری جزء موردنظر بهجزء دوم تعریف میشود [ .]8نیروی محرکه در
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فرآیندهای جداسازی غشایی بر اساس نوع مكانیسم انتقال متفاوت است .انتقال جرم در طول یك غشاء ممكن است بهصورت
نفوذ و یا جابجایی اتفاق بیفتد .جابجایی میتواند در اثر اختالف پتانسیل الكتریكی ،غلظت ،فشار و یا دما انجام شود .استفاده از
فرآیندهای غشایی در جداسازی گاز  CO2به دلیل هزینههای عملیاتی و سرمایهگذاری پایین  ،صرفهجویی در مصرف انرژی و
حجم پایین واحد روند رو به رشدی داشته است .برای حذف گاز  CO2میتوان از غشاءهایی پلیمری معدنی ،فلزی استفاده
کرد [ ]9و [.]10
کاربرد غشاء برای حذف  CO2از جریان گاز دودکش نیروگاههای حرارتی به عوامل مختلفی بستگی دارد .دمای باالی گاز
دودکش میتواند منجر به تخریب غشاء گردد .بنابراین دمای جریان گاز قبل از ورود به واحد جداسازی غشایی الزم است به زیر
 100درجه سانتیگراد کاهش یابد .غشاءهای مورداستفاده بایستی مقاومت شیمیایی باالیی در برابر ترکیبات آالینده موجود در
گاز دودکش داشته باشند یا حذف این ترکیبات آالینده قبل از ورود به غشاء الزامی میباشد .نتایج تحقیقات  Millazoو
همكاران نشان داده است که استفاده از غشاءهای پلیمری در حذف گاز  CO2بازده مناسبی داشته است [.]11
 تماس دهنده غشائي
تماس دهنده غشایی وسیلهای است که انتقال جرم مایع/مایع  ،گاز/مایع را بدون توزیع یك فاز در دیگری میسر میسازد .این
امر با عبور جداگانه سیاالت در دو سمت یك غشاء آبگریز ریز متخلخل صورت میگیرد .در مقایسه با روشهای متعارف جذب
یا عاری سازی مانند ستونهای حبابی یا پر شده  ،این روش مزایای فراوانی به شرح زیر دارد13]:و[12

 -1سطح ویژه باالیی دارند ( )500-3000 m2/m3بنابراین حجم واحد حدود  70 %کاهش مییابد[.]14
 -2کاهش در میزان مصرف حالل و کاهش هزینههای انرژی سیستم
 -3حدود  20 %کاهش در قیمت تمام شده CO2

 -4سهولت در افزایش مقیاس تماس دهنده غشائی
با توجه به طبیعت آبگریز غشاء و کشش سطحی  ،محلول آبی نمیتواند از راستای غشاء عبور کند .این در حالی است که فاز
گاز به درون مجاری لولهای غشاء نفوذ کرده و از خلل و فرج غشاء عبور میکند .گاز عبوری میتواند بهوسیله یك جاذب و
بهوسیله فرآیند جذب فیزیكی یا شیمیایی خارج شود که این امر سبب ادامه انتقال جرم میشود[.]15
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مواد سازنده غشاء نه تنها بر روی آبگریزی و نفوذپذیری تأثیر میگذارد بلكه میزان جذب و ثبات شیمیایی غشاء در شرایط
عملیاتی نیز بسیار وابسته به انتخاب دقیق مواد سازنده غشاء میباشد .در میان پلیمرهای آبگریز مختلف  ،پلی پروپیلن و
پلیاتیلن بیشترین کاربرد را در ساخت غشاءها دارند.

پارامتر مهم دیگر در کارکرد تماس دهنده غشائی انتخاب حالل مناسب میباشد که یكی از مهمترین عوامل جهت جلوگیری از
خیس شدن غشاء است[.]13


غشاء انتقال تسهيليافته

غشاء انتقال تسهیلیافته که در دو نوع غشاء مایع و غشاء تبادل یونی یافت میشود  ،ترکیبی از یك حامل واکنشدهنده و یك
غشاء میباشد .حامل واکنشدهنده در یك شبكه ژل مانند قرار میگیرد و توسط نگهدارندههای متخلخل از دو طرف نگهداشته
میشود .وجود حامل در این شبكه موجب واکنشهای کمپلكس و انتخابی با یكی از دو جزء خوراك گازی میشود .حاملهای
مورداستفاده در غشاهای انتقال تسهیلیافته به دو حالت ثابت و متحرك میباشند .مكانیسم محصول انتقال در غشاهای
غیرمتخلخل ،مكانیسم انحالل -نفوذ است .در غشاهای انتقال تسهیلیافته عالوه بر مكانیسم فوق  ،واکنش شیمیایی تشكیل
کمپلكس نیز بر نحوه انتقال تأثیرگذار است .بهطوریکه مراحل انتقال را میتوان بهصورت زیر بیان کرد ]16[ :و [.]17
 -1انحالل (جذب) اجزاء گازی :در این حالت همانند غشاءهای پلیمری اجزا گازی جذب شبكه پلیمر میشود و در طول شبكه
ژلی نفوذ میکنند.
 -2واکنش کمپلكس بین جزء گازی و حامل :حامل موجود در شبكه ژلی در طرف فشار باالی غشاء با یكی از اجزا بهصورت
انتخابی تشكیل کمپلكس میدهد .از نكات قابلتوجه این است که جزء گازی که قابلیت تشكیل واکنش کمپلكس را با حامل
دارد  ،میتواند بهصورت آزاد نیز در شبكه نفوذ کند بهطوریکه فالکس این گاز بهصورت مجموع فالکس کمپلكس گاز -حامل
و گاز واکنش نداده  ،تعریف میشود.
 -3نفوذ در عرض غشاء :کمپلكسهای تشكیل شده بین حامل -گاز به دلیل وجود گرادیان غلظت در عرض غشاء انتقال
مییابند و بهطرف دوم غشاء (طرف فشار پایین) حرکت میکنند.
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 -4تجزیه کمپلكس و دفع در دو طرف فشار پایین غشاء  :با انتقال کمپلكسهای گاز -حامل بهطرف دوم غشاء و تجزیه آنها
جزء گازی از طرف دوم دفع شده و حاملهای آزاد شده به دلیل افزایش غلظت در قسمت پایین غشاء در جهت مخالف بهطرف
قسمت فشار باالی غشاء حرکت میکنند .این روند و حرکت چرخشی حامل بهطور مداوم تكرار شده و بدین ترتیب اجزاء گازی
را بهطور انتخابی عبور میدهند[ ]16و [ .]17در شكل( )2-1شماتیكی از مكانیسم انتقال در غشاهای انتقال تسهیلیافته
ارائهشده است.
یكی از پارامترهای مهم و تأثیرگذار بر عملكرد غشاهای انتقال تسهیلیافته پایداری حامل نسبت به اختالف فشارهای باال در
عرض غشاء  ،عدم تبخیر آن نسبت به زمان و عدم تشكیل واکنشهای شیمیایی نامطلوب یا محصوالت غیرقابلبرگشت
میباشد [.]16
یكی از مشكالت اصلی غشاءهای انتقال تسهیلیافته پایداری ناچیز آنها در شرایط عملیاتی سخت و همچنین کاهش تراوایی
آنها نسبت به زمان است.

شکل  -2-1مکانيسم انتقال در غشاءهاي انتقال تسهيليافته[]16
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 غشاء معدني
غشاءهای معدنی بهعنوان یكی دیگر از گزینههای جداسازی میباشند .این نوع غشاءها به دو دسته متخلخل و غیر متخلخل
تقسیم میشوند .غشاءهای غیر متخلخل معموالً برای جداسازی هیدروژن با انتخاب پذیری باال از قبیل آلیاژهای پاالدیم
استفاده میشوند .غشاءهای معدنی متخلخل از لحاظ هزینه ارزانتر و انتخاب پذیری کمتری دارند .از مشخصههای اصلی غشاء
معدنی کارکرد در دماهای باال میباشد.
اندازه بزرگ ( قطر سینتیكی باال ) مولكولهای  CO2نسبت به  H2موجب میشود که جریان عبور کرده از غشاء غنی از
هیدروژن باشد .با تغییر ساختار و خواص حفرات موجود در غشاءها میتوان تراوایی گاز  CO2را بهبود بخشید .در این حالت
تراوایی تابعی از پدیده نفوذ سطحی مولكولهای گاز  CO2است .بهعنوانمثال  Al2O3بهعنوان نگهدارنده توسط یك الیه
متخلخل جداساز پوشش دهی شده است  .با استفاده از یك الیه انتخابی از قبیل  BaTiO3یا  MgOتراوایی گاز  CO2به
دلیل افزایش کشش و جذب مولكولهای  CO2بهطور قابلتوجهی افزایشیافته است .برای  BaTiO3انتخاب پذیری
در حفرات  5نانومتری  3/1گزارششده است بهطور مشابه انتخاب پذیری

CO2
N2

CO2
N2

در غشاء سرامیكی شامل الیه  Mgoبرابر

 120و تراوایی آن بیشتر از  0/02 Barrerبوده است .عملكرد غشاء فوق به محدوده  Robeosonنزدیك شده است .
غربالهای مولكولی مورداستفاده به دو شكل طبیعی و سنتز شده وجود دارند و به دو دسته زئولیتی ( سیلیكات آلومنبوم ) یا غیر
زئولیتی از قبیل سیلیكا و ...تقسیم میشوند .غربالهای مولكولی یك ساختار شامل کانالها و قفسهها ( قالب ) تشكیل داده و
اجزاء را برحسب اندازه مولكولی عبور میدهد.]18[ .
 غشاء پليمري
غشاهای پلیمری به دلیل مزیتهایی از قبیل سادگی ساخت ،هزینه پایین و همچنین قابلیت ساخت مدولهای فیبر توخالی ،
تخت  ،لولهای بیشترین کاربرد را در فرآیندهای جداسازی گازی در صنعت دارند .این غشاها بهصورت متخلخل و متراکم تهیه
میشوند .مكانیسمهای انتقال گاز در غشاهای متخلخل و غیرمتخلخل متفاوت است .در شكل( )3-1انواع مكانیسمهای انتقال
در غشاهای پلیمری ارائهشده است[.]19
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شکل  -3-1مکانيسمهاي انتقال در غشاءهاي پليمري متخلخل و غير متخلخل[]19

مكانیسم انتقال گاز در غشاها به تخلخل و عدم تخلخل در شبكه غشاء بستگی دارد .بهطورمعمول غشاهای پلیمری
غیرمتخلخل بهعنوان سیستمهای انتخابگر در جداسازی گاز مورداستفاده قرار میگیرند .درحالیکه در غشاهای متخلخل بسته
به حفرات غشاء و قطر سنیتیكی مولكولهای گازی یكی از سه مكانیسم جریان ویسكوز ،جریان ناوسن ،غربال مولكولی و یا
ترکیبی از آنها میباشد [ ]20و [.]21
اولین غشاءهای جداسازی گاز  CO2از جنس سلولز استات بوده است .این غشاءهای پلیمری شامل یك الیه نازك و انتخابگر
است که بر روی نگهدارنده متخلخل و غیرانتخابی قرارگرفته است .این حالت برای کلیه غشاءهای نامتقارن مورداستفاده در
صنعت مشاهده میشود .کاهش تراوایی غشاءهای سلولز استات نسبت به زمان در اثر نرم سازی پلیمر و فشرده شدن شبكه
تحت شرایط خوراك موجب شد که توجه به پلیمرهای شیشهای با پایداری باالتر و انتخاب پذیری و تراوایی مطلوبتر افزایش
یابد .بهبود تراوایی غشاءهای پلیمری انتخابگر نسبت به گاز  CO2از دو طریق عملی است :افزایش حاللیت پذیری گاز
 CO2با تغییر ترکیب پلیمر و دیگری افزایش نفوذپذیری گاز  CO2با افزایش حجم آزاد شبكه پلیمر (این تغییر میزان حجم
آزاد با اضافه کردن گروههای جانشینی حجیم میسر است) .
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ترکیب دو پلیمر مختلف برای تشكیل یك کامپوزیت  ،یكی دیگر از موارد موردتوجه در چند سال اخیر بوده است .پلیمرهای
مورداستفاده دارای دو خاصیت متفاوت میباشند .یكی از پلیمرها از زنجیرهای سخت و دیگری دارای زنجیرهای انعطافپذیر
میباشد .سختی زنجیرهای پلیمری ( شیشهای ) موجب استحكام مكانیكی کامپوزیت و بخش الستیكی آن انتقال گاز را میسر
میکند .این ایده یك پلیمر با انتخاب پذیری باال و یك پلیمر با تراوایی مناسب را ترکیب میکند .استفاده از کو پلیمرهای پلی
ایمیدی از موارد موردتوجه در بهبود عملكرد غشاءها بوده است[.]11
تراویی غشاءهای پلیمری تحت تأثیر عوامل مختلف میباشد .بهعنوانمثال نحوه ساخت و بررسی پارامترهای تأثیرگذار نشان
میدهد که نوع حالل  ،مدت زمان خشكکردن فیلم ضخامت آن  ،فشار و دمای عملیاتی و غلظت پلیمر میتوانند منجر به
تغییرات عمده در تراوایی و انتخاب پذیری غشاء شوند.
در حالت کلی برای حذف  CO2از گاز دودکش از غشاهای مختلف با مواد تشكیلدهنده متفاوت استفادهشده است .هدف نهایی
در این طراحیها و ساختها افزایش تراوایی غشاء و کاهش سطح موردنیاز میباشد .اخیراً مرکز تحقیقات غشائی ) (MTRاز
غشاءهای پلیمری کامپوزیتی برای حذف گاز  CO2استفاده کرده است .نتایج نشان داده است که تراوایی این غشاءها نسبت به
غشاءهای متداول مورداستفاده از قبیل سلولز استات  10برابر است .همچنین نتایج طراحیها حاکی از آن است که سطح
موردنیاز غشاء برای جداسازی  %90گاز ( CO2یك تن در روز ) در یك نیروگاه حرارتی  600مگاواتی برابر 20مترمربع میباشد.
4-2-1-1-1روش Chemical Looping

روش حلقه شیمیایی یك روش جدید است که فقط اکسیژن را به فرآیند احتراق زغالسنگ میرساند و مانع از ورود سایر گازها
مانند نیتروژن هوا میشود .این مسئله باعث میشود که گاز  CO2تقریباً خالص تولید شود که میتواند بعداً بدون فرآیند اضافی
بهصورت نسبتاً آسان ذخیره شود .رساندن اکسیژن به منطقه احتراق بهواسطه یك واکنش فلز یا اکسید فلزی حاصل میشود.
ذرات کوچك فلز مانند منگنر یا آهن  ،در معرض هوا قرارگرفته و با اکسیژن موجود واکنش داده تا اکسید فلزی تشكیل دهند.
این فرآیند به عنوان اکسیداسیون مطرح است .این فرآیند دقیقاً شبیه زنگ زدن آهن است  ،هرچند این امر در دمای بیشتر و
درون رآکتورهای بهخصوص طراحی شده جهت افزایش سرعت فرآیند  ،انجام گرفته است .سپس اکسید فلز (یا فلز زنگ زده)
به کوره احتراق زغالسنگ جاییكه هیچ نیتروژنی وجود ندارد  ،انتقال مییابد .واکنش حاصله بین سوخت فسیلی و اکسید فلزی
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بهعنوان واکنش کاهش شناخته میشود .که در اینجا کربن سوخت با اکسیژن اکسید فلزی واکنش داده تا  CO2تولید کرده و
اکسید فلزی را به فلز خالص برگرداند.
سپس ذرات فلزی چرخش یافته و دستخوش اکسیداسیون در هوا میشوند تا اکسید فلزی تولید و فرآیند دوباره آغاز گردد .این
بازچرخش فلز یا اکسید فلز بخش  Loopingاین تكنولوژی است] .[22شكل  4-1نحوه انجام این فرایند را نشان میدهد.

شکل  -4-1فرآيند حلقه شيميايي[]22

این یك روش مؤثر با مصرف انرژی پایین و بار پارازیتی کم برای نیروگاه است .در مقایسه با سایر روشهای قدیمی گرفتن
کربن مانند جذب حالل آمین  ،مزایای قابلتوجهی دارد .تمرکز این روش بر جداسازی دیاکسید کربن از گاز دودکش است ،
بدون اینكه انرژی اضافه یا وسایل جانبی پرهزینه احتیاج داشته باشد] .[23نتایج موفقیتآمیز این روش در دانشگاه ohio

نشانگر پتانسیل باالی آن است .هرچند یكی از اشكاالت اصلی این تكنولوژی خود ذرات فلزی هستند .فلزات مانند ماسه بوده و
میان کوره احتراق و رآکتور اکسیداسیون دمیده میشوند .ذرات فلزی با یكدیگر بسیار ساینده بوده و تجهیزات نیروگاه بهطور
مداوم ماسه پاشی از درون را به هنگام تكمیل نمودن حلقه فلز یا اکسید فلزی تجربه خواهند کرد .اینیك مشكل بزرگ است ،
زیرا این قسمت باید از فلزات گرانقیمت که در برابر سایش مداوم فلزات مقاوماند  ،ساخته شود .در این مرحله  ،این تكنولوژی
نسبت به سایر روشهای گرفتن کربن مانند حالل آمین گرانتر است.
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حلقه شیمیایی بهعنوان نسل اول روشهای  CCSکه طی دهه آینده اجرایی میشوند  ،بعید به نظر میرسد .اما از طرفی
تحقیقات در جهت رفع اشكاالت موجود ادامه خواهد یافت و این روش  ،نسل دوم یا سوم  CCSدر دهههای آینده خواهد شد.
روش حلقه شیمیایی از دو رآکتور یكی هوا و دیگری رآکتور سوخت تشكیلشده که در شكل ( )5-1قابلمشاهده است].[24

شکل  -5-1احتراق حلقه شيميايي[]24
این روش بر مبنای دو بستر سیال متصل که پیشتر توسط  Lyngfeltارائهشده بود  ،طراحی شده است[ .]25در این طراحی که
در شكل ( )6-1قابلمشاهده است  ،رآکتور هوا ( )1یك بستر سیال با سرعت باالست که در آنجا اجزای اکسیژن بر با جریان
هوا به باالی رآکتور هوا انتقال یافته و سپس به رآکتور سوخت ( )3با یك سیكلون منتقل میشوند .رآکتور سوخت  ،یك رآکتور
بستر سیال حبابدار با اکسیژن بر کاهشیافته است که توسط یك لوله اضافه به رآکتور هوا مجدداً برمیگردد.
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شکل  -6-1سيستم احتراق حلقه شيميايي با استفاده از دو رآكتور بستر سيال[]25

5-2-1-1-1روش )Coal Bed Methane(CBM

بستر زغالسنگی میتواند برای ذخیرهسازی  CO2به کار رود .زیرا مولكولهای  CO2به سطح زغالسنگ میچسبند .هرچند
امكانپذیری عملی به نفوذپذیری بستر زغالسنگی بستگی دارد .در فرآیند جذب  ،زغالسنگ متان از قبل جذبشده را آزاد
میکند و متان میتواند بازیافت شود .فروش متان بهعنوان یك منبع مهم انرژی بخشی از هزینههای ذخیرهسازی  CO2را
جبران میکند .سوزاندن متان حاصله ممكن است برخی مزایای جداسازی  CO2اولیه را خنثی کند].[26
جداسازی  CO2در زغالسنگ یك راه حل تجاری و زیستمحیطی با پتانسیل کاهش انتشارات  CO2همراه با افزایش بازیافت
متان بستر زغالسنگ میباشد .تولید متان بستر زغالسنگ از طریق تزریق  CO2نسبت به روشهای دیگر که به تولید و دفع
مقدار زیادی آب احتیاج دارند  ،کارآمدتر است .هرچند توانایی جداسازی زغالسنگ هنوز کمی نشده و معیارهای الزم برای
انتخاب مكان باید مشخص گردند.

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
19
ویرایش اول ،مهر 1393

فاز  :2هوشمندی فناوری

درواقع متغیرهای زمینشناسی کنترلکننده توزیع و تولید متان زغالسنگ  ،مشابه متغیرهای تعیینکننده پتانسیل جداسازی
کربن هستند .این متغیرها شامل وضعیت زمین  ،هندسه ساختمانی  ،نفوذپذیری  ،وضعیت آبهای زیرزمینی(شامل فشار و
شیمی آب)  ،کیفیت زغالسنگ  ،محتویات گاز و ظرفیت جذب میباشد .عالوه بر دما و فشار  ،ترکیبات زغالسنگ نیز تأثیر
عمدهای بر ظرفیت جذب دارند .نزدیكی به نیروگاه  ،سیستمهای خط لوله  ،طراحی زمین متان بستر زغالسنگی و مكان معادن
زغالسنگ زیرزمینی و نواحی ذخیره آنها  ،عوامل زیرسازی هستند که برای شناخت منطقه و استفاده از تكنولوژی جهت
جداسازی کربن باید شناخته شوند] .[27شكل  7-1پتانسیل عملكرد این فرآیند را نشان میدهد.

شکل –7-1ارزيابي قابليت توليد بستر زغالسنگ و پتانسيل جداسازي [27] co2

 6-2-1-1-1روش جذب
جذب شیمیایی توسط آمینها با استفاده از محلول مونو اتانول آمین ( ) MEAمتداولترین تكنولوژی برای حذف گاز CO2

در فرآیند پس از احتراق است .این فرآیند به دلیل سرعت باال و قوی بودن واکنش شیمیایی اتفاق افتاده  ،قابلیت جداسازی
بیش از  90درصد گاز  CO2را از جریان گاز دودکش دارد .بااینوجود خورنده بودن آمینها و قابلیت تجزیه آنها در صورت وجود
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ترکیبات سولفور در گاز دودکش منجر به کاهش بازده این فرآیند شده است .عالوه بر آن  ،جذب شیمیایی توسط آمینها
مصرف انرژی باالیی دارد ( 4تا  6مگاژول به ازای هر کیلوگرم  .)CO2این مصرف باالی انرژی مربوط به مرحله احیاء فرآیند
است .بنابراین این فرایند نیازمند تجهیزات با مقیاس و اندازه نسبتاً باال بوده و بازده را کاهش میدهد .تحقیقات NETL ,

 DOEنشان میدهد که فرآیند جذب شیمیایی توسط محلولهای  MEAبرای حذف CO2هزینههای انرژی را برای یك
نیروگاه حرارتی جدید تا  85درصد افزایش و بازده واحد را  30درصد کاهش میدهد[ .]6آمینها قابلیت واکنش با گاز  CO2و
تشكیل ترکیبات آبی قابل حل را دارند .به همین منظور از این ترکیبات میتوان برای حذف  CO2از جریانهای حاوی
دیاکسید کربن با فشار جزئی پایین استفاده کرد .بااینوجود  ،ظرفیت این سیستم محدود به شرایط تعادل است .باوجود استفاده
از ترکیبات آمینی در زمینه جداسازی گازها به ویژه حذف گازهای اسیدی از گاز طبیعی  ،هنوز هم امكان پیشرفت و بهبود
عملكرد این سیستم وجود دارد .آمینهای در سه نوع ( نوع اول  ،دوم و سوم ) ،که هر یك از آنها معایب و مزایایی دارند ،موجود
میباشند .در حال حاضر از مواد افزودنی بهمنظور بهبود عملكرد این سیستم استفاده میشود.
شرکتهای مختلف نظیر  Cansolv, MHI, Flourبا استفاده از ترکیبات آمینی در جداسازی گاز  CO2با دیگر
تكنولوژیهای کاهش این گاز در رقابت میباشند].[28
جذب شیمیایی در غلظتهای پایین تا متوسط به جذب فیزیكی ترجیح داده میشود .حاللهایی که برای این منظور مناسب
میباشند  ،مونواتانل آمین ،دی اتانل آمین و متیل دی اتانل آمین هستند  .سایر حاللها نیز مانند آمونیاك و کربنات پتاسیم تا
حدی کارایی دارند .گازهای سوختی که از نیروگاه خارج میشوند ،معموالً در فشار اتمسفری قرار دارند و فشار جزئی CO2در
آنها بین  3/5تا  21 Kpaمتغیر میباشد  ،در این فشار کم ،بهترین حالل مونواتانل آمین میباشد[29و30و31و .]32زیرا قابلیت
جذب آن با توجه به هزینه تولید و هزینه فرآیند از سایر حاللها مقرون بهصرفهتر میباشد .سابقه استفاده از مونواتانل
آمین) (MEAبه شصت سال پیش برمیگردد که از این حالل برای حذف  CO2و  H2Sاز گاز طبیعی استفاده میشد .فرآیند
جذب و دفع گاز توسط  MEAبه این صورت میباشد که در یك برج جذب با ایجاد تماس متقابل بین گاز و حالل (Counter

) CO2 ، Currentدر حالل بهصورت شیمیایی جذب میشود .عمل دفع  CO2از حالل  ،فرآیندی بر پایه حرارت میباشد  .در
حین دفع  CO2 ،و بخارآب از محلول آمین خارج میشود و در ادامه بخارآب توسط یك کندانسور از  CO2جدا میگردد[.]33
واکنش برگشتپذیری که در حین فرآیند اتفاق میافتد بهصورت زیر میباشد:
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() 5
حاللی که  CO2از آن دفع شده دوباره به برج جذب بازمیگردد تا دوباره مورداستفاده قرار گیرد .البته این روش دارای مشكالتی
میباشد که میتوان به موارد زیر اشاره کرد[34] :

-1حالل  MEAتوسط گازهای سوختی و اکسیژن قابل از بین رفتن میباشد .بنابراین نیاز به اضافه کردن حالل تازه به فرایند
میباشد.
- 2سرعت خوردگی در تجهیزات باال میباشد.
- 3انرژی موردنیاز برای آمادهسازی دوباره حالل زیاد میباشد.
1-2-1-1-1روش pressure swing adsorption

در روش  PSAگاز در فشار باال جذب و در فشار پایین دفع میگردد  ،درحالیکه دما در طی فرآیند دفع و جذب ثابت میماند.
کربن اکتیو  ،غربالهای مولكولی  ،زئولیت طبیعی از انواع جاذبهایی هستند که معموالً برای جدا کردن دیاکسید کربن
استفاده میشوند .معموالً این جاذبها برای جداسازی  CO2از مخلوط گازهای  CO2 ،N2 ،O2 ، H2در حضور رطوبت استفاده
میشوند .دما در حدود  25درجه و فشار در باالترین حد به  300 psiمیرسد .اختالف بین منحنی جذب و دفع در این فرآیند
مؤید آن است که عمل دفع بهطور کامل صورت نمیگیرد مگر اینكه فشار تا نزدیكی خأل پایین آورده شود .بااینوجود انتخاب
پذیری جذب )(Selectivityکامالً قابلقبول میباشد .به علت نیاز به فشار در حد خأل در هنگام دفع هزینه این روش باال
است .اما پیشبینی میشود این روش در آینده کاربرد وسیعی پیدا کند].[35
جذب سطحی یكی دیگر از روشهای متداول در جداسازی گاز  CO2از نیتروژن است .در فرایند جذب سطحی جریان سیال (
گاز یا مایع ) در تماس با یك جامد قرار داده میشود .فرآیند جذب  PSAیكی از فرآیندهای متداول در جداسازی مخلوطهای
گاز با روش جذب سطحی است .در این سیستم با افزایش فشار میزان جذب بیشتر شده و با کاهش فشار سیستم  ،فرآیند دفع
اتفاق میافتد .این سیستم قابیلت جداسازی اکثر مخلوطهای گازی را دارد[.]36
فرآیند جذب  PSAدر چهار مرحله صورت میگیرد:
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 -1افزایش فشار مخلوط در درون سیستم
 -2جذب گاز  CO2توسط جاذب و خروج گاز N2

 -3کاهش فشار سیستم و جمعآوری  CO2دفع شده
 -4بازیابی مجدد سیستم از طریق عبور دهی جریان گاز N2

فرآیند جذب PSAدر بیشتر موارد برای خالصسازی هیدروژن ،جداسازی هوا و خشكکردن هوا استفاده میشود .ازجمله
جاذبهایی که در فرآیند  PSAکاربرد زیادی دارند میتوان به کربن فعال ،سیلیكاژل ،آلومینا و زئولیت اشاره کرد.
2-2-1-1-1روش mineral carbonation

از بین تمام جاذبهای جامد که برای حذف  CO2وجود دارد  ،سیلیكاتهای منیزیم نتایج بهتری نشان میدهند .این
سیلیكاتها ) serpentine (Ms3 Si2O5 (OH)4و  (Mg2 SiO4) olivineمیباشند که کربن را به فرم جامد تبدیل
میکنند .با توجه به منابع زیاد ترکیبات منیزیم دار  ،استفاده از این روش تا حدی معقول به نظر میرسد .واکنش حذف بهصورت
زیر است:

( )6
در مقیاسهای باالی حذف  CO2نیاز به مقدار زیادی از انواع سیلیكات منیزیم میباشد .بطوریكه به ازای حذف یك کیلوگرم از
 ، CO2حدود دو کیلوگرم Serpentineاحتیاج است .بنابراین با توجه به حجم عظیم گازهای سوختی در نیروگاه  ،به مقدار
خیلی زیاد ماده اولیه (سیلیكاتها) احتیاج دارد .از طرفی هزینه حملونقل ماده اولیه نیز بسیار باال بوده و در حین فرآیند مقدار
بسیار زیاد  MgCO3تولید میشود[.]37
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 2-1-1فناوريهاي كاهش NOx
 1-2-1-1سيستمهاي كاهش  NOxپيش از احتراق
1-1-2-1-1غشائي (جداسازي نيتروژن از هوا)
جداسازی نیتروژن از هوا توسط فرآیندهای غشائی بیشترین سهم را در استفاده از این تكنولوژی دارد .در این فرایند هوا به
جریانات غنی از نیتروژن و اکسیژن جداسازی شده و هر یك از جریانات میتوانند محصول مفیدی باشند .جداسازی هوابر پایه
شدت تراوش پذیری نسبی اجزاء موجود در مخلوط هوا استوار است که به دلیل اختالف فشار در دو سوی غشاء این تراوش
پذیری رخ میدهد .غشاءهایی که برای اولین بار مورداستفاده قرار گرفت بر پایه پلی متیل پنتن ) (PMPو اتیل سلولز
ساختهشده بودند .انتخاب پذیری اکسیژن نسبت به نیتروژن در این مواد پلیمری برابر  4بوده است .لذا این فرآیندها از نظر
اقتصادی چندان مطلوب نیستند .دسته جدیدی از مواد پلیمری که در حال حاضر برای جداسازی هوا مورداستفاده قرار میگیرند ،
دارای انتخاب پذیری  6الی  8بوده و از لحاظ اقتصادی مطلوب هستند .جدول ( )2-1تراوش پذیری و انتخاب پذیری
پلیمرهایی را نشان میدهد که بیشتر از سایر مواد برای جداسازی هوا به کار گرفته میشوند[38و10و .]9همانطوری که در
جدول مشخص است  ،رابطه معكوسی بین انتخاب پذیری و تراوش پذیری غشاء وجود دارد .عموماً تراوش پذیری غشاءهایی
که انتخاب پذیری آنها بین  6تا  8است  0/1 ،درصد شار غشاءهایی است که انتخاب پذیری آنها بین  2تا  3قرار دارد.
بنابراین در فرآیند الزم است بین دو پارامتر فوق تعادل برقرار کرد .رابطه معكوس موجود بین این دو پارامتر در شكل ()8-1
ارائهشده و انتخابگری غشاء را برحسب تراوش پذیری نشان میدهد.
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جدول -2-1تراوايي و انتخاب پذيري پليمرهاي مورداستفاده در جداسازي هوا[]9

شکل  -8-1انتخاب پذيري اكسيژن/نيتروژن برحسب تراوايي[]10

برای اقتصادی بودن فرآیند تولید نیتروژن از هوا  ،باید انتخاب پذیری اکسیژن نسبت به نیتروژن باال باشد .شكل ( )9-1اثر
بهبود بخشی انتخابگری غشاء را در فرآیند تولید نیتروژن نشان میدهد .در این شكل میزان بازیابی نیتروژن موجود در خوراك
گازی برحسب خلوص نیتروژن در جریان پسماند در  5نوع غشاء با انتخابگری مختلف نشان دادهشده است .همانند سایر
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روشهای جداسازی گاز ،رسیدن به خلوص باال ،کاهش بازیابی را به همراه دارد و لذا باید بین باال بودن خلوص محصول و
درصد بازیابی باال تعادل برقرار کرد.
یكی از راههای غلبه بر تضاد رفتاری 1بین تراوش پذیری و انتخاب پذیری که توسط  Robesonارائهشده است  ،استفاده از
غشاءهای انتقال تسهیلیافته در جداسازی نیتروژن میباشد [ .]39در این غشاءها یك کمپلكس بین حامل و اکسیژن
تشكیلشده و در شبكه ژلی غشاء حل میشود .این واکنش تشكیل کمپلكس موجب افزایش چشمگیر انتخاب پذیری اکسیژن
میگردد.

شکل  -9-1ميزان بازيابي نيتروژن بهصورت تابعي از غلظت نيتروژن توليدي[]38

Fuel Switching2-1-2-1-1

یكی از راههای کاهش انتشار  NOxتغییر دادن سوخت به سوختهایی با تولید  NOxپایین میباشد  ،اما وابسته به شرایط
خاص مملكتی مانند سیاستهای انرژی و زیرساختی حاکم میباشد .سوختهای حاوی میزان باالی نیتروژن مانند مازوت
سنگین و زغالسنگ منجر به تشكیل میزان باالیی از  NOxسوختی شده ولی در سوختهای غنی از هیدروژن مانند گاز

- Trade off

1
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طبیعی  NOx ،ایجاد شده عمدتاً ناشی از دمای احتراق باال است که منجر به تشكیل  NOxحرارتی میگردد .همچنین انتخاب
سوخت میتواند بر انتشار سایر آالیندهها مانند سولفور  PM ،و گازهای گلخانهای و نیز قابلیت اجرا و سنجش کاهش آلودگی
تأثیر داشته باشد].[40
Fuel Cleaning 3-1-2-1-1

تمیز کردن سوخت بهمنظور حذف نیتروژن یك گزینه تجاری نمیباشد .هرچند فرآوری سوخت با هیدروژن در پاالیشگاهها نیز
نیتروژن موجود در تولیدات نهایی را کاهش میدهد].[40
 2-2-1-1سيستمهاي كاهش  NOxپس از احتراق
در این سیستمها پس از تشكیل  NOxدر محفظه احتراق  ،اکسید نیتروژن توسط مواد شیمیایی در حضور کاتالیست و یا عدم
حضور آن به شرح زیر حذف میگردد .الزم به ذکر است که در توربینهای گازی جدید مجهز به سیستم ( SF1باز سوزش دود
توسط سوخت) میزان  NOxکاهش مییابد.
1-2-2-1-1استفاده از بيوتکنولوژي
روش بیوتكنولوژی یك روش جدید در حذف  NOxاز گاز دودکش بوده و یك فرآیند ترکیبی بیولوژیكی و فیزیكی-شیمیایی
است که در آن واکنشهای میكروبی با واکنشهای شیمیایی با هم شكل میگیرند NOx .از طریق جذب تر از گاز دودکش
جداشده و در اسكرابر با  Fe(ll)EDTA2-ترکیب میشود.
2-

2-

Fe(II)EDTA + NO → Fe(II)EDTA-NO

()7

در مرحله دوم فرآیند  NOx ،بهصورت بیولوژیكی و توسط باکتریهای کاهنده نیتروژن با اتانول بهعنوان الكترون ده درون
بیورآکتور  ،کاهش مییابد.
( )8

2

+

-

2-

6 Fe(II)EDTA-NO + C2H5OH +→ 2 HCO 3 + 2 H +3 N2 + H2O + 6 Fe(II)EDTA

Supplementary Firing

1
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باوجودی که اصول و اساس فرآیند ساده است  ،به دلیل تعداد زیاد واکنشهای موازی و تبدیالت پیوسته میكروبی  ،فرآیند
عملی پیچیدهتر خواهد بود .بهمنظور دریافت صحیح و بهینهسازی فرآیند به بررسیهای جزئیتر میكروبیولوژیكی احتیاج
است].[41
به دلیل دمای باالی گاز دودکش  ،فرآیند در دمای بین  50-55درجه سانتیگراد عمل میکند .فرآیند شامل چهار واکنش است.
دو واکنش شیمیایی در اسكرابر و دو واکنش میكروبیولوژیكی در بیورآکتور(شكل .) 10-1واکنش اول جذب و ترکیب  NOxبا
 Fe(ll)EDTA2است .این واکنش شیمیایی بسیار سریع بوده و باعث افزایش نرخ انتقال جرم  NOxمیشود .واکنش دوماکسیداسیون  Fe(ll)EDTA2-به  Fe(lll)EDTA1-توسط اکسیژن گاز دودکش میباشد .این واکنش یك واکنش شیمیایی
ناخواسته است و موجودیت  Fe(ll)EDTA2-را برای جذب  NOکاهش میدهد .درون بیورآکتور  NOx ،توسط باکتریهای
کاهنده نیترات و با استفاده از یك جزء عملگر آلی مانند اتانول بهعنوان الكترون دهنده به  N2کاهش مییابد .سپس احیاء
کنندههای آهن  Fe(lll)EDTA1- ،را به  Fe(ll)EDTA2-با استفاده از اتانول بهعنوان الكترون ده تبدیل میکنند].[42
بازده حذف اکسید نیتروژن بین  90تا  99درصد با محدوده دمایی  45-60درجه سانتیگراد بوده است.
نرخ کاهش به غلظت  NOو  Fe(ll)EDTA2-و نیز دما بستگی دارد.

شکل  -10-1شماتيک فرآيند بيولوژيکي كاهش [42] NOx
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 2-2-2-1-1استفاده از نانوتکنولوژي
 استفاده از فتوكاتاليست
حذف دیاکسید نیتروژن توسط پودر ( TiO2 )P25در فرآیند فتوکاتالیستی با در نظر گرفتن پارامترهایی مانند جرم کاتالیست ،
هندسه سطح تحت تابش قرارگرفته  ،ساختار کاتالیست و عملآوری گرمایی برای شرح کاهش غلظت نیتروژن دیاکسید مورد
بررسی قرارگرفته است .نتایج نشان داده است که با افزایش جرم کاتالیست  ،میزان تبدیل تا رسیدن به یك نقطه بهینه افزایش
مییابد .حذف  NOxبا بهبود هندسه سطح کاتالیست افزایش مییابد .تبدیل ساختار آناتاز به روتایل بهوسیله عملیات گرمایی ،
فعالیت فتوکاتالیستی را کاهش میدهد.
در فرآیند فتوکاتالیستی حذف  NOxتوسط ( TiO2 ) P25که تأثیر پارامترهایی مانند زمانماند و رطوبت نسبی مورد بررسی
قرارگرفته  ،مشاهده شده است که میزان حذف  NOxحداقل  60درصد و حداکثر  85درصد است .بازدهی حذف  NOxدر
زمان های ماند بیشتر در رطوبت نسبی کمتر  ،بیشتر است و تأثیر رطوبت نسبی روی بازدهی فتوکاتالیستی بیشتر است.
حذف  NOxبهوسیله فتوکاتالیستی بر پایه  TiO2بهطور وسیعی مورد مطالعه قرارگرفته است .خواص فتوکاتالیستی که بر
بازدهی حذف  NOتأثیر میگذارد  ،شامل فاز کریستال ،سایز کریستال ،مساحت سطح و ساختار فتوکاتالیستی است.
تیتانیوم نانو تیوب ،تیتانیوم دیاکسیدهایی با ساختار لولهای هستند و به خاطر سطح زیاد و فعالیت فتوکاتالیستی باال ،کاربرد
باالیی دارند که موردتوجه واقع شدهاند.
تابش نور  UVروی  TiO2در حضور اکسیژن O2- ،و رادیكالهای آزاد را تولید میکند .این یونهای سوپر اکسید سپس با
نیتروژن دیاکسید واکنش میدهند و نیترات تولید میکند.
3-2-2-1-1حذف انتخابي كاتاليستي )(SCR

سیستم  SCRبر مبنای حذف شیمیایی  NOxدر حضور کاتالیست عمل میکند .در این فرآیند یك ماده احیاکننده ،حاوی
نیتروژن مانند آمونیاك یا اوره به دود تزریق میشود .این ماده بهصورت انتخابی در یك محدوده دمایی خاص به همراه کمی
اکسیژن واکنش داده و بخارآب و نیتروژن گازی تولید میکند .گازها در یك ناحیه متالطم کامالً با یكدیگر مخلوط و سپس از
بستر کاتالیستی عبور مینمایند که طی این فرآیند میزان  NOxکاهش مییابد .نقش کاتالیست تسریع در واکنش میباشد اما
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مصرف نمیشود .کار اصلی  ، SCRاحیای  NOxبه  N2و آب توسط واکنش میان  NOxو آمونیاك درون بستر کاتالیستی
میباشد .واکنشهای مربوطه به شرح زیر انجام میشوند.
( )9
()10

 NO   NH   O   N   H O
 NO   NH   O   N    H  O

محدوده دمایی مناسب عملكرد کاتالیست به نوع و مواد تشكیلدهنده آن بستگی دارد .کاتالیست ها معموالً از فلزات،
اکسیدهای فلزی و یا زئولیتها ساختهشدهاند .بهطور مثال اکسید وانادیوم در محدوده 575-850درجه فارنهایت ،زئولیت-1050
 650درجه فارنهایت و پالتین در محدوده  250-500درجه فارنهایت بهترین عملكرد را دارد .برای عملكرد بهینه سیستم SCR

 ،حفظ دمای دود خروجی در این محدوده بسیار مهم است .زیرا اگر دما کمتر از پایینترین دمای محدوده باشد ،راندمان بسیار
کاهشیافته و مقادیر قابلتوجهی  NOxو آمونیاك به اتمسفر وارد خواهند شد .از طرف دیگر ،افزایش دما باعث تخریب و
تجزیه شدن کاتالیست میگردد .دمای دود خروجی توربینهای گازی معموالً در حدود  )1000° F ( 538° Cمیباشد که
واحد  HRSGبا گرفتن حرارت اضافی و تولید بخار جهت مصارف واحدهای دیگر و یا استفاده در توربین بخار سیكل ترکیبی،
این دما را تا مقدار ممكن کاهش میدهد .در نیروگاههایی که بدون سیكل ترکیبی یا بویلر بازیافت کار میکنند ،میبایست از
کاتالیستهایی با محدوده دمایی بیشتر استفاده نمود .شكل ( )11-1نمودار فرآیندی سیستم  SCRبه همراه تجهیزات جانبی آن
را نشان میدهد.
در نیروگاههای سیكل ترکیبی راکتور کاتالیستی  SCRبعد از سوپر هیتر و یا قبل از اکونومایزر با توجه به محدوده دمایی
کاتالیست مصرفی نصب میگردد . .محل نصب سیستم  SCRو دمای دود تعیینکننده نوع کاتالیست میباشد .سیستم SCRبه
دلیل ایجاد کمترین تغییر در باالنس حرارتی و سیاالتی در توربینهای گاز و بویلرهای موجود فاقد سیستم کنترل بهطور وسیعی
در دنیا به کار میرود .همچنین با توجه به راندمان باال بهصورت ترکیبی با سایر سیستمها هیبرید میشود [1و .]8بازده این
روش در برخی موارد به  94درصد نیز میرسد و قادر است میزان  NOxرا به کمتر از  20 ppmکاهش داده و ازجمله مؤثرترین
روشها در حذف  NOxبشمار میرود .هنگامیکه این سیستم به همراه مشعلهای  LNBیا پاشش آب و بخار مورداستفاده
قرار گیرد  ،میزان  NOxرا تا کمتر از  5-10 ppmکاهش میدهد .این سیستم بهجز کاتالیستهای مصرفشده ،حاوی مواد زائد
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نمیباشد .محاسبات ساده ترمودینامیكی نشان داده است که در دمای  343° Cمیتوان به درصد حذف باالی  99درصد نیز
دستیافت که عامل اثرگذار در این امر ،درجه اختالط  NOxبا آمونیاك میباشد .درواقع بازده حذف واقعی تابعی از میزان
کاتالیست مصرفی و میزان آمونیاك تزریقشده میباشد.
ازجمله مشكالت سیستم  ، SCRایجاد سولفات آمونیوم یا بی سولفات آمونیوم است که در اثر واکنش بین آمونیاك و سولفور
موجود در سوخت حاصلشده و مانند یك ماده چسبنده به سطح کاتالیست و خلل و فرج آن چسبیده و باعث کاهش فعالیت و
درنتیجه عمر مفید کاتالیست میشود .میزان تولید این ماده به میزان نشتی آمونیاك و میزان سولفور موجود در سوخت بستگی
دارد .بنابراین سیستم کاتالیستی برای سوختهای حاوی گوگرد پیشنهاد نمیشود .از معایب دیگر این سیستم ،تأمین و ذخیره
آمونیاك موردنیاز برای تزریق میباشد].[44

شکل  -11-1نمودار فرآيندي سيستم ]44[ SCR
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 4-2-2-1-1سيستم حذف غير كاتاليستي آمونياك )(SNCR
طی این سیستم آمونیاك به جریان گازهای خروجی دودکش در داخل بویلر تزریقشده و آمونیاك موجود در جریان با NOx

موجود در گاز دودکش در دمای  900-1150 ° Cبدون استفاده از کاتالیست واکنش میدهد .بنابراین اوره یا آمونیاك به کوره
در منطقه پس از احتراق تزریقشده و مانند  NOx ، SCRرا به نیتروژن و آب کاهش میدهد.

این سیستم برای بویلرها کاربرد داشته و در توربینهای گازی و سیكلهای ترکیبی به کار نمیرود .زیرا محدود دمای عملیاتی
آن تنها در داخل محفظه تو ربین گاز وجود دارد که به دلیل عدم امكان تزریق آمونیاك در محفظه توربین گاز عملی نیست.
راندمان این سیستم  30تا  50درصد میباشد و برای بویلرهای با ظرفیت کمتر از  300مگاوات قابل استفاده است [.]43
سیستم  SNCRدر واحدهایی که به مشعلهای با  NOxپایین مجهزند  ،به محدوده  25-30درصد کاهش  NOxمیرسد.
هزینه سرمایهگذاری سیستم  SNCRبسیار کمتر از سیستم  SCRمیباشد .هزینه عملیاتی  SNCRاساساً هزینه ناشی از اوره
یا آمونیاك است.
 SNCRدر بویلر های کوچك بسیار رایج است .این موضوع تا حدودی به این علت است که اقتصاد  SCRبرای بویلر های
کوچك چالشبرانگیز است .بهعالوه  ،نصب  SCRروی بویلر های بزرگ به تأسیسات این امكان را میدهد که واحد بزرگ را
کنترل کرده و از تكنولوژی کمهزینهتری استفاده کنند  ،مانند سیستم  SNCRدر کنترل  NOxروی واحدهای کوچكتر.
سیستمهای  SNCRنسبتاً سیستمهای سادهای بوده بهطوریکه میتوانند طی دوره تقریباً  12ماهه نصب و دایر شوند.
هيبريد : SNCR/SCR
 SNCRو  SCRمیتوانند به شكل یك هیبرید ترکیب شوند .در این صورت یك الیه کوچك کاتالیست در پاییندست
 SNCRنصب میشود .با کاتالیست پاییندست  ،سیستم  SNCRمیتواند به شكلی رفتار کند که نرخ حذف  NOxبیشتری را
ارائه دهد  ،درحالیکه از کاتالیست  SCRاستفاده میکند تا نشتی نامطلوب آمونیاك از سیستم  SNCRرا کاهش دهد.
باوجودی که در کاتالیست مقدار  ، SCRمقدار  NOxنیز کاهش مییابد  ،کاربرد آن اصوالً بهعنوان ابزاری در جهت کاهش
نشتی آمونیاك به یك سطح قابلقبول است .برای برخی بویلر های کوچك که میتوانند اصالحات موردنیاز و ضروری برای
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هیبرید  SNCR/SCRرا آماده کنند  ،این یك تكنولوژی جالب برای کاهش انتشار  NOxبه میزانی فراتر از قابلیتهای سیستم
 SNCRمیباشد.
5-2-2-1-1روش SCO NOx
روش  SCO NOxیك سیستم جدید کاهش  NOxاست که از یك کاتالیست روکش شده برای اکسیداسیون  NOxو CO

استفاده کرده و بدین ترتیب انتشارات نیروگاه را کاهش میدهد .این سیستم قادر است به غلظت انتشار  NOxتا  2 ppmمبنی
بر غلظت ماکزیمم ورودی 25 ppmو کاهش  90درصد  COمبنی بر غلظت ورودی ماکزیمم  50 ppmدست یابد.
سیستم  SCO NOxشامل یك کاتالیست است که در گاز دودکش و در نقطهای که دما بین  280-650درجه فارنهایت است ،
نصبشده است .یك فرآیند دو مرحلهای باعث کاهش انتشارات  NOxمیشود .ابتدا انتشارات  NOxبه  NO2اکسید شده و
سپس روی کاتالیست جذب میشود .در مرحله دوم متناوباً یك گاز احیاء کننده از کاتالیست عبور میکند .این گاز  NO2را از
کاتالیست جدا کرده و آن را به  N2کاهش میدهد .این سیستم از آمونیاك بهعنوان واکنشگر استفاده نمیکند  ،بلكه از گاز
طبیعی بهعنوان پایه برای فرآیند احیاء کاتالیست استفاده مینماید .مزایای این فرآیند عبارتاند از:
 عالوه بر  CO ، NOxرا نیز کاهش میدهد.
 فرآیند  SCO NOxاز آمونیاك استفاده نمیکند .این امر موضوعات ایمنی انتقال و ذخیره آمونیاك را برطرف مینماید.
از معایب این روش میتوان موارد زیر را نام برد:
 یك سیستم شستشوی کاتالیست باید به کار گرفته شود .طراحی سیستم شستشوی کاتالیست بهصورت  onlineهنوز
بهصورت کامل شكل نگرفته است .اگر سیستم شستشوی  onlineبه کار نرود  ،تأسیسات برای تمیز کردن باید
خاموش شوند.
 به دلیل هزینه بیشتر کاتالیست اولیه و جایگزین  SCO NOx ،نسبت به  SCRبا تزریق آمونیاك گرانتر میباشد.
کاتالیست  SCO NOxیك فلز گرانبهاست].[56
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 3-2-1-1سيستمهاي كاهش  NOxحين احتراق
این سیستمها بر اساس جلوگیری از تشكیل  NOxحین احتراق بنیان شده و عملكرد آن از طریق کاهش دمای پیك در محفظه
احتراق و کاهش زمانماند در دمای پیك میباشد.
1-3-2-1-1مشعلهاي با  NOxپايين )LNB)1
در این روش با مرحلهای نمودن هوا یا سوخت دمای احتراق کاهش مییابد .بهطوریکه ابتدا احتراق اولیه صورت گرفته و
باقیمانده هوا یا سوخت به سیستم تزریق میشود و درنهایت مخلوط توسط هوا رقیق میگردد .مشعل  LNBشامل شعله پایدار
متشكل از مناطق غنی از سوخت ،منطقه باز سوزش سوخت و منطقه با هوای اضافی کمتر جهت کاهش دمای احتراق میباشد
[.]45
در مشعلهای LNBبا هوای چندمرحلهای ،هوای ورودی به دو قسمت اولیه و ثانویه تقسیم و تمامی سوخت پس از تزریق به
گلوگاه مشعل ،با هوای اولیه که کمتر از حد استوکیومتری است ترکیبشده و میسوزد سپس قسمت دوم جریان هوا در
پاییندست شعله تزریق و احتراق را کامل میکند .راندمان کاهش  NOxاین مشعل  20-35درصد میباشد [.]46
در مشعلهای  LNBبا سوخت چندمرحلهای سوخت در دو مرحله به محفظه احتراق تزریق و درنتیجه منطقهای رقیق از سوخت
ایجاد میکند که خود باعث تأ خیر در کامل شدن فرآیند احتراق به دلیل دور بودن از حد استوکیومتری شده و با کاهش ماکزیمم
دمای شعله موجب کاهش  NOxمیگردد .باقیمانده سوخت از طریق نازلهای ثانویه به منطقه دوم احتراق تزریق میشود.
راندمان کاهش  NOxاین سیستم  30-50درصد میباشد [ .]45مشعلهای پیشرفته  20 ، LNBدرصد بیشتر از مشعلهای
عادی  NOx ،را کاهش میدهند.

)1 Low NOx Burner (LNB
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 2-3-2-1-1مشعلهاي پيش اختالط(DLN)1

اساس کار این مشعلها بر مبنای پیش اختالط هوا و سوخت و ایجاد مخلوطهای غیر استوکیومتری جهت کاهش دمای شعله و
کاهش زمان اقامت میباشد .نسبت بهینه هوای اضافی که موجب تشكیل کمترین میزان  COو  NOxمیگردد برابر  1/8تا
 2/4میزان استوکیومتری خواهد بود .مشعل  DLNبرای بار نامی کاربرد دارد و در صورت تغییر بار و تغییر سوخت به حالت
مشعل نفوذی تغییر میکند .مشعلهای  DLNکه با هر دو سوخت گاز و گازوئیل عمل مینماید  ،هزینه باالیی دارند].[47
مشعلهای  DLNقادرند میزان  NOxخروجی توربینهای گازی را تا محدوده  9-25 ppmکاهش دهند .در مشعلهای
جدیدتر پیش اختالط  ،میزان کاهش تا حد کمتر از  5 ppmنیز امكانپذیر است.
 3-3-2-1-1سيستم برگشت دود به محفظه احتراق (FGR)2

برگشت دود خنك شده به محفظه احتراق میتواند بهعنوان ماده جاذب گرما و رقیقکننده سوخت و هوا باعث کاهش دمای
احتراق گردد .در این روش بیش از  25-30درصد از دود به محفظه احتراق برگشت داده میشود و اکثراً برای بویلرهایی که
مجهز به فن 3برگشت دود برای کنترل دمای ری هیت در حالت مازوت سوز میباشند ،کاربرد دارد .این روش میتواند با سایر
روشهای حین احتراق همچون  LNBیا  OFAترکیب شود [.]47
 4-3-2-1-1سيستم هواي باالي شعله )(OFA

در بویلرها هنگامیکه در احتراق از مخلوط غنی از سوخت استفاده میشود ،از باالی مشعل و از طریق نازلها ،هوای اضافه وارد
میگردد که موجب کاهش دمای محفظه احتراق میگردد .این سیستمها کاربری باال با هزینههای نسبتاً پایین دارند [.]47
5-3-2-1-1باز سوزش سوخت )(FR

این روش مشابه روش  FGRبوده با این تفاوت که در آن به همراه دود مقداری سوخت نیز به سیستم اضافه میکنند .این
موضوع عالوه بر کاهش دمای احتراق ،باعث میشود که چنانچه احتراق مرحله دوم نیز صورت بگیرد این میزان سوخت اضافه
باعث تبدیلشدن  NOxبه مولكولهای نیتروژن شود .بازده حذف این روش باالی  50درصد میباشد [.]46
)1 Dry Low NOx (DLN
Flue Gas Recirculation

2

)Gas Recirculation Fan (GRF

3
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6-3-2-1-1هواي اضافي كمتر LEA1

میزان هوای اضافه که به محفظه احتراق تزریق میشود  ،نسبت مستقیم با میزان تولید  NOxدارد .محدود کردن این میزان هوا
تا  2درصد میتواند به شدت روی میزان  NOxموجود در دود تأثیر بگذارد.
7-3-2-1-1كاهش ميزان پيش گرم كردن هوا

2

پیش گرم کردن هوا بهمنظور کاهش دمای دود ،کاهش اتالف حرارت و افزایش بازده انجام میشود .از طرف دیگر پیش گرم
شدن باعث افزایش دمای احتراق و افزایش میزان تولید  NOxحرارتی میشود .با کاهش میزان گرم کردن هوای ورودی به
بویلر ،دمای احتراق کاهش پیدا کرده و باعث کاهش تولید  NOxمیگردد .البته این موضوع تا حدودی باعث کاهش راندمان
میشود [.]46
8-3-2-1-1پاشش آب يا بخار
در این سیستمها از جاذب آب یا بخار بهعنوان کاهشدهنده دمای پیك شعله استفاده میگردد که در ضمن موجب افزایش توان
خروجی توربین گازی به میزان  2درصد میگردد .تزریق آب به سیستم میتواند از طریق اختالط با سوخت بهصورت امولسیون
قبل از مشعل و یا پاشش از طریق نازل مجزا و یا تزریق در خروجی کمپرسور هوا صورت گیرد .نسبت تزریق آب یا بخار بین
 0/5تا  2/5برابر سوخت و بازده حذف متناسب با میزان تزریق حداکثر  70درصد میباشد .تزریق آب راندمان بیشتری نسبت به
بخار دارد .این سیستم به مصرف باالی آب دمین نیاز داشته و موجب به هم خوردن شرایط احتراق و ایجاد احتراق ناقص
میگردد .بر اساس بررسیهای انجامشده افزودن سیستم فاگ جهت افزایش توان خروجی توربین در زمان کارکرد (فصل گرم)
بهصورت جانبی  15-17 ،درصد کاهش  NOxرا به دنبال دارد [.]48
9-3-2-1-1مرحلهاي كردن هوا
به جای اختالط کامل سوخت و هوا به یكباره و با یكدیگر در یك منطقه احتراق داغ  ،میتوان سوخت  ،هوا یا هر دو را
بهصورت مرحلهای و در امتداد طول مشعل وارد نمود .افزودن گامبهگام سوخت (دو یا سه مرحله کافی است) اختالط را به تأخیر
انداخته و امكان انتقال گرما به اطراف را قبل از احتراق بیشتر فراهم میکند .بهطورکلی مرحلهای نمودن هوا در کاهش NOx
Less Excess Air

1

reduced air preheat

2
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ناشی از نیتروژن موجود در سوخت تأثیرگذارتر بوده  ،درحالیکه مرحلهای نمودن سوخت بر کاهش  NOxحرارتی تأثیر بیشتری
دارد .شكل ( )12-1یك مشعل احتراق مرحلهای را که بهمنظور کاهش  NOxطراحی شده است  ،نشان میدهد .[49] .اساس
کار هوای مرحلهای ایجاد دو ناحیه است که یكی از آنها ناحیه غنی سوخت بوده که در آنجا احتراق اولیه انجام میگیرد و دوم
جایی است که هوا جهت اطمینان از احتراق کامل افزوده میشود .این عمل  ،تشكیل  NOxحرارتی را در ناحیه اول جاییكه
نیتروژن کمتری در دسترس است و در ناحیه دوم یعنی جاییكه دما کمتر است  ،کاهش میدهد .این ناحیه ممكن است به
شكلهای مختلفی ایجاد شود .در  BBFنرخ جریان هوا و سوخت متغیر است  ،در  BOOSجریان سوخت بهطرف مشعل برای
مدت کوتاهی قطع میشود و در  OFAهوا باالی ناحیه احتراق معمولی تزریق میشود] .[50احتراق هوای مرحلهای بارها در
ترکیب با مشعلهای با  NOxپایین ) (LNBاستفاده میشود.

شکل  -12-1مشعل احتراق مرحلهاي []49
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 10-3-2-1-1احتراق كاتاليستي
استفاده از یك کاتالیست برای رخ دادن احتراق زیر دمای تشكیل  ، NOxمیتواند بهعنوان یك ابزار مناسب برای کاهش NOx

در نظر گرفته شود .استفاده از این روش چندان متداول نیست  ،زیرا نسبت به بار بسیار حساس میباشد .هرچند اگر درجایی
استفاده گردد  ،احتراق کاتالیستی میتواند به غلظت کمتر از  1 ppmبرای  NOxدر گاز دودکش دست یابد.
کاتالیست بهمنظور واکنش سوخت با هوا در دمای کمتر از احتراق طبیعی استفاده میشود که در آن دما  ،تولید مقدار
قابلتوجهی  NOxاتفاق نمیافتد  .هرچند اگر احتراق برای توربین باشد  ،راندمان توربین به رسیدن به دمای باالتر بستگی پیدا
میکند .هنگامیکه کاتالیست وجود دارد  ،باید مطمئن باشید که  NOxدر دمای احتراق حاصله تشكیل نخواهد شد.
این روش سرمایه و هزینه نگهداری و عملیاتی نسبتاً باالیی دارد .زیرا عالوه بر هزینه اولیه اساسی  ،هزینه جایگزینی کاتالیست
نیز احتیاج دارد .بااینوجود  ،احتراق کاتالیستی میتواند کمترین سطح  NOxحرارتی را تولید کند.
11-3-2-1-1

Non-thermal plasma

پالسمای غیرحرارتی با استفاده از متان و هگزان بهعنوان عوامل کاهنده  ،میتواند  NOxرا از طریق یك رآکتور کاهش دهد.
عوامل کاهنده با یك ولتاژ باالی زودگذر یونیزه شده و پالسمای غیرحرارتی ایجاد میکنند .عوامل کاهنده یونیزه شده با NOx
واکنش داده و به ) 94 DRE(Destruction or Removal Efficiencyدرصد میرسند .بر اساس یافتهها  ،حتی DRE

بیشتر نیز قابلدستیابی است .یك کمپانی تجاری موفق از آمونیاك بهعنوان ماده کاهنده استفاده کرده که در یك پالسمای
اشعه الكترونی با  NOxواکنش دهد .اینگونه رآکتور کوچك میتواند با فضای موجود در هر نیروگاهی سازگار باشد .همچنین
رآکتور پالسمای غیرحرارتی میتواند بدون عامل کاهنده استفاده شود  ،که بدین ترتیب ازن تولید کرده و از ازن تولیدی جهت
افزایش ظرفیت نیتروژن برای جذب بهعنوان اسید نیتریك استفاده میشود.
پالسمای غیرحرارتی شامل گاز یونیزه شده است که میتواند توسط رآکتورهای تخلیه کرونا یا باریكه الكترون تولید گردد.
پالسماها رادیكالهای فعال تولید میکنند که قادر است  NOرا به  NO2و  N2O5اکسید کند .این اجزاء  NOxانحاللپذیر در
آب بوده و میتوانند از طریق جذب  ،حذف شوند .یك شكل از پالسما  ،رسوبدهندههای الكترواستاتیك مرسوم هستند.
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همچنین رادیكالهای اکسیژن با سایر ترکیبات نیز میتوانند واکنش دهند .بهعنوانمثال  ،رادیكالهای اکسیژن با مونواکسید
کربن واکنش داده و دیاکسید کربن تشكیل میدهند  ،با  SO2واکنش داده و  SO3تولید میکند و اکسید نیتروژن )، (NOx
اسید نیتریك) (HNO3در حضور رطوبت تشكیل میدهد .همچنین ازن با ذرات کوچك کربن ( 2/5میكرون) واکنش داده که
دیاکسید کربن و با جیوه عنصری نیز واکنش و اکسید جیوه تشكیل میدهد .جیوه عنصری پس از اکسیداسیون از فاز بخار به
فاز جامد تغییر حالت میدهد .تری اکسید گوگرد هنگامیکه در معرض رطوبت قرار گیرد  ،به اسیدسولفوریك هیدرولیز میشود.
این فرآیند برحسب غلظت ترکیبات نیتروژن و گوگرد  ،میتواند مقادیر قابلتوجهی از اسیدهای معدنی تولید کند].[51
12-3-2-1-1

مشعلهاي خارج از سرويس)(BOOS

 BOSSیك روش از تغییرات احتراق مرحلهای برای کاهش تشكیل  NOxمیباشد .یك روش کنترل کمهزینه و بهبود یافته
برای مشعلهای موجود است .در کورههای بزرگ چند مشعلی  ،مشعلهای انتخابی با قطع کردن سوختشان میتوانند خارج از
سرویس شوند .سوخت به مشعلهای فعال باقیمانده باز توزیع شده و نرخ کل سوخت تغییر نمیکند .ضمناً هوای احتراق برای
همه مشعلها بدون تغییر است .اینیك روش ارزان برای مرحلهای کردن هوای احتراق میباشد .شعلههای اولیه از سوخت غنی
و رقیقشده در هوا استفاده کرده و تشكیل  NOxرا کم میکنند .بیرون منطقه شعله داغ  ،اما همچنان درون محفظه احتراق ،
جاییكه احتراق در حال تكامل است  ،هوای احتراق اضافی  ،باقیمانده سوخت را در دمای کاهشیافته شعله میسوزاند .نتایج
آزمایشهای بویلر زغالسنگ  ،کاهش  NOxرا  15-30درصد نشان دادهاند.
بویلرهای دارای چند مشعل میتوانند یك سری مشعل با تعدادی مشعل خارج از سرویس (تغذیه نشده توسط سوخت اما با تولید
گاز دودکش یا هوا) داشته باشند .این موضوع به مشعلهای اطراف آنها این امكان را میدهد که هوا و سوخت به جریان هوا یا
گاز دودکش  BOOSعرضه کنند .نتیجه کار احتراق در مراحل مختلف با دمای کمتر از زمانی است که تمام مشعلها در
سرویس هستند .بنابراین  NOxحرارتی کمتر است .میزان کاهش  NOxبه فاصله  BOOSنسبت به سایر مشعلها بستگی
دارد].[52
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 13-3-2-1-1استفاده از ميدان الکترومغناطيس
مطالعات آزمایشگاهی نشان می دهد که تقابل میان میدان الكتریكی شعاعی و شعله باعث نیروی حرکتی و حرکت سوقی
یونهای رادیكال مثبت در جهت میدان میشود .انرژی مبادله شده بین یونها و اجزای گاز تولید گرما کرده و باعث انتقال جرم
وارونه و به سمت دیوارههای کانال میگردد .ازاینرو با تغییر ولتاژ بهکاررفته  ،دمای شعله کاهشیافته و در نتیجه تولید NOx

حرارتی طی احتراق سوخت بین  30-80درصد کمتر میشود].[53
تأثیر میدان ال كتریكی بر جریانات شعله توجهات بسیاری را در خصوص کنترل فرآیندهای انتقال جرم/گرما و احتراق سوخت به
خود جلب کرده است [ ]54و [ .]55این تكنولوژی یك روش ارزان برای کاهش آالینده از هواست .عالوه بر کاهش آلودگی ،
میزان سوخت مصرفی نیروگاه نیز کاهش مییابد .بخش عمده آلودگی نیروگاهها  ،ناشی از مشكالت احتراق است .اگر
قسمتهایی از شعله بسیار داغ شوند  ،میتواند منجر به تشكیل اکسید نیتروژن شود و احتراق ناقص ناشی از اختالط ضعیف هوا
و سوخت میتواند تشكیل دوده دهد.
استفاده از میدان الكترومغناطیس با ولتاژ باال باعث بهبود اختالط هوا و سوخت با یكدیگر میشود .مصرف انرژی این تكنولوژی
تنها  0/1درصد انرژی سوخت مصرفی نیروگاه است .این روش با استفاده از الكترودهای میان شعله عمل میکند .الكترود ولتاژ
باال تولید کرده و بر حرکت یونها تأثیر میگذارد .این روش عالوه بر کاهش  ، NOxتولید  smog ، COو دوده را نیز کاهش
میدهد.
عالوه بر کاهش آلودگی  ،این روش میتواند کارایی نیروگاه را به چندین صورت افزایش دهد .بهبود اختالط سوخت و هوا به
معنی کاهش سوخت هدر رفته توسط احتراق ناقص است .همچنین تكنولوژی قادر است انتقال گرما از شعله به آب را در بویلر
اصالح کند و در نتیجه سوخت کمتری برای تشكیل بخارآب مورد نیاز توربین احتیاج است].[53
سيستمهاي هيبريدي كاهش : NOx
با توجه به نیاز ضروری به روشهای کاهش  NOxو پاسخگویی به استانداردهای سختگیرانه روز دنیا  ،توجه خاص بر روی
ترکیب روشهای مختلف کاهش  NOxمعطوف شده است که منجر به افزایش بازده و کاهش هزینه نیز میگردد .همچنین
ازآنجاییکه سیستمهای حین احتراق به تنهایی پاسخگوی کاهش  NOxمورد نظر نمیباشند ،ترکیب آنها با سیستمهای دیگر
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ضروری به نظر میرود .این روشها شامل ترکیب روشهای حین احتراق با یكدیگر (مانند  ،)LNB/OFAترکیب روشهای
حین احتراق با روشهای پس از احتراق (مانند  LNBبهعالوه  )SCRو یا ترکیب روشهای پس از احتراق با یكدیگر (مانند
 SCRو  )SNCRمیباشد .هیبرید به این معنی است که هر دو تكنولوژی به خوبی با یكدیگر کار کنند ضمن اینکه بازده کل
افزایشیافته و هزینه کل کاهش یابد .بری مثال هزینه سیستم  SCRحدود  1/5 -2برابر سایر روشهای کنترل حین احتراق
میباشد .برای کاهش هزینههای این سیستم ،ترکیب آن با یكی از روشهای حین احتراق باعث کاهش هزینههای  SCRدر
حد  65درصد خواهد شد .در این حالت روشهای حین احتراق میزان  NOxرا در ورودی  SCRکاهش داده و حجم کاتالیست
موردنیاز را پایین میآورد ،بنابراین هزینههای سرمایهگذاری کاهش مییابد .از طرفی با این ترکیب هزینههای عملیاتی مربوط
به تعویض کاتالیست و مصرف ماده شیمیایی کاهش مییابد [.]57
یكی دیگر از سیستمهای هیبریدی ترکیب سیستم  SCR/SNCRمیباشد .ترکیب این دو ،موجب کاهش هزینههای
سرمایهای و عملیاتی ،کاهش مصرف کل آمونیاك و همچنین کاهش نشتی آن به دلیل عبور از سیستم تكمیلی  SCRمیگردد.
همچنین به علت اکسیداسیون  SO2و تولید ماده غیر خورنده بیوسولفات آمونیوم خوردگی در راکتور کاتالیستی نیز کاهش
مییابد[.]58
جدول ( )3-1خالصهای از نحوه عملكرد روشهای کاهش  NOxرا نشان میدهد]:[40
جدول -3-1ميزان كارايي روشهاي كاهش انتشار ]40[ NOx
روش

نرخ ميانگين كاهش NOx

محدوديتها

)LEA(Low Excess Air

10-44%

سوختن ناقص

)OFA(Overfire Air

10-70%

سوختن ناقص

)FGR(Flue Gas Recirculation

(زغالسنگ) < 20%

ناپایداری شعله

( گاز  ،ترکیب با 30-50%)OFA
)RAP(Reduced Air Preheat

20-30 %

Air Staging

25-35 %

سوختن ناقص  ،ناپایداری شعله

SCR

80-95 %

، Ammonia slipآلودگی خاکستر توسط
آمونیاك  ،رسوب گرمکن هوا
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روش

نرخ ميانگين كاهش NOx

محدوديتها

30-50 %

 Ammonia slipکه معموالً نسبت به
حالت  SCRبیشتر است

SNCR

 3-1-1فناوريهاي گوگردزدايي از گاز دودكش
 1-3-1-1فرآيندهاي پيش از احتراق)(pre-combustion

1-1-3-1-1كاهش سولفور سوخت
سولفور موجود در سوخت با اکسیژن موجود در هوای احتراق واکنش داده و  SO2را تشكیل میدهد .سوختهای فسیلی جامد
بزرگترین منبع  SO2هستند .سولفور موجود در سوختهای فسیلی جامد از  0/5تا بیش از  5درصد تغییر میکند .سولفور گاز
طبیعی نیز مانند سولفور چوب بسیار کم میباشد .سولفور سوختهای فسیلی مایع در محدوده  0/001تا بیش از  5درصد است.
سوخت های فسیلی مایع با محتویات سولفور کم به حذف سولفور در پاالیشگاه و پذیرش فرآیندهای خاص احتیاج دارند .طی
دهه اخیر مجلس قانونگذاری ملی و اروپایی محدودیتهای الزم برای سولفور موجود در فرآوردههای نفتی را سختگیرانهتر
کردهاند .جدول 4-1مقادیر محدودیتهای نمونه را که برای سوختهای مایع در  EUبه کار میروند  ،نشان میدهد].[40
جدول -4-1مقادير محدوديتهاي بکار رفته براي سوختهاي مايع در ]40[ EU
Fuel

)Current sulphur content (% weight

EU directive

Residual oil

< 1 % or 10000 ppm

1999/32/EC

Gas-oil

< 0.1 % or 1000 ppm

1999/32/EC

تغییر سوخت ( بهعنوانمثال از زغالسنگها و یا سوختهای مایع با سولفور باال به کم  ،یا از زغالسنگ یا سوخت مایع به گاز)
منجر به انتشار کمتر سولفور میگردد .اما ممكن است محدودیتهای خاصی مانند قابلیت استفاده از سوختهایی با سولفور کم
و سازگاری سیستمهای احتراق موجود با سوختهای مختلف وجود داشته باشد .در بسیاری از کشورهای اروپایی برخی
تأسیسات احتراق نفت یا زغالسنگ توسط تأسیسات گازسوز جایگزین شدهاند .تأسیسات دوگانهسوز میتوانند تعویض سوخت را
راحتتر کنند .همچنین تعویض سوخت اثرات مفیدی بر میزان انتشار دیاکسید نیتروژن و ذرات دارد.
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عالوه بر این  ،عملیات دیگر  ،تصفیه سوخت و سولفور زدایی از سوخت (درصد کم یا متوسط) است که به دالیل عملیاتی و
بهطور گسترده به کار گرفته میشود .سولفور زدایی در نسبتهای باال به لحاظ فنی امكانپذیر میباشد  ،بااینوجود خصوصیات
نفت خام باید در نظر گرفته شود .هرچند سولفور زدایی از مواد باقیمانده برج تقطیر اتمسفریك معموالً انجام نمیشود  ،فراورش
خام با میزان سولفور پایین برتری دارد .تكنولوژیهای تبدیل کامل و هیدروکراکینگ توسعه یافتهاند که در آنها سولفور باال را با
فرآوردههای سبك ترکیب میکند .تعداد پاالیشگاههای تبدیل کامل مرتباً در حال افزایش است .اینگونه پاالیشگاهها  80تا 90
درصد از سولفور را بازیابی کرده و همه قسمتهای باقیمانده را به فرآوردههای سبك یا سایر فرآوردههای قابلفروش تبدیل
میکنند .اینگونه پاالیشگاهها انرژی بیشتری مصرف کرده و سرمایه بیشتری نیاز دارند .میزان سولفور فرآوردههای پاالیشگاه
باید با محدودیتهای  EUکه در جدول ( )4-1ارائهشده  ،مطابقت داشته باشد .این تكنولوژیها در تصفیه زغالسنگ قادر به
حذف تقریباً  50درصد سولفور غیر آلی هستند (بستگی به ویژگیهای زغالسنگ دارد)  ،درحالیکه هیچ مقداری از سولفور آلی
را کاهش نمیدهند .تكنولوژیهای تأثیرگذارتری نیز توسعه یافتهاند  ،اما انجام آنها به سرمایههای هنگفتی احتیاج دارد .بنابراین
کارایی حذف سولفور از طریق تصفیه زغالسنگ در مقایسه با سولفور زدایی از گاز  ،محدود شده است .ممكن است برخی
کشورها توانایی بهینهسازی در خصوص بهترین ترکیب از تصفیه سوخت و تصفیه گاز دودکش را داشته باشند.
زغالسنگ شامل سولفید آهن  ،سولفور آلی و نیز مقداری سولفات میباشد .سولفید آهن یك فرم معدنی است درحالیکه
سولفور آلی بهطور شیمیایی در ساختار زغالسنگ قرارگرفته است] .[52بیشتر سولفور معدنی میتواند از طریق فرآیندهای تمیز
کردن زغالسنگ به شكل مكانیكی حذف گردد  ،اما حذف سولفور آلی نیازمند پردازشهای شیمیایی است  .مقادیر موجود در
جدول ( )5-1ارائهشده است]:[59
جدول -5-1محتويات سولفور زغالسنگ []59
Coal
Illinois
Kentucky
Martinka
Westland
Texas
lignite

Total wt.%
4.490
6.615
2.200
2.600
1.200

Pyritic wt%
1.23
5.05
1.48
1.05
0.40

Sulfatic wt%
0.060
0.135
0.120
0.070
—

Organic wt%
3.210
1.415
0.600
1.480
0.800
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فرآیندهای معمول تصفیه زغالسنگ شامل فرآیندهای فیزیكی و مكانیكی میباشد .زغالسنگ به قطر کمتر از

50 mm

شكسته شده و به بخشهایی با اندازه ذرات درشت  ،متوسط و ریز غربال میشود .خرد شدن به اندازه کوچكتر  ،سولفورهای
غیر آلی و مواد معدنی را به شكل خاکستر آزاد میکند (مانند سولفید آهن و  .)FeS2ماده معدنی نسبت به ذرات غنی آلی
زغالسنگ دارای چگالی بیشتری است و میتواند از ذرات درشت و متوسط زغالسنگ بهوسیله جیگ ها  ،وان های با تراکم
متوسط  ،سیستمهای سیكلونی و صفحات تغلیظ کننده جدا شود( .جدول .]60[ )6-1
جدول  -6-1روشهاي رايج تصفيه زغالسنگ [60
]
Technology type
Crushing

)Jigs (G
Dense-medium
)baths (G
)Cyclones (G
)Froth flotation (G

Process
Grinders pulverize coal, which is then screened
into coarse
(>50 mm in diameter), intermediate, and fine (<0.5
)mm
Particles. The crushing liberates the inorganic,
bound mineral
Particles from the coal. Because these mineral
particles are
denser than the organically rich coal, they can be
separated
From the coal by further processing (see next
items).
For course to intermediate particles.
For course to intermediate particles.
For course to intermediate particles.
For fines; relies on the different surface properties
of ash
(hydrophilic) versus coal (hydrophobic); high
potential, but
current technologies do not handle the small
particles efficiency
Note:G = gravity(density)-based separation.

بین  40تا  90درصد از محتویات کل سولفور در زغالسنگ از طریق این روشهای فیزیكی پاکسازی  ،قابلحذف شدن است.
روشهای فیزیكی قادر به حذف سولفورهای آلی نیستند و حذف آنها به روشهای شیمیایی یا بیولوژیكی احتیاج دارد .کارایی
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پاکسازی  ،به اندازه ذرات سولفید آهن و نسبت سولفور در فرم سولفید آهن بستگی دارد .بنابراین هرچه درصد سولفور آلی در
زغالسنگ بیشتر باشد  ،درصد سولفور حذف شده به روشهای فیزیكی کمتر خواهد شد.
ترکیب روش تصفیه فیزیكی زغالسنگ و  FGDجزئی  ،به نیروگاهها در رسیدن به استانداردهای انتشار  SOxبا هزینه کمتر
نسبت به استفاده از روش  FGDبه تنهایی کمك میکند.
تعدادی از روشهای پیشرفته تصفیه جهت بهبود عملكرد و شرایط اقتصادی شكلگرفتهاند .این تكنولوژیها شامل پیشتصفیه
آلی  ،فیزیكی  ،آبی پیشرفته و انباشتگی انتخابی میباشند].[60
توانایی تصفیه قسمتهای ریز زغالسنگ بیشتر از بخشهای متوسط و درشت است  ،اما روشهای معمول بر روی ذرات ریز
بهطور مؤثر عمل نمیکنند .ذرات ریز با قطر کمتر از  0/5 mmمیتوانند از طریق شناورسازی کفی) (froth floatationبا
استفاده از اختالف سطحی بین زغالسنگ و خاکستر جدا شوند .سطح زغالسنگ آبگریز بوده و سطح خاکستر آبدوست
میباشد .یكی از روشهای شناوری تجاری  ،تكنولوژی شناوری میكروسل است.
یك روش جدید در تصفیه زغالسنگ  ،سولفور زدایی هیدروترمال است .تصفیه هیدروترمال  ،سولفور آلی (و نیز سولفور غیر
آلی) را حذف کرده  ،ظرفیت نگهداشت آب را کاهش داده و سایر آالیندههای خطرناك مانند جیوه را نیز حذف میکند .این یك
روش تصفیه بهبود یافته که خصوصاً برای زغالسنگهایی با میزان سولفور آلی و جیوه باال و یا برای زغالسنگهای مرتبه
پایین با محتویات آب و خاکستر باال مناسب است .بهطورکلی این روش شامل تماس زغالسنگ با آب داغ و در برخی موارد در
فشار باال میباشد  ،کاتالیست یا واکنشدهنده غیر آلی نیز میتوانند افزوده شوند.
یك نمونه از این روش  ،استفاده از آب فوق بحرانی به همراه یك کاتالیست است .مرکز تحقیقات محیطزیست و انرژی
) (EERCدر دانشگاه  ، North Dakotaمرکز فلزات سمی هوا) (CATMدر حال بررسی روش پیشتصفیه هیدروترمال
زغال سنگ جهت حذف فلزات سنگین هستند .همچنین سولفید آهن و سولفور آلی نیز در این روش حذف میگردند .یكی از
مزایای این روش استفاده از آب بهمنظور حذف سولفور میباشد که ازاینرو هیچگونه نیازی به مواد شیمیایی خطرناك یا
پرهزینه برای این فرآیند نیست.
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 2-3-1-1فرآيندهاي پس از احتراق)(post-combustion

 1-2-3-1-1فرآيندهاي  FGDخشک
 تزريق جاذب در كانال دود
در این روش دوغاب قلیایی سدیم در بخش باالدستی سیستم جمعآوری ذرات (فیلترهای پارچهای یا فیلتر الكترواستاتیك)  ،به
داخل کانال دود تزریق میشود .بخشی از حذف  SO2در داخل کانال و بخش دیگر در فیلترها صورت میپذیرد .از عوامل مؤثر
در کارایی این روش میتوان به آمادهسازی جاذب ،نحوه تزریق جاذب (بهصورت مرطوب یا خشك) ،زمان اقامت جاذب در
کانال و نوع سیستم جمعآوری ذرات اشاره نمود .میزان رطوبت دود یكی از مهمترین عوامل مؤثر در کارایی این روش میباشد.
معموالً تزریق دوغاب و یا اسپری آب در مسیر دود بهمنظور مرطوب ساختن موجب افزایش کارایی فرآیند در مقایسه با سیستم
کامالً خشك میشود .همچنین استفاده از فیلتر پارچهای در مقایسه با فیلترهای الكترواستاتیك با توجه به زمان اقامت بیشتر
دود/جاذب در این فیلترها کارایی بیشتری دارد .این فرآیند به دو صورت ( )1تزریق بیكربنات سدیم خشك و ( )2روش
نیمهخشك پاشش دوغاب ،تجاریسازی شده است .جاذب مورداستفاده معموالً کربنات سدیم ،بیكربنات سدیم (ناکولیت ) 1و
کانیهای معدنی حاوی سدیم میباشد .واکنشهای انجامشده در کانال دود مشابه واکنشهای انجامشده در خشكکن پاششی
سدیم میباشد .مشخصات کلی سیستم تزریق سدیم در کانال دود در جدول ( )7-1و نمودار فرآیندی این روش در شكل (-1
 )13ارائهشده است.
جدول -7-1مشخصات كلي سيستم تزريق جاذب در كانال دود[]60
عنوان
تزریق سدیم در کانال دود

2

محصول جانبي

جاذب

مشخصات

ندارد

کربنات/بیكربنات سدیم (دورریز)

عمده مناطق نصبشده :اروپا ،آمریكا
محدودیت غلظتی 300 -1200ppm :SO2
راندمان%25-85 :

مزایا :حذف همزمان  SO2و ریزدانهها ،تعمیر و نگهداری آسان و کمهزینه ،عدم ایجاد رسوب و گرفتگی ،قابلیت حذف دیگر
آالیندهها نظیر  SO3و  ،HCLدر بیشتر مواقع گاز خروجی به دودکش نیاز به گرمایش مجدد ندارد.
1 Nahcolite
2 Sodiurn-Based Duct Injection
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معایب :تولید محصوالت دورریز ،عدم کارایی روش برای غلظتهای باالی  ،SO2مشكالت زیستمحیطی ناشی از قابلیت
انحالل باالی پسماندهای تولیدی.
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شکل  13-1نمودار فرآيندي تزريق سديم در كانال دود[]60
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 پاشش مستقيم جاذب در كوره
در این روش سنگآهك یا آهك پودر شده بهطور مستقیم به داخل محفظه احتراق بویلر و در منطقهای که از لحاظ دمایی برای
جذب  SO2مناسبترین دما را دارا باشد (معموالً در محدوده  )900-1200 cپاشیده میشود .در این فرآیند آهك ( )CaOیا
سنگ آهك که توسط حرارت کلسینه شده است با  SO2واکنش داده و به  CaSO4بدون آب تبدیل میگردد .جامدات
تشكیلشده در پاییندست توسط فیلترهای پارچهای یا فیلتر الكترواستاتیك جمعآوری میشوند .این روش از لحاظ بكار گیری
اجزاء دارای تنوع زیادی میباشد که میتوان به استفاده از سنگآهك یا آهك ،نصب اسپری آب در باالدست سیستم جمعآوری
ذرات ،بازیافت بخشی از جاذب مصرفشده بهعنوان جریان بازگشتی ،استفاده از مواد افزودنی (عمدتاً سدیم قلیایی) و
یكپارچهسازی این روش با سیستم کنترل ، NOxکه معموالً از طریق تزریق همزمان اوره انجام میشود ،اشاره نمود .عوامل
مؤثر بر راندمان جداسازی  SO2عبارتاند از غلظت ( SO2هر چه کمتر راندمان باالتر) ،نوع آهك  /سنگ آهك (وجود منیزیم
در آهك  /سنگ آهك فرآیند جذب را بهبود میدهد) ،میزان رطوبت دهی دود (افزایش رطوبت دهی موجب افزایش راندمان
میشود) ،اندازه ذرات جاذب ،مواد افزودنی ،زمان اقامت ذرات جاذب در کانال ،میزان مصرف جاذب نسبت به میزان
استوکیومتری و نوع سیستم جمعآوری ذرات ( فیلتر پارچهای معموالً مناسبتر است) .مشخصات کلی سیستم پاشش
آهك/سنگ آهك در کوره در جدول  8-1و نمودار فرآیندی این روش در شكل  14-1ارائهشده است.
جدول -8-1مشخصات كلي سيستم پاشش جاذب در كوره[]60
عنوان

محصول جانبي

جاذب

مشخصات

پاشش آهك/سنگ آهك در کوره

ندارد

آهك/سنگ آهك

عمده مناطق نصبشده :اروپا ،آمریكا و آسیا

(دورریز)

محدودیت غلظتی 700 -2500ppm :SO2
راندمان%45-90 :

مزایا :حذف همزمان  SO2و ریزدانهها و در برخی طراحیها  ،NOxتعمیر و نگهداری آسان و کمهزینه ،عدم ایجاد رسوب و
گرفتگی ،در بیشتر مواقع گاز خروجی به دودکش نیاز به گرمایش مجدد ندارد.

1 Furnace Sorbent Injection
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معایب :تولید محصوالت دورریز ،معموالً در غلظتهای باالی  SO2راندمان جداسازی کمتر از  %90میباشد ،مصرف زیاد آهك
 /سنگ آهك.
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شکل  14-1نمودار فرآيندي پاشش مستقيم جاذب در كوره[]60
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 خشکكن پاششي
فرآیند خشكکن پاششی یكی از روشهای پرکاربرد گوگردزدایی بوده که در مناطق خشك و کم آب کاربرد گستردهای دارد.
این فرآیند دارای چهار عملیات آمادهسازی جاذب ،فرآیند پاشش و خشكکردن ،جمعآوری ذرات خشكشده و دفع و خروج مواد
زائد است .در این فرآیند ماده جذب بهصورت دوغاب از طریق نازلهای توزیع کننده به داخل رآکتور پاشیده شده و با گاز
خروجی از دودکش تماس یافته و واکنش میدهد .مقدار دوغاب ،اندازه ذرات و دمای گاز خروجی از رآکتور طوری تنظیم
میگردد تا محصول ایجاد شده خشك و درنهایت توسط فیلترهای پارچهای حذف گردد .جاذب ورودی معموالً توسط راه آهن به
واحد تحویل دادهشده و در یك مكان مناسب بهصورت پنوماتیكی منتقل و ذخیره میشود .جاذب معموالً با آب مخلوط و
فراوری گردیده و سپس برای جلوگیری از هر گونه وجود ذرات بزرگ الك میگردد.
مهمترین جاذبهای مورداستفاده در این فرآیند عبارتاند از  :آهك و کربنات سدیم .آهك به دلیل هزینههای پایینتر ،در
دسترس بودن و نامحلول بودن محصول واکنش آن در آب بهطورمعمول جاذب اصلی مورداستفاده در فرآیند اسپری خشك
میباشد .کاربرد کربنات سدیم به دلیل هزینه باال و مشكالت دفع فاضالب تولیدی آن محدود میباشد .مشكل بالقوه در تهیه
جاذب ،نیاز اسپری خشكکنها به یك دوغاب با خواص ویژهای نظیر دارا بودن  35-50درصد مواد جامد و دانه بندی ریز
ذرات بهمنظور جلوگیری از گرفتگی و سایش در فرآیند تمیز کردن دوغاب است .در جدول  9-1مشخصات خشكکنهای
 FGDتجاریسازی شده ارائهشده است.
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جدول -9-1خشکكنهاي پاششي  FGDتجاريسازي شده[]60
عنوان
خشكکن پاششی با آهك

محصول جانبي

جاذب

1

ندارد

آهك (دورریز)

2

ندارد

کربنات سدیم/سود (دورریز)

مشخصات
عمده مناطق نصبشده 5 :قاره
محدودیت غلظتی 100 -3000ppm :SO2
راندمان%80-93 :

خشكکن پاششی با سدیم

عمده مناطق نصبشده :آمریكای شمالی ،اروپا ،آسیا
محدودیت غلظتی 100 - 1800 ppm :SO2
راندمان%85-95 :

 خشکكن پاششي با آهک
در اولین مرحله این فرآیند دود خروجی از پیش گرم از طریق کانالهایی به خشكکن پاشنده هدایت و با استفاده از پرههای
هدایتکننده دوار به بهترین نحو در محفظه ،توزیع میگردد و همزمان دوغاب آهك توسط نازلهایی به داخل خشكکن
پاششی تزریق می گردد .نحوه پخش و محاسبات باید طوری انجام گیرد که محصوالت خروجی واکنش ،خشك باشد .ازآنجاکه
عملیات در محیط غیر اسیدی و غیر مرطوب انجام میشود ،جنس رآکتور خشكکن پاششی لزوماً نباید از فوالد ضدزنگ یا ضد
اسید باشد .طراحیها باید طوری باشد که درصد رطوبت محصول تولیدی کمتر از  5درصد باشد .بخشی از پودر خشك تولیدشده
3

از این روش همراه دود از سیستم خارج میشود که توسط فیلترهای پارچهای جداسازی میگردد .بخشی از جذب SO2

همزمان در این فیلترها توسط آهك واکنش نداده  ،انجام میشود.
واکنشهای اصلی جذب در خشكکن پاششی عبارتاند از :

1 Lime-Based Spray Dry Absorption
2 Sodium-Based Spray Dry Absorption
3 Bag-House
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Ca(OH) 2 +SO 2  CaSO3 +H 2O

() 11

1
CaSO3 + O 2  CaSO 4
2
Ca  OH 2 +CO 2  CaCO3 +H 2O

در این واکنشها  ،کربنات کلسیم تولیدشده یك محصول ناخواسته میباشد که عمالً مصرفکننده آهك است .البته
آزمایشهای نشان داده است که چنانچه مقدار آهك کمتر از مقدار استوکیومتری ( 0/5درصد ) باشد کربنات تشكیل نمیشود.
در شكل ( )15-1فرآیندی خشكکن پاششی با آهك ارائهشده است.
مزایا :حذف همزمان  SO2و ریزدانهها ،تعمیر و نگهداری آسان و کمهزینه ،قابلیت خاموشی موقت واحد توسط چرخش جریان
گاز تمیز ،سرعت باالی جذب  ،SO2در بیشتر مواقع گاز خروجی به دودکش نیاز به گرمایش مجدد ندارد
معایب :تولید محصوالت دورریز ،محدودیت راندمان جداسازی در غلظتهای باالی  ،SO2مصرف زیاد آهك ،عدم تطابق با
سیستمهای کاهش )SCR( NOx
 خشکكن پاششي با سديم
در این روش فرآیند جذب توسط دوغاب یا محلول سدیم انجام میشود .جاذب مورداستفاده معموالً کربنات سدیم ،بیكربنات
سدیم (ناکولیت )1و کانیهای معدنی حاوی سدیم میباشد.
جریان دود در خشكکن پاششی با دوغاب قلیایی سدیم مشابه خشكکن پاششی آهك تماس داده میشود SO2 .موجود در
دود پس از واکنش بهصورت سولفات و سولفیت سدیم وارد فاز جامد میشود .بخشی از محصوالت جامد تولیدی از انتهای
خشكکن خارج شده و بخشی دیگر همراه دود از باالی خشكکن خارج میشوند .دود خروجی از خشكکن وارد فیلتر پارچهای
و یا الكتروستاتیك شده تا ذرات جامد آن جدا گردند .بخشی از جامد جمعآوری شده با دوغاب قلیایی سدیم تازه مخلوط و به
فرآیند باز گردانیده میشود .مواد زائد جامد باقیمانده به انبارهای ذخیرهسازی منتقلشده و از آنجا مستقیماً بهوسیله کامیون برای
دفع به بیرون از نیروگاه انتقال داده میشود .واکنشهای اصلی جذب  SO2توسط کربنات سدیم در خشكکن پاششی عبارتاند
از :
1 Nahcolite
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Na 2CO3 +SO2  O2  Na 2SO4 +CO2

در شكل ( )16-1نمودار فرآیندی خشكکن پاششی با کربنات سدیم ارائهشده است.
مزایا :حذف همزمان  SO2و ریزدانهها ،تعمیر و نگهداری آسان و کمهزینه ،عدم ایجاد رسوب و گرفتگی ،قابلیت خاموشی
موقت ،سرعتباالی جذب  ،SO2در بیشتر مواقع گاز خروجی به دودکش نیاز به گرمایش مجدد ندارد
معایب :هزینههای باالتر جاذب ،تولید محصوالت دورریز ،مشكالت دفع پسماندهای تولیدی با توجه به محلول بودن آنها،
محدودیت راندمان جداسازی در غلظتهای باالی  ،SO2عدم تطابق با سیستمهای کاهش )SCR( NOx
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شکل  15-1نمودار فرآيند خشکكن پاششي با آهک []60
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شکل  16-1نمودار فرآيند خشکكن پاششي با كربنات سديم[]60
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 رآكتور بستر سيال
در این روش ،دود با عبور از یك ونتوری تا حدی مرطوب شده و در رآکتور بستر سیال با جریان همسو  1با آهك هیدراته تماس
داده میشود .جامد ورودی به رآکتور همراه جریان دود از باالی رآکتور خارج و توسط فیلتر پارچهای و یا فیلتر الكترواستاتیك
جمعآوری میشود .بخشی از جامد جمعآوری شده بهصورت جریان بازگشتی با آهك تازه مخلوط و به رآکتور باز گردانیده
میشود .پسماندهای جامد به یك سیلوی ذخیرهسازی انتقال یافته و توسط کامیون برای دفع به بیرون از نیروگاه منتقل
میشوند .ازآنجاکه آهك هیدراته بهصورت خشك به سیستم تزریق میشود ،آهك هیدراته را میتوان بهصورت سنگریزههای
خرد شده خریداری نمود .تزریق خوراك بهصورت خشك و اختالط کامل جریانها ،امكان کاربری این روش را برای غلظتهای
باالتری از  SO2و همچنین دستیابی به راندمان باالتر فراهم میآورد .واکنشهای صورت گرفته در این فرآیند مشابه فرآیند
خشكکن پاششی آهك میباشد .مشخصات کلی رآکتور بستر سیال آهك در جدول  10-1و نمودار فرآیندی آن در شكل -1
 17ارائه شده است.
جدول -10-1مشخصات كلي رآكتور بستر سيال[]60
عنوان
رآکتور بستر سیال آهك

محصول جانبي
ندارد

جاذب
آهك (دورریز)

مشخصات
عمده مناطق نصبشده :اروپا ،آمریكا
محدودیت غلظتی 100 -3800ppm :SO2
راندمان حذف%85-95 :

مزایا :حذف همزمان  SO2و ریزدانهها  ،تعمیر و نگهداری آسان و کمهزینه  ،عدم ایجاد رسوب و گرفتگی ،راندمان باالی جذب،
امكان کارکرد در غلظتهای باالی  ،SO2قابلیت خاموشی موقت ،در بیشتر مواقع گاز خروجی به دودکش نیاز به گرمایش
مجدد ندارد.

Up flow cocurrent fluid bed-type reactor

1

)Circulating Fluid Entrained Bed (Lime-Based

2
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معایب :پیچیدگی فرآیند ،هزینههای باالتر سرمایهگذاری ،تولید محصوالت دورریز ،مصرف بیشتر آهك در مقایسه با خشكکن-
های پاششی ،عدم تطابق با سیستمهای کاهش .)SCR( NOx
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شکل  -17-1نمودار رآكتور بستر سيال آهک[]60
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 2-2-3-1-1فرآيندهاي SNCR

در بخش  4-2-2-1-1توضیح دادهشده است.
فرآيندهاي  FGDتر


استفاده از تركيبات سديم

اولین کاربرد تجاری سدیم بهعنوان جاذب در فرآیند شستشوی تر مربوط به سال  1970میشود که برای استفاده در
نیروگاههای زغال سوز با میزان باالی گوگرد توصیه شده بود .در ادامه توسعه این روش تاکنون دو فرآیند گوگردزدایی
شستشوی تر با بهرهگیری از ترکیبات سدیم بهصورت تجاری عرضه شدهاند .در جدول11-1مشخصات کلی فرآیندهای فوق به
اختصار ارائهشده است.
جدول -11-1فرآيندهاي گوگردزدايي شستشوي تر با استفاده از تركيبات سديم[]60
عنوان

محصول جانبي

شستشوی تر به روش دو قلیایی سدیم  /ندارد
1
آهك

جاذب
آهك (دورریز)
کربنات سدیم/سود (بازیابی)

مشخصات
عمده مناطق نصبشده :آمریكای شمالی ،اروپا ،هند و
آسیای جنوب شرقی
محدودیت غلظتی 1200 -1500000 ppm :SO2
راندمان%90-99/5 :

محلول سدیم یكبار گذر

ندارد

کربنات سدیم/سود (دورریز)

عمده مناطق نصبشده :بیشتر نقاط دنیا

 شستشوي تر به روش دو قليايي سديم  /آهک
سیستم دو قلیایی از دو مرحله مجزا تشكیلشده است .در مرحله اول در اسكرابر گاز  SO2توسط جاذبهای قلیایی سود یا
کربنات سدیم 2در یك مدار بسته شستشو دادهشده و سولفیت سدیم ( محلول ) تشكیل میشود .سپس در مرحله دوم محلول
خروجی از برج تر در مدار دوم با آهك ( جاذب قلیایی ارزان ) واکنش داده و سولفات و سولفیت کلسیم بهصورت رسوب تشكیل
Sodium-lime Dual Alkali

1

Sodium carbonate : Na2CO3 , Caustic: NaOH

2
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و پس از عبور از تغلیظ کننده و فیلترها بهصورت رسوبات جامد دفع میگردند .در مدار دوم جاذب قلیایی گران ( سود ) بهطور
مداوم احیا و بازیابی شده و جهت مصرف در برج تر به مدار اول برگردانده میشود .شمای این فرآیند در شكل  18-1نشان
دادهشده است .واکنشهای جذب و بازیابی جاذب که در این فرآیند در دو مدار جداگانه انجام میشوند عبارتاند از:
مدار ( )1انجام واکنشهای جذب :
2NaOH + SO2  Na 2SO3 +H 2O
Na 2CO3 + SO2  Na 2SO3 +CO 2

() 13

Na 2SO3  O2  Na 2SO4

مدار ( )2واکنشهای بازیابی جاذب سدم با آهك:
Na 2SO3 + CaCO3  CaSO3 +Na 2CO3

() 14

Na 2SO4  Ca  OH   CaSO4  NaOH

مزایا :تشكیل نشدن رسوبات جامد در برج ،جلوگیری از سایش و فرسایش افشانكها ،لولهها ،پمپها  ،قطع عملیات ناشی از
انسداد مجاری در اثر رسوب  ،بازیابی جاذب گران ( سود )  ،راندمان باالی حذف  ( SO2بیش از  90درصد ).
معایب  :بدون مصرف بودن محصول جامد تولیدی ،هزینه باالی جاذب مصرفی ،هزینههای تجهیزاتی باال ،غیر اقتصادی بودن
این روش در گوگردزدایی در غلظتهای پایین.
 محلول سديم يکبار گذر
در این فرآیند که از سالهای  1930توسعه یافته است و یكی از سادهترین فرآیندهای  FGDبه شمار میرود ،با استفاده از
جاذب های قلیایی سود یا کربنات سدیم گوگرد موجود در دود دودکش جداسازی شده و جاذب مصرفشده بهصورت فاضالب از
فرآیند خارج میشود( شكل . )19-1در این فرآیند تمامی جاذب مورداستفاده مصرف میشود .قبل از خروج فاضالب تولیدی
معموالً یك مرحله خنثی سازی بر روی این فاضالب انجام میشود.
مزایا :تشكیل نشدن ماده جامد و جلوگیری از گرفتگی در برج ،جلوگیری از سایش و فرسایش افشانكها ،راندمان باالی
جداسازی ،حساسیت کم به تغییرات دبی جریان دود و امكان جداسازی همزمان گوگرد و ریز گردها .
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معایب :محدودیتهای زیستمحیطی فاضالب تولیدی این روش ،هزینه باالی جاذب مصرفی.
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شکل -18-1شستشوي تر به روش دو قليايي سديم  /آهک[]60
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شکل -19-1شستشوي تر با محلول سديم يکبار گذر[]60
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 اسکرابر تر با استفاده از خاكستر قليايي
در این فرآیند شستشوی آالیندههای گاز دودکش با استفاده از دوغاب خاکستر قلیایی بدست آمده از نیروگاههای زغال سوز
انجام میشود .همچنین در برخی واحدهای نصبشده بهمنظور تنظیم فرآیند ،جذب آهك و یا سنگ آهك نیز به دوغاب
خاکستر اضافه میشود .محصول تولیدی در این روش بهصورت ترکیبات فلزی سولفیت و سولفات همراه با خاکستر بهصورت
پسماند دورریز میشود .این روش معموالً برای گازهای دودکش حاوی  600-2000 ppmگوگرد بكار گرفتهشده و راندمان
جداسازی گوگرد آن در محدوده  60- 95درصد میباشد .طراحی این روش بهگونهای بوده که ذرات معلق موجود در دود
همزمان با جذب گوگرد در اسكرابر جداسازی میگردد .با توجه به اینكه جاذب مصرفی در این روش خاکستر نیروگاههای زغال
سوز میباشد  ،فعالً استفاده از این روش در ایران امكانپذیر نمیباشد.


اسکرابر تر با استفاده از تركيبات منيزيم

بهمنظور جلوگیری از رسوبگذاری و باال بردن راندمان حذف ، SO2فرآیند شستشوی آالیندههای گاز دودکش با استفاده از
سنگ آهك با تغییر و اصالح محلول ،بهینه میگردد .بدینصورت که سولفات منیزیم بهعنوان محلول جاذب اضافه گشته و
راندمان جذب  SO2را به بیش از  90درصد افزایش میدهد و درعینحال ایجاد رسوبات در داخل برج تر را حذف و یا کاهش
داده و عالوه بر این مصرف انرژی را به میزان قابلتوجهی کاهش میدهد .منیزیم مورداستفاده در این روش سنگ معدنی
 ،MgOمحلول  Mg(OH)2و یا آهك غنی از منیزیم میباشد .در جدول  12-1فرآیندهای تجاری شدهای که از ترکیبات
منیزیم بهعنوان جاذب اصلی یا کمكی استفادهشده  ،ارائهشده است.
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جدول -12-1فرآيندهاي تجاري گوگردزدايي تر با آهک ،اصالحشده با منيزيم[]60
محصول جانبي

عنوان
روش بهینهشده دوغاب آهك با منیزیم

1

ندارد

مشخصات

جاذب
آهك (دورریز)

عمده مناطق نصبشده:آسیا و آمریكا

هیدروکسید منیزیم (دورریز)

محدودیت غلظتی 1000 -4000ppm :SO2
راندمان%90-95 :

روش دو قلیایی دوغاب منیزیم/آهك شرکت گچ
Kawasaki

هیدروکسید منیزیم یكبار گذر

2

آهك (محصول جانبی)

محدودیت غلظتی 1500 -2000ppm :SO2

سولفیت منیزیم (بازیابی شده)

راندمان%85-95 :

دورریز  /سولفات سولفیت /بیسولفیت منیزیم
منیزیم

عمده مناطق نصبشده :ایاالتمتحده آمریكا ،شرق
دور
محدودیت غلظتی  :SO2تا 2500 ppm
راندمان%90 :

 روش بهينهشده دوغاب آهک با منيزيم
در این فرآیند معموالً از چند برج تماس دهنده پاششی استفاده میشود .در انتهای هر برج یك مخزن بهمنظور چرخش جریان
محلول جاذب به داخل برج در نظر گرفته میشود .مخلوطی از آهك و هیدروکسید منیزیم پس از اختالط در این تانك در
نسبت  L/Gباال به داخل برج تغذیه میگردد .وجود محلول قلیایی منیزیم موجب بهبود فرآیند جذب  SO2میشود .جاذب
استفادهشده بهطور مداوم از اسكرابر خارج و با استفاده از فرآیندهای تیكنر و فیلتراسیون آب آن جداسازی میشود .در فرآیندهای
تجاری معموالً جاذب به سه روش تهیه میشود .در اولین روش که توسط شرکت  Dravoارائهشده است  ،از آهك کلسینه شده
با محتوای منیزیم باال ( 4-7درصد) استفاده میشود .در روش دوم که توسط شرکت

Bechtel

توسعه یافته از ترکیب آهك

دولومیت (محتوای منیزیم  )%3-6با آهك کلسینه شده استفاده میشود .در روش سوم هیدروکسید منیزیم ()Mg(OH)2
بهصورت محلول و یا پس از فراوری و آبكافت MgOبه فرآیند اضافه میشود( .شكل .)20-1
مزایا :افزایش و تسهیل جذب  SO2با توجه به استفاده از محلول قلیایی منیزیم و کاهش تشكیل رسوبهای سولفات
)Lime Slurry - Magnesium-Promoted (magnesium-enhanced lime

1

Magnesium Hydroxide Solution - Once-Through

2
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معایب  :بدون مصرف بودن محصول جامد تولیدی
 استفاده از محلول هيدروكسيد منيزيم
در این روش شستشوی دود با استفاده از محلول گردشی سولفیت یا سولفات منیزیم انجام میشود .بهمنظور حفظ  pHمحلول
هیدروکسید منیزیم تازه نیز به اسكرابر تزریق میگردد .محلول جاذب مصرفی معموالً به دو طریق از فرآیند خارج میگردد.
روش اول انتقال مستقیم محلول تولیدی و استفاده از آن در کارخانه خمیر کاغذسازی میباشد .در روش دوم محلول به سیستم
تصفیه پساب ارسال شده و طی مراحل خنثیسازی به کمك دوغاب هیدروکسید منیزیم و اکسیداسیون پساب تصفیه شده به
بیرون از نیروگاه تخلیه میشود(.شكل  .)21-1واکنشهای انجامشده در این روش عبارتاند از:

SO  Mg  OH   MgSO3  H O
() 15

MgSO3  H O  MgSO4

مزایا :راندمان باالی جداسازی برای دامنه وسیعی از غلظت  SO2در جریان دود ،سازگاری با نوسانات غلظتی  SO2در دود
ورودی ،سادگی فرآیند  ،جداسازی همزمان  SO2و ریزدانهها
معایب :تولید پساب با محدودیتهای زیستمحیطی ،هزینه باالی جاذب
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شکل  -20-1روش بهينهشده دوغاب آهک با منيزيم[]60
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شکل -21-1نمودار فرآيند محلول هيدروكسيد منيزيم يکبار گذر[]60
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 4-1-1فناوريهاي كاهش CO
 1-4-1-1احتراق كاتاليستي
اکسیداسیون کاتالیستی از روشهای رایج و اقتصادی اکسیداسیون است .در بین کاتالیست های  ، COپاالدیوم به علت بازدهی
باال  ،صرفه اقتصادی مناسب و روشهای سنتز نسبتاً ساده بسیار موردتوجه قرارگرفته است .مطالعات نشان داده است که
کاتالیست های دارای فاز فعال  pdمیتوانند بهصورت مؤثر در کنار کاتالیست های با فاز فعال  Ir, Ru, Rh, Au, Ptعمل کنند
که این امر موجب استفاده روزافزون این دسته از کاتالیست ها در فرآیند اکسیداسیون  COدر دمای پایین میشود .برخی فلزات
مانند پالتینیوم  ،رودیوم و پاالدیوم بهعنوان کاتالیست در تبدیل گازهای خطرناك به گازهای با خطر کمتر نقش اساسی را ایفا
میکنند .پاالدیوم کاتالیستی بسیار فعال است که در بسیاری از واکنشها مورداستفاده قرارگرفته است  ،همچنین کاتالیست های
پاالدیمی بهعنوان ترکیبی ضروری در تبدیلکنندههای کاتالیستی در دودکشها جهت تبدیل  COمورداستفاده قرار میگیرند.
شكل 22-1بیانگر نحوه انجام این واکنش با استفاده از کاتالیست است.

شکل  –22-1شماي نحوه انجام فرايند اكسيداسيون  COدر سطح كاتاليست[]52

با توجه به دمای نسبتاً پایین در دودکشها استفاده از کاتالیستی که بتواند تبدیل را در دمای پایین انجام دهد و انتخابی نیز باشد
 ،بسیار اهمیت دارد .در این میان کاتالیست های پاالدیم به علت توانایی مناسب تبدیل در دمای نسبتاً پایین و انتخاب پذیری
مناسب  ،بسیار موردتوجه هستند.
بهطورکلی کاتالیست های سنتز شده در فرایند اکسیداسیون  COرا میتوان به دو دسته کاتالیست های کالسیك و نوین تقسیم
کرد .در کاتالیست های کالسیك از فلزات نجیب مانند پالتین  ،طال  ،روبیدیم و ایریدیوم استفادهشده است .در کاتالیست های
جدیدتر ترکیبی از این فلزات بر روی انواع مختلف زئولیت ها یا آلومینا الیه نشانی میشوند که باعث بهبود خواص کاتالیستی
خواهد شد.
دارا بودن سطح زیاد  ،توانایی تبادل یونی مناسب  ،پایداری ذرات و اقتصادی بودن از مزایای کاتالیست های پاالدیم میباشد.
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فعالیت کاتالیست های  Pd-Cu/Al2O3در دماهای مختلف در شكل  23-1نشان دادهشده است .نمكهای مختلف مس
شامل  Cu(CH3COO)2 ، CuSO4 ، CuCl2 ، Cu(NO3)2با  A,S,C,Nنشان دادهشدهاند.

شکل  -23-1ميزان تبديل  COبرحسب دما براي كاتاليست ]52[Pd-Cu/Al2O3

نتایج نشان میدهد که استفاده از نمكهای مختلف میتواند در ویژگیهایی مانند پخششدگی فلز و اندازه ذرات و نیروهای
بین مولكولی  Pd-Cuمؤثر باشد.
روشهای سنتز کاتالیست های فرایند اکسیداسیون  COرا میتوان به روشهای زیر دستهبندی کرد:
روش تلقيح :روشی ساده برای تهیه کاتالیست است که در آن حفرههای موجود در بستر (ترکیبات متخلخلی مانند آلومینا ،
انواع مختلف کربن  ،سیلیكا ژل  )...،با محلولی از نمك فلز که در آن حالل تبخیر شده است  ،پر میشود .یكی از اصلیترین
کاربردهای این روش در سنتز کاتالیست هایی است که در آن فاز فعال فلزات نجیب هستند .از مزایای این روش میتوان به
سریع بودن  ،ساده بودن و اقتصادی بودن آن اشاره کرد.
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روش رسوبي :این روش شامل رسوب یونهای فلزی با یونهای بستر است که منجر به تولید مخلوطی از کاتالیست و بستر
میشود .نمونهای از این روش رسوب یونهای آهن با یونهای آلومینیوم است که منجر به تولید آلومینا ژل رسوب شدهای
میشود که شامل هیدروکسید فلزی است .پخششدگی فاز فعال در کاتالیست های سنتز شده در این روش بیشتر از روش
تلقیح است.
 2-4-1-1هواي اضافه بهينه
تصور رایج در صنعت درباره افزودن مقدار هوای اضافه ورودی به کورهها و محفظههای احتراقی گاز طبیعی این است که
هرچقدر میزان درصد هوای اضافه ورودی افزایش یابد  ،احتراق بهتر خواهد بود و به اصطالح سوخت خوب میسوزد و CO

کمتری تولید میشود .هوای اضافه در هر نسبتی مطلوب نیست و یك نسبت بهینه دارد که فراتر از آن تنها باعث هزینه بیشتر
است .افزودن بیش از مقدار بهینه هوای اضافه به محفظهها و کورههای احتراقی تنها باعث افزایش مصرف میزان سوخت گاز
طبیعی و تولید بیشتر گاز مخرب  NOو درنتیجه افزایش احتمال تولید گازهای مخرب  NOxمیشود و تأثیری در کاهش میزان
تولید گاز  COندارد .بهعبارتدیگر میتوان گفت با افزودن بیشتر از مقدار هوای اضافه تولید گاز  COتقریباً ثابت میماند و تنها
بر مصرف مقدار سوخت گاز طبیعی و همچنین تولید گازهای مخرب NOxاضافه میشود که مشكالت خاص خودش را دارد.
بنابراین با افزایش درصد هوای اضافه به بیش از مقدار بهینه  ،سه اتفاق قابلتوجه در سیستم رخ میدهد:

 )1افزایش مقدار سوخت مصرفی
 )2کاهش تولید  COو در نتیجه افزایش تولید CO2
 )3افزایش تولید NO

با اضافه شدن هوای بیشتر (اکسیژن بیشتر) به سیستم ،طبیعی است که احتراق کامل بهتر و راحتتر صورت میگیرد و درنتیجه
تولید  COکاهش و تولید  CO2افزایش مییابد .با این کار درواقع از نرخ تولید گاز مخرب  COکاسته میشود ولی  COو
 CO2با مساعد بودن شرایط میتوانند باعث وارونگی هوا در شهرهای آلوده شوند .بنابراین با افزودن هوای اضافه اساساً کمكی
به حل این پدیده نمیشود و شاید درواقع به نفع این پدیده هم کار میشود زیرا وزن مولكولی COاز  CO2کمتر است و با
افزودن هوای اضافه از نرخ تولید  COکاسته و به نرخ تولید  CO2که سنگینتر است افزوده میشود .با اضافه شدن هوای
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بیشتر به سیستم  ،مقدار  N2بیشتری در محیط واکنش حضور دارد و بنابراین امكان تشكیل گازهای مخرب و زیانآور NOx

باال میرود.
هر چه قدر میزان اکسیژن در هوای ورودی بیشتر باشد (میزان  N2کمتر باشد) نتایج نامطلوب افزودن هوای اضافه کاهش
مییابد .امكان تشكیل گازهای مخرب و زیانآور NOxو مقدار سوخت مصرفی با کاهش  N2در محیط واکنش کاهش
قابلتوجهی مییابد .درنتیجه پیشنهاد میشود که با روش بهصرفه  ،هوای ورودی به کوره غنی شود ( از میزان  N2کاسته و بر
 O2افزوده میشود).
 5-1-1فناوريهاي كاهش PM
اصول حاکم بر روشهای کاهش  PMموجود در گاز دودکش به شرح زیر میباشند:
 نیروی اینرسی ذرات
 جذب
 شارژ الكترواستاتیك ذرات و امكان استفاده از میدان الكتریكی
 شستشو
هر یك از روشهای زیر بر اساس اندازه ذرات دارای فواید و معایبی میباشد .ازآنجاکه ) (BC: Black Carbonناشی از
سوخت ناقص با قطر کمتر از یك میكرومتر همراه با ذرات وجود دارد  ،تنها روشهای کاهشی که قادر به حذف ذرات ریز
هستند  ،تأثیر به سزایی بر انتشار  BCخواهند داشت].[40
 1-5-1-1رسوبدهنده الکترواستاتيک)(ESP

اساس کار  ESPبر باردار کردن الكترواستاتیكی ذرات موجود در گاز دودکش به هنگام عبور از منطقه دارای یونهای گازی
ایجاد شده توسط الكترودها در ولتاژ باال( حدود  20تا  )100 Kvمیباشد .سپس ذرات باردار شده بهطرف یك میدان الكتریكی
هدایت شده و در دیوارهای جمعآوریکننده تهنشین میشوند .ازآنجاییکه ذرات بزرگتر نسبت به ذرات کوچكتر یونهای
بیشتری را جذب میکنند  ،بازده حذف  ESPبرای ذرات بزرگتر مقدار بیشتری میباشد ESP .های جدید در صورتیكه ابعاد
دقیق داشته و در شرایط بهینه بهرهبرداری قرار داشته باشند  ،در محدود  0/01تا  100میكرومتر میتوانند به راندمان 99تا حدود
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 99/99درصد برسند و انواع قدیمی آن  90تا  99/9درصد کارایی دارند ]63و62و .[61حداقل اندازه ذرات حذف شده توسط
 ESPکمتر از  1میكرومتر است .قابلیت حذف برای ذراتی با قطر  0/1تا  1میكرومتر کمترین مقدار میباشد .میزان کارایی به
اندازه  ( ESPناحیه جمعآوری) و نیز مقاومت غبار  ،دما  ،ترکیبات شیمیایی غبار و گاز و توزیع اندازه ذرات بستگی دارد .هدایت
الكتریكی غبار یكی از مهمترین خصوصیات برای عملكرد  ESPمیباشد .در شرایط مناسب و پایدار احتراق  ،اصوالً ذرات از
ترکیبات غیر آلی مانند نمك ساختهشدهاند که رسانایی مطلوب را فراهم کرده و از طریق  ESPحذف میگردند .دوده و BC

رسانایی باالیی ایجاد کرده و درنتیجه قابلیت تهنشینی را افزایش میدهند اما بازگشت مجدد ذرات متراکم را مشكل میسازند.
ترکیبات آلی تراکم پذیر ) (COC: Condensable organic compoundsناشی از سوخت چوب ( که در دمای پایین و در
اثر تجزیه حرارتی چوب با ترکیبات مشخص وابسته به زمانماند  ،نرخ گرمایش  ،دما و سایر پارامترهای عملیاتی و در دمای
متوسط و فقدان اکسیژن موضعی شكلگرفتهاند) رسانایی کمی نشان داده و ازاینجهت باعث بازگشت میدانهای یونیزه کننده
که عملكرد  ESPرا محدود میسازند  ،میشود].[64
غبار درون جمعآوریکنندهها میتواند بهصورت خشك یا تر با پاشش عموماً آب حذف گردد ( ESPخشك یا تر) ESP .های
خشك رایجتر هستند  ،زیرا جابجایی غبار خشك جمع شده آسانتر از دوغاب است که به تصفیه نیاز دارد ESP .های خشك به
مصالح غیر خورنده احتیاج دارند .اگرچه حذف ذرات با مقاومت نسبتاً زیاد یا کم در  ESPهای خشك مشكل است  ،اما ESP

های تر میتوانند ذراتی با مقاومت باال و نیز ذرات چسبنده  ،مه یا غبار قابلاحتراق را جمعآوری کنند .همچنین  ESPهای تر
برای ذرات کوچكتر کارایی بیشتری نشان میدهند .تزریق جامدات  ،مایعات و یا گازهای آماده کننده در آبهای بهخصوص و
 SO3میتواند بازده حذف را افزایش دهد .فواید استفاده از  ESPها عبارتاند از :افت فشار بسیار کم  ،کارایی حذف بسیار خوب
( اما برای ذرات ریز کمتر است)  ،هزینههای بهرهبرداری کم و نیز قابلیت کاربرد گسترده ( ذرات چسبنده  ،با حرارت باال ،
مقاومت زیاد ( ESPتر)  ،مه  ،اسیدها  ،آمونیاك  ،گازهای منفجر شونده (  ESPخشك) ) .معایب آنها شامل  :سرمایهگذاری
زیاد  ،فضای موردنیاز زیاد  ،تشكیل ازن به علت ولتاژ باال  ،احتیاج به افراد ماهر برای کار با ولتاژ باال و کاربرد محدود در شرایط
متغیر گاز دودکش(نرخ جریان  ،دما  ،بار غبار  ،ترکیب غبار) و لزوم پستصفیه دوغاب ( ESPتر) میباشند.
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برای تأسیسات احتراق  ESP ،ها میتوانند انتشار کم غبار و  BCرا در شرایط پایدار و مناسب احتراق تضمین کنند .از طرف
مقابل در طول شرایط ناپایدار و گذرا  ،انتشار ذرات (شامل  (PM10, PM 2.5, black carbonافزایش مییابد .علت این امر
تنها افزایش غلظت گاز خام نیست  ،بلكه ناشی از کاهش بازده رسوبگذاری نیز میباشد.
بهمنظور دستیابی به راندمان باالی حذف غبار و  BCاز طریق  ، ESPتوصیههای زیر برای احتراق بیومس ارائه میشود]:[64
 طراحی بهینه و یكپارچگی سیستم احتراق و سوخت جهت فراهم ساختن عملكرد پایدار
 کنترل یكپارچه فرآیند  ESPبا اطالعات بهخصوص مانند شاخص خصوصیات ذرات  ،دمای گاز دودکش  ،نرخ هوای
اضافه  ،دمای احتراق  ،محتویات آب سوخت .این مسئله دامنه تغییرات شرایط مؤثر  ESPرا افزایش میدهد.
 اندازههایی که از بازگشت مجدد جلوگیری میکنند  :محدودیت سرعت گاز به کمتر از  ، 1/5 m/sبهینهسازی شكل
صفحات جمعآوریکننده  ،فواصل زمانی غبارگیری کوتاهتر در طول رژیمهای بازگشت مجدد.
 کارایی کمتر  ESPها در ذرات زیر میكرومتر میتواند با استفاده از ترکیب یك  ESPو یك  FFیا استفاده از یك
متراکم کننده اصالح شود [.]65
 2-5-1-1فيلترهاي پارچهاي)(FF

در یك  FFگازهای دودکش از میان یك پارچه نفوذپذیر عبور کرده که در آنجا ذرات بزرگتر الك یا جذب سطحی میشوند.
قالب فیلتر که از ذرات جمع شده تشكیلشده است  ،ذرات بیشتری را نیز میتواند انباشته و نگهداری کند .هنگامیکه افت فشار
با ضخامت قالب فیلتر افزایش یابد  ،فیلتر پارچهای باید تمیز شود .سه مكانیسم پاکسازی به کار میرود :پالس جت فیلتر که
فیلترها بهوسیله پالس فشار هوا از طرف دیگر شسته میشوند  ،مكانیسم لرزاننده و جریان گاز معكوس .امروزه پالس جت
فیلترها رایجتر هستند  ،زیرا به فضای کمتری احتیاج دارند  ،ارزانتر هستند و برای بارهای غبار باال قابل استفادهاند و افت فشار
ثابتی را ایجاد میکنند .بازده حذف  99تا  99/99درصد برای تأسیسات جدید و  95تا  99/9درصد برای تأسیسات قدیمیتر
میباشد که به سرعت فیلتراسیون  ،مشخصات ذرات و پارچهها و مكانیسم پاکسازی بكار رفته بستگی دارد] FF .[66توانایی
ویژه ای در حذف غبارات ریز و فوقریز داشته و درنتیجه برای حذف  BCبسیار مؤثر است .تهویه گاز دودکش با استفاده از
سولفور  ،آمونیاك و  SO3بهمنظور دستیابی به نرخهای باالتر حذف  ،کاهش افت فشار و کاهش بازگشت مجدد ذرات به کار
میرود[ .]1دمای گاز دودکش به جنس مواد فیلتر مورداستفاده و نقطه شبنم گاز دودکش بستگی دارد و عموماً در محدوده بین
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 120-180درجه سانتیگراد تغییر میکند .فواید استفاده از  FFشامل میزان انتشار بسیار پایین حتی کمتر از ذرات فوقریز (
بسته به نوع پارچه) و مستقل بودن از بار غبار ،نرخ جریان و نوع غبار ( بهجز  COCبه دلیل خصوصیات چسبندگی)،
بهرهبرداری آسان و بهطورکلی عدم مشكالت ناشی از خوردگی میباشد .معایب این روش هزینههای نسبتاً باالی نگهداری و
بهرهبرداری ناشی از تعویض کیسههای فیلتر (عمر آنها به دما و غبار بستگی دارد) و افت فشار و محدودیتهای جزئی کاربردی
در محیطهای مرطوب و ذرات نمدار  ،با حرارت و چسبنده و نیز اسیدها و آمونیاك و گازهای منفجره میباشد [ ]67و [.]68
 3-5-1-1اسکرابر تر
تزریق آب به بخار گاز دودکش باعث تشكیل قطرات ریز آب شده که همراه با غبار تولید دوغاب میکنند .اصوالً از اسكرابر ها
برای حذف  SOxاستفاده میکنند اما غبار را نیز کاهش میدهند .راندمان حذف برای برجهای پاششی بهعالوه اسكرابر های
دینامیكی تا  80درصد و برای اسكرابر های ونتوری تا  99درصد است] .[66حداقل اندازه ذرات حذف شده توسط برجهای
پاششی  10میكرومتر  ،توسط اسكرابر های دینامیكی  2/5میكرومتر و توسط اسكرابر های ونتوری  0/5میكرومتر میباشد.
مزایای استفاده از اسكرابر های تر شامل حذف همزمان  SOxو غبار (و حتی سایر آالیندهها مانند  HCLو  ، ) HFنگهداری
کم  ،بازده حذف نسبتاً باال (در برخی اسكرابر های ونتوری بهخصوص)  ،محدودیتهای کاربردی کم (نوسانات نرخ جریان ،
گازهای خورنده و مرطوب  ،گرم یا سرد  ،غبارها غیر بحرانیاند) و خطرات کم انفجاری از غبار میباشند .از معایب این روش
تولید زائدات (دوغاب)  ،هزینههای نگهداری باال به دلیل افت فشار زیاد  ،مشكالت خوردگی و بازده حذف نسبتاً پایین برای
ذرات ریز مانند ذرات همراه با  BCمیباشند.
 4-5-1-1سيکلون
در سیكلون ها نیروی اینرسی ذرات در حذف گرد و غبارات به کار میرود .گاز دودکش در سیكلون معموالً بهواسطه یك
اتاقك مخروطی شكل با حرکت دایرهای بهجاییكه ذرات با نیروی اینرسی به دیواره سیكلون چسبیده و جمع شدهاند  ،فرستاده
میشود .میزان اجتماع ذرات شدیداً به اندازه ذرات وابسته بوده و با بار آلودگی افزایش مییابد .برای سیكلون های معمول تكی
این مقادیر بهصورت  70-90درصد برای  30-90 ، TSPدرصد برای  PM10و  0-40درصد برای  PM2.5تعیین
شدهاند[ .]69حداقل اندازه ذرات حذف شده توسط سیكلون ها برابر با  5-25میكرومتر و در سیكلون های چندگانه  5میكرومتر
است[ .]66ازاینرو سیكلون های معمولی بهعنوان پیش پاكکنندهها ) (pre-cleanersتلقی میگردند .سیكلون های معمولی
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به تنهایی برای تأسیسات صنعتی  BATنیستند اما میتوانند گزینه مناسبی در کاهش انتشار گرد و غبار از تأسیسات احتراق
کوچك ازجمله بخشهای خانگی یا تجاری باشند .سیكلون های با راندمان باال و توانایی حذف  60-95درصد  PM10و -70
 20درصد  PM2.5ایجاد شدهاند  ،ولی باوجود افت فشار باال منجر به مصرف زیاد انرژی و درنتیجه هزینههای بهرهبرداری
میشود[ .]40دستیابی به کارایی حذف باالتر در سیكلون ها یك مشكل اساسی در ایجاد افت فشار میباشد .سیكلون هایی با
عملكرد باال با هدف حذف قسمتهای بزرگتر غبار در افت فشار پایین طراحی شدهاند .در سیكلون های چندگانه تعداد زیادی
سیكلون کوچك جهت دستیابی به راندمان حذف مشابه یا بیشتر از سیكلون های خوب بازده بهصورت موازی عمل
میکنند[ .]69استفاده از سیكلون ها بهعنوان تمیز کننده اولیه ) (pre-cleanerبهمنظور حذف اجزای ساینده میتواند باعث
افزایش عمر سایر تجهیزات کاهنده آلودگی شود .همچنین سیكلون ها در بازیافت تولیدات قابل بازگردانی ناشی از گاز دودکش
مانند صنایع فلزات آهنی و غیر آهنی استفاده میشوند .مزایای استفاده از سیكلون ها عبارتاند از :سرمایهگذاری اندك  ،هزینه
نگهداری و بهرهبرداری کم نسبت به میزان  PMحذف شده  ،محدود شدن بازه دمایی و فشار به مواد  ،جمعآوری مواد خشك ،
اندازه نسبتاً کوچك .معایب سیكلون ها شامل موارد زیر میباشد :راندمان حذف پایین برای  PMریز ( و یا افت فشار باال) و
غیرکاربردی بودن برای مواد چسبناك .کارایی سیكلون ها در خصوص  BCرا میتوان مشابه کارایی بدست امده از PM2.5

در نظر گرفت.

 6-1-1فناوريهاي كاهش جيوه
حذف جیوه از جریان گازهای حاصل از احتراق به دلیل فراریت و حضور در فاز گازی بسیار دشوار میباشد .روشهای مختلفی
مشتمل بر روشهای قبل از احتراق ( )Pre-Combustionو بعد از احتراق ( )Post Combustionجهت کنترل انتشار جیوه از
نیروگاههای زغالسنگ سوز توسعه دادهشدهاند .استراتژیهای پیش احتراق مشتمل بر انتخاب و جایگزینی زغالسنگ با
سوختهای دارای محتوی کمتر جیوه و شستشوی زغالسنگ ( )Coal Cleaningمیباشد .روشهای بعد از احتراق بر اساس
جذب و یا روشهای تبدیل یك یا چند گونه از جیوه در محصوالت احتراق متمرکز هستند .بسیاری از روشهای موجود جهت
کنترل انتشار گازها و یا ذرات معلق میتوانند بهعنوان کاربرد ثانویه ( کنترل همزمان ) جهت کنترل انتشار جیوه در دود خروجی
از نیروگاههای کشور از طریق برهمكنشهای شیمیایی و فیزیكی با گونههای مختلف جیوه مورداستفاده قرار گیرند.
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 1-6-1-1فرآيندهاي كاهش جيوه قبل از احتراق
1-1-6-1-1تميز كردن زغالسنگ
روشهای کنترل پیش از احتراق جیوه اصوالً مبتنی بر تكنیكهای پاكسازی حضور جیوه در زغالسنگ میباشد .اگرچه
تعویض سوخت یا استراتژیهای مدیریتی هم در این حوزه مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرند .تكنیكهای تمییز سازی
زغالسنگ شامل زغال شویی با محلول آبی یا استفاده از یك محیط مغناطیسی بهعنوان محیط جداسازی میباشد.
K-Fueling2-1-6-1-1

دیگر روشهای تمییز سازی نظیر  K-Fuelجهت حذف جیوه از زغالسنگ با استفاده از حرارت توسعه دادهشدهاند ،
باوجوداینكه اطالعات در مورد این روشهای غیرآبی محدود میباشد .شستشوی زغالسنگ یا تمیز سازی آن روشی فیزیكی
جهت حذف آن دسته از ناخالصیهای زغالسنگ است که به ذرات و اجزاء تشكیلدهنده زغالسنگ متصل هستند .طبق
تحقیقات انجامشده میزان جیوه در بخش معدنی زغالسنگ باالی  50درصد از کل جیوه موجود در آن را تشكیل میدهد .آن
بخش از جیوه زغالسنگ که بهصورت غیر کانی (آلی) در زغالسنگ حضور دارد  ،تحت تأثیر فرآیند تمیز سازی قرار نمیگیرد.
در طی فرآیند تمیز سازی ترکیبات جیوه مرتبط با گونههای جیوه عنصری و یون جیوه ممكن است از زغالسنگ حذف شوند ،
اما قسمتی از جیوه در بخش معدنی بین  8تا  15درصد ممكن است در زغالسنگ باقی بمانند.
زغالهای شسته شده عموماً ارزش حرارتی خویش را به دلیل جذب رطوبت و آب از دست میدهند .در  24مورد زغال شویی
گزارششده  ،میزان متوسط حذف جیوه بر مبنای انرژی در حدود  37درصد و بر مبنای جرمی  30درصد گزارششده است.
میزان راندمان ناخالصیهای زغالسنگ از جیوه بهطور چشمگیری تحت تأثیر چند پارامتر نظیر نوع زغالسنگ ،رتبه  ،محتوی
خاکستر و ترکیبات معدنی است .اگرچه در این روش قسمتی از جیوه محتوی زغالسنگ کاهش مییابد  ،اما باید روشهای
پس از احتراق جهت کنترل انتشار باقیمانده جیوه موجود در زغالسنگ مورداستفاده قرار گیرد .شستشوی زغالسنگ دارای
فوایدی ازجمله کاهش میزان خاکستر و کاهش میزان محتوی سولفور که منجر به کاهش انتشار آالینده  SO2خواهد شد،
میباشد .روش دیگر کنترل پیش از احتراق جیوه در نیروگاههای زغالسنگ سوز  ،مدیریت سوخت مورداستفاده جهت احتراق
است .استفاده از سوختهای جایگزین زغالسنگ که دارای محتوی جیوه بسیار کمتری میباشند  ،یكی از این روشها
محسوب میشود.
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 2-6-1-1فرآيندهاي كاهش جيوه پس از احتراق
جیوه در زغالسنگ با غلظتهای متغیر برحسب نوع زغالسنگ وجود دارد .جیوه طی فرآیند احتراق آزاد شده و به سه شكل در
گاز دودکش نیروگاه محبوس میشود :جیوه متصل به ذرات  ،جیوه عنصری گازی و جیوه یونی گازی .در جدول -6
1روشهای کنترل انتشار جیوه ارائهشده است].[44
1-2-6-1-1تزريق كربن فعال)(ACI

در روش تزریق کربن فعال  ،پودر کربن فعال قبل از سیستمهای متداول کنترل ذرات ( نظیر رسوبدهندههای الكترواستاتیك یا
فیلترهای کیسهای) در مسیر دود تزریق میشود .این روش نسبتاً ساده و مقرون بهصرفه و مشتمل بر سیستم ذخیرهسازی ،
سیستم حملونقل پنوماتیك و سختافزار تزریق میباشد .هزینه سرمایه گزاری آن  5 $/kWمیباشد و در کمتر از  12ماه یا
کمتر مبنی بر دستورالعمل  )Northeast States for Coordinated Air Use Management ( NESCAUMنصب
میشود .به دلیل هزینه سرمایه گزاری پایین روش تزریق کربن فعال ،نیروگاههای قدیمیتر تمایل بیشتری جهت نصب این
سیستم نسبت به سایر سیستمهای کنترل جیوه دارند .حداقل هزینه نصب سیستم  ACIیك میلیون دالر میباشد درحالیکه
حداقل هزینه نصب سایر سیستمهای کنترل جیوه بین  50تا  100میلیون دالر میباشد .سیستم تزریق کربن فعال بهمنظور
حذف جیوه از محصوالت حاصل از احتراق بسیار مؤثر میباشد  ،مگر اینكه زغالسنگ با محتوی باالی گوگرد مورداستفاده قرار
گیرد یا گاز  SO3بهمنظور آمادهسازی ذرات ورودی (به جهت اصالح هدایت الكتریكی ذرات) به رسوبدهندههای
الكترواستاتیك به جریان دود تزریق شود .در این حالت راندمان این سیستم کاهش مییابد .حذف گاز  SO3توسط تزریق جاذب
خشك در باالدست سیستم تزریق کربن فعال موجب افزایش راندمان حذف سیستم  ACIخواهد شد .سیستم تزریق کربن فعال
میتواند موجب حذف سایر آالیندههای خطرناك هوا ( )Hazardous Air Pollutantsنظیر فورانها و دی اکسین ها شود .دو
نوع سیستم تزریق کربن فعال برای کنترل انتشار جیوه از منابع ساکن مشتمل بر کربن فعال پودر شده ساده ( Plain

 )Powdered Activated Carbonو کربن فعال پودر شده برم دار ( )Brominated PACوجود دارد .کاربرد روش کربن
فعال پودر شده ساده برای کنترل جیوه از صنایع زبالهسوز شروع شد .اما این روش برای کاربردهای دیگر نظیر استفاده در بویلر
های نیروگاهی به خوبی عمل نمیکند .روش کربن فعال پودر شده برم دار در دماهای باالتر و غلظتهای پایین جیوه و
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هیدروژن کلراید به خوبی عمل میکند .اگرچه روش کربن فعال پودر شده برم دار بسیار گرانتر از روش کربن فعال پودر شده
ساده میباشد.
در سالهای اخیر استفاده از ترکیبات برم دار بهمنظور اکسیداسیون جیوه در گازهای حاصل از احتراق متداول شده است .میزان
باالی جیوه در این روش اکسید می شود  ،اما جیوه هنوز باید تحت کنترل قرار گیرد .جیوه عنصری در آب نامحلول است و در
سیستم اسكرابر حذف نمیگردد در نتیجه روش تزریق کربن فعال

( بهصورت ساده و برم دار ) بعد از اسكرابر و یا قبل از

سیستم کنترل ذرات جهت حذف مؤثرتر یون جیوه مورداستفاده قرار میگیرد].[44
2-2-6-1-1افزودن هالوژن
در نمونههای زغالسنگ با درصد پایین کلرین روش افزودن هالوژن بهمنظور تقویت حذف جیوه مورداستفاده قرار میگیرد .این
روش را نمیتوان به خوبی پایش و کنترل نمود .در این روش پتانسیل خوردگی در داکت ها یا گرمکنندههای هوا و تجهیزات
کنترل کیفت هوا افزایش مییابد].[44
3-2-6-1-1رسوبدهنده الکترواستاتيک)(ESP

رسوبدهندههای الكترواستاتیك یكی دیگر از تجهیزات جمعآوری است که از نیروی الكترواستاتیك برای حذف ذرات با قطر
کمتر از  5میكرومتر استفاده میکند .حذف ذرات با این اندازه کوچك توسط سیكلون ها بسیار مشكل است .اما ESPمیتواند
این ذرات را یا راندمان تقریباً  100درصد حذف نماید .برای تفكیك فلز  ESP ،بهعنوان اولین و اصلیترین ابزار کنترل آلودگی
هوا به کار میرود.
رسوبدهنده الكترواستاتیك احتیاج به نگهداری اختالف پتانسیل باال بین دو الكترود دارد  ،که یكی از آنها الكترود تخلیه است
و دیگری الكترود جمعآوریکننده .دو نوع  ESPوجود دارد .در  ESPتكمرحلهای  ،یونیزاسیون گاز و جمعآوری ذرات در
 ESPتكمرحلهای انجام میگیرد که در ولتاژ یونیزه کننده بین  40000 VDCتا  70000عمل میکند .رسوبدهنده دو
مرحلهای  ،در ولتاژ  DCبین  11000تا  14000 Vبرای یونیزه کردن کار میکند .ذرات فلز در اولین محفظه یونیزه شده و
سپس در دومین محفظه جمع میشوند].[70
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مقاومت ذرات فلز پارامتر غالب تأثیرگذار بر عملكرد  ESPمیباشد .مطالعات نشان میدهد که مقاومت کم شده و چسبندگی
افزایش یافته ذرات  ،مؤثرترین روش در افزایش راندمان جمعآوری  ESPو کاهش انتشارات خروجی از  ESPمیباشد.
4-2-6-1-1فيلتر پارچهاي
استفاده از فیلترهای پارچهای یك روش مطمئن  ،مؤثر  ،رایج و اقتصادی است که بر اساس اصول فیلتراسیون میباشد .این
فیلترها شامل تعدادی کیسه عمودی به قطر تقریباً  4-18اینچ و طول  10-40فوت میباشند .تعداد کیسهها میتواند از چند صد
تا هزاران یا بیشتر تغییر کند که به اندازه فیلتر بستگی دارد .فیلترها بهصورت واحدهای تك یا چند قسمتی ساختهشدهاند .برای
حذف فل ز  ،مقاومت سایشی  ،مقاومت شیمیایی  ،استحكام کششی  ،نفوذپذیری و هزینه فیلتر باید در نظر گرفته شود .الیاف
مورداستفاده برای فیلترهای پارچهای بسته به کاربردهای صنعتی تغییر میکنند .برخی فیلترها از الیاف طبیعی مانند پنبه یا پشم
ساختهشدهاند .برخی از الیاف مصنوعی مانند نایلون یا پلی استر استفاده میکنند .بهطورکلی الیاف مصنوعی در برابر دماهای
بیشتر و مواد شیمیایی خورنده مقاوم هستند.
سرعت فیلتر کردن از  1/5تا  4 ft/minتغییر میکند .افت فشار در فیلترها بین  4تا  8اینچ آب میباشد].[52
5-2-6-1-1مولتي سيکلون
یك مولتی سیكلون شامل تعدادی سیكلون با قطر کوچك است که بهصورت موازی عمل میکنند .مولتی سیكلون ها نسبت به
 ESPو فیلترهای پارچهای در نصب و اجرا کمهزینه تر هستند .اما در حذف ذرات به همان میزان مؤثر نیستند .آنها اغلب
بهعنوان پیش تمیزکننده جهت حذف توده ذرات سنگینتر از گاز دودکش قبل از ورود به بخش اصلی کنترل استفاده
میشوند].[52
6-2-6-1-1اسکرابر تر
بیش از  20درصد از نیروگاههای زغالسنگ سوز در آمریكا از سیستم  FGDتر بهمنظور کنترل انتشار  SO2استفاده میکنند.
سیستم  FGDتر موجب حذف آالینده  SO2با استفاده از جذب آن در محلول آب آهك میشوند .ترکیبات گازی یون جیوه
( )Hg+2عموماً در آب قابل انحالل و درنتیجه در سیستم  FGDتر قابلحذف میباشند .جیوه عنصری در آب نامحلول بوده و
درنتیجه با استفاده از این روش حذف نمیشود .یون جیوه در هنگام جذب در محلول دستگاه  FGDتر با سولفید محلول وارد
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واکنش شده و درنتیجه سولفید مرکوری یا جیوه تشكیل میشود که این ماده در لجن خروجی از سیستم  FGDترسیب یافته و
از جریان دود خارج میشود .میزان جیوه قابلحذف در دستگاههای کنترلی  FGDتر بستگی به میزان یون جیوه در گاز حاصل
از احتراق ورودی و تكنولوژی حذف و کنترل ذرات معلق دارد .میزان متوسط حذف جیوه در یك واحد احتراقی که از
زغالسنگ  subbituminousاستفاده میکند  ،از  29درصد در هنگام استفاده از سیستم  ESPبعالوه سیستم  FGDتا 98
درصد (در صورتی از زغالسنگ bituminousاستفاده نماید) در هنگام استفاده از فیلتر کیسهای بعالوه سیستم  FGDتر متغیر
است .راندمان باالی حذف جیوه در سیستم اخیر ناشی از افزایش اکسیداسیون و حذف جیوه در فیلتر کیسهای و متعاقب آن
حذف یون جیوه در سیستم اسكرابر تر میباشد].[52
7-2-6-1-1اسکرابر خشک با فيلتر پارچهاي
میزان کارایی حذف اسكرابر های خشك تقریباً  98 %بوده که به شرایط خاص کاربرد بستگی دارد .در مقایسه با اسكرابر تر
هزینه سرمایهگذاری کمتری احتیاج دارد .اگر همراه با فیلتر پارچهای به کار رود  ،پتانسیل انتشارات جیوه کاهش قابل مالحظه
ای خواهد داشت .عالوه بر این کاهش  SO3نیز روند افزایشی خواهد یافت].[71
8-2-6-1-1تزريق جاذب خشک)(DSI

بیشتر از  10درصد نیروگاههای زغالسنگ سوز آمریكا از سیستم ) SDA(Spary Dryer Absorberبهمنظور کنترل انتشار
 SO2استفاده میکنند .در این روش گازهای حاصل از احتراق با ذرات آهك (پس از عبور دوغاب آهك از خشكکننده) مخلوط
میشود .آالینده  SO2نیز پس از واکنش با ذرات آهك به سولفات یا سولفیت کلسیم تبدیل میشود .در این روش نیز امكان
دارد یون جیوه حذف گردد .ذرات جاذب محتوی سولفات یا سولفیت به همراه ذرات دارای جیوه در پاییندست جریان توسط
دستگاههای کنترلی ذرات معلق ( ESPو یا فیلتر کیسهای ) حذف میشوند .درصورتیکه دستگاه کنترلی فیلتر کیسهای باشد ،
بر روی فیلتر کیكی متشكل از ذرات خشكشده دوغاب و یا  fly ashتشكیل میگردد که این کیك از پتانسیل بسیار خوبی
جهت جذب جیوه عنصری (در حالت گازی) برخوردار است.
بهطورکلی روشهای کنترل جیوه شامل تكنولوژیهای کنترلی ویژه مشتمل بر روش تزریق کربن فعال و افزودن هالوژن و
روشهای کنترل متداول چندمنظوره مشتمل بر رسوبدهندههای الكترواستاتیك ،سیكلون ها و فیلترهای کیسهای  ،اسكرابر تر
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و خشك و تزریق جاذب خشك میباشد (جدول .)13-1بسیاری از تكنولوژیها روشهای چندمنظوره ای را برای کنترل جیوه
فراهم میکنند .فیلترهای کیسهای دارای فواید چندمنظوره بیشتری جهت کنترل انتشار جیوه نسبت به رسوبدهندههای
الكترواستاتیك میباشند .بر اساس گزارشات  EPAنیروگاههای  bituminous coal-fired boliersمجهز به فیلترهای
کیسهای دارای بیشترین نرخ کاهش انتشار جیوه میباشند .نیروگاههای مجهز به فیلترهای کیسهای از تكنولوژی  ACIبهطور
مؤثرتری نسبت به نیروگاههای که به فیلتر کیسهای مجهز نیستند استفاده میکنند .اسكرابر های تر با سیستم  SCRدر
باالدست جریان بهطور مؤثری جیوه اکسید شده را حذف میکنند.
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جدول  -13-1روشهاي متداول و اختصاصي كنترل انتشار جيوه[]44
 -1روشهاي كنترل اختصاصي
كاربرد جانبي

هزينه سرمايه گزاري

واكنشگر

کنترل انتشار فورانها و دی اکسین ها

پایین

زغال فعال پودری

نام روش
تزريق كربن فعال
Carbon
)Injection

(Activated

کربن فعال ،جیوه گازی را از طریق جذب سطحی تبدیل به ذرات جامد جیوه ( )Hgpنموده که این ذرات توسط سیستمهای کنترل ذرات معلق در
پاییندست جریان حذف میشوند.
ندارد

ناچیز

افزودنی محتوی هالوژن

افزودن هالوژن
)(Halogen Addition

افزودن هالوژن (برومین) به گازهای حاصل از احتراق موجب افزایش اکسیداسیون جیوه شده در نتیجه بهراحتی در پاییندست جریان توسط سیستم
کنترلی اسكرابر و یا سایر سیستمهای کنترلی ذرات حذف میگردد.
 -2روشهاي كنترل متداول چندمنظوره
نام روش
Multi-cyclone)،Fabric Filter،(Electro Static Precipitator

رسوبدهندههای الكترواستاتیك ،سیكلون ها و فیلترهای کیسهای (کنترل انتشار ذرات معلق دارای جیوه)
)(Wet Scrubber

اسكرابر تر( یون جیوه ( ) Hg+2را حذف میکند)
)(Dry Scrubber with Fabric Filter

اسكرابر خشك با فیلتر کیسهای (جیوه در پاییندست جریان توسط فیلتر کیسهای حذف میشود)
)(Dry Sorbent Injection

تزریق جاذب خشك ( با حذف  SO3موجب افزایش راندمان حذف جیوه توسط سیستم تزریق کربن فعال میشود)
)(NOx Catalyst

کاتالیست کاهش  ( NOxکاتالیست در سیستم  Selective Catalytic Reductionموجب تولید یون جیوه شده که بهطور مؤثری توسط
سیستم اسكرابر تر حذف میشود)
Lindsay Morris April 2012، Power Engineering،Solution for Controlling Mercury
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 7-1-1فناوريهاي كاهش آاليندههاي خطرناك هوا )(HAPs
آالیندههای خطرناك نیروگاهها شامل جیوه  ،گازهای اسیدی ) ، (HCl, HFفلزات سنگین ( نیكل  ،کروم  ،آرسنیك  ،سلنیوم ،
کادمیوم و  )...و  HAPsآلی (دیوکسین و فوران) میباشد .بسیاری از آالیندههای خطرناك منتشر شده از نیروگاهها از طریق
تكنولوژیهای کنترل آلودگی هوای موجود تا حدودی گرفته میشوند .بااینوجود قوانین مواد سمی هوای پیشنهاد شده توسط
 EPAاستانداردهای انتشاری را برقرار نموده که به نصب کنترلهای بیشتر احتیاج خواهند داشت.
اسیدهای قوی مانند  HClو  HFاز محتویات هالوژن موجود در زغالسنگ ناشی شده که در طول احتراق آزاد شده و با سرد
شدن زغالسنگ تشكیل اسید میدهد .غلظت هالوژنهای موجود در زغالسنگ بر اساس نوع زغالسنگ متغیر میباشد.
ازآنجاکه کلر نسبت به سایر هالوژنها بیشترین غلظت را دارد  ،از اهمیت و توجه گستردهتری برخوردار است .قانون مواد سمی
هوای پیشنهاد شده توسط  EPAآمریكا برای نیروگاهها  ،یك سری محدودیتهای انتشار برای  HClوضع کرده است.
همچنین محدودیتهای  HClبه عنوان جایگزین برای سایر گازهای اسیدی که در قانون پیشنهادی محدودیتی برای آنها ارائه
نشده است  ،به کار میرود].[44
اساساً اسكرابر های تر و خشك  SO2میتوانند برای کنترل  HClو  HFدر بویلر های نیروگاهها بكار روند  ،هرچند که احتماالً
ضرورتی ندارد  ،زیرا روشهای ارزانتری وجود دارد .در مورد تأسیساتی که دارای اسكرابر تر یا خشك برای کنترل SO2

هستند  ،احتماالً این واحدها امكان گرفتن  HClرا نیز فراهم خواهند کرد .برای آن واحدهایی که مجهز به اسكرابر نیستند ،
میتوانند از طریق سیستمهایی مانند  DSIکنترل را انجام دهند.
تزریق جاذب خشك ) (DSIمی تواند بر گرفتن گازهای اسیدی با استفاده از ترونا (یك ترکیب پدید آمده به شكل طبیعی از
کربنات سدیم و بی کربنا سدیم)  ،بیکربنات سدیم  ،یا آهك هیدراته تأثیرگذار باشد .باوجودی که تكنولوژی  DSIگسترش
سایر تكنولوژیها مانند اسكرابرهای تر یا خشك برای کنترل گازهای اسیدی را ندارد  ،اما بهعنوان یك روش مؤثر در کنترل
انتشار گازهای اسیدی شامل  HClو  HFپیشنهاد میشود .هزینه اجرای  DSIکم تا متوسط ارزیابی شده است .از مزایای این
روش میتوان به کاهش  NOxو  SO2و جیوه اشاره نمود .همچنین به حذف کلر و تشكیل کمتر دیوکسین/فوران کمك
میکند.
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روش  DSIمیتواند در ترکیب با تجهیزات کنترل  PMدر حذف گازهای اسیدی به اندازه کافی مؤثر واقع شود .هرچند در
برخی موارد الزم است که تجهیزات کنترل  PMموجود اصالحشده یا ابزار جدید نصب گردد .اگر برای کنترل  PMفیلتر
پارچهای استفادهشده باشد  ،گرفتن گازهای اسیدی را توسط  DSIو جیوه و دیوکسین/فوران را توسط  ACIآسان خواهد کرد.
این روش نسبت به نصب یك اسكرابر تر ارزانتر خواهد بود .تجهیزات  DSIدر مقایسه با اسكرابر نسبتاً ساده و کمهزینه بوده
و طی مدت  12ماه قابل نصب کردن میباشد.
فرآیند تزریق کربن فعال) (ACIکه از کربن فعال بهعنوان یك واسطه جذب سطحی استفاده میکند  ،روشی است که بهوسیله
آن مواد سمی حتی در غلظتهای کم به شكل اقتصادی از گاز خروجی حذف میشوند .ظرفیت جذب سطحی کربن فعال برای
 HAPاغلب توسط ایزوترم جذب سطحی ارائه میشود که میزان  HAPجذبشده را به فشار تعادلی (غلظت) در دمای ثابت
مرتبط میسازد .توانایی جذب سطحی کربن فعال با افزایش وزن مولكولی  HAPافزایش مییابد .ترکیبات اشباع نشده نسبت
به ترکیبات اشباع بیشتر جذبشده و نیز ترکیبات سیكلی از ترکیبات با ساختار خطی راحتتر جذب میشوند].[72
ظرفیت جذب سطحی با دمای عملیاتی کمتر و غلظتهای بیشتر  HAPافزایش مییابد .ازآنجاکه کربن فعال غیر قطبی است ،
قادر به جذب گازهای آلی و بخارات در اولویت نسبت به بخارآب در جریان گاز میباشد.
توانایی کربن فعال در نگهداشتن  HAPجذبشده یك خصوصیت مهم است که باعث شده در کاربردهای صنعتی و تجاری
بسیار موردتوجه قرار گیرد .هنگامیکه جذب صورت گرفت  HAP ،باید در بستر باقیمانده و هنگامیکه مقادیر اضافی گاز از
میان بستر عبور میکنند  ،آزاد نشود.
عملكرد کربن فعال در کنترل آلودگی هوا یك فرآیند دینامیكی است .هنگامیکه جریان آلوده از بستر کربن عبور کرده و جذب
صورت گرفت  ،ناحیه اشباع بستر بهطرف جلو حرکت کرده تا اینكه به نقطه شكافت رسیده و غلظت  HAPخروجی به سرعت
شروع به افزایش میکند .منطقه بستر جاییكه گرادیان غلظت وجود دارد  ،اغلب منطقه انتقال جرم) (MTZنامیده میشود.
هنگامیکه جریان گاز ادامه مییابد  MTZ ،بهطور پیشرونده در طول بستر پیشروی کرده و با الیههای جدید کربن که از
آالیندهها غیر اشباعاند  ،تماس مییابد.
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 2-1فناوري هاي تصفيه آب و فاضالب
 1-2-1فاضالب شهري
 1-1-2-1سيستم راكتورهاي ناپيوسته متوالي)(SBR

تصفیه فاضالب به روش راکتور متوالی منقطع ( )SBRیك سیستم لجن فعال پر و خالی شونده برای تصفیه فاضالب میباشد.
در این سیستم تصفیه فاضالب  ،فاضالب جهت تصفیه به یك راکتور منقطع واحد منتقل میگردد تا اجزای نامطلوب آن حذف
گردد  ،سپس فاضالب تخلیه میگردد .متعادل سازی  ،هوادهی و زاللسازی همگی میتواند با بكارگیری یك واحد راکتور
منقطع حاصل شوند .جهت بهینهسازی عملكرد سیستم  ،دو یا چند راکتور منقطع با توالی در عملكرد تعبیه میگردد.
دستگاههای  SBRبهطور موفقیتآمیزی برای تصفیه فاضالبهای شهری و صنعتی به کار رفتهاند .این روشها در تصفیه
فاضالبهای با جریان متناوب و یا جریان کم نقش منحصر به فردی دارند.
بر خالف آنچه تصور میشود  ،فرآیندهای منقطع پر و خالی نظیر  SBRروشی نیست که در مقطع فعلی پیشرفت نموده باشد.
بین سالهای  1914الی  1920دستگاههای مختلف پر و خالی در حال کار بودند .عالقهمندی به دستگاههای  SBRدر اواخر
دهه  1950و اوایل دهه  1960مجدداً رونق گرفت که علت آن پیشرفت دستگاهها و تكنولوژیهای جدید بود .پیشرفت در
تجهیزات هوادهی و دستگاههای کنترل به سیستم  SBRاجازه داد تا بهطور موفقیتآمیزی با سیستم لجن فعال متعارف رقابت
نماید.
فرآیند  SBRو لجن فعال متعارف در تصفیه فاضالب هر دو به یك صورت میباشد .گزارش سال  1983آژانس محیط زیست
آمریكا این واقعیت را با جمله زیر بیان داشت:
سیستم تصفیه فاضالب  SBRبا سیستم لجن فعال متعارف اختالفی ندارد  ،جز آنكه این سیستم به جای آنكه با فضا عمل
نماید  ،با زمان عمل میکند.
تفاوت بین دو تكنولوژی در این است که سیستم تصفیه فاضالب  SBRبا یك کنترل توالی زمان ،عملیات متعادلسازی،
تصفیه بیولوژیكی و زاللسازی ثانویه را در یك حوضچه انجام میدهد .این مدل از راکتورها  ،عمالً زاللسازی اولیه را نیز در
خود شامل میشوند .در یك سیستم لجن فعال متعارف  ،فرآیندهای فوق هر یك بایستی در مخزنی جداگانه صورت پذیرند.
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یك روش اصالح شده تصفیه فاضالب  SBRسیستم هوادهی ممتد سیكل تناوبی (ICEAS: Intermittent Cycle

) Extended Aeration Systemمیباشد .در سیستم  ، ICEASفاضالب ورودی بهطور یكنواخت وارد راکتور میگردد .در
حقیقت این فرآیند در مقایسه با دستگاههای  SBRمتعارف  ،یك سیستم منقطع حقیقی نمیباشد .ساختار طراحی دستگاههای
تصفیه فاضالب  SBRو  ICEASاز جهات دیگر بسیار شبیه به یكدیگر میباشد.
عملكرد یك تصفیهخانه که با سیستم تصفیه فاضالب به روش  SBRعمل مینماید  ،به شرح زیر است:
معموالً فاضالب ورودی قبل از اینكه وارد مخزن  SBRگردد  ،از یك آشغالگیر و دانهگیر عبور مینماید .سپس فاضالب وارد
یك راکتور نیمه پر میشود که شامل توده جرمی باقیمانده از سیكل قبلی است .هنگامیكه راکتور پر میباشد  ،مشابه یك
سیستم لجن فعال متعارف اما بدون یك جریان پیوسته ورودی یا خروجی عمل مینماید .هنگامیكه توده جرمی تهنشین
میگردد و مواد آلی فاضالب توسط میكروارگانیسمها مصرف میشود  ،زمانی است که واکنشهای بیولوژیكی کامل گشتهاند و
دیگر نیازی به هوادهی و اختالط نمیباشد .توده جرمی اضافی در هر زمان در طول سیكل دور ریخته میشود .با نگهداشتن و
تنظیم نسبت ماده آلی به توده جرمی در هر سیكل  ،میزان لجن دفعی مازاد مشخص میگردد .در دستگاههای لجن فعال
متعارف پیوسته  ،نسبت ماده آلی به توده جرمی با بازگشت لجن از مخزن تهنشینی تنظیم میگردد که میزان آن وابسته به
میزان فاضالب ورودی و مشخصات و غلظت مواد در حوضچه تهنشینی و عوامل دیگر میباشد .پس از واحد  ، SBRتوده
فاضالب وارد یك مخزن متعادلسازی میگردد تا بتوان جهت فرآیندهای بعدی  ،فاضالب را با نرخ جریان ثابت وارد سیستم
نمود .در برخی حاالت  ،فاضالب جهت حذف جامدات اضافی از فیلتر عبور داده میشود و سپس ضد عفونی میگردد.
در دستگاههای تصفیه فاضالب  ، SBRبه پمپهای بازگشت لجن فعال و پمپهای لجن اولیه که در دستگاههای لجن فعال
متعارف نیاز است  ،احتیاجی نمیباشد .در سیستم  SBRمعموالً تنها یك لجن برای دفع وجود دارد .لزوم وجود تغلیظ کنندههای
ثقلی قبل از هاضمها بسته به خصوصیات لجن  ،در هر مورد فاضالب بایستی بررسی گردد.
یك سیستم  SBRبه هنگام ورود فاضالب به داخل آن بهعنوان یك سیستم متعادل ساز عمل مینماید که این امر سیستم را
قادر میسازد تا بارگذاریها و نیز ورودیهای ماکزیمم را که بهصورت منقطع وارد میشوند  ،متعادل نماید .در بسیاری از
دستگاههای لجن فعال متعارف  ،جهت حفاظت سسیتم بیولوژیكی از جریان ماکزیمم که ممكن است باعث شستن و خارج
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کردن توده جرمیگردد و یا حفاظت سیستم بیولوژیكی از ماکزیمم بارگذاری که ممكن است فرآیند تصفیه را دچار مشكل نماید
 ،از یك مخزن متعادلسازی جداگانه استفاده میگردد.
همچنین بایستی توجه گردد که زاللساز اولیه جهت تصفیه فاضالبهای شهری قبل از واحد  SBRمعموالً موردنیاز نمیباشد.
در تمام تصفیهخانههای لجن فعال متعارف ،زاللسازهای اولیه قبل از دستگاههای بیولوژیكی به کار گرفته میشوند .هر چند که
سازندگان دستگاههای  SBRپیشنهاد میکنند که هرگاه مجموع جامدات معلق ( )T.S.Sو یا میزان اکسیژنخواهی بیوشیمیایی
( )BODبیشتر از  400الی  500میلیگرم در لیتر باشد  ،از زاللسازهای اولیه استفاده گردد .جهت طراحی بهتر است که از
اطالعات ذخیره شده از پروژههای مختلف و نیز اطالعات سازندگان استفاده گردد و سپس حوضچه زاللسازی اولیه و
متعادلسازی برای دستگاههای  SBRدر فاضالبهای شهری و صنعتی تعبیه گردد.
متعادلسازی بسته به آنكه فرآیند پس از  SBRچه باشد ،ممكن است الزم شود .درصورتیکه قبل از فیلتر نمودن فاضالب از
مخزن متعادلسازی استفاده نشود  ،باید فیلتر را طوری طراحی نمود تا قابلیت تحمل و تصفیه فاضالب عمده خارجشده از
سیستم  SBRرا داشته باشد .طراحی فیلتر به نحوی که سطح بستر آن تحمل ورود فاضالب منقطع ماکزیمم را داشته باشد ،
گاهاً امكانپذیر و اقتصادی نمیباشد و لذا بهتر است از یك متعادل ساز استفاده گردد .متعادل ساز جداگانه در دستگاههای لجن
فعال متعارف معموالً به کار گرفته نمیشود  ،زیرا جریان خروجی معموالً بهصورت پیوسته و ثابت میباشد.
دستگاههای تصفیه فاضالب  SBRمعموالً برای جریانهای تا  5میلیون گالن در روز و یا کمتر کاربرد دارند .فعالیتها و
عملیات خاص که برای جریانهای باالتر از این میزان الزم است  ،معموالً باعث میشود تا استفاده از این سیستمها جهت
جریانهای باالتر چندان مقبول نباشد.
ازآنجاییکه این سیستمها نسبتاً جای کمی را اشغال مینماید  ،جهت مناطق با زمین محدود بسیار مناسب میباشند .همچنین
سیكلهای درون سیستم میتواند حذف مواد مغذی را که ممكن است در آینده افزایش یابند  ،بهراحتی اصالح کند .این امر
دستگاههای  SBRرا نسبت به تغییرات پارامترهای فاضالب ورودی نظیر میزان مواد مغذی موجود در آن انعطافپذیر میسازد.
دستگاههای  SBRهمچنین برای مواقعی که فیلتراسیون پس از تصفیه بیولوژیكی موردنیاز است  ،بسیار اقتصادی و به صرفه
میباشد .برخی محاسن و معایب دستگاههای تصفیه فاضالب  SBRدر زیر بیان شده است:

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
90
ویرایش اول ،مهر 1393

فاز  :2هوشمندی فناوری

محاسن سیستم تصفیه فاضالب :SBR
 متعادلسازی ،زاللسازی اولیه ،تصفیه بیولوژیكی و زاللسازی ثانویه همگی میتوانند در یك راکتور واحد به دست
آیند.
 انعطاف در عملكرد و کنترل
 حداقل جاگیری
 کاهش هزینه سرانه با حذف واحدهای زاللساز و تجهیزات دیگر.
معایب سیستم تصفیه فاضالب :SBR
 جهت واحدهای تنظیم زمان و کنترلها ،در مقایسه با دستگاههای متعارف ،به یك سیستم هوشمندتری نیاز
میباشد.
 با توجه به کنترلگرهای هوشمند  ،سوئیچهای اتوماتیك و شیرهای اتوماتیك در مقایسه با دستگاههای
متعارف  ،نگهداری دستگاههای  SBRدر سطح باالتری قرار دارد.
 احتمال تخلیه لجن تهنشین شده و یا لجن معلق در هنگام مرحله تخلیه و یا آبگیری سیستم تصفیه
فاضالب SBR
 احتمال گرفتن دیفیوزرها در هنگام وقفههای سیكل هوادهی که البته به مدل ساخت سازندگان نیز بستگی
دارد.
 احتمال نیاز به متعادل ساز پس از راکتور  SBRکه به فرآیندهای بعدی تصفیهخانه نیز بستگی دارد.
برای طراحی هر تصفیهخانه فاضالب  ،قدم اول آن است که مشخصات فاضالب ورودی و خروجی از سیستم مشخص شود.
پارامترهای فاضالب ورودی معموالً شامل موارد زیر میگردند :جریان طراحی  ،ماکزیمم جریان ورودی PH , T.S.S ,

 ، BOD5قلیائیت  ،دمای فاضالب  ،کل نیتروژن کجدال ( ، )TKNآمونیاك -نیتروژن ( )NH3-Nو فسفر کل ( . )TPجهت
فاضالبهای صنعتی و خانگی  ،برخی پارامترهای محلی نیز موردنیاز میباشند .جهت فاضالب خروجی بایستی قوانین محلی در
نظر گرفته شود .مواردی که در جریان خروجی باید رعایت گردند  ،عبارتند از T.S.S , BOD5:و کلیفرم فكال .برخی قوانین
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سختتر موارد زیر را نیز الزم میدانند :نیتروژن کل TKN , TNو  NH3-Nو  . TPمشخص نمودن پارامترهای فاضالب
خروجی الزامی است  ،زیرا پارامترهای خروجی بر روی توالی عملیات سیستم  SBRتأثیر میگذارد .برای مثال درصورتیکه مواد
مغذی و  NH3-Nو یا  TKNنیاز باشد  ،در آن صورت نیتریفیكاسیون الزم خواهد بود و یا هرگاه در خروجی محدودیت میزان
نیتروژن کل ( )TNرا داشته باشیم  ،عملیات نیتریفیكاسیون و دینیتریفیكاسیون الزم خواهند بود .هنگامیكه مشخصات ورودی و
خروجی تعیین میگردد  ،مهندس معموالً برای طراحی با سازندگان دستگاههای  SBRمشورت مینماید .بر مبنای این معیارها
و دیگر پارامترهای محلی مانند دما  ،پارامترهای طراحی برای سیستم مشخص میگردد[.]73
شكل های  24-1و  25-1فازهای روش  SBRو نیز چگونگی عملكرد این سیستم را نشان میدهند.

شکل  –24-1پنج فاز واحد ]73[ SBR
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شکل  -25-1نحوه عملکرد واحد ]73[ SBR

 2-1-2-1روش لجن فعال)(Activated Sludge

فرآیند لجن فعال یك سیستم کشت میكروبی معلق است که از اوایل قرن بیستم مورد توجه و استفاده بوده است .دلیل نامیدن
این فرآیند به لجن فعال ازآنجاست که لجن تهنشین شده حاوی میكرو ارگانیزمهای زنده و یا فعال است که برای افزایش جرم
زنده و تسریع واکنشها باز گردانیده میشود .بنابراین فرآیند لجن فعال از نوع کشت میكروبی معلق با لجن بازگشتی است که
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ممكن است بهصورت اختالط کامل یا جریان لولهای باشد .این فرآیند هوازی است و اکسیژن بهوسیله تزریق هوا تأمین
میشود.
در عمل از متغیرهای متعددی در دستگاههای اختالط کامل و یا جریان لولهای استفاده میشود .برخی از این متغیرها دستخوش
تغییرات اندکی میشوند  ،نظیر سرعتها و نقاط ورود هوا یا فاضالب و زمان ماند.
عوامل زیادی وجود دارند که در طراحی دستگاههای لجن فعال باید در نظر گرفته شوند .باید تلفیق متغیرهای فرآیند و انواع
رآکتورهایی که سازگار با خصوصیات فاضالب و محدودیتهای محیطی باشند  ،انتخاب شود .عوامل خارجی مانند هزینههای
ساخت  ،بهرهبرداری و مشكالت مربوط به نگهداری و هزینه آن و همچنین محدودیت فضا و مكان باید در نظر گرفته شوند.
معموالً برای طراحی کامل  ،مهندس طراح چند نمونه را که مناسب به نظر میرسد  ،برای آنالیز انتخاب مینماید .ثابتهای
بیولوژیكی مربوط به فاضالب و رآکتور تعیینشده و نیز پارامترهای عملیاتی که میزان مطلوب تصفیه را فراهم میکنند  ،از
لحاظ کمی مشخص میشوند .یك طراحی اولیه از هر کدام از روشهای ممكن  ،انجام میشود .روشی که از لحاظ قیمت
مناسبتر است  ،برای طراحی دقیقتر و نهایتاً ساخت انتخاب میشود.
اگر چه برای فرآیند و انتخاب رآکتور نكات مطلق اندکی وجود دارد  ،اما تجربیات اخیر چند نتیجه کلی به دست دادهاند.
دستگاههای هوادهی ممتد به دلیل حجم موردنیاز رآکتور معموالً برای جریانهای  7500 m3/dو یا کمتر طراحی میشوند.
دستگاههای اختالط کامل نسبت به رآکتورهای جریان لولهای در حالتی که شدت جریان دارای نوسانات زیادی باشد  ،از اولویت
برخوردارند .رقیق شدن آنی در هواده موجب کاهش اثر سوء بارهای ناگهانی انتقال یافته به سیستم جریان لولهای و در نتیجه
ایجاد خصوصیات متغیر جریان خروجی میشود در جاییكه بار ورودی به تصفیهخانه تقریباً ثابت است  ،دستگاههای جریان
لولهای  ،لجن سنگین با خواص تهنشینی بسیار خوب ایجاد مینمایند .نكاتی که در طراحی لجن فعال باید مورد توجه قرار گیرند
 ،عبارتند از  :وابستگی متقابل رآکتور بیولوژیكی و زاللساز ثانویه .غلظتهای زیاد جرم زنده و زمانهای کوتاه هوادهی تصفیه
خوبی را از نظر  BODمحلول ایجاد میکند.
هوادهی لجن فعال :سرعتی که با آن اکسیژن توسط میكرو ارگانیزمها به مصرف میرسد  ،در رآکتورهای بیولوژیكی به نام
سرعت مصرف اکسیژن نامیده میشود .برای فرآیندهای لجن فعال سرعت مصرف اکسیژن همیشه از سرعت جایگزینی طبیعی
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آن بیشتر است و ازاینرو برای افزودن اکسیژن وسایل مصنوعی موردنیاز است .به استثنای سیستم اکسیژن خالص  ،اکسیژن از
طریق هوادهی مایع مخلوط در رآکتور بیولوژیكی تأمین میشود.
سرعت مصرف اکسیژن تابعی از خواص فاضالب و رآکتور است .تصفیه فاضالب معمولی شهری به کمك هوادهی ممتد
معموالً منجر به سرعت مصرف اکسیژن تا حدود  10 mg/l.hمیشود.
برای هماهنگی با سرعت مصرف الزم است افزایش اکسیژن به قدر کافی باشد .بدینصورت همواره مقدار اندکی اکسیژن
اضافی در مایع مخلوط وجود دارد و سوخت و ساز هوازی با اطمینان انجام میپذیرد.
تكنیكهای هوادهی عبارتند از :پخشکنندههای هوا (دیفیوزر) برای تزریق هوای فشرده به درون رآکتور بیولوژیكی و یا استفاده
از همزنهای مكانیكی برای اختالط شدید جهت توزیع هوا در مایع .استفاده از پخشکننده هوا در دستگاههای جریان لولهای و
هوادههای مكانیكی در دستگاههای کامالً مخلوط شده متداول است[ .]74فرآیند لجن فعال در شكل  26-1نمایش داده شده
است.
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شکل  -26-1فرآيند لجن فعال[]74
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 3-1-2-1روش(Membrane Biological Reactors) MBR

امروزه یكی از روشهای پیشرفته تصفیه فاضالب روش غشایی )(MBRاست که در این روش جداسازی میكروبها توسط
غشاء انجام میشود .با نصب این غشاءها درون رآکتور بیولوژیكی  ،دیگر نیازی به بخشهای تهنشینی و فیلتراسیون نیست و
همین غشاءها وظیفه جداسازی فاضالب تصفیه شده از لجن را انجام میدهند .استفاده از غشاء باعث میشود در فضای کم ،
تصفیه فاضالب با راندمان باال انجام شود بهطوری که کیفیت فاضالب تصفیه شده از استانداردهای فاضالب برای تخلیه به
آبهای سطحی نیز بهتر است.

در تصفیه فاضالب  ،بیو رآکتور غشائی ) (MBRفنآوری جدیدی محسوب میشود و ترکیبی از تصفیه بهروش لجن فعال
سنتی و فنآوری نوین جداسازی توسط غشاء میباشد .بهعلت خاصیت جداسازی قوی غشاء  ،لجن فعال و مواد آلی با
مولكولهای بزرگ میتوانند در مخزن  MBRجمعآوری شوند .فرآیندهای مربوط به سیستم  ، MBRبیو-رآکتور و فیلتراسیون
آب میتوانند بهصورت همزمان انجام شوند  .مخزن برای لجن رسوب شده الزم نیست .در این روش  ،غلظت لجن بسیار
بیشتر از روش سنتی است  .زمان اقامت فاضالب در مخزن )(HRTو زمان اقامت لجن در مخزن ) (SRTمیتواند بهصورت
جداگانه کنترل شود .در روش  MBRنهتنها فاضالب معمولی  ،بلكه بسیاری از فاضالبهای آلوده شده با مقادیر بسیار زیاد
مواد آلی نیز میتوانند تصفیه گردند .با استفاده از فنآوری  MBRمیتوان به آسانی بسیاری از فاضالبها را تصفیه نمود.
بهعلت خاصیت جداسازی غشاء  ،عملكرد بیو رآکتور توسط  MBRارتقاء زیادی پیدا کرده است .این روش در مقایسه با روش
سنتی تصفیه فاضالب  ،دارای مزیتهایی میباشد  ،مانند مؤثرتر واقع شدن عملكرد بیو رآکتور  ،مقاومت خوب در برابر فشار و
ضربهی ناشی از فاضالب خروجی  ،کیفیت باالی آب خروجی  ،اندازهی کوچك تأسیسات مربوط به تصفیه فاضالب و طول
عمر زیاد لجن .بهعلت خاصیت جداسازی غشاء  ،آب خروجی دارای کیفیت خوبی بوده  ،آنچنانکه میتواند بدون بروز مشكل ،
مورد استفاده مجدد قرار گیرد[ 75و .]81
از مزیتهای روش  MBRمیتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 جداسازی بسیار خوبی ارائه میدهد  .آب خروجی حاصل از  MBRدارای کیفیت باالیی میباشد  ،آنچنانکه میتواند
مستقیماً مورد استفاده مجدد قرار گیرد). (SS<0.5mg/L , NTU<0.2
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 غشاء میتواند تمامی میكروارگانیسمها را بهصورت تودهای در مخزن  MBRجمعآوری نماید  ،آنچنانکه زمان ماند
فاضالب در مخزن ) (HRTبهراحتی کنترل شود  .روش  MBRبرای فاضالبهای گوناگون با  CODو BOD

مختلف  ،مناسب میباشد.
 غلظت زیاد لجن در مخزن  MBRنسبت به روش سنتی  2 ،تا  3مرتبه بیشتر است MBR .روش کاملی برای
متراکم کردن بار فاضالب میباشد.
 MBR میتواند  NH3.Nو  Pرا بهخوبی حذف کند .
 با طول عمر زیاد لجن ) ، (SRTمواد آلی پیچیده میتوانند تخریب شوند.
 سیستم  MBRمیتواند بهوسیلهی  PLCکنترل شود .این نوع از بهرهبرداری بهصورت خودکار انجام میگردد .


MBRمیتواند بهصورت مجموعهای کامل و متحرك طراحی شود  ،آنچنانکه فقط به محلی با وسعت بسیار کم
نیاز داشته باشد.

شرایط بهرهبرداری از غشاء در سیستم  MBRعبارتند از:
 دما  5 :تا  45درجه سانتیگراد  PH ،بین  2تا 10
 نسبت هوا به آب  20 :به  1تا  30به 1
 فشار عملیاتی  :کمتر از 0/02 Mpa
محدوده کاربرد شامل:
 فاضالب با غلظت باال فاضالب حاصل از صنایع غذایی  ،دامپروری و کشتارگاهی فاضالب حاصل از کارخانجات نوشابهسازی فاضالب حاصل از کارخانجات رنگسازی  ،چرمسازی و کاغذسازی -استفاده مجدد از آب حاصل از ماشینشویی
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 فاضالب با غلظت باالی مواد آلی  ،مانند فاضالب کارخانجات داروسازی تغییر شكل تأسیسات قدیمی فاضالب تأسیسات کوچك تصفیه آب استفاده مجدد از آب حاصل از فاضالب شهری 4-1-2-1وتلند
قرنهای زیادی است که انسانها از وتلند برای کنترل آلودگی استفاده میکنند .وتلندها دو دستهاند :طبیعی و مصنوعی.
وتلندهای ساختگی نیز دو نوع هستند؛ وتلند ساختگی با جریان زیرسطحی) (Subsurface flowو وتلند ساختگی با جریان
روسطحی) .(Free water surfaceوتلند عبارت است از زمینی که سطح آب در آن به اندازهای است که خاك را از آب اشباع و
شرایط الزم برای رشد گیاهان را فراهم آورد .وتلندهای ساختگی نیز سیستمهای مهندسی هستند که بهعنوان یك روش مناسب
و جایگزین برای تكنولوژیهای متداول تصفیه فاضالب که مصرف انرژی باالیی دارند  ،طراحی شدهاند .در وتلندهای ساختگی
فرایندهای تصفیه تحت شرایط کنترل شده تری نسبت به وتلندهای طبیعی انجام میشود .تصفیه فاضالب با وتلندهای ساختگی
با جریان زیرسطحی اولین بار توسط

 Happleو SeidelوKickuth

در دهه  1960در آلمان و سپس در دهه  1970توسط

 Kickuthمورد بررسی و استفاده قرار گرفت(شكل  ]77[ )27-1و [.]78

شکل  -27-1شماتيک وتلند استفاده شده توسط سيدل[]77
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مطالعه  Fanبر روی تأثیر انواع نیزار در حذف آالینده نشان داد که درصد حذف  BODو آمونیاك و فسفر به ترتیب ، 89/9
 93/5و  76درصد بوده است .نمودار راندمان حذف ، TSS ، BODفسفر کل و نیتروژن کل در تصفیه فاضالب شهری توسط
وتلند با جریان زیرسطحی در شكلهای  28-1تا  31-1نشان داده شده است.

شکل -28-1نمودار راندمان حذف  BODدر تصفيه فاضالب شهري توسط وتلند با جريان زيرسطحي[ 78و ]79

شکل  -29-1نمودار راندمان حذف  TSSدر تصفيه فاضالب شهري توسط وتلند با جريان زيرسطحي[ ]78و []79
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شکل  -30-1نمودار راندمان حذف فسفر كل در تصفيه فاضالب شهري توسط وتلند با جريان زيرسطحي[ ]78و []79

شکل  -31-1نمودار راندمان حذف نيتروژن كل در تصفيه فاضالب شهري توسط وتلند با جريان زيرسطحي[ ]78و []79

 Gersbergدر سال  1984از لویی و جگن جهت حذف نیتروژن فاضالب شهری در نیزار مصنوعی استفاده نموده است .نتایج
این تحقیق نشان داد که راندمان حذف برای نیتروژن معدنی و نیتروژن کل به ترتیب  97و  94درصد بوده است .در سال 1995
نیز کارایی نیزارها در تصفیه پسابهای آلوده  ،توسط  EPAمورد بررسی قرار گرفت .محدوده حذف در این مطالعه برای
 ،BOD5نیتروژن و فسفر به ترتیب  50-90درصد  30-98 ،درصد و  20-90درصد بوده است .تغییرات زیاد در بازدهی ناشی از
تغییرات آب و هوا  ،اختالف درجه حرارت  ،شدت نور خورشید  ،اختالف در وضعیت فیزیكی سطح آب  ،عمق آب و نوع گیاه
میباشد .نمونهای دیگر کاربرد وتلند در ترکیب با انعقاد فیزیكوشیمیایی در تصفیه فاضالب است که در چین صورت گرفته است.
از دیگر کارهای انجام شده میتوان به کاربرد و استفاده از وتلندهای ساختگی در حذف نیتروژن موجود در پساب دفعی
آبشیرینکنهای غشایی اشاره کرد.
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از مزایای سیستمهای وتلند میتوان به هزینههای پایین ساخت  ،بهرهبرداری و نگهداری  ،عدم نیاز به نیروی متخصص،
مصرف پایین انرژی ،ارزان بودن و همچنین بكارگیری آنها برای جوامع کوچك و تا حدودی بزرگ اشاره نمود .از جمله مشكالت
عمده روشهای متداول تصفیه فاضالب شهری مصرف زیاد انرژی ،باال بودن هزینههای ساخت ،بهرهبرداری و نگهداری،
تصفیه و دفع لجن و استفاده از سیستمهای مكانیزه و تكنولوژی باال میباشد که این موارد در وتلندها محسوس نیست.
از دیگر مزایای این سیستمها میتوان به مواردی چون :مقرون به صرفه بودن )(cost-effectiveness

 ،سادگی-

) ،(simplicityکارایی ) ، (efficiencyقابلیت اطمینان) ، ) reliabilityعدم نیاز به بهرهگیری از تكنولوژی باال  ،استفاده از
انرژیهای موجود طبیعی و تجدید پذیر و پتانسیل باال برای استفاده در مناطق دوردست و محروم اشاره کرد.
وتلندها دارای فواید دیگری از جمله تأمین آب ،حفاظت در برابر سیالبها  ،کنترل فرسایش ،زیستگاه حیات وحش و گیاهان و
مكانهای تفریحی و ارزشهای تجاری نیز هستند.
از جمله معایب وتلندها میتوان مواردی هم چون نیاز به زمین زیاد  ،طوالنی بودن مدت زمان تصفیه ،اثر نامطلوب برخی از
آالیندههای سمی بر روی عملكرد وتلند و نابودی گیاهان و رشد پشه و حشرات در مجاورت آن را نام برد.
عملكرد وتلند وابسته به مكانیسمهای مختلفی هم چون فیزیكی شامل فیلتراسیون ،تهنشینی ،تجمع و اشعه ماورای بنفش ،
بیولوژیكی شامل هضم توسط نماتودها ،پروتوزوآها ،کالدوسراها ،حمله باکتریوفاژها و مرگ طبیعی و انتشار آنتی بیوتیك ها و
شیمیایی شامل اکسیداسیون ،جذب سطحی و تماس با سموم منتشره توسط میكروارگانیسمها و گیاهان میباشد .از دیگر
عوامل مؤثر در عملكرد وتلندها نوع گیاه و شرایط جغرافیایی است .گیاهانی برای وتلند مناسب هستند که توانایی سازگاری با
شرایط محلی ،آفات بیماریزا و آالیندهها را داشته باشند .در حال حاضر معمولترین گیاهانی که در وتلندهای مصنوعی مورد
استفاده قرار میگیرند شامل

، Yellow flag ، Broad-leaved cattail ، Narrow-leaved cattail، Rushes bulrushes ، Reed

 Carex ، Reed grass ، Sweet flagمیباشند[.]78
باید توجه داشت که در اکثر مواقع به تنهایی از وتلند برای تصفیه فاضالب استفاده نمیشود ،بلكه بهطور معمول مجموعهای از
روشهای تهنشینی ،برکه بیهوازی یا اختیاری ،الگون هوادهی شده و در بعضی مواقع از روشهای فیزیكی -شیمیایی نیز
استفاده میشود که بستگی به شرایط موجود و نظر طراح دارد .شكل  32-1نمونهای از این فعالیتها میباشد.
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شکل  -32-1آرايش استفاده از وتلند به همراه ساير روشها در تصفيه فاضالب []78

از وتلندها در تصفیه انواع مختلفی از فاضالب استفاده میشود و کشورهای زیادی نیز از این سیستم برای تصفیه فاضالبهای
مختلف استفاده نمودهاند .در ایران استفاده از وتلند بهطور عمده برای فاضالبهای خانگی است  ،لذا باید کاربرد وتلند برای دیگر
انواع فاضالب را در ایران  ،مدنظر قرار داد.
 5-1-2-1استخرهاي تثبيت فاضالب
استخرهای تثبیت فاضالب در سادهترین شكل خود  ،حوضچههای عریض و کمعمقی هستند که در آن فاضالب خام به
روشهای کامالً طبیعی و در اثر واکنش جلبكها و باکتریها تصفیه میگردد .هزینههای ساختمانی  ،میزان سرمایهگذاری اولیه
و تعمیرات موردنیاز آنها پایین و بهرهبرداری و نگهداری از آنها بسیار آسان و کم هزینه است .در ضمن در این روش کاهش
کلیفرم های مدفوعی نسبت به سایر روشهای تصفیه فاضالب بیشتر میباشد .استخرهای تثبیت فاضالب بدون شك در
مناطق گرمسیری و جایی که زمین کافی در اختیار باشد  ،یكی از مؤثرترین روشهای تصفیه فاضالب است.
البته باید متذکر شد که استفاده از این استخرها منحصر به مناطق گرمسیر نمیباشد و در اکثر شرایط آب و هوایی حتی مناطق
سردسیری مانند آالسكا راندمان مناسبی داشته است .در تصفیه فاضالبهای صنعتی نیز استخرهای تثبیت فاضالب کارآرایی
چشمگیری از خود نشان داده است .در کشورهای صنعتی نیز علیرغم وجود تكنولوژی مدرن و پیشرفته  ،سهم عمدهای از
تصفیه فاضالب به استخرهای تثبیت واگذار گردیده است .بهطور مثال یك سوم از کل تصفیهخانههای فاضالب شهری در
آمریكا از نوع استخرهای تثبیت میباشند .بهطورکلی استخرهای تثبیت  ،بر اساس ماهیت واکنشهای بیولوژیكی درون آنها به
سه دسته اساسی زیر تقسیمبندی میشوند 74[:و ]75
-1

استخرهای هوازی
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استخرهای بیهوازی

-3

استخرهای هوازی و بیهوازی (اختیاری)
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استخرهای هوازی:
یك استخر هوازی شامل باکتریها و جلبكهای در حال تعلیق بوده که در عمق آن نیز شرایط هوازی غالب باشد .در این
برکهها اکثر اکسیژن موردنیاز میكروارگانیسمها توسط عمل فتوسنتز جلبكها و مقداری هم توسط عمل هوادهی طبیعی که در
استخر صورت میگیرد  ،تأمین میشود.
استخرهای بیهوازی:
این استخرها در مواقعی مورد استفاده قرار میگیرند که بار آلی فاضالب بسیار باال بوده و مواد جامد فرار فراوانی نیز در آن وجود
داشته و فاضالب کامالً عاری از اکسیژن محلول باشد .در این استخرها شرایط بیهوازی در سراسر عمق به جز الیه رویی
حاکم است .در اینجا اکسیژن آزاد مولكولی وجود ندارد و باکتریهای بیهوازی اکسیژن موردنیاز خود را از تجزیه مواد آلی و
غیر آلی فاضالب به دست میآورند ،بدینصورت که مواد آلی را به  CO2 ,CH4و سایر محصوالت گازی شكل ،اسیدهای آلی و
بافتهای سلولی تبدیل میکنند .مواد جامد در کف برکه  ،محلی که این مواد بهصورت بیهوازی هضم میگردند  ،تهنشین
میشود .فاضالبی که مواد جامد آن تهنشین شده است  ،جهت تصفیه کاملتر به استخر اختیاری ()Facultative Ponds
هدایت میگردد .تصفیه رضایتبخش در برکههای بیهوازی بستگی به رفتار متقابل باکتریهای مولد اسید و باکتریهای مولد
گاز دارد .بنابراین الزم است که درجه حرارت برکه بیشتر از  15درجه سانتیگراد و  PHآن بیش از  6باشد .تحت چنین شرایطی
است که تولید و تجمع لجن به حداقل خود خواهد رسید .این استخرها در قدیم به علت بوی شدید طرفدار چندانی نداشتهاند ،
ولی در حال حاضر رابطه بین تولید بو و بار آلی با دالیل کافی و روشن بررسی شده  ،بنابراین رفع این مشكل معموالً با یك
طراحی صحیح امكان پذیر میباشد.
استخرهای هوازی و بیهوازی (اختیاری):
در این استخرها تثبیت آلودهکنندهها بهوسیله مجموعهای از باکتریهای هوازی ،بیهوازی و اختیاری صورت میگیرد .یك
استخر تثبیت اختیاری از  3ناحیه تشكیل شده است.
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 – Iناحیه هوازی :این ناحیه در سطح استخر قرار دارد و باکتریهای هوازی و جلبكها دارای یك رابطهی همزیستی میباشند.
 -I Iناحیه بینابینی :که ناحیه هوازی بیهوازی بوده و تجزیه مواد آلی توسط باکتریهای هوازی  ،بیهوازی صورت میپذیرد.
 – IIIناحیه بیهوازی :این ناحیه در قسمت تحتانی استخر قرار دارد و مواد جامد (لجن) تهنشین شده توسط باکتریهای
بیهوازی تجزیه میشوند.
عوامل مؤثر در راندمان استخرهای هوازی -بیهوازی عبارتند از:
 اختالط :باد و حرارت دو عامل بسیار مهم هستند که در کیفیت اختالط موجود در یك استخر  ،تأثیر به سزایی دارند.
 عمق :عمق کمتر از یك متر باعث رویش سبزینه در سطح استخر خواهد بود  ،که از این حالت بایستی اکیداً پرهیز
نمود .،در عمقهای بیشتر از  1/5متر تجمع اکسیژن نزدیك سطح استخر است و در نتیجه به جای اینكه استخر دارای
حالت هوازی باشد بهصورت هوازی-بیهوازی عمل خواهد نمود.
 آب و هوا :آب و هوای گرم برای عملكرد استخرها مناسب و ایده آل میباشد.جهت اطمینان از کارایی مطلوب
استخرها باید طراحی بر اساس بدترین شرایط آب و هوایی (سردترین ماه سال ) انجام گیرد.
از محاسن استخرهای تثبیت فاضالب میتوان موارد زیر را نام برد:
 این استخرها قادرند که هر درجه موردنیاز از تصفیه را با کمترین قیمت و حداقل امكانات فنی بهوسیله کارکنان غیر
متخصص و مجرب انجام دهند.
 کاهش و حذف عوامل بیماریزا در این سیستم ( بدون اضافه کردن مواد ضدعفونیکننده ) نسبت به سایر روشهای
تصفیه فاضالب  ،فوقالعاده زیاد است.
 این استخرها به خوبی قادرند شوكهای ناشی از بار مواد آلی و بار هیدرولیكی را تحمل نمایند.
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 6-1-2-1جذب سطحي (تصفيه با كربن فعال)
پیش از این در تصفیه فاضالب  ،از فرآیند جذب سطحی بهطور گسترده  ،استفاده نمیشد  ،اما نیاز به کیفیت باالتر خروجی
فاضالب تصفیه شده به بررسی عمیق و استفاده گسترده از فرآیند جذب سطحی روی کربن فعال منجر شده است .معموالً
تصفیه فاضالب با کربن فعال را یك فرآیند تصفیه نهایی تلقی میکنند که روی آبی که قبالً در معرض تصفیه زیستی متعارف
قرار گرفته است  ،اعمال میشود  .در این حالت برای جداسازی بخشی از مواد آلی محلول باقیمانده  ،از کربن استفاده میشود.
بسته بهوسیله تماس کربن با آب میتوان مواد جامد ریز را نیز جدا کرد.
کربن فعال را ابتدا با تهیه زغال از موادی چون پوست بادام  ،نارگیل و گردو  ،سایر انواع چوب و زغال سنگ تولید میکنند.
برای تهیه این زغال مواد را تا حد گداختگی گرما میدهند تا هیدروکربنهای آن خارج شود  ،اما مقدار هوا را کمتر از حد کافی
نگه میدارند تا سوختن ادامه یابد .سپس ذرات زغال را با قرار دادن آن در معرض یك گاز اکساینده در دمای باال  ،فعال
میکنند .این گاز یك ساختار متخلخل در زغال ایجاد مینماید .بدین ترتیب یك سطح بزرگ با مساحت زیاد درون آن ایجاد
میشود .خواص سطحی که حاصل میشود هم ناشی از مواد اولیه مورد استفاده است و هم به نحوه دقیق تهیه آن بستگی دارد.
نوع ماده اصلی که کربن فعال از آن به دست میآید نیز میتواند بر توزیع اندازه خلل و فرج و مشخصههای بازیابی آن مؤثر
باشد .پس از فعالسازی  ،کربن را میتوان در اندازههای مختلف با ظرفیتهای مختلف جذب سطحی جدا کرد .دو نوع آن
عبارتند از :کربن فعال دانهای ) (GACکه قطر بزرگتر از  0/1 mmدارد و کربن فعال پودری )(PACکه قطر کمتر از 200
مش دارد.
استفاده اقتصادی از کربن به وجود روشی کارآمد برای بازیابی کربن پس از رسیدن به آخرین حد ظرفیت جذب سطحی آن
بستگی دارد .کربن دانهای را میتوان بهراحتی با اکسایش مواد آلی آن در کوره و جدا کردن آنها از سطح کربن  ،بازیابی کرد.
مقداری از کربن (در حدود  5تا  10درصد) در فرآیند بازیابی از بین میرود که باید کربن نو جایگزین آن کرد .ظرفیت کربن
بازیافته کمی کمتر از کربن بكر است .مشكل عمده در مصرف کربن فعال پودری این است که روش بازیابی آن به خوبی
شناخته شده نیست .مصرف کربن فعال پودری حاصل از مواد جامد زاید بازیابی شده  ،میتواند نیاز به بازیابی کربن کارکرده را
برطرف کند.
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مقدار ماده جذب شدنی که یك جذبکننده میتواند آن را جذب کند تابعی از مشخصهها و غلظت ماده جذب شدنی و دما است.
عموماً مقدار ماده جذب شده را به منزله تابعی از غلظت در دمایی ثابت به دست میآورند و تابع نتیجه را تك دمای جذب
سطحی مینامند [ ]75و [.]76

 2-2-1فاضالب صنعتي
 1-2-2-1فاضالبهاي لجني
1-1-2-2-1تهنشيني
تهنشینی عبارت از جدا کردن ذرات معلق سنگینتر از آب از طریق ترسیب ثقلی است .تهنشینی یكی از پرکاربردترین عملیات
در تصفیه فاضالب و مهمترین روش تصفیه مكانیكی است که در اکثر تصفیهخانههای فاضالب مورد استفاده قرار میگیرد.
عمل تهنشینی برای حذف مواد دانهای  ،حذف ذرات در مخزن تهنشینی اولیه  ،حذف لخته زیستی در مخزن تهنشینی لجن
فعال و حذف لخته شیمیایی در مواردی که از فرآیند انعقاد شیمیایی استفاده شده  ،به کار گرفته میشود .همچنین از این عمل
برای تغلیظ جامدات در تغلیظ کنندههای لجن نیز استفاده میشود .در اکثر حاالت  ،هدف اولیه تولید پساب خروجی صاف بوده
است  ،ولی تولید لجن با غلظتی که بهراحتی قابل حمل و تصفیه باشد  ،ضرورت دارد .در طراحی مخازن تهنشینی باید به تولید
پساب صاف و لجن تغلیظ شده توجه نمود.
اساس کار روش تهنشینی بر این هدف قرار دارد که با کاهش سرعت جریان در استخرهایی امكان تهنشین شدن مواد معلق در
فاضالب به وجود آید .حجم یك استخر تهنشینی را میتوان به چهار منطقه تقسیم کرد )1( :منطقه ورودی که توسط آن
فاضالب در استخر پخش میگردد )2( .منطقه تهنشینی که در آن ذرات معلق فاضالب تهنشین میشوند )3( .منطقه جمع شدن
لجن که در آن ذرات تهنشین شده متراکم گشته و تشكیل لجن میدهند )4( .منطقه خروجی که توسط آن فاضالب تهنشین
شده از استخر بیرون میرود.
به علت اینكه در حوضچههای تهنشینی عمل تهنشینی بهصورت مداوم رخ میدهد  ،مدت جریان فاضالب در استخر که به
مدت زمان توقف فاضالب معروف است  ،باید عالوه بر بار سطحی فاضالب در طراحی دخالت داده شده و به قدری باشد که
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ذرات همگی به کف استخر برسند .یكانهایی که در تصفیهخانهها ویژه عملیات تهنشینی میباشند  ،عبارتند از حوضچههای
دانه گیر  ،استخرهای تهنشینی اولیه و استخرهای تهنشینی نهایی.
در حوضچههای دانه گیر  ،مواد معدنی و سختی از فاضالب جدا میشوند که وجود آنها موجب مشكالتی در کار تصفیهخانه
مانند سائیدگی پمپها  ،سخت شدن لجن و فزونی مقدار آن میگردد .در استخرهای تهنشینی نخستین  ،مواد معلقی از
فاضالب جدا میشوند که فسادپذیر بوده و حتماً باید لجن بهدستآمده مورد تصفیه واقع گردد و سرانجام در استخرهای
تهنشینی نهایی لجنهایی از فاضالب جدا میشوند که بسته به نوع و درجه تصفیهای که برای فاضالب انجام گرفته ممكن
است کامالً تثبیت شده و یا قسمتی تثبیت شده و قسمتی فسادپذیر باشد.
بر اساس غلظت و تمایل ذرات به بر همكنش  ،چهار نوع تهنشینی اتفاق میافتد :ذرات مجزا  ،لختهای  ،تأخیری (منطقهای) و
متراکمی .این نوع پدیدههای تهنشینی در جدول 14-1توصیف شدهاند .طی یك عمل تهنشینی  ،معموالً بیش از یك نوع
تهنشینی در یك زمان رخ میدهد و ممكن است هر چهار نوع تهنشینی بهطور همزمان اتفاق بیفتد .این چهار حالت در
جدول14-1درج گردیده است [ ]75و [.]80
جدول  -14-1چهار نوع فرآيند تهنشيني در حوضچه[]80
نوع پديده تهنشيني

شرح

كاربرد/وقوع

ذرات منفرد(نوع اول)

تهنشینی در سوسپانسیون با غلظت اندك مواد .ذرات دانهای و ماسهای را از فاضالب
ذرات بهصورت منفرد تهنشین شده و هیچ بر جدا میکند.

لختهای(نوع دوم)

اشاره به سوسپانسیون نسبتاً دقیق ذرات که در بخشی از جامدات معلق موجود در
حین عمل تهنشینی به هم چسبیده یا لخته فاضالب تصفیه نشده را در تأسیسات
میشوند .با به هم چسبیدن جرم ذرات
تهنشینی مقدماتی و در قسمتهای
افزایشیافته و سریعتر تهنشین میشوند.
فوقانی تأسیسات تهنشینی ثانویه حذف
میکند .همچنین لختههای شیمیایی را
در مخازن تهنشینی جدا میکند.

منطقهای نوع سوم)

اشاره به سوسپانسیونهای با غلظت متوسط که در تأسیسات تهنشینی ثانویه که همراه با
در آنها نیروهای بین ذرات برای ممانعت از تأسیسات تصفیه زیستی مورد استفاده
تهنشینی ذرات مجاور مؤثرند .ذرات تمایل دارند
قرار میگیرد  ،دیده میشود.

همكنش مهمی بین ذرات مجاور وجود ندارد.

نسبت به هم در موقعیت ثابتی باشند  ،لذا
بهصورت منفرد تهنشین میشوند .یك الیه حد
فاصل بین مایع و جامد در باالی توده تهنشین
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شرح

نوع پديده تهنشيني

كاربرد/وقوع

شده ایجاد میشود.
تراکمی(نوع چهارم)

ذرات جامد به دلیل غلظتشان یك مجموعه
ساختاری تشكیل داده و تهنشینی بیشتر تنها با
تراکم ساختار امكانپذیر است .تراکم از وزن
ذراتی حاصل میشود که بهطور ثابت با تهنشین
شدن از مایع به ساختار اضافه میشوند.

معموالً در الیههای تحتانی یك توده
عمیق لجن مانند کف حوضچه تهنشینی
ثانویه عمیق و تأسیسات تغلیظ لجن
اتفاق میافتد.

2-1-2-2-1انعقاد )(Coagulation

فرآیند انعقاد یا لخته سازی بهمنظور حذف ذرات کلوئیدی میباشد که ذرات کلوئیدی باعث به وجود آمدن کدورت میشوند .این
فرآیند به کمك مواد شیمیایی  ،مواد معلق سبك و به ویژه مواد نیمه محلول و کلوئیدی شكل را بهصورت لختهها و قطعات
بزرگ در آورده تا در اثر وزن خود تهنشین شوند .به عبارت دیگر انعقاد  ،تشدیدکننده عمل تهنشینی در تصفیه مكانیكی است.
یكی از بهترین روشهای راهبری صحیح تصفیهخانه و خصوصاً فرآیند انعقاد  ،مدیریت تزریق مواد شیمیایی است .مدیریت
تزریق منعقد کنندهها یك مسئله جهانی است که معیاری برای رسیدن به کدورت کم در هر تصفیهخانه میباشد و شامل تعیین
نوع مواد شیمیایی  ،میزان تزریق  ،روش کاربرد مواد و… میباشد.
تزریق ماده شیمیایی مناسب معیاری برای بهینه کردن عملیات لخته سازی و تهنشینی است .سه نوع ماده شیمیایی متداول به
کار میرود که شامل منعقد کننده  ،کمك منعقد کننده و ماده کنترل کننده  PHمیباشد.
منعقد کنندهها مواد شیمیایی هستند که برای جذب کدورت و مواد آلی به کار میروند و باکتریها  ،جلبكها ،رنگ  ،اکسید
آهن  ،اکسید منگنز ،کربنات کلسیم و خاك رس را حذف میکنند .مهمترین مواد منعقد کننده در فاضالب عبارتند از پلی
الكترولیتها  ،سولفات و هیدرات آلومینیوم  ،سولفات  ،کلرور و هیدرات دو و سه ظرفیتی آهن  ،خاك رس و آب آهك .از
متداولترین نمكهای فلزی میتوان آلوم ( زاج سفید ) و کلرور فریك را نام برد .افزودن مواد منعقد کننده به فاضالب مقدار
لجن بهدستآمده در استخرهای تهنشینی را دو تا سه برابر افزایش میدهد و در نتیجه حجم منبعهای هضم لجن افزایش
مییابد .به عالوه لجنی که با کمك مواد شیمیایی تهیه میشود  ،گاز بیشتری تولید میکند .به عبارت دیگر افزودن مواد منعقد
کننده درجه تصفیه فاضالب را افزایش داده و مانند آن است که یك تصفیه زیستی ناقص نیز انجام گرفته باشد .برای انتخاب
منعقد کننده از آزمایش استاندارد جار که تأثیر نسبی منعقد کنندهها را نشان میدهد  ،استفاده میشود.
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آزمایش جار برای نشان دادن تأثیر مواد شیمیایی  ،در تصفیهخانهها طراحی شده است .این آزمایش یك روش عمومی برای
ارزیابی انعقاد  ،لخته سازی و تهنشینی در تصفیهخانه میباشد .آزمایش جار در واقع یك مدل کوچك از واحدهای اختالط سریع
 ،انعقاد و تهنشینی در تصفیهخانه است .در این روش افزودن مواد شیمیایی خصوصاً موادی مثل آلوم  ,کلرور فریك و پلیمرها را
میتوان در مقیاس آزمایشگاهی ارزیابی نمود .پس آزمایش جار به سه دلیل انجام میگیرد)1 :کدام نوع مواد منعقد کننده الزم
است )2آیا مواد منعقد کننده الزم است )3چه میزان مواد منعقد کننده الزم است.
کمك منعقد کنندهها به ورودی یا همزمان با منعقد کننده برای بهبود لختهها اضافه میشود .کمك منعقد کنندهها از طریق
تشكیل سریعتر لختهها  ،فرآیند تهنشینی را ( که تهنشینی مواد بر اساس دو مكانیسم -1قطر مواد -2سبك و سنگین بودن
مواد انجام میشود) تسریع و بارگذاری کدورت روی فیلترها ( که در اغلب تصفیهخانهها از فیلتر شنی ثقلی استفاده میشود که
در کاربردهای تجاری میتوان از مواد منعقد کننده به همراه فیلترهای تحت فشار نیز استفاده نمود) را کاهش میدهد و به تبع
آن افزایش سیكل راهبری فیلترها را سبب میشود.
کمك منعقد کنندهها شامل  -1اکسیدکننده  -2عوامل جاذب و سنگین کننده  -3سیلیكا فعال  -4پلی الكترولیت (انواع پلی
الكترولیت شامل کاتیونی و آنیونی و غیر یونی) میباشد.
بهینه کردن  PHسبب میشود که منعقد کنندههای فلزی  ،لختههای قویتری تشكیل دهند و در نتیجه حذف کدورت بهتر
صورت گیرد .مقدار مناسبی قلیائیت برای تشكیل لخته کلرید آهن یا آلوم ضروری است .بهعنوان مثال محدوده  PHآلوم بین 4
تا  7و محدوده  PHکلرور فریك بین  3/5تا  6/5و باالتر از  8/5است.
نقطه تزریق هر ماده شیمیایی به شدت میتواند بر راندمان تأثیر بگذارد .بهترین حالت آن است که مواد بتواند در هفت نقطه از
فرآیند تصفیه اضافه شود تا راهبر با انجام آزمایش قادر باشد بهترین نقطه تزریق را پیدا کند .این نقاط عبارتند از :قبل از اختالط
سریع  ،در طی اختالط سریع  ،قبل از لخته سازی  ،قبل از تهنشینی  ،قبل از فیلتراسیون  ،پس از فیلتراسیون  ،قبل از
شستشوی فیلترها [ ]75و [ ]80و [.]82
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3-1-2-2-1فيلتراسيون
فیلتراسیون بهعنوان پیشتصفیه برای حذف جامدات معلق از فاضالبهای حاوی جامدات معلق کم  ،به کار برده میشود .این
فرآیند در تصفیه فیزیكی شیمیایی بعد از منعقد سازی و یا بهعنوان تصفیه پیشرفته بعد از فرآیندهای بیولوژیكی انجام میشود.
جامدات معلق بهوسیله فیلتراسیون بر روی سطح ) (strainingو جذب سطحی در فیلتر عمقی  ،حذف میشوند .جذب سطحی
به پتانسیل زتا جامدات معلق و بستر فیلتر بستگی دارد .معموالً ذرات موجود در پساب از نظر اندازه و بار الكتریكی متفاوت بوده
و بعضی از آنها بهطور پیوسته از فیلتر عبور میکنند .بنابراین فرآیند فیلتراسیون تابع موارد زیر است:
 غلظت و مشخصات ذرات معلق
 مشخصات بستر فیلتر و وسایل کمكی فیلتراسیون
 روش بهرهبرداری فیلتر
فیلترهای با محیط دانهای میتوانند با نیروی ثقل یا فشار کار کنند .فیلترهای ثقلی را با سرعت ثابت میتوان به دو صورت
راهبری نمود  ،روش اول کنترل دبی ورودی و قطع و وصل جریان و روش دوم کاهش دبی ورودی است که در این روش تعداد
چهار فیلتر و یا بیشتر از یك دهانه مشترك تغذیه میشود .در این روش برای رسیدن به سرعت ثابت از وسیلهای که افت فشار
مصنوعی ایجاد میکند (تنظیمکننده دبی) استفاده میشود .با حذف جامدات معلق و افزایش اتالف هد  ،اتالف هد مصنوعی
کاهش یافته و بنابراین افت فشار کل ثابت میماند .در طراحی یك فیلتر با دبی کاهشی  ،کاهش دبی یك فیلتر در اثر افزایش
افت فشار  ،دبی فیلترهای دیگر را باال میبرد .وقتی که افت فشار کل با نیروی محرکه موجود مساوی شد یا وقتی که مقدار
جامدات معلق یا کدورت در خروجی باال رفت  ،چرخه کار فیلتر پایان یافته است.
یك عامل مهم در طراحی فیلتر  ،اندازه بستر است .اندازه دانه شن طوری انتخاب میشود که حذف بهدستآمده کمی بهتر از
حذف الزم باشد .در فیلترهای با بستر دوگانه  ،اندازه دانه زغال سنگ طوری انتخاب میشود که در  1/5-2 ftاز بستر فیلتر ،
 75-90درصد جامدات معلق حذف شوند .بهعنوان مثال درصورتیکه حذف  90درصد جامدات معلق مد نظر باشد  ،باید 68-80
درصد آن را از طریق الیه زغال و  10-25درصد آن را از طریق الیه شن حذف کرد .درصورتیکه اندازه ذرات معلق بزرگتر از
 5درصد اندازه دانههای بستر فیلتر باشد  ،صاف شدن مكانیكی رخ خواهد داد.
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بهطورکلی دو نوع فیلتر تك بستری ریز و درشت موجود است .بستر ریز در فیلترهای تجاری خاص نظیر فیلترهای خودکار
شستشوی معكوس یا فیلتر نوع بستر پالس وجود دارد و حذف آن بر اساس مكانیسم صاف کردن انجام میشود .شستشوی
معكوس (یا پالس دهی) مكرر مخصوصاً در مواقع غیر عادی و یا در شرایطی که کدورت ورودی باالست  ،موردنیاز خواهد بود.
فیلتر تك بستر درشت معموالً خیلی عمیقتر از بسترهای بزرگتری است که شستشوی معكوس اقتصادی آنها مستلزم به هم
خوردن شدید ) (scourمیباشد .راهبری فیلتر با محیط درشت بهوسیله کارکرد طوالنیتر آن و توانایی آن در مقابله با تغییرات
ناگهانی واحد مشخص میشود.
سرعت فیلتراسیون  ،مقدار افت فشار حاصله و کیفیت قابل حصول را تحت تأثیر قرار میدهد .سرعت بهینه فیلتراسیون ،
سرعتی است که حداکثر حجم فیلتر شده در واحد سطح فیلتر با کیفیت قابل قبول تأمین میشود.
با اضافه کردن منعقد کننده به فاضالب قبل از انجام فیلتراسیون  ،میتوان حذف جامدات معلق را افزایش داد .استفاده از آلوم ،
فسفر را نیز در فیلتر ترسیب و حذف خواهد کرد .چون فیلتر خود بهصورت یك لخته ساز عمل میکند  ،لخته سازی الزم
نیست[.]80
امروزه چندین نوع فیلتر در بازار وجود دارد .سه نوع متداولتر آن عبارتند از :فیلتر با بستر دو گانه حاوی آنتراسیت (زغال) و شن
 ،فیلتر آبشوی ) (hydroclearو فیلتر با شستشوی معكوس پیوسته .فیلتر ) Dynasand(DSFیك فیلتر دانهای با عمق زیاد ،
جریان رو به باال  ،خودپاال و دارای شستشوی معكوس پیوسته است .بستر فیلتر بهوسیله برگردان شن از درون یك لوله هوا
) (airlift pipeو یك شوینده شن بهطور پیوسته تمیز میشود .در شكل  33-1نمونهای از فرآیند فیلتراسیون قابل مشاهده
است.
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شکل  -33-1فرآيند فيلتراسيون []80

 2-2-2-1فاضالبهاي روغني و نفتي
1-2-2-2-1روش API

روش  APIکه مخفف  American Petroleum Institueمیباشد  ،یك روش شناورسازی بهمنظور جداسازی مواد جامد
سبكتر از آب (مواد روغنی و نفتی) است .در جداسازی روغن  ،روغن آزاد در سطح تانك شناور شده و سپس از آن زدوده
میشود .وضعیت و شرایط مشابه تهنشینی ذرات است  ،به استثنای اینكه قطرات و ذرات سبكتر از آب به سطح سیال صعود
میکنند .طراحی جداسازیهای ثقلی مبتنی بر مشخصات مؤسسه نفت آمریكا  APIبر اساس جداسازی همه قطرات روغن آزاد
بزرگتر از  0/015سانتیمتر میباشد .استفاده از دستگاههای جداکننده  APIبهمنظور پیشتصفیه محدود شده است و بیشتر
بهعنوان ابزار کنترل از آنها استفاده میشود .جداکنندههای  APIبسته به نوع مواد موجود در فاضالب  ،مقدار لكههای نفتی را
به  15-50میلیگرم در لیتر کاهش میدهند و برای فاضالبهای امولسیون شده هیچ نوع حذفی را انجام نمیدهند .لخته
سازی شیمیایی همراه با شناورسازی با هوای محلول  ،برای این نوع فاضالبها بسیار توصیه شده است .برخی اوقات
جداکنندههای  APIنمیتوانند برای تصفیه بهتنهایی کافی باشند و استفاده از صافیهای منعقد کننده یا سیستم لخته ساز از
نوع چورون ) (chevronمیتواند عملكرد  APIرا افزایش دهد .برای فاضالبهای با دبی کم از یك پیش فیلتر استفاده
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میشود و سپس از یك فیلتر مخلوط کننده فوالدی کارتریج همانند فیلترهای ساخته شده توسط سرفیلكو)، (Serfilco
پال ) (Pallو دیگر فیلترها استفاده میشود .این نوع سیستمها به خوبی کار میکنند و قادرند روغنهای آزاد را به کمتر از 15
میلیگرم در لیتر کاهش دهند .راندمان حذف چربی و نفت در حدود  70-80درصد است .شكل  34-1نمای روش  APIرانشان
می دهد [ ]83و [ ]84و [.]85

شکل -34-1شماتيک كلي جداساز ]85[API
2-2-2-2-1روش DAF

دستگاههای ) DAF (Dissolved Air Flotationعموماً به سیستمهایی اطالق میشود که در آنها شناورسازی ذرات معلق
موجود در آب به کمك دمش هوای فشرده از پایین صورت میگیرد .شناورسازی با استفاده از هوا  ،اولین بار در سال 1900
بهعنوان یكی از روشهای جداسازی ذرات از سنگ معدن  ،کاربرد پیدا کرد.
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شناورسازی یك روش تصفیه فیزیكی است که برای جداسازی ذرات جامد یا مایع غیرقابل انتزاج (مانند چربیها) از فاز مایع به
کار میرود .جداسازی از طریق وارد کردن حبابهای ریز گاز (معموالً هوا) به داخل فاز مایع صورت میپذیرد .حبابهای هوا به
ذرات جامد یا مایع غیر محلول میچسبند و چگالی مجموعه ذره و حبابهای هوا به اندازهای کاهش مییابد که سبب صعود
ذره به سطح میشود  ،بدین ترتیب میتوان ذراتی را که چگالی آنها از مایع بیشتر است  ،به صعود به سطح واداشت.

مزیت اصلی شناورسازی با هوای محلول بر تهنشینی این است که در این روش  ،ذراتی که بسیار کوچك و یا سبك هستند و
به آرامی تهنشین میشوند را میتوان کاملتر و در زمان کوتاهتر حذف کرد.

در سیستم ، DAFهوا تحت فشار چند اتمسفر در بخشی از آب تصفیه شده خروجی  ،حل میشود  ،سپس فشار تا حد فشار
اتمسفر کاهش مییابد .کل جریان به مدت چند دقیقه در یك مخزن تحت فشار باقی میماند تا فرصت برای حل شدن هوا
تأمین شود .سپس جریان تحت فشار از میان یك شیر فشارشكن عبور میکند و حبابها که در اثر کاهش فشار آب اشباع شده
با هوا  ،در فشار بیش از فشار اتمسفر ایجاد میشوند  ،به مخزن شناورسازی  ،جایی که هوا بهصورت حبابهای کوچك از میان
کل حجم آب ورودی عبور میکند  ،راه مییابند.

ذرات معلق شناور شده که به سطح آمدهاند  ،توسط بازوهای جمع کننده از آب جدا شده و به محفظه نگهدارنده لجن منتقل
میشوند.

مقداری از لجن موجود در این محفظه توسط یك پمپ به بخش اختالط اولیه با آب رفته و با آب خام جهت به وجود آوردن
مراکز تشكیل لختههای معلق  ،مخلوط میشود .در بخش اختالط اولیه کنترلهای شیمیایی آب ورودی نیز صورت میگیرد.

دستگاههای  DAFنیز مانند کالریفایرها به دو دسته کلی تقسیم میشوند:
-1دستگاههای  DAFافقی یا مستطیلی ()Rectangular DAF System
-2دستگاههای  DAFعمودی یا چرخشی ()Circular DAF System
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در دستگاههای  DAFافقی یا مستطیلی )(Rectangular DAF Systemهمانطور که در شكل  35-1نشان داده شده است ،
محفظههای مستطیل شكل اختالط و شناورسازی در کنار هم قرار گرفتهاند و جریان کلی آب در کل سیستم بهصورت افقی
میباشد.

شکل -35-1شماتيک ساختار و مسير فرايندي سيستم  DAFافقي[]87

همانطوری که در شكل فوق مشاهده میشود لختههای شناور شده توسط تیغههایی که بهصورت افقی روی سطح آب حرکت
میکنند  ،جداسازی میگردند .از فرایند  DAFبهطور گسترده جهت جداسازی جامدات معلق ،روغن ،گریس و فیبر از آب و
فاضالب استفاده میشود.

انواع کاربردهای این سیستم عبارتند از  :زاللسازی فاضالب پاالیشگاهها ،جداسازی جامدات و دیگر مواد در تصفیهخانههای
آب آشامیدنی ،تغلیظ لجن و جداسازی لختههای بیولوژیكی ،حذف یا جداسازی یونها ،تصفیه ذرات ریز معدنی ،حذف جامدات
آلی ،روغنهای محلول و ترکیبات آلی فرار ،حذف جلبكها ،تخم انگلهای ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم[.]86
در جدول  15-1مزایا و معایب دستگاههای  DAFدر مقایسه با دیگر روشهای زاللسازی ذکر شده است.
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جدول -15-1مقايسه مزايا و معايب سيستم ]87[DAF

 3-2-2-2-1استفاده از ) photocatalyst( Nano
فناوری نانو با ارائه راهكارهایی مناسب برای تصفیه آب  ،فاضالب و پساب میتواند نقشی سازنده در حفاظت از محیط زیست
داشته باشد .نانو تكنولوژی توان حذف آلودگیهای کوچك کمتر از  200نانومتر و اندازهگیری و کاهش آلودگی در مناطق بزرگ
را دارد .همچنین امكان بازیافت و استفاده مجدد از مواد و انرژی را فراهم میکند.
فتوکاتالیست از دو بخش فتو و کاتالیست تشكیل شده که فتو معرف نوردهی و کاتالیست معرف فرآیندی است که سرعت
واکنش انتقال شیمیایی را برای مواد شرکت کننده بدون توقف واکنش افزایش میدهد .در سالهای اخیر استفاده از نیمهرساناها
بهعنوان فتوکاتالیست برای کاهش آلودگی آلی افزایشیافته است .به علت ویژگیهای نوری و الكتریكی  ،قیمت پایین  ،فعالیت
فتوکاتالیستی باال  ،ثبات شیمیایی  ،غیر سمی بودن  ،فراوانی و در دسترس بودن و عدم فرسایش و خوردگی در برابر نور  ،از
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دیاکسید تیتانیوم بهعنوان فتوکاتالیست رایج استفاده میشود .دیاکسید تیتانیوم بهعنوان یك ماده مناسب جهت حذف
آلودگیهایی مانند مواد آلی سمی و انواع فلزات سنگین از فاضالب استفاده میشود.
تمام خصوصیات دیاکسید تیتانیوم نیز در نانو دیاکسید تیتانیوم وجود دارد  ،با این تفاوت که اندازه ذرات آن بسیار کوچكتر
است و ازاینرو قابلیت بیشتری دارد .زیرا به واسطه کوچكی اندازه ذرات  ،سطح تماس بیشتر و کارایی افزایش مییابد .زمانی
که اندازه ذرات دیاکسید تیتانیوم به مقیاس نانو کاهش مییابد  ،فعالیت فتوکاتالیستی میتواند افزایش یابد  ،زیرا مساحت
سطح مؤثر بیشتر میشود .دیاکسید تیتانیوم یك فتوکاتالیست ایده آل است .نانو ذرات دیاکسید تیتانیوم بر سطح زیر الیههای
مناسبی از جمله شیشه و یا ترکیبات سیلیسی پوشش داده شده و در حوضچههای تحت تابش نور ماوراء بنفش قرار میگیرند.
دستگاههای متفاوت دیاکسید تیتانیوم شدت جریان و سرعتهای حذف متنوعی دارند .نانو پودرهای سوسپانسیون شده
دیاکسید تیتانیوم  ،فرآیند کاتالیستی پر بازدهی را ارائه میدهد  ،زیرا سطح داخلی آنها در معرض تابش اشعه فرابنفش و
آلودگی قرار میگیرد .به دلیل ترکیب سطوح واکنشپذیر با مواد پایه و در نتیجه کاهش سطح فعال  ،بازده نانو ذرات دیاکسید
تیتانیوم که بهعنوان پوشش استفاده شده یا روی زیر الیههایی از قبیل شیشه و سرامیك ثابتشدهاند  ،پنج برابر درصد بازده
فتوکاتالیستی نانو ذرات سوسپانسیون شده است .دیاکسید تیتانیوم بهصورت نانو پودر و الیه نازك میتواند در انواع رآکتورهای
شیمیایی به انجام واکنش کمك کند .اندازه این فتوکاتالیست در ابعاد  20نانومتر میباشد .پس از جذب اشعه ماوراء بنفش
بهوسیله این ذرات  ،الكترونهای آنها برانگیخته و از مدار خود خارج میشوند که در نتیجه حفراتی به جا میماند که قابلیت
اکسیدکنندگی بسیار باالیی دارند .در عین حال الكترونها نیز که خاصیت احیاء کنندگی قوی دارند  ،پس از تماس با فاضالب ،
رادیكال آزاد اکسیژنی و هیدروکسیدی ایجاد میکند .این رادیكالها نیز خاصیت اکسیدکنندگی باالیی داشته و میتوانند مواد
آالینده و باکتریها را به مواد بی خطر مانند آب و دیاکسید کربن تجزیه کنند[ .]88-91شكل  36-1عملكرد دیاکسید
تیتانیوم را نشان میدهد.
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شکل  -36-1واكنش فتوكاتاليستي اكسيد[]91

برای افزایش کارایی این نانو ذرات از دیاکسید تیتانیوم تلقیح شده با آهن استفاده میشود .استفاده تجاری از نانو دیاکسید
تیتانیوم بهعنوان فتوکاتالیست  ،در دنیا فراگیر شده است .دالیل زیر استفاده از دیاکسید تیتانیوم را به عاملی مهم در تصفیه
فاضالب تبدیل میکند:
 فرآیند تصفیه فاضالب با استفاده از دیاکسید تیتانیوم در شرایط جوی موجود امكانپذیر است.
 اکسیداسیون سوسبترا به دیاکسید کربن بهطور کامل صورت میگیرد.
 فتوکاتالیست دیاکسید تیتانیوم ارزان قیمت بوده و راندمان باالیی دارد.
 فرآیند با پتانسیل باال انجام گرفته و در تكنولوژی صنعتی جهت سمیت زدایی فاضالب مناسب است.
 دیاکسید تیتانیوم تقریباً همه آلودگیهای آلی را تجزیه میکند .بسیار آبدوست بوده و ازاینرو توانایی جذب
آلودگیهای زیستی و فلزات سنگین از قبیل آرسنیك را دارد .راندمان آن تابع کیفیت دیاکسید تیتانیوم  ،شدت پرتو
فرا بنفش  ، PH ،اکسیژن موجود و غلظت آلودگیهاست .بسیاری از آالیندههای موجود در پساب صنعتی که
دیاکسید تیتانیوم آنها را به آب و دیاکسید کربن تبدیل میکند  ،عبارتند از :آلكآنها  ،آلكن ها  ،آلكین ها  ،اترها ،
آلدئید  ،الكل  ،ترکیبات آمینی  ،ترکیبات سیانیدی  ،استر و ترکیبات آمیدی.
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4-2-2-2-1روش غشائي)(membrane

در بخش  1-4-2-2-1توضیح داده شده است.
5-2-2-2-1جذب سطحي ( تصفيه با كربن فعال)
در بخش  6-1-2-1شرح داده شده است.
 3-2-2-1فاضالبهاي ويژه و سمي
1-3-2-2-1تصفيه شيميايي
اکسیداسیون شیمیایی معموالً به استفاده از مواد اکسیدکنندهای نظیر ازن  ،O3پراکسید هیدروژن  ،H2O2پرمنگنات ،MnO4
دیاکسید کلر  ClO2یا  HOClیا حتی اکسیژن  O2برای انجام واکنش شیمیایی اطالق میشود که برای پیشرفت آن نیازی به
میكروارگانیسمها نمیباشد .برای رساندن سرعت واکنش به حد قابل قبول  ،معموالً به استفاده از کاتالیزورها نیاز است .کاتالیزور
میتواند تنظیم ساده  ،PHکاتیونهای فلزات واسطه ( ،)transitionآنزیمها و یا یك سری ترکیبات تجاری با ترکیب اعالم
نشده باشد.
معموالً اکسیداسیون شیمیایی در مواقعی که ترکیبات آلی ،غیرقابل تجزیه بیولوژیكی (مقاوم) ،سمی و یا بازدارنده رشد میكروبی
باشند  ،انجام میشود .در هر حال ،اکسیداسیون شیمیایی برای زدایش بسیاری از ترکیبات غیرآلی و کاهش ترکیبات مؤثر نظیر
اکسیداسیون سولفیدها (  ) H2S → SO4 2-عمل میکند.
در حالیكه اکسیژن اکسیدکنندهای است که بهسادگی در بازار یافت شده و برای فرآیندهای تصفیه بیولوژیكی  ،بسیار مقرون به
صرفه است  ،سایر اکسیدکنندههای شیمیایی نسبتاً گران بوده و از نظر اقتصادی توانایی رقابت با تصفیه بیولوژیكی هوازی را
ندارند .با این وجود الزم نیست اکسیداسیون شیمیایی بهطور کامل (یعنی تبدیل کربن آلی به  )CO2صورت پذیرد .گاهی
اکسیداسیون جزئی ترکیبات خاصی نظیر آالیندههای اولیه  ،تجزیهپذیری بیولوژیكی آنها را افزایش میدهد .کالً اکسیداسیون
ترکیبات خاص را میتوان بر اساس مقدار تجزیه محصوالت نهایی اکسیداسیون  ،توصیف نمود.
به جز مشكل تولید محصوالت جانبی غیرقابل قبول ،اکسیداسیون شیمیایی میتواند سمیت یا رفتار بازدارندگی را کاهش دهد و
نیز قابلیت تجزیه بیولوژیكی ترکیبات ماده را تا مقداری بسیار کمتر از مقدار موردنیاز برای تجزیه نهایی  ،افزایش دهد .بنابراین
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فرآیندهای جفت شده اکسیداسیون شیمیایی /بیولوژیكی ،که در آن اکسیداسیون شیمیایی برای پیشتصفیه پسابهای مقاوم
بكار گرفته میشود ،معموالً بهعنوان یك گزینه تصفیه مورد نظر میباشد.
بهجز اکسیژن  ،اکثر اکسیدکنندهها گران بوده و برای تصفیه حجمهای باالی فاضالبهای غلیظ ،توانایی رقابت با روشهای
بیولوژیكی تصفیه پساب را ندارند .با این حال اغلب برای فاضالبهایی که تصفیه بیولوژیكی آنها به دلیل سمیت ،بازدارندگی و
یا ترکیبات مقاوم جوابگو نمیباشد ،فرآیندهای اکسیداسیون شیمیایی طراحی میشود .بعالوه ،با استفاده از اکسیداسیون شیمیایی
همراه با تصفیه بیولوژیكی  ،میتوان پسابهای سمی /مقاوم را پیشتصفیه کرد تا کارایی تصفیه بیولوژیكی بهبود یابد.
اکسیداسیون شیمیایی جزئی بسیاری از فاضالبها اقتصادی بوده و مجموعهای از اسیدهای آلی قابل تجزیه بیولوژیكی  ،تولید
میشود[.]80
ازن )O3( ،یك اکسیدکننده قوی است (  ) EH > 2/0 voltsکه کاربرد وسیعی در گندزدایی و تصفیه فاضالب دارد .تولید ازن ،
تعیینکننده وجه اقتصادی عملیات است .ازن زنی را میتوان برای حذف رنگ و مواد آلی مقاوم باقیمانده در خروجیها بكار
برد.
پراکسید هیدروژن ، H2O2 ،درجات خلوص مختلف تجاری  ،قابل تهیه است .محلول  30تا  50درصد (وزنی) آن برای تصفیه
فاضالب متداولتر است .از زمان گذشته  ،از پراکسید هیدروژن برای اکسیداسیون سولفیدهای موجود در شبكههای جمعآوری و
تصفیهخانههای فاضالب استفاده میشده و اخیراً برای مواد آلی سمی و مقاوم بكار میرود.
پراکسیداسیون قلیایی (  PHبین  10تا  )12روش مؤثری برای نابودی کل سیانیدها نمیباشد.
فرآیند  UV – H2O2معموالً برای پسابهای دارای رنگ ،کدورت و غلظت پایین نظیر آبهای زیرزمینی آلوده بكار میرود ،
اما برای فاضالبهای غلیظ تر  ،بعضی افزودنیهای خاص در بازار موجود است .بسیاری از ترکیبات نظیر بنزن ،تولوئن ،زایلین،
تری کلرواتان و پرکلرواتیلن به خوبی توسط  UV – H2O2تصفیه میشود .بعضی دیگر نظیر کلروفرم ،استون ،تری نیترو بنزن،
و  -nاکتان در مقابل تصفیه مقاوم هستند .پراکسید هیدروژن در بسیاری موارد برای حذف آالیندههای خاصی نظیر آالیندههای
اصلی ،کاهش سمیت و یا اصالح قابلیت تجزیه بیولوژیكی (هم سرعت و هم مقدار تجزیه) مفید واقع میشود.

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
121
فاز  :2هوشمندی فناوری

ویرایش اول ،مهر 1393

اکسیداسیون با  H2O2میتواند همراه با تصفیه بیولوژیكی صورت پذیرد تا  CODبیشتر به حد قابل قبول نزدیك شود .در
بسیاری از موارد اکسیداسیون  CODمقاوم موجب افزایش  BODخواهد شد.
کلر از مدتها پیش ،بهعنوان اکسیدکننده در تصفیه آب و فاضالب استفاده شده است و این ماده مخصوصاً در حذف رنگهای
آلی عملكرد بسیار مناسبی داشته است .در عین حال اخیراً مشاهده تشكیل محصوالت جانبی کلرینه ،نظیر کلروفرم ،میزان
استفاده از کلر را بسیار کاهش داده است .گرچه کلر در حذف رنگ بسیار خوب عمل میکند ،مواد آلی کلرینه نیز باید مد نظر
قرار گیرد .چنین جریانهایی موقع تخلیه به آبهای پذیرنده با دبیهای کم ،با مشكل اخذ مجوز مواجه میشود.
پرمنگنات ، MnO4 - ،یك اکسیدکننده قوی است ( ) EH > 1/68 voltsو در محدوده وسیعی از  ( PHدر  PHباال ،سرعت
باالتر است) و برای مقدار زیادی از ترکیبات آلی و غیر آلی قابل استفاده میباشد .این ماده در حالت پایدار بهصورت جامد و با
خلوص  96/5درصد تا باالی  99درصد ،یا درحالت تغلیظ شده آبی تهیه میشود .از گذشته  KMnO4برای کنترل بو
(اکسیداسیون سولفید های آلی و غیر آلی) و فرآیندهای نساجی ،دباغی ،فوالد ،رنگ کاری فلزات ،کاغذ و کاغذسازی و
پاالیشگاه نفت بكار رفته است .اکسیداسیون سولفیدها در شرایط اسیدی و قلیایی  ،روندهای مختلفی را طی میکند .بر خالف
سایر اکسیدکنندهها محصول جانبی جامدی ( ( ) MnO2 )sتشكیل شده که بهصورت لجن بوده و باید آن را همراه با سایر
جامدات و رسوبات حاصل از تصفیه پساب دفع کرد .میزان این لجن برای فاضالبهای غلیظ میتواند قابل مالحظه باشد.
 4-2-2-1فاضالبهاي نمکي
1-4-2-2-1روش غشائي
فیلتراسیون غشائی  ،محدوده وسیعی از فرآیندهای جداسازی از فیلتراسیون و اولترافیلتراسیون تا اسمز معكوس را در برمیگیرد.
معموالً فرآیندهایی که تحت عنوان فیلتراسیون شناخته میشود  ،سیستمهایی است که در آنها سوراخها یا حفرههای مجزایی
به بزرگی  102 -104 nmیا بزرگتر  ،در محیط فیلتر موجود است .کارایی این نوع فیلتراسیون کامالً به اختالف اندازه سوراخ و
ذراتی که باید حذف شود  ،وابسته است .تكنولوژیهای مربوط به این روش را در جدول  16-1میتوان مشاهده نمود.
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جدول  -16-1تکنولوژيهاي جداسازي غشايي براي تصفيه پساب[]80

در اسمز معكوس از یك غشاء نیمه تراوا استفاده میشود و با استفاده از تفاضل فشار  ،آب تازه را به یك طرف سلول رانده ،
نمكها را در ورودی یا سمت نفوذناپذیر سلول تغلیظ میکنند.
معیارهای کارایی غشاء شامل درجه نفوذناپذیری (غشاء چقدر میتواند مانع از جریان ماده حل شده بشود) و درجه نفوذ پذیری
(سیال چقدر آسان از غشا میگذرد) میباشد .غشاهای استات سلولز ترکیب جالب توجهی از این خواص را ارائه میدهد.
به دلیل تمایل طبیعی مواد معلق به تهنشین شدن روی سطح غشا و گرفتگی سوراخهای غشا  ،شرایط جریان باید متالطم نگاه
داشته شود (عدد رینولدز بیش از  2000باشد) .برای اینكه سیستم بازیافت باالیی داشته باشد ،معموالً باید درصد قابل توجهی از
ماده تغلیظ شده را به سمت ورودی پمپ برگرداند .طبعاً افزودن این جریان غلیظ به محلول ورودی ،غلظت جامدات محلول را
باال برده و فشار اسمزی را افزایش میدهد.
برای به حداقل رساندن گرفتگی غشا باید پیشتصفیه صورت گیرد تا مواد معلق ،باکتریها و یونهای قابل تهنشینی حذف
شود.
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دمای بیش از ) 29 ˚C( 85 ˚ Fو تا  )38 ˚C( 100˚ Fتخریب غشا را سرعت بخشیده و در دورههای عملیاتی طوالنی توسط
غشا تحمل نمیشود.
ضریب بازیافت در واقع ظرفیت واحد را نشان میدهد و معموالً در محدوده  75 -95درصد است .مقدار حداکثر عملی آن 80
درصد میباشد و درصورتیکه ضریب بازیافت باال باشد ،غلظت آب فرآیندی و نیز غلظت شورابه باالتر است ،در غلظتهای
باالتر ،تهنشینی نمك روی غشا افزایشیافته و راندمان بهرهبرداری پایین میآید.
پس زدن نمك (توسط غشا) بستگی به نوع و خواص غشا انتخاب شده و نیز گرادیان غلظت نمك دارد .بهطورکلی مقدار
پسزنی میتواند  85 -99/5درصد باشد .مقدار معمول آن  95درصد است.
طول عمر غشا تحت تأثیر حضور مواد نامطلوب در خوراك ورودی مثل فنل ،باکتری ،قارچ و نیز دماهای باال و  PHپایین یا باال
شدیداً کاهش مییابد .معموالً غشا تا دو سال کار میکند[ 80و .]92
در وضیعت فعلی تكنولوژی ،کاربرد مستقیم غشاها به ورودی با  TDSکمتر از  10000 mg/lمحدود میشود .همچنین حضور
مواد مولد رسوب نظیر کربنات کلسیم ،سولفات کلسیم ،اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن ،منگنز و سیلیكون ،سولفاتهای باریوم
و استرونیوم ،سولفید روی ،و فسفات کلسیم باید با استفاده از پیشتصفیه کنترل شود یا باید آنها را بعداً از روی غشا حذف نمود.
چون با استفاده مداوم ،غشا گرفته خواهد شد ،امكان پاکسازی مكانیكی و یا شیمیایی باید وجود داشته باشد .این روشها شامل
کاهش قطع فشار ،شستشو با جریان سریع آب ،شستشو با مخلوط آب -هوا ،شستشوی معكوس ،پاکسازی با شویندههای
آنزیمی ،اتیلن دی آمین ،تترا استیك اسید و پربورات سدیم میباشد.
با توجه به عواملی از جمله هزینههای باالی فراوری ،استفاده از مواد شیمیایی سمی ،فضای مورد نیاز برای نصب و راهاندازی
آلودگی ثانویه که مانع کاربردهای گستردهی روشهای شیمیایی و بیولوژیكی برای فرآوری آبهای زائد شدهاند .در نتیجه
جداسازی فیزیكی بر پایهی غشا یك فنآوری امیدوارکننده برای قرن بیست و یكم است.
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2-4-2-2-1روشهاي تبخيري
از میان روشهای مختلف تصفیه فاضالب  ،روش طبیعی تبخیر همچنان مؤثرترین روش است .پساب به جوش آمده و تولید
بخار میکند و آالیندههای جامد محلول به جا میگذارد .سپس بخار به آب تقطیر شده خالص متراکم میگردد.
بهمنظور کنترل میزان جامدات محلول در جریان  ،یك جریان ثابت منحرف میشود که تغلیظ نامیده میشود .تمامی جامدات
محلول که وارد سیستم میشوند  ،از طریق تغلیظ از سیستم خارج میشوند.بهعنوان مثال  ،یك جریان حاوی جامدات محلول
مانند کلرید سدیم  ،یك جریان تصفیه شده و یك جریان کلرید سدیم تغلیظ یافته تولید میکند [ ]75و [.]80
 روش MSF

فرآیند ) MSF(Multi Stage Flashجزء فرآیندهای نمكزدایی حرارتی است .این فرآیند از روشهای یكبار گذر و
بازچرخش استفاده میکند  ،پساب نمكی توسط بخار گرم شده و سپس منجر به یك سری اثرات (مراحل) شده و فشار کاهش
یافته  ،ازاینرو بدون نیاز به گرمای اضافه  ،به جوش) (flashمیرسد.
فرآیند  MSFاساساً برای ایستگاههای نمكزدایی حرارتی در مقیاس بزرگ به کار میرود که در آنجا انرژی حرارتی به شكل
بخار با فشار کم ( بیشتر از  )2 baraدر اختیار باشد  ،مانند نیروگاههای حرارتی یا شهركهای صنعتی.
خوردگی یكی از بزرگترین مشكالت این نوع فرآیند است و به دنبال تجربیات فراوان از فوالد مخصوص برای ساخت دستگاه
چگالنده استفاده میشود .بهعنوان مثال  ،لولههای از جنس تیتانیوم برای سطوح مبادله کننده گرما در تبخیرکنندهها بهمنظور
اطمینان از قابلیت استفاده حداکثر واحد به کار میرود.
در واحد  MSFپساب تا باالترین دمای شورآب درون یك وسیله (گرمکن شورآب) و توسط بخار تغلیظ شده بر روی دسته
لولههای انتقالدهنده پساب گرم میشود .سپس پساب شور گرم شده به سمت مرحله بعدی جریان مییابد  ،جاییكه فشار محیط
کمتر است .این عمل باعث میشود آب سریعاً به جوش آمده  ،بخار شده تا شورآب به دمای اشباع خود برسد .این فرآیند در دما
و فشار کاهشی در مراحل زیر اتفاق میافتد.
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بخار آزاد شده بر روی سطح خارجی لولههای مبادله کننده گرما که طی انجام مراحل در حال اجرا بوده و آب خنك کننده را
انتقال میدهند  ،به آب متراکم میشود .این امر امكان پیشگرمایش تدریجی پساب خام را فراهم کرده و انرژی حرارتی الزم
در گرمکن شورآب را کاهش میدهد .محصول میعان مراحل انجام شده  ،منبع آب نمكزدایی شده تولیدی میباشد.
فرآیند  MSFدر دمای حدود  115درجه سانتیگراد با راندمان حداکثر عمل کرده که منجر به مصرف پایین انرژی و واحدهای با
مقیاس بزرگ میشود[.]93
 روشMED

روش ) MED(Multi Effect Distillationهنگامیكه یك منبع بخار با فشار کم ( )0/3 bar aیا گرمای تلف شده نیروگاه
موجود است  ،اقتصادیترین روش نمكزدایی با در نظر گرفتن کارایی انرژی خواهد بود MED .بهطورکلی برای واحدهای
بزرگ یا متوسط به کار میرود.
یكی از بزرگترین واحدهای نمكزدایی حرارتی اروپا در هلند نصب شده است .دو واحد  MEDدارای ظرفیت 24000 m3/d
بوده و آب فرآیند تعدادی از واحدهای شهرك صنعتی را فراهم میکنند.
نمكزدایی  MEDطی یك سری مراحل اتفاق میافتد که همگی به لولههای مبادله کننده گرما مجهز شدهاند .پساب خام
روی این لولهها پاشیده شده که از درون توسط بخار متراکم گرم میشوند.
به دلیل انتقال گرما توسط دیوارهای لوله  ،بخشی از غشاء مایع روی بخش بیرونی لوله  ،تبخیر میشود .بنابراین بخار تولید
شده و سپس در مرحله بعدی به کار میرود که در آنجا روی سطح درونی لوله مجدداً متراکم میشود .اولین مرحله  ،تنها
مرحلهای است که از یك منبع بخار خارجی گرم میشود.
از مزایای این روش میتوان به عملكرد فرآیند  MEDدر دمای پایین اشاره نمود که باعث مصرف پایین انرژی حرارتی ،
کاهش خطر مقیاسگذاری  ،ابعاد کوچك تا متوسط واحد و کاهش هزینههای بهرهبرداری میگردد[.]93
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 روشMVR

روش ) MVR(Mechanical vapor recompressionاولین روش اصلی در تكنولوژی تبخیر طی  25سال است .در
سیستم  MVRاز یك کمپرسور جهت افزودن انرژی موردنیاز جوش پساب به بخار استفاده میشود .جریان پساب به دو جریان
مجزا شده و از مبادله کنندههای پیش-گرمایش جریان مییابد .یك جریان به آب تصفیه شده تغییر کرده و سیستم را ترك
میکند .در حالیكه جریان دیگر تغلیظ میشود .هر دو جریان تصفیه شده و تغلیظ یافته بسیار داغ (نزدیك جوش) بوده و گرمای
خود را به جریان ورودی انتقال میدهند.
پس از آن  ،جریان داغ از یك هواگیر عبور کرده که در آنجا گازهای محلول ( مانند دیاکسید کربن) آزاد شده و بیرون داده
میشوند .سپس جریان داغ هواگیری شده وارد چرخه بازیافت میگردد.
چرخه بازیافت شامل جریان از جداکننده به سمت پمپ چرخش و به طرف مبادله کننده بخار و برگشت به جداکننده میشود.
پمپهای چرخش جریان تغلیظ را از جداکننده به مبادله کننده تبخیر انتقال داده که در آنجا بخشی از آن به بخار تبدیل
میشود .مخلوط بخار و تغلیظ در حال جوش از باالی مبادله کننده تبخیر خارجشده و به طرف جداکننده جریان مییابد.
درون جداکننده  ،بخار از تغلیظ جدا میشود .بخار از طریق کمپرسور از جداکننده بیرون کشیده شده که با افزودن فشار به بخار
باعث افزایش دمای آن میشود .این بخار با دمای باال و فشار باال از طریق مبادله کننده تبخیر به آب تصفیه شده متراکم شده
و گرمای آن به تغلیظ در حال جوش انتقال یافته و بخار بیشتری تولید میکند.
آب تصفیه شده از کف مبادله کننده تبخیر جریان یافته و وارد دریافت کننده میشود .سپس از مبادله کننده پیشگرمایش
تقطیر/تغذیه پمپاژ شده که در آنجا گرمای آن به طرف ورودی رفته و در نتیجه سرد میگردد .جریان خنك شده از سیستم
خارج میشود.
جهت جلوگیری از تمرکز نمك در چرخه بازیافت  ،یك جریان ثابت از تغلیظ در حال جوش از جداکننده با پمپ تغلیظ بیرون
میآید .این جریان از طریق مبادله کننده پیشگرمایش تغلیظ/تغذیه پمپاژ شده که در اینجا این جریان نیز سرد شده و گرمای
آن به طرف ورودی جریان مییابد .سپس جریان خنك شده از سیستم وارد مخزن ذخیره میگردد.
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روش  MVRبسیار پیچیده و با این وجود بسیار مؤثر میباشد .از آنجا که آب در حال جوش روی کوره به  1000 BTUانرژی
احتیاج دارد تا یك پوند بخار تولید کند  MVR ،از  50 BTUانرژی استفاده کرده که بخار با همان پوند تولید کند (یا 5 %
انرژی تبخیر معمول) [.]93
 استفاده از Solar

روش تولیدی الكتروشیمیایی حرارتی انرژی خورشیدی بر مبنای استفاده از انرژی خورشید بوده و از فرآیندهای شیمیایی مؤثر
ناشی میشود .به دنبال استفاده از این روش  ،پایداری آالیندههای آلی (توان اکسیداسیون هیدروکربن) با افزایش دما  ،کاهش
مییابد .بهعنوان نمونه  ،در اکسیداسیون الكتروشیمیایی حرارتی خورشیدی فنول نشان داده شده است که آالیندههای آلی
پایدار به دیاکسید کربن که بهراحتی حذف میشود  ،اکسید میگردد .با استفاده از محاسبات ترمودینامیكی میتوان افت سریع
توان اکسیداسیون فنول را با افزایش دما نشان داد .نتایج نشان میدهد که این افزایش دما توسط گرمایش خورشیدی فراهم
میگردد.
این یك روش سبز  ،مؤثر  ،ایمن و پایدار در تصفیه فاضالب آلی بهوسیله انرژی خورشیدی میباشد.
سیستم شبنم خورشیدی از روشهای جدید بازیافت آب و پساب است که بر اساس تراوش تبخیری ) (Pervaporationکار
میکند ،پدیده تراوش تبخیری فرآیندهای نفوذ و تبخیر را دربرمیگیرد .انرژی موردنیاز این سیستم از طریق تشعشع خورشیدی
تأمین میشود.

به این ترتیب غلظت نمك  ،فلزات و دیگر مواد آلودهکننده پساب در غشا مانده و افزایش مییابد .در عمل تصفیه  ،پساب از
دیواره غشا عبور میکند و به سطح غشا میرسد که بر اثر حرارت حاصل از تابش نور خورشید  ،آب در سطح بیرونی تبخیر
میشود و ترکیبات نمكی در محلول باقی میمانند.
به دلیل اختالف غلظت نمك در دو طرف غشاء مواد آلودهکننده به فاز آبی برمیگردند و در غشا غلیظ میشوند.
این سیستم شامل بخش های مختلف است .ابتدا پساب نمكی و آلوده در یك مخزن ذخیره میشود .پساب از این مخزن
بهصورت ثقلی و بهطور مستقیم به درون غشاهای موجود که به شكل لولهای یا کیسهای بوده و در داخل محفظه اصلی قرار
دارند ،هدایت میشود.
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محفظه اصلی سیستم ،یك اتاقك پالستیكی شفاف است که غشاءها در داخل آن قرار میگیرند تا محفظه تبخیر برای عمل
کندانس بخارات ایجاد شده به وجود آید .مخزن پساب تصفیه شده هم در این سیستم در نظر گرفته شده که سبب جمعآوری و
ذخیره پساب تصفیه شده میشود ،از این پساب تصفیه شده میتوان برای آبیاری و کشاورزی استفاده کرد .یك مخزن
جمعآوری پساب تغلیظ شده نیز جهت جمعآوری این پسابها در نظر گرفته شده است.

در مناطقی که زمین فراوان و ارزان و میزان تابش نور خورشید زیاد باشد  ،برای تصفیه پسابهای نمكی و آلوده  ،سیستم
تصفیه خورشیدی میتواند اقتصادی باشد .با توجه به شرایط اقلیمی کشور ،این روش میتواند در مناطق جنوبی کشور که
مشكل تصفیه فاضالب هم دارند  ،بهعنوان روشی مناسب و مقرون به صرفه مورد استفاده قرار گیرد[.]94
3-4-2-2-1روش )Electro-DeIonization( EDI
روش  EDIفرآیندی است که تكنولوژی غشائی نیمه نفوذناپذیر را با تبادل یونی ترکیب کرده تا یك فرآیند حذف مواد معدنی با
راندمان باال ارائه دهد.
الكترودیالیز از جریان الكتریكی و غشاءهای مخصوص استفاده میکند که نسبت به یونها مبنی بر بارشان  ،جریان الكتریكی و
توانایی کاهش یونها بر اساس بار آنها  ،تقریباً نفوذ پذیرند .توسط الكترودیالیز  ،پتانسیل الكتریكی انتقال یافته و اجزاء آبدار
باردار شده را جدا میکند .جریان الكتریكی بهمنظور احیاء پیوسته رزین استفاده شده و نیاز به احیاء دورهای را برطرف
مینماید(شكل .)37-1
فرآیند  EDIبا استفاده کمتر از  95درصد فرآوردههای شیمیایی که در فرآیندهای تبادل یونی معمول استفاده میشود  ،آب
صنعتی با درجه خلوص باال تولید میکند .در روش  ، EDIغشاءها و الكتریسیته جایگزین میلیون گالن اسید و مواد شیمیایی
میشوند که فرآیندهای قدیمی بهطور روزانه احتیاج دارند.
 EDIدارای ساختار پایه محفظه یونزدایی است .این محفظه شامل یك رزین تبادل یون بوده که بین یك غشاء تبادل کاتیونی
و یك غشاء تبادل آنیونی قرار گرفته است .تنها یونها میتوانند از میان غشاء عبور کنند.
هنگامیكه جریان وارد رزین بخش محلول میگردد  ،چندین فرآیند به حرکت در میآیند .یونهای قوی توسط رزینهای بستر
اختالط تمیز میشوند .تحت تأثیر جریان مستقیم  ،یونهای باردار از رزین کشیده شده و به طرف الكترودهای باردار مخالف
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میروند .بدینصورت یونهای باردار قوی بهطور پیوسته جدا شده و به قسمتهای متمرکز مجاور منتقل میشوند .هنگامیكه
یونها به طرف غشاء میروند  ،آنها میتوانند از محفظه تراکم عبور کنند اما نمیتوانند به الكترود برسند .آنها توسط غشاء
مجاور که حاوی رزین با بار مشابه است  ،بسته شدهاند[.]95

شکل -37-1شماتيک كلي روش ]93[ EDI

هنگامیكه یونهای قوی از جریان فرآیند حذف شدند  ،رسانایی جریان کامالً کم میشود .پتانسیل الكتریكی قوی به کار رفته
باعث شكافتن آب در سطح رزین شده و تولید یونهای هیدروژن و هیدروکسیل مینماید .اینها بهعنوان عوامل احیاء پیوسته
رزین تبادل یونی عمل میکنند .این رزینهای احیاء شده امكان یونیزاسیون اجزاء خنثی یا یونیزه شده ضعیف مانند دیاکسید
کربن یا سیلیكا را فراهم میکنند .یونیزاسیون از طریق حذف از میان جریان مستقیم و غشاءهای تبادل یونی ادامه مییابد.
روش  EDIبرای هر کاربردی که به حذف اقتصادی و دائم آلودگیها بدون استفاده از مواد شیمیایی خطرناك احتیاج دارد ،
مفید است.
بهعنوان جایگزین فرآیندهای تبادل یونی قدیمی معمول  ،روش  EDIدر مصرف انرژی و هزینههای بهرهبرداری دارای مزایای
بیشتری است .با حذف ملزومات احیاء دورهای رزین تبادل یونی  ،فواید زیستمحیطی نیز با اجتناب از راهاندازی و پردازش اسید
و مواد شیمیایی سوزآور دارد.
برخی از مزایای روش  EDIبهصورت زیر است:
 بهرهبرداری آسان و پیوسته
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 مواد شیمیایی جهت احیاء کامالً حذف شدهاند.
 نگهداری و بهرهبرداری مؤثر در هزینهها
 مصرف کم انرژی
 بدون آلودگی  ،ایمن و قابل اطمینان
 به شیرهای خودکار یا کنترلهای پیچیده کمی که باید توسط اپراتور نظارت شوند  ،احتیاج دارد.
 فضای کمی نیاز دارد.
 در یك جریان ثابت درجه تصفیه باالیی دارد.
 حذف کامل ذرات غیر آلی محلول را فراهم میکند.
 با ترکیب شدن با پیشتصفیه اسمز معكوس  ،بیش از  99/9 %یونها را حذف میکند.
از معایب این روش میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 برای سختیهای بیش از یك نمیتواند استفاده شود.
 به پیشتصفیه احتیاج دارد.
 4-4-2-2-1تبادل يوني
برای حذف آنیونها و کاتیونهای نامطلوب از پساب میتوان از تبادل یونی استفاده کرد .کاتیونها با هیدروژن یا سدیم و
آنیونها با یونهای هیدروکسید مبادله میشوند.
رزینهای تبادل یونی از ساختار شبكه آلی یا غیر آلی متصل به گروههای عامل تشكیلشده است .اکثر رزینهای تبادل یونی
بكار رفته در تصفیه فاضالب ،رزینهای مصنوعی تهیهشده از پلیمریزاسیون ترکیبات آلی بهصورت یك ساختار سهبعدی
متخلخل میباشد .میزان اتصاالت عرضی بین زنجیرههای آلی تعیینکننده ساختار داخلی منفذ است و هرقدر اتصاالت عرضی
متراکمتر باشد اندازه منافذ کوچكتر میشود .ازنقطهنظر سینتیكی کم بودن اتصاالت عرضی نفوذ یونها به منافذ بزرگتر را
افزایش میدهد .درعینحال کاهش تراکم اتصاالت عرضی ،استحكام فیزیكی کاهشیافته و تورم رزین در آب افزایش مییابد.

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
131
فاز  :2هوشمندی فناوری

ویرایش اول ،مهر 1393

گروههای یونی عامل معموالً بهوسیله واکنش دادن شبكه پلیمری با ترکیبات شیمیایی حاوی گروه موردنظر تولید میشود.
ظرفیت تبادل بر اساس تعداد گروههای عامل در واحد جرم رزین تعریف میشود.
رزین های تبادل یونی مبادله کننده یون مثبت را کاتیونی و مبادله کننده یون منفی را آنیونی مینامند .رزینهای کاتیونی دارای
گروههای عامل اسیدی نظیر سولفوریك و رزینهای آنیونی دارای گروههای عامل بازی نظیر آمین میباشد .اغلب رزینهای
تبادل یونی را بر اساس ماهیت گروههای عامل به اسید قوی ،اسید ضعیف ،باز قوی و باز ضعیف دستهبندی میکنند.
عالوه بر عامل غلظت ،ماهیت تبادلگر و یونهای مبادله شده ،عواملی نظیر دما و اندازه ذرات تبادلگر نیز اهمیت فراوان ای در
سینتیك تبادل یون دارد .درجه تبادل به چندین عامل بستگی دارد:
 -1اندازه و واالنس (بار) یونهایی که در تبادل نقش دارند.
 -2غلظت یونهای آب یا محلول
 -3ماهیت (فیزیكی یا شیمیایی) ماده مورد تبادل یونی
 -4دما
رادیوم مورد تمایل ترین کاتیون و لیتیم کم متقاضیترین کاتیون است .کم متقاضیترین آنیون ،کمترین زمان ماند را داشته و
قبل از بقیه در خروجی ظاهر میشود  ،مورد تمایل ترین آنیون با بیشترین زمان ماند بعد از دیگران در خروجی ظاهر میشود .در
موارد خاص میتوان یك یون کم متقاضی را به یك کمپلكس چند ظرفیتی تبدیل کرد که بسیار مورد تمایل رزین بوده و
بنابراین تبادل یونی را بهعنوان یك فرآیند مناسب آلودگی زدایی بكار برد.
عملكرد و جوانب اقتصادی تبادل یونی به ظرفیت رزینی که یون مبادله میکند و نیز به مقدار ماده موردنیاز برای احیا بستگی
دارد[ 96و .]97
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5-4-2-2-1روش crystallization

رسوبگذاری بارها با استفاده از فرآیندهای تصفیه فیزیكی/شیمیایی جهت حذف فلزات و آنیونها مانند فسفات  ،سولفات و
فلوراید از فاضالب به کار رفته است .کریستالیزیشن (تبلور) در بلورسازهای با بستر سیال که کریستال اکتور نیز نامیده میشوند
 ،یك گزینه مناسب برای این قبیل فرآیندهای مرسوم است .خصوصیات تأثیربخشی هزینه و عدم اتالف زائدات این تكنولوژی
 ،این روش را به یك گزینه پایدار برای صنایع در جهت تصفیه فاضالب و بازیافت مواد خام با فواید مهم اقتصادی و
زیستمحیطی تبدیل کرده است.
در حقیقت شیمی این فرآیند با رسوبگذاری معمول مقایسه شده است .با افزودن میزان مناسب واکنشگر به پساب (مانند آهك
 ،کلرید کلسیم  ،کربنات سدیم  ،سود سوزآور )  ،حاللیت مؤلفه هدف زیاد شده و در نتیجه از حالل آبی به ماده کریستال جامد
انتقال مییابد .اختالف نخست با روش رسوبگذاری معمول این است که در فرآیند تبلور  ،انتقال به دقت کنترل شده و پلت
هایی با اندازه تقریباً  1 mmبه جای ذرات لجنی ریز میكروسكوپی تهیه میشوند.
کریستال اکتور یك رآکتور سیلندری است که تا حدودی با مواد دانهای مناسب مانند ماسه پر شده است .جریان پساب در
راستای رو به باال پمپاژ شده و بستر پلت را در حالت سیال نگه می دارد .بهمنظور تبلور جزء هدف بر روی بستر پلت  ،یك
نیروی محرك توسط مقدار معینی واکنشگر ایجاد میشود .با انتخاب شرایط مناسب فرآیند  ،تبلور ناخالصیها حداقل شده و
کریستال هایی با خلوص باال به دست میآیند(شكل .)38-1
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شکل -38-1بلورساز با بستر سيال[]98

یك مزیت مهم این روش توانایی آن در تولید پلت های تقریباً خشك و بسیار خالص است .به دلیل ساختار بسیار خوب  ،پلت
ها معموالً باز چرخ شده یا به استفاده مجدد در سایر بخشها میرسند که این امر موجب میشود مواد زائد باقیماندهای برای
دفع تولید نگردد.
چهار مرحله فرآیندهای رسوبگذاری -انعقاد  ،لخته شدن  ،جداسازی آب/لجن و آبگیری -در تبلور با بستر سیال در یك مرحله
ترکیب میشوند.
از روش تبلور همچنین در بازیافت فلوراید و فسفات استفاده میشود .در کل  ،تقریباً تمام فلزات سنگین و آنیونها میتوانند از
طریق تبلور حذف شوند  ،تا زمانی که حاللیت پلت های نمكی تولید شده کم بوده و فلزات و آنیونها سریعاً به شبكههای
کریستالی پایدار متبلور میشوند.
بهعنوان نمونه میتوان گفت در بخشهایی که از این روش استفاده کردهاند  ،سختی کلسیم از  76 ppmبه سطح مطلوب
 36 ppmکاهش یافته است و کارایی کریستالیزاسیون نزدیك  99درصد میباشد .نكته قابل توجه این است که پلت های
کربنات کلسیم تولید شده در این واحد میتوانند به آهك تبدیل شوند .بدین ترتیب  ،این روش تنها واکنشگرهای خود را تولید
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نكرده  ،بلكه میزان قابل مالحظه ای آهك اضافی تولید شده که میتواند در جایی دیگر بهعنوان محصول قابل فروش عرضه
شود.
در بسیاری از طرحهای بازچرخش و نمكزدایی  ،اسمز معكوس ) (ROیك تكنولوژی شناخته شده و کاربردی شده است.
کاربردهای اولیه کریستال اکتور برای واحدهای نمكزدایی بزرگ صورت گرفته بود که در آنجا از این تكنولوژی برای کاهش
سختی آب قبل از  ROاستفاده میشد که منجر با ضریب تمرکز بیشتر و هدر رفت آب حداقل میشد[ 98و .]99
اخیراً کنترل و دفع شورآبهای تخلیه شده از واحدهای نمكزدایی در محل  ،تبدیل به یك چالش شده است .طرحهای جریان
زیر  ،جهت مواجهه با چنین چالشهایی شكل گرفتهاند:
 تبلورسازی برای حذف کلسیم  ،باریوم و سیلیكات از  ROجهت فراهم نمودن تصفیه ثانویه ( ROشكل )39-1
 تبلورسازی برای انتقال از  ROبه آب فرآورده مثالً آب خنك کننده

شکل  -39-1يک نمونه از طرح نمکزدايي بدون زائدات براي نمکزدايي در محل[]98

یكی از کاربردهای مهم کریستالیزاسیون بازیافت فلزات گرانبها و سایر فلزات از فاضالب و نیز گرفتن فلوراید و فسفات
میباشد .بهطورکلی  ،محصوالت جانبی این فرآیند بهعنوان مواد خام برای صنایع فلوئور و فسفر استفاده میشوند و پلت های
فسفات میتوانند بهعنوان کود شیمیایی مجدداً مورد استفاده قرار گیرند .جدول زیر هزینههای بهرهبرداری بازیافت فلوراید (15
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) m3/h, 700 ppm Fرا در مقایسه با حذف معمول فلوراید از طریق رسوبگذاری نشان میدهد .این تكنولوژی بهطور موفقیت
آمیز در جهت حذف سولفات از فاضالب نیز به کار رفته است.
جدول -17-1مقايسه هزينههاي بهرهبرداري ساالنه براي بازيافت فلورايد)]98[(15 m3/h, 700 ppm

6-4-2-2-1وتلند
در بخش  4-1-2-1توضیح داده شده است.
در نهایت بهطور کلی برخی از مزایا و معایب مربوط به یك سری از روشهای حذف فلزات سنگین از فاضالب صنایع در
جدول  18-1بهطور خالصه ذکر شده است.
جدول  -18-1مزايا و معايب تعدادي از روشهاي فيزيکي-شيميايي تصفيه فلزات سنگين در فاضالب[]100
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فناوري هاي كاهش آالينده هاي پسماند

 1-3-1رسوبات تصفيه فاضالب شهري
 1-1-3-1تثبيت هوازي
لندفیل های زیستی باعث انتقال سریع و تجزیه زائدات آلی میشوند .افزایش سرعت تجزیه و تثبیت با افزودن مایع و هوا به
منظور پیشرفت فرآیندهای میكروبی اتفاق میافتد .در بیورآکتور های زیستی شیرابه از الیه پایینی خارج و به مخازن ذخیره
مایع فرستاده شده و به شكل کنترل شده به لندفیل بازچرخش میشود .هوا با استفاده از چاههای افقی یا عمودی به توده
زائدات تزریق میشود تا فعالیت های هوازی را بهبود بخشیده و باعث تسریع در تثبیت مواد گردد .شیرابه به بیورآکتور تزریق
شده تا فرآیند طبیعی تجزیه زیستی را شبیهسازی کند .اغلب بیورآکتور ها به مایعات دیگر مانند آبهای سطحی  ،فاضالب و
لجنهای تصفیهخانههای فاضالب احتیاج دارند تا بدینوسیله شیرابه تهیه و فرآیند میكروبیولوژیكی را با کنترل میزان رطوبت
بهبود بخشند .میزان رطوبت مهمترین عاملی است که تجزیه سریعتر را اصالح میکند .فنّاوری بیورآکتور بر حفظ رطوبت بهینه
(تقریباً  35تا  65درصد) استوار بوده و هر زمانیكه الزم باشد مایع اضافه میگردد[.]101
تثبیت زیستی مواد زائد در لندفیل بیورآکتوری میتواند در زمان کوتاهتری نسبت به لندفیل خشك انجام گیرد و باعث کاهش
خطرات زیستمحیطی طوالنی مدت و هزینههای موجود گردد .بعضی فواید بیورآکتور ها عبارتند از :سمیت و تغییر پذیری کمتر
مواد سمی  ،کاهش هزینههای دفع شیرابه  15 ،تا  30درصد صرفه جویی در فضا به علت افزایش چگالی توده مواد  ،کاهش
مراقبتهای پس از خاتمه .بنابراین تثبیت هوازی در مجموع باعث به حداقل رساندن ریسك  ،افزایش سود و افزایش طول عمر
تأسیسات میشود .به جای تجزیه مواد آلی بهطور طبیعی که حدود  30سال زمان میبرد  ،میتوان با تزریق هوا و رطوبت
به طور مستقیم به مواد زائد  ،مواد را تصفیه نمود .تجزیه تنها در یك تا سه سال اتفاق میافتد و مواد غیر سمی تولید میکند که
قابل بازیافت و استفاده مجدد میباشند .بعضی از مزایای اقتصادی و زیستمحیطی عبارتند از:
 حذف تولید گاز متان  ،نتایج چشمگیری در مدت  4هفته نشان خواهد داد.
 حذف تصفیه و دفع شیرابه و هزینههای آن
 حذف  VOCبرای تمام اهداف عملی مانند گازهای گلخانهای و سایر بوها
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 حذف مهندسی آلودگی آبهای زیرزمینی و احتیاج به پایش و هزینههای پایش
 پایش از هر نقطهای از جهان
 حذف یا کاهش هزینههای خاتمه به دلیل اینكه دوام بیشتری داشته و از محیطزیست بهتر حمایت میکند.
 احیاء زمین برای استفادههای غیر از لندفیل
محققان نشان دادهاند که با افزایش و کنترل میزان رطوبت لندفیل تحت شرایط هوازی میتوان به تجزیه سریع و تولید مواد
خطرناك کمتری دست یافت .کیفیت شیرابه در یك بیورآکتور سریعاً پیشرفت کرده که منجر به کاهش هزینههای دفع شیرابه
میشود.
چندین موضوع درباره لندفیل ه ای بیورآکتور وجود دارد که قبل از وضع استاندارد های بیورآکتور بهخصوص یا پارامترهای
بهرهبرداری توسط  ، EPAباید در نظر گرفته شوند .بهطورکلی این بیورآکتور ها سیستمهای مهندسی هستند که هزینههای
اولیه بیشتر و کنترل و پایش مازاد در طول دوره بهرهبرداریشان احتیاج دارند ،اما انتظار میرود که نسبت به لندفیل های
خشك معمول به پایش کمتری در دوره پس از خاتمه نیاز داشته باشند .موضوعاتی که باید در طراحی و بهرهبرداری لندفیل
بیورآکتور مدنظر قرار داد  ،عبارتند از:
 انتشار گاز اضافه
 افزایش بو
 ناپایداری فیزیكی توده مواد زائد به دلیل افزایش رطوبت و چگالی
 ناپایداری سیستمهای خطی
 نشت سطحی
 آتش گرفتن لندفیل
شكل زیر ( )40-1نمایی از یك بیورآکتور هوازی را نشان میدهد .شیرابه از الیه کف لندفیل خارج و به مخزن ذخیره مایعات
فرستاده میشود .از مخزن  ،شیرابه در امتداد الیه باالیی حرکت کرده که فیلتر و دوباره جمعآوری گردد .نیروهای دمنده هوا
درون توده مواد زائد از طریق چاههای افقی یا عمودی که در باالی الیه لندفیل قرارگرفتهاند  ،تأمین میشود .پایش آبهای
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زیرزمینی در چاههایی که پیرامون لندفیل هستند  ،انجام میگیرد .شكل  41-1چگونگی جمع آوری شیرابه در فرآیند لندفیل
هوازی رانشان می دهد.

شکل  –40-1بيورآكتور هوازي[]102

شکل  –41-1سيستم جمعآوري شيرابه در فرآيند لندفيل هوازي[]102

 2-1-3-1توليد گاز متان
محل دفن زباله نقش مهمی را در شبكه دفع زباله بازی میکند و جز اساسی استراتژی جدید مدیریت جامع مواد زائد جامد
محسوب میشود .در سالهای اخیر پروژههای محل دفن معموالً شامل تجهیزاتی برای کنترل انتشار گاز و استفاده از انرژی
تولیدی آن میشود.
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گاز تولید شده در محل دفن ( )LFGناشی از پروسه جابهجایی توده است .زباله در محل دفن دستخوش تغییرات بیولوژیكی،
شیمیایی و فیزیكی در مراحل جامد (زباله) ،مایع (شیرابه) و گاز میشود .بررسیهایی که در این مورد انجامشدهاند ،نشان میدهد
که یك ماه پس از دفن ،شرایط بیهوازی بر فرآیند اغلب واکنشها غالب خواهد شد .در طی این واکنشها ،اسیدهای چرب و
هیدروکربنها بهطور عمده تجزیه و به آب و گازهای متان و دیاکسید کربن تبدیل خواهند شد .این گاز در اثر واکنشهای
زیستی بر روی موادآلی تجزیهپذیر زباله شهری پدید میآید و از آنجا که حدود  55تا  60درصد از آن را متان تشكیل میدهد،
میتواند بهعنوان یك منبع انرژی مورداستفاده قرار گیرد.
ترکیبات عمده گاز محل دفن (متان و کربن دی اکساید) حاصل پروسه های بیولوژیكی میباشند .گازهای دیگر شامل آمونیوم،
کربن منواکساید ،هیدروژن ،هیدروژن سولفاید ،نیتروژن و اکسیژن هست .در سال  1776میالدی ،الكساندر ولتا نتیجه گرفت که
بین مواد آلی فسادپذیر و میزان گاز قابل اشتعال رابطه مستقیمی وجود دارد.
مطالب فوق بدان معنی است که مهار گاز  LFGاز دیدگاه زیستمحیطی یك اجبار است .امروزه فنّاوری گاز محل دفن یك
فنّاوری تأیید شده است.
بر اساس بررسیهای موجود در ایران در سال  1378شمسی ،بهطور متوسط روزانه رقمی حدود  32هزار تن زائدات جامد شهری
تولید میشود که  70درصد آن را زائدات فسادپذیر با قابلیت تولید گاز متان تشكیل میدهد .دفن بخش عمدهای از زائدات جامد
تولید شده در بخشهای خانگی و صنعتی در مكانهای نا مناسب و تخلیه قسمتی از آنها در حاشیه آبهای سطحی ،امكان
آلودگی منابع آبی کشور بهخصوص آبهای زیرزمینی را افزایش میدهد ] دومین گزارش وضعیت محیطزیست ایران.[1384 ،
این در حالی است که با مدیریت مناسب پسماند ،ضمن بازیافت مواد زائد جامد در بخشهای مختلف از جمله استحصال متان،
میتوان از گسترش آلودگی جلوگیری نمود.
در کشور ما روزانه بیش از  38میلیون کیلوگرم زباله خانگی تولید میشود که از این مقدار کمتر از  29/3درصد در شهرهای
اصفهان ،مشهد ،تهران به کود کمپوست تبدیل میشود .در سایر شهرهای کشور زبالههای شهری به نحو غیر عملی دفع
میشود که جنبههای مختلف حیات محیطزیست کشور را تهدید میکند .سادهترین خسارت مكانهای دفن زبالههای شهری به
محیطزیست  ،ورود میلیونها مترمكعب گاز متان حاصل از تجزیه بیهوازی مواد آلی زبالهها به اتمسفر است .طبق اطالعات
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موجود هر تن زباله شهری در مكانهای دفن ساالنه  33/13مترمكعب گاز تولید میکند .بر این اساس روزانه در کشور بیش از
 510مترمكعب و ساالنه در حدود  185میلیون متر مكعب گاز از مكانهای دفن به اتمسفر رها میشود .در صورت مدیریت
صحیح ،قابلیت تولید  965میلیون مگاوات ساعت انرژی برق وجود دارد.
توليد گاز متان از زباله:
متان گازی است بیرنگ و بیبو که اگر یك فوت مكعب آن بسوزد 252 ،کیلوکالری انرژی حرارتی تولید میکند .که این رقم
در مقایسه با سایر مواد سوختنی و بهخصوص سایر گازهای حاصل از فعل و افعال بیولوژیكی در محل دفن ،رقم قابلتوجهی
است .بهخصوص اینكه بیشترین ترکیب گاز محل دفن ( 70 -60درصد از کل گازهای حاصل در اماکن دفع) مربوط به متان
هست .از مزیت مهم متان نسبت به دیگر سوختها این است که هنگام سوختن ،گاز سمی و خطرناك منواکسید کربن را ایجاد
نمیکند .به همین دلیل است که در صورت عدم دستیابی به فنّاوری استفاده و کاربرد آن در محلهای دفن جهت خروج این
گاز ،میتوانیم از طریق مشعلهایی آن را بسوزانیم.
تجزيه بيهوازي زباله در مخازن با سيستم بازگردش شيرابه:
گاز متان بهطور طبیعی در اثر فرآیند تجزیه بیهوازی مواد آلی بهوسیله میكروارگانیسمهای زنده در محل دفن زباله  ،تولید و
آزاد میشود .برای مهار و استخراج گاز نیاز به طراحی و راهبری یك محل دفن مهندسی -بهداشتی از نوع خود پاالینده داریم.
این شیوه طراحی محل دفن را بیورآکتور نیز می نامند(شكل .)42-1

شکل  -42-1گردش كار يک محل دفن مهندسي -بهداشتي[]103
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مزایای ایجاد پروژه دفن مهندسی -بهداشتی زائدات جامد در شكل سلول دفن بیولوژیكی بهطور خالصه شامل موارد ذیل است:
 کنترل استحصال گازهای حاصل از محل دفن نظیر متان و کربن دی اکساید ،و پیشگیری از انتشار گازهای گلخانهای
به اتمسفر زمین
 بهبود شاخصهای زیستمحیطی ملی و محلی و کاهش آثار نامطلوب زیستمحیطی
 باال بردن سرعت تجزیه بیولوژیكی و ایجاد فضای مناسب جهت دفن مجدد
 افزایش چگالی زباله به سبب استفاده از فضاهای خالی موجود در درون زمین دفن
 امكان ایجاد استحصال انرژی (افزایش راندمان تبدیل زباله به انرژی)
 امكان استفاده از زائدات دفن شده بهعنوان کود پس از پایان فرآیند تثبیت و تصفیه
 جلوگیری از خروج شیرابه از سیستم و تصفیه در جای شیرابه
 بازیافت فضاهای اشغال شده با هوای موجود در داخل زمین دفن که این فضاها ممك است به دلیل عدم تراکم مناسب
زباله ایجاد شده باشد
 اطمینان از پایداری و تحمل پذیری سیستم
دلیل آخر یعنی پایداری ،بیشترین پتانسیل از نظر سود اقتصادی ناشی از کاهش هزینههای الزم برای پایش درازمدت و به
تأخیر افتادن مكانیابی برای یك زمین دفن جدید را داراست[.]103

 2-3-1رسوبات تصفيه آب و رسوبات سولفور زدايي
 1-2-3-1تصفيه براي كاربردهاي ديگر
بعضی از راههای مختلفی که برای استفاده مجدد از رسوبات به کار میروند  ،عبارتند از:
الكتریسیته :هنگامی که رسوبات طی فرآیندی با دمای باال تصفیه شدند  ،بعضی از محصوالت جانبی آن برای گرم کردن بخار ،
سوزانده شده و برق تولید میکنند.
دانههای ناشی از  Ecomeltمیتوانند بهعنوان سنگریزه روی ورقه آسفالت به کار روند Ecomelt .یك ماده تائید شده است
که از گرم کردن رسوبات آلوده و سایر مواد در دمای باال تولید شده است.
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سنگدانه :این دسته از مواد کاربردهای بسیاری از جمله در ژئوتكنیك دارند .بهعنوان مثال  ،دانههای شل میتوانند در لولههای
زیرزمینی و جذب تنش استفاده شوند .سنگدانه ها را میتوان از اکوملت که مادهای شیشهای است و از گرما دادن به رسوبات
آلوده در دماهای خیلی باال تهیه میشود  ،ساخت.
رسوبات تصفیه شده میتوانند با روکش پلیمری ترکیب شده و در ساخت دیوار به کار روند .بدین ترتیب میتوان گفت خانهای از
رسوبات ساخته شده است.
همچنین اکوملت را میتوان خرد کرده و بهعنوان جایگزین مصرفی برای سیمان پرتلند که یك مؤلفه اصلی در بتن است  ،به
کار برد .این قبیل فواید عمده در ساخت جاده  ،پیاده رو و غیره عملی میشوند.
هنگامیکه رسوبات تصفیه میشوند  ،در ترکیب با سایر مؤلفهها مانند کمپوست  ،چوب  ،خاك رس  ،ماسه در ساخت خاك
سطحی مصنوعی استفاده میشوند .این شیوه در حقیقت در راستای احیاء اکوسیستم بوده و از آن میتوان بهعنوان کاربرد سبز
نام برد .سقف سبز ساخته شده از این مواد فواید گستردهای دارد  ،از جمله اینكه عالوه بر مقاومت رسوبات در خاك سطحی ،
خانه را عایق کرده  ،انرژی ذخیره شده و رواناب سطحی را کاهش میدهد.
در ساخت آجر نیز از رسوبات تصفیه شده در دمای باال و یا شسته شده استفاده میشود[ 102و .]104

 3-3-1آلودگي خاك به روغن و مواد نفتي
 1-3-3-1تصفيه فيزيکي-شيميايي-زيستي
برای پاکسازی خاكهای آلوده به ترکیبات نفتی ،روشهای متعددی وجود دارد که بسته به شرایط خاك مانند عمق ،سرعت و
جهت حرکت آب در آن ،ویژگیهای خاك محل ،نوع و مقدار آلودگی ،گستردگی آن ،قوانین زیستمحیطی موجود و شاخصهای
سالمت یك یا ترکیبی از آنها مورداستفاده قرار میگیرد .بهطور اختصار آمار بیانگر آن است که استفاده از روشهای بیولوژیكی
در حدود  80درصد موارد در قیاس با سایر فرایندهای فیزیكی و شیمیایی موجود ،در زمره پرکاربردترین روشها برای احیای
منابع خاك آلوده به مواد مضر آلی بوده و از راندمان باالیی برخوردارند .این در حالی است که در صورت عدم امكان کاربری
فرایندهای بیولوژیكی میتوان سیستمهای شیمیایی و فیزیكی -مكانیكی را با درصد راندمان باالی حذف مورداستفاده قرار داد .
الزم به ذکر است از میان فرایندهای مورد بررسی استفاده از فرایندهای شیمیایی همچون شستشوی خاك و فرایندهای فیزیكی -
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مكانیكی همچون استخراج بخار از خاك ،جامدسازی -تثبیت و دفع حرارتی به دلیل راندمان بسیار باالی عملیاتی ،هزینه پایین،
بازه زمانی مناسب برای پاکسازی ،ایجاد کمترین بی نظمی محیطی و نیز پوشش دهی طیف گستردهای از آالیندههای نفتی در
زمره بهترین روشهای سبز و دوستدار محیطزیست و انرژی قرار میگیرند .از بین فرایندهای مذکور جامدسازی و تثبیت با
راندمان تقریبی  100درصد در جایگاه بهترین و پربازده ترین روشهای فیزیكی -مكانیكی تصفیه خاك بوده و میتواند بهعنوان
یك سیستم جایگزین روشهای پرهزینه و کم بازده موجود بكار گرفته شود[ 105و  106و .]107
شستشوي خاك:
شماتیكی از این روش شیمیایی تصفیه را در شكل 43-1مشاهده میکنید .در این روش از مایعاتی نظیر آب و عمدتاً به همراه
حاللهای خاص توسط فرایندهای مكانیكی برای شستشوی خاك استفاده میشود .از سورفاکتانت نیز برای انحالل و جداسازی
مواد نفتی از ذرات خاك و شستشوی بهتر استفاده میشود که مبحث تأثیرات این دسته سورفاکتانت ها و حاللها بر سالمت و
محیطزیست بایستی مدنظر قرار گیرد .فرایند شستشوی خاك ذرات ریز خاك (گل و الی) را از ذرات بزرگتر (شن و گراول)
جدا میکند .با توجه به اینكه ذرات نفتی به ذرات ریزتر گل و الی میچسبند لذا جداسازی آنها از حجم آلودگیها میکاهد .

حجم کوچك خاك شامل گل و الی میتواند در ادامه با روشهای دیگر نظیر تصفیه بیولوژیكی و سوزاندن تصفیه شده یا بر
اساس مقررات مدفون گردد .سایر خاكهای پاك شده دوباره در محل نخست پر میشوند.این روش بیشتر مناسب خاكهایی
است که گل و الی زیادی ندارند.
سه روش عملیاتی برای شستشوی خاك به این روش مطرح شده است :راکتور جت  ،همزن سایشی  ،همزن اولتراسونیك.
هزینه این روش با احتساب خاكبرداری در سال 170 ، 2004دالر آمریكا به ازای هر تن خاك برآورد شده است که بسته به
شرایط  ،سایت و نوع و مقدار آلودگی میتواند تغییر کند [ ]108و[ .]109
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شکل  -43-1طرح شماتيک سيستمهاي شستشوي خاك[]108

استخراج بخار از خاك :
شماتیكی از این روش تصفیه را در شكل  44-1مشاهده میکنید .این روش با عناوینی نظیر هوادهی خاك و یا استخراج تحت
خأل نیز شناخته میشود و روشی مقبول ،شناخته شده و به صرفه برای پاالیش خاكهای الیه غیر اشباع است که توسط مواد
نفتی فرار و شبه فرار آلوده شده است .این روش برای خاكهای با نفوذ پایین و آلودگیهای سنگین مناسب نیست .با توجه به
حرکت هوا در خاك این روش تجزیه زیستی را نیز تسریع میکند .هوای مكش شده پیش از رها شدن در اتمسفر توسط
روشهایی نظیر جذب بر روی کربن فعال تصفیه میگردد.

این روش در مورد محصوالت نفتی با فراریت بیشتر از قبیل بنزین موفقیتآمیزتر است و موادی نظیر سوختهای سنگین،
سوخت دیزل ،نفتهای کوره و کروسن به راحتی توسط این روش جدا نمیشوند .تزریق هوای گرم به زمین سرعت کار را
افزایش میدهد اما هزینه باالیی دارد[.]110
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شکل  -44-1استخراج بخار از خاك بهصورت شماتيک[]110

زمان کار در این روش پایین است (از چند ماه تا  2سال) و میزان جداسازی حدود  90درصد است .هزینه این روش در سال
 2004از  20تا  50دالر ایاالت متحده به ازای هر تن خاك مورد پاالیش گزارش شده است.
جامدسازي  /تثبيت:
این عنوان کلی که شامل چند روش زیرمجموعه است  ،تحت عنوان تثبیت زباله نیز خوانده میشود و حرکت و جابجایی مواد
خطرناك و مضر و آلودگیهای محیطزیست در خاك را به روشهای فیزیكی و شیمیایی میکاهد .این فرایند عموماً خطر را با
تبدیل آلودگی به شكل کم محلول ،غیر متحرك و با سمیت کاهش میدهد  .این تكنیكها در پی نامتحرك نمودن آلودگیها
در محیط  ،جداسازی آنها را در پی ندارند .جامدسازی اغلب توسط هم زدن خاك آلوده با سیمان یا بیتومن/آسفالت  ،رزین پلی
اپوکسید و زئولیت ها برای ایجاد یك توده با دوام با نرخ نشت پایین صورت میگیرد .نتیجه نهایی ممكن است یك زباله
یكپارچه و یا مادهای گرانولی و یا مادهای گل مانند که جام تلقی میشود باشد.
تثبیت عموماً از یك واکنش شیمیایی برای چسباندن آلودگی به بستر آن به منظور ایجاد ترکیبی با تحرك هرچه کمتر استفاده
میکند .اثر این روش درمانی میتواند اصالح خواص شیمیایی خاك باشد که سبب عدم تحرك فلزات سنگین و آلودگیهای
نفتی و یا تغییر شكل شیمیایی آنها به فرمی کم تحرك میگردد.
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از این روشها بیشتر برای مبارزه با آلودگی ناشی از فلزات سنگین و مواد غیر آلی استفاده میشود  ،هر چند چنانچه غلظت مواد
هیدروکربنی پایین باشد میتوان از آنها بهره برد .اغلب روشهای تثبیت و جامدسازی کارایی کمی در قبال مواد آلی و
حشرهکشها دارند ،از این تكنیك اغلب در موارد اورژانسی برای جلوگیری از گسترش آلودگی استفاده شده و از تثبیت گیاهی در
کنار آن نیز استفاده میگردد .این روش برای آلودگیهای کمعمق کاربرد دارد[.]102
دفع حرارتي:
شماتیكی از این روش تصفیه را در شكل 45-1مشاهده میکنید .دفع حرارتی یك فناوری تصفیه مبتكرانه است که در آن خاك
آلوده  ،حفاری و غربال شده و حرارت داده میشود تا نفت آن از خاك بهصورت فیزیكی آزاد شود .این روش شامل حرارت دهی
به خاك در دمای 100-600درجه سانتیگراد است .چنانكه آلودگیهایی با نقطه جوش در این بازه ،تبخیر و از خاك جدا
میگردند .میزان حرارت باید به مقداری باشد که آلودگیها دفع شده و تجزیه نگردند .این آلودگیهای جدا شده سپس جمعآوری
گردیده و توسط روشهای دیگر مانند سوزاندن  ،اکسیداسیون کاتالیستی  ،میعان و جذب دفع میگردند .خاك تصفیه شده
مجدداً در محل اولیه آن دفن شده و یا در تولید آسفالت به کار میروند.

شکل -45-1طرح دستگاه دفع حرارتي[]102
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دفع حرارتی در دو بازه دمایی باال و پائین صورت میگیرد که دمای باال برای حشرهکشها و مواد سنگینتر و دمای پائین برای
مواد فرار و سوختهاست .این روش برای کاهش غلظت مواد نفتی مانند بنزین  ،سوخت جت  ،کروسن  ،سوخت دیزل  ،نفت
کوره و روانكار ها استفاده میشود[.]102
مزایای این روش عبارتند از:

 راندمان این روش میتواند باالی  99درصد باشد .
 بستگی به غلظت آلودگیها ندارد .
 دوستدار محیطزیست است .
وجود آب از کارایی این روش میکاهد ،چرا که بهجای ماده نفتی آب تبخیر میشود .خاكهای گلی نیز مناسب این روش
نیستند .خاكهای سفت هم به علت مقاومت در برابر نفوذ گرما مناسب نیست .هزینه تصفیه خاكهای آلوده به روش دفع
حرارتی میتواند از  50تا  330دالر به ازای هر تن فرق کند.

بيولوژيکي:
پاکسازی زیستی در واقع یكی از روشهای اصلی پاکسازی محیطی است که در آن از موجودات زنده به ویژه باکتریها ،
قارچها و گیاهان به منظور تجزیه آالیندههای محیطی و تبدیل آنها به ترکیبات غیر سمی استفاده میشود.

روشهای زیستی ضمن سازگاری با محیطزیست ،از نظر اقتصادی نیز برتری محسوسی نسبت به دیگر روشها(فیزیكی و
شیمیایی) دارند .البته کارایی و سرعت فرآیند تجزیه هیدروکربنها به نوع ترکیبات آالینده  ،طبیعت خاك آلوده شده با ترکیبات
نفتی  ،شرایط محیطی و ویژگیهای جمعیت میكروبی بستگی دارد .در واقع در این روش میكروارگانیسمها ترکیبات
هیدروکربنی را به دیاکسید کربن  ،بیومس و یا محصوالت دیگر تبدیل میکنند.
روشهای زیستی که بهطور معمول شامل تبدیل آلودگی به مواد غیر سمی با استفاده از فرآیندهای میكروبی است  ،مؤثرتر و
بیضررتر به نظر میرسد.
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زیست پاالیی یك فن آوری حذف آلودگی است که در آن سیستم زیستی برای تخریب یا تغییر شكل مواد شیمیایی زیانبار
استفاده میشود .سه فرم کلی برای زیست پاالیی وجود دارد[:]102
 : Intrinsic Bioremediationدنبال کردن فرآیند طبیعی تجزیه زیستی است و از طریق آن میكرو ارگانیزمهای طبیعی
موجود در محیط در همان شرایط طبیعی حذف آلودگیها را تا سطح قابل قبولی انجام میدهند .بهطورکلی این اولین انتخاب
برای حذف آلودگی به روش زیستی است به این دلیل که هیچ مداخلهای در آن صورت نمیگیرد و فقط روند طبیعی کار دنبال
میشود.

 : Biostimulationدر واقع بهبود شرایط محیطی نظیر اضافه کردن مواد غذایی یا هوادهی است .این روش هنگامی
صورت میگیرد که سرعت تجزیه زیستی بهطور طبیعی کم باشد و به همین دلیل میكرو ارگانیزمهای موجود در محیط تحریك
شده تا مواد شیمیایی هدف را تجزیه کنند .در این موارد معموالً جمعیت تجزیه کننده به اندازه کافی حضور دارد ولی شرایط
محیطی برای فعالیت آنها مساعد نیست .این شرایط نامساعد میتواند نبودن اکسیژن pH ،نامناسب  ،کمبود مواد مغذی به
شكل معدنی  ،کمبود رطوبت و دمای نامناسب باشد یا اینكه میزان در دسترس بودن ماده شیمیایی مورد نظر مطلوب نباشد .با
مساعد کردن شرایط محیطی میتوان سرعت تجزیه زیستی را توسط میكرو ارگانیزمهای خود محیط  ،افزایش داد.

 : Bioaugmentationاین فرآیند شامل وارد کردن میكرو ارگانیزمهای غیربومی به محیط طبیعی است که با هدف افزایش
سرعت و یا گسترش تجزیه زیستی انجام میشود .این روش معموالً زمانی استفاده میشود که میكرو ارگانیزمهای خود محیط
قادر به تجزیه نباشند یا اینكه ماده آلوده کننده محیط ساختاری پیچیده داشته و از طیف وسیعی از ترکیبات تشكیل شده باشد.
در واقع وقتی  intrinsic bioremediationو  Biostimulationنتایج قابل قبولی به دست نیاورند ،از این روش استفاده
میشود .که به دلیل کم بودن جمعیت میكرو ارگانیزمهاست یا اینكه ماده شیمیایی هدف دیر تجزیه شونده یا سرسخت هست.
به همین منظور باکتریهایی که توانایی انجام فعالیت مورد نظر را بهطور طبیعی یا با استفاده از تكنیكهای مهندسی ژنتیك
داشته باشند ،مستقیماً وارد منطقه آلوده میکنند .در این روش اگر نیاز باشد مواد غذایی هم وارد میشود.

هدف زیست پاالیی نفت ،تجزیه کامل هیدروکربنها به آب و دیاکسید کربن توسط میكروارگانیزم است .این تكنیك نسبت به
سایر روشهای حذف آلودگی نفتی چندین مزیت دارد ،که از جمله میتوان به این موارد اشاره نمود:
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 تبدیل مواد سمی به محصوالت نهایی غیررسمی و بی خطر
 هزینه پایین
 کاهش اثرات جانبی روی سالمت انسان و محیطزیست
 تأثیر طوالنی مدت همراه با روشهای غیرمخرب


توانایی حذف آلودگی بهصورت  in situو بدون اینكه الزم باشد اختاللی در اکوسیستم ایجاد شود.

 4-3-1پسماندهاي خطرناك و ويژه
 1-4-3-1پسماندهاي محفظه احتراق
1-1-4-3-1لندفيل
شاید سادهترین روش دفع پسماند ،تخلیه آن روی زمین یا تخلیه در داخل گودالها باشد ،به همین دلیل هم اولین
روش دفع پسماند تلنبار کردن مواد بوده است .انجام آزمایشهای الزم برای بررسی کمی و کیفی پسماند ضروری
است .شناخت ترکیبات پسماند و نوع ترکیبات مواد ( مواد فساد پذیر ،و مواد فساد ناپذیر ،قابلیت تراکم پذیری مواد،
درصد رطوبت ،پسماند حجیم ،پسماند ویژه بیمارستانی ،پسماند صنعتی و غیره) در چگونگی دفن پسماند ضروری
است .تعیین کمیت پسماند در برآورد عمر مفید جایگاه و ظرفیت پذیرش روزانه جایگاه الزم است .آگاهی از
تغییرات کمی و کیفی مواد تولیدی در طول سال نیز در انتخاب و خرید تأسیسات و تجهیزات ضروری خواهد بود.
دانستن ترکیبات فیزیکی و شیمیایی پسماند در دفن بهداشتی ،به اندازه دفع به روشهای کمپوست و پسماند
سوزی مهم نیست .انعطاف پذیری دفن بهداشتی در برابر ایجاد نوسانها در کمیت و کیفیت پسماند نقش مهمی در
شهرت و محبوبیت دفن بهداشتی دارد .دو عامل مهم در کمیت پسماند برای دفن بهداشتی عبارتند از:
 .1مقدار مواد فسادپذیر و به دنبال آن نرخ فسادپذیری آنها
 .2دانسته مواد متراکم شده قبل و بعد از تجزیه و فساد.
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انتخاب زمین مناسب برای دفن پسماند شهری ،مهمترین عامل در دفن بهداشتی محسوب میشود .با توجه به رشد
و توسعه سریع مناطق شهری و لزوم تعیین محل برای مدت طوالنی ،باید به منطقه بندی و کاربری زمینهای
مجاور توجه کرد .باید جهت توسعه آتی شهر ،و امکان رشد صنایع را در نظر گرفت .زمین مورد نظر نباید در جهت
توسعه شهر قرار گیرد .این امر ،از نظر ایجاد ترافیک ناشی از رفت و آمده کامیونهای پسماند ک و اجرای عملیات
در محل خاکچال حائز اهمیت است .انجام ارزیابی زیستمحیطی در مورد تعیین محل خاکچال و بررسی همه جانبه
آن الزامی است .باید هدف اساسی و وظایف محل بهطور دقیق مشخص شود .برای کم کردن هزینه انتقال ،زمین
مورد نظر باید در صورت امکان به منبع تولید نزدیک باشد .بهطوری که اگر فقط کم بودن هزینه انتقال پسماند
مدنظر است ،باید محیط مناسب برای دفن در مرکز منابع تولید باشد .اما بدون تردید به دلیل مسائل و مشکالت
زیستمحیطی ،ضوابط انتخاب زمین فقط تابعی از هزینه انتقال نیست.
در ارزیابی و انتخاب یک محل مناسب دفن ضوابط زیادی باید در نظر گرفته شود .در عین حال چند ضابطه اساسی
وجود دارد که برای حذف محلهای انتخاب شده به کار میروند:
 .1زمین باید از لحاظ ساختار کلی بدون مشکالت جانبی از قبیل ریزش کوه ،نشست و غوطهوری در آب باشد.
 .2محیط همجوار با تپه یا کوه موجب ریزش در موقع کندن تراشه نشود و همچنین دارای رانش زمین و اثرات
ترافیک نباشد.
 .3در آینده اماکن توسعه زمین وجود داشته باشد.
در انتخاب مکان مناسب از میان محلهای مذکور اغلب خطرات احتمالی هر یک را بررسی میکنند .این خطرات در
حقیقت محدودکننده معیارهای اصلی انتخاب هستند و عبارتند از:
 .1برای سالمت انسان کمترین خطر را داشته باشد.
 .2انتخاب محل باید خطرات و ضربههای وارده به محیط را به حداقل برساند.
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 .3محل باید از لحاظ سرویس دهی و توسعه در آینده ظرفیت باالیی داشته باشد.
 .4هزینه کمی داشته باشد.
بهطورکلی معیارهای انتخاب زمین در جدول  19-1ارائه شده است.

جدول  -19-1معیارهای انتخاب زمین دفن[]111
تقدم گروه

مفاهيم تکميلي

شماره
1

سالمت عمومی و ایمنی

هیدرولوژی /هیدرژئولوژی

2

محیط طبیعی

کشاورزی /زیست فیزیكی

3

محیط اجتماعی

صدمه به جمعیت -تسهیالت
جامعه -دود/بو -صدا -اختالل
بصری -مشكالت کاربری اراضی

4

محیط فرهنگی

کیفیت میراث
فرهنگی/باستانشناسی

5

هزینه اقتصادی

مخارج

امنیت ترافیك /سرویس ترافیك و
عملیات

در حال حاضر دفن بهداشتی بهصورت گسترده در کشورهای صنعتی اجرا میشود .البته مسئوالن بهداشتی آگاهی
کامل از مخاطرات دفن پسماند در زمین دارند و نیز می دانند که هیچ مانعی صد در صد در مقابل انتشار آلودگیها
بهخصوص در طول عمر خاکچال و بعد از بسته شدن محل ،قابل اعتماد نیست .ولی با وجود معرفی گزینههای دیگر
دفع مثل کمپوست و پسماند سوزی باز هم دفن بهعنوان گزینههای حتمی در این کشورها مطرح است .البته
اقدامات بسیار جدی و اساسی در امر کاهش پسماند در مبدأ جداسازی و پردازش پسماند در مبدأ ،احداث صنایع
بازیافتی ،بازاریابی برای محصوالت بازیافتی و ایجاد بازار جدید برای محصوالت بازیافتی و تولید انرژی از پسماند
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انجام دادهاند .مجموعه این فعالیتها فشار بر زمین را کاهش داده است و از درصد دفن بهداشتی در زمین کاسته
است.
به دلیل قدمت زیاد دفن بهداشتی در آمریکا ،اعداد و ارقام به نسبت خوبی درباره هزینههای دفن بهداشتی در کشور
آمریکا وجود دارد .شکل  46-1متوسط هزینههای دفن یک تن پسماند شهری را نشان میدهد .علت افزایش
هزینههای دفن بهداشتی افزایش سطح استانداردهای دفن و ساز و کارهای مالی است .هدف از افزایش استانداردها
و ساز و کارهای مالی کاهش جریان پسماند به سمت زمین و برقرای توازن هزینههای دفن با سایر روشها از جمله
پسماند سوزی است .به همین دلیل از تعداد محلهای دفن در کشورهای صنعتی روز به روز کاسته میشود .شکل
 47-1تعداد مکانهای دفن آمریکا در سال  1970تا  2010را نشان میدهد .تعداد کل مکانهای دفن طی این 40
سال  90درصد کاهش یافته است .شکل  48-1هزینههای دفع پسماند با دو روش دفت بهداشتی و پسماند سوزی
در آمریکا طی سالهای مختلف را نشان میدهد .یکی از عوامل مهم در عدم جایگزینی روش دفن با پسماند سوزی
یا سایر روشهای دیگر ،هزینههای دفن بهداشتی میشود .همانگونه که شکل  9نشان میدهد .متوسط نرخ رشد
هزینه پسماند سوزی بیش از دفن بهداشتی است .از سال  1991به بعد قیمت دفن ثابت مانده ،درحالیکه قیمت
پسماند سوزی افزایش پیدا کرده است .در سال  1996هزینه دفع یک تن پسماند با روشهای دفن بهداشتی و
کمپوست به ترتیب عبارتند از  31و  59دالر این ارقام در سال  2004به ترتیب برابر  35و  62دالر است .به عبارت
دیگر هزینههای پسماند سوزی  2برابر هزینه دفن بهداشتی است[.]111
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شکل -46-1متوسط هزينههاي دفن يک تن پسماند در آمريکا []111

شکل -47-1تعداد مکانهاي دفن آمريکا در سالهاي  1970تا ]111[2010

شکل -48-1هزينههاي دفن بهداشتي و پسماند سوزي در آمريکا[]111

 2-1-4-3-1استخراج فلزات گرانبها
بازیافت فلزات با ارزش از کانالی است های مستعمل بر اساس نوع پایه  ،نوع فلزات موجود و درصد فلزات همراه متغیر میباشد و
انتخاب روش مناسب بر اساس این عوامل و فاکتورهای اقتصادی تغییر میکند .بهطور کلی روشهای بازیابی فلزات با ارزش از
کانالی است های مستعمل به دو گروه عمده پیرومتالورژی )(Pyrometalluragical

و هیدرومتالورژی

) (Hydrometallurgicalتقسیم بندی میشوند ،که این دو روش عمده  ،اساس فرآیندهای استخراج را تشكیل میدهند.

روشهای پیرومتالورژی به دلیل باال بودن دمای ذوب رنیوم کاربرد نداشته و بیشتر روشهای هیدرومتالوژی اقتصادی بوده و
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کاربرد دارند .فرآیندهای مختلفی نظیر فرآیند استخراج سیانیدی  Gemini،و فرآیند فرایندهای تیزاب) (Aqua regiaو
فرآیند انحالل در اسیدهای مختلف و عملیات Leachingو فرآیند تغییر فاز پایه ،فرایند کلریناسیون  ،فرآیندهای استفاده
ازسیستم های تعویض یونی جامد -مایع) ( Liquid-Soild Ion Exchangeفرآیندهای سمنتاسیون  ،الكترولیز و احیاء جهت
استخراج و خالص سازی فلزات گروه پالتینی )(PGMکاربرد دارند[.]112
پالتین با منشأ طبیعی از مدت زمان طوالنی شناخته شده و در طول زمان کاربردهای بسیاری یافته است .بهعنوان مثال ،پالتین
یكی از اجزای اصلی بسیاری از محصوالت فلزی مانند الكترود است و در بعضی واکنشهای شیمیایی بهعنوان کاتالیزور به کار
میرود .رشد بسیار سریع مصرف  ،منابع تولید محدود و انحصاری  ،قیمت باال ،خواص کاتالیستی عالی و کاربردهای الكترونیكی
 ،الكتریكی و صنعتی وسیع  ،استفاده مجدد و بهینه از پالتین موجود در جهان را اجتنابناپذیر کرده است .همه این موارد باعث
شده است استحصال این فلز و بازگرداندن آن به چرخه مصرف اهمیت بسیار زیادی داشته باشد.

یكی از پیچیدهترین و بزرگترین واحدهای پایلوت جهان در حوزه استحصال فلزات گرانبها و بهویژه پالتین  ،استحصال از
کاتالیست های مستعمل و قطعات الكترونیكی است .این پایلوت بهصورت یك اتوکالو گردان و متحرك همراه با  2سیستم
تصفیه و جداسازی کمپلكسهای سیانوری پالتین بهصورت یك پكیج کامل طراحی شده است .سیستم حرارتی ویژه ،طراحی
فیزیكی خاص ،کار در دما و فشار باال ،سیستم تصفیه پساب  ،سیستم جداسازی فلز و استفاده مجدد از پساب  ،آلودگی
زیستمحیطی پایین و پاالیش همزمان پساب  ،سیستم بارگیری راحت  ،عدم آماده سازی اولیه کانالی است و سرعت عمل باال
از ویژگیهای این طرح است .در این پایلوت کاتالیست های مستعمل حاوی پالتین پس از بارگیری با محلول سدیم سیانید در
دمای  120 -20درجه سانتیگراد و در فشار  9 -15بار به مدت یك ساعت تحت لیچینگ قرار میگیرند و کمپلكسهای
سیانوری پالتین تشكیل میشوند .این کمپلكسها بهوسیله رزین جذب و پس از شستن و خشكکردن سوزانده میشوند و
پالتین پودری به دست میآید که در مرحله خالصسازی  ،به پالتین اسفنجی و در دمای  1800درجه سانتیگراد به پالتین
فلزی تبدیل میشود .هزینه سرمایهگذاری پایین  ،سرعت عمل  ،بازیافت و خلوص باال و قابلیت توسعه به کاتالیست های
مشابه از مزایای این روش است.

در بازیافت فلزات پالتین رنیم از کاتالیست مستعمل در مرحله نخست  ،رنیم طی عملیات شیمیایی از کاتالیست جدا  ،سپس
پالتین از پایه طی یك مرحله انحالل شیمیایی تفكیك میشود .ناخالصیهای محلولهای پالتین و رنیم با استفاده از روش
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تبادل یونی حذف و نمك رنیم از محلول خالص آن تهیه میشود .پالتین اسفنجی با استفاده از روش الكترولیز از محلول
خالص آن استخراج و سرانجام در کورههای الكتریكی به شمش پالتین خالص تبدیل میشود .در این طرح از یك رآکتور تحت
فشار آزمایشگاهی ،رآکتور نیمهصنعتی ،کوره ،آون و ستونهای تبادل یونی به همراه سیستم الكترولیز استفاده شده است.

اگر هدف جداسازی پالتین از پایه از روش انحالل مستقیم باشد  ،از کانالی است واحد استایرن که از نظر ساختار از نوع آلفا
میباشد و در مقابل اسیدها مقاوم است ،بهعنوان پایه استفاده میشود .در این روش ابتدا جهت خارج ساختن فلزات مزاحم اسید
مناسب انتخاب و در ادامه پالتین توسط تیزاب از پایه استخراج میشود .همانطوریكه درشكل 49-1نشان داده شده است  ،مقدار
استخراج پالتین با اسیدنیتریك و تیزاب معادل  44درصد میباشد که در مقابل سه روش دیگر قابل صرفنظر هست.در مقایسه
روشهای (اسید کلریك +تیزاب) و (اسید سولفوریك  +تیزاب) و (تیزاب در دو مرحلهای) باید دقت شودکه روش
اسیدکلریدریك دارای استخراج بیشتری نسبت به( اسیدسولفوریك +تیزاب)و ( تیزاب در دو مرحلهای)هست .از طرف دیگر
جهت استخراج پالتین از محلول اسیدسولفوریك نیاز به خنثی سازی کامل محلول  ،افزایش محلول اسیدکلریدریك و تزریق گاز
کلر میباشد که نیاز به صرف هزینه زیادی دارد  ،از طرف دیگر استفاده از تیزاب در دو مرحله هم هزینه بیشتری دربردارد و هم
محلولهای حاصله دارای آلودگی زیادتر به آهن و مس است .استفاده از روش اسیدکلریدریك با توجه مقدار استخراج قابلتوجه
بهعنوان روش اصلی استخراج انتخاب میگردد .اما به این مسئله باید دقت شود که محلول مرحله اول که شامل  40درصد
استخراج پالتین میباشد دارای ناخالصی زیاد است .مزیت استفاده از اسیدکلریدریك قابلیت بازیافت اسید کلرید اضافی از محلول
توسط روش تقطیر میباشد.

شکل  -49-1مقايسه كل استخراج توسط روشهاي آزمايش شده[]112
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در فرآیند بازیافت فلزات گرانبهای پالتین و رنیم از کاتالیست مستعمل آروماتیزاسیون با استفاده از رزینهای تبادل آنیونی قوی
 ،نتایج به شرح زیر است:
 فرآیند تبادل یونی با استفاده از رزین تبادل آنیونی قوی  Amberjet 4200 clتوانایی جذب پالتین و رنیم از
محلول را بهطور کامل دارد( 100درصد برای پالتین و  99/9درصد برای رنیم).
 دما و دبی محلول ورودی به ستون (زمان ماند) از پارامترهای مؤثر بر عملیات جذب مواد بر روی رزینهای تبادل
یونی میباشند.
 هر چه دما باالتر و دبی محلول ورودی به ستون کمتر باشد (زمان ماند بیشتر)  ،مقدار جذب روی رزین باالتر
خواهد بود.
 هرچه زمان ماند مواد روی رزین بیشتر شود  ،بازده جذب پالتین و رنیم بیشتر میشود.
 رزین نسبت به پالتین و رنیم بسیار گزینش پذیر است.


اسید  7 HCLOنرمال مناسبترین ماده برای جداسازی پالتین و رنیم از رزین تبادل یونی Amberjet 4200 cl

هست .بازده شستشو با این اسید برای هر دو فلز پالتین و رنیم در دمای محیط باالی  85درصد و در دمای 75
درجه سانتیگراد ،باالی  95درصد هست.
 در مرحله شستشوی ستون با اسید  ،ماکزیمم بازده استخراج پالتین و رنیم در شرایط دمای  75درجه سانتیگراد ،
حجم اسید  200 ccو دبی اسید  2 cc/Minبه دست میآید.
PCBs 2-4-3-1
 1-2-4-3-1زبالهسوزي )(PCBs > 7000 ppm

زبالهسوزی برای دو منظور میتواند در سیستم مدیریت مواد زائد جامد مورداستفاده قرار گیرد  ،بهعنوان گزینه مناسبی برای دفع
و بهعنوان تبدیل زباله به انرژی .هزینههای زبالهسوزی بسیار باالست و در مقایسه با سایر روشهای دفن  ،گرانترین روش
دفن در دنیا به شمار میرود .بطوریكه هزینههای باالی سرمایهگذاری بزرگترین مانع برای استفاده از این فناوری بوده است.
هزینههای خرید دستگاه زبالهسوزی متغیر است و میان شرکتها و کشورها متفاوت است .مهمترین عامل در ایجاد اختالف در
هزینهها را میتوان در نوع فناوری و تأسیسات کنترل آلودگی هوا در این کارخانهها دانست .بر اساس برآوردهای انجامشده ،
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هزینههای اولیه برای ساخت کارخانههای زبالهسوزی بین یكصد تا سیصد میلیون دالر آمریكا متغیر است .این هزینهها در سال
اخیر رشد بیشتری داشته است و در حال حاضر سوزاندن هر تن زباله بین  50تا  75دالر هزینه دارد.
فناوری زبالهسوزی به مراتب پیچیدهتر از فناوری نیروگاه برق است .در زبالهسوزی از زباله برای تولید انرژی استفاده میشود که
سوختی غیر هموژن و با ناخالصیهای زیاد است .ارزش حرارتی زباله بهطور مرتب تغییر کرده و برای حفظ درجه حرارت مناسب
کوره حتماً به سوخت کمكی نیاز است .بنابراین سیستمهای کنترل آلودگی در زبالهسوز ها باید پیشرفته باشند.
بهطور عمومی زبالهسوزی به دو صورت استفاده میشود :در محل تولید و در محل جداگانه مخصوص به نام پسماند سوز
مرکزی .زباله از طریق کامیون به محل پسماند سوز مرکزی آورده شده و سپس مواد وارد اجاق شده و درجه حرارت و خروجی
طوری کنترل می شود که تا حد امكان احتراق کامل صورت پذیرد .خاکستر حاصل و مواد باقیمانده برای دفع نهایی به خاکچال
برده میشوند.
محاسن این روش عبارتند از:
 نسبت به دفن بهداشتی به زمین کمتری نیاز دارد.
 مسافت رفت و برگشت در مقایسه با دفن بهداشتی کمتر است.
معایب این روش شامل:
 سرمایهگذاری اولیه باالیی دارد.
 مخارج راهبری نسبتاً زیاد است.
 بهتنهایی یك روش کامل دفع نیست (خاکستر و مواد باقیمانده باید به خاکچال برده شوند).
پسماندسوز ها در محل تولید مثل مؤسسات تجاری و صنعتی ،بیمارستانها ،در کنار برجها و در اطراف خانهها احداث میشوند و
فقط پسماند تولیدی در محل بهوسیله آنها سوزانده میشود .این پسماند سوزها در انواع و اندازههای مختلفی ساخته شدهاند.
محاسن این روش عبارتند از:
 .1مواد سوختنی که باید جمعآوری ،حمل و سپس دفع شود در محل تولید سوزانده میشوند.
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 .2صاحب مستغالت یا صاحبخانه نیازی به محل ذخیره موقت ندارد و مواد به سرعت سوزانده میشوند در نتیجه خطرات و
زیانهای ناشی از ذخیره در محل از بین خواهد رفت.
معایب این روش عبارتند از:
 .1سرمایهگذاری اولیه برای هر واحد زیاد است.
 .2راهبری و نگهداری این پسماند سوزها احتیاج به پرسنل متخصص و نظم ویژهای دارد ،به همین دلیل هم در اکثر قریب
بهاتفاق بیمارستانهای کشور ،این دستگاهها یا کار نمیکنند و یا دچار نقص فنی شدهاند
 .3اغلب این دستگاهها همراه با بوی ناخوشایند دود و آلودگی هوا هستند.
 .4استفاده از این دستگاهها در شهرهای بزرگ و شلوغ همواره با اشكال مواجه است .پس از این دستگاهها بیشتر در
بیمارستانها استفاده میشود[ 111و .]116
2-2-4-3-1روشهاي كاهش و توليد )(PCBs <= 7000ppm

به طراحی ،تولید ،عرضه و استفاده از محصوالت به نحوی که در پایان عمر مفید تولیدات ،منجر به کاهش قیمت و سمیت
زائدات حاصله بشود ،کاهش در مبدأ میگویند .از این تعریف مشخص میشود که کاهش در مبدأ از چارچوب متعارف سیستم
مدیریت مواد زائد جامد شهری و از محدوده وظایف شهرداریها بسیار فراتر است و اجرای آن نیاز به عزم ملی و سیاستگذاری
کالن در سطح دولت ،وزارت صنایع ،وزارت بازرگانی ،سازمان حفاظت محیطزیست ،وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت کشور دارد.
اجرای برنامههای کاهش از مبدأ در کشورهای صنعتی با هدف کاستن از کمیت و کیفیت زائدات مخاطرهآمیز منجر به بروز
نسل جدیدی از فناوری به نام فناوریهای پاك در دنیا شده است.
پایه و اساس برنامه ریزی و طراحی سیستم مدیریت مواد زائد جامد شهری ،شناخت کمیت و کیفیت تولید است .کمیت تولید در
حجم سرمایهگذاری برای ماشینآالت ،ظروف ذخیره در محل ،ایستگاههای انتقال ،ظرفیت دفع ،سازماندهی و تشكیالت
مناسب مؤثر است .درحالیکه کیفیت مواد بر نوع پردازش ،ماشینآالت و روش دفع تأثیر میگذارد .در زمینه کاهش از مبدأ،
کشورهای صنعتی پیشرفتهای زیادی کردهاند .این پیشرفتها مدیون مقررات سخت زیستمحیطی است که منجر به افزایش
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سرسامآور هزینههای دفع و مواد اولیه شد .در نتیجه صنایع و سایر بخشهای دیگر راهبرد حداقل زائدات در تولید و کاهش از
مبدأ را پذیرفتند .از نظر شیوههای مدیریتی و فناوری های مربوطه در زمنیه شناخت کمی و کیفی تولید ،ایران در شرایط مطلوبی
قرار دارد و تمام تجهیزات و دستگاههای مورد نیاز در کشور وجود دارد .شیوههای کاهش در مبدأ بر اساس کاهش منابع تولید
مواد زائد و عملیات استفاده مجدد بناشده است .این عملیات سمیت مواد زائد و حجم آن را کاهش میدهند .اهداف کاهش در
مبدأ عبارتند از:
 .1کاهش تولید مواد زائد
 .2استفاده بهینه از منابع محدود طبیعی
 .3کاهش هزینه دفع در نتیجه هزینه واحد تولید
 .4کاهش مصرف انرژی
 .5کاهش زمان تولید
 .6توسعه محیطزیست و جلوگیری از آلودگی آن
 .7کاهش تهدید سالمتی انسان و محیطزیست
در حال حاضر موانع متعددی در زمینه کاهش در مبدأ وجود دارند که شدت و ضعف آنها در کشورهای مختلف کمابیش
متفاوت است .قسمتی از این موانع در جدول  20-1آورده شده است .در مجموع میتوان محدودکنندهها را به چهار دسته اصلی
به شرح زیر تقسیم کرد :محدودکنندههای اقتصادی ،محدودکنندههای دفنی ،محدودکنندههای اطالعاتی ،قوانین و مقررات
[ ]111و [.]116
جدول  -20-1موارد محدودكننده در اجراي برنامههاي كاهش در مبدأ صنعتي[]116
-1آژانسهای مسئول

مسئولیت آژانسهای مختلف بهدرستی مشخص نشده است.
ایجاد همكاری و اتحاد بیشتر بین آژانسهای مسئول الزم است.

-2قوانین و مقررات

در حال حاضر قوانین ویژهای برای این کار وضع نشده است. -نوشتن قوانین فراگیر با توجه به وسعت و بعد مسئله قدری مشكل به
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نظر میرسد.
-3تفهیم و آموزش

نبود یا کمبود اطالعات و تجربیات و مثالهای موفقیتآمیز-بی میلی صنایع به همكاری

-4مراکز اطالعات

کمبود اطالعات-کمبود عوامل یاری کننده

-5برنامههای فنی

کمبود کارشناس و اطالعات فنی جدید-صنایع از انتقال تجربیات و دانش خود به دیگران امتناع میکنند.

-6محرکه اقتصادی

بانكها از برنامههای یارانه دار حمایت کامل نمیکنند.-ساختار اقتصادی جوابگوی برنامه  W.Mصنعتی نیست.

-7تحقیقات و توسعه

اعتبار کافی برای تحقیقات در این زمینه وجود ندارد.-ارتباط بین مراکز تحقیقاتی و صنایع ضعیف است.

 -8اجرا

کمبود نیروی انسانی ماهر-کمبود حمایتهای قانونی

برای جلوگیری از تولید بیشتر مواد زائد باید از یكسو با اتخاذ روشهای صحیح بر میزان مصرف و از سوی دیگر با استفاده از
فناوری و وضع قوانین مناسب بر تولید ضایعات صنایع تأثیر گذاشت .در این زمینه میتوان به اقدامات زیر دست زد:
 .1مالیات بر مصرف انرژی برای تأمین هزینههای کاهش مواد زائد و توسعه فناوری تمیز وضع گردد
 .2برای توسعه راهبردهای کاهش ،بازیافت و استفاده مجدد قیمت مواد اولیه افزایش یابد.
 .3مالیات ویژهای برای آلوده کردن محیطزیست وضع شود.
بنابراین بطور کلی ،میتوان از دو راه اصلی به هدف کاهش مواد زائد در تولید دستیافت:
 .1کاهش در منابع و طی روند تولید
 .2کاهش توسط برگشت و استفاده مجدد از میان روند تولید یا خارج از آن
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 2فصل دوم :آينده پژوهي فناوري هاي مديريت آالينده ها
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 1-2روند مربوط به فناوريهاي كاهش آلودگي هوا
 1-1-2مقدمه
کنترل آلودگی هوا برای صنایع شیمیایی و تولید برق اغلب بر اساس ایجاد تعادل میان رعایت قوانین زیست محیطی  ،اقتصاد و
کیفیت تولید میسر میباشد .منبع مهم آلودگی هوا شامل فرآیندهای احتراق سوختهای فسیلی نیروگاهها و سایر فرآیندهای
سوزاندن میباشد .همانطور که در شكل  1-2مشاهده میشود  ،تقاضای جهانی برای زغالسنگ نسبت به سایر منابع انرژی
رشد سریعتری دارد .البته جانشینی سوخت بیومس(زیستتوده) بهجای سوختهای رایج مانند زغالسنگ و کك نفتی یك
روش در کنترل گازهای گلخانهای است .بهطورکلی برای کمك به بهبود کیفیت هوا  ،واحدهای تولید برق باید کاهش و کنترل
بیشتری بر میزان انتشارات خود اعمال کنند.

شکل  -1-2تقاضاي جهاني انرژي براي سالهاي بين  2000تا ]117[2009

در سالهای اخیر با رشد آگاهیهای زیستمحیطی  ،قوانین شدیدتری وضعشدهاند .بهعنوان نمونه قوانین کنترل آلودگی
هوا) (Air Pollution Control Ordinance or APCOدر هنگکنگ در سال  2008اصالح شد تا اینكه از اجرای صحیح ،
شفاف و بهموقع حدود انتشار برای نیروگاهها اطمینان حاصل گردد .همچنین به نیروگاهها اجازه داده شد از تجارت انتشار
بهعنوان یك گزینه در دستیابی به حدود انتشار سال  2010و پسازآن استفاده نمایند .در سالهای  2010 ، 2008و  2012نیز
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سه دستور کار تكنیكی برای آینده ) (TMبه دنبال  APCOمنتشر شد .اولین  TMقوانین انتشار برای سالهای 2010-2014
را مشخص کرد .دومین  TMقوانین انتشار را برای  2015-2016سختتر کرده و سومین نیز شدت قوانین را برای 2017
بیشتر نمود .شكل  2-2تاریخچه قوانین زیستمحیطی در آمریكا و اروپا را نشان میدهد.

شکل  -2-2تاريخچه قوانين زيستمحيطي در آمريکا و اروپا[]118

نیروگاههای زغالسنگی بهعنوان یك منبع مهم آلودگی جوی و آسیبرسان به اکوسیستم شناخته میشوند .ازاینرو انجام
مطالعات در خصوص تخمین میزان انتشار آالیندههایی مانند  NOx ، SO2و  PMخروجی از نیروگاهها ضروری هست .الزم
است میزان انتشار کنونی و نیز تاریخچهای از انتشار آالیندههای نیروگاهی موردبررسی قرار گیرد .همچنین تأثیر روشهای
کنترل آلودگی هوای نیروگاهها ارزیابی گردد .بدین ترتیب میتوان با توجه به بازدهی روشهای کنترل  ،مناسبترین روش را
برای رسیدن به هدف کاهش آالیندهها انتخاب کرد.
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 2-1-2روشها
ازآنجاکه کاهش انتشار گازهای  SO2و  NOxو  PMبسیار حائز اهمیت است  ،میتوان مطابق چارت زیر (شكل  )3-2بر
روی سه نكته متمرکز شد .این نكات شامل کاهش مصرف سوخت  ،کاهش انتشارات  SO2 ، NOxو  ، PMکاهش انتشار
دیاکسید کربن میباشند.

شکل  -3-2نکات كاهش انتشار[]117

برای تأسیسات موجود و یا جدید ساختهشده  ،به نهادهایی احتیاج است که تجهیزات مناسب را جهت تأمین قوانین انتشار بر
اساس جدول  1-2نصب کنند .بهعنوانمثال  ،برای تأسیسات جدید در مناطقی که استانداردهای آلودگی هوا تأمین شدهاند ،
) BACT(best available control technologyبرای نصب تجهیزاتی که قادر به حذف تمام آالیندههای معیار هستند  ،فرا
خوانده میشود.
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جدول  -1-2محدودیتهای انتشار برای منابع ثابت جدید و موجود[]118

در ادامه ،روند مربوط به کاهش آالیندهها و استفاده از فناوریها در کاهش هر یك از آالیندهها توضیح داده خواهد شد.
 3-1-2روند كاهش NOx
 NOxبهعنوان اولین آالینده جو در نظر گرفته میشود  ،زیرا بسیاری از مشكالت محیطزیست مانند دودمه فتوشیمیایی ،
باران اسیدی  ،تخریب الیه ازن ناشی از  NOxمیباشند .همچنین بسیاری از مشكالت مربوط به سالمتی انسان نیز در نتیجه
غلظتهای باالی این گازهاست .کاهش  NOxطی دهههای اخیر تغییرات تكنیكی مهمی داشته و در کشورهایی نظیر آلمان و
ژاپن  ،آلودگی هوا با بهکارگیری سیستمهای تصفیه گاز دودکش شدیداً کاهش یافته است(شكل  .)4-2بر این اساس به یك
سری اقدامات و سیاستهای خاص و نیز مقررات جهت اجرای تكنولوژیهای جاری احتیاج است.
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شکل  -4-2روند ميانگين انتشار  NOxاز نيروگاه حرارتي در پنج كشور مختلف[]117

در برخورد با این مسأله  ،توسعه روشهای جدید و پیشرفت روشهای در حال استفاده  ،ضروری میباشد .این روزها رایجترین
تكنولوژی  SCR ،با آمونیاك در حضور اکسیژن است که اساساً جهت کاهش انتشار  NOxاز فرآیندهای احتراق استفاده
میشود) .( Bruggemann, 2008البته سایر روشها مانند جذب  ،جذب سطحی یا تخلیه الكتریكی نیز بهصورت گسترده به
کار میروند .هرچند هر یك ازاینروشها محدودیتها و معایبی نیز دارند .بهعالوه محدودیتهای انتشار  NOxدر برخی
کشورهای توسعه یافته  ،بسیار شدید میباشد .بنابراین محققان در سراسر دنیا به دنبال دستیابی به روشهای مؤثرتر و یا یافتن
یك کاتالیست بهتر میباشند[.]124
 1-3-1-2روشهاي پيش احتراق در كاهش NOx

روشهای پیش احتراق اصوالً به معنی خالصسازی سوخت جهت کاهش میزان نیتروژن و یا انتخاب سوخت با نیتروژن کم
مانند گاز طبیعی است .نوع سوخت بر تشكیل  NOxتأثیر میگذارد .عالوه بر این جایگزینی هوا در فرآیند احتراق با اکسیژن
خالص نیز میتواند به مقدار قابلتوجهی باعث کاهش تولید  NOxگردد .اشكال اصلی این روش هزینه باالی آن میباشد.
بنابراین آسانتر است که برای کنترل انتشار  NOxاز روشهای دیگر استفاده شود[.]124
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روشهاي حين احتراق در كاهش NOx

روشهای حین احتراق بسیار رایج بوده و میتوانند به استانداردهای انتشار  NOxدست یابند) .(Dora, 2009هرچند این
روشها برای محدودیتهای جدید و سختگیرانهتر انتشار  EUکافی نیستند.
مشخص است که عوامل مهم تأثیرگذار بر تشكیل اکسیدهای نیتروژن در فرآیندهای احتراق  ،دمای احتراق (هرچه دما بیشتر ،
تشكیل  NOxنیز افزایش مییابد)  ،نسبت میان میزان هوا و سوخت  ،درجه اختالط هوا  ،سوخت و توزیع فرآیندهای سوزاندن
میباشد .ازاینرو هدف اصلی روشهای حین احتراق  ،ایجاد شرایط استوکیومتری ناقص اکسیژن  ،کاهش دمای شعله یا تغییر
زمان ماند در طول بخشهای مختلف ناحیه احتراق است).(GOMEZ, Garcia, 2005, javed. 2007
روش  LNBکه بهمنظور کنترل اختالط سوخت و هوا طراحی شده است  ،باعث کاهش تشكیل  NOxسوختی یا کاهش دما و
در نتیجه کاهش تولید  NOxحرارتی میگردد .مزیت اصلی این مشعلها  ،کاهش تولید  NOxبه میزان  30-50درصد و
کاربرد راحت آنها در کورههای موجود و جدید میباشد[ .]125هرچند این روش باعث افزایش کربن در خاکستر و تولید بیشتر
 COمیگردد .بااینوجود روش  LNBیكی از رایجترین تكنولوژیهای کنترل  NOxمیباشد .روش  OFAنیز یكی دیگر از
روشهای رایج مرحلهای نمودن هوا است که بهطور پیوسته در ترکیب با  LNBبه کار میرود[.]126
بر اساس گزارشات  ، EPAکارایی روشهای حین احتراق به نوع سیستم احتراق بستگی دارد .در حالت کلی  ،این روشها
میتوانند به کاهش 30-70درصد  NOxدست یابند .فقط برای توربینهای گازی  ،راندمان بیشتر ( 70-85درصد) قابلدستیابی
میباشد.

بنابراین روشهای حین احتراق رایج شامل روش  LNBو نیز روش  OFAمیباشند .با توجه به خصوصیات سیستم احتراق ،
بازده قابلقبولی ارائه میدهند .البته باید توجه کرد که این روشها بهتنهایی برای کاهش انتشار  NOxکافی نیستند.
 3-3-1-2روشهاي پس از احتراق در كاهش NOx

روشهای پس از احتراق باعث کاهش انتشار  NOxبه میزان باالیی میشوند و میتوانند بهعنوان جایگزین یا بهصورت تكمیلی
همراه با روشهای حین احتراق به کار روند .هرچند این روزها برآورده ساختن ملزومات دقیق انتشار با استفاده از تنها یك روش
کار دشواری است .اخیراً رایجترین روش کنترل  NOxمورداستفاده  SCR ،بهوسیله آمونیاك است که میتواند تا حدود 85
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درصد  Nox ،را کاهش دهد  .اولین  SCRتجاری در سال  1975در ژاپن عرضه شد.سپس در سال  1985اولین آزمایشهای
 SCRدر مقیاس پایلوت در آمریكا انجام گرفت.

بسته به کاتالیست مورداستفاده  ،محدوده دمای بهینه برای واکنش تغییر میکند  ،اما معموالً  300-800 kمیباشد.اخیراً
کاتالیست های اکسیدهای فلزی توسط کاتالیست های زئولیتی جایگزین شدهاند .توجه ویژهای به کاتالیست Fe-ZSM-5
اختصاص یافته که هم در  NH3-SCRو هم در  HC-SCRاستفاده میشود .دلیل آن نیز فعالیت زیاد و مقاومت باال به SO2
و  H2Oتحت شرایط واکنش  SCRمیباشد.

در سال  Elzet ، 2008و همكارانش کاهش انتخابی کاتالیستی  NOxبا آمونیاك در  298 kرا روی زئولیت های نانوکریستالی
مس  ، (CuY) Yنانوکاتالیستی سدیم  (NaY) Yو  Aldrich NaYبررسی کردند .نتایج مطالعات نشان دادند که حرکت
 SCRروی زئولیت نانوکریستال  30 ، NaYدرصد سریعتر از  Aldrich NaYبود .زئولیت نانوکریستال  CuYیك کاتالیست
بالقوه برای  SCRبا آمونیاك است  ،زیرا به کاهش  NOxکمك میکند.
 Xuو همكاران در سال  ، 2008کاتالیست  Ce/TiO2را برای فرآیند  NH3-SCRدر دمای بین  423-723 Kمطالعه کردند.
آناتاز  TiO2بهعنوان ماده تقویتی برای کاتالیست  SCRبهصورت گسترده استفاده شده است  ،زیرا  TiO2تحمل سولفور بسیار
خوبی دارد .در این مطالعه ثابت شده است که کاتالیست  Ce/TiO2بسیار فعال بوده و انتخابی مناسب در کاهش  NOدر دمای
بین  548-673 Kمیباشد .یكی از اصالحات عمده  ، SCRفرآیند  SCRسریع است که راندمان حذف  NOxبیشتری را
نسبت به  SCRاستاندارد با استفاده از کاتالیست اکسیداسیون در باالدست واحد  SCRفراهم میکند.

تقریباً  50درصد  NOبه  NO2اکسید شده و باعث کاهش حجم کاتالیست  SCRمیشود .تعدادی کاتالیست اکسیداسیون
مورد بررسی قرار گرفتهاند :کاتالیست  ، pt-basedکاتالیست اکسید فلز بدون تقویت) ، (MnOx, CuOxکاتالیست تجاری
مانند  V2O5/TiO2بهینه شده توسط کاتالیست  .WO3طبق مطالعات ،کاتالیست  CO3O4یك کاتالیست اکسیداسیون مؤثر
بوده که حدود 76درصد تبدیل  NOدر دمای  573 Kرا میسر نمود .بهجای استفاده از کاتالیست اکسیداسیون  ،تزریق ازن
میتواند در مورد  SCRجهت افزایش راندمان حذف  NOxبه کار رود .بر اساس گزارشات  Mok & Yoonnدر سال 2006
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تزریق ازن کارایی حذف  NOxرا از  76 ، 67 ، 51و  93درصد در دماهای  503 ، 473 ، 443 ، 423درجه کلوین تا ، 86 ، 80
 90و 97درصد به ترتیب افزایش داده است.
ازآنجاکه استفاده از  NH3سختیهای انتقال و ذخیره را به دنبال دارد  ،میتوان آن را با هیدروکربنها ) (HC-SCRجایگزین
کرد .هیدروکربنهایی مثل متان  ،اتیلن  ،پروپان میتوانند برای  HC-SCRبه کار روند Niu .در سال  2006به مقایسه CH4
با C2H4و  C2H2بهعنوان کاهنده پرداخت .بهترین تبدیل  NOxبه میزان  95درصد به ازای افزودن C2H2 ، 500 ppm

در دمای  573 Kبه دست آمد .درحالیکه برای  500 ppmاز  C2H4و  1000 ppmاز  CH4به ترتیب  70و  29درصد
تبدیل حاصل شده است.
روش  SNCRکارایی کم بین 30تا  75درصد دارد .اما به دلیل سهولت  ،جذابیتهای زیادی دارد .این سیستم بدون کاتالیست
بوده و معضالت مربوط به استفاده از کاتالیست های روش  SCRرا ندارد .بنابراین سرمایه و هزینه اجرایی کمتری دارد.
همچنین نصب  SNCRدر نیروگاههای موجود راحت بوده و در انواع تجهیزات ساکن قابل استفاده است .هرچند به دلیل کارایی
کم  ،باید با روشهای حین احتراق یا سایر روشهای پس از احتراق ترکیب شود .به غیر از این مشكالت  SNCRهمچنین
میتواند منبع ( N2Oحدود  )70-200 ppmو انتشار ( COدر حالت تزریق اوره) نیز باشد.
یكی از روشهای ترکیبی با استفاده از  SNCRمیتواند سیستم هیبریدی با پایه اوره با  SCRپاییندست باشد .مطالعات نشان
میدهد که بدین طریق 72-91درصد کاهش  NOxقابلدستیابی است که ثابت میکند این سیستم هیبریدی میتواند به اندازه
 SCRبهتنهایی مؤثر باشد .مزیت سیستم هیبرید نسبت به  SCRرایج  ،کاهش هزینههای عملی به دنبال مصرف کمتر
کاتالیست در مقایسه با روش  SCRبهتنهایی میباشد.
طبق مطالعات  Javedدر سال  2007تكنولوژی ترکیبی دیگر  SNCRترکیب آن با فرایند  back-endاست که در آن NO

باقیمانده به  N2Oاکسید شده و توسط اسكرابر حذف میشود .همچنین ترکیب  SNCRبا احتراق مجدد  ،اشعه الكترونی یا
تابش و پالسما بررسی شده است Lazaroiu(2007) .سیستم هیبرید پالسمای غیر حرارتی اشعه الكترونی را برای حذف
همزمان  NOxو  SO2ارائه داد .در آزمایشها به حذف  98درصد  SO2و  80درصد  NOxدست یافتند.
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روش پالسمای غیر حرارتی بهتنهایی نمیتواند کاهش قابل مالحظهای  NOxداشته باشد .زیرا هنگامیکه اکسیژن در گاز
خروجی وجود دارد  ،نمیتواند  NOxرا به  N2کاهش دهد .وقتی پالسمای غیر حرارتی با فرایند جذب ترکیب شود  ،میتواند از
طریق جذب  NO2باعث کاهش  NOxگردد .آب  ،پراکسید هیدروژن یا سیال قلیایی میتواند بهعنوان جاذب به کار رود .بر
اساس نوع جاذب استفاده شده تولیدات مختلفی به دست میآید Yamamoto .از اسكرابر تر با محلول  Na2SO3استفاده کرده
تا از  NOxتولید شده از قبل در پالسمای غیر حرارتی  N2تشكیل دهد .ترکیب دیگر افزودن یك عامل کاهنده به پالسمای
غیر حرارتی است  .این روش معموالً با استفاده از یك کاتالیست انجام میگیرد .بهصورت عملی این روش بهتری است زیرا هر
دو روش فرآیندهای خشك بوده و حضور 30تا 50درصد  NO2در جریان سوخت موجب افزایش عملكرد  SCRدر فرایند حذف
 NOxمیشود .همچنین اینیك روش خوب جهت کاهش  NOxدر دماهای پایین است .بسیاری از محققان اعالم کردهاند که
این شیوه در سراسر دنیا در حال انجام است Mok(2003) .تأثیر پالسمای غیر حرارتی به همراه حذف کاتالیستی اکسیدهای
نیتروژن بر روی  V2O5/TiO2و  Cr2O3/TiO2را مطالعه کردند .در این سیستم میزان حذف  NOxبه ترتیب 80و 40درصد
برای  V2O5/TiO2و  Cr2O3/TiO2میباشد .درحالیکه بدون پالسما تنها  50و 10درصد کاهش قابلدستیابی است.
روش تصفیه اشعه الكترونی گاز دودکش یك روش کنترل چند آالیندهای در حذف همزمان  NOxو  SO2است و یك روش
نسبتاً جدید در کاهش انتشار  NOxمیباشد .اولین تأسیسات صنعتی در نیروگاه برقی  Pomorzanyواقع در  Szczecinدر
شمال لهستان و دو مورد نیز در چین ساخته شد .طبق مطالعات ) Basfar(2008ازاینروش راندمان حذف باالیی در حدود95
درصد برای  SO2و  85درصد برای  NOxبه دست میآید .مزایای این روش سهولت نصب و ساخت و فضای کم موردنیاز
است .همچنین هزینه حذف همزمان  NOxو  SO2از هزینه سولفور زدایی در تأسیسات مرسوم تجاوز نمیکند.
فرآیندهای بیولوژیكی برای کنترل پس از احتراق  ،نسبتاً جدید هستند و میتوانند تحت دمای محیط عمل کنندBarnes .

امكانپذیری بیوفیلتر برای حذف  NOxتوسط باکتری را مورد بررسی قرار داد .آنها به حذف حدود  90درصد  NO ،دست
یافتند .پس از آن  Nagase،به مطالعه سیستم بیولوژیكی پرداخت که از جلبكهای ریز  Dunaliella tertiolectaبرای حذف
 NOxاستفاده نمود .با غلظت  NOxاز  25تا  500 ppmدر جریان گاز  150 ml/minحدود  65درصد از  NOxحذف میشود.
عالوه بر این  Nagase ،به حذف 96درصد  NOxبا استفاده از  D. tertiolectaدر رآکتور فیلتر هوای جریان معكوس دست
پیدا کرد .یك بیوفیلتر پر شده با محیط شامل تراشههای چوب و کمپوست تا  99درصد  Noxرا حذف میکند .غلظتهای
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باالی  NOxبهتر حذف شده و از این رو افزودن گلوکز به بیوفیلتر موجب افزایش راندمان حذف میگردد .یك فیلتر بیوچكنده
روشی مؤثر در تصفیه گاز با غلظت آلودگی نسبتاً کم است .نتایج استفاده از این فیلتر نشان داده است که حذف NOxشامل
اکسیداسیون شیمیایی و نیتریفیكاسیون زیستی میشود .حذف Noxبه  64درصد رسید اما تنها  42تا  48درصد حذف NOx

ناشی از فرآیندهای بیولوژیكی است .با وجودیكه روش بیوفیلتراسیون یك روش زیستی و مؤثر در هزینه میباشد  ،دو نقص
مهم دارد :توزیع ناهموار اجزا و کنترل دشوار بیومس اضافی[.]118
به دنبال نیاز به یك روش مؤثر  ،دوستدار محیطزیست و اقتصادی جهت حذف  Baeman & Philip ، NOxیك سیستم
جامع برای تصفیه گاز دودکش پیشنهاد کردهاند .این سیستم شامل فتوکاتالیست و اکسایش ازن بهوسیله اسكرابر و
دنیتریفیكاسیون بیولوژیكی میشود .با وجودیكه تقاضای ازن با استفاده از فتوکاتالیست کاهش یافت  ،کاربرد این روش به دو
واحد اضافی احتیاج داشته و ازاینرو سرمایه و هزینههای اجرایی باال میرود.
 4-3-1-2نتيجهگيري در روند فناوريهاي كاهش NOx

بنابراین با توجه به توضیحات ارائهشده میتوان گفت رایجترین روش در کاهش انتشار  ، NOxروش  SCRبهوسیله آمونیاك
است .این روش بازده حدود  85درصد دارد .کاتالیست های مورداستفاده  ،اغلب کاتالیست های زئولیتی از جمله Fe-ZSM-5

میباشند .همچنین تزریق ازن بهجای استفاده از کاتالیست های اکسیداسیون به افزایش کارایی حذف  NOxبسیار کمك کرده
است.
روش  SNCRبهصورت ترکیبی با روشهای حین احتراق یا پس از احتراق مورداستفاده قرار میگیرد .یك نمونه رایج  ،هیبرید
 SNCRبا  SCRاست که موجب مصرف کمتر کاتالیست و کاهش هزینه نسبت به روش  SCRبهتنهایی میگردد .همچنین
ترکیب پالسمای غیر حرارتی با  SNCRمنجر به حذف همزمان  NOxو  SO2با راندمان باال شده است .روش جدید دیگر
مورداستفاده  ،روش تصفیه اشعه الكترونی است .این روش نیز به حذف همزمان  NOxو  SO2میپردازد.
انتخاب روش مناسب برای کاهش  NOxبه عوامل زیادی مانند منبع انتشار  ،قوانین مرتبط  ،میزان  NOxموجود در گاز دود
کش  ،ساختار  ، NOxحضور سایر آالیندهها و دمای گاز دودکش بستگی دارد .بهطور خالصه و کلی  ،استفاده از سیستمهای
ترکیبی مانند  ، SCR/NTPجذب/اکسیداسیون با عوامل اکسید کننده مختلف و یا تكنولوژیهایی که در آنها  NOxبهطور
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همزمان با سایر آالیندهها مانند  SO2و جیوه و  VOCحذف میشود  ،پیشنهاد میگردد .یك روش نسبتاً جدید  ،استفاده از ازن
بهعنوان عامل اکسنده میباشد که میتواند به گازهای خروجی تزریق شود یا توسط پالسمای غیر حرارتی یا اشعه الكترونی
تولید گردد .یك سیستم هیبریدی جامع و مؤثر برای حذف  ، NOxشامل استفاده از فتوکاتالیست و اکسایش ازن بهوسیله
اسكرابر و دنیتریفیكاسیون بیولوژیكی میشود.
جدول  ، 2-2یك مقایسه بین روشهای پیشنهادی ارائه میدهد.
جدول 3-2درصد استفاده از فناوریهای کنترل  NOxدر سال  2012در کشور آمریكا و جدول  4-2پیشبینی فناوریهای
کنترل NOxبرای نیروگاههای بزرگتر از  50MWتا سال  2016در آمریكا را نشان میدهد.
جدول -2-2مقايسه روشهاي كنترل ]124[ NOx
روش
O3 + SCR

كارايي(درصد)

مزايا

معايب

شرايط
T=443 k

( 67 / 86بدون )O3

T=473 K

( 76 / 90بدون )O3

تولید فراوردههایبیضرر

مصرفباالی انرژی

T=503 k
CNOx=300 ppm

پالسماي غير

CO2=20%

حرارتي)(NTP

T upto 473 K
–CinNOx=200
400 ppm

( 93 / 97بدون )O3

( 50 / 80بدون )NTP

( 10 / 40بدون )NTP

توضيحات
نسبتاً

 NH3بهعنوان عامل
کاهنده

تأثیرگذاری بیشتردر دمای پایین نر
نسبت به روش
 SCRبهتنهایی
مؤثر در دمایپایین نر نسبت به
SCR
روش
بهتنهایی

Flow rate: 5 l/min

V2O5/TiO2

بیشتر
مصرفانرژی نسبت به
تزریق O3

V2O5/TiO2

Cr2O3/TiO2

خطر انتشار ، CO O3و فرمالدهید

Cethylene=750
ppm
HC-SCR +
NTP

اشعه الکتروني

T=573 K
500 ppm C2H2

95

500 ppm C2H4

80

1000 ppm CH4

30

نرخ جریان= 5 m3/h

85 NOx

T=673-813 K
Cin NOx= 160 ppm

مؤثرتر در دماهایپایین نر نسبت به
SCR
روش
بهتنهایی

عدم تولید زایداتمحصوالت جانبیکارآمد

-خطر انتشار  COو

CO-HZSM-5

O3

مصرفانرژی

باالی

تصفیه گاز خروجیاز دوده و ذرات

محصول

جانبی-

(NH4)2SO42NH4NO3

میتواند بهعنوان کود
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پالسماي غير

Cin SO2 > 1200 PPM

حرارتي اشعه

T=338-343 K

95 SO2

کنترل و اجرایآسان

دیگر

80 NOx

-عدم تولید زایدات

مصرفانرژی

محصوالت جانبیکارآمد

الکتروني
Cin SO2 = 2000 ppm

استفاده شود.

باالی

استفاده از میكروویوجهت کاهش مصرف
انرژی
جانبی-

محصول(NH4)2SO42NH4NO3

98 SO2

Cin NOx= 750 ppm

میتواند بهعنوان کود
استفاده شود.
بيوفيلتراسيون

نرخ جریان=
150

ml/min
96

هزینهاجرایی

پایین

Cin NOx= 100 ppm

نرخ جریان=
30

احتیاج به سیستمخنك کننده برای
گازهای خروجی
حساس نسبت بهبار آالینده و
نوسانات دما

ml/min
99

Cin NOx= 200 ppm

مشكالت بیومساضافی
اكسيداسيون

نرخ جریان= 2 l/min

فتوكاتاليستي

Cin NOx= 90 ppm

70

تزريق ازن با

Cin NOx= 300 ppm

97 NOx

جذب

Cin SO2= 300 ppm

100 SO2

T= 298-503 K

> 80 Hg

 Tio2اصالح شدهبا  Ptمیتواند زیر
انتشارات نور مرئی
عمل کند.

آزمایش شده برروی غلظتهای
بسیار کم NOx

سیستم کنترل چندآالیندهای

باالی

مصرفانرژی

محلول قلیایی
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جدول -3-2درصد استفاده از فناوريهاي كنترل  NOxنيروگاههاي زغال سنگي آمريکا با ظرفيت بيشتر از 50 MWدر سال
]127[2012
درصد کلGW

کلGW

کل واحدها

روش

43.40%

140.8

257

SCR

8.30%

27

97

SNCR

48.30%

156.7

525

Other

100.00%

324.5

879

Grand Total

جدول  -4-2پيشبيني فناوريهاي كنترل  NOxبراي نيروگاههاي بزرگتر از  50 MWدر آمريکا تا سال ]127[2016
درصد کلGW

کلGW

کل واحدها

روش

49.60%

147.5

268

SCR

9.80%

29

86

SNCR

40.60%

120.8

387

Other

100.00%

297.3

741

Grand Total

 5-3-1-2تجارت انتشار و قوانين كنترل  NOxدر آمريکا
در آمریكا تالشهایی در جهت سختگیرانهتر شدن قوانین انتشار و نیز صدور قوانین جدید صورت گرفته است .همانگونه که
در جدول  5-2مالحظه میشود  ،آمریكا قوانین بسیاری برای مقابله با انتشار  NOxبرای منابع ثابت وضع کرده است .در
سالهای اخیر  ،کشور آمریكا ایده تجارت سهمیه انتشار را پذیرفت .بدین ترتیب قوانین سختتر به رشد اقتصادی خسارت وارد
نخواهند کرد .به هر بخشی ساالنه یك سهمیه انتشار  NOxاختصاص داده میشود .تجارت سهمیه انتشار به سازمانها امكان
خرید  /فروش و ذخیره اختالف میان مقدار تخصیصیافته و میزان حقیقی انتشار را میدهد .این طرح به کاهش خالص میزان
 NOxاز طریق کاهش تدریجی سهمیه هر بخش منجر میشود .طرح موجود برای شرکتها ایجاد انگیزه کرده که تكنولوژی
جدید کاهش  NOxعرضه کنند .زیرا کاهش موفقیتآمیز  ،امكان فروش سهمیه مازاد شرکت را به سایر شرکتها فراهم
میکند .این امر میتواند جبران هزینه خرید تجهیزات جدید باشد .هرچند این طرح اگر بهصورت دقیق اجرا نشود  ،میتواند اثر
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معكوس بر رشد اقتصادی داشته باشد .بهعنوان نمونه در کالیفرنیا که تجارت سهمیه انتشار از سال  1993اجرا شده است ،
انتشارات فراتر از سهمیه رهاسازی اختصاص یافته بوده و افزایش نرخ بازاریابی برای سهمیه مازاد  ،در نهایت موجب تعطیلی
نیروگاه در سال  2000شد .همچنین این طرح میتواند باعث تخریب موضعی وضعیت جوی گردد  ،زیرا یك بخش میتواند با
خرید سهمیه میزان زیادی از انتشارات را تخلیه نماید.
جدول  -5-2قوانين انتشار  NOxاز منابع ثابت در آمريکا[]118

 4-1-2روند كاهش SO2
کاهش  SO2طی دهههای اخیر تغییرات تكنیكی مهمی داشته و در کشورهایی نظیر آلمان و ژاپن  ،آلودگی هوا با به کار گیری
سیستم تصفیه گاز دودکش شدیداً کاهش یافته است(شكل  .)5-2بنابراین به یك سری اقدامات و سیاستهای خاص و نیز
مقررات جهت اجرای تكنولوژیهای جاری احتیاج است.
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شکل -5-2روند انتشار  SO2از نيروگاه حرارتي در كشورهاي مختلف طي سالهاي ]117[1998-2014

بر اساس برآوردهای صورت گرفته در آسیای شرقی  ،طی سالهای  ، 2005-2010انتشار  15 ، SO2درصد کاهش یافته است.
اساساً علت آن به استفاده از  FGDدر مقیاس بزرگ در نیروگاهها مربوط میشود .همچنین بر اساس گزارش ساالنه انرژی در
آمریكا در سال  ، 2014انتشار  SO2از بخش انرژی در سالهای اولیه طرح اندکی افزایش داشته است  ،اما در سال  2016که
استاندارد مواد سمی هوا جیوه ) (MATSبهطور کامل اجرا شود  ،انتشار  SO2به سرعت نزول میکند(شكل  .)6-2تمامی
نیروگاههای زغال سنگی آمریكا تا سال  2014به واحدهای سولفور زدایی گاز دودکش (اسكرابرها) یا سیستمهای تزریق جاذب
خشك ) (DSIمجهز شده تا ملزومات مخصوص  MATSرا برآورده سازند .اسكرابرها بیش از  90درصد  SO2را از گاز
دودکش حذف میکنند .سیستم  DSIهنگامیکه با فیلترهای پارچه ای ترکیب میشود  ،تقریباً  70درصد  SO2را حذف
میکند .در پایان سال  64 ، 2012درصد از بخش انرژی نیروگاههای زغال سنگی آمریكا  ،اسكرابر یا  DSIداشتند .طبق
فرضیات تا سال  2016هر نیروگاه زغال سنگی عملیاتی بزرگتر از  25مگاوات در آمریكا  ،نوعی تجهیزات کنترلی دارد .این
تجهیزات شامل نیروگاه زغال سنگی با ظرفیت تقریباً  31 GWمجهز شده به اسكرابر و ظرفیت  45GWمجهز شده به
سیستمهای  DSIمیشود .پس از کاهش  61درصدی انتشار  SO2از سال  2012تا سال ( 2016شكل  ، )6-2بین سالهای
 ، 2016-2040انتشار  SO2ساالنه حدود  0/9درصد افزایش دارد .زیرا کل تولید برق از نیروگاههای زغال سنگی ساالنه 0/3
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درصد افزایش مییابد و اسكرابرها و تجهیزات  DSIاکثر ( SO2اما نه همه آن)را از گاز دودکش حذف میکنند .بهعنوان نتیجه
قبول  ، MATSانتشارات  SO2به سطح زیر مقدار مشخصشده در ) Clean Air Interstate Rule(CAIRکاهش یافته
است[.]128
بهطور خالصه میتوان نتیجه گرفت که روشهای رایج کاهش انتشار  SO2در اکثر نیروگاههای دنیا شامل روش ، FGD
استفاده از اسكرابرها و همچنین تزریق جاذب خشك ) (DSIمیباشند .شكل 7-2درصد استفاده از  FGDرا در پنج کشور دنیا
و در سراسر جهان در سال  2012نشان میدهد.

شکل  -6-2انتشار دياكسيد سولفور ناشي از توليد برق در آمريکا طي سالهاي ]127[1990-2040
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شکل -7-2درصد استفاده از  FGDدر كشورهاي مختلف با توجه به كل ظرفيت توليد در سال ]127[2012

درصد استفاده از فناوریهای کنترل  SO2در سال  2012در کشور امریكا و نیز پیش بینی استفاده از این فناوریها در سال
 2016در آمریكا در جدولهای  6-2و  7-2ارائهشده است .همانطور که مالحظه میشود FGD ،در آمریكا نیز کاربرد گسترده
داشته و این میزان استفاده روندی رو به رشد دارد.
جدول -6-2درصد استفاده از فناوريهاي كنترل  SO2در سال  2012در آمريکا[]127
درصد كلGW

كلGW

كل واحدها

روش

54.90%

178.2

349

Wet FGD

9.30%

30.1

87

Dry FGD

0.40%

1.3

7

DSI

64.60%

209.6

443

Controlled Total

1.10%

3.5

28

CFB Boiler

34.30%

111.4

408

None

100.00%

324.5

879

Grand Total
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جدول -7-2پيشبيني فناوريهاي كنترل  SO2براي نيروگاههاي بزرگتر از  MW 50تا سال ]127[2016
درصد كلGW

كلGW

كل واحدها

روش

59.80%

177.9

337

Wet FGD

14.30%

42.6

118

Dry FGD

1.70%

4.9

12

DSI

75.80%

225.4

467

Controlled Total

1.20%

3.5

28

CFB Boiler

23.00%

68.4

246

None

100.00%

297.3

741

Grand Total

 1-4-1-2مطالعه موردي :كاهش انتشار  SO2در هنگ كنگ
به دنبال اصالح نیروگاههای زغال سنگی موجود با تجهیزات کاهش انتشار  ،شرکت HongKong Electric Company
) ، Limited(HECبهبود سیستم سولفور زدایی گاز دودکش ) (FGDرا در دو بخش زغال سنگی ( 350MWواحدهای L4

و  )L5و یك بخش زغال سنگی ( 250MWواحد  )L2در  Lamma Power Stationبین سالهای  2009و  2010تكمیل
نمود .شرکت  ، CLPاصالح  FGDها و سیستمهای کنترل  Low NOxرا در چهار واحد زغال سنگی ( 677 MWواحدهای
 B1تا  )B4در  Castel Peak Power Stationبین سالهای  2009تا  2011تكمیل نمود.
به دنبال استفاده گسترده از گاز طبیعی  ،شرکت  ، HECراهاندازی اولین واحد گازسوز خود را در پایان ژوئن  2006به انجام
رسانده و در اکتبر  2006وارد بهرهبرداری تجاری کرد .در سال  2010نیز  HECیك واحد گازسوز دیگر بهعنوان یك واحد پایه
برای کاهش انتشارات آن به کار انداخت ( اصالح شده از دو توربین گازی روغن سوز موجود) .در آگوست  2008یك یادداشت
همكاری انرژی با سازمان ملی انرژی امضا شد تا استفاده از گاز طبیعی برای تولید برق را افزایش دهد .پسازآن  CLPاقدام به
استفاده از گاز جدید در سال  2013نمود.
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به دنبال افزایش بهکارگیری انرژی تجدید پذیر  HEC ،اولین ایستگاه انرژی بادی محلی در مقیاس تجاری را در Lamma

 Islandدر فوریه  2006ساخته و سیستم خورشیدی فوتوولتائیك را بین  2010تا  2013نصب نمود .هر دو شرکت انرژی  ،در
حال مطالعه بر روی گسترش ایستگاههای بادی دور از ساحل و درون آب هستند[.]129
 5-1-2روند كاهش CO2
در خصوص انتشار جهانی  ، CO2سال  2012سالی قابل توجه است ،که طی آن میزان انتشارات  CO2فقط  1/1درصد افزایش
یافت .این میزان افزایش از نیمی از میانگین افزایش ساالنه  2/9درصدی که طی دهه اخیر مشاهده شده است ،کمتر میباشد.
شش کشور/منطقه با بیشترین میزان انتشار  CO2عبارتاند از :چین( 29درصد) ،آمریكا( 15درصد) ،اتحادیه اروپا( 11درصد)،
هند( 6درصد) ،روسیه( 5درصد) و ژاپن( 4درصد) (مقادیر درون پرانتز ،سهم کشور را در انتشار جهانی  CO2در سال 2012
نشان میدهند) که در شكل  8-2نشان داده شدهاند.

شکل  -8-2انتشار  CO2ناشي از سوختهاي فسيلي در شش كشور و  EUبا بيشترين ميزان انتشار[]130

در سال  2012انتشار  CO2از کشورهای در حال توسعه ،بیش از یك پنجم کل انتشار جهانی  CO2بوده است .در نتیجه بهبود
شرایط اقتصادی پس از بحران اقتصادی سال  ،2009افزایش عمدهای در انتشار  CO2برای سال  2010به ثبت رسید .هرچند
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در سالهای بعد ،افزایش با رشد کمتری صورت گرفت .رشد انتشار کل  CO2در کشورهای درحال توسعه در سال  2011به
میزان  2/9درصد و در سال  2012به میزان  2/5درصد بوده است .درحالیکه به دلیل شرایط اقتصادی ،انتشار  CO2در سال
 2010به میزان  5/5درصد جهش داشته است .در کشورهای بزرگی مانند اندونزی و کره جنوبی ،سطح  CO2درسال  2012در
مقایسه با سال  2011تغییر نكرد ،اما عربستان  7درصد ،مكزیك  4درصد و برزیل و ایران  2درصد افزایش  CO2داشتهاند.
شكل  9-2میزان انتشار  CO2ناشی از سوختهای فسیلی را در کشورهای مختلف نشان میدهد[.]130

شکل –9-2ميزان انتشار  CO2ناشي از سوخت فسيلي در كشورهاي مختلف[]130
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کاهش انتشار  CO2از نیروگاهها میتواند از طریق روشهای قبل از احتراق یا پس از احتراق کاهش یابد.
 1-5-1-2روشهاي قبل از احتراق كاهشCO2

معموالً فرآیند جداسازی از طریق یك حالل و با هزینه پایین صورت میگیرد CO2 .در فشار باالتر حل شده و سپس با کاهش
فشار CO2 ،آزاد میشود .بهمنظور احیاء حالل به گرما نیازی نیست CO2 .میتواند در فشار بیشتر از فشار اتمسفر آزاد شود.
انرژی الزم برای جداسازی  CO2در روشهای قبل احتراق ،نصف میزان انرژی موردنیاز در روشهای پس از احتراق است.
فرآیند قبل احتراق چندین مزایا دارد ،از جمله :استفاده از حالل فیزیكی که با هزینه پایین در دسترس است و انرژی موردنیاز
کم جهت احیاء .مشكل اصلی روش قبل احتراق این است که به تأسیسات شیمیایی در مقابل توربین احتیاج دارد .فرآیندهای
شیمیایی پیچیده ،بهطور طبیعی باعث خاموش شدن تأسیسات شده که میتواند منجر به کاهش توان خروجی گردد .از معایب
دیگر فرآیندهای قبل از احتراق ،احتیاج به جریان گاز تمیز و اسكرابر گرانقیمت جهت کنترل انتشار  NOxهستند .حضور CO2

با غلظتهای بیشتر باعث کم هزینه تر شدن فرآیندهای قبل احتراق نسبت به فرآیند پس از احتراق میشود[.]131
1-1-5-1-2روش IGCC

روش  IGCCیك روش پیش احتراق است که در مقایسه با سایر روشهای پس از احتراق ،هزینههای سرمایهگذاری نسبتاً
باالیی در مقیاس بزرگ دارد .همچنین روش  IGCCنسبت به روش پس از احتراق ،سیستم پیچیدهتری داشته که منجر به
قابلیت استفاده پایین این روش و نیز انعطافپذیری عملی ضعیف آن میگردد .بهمنظور افزایش راندمان تأسیسات به میزان
 85-90درصد ،به کاربراتورهای یدکی نیاز است که البته باعث افزایش هزینههای سرمایهگذاری کل خواهد شد.
 2-5-1-2روشهاي پس از احتراق كاهش CO2

روش های مبنی بر جذب شیمیایی ،سازگاری عالی با فرآیندهای جداسازی پس آر احتراق دارند .سایر روشها مانند جذب
سطحی و غشائی در فرآیندهای پس از احتراق ،دارای کارایی کمتر هستند .دالیل اصلی این امر عبارتاند از:
 فشار نسبی کمتر گاز  CO2در گاز خروجی پس از احتراق
 حضور مقادیر زیاد ذرات ،ناخالصیهایی مانند  SO2و  NOxو گازهای غیرمتراکم خصوصاً اکسیژن
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روشهای جداسازی پس از احتراق نسبت به روش قبل از احتراق  ، IGCCکارایی حرارتی بیشتری برای تبدیل به الكتریسیته
دارند .در واقع برای واحدهای گاز طبیعی ،هزینه برق کمتری نسبت به فرآیند قبل از احتراق دربر دارند .جداسازی  CO2از
جریان گاز دودکش در سیستم پس از احتراق ،به چند دلیل مورد بحث است .دمای نسبتاً باالی گاز دودکش ،یك چالش طراحی
را در پی دارد .چالش دیگر این است که حاللهای شیمیایی قوی برای غلظتهای کم  CO2باید استفاده شده و احیاء حاللها
جهت آزاد کردن  ، CO2میزان زیادی انرژی احتیاج خواهد داشت[.]131
1-2-5-1-2روش جذب
روشهای جذب شیمیایی ،مناسبترین روش در فرآیندهای پس از احتراق هستند .حاللهای مختلفی که تمایل به جذب
 CO2دارند ،در دسترس قرار دارند؛ از جمله .AMP, NH3, NaOH, Na2CO3, K2CO3, MDEA, DEA, MEA :در این
میان MEA ،توانایی جذب بهتری دارد ،اما احیاء آن از  AMPکمتر است .اخیراً حاللهای ترکیبی نسبت به حاللهای منفرد،
بازده بیشتری نشان دادهاند .هرچند در خصوص فرآیند جذب ،محدودیتهایی مانند تجزیه حالل ،خوردگی ،کارایی احیاء حالل
بر راندمان حذف  CO2تأثیرگذار هستند .تحقیقات وسیعتری در راستای اهداف زیر باید صورت گیرد:
 بهبود حاللها
 اصالح وسایل تماسی گاز-مایع
 توسعه عوامل بازدارنده خوردگی و تجزیه
 توسعه حاللهایی مانند مایعات یونی و حاللهای ترکیبی
2-2-5-1-2روش جذب سطحي
جذب سطحی  CO2از جریان گاز ،یك فرآیند خشك است و ازاینرو فراوردههای جانبی مانند فاضالب در روش جذب معمولی
را ندارد .عالوه بر این ،در مقایسه با روش جذب انرژی کمتری احتیاج دارد ،اما محدودیتهایی وجود دارد که کارایی این روش
را کمتر میکنند ،مانند:
 ظرفیت و انتخاب پذیری کم جاذبهای  CO2موجود
 راندمان حذف کمتر در مقایسه با سایر روشها مانند جذب
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 احیاء و استفاده مجدد از جاذب
اخیراً جذب سطحی گاز توسط فیبرهای کربن فعال و کامپوزیتهای کربن ،بهعنوان یك گزینه مناسب شناخته شده است.
مونولیت های متخلخل ساخته شده از فیبرهای کربن ،به دلیل خصوصیات الك ذرهایشان ،توانایی جذب گاز را بهصورت
انتخاب پذیر دارند .ترکیب  PSAو  (pressure and temperature swing adsorption) TSAمانند  PTSAیا
) ESA(electrical swing adsorptionمیتواند برای حذف  CO2به کار رود PTSA .در مقایسه با  ، PSAمصرف برق
موردنیاز برای جداسازی  CO2را تا حدود  11درصد کاهش میدهد.
3-2-5-1-2روش حلقه شيميايي
این روش در مقایسه با روشهای رایج احتراق ،چندین مزیت دارد .روش حلقه شیمیایی ،آنتالپی اضافه تولید نمیکند .زیرا
گرمای کل تولید شده با گرمای احتراق برابر است .مزیت اصلی روش حلقه شیمیایی ،جداسازی  CO2و  H2Oاز گاز دودکش
است .بهعالوه ،روش حلقه شیمیایی ،تشكیل  NOxرا حداقل میکند .زیرا سوخت درون رآکتور سوخت و در محیطی بدون هوا
می سوزد و اکسیژن بر کاهش یافته درون رآکتور هوا ،در غیاب سوخت و در دمای نسبتاً کمتر ،مجدداً با اکسیژن ترکیب
میشود.
4-2-5-1-2روش غشائي
در روش غشائی برای جداسازی  ، CO2انرژی موردنیاز به ازای واحد جرم گرفته شده  CO2در مقایسه با سایر روشهای
موجود ،حداقل بوده و در محدوده  0/5-6 MJ/Kg CO2قرار دارد .اما راندمان حذف پایین و خلوص کم  ، CO2این روش را
غیر مؤثر می سازد .همچنین امكانپذیری روش غشائی ،هنگامیکه غلظت  CO2موجود در جریان گاز دودکش کمتر از 20
درصد است ،کاهش مییابد .ازآنجاکه غشاء معموالً به درجه باالی حذف نمیرسد ،برای حجم وسیع جداسازی گاز ،قابل بهینه
شدن نیست .همچنین غشاءها به ترکیبات سولفور و سایر ردیابها حساس هستند .بنابراین بهمنظور بهبود خصوصیات انتقال در
غشاءها ،توجه به چند نكته ضروری است:
 توسعه غشاءها
 ترکیب دو غشاء جهت تولید غشاء کامپوزیت و افزایش راندمان حذف آلودگی از گاز
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غشاء انتقال بهبود یافته یا غشاء مختلط ،نمونههایی از پیشرفت در تكنولوژی غشائی هستند .همچنین فرآیند غشائی در ترکیب
با سایر فرآیندهای موجود مانند روش جذب ،میتواند موجب افزایش راندمان کل فرآیند گردد.
5-2-5-1-2روش غشاء انتقال تسهيل يافته
روش غشاء انتقال تسهیل یافته بهمنظور جداسازی  ، CO2توجهات زیادی را به خود جلب کرده است ،زیرا این روش ،انتخاب
پذیری بیشتری دارد .انتخاب پذیری باالی روش غشاء انتقال تسهیل یافته ،از طریق پیوستن یك حامل به غشاء مانند پلی
وینیل آمین ،به دست میآید .این عامل بهطور معكوس با نفوذکننده ها واکنش میدهد .این روش ،بسیار مؤثر و دوستدار
محیطزیست بوده( زیرا غشاءها از موادی باساختار نانو هستند) و میتوانند برای حذف  CO2از سایر گازها نیز به کار روند.
کارایی روش غشاء انتقال تسهیل یافته ،متناسب با غلظت  CO2موجود در گاز دودکش افزایش مییابد.
6-2-5-1-2غشاءهاي mixed matrix

غشاءهای مخلوط ،یك روش شناخته شده در راستای بهبود خصوصیات غشاءهای پلیمری هستند .ساختار میكروسكوپی آنها،
از مواد غیر آلی به شكل ذرات میكرو یا نانو و در ترکیب با قالب پلیمری تشكیل شده است .استفاده از دو ماده با جریان و
انتخاب پذیری مختلف ،امكان طراحی یك غشاء مؤثر و کارآمد در حذف  CO2را ایجاد میکند .عالوه بر این  ،افزودن مواد غیر
آلی به قالب پلیمری باعث بهبود خواص فیزیكی ،حرارتی و مكانیكی در محیطهای خورنده شده و غشاء پلیمری را در برابر
تغییرات نفوذپذیری تحت تأثیر دما ،تثبیت میکند .تحقیقات نشان داده است که نفوذپذیری گاز در غشاء پلیمری زئولیتی به
خواص طبیعی زئولیت و پلیمر بستگی دارد .غشاءهای قالبی مخلوط ،خواص بسیاری دارند .هرچند هزینه ،مشكالت تولید در
مقیاس تجاری و شكنندگی ،چالشهای عمده این نوع از غشاءها هستند.
 3-5-1-2نتيجهگيري روند فناوريهاي كاهش CO2

پیشرفتهای عمدهای بر روی فرآیندهای موجود صورت گرفته و روشهای جدید برای گرفتن  CO2شكل گرفتهاند .روش
حلقه شیمیایی و  ،IGCCدو نمونه از اصالحات انجام شده بر روی روشهای احتراق موجود میباشند .غشاء انتقال تسهیل یافته
و غشاء قالب مخلوط ،روشهای خوبی برای افزایش خواص غشائی هستند .با در نظر داشتن روش جذب سطحی ،کربن فعال
بهعنوان جاذب مناسب شناخته شده است .روش  PTSAو  ESAبهتنهایی میتوانند برای حذف مؤثر  CO2استفاده شوند .راه
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حل واحدی برای گرفتن  CO2وجود ندارد .روشهای دیگر میتوانند در فرآیند جذب به کار رفته و موجب افزایش راندمان
حذف  CO2شوند ،مانند:
 گسترش حالل جدید یا حالل ترکیبی
 اصالح سیستم یا ترکیب با سایر فرآیندهای معمول مانند غشائی
 گسترش بازدارندههای خوردگی مناسب
یك تحلیل مقایسهای از روشهای مختلف ،در جدول  8-2ارائهشده است .جداسازی  CO2به وضعیت ،هزینه و محدودیتهای
روشهای مختلف موجود ،بستگی دارد .درصورتیکه ترکیب  CO2در جریان گاز دودکش ،میزان  CO2جدا شده یا گرفته شده و
استفاده از  CO2جدا شده ،به خوبی تعریف شده باشد ،بر اساس این نتایج میتوان یك روش مناسب برای حذف  CO2پیشنهاد
کرد.
جدول  -8-2تحليل مقايسهاي روشهاي مختلف كاهش ]131[ CO2
پارامتر

جذب

جذب سطحي

غشاء

انعطافپذیری اجرایی

متوسط

متوسط

باال()CO2> 20%
کم)(CO2< 20%

-

آنی

واکنش
تغییرات

نسبت

به سریع( 5-15دقیقه)

-

بسیار کوتاه( 10دقیقه)

قابلیت اطمینان

متوسط

متوسط

% 100

احتیاج به کنترل

باال

باال

کم

سهولت در توسعه

متوسط

متوسط

بسیار زیاد

نیاز به انرژی

4-6 MJ/Kg CO2

2-3 MJ/Kg CO2

0/5-6 MJ/Kg CO2

بازیافت CO2

90-98 %

80-95 %

80-90 %

راه اندازی پس از  1ساعت
تغییرات
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 6-1-2روند كاهش PM
برای واحدهای جدید که ملزم به رعایت نیازهای دقیق و سختگیرانه هستند ،انتخاب تجهیزات کنترل ذرات به  ESPو FF

(فیلتر پارچه ای) محدود میشود .با این انتخابها ،واحد تازه تأسیس میتواند به راندمان حذف و قابلیت اطمینان باالدست یابد.
ESPها بهطور گسترده بر روی تأسیسات بویلرها که بهعنوان سوخت اصلیشان ،نفت میسوزانند ،نصب میگردد .مزایای ESP

خوب طراحی شده شامل راندمان جمع آوری باال ،قابلیت اطمینان باال ،افت فشار کم گاز دودکش ،مقاومت در برابر تغییرات دما
و رطوبت و نگهداری کم میباشد.
فیلترهای پارچه ای بهطور معمول حذف بیشتر از  99/9درصد ذرات را به دنبال دارندFF .ها بر روی بویلرهایی با بستر سیال و
همچنین در ترکیب با  FGDخشك استفاده میشوند .فیلترهای پارچه ای در حال حاضر به دلیل چسبندگی خاکستر ،بر روی
بویلرهای نفتی استفاده نمیشوند .همچنین FFها میتوانند برای بهبود اثربخشی کربن فعال که جهت کنترل جیوه به گاز
دودکش تزریق میشود ،استفاده شوند .بهطورکلی فیلترهای پارچه ای نسبت به ESPها ،جمع آوری کنندههای بهتری برای
اجزای کربن و جیوه هستند و امكان تماس گستردهتری میان گاز دودکش و کربن ایجاد میکنند .مزایای فیلترهای پارچه ای
عبارتاند از :راندمان جمع آوری باال از میان اندازههای مختلف ذرات ،قابلیت اطمینان باال ،مقاومت نسبت به تغییرات جریان و
تأثیر کم ساختار شیمیایی خاکستر بر عملكرد فیلترها[.]132
میزان استفاده از هر یك از این فناوریها در نیروگاهها با سوخت زغالسنگ در آمریكا ،در سال  2012و نیز پیش بینی استفاده
از فناوریهای کنترل ذرات در سال  2016در جدولهای  9-2و  10-2ارائه شده است.
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جدول  -9-2واحدهاي توليد برق زغالسنگ سوز با كنترل ذرات و با ظرفيت بيشتر از  50 MWدر آمريکا در سال
]127[2012
درصد كلGW

كلGW

كل واحدها

روش

74.10%

240.5

634

ESP

20.00%

65

192

Baghouse

2.30%

7.5

15

ESP and Baghouse

3.60%

11.5

38

)Other (i.e, venturis

100.00%

324.5

879

Grand Total

جدول  -10-2پيشبيني فناوريهاي كنترل ذرات معلق براي نيروگاههاي بزرگتر از 50 MWدر آمريکا تا سال
]127[2016
درصد كلGW

كلGW

كل واحدها

روش

68.10%

202.6

487

ESP

24.90%

74

203

Baghouse

3.40%

10

18

ESP and Baghouse

3.60%

10.7

33

)Other (i.e, venturis

100.00%

297.3

741

Grand Total

 7-1-2روند كاهش جيوه
سهم زغال سنگ در انتشار جیوه در سراسر دنیا متفاوت است .میزان آن بستگی به روشهای مختلف به کار گرفته ،فرآیند
صنعتی و اجرای روش کنترل آلودگی در نیروگاه دارد (شكل .)10-2
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شکل  -10-2درصد انتشار جيوه ناشي از احتراق در كشورهاي مختلف[]133

روشهای کنترل جیوه به دو گروه اصلی تقسیم میشوند]134[:
 روشهای کتنرل آالیندههای غیر از جیوه ( )PM/SO2/NOxکه جیوه را نیز کنترل میکنند(روشهای چند منفعتی)
 روشهای مخصوص کنترل جیوه یا ترکیبی از جیوه و سایر آالیندهها(روشهای کنترل چند آالیندهای)
 1-7-1-2روشهاي چند منفعتي كنترل جيوه
تمام نیروگاهها حداقل دارای چندین وسیله کنترل آلودگی هوا هستند ،از جمله جداکنندههای الكترواستاتیك یا فیلترهای پارچه
ای برای کنترل ذرات ،اسكرابر خشك یا تر برای کنترل  SCR ،LNB ، SO2یا  SNCRبرای کنترل  .NOxاکثر این روشها
بر انتشار جیوه نیز تأثیر می گذارند .بهعنوان مثال ،ترکیب اسكرابر تر( FGDطراحی شده برای حذف  )SO2و ( SCRطراحی
شده برای کاهش  ، )NOxقادر به حذف جیوه تا  90درصد یا بیشتر از نیروگاههایی با سوخت زغال سنگ با سولفور باال
هستند[.]134
 2-7-1-2روشهاي كنترل مخصوص جيوه
روشهای کنترل مخصوص جیوه به سرعت در حال تجاری شدن و گسترش میباشند .نتایج روش  ACIنشان داده است که
حذف باالی  90درصد جیوه ،امكانپذیر است و قیمت این روش نیز با قیمتهای حذف  NOxقابل مقایسه است .سایر
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روشهای کنترل مخصوص جیوه شامل اسكرابر تر و  k-fuelنیز نتایج خوبی نشان دادهاند .اسكرابر تر ،راندمان حذف بین
 50-80درصد نشان داده است .نتایج آزمایشها روش  k-fuelنیز کاهش جیوه را تا حدود  70درصد نشان میدهند .هنگامیکه
پایش گاز دودکش نشانگر عدم کنترل دقیق جیوه توسط روشهای کنترل آلودگی هوای موجود باشد ،،افزودن ، ACI
مطمئنترین روش خواهد بود .سیستمهای  ACIبه راحتی به نیروگاههای موجود اضافه میشوند .فضای الزم آن کوچك است
و فقط شامل انبار ذخیره پودر کربن فعال) (PACمیباشد .بهمنظور افزایش نرخ گرفتن جیوه ،کربن برم دار در اکثر نیروگاههایی
که زغال سنگ با کیفیت پایین دارند ،استفاده میشود.
همانطور که در شكل 11-2مشاهده میشود ،رسیدن به راندمان حذف باالتر جیوه (کاهش جیوه با مصرف جاذب کمتر) در
ساختار فیلتر پارچه ای به دست می آید .علت این امر افزایش تماس میان جیوه و جاذب کربن فعال است که در فیلتر پارچه ای
در مقایسه با جداکننده الكترواستاتیك بیشتر میباشد .بنابراین برای کاهش  90درصدی جیوه ،استفاده از فیلتر پارچه ای
مطلوبتر خواهد بود .توجه به این نكته بسیار مهم است که فیلتر پارچه ای برای گرفتن ذرات ریز و آالیندههای خطرناك مانند
آرسنیك ،کروم ،سرب ،منگنز و نیكل نیز بسیار مفید میباشد[.]134

شکل  -11-2درصد حذف جيوه در مقابل نرخ تزريق كربن فعال[]134
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FF: Fabric Filter, PRB:Powder River Basin(is a subbitominous coal), Macf: million actual cubic
feet

 3-7-1-2هزينههاي سرمايهگذاري و اجرايي روشهاي كنترل جيوه
روش های کنترل جیوه در مقایسه با تجهیزات کنترل آلودگی هوای رایج مانند اسكرابر تر یا کنترل  ، NOxارزان قیمت هستند.
ارزانترین روش کنترل جیوه ،افزودن نمك برم است ،هرچند که به اسكرابر احتیاج دارد .جدول  11-2هزینههای چند روش
کنترلی را نشان میدهد.
جدول  -11-2هزينه روشهاي كنترل جيوه[]135
روش كنترل

تزریق کربن فعال

هزينه ميانگين به ازاي هر هزينه سرمايهگذاري
بويلر ،ميليون دالر()2008
)($/kW
( 1 $تا )$ 6/2

5-15 $

هزينه اجرايي

674000 $
متوسط

فیلتر پارچه ای و تزریق کربن )12/7-24/5 $( 15/8 $
فعال(کنترل جیوه)

120-150 $

متوسط

کاتالیست های اکسیداسیون با
 FGDو ESP

2-4 $

کم

افزودن برم با ESP/WFGD
یا SCR/WFGD

1-2 $

کم تا متوسط

 4-7-1-2بهينه كردن روشهاي كنترل جيوه
روشهای کنترل جیوه در میان روشهای کنترل آلودگی هوای موجود میباشند .جدول  12-2روشها و پیشنهاداتی برای
روشها ارائه میدهد .در هر مورد ،کنترل دقیق جیوه موجود در گاز دودکش جهت اطمینان از کنترل مناسب جیوه ،ضروری
خواهد بود .همچنین الزم است موارد کنترلی دقیقتر مانند احتیاج به کربن فعال یا افزودنی ،بررسی شود.
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جدول  -12-2بهينه سازي كنترل جيوه[]135
ساختار تجهيزات كنترلي موجود

درصد ميانگين كنترل جيوه بر اساس پيشنهادات براي كنترل بيشتر جيوه
جيوه
نوع
بيتومينه/ليگنيت)

(بيتومينه/نيمه

ESP

1 / 9 / 36

FF

NT / 72 / 90

 امكان احتیاج به  ACIبسته به میزان وخصوصیات خاکستر بادی و کربن نسوخته

 ESPو اسكرابر تر

48 / 10 / 81

 بهینه سازی میزان جیوه اکسید شده در گازدودکش از طریق افزودن اکسنده

 FFو خشك کن پاششی

2 / 25 / 98

 FFو اسكرابر تر

NT/ NT / 98

 SCRو ESP

1-87 %

 SCRو  ESPو اسكرابر تر

44-90 %

 تزریق کربن فعال و یا افزودن برم افزایش میزان جیوه درگیر ذرات معلق درگاز دودکش( مثالً با ترکیب زغال سنگ یا
افزودن اکسنده)

 کنترل یا جلوگیری از انتشار مجدد جیوهعنصری
امكان نیاز به  ACIبرای زغال سنگ درجهپایین
بهینه نمودن اکسیداسیون جیوه توسط FF  -کنترل یا جلوگیری از انتشار مجدد جیوهعنصری
 بهینه نمودن کنترل SO2 بهینه سازی میزان جیوه اکسید شده در گازدودکش از طریق افزودن اکسنده
امكان نیاز به  ACIیا افزودنی بهینه سازی میزان جیوه اکسید شده در گازدودکش از طریق افزودن اکسنده
 کنترل یا جلوگیری از انتشار مجدد جیوهعنصری
 -بهینه ساختن کنترل SO2
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باید در نظر داشت که داشتن چند وسیله کنترل آلودگی هوا ،به راحتی باعث کنترل جیوه نمیشود .بهعنوان مثال نیروگاه
 wygenدر  wyomingدارای دو بویلر با سوخت نیمه بیتومینه ( 96 MWو  )91است که به فیلتر پارچه ای ،خشك کن
پاششی و  SCRمجهز هستند .نرخ حذف جیوه در آنجا بسیار کم و بین  5تا  33درصد است.
کنترل و پایش پیوسته انتشارات باید انجام شده و میزان کنترل جیوه در هر نیروگاه ارزیابی شود .جاییكه کنترل به اندازه کافی
نیست ،اندازهگیریهای بیشتری احتیاج است.
جدول  13-2اطالعات جمع آوری شده از  EPAرا در خصوص کنترل جیوه با استفاده از تجهیزات کنترل آلودگی هوای موجود
برای  NOxو  SO2و  PMنشان میدهد .همانطور که در شكل مالحظه میشود ،میزان جیوه گرفته شده در هر یك از
روشها برای زغال سنگ بیتومینه بیشتر است ،زیرا در طول فرآیند احتراق ،جیوه اکسید شده بیشتری تولید کرده که گرفتن آن
را آسانتر می سازد .واحدهایی که از فیلتر پارچه ای استفاده میکنند ،بهترین نتیجه را برای کنترل جیوه نشان دادهاند.

جدول  -13-2ميانگين جيوه گرفته شده از طريق ساختارهاي كنترل پس از احتراق موجود[]136
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 5-7-1-2كنترل جيوه در نيروگاههاي موجود در سراسر دنيا
1-5-7-1-2كنترل جيوه از طريق كربن فعال
 ، New Hampshire آمریكا
این نیروگاه  403 MWبه جداکننده الكترواستاتیك در سال  1968مجهز شده است .در سال  ،2008فیلتر پارچه ای و تزریق
کربن فعال به آن اضافه شدند .نرخ گرفتن جیوه بیشتر از  90درصد است.
 میشیگان ،آمریكا
نیروگاه واقع در میشیگان با مخلوطی از سوختها عمل میکند .چندین بویلر آن از زغال سنگ و مواد نفتی استفاده کرده و
مجهز به  ESPمیباشند .نرخ حذف جیوه در اینجا  60-66درصد است .سایر بویلرهای نیروگاه از زغال سنگ نیمه بیتومینه
استفاده کرده و مجهز به  ESPهستند .اما در واقع بدون روشهای کنترلی مخصوص جیوه ،هیچ کاهشی در میزان جیوه به
دست نمیآید .این واحدها به تزریق کربن و فیلتر پارچه ای مجهز شده و تقریباً به  90درصد کاهش جیوه دست یافتند .سیستم
با کربن برم دار ،بهترین عملكرد را دارد.
2-5-7-1-2امکان كنترل جيوه با روشهاي كنترل ذرات
 روسیه
نیروگاه  Kashirskayaخارج از مسكو ،سه بویلر زغال سنگی  300 MWمجهز به  ESPو سیستم حذف خاکستر تر دارد .نرخ
حذف جیوه برابر با  74درصد اندازهگیری شده است.
3-5-7-1-2امکان كنترل جيوه با اسکرابرهاي تر
 اسلونی
در یكی از نیروگاههای حرارتی مهم که یك سوم برق اسلونی را فراهم میکند ،نرخ حذف جیوه با  FGDتر به  90درصد رسیده
است .نرخ باالی حذف جیوه برای پنج بویلر مجهز به  ،ESPبه اکسیژن درون اسكرابر نسبت داده میشود که جیوه را اکسید
میکند.
 تگزاس ،آمریكا
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در واحد  Monticelloدر تگزاس ،بر روی یكی از بویلرهای اصلی ESP ،و  FGDتر نصب شده است .نرخ مبنای حذف جیوه
تقریباً  36درصد بود .استفاده از افزودنیهای هالوژنی شامل کلرید کلسیم و برمید کلسیم ،جیوه را کاهش داده و حذف جیوه به
 92درصد رسید( CaBr2در نرخهای تزریق خیلی باال ،بیشترین تأثیر را دارد) .کاتالیست نیز در پاییندست  ،ESPآزمایش شده و
کاهش جیوه به  87درصد رسید .کاتالیست پاالدیم ،موفقترین کاتالیست است.
 چین
در چین راندمان حذف بسیار متغیر است .حذف  ESPها از  4/6درصد تا  98/6درصد بوده است(میانگین  22درصد) FGD .تر
 7/3-75درصد ،فیلتر پارچه ای  2-85درصد 73-93 SCR/ESP/WFGD ،درصد .رایجترین سناریو یعنی  ESPهمراه با
 ، FGDبهطور میانگین جیوه را تا  70درصد کاهش داده است .اما فیلتر پارچه ای و  SCRباید راندمان حذف جیوه را افزایش
دهند .انتظار میرود این سیستمها( FFو  )SCRدر سالهای  2010تا  2020بهطور گسترده نصب شوند .افزودن هالوژن در
افزایش نرخ حذف جیوه بسیار مؤثر است.
4-5-7-1-2افزايش نرخ حذف جيوه با روشهاي كنترل NOx

 نیوجرسی ،آمریكا
نیروگاه  Logan 242 MWدر نیوجرسی ،به فیلتر پارچه ای و خشك کن پاششی و  SCRمجهز است(نصب شده در سال
 .)1994این نیروگاه بدون استفاده از هیچگونه کنترل مخصوص جیوه ،به کاهش  97درصدی جیوه میرسد.
 کره جنوبی
نیروگاههای حرارتی کره ،کنترل جیوه را بین  68تا  91درصد گزارش کردهاند .این نیروگاهها به سیستمهای کنترل آلودگی هوا
با راندمان باال شامل  ESP ،SCRو  FGDتر مجهز هستند .یك نیروگاه با سوخت زغال سنگ  500 MWو مجهز به  ESPو
 FGDتر  ،نرخ حذف جیوه را  95درصد گزارش کرده است.
 ماساچوست ،آمریكا
نیروگاه ماساچوست که با سوخت زغال سنگ و بویلرهای معمولی کار میکند ،به  ESPو  SNCRمجهز بوده و بدون
روشهای کنترل مخصوص جیوه ،تقریباً  90درصد جیوه را کاهش میدهد.
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 هلند
نرخ نسبتاً باالی حذف جیوه برای ترکیب خاصی از روشهای کنترل آلودگی موجود در نیروگاهها گزارششده است .حدود 50
درصد برای  ESPبهتنهایی ،حدود  75درصد برای  ESPهمراه با اسكرابر تر ،حدود  90درصد برای  SCRو  ESPو اسكرابر
تر[.]131

 8-1-2نتيجهگيري كلي در روند فناوريهاي كاهش آلودگي هوا
دستیابی به حدود انتشارات  NOxو  SO2و  PMبه میزان کمتر ازآنچه در اکثر نواحی تنظیم شده است  ،با استفاده از
سیستمهای استاندارد میسر میباشد .در شكل  12-2سیستم تصفیه گاز دودکش نشان داده شده است .برای به حداقل رساندن
میزان  ، NOxسیستمهای تصفیه گاز دودکش مورداستفاده قرار گرفته و تكنولوژی احتراق  Low NOxدر بویلر نیز به کاهش
تشكیل  NOxکمك فراوانی میکند .ذرات معلق توسط رسوبدهندههای الكترواستاتیك یا فیلترهای پارچه ای حذف میشوند.
میزان  SO2از طریق اسكرابر با سنگ آهك در سیستم سولفور زدایی گاز دودکش ) (FGDکنترل میگردد .شكل  13-2حدود
انتشار  NOxو  SO2و  PMرا تحت تأثیر سیستمهای تصفیه نشان میدهد.

شکل  -12-2سيستم تصفيه گاز دودكش[]117
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شکل  -13-2مقادير انتشار به دست آمده پس از استفاده از سيستم استاندارد تصفيه گاز دودكش[]117

 9-1-2مطالعه موردي :روند كنترل آلودگي هوا از نيروگاههاي زغال سنگي چين
مطالعات زیادی در خصوص انتشار  NOx ، SO2و  PMاز نیروگاههای چین صورت گرفته است .از طرفی اکثر این مطالعات
نیروگاه را بهعنوان یك بخش مجزا در نظر گرفتهاند و بهطورکلی اختالفات میان تكنولوژیهای متفاوت و مشخصات سوخت در
انواع مختلف واحدهای انرژی را که تأثیر زیادی بر میزان انتشار دارد  ،نادیده می گیرند .از طرف دیگر  ،آن دسته از مطالعات
افزایش سریع مصرف زغال سنگ و تولید برق از سال  2000را انعكاس نداده و ازاینرو نتایج آنها برای سیاستگذاری آینده
کاربردی نبودند[.]128
دادههای مربوط به انتشار بخش انرژی در چین  ،شامل موقعیت جغرافیایی  ،ظرفیت  ،نوع بویلر  ،سال شروع  ،ساعت کار
ساالنه  ،نوع سوخت  ،میزان سولفور  ،مصرف زغال سنگ به ازای واحد برق و تكنولوژی کنترل انتشار  SO2 ، NOxو PM

تهیهشدهاند .ظرفیت کل نیروگاههای زغال سنگ به ترتیب  230و  356 GWدر سال

 2000و  2005بوده است .دادههای

بین سالهای  2001و  2004بر اساس اطالعات نیروگاههای جدید یا واحدهای از کار افتاده در این سالها ارائهشدهاند .در سال
 2010ظرفیت ملی نیروگاههای زغال سنگی انتظار میرود تا  90درصد افزایش یافته و به  681 GWدر مقایسه با سال 2005
برسد.
انتشار ساالنه هر واحد بهصورت تكی بر اساس مصرف سوخت واحد و فاکتور انتشار محاسبه شد و سپس با سطح منطقه ای
جمع شدند .انتشارات  ، NOx ، SO2و  PMاز نیروگاهها در سطح ایالتی با استفاده از معادالت  1تا  3به ترتیب محاسبه
میشود:
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( )1
( )2
( )3
در این معادالت  i,j,k,m,n,yمربوط به
ایالت  ،واحد انرژی  ،نوع بویلر  ،نوع سوخت  ،تكنولوژی کنترل انتشار و اندازه ذره هستند EF .فاکتور انتشار  A ،مصرف زغال
سنگ  C ،نرخ کاربرد تكنولوژی کنترل انتشار  n ،راندمان حذف تكنولوژی  Scont ،محتویات سولفور سوخت  Sr ،باقیمانده
سولفور در خاکستر  AC ،میزان خاکستر سوخت  ar ،ضریب خاکستر  f ،سهم ذرات بهواسطه اندازه میباشد.

 1-9-1-2ميزان فعاليت
همانطور که در معادله  4مالحظه میشود  ،مصرف زغال سنگ هر واحد بر اساس ساعات کارکرد ساالنه آن و مصرف زغال
سنگ به ازای واحد ذخیره برق تعیین شده است .همانگونه که در شكل  14-2مشاهده میشود  ،ساعت کارکرد ساالنه متوسط
برای نیروگاههای زغال سنگی چین از  4900به  5800ساعت طی سالهای  2000تا  2005افزایش یافت .هرچند در سال
 2007سریعاً به  5300ساعت افت کرد .زیرا عملكرد نیروگاههای جدید  ،فشار روی ذخیره برق را کم کرده و در نتیجه
ساعتهای کار کاهش یافتهاند.

() 4
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شکل  –14-2ساعات كار متوسط ساالنه و مصرف زغال سنگ براي نيروگاههاي زغال سنگي چين از سال  2000تا 2007
[]137

در معادله  A ، 4مصرف زغال سنگ ) U ، (ktاندازه واحد ) T ، (MWساعات کار ساالنه  E ،مصرف زغال سنگ ویژه به
ازای واحد ذخیره برق ) . (gcekwh-1مصرف زغال سنگ ملی نیروگاهی طی سالهای  2000تا  2010در شكل  15-2نشان
داده شده است.
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شکل  -15-2مصرف زغال سنگ نيروگاهها بر اساس اندازه واحد از سال  2000تا ]137[ 2010

 2-9-1-2فاكتور هاي انتشار
یكی از عوامل تأثیرگذار بر انتشار  ، SO2میزان استفاده از سیستم سولفور زدایی گاز دودکش ) (FGDاست .شكل  16-2میزان
استفاده از سیستم  FGDرا در ایاالت مختلف چین نشان میدهد .در سال  ، 2005ظرفیت واحدها با  45 GW ، FGDیعنی
تنها  13درصد کل ظرفیت نیروگاههای زغال سنگ بوده است .طی سالهای  2005تا  ، 2010نیروگاههای زغال سنگ منبع
اصلی کنترل  SO2بوده است .تمامی واحدهای ساخته شده پس از سال  2004مانند واحدهای موجود  ،ملزم به نصب FGD

بودند .در سال  2010ظرفیت واحدهای دارای  FGDبه  477GWمیرسد که تقریباً  70درصد ظرفیت کل است.
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شکل  –16-2درصد واحدهاي مجهز به  FGDدر اياالت مختلف چين []137

نرخهای انتشار  NOxبه گروههای مختلفی دسته بندی شده است که شامل کیفیت سوخت  ،نوع بویلر و سطح کنترل انتشار
است .جدول  14-2فاکتور های انتشار  NOxرا نشان میدهد .از آنجایی که کاربرد  FGDتر بسیار شایع شده است  ،مزایای
آن در کنترل  PMباید در تخمین میزان انتشار در نظر گرفته شود .جدول

 15-2نتایج را بهصورت خالصه ارائه میدهد.

جدول  –14-2فاكتور هاي انتشار ]137[ ) kg t-1( NOx
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جدول  -15-2راندمان حذف ذرات از نيروگاه زغال سنگي چين []137

انتشار  NOx ، SO2و  PMاز نیروگاه زغال سنگ از سال  2000تا  2005با استفاده از دادههای واحد و فاکتور های انتشار در
شكل  17-2نشان داده شده است .واحدهای دارای  LNBکه  62درصد کل ظرفیت را داشته و  53درصد زغال سنگ بخش
انرژی را مصرف میکنند  NOx 3255 kt ،یعنی  47درصد کل انتشارات را بر عهده دارند .این موضوع بیانگر تأثیر کنترلی
ضعیف  LNBمیباشد(کمتر از  30درصد).
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شکل –17-2انتشارات نيروگاه زغال سنگي از سال  2000تا ]137[ PM (c) NOx (b) SO2 (a) : (kt) 2005

انتشار  PMو  PM2.5به ترتیب برابر  1842و  994 ktبوده است .ضریب انتشار  PM2.5و  PM10نسبت به  TSPاز بویلر
های نوع  65 grateو  89درصد بوده که بسیار بیشتر از بویلر های  pulverizedاست (به ترتیب  31و  63درصد) .دلیل
اصلی این است که اسكرابر تر و سیكلون که بهطور رایج در بویلر های  grateبه کار میروند  ،نسبت به ذرات ریز راندمان
حذف کمتری نسبت به رسوبدهندههای الكترواستاتیك) (ESPاستفاده شده در بویلر های  pulverizedدارند.
 3-9-1-2ميزان انتشار در سال 2010
با وجودیكه مصرف زغال سنگ طی سالهای  2005تا  2010به میزان  62درصد افزایش سریع داشته است  ،انتشار  SO2از
نیروگاه زغال سنگی تا  11801 ktکاهش مییابد که اساساً به نصب  FGDمربوط میشود.
بر خالف  ، SO2برای  NOxکنترلهای سختگیرانهای غیر از اصالحیه استانداردهای انتشار سال  2003اجرا نشده است.
تكنولوژیهای پیشرفته مانند  SCRتا سال  2010به جز در بعضی مناطق چین  ،بهصورت گسترده استفاده نشده است .ازاینرو
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انتشار  Noxافزایش یافته و به  9680 ktدر سال  2010رسید .هرچند بعضی از مناطق به دنبال استفاده از  SCRانتشار NOx

خود را کاهش دادهاند.
با وجودیكه هیچگونه سیاست کنترلی محكم برای  PMوجود ندارد  ،انتشارات در سال  2010به  2540 ktکاهش مییابند .دلیل
اصلی این امر نصب گسترده  FGDمیباشد که راندمان حذف  PMمشابه با اسكرابر تر دارد .هرچند انتشار  PM2.5کمی
افزایش مییابد که علت آن تأثیر کنترلی ضعیف  FGDبر ذرات ریز است.
 4-9-1-2تعطيل كردن واحدهاي كوچک
انتشار ناشی از واحدهای کوچك یك مشكل جدی در چین است .به دلیل کارایی پایین احتراق و تكنولوژیهای کنترلی ضعیف
 ،مصرف انرژی و انتشار آلودگی واحدهای کوچك در سالهای اخیر بسیار باال بوده است .به دنبال این معضل بزرگ قوانین
محكمتری برای واحدهای کوچك اجرا خواهد شد .بر اساس سیاست اخیر واحدهای کوچكتر از  50 MWو واحدهای
کوچكتر از  100 MWبا دوره کارکرد بیش از  20سال باید در آینده نزدیك به تدریج بسته شوند .بدین ترتیب انتشار  SO2و
 NOxو  PMکاهش خواهد یافت.
 5-9-1-2طرحهاي آينده
برای مطالعه سه سناریوی انرژی در نظر گرفته شده است . H(high), M(medium), L(low) .سناریوی  Hرشد اقتصادی و
الكتریسیته نسبتاً سریع را نشان داده که ساختار غالب آن زغال سنگ میباشد .در سناریوی ، Mتصویر رشد اقتصادی و
الكتریسیته مشابه سناریوی  Hاست اما با تغییراتی در ساختار انرژی که در این حالت تغییر به سمت سوختهای پاك مانند گاز
طبیعی و انرژی آبی حاصل میشود .در سناریوی  Lساختار انرژی مانند  Mبوده اما رشد اقتصادی و الكتریسیته آهستهتر بوده
و بر توسعه پایدار تأکید دارد.
پس از سال  2010همچنان نیروگاه زغال سنگی منبع مهم انتشار آالیندهها میباشد .سیستم  FGDبی تردید بهصورت گسترده
استفاده میشود .بهعالوه عملكرد  SCRو  FFبا نرخ معلوم افزایش مییابد .سه سناریو برای توصیف سیاستهای کنترلی
مختلف توصیه میشود )1( :مبنا ( )2معمولی ( )3سخت گیر.
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سناریوی مبنا یك حالت بدبینانه داشته که در آن کنترل انتشار برای تمام اجزا در حالت فعلی می ماند LNB ،FGD .و ESP

برای تمامی واحدهای تازه ساخته شده اجباراً احتیاج است.
سناریوی معمولی بر بستن و جایگزینی واحدهای کوچك قدیمی تأکید دارد .بویلر های  grateبا اسكرابر تر و سیكلون جمع
آوری ذرات باید با واحدهای بزرگ با راندمان احتراق باال و تكنولوژیهای پیشرفته کنترل جایگزین شوند .طی سالهای
 2015-2020روش  SCRو  FFبه تدریج بر روی واحدهای جدید نصب میشوند .سناریوی سخت گیر  ،حالت خوش بینانه
دارد که بیش از همه بر کاهش انتشار تأکید دارد FGD .بر روی همه واحدهای موجود که از زغال سنگ با سولفور باال استفاده
میکنند  ،نصب میشود SCR .و  FFاز سال  2010در سطح گسترده ای استفاده میشود .بر اساس سیاست ملی ذخیره انرژی
و کنترل انتشار  ،سناریوی معمولی برای نیروگاههای زغال سنگی در آینده کاربردی تر خواهد بود .میزان استفاده از روشهای
مختلف در شكل  18-2قابل مالحظه است.

شکل  -18-2ميزان استفاده از روشهاي كنترل انتشار در سال  2015و ]137[2020
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 6-3-1پيش بيني انتشار
به علت افزایش نسبتاً آهسته مصرف انرژی و اجرای سیاست کنترل  ،انتشار بخشهای زغال سنگ سوز پس از سال 2010
بیشتر مهار شده است .شكل  19-2تصاویر انتشار نیروگاههای زغال سنگی را تحت سناریوهای ممكن نشان میدهد.
تخمینهای سناریوی  M2بهترین حدس برای آینده است  ،درحالیکه سایر سناریوها میتوانند برای عدم قطعیت ناشی از
سطوح مختلف مصرف زغال سنگ و یا کنترل انتشار به ما کمك کنند.
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شکل  -19-2انتشارات ناشي از نيروگاه از سال  2010تا  2020تحت سناريوهاي مختلف )(c) (NOx) (b) SO2 (a

) H . (TSPو  Mو  Lسناريوهاي زياد  ،متوسط و كم در مصرف زغال سنگ هستند 1 .و 2و  3سناريوي مبنا  ،معمولي و
سخت گير در كنترل انتشار ميباشند]137[ .

طی سالهای  ، 2010-2020انتشار  SO2تنها تحت سناریوی پایه ) 2-12 (H1,M1, L1درصد افزایش مییابد و در حالت
سناریوهای معمولی ) (H2, M2, L2و سخت گیر ) (H3, M3, L3به ترتیب  15-24درصد و  29-38درصد کاهش مییابد.
نتایج نمودار نشان میدهد که اجرای سیاستهای کنترل تأثیر قابل مالحظه تری بر انتشار  SO2نسبت به میزان فعالیت دارند.
بهطور مشابه روند واضحی برای  PMمشاهده میشود .انتشار  PMاز نیروگاه تحت سناریوهای کنترلی پایه طی سالهای
 3-15 ، 2010-2020درصد افزایش مییابد .هرچند تحت سناریوهای معمولی  37-43 ،درصد کاهش دارد که این موضوع
بیانگر مزایای عمده بستن واحدهای کوچك و بویلر های  grateاست .سناریوی سخت گیر  ،کاهش عمدهای در مقایسه با
سناریوی معمولی ندارد.
شرایط برای  NOxکمی متفاوت است .انتشار طی سالهای  2010-2015برای تمامی سناریوها به جز سناریوی سخت گیر در
سطح متوسط و کم ) (L3, M3افزایش مییابد.
طی سالهای  ، 2015-2020انتشارات تحت تمامی سناریوهای کنترلی سخت گیر ) (H3, M3, L3و سناریوی معمولی با
فعالیت کم) (L2به دنبال استفاده از  SCRکاهش مییابد .هرچند میزان انتشار در همه سناریوها به جز  M3و L3همچنان
بیشتر از سال  2010است .این نتایج نشان میدهد که انتشار  NOxاز نیروگاهها یك مشكل بسیار جدی است .همچنین تأثیر
سیاستهای کنترلی و میزان فعالیت بر انتشار  NOxپیچیده تر از  SO2و  TSPاست و ازاینرو کنترل  NOxبه توجه گسترده
در آینده احتیاج دارد.
در نهایت میتوان گفت  SO2و  PMناشی از نیروگاهها میتوانند با بستن واحدهای کوچك و استفاده گسترده از  FGDو جمع
کنندههای ذرات با راندمان باال کنترل شوند .بنابراین این روشها باید در آینده دنبال شوند .هرچند انتشار  NOxاز نیروگاه با
رشد مصرف انرژی افزایش یافته و یك چالش جدید برای کنترل آلودگی هوای چین است .بنابراین هر چه سریعتر یك سیاست
جدید برای کاهش  NOxباید شكل گرفته شود.
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 2-2روند مربوط به فناوريهاي تصفيه آب و فاضالب
 1-2-2مقدمه
حجم آبی که در جهان بهطور ساالنه در بخش صنعت استفاده میشود  ،طبق شكل  20-2میباشد .بر اساس تخمینهای انجام
شده  ،انتظار میرود در سال  2025سهم بخش صنعتی از آب حدود  24 %باشد.

شکل -20-2حجم آب مصرفي در جهان بهطور ساالنه در بخش صنعت ،كشاورزي و شهري[]138

صنایع عمده مصرف کننده و آلوده کننده آب شامل کاغذ سازی  ،نساجی  ،چرم  ،انرژی  ،نفت /گاز  ،شیمیایی  /دارویی  ،غذا ،
فلز و معدن میباشند .کاربردهای مهم آب در صنایع عبارتاند از  :مواد خام (ترکیب آب با محصول)  ،سیال انتقال  ،شستشو ،
انتقال گرما  ،واسطه واکنش /حالل .در کشورهای در حال توسعه  70 % ،از زایدات صنعتی بدون تصفیه وارد منابع آب شده و
ذخیره آبی قابل استفاده را آلوده میکنند .به دنبال افزایش قیمت آب  ،صنایع به دنبال کاهش هزینه تصفیه میباشند .استفاده
مجدد از آب بهعنوان مثال در برجهای خنك کننده به صنایع فرصت قطع این هزینهها را میدهد .اکثر صنایع این روزها در پی
یافتن این چنین روشها میباشند .بهمنظور ایجاد امكان استفاده مجدد از آب و کاهش انتشار آلودگی به آب سطحی ،
روشهای تصفیه جدید باید گسترش یابند [ ]138و []142
موضوعات مهم در این زمینه عبارتاند از:
 گسترش سیستمهای پیشرفته تصفیه جامع
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 گسترش روشهای نمك زدایی مؤثر در هزینه
 گسترش روشهای حذف انتخابی مؤلفههای بحرانی
بهطورکلی یك راه حل بهتنهایی نمیتواند کامل باشد و ترکیب تكنولوژیهای جدید با روشهای استاندارد موجود بسیار مهم
است .مسأله مهم دیگر که باید بر روی آن کار عمده صورت گیرد  ،مصرف انرژی است .بهعنوان مثال استخراج چربی  ،نفت و
گاز در فاضالب جهت تبدیل به بیودیزل و استفاده از متان لجن خشك کن برای واحدهای سوختی .سیستمهای هاضم لجن که
روزبهروز بیشتر استفاده میشوند  ،تولید گاز کرده که میتواند برای بسیاری مصارف مانند سوختن در موتور و راه اندازی ژنرانور
به کار رود .گرمای تولید شده میتواند در خشك کنهای لجن استفاده شود .سپس لجن برای تولید برق بیشتر سوزانده میشود.
پس کل فرایند به بسته شدن چرخه انرژی کمك میکند .در بخشهای بعدی روند مربوط به روشهای متداول و رایج تصفیه
فاضالب شرح داده شده است.

 2-2-2روند مربوط به روشهاي تصفيه فاضالب نفتي
 1-2-2-2روش شناورسازي
شناورسازی ،از طریق حباب های ریز هوا درون آب و چسبندگی ذرات نفت معلق در آب انجام میگیرد .زیرا چگالی نفت شناور
کمتر از آب بوده و موجب تشكیل یك الیه کف روی آب میگردد .از آنجا که تجهیزات روش شناورسازی لجن کمتری تولید
کرده و نیز به دلیل مزایا و راندمان جداسازی ،تصفیه فاضالب نفتی از توانایی بسیار باالیی برخوردار است .اخیراً رایجترین روش
مورداستفاده شناورسازی هوای محلول( )DAFاست .مشكالت مربوط به ساخت و تعمیر تجهیزات شناوری همراه با مصرف
باالی انرژی معایب ای روش هستند .در مقابل نصب و عملكرد آسان و ترکیب ایمن روش شناورسازی چشمانداز خوبی در این
روش نشان میدهد .در سال  WANG ،2007از یك غلظت نفت ورودی  3000-14000 mg/lبود ،متوسط نفت فاضالب
 300 mg/lیا کمتر به دست آمد و کمترین مقدار نفت فاضالب  97 mg/lبود .پس فرآیند شناورسازی به مقدار زیادی مواد
روغنی را از فاضالب پاك کرد .در سال  zhu ،2002و  zhengاز شناورسازی جداکننده ( )peeling floatationجهت تصفیه
فاضالب پاالیشگاه استفاده کردند و نرخ حذف نفت  81/4درصد و نرخ حذف جامدات معلق  62/9درصد حاصل شد .تصفیه
فاضالب نفتی به روش شناورسازی یك روش کامل بوده و جداسازی نفت و آب قابلقبول و پایدار میباشد .اما مشكل
شناورسازی ،کف حاصل شده است .در سال  Hamia ،2007و همكارانش ،شناورسازی هوای محلول ( )DAFرا با افزودن
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کربن فعال مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که هنگامیکه مقدار کربن  50-150 mg/lبود ،نرخ حذف 16-64 COD
درصد به  72-92/5درصد و نرخ حذف  BODاز  27-70درصد به  76-94درصد افزایش یافت .جدول  ،16-2تصفیه
فاضالب نفتی به روش شناورسازی را نشان میدهد[.]139
جدول  -16-2تصفيه فاضالب نفتي از طريق شناورسازي []139

 2-2-2-2لخته سازي
روش لخته سازی ،به دلیل سازگاری و انعطافپذیری باال قادر به حذف نفت ریز و محلول و نیز ترکیبهایی که به سختی
تجزیه زیستی میشوند میباشد و بهطور گسترده در تصفیه فاضالب نفتی در سالهای اخیر استفاده شده است .هرچند به دلیل
پیچیدگی ترکیب فاضالب نفتی ،بهصورت تئوری نمیتواند در مورد یك منعقد کننده به خصوص پیشگویی کرد و آزمایشها
زیادی باید انجام گیرد .برای تصفیه فاضالب نفتی صنعت نفت Lin ،و  Wenیك ماده منعقد کننده مرکب به نام  CAXرا
توسعه دادند .هنگامیکه غلظت نفت موجود در فاضالب 207 mg/l ،و  600 mg/l CODبود ،پساز انجام فرآیند انعقاد،
راندمان حذف نفت و  CODبه ترتیب به  98و  80درصد رسید .در سال  Zeng ،2007و همكارانش با استفاده از سیلیكات
روی تجمع یافته ( )PISSو پلی اکریل آمید آنیونی ( )A-PAMبه لخته سازی و تصفیه فاضالب نفتی پرداختند .راندمان حذف
نفت به  99درصد افزایش یافت و غلظت جامدات معلق کمتر از  5 mg/lبود .هرچند این روش هزینههای بیشتری دارد و به
راحتی منجر به آلودگی ثانویه حجم آبی میگردد ،اما توسعه منعقد کنندههای مؤثر در هزینه یك هدف برای آینده است .در
سال  Cong 2011از پلی آلومینیوم کلراید سیلیكات روی برای تصفیه فاضالب نفتی استفاده کرد .بهترین شرایط انعقاد به این
صورت تعیین شده است که مقدار بهینه ماده  ، 35 mlمناسبترین محدوده  PHبین  7-8و بهترین نسبت مولی روی،
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آلومینیوم و سیلیسیوم  1:1:2باشد .در این وضعیت نرخ حذف کدورت  98/9درصد و نرخ حذف رنگ  91/3درصد و نرخ حذف
 71/8 CODدرصد است .جدول  ،17-2تصفیه فاضالب نفتی توسط انعقاد را نشان میدهد [ ]139و [.]146
جدول  -17-2تصفيه فاضالب نفتي از طريق لخته سازي []139

 3-2-2-2تصفيه بيولوژيکي
تصفیه بیولوژیكی که استفاده از تحوالت میكروبی میباشد ،اخیراً در روشهای کاملتر به کار رفته  .بهطور مداوم در لجن فال
و روشهای فیلتر بیولوژیكی استفاده میشود .لجن فعال در مخازن هوادهی ،از این مؤلفه جهت تجزیه مواد آلی استفاده میکند.
قارچها بهطور مؤثر قادر به کاهش  CODهستند .پلی وینیل الكل به همراه سلولهای باکتریایی ،میتواند باعث ایمن
نگهداشتن فرآیند و نیز دست یافتن به نرخ باالتر حذف  CODشود .مطالعات نشان دادهاند که افزودن نیتروژن ( مانند سولفات
آمونیوم) ،حذف  CODرا افزایش میدهد .ترکیب روشهای بیولوژیكی با سایر روشها ،تصفیه مؤثرتری ارائه خواهد کرد.
بیورآکتورهای غشایی ترکیب بیورآکتور با سیستم غشا اولترافیلتراسیون ،نرخ حذف نفت را به  99/99درصد ،نرخهای حذف
 CODو  TOCرا به ترتیب به  97و  98درصد می رساند .در سال  Liu ،2013و همكارانش به تصفیه فاضالب نفتی با مقادیر
باالی ترکیبات آلی محلول و مواد مغذی نیتروژن و فسفر کم از طریق جریان روبه باالی الیه بی هوازی لجن ) upflow
 UASB )anaerobic sludge blanketدر ترکیب با فیلترهای هوادهی بیولوژیكی ثابت ( immobilized biological

 IBAF )aerantel filtersپرداختند .با استفاده از این سیستم برای  252روز ( شامل راه اندازی  128روزه) . NH3-N ،COD
جامدات معلق فاضالب به ترتیب  94 ،74و  98درصد کاهش یافتند .جدول  18-2تصفیه بیولوژیكی فاضالب نفتی را نشان
میدهد[.]139
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جدول  -18-2تصفيه بيولوژيکي فاضالب نفتي []139

 4-2-2-2روش غشائي
فرآیند غشائی به میكروفیلتراسیون ،اولترافیلتراسیون و اسمز معكوس تقسیم میشود .یك ر.ش غشایی بهتنهایی راه حل خوبی
برای تصفیه فاضالب نفتی نیست بلكه باید روشهای جداسازی غشایی با هم ترکیب شوند ،مانند اولترافیلتراسیون و اسمز
معكوس ،اولترافیلتراسیون و میكرو فیلتراسیون Yu .و همكارانش از  UFمجهز شده به غشاهای فلورید پلی وینیل به همراه
ذرات نانوی آلومین جهت تصفیه فاضالب نفتی استفاده کردند .نتایج نشان داد که پس از تصفیه  ،UFمیزان نفت کمتر از mg/l

 ، 1جامدات معلق کمتر از  1 mg/lو قطر متوسط ذرات جامد کمتر از  2میكرومتر بود .غشاهای گرفته شده و شسته شده
بهواسطه الكترون میكروسكوپی بررسی شدند .غشاهای گرفته شده با محلول های مختلف شستشوی معكوس داده شدند .نتایج
نشان داد که افزودن ذرات نانوآلومین باعث بهبود عملكرد ضد رسوب غشا میشود.
در سال  young ،2011و همكارانش یك غشاء دینامیكی مؤثر برای تصفیه فاضالب نفتی توسعه دادند .نتایج نشان داد که
نشست ذرات  MnO2روی الیه دینامیكی کائولین ،تشكیل غشا دینامیكی مرکب دوالیه ای میدهد که یك روش پوشاننده
مؤثر است .غلظت بهینه محلول کائولین و  KMnO4باید به ترتیب  0/4و  0/1 g/lباشد .نرخ حذف  99درصد به دست
میآید.
میكروفیلتراسیون با استفاده از غشاء سرامیكی در تصفیه فاضالب نفتی به  92/4درصد حذف  TOCمنجر خواهد شد.
در سال  Mittal ،2011و همكارانش یك غشا ترکیبی پلیمری سرامیكی آب دوست با هزینه کم از رس ،کائولین مقدار کمی
مواد چسبنده برای تصفیه فاضالب نفتی ارائه کردند .مشخصشده که فشار بیشتر و غلظت باالتر اولیه نفت باعث کاهش بیشتر
نفت میگردد .در فشار  138 KPaو غلظت اولیه نفت  200 mg/lنرخ کاهش نفت در  41دقیقه به  93درصد رسید .به دلیل
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استفاده از مواد خام کم هزینه برای آماده سازی سرامیك ،هزینه نهایی غشا ترکیبی بسیار کمتر از هزینه غشاهای تجاری
موجود است [ ]144و []145
در سال  Salahi ،2013و همكارانش از غشا متخلخل نانو ( )NPMبا اندازه تخلخل  10 nmجت تصفیه فاضالب نفتی استفاده
کردند .نتایج نشان داد که غشا متخلخل نانو برای تصفیه نفت از فاضالب بسیار مؤثر است .جامدات معلق کل ،جامدات محلول
کل ،میزان نفت و روغن  ،اکسیژن خواهی شیمیایی و بیولوژیكی به ترتیب 76/9 ،99/9 ،44/4 ،100 ،و  80/3درصد کاهش
یافتهاند .فاضالب تصفیه شده از روش متخلخل نانو ،کیفیت آب موردنیاز برای تخلیه به محیطزیست و استفاده مجدد بهعنوان
آب کشاورزی را برآورده میکند.
در سال  Sarfaraz ،2012و همكارانش از غشا نانو متخلخل به همراه پودر کربن فعال ( )NPM-PACبرای تصفیه فاضالب
نفتی استفاده کردند .نتایج بیانگر این موضوع است که  NPMبهتنهایی در حذف  TSSو  CODو  TOCمؤثر نیست .در روش
 ،NPMحذف  CODو  TOCبه ترتیب حدود  62/5و  75/1درصد است .اما مقدار بهینه  PACکه منجر به تشكیل الیه با
تخلخل باال روی سطح غشا میشود ،نرخ حذف  CODو  TOCبه ترتیب تا  78/1و  90/4درصد افزایش داد .بنابراین سیستم
غشایی ترکیبی  NPM-PACیك روش مؤثر بهمنظور افزایش راندمان حذف  NPMاست.
بهطورکلی روشهای غشایی در تصفیه فاضالب نفتی مقبول تر میباشند .جدول  19-2تصفیه فاضالب نفتی به روش غشائی
را نشان میدهد.
جدول  -19-2تصفيه فاضالب نفتي به روش غشائي[]139
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روش MBR

روش ( MBRبیورآکتور غشائی) در میان روش های تصفیه فاضالب ،به خوبی تثبیت شده و توسعه و رواج یافته است .مطالعات
در خصوص این روش ،در زمینه مؤلفه های غشائی و تصفیه بیولوژیكی ادامه دارد .با وجود معایب این روش از جمله هزینه،
مصرف انرژی ،پاکسازی شیمیایی و احتیاجات جانبی ،استفاده از این روش در حال رشد و افزایش است .نكات مهم و بحرانی که
در طراحی  MBRباید در نظر گرفته شوند و برای طراحان در آینده مهم خواهد بود ،به طور خالصه شامل موارد زیر است:
 تغییرات زیاد جریان فاضالب نسبت به ناحیه غشاء
 ترکیبات فاضالب و تخلیه غیر منتظره فاضالب صنعتی
 طراحی و کنترل میكرو صافی ها به عنوان جزء ضروری تأسیسات پیش تصفیه
 طراحی بخش های بی هوازی و هوازی در سیستم بیولوژیكی
 پوشش غشاء و مخزن هوادهی جهت جلوگیری از آلودگی های اضافی توسط مواد ناخواسته
 حساسیت به تشكیل الیه کف و احداث سیستم حذف در مخزن هوادهی
 احتیاج به کنترل پیچیده
نگهداری منظم که از  MBRصورت می گیرد ،شامل غوطه وری غشاء در مواد شیمیایی برای مدت زمان چند دقیقه است.
مواد معموالً  NaOClو اسید سیتریك می باشند.
تحقیقات نشان داده است که پیش تصفیه مؤثر برای بهبود عملكرد غشاء ،ضروری است .سیستم های حذف دانه و چربی و
میكرو صافی ها عموماً برای این منظور به کار می روند .هرچند میكرو صافی ها ،حساس ترین بخش نصب  MBRهستند که
مشكالت اجرایی زیادی از طریق گرفتگی صافی ایجاد می کنند.
موضوع مهم مورد توجه ،پوشش مخزن غشائی است .نیاز به مواد پوششش دهنده به روش پاکسازی ،مواد شیمیایی پاك کننده،
غلظت مواد شیمیایی و تناوب پاکسازی بستگی دارد [ ]140و [.]143
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در مجموع انتظار می رود در سال های آینده ،حداقل  70واحد جدید  MBRدر هر سال در اروپا ساخته شود ،که از این تعداد
 50واد در بخش صنعتی و  30واحد در بخش شهری خواهد بود .به طور کلی تصفیه فاضالب شهری و صنعتی شاهد روند رو به
رشد سریع در استفاده از روش  MBRهستند(شكل .)21-2

شکل  -21-2توسعه بازار روش  MBRدر بخش صنعتي و شهري در اروپا از سال  1990تا ]140[ 2005

 4-2-2نانوتکنولوژي
جاذبهای نانو ،نانوفیلتراسیون ،نانوکاتالیست ها ،نانو بیواسیدها ،نانوفیبرها و روشهای ترکیبی شامل اکسیداسیون کاتالیستی با
ذرات نانو روشهایی هستند که از توسعه تكنولوژی شكل گرفتهاند .این روشها در تصفیه فاضالب بهطور گسترده به کار
میروند[.]149
مواد نانو و ذرات نانو روشهای پیشرفته و مهم در تجزیه زیستی و گندزدایی فاضالب هستند .بهعنوان مثال مواد نانویی اکسید
فلزات مانند  ، TiO2از نانو کاتالیست های مؤثر است که نتایج موفقیتآمیزی برای فعالیت ضد میكروبی داشته است .فواید مهم
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زیست محیطی نانو تكنولوژی ،شامل استفاده مؤثر و اقتصادی از انرژی تجدید پذیر ،انرژی کم موردنیاز و تولیدات زائدات کم،
کنترل آلودگی با استفاده از سیستمهای پیشرفته میباشند.
نانوکاتالیست ها به دلیل سطح ویژه باالیی که دارند دارای نرخ واکنش باالیی هستند .کاتالیست های پاالدیم روی کلوئیدهای
حامل فرومغناطیس در رآکتورهای مختلف آزمایش شدهاند .استفاده از پاالدیم روی حاملهای با مقیاس نانو ،منجر به فعالیت
باالی کاتالیست میشود که از نظر اندازه چندین برابر بیشتر از رآکتورهای بستر ثابت معمول میباشد .حاملهای فرومغناطیس
به استفاده چندین مرتبهای از کاتالیست کمك میکنند TiO2 .نیز به دلیل فعالیت کاتالیستی باال آن بك نانوکاتالیست پیشرفته
است.
مزایای استفاده از نانوتكنولوژی در تصفیه فاضالب:
 افزایش اثربخشی :آالیندهها حتی در غلظت کم بهطور مؤثرتری حذف میشوند.
 حذف آالیندههای جدید :آالیندههایی که در گذشته غیرقابل حذف بودند بدین طریق حذف میشوند .این امر از طریق
واکنشهای جدید در مقیاس نانو به دست خواهد آمد که ناشی از افزایش اتمهای سطحی است.
 سادگی :نانوتكنولوژی تعداد مراحل ،مواد و انرژی موردنیاز برای تصفیه را کاهش داده اجرای روش را آسانتر و
گستردهتر می سازد.
 کاهش هزینه :بهمنظور ترکیب با سایر روشها و با انتقال به نانوتكنولوژی برای تصفیه فاضالب ،هزینه سرمایه
گذاری اساسی الزم است ،اما پسازآن هزینههای تصفیه در دراز مدت کمتر خواهد شد.
مواد نانو ،خصوصیات مهم گوناگونی دارند که آنها را به عنوان جداکننده ها در تصفیه فاضالب بسیار جذاب می سازد .این مواد
انتخاب پذیری/ظرفیت باالیی برای مواد سمی در حاللهای آبی دارند .همچنین مواد نانو توانایی بینظیری در توسعه کاتالیست
های مؤثرتر در تصفیه فاضالب مانند  TiO2دارند .نانو تكنولوژی یك مؤلفه اساسی در سیستمهای تصفیه فاضالب شهری و
صنعتی خواهد شد .پیشرفتهای زیادی در نانو تكنولوژی در خصوص توسعه روش دوستدار محیطزیست و مؤثر در هزینهها
صورت خواهد گرفت[.]150
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 5-2-2روش EDI
اخیراً روش  EDIتوجهات زیادی در خصوص تصفیه فاضالب به خود اختصاص داده است .هرچند به د لیل رسوبگذاری
هیدروکسیدهای فلزی دو ظرفیتی در نتیجه واکنش یونهای فلزی با یونهای هیدروکسید  ،EDIروش  EDIدر تصفیه
فاضالب بهطور عمده محدود شده است.
نتایج آزمایشها حذف یونهای  CrO4 2-بهوسیله  EDIنشان داد که  EDIدر ترکیب با تبادل یونی بهترین گزینه در حذف
یونهای  CrO4 2-تا حدود  99/8درصد طی مدت  1/5ساعت است .سیستم  EDIبا پوشش پلی الكترولیتی رزین و یا بدون
پوشش در حذف  Zn 2+مورد مطالعه قرار گرفت .پوشش رزین با پلی الكترولیت ،باعث کاهش  50برابری یونهای Zn 2+

طی فرآیند  EDIمیشود.
یك جریان حاوی مقادیر کم یونهای  Cd 2+ ،Cu 2+ ،Zn 2+و  Pb 2+توسط روش  EDIتصفیه شده است .هنگامیکه
چگالی جریان  40 mA cm 2-طی مدت  1400دقیقه به کار رفته است ،رسانایی فاضالب به دست آمده از micro s/cm

 1000به  micro s/cmکاهش یافت.
 Fengو همكارانش تأثیر غلظت اولیه فلز و ترکیب الكترولیت را بر حذف فلز که شامل یونهای ،Cd 2+ ،Cu 2+ ،Zn 2+
 Ni 2+و  Cr 3+است را توسط روش  EDIمطالعه کردند .نتایج به دست آمده نشان داد که افزودن مقدار کمی  Na2SO4به
محلول الكترود ،افزایش محدود ولتاژ به کار رفته و غلظت اولیه فلز ،اثر احیا بهتری را ارائه میکند.
روش  EDIبرای تولید  NaOHاز فاضالب مورد مطالعه قرار گرفت .روش  EDIدر بازیافت  NaHبه خصوص در ولتاژهای کم
بسیار مؤثر بوده است .حداکثر  NaOHبازیافت شده در روش  85 EDIدرصد است.
 Elleuchاز روش  EDIبرای تصفیه محلول اسید فسفریك حاوی یونهای  Mg 2+و  Zn 2+ ،Fe 3+و  Cd 2+استفاده
کرد .پس از  5ساعت از شروع تصفیه نرخهای پاکسازی برای تمام عناصر نزدیك  30درصد بوده است.
همانطور که گفته شد ،روش  EDIمحلول های متنوعی را در صنایع دارویی ،غذایی و شیمیایی و بیوشیمیایی تصفیه میکند
که دلیل آن توانایی روش  EDIدر حذف محدوده گسترده ای از آالینده ا ( یونها،ذرات و مواد آلی) میباشد .مهمترین پارامتر
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تعیین کننده راندمان  ،EDIمقاومت جریان  ،سرعت جریان در رقیق کردن و تغلیظ اجزا ،دما و  ( TDSدر فاضالب اولیه و
تصفیه شده) هستند.
روند در سیستم  EDIبهصورت زیر است :هزینه پایینتر ترکیبات و اجرا ،پیچیدگی کمتر و قابلیت اطمینان بیشتر .هزینه اصلی
نصب  EDIبهجایگزینی مدول های  ،EDIمصرف برق ،تصفیه فاضالب و کنترل آزمایشگاهی مربوط میشوند .این مخارج
مستقیماً به خروجی سیستم و مقدار فاضالب بستگی دارند.
روش  EDIجایگزینی برای سیستمهای تبادل یونی است .سیستم  EDIموجب کنار گذاشتن روش تبادل یونی از بازار شده و
حضور سیستمهای  EDIمرتباً در حال گسترش در بازار هستند .عالوه بر ثبات و کیفیت باالی به دست آمده از روش ،EDI
سازگاری با محیطزیست یكی دیگر از عوامل مهمی است که در موفقیت روش  EDIنقش داشته است.
برخی از خصوصیات روش  EDIبه شرح زیر است:
 جایگزین مناسب و پیشرفته برای سیستمهای تبادل یونی
 تصفیه فاضالب به کمتر از 0/1 ppm
 حذف یونها بر اساس اختالف بار الكتریكی میان کاتد و آند با مصرف انرژی کم
 یونزدایی پیوسته فاضالب
 هزینههای کمتر به دلیل حذف مواد شیمیایی در احیا
 سازگاری باال با محیطزیست و تأثیرات بهجای مانده کم


حذف TOC

 6-2-2وتلند
اخیراً تخمین زده شده است که کشورهای در حال توسعه تا سال  2050بدون آب خواهند شد .این موضوع منجر به یك چالش
برای دانشمندان شده است که راه های جدیدی برای بازیافت آب بیابند .میتوان از طریق اجرای روشهای آسان و کم هزینه
برای تصفیه آب ،از کمبود آب جلوگیری کرد .در این خصوص راندمان و توانایی کارکرد وتلندها در تصفیه فاضالب از دهه های
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اخیر گزارش شده است .تحقیقات نشانگر این است که وتلندها قادر به تصفیه با راندمان باال با در نظر گرفتن مواد آلی و غیر آلی
مانند حذف پاتوژن ها هستند ،درصورتیکه بهدرستی مدیریت شده و به کار گرفته شوند.
با کنترل پیوسته سیستم وتلند ،راندمان حذف کلیفرم کل و مواد آلی نزدیك به  99/9درصد گزارششده است و اختالفات در
راندمانهای حذف به دلیل نوع گیاه و ساختار های مختلف وتلند میباشد .مكانیزم اصلی که منجر به حذف آالینده در وتلند
میشود ،فعالیت های میكروبی هستند .هرچند ،گیاهان نیز نقش اساسی در حذف آلودگی از فاضالب دارند .گیاهان ،مواد مغذی
را جذب کرده ،در بافت گیاهی تجمع کرده و در نتیجه موجب افزایش توده زیستی گیاه میشود.
در سال  Vymaza ،2009از سیستم وتلند با جریان زیر سطحی جهت تصفیه فاضالب شهری ،کشاورزی ،صنعتی و نشت از
لندفیل استفاده کرد .از  400وتلند ساخته شده در  36کشور ،مشخص شد که در مجموع فاضالب شهری بیشترین نرخ حذف
آلودگی را داشته درحالیکه کمترین نرخ حذف از نشت لندفیل به دست آمد .این مشاهدات پیشنهاد میکند که سیستم وتلند
عمدتاً برای تصفیه فاضالب شهری طراحی شده است .همچنین فاضالب شهری بهطور غالب حاوی مواد آلی ناپایدار است
درحالیکه نشت ناشی از لندفیلها اغلب حاوی مواد آلی سرسخت است که به راحتی قابل تجزیه نیستند .سیستمهای وتلند به
نگهداری کم احتیاج دارند .نگهداری ضعیف منجر به عملكرد ضعیف به دلیلی مشكالتی مانند گرفتگی لولهها میشود .بنابراین
کل سیستم باید بهصورت منظم کنترل شود .ازآنجاکه استفاده از تكنولوژیهایی که کمترین آثار را در اکوسیستم برجای خواهند
گذاشت در حال گسترش هستند استفاده از وتلند ها در مقایسه با سایر روشهای تصفیه فاضالب این ویژگی را دارا است .عالوه
بر دوستدار محیط زیست بودن ،سیستم وتلند مزایای قابل توجه دیگری مانند راندمان باالی تصفیه را نیز دارد .آالیندههای
موجود در فاضالب در روش وتلند به میزان قابلقبولی کاهش مییابند .این سیستمها ارزان بوده ،نیاز به انرژی جزئی دارند و
تجهیزات موردنیاز آنها حداقل است .این روش باید ابتدا بهطور کامل برقرار شود .منظور از برقراری کامل ،توسعه و رشد
گیاهان و بیوفیلم های مسئول برای تجزیه مواد آلی میباشد .پس از برقراری ،وتلند ساخته شده توانایی باالی نگهداری از خود
دارد.
استفاده از روش وتلند بهعنوان روش سبز شناخته میشود .این روش استفاده از مواد شیمیایی به کار رفته در سایر روشهای
تصفیه فاضالب را حذف کرده و میزان دیاکسید کربن آزاد شده به اتمسفر را نیز حداقل میکند .دیاکسید کربن آزاد شده طی
تجزیه مجدداً توسط گیاه در فرآیند فتوسنتز مصرف میشود.
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بنابراین روش وتلند توانایی باالیی در تصفیه فاضالب شهری و صنعتی دارد .هزینه طراحی ،ساخت و اجزای بسیار کمتری در
مقایسه با سایر روشهای تصفیه فاضالب دارد .این سیستمها باید مورد بررسی بیشتری قرار گرفته و بهعنوان یك گزینه
مناسب در تصفیه فاضالب شهری و صنعتی به کار گرفته شوند[.]151

 7-2-2جذب سطحي
جذب سطحی بهعنوان یك روش مؤثر و کم هزینه برای حذف آالیندههای آلی از فاضالب به کار رفته و جریان تصفیه شده با
کیفیت باال تولید میکند .توجهات بسیاری در جهت حذف مؤثر و با راندمان باالی آالیندههای آلی به روش جذب سطحی
صورت گرفته است .تحقیقات نشان میدهد که برای کاهش هزینههای تصفیه ،کربن فعال یك گزینه مناسب برای تصفیه
فاضالب شهری ،صنعتی و کشاورزی است .کربن فعال رایجترین جاذب مورداستفاده برای تصفیه فاضالب است .ازآنجاکه کربن
فعال ،ناحیه سطحی بزرگتری دارد ،حداکثر میزان آالینده را در مقایسه با سایر جاذب ها ،حذف میکند .جاذبهای دیگر شامل
دیاکسید تیتانیوم) ، chitson ، (TiO2مونت موریلونیت ،خاکستر ،بنتونیت ،خاك اره ،سیلیكا و رس هستند .پس از کربن،
دیاکسید تیتانیوم و خاکستر رایجترین جاذب ها میباشند.
در حال حاضر ،رایجترین و متداولترین روش برای حذف مواد آلی از فاضالب ،جذب سطحی به کمك کربن فعال است.
 ) methyl tert-butyl ether(MTBEیك آالینده آلی است که عمدتاً بهعنوان یك مؤلفه در سوخت استفاده میشود .جذب
سطحی  MTBEتوسط کربن فعال نشان داده است که مؤثرترین جاذب برای این آالینده ،کربن فعال است[.]141
ترکیب کربن فعال و تریولئین یك جاذب جدید است که از کربن فعال و غشاء احاطه کننده تریولئین ساخته شده است .این
جاذب مرکب بسیار پایدار میباشد .راندمان حذف جاذب مرکب از جاذب کربن فعال بهتنهایی بیشتر است.
پنج نوع کربن فعال تجاری موجود است ( )ROW0.8 SUPRA, PK 1-3, RB1, GCN1240, GAC1240که برای حذف
ترکیبات آلی از فاضالب به کار میروند .از این میان بهترین جاذب ،کربن فعال )granular activated carbon( GAC1240
است که راندمان حذف آن باالتر از  90درصد میباشد .در جدول  20-2راندمان حذف ترکیبات کلر از فاضالب به کمك روش
جذب سطحی ارائهشده است.
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جدول  -20-2راندمان حذف تركيبات حاوي كلر از فاضالب توسط روش جذب سطحي []141

اخیراً از مواد نانوکربن) (CNMاساساً به شكل نانوتیوب کربن ) (CNTو نانوفیبر کربن) (CNFبهعنوان جاذبهای جدید با
عملكرد فوق العاده استفاده میشود .این جاذبهای جدید ،ناحیه سطحی ویژه باال و نسبت ابعادی باالیی دارند .در نانوتیوب
کربن ،توانایی جذب یون فلزی 3 ،تا  4برابر بیشتر از کربن فعال دانهای GACو پودری است.

 8-2-2نانوفيلتراسيون
نانوفیلتراسیون ) (NFیك روش جداسازی غشائی بسیار پیشرفته برای تصفیه فاضالب است که نرخ نفوذ باالیی دارد.
نانوفیلتراسیون به دلیل فشار بهرهبرداری پایین و نرخ جریان باال در مقایسه با اسمز معكوس ،کم هزینه تر است.
نانوفیلتراسیونها توانایی کاهش جامدات محلول کل ) (TDSو سختی  ،کاهش رنگ و بو و حذف یونهای فلزات سنگین را
دارند.

 9-2-2انعقاد
توسعه منعقدکنندههای پیش ترکیبی ساده مانند پلی آلومینیوم کلراید چندان کافی به نظر نمیرسد .بنابراین باید منعقدکنندههای
جدید و مؤثرتر استفاده شوند و یا افزودنیهای مختلف به ساختار لخته سازهای پلیمری اضافه شوند .اولین بار در بیست سال
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قبل ،استفاده از سیلیكا به شكل پلی سیلیكات برای این منظور پیشنهاد شد .امروزه محدوده افزودنیها بسیار گسترده شده است،
شامل ترکیبات آلی از جمله پلی الكترولیتهای غیر یونی ،کاتیونی یا آنیونی که لخته سازهای مرکب جدید را تشكیل دادهاند.
بهطورکلی امروزه تمایل در زمینه مواد منعقدکننده به سمت تولید مواد لخته ساز مرکب اصالح شده است که بسیار پیچیده تر
شدهاند ،اما در مقایسه با مواد معمولی مؤثرتر هستند.
در انتخاب مواد منعقدکننده دو موضوع مهم مورد توجه ،راندمان باال و اقتصادی بودن هستند .بهطورکلی مواد افزودنی میتوانند
به دو گروه آلی و غیر آلی طبقه بندی شوند.
افزودنيهاي غير آلي:
یك ماده افزودنی مناسب برای بهبود شرایط لخته سازی ،پلیمر سیلیكا است .یونهای فلزی درون محلول اسیدی پلیمر سیلیكا
منجر به افزایش وزن مولكولی و بهبود عملكرد انعقاد میشوند .اخیراً تحقیقات بر یكی نمودن سیلیكا و محلول های فلزی پیش
ترکیبی تمرکز دارند که بتوانند وزن مولكولی را از طریق کاربرد دو روش افزایش دهند.
افزودنيهاي آلي:
پلی الكترولیتهای آلی ،کلوئیدهای آب دوستی هستند که گروههای خاصی را شامل میشوند که ممكن است قابل یونیزاسیون
باشند .این مواد بر اساس منشأ به دو گروه اصلی تقسیم میشوند ،طبیعی و پلیمرهای مصنوعی .پلیمرهای طبیعی (زیست
بسپارها) مدت ها بهعنوان لخته ساز استفاده شدهاند .با وجودی که پلی الكترولیتهای طبیعی دارای مزیت غیر سمی بودن
هستند ،اما استفاده از پلی الكترولیتهای مصنوعی گستردهتر است .پلیمرهای مصنوعی بهعنوان لخته ساز مؤثر هستند و
همچنین نسبت به پلیمرهای ساخته شده از منابع طبیعی ارزان تر هستند.
پلیمرهای آلی معموالً بهعنوان ماده منعقد کننده اصلی به کار نمیروند .تنها در برخی موارد به خصوص ،پلی الكترولیتهای
کاتیونی برای بی ثبات سازی کلوییدها به کار خواهند رفت .همچنین معموالً در ترکیب با فلزات غیر آلی به کار میروند .استفاده
اصلی پلیمرها بهعنوان کمك منعقد کننده است که پلی الكترولیتهای آنیونی یا غیر یونی پی از افزودن ماده منعقد کنندههای
نسل جدید در مقایسه با لخته سازی مرسوم و ساده پیش ترکیبی فواید زیادی دارند .یكی کردن افزودنیهای مختلف آلی و غیر
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آلی ،منجر به افزایش وزن مولكولی و اندازه ذرات میشود .در مجموع عملكرد تصفیه بهتر ،غلظت فلزات باقیمانده کمتر و
محدوده مؤثر  PHگستردهتر خواهد شد .همچنین ترکیب مواد منعقد کننده با پلی الكترولیت ها ،فواید اقتصادی نیز دارد.
با وجود مزایای گفته شده برای لخته سازهای جدید ،تحقیقات برای بهینه سازی شرایط به خصوص هنگام ترکیب لخته سازها
با افزودنیهای آلی ،ادامه دارد[.]146

 10-2-2خالصه مديريتي
جدول  21-2خالصه ای از روشهای مختلف تصفیه فاضالب را همراه با توانایی هر روش در حذف آلودگیهای فاضالب نشان
میدهد.
جدول  -21-2روشهاي استفاده شده در تصفيه فاضالب و توانايي حذف آالينده توسط اين روشها[]75

بهطورکلی تصفیههای فیزیكی -شیمیایی ،فواید زیادی از جمله فرآیند سریع ،عملكرد و کنترل آسان ،انعطافپذیری به تغییر دما
دارند .بر خالف سیستم بیولوژیكی ،تصفیه فیزیكی شیمیایی میتواند با جریانات و بارهای ورودی متغیر مانند جریانات فصلی و
تخلیه پیچیده ،سازگار شود .همچنین سیستم تصفیه به فضا و هزینه نصب کمتری نیاز دارد .هرچند مزایای آنها از معایبی مانند
هزینه های عملكرد باال به دلیل استفاده از مواد شیمیایی ،مصرف باالی انرژی و هزینه مدیریت دفع لجن ،مهمتر هستند .با
کاهش هزینههای مواد شیمیایی (مانند استفاده از جاذبهای ارزان) و دفع لجن ،تصفیه فیزیكی-شیمیایی بهعنوان یكی از
مناسبترین روشهای تصفیه برای جامدات غیر آلی شناخته شده است.
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جدول  22-2مزایا و معایب عمده روشهای تصفیه فیزیكی -شیمیایی فلزات سنگین از فاضالب را نشان میدهد.
جدول  -22-2مزايا و معايب روشهاي تصفيه فيزيکي -شيميايي فلزات سنگين از فاضالب[]100
روش تصفيه

مزايا

شيميايي

سرمایهگذاری
هزینه
بهرهبرداری آسان

معايب
کم ،تولید لجن ،هزینههای اضافی برای
دفع لجن

جذب سطحي با جاذبهاي هزینه کم ،شرایط بهرهبرداری انتخاب پذیری کم ،تولید زایدات
آسان ،محدوده وسیع  ،PHتوانایی
جديد
جذب فلز باال
غشائي

فضای کم ،فشار کم ،انتخاب هزینه اجرایی باال ناشی گرفتگی
غشاء
پذیری باال
هزینه اجرایی باال ناشی گرفتگی
غشاء و مصرف انرژی

الکترودياليز

انتخاب پذیری باال

فتوكاتاليست

حذف همزمان فلزات و مواد آلی ،مدت زمان طوالنی ،کاربرد محدود
محصوالت جانبی کم خطر

طی دو دهه اخیر ،قوانین محیطزیستی سخت گیرتر شدهاند .در سالهای اخیر ،محدوده وسیعی از روشهای تصفیه مانند
فتوکاتالیست ،جذب سطحی ،غشایی برای تصفیه فلزات سنگین از فاضالب ارائهشدهاند .از این میان رسوبگذاری با آهك
بهعنوان مؤثرترین روش رایج در تصفیه مواد غیر آلی با غلظت فلز باالتر از  1000 mg/lشناخته شده است .فیلترهای غشایی و
جاذبهای جدید به طور گسترده مورد مطالعه و استفاده جهت تصفیه فاضالب آلوده به فلزات سنگین هستند .فتوکاتالیست یك
روش جدید و امیدبخش برای تصفیه میباشد.
با وجود آنكه روشهای زیادی برای تصفیه فاضالب حاوی فلزات سنگین میتوان به کاربرد باید توجه کرد که انتخاب
مناسبترین روش تصفیه به پارامترهایی مانند  ،PHغلظت اولیه فلز ،اثرات محیطی ،اقتصاد شامل هزینههای سرمایهگذاری و
اجرایی بستگی دارد [ ]148و [.]149
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 3-2روند مربوط به فناوريهاي كاهش پسماند
 1-3-2روند توليد زايدات
بهطور جهانی در سال  2/5 ، 2006تا  4میلیارد تن مواد زاید تولید شد .شكل شماره 22-2روند تولید مواد زاید را طی سالهای
 1990تا  2025برای قارههای مختلف نشان میدهد که به خصوص در آسیا روند رو به رشد بسیار سریعی دارد .بطوریكه در
مدت  27سال  137 % ،افزایش داشته است .شكل شماره  23-2زایدات را بر اساس اقتصاد کشورها طبقه بندی مینماید.

شکل  -22-2روند حجم مواد زايد در قارههاي مختلف از سال  1990تا ]152[2025
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شکل  -23-2تركيبات مواد زايد بر مبناي اقتصاد كشورهاي مختلف[]152

 2-3-2روند باز چرخش مواد زايد
 کاهش زایدات از منبع  ،اشاره به حداقل شدن مصرف انرژی و مواد شامل کاهش مصرف مواد خطرناك و سمی دارد.
 کاهش مواد  /شدت انرژی در تولید و مصرف بهطور گسترده و توسط بسیاری سازمانهای بین المللی و دولتها
بهعنوان روش ارجح شناخته شده است.
 وجود توان بازیافت عظیم ناشی از توسعه تكنولوژی و جذابیتهای مالی میباشد.
 مواد اصلی بازیافت شده شامل پالستیك  ،کاغذ  ،شیشه  ،فلزات  ،پارچه و غیره میشوند.
 تبدیل مواد زاید به انرژی سریعاً در حال افزایش است.
 میزان مواد بازیافتی از  8درصد در یونان تا  62درصد در اتریش تغییر میکند.
 بازیافت مواد در کشورهای توسعه یافته در ساختاری سازمان یافته انجام میگیرد  ،درحالیکه در کشورهای در حال
توسعه  ،این کار از طریق روشهای غیر رسمی  /غیر سازمان یافته انجام میشود[ 154و  155و .]156
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 3-3-2روش Bioremediation
تجزیه زیستی یك فرآیند طبیعی است که طی آن میكروارگانیسم ها بهطور ثابت یا با حرکت در آالیندههای محیطزیستی آنها
را به مواد بیضرر تبدیل میکنند .تجزیه زیستی یك روش تجزیه مهم برای خاك و همچنین آب زیر زمینی است زیرا:
 فرآیندهای بیولوژیكی طبیعی را کنترل میکند.
 آالیندهها را بهجای انتقال از یك محیط به محیط دیگر ،تثبیت یا تخریب میکند.
 از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است .زیرا تعداد دفعات پاکسازی را کوتاه کرده و هزینه سرمایهگذاری کمتری نسبت
به سایر روشهای تجزیه دارد.
روش تصفیه زیستی مورد قبول صنایع میباشد ،زیرا با محیط طبیعی سازگاری دارد .تجزیه زیستی بهطور گسترده برای بر طرف
کردن آلودگی خاك مورداستفاده قرار میگیرد.
نمونه های بسیاری برای استفاده از روش تجزیه زیستی در برابر آالیندههای مختلف وجود دارد .امروزه 4 ،روش زیستی عمده
برای تصفیه خاك عبارتاند از:
 )1تحریك فعالیت میكروارگانیسمهای بومی از طریق افزودن مواد مغذی ،تنظیم شرایط اکسایش کاهش ،بهینه کردن PH

 )2شكوفا کردن محل توسط میكروارگانیسم ها با تواناییهای انتقال زیستی ویژه
 )3استفاده از آنزیمهای ثابت
 |)4استفاده از گیاهان ( )Phytoremediataionجهت حذف کردن یا انتقال آالیندهها
روشهای به خصوص استفاده شده در تجزیه زیستی خاك آلوده شامل  ،land farminکمپوست ،تجزیه زیستی طبیعی و
بیوراکتور محلول آبكی میباشد.
در بسیاری از موارد ،خاكآلوده قبل از ورود به رآکتور ،پیش تصفیه میشود .طبقه بندی و جز به جز کردن خاك باعث کاهش
هزینه اختالط ،کاهش حجم کل خاك و افزایش نرخ تجزیه زیستی میشود .گاهی تصفیههای اضافی مانند افزودن هیدروکسید
سدیم و کلرید سدیم به خاك و پخش کردن دانههای رس برای گیر انداختن آالیندهها ،به کار میروند .بهطورکلی بیورآکتور
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دوغاب هزینه بیشتری از سیستمهای در محل دارد .که علت آن درجه باالی کارهای مهندسی است .بااینوجود نرخ تجزیه
زیستی ترکیبات مشابه در بیورآکتور دوغاب در مقایسه با روشهای در محل بسیار سریعتر میباشد [ ]153و [.]154
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مقدمه
تعیین ارکان جهتساز بهمنظور شکلدهی به آیندهای مطلوب و مورد انتظار صورت میگیرد .شکلدهی آیندهی مطلوب ،هم به-
معنی ایجاد یک تصویر از این آینده و هم بهمعنی تعیین مسیر و چگونگی دستیابی به آن است .بنابراین مأموریت این سطح را می-
توان ترسیم آینده مطلوب از طریق چشمانداز و اهداف کالن و نیز تعیین مسیر رسیدن به این آینده از طریق راهبردها و سیاستها
تعریف کرد .همانطور که از نام این سطح پیداست ،پیادهسازی مؤلفههای آن در یک مورد عملیاتی به تعیین ارکان جهتساز توسعه
فناوری میانجامند .تعیین اهداف خرد ،اقدامات ،و سیاستهای اجرایی در قالب برنامه اقدامات و سیاستها و در سطح بعدی صورت
میگیرد.
پیش از بررسی مؤلفههای تدوین ارکان جهتساز ،الزم است تا ادبیات این حوزه مورد بررسی قرار گیرد .این مرور ادبیات ،پشتوانه
علمی الزم برای تهیه روششناسی پیشنهادی در بخش تدوین ارکان جهتساز را ارائه میکند .با توجه به هدف و مأموریت مؤلفه-
هایی که در ارکان جهتساز مورد بحث قرار میگیرند ،باید از حوزه ادبیاتی گستردهای برای طراحی گامهای این مؤلفهها استفاده
نمود .بهطور کلی ،از آنجا که تا کنون بسیاری از مفاهیم مربوط به مداخله هوشمندانه دولتها در سطح ملی و در قالب اسناد ملی (که
مخالف با جریان حاکم اقتصادی نئوکالسیک است) بهصورت گسترده و عمیق در ادبیات به بحث گذاشته نشده است ،در تدوین
روششناسی این حوزه مناسب است تا در ابتدا مفاهیم موجود در حوزههای نزدیک استفاده گردد .در این راستا ،ادبیات مدیریت
فناوری را میتوان مرتبطترین حوزه با نیازهای بخش ارکان جهتساز دانست که مهمترین جزء آن تدوین راهبرد است .برای این
منظور ،مبانی و مفاهیم مدیریت فناوری و زیرشاخههایی از آن که قابلیت استفاده در طراحی مؤلفههای ارکان جهتساز را دارند مورد
بررسی قرار میگیرند .این زیر شاخهها عبارتند از بررسی راهبردهای بنگاهی فناوری ،راهبردهای ملی فناوری ،مدلهای ارزیابی
توانمندی فناوری و مدلهای اکتساب فناوری .مرور راهبردهای بنگاهی و ملی فناوری بهمنظور بدست آوردن بینش نسبت به ساختار
و اجزا تشکیلدهنده راهبرد فناوری در سطح ملی صورت میپذیرد .بررسی مدلهای ارزیابی فناوری نیز در راستای انتخاب اولویت-
های فناورانه (که بخشی از راهبرد ملی فناوری است) صورت میگیرد .در نهایت ،مدلهای اکتساب فناوری برای استفاده در تعیین
سبک اکتساب فناوری (بهعنوان بخشی دیگر از راهبرد ملی فناوری) مورد بررسی قرار میگیرند.
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.فصل اول :تدوین چشم انداز

 -1-1متدولوژی
چشم انداز عبارتست از تصویر مطلوب (شفاف ،واقعی ،جذاب و قابل قبول) و آرمان قابل دستیابی در حوزه فناوری که در یک افق
زمانی بلندمدت و متناسب با مبانی ارزشی جامعه تعیین میگردد .به عبارت دیگر چشمانداز ،بیان صریح سرنوشتی است که فناوری به
سوی آن حرکت میکند و تصویر آیندهای است که کشور در جستجوی خلق آن است.
چشمانداز تصویری از وضعیت یک کشور است ،زمانی که به اهداف و راهبردهای خود در یک بازهی زمانی دست یافته باشد .این
چشمانداز در قالب یک بیانیه به نحوی تنظیم میشود که چالشهای راهبردی و هدفهای تعیین شده کیفی در سند ،ارتباط مستقیم
و معناداری با یکدیگر داشته باشند؛ نیازهای جامعه را در آینده و حال ،بهعنوان هماهنگی بین جامعه و تصویر آینده در بیان کلمات و
جمالت یکسان نماید؛ و از کلمات و جمالت آرمانی ،قابل دستیابی ،ارزشی ،مقدس و نهادینه برای عبارتپردازی سند استفاده نماید.
چشمانداز توسعه فناوری اگر به صورت دقیق ،جامع و آیندهنگرانه تعریف شده باشد ،میتواند مسیر توسعه فناوری را همواره
هدفمند و جهت دار نماید و مانند چراغی در افق بلندمدت ،فراروی کنشگران مختلف (دولت ،صنعت ،دانشگاه) قرار گیرد .آگاهی
کامل سیاستگذاران به چشمانداز توسعه فناوری نیز می تواند آنها را در اتخاذ تصمیمات کلیدی و سیاستهای اثرگذار یاری دهد.
از منظر چشمانداز ،اکثر مدلهای تدوین راهبرد ملی دارای گام تدوین چشمانداز مشخص و صریح میباشند .لکن برخی مدلها
نیز وجود دارند که به مراتب به وجود چنین عنصری در برنامهریزی راهبردی ملی اشاره نکرده ولی به تدوین اهداف بلندمدت
پرداختهاند .ضرورت تدوین چشمانداز در اسناد ملی توسعه فناوری از این بابت است که تعهد ،انگیزه ،هیجان و انرژی را در میان
کنشگران دخیل در توسعه فناوری افزایش داده و مقصدی را برای رسیدن ترسیم مینمایند .چشمانداز یک رکن جهتساز کالن،
ساده و قابل انتقال را ترسیم کرده تا راهنمای گامهای مختلف انتخاب ،اکتساب و سیاستگذاری فناوری باشد.
در ادبیات مدیریت راهبردی ،چشمانداز بر اساس مدلهای مختلفی (بهعنوان بخشی از فرآیند تدوین برنامه راهبردی توسعه)
تعریف شده است .اگرچه غالب این مدلها برای تدوین راهبرد در سطح بنگاه طراحی شدهاند ،اما میتوان نتایج حاصل از بررسی این
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تعاریف متفاوت را برای طراحی چشمانداز در سطح ملی استفاده نمود .برای این منظور ،در زیر چهار نوع از مدلهای تدوین راهبرد
بنگاه که به تعریف چشمانداز پرداختهاند ،بررسی میگردند .از بررسی این مدلها و نیز مطالعات تطبیقی تدوین چشمانداز در تدوین
اسناد دیگر ،یک چارچوب کلی برای تدوین چشمانداز توسعه فناوری در سطح ملی استخراج میگردد.
در ابتدا با بررسی مدلهای تدوین چشمانداز که در ادبیات مدیریت راهبردی استفاده میشوند ،سعی میشود تا نسبت به چگونگی
تدوین چشمانداز در اسناد ملی توسعه فناوری بینش حاصل شود.
مدل دیوید

بر اساس این مدل ،بیانیه چشمانداز در بنگاهها بر اساس پاسخ به سوال «ما چه میخواهیم بشویم و به کجا میخواهیم برسیم؟»
توسعه داده میشود .بیانیه چشم انداز باید کوتاه ،و ترجیحاً یک جمله باشد ،و از همه ذینفعانی که ممکن است ورودی و اطالعاتی
برای تدوین آن در اختیار داشته باشند ،استفاده شود .برای مثال ،چشمانداز یک مؤسسه حسابداری مدیریت عبارتست از«:رهبری
جهانی در آموزش ،تأییدکننده و گواهیدهنده ،و اجرای حسابداری مدیریت و مدیریت مالی».
براساس نظر دیوید ،چشمانداز بهعنوان یکی از فرآیندهای ابتدایی در تدوین راهبرد ،بهعنوان ورودیهای اولیه و عناصر باالدست
در تمام قدمهای این فرآیند نقش ایفا مینماید (دیوید .)1381 ،تدوین چشمانداز نیز با بررسی محیط داخل و خارج و نیز با دریافت
بازخورد از تمام مراحل برنامهریزی راهبردی صورت میپذیرد.
مدل پاتریك لوئیس

چشمانداز به سوال«چه چیزی میخواهیم ایجاد کنیم» پاسخ میدهد و یک تصویر ایده آل ،واحد و جذاب از آینده ترسیم می-
نماید .چشمانداز تصویر جذابی از وعدههایی است که شور و اشتیاق و هیجان را در افراد و هنگام کار القا و الهام میکند .به زبان ساده
چشمانداز مشترک ،یک تصویر شفاف و مورد تائید ذینفعان میباشد که آینده را مشخص میکند.
به منظور مشخص و روشن نمودن و نیز تعریف فردای جدید ،چشمانداز ساختاری را که راهنمای تمام تصمیمگیریها،
برنامهریزیها و کارها باشد ،فراهم میآورد .چشمانداز برای رسیدن به آیندهای که معموالً کمی دورتر از دسترس میباشد ،بر روی
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قوتهای سازمانی و منابعی که باید توسعه بیابند تمرکز میکند .چشمانداز یک نیروی محرک است که باعث یک تالش و جستجوی
بی پایان برای موفقیت و برتری میشود.
مدل آلیسون

در این مدل ،چشمانداز تصویر راهنمای موفقیت است ( .)Allison and Kaye, 1998بیانیه چشمانداز به سوال«موفقیت چگونه
است و شبیه چیست؟» جواب میدهد .چشمانداز باید گروهها را به مبارزه و چالش بطلبد تا قابلیتهایشان را گسترش دهند و به
اهدافشان برسند.
آلیسون در فرآیندی که برای مدیریت راهبردی طراحی نموده است ،جایگاهی مشابه با دیوید برای تدوین مأموریت و چشمانداز
قائل شدهاند .او معتقد است که پس از کسب آمادگی و حصول مقدمات اولیه برنامهریزی ،اولین گام در فرآیند اصلی تدوین استراتژی
(بعنوان رکن جهتساز) باید تدوین چشمانداز مطلوب و آرمان باشد.
از نظر وی ،بیانیه چشمانداز مؤثر باید هم چشمانداز داخل و هم چشمانداز خارجی را در نظر بگیرد .چشمانداز خارجی بر روی
اینکه اگر بنگاه به اهدافش برسد جهان چگونه بهبود مییابد ،تغییر میکند و متفاوت میشود ،تمرکز دارد .هنگامی که چشمانداز
خارجی بیان نمود که بنگاه چگونه برنامهای برای تغییر جهان دارد ،چشمانداز داخلی تعیین میشود.
در این مدل پیشنویس بیانیه چشمانداز با ایدهها و نگرشی که از بحثها و گفتگوها بیرون میآید و نیز احساس و بینش
مشترکی که از مسیر (جهت) و انگیزه ایجاد میشود ،آغاز میگردد .تمامی ذینفعان باید در طوفان فکری ابتدایی و نیز بعضی از
گفتگوها حاضر باشند.
مدل مكمیالن

چشمانداز تصویر ذهنی قوی از آنچه که ما در آینده میخواهیم بشویم ،میباشد .چشمانداز ریشه در واقعیت دارد ،اما روی آینده
تمرکز مینماید .تدوین چشمانداز ،فرآیندی شامل روشن نمودن ارزشها ،تمرکز بر روی مأموریت و گسترش افق با استفاده از بیانیه
چشمانداز است .تدوین چشمانداز ،راه و روشهای خالقانه برای چالشهای کسب و کار فراهم میآورد و جرقه ارزیابی و یادگیری
پیوسته در سازمان را بوجود می آورد.
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از نظر وی دالیل تدوین چشمانداز سازمان عبارتند از :هماهنگی و متناسب کردن کار افراد مختلف ،کمک به همه برای تصمیم-
گیری ،ایجاد اصول و پایهای برای برنامه ریزی کسب و کار ،به چالش کشیدن اوضاع راحت و غیر ایدهآل شرایط فعلی ،و ایجاد
رفتارهای متجانس و موافق در افراد به صورت قابل توجه.
با بررسی مدلهای تدوین چشمانداز بنگاهی و نیز کسب آگاهی از مطالعات تطبیقی صورت پذیرفته ،ترسیم افق چشمانداز در
چهار مرحلهی کلی به انجام میرسد .مراحل تدوین چشمانداز در شکل زیر نشان داده شده است.
چشماندازپردازی
مطالعات

نظرسنجی

بررسی اسناد

متخصصین

باالدستی

الگوبرداری

بیانیه ابتدایی چشمانداز

مبانی سند

افق
زمانی

جایگاه و

رقابتپذیری

هوشمندی فناوری

کاربرد

رتبه

حوزه
فعالیت

پنل ذینفعان
بیانیه نهایی
دریافت بازخورد
پایش محیط داخل و
خارج در تحلیل عملکرد

رویکرد توسعه ،اولویتها و
سبک اکتساب در راهبردها

شکل  .1-2چارچوب پیشنهادی در چشمانداز پردازی

اقدامات و سیاستها
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همانطور که اشاره شد مراحل ترسیم افق چشمانداز در چهار مرحلهی کلی به شرح زیر میباشد:
 )1جمعآوری اطالعات اولیه و ترسیم چشمانداز

جمعآوری ورودیهای الزم برای ترسیم چشمانداز از راههای زیر صورت میپذیرد:
 جمعآوری اطالعات اولیه -مطالعات الگوبرداری :استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه توسعه فناوریهای راهبردی
روشی دیگر در ترسیم چشمانداز است .در این زمینه میتوان از آیندههای ترسیم شده در سایر کشورها ،مانند هدف-
گذاریهای بلندمدت ،حوزههای کاربردی قابل تأکید ،و غیره برای تعیین افق چشمانداز داخلی بهره برد.
 جمعآوری اطالعات اولیه  -بررسی اسناد باالدستی :پیش از شروع هر بحث دیگر تدوین چشمانداز ،ضروری است تا با
بررسی اسناد باالدستی ،طرحها و راهبردهای کالن تدوین شده در سطوح باالتر ،و اصول ارزشی توسعه فناوری
موجود در جامعه ،تصویری از بستر فعلی و نگاههای آینده پیرامون فناوری حاصل گردد .این تصویر در شکلدادن به
مؤلفههای چشمانداز نقش مهمی بر عهده دارد.
 جمعآوری اطالعات اولیه  -نظرسنجی متخصصین :بیان یک نتیجه بر پایه یک مجموعه شواهد یا انتظارات از آینده
که از اطالعات و منطق افراد آشنا با موضوع مورد نظر حاصل میشود ،یکی دیگر از راههای تأمین ورودیهای الزم
برای ترسیم افق چشمانداز است .اندیشهها و تفکرات خبرگان حوزه فناوری از آینده پیش رو سهم قابل توجهی در
ترسیم چشمانداز دارد.
 )2تدوین بیانیه اولیه چشمانداز

بیانیه اولیه چشمانداز توسط تحلیلگران و مشاوران تهیه میشود .در این مرحله بر مبنای ورودیهای حاصل از مراحل
قبل (هوشمندی فناوری ،اطالعات اولیه ،اصول ارزشی) ،به ترسیم افق چشمانداز در چارچوب اصول ارزشی تدوین شده
پرداخته میشود .با بررسی مدلهای تدوین چشمانداز بنگاهی و نیز با بهرهگیری از مطالعات تطبیقی تدوین چشمانداز،
الزم است تا به مؤلفههای ضروری چشمانداز و نیز ویژگیهای افق چشمانداز در سطح ملی توجه شود .بر این اساس،
ویژگیهای یک چشمانداز توسعه فناوری در سطح ملی به شرح زیر است:
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 تدوین چشمانداز باید با بررسی محیط داخل و خارج و نیز با دریافت بازخورد از تمام مراحل برنامهریزی راهبردی
صورت گیرد.
 چشمانداز باید به تصویری شفاف و مورد تأیید همه ذینفعان منجر شود.
 چشمانداز باید در رسیدن به آیندهای که معموالً کمی دورتر از دسترس میباشد ،بر روی قوتها و منابعی که باید
توسعه بیابند تمرکز کند.
 در تدوین چشمانداز هم باید بر چگونگی تغییر محیط در خارج (چشمانداز خارجی) و نیز تصویر مطلوب در محیط
داخل (چشمانداز داخلی) تمرکز صورت پذیرد.
همچنین ،یک افق چشمانداز ملی باید دربرگیرندهی مؤلفههای زیر باشد:1
 درنظرگیری بعد زمان و افق برنامهریزی برای ایدهآلهای ذکر شده در بیانیه چشمانداز
 اشاره به جایگاه و رتبهی عددی توانمندی فناورانه در منطقه و جهان
 ذکر اهداف باالدستی تعیین شده در اسناد قبلی
 درنظرگیری مالحظات اصول ارزشی
 توجه به سطح رقابتپذیری فناوری تولیدی
 تعیین حوزهی کاربرد فناوری
 اشاره به نتایج کلی سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و زیستمحیطی حاصل از توسعه
 تعریف کلی حوزه فعالیت (طراحی ،تولید ،بکارگیری)

1

یک بیانیه چشمانداز لزوماً دربرگیرندهی تمام این مؤلفهها باهم نیست .اینها درحقیقت مجموعه مؤلفههایی هستند که وجوود بعضوی از آنهوا ماننود افوق چشومانوداز در بیانیوه
ضروری و اشاره به بعضی دیگر مانند جایگاه فناوری اختیاری است.
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 )3تأیید و نهاییسازی بیانیه اولیه چشمانداز

چشمانداز تعریف شده توسط تحلیلگران و مشاوران در مرحله قبل باید برای نهایی شدن به تأیید کمیته راهبری
مسئول توسعه فناوری ،متشکل از خبرگان صنعت ،دولت و دانشگاه برسد .این تأیید عالوه بر نمایش صحت آینده ترسیم
شده ،به همگرا شدن نظرات خبرگان در مورد هریک از مؤلفههای آینده فناوری نیز منجر میشود.
 )4دریافت بازخورد از سایر مراحل

ترسیم چشمانداز باید در تعامل با گامهای بعدی صورت پذیرد .بهعبارت دیگر ،چشمانداز تعریف شده در این بخش
بدون دریافت بازخورد از سایر گامها میتواند ماهیتی خارج از واقعیت و غیرعملیاتی داشته باشد .بنابراین در این گام الزم
است تا چشمانداز اولیه تعریف شده با انجام هر گام (تعیین راهبردهای کالن ،تحلیل عملکرد ،و وضع سیاستها) مورد
بازنگری قرار گرفته و تغییرات الزم در مؤلفههای آن صورت پذیرد.
در ادامه به بررسی جزییات هریک از مراحل تدوین چشم انداز سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و
خاک) در صنعت برق ایران ،پرداخته خواهد شد.

 -2-1مطالعات تطبیقی
همان طور که در بررسی چهارچوب نظری تبیین بیانیه چشم انداز و فرآیند منتخب تدوین چشم انداز اشاره شد.بررسی ابعاد چشم
اندازی توسعه فناوری های کاهش آالینده ها در سایر کشورها ،منبع مناسبی است که میتووان از آن در تودوین بیانیوه چشوم انوداز
استفاده کرد.بر اساس نظرات خبرگان  ،مطالعات تطبیقی در حوزه کشورهای آمریکا ،آلمان ،هند ،چین ،اندونزی ،ژاپن ،کره جنووبی و
روسیه صورت گرفت.
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 -1-2-1مطالعه تطبیقی اثرات زیستمحیطی نیروگاههای کشور آمریکا
 -1-1-2-1مقدمه

قدیمی بودن نیروگاههای برق در ایاالتمتحده آمریکا و استفاده آنها از فنّاوریهایی که سالها از ساخت و استفاده آنها گذشته
است سبب شده تا تولید برق در این کشور ،فرآیند آالیندهای باشد .بر اساس گزارش اداره اطالعات انرژی )EIA(1هنوز بخش بزرگی
از برق تولیدی در آمریکا با کمک زغالسنگ تولید میشود (شکل  )2-2این در حالی است که گروههای طرفدار محیط زیست بارها
اعالم کردهاند استفاده از این قبیل نیروگاهها به معنای از بین بردن محیط زیست است .حجم باالی آالیندگی نیروگاههای
زغالسنگی در آمریکا مسئلهای است که بارها در کنگره مطرحشده است ولی هزینه باالی ساخت نیروگاههای جایگزین در کنار
قیمت پایین برق تولیدی توسط زغالسنگ سبب شده است تا تعطیلی آنها به آینده موکول شود .به گزارش اداره اطالعات انرژی
آمریکا در سال  2011میالدی  42درصد از برق تولیدی در آمریکا در نیروگاههای زغالسنگی تولیدشده بود که این سهم معادل 4
هزار میلیارد کیلو واتساعت است .سهم نیروگاههای گازی در تولید برق در آمریکا برابر با  25درصد بود درحالیکه سهم نیروگاههای
هستهای در این عرصه تنها  19درصد بوده است [.]1

Energy Information Administration

1
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شکل  2-2سبد انرژی کشور آمریکا در سال 2012

بر اساس گزارش سال  2013آژانس بینالمللی انرژی میزان تولید برق در سال  2010این کشور به میزان  %36نسبت به 1990
افزایش یافته است؛ (شکل  )3-2با توجه به شرایط موجود ،دولت فدرال در بخشهای مختلف زیستمحیطی شروع به
سیاستگذاریهای جدی نموده است [.]2
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شکل  3-2میزان تولید ساالنه برق در کشور امریکا ][3

 -2-1-2-1بررسی ساختار

در این بخش به بررسی مهمترین ارگانهایی که نقش موثری در کنترل آلودگی زیستمحیطی ایفا میکنند ،پرداخته میشود.
بهطور کلی بازیگرانی که در این بخش قرار میگیرند ،وظیفه تدوین سیاست و ارائه راهبرد و رویکردهای کالن در کنترل آلودگی
زیستمحیطی را برعهده دارند.
 -1-2-1-2-1سازمان حفاظت محیط زیست ()EPA

1

 EPAیا  US EPAیکی از سازمانهای دولت فدرال است که بهمنظور محافظت از سالمت انسانها و محیط زیست ایجاد شده
است .این سازمان از طریق تصویب و اعمال دستورالعملها بر پایه قوانین کنگره کار میکند.

Environmental Protection Agency

1
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 EPAتوسط رئیسجمهور سابق ایاالتمتحده ریچارد نیکسون شکل گرفت و کار خود را در سال  1970آغاز کرد .رئیس این
سازمان توسط رئیسجمهور انتخاب میشود و به تائید کنگره میرسد .دفتر مرکزی  EPAدر واشنگتن قرار گرفته و دفاتر منطقهای
آن در بالغ بر ده منطقه و  27آزمایشگاه فعالیت میکند .این سازمان در راستای ارزیابی زیستمحیطی پژوهش و آموزش منطبق بر
آن کار میکند .مسئولیت نگهداری و نظارت بر اجرای استانداردهای ملی تحت عنوان قوانین زیستمحیطی با در نظرگیری
مالحظات دولتهای ایالتی ،فدرالی و محلی در حوزه کار سازمان است .سازمان  EPAهمچنین با تمامی صنایع و تمامی سطوح
دولت در یک گستره وسیع در حوزه برنامههای جلوگیری از آلودگی و بهینهسازی انرژی همکاری مینماید [.]4
دفاتر سازمان عبارتاند از:
دفتر ریاست (OA)1
دفتر ریاست و مدیریت منابع (OARM)2
دفتر هوا و تابش (OAR)3
4

دفتر پسماند و واکنشهای اضطراری )(OSWER

دفتر آب )OW)5
6

دفتر حفاظت شیمیایی و پیشگیری از آلودگی )(OC SPP
دفتر منابع مالی (OCFO)7

1

Office of the Administrator
Office of Administration and Resources Management
3
Office of Air and Radiation
4
Office of Solid Waste and Emergency Response
5
Office of Water
6
Office of Chemical Safety and Pollution Prevention
7
Office of the Chief Financial Officer
2
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1

دفتر اجرا و تخمین پذیرش )(OECA
2

دفتر اطالعات زیستمحیطی )(OEI
3

دفتر مشاوره عمومی )(OGC
4

دفتر بازرسی کل )(OIG
5

دفتر امور بینالمللی و قبیلهای )(OITA
6

دفتر تحقیق و توسعه )(ORD

در ادامه به خالصهای از عملکرد سه دفتر اصلی میپردازیم.
دفتر هوا و تابش )(OAR

در این دفتر به توسعه برنامههای ملی در خصوص آلودگیها و مباحث مرتبط پرداخته میشود .همچنین به بررسی سیاستها و
قوانین کنترل آلودگی هوا و تماس با تابش میپردازد .بهصورت کلی این بخش مسئول مدیریت اجرای هوای پاک و انرژی اتمی و
نیز سیر قوانین زیستمحیطی قابل اجرا را پیگیری میکند [.]5

1

Office of Enforcement and Compliance Assurance
Office of Environmental Information
3
Office of General Counsel
4
Office of Inspector General
5
Office of International and Tribal Affairs
6
Office of Research and Development
2
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دفتر آب )(OW

دفتر آب ضمانت میکند تا آب آشامیدنی ایمن باشد .همچنین بازیابی و حفظ اقیانوسها ،حوزهها ،آبزیان و اکوسیستمهای
کشاورزی برای حفاظت از سالمت انسان ،حمایت از فعالیتهای اقتصادی و تفریحی را فراهم میکند .بهعالوه ایجاد زیستگاه سالم
برای ماهیها ،گیاهان و حیاتوحش را بر عهده دارد.
این دفتر مسئول اجرای قانون آب پاک و قانون آب آشامیدنی سالم است و اجرای سایر قوانین برای حفاظت و حمایت از آب را
کنترل میکند [.]6
مرکز مواد زائد جامد و عکسالعملهای اضطراری )(OSWER

مرکز مواد زائد جامد و عکسالعملهای اضطراری در راستای سیاست گذاری و هدایت جهت ایجاد دستورالعملهای برای دفع
زبالههای خطرناک و مخازن ذخیرهسازی زیرزمینی و مدیریت زباله فعالیت میکند [.]7
 -2-2-1-2-1مرکز ملی اقتصاد و محیط زیست(NCEE) 1

این مرکز که بهعنوان یکی از زیرمجموعههای  EPAعمل میکند ،ارائه دهنده یک منبع متمرکز از مهارتهای فنی در زمینه
تجزیهوتحلیل اقتصاد و قوانین و سیاستهای محیط زیستی است [.]8
 NCEEبهصورت کلی اهداف زیر را دنبال میکند:
 انجام و نظارت بر روی تحقیق و توسعه در روشهای تحلیل اقتصادی


تولید گزارشهای اقتصادی EPA

 ایجاد دستورالعملها برای انجام تجزیهوتحلیل اقتصادی
 ترویج ثبات در آمادهسازی و ارائه اطالعات اقتصادی در آژانس

National Center of Economic and Environment

1
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عالوه بر این  NCEEتجزیهوتحلیل اقتصادی را بهمنظور فراهم کردن منبعی برای بدست آوردن اطالعات در موارد زیر انجام
میدهد:
 بررسی مزایا ،هزینهها و تکنیکها
 تأثیر اقتصادی مدلها و تدابیر
 مکانیسمهای تشویقی اقتصادی
 NCEEبه بررسی مسائل مربوط به سالمت محیط زیست برای بهبود اطالعات ارزیابی ریسک مورد استفاده در تجزیهوتحلیل
اقتصادی میپردازد.
یکی از قسمتهایی که این بخش به آن میپردازد ،مشوقهای اقتصادی است.
بهصورت کلی دو نوع ابزار اصلی سیاستگذاری برای تغییر در مصرف و تولید جامعه موجود است:
روشهای سنتی نظارتی (گاهی اوقات بهعنوان دستور و کنترل معرفی میشود) که در آن از یک سری استانداردها برای
جلوگیری از آلودگی استفاده میشود.
سیاستهای تشویقی اقتصادی که از یک سری تشویقهای اقتصادی برای اصالح تولیدکننده و رفتار مصرفکننده استفاده
میشود.
روشهای سنتی برای مصرف و تولید
دو نوع رویکرد اساسی از روشهای سنتی وجود دارد:
فنّاوری یا استانداردهای طراحی ،فناوریهای کنترل اجباری که تولیدکنندهها صرفاً با انجام این روشها باید به حدود استاندارد
برسند.
عملکرد بر پایه استاندارد که تولیدکنندگان آزاد هستند ،بهترین و در دسترسترین روش برای رسیدن به استاندارد را خود
بهصورت آزادانه انتخاب کند.
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با وجود اینکه روشهای سیاستهای نظارتی و داوطلبانه سنتی ابزار ارزشمندی برای برخی از مسائل زیستمحیطی است؛
سیاستهای تشویقی در حال تبدیل به روشی محبوب برای طیف گستردهای از مسائل زیستمحیطی از بارانهای اسیدی تا تغییرات
اقلیم شده است .این سیاست تشویق به کاهش آالیندگی میکند.
از رویکردهای موجود در بازار میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 سامانههای قابل صدور در بازار
 مالیات انتشار ،هزینهها و جرائم
 یارانه
 ترکیبهایی از یارانه و مالیات
عالوه بر روشهایی که تاکنون نامبرده شد ،یک سری رویکردهای ترکیبی هم وجود دارد .البته این روشها همواره سودمند
نیستند ولی به علت اینکه همزمان با کاهش سطح انتشار با استفاده از کنترل انتشار ،روشهای انگیزشی نیز دارند مورد استفاده قرار
میگیرند.
 -3-1-2-1بررسی چارچوب نظارتی در نیروگاههای آمریکا بر اساس استانداردهای محیطی

 EPAبهمنظور کاهش آالیندگی به تصویب یکسری قوانین پرداخته است ،در ادامه به بررسی این قوانین میپردازیم.
 -1-3-1-2-1استانداردهای هوا

در سال  1990میالدی ،توسط  ،EPAدر اعالمیه هوای پاک ،استانداردهای ملی کیفیت هوای محیط برای آالیندههای هوا ،با در
نظر گرفتن اثرات سوء آنها بر سالمت جامعه و محیط زیست تدوین شد .در اعالمیه هوای پاک ،دو نوع استاندارد کیفیت هوا تعریف
شده است.
 استانداردهای اولیه

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
17
فاز :3تدوین ارکان جهت ساز

ویرایش اول ،اردیبهشت 1394

استانداردهای اولیه که محدودیتهایی را برای حفاظت بهداشت عمومی در نظر گرفته و در آن سالمت و بهداشت افراد
«حساس» جامعه مانند بیماران مبتال به آسم ،کودکان و افراد سالخورده مورد توجه قرار گرفته است.
 استانداردهای ثانویه
در استانداردهای ثانویه محدودیتهایی بهمنظور حفظ رفاه عمومی ،همچون مقابله با کاهش قابلیت دید ،صدمات وارده به
حیوانات ،حیاتوحش ،آبوخاک ،محصوالت کشاورزی ،پوشش گیاهی ،ساختمانها و سایر ارزشهای اقتصادی لحاظ میگردد.
دفتر  EPAدر رابطه با «برنامهریزی کیفیت هوا و استانداردها» ،استانداردهای ملی کیفیت هوای محیط را در رابطه با  6آالینده
اصلی هوا (منواکسید کربن ،دیاکسید نیتروژن ،ازون ،سرب ،ذرات معلق ،دیاکسید گوگرد) موسوم به «آالیندههای معیار» تدوین
نموده است .واحدهای اندازهگیری برحسب  ppmحجمی mg/m3 ،و  g/m3هوا میباشند .این استانداردها درجدول  1-2ارائه شده
است [.]9
بر اساس قانون هوای پاک EPA ،ملزم به انجام موارد ذیل است:
 بازنگری استانداردهای بهداشت عمومی در رابطه با  6آالینده عمده هوا ،هر  5سال یکبار
 بهروز نمودن استانداردها در صورت لزوم« ،حفظ بهداشت عمومی در یک محدوده قابل اطمینان» ،بر اساس جدیدترین
و بهترین دستاوردهای علمی
 مدنظر قرار دادن بهداشت و سالمت عمومی بدون در نظر گرفتن هزینههای اجرائی آنها ،به هنگام تعیین
استانداردهای کیفیت هوا
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جدول  1-2استانداردهای ملی کیفیت هوا در محیط
نوووع آالینده
منواکسید کربن ()CO
متوسط  8ساعته
متوسط  1ساعته
دیاکسید نیتروژن ()NO2
متوسط حسابی ساالنه

*

مقدار استاندارد

نوع استاندارد

(9ppm ) 10mg/m3
(35ppm )40 mg/m3

اولیه
اولیه

(0/053 ppm )100 g/m3

اولیه و ثانویه

( 0/12ppm )235 g/m
(0/08ppm )157 g/m3

اولیه و ثانویه
اولیه و ثانویه

1/5 g/m
ذرات معلق با قطر  10میکرومتر و یا کمتر
50 g/m3
150 g/m3
ذرات معلق با قطر  2/5میکرومتر و یا کمتر
15 g/m3
65 g/m3

اولیه و ثانویه

اولیه و ثانویه
اولیه و ثانویه

( 0/03ppm ( 80 g/m
(0/14ppm ( 365 g/m3
(0/50ppm ( 1300 g/m3

اولیه
اولیه
ثانویه

()O3

ازون
متوسط  1ساعته
×
متوسط  8ساعته

3

سرب ()Pb
متوسط فصلی

3

ذرات ()PM10
متوسط حسابی ساالنه
متوسط  24ساعته
ذرات () PM2.5
متوسط حسابی ساالنه
×
متوسط  24ساعته

×

دیاکسید گوگرد ()SO2
متوسط حسابی ساالنه
متوسط  24ساعته
متوسط  3ساعته

3

اولیه و ثانویه
اولیه و ثانویه

* مقادیر داخل پرانتز ،غلظتهای معادل تخمینی هستند.
* استاندارد  8ساعته ازون و استانداردهای  PM2.5تنها جهت آگاهی ارائه شدهاند .این مقادیر نسبت به استانداردهای سال  ،1997در سال 1999

میالدی بازنگری و تجدیدنظر شدهاند.
استاندارد قبلی ازون بهصورت استاندارد اولیه  1ساعته (بر اساس اثرات بهداشتی) با یک استاندارد جدیوود  8ساعته ،بهمنظور
محافظت در برابر مدتزمانهای مواجهه طوالنیتر ،جایگزین گردیده است .در تدوین استاندارد  8ساعته EPA ،مقدار استاندارد را
معادل  0/08 ppmدر نظر گرفته است.
 EPAاستانداردهای اولیه ذرات را با افزودن یک استاندارد جدید ساالنه  PM2.5معادل  15 g/m3و یک استاندارد جدید 24
ساعته  PM2.5معادل  65 g/m3مورد تجدیدنظر قرار داده است .همچنین استاندارد ساالنه  PM10معادل  50 g/m3و استاندارد
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 24ساعته  ،PM10معادل  150 g/m3را با تغییر شکل استاندارد ،تنظیم نموده است .مقادیوور استانودارد سرب در رابطه با اثرات
بهداشتی در سال  1978میالدی مورد بازنگری قرار گرفت و مقوودار آن  1/5 g/m3و بهصورت متوسط فصلی (هر  3ماه یکبار)
تعیین گردید .استاندارد ثانویه برای سرب مطابق با استاندارد اولیه آن است .دو مقدار استاندارد در رابطه با اثرات بهداشتی
منواکسیدکربن ،یکی استاندارد  8ساعته ،معادل  9 ppmو دیگری استاندارد یکساعته معادل  35 ppmوجود دارند .در هر دو نوع
استاندارد ،نباید بیش از یکبار در سال ،مقادیر منواکسیدکربن از حد مجاز ،تجاوز نماید EPA .تصمیم خود را در رابطه با حفظ مقادیر
کنونی استاندارد در رابطه با منواکسیدکربن در سال  1994میالدی اعالم نمود .استاندارد ثانویه نیز برای  COوجود ندارد .مقادیر
کنونی استاندارد در رابطه با دیاکسید نیتروژن ،توسط  EPAدر سال  1995میالدی پیشنهاد گردیده است .استانداردهای اولیه و
ثانویه در رابطه با دیاکسید نیتروژن ،هر دو معادل  0/053 ppmاست که بهصورت متوسط ساالنه اندازهگیری میگردندEPA .

تصمیم نهایی خود را در رابطه با استانداردهای دیاکسید نیتروژن در اکتبر  1996میالدی صادر نمود.
در ماه می سال  1996میالدی EPA ،رأی نهایی خود را در رابطه با حفظ مقادیر کنونی استانداردهای دیاکسید گوگرد اعالم
نمود .دو استاندارد اولیه برای  ،SO2یکی بر اساس متوسط  24ساعته ،معادل  0/14 ppmو دیگری بر اساس متوسط ساالنه معادل
 0/030 ppmمیباشند .غلظت  SO2از مقادیر استاندارد  24ساعته ،ممکن است بیش از یکبار در سال تجاوز نماید ،اما از مقادیر
استاندارد ساالنه ،هرگز نباید تجاوز نماید .در ژانویه سال  1997میالدی EPA ،یک برنامه جدید برای مشخص نمودن میزان
پتانسیل ریسکها و خطرات بهداشتی ،در رابطه با آسم حاصل از مواجهه با مقادیر ماکزیمم و کوتاهمدت  ،SO2در موقعیتهای
مختلف محلی وضع نمود .استانداردهای ثانویه توسط  EPAدر سال  1993میالدی ،به میزان  0/50 ppmبر اساس متوسط
سهساعته حفظ گردید .میزان غلظت  SO2استاندارد ثانویه نباید بیش از یکبار در سال از مقادیر مجاز تجاوز نماید.
استانداردهای کاهش جیوه و مواد سمی موجود در هوا )(MATS

در سال  2002میزان انتشار جیوه ناشی از احتراق زغالسنگ در آمریکا  55تن در سال بوده است که این میزان انتشار معادل
 %46/37از کل میزان انتشار جیوه از منابع انسانساخت در این کشور است .در این سال میزان جیوه منتشره از نیروگاههای
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زغالسنگ سوز معادل  44/2تن در سال بوده و فاکتور انتشار جیوه از این نیروگاهها  0/01kg/GWhبوده است .سهم نیروگاههای
زغالسنگ سوز آمریکا از میزان انتشار جیوه در جهان  %32/6است [.]10
در سال  2005میزان انتشار جیوه از نیروگاههای زغالسنگ سوز  53تن بوده است که با در نظر گرفتن میزان تولید برق از این
نیروگاهها در این سال ( )2153/956 TWhمیزان فاکتور انتشار جیوه نیروگاههای زغالسنگ سوز آمریکا در سال kg/GWh 2005

 0/0246رسیده است؛ بنابراین میزان فاکتور انتشار جیوه از نیروگاههای زغالسنگ سوز آمریکا افزایش یافته است [ 11و.]12
در  16دسامبر EPA ، 2011اولین استاندارد ملی کاهش جیوه و سایر سموم آالیندههای هوا ناشی از نیروگاههای با سوختهای
فسیلی نهایی کرد .بیش از  20سال بعد از قانون هوای پاک  ،1990برخی از نیروگاهها همچنان کنترلی بر انتشار آالیندههای سمی
خود نداشتند و این باوجود پیشرفت فنّاوریهای کنترل آلودگی رخ میداد.
حدود  1400واحد تولید برق با پایه سوختهای فسیلی در  600نیروگاه تحت استانداردهای مذکور قرار گرفتند .نیروگاهها
آالیندههای خطرناکی از قبیل جیوه ،سموم فلزی غیر جیوه ،گازهای اسیدی و سموم آلی مانند دیاکسین منتشر میکنند .نیروگاهها
معموالً سهم اصلی انتشار جیوه ( ،)%50گازهای اسیدی (بیشتر از  )%75و فلزات سمی دیگر ( )20- %60در ایاالتمتحده را دارند.
این در حالی است که نیروگاههای جدیدتر و تعداد زیادی از نیروگاههای قدیمی انتشار مواد سمی مذکور را کنترل میکنند ،تقریباً
 40درصد واحدهای تولید برق موجود ،دسترسی به تجهیزات کنترل آلودگی پیشرفته ندارند.
2
در سال  ،1990سه صنعت در آمریکا تقریباً
3

کل جیوه را انتشار میدادند [:]13

 زبالهسوزهای بیمارستانی
 زبالهسوزهای شهری
 نیروگاهها
دو صنعت اول سالهاست که تحت نظارت استاندارد فعالیت کرده و تا  95درصد میزان انتشار جیوه خود را کاهش دادند .بهعالوه
استانداردهای جیوه برای صنایعی مانند تولید سیمان و فوالد و سایرین در حیطه مجاز انتشار جیوه اعمال شده است( .جدول )2-2
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جدول  2-2منابع انتشار جیوه در امریکا (تن بر سال)
2005
53
2
1

میزان کاهش (نسبت به )1990
%10
%96
%98

میزان انتشار جیوه
59
57
51

صنعت موردنظر
نیروگاهها
زبالهسوز شهری
زبالهسوز پزشکی

اعمال آخرین قانون وضع شده برای انتشار جیوه گازهای اسیدی و آالیندههای فلزات سنگین غیر جیوه در نیروگاهها منجر به
موارد زیر میگردد:
جلوگیری از  90درصد انتشار جیوه ناشی از احتراق زغالسنگ
کاهش  88درصدی گازهای اسیدی از نیروگاهها
کاهش  41درصدی دیاکسید گوگرد ) (SO2از نیروگاهها
استانداردهای جیوه و مواد سمی موجود در هوا الزامهای نظارتی برای نیروگاهها را نیز همراه دارد .بهعالوه ،وجود این استانداردها
منجر به محدود کردن انتشار جیوه در نیروگاههای جدید میشود.
بهکارگیری دستگاه های کنترلی رایج ،مواد سمی مضر هوا را کاهش داده و به مدرن سازی خطوط قدیمی نیروگاهها کمک
میکند( .جدول )3-2
جدول  3-2فناوریهای کنترلی موجود آالیندههای هوا
آالینده
جیوه

فلزات غیر جیوه
دیاکسین و فوران
گازهای اسیدی
دیاکسید گوگرد

فناوریهای کنترلی موجود
سیستم کاهش کاتالیستی ) (SCRهمراه با گوگردزدایی گاز دودکش ) ،(FGDکربن فعال
) ،(ACIکربن فعال همراه با فیلترهای پارچهای ) (FFیا تهنشین کنندههای الکترواستاتیک
)(ESP
ESP ،FF
استاندارد عملکرد کار (نظارت ،تنظیم و نگهداری جهت تائید بهینهسازی احتراق)
 ،FGDجذب خشک () DSI ،DSIهمراه با  FFبا ESP
DSI ،FGD
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تعیین حدود مجاز آالیندههای سمی هوا
قانون 1MATSحدود استانداردی را برای تمامی آالیندههای خطرناک هوا (HAPs) 2برای نیروگاههای سوختهای فسیلی با
ظرفیت بیشتر از  25مگاوات تعیین کرده است که به آن استاندارد ملی انتشار آالیندههای خطرناک هوا ) (NESHAPگویند.
نیروگاههایی که از سوختهای فسیلی استفاده میکنند بسیاری از  187آالینده خطرناک هوای موجود در لیست قانون هوای پاک را
منتشر میکنند [.]14
استانداردهای انتشار که تحت برنامه مواد سمی نوشتهشدهاند ،حدود آلودگی هوای فدرال بوده که همه صنایع ملزم به رعایت آن
هستند.
فناوری کنترل حداکثری ) (MACTبرای منابع جدید باید با حداقل آلودگی و کاهش انتشار در حین عملکرد بهینه همراه باشد.
استانداردهای ) (MACTبرای منابع موجود حداقل باید  %88از مقدار بهینه را پوشش دهند.
وضع استاندارد  MACTیک پروسه دومرحلهای میباشد:
 MACTپایه ) (MACT Floorکه بر مبنای آنچه از منابع حاصل میشود تعریف شده است و هزینه مدنظر قرار نمیگیرد.
 EPAممکن است قوانینی فراتر از حدود پایه را وضع کند که هزینهها و سایر موارد را لحاظ میکند.
زمان موردنیاز برای رسیدن به حدود استاندارد:
منابع موجود چهار سال زمان دارند تا استاندارد  MATSرا رعایت کنند.
 که شامل سه سال زمان تعیین شده توسط قانون هوای پاک است .بررسیهای  EPAنشان میدهد که این مدتزمان برایاکثر منابع کافی است.

Mercury and Air Toxics Standards
Hazardous air pollutants

1
2
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 تحت قانون هوای پاک ،شرکتها میتوانند از یک سال اضافه برای نصب فناوریهای موردنیاز بهره بگیرند.همچنین  EPAراهکاری برای واحدهای بحرانی جهت تنظیم یک برنامه با یک سال زمان بیشتر ارائه داده است .این راهکار در
بیانیه مخصوصی آورده شده است EPA .اعتقاد دارد این راهکار در موارد کمی مورد استفاده قرار میگیرد.

پیمان کیوتو
در سال  ،1997سازمان ملل متحد اجالسی را در شهر کیوتوی ژاپن برگزار کرد .نتیجه این اجالس تنظیم معاهدهای در مورد
کاهش گازهای گلخانهای بود .پیماننامهای که به پیمان کیوتو معروف شد .بر اساس این پیماننامه ،کشورهای توسعهیافته ازجمله
ژاپن ملزم شدند که میزان خروج گازهای گلخانهای خود را تا سال  2012میالدی تا  5.2درصد کاهش دهند .مبنای این کاهش
میزان تولید گاز گلخانهای در سال  1990در آن کشورها بود .بر اساس برنامههای سازمان بینالمللی محیط زیست ( )UNEPتا سال
 2012باید  36کشور صنعتی این پیماننامه را امضا کنند و با اجرای این برنامه دیاکسید کربن یکی از مهمترین گازهای سازنده
گازهای گلخانهای  40بار در سطح جو کمتر خواهد شد .تاکنون  140کشور این پیمان را امضا کردهاند اما هنوز آمریکا و استرالیا به
آن نپیوستهاند [.]15
چشمانداز کاهش آلودگی کربن
در  2ژوئن  EPA ،2014تحت طرح تغییرات آبوهوای رئیسجمهور اوباما یک برنامه اجرایی برای کاهش آلودگی کربن
نیروگاهها ارائه کرد [.]16
طبق این برنامه در همه مناطق تا سال  2030طرح نیروگاههای پاک منجر به کاهش انتشار کربن تا  30درصد از سطوح انتشار
موجود در سال  2005میگردد .میزان کاهش از سال  2020با نرخی معنادار پیش میرود.
تعریف اهداف:
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برای تعریف اهداف EPA ،راهکارهای کاربردی را که در حال حاضر واحدها برای کاهش آلودگی کربن در بخش نیروگاهی به
کار می گیرد ،مورد ارزیابی قرار داد؛ که عبارتند از افزایش بازده انرژی ،ارتقای عملکرد نیروگاهها و ترتیب برنامههای با تولید کربن
کمتر ،تمام این برنامه ها برای ایجاد بهترین سیستم برای کاهش آلودگی کربن و ایجاد شاغل در راستای سرمایهگذاری انرژی پاک و
کاهش اتالف انرژی و جلوگیری از هدر رفت منابع مالی باشد.
دستیابی آسان به اهداف:
هر ایالت توانایی انتخاب اهداف را بهصورت ترکیبی از شرایط و وضعیت سیاسی خود دارد .ایاالت خودشان مسئول برنامهها بوده
و میتوانند در گستره وسیعی از امکانات به کاهش کربن نیروگاهها کمک کنند و هدف را ارضا کنند.
تعریف اهداف:
 EPAاهداف میزان انتشار هر ایالت را به تفکیک برای کاهش دیاکسید کربن از بخش نیروگاهی ارائه کرده است.
این اهداف ایالتی برای واحدهای تولید الکتریسیته الزامی نیست .همچنین هر ایالت انعطافپذیری الزم را برای تعیین نرخ هدف
مذکور تا سال  2030دارد.

فرمول اصلی مورد استفاده برای هدف ایالتی از رابطه زیر بدست میآید.
نرخ انتشار  CO2از نیروگاههای که سوخت فسیلی به کار میگیرند (پوند )LbS
تولید الکتریسیته (مگاواتساعت)

اطالعات مخصوص هر ایالت یا منطقه در رابطه مذکور وارد شده و نتیجه معادله هدف مخصوص آن ایالت را شکل میدهد.
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هر ایالت به علت وجود ترکیب میزان انتشار و منابع انرژی مختص به خود از فرمول خاصی پیروی میکند .به همین منظور
 EPAیک ساختار دوبخشی پیشنهاد میدهد:
هدف اولیه که بیانگر اغنای شرایط در میانگین دوره دهساله از سال  2020تا  2029است و هدف نهایی که بیانگر اغنای شرایط
در پایان دور در سال  2030و پس از آن است.
دستیابی آسان به اهداف:
هر ایالت می تواند برحسب ترکیبی از میزان شرایط و اهداف سیاسی موجود اهداف خود را انتخاب کند .یک ایالت مجبور نیست
دقیقاً همان ترکیب راهکارهای  EPAرا اجرا کند و هیچ الزامی برای اجرای برنامههای یکسان بر همه نیروگاهها وجود ندارد.
  EPAیک هدف ایالتی مشخص در بخش ) III(dقانون هوای پاک پیشنهاد داده که در آن  EPAباید بهترین سیستم برایکاهش آلودگی ) )BSERرا معرفی نماید و خطوط راهنمایی برای ایاالت در راستای دستیابی به اهداف کاهش تعیین نماید .ایاالت
بر پایه آن جهت برنامههای کاهش انتشار برنامهریزی میکنند.
 در این راستا  EPAچهار معیار را معرفی میکند (بلوک ساختاری) که هماکنون در بسیاری از ایالتها و واحدهای صنعتیبهعنوان سیستم بهینه کاهش آلودگی کربن به کار میرود.
 بلوکهای ساختاری مذکور طبیعت وابسته بخش تولید انرژی را شناسایی کرده و به دنبال راهحلهای باصرفه و اثبات شده،میگردند.
  EPAبا استفاده از آنالیز دادههای قبلی در مورد میزان انتشار و بخش تولید انرژی ،یک بلوک ساختاری ملی ثابت برای کاهشانتشار ارائه کرده است( .جدول )4-2
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جدول  4-2بلوکهای ساختاری برای کاهش انتشار
ارزش اختصاص دادهشده در فرمول هدف
باال بردن میانگین نرخ حرارتی در نیروگاههای
حرارتی بخاری زغالسنگی به میزان شش درصد

باال بردن راندمان واحدهای سیکل ترکیبی گازی موجود
و در حال ساخت ) (NGCCتا  70درصد ظرفیت
ارتقا تولید پاک شامل انرژی هستهای و روشهای
تجدیدپذیر جدید

افزایش بازده درخواست انرژی تا  1/5درصد در سال

بلوک ساختاری
بهینهسازی مصرف سوخت در نیروگاههاارتقای تجهیزات و فرآیندها جهت استحصال حداکثری الکتریسیته برای هرواحد
بهکارگیری کمترین میزان سوخت فسیلی با تعیین میزان یکسان الکتریسیتهکه منجر به کاهش انتشار کربن میشود
بهکارگیری منابع آالیندگی کمتر بهکارگیری نیروگاهها با آلودگی کمتر در راستای تولید کمتر کربن باید رایجشود
بهکارگیری منابع تولید انرژی با نرخ انتشار صفر یا بسیار پایینارتقا ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر بهکارگیری منابع بیشتر انرژی تجدیدپذیر شامل خورشیدی یا باد و ...که موجب کاهش انتشار کربن میگردد
مصرف انرژی الکتریکی با بازده باالتر کاهش مصرف انرژی منجر به کاهش درخواست تولید انرژی از نیروگاهشده که میزان انتشار را میدهد و هزینههای مصارف خانگی و تجاری را تعدیل
میکند.

 EPAهمچنین گزینه تغییر اهداف بر پایه نرخ انتشار به اهداف بر پایه جرم برای هر ایالت را پیشنهاد میدهد.
ایالتها میتوانند برنامه خود را بهصورت انفرادی یا مشترک با سایر بخشها فراهم کنند EPA .اهداف را تنها برای ایالتهایی
که نیروگاههای سوخت فسیلی استفاده میکند ارائه داده است.
 -2-3-1-2-1دستورالعملها و استانداردهای محدودیت پساب

محدودیتهای اعمالی بر پساب ،ناشی از مجوزهای  1NPDESدر کنترل تخلیه آالیندهها در منابع پذیرنده است .در هنگام تهیه
محدودیتهای فاضالب برای ارائه مجوزهای  ،NPDESمیبایستی محدودیتها بر اساس دو نوع استاندارد زیر تدوین گردند [:]17
 استانداردها و محدودیتهای مبتنی بر فنّاوریهای موجود در کنترل آالیندهها

National Pollutant Discharge Elimination System

1
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 استانداردهای مبتنی بر کیفیت آب
این دستورالعملها و استانداردها بهطورکلی سه نوع فاضالب و آالینده را تحت پوشش قرار میدهند:
آالیندههای متعارف :آالیندههای معمول فاضالب شهری و انسانی که دارای پارامترهای ،اکسیژن موردنیاز بیولوژیکی
( ،)BODکل جامدات معلق ( ،)TSSتعداد باکتریهای کلی فرم مدفوعی ،روغن و گریس و  pHمیگردد.
آالیندههای دارای تقدم :آالیندههای سمی اولویتدار بر اساس لیست ارائه شده از سوی  .CWAلیستی از این آالیندهها
بهعنوان ضمیمه در گزارش  CFR 40ارائه شده است .آرسنیک ،بنزن ،سیانور ،جیوه ،نفتالین و سلنیوم ازجمله مهمترین این آالیندهها
میباشند.
آالیندههای غیرمتعارف :این آالیندهها شامل مواردی میگردد که در لیست آالیندههای معمولی و یا سمی در گزارش 40
CFRگنجانده نشدهاند .ازجمله این آالیندهها میتوان به اکسیژن موردنیاز شیمیایی ) ،(CODکل کربن آلی) ، (TOCنیتروژن و
فسفر اشاره نمود.
استانداردهای مبتنی بر فنّاوری
وظیفه توسعه دستورالعملها و استانداردهای مبتنی بر فنّاوری بخش فاضالب به عهده  EPAبوده و شامل موارد زیر میگردد:
بهترین فنّاوری متعارف کنترل آالینده ( :)BCT1این بخش شامل فنّاوریهای موجود در تخلیه فاضالب نیروگاهی برای
آالیندههای معمولی ازجمله  ،TSS ،BODکلی فرم مدفوعی ،pH ،روغن و چربی است.
بهترین فناوری کنترلی قابلاجرای موجود ( :)BPT2این بخش شامل بهترین و کارآمدترین فناوریهای موجود است که برای
آالیندههای متعارف ،سمی و غیرمتعارف بکار گرفته میشود.

1

Best conventional pollutant control technology
Best practicable control technology currently available

2
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بهترین فناوری در دسترس و از لحاظ اقتصادی دست یافتنی ( :)BATبهطورکلی ،نشاندهنده بهترین فناوری موجود تصفیه
از لحاظ عملکردی و اقتصادی در بخش مورد مطالعه است .این بخش شامل آالیندههای متعارف ،سمی و غیرمتعارف میگردد.
استانداردهای جدید عملکردی ( :)NSPSاین بخش برای آالیندههای متعارف و برای منابع جدید قابلیت اجرایی دارد.

مقررات فدرال ،فصل  ،40بخش 423
در فصل  40از مقررات فدرال ،استانداردها و ضوابط موجود برای نیروگاهها در هر یک از دستهبندیهای استانداردهای مبتنی بر
فنّاوری ارائه شده است .استانداردهای ملی و مقررات وضع شده برای سوختهای فسیلی (زغالسنگ ،نفت یا گاز) در این مقررات
دیدهشده است .مهمترین استانداردهای مرتبط با نیروگاههای زغالسنگ سوز در جدول  5-2ارائه شده است .هر فاضالب نیاز به
یک مجوز  NPDESجداگانه داشته بهگونهای که شرایط فاضالب آن میبایستی منطبق با استانداردهای منابع پذیرنده فاضالب
باشد .همچنین واحدهایی که فاضالب خود را به تصفیه خانههای عمومی میدهند ،میبایستی استانداردهای پیش تصفیه برای منابع
موجود ( 1)PSESو یا استانداردهای پیش تصفیه برای منابع جدید ) (PSNS2را رعایت نمایند]. [20

Pretreatment Standards for Existing Sources
Pretreatment Standards for New Sources

1
2
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جدول  5-2استانداردهای پساب نیروگاههای زغالسنگ سوز بخاری ][20
منبع

محدودیت پساب

پارامتر

محدودیتها بر اساس بهترین فنّاوری کنترل اجرا در دسترس ()BPT
همه فاضالبها ،به جز فاضالب برجهای خنککن
یکبار گذر
همه فاضالبها

pH
کلر آزاد /
باقیمانده

6-9

دادهای موجود نیست

تخلیه حداکثر  2ساعت
در هر روز

فقط  1واحد در  1نیروگاه میتواند بهطور همزمان
تخلیه نماید

حداکثر برای هر روز
()mg/L

متوسط مقدار روزانه برای  30روز متوالی نباید بیش
از این مقدار گردد ()mg/L

100

30
15

فاضالبهای کم حجم

TSS
روغن و گریس

20

فاضالبهای ناشی از انتقال خاکستر دودکش  /کف
دیگ

TSS

100

30

فاضالبهای به وجود آمده از انتقال فاضالب

روغن و گریس

20

15

TSS
روغن و گریس

100

30

20

15

کل مس

1

1

کل آهن

1

1

فاضالبهای تمیزکاری سطوح فلزات
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فاضالب برج خنککننده یکبار گذر /بلودان برج
خنککننده

کلر آزاد

حداکثر غلظت ()mg/L

غلظت متوسط ()mg/L

0/5

0/2

حداکثر غلظت در هر زمان ()mg/L
50

رواناب حاصل از تودههای زغالسنگ
TSS
محدودیتها بر اساس بهترین فنّاوری در دسترس و از لحاظ اقتصادی دست یافتنی ()BAT

دادهای موجود نیست

حداکثر غلظت ()mg/L
ظرفیت نیروگاه  MW≥25؛ فاضالب برج خنککن
یکبار گذر از هر یک از نقاط تخلیه

کل کلر باقیمانده

0/2

دادهای موجود نیست

هر یک از واحدهای نیروگاه MW ≥ 25

کل کلر باقیمانده

تخلیه حداکثر  2ساعت در
هر روز

تخلیه همزمان چند واحد مجاز است

نیروگاه  MW< 25؛ فاضالب برج خنککن یکبار
گذر از هر یک از نقاط تخلیه

کل کلر باقیمانده

0/2

دادهای موجود نیست

هر یک از واحدهای نیروگاه MW<25

کل کلر باقیمانده /
کلر آزاد

تخلیه حداکثر  2ساعت در
هر روز

فقط  1واحد در  1نیروگاه میتواند بهطور همزمان
تخلیه نماید

پارامتر

محدودیت پساب

حداکثر غلظت ()mg/L

غلظت متوسط ()mg/L

0/5

0/2

حداکثر غلظت در یک روز
()mg/L

میانگین ارزش روزانه برای  30روز متوالی نباید
بیشتر باشد ()mg/L

عدم رویت هرگونه ماده

عدم رویت هرگونه ماده

کل کروم

0/2

0/2

کل روی

1

1

منبع
کلر آزاد در دسترس

بلودان برج خنککننده

بلودان برج خنککننده هر واحد
تولید

 126آالینده اولویت دار موجود در مواد
شیمیایی بکار رفته در و نگهداری برجهای
خنککننده

کلر آزاد/کل کلر باقیمانده

فقط یک واحد در یک نیروگاه میتواند در هر زمان
حداکثر دورریز  2ساعت در
تخلیه نماید ،موارد خاص تنها با کسب مجوز مجاز شده
هر روز 1
باشد،
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ادامه جدول 5-1

ضایعات تمیز کردن شیمیایی سطوح
فلزی

حداکثر برای هر روز
()mg/L

متوسط مقدار روزانه برای  30روز متوالی نباید بیش از
این مقدار گردد ()mg/L

کل مس،

1

1

کل آهن،

1

1

استانداردهای جدید عملکردی ()NSPS
همه فاضالبها ،بهجز فاضالب
برجهای خنککن یکبار گذر

pH

فاضالبهای کمحجم

6-9

دادهای موجود نیست

منبع پارامتر پساب آب محدودیت

فاضالبهای تمیز کردن فلزات

فاضالب انتقال خاکستر انتهای بویلر

حداکثر غلظت در یک روز
()mg/L

میانگین ارزش روزانه برای  30روز متوالی نباید بیشتر
باشد ()mg/L

TSS

100

30

روغن و گریس

20

15

TSS

100

30

روغن و گریس

20

15

مس ،در کل

1

1

آهن ،کل

1

1

TSS

100

30

حداکثر غلظت ()mg/L
ظرفیت نیروگاه  MW≥ 25؛
فاضالب برج خنککن یکبار گذر از هر
یک از نقاط تخلیه

کل کلر باقیمانده

0/2

دادهای موجود نیست

هر یک از واحدهای نیروگاه ≥25
MW

کلر آزاد /کل کلر
باقیمانده

دورریز حداکثر  2ساعت در هر
روز

دورریز همزمان چند واحد مجاز است

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
32
ویرایش اول ،اردیبهشت 1394

فاز :3تدوین ارکان جهت ساز

ادامه جدول 5-1
پارامتر
نیروگاه  MW< 25؛ فاضالب برج
خنککن یکبار گذر از هر یک از نقاط تخلیه
هر واحد نیروگاه MW< 25

حداکثر غلظت ()mg/L

غلظت متوسط ()mg/L

کلر آزاد در دسترس

0/5

0/2

کلر آزاد

دورریز حداکثر  2ساعت
در هر روز

فقط یک واحد در یک نیروگاه میتواند در هر زمان تخلیه
نماید ،موارد خاص تنها با کسب مجوز مجاز شده باشد،

حداکثر غلظت ()mg/L

غلظت متوسط ()mg/L

0/5

0/2

حداکثر برای هر روز
()mg/L

متوسط مقدار روزانه برای  30روز متوالی نباید بیش از این
مقدار گردد ()mg/L

کلر آزاد در دسترس

بلودان برج خنککننده

بلودان برج خنککننده هر واحد تولید

محدودیت پساب

 126آالینده اولویت دار
موجود در مواد شیمیایی بکار
رفته در نگهداری برجهای
خنککننده

عدم رویت هرگونه ماده

عدم رویت هرگونه ماده

کل کروم

0/2

0/2

کل روی

1

1

کلر آزاد/کل کلر
باقیمانده

حداکثر دورریز  2ساعت
در هر روز 1

فقط یک واحد در یک نیروگاه میتواند در هر زمان تخلیه
نماید ،موارد خاص تنها با کسب مجوز مجاز شده باشد،

محدودیت کلی  NSPSبرای تمام زمانهای تخلیه
رواناب خروجی از تلنبار تودههای
زغالسنگ

TSS

نباید بیش از 50
میلیگرم بر لیتر باشد

دادهای موجود نیست
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ادامه جدول 5-1
منبع

محدودیت پساب

پارامتر

استانداردهای پیشتصفیهای برای منابع موجود ( /(PSESاستانداردهای پیشتصفیهای برای منابع جدید )(PSNS
حداکثر مقدار در یک روز ()mg/L
مواد شیمیایی حاصل از تمیزکاری سطوح
فلزات
بلودان برج خنککننده

کل مس
 126آالینده اولویت دار
موجود در مواد شیمیایی بکار رفته
در و نگهداری برجهای
خنککننده

1
عدم رویت هرگونه ماده

کل کروم

0/2

کل روی

1

استانداردها و محدودیتهای مبتنی بر کیفیت آب
مسئول ارائه دهنده مجوز تخلیه به نیروگاه ،باید تأثیر تخلیه فاضالب در کیفیت آب پذیرنده آن را در نظر بگیرد .بر این اساس
ناظر ممکن است تشخیص دهد که محدودیتهای مبتنی بر فنّاوری ،قابلیت اطمینان الزم برای حفاظت از کیفیت آب منابع پذیرنده
را دارا نیست ،در چنین مواردی بر اساس ) CWA303(b)(1)(cو مقررات)) ، NPDES (40 CFR 122.44(dناظر میتواند
محدودیتهای سختگیرانهتری را بر اساس استانداردهای مبتنی بر کیفیت آب اعمال نماید .این استانداردها بسته به نوع صنایع،
محل بهکارگیری و کاربرد آن از تنوع باالیی برخوردار میباشند که پرکاربردترین آنها در جدول  6-2ارائه شده است].[20
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جدول  6-2استانداردهای متداول کیفیت آب سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا
آلودگی

استاندارد تخلیه متوسط ماهیانه ()mg/L

اکسیژن موردنیاز بیوشیمیایی ()BOD

15

اکسیژن شیمیایی موردنیاز ()COD

 50تا 200

کل مواد جامد معلق ()TSS

10

آمونیاک

10

سیانید

1

فنل

0/025

سولفید

0/1

نیترات

100

فلورید

100

آرسنیک

5

فلز باریم

100

بور

50

کادمیوم

1

کروم

5

سرب

5

جیوه

0/2

سلنیوم

1

نقره

5

روی

20

قوانین نهایی برای اجرای نیازمندیهای ساختار آب خنكکننده ورودی در کارخانههای موجود []18
 EPAاستانداردهایی را تحت عنوان قانون آب پاک برای ایجاد یک تعادل بین گروههای زیستمحیطی و کاهش آسیب و مرگ
ماهیها و سایر موجودات دریایی ناشی از آب نهایی کرده است.
روند تصویب قانون:
در سال  ،1995سازمانهای زیستمحیطی دارای صالحیت ،بخش  216 bقانون مربوطه را در سه فاز تقسیمبندی کرد.
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 تمامی شرکتها بهجز شرکتهای نفتی و گازی فاز یک در تاریخ دسامبر  2001مورد بررسی قرار گرفتند ،تمامی شرکتهاینفتی و گازی بعدها در ژوئن  2006در بخش سوم ارزیابی شدند.
 نیروگاههای تولید برق موجود در فوریه  2004و نیروگاههای کوچک تولید برق در فاز سوم بررسی شدهاند به هر حال فاز دوم وسهمی از فاز سوم در بحث نیروگاهی نتیجه بررسی حقوقی و قانونی  EPAاست این قانون نهایی در نهایت به یک قانون برای
حفاظت از محیط دریایی تبدیلشده است.
آب خنک ورودی هزاران واحد صنعتی حجمهای عظیم آب دریاچهها ،اقیانوسها را برای خنک کردن صنایع خود استفاده
میکنند .آب ورودی مورد استفاده برای خنک کردن اثرات مخرب زیستمحیطی بر ماهیها و زیستگاه آنها دارد .بسیاری از
ارگانیسمها ممکن است در اثر حرارت کشته شده و یا آسیب ببیند بخش  316 bاز قانون آب پاک  EPAدر مورد طراحی و عملکرد
ساختار آب ورودی جهت به حداقل رساندن اثرات زیستمحیطی تعریف شده است.
 EPAدر سالهای  2006 ،2003 ،2001و  2014این قانون را ارتقا داده است.
 صنایع ملزم به این قانون
قوانین در مورد صنایعی صادق است که از آب برای خنک کردن استفاده میکنند .کاربرد یک صنعت خاص به موقعیت و ابعاد آن
بستگی دارد یکی از بخشهای مهم ملزم شده به رعایت این قانون ،نیروگاههای تولید برق میباشند.
 قانون نهایی برای نیروگاههای موجود ()2014
قانون مورد بحث شامل  1065واحد صنعتی موجود که در روز حداقل دو میلیون گالن آب استفاده میکند میگردد EPA .تخمین
می زند  521واحد از مجموع فوقالذکر را کارخانهها و  544تا از آنها را نیروگاهها تشکیل میدهند.
نیروگاهها ملزم هستند یکی از هفت گزینه کاهش آسیبپذیری ماهیها را اجرا نمایند.
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نیروگاههایی که حداقل  125میلیون گالن در روز آب استفاده میکنند باید جهت کسب اجازه استفاده و نیز کنترل جانمایی در
راستای کاهش آسیبها اقدام نمایند.
عالوه بر این واحدهای تازه ساخت ،اضافه شده به نیروگاههای موجود باید در راستای کاهش آسیبپذیری و رعایت استانداردهای
ملی تالش نمایند.
 EPAقانون حفاظت از گونههای درخطر در مورد ماهیها و حیاتوحش را نیز تصویب کرده که الزم به اجرا میباشد.
استانداردهای آلودگی آب در نیروگاه زغالسنگی
نیروگاههای زغالسنگی یکی از آلودهکننده های منابع آب هستند ،با این وجود استانداردهای کنونی حاکم بر آلودگی آب ناشی از
نیروگاهها در طی سی سال گذشته بهروز نشدهاند ،مکرراً بیان میشود که سرعت دستورالعمل با سرعت پیشرفت صنعت همخوانی
ندارد و از آن عقبتر است.
در  20سپتامبر  2013استاندارد آب نیروگاههای زغالسنگ مورد بررسی قرار گرفت ،استاندارد مذکور پتانسیل محدود کردن فلزات
و سایر مواد شیمیایی سمی که میتواند در آب ریخته شود را داراست.
با توجه به اینکه این قانون ،با قانون دفع خاکستر زغالسنگ مرتبط است و میتواند نقش مهمی را در تعیین سطوح حفاظتی
ایجاد کند ،دو گزینه را برای دفع خاکستر پیشنهاد میکند.
در سوم اکتبر  2013قوانین مربوط به خاکستر زغالسنگ بهروز شد .ولی همانطور که انتظار میرفت از سوی منابع قدرت تحت
فشار قرار گرفت و نتوانست قوانین سرسختانهای وضع کند گرچه دو قانون شناخته شده تحت عنوان حفاظت منابع و قانون بازیابی را
ارائه داد.
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 -4-1-2-1بررسی فناوریهای کنترلی موجود و نگاهی به آینده برای کاهش آالیندههای هوا در کشور آمریکا []19

صنعت برق در کشور آمریکا با مجموعهای از قوانین روبرو است این قوانین مکرراً تغییر میکنند .این مجموعه متنوع از اقدامات
نظارتی مربوط به کنترل آلودگی هوا در توسعه فناوری برای نیروگاههای برق و دیگر صنایع باعث به وجود آمدن نوآوری قابلتوجهی
در به وجود آمدن فناوریهای متعددی برای کنترل هر یک از آالیندهها است .فنّاوریهای کنترل آالیندههای اولیه مانند دیاکسید
گوگرد ( ،)SO2تری اکسید گوگرد ( ،)SO3اسید سولفوریک ،کلرید هیدروژن (هیدرو کلراید) ،اکسیدهای نیتروژن ( ،)NOxذرات ،جیوه
و آالیندههای خطرناک هوا ازجمله سلنیوم ،نیز از این موارد است.
تجهیزات خاصی در یک زمان در نظر گرفته شده به کار میرود تا کنترل یک آالینده خاص مانند نصب سیستم WET FGD

برای کنترل  SO2صورت گیرد؛ امروزه سیستمهای  FGDتر بخشی از یک استراتژی کلی برای کنترل ذرات ،جیوه و گازهای
اسیدی دیگر مانند هیدروکلراید در نظر گرفته میشوند .در واقع ،فناوریهای مختلف مورد استفاده در سیستم کنترل کیفیت هوا
( )AQCSدر نگاه کلی برای رسیدن به سطح موردنیاز از کنترل استفاده میشود؛ بنابراین ،مالک یک نیروگاه امروزه ،در تالش است
تا بهترین انتخاب برای سیستم کنترل کیفیت هوا انجام دهد .استفاده از روشهای جدید و یا بهروزرسانی فنّاوریهای موجود ،به یک
چالش مهم تبدیلشده است.
 -1-4-1-2-1تاثیرسوخت در انتخاب فناوریهای مورد استفاده در AQCS
عالوه بر مقررات ،سوخت یکی دیگر از عوامل مهمی است که تأثیرات شایانی در انتخاب فناوریهای مورد استفاده در AQCS

دارد .مثالً استفاده از زغالسنگ  PRBبهطور پیوسته افزایش یافته است(جدول.)7-1در ابتدا PRB ،در کشورهای غربی به کار
گرفته میشد که اغلب به معادن نزدیک بودند؛ اما امروزه PRB ،در سراسر ایاالتمتحده استفاده میشود ،در حال حاضر بهعنوان
یک بخش مهم از مخلوط سوخت ،حتی در شرق ایاالتمتحده ،باوجود هزینههای حملونقل اضافی وجود دارد .هر منبع سوخت
مجموعهای مشکالت مخصوص به خود را برای دیگ بخار و  AQCSهمراه دارد .بهعنوان مثال ،مسمومیت کاتالیست SCR

میتواند به دلیل فسفر موجود در زغالسنگ  PRBو آرسنیک موجود در برخی از انواع زغالسنگ شرق آمریکا رخ دهد .عالوه بر
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این ،تأثیر قیمت کم گاز طبیعی بهعنوان منابع جایگزین تولید برق و نیاز به کاهش هزینههای تولید برق با سوخت زغالسنگ باعث
میشود تا مواردی مانند «انعطافپذیری سوخت» و «سوخت فرصت »1در انتخاب نوع سوخت مطرح شود.
جدول  7-2درصد موردنیاز زغالسنگ مصرفی برای تولید برق با توجه به انواع آن
2013

2007

نیاز کاربردی به زغالسنگ

7.40%

16.10%

Central Appalachia

11.00%

10.70%

Northern Appalachia

11.70%

7.60%

Illinois Basin

49.80%

43.70%

Powder River Basin

20.10%

21.90%

غیره

100.00%

100.00%

ایاالتمتحده

901

1,045

نیاز عمومی ایالت متحده به زغال)(Millions of tons

 -2-4-1-2-1تجهیزات سیستم کنترل کیفیت هوا ()AQCS
کنترل SO2

استفاده گسترده از  FGDبرای اولین بار در ایاالتمتحده در سال  1970آغاز شد .در اواخر  ،1980فناوری  FGDبهصورت
گسترده به اروپا راه یافت و پسازآن شروع استفاده از  FGDدر اوایل  2000در چین آغاز شد.
در گذشته FGD ،تر زمانی که راندمان جداسازی  %90یا بیشتر برای ( SO2برای سوخت با میزان گوگرد باال و یا زغالسنگ
گوگرد پایین) الزم بود ،مورد استفاده قرار میگرفت .امروزه FGDs ،تر بهطور معمول برای رسیدن به میزان جداسازی  %98و برای
زغالسنگ گوگرد باال طراحی میشود.

”“opportunity fuels

1
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با شروع سال  ،1970ایاالتمتحده جلوتر از بقیه جهان در پذیرش فناوری  FGDبود .در سال  ،1998ایاالتمتحده  99GWاز
ظرفیت  FGDنصبشده است ،در سال  2011بسیاری از کشورها از ایاالتمتحده در استفاده از  FGDپیشی گرفته است .در
ایاالتمتحده  61درصد سوخت زغالسنگ در واحدهای مجهز به سیستم  FGDو  130 GWواحدهای بدون کنترل گوگرد فعالیت
میکنند .این مقایسه با کشورهای دیگر در جدول  8-1نشان دادهشده است.
جدول  8-2مقایسه درصد استفاده از  FGDبا توجه به کل ظرفیت تولید در سال 2012
درصد زغال با FGD
87%
71%
66%
61%
58%
50%

کل ظرفیت زغالسنگ
سوز با)FGD (GW
72.2
9.5
503.3
204.4
20.6
1,003.40

کل ظرفیت زغالسنگ
سوز)(GW

2011

82.7
13.3
758.3
333.7
35.6
1,988.60

آلمان
ترکیه
چین
ایاالتمتحده
لهستان
دنیا
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شکل  4-2مقایسه درصد استفاده از  FGDبا توجه به کل ظرفیت تولید در سال 2012

درصد استفاده از فناوریهای کنترلی در سال  2012در کشور امریکا در جدول  9-2مشاهده میشود.
جدول  9-2درصد استفاده از فناوریهای کنترل  SO2در سال  2012در کشور
درصد کلGW

کلGW

کل واحدها

54.90%
9.30%
0.40%
64.60%
1.10%
34.30%
100.00%

178.2
30.1
1.3
209.6
3.5
111.4
324.5

349
87
7
443
28
408
879

Wet FGD
Dry FGD
DSI
Controlled Total
CFB Boiler
None
Grand Total
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در ایاالتمتحده در سال  ،2012در حدود  324 GWتولید برق از سوخت زغالسنگ در عمل وجود دارد .با خارج کردن تعدادی
از واحدهای با سوخت زغالسنگ ،پیشبینی شده است که در سال  2016به  297 GWکاهش مییابد.
پیشبینی میشود که روند استفاده از این وسایل کاربردی برای نیروگاههای بزرگتر از  50 MWتا سال  2016مشابه جدول -1
 10باشد.
جدول  10-2پیشبینی فناوریهای کنترل  SO2برای نیروگاههای بزرگتر از  50 MWتا سال 2016
درصد کلGW

کلGW

کل واحدها

59.80%
14.30%
1.70%
75.80%
1.20%
23.00%
100.00%

177.9
42.6
4.9
225.4
3.5
68.4
297.3

337
118
12
467
28
246
741

Wet FGD
Dry FGD
DSI
Controlled Total
CFB Boiler
None
Grand Total

ذرات معلق
جدا کنندههای ذرات الکترواستاتیک ( )ESPازجمله تجهیزاتی هستند که برای کنترل ذرات معلق از سال  1970در آمریکا بکار
گرفته شدند.
میزان استفاده هر یک از این فنّاوریها در نیروگاهها با سوخت زغالسنگ در حال حاضر در جدول  11-2نشان دادهشده است.
جدول  11-2واحدهای تولید برق زغالسنگ سوز ایاالتمتحده با ظرفیت بیشتر از  50 MWبا کنترل ذرات در 2012
درصد کلGW

کلGW

کل واحدها

74.10%
20.00%
2.30%
3.60%
100.00%

240.5
65
7.5
11.5
324.5

634
192
15
38
879

درصد استفاده از فناوریهای کنترل
ذرات معلق در سال  2012در کشور
ESP
Baghouse
ESP and Baghouse
)Other (i.e, venturis
Grand Total
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بر اساس تحقیقات انجامگرفته انتظار مقادیرمورد انتظار جدول در سال  2016مطابق جدول  12-2است.
جدول  12-2پیشبینی فناوریهای کنترل ذرات معلق برای نیروگاههای بزرگتر از 50 MWتا سال 2016
درصد کلGW

کلGW

کل واحدها

68.10%
24.90%
3.40%
3.60%
100.00%

202.6
74
10
10.7
297.3

487
203
18
33
741

ESP
Baghouse
ESP and Baghouse
)Other (i.e, venturis
Grand Total

کنترل NOx

روشهای مختلفی در کنترل  NOxبکار میرود .میزان استفاده از هر یک فنّاوریها تا سال  2012در جدول  13-2آمده است.
پیشبینی میشود این مقادیر تا سال  2016مطابق جدول  14-2تغییر کند.

جدول  13-2درصد استفاده از فناوریهای کنترل  NOxدر سال  2012در کشور
واحدهای تولید برق زغالسنگ سوز ایاالتمتحده با ظرفیت بیشتر از 50 MWبا کنترل  NOxدر 2012
کل واحدها
کلGW
درصد کلGW
43.40%

140.8

257

SCR

8.30%
48.30%
100.00%

27
156.7
324.5

97
525
879

SNCR
Other
Grand Total

جدول  14-2پیشبینی فناوریهای کنترل  NOxبرای نیروگاههای بزرگتر از  50 MWتا سال 2016
واحدهای تولید برق زغالسنگ سوز ایاالتمتحده با ظرفیت بیشتر از 50 MWبا کنترل  NOxدر 2016
کل واحدها
کلGW
درصد کلGW
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49.60%

147.5

268

SCR

9.80%
40.60%
100.00%

29
120.8
297.3

86
387
741

SNCR
Other
Grand Total

کنترل جیوه
جیوه را میتوان با استفاده از فناوریهای متعددی کنترل کرد .تزریق کربن فعال یکی از فناوریهایی است که معموالً استفاده
میشود؛ اما کنترل جیوه را میتوان با بهینهسازی تجهیزات دیگری که در  AQCSوجود دارد هم انجام داد .به این طریق تا حد
امکان جیوه حذف میشود؛ بنابراین تزریق کربن فعال تنها در صورت نیاز بهعنوان یک کاهنده انجام میشود .البته اگر موردنیاز باشد.
جیوه در گاز خروجی هم به شکل پایه و هم به شکل اکسید وجود دارد .وقتی هالوژن بیشتر باشد غلظت اکسید جیوه در گاز
خروجی بیشتر است .معموالً مقدار مشخصی کلر در زغالسنگ سیاه شرقی وجود دارد که موجب میشود میزان اکسید جیوه در گاز
خروجی بیشتر از شکل پایه جیوه باشد .در زغالسنگهایی که کلر اندکی دارند مانند  PRBمقدار اندکی کلریا برومین افزوده میشود
تا جیوه اکسید شود.
اکسید جیوه به آسانی در سیستم  FGDتر جذب میشود .اکسید جیوه عنصری هم در  FGDتر جذب میشود اما به مقدار
کمتری .در سیستم  FGDخشک هم مقدار اکسید جیوه جدا شده از مقدار جیوه عنصری بیشتر است .سیستمهای  SCRکمک
میکنند اکسید جیوه آسانتر انجام شود و عملکرد سیستمهای  FGDبهبود یابد.
از تزریق بروم همچنین میتوان برای بهبود اکسیداسیون جیوه در سیستمهای  FDGتر و خشک استفاده کرد؛ اما این کار موجب
انباشت شدن ترکیبات برومین در سیستم  FDGتر میشود .نتیجه اینکه ترکیبات قابل حل برومین در فاضالب سیستم  FDGتر
وجود خواهد داشت .در برخی حاالت ،سولفیدها به سیستم  FDGتزریق میشود تا اکسیدهای جداشده و جیوه پایه را به سولفید جیوه
غیرقابل حل و پایدار است تبدیل کند که به شکل جامد از سیستم خارج میشود .در حال حاضر دادههای موردنیاز در مورد همگی
انواع فناوریهای مورد استفاده برای کنترل جیوه در بویلرهای زغالسنگی وجود ندارد.
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 -3-4-1-2-1نگاه به آینده معیارهای انتخاب تجهیزات سیستم کنترل کیفیت هوا][22

میتوان گفت در آینده معیارهای متعددی در انتخاب تجهیزات  AQCSهستند مؤثر خواهند بود .این معیارها به شرح زیر است:
 تجربه تأییدشده برای کاربرد موردنظر
 کنترل چند آالینده
 انعطافپذیری عملیاتی
 مالحظات بهره برداری و تعمیر و نگهداری
تجربههای تأییدشده
همانطور که پیش از این ذکر شد ،فناوریهای متعددی برای کنترل  ،SO2ذرات معلق ،اکسیدهای نیتروژن و جیوه وجود دارند؛
اما قوانین سختگیرانهتر آلودگی و سایر مالحظات ،فناوریهای در دسترس را محدود میکنند .بهعنوان مثال ،تأثیر سیستمهای
خشک  FDGهم در حالت  SDAو هم در حالت  CDSدر کاهش  SO2در سوختهای  PRBتأییدشده است .آزمون  CDSبر
کاربردهای زغالسنگ دارای گوگرد متوسط و باال موفقیتآمیز بوده است اما هزینههای زیاد آن موجب شده است در سوختهای
گوگردی باالتر استفاده نشود و در این زمینه  FGDموفقتر باشد .همچنین ممکن است یک فناوری در کاهش آالیندههای یک
سوخت مناسب باشد اما عملکرد آن در طوالنیمدت با تغییر نوع و مشخصات سوخت  ،تغییر در شرایط بازار و نیز مقررات باید مورد
توجه قرار بگیرند.
در هنگام بررسی یک فناوری عالوه بر مالحظات مربوط به سوخت ،اندازه واحد هم باید مورد توجه قرار بگیرد .فناوری که در
واحد کوچکتر بهخوبی عمل میکند ممکن است در واحد بزرگتر همین عملکرد را نداشته باشد .فناوریهایی هم وجود دارند که
هنوز در عمل آزمون نشدهاند .به همین خاطر الزم است چنین فناوریهایی در عمل با دقت بسیار مورد ارزیابی قرار بگیرند تا ریسک
کاربرد آنها در عمل کاهش یابد.
کنترل چند آالینده
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نیروگاههای زغالسنگی چالش های زیادی برای داشتن بازده دارند .به همین خاطر ارزیابی کل نیروگاه در استفاده از ترکیب
تجهیزات برای بهبود کارایی آن بسیار اهمیت دارد .فناوری  AQCSقبالً اغلب به صورت خاص برای کنترل آالیندههایی مانند
 FDGبرای  SO2و  SCRبرای  NOxو  ESPبرای ذرات آالینده بکار میرفت ،در حالیکه بسیاری از این سیستمها توانایی کنترل
دیگر آالیندهها را هم دارند و توانایی یک فناوری خاص برای کنترل چند آالینده عامل مهمی در انتخاب یک  AQCSخواهد بود.
عالوه بر توانایی مستقیم یک فناوری در کنترل دیگر آالیندهها تأثیر آن بر دیگر تجهیزات  AQCSدر کنترل آالیندهها هم باید
مورد توجه قرار بگیرد .بهعنوان مثال ،یک واکنش جانبی  SCRتوانایی کاتالیست در اکسید کردن جیوه است که امکان جدا کردن
آن را در سیستم  FGDرا آسانتر میکند .بااینحال  SCRهمچنین  SO2را به  SO3اکسید میکند که از جدا کردن آن در سیستم
 FGDتر جلوگیری میکند اما در  FGDخشک چنین نیست.
در سیستمهای  FGDهم طراحی  SDAو هم  CDSدر زمینه توانایی در کنترل دیگر گازهای اسیدی بسیار شناختهشدهاند؛ اما
سیستمهای  FGDاغلب نیازمند اضافه شدن سیستمهای  DSIهستند .ابزارهای کنترل ذرات نقش یکپارچه کننده در کنترل جیوه و
گاز اسیدی دارند .این کار از طریق فیلترهای پارچهای آنها صورت میگیرد که امکان حذف مقدار بسیار بیشتری از این آالیندهها را
نسبت به عملکرد تنهای  ESPها فراهم میکند.
فیلترهای پارچهای در حذف  SO2هم در سیستمهای  FGDخشک نقش دارند .این نکته یک عامل اساسی در ارزیابی کلی یک
سیستم  AQCSاست.
جدول  15-2دیگر تعاملها میان عناصر گوناگون AQCSو روابط متقابل بین آالیندهها را نشان میدهد .یک راهبرد کنترل چند
آالینده کارآمد باید بهدقت تمام این روابط متقابل را بررسی کند.
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جدول  15-2فناوری کنترل خروجی دودکش برای چند آالینده
خروجیهای
دودکش
گازهای اسیدی
اکسیدهای
نیتروژن
جیوه
ذرات جامدمعلق

 FGDتر

 FGDخشک

DSI

1

1

2

SCR

1
1

SNCR

ACI

ESP

FF

3

3

1
2

1
1
 1این فناوری بهطور مستقیم این آالینده را جدا میکند .در مورد اکسیدهای نیتروژن آن را به نیتروژن و آب تبدیل میکند.
 2این فناوری گاز یا ذرات را با استفاده یک جاذب قابل فیلتر جدا میکند.
 3این فناوری ،جاذبی را که قبالً تزریق شده را فیلتر میکند یا از خروج آن با گازهای خروجی جلوگیری میکند.
منبع :اقتباس از  HIS CERAبا عنوان برگه بازبینی فناوری کنترل خروجی بعد از احتراق

3
1

3
1

انعطافپذیری عملیاتی
تجهیزات باید طوری انتخاب شوند که در هنگام نیاز برای قابل رقابت بودن نیاز به کمترین تغییر در اجزا را داشته باشند .یکی از
جنبههای این امر انعطافپذیری در مورد سوخت است .استفاده از سوختهای کم گوگرد مانند  PRBاین امکان را فراهم ساخته
است تا برخی مراکز از سیستمهای کمهزینهتری مانند  LNBو  DSIبه جای سیستمهای گرانقیمتی مانند  SCRو  FGDاستفاده
کنند .بااین حال انتخاب سوخت اغلب بر اساس برآوردهای اقتصادی است تا نیروگاه کارایی بیشتری داشته باشد .به همین خاطر است
که انعطافپذیری یک سیستم با سوختهای گوناگون برای ادامه کار سیستم در نیروگاه بسیار حائز اهمیت است.
عالوه بر این محدودیتهای مربوط به انتشار آالینده در آینده حتی سختگیرانهتر هم خواهند شد .میتوان این امر را نیاز
همیشگی به انعطافپذیری در زمینه سوخت دانست .بهعنوان مثال اگر یک سیستم  FGDخشک برای خروجی خاص با سوخت
دارای یک پوند  SO2در میلیون  Btuزغالسنگ طراحی شده باشد اما نیروگاه نیازمند سوزاندن سوختی با یک و نیم پوند در میلیون
 Btuزغال سنگ شود ،آنگاه استانداردهای سیستم کنترل خروجی باید ارتقا یابد و گوگرد بیشتری را دفع کند .بهتر است به جای
نصب سیستمهایی برای رفع نیازهای روزانه کنونی ،دستگاهی برای کنترل آالیندهها نصب شود که بتواند خود را با استانداردهای
سختگیرانهتر آینده تطبیق دهد.

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
47
فاز :3تدوین ارکان جهت ساز

ویرایش اول ،اردیبهشت 1394

همین نکته در استفاده از  ESPها هم نشان دادهشده است .این فناوری پیش از این به صنعت خدمت کرده است و بسیاری از
آنها میتوانند با رسیدن به الزامات  MATSفعال باقی بمانند .بااینحال  ESPها نسبت به فیلترهای الیافی بسیار به شرایط گازهای
خروجی ،ترکیب خاکستر معلق ،جاذبهای تزریقشده مانند کربن فعال و آهک حساستر هستند و بهطور اقتصادی نمیتوانند خود را
با سطح آالیندههای بسیار پایین تطبیق دهند و مناسب واحدهای نیروگاهی جدید نیستند .این واقعیتها به همراه کاهش اندازه ذرات
در آینده و توانایی فیلترهای پارچه ای در کنترل همزمان چند آالینده ،فیلترهای پارچه ای را برای تأسیسات جدید بسیار مناسب
نموده است.
واحدهای زغالسنگی روز به روز به میزان کمتر در بار پایه خود کار میکنند .ازآنجاییکه تقاضا برای واحدهای زغالسنگی
بیشازپیش به خاطر تنوع باد و دیگر انرژیهای تجدیدپذیرکاهش مییابد این مسئله وجود خواهد داشت که نیروگاههای زغالسنگی
بهاندازه بار عادی خود کار کنند .توانایی فناوری انتخابشده برای تطبیق با تغییر در بار اهمیت زیادی دارد .کارآمدی تجهیزات در
بارهای کاهشیافته و تأثیرات منفی آنها بر عملکرد کلی سیستم باید مورد بررسی قرار گیرد.
بهعنوان مثال ،در طراحی یک سیستم  SCRباید تغییر در سوخت و بویلر دیده شود .مهمترین دغدغه دمای گاز خروجی است
چراکه کاتالیست معموالً نمیتواند دماهای خروجی اکونومایزر را در بارهای مختلف تحت کنترل داشته باشد .مسئله مهم دیگر در این
زمینه جابجا شدن خاکسترهاست که میتواند با تغییر در بار رخ دهد .در این زمینه نیز عملکرد  SCRرا نمیتوان با تغییر در بار تنظیم
نمود؛ اما در طراحی از ابتدا میتوان این نکته را مدنظر داشت .این کار را باید با ارزیابی جریان خاکستر در محدوده تغییر بار انجام داد.
این مثالها معرف رهیافت کل گرایانه به طراحی  AQCSاست
مالحظات بهره برداری و تعمیر و نگهداری ()O & M1
در انتخاب  AQCSباید با دقت مالحظات مربوط به عملکرد و تعمیر و نگهداری بر تجهیزات را در نظر داشت .همچنین تأثیر بر
دیگر سیستمهای نیروگاه در طول عمر آن باید در نظر گرفته شود.

operating and maintenance

1
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تعداد کارکنان الزم برای راهبری و تعمیر و نگهداری سیستمهای جدید مالحظهای بسیار مهم است .استفاده سیستمهای SCR

و فیلترهای پارچه ای تأثیر چندانی بر کارکنان ندارد و با کارکنان موجود قابل بهرهبرداری است؛ اما در  FGDاین امر کامالً متفاوت
است و میتواند مقدار قابل مالحظهای به هزینههای نیروگاه بیفزاید.
سیستمهای  FGDتر بهطور حتم اسب کاری نیروگاههای زغالسنگ غربی هستند .هزینههای  O & Mبرای سیستمهای
 FGDتر بیشتر از سیستمهای  FGDخشک است چراکه اجزا متحرک و افزودنی بیشتری دارند و نیاز به نظارت شیمیایی دارند .از
سوی دیگر سیستمهای  FGDتر سوخت در هر سطح گوگرد را پذیرا است و با بازهای بویلری گوناگون تطبیق مییابد و از مواد
شیمیایی ارزانتری استفاده میکنند؛ اما دغدغه های مربوط به تصفیه و دفع فاضالب ،دفع محصوالت جانبی جامد موجب شده است
آینده این فناوری مورد سؤال قرار بگیرد .البته در نیروگاههایی که میخواهند در ترکیب سوختی خود ،سوخت با گوگرد باال داشته
باشند هنوز  FGDتر گزینه خوبی است .پیشرفت های اخیر در زمینه طراحی موجب شده است بتوان چرخه آب را در سیستم FGD
تر بسته نگاه داشت و از این طریق نگرانی مربوط به فاضالب را کاهش داد و هزینههای دفع گچ هم دیگر از سیستمهای FGD

خشک بیشتر نیست.
مصرف توان و آب هم میتواند در انتخاب فناوری مؤثر باشد .مصرف توان در سیستمهای  FGDتر معموالً باالتر از سیستمهای
 FGDخشک است .مصرف توان انواع سیستمهای  FGDخشک در بار کامل مناسب است .در بارهای پائینتر بویلر این میزان
 SDAکمتر از  CDAاست.
تعداد کاربران برای سیستمهای گوناگون متفاوت است .سیستم  FGDتر نیاز به توجه متوسط دارد .سیستمهای  FGDخشک
مراقبت بسیار کمتری نیاز دارند .سیستمهای  SDAو  CDSهر دو نیاز به اتاق کنترل و یک کاربر بیرونی دارند .همچنین نیازمند
استفاده مشترک از دیگر منابع نیروگاه مانند مکانیک و تکنیسین  IC&Eهستند .بااینحال سیستمهای  CDSمعموالً نیاز کمتری به
مکانیک و تکنسین  IC&Eدارند .مگر اینکه سیستم مزبور دارای هیدرات کننده باشد که در این حالت موجب میشود تفاوتی با
 SDAنداشته باشد .هزینههای نگهداری متناسب است با تعداد افرادی که برای کنترل و نگهداری سیستم الزم است .این هزینهها
شامل هزینه و تعداد تعمیرات و قطعات یدکی و تأثیر بر تجهیزات  AQCSمیشود .یک مثال در این زمینه تعداد و تکرر تعویض
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کیسه فیلتر پارچه ای در سیستمهای  SDAو  CDAاست؛ که در این مثال در سیستم  SDAتعداد کیسهها کمتر و عمر آنها بیشتر
است .عمر کیسهها میتواند بر بیشینه عمر برنامهریزی برای نشتی بویلر تأثیر بگذارد.
دغدغه های مربوط به مدیریت فاضالب و دفع محصوالت جانبی بر انتخاب تجهیزات در آینده مؤثر خواهد بود چراکه مقررات این
حوزه سختگیرانهتر خواهد شد .سیستمهای  FGDتر را میتوان با چرخه آب بسته طراحی نمود تا مسائل مربوط به فاضالب کاهش
یابد .سیستمهای  FGDخشک می توانند از فاضالب دیگر منابع استفاده کنند و به همین خاطر درجایی که مصرف آب دغدغه مهمی
است انتخاب ایده آلی هستند .در تمام فرآیندهای  FGDمقدار محصوالت جانبی جامد کمتر است اما دفع خاکستر یا پتانسیل استفاده
مجدد متأثر از جریانهای باالدست هستند .بهعنوان مثال تزریق کربن فعال معموالً منجر به اثر بر خاکستر معلق میشود .استفاده از
 SNCRمنجر به افزایش آمونیاک در خاکستر معلق نسبت به  SCRمیشود که میتواند بر فروش خاکستر معلق تأثیر بگذارد.
 -2-2-1مطالعه تطبیقی اثرات زیستمحیطی نیروگاههای کشور آلمان
 -1-2-2-1مقدمه

حدود  634میلیارد کیلو واتساعت میزان تولید برق سال  2013در کشور آلمان است ،این میزان تولید انرژی آلمان را به یکی از
بزرگترین مصرفکنندگان انرژی در جهان تبدیل کرده است .از اینرو مسائل اقتصادی و زیستمحیطی در روند تولید برق در این
کشور حائز اهمیت شده و در روند تولید برق این کشور تغییرات شایانی را ایجاد نموده است؛ پس از اولین شوک نفتی در سال 1973
رویای دسترسی ارزان و مطمئن به سوختهای فسیلی فراموش گردید و کشورهای صنعتی دنیا به فکر یافتن گزینه مناسبی برای
جایگزین کردن آن با انرژیهای فسیلی افتادند .به این منظور تدوین سیاستهای پشتیبان امری ضروری به نظر میرسید .آمریکا،
دانمارک و آلمان جزء اولین کشورهایی بودند که در این حوزه به تدوین سیاست پرداختند .از اوایل دهه هفتاد ،آلمان و آمریکا
سیاستهای مشابهی را در مورد انرژیهای نو آغاز کردند ولی از سال  2000تغییراتی در سیاستهای این دو کشور ایجاد شد که
نتایج مطالعات ،اثربخشی کاراتر سیاستها در کشور آلمان در جهت تقویت صنعت تجدیدپذیر را نشان میدهد .بهنحوی که در سال
 ٪24 ،2013از میزان تولید برق آن از منابع انرژی تجدیدپذیر تولیدشده است؛ (شکل  )5-2این در حالی است که سهم این منابع
انرژی در سال  2000به میزان  7درصد بوده است.
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شکل  5-2سهم منابع تولید انرژی در کشور آلمان در سال 2013

 -2-2-2-1وضعیت کنونی شبکه برق کشور آلمان

در سالهای گذشته ظرفیت نصبشده نیروگاههای تجدیدپذیر در آلمان افزایش چشمگیری داشته و تا پایان سال  2012به 76
هزار مگاوات رسیده است که معادل ظرفیت کل نیروگاههای ایران است .در شکل  6-2سهم هر یک از انواع منابع در تولید برق
آلمان در نیمه اول سال  2013آمده است [.]20
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شکل  6-2سبد تولید برق کشور آلمان در ششماهه اول سال 2013

در این میان سهم نیروگاههای بادی و خورشیدی به ترتیب  31و  33هزار مگاوات است .در شکل  7-2روند افزایش ظرفیت
نیروگاههای بادی و خورشیدی در آلمان آمده است [.]21

شکل  7-2روند افزایش ظرفیت نیروگاههای بادی و خورشیدی در کشور آلمان
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 -3-2-2-1بررسی ساختار

در این بخش مهمترین ارگانهایی که نقش موثری در کنترل آلودگی زیستمحیطی ایفا میکنند ،معرفی میگردند .بهطور کلی
بازیگرانی که در این بخش قرار میگیرند ،وظیفه تدوین سیاست و ارائه راهبرد و رویکردهای کالن در کنترل آلودگی زیست محیطی
را برعهده دارند.
 -1-3-2-2-1وزارت فدرال محیط زیست ،محافظت از طبیعت و امنیت هستهای)BMUB(1

 BMUBیک وزارتخانه در سطح کابینه دولت جمهوری فدرال آلمان است که در  6ژوئن سال  1986پس از فاجعه چرنوبیل
تأسیس شد .دفتر اصلی  BMUBدر شهر بن و یک شعبه آن در برلین مستقر است .دولت فدرال این وزارتخانه را بهمنظور رویارویی
با چالشهای جدید زیستمحیطی تأسیس کرد .پیش از این مسئولیتها را برای مسائل زیستمحیطی در میان وزارتخانههای کشور،
کشاورزی و بهداشت و درمان توزیع شده بود [.]22
اهداف اولیه این وزارتخانه عبارتاند از:
 سیاستهای ملی زیستمحیطی
 اطالعرسانی و آموزش عمومی در مورد مسائل زیستمحیطی
 بازسازی محیط زیست و توسعه در شرق آلمان
 حفاظت از آبوهوا و انرژی
 کنترل کیفیت هوا
 کاهش آلودگی صوتی
 حفاظت از آبهای زیرزمینی ،رودخانهها ،دریاچهها و دریاها
 حفاظت از خاک و پاکسازی سایتهای آلوده
 مدیریت مواد زائد و بازیافت
Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety

1
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 ایمنی مواد شیمیایی ،محیط زیست و سالمت
 هشدارها در برابر شرایط اضطراری در واحدهای صنعتی
 حفاظت ،نگهداری و بهرهبرداری از گونههای زیستی
 ایمنی تأسیسات هستهای
 عرضه و دفع هستهای
 حفاظت رادیولوژیک
ساختار اصلی این وزارت خانه از شش دپارتمان تشکیل میشود که به شرح زیر است:
 دفتر مرکزی مسئول سیاست ،اروپا و همکاریهای بینالمللی ""ZG
 بخش آبوهوا ،انرژی تجدیدپذیر و همکاریهای بینالمللی ""KI
 بخش مدیریت آب ،مدیریت مواد زائد ،حفاظت خاک و آلودگی ""WA
 بخش آلودگی هوا ،اثرات سالمت ،محیط زیست و ترافیک ""IG
 بخش حفاظت از گونهها ،مهندسی ژنتیک ،اثرات زیستمحیطی کشاورزی و جنگلداری ""N
 بخش حفاظت در برابر تشعشعات رادیویی ،ایمنی هستهای ،تأمین هستهای و زبالههای رادیواکتیو ""RS
 -2-3-2-2-1آژانس محیط زیست فدرال آلمان)UBA( 1

آژانس محیط زیست فدرال بخشی از وزارت محیط زیست دولت فدرال آلمان است ،در سال  1974تأسیس شد .این آژانس
مسئول حفاظت از طبیعت و ایمنی هستهای ،محیط زیست و همچنین سالمت انسان در برابر اثرات نامطلوب زیستمحیطی است
[.]23
وظایف اصلی آن عبارتاند از:

Umweltbundesamt

1
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 برای ارائه پشتیبانی علمی از :وزارت فدرال محیط زیست ،حفاظت از طبیعت و ایمنی هستهای ،بهداشت؛ آموزش و پژوهش.
 اجرای قوانین زیستمحیطی مانند تجارت تولید گازهای گلخانهای ،مجوز تأیید استفاده از مواد شیمیایی ،دارویی و سموم دفع
آفات.
 ارائه اطالعات عمومی در مورد مسائل مربوط به حفاظت از محیط زیست
دفتر مرکزی  UBAدر شهر دسائو قرار دارد ،این سازمان دارای دفاتر دیگری در شهرهای برلین ،لنژن و بد الیستر است.
همچنین این سازمان دارای هفت ایستگاه مانیتورینگ در سراسر کشور است.
چارت سازمانی  UBAدرشکل  8-2خالصه شده است .این آژانس در حوزه ریاست دارای بخشهای زیر است:
 دفتر ریاست مرکب از یک رئیس و قائممقام
 شورای مشاوران محیط زیست
 اداره بازرسی
 دفتر روابط عمومی
 سایر نهادهای مرتبط
همانطور که در شکل  8-2نشان دادهشده است ،شش گروه عملیاتی تحت نظر این حوزه فعالیت میکنند .بسیاری از بخشهای
نشان دادهشده در چارت از سایت دفتر مرکزی آن در دسائو قرار گرفتهاند ،اما برخی در برلین و مکانهای دیگر است.
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شکل  8-2چارت سازمانی UBA

وظایف اصلی و مواردی که در حیطه عملکرد  UBAقرار دارد در زیر بهطورکلی عبارت است از:
 هوا و کنترل آلودگی هوا

 تجارت نشر در آلمان

 خاک و سایتهای آلوده

 حفاظت از منابع

 حملونقل

 فرآیندهای فناوری و ایمنی

 مدیریت مواد زائد

 آب ،آب آشامیدنی و حفاظت از آب

 سروصدا

 انرژی

 بهداشت و بهداشت محیط زیست

 صنعت کشاورزی و مواد غذایی

 تغییرات اقلیم

 آگاهی از محیط زیست و توسعه پایدار

 نظارت بر محیط زیست

 اقتصاد و مدیریت محیط زیست
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 قوانین محیط زیست

 برنامهریزی محیط زیستی و مکانی

 حفاظت از محیط زیست بینالمللی و

 تصویب قوانین مربوط به مواد شیمیایی
و آالیندهها

قطب جنوب
 -4-2-2-1بررسی قوانین زیستمحیطی آلمان
 -1-4-2-2-1استانداردهای هوا []24

محدودیت در میزان انتشار نیروگاهها در سال  2004تصویب و در سال  2009تصحیح شد .قوانین مذکور را درمجموعه قوانین
کنترل انتشار فدرال 1میتوان مالحظه نمود.
این قوانین در ساختوساز ،طراحی و بهرهبرداری از نیروگاهها ازجمله نیروگاههای توربین گازی و همچنین نیروگاههای توربین
گاز برای درایوهای مکانیکی با ظرفیت  50مگاوات یا بیشتر برای انواع سوخت جامد ،مایع یا سوخت گازی اعمال میشود.
این قوانین مواردی مانند نیروگاههایی که در آن گازهای پسماند بهطور مستقیم در فرآیندهای تولید برق مورد استفاده قرار
میگیرند (مانند گاز کوره بلند) و یا احتراقی که در آن گازهای پسماند بهطور مستقیم برای گرم کردن ،خشککردن اشیاء یا مواد
استفاده میشود (دوباره گرم کردن کوره) را شامل نمیشود.
مقادیر مجاز انتشار برای نیروگاههای بخاری با سوخت جامد ،مایع و گاز در جداول  16-1تا  18-1آورده شده است.
جدول  16-2مقادیر مجاز انتشار متوسط روزانه برای نیروگاههای بخاری با سوخت جامد (]27[ )mg/m3
کل ذرات
جیوه و مشتقات آن
CO

 50تا  100مگاوات
بیشتر از  100مگاوات

20
0/03
150
200

Federal Immission Control Act

1
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 SO2و SO3
 SO2و  SO3در سایر سوختها برای
محفظههای احتراق FBC
 SO2و  SO3در سایر سوختها برای
سایر محفظههای احتراق
 SO2و  SO3در سایر سوختها
 NOو  NO2برای چوب
 NOو  NO2برای سایر بیومسها
 NOو  NO2برای محفظههای احتراق
FBC
 NOو  NO2برای سایر سوختها
کادمیوم ،تالیوم و مشتقات آنها
فلزات سنگین

سوخت بیومس

200

 50تا  100مگاوات

350

 50تا  100مگاوات

850

بیشتر از  100مگاوات
 50تا  300مگاوات
بیشتر از  300مگاوات
 50تا  100مگاوات
 100تا  300مگاوات
بیشتر از  300مگاوات
 50تا  100مگاوات
بیشتر از  100مگاوات
 50تا  100مگاوات
بیشتر از  100مگاوات
درمجموع
درمجموع

200
250
200
350
300
200
300
200
400
200
0/05
0/5
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جدول  17-2مقادیر مجاز انتشار متوسط روزانه برای نیروگاههای بخاری با سوخت مایع (]27[ )mg/m3
کل ذرات
CO
 SO2و SO3

 NOو  NO2برای سوخت مایع سبک
( 50تا  100مگاوات)

 NOو  NO2برای سایر سوختها
کادمیوم ،تالیوم و مشتقات آنها
فلزات سنگین

 50تا  100مگاوات
 100تا  300مگاوات
بیشتر از  300مگاوات
برای دمای کمتر از  383.15Kو یا
فشار کمتر از 0.05 MPa
برای دمای بین  383.15Kتا
 483.15Kو یا فشار بین  0.05 MPaتا
1.8 MPa
برای بیشتر از  483.15Kو یا فشار
کمتر از 1.8 MPa

20
80
850
400-200
200
180
200
250

 50تا  100مگاوات

350

 100تا  300مگاوات
بیشتر از  300مگاوات
درمجموع
درمجموع

200
150
0/05
0/5
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3

جدول  18-2مقادیر مجاز انتشار متوسط روزانه برای نیروگاههای بخاری با سوخت گاز ( ]27[ )mg/m

کل ذرات

CO

 NOو  NO2برای سوخت مایع سبک
( 50تا  300مگاوات)

گاز کوره بلند و گاز کک
سایر سوختهای گازی
گاز طبیعی
گاز کوره بلند و گاز کک
سایر سوختهای گازی
برای دمای کمتر از  383/15 Kو یا
فشار کمتر از 0/05 MPa
برای دمای بین  383/15Kتا K
 483/15و یا فشار بین 0/05 MPaتا
1/8 MPa
برای بیشتر از 483/15 Kو یا فشار
کمتر از 1/8 MPa

100
110
150

 50تا  300مگاوات

200

بیشتر از  300مگاوات
گاز مایع طبیعی
گاز کوره بلند
گاز کک
سایر سوختهای گازی

100
5
350
200
35

 NOو  NO2برای سایر سوختها

 SO2و SO3

10
5
50
100
80

 -5-2-2-1بررسی سیاستهای کنترلی موجود و نگاهی به آینده برای کاهش آالیندههای هوا در کشور آلمان
 -1-5-2-2-1سیاستهای کشور آلمان در تغییرات اقلیم []25

از سال  1901تا  ،2008میانگین دمای هوا در آلمان نزدیک به یک سانتیگراد افزایش یافته است ،همچنین دهه 1999-1990
گرمترین دهه کل قرن بیستم بوده است .عالوه بر این ،در سالهای اول قرن  21دما بهصورت قابلتوجهی از متوسط میانگین
ساالنه  1990-1961باالتر بوده است( .شکل )9-2
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شکل  9-2تغییرات میانگین سالیانه در کشور آلمان

افزایش دما از سال  1901بهخصوص در منطقه جنوب غربی محسوس است .متوسط درجه حرارت ساالنه در ایالت سارلند در
حدود  1.3سانتی گراد افزایش یافته است ،این در حالی است که در شمال شرقی آلمان ،درجه حرارت با شدت کمتری افزایش یافته
است ،بهعنوان مثال در مکلنبورگ  -غرب فورپومرن ،تنها  0.6سانتیگراد افزایش یافته است.
با توجه به میزان تولید برق در این کشور (شکل  )10-2و نقش عمده نیروگاهها در تولید گازهای گلخانهای (شکل  ،)11-2این
کشور تغییراتی را در الگوی تولید و مصرف انرژی به وجود آورد.
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terawatt hours
سال

شکل  10-2میزان تولید ساالنه برق در کشور آلمان

grammes co2 / kilowatt hour
سال

شکل  11-2میزان انتشار ساالنه کربن ناشی از تولید برق
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 -2-5-2-2-1مدیریت مصرف انرژی در کشور آلمان []26

اصالح الگوی مصرف برق که به اعتقاد مسئوالن درست مصرف کردن است و غالباً مردم نباید آن را با کممصرف کردن یکی
بدانند از ابتدای سال  1981جزو رئوس فعالیتهای سازمانهای کشور آلمان قرار گرفت .لذا تمام وزارتخانهها موظف شدند تا در این
بخش آئیننامههایی را تدوین و برای کاهش مصرف حاملهای انرژی برق و سایر بخشها تصمیمگیری نمایند .در این میان کلیه
سازمانهای دولتی و بخش خصوصی نقش به سزایی را ایفا میکردند ،چراکه روند تولیدات کاالها باید به سمتی هدایت میشد که
ضمن کاهش مصرف انرژی برق ،تولیدات خود را بهینه کنند و در مسیر صرفهجویی گام بردارند .از ابتدای سال  1982در دستور کار
قرار گرفتن طرح تحول در وزارت صنایع و معادن ،صنایع انرژی بر و صنایعی که نیازمند حمایت بودند ،شناسایی شدند و در سال
 2002شاهد آن بودند که وضعیت واحدهای صنعتی بهبود پیدا کرد بهطوریکه کاالهایی تولیدشده که با شعار اصالح الگوی مصرف
مطابقت داشته باشد .در این میان بسیاری از وزارتخانهها در حال تدوین آئیننامههایی بودند که در مسیر گام بردارند.
 -3-5-2-2-1تدوین آئیننامه اصالح الگوی مصرف انرژی برق در کشور صنعتی آلمان []27

اصالح الگوی مصرف ،باعث رشد و شکوفایی کشور آلمان بهویژه در حوزه اقتصادی شد .به هر ترتیب موضوعی که بهعنوان یک
تهدید بخش عمدهای از منابع را به خود اختصاص میداد ،به فرصتی برای رشد و توسعه تبدیلشده است.
مهمترین کار ،اصالح و منطقی شدن قیمت انرژی و سوخت است .اگر قیمت انرژی ارزان باشد سرمایهگذار و تولیدکننده به دنبال
استفاده از سیستمهای کممصرف در طرحهای صنعتی نمیروند ولی با اصالح قیمت انرژی و سوخت بهطور قطع افراد به دنبال
انتخاب فناوریهای کممصرف با بازدهی باال خواهند رفت.
کنترل مصرف انرژی برق با تدوین راهبردهای کالن
در آ لمان یک موضوع اساسی در حوزه انرژی وجود داشت و آن تغییرات نابهنگام است که گاه در روندهای اجرایی توسعه بخش
گاز ،پتروشیمی و یا برق صورت میگرفت این مهم عالوه بر تغییر جنبش توسعه ،همواره ترکیب مطالعات و برنامهریزیهای قبلی
توسعه را بر اساس تدوین مدل جدید در بخش اجرا نیز دستخوش تحوالت تازه میکرد.
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نبود راهبردهای مشخص بلندمدت در حوزه انرژی ،ضرورت این مسئله را بهویژه در درون تحوالت عمده بازار و اقتصاد بینالملل
بیشازپیش به همگان ثابت کرده است .حوزه انرژی نهتنها در بخش تولید و توسعه خود ،بلکه تا پائینترین زنجیره مصرف نیز نیاز به
سیاست گذار مشخصی دارد که برگرفته از نتایج مطالعات نهادهای متصدی با موضوع انرژی است .طول و عرض جغرافیایی گسترده
آلمان بخصوص تنوع اقلیمی موجود در کشور ایجاب میکند که روند عرضه انرژی متناسب با نیاز اقلیمی مناطق باشد درحالیکه
بعضاً مشاهده میشود دو وزاتخانه تولید و نیرو اقدام به عرضه دو یا چند نوع انرژی در یک منطقه اقلیمی نمودهاند گرچه این روند
طی سال های اخیر بهبودی نسبی یافته است اما با تشکیل نشدن جلسات وزرای عالی انرژی و پسازآن با حذف شوراهای عالی
کشور ،امروز بیشازپیش ضرورت تدوین راهبردهای بخش انرژی الزم به نظر میرسد .چنانکه این روند منجر به افزایش بیبرنامه و
بیحدوحصر انرژی شده و در این اثنا ارزش ذاتی و قیمت تمامشده کاالیی گران و استراتژیک همچون نفت گاز و برق که بهصورت
یارانهای و ارزان توزیع میشود همواره نادیده گرفته شده است.
ضرورت ساختار سازی
بررسی وضعیت و عملکرد مصرف انرژی در آلمان در مقایسه با کشورهای منتخبی چون آمریکا ،ژاپن و چین نشان میدهد که
آلمان دارای کارایی انرژی بیشتر و شدت انرژی کمتری است.
در حقیقت تدوین راهبردهای انرژی کشور به معنی تعیین اهدافی منسجم و کامالً دقیق و حسابشده برای بخش انرژی است و
بعد از اجرای کامل دستورات و سیاستهای اتخاذ شده ،نتایج حاصل از اجرای این تصمیمات ارزیابیشده و در تصمیمگیریهای
بعدی مورد استفاده قرار می گیرند .وجود منابع غنی نفت و گاز در کشور آلمان ،به معنی همیشگی بودن این منابع نیست درعینحال
برای رسیدن به هدف رشد سریع اقتصادی نیاز به انرژی بیشتری خواهد بود.
آلمان که در حال حاضر پنجمین صادرکننده انرژی جهان است؛ با در نظر گرفتن این موضوع که حدود  25درصد از منابع ارزی
کشور آلمان از راه صادرات برق و فرآوردههای آن تأمین میشود تدوین راهبردهای انرژی جای تأمل بیشتری در این کشور دارد.
 -4-5-2-2-1سیاست گذار انرژی []30
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کشور آلمان بهعنوان یک اقتصاد پیشرو توجه ویژهای به موضوع انرژی دارد .اصلیترین سیاستی که این کشور در سالهای
گذشته پیگیری میکرده سیاست «گذار انرژی» بوده است .این سیاست با هدف کاهش وابستگی به منابع فسیلی ،افزایش بازده
مصرف انرژی و کاهش انتشار آالیندههای زیستمحیطی در دستور کار قرار گرفته است .بر مبنای این سیاست سهم منابع
هستهای و سوختهای فسیلی شامل زغالسنگ ،نفت و گاز در تأمین انرژی کاهش و سهم منابع تجدیدپذیر افزایش مییابد.
دالیل استفاده از سیاست گذار انرژی
الف) کاهش وابستگی به منابع فسیلی
کشور آلمان  70درصد از انرژی خود را وارد میکند .انرژیهای تجدیدپذیر و بازده انرژی به کاهش واردات انرژی کمک میکنند
و درنتیجه امنیت انرژی آلمان را افزایش میدهند.
در سال  ،2012کشور آلمان  87میلیارد یورو برای واردات انرژی هزینه کرد که معادل  11درصد از ارزش واردات این کشور را
تشکیل میدهد .آلمان بیش از  70درصد از انرژی خود را وارد میکند .وزارت محیط زیست آلمان تخمین زده که کاهش واردات
انرژی این کشور در اثر استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر تنها در سال  2010برابر  6٫7میلیارد یورو بوده است .عمده استفاده از
انرژیهای تجدیدپذیر به تولید برق ،حرارت و سوخت خودروها مربوط است .سوخت تولیدشده از منابع تجدیدپذیر  5درصد کل
سوخت موردنیاز حملونقل این کشور را تشکیل داده است.
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شکل  12-2روند افزایش  GDPو سهم انرژیهای تجدیدپذیر در تولید برق آلمان از  1991تا 2011

همانطور که درشکل  12-2مشاهده میشود ،افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر با رشد تولید ناخالص داخلی در آلمان همراه
شده است .بهبود بازده مصرف انرژی میتواند واردات انرژی آلمان را کاهش دهد .در مطالعهای که در بخش  IFEUموسسه
هایدنبرگ با همکاری موسسه تحقیقات ساختار اقتصادی انجامگرفته ،اشاره شده است که در صورت افزایش بازده مصرف انرژی،
واردات انرژی آلمان در سال  2030به میزان  4میلیارد یورو کاهش پیدا میکند [.]28
ب) گسترش نوآوریهای فناورانه و اقتصاد سبز
سیاست «گذار انرژی» نوآوریهای فناورانه را تشویق و فرصتهای شغلی جدیدی ایجاد میکند و موقعیت آلمان را بهعنوان یک
صادرکننده فناوریهای سبز ارتقا میدهد.
آلمان اقتصادی دانشبنیان و صادرات محور دارد و فناوریهای پیشرفته سهم باالیی از صادرات این کشور را به خود اختصاص
دادهاند .این کشور خود را بهعنوان یک صادرکننده فناوریهای سبز مطرح کرده است .انجمن انرژی خورشید آلمان ( )BSWتخمین
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زده که  85درصد از سلولهای خورشیدی تولیدشده در آلمان در سال  2011صادر شده است؛ درحالیکه این سهم در سال 2004
تنها  14درصد بود و هدف تعیین شده برای سال  2020رسیدن به رقم  80درصد است.
همچنین انجمن انرژی باد آلمان ( )BWEسهم صادرات صنعت نیروگاههای بادی را از کل تولیدات این صنعت در آلمان بین 65
تا  70درصد بیان کرده است.
تمرکز دقیق و هدفمند کشور آلمان در صنعت فناوریهای مربوط به انرژیهای تجدیدپذیر باعث شده تا فرصتهای شغلی
فراوانی برای آلمانیها فراهم شود .در حال حاضر  380هزار نفر در بخش انرژیهای تجدیدپذیر آلمان مشغول به کارند و طبق
پیشبینی فدراسیون انرژیهای تجدیدپذیر آلمان 500 ،هزار نفر در سال  2020در این صنعت به فعالیت میپردازند.

شکل  13-2مقایسه اشتغال آلمان در صنعت انرژیهای تجدیدپذیر و صنایع متداول انرژی از  2005تا 2011

با مقایسه اشتغال در دو بخش انرژیهای تجدیدپذیر و صنایع متداول انرژی شامل معادن زغالسنگ و سوختهای فسیلی
مشخص میشود که گرچه در سال  2005شاغلین در صنعت انرژیهای تجدیدپذیر کمی کمتر از صنایع متداول انرژی بوده است،
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تعداد افراد شاغل در صنعت انرژیهای تجدیدپذیر در سال  2011به دو برابر رقیب خود رسیده است؛ بنابراین همزمان با افزایش
سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد انرژی آلمان ،تعداد افراد بیشتری جذب صنایع مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر این کشور شدهاند.
این امر نشان میدهد استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر میتواند بهعنوان موتور محرکی برای افزایش سطح اشتغال عمل کند و زمینه
را برای تقویت پایههای اقتصاد دانشبنیان این کشور فراهم نماید [( .]29شکل )13-2

 -3-2-1مطالعه تطبیقی اثرات زیستمحیطی نیروگاههای کشور هند
 -1-3-2-1مقدمه

کشور هند جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و  221میلیون نفر و مساحتی بالغ بر  3میلیون و  287هزار کیلومترمربع را داراست .هند
بعد از چین دومین کشور پرجمعیت جهان است .مصرف انرژی در کشور هند در سال  2011برابر با  560میلیون تن معادل نفت خام
بوده که بهتنهایی  4/6درصد از مصرف انرژی اولیه جهان را شامل میشود .در این کشور زغالسنگ با سهمی بیش از  53درصد
عمدهترین تأمینکننده انرژی مصرفی به شمار میرود و نفت خام با سهمی معادل  29درصد دومین منبع انرژی هند قلمداد میشود.

(شکل )14-2
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شکل  14-2سبد انرژی کشور هند در سال 2011

بر اساس پیشبینیهای موسسه بینالمللی انرژی ،تولید ناخالص داخلی هند در فاصله سالهای  2010تا  2035بهطور متوسط
ساالنه در حدود  6/6درصد رشد خواهد داشت .در عین حال انتظار میرود که در همین بازه زمانی جمعیت این کشور از  1/16میلیارد
نفر به  1/51میلیارد نفر افزایش یابد که همه این عوامل حکایت از نیاز روزافزون هند به انرژی در آینده دارد.
مصرف انرژی اولیه هند در فاصله سالهای  2010تا  2035با بیش از  160درصد رشد از  560میلیون تن معادل نفت خام به
 1465میلیون تن معادل نفت خام افزایش خواهد یافت که این رقم بهتنهایی  16درصد از افزایش تقاضای انرژی اولیه جهان را
شامل میشود .در سال  2035سهم زغالسنگ از سبد انرژی مصرفی این کشور به  42درصد کاهشیافته و سهم سایر حاملهای
انرژی ازجمله نفت خام ،برقآبی ،گاز طبیعی و هستهای به ترتیب معادل  10 ،19 ،25و  4درصد خواهد بود.

بر اساس پیشبینی موجود تولید گاز طبیعی این کشور از  46میلیارد مترمکعب در سال  2011به  120میلیارد مترمکعب در سال
 2035افزایش خواهد یافت .از سوی دیگر مصرف گاز طبیعی این کشور با  205درصد رشد از  61میلیارد مترمکعب در سال  2011به
 186میلیارد مترمکعب در سال  2035افزایش خواهد یافت.
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در سال

نیروگاههای تولید برق هند با مشکل تأمین پایدار سوخت روبرو هستند .سرانه مصرف برق در هند

ذکرشده است .در هند کمبود شدید برق بهوضوح قابل مشاهده است و از این رو این کشور به فکر توسعه وسیع نیروگاههای خود
بخصوص با استفاده زغالسنگ بهعنوان منبع اصلی تولید انرژی و پس از آن نفت و بیوماس سنتی (بهعنوان مثال :سوزاندن هیزم و
زباله) که ازجمله بزرگترین منابع تأمین انرژی هند هستند .در چشمانداز بینالمللی انرژی ( ) EIA ،2011برآورد شده است که هند
و چین بزرگترین سهم از رشد تقاضای انرژی آسیا را تا سال  2035به خود اختصاص میدهند .گزارش سال  2012آژانس
نشاندهنده آن است که حدود  25درصد از جمعیت هند فاقد دسترسی اولیه به برق هستند و عده زیادی هم از خاموشی متناوب رنج
میبرند .هرچندکه دولت این کشور درصدد تأمین نیازهای برق این بخش از جمعیت کشور با در نظر گرفتن نگرانیهای
زیستمحیطی استفاده از زغالسنگ و سایر منابع انرژی برای تولید انرژی است .به علت وجود نگرانیهای زیستمحیطی ،این کشور
سیاست نوینی را در خصوص قوانین ،استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و روشهای کنترلی در پیشگرفته است.
 -2-3-2-1مروری بر بخش نیروی برق هند

در سال  2010هند تقریباً  179گیگاوات ظرفیت الکتریکی نصبشده را داشت .جدول  19-2تفکیک ظرفیت نصبشده بر اساس
موقعیت منطقه و نوع سوخت را نشان میدهد .نیروگاههای زغالسنگی  53درصد و نیروگاههای گاز طبیعی  11درصد از ظرفیت
نصبشده را شامل میشوند .با این وجود  83درصد از برق ،در نیروگاههای حرارتی تولید میشود [.]30
جدول  19-2تفکیك ظرفیت نصبشده بر اساس موقعیت منطقه و نوع سوخت در کشور هند
حرارتی

تجدیدپذیر
کل

RES

آبی

هستهای

کل

دیزل

گاز

زغال

منطقه

42189

2407

13311

1620

24851

13

3563

21275

شمالی

50225

4631

7448

1840

36307

18

8144

28146

غربی

43301

7939

11107

1100

23155

939

4393

17823

جنوبی

21320

335

3882

0

17103

17

190

16895

شرقی

2289

204

1116

0

969

143

766

60

شمال شرقی

75

5

0

0

70

70

0

0

جزایر

159399

15521

36863

4560

102454

1200

17056

84198

کل هند
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بیشتر ظرفیت تولیدی هند تحت کنترل دولت است .قانون تأمین برق در سال  1948کمیته برق ایالتی 1را ایجاد کرد و مسئولیت
تولید ،انتقال و توزیع نیرو و همچنین اختیار تعیین تعرفهها را به آنها داد SEB .ها با بودجههایی کم فعالیت میکنند و کسری درآمد
آنها توسط دولت جبران میشود .تعرفههای الکتریکی که توسط  SEBها مقرر شدند در تأمین هزینهها ناموفق بودند ،به همین
دلیل ظرفیت تولید در دهههای  60و  70بهکندی توسعه پیدا کرد و کاهش توان الکتریکی امری بدیهی شد .در سال  1975دولت
هند برای افزایش ظرفیت تولید سازمان ملی انرژی هیدروالکتریک ،سازمان انرژی گرمایی ملی را تأسیس کرد که ظرفیت تولید و
خطوط انتقالی که به سیستمهای  SEBوارد میشدند را به وجود آورد به طوریکه در سال  63 ،1990درصد از ظرفیت نصبشده در
بخش الکتریسیته در هند را  SEBها دارا بودند 33 .درصد در اختیار دولت مرکزی و  4درصد در دست شرکتهای خصوصی قرار
داشت [.]31
در سال  1991قانونی اعمال شد تا تولیدکنندههای برق مستقل را تشویق به ورود به بازار الکتریسیته کنند ( بر اساس دستور
جلسه خصوصیسازی و آزادی اقتصاد کالن دولت) .قوانین برق در سالهای  1998و  2003منجر به ساخت کمیته مرکزی
قانونگذاری برق )CREL( 2شد و هیاتهای مشابه در سطح دولتی  .CERCاین قوانین همچنین مسیر را برای خدمات تولید،
انتقال و توزیع ،خصوصیسازی شرکتهای توزیع و بازسازی ساختار تعرفه الکتریسیته هموار کرد.

شرکتهای خصوصی رایج

(شامل  IPPها)  14درصد از تولید انرژی در هند را دارا هستند .اگرچه سهم کمتری ( 9درصد) از ظرفیت تولید زغالسنگ را صاحب
میباشند 38 .درصد از ظرفیت زغالسنگی توسط حکومت مرکزی و  52درصد توسط دولت اداره میشوند.
 -1-2-3-2-1بهرهوری نیروگاههای حرارتی و کیفیت زغالسنگ

بهطورکلی نیروگاههای زغالسنگی در هند بازده پایینتری نسبت به همتایشان در آمریکا دارند .بهطور معمول ،بازده گرمایی که
از طریق خروجی شبکه واحد تولید برق اندازهگیری میشود ،بهصورت درصد گرمایی که واحد گرما استفاده میکند (بازده گرمایی

STATE ELECTRICITY BOARDS
Central Electricity Regulatory Commission

1
2
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شبکه) و یا از طریق میزان گرمای عامل ،ورودی گرمایی (کیلوکالری) موردنیاز برای تولید یک کیلو واتساعت برق نشان داده
میشود .متوسط بهرهوری شبکه نیروگاههای زغالسنگی در هند اکنون زیر  28درصد است.

در سال  2008نیروگاههای زغالسنگی آمریکا متوسط بازده تولید  32.5درصد را داشتند درحالیکه  10درصد نیروگاههای برق
بهرهوری  37.6درصد و  5درصد نیروگاهها بهرهوری باالتر را دارا بودند .متوسط میزان گرمای عامل نیروگاههای زغالسنگی در
پایگاه دادههای سال ( 2008جدول  2856kcal/kWh )20-2است که  20درصد باالتر از متوسط گرمای عامل نیروگاههای غیر
اصلی آمریکا در طی سالهای  1960تا  80است [.]32
جدول  20-2بهرهوری شبکه نیروگاههای زغالسنگی در هند
تمام نیروگاهها
انحراف
از معیار

متوسط

#obs

 95ساله

 75ساله

میانه

 25ساله

 5ساله

806

90

ظرفیت

2100

1152

630

260

125

663

87

تولید خالص

16008

7273

3465

1298

353

4994

5134

ظرفیت خالص
نسبت حرارت طراحی

0.34

0.31

0.28

0.25

0.21

0.04

0.28

47

2739

2438

2356

2302

2227

171

2407

50

3495

3148

2751

2563

2302

434

2856

50

0.95

0.85

0.75

0.68

0.62

0.11

0.77

68

نسبت حرارت
عملکردی
سرانه مصرف
زغالسنگ
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جدول  21-2بهرهوری شبکه نیروگاههای زغالسنگی به تفکیك بخشها در هند
خصوصی
انحراف
از معیار

مرکزی
انحراف
از معیار

ایالتی
انحراف
از معیار

میانه

متوسط

#obs

158

260

307

11

862

1641

2226

2327

8

6905

7398

0.01

0.33

0.33

2

0.03

0.26

0.25

77

2314

2301

5

141

2484

2507

6

151

2454

2460

5

410

3016

3116

6

432

0.15

0.67

0.71

5

0.07

0.71

0.71

19

0.11

میانه

متوسط

#obs

میانه

متوسط

#obs

630

697

57

ظرفیت

1025

1339

22

493

3996

57

تولید خالص

9104

22

3384

2891

39

ظرفیت خالص

6

0.04

0.28

0.28

177

2350

2405

39

2770

2866

39

0.81

0.81

44

نسبت حرارت
طراحی
نسبت حرارت
عملکردی
سرانه مصرف
زغالسنگ
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میزان میانگین گرمای تولیدشده اضافی در نیروگاههای هند بخشی مربوط به کیفیت ضعیف زغالسنگ هند و بخشی نیز به
خاطر بیکفایتی مدیریت است .میزان گرما واحدهای تولید که زغالسنگ با رطوبت باال استفاده میکنند و یا حجم باالی خاکستر
تولید میکنند ،بیشتر از واحدهایی است که زغالسنگ با رطوبت و خاکستر کمتر استفاده میکنند [ .]33حجم خاکستر زغالسنگ
هندی بین  30تا  50درصد است .این بدان معنی است که نیروگاههای هندی به انرژی بیشتری برای تولید یک کیلووات برق تولید
شده در مقایسه با نیروگاههای آمریکا احتیاج دارند .میزان گرمای موردنیاز نیروگاه اگر نیروگاه بهدرستی بهرهبرداری نشود یا تجربه
قطع برق مکرر داشته باشد ،ممکن است از میزان گرمای تخمین زده شده بیشتر شود .برای  50نیروگاه زغالسنگی که از سال 2008
اطالعات آنها موجود است ،میزان گرمای عامل بهطور متوسط  18درصد باالتر از میزان گرمای تخمین زده شده است .نیروگاههای
بخش خصوصی در مقایسه با نیروگاههای دولتی بهطور میانگین میزان گرمای عامل کمتری دارند و انحراف کمتری را از میزان
گرمای برآورد شده دارند.
زغالسنگهای هند همچنین ارزش گرمای پایینتری نسبت به زغالسنگهای استخراج شده در آمریکا و چین دارند .یکی از
پیامدهای ارزش گرمایی پایین زغالهای هندی  ceteris paribusاست بدین معنی که در مقایسه با دیگر کشورها هند زغالسنگ
بیشتری برای تولید یک کیلو واتساعت برق استفاده میکند .طبق تعریف مصرف زغالسنگ به ازای تولید یک کیلو واتساعت برق
برابر است با میزان گرمای عامل نیروگاه ( )kcal/kwhبر ارزش گرمایی زغالسنگ آن ( 90 .)kg/kwhدرصد از زغالسنگ
مصرفشده برای تولید برق در هند ،زغالسنگ غیر صنعتی با ارزش گرمایی ( 2700 )kcal/kgتا  4000است .زغالسنگ
استخراجشده در شرق آمریکا بین ( 6000 )kcal/kgتا  ،)MIT,2007( 7300در غرب آمریکا این مقدار کمتر است ()kcal/kg
 4600تا  4700و در چین کمی باالتر بین () 4600 kcal/kgتا  6000است .پیامد میزان گرمای عامل باالتر و استفاده از زغالسنگ
با ارزش گرمایی پایینتر این است که در هند به ازای تقریباً  770گرم زغالسنگ یک کیلو واتساعت برق تولید میشود ،در مقابل
میزان مصرف در چین و آمریکا نصف این مقدار است.
حجم آلودگی نیروگاههای هند ( )g/kwhبستگی به حجم خاکستر و گوگرد زغالسنگ سوخته شده دارد .زغالسنگ هند حجم
خاکستر بیشتری بین  30تا  50درصد و حجم گوگرد کمتر در حدود  0.5درصد دارد .بر اساس دادههای گزارش  Gargو همکارانش
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در سال  2002میزان خاکستر مصرفی  45درصد بود؛ Venkataramanو Reddyنیز در سال  2002میزان خاکستر مصرفی را 39
درصد گزارش دادند .میزان معادل برای گوگرد  0.51درصد و  0.59درصد است [ .]34کسب اطالعات درباره توزیع خاکستر و گوگرد
میان نیروگاههای مختلف دشوار است .تجزیه شیمیایی زغالسنگ در پنج نیروگاه هند در سال  1998توسط محققان دانشگاه دولتی
اوهایو (مرکز فوق کامپیوتری اوهایو) ،حجم خاکستر از  26درصد تا  46درصد و حجم گوگرد را از  0.33درصد تا  0.8درصد نشان
داد .مقایسه این آمار نشان میدهد ،حجم خاکستر زغالسنگ در شرق آمریکا در همان سال از  7.5تا  20درصد و میزان گوگرد از
 0.1تا  0.25درصد بوده است.
حجم باالی خاکستر زغالسنگ هندی ممکن است منجر به خروج  PMبیشتری شود .اگرچه همه نیروگاههای زغالسنگی در
هند تهنشین کننده الکترواستاتیکی دارند ،میزان باالی خاکستر زغالسنگ و ساختار شیمیایی آن قابلیت حذف آنها را کاهش
میدهد [ .]35همچنین مشکل دفع خاکستر معلق وجود دارد .ساالنه تقریباً  100میلیون تن خاکستر معلق تولید میشود ،خاکستر در
دریاچهها ذخیره میشود و خطراتی را برای منابع آب سطحی  ،از آبهای جاری تا آبهای زیرزمینی نفوذ کرده در اعماق زمین ایجاد
میکند.
 -2-2-3-2-1وضعیت انرژی در کشور هند

 17/7درصد جمعیت جهان در هند زندگی میکنند ،در ضمن هند پنجمین کشور مصرفکننده انرژی در جهان محسوب میشود
( 3/8درصد از کل انرژی مصرفی) .هماکنون بیشتر انرژی هند از طریق زغالسنگ تأمین میشود و تقریباً  %10ظرفیت نصبشده در
این کشور از طریق منابع انرژیهای تجدیدپذیر است .ظرفیت انرژی موجود برای نیاز حاضر آن کافی نیست ،بهطوریکه هند در
سال  2009-2010با کسری تولید برق حدود  10درصد ( )84 Twhو کسری بار پیک حدود  12/7درصد (بیش از  )15GWمواجه
شد.
مطابق با برآوردهای انجام شده کمبود مداوم برق در سال مالی  2007-2008برای اقتصاد هندوستان هزینهای بالغ بر  6درصد
تولید خالص ملی ( ،)GDPدربر داشته است .برای شدت بخشیدن به رشد اقتصادی که اکنون توسط دولت هند هدفگذاری شده
است ،این کشور باید ظرفیت نصبشده خود را تا سال  2017بیش از دو برابر کند (.)300 GW
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برطرف کردن معضل انرژی برای توسعه اقتصادی و رشد صنعتی هند بسیار ضروری است ،در ضمن ازآنجاییکه تعداد زیادی از
مردم هند به برق دسترسی ندارند بنابراین حل این معضل برای فراهم کردن زندگی مناسب برای  400میلیون شهروند هندی حیاتی
است.
در همین راستا دولت هند به این نتیجه رسیده است که برای برطرف کردن نیازهای اقتصادی ،اجتماعی و مسائل زیستمحیطی،
توسعه منابع بومی تجدیدپذیر بسیار اساسی است ،از این رو از طریق سیاستهای مختلف به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر کمک
کرده است.
شدت مصرف برق اقتصاد هند 1از  3/14درصد در دهه  50به  %97درصد در سال  2007کاهشیافته است.
هماکنون هند برای هر  1درصد رشد اقتصادی ،تقریباً به  %75درصد رشد انرژی نیازمند است .کمیته برنامهریزی 2کشور هند که
وظیفه جهتدهی سیاستهای بلندمدت 3این کشور را به عهده دارد سناریوهای متفاوتی را برای شدت مصرف برق کشور بررسی
کرده که طبق یکی از آنها این مقدار میتواند در سال  2022به  %67برسد.
اکنون هند با یک چالش اساسی برای بازسازی سریع زیرساخت انرژی خود روبروست تا بتواند مسیر رشد اقتصادی و اجتماعی را
طی کند .تقاضای انرژی در سالهای اخیر افزایش یافته است و به نظر میرسد در سالهای آینده نیز همین روند ادامه یابد که البته
محرک اصلی آن رشد صنعتی و فرهنگی کشور هند است.
با در نظر گرفتن رشد سالیانه تولید خالص ملی 4هشت درصد ،کشور هند برای پوشش دادن کل نیاز انرژی خود در سال - 2032
 2031به  1500-2300میلیون تن معادل سوخت )MTOE( 5نیاز دارد.

1

electricity intensity of the Indian economy
Planning Commission
3
long-term policy
4
gross domestic product annual growth
5
million tonnes of oil equivalent
2
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دولت هند بهتنهایی منابع سرمایه گذاری کافی برای حل مشکل کمبود انرژی را ندارد؛ بنابراین برای رفع نیاز آینده نیاز به
همکاری بخش خصوصی دارد .این مسئله یک بازار جذاب برای شرکتهای بینالمللی و شرکتهای خصوصی ایجاد کرده است.

شکل  15-2سناریوهایی که توسعه ظرفیت بار پیك الزم را پیشبینی میکنند.

بر مبنای شکل باال چنین برآورد میشود که طبق برآوردی که  Mc Kinsey1انجام داده است ،هدفگذاری که دولتمردان
هندوستان تصویب کردند بسیار پایین است .درواقع در این  9سال ،کشور هند برای برطرف کردن نیاز به انرژی میبایست دو برابر
کل ظرفیتی که در  60سال اخیر نصبکرده است ،راهاندازی کند( .شکل )15-2
برای رسیدن به این هدف ،سرعت نصب ظرفیتهای جدید باید  5برابر شود .اینچنین افزایش عظیمی نیازمند بازسازی اساسی
کل بازار انرژی است که دولتمردان هندی با تصویب قانون برق در سال  2003آن را آغاز کردند.
مصرف انرژی تجاری
- Powering India:The road to 2017

1

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
77
ویرایش اول ،اردیبهشت 1394

فاز :3تدوین ارکان جهت ساز

همانطور که در شکل  16-2مشاهده میشود سهم هند از مصرف انرژی تجاری در سال  2008حدود  3/8درصد بوده است
( 433MTOاز  )11295MTOو باعث شده هند پنجمین کشور مصرفکننده انرژی اقتصادی باشد.

شکل  16-2مصرفکنندگان سراسری منابع انرژی

مصرف کلی انرژی تجاری هند از  295MTOدر سال  2000به  433MTOدر سال  2008رسیده است که این معادل میانگین
رشد سالیانه  4/9درصد بوده است( .شکل )17-2
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شکل  17-2افزایش مصرف انرژی در هند

با توجه به شکل  18-2زغالسنگ مهمترین منبع انرژی در هند است .زغالسنگ تقریباً نیمی از انرژی اقتصادی هند را تأمین
میکند .نفت نیز که عمدتاً از خارج از کشور تأمین میشود ،دومین منبع تأمینکننده انرژی در هند است .در این میان انرژیهای
تجدیدپذیر کمترین نقش را ایفا میکند (البته بهجز  25MWآبی).

شکل  18-2درصد سهم منابع انرژی تجاری در هند ()2004
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بازار انرژی در هند و نقش انرژیهای تجدیدپذیر در آن
مصرف انرژی
در سال  2009مصرف انرژی میانگین هند به ازای هر نفر  733Kwhبود و میانگین رشد ساالنه از سال  2003همانطور که در
شکل زیر دیده میشود  4/4درصد بوده است.

شکل  19-2سرانه مصرف ساالنه برق در هند

در سال  2008مصرف انرژی کل هند ( 596934 )Gwhبوده است .همانطور که در شکل زیر مشاهده میشود ،بزرگترین
مصرفکننده انرژی در هند ،صنایع این کشور بودهاند (.)274531 Gwh
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شکل  20-2مصرف برق هند بر اساس بخش ( Utilities, non – utilitiesدر سال )2008 – 2009

بین سالهای  1980تا  2009مصرف انرژی در هند تقریباً هفت برابر شده است (از  85334 Gwhبه  )596934که در واقع نرخ
رشد سالیانه حدود  %7/1بوده است.
 -3-2-3-2-1وضعیت انرژیهای تجدیدپذیر در هند

بهطورکلی هند  17GWظرفیت نصبشده انرژیهای تجدیدپذیر دارد .در این میان باد با ظرفیت نصبشده بیش از 12Gw
بیشترین سهم را میان سایر انرژیهای تجدیدپذیر داراست .پسازآن انرژی باد ،توربینهای آبی کوچک با ظرفیت  2/8Gwقرار
دارند .بر اساس برنامه  5ساله یازدهم تا سال  2012کل انرژیهای تجدیدپذیر وارد شبکه شده ،بیش از  25GWاست .وزارت
انرژیهای نو و تجدیدپذیر هند ( ،)MNREوظیفه حمایتهای بیشتر انرژیهای تجدیدپذیر 1از طریق سیاستگذاریها،
ظرفیتسازیها و سرپرستی مراکز تحقیقاتی را به عهده دارد .آژانس توسعه انرژی تجدیدپذیر هند ( )IREDAنیز کمکهای مالی

2

پروژههای تجدیدپذیر را با استفاده از تأمین بودجه از دولت هند و سازمانهای بینالمللی فراهم میکند .عالوه بر این IREDA

مسئول اجرای بسیاری از مشوقهای مالی 3که دولت هند در بخش انرژیهای تجدیدپذیر اجرا میکند ،است.

1

Indian Renewable Energy Development Agency
financial assistance
3
incentive policies
2
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تعداد زیاد سازمانهای دولتی که باهدف توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در هند ایجادشدهاند و نیز سیاستهای زیادی که در دهه
اخیر در راستای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اتخاذشده است ،همگی نشاندهنده این امر است که دولت هند بهطور جدی به دنبال
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور است .تعدادی از مشوقها برای انواع فنّاوریهای تجدیدپذیر در دسترس هستند .ازجمله این
مشوقها میتوان به کاهش نرخ بهره سرمایهگذاری و تعرفههای خرید برق تجدیدپذیر اشاره کرد .هماکنون در بسیاری از ایالتهای
هند قانون خرید اجباری برق تجدیدپذیر 1اجرا میشود که این امر باعث توسعه بازار خریدوفروش اعتبارنامه انرژی تجدیدپذیر

2

میگردد.
سهم انرژیهای تجدیدپذیر
تا سال  ،2010هند با نصب  17594 MWانرژیهای تجدیدپذیر یکی از پیشگامان ظرفیت نصبشده انرژیهای تجدیدپذیر در
جهان بود .درواقع  10درصد از کل ظرفیت نصبشده برق در هند از طریق انرژیهای تجدیدپذیر بدست میآید .در این میان MW

 17174بهصورت پروژههای متصل به شبکه و  2/4درصد مابقی ظرفیتهای نصبشده خارج از شبکه هستند.
صنعت باد ،با نصب ظرفیت  12009 MWتا پایان ژوئن سال  2010بیشترین سهم را در بین انرژیهای تجدیدپذیر دارا بودند.
همانطور که در جدول  22-2مشاهده میشود در پایان برنامه  5ساله دهم در سال  ،2007کشور هند به  10/161گیگاوات
ظرفیت نصبشده انرژیهای تجدیدپذیر دست یافته بود .در طول برنامه یازدهم  15 GWظرفیت دیگر ،هدفگذاری شده است
دراینصورت کل ظرفیت نصبشده انرژیهای تجدیدپذیر در پایان برنامه یازدهم در هند به  25 GWمیرسد .به نظر میرسد در این
دوره برنامه نیز انرژی باد ،دو سوم ظرفیت نصبشده را به خود اختصاص دهد.

Renewable Purchase Obligations
Renewable Energy Certificate

1
2
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جدول  22-2توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در هند

برنامههای
پنجساله

سال
باد
آبی
زیستتوده
خورشیدی
کل

اهداف

پیشبینی شده

درجریان

تا پایان برنامه
یازدهم
(کل ظرفیت
نصبشده)

تا پایان برنامه
یازدهم
(کل ظرفیت
نصبشده)

پیشبینیشده در برنامه
یازدهم
(اضافه در طول دوره
برنامه)

در طول سال
2022
40,000
6,500
7,500
20,000
74,000

در طول سال
2012
17,582
3,358
3,218
1,003
25,161

کسب شده

برنامه دهم
(اضافه در طول دوره
برنامه)

تا پایان برنامه یازدهم
(کل ظرفیت نصبشده)

2007–2012

2002–2007

در طول سال2002

10,500
1,400
2,100
1,000
15,000

5,415
520
750
1
6,686

1,667
1,438
368
2
3,475

هرچند دولت هند با استفاده از ابزارهای متنوعی مانند مشوقهای تولید محور ،)GBI( 1حمایتهای مالی ،2تأمین اعتبارات 3و
کاهش تعرفههای گمرکی به بخش انرژیهای تجدیدپذیر کمک میکند اما بااینحال کشور هند مانند برخی از کشورهای
توسعهیافته یک ساختار مناسب سرمایهگذاری به سرمایهگذاران ارائه نمیکند .دلیل اصلی این مسئله این است که در بودجه ملی و
سناریو تقاضای انرژی ،با استفاده از یک روش قاعدهمند ،منابع تجدیدپذیر نسبت به منابع غیر تجدیدپذیر اولویتگذاری نشدهاند.
هرچند بازار برای سرمایهگذاران فرصت ایجاد میکند ،ولی باز این مسئله نیازمند تصحیح و بازنگری در سناریوی هند است.

1

generation-based incentives
subsidies
3
subsidized credits
2
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البته توسعه انرژیهای تجدیدپذیر تا حد زیادی به ارتقاء زیرساختهای شبکه و کاهش هزینههای تولید انرژیهای تجدیدپذیر
بستگی دارد .همانطور که در جدول  23-2مشاهده میشود ،هماکنون انرژیهای باد ،آبی کوچک و زیستتوده گزینههای رقابتی در
بین سایر فنّاوریهای تجدیدپذیر میباشند.
جدول  23-2هزینه تولید انرژی در هند با استفاده از منابع انرژی (سال )2008
نوع انرژی

هزینه تولید انرژی
)INR/kWh (USD/kWh

زغالسنگ

)1–2 (0.02–0.04

هستهای

)2–3 (0.04–0.06

هیدروی بزرگ

)3–4 (0.06–0.08

گاز

)4–6 (0.08–0.12

دیزل

)10+ (0.20+

باد (ساحلی)
هیدروی کوچک
زیستتوده
خورشیدی )(CSP
خورشیدی )(PV

)3–4.5 (0.06–0.09
)3–4 (0.06–0.08
)4–5 (0.06–0.10
)10–15 (0.20–0.30
)12–20 (0.24–0.40

منبع
McKinsey - Powering
India
McKinsey - Powering
India
McKinsey - Powering
India
McKinsey - Powering
India
McKinsey - Powering
India
کارشناسان صنایع
کارشناسان صنایع
کارشناسان صنایع
کارشناسان صنایع
Industry experts

درصد زیادی از انرژیهای تجدیدپذیر تولیدشده در هند ،مصرف صنعتی دارد .این مسئله مخصوصاً در مورد انرژی بادی ،صادق
است .بهطوریکه  70درصد از برق تولیدشده در مزارع بادی مستقیماً در صنایع بزرگ استفاده میشود .دلیل استفاده این صنایع از
برق تجدیدپذیر این است که میتوانند از این طریق تا حد زیادی صدمات ناشی از کمبود فرکانس شبکه را جبران کند.
کشور هند بر اساس نیاز شدید به برق ،مخصوصاً در مناطق دورافتاده و روستایی و با توجه به منابع ملی تجدیدپذیر ساالنه
سرمایهگذاری در این بخش را افزایش داده است .جدول زیر سرمایهگذاری کشور هند در بخش انرژیهای تجدیدپذیر را در سالهای
مختلف نشان میدهد.
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جدول  :24-2سرمایهگذاری کشور هند در بخش انرژی تجدیدپذیر
رشد بین
سالهای 2004
تا 2011
%29

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

12.3

7.6

4.2

4.7

5.6

4.7

2.9

2.0

سال
سرمایهگذاری
صورت گرفته
(میلیارد دالر)

 -4-2-3-2-1تولید برق

ظرفیت برق نصبشده هند  211گیگاوات است که عمدتاً برای تولید از طریق زغالسنگ طرحریزی شده است .به دلیل عرضه
ناکافی سوخت ،این کشور از کمبود شدید تولید برق و خاموشیهای متوالی رنج میبرند .عالوه بر این بخشهای قابلتوجهی از این
کشور به برق دسترسی ندارند .بر اساس بررسی انجام شده در گزارش توسعه انسانی سال  2005هند ،بهطورکلی برق خانگی 70
درصد از مجموع خانوارهای این کشور را پوشش میدهد ( 94در صد از خانوارهای شهری و  60درصد از خانوارهای روستایی
دسترسی به برق داشتهاند که البته همواره با خاموشیهای مکرر همراه است).
برق تولیدی از زیستتوده و ضایعات
مناطق روستایی هند جهت تأمین انرژی برای پختوپز ،حرارت و نور به منابعی سنتی مانند زیستتودهها (شامل هیزم ،مدفوعات
حیوانی و پسماندهای کشاورزی) تکیه دارند چراکه امکان دسترسی به سایر منابع انرژی برای ساکنین این مناطق محدود یا غیرقابل
دسترسی است .بخش بزرگی از هند از بیوماس بهعنوان سوخت اولیه برای پختوپز استفاده میکنند.
با توجه به سرشماری سال  2011هند 5 .62 ،درصد از خانوارهای روستایی از چوب 12.3 ،درصد از پسماندهای زراعی و 10.9
درصد از مدفوع حیوانی بهعنوان سوخت اولیه برای پختوپز استفاده میکنند .این استفاده میتواند باعث ایجاد اخالل در سالمتی
افرادی که در معرض آلودگیهای ناشی از مواد زائد قرار میگیرند شده و همچنین منجر به بروز مشکالت عمده زیستمحیطی شود.
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کشور هند همچنین از بیوماس برای تولید نیرو استفاده میکند .به گزارش وزارت انرژیهای نو و تجدیدپذیر هند ،ظرفیت
نصبشده تولید برق این کشور از بیوماسها و زیستتودهها درمجموع  7 .20گیگاوات است.
تولید نیرو از زغالسنگ
با توجه به اطالعات منتشره از سوی اداره برق مرکزی هند ،بالغ بر  80درصد از کل تولید برق در این کشور از طریق ژنراتورهای
حرارتی که عمدتاً از زغالسنگ استفاده میکنند تولید میشود .اختالل در تأمین پایدار عرضه سوختهای فسیلی به نیروگاهها علت
اصلی قطع برق در هند است.
زغالسنگ منبع اصلی انرژی در هند است .این کشور دارای پنجمین ذخایر زغالسنگ در جهان است .ذخایر زغالسنگ هند در
سال  2010حدود  8 .66میلیارد تن گزارش شده است .درحالیکه تقاضا برای زغالسنگ در هند بیش از  7درصد در سال رشد داشته
است اما تولیدکنندگان زغالسنگ در این کشور نتوانستهاند متناسب با آن نسبت به رشد تولید مبادرت نمایند و به این دلیل در طی
سالهای  2001تا  2012واردات زغالسنگ این کشور هرساله بیش از  13درصد افزایش یافته است.
بخش برق در هند بزرگترین مصرفکننده زغالسنگ است بهطوریکه برابر گزارشهای سازمان بینالمللی انرژی بیش از 73
درصد از زغال مصرفی در این بخش مورد استفاده قرار گرفته است.
ازآنجاییکه توان نیروگاههای هند بهشدت به زغالسنگ وابسته است کمبود زغالسنگ عامل مؤثری در کاهش تولید برق و
افزایش خاموشیها در سراسر این کشور خواهد بود.
با توجه به این گزارش از دست دادن تولید به دلیل قطع اجباری برق ،ظرفیت واقعی تولید این کشور را در سال  2011بالغ بر 11
درصد کاهش داده است .علت این مشکل عمدتاً به دلیل کمبود عرضه زغالسنگ و ناتوان شدن نیروگاههای برق به دلیل نرسیدن
تجهیزات و از این قبیل است که منجر به اخالل در انتقال نیرو به مراکز تقاضا شده است .حدود  60درصد از قطعیهای اجباری برق
کمتر از  24ساعت طول میکشد هرچند در برخی مواقع شاهد توقفهای بیش از  25روز هم هستیم.
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تولید نیرو از آب
هند با  113میلیارد کیلو واتساعت تولید نیرو ( 3درصد از کل تولید برق در جهان) هفتمین تولیدکننده بزرگ برقآبی در جهان
در سال  2010بوده است .وزارت نیروی هند کل ظرفیت نصبشده برقآبی این کشور در سال  2012را حدود  39هزار و 300
مگاوات گزارش کرده است .ناگفته پیدا است که در فصول کم آب و گرم سال نیروگاههای زغالی بار بیشتری از تولید برق را به دوش
میکشند.
نیروگاه اتمی
هند دارای  20راکتور اتمی در  6نیروگاه هستهای با ظرفیت  4 .4گیگاوات برق است .از سپتامبر  ،2012هفت راکتور با بالغ بر
 5.3گیگاوات برق در حال ساخت هستند که انتظار میرود تا سال  2016روی مدار قرار گیرند .با توجه به تقاضای رو به رشد برق در
هند این کشور افزایش سهم برق هستهای از حدود  4درصد در سال  2011به  25درصد را در برنامههای توسعهای خود قرار داده
است.
بررسی ساختار
در این بخش به بررسی مهمترین ارگانهایی که نقش موثری در کنترل آلودگی زیستمحیطی ایفا میکنند ،پرداخته میشود.
بهطور کلی بازیگرانی که در این بخش قرار میگیرند ،وظیفه تدوین سیاست و ارائه راهبرد و رویکردهای کالن در کنترل آلودگی
زیستمحیطی را برعهده دارند.
 -5-2-3-2-1وزارت محیط زیست و جنگلها ()MOEF

وزارت محیط زیست و جنگلها ( )MOEFمسئول برنامهریزی ،ترویج ،هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامههای زیستمحیطی و
جنگلداری در کشور است .فعالیتهای اصلی انجامشده توسط وزارت شامل حفاظت از جانوران هند ،جنگلها و سایر مناطق بیابانی،
پیشگیری و کنترل آلودگی جنگل و کاهش فرسایش زمین است.
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از وظایف اصلی وزارت اجرای سیاستها و برنامههای مربوط به حفاظت از منابع طبیعی کشور ازجمله دریاچهها و رودخانهها،
جنگلها و حیاتوحش ،حصول اطمینان از رفاه حیوانات و پیشگیری و جلوگیری از آلودگی است .درحالیکه اجرای این سیاستها و
برنامههای وزارت توسط اصل توسعه پایدار و افزایش رفاه انسان هدایت میشود.
وزارت محیط زیست بهعنوان اصلیترین آژانس در کشور برای پیگیری برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (،)UNEP
تعاونی برنامه محیط زیست جنوب آسیا ( ،)SACEPمرکز بینالمللی توسعه جامع کوهستانها ( )ICIMODاست.
ساختار اصلی وزارت از قسمتهای زیر تشکیلشده است:





مقامات مسئول
اداره مرکزی باغوحش هند
خدمات جنگلداری هند ()IFS
موسسه ملی رفاه حیوانات






سازمان ملی تنوع زیستی
سازمان حفاظت ملی ببر
انجمن مرکزی کنترل آلودگی
پارک ملی جانورشناسی






سازمان ملی حوضه رودخانه گانگا
ادارات تابعه
انجمن ملی حیاتوحش
بررسی گیاهشناسی هند ()BSI

از زیرمجموعههای این سازمان میتوان به انستیتوهای زیر اشاره کرد:
 موسسه مدیریت جنگل هند
 موسسه پژوهشی و آموزشی صنایع چوب هند
 موسسه بومی شناسی و محیط زیست هند
 شورای تحقیقات و آموزشوپرورش جنگلداری هند ()ICFRE
 -6-2-3-2-1انجمن مرکزی کنترل آلودگی ()CPCB

انجمن مرکزی کنترل آلودگی ( )CPCBهند یکی از سازمانهای تحت نظر وزارت محیط زیست و جنگلها ( )MOEFاست.
این انجمن در سال  1974تأسیس شد .دفتر مرکزی  CPCBدر دهلینو است و دارای هفت دفتر منطقهای و  5آزمایشگاه میباشد
 CPCBمسئول اجرای قوانین مربوط به پیشگیری و کنترل آلودگی محیط زیست است این مسئولیت با اجرای استانداردهای ملی
تحت انواع قوانین زیستمحیطی انجام میشود.
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عملکرد  CPCBدر دو سطح ملی و ایالتی بر اساس قانون آب (پیشگیری و کنترل آلودگیهای) و قانون هوا (پیشگیری و کنترل
آلودگیهای) در سال  ،1981باهدف ترویج پاکیزگی از رودخانهها و چاهها در مناطق مختلف کشور و پیشگیری ،کنترل و کاهش
آلودگی آب ،و به بهبود کیفیت هوا و جلوگیری ،کنترل و یا فروکش کردن آلودگی هوا در کشور است.
هوا باکیفیت  /آلودگی CPCB :برنامه ملی گستردهای در راستای پایش کنترل کیفیت هوا با نام اختصاری ( )NAMPاجرا کرده
است .شبکه پایش متشکل از  342ایستگاه در کشور است .در  ،NAMPچهار آالیندههای هوا یعنی ،دیاکسید گوگرد (،)SO2
اکسیدهای نیتروژن بهعنوان  ،NO2ذرات معلق ( )SPMو  PM10را بهصورت منظم در تمام مکان اندازهگیری میکند .نظارت بر
پارامترهای هواشناسی مانند سرعت باد و جهت باد ،رطوبت نسبی ( )RHو درجه حرارت نیز با دادههای کیفیت هوا ادغام میشود.
این اطالعات هر هفته در  ITOبهروزرسانی میشود.
کیفیت آب  /آلودگی :آب تازه منابع محدودی است که برای استفاده در کشاورزی ،صنعت ،حیاتوحش ،شیالت و برای انسان
ضروری است .هند دارای رودخانههای زیادی است .این کشور  14رودخانه بزرگ 44 ،رودخانه متوسط و  55رودخانه کوچک در کنار
دریاچههای متعدد دارد .برکهها و چاه که بهعنوان منبع اصلی آب آشامیدنی حتی بدون تصفیه استفاده میشود .کیفیت منابع آب
بسیاری از رودخانهها توسط تخلیه فاضالب صنایع یا شهرها و یا به خطر انداخته میشوند CPCB .در همکاری با  SPCBsدر حال
اجرا  1019ایستگاه نظارت بر کیفیت آب است .فرآیند نظارت بر هر سه ماه در آبهای سطحی و هر شش ماه در مورد آبهای
زیرزمینی انجام میشود.
مواد زائد جامد شهری :شهرداریها تحت قوانین پسماند جامد شهری (مدیریت و انتقال مواد و تجهیزات) مسئول جمعآوری،
تفکیک ،ذخیرهسازی ،حملونقل ،پردازش و دفع پسماند جامد شهری است CPCB .فرم اطالعات الزم شهرداری جمعآوری و
کمکهای فنی را به آنها ارائه میدهد.
این سازمان در مباحث زیر فعالیت میکند:
 ارزیابی آلودگی (بررسی و نظارت).
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 R & D و مدیریت آزمایشگاه.
 توسعه استانداردها و دستورالعملها برای صنعت در راستای انتشار آلودگی و استاندارد فاضالب
 آموزش
 مدیریت اطالعات پایگاه داده و کتابخانه
 فنّاوری کنترل آلودگی
 اجرای کنترل آلودگی
 نشریات
 مدیریت مواد زائد خطرناک
 -7-2-3-2-1وزارت انرژی ()MOP

تعدادی مؤسسه دولتی وجود دارند که حوزه فعالیت آنها به بخش انرژیهای تجدیدپذیر نیز گسترش یافته است .وظایف وزارت
انرژی ( )MOPبرنامهریزی برای تأمین انرژی ،تهیه راهبردهای سیاسی ،تصمیمات مالی برای پروژههای دولتی ،سیاستگذاریهای
کلی صنعت برق کشور ،آموزش خبرهها ،اجرای قوانین تولید انرژی از منابع سنتی و انتقال انرژی است MOP .مسئول اجرای قانون
محافظت از انرژی 1سال  2001و قانون برق  2003و قانون  JNNSMنیز است.
کارکنان این وزارتخانه در سال  2009در حدود  5001نفر و بودجه آن در همین سال  2/07میلیارد دالر بوده است.
بخشهای دولتی مهم مثل مجمع مرکزی برق ) ،(CEAکمیته مرکزی تنظیم آییننامه برق ( ،)CERCشرکت سرمایهگذاری
انرژی ( ،)PFCشرکت  PTC India Ltdو شرکت برقرسانی روستایی همگی سازمانهایی هستند که به نحوی با انرژیهای
تجدیدپذیر در ارتباط هستند و در محدوده اختیارات  MOPقرار میگیرند.
 -8-2-3-2-1وزارت انرژی نو و تجدیدپذیر ()MNRE

Energy Conservation Act of 2001

1

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
90
فاز :3تدوین ارکان جهت ساز

ویرایش اول ،اردیبهشت 1394

در سال  1992دولت هند اولین وزارتخانهای در دنیا که وظیفه آن منحصراً توسعه صنایع انرژیهای تجدیدپذیر باشد را با نام
وزارت منابع انرژی غیر سنتی ( )MNESتأسیس کرد .البته این مؤسسه بعداً به وزارت انرژی نو و تجدیدپذیر ( )MNREتغییر نام
پیدا کرد .وظیفه اصلی  ،MNREتسهیلگری و توسعه انرژیهای نو و تجدیدپذیر در هند است.
 MNREوظایف سیاستگذاری ،برنامهریزی و همچنین ترویج انرژیهای تجدیدپذیر با استفاده از روشهایی مانند تعیین
مشوقهای مالی ،ایجاد ظرفیتهای انسانی و روابط بینالمللی را بر عهده دارد.
مأموریت MNRE

 کاهش وابستگی هند به واردات سوخت و بنابراین بهبود امنیت تأمین انرژی هند
 افزایش سهم انرژی پاک در ترکیب انرژی کشور
 افزایش انرژی تأمینشده با تمرکز بر بهرهبرداری از انرژیهای پاک
 کمک به بهبود قابلیت رقابتپذیری فنّاوریهای انرژیهای نو و تجدیدپذیر
 مدیریت مالی بخش انرژی
بودجه ساالنه این وزارتخانه در سال  2009بالغ بر  142میلیون دالر بوده است.
نقش  ،MNREتسهیل در انجام تحقیقات ،طراحی و توسعه کارخانهها و توسعه سیستمهای انرژیهای نو و تجدیدپذیر در
کاربردهای شهری ،روستایی ،صنعتی و تجاری است .این وزارتخانه این وظایف را از روشهای زیر انجام میدهد:
 توسعه استراتژیهای تولید ،برنامهریزی فنّاوری و .Bench Marking
 شناسایی زمینههایی که پتانسیل سرمایهگذاری دارند.
 تعیین استانداردها ،پارامترها و هزینهها برای افزایش کارایی در بخش انرژیهای نو و تجدیدپذیر.
 سرمایهگذاری در بخش تحقیقات.
 تعیین کیفیت موردقبول طبق استانداردهای بینالمللی و اعطای گواهینامه به صنایع و حمایت آنها در رسیدن به این کیفیت.
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 -9-2-3-2-1میزان انتشار در کشور هند

میزان انتشار و حجم آنها در نیروگاههای موجود
برای بررسی تأثیر آلودگی هوای نیروگاههای زغالسنگی ،به یک پانل نامتعادل از  92نیروگاه گرمایی که در  17ایالت قرار دارند
در بازه سالهای  2000تا  2008مراجعه شد .دادههای تحقیق از سال  2008انتخاب گردید .در آن سال  57نیروگاه دولتی22 ،
نیروگاه متعلق به حکومت مرکزی و  13نیروگاه در بخش موجود بود که  88درصد از ظرفیت تولید برق زغالسنگی نصبشده در
کشور را شامل میشد.
جدول  25-2خالصه آمار ویژگیهای اجرایی نیروگاهها را  ،برای همه نیروگاهها بر اساس مالکیتشان نشان میدهد .این جدول
صحت میزان ذکرشده در باال برای بازده گرمایی نیروگاههای زغالسنگی و زغالسنگ هند رانشان میدهد .بازده گرمایی شبکه
بهطور متوسط میان همه نیروگاهها  27.7درصد است .متوسط ارزش گرمایی زغالسنگ تقریباً 3625 Kcal/kgاست بهطور متوسط
 770گرم زغال برای تولید یک کیلو واتساعت برق سوزانده میشود .مقایسه میزان گرمای تولیدشده و ارزش گرمایی زغالسنگ بر
اساس مالکیت نیروگاهها دشوار است .ازآنجاییکه دادهها فاقد دادههای نیروگاههای خصوصی و نیروگاههایی که زیر نظر تشکیالت
ملی برق حرارتی فعالیت میکنند ،میباشند؛ بااینوجود این جدول نشان میدهد که نیروگاههای دولتی زغالسنگ قابلتوجه بیشتری
در کیلو واتساعت نسبت به بخش خصوصی و نیروگاههای مرکزی مصرف میکنند.

 CEAمیزان کل غلظت ذرات ریز معلق ) (spmکه بهصورت  mg/m3اندازهگیری میشود را در گزارشهای بخش نیروی
گرمایی ساالنه خودش ارائه میکند .غلظت هر نیروگاه بهصورت یک طیف گزارش داده میشود.جدول  25-2خالصه آمار باالترین و
پایینترین میزان را.همچنین میزان متوسط آن در سال  2008نمایش میدهد .نقطه میانی طیف انتشارها برای سهچهارم از 74
نیروگاهی که دادههایشان در دسترس است زیر استاندارد  150mg/Nm3است 62.درصد از نیروگاههای بخش خصوصی 23،
درصد نیروگاههای دولتی و  14درصد از نیروگاههای حکومت مرکزی حذف شدهاند .با توجه به این هشدارها واضح است که غلظت
انتشارها بهطور متوسط در نیروگاههای خصوصی کمترین هست و در نیروگاههای حکومت مرکزی نسبت به نیروگاههای دولتی کمتر
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است .اگر کیفیت تجهیزات تولید و ارزش گرمایی زغالسنگ ثابت نگه داشته شودتفاوت میزان غلظت بین نیروگاههای حکومت
مرکزی و نیروگاههای دولتی از بین میرود.

یک درونیابی ساده از لگاریتم نقطه میانی غلظت  SPMبر متوسط عمر تجهیزات تولید ،متوسط مربع عمر تجهیزات ،ارزش
گرمایی زغالسنگ و مالکیت در دامنه  51درصد اختالف میزان غلظت را نشان میدهد .میزان غلظت اگر ارزش گرمایی زغال باال
رود و کیفیت تجهیزات تولید (در سطح پایین) افزایش پیدا کند پایین میرود .بررسی متوسط سن نیروگاه نشان میدهد که یک سال
افزایش سن  EGUها میزان غلظت ذرات ریز را تا  3.5درصد افزایش میدهد .افزایش ارزش گرمایی زغالسنگ باعث  25درصد
کاهش غلظت  SPMمیشود .غلظت ذرات در نیروگاههای خصوصی بهطور قابلتوجهی پایینتر از نیروگاههای دولتی است
هنگامیکه سن نیروگاه و ارزشگرمایی زغالسنگ ثابت نگهداشته میشود اما تفاوت چشمگیری بین نیروگاههای دولت و حکومت
مرکزی وجود ندارد.

جدول  25-2مقدار تناژ ساالنه ذرات ریز را نشان میدهد .حجم انتشار SO2و  NOXبرحسب ) (kg/MWhنشان دادهشده
است .برای تبدیل میزان غلظت به تناژ  SPMکه ساالنه منتشر میشود به دادههای مصرف ساالنه زغالسنگ و همچنین
فرضیههایی درباره مقدار گازهای دودکش بر تناژ زغالسنگ سوخته نیاز است( .محاسبات با جزییات در ضمیمه شرح دادهشده است).
نتایج برای انتشار ( PM)2.5ارائه شده است .محاسبه حجم گوگرد ،نیاز به دادههایی درباره حجم گوگرد و مقدار مصرف زغالسنگ
دارد .به دلیل اینکه این دادهها در سطح نیروگاهی در دسترس نیستند ،میزان انتشارات را بر اساس ارزش پیشفرض  0/5درصد
گوگرد برای همه نیروگاهها محاسبه میشود .محاسبات ما درباره انتشار  NOxبر اساس اطالعاتی است که توسط  CEAفراهم شده
است .غلظت  NOxدر گازهای دودکش  400ppmاست ( با مقدار محدودی اختالف بین نیروگاهها).
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جدول  25-2مقدار تناژ انتشار ساالنه آالیندهها در کشور هند
تمام نیروگاهها
انحراف
از معیار
118

متوسط

# obs

117

75

207

75
75

Min SPM recorded
)(mg/Nm3
Max SPM recorded
)(mg/Nm3
Mid-point SPM
)(mg/Nm3
)PM 2.5(tons/year

 95ساله

 75ساله

میانه

 25ساله

 5ساله

216

132

103

65

24

535

187

143

116

61

271

352

153

127

96

42

192

162

3454

1363

873

301

79

1766

1288

63

496

208

143

102

48

389

227

63

)PM 2.5 (g/Mwh

119518

60174

40260

16475

5047

36068

44254

68

)SO2 (tons/year

8788

7863

6937

6290

5735

1024

7147

68

)SO2 (g/Mwh

34959

17601

11776

4819

1476

10550

12944

68

)NOx (tons/year

2570

2300

2029

1840

1677

299

2091

68

)NOx (g/Mwh

تناژ ساالنه گازهای آالینده منتشرشده مقدار برق تولیدشده توسط نیروگاه را نشان میدهد ،میزان زغالسنگ در کیلو واتساعت
و میزان انتشارات در تناژ زغالسنگ سوخته شده .همچنین حجم آالیندگی زغالسنگ در کیلو واتساعت و میزان انتشارات در تناژ
زغالسنگ سوخته را نشان میدهد .برای همه آالیندهها حجم آلودگی در نیروگاههای خصوصی کمتر از دولتی و حکومت مرکزی
است( .جدول  )26-2باوجود حجم پایین گوگرد موجود در زغالسنگ هند ،حجم آالیندگی SO2در هند بهطور متوسط باالتر از
نیروگاههای زغالسنگی آمریکاست( .میانه حجم آالیندگی  SO2در نیروگاههای آمریکا در سال  8.9 (pound/kwh) ،2008و
میانگین آن ) 12.3 (pound/kwhاست) .در جدول  6-2میانه  15.3 (pound/kwh)،SO2و میانگین )(Mean pound/kwh

15.7میباشد؛ این نشان میدهد که مقدار کمتری زغالسنگ در مگاواتساعت در آمریکا میسوزد و این حقیقت که باالی 1/4
نیروگاههای زغالسنگی آمریکا پاالینده دارند ،مشخص میگردد .همچنین متوسط حجم آالیندگی  NOxدر داده باالتر از
نیروگاههای آمریکاست که بهطور میانگین  4.10پوند  NOxدر کیلو واتساعت در سال  2005بوده است و این میزان برابر با
( 4.6 )pound/kwبوده که در جدول  25-2آمده است.
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جدول  26-2میزان انتشار سالیانه آالیندهها در کشور هند در سال 2005
خصوصی
انحراف
از معیار

مرکزی

بخش

ایالتی
انحراف
از معیار

میانه

متوسط

# obs

#
obs

انحراف
از معیار

میانه

متوسط

# obs

122

139

49

35

84

90

20

138

254

49

128

127

20

324

157

49

109

20

228

139

197

17

2090

886

1398

41

473

171

283

41

38475

37682

44

)SO2 (tons/year

7455

44

)SO2 (g/Mwh

44

)NOx (tons/year

44

)NOx (g/Mwh

میانه

متوسط

6

26

26

6

2

86 3

88

6

51

16

58

57

6

41

106

66

79

117

5

837

1000

1368

34

46

64

5

58

117

140

17

10095

11141

14475

5

47743

50512

67310

19

26098

1428

6198

6549

5

621

6567

6592

19

1004

7446

2953

3259

4234

5

13965

14775

19688

19

7634

11254

11022

418

1813

1916

5

182

1921

1928

19

294

2178

2181

Min SPM
)recorded (mg/Nm3
Max SPM
)recorded (mg/Nm3
Mid-point SPM
)(mg/Nm3
PM
)2.5(tons/year
)PM 2.5 (g/Mwh
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سناریوهای انتشار
دو سناریو توسط کمیسیون برنامهریزی هند برای پیشبینی روند انتشار در سال  2020آماده شده است )1( .سناریو PC-BAU

که همان سناریوی وضعیت موجود در مصرف زغالسنگ است و ( )2سناریو  PC-BCSپیشبینی در بهترین وضعیت 1است .بر
اساس این سناریو تولید برق از زغالسنگ و لیگنیت نیروگاههای زغالسنگ سوز حدود  650000گیگاواتساعت خواهد بود
درحالیکه تحت سناریو  ،PC-BAUتولید برق از زغالسنگ و لیگنیت نیروگاههای زغالسنگ سوز افزایش مییابد و انتظار میرود
به میزان  950000گیگاواتساعت افزایش تا سال  2020-2021افزایش یابد (شکل .)21-2

شکل  21-2روند آینده میزان تولید برق بر اساس دو سناریو در نیروگاههای کشور هند

best case scenario

1
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روند انتشار  CO2برای دو سناریو در شکل  22-2نشان دادهشده است .با سناریو  ،PC-BAUمیزان انتشار  CO2به Gg

 850000در سال  2020افزایش مییابد ،درحالیکه با سناریو  ،PC-BCSمیزان انتشار  CO2تنها  700000 Ggدر سال 2020
افزایش مییابد .در سناریو ( ،)1انتشار  ،6000 Gg SO2افزایش مییابد و تحت سناریو ( )2به  4500 Ggافزایش یابد (شکل .)23-2
پیشبینی میزان انتشار تا سال  2020برای  NOدر حالت اول 475 Gg ،و 350 Ggبرای حالت دوم است (شکل  .)24-2پیشبینی
برای سال  2020برای تولید برق و میزان انتشار از  SO2 ،CO2و  NOدر ( BCSطرح  )2سناریو به دلیل فرض استفاده از فناوری
بهتر و بهبود در کارایی انرژی در واحدهای تولید کمتر است.

شکل  22-2روند آینده میزان انتشار دیاکسید کربن ناشی از تولید برق بر اساس دو سناریو در نیروگاههای کشور هند

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
97
فاز :3تدوین ارکان جهت ساز

ویرایش اول ،اردیبهشت 1394

شکل  23-2روند آینده میزان انتشار دیاکسید گوگرد ناشی از تولید برق بر اساس دو سناریو در نیروگاههای کشور هند

شکل  24-2روند آینده میزان انتشار اکسید نیتروژن ناشی از تولید برق بر اساس دو سناریو در نیروگاههای کشور هند
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 -3-3-2-1بررسی چارچوب نظارتی در هند بر اساس استانداردهای محیطی

در هند مسئولیت اولیه وضع و اجرا قوانین محیط زیستی بر عهده کمیته ایالتی و مرکزی کنترل آلودگی است که زیرمجموعه
وزارت محیط زیست است [ .]36دولت فدرال حاضر ،استانداردهای کیفیت هوا برای ذرات ریز را محدود کرده است .استانداردهای
SO2و  NOxدر جدول  27-2فهرست شدهاند .استانداردهای تعیین شده با موقعیت مکانی تغییر میکنند (برای مناطق صنعتی
استانداردها پایینتر میباشند) استانداردهای برای ذرات ریز معلق PM10, SO2,NOx, CO, ،وجود دارد ،اما برای ذرات غیر آالینده و
یا اوزون استانداردی وجود ندارد .کمیته ایالتی و مرکزی کنترل آلودگی مسئول محدود کردن استانداردها هستند اما طرحهای اجرایی
مشابه در آمریکا فقط برای  24منطقه بحرانی آلوده و  17شهر موردنیاز است [.]37

 CPCBقوانین محدودیت انتشار منابع با آالیندگی باال مثل نیروگاهها را وضع میکند .انتشار ذرات ریز بهطور غیرمستقیم به
میزان نیاز به شستشو زغالسنگ و بهطور مستقیم به میزان گازهای منتشرشده بستگی دارد .در ابتدای سال  2002استفاده از
زغالسنگ با خاکستر باالی  35درصد در نیروگاههای حرارتی که در  1000کیلومتری مناطق شهری و یا مناطق حساس و آلوده
بحرانی قرار داشتند ،ممنوع اعالم شد .هنگام وضع این قانون تخمین زده شد که تقریباً  22گیگاوات از ظرفیت نیروگاهها را تحت
تأثیر قرار میدهد .در عمل این استاندارد هنگامی به دست میآید که زغال شسته و نشسته با هم ترکیب شوند (زغالسنگ وارداتی)
تا متوسط حجم خاکستر به  34درصد کاهش پیدا کند Zamuda and Sharpe .در سال  2007بر آورد کردند که در سالهای 2005
و  2006فقط  5درصد از زغالسنگ غیر صنعتی استفاده شده در نیروگاهها شسته شده است .آنها همچنین متذکر شدند که
نیروگاههای کارآمد فقط با  44درصد از ظرفیتشان فعالیت میکنند [.]38

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
99
ویرایش اول ،اردیبهشت 1394

فاز :3تدوین ارکان جهت ساز

جدول  27-2استاندارد انتشار آالیندهها در هند
مناطق
حساس
15
30
15
30
70
100
50
75

مناطق مسکونی
شهری و روستایی
60
80
60
80
140
200
60
100

مناطق صنعتی

میانگین زمانی

80
120
80
120
360
500
120
150

میانگین سالیانه
میانگین  24ساعته
میانگین سالیانه
میانگین  24ساعته
میانگین سالیانه
میانگین  24ساعته
میانگین سالیانه
میانگین  24ساعته

آالیندهها ()μg/m3
SO2
NOx
SPM
RPM

میزان انتشارات برای تمامی ذرات ریز معلق در جدول  28-2فهرست شده است .از نظر تاریخی بخش مهمی از نیروگاهها این
قانون را نقض کردند .در سال  2000و  63 ،2001درصد از نیروگاهها این استانداردها را رعایت نکردند ،اما در سال  2006و ،2007
تنها  28درصد از نیروگاهها موفق به تطبیق با استانداردها نبودهاند [.]39
جدول  28-2میزان انتشارات برای تمامی ذرات ریز معلق
mg/Nm3150

با ظرفیت پائین210 MW

mg/Nm3150

 210MWو بیشتر

mg/Nm3150

نیروگاههای که در مناطق حفاظتشده قرار دارند

هیچ محدودیت انتشار دیاکسید گوگرد یا اکسیدهای نیتروژن برای نیروگاههای زغالسنگی وجود ندارد .در درجه اول غلظت
 SO2از حداقل ارتفاع دودکش تأثیر میپذیرد و واحدهای تولید  500مگاواتی یا بیشتر باید ارتفاع بیشتری را برای خروج گاز گوگرد
اختصاص دهند ( .)FGDواحدهای تولید بین  210و  500مگاوات باید دودکشهای حداقل  220متری داشته باشند .واحدهای بیش
از  500مگاوات باید دودکشهای حداقل  275متری داشته باشند .در حال حاضر فقط یک نیروگاه ) (Dahanuواحد خروج گاز
گوگرد را نصب کرده است( .جدول )29-1
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جدول  29-2ارتفاع دودکش موردنیاز
ارتفاع دودکش (متر)
) SO2 kg/hrنرخ انتشار = H = 14 (Q)0.3 (Q
220
) فضای موردنیاز طراحی 275 (+FGD

ظرفیت تولید MW
کمتر از 200-210
بین  200-210و 500
 500و باالتر

استانداردهای ارائه شده برای تخلیه پساب صنعتی در محیط زیست برای کشور هند در جدول  30-2ارائه شده است.
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جدول  30-2استانداردهای ارائه شده برای تخلیه پساب صنعتی در محیط زیست برای کشور هند []40
پارامتر

آبهای
سطحی

فاضالب
عمومی

رنگ و بو

*

*

حداکثر مواد معلق []mg/L

100

600

اندازه ذرات معلق

pH

دما

حداکثر روغن و گریس []mg/L
حداکثر مجموع کلر باقیمانده []mg/L
حداکثر نیتروژن آمونیاکی (بهصورت ]mg/L[ )N
حداکثر نیتروژن کجلدال (بهصورت )NH3
[]mg/L
حداکثر آمونیاک []mg/L
حداکثر اکسیژن موردنیاز بیولوژیکی (3( ،)BOD
روز در  27درجه سانتیگراد) []mg/L
حداکثر اکسیژن موردنیاز شیمیایی )،(COD
[]mg/L
حداکثر آرسنیك []mg/L
حداکثر جیوه []mg/L
حداکثر سرب []mg/L
حداکثر کادمیوم []mg/L
حداکثر کروم  6ظرفیتی]mg/L[ ،
حداکثر مس []mg/L
حداکثر روی []mg/L
حداکثر سلنیوم []mg/L
حداکثر نیکل []mg/L
حداکثر سیانید []mg/L
حداکثر فلوراید []mg/L

اندازه ذرات
باید از الکهای با
دانهبندی 850
میکرون عبور نماید
5/5-9
نباید بیش از 5
درجه سانتیگراد
باالتر از آب ورودی
باشد
10
10
50

-

5/5-9

زمین
برای
آبیاری
*
200

-9
5/5

مناطق ساحلی دریا
*
برای فاضالبهای فرآیندی  ،100برای پساب برج
خنککننده تا  ٪10باالتر از سیال ورودی
مواد جامد شناور حداکثر  3میلیمتر ،مواد جامد
رسوبی حداکثر  850میکرون
5/5-9

-

-

نباید بیش از  5درجه سانتیگراد باالتر از آب
ورودی باشد

20
20
50

10
10
-

20
20
50

100

100

5

5

30

350

100

100

250

-

-

250

0/2
0/01
0.1
1
1
3
5
0/05
3
0/2
2

0/2
0/01
1
2
2
3
15
0/05
3
2
15

0/2
0/01
-

0/2
0/01
2
1
1
3
15
0/05
5
0/2
15

0/2
-
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ادامه جدول30-1.
آبهای سطحی
2

فاضالب عمومی
-

زمین برای آبیاری
-

مناطق ساحلی دریا
5

پارامتر

1

-

5

5

حداکثر اشعه آلفا میکرو

10-7

10-7

10-8

10-7

حداکثر اشعه بتا میکرو کوری

10-6

10-6

10-7

10-6

سولفید
ترکیبات فنولی (بهصورت
)C6H5OH
کوری  /میلیلیتر
 /میلیلیتر
آزمون بقای زیستی
منگنز
آهن
وانادیوم
نیترات نیتروژن

زنده ماندن  ٪90ماهی بعد از 96
ساعت در  ٪100فاضالب

زنده ماندن  ٪90ماهی بعد از
 96ساعت در  ٪100فاضالب

زنده ماندن  ٪90ماهی بعد از
 96ساعت در  ٪100فاضالب

2
2
3
3
0/2
0/2
10
* تمام تالشها باید برای حذف رنگ و بوی ناخوشایند تا حد اجرایی انجام گیرد

-

زنده ماندن ٪90
ماهی بعد از  96ساعت
در  ٪100فاضالب
2
3
0/2
20

 -4-3-2-1بررسی سیاستهای کنترلی موجود و نگاهی به آینده برای کاهش آالیندههای هوا در کشور هند []41
 -1-4-3-2-1ابزارها ،برنامهها و سیاستهای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور هند

برنامهها و سیاستهای کلی موجود در رابطه با بخش انرژی در هند
بهطورکلی برنامهریزی انرژی در هند بر اساس مذاکرات تغییرات آبوهوا تدوین شده است .کشور هند در مذاکرات تغییرات
آبوهوا شرکت کرده و تضمین نموده است شدت تولید گازهای گلخانهای خود را کاهش دهد ،همچنین این کشور تضمین نموده
است ،سرانه تولید گازهای گلخانهای این کشور از کشورهای توسعهیافته بیشتر نباشد.
بر همین اساس دولت هند یک برنامه اقدامات ملی در تغییرات آبوهوا تدوین کرده است که در آن اشاره شده  15درصد از
انرژی کشور هند تا پایان سال  2020میتواند از طریق انرژیهای تجدیدپذیر تأمین گردد .این سند  NAPCCنام دارد و برای انجام
آن هشت مأموریت ملی مشخصشده که تمرکز یکی از آنها کامالً روی انرژیهای تجدیدپذیر است.
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تغییرات آبوهوا و سیاستهای موجود
درحالیکه اولویت اصلی هند فراهم کردن انرژی کافی و پایدار از طریق گسترش سوخت فسیلی و راهاندازی نیروگاههای اتمی و
آبی بزرگ است ،ولی نکات زیر باعث شده که کشور هند در توسعه پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر نیز بهصورت فعاالنه شرکت
کند.
استفاده از منابع تجدیدپذیر طبیعی وابستگی هند به واردات سوخت فسیلی را کاهش میدهد.
افزایش رقابت برای منابع فسیلیِ محدود ،قیمت سوخت فسیلی را افزایش میدهد ،درصورتیکه افزایش توسعه فنّاوریهای
تجدیدپذیر قیمت آن را کاهش میدهد .بهعنوان مثال قیمت نفت در سال  2030حدود  46درصد بیش از سال  2010خواهد بود ،این
در حالی است که هزینه سرمایهگذاری برای انرژی فتوولتائیک ( )PVدر همین بازه زمانی به نصف کاهش پیدا خواهد کرد.
فنّاوری های تجدیدپذیر برای رفع نیاز مناطق دورافتاده که فاقد شبکه برق هستند بسیار مناسب است ،بهطوریکه میتوان از
منابع همان منطقه برای تأمین برق آن استفاده کرد.
تمایل هندوستان به ایفای نقش رهبری 1در اقتصاد نوظهور انرژیهای تجدیدپذیر باعث میشود سرمایهگذاریهای این کشور به
سمت فنّاوریهای انرژیهای تجدیدپذیر متمایل گردند.
فنّاوریهای تجدیدپذیر عالوه بر تأمین انرژی ،در راستای اهداف و توجهات محیطزیست در زمینه گازهای گلخانهای نیز قرار
دارد.
درحالیکه در هندوستان هیچ هدف رسمی برای گازهای گلخانهای تصویب نشده است ،هند تصریح کرده است ،اجازه نخواهد
داد سرانه انتشار گازهای گلخانه ای در این کشور بیشتر از کشورهای صنعتی گردد ،در ضمن کشور هند در تالش است ،شدت انتشار
خود را تا پایان  2020در حدود  20-25درصد نسبت به سال  2007کاهش دهد.

leadership role

1

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
104
فاز :3تدوین ارکان جهت ساز

ویرایش اول ،اردیبهشت 1394

در حال حاضر میزان انتشار  CO2در هند در حدود  1تن به ازای هر نفر در یک سال ( )1 ton/person.yearاست .میانگین
سرانه بینالمللی انتشار  4/2تن است ،درحالیکه سرانه انتشار اغلب کشورهای صنعتی بین  10-20تن است؛ اما هند به دلیل جمعیت
بسیار زیادی که دارد هماکنون در حدود  4درصد از کل انتشار را به خود اختصاص داده است.
الف -برنامه اقدامات ملی در تغییرات آبوهوا)NAPCC( 1
در ژوئن سال  2002کشور هند در راستای اهدافش پیرامون تغییرات آبوهوا ،برنامه اقدامات ملی درزمینه تغییرات آبوهوا
) (NAPCCرا منتشر کرد .این سند ملی هشت مأموریت به همراه داشت .در نهایت  NAPCCپیشنهاد کرده است که تا پایان سال
 2020در حدود  15درصد از انرژی هند میتواند از منابع تجدیدپذیر تأمین گردد.
مکانیسم توسعه پاک)CDM( 2
بر اساس پروتکل کیوتو ،مکانیسم توسعه پاک ( )CDMبه پروژههایی که در کشورهای در حال توسعه باعث کاهش انتشار
گازهای گلخانهای ( )GHGمیشوند اعتبارنامههای کاهش انتشار )CER( 3اعطا میکند CER .اعتبارنامههای کربن هستند که بر
اساس  ،CDMهرکدام از آنها معادل  1تن دیاکسید کربن هستند CER .ها میتوانند مبادله و خریدوفروش شوند و نهایتاً توسط
کشورهای صنعتی که پروتکل کیوتو را پذیرفتهاند مورد استفاده قرار گیرند.
برای تأیید صالحیت دریافت  ،CERپروژه باید ابتدا توسط سازمانهای مربوط در کشوری که پروژه در آن انجام میگیرد تأیید
شود و پسازآن فرآیندهای ثبتنام و تأیید و صدور گواهینامه توسط  UNFCCکامل میگردد .درآمد اضافی که از طریق تجارت
 CERبدست میآید ،باعث دوام سرمایهگذاری پروژههای انرژی پاک میشود.
هرچند انتقادهایی نیز به پروسه  CDMوارد است (مثل پروسههای طوالنی و پرهزینه و نیز ضوابط فنی الزم برای اخذ
گواهینامه) ،ولی بههرحال هندوستان از پیشگامان دریافت منافع  CDMاست .تا تاریخ ژانویه سال  1551 ،2010پروژه هندی موفق
1

National Action Plan on Climate Change
Clean Development Mechanism
3
Certified Emission Reduction Credits
2
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به اخذ تأییدیه کشور میزبان شدهاند که در صورت تأیید توسط هیئت اجرایی  ،CDMهند قبل از پایان سال  627 ،2012میلیون
 CERتولید خواهد کرد .با در نظر گرفتن قیمت  500روپیه ( 10دالر) برای هر  CERاین تعداد  CERدر حدود  313/5میلیارد روپیه
( 6/27میلیارد دالر آمریکا) خواهد شد .در سال  2009تعداد  478عدد از  2011پروژه ثبتنام شده در سرتاسر دنیا متعلق به
هندوستان بود .در این زمینه فقط کشور چین پروژههای بیشتری ثبت کرده بود .تا سپتامبر  2010هند  532پروژه ثبتشده ،داشته که
 426عدد از این پروژههای در بخش انرژی بودهاند .در بین این پروژهها نیز اکثر آنها انرژیهای تجدیدپذیر بودهاند.
برنامهها و سیاستهای کلی موجود در رابطه با کل بخش انرژیهای تجدیدپذیر در هند
تاکنون هیچ قانون جامعی که تمام ایالتها را در مورد انرژیهای تجدیدپذیر ملزم کند تصویب نشدهاست .ولی در این میان
برنامهها و سیاستهای زیادی هستند که بر انرژیهای تجدیدپذیر نیز تأثیر میگذارند که مهمترین آنها در ادامه مورد بررسی قرار
میگیرد.
الزام خرید انرژیهای تجدیدپذیر ()RPO
بر اساس بخش ( 86 )1( )eاز قانون برق  ،2003الزم است کمیسیون ایالتها برای سازمانهای توزیعی مربوطه ،یک RPO

اختصاص دهد .متن این قانون بهصورت زیر است:
«کمیسیون ایالت ها الزم است بر اساس زیر عمل کنند :تولید برق از منابع تجدیدپذیر را با فراهم کردن ابزار مناسب برای اتصال
به شبکه و فروش برق به هر شخص ارتقاء دهند ،در ضمن ،برای اخذ مجوز توزیع الزم است درصدی از کل مصرف برق به
انرژیهای تجدیدپذیر اختصاص یابد».
در پی این سیاست ،سیاست تعرفه گذاری ملی  2006دستور داد تا هر یک از کمیتههای ایالتی  RPOها را بهصورت قراردادهای
زمانی بر روی پروانههای توزیع اعمال کند .تا آوریل سال  18 ،2010ایالت از  RPOاستفاده کردند و یا پیشنویس آییننامه آن را
تهیهکردهاند .در این ایالتها  RPOبین  1درصد تا  15درصد کل تولید برق ،تنظیم شده است .در جدول  31-2اطالعات مربوط به
 RPOاستفادهشده در ایالتها آورده شده است.
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جدول  31-2الزام خرید انرژیهای تجدیدپذیر ایالتها
ایالت

2009–2010 RPO

آینده RPO
(اگر تصویب شود)

مالحظات
 5درصد در هر سال از  2004تا  ،2008برای بعد از آن هیچ
 RPOتعین نشدهاست.

Andhra
Pradesh

5%

Assam

5%

Chhattisg
arh

Biomass 5%,
Small Hydro
3%,
Others 2%

همین درصد برای هرسال بین  2007تا 2010
برای بعد از آن هیچ  RPOتعین نشدهاست.

Delhi

1%

یک درصد  RPOبرای چهار توزیعکننده NDMC
 BYPL, BRPL, NDPL,از  2006تا 2010
برای بعد از آن هیچ  RPOتعین نشدهاست.

Gujarat

2%

2012–2013
7%

Haryana

10%

2010–2011
10%

2015–2016
15%

پیشنویس آییننامه درحال بررسی است (یک  RPOپنج
درصدی)

Jharkhand

Karnataka

Kerala

پیشنویس آییننامه درحال بررسی است

7%–10%
Wind 2%,
Small Hydro
2%,
Others 1%

2010–2011
7%-10%

درصد  RPOبه کمپانی توزیعکننده بستگی دارد.
 5درصد در هرسال از  2006تا  ،2009برای بعد از آن هیچ
 RPOتعین نشدهاست.
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ادامه جدول 31-1

Madhya
Prades

Wind 6%,
Biomass 2%,
Cogen 2%,
Others 2%

2011–2012
12%

 RPOبرای  2005تا  2009تعیین شده ،برای بعد از آن هیچ
 RPOتعین نشدهاست .پیشنویس آییننامه برای افزایش RPO
درحال بررسی است.

Maharasht
ra

5%

Orissa

5%

2015–2016
8% (0.5%
)increase/year

Punjab

3%

2010–2011
4%

Rajasthan

Tamil
Nadu 1
Uttarakha
nd
West
Bengal 7

پیشنویس آییننامه درحال بررسی است

2010–2011
Wind 6.75%,
Wind 7.5%,
Biomass
1.75%,
Biomass 2%,
Others 8.5%
Others 9.5%
13%
9%

7%–9%

2010–2011
14%
2010–2011
10%
2010–2011
درصد  RPOبه کمپانی توزیعکننده بستگی دارد تا سال 2010
10% for all
همه ایالتها  RPOده درصد خواهند داشت.
utilities

اعتبارنامه انرژیهای تجدیدپذیر قابل معامله

1

توزیع منابع انرژیهای تجدیدپذیر در سرتاسر هند متفاوت است .در بعضی از ایالتها مانند دهلی ،پتانسیل منابع انرژی
تجدیدپذیر در مقایسه با مصرف انرژی بسیار اندک است .در سایر ایالتها مانند  TamilNaduبرای باد ،منابع انرژی بسیار زیاد است.

Tradable Renewable Energy Credits

1
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این تفاوت باعث ایجاد یک بازار بین ایالتی برای خریدوفروش  RECمیشود .چنین معامالتی باعث کارایی اقتصادی بیشتر
انرژیهای تجدیدپذیر در سراسر کشور هند میشود ،بهطوریکه توزیعکنندگان معتبر (دارای مجوز) در ایالتهایی که منابع
تجدیدپذیر در آنها ،محدود است ،میتوانند  RECتولیدشده در ایالتهای دیگر که ناشی از پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر ارزان
قیمتتر است بخرند .با این روش RPO ،هر ایالت در باالترین سطح کارایی اقتصادی خواهد بود .در ژانویه سال  ،2010کمیته
مرکزی تنظیم ( )CERCشرایط و بندهای برنامه  RECقابل معامله را بهصورت زیر اعالم کرد.
یک آژانس مرکزی وجود دارد که توسط  CERCطراحی شده و از تولیدکنندگان انرژیهای تجدیدپذیر که در طرح شرکت
میکنند ،ثبتنام به عمل میآورد.
تولیدکنندگان انرژیهای تجدیدپذیر دو انتخاب خواهند داشت :میتوانند انرژیهای تجدیدپذیر خود را طبق تعرفهای که توسط
کمیته تنظیمگری برق ) (CERCمربوطه تعیین شده است ،بفروشند و یا اینکه برق تولیدشده و شرایط زیستمحیطی وابسته به
تولید انرژیهای تجدیدپذیر را بهطور جداگانه بفروشد.
در انتخاب گزینه دوم ،شرایط زیستمحیطی (انرژی تجدیدپذیر) میتواند به شکل  RECمبادله گردد .قیمت این کاالی
الکتریکی برای شرکتهای توزیع ،معادل میانگین هزینه خرید وزندار شده انرژی خواهد بود که این میانگین شامل خرید کوتاهمدت
انرژی است و شامل هزینه خرید انرژیهای تجدیدپذیر نمیشود.
آژانس مرکزی REC ،را برای تولیدکنندگان انرژیهای تجدیدپذیر صادر خواهد کرد.
ارزش یک  RECمعادل  MWhبرق منتقلشده به شبکه از منابع تجدیدپذیر خواهد بود.
 RECفقط میتواند در مبادالت (بورس) انرژی که توسط  CERCتأییدشده و با کف قیمتی که  CERCتعیین میکند ،مبادله
شود.
دو مسیری که انرژیهای تجدیدپذیر بر اساس آن میتواند به فروش برسد در شکل  25-2نمایش دادهشده است.
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شکل  25-2مسیرهای فروش انرژیهای تجدیدپذیر تولیدشده

کمكهای مالی
تأسیس آژانس توسعه انرژیهای تجدیدپذیر هند ( ،)IREDAمهمترین آژانس مالی دولت هند برای فراهم کردن کمکهای
مالی مناسب برای پروژههای انرژی تجدیدپذیر ،مخصوصاً برای پروژههای نمایشی و پروژههای بخش خصوصی ،یکی از مهمترین
اقدامات دولت هند برای سازماندهی کمکهای مالی برای انرژیهای تجدیدپذیر است.
 -4-2-1مطالعه تطبیقی اثرات زیستمحیطی نیروگاههای کشور چین
 -1-4-2-1مقدمه

هماکنون کشور چین دومین مصرفکننده انرژی در دنیا پس از آمریکا بهحساب میآید و بعید نیست در آینده نزدیک به اولین
مصرفکننده انرژی در سطح جهان تبدیل شود .در ضمن سرانه مصرف منابع انرژی زغالسنگ ،نفت و گاز طبیعی در چین به ترتیب
در حدود  55/4درصد 11/1 ،درصد و  4/3درصدِ میانگین جهانی است .بر اساس این مصرف انرژی در بلندمدت ،کمبود منابع انرژی
یکی از مهمترین مشکالت در توسعه اقتصادی این کشور خواهد شد.
کشور چین در سال  2007بزرگترین واردکننده زغالسنگ در دنیا بوده است .در سال  2006تقریباً  20/4درصد از کل مصرف
انرژی چین از نفت خام بوده است که  47درصد از آن از طریق واردات تأمینشده است که واردات نفت در چین در سال  2006حدود
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 4/1درصد بیش از  2005بوده است؛ بنابراین چین یکی از بزرگترین مصرفکنندگان و واردکنندگان نفت و زغالسنگ در دنیا
بهحساب میآید].[2
 -2-4-2-1وضعیت انرژی و انرژیهای تجدیدپذیر در کشور چین][43

در جدول  32-1وضعیت کنونی و روند آتی انواع منابع انرژیهای تجدیدپذیر در چین مشاهده میشود.

جدول  32-2ظرفیت نصبشده انواع منابع انرژیهای تجدیدپذیر در چین
2020
هدف پیشنهادی

2020
هدف فعلی

2009

2006

300 GW

300 GW

197 GW

130 GW

آبی

150 GW

30 GW

25.8 GW

2.6 GW

بادی

30 GW

30 GW

3.2 GW

2 GW

زیستتوده

20 GW

1.8 GW

0.4 GW

0.08 GW

خورشیدی )(PV

300 million m2

190 million
m2

100 million m2

خورشیدی ()hot water

10 million tons

2 million
tons

1 million tons

اتانول

2 million tons

0.05 million tons

بیودیزل

44 billion m3/year

8 billion m3/year

بیوگاز

15%

9%

سهم کل انرژی تجدیدپذیر از
مصرف نهایی انرژی

سهم انرژیهای مختلف در برق تولیدی در کشور چین از سال  1990تا سال  2011در شکل  26-2نمایش دادهشده است.
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شکل  26-2سهم انواع انرژی در برق تولیدی کشور چین از سال  1990تا سال ( 2011ترا واتساعت)

همانطور که از شکل مشخص است در حال حاضر نیز انرژی فسیلی سهم بیشتری نسبت به سایر انرژیها در تولید انرژی در
کشور چین داراست].[3
در بین انرژیهای تجدیدپذیر نیز بهنظر میرسد انرژی آبی و بادی سهم بیشتری نسبت به سایر منابع تجدیدپذیر در تأمین انرژی
در کشور چین دارا باشند.
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شکل  27-2تولید انرژیهای تجدیدپذیر در سال  2011در کشور چین (برحسب)1 milion TCE

همانطور که در شکل  27-2مشخص است ،انرژی آبی با  215.16 milion TCEو انرژی بادی با 24.15 milion TCE

بیشترین سهم را در تولید انرژی در بین منابع تجدیدپذیر دارا هستند .با توجه به این نکته معموالً آبی بزرگ در بخش انرژیهای
تجدیدپذیر طبقهبندی نمیشود ،میتوان گفت انرژی بادی بیشترین سهم را در تولید انرژی در بین منابع تجدیدپذیر دارا است.
شکل زیر ظرفیت نصبشده انواع انرژیهای تجدیدپذیر در کشور چین را بین سالهای  2006تا  2020برحسب گیگاوات نشان
داده است.

واحد انرژی معادل مصرف یکتن زغالسنگ استTCE

1
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شکل  28-2ظرفیت نصبشده انواع انرژیهای تجدیدپذیر در کشور چین (برحسب گیگاوات)

همانطور که در شکل  28-2مشخص است از سال  ،2006ظرفیت نصبشده انواع انرژیهای تجدیدپذیر بهشدت افزایش یافته
است .بسیاری از کارشناسان علت اصلی این رشد سریع را ،تصویب قانون انرژیهای تجدیدپذیر در چین در سال  2006میدانند .در
شکل  28-2هدفگذاریهای میانمدت و بلندمدت در سالهای  2015و  2020نیز آورده شده است.
شکل  29-2برق تولیدشده از انواع انرژیهای تجدیدپذیر در کشور چین را بین سالهای  2006تا  2020برحسب ترا واتساعت
نشان میدهد.
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شکل  29-2برق تولیدشده از انرژیهای تجدیدپذیر در کشور چین بین سالهای  2006تا  2020برحسب ترا وات ساعت

جدول  33-2سرمایهگذاری کشور چین در بخش انرژی تجدیدپذیر بین سالهای  2004تا  2011را نشان میدهد .سیر صعودی
روند سرمایهگذاریهای صورت گرفته در کشور چین در این سالها کامالً مشخص است.
جدول  33-2سرمایهگذاری کشور چین در بخش انرژی تجدیدپذیر
رشد بین
سالهای
 2004تا
2011

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

57%

52.2

44.5

37.4

24.3

14.9

10

5.4

2.2

سال

سرمایهگذاری
صورت گرفته
(میلیارد دالر)
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سرمایهگذاری که طبق برنامه پنجساله توسعه انرژیهای تجدیدپذیر چین ،در دوره  2011تا  2015در هر یک از حوزههای
انرژیهای تجدیدپذیر صورت خواهد گرفت ،درشکل  30-2نمایش دادهشده است.

شکل  30-2سرمایهگذاری در دوره  2011تا  2015در هر یك از حوزههای انرژیهای تجدیدپذیر
 -3-4-2-1بررسی ساختار

در کشور چین سازمانهای بسیاری برای اداره مسائل مربوط به انرژی درگیر هستند .تصمیمگیریهای سیاستی مربوط به بخش
انرژی در سطح ملی صورت میگیرد .سازمانها و وزارتخانههایی نیز که به نحوی وارد بحث سیاستگذاری و اجرای سیاستها
شدهاند شامل وزارت منابع و زمین ها ،وزارت منابع آبی ،وزارت محافظت از محیط زیست و اداره محافظت از محیط زیست هستند .در
ضمن برخی شرکتهای بزرگ نیز مثل شرکت برق کشوری در اتخاذ سیاستها و اجرای آنها شرکت میکنند زیرا رؤسای برخی از
این شرکتها مقامات باالی دولتی محسوب میشوند.
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تعداد زیاد نقشهای سازمانی در این بخش باعث ایجاد مشکالت مربوط به هماهنگی بین بخشهای مختلف شده است که این
امر منجر به ناهماهنگی و عدم دسترسی به اطالعات واقعی گردیده است .از اینرو دولت چین برنامه داشت یک وزارتخانه مستقل
برای بخش انرژی ایجاد کند که این برنامه در سال  2008به علت مشکالت مربوط به اجماع شرکتهای بزرگ انرژی و آژانس
موجود به تعویق افتاد .در عوض مجلس ملی در همین سال تأسیس اداره کل ملی انرژی  NEAو کمیته ملی انرژی ( )NECرا به
تصویب رساند.
 -1-3-4-2-1کمیسیون اصالحات و توسعه ملی چین ]42[ )NDRC(1

 NDRCیک آژانس مدیریتی اقتصاد کالن زیر نظر شورای کشوری است که بهطورکلی اداره و برنامهریزی اقتصاد چین را بر
عهده دارد .مأموریتهای  NDRCشامل مطالعه و تنظیم سیاستهای اقتصادی و سیاستهای توسعه اجتماعی ،برقراری تعادل
توسعه اقتصادی و هدایت سیستم اقتصادی چین است.
 NDRCبیست وشش سازمان ،اداره و دفترخانه در زیرمجموعه خود دارد .از بین  24سازمان  4 ،NDRCسازمان نقشهایی در
رابطه با مدیریت سیاستهای بخش انرژی بر عهدهدارند که شامل سازمان مطالعه سیاستها ،سازمان برنامهریزی توسعه ،سازمان
محافظت از منابع و حفاظت از محیط زیست و اداره کشوری انرژی میشوند .البته این ترکیب با تأسیس  NEAو NECدر سال
 2008اندکی تغییر کرده است.
کارکردهای اصلی NDRCبه شرح ذیل است:
تدوین و اجرای سیاستهای اصلی مرتبط با توسعه اقتصادی و اجتماعی در چین
بازرسی و تأیید پروژههای سرمایهگذاری که از حد مشخصی از سرمایهگذاری فراتر رفته و یا در طبقهبندی صنایع خاص قرار
میگیرند( .مثل پروژههای راهاندازی نیروگاههای بادی)

National Development and Reform Commission
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نظارت بر اصالحاتی که توسط سازمانهای ایالتی اجرا میشوند
تنظیم و سازماندهی (هماهنگ کردن) سیاستهای سرمایهگذاری و صنعتی برای صنایع مرتبط با منابع تجدیدپذیر
تنظیم تعرفههای انرژی ،تأیید و تصویب پروژههای CDM

اداره کشوری انرژی (سابق)
پیش از سال  2008اداره کشوری انرژی زیر نظر  NDRCمدیریت بخش انرژی را بر عهده داشت و  4سازمان مهم سازمان
نفت ،سازمان زغال سنگ ،سازمان برق و سازمان انرژی تجدیدپذیر در زیرمجموعه آن قرار داشتند ولی قدرت و اختیارات آن برای
انجام این مأموریت کافی نبود .در سال  NEA ،2008وظایف این اداره را بر عهده گرفت.
 -2-3-4-2-1گروه رهبری انرژی (سابق) []43

در سال  ،2005دولت گروه رهبری انرژی را زیر نظر شورای مرکزی تأسیس کرد تا از این طریق بتواند تصمیمات مهم کشور
درزمینه انرژی را اتخاذ کند .تأسیس این گروه نشان میدهد دولت چین دریافته بود ،مدیریت بخش انرژی باید قدرتمند گردد .در
سال  NEC،2008وظایف این گروه را بر عهده گرفت.
کمیته ملی انرژی )(NEC

پراکندگی سیستم اداری مرتبط باانرژی در چین مانع مدیریت و رهبری صحیح این بخش شده بود ،زیرا هیچ سازمان واحد با
قدرت و اختیارات باال مثل وزارت انرژی وجود نداشت تا بتواند بین بخشهای مختلف هماهنگی ایجاد کند.
در سال  2010یک کمیته جدید انرژی ( )NECبهصورت رسمی تأسیس شد که وظیفه اصلی آن اتخاذ تصمیمگیریهای
استراتژیک بخش انرژی بود .این کمیته که جایگزین گروه رهبری انرژی شده است دارای  21عضو است و تعداد زیادی از وزرا مثل
وزیر بازرگانی ،وزیر امور مالی و بانک مرکزی در آن عضویت دارند.
کارکردهای اصلی NECبه شرح زیر است:
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استراتژیهای ملی توسعه انرژی
بررسی امنیت انرژی
بررسی مشکالت اساسی بخش انرژی مثل برنامهریزی توسعه بومی انرژی و مسائل مربوط به شرکتهای بینالمللی است.
 -3-3-4-2-1اداره کل ملی انرژی]43[(NEA) 1

 NEAادارهای است که توسط  NDRCمدیریت میشود و از سال  2008جایگزین اداره کشوری انرژی شده است .بهطورکلی
 NEAامور روزانه  NECرا بر عهده دارد.
کارکردهای اصلی  NEAبه شرح زیر است:
 تنظیم و اجرای برنامههای توسعه انرژی و سیاستهای صنعتی
 تدوین استراتژیهای توسعه انرژی و تدوین برنامهها و سیاستها در راستای چشماندازهای کشور
 مدیریت نفت ،گاز طبیعی ،زغالسنگ و برق
 پیشنهاد ابزارهای سیاستی برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و محافظت از منابع انرژی
 شرکت در تنظیم سیاستهای تغییرات آبوهوا و حفاظت از محیط زیست
 بررسی و تأیید داراییهای سرمایهگذاران بخش انرژی بر اساس آنچه شورای کشوری قید کرده است.


سازماندهی و انجام R&D

 بررسی پروژههای همکاریهای بینالمللی در رابطه با صنایع انرژی و هدایت شرکتهای بینالمللی انرژی
 مدیریت توسعه و ساخت پروژههای بادی فراساحلی در سرتاسر کشور
هرچند قدرت  NEAدر انجام هر یک از وظایف باال ،بیشتر از اداره انرژی سابق است ولی بااینحال ساختار آن برای مقابله با
چالشهای کشور چین در رابطه با انرژی ،هنوز نیاز به اصالح دارد.

National Energy Administration
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مقام  NEAبهعنوان یک بدنه دولتی که در مرتبه وزارتخانه قرار دارد ،باالتر از اداره کشوری انرژی سابق قرار دارد ولی هنوز
قدرت آن برای هماهنگی کامل وزارت خانهها ،کمیتهها ،شرکتهای دولتی کافی نیست .بهعنوان مثال رؤسای برخی از شرکتهای
دولتی مثل شرکت نفت چین ( ،)CNPCشرکت ملی شبکه برق و  Shenhua Groupنیز در مرتبه وزارتخانهای قرار دارند.
مشکالت و ضعفهایی که  NEAبا آن روبروست عبارتاند از:
 قدرت ناکافی:
یکی از مشکالت رسمی اداره انرژی سابق این بود که اغلب ،کمپانیهای انرژی قدرت بیشتری نسبت به این اداره داشتند.
هرچند این مشکل تا حدی برای  NEAحل شده ولی بهطور کامل حل نشده است.
 عدم استقالل کافی از :NDRC
یکی از بزرگترین عدم قطعیتهایی که در مورد  NEAوجود دارد این است که  NDRچند درصد استقالل دارد .دو شاخص
وجود دارد که میزان استقالل سیاسی  NEAرا نشان میدهد .اول اینکه هرچند مسئولیت سازمانی  NEAبا  NDRاست ولی
گزارشها  NEAمستقیماً به شورای کشوری فرستاده میشود.
 کمبود نیروی انسانی:
ازآنجاییکه  NEAجایگزین اداره کشوری انرژی شده است ،کارکنان آن در باالترین حد به  80نفر میرسد که این تعداد
کارکنان برای یک سازمان مرکزی دولتی بسیار کم است .برای مقایسه وزارت انرژی امریکا  4000کارمند در موضوعات مختلف
انرژی دارد .لذا  NEAبا حجم بسیار زیاد وظایفی که دارد با مشکل کمبود نیروی انسانی روبرو خواهد شد .از اینرو الزم است این
اداره راهحلی برای این معضل پیدا کند.
 قیمتگذاری برای انرژی:
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یکی از مشکالت اساسی  NEAاین است که قدرت آن برای تعیین قیمت برق کم است و این امر زیر نظر سازمان قیمتگذاری
 NDRCباقی میماند .هرچند  NEAمیتواند پیشنهادها خود را در این زمینه مطرح کند ولی درنهایت  NDRCو شورای کشوری
هستند که هرگونه تغییر اساسی در قیمت برق را تصویب میکنند.

 -4-3-4-2-1وزارت حفاظت از محیط زیست]43[1

این وز ارتخانه مقرراتی در رابطه با آالیندگی محیط زیست تدوین کرده است .این مقررات صنایع مختلف را به سمت استفاده از
منابع تجدیدپذیر سوق میدهد .همچنین این وزارت خانه مقررات و دستورالعملهایی در جهت اهدای زمین موردنیاز برای
فعالیتهای بخش انرژیهای تجدیدپذیر تدوین نموده است.
عالوه بر این ،وزارت حفاظت از محیط زیست کنترل و نظارت بر امور مرتبط با محافظت از محیط زیست را بر عهده دارد که
البته این بخش از فعالیت در حوزه تنظیمگری بخش انرژیهای تجدیدپذیر قرار میگیرد.
وظیفه تنظیم بازار بخش انرژیهای تجدیدپذیر و همچنین تدوین و اجرای دستورالعملها ،قوانین استانداردهای موردنیاز بخش را
بر عهده دارند.
 محافظت از محیط زیست
قوانین و مقررات حفاظت از محیط زیست که در انرژی باد تأثیر دارد عبارتاند از «قانون حفاظت از محیط زیست»« ،قانون
کنترل و ممانعت از آلودگی آبها»« ،قانون کنترل و ممانعت از آلودگی هوا»« ،قانون حفاظت از محیط زیست در برابر زبالههای
جامد» و «قانون ارزیابی اثرات زیستمحیطی».

State Environment protection Ministry
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 قانون حفاظت از محیط زیست
«قانون حفاظت از محیط زیست» در  26دسامبر  1989توسط کمیته دائمی  NPCمنتشر شد و میتوان گفت مهمترین قانون در
رابطه با حفاظت از محیط زیست در چین است .در این قانون اصول هماهنگی بین رشد توسعه اقتصادی ،پیشرفتهای اجتماعی و
حفاظت از محیط زیست تدوین شده است و اختیارات و وظایف سطوح مختلف دولت در این زمینه طرحریزی شده است.
بر اساس قانون حفاظت از محیط زیست ،بهمنظور جلوگیری آلودگی محیط زیست و محافظت از محیط اکولوژی به وزارت
حفاظت از محیط زیست اختیار دادهشده است تا بهمنظور باال بردن کیفیت محیط زیست و کاهش انتشار آلودگیها ،استانداردهای
زیستمحیطی را در سراسر کشور توسعه دهد و در ضمن این وزارتخانه مسئول نظارت بر سیستم حفاظت از محیط زیست در چین
است.
مقامات مرتبط با حفاظت از محیط زیست در سطوح مختلف دولتی در چین (از سطوح محلی تا سطوح باالتر) مسئول امور
حفاظت از محیط زیست منطقهای خود هستند .مقامات محلی حفاظت از محیط زیست این اختیار را دارند که استانداردهایی محلی
تدوین کنند که شدیدتر از استانداردهای سراسری باشد؛ بنابراین شرکتها و سازمانها موظفاند از بین استانداردهای کشوری و
استانداردهای محلی هرکدام که شدیدتر است ،پیروی کنند .بر اساس قانون حفاظت از محیط زیست هر سازمانی که در اجرای
عملیات خود باعث ایجاد آلودگی شود و یا هرگونه مواد مضری تولید کند باید مکانیسم وظایف در رابطه حفاظت از محیط زیست را
بپذیرد .مقامات مرتبط با حفاظت از محیط زیست در سطوح دولتی موظفاند اقدامات کنترلی مؤثر برای کاهش گازهای خروجی،
فاضالب ،پسماندها ،ذرات آلوده و هرگونه زباله دیگری اتخاذ نماید.
عالوه بر این هر پروژه جدید که تعریف میشود ،یا ادامه پروژههای قبلی است یا پروژه بازسازی محسوب میشود و یا هر پروژه
نصب تجهیزات دیگری که بهصورت مستقیم و غیرمستقیم باعث آلودگی محیط زیست میشود باید با مقررات حفاظت از محیط
زیستی که برای اینچنین پروژهای طراحی شده است مطابقت داشته باشد .نهادی که مسئول این نوع پروژهها است موظف است،
برای مقامات ذی صالح یک اظهارنامه تخلیه آالینده تهیه نماید که در آن جزئیات موضوعات مرتبط مثل حجم و نوع آالینده
تخلیهشده ،محل تخلیه آالینده و روشهای انتقال آن تنظیمشده است .از این جزئیات در بازرسیها استفاده میشود .مقامات
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ذیصالح به مجریان هر پروژه اجازه تخلیه میزان معینی آالیندگی را میدهند؛ اما درصورتیکه میزان آالیندگی پروژه از حد
استانداردی که توسط دولت و یا مقامات محلی تعیین کردهاند بیشتر شد ،باید عوارض تخلیه آالینده پرداخت شود و اجازهنامه تخلیه
آالینده روی میزان باالتری از آالیندگی تنظیم میشود .عالوه بر این حتی اگر میزان آالیندگی پروژه از حد استاندارد باالتر نباشد
ولی اجرای پروژه باعث آلودگی آب گردد باز عوارض تخلیه آالینده باید توسط مجریان پروژه پرداخت گردد.
تخلیه آالیندهها تحت نظارت مقامات ذیصالح حفاظت از محیط زیست است .اگر یک مجری در پرداخت عوارض تخلیه آالینده
که طبق مقررات ،برای آن تعیین شده است شکست بخورد ،اداره حفاظت از محیط زیست منطقه میتواند برای پروژه ،جریمهای چند
برابر عوارض تخلیه آالینده تعیین کند یا فرمان توقف پروژه را صادر نماید و یا از سایر اقدامات برای اصالح پروژه استفاده کند.
بررسی سیاستهای کنترلی موجود و نگاهی به آینده برای کاهش آالیندههای هوا در کشور چین []44

سیاستهای حامی محیط زیست که به دفعات در بخش برق چین استفاده شدهاند شامل :تدابیر نظارتی ،تدابیر دستوری و کنترلی و
همچنین ابزارهای اقتصادی .این چنین تدابیری در کنشهای اخیر درزمینه صرفهجویی انرژی و کاهش انتشار آالیندهها نمود داشته
است.
در اواخر سال  2001میالدی ،سازمان حفاظت محیط زیست دهمین طرح پنجساله برای حفاظت از محیط زیست را آغاز کرد .این
طرح اهداف حفاظت از محیط زیست و کاهش انتشار آالینده را دنبال میکرد ،بهویژه کاهش انتشار گوگرد دیاکسید از صنعت تولید
برق از میزان  2000در حدود  10تا  20درصد کاهش پیدا کند و متوسط مصرف زغالسنگ از کارخانههای تولید برق به  15تا 20
گرم به ازای هر کیلو وات ساعت کاهش یابد.
متأسفانه دسترسی به این هدف ممکن نشد .انتشار گوگرد دیاکسید نزدیک به  27/8درصد افزایش داشت و نیاز اکسیژن شیمیایی
تنها  0/5درصد کاهش نشان داد ،در واقع بسیار کمتر از  10درصد کاهش که در طرح در نظر گرفته شده بود.
برای دستیابی به اهداف صرفهجویی در انرژی و کاهش انتشار آالیندهها ،سیاستهای حفاظت از محیط زیست در چین ،شامل چهار
ابزار زیر میشود:
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 .1نظارتی :ویژگی این ابزار شامل دنبال کردن اهداف صرفهجویی انرژی و کاهش انتشار در دستگاههای کاری اداری بدنه دولت
است.
 .2فرمان و کنترل :چین قوانین صرفهجویی انرژی خود را تشدید کرده است و قانون انرژیهای تجدیدپذیر و قانون انرژی را تصویب
کرده تا به اهداف صرفهجویی انرژی و کاهش انتشار گازهای خطرناک دست یابد .همچنین برخی استانداردها و قوانین فنی مطابق
با این قوانین تغییر یافتهاند.
 .3اقتصادی :این دسته سیاستهای حفاظتی سه گروه را در بر میگیرد .نخستین گروه ،صنعت را شامل میشود .دولت چین
سیاستهایی را در صنعت برای بخشهایی در انرژی مانند فوالد و صنایع آلومینیوم وضع میکند بدین ترتیب میتواند موانع
ورودی کارایی انرژی را از میان بردارد و حذف واحدهای کوچک کارخانههای حرارتی و سازنده فوالد که قابلیتهای تولیدی
منسوخی دارند را سرعت بخشد .دسته دوم شامل پژوهش و توسعه میشود .چین حمایت مالی از توسعه و بهکارگیری فناوریهای
کممصرف در انرژی و همچنین بهبود دستگاههای مدیریتی مرتبط را افزایش داده است .دسته سوم تدابیر اقتصادی است.
 .4داوطلبی :چین سیاستی ملی در صرفهجویی در استفاده از منابع پی گرفته است و این امر یک عنصر کلیدی در سیاستهای
استفاده از انرژی در عصر حاضر به شمار میرود .چین اقدام به تالشهایی کرده است که مسائلی چون کاهش انتشار آالیندهها و
صرفهجویی را به اطالع عموم برساند و همچنین آگاهی عمومی جامعه و مهارتهای استفاده از انرژی را افزایش دهد و بدین
ترتیب بتواند محیطی با رویکردی صرفهجو در استفاده از انرژی در سراسر جامعه ایجاد کند.
بهمنظور دستیابی به اهداف صرفهجویی در انرژی و کاهش انتشار طی یازدهمین سال از برنامه پنجساله ،دولت چین گام بسیار مهمی
برداشته است :بازسازی صنعتی .این بازسازی در صنایع تولید برق ،سعی در کنار گذاشتن کارخانههای گرمایی کوچک با مصرف
انرژی و میزان آلودگی بسیار زیاد دارد.
همانطور که پیشتر گفته شد ،واحدهای کارخانههای گرمایی کمتر از  100مگاوات علت اصلی جدیترین آلودگی هوا و بیشترین
مصرف انرژی در صنعت تولید برق چین هستند .در سال  ،2007شورای ایالتی 1فرمان بسته شدن  50گیگاوات واحد کارخانه گرمایی
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طی یازدهمین برنامه پنجساله صادر کرد و آنها را با واحدهای بزرگتر و باصرفهتر در مقیاسهای وسیعتر جایگزین کردند .این بدین
معنی است که ساالنه  12تا  13گیگاوات ساالنه بسته خواهد شد .در سال  ،2007یعنی نخستین سال اجرای این راهکار ،هدفی
محافظهکارانه برای تعطیل کردن  10گیگاوات ظرفیت پیشگرفته شد ،این در واقع برابر با تعطیلی هزار واحد  100مگاواتی است.
شورای ایالتی برای موفقیت در به پایان رساندن این طرح ،سیاستهای نظارتی شدیدتری را پی گرفت.
نخستین راهکار ،توجه ویژه رهبران و سپس رسیدن طیفهای سیاسی مختلف به یک تفاهمنامه بود .ون جیابائو 1اهداف و تدابیر
صرفهجویی انرژی و کاهش انتشار آالیندهها را به اطالع عموم رساند و کمیسیون اصالح و توسعه ایالتی 2مسئول محقق ساختن این
اهداف بود .کمیسیون ،ادارهای بهمنظور هماهنگ کردن کارها برقرار کرد و سپس تدابیری را منتشر کرد که چطور هماهنگ با بسته
شدن نیروگاههای کوچک گرمایی با واحدهایی گرمایی بزرگتر جایگزین شوند .بدین ترتیب ،تأیید و تثبیت واحدهای نیروگاهی
بزرگ تحت کنترل کمیسیون در ارتباط با حذف واحدهای کم بازده و کوچکتر انجام شد .این کنش موجب کاهش فشار بر دولت
محلی و رهبران تجاری شد چراکه پیش از این آنها مسئول تصمیمگیری در بسته شدن واحدهای نیروگاهی کوچک بودند.
دومین راهکار ،مشخص شدن اهداف ویژه این طرح در استانها ،شهرها و شرکتهای مختلف بود .برای نمونه ،گروههای تولید برق
مرکزی نقش فعالی در بستن واحدهای مولد کوچک در سال  2007داشتند .این واحدهای بستهشده برابر با  61/1درصد تمام ظرفیت
تولید بستهشده در سال  2007بود 38/9 .درصد دیگر و یا به عبارت دیگر  5/6گیگاوات توسط دیگر پروژهها بسته شدند.
سومین راهکار ،شاخصها و اهدافی است که برای سنجش کارایی ادارات دولتی (حکومتی) به کار میروند .شاخصهای حفاظت
محیط زیست در واقع کلید اساسی پیشرفت ادارات دولتی و راهبران تجارتهای دولتی 3است.
برای حصول چنین اهدافی در صرفهجویی انرژی و کاهش انتشار ،اهدافی ازجمله راهاندازی واحدهای بزرگ نیروگاهی و بستن
واحدهای کوچک ،چین از بسیاری ابزارهای اقتصادی بهره گرفته است .در اینجا به سه نمونه اشاره میکنیم :نخستین نمونه ،لغو
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شدن یارانه برای صنایع با مصرف انرژی بسیار زیاد بود ،این امر منجر به افزایش هزینههای اجرایی آنها میشود و آن صنایع را به
سمت تدابیر کاهش انتشار گاز و صرفهجویی در انرژی سوق دهند .در سال  SDRC 2007اقدام به نشر بیانیهای برای تعلیق یارانه
در صنایع آلومینیوم الکترولیت و آلیاژهای آهن کرد و بدین وسیله دولتهای محلی مجبور به توقف تدابیر هزینهای برای پروژههای
هزینه بر میشوند.
دومین نمونه ،دولت همچنین قیمت فروش برق از نیروگاههای حرارتی که برای گوگردزدایی کردن تعمیر شدهاند را افزایش میدهد.
این عمل میتواند نیروگاههای حرارتی را تشویق کند تا به سمت حفاظت از محیط زیست تغییر یابند ،ولی بهطور غیرمستقیم هزینه
نیروگاهها را بدون گوگردزدایی کردن افزایش دهد .در ماده  4روشهای مدیریت  SDRCبرای قیمت گوگردزدایی واحدهای تولید
برق زغالسنگی و انجام تسهیالت گوگردزدایی ،گوگردزدایی واحدهای زغالسنگی باید مطابق با سندی با عنوان «کنترل آلودگی
نیروگاههای زغالسنگی در یازدهمین برنامه پنجساله» باشد .قیمت برق نیروگاههایی که تجهیزات گوگردزدایی نصبکردهاند0.015 ،
یوان به ازای هر کیلو واتساعت بر نرخ جاری افزوده میشود .در استانها و نواحی با میزان گوگرد متوسط بیش از  2درصد یا کمتر
از  0.5درصد ،استانداردهای افزایش قیمت به نوع دیگری و بهطور جداگانهای میتواند تعیین شود .کارگروههای قیمتگذاری استانی
میتوانند بستههای پیشنهادی خود را برای تأیید به  SDRCبفرستند.
در نهایت ،دولت قیمت برق نیروگاههای حرارتی کوچک را کاهش میدهد و بدین ترتیب با سودآوری کمتر آنها اهمیت و اثر این
تشکیالت اقتصادی را کمرنگ میکند .قانون وضع شده در سال  ،2007واحدهای تولید برق حرارتی کوچک را تشویق میکند تا
تشکیالت بستهشده پیش از یا در زمان تعیین شده ،تولید برق خود را به واحدهای مولد بزرگتر تغییر دهند ،بهطوریکه قیمت آن
بیشتر از قیمت فروش پیش از کاهش قیمتها نباشد .هیچ کاهش قیمتی برای واحدهای کوچک حرارتی که تولید برق خود را تغییر
دادهاند اعمال نمیشود .کارگروههای قیمتگذاری استانها و نواحی خودمختار در کنار کارگروههای مرتبط دیگر کمک میکنند تا
روشهایی را برای تولیدکنندگان برق فراهم کنند تا واحدهای کوچک خود را به واحدهای بزرگتر تبدیل کنند .مطابق با شروط
مطرحشده در گوفا  ،تسهیالتی که مشمول کاهش قیمت در فروش محصول میشوند ،شامل موارد زیر است :نیروگاه حرارتی قدیمی
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( )conventionalبا ظرفیت کمتر از  50مگاوات ،نیروگاههایی با عمر بیش از  20سال و ظرفیت کمتر از  50مگاوات ،یا نیروگاههایی
نزدیک به پایان عمر خدماتی خود و با ظرفیت کمتر از  200مگاوات.
عالوه بر سیاستهای افزایش نیروگاههای بزرگ و کاهش نیروگاههای کوچک ،چین با جدیت از توسعه ،بکارگیری و گسترش صنایع
برق دوستدار محیط زیست حمایت کرده است .این امر با استفاده از راهکارهای فناوری و دانش و همچنین راهکارهای صنعتی
باهدف توسعه انرژی تجدیدپذیر و بهینهسازی ساختار صنعت برق محقق میشود .برای نمونه ،حمایت جدی چین از دانش و فناوری
به کشف مهمی در توسعه واحدهای برق گرمایی بحرانی و فوق بحرانی منجر شد .واحدهای فوق بحرانی  10درصد بازدهی بیشتر
از واحدهای زیر بحرانی مورد استفاده کنونی دارند و  6-8درصد بازدهی بیشتر از واحدهای فوق بحرانی دارند ،با کاهش مصرف
زغالسنگ برای هر کیلوولت ساعت به  275گرم.
چین همچنین بزرگترین پروژه نیروگاه آبی را ساخته است .چنین پیشرفتهایی چین را در زمره باالترین رده فناوریهایی همچون:
ساختن سدهایی با ارتفاع زیاد ،تخلیه سیالبی ،1بناکردن گروه تونلهای بزرگ زیرزمینی ،ساختن ساختارهای فلزی عظیم و فناوری
نصب قرار داده است.
افزون بر این ،چین همچنین با جذب فناوری خارجی و رشد مستقل خود توانسته است تواناییهای طراحی و ساخت نیروگاه هستهای
خود را بهبود بخشد .هماکنون چین تواناست که ایستگاههای برق هستهای راکتور آبی-فشاری  600مگاواتی را بهطور مستقل
طراحی و بنا کند و در امور ساخت ،اجرا و مدیریت چندین ایستگاه برق هستهای دارای تجربه است .تمامی  11واحد برق هستهای در
حال کار یا ساخت ،با فناوری نسل دوم تولید برق هستهای ساخته میشوند .چین استفادهای تام از تجربه خود در عرصه برق
هستهای میکند و با نهایت تالش در حال جذب فناوریهای پیشرفته بینالمللی است ،درعینحال به طراحی و ساخت مستقل
واحدهای برق هستهای  1گیگاواتی و بهروز کردن ایستگاهها به نسل سوم برق هستهای سرعت میبخشد .در  18اوت ،2007
بزرگترین پروژه برق هستهای چین ،نیروگاه برقی هستهای  Hongyanheآغاز به کار کرد .چهار واحد برق هستهای  1گیگاواتی از

flood discharge

1
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فناوری برقی هستهای  CPR-1000چین بهره میبرند .در فناوری نسل دوم CNP1000 ،بهویژه درزمینه بازدهی اقتصادی،
پیشرفتهای مهم فناوری نسل دوم در بنا کردن ایستگاههای برق هستهای در چین به وجود آورده است.
پیش از این نیز چین به بومی کردن واحدهای مولد بادی در حد مگاوات پرداخته است .چین بر سیستمهای برق گرمایی خورشیدی
صفحهای نیز پژوهش میکند .درزمینه پژوهش و توسعه فناوریهای فتوولتایک ،چین پژوهشهایی بر باتریهای سیلیکون
کریستال ،باتریهای فیلم سیلیکون بیشکل ،باتریهای فیلم سیلیکون پلی کریستاله و باتریهای ایندیوم-مس و کادمیوم تلورید
انجام داده است .با پیشرفت فناوری مواد ،بازدهی تولید برق فتوولتایک بهطور چشمگیری بهبود خواهد یافت و انتظار میرود که این
بازدهی در سال  ،2020با کاهش هزینه تولید به  8یوان به ازای هر  watt-peakبه  25درصد برسد.
 -5-3-4-2-1ابزارها ،برنامهها و سیاستهای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور چین ][43

با توجه به این موضوع که هیچ وزارتخانه واحدی مسئولیت بخش انرژی و انرژیهای تجدیدپذیر را بر عهده ندارد ،قوانین و
مقررات این حوزه در بین سازمانهای مختلف پراکندهاند .در بین این سازمانهای مختلف  NDRCمهمترین وظیفه را بر عهده دارد.
بااینحال با انتشار قانون انرژیهای تجدیدپذیر در سال  ،2006انسجام بخش انرژیهای تجدیدپذیر شدت یافت .ولی بخشهای
مختلفی از دولت چین در این مسئله درگیر هستند.
در ادامه تمامی سیاست ها ،قوانین و مقرراتی که به نحوی بر حوزه انرژی تجدیدپذیر کشور چین تأثیرگذار است ،شرح داده خواهد
شد:
مقررات ،برنامهها و دستورالعملهای سراسری صنعتی
 قانون محافظت از انرژی
قانون محافظت از انرژی جمهوری خلق چین توسط کمیسیون دائمی کنگره ملی ( )NPCهشتم در  1نوامبر  1997منتشر شد.
این قانون در  28اکتبر  2007اصالح شد و از  9آوریل  2008به اجرا درآمد .بر اساس این قانون ،محافظت از منابع انرژی یک
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سیاست اساسی برای جمهوری خلق چین تشخیص دادهشده است ،بنابراین دولتمردان چین از نوعی استراتژیهای توسعه انرژی
استفاده میکنند که عالوه بر توسعه انرژی ،به محافظت از منابع انرژی اولویت میدهد.
 قانون انرژیهای تجدیدپذیر چین
قانون انرژیهای تجدیدپذیر چین در  28فوریه  2005منتشر شد و در اول ژانویه سال  2006به اجرا درآمد .اصالحیه این قانون
توسط کمیته دائمی کنگره ملی یازدهم در  26دسامبر  2009آماده شد.
این قانون زمینه ایجاد ساختاری مقرراتی برای توسعه و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر فراهم ساخت.
موضوع اصلی این قانون ارتقاء توسعه و استفاده از انرژی تجدیدپذیر ،افزایش تأمین انرژی ،بهبود ساختار ،افزایش امنیت انرژی،
حفاظت از محیط زیست و نهایتاً دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی چین بوده است .این قانون تصریح کرده است ،شبکههای
برق میبایست با تولیدکنندگان انرژی های تجدیدپذیر قراردادهای اتصال به شبکه را انعقاد کنند و همچنین خدمات اتصال به شبکه
را برای برق تولیدشده از منابع تجدیدپذیر فراهم کنند.
در ضمن این قانون بهصورت مقدماتی ابزاری برای مدیریت تعرفههای انرژیهای تجدیدپذیر وارد شبکه شده ارائه کرده است .بر
اساس این قانون هزینه اضافهای که برای خرید انرژیهای تجدیدپذیر نسبت به منابع سنتی (با محاسبه میانگین تعرفه برق وارد
شبکه شده از منابع سنتی) تحمیل میشود باید با قیمت فروش برق در سطح کشور جبران شود .هزینه اتصال به شبکه و هزینههای
مربوط به آن بهصورت منطقی به شبکه توزیع برق برای خرید برق از منابع تجدیدپذیر وارد میشود قسمتی از هزینههای انتقال
انرژی شبکه توزیع محسوب میشود و از طریق قیمت خردهفروشی برق جبران خواهد شد.
عالوه بر این ،این قانون برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بودجهای تنظیم کرده که میتواند برای جبران بازپرداخت هزینههای
اضافی مورد استفاده قرار گیرد.
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همچنین این قانون شرایطی فراهم ساخته که سازمانهای مالی وامهای ترجیحی با نرخ پایین را به پروژههای توسعه و
بهرهبرداری انرژیهای تجدیدپذیر که در کاتالوگ راهنمای توسعه صنایع انرژیهای تجدیدپذیر قیدشدهاند و اعتبارات الزم را کسب
کردهاند ،اختصاص دهند.
برنامه بلندمدت و میانمدت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
در  31اوت  ،2007کمیته اصالحات و توسعه ملی ( ،)NDRCبرنامه بلندمدت و میانمدت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را بر
اساس قانون انرژیهای تجدیدپذیر منتشر کرد.
این برنامه ،اهداف بلندمدت و میانمدت کشور چین در رابطه با انرژیهای تجدیدپذیر را تشریح میکند .بر اساس این برنامه
چین باید تالش کند تا حداقل  10درصد یا  15درصد از کل مصرف انرژی در سال  2010و  2020را از انرژیهای تجدیدپذیر تأمین
کنند .در نواحی که شبکههای برق اصلی قرار دارند ،درصد انرژی تولیدشده از طریق منابع تجدیدپذیر باید به  1و  3درصد در
سالهای  2010و  2020برسد .این برنامه اهداف میانمدت و بلندمدت برای هریک از فنّاوریهای تجدیدپذیر را نیز مشخص
میکند.
تذکر  NDRCدر برنامه  5ساله یازدهم توسعه در مورد توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
این تذکر در  3مارس  2008توسط  NDRCبه تصویب رسید.
بر اساس این تذکر و بهمنظور تأمین انرژی در مناطقی که هیچگونه تأمینکننده برقی وجود ندارد ،صنایع تولید توربین بادی
کوچک و بازار آن باید بهصورت فعاالنه توسعه یابند .بر اساس این تذکر پیشبینی شده بود که تا سال  2010تعداد توربینهای بادی
کوچک مورد استفاده به  300000واحد رسد که ظرفیت کل آنها  75گیگاوات و ظرفیت تولید ساالنه تجهیزات به  8000واحد است.
راهنمای توسعه برای صنایع انرژیهای تجدیدپذیر
راهنمای توسعه برای صنایع انرژیهای تجدیدپذیر در  29نوامبر  1995توسط  NDRCمنتشر شد.
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این سند  88نوع پروژه انرژیهای تجدیدپذیر را لیست کرده و درصورتیکه این پروژهها سایر شرایط را داشته باشند سزاوار
دریافت نرخ معافیت مالیاتی مناسب ،وامهای ترجیحی با نرخ سود پایین و بودجه دولتی خواهند بود .این دفترچه راهنما جزئیات
طبقهبندی شده پروژههای فنّاوریهای انرژیهای تجدیدپذیر را تشریح میکند؛ بنابراین این راهنما جمعآوری اطالعات را برای
مقامات ذیصالح دولتی و برای حمایت از چنین پروژههایی ساده میسازد.

مقررات مدیریتی مربوط برای تولید انرژی از طریق منابع تجدیدپذیر
این مقررات مدیریتی در  5ژانویه سال  2006توسط  NDRCمنتشر شد و مقرر داشت که:
 )1مدیریت پروژههای تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر ،بهصورت سلسله مراتبی رایج در دولت مرکزی و دولت محلی صورت
گیرد ،بهطوریکه  NDRCمسئول برنامهریزی و سیاستگذاریهای توسعه پروژههای تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر در سطح
کشور است .در ضمن  NDRCمسئول مدیریت پروژههایی که نیاز به بررسی و تأیید دولتی دارند نیز است.
مقامات ذیصالح ایالتی مرتبط باانرژی ،مسئول مدیریت پروژههای تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر در قلمرو ایالت خود هستند.
 )2پروژههای تولید انرژی باد 50 MWو باالتر نیاز به بررسی و تأیید  NDRCدارند درحالیکه سایر پروژهها به بررسی و تأیید
مقامات ذیصالح ایالتی مرتبط با سرمایهگذاری ،نیاز دارند .پس از این مرحله پروژهها توسط  NDRCطبقهبندی میشوند.
پروژههایی شامل تولید انرژی از طریق زیستتوده ،زمینگرمایی ،اقیانوس و انرژی خورشیدی که برای ادامه حیات خود نیازمند
استفاده از سیاستهای حمایتی دولتی و کمکهای مالی هستند ،باید توسط  NDRCطبقهبندی شوند.
 )3تعرفه شبکه پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر باید بهوسیله مقامات ذیصالح شورای کشوری مرتبط با قیمتگذاری و با در
نظر گرفتن مشخصات انواع مختلف انرژیهای تجدیدپذیر برای مناطق مختلف جغرافیایی و بر اساس ارتقاء منطقی و اقتصادی
توسعه و بهرهبرداری انرژی تجدیدپذیر ،تعیین شود .این تعرفهها باید تنظیم و در زمان مناسب بهصورت عمومی اعالم شوند.
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 )4سازمانهای تولید انرژی باید بهصورت فعاالنه بر روی پروژههای تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر سرمایهگذاری کنند و از
وظیفهای که دولت در رابطه با سهم منابع تجدیدپذیر برای آنها تعیین کرده ،تبعیت کنند .البته سهم هدفگذاری شده و اقدامات
مدیریتی آن باید بهصورت جداگانه تهیه شوند .در همین راستا سازمانهای بزرگ تولید انرژی موظفاند که به سرمایهگذاری در منابع
تجدیدپذیر الویت دهند.
 مقررات مربوط به تولید تجهیزات مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر
 مدیریت بودجه دولتی
 نظرات شورای کشوری در رابطه با شدت بخشیدن به رونق صنایع تولیدی
در  13فوریه  ،2006شورای کشوری نظرات خود در رابطه با شدت بخشیدن به رونق صنایع تولیدی را منتشر کرد .این نظرات
بهمنظور افزایش رقابتپذیری صنایع تولیدی چین طراحی شده بود و تصریح میکند که صنایع مرتبط با بخشهای کلیدی مثل
حملونقل ،مواد خام ،انرژی و صنایع دفاعی الزم است تا حد امکان بومی باشند .این صنایع شامل تولید تجهیزات انرژیهای
تجدیدپذیر بزرگ نیز میشود.
مدیریت بودجه دولتی برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
این سند در  30می سال  2006به اجرا درآمد .این اقدامات تصریح میکنند که دولت چین برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
بودجه دولتی اختصاص خواهد داد .بر همین اساس احداث پروژههای انواع انرژیهای تجدیدپذیر و پروژههای مرتبط با آنها مثل
تحقیقات علمی کاربردی و بومیسازی تولید تجهیزات از طریق کمکهای مالی و وامهای کمبهره حمایت خواهند شد.

مقررات مربوط به توسعه پروژههای انرژی تجدیدپذیر
 مجوز تجارت در حوزه انرژی
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در  28سپتامبر  SERC ،2005مقررات اجرای سیستم مجوز تجارت در حوزه تولید برق را تحت عنوان «مقررات اعطای مجوز»
منتشر کرد که در آن تصریح کرده بود تمام صنایع مرتبط با برق در داخل چین موظفاند سیستم اخذ مجوز را بپذیرند.
بر اساس «مقررات اعطای مجوز» مجوزهای تجارت در حوزه انرژی در سه دسته طبقهبندی میشوند :تولید انرژی ،انتقال انرژی
و تأمین انرژی .هیچ شرکت چینی و یا شرکت خصوصی حق ندارد بدون اخذ مجوز در فعالیتهای مرتبط با انرژی وارد شود (بهجز در
مواردی که توسط  SERCقیدشده باشد) .البته فعالیتهای مرتبط با انرژی فراتر از تولید ،انتقال و تأمین انرژی است.
 نظارت بر تأمین انرژی
در  26نوامبر  ،2009رئیس دفتر مالقات « ،SERCاقدامات نظارت بر تأمین انرژی» را منتشر کرد که در آن تأکید کردهبود،
سازمانهای دارای مجوز تجارت در حوزه برق که در تأمین انرژی مشارکت میکنند باید تحت نظارت  SERCو آژانسهای آن
عمل کنند .قلمرو نظارت  ،SERCشامل ظرفیت تأمین برق سازمانها ،کیفیت تأمین برق ،شرایط امنیت تأمین انرژی و شرایط ایفای
وظایف مرتبط با خدمات عمومی تأمین برق است.
 توزیع برق
در چین بهجز در مناطق دورافتاده و مصارف خاص ،همه برق تولیدشده ،از طریق شبکههای برق توزیع میگردد .در چنین
مواردی« ،مراکز توزیع» مسئول توزیع انرژی به شبکههای مختلف برق در سراسر کشور هستند و این توزیع را مدیریت میکند.
عملکرد این مراکز توزیع تحت نظارت «آییننامه مدیریت توزیع شبکههای برق» است که در اول نوامبر سال  1993توسط شورای
کشوری تحت عنوان «آییننامه توزیع» منتشر شد .آییننامههای توزیع و ابزارهای اجرایی آن تصریح میکنند که مراکز توزیع به پنج
سطح ،شبکه برق ملی ،شبکه برق بین چند ایالتی ،شبکه برق ایالتی ،شبکه برق شهری و شبکه برق محلی تقسیمبندی میشوند.
مراکز توزیع بر اساس فاکتورهای مرتبط مثل بار موردنیاز روزانه ،سطح آب داخلی ،تأمین سوخت ،ظرفیت تجهیزات شبکه و
ظرفیت خدمات تجهیزات ،بهصورت روزانه منحنیهای تولید انرژی را برای استفاده هریک از نیروگاههای برق تهیه میکنند که این
منحنیها شامل انرژی فعال ،انرژی غیرفعال و ولتاژ است.
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مراکز توزیع ،بر اساس برنامههای منتشرشده دولت ،قراردادهای تأمین انرژی و ظرفیت تجهیزات شبکههای برق« ،برنامههای
تأمین و توزیع انرژی» را تهیه میکنند.
 تعیین قیمت و سهم تولید انرژی
تعیین قیمت برق بهعنوان یک مسئله اساسی در قانون برق چین آورده شده است .بهطور خالصه میتوان گفت ،قیمت برق باید
بر اساس هزینه منطقی تولید باشد و بازگشت سرمایه منصفانهای برای سرمایهگذار به همراه داشته باشد .قیمت برق میبایست
دربرگیرنده تمامی مخارج تولید بوده و سرمایهگذاران را به سرمایهگذاری در پروژههای تولید برق تشویق نماید .این تعیین قیمت باید
از طریق بررسی و تأیید ساالنه  NDRCو مقامات قیمتگذاری محلی صورت گیرد.
 برنامه اصالحات قیمت برق
عالوه بر موارد مرتبط با قانون برق ،شورای کشوری در  3جوالی « ،2003برنامه اصالحات قیمت برق» را در برنامه اصالحات
تأیید کرد که در آن تصریح شده بود برنامه بلندمدت چین این است که مکانیزمی شفاف و استاندارد برای تعیین قیمت برق شبکه
ایجاد کند.
 مدیریت قیمت برق شبکه
در  28مارس « NDRC ،2005اقدامات موقتی برای مدیریت قیمت برق شبکه» را منتشر کرد .این اقدامات از  1می 2005
الزماالجرا بوده و شامل رهنمودهایی مقرراتی با در نظر گرفتن «برنامه اصالحات» میشود .برای نیروگاههای واقع در مناطقی که در
آنجا مکانیسم قیمتگذاری از طریق مناقصه وجود ندارد ،مقامات ذیصالح مرتبط با قیمتگذاری موظفاند تعرفه برق شبکه را
تعیین و برای عموم اعالم کنند .این قیمت بر اساس هزینه تولید و بازگشت سرمایهای منصفانه تعیین میشود.
برای نیروگاههای واقع در مناطقی که در آنجا مکانیسم قیمتگذاری از طریق مناقصه وجود دارد ،تعرفه برق شامل دو قسمت
است:
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 -1تعرفه ظرفیت که توسط  NDRCتعیین میشود و بر اساس هزینه متوسط سرمایهگذاری در واحدهای مختلف تولید در
سراسر شبکه برق در همان منطقه است.
 -2تعرفه برق که از طریق مناقصه رقابتی تعیین میشود.
عالوه بر این  NDRCبرنامه دارد به سمتی حرکت کند که تعرفه ظرفیت نیز از طریق رقابت بازار تعیین گردد.
نظارت و مدیریت بر سازمانهای شبکه برای خرید انرژیهای تجدیدپذیر
این اقدامات در اول سپتامبر  2007به اجرا درآمد و بر اساس تأکید زیاد «قانون انرژی تجدیدپذیر» و آییننامههای مرتبط با آن
تدوین شدند .این اقدامات بهصورت مؤثری انطباق شبکههای برق برای دریافت انرژی تولیدشده توسط منابع تجدیدپذیر را بهبود
بخشید و مقرر کرد شبکههای برق موظفاند تمام انرژی تولیدشده از منابع تجدیدپذیر را دریافت کنند.
 تذکر در رابطه با مدیریت قیمت تجاری برق
این تذکر در  11اکتبر  2009توسط  NDRCو  SERCمنتشر شد و قیمت تجاری برق بین سازمانهای تولید انرژی و
شبکههای برق بین چند ایالت و بین چند ناحیه را مشخص میکند .این تذکر برای شرکتهای تولیدکننده انرژی اجرا میشود .زمانی
که پروسه تولید انرژی یک سازمان طوالنی شد و یا عملیات آن به دالیلی متوقف ماند و درنتیجه سازمان تولیدی مجبور شد انرژی
خود را از شبکه برق خریداری نماید ،قیمت برق فروختهشده به آن بر اساس تعرفه استاندارد انرژی برای صنایع بزرگ تعیین میشود.
قیمت برق برای تجارت برق بین ایالت ها و بین نواحی مختلف باید شامل قیمت تحویل برق ،هزینه انتقال برق و تلفات در حین
انتقال باشد.
 خرید اجباری و حق تقدم توزیع برای برق تولیدشده از منابع تجدیدپذیر
 آییننامههای مدیریتی مرتبط با تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
135
فاز :3تدوین ارکان جهت ساز

ویرایش اول ،اردیبهشت 1394

بر اساس آییننامههای مدیریتی مرتبط با تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر SERC ،و آژانسهای آن موظفاند بر امور شبکههای
برق در رابطه با خرید اجباری انرژیهای تجدیدپذیر و وظایف اتصال به شبکه آنها ،نظارت کنند .شبکههای برقی که در انجام
مسئولیتهای باال ناتوان باشند و یا در انجام آن شکست بخورند ،مجازات خواهند شد.
 SERCشبکههای برق را ملزم مینماید ،خسارتی که به سازمان انرژیهای تجدیدپذیر مربوطه وارد آمده جبران کنند .در صورت
امتناع شبکه برق از اصالح ،شبکه برق موردنظر بهاندازه دو برابر ضرری که به سازمان تولید انرژیهای تجدیدپذیر مربوطه وارد کرده
است ،جریمه میگردد .این تذکر از اول سپتامبر  2007اجرا شد.
 اقدامات شورای کشوری بهمنظور محافظت از منابع انرژی ،در رابطه با توزیع
در  2اوت  2007شورای کشوری باهدف ارتقاء بهرهبرداری از منابع طبیعی ،تشویق محافظت از منابع انرژی و دستیابی به
توسعه پایدار« ،اقدامات خود بهمنظور محافظت از منابع انرژی ،در رابطه با توزیع» را تصویب کرد .بر اساس این اقدامات ،شرکتهای
تولید انرژی که از منابع انرژیهای تجدیدپذیر مثل باد ،انرژی خورشیدی و آبی استفاده میکنند در هنگام توزیع از باالترین اولویت
برخوردارند.
حق تقدم توزیع واحدهای تولید انرژی بهصورت زیر است:
 واحدهای تولید انرژی غیرقابل تنظیم که از منابع تجدیدپذیر استفاده میکنند.
 واحدهای تولید انرژی قابل تنظیم که از منابع تجدیدپذیر استفاده میکنند.
 واحدهای تولید انرژی هستهای.
 واحدهای انرژی حرارتی و تولید انرژی که از چندین منبع استفاده میکنند (ترکیبی).
 واحدهای تولید انرژی گازی.

 واحدهای تولید انرژی از زغالسنگ بدون بار حرارتی.
 واحدهای تولید انرژی با استفاده از نفت.
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مکانیسم توسعه پاک ()CDM
مکانیسم توسعه پاک بر اساس پروتکل کیوتو و تغییرات آبوهوا تنظیمشده است که بر اساس آن کشورهای صنعتی که در نظر
دارند در کاهش انتشار گازهای گلخانهای شرکت کنند میتوانند بهجای صرف هزینههای زیاد در کشور خود ،در پروژههای کاهش
انتشار گازهای گلخانهای در کشورهای در حال توسعه سرمایهگذاری کنند و از این طریق اعتبارنامه کاهش انتشار ( )CERدریافت
کنند .سرمایهگذاران این کشورهای توسعهیافته میتوانند از این اعتبارنامهها ( )CERsبرای رسیدن به اهداف کاهش انتشار داخلی
خود استفاده کنند و حتی میتوانند این اعتبارنامهها را به دیگران بفروشند .این مکانیسم یک راهحل جایگزین بهجای راهحلهای
پرهزینه کاهش انتشار گازهای گلخانهای در داخل کشور است.
در سال  2002چین به پروتکل کیوتو پیوست .در میان مقامات دولتی مرتبط در چین ،دفتر گروه هماهنگی متقابل در رابطه با
تغییرات آبوهوا مسئول تنظیم سیاستها و هماهنگی سراسری است .در ضمن کمیسیون دولتی مکانیسم توسعه پاک ،مسئول
بررسی و تأیید پروژههای اجراشده  CDMدر چین است.
اقدامات موردنیاز برای اجرا و مدیریت پروژههای CDM

 NDRCو وزارت علوم و فناوری ،وزارت امور خارجه و وزارت امور مالی مشترکاً در  12اکتبر « ،2005اقدامات موردنیاز برای اجرا
و مدیریت پروژههای  »CDMرا منتشر کردند.
این اقدامات قوانین و مقررات موردنیاز برای بررسی و تأیید پروژهها  CDMرا فراهم میکردند .محتویات این اقدامات شامل
موارد زیر است:
تنها شرکتهایی که کامالً توسط افراد چینی اداره میشوند میتوانند از منافع پروژههای  CDMدر کشور چین استفاده کنند؛
بنابراین هر کمپانی که توسط افراد خارجی اداره شود نمیتواند از منافع پروژههای  CDMبهرهمند گردد.
بررسی و تأیید پروژههای  CDMبر اساس پروسه زیر مدیریت میگردد:
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 NDRC -1خبرههایی از سازمان مربوطه تعیین میکند و بررسی اولیه را انجام میدهد.
« -2شورای دولتی بازبینی پروژههای  ،»CDMپروژههای  CDMرا بازبینی و تأیید میکند.
 ،NDRC -3وزارت علوم و فناوری و وزارت امور خارجه اعتبارنامه تأیید را منتشر میکنند.
نسبت به همه پروژههای  CDMکه پس از  12اکتبر  2005تصویبشدهاند:
 -1دولت چین حق دارد از این پروژهها برای کاهش انتشار استفاده کند.
 -2مالکیت اعتبارنامهای که توسط پروژه  CDMایجاد شده است به صاحب پروژه  CDMواگذار میگردد.
 -3مبلغی که به دولت چین ،تحمیل میشود بر اساس درآمد حاصل از فروش اعتبارنامههای  CDMتعیین میشود ،که این
درآمد برای پروژههای مختلف  ،CDMمتفاوت است.
تولید ایمن و محافظت از کار
در رابطه با قوانین و مقرراتی نظیر «قانون و تولید ایمن» که از اول نوامبر  2002به اجرا درآمد و در  27اوت  2009اصالح شد و
«آییننامههای مرتبط با مجوز تولید ایمن» که در  13ژانویه  2004به اجرا درآمد ،اداره امنیت کار بر روی امنیت کار در داخل کشور
چین نظارت کامل دارد و امور مرتبط با آن را مدیریت میکند .سازمانهایی که در فعالیتهای اجرایی و تولیدی شرکت میکنند،
موظفاند با قوانین و مقررات کنترلی این اداره کامالً هماهنگ باشند.
بر اساس «مقررات موقتی رسیدگی به حوادث در حین تولید انرژی» ،سازمانهای مرتبط با برق موظفاند بهمحض وقوع هر
سانحه بزرگ شخصی ،سانحه شبکه برق ،سانحه برای تجهیزات و یا آتشسوزی یا شکست سد و سانحه قطع برق که تأثیر بسزایی
در شرکت دارد ،گزارشی برای  SERCتهیه نماید.
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 مدیریت زمینهای مورد استفاده برای ایجاد پروژههای مزارع بادی
بهمنظور استفاده و اجرای کامل و دقیق «قانون انرژی تجدیدپذیر» و همچنین حمایت از توسعه انرژی باد ،توسعه سریع و
استاندارد ساخت مزارع بادی ،ارتقاء توسعه اقتصادی و اجتماعی بر طبق قوانین و مقررات کشوری ،در نظر گرفتن شرایط مزارع بادی،
سازمان  ،NDRCوزارت منابع و زمینها و وزارت حفاظت از محیط زیست ،مشترکاً «اقدامات مدیریتی الزم برای زمینهای مورد
استفاده برای ایجاد پروژههای مزارع بادی و محافظت از محیط زیست» را توسعه دادند .این اقدامات موقتی از  9اوت  2005به اجرا
درآمدند و تصریح میکند که ساخت پروژههای انرژی باد باید بر اساس «سیستم ارزیابی تأثیرات محیط زیست» باشد .بر اساس این
سیستم ،مقامات ذیصالح محلی در ایالتهای که این پروژهها در حال احداث هستند مسئول حفاظت از محیط زیست ،بازبینی،
بررسی و تأیید ارزیابی تأثیرات زیستمحیطی پروژههای انرژی باد هستند.
اگر پروژههای انرژی باد در زمینهایی واقع شده باشد که منابع طبیعی ملی وجود دارد ،مقامات ذیصالح دولتی موظفاند قبل از
صدور تأییدیه ،نظر وزارت حفاظت از محیط زیست را جویا شوند.
هر شخصی که قانون حفاظت از محیط زیست و سایر مقررات حفاظت از محیط زیست را نقض کند ،به او اخطار داده میشود و
مجبور به پرداخت خسارت خواهد شد.
هر شرکت و نهادی که قبل از بررسی و تأیید مقامات ذیصالح حفاظت از محیط زیست فعالیت تولید خود را آغاز کند ،باید تولید
و یا اجرای پروژه را متوقف کند و ممکن است مجبور به پرداخت جریمه گردد .اگر هریک از داراییهای اساسی از دست برود و یا
مصدومیت و مرگی در اثر نقض یکی از قوانین رخ دهد ،شخصی که قانون و مقررات را نقض کرده مجرم محسوب میشود.
 مقررات مربوط به مالیات
 مالیات بر درآمد سازمانها
بر اساس قانون جدید مالیات بر درآمد سازمانها که از اول ژانویه  2008به اجرا درآمد ،شرکتها و سازمانها ،مالیات بر درآمدی
با نرخ  25درصد پرداخت میکنند .البته سازمانهایی که درزمینه فنّاوریهای نو و برتر فعالیت میکنند از حمایتهای ویژه دولتی
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بهرهمند میشوند و نرخ مالیات بر درآمد برای این شرکتها  15درصد است .ازآنجاکه صنایع مرتبط با انرژی تجدیدپذیر عموماً در
دسته فنّاوریهای نو و برتر قرار میگیرند نرخ مالیات بر درآمد آنها  15درصد محاسبه میگردد.
 مالیات بر درآمد تشویقی برای پروژههای زیربنایی
بر اساس «ذکر در رابطه با اجرای مالیات بر درآمد تشویقی برای سازمانهایی که پروژههای زیربنایی انجام میدهند» که توسط
وزارت امور مالی و اداره کل مالیات منتشر شد سازمانهایی که پس از  1ژانویه  2008تأسیس شده باشند و به امور زیربنایی مشغول
باشند ،از اولین سالی که شروع به درآمدزایی کنند ،به مدت  3سال مستحق معافیت مالیات بر درآمد هستند ،عالوه بر آن این
سازمانها برای  3سال بعد نیز  50درصد تخفیف مالیات بر درآمد خواهند داشت؛ بنابراین یک پروژه انرژی بادی که در تاریخ 1
ژانویه  2008و پسازآن مدارک تأیید را از مقامات دولتی دریافت کرده باشد میتواند از این مزیت مالیاتی بهرهمند شود.
 مالیات بر ارزش افزوده
بر اساس تذکر مرتبط با سیاستهای استفاده جامع از منابع و مالیات بر ارزش افزوده ،برای سایر محصوالت پروژههای انرژی
تجدیدپذیر از یک تخفیف فوری  50درصدی از مالیات بر ارزش افزوده بهرهمند میشوند .اصالحات مالیات بر ارزش افزوده از اول
ژانویه  2009به اجرا درآمد.
 -4-4-2-1بررسی چارچوب نظارتی در چین بر اساس استانداردهای محیطی

در چین ،مسئولیت توسعه و اجرای سیاستهای زیستمحیطی در دو سطح ملی و محلی تقسیمبندی شده است .در سطح ملی،
دو نهاد اصلی شورای دولتی و آژانس دولتی حفاظت از محیط زیست ( )SEPA1وظایف نظارت را بر عهده دارند ،شورای دولتی
وظیفه سیاستگذاریهای گسترده را بر عهده دارد و آژانس دولتی حفاظت از محیط زیست مسئول توسعه سیاستها و مقررات خاص
است .بخشهای استانی ،منطقهای و دفاتر شهری حفاظت از محیط زیست ( )EPB2مسئول طراحی ،پیادهسازی و اجرای قوانین و
مقررات زیستمحیطی در سطح محلی میباشند .بهطور معمول ،مقررات اعالم شده توسط شورای دولتی و  SEPAاهداف و

State Environmental Protection Agency
Environmental Protection Bureaus

1
2
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سیاستهای کلی بوده و مسئولیت تنظیم قوانین و استانداردهای خاص و نظارتهای موردی بیشتر به استانها و شهرداریهای
منطقهای سپرده شده است.
 -1-4-4-2-1چارچوب نظارتی برای حفاظت از محیط زیست در بخش برق چین

چارچوبهای قانونی موجود برای حفاظت از محیط زیست در صنعت برق چین شامل چهارده قانون زیر است:
 .1قانون حفاظت از محیط زیست جمهوری خلق چین
 .2قانون جمهوری خلق چین در مورد پیشگیری و کنترل آلودگیهای اتمسفر
 .3قانون جمهوری خلق چین در مورد پیشگیری و کنترل آلودگیهای آب
 .4قانون حفاظت از محیط زیست دریایی در جمهوری خلق چین
 .5قانون جمهوری خلق چین در پیشگیری و کنترل آلودگی ناشی از سروصدا از محیط زیست
 .6قانون جمهوری خلق چین در جلوگیری از آلودگی محیط زیست ناشی از مواد زائد جامد
 .7قانون جمهوری خلق چین در پیشگیری و کنترل آلودگیهای رادیو اکتیو
 .8قانون جمهوری خلق چین در حفاظت از آبوخاک
 .9قانون جمهوری خلق چین در ارزیابی اثرات زیستمحیطی
 .10قانون توسعه تولید پاک در جمهوری خلق چین
 .11قانون حفاظت از انرژی در جمهوری خلق چین
 .12قانون انرژیهای تجدیدپذیر در جمهوری خلق چین
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 .13قانون تولید برق جمهوری خلق چین
 .14قانون انرژی در جمهوری خلق چین
استاندارد انتشار آالیندهها برای نیروگاههای حرارتی توسط وزارت حفاظت از محیطزیست ( )MEPچین در  18جوالی  2011به
تصویب رسید ،استاندارد محدودیت در غلظت آالیندههای هوا ازجمله :دوده ،NOx ،SO2 ،جیوه و ترکیبات جیوه( .جدول .)34-1این
استانداردها شامل نیروگاههای حرارتی که از زبالههای خانگی و یا زبالههای خطرناک بهعنوان سوخت استفاده میکنند ،نمیشود.
این استاندارد در مقایسه با نسخههای قبلی که در سال  2003تصویب شد تغییراتی داشته که در زیر به آن اشاره میشود:
• استاندارد برای دوده SO2 ،و  NOxاستفاده کردهاند ،بهطور قابلتوجهی محدودتر شده است.
• برای انتشار  SO2و  NOxاستانداردهای متمایز در خصوص منابع موجود و جدید قائل شده است.
• رعایت حدود انتشار جیوه از  1ژانویه  2015الزامی شده است.
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جدول  34-2محدودیت انتشار آالینده برای بویلر ها و توربینهای گازی واقع در مناطق مسکونی و صنعتی ()mg/m3
محدودیت

شرایط

آالینده

همه

دوده

30
100
200
200
400
100
200
0.03

همه

NO2

همه

جیوه و ترکیبات آن

30

همه

دوده

100

بویلرهای جدید و توربینهای گازی

200

بویلرهای موجود و توربینهای گازی

100

بویلرهای جدید

200

بویلرهای موجود

120

توربینهای گازی

بویلرهای جدید
SO2
بویلرهای موجود

10

توربینهای گازی و بویلرهای با سوخت گاز
طبیعی
توربینهای گازی و بویلرهای با سوخت غیر از
گاز طبیعی
توربینهای گازی و بویلرهای با سوخت گاز
طبیعی

100

بویلرهای با سوخت غیر از گاز طبیعی

100

بویلرهای با سوخت گاز طبیعی

200

بویلرهای با سوخت غیر از گاز طبیعی

50

توربینهای گازی با سوخت گاز طبیعی

120

توربینهای گازی با سوخت غیر از گاز طبیعی

1

همه

5

35

نوع سوخت بویلر و توربین

SO2

بویلرهای زغالسنگ سوز

توربینهای گازی و بویلر ها با سوخت
مایع

NO2

دوده

SO2

توربینهای گازی و بویلر ها با سوخت
گاز

NO2

درجه غلظت دود با
استفاده از جدول
رینگلمن

توربینهای گازی و بویلر ها با سوخت
گاز ،مایع و زغالسنگ

برای بویلر ها و توربینهای گازی واقع در مناطق کلیدی باید محدودیت انتشار آالینده مندرج در جدول  35-2اعمال شود.
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جدول  35-2محدودیت انتشار گازهای آالینده برای بویلر ها و توربینهای گازی واقع در مناطق کلیدی ()mg/m3
محدودیت

شرایط

آالینده

20
50
100
0.03
20
50
100
120
5
35
100
50

همه
همه
همه
همه
همه
همه
بویلر با سوخت مایع
توربین گازی
همه
همه
بویلر با سوخت گاز
توربین گازی

دوده

1

همه

SO2
NO2
جیوه و ترکیبات آن
دوده
SO2
NO2

نوع سوخت بویلر و
توربین
بویلرهای
زغالسنگ سوز

توربینهای گازی و
بویلر ها با سوخت مایع

دوده
SO2
NO2
درجه غلظت دود با استفاده
از جدول رینگلمن

توربینهای گازی و
بویلر ها با سوخت گاز
توربینهای گازی و
بویلر ها با سوخت گاز،
مایع و زغالسنگ

قانون نظارت محیط زیستی نیروگاههای حرارتی ) (DL/T 414-2004و مدیریت نظارت زیستمحیطی بخش حرارتی صنعت
برق ( )280/1996تصریح و قید کردن پارامترهای نظارتی محیط زیست ،روشهای نمونهگیری ،روش تحلیلی و تضمین کیفیت
موردنیاز را برای همه نیروگاههای برق حرارتی را در چین بر عهده دارد( .جدول )36-2؛ کنترل پارامترهای نیروگاههای حرارتی را در
بخش فاضالب ،زائدات زغالسنگ و بخش انتشار آالیندهها در هوا را ارائه کرده است .در این بخش دستورالعملی برای میزان
مصرف آب ارائه نشده است.

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
144
ویرایش اول ،اردیبهشت 1394

فاز :3تدوین ارکان جهت ساز

جدول  36-2پارامترهای نظارتی برای نیروگاههای حرارتی در چین
سیستم انتقال

پارامترها

آب سیستم انتقال خاکستر

 ,pHجامدات معلق ،اکسیژن مورد نیاز شیمیایی ،فلورید ،سولفید ،آرسنیک ،حجم پساب دور ریز ،سرب،
قلع ،کرم و سختی

فاضالب صنعتی

 ،pHجامدات معلق ،اکسیژن موردنیاز شیمیایی ،فلورید ،آرسنیک ،نفت و مواد آلی ،فنلهای فرار ،حجم
پساب دور ریز ،سرب ،قلع ،کرم و دمای پساب

فاضالب انسانی
فاضالب واحد گوگرد زدایی
گازهای احتراق
خاکستر خشک
سروصدا

اکسیژن مورد نیاز شیمیایی ،جامدات معلق ،اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی و حجم پساب دورریز
 ،pHجامدات معلق ،اکسیژن موردنیاز شیمیایی ،فلورید ،سولفید ،آرسنیک ،آمونیاک ،نیتروژن ،سرب،
قلع ،کرم ،جیوه ،یون کلرید و حجم پساب دورریز
 ،NOx ،SO2گردوغبار دود ،میزان اکسیژن ،حجم گازهای احتراق ،CO ،رطوبت
 ،SO2حجم زائدات بجا مانده ،آنالیز پسابهای تولیدی
سر و صدای محیط تولید ،سر و صدا در مرزهای نیروگاه

در طول ده سال گذشته نیروگاههای چین ملزم به اجرای یک سری از قوانین زیست محیطی و روشهای جدید گشتهاند که
بعضی از آنها باهم تداخل داشته و مبهم تعریف شدهاند ،همچنین بسیاری از این قوانین بارها و بارها در سالهای اخیر تغییر
یافتهاند.
 -2-4-4-2-1استانداردهای فاضالب نیروگاههای حرارتی زغالسنگ سوز در چین []45

تاکنون استاندارد خاصی در بخش کنترل فاضالبهای نیروگاه با سوخت زغالسنگ و همچنین در بخش تخلیه این فاضالبها
به طور خاص ارائه نشده است .در عوض ،استاندارد ملی کنترل آلودگی و دفع فاضالب صنعتی به دریا ( )GB18486 - 2001در
موارد تخلیه به محیط زیست دریایی و همچنین استاندارد جامع تخلیه فاضالب ( )GB8979 - 1996برای تخلیه فاضالب به
رودخانهها و یا شبکههای جمعآوری فاضالب ،مورد استفاده قرار گرفتهاند .پارامترهای در نظر گرفته شده در کنترل آلودگی در بخش
فاضالبهای نیروگاهها زغالسنگ سوز عبارتاند از:


مقدار PH

 مواد معلق ()SS
 اکسیژن موردنیاز شیمیایی ()COD
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 روغن
 فلورید
 آرسنیک و ترکیبات آرسنیک
 سولفید
 اسیدهای فرار
 نیتروژن ،آمونیاک
 اکسیژن موردنیاز بیوشیمایی ()BOD
 روغنهای حیوانی و نباتی
 دمای آب
 دوره و حجم تخلیه
 -3-4-4-2-1محل موردنظر برای مانیتورینگ []46

موقعیتهای جغرافیایی کنترل آلودگی ها با توجه به نوع فاضالب متفاوت است .اگر تخلیه در یک نقطه خاص متمرکز باشد،
نظارت باید در نقطه اصلی تخلیه صورت گیرد .اگر تخلیه در نقاط مختلف پراکنده باشد ،نمونهبرداری باید در هر یک از این نقاط
تخلیه انجام گیرد .جدول  37-2مکانهای نظارت برای فاضالبهای مختلف را ارائه کرده است.
جدول  37-2موقعیتهای جغرافیایی کنترل آلودگیهای فاضالب در نیروگاههای زغالسنگ سوز در چین
نوع فاضالب
مخلوط جریانهای خروجی از نیروگاه
الگون خاکستر
فاضالب صنعتی (به غیر از فاضالب انسانی و آب خاکستر)
فاضالب انسانی
فاضالبهای دیگر
فاضالب تصفیهشده

زمان کنترل
محل اصلی تخلیه پساب در خارج نیروگاه
محل تخلیه پساب در تاالب خاکستر
محل اصلی تخلیه پساب در خروجی نیروگاه
محل اصلی تخلیه پساب در خارج نیروگاه
محل اصلی تخلیه پساب در خروجی نیروگاه
محل اصلی تخلیه پساب در خروجی نیروگاه
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زمانهای مانیتورینگ
در هر یک از بازرسیهای فاضالب میبایستی دو نمونه در صبح و بعدازظهر گرفته شود .دوره زمانی نظارت موردنیاز برای انواع
فاضالبها درجدول  38-2ارائه شده است.

جدول  38-2دوره زمانی مانیتورینگ از فاضالب
نوع فاضالب
پارامتر

تاالب خاکستر

فاضالب
صنعتی

فاضالب انسانی
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مقدار pH

 1بار در  10روز

 1بار در  10روز

-

مواد معلق ()SS
اکسیژن موردنیاز شیمیایی ()COD
روغن
فلورید
آرسنیک و ترکیبات آرسنیک
سولفید
اسیدهای فرار
نیتروژن ،آمونیاک و اکسیژن موردنیاز بیوشیمیایی
()BOD
روغنهای حیوانی و نباتی
دمای آب
دوره و حجم تخلیه

 1بار در  10روز

 1بار در  10روز

 1بار در ماه

 1بار در  10روز

 1بار در  10روز

 1بار در ماه

 2بار در ماه
 1بار در ماه

 1بار در ماه

 1بار در ماه

 1بار در ماه

 1بار در ماه
 1بار در سال

 1بار در سال
 1بار در هر فصل
 1بار در ماه
 1بار در ماه

 1بار در ماه

 1بار در ماه

 1بار در ماه

 -4-4-4-2-1انتشار جیوه در کشور چین][10

در سال  2003میزان انتشار جیوه از نیروگاههای زغالسنگ سوز چین  100/1تن در سال معادل  %16/06از کل انتشار جیوه از
منابع انسانساخت این کشور بوده است .به دلیل مصرف باالی زغالسنگ در چین و استفاده از فنّاوری سطح پایین در این کشور
میزان انتشار جیوه بسیار باال است .اگرچه در سالهای  1995تا  2000میزان انتشار جیوه در حدود  200-210تن در سال بوده است
ولیکن به دلیل شروع رشد اقتصادی شدید در سال  2001میزان انتشار جیوه بهسرعت به  334تن در سال  2005رسید.
گونههای جیوه موجود در دود خروجی از نیروگاههای چین شامل ( Hgp %19 ،Hg2+ %64ذرات جامد جیوه) و Hg0 %17
(جیوه عنصری) است .در آینده با نصب سیستمهای  FGDبرای کنترل  SO2و سایر سیستمهای کنترلی پیشرفته امکان کاهش
انتشار جیوه (جیوه دو ظرفیتی ) Hg2+در کشور چین میسر خواهد شد .میانگین جیوه محتوی زغالسنگ مورد استفاده در چین
 0/19 g/Mgاست .میزان جیوه محتوی در منابع زغالسنگ استانهای مختلف چین در شکل  31-2ارائه شده است.
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شکل  31-2میزان جیوه محتوی در منابع زغالسنگ استانهای مختلف چین

میزان انتشار جیوه از نیروگاههای زغالسنگ سوز چین در سال  63/4 ،1995تن در سال و در سال  124/8 ،2005تن در سال
بوده است .با توجه به میزان تولید برق از نیروگاههای زغالسنگ سوز چین به میزان  ،1956/2 TWhفاکتور انتشار جیوه در این
کشور  0/063 kg/GWhدر سال  2005است .میزان رشد سالیانه انتشار جیوه از نیروگاههای زغالسنگ سوز چین در فاصله
سالهای  1995تا  %7 ،2005است که در میان سایر بخشهای مصرفکننده زغالسنگ جهت احتراق دارای باالترین رشد است
(شکل  .)32-2در شکل مشاهده میشود سهم انتشار جیوه از نیروگاههای زغالسنگ سوز از کل میزان انتشار از منابع انسانساخت
کشور چین در سال  19 ،2007درصد است.
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شکل  32-2مقایسه انتشار و نرخ رشد جیوه از صنایع بزرگ زغال سنگ سوز چین بین 1995- 2005

شکل  33-2سهم هریك از منابع انسانساخت در میزان انتشار جیوه در چین در سال 2007
 -5-4-4-2-1سناریو انتشار آالیندهها ][46

دو سناریو اصلی انرژی برای پیشبینی میزان انتشار تا سال  2030در کشور چین در نظر گرفته شده است که توضیحات آن
در جدول  39-2زیر آمده است.
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جدول  39-2سناریوهای انتشار
عنوان سناریو
بر اساس روند کنونی )(BAU

سیاست جایگزین ()PC

توضیح سناریو
منطبق بر قوانین کنونی (که باعث کاهش
 35تا  40درصدی دیاکسید کربن تا پایان
 2020نسبت به سال  2005میشود)
منطبق بر سیاستهای جدید صرفهجویی در
انرژی است.
(ازجمله تغییرات در سبک زندگی ،بهبود
تعدیل ساختاری و بهرهوری انرژی است).

روش کنترلی
منطبق بر قوانین کنونی

قوانین جدید کنترلی آلودگی هوا منتشر شود.

بر اساس این دو سناریو مقادیر تولید از هر یک از منابع تولید برق به شرح شکل  34-2است.

شکل  34-2مقادیر تولید از هر یك از منابع تولید برق بر اساس سناریوهای موجود

در واقع میتوان گفت که میزان تغییرات مصرف از منابع تولید برق مختلف همانند شکل  35-2است.
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شکل  35-2میزان تغییرات مصرف از منابع تولید برق مختلف
 -5-4-2-1بررسی فناوریهای کنترلی موجود و نگاهی به آینده برای کاهش آالیندههای هوا در کشور چین
 -1-5-4-2-1تغییرات در فناوریها و میزان آن در آالینده NOX

در شرایط کنونی از فناوریهای موجود کاهش آالیندگی میتوان به  SNCR ،SCR ،LNBو روشهای تلفیقی (+ LNB
 SCRو یا  )SNCR + LNBاشاره نمود همانطور که در شکل مشاهده میشود ،در سال  2005بالغ بر  54درصد تولید برق با
روش کنترلی  LNBبوده است؛ این در شرایطی است که حدود  45درصد هیچ کنترلی برای کاهش این آالینده نداشته و درصد کمی
هم از روش تلفیقی  SCR + LNBاستفاده نمودهاند .این مقادیر در پایان سال  2010بهاینترتیب تغییر کرده است :حدود  10درصد
بدون کنترل 76 ،درصد تولید برق با روش کنترلی  ،LNBحدود  12درصد روش تلفیقی  SCR + LNBو تقریباً  1درصد همLNB

 SNCR +استفاده نمودهاند؛ با توجه به این دو سناریو پیشبینی میشود که در پایان سال  2020با سناریو ) (BAUتغییراتی به شرح:
حدود  5درصد بدون کنترل ،حدود  82درصد تولید برق با روش کنترلی  ،LNBحدود  12درصد روش تلفیقی  SCR + LNBو
تقریباً  1درصد هم SNCR + LNBو با استفاده از سناریو دوم ( )PCپیشبینی میشود :حدود صفر درصد بدون کنترل ،حدود 8
درصد تولید برق با روش کنترلی  ،LNBحدود  86درصد روش تلفیقی  SCR + LNBو تقریباً  6درصد هم SNCR + LNB؛
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همچنین پیشبینی میشود این مقادیر در پایان  2030با سناریو

)(BAU

تغییراتی به شرح :حدود  3درصد بدون کنترل ،حدود 83

درصد تولید برق با روش کنترلی  ،LNBحدود  12درصد روش تلفیقی  SCR + LNBو تقریباً  1درصد هم SNCR + LNBو با
استفاده از سناریو دوم ( :) PCحدود صفر درصد بدون کنترل ،حدود صفر درصد تولید برق با روش کنترلی  ،LNBحدود  93درصد
روش تلفیقی  SCR + LNBو تقریباً  7درصد هم  SNCR + LNBداشته باشد( .شکل )36-2

شکل  36-2روند آینده تغییرات در فناوریها و میزان آن در آالینده NOX
 -2-5-4-2-1تغییرات در فناوریها و میزان آن در آالینده SOX

در شرایط کنونی از روشهای موجود کاهش آالیندگی میتوان به  FGDاشاره نمود همانطور که در شکل مشاهده میشود ،در
سال  2005بالغ بر  13درصد تولید برق با روش کنترلی  FGDبوده است؛ این در شرایطی است که حدود  87درصد هیچ کنترلی
برای کاهش آالینده  SOXنداشتهاند .این مقادیر در پایان سال  2010بهاینترتیب تغییر کرده است:
حدود  19درصد بدون کنترل 81 ،درصد تولید برق با روش کنترلی  ،FGDاستفاده نمودهاند؛ با توجه به این دو سناریو پیشبینی
میشود که در پایان سال  2020با سناریو ) (BAUتغییراتی به شرح :حدود  4درصد بدون کنترل ،حدود  96درصد تولید برق با روش
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کنترلی  ،FGDبا استفاده از سناریو دوم ( )PCپیشبینی میشود :حدود صفر درصد بدون کنترل 100 ،درصد تولید برق با روش
کنترلی  ،FGDهمچنین پیشبینی میشود این مقادیر در پایان  2030با سناریو

)(BAU

تغییراتی به شرح :حدود  3درصد بدون

کنترل ،حدود  97درصد تولید برق با روش کنترلی  FGDو با استفاده از سناریو دوم ( :)PCحدود صفر درصد بدون کنترل100 ،
درصد تولید برق با روش کنترلی  FGDداشته باشد( .شکل )37-2

شکل  37-2روند آینده تغییرات در فناوریها و میزان آن در آالینده SOX
 -3-5-4-2-1تغییرات در فناوریها و میزان آن در آالینده PM

در شرایط کنونی از فناوریها موجود کاهش آالیندگی میتوان به  FF ،CYC ،WETو  ESPاشاره نمود همانطور که در شکل
مشاهده میشود ،در سال  2005حدود  92درصد تولید برق با روش کنترلی  ESPبوده است؛ این در شرایطی است که تنها حدود 8
درصد در تولید برق از روش کنترلی  WETاستفاده نمودهاند.
این مقادیر در پایان سال  2010بهاینترتیب تغییر کرده است :تقریباً  92درصد تولید برق با روش کنترلی  ESPو  8درصد از دو
روش  CYCو  FFاستفاده نمودهاند؛ با توجه به این دو سناریو پیشبینی میشود که در پایان سال  2020با سناریو ) (BAUتغییراتی
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به شرح :حدود  90درصد تولید برق با روش کنترلی  10 ،ESPدرصد از دو روش  CYCو  FFو با استفاده از سناریو دوم ( :)PCبالغ
بر  80درصد تولید برق با روش کنترلی  20 ،ESPدرصد از دو روش  CYCو FF؛ همچنین پیشبینی میشود این مقادیر در پایان
 2030با سناریو ) (BAUتغییراتی به شرح :بالغ بر  80درصد تولید برق با روش کنترلی  ESPو  20درصد از دو روش  CYCو  FFو
با استفاده از سناریو دوم ( :)PCبالغ بر  65درصد تولید برق با روش کنترلی  ESPو حدود  35درصد از دو روش  CYCو  FFداشته
باشد( .شکل )38-2

شکل  38-2روند آینده تغییرات در فناوریها و میزان آن در آالینده PM
 -5-2-1سایر کشورها

در این قسمت مروری بر قوانین وچشم انداز سایر کشورها داریم .یکی از معتبرترین ارگانها در زمینه وضع قوانین برای نیروگاهها
بانک جهانی اطالعات است .در ادامه معرفی این سازمان میپردازیم.
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 -1-5-2-1بانك جهانی اطالعات

بانک جهانی یکی از سازمان های فعال و گسترده بین المللی است که از نظر تشکیالتی ،در زیرمجموعه کمیسیون اقتصادی
اجتماعی سازمان ملل متحد قرار داشته و از جمله سازمان های تخصصی این کمیسیون محسوب می گردد .قوانینی که این بانک در
زمینه محیط زیست و نیروگاه وضع کرده است در جداول(جدول  )40-2تا(جدول  )46-2قابل مشاهده است ] .[9
جدول  40-2استاندارد بانك جهانی برای انتشار آالینده نیروگاه های دیزلی
mg/Nm3
50
0.20 tones/day/MWe
500 tones/day

انتشار آالینده از دودکش نیروگاه ها
ذرات جامد
دی اکسید گوگرد
کیفیت هوای زمینه 50g/m3µ
کل حجم انتشار

) 125(dry @ 15% O2
) 165(dry @ 15% O2
) (dry @ 15% O2
2,000

اکسید نیترژن
نیروگاه توربین گازی(گاز طبیعی)
نیروگاه توربین گازی( سوخت مایع)
نیروگاه دیزلی ()150g/m3µ
3

میلی گرم بر متر مکعب (در دمای مرجع صفر درجه و فشار یک اتمسفر)= Mg/Nm

جدول  41-2استانداردهای کیفیت هوای محیط تدوین شده توسط بانك جهانی برای نیروگاه های حرارتی جدید
µ g/m3غلظت
50
150
80
530

50
150
100
150

کیفیت هوای محیط (خارج از محدوده مالکیت )
ذرات جامد
میانگین ساالنه PM10
 80درصد از مقادیر میانگین در  24ساعت PM10
میانگین ساالنه کل ذرات معلق
 98درصد درصد از مقادیر میانگین در  24ساعت
دی اکسید گوگرد
میانگین ساالنه
 98درصد درصد از مقادیر میانگین در  24ساعت
اکسید های نیتروژن
میانگین ساالنه
 98درصد درصد از مقادیر میانگین در  24ساعت
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جدول  42-2میزان انتشار برای گزینه موتور های دیزل با سرعت پایین (گرم بر ثانیه) – بانك جهانی
آالینده
NOx as NO2
CO
SO2
PM
PM-10
CO2

کل نیروگاه
240MW
875.7
27.5
608.3
14.9
10.8
42008

مرحله 3
))2*50 MW
364.9
11.5
253.5
6.2
4.5
17504

کل مراحل 1و 2
140MW
510.8
16.1
354.9
8.7
6.3
24504

مرحله 2
))2*40 MW
291.9
9.2
202.8
5.0
3.6
14002

مرحله 1
))2*30 MW
218.9
6.9
152.1
3.7
2.7
10502

جدول  43-2میزان انتشار برای گزینه سیکل ترکیبی (گرم بر ثانیه) -بانك جهانی

آالینده

سوخت مازوت
)(240MW

سوخت گاز طبیعی
)(240 MW

 NOxبه عنوان اکسید نیتروژن
دی اکسید گوگرد
ذرات جامد
ذرات جامد کوچکتر از  10میکرون

33.52
32.10
0.64
0.32

12.2
0.08
0.29
0.14

جدول  44-2استاندارد بانك جهانی برای میزان صوت در نیروگاه
مناطق

سطح صوت برای دریافت کنندهای خارج از محدوده
نیروگاه(دسی بل)
روز
55
70

شب
45
70

مسکونی ،صنعتی،تجاری
صنعتی ،تجاری

استانداردهای صوت بانک
جهانی

استانداردهای خروجی پساب نیروگاهها نیز در (جدول  )45-2و (جدول  )46-2ارائه شده اند .این استانداردها توسط بانک جهانی
تهیه شده است .براساس دستورالعمل بانک جهانی زمان تواتر اندازه گیری و پایش پارامترهای مندرج در (جدول  )45-2و (جدول
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 )46-2بصورت ماهانه خواهد بود و اگر سه ماه متوالی نتایج بدست آمده کمتر از حدود قید شده باشند ،زمان پایش به سه ماه یکبار
کاهش خواهد یافت.
جدول  45-2استانداردهای تخلیه هیدرو کربنهای نفتی در خروجی نیروگاه
ترکیب
کل هیدروکربن نفتی
کل نفت و گریس
کل کربن آلی

استاندارد تخلیه در خروجی (mg/l)1
حداکثر غلظت تخلیه روزانه10 :
میانگین غلظت پی در پی  30روزه5 :
حداکثر غلظت تخلیه روزانه10 :
میانگین غلظت پی در پی  30روزه5 :
حداکثر غلظت تخلیه روزانه110 :
میانگین غلظت پی در پی  30روزه5 :

تخلیه مستقیم پساب از جدا کننده های آب حاوی مواد روغنی

جدول  46-2استانداردهای تخلیه فاضالب در خروجی نیروگاه
پارامتر

استاندارد تخلیه فاضالب در خروجی لوله تخلیه در آب های طبقه 1

BOD

30 mg/l

مواد جامد معلق کل

30 mg/l

نیتروژن کل
فسفات کل
pH

5 mg/l
1 mg/l
6-9
میانگین هندسی  5نمونه نباید از  35کلونی در یک دوره  30روزه
بیشتر شود
میانگین هندسی  5نمونه نباید از 200کلونی در یک دوره  30روزه
بیشتر شود

------کلیفرم مدفوعی
باقی مانده کلرین کل
چربی ،روغن وگریس
مواد شناور

0.1 mg/l
15 mg/l
غیر قابل مشاهده
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در این بخش ابتدا قوانین مربوط به این کشور مطرح میشود ،این قوانین در جداول زیر قابل مشاهده میباشد[9 ] .
جدول  47-2استانداردهای کیفیت هوا وآب اندونزی
ردیف

منبع

1

دودکش

2

دیگ بخار

3

توربین گازی

4

ایستگاه جمع آوری

سوخت

پارامتر

استانداردکیفیت
انتشار
mg/Nm3
%40

کدورت
ذرات معلق
دی اکسید سولفور
دی اکسید
نیتروژن()NO2
کدورت

300
1200
1400
%40

گاز

NO2

1000
%40

گاز

NO2

400

نفت

NO2

600

H2S

100

هیدروکربن

5000

نفت

جدول  48-2استانداردهای تخلیه پساب به محیط (کشور اندونزی)
پارامترها
COD
نفت و چربی
سولفید
آمونیاک
فنول
دما
pH

حداکثر غلظت() mg/l
دریا
زمین
20
50
25
0/5
5
2
40 C
9/0
6/0
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جدول  49-2استانداردهای تخلیه پساب به محیط (کشور اندونزی)
پارامتر
اسید سولفید قابل حل(همچون)H2S
آمونیا قابل حل(همچون )NH3
جیوه()Hg
آرسنیک()As
دما
pH

واحد
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
درجه سانتی گراد

حداکثر غلظت
1.000
10.000
0.005
0.500
45
5.0-9.0

در این کشور برنامه محیط زیست و پایش تواما" به اجراء در می آید .متاسفانه این برنامه فاقد زمان بندی و حتی نوع پارامترها
است و فقط در چند مورد به چند پارامتر خیلی ساده اشاره شده است .در جدول زیر برنامه پایش زیست محیطی نیروگاه ها در کشور
اندونزی ارایه شده است .نگاهی دقیق تر به برنامه پایش کشور اندونزی نشان می دهد که روش های تخفیف فازهای ساخت و بهره
برداری نیز به نوعی در این برنامه ارایه شده است .به هرحال می توان نتیجه گرفت که برنامه پایش اندونزی کارآمدی الزم را ندارد،
لیکن از بندهایی از آن می توان در تدوین پایش نیروگاه های ساحلی کشور بهره گرفت.
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جدول  50-2برنامه زیست محیطی و پایش نیروگاه ها در کشور اندونزی (خاص نیروگاه های ساحلی) ] [9
مورد

اثرات زیست محیطی

فاز
ساخت

گرد وغبار وصدا

کیفیت آب

مدیریت زیست محیطی
وکاهش
محیط فیزیکی
هماهنگ شدن با اهالی
روستا و بهبود بخشیدن طب و
پرسنل پزشکی مراکز بهداشت
در روستاهای اطراف نیروگاهها

برنامه پایش

شامل مالقات های منظم با ادرات محلی وجامعه و پایش
نتایج نشست ها واطمینان از نکات عملی و اجراء آنها .مطلع
نمودن ادارت وجامعه از مناطق خطرناک وخطرساز .پیروی از
قوانین اندونزی واستانداردهای بانک جهانی.

عملیات ساخت نیروگاهی در
جمع آوری داده :آب دریا اطراف ساحل wates
مناطق ساحلی نیاز به عملیات
از  2عمق نمونه برداری خواهد شد (سطح ونزدیک کف
حفاری دارد که باعث کدورت
دریا) در طول پایین وباالی جزر ومد،
آنالیزداده :داده ها با استاندارد کیفیت جدول بندی (مقایسه
آب و صدمه به آبزیان خواهد
شد .لذا باید از روشهای مکشی شده وقبل از انجام فعالیت های نمونه برداری می شود .نتایج
(الیروب مکشی) برای
درطول حفاری وپر کردن روی پایه پایش پیوسته از محل
گودبرداری استفاده شود تا از
یکسان ارزیابی ومدیریت خواهند شد.
پراکنش ذرات جلوگیری شود.
به پیروی از حکم وزارتخانه های محیط
زیستKEP-13/MENLH/10/1996
استانداردهای فاضالب برای نیروگاه و فعالیت های زمین
گرمایی  129از  ( 2003استاندارد کیفیت برای انتشار) ،بودجه
الزم $3000 :

مالحظات

تدارک وانتصاب
پیمانکار تحت
سرپرست مدیریت
نیروگاه بمنظور اجرای
برنامه پایش
.
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جدول  51-2برنامه زیست محیطی و پایش نیروگاه ها در کشور اندونزی (خاص نیروگاه های ساحلی) ] [9
مورد

اثرات زیست محیطی

مدیریت زیست محیطی
وکاهش

کیفیت آب

موادنفتی در پساب خروجی
نیروگاه نباید بیش از ppm 20
باشد.

دفن لجن

لجن طبق قوانین اندونزی
در مکان دارای مجوز دفع خواهند
شد.

برنامه پایش
نمونه برداری ماهیانه از خور وخروجی نیروگاه.
از  2عمق (سطح ونزدیک کف دریا) در طول پایین
وباالی جزر ومد نمونه برداری خواهد شد.
آب زیرزمینی اطراف نیروگاه نیز باید مورد نمونه برداری
قرار گیرد.
نتایج در طول عملیات براساس برنامه پایش پیوسته از
محل یکسان مورد مقایسه قرار خواهند گرفت.
2کدورت آب در نواحی ساحلی نیز باید اندازه گیری شود.
درجه،حرارت ،pH ،اکسیژن محلول ،واکسیژن مورد نیاز
بیوشیمیایی ،آمونیاک ،سولفید ،کل فنل ها قبل از تخلیه به
محیط باید اندازه گیری شوند.
پیروی از حکم وزارتخانه محیط زیستKEP-
 ( 13/MENLH/10/1996استانداردهای فاضالب
برای صنایع نیروگاهی و زمین گرمایی2003 ،129 .
بودجه $ 3000 :
لجن ابتدا به وسیله آزمایش عصاره گیری آنالیز خواهد
شد (کل خصوصیات ) به پیروی از No.18 of
 1999,No.85of 1999مدیریت مواد خطرناک
وسمی.بودجه.$1000:فقط ازمایش

مالحظات

اندازه گیری به
شرکت های خصوصی
برون سپاری می شوند.

ارتقاء کیفیت آب در
سواحل
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ادامه جدول برنامه زیست محیطی و پایش نیروگاه ها در کشور اندونزی (خاص نیروگاه های ساحلی) ] [9
فاز
عملیاتی

محیط زیست بیولوژیکی

کیفیت آب

فاز ساخت

تغییرمکان

برنامه پایش

آنالیز وجمع آوری داده :نمونه آب و
پالنکتون باید برداشت شوند .نمونه در
داخل بطری نمونه برداری گذاشته می
شود سپس ماده نگه دارنده فرمالدئید
استون متیل  4درصد به آن اضافه می
شود .بنتوزها با یک تور قالبدارگرفته می
شوند .یک دستگاه غربال برای جدا کردن
تشخیص و تعیین اثرات آالینده ها بر آبزیان
منطقه تحت زمان های متفاوت و آالینده های مختلف بنتوزها از رسوب به کار برده می شود.
فرمالین به نمونه های نگه داری شده
اضافه می شود که سپس درآزمایشگاه
آنالیز می شود .روش آنالیز :موجود زنده
آبزی آنالیزشده شامل فراوانی ،تنوع،
همسانی وچیرگی می باشد.
بودجه $ 2000 :درسال
محیط زیست فرهنگی و اجتماعی اقتصادی
پایش مستمر در خصوص میزان صید
چنانچه فعالیت نیروگا موجب تغییر مکان
ماهیگیران و مقایسه آن با سال های
ماهیگیران شود باید تمهیدات الزم برای آنها اندیشیده
گذشته.
شود .این نوع تمهیدات می تواند شامل ارایه وسایل
ماهیگیری در اعماق بیشتر و دور از ساحل باشد .جبران
بودجه  $ 500000 :شامل وجوه الزم
پرداخت خسارت
مالی نیز از دیگر راهکارها بشمار می رود

مالحظات

جلوگیری از کاهش
صید و گونه های آبزیان

ساماندهی مسایل
اجتماعی
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در این بخش ابتدا قوانین مربوط به این کشور ژاپن مطرح میشود ،این قوانین در جداول زیر قابل مشاهده میباشد[9] .
جدول  52-2استانداردهای کیفیت هوای محیط تدوین شده توسط آژانس محیط زیست ژاپن
ژاپن
(SO2 )g/m3µ
متوسط  1ساعته
متوسط  3ساعته
متوسط  24ساعته
متوسط ساالنه
3
(NO2)g/m µ
متوسط  1ساعته
متوسط  24ساعته
متوسط ساالنه
3
(PM10)g/m µ
متوسط  1ساعته
متوسط  24ساعته

262
104

75-113

200
100

1

جدول  53-2استانداردهای کیفیت آب برای حفظ سالمت افراد -کشور ژاپن ][9
پارامتر
کادمیوم
سرب
آرسنیک
آلکیل جیوه
دی کلرو متان
1و 2دی کلرواتان
1و 2دی کلرواتیلن
سیس
1و1و 2تری کلرو اتان
تترا کلرو اتیلن
Thiram
Thiobencarb

مقدار استاندارد
 0/01میلی گرم بر لیتر یا کمتر
 0/01میلی گرم بر لیتر یا کمتر
 0/01میلی گرم بر لیتر یا کمتر
قابل ردیابی نباشد
 0/02میلی گرم بر لیتر یا کمتر
 0/004میلی گرم بر لیتر یا کمتر
 0/04میلی گرم بر لیتر یا کمتر
 0/006میلی گرم بر لیتر یا کمتر
 0/01میلی گرم بر لیتر یا کمتر
 0/006میلی گرم بر لیتر یا کمتر
 0/02میلی گرم بر لیتر یا کمتر
سلنیوم

پارامتر
کل سیانوژن
کروم4
کل جیوه
PCB
تترا کلرید کربن
1و 1دی کلرو اتیلن
1و1و 1تری کلرو اتان

 0/03میلی گرم بر لیتر یا کمتر
تری کلرو اتیلن
 0/002میلی گرم بر لیتر یا کمتر
1و 3دی کلرو پروپن
simazine
 0/003میلی گرم بر لیتر یا کمتر
 0/01میلی گرم بر لیتر یا کمتر
بنزن
 0/01میلی گرم بر لیتر یا کمتر

مقادیر استاندارد بر پایه میانگین ساالنه مدنظر است .مقدار کل ( CNسیانید) مقدار ماکزیمم است.

1

ذرات معلق.

مقدار استاندارد
قابل ردیابی نباشد
 0/05میلی گرم بر لیتر یا کمتر
 0/0005میلی گرم بر لیتر یا کمتر
قابل ردیابی نباشد
 0/002میلی گرم بر لیتر یا کمتر
 0/02میلی گرم بر لیتر یا کمتر
 1میلی گرم بر لیتر یا کمتر
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جدول 54-2مقادیر راهنما برای پایش احتیاطی آلودگی به مواد شیمیایی -ژاپن ][9
پارامتر

مقدار راهنما

Chloroform

 0/06میلی گرم بر لیتر و کمتر
 0/06میلی گرم بر لیتر و کمتر
 0/0008میلی گرم بر لیتر و کمتر
 0/003میلی گرم بر لیتر و کمتر
 0/04میلی گرم بر لیتر و کمتر
 0/008میلی گرم بر لیتر و کمتر
 0/02میلی گرم بر لیتر و کمتر
 0/008میلی گرم بر لیتر و کمتر
 0/6میلی گرم بر لیتر و کمتر

1,2-dichlorpropane
Isoxathion
Fenitrothion
oxine copper
Propyzamide
Fenobucarb
IBP
Toluene
)di(2-ethylhexyl
 0/06میلی گرم بر لیتر و کمتر
phthalate
 0/8میلی گرم بر لیتر و کمتر
Fluoride
 0/07میلی گرم بر لیتر و کمتر
Molybdenum
nitrate-N and nitrite-N

مقدار راهنما

پارامتر
trans 1,2dichloroethylene
p-dichlorobenzene
diazinon
isoprothiolane
chlorothalonil
EPN
dichlorvos
CNP
xylene

 0/3میلی گرم بر لیتر و کمتر
 0/0005میلی گرم بر لیتر و کمتر
 0/04میلی گرم بر لیتر و کمتر
 0/04میلی گرم بر لیتر و کمتر
 0/006میلی گرم بر لیتر و کمتر
 0/01میلی گرم بر لیتر و کمتر
 0/4میلی گرم بر لیتر و کمتر

boron

 0/2میلی گرم بر لیتر و کمتر

 0/04میلی گرم بر لیتر و کمتر

 0/01میلی گرم بر لیتر و کمتر
nicke
 0/002میلی گرم بر لیتر و کمتر
antimony
 10میلی گرم بر لیتر و کمتر

منبع  :آژانس محیط زیست ژاپن

در ادامه چشم انداز این کشور را تا سال  2030در استفاده از وسایل کنترل آلودگی هوا بر اساس سناریو وضعیت موجود مشاهده
میشود (جدول .)55-2
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جدول  55-2چشم انداز کشور ژاپن را تا سال 2030در استفاده از وسایل کنترل آلودگی هوا ][49
2030

2020

2010

2005

روش کنترل

–

–

–

–

)CYC (PM

–

–

–

–

)WET (PM

–

–

–

–

)HED (PM

0

0

0

0

)WET (PM

0

0

2

3

)ESP (PM

100

100

98

97

)HED (PM

100

100

98

97

) FGD (SO2

0

0

0

10

) LNB (NOx

0

0

0

0

) LNB+SNCR (NOx

100

100

100

90

LNB+SCR

–

–

–

–

)WET (PM

–

–

–

–

)ESP (PM

–

–

–

–

)HED (PM

–

–

–

–

) CFB–FGD (SO2

–

–

–

–

) SNCR (NOx

–

–

–

–

) SCR (NOx

50

52

61

80

) LNB (NOx

0

0

0

0

) LNB+SNCR (NOx

50

48

39

20

) LNB+SCR (NOx

کشور ژاپن
Grate boilers

Pulverized
coal
combustion

Fluidized bed
combustion

Natural gas
power

 -3-5-2-1کره جنوبی

چشم انداز کشور کره جنوبی نیز تا سال 2030در استفاده از وسایل کنترل آلودگی هوا بر اساس سناریو وضعیت موجود در جدول
 56-2قابل مشاهده است[49 ] .
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تدوین ارکان جهت ساز:3 فاز

[49]  در استفاده از وسایل کنترل آلودگی هوا2030  چشم انداز کشور کره جنوبی را تا سال56-2 جدول
کشور کره جنوبی
Grate boilers

Pulverized coal
combustion

Fluidized bed
combustion

Natural gas
power

روش کنترل

2005

2010

2020

2030

CYC (PM)

–

–

–

–

WET (PM)

–

–

–

–

HED (PM)

–

–

–

–

WET (PM)

0

0

0

0

ESP (PM)

72

67

64

61

HED (PM)

28

33

36

39

FGD (SO2 )

95

97

98

98

LNB (NOx )

23

13

13

13

LNB+SNCR (NOx )

5

5

5

5

LNB+SCR

56

68

72

76

WET (PM)

–

–

–

–

ESP (PM)

–

–

–

–

HED (PM)

–

–

–

–

CFB–FGD (SO2 )

–

–

–

–

SNCR (NOx )

–

–

–

–

SCR (NOx )

–

–

–

–

LNB (NOx )

20

15

15

15

LNB+SNCR (NOx )

0

0

0

0

LNB+SCR (NOx )

30

46

50

54

Notes: CYC: cyclone dust collector; WET: wet scrubber; ESP:electrostatic precipitator; HED: high
efficiency deduster; FGD: flue gas desulfurization; CFB-FGD: flue gas desulfurization for circulated
fluidized bed; LNB: low-NOx combustion technology; SCR: selective catalytic reduction;SNCR:
selective non-catalytic reduction.
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فاز :3تدوین ارکان جهت ساز
 -1-5-2-1کشور روسیه

این کشور نیز پروژه های بلند مدتی را برای کاهش میزان انتشار آالیندهها در برنامه ملی خود تعریف کرده است؛ با توجه به
اینکه نیروگاه ها یکی از منابع تولید آالیندهها است ،پروژه سیستم های تصفیه گاز با راندمان باال ،انتشار نزدیک به صفر ،SO2
 NOXو ذرات خاکستر در نیروگاههای این کشور در حال اجرا است ،خالصه اجرایی این پروژه در جدول 57-2مشاهده میشود] .
[50
جدول 57-2روند سیستمهای تصفیه گاز راندمان باال ،انتشار نزدیك به صفر  NOx ،SO2و ذرات در نیروگاههای روسیه ][50
بعد از 2030

کاهش انتشار تا حدود
زیر
SO2 ≤ 30mg/m3,
NOx < 50mg/m
ash particles < 1
mg/m3

2021-2030
معرفی تجاری سیستم های
تصفیه گاز در نیروگاه زغال سنگ با
انتشار
SO2 ≤ 100 mg/m3
NOX < 100 mg/m3
ash particles < 1
mg/m3

2016-2020

پروژه نسخه ی
نمایشی برای اعتبار
سنجی از فن آوری ،گاز
پاالیی

توسعه سیستم های
 R & Dدر نظر دارد انتشار تصفیه گاز برای واحد
نزدیک به صفر  NOX ،SO2و های تولید برق از زغال
سنگ  600تا 800
ذرات خاکستر را فراهم کند
مگاوات

2013-2015

کشور روسیه

 R & Dتوسعه موارد
زیر را مد نظر دارد:
جمع کننده هایخاکستر مرکب.
سیستم های تصفیه
کاهش دو مرحله ایگاز با راندمان باال ،انتشار
اکسید نیتروژن.
نزدیک به صفر ،SO2
آمونیاک-سولفات NOxو ذرات خاکستر
desulphurization.
 دستگاه های جداکننده ترکیب
 NOX ، SO2و
ذرات خاکستر

 -2-5-2-1مقایسه میزان استفاده از روشهای کنترل آالیندههای  NOXو  SO2بین  10کشور در سال 2006

در جداول زیر مقایسهای بین  10کشور دنیا و میزان استفاده از هریک از روشهای کنترل آالیندههای  NOXو  SO2در سال
 2006آمده است ،نتایج این پروژه که توسط  EIAانجام گرفته در جداول زیر قابل مشاهده میباشد[51 ] .
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جدول  58-2درصد نیروگاههای زغال سنگ سوز استفاده کننده از سیستمهای کنترل آالیندههای  NOxو  SO2در سال[51] 2006
NOx flue gas
treatment

SNCR

SCR

NOx combustion
control

OFA FGR

LNB

SO2 control

Planned
FGD

Furnace
sorbent
SNOx
Injectio
n

Control in
fluidised
bed

Dry
scrubber

Wet
scrubber
استرالیا

0

0

5

20

23

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

4

6

0

0

0

0

8

چین

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

فرانسه

0

53

13

49

49

0

0

0

0

0

78

آلمان

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

هند

0

65

15

49

63

0

0

0

3

2

73

ژاپن

0

17

0

44

69

0

0

0

0

0

94

کره

8

25

0

17

75

0

3

6

6

22

39

کشورهای
اسکاندیناوی

0

0

0

21

90

29

0

0

0

0

21

انگلیس و ایرلند

4

29

1

31

48

9

0

0

2

5

23

آمریکا
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جدول  59-2درصد نیروگاههای گاز سوز استفاده کننده از سیستمهای کنترل انتشار  NOxدر سال [51] 2006

N/A

DNOX Other

SCR

STM WAT DLNC/ LNB/S
IJ
IJ
SCR
CR

TSC/
FR

LNB/
LNB/
OFA/FGR
OFA
WI

LNB

DLNC

استرالیا

29

0

0

0

0

0

0

1

0

0

6

0

0

8

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

چین

1

0

0

0

0

0

4

1

0

0

0

0

7

19

فرانسه

2

0

0

8

0

0

2

1

0

0

0

0

9

4

آلمان

14

0

0

0

0

0

4

0

0

3

0

0

4

3

هند

0

0

7

16

0

17

0

0

25

0

0

0

0

6

ژاپن

3

2

0

0

8

0

1

2

0

0

0

7

15

9

کره

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

34

کشورهای
اسکاندیناوی

0

0

0

0

0

0

1

6

0

0

0

0

11

33

انگلیس و ایرلند

0

4

0

6

0

1

2

3

0

0

0

0

0

16

آمریکا
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جدول  60-2نیروگاههای مازوت سوز استفاده کننده از سیستمهای کنترل انتشار  NOxدر سال [51] 2006

SNCR DNOX N/A

TSC/
EMULS WAT IJ SCR
FR

LNB/
DLNC LNB OFA TSC

52

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

استرالیا

12

0

0

1

6

0

0

0

0

0

0

چین

6

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

فرانسه

5

1

0

10

0

5

0

0

0

2

0

آلمان

11

0

0

0

8

0

0

0

0

0

2

هند

4

2

1

21

0

0

35

3

0

0

0

ژاپن

35

0

0

12

3

0

0

0

0

0

0

کره

5

0

0

36

0

0

0

0

0

0

0

کشورهای اسکاندیناوی

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

انگلیس و ایرلند

0

2

0

3

0

0

0

0

0

6

2

آمریکا

جدول 61-2درصد نیروگاههای مازوت سوز استفاده کننده از سیستمهای کنترل انتشار  SOxدر سال [51] 2006

In fluidised
N/A
90
63
25
57
92
15
54
38
48
52

bed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FGD
0
0
0
5
0
0
0
1
0
0

Dry scrubber
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0

Wet
scrubber
0
0
0
10
0
14
6
0
0
0

استرالیا
چین
فرانسه
آلمان
هند
ژاپن
کره
کشورهای اسکاندیناوی
انگلیس و ایرلند
آمریکا
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 -3-1بررسی اسناد باالدستی
منظور از اسناد باالدستی ،قوانین و سیاستهای کالن کشور است که چشمانداز و اهداف کالن حوزههای مختلف توسعه
فناوری باید منطبق بر این اسناد تدوین گردد.همان طور که اشاره شد یکی از مهمترین مراحل در تدوین سند راهبردی تبیین
چشمانداز است ،که به منظور تدوین چشمانداز به بررسی اسناد مختلف پرداخته میشود .یکی از منابع اصلی برای تدوین بیانیه
اولیه چشمانداز اسناد باالدستی مرتبط با حوزه مدنظر میباشند .ضروری است تا با بررسی اسناد باالدستی ،طرحها و راهبردهای
کالن تدوین شده در سطوح باالتر ،و اصول ارزشی توسعه فناوری موجود در جامعه ،تصویری از بستر فعلی و نگاههای آینده
پیرامون فناوری حاصل گردد .این تصویر در شکلدادن به مؤلفههای چشمانداز نقش مهمی بر عهده دارد .در فاز اول بسیاری از
اسناد ،قوانین و مقررات به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت .در ادامه و در جدول زیر به برخی از مهمترین اسناد باالدستی در این
سند اشاره میشود.
جدول  62-2اسناد باالدستی
ردیف

قانون تصویب شده

1

افق چشمانداز بیست ساله ایران در
حوزه علوم ،تحقیقات و فناوری

2

چشم انداز وزارت نیرو

متن قانون

ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه ،الهامبخش در جهان
اسالم و دارای تعامل سازنده و موثر در روابط بینالملل ،مبتنی بر دانایی ،توانا در تولید علم و فناوری ،متکی بر سهم
برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید علم ،دستیافته به جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح
منطقه با تاکید پرشتاب و مستمر اقتصادی ،ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه ،و رسیدن به اشتغال کامل.

وزارت نیرو در افق چشم انداز جمهوری اسالمی ایران  ،سازمانی است بالنده که با برخورداری از مدیریت دانش
محور  ،منابع انسانی کارآمد ساختاری فراگیری و اثر بخش  ،ظرفیت های غنی نرم افزاری و سخت افزاری خود اتکا
 ،به گونه ای عمل می کند تا کشور در مدیریت عرضه و تقاضا و دسترسی عادالنه همگان به برق مطمئن و پایا آب
سالم و کافی متناسب با ظرفیت های ملی و خدمات بهداشتی فاضالب  ،در جهان پیشرو شناخته و نیز به عنوان
مرکز راهبری برق در منطقه تثبیت شود.
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ردیف

قانون تصویب شده

3
3

چشمانداز بخش برق و انرژی وزارت
نیرو

ویرایش اول ،اردیبهشت 1394

متن قانون

وزارت نیرو در بخش برق با استفاده از منابع متنوع و در دسترس انرژی ،مدیریت تقاضا ،تکیه بر ساختاری
منسجم و متخصصین توانمند و خالق به گونهای عمل میکند تا کشور در عرضه برق مطمئن و پایا و با کیفیت
مناسب (در حد استانداردهای جهانی) سرآمد کشورهای منطقه گردد و با ایجاد بسترهای الزم ،دسترسی آزاد به شبکه
و رقابت منصفانه در بازار برق را میسر نموده و جمهوری اسالمی ایران به عنوان مرکز راهبری شبکه برق در منطقه
تثبیت گردد.
اصل پنجاهم به طور صریح عبارتست از ”در جمهوری اسالمی ،حفاظت محیطزیست که نسل امروز و نسلهای
بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ،وظیفه عمومی تلقی میگردد .از اینرو فعالیتهای اقتصادی
و غیر آن که با آلودگی محیطزیست یا تخریب غیر قابل جبران آن مالزمه پیدا کند ،ممنوع است“.

4
5

اصل پنجاهم قانون اساسی

اصل پنجاهم به طور واضح و کلی مشخص کرده است که کلیه فعالیتهایی که باعث تخریب یا آلودگی محیط
گردند ،در کشور ممنوع هستند ،در صورتی که این تخریب یا آلودگی غیر قابل جبران باشد .این اصل بر تمامی
فعالیتها از جمله پروژههای تولید برق اطالق شده است.

جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و به منظور پاکسازی و حفاظت هوا از
5

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی
هوا(ماده)1

6

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی
هوا(ماده)2

آلودگیهای کلیه دستگاهها و مؤسسات و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مقررات و سیاستهای مقرر در این
قانون را رعایت نمایند.

اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی هوا *را فراهم نماید ،ممنوع است.
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ردیف

متن قانون

قانون تصویب شده

منابع آلودهکننده هوا که تحت مقررات این قانون قرار دارند به سه دسته زیر طبقهبندی میشوند.

7

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی
هوا(ماده)3



وسایل موتوری



کارخانهها و کارگاهها و نیروگاهها



منابع تجاری خانگی و منابع متفرقه

مسئولین مکلفند ظرف مدت مذکور در اخطاریه نسبت به رفع آلودگی در حد استاندارد اقدام کنند ،در غیر این
8

قانون جلوگیری از آلودگی آب(ماده )8صورت بر اساس ماده  11قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست از فعالیت یا بهرهبرداری منبع مربوط تا رفع آلودگی
جلوگیری خواهد شد.
در صورتی که سازمان منبع آلودهکننده با دالیل و مدارک قابلقبول سازمان اثبات نماید که ظرف مهلت مقرر در

9

قانون جلوگیری از آلودگی آب(ماده)9

10

قانون جلوگیری از آلودگی
آب(ماده)10

11

قانون جلوگیری از آلودگی
آب(ماده)14

12

قانون جلوگیری از آلودگی
آب(ماده)15

اخطاریه رفع آلودگی عملی نیست سازمان میتواند مهلت اضافی مناسب برای اینگونه منابع قائل شود مشروط بر
اینکه ادامه فعالیت این منابع خطرات جدی برای سالمت انسان و سایر موجودات زنده در بر نداشته است.
سازمان حفاظت محیطزیست در اجرای وظایف قانونی خود موظف است هر یک از منابع آلودهکننده را توسط
مأمورین خود مورد بازرسی قرار دهد در صورتی که بازرسی هر یک از منابع موجب قوانین دیگر مستلزم یک اجازه از
دادستان باشد نسبت به اخذ نمایندگی دادستان اقدام خواهد شد.
تخلیه و پخش فاضالب یا هر نوع ماده آلودهکننده از منابع متفرقه به آبهای پذیرنده به میزان بیش از حد
استاندارد ممنوع است .انواع و طبقهبندی آلودهکننده و متفرقه توسط سازمان و با همکاری وزارتخانهها وموسسات
ذیربط تعیین خواهد شد.
در مواردی که سازمان بنا به دالیل کافی تشخیص دهد کاهش یا از بین بردن آلودگی ناشی از منابع آلودهکننده
موجود از طریق دیگر به جز انتقال آنها به نقاط مناسب امکانپذیر نیست ،طرحی در این مورد با همکاری وزارتخانه
کشاورزی ،جهاد سازندگی ،مسکن و شهرسازی ،نیرو ،کار و امور اجتماعی تهیه و پس از تصویب هیئتوزیران به
مورد اجرا خواهد گذاشت.
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ردیف

متن قانون

قانون تصویب شده

سازمان مجاز است در مواقعی که ضرورت ایجاب نماید استفاده از وسایل و روشهای مناسب را برای منابع
13

قانون جلوگیری از آلودگی
آب(ماده)16

14

قانون جلوگیری از آلودگی
آب(ماده)17

15

قانون جلوگیری از آلودگی
آب(ماده)18

16

قانون جلوگیری از آلودگی
آب(ماده)22

17

اولویت های علم و فناوری کشور

متفرقه برقرار نماید.
رقیق کردن در مرحله تخلیه به عنوان تصفیه ممنوع است مگر در موارد خاصی که به تشخیص سازمان حفاظت
محیطزیست ،خطر آلودگی محیطزیست را در برنداشته باشد.
مسئولین مکلفند تدابیری اتخاذ نمایند تا در مواقع اضطراری که تصفیه فاضالبها به هر علتی متوقف میشود از
تخلیه مستقیم فاضالب به آبهای پذیرنده خودداری نمایند.

چنانچه تخلف از مقررات این آییننامه موجب ورود هرگونه خسارت به محیطزیست آبزیان و منابع طبیعی شود دادگاه
حسب درخواست سازمان ،مسئولین را به پرداخت و جبران خسارت وارد شده محکوم خواهد کرد.
اولویتهای الف در فناورى :فناوری هاى زیست محیطى (مدیریت و فناورى آب ،خاک و هوا  -کاهش آلودگى

18

آب ،خاک و هوا  -مدیریت پسماند-بیابان زدایى  -مبارزه با خشکسالى و شورى)

سند جامع علم و فناوری کشور(بند تثبیت جایگاه کشور در فناورى زیستى به منظور کسب  3درصد از بازار جهانی مربوطه
هشتم)
 منظور از آلودگی هوا عبارتست از وجود و پخش یک یا چند آلودهکننده اعم از جامد ،مایع ،گاز ،تشعشع پرتوزا و غیر پرتوزا در هوای آزاد به
مقدار و مدتی که کیفیت آن را به طوری که زیانآور برای انسان و یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد ،تغییر دهد.

در جدول زیر موارد و ویژگیهای قابل برداشت از قانون که در تدوین بیانیه اولیه چشمانداز باید در نظر گرفته شوند،
ذکر شده است.
جدول  63-2موارد قابل برداشت از قوانین جهت تدوین بیانیه اولیه چشم انداز
قانون تصویب شده

ماموریت وزارت نیرو

موارد و ویژگیهای قابل برداشت از قانون که در تدوین بیانیه اولیه چشمانداز باید در
نظر گرفته شوند

بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی  ،پژوهشی و روش های پیشرفته مدیریت
توسعه فناوری های نوین سازگار با محیط زیست
توسعه و ارتقای بهره وری و کیفیت ارائه خدمات در سطح ملی
استقالل سیاسی-اقتصادی کشور و افزایش توان دفاعی کشوردر افق 1404
صنعت آب و برق کشور را به سطح جهانی  ،به ویژه کشورهای منطقه گسترش
می دهد
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قانون تصویب شده

موارد و ویژگیهای قابل برداشت از قانون که در تدوین بیانیه اولیه چشمانداز باید در
نظر گرفته شوند

وزارت نیرو در افق چشم انداز جمهوری اسالمی ایران  ،سازمانی است بالنده

چشم انداز وزارت نیرو

برخورداری از مدیریت دانش محور  ،منابع انسانی کارآمد ساختاری فراگیری و اثر
بخش  ،ظرفیت های غنی نرم افزاری و سخت افزاری
خود اتکا
مدیریت عرضه و تقاضا و دسترسی عادالنه همگان به برق مطمئن و پایا آب سالم
و کافی متناسب با ظرفیت های ملی و خدمات بهداشتی فاضالب
در جهان پیشرو شناخته
تثبیت به عنوان مرکز راهبری برق در منطقه
در حد استانداردهای جهانی سرآمد کشورهای منطقه گردد

چشم انداز بخش برق و انرژی
تثبیت به عنوان مرکز راهبری شبکه برق در منطقه
ایجاد تعادل و پایداری بین منابع و مصارف آب
حفاظت کمی و کیفی و ارتقا ،بهره وری از منابع آب
چشم انداز بخش آب

رعایت حقوق کلیه ذینفعان
دسترسی عادالنه همگان به آب سالم و کافی
سرآمد کشورهای منطقه باشد .
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 -4-1تبیین ابعاد چشم انداز
بیانیه اولیه چشمانداز توسط تحلیلگران و مشاوران تهیه میشود .در این مرحله بر مبنوای ورودیهوای حاصول از مراحول قبول
(هوشمندی فناوری ،اطالعات اولیه) ،به ترسیم افق چشمانداز پرداخته میشود .با بررسی مدلهای تدوین چشمانداز بنگاهی و نیز
با بهرهگیری از مطالعات تطبیقی تدوین چشمانداز ،الزم است تا به مؤلفههای ضروری چشمانداز و نیز ویژگیهای افق چشمانداز
در سطح ملی توجه شود .یک افق چشمانداز ملی باید دربرگیرندهی مؤلفههای زیر باشد:
 درنظرگیری بعد زمان و افق برنامهریزی برای ایدهآلهای ذکر شده در بیانیه چشمانداز
 اشاره به جایگاه و رتبهی عددی توانمندی فناورانه در منطقه و جهان
 ذکر اهداف باالدستی تعیین شده در اسناد قبلی
 درنظرگیری مالحظات اصول ارزشی
 توجه به سطح رقابتپذیری فناوری تولیدی
 تعیین حوزهی کاربرد فناوری
 اشاره به نتایج کلی سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و زیستمحیطی حاصل از توسعه
 تعریف کلی حوزه فعالیت (طراحی ،تولید ،بکارگیری)
به منظور تعیین ابعاد چشم انداز ابتدا با توجه به نتایج خروجی مطالعات الگو برداری و موارد استخراج شده از اسناد باالدستی
گزینه های پیشنهادی تعیین ابعاد چشم انداز مطرح گردید.
در جدول زیر گزینه های پیشنهادی که می تواند در تعیین ابعاد چشم انداز مدنظر قرار گیرند،ذکر شده است.
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جدول  64-2گزینه های پیشنهادی تعیین ابعاد چشم انداز
ابعاد چشمانداز
افق برنامهریزی
جایگاه و رتبهی
عددی توانمندی فناورانه
در منطقه و جهان
ذکر اهداف باالدستی
تعیین شده در اسناد قبلی

گزینههای پیشنهادی
1404
 در سطح جهانی
 در سطح منطقه
 بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی  ،پژوهشی و روش های پیشرفته مدیریت پایدار کمی و کیفی منابع
 شناسایی فناوریهای نوین و انتقال و بومیسازی فناوریهای دارای مزیت نسبی
 باز مصرف منابع در صنعت و کشاورزی
 استقرار و توسعه فناوری ها و روش های نوین در راستای ارتقاء شاخص های بهداشتی و اقتصادی

مالحظات اصول ارزشی

 کاهش اثرات منفی تولید برق در سالمت انسان
 دسترسی عادالنه همگان به برق مطمئن و پایا و آب سالم و کافی متناسب با ظرفیت های ملی و خدمات بهداشتی
 ارتقا بهداشت و توسعه پایدار
 نقش موثر در رفاه اجتماعی

حوزهی کاربرد فناوری

 نیروگاه های حرارتی کشور
 نیروگاه های حرارتی فروشنده برق به وزارت نیرو

نتایج کلی سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادی ،و زیست-
محیطی حاصل از توسعه

 کاهش آالیندههای زیست محیطی
 کاهش هزینه های خارجی()External Costs
 استفاده بهینه از منابع
 توسعه و ارتقای بهره وری و کیفیت ارائه خدمات
 رعایت حقوق کلیه ذینفعان
 صدور خدمات فنی و مهندسی مربوطه در منطقه
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تعریف کلی حوزه فعالیت
(طراحی ،تولید ،بکارگیری)

ویرایش اول ،اردیبهشت 1394
 توسعه فناوری های کاهش آالینده ها در کشور
 توسعه فناوری های نوین سازگار با محیط زیست
 توسعه تحقیقات کاربردی و استفاده از فناوری های پیشرفته
 شناسایی فناوریهای نوین و انتقال و بومی سازی فناوریهای دارای مزیت نسبی
 بهکارگیری و بومیسازی فناوریهای کاهش آالینده های نیروگاهها

این گزینه های پیشنهادی در جلسه چهارم کمیته راهبری به اعضای حاضر در کمیته (خانم مهندس داوری و آقایان مهندس
صمدی ،سهرابی ،جاللی ،نظری ،شفیعی ،اسماعیلی ،مصطفایی) ارائه گردید .در این جلسه این گزینه های پیشنهادی به صورت
دقیق مورد بررسی قرار گرفت و اعضا نظرات خود را به طور کامل ارائه دادند .متن کامل صورت جلسه چهارم و نظرات بیان شده
در رابطه با گزینه های پیشنهادی ابعاد چشم انداز در پیوست  2آورده شده است .در نهایت موارد زیر به عنوان نکاتی که در
تعیین ابعاد چشم انداز باید مد نظر قرار بگیرند،انتخاب شد.
جدول  65-2گزینه های مدنظر خبرگان در تعیین ابعاد چشم انداز

ابعاد چشمانداز
افق برنامهریزی
جایگاه و رتبهی عددی توانمندی

گزینههای مدنظر خبرگان
1404
 در سطح جهانی
 در سطح منطقه

ذکر اهداف باالدستی تعیین شده
در اسناد قبلی

 شناسایی فناوریهای نوین و انتقال و بومیسازی فناوریهای دارای مزیت نسبی

مالحظات اصول ارزشی

 ارتقا بهداشت و توسعه پایدار تولید برق
 نقش موثر در رفاه اجتماعی
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 نیروگاه های حرارتی کشور

نتایج کلی سیاسی ،اجتماعی،
اقتصادی ،و زیستمحیطی حاصل

 کاهش آالیندههای زیست محیطی

از توسعه
تعریف کلی حوزه فعالیت

 توسعه فناوری های کاهش آالینده ها در کشور

(طراحی ،تولید ،بکارگیری)

 بومی سازی فناوریهای دارای مزیت نسبی
 بهکارگیری و بومیسازی فناوریهای کاهش آالینده های نیروگاهها

 -1-4-1بیانیه اولیه چشم انداز

با توجه به بررسی مطالعات تطبیقی و اسناد باالدستی و نظرات اعضای کمیته راهبری و پس از نهایی شدن ابعاد چشم انداز،
بیانیه اولیه چشم انداز برای کاهش آالیندهها در بخش نیروگاههای کشور به حاضرین در جلسه چهارم کمیته راهبری با حضور
خانم مهندس داوری و آقایان مهندس صمدی ،سهرابی ،جاللی ،نظری ،شفیعی ،اسماعیلی ،مصطفایی ارائه گردید و طبق
مطالعات انجام شده و بررسی وضعیت سایر کشورها و وضعیت موجود ایران،اعضای کمیته بر این نظر بودند که ایران در منطقه
می تواند بین دو کشور برتر قرار گیرد.متن بیانیه اولیه چشم انداز برای کاهش آالیندهها در بخش نیروگاههای کشور به صورت
زیر است.
در راستای سند چشمانداز بیستساله و نقشه جامع علمی کشور و به منظور تحقق اهداف راهبردی سند چشمانداز وزارت نیرو
در افق  ،1404صنعت برق جمهوری اسالمی ایران ،در جهت توسعه پایدار ،ارتقا سالمت جامعه و رفاه اجتماعی ،درطراحی و
توسعه فناوریهای اولویتدار کاهش آالینده های زیستمحیطی نیروگاههای حرارتی کشور جزو  2کشور برتر در منطقه خواهد
بود.
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جدول  66-2بیانیه نهایی چشم انداز
بیانیه اولیه چشم انداز

ابعاد چشم انداز

در راستای سند چشمانداز بیستساله و نقشه جامع علمی کشور و سند چشمانداز وزارت نیرو

توجه به اسناد باالدستی

در افق 1404

افق زمانی

در جهت توسعه پایدار ،ارتقا سالمت جامعه و رفاه اجتماعی

مالحظات اصول ارزشی

درطراحی و توسعه فناوریهای اولویتدار کاهش آالینده های زیستمحیطی

نتایج کلی

نیروگاههای حرارتی کشور

حوزه کاربرد فناوری

جزو  2کشور برتر در منطقه خواهد بود.

جایگاه
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 -2فصل دوم :تدوین اهداف کالن
 -1-2متدولوژی
یکی دیگر از گامهای اساسی در تعیین ارکان جهتساز ،تدوین اهداف توسعه در راستای چشمانداز تعریف شده است .این
هدفگذاری در سطح کالن بهمنظور شفاف نمودن مسیر نیل به چشمانداز انجام میگیرد .در حقیقت اهداف مذکور ،پاسخگوی
یک سؤال اساسی است با عنوان "برای رسیدن به چشمانداز در افق زمانی تعیین شده ،به چه مقاصدی باید دست یافت؟" .با
تعیین این اهداف در مسیر دستیابی به چشمانداز ،کنشگران دخیل در نظام توسعه فناوری ،اهداف بلندمدتی را دنبال میکنند و
در نتیجه ،برنامهریزیها ،تصمیمگیریها و فعالیتهای خود را براساس آن بهصورت دقیقتر و با جزئیات بیشتر انجام دهند.
در روششناسی پیشنهادی برای تدوین اسناد توسعه فناوری ،تدوین اهداف با دو رویکرد باال-به-پایین و پایین-به-باال
صورت میپذیرد .رویکرد باال-به-پایین رویکردی هدف محور است که بهدنبال ترسیم یک آیندهی مطلوب برای توسعه فناوری
است .در طرف مقابل ،رویکرد پایین-به-باال نگاهی مسئلهمحور 65به توسعه فناوری دارد .با استفاده از این رویکرد ترکیبی ،از
یک طرف همراستایی اهداف با چشماندازهای کالن ملی و سایر ارکان جهتساز باالدستی حفظ شده ،و از طرف دیگر ،تمام
مسایل و مشکالت موجود در مسیر توسعه فناوری نیز مورد هدف تحلیل و بررسی قرار میگیرند .در این بخش ،فرآیند تدوین
اهداف کالن با نگاهی باال-به-پایین صورت میگیرد .این اهداف در راستای چشمانداز و با تعریف حوزههای هدف مشخص
میشوند .عالوه بر حوزههای هدف که بیانکننده ابعاد اهداف تعریف شده هستند ،کیفیت آنها نیز باید با مشخص نمودن
ویژگیهای اهداف معین شود.
در منابع برنامهریزی راهبردی در سطح بنگاه ،مطالعات مختلفی با موضوعیت تدوین حوزههای اهداف تعیین شده است .در
زیر بهطور خالصه به بررسی این مدلها پرداخته میشود:

Issue-based
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)(Kaplan and Norton, 1996

 منظر مالی (سودآوری ،رشد در آمد ،و افزایش بهره وری)
 منظر مشتری (تعین مشتریان مخاطب ،تعیین ارزشهای پیشنهادی بنگاه با توجه به مشتریان)
 منظر فرایندهای داخلی (روابط با تأمین کنندگان ،تصمیمگیری درمورد توسعه محصوالت و خدمات جدید ،خدمات
پس از فروش ،و مهندسی مجدد فرایندهای تولید)
 منظر یادگیری و رشد (رضایت کارکنان ،فضای مناسب کاری ،دسترسی به سیستمهای اطالعاتی الزم ،برنامههای
آموزش کارکنان)
حوزههای اهداف در مدل پیرس و رابینسون)1383( 67

توجه به مشتری ،نوآوری ،بهرهوری ،توجه به بخش مالی ،منابع انسانی ،لحاظ کردن محیط خارجی
حوزههای اهداف براساس مدل ترکیبی فیلیپس

 بازار (سعی در حفظ سهم بازار فعلی ،افزایش صادرات)
 نوآوری (باالبردن توان نوآوری و طراحی محصول)
 بهرهوری (بهبود کیفیت محصوالت تولیدی ،افزایش بهرهوری واحدهای تولیدی و خدماتی شرکت)
 منابع مالی (استفاده بهینه از منابع مالی شرکت و خارج از شرکت برای تأمین اهداف بازار)
 منابع انسانی (ایجاد انگیزه برای ارائه کار بهتر)
 مسئولیتهای اجتماعی (حفظ محیط زیست و حفظ ایمنی و بهداشت محیط کار)
 منابع اولیه (تالش برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز از داخل کشور)

66

بهدلیل اهمیت و شهرت بیشتر این مدل در تدوین اهداف بنگاهی ،توضیح کامل این مدل پیوستها ارائه شده است.
Pierce & Robinson
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 سودآوری
 بهرهوری (سادهسازی رویهها و سیستمها برمبنای استانداردهای جهانی)
 موضع رقابتی (ارتقای نقش و جایگاه در اقتصاد ملی ،توسعه همکاریهای بینالملی و منطقهای)
 پیشرفت کارکنان (سرمایهگذاری در نیروی انسانی و ظرفیتسازی)
 روابط کارکنان
 رهبری فناورانه
 مسئولیت اجتماعی (جلب رضایت ،اعتماد و مشارکت خدمتگیرندگان)

عالوه بر حوزههای هدف ذکر شده ،ویژگیهایی نیز برای اهداف در سطح بنگاه در ادبیات اشاره شده است .این ویژگیها
عبارتند از:
 کاربردی بودن،
 قابل اندازهگیری بودن،
 در نظر داشتن محدودیت منابع،
 قابل دستیابی بودن،
 مشخص بودن،
 قابلیت انعطاف داشتن،
 واقعگرایانه بودن،
 قابل قبول بودن ،و
 و محدود به زمان بودن

68

این مدل در مورد تدوین استراتژی گمرک ایران مورد استفاده قرار گرفته است.
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شکل  1-2ویژگیهای اهداف کالن

 -2-2گامهای ضروری در تدوین اهداف
با درنظر داشتن مدلهای هدفگذاری بنگاهی و نیز با کسب بینش از مطالعات موردی صورت پذیرفته ،میتوان به
معرفی گامهای ضروری در تدوین اهداف پرداخت .روش پیشنهادی زیر میتواند برای تدوین اهداف کالن در توسعه
فناوری مورد استفاده قرار گیرد:
 )1دریافت ورودی از نظرات خبرگان همراستا با چشمانداز ،اصول ارزشی و هوشمندی فناوری

در ابتدا الزم است تا از نظرات خبرگان پیرامون اهداف کالن توسعه فناوری استفاده شود .این کار با برگزاری پنل-
های خبرگی و بحث گروهی میان متخصصین ،در چارچوب نتایج حاصل از هوشمندی فناوری (روندهای رشد و
توسعه فناوری در آینده) ،تأکید بر مؤلفههای موجود در چشمانداز ،و در نظر داشتن اصول ارزشی صورت میگیرد .در
مجموع میتوان اینطور بیان نمود که اهداف ترجمه چشمانداز در ابعاد مختلف هستند.
 )2تدوین اولیه اهداف کالن بر اساس اطالعات ورودی
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با توجه به نظرات جمعآوری شده متخصصین پیرامون اهداف کالن ،در این مرحله الزم است تا تحلیلگران به
پاالیش این نتایج با درنظر داشتن دو محور حوزههای هدف و ویژگیهای هدف بپردازند .بهعبارت دیگر ،تحلیلگران
نظرات خبرگان را در حوزههای هدف دستهبندی نموده و با درنظرداشتن ویژگیهای ضروری ،آنها را بازنویسی
میکنند .حوزههای اهداف به معرفی ابعادی میپردازند که الزم است تا به آنها پرداخته شود.
)3تأیید و نهاییسازی اهداف کالن

اهداف کالن ،راهنماهای توسعه در سایر مراحل خواهند بود .بنابراین ،اهداف اولیه طراحی شده برای نهایی شدن
نیازمند تأیید دوباره افراد متخصص هستند .اجرای این مرحله به کاهش خطای ناشی از بازنویسی و پاالیش اهداف
توسط تحلیلگران کمک میکند.
)4دریافت بازخورد

از آنجا که تدوین گامهای مختلف سند در یک فرآیند تعاملی بهوقوع میپیوندد ،اهداف کالن تدوین شده در بخش
ممکن است با تدوین گامهای بعدی سند دچار تغییر و اصالح شوند .تدوین اهداف خرد (اهداف پایین-به-باال) و
دریافت تصویر واقعیتر از وضعیت موجود یکی از مهمترین بازخوردهایی است که میتواند منجر به بازبینی در اهداف
کالن شود.
شکل 2-2نمایش گرافیکی مراحل تدوین اهداف کالن را بهطور خالصه به نمایش میگذارد.
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تدوین اهداف کالن
چشمانداز

مولفههای تصویر
ایدهآل ،بایدها و

اسناد

کمی/کیفی

باالدستی

نظرات خبرگان

نبایدها
تدوین پیشنویس
اهداف

ابعاد
هدف

نهاییسازی اهداف

دریافت بازخورد

شکل .2-22روش پیشنهادی برای تدوین اهداف کالن
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 -3-2نتایج حاصل از بررسی گزارش اسناد باالدستی
با توجه به متنوع بودن ارگانهای قانونگذار ،اسناد باالدستی متعددی در رابطه با فناوریهای کاهش آالیندهها در در صنعت
برق ایران بررسی شدهاند که لیست این اسناد ارائه شده است .در اکثر اسناد بررسی شده سیاستهای کلی کشور مشخص شده و
به طور خاص به سیاستهای مربوط به فناوریهای کاهش آالیندهها در صنعت برق اشاره نشده است .با مطالعه قوانین و
سیاستهای مرتبط ،موارد قابل استنتاج در تعیین اهداف کالن تعیین شدهاند.
جدول  : 1-2مواردقابل استنتاج از اسناد باالدستی برای تعیین اهداف کالن در حوزه فناوریهای کاهش آالیندهها در در
صنعت برق ایران
ردیف

قانون تصویب شده

اهداف قابل استنتاج از قانون

1

چشم انداز بخش آب

حفاظت کمی و کیفی و ارتقا ،بهره وری از منابع آب

2

سند جامع علم و فناوری
کشور(بند هشتم)

تثبیت جایگاه کشور در فناورى زیستى به منظور کسب  3درصد از
بازار جهانی مربوطه

3

اولویت های علم و فناوری کشور

بهکارگیری و توسعه فناوریهای اولویت الف شامل :فناوری هاى
زیست محیطى (مدیریت و فناورى آب ،خاک و هوا  -کاهش آلودگى
آب ،خاک و هوا  -مدیریت پسماند-بیابان زدایى  -مبارزه با خشکسالى و
شورى)

 -4-2نتایج حاصل از بررسی چشمانداز تدوین شده
با توجه به چشمانداز تدوین شده برای توسعه فناوریهای کاهش آالیندهها در در صنعت برق ایران ،تمهای اصلی چشمانداز،
طراحی و توسعه فناوریهای اولویتدار کاهش آالینده های زیستمحیطی نیروگاههای حرارتی کشور و بوودن جوزو  2کشوور
برتر در منطقه است .لذا برای دستیابی به موارد ذکر شده در چشمانداز باید اهداف توسعه فناوریهای کاهش آالیندهها در صنعت
برق ایران را به گونهای تدوین نمود که امکان دستیابی به موارد ذکر شده در چشمانداز را در افق تعیین شده امکانپوذیر سوازد،
اهداف زیر را میتوان در راستای چشمانداز تعریف کرد:
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 .1دستیابی به یک نظام ملی پایش مداوم هوا ،آب و خاک در نیروگاه های کشور
 .2دستیابی به توان فنی تولید و بهکارگیری فناوریهای اولویتدار در حوزه کاهش آالیندهها
 .3توانمندسازی بخش خصوصی در حوزه فناوریهای اولویتدار در حوزه کاهش آالیندهها
 .4دستیابی قابلیت رقابتپذیری تکنولوژیهای نوظهور در حوزه کاهش آالیندهها
 -5-2نتایج حاصل از نظرات خبرگان
در ادامه فرآیند تدوین اهداف کالن ،تیم اجرایی پروژه بر اساس جمعبندی نتایج بدست آمده از اسناد باالدستی و چشمانوداز،
پیش نویسی از اهداف کالن تهیه نمودند که این پیشنویس به صورت زیر تهیه شد:
 .1دستیابی به یک نظام ملی پایش مداوم هوا ،آب و خاک در نیروگاههای کشور
 .2حمایت از نیروگاهها در جهت به کارگیری فناوریهای اولویتدار از طریق اعمال سیاستهای تشویقی متناسب با روند
کاهشی االیندهها و گازهای گلخانهای در نیروگاهها
 .3دستیابی کشور به فناوریهای اولویتدار در حوزه کاهش آالیندهها با تأکید بر توانمندسازی بخش خصوصی
 .4دستیابی قابلیت رقابتپذیری تکنولوژیهای نوظهور در حوزه کاهش آالیندهها
به منظور تدقیق و نهایی سازی اهداف کالن پیشنهادی ،پیشنویس تهیه شده برای اعضای کمیته راهبری و خبرگوان ایون
حوزه ارسال گردید تا درصورت لزوم نظرات کارشناسی خود را به تیم اجرایی پروژه اعالم نمایند.
در نهایت این اهداف فنی پیشنهادی در جلسه پنجم کمیته راهبری ( پیوست  )3با حضور خانمها  :جعفرزاده ،آویشن و آقایان
صمدی ،سهرابی ،جاللی ،نظری ،شفیعی ،اسماعیلی ،مصطفایی مورد بررسی قرار گرفت .بر اساس جمع بندی نظورات اعضوای
حاضر در کمیته :بند دوم از اهداف کالن پیشنهادی بیشتر از جنس سیاست و راهبرد بوده و جایگاهی در اهداف کوالن نخواهود
داشت .ضمنا بر اساس نظر کلیه اعضای حاضر در جلسات شامل خانمها :جعفرزاده ،آویشن و آقایان صمدی ،سوهرابی ،جاللوی،
نظری ،شفیعی ،اسماعیلی ،مصطفایی  ،به دلیل اینکه هدف اصلی تدوین این سند ،توسوعه فنواوریهوای کواهش آالینودههوای
نیروگاهی میباشد ،ضروری است اهداف کالنی که کشور برای هریک از فناوری ها در افق چشم انداز به آن دست خواهد یافت،
تعیین شوند.
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بنابرابن در راستای اعمال نظرات اعضای کمیته راهبری ،در حدود  5جلسه خبرگی با حضور اعضای فنی پژوهشگاه نیرو (شامل
آقایان سهرابی ،مصطفایی ،جاللی ،نظری و خانم های گروهی و مقدم) تشکیل شد .در این جلسات فنی بازیگران و فعالیتهوای
صورت گرفته در هر یک از فناوریها مورد بررسی قرار گرفت که در جدول زیر اورده شده است( .نتایج این ارزیابی در جلسه دوم
کمیته راهبری با حضور خانم ها :جعفرزاده ،آویشن ،داوری و آقایان :صمدی،سرمدی ،موسوی،شفیعی ،اسماعیلی ،سهرابی ،نظری،
جاللی ،مصطفایی تدقیق و مورد تآیید قرار گرفت).
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جدول : 2-2بازیگران حوزه فناوریهای کاهش آالینده
فناوری

بازیگران فعال در این حوزه

فعالیتهای صورت گرفته و سطح توانمندی

DLN, LNB

شرکت های مهندسی مشاور در وزارت نیرو ،مپنا ،سازمان
توسعه برق

مشعل کال وارداتی ،دانش عملکردی وجود دارد اما
دانش ساخت نه

دانشگاه سهند (دکتر یگانی ،بابالو) ،صنعتی اصفهان (دکتر
صادقی) ،صنعتی شریف(دکتر موسوی) ،پژوهشگاه نیرو
(ساخت سیستم) و پژوهشگاه نفت (پژوهشکده پلیمر)،
MEMBRANE
تربیت مدرس(دکتر امیدخواه) ،دانشگاه علم و صنعت (دکتر
محمدی) ،دانشگاه کرمانشاه (دکتر مدائنی) ،پژوهشگاه
پلیمر و پتروشیمی ،دانشگاه تهران(دکتر فاطمی)

Microalgae

دانشگاه صنعتی شریف ،سازمان پژوهشهای علمی صنعتی،
دانشگاه فردوسی ،پژوهشگاه نیرو ،دانشگاه تهران،
پژوهشکده آبزی پروری(دکتر فالحی) ،پارک زیست فناوری
قشم

FGD

سابا ،توانیر ،مپنا ،موننکو

ESP

پروژه ساخت پایلوت تماس دهنده غشایی انجام شده
است.
دانش ساخت غشا در مقیاس ازمایشگاهی موجود است،
ساخت در اشل نیمه صنعتی صورت گرفته است
در حال حاضر مواد اولیه وارداتی است
دانش ساخت صنعتی نداریم

قابلیت ساخت برخی بخشها وجود دارد ،فاز صفر
ساخت انجام شده است
پایلوت  Wetساخته شده است
از لحاظ دانشی به بلوغ رسیده ولی تولید نشده

ساخت در دانشگاه علم و صنعت (جهاد دانشگاهی) ،وجود
دانش عمومی در وزارت نیرو ،دانشگاه تهران (مرکز فناوری در صنعت برق زیاد کار نشده (بیشتر در صنعت سیمان)
کنترل آلودگی هوا_دکتر نورپور)

IGCC

دانشگاه صنعت اب و برق (دکتر خوشخو) ،شرکت موننکو

ساختش خیلی مشکل است

SCR

دانشگاه شریف

در اشل ازمایشگاهی ساخته شده

SNCR

دانشگاه شریف ،دانشگاه علم و صنعت ،دانشگاه تهران

در اشل ازمایشگاهی ساخته شده

MBR

دانشگاه سهند ،صنعتی اصفهان ،صنعتی شریف ،پژوهشگاه
نیرو ،دانشگاه تهران

پایلوت ساخته شده و تست شده

Membrane

دانشگاه سهند ،دانشگاه کرمانشاه(دکتر مداینی) ،پژوهشگاه
نیرو ،دانشگاه علم و صنعت ،دانشگاه تهران ،دانشگاه
کرمانشاه ،پژوهشکده پلیمر

خرید طراحی و مدول
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ادامه جدول 2-2
دانش فنی موجود است ،پایلوت ساخته شده

DAF
روشهای تبخیری
دستگاهی

توانیر ،پژوهشگاه نیرو

دانش موجود است
در صنعت برق پایلوت ساخته نشده اما در اب شیرین
کن ها استفاده شده است

تصفیه شیمیایی

دانشگاه شریف،دانشکده بهداشت دانشگاه تهران ،شرکت
ایران ترانسفر ،جهاد کشاورزی

کامال وارداتی ،دانش فنی خاصی نداریم ولی دانشش
پیچیده هم نیست ،عدم وجود دانش کافی

تصفیه زیستی

دانشگاه شریف ،دانشگاه تهران ،شرکت ایران ترانسفر ،عدم به علت پایین بودن راندمان تمایلی به استفاده از ان وجو
ندارد
وجود دانش کافی ،تربیت مدرس ،جهاد کشاورزی

در ادامه مسیر تدوین اهداف کالن ،با توجه به سطح توانمندیهای داخلی ،برای هریک از فناوری هوا در افوق چشوم انوداز،
هدف کالنی به صورت زیر تدوین گشت(.نتایج این ارزیابی در جلسه دهم کمیته راهبری تدقیق و مورد تآیید قرار گرفت).
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جدول : 3-2اهداف مرتبط با فناویهای کاهش آالینده
فناوریها

هدف در 1404

LNB .DLN

دستیابی به توان ساخت نمونه اولیه در مقیاس کوچک

MEMBRANE

دستیابی به توان تولید صنعتی غشای تماس دهنده

Microalgae

دستیابی به توان ساخت سیستمهای  MicroalgaEدر مقیاس نیمه
صنعتی

FGD

دستیابی به توان ساخت صنعتی و استفاده در نیروگاههای کشور

ESP

دستیابی به توان ساخت صنعتی و استفاده در نیروگاههای کشور

IGCC

دستیابی به توان طراحی و ساخت پایلوت راکتور گازیفایر

SCR

دستیابی به دانش فنی ساخت کاتالیست
ساخت پایلوت سیستم SCR

SNCR

دستیابی به توان ساخت پایلوت سیستم SNCR

MBR

دستیابی به توان ساخت ماژولهای صنعتی و نصب در نیروگاهها

Membrane

دستیابی به توان ساخت صنعتی غشای مورد استفاده در تصفیه آب و
پساب

DAF

تجهیز نیروگاههای کشور به سیستمهای ( DAFبا تاکید بر استفاده از
سیستمهای ساخت داخل)

روشهای تبخیری دستگاهی

تجهیز نیروگاههای کشور به سیستمهای تبخیری دستگاهی(با تاکید بر
استفاده از سیستمهای ساخت داخل)

تصفیه شیمیایی

نصب و پیاده سازی روشهای تصفیه شیمیایی در نیروگاهها

تصفیه زیستی

نصب و پیاده سازی روشهای تصفیه زیستی در نیروگاهها
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 -6-2اهداف کالن
در نهایت پس از بررسی اسناد باالدستی ،شکستن اجزای مختلف چشمانداز تدوین شده و همچنین جمع بندی نظرات
خبرگان ،اهداف کالن سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران ،بهصورت زیر
تدوین شد که شامل موارد زیر است.
 .1دستیابی به یک نظام ملی پایش مداوم هوا ،آب و خاک در نیروگاه های کشور
 .2دستیابی به توان فنی تولید و بهکارگیری فناوریهای اولویتدار در حوزه کاهش آالیندهها و دستیابی قابلیت
رقابتپذیری تکنولوژیهای نوظهور در حوزه کاهش آالیندهها


دستیابی به توان ساخت نمونه اولیه در مقیاس کوچک فناوری LNB .DLN



دستیابی به توان تولید صنعتی غشای تماس دهنده در فناوری MEMBRANE

 دستیابی به توان ساخت سیستمهای  MicroalgaEدر مقیاس نیمه صنعتی
 دستیابی به توان ساخت سیستم  FGDصنعتی و استفاده در نیروگاههای کشور
 دستیابی به توان ساخت سیستم ESPصنعتی و استفاده در نیروگاههای کشور


دستیابی به توان طراحی و ساخت پایلوت راکتور گازی فایر سیستم IGCC



دستیابی به دانش فنی ساخت کاتالیست ساخت پایلوت سیستم SCR



دستیابی به توان ساخت پایلوت سیستم SNCR

 دستیابی به توان ساخت ماژولهای صنعتی MBRو نصب در نیروگاهها
 دستیابی به توان ساخت صنعتی غشای مورد استفاده در سیستمهای  Membraneبرای تصفیه آب و پساب
 تجهیز نیروگاههای کشور به سیستمهای ( DAFبا تاکید بر استفاده از سیستمهای ساخت داخل)
 تجهیز نیروگاههای کشور به سیستمهای تبخیری دستگاهی(با تاکید بر استفاده از سیستمهای ساخت داخل)
 نصب و پیاده سازی روشهای تصفیه شیمیایی در نیروگاهها
 نصب و پیاده سازی روشهای تصفیه زیستی در نیروگاهها
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 -3فصل سوم :تدوین راهبردها
راهبردهای ملی فناوری دربرگیرندهی مجموعهای از جهتگیریهایی است که با معین نمودن خطوط کلی ،از عدم قطعیوت
موجود در توسعه فناوری کاسته و به سؤاالت اساسی سیاستگذاران در مسیر دستیابی به اهداف کالن پاسخ میدهد؛ بهطوریکه
راهبردها را میتوان معینکننده مجموعه جهتگیری های اصلی بورای دسوتیابی بوه اهوداف دانسوت .ایون راهبورد بوه انتخواب
فناوریهای اولویتدار و تعیین نحوهی دستیابی به آنها میپردازد .بهعبارت دیگر ،راهبرد ملی فناوری معین کنندهی چیسوتی و
چگونگی توسعه فناوری در سطح کالن است.
اجزای راهبرد ملی فناوری متشکل از اولویتبندی و سبک اکتساب بهصورت سلسلهمراتبی و هر یک تحت اثر الیهی باالیی
خود تعیین میشوند .بهعبارت دیگر ،اولویت بندی بر تعیین سبک اکتساب فناوری تأثیر میگذارد (.شکل )1-3

سبک اکتساب
اولویتبندی

شکل  1-3رابطه سلسلهمراتبی مولفههای راهبرد ملی فناوری

 -1-3اولویت بندی
تعیین اولویتهای توسعه و انتخاب حوزه های برگزیده فناوری در قالب راهبرد پورتفولیو بهانجام میرسد .زمانی کوه انتخواب
اولویتها مورد نظر است ،روش فناوریهای حیاتی یا کلیدی ،یک رویکرد ارزشمند و مفید جهت ارزیابی حوزههای تحقیقواتی و
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فناوریهای مختلف به شمار میرود .در این روش با اندازهگیری میزان اهمیت یا کلیدی بودن هر حوزه ،فهرستی از حووزههوای
مهم و کلیدی فناورانه را برای سرمایهگذاری و توسعه مشخص میگردد .روش پیشنهادی برای این مؤلفوه حاصول جموعبنودی
روشهای مختلف راهبرد ملی و بنگاهی فناوری است .از میان روشهای مختلف ،روش فنواوریهوای حیواتی کوه بوه انتخواب
فناوریهای مهم با دو معیار جذابیت و امکانپذیری میپردازد ،با کمی اصالحات متناسب با هر مفهووم بوهعنووان مبنوای روش
پیشنهادی استفاده میگردد ( .)UNIDO, 2005aدر این روش پیشنهادی ،تعیین فناوریهای برگزیده با استفاده از ماتریس دو
بعدی جذابیت-قابلیت 69صورت می پذیرد .معیارهای جذابیت فناوری با توجه به اهداف کالن تعیوین شوده و فنواوریهوایی کوه
توسعه آنها بیشترین اثر در تحقق اهداف را دارند دارای جذابیت باالیی خواهند شد .در ایون روش ،بور اسواس دو دسوته معیوار
جذابیت و قابلیت به مقایسه میان گزینه های مختلف رقیب پرداخته میشود .مدل پیشنهادی در چهار مرحله (سطح) پویشبینوی
شده که این مراحل عبارتند از:
 -1تشکیل و تحلیل ماتریس ارزیابی جذابیت-توانمندی
 -2دستهبندی (اولویتبندی) فناوریها
 -3تعیین روش اکتساب
 -4تدوین راهبردهای توسعه فناوری
 -1-1-3متدولوژِی تعیین جذابیت و قابلیت  /مطلوبیت – امکانپذیری

برای نگاشت فناوریها در ماتریس جذابیت-قابلیت ،الزم است تا در ابتدا به سنجش میزان جذابیت فناوری و قابلیت ملی
برای تولید پرداخت .برای این منظور ،باید معیارهایی برای سنجش جذابیت و قابلیت استخراج نمود .بطور کلی در ارزیابی قابلیت،
به بررسی نقاط ضعف و قوت کشور در فناوری مورد ارزیابی پرداخته شده و در ارزیابی جذابیت ،فرصتها و تهدیدهایی که
فناوری برای کشور ایجاد مینماید ،مورد ارزیابی قرار میگیرد.

69

- Bi-dimensional matrix of attractiveness-capability
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 -2-1-3جذابیت  /مطلوبیت

جذابیت یک فناوری غالباً توسط عواملی تعیین میشود که خارج از کنترل محیط درونی (سازمان/صنعت/کشور) بوده و
معموالً به مشخصات ذاتی فناوری مربوط میشوند .جذابیت فناوری نسبی است و در مقایسه با فناوریهای رقیب ،معنی پیدا
میکند .معیارهای جذابیت بر حسب اینکه فناوری در چه مرحلهای از چرخه عمر خود قرار داشته باشد ،به دو دسته تقسیم می-
شود .در فناوریهای بالغ ،بهدلیل شکلگیری صنعت در کنار توسعه فناوری ،میتوان تصمیمگیری در مورد حوزههای موردنیاز
سرمایهگذاری را بر پایه منافع ملی حاصل از هر بخش استوار نمود .مفهوم منافع ملی عامتر و جامعتر از منافع ملی اقتصادی
است و شامل منافع زیستمحیطی ،اجتماعی ،سیاسی ،و فرهنگی هم میشود .اما در فناوریهای نوظهور ،بهدلیل دور بودن
فناوریها از تبدیل شدن به محصول و شکلگیری صنعت ،استفاده از نگرش منافع ملی کارساز نخواهد بود .اگرچه امکان بررسی
اینکه آیا یک فناوری نوظهور در راستای اهداف کالن کشور میباشد یا خیر ،میسر است ولی شاید نتوان به این سؤال در مورد
زیر فناوریها بهعنوان اجزای فناوری راهبردی پاسخ داد .در این حالت الزم است تا جذابیت زیرفناوریها را با استفاده از گونه-
هایی دیگر از معیارها بهانجام رساند.
 -1-2-1-3معیارهای جذابیت در فناوریهای بالغ (دورههای اواخر رشد و بلوغ)

آنچه از سوی دولتها و در سطح ملی بهعنوان جذابیت برای توسعه یک فناوری تلقی میشود ،منافع ملی حاصل از توسعه
فناوری است .توسعه یک فناوری میتواند به عاید شدن منافع گستردهی اجتماعی -اقتصادی  -سیاسی برای کشور منجر شود.
هرچه سطح منافع حاصل از بومیسازی یک فناوری بیشتر باشد ،بههمان نسبت تمایل دولتها نسبت به توسعه آن نیز بیشتر
میگردد .با بررسی ادبیات مربوطه ،مطالعات میدانی ،و همچنین برگزاری پنلهای طوفان فکری میان متخصصین ،میتوان
معیارهای جذابیت بومیسازی یک فناوری یا همان منافع ملی را برای یک کشور نفتی و درحال توسعه مانند ایران ،به صورت
زیر برشمرد[52].

 اشتغالزایی :یکی از اهداف مهم هر دولت ایجاد شغل و کاهش بیکاری از صحنهی اجتماع است .عموماً دولتها با
ایجاد صنایع و فعالیتهای اقتصادی جدید به دنبال ایجاد مشاغل جدید هستند .در همین حال یکی از مزایای جانبی
توسعه فناوری هایی که در مراحل بلوغ خود قرار دارند ،نیز پدید آمدن مشاغل جدید است .توسعه این فناوریها بهطور
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غالب با توسعه صنایع مربوط به آن همراه است .با توسعه صنایع هم واحدهای تولیدی و خدماتی که عوامل اصلی
ایجاد مشاغل هستند توسعه پیدا میکند .بنابراین اشتغالزایی را میتوان بهعنوان یک معیار جذابیت برای فناوریهای
بالغ قلمداد نمود.
 ایجاد بازار برای مواد خام :برای کشوری مانند ایران که برخوردار از منابع غنی مواد خام و کانیهای فلزی و غیرفلزی
است ،ایجاد بازاری برای استفاده از این منابع و ایجاد ارزش افزوده از مواد خام در یک فرآیند صنعتی یکی از مسائل
مورد توجه سیاستگذاران است .این امر به دلیل ایجاد ارزش افزوده بیشتر در نتیجهی پردازش آنها در فرآیندهای
صنعتی در مقایسه با فروش آنها به صورت خام اهمیت پیدا میکند.
 پتانسیل برای صادرات :توسعهی صادرات غیرنفتی در ایران همواره یکی از اولویتهای سیاستگذاران و دولتها بوده
است .اهمیت این موضوع به خاطر وابستگی شدید به صادرات نفتی و سهم پایین صادرات سایر انواع محصوالت و
خدمات از کل صادرات کشور است .ایجاد یک فناوری جدید در داخل کشور فرصتی را فراهم میکند تا امکان فروش
محصوالتی جدید به خارج از کشور فراهم شود.
 غرور ملی :اکثر دولتها در انتخاب بین فناوری تولید داخل و فناوری وارداتی ،در شرایط برابری کیفیت ،مورد اول را
ترجیح میدهند .علت موضوع را میتوان در معیار جذابیت غرور ملی دانست .غرور ملی یکی از دالیل دولتها برای
ایجاد فناوریهای جدید در داخل کشور است.
 جلوگیری از خروج ارز  :واردات محصوالت نهایی از خارج از کشور منجر به خروج ارز از کشور شده که این امر عموماً
برای دولتها چندان خوشایند نیست .لذا بومی سازی فناوریهایی که محصول آنها در داخل کشور استفاده میشوند از
اولویتهای سیاستگذاران و دولتها میباشد.
 صرفهجویی در هزینههای نیروی کار :محصوالتی که در کشورهای صنعتی تولید میشوند عموماً از نظر هزینهی
نیروی کار در مقایسه با کشورهای در حال توسعه گرانتر هستند .لذا بومی سازی فناوریها در کشورهایی مانند ایران
منجر به صرفهجویی در هزینه نیروی کار و در نتیجه ارزانتر شدن محصول میشود .استفاده از نیروی کار معمولی
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بیشتر در مورد فناوریهایی با بلوغ کامل مطرح است .فناوریهای نوظهور ،بیشتر درگیر نیروهای کار تحصیلکرده
هستند .بنابراین این معیار نیز بیشتر در مورد فناوریهای بالغ صادق خواهد بود.
 -2-2-1-3معیارهای جذابیت در فناوریهای نوظهور (دورههای جنینی و اوایل رشد)

 معیارهای ارزیابی اثر حوزههای فناورانه بر فناوری راهبردی :هرچه اثر یک حوزه بر عملکرد فناوری راهبردی بیشتر
باشد ،جذابیت آن باالتر است .اما باید توجه داشت که گاهی یک حوزه فناورانه با اثر نسبتاً کم ولی گسترده خود،
می تواند تأثیر به مراتب بیشتری در عملکرد کل سیستم داشته باشد .همچنین وابستگی یک حوزه به توسعه حوزههای
دیگر نیز میتواند از جذابیت آن بکاهد .در نتیجه ،این دسته از معیارها شامل چهار زیر بخش است:
 oمعیارهای ارزیابی میزان اثر حوزههای فناورانه بر عملکرد فناوری راهبردی،
 oگستردگی این حوزهها در انواع فناوریهای راهبردی،
 oسهم آنها در فراهمکردن زمینه دستیابی به حوزههای فناورانه جدید دیگر (سرریز دانشی) و
 oوابستگی میان حوزهای (حوزههای فناورانه زیربنایی).

 معیارهای ارزیابی ویژگیهای ذاتی فناوری :این دسته از معیارها بر خالف دسته قبل که اثر حوزههای فناورانه را
ارزیابی میکردند ،به ویژگیهای ذاتی آنها میپردازد .بعضی از ویژگیها میتوانند به عنوان وجه امتیاز محسوب شده
و باعث جذابیت بیشتر آن شود و برخی دیگر ممکن است از جذابیت آن بکاهد .معیارهایی که برای ارزیابی خصوصیات
ذاتی حوزههای فناورانه میتوان در نظر گرفت عبارتند از:
 oریسک جایگزینی با حوزههای فناورانه دیگری که در آستانه ظهور هستند (چرخه عمر فناوری) و
 oامکان فروش حوزهی فناورانه یا محصوالت آن به خارج از کشور (در صورت تسلط کامل).
پس از تعیین معیارها و نیز اندازهگیری آنها در حوزههای فناورانه مورد نظر ،الزم است تا جذابیت فناوری از منظر کلیه
معیارها را محاسبه نمود .برای این منظور ،الزم است تا از یکی از روشهای رتبهبندی برتری موجود در ادبیات تصمیمگیری
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استفاده نمود .بهعنوان یکی از پرکاربردترین روشها ،روش  PROMMETHEE IIدر این قسمت
مد نظر قرار میگیرد .در این روش ،با استفاده از تابع ارجحیت خطی ،رتبهی هر یک از حوزهها از منظر کلیه معیارهای جذابیت
معین میگردد.
 -3-1-3قابلیت  /امکانپذیری

مفهوم قابلیت در ماتریس اولویتبندی بیانگر مجموع توانمندیهای بالقوه و بالفعل ،در سطح ملی ،و در زمینهی توسعه
فناوری است .برای انجام فرآیند ارزیابی توانمندی فناورانه مدلهای مختلفی توسعه داده شده است .بسیاری از مدلهای موجود
نیازمند ورود اطالعات با میزان جزئیات فراوان هستند .در قبال دریافت این ورودیها ،مدلهای بیان شده خروجیهای مختلفی
را به تحلیلگر ارائه مینمایند .بهمنظور کاستن از حجم ورودیهای موردنیاز روش پیشنهادی و جلوگیری از تولید اطالعات
غیرضروری ،الزم است تا مدلی انتخاب شود که با خروجیهای موردنیاز معیار قابلیت در ماتریس اولویتبندی همخوان باشد.
برخی از محققان به ارائهی مدلهای ارزیابی توانمندی بر مبنای سطوح توانمندی فناورانه پرداختهاند که میتوانند مبنایی
برای ارزیابی قابلیتهای فناورانه در سطح ملی قرار گیرد .برای نمونه ،ولکات 70و همکاران ) (1997برای شناسایی عمق توسعه-
ی فناورانه سطوح زیر را معرفی کردهاند:
 سطح صفر( :مصرف )71هیچ توسعهای در کشور رخ نمیدهد .اگر فناوری وجود داشته باشد ،بهصورت محصول نهایی
وارد شده است.
 سطح ( :1مونتاژ) مونتاژ سادهی قطعات؛ نوآوری محصول یا فرایند کم یا اصالً صورت نمیگیرد.
 سطح ( :2تطبیق) توسعه یا تولید نسبتاً پیچیدهای با همکاری گسترده خارجی ،احتماالً از طریق کسب لیسانس انجام
میشود .ممکن است فعالیتهایی برای وفق دادن فناوری با شرایط داخلی صورت گیرد.

Wolcott
Use

70
71
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 سطح ( :3درحال ترقی دادن )72شرکتهای محلی فعاالنه درگیر ترقی دادن برخی از مراحل توسعه (لزوماً نه تمامی
مراحل) فناوری نسبتاً جدید هستند .به عنوان مثال ممکن است تحقیقات پایه و طراحی محصول در خارج صورت
بگیرد ،ولی شرکتهای محلی در نوآوری فرایند و سایر مراحل پس از طراحی فعال باشند.
 سطح ( : 4جامع) تحقیقات پایه ،تحقیقات کاربردی ،طراحی و توسعه ،نوآوری در فرایند و تولید نهایی در داخل کشور
انجام میشود .فناوریها و خدمات حامی اغلب در داخل کشور هستند .در این حالت کشور کامالً قادر به انجام کلیه
مراحل است ولی ممکن است بنابه دالیل اقتصادی یا سیاسی نتایج مرحلهای از توسعه را از کشور دیگری کسب
نماید.
به منظور ارزیابی قابلیت فناورانه ،ابتدا سطح مورد انتظار (ایدهآل) از تسلط به فناوری مشخص گردیده و سطح تسلط فعلی
نسبت به آن سنجیده میشود .مقایسه این دو سطح از قابلیت ،بیانگر شکاف فناورانه کشور در آن حوزه میباشد.
در این مطالعه ،بهمنظور ارزیابی قابلیت ملی در توسعه یک فناوری ،مدلی  8سطحی برای فناوریهای بالغ و مدلی  6سطحی
برای فناوریهای نوظهور بر پایه ایده ولکات و همکاران توسعه داده شده است (جدول .) 1-3این مدلهای چندسطحی میتوانند
برای نمایش سطوح قابلیت در ابعاد ملی استفاده شوند .سطح قابلیت هر کشور در قالب این سطوح و در دو حالت بالفعل (محقق
شده) و بالقوه (قابل دستیابی در  5سال آینده) قابل ارائه است .دستیابی به سطوح باالی قابلیت نشاندهندهی درجه بومیسازی
باالتر در توسعه فناوری مربوط است .در این میان ،معموالً چهار شکاف فناورانه فنافزار ،73اطالعاتافزار ،74انسانافزار ،75و
سازمانافزار 76و مانع از دستیابی به سطح باالی قابلیت در یک کشور میگردد (.)APCTT, 1989

72

Advancing
Technoware
74
Infoware
75
Humanware
76
Orgaware
73
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جدول  .1-3سطوح قابلیت فناورانه پیشنهادی برای فناوریهای اواخر رشد و بلوغ
سطح

قابلیت

شرح

0

عدم آگاهی از کاربرد

در این سطح از قابلیت فناوری ،در داخل کشور اطالعی از کاربرد و نحوه استفاده از فناوری

1

آگاهی از کاربرد

در این سطح از قابلیت فناوری اطالع از چگونگی استفاده از فناوری وجود دارد.

2

توان استفاده

در این سطح نه تنها آگاهی از کاربردهای فناوری وجود دارد ،بلکه توان استفاده از آن نیز بالفعل

3

توان نگهداری و تعمیرات

4

توان مونتاژ

در سطح پنجم از قابلیت فناوری ،کشور توان مونتاژ اجزای فناوری و ساخت نهایی را دارد.

5

توان ساخت با کپی طراحی

در این سطح عالوه بر توان مونتاژ ،امکان کپی طراحی قطعه مورد نظر از روی نمونههای

6

توان ساخت با درصدی

در این مرحله از قابلیت فناوری ،توانایی ساخت بومی قطعه با درصدی تغییر در نمونه موجود

طراحی بومی

مطابق با شرایط کشور وجود دارد.

توان ساخت با  100درصد

در این مرحله از قابلیت فناوری توانایی طراحی کامل بومی قطعه و سپس ساخت آن فراهم

طراحی بومی

شده است .به عبارت دیگر کشور میتواند بدون نیاز به کپی برداری از روی نمونههای دیگر،

مورد نظر وجود ندارد.

شده است.
در این سطح در کشور افراد یا مجموعههایی وجود دارند که میتوانند فناوری مورد استفاده را
نگهداری و تعمیر نمایند.

موجود وجود دارد.

7

قطعه را مستقالً طراحی و تولید کند.
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جدول  2-3سطوح قابلیت فناورانه پیشنهادی برای فناوریهای دورههای معرفی و اوایل رشد
سطح

قابلیت

شرح

0

عدم آگاهی از کاربرد

در این سطح از قابلیت فناوری ،در داخل کشور اطالعی از کاربرد و نحوه استفاده از فناوری

1

آگاهی اولیه نسبت به فناوری

در این سطح اطالع از کارکردی که یک فناوری رائه میدهد وجود دارد

2

توان بکارگیری فناوری در

در این سطح ،فناوری بدون هیچگونه تغییر نسبت به حالتی که خریداری یا دریافت شده و

محصول

در محصوالت مورد استفاده قرار میگیرد .این سطح شامل نگهداری و سرویس تجهیزات

مورد نظر وجود ندارد

مربوط به فناوری نیز میشود

3

توان طراحی و تولید در مقیاس

این سطح به همراه داشتن قابلیتهای طرحی و تولید فناوری ،منتها در مقیاس آزمایشگاهی

آزمایشگاهی

اشاره دارد .این توان شامل وجود نرمافزارها ،سختافزارهای آزمایشگاهی و نیروی انسانی
خبره میباشد.

4

توان طراحی و تولید در مقیاس

امکان طراحی و تولید فناوری در مقیاس صنعتی در این سطح مهیا میگردد

صنعتی

5

تسلط به دانش پایه و مبانی

باالترین سطح تسلط به فناوری است .در این سطح ،نه تنها کشور و صنعت قادر است به

علمی فناوری

بهرهبرداری کامل از فناوری و توان طراحی و تولید محصول آن در مقیاس صنعتی بپردازد
بلکه امکان خلق فناوریهای جدید را بر مبنای دانش و مهارت حاصل از فناوری موجود دارد.

برای سنجش سطح قابلیت بر اساس این مدل ،الزم است تا از اطالعات متخصصان مربوط به این زمینه در حوزههای فنی
استفاده شود .نحوه جمعآوری این اطالعات میتواند هم بهصورت مستقیم (مصاحبه) و هم غیرمستقیم (پرسشنامه) باشد .با
جمعآوری و تحلیل پرسشنامه و مصاحبههای صورتگرفته ،میتوان سطح قابلیت فناورانه ملی را در دو حالت بالفعل و بالقوه
محاسبه نمود.
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 -4-1-3ترسیم ماتریسهای مطلوبیت – امکانپذیری  /جذابیت -قابلیت

اگر کاربردها یا بازارها اولویتبندی شده باشند ،ماتریس مطلوبیت – امکانپذیری به شکل زیر رسم خواهد شد.
واضح و مبرهن است که در هر سطح از شاخصها ومعیارهای خاص خود برای ارزیابی جذابیت (مطلوبیت) و یا قابلیت
(امکانپذیری) استفاده خواهد شد.

شکل  .2-3ماتریس جذابیت -قابلیت (منطقه اولویت)

اگر محصوالت  /خدمات اولویتبندی شده باشند ماتریس زیر به عنوان خروجیهای فناورانه ترسیم خواهد شد.

شکل  .3-3ماتریس جذابیت -قابلیت (منطقه اولویت الف)
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اگر فناوریها (سیستمها) و یا زیرفناوریها (زیرسیستمها) اولویتبندی شده باشند ،ماتریس جذابیت – قابلیت ترسیم خواهد
شد .در این مرحله براساس دو معیار جذابیت و قابلیت ،به اولویتبندی توسعه فناوری در هر یک از حوزهی فناورانه پرداخته
میشود .طبیعی است که هرچه میزان جذابیت و قابلیت یک حوزه باالتر باشد ،تصمیمگیران تمایل بیشتری به انتخاب آن از خود
نشان میدهند.

شکل  .4-3ماتریس جذابیت -قابلیت (امکانپذیری)

در این ماتریس ،نحوه و موقعیت ترسیم خطوط متقاطع ،بسته به موضوع مورد مطالعه متفاوت بوده و بستگی به موقعیت
مکانی فناوریهای مختلف در ماتریس دارد .پس از تقسیمبندی نواحی ماتریس ،چهار ناحیه  ،3 ،2 ،1و  4ایجاد میشود .هر
ناحیه تصمیمات راهبردی متفاوتی را نسبت به فناوریها و زیرفناوریهای قرار گرفته در آن اعمال مینماید .معموالً ترتیب
اولویتدهی حوزههای فناورانه در این ماتریس به ترتیب نواحی  3 ،2 ،1و  4است.

شکل  .5-3تقسیمبندی ماتریس جذابیت-قابلیت
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با تقسیم ماتریس فوق به چهار ناحیه ،نتایج زیر حاصل میگردد:
 ناحیه  1در بردارنده حوزههایی است که امکان ساخت با طراحی بومی (بهصورت جزئی یا کامل) آنها در  5سال آینده
وجود دارد و از جذابیت باالیی برخوردار هستند .در این زمینه دولت بایستی حمایتهای الزم را در توسعه حوزههای
فناورانه بهعمل بیاورد.
 ناحیه  2شامل حوزههایی از فناوری است که در ظرف  5سال آینده قابلیت ساخت آنها در کشور میتواند فراهم شود،
اما جذابیت آنها پایین است .در این رابطه ،لزومی به حمایت دولت در توسعه این بخشها نیست و با فراهم آمدن
قابلیت ،توسعه این حوزهها نیز بهوقوع میپیوندد.
 ناحیه  3مشتمل بر حوزههایی میشود که اگر چه جذابیت باالیی دارند اما تا  5سال آینده امکان ساخت بومی آنها در
کشور ایجاد نخواهد شد .در این حوزهها ،دولت باید با پیروی هوشمندانه ،بهدنبال کردن پیشروان فناوری پرداخته تا در
آیندهی دور ،امکان تولید بومی آنها نیز محقق شود.
 ناحیه  4نیز بخشهایی را در بر دارد که نه جذابیت باالیی دارند و نه امکان ساخت آنها ظرف  5سال آینده ایجاد
شدنی است .این حوزهها از حیطهی تمرکز خارج هستند.
حوزههایی که با توجه به این اولویتدهی و نیز نظر تصمیمگیران در نواحی قابل قبول قرار میگیرند ،بهعنوان اجزای برگزیده
برای توسعه انتخاب میشوند .سایر حوزهها (قرار گرفته در نواحی غیرقابل قبول) برای تصمیمگیری در مورد وضعیت نهاییشان
به گام بعدی که سنجش بحرانی بودن و وابستگی به مواد خاص است منتقل میشوند.
از مزیتهای روش ماتریس جذابیت -قابلیت میتوان به عدم تلفیق این دو نوع معیار ،و در نتیجه عدم وزندهی یکسان آنها
در تصمیمگیری اشاره کرد .چرا که در نظر برخی ممکن است قابلیت دستیابی به فناوری مهمتر باشد و از منظر برخی دیگر
جذابیت فناوری .در این روش میتوان هر فناوری را از نظر جذابیت و قابلیت ،در ماتریس دید و فناوری دارای جایگاه مناسب را
انتخاب نمود .مزیت پراهمیت دیگر این روش ،واگذاری تصمیم نهایی به تصمیمگیرنده است؛
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اکثر روشهای تصمیمگیری ریاضی تصمیم نهایی را خود اتخاذ کرده و آنرا به تصمیم گیرنده ارائه میکنند که این کار در
بعضی موارد منجر به غیر منطقی شدن تصمیم میشود .لذا در اینجا تصمیم نهایی به تصمیمگیرنده واگذار میشود و تیم مشاور
تنها بهعنوان تصمیمساز جوابها را ارائه مینماید.

 -2-3تعیین جذابیت در حوزه کاهش آالیندهها
با توجه به درخت فناوری موجود  ،ابتدا میزان جذابیت سه حوزه هوا ،آب و خاک از طریق پرسشنامهای که در اختیار خبرگان
قرار گرفت ،تعیین شد.در این مرحله پرسشنامه ها در اختیار  12نفر از خبرگان قرار گرفت ،که اسامی آن به شرح زیر است :خانم
ها :دالوری ،گروهی ،نظری ،داوری ،جعفرزاده و آویشن و آقایان :سهرابی ،مصطفایی ،جاللی،پور مقدم ،صمدی و سرمدی .پس
از مشخص شدن خبرگان جداول زوجی روش تحلیل سلسله مراتبی ،تهیه شد .اساس روش تحلیول سلسوله مراتبوی بور مبنوای
مقایسات زوجی قرار دارد .بنابراین پس از تشکیل درخت معیارها ،معیارهای موجود در هر سطح نسبت به معیارهای هور سوتون
مورد مقایسه قرار میگیرند ،این کار توسط خبرگان انجام میشود .بدین ترتیب ،جداول مقایسهای ایجواد مویگردنود .مقایسوات
زوجی و امتیازدهی مربوطه براساس جدول استاندارد شده توماس .ال .ساعتی در نرمافزار  Expert Choiceانجام میگیرد.
در مرحله دوم میزان جذابیت آالینده های هوا و سپس جذابیت آالیندههای آب مورد بررسی قرار گرفت .در انتها نیز به
بررسی جذابیت فناوریها در سه حوزه هوا ،آب و خاک پرداخته شد.
پرسشنامه تعیین جذابیت و توانمندی در انتهای سند به پیوست آورده شده است.
 -1-2-3تعیین جذابیت سه حوزه هوا ،آب و خاک

برای اندازه گیری جذابیت و توا نمندی توسعه یک فناوری ابتدا باید شاخص های مرتبط با آن را شناسایی کرد .بدین منظور،
ابتدا مجموعه ای از شاخص های موجود در ادبیات و مطالعات سایر کشورها شناسایی شود و پوس از برگوزاری جلسوات متعودد
مدیریتی و بررسی به عمل آمده توسط کارشناسان تیم فنی پروژه ،شاخص های مناسب به اعضای کمیته راهبری ارائه گردید و
اعضای محترم کمیته راهبری با اعالم نظرات خود در جلسه چهارم این کمیته ،شاخصهای جذابیت را با توجه به اهداف کالن
و بیانیه چشمانداز تعیین نمودند..
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معیارهای جذابیت این سه حوزه به صورت زیر است.
 فشارها و الزامات بین المللی
 حساسیت افکار عمومی داخلی
 روند اتی سختگیرانه شدن قوانین کشور

پس از مقایسه این سه حوزه بر اساس این معیارها ،میزان جذابیت آنها به صورت نمودار زیر بدست آمد.
ارزیابی بین هوا ،آب و خاک

0.212

خاک

0.366

آب

0.422
0.5

هوا
0.4

0.3

0.2

0.1

0

شکل  .6-3ارزیابی جذابیت حوزه های هوا ،آب ،خاک

همانطوری که در نمودار مشاهده میشود ،بخش هوا جذابیت بیشتری نسبت به بخش آب و بخش آب جذابیت باالتری نسبت
به بخش خاک دارد.
 -2-2-3تعیین جذابیت آالیندههای هوا

معیارهای جذابیت آالینده های هوا پس از بررسی سایر کشورها و نظر سنجی از متخصصین این حوزه به شرح زیر تعیین
گردید.
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 هزینه اجتماعی
 فاصله وضعیت آالینده در نیروگاه های ایران با شاخص های جهانی

پس از مقایسه این سه حوزه بر اساس این معیارها میزان جذابیت آنها به صورت نمودار زیر بدست آمد.

ارزیابی آالینده های هوا
0.055

HAP

0.045

MERCURY

0.07

PM

0.047

CO

0.339

SO2

0.158

NOx

0.286
0.35

0.3

CO2

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0

شکل  .7-3نمودار جذابیت آالینده های هوا

بر اساس این نمودار آالیندههای  PM ,NOx,CO2,SO2جذابیت باالتری نسبت به  MERCURY,CO,HAPدارند.
 -3-2-3تعیین جذابیت آالیندههای آب

معیار جذابیت آالیندههای آب به صورت زیر است.
 حجم فاضالب
پس از مقایسه آالیندههای آب بر اساس این معیار میزان جذابیت آنها به صورت نمودار زیر بدست آمد.
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ارزیابی آالینده های آب

0.992

فاضالب صنعتی

0.008

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

فاضالب شهری

0

شکل  .8-3نمودار جذابیت آالینده های آب

همانطوری که در نمودار مشاهده میشود ،فاضالبهای صنعتی از اهمیت و جذابیت بسیار باالتری نسبت به فاضالبهای
شهری در نیروگاههای کشور برخوردار است.
 -4-2-3تعیین جذابیت فناوریهای هوا

در این بخش معیارهای جذابیت فناوریهای هوا شناسایی شده و با استفاده از پرسشنامهای که در اختیار خبرگان این
حوزه قرار گرفت ،میزان جذابیت هریک از فناوریهای موجود در درخت فناوری بدست آمد .برخی از این معیارها به
صورت کمی بودند که توسط تیم اجرایی پروژه از منابع به روز استخراج گردیدند و برخی دیگر کیفی بودند که در
پرسشنامه از خبرگان این حوزه پرسیده شد .این معیارها شامل موارد زیر میشود.
معیارهای کمی
 بازدهی
 هزینه های سرمایه گذاری اولیه
 هزینه تراز شده ()LCO
 حذف و افزایش همزمان چند آالینده
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معیارهای کیفی
 عمر مفید
 سرریز دانشی فناوری
 حجم بازار داخلی
 نرخ رشد بازار
 قابلیت بازیافت محصوالت جانبی (فناوریهایی که محصوالت جانبی ندارند ،باالترین امتیاز را میگیرد)
پس از مقایسه فناوریهای هوا با استفاده از روش  ، AHPمیزان جذابیت آنها بر اساس معیارهای تعیین شده به صورت
نمودار زیر بدست آمد.
ارزیابی فناوری های هوا
0.49
0.43

Activated Carbon Injection
0.33
0.4

Fabric Filter

0.43
0.51
0.49

Wet FGD
0.32

Plasma Reactor

0.48
0.46

Water/steam injection

0.54
0.52

Multi Stage Combustion

0.67
0.49
0.48
0.45

SNCR
Nitrogen elimination of air

0.54
0.62

MEMBRANE
0.46

0.62
0.7

IGCC
0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

شکل  .9-3نمودار جذابیت فناوری های کاهش دهنده آالینده های هوا
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در بخش ارزیابی توانمندی فناوریها ،میزان توانمندی هر یک از این فناوریها نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 -5-2-3تعیین جذابیت فناوریهای آب

در این بخش نیز معیارهای جذابیت فناوریهای آب شناسایی شده و با استفاده از پرسشنامهای که در اختیار خبرگان
این حوزه قرار گرفت ،میزان جذابیت هریک از فناوریهای موجود در درخت فناوری بدست آمد .برخی از این معیارها به
صورت کمی بودند که توسط تیم اجرایی پروژه از منابع به روز استخراج گردیدند و برخی دیگر کیفی بودند که در
پرسشنامه از خبرگان این حوزه پرسیده شد .این معیارها شامل موارد زیر میشود.
معیارهای کمی
 بازدهی
 هزینه های سرمایه گذاری اولیه
 حذف و افزایش همزمان چند آالینده
معیارهای کیفی
 عمر مفید
 سرریز دانشی فناوری
 حجم بازار داخلی
 نرخ رشد بازار
 قابلیت بازیافت محصوالت جانبی (فناوریهایی که محصوالت جانبی ندارند ،باالترین امتیاز را میگیرد)

پس از مقایسه فناوریهای آب بر اساس این معیارها میزان جذابیت آنها به صورت نمودار زیر بدست آمد.
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ارزیابی فناوری های آب
0.55

Crystallization

0.62

EDI

0.63

روش های تبخیری
0.59

تصفیه شیمیایی

0.62

ADSORPTION

0.74

Membrane
0.67

Nano

0.69

DAF
0.65

API

0.72

فیلتراسیون

0.73

ته نشینی
0.69

برکه های تثبیت

0.68

لجن فعال

0.67

WETLAND

0.75
0.8

MBR
0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

شکل .10-3نمودار جذابیت فناوری های کاهش دهنده آالینده های آب

در بخش ارزیابی توانمندی فناوریها ،میزان توانمندی هر یک از این فناوریها نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 -6-2-3تعیین جذابیت فناوریهای خاک

در این بخش نیز معیارهای جذابیت فناوریهای خاک شناسایی شده و با استفاده از پرسشنامهای که در اختیار خبرگان
این حوزه قرار گرفت ،میزان جذابیت هریک از فناوریهای موجود در درخت فناوری بدست آمد .برخی از این معیارها به
صورت کمی بودند که توسط تیم اجرایی پروژه از منابع به روز استخراج گردیدند و برخی دیگر کیفی بودند که در
پرسشنامه از خبرگان این حوزه پرسیده شد .این معیارها شامل موارد زیر میشود.

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
213
ویرایش اول ،اردیبهشت 1394

فاز :3تدوین ارکان جهت ساز

معیارهای کمی
 بازدهی
 هزینه های سرمایه گذاری اولیه

معیارهای کیفی
 عمر مفید
 سرریز دانشی فناوری
 حجم بازار داخلی
 نرخ رشد بازار
 قابلیت بازیافت محصوالت جانبی (فناوریهایی که محصوالت جانبی ندارند ،باالترین امتیاز را میگیرد)
پس از مقایسه فناوریهای خاک بر اساس این معیارها میزان جذابیت آنها به صورت نمودار زیر بدست آمد.

ارزیابی فناوری های خاک
0.105

Reduction & generation methods

0.138

Incineration

0.129

Valuable metal extraction

0.147

Landfill
0.123

تصفیه زیستی

0.125

تصفیه فیزیکی

0.116

تصفیه شیمیایی

0.118
0.15

تثبیت هوازی
0.1

0.05

0

شکل .11-3نمودار جذابیت فناوری های کاهش دهنده آالینده های خاک
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در بخش ارزیابی توانمندی فناوریها ،میزان توانمندی هر یک از این فناوریها نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 -3-3تعیین توانمندی در فناوریهای کاهش آالیندهها
پس از ارزیابی جذابیت برای هر یک از فناوریهای موجود در درخت فناوری ،توانمندی بالفعل این فناوریها در سه حوزه
هوا ،آب و خاک در این بخش مورد بررسی قرار میگیرد .برای این منظور معیارهایی در نظر گرفته شد و از طریق پرسشنامهای
که در اختیار خبرگان این حوزه قرار گرفت ،سطح توانمندی هر یک از فناوریها مشخص شد.
معیارهای توانمندی بالفعل هر یک از فناوریهای کاهش االیندهها در جدول زیر مشخص شده است.
جدول  3-3معیارهای توانمندی فناوریهای کاهش االیندهها
سطح
توانمندی

معیار

1

نه تنها این محصول در کشور استفاده نمیشود بلکه اطالعات کافی نیز در مورد آن وجود نخواهد داشت

2

محصول هنوز در کشور استفاده نشده است ولی نسبت به آن آگاهی اولیه و اطالعات کافی وجود دارد

3

این محصول بهصورت آماده وارد کشور شده و در محصول نهایی استفاده میشود

4

توان تعمیر و نگهداری این محصول در کشور وجود دارد

5

توان طراحی و ساخت این محصول در کشور در مقیاس آزمایشگاهی وجود دارد

6

توان ساخت نیمهصنعتی و صنعتی این محصول با کپی طراحی خارجی وجود دارد

7

توان ساخت نیمهصنعتی و صنعتی این محصول با طراحی بومی وجود دارد

8

توان تحقیقات کاربردی در کشور وجود دارد.

9

توان تحقیقات بنیادین در کشور وجود دارد.

 -1-3-3تعیین سطح توانمندی فناوریهای کاهش آالیندههای هوا

در این بخش میزان توانمندی بالقوه و بالفعل فناوریهای کاهش آالیندههای هوا بر اساس معیارهای بخش قبل از
طریق پرسشنامهای که در اختیار خبرگان این حوزه قرار گرفت ،بیان میشود .نتایج پرسشنامههای توانمندی بالقوه و
بالفعل به صورت زیر است.
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تدوین ارکان جهت ساز:3 فاز

 تعیین سطح توانمندی فناوریهای کاهش آالیندههای هوا.4-3 جدول

توانمندی بالقوه

توانمندی بالفعل

فناوری

2

2

IGCC

9

6

Microalgae

8

4

MEMBRANE

8

7

ABSORPTION

3

2

elimination of air Nitrogen

5

2

SCR

6

2

SNCR

6

5

LNB .DLN

5

2

Stage Combustion Multi

7

7

FGR

6

4

injection Water/steam

3

1

Combustion Catalytic

3

1

Reactor Plasma

6

5

FGD DRY

7

5

FGD Wet

7

6

ESP

7

6

Filter Fabric

7

3

Cleaning Coal

6

3

Carbon Injection Activated

5

2

Addition Halogen
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 -2-3-3توانمندی فناوریهای کاهش آالیندههای آب

در این بخش میزان توانمندی بالقوه و بالفعل (توانمندی بالفعل یک فناوری به معنای توانمندی محقق شده آن فناوری
بوده و توانمندی بالقوه یک فناوری به معنای توانمندی هایی است که در طی  5سال آینده محقق می شوند).
فناوریهای کاهش آالیندههای آب بر اساس معیارهای بخش قبل از طریق پرسشنامهای که در اختیار خبرگان این
حوزه قرار گرفت ،بیان میشود .نتایج پرسشنامههای توانمندی بالقوه و بالفعل فناوریها به صورت زیر است.ولی در
نهایت نمودارهای جذابیت توانمندی بر اساس توانمندی بالفعل رسم می گردد.
جدول  .5-3تعیین سطح توانمندی فناوریهای کاهش آالیندههای آب

فناوری

توانمندی بالفعل

توانمندی بالقوه

MBR

4

6

WETLAND

7

8

لجن فعال

7

8

برکه های تثبیت

7

8

ته نشینی

7

8

فیلتراسیون

7

8

API

7

8

DAF

6

8

Nano

3

5

Membrane

5

7

ADSORPTION

6

7

تصفیه شیمیایی

7

8

روش های تبخیری

6

7

EDI

3

5

Crystallization

3

5

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
217
ویرایش اول ،اردیبهشت 1394

فاز :3تدوین ارکان جهت ساز
 -3-3-3توانمندی فناوریهای کاهش آالیندههای خاک

در این بخش میزان توانمندی بالقوه و بالفعل فناوریهای کاهش آالیندههای خاک بر اساس معیارهای بخش قبل از
طریق پرسشنامهای که در اختیار خبرگان این حوزه قرار گرفت ،بیان میشود .نتایج پرسشنامههای توانمندی بالقوه و
بالفعل به صورت زیر است.
جدول  .6-3تعیین سطح توانمندی فناوریهای کاهش آالیندههای خاک

فناوری

توانمندی بالفعل

توانمندی بالقوه

تثبیت هوازی

7

8

تصفیه شیمیایی

6

7

تصفیه فیزیکی

6

8

تصفیه زیستی

6

8

Landfill

7

8

metal extraction Valuable

4

6

Incineration

5

6

generation methods & Reduction

4

5

 -4-3ترسیم ماتریس جذابیت توانمندی
 -1-4-3ترسیم ماتریس جذابیت توانمندی بخش هوا

ماتریس جذابیت توانمندی ،نموداری است که محور افقی آن میزان توانمندی بالفعل فناوری و محور عمودی آن میزان
جذابیت فناوری را نشان میدهد .با استفاده از جذابیت و توانمندی فناوریها که در بخشهای قبل بدست آمد ،میتوان این
نمودار را ترسیم نمود .ماتریس جذابیت توانمندی فناوریهای کاهش آالیندههای هوا به صورت شکل زیر است.
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شکل  .11-3نمودار جذابیت –توانمندی فناوری های کاهش دهنده آالینده های هوا

همانطوری که در شکل باال مشاهده می شود ،فناوریهای موجود در ناحیه یک که شامل ،DLN, LNB
 FGD ،Microalgae ،MEMBRANEو  ESPمیشود ،در اولویت اول توسعه فناوری قرار دارند و فناوریهای موجود در
ناحیه  2شامل  IGCC, SCRو  SNCRدر اولویت دوم توسعه قرار میگیرند.الزم به توضیح است که از آنجا که کاربرد
 MEMBRANRو  ABSORPTIONو  Microalgaeدر کاهش  Co2می باشد ،طبق نظر کمیته راهبری تنها
 MEMBRANEو  Microalgaeبه عنوان اولویت انتخاب شده اند.
 -2-4-3ترسیم ماتریس جذابیت توانمندی بخش آب

ماتریس جذابیت توانمندی ،نموداری است که محور افقی آن میزان توانمندی بالفعل فناوری و محور عمودی آن میزان
جذابیت فناوری را نشان میدهد .با استفاده از جذابیت و توانمندی فناوریها که در بخشهای قبل بدست آمد ،میتوان این
نمودار را ترسیم نمود .ماتریس جذابیت توانمندی فناوریهای کاهش آالیندههای آب به صورت شکل زیر است.

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
219
ویرایش اول ،اردیبهشت 1394

فاز :3تدوین ارکان جهت ساز

شکل  .12-3نمودار جذابیت –توانمندی فناوری های کاهش دهنده آالینده های آب

همانطوری که مشاهده میشود ،فناوریهای  MBR, Membrane, DAFو روشهای تبخیری دستگاهی اولویت اول
توسعه در بخش آالیندههای آب میباشد .همچنین با توجه به اینکه سایر فناوریهای موجود در ناحیه اول چون فیلتراسیون،
لجن فعال ،برکههای تثبیت و  ...مربوط به فاضالبهای شهری میباشند و طبق شکل  ،8-3جذابیت بسیار پایینی دارند جز
اولویت اول توسعه قرار نمیگیرند و تنها  MBRدر حوزه فاضالب شهری در اولویت قرار گرفته است.
 -3-4-3ترسیم ماتریس جذابیت توانمندی بخش خاک

ماتریس جذابیت توانمندی ،نموداری است که محور افقی آن میزان توانمندی بالفعل فناوری و محور عمودی آن میزان
جذابیت فناوری را نشان میدهد .با استفاده از جذابیت و توانمندی فناوریها که در بخشهای قبل بدست آمد ،میتوان این
نمودار را ترسیم نمود .ماتریس جذابیت توانمندی فناوریهای کاهش آالیندههای خاک به صورت شکل زیر است.
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شکل  .13-3نمودار جذابیت –توانمندی فناوری های کاهش دهنده آالینده های خاک

بر اساس این ماتریس ،فناوریهای تصفیه شیمیایی و تصفیه زیستی اولویت اول توسعه در بخش آالیندههای خاک هستند.

 -5-3گزینههای پیشنهادی
با توجه به بخشهای قبل فناوریهای اولویتدار در سه بخش هوا ،آب و خاک به صورت زیر است.
بخش هوا
اولویت اول:


DLN, LNB



MEMBRANE



Microalgae



Wet FGD



DRY FGD
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ESP

اولویت دوم:


IGCC



SCR



SNCR

بخش آب


MBR



Membrane



DAF

 روشهای تبخیری دستگاهی
بخش خاک
 تصفیه شیمیایی
 تصفیه زیستی

 -6-3سبك اکتساب فناوریهای اولویتدار کاهش آالینده ها
به منظور تصمیم گیری درباره نحوه اکتساب فناوری ،به طور معمول معیارها و عواملی دخیل هسوتند کوه بایود طوی فرآینود
انتخاب روش مناسب اکتساب فناوری ،مدنظر قرار گیرند .این معیارها و عوامل اغلب ناظر بر ویژگیهای فناوری ،دارنده فناوری،
ویژگیها و اهداف گیرنده فناوری ،بازار و شرایط محیطی میباشند .از طرف دیگر بوه صوورت کلوی سوه سوبک بورای توسوعه
تکنولوژی و اکتساب آن وجود دارد که عبارتند از:
 توسعه داخلی (درونزا) تکنولوژی
 توسعه مشارکتی تکنولوژی (همکاری تکنولوژیکی)
 خرید محصول تکنولوژی
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در این بخش سبک اکتساب هر یک از فناوریهای اولویتدار که در بخش قبل مشخص گردید با توجه به مجموعه
معیارهایی مورد بررسی قرار گرفته است.
 -1-6-3تشریح مدل سبك اکتساب

امروزه یکی از مهم ترین تصمیمات راهبردی پیش روی محیط رقابت جهانی ،موضوع اکتساب فناوری میباشد .اهمیت ایون
که اکتساب فناوری ،از چه روشی انجام گیرد ،بسیاری از کشورهای در حال توسعه را بر آن داشته که انوواع مختلوف روشهوای
اکتساب فناوری را مورد ارزیابی قرار داده و در پی انتخاب سودمندترین آنها (از جوانب مختلف) باشند .هور چقودر رویوه موورد
استفاده برای انتخاب روش اکتساب فناوری کاراتر و عقالنیتر باشد ،منجر به مزیتهای بیشتری برای اکتسواب کننوده خواهود
شد .به هر صورت انتخاب روش مناسب اکتساب فناوری پیش از هر چیز یک مسئلۀ تصومیمگیوری اسوت و بوه هموین جهوت
تصمیمگیرنده با لحاظ مجموعهای از معیارها و محدودیتها اقدام به انتخاب روش مناسب مینماید .بنوابراین هور مودلی بورای
انتخاب روش مناسب اکتساب فناوری میبایست جنبههای فوق را مورد توجه قرار دهد.
در این قسمت به تشریح مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار کاهش آالینده ها ،پرداخته شده است .بدین منظور در بدو امور
به شرح ویژگیهای کلی مدل پرداخته و سپس مدل نهایی ارائه میگردد.
اجزاء مدل اکتساب فناوری

در این قسمت به شرح یکایک اجزا و عناصر این مدل و نقش آنها در مدل میپردازیم:
چرخه عمر فناوری (عام) :پرسشی که در گام ابتداییِ مدل انتخاب روش اکتساب فناوری ،مطورح مویشوود ،ایون اسوت کوه
فناوری در حالت عام ،در چه مرحلهای از چرخه عمر خود قرار دارد .مطابق با پاسخِ این پرسش ،روش برخورد بوا فنواوری تغییور
میکند .در مدل ارائه شده فراخور وضعیت فناوری در چرخه عمر ،سه حالت زیر به وجود میآید:
چنانچه معلوم شود فناوری در مرحلۀ معرفی قرار دارد" .سبک خرید" حذف شده و تنها سبک "تحقیق و توسوعه داخلوی" و
روش همکاری "تحقیق و توسعه مشترک" معنا پیدا میکنند .بدیهی است که دلیل این امر عدم امکانپوذیری سوبک خریود و
برخی دیگر از روشهای همکاری میباشد.
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اگر فناوری مذکور در مراحل رشد و بلوغ باشد ،تصمیمگیری منوط به پرسش از حجم بازار خواهد بود که در بند بعدی به آن
خواهیم پرداخت.
سرانجام اگر فناوری در مرحله پیری و افول باشد ،از آنجا که این به معنای معرفی فناوری رقیب در بازار است ،پاسخِ پرسش
بعدی بدیهی میگردد به این صورت که چرخه عمر محصول نیز در حالت افول قرار میگیرد و در نتیجه سبک تحقیق و توسعه
حذف می گردد ،دلیل این کار نیز این است که چرخه عمر فناوری در حالت افول بوده ،رقبا در حال خارج شدن از بازار و فوروش
فناوری هستند ،از سوی دیگر عاقالنه نیست که بر روی یک فناوری از رده خارج ،که در سطح بینالمللی کنار نهاده شده اسوت،
تحقیق و توسعه انجام شود.
حجم بازار داخل :با توجه به مطالب فوق در حالتهای مختلفی پرسش از حجم بازار داخل ضرورت پیدا میکنود .حالوت اول
متعلق به زمانی بود که فناوری عام در مرحله افول از چرخه عمر خود قرار داشت ،حالتهای دوم و سوم نیز نواظر بور وضوعیتی
است که طی آن چرخه عمر محصول در بازار بینالملل  ،در مرحلۀ رشد و بلوغ یا افول باشد .پاسخ به این پرسش دو خروجی را
به وجود میآورد:
حالت اول حکایت از کم بودن حجم بازار داخل داشته و رقم پرداختی بابت خرید آن قابل توجه نمیباشد که در این صوورت
سبک خرید محصول فناوری پیشنهاد میشود.
حالت دوم ناظر بر با ارزش بودن بازار داخلی است که در این صورت به دالیلی چون بازار جذاب داخول ،لوزوم عودم خوروج
مقادیر باالی ارز از کشور ،لزوم افزایش فرصتهای شغلی در کشور ،سبک خرید حذف شده و ادامه فلوچوارت از دو حالوت زیور
خارج نیست:
اوالً زمانی که در سطوح باالتر مدل ،سبک تحقیق و توسعه حذف شده باشد که طی آن روشهای همکاریِ معنادار مدنظر
قرار میگیرند و پرسشهای بعدی بر مبنای آن مطرح میشوند.
ثانیاً زمانی که در سطوح باالتر مدل ،سبک تحقیق و توسعه حذف نشده باشد ،که در ایون صوورت شوکاف فناورانوه موورد
پرسش واقع میشود.
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شکاف فناورانه :هدف از طرح این معیار ،بررسی امکان تحقیق و توسعه در مسیرهایی است که این سبک از میان روشهای
اکتساب حذف نشده باشد .در صورتی که شکاف فناورانه غیرقابل پوشش باشد ،سبک تحقیق و توسعه حذف میگردد و چنانچوه
شکاف فناورانه قابل پوشش باشد ،سبک تحقیق و توسعه در کنار روشهای همکاری معنادار مورد بررسی قرار میگیرد.
با توجه به موارد ذکر شده مدل سبک اکتساب فناوریهای اولویتدار در شکل ( )2-3نشان داده شده است که به فراخور نیاز
و با توجه به موضوع مورد بحث از برخی از قسمتهای آن استفاده شده است.
نو و ی ن
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شکل 14-3نمودار سبك اکتساب

 -2-6-3ارزیابی معیارهای سبك اکتساب

به منظور اکتساب فناوریهای اولویتدار کاهش آالینده ها معیارهایی از قبیل حجم بازار داخلی ،میزان شکاف تکنولوژیکی،
چرخه عمر فناوری در این قسمت مورد بررسی قرار خواهد گرفت .بدین منظور اوالً با توجه به پاسخهای پرسشنامهای که بورای
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اولویتبندی فناوریهای اولویتدا ر برای خبرگان فرستاده شده و ثانیا با توجه به منابع علمی و اطالعات موجود در کشور میزان
اهمیت هر یک از این معیارها برای فناوریهای اولویت دار کاهش آالینده ها مورد بررسی قرار گرفته است.
معیار حجم بازار

برای سنجش میزان فرصتهای کسب و کار جهت تأمین تقاضای داخل میتوان از معیار حجوم بوازار تکنولووژی در داخول
کشور و میزان رشد این بازار استفاده نمود .حجم بازار عبارت است از ،آن مقدار از ارزش پولی که برای محصول مذکور در بوازار
داخل کشور ،در صورت خریداری به مصرف میرسد .این ارزش پولی وابسته به قیمت خریود و کمیوت موورد نیواز از محصوول
مربوطه در کشور میباشد .در صورتی که نوع خاصی از یک محصول فناوری در نظر باشد ،حجم بازار براسواس حاصولضورب
کمیت مورد نیاز از محصول مزبور در قیمت آن محصول ،معین میشود .این مطلب در رابطۀ زیر نشان داده شده است:
𝑃 × 𝑄 = 𝑉𝑀
:Qکمیت مورد نیاز
:Pقیمت محصول
 : MVارزش کل بازار
به عبارت دیگر این معیار ناظر بر رقمی است که در صورت خریداری محصول فناوری پرداخت میشود.جهت محاسبه میزان
حجم بازار داخلی فناوری های کاهش آالینده های اولویتدار عالوه بر موارد پیش گفته شده ،نظرات متخصصین این حوزه در
جلسه ششم کمیته راهبری با حضور خانمها :داوری ،گروهی و آقایان :سرمدی  ،جاللی ،سهرابی  ،شفیعی ،مصطفایی ،اسوتخراج
شد که بر اساس آن اعضای کمیته نظرات زیر را ارائه دادند.
 :DLN,LNBدر ایران در صورت داشتن توانایی کاهش  ، NOxتمام نیروگاهها مجهز به  DLNو  LNBخواهند شد و در
نتیجه حجم بازار زیاد است.
:MEMBRANEدر نیروگاهها برای جذب  CO2قابل استفاده می باشد و CO2نیروگاهها حجوم زیوادی دارد ،در نتیجوه از
حجم بازار زیادی نیز برخوردار است.
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 :FGDدر ایران در صورت داشتن توانایی ،تمام نیروگاههای مازوت سوز بایستی مجهز به FGDشوند و در نتیجه حجم بازار
زیاد است.
 :ESPدر صنایع سیمان و نیروگاههای زغال سوز کاربرد زیادی دارد در نتیجه از حجم بازار زیادی برخوردار است.
 :IGCCاز آنجا که این فناوری،به نیروگاه خاصی نیاز دارد و تعداد این نیروگاهها در ایران کم است،بازار بالقوه این فناوری در
ایران کم است.
:SCR,SNCRدر صورتی که هدف کاهش Noxدر حد استاندارد جهانی باشد ،این دو فنواوری در تموام نیروگواههوا قابول
استفاده است.
:MBRاین فناوری از آنجا که در صنایع فاضالب شهری و در نتیجه تمام نیروگاه ها کاربرد زیادی دارد از بازار بالقوه زیادی
برخوردار است.
):Membrane(waterبرای کاهش آالیندگی صنعتی نیروگاهها در تمام نیروگاهها مناسب اسوت.در نتیجوه حجوم بوازار
مناسبی دارد.
روش های تبخیری دستگاهی :در اکثر نیروگاهها کاربرد دارد در نتیجه از حجم بازار زیادی برخوردار است.
تصفیه شیمیایی و زیستی:اگر در کشوری کاهش آلودگی خاک ناشی از نیروگاهها به عنوان هدف در نظر گرفته شود ،این دو
روش در تمام نیروگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد و در نتیجه از بازار بالقوه زیادی برخوردار است.
میزان حجم بازار هر یک از این تجهیزات اولویتدار بر اساس معیار ریاضی ذکر شده و نیز نظرات خبرگان و اینکه با توجه
به کاربرد و توانمندی فناوری در ایران کاربرد دارد یا خیر ،در جدول زیر ارائه شده است.
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جدول  .7-3حجم بازار فناوری های اولویت دار کاهش آالینده ها

حجم بازار فناوری های اولویت دار کاهش آالینده ها
فناوری
های
اولویت دار

DLN,LNB

)MEMBRANE(Air

MICROALGAE

IGCC ESP FGD

SCR

کاهش
آالینده ها
حجم بازار

زیاد

فناوری

SNCR

زیاد

MBR

های

زیاد

Membarne
)(water

DAF

اولویت دار

زیاد

زیاد

روش های
تبخیری
دستگاهی

کم

زیاد

تصفیه
شیمیایی

تصفیه
زیستی

کاهش
آالینده ها
حجم بازار

زیاد

زیاد

زیاد

زیاد

زیاد

زیاد

زیاد

معیار چرخه عمر فناوری

هر تکنولوژی دارای عمری است که به صورت یک منحنی ترسیم میشود چرخه عمر تکنولوژی به طور کلی میوزان تقاضوا
برای یک فناوری در طول زمان را بیان میدارد .این نمودار دارای چهار بخش اصلی معرفی ،رشد ،بلوغ و افول است که در شکل
نشان داده شده است.
هر فناوری ،چرخه عمر خود را از مرحله معرفی که اولین ایدهها و مفاهیم در مورد آن مطرح میشود آغاز میکند .این مرحله
عموماً در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی صورت میگیرد .در این مرحله بیشترین تعداد مقاالت علمی در رابطه با آن موضوع منتشر
میشود.
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زمانی که فناوری مورد نظر قابلیت استفاده صنعتی و تجاری داشته باشد؛ مرحله رشود فنواوری در مراکوز تحقیوق و توسوعه
صنعتی آغاز میشود  .این مرحله تا زمانی که فناوری مورد نظر ،به مرحله ای برسد کوه بتووان بوا اسوتفاده از آن محصوول و یوا
خدمات جدیدی را ارائه کرد ادامه مییابد .در این مرحله حجم مقاالت به تدریج کاهش مییابد و تعداد پتنت های مرتبط بوا آن
فناوری افزایش مییابد.
پس از مرحله رشد ،فناوری وارد مرحله بلوغ میشود .در این مرحله سطح فناوری تغییر عمدهای نمیکنود و تغییورات آن در
حد بهینه سازیهای محدودی خواهد بود که در خود صنعت صورت میگیرد .در این مرحله از عمر فناوری ،مقاالت و پتنوتهوا
کاهش یافته و در عوض نشانهای تجاری و شرکتهایی که در رابطه با آن فناوری تاسیس میشوند ،افزایش مییابد.
با گذشت زمان و ورود فناوریهای رقیب که قابلیتهای جدیدی را ارائه میکنند ،تقاضا برای فناوری قدیمی کمتور شوده و
مرحله افول آغاز میشود .رشد منفی مقاالت ،پتنتها و نشانهای تجاری از ویژگیهای این دوره چرخه عمر فناوری است.
با توجه به توضیحات فوق ،چرخه عمر فناوری را میتوانند به شرح زیر در نظر گرفت:

شکل 15-3نمودار چرخه عمر فناوری

در ادامه با توجه به مطالب فوق و گزارش فاز  1این سند ،چرخه عمر هر یک از فناوری های اولویت دار کاهش آالینوده هوا
تعیین میگردد.
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جدول  .8-3چرخه عمر فناوری های اولویت دار کاهش آالینده ها

چرخه عمر فناوری های اولویت دار کاهش آالینده ها
فناوری های

DLN,LNB

MEMBRANE

MICROALGAE

IGCC ESP FGD

SCR

اولویت دار کاهش
آالینده ها
چرخه عمر

رشد و بلوغ

رشد و بلوغ و برخی فناوری
ها در مرحله معرفی

اوایل رشد و اواخر معرفی

فناوری های

SNCR

Membrane MBR

DAF

اولویت دار کاهش

اواخر
رشد و
اوایل
پیری

رشد و
بلوغ

رشد و
بلوغ

تصفیه
روش های
تبخیری دستگاهی شیمیایی

اواخر
رشد

تصفیه
زیستی

آالینده ها

چرخه عمر

اواخر رشد

اواخر
رشد

اواخر رشد و بلوغ

اواخر رشد و اوایل پیری

اواخر رشد و اوایل
پیری

رشد و
بلوغ

رشد و
بلوغ

شکاف تکنولوژیك

شکاف تکنولوژیک عبارت است از فاصله میان سطح توانمندی فناورانه بالقوه کشور در افق زمانی مورد نظر و حداقل سوطح
توانمندی مطلوب ،در ارتباط با فناوری منتخب .بر اساس اینکه این فاصله وجود داشته باشد شکاف قابلیت پوشش نخواهد داشت
و در صورتی که فاصله وجود نداشته باشد ،شکاف قابلیت پوشش دارد .در جدول زیر قابلیت پوشش و یوا عودم قابلیوت پوشوش
فناوریهای اولویتدار کاهش آالینده ها نشان داده شده است.
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جدول  .9-3شکاف تکنولوژیك فناوری های اولویت دار کاهش آالینده ها

شکاف تکنولوژیك فناوری های اولویت دار کاهش آالینده ها
فناوری های

DLN,LNB

MEMBRANE

MICROALGAE

FGD

ESP

IGCC

SCR

اولویت دار کاهش
آالینده ها
شکاف
تکنولوژیك

فناوری های

در حد ساخت نمونه
بزرگ :غیرقابل
پوشش ،در حد
نمونه کوچک :قابل
پوشش
SNCR

اگر قوانین سخت گیرانه
شود،قابل پوشش است.

MBR

Membrane

قابل پوشش

DAF

اولویت دار کاهش

قابل
پوشش

غیر قابل
پوشش

قابل
پوشش

روش های
تبخیری دستگاهی

تصفیه
شیمیایی

تصفیه
زیستی

قابل
پوشش

آالینده ها

شکاف
تکنولوژیك

قابل پوشش

قابل
پوشش

قابل پوشش

قابل پوشش

قابل پوشش

با کاربرد با کاربرد
چندگانه ،چندگانه،
قابل
قابل
پوشش
پوشش

 -3-6-3نتیجه گیری و انتخاب روش مناسب اکتساب

با توجه به مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار و اطالعات بیان شده در قسمت قبل در ارتباط با چرخه عمر فنواوری ،حجوم
بازار و شکاف تکنولوژیک؛ از بین روشهای سهگانه اکتساب فناوریهای اولویتدار (سبک خرید ،توسعه درونزا و انتقال فناوری)
در جدول زیر روش اکتساب فناوری منتخب برای هر یک از فناوریهای اولویتدار کاهش آالینده ها بیان شده است.
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جدول  .10-3سبك اکتساب فناوری های اولویت دار کاهش آالینده ها
انواع تجهیزات اولویت

چرخه عمر

حجم

شکاف

دار کاهش آالینده ها

فناوری

بازار

تکنولوژیك

DLN,LNB

رشد و بلوغ

زیاد

MEMBRANE

رشد و بلوغ و برخی
فناوری ها در مرحله
معرفی

زیاد

اگر قوانین سخت
گیرانه شود،قابل
پوشش است

سبک تحقیق و توسعه داخلی

MICROALGAE

اوایل رشد و اواخر
معرفی

زیاد

قابل پوشش

سبک تحقیق و توسعه داخلی

FGD

اواخر رشد و اوایل
پیری

زیاد

قابل پوشش

سبک تحقیق و توسعه داخلی

ESP

رشد و بلوغ

زیاد

قابل پوشش

سبک تحقیق و توسعه داخلی

IGCC

رشد و بلوغ

کم

غیر قابل پوشش

سبک خرید

زیاد

قابل پوشش

سبک تحقیق و توسعه داخلی

SNCR

اواخر رشد

زیاد

قابل پوشش

سبک تحقیق و توسعه داخلی

MBR

اواخر رشد

زیاد

قابل پوشش

سبک تحقیق و توسعه داخلی

Membrane

اواخر رشد و بلوغ

زیاد

قابل پوشش

سبک تحقیق و توسعه داخلی

DAF

اواخر رشد و اوایل
پیری

زیاد

قابل پوشش

سبک تحقیق و توسعه داخلی-روشهای
همکاری

روش های تبخیری

اواخر رشد و اوایل
پیری

زیاد

قابل پوشش

سبک تحقیق و توسعه داخلی-روشهای
همکاری

تصفیه شیمیایی

رشد و بلوغ

زیاد

با کاربرد چندگانه ،قابل
پوشش

سبک تحقیق و توسعه داخلی

تصفیه زیستی

رشد و بلوغ

زیاد

با کاربرد چندگانه ،قابل
پوشش

سبک تحقیق و توسعه داخلی

سبك اکتساب مناسب

در حد ساخت نمونه سبک تحقیق و توسعه داخلی برای ساخت نمونه
های کوچک
بزرگ :غیرقابل پوشش
سبک انتقال فناوری برای ساخت برخی از
،در حد نمونه کوچک:
قطعات
قابل پوشش

اواخر رشد
SCR

دستگاهی
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پیوست 4-

پیوست 1

تغییرات آب و هوا
آنچه این روزها از آن بهعنوان گرمایش جهانی ) (Global warmingنامبرده میشود در حقیقت افزایش میانگین درجه
حرارت زمین در نزدیکی سطح آن است .تحقیقات دانشمندان نشان میدهد در طول یکصد سال گذشته میانگین دمای هوا در
نزدیکی سطح زمین بین  0.18تا  0.74درجه سانتیگراد افزایش یافته است .هیئت بینالدولی تغییرات آبوهوایی ) (IPCCکه
مرجعی معتبر در زمینه تغییرات آبوهوایی و تأثیرات گرمایش جهانی است ،در گزارشی اعالم کرد( :بیشتر افزایش دمایی که از
اواسط قرن بیستم در کره زمین مشاهدهشده ،مربوط به گازهای گلخانهای است که انسانها تولید کردهاند) .البته این هیات در
گزارش خود نقش عوامل طبیعی چون آتشفشانهای خورشیدی را رد نکرده است اما معتقد است این اثرات تا اوایل دهه 50
میالدی که دنیا هنوز صنعتی نشده بود ،قابل بررسی است.

مدلهای تغییرات آبوهوایی که  IPCCطراحی کرده است ،نشان میدهد در فاصله سالهای  1990تا  2100میالدی
میانگین دمای هوای سطح زمین بین  1.1تا  6.4درجه سانتیگراد افزایش مییابد .هرچند اغلب بررسیها تنها به نشان دادن
نتایج گرمایش جهانی تا سال  2100میالدی اکتفا میکنند ،اما دانشمندان معتقدند حتی اگر میزان گازهای گلخانهای جو زمین
ثابت بماند ،اثرات آن تا پایان هزاره سوم پابرجا خواهد بود .گرمایش جهانی اثرات ناخوشایند فراوانی بر زندگی انسانها و جانوران
روی آن میگذارد .با گرم شدن زمین ،یخهای قطبی آب میشوند ،سطح آب دریاها باال میآید (شکل  )1-4و فصلها شدت
بیشتری میگیرند؛ یعنی زمستانها سردتر از همیشه خواهد بود و تابستانها گرم و خشک .این ماجرا بر کشاورزی که یکی از
کلیدیترین صنایع موجود روی زمین است ،تأثیر ناخوشایند میگذارد .این یعنی الگوهای آبوهوایی تغییر خواهد نمود.
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شکل  1-4تغییرات سطح دریاهای جهان

دانشمندان پیشبینی در مورد اثرات سوء گرمایش جهانی را تا آنجا پیش بردهاند که میگویند با گرم شدن تدریجی زمین ،به
زودی

نوع

محصوالت

کشاورزی

زمینها

هم

تغییر

خواهد

کرد.

شمالیها

از

جنوبیها

داغترند،

در طول این سالها دمای هوا چه بر سطح آب و چه بر سطح خشکی افزایش یافته است اما افزایش دما بر سطح خشکی
بهمراتب بیش از سطح آب بوده است .از سال  1979میالدی تاکنون میانگین دمای هوای سطح خشکی دو برابر دمای هوای
سطح آبها افزایش یافته است( .سطح خشکیها در هر دهه  0.25درجه سانتیگراد گرمتر شده درحالیکه این رقم برای سطح
آب  0.13درجه سانتیگراد است ).اینکه چرا افزایش دمای سطح آبها کمتر از خشکیهاست ،به دو دلیل برمیگردد .یکی اینکه
دریاها ظرفیت گرمایی بیشتری نسبت به خشکی دارند و دیگر اینکه دریا از روشهایی چون تبخیر میتواند حرارت خود را
کاهش دهد .بهاینترتیب نیمکره شمالی زمین که خشکیهای بیشتری نسبت به نیمکره جنوبی دارد ،گرمتر است( .شکل )2-4

شکل  2-4میانگین دما ساالنه
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پیوست 2
صورتجلسه چهارمین نشست کمیته راهبری پروژه "تدوین سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت
آالینده ها (هوا،آب و خاک) در صنعت برق ایران" روز 1393/9/12
حاضرین :خانم مهندس داوری و آقایان مهندس صمدی ،سهرابی ،جاللی ،نظری ،شفیعی ،اسماعیلی ،مصطفایی
 آقای مهندس شفیعیدر مورد چشم انداز و اهداف کالن سند راهبردی پروژه توضیحاتی ارائه نمودند.
 آقای مهندس صمدیچرا سال  1404برای افق چشم انداز لحاظ شده و حوزه فناوری باید کل صنعت برق باشد.
 آقای مهندس مصطفاییانتخاب سال  1404برای افق سند به این منظور بوده است تا با بقیه سند های راهبردی تودوین شوده در کشوور همخووانی
داشته باشد .همچنین فناوری خاصی جهت کاهش اثرات امواج و عوامل فیزیکی وجود ندارد.
 آقای مهندس شفیعیبیانیه ابتدایی چشم انداز سند را قرائت نمودند.
 خانم مهندس داوریدر بخش مالحظات ارزشی تدوین چشم انداز سند باید توسعه پایدار برق اضافه شود .همچنین در بخش کاربرد فناوری مولد
های تولید پراکنده برق اضافه شود.
 -آقای مهندس شفیعی
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هدف گذاری کالن چشم انداز بصورت باال به پایین و پایین به باال انجام می شود .بطوری که در روش پایین بوه بواال ابتودا
چالش ها بررسی و سپس هدف گذاری انجام شده و در نهایت چشم انداز تدوین می شود.
 آقای مهندس صمدیهدف گذاری در چشم انداز کمی باشد بهتر است.
 آقای مهندس شفیعیسند این پروژه در حوزه فناوری می باشد و در حوزه کاهش آالینده ها نیست .بنابر این کمی سازی باید به این صورت باشد
که چند درصد از نیروگاه ها باید مجهز به سیستم کاهش آلودگی باشند و بومی سازی چند فنواوری در سوال بایود انجوام شوود.
سواالت اساسی این است کدام فناوری و چگونه باید به آنها رسید .همچنین پرسشنامه های  AHPنحوه پر کردن آنها توضویح
داده شد .در مورد جذابیت هر فناوری و  Trend Technologyتوضیحاتی ارائه شد.
 آقای مهندس صمدیتا حد امکان پرسشنامه ها خالصه شوند تا افراد برای پرکردن آنها عالقه به خرج دهند.
 آقای مهندس شفیعیفناوری ها کاهش یافته و معیار ها کم شده است .در ادامه ایشان متدولوژی اولویت بندی فناوریهوا را بطوور کامول تشوریح
نمودند و معیار های توانمندی و جذابیت فناوری ها را توضیح دادند.
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مصوبات جلسه
 -1بیانیه اولیه چشم انداز به حاضرین در جلسه ارائه گردید و پس از بحث و گفتگو و انجوام برخوی اصوالحات بوه تصوویب
کمیته راهبری رسید.
 -2مقرر گردید پرسشنامه های مربوط به ارزیابی تکنولوژیهای کاهش آالینده ها برای اعضای کمیته و خبرگان ارسال گردد.
 -3مقرر گردید که اعضای کمیته نیز تا پایان آذرماه ،پرسشنامه های تکمیل شده را برای تیم اجرایی ارسال نمایند.
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پیوست3
صورتجلسه پنجمین نشست کمیته راهبری پروژه "تدوین سند راهبردی و نقشه راه فناوری مددیریت
آالینده ها (هوا،آب و خاک) در صنعت برق ایران" روز  1393/10/20ساعت  11تا 13
حاضرین :خانمها جعفرزاده ،آویشن و آقایان صمدی ،سهرابی ،جاللی ،نظری ،شفیعی ،اسماعیلی ،مصطفایی
 آقای مهندس شفیعی در مورد روند انجام پروژه توضیحات مختصری ارائه دادند. اهداف کالن پروژه بر اساس چشم انداز توسط ایشان تشریح گردید. خانم دکتر جعفر زاده اهداف کالن باید کمی باشد یا کیفی؟ اسناد راهبردی وزارت نیرو کمی است. آقای مهندس صمدی برای اجرای کار باید اهداف کمی باشند مثالً ساالنه  10درصد از نیروگاه ها باید سیستم کاهش انتشار نصب نمایند. آقای مهندس شفیعی در هدف گذاری خرد به کمی کردن اهداف خواهیم رسید. خانم دکتر جعفر زاده -راه اندازی نظام ملی پایش جزء فعالیت ها محسوب می شوند و در اهداف کالن نباید به آنها اشاره شود.
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 خانم مهندس آویشن پایش مداوم جزء الزامات سازمان محیط زیست است. آقای مهندس مصطفایی جمله مربوط به راه اندازی نظام ملی پایش در اهداف کالن تصحیح خواهد شد. آقای مهندس شفیعیروش اولویت بندی فناوری های مختلف کاهش انتشار آالینده ها در سه حوزه هوا  ،آب و خاک و ماتریس جذابیت توانمندی
را توضیح دادند.
 مهندس صمدی و خانم دکتر جعفرزاده گاز  CO2نباید جزء اولویت ها باشد. آقای مهندس صمدی چرا پایش جزء اولویت ها نیست؟ آقای مهندس مصطفایی نوع حمایت از سیستم های پایش در سند متفاوت می باشد و بعضی از فناوری ها آزمایشگاهی است. آقای مهندس صمدی جمله بندی توسعه و بکارگیری از سیستمهای پایش در اهداف کالن باید تغییر یابد. -آقای مهندس مصطفایی
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 اهداف کالن برای کلیه اعضاء ارسال شود و دوباره نظر سنجی شود. در این جلسه چشم انداز اولیه مرور شد و سپس اهداف کالن پروژه و همچنین اولویت بنودی فنواوری هوا بورای اعضوایمحترم کمیته راهبری ارائه گردید.
در این جلسه اولویت بندی فنا وریها به تصویب اعضای محترم کمیته رسید و همچنین مقرر گردیود پویش نوویس اهودافکالن برای اعضا ارسال گردد تا این افراد پس از اعمال نظرات و پیشنهادات خود ،مجددا ان را بورای تویم اجرایوی بفرسوتند توا
اهداف کالن در جلسه بعدی کمیته راهبری به تصویب نهایی برسد.
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پیوست  – 4پرسشنامه فناوری های کاهش دهنده آالینده های هوا
خبره محترم؛
با عرض سالم و تحیت؛
تاریخچهای از پروژه(معرفی)
پرسشنامه پیش رو ،جهت شناسایی اولویتهای انواع تکنولوژیهای کاهش آالیندههای هوا تهیه گردیده است .فناوریهایی که در
این پرسشنامه مورد بررسی قرار میگیرد عبارتند از:
1. IGCC
2. Microalgae
3. MEMBRANE
4. ABSORPTION
5. Nitrogen elimination of air
6. SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION
7. SELECTIVE NON CATALYTIC REDUCTION
8. DRY LOW NOX COMBUSTION- LOW NOX BURNER
9. Multi Stage Combustion
10. FLUE GAS RECIRCULATION
11. Water/steam injection
12. Electromagnetic Field
13. Catalytic Combustion
14. Plasma Reactor
15. DRY FGD
16. Wet FGD
17. ELECTROSTATIC PRECIPITATOR
18. Fabric Filter
19. Coal Cleaning
20. Activated Carbon Injection
21. Halogen Addition
22. Activated Carbon Injection & Dry Sorbent Injection

این پرسشنامه در  3بخش تهیه شده است.
بخش اول :جداول  1و ( 2ارزیابی امکانپذیری توسعه انواع فناوریهای کاهش آالیندههای هوا)

در این بخش ،توانمندی فعلی و بالقوه کشور در زمینه توسعه انواع کاهش آالیندههای هوا مورد بررسی قرار میگیرد .در
این قسمت با استفاده از ایده ولکات و همکارانش سطح توانمندی هر یک از فناوریها در کشور سنجیده میشود .جدول 1
توانمندیهای فعلی و در جدول  2سطح توانمندی که تا  5سال آینده قابلیت بالفعل شدن را داراست مورد پرسش قرار گرفته
است.
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جدول  :1در این جدول سطح فعلی توانمندی کشور در هر یك از انواع کاهش آالیندههای هوا مورد بررسی قرار میگیرد .در هر یك از انواع سلولها ،سطح توانمندی فعلی کشور را با عالمت  مشخص نمایید.

نه تنها این فناوری در کشور استفاده نمیشود بلکه اطالعات کافی نیز در
مورد آن وجود ندارد
فناوری هنوز در کشور استفاده نشده است ولی نسبت به آن آگاهی اولیه و
اطالعات کافی وجود دارد
این فناوری بهصورت آماده وارد کشور شده و در فناوری نهایی استفاده
میشود
توان تعمیر و نگهداری این فناوری در کشور وجود دارد
توان مونتاژ فناوری در کشور وجود دارد
توان ساخت فناوری با درصدی طراحی بومی وجود دارد
توان ساخت فناوری با طراحی کامال بومی وجود دارد
توان نوآوری کاربردی در کشور وجود دارد.
توان نوآوری بنیادین در کشور وجود دارد.

IGCC

Microalgae

MEMBRANE

ABSORPTIO
N

Nitrogen
elimination of air

SELECTIVE
CATALYTIC
REDUCTION

SELECTIVE
NON
CATALYTIC
REDUCTION
DRY LOW
NOX
COMBUSTIONLOW NOX
BURNER

Multi Stage
Combustion

FLUE GAS
RECIRCULATIO
N

Water/steam
injection

سطوح توانمندی بالفعل کشور

Electromagnetic
Field

انواع فناوری های کاهش آالیندههای هوا
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ادامه جدول  :1در این جدول سطح فعلی توانمندی کشور در هر یك از انواع کاهش آالیندههای هوا مورد بررسی قرار میگیرد .در هر یك از انواع سلولها ،سطح توانمندی فعلی کشور را با عالمت  مشخص نمایید.

نه تنها این فناوری در کشور استفاده نمیشود بلکه اطالعات کافی نیز در
مورد آن وجود ندارد
فناوری هنوز در کشور استفاده نشده است ولی نسبت به آن آگاهی اولیه و
اطالعات کافی وجود دارد
این فناوری بهصورت آماده وارد کشور شده و در فناوری نهایی استفاده
میشود
توان تعمیر و نگهداری این فناوری در کشور وجود دارد
توان مونتاژ فناوری در کشور وجود دارد
توان ساخت فناوری با درصدی طراحی بومی وجود دارد
توان ساخت فناوری با طراحی کامال بومی وجود دارد
توان نوآوری کاربردی در کشور وجود دارد.
توان نوآوری بنیادین در کشور وجود دارد.
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جدول  :2در این جدول سطح بالقوه(قابل دستیابی تا  5سال آینده) توانمندی کشور در هر یك از انواع کاهش آالیندههای هوا مورد بررسی قدرار مدیگیدرد .در هدر یدك از اندواع
سلولها ،سطح توانمندی فعلی کشور را با عالمت  مشخص نمایید.

نه تنها این فناوری در کشور استفاده نمیشود بلکه اطالعات کافی نیز در مورد آن وجود نخواهد
داشت
فناوری هنوز در کشور استفاده نشده است ولی نسبت به آن آگاهی اولیه و اطالعات کافی وجود
دارد
این فناوری بهصورت آماده وارد کشور شده و در فناوری نهایی استفاده میشود
توان تعمیر و نگهداری این فناوری در کشور وجود دارد
توان طراحی و ساخت این فناوری در کشور در مقیاس آزمایشگاهی وجود دارد
توان ساخت نیمهصنعتی و صنعتی این فناوری با کپی طراحی خارجی وجود دارد
توان ساخت نیمهصنعتی و صنعتی این فناوری با طراحی بومی وجود دارد
توان تحقیقات کاربردی در کشور وجود دارد.
توان تحقیقات بنیادین در کشور وجود دارد.
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ادامه جدول  :2در این جدول سطح بالقوه(قابل دستیابی تا  5سال آینده) توانمندی کشور در هر یك از انواع کاهش آالیندههای هوا مورد بررسی قرار میگیرد .در هر یك از اندواع
سلولها ،سطح توانمندی فعلی کشور را با عالمت  مشخص نمایید.

نه تنها این فناوری در کشور استفاده نمیشود بلکه اطالعات کافی نیز در مورد آن وجود نخواهد
داشت
فناوری هنوز در کشور استفاده نشده است ولی نسبت به آن آگاهی اولیه و اطالعات کافی وجود
دارد
این فناوری بهصورت آماده وارد کشور شده و در فناوری نهایی استفاده میشود
توان تعمیر و نگهداری این فناوری در کشور وجود دارد
توان طراحی و ساخت این فناوری در کشور در مقیاس آزمایشگاهی وجود دارد
توان ساخت نیمهصنعتی و صنعتی این فناوری با کپی طراحی خارجی وجود دارد
توان ساخت نیمهصنعتی و صنعتی این فناوری با طراحی بومی وجود دارد
توان تحقیقات کاربردی در کشور وجود دارد.
توان تحقیقات بنیادین در کشور وجود دارد.
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بخش دوم :جداول  3تا ( 5ارزیابی میزان اهمیت هر یك از معیارها)

در این بخش و بخش بعد ،میزان جذابیت در سه حوزهی کاهش آالینده های هوا ،آب و فاضالب و پسماند و همچنین انواع
فناوریهای قابل کاربرد در بخش کاهش آالیندههای هوا مورد بررسی قرار میگیرد .برای این منظور معیارهایی مشخص
گردیده است که بر اساس آنها میزان جذابیت سنجیده میشود .همانگونه که مشخص است این معیارها دارای اهمیتهای
متفاوتی میباشند .لذا در گام نخست بایستی وزن هر یک از این معیارها مشخص گردد .در این جدولها وزن هر معیار با توجه
به اهمیت آن معیار مشخص میگردد .این وزن دهی در سه مرحله مورد سوال قرار میگیرد .در مرحله اول میزان اهمیت
معیارهای تعیین جذابیت در سه حوزه کلی هوا ،آب و پسماند بررسی شدهاند و اهمیت معیارهای این حوزه ها مورد پرسش قرار
می گیرد؛ در مرحله دوم نیز اهمیت هر یک از معیارهای جذابیت بر اساس نوع آالینده نسبت به یکدیگر سنجیده میشود و در
مرحله سوم میزان اهمیت معیارهای جذابیت فناوری ها نسبت به یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرد.
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جدول  :3در این جدول وزن معیارهای تعیین جذابیت سه حوزه کلی هوا ،آب و خاک مورد
بررسی قرار میگیرد .میزان اهمیت هر معیار را با توجه به خط کش زیر مشخص فرمایید.
5
1
ب یار ه
ب یار
اه یت
معیارها

میزان اهمیت معیار

فشارها و الزامات بین المللی
حساسیت افکار عمومی داخلی
روند اتی سختگیرانه شدن قوانین کشور

جدول  :4در این جدول وزن معیارهای تعیین جذابیت نوع آالینده (…  )CO2, NOx,مورد
بررسی قرار میگیرد .میزان اهمیت هر معیار را با توجه به خط کش زیر مشخص فرمایید.
5
1
ب یار ه
ب یار
اه یت
معیارها
هزینه اجتماعی
فاصله وضعیت آالینده در نیروگاه های ایران با شاخص های جهانی

میزان اهمیت معیار
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جدول  :5در این جدول وزن معیارهای تعیین جذابیت هر یك از فناوریهای کاهش
آالینده های هوا مورد بررسی قرار میگیرد .میزان اهمیت هر معیار را با توجه به خط کش
زیر مشخص فرمایید.

1
ب یار
اه یت
معیارها

عمر مفید
بازدهی
سرریز دانشی فناوری
هزینه های سرمایه گذاری اولیه
هزینه تراز شده ()LCO
حجم بازار داخلی
نرخ رشد بازار
میزان نیاز به فضای مورد نیاز و تسهیالت جانبی (آب ،انرژی و)...
قابلیت بازیافت محصوالت جانبی (فناوری هوایی کوه محصووالت جوانبی
ندارند ،باالترین امتیاز را میگیرد)
میزان مواد اولیه مورد نیاز
وابستگی به زیرساختهای تکنولوژیکی
میزان وابستگی به تجهیزات و مواد اولیه خاص
حذف و افزایش همزمان چند آالینده

5
ب یار ه
میزان اهمیت معیار
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بخش سوم :جداول  6و ( 7ارزیابی جذابیت هر یك از حوزه های هوا ،آب و خاک و همچنین انواع
فناوریهای کاهش آالیندههای هوا با استفاده از معیارهای کیفی)
معیارهای سنجش جذابیت به دو نوع معیارهای کمی و کیفی تقسیم میشوند .معیارهای کمی با استفاده از اطالعات موجود بینالمللی
و داخلی ارزیابی میشوند و معیارهای کیفی با استفاده از ارای خبرگان مورد تحلیل قرار میگیرند .در این بخش جذابیت در جدول  6میزان
جذابیت هریک از سه حوزه با استفاده از معیارهای کیفی نسبت به یکدیگر سنجیده می شود و در جدول  7میزان جذابیت هر یک از
تکنولوژیها با استفاده از معیارهای کیفی مورد بررسی قرار گرفتهاند.
جدول  : 6در این جدول به هر یك از حوزه های اشاره شده با توجه به معیار در نظر گرفته شده امتیازی
تخصیص دهید(امتیازات بین  1الی .)10
معیارهای کیفی
فشارها و الزامات بین المللی
حساسوویت افکووار عمووومی
داخلی
روند اتی سوختگیرانه شودن
قوانین کشور

هوا

آب

خاک
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جدول  :7در این جدول به هر یك از تکنولوژی های اشاره شده با توجه به معیار در نظر گرفته شده امتیازی تخصیص دهید(امتیازات بین  1الی .)10

عمر مفید (عمر مفید بیشتر ،امتیاز بیشتر)
سرریز دانشی فناوری (سرریز دانشی بیشتر ،امتیاز بیشتر)
حجم بازار داخلی (حجم بازار بزرگتر ،امتیاز بیشتر)
نرخ رشد بازار (نرخ رشد باالتر ،امتیاز بیشتر)
میزان نیاز به فضای مورد نیاز و تسهیالت جانبی (آب ،انرژی و(-)...نیواز
کم تر ،امتیاز بیشتر)
قابلیت بازیافت محصوالت جانبی (فناوری هایی کوه محصووالت جوانبی
ندارند ،باالترین امتیاز را میگیرند)
میزان مواد اولیه مورد نیاز (نیاز به مواد اولیه کمتر ،امتیاز بیشتر)
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وابستگی به زیرساختهای تکنولوژیکی (وابستگی کمتر ،امتیاز بیشتر)
میزان وابستگی به تجهیزات و مواد اولیه خاص
ادامه جدول  :7در این جدول به هر یك از تکنولوژی های اشاره شده با توجه به معیار در نظر گرفته شده امتیازی تخصیص دهید(امتیازات بین  1الی .)10

عمر مفید (عمر مفید بیشتر ،امتیاز بیشتر)
سرریز دانشی فناوری (سرریز دانشی بیشتر ،امتیاز بیشتر)
حجم بازار داخلی (حجم بازار بزرگتر ،امتیاز بیشتر)
نرخ رشد بازار (نرخ رشد باالتر ،امتیاز بیشتر)
میزان نیاز به فضای مورد نیاز و تسهیالت جانبی (آب ،انرژی و(-)...نیواز
کم تر ،امتیاز بیشتر)
قابلیت بازیافت محصوالت جانبی (فناوری هایی کوه محصووالت جوانبی
ندارند ،باالترین امتیاز را میگیرند)
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میزان مواد اولیه مورد نیاز (نیاز به مواد اولیه کمتر ،امتیاز بیشتر)
وابستگی به زیرساختهای تکنولوژیکی (وابستگی کمتر ،امتیاز بیشتر)
میزان وابستگی به تجهیزات و مواد اولیه خاص
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پیوست  -5پرسشنامه فناوری های کاهش دهنده آالینده های خاک
خبره محترم؛
با عرض سالم و تحیت؛
تاریخچهای از پروژه(معرفی)

پرسشنامه پیش رو ،جهت شناسایی اولویتهای انواع تکنولوژیهای کاهش آالیندههای خاک تهیه گردیده است.
فناوریهایی که در این پرسشنامه مورد بررسی قرار میگیرد عبارتند از:
تثبیت هوازی
تصفیه شیمیایی
تصفیه فیزیکی
تصفیه زیستی
Landfill
Valuable metal extraction
Incineration
Reduction & generation methods

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

این پرسشنامه در  3بخش تهیه شده است.
بخش اول :جداول  1و ( 2ارزیابی امکانپذیری توسعه انواع فناوریهای کاهش آالیندههای خاک)

در این بخش ،توانمندی فعلی و بالقوه کشور در زمینه توسعه انواع کاهش آالیندههای خاک مورد بررسی قرار میگیرد .در
این قسمت با استفاده از ایده ولکات و همکارانش سطح توانمندی هر یک از فناوریها در کشور سنجیده میشود .جدول 1
توانمندیهای فعلی و در جدول  2سطح توانمندی که تا  5سال آینده قابلیت بالفعل شدن را داراست مورد پرسش قرار گرفته
است.
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جدول  :1در این جدول سطح فعلی توانمندی کشور در هر یك از انواع کاهش آالیندههای خاک مورد بررسی قرار میگیرد .در هر یك از انواع سلولها ،سطح
توانمندی فعلی کشور را با عالمت  مشخص نمایید.

نه تنها این فناوری در کشور استفاده نمیشود بلکه اطالعات کافی نیز در
مورد آن وجود ندارد
فناوری هنوز در کشور استفاده نشده است ولی نسبت به آن آگاهی اولیه و
اطالعات کافی وجود دارد
این فناوری بهصورت آماده وارد کشور شده و در فناوری نهایی استفاده
میشود
توان تعمیر و نگهداری این فناوری در کشور وجود دارد
توان مونتاژ فناوری در کشور وجود دارد
توان ساخت فناوری با درصدی طراحی بومی وجود دارد
توان ساخت فناوری با طراحی کامال بومی وجود دارد
توان نوآوری کاربردی در کشور وجود دارد.
توان نوآوری بنیادین در کشور وجود دارد.

تثبیت هوازی

تصفیه
شیمیایی
تصفیه فیزیکی

تصفیه زیستی

Landfill

سطوح توانمندی بالفعل کشور

Valuable
metal
extraction
Incineratio
n
Reduction
& generation
methods

انواع فناوری های کاهش آالیندههای خاک

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
254
ویرایش اول ،اردیبهشت 1394

فاز :3تدوین ارکان جهت ساز

جدول  :2در این جدول سطح بالقوه توانمندی کشور در هر یك از انواع کاهش آالیندههای خاک مورد بررسی قرار میگیرد .در هدر یدك از اندواع سدلولهدا،
سطح توانمندی بالقوه کشور را با عالمت  مشخص نمایید.

نه تنها این فناوری در کشور استفاده نمیشود بلکه اطالعات کافی نیز در
مورد آن وجود ندارد
فناوری هنوز در کشور استفاده نشده است ولی نسبت به آن آگاهی اولیه و
اطالعات کافی وجود دارد
این فناوری بهصورت آماده وارد کشور شده و در فناوری نهایی استفاده
میشود
توان تعمیر و نگهداری این فناوری در کشور وجود دارد
توان مونتاژ فناوری در کشور وجود دارد
توان ساخت فناوری با درصدی طراحی بومی وجود دارد
توان ساخت فناوری با طراحی کامال بومی وجود دارد
توان نوآوری کاربردی در کشور وجود دارد.
توان نوآوری بنیادین در کشور وجود دارد.

تثبیت هوازی

تصفیه
شیمیایی
تصفیه فیزیکی

تصفیه زیستی

Landfill

سطوح توانمندی بالقوه کشور

Valuable
metal
extraction
Incineratio
n
Reduction
& generation
methods

انواع فناوری های کاهش آالیندههای خاک
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بخش دوم :جداول  3تا ( 5ارزیابی میزان اهمیت هر یك از معیارها)

در این بخش و بخش بعد ،میزان جذابیت در سه حوزهی کاهش آالینده های هوا ،آب و فاضالب و پسماند و همچنین انواع
فناوریهای قابل کاربرد در بخش کاهش آالیندههای خاک مورد بررسی قرار میگیرد .برای این منظور معیارهایی مشخص
گردیده است که بر اساس آنها میزان جذابیت سنجیده میشود .همانگونه که مشخص است این معیارها دارای اهمیتهای
متفاوتی میباشند .لذا در گام نخست بایستی وزن هر یک از این معیارها مشخص گردد .در این جدولها وزن هر معیار با توجه
به اهمیت آن معیار مشخص میگردد .این وزن دهی در سه مرحله مورد سوال قرار میگیرد .در مرحله اول میزان اهمیت
معیارهای تعیین جذابیت در سه حوزه کلی هوا ،آب و پسماند بررسی شدهاند و اهمیت معیارهای این حوزه ها مورد پرسش قرار
میگیرد .در مرحله دوم میزان اهمیت معیارها برای تعیین جذابیت بر اساس نوع آالینده (رسوبات تصفیه فاضالب شهری ،آلودگی
خاک به روغن و مواد نفتی و  )...سنجیده می شود و در مرحله سوم میزان اهمیت معیارهای جذابیت فناوری ها نسبت به
یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرد.
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جدول  :3در این جدول وزن معیارهای تعیین جذابیت سه حوزه کلی هوا ،آب و خاک مورد
بررسی قرار میگیرد .میزان اهمیت هر معیار را با توجه به خط کش زیر مشخص فرمایید.
ب یار
معیارها

1

5

ب یار ه
میزان اهمیت معیار

فشارها و الزامات بین المللی
حساسیت افکار عمومی داخلی
روند اتی سختگیرانه شدن قوانین کشور

جدول  :4در این جدول وزن معیارهای تعیین جذابیت بر اساس نوع آالینده مورد بررسی
قرار میگیرد .میزان اهمیت هر معیار را با توجه به خط کش زیر مشخص فرمایید.
5
1
ب یار ه
ب یار
معیارها
امکان بازگشت به محیط
هزینه اجتماعی

میزان اهمیت معیار
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جدول  :5در این جدول وزن معیارهای تعیین جذابیت هر یك از فناوریهای کاهش
آالینده های خاک مورد بررسی قرار میگیرد .میزان اهمیت هر معیار را با توجه به خط کش
زیر مشخص فرمایید.
ب یار

1

5

ب یار ه

اه یت
معیارها
عمر مفید
بازدهی
سرریز دانشی فناوری
هزینه های سرمایه گذاری اولیه
هزینه تراز شده ()LCO
حجم بازار داخلی
نرخ رشد بازار
میزان نیاز به فضای مورد نیاز و تسهیالت جانبی (آب ،انرژی و)...
قابلیت بازیافت محصوالت جانبی (فناوری هوایی کوه محصووالت جوانبی
ندارند ،باالترین امتیاز را میگیرد)
میزان مواد اولیه مورد نیاز
وابستگی به زیرساختهای تکنولوژیکی
میزان وابستگی به تجهیزات و مواد اولیه خاص
حذف و افزایش همزمان چند آالینده

میزان اهمیت معیار
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بخش سوم :جداول  6و ( 7ارزیابی جذابیت هر یك از حوزه های هوا ،آب و خاک و همچنین انواع
فناوریهای کاهش آالیندههای خاک با استفاده از معیارهای کیفی)

معیارهای سنجش جذابیت به دو نوع معیارهای کمی و کیفی تقسیم میشوند .معیارهای کمی با استفاده از اطالعات موجود
بینالمللی و داخلی ارزیابی میشوند و معیارهای کیفی با استفاده از ارای خبرگان مورد تحلیل قرار میگیرند .در این بخش
جذابیت در جدول  6میزان جذابیت هریک از سه حوزه با استفاده از معیارهای کیفی نسبت به یکدیگر سنجیده می شود و در
جدول  7میزان جذابیت هر یک از تکنولوژیها با استفاده از معیارهای کیفی مورد بررسی قرار گرفتهاند.

جدول  : 6در این جدول به هر یك از حوزه های اشاره شده با توجه به معیار در نظر گرفته شده امتیازی
تخصیص دهید(امتیازات بین  1الی .)10
معیارهای کیفی
فشارها و الزامات بین المللی
حساسوویت افکووار عمووومی
داخلی
روند اتی سوختگیرانه شودن
قوانین کشور

هوا

آب

خاک
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جدول  :7در این جدول به هر یك از تکنولوژی های اشاره شده با توجه به معیار در نظر گرفته شده امتیازی تخصیص دهید(امتیازات بین  1الی .)10

عمر مفید (عمر مفید بیشتر ،امتیاز بیشتر)
سرریز دانشی فناوری (سرریز دانشی بیشتر ،امتیاز بیشتر)
حجم بازار داخلی (حجم بازار بزرگتر ،امتیاز بیشتر)
نرخ رشد بازار (نرخ رشد باالتر ،امتیاز بیشتر)
میزان نیاز به فضای مورد نیاز و تسهیالت جانبی (آب ،انرژی و-)...
(نیاز کم تر ،امتیاز بیشتر)
قابلیت بازیافت محصوالت جوانبی (فنواوری هوایی کوه محصووالت
جانبی ندارند ،باالترین امتیاز را میگیرند)
میزان مواد اولیه مورد نیاز (نیاز به مواد اولیه کمتر ،امتیاز بیشتر)
وابستگی به زیرساخت هوای تکنولووژیکی (وابسوتگی کمتور ،امتیواز
بیشتر)
میزان وابستگی به تجهیزات و مواد اولیه خاص

تثبیت هوازی

تصفیه
شیمیایی

تصفیه
فیزیکی

تصفیه
زیستی

Landfill

Valuable
metal
extraction

Incinerat
ion

معیارهای کیفی
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&n
generation
methods

انواع فناوری های کاهش آالیندههای خاک
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پیوست  -6پرسشنامه فناوری های کاهش دهنده آالینده های آب

خبره محترم؛
با عرض سالم و تحیت؛
تاریخچهای از پروژه(معرفی)

پرسشنامه پیش رو ،جهت شناسایی اولویتهای انواع تکنولوژیهای کاهش آالیندههای آب تهیه گردیده است.
فناوریهایی که در این پرسشنامه مورد بررسی قرار میگیرد عبارتند از:
1. MBR
2. WETLAND
لجن فعال 3.
برکه های تثبیت 4.
ته نشینی 5.
فیلتراسیون 6.
 APIجداکننده 7.
8. DISSOLVED AIR FLOTATION
9. Nano
10. Membrane
11. ADSORPTION
تصفیه شیمیایی 12.
13. Membrane
روش های تبخیری 14.
15. ELECTRODEIONIZATION
16. Crystallization
17. Wetland

این پرسشنامه در  3بخش تهیه شده است.
بخش اول :جداول  1و ( 2ارزیابی امکانپذیری توسعه انواع فناوریهای کاهش آالیندههای آب)

در این بخش ،توانمندی فعلی و بالقوه کشور در زمینه توسعه انواع کاهش آالیندههای آب مورد بررسی قرار میگیرد .در
این قسمت با استفاده از ایده ولکات و همکارانش سطح توانمندی هر یک از فناوریها در کشور سنجیده میشود .جدول 1
توانمندیهای فعلی و در جدول  2سطح توانمندی که تا  5سال آینده قابلیت بالفعل شدن را داراست مورد پرسش قرار گرفته
است.
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جدول  :1در این جدول سطح فعلی توانمندی کشور در هر یك از انواع کاهش آالیندههای آب مورد بررسی قرار میگیرد .در هر یك از انواع سلولها ،سطح توانمندی فعلی کشور را با عالمت  مشخص نمایید.

نه تنها این فناوری در کشور استفاده نمیشود بلکه اطالعات کافی نیز در
مورد آن وجود ندارد
فناوری هنوز در کشور استفاده نشده است ولی نسبت به آن آگاهی اولیه و
اطالعات کافی وجود دارد
این فناوری بهصورت آماده وارد کشور شده و در فناوری نهایی استفاده
میشود
توان تعمیر و نگهداری این فناوری در کشور وجود دارد
توان مونتاژ فناوری در کشور وجود دارد
توان ساخت فناوری با درصدی طراحی بومی وجود دارد
توان ساخت فناوری با طراحی کامال بومی وجود دارد
توان نوآوری کاربردی در کشور وجود دارد.
توان نوآوری بنیادین در کشور وجود دارد.

MBR

WETLAND

لجن فعال

برکه های تثبیت

ته نشینی

فیلتراسیون

جداکننده API

DISSOLVED
AIR
FLOTATION

Nano

Membrane

ADSORPTI
ON

تصفیه شیمیایی

روش های تبخیری

ELECTROD
EIONIZATION

سطوح توانمندی بالفعل کشور

Crystallizatio
n

انواع فناوری های کاهش آالیندههای آب
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جدول :2در این جدول سطح بالقوه(قابل دستیابی تا  5سال آینده) توانمندی کشور در هر یك از انواع کاهش آالیندههای آب مورد بررسی قرار میگیرد .در هر یك از انواع سلولها ،سطح توانمندی بالقوه کشور را با عالمدت  مشدخص
نمایید.

نه تنها این فناوری در کشور استفاده نمیشود بلکه اطالعات کافی نیز در
مورد آن وجود ندارد
فناوری هنوز در کشور استفاده نشده است ولی نسبت به آن آگاهی اولیه و
اطالعات کافی وجود دارد
این فناوری بهصورت آماده وارد کشور شده و در فناوری نهایی استفاده
میشود
توان تعمیر و نگهداری این فناوری در کشور وجود دارد
توان مونتاژ فناوری در کشور وجود دارد
توان ساخت فناوری با درصدی طراحی بومی وجود دارد
توان ساخت فناوری با طراحی کامال بومی وجود دارد
توان نوآوری کاربردی در کشور وجود دارد.
توان نوآوری بنیادین در کشور وجود دارد.

MBR

WETLAND

لجن فعال

برکه های تثبیت

ته نشینی

فیلتراسیون

جداکننده API

DISSOLVED
AIR
FLOTATION

Nano

Membrane

ADSORPTI
ON

تصفیه شیمیایی

روش های تبخیری

ELECTROD
EIONIZATION

سطوح توانمندی بالقوه کشور

Crystallizatio
n

انواع فناوری های کاهش آالیندههای آب
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بخش دوم :جداول  3و ( 4ارزیابی میزان اهمیت هر یك از معیارها)

در این بخش و بخش بعد ،میزان جذابیت در سه حوزهی کاهش آالینده های هوا ،آب و فاضالب و پسماند و همچنین انواع
فناوریهای قابل کاربرد در بخش کاهش آالیندههای آب مورد بررسی قرار میگیرد .برای این منظور معیارهایی مشخص گردیده
است که بر اساس آنها میزان جذابیت سنجیده میشود .همانگونه که مشخص است این معیارها دارای اهمیتهای متفاوتی
میباشند .لذا در گام نخست بایستی وزن هر یک از این معیارها مشخص گردد .در این جدولها وزن هر معیار با توجه به اهمیت آن
معیار مشخص میگردد .این وزن دهی در دو مرحله مورد سوال قرار میگیرد .در مرحله اول میزان اهمیت معیارهای تعیین جذابیت
در سه حوزه کلی هوا ،آب و پسماند بررسی شدهاند و اهمیت معیارهای این حوزه ها مورد پرسش قرار میگیرد و در مرحله دوم میزان
اهمیت معیارهای جذابیت فناوری ها نسبت به یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرد.

جدول  :3در این جدول وزن معیارهای تعیین جذابیت سه حوزه کلی هوا ،آب و خاک مورد
بررسی قرار میگیرد .میزان اهمیت هر معیار را با توجه به خط کش زیر مشخص فرمایید.
ب یار
معیارها
فشارها و الزامات بین المللی
حساسیت افکار عمومی داخلی
روند اتی سختگیرانه شدن قوانین کشور

1

5

ب یار ه
میزان اهمیت معیار
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جدول  :4در این جدول وزن معیارهای تعیین جذابیت هر یك از فناوریهای کاهش آالینده های
آب مورد بررسی قرار میگیرد .میزان اهمیت هر معیار را با توجه به خط کش زیر مشخص فرمایید.

1

ب یار
معیارهایت
اه
عمر مفید
بازدهی
سرریز دانشی فناوری
هزینه های سرمایه گذاری اولیه
هزینه تراز شده ()LCO
حجم بازار داخلی
نرخ رشد بازار
میزان نیاز به فضای مورد نیاز و تسهیالت جانبی (آب ،انرژی و)...
قابلیت بازیافت محصوالت جانبی (فناوری هوایی کوه محصووالت جوانبی
ندارند ،باالترین امتیاز را میگیرد)
میزان مواد اولیه مورد نیاز
وابستگی به زیرساختهای تکنولوژیکی
میزان وابستگی به تجهیزات و مواد اولیه خاص
حذف و افزایش همزمان چند آالینده

5

ب یار ه
میزان اهمیت معیار

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
265
ویرایش اول ،اردیبهشت 1394

فاز :3تدوین ارکان جهت ساز

بخش سوم :جداول  5و ( 6ارزیابی جذابیت هر یك از حوزه های هوا ،آب و خاک و همچنین انواع فناوریهای
کاهش آالیندههای آب با استفاده از معیارهای کیفی)

معیارهای سنجش جذابیت به دو نوع معیارهای کمی و کیفی تقسیم میشوند .معیارهای کمی با استفاده از اطالعات موجود
بینالمللی و داخلی ارزیابی میشوند و معیارهای کیفی با استفاده از ارای خبرگان مورد تحلیل قرار میگیرند .در این بخش جذابیت در
جدول  5میزان جذابیت هریک از سه حوزه با استفاده از معیارهای کیفی نسبت به یکدیگر سنجیده می شود و در جدول  6میزان
جذابیت هر یک از تکنولوژیها با استفاده از معیارهای کیفی مورد بررسی قرار گرفتهاند.
جدول  :5در این جدول به هر یك از حوزه های اشاره شده با توجه به معیار در نظر گرفته شده امتیازی
تخصیص دهید(امتیازات بین  1الی .)10
معیارهای کیفی
فشارها و الزامات بین المللی
حساسوویت افکووار عمووومی
داخلی
روند اتی سوختگیرانه شودن
قوانین کشور

هوا

آب

خاک
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جدول  :6در این جدول به هر یك از تکنولوژیهای اشاره شده با توجه به معیار در نظر گرفته شده امتیازی تخصیص دهید(امتیازات بین  1الی .)10

عمر مفید (عمر مفید بیشتر ،امتیاز بیشتر)
سرریز دانشی فناوری (سرریز دانشی بیشتر ،امتیواز
بیشتر)
حجم بازار داخلی (حجم بازار بزرگتر ،امتیاز بیشتر)
نرخ رشد بازار (نرخ رشد باالتر ،امتیاز بیشتر)
میزان نیاز به فضای مورد نیاز و تسهیالت جوانبی
(آب ،انرژی و(-)...نیاز کم تر ،امتیاز بیشتر)
قابلیت بازیافت محصوالت جانبی (فناوریهایی که
محصوالت جانبی ندارند ،باالترین امتیاز را میگیرند)
میزان مواد اولیه مورد نیاز (نیاز به مواد اولیه کمتر،
امتیاز بیشتر)
وابستگی به زیرساخت های تکنولوژیکی (وابستگی
کمتر ،امتیاز بیشتر)
میزان وابستگی به تجهیزات و مواد اولیه خاص

MBR

WETLAND

لجن فعال

برکه های تثبیت

ته نشینی

فیلتراسیون

جداکننده API

DISSOLVE
D AIR
FLOTATION

Nano

Membrane

ADSORPTI
ON

تصفیه شیمیایی

روش های
تبخیری

ELECTRO
DEIONIZATIO
N

معیارهای کیفی

Crystallizati
on

انواع فناوری های کاهش آالیندههای آب
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مقدمه
در مرحله چهارم طرح « تدوین سند راهبردي و نقشه راه فناوري مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاك) در صنعت برق
ایران» ،اقدامات مورد نیاز براي تحقق چشمانداز ،اهداف و راهبردها مشخص میگردد .این اقدامات براي رفع مشکالت موجود
در ابعاد مختلف کارکردهاي نظام توسعه فناوريهاي نوظهور تعیین میگردد که این کارکردها عبارتاند از :توسعه دانش ،انتشار
دانش ،فعالیتهاي کارآفرینی ،شکلدهی به بازار ،تأمین منابع (شامل منابع مالی ،انسانی و مواد) ،مشروعیتبخشی و جهتدهی
به سیستم در حوزه توسعه فناوري مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاك) در صنعت برق ایران تعیین میشود ] .[1به منظور تعیین
این اقدامات ،چالشها و مشکالت موجود در هر یك از ابعاد ذکر شده از نظر کارشناسان و خبرگان حوزه آالینده ها استفاده شده
است.
ساختار این گزارش به این صورت است .در بخش اول مبانی نظري تدوین اقدامات و فرآیند انتخاب شده به منظور تدوین
اقدامات سند توسعه فناوري مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاك) در صنعت برق ایران ارائه شده است .در نهایت ،سیاستها و
اقدامات تدوین شده براي رفع موانع توسعه فناوريهاي مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاك) ارائه خواهد شد.
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 -1فصل اول:
چارچوب نظری تدوين اقدامات سند توسعه فناوری مديريت آاليندهها (هوا ،آب و خاک)
در صنعت برق ايران
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فاز  :4تدوین برنامه ،اقدامات و سیاستها
 -1-1مقدمه

مبناي تدوین این اقدامات در این سند ،نظام نوآوري فناورانه ( )TISاست .بنا بر تعریف کارلسون و استتانکیویکز ] [2نظتام
فناورانه عبارت است از« :شبکهاي پویا از عامالن 1که در یك ناحیهي اقتصادي/صنعتی تحت زیرساختهاي نهادي ختا

بتا

یکدیگر در تعامل بوده و در تولید ،انتشار و بهرهبرداري از فناوري سهیم هستند».
نقطه آغاز تحلیل یك نظام فناورانه نوآوري بر یك منطقه جغرافیایی یا بخش صنعتی متمرکز نیست ،بلکه بر یك تکنولوژي
یا یك زمینه فناورانه متمرکز است .هدف بیشتر مطالعات نظامهاي نوآوري فناورانه ،تحلیل و ارزیابی توسعه یك نوآوري فناورانه
خا

در قالب ساختار یا فرآیندهاي پشتیبان (یا مخرب) آن است .از این منظر ،میتوان به این رویکرد بته عنتوان یتك گونته

خردنگر 2از مفهوم نظام هاي بخشی نوآوري نگریست .رویکرد نظام نوآوري فناورانه داراي مشخصههتاي عمتومی رویکردهتاي
نظام نوآوري است .با این وجود ،دو مشخصه ،این رویکرد را از رویکردهاي دیگر متمایز میسازد .اولین مشخصه ،تأکید رویکرد
نظام نوآوري فناورانه بر نقش شایستگی اقتصادي ،توانایی توسعه و استفاده از فرصتهاي جدید کسب وکار بهعنتوان جنبتهاي
مهم از نوآوري فناورانه میباشد .این رویکرد بر کافی نبودن تحریك جریانهاي دانش براي وقوع تغییرات فناورانته و عملکترد
اقتصادي تأکید میکند .تحریك جریانهاي دانش براي تحریك فعّاالنه دانشهاي موجود به منظور ایجاد فرصتتهتاي جدیتد
کسبوکار ،الزم است .این جنبه رویکرد نظام نوآوري فناورانه بر اهمیت اشخا

به عنوان منابع نوآوري تأکیتد متیکنتد .ایتن

موضوع توسط رویکردهاي کلینگر 3نظام نوآوري مغفول واقع گردیده است .تمرکز بر فعالیتهاي کارآفرینانه ،مکمّل تأکیتد بتر
جریانهاي دانش است .مشخصه دوّم متمایزکننده مطالعات مربوط به نظام نوآوري فناورانه از رویکردهاي دیگر ،تمرکز زیاد آن
بر پویایی سیستم است .تمرکز بر اقدام کارآفرینانه ،پژوهشگران حوزه نظام فناورانه نوآوري را تشویق بته نگریستتن بته آن بته
عنوان چیزي کرده است که در طول زمان ایجاد میگردد.
 -2-1نظام نوآوری فناورانه

نظامهاي نوآوري با تمرکز خا

بر فناوري ،نمونهاي از رویکردهاي سیستمی هستند که در ادبیات از آنهتا تحتت عنتوان

نظام نوآوري فناورانه یاد میگردد .نقطه شروع تحلیل در نظامهاي نوآوري فناورانه مرزهاي جغرافیایی و یا یك صتنعت ختا
1- Agents
2- Micro oriented
3- Macro oriented
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نبوده ،بلکه این رویکرد تمرکز بر فناوري را هدف مطالعه قرار میدهد.
هدف تحلیلهاي نظام نوآوري فناورانه ارزیابی روند توسعه یك نوآوري فناورانه از نگاه ساختار و فرآیندهایی است که به
پشتیبانی و یا ممانعت از آن میپردازد .در تعریف نظام نوآوري فناورانه ،فناوري هم به معناي مواد  ،سختافزارها ،و
نرمافزارهایی است که به شکل مستقیم در فرایند توسعه بکار میروند ،و هم به شکل دانشی است که چه به شکل عمومی و یا
نهفته در محصول وجود دارد.
 -1-2-1ويژگیهای نظام نوآوری فناورانه

نظام نوآوري فناورانه علیرغم دارا بودن ویژگیهاي مشترك سایر رویکردهاي نظام نوآوري  ،داراي دو ویژگی متمایز کننده
از سایر رویکردهاي نظام نوآوري میباشند که عبارتاند از:
 -1تأکید بر نقش شایستگی اقتصادي.
 -2تاکید جدي بر پویایی سیستم.
نظام نوآوري فناورانه داراي چهار ویژگی اساسی بوده که این ویژگیها با سایر رویکردهاي نظام نوآوري مشترك میباشتد،
که به شرح زیر میباشند:
 -1سیستم (نه تك تك اجزا) به عنوان واحد تحلیل قرار میگیرد.
 -2سیستم ماهیتی پویا دارد.
 -3فرصتهاي فناورانه عمالً نامحدود هستند .بنابراین الزم است تا تمرکز بیشتري در شناسایی  ،جذب و بهرهبرداري از
فرصتهاي فناورانه صورت پذیرد.
 -4بازیگران این نظام خردپذیر هستند ،اما با محدودیتهایی از جنس تواناییها و اطالعات روبهرو هستند.
 -3-1شناخت مؤلفههای مختلف نظام نوآوری فناورانه

به منظور شناخت کافی از مؤلفه هاي مختلف نظام نوآوري فناورانه ،الزم است تا مفهوم دو حوزه اساسی نظامهتاي نتوآوري
فناورانه ،شناخت ساختاري و شناخت کارکردي تبیین گردد.
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 -1-3-1شناخت ساختاری نظام نوآوری فناوری

ساختار نظام نوآوري فناورانه از اجزایی مختلفی تشکیل شده که عبارتاند از :بازیگران ،نهادها ،روابط و شبکهها و فناوري.
 -1-1-3-1بازيگران

منظور از بازیگران عبارت است از هر سازمانی است کته در ظهتور فنتاوري بته طتور مستتقیم بته عنتوان توستعهدهنتده و
یادگیرندهي فناوري یا به طور غیرمستقیم به عنوان تنظیمکننده ،تأمینکننده مالی و دیگر نقشها مهم هستند .در حقیقت ،این
بازیگران ،یك نظام نوآوري تکنولوژیکی هستند که با انتخابها و تصمیمات خود ،فناوريهایی را ایجاد ،منتشر و بهترهبترداري
میکنند .تنوع بالقوه بازیگران در یك نظام نوآوري تکنولوژیکی بسیار زیاد است و گسترهاي از بتازیگران خصوصتی ،بتازیگران
عمومی ،توسعهدهندگان فناوري تا گیرندگان آن را در بر -میگیرد .در کل بازیگران را میتوان به دو دسته پیشرو و پیرو تقسیم
کرد.
أ

بازیگران پیشرو
بازیگران پیشرو آن هایی هستند که کامالً در توسعه یك فناوري ختا

وارد شتدهانتد و بته موفقیتت آن فنتاوري وابستته

میباشند .از این گروه از بازیگران میتوان به عنوان بازیگران مستقیم یاد کرد که شامل توسعهدهندگان و یا گیرندگان فنتاوري
میشوند .به طور معمول ،پیشروان توسعه یك فناوري ،متشکل از واحدهاي صنعتی و توسعهدهندگان فناوري کوچك هستند که
تنها در حوزهي یك فناوري به ایفاي نقش مشغول هستند .براي مثال ،اندازه کوچك یك شرکت ،جایگاه آن را به عنوان یتك
توسعه دهنده فناوري و وابستگی آن به یك گزینه تکنولوژیکی ،نشانگر نقش آن به عنوان یك پیشرو است.
بازیگران پیشرو در یك فناوري به ماندن در آن حوزه تمایل دارند ،از یك رویکرد تجربی 1بتراي توستعهي دانتش استتفاده
میکنند و بیشتر بر مزایا به جاي هزینهها تأکید میکنند ،از این رو این گروه براي بهکارگیري در برنامته اطتالعرستانی بستیار
مناسب بوده و انگیزه کافی را دارا میباشند و میتوان با استفاده از آنها بازیگران پیرو را به فعالیت وادار کرد.
ب بازیگران پیرو

1- Experience based

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
6
فاز  :4تدوین برنامه ،اقدامات و سیاستها

ویرایش اول ،خرداد 1394

این گروه از بازیگران کامالً در توسعه یك فناوري درگیر نشدهاند و میتوانند بین گزینههاي مختلف ،دست به انتخاب بزنند.
از بازیگران پیرو میتوان به عنوان بازیگران غیرمستقیم در توسعه فناوري نوظهور یاد کرد .بازیگران پیرو را میتوان متشکل از
تنظیمگران ،تأمینکنندگان مالی ،کاربران و بنگاههاي بزرگ با قابلیت حمایت از انواع مختلفی از گزینههاي تکنولوژیکی دانست.
نمونه این گروه سرمایهگذاران میباشند که میتوانند در صنایع و تکنولوژيهاي مختلف سرمایهگذاري کنند و هدف آنها کسب
درآمد و سود هرچه بیشتر میباشد.
پیروان با گزینه هاي مختلفی براي اجرا و سرمایهگذاري روبرو میباشند ،از این رو تمایل به فعالیت در گزینههاي مختلف را
داشته و با در نظر گرفتن چند گزینه و مقایسه آنهتا ،از یتك رویکترد عینتی 1بتراي توستعهي دانتش استتفاده متیکننتد و از
چارچوب هاي ارزیابی مختلفی بهره می برند .این گروه از بازیگران در حقیقتت گتروه هتدف (مخاطبتان) برنامته اطتالعرستانی
میباشند که باید با اجراي برنامه اطالعرسانی تمایل این گروه را به فناوري مدنظر بیشتر کرد.
 -2-1-3-1نهادها

نهادها به عنوان قواعد بازي در یك جامعه یا به طور رسمیتر «تنگناهاي تدبیر شدهي انسانی که شکلدهنتدهي تعتامالت
انسانها میباشد» شناخته میشوند ،به عبارت دیگر نهادها را میتوان اصول ،قوانین و مقررات نحوه برقراري و ایجاد ارتبتاط و
تعامل بین بازیگران مختلف دانست .در واقع میتوان از این نهادها در تعیین نحوه برقراري تعامل با ذینفعان و مخاطبان مختلف
استفاده کرد.
نهادها را میتوان به دو دسته نهادهاي رسمی (داراي قوانین مدون شده) و غیررسمی (ضمنیتر بوده و میتواننتد هنجتاري
«بر مبناي هنجارهاي اجتماعی» یا شناختی «چارچوبهاي ذهنی و پارادایمهاي اجتماعی» باشند) تقسیم کرد.
مثالهایی از نهادهاي رسمی عبارتاند از قوانین دولتی و تصمیمات سیاستی و یا بخشنامهها یا قراردادهاي بنگاهها .مثالی
در رابطه با قواعد هنجاري ،مسئولیت احساس شده توسط یك شرکت در رابطه با عدم تولید ضایعات و یا پتاکیزهستازي آنهتا
است .مثالهایی در رابطه با قواعد شناختی نیز جستجوي ذهنی( 2ابتکاري) یا رویههاي حل مسئله هستند.
قواعد نهادي خصوصاً نهادهاي رسمی بسیار کمی وجود دارد و حتی قواعد موجود با فناوري در حال ظهور سازگازي چندانی
1- Objective
2- Heuristic
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ندارند .به همین منظور در توسعه فناوري نوظهور قواعد شناختی از اهمیت باالیی برخوردار میباشند و از این قواعد براي هدایت
بازیگران (به ویژه بازیگران پیرو) و جلب حمایت براي توسعه فناوري استفاده میشود.
 -3-1-3-1فناوری

عوامل فناورانه متشکل از مصنوعات و زیرساخت هاي فناورانه به صورتی یکپارچه هستند .عملکرد فنی-اقتصادي از اهمیت
زیادي (براي فهم فرآیند تغییر فناورانه) برخوردار میباشد .عملکردهاي فنی شامل ساختارهاي هزینه ،ایمنی ،قابلیتت اطمینتان،
اثرات افزایش مقیاس و موارد دیگر میشود.
 -4-1-3-1روابط و شبكهها

این بخش فراهم آورنده یك نگاه مفهومی به تمامی روابط میباشد .روابط ممکن بتین مؤلفتههتاي ستاختاري داراي انتواع
گوناگونی میباشند ،که این روابط شامل روابط بین بازیگران مختلف ،بازیگران – نهادها ،بازیگران  -فناوريها و فنتاوريهتا-
نهادها میشود.
روابط بین بازیگران-نهادها و بین بازیگران–فناوريها مشابه یکدیگر بوده و هر دو این روابط از نوع روابط فاعل– مفعتولی
می باشند مثل تغییر قوانین و مقررات مرتبط با موضوع .این موضوع با در نظر گرفتن اختتالف بتین ایتن روابتط و روابتط بتین
بازیگران بهتر فهمیده میشود.
اوالً ،روابط بین بازیگران با استقالل دوسویه مشخص میگردد و معموالً بازیگران در جایگتاهی قترار ندارنتد کته بته طتور
مستقیم یکدیگر را تغییر ،تطبیق و یا حذف نمایند؛ در عوض ،روابط بین بازیگران مختلف در یك نظام متشکل از قواعد نهادي
و فناورانه محدود شدهاند .بازیگران می توانند در انجام اقدامات به طور عمدي معماري قواعد نهادي و فناورانه را تغییر دهند و از
این طریق (به طور غیرمستقیم) بر محیط عملکرد سایر بازیگران اثر بگذارند .میزان انجام این اقدامات وابسته به شایستگیهاي
بازیگران و جایگاه آنها در نظام نوآوري فناورانه است.
ثانیاً در حالیکه روابط بین بازیگران و فناوريها و روابط بین بازیگران و نهادها ،تعاملی نبوده ،بلکه یك سویه میباشتد .در
حقیقت معماري قواعد فناورانه و نهادهاي فراهم آورنده مشوقهایی براي بازیگران براي انجام برخی از اقدامات خا
از برخی اقدامات دیگر است.

و پرهیز
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زمانیکه روابط داراي پیکربندي مشخص و متراکم باشند میتوان از این پیکربندي به عنوان ساختار شتبکهاي یتاد کترد .در
شبکه ارتباط تمام انواع روابط و نحوه برقراري هر یك از آنها مشخص شده است .جدول ( )1-1تمامی ابعاد ستاختاري  TISرا
به صورت خالصه نشان میدهد.
جدول ( :)1-1ابعاد ساختاری نظام نوآوری فناورانه

ابعاد ساختاري

بازیگران

نهادها
تعامالت
زیرساختها

زیر بخشها
 جامعه مدنی
 شرکتها :شرکتهاي تازه تأسیس شده ،بنگاههاي کسب وکار کوچتك
و متوسط ،کارخانهها بزرگ ،شرکتهاي چندملیتی
 دولت
 سازمانهاي مردم نهاد
 بخشهاي دیگر :سازمانهاي قانونگذاري ،بانكها /سازمانهاي مالی،
نهادهاي واسطهاي ،کارگزاران دانشی مشاورین
 سخت :قوانین ،مقررات ،دستورالعملها
 نرم :هنجارها ،عادتهاي رایج ،رسوم ،سنتی و انتظارات و...
 در سطح شبکه
 در سطح ارتباطات فردي
 تجهیزاتی :ابزارهاي فنی ،ماشینها ،ساختمانها ،جادهها ،پلها و ...
 دانشی :دانش ،تخصص ،اطالعات راهبردي

 -2-3-1شناخت کارکردی نظام نوآوری فناوری

نظام هاي نوآوري فناورانه را می توان به عنوان رویکردي براي تحلیتل تغییترات فناورانته بته کتار بترد .توستعه ،انتشتار و
بکارگیري نوآوريها را در عمل میتوان به عنوان کارکردهاي اصلی نظامهاي نوآوري قلمداد کرد .در کل نظام نوآوري فناورانه
داراي هفت کارکرد مختلف میباشد که عبارتاند از :فعالیت هاي کارآفرینی ،توسعه دانش ،انتشار دانش ،جهتدهی به سیستتم،
شکلدهی بازار ،تأمین و تخصیص منابع و مشروعیتبخشی.
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 -1-2-3-1فعالیتهای کارآفرينی

در ابتداي توسعه فناوري تعداد گزینهها زیاد بوده و ریسك و عدم قطعیت باال از ویژگیهاي اصلی فناوري میباشد .بر ایتن
اساس ،هدف اصلی از انجام فعالیت کارآفرینی بهرهبرداري از فرصتهاي موجود از طریق انجام ریسك در شرایط عدم قطعیتت
بازار و فناوري و نهادهاي چالش برانگیز است .بنابراین بدون انجام فعالیتهاي کارآفرینی ،نظام نوآوري شکل نخواهتد گرفتت.
بنابراین میتوان گفت که الزمه خلق دانش و افزایش دانش فنی در رابطه با فناوري انجام فعالیتهاي کارآفرینی میباشتد .بته
طور کلی میتوان دو زیرکارکرد را براي فعالیتهاي کتارآفرینی متصتور شتد :ایجتاد فرصتتهتاي کتاري جدیتد و شناستاندن
فرصتهاي کاري جدید.
کارآفرینان را میتوان از منظر سابقهآنها در انجام فعالیتهاي کارآفرینی به دو دسته تقسیم کترد :دستتهي اول بتازیگرانی
هستند که به فناوري جدید به مثابه فرصتی براي ورود به کسبوکار مینگرند و به استفاده از بازارهاي موجود در حوزهفنتاوري
نوظهور میاندیشند .که براي جذب سرمایه و حمایت این دسته از کارآفرینها باید در تعامل با آنها بر سوددهی و منفعت مالی
ناشی از بکارگیري فناوري نوظهور تأکید کرد .دستهي دوم بازیگرانی را شامل میشوند که فناوري جدید را به دید یك فرصتت
جدید براي تنوعبخشی به سبد کاري خود می بینند و براي استفاده از مزایاي آن به فعالیت در این زمینه میپردازند .در تعامل با
این گروه از کارآفرین ها باید بر نو بودن فناوري ،تنوع محصوالت تولیدي با استفاده از این فناوري و رقابتپتذیري محصتوالت
تولیدي آن در بازار تأکید کرد.
میتوان گفت که فعالیتهاي کارآفرینی شامل تالشهایی است که بطور مستقیم به تجاريستازي محصتوالت و ختدمات
ارائه شده بر پایهي دانش فنی موجود میپردازند .در حقیقت ،این فعّالیت است که یك نظام نوآوري را از یتك نظتام تحقیقتات
متمایز میسازد .الزم به ذکر است که انجام فعالیتهاي کارآفرینی میتواند منجر به شکلگیري دانشهاي جدید از تکنولتوژي
موجود گردد .بنابراین ،از یکسو توسعه دانش الزمه انجام فعالیتهاي کارآفرینانه است و از سوي دیگر ،فعالیتهاي کارآفرینانه با
افزایش دانش فنی در رابطه با تکنولوژي همراه است.
در ادبیات ،نمونههایی از فعالیتهاي مربوط به این کارکرد برشمرده شدهاند:
 سرمایهگذاريهاي خطرپذیر صورت پذیرفته (پروژههاي انجام شده) در تجاريسازي تکنولوژي
 ورود شرکتهاي نوآور در عرصهي تجاريسازي تکنولوژي
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 تأسیس شرکتهاي نوپا
 ورود شرکتهاي موجود در حوزههاي دیگر به حوزه تکنولوژي
 ارائهي محصوالت و خدمات جدید در زمینهي تکنولوژي
 فعالیتهاي انجام شده با هدف نمایش و توجیهپذیر ساختن تکنولوژي
 برگزاري نمایشگاه تکنولوژي
 انجام پروژههاي نمایشی
 -2-2-3-1توسعه دانش

تمام فعالیتهاي این مرحله را میتوان شامل فرآیند یادگیري فناوري و موضوعات مرتبط به آن دانست .در مبحت توستعه
دانش بح مهم خلق دانش میباشد که کارکردهاي خلق دانش را میتوان به دو دسته خلق دانش فنی و خلق دانش غیرفنتی
تقسیم کرد .در بخش خلق دانش فنی مسائل فنی و تخصصی فناوري بررسی و تعیین میگردد و در مبح خلق دانش غیرفنی
موضوعاتی چون مدیریت ،بازار و مصرفکنندگان بررسی و تعیین میگردند.
مهمترین موانع در برابر انجام فعالیت در زمینه توسعه دانش را میتوان به دو بخش ضعفهاي نهادي و ضعفهاي بازیگران
دستهبندي کرد .منظور از ضعفهاي نهادي نبود برنامهریزي صحیح براي انجام تحقیقات و جمعآوري اطالعات در مورد فناوري
بوده و منظور از ضعفهاي بازیگران نبود افراد متخصص ،آگاه و توانا در موضوع میباشد.
از نتایج و کارکردهاي عمده یادگیري و خلق دانش میتوان به افزایش عمق و گستره دانش موجتود در رابطته بتا فنتاوري
اشاره کرد .باید توجه داشت که با افزایش عمق دانش از عدم قطعیت موجود در رابطه با فناوري کاستته متیشتود ،درحتالیکته
افزایش گستره دانش موجود به دلیل افزایش تنوع ،عدم قطعیت موجود در سیستم را افزایش میدهد.
کسب شناخت و یادگیري بازیگران در صورت وقوع در حین تعامل احتمال دارد به دو صورت مختلف اتفاق بیفتد که این دو
عبارتاند از:
 -1تعامل موجود بین بازیگران مختلف موجود در سیستم .در این حالت در مواردي که هیچیك از آنان دانش مورد نظتر را
به اندازه کافی ندارد همگی آنها براي رسیدن به یك دانش مشترك با یکدیگر تعامل دارند و بین آنها جریان دانشی
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قابل توجّهی وجود ندارد.
 -2تعامل بازیگران موجود در سیستم با بازیگران خارج از سیستم .در این حالت اطالعات از خارج از سیستم بته بتازیگران
داخلی انتقال داده شده و سبب افزایش جریان دانش انتقالی در بین بازیگران داخلی میشود.
با توجه به مسائل بیان شده به منظور اجراي مؤثرتر این کارکرد میتوان با اجراي برنامه اطالعرسانی شناخت و دانش مورد
نیاز را به بازیگران موجود در سیستم انتقال داد و با این کار سبب افزایش سطح دانش انتقالی بین بازیگران مختلف شد .به
عبارت دیگر با اجراي برنامه اطالع رسانی با استفاده از حالت دوم بازیگران موجود در سیستم نسبت به فناوري جدید آگاه شده و
سبب افزایش دانش انتقالی بین بازیگران (انتقال به صورت اول) میشود.

شكل ( :)1-1حالتهای ممكن خلق دانش در حین يادگیری در حین تعامل

از طریق ارزیابی شاخصها و رخدادهاي زیر میتوان میزان برآوردن این کارکرد را بررسی کرد:
 تعداد مقاالت  ISIمنتشر شده در زمینه تکنولوژي
 تعداد حق اختراعات ثبت شده به صورت بینالمللی در زمینه تکنولوژي
 تعداد و اندازه نهادهاي تحقیقاتی ( )R&Dفعال در زمینه تکنولوژي
 تعداد و اندازه مطالعات علمی و فنی صورت گرفته درباره تکنولوژي
 تعداد تستهاي آزمایشگاهی انجام شده بر روي تکنولوژي
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 تعداد انجام آزمایش و پیادهسازي تکنولوژي در ناحیهاي از محیط بهجاي محدوده گستردهتر (پایلوت)1
 تعداد توسعه و ایجاد نمونههاي آزمایشی و اولیه از تکنولوژي ( پروتوتایپ) 2
 -3-2-3-1انتشار دانش

در مواردي این کارکرد و کارکرد قبل (توسعه و انتشار دانش) را در قالب یك کارکرد در نظر میگیرند و ایتن دو بستیار بته
یکدیگر نزدیك میباشند ،در واقع در توسعه دانش هدف کسب و یادگیري دانش بوده درحالیکه در این کارکرد هدف از انجتام
فعالیتهاي انجام شده تسهیم 3و به اشتراكگذاري 4دانش 5و اطالعات در میان بتازیگران مختلتف موجتود در سیستتم استت.
مهمترین نقشی که کارکرد انتشار دانش بر عهده دارد ،ایجاد یادگیري تعاملی است.
یکی از ویژگی هاي مهم نظام نوآوري فناورانه ،وجود شبکه در ساختار آن است .مهمترین نقشی کته یتك شتبکه قتادر بته
برآوردن آن است ،فراهم آوري بستري براي ایجاد جریان دانش و اطالعات در بین بازیگران موجود در سیستم است .دو نتوع از
شبکهها را میتوان متصور بود :شبکههاي نرم و شبکههاي سخت .در شبکههاي نرم ،لزوماً دانش موجود در منبع دانشی (بازیگر
برخوردار از دانش) به بازیگر خواهان دانش به صورت کامل منتقل نمیشود .نمونتههتایی از ایتن نتوع از شتبکه عبتارتانتد از
کنفرانسها ،همایشها ،کارگاهها و پایگاههاي اطالعاتی مشترك بین بازیگران موجود در نظام .از این پس ،این نتوع از انتشتار
دانش ،تسهیم دانش نامیده میشود .در شبکه هاي سخت ،دانش موجود در منبتع دانشتی توستط بتازیگر خواهتان آن دریافتت
میشود .نمونههایی از این نوع از شبکهها عبارتاند از اتحادهتاي استتراتژیك ،هتابهتاي تکنولتوژي و سترمایهگتذاريهتاي
مشترك .6این نوع از انتشار دانش ،به اشتراكگذاري دانش نامیده میشود .نمونهاي از رخدادها و شاخصهاي نشانگر تحقق این
کارکرد عبارتاند از:
 تعداد فعالیتهاي تحقیق و توسعه و نوآورانه مشترك صورت پذیرفته میان واحدهاي مختلف (با هدف تسهیم

1- Pilot
2-Prototype
3-Dissemination
4- Sharing

-5همانطور که کارکرد خلق دانش مشتمل بر خلق دانش فنی و غیرفنی است ،کارکرد انتشار دانش نیز قابل تقسیم به انتشار دانتش فنتی و انتشتار
دانش غیرفنی میباشد.
6- Joint venture
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دانش)
 میزان جابجایی نیروهاي تحصیلکرده دانشگاهی با محوریت تکنولوژي
 کنفرانسها ،کارگاههاي آموزشی ،پیمانها و توافقنامههاي بین بازیگران ،سرمایهگذاريهاي مشترك صورت
پذیرفته با موضوع تکنولوژي
 تعداد و اندازه شبکههاي متشکل از بازیگران موجود در نظام فناورانه
به منظور استفاده از برنامه اطالع رسانی در این مورد اطالعات باید به بازیگران کم اثرتر انتقال داده شود و معموالً مخاطتب
برنامههاي اطالع رسانی در این موارد عموم مردم میباشند .در این مرحله دانشهاي مربوط بته فنتاوري بته مصترفکننتدگان
محصوالت فناوري مدنظر انتقال داده میشود .این نوع یادگیري ،بر پایه تجربه استفادهکنندگان از نظام نتوآوري فناورانته قترار
دارد ،مانند تعاملی که بین مصرفکننده و تولیدکننده فناوري برقرار میشود.
 -4-2-3-1مديريت سیستم

کارکرد جهت دهی به سیستم متشکل از فعالیتهایی است که به گزینش و محدود کردن گزینههتاي موجتود در رابطته بتا
تکنولوژي ،کاربرد آنها و بازارشان در سطوح مختلف میپردازد .این سطوح عبارتاند از سطح فراسیستتم 1و ستطوح کتالن 2و
خرد سیستم .3این فعالیتها به منظور همگرا ساختن تالشهاي انجام گرفته در توسعه تکنولوژي انجام میشوند .میتوان ایتن
فرآیند گزینشی را دربرگیرنده شناسایی فرصتهاي موجود در نظام نوآوري فناورانه دانست .براي توضیح بیشتر میتوان گفت که
به علت وجود محدودیت در منابع در دسترس ،از میان گزینه هاي مختلف موجود باید دست به انتخاب زد و بر آن تمرکز نمتود.
بدون انجام این مرحله ،نیاز و انتظارات بازیگران از روند توسعه ناشناخته باقی مانتده و منتابع در دامنته وستیعی از گزینتههتاي
کاربردي و فناورانه پراکنده شده و به هدر میرود .در نتیجه ،تعداد قابل توجّهی از گزینتههتاي توستعه بتا وجتود صترف منبتع
برایشان ،ناموفق باقی میمانند .براي جلوگیري از وقوع این رخداد ،کارکرد جهت دهی به سیستم در روند توسعه فناورانه تعریف

 -1منظور از فراسیستم ،سیستمی است که سیستم مورد مطالعه را در بر میگیرد .در ادبیات از این فراسیستم با نام  Landscapeیاد میشود.
 -2سطوح کالن سیستم مشتمل بر سطوحی است که نسبتاً در طول زمان پایدار هستند و با توسعهي تکنولتوژي تغییترات انتدکی در آنهتا حاصتل
میشود .این سطوح را  Regimeمینامند.
 -3این مجموعه از سطوح متأثر از تغییرات فراوانی هستند و بهشدت متالطم میباشند .در ادبیات این سطوح را  Nicheمینامند.
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میگردد.
از این کارکرد به عنوان مدیریت سیستم نیز یاد میشود ،فعالیتها در این کارکرد در مسیر جهتدهی و یکپارچهسازي تمام
فعالیتهاي انجام گرفته براي توسعه فناوري میباشد .این کارکرد در سطوح فراسیستم ،1کالن ،2و خرد 3به انجام متیرستد .در
این کارکرد به منظور جلوگیري از هدر رفت منابع (انرژي ،هزینه و پتانسیلهاي موجتود) بته جهتتدهتی فعالیتتهتا پرداختته
میشود.
میتوان فعالیتهاي انجام شده مربوط به این کارکرد را به سه دستته تقستیم کترد :تنظیمتی ،4شتناختی 5و هنجتاري .6در
حقیقت ،فعالیتهاي رخ داده در این کارکرد منجر به ایجاد ،تغییر و یا از میان برداشتن نهادهاي موجود در سیستم میشود .براي
توضیح بیشتر میتوان گفت که برخی از رخدادها میتوانند انتظارات را نستبت بته برختی گزینتههتاي پتیشرو افتزایش دهنتد
(شناختی) .براي مثال ،عملکرد خوب یك گزینه تکنولوژي منجر به افزایش انتظارات از آن گزینه میگردد .با افزایش انتظتارات
نسبت به آن گزینه ،اولویت آن گزینه در اذهان باالتر میرود .این رخداد به معناي تغییر در شناختهاي پیشین و ایجاد شناخت
جدید نسبت به گزینه هاي موجود است .برخی دیگر از رخدادها می توانند منجر به تغییر در هنجارهاي موجود شوند .براي مثال،
وقوع یك رخداد طبیعی ممکن است منجر به افزایش ارزش انواع خاصی از تکنولوژيهتاي تولیتد انترژي (ماننتد انترژيهتاي
تجدیدپذیر) گردد .با افزایش ارزش این نوع از تکنولوژيها ،پارادایم جدیدي در نظام موجود شکل میگیرد .در پتارادایم جدیتد،
هنجارهاي جدیدي مطرح میشوند (گونهي هنجاري جهتدهی به سیستم).
ممکن است در نتیجه وقوع رخدادهاي اثرگذار بر شناخت ها و هنجارهاي سیستم ،قوانین ،مقررات ،استانداردها ،توافقنامهها
و به طور کلی ،تصمیمات جدیدي (تنظیمی) اتخاذ گردند .اتخاذ این تصمیمات نیز میتوانند منجر به هدایت سیستم بته ستوي
گزینههاي خا

شود.

نمونههاي از رخدادهاي مربوط به این کارکرد در ادامه آورده شدهاند:
.

-1منظور از فراسیستم ،سیستمی است که سیستم مورد مطالعه را در بر میگیرد .در ادبیات از این فراسیستم با نام  Landscapeیاد میشود
-2سطوح کالن سیستم مشتمل بر سطوحی است که نسبتاً در طول زمان پایدار هستند و با توسعهي تکنولوژي تغییرات اندکی در آنها حاصل متی-
شود .این سطوح را  Regimeمینامند.
-3این مجموعه از سطوح متأثر از تغییرات فراوانی هستند و بهشدت متالطم میباشند .در ادبیات این سطوح را  Nicheمینامند.
4- Regulative
5- Cognitive
6- Normative
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 وضع چشماندازهاي جدید براي توسعه تکنولوژي و یا موارد دیگر که بر تکنولوژي اثرگذارند
 شفافسازي تقاضاي کاربران اصلی
 رشد تکنولوژي در کشورهاي دیگر
 شکلگیري انتظاراتی دربارهي آیندهي تکنولوژي
 هدفگذاريهاي انجام شده در سیاستگذاريهاي تکنولوژي
 قانونگذاري در رابطه با تکنولوژي
 تدوین استانداردها
 -5-2-3-1شكلگیری بازار

هدف از این کارکرد رقابتپذیر ساختن فناوري نوظهور نسبت به فناوريهاي موجود بازار میباشد .در واقع ایتن کتارکرد بتا
انجام مجموعهاي از فعالیتها ،محیط کنترل شدهاي براي رقابت فناوري نوظهور با سایر فناوريها پدید میآورد.
براي اینکه یك فناوري نوظهور توانایی براي رشد ،توسعه و نفوذ در بازار را داشته باشد باید قابلیتهاي خاصی را دارا باشد،
تا به واسطه آنها بتواند به سوي بلوغ حرکت نماید .این قابلیتها به سه دسته قابلیتتهتاي فنتی ،1قابلیتتهتاي اقتصتادي 2و
قابلیتهاي بازار 3تقسیم می شوند .در این مرحله نیز باید توجه داشت که با استفاده برنامه اطالعرسانی مناسب میتوان هر یك
از این قابلیتها را براي فناوري مورد نظر (در صورت داشتن پتانسیلها) ایجاد کرد.
أ

قابلیت فنی
فناوري مورد بح باید از نظر فنی و فناورانه قابل رقابت با سایر فناوريهاي موجود در بتازار باشتد .در صتورت استتفاده از

برنامه اطالع رسانی براي بزرگ کردن این قابلیت فناوري در دید مخاطبان باید بر ارائه اطالعات فنی و تخصصی تأکید کرد.
ب قابلیت اقتصادي
فناوري نوظهور مدنظر باید از لحاظ اقتصادي توانایی و قابلیت رقابت با سایر فناوريهاي موجود را داشته باشد و استتفاده از

1-Technological Potential
2-Economical Potential
3- Market Potential
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این فناوري در مقابل سایر فناوري ها به صرفه به نظر برسد .به طور قطع زمانی یك فناوري قادر به دستتیابی بته ایتن قابلیتت
خواهد بود که از قابلیت هاي فنی برخوردار شده باشد .به عبارت دیگر ،دستیابی به قابلیتتهتاي فنتی ،پتیشنیتاز و شترط الزم
دستیابی به قابلیتهاي اقتصادي است .در صورت استفاده از برنامه اطالعرسانی براي ایجاد این قابلیتت در یتك فنتاوري بایتد
اطالعات اقتصادي و صرفه اقتصادي بکارگیري این تکنولوژي به مخاطبان انتقال داده شود.
ت قابلیت بازار
در صورتیکه یك فناوري قابلیتهاي فنی و اقتصادي را دارا باشد براي رشد به سمت بلوغ نیازمنتد داشتتن قابلیتت بتازار و
رقابتپذیري با سایر موارد موجود در بازار میباشد .در واقع این فناوري باید با تمایالت مصرفکنندگان سازگار بتوده و قابلیتت
توسعه یافتن موفقیت آمیز در بازار را داشته باشد .در این مورد نیز در صورت استفاده از برنامه اطالعرسانی ،اطالعات و محتتواي
انتقالی باید در رابطه با خصوصیات ،ویژگیها و برتريهاي فناوري و محصوالت آن نسبت به سایر فناوريها باشد.

شكل ( :)2-1نمايش مسیر توسعه بازار فناوری

کارکرد شکلدهی به بازار ،شامل فعالیتهایی (مانند حمایت مالی از مصرف تکنولوژي نوظهور و یا سیاستهاي مالیاتی
براي تکنولوژيهاي رقیب) است که منجر به ایجاد تقاضا براي تکنولوژي در راستاي حمایت از آن میگردد .تفاوت میان این
کارکرد و کارکرد جهتدهی به سیستم در آن است که در این کارکرد ،گزینش نهایی توسط کاربران تکنولوژي انجام میشود؛
درحالیکه در کارکرد جهتدهی به سیستم کاربران نقشی در فرایند گزینش ایفا نمیکنند .بنابراین میتوان کارکرد شکلگیري
بازار را حالت خاصی از کارکرد جهتدهی به سیستم دانست .با استفاده از شاخصها و شناسایی فعالیتهاي مختلف ،میتوان
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میزان تحقق این کارکرد را سنجید .نمونهاي از این اقالم در ادامه آورده شده است:
 شناسایی مرحله بلوغ (دورهي عمر) بازار
 شفافسازي پتانسیل بازار
 تعداد و تنوع کاربران موجود براي تکنولوژي
 تعداد و تنوع نهادهاي تنظیم شده براي شکلدهی به بازار
 میزان عدم قطعیت موجود در برابر تولیدکنندگان و یا سرمایهگذاران
 هزینههاي مصرف تکنولوژي
 -6-2-3-1مديريت منابع

براي توسعه فناوري نیاز به در دسترس بودن منابع مختلف براي انجام فعالیتها و پیشبرد اهداف میباشد .فعالیتهایی کته
در این کارکرد صورت میپذیرد ،بیشتر از جنس سرمایهگذاريهایی است که در فرآیند توسعه انجام میشوند .همچنین ،گسترش
زیرساخت هاي عمومی مورد نیاز پیشرفت تکنولوژي ،مانند سیستمهاي آموزشی و تسهیالت تحقیق و توسعه نیز در زمتره ایتن
کارکرد قرار میگیرند .در صورت ع دم وجود منابع مالی و ابزارهاي مورد نیاز و نیز بازیگرانی با توانایی و قابلیتهاي متمایز ،یك
تکنولوژي نوظهور به هیچ وجه مورد استقبال قرار نخواهد گرفت .بنابراین ،این کارکرد داراي اهمیتت فراوانتی در رونتد توستعه
میباشد.نگاشت کارکرد بسیج منابع در چهار بُعد مختلف ،امکانپذیر است:
 منابع انسانی :تأمین و هماهنگسازي نیروهاي انسانی مورد نیاز براي توسعهي فناوري
 منابع مالی :تأمین و هماهنگسازي بودجهها و اعتبارات مورد نیاز براي توسعهي فناوري
 منابع مادي :تأمین و هماهنگسازي مواد (و در برخی موارد قطعات) مورد نیاز براي توسعهي فناوري
 منابع مکمل :تأمین و هماهنگسازي زیرساختها ،محصوالت و یا خدمات مکمل مورد نیاز براي توسعه فناوري
تأمین این منابع می تواند توسط دولت ،صنعت و یا هر بازیگري که در روند توسعه فناوري نقش اساسی دارد ،انجام شود .در
تأمین نیروهاي مختلف اطالعرسانی بسیار حائز اهمیت میباشد که در بخش بعد به طتور کامتل بررستی متیشتود.نمونهاي از
رخدادهایی که میتواند منجر به تحقق این کارکرد شود ،در ادامه آورده شده است:
 کمكهاي بالعوض دولتی (یارانه)
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 سرمایهگذاريهاي بخش دولتی و خصوصی در گسترش فناوري
 توسعه زیرساختهاي مورد نیاز تکنولوژي و محصوالت و خدمات مکمل
 تأمین مواد اولیه مورد نیاز براي توسعه تکنولوژي از خارج از کشور
 در دسترس بودن نیروي انسانی فنی در رابطه با تکنولوژي مورد نظر
 -7-2-3-1مشروعیتبخشی

هدف از این کارکرد ایجاد مقبولیت اجتماعی براي بهکارگیري فناوري جدید ،تغییر نهادهاي موجتود در جامعته و هتمراستتا
شدن نهادها با نیازهاي بازیگران موجود در نظام نوآوري فناوري میباشد .اهمیت این کارکرد بسیار زیاد میباشد زیرا ظهور یك
فناوري جدید اغلب با مخالفت بازیگرانی که داراي منافع در فناوريهاي کنونی هستند ،همراه میشتود و ایتن مخالفتت ستبب
جلوگیري و یا کاهش سرعت پیشرفت فناوري نوظهور می شود .بنابراین بازیگران یك نظام نوآوري فناوري بایتد بتا استتفاده از
اطمینان بخشی به جامعه ،ذینفعان و مخالفان بر لختی 1حاصل از این مخالفتها غلبه نمایند.
اهمیت مشروعیتبخشی زمانی بیشتر مشخص میگردد که توجه داشت که این کتارکرد بته عنتوان یتك کاتتالیزگر عمتل
میکند و براي انجام فعالیت در سایر کارکردها مانند مدیریت منابع و شکلدهی بازار ضروري است و تا این کارکرد فراهم نشود
فعالیت در سایر کارکردها مشکل و یا غیرممکن میباشد.
با توجه به نوع و مشخصات فرآیند ،نوع و میزان منابع متورد نیتاز و محتدودهي اثرگتذاري ،محتدوده جغرافیتایی کته ایتن
مشروعیتبخشی در سطح آن باید اجرا شود متفاوت خواهد بود .این کارکرد میتواند در چهار حوزه صتنعت ،دانشتگاه ،دولتت و
سطح عمومی جامعه به ایجاد مشروعیت بپردازد .رایزنیهایی بین گروه ذینفع ،اتحادیهها ،انجمنها ،سازمانهتاي متردمنهتاد و
مانند اینها اجزایی هستند که در انجام فعالیتهاي این کارکرد دخیل هستند.
این کارکرد به خودي خود داراي زیرکارکردهاي مختلفی میباشد که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 -1ایجاد مقبولیت براي پذیرش فناوري در حوزههاي مختلف (ظرفیتسازي براي بکارگیري فناوري نوظهور)،
 -2متقاعدسازي نظامهاي پشتیبان براي فعالیت در زمینه کارکردهاي دیگر مانند تأمین منابع و مدیریت سیستم

 -1نام دیگري که بر این کارکرد نهاده میشود ،حذف مقاومت در برابر تغییر (لختی یا اینرسی) است .بنابراین ،علت وجودي این کارکرد ،غلبته بتر
اینرسی بازیگران موجود در نظام است.
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 -3حذف/کاهش مخالفتهاي موجود در برابر توسعه فناوري
 -4و ترغیب بازیگران داراي قدرت اجرایی براي انجام فعالیت در راستاي استفاده از فناوري نوظهور.
البته باید توجه داشت که مشروعیت بخشی داراي قدرت اجرایی براي تغییر قواعد موجود در نظام نتوآوري فناورانته نیستت،
بلکه تنها به متقاعدسازي نهادهاي پشتیبان پرداخته و از طریق کارکردهاي دیگر (مانند متدیریت سیستتم و تتأمین منتابع) در
سیستم اثرگذار میگردد .به عبارت دیگر در تمام فعالیتهاي این کارکرد گروهی از بازیگران ،سایر بازیگران را براي بهکارگیري
فناوري نوظهور ترغیب میکنند.مشروعیتبخشی در سه سطح محیط صنعت ،محیط سیاستگذاري و ستطح جامعته (مقبولیتت
عمومی) انجام میپذیرد .نمونهاي از رخدادها و شاخصهاي نمایانگر تحقق این کارکرد در ادامه آورده شده است:
 میزان همگرایی نهادهاي موجود و نظام نوآوري فناورانه در حال توسعه
 میزان مشروعیت سرمایهگذاري در توسعه تکنولوژي و محصوالت مربوط به آن
 رایزنیهاي سیاسی بین گروههاي درگیر براي حمایت از تکنولوژي
 اعمال نفوذ گروههاي پشتیبان تکنولوژي در بخشهاي مختلف دولت و صنعت
 میزان حمایت از تکنولوژي مورد نظر در رسانهها
مجموعه کارکردهاي ذکر شده به همراه شاخصهایی براي سنجش سطح برآورده شدن این کارکردها در جدول ( )2-1ارائه
شده است.
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فاز  :4تدوین برنامه ،اقدامات و سیاستها

جدول ( :)2-1کارکردهای پیشنهادی و شاخصهای آنها
عامل

زيرعامل

فعالیتهای

ایجاد فرصتهاي
جدید

شاخصهای کیفی

کارآفرينانه
نمایش فرصتهاي
جدید

فنی
توسعهی دانش

غیرفنی

فنی
انتشار دانش

غیرفنی
جهتدهی به سیستم

رسمی (وضع
نهادها)

میزان جابهجایی نیروهاي تحصیلکرده
دانشگاهی با محوریت تکنولوژي

شاخصهای کمّی
 .1تعداد پروژههاي انجام شده با هدف تجاريسازي
 .2تعداد شرکتهاي ثبت شده در زمینه فناوري
 .3ورود شرکتهاي موجود به عرصه فناوري
 .4حجم سرمایهگذاريهاي خطرپذیر انجام شده
 .1برگزاري نمایشگاه تکنولوژي
 .2انجام پروژههاي نمایشی
 .1تعداد مقاالت  ISIمنتشر شده در زمینه تکنولوژي
 .2تعداد حق اختراعات ثبت شده به صورت بینالمللی در زمینه
تکنولوژي
 .3تعداد سازمانهاي تحقیقاتی ( )R&Dفعال در زمینه
تکنولوژي
 .4اندازه سازمانهاي تحقیقاتی ( )R&Dفعال در زمینه
تکنولوژي
 .5تعداد مطالعات علمی و فنی صورت گرفته از تکنولوژي
 .6تعداد توسعه و ایجاد نمونههاي آزمایشی و اولیه از تکنولوژي
()Prototype
 .1تعداد گزارشهاي تولید شده در رابطه با مطالعه بازار
 .2تعداد مطالعات امکانسنجی انجام شده
 .1تعداد فعالیتهاي تحقیق و توسعه و نوآورانه مشترك صورت
پذیرفته میان واحدهاي مختلف (با هدف تسهیم دانش)
 .2تعداد کنفرانسها و کارگاههاي برگزار شده در رابطه با
فناوري
 .3تعداد شبکههاي متشکل از بازیگران موجود در نظام
تکنولوژیك
 .4اندازه شبکههاي متشکل از بازیگران موجود در نظام
تکنولوژیك
 .1تعداد گزارشهاي منتشر شده در رابطه با مطالعه بازار
 .2تعداد مطالعات امکانسنجی منتشر شده
 .1قانونگذاري در رابطه با تکنولوژي
 .2استانداردهاي تدوین شده
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عامل

زيرعامل

غیررسمی
(شکلگیري
انتظارات)

شكلگیری بازار

ویرایش اول ،خرداد 1394
شاخصهای کیفی
 .1وضع چشماندازهاي جدید براي
توسعه تکنولوژي و یا موارد دیگر
که بر تکنولوژي اثرگذارند
 .2شکلگیري محركهایی براي
توسعه تکنولوژي یا نوع خاصی از
آن (مانند ارزان شدن قیمت منابع
مصرفی تکنولوژي)
 .3شفافسازي تقاضاي کاربران اصلی
 .4رشد تکنولوژي در کشورهاي دیگر
 .5ایجاد تغییر در عوامل کالن اثرگذار
بر سیستم (مانند تغییرات آب و
هوایی)
 .6شکلگیري انتظاراتی درباره آینده
تکنولوژي
 .1شفافسازي پتانسیل بازار
 .2میزان عدم قطعیت موجود در برابر
تولیدکنندگان و یا سرمایهگذاران
 .3شناسایی مرحله بلوغ (دوره عمر)
بازار

مالی

بسیج منابع

انسانی
مواد
داراییهاي مکمل

مشروعیتبخشی

شاخصهای کمّی

.2

.2
در دسترس بودن نیروي انسانی فنی در
رابطه با تکنولوژي مورد نظر
تأمین مواد اولیه مورد نیاز براي توسعه
تکنولوژي از خارج از کشور
توسعه زیرساختهاي مورد نیاز تکنولوژي،
محصوالت و خدمات مکمل
 .1میزان همگرائی نهادهاي موجود و
نظام نوآوري تکنولوژیك در حال
توسعه
 .2میزان مشروعیت سرمایهگذاري در
توسعه تکنولوژي و محصوالت
مربوط به آن
 .3رایزنیهاي سیاسی بین گروههاي
درگیر براي حمایت از تکنولوژي
 .4اعمال نفوذ گروههاي پشتیبان
تکنولوژي در بخشهاي مختلف
دولت و صنعت
 .5میزان حمایت از تکنولوژي مورد
نظر در رسانهها

 .1تعداد و تنوع کاربران موجود براي تکنولوژي
تعداد و تنوع نهادهاي تنظیم شده براي شکلدهی به بازار
 .1کمكهاي بالعوض دولتی (یارانه)
سرمایهگذاريهاي بخش دولتی و خصوصی در گسترش
فناوري
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فاز  :4تدوین برنامه ،اقدامات و سیاستها
 -4-1فرآيند تدوين سیاستها و اقدامات توسعه فناوری

اقدامات ،مجموعهاي از طرحها و برنامههاي اجرایی هستند که به تحقق راهبردها و دستیابی به اهداف کمك میکنند .این
اقدامات راهکارهایی جهت رفع موانع توسعه یك فناوري هستند .فرآیند تدوین اقدامات در شکل ( )3-1نشان داده شده است.
مرحله اول :شناسايی وضعیت موجود
شناسایی مرحله توسعه فناوري

شناسایی بازیگران نظام توسعه فناوري

مرحله دوم :شناسايی وضعیت مطلوب
شناسایی موتور محرك و کارکردهاي با اولویت در توسعه فناوري

مرحله سوم :شناسايی چالشها و موانع توسعه فناوری

مرحله چهارم :تدوين اقدامات برای رفع چالشها و موانع

شكل ( :)3-1فرآيند تدوين سیاستها و اقدامات توسعه فناوری نوظهور

zه

همان طور که درشکل ( )3-1نشان داده شده است در مرحله اول ،باید وضعیت موجود توسعه فناوري مشخص شود ،که
تعیین مرحله توسعه فناوري و شناسایی بازیگران نظام توسعه فناوري مدنظر میباشد .در مرحله دوم ،با توجه به خروجی حاصل
از مرحله اول ،موتور محرك توسعه فناوري شناسایی شده و با توجه به آن ،کارکردهاي با اولویت براي تحقق وضعیت مطلوب
توسعه فناوري مشخص میگردد .در مرحله سوم ،موانع موجود مرتبط با هر یك از ابعاد ساختاري در کارکردهاي با اولویت از
طریق مصاحبه با متخصصان و خبرگان آشنا با حوزه مدنظر تعیین شده و چالشهاي شناسایی شده پاالیش و جمعبندي
میشود .در مرحله آخر ،سیاستهاي پیشنهادي براي رفع چالشها و موانع توسعه فناوريهاي کاهش آالینده ارائه میشود .در
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نهایت اقدامات الزم براي تحقق سیاستها تعیین شده و ارائه میگردند .در ادامه این مراحل توضیح داده شده است.
 -1-4-1شناسايی وضعیت موجود

در این مرحله باید وضعیت کنونی و مرحله توسعه فناوري مد نظر تعیین گردد که براي تعیین این موارد بایتد از جنبتههتاي
مختلف (کارکردي و ساختاري) به بررسی فناوري مدنظر پرداخته شود .این مرحله شامل دو بخش شناخت بازیگران نظام توسعه
فناوري و تعیین مرحله توسعه فناوري میباشد.
 -1-1-4-1شناسايی بازيگران نظام توسعه فناوری

همان طور که در بخش شناخت ساختاري نظام توسعه فناورانه اشاره شد ،ساختار هر نظام نتوآوري متشتکل از بتازیگران و
ذینفعانی است که هر یك به طور مستقیم یا غیرمستقیم نقشهایی را ایفا میکنند .این بازیگران میتوانند شامل بخش دولتی،
شرکتهاي تولیدکننده ،شرکتهاي مشاور ،دانشگاهها ،مراکز پژوهشی ،مؤسسات مالی ،مؤسسات حقتوقی و  ...باشتند .در ایتن
مرحله باید تمام بازیگران نظام توسعه فناوري را در حوزه ها و کارکردهاي مختلف نظام توسعه فناوري شامل تحقیق و توستعه،
انتشار دانش ،تأمین منابع انسانی ،منابع مالی ،مواد ،قطعات و تجهیزات و سیاستگذاري و جهتدهی بته فعالیتتهتاي توستعه
فناوري تعیین گردد.
 -2-1-4-1شناسايی مرحله توسعه فناوری

به منظور شناخت مرحله توسعه فناوري در ابتدا باید به یك شناخت نسبی از فناوري دست پیدا کترد تتا بتا استتفاده از ایتن
شناخت بتوان مرز نظام نوآوري فناوري را شناخت و با استفاده از شناخت مرزها مرحله توسعه فناوري را تعیین نمود .مرز سیستم
توسعه فناوري را میتوان از سه طریق مورد ارزیابی قرار داد که عبارتاند از فاصلهاي -جغرافیایی ،بخشی و کارکردي .بر اساس
این موضوع به منظور شناسایی مرحله توسعه فناوري ابتدا باید مرز نظتام نتوآوري متورد مطالعته را از سته طریتق فاصتلهاي-
جغرافیایی ،بخشی و کارکردي مشخص کرد .شناسایی و تعیین مرحله ي توسعه نظام نوآوري فناوري ،از طریق بررسی همزمان
مشخصههاي ساختاري و نشانههاي تحقق مراحل انجام میشود .با توجه به مشخصههاي ستاختاري بته تفکیتك کارکردهتا و
نشانههاي تحقق مراحل میتوان مرحله توسعه نظام نوآوري را که در واقع همان وضع موجود حوزهي فناورانه استت ،مشتخص
کرد .مراحل مختلف توسعه فناوري چهار مرحله پیش توسعه ،توسعه ،اوجگیري و سرعتگیري هستند و پس از آن فنتاوري بته
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مرحله تثبیت میرسد .نشانههاي تحقق مراحل یا شاخصهاي تشخیص مرحله توسعه با پاسخگتویی بته ستؤاالت زیتر تعیتین
میگردد.
 -1آیا نمونه اولیه از فناوري (محصول یا فرآیند) ساخته شده است؟
 -2بازیگران اصلی در این حوزه چه کسانی هستند؟ نقش دانشگاهها و مراکز پژوهشی چیست؟ آیا شرکتهاي دانشبنیتان
به این حوزه وارد شدهاند؟
 -3آیا دولت به این حوزه وارد شده است؟ نقش آن (سیاستگذاري ،تنظیمگري و  )...چیست؟
 -4آیا محصول فناوري بدون حمایتهاي دولتی در بازار به صورت آزاد فروخته میشود؟
 -5و یا  :آیا تولید انبوه محصول فناوري (محصول یا خدمت) توجیه اقتصادي دارد؟
 -6و یا  :آیا تولید انبوه محصول فناوري (محصول یا خدمت) آغاز شده است؟
 -7آیا شبکههاي علمی و فناوري شکل گرفتهاند؟ وضعیت آنها چگونه است؟
 -8وضعیت بازار چگونه است؟ در حال رشد یا به اشباع کامل رسیده است؟
 -9نرخ ورود تولیدکنندگان محصول فناوري چگونه است؟
 -10نرخ کاهش قیمت محصول فناوري چگونه است؟
 -11نرخ فروش محصول فناوري چگونه است؟
 -12آیا انجمنهاي مربوطه شکل گرفتهاند؟
در مرحلهي پیش توسعه یك تغییر در بستر محیطی ایجاد میشود و این تغییر هم روي رژیم و هم روي آشیانه تاثیر متی-
گذارد؛ به این صورت که رژیم مذکور به خاطر فشاري که بستر محیطی ایجاد میکند در پی یافتن راهحلتی بتراي تغییترات
است و براي پیدا کردن آن به تکاپو میافتد.
از طرف دیگر توقعات آشیانهها نیز به خاطر تغییر در بستر محیطی ،عوض میشود و این آشیانهها نوآوريهایی را شکل می-
دهند و به دنبال راهی براي سودآوري خود و پیدا کردن بازار براي نوآوريهاي خود هستند.
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در فاز اوجگیري ساختار رژیم دچار بحران میشود و مردم جامعه نیز به این بحران پی میبرند و ذهنیت جامعه نسبت به این
ساختار تغییر میکند و در نتیجه ساختار موجود رژیم مقبولیت خود را از دست میدهد و مورد انتقادهاي شدید قرار میگیرد.
در مرحله سرعتگیري ،ساختار کنونی رژیم به خاطر بحرانها و انتقادها فرو میریزد و آشیانهها نیز با فرو ریختتن ستاختار
رژیم ،جاي خود را در رژیم باز میکنند و در ساختار رژیم جاي میگیرند و در نتیجه ساختار جدیدي شکل میگیرد.
در مرحله تثبیت نیز ساختار جدید جایگاه خود را تثبیت میکند و ساختار قبلی کالً به فراموشی سپرده میشود.
همان طور که در باال اشاره شد بر اساس سؤاالت فوق وضعیت ساختاري نظام توسعه فناوري مشخص میشود ،که معیارها
در شکل ( )4-1نشان داده شدهاند.
انتشار فناوری

شكل ( :)4-1نشانههای تحقق مراحل برای تعیین مرحله توسعه

 -2-4-1شناسايی وضعیت مطلوب و تعیین کارکردهای کلیدی و فعال در توسعه فناوری

هکرت بیان معتقد است که هر یك از مراحل چهارگانه فاز شکل گیري بتا یتك موتتور نتوآوري در ارتبتاط استت .در ایتن
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متدولوژي ،پس از تعیین فاز توسعه نظام نوآوري فناورانه ،موتور فعال در نظام نوآوري فناورانه مشخص میشود .در شکل ()5-1
تطبیق مراحل مختلف توسعه نظام نوآوري فناورانه با موتورهاي محرك نظام بتر استاس مطالعتات هکترت ( )2012را نشتان
میدهد.

شكل ( :)5-1مراحل توسعهی نظام نوآورانه فناورانه و موتورهای فعال در هر مرحله

فرآیند نوآوري یك فرآیند تکاملی است و همیشه در حال تغییر و تحول است و نمیتوان یك سیستم بهینته بتراي فرآینتد
نوآوري تعریف کرد ،پس هدف نظام را باید در طول این فرآیند تعریف کرد .هدف یك نظام نوآوري انتقال نظتام متورد نظتر از
یك مرحله توسعه به مرحله بعدي است .البته باید توجه داشت که لزوماً مرحله بعدي وضعیت بهینه نیست و فقط توستعه نظتام
نوآوري مد نظر است .کارکردهاي هر موتور به سه دسته کارکرد کلیدي ،حمایتی و حاشیهاي تقسیم متیشتود .تحقتق کتارکرد
کلیدي به منزلهي محقق شدن کل موتور و انتقال به موتور بعدي است .بنابراین اگر کارکرد کلیدي محقق شود ،نظام نتوآوري
فناورانه از یك موتور به موتور بعدي منتقل میشود و در نتیجه نظام نوآوري فناورانه از یك مرحلته بته مرحلته بعتدي منتقتل
میشود .شکل ( )6-1موتورها و کارکردهاي کلیدي ،حمایتی و حاشیهاي مرتبط با هر موتور را نشان میدهد.
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شكل ( :)6-1موتورها و کارکردهای کلیدی ،حمايتی و حاشیهای :F1 ،فعالیتهای کارآفرينی :F2 ،توسعه دانش:F3 ،
انتشار دانش :F4 ،جهتدهی به سیستم :F5 ،شكلدهی به بازار :F6 ،تأمین منابع :F7 ،مشروعیتبخشی.

 -3-4-1شناسايی چالشها و موانع موجود در توسعه فناوری

پس از تعیین موتور محرك فعال در نظام نوآوري ،باید آن را بر اساس رویکرد تحلیل توأمان ساختاري -کارکردي ارزیتابی
کرد .مزیت این تحلیل نسبت به تحلیل کارکردي این است که با تحلیل ساختاري در کنار تحلیل کارکردي علت ایجاد مشتکل
در یك کارکرد مشخص می شود .در واقع با تحلیل کارکردي ،مشکالت و موانع نظام نوآوري در کارکرد مربوطه مشخص شده،
ولی علت بروز آن مشخص نمیشود؛ به این معنا که مشخص نمیشود کدام جتز ستاختاري باعت ایجتاد چنتین مشتکلی در
کارکرد مربوط شده است .ولی با تحلیل توأمان ساختاري – کارکردي از یك سو علت این مشکالت مشخص شتده و از ستوي
دیگر مشکالت سیستمی با توجه به تحلیل ساختاري به راحتی شناسایی میشوند .برقراري اتصال کارکردها به عناصتر ستاختار
نظام نوآوري نه تنها به خاطر انجام فرآیندهاي تحلیلی بلکه به دالیل عملیاتی و کاربردي الزم و ضروري است.
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کارکردها تنها از طریق تغییرات اجزاي ساختاري خود تحت تأثیر سیاستهاي اتخاذ شده قرار میگیرند.
تفاوت مهم این مدل با رویکردهاي مشابه در این مرحله این است که در این رویکرد براي ارزیابی نظام نوآوري الزم نیست
همه کارکردهاي نظام تحلیل شوند .بلکه با توجه به مرحله توسعهاي فناوري و کارکردهتاي مترتبط بتا آن ،فقتط کارکردهتاي
مرتبط تحلیل میشوند .بنابراین با توجه به مرحله توسعه فناوري ابتدا کارکرد کلیدي موتور محرك شناسایی شده در مرحله قبل
تحلیل می شود ،اگر این کارکرد تحقق یافته بود به هدف تعیین شده موتور فعال در آن فاز توسعه رسیده و بتدین ترتیتب نظتام
نوآوري بدون مشکل به فاز بعدي توسعه منتقل میگردد؛ ولی اگر کارکرد مربوطه محقق نشده بود بایتد کارکردهتاي حمتایتی
کارکرد کلیدي که موجبات تولید و تحقق آن را فتراهم متی کننتد ،ارزیتابی گردنتد .لتذا پتس از تعیتین کارکردهتاي حمتایتی،
کارکردهاي مذکور تحلیل میشوند و به همین ترتیب ادامه مییابد.
در تحلیل توأمان کارکردي – ساختاري ،هر یك از این کارکردهاي عوامل ساختاري ضعیف مرتبط با کارکرد شناسایی و از
طریق بهکارگیري ابزارها و توصیههاي سیاستی عنصر ساختاري ضعیف تقویت شده و به این ترتیب مشکالت موجود بر سر راه
توسعه نظام برداشته میشود.
به عبارت دیگر ،وقتی یك حوزهي فناورانه در مرحلهاي قرار دارد ،موتور محرك نتوآوري متناستب بتا آن مرحلته بتراي آن
حوزهي فناورانه فعال است .از طرفی بیان شد اگر کارکرد کلیدي موتور تحقق یابد ،حوزهي فناورانه مورد مطالعه از این موتور به
موتور بعدي منتقل میشود .پس د ر یك موتور باید مشکالت بر سر راه کارکرد کلیتدي را شناستایی کترد .مشتکالت کتارکرد
کلیدي به سه دسته ي مشکالت مربوط به عوامل ساختاري ،مشکالت مربوط به کارکردهاي حمتایتی و مشتکالت مربتوط بته
عوامل محیطی تقسیم میشوند .شکل باال این دسته از عوامل را نشان میدهد.
پس تعیین کارکردهاي مؤثر در توسعه فناوري چالشها ،مشکالت و موانع موجود پیش روي توسعه فناوري مدنظر ،از طریق
مصاحبه و دریافت نظرات خبرگان حوزه مدنظر تعیین میگردد .کارکردهاي مختلف مؤثر در هر مرحله توسعه فناوري بر اساس
جواب به یك سري از سؤاالت عارضهیاب مورد ارزشیابی قرار میگیرند .در صورت قوي نبودن کتارکرد کلیتدي ،کتارکردهتاي
حمایتی و حاشیهاي به همین صورت مورد بررسی قرار میگیرند.
نمونههایی از پرسش هاي قابل تصور براي تحلیل کارکردهاي مختلف موجود در هر موتور توسعه فناوري به تفکیتك هتر
مرحله در جدول ( )3-1تا
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جدول ( )6-1ارائه شده است.
جدول ( :)3-1سؤاالت برای ارزشیابی کارکردهای موتور محرک علم و فناوری در مرحله اول
مرحلهی اول :موتور

کارکردهاي حمایتی

کارکردهاي کلیدي
کارکردهاي
حاشیهاي

جهتدهی به
سیستم

بسیج منابع

انتشار دانش

کارکرد توسعه دانش

محرک علم و فناوری

سؤاالت برای ارزشیابی کارکرد
 -1وضعیت دانش پایه موجود در نظام در ارتباط با کمیت و کیفیت آن چگونه است؟
 -2دانش موجود در سیستم بنیادي است یا کاربردي (توانمندي فناورانه کشور در چه سطحی
قرار دارد)؟
 -3آیا تعداد پروژههاي پژوهشی و اختراع و مقاله به مقدار کافی موجود است؟
 -4آیا یك جایگاه بینالمللی پیشرو ،برنامههاي راهاندازي و ارجاعات فراوان به مقاله در نظام
وجود دارد؟
 -5آیا توسعه دانش صورت گرفته در نظام تقاضا محور است؟
 -6آیا فناوري با نیازهاي نظام نوآوري هماهنگ و مرتبط است؟
 -1آیا همکاريهاي فناورانه بین بازیگران فعال در این زمینه اعم از خرید فناوري ،لیسانس،
همکاري تحقیق و توسعه و غیره وجود دارد یا خیر؟
 -2همایش ،کنفرانس و یا مجلهاي در مورد این فناوري وجود دارد یا خیر؟
آیا منابع مالی کافی در جهت توسعه دانش وجود دارد (پژوهشی ،کاربردي ،پایلوت و )...؟ سهولت
دسترسی به این منابع چگونه است؟
آیا تربیت نیروي انسانی در حوزهي آموزش و پژوهش مرتبط با فناوري به میزان کافی وجود
دارد یا خیر؟ کیفیت منابع انسانی تربیتشده در چه سطحی است؟
آیا یك هدف کامالً مشخص و مشترك براي تأمین منابع مالی وجود دارد؟
آیا توسعه دانش در این حوزهي فناورانه ،جهتدهی شده است؟
آیا منابع مالی و انسانی در جهت این هدف مشخص هست یا خیر؟

جدول ( :)4-1سؤاالت برای ارزشیابی کارکردهای موتور محرک کارآفرينی در مرحله توسعه
مرحلهی دوم :موتور

کارکردهاي کلیدي

کارآفرینی

محرک کارآفرينی

سؤاالت برای ارزشیابی کارکرد
آیا شرکتهاي دانشبنیان به منظور توجیه اقتصادي فناوري کافی هستند؟
آیا فعالیتهاي کارآفرینی داراي کیفیت خوبی هستند؟
نرخ ورود کارآفرینان در این حوزه را چگونه برآورد میکنید (آیا کارآفرینان جدید وارد سیستم
میشوند)؟
سرمایهگذاري خطرپذیر که منجر به توجیه اقتصادي میشود ،وجود دارد یا خیر؟
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کارکردهاي حمایتی

وضعیت دانش پایه موجود در نظام در ارتباط با کمیت و کیفیت آن چگونه است؟
دانش موجود در سیستم بنیادي است یا کاربردي (توانمندي فناورانه کشور در چه سطحی قرار دارد)؟
آیا تعداد پروژههاي پژوهشی و اختراع و مقاله و اختراع به مقدار کافی موجود است؟
آیا یك جایگاه بینالمللی پیشرو ،برنامههاي راهاندازي و ارجاعات فراوان به مقاله در نظام وجود
دارد؟
آیا توسعه دانش صورت گرفته در نظام تقاضا محور است؟
آیا فناوري با نیازهاي نظام نوآوري هماهنگ و مرتبط است؟
آیا منابع مالی کافی براي توسعه فعالیتهاي کارآفرینی وجود دارد یا خیر؟
میزان منابع دولتی چقدر است؟ کافی است یا خیر؟
میزان سرمایه خطرپذیر چه قدر است؟ کافی است یا خیر؟
سهولت دسترسی به این منابع را چگونه ارزیابی میکنید؟
آیا تربیت نیروي انسانی در حوزهي آموزش و پژوهش مرتبط با فناوري به میزان کافی وجود دارد یا
خیر؟
کیفیت منابع انسانی تربیتشده در چه سطحی است؟
آیا همکاريهاي فناورانه بین بازیگران فعال در این زمینه اعم از خرید فناوري ،لیسانس ،همکاري
تحقیق و توسعه و غیره وجود دارد یا خیر؟
همایش ،کنفرانس و مجلهاي در مورد این فناوري وجود دارد یا خیر؟
آیا نمایشگاههاي تخصصی براي ارائه دستاوردهاي کارآفرینی وجود دارد یا خیر؟
آیا یك هدف کامالً مشخص و مشترك براي نظام وجود دارد؟
آیا فعالیتهاي کارآفرینی در این حوزهي فناورانه جهتدهی شده است؟
آیا منابع مالی و انسانی در جهت توسعه فعالیتها است یا خیر؟
آیا سیاستهاي دولت در جهت حمایت از فعالیتهاي کارآفرینی هست یا خیر؟
آیا سرمایهگذاري در تکنولوژي به عنوان یك تصمیم مشروع پذیرفته شده است؟ (مشروعیتبخشی
اتفاق افتاده است یا خیر)؟
آیا مقاومت زیادي در جهت تغییر وجود دارد؟ این مقاومت از کجا نشأت میگیرد؟
آیا فعالیتهاي مشروعیتبخشی منجر به تخصیص منابع به فعالیتهاي کارآفرینی شده است یا
خیر؟

شکلدهی بازار

کارکردهاي حاشیهاي

سؤاالت برای ارزشیابی کارکرد

مشروعیتبخشی

جهتدهی به
سیستم

انتشار دانش

تأمین و تسهیل منابع

توسعه دانش

محرک کارآفرينی

ویرایش اول ،خرداد 1394

آیا بازار اولیه شکل گرفته است؟ اندازهي آن چقدر است؟
آیا این بازار باع جهتدهی به سیستم براي توسعهي فعالیتهاي کارآفرینی شده است یا خیر؟
آیا جذابیت بازار باع ورود کارآفرینان جدید شده است یا خیر؟
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جدول ( :)5-1سؤاالت برای ارزشیابی کارکردهای موتور ساختاردهی به سیستم در مرحله سوم
مرحلهی سوم :موتور
محرک ساختاردهی

سؤاالت برای ارزشیابی کارکرد

آیا استراتژيهاي کالن و سیاستها ،برنامهها و اقدامات دولت جهت حمایت و پشتیبانی بلندمدت از
فعالیتهاي کارآفرینی تدوین شده است؟

تأمین و تسهیل
منابع

آیا منابع مالی کافی براي توسعه فعالیتهاي کارآفرینی توسط دولت ،سازمانهاي مالی خصوصی و
اشخا حقیقی تخصیص داده شده است؟ سهولت دسترسی به این منابع چگونه است؟
آیا نیروي انسانی متخصص براي توسعه فعالیتهاي کارآفرینی کافی است؟ کیفیت آنها چگونه
است؟

شکلدهی به بازار

کارکردهاي حاشیهاي

آیا استفاده از این فناوري از مشروعیت و مقبولیت قابلقبول برخوردار شده است؟
آیا فعالیتهاي مشروعیتبخشی منجر به تخصیص و تأمین منابع مالی مورد نیاز کارآفرینان شده
است؟
آیا فعالیتهاي مشروعیتبخشی منجر به تصویب برنامههاي حمایتی و بلندمدت و تصویب
استراتژيهاي کالن از طرف دولت در جهت حمایت از فعالیتهاي کارآفرینی شده است؟
آیا فعالیتهاي مشروعیتبخشی منجر به رونق بازار شده است؟

جهتدهی به
سیستم

کارکردهاي حمایتی

آیا کارآفرینان کافی در سیستم وجود دارند؟
کیفیت فعالیتهاي کارآفرینی در سیستم چه قدر است؟
آیا نرخ ورود کارآفرینان به حداکثر خود رسیده است؟ وضعیت آنها چگونه است؟
آیا کارآفرینان از سیستم خارج میشوند؟

مشروعیتبخشی

کارکردهاي کلیدي

کارآفرینی

سیستم

آیا بازار انبوه در حال شکلگیري میباشد؟
اندازه بازار کدام است؟ (نیچ/توسعهیافته)
کاربران چه کسانی هستند؟ (بالفعل و بالقوه)
رهبر بازار چه کسی است؟ (دولت /واحدهاي خصوصی) آیا رهبري بازار از دولت به شرکتهاي
خصوصی انتقال یافته است؟
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جدول (:)6-1سؤاالت برای ارزشیابی کارکردهای موتور شكلدهی به بازار در مرحله چهارم
مرحلهی چهارم:

سؤاالت برای ارزشیابی کارکرد

کارکردهاي
حمایتی

کارکرد کارآفرینی

آیا کارآفرینان کافی در سیستم وجود دارند؟
کیفیت فعالیتهاي کارآفرینی در سیستم چه قدر است؟
نرخ ورود کارآفرینان چگونه است؟
آیا کارآفرینان از سیستم خارج میشوند؟

تأمین و تسهیل منابع

کارکردهاي حاشیهاي

کارکردهاي کلیدي

آیا رهبري بازار کامالً به بخش خصوصی انتقال یافته است؟
آیا بازار انبوه شکل گرفته است؟
اندازه بازار کدام است؟ (نیچ/توسعه¬یافته)
کاربران چه کسانی هستند؟ (بالفعل و بالقوه)
آیا الزم است که یك بازار جدید ایجاد شود یا بازار موجود گسترش یابد؟

جهتدهی به
سیستم

شکلدهی به بازار

موتور محرک بازار

آیا قوانین و مقررات (از جنس تنظیمگري) در جهت حمایت و پشتیبانی از فعالیتهاي کارآفرینی و
جهتدهی به بازار تدوین شده است؟
اندازه بازار کدام است؟ (نیچ/توسعهیافته)
کاربران چه کسانی هستند؟ (بالفعل و بالقوه)
رهبر بازار چه کسی است؟ (دولت /واحدهاي خصوصی)
آیا محركها  /موانع نهادي براي شکلگیري بازار وجود دارد؟
آیا الزم است که یك بازار جدید ایجاد شود یا بازار موجود گسترش یابد؟

 -4-4-1پايش و جمعبندی نظرات خبرگان

در این مرحله بر اساس پاسخهاي خبرگان مختلف فناوري مدنظر به سؤاالت ،کلیه موانع و چالشهتاي متورد نظتر خبرگتان و
متخصصان استخراج میشود .در ادامه با جمعبندي نظرات خبرگان حوزه مدنظر موانع و چتالشهتاي توستعه فنتاوري پتس از
پاالیش و حذف موارد تکراري ،تعیین میگردد.
 -5-4-1تدوين سیاستها و اقدامات

سیاستها و اقدامات مجموعهاي از طرحها و برنامه هاي اجرایی هستند که به تحقق راهبردها و دستیابی به اهتداف کمتك
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میکنند .سیاستها رویکردهایی جهت رفع موانع توسعه یك فناوري هستند و اقدامات طترحهتا و برنامتههتایی جهتت تحقتق
سیاستها میباشند از این رو میتوان گفت که اقدامات راهکارهایی جهت رفع موانع توسعه یك فناوري هستند .همان طور که
در شکل ( )3-1نشان داده شده است سیاستها و اقدامات مورد نیاز بر اساس فهرست چالشها و موانع شناسایی شده در مرحله
قبلی پیشنهاد می شود .این اقدامات به دو دسته اقدامات غیرفنی و اقدامات فنی تقسیم میشود .اقدامات غیر فنی شتامل چهتار
دسته اقدامات مربوط به کارکردهاي مختلف مؤثر در موتور توسعه فناوري میباشتند .اقتدامات فنتی اقتدامات برگرفتتهشتده از
راهبردهاي توسعه فناوري مدنظر بوده و در جهت تحقق راهبردها تدوین میگردند.
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 -2فصل دوم:
تدوين اقدامات توسعه فناوری مديريت آاليندهها (هوا ،آب و خاک)
در صنعت برق ايران
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 -1-2مقدمه

همان طور که در فصل قبل (شکل ( ))1-2اشاره شد به منظور تدوین سیاستها و اقدامات در مرحله اول بایتد چتالشهتا و
موانع پیشروي توسعه فناوري را شناسایی نمود .چالشها و موانع پیشروي شناسایی شده در واقع مجموعهاي از مشکالت موجود
در مسیر تحقق چشمانداز و اهداف کالن سند هستند و از آنجایی که سیاستهتا و اقتدامات رویکردهتایی در جهتت رفتع ایتن
چالشها و موانع میباشند ،میتوان نتیجه گرفت که سیاستها و اقدامات در جهت تحقق چشمانداز و اهداف کالن سند تدوین
میشوند .همان طور که در بخش قبل اشاره شد مبناي تدوین اقدامات در این سند ،نظام نوآوري فناورانه ( )TISبوده و فرآینتد
تدوین آنهادر شکل ( )1-2نشان داده شده است.

شناسایی مرحله توسعه فناوريهاي
مدیریت آالینده در صنعت برق

شناسایی بازیگران نظام توسعه فناوريهاي

مرحله اول :شناسايی

مدیریت آالینده

وضعیت موجود

شناسایی کارکردهاي با اولویت براي تحقق وضعیت مطلوب

مرحله دوم :شناسايی

توسعه فناوريهاي مدیریت آالینده در صنعت برق

وضعیت مطلوب

شناسایی چالشهاي مرتبط با هر یك از ابعاد ساختاري در هر یك از
کارکردهاي با اولویت از طریق مصاحبه با متخصصان و خبرگان حوزه
مدیریت آالینده

مرحله سوم :شناسايی
چالشها و موانع توسعه
فناوری

پاالیش و جمعبندي نظرات کارشناسان و تهیه
فهرست نهایی چالشها
مرحله چهارم :تدوين

تدوین اقدامات براي رفع چالشهاي موجود

اقدامات برای رفع چالشها
و موانع

شكل ( :)1-2فرايند تدوين اقدامات توسعه فناوریهای مديريت آالينده ها در صنعت برق
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 -2-2شناسايی وضعیت موجود توسعه فناوریهای مديريت آالينده ها در صنعت برق

همان طور که اشاره شد در مرحله اول فرآیند تدوین اقدامات ،وضعیت موجود توسعه فناوريهاي مدیریت آالینده ها در
صنعت برق شناسایی میشود .این کار بر مبناي شناسایی مرحله توسعه فناوريهاي مدیریت آالینده ها در صنعت برق و نیز
بازیگران نظام توسعه این سیستمها در کشور انجام میشود که در ادامه توضیح داده میشود.
 -1-2-2بازيگران نظام توسعه فناوریهای مديريت آالينده ها در صنعت برق

همان طور که در بخشهاي قبلی اشاره شد نظام نوآوري فناوري متشکل از بازیگران و ذینفعانی است که هر یك به طتور
مستقیم یا غیرمستقیم نقشهایی را ایفا میکنند .ایتن بتازیگران متیتواننتد شتامل بختش دولتتی ،شترکتهتاي تولیدکننتده،
شرکتهاي مشاور ،دانشگاهها ،مراکز پژوهشی ،مؤسسات مالی ،مؤسسات حقوقی و  ...باشند .شناسایی بازیگران در تشتخیص و
شناسایی وضعیت موجود فناوري و اینکه هر کدام از فناوري ها در چه فازي از توسعه قرار دارند،کمك شایانی متی کنتد و متی
توان پس از تشخیص فاز توسعه فناوري کارکردهاي کلیدي و چالش ها و سیاست هاي مربوط به آنان راشناسایی کرد .در ایتن
گام ،بازیگران نظام توسعه فناوريهاي مدیریت آالینده ها در حوزههاي تحقیق و توسعه ،انتشار دانتش ،تتأمین منتابع انستانی،
منابع مالی ،مواد ،قطعات و تجهیزات و سیاستگذاري و جهتدهی به فعالیتهاي توسعه فناوريهاي مدیریت آالینده مشخص
شدهاند.
 -1-1-2-2بازيگران زمینه توسعه دانش

با توجه به گزارش فاز ( 1گزارش ساختار) و اطالعات گردآوري شده از جلسات کمیته راهبري و نیز جلسات شناسایی چالش
هاي فناوري ها ،بازیگران موجود در زمینه توسعه دانش و فعالیتهاي تحقیق و توسعه در ارتباط با فناوريهاي مدیریت آالینده
ها در صنعت برق شناسایی شدند و در جلسه دوم کمیتته راهبتري( بتا حوتور ختانمهتا :جعفترزاده ،آویشتن ،داوري و آقایتان:
صمدي،سرمدي ،موسوي،شفیعی ،اسماعیلی ،سهرابی ،نظري ،جاللی ،مصطفایی) به تصویب اعوا رسید(پیوستت  .)1بتازیگران
موجود در زمینه توسعه دانش و فعالیتهاي تحقیق و توسعه در ارتباط با فناوريهاي مدیریت آالینده ها به شرح ذیل هستند:

 -پژوهشگاهها :پژوهشگاه نیرو ،پژوهشگاه نفت ،پژوهشگاه پلیمتر و پتروشتیمی ،ستازمان پژوهشتهاي علمتی صتنعتی،
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پژوهشکده آبزي پروري بندر انزلی ،پارك زیست فن آوري قشم ،مرکز تحقیقات آب ،ایران ترانسفو ،جهاد دانشگاهی.
 دانشگاهها :دانشگاه سهند ،صنعتی اصفهان ،صنعتی شریف ،تربیت مدرس ،دانشگاه علم و صنعت ،دانشگاه کرمانشتاه،دانشگاه فردوسی ،دانشگاه تهران ،دانشگاه صنعت اب و برق ،دانشگاه امیر کبیر.
 -2-1-2-2بازيگران در زمینه انتشار دانش

بازیگران موجود در زمینه انتشار دانش در ارتباط با فناوريهاي مدیریت آالینده ها به شرح ذیل هستند:
 دانشگاه سهند دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه علم و صنعت دانشگاه فردوسی دانشگاه تهران دانشگاه صنعتی شریف -3-1-2-2بازيگران در زمینه تأمین منابع

بازیگران موجود در زمینه تأمین منابع مورد نیاز فنآوريهاي مدیریت آالینده ها در صنعت برق اعم از منابع انسانی ،مالی و
مواد و تجهیزات به شرح ذیل هستند:
 منابع مالی: oبانكها و مؤسسات اعتباري ،صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ،صندوق عوارض محیط زیست،
صندوق توسعه فناوريهاي نوین،صندوق حمایت از طترحهتاي نوآورانته درپژوهشتگاه نیترو ،تتوانیر  ،دفتتر
مهندسی مرکز همکاريهاي ریاست جمهوري.

 منابع انسانی: oدانشگاه سهند ،صنعتی اصفهان ،صنعتی شریف ،تربیت مدرس ،دانشگاه علم و صتنعت ،دانشتگاه کرمانشتاه،
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دانشگاه فردوسی ،دانشگاه تهران ،دانشگاه صنعت اب و برق ،دانشگاه امیر کبیر
 oپژوهشگاه نیرو ،پژوهشگاه نفت ،پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ،سازمان پژوهشهاي علمی صنعتی ،پژوهشکده
آبزي پروري بندر انزلی ،پارك زیست فن آوري قشم ،مرکز تحقیقات آب ،ایران ترانسفو ،جهاد دانشگاهی.
 منابع مواد و قطعات: oمپنا
 oآذر آب
 oشرکت پارسیان پویا پلیمر
 oشرکت هاي مهندسی مشاور(موننکو ،قدس نیرو و )...
 oشرکت نفت پارس(جاده کرج)
 oشرکت تکنو زیست(تهران) و ...
 -4-1-2-2بازيگران در زمینه جهتدهی به سیستم

در زمینه جهتدهی به سیستم ،در حال حاضر این بخشها در وزارت نیرو فعال هستند.
 وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري وزارت نیرو(دفتر آموزش ،تحقیقات و فناوري) معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري سابا پژوهشگاه نیرو جهاد کشاورزيخالصه اطالعات مربوط به بازیگران توسعه فناوريهاي مدیریت آالینده ها در صنعت برق در جدول ( )1-2ارائه شده است:
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جدول ( :)1-2بازيگران و ذينفعان فعال در حوزه فناوریهای مديريت آالينده ها
رديف

نام مرکز

1

پژوهشگاه نیرو

2

پژوهشگاه نفت

3

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی

4

سازمان پژوهشهای علمی صنعتی

5

پژوهشكده آبزی پروری بندر انزلی

6

پارک زيست فن آوری قشم

7

جهاد دانشگاهی

8

مرکز تحقیقات آب

9

مرکز بهبود و بهره وری آب

10

شرکت ايران ترانسفو

11

دانشگاه سهند

12

دانشگاه صنعتی اصفهان

13

دانشگاه صنعتی شريف

14

دانشگاه علم و صنعت

15

دانشگاه کرمانشاه

16

دانشگاه تربیت مدرس

17

دانشگاه فردوسی

نوع خدمات
تحقیقات و تأمین نیروي
انسانی
تحقیقات و تأمین نیروي
انسانی
تحقیقات و تأمین نیروي
انسانی
تحقیقات و تأمین نیروي
انسانی
تحقیقات و تأمین نیروي
انسانی
تحقیقات و تأمین نیروي
انسانی
تحقیقات و تأمین نیروي
انسانی
تحقیقات و تأمین نیروي
انسانی
تحقیقات و تأمین نیروي
انسانی
تحقیقات و تأمین نیروي
انسانی
تحقیقات و تأمین نیروي
انسانی
تحقیقات و تأمین نیروي
انسانی
تحقیقات و تأمین نیروي
انسانی
تحقیقات و تأمین نیروي
انسانی
تحقیقات و تأمین نیروي
انسانی
تحقیقات و تأمین نیروي
انسانی
تحقیقات و تأمین نیروي
انسانی

افراد فعال
ساخت سیستم ،پژوهشکده
مکانیك
پژوهشکده پلیمر
خانم دکتر معظمی
دکتر فالحی
دکتر یگانی،دکتر بابالو
دکتر صادقی اصفهان
دکتر موسوي ،دانشکده
شیمی و مهندسی
شیمی،مرکز آب و انرژي
دکتر محمدي
دکتر مدائنی
دکتر امیدخواه ،دکتر برات
قبادیان،دکتر محسن نصرتی
-
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رديف

نام مرکز

نوع خدمات

18

دانشگاه تهران

تحقیقات و تأمین نیروي
انسانی

19

دانشگاه صنعت آب و برق

20

دانشگاه امیر کبیر

21

مپنا

افراد فعال
مرکز فناوري کنترل آلودگی
هوا(دکتر نورپور) ،دانشکده
بهداشت(دکتر سیمین
ناصري،دکتر محوي)

تحقیقات و تأمین نیروي
انسانی
تحقیقات و تأمین نیروي
انسانی
تأمین مواد و قطعات

-

22

آذر آب

تأمین مواد و قطعات

-

23

شرکت پارسیان پويا پلیمر

تأمین مواد و قطعات

دکتر صادقی

24

جزيره دانايی(پايلوت تولید جلبک)

تأمین مواد و قطعات

-

تأمین مواد و قطعات

-

26

شرکت های مرتبط با صنايع سیمان

تأمین مواد و قطعات

-

27

شرکت HUBER

تأمین مواد و قطعات

-

28

شرکت نفت پارس(جاده کرج)

تأمین مواد و قطعات

-

29

شرکت زالل ايران(تهران)

تأمین مواد و قطعات

-

30

شرکت تهران زيست(تهران)

تأمین مواد و قطعات

-

31

شرکت صنعت محیط(تهران)

تأمین مواد و قطعات

-

32

شرکت تهران میرآب(تهران)

تأمین مواد و قطعات

-

33

شرکت تكنو زيست(تهران)

تأمین مواد و قطعات

-

34

سابا

جهتدهی به سیستم

-

35

جهاد کشاورزی

جهتدهی به سیستم

-

36

وزارت نیرو

جهتدهی به سیستم

-

25

شرکت های مهندسی مشاور(موننكو ،قدس
نیرو و )...

دکتر خوشخو
-

 -2-2-2شناسايی مرحله توسعه فناوریهای مديريت آالينده ها در صنعت برق

همان طور که در بخشهاي قبلی اشاره گردید در تعیین وضعیت موجود توسعه فناوري ،عالوه بر تعیین بازیگران مختلف
حوزه مدنظر باید مرحله توسعه فناوريهاي مدیریت آالینده ها را تعیین نمود .بهطور کلی شناسایی و تعیین فاز توسعه نظام
نوآوري فناوري ،از طریق بررسی مشخصههاي ساختاري و بررسی نشانههاي تحقق مراحل توسعه نظام فناوري و در کنار
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یکدیگر در نظر گرفتن آنها انجام می شود(شکل .)4-1
در ادامه فاز توسعه نظام نوآوري فناوريهاي مدیریت آالینده ها به کمك این دو مشخصه مشخص میگردد.

 -1-2-2-2بررسی مشخصه های ساختاری

همانطور که بیان گردید ،براي تعیین فاز توسعه نظام در وهله اول میبایست مشخصههاي ساختاري نظتام توستعه فنتاوري
مورد بررسی قرار گیرد ،که در جدول ذیل قابل مشاهده میباشند.

نهادها

تعامالت

بازيگران

جدول ( :)2-2مشخصههای ساختاری نظام توسعه فناوری
پیش توسعه

توسعه

اوجگیری

سرعتگیری

تعادل

 بتتتتتازیگران اصتتتتتلی:
دانشتتتگاههتتتا و مراکتتتز
پژوهشی
 تعداد محدود بازیگران
 نقش تسهیلگري دولت
کمکم شکل میگیرد.

 بتتازیگران اصتتلی :شتترکتهتتاي
دانش بنیان عالوه بر دانشگاههتا و
مراکز پژوهشی
 شتترکتهتتاي ستترمایهگتتذاري
خطرپتتتذیر در ایتتتن حتتتوزه ورود
میکنند
 نقتتش دولتتت در سیاستتتگتتذاري
(حاملهگري) پررنگ میشود

 انجمن ها و سندیکاها شکل
گرفتهاند
 افتتتزایش شتتترکتهتتتاي
دانشبنیان
 نقتتتتتتتش دولتتتتتتتت در
سیاستگذاري (قابلتهگتري)
پررنگ میشود

 تعتتداد رقبتتاي در حتتوزهي
توستتعه فنتتاوري بتته شتتدت
افزایش مییابد
 نقتتتش پررنتتتگ بانکهتتتا و
موسسات مالی
 نقش دولت در تنظتیم گتري
پررنگ میشود

 تمام بازیگران در
ایتتتن حتتتوزهي
فناورانتتتته بتتتته
صتتتورت فعتتتال
حوور دارند

 شبکه هاي ضتعیف علمتی شتکل
میگیرد

 شبکه هتاي علمتی در حتال
قوي شدن است
 شبکه هتاي ضتعیف صتنفی
کمکم شکل میگیرد

 شبکههاي علمی قوي
 شبکه هتاي صتنفی در حتال
قوي شدن است

 شبکه هاي علمی
قوي
 شبکه هاي صنفی
قوي

 نهادهتتتتاي ستتتتخت در حتتتتال
شکلگیري است

 نهادهتتاي ستتخت شتتتکل
گرفته است

 افزایش تنوع نهادها بسته به
نیازها

 نهادهاي ستخت
متنتتوعی وجتتود
دارد

 روابط فردي شکل گرفته
است
 شتتبکههتتاي مربتتوط بتته
فناوري وجود ندارند
 نهادهتتاي نتترم شتتکل
میگیرد
 نهاد سختی هنتوز وجتود
ندارد

با توجه به جدول عوامل ساختاري و بررسی بازیگران و تعامالت و نهادهاي فناوري هاي متدیریت آالینتده هتا ،متیتتوان
مشخصه هاي ساختاري نظام توسعه فناوري را مورد بررسی قرار داد که بر اساس آن مشخصته هتاي ستاختاري فنتاوريهتاي
 ،Membrane ،MBR ،SNCR ،SCR ،ESP ،FGD ،Microalgae ،MEMBRANE ،DLN/LNBتصتتفیه شتتیمیایی و
تصفیه زیستی به صورت زیر است.
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جدول ( :)3-2جمعبندی مشخصههای ساختاری نظام توسعه فناوریهای مديريت آالينده ها
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با توجه به توضیحات داده شده می توان این نتیجه را گرفت که از لحاظ مشخصههتاي ستاختاري وضتعیت نظتام نتوآوري
فناورانه کشور فناوري هاي نام برده داراي برخی از ویژگی هاي فاز پیش توسعه و فاز توسعه هستند،که پس از بررسی دقیق تر
مشخص شد که با توجه به نقش مهم بازیگران و نهادها این فناوري ها در فاز پیش توسعه قرار گرفته اند.
مشخصه هاي ساختاري فناوري DAFبه صورت زیر است.
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جدول ( :)4-2جمعبندی مشخصههای ساختاری نظام توسعه فناوری DAF
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با توجه به توضیحات داده شده می توان این نتیجه را گرفت که از لحاظ مشخصههتاي ستاختاري وضتعیت نظتام نتوآوري
فناورانه کشور فناوري  DAFدر فاز اوج گیري قرار گرفته است.
مشخصه هاي ساختاري فناوريهاي تبخیري دستگاهی به صورت زیر است.
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جدول ( :)5-2جمعبندی مشخصههای ساختاری نظام توسعه فناوریهای تبخیری دستگاهی
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با توجه به توضیحات داده شده می توان این نتیجه را گرفت که از لحاظ مشخصههتاي ستاختاري وضتعیت نظتام نتوآوري
فناورانه کشور فناوريهاي تبخیري دستگاهی در فاز توسعه قرار گرفته است.
 -2-2-2-2بررسی نشانههای تحقق مراحل توسعه نظام

به منظور تعیین فاز توسعه نظام در دومین گام میبایست نشانه هاي تحقق مراحل توسعه نظام فناوري متورد بررستی قترار
گیرد که این امر در شکل  4-1نشان داده شده است.
همانطور که در شکل  4-1قابل مشاهده میباشد ،پایان هر یك از مراحل توسعه نظام داراي نشانههتایی متیباشتد کته بتا
مشاهده هر یك از آن نشانهها میتوان گفت که آن مرحله از مراحل توسعه نظام فنتاوري محقتق شتده استت و نظتام توستعه
فناوري به فاز بعدي از توسعه وارد شده است.
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 -3-2شناسايی وضعیت مطلوب توسعه فناوریهای مديريت آالينده ها در صنعت برق

همان طور که در بخشهاي قبلی اشاره شد در مرحله پیشتوسعه کارکردهاي مؤثر عبتارتانتد از :توستعه دانتش (کتارکرد
کلیدي) ،انتشار دانش و بسیج منابع (کارکردهاي حمایتی) و جهتدهی به سیستم (کارکرد حاشیهاي) .به منظور توسعه فناوري و
انتقال فناوري از مرحله پیشتوسعه به توسعه باید چالشها ،مشکالت و موانع موجود در ابعاد ساختاري چهار کارکرد ذکتر شتده
تعیین و مرتفع شوند.
 -4-2شناسايی چالشها و موانع توسعه فناوریهای مديريت آالينده

در گام قبلی مشخص شد که کارکردهاي توسعه دانش ،انتشار دانش ،تتأمین منتابع و جهتتدهتی بته سیستتم بته عنتوان
کارکردهاي با اولویت شناسایی شدند .در این گام با استفاده از یك تحلیل ساختاري-کارکردي ،چالشهتا و موانتع پتیش روي
توسعه فناوريهاي مدیریت آالینده ها در صنعت برق شناسایی شده است .همان طور که پیشتر بیتان شتد ایتن چتالشهتا از
طریق مصاحبه با  6نفر از خبرگان و کارشناسان آشنا با این حوزه استخراج شده است .اسامی این افراد در ادامه ارائه شده است:
سرکارخانم مهندس داوري
سرکارخانم دکتر جعفر زاده
جناب آقاي دکتر موسوي
جناب آقاي دکتر کرباسی
جناب آقاي دکتر شیعه بیگی
جناب آقاي مهندس صمدي
چالشهاي فراوانی در رابطه با توسعه فناوريهاي مدیریت آالینده ها در صنعت برق وجود دارد و با توجه به اینکه برخی از
فناوريهاي مدیریت آالینده ها در کشور در مرحله پیشتوسعه هستند چالش هاي موجود مربوط به چهار کارکرد اصتلی موتتور
توسعه اول میباشد .همان طور که اشاره شد به منظور تعیین چالشهاي توسعه فنتاوريهتاي متدیریت آالینتده هتا در کشتور
مصاحبه هایی انجام شد  ،در این مرحله با پایش ،بررسی و جمعبندي نظرات خبرگان و کارشناسان حوزه متدیریت آالینتده هتا
چالشهاي پیش روي توسعه فناوريهاي مدیریت آالینده ها در صنعت برق در هر یك از چهار کارکرد با اولویت تعیین شدهاند.
در ادامه چالشهاي استخراج شده به تفکیك کارکرد مربوطه ارائه شدهاند.
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 -1-4-2چالشهای مربوط به کارکرد توسعه و انتشار دانش

همان طور که در فصل قبل اشاره شد چالشهاي مربوط به این کارکرد،دربرگیرنده تمامی فعالیتهایی است کته متیتوانتد
منجر به مانع در فرآیند یادگیري شود.در کشورهاي در حال توسعه ،یکی از مهمترین دالیل عدم توسعه برخی صنایع تکنولوژي
محور ،نبود توسعه دانش فنی صنعت در کشور میباشد .در این کشورها معموالً شرکتهایی با توانایی رقابتپذیري بتاال وجتود
نداشته و عمالً توسعه دانش به صورت درونزا رخ نمیدهد و توسعه باید به صورت برونزا یا انتقال دانش و فناوري ،رخ دهد .به
همین دلیل توسعه فناوري نیازمند مداخله دولت و ایجاد جهتگیري در میان بازیگران است .چالشهاي مربوط به کارکرد انتشار
دانش،در اثر نامناسب بودن شبکهها و روابط موجود بین اجزا مختلف نظام نوآوري فناورانه ایجاد میشوند .در واقع یکی از موارد
دیگري که منجر به عدم توسعه یك نظام فناورانه خا

یا یك صنعت دانشمحور میشود ،عتدم انتشتار صتحیح اطالعتات و

دانش مربوط به حوزه مدنظر در میان بازیگران مختلف آن حوزه میباشد.
چالشها و موانع شناسایی شده در زمینه خلق و انتشار دانش فنی فناوريهاي مدیریت آالینده ها در صنعت برق عبارتانتد
از:
 پایین بودن توانایی علمی کشور براي توسعه درون زا در برخی از فناوريها
 عدم توجه و تجهیز مناسب آزمایشگاهها براي فعالیتهاي عملی و کاربردي
 کمبود رشتههاي دانشگاهی متناسب با نیازمنديهاي حوزه کاهش آالیندهها
 نبود ساز و کار و جهت دهی مناسب جهت انجام پروژه هاي دانش بنیان در دانشگاهها
 عدم توجه اساتید دانشگاه به خلق دانش کاربردي و توجه بیش از حد دانشگاه به ارائه مقاالت
 عدم شناخت کامل دانشگاه از این صنعت (عدم ارتباط صنعت و دانشگاه)
 خلق دانش در دانشگاهها متناسب با نیاز موجود در صنعت نیست
 عدم اعالم نیازهاي تحقیقاتی از جانب صنایع
 بح تحریم مانع انتقال فناوري قطعات کلیدي شده
 شرکتهاي خارجی تمایلی به ارائه دانش فنی ندارند و بیشتر به دنبال فروش محصول هستند
 عدم انگیزه مناسب براي انتقال فنآوري (بیشتر به دنبال خرید محصول هستند تا خرید دانش فنی)
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 عدم وجود ساز و کار مشخص و مدون براي انتقال فنآوري در کشور


عدم توجه به انتقال دانش طراحی در قراردادهاي انتقال فنآوري

 -2-4-2چالشهای مربوط به کارکرد تأمین منابع

یکی از کارکردهاي مؤثر بر فناوري موجود در مرحله پیشتوسعه کارکرد تأمین منابع است که شامل تأمین منابع مالی ،مادي
(مواد ،تجهیزات و  ،)...نیروي انسانی و منابع مکمل (زیرساختها ،محصوالت و خدمات) میباشد .چالشهاي سیستمی مربتوط
به این کارکرد تأثیر زیادي بر عدم توسعه نظام یك صنعت یا فناوري میگذارد ،عدم تخصیص بهینه منتابع مختلتف متیتوانتد
ناشی از دالیلی مختلف چون ریسكپذیري باالي فعالیت در حوزه فناورانه ،نبود صرفه اقتصادي و حمایتهاي دولتی باشتد .در
واقع همین عدم تخصیص بهینه منابع منجر به ایجاد موانعی زیادي در حوزههاي مختلف توسعه فناوري مدیریتی متیشتود .در
راستاي رفع چالشهاي این حوزه دولت میتواند با اتخاذ سیاستهایی در جهت رفع این موانع برآید و از بروز چنین چالشتی در
سیستم جلوگیري نماید .مداخالت دولت در رابطه با این چالشها متیتوانتد مجموعتهاي از فعالیتتهتاي مربتوط بته تتأمین و
هماهنگی وروديهاي الزم براي توسعهي نظام نوآوري که در راستاي تحقق کارکرد تأمین و تستهیل منتابع استت را پوشتش
دهد .مشخص است که این چالشها به سه دسته چالشهاي مربوط به منابع انسانی ،منتابع متالی و متواد و تجهیتزات تقستیم
میشود .چالشهاي مشخص شده در ارتباط با این کارکرد در توسعه فناوريهاي مدیریت آالینده ها عبارتاند از:
 عدم تامین مالی مناسب براي پروژههاي تحقیقاتی
 عدم تامین مالی براي خرید نمونه اولیه براي انجام مهندسی معکوس که سبب شده فرآیند مهندسی معکوس
با تاخیر مواجه شود
 کمبود نقدینگی باع شده که نتوانیم ابزار تکنولوژيهاي  High Techرا خریداري کنیم در نتیجه در فرآیند
مهندسی معکوس محصول با کیفیتی تولید نمی شود.
 نبود بودجه جداگانه براي پروژههاي توسعه فناوريهاي کاهش آالینده و تجهیز نیروگاهها براي کاهش
آالیندهها
 در نظر نگرفتن هزینههاي زیست محیطی در هزینه برق و غیر واقعی بودن هزینه اجتماعی آالیندههاي محیط
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زیستی و نبود بازار انتشار
 نبود منابع مالی کافی در بخش محیط زیست
 وضعیت مبهم محل مصرف عوارض و صندوق محیط زیست در خصو

اخذ عوارض االیندگی نیروگاهها

 در حال حاضر فرایند مالی براي طرحهاي ارزیابی نیروگاهها نادرست است.
 عدم توجه به بخش خصوصی براي جذب سرمایه براي انجام فرایند مهندسی معکوس
 عدم وجود برنامه ریزي منسجم و نقشه راه اجرائی براي انجام پروژههاي تحقیقاتی حوزه فناوريهاي کاهش
آالیندهها
 بسیاري از نیروگاههاي بزرگ فاقد کارشناس محیط زیست متخصص هستند
 -3-4-2چالشهای مربوط به کارکرد جهتدهی به سیستم

کارکرد جهتدهی به سیستم ،اشاره به فعالیتهایی دارد که به مشخص شدن نیازها و جهتدهی به فعالیتهتاي بتازیگران
موجود در نظام فناوري منجر میگردد .همچنین ،رفع مشکالت موجود در کارکردهاي دیگر نظام نیتز متیتوانتد در قالتب ایتن
کارکرد انجام شود .این کارکرد می تواند توسط بازیگران مختلفی از جمله صنعت ،دولت و بازار تحقق پیدا کند .چالشهاي ایتن
کارکرد در ارتباط با وجود چشم انداز توسعه فناوري ،انتظارات ،تعهد ،هنجارها ،قوانین و مقررات ،استتانداردها تعریتف متیشتود.
چالشهاي شناسایی شده مربوط به این کارکرد در حوزه مدیریت آالینده ها عبارتاند از:
 در برخی موارد مرجع رفع آالیندگی در وزارت نفت است نه نیرو که در آنجا باید تجهیزات رفع آلودگی نصب
شود .به طوریکه در حال حاضر هماهنگی مناسبی بین این دو وزارتخانه وجود ندارد
 نداشتن قدرت اجرایی و نقش جهتدهی در سازمان حفاظت محیط زیست
 قرار داشتن سازمان محیط زیست زیرنظر ریاست جمهوري و نداشتن بودجه مستقل مشخص
 نبودن جایگاه و اختیارات محیط زیست و قرارگرفتن کنترل کیفیت و شهرداري در مقابل محیط زیست ،در
حالی که باید اهرم محیط زیست باشند
 نوع نیروگاهها باع می شود که نتوانند به سطح آالینده مورد نظر محیط زیست برسند.
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 عدم وجود ساز وکارهاي مناسب و کارآمد براي اجراي الزامات قانونی واستانداردهاي موجود در حوزه کاهش
آالیندهها نیروگاههاي کشور
 -5-2سیاستهای حوزه توسعه فناوریهای مديريت آالينده ها

پس از شناسایی چالشهاي توسعه فناوريهاي مدیریت آالینده ها در هتر یتك از کارکردهتاي نظتام نتوآوري فناورانته در
قسمت قبل در این مرحله باید سیاستهاي رفع این چالشها را تعیین نمود .سیاست هاي رفع این چالش ها در  2جلسه کمیته
راهبري و نیز  4جلسه خبرگی تدوین و مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت در نهمین جلسه کمیتته راهبتري متورد تصتویب
اعواي کمیته راهبري قرار گرفتند .سیاستهاي رفع هر یك از این چالشهاي توستعه فنتاوريهتاي متدیریت آالینتده هتا در
جدول ( )6-2ارائه شده است.
جدول ( :)6-2سیاست پیشنهادی برای رفع چالش شناسايی شده در توسعه فناوریهای مديريت آالينده ها
کارکرد

چالشها
پايین بودن توانايی علمی کشور برای توسعه
درون زا در برخی از فناوریها

دعوت از محققین برجسته خارجی آگاه در زمینه فناوريهاي
اولویت دار به منظور برگزاري دورههاي آموزشی در داخل کشور و
ایجاد شرایط مناسب براي اعطاي فرصتهاي مطالعاتی به
محققین به منظور کسب دانش فناوري موردنظر

عدم توجه و تجهیز مناسب آزمايشگاهها برای

حمایت از تجهیز آزمایشگاههاي موجود و ایجاد مراکز آزمایشگاهی
مناسب تحقیق و پژوهش در حوزه فناوريهاي اولویت دار

کمبود رشتههای دانشگاهی متناسب با نیازمندیهای

ایجاد رشتههاي دانشگاهی متناسب با نیاز روزآمد حوزه کاهش
االیندهها

فعالیتهای عملی و کاربردی
حوزه کاهش آاليندهها
تش ر

سیاست

نبود ساز و کار و جهت دهی مناسب جهت انجام
پروژه های دانش بنیان در دانشگاهها

پژوهشگاه نیرو همه ساله بر اساس فنآوريهاي اولویتدار کاهش
آالیندههاي نیروگاهی ،اولویتهاي پژوهشی وزارت نیرو در این
حوزه را تدوین نماید .بر اساس این اولویتها از تحقیقات ،پروژهها
و پایاننامهها حمایت گردد

عدم توجه اساتید دانشگاه به خلق دانش کاربردی و

ایجاد ساز و کار الزم جهت اعالم نیاز واحدهاي صنعتی درباره
فناوري هاي کاهش آالینده به دانشگاه ها

عدم شناخت کامل دانشگاه از اين صنعت (عدم

برگزاري جلسات منظم بین اساتید دانشگاه و بخش صنعت و

توجه بیش از حد دانشگاه به ارائه مقاالت
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سیاست

ارتباط صنعت و دانشگاه)

فعالتر شدن دفاتر ارتباط با صنعت

خلق دانش در دانشگاهها متناسب با نیاز موجود در
صنعت نیست
عدم اعالم نیازهای تحقیقاتی از جانب صنايع

بحث تحريم مانع انتقال فناوری قطعات کلیدی شده

هدفمندسازي بازدیدهاي علمی از صنایع و شرکتهاي معتبر
صنعتی براي اساتید و دانشجویان و محققین و آشنایی آنها با
مسائل صنعت
ایجاد رشتههاي دانشگاهی متناسب با نیاز روزآمد حوزه کاهش
االیندهها
تدوین ساز و کار دقیق و حساب شده براي فنآوريهاي اولویتدار
که سبك اکتساب آنها به صورت انتقال فناوري می باشد و اعمال
برخی از مشوقها براي شرکتهاي داخلی براي انتقال
فنآوريهاي این حوزه

شرکتهای خارجی تمايلی به ارائه دانش فنی ندارند
و بیشتر به دنبال فروش محصول هستند
عدم انگیزه مناسب برای انتقال فنآوری (بیشتر به

وضع قوانین به منظور ملزم کردن شرکتهاي خارجی به آموزش
کارگران در صورت ورود محصول به کشور

دنبال خريد محصول هستند تا خريد دانش فنی)

عدم وجود ساز و کار مشخص و مدون برای انتقال
فنآوری در کشور
عدم توجه به انتقال دانش طراحی در قراردادهای
انتقال فنآوری

عدم تامین مالی مناسب برای پروژههای تحقیقاتی

عدم تامین مالی برای خريد نمونه اولیه برای انجام
مهندسی معكوس که سبب شده فرآيند مهندسی
معكوس با تاخیر مواجه شود

جهتدهی و ترغیب شرکتهاي خارجی به انتقال فناوريهاي
اولویتدار از طریق اعطاي تسهیالت نظیر بازار تومین شده به
شرکتهاي معتبر خارجی

حمایت از پایان نامههاي کارشناسی ارشد و دکتري مرتبط با
توسعه فناوريهاي کاهش آالینده و تدوین ساز و کار و
دستورالعملهاي نظارتی مناسب جهت شناسایی مراکز تحقیقاتی
توانمند و تامین مالی آنها
تدوین ساز و کار و دستورالعملهاي نظارتی مناسب جهت
شناسایی مراکز تحقیقاتی توانمند و تامین مالی آنها و ارائه
تسهیالت مالی متناسب با خروجیهاي مورد انتظار پیشرفت
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کمبود نقدينگی باعث شده که نتوانیم ابزار
تكنولوژیهای  High Techرا خريداری کنیم در
نتیجه در فرآيند مهندسی معكوس محصول با کیفیتی

سیاست
پروژه ،در طی این فرآیند  ،خروجیهاي مورد نیاز به صورت کامل
بررسی گردد و همچنین دیتا بیسی از مراکز توانمند تهیه گردد و
پروژههاي عظیم تنها به مراکزي اعطا گردد که توانمندي خود را
اثبات کرده باشند.

تولید نمی شود.
نبود بودجه جداگانه برای پروژههای توسعه
فناوریهای کاهش آالينده و تجهیز نیروگاهها برای
کاهش آاليندهها
عدم توانايی در جذب شرکتهای خارجی در جهت
انتقال فناوری
در نظر نگرفتن هزينههای زيست محیطی در هزينه
برق و غیر واقعی بودن هزينه اجتماعی آاليندههای
محیط زيستی و نبود بازار انتشار
وضعیت مبهم محل مصرف عوارض و صندوق محیط
زيست در خصوص اخذ عوارض االيندگی نیروگاهها
در حال حاضر فرايند مالی برای طرحهای ارزيابی
نیروگاهها نادرست است
عدم توجه به بخش خصوصی برای جذب سرمايه
برای انجام فرايند مهندسی معكوس و انتقال فناوری
عدم وجود برنامه ريزی منسجم و نقشه راه اجرائی
برای انجام پروژههای تحقیقاتی حوزه فناوریهای
کاهش آاليندهها
بسیاری از نیروگاههای بزرگ فاقد کارشناس محیط
زيست متخصص هستند

نبود منابع مالی کافی در بخش محیط زيست

تخصیص بودجه مشخص به منظور توسعه فناوريهاي کاهش
آالیندهها و تجهیز نیروگاهها به منظور کاهش آلودگی حاصل از
نیروگاهها
اعطاي تسهیالت به شرکتهاي داخلی و ایجاد ساز و کاري جهت
تشویق شرکتهاي پیشرو و بررسی و اعطاي معافیت و تسهیالت
مالیاتی به نیروگاههاي خوش سابقه

ساماتدهی قیمت برق و تدوین برنامه پلکانی جهت در نظرگرفتن
هزینههاي زیست محیطی و اجتماعی در هزینه برق

نظارت دقیق سازمان بازرسی بر صندوق محیط زیست و محل
هزینه کرد عوارض آالیندگی
بهبود طرح ارزیابی نیروگاهها و نظارت دقیق بر کار ارزیابان
بانك مرکزي براي تومین سرمایهگذاران معتبر براي اخذ وام از
بانكهاي خارجی اقدام کند
تدوین برنامه ریزي منسجم با همکاري سازمانهاي مرتبط و
تدوین نقشه راه اجرایی توسعه فناوريها
برگزاري کارگاههاي آموزشی ،دورههاي فنی و آموزشهاي
تخصصی توسط محققین برجسته خارجی آگاه در زمینه فناوري
هاي اولویت دار
وزارت نیرو موظف است با رایزنی با بانك مرکزي ،صندوق توسعه
ملی ،حساب ذخیره ارزي و بانك صنعت و معدن و سایر
ارگانهاي ذیربط ،راهکار الزم براي ارائه وامهاي بلندمدت کم
بهره فراهم نماید.
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سیاست

در حال حاضر هماهنگی مناسبی بین وزارتخانه های

هماهنگی و همکاري وزارتخانهها و سازمانهاي مربوطه در
جهت کاهش آلودگی نیروگاهها

نداشتن قدرت اجرايی و نقش جهتدهی در سازمان

اعطاي اختیارات الزم به سازمان محیط زیست جهت نظارت بر
کار نیروگاهها

نفت و نیرو وجود ندارد
حفاظت محیط زيست
قرار داشتن سازمان محیط زيست زيرنظر رياست
جمهوری و نداشتن بودجه مستقل مشخص
نبودن جايگاه و اختیارات محیط زيست و قرارگرفتن
کنترل کیفیت و شهرداری در مقابل محیط زيست ،در
حالی که بايد اهرم محیط زيست باشند
ج

ی
ستم

نوع نیروگاهها باعث می شود که نتوانند به سطح
آالينده مورد نظر محیط زيست برسند.
عدم وجود ساز وکارهای مناسب و کارآمد برای
اجرای الزامات قانونی واستانداردهای موجود در حوزه
کاهش آاليندهها نیروگاههای کشور

تخصیص بودجه و اختیارات به سازمان محیط زیست
برگزاري و ارتباط نزدیك سازمانهاي محیط زیستی و دولت به
منظور یافتن راهکارهاي کاهش آلودگیها

الزام وزارت نفت به تعیین سوخت مورد نیاز نیروگاهها

اعطاي اختیارات الزم به سازمان محیط زیست جهت نظارت
بر کار نیروگاهها
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 -1-5-2اقدامات فنی مورد نیاز برای توسعه فناوریهای مديريت آالينده ها در صنعت برق

اقدامات فنی با توجه به راهبردهاي توسعه فناوري هاي مدیریت آالینده ها تدوین شده است .فرآیند تدوین این اقدامات ،در
شکل ( )2-2نشان داده شده است .همان طور کته در شتکل ( )2-2مشتاهده متیشتود در مرحلته اول تتدوین اقتدامات فنتی،
راهبردهاي تهیه شده در مرحله سوم پروژه در جلسه کمیتهي راهبري (با حوور آقایان جاللی ،ستهرابی ،شتفیعی ،مصتطفایی،
سرمدي ،صمدي و خانمها :داوري ،جعفرزاده ،آویشن ،احمدي نژاد و دالور مقدم) بررسی شده و بر اساس نظرات اعواي کمیته
راهبري اقدامات الزم جهت دستیابی به دانش فنی و ساخت هر یك از فناوريهاي منتخب توسعه درونزا تعیین گردید.
راهبردهای تهیه شده در مرحله سوم پروژه
راهبرد انتقال فناوري

راهبرد دستیابی به دانش فنی

تعیین اقدامات الزم جهت دستیابی به دانش فنی و ساخت توسط پنل خبرگی
بکارگیري فناوري

ساخت (آزمایشگاهی ،نیمهصنعتی ،صنعتی) فناوري

طراحی فناوري

ارائه اقدامات فنّی
شكل ( :)2-2فرايند تدوين اقدامات فنّی توسعه فنآوریهای نوين کنترل آالينده ها

فهرست اقدامات فنی توسعه فناوريهاي مدیریت آالینده ها در صنعت برق عبارتاند از:
-1

تسلط به دانش فنی ساخت نمونه اولیه در مقیاس کوچك فناوري LNB ,DLN

-2

تسلط به دانش فنی تولید صنعتی غشاي تماس دهنده در فناوري MEMBRANE

-3

تسلط به دانش فنی طراحی و ساخت سیستمهاي  MicroalgaEدر مقیاس نیمه صنعتی

-4

تسلط به دانش فنی طراحی و ساخت سیستم  FGDصنعتی و استفاده در نیروگاههاي کشور

-5

تسلط به دانش فنی طراحی و ساخت سیستم ESPصنعتی و استفاده در نیروگاههاي کشور

-6

تسلط به دانش فنی طراحی و ساخت (آزمایشگاهی و نیمهصنعتی) کاتالیست ساخت پایلوت سیستم SCR

-7

تسلط به دانش فنی طراحی و ساخت پایلوت سیستم SNCR
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-8

تسلط به دانش فنی طراحی و ساخت ماژولهاي صنعتی MBRو نصب در نیروگاهها

-9

تسلط به دانش فنی طراحی و ساخت صنعتی غشاي مورد استفاده در سیستمهاي  Membraneبراي تصفیه

آب و پساب
-10

تسلط به دانش فنی امکان استفاده و میزان حذف در غلظتهاي پایین مواد روغنی و جریانهاي داراي دماي

باال در مورد DAF

-11

تسلط به دانش فنی فناوريهاي متعارف تبخیري دستگاهی ،هیبریدي و امکانسنجی اقتصادي طرحها

-12

تسلط به دانش فنی روشهاي تصفیه شیمیایی و انتخاب روشهاي با صرفه اقتصادي

-13

تسلط به دانش فنی روشهاي بهبود عملکرد تصفیه زیستی از طریق اصالحات ژنتیکی مطالعه روشهاي

تصفیه زیستی و انتخاب روشهاي با صرفه اقتصادي و شناسایی انواع الودگی هاي خاك و شناسایی میکروارگانیسم
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جمعبندی
هدف از انجام مرحله چهارم « تدوین سند راهبردي و نقشه راه فناوري مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاك) در صنعت برق
ایران» تدوین اقدامات مورد نیاز براي تحقق چشمانداز ،اهداف و راهبردهاي توسعه فناوريهاي مدیریت آالیندهها بود .در
ابتداي این گزارش مبانی نظري مربوط به تدوین اقدامات شامل کارکردها و ابعاد ساختاري نظام نوآوري فناورانه ( )TISبه
تفصیل مورد بح قرار گرفت .سپس فرایند چهار مرحلهاي تدوین اقدامات سند توسعه فناوري توضیح داده شد .پس از مراحل
چهارگانه تدوین اقدامات براي حوزه مدیریت آالیندهها انجام شد به این صورت که در مرحله اول این فرآیند وضعیت موجود
توسعه فناوري با شناسایی مرحله توسعه فناوريهاي مدیریت آالیندهها و بازیگران نظام توسعه این فناوري مشخص شدند .در
مرحله دوم ،با توجه اینکه بیشتر فناوري ها در مرحله پیشتوسعه بوده ،کارکردهاي با اولویت براي تحقق وضعیت مطلوب
توسعه فناوري مدیریت آالیندهها چهار کارکرد توسعه دانش ،انتشار دانش ،بسیج منابع و جهتدهی تعیین شدند .در مرحله سوم،
چالشها و موانع موجود در تحقق هر یك از چهار کارکرد اصلی از طریق مصاحبه با متخصصان و خبرگان آشنا با حوزه مدیریت
آالیندهها تعیین شدند .در نهایت با توجه به چالشهاي تعیین شده و راهبردهاي تدوین شده حوزه مدیریت آالیندهها اقدامات
مورد نیاز براي رفع چالشها و موانع توسعه فناوريهاي مدیریت آالیندهها پیشنهاد شد و در نهایت اقدامات فنی مورد نیاز براي
توسعه فناوريهاي مدیریت آالینده ها در صنعت برق تدوین شد.
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 -1مقدمه
در اين بخش فرآيند تدوين پروژههاي اجرايي سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري هاي مديريت آالينده ها در صنعت برق
توضيح داده ميشود و در نهايت فهرست پروژهها ارائه ميشود .همان طور كه اشاره شد ،الزم است اقدامات تعيين شده در مرحله
چهارم تدوين سند ،به پروژههاي اجرايي شكسته شوند .در واقع در اين بخش بايد مشخص گردد كه چه پروژه يا مجموعه
پروژههايي بايد در ساليان مختلف اجرا گردد تا با اجراي اين پروژهها بتوان اطمينان حاصل كرد كه اقدامات ،راهبردها ،اهداف و در
نهايت چشمانداز تدوين شده " سند راهبردي و نقشه راه فناوري مديريت آاليندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ايران" محقق
شده است.

 -1-1فرآیند تدوین پروژههای اجرایی
نحوه تعيين پروژههاي اجرايي و استنتاج آن ها از اقدامات تدوين شده در مرحله چهارم سند امري مهم و ضروري است از اين رو
در اين بخش فرآيند تدوين پروژههاي اجرايي بررسي شده است .فرآيند تدوين برنامه عملياتي در شكل ( )1-2نشان داده شده است.
مطابق اين شكل ،در مرحله اول بايد اقدامات تدوين شده در مرحله  4شناسايي شده و بر اساس معيارهايي به پروژهها شكسته شوند
و فهرست پروژهها استخراج شود .سپس زمان و بودجه مورد نياز براي انجام هر يک از پروژهها مشخص شده و از اين طريق مناابع
الزم براي تحقق اقدامات تعيين مي گردد .در نهايت با شناسايي نهادهاي مرتبط در محيط داخلي و بيروني و نقش آنهاا ،متاولي و
مجري انجام پروژهها شناسايي ميشود.
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اقدامات

شكستن اقدامات

فهرست پروژهها

تخصیص بودجه

زمانبندی

تعیین منابع

تخصیص مجریان و متولیان
انجام پروژه
شكل ( :)1-2فرآیند تدوین برنامههای عملیاتی

 -2-1شكستن اقدامات به پروژههای اجرایی
مجموعه پروژههاي اجرايي كه از شكستن اقدامات به دست ميآيد ،بايد به نحوي جامع باشد كه انجام صحيح آنهاا منجار باه
تحقق اقدام مورد نظر شود و از همين رو در تعريف پروژهها بايد به جنبههاي مختلف اقدام توجه شود .نكته حائز اهميات ديگار در
شكستن اقدامات ،ميزان و سطح شكستن اقدامات ميباشد .همانگونه كه يک اقدام ميتواند به مجموعهاي از پروژهها شكسته شود،
هر پروژه نيز قابل شكسته شدن به مجموعهاي از فعاليتها است و اين روند را در مورد فعاليتها نيز ميتوان ادامه داد .اين مفهوم را
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ميتوان به صورت ملموستري در شكل ( )2-2مشاهده نمود كه در آن اقدام  Xبه سه پروژه و پروژه شماره  1به دو فعاليت شكسته
شده است .حال ميتوان مجموعه كل پروژههايي كه براي انجام اقدام  Xباياد اجارا شاوند را باه دو صاورت
X  }x11،x12،x2,x3

X  }x1،x2,x3

و

ارائه نمود كه تفاوت اين دو در تعداد سطوح شكسته شدن اقدام است .بنابراين الزم است معيارهاي مناسبي

براي تعيين تعداد و سطح شكسته شدن اقدامات معرفي و تعيين گردد.

شكل ( :)2-2نحوه شكستن اقدام X

در اين بررسي دو معيار به شرح زير مبناي شكستن اقدامات به پروژهها قرار ميگيرد:
الف) ميزان منابع الزم براي انجام پروژه اجرايي قابل تخمين باشد .به عبارتي در سطح خاصي ميتوان بارآورد مناسابي از
ميزان منابع مورد نياز ارائه نمود.1
ب) هر پروژه اجرايي در اندازهاي باشد كه بتوان آن را به يک مجري محول نمود .به عبارتي اگر پروژه اجراياي باه انادازه
كافي جزء نشده باشد ،به طوري كه گستردگي ابعاد مختلف پروژه امكان اختصاص آن به يک مجاري را سال نماياد،
بايد پروژه اجرايي مربوط به فعاليتهاي ديگري شكسته شود تا تخصيص آن به مجري واحد امكانپذير باشد.

 -1توضيحات بيشتر در مورد اقسام منابع در قسمتهاي آتي بيان خواهد شد.
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ساختار كلي شكستن اقدامات به پروژههاي اجرايي مشابه  1WBSميباشد كه در بحث مديريت پروژه تاكنون تحقيقات فراواني
در مورد آن صورت پذيرفته است.
نكته ديگر حصول اطمينان از جامعيت پروژههاي اجرايي در راستاي تحقق اقدامات ميباشد .تاكنون الگوريتمي كه تضمين نمايد
مجموعه پروژههاي اجرايي منتخ براي تحقق اقدام كفايت مينمايد ارائه نشده است .تنها با بهرهگيري از قضاوت خبرگان ،استفاده
از تجارب پيشين و در صورت امكان بهكارگيري ابزارهايي چون شبيهسازي ميتوان اميدوار بود مجموعه پروژههاي اجرايي شارايط
كافي براي حصول اقدامات را فراهم سازند.
 -1-2-1مبنای شكستن اقدامات
يكي از مسائل كليدي ديگر در فرآيند شكستن اقدامات به پروژههاي اجرايي ،تعيين مبنايي اسات كاه بار اسااس آن شكساتن
اقدامات انجام شود .براي درک بهتر اقدام نمونهاي با عنوان تأسيس آزادراه را در نظر بگيرياد .ايان اقادام مايتواناد بار دو مبنااي
جغرافيايي( 2راهسازي كوهستاني ،بياباني و جنگلي) و عملكردي( 3زيرسازي راه ،روساازي و آسافالت ،حفاتات حاشايه راه و  )...باه
پروژههاي اجرايي زيرمجموعه خود شكسته شود .مبنا شكستن اقدامات مورد توجه بر اساس عوامل مختلفي تعيين ميشاود كاه در
ادامه به مهمترين اين عوامل اشاره ميشود.
الف) ساختار و فرهنگ حاكم :اگر در ساختار موجود كشور تقسيمبندي ويژه و يا هنجارهاي پذيرفته شده اثرگذاري وجود داشته
باشد ،ميتوان شكستن پروژههاي اجرايي را بر اساس آنها جهتدهي كرد .به عنوان نمونه در مورد مثاال فاوق اگار سيساتم
راهسازي كشور بر اساس مناطق جغرافيايي در بخشهاي راهسازي كوهستاني ،بياباني و جنگلي شكل گرفته باشد كه هر بخش
تواناييها و قابليت هاي كليدي الزم در حوزه فعاليت خود به دست آورده است ،و بنابراين تقسيمبندي مذكور مايتواناد مبنااي
شكستن اقدامات قرار گيرد.

1

- Work-Breakdown-Structure

2

- Geographical Base
- Functional Base

3
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ب) نيازمنديهاي فعلي :نيازمنديهايي كه بر مبناي آن شكسته شدن اقدامات صورت ميپذيرد در طول زمان قابل تغيير است.
در مورد مثال اخير ممكن است در فاز طراحي آزادراهها نيازهاي طراحي موج شكستن پروژههاي اجرايي بر مبناي جغرافياايي
شود وليكن در زمان اجرا نيازها تغيير كرده و مبناي عملكردي مورد استفاده قرار گيرد.
ج) منافع اقتصادي :ميزان كس درآمد از پروژههاي اجرايي ميتواند مبنايي براي شكستن اقدامات باشد .به عنوان مثال درآمدزا
يا هزينهبر بودن پروژههاي اجرايي از اين جهت ميتواند مبنا قرار گيرد كه ابتدا پروژههاي اجرايي درآمدزا انجام شوند و از درآمد
حاصل براي انجام پروژههاي اجرايي هزينهبر استفاده شود.
د) نظرات ذينفعان :از آنجايي كه هدف از تحقق اقدامات در واقع برآوردن نياز ذينفعان و كس منافع توسط اين گروه ميباشد،
ضروري است به نظرات ذينفعان در بخشهاي مختلف فرآيند پيادهسازي از جمله چگونگي شكستن اقدامات توجه شود.
در صورتي كه تصميم گرفته شود كه تعدادي از پروژههاي اجرايي نيز به زيرفعاليتها شكسته شوند ،ميتوان در شكستن دوم از
مبناي ديگري استفاده نمود .به طور مثال در مرحله اول بر مبناي جغرافيايي و در مرحله دوم بر مبناي عملكاردي شكساتن انجاام
پذيرد.
 -2-2-1ابزارهای شكستن اقدامات
تاكنون مفاهيم و موضوعات كليدي شكستن اقدامات مورد بحث و بررسي قرار گرفت ،در اين بخش چند ابزار براي انجاام ايان
مهم معرفي ميگردد.

الف) تجزيه و تحليل فرآيند استاندارد
در پيشينه برخي از اقدامات ،فرآيند تجربه شدهاي وجود دارد كه به طور عام توسط نخبگان علمي آن حوزه مورد پذيرش
است .چنين فرآيندهايي فرآيند استاندارد ناميده ميشود و در صورتي كه در مورد اقدامات خاصي فرآيند اساتاندارد وجاود
داشته باشد ،پروژههاي اجرايي ارائه شده در آن حوزه به عنوان مجموعه پروژههاي اجرايي استاندارد پذيرفته ميشوند.
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ب) بهينهكاوي
در صورتي كه در راستاي تحقق يک اقدام ،فرآيند استانداردي وجود نداشته باشد و يا به علت عدم دسترسي قابل استفاده
نباشد ،از ابزار بهينهكاوي استفاده ميشود .بهينهكاوي به معني بررسي تجربههاي انجام شده و يادگيري ميباشد .اگرچه
در اين حالت به علت عدم وجود الگويي استاندارد ،انتظار ميرود تجربه هاي پيشين در ابعاد مختلفي باا يكاديگر تفااوت
داشته باشند  ،كه از علل اصلي آن خواستگاه منطقهاي و ويژگيهاي خاصي است كه فرآيند در قال آن طراحي و اجارا
شده است ،يكي از مسائل كليدي بهكارگيري اين ابزار چگونگي در كنار هم قرار دادن نتايج تجربههااي مختلاف باراي
دستيابي به الگويي مطلوب ميباشد .اگر نتوان از اين روش به مجموعهاي از پروژههاي اجرايي قابلقبول دست يافت ،از
پروژههاي اجرايي غير نهايي بهدست آمده ميتوان در ابزار علت -معلولي استفاده نمود.

ج) تحليل علت معلولي
اساس اين ابزار استفاده از نظرات خبرگان براي شكستن اقدامات به مجموعه پروژههاي اجراياي مايباشاد .از هماينرو
حضور خبرگاني مسلط بر ابعاد مختلف اقدام مربوطه ضرورت و الزمه استفاده از اين ابزار است .در ادامه چگونگي استفاده
از اين ابزار در جلسهاي با حضور خبرگان توضيح داده ميشود.
گام  :1در ابتداي جلسه توضيحات مربوط به معرفي اقدام ارائه ميگردد تا كليه افراد حاضر به نگرش يكساني از اقدام مورد نظر
دست يابند.
گام  :2در يک طوفان فكري پروژههاي اجرايي كه از نظر خبرگان براي انجام اقدام مزبور ضروري به نظر ميرسد مطرح شده
و در معرض ديد همگان قرار ميگيرد.
حاضرين جلسه بايد اين نكته را مد نظر قرار دهند كه در مرحله اول صرفاً اقدامات به پروژههاي اجرايي اساسي تشاكيلدهناده
شكسته ميشوند .از همينرو بهتر است از بيان مواردي كه خود زيرفعاليتهاي پروژههاي اجرايي اساسي به شمار ميروند و يا قابل
بيان شدن به شكل پروژههاي اجرايي كالنتري هستند اجتناب ورزند .در صورتي كه تصميم گرفته شود برخي پروژههاي اجرايي به
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زيرفعاليتهاي خود شكسته شوند ،در مرحله ديگري فرآيند جاري در مورد آن پروژههاي اجرايي تكرار ميشود .باه عباارتي در هار
مرحله از بهكارگيري اين ابزار ،شكستن تنها در يک سطح انجام ميپذيرد.
پس از انجام اين گام فهرست اوليهاي از پروژههاي اجرايي پيشنهادي به دست ميآياد .در تكميال ايان فهرسات مايتاوان از
اطالعات به دست آمده از دو ابزار ديگر به ويژه بهينهكاوي استفاده نمود.

1

گام  :3كليه موارد موجود در ليست اوليه تحت سه عنوان زير دستهبندي ميشوند:
الف) پروژههاي اجرايي اصلي تكين :پروژههاي اجرايي هستند كه اوالً در راساتاي تحقاق اقادام ماورد نظار انجاام آنهاا
ضروري بوده و ثانياً در بين ساير پروژههاي اجرايي پيشنهاد شده موارد مشابه قابل جايگزيني با آن وجود ندارد.
ب) پروژههاي اجرايي جايگزين :اين دسته شامل آن بخش از پروژههاي اجرايي ضروري است كه در بين ساير پروژههااي
اجرايي ،موارد مشابهِ قابل جايگزيني با آنها يافت مايشاود .در ايان حالات هار گاروه از پاروژههااي اجراياي مشاابه در
مجموعههايي جمع ميشوند كه از آنها تحت عنوان مجموعههاي جايگزيني ياد ميشاود .سارانجام باياد از هار ياک از
مجموعههاي جايگزيني يک پروژه اجرايي انتخاب شود.
مجموعههاي جايگزيني نبايد با يكديگر داراي اشتراک باشند .همچنين در صورتي كه پروژه اجرايي قابل تخصيص به بيش
از يک مجموعه جايگزيني باشد ،آن پروژه اجرايي به چند بخش تفكيک شده و هر بخش به مجموعه مربوطاه اختصااص
مييابد.
ج) پروژههاي اجرايي پشتيباني :پروژههاي اجرايي كه در راستاي تحقق يک اقدام ،ضروري نيستند ولي مايتوانناد فرآيناد
انجام اقدام مورد نظر را تقويت كرده و آن را تسريع بخشند.
در صورتي كه پس از دسته بندي فوق مواردي وجود داشته باشند كه به نوعي زيرفعاليت سااير پاروژههااي اجراياي اصالي ياا
پشتيباني به حساب آيند ،اين موارد حذف شده  ،در صورت لزوم در شكستن پروژههاي اجرايي به زيرفعاليتهاا در مراحال بعاد

 -1ممكن است بتوان درمورد يک فعاليت از روش تحليل فرآيند استاندارد و يا بهينهكاوي به نتيجه رسيد ،عليرغم اينكه در مورد اقدام باالدست استفاده از اين دو ابزار نتيجهبخش
نبوده باشد.
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استفاده ميشوند  ،و در غير اين صورت الزم است پروژههاي اجرايي اصلي يا پشتيبان ديگري تعريف شود كه دربرگيرنده موارد
ذكر شده به عنوان زيرفعاليت خود باشد.
در مجموع مشخص ميگردد كه پروژههاي اجرايي دستهبندي شده بايد داراي دو ويژگي زير باشند:
 در يک سطح باشند،
 غير از پروژههاي اجرايي درون يک مجموعه جايگزيني ،ساير پروژههاي اجرايي بايد بدون همپوشاني باشند .در غير
اين صورت بايد تغييراتي در آنها اعمال گردد تا همپوشاني موجود حذف شود.
 -3-2-1بازنگری نهایی و انتخاب پروژههای اجرایی
قبل از نهايي شدن پروژههاي اجرايي ،به منظور ارزيابي جوان مختلف پروژههاي ارائه شده و قضاوت در مورد موجاه باودن ياا
عدم موجه بودن آنها ،هر پروژه اجرايي بايد بر اساس معيارهاي مختلفي از جمله معيارهااي فناي ،ماالي و اقتصاادي ،اجتمااعي و
زيستمحيطي مورد مميزي قرار گيرد .بر اين اساس ،پروژههاي اجرايي به دست آمده در مرحله قبال ماورد باازبيني قارار گرفتاه و
پروژههايي كه از نظر معيارهاي مختلف ناموجه باشند ،كنار گذاشته ميشوند .در واقع پروژههاي اجرايي نهايي بايد به نحو مطلاوبي
موجبات دستيابي به مقاصد ساير سطوح راهبردي را فراهم سازند .از همينرو ضروري است با نگاهي اجمالي به بازبيني گامهاي طي
شده نواقص احتمالي پرداخته شود.

 -3-1فهرست پروژههای اجرایی سند توسعه فناوری های مدیریت آالینده ها در صنعت
برق
با توجه به موارد مطرح شده در ابتداي اين بخش در ارتباط با ضرورت و نحوه شكستن اقدامات به پروژههااي اجراياي ،در ايان
بخش ،پروژههايي شناسايي ميشوند كه اجرايي شدن آنها منجر به تحقق اقدامات ميگردد .با توجه باه ابزارهااي گونااگوني كاه
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جهت شكستن اقدامات در بخش قبل معرفي شده با بررسيهاي صورت گرفته اين نتيجه حاصل شد كه ابزار تحليال علايمعلاولي
بهترين ابزار براي شكستن اقدامات در اين طرح ميباشد.
همان طور كه در گزارش مرحله چهارم سند اشاره شد اقدامات مربوط به اين سند در دو دسته اقدامات فني و غيرفني تدوين شد.
با توجه به سطح اقدامات غيرفني تعريف شده در مرحله چهارم ،تصميم گرفته شد تا اين اقدامات به سطح پايينتر شكساته نشاود و
زمانبندي و بودجهبندي بر روي اقدامات ان جام شود .اما در ارتباط با اقدامات فني ،با توجه به امكان شكستن اقدامات تصميم بر اين
شد تا پروژه هاي اجرايي ذيل هر يک از اقدامات فني تعريف شود .براي تدوين پروژههاي اجرايي اقدامات فني ،ابتدا كارشناسان فني
سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري هاي مديريت آالينده ها در صنعت برق به طور مجزا فهرست پروژههاي اوليه مرباوط باه
خود را استخراج كردند و سپس در مرحله بعد با برگزاري جلسهاي با حضور تعدادي از خبرگان و كارشناسان حوزه مديريت آالينده ها
(كميته راهبري) ،فهرست اوليه پروژهها بررسي شد و پس از جمعبندي پروژههاي اصلي جهت اجرايي شدن اقدامات شناسايي شدند.
اسامي افراد حاضر در اين جلسه به شرح ذيل است:
 جناب آقاي جاللي جناب آقاي سهرابي جناب آقاي سرمدي جناب آقاي صمدي جناب آقاي مصطفايي جناب آقاي شفيعي سركار خانم داوري سركار خانم جعفرزاده سركار خانم آويشن سركار خانم احمدي نژاد -سركار خانم دالور مقدم
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همان طور كه در قسمتهاي قبل اشاره شد ،مجموعه پروژههاي اجرايي كه از شكستن اقدامات به دست ميآيد ،بايد به نحاوي
جامع باشد كه انجام صحيح آنها منجر به تحقق اقدام مورد نظر شود در اين بخش تالش شاده باا اساتفاده از نظارات خبرگاان و
كارشناسان ،جامعيت پروژه هاي اجرايي شناسايي شده براي هر اقدام حفظ شود .مورد ديگري كه در رابطه با شكستن اقادامات باياد
مورد توجه قرار گيرد ،سطح شكسته شدن اقدامات است .در اين طرح اقدامات تا سطحي شكسته شدهاند كه بتوان براي پروژههااي
اجرايي حاصل از شكستن آنها زمان و بودجه تخصيص داده و همچناين مجاري جهات اجاراي آنهاا مشاخص نماود .در اداماه
پروژههاي شناسايي شده براي هر يک از اقدامات فني و غير فني در جدول ( )1-2و جدول ( )2-2ارائه شده است.

جدول ( :)1-2پروژههای اجرایی حاصل از شكسته شدن اقدامات فنی تدوین شده سند
ردیف

عنوان پروژهها

اقدام  :1ساخت نمونه اولیه مشعل صنعتی کوچک DLN,LNB
1

امکان و بررسی ساخت و بومی سازی فناوری DLN, LNB

2

کسب دانش ساخت تکنولوژی DLN, LNBاز طریق انتقال فناوری

3

مطالعه و بررسی تکنولوژی های مورد استفاده در سیستم های کاهش  NOxو کسب روابط حاکم بر فرآیند احتراق

4

شبیهسازی  CFDاحتراق (استفاده از نرمافزارهای موجود ،توسعه کد یا تهیه ماژول جهت تلفیق با نرمافزارهای موجود)

5

طراحی و ساخت نمونه مشعل  LNBبا تزریق سوخت و هوای مرحلهای در سایز کوچک

6

طراحی و ساخت مشعل  LNBبا برگشت داخلی محصوالت احتراق

7

طراحی و ساخت نمونه مشعل و سیستم کنترل مشعل DLN

8

ساخت و تجهیز آزمایشگاه تست مشعل

9

اقدام  :2تولید صنعتی غشای تماس دهنده MEMBRANE
کسب دانش فنی اصالح سطحی غشا منتخبMEMBRANE

10

امکانسنجی فنی-اقتصادی طرح برای استفاده از فناوری در نیروگاههای کشور

11

ساخت ازمایشگاهی غشا (غشای انتقال تسهیل یافته ،غشاهای جدا کننده مولکولی ،فلزی)

12

تجهیز ازمایشگاه غشا

13

نصب و انجام تستهای صنعتی

14

ساخت واحد صنعتی غشا (غشاهای تماسدهنده ،پلیمری)

15

ساخت ماشین آالت تولید صنعتی غشاء
اقدام  :3ساخت سیستمهای  Microalgaeدر مقیاس نیمه صنعتی

16

مطالعه و بررسی استفاده از جلبکهای بومی ایران در کاهش آالیندههای نیروگاهی و مقایسه آن با نمونه های خارجی و
انتخاب بهترین گزینه ها

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
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17

امکان سنجی تولید محصوالت جانبی با ارزش افزوده باال از جلبک تولید شده(سوخت زیستی)

18

ساخت پایلوت تولید  Microalgaeدر مقیاس نیمه صنعتی

19

انجام تستهای مختلف بر روی پایلوت مانند تغییر شدت نور ،تغییر غلظت  CO2و …

20

ساخت آزمایشگاه رشد و تکثیر جلبک

21

نصب و بهره برداری از واحد تولید Microalgaeدر یک نیروگاه منتخب

اقدام  :4ساخت صنعتی  FGDو استفاده در نیروگاههای کشور
22

مطالعات امکانسجی اجرای فناوری سولفور زدایی و انتخاب فناوریهای برتر بر اساس شرایط کشور

23

ساخت پایلوت نیمه صنعتی فناوری منتخب

24

انجام تست های مختلف نیمه صنعتی بر روی پایلوت

25

اجرای پروژه ساخت در مقیاس صنعتی و نصب و بهره برداری در یک نیروگاه

اقدام  :5ساخت  ESPدر مقیاس صنعتی و استفاده در نیروگاههای کشور
26

بررسی مشخصات فیزیکی و شیمیایی ذرات معلق نیروگاه های زغال سوز

27

بررسی امکان استفاده از  ESPصنعت سیمان در نیروگاه های زغال سوز

28

ساخت پایلوت و انجام تست های مختلف نیمه صنعتی بر روی آن

29

اجرای پروژه نصب و بهره برداری در یک نیروگاه زغال سوز

اقدام  :6دستیابی به دانش فنی ساخت کاتالیست و ساخت پایلوت سیستم SCR
30

بررسی جانشانی کاتالیست روی سبدهای واحد پیشگرمکن هوای بویلر (یانگستروم)

31

کسب دانش فنی افزایش سطح تماس و کارایی کاتالیست

32

شبیه سازی واکنش های شیمیایی و کاتالیستی سیستمهای SCR

33

خرید نمونههای کاتالیست و ساخت  Set upآزمایشگاهی

34

تستهای اولیه بر روی Set upازمایشگاهی

35

طراحی و ساخت پایلوت سیستم  SCRدر مقیاس کوچک

36

ساخت کاتالیست دما پایین جهت نصب در خروجی دودکش نیروگاههای بخاری و سیکل ترکیبی موجود

37

ساخت کاتالیست دما باال (زئولیتی) برای استفاده در توربینهای گاز

38

تست و بهینه سازی فرآیند  SCRو روش کنترل تزریق آمونیاك بر اساس نتایج پایلوت

اقدام  :7ساخت پایلوت سیستم SNCR
39

طراحی سیستم ترکیبی  SCR/SNCRبرای افزایش همزمان راندمان و کاهش نشتی آمونیاك

40

بررسی استفاده همزمان  SNCRبا سیستم  FGDتر به منظور حذف نشت آمونیاك و کمک به حذف SO2

41

بررسی توزیع دما و رژیم جریان در بویلر نیروگاههای موجود و امکانسنجی اجرای این روش در آنها

42

شبیهسازی فرآیند  SNCRو روشهای کنترل تزریق آمونیاك با تغییر شرایط عملیاتی بویلر

43

طراحی ساخت پایلوت یا سیستم آزمایشگاهی SNCR

44

اجرای سیستم  SNCRدر یک واحد نیروگاهی کوچک

اقدام  :8ساخت ماژولهای صنعتی  MBRو نصب در نیروگاهها
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45

بررسی فنی -اقتصادی و مقایسه روشهای مستغرق و جانبی و انتخاب غشای مناسب برای ایران

46

ساخت غشاهای با راندمان باال و گرفتگی کم

47

طراحی و ساخت پایلوت و تست های مربوطه

48

ساخت ماژولهای صنعتی  MBRو نصب در نیروگاهها

اقدام  :9ساخت صنعتی غشای مورد استفاده در تصفیه آب و پساب در فناوری Membrane
49

طراحی سیستم مبتنی بر غشا جهت حذف آالیندههای روغنی و سیستم شستشوی آن

50

کسب دانش فنی ساخت دستگاه بازیاب انرژی از جریان غلیظ خروجی سیستمهای اسمز معکوس

51

طراحی و ساخت بستر تست ماژول سیستم اسمز معکوس

52

ساخت مخازن  Pressure Vesselتحت فشار مورد نیاز جهت قرارگیری ماژولهای غشا

53

ساخت نمونه صنعتی ماژول مورد استفاده در اسمز معکوس

اقدام  :10تجهیز نیروگاههای کشور به سیستمهای ( DAFبا تاکید بر استفاده از سیستمهای ساخت داخل)
54

بررسی امکان استفاده از  DAFو میزان حذف در غلظتهای پایین مواد روغنی و جریانهای دارای دمای باال از طریق
آزمایشات پایلوت

55

بررسی امکانسنجی اقتصادی طرحهای مربوط به نصب سیستم  DAFدر نیروگاهها و ارائه خدمات مشاورهای به آنها

اقدام  :11تجهیز نیروگاههای کشور به سیستمهای تبخیری (با تاکید بر استفاده از سیستمهای ساخت داخل)
56

بررسی فناوریهای متعارف دستگاهی و ،هیبریدی و امکانسنجی اقتصادی طرحها

57

طراحی و ساخت یک نمونه پایلوت سیستم VC

58

طراحی و ساخت یک نمونه پایلوت سیستم MED

59

طراحی ،ساخت و اجرای یک واحد تبخیرکننده بر پایه حرارت اتالفی از نیروگاه گازی

60

ساخت سیستم های  VCو  MEDجهت نصب در نیروگاهها

اقدام  :12نصب و پیاده سازی روشهای تصفیه شیمیایی در نیروگاهها
61

مطالعه روشهای تصفیه شیمیایی و انتخاب روشهای با صرفه اقتصادی

62

ساخت پایلوت روش منتخب

63

ایجاد یک آزمایشگاه تصفیه خاك در صنعت برق

64

پیاده سازی روشهای تصفیه شیمیایی در یک نیروگاه

اقدام  :13نصب و پیاده سازی روشهای تصفیه زیستی در نیروگاهها
65

بررسی روشهای بهبود عملکرد این فناوری از طریق اصالحات ژنتیکی

66

مطالعه روشهای تصفیه زیستی و انتخاب روشهای با صرفه اقتصادی

67

شناسایی انواع الودگی های خاك و شناسایی میکروارگانیسم های از بین برنده آن ها در نیروگاه ها

68

ساخت پایلوت روشهای منتخب

69

ایجاد یک آزمایشگاه بیو تکنولوژی خاك در صنعت برق

70

پیاده سازی روشهای تصفیه زیستی در یک نیروگاه

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
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جدول ( :)2-2اقدامات غیرفنی در توسعه فناوری های مدیریت آالینده ها
ردیف
1
2
3

اقدامات
حمایت از انجام پایاننامهها و مقاالت در حوزه مدیریت آالینده ها به شکل کمکهای
مالی و ارائه خدمات آزمایشگاهی
ایجاد و بهروزرسانی یک بانک اطالعاتی مناسب برای استفاده پژوهشگران این حوزه و
به اشتراك گذاشتن دانش تولید شده توسط آنها در این بانک اطالعاتی
کمک به جذب و پذیرش واحدهای تحقیقاتی در مراکز رشد جهت کمک به صنعتی
شدن دانش به دست آمده در حوزه مدیریت آالینده ها

4
5
6
7
8

کمک به تأمین مالی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها
تعریف پروژههای مشترك در زمینه توسعه فناوریهای مدیریت آالینده ها میان
دانشگاهها و صنعت برق
برگزاری دورههای کوتاهمدت و کارگاههای آموزشی برای صنایع مرتبط با حوزه مدیریت
آالینده ها
اعزام نیروی متخصص به مراکز تحقیقاتی و صنعتی خارج از کشور جهت کسب دانش و
مهارتهای الزم در حوزه صنعتیسازی فناوریهای مدیریت آالینده ها
حمایت از تشکیل و فعالیت شرکتهای دانشبنیان در حوزه مدیریت آالینده ها

 -4-1تخصیص منابع
در برنامهريزي عملياتي تخصيص منابع فرآيند تصميمگيري در مورد چگونگي بهكارگيري منابع موجود به منظور نيل به مقاصاد
تعيين شده ،به ويژه در كوتاهمدت مشخص ميگردد .تخصيص منابع در سطوح مختلاف راهباردي از جملاه اقادامات ،پاروژههااي
اجرايي ،فعاليتها و ساير سطوح باالتر قابل تعريف است .همان طور كه در بخش قبل عنوان شد يكي از معيارهاي ماورد توجاه در
تعيين تعداد سطوحي كه اقدامات شكسته ميشوند ،رسيدن به سطحي است كه در آن بتوان منابع الزم را برآورد نمود .اين برآورد بر
دو مبنا صورت ميپذيرد:
الف) تجربههاي پيشين
ب) نظر خبرگان
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منابعي كه در برنامه عملياتي اين سند مورد توجه قرار خواهند گرفت ،عبارتند از هزينه ،زمان و در صاورت لازوم مناابعي چاون
دانش و فناوري .تأمين منابع انساني با استفاده از هزينه اختصاص يافته توسط مجري فعاليت صورت ميپذيرد .البته هزيناه نياروي
انساني برآورد شده و جزء منابع مالي به مجري تخصيص مييابد .با توجه به محدود بودن زمان ،جهت دستيابي به اهداف در زماان
مورد نظر ،مدت زمان الزم براي انجام هر پروژه ،بايد به عنوان يكي از اصليترين منابع اجرايي شدن پروژهها ،به درستي مشاخص
گردد .الزم به ذكر است كه در اين پروژه تخصيص زمان يک فرآيند تخصيص منابع محدود مايباشاد .باه عباارتي كال زماان در
دسترس براي تحقق پروژههاي اجرايي از قبل تعيين شده و هر پروژه بايد در مدت زمان خاص خود به اتمام برسد .از طارف ديگار
منابع مالي به عنوان منابع نامحدود در نظر گرفته ميشوند .بنابراين براي هر پروژه اجرايي هزينه الزم برآورد شده و براي انجام آن
پروژه تخصيص داده ميشود .منابع الزم براي سطوح باالتر از جمله اقادامات در حالات كلاي برابار مجماوع هزيناههااي ساطوح
پاييندست ميباشد 1.در اين بخش زمان و بودجه تخميني الزم براي انجام اقدامات غيرفني و پروژههاي مربوط به اقدامات فني باه
ترتي در جدول ( )3-2و جدول ( )4-2ارائه شده است .زمانبندي دقيق پروژهها ميتواند به ترسيم صحيح رهنگاشت كمک كند.
جدول ( :)3-2بودجهبندی و زمانبندی اقدامات غیرفنی غیر مدیریتی در توسعه فناوری های مدیریت آالینده ها
بودجه (میلیون تومان)
مدت زمان

ردیف

اقدامات

1

حمایت از انجام پایاننامهها و مقاالت در حوزه مدیریت
آالینده ها به شکل کمکهای مالی و ارائه خدمات
آزمایشگاهی

10

2

ایجاد و بهروزرسانی یک بانک اطالعاتی مناسب برای استفاده
پژوهشگران این حوزه و به اشتراك گذاشتن دانش تولید
شده توسط آنها در این بانک اطالعاتی

8

3

کمک به جذب و پذیرش واحدهای تحقیقاتی در مراکز رشد
جهت کمک به صنعتی شدن دانش به دست آمده در حوزه
مدیریت آالینده ها

7

(سال)

خدمات
کل

آزمایشگاهی و

نیروی انسانی

حمایت مالی

تجهیزات

 -1مسأله مهمي كه در تخصيص منابع مالي محدود مورد مالحظه قرار ميگيرد اولويتبندي فعاليتها بهگونهاي است كه مشخص باشد مناابع اضاافي كاه احيانااً در طاول پاروژه
اختصاص مييابند به كداميک از آنها تعلق گرفته و در صورت كاهش منابع كداميک با كمبود مواجه ميشوند .اين مالحظه براي پروژه جاري وجود ندارد.
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بودجه (میلیون تومان)
مدت زمان

ردیف

اقدامات

4

کمک به تأمین مالی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها

8

5

تعریف پروژههای مشترك در زمینه توسعه فناوریهای
مدیریت آالینده ها میان دانشگاهها و صنعت برق

7

6

برگزاری دورههای کوتاهمدت و کارگاههای آموزشی برای
صنایع مرتبط با حوزه مدیریت آالینده ها

6

7

اعزام نیروی متخصص به مراکز تحقیقاتی و صنعتی خارج از
کشور جهت کسب دانش و مهارتهای الزم در حوزه
صنعتیسازی فناوریهای مدیریت آالینده ها

6

8

حمایت از تشکیل و فعالیت شرکتهای دانشبنیان در حوزه
مدیریت آالینده ها

7

خدمات

(سال)

کل

آزمایشگاهی و

نیروی انسانی

حمایت مالی

تجهیزات

جدول ( :)4-2بودجهبندی و زمانبندی پروژههای مربوط به پروژههای اقدامات فنی در توسعه فناوری های مدیریت آالینده ها
ردیف

پروژه

مدت زمان

بودجه (میلیون تومان)

(سال)

اقدام  :1ساخت نمونه اولیه مشعل صنعتی کوچک DLN,LNB

کل

مواد

نیروی

قطعات و

مصرفی و

انسانی

تجهیزات

آزمایشگاه
1

1

امکان و بررسی ساخت و بومی سازی فناوری DLN, LNB

2

کسب دانش ساخت تکنولوژی DLN, LNBاز طریق انتقال فناوری

3

3

مطالعه و بررسی تکنولوژی های مورد استفاده در سیستم های کاهش
 NOxو کسب روابط حاکم بر فرآیند احتراق

2

4

شبیهسازی  CFDاحتراق (استفاده از نرمافزارهای موجود ،توسعه کد یا
تهیه ماژول جهت تلفیق با نرمافزارهای موجود)

2

5

طراحی و ساخت نمونه مشعل  LNBبا تزریق سوخت و هوای مرحلهای در
سایز کوچک

3

6

طراحی و ساخت مشعل  LNBبا برگشت داخلی محصوالت احتراق

7

طراحی و ساخت نمونه مشعل و سیستم کنترل مشعل DLN

8

ساخت و تجهیز آزمایشگاه تست مشعل

1,5
3
2

مجموع بودجه مورد نياز لقدام :ميليون تومان
مجموع مدت زمان مورد نياز اقدام 10:سال
اقدام  :2تولید صنعتی غشای تماس دهنده MEMBRANE
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مدت زمان

ردیف

پروژه

9

کسب دانش فنی اصالح سطحی غشا منتخب MEMBRANE

1

10

امکانسنجی فنی-اقتصادی طرح برای استفاده از فناوری در نیروگاههای
کشور

1

11

ساخت ازمایشگاهی غشا (غشای انتقال تسهیل یافته ،غشاهای جدا کننده
مولکولی ،فلزی)

2

12

تجهیز ازمایشگاه غشا

13

نصب و انجام تستهای صنعتی

14

ساخت واحد صنعتی غشا (غشاهای تماسدهنده ،پلیمری)

15

ساخت ماشین آالت تولید صنعتی غشاء

بودجه (میلیون تومان)

(سال)

1,5
1,5
3
2
مجموع بودجه مورد نياز لقدام :ميليون تومان

مجموع مدت زمان مورد نياز اقدام 10:سال

اقدام  :3ساخت سیستمهای  Microalgaeدر مقیاس نیمه صنعتی
16

مطالعه و بررسی استفاده از جلبکهای بومی ایران در کاهش آالیندههای
نیروگاهی و مقایسه آن با نمونه های خارجی و انتخاب بهترین گزینه ها

1

17

امکان سنجی تولید محصوالت جانبی با ارزش افزوده باال از جلبک تولید
شده(سوخت زیستی)

1

18

ساخت پایلوت تولید  Microalgaeدر مقیاس نیمه صنعتی

2

19

انجام تستهای مختلف بر روی پایلوت مانند تغییر شدت نور ،تغییر غلظت
 CO2و …

3

20

ساخت آزمایشگاه رشد و تکثیر جلبک

1,5

21

نصب و بهره برداری از واحد تولید Microalgaeدر یک نیروگاه منتخب

2,5
مجموع بودجه مورد نياز لقدام :ميليون تومان

مجموع مدت زمان مورد نياز اقدام 10:سال

اقدام  :4ساخت صنعتی  FGDو استفاده در نیروگاههای کشور
22

مطالعات امکانسجی اجرای فناوری سولفورزدایی و انتخاب فناوریهای برتر
بر اساس شرایط کشور

23

ساخت پایلوت نیمه صنعتی فناوری منتخب

24

انجام تست های مختلف نیمه صنعتی بر روی پایلوت

25

اجرای پروژه ساخت در مقیاس صنعتی و نصب و بهره برداری در یک
نیروگاه

2
3
1,5
5
مجموع بودجه مورد نياز لقدام :ميليون تومان

مجموع مدت زمان مورد نياز اقدام 10:سال

اقدام  :5ساخت  ESPدر مقیاس صنعتی و استفاده در نیروگاههای کشور
26

بررسی مشخصات فیزیکی و شیمیایی ذرات معلق نیروگاه های زغال سوز

1
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مدت زمان

ردیف

پروژه

27

بررسی امکان استفاده از  ESPصنعت سیمان در نیروگاه های زغال سوز

28

ساخت پایلوت و انجام تست های مختلف نیمه صنعتی بر روی آن

29

اجرای پروژه نصب و بهره برداری در یک نیروگاه زغال سوز

بودجه (میلیون تومان)

(سال)

1
3
3
مجموع بودجه مورد نياز لقدام :ميليون تومان

مجموع مدت زمان مورد نياز اقدام 8:سال

اقدام  :6دستیابی به دانش فنی ساخت کاتالیست و ساخت پایلوت سیستم SCR
30

بررسی جانشانی کاتالیست روی سبدهای واحد پیشگرمکن هوای بویلر
(یانگستروم)

31

افزایش سطح تماس و کارایی کاتالیست

32

شبیه سازی واکنش های شیمیایی و کاتالیستی سیستمهای SCR

33

خرید نمونههای کاتالیست و ساخت  Set upآزمایشگاهی

34

تستهای اولیه بر روی Set upازمایشگاهی

35

طراحی و ساخت پایلوت سیستم  SCRدر مقیاس کوچک

36

ساخت کاتالیست دما پایین جهت نصب در خروجی دودکش نیروگاههای
بخاری و سیکل ترکیبی موجود

2,5

37

ساخت کاتالیست دما باال (زئولیتی) برای استفاده در توربینهای گاز

2,5

38

تست و بهینه سازی فرآیند  SCRو روش کنترل تزریق آمونیاك بر اساس
نتایج پایلوت

1,5

1
2
2
1
1
2

مجموع بودجه مورد نياز لقدام :ميليون تومان

مجموع مدت زمان مورد نياز اقدام 10:سال
اقدام  :7ساخت پایلوت سیستم SNCR
39

طراحی سیستم ترکیبی  SCR/SNCRبرای افزایش همزمان راندمان و
کاهش نشتی آمونیاك

1

40

بررسی استفاده همزمان  SNCRبا سیستم  FGDتر به منظور حذف
نشت آمونیاك و کمک به حذف SO2

1,5

41

بررسی توزیع دما و رژیم جریان در بویلر نیروگاههای موجود و
امکانسنجی اجرای این روش در آنها

2,5

42

شبیهسازی فرآیند  SNCRو روشهای کنترل تزریق آمونیاك با تغییر
شرایط عملیاتی بویلر

1

43

طراحی ساخت پایلوت یا سیستم آزمایشگاهی SNCR

44

اجرای سیستم  SNCRدر یک واحد نیروگاهی کوچک

2
2
مجموع بودجه مورد نياز لقدام :ميليون تومان

مجموع مدت زمان مورد نياز اقدام 10:سال

اقدام  :8ساخت ماژولهای صنعتی  MBRو نصب در نیروگاهها
45

بررسی فنی -اقتصادی و مقایسه روشهای مستغرق و جانبی و انتخاب
غشای مناسب برای ایران

2

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
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ردیف

پروژه

46

ساخت غشاهای با راندمان باال و گرفتگی کم

47

طراحی و ساخت پایلوت و تست های مربوطه

48

ساخت ماژولهای صنعتی  MBRو نصب در نیروگاهها

مدت زمان
(سال)

بودجه (میلیون تومان)

3
2
3
مجموع بودجه مورد نياز لقدام :ميليون تومان

مجموع مدت زمان مورد نياز اقدام 10:سال

اقدام  :9ساخت صنعتی غشای مورد استفاده در تصفیه آب و پساب در فناوری Membrane
49

طراحی سیستم مبتنی بر غشا جهت حذف آالیندههای روغنی و سیستم
شستشوی آن

2

50

کسب دانش فنی ساخت دستگاه بازیاب انرژی از جریان غلیظ خروجی
سیستمهای اسمز معکوس

1,5

51

طراحی و ساخت بستر تست ماژول سیستم اسمز معکوس

2,5

52

ساخت مخازن  Pressure Vesselتحت فشار مورد نیاز جهت قرارگیری
ماژولهای غشا

2

53

ساخت نمونه صنعتی ماژول مورد استفاده در اسمز معکوس

3
مجموع بودجه مورد نياز لقدام :ميليون تومان

مجموع مدت زمان مورد نياز اقدام 9:سال

اقدام  :10تجهیز نیروگاههای کشور به سیستمهای ( DAFبا تاکید بر استفاده از سیستمهای ساخت داخل)
54

بررسی امکان استفاده از  DAFو میزان حذف در غلظتهای پایین مواد
روغنی و جریانهای دارای دمای باال از طریق آزمایشات پایلوت

2

55

بررسی امکانسنجی اقتصادی طرحهای مربوط به نصب سیستم  DAFدر
نیروگاهها و ارائه خدمات مشاورهای به آنها

8
مجموع بودجه مورد نياز لقدام :ميليون تومان

مجموع مدت زمان مورد نياز اقدام 10:سال

اقدام  :11تجهیز نیروگاههای کشور به سیستمهای تبخیری (با تاکید بر استفاده از سیستمهای ساخت داخل)
56

بررسی فناوریهای متعارف دستگاهی و ،هیبریدی و امکانسنجی اقتصادی
طرحها

57

طراحی و ساخت یک نمونه پایلوت سیستم VC

58

طراحی و ساخت یک نمونه پایلوت سیستم MED

59

طراحی ،ساخت و اجرای یک واحد تبخیرکننده بر پایه حرارت اتالفی از
نیروگاه گازی

2,5

60

ساخت سیستم های  VCو  MEDجهت نصب در نیروگاهها

3

1,5
3
3

مجموع بودجه مورد نياز لقدام :ميليون تومان

مجموع مدت زمان مورد نياز اقدام10:سال

اقدام  :12نصب و پیاده سازی روشهای تصفیه شیمیایی خاك در نیروگاهها
61

مطالعه روشهای تصفیه شیمیایی و انتخاب روشهای با صرفه اقتصادی

62

ساخت پایلوت روش منتخب

63

ایجاد یک آزمایشگاه تصفیه خاك در صنعت برق

64

پیاده سازی روشهای تصفیه شیمیایی در یک نیروگاه

1,5
1,5
2
2,5
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پروژه

مدت زمان
(سال)

مجموع مدت زمان مورد نياز اقدام7,5:سال

بودجه (میلیون تومان)

مجموع بودجه مورد نياز لقدام :ميليون تومان

اقدام  :13نصب و پیاده سازی روشهای تصفیه زیستی خاك در نیروگاهها
65

بررسی روشهای بهبود عملکرد این فناوری از طریق اصالحات ژنتیکی

66

مطالعه روشهای تصفیه زیستی و انتخاب روشهای با صرفه اقتصادی

67

شناسایی انواع الودگی های خاك و شناسایی میکروارگانیسم های از بین
برنده آن ها در نیروگاه ها

68

ساخت پایلوت روشهای منتخب

69

ایجاد یک آزمایشگاه بیو تکنولوژی خاك در صنعت برق

70

پیاده سازی روشهای تصفیه زیستی در یک نیروگاه

مجموع مدت زمان مورد نياز اقدام10:سال

1,5
1,5
2
2
2,5
2,5
مجموع بودجه مورد نياز لقدام:

ميليون تومان

 -5-1تقسیم کار ملی (نگاشتنهادی مطلوب)
پس از تعيين پروژهها ي اجرايي و محاسبه زمان الزم براي اجرايي شدن هر پروژه ،در اين بخش با يک نگاشت نهادي مطلوب،
مجريان پروژههاي اجرايي براي توسعه فناوري هاي مديريت آالينده ها در صنعت برق شناسايي خواهناد شاد .جهات شناساايي
مجريان انجام هر پروژه ،ابتدا بايد كليه بازيگران حوزه مديريت آالينده ها شناسايي شوند ،الزمه انجام اين ترسايم نگاشات نهاادي
محيط داخلي و بيروني و تحليل وضع موجود است ،كه با استفاده از آنها وضع مطلوب نهادي ترسيم ميگردد .در ادامه ابتدا توضيح
مختصري در رابطه با نگاشت نهادي و كاركردهاي آن بيان شده ،سپس نگاشت نهادي فناوري هاي مديريت آالينده ها در صنعت
برق ترسيم شده است .در انتها با توجه به نگاشت نهادي ترسيم شده متوليان پروژههاي اجرايي مشخص ميشوند.
 -1-5-1نگاشت نهادی

1

تعدد سازمانها و نهادهاي خصوصي و دولتي كه هر يک به نوعي در حوزه مديريت آالينده ها نقشآفريني ميكنند از يک سو و
تنوع نقشهايي كه بايد در توسعه اين سيستمها ايفا شود از سوي ديگر سب اهميت يافتن نياز به بررسي و تحليل دقيق توسعه اين
سيستمها از منظر نهادي (ساختاري) ميشود .براي تحليل وضعيت ساختاري ميتوان از روشهااي مختلفاي نظيار نگاشاتنهاادي

- Institutional mapping

1
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استفاده كرد .به كمک نگاشت نهادي به خوبي ميتوان وضعيت بازيگران مختلف موجود در يک صنعت و وضعيت ايفاي نقش آنها
را بررسي و تحليل نمود .نگاشت نهادي ،ماتريسي است كه در يک بعد سازمانها و نهادهاي درگير در اين حوزه و در بعد ديگر انواع
نقشهايي كه اين سازمانها به عهده ميگيرند را نمايش ميدهد .در واقع تكميل نگاشت نهادي به اين معناست كه هر يک از اين
سازمانها و نهادها چگونه در اين حوزه نقشآفريني ميكنند .بنابراين با تحليل نگاشت نهادي موارد زير را ميتوان دريافت :
 آيا نقشي وجود دارد كه متولي نداشته باشد؟
 در يک نقش مشخص چه سازمانها يا نهادهايي فعاليت دارند؟ تعدد سازمانها و نهادها چگونه است؟ در صورت
كثرت نهادها آيا نيازي به مديريت يكپارچه نهادهاي فعال وجود دارد؟
 ميزان درگير بودن نهادهاي مرتبط و غيرمرتبط در نقش چگونه است؟ آيا نقشي وجود دارد كه هيچ نهاد مرتبطي در
آن فعاليت ندارد؟
 آيا در نقش مورد نظر ،نياز به وجود نهادي متمركز احساس ميشود؟
 آيا نهادهاي غيردولتي در نقش مورد نظر ميتوانند جايگزين نهادهاي دولتي شوند؟
نگاشت نهادي يكي از ابزارهاي مطالعه سيستم نوآوري است .نظام ملي نوآوري مجموعهاي است از مؤسسات مجزا كه به طاور
مشترک يا انفرادي به توسعه و انتشار فناوريهاي جديد كمک ميكنند .اين مؤسسات چهارچوبي فراهم ميكنند كه دولتها بتوانند
در آن چهارچوب ،سياستهايي جهت تأثيرگذاري بر فرآيند نوآوري را شكل داده و اجرا نمايند.
در يک سطح عمومي كاركرد اصلي يا كلي نظامهاي نوآوري ،تعقي و انجام فرآيندهاي نوآوري يا به عبارت ديگر «خلق ،اشاعه
و بهرهبرداري» از نوآوريها است .بنابراين كاركرد اصلي هر نظام نوآوري توليد ،اشاعه و بهكارگيري دانش و نوآوري ميباشد .از نظر
ادكويست ،عواملي كه بر خلق ،اشاعه و بهرهبرداري از نوآوريها تأثيرگذار باشند ،فعاليت محسوب ميشوند .به عنوان مثال تحقيق و
توسعه (به عنوان ابزاري براي توليد دانش) ،يكي از فعاليتهاي نظام نوآوري است .تأمين منابع مالي به منظور تجاريسازي داناش
نيز يک فعاليت است.
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نگاشت نهادي چارچوبي است كه با نمايي ساده و جامع وضعيت موجود سيستم نوآوري را نشان ميدهد و با بررسي آن ميتوان
نقايص موجود در اجزا و روابط ميان اجزاي سيستم را شناسايي و تحليل نمود .در اين روش سعي ميشود تا ميزان و كيفيت رواباط
موجود ميان نهادها در سيستم نوآوري ترسيم شده و همچنين چگونگي مشاركت ميان بخش خصوصاي و دولتاي تبياين شاود .باا
استفاده از اين روش تحليلي ،نقش نسبي هر كدام از بازيگران فعال در نظام ملاي ناوآوري همچاون دولات ،دانشاگاههاا و مراكاز
تحقيقاتي و همچنين بنگاههاي خصوصي در فرايند نوآوري به دست ميآيد.
 -2-5-1انواع نقشها در نگاشت نهادی
كاركردهاي اصلي يک نظام ملي نوآوري به چهار دسته اصلي سياستگذاري ،تنظيمگري ،تسهيلگري و ارائاه خادمات تقسايم
ميشود .در فرآيند توسعه صنعتي ،يكي از پرسشهاي اساسي اين است كه كدام مجموعه از تصميمات سياستگذاري و نهادسازي و
نيز اقدامات اجرايي در سطح كالن ملي و در سطح صنعت ،به عنوان زمينهساز موفقيت توسعه صنعتي بايد مورد توجاه قارار گيارد؟
نكته مهم در پاسخ به اين سؤال آن است كه اين مجموعه اقدامات ،به خودي خود شكل نميگيرد ،بلكه نيازمند نقش ماؤثر دولات
است .بنابراين تبيين جايگاه و حوزه وتايف دولت در فرآيند توسعه صنعتي به صورت يكي از مباحث جدالانگيز ادبيات جديد توسعه
درآمده است .در ادامه به تبيين هر يک از نقشهاي چهارگانه پرداخته ميشود.
 .1-2-5-1سیاستگذاری
سياستگذار نهادي است كه برنامههاي پيگيري شده توسط دولت ،كس وكارها و غيره را تعيين مايكناد .سياساتگاذاري باه
صورت فرآ يندي تعريف شده است كه به واسطه آن دولت به منظور ارائه پيامد (تغييرات مطلوب در دنياي واقعي) ،چشمانداز سياسي
خود را به برنامه و عمل تبديل ميكند .لذا سياستگذاري ،كاركرد اصلي هر دولت ميباشد .در واقع ،سياست مايتواناد شاكلهااي
مختلفي مانند سياستهاي غيرمداخلهاي ،تنظيم ،تشويق تغييرات داوطلبانه (مانند كمک هاي مالي) و ارائه خدمات عمومي باه خاود
بگيرد.
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 .2-2-5-1تنظیمگری
تنظيم ،مجموعه گوناگوني از ابزارهاست كه به واسطه آن دولت نيازمنديهاي شركتها و مردم را تنظيم ميكناد .كاركردهااي
تنظيمكننده بنا به داليل گوناگوني به وجود آمدهاند از جمله:
 تعيين حقوق و مسئوليتهاي هر يک از موجوديتهاي جامعه به منظور تحقق اهداف توسعه پايدار
 تنظيم استانداردهاي صنعتي
 تعيين و جمعآوري مالياتها و ديگر درآمدها و ...
در مجموع سه عامل اصلي بر شكل ،كاركرد و دامنه سياستهاي تنظيمگري تأثير دارند:
 -1اهداف و منابع تنظيمگري
 -2ساختار نهادي محيط تنظيمگري
 -3شرايط مختلف صنعت در محيط تنظيمگري
اهداف مختلف تنظيمگري آثار مستقيم مختلفي بر نوع تنظيمگري استفاده شاده باه جااي مايگذارناد .اگار اهاداف خااص در
تنظيمگري مد نظر باشد ،شكل ،كاركرد و دامنه سياستهاي تنظيمگري نيز تحت تأثير آن قرار ميگيرند .منابع محدود نيز ميتواند
بر ماهيت و طبيعت تنظيمگري اثرگذار باشد ،اين مسئله ميتواند به واكنشي شدن سياستهاي تنظيمگري منجر شود.
ساختار نهادي و تشكيالتي كشورها نيز بار قابلياتهاا و توانااييهااي ساازمانهااي تنظايمگار ماؤثر اسات .در صاورتي كاه
محدوديتهاي اعمال شده از سوي حكومت بر نهاد تنظيمگر زياد شود ،تواناييهاي اين نهاد براي اعماال جارائم و پااداشهاا نياز
كاهش مييابد .در شرايطي كه فناوريهاي موجود در بازار ،رقابت را ميان عرضهكنندگان افزايش دهد ،تواناييهاي تنظيمگران نياز
تحت تأثير قرار ميگيرد .در اين حالتها تقاضاكنندگان در بازار نيز از قدرت خريد بااليي برخوردار هستند و عمالً سياستهاي دستور
و كنترل نميتواند كارايي الزم را داشته باشد.
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 .3-2-5-1تسهیلگری
تسهيلكنندگان در واقع سازمانهاي محلي يا بينالمللي هستند كه معموالً توسط دولت سرمايهگاذاري مايشاوند و هادف آن
توسعه و بهبود بازار خدمات ميباشد .يک تسهيلكننده ،تأمينكنندگان خدمات را از طريق ايجااد محصاوالت خادماتي جدياد،
ارتقاء تجارب مفيد و ايجاد ترفيت حمايت ميكند .به عالوه ،تسهيلكننده ميتواند بر طرف تقاضاا از طرياق آماوزش صانايع
كوچک درباره مزاياي خدمات يا فراهم كردن محرکهايي براي امتحاان آنهاا نياز متمركاز شاود .كاركردهااي ديگار ياک
تسهيلكننده شامل ارزيابي خارجي تأثير تأمينكنندگان خدمات ،تضمين خدمات و حمايت براي محيط سياسي بهتر مايباشاد.
عمل تسهيل ،كاركردي است كه به طور معمول توسط سازمانهاي توسعهگارا انجاام شاده و مايتواناد شاامل ساازمانهااي
غيردولتي ،انجمنهاي صنعتي و كارفرمايان و عاملهاي دولتي باشد .در مجموع نقش تسهيلگاري داراي زيارنقشهااي زيار
ميباشد:
 تسهيلگري در بعد فناوري
 تسهيلگري منابع دانشي
 تسهيلگري منابع مالي
 تسهيلگري ترفيتسازي و ترويج
 تسهيلگري توسعه ارتباطات
 .4-2-5-1ارائهدهنده کاال و خدمات
ارائهدهندگان شامل دو گروه ارائهدهندگان خدمات آموزشي-پرورشي و ارائهدهندگان خدمات صنعتي ميشود.
 ارائهكننده خدمات آمورشي و پژوهشي :اين دسته تأمينكننده خدمات آموزشي و پژوهشي شامل دانشگاهها،
پژوهشگاهها و مؤسساتي هستند ،كه در زمينه آموزش و پژوهش در حوزه مديريت آالينده ها فعاليت ميكنند.
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 ارائهكننده خدمات صنعتي :اين گروه شامل شركتهايي هستند كه در زمينه توليد يا تأمين تجهيزات مورد نياز توسعه
فناوري هاي مديريت آالينده ها در صنعت برق فعاليت ميكنند .اين شركتها ممكن است سازنده تمام قطعات نبوده و
تركيبي از عمليات طراحي ،ساخت و مونتاژ ادوات را انجام دهند و يا ارائهكننده محصول يا خدمتي به توليدكنندگان
فناوري هاي مديريت آالينده ها باشند.
 -3-5-1طراحی نگاشت نهادی توسعه فناوری های مدیریت آالینده ها در صنعت برق
با توجه به موارد ارائه شده در رابطه با نگاشت نهادي و كاركردهاي اصلي آن ،در اين بخش به طراحي نگاشت توساعه فنااوري
هاي مديريت آالينده ها در صنعت برق پرداخته شده است .به منظور طراحي نگاشت نهادي مطلوب بايد سه مرحلاه اصالي انجاام
شود ،كه اين مراحل به ترتي اجرا عبارتند از :شناسايي سازمان ها و نهادهاي مرتبط با حوزه تادوين ساند ،شناساايي رواباط مياان
بنگاهي بين نهادها و سازمانهاي موجود و تهيه ماتريس نهاد كاركرد براي وضع موجود .در ادامه مراحل ذكر شده در رابطه با توسعه
فناوري هاي مديريت آالينده ها در صنعت برق انجام شده است.
 .1-3-5-1شناسایی سازمانها و نهادهای مرتبط با توسعه فناوری های مدیریت آالینده ها در صنعت
برق
نهادهاي اصلي مرتبط با توسعه فناوري هاي مديريت آالينده ها در صنعت برق از طريق جساتجو و بررساي اساناد ،مادارک و
گزارشهاي داخلي شناسايي شدند و سپس با مطالعه ساختار سازماني هر يک از سازمانها و مطالعه شرح وتايف و اهداف در نظار
گرفته شده براي سازمانها و نهادهاي تابعه و وابسته هر يک از آنها نهادهاي مختلف فعال در زمينه كاركردهاي نظام نوآوري مورد
شناسايي قرار گرفت .كنشگران شناسايي شده در حوزه مديريت آالينده ها شامل موارد زير مايباشاد كاه در پيوسات توضايحي از
وتايف هر كدام آورده شده است.
 -1مجمع تشخيص مصلحت نظام
 -2مجلس شوراي اسالمي
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 -3وزارت نيرو
 -4شورای عالی علوم ،تحقیقات و فنآوری
 -5وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
 -6وزارت صنعت ،معدن و تجارت
 -7وزارت نفت
 -8وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي
 -9شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران
 -10سازمان حفاتت محيط زيست
 -11كميسيون امور زيربنايي ،صنعت و محيطزيست
 -12وزارت جهاد كشاورزي
 -13معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
 -14معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري
 -15شركت توانير
 -16سازمان توسعه برق ايران
 -17بخش محيطزيست دفتر پشتيباني فني توليد توانير
 -18مركز ملي آلودگي هوا و تغيير اقليم
 -19دفتر پايش فراگير
 -20دفتر آب و خاک سازمان حفاتت محيطزيست
 -21دفتر وزارت صنعت ،معدن و تجارت
 -22دفتر استانداردهاي فني و مهندسي ،اجتماعي و زيستمحيطي برق و انرژي
 -23سازمان بهره وري انرژي ايران (سابا)
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 -24سازمان ملي بهره وري ايران
 -25دفتر تحقيقات برق توانير
 -26سنديكاي شركتهاي توليدكننده برق
 -27سنديكاي صنعت برق
 -28سازمان ملي استاندارد ايران
 -29پژوهشگاه نيرو (وزارت نيرو)
 -30پژوهشگاه نفت(پژوهشكده پليمر)
 -31پژوهشگاه مواد و انرژي
 -32پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي
 -33سازمان پژوهشهاي علمي صنعتي
 -34پژوهشكده آبزي پروري بندر انزلي
 -35مركز تحقيقات آب (وزارت نيرو)
 -36مركز بهبود و بهره وري آب(وزارت نيرو)
 -37دانشگاهها و مؤسسات آموزشي
 -38صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور
 -39صندوق توسعه فناوريهاي نوين
 -40صندوق حمايت از طرحهاي نوآورانه در پژوهشگاه نيرو
 -41صندوق غيردولتي پژوهش و فناوري صنعت برق
 -42شركتهاي توليد برق
 -43شركتهاي برق منطقهاي
 -44شركت توزيع برق
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 -45شركتهاي تأمينكننده مواد و تجهيزات آزمايشگاهي
 .2-3-5-1شناخت روابط میان بنگاهی بین نهادهای موجود در حوزه توسعه فناوری های مدیریت
آالینده ها در صنعت برق
در اين بخش ،تالش شده است تا ضمن شناسايي و بررسي تعامالت موجود ميان نهادهاي مختلف و توجاه باه كااركرد اصالي
آنها در نظام توسعه اين فناوري ،نقاط ضعف ،كاستيها و گسستگيها در اين زمينه مشخص شود .كاركردهايي كه با توجه به نظام
نوآوري در نگاشت نهادي توسعه فناوري هاي مديريت آالينده ها در صنعت برق باهكااربرده شاده اسات شاامل :سياساتگاذاري،
تنظيمگري ،تسهيلگري ،ارائهدهنده كاال و خدمات (آموزشي ،پژوهشي و صنعتي) ميباشد.
 .3-3-5-1تهیه ماتریس نهاد-کارکرد برای وضع موجود
با توجه به اطالعات جمعآوري شده در مراحل قبل ميتوان ماتريس نهاد-كاركرد را در حاوزه توساعه فنااوري هااي ماديريت
آالينده ها در صنعت برق تهيه كرد .همانگونه كه از نام اين ماتريس مشخص اسات دو عامال ،نهادهااي مختلاف و كاركردهااي
شناسايي شده بر اساس ادبيات نظام نوآوري در كنار هم آمدهاند .تهيه ماتريس نهاد-كاركرد براي وضع موجود توسعه فناوري هااي
مديريت آالينده ها در صنعت برق در جدول ( )5-1-1ارائه شده است.
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جدول ( :)5-2نگاشت نهادی توسعه فناوری های مدیریت آالینده ها در صنعت برق
کارکرد
نهاد

سیاستگذاری

مجمع تشخيص مصلحت نظام

*

مجلس شوراي اسالمي

*

وزارت نيرو

*

شورای عالی علوم ،تحقیقات و فنآوری

*

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

*

تنظیمگری

*

*
*

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
وزارت نفت

*

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي

*

شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران

*

سازمان حفاتت محيط زيست

*

كميسيون امور زيربنايي ،صنعت و محيطزيست

*

وزارت جهاد كشاورزي

*

*
*

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري

*

*

شركت توانير

*

سازمان توسعه برق ايران

*

بخش محيطزيست دفتر پشتيباني فني توليد توانير

*

مركز ملي آلودگي هوا و تغيير اقليم

*

دفتر پايش فراگير

*

دفتر آب و خاک سازمان حفاتت محيطزيست

*

دفتر وزارت صنعت ،معدن و تجارت

*

دفتر استانداردهاي فني و مهندسي ،اجتمااعي و زيساتمحيطاي
برق و انرژي
سازمان بهره وري انرژي ايران (سابا)

تسهیلگری

*
*

ارائهدهنده کاال و خدمات
آموزشی پژوهشی صنعتی
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کارکرد
نهاد

سیاستگذاری

تنظیمگری

تسهیلگری

سازمان ملي بهره وري ايران

*

دفتر تحقيقات برق توانير

*

سنديكاي شركتهاي توليدكننده برق

*

سنديكاي صنعت برق

*

سازمان ملي استاندارد ايران

*

پژوهشگاه نيرو (وزارت نيرو)

*

ارائهدهنده کاال و خدمات
آموزشی پژوهشی صنعتی

*

پژوهشگاه نفت(پژوهشكده پليمر)

*

پژوهشگاه مواد و انرژي

*

پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي

*

سازمان پژوهشهاي علمي صنعتي

*

پژوهشكده آبزي پروري بندر انزلي

*

مركز تحقيقات آب (وزارت نيرو)

*

مركز بهبود و بهره وري آب(وزارت نيرو)

*
*

دانشگاهها و مؤسسات آموزشي
صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور

*

صندوق توسعه فناوريهاي نوين

*

صندوق حمايت از طرحهاي نوآورانه در پژوهشگاه نيرو

*

صندوق غيردولتي پژوهش و فناوري صنعت برق

*

*

شركتهاي توليد برق

*

شركتهاي برق منطقهاي

*

شركت توزيع برق

*

شركتهاي تأمينكننده مواد و تجهيزات آزمايشگاهي

*
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 -4-5-1تحلیل نگاشت نهادی
در اين نگاشت ابتدا بازيگران و ذينفعان اصلي تأثيرگذار در زمينه توسعه فناوري هاي مديريت آالينده ها در صنعت برق شناخته
شدهاند و در ادامه كاركردهاي اصلي هر كدام از اين ذينفعان در توسعه اين فناوري با توجه به چهار كاركرد اصلي ذكر شده مشخص
شده است .در نگاشت نهادي 45 ،گروه تأثيرگذار اصلي شناسايي شده است كه در ابتدا اهداف و وتايف هر يک بررسي شده است و
سپس نگاشت نهادي كلي توسعه اين فناوري بر اساس اين وتايف و اهداف در جدول ( )5-2بيان شد .در اين جدول نقشي كه هار
بازيگر در توسعه اين فناوري متولي آن است ،مشخص شده است.

 -6-1تخصیص متولیان اقدامات
با توجه به نگاشت نهادي ترسيم شده ،ميتوان مجريان هر يک از اقدامات را شناسايي كرد .در اين راستا و باه منظاور شاناخت
مجريان بالقوه ،با در نظر گرفتن ميزان همسويي اقدام با مأموريت مجري ،توان علمي و فني ،توان انساني و مديريتي و ...مجرياان
فعال هر اقدام مشخص خواهد شد .در ادامه با توجه به موارد اشاره شده متوليان شناسايي شاده باراي اقادامات غيرفناي و فناي در
جدول ( )6-2وجدول ( )7-2ارائه شده است.

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
31
ویرایش اول ،مهر 1394

فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه رهنگاشت

جدول ( :)6-2متولیان اقدامات غیرفنی توسعه فناوری های مدیریت آالینده ها در صنعت برق
متولی

ردیف

اقدامات

1

حمایت از انجام پایاننامهها و مقاالت در حوزه مدیریت آالینده ها به شکل
کمکهای مالی و ارائه خدمات آزمایشگاهی

2

ایجاد و بهروزرسانی یک بانک اطالعاتی مناسب برای استفاده پژوهشگران این
حوزه و به اشتراك گذاشتن دانش تولید شده توسط آنها در این بانک اطالعاتی

3

کمک به جذب و پذیرش واحدهای تحقیقاتی در مراکز رشد جهت کمک به
صنعتی شدن دانش به دست آمده در حوزه مدیریت آالینده ها

4

کمک به تأمین مالی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها

5

تعریف پروژههای مشترك در زمینه توسعه فناوریهای مدیریت آالینده ها میان
دانشگاهها و صنعت برق

 معاونت امور تحقیقات و منابع انسانیوزارت نیرو
 -پژوهشگاه نیرو

6

برگزاری دورههای کوتاهمدت و کارگاههای آموزشی برای صنایع مرتبط با حوزه
مدیریت آالینده ها

 -پژوهشگاه نیرو و دانشگاه ها

7

اعزام نیروی متخصص به مراکز تحقیقاتی و صنعتی خارج از کشور جهت کسب
دانش و مهارتهای الزم در حوزه صنعتیسازی فناوریهای مدیریت آالینده ها

 -پژوهشگاه نیرو و دانشگاه ها

8

حمایت از تشکیل و فعالیت شرکتهای دانشبنیان در حوزه مدیریت آالینده ها

 صندوقها و مؤسسات مالی معاونت برنامهریزی و نظارتراهبردی ریاست جمهوری

صندوقها و مؤسسات مالی
 معاونت امور تحقیقات و منابع انسانیوزارت نیرو
 پژوهشگاه نیرو پاركهای علم و فناوری صندوقها و مؤسسات مالی پژوهشگاهها و دانشگاهها معاونت امور تحقیقات و منابعانسانی وزارت نیرو
 صندوقها و مؤسسات مالی -پژوهشگاهها و دانشگاهها
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جدول ( :)7-2متولیان پروژههای فنی توسعه فناوری های مدیریت آالینده ها در صنعت برق
ردیف

پروژه

متولی

1

امکان و بررسی ساخت و بومی سازی فناوری DLN, LNB

شرکت های مهندسی مشاور وزارت
نیرو ،مپنا ،آذر آب

2

پروژه کسب دانش ساخت تکنولوژی DLN, LNBاز طریق انتقال فناوری

شرکت های مهندسی مشاور وزارت
نیرو ،مپنا ،آذر آب

3

مطالعه و بررسی تکنولوژی های مورد استفاده در سیستم های کاهش  NOxو
کسب روابط حاکم بر فرآیند احتراق

شرکت های مهندسی مشاور وزارت
نیرو ،مپنا ،آذر آب

4

شبیهسازی  CFDاحتراق (استفاده از نرمافزارهای موجود ،توسعه کد یا تهیه
ماژول جهت تلفیق با نرمافزارهای موجود)

شرکت های مهندسی مشاور وزارت
نیرو ،مپنا ،آذر آب

5

طراحی و ساخت نمونه مشعل  LNBبا تزریق سوخت و هوای مرحلهای در سایز
کوچک

شرکت های مهندسی مشاور وزارت
نیرو ،مپنا ،آذر آب

6

طراحی و ساخت مشعل  LNBبا برگشت داخلی محصوالت احتراق

شرکت های مهندسی مشاور
وزارت نیرو ،مپنا ،آذر آب

7

طراحی و ساخت نمونه مشعل و سیستم کنترل مشعل DLN

شرکت های مهندسی مشاور وزارت
نیرو ،مپنا ،آذر آب

8

ساخت و تجهیز آزمایشگاه تست مشعل()DLN,LNB

شرکت های مهندسی مشاور وزارت
نیرو ،مپنا ،آذر آب

9

کسب دانش فنی اصالح سطحی غشا منتخب MEMBRANE

دانشگاه ها ،پژوهشگاه نیرو (ساخت
سیستم)،پژوهشگاه نفت  ،پژوهشگاه
پلیمر و پتروشیمی ،شرکت ها

10

امکانسنجی فنی-اقتصادی طرح اصالح سطحی غشا منتخبMEMBRANE

دانشگاه ها ،پژوهشگاه نیرو (ساخت
سیستم)،پژوهشگاه نفت  ،پژوهشگاه
پلیمر و پتروشیمی ،شرکت ها

برای استفاده از فناوری در نیروگاههای کشور

11

پروژه ساخت ازمایشگاهی غشا (غشای انتقال تسهیل یافته ،غشاهای جدا کننده
مولکولی ،فلزی) ()MEMBRANE

دانشگاه ها ،پژوهشگاه نیرو (ساخت
سیستم)،پژوهشگاه نفت  ،پژوهشگاه
پلیمر و پتروشیمی ،شرکت ها
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تجهیز ازمایشگاه غشا(غشای انتقال تسهیل یافته ،غشاهای جدا کننده مولکولی،
فلزی) ()MEMBRANE

دانشگاه ها ،پژوهشگاه نیرو (ساخت
سیستم)،پژوهشگاه نفت  ،پژوهشگاه
پلیمر و پتروشیمی ،شرکت ها
دانشگاه ها ،پژوهشگاه نیرو (ساخت

13

نصب و انجام تستهای صنعتیMEMBRANE

سیستم)،پژوهشگاه نفت  ،پژوهشگاه پلیمر
و پتروشیمی ،شرکت ها

دانشگاه ها ،پژوهشگاه نیرو (ساخت
14

پروژه ساخت واحد صنعتی غشا (غشاهای تماسدهنده ،پلیمری)

سیستم)،پژوهشگاه نفت  ،پژوهشگاه

()MEMBRANE

پلیمر و پتروشیمی ،شرکت ها
دانشگاه ها ،پژوهشگاه نیرو (ساخت

15

ساخت ماشین آالت تولید صنعتی غشاء()MEMBRANE
مطالعه و بررسی استفاده از جلبکهای بومی ایران در کاهش آالیندههای

16

17

سیستم)،پژوهشگاه نفت  ،پژوهشگاه
پلیمر و پتروشیمی ،شرکت ها
دانشگاه ها،سازمان پژوهشهای

نیروگاهی و مقایسه آن با نمونه های خارجی و انتخاب بهترین گزینه

علمی صنعتی  ،پژوهشگاه نیرو،

ها()Microalgae

پژوهشکده آبزی پروری

امکان سنجی تولید محصوالت جانبی با ارزش افزوده باال از جلبک تولید
شده(سوخت زیستی) ()Microalgae

دانشگاه ها،سازمان پژوهشهای
علمی صنعتی  ،پژوهشگاه نیرو،
پژوهشکده آبزی پروری
دانشگاه ها،سازمان پژوهشهای

18

ساخت پایلوت تولید  Microalgaeدر مقیاس نیمه صنعتی

19

انجام تستهای مختلف بر روی پایلوت مانند تغییر شدت نور ،تغییر غلظت

علمی صنعتی  ،پژوهشگاه نیرو،

 CO2و …()Microalgae

پژوهشکده آبزی پروری

علمی صنعتی  ،پژوهشگاه نیرو،
پژوهشکده آبزی پروری
دانشگاه ها،سازمان پژوهشهای

دانشگاه ها،سازمان پژوهشهای
20

ساخت آزمایشگاه رشد و تکثیر جلبک()Microalgae

علمی صنعتی  ،پژوهشگاه نیرو،
پژوهشکده آبزی پروری
دانشگاه ها،سازمان پژوهشهای

21
22

نصب و بهره برداری از واحد تولید Microalgaeدر یک نیروگاه منتخب
مطالعات امکانسجی اجرای فناوری سولفورزدایی و انتخاب فناوریهای برتر بر

علمی صنعتی  ،پژوهشگاه نیرو،
پژوهشکده آبزی پروری
پژوهشگاه نیرو ،شرکت های
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اساس شرایط کشور()FGD
23
24
25
26

ساخت پایلوت نیمه صنعتی فناوری منتخبFGD

انجام تست های مختلف نیمه صنعتی بر روی پایلوت()FGD
اجرای پروژه ساخت  FGDدر مقیاس صنعتی و نصب و بهره برداری در یک
نیروگاه
بررسی مشخصات فیزیکی و شیمیایی ذرات معلق نیروگاه های زغال سوز
()ESP

27
28

ساخت پایلوت و انجام تست های مختلف نیمه صنعتی بر روی آن()ESP

30

پژوهشگاه نیرو ،شرکت های
مهندسی مشاور
پژوهشگاه نیرو ،شرکت های

بررسی امکان استفاده از  ESPصنعت سیمان در نیروگاه های زغال سوز

29

مهندسی مشاور

اجرای پروژه نصب و بهره برداری  ESPدر یک نیروگاه زغال سوز

مهندسی مشاور
پژوهشگاه نیرو ،شرکت های
مهندسی مشاور
دانشگاه ها ،شرکت های مرتبط با
صنایع سیمان
دانشگاه ها ،شرکت های مرتبط با
صنایع سیمان
دانشگاه ها ،شرکت های مرتبط با
صنایع سیمان
دانشگاه ها ،شرکت های مرتبط با
صنایع سیمان

بررسی جانشانی کاتالیست روی سبدهای واحد پیشگرمکن هوای بویلر

 -پژوهشگاهها و دانشگاهها

(یانگستروم) ()SCR

-شرکت مهندسی مشاور

31

افزایش سطح تماس و کارایی کاتالیست()SCR

دانشگاه ها،شرکت مهندسی مشاور

32

شبیه سازی واکنش های شیمیایی و کاتالیستی سیستمهای SCR

دانشگاه ها،شرکت مهندسی مشاور

33

خرید نمونههای کاتالیست و ساخت  Set upآزمایشگاهی()SCR

دانشگاه ها،شرکت مهندسی مشاور

34

تستهای اولیه بر روی Set upازمایشگاهی()SCR

دانشگاه ها،شرکت مهندسی مشاور

35

طراحی و ساخت پایلوت سیستم  SCRدر مقیاس کوچک

دانشگاه ها،شرکت مهندسی مشاور

36
37
38
39

ساخت کاتالیست دما پایین جهت نصب در خروجی دودکش نیروگاههای بخاری
و سیکل ترکیبی موجود()SCR
ساخت کاتالیست دما باال (زئولیتی) برای استفاده در توربینهای گاز()SCR
تست و بهینه سازی فرآیند  SCRو روش کنترل تزریق آمونیاك بر اساس نتایج
پایلوت
طراحی سیستم ترکیبی  SCR/SNCRبرای افزایش همزمان راندمان و کاهش
نشتی آمونیاك

40

بررسی استفاده همزمان  SNCRبا سیستم  FGDتر به منظور حذف نشت
آمونیاك و کمک به حذف SO2

دانشگاه ها،شرکت مهندسی مشاور
دانشگاه ها،شرکت مهندسی مشاور
دانشگاه ها،شرکت مهندسی مشاور
دانشگاه ها
دانشگاه ها
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بررسی توزیع دما و رژیم جریان در بویلر نیروگاههای موجود و امکانسنجی
اجرای این روش در آنها
شبیهسازی فرآیند  SNCRو روشهای کنترل تزریق آمونیاك با تغییر شرایط
عملیاتی بویلر

پژوهشگاهها و دانشگاهها
دانشگاه ها

43

طراحی ساخت پایلوت یا سیستم آزمایشگاهی SNCR

دانشگاه ها

44

اجرای سیستم  SNCRدر یک واحد نیروگاهی کوچک

دانشگاه ها

بررسی فنی -اقتصادی  MBRو مقایسه روشهای مستغرق و جانبی و انتخاب

مرکز تحقیقات آب ،دانشگاه ها،

غشای مناسب برای ایران

پژوهشگاه نیرو ،شرکت ها

45
46
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شستشوی آن()Membrane
کسب دانش فنی ساخت دستگاه بازیاب انرژی از جریان غلیظ خروجی
سیستمهای اسمز معکوس
طراحی و ساخت بستر تست ماژول سیستم اسمز معکوس
ساخت مخازن  Pressure Vesselتحت فشار مورد نیاز جهت قرارگیری
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ساخت نمونه صنعتی ماژول مورد استفاده در اسمز معکوس
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بررسی امکان استفاده از  DAFو میزان حذف در غلظتهای پایین مواد روغنی
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بررسی امکانسنجی اقتصادی طرحهای مربوط به نصب سیستم  DAFدر
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پژوهشگاه نیرو ،شرکت ها
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دانشگاه ها ،پژوهشکده پلیمر
دانشگاه ها ،پژوهشکده پلیمر
دانشگاه ها ،پژوهشکده پلیمر
دانشگاه ها ،پژوهشکده پلیمر
شرکت ها
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بررسی فناوریهای متعارف دستگاهی و ،هیبریدی و امکانسنجی اقتصادی

پژوهشگاه نیرو ،شرکت مهندسی

طرحها

مشاور
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مشاور

پژوهشگاه نیرو ،شرکت مهندسی
ساخت سیستم های  VCو  MEDجهت نصب در نیروگاهها(روشهای تبخیری
مشاور
دستگاهی)

61

مطالعه روشهای تصفیه شیمیایی و انتخاب روشهای با صرفه اقتصادی

دانشگاه ها ،شرکت ها ،جهاد
کشاورزی

62

ساخت پایلوت روش منتخب تصفیه شیمیایی

دانشگاه ها ،شرکت ها ،جهاد
کشاورزی

63

ایجاد یک آزمایشگاه تصفیه خاك در صنعت برق

دانشگاه ها ،شرکت ها ،جهاد
کشاورزی

64

پیاده سازی روشهای تصفیه شیمیایی در یک نیروگاه

دانشگاه ها ،شرکت ها ،جهاد
کشاورزی

65

بررسی روشهای بهبود عملکرد تصفیه زیستی از طریق اصالحات ژنتیکی
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دانشگاه ها ،شرکت ها  ،جهاد
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کشاورزی

70
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دانشگاه ها ،شرکت ها  ،جهاد
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 -7-1ترسیم رهنگاشت
آخرين گام در فرآيند برنامهريزي عملياتي تدوين رهنگاشت است .رهنگاشت نمايانگر اركان اساسي فرآيند پيادهسازي استراتژي و
خروجي فرآيند برنامهريزي عملياتي ميباشد .نمايش كليه سطوح راهبردي از چشمانداز تا فعاليتها ،تقدم و تأخر حااكم در ساطوح
مختلف به ويژه در سطح اقدامات ،زمانبندي تحقق هر سطح به همراه منابع اختصاص يافته و در نهايت معرفي متوليان هر ياک از
سطوح اجزاي تشكيلدهنده رهنگاشت هستند.
همان گونه كه در ابتداي اين مرحله عنوان شد تجربه انجام پروژههاي تدوين برنامه استراتژيک در سازمانها نشان ميدهد كاه
بسياري از اين استراتژيها يا هيچگاه پياده نشدهاند و يا در مسير پيادهسازي با موانع زيادي روبارو شادهاناد .در بررساي علال ايان
موضوع دو دليل عمده قابل تأمل است ،اول اينكه سازمانها معموالً با قابليتهاي مديريتي اداره ميشوند حاال آنكاه پياادهساازي
استراتژي در كنار توانمنديهاي مديريتي نيازمند برنامه ميباشد .دليل دوم اين امر ،وجود شكافي است كه بين الياه اساتراتژيک و
اليه عملياتي سازمانها وجود دارد .آن چنانكه در بسياري از موارد ،درحاليكه استراتژيهاي ارزشامندي بار روي كاغاذ آمادهاناد،
تصميمات و برنامههاي اجرايي بدون توجه به استراتژيها و سياستها به اجرا گذاشته ميشوند .هرچند اين دو عامل تا اندازه زيادي
با هم مرتبط است ولي فقدان يک ساز وكار مناس براي تبديل استراتژي به برنامه و اهداف عملياتي و روزمره نيز يک علت اصلي
در ايجاد اين شرايط به شمار ميآيد .بنابراين مرحله پاياني (و يا يكي از مراحل پاياني) در فرآيند برناماهريازي اساتراتژيک ،تادوين
برنامه عملياتي است كه يكي از مهمترين دستاوردها در اين مرحله ،تهيه نقشهراه است كه نمايانگر اركان اساسي فرآيند پيادهسازي
استراتژي و خروجي اصلي فرآيند برنامهريزي است .هر چند بايد تاكيد كرد كه هيچگاه رهنگاشت نميتواند جااي راهبار را بگيارد و
كليد بهكارگيري اين الگو در پيادهسازي استراتژي قابليتهااي هنرمنداناه راهباري اسات .آن چناان كاه اساتفاده از تكنياکهاا و
متدولوژيهاي تدوين و پيادهسازي استراتژي در فقدان قابليتهااااي راهبري نميتواند به تحول سازماني منجر شود.
نظر به اهميت تهيه رهنگاشت در فرآيند برنامه ريزي عملياتي ،در ادامه به ارائه تعاريف دقيقتري از رهنگاشت پرداخته و مؤلفهها
و شاخصهاي مورد توجه در تهيه رهنگاشت بيان ميشوند.
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تعاريف :در تالش براي توصيف هر چه دقيقتر و كاربرديتر مفهوم رهنگاشت ،تعاريف متعددي ارائه شده است .در تعريفي نسبتاً
تفصيلي ،رهنگاشت ابزار مناسبي جهت ايجاد ارتباط بين فعاليتهاي استراتژيک و طرحهاي كس وكار سازمان محساوب مايشاود.
همچنين تعاريف ذيل در تفسير مفهوم رهنگاشت ارائه شده است:
الف) رهنگاشت ابزاري است براي ارتباط بين چشمانداز ،ارزش ها و اهداف با اقدامات استراتژيكي كه براي تحقاق اهاداف
مورد نياز است.
ب) رهنگاشت جدولي زماني است كه بخشهاي مختلف يک برنامه كاري را تعريف نموده و درعاينحاال سررسايدهاي

1

موجود در مسير را نيز شامل ميشود.
ج) رهنگاشت برنامهاي است براي شناسايي مسير آينده كه آنچه بايد در آينده توسعه يابد را در بستر زمان نشان ميدهد.
د) رهنگاشت آنچه را كه بايد در بين زمانهاي سررسيد از زمان حال تا زمان تحقق هدف انجام شود نشان ميدهد.
ه) رهنگاشت مجموعهاي است كه شامل اهداف كمي و كيفي ،استراتژيها و تاكتيکها (اقدامات ،فعاليتها و شاخصهاا)
بوده و بازههاي زماني و مجريان در نظر گرفته شده براي انجام اين اقدامات را نشان ميدهد.
لذا براي رسيدن به هدف ،رهنگاشت بايد سطح مطلوب و مناسبي از جزئيات را در برگرفته تا در مجموع ابزار توانمندي را باراي
هدايت فعاليتها در طول زمان در اختيار مديران سازمان قرار دهد.
اگر چه برخي تعاريف كاركردهايي همچون توجيه اقتصادي اقدامات و معرفي پيچيادگيهااي موجاود باين زيار سيساتمهااي
زيرساختها را نيز از مؤلفههاي يک رهنگاشت ميدانند ،اما برخي تعاريف سعي در هار چاه واقعايتار كاردن انتظاارات كااربران از
كاركردهاي رهنگاشت دارند و بيان ميكنند همان طور كه رهنگاشت نبايد در صدد تشريح استراتژيها برآيد ،نبايد به صورت جزياي
به تشريح زيرساختهاي فني الزم در پيادهسازي يک فناوري اشاره كند.
در مجموع ،ميتوان اينگونه بيان نمود كه رهنگاشت ،نمايش كالني از روش پيمودن مسير تحقق اهداف را در زماان مشاخص
بيان ميكند .اگر چه استفاده از مشخصههايي همچون شاخص تحقق اقدام ،مجري و نقاط خاص 2موجود در مسير ،به توصيف هار

- Deadline
- Milestone

1
2
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چه روشنتر اين مسير كمک ميكند .لذا به نظر ميرسد در نخستين گام ،ترسيم گامهاي اصلي در مسير پيادهسازي استراتژي الزم
و ضروري است.
با توجه به موارد ذكر شده در بخشهاي قبل ،رهنگاشتهاي توسعه فناوري هاي مديريت آالينده هاا در صانعت بارق در افاق
زماني  10ساله ترسيم شده است .اين رهنگاشتها شامل نقشهراه توسعه نظام نوآوري فناوري هاي مديريت آاليناده هاا در صانعت
برق (مبتني بر اقدامات غيرفني) و نيز نقشهراه توسعه فناوري هاي مديريت آالينده ها در صنعت برق (مبتني بر اقدامات فني) است.
اين رهنگاشتها در شكل ( )3-1و شكل ( )4-1نشان داده شدهاند.
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ابتدای  1397تا انتهای 1398

ابتدای  1399تا انتهای 1401

 حمایت از انجام پایاننامهها و مقاالت در حوزه مدیریت آالینده ها به شكل کمكهای مالی و ارائه خدمات آزمایشگاهی
 ایجاد و بهروزرسانی یك بانك اطالعاتی مناسب برای استفاده پژوهشگران این حوزه و به اشتراك گذاشتن دانش تولید شده توسط آنها در این بانك اطالعاتی
 کمك به تأمین مالی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها
 حمایت از تشكیل و فعالیت شرکتهای دانشبنیان در حوزه مدیریت آالینده ها

حمایت از تشكیل و فعالیت شرکتهای دانشبنیان در حوزه مدیریت آالینده ها

 برگزاری دورههای کوتاهمدت و کارگاههای آموزشی برای صنایع مرتبط با حوزه مدیریت آالینده ها
 اعزام نیروی متخصص به مراکز تحقیقاتی و صنعتی خارج از کشور جهت کسب دانش و مهارتهای الزم در حوزه
صنعتیسازی فناوریهای مدیریت آالینده ها

تعریف پروژههای مشترك در زمینه توسعه فناوریهای مدیریت آالینده ها میان دانشگاهها و صنعت برق

شكل ( : :)3-2نقشهراه توسعه فناوریهای مدیریت آالینده ها در صنعت برق (مبتنی بر اقدامات غیر فنی).

ابتدای  1402تا انتهای 1403
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ابتدای  1394تا انتهای 1395





امكان و بررسي ساخت و بومي

ابتدای  1397تا انتهای 1398

ابتدای  1396تا انتهای 1396



مطالعه و بررسی تكنولوژی های مورد استفاده در سیستم های کاهش



 امكان و بررسي ساخت و بومي

سازي DLN

شبیهسازی  CFDاحتراق (استفاده از نرمافزارهای



ابتدای  1402تا انتهای 1403

-تست و بهينه سازي فرآيند  SCRو

 -طراحااي و ساااخت نمونااه

روش كنترل تزريق آمونياک بر

مشعل  LNBبا تزريق سوخت

اساس نتايج پايلوت

و هااواي مرحلااهاي در سااايز

نرمافزارهای موجود)

بررسی ساخت مشعل  DLNبا سوخت مایع


ابتدای  1399تا انتهای 1401

موجود ،توسعه کد یا تهیه ماژول جهت تلفیق با

 Noxو کسب روابط حاکم بر فرآیند احتراق

سازي LNB
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شبیهسازی  CFDاحتراق ()DLN

پروژه کسب دانش ساخت  DLNاز طریق انتقال فناوری

كوچک
نص و انجام تستهاي

بررسي مطالعات انجام شده
درباره طرح براي استفاده از
 MEMBRANEدر
نيروگاههاي كشور



بررسي استفاده از جلبکهاي



بومي ايران ()Microalgae
بررسي مشخصات فيزيكي و

 -امكان سنجي

ها ()ESP
خريد نمونههاي كاتاليست و
ساخت  set upآزمايشگاهي

تجهیز ازمایشگاه غشا) ) MEMBRANE

ساخت و تجهیز آزمایشگاه

)MEMBRANE

تست مشعل LNB

غشا منتخ )

)MEMBRANE

شيميايي ذرات معلق نيروگاه


اصالح سطحي





صنعتي



 ساخت پایلوت تولید  Microalgaeدر

ساخت و تجهیز آزمایشگاه
تست مشعلDLN



مقیاس نیمه صنعتی



ساخت ماشین آالت تولید
صنعتی غشاء )MEMBRANE

توليد محصوالت جانبي



از جلبک توليد شده

داخلي محصوالت احتراق

انجام تستهای مختلف بر
روی پایلوت) Microalgae

)Microalgae

ساخت آزمایشگاه رشد و تكثیر جلبك



(

)Microalgae

 -بررسي امكان

طراحي و ساخت مشعل  LNBبا برگشت



طراحي و ساخت نمونه مشعل DLN



افزايش سطح تماس و كارايي كاتاليست
()SCR

انجام تست های مختلف نیمه



صنعتی بر روی پایلوت ()FGD

بررسي جانشاني كاتاليست روي سبدهاي
واحد پيشگرمكن هواي بويلر

استفاده از ESP

صنعت سيمان در
نيروگاه ها
 -تستهاي اوليه



ساخت پایلوت نیمه صنعتی فناوری منتخب FGD



ساخت پایلوت و انجام تست های مختلف بر روی آن ()ESP



ساخت کاتالیست دما پایین جهت نصب در خروجی دودکش نیروگاههای بخاری و سیكل

بر رويSet up
ازمايشگاهي(SCR





شبيه سازي واكنشهاي شيميايي و كاتاليستي
سيستمهاي SCR



اجراي پروژه ساخت  FGDدر مقياس صنعتي و نص و بهره برداري در يک
نيروگاه

ساخت کاتالیست دما باال (زئولیتی) برای استفاده در توربینهای گاز ()SCR



طراحي و ساخت پايلوت سيستم  SCRدر مقياس كوچک (شروع از )1402


مطالعات امكانسنجي اجرای فناوري سولفورزدايي و
انتخاب فناوريهاي برتر FGDبر اساس شرايط كشور



ترکیبی موجود ()SCR



اجراي پروژه نص

و بهره برداري در يک نيروگاه) Microalgae



پروژه ساخت واحد صنعتي غشا) ) MEMBRANE



اجراي پروژه نص و بهره برداري در يک نيروگاه ()ESP




شكل ( :)4-2نقشهراه توسعه فناوریهای مدیریت آالینده ها در صنعت برق (مبتنی بر اقدامات فنی).
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ابتدای  1394تا انتهای 1395



ابتدای  1396تا انتهای 1396

بررسی توزیع دما و رژیم جریان در بویلر نیروگاههای
موجود و امكانسنجی اجرای این روش در آنها

شبيهسازي فرآيند  SNCRو روشهاي كنترل

()SNCR


ویرایش اول ،مهر 1394

بررسی فنی -اقتصادی MBRو مقایسه روشهای

تزريق آمونياک

ابتدای  1397تا انتهای 1398

 طراحي ساخت پايلوت يا سيستم آزمايشگاهي

طراحی سیستم ترکیبی

بررسي استفاده همزمان

SNCR
 ساخت پايلوت روش منتخ (تصفيه شيميايي)

 SCR/SNCRبرای افزایش

 SNCRبا سيستم  FGDتر

همزمان راندمان و کاهش

به منظور حذف نشت آمونياک

نشتی آمونیاك

و كمک به حذف SO2

مستغرق و جانبی و انتخاب غشای مناسب برای ایران


ابتدای  1399تا انتهای 1401

بررسی امكان استفاده از  DAFو میزان حذف در

-طراحی و ساخت پایلوت و

غلظتهای پایین مواد روغنی و جریانهای دارای دمای

تست های مربوطه ()MBR

باال از طریق آزمایشات پایلوت

 ساخت پايلوت روشهايمنتخ (تصفيه زيستي)

ابتدای  1402تا انتهای 1403

اجراي سيستم  SNCRدر
نيروگاهي كوچک

 پیاده سازی روشهایتصفیه شیمیایی در یك نیروگاه



-کسب دانش فنی ساخت

ساخت غشاهای با راندمان باال و گرفتگی کم ()MBR

دستگاه بازیاب انررژی از
جریرران غلرریو خروجرری

 طراحی و ساخت بستر تست ماژول سیستم اسمز معكوس

سیسرررتمهرررای اسرررمز

 طراحی سیستم مبتنی بر غشا جهت حذف آالیندههای روغنی و سیستم شستشوی

معكوس

 ساخت مخازن تحت فشار مورد نياز جهت
قرارگيري ماژولهاي غشا اسمز معكوس
 طراحي ،ساخت و اجراي يک واحد تبخيركننده بر

آن ()Membrane

 -بررس ری فنرراوریهررای

 طراحی و ساخت یك نمونه پایلوت سیستم (VCتبخیری دستگاهی)

پايه حرارت اتالفي از نيروگاه گازي (تبخيري

 ساخت ماژولهاي صنعتي و نص در نيروگاهها()MBR

متعرررارف دسرررتگاهی و،

 طراحی و ساخت یك نمونه پایلوت سیستم ( MEDتبخیری دستگاهی)

دستگاهي)

 ساخت نمونه صنعتي ماژول مورد استفاده در اسمز معكوس

هیبریرردی و امكانسررنجی

 ایجاد یك آزمایشگاه بیو تكنولوژی خاك در صنعت برق (تصفیه زیستی)

اقتصادی طرحها

 شناسایی انواع الودگیهای خاك و شناسایی میكروارگانیسمهای از بین برنده آنها

 مطالعررره روشهرررایتصفیه شریمیایی خراك و
انتخرراب روشهررای بررا

 بررسي روشهاي بهبود عملكرد اين فناوري از
طريق اصالحات ژنتيكي (تصفيه زيستي)

 ساخت سيستمهاي  VCو  MEDجهت نص در نيروگاهها
 پياده سازي روشهاي تصفيه زيستي در يک نيروگاه

در نیروگاهها (تصفیه زیستی)


ایجاد آزمایشگاه تصفیه خاك در صنعت برق

صرفه اقتصادی
 مطالعررره روشهرررایتصفیه زیستی و انتخراب

 بررسی امكانسنجی اقتصادی طرحهای مربوط به نصب سیستم  DAFدر نیروگاهها و ارائه خدمات مشاورهای به آنها

روش با صرفه اقتصادی

شكل ( :)5-2نقشهراه توسعه فناوریهای مدیریت آالینده ها در صنعت برق (مبتنی بر اقدامات فنی).

يک واحد
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ابتدای  1397تا انتهای 1398

ابتدای  1396تا انتهای 1396

 دستیابی به دانش فنی ساخت مشعل LNB, DLN
 دستیابی به توان ساخت نمونه اولیه FGD
 شبیه سازی فرایند SNCR
 کسب دانش فنی ساخت سیستم اسمز معكوس

ابتدای  1399تا انتهای 1401



احداث آزمایشگاه و تست مشعلLNB ,DLN



ابتدای  1402تا انتهای 1403

تولید صنعتی  ESPو نصب در نیروگاه





دست یابی به توان ساخت نمونه اولیه SNCR

ساخت نمونه اولیه سایز کوچك DLN,LNB





تولید صنعتی روش منتخب تصفیه شیمیایی و

نصب  SNCRدر یك نیروگاه کوچك



تولید صنعتی روش منتخب تصفیه زیستی و نصب در

نصب در نیروگاه

نیروگاه

 ساخت نمونه اولیه سیستم  MEDو VC
 ساخت نمونه اولیه روش منتخب تصفیه شیمیایی


دست یابی به توانایی بهبود غشاهای
موجود ()Membrane



کسب دانش فنی درباره جلبك ها





ساخت نمونه اولیه Membrane



نصب  Membraneدر نیروگاه و تست آن

کسب دانش فنی ساخت ESP



شبیه سازی فرایند SCR

 ساخت نمونه اولیه Microalgae



تولید صنعتی  Microalgaeو نصب در نیروگاه





تولید صنعتی  FGDو نصب در نیروگاه

کسب دانش فنی DAF



ساخت پایلوت  SCRدر مقیاس کوچك



تولید صنعتی  MBRو نصب در نیروگاه

 ساخت  ESPدر مقیاس نیمه صنعتی
 دست یابی به توان ساخت کاتالیست دما پایین و باال SCR

 تولید صنعتی سیستم اسمز معكوس و نصب در نیروگاه
 تولید صنعتی روش منتخب تبخیری دستگاهی و نصب در نیروگاه
 نصب  DAFدر نیروگاههای کشور

 کسب توانایی ساخت پایلوت MBR
 توانایی ساخت پایلوت روش منتخب تصفیه زیستی
شكل ( :)6-2نقشه راه بروندادهای کالن سند راهبردی مدیریت آالیندهها
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نتیجهگیری
در مرحله پنجم از طرح « تدوين سند راهبردي و نقشه راه فناوري مديريت آاليندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ايران
» ،برنامه عملياتي سند و نقشهراه توسعه فناوريهاي مديريت آاليندهها در صنعت برق تدوين شد .اين برنامه عملياتي شامل
پروژهها ،زمانبندي و بودجه مورد نياز آنها است .در اين گزارش ابتدا فرآيند تدوين پروژههاي اجرايي سند بر اساس اقدامات
شناسايي شده در مرحله چهارم توضيح داده شد ،سپس با توجه به سطح اقدامات غيرفني تصميم گرفته شد تا اين اقدامات به
سطح پايينتر شكسته نشود .پس از اين مرحله زمانبندي و بودجهبندي مربوط به اقدامات و پروژهها مشخص شد و با توجه به
شكسته نشدن اقدامات غيرفني ،زمان و هزينه براي اقدامات تعيين شد .در گام بعدي فرآيند برنامهريزي عملياتي ،متوليان انجام
اقدامات و پروژهها مشخص شد .براي اين كار ابتدا وضعيت موجود نهادهاي مرتبط با توسعه فناوريهاي مديريت آالينده ها در
صنعت برق مشخص شد و سپس پيشنهادهايي براي بهبود آن ارائه شد و نگاشت نهادي فناوريهاي مديريت آالينده ها در
صنعت برق ترسيم شد .در نهايت با توجه به اين كه اقدامات به دو دسته فني و غيرفني تقسيم شده بود دو رهنگاشت براي
توسعه نظام نوآوري فناوريهاي مديريت آالينده ها در صنعت برق و نيز براي توسعه فناوريهاي مديريت آالينده ها در صنعت
برق در بازه  10ساله ترسيم شد.
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پیوست

پیوست الف :معرفی اجمالی نهادهای مرتبط با نگاشت نهادی توسعه فناوری های
مدیریت آالینده ها در صنعت برق
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 -1-1-2توانیر
موضوع فعاليت شركت توانير :مديريت سهام و سرمايههاي شركت در صنعت برق ،انجام هرگونه فعاليت در راستاي تأمين بارق
مطمئن و اقتصادي براي كليه مصارف خانگي ،عمومي ،صنعتي ،كشاورزي ،تجاري و غيره اعام از سارمايهگاذاري ،ماديريت و
نظارت بر ايجاد و بهرهبرداري از تأسيسات و انجام كليه معامالت مربوط به برق كه براي تحقق اهداف شركت الزم ميباشاد از
طريق شركتهاي زيرمجموعه و يا درصورت لزوم با تصوي مجمع عمومي توسط خود شركت موارد زير از جمله وتايف شركت
ميباشد.
 بررسي و تدوين پيشنهادهاي الزم در زمينه راهبردها و سياستها و برنامههاي بلندمدت و ميانمدت صنعت برق و
ارايه آن به وزارت نيرو
 اجراي سياستها ،برنامهها و مصوبات وزارت نيرو
 تهيه طرحهاي الزم براي توسعه تأسيسات توليد ،انتقال و توزيع برق و ارايه آن بهوزارت نيرو جهت اخذ مجوز
 سرمايهگذاري در تأسيسات توليد و انتقال و توزيع صنعت برق
 اتخاذ تدابير و راهكارهاي الزم به منظور حصول اطمينان از اجراي صحيح و بهموقع طرحهاي توسعه و بهينهسازي
تأسيسات
 راهبري و پايش شبكه سراسري برق از طريق شركتهاي زيرمجموعه و همچنين ايجاد سازوكارهاي الزم براي
توسعه رقابت در امر توليد ،خريد و فروش برق از جمله ايجاد سيستمها و انجام عمليات بازار و بورس برق
 تدوين و پيشنهاد تعرفههاي برق به وزارت نيرو
 خريد و فروش عمده برق در داخل و خارج كشور از طريق شركتهاي زيرمجموعه
 اخذ هرگونه وام و تسهيالت مالي از منابع داخلي و خارجي ،عرضه اوراق قرضه و مشاركت داخلي و پيشفروش
انشعاب و انرژي برق و ساير روشهاي تأمين منابع مالي با اخذ مجوز از مراجع قانوني ذيربط
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 مديريت ،توسعه و تأمين منابع مالي صنعت برق و استفاده بهينه از اين منابع از طريق برقراري تسهيالت و گردش
منابع مالي فيمابين شركت و شركتهاي زيرمجموعه
 انجام عمليات الزم به منظور نظارت در نحوه استفاده از انرژي برق به نمايندگي از طرف وزارت نيرو و همچنين
ترويج فرهنگ مديريت مصرف به منظور بهينهسازي مصرف و كاهش مصارف غيرضروري
 بررسي ،مطالعه و ساير اقدامات الزم براي توسعه فناوري ،انتقال دانش فني و اطالعرساني تأمين كاال و ساخت
تجهيزات مورد نياز صنعت برق كشور
 حمايت از توسعه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در زمينههاي تخصصي مرتبط با صنعت برق و پشتيباني از
برنامههاي تربيت متخصصان مورد نياز صنعت برق كشور.

 حمايت از تحقيقات و فعاليتهاي علمي و توسعه منابع انساني و ساير عوامل موثر در بهبود مديريت و بهرهوري
صنعت برق كشور
 مديريت و هماهنگي تجاري ،فني و برنامهاي بين شركتهاي زيرمجموعه و هدايت و هماهنگي آنها در جهت
سياستهاي تعيين شده از طرف وزارت نيرو و دولت
 نظارت بر امور مديريت و نظام مالي شركتهاي زيرمجموعه و انجام بازرسي وحسابرسيهاي الزم
 تدوين مقررات و استانداردها و دستورالعملهاي الزم براي حسن اجراي امور و استفاده بهينه از امكانات و تأسيسات
صنعت برق و ارايه آنها به وزارت نيرو و همچنين انجام عمليات الزم به منظور نظارت بر اجراي آنها به نمايندگي
وزارت نيرو
 پيشنهاد و پيگيري درخواستهاي عمومي صنعت برق از دولت
 انجام هرگونه عمليات مالي ،معامالت ،سرمايهگذاري ،تشكيل شركت ،مشاركت در مؤسسات و شركتهاي ديگر كه
مرتبط با موضوع شركت باشد ،با رعايت مقررات مربوط
 مبادرت به هرگونه فعاليت كه با هدف شركت مرتبط باشد
-2-1-2دفتر امور تحقيقات برق (توانير)
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شرح وتايف دفتر امور تحقيقات برق :
 حمايت ،هدايت ،راهبري مؤسسات و مراكز علمي و پژوهشي به منظور انجام تحقيقات و پژوهشهاي كاربردي در
صنعت برق
 كمک به توسعه و رشد مراكز تحقيقاتي
 ترغي مؤسسات و مراكز علمي به تدوين طرحها و پژوهشهاي كاربردي
 تدوين نظامهاي اصالح و بهبود فرآيندها
 سياستگذاري در بخش تحقيقات شركتهاي زيرمجموعه
 ارتقاء دانش مديريت تحقيق و توسعه در شركتهاي زيرمجموعه
 استقرار طرحها و پروژههاي تحقيقاتي كاربردي انجام شده در شركتهاي زيرمجموعه
 تدوين شاخصها و معيارهاي تحقيقات در زمينه مختلف ( ارزيابي ،كنترل و استاندارد)
 نظارت عاليه و راهبردي بر شركتهاي زيرمجموعه
 تعامل با دستگاهها و سازمانها براي پيشبرد امور تحقيقات
 شناسايي پتانسيلها و ترفيتهاي ارتقاء و بهبود فرآيندهاي پژوهش و تحقيقاتي در شركتهاي موفق داخلي و
خارجي ()benchmark
 تعامل با مركز پژوهش ملي و بينالمللي
 ترفيتسازي در شركتها براي مديريت بر انجام تحااااقيقات كاربردي (پيشنهاد تقويت ساختار  -توانمندسازي
كاركنان و ) ...
 توسعه و گسترش تبادالت علمي و تحقيقاتي ملي و بينالمللي در صنعت برق
 توسعه و بكارگيري سرمايه انساني كارآمد و دانشگرا در بخش تحقيقات صنعت برق
 تطبيق سياستهاي صنعت برق با نيازهاي آن
 ارزيابي نظامها و فعاليتهاي تحقيقاتي و استاندارد به منظور اصالح و بهبود فرآيندها
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 ترفيتسازي در ستاد و شركتهاي زيرمجموعه به منظور استقرار مطلوب نظامها (ايجاد دانش ،مهارت ،شرايط و
قابليتهاي مورد نياز )
 مطالعات در زمينه تجارب گذشته و تحليل وضع موجود جهت تنظيم فعاليتهاي آيندهپژوهشي
 استقرار نظام يادگيري
 -3-1-2پژوهشگاه نیرو
پژوهشگاه نيرو به منظور تحقق بخشي از وتايف پژوهشي وزارت نيرو و نيز ارتقاء كيفي اماور آن وزارتخاناه ،تأسايس گردياد.
پژوهشگاه نيرو سازماني دولتي است كه مسئوليت راهبري تحقيقات وابسته به صانعت بارق و انارژي اياران را بار عهاده دارد.

پژوهشگاه نيرو در سال  1376با اخذ مجوز سه پژوهشكده" برق"" ،توليد نيرو" و "انتقاال و توزياع نيارو "از شاوراي گساترش
آموزش عالي به طور رسمي كار خود را آغاز و در سال  1377با اخذ دو مجوز جديد پژوهشكدههاي "انرژي و محايطزيسات" و
"كنترل و مديريت شبكه" را نيز به مجموعه خود افزود و در ادامه با ايجاد" مراكز شيمي و مواد" "،توسعه فناوري تاوربينهااي
بادي"و" آزمايشگاههاي مرجع" فعاليتهاي خويش را توسعه بخشيد.

با توجه به نقش زيربنايي صنعت برق در رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور ،پژوهشگاه نيرو با انجام پروژههااي بنياادي،
كاربردي و توسعهاي به منظور پاسخگويي بهتر و بيشتر به نيازهاي صنعت برق و رفع مشكالت آن و دستيابي به فنااوريهااي
نوين اقدام به تعريف پروژه برنامه استراتژيک خود همراستا با خواستهها و برنامههاي اساتراتژيک وزارت نيارو و برناماه توساعه
پنجم كشور نموده و در سال1387پس از تبيين بيانيههاي مأموريت ،چشمانداز و ارزشهاي سازماني با تحليال محايط داخال و
خارج و همچنين مطالعات تطبيقي در عرصه بينالمللي استراتژيها و اهداف پژوهشگاه را تدوين و در سال 1389باا اساتفاده از
متدولوژي كارت امتيازي متوازن( )BSCبا اجراي برنامه ها و دستيابي به اهداف كمي راه رسيدن به چشماناداز را هماوار نماوده
است.

فلسفه وجودي مأموريت پژوهشگاه نيرو شامل ارتقاء فناوري ،توسعه پژوهش و نوآوري جهت افزايش توانمندي ،رقابتپاذيري و
بهرهوري صنعت برق و انرژي كشور است.
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محصوالت و خدمات اين مأموريت تكميل چرخه مديريت نوآوري و فناوري صنعت برق و انرژي از طريق موارد زير است.
 انجام تحقيقات توسعهاي و كاربردي و بنيادي در حوزه صنعت برق و انرژي
 اجراي مطالعات و تحقيقات راهبردي ،كالن ،بلندمدت و با ريسک باالي صنعت برق و انرژي
 مديريتِ تحقيقات كاربردي و توسعهاي صنعت برق و انرژي
 آيندهنگاري ،سياستپژوهي و برنامهريزي فناوريهاي نوين در عرصه صنعت برق و انرژي
 اكتساب فناوريهاي نوين در عرصه صنعت برق و انرژي
 تجاريسازي نتايج تحقيقات و بكارگيري در صنعت برق و انرژي
 تهيه استانداردها و ارائه خدمات آزمايشگاهي و ارزيابي كيفيت تجهيزات و سيستمهاي صنعت برق و انرژي
 طراحي و توسعه زيرساختهاي مورد نياز جهت ايجاد مراكز و شركتهاي نوآور در حوزه صنعت برق و انرژي
 ايجاد و توسعه شبكه فناوري ميان دانشگاهها ،مراكز پژوهشي و قط هاي علمي پژوهشي داخل و خارج كشور در
حوزه صنعت برق و انرژي
 -4-1-2مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی (پژوهشگاه نیرو):
از جمله اهداف و مأموريتهاي مركز توسعه فناوري صنعت برق و انرژي ،ميتوان به موارد زير اشاره كرد:

 رفع مشكالت و نيازهاي فني صنعت برق كشور از طريق جذب ،پذيرش و حمايت از شركتهاي فناورانه مستعد
 فراهم نمودن زمينه ارتقاء كمي و كيفي آنها در جهت تكميل چرخه توسعه فناوري آنها
 حاكميت ديدگاه كاربردي ،تفكر تجاريسازي و حركت نتيجه محور در فعاليتهاي علمي و پژوهشي
 استقرار چهارچوبهاي مديريتي و اقتصادي در پروژهها و طرحهاي فني
 استفاده از پتانسيل صنعت برق و انرژي كشور در بخشهاي دولتي و خصوصي ،به ويژه پژوهشگاه نيرو
 روانسازي مقررات و تسهيل فرآيندهاي كاري و مديريتي مربوط
 ايجاد و راهبري شبكه ملي مراكز رشد مرتبط با حوزه برق و انرژي
 هموار نمودن مسير توسعه كس وكار بينالمللي
 كمک به راهاندازي و مديريت صندوقهاي حمايت مالي ريسکپذيري
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 -5-1-2معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری
معاونت علمي و فناوري رياستجمهوري در  15بهمن سال  1385به دستور رياستجمهور وقت و با استناد به اصل  124قاانون
اساسي تشكيل گرديد .معاونت علمي و فناوري رياستجمهوري زيار نظار رئايسجمهاور قارار دارد و باه منظاور همااهنگي و
همافزايي امور علمي و فناوري در كل كشور تشكيل شده است كه از وزارتخانهها و سااير دساتگاههااي اجراياي كشاور مجازا
ميباشد و از  5معاونت تشكيل شده كه عبارتند از :معاونت سياستگذاري و ارزيابي راهبردي ،معاونت توساعه فنااوري ،معاونات
نوآوري و تجاريسازي ،معاونت امور بينالملل و تبادل فناوري و معاونت توسعه مديريت و منابع .دفتر سياساتگاذاري معاونات
سياستگذاري و ارزيابي راهبردي نقش سياستگذار را بر عهده دارد .اهداف معاونت علمي و فناوري رياستجمهوري عبارتند از:
 ارتقاي اقتدار ملي ،توليد ثروت و افزايش كيفيت زندگي مردم از طريق افزايش توانمنديهاي فناوري و نوآوري در
كشور
 ارتقاي «نظام ملي نوآوري» و تكميل مؤلفهها و حلقههاي آن
 توسعه «اقتصاد دانشبنيان» از طريق هماهنگي و همافزايي بينبخشي و بين دستگاهي
 ارتقاي ارتباط «دانش» با «صنعت» و «جامعه» و تسهيل تبادالت بين بخشهاي عرضه و تقاضاي فناوري و نوآوري
 تجاريسازي دستاوردهاي فناوري و نوآوري و توسعه شركتهاي دانشبنيان
 توسعه فناوريهاي راهبردي و اولويتدار ملي مطرح در نقشه جامع علمي كشور
 اعتالي ارتباطات بينالمللي علمي ،فناوري و نوآوري و توسعه ديپلماسي علمي و فناوري
وتايف اساسي معاونت علمي و فناوري رياستجمهوري عبارتند از:
 سياستگذاري و برنامهريزي تأمين منابع مالي در نظام علم ،فناوري و نوآوري كشور
 هدفمندسازي ،هدايت و توسعه پژوهشهاي كاربردي ،تقاضا محور و مأموريتگرا و كمک به تجاريسازي نتايج
آنها
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 توسعه ديپلماسي علم و فناوري و ارتباطات بينالمللي و توسعه سرمايهگذاري خارجي در طرحهاي دانش بنيان،
هدايت سرمايههاي انساني و مالي ايرانيان خارج از كشور و توسعه شبكههاي بينالمللي علم و فناوري به ويژه در جهان
اسالم با هماهنگي و همكاري دستگاههاي ذيربط
 تحريک تقاضا ،بازارسازي و تضمين بازار براي توليدات داخلي و بازاريابي و صادرات كاالها و خدمات دانشبنيان
 رصد فرصتهاي بينالمللي به منظور توسعه فناوري به ويژه شناسايي و كس فناوري هاي نوتهور با هماهنگي و
همكاري دستگاههاي ذيربط
 انجام اقدامات الزم جهت توسعه اولويتهاي علم و فناوي نقشه جامع علمي كشور
 -6-1-2مرکز همكاریهای فناوری و نوآوری ریاستجمهوری
معاونت پژوهش و برنامهريزي دفتر همكاريهاي فناوري رياستجمهوري در سال  1377جهت پاسخگويي به نيازهاي دفتار در
شش بخش پژوهش ،برنامه ريزي و نظارت ،حقوقي و قراردادها ،ارزيابي تكنولوژي ،اطالعرساني داخلي و آموزش كاركنان ايجاد
گرديد .وتايف و برنامههاي اين معاونت در بخشهاي مختلف به شرح زير ميباشد:
 پژوهش :مطالعه در زمينه سياستها و برنامههاي توسعه كشورهاي موفق ،مطالعه و پژوهش در زمينه عوامل مؤثر در
توسعه و پيشرفت كشور ،كمک به فرهنگسازي در عرصه تكنولوژي ،مطالعه و پژوهش در مباني تكنولوژي ،تدوين
مفاهيم و روشهاي مناس انتقال تكنولوژي ،مطالعه وضع موجود تكنولوژيهاي كشور ،پيشبيني روند توسعه
تكنولوژيهاي داخل كشور و ساير كشورها ،باألخص در زمينه تكنولوژيهاي مورد نياز كشور ،كمک به تشكيل و
راهاندازي كانونهاي تحليلگري و ايجاد ارتباط با مجموعههاي فكري موجود در داخل و خارج از كشور ،ايجاد ارتباط بين
محققين و تحليلگران در عرصه تكنولوژي
 ارزيابي تكنولوژي :بكارگيري ابزارهاي مديريت تكنولوژي و روشهاي مهندسي صنايع جهت بررسي و ارزيابي
طرحهاي تكنولوژيكي و تكنولوژيهاي منتخ از نظر ميزان تناس با نيازهاي مشخص شده ،ارزيابي ميزان موفقيت در

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
53
فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه رهنگاشت

ویرایش اول ،مهر 1394

جذب تكنولوژيها و رسيدن به اهداف تكنولوژيكي و مطالعه امكانسنجي
فني – اقتصادي پروژهها
وتايف و فعاليتهاي دفتر همكاريهاي فناوري رياستجمهوري
 تسهيل و كمک به انجام پروژههاي مشترک با شركتهاي معتبر خارجي
 ارتباط با ايرانيان مقيم خارج از كشور و تبادل اطالعات در زمينه فناوريهاي نوين
 -7-1-2صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
هدف از تأسيس صندوق ،شكوفايي امور تحقيقاتي در راستاي توليد علم ،فناوري و تجاريسازي و بهرهمند شدن مردم از نتاايج
آنها ،از طريق ارائه كمک ها و خدمات حمايتي و مادي و معناوي به پژوهشگران و فناوران حوزوي و دانشگاهي ايراني اعام از
حقيقي و حقوقي ميباشد.
در صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور پروژههاي تحقيقاتي مورد حمايت قارار مايگيرناد كاه بار اسااس نيازهاا و
مزيتهاي كشور توصيف شده باشند .انواع حمايتهاي مادي و معنوي از پژوهشگران و فناوران به صورت زير ميباشد:
 كمک به اجراي طرحهاي تحقيقاتي
 حمايت از دورههاي پسادكترا
 حمايت از طرحهاي تحقيق و توسعه
 اعطاي كرسي پژوهشي
 كمک به ثبت بينالمللي اختراعات
 حمايت از ايجاد و توسعه زيرساختهاي پژوهشي
 ثبت ايدهها و طرحها (برخورداري صاحبان ايدهها و طرحها از منافع حقوقي آنها)
 گرنت
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 كمک براي به ثمر رساندن نوآوريها و خالقيتهاي منجر به توليد
 و ديگر فعاليتهاي حمايتي
 -8-1-2وزارت علوم تحقیقات و فناوری
حدود اختيارات و مأموريتهاي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري به صورت ذيل ميباشد:
 در زمينه انسجام امور اجرايي و سياستگذاري نظام علمي و امور تحقيقات و فناوري
شناسايي مزيتهاي نسبي ،قابليتها ،اساتعدادها و نيازهااي پاژوهش و فنااوري كشاور بار مبنااي آينادهنگاري و
آيندهپژوهي و معرفي آن به واحدهاي توليدي ،تحقيقاتي ،دانشگاهها و مراكز آموزشي و تحقيقاتي جهت بهرهبرداري
بررسي اولويتهاي راهبردي تحقيقات و فناوري با همكاري يا پيشنهاد دستگاههاي اجرايي ذيرباط و پيشانهاد باه
شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري
حمايت از توسعه تحقيقات بنيادي و پژوهشهاي مرتبط با فناوريهاي نوين بر اساس اولويتها
برنامهريزي براي تدارک منابع مالي و توسعه فناوري كشور و مشاركت در ايجاد ،توساعه و تقويات فنااوري ملاي و
حمايت از توسعه فناوريهاي بومي
اتخاذ تدابير الزم به منظور افزايش كارايي و اثربخشي تحقيقات كشور و توساعه تحقيقاات كااربردي باا همكااري
دستگاههاي ذيربط.

اتخاذ تدابير و تهيه پيشنهادهاي الزم در خصوص انتقال فناوري و دانش فني و برنامهريزي به منظور باومي كاردن
فناوريهاي انتقال يافته به داخل كشور و ارائه آنها به شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري
ايجاد زمينههاي مناس براي عرضه فناوري در داخل و خارج كشور و حمايت از صدور فناوريهاي تولياد شاده در
كشور و كمک به ايجاد انجمنها و شركتهاي غيردولتي علمي ،تحقيقاتي و فناوري
اتخاذ راهكارهاي مناس براي كمک به توسعه پژوهش و فناوري در بخشهاي غيردولتي
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 در زمينه اداره امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تحت پوشش وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
تعيين راهكارهاي الزم و برنامهريزي و حمايت از ايجاد و گساترش دانشاگاههاا ،مؤسساات آماوزش عاالي ،مراكاز
تحقيقاتي و فناوري و ديگر مراكز فعاليتهاي علمي  -پژوهشي همانند شهرکهاي تحقيقاتي ،آزمايشگاههاي ملي،
موزههاي علوم و فنون با استفاده از منابع دولتي و غيردولتي و مشاركتهاي مردمي متناس با نيازها و ضرورتهاي
كشور
برنامهريزي اجرايي ،آموزشي و تحقيقاتي متناس با نيازها و تحوالت علمي و فني در جهان
نظارت بر فعاليتهاي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور
در مجموع اين وزارتخانه هم نقش نظارت بر دانشگاه هاي كشور را بر عهده دارد كه وتيفاه معاونات آموزشاي ايان وزارتخاناه
ميباشد و هم نقش سياستگذاري نظام علمي و امور تحقيقات و فنااوري را بار عهاده دارد كاه وتيفاه مركاز برناماهريازي و
سياستگذاري پژوهشي در معاونت پژوهش و فناوري اين وزارتخانه است.
 -9-1-2شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری (عتف)
بر اساس ماده  99قانون برنامه سوم توسعه فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي كشور ،وزارت فرهنگ و آموزش عالي به وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري تغيير نام داده و مأموريتهاي جدي و جديدي در حوزه پژوهش و فناوري به وزارت محول شاده اسات .بار
همين اساس قانون اهداف ،وتايف و تشكيالت وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري در شهريورماه  1383به تصوي مجلس شوراي
اسالمي رسيده است .بر اساس مواد  3و  4اين قانون ،تشكيل شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري با هدف ايجاد هماهنگي و
يكپارچگي در سياستگذاري كالن اجرايي در حوزه علوم ،تحقيقات و فناوري پيشبيني شده است.
شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري در جهت ارتقاي كيفيت سياستگذاري در زمينههاي مختلف علوم ،تحقيقات و فناوري و
راهبري توسعه فناوريهاي داراي اولويت ملي ،اقدام به تشكيل كميسيونهاي دوازدهگانه نموده است .از مهمترين وتايف ايان
كميسيونها ميتوان به اولويتبندي و پيشنهاد اجراي طرحهاي اجرايي بلندمدت سرمايهگذاري كالن در بخشهااي آموزشاي،
پژوهشي و فناوري و همچنين بررسي و پيشنهاد منابع مالي مورد نياز در حوزههاي علوم ،تحقيقات و فناوري اشاره كرد.
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وتايف شوراي عالي علوم تحقيقات و فناوري به شرح زير ميباشد:
 اولويتبندي و انتخاب طرحهاي اجرايي بلندمدت سرمايهگذاري كالن در بخشهاي آموزشي و پژوهشي و فناوري
 بررسي و پيشنهاد منابع مالي مورد نياز در حوزههاي علوم ،تحقيقات و فناوري
 ارائه گزارش به مجلس شوراي اسالمي :مجلس شوراي اسالمي در بند  26قانون بودجه سال  ،1388كليه
دستگاههاي اجرايي را مكلف به گزارشدهي از عملكرد بودجههاي پژوهشي خود نموده و وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري نيز موتف است گزارشهاي مزبور را جمعبندي و به شكل جامعي به مجلس ارائه نمايد.
در واقع با توجه به بند اول وتايف اين شورا ،ميتوان اين شورا را جزء سياستگذاران پژوهشي كشور قلمداد نمود.
 -10-1-2مجمع تشخیص مصلحت نظام
در سال  1368و در جريان بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،اين مجمع رسماً به صورت يكي از نهادهاي رسامي
كشور درآمد و وتيفه اصلي آن حل اختالف بين مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان است.
وتايف مجمع تشخيص مصلحت نظام:
 مجمع تشخيص مصلحت نظام ،مسئوليت تصميمگيري در سياستهاي كالن داخلي و خارجي ايران و حل اختالف
ميان قواي سهگانه را بر عهده دارد و همچنين ناتر بر فعاليتهاي آنان است.
 اين مجمع ،وتيفه تدوين برنامه چشمانداز  20ساله (از  1384تا  )1404و نظارت بر اجراي آن را بر عهده دارد.

 همچنين از سال  1385رهبر جمهوري اسالمي ،اختيار نظارت بر عملكرد قواي سه گانه را كه از اختيارات رهبر است،
به اين مجمع واگذار كرد.

مجمع تشخيص مصلحت نظام باالترين ركن سياستگذاري كالن در كشور ميباشد زيرا تادوين سياساتهااي كلاي نظاام در
حوزههاي علم و فناوري و پژوهش در قال سند چشمانداز  20ساله از وتايف اين نهاد ميباشد.
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 -11-1-2مجلس
مجلس در نظام جمهوري اساالمي اياران از اهميات وياژه و واالياي برخاوردار باوده و محاور بساياري از تصاميمگياريهاا،
قانونگذاريها و برنامهريزيها است و چراغ هدايت دولت و ملت را به دست دارد .مجلس پايگاه اساسي نظاام و ماردم و ماياه
حضور و مشاركت واقعي مردم در تصميمگيريها و مظهر اراده ملي است.
با توجه به نقش مؤثر و مهم مجلس در نظام كشور ،وتايف عمده مجلس در دو بخش خالصه ميگردد:
 قانونگذاري
 نظارت
در جهان امروز ،طرح پرسشهاي نو و مسائل پيچيده و چندوجهي در حوزههاي مختلاف ،نهادهااي قاانونگاذاري را نااگزير از
تأسيس مراكز علمي و پژوهشي ساخته تا با اتكا به تخصص ها و مطالعات فراهم آمده در آن مراكز و بهارهگياري از آنهاا ،باه
شناخت كارشناسانه مسائل و پاسخگويي به نيازهاي نو در تدوين قوانين توفيق يابند.

 -12-1-2شورای عالی انقالب فرهنگی
شوراي عالي انقالب فرهنگي به رياست رئيسجمهور يكي از نهادهاي حكومتي جمهوري اسالمي ايران است كه پس از انقالب
 1357ايران با فرمان امام خميني(ره) تشكيل شد .گسترش نفوذ فرهنگ اسالمي در شئون جامعه و تقويت انقاالب فرهنگاي و
اعتالي فرهنگ عمومي و تزكيه محيط هاي علمي و فرهنگي از افكار مادي و نفي مظاهر و آثار غربزدگي از جمله اهداف اين
شورا است .ابتدا ستاد انقالب فرهنگي تشكيل گرديد كه بعداً به شوراي عالي انقالب فرهنگي تغيير ماهيت داد .اهداف اين شورا
عبارتاند از:
 گسترش و نفوذ فرهنگ اسالمي در شئون جامعه و تقويت انقالب فرهنگي و اعتالي فرهنگ عمومي
 تزكيه محيطهاي علمي و فرهنگي از افكار مادي و نفي مظاهر و آثار غربزدگي از فضاي فرهنگي جامعه

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
58
فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه رهنگاشت

ویرایش اول ،مهر 1394

 تحول دانشگاهها ،مدارس و مراكز فرهنگي و هنري بر اساس فرهنگ صحيح اسالمي ،گسترش و تقويت هر چه
بيشتر آنها براي تربيت متخصصان متعهد ،اسالمشناسان متخصص ،مغزهاي متفكر و وطنخواه ،نيروهاي فعال و ماهر،
استادان ،مربيان و معلمان معتقد به اسالم و استقالل كشور
 تعميم سواد ،تقويت و بسط روح تفكر و علمآموزي و تحقيق و استفاده از دستاوردها و تجارب مفيد دانش بشري براي
نيل به استقالل علمي و فرهنگي
 حفظ و احيا و معرفي آثار و مآثر اسالمي و ملي
 نشر افكار و آثار فرهنگي انقالب اسالمي ،ايجاد و تحكيم روابط فرهنگي با كشورهاي ديگر به ويژه با ملل اسالمي

وتايف شوراي عالي انقالب فرهنگي:
وتايف شوراي عالي انقالب فرهنگي ،ميتوان در سه حوزه سياستگذاري ،تدوين ضوابط و نظارت تقسيمبندي نمود.
تهيه و تدوين سياستها و طرحهاي راهبردي كشور در زمينههاي مختلاف فرهنگاي از جملاه در حاوزههااي زناان ،تبليغاات،
اطالعرساني ،چاپ و نشر ،بيسوادي ،دانشگاهها ،برقراري روابط علمي و پژوهشي و فرهنگي با ساير كشورها ،همكاري حاوزه و
دانشگاه ،فعاليتهاي ديني و معنوي ،تهاجم فرهنگي و ساير حوزههاي فرهنگي مربوطه از جمله وتايف سياستگذاري اين شورا
محسوب ميشود .همچنين تعيين ضوابط تأسيس مراكز علمي و آموزشي و نيز ضوابط گزينش مديران و استادان و دانشجويان از
جمله وتايف اين شورا ميباشد .بررسي و تحليل شرايط فرهنگي ايران و جهان ،بررسي الگوهاي توسعه و پيامادهاي فرهنگاي
آن ،بررسي وضع فرهنگ و آموزش كشور و نيز نظارت بر اجراي مصوبات شورا از جمله وتايف نظارتي شاوراي عاالي انقاالب
فرهنگي ميباشد.
 -13-1-2سازمان ملی استاندارد ایران
هدف سااازمان اسااتاندارد ايااران تعيين ،تدوين و نشر اسااتانداردهاي ملي (رسمي) و نظارت بر اجراي آنهااا و همچنااين انجااام
تحقيقات مربوطه ميباشد .فعاليتهاي اساسي اين سازمان در حوزههاي زير ميباشد:
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 تعيين ،تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) به عنوان تنها مرجع رسمي اين وتيفه در كشور
 انجام تحقيقات به منظور تدوين استاندارد ،باال بردن كيفيت كاالهاي توليد داخلي ،كمک به بهبود روشهاي توليد و
كارايي صنايع
 ترويج استانداردهاي ملي
 نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري
 كنترل كيفي كاالهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كاالهاي نامرغوب به منظور فراهم
نمودن امكانات رقابت با كاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بينالمللي
 كنترل كيفيت كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت از مصرفكنندگان داخلي و جلوگيري از
ورود كاالهاي نامرغوب خارجي
 راهنمايي علمي و فني توليدكنندگان و توزيعكنندگان انواع كاالها
 آزمايش و تطبيق نمونه كاال با استانداردهاي مربوط ،اعالم مشخصات و اتهارنظر مقايسهاي و صدور گواهينامههاي
الزم
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پیوست ب :شناسنامه اقدامات غیرفنی
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 )1حمایت از انجام پایاننامهها و مقاالت در حوزه مدیریت آالینده ها به شكل کمكهای مالی و ارائه
خدمات آزمایشگاهی
تشریح فعالیتها:
بر اساس چالشها و ويژگيهاي توسعه فناوريهاي مديريت آالينده ها در كشور مشخص شد كه بيشتر فناوري هاي مديريت
آالينده ها در كشور در مرحله پيشتوسعه قرار دارند .با توجه به توضيحات ارائه شده در رابطه با مراحل مختلف توسعه فناوري
مشخص ميگردد كه كاركرد اصلي براي فناوريهاي قرار گرفته در اين مرحله كاركرد توسعه دانش ميباشد .از اين رو يک مبحث
با اهميت در توسعه فناوريهاي مديريت آالينده ها توجه به تحقيق و پژوهش در اين حوزه بوده و يكي از اساسيترين بازيگران
كاركرد توسعه دانش دانشگاهها ميباشند .با اين نگرش يكي از اقدامات سند راهبردي توسعه فناوريهاي مديريت آالينده ها در
صنعت برق به پيشنهاد كميته راهبري تدوين سند " ،حمايت از انجام پاياننامهها و مقاالت در حوزه مديريت آالينده ها به شكل
كمکهاي مالي و ارائه خدمات آزمايشگاهي " در نظر گرفته شده است.
حمايت از پاياننامههاي كارشناسي ارشد و دكتري مرتبط با توسعه فناوريهاي مديريت آالينده ها به سه روش امكانپذير است:
الف) حمايتهاي مالي :اين حمايت به عنوان اصليترين فعاليت به شمار ميرود .اين حمايت در سه حاوزه مختلاف قابال
انجام است:
حمايت مالي از پاياننامههاي كارشناسي ارشد به صورت كمک نقدي به دانشجو
حمايت مالي از پاياننامههاي دكتري به صورت كمک نقدي به دانشجو
حمايت تشويقي از صنعتي شدن دستاوردهاي پاياننامهها به طوري كه در مواردي كه پاياننامه كامالً در راستاي
نيازهاي صنعت بوده و در اين بخش قابلاجرا باشد فرد ،مبلغي را به عنوان تشويقي دريافت كند.
ب) پشتيبانيهاي فيزيكي :اين نوع حمايت شامل دو عنوان اصلي ميشود:
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حق استفاده از آزمايشگاه ها :در اين مورد به دانشجوياني كه پاياننامههايي مرتبط با موضاوعات مطارح شاده در
حوزه فناوري هاي مديريت آالينده تعريف كردهاند ،حق استفاده به صورت رايگان ولي در تعداد محدودي آزمايش
در هر سال داده ميشود.
حق استفاده از كتابخانههاي خارج از دانشگاه ها :در اين مورد حق استفاده رايگان از كتابخانههاي مرتبط باا ايان
موضوع به دانشجويان داده ميشود.
ج) حمايتهاي مشاوره اي :اين نوع حمايت به منظور رفع موانع علمي دانشجويان و كمک به ايشان در انجام پاياننامه
ميباشد كه از آن به عنوان اطالعرساني علمي و مشاوره علمي به دانشجويان ياد شده است.
به منظور ارتقاي سطح پژوهش هاي صورت گرفته در اين حوزه و جلوگيري از هدر رفت هزينه و انرژي حمايت از پايانناماههاا
بايد به صورت گزينشي انجام پذيرد و با بررسي پاياننامههاي مختلف تعريف شده در اين حوزه از پاياننامههاي كاربردي و منطبق
بر نيازهاي صنعت برق حمايت شود.
هزینه (میلیو توما )
اقدام

زماااا
(سال)

خدمات
کل

آزمایشگاهی
و تجهیزات

حمايت از انجام پاياننامهها و مقاالت در حوزه
مديريت آالينده ها به شكل كمکهاي مالي و
ارائه خدمات آزمايشگاهي

10

نیروی
انسانی

مجری

شاخص

حمایت
مالی

صندوقها و
مؤسسات مالي

تعداد
پاياننامهها و
مقاالت
حمايت شده
در هر سال
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 )2ایجاد و بهروزرسانی یك بانك اطالعاتی مناسب برای استفاده پژوهشگران این حوزه و به اشتراك
گذاشتن دانش تولید شده توسط آنها در این بانك اطالعاتی
تشریح فعالیتها:
يكي از چالشهاي اساسي پيشروي توسعه فناوريهاي مديريت آالينده ها  ،عدم دسترسي بازيگران اين حوزه به اطالعات
مورد نياز و نبود ارتباط مناس بين بازيگران ميباشد .يكي از اقدامهاي مهم و قابلاجرا براي رفع اين چالش و توسعه دانش
در زمينه فناوريهاي مديريت آالينده ها ايجاد يک بانک اطالعاتي كامل و جامع در حوزه مديريت آالينده ها ميباشد.
يک بخش مهم كه بايد در اين سامانه در نظر گرفته شده و همواره بهروز شود ،بخش اولويتهاي تحقيقاتي صنعت برق،
پروژههاي انجام شده و در حال اجرا در اين حوزه ميباشد .بخش ذكر شده ميتواند به تطبيق تحقيقات با اولويتها و
جلوگيري از دوبارهكاري و هدر رفت منابع مالي كمک كند .اطالعات مربوط به حوزه مديريت آالينده ها پس از جمعآوري
به منظور دستيابي عموم بازيگران اين حوزه در سيستم نرمافزاري طراحي شده قرار ميگيرند .بازيگران مختلف اين حوزه
بدون پرداخت هزينه ميتوانند از اطالعات ارائه شده در اين سيستم استفاده نمايند.
هزینه (میلیو توما )
اقدام

زما (سال)
کل

ایجاد و بهروزرسانی یک
بانک اطالعاتی مناسب برای
استفاده پژوهشگران این
حوزه و به اشتراك گذاشتن
دانش تولید شده توسط آنها
در این بانک اطالعاتی

8

خدمات آزمایشگاهی
و تجهیزات

مجری
نیروی انسانی

شاخص

حمایت
مالی
معاونت امور
تحقیقات و منابع
انسانی وزارت نیرو
 -پژوهشگاه نیرو

تعداد سازمان هايپوشش داده شده
 تعداد مقاالت وپروژه هاي ثبت شده
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 )3کمك به جذب و پذیرش واحدهای تحقیقاتی در مراکز رشد جهت کمك به صنعتی شدن دانش به
دست آمده در حوزه مدیریت آالینده ها
تشریح فعالیتها:
استفاده كاربردي از فناوري هاي مديريت آالينده ها در نيروگاه ها بسيار حائز اهميت است ،به همين منظور نياز است عالوه بار
توجه به دانشگاهها و انجمن هاي دانشي از پتانسيل موجود در واحدهاي تحقيقاتي مراكز رشد نيز استفاده كرد .مراكز رشاد مراكازي
هستند كه تحت مديريت متخصصين حرفهاي با ارائه خدمات حمايتي از ايجاد و توسعه حرفههايي جديد توسط كارآفرينااني كاه در
قال واحدهاي نوپاي فعال پشتيباني ميكند .اين خدمات شامل موارد زير است:
تأمين محل كار (به صورت اجاره)
خدمات آزمايشگاهي ،كارگاهي و اطالعرساني
خدمات مديريتي ،حقوقي ،مالي ،اعتباري ،پروژهيابي و بازاريابي
آموزشهاي تخصصي ويژه و مشاوره
ساير خدمات مرتبط با توسعه ،رشد و ارتقاي واحدهاي فناوري
واحدهاي تحقيقاتي ايجاد شده در مراكز رشد واحدهايي داراي هويت حقوقي مستقل از مركز رشد بوده ،كه با توجه به اساسنامه
و يا ساير اسناد قانوني در زمينه تحقيقات كاربردي و توسعهاي ،طراحي مهندسي ،مهندسي معكوس ،انتقال فنااوري ،ارائاه خادمات
تخصصي و فعاليت در جهت تجاريسازي نتايج تحقيقات فعاليت مينمايند .از جمله نمونههاي اين واحدها ميتوان به شركتهااي
خصوصي ،واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع ،و يا مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاهها و دستگاههاي اجرايي اشاره نمود .بر اسااس
مطال ذكر شده مشخص است كه به كارگيري توانايي واحدهاي تحقيقاتي مراكز رشد ميتواند باه توساعه فنااوريهااي ماديريت
آالينده ها در صنعت برق و تجاريسازي محصوالت توليدي كمک شاياني كند.
كمک به رشد جذب و پذيرش واحدهاي تحقيقاتي در مراكز رشد چند روش مختلف انجام ميپذيرد كه عبارتاند از:
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حمايت مالي از واحدهاي تحقيقاتي فعال در حوزه مديريت آالينده ها
تالش براي فراهم آوردن حمايتهاي قانوني جهت تسريع رشد واحدهاي تحقيقاتي مرتبط با حوزه
ارائه خدمات مشاورهاي مورد نياز به واحدها در راستاي تبديل شدن ايدههاي نو به محصاوالت قابال تجااريساازي و
تجاريسازي آنها
نظارت بر روند رشد واحدها و تحليل مستمر دستاوردها با اهداف كالن تدوين شده در سند توسعه فناوريهاي مديريت
آالينده ها
هزینه (میلیو توما )
اقدام

زما (سال)
کل

كمک به جذب و پذيرش
واحدهاي تحقيقاتي در مراكز
رشد جهت كمک به صنعتي
شدن دانش به دست آمده در
حوزه مديريت آالينده ها

7

خدمات آزمایشگاهی
و تجهیزات

مجری
نیروی انسانی

شاخص

حمایت
مالی

پارکهاي علم و
فناوري
 صندوقها ومؤسسات مالي

تعداد واحدهاي
تحقيقاتي حمايت شده
در مراكز رشد جهت
كمک به صنعتي شدن
فناوريهاي مديريت
آالينده ها
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 )4کمك به تأمین مالی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها
تشریح فعالیتها:
از نظر اكثر خبرگان حوزه مديريت آالينده ها كشور كمبود منابع مالي و نبود تسهيالتي مالي همچون وام كمبهره براي تحقيق و
توسعه در زمينه فناوري هاي مديريت آالينده ها اصليترين مشكالت پيشروي توسعه فناوريهاي مديريت آالينده ها است .با
توجه به كمبود منابع مالي موجود اختصاص منابع مالي به دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي بايد بر اساس يک برنامه مشخص انجام
پذيرد و تا حد امكان از هدر رفت سرمايه جلوگيري و به موضوعات با اولويت اين حوزه پرداخته شود.
منابع مالي مورد نياز مراكز تحقيقاتي و دانشگاههاي فعال در حوزه مديريت آالينده ها را ميتوان از روشهاي مختلفي همچون
 اعطاي تسهيالت بلندمدت كمبهره يا بدونبهره پرداخت بخشي از سود تسهيالت بانكي ارائه كمکهاي بالعوضدر اختيار آن ها قرار دارد .به منظور جلوگيري از هدر رفت سرمايه پيشنهاد شد كه دستورالعملي براي تأمين منابع مالي تدوين
گردد كه در اين دستورالعمل نحوه و سطح بهرهمندي هر يک از مراكز تحقيقاتي و دانشگاهها بر اساس رتبه آن مركز يا دانشگاه
در كشور تعيين شود .مبناي و شاخصهاي رتبهبندي بين مراكز و دانشگاههاي فعال در حوزه مديريت آالينده ها بايد در اين
دستورالعملها به صورت دقيق مشخص گردد.
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هزینه (میلیو توما )
اقدام

زما (سال)
کل

خدمات آزمایشگاهی
و تجهیزات

مجری
نیروی انسانی

شاخص

حمایت
مالی

 -ميزان كمک مالي

كمک به تأمين مالي مراكز
تحقيقاتي و دانشگاهها

8

 معاونت امورتحقيقات و منابع
انساني وزارت نيرو
 صندوقها ومؤسسات مالي

به مراكز تحقيقاتي و
دانشگاهها براي تأمين
نيازهاي تحقيقاتي
 تعداد مراكزتحقيقاتي

 )5تعریف پروژههای مشترك در زمینه توسعه فناوریهای مدیریت آالینده ها میان دانشگاهها و صنعت برق

تشریح فعالیتها:
مطابق آمار و تحقيقات صورت گرفته حدود هشتاد درصد از نيروهاي عالم و تحصيلكرده در دانشگاهها هستند و كمتر از بيست
درصد در مراكز تحقيقاتي؛ صنايع و شركتها مشغول به كار ميباشند .بنابراين ميتوان گفت كه نهاد علم در جامعه دانشگاه
است .ارتباط مناس بين صنعت و دانشگاه يكي از عوامل مهم و ضروري در توسعه همهجانبه كشورها است و بدون ايجاد اين
ارتباط توسعه فناوريهايي كه در مرحله پيشتوسعه هستند امكانپذير نخواهد بود .ارتباط صنعت و دانشگاه در واقع استفاده از
توانمنديهاي دانشگاه در جهت رفع نيازهاي صنعت است.
عدم توجه صنعت به حوزه فناوري هاي مديريت آالينده سب شده كه از يک سو در تأمين منابع مالي براي توسعه مشكالت
زيادي وجود داشته باشد و از سوي ديگر تحقيقات انجام شده منطبق بر نيازهاي صنعت مدنظر نباشند .با توجه به موارد ذكر شده
ايجاد ارتباط و تعامل مناس بين صنايع مرتبط و دانشگاههاي فعال در حوزه مديريت آالينده ها ميتواند تأثير بنيادين بر توسعه
فناوريهاي مديريت آالينده ها در كشور داشته باشد ،از اين رو كمک به شكلگيري تعامالت مناس ميان صنايع مرتبط با
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دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي به عنوان يكي از سياستهاي اصلي سند توسعه فناوري هاي مديريت آالينده ها در صنعت برق در
نظر گرفته شده است.
بر اساس نظر كميته راهبري تدوين سند توسعه فناوريهاي مديريت آالينده ها يک اقدام مناس در جهت تحقق سياست ذكر
شده " تعريف پروژههاي مشترک در زمينه توسعه فناوريهاي مديريت آالينده ها ميان دانشگاهها و صنعت برق " است .با توجه
به اينكه محدوده اجراي سند صنعت برق كشور ميباشد اقدام مستخرج از سياست كمک به ايجاد ارتباط بين صنعت و دانشگاه،
تعريف پروژه ميان صنعت برق و دانشگاهها در نظر گرفته شد .اجراي اين اقدام بدون انجام فعاليتهايي چون تدوين آييننامه و
دستورالعملهاي مورد نياز ،شناسايي حوزههاي با اولويت صنعت به منظور تعريف پروژه و تعريف پروژههاي كاربردي مورد نياز
صنعت امكانپذير نخواهد بود.
هزینه (میلیو توما )
اقدام

زما (سال)
کل

تعریف پروژههای مشترك در
زمینه توسعه فناوریهای
مدیریت آالینده ها میان
دانشگاهها و صنعت برق

7

خدمات آزمایشگاهی
و تجهیزات

مجری
نیروی انسانی

شاخص

حمایت
مالی

 معاونت امورتحقيقات و منابع
انساني وزارت نيرو
 -پژوهشگاه نيرو

تعداد طرحهاي توسعه
فناوريهاي مديريت
آالينده هاي تعريف
شده مابين صنعت و
دانشگاه

برگزاری دورههای کوتاهمدت و کارگاههای آموزشی برای صنایع مرتبط با حوزه مدیریت آالینده ها
تشریح فعالیتها:
طبق نظر خبرگان حوزه مديريت آالينده ها عدم توجه صنايع مرتبط به حوزه مديريت آالينده ها و عدم برگزاري دورههاي
آموزش تخصصي با موضوع بهكارگيري فناوري هاي مديريت آالينده ها از جمله چالشهاي پيشرو توسعه فناوري مديريت
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آالينده ها در كشور است .يكي از راهكارها و اقدامات مناس براي رفع اين چالشها و افزايش توجه صنايع به حوزه مديريت
آالينده ها برگزاري كالسها ،دورهها و كارگاههاي آموزشي براي آنها ميباشد .براي اجرايي كردن اين اقدام نياز به انجام
فعاليتهاي مختلفي وجود دارد كه از جمله فعاليتهاي قابل تصور براي عملي شدن اين اقدام ميتوان به تعريف دورهها و
مطالبي كه در هر يک بايد ارائه شود ،ايجاد هماهنگيهاي الزم با صنايع براي برگزاري دورهها و برگزاري دورهها و كارگاههاي
آموزشي اشاره كرد.
هزینه (میلیو توما )
اقدام

زما (سال)
کل

برگزاري دورههاي كوتاهمدت
و كارگاههاي آموزشي براي
صنايع مرتبط با حوزه
مديريت آالينده ها

خدمات آزمایشگاهی
و تجهیزات

6

مجری
نیروی انسانی

شاخص

حمایت
مالی

پژوهشگاه نيرو و
دانشگاه ها

تعداد دورههاي
كوتاهمدت و
كارگاههاي آموزشي
برگزارشده در سال

اعزام نیروی متخصص به مراکز تحقیقاتی و صنعتی خارج از کشور جهت کسب دانش و مهارتهای الزم در
حوزه صنعتیسازی فناوریهای مدیریت آالینده ها
تشریح فعالیتها:
در بررسیهای انجام شده در رابطه با وضعیت کنونی فناوری های مدیریت آالینده ها در کشور مشخص گردید ،در
زمینه تولید فناوری های مدیریت آالینده ها و بهکارگیری آن در نیروگاه ها شکاف فناوری وجود دارد .به منظور از
بین بردن این شکاف فناوری باید منابع مختلفی اعم از نیروی انسانی ،مواد ،تجهیزات و منابع مالی مورد نیاز تأمین
گردد ،که در موارد قبل راهکارهای مختلفی برای تأمین هر یک از موارد ذکر شده بیان شد .در مصاحبههای انجام
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شده با خبرگان مشخص شد که نیروهای فعال در زمینه مدیریت آالینده ها دارای تخصص و مهارت صنعتی مورد
نیاز برای بهکارگیری فناوری های مدیریت آالینده ها در صنعت برق را ندارد .یک راهکار مناسب برای تربیت نیروی
متخصص با دید صنعتی اعزام نیروی به مراکز تحقیقاتی و صنعتی خارج از کشور جهت کسب دانش و مهارتهای
الزم در حوزه صنعتیسازی فناوری های مدیریت آالینده ها میباشد.
الزمه اجرای مناسب این اقدام انجام فعالیتهایی همچون تدوین اساسنامه اعزام نیرو به مراکز تحقیقاتی و صنعتی
خارجی ،شناسایی افراد شایسته و واجد شرایط بر مبنای اساسنامه تدوین شده ،ایجاد هماهنگیهای الزم با
سازمان های داخلی و مراکز خارجی برای اعزام نیرو و اعزام نیرو به مراکز تحقیقاتی و صنعتی خارجی است .الزم به
ذکر است که در اساسنامه تدوین شده شرایط الزم برای ثبتنام افراد در لیست اعزام به خارج از کشور ،نحوه
امتیازدهی و رتبهبندی افراد داوطلب اعزام ،نحوه و اصول انتخاب مراکز تحقیقاتی-صنعتی خارجی برای اعزام نیرو باید
به صورت واضح مشخص شود.
هزینه (میلیو توما )
اقدام

زما (سال)
کل

اعزام نیروی متخصص به مراکز
تحقیقاتی و صنعتی خارج از
کشور جهت کسب دانش و
مهارتهای الزم در حوزه
صنعتیسازی فناوریهای
مدیریت آالینده ها

6

خدمات آزمایشگاهی
و تجهیزات

نیروی انسانی

مجری

حمایت
مالی

پژوهشگاه نيرو و
دانشگاه ها

 )6حمایت از تشكیل و فعالیت شرکتهای دانشبنیان در حوزه مدیریت آالینده ها
تشریح فعالیتها:

شاخص

تعداد متخصصان
اعزام شده به مراكز
تحقيقاتي و صنعتي
خارج از كشور در سال
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يكي از راهكارهاي پيشنهادي براي كمک به تبديل ايده دانش قابل ارائه به فناوري كه منجر به توليد ثروت نيز ميشود تأسيس
و فعاليت شركتهاي دانشبنيان در حوزههاي مختلف از جمله فناوريهاي مديريت آالينده ها در كشور ميباشد .توسعه
شركتهاي دانشبنيان ميتواند هزينههاي دستيابي به دانش فني توليد فناوريهاي مديريت آالينده ها در كشور را كاهش دهد.
به منظور اجراي مناس اين اقدام الزم است كه حمايت از شركتهاي دانشبنيان فعال در حوزه فناوريهاي مديريت آالينده ها
به صورت جهتدار و اصولي انجام پذيرد .از جمله فعاليتهايي كه در راستاي اجراي اين اقدام بايد انجام شود ميتوان به تدوين
اساسنامه حمايت از تشكيل و فعاليت شركتهاي دانشبنيان ،شناسايي شركتهاي دانشبنيان واجد شرايط ،الزام شركتهاي
فعال در صنعت برق به انعقاد قراردادهاي تحقيقاتي با شركتهاي دانشبنيان منتخ و انجام رايزنيهاي الزم در جهت اعطاي
مشوقهاي مختلف به شركتهاي فعال در زمينه فناوريهاي مديريت آالينده ها اشاره كرد.

هزینه (میلیو توما )
اقدام

زما (سال)
کل

حمایت از تشکیل و فعالیت
شرکتهای دانشبنیان در
حوزه مدیریت آالینده ها

7

خدمات آزمایشگاهی
و تجهیزات

مجری
نیروی انسانی

شاخص

حمایت
مالی

 صندوقها ومؤسسات مالي
 معاونتبرنامهريزي و
نظارت راهبردي
رياست جمهوري

تعداد شركتهاي
دانشبنيان فعال در
حوزه مديريت آالينده
ها
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 )1امكان و بررسی ساخت و بومی سازی فناوری DLN, LNB
تعریف مختصر :در اين پروژه هدف بررسي دقيق مشخصات فني مشعل هاي  DLNو  LNBو مشخصات نمونه هاي
موجود در مراكز صنعتي و دانشگاهي كه قابليت ساخت اين مشعل را داشته باشند ،مي باشد .و هم چنين بايد بررسي شود كه
با توجه به امكانات و محدوديت هاي موجود امكان ساخت اين مشعل ها در كشور وجود دارد يا خير.

اقدام

هزینه (میلیو توما )

زما
(سال)

کل

مواد مصرفی و
آزمایشگاه

نیروی انسانی

قطعات و

مجری

تجهیزات

 پژوهشگاههاشركت هاي
مهندسي مشاور
وزارت نيرو،
مپنا ،آذر آب

امکان و بررسی ساخت و
بومی سازی فناوری DLN, LNB
1

شاخص

وضعيت دستيابي به
نقشههاي تفصيلي
ساختDLN, LNB

اقدام پیش نیاز
-

 )2کسب دانش ساخت تكنولوژی DLN, LNBاز طریق انتقال فناوری
تعریف مختصر :اين پروژه با انتخاب مشاور مناس و مذاكره با شركت هاي خارجي سازنده اين مشعل ها امكان انتقال
تمام يا بخشي از ساخت مشعل هاي  DLNو  LNBبررسي و در صورت امكان قراردادهاي انتقال فناوري منعقد مي گردد.
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هزینه (میلیو توما )

زما

اقدام

(سال)

کسب دانش
ساخت
تکنولوژی DLN,
 LNBاز طریق
انتقال فناوری

کل

مواد مصرفی و

نیروی

قطعات و

آزمایشگاه

انسانی

تجهیزات

مجری

پژوهشگاهها،
شركت هاي
مهندسي مشاور
وزارت نيرو ،مپنا،
آذر آب

3

شاخص

 وضعيت بسته پشتيبانيفني کسب دانش ساخت
تکنولوژیDLN, LNB

 وضعيت بسته هايمشاوره اي و كنترل
كيفيتي کسب دانش ساخت
تکنولوژیDLN, LNB

اقدام پیش نیاز
امكان و بررسي ساخت و بومي سازي فناوري DLN, LNB

 )3مطالعه و بررسی تكنولوژی های مورد استفاده در سیستم های کاهش  Noxو کسب روابط حاکم بر فرآیند
احتراق
تعریف مختصر :هدف اين پروژه بررسي معادالت رياضي حاكم بر فرآيندهاي احتراق و نحوه استفاده از اين روابط در ساخت
مشعل هاي با  Noxپايين مي باشد.

اقدام

مطالعه و بررسی تکنولوژی های
مورد استفاده در سیستم های
کاهش  Noxو کسب روابط حاکم
بر فرآیند احتراق

هزینه (میلیو توما )

زما
(سال)

کل

مواد مصرفی و
آزمایشگاه

نیروی انسانی

قطعات و

مجری

شاخص

تجهیزات
شركت هاي بررسی تکنولوژی های
مهندسي مشاور مورد استفاده در سیستم
نيرو ،های کاهش NOx
وزارت

2

مپنا ،آذر آب
اقدام پیش نیاز
امکان و بررسی ساخت و بومی سازی فناوری DLN, LNB
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 )4شبیهسازی  CFDاحتراق (استفاده از نرمافزارهای موجود ،توسعه کد یا تهیه ماژول جهت تلفیق با
نرمافزارهای موجود)
تعریف مختصر :طي اين پروژه بستر الزم جهت انجام شبيه سازي  CFDسيستم هاي احتراق و حل عددي معادالت حاكم بر
احتراق فراهم مي گردد به نحوي كه بتوان شبيه سازي مشعل ها را انجام داد.
هزینه (میلیو توما )

زما

اقدام

(سال)

شبیهسازی  CFDاحتراق
(استفاده از نرمافزارهای موجود،
توسعه کد یا تهیه ماژول جهت
تلفیق با نرمافزارهای موجود)

کل

مواد مصرفی و
آزمایشگاه

نیروی انسانی

قطعات و

مجری

شاخص

تجهیزات

تئوري

 فرموالسيونشركتهاي
مهندسي مشاور احتراق در مشعل
وزارت نيرو - ،توليد نرم افزار
شبيهسازي  CFDاحتراق
مپنا ،آذر آب
 ايجاد و تجهيز مركزمحاسباتي

2

اقدام پیش نیاز
مطالعه و بررسی تکنولوژی های مورد استفاده در سیستم های کاهش  Noxو کسب روابط حاکم بر فرآیند احتراق

 )5طراحی و ساخت نمونه مشعل  LNBبا تزریق سوخت و هوای مرحلهای در سایز کوچك
تعریف مختصر :هدف از اين پروژه ساخت يک نمونه مشعل  LNBبا سيستم تزريق سوخت يا هواي مرحله اي يا تركي
اين دو روش از طريق همكاري با يک يا چند مركز صنعتي و دانشگاهي كشور با خروجي قابل قبول مي باشد.
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هزینه (میلیو توما )
اقدام

زما (سال)
کل

طراحی و ساخت نمونه
مشعل  LNBبا تزریق سوخت
و هوای مرحلهای در سایز
کوچک

مواد مصرفی و
آزمایشگاه

نیروی انسانی

قطعات و

مجری

شاخص

تجهیزات

وضعيت طراحي و ساخت
شركتهاي
مهندسي مشاور نمونه مشعل  LNBبا
وزارت نيرو ،تزريق سوخت و هواي
مپنا ،آذر آب
مرحلهاي در سايز كوچک

3

اقدام پیش نیاز
مطالعه و بررسی تکنولوژی های مورد استفاده در سیستم های کاهش  Noxو کسب روابط حاکم بر فرآیند احتراق

 )6طراحی و ساخت مشعل  LNBبا برگشت داخلی محصوالت احتراق
تعریف مختصر :هدف از اين پروژه ساخت يک نمونه مشعل  LNBبا برگشت داخلي محصوالت احتراق از طريق
همكاري با يک يا چند مركز صنعتي و دانشگاهي كشور با خروجي قابل قبول مي باشد.
هزینه (میلیو توما )
اقدام

زما (سال)
کل

طراحی و ساخت مشعل
 LNBبا برگشت داخلی
محصوالت احتراق

مواد مصرفی و
آزمایشگاه

نیروی انسانی

قطعات و

مجری

تجهیزات

شركتهاي
مهندسي مشاور
وزارت نيرو،
مپنا ،آذر آب

1,5

شاخص

اقدام پیش نیاز
مطالعه و بررسی تکنولوژی های مورد استفاده در سیستم های کاهش  Noxو کسب روابط حاکم بر فرآیند احتراق

تعداد نمونه
ساخته شده
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 )7طراحی و ساخت نمونه مشعل و سیستم کنترل مشعل DLN
تعریف مختصر :طي اين پروژه يک مشعل  DLNبا توان  5مگاوات به همراه سيستم هاي جانبي كنترل احتراق ساخته
شده و آزمايشات الزم جهت بهينه سازي پايداري شعله و سيستم كنترل انجام مي شود.

اقدام

هزینه (میلیو توما )

زما
(سال)

طراحی و ساخت نمونه مشعل
و سیستم کنترل مشعل DLN

کل

مواد مصرفی و

نیروی انسانی

آزمایشگاه

قطعات و

شاخص

مجری

تجهیزات

شركتهاي
مهندسي مشاور
وزارت نيرو،
مپنا ،آذر آب

3

توان و تعداد نمونه ساخته
شده مشعل و سيستم
كنترل مشعل DLN

اقدام پیش نیاز
کسب دانش ساخت تکنولوژی DLNاز طریق انتقال فناوری

 )8ساخت و تجهیز آزمایشگاه تست مشعل() DLN,LNB
تعریف مختصر :در اين پروژه هدف ايجاد آزمايشگاه تست مشعل با قابليت اندازه گيري توزيع دما و مشخصات سياالتي و
مواد شركت كننده در واكنش هاي احتراق براي محدوده وسيعي از مشعل هاي  Boilerو توربين هاي گازي است.

اقدام

ساخت و تجهیز آزمایشگاه
تست مشعل) DLN,LNB

هزینه (میلیو توما )

زما
(سال)

کل

مواد مصرفی و

نیروی انسانی

آزمایشگاه

قطعات و

مجری

تجهیزات

شركت هاي
مهندسي مشاور
وزارت نيرو،
مپنا ،آذر آب

2

اقدام پیش نیاز
-

 )9کسب دانش فنی اصالح سطحی غشا منتخبMEMBRANE

شاخص

تعداد مركز آزمايشگاهي
تست مشعل راه اندازی
شده و تجهیزات مربوط به
آن
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تعریف مختصر :هدف اين پروژه شناسايي روش هاي مورد استفاده اصالح سطحي غشاهاي از قبل انتخاب شده جهت
افزايش آب گريزي سطوح غشا مي باشد.
هزینه (میلیو توما )

زما

اقدام

(سال)

کل

مواد مصرفی
و آزمایشگاه

نیروی انسانی

قطعات و

مجری

تجهیزات

افزايش
دانشگاهها ،پژوهشگاه ميزان
نيرو (ساخت سيستم) ،راندمان و طول
پژوهشگاه نفت ،پژوهشگاه عمر غشا
پليمر و پتروشيمي ،شركتها

کسب دانش فنی اصالح
سطحی غشا منتخب

MEMBRANE

شاخص

1

اقدام پیش نیاز
امكانسنجي فني-اقتصادي توليد صنعتي غشاي تماس دهنده  MEMBRANEبراي استفاده از اين فناوري در نيروگاههاي كشور

 )10امكانسنجی فنی-اقتصادی تولید صنعتی غشای تماس دهنده  MEMBRANEبرای استفاده از این
فناوری در نیروگاههای کشور
تعریف مختصر :هدف از اين پروژه مقايسه روش هاي مختلف از لحاظ فني و تعيين هزينه – فايده هر يک از روش هاي
اصالح سطحي غشا مي باشد.

اقدام

امكانسنجي فني-اقتصادي توليد
صنعتي غشاي تماس دهنده
 MEMBRANEبراي استفاده
از اين فناوري در نيروگاههاي كشور

هزینه (میلیو توما )

زما
(سال)

کل

مواد مصرفی
و آزمایشگاه

نیروی انسانی

قطعات و

مجری

شاخص

تجهیزات

مطالعات
دانشگاه ها ،پژوهشگاه نيرو وضعيت
(ساخت سيستم)،پژوهشگاه امكانسنجي فني -
نفت  ،پژوهشگاه پليمر و اقتصادي طرح اصالح
سطحی غشا منتخب
پتروشيمي ،شركت ها

1

MEMBRANE

اقدام پیش نیاز
-

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
79
ویرایش اول ،مهر 1394

فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه رهنگاشت

 )11ساخت آزمایشگاهی غشا (غشای انتقال تسهیل یافته ،غشاهای جدا کننده مولكولی ،فلزی)
()MEMBRANE
تعریف مختصر :هدف اين پروژه بررسي تكنولوژي هاي غشايي مختلف مورد استفاده در كاهش و حذف  Co2و انتخاب
تكنولوژي مناس غشا و ساخت نمونه آزمايشگاهي مي باشد.
هزینه (میلیو توما )

زما

اقدام

(سال)

ساخت آزمایشگاهی غشا
(غشای انتقال تسهیل یافته،
غشاهای جدا کننده مولکولی،
فلزی) ()MEMBRANE

کل

مواد مصرفی و

نیروی

قطعات و

آزمایشگاه

انسانی

تجهیزات

مجری

شاخص

دانشگاه ها ،پژوهشگاه نيرو  -تعداد نمونه ساخته شده
(ساخت سيستم)،پژوهشگاه نفت  -طول عمر
 ،پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي - ،راندمان حذف Co2
شركت ها
 -درصد خلوص

2

اقدام پیش نیاز
تجهیز ازمایشگاه غشا

 )12تجهیز ازمایشگاه غشا()MEMBRANE
تعریف مختصر :هدف اين پروژه ساخت يک آزمايشگاه تست غشا مي باشد كه داراي قابليت اندازه گيري ويژگي هاي
فيزيكي و شيميايي آن ها مي باشد.

اقدام

تجهیز ازمایشگاه غشا
()MEMBRANE

هزینه (میلیو توما )

زماااا
(سال)

مجری

کل

مواد مصرفی
و آزمایشگاه

نیروی انسانی

قطعات و
تجهیزات

دانشگاه ها ،پژوهشگاه
نيرو (ساخت
سيستم)،پژوهشگاه نفت ،
پژوهشگاه پليمر و
پتروشيمي ،شركت ها

1,5

اقدام پیش نیاز
-

شاخص

تعداد مركز
آزمايشگاهي راه
اندازی شده و
تست هاي ااجرا
شده در آن
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 )13نصب و انجام تستهای صنعتیMEMBRANE
تعریف مختصر :در اين پروژه هدف طراحي و ساخت و نص يک واحد نيمه صنعتي جداسازي  Co2از گازهاي احتراق در
يک نيروگاه منتخ است.

اقدام

هزینه (میلیو توما )

زما
(سال)

کل

مواد مصرفی
و آزمایشگاه

نیروی انسانی

مجری

قطعات و

شاخص

تجهیزات

دانشگاه ها ،پژوهشگاه
نيرو (ساخت

نصب و انجام تستهای
صنعتیMEMBRANE

سيستم)،پژوهشگاه نفت ،

1,5

پژوهشگاه پليمر و

 تعداد نمونهنصب شده
 جریانورودی

پتروشيمي ،شركت ها
اقدام پیش نیاز
ساخت واحد صنعتی غشا (غشاهای تماسدهنده ،پلیمری)

 )14ساخت واحد صنعتی غشا (غشاهای تماسدهنده ،پلیمری) ()MEMBRANE
تعریف مختصر :هدف اين پروژه راه اندازي يک واحد صنعتي غشاهاي الياف توخالي پليمري مي باشد.
هزینه (میلیو توما )
اقدام

زما
(سال)

کل

مواد مصرفی
و آزمایشگاه

نیروی انسانی

قطعات و

مجری

شاخص

تجهیزات

دانشگاه ها ،پژوهشگاه
نيرو (ساخت

ساخت واحد صنعتی غشا
(غشاهای تماسدهنده ،پلیمری)

سيستم)،پژوهشگاه نفت ،

3

پژوهشگاه پليمر و

()MEMBRANE

پتروشيمي ،شركت ها
اقدام پیش نیاز

 تعداد واحد صنعتیساخته شده
 ظرفیت تولید غشاالیاف فیبر توخالی
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ساخت آزمایشگاهی غشا (غشای انتقال تسهیل یافته ،غشاهای جدا کننده مولکولی ،فلزی)

 )15ساخت ماشین آالت تولید صنعتی غشاء()MEMBRANE
تعریف مختصر :هدف ساخت يک نمونه دستگاه توليد غشاي صنعتي مي باشد.

اقدام

ساخت ماشین آالت تولید
صنعتی غشاء()MEMBRANE

هزینه (میلیو توما )

زما
(سال)

کل

مواد مصرفی
و آزمایشگاه

نیروی انسانی

قطعات و

شاخص

مجری

تجهیزات

دانشگاه ها ،پژوهشگاه
نيرو (ساخت
سيستم)،پژوهشگاه نفت ،
پژوهشگاه پليمر و
پتروشيمي ،شركت ها

2

-

تعداد ماشين
آالت ساخته
شده

اقدام پیش نیاز
-

 )16مطالعه و بررسی استفاده از جلبكهای بومی ایران در کاهش آالیندههای نیروگاهی و مقایسه آن با نمونه
های خارجی و انتخاب بهترین گزینه ها()Microalgae
تعریف مختصر :هدف اين پروژه امكان سنجي به كارگيري جلبک هاي بومي كشور و انتخاب جلبک مناس براي پرورش به
منظور كاهش آالينده هاي دودكش نيروگاه است.
مجری

هزینه (میلیو توما )
اقدام

زمااا
(سال)

مواد
کل

مصرفی و
آزمایشگاه

نیروی
انسانی

مطالعه و بررسی استفاده از جلبکهای
بومی ایران در کاهش آالیندههای نیروگاهی و
مقایسه آن با نمونه های خارجی و
1
انتخاب بهترین گزینه ها

قطعات و
تجهیزات
دانشگاه ها ،سازمان
پژوهشهای علمی صنعتی ،
پژوهشگاه نیرو ،پژوهشکده
آبزی پروری

اقدام پیش نیاز
-

شاخص

وضعیت مطالعات
امکانسنجی استفاده از
جلبکهای بومی ایران
در کاهش آالیندههای
نیروگاهی
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 )17امكان سنجی تولید محصوالت جانبی با ارزش افزوده باال از جلبك تولید شده(سوخت زیستی)

()Microalgae

تعریف مختصر :در بسياري از كشورها توليد محصوالت جانبي با ارزش افزوده باال از جلبک هدف پرورش جلبک مي باشد .هدف اين
پروژه نيز يافتن محصوالت جانبي مناس از جلبک هاي پرورش يافته در نيروگاه است.
هزینه (میلیو توما )

شاخص

مجری

زماااا

اقدام

(سال)

کل

مواد مصرفی
و آزمایشگاه

نیروی انسانی

قطعات و
تجهیزات

امکان سنجی تولید محصوالت

دانشگاه ها ،پژوهشگاه نيرو وضعيت

جانبی با ارزش افزوده باال از جلبک

(ساخت سيستم)،پژوهشگاه محصوالت جانبی با

تولید

شده(سوخت

()Microalgae

تولید

نفت  ،پژوهشگاه پليمر و ارزش افزوده باال از

زیستی)

1

پتروشيمي ،شركت ها

جلبک تولید شده و
محاسبه

پارامتر

اقتصادی آن

اقدام پیش نیاز
مطالعه و بررسی استفاده از جلبکهای بومی ایران در کاهش آالیندههای نیروگاهی و مقایسه آن با نمونه های خارجی و انتخاب بهترین گزینه ها

 )18ساخت پایلوت تولید  Microalgaeدر مقیاس نیمه صنعتی
تعریف مختصر :در اين پروژه سعي در انتقال از حالت آزمايشگاهي به حالت نيمه صنعتي است تا بتوان اطالعات فني بيشتري
كس نمود.
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زما
اقدام
(سال)
ساخت پایلوت تولید
 Microalgaeدر مقیاس نیمه
صنعتی

مجری

هزینه (میلیو توما )
کل

مواد مصرفی
و آزمایشگاه

نیروی انسانی

شاخص

قطعات و
تجهیزات
دانشگاه ها ،پژوهشگاه نيرو تعداد پایلوت ساخته
(ساخت سيستم)،پژوهشگاه شده

2

نفت  ،پژوهشگاه پليمر و
پتروشيمي ،شركت ها
اقدام پیش نیاز
-

 )19انجام تستهای مختلف بر روی پایلوت مانند تغییر شدت نور ،تغییر غلظت )Microalgae( CO2
تعریف مختصر :هدف اين پروژه يافتن پاسخ هاي سيستم پايلوت به تغيير پارامترهاي عملياتي و كس شرايط بهينه آن است.

اقدام

انجام تستهای مختلف بر روی
پایلوت مانند تغییر شدت نور ،تغییر
غلظت  CO2و …()Microalgae

هزینه (میلیو توما )

زما
(سال)

کل

مواد مصرفی
و آزمایشگاه

نیروی انسانی

قطعات و

مجری

شاخص

تجهیزات

دانشگاه ها ،پژوهشگاه نيرو
(ساخت سيستم)،پژوهشگاه
نفت  ،پژوهشگاه پليمر و
پتروشيمي ،شركت ها

3

انواع تستهای مختلف
صورت گرفته بر روی
پایلوت و نتایج حاصل
از آن

اقدام پیش نیاز
ساخت آزمایشگاه رشد و تکثیر جلبک

 )20ساخت آزمایشگاه رشد و تكثیر جلبك()Microalgae
تعریف مختصر :در اين پروژه سعي مي شود كه تمام زيرساخت هاي مورد نياز براي رشد و تكثير جلبک و انجام آزمايشات الزم فراهم
آيد.
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اقدام

ساخت آزمایشگاه رشد و تکثیر
جلبک

ویرایش اول ،مهر 1394
هزینه (میلیو توما )

زما
(سال)

کل

مواد مصرفی
و آزمایشگاه

نیروی انسانی

مجری

قطعات و

شاخص

تجهیزات

دانشگاه ها ،پژوهشگاه نيرو
(ساخت سيستم)،پژوهشگاه
نفت  ،پژوهشگاه پليمر و
پتروشيمي ،شركت ها

1,5

وضعيت ساخت
آزمایشگاه رشد و تکثیر
جلبک

اقدام پیش نیاز
-

 )21نصب و بهره برداری از واحد تولید Microalgaeدر یك نیروگاه منتخب
تعریف مختصر :در اين پروژه هدف پيمودن مسير اطالعات بدست آمده از پايلوت و طراحي و نص و بهره برداري واحد بزرگ توليد
ميكرو جلبک در يک نيروگاه است.

اقدام

نصب و بهره برداری از واحد تولید
 Microalgaeدر یک نیروگاه
منتخب

هزینه (میلیو توما )

زما
(سال)

کل

مواد مصرفی
و آزمایشگاه

نیروی انسانی

قطعات و

مجری

تجهیزات

دانشگاه ها ،پژوهشگاه نيرو
(ساخت سيستم)،پژوهشگاه
نفت  ،پژوهشگاه پليمر و
پتروشيمي ،شركت ها

2,5

شاخص

وضعيت نصب و بهره
برداری ازMicroalgae
در یک نیروگاه منتخب

اقدام پیش نیاز
انجام تستهای مختلف بر روی پایلوت مانند تغییر شدت نور ،تغییر غلظت  CO2و …()Microalgae

 )22مطالعات امكانسجی اجرای فناوری سولفورزدایی و انتخاب فناوریهای برتر بر اساس شرایط کشور ()FGD
تعریف مختصر :هدف اين پروژه مقايسه فرآيندهاي مختلف سولفورزدايي و يافتن فناوري برتر بر اساس مشخصات نيروگاه هاي كشور
و سوخت مورد استفاده آنها مي باشد.
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هزینه (میلیو توما )

زما

اقدام

(سال)

مطالعات امکانسجی اجرای فناوری
سولفورزدایی و انتخاب فناوریهای
برتر بر اساس شرایط کشور
()FGD

کل

مواد مصرفی
و آزمایشگاه

نیروی انسانی

قطعات و

شاخص

مجری

تجهیزات

وضعيت
پژوهشگاه نیرو ،شرکت های
امكانسنجي

2

مهندسی مشاور

مطالعات

اجرای
فناوری سولفورزدایی

اقدام پیش نیاز
-

 )23ساخت پایلوت نیمه صنعتی فناوری منتخبFGD
تعریف مختصر :در اين پروژه پايلوت سيستم بهينه سولفورزدايي طراحي شده و در يكي از نيروگاه هاي كشور نص و راه اندازي
خواهد شد.

زما

اقدام

نیمه

ساخت پایلوت
فناوری منتخب FGD

هزینه (میلیو توما )

(سال)

صنعتی

کل

مواد مصرفی
و آزمایشگاه

نیروی انسانی

قطعات و

مجری

شاخص

تجهیزات
وضعيت و تعداد پایلوت
از
شده
پژوهشگاه نیرو ،شرکت های ساخته
مهندسی مشاور
فناوریهای
منتخبFGD

3

اقدام پیش نیاز
مطالعات امکانسجی انتخاب و ساخت فناوری سولفورزدایی و انتخاب فناوریهای برتر بر اساس شرایط کشور()FGD

 )24انجام تست های مختلف نیمه صنعتی بر روی پایلوتFGD
تعریف مختصر :هدف اين پروژه تهيه و اجراي برنامه هاي تست و آزمون پايلوت نيمه صنعتي و كس شرايط عملياتي بهينه مي باشد.
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اقدام

انجام تست های مختلف نیمه
صنعتی بر روی پایلوت FGD

ویرایش اول ،مهر 1394
هزینه (میلیو توما )

زما
(سال)

کل

مواد مصرفی
و آزمایشگاه

نیروی انسانی

مجری

قطعات و

شاخص

تجهیزات

پژوهشگاه نیرو ،شرکت های
مهندسی مشاور

1,5

وضعيت انجام تستهای
مختلف نیمه صنعتی بر
روی پایلوت

اقدام پیش نیاز
ساخت پایلوت نیمه صنعتی فناوری منتخبFGD

 )25اجرای پروژه ساخت FGDدر مقیاس صنعتی و نصب و بهره برداری در یك نیروگاه
تعریف مختصر :طراحي يک واحد صنعتي  FGDبراي يكي از واحدهاي نيروگاهي كشور انجام شده و با تهيه اسناد مناقصه پيمانكار
نهايي انتخاب و واحد طراحي ،نص و بهره برداري مي شود.
هزینه (میلیو توما )
اقدام

زما
(سال)

مواد
کل

مصرفی و

نیروی انسانی

آزمایشگاه
اجرای پروژه ساخت  FGDدر
مقیاس صنعتی و نصب و بهره
برداری در یک نیروگاه

مجری

قطعات و

شاخص

تجهیزات

وضعيت اجرای پروژه
پژوهشگاه نیرو ،شرکت
ساخت  FGDدر
های مهندسی مشاور
مقیاس صنعتی

5

اقدام پیش نیاز
انجام تست های مختلف نیمه صنعتی بر روی پایلوت FGD

 )26بررسی مشخصات فیزیكی و شیمیایی ذرات معلق نیروگاه های زغال سوز()ESP
تعریف مختصر :هدف اين پروژه كس اطالعات كامل در خصوص ذرات معلق در نيروگاههاي زغال سوز مصرف كننده زغال سنگ
ايران است.

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
87
ویرایش اول ،مهر 1394

فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه رهنگاشت

هزینه (میلیو توما )
اقدام

زما
(سال)

مواد
کل

مصرفی و

نیروی انسانی

آزمایشگاه
بررسی مشخصات فیزیکی و
شیمیایی ذرات معلق نیروگاه های
زغال سوز()ESP

مجری

قطعات و

شاخص

تجهیزات
بررسی
وضعيت
مشخصات فیزیکی و
دانشگاه ها ،شرکت های
شیمیایی ذرات معلق
مرتبط با صنایع سیمان
نیروگاه های زغال
سوز

1

اقدام پیش نیاز
-

 )27بررسی امكان استفاده از  ESPصنعت سیمان در نیروگاه های زغال سوز
تعریف مختصر :هدف اين پروژه مقايسه سيستمهاي  ESPدر صنعت سيمان و نيروگاههاي زغال سوز با توجه به تفاوت ذرات معلق در
صنعت سيمان و امكان كاربرد  ESPصنعت در نيروگاههاي زغال سوز است.
هزینه (میلیو توما )
اقدام

زما
(سال)

مواد
کل

مصرفی و

نیروی انسانی

آزمایشگاه

مجری

قطعات و

شاخص

تجهیزات

مطالعات

بررسی امکان استفاده از ESP

صنعت سیمان در نیروگاه های
زغال سوز

دانشگاه ها ،شرکت های
مرتبط با صنایع سیمان

1

وضعيت
امكانسنجي استفاده

از  ESPصنعت
سیمان در نیروگاه
های زغال سوز

اقدام پیش نیاز
بررسی مشخصات فیزیکی و شیمیایی ذرات معلق نیروگاه های زغال سوز()ESP

 )28ساخت پایلوت سیستم  ESPو انجام تست های مختلف نیمه صنعتی بر روی آن
تعریف مختصر :هدف اين پروژه ساخت يک پايلوت تحقيقاتي براي سيستم  ESPبه كار رفته در نيروگاههاي زغال سوز است كه
بتواند حداقل  %90ذرات معلق دودكش نيروگاهها را حذف كند.
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هزینه (میلیو توما )
اقدام

زما
(سال)

مواد
کل

مصرفی و

نیروی انسانی

آزمایشگاه

مجری

قطعات و

شاخص

تجهیزات
-

ساخت پایلوت سیستم  ESPو
انجام تست های مختلف نیمه
صنعتی بر روی آن

دانشگاه ها ،شرکت
های مرتبط با صنایع
سیمان

3

-

حجم هوای
تصفیه شده
بازدهی کل
تعداد نمونه
ساخته
شده

اقدام پیش نیاز
بررسی امکان استفاده از  ESPصنعت سیمان در نیروگاه های زغال سوز

 )29اجرای پروژه نصب و بهره برداری در یك نیروگاه زغال سوز
تعریف مختصر :هدف اين پروژه ساخت و نص

و بهره برداري يک واحد صنعتي  ESPدر يک نيروگاه زغال سوز كشور است.

هزینه (میلیو توما )
اقدام

زما
(سال)

مواد
کل

مصرفی و

نیروی انسانی

آزمایشگاه
اجرای پروژه نصب و بهره
برداری در یک نیروگاه زغال سوز

قطعات و

مجری

تجهیزات

دانشگاه ها ،شرکت
های مرتبط با صنایع
سیمان

3

شاخص

اقدام پیش نیاز
ساخت پایلوت سیستم  ESPو انجام تست های مختلف نیمه صنعتی بر روی آن

 تعداد نمونهنصب شده
 -بازده کل
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 )30بررسی جانشانی کاتالیست روی سبدهای واحد پیشگرمكن هوای بویلر (یانگستروم) ()SCR
تعریف مختصر :طي اين پروژه مشخصات جريان ورودي به پيش گرمكن هواي بويلر يک نيروگاه از نظر تركيبات و دما و مشخصات
فني سبدهاي واحد پيش گرمكن بررسي شده و امكان تركي كاتاليست سيستم  SCRو سيستم پيش گرمكن تعيين مي شود.
هزینه (میلیو توما )
اقدام

زما
(سال)

مواد
کل

مصرفی و

نیروی انسانی

آزمایشگاه
بررسی جانشانی کاتالیست روی
سبدهای واحد پیشگرمکن هوای
بویلر (یانگستروم)

مجری

قطعات و

شاخص

تجهیزات
وضعیت بررسی جانشانی
دانشگاه ها ،شرکت کاتالیست روی سبدهای
واحد پیشگرمکن هوای
مهندسی مشاور
بویلر

1

اقدام پیش نیاز
تست و بهینه سازی فرآیند  SCRو روش کنترل تزریق آمونیاك بر اساس نتایج پایلوت

 )31افزایش سطح تماس و کارایی کاتالیست()SCR
تعریف مختصر :در اين پروژه با انجام مطالعات آزمايشگاهي روي ساختار پايه كاتاليست و تركيبات واكنش دهنده كاتاليست شرايط
بهينه سازي شده تا به راندمان حذف حداقل  %90در شرايط عملياتي مورد نظر دست يابيم.
هزینه (میلیو توما )
اقدام

زما
(سال)

مواد
کل

مصرفی و

نیروی انسانی

آزمایشگاه
افزایش سطح تماس و کارایی
کاتالیست()SCR

قطعات و

مجری

تجهیزات
دانشگاه ها،
شرکت مهندسی
مشاور

2

شاخص

راندمان حذف
 Noxدر
کاتالیست

اقدام پیش نیاز
ساخت کاتالیست دما پایین جهت نصب در خروجی دودکش نیروگاههای بخاری و سیکل ترکیبی موجود ،ساخت کاتالیست دما باال برای استفاده در توربینهای گاز

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
90
ویرایش اول ،مهر 1394

فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه رهنگاشت

 )32شبیه سازی واکنش های شیمیایی و کاتالیستی سیستمهای SCR
تعریف مختصر :طي اين پروژه با توجه به مطالعات كتابخانه اي و نتايج آزمايشات روي كاتاليستهاي مختلف سيستم  ، SCRمدل
مناس براس واكنشهاي شيميايي توسعه داده مي شود.
هزینه (میلیو توما )
اقدام

زما
(سال)

مواد
کل

مصرفی و

نیروی انسانی

آزمایشگاه
شبیه سازی واکنش های شیمیایی
و کاتالیستی سیستمهای SCR

مجری

قطعات و

شاخص

تجهیزات
وضعیت شبیهسازی واکنش
دانشگاه ها ،شرکت
های شیمیایی و کاتالیستتی
مهندسی مشاور
سیستمهای SCR

2

اقدام پیش نیاز
-

 )33خرید نمونههای کاتالیست و ساخت  Set upآزمایشگاهی()SCR
تعریف مختصر :در اين پروژه نمونههاي مختلف كاتاليست معمولي ،دما باال و دما پايين تهيه شده و  Set upآزمايشگاهي با قابليت
تغيير و تنظيم تركي گاز ورودي  ،دماي ورودي و ساير پارامترهاي عملياتي ساخته مي شود.
هزینه (میلیو توما )
اقدام

زما
(سال)

مواد
کل

مصرفی و

نیروی انسانی

آزمایشگاه
خرید نمونههای کاتالیست و
ساخت Set up
آزمایشگاهی()SCR

قطعات و

مجری

تجهیزات
دانشگاه ها ،شرکت
مهندسی مشاور

1
اقدام پیش نیاز
-

شاخص

جنس و تعداد کاتالیست
خریداری شده

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
91
ویرایش اول ،مهر 1394

فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه رهنگاشت

 )34تستهای اولیه بر روی Set upازمایشگاهی
تعریف مختصر :در اين پروژه با تغيير پارامترهاي مختلف عملياتي شامل تركي واكنشگرها و ميزان تزريق آمونياک  ،دما و شرايط
فيزيكي ورودي ،تاثير هريک از اين پارامترها در واكنش در راندمان حذف  Noxتعيين مي گردد .نتايج خروجي اين پروژه در تهيه و
توسعه مدلهاي شيميايي واكنش سيستم  SCRمورد استفاده قرار مي گيرد.
هزینه (میلیو توما )
اقدام

زما
(سال)

مواد
کل

مصرفی و

نیروی انسانی

آزمایشگاه
تستهای اولیه بر رویSet up

تجهیزات

دانشگاه ها ،شرکت
مهندسی مشاور

1

ازمایشگاهی

مجری

قطعات و

شاخص

وضتعیت انجتتام تستتتهتتای

اولیت ته بتتتر رویSet up
ازمایشگاهی

اقدام پیش نیاز
خرید نمونههای کاتالیست و ساخت  Set upآزمایشگاهی()SCR

 )35طراحی و ساخت پایلوت سیستم  SCRدر مقیاس کوچك
تعریف مختصر :در اين پروژه به منظور بررسي عملكرد سيستم  SCRدر شرايط واقعي يک پايلوت به ترفيت حداقل  %2گازهاي
احتراق خروجي يک واحد  250مگاواتي ساخته شده و ميزان حذف و نحوه كنترل تزريق آمونياک در شرايط عملياتي مختلف بررسي مي
شود.
هزینه (میلیو توما )
اقدام

زما
(سال)

مواد
کل

مصرفی و

نیروی انسانی

آزمایشگاه
طراحی و ساخت پایلوت
سیستم  SCRدر مقیاس کوچک

قطعات و

مجری

تجهیزات
دانشگاه ها،
شرکت مهندسی
مشاور

2

شاخص

اقدام پیش نیاز
تست و بهینه سازی فرآیند  SCRو روش کنترل تزریق آمونیاك بر اساس نتایج پایلوت

 تعداد نمونه ساخته شده -دبي ورودي
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 )36ساخت کاتالیست دما پایین جهت نصب در خروجی دودکش نیروگاههای بخاری و سیكل ترکیبی موجود
تعریف مختصر:در اين پروژه كاتاليست بر پايه پالتين يا ساير فلزات مناس كه قابليت حذف  Noxدر محدوده دماي

120-200

سانتي گراد را داشته باشند ساخته شده و پايه كاتاليست بهينه مي شود.

اقدام

ساخت کاتالیست دما پایین جهت
نصب در خروجی دودکش
نیروگاههای بخاری و سیکل
ترکیبی موجود

هزینه (میلیو توما )

زما
(سال)

کل

مواد مصرفی و

نیروی

قطعات و

آزمایشگاه

انسانی

تجهیزات

مجری

شاخص

دانشگاه ها ،شرکت  -تعداد نمونه ساخته شده
 محدوده كاركردمهندسی مشاور
 -بازده حذف Nox

2,5

اقدام پیش نیاز
خرید نمونههای کاتالیست و ساخت  Set upآزمایشگاهی ،تستهای اولیه بر روی Set upازمایشگاهی

 )37ساخت کاتالیست دما باال (زئولیتی) برای استفاده در توربینهای گاز()SCR
تعریف مختصر :در اين پروژه كاتاليست زئوليتي با قابليت كاركرد در محدوه دمايي  450-600سانتي گراد و قابل نص در خروجي
توربين هاي گازي ساخته شده و پارامترهاي فيزيكي و شيميايي آن بهينه سازي مي شود.

اقدام

هزینه (میلیو توما )

زما
(سال)

کل

مواد مصرفی و

نیروی

قطعات و

آزمایشگاه

انسانی

تجهیزات

ساخت کاتالیست دما باال
(زئولیتی) برای استفاده در

مجری

دانشگاه ها ،شرکت

2,5

مهندسی مشاور

توربینهای گاز()SCR

اقدام پیش نیاز
خرید نمونههای کاتالیست و ساخت  Set upآزمایشگاهی ،تستهای اولیه بر روی Set upازمایشگاهی

شاخص

 تعداد نمونه ساخته شده محدوده كاركرد -بازده حذف Nox
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 )38تست و بهینه سازی فرآیند  SCRو روش کنترل تزریق آمونیاك بر اساس نتایج پایلوت
تعریف مختصر :با توجه به نتايج پايلوت نص شده در نيروگاه شرايط مختلف كنترلي و عملياتي سيستم و هم چنين نحوه و محل
تزريق آمونياک و سيستم هاي مخلوط كننده جريان گاز به منظور كس بيشترين بازده حذف و حداقل نشتي آمونياک بهينه سازي مي
شود.

اقدام

تست و بهینه سازی فرآیند
 SCRو روش کنترل تزریق
آمونیاك بر اساس نتایج پایلوت

هزینه (میلیو توما )

زما
(سال)

کل

مواد مصرفی و

نیروی

قطعات و

آزمایشگاه

انسانی

تجهیزات

شاخص

مجری

وضعیت انجام تست بر روی

دانشگاه ها ،شرکت
 SCRو بهینتتتته ستتتتازی
مهندسی مشاور
فرآیند SCR

1,5
اقدام پیش نیاز
-

 )39طراحی سیستم ترکیبی  SCR/SNCRبرای افزایش همزمان راندمان و کاهش نشتی آمونیاك
تعریف مختصر :با توجه به نتايج پروژههاي قبلي در خصوص طراحي سيستم  SCRو مدلهاي ارائه شده براي واكنشهاي شيميايي
در سيستمهاي  ، SCRدر اين پروژه يک سيستم تركيبي از  SCRو  SNCRطراحي مي گردد به نحوي كه با نص يک سيستم SCR
كوچكتر بتوان به راندمان حذف قابل قبول و نشتي اندک آمونياک دست يابيم.

اقدام

طراحی سیستم ترکیبی
 SCR/SNCRبرای افزایش
همزمان راندمان و کاهش نشتی
آمونیاك

هزینه (میلیو توما )

زماااا
(سال)

مجری

کل

مواد مصرفی و

نیروی

قطعات و

آزمایشگاه

انسانی

تجهیزات

دانشگاه ها

1

اقدام پیش نیاز
طراحی ساخت پایلوت یا سیستم آزمایشگاهی SNCR

شاخص

وضتتعیت طراحتتی سیستتتم

ترکیبی SCR/SNCR

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
94
ویرایش اول ،مهر 1394

فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه رهنگاشت

 )40بررسی استفاده همزمان  SNCRبا سیستم  FGDتر به منظور حذف نشت آمونیاك و کمك به حذف SO2
تعریف مختصر :هدف اين پروژه بررسي ميزان حذف آمونياک توسط محلولها و واكنشگرهاي شركت كننده در سيستم  FGDو هم
چنين واكنش آمونياک با  So2خروجي دودكش و تاثير آن بر بازده سيستم  FGDمي باشد.

اقدام

بررسی استفاده همزمان
 SNCRبا سیستم  FGDتر به
منظور حذف نشت آمونیاك و
کمک به حذف SO2

هزینه (میلیو توما )

زما
(سال)

کل

مواد مصرفی و

نیروی

قطعات و

آزمایشگاه

انسانی

تجهیزات

مجری

شاخص

وضعیت دانش فنی سیستم
دانشگاه ها

1,5

استفاده همزمان  SNCRو
سیستم  FGDتر

اقدام پیش نیاز
طراحی سیستم ترکیبی  SCR/SNCRبرای افزایش همزمان راندمان و کاهش نشتی آمونیاك

 )41بررسی توزیع دما و رژیم جریان در بویلر نیروگاههای منتخب و امكانسنجی اجرای این روش در آنها
تعریف مختصر :پس از كس نتايج آزمايشگاهي سيستم  SCRو بر اساس مدلهاي رياضي توسعه داده شده ،در اين پروژه توزيع دما و
رزيم جريان سياالت در  4بويلر واقعي بررسي شده و محدوده مناس تزريق آمونياک در آنها تعيين مي گردد و تخميني از راندمان حذف
 Noxپس از نص سيستم  SNCRدر آنها ارائه مي شود.

اقدام

بررسی توزیع دما و رژیم جریان در
بویلر نیروگاههای منتخب و
امکانسنجی اجرای این روش در
آنها

هزینه (میلیو توما )

زما
(سال)

کل

مواد مصرفی و

نیروی

قطعات و

آزمایشگاه

انسانی

تجهیزات

مجری

دانشگاه ها

2,5

اقدام پیش نیاز
-

شاخص

تعداد نیروگاههای بررسی
شده
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 )42شبیهسازی فرآیند  SNCRو روشهای کنترل تزریق آمونیاك با تغییر شرایط عملیاتی بویلر
تعریف مختصر :بر اساس آزمايشات انجام شده در سيستم آزمايشگاهي واحد  SNCRمدل رياضي واكنشهاي انجام شده با در نظر
گرفتن تاثير تغيير پارامترهاي عملياتي تهيه شده و بر اساس ميزان تغيير دما و تركي شيميايي گازهاي احتراق در شرايط مختلف عملياتي
بويلر ،وش مناس كنترل تزريق آمونياک پيشنهاد مي شود.

اقدام

شبیهسازی فرآیند  SNCRو
روشهای کنترل تزریق آمونیاك با
تغییر شرایط عملیاتی بویلر

هزینه (میلیو توما )

زما
(سال)

کل

مواد مصرفی و

نیروی

قطعات و

آزمایشگاه

انسانی

تجهیزات

مجری

دانشگاه ها

1

شاخص

گزارش حاصل از شبيهسازي
فرآیند  SNCRو روشهای
کنترل تزریق آمونیاك با
تغییر شرایط عملیاتی بویلر

اقدام پیش نیاز
بررسی توزیع دما و رژیم جریان در بویلر نیروگاههای منتخب و امکانسنجی اجرای این روش در آنها

 )43طراحی و ساخت سیستم آزمایشگاهی SNCR
تعریف مختصر :يک سيستم آزمايشگاهي براي انجام آزمايشات  SNCRساخته مي شود كه در آن با شبيه سازي تركي گازهاي
حاصل از احتراق و قابليت كنترل دما در محدوده  700-1000سانتي گراد ،بتوان بازده سيستم در شرايط مختلف را اندازه گيري نمود.

اقدام

طراحی و ساخت سیستم
آزمایشگاهی SNCR

هزینه (میلیو توما )

زماااا
(سال)

2

مجری

کل

مواد مصرفی و

نیروی

قطعات و

آزمایشگاه

انسانی

تجهیزات

دانشگاه ها

شاخص

 تعداد سيستم آزمايشگاهيساخته شده
 محدوده توليد دماي گازاحتراق
 -نوع تجهيزات
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اقدام
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زماااا
(سال)

مجری

هزینه (میلیو توما )
کل

مواد مصرفی و

نیروی

قطعات و

آزمایشگاه

انسانی

تجهیزات

شاخص

اقدام پیش نیاز
شبیهسازی فرآیند  SNCRو روشهای کنترل تزریق آمونیاك با تغییر شرایط عملیاتی بویلر

 )44اجرای سیستم  SNCRدر یك واحد نیروگاهی کوچك
تعریف مختصر :سيستم  SNCRبراي يک واحد بخاري با ترفيت كمتر از  50مگاوات طراحي شده و پس از نص تجهيزات و تزريق
آمونياک تنظيمات به گونه اي انجام مي شود كه بتوان با حداقل نشتي آمونياک به حذف حداقل  %30از  Noxحاصل از احتراق دست
يافت.

اقدام

اجرای سیستم  SNCRدر یک
واحد نیروگاهی کوچک

زماااا
(سال)

مجری

هزینه (میلیو توما )
کل

مواد مصرفی و

نیروی

قطعات و

آزمایشگاه

انسانی

تجهیزات

دانشگاه ها

2

شاخص

 تعداد نيروگاه ترفيت -بازده

اقدام پیش نیاز
بررسی استفاده همزمان  SNCRبا سیستم  FGDتر به منظور حذف نشت آمونیاك و کمک به حذف SO2

 )45بررسی فنی -اقتصادی  MBRو مقایسه روشهای مستغرق و جانبی و انتخاب غشای مناسب برای ایران
تعریف مختصر :هدف اين پروژه مقايسه قابليتهاي  2روش مستغرق و جانبي است تا بر اساس آن بتوان غشايي مناس براي كشور
انتخاب نمود.
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هزینه (میلیو توما )

زما

اقدام

(سال)

کل

مواد مصرفی و

نیروی

قطعات و

آزمایشگاه

انسانی

تجهیزات

بررسی فنی -اقتصادی MBR

و مقایسه روشهای مستغرق و
جانبی و انتخاب غشای مناسب
برای ایران

شاخص

مجری

مرکز تحقیقات
آب ،دانشگاه ها،
پژوهشگاه نیرو،
شرکت ها

2

وضعیت مطالعات
امکانسنجی فنی -اقتصادی
 MBRو مقایسه روشهای
مستغرق و جانبی

اقدام پیش نیاز
-

 )46ساخت غشاهای MBRبا راندمان باال و گرفتگی کم
تعریف مختصر :ساخت غشاهايي از جنسهاي مختلف و اصالح عملكرد غشاها با تكنولوژي هاي مختلف به منظور كس باالترين
راندمان و كاهش گرفتگي از جمله اهداف اين پروژه مي باشد.

زماااا

اقدام

ساخت غشاهایMBR

راندمان باال و گرفتگی کم

(سال)

با

مجری

هزینه (میلیو توما )
کل

مواد مصرفی و

نیروی

قطعات و

آزمایشگاه

انسانی

تجهیزات

شاخص

مرکز تحقیقات آب
،دانشگاه
پژوهشگاه
شرکت ها

ها - ،تعداد غشاي ساخته شده
نیرو - ،راندمان
TSS -

3

اقدام پیش نیاز
بررسی فنی -اقتصادی  MBRو مقایسه روشهای مستغرق و جانبی و انتخاب غشای مناسب برای ایران

 )47طراحی و ساخت پایلوت  MBRو تست های مربوطه
تعریف مختصر :در اين پروژه يک پايلوت ساخته مي شود تا بتواند انواع متفاوت غشاها را مورد مطالعه قرار دهد و در ادامه شرايط بهره
برداري نيز بهينه خواهد شد.
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اقدام

طراحی و ساخت پایلوت
 MBRو تست های مربوطه
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هزینه (میلیو توما )

زما
(سال)

کل

مواد مصرفی
و آزمایشگاه

نیروی انسانی

قطعات و

مجری

شاخص

تجهیزات
مرکز تحقیقات
آب ،دانشگاه ها،
پژوهشگاه نیرو،
شرکت ها

2

 تعداد نمونهساخته شده
 نوع پايلوت -ترفيت

اقدام پیش نیاز
ساخت غشاهای MBRبا راندمان باال و گرفتگی کم

 )48ساخت ماژولهای صنعتی  MBRو نصب در نیروگاهها
تعریف مختصر :هدف اين پروژه آن است كه ماژول غشايي در مقياس صنعتي ساخته شده و در يک نيروگاه نص گردد تا بتواند در هر
ساعت 15 m3فاضالب را تصفيه نمايد.

اقدام

ساخت ماژولهای صنعتی
 MBRو نصب در نیروگاهها

هزینه (میلیو توما )

زماااا
(سال)

مجری

کل

مواد مصرفی و

نیروی

قطعات و

آزمایشگاه

انسانی

تجهیزات
مرکز تحقیقات
آب ،دانشگاه ها،
پژوهشگاه نیرو،
شرکت ها

3

شاخص

 تعداد تيروگاهنص شده
 ترفيت -راندمان

اقدام پیش نیاز
طراحی و ساخت پایلوت  MBRو تست های مربوطه

 )49طراحی سیستم مبتنی بر غشا جهت حذف آالیندههای روغنی و سیستم شستشوی آن()Membrane
تعریف مختصر :طراحي سيستم غشايي جهت حذف تركيبات روغني از فاضالبهاي آلوده به روغن و سيستمهاي شست و شو و
جداسازي روغن از غشا از جمله اهداف اين پروژه مي باشد.
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زما
اقدام
(سال)
طراحی سیستم مبتنی بر غشا
جهت حذف آالیندههای روغنی و
سیستم شستشوی
آن()Membrane

مجری

هزینه (میلیو توما )
کل

مواد مصرفی و

نیروی

قطعات و

آزمایشگاه

انسانی

تجهیزات

شاخص

وضعیت طراحی
سیستم مبتنی
بر غشا

دانشگاه ها،
پژوهشکده پلیمر

2

اقدام پیش نیاز
-

 )50کسب دانش فنی ساخت دستگاه بازیاب انرژی از جریان غلیو خروجی سیستمهای اسمز معكوس
تعریف مختصر :ساخت يک توربين براي توليد برق از جريان پرفشار دورريز در سيستمهاي غشايي و تامين بخشي از برق مورد نياز
سيستم از جمله اهداف اين پروژه مي باشد.
اقدام

کسب دانش فنی ساخت
دستگاه بازیاب انرژی از جریان
غلیظ خروجی سیستمهای اسمز
معکوس

زماااا
(سال)

مجری

هزینه (میلیو توما )
کل

مواد مصرفی و

نیروی

قطعات و

آزمایشگاه

انسانی

تجهیزات

شاخص

دانشگاه ها،
پژوهشکده پلیمر

1,5

اقدام پیش نیاز
-

 )51طراحی و ساخت بستر تست ماژول سیستم اسمز معكوس
تعریف مختصر :در اين پروژه يک بستر براي تست غشا و ماژولهاي غشايي ساخته مي شود.

-

تعداد دستگاه
ساخته شده
راندمان حذف
آالینده آب
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اقدام

طراحی و ساخت بستر تست
ماژول سیستم اسمز معکوس

ویرایش اول ،مهر 1394
مجری

هزینه (میلیو توما )

زماااا
(سال)

کل

مواد مصرفی و

نیروی

قطعات و

آزمایشگاه

انسانی

تجهیزات

دانشگاه ها،
پژوهشکده پلیمر

2,5

شاخص

 تعداد ماژول ساخته شده ظرفیت وضعیت خریتد و ستاختغشا

اقدام پیش نیاز
کسب دانش فنی ساخت دستگاه بازیاب انرژی از جریان غلیظ خروجی سیستمهای اسمز معکوس

 )52ساخت مخازن  Presure Vesselتحت فشار مورد نیاز جهت قرارگیری ماژولهای غشا
تعریف مختصر :هدف اين پروژه دستيابي به دانش فني و ساخت يک نمونه مخزن تحت فشار با قابليت نص ماژول هاي غشايي
تصفيه آب و پساب ،مي باشد.

اقدام

هزینه (میلیو توما )

زما
(سال)

کل

مواد مصرفی و

نیروی

قطعات و

آزمایشگاه

انسانی

تجهیزات

ساخت مخازن Presure

 Vesselتحت فشار مورد نیاز
جهت قرارگیری ماژولهای غشا

مجری

دانشگاه ها،
پژوهشکده پلیمر

2

اقدام پیش نیاز
طراحی و ساخت ماژول نیمه صنعتی سیستم اسمز معکوس

شاخص

 تعداد مخزن ساخته شده قابلیت تحمل فشار -تعداد ماژول نصب شده
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 )53ساخت نمونه صنعتی ماژول مورد استفاده در اسمز معكوس
تعریف مختصر :دستيابي به توان ساخت يک نمونه صنعتي از ماژول اسمز معكوس جهت نص در نيروگاه از جمله اهداف اين پروژه
مي باشد.

اقدام

ساخت نمونه صنعتی ماژول
مورد استفاده در اسمز معکوس

هزینه (میلیو توما )

زما
(سال)

کل

مواد مصرفی و

نیروی

قطعات و

آزمایشگاه

انسانی

تجهیزات

مجری

دانشگاهها،
پژوهشکده پلیمر

3

شاخص

-

تعداد ماژول ساخته شده
 ظرفیت -فشار

اقدام پیش نیاز
ساخت مخازن  Presure Vesselتحت فشار مورد نیاز جهت قرارگیری ماژولهای غشا

 )54بررسی امكان استفاده از  DAFو میزان حذف در غلظتهای پایین مواد روغنی و جریانهای دارای دمای باال از
طریق آزمایشات پایلوت
تعریف مختصر :هدف اين پروژه ساخت يک پايلوت سيستم  DAFو انجام آزمايشات مربوط به راندمان حذف روغن و مازوت از آب در
غلضتهاي پايين و كمتر از  1000 ppmو بررسي تاثير افزايش دما بر كاهش راندمان حذف و ارائه راهكارهاي حل مشكل مي باشد.

اقدام

هزینه (میلیو توما )

زماااا
(سال)

کل

مجری

مواد مصرفی و

نیروی

قطعات و

آزمایشگاه

انسانی

تجهیزات

بررسی امکان استفاده از DAF

و میزان حذف در غلظتهای پایین
مواد روغنی و جریانهای دارای
دمای باال از طریق آزمایشات
پایلوت

شرکت ها

2

شاخص

وضعیت مطالعات امکتانستنجی
استتتتفاده و میتتتزان حتتتذف در
غلظت های پایین مواد روغنتی و
جریانهای دارای دمای باال

اقدام پیش نیاز
-

 )55بررسی امكان سنجی اقتصادی طرحهای مربوط به نصب سیستم  DAFدر نیروگاهها و ارائه خدمات مشاورهای
به آنها
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تعریف مختصر :نص يک واحد  DAFدر نيروگاه منتخ و راه اندازي و انجام آزمايشات به منظور بهبود عملكرد سيستمهاي حذف
روغن در نيروگاه و بررسي اقتصادي طرح از اهداف اين پروژه مي باشد.

اقدام

بررسی امکان سنجی اقتصادی
طرحهای مربوط به نصب سیستم
 DAFدر نیروگاهها و ارائه خدمات
مشاورهای به آنها

هزینه (میلیو توما )

زما
(سال)

کل

مواد مصرفی و

نیروی

قطعات و

آزمایشگاه

انسانی

تجهیزات

مجری

شرکت ها

8

شاخص

وضعیت مطالعات امکان ستنجی
اقتصادی طرح هتای مربتوط بته
نصتتتتب سیستتتتتم  DAFدر
نیروگاهها

اقدام پیش نیاز
بررسی امکان استفاده از  DAFو میزان حذف در غلظتهای پایین مواد روغنی و جریانهای دارای دمای باال

 )56بررسی فناوریهای متعارف دستگاهی و ،هیبریدی و امكانسنجی اقتصادی طرحها
تعریف مختصر :مطالعه و بررسي عملكرد فناوريهاي متعارف دستگاهي به صورت منفرد و يا در تركي با ساير روش ها و مقايسه
اقتصادي آنها به منظور انتخاب روش مناس از اهداف اين پروژه مي باشد.

اقدام

بررسی فناوریهای متعارف
دستگاهی و ،هیبریدی و
امکانسنجی اقتصادی طرحها

هزینه (میلیو توما )

زماااا
(سال)

مجری

کل

مواد مصرفی و

نیروی

قطعات و

آزمایشگاه

انسانی

تجهیزات

شاخص

پژوهشگاه نیرو،
شرکت مهندسی تعداد نمونه اوليه ساخته شده
مشاور

1,5

اقدام پیش نیاز
-

 )57طراحی و ساخت یك نمونه پایلوت سیستم ( VCروشهای تبخیری دستگاهی)
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تعریف مختصر :طراحي و ساخت يک پايلوت تبخيركننده تراكم مجدد بخار و انجام آزمايشات پايلوت با هدف دستيابي به دانش
طراحي و بهينه سازي شرايط عملياتي از اهداف اين پروژه مي باشد.

اقدام

هزینه (میلیو توما )

زما
(سال)

طراحی و ساخت یک نمونه
پایلوت سیستم (VCروشهای
تبخیری دستگاهی)

کل

مواد مصرفی و

نیروی

قطعات و

آزمایشگاه

انسانی

تجهیزات

مجری

پژوهشگاه نیرو،
شرکت مهندسی
مشاور

3

شاخص

 تعداد نمونه ساخته شده -ترفيت

اقدام پیش نیاز
بررسی فناوریهای متعارف ،هیبریدی و امکانسنجی اقتصادی طرحها

 )58طراحی و ساخت یك نمونه پایلوت سیستم ( MEDروشهای تبخیری دستگاهی)
تعریف مختصر :طراحي و ساخت يک پايلوت تقطيركننده چند مرحله اي و انجام آزمايشات پايلوت با هدف دستيابي به دانش طراحي و
بهينه سازي شرايط عملياتي از اهداف اين پروژه مي باشد.

اقدام

طراحی و ساخت یک نمونه
پایلوت سیستم MED

هزینه (میلیو توما )

زما
(سال)

کل

مواد مصرفی و

نیروی

قطعات و

آزمایشگاه

انسانی

تجهیزات

مجری

پژوهشگاه
نیرو ،شرکت
مهندسی مشاور

3

شاخص

 تعداد نمونه ساخته شده -ترفيت

اقدام پیش نیاز
بررسی فناوریهای متعارف ،هیبریدی و امکانسنجی اقتصادی طرحها

 )59طراحی ،ساخت و اجرای یك واحد تبخیرکننده بر پایه حرارت اتالفی از

نیروگاه گازی(روش تبخیری دستگاهی)
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تعریف مختصر :در اين پروژه يک مبدل بازيافت در خروجي توربين گاز يک واحد نيروگاهي نص شده و از انرژي گازهاي خروجي
توربين گاز به منظور تقطير و بازيابي آب استفاده مي شود.
هزینه (میلیو توما )
اقدام

زما
(سال)

مواد
کل

نیروی انسانی

مصرفی و
آزمایشگاه

طراحی ،ساخت و اجرای یک
واحد تبخیرکننده بر پایه حرارت
اتالفی از نیروگاه گازی(روشهای
تبخیری دستگاهی)

مجری

قطعات و

شاخص

تجهیزات
پژوهشگاه نیرو،
شرکت مهندسی
مشاور

2,5

تعداد تبخیر کننده ساخته شده

اقدام پیش نیاز
-

 )60ساخت سیستم های  VCو  MEDجهت نصب در نیروگاهها(روش تبخیری دستگاهی)
تعریف مختصر :ساخت دو نمونه  VCو  MEDجهت نص در نيروگاهها از اهداف اين پروژه مي باشد.

اقدام

ساخت سیستم های  VCو MED

جهت نصب در نیروگاهها

زماااا
(سال)

مجری

هزینه (میلیو توما )
کل

مواد مصرفی و

نیروی

قطعات و

آزمایشگاه

انسانی

تجهیزات
پژوهشگاه نیرو،
شرکت مهندسی
مشاور

3

شاخص

 تعداد نمونه ساخته شده -ترفيت

اقدام پیش نیاز
طراحی و ساخت یک نمونه پایلوت سیستم  ،VCطراحی و ساخت یک نمونه پایلوت سیستم  ،MEDطراحی ،ساخت و
اجرای یک واحد تبخیرکننده بر پایه
حرارت اتالفی از نیروگاه گازی

 )61مطالعه روشهای تصفیه شیمیایی و انتخاب روشهای با صرفه اقتصادی
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تعریف مختصر :در اين پروژه روش هاي مختلف تصفيه شيميايي خاک با توجه به آلودگي هاي توليد شده در نيروگاهها و قيمت برق
بررسي شده و سيستمهاي مناس از نظر فني و اقتصادي انتخاب مي گردد.
هزینه (میلیو توما )
اقدام

زما
(سال)

مواد
کل

نیروی انسانی

مصرفی و
آزمایشگاه

مطالعه روشهای تصفیه
شیمیایی و انتخاب روشهای با
صرفه اقتصادی

قطعات و

مجری

شاخص

تجهیزات

دانشگاهها،
شرکت ها ،جهاد
کشاورزی

1,5

وضعیت امکان سنجی روشهای
تصفیه شیمیایی

اقدام پیش نیاز
-

 )62ساخت پایلوت روش منتخب تصفیه شیمیایی خاك
تعریف مختصر :با توجه به پروژه قبلي در اين پروژه اقدام به ساخت پايلوت روش منتخ براي تصفيه آلودگي خاک مي شود.

اقدام

ساخت پایلوت روش منتخب
تصفیه شیمیایی

هزینه (میلیو توما )

زما
(سال)

کل

مواد مصرفی و

نیروی

قطعات و

آزمایشگاه

انسانی

تجهیزات

مجری

دانشگاهها،
شرکت ها ،جهاد
کشاورزی

1,5

شاخص

 تعداد نمونه ساخته شده -راندمان

اقدام پیش نیاز
مطالعه روشهای تصفیه شیمیایی و انتخاب روشهای با صرفه اقتصادی ،ایجاد یک آزمایشگاه تصفیه خاك در صنعت برق

 )63ایجاد یك آزمایشگاه تصفیه خاك در صنعت برق
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تعریف مختصر :تجهيز يک مركز ازمايشگاهي با قابليت انجام تستهاي الزم براي اندازه گيري و حذف آاليندههاي خاک به كمک
روش هاي شيميايي از اهداف اين پروژه مي باشد.

اقدام

هزینه (میلیو توما )

زما
(سال)

ایجاد یک آزمایشگاه تصفیه خاك
در صنعت برق

کل

مواد مصرفی و

نیروی

قطعات و

آزمایشگاه

انسانی

تجهیزات

مجری

دانشگاه ها،
شرکت ها ،جهاد
کشاورزی

2

شاخص

تعداد مركز آزمايشگاهي راه
اندازي شده و تست هاي قابل
اجرا

اقدام پیش نیاز
مطالعه روشهای تصفیه شیمیایی و انتخاب روشهای با صرفه اقتصادی

 )64پیاده سازی روشهای تصفیه شیمیایی خاك در یك نیروگاه
تعریف مختصر :اندازه گيري آاليندهها و پياده سازي روش مناس براي تصفيه شيميايي خاکهاي آلوده در يک نيروگاه از اهداف اين
پروژه مي باشد.

اقدام

پیاده سازی روشهای تصفیه
شیمیایی در یک نیروگاه

هزینه (میلیو توما )

زما
(سال)

کل

مواد مصرفی و

نیروی

قطعات و

آزمایشگاه

انسانی

تجهیزات

مجری

دانشگاه ها،
شرکت ها ،جهاد
کشاورزی

2,5

اقدام پیش نیاز
ساخت پایلوت روش منتخب تصفیه شیمیایی

 )65بررسی روشهای بهبود عملكرد تصفیه زیستی از طریق اصالحات ژنتیكی

شاخص

 تعداد نيروگاه -راندمان
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تعریف مختصر :به كارگيري روشهاي اصالح ژنتيكي به منظور بهبود عملكرد تصفيه خاک توسط ميكرو ارگانيزمها از اهداف اين
پروژه مي باشد.

اقدام

بررسی روشهای بهبود
عملکرد تصفیه زیستی از طریق
اصالحات ژنتیکی

هزینه (میلیو توما )

زما
(سال)

کل

مواد مصرفی
و آزمایشگاه

نیروی انسانی

قطعات و

مجری

شاخص

تجهیزات
دانشگاه ها،
شرکت ها ،جهاد
کشاورزی

1,5

وضعيت بررسی روشهای
بهبود عملکرد تصفیه زیستی از
طریق اصالحات ژنتیکی

اقدام پیش نیاز
مطالعه روشهای تصفیه زیستی و انتخاب روشهای با صرفه اقتصادی ،ایجاد یک آزمایشگاه بیو تکنولوژی خاك در صنعت برق ،شناسایی انواع الودگی های خاك
و شناسایی میکروارگانیسم های از بین برنده آن ها در نیروگاه ها

 )66مطالعه روشهای تصفیه زیستی و انتخاب روشهای با صرفه اقتصادی
تعریف مختصر :در اين پروژه روش هاي مختلف تصفيه زيستي خاک با توجه به آلودگي هاي توليد شده در نيروگاهها و قيمت برق
بررسي شده و سيستمهاي مناس از نظر فني و اقتصادي انتخاب مي گردد.

اقدام

مطالعه روشهای تصفیه زیستی
و انتخاب روشهای با صرفه
اقتصادی

هزینه (میلیو توما )

زما
(سال)

کل

مواد مصرفی و

نیروی

قطعات و

آزمایشگاه

انسانی

تجهیزات

مجری

دانشگاه ها،
شرکت ها ،جهاد
کشاورزی

1,5

اقدام پیش نیاز
-

شاخص

وضعيت امكان سنجي
اقتصادی روشهای تصفیه
زیستی

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
108
فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه رهنگاشت

)67

ویرایش اول ،مهر 1394

شناسایی انواع آلودگی های خاك و شناسایی میكروارگانیسم های از بین برنده آن ها در نیروگاه

(تصفیه زیستی)

تعریف مختصر :هدف اين پروژه بررسي و طبقه بندي آلودگيهاي نيروگاهها و صنعت برق و قابليتهاي ميكرو ارگانيزمها براي حذف
يا كاهش آاليندهها مي باشد.

اقدام

شناسایی انواع آلودگی های
خاك و شناسایی میکروارگانیسم
های از بین برنده آن ها در نیروگاه
ها(تصفیه زیستی)

هزینه (میلیو توما )

زما
(سال)

کل

مواد مصرفی و

نیروی

قطعات و

آزمایشگاه

انسانی

تجهیزات

مجری

دانشگاهها،
شرکت ها ،جهاد
کشاورزی

2

شاخص

وضعيت دانش فني شناسایی
انواع آلودگی های خاك و
شناسایی میکروارگانیسم های از
بین برنده آن ها در نیروگاه ها

اقدام پیش نیاز
مطالعه روشهای تصفیه زیستی و انتخاب روشهای با صرفه اقتصادی

 )68ساخت پایلوت روشهای منتخب تصفیه زیستی
تعریف مختصر :ساخت يک پايلوت براي از بين بردن آلودگيهاي زيستي خاک از طريق فرآيند هاي تصفيه زيستي از اهداف اين
پروژه مي باشد.

اقدام

ساخت پایلوت روشهای
منتخب تصفیه زیستی

هزینه (میلیو توما )

زماااا
(سال)

مجری

کل

مواد مصرفی و

نیروی

قطعات و

آزمایشگاه

انسانی

تجهیزات
دانشگاه ها،
شرکت ها ،جهاد
کشاورزی

2
اقدام پیش نیاز

بررسی روشهای بهبود عملکرد تصفیه زیستی از طریق اصالحات ژنتیکی

شاخص

 تعداد نمونه ساخته شده -راندمان
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 )69ایجاد یك آزمایشگاه بیو تكنولوژی خاك در صنعت برق(تصفیه زیستی)
تعریف مختصر :تجهيز يک مركز ازمايشگاهي با قابليت انجام تستهاي الزم براي اندازه گيري و حذف آاليندههاي خاک به كمک
روش هاي زيستي از اهداف اين پروژه مي باشد.
هزینه (میلیو توما )
اقدام

مواد

زما (سال)
کل

نیروی انسانی

مصرفی و
آزمایشگاه

ایجاد یک آزمایشگاه بیو
تکنولوژی خاك در صنعت
برق(تصفیه زیستی)

قطعات و

شاخص

مجری

تجهیزات
دانشگاه ها،
شرکت ها ،جهاد
کشاورزی

2,5

تعداد مركز آزمايشگاهي راه
اندازي شده و تست هاي قابل
اجرا

اقدام پیش نیاز
-

 )70پیاده سازی روشهای تصفیه زیستی در یك نیروگاه
تعریف مختصر :اندازه گيري آاليندهها و پياده سازي روش مناس براي تصفيه زيستي خاکهاي آلوده در يک نيروگاه از اهداف اين
پروژه مي باشد.
هزینه (میلیو توما )
اقدام

زما (سال)
کل

پیاده سازی روشهای
تصفیه زیستی در یک
نیروگاه

مواد مصرفی و

نیروی

قطعات و

آزمایشگاه

انسانی

تجهیزات

مجری

دانشگاهها،
شرکت ها ،جهاد
کشاورزی

2,5

اقدام پیش نیاز
ساخت پایلوت روشهای منتخب تصفیه زیستی

شاخص

 تعداد نمونه ساخته شده -راندمان

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
أ
فاز  :6برنامه تدوین برنامه ارزیابی و بروز رسانی

ویرایش اول ،مهر 1394

فهرست مطالب

 -1مقدمه 1 ...................... ................................ ................................ ................................
 -1-1فرآیند تدوین پروژههای اجرایی 1 .................................................. ................................ ................................
 -2-1شكستن اقدامات به پروژههای اجرایی 2 ........................................ ................................ ................................
 -1-2-1مبنای شكستن اقدامات 4 .................................................... ................................ ................................
 -2-2-1ابزارهای شكستن اقدامات 5 ................................................ ................................ ................................
 -3-2-1بازنگری نهایی و انتخاب پروژههای اجرایی 8 ..................................................... ................................
 -3-1فهرست پروژههای اجرایی سند توسعه فناوری های مدیریت آالینده ها در صنعت برق 8 ...............................
 -4-1تخصيص منابع 14 ......................................... ................................ ................................ ................................
 -5-1تقسيم كار ملی (نگاشتنهادی مطلوب) 20 .................................... ................................ ................................
 -1-5-1نگاشت نهادی 20 ............................................................ ................................ ................................
 -2-5-1انواع نقشها در نگاشت نهادی 22 .................................. ................................ ................................
 -3-5-1طراحی نگاشت نهادی توسعه فناوری های مدیریت آالینده ها در صنعت برق 25 .........................
-4-5-1

تحليل نگاشت نهادی 30 ................................................ ................................ ................................

 -6-1تخصيص متوليان اقدامات 31 ........................................................ ................................ ................................
 -7-1ترسيم رهنگاشت 38 ....................................... ................................ ................................ ................................
 -2فرآيند ارزيابي سند توسعه فناوریهای مديريت آالينده ها در صنعت برق ايران 46 .........
 -1-2مقدمه 47 ....................................................... ................................ ................................ ................................
 -2-2نحوه تدوین شاخصهای عملكردی و اثربخشی 47 ....................................................... ................................
 -3-2تعریف شاخصهای سند راهبردی توسعه فناوریهای مدیریت آالینده ها در صنعت برق 49 ..........................
 -3تدوين ساختار نظارت ،به روز رساني و مكانيزم ارزيابي 61 .............................................
 -1-3ساختار نظارت و بروزرسانی 62 ...................................................... ................................ ................................
نتيجهگيری 66 .................. ................................ ................................ ................................

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
ب
فاز  :6برنامه تدوین برنامه ارزیابی و بروز رسانی

ویرایش اول ،مهر 1394

 -2پيوست 67 ................... ................................ ................................ ................................
پيوست الف :معرفی اجمالی نهادهای مرتبط با نگاشت نهادی توسعه فناوری های مدیریت آالینده ها در صنعت برق
67........................................................................................................
 -1-1-2توانير

68 ............................................................. ................................ ................................

-2-1-2دفتر امور تحقيقات برق (توانير) 69 ....................................... ................................ ................................
 -3-1-2پژوهشگاه نيرو 70 ............................................................. ................................ ................................
 -4-1-2مركز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی (پژوهشگاه نيرو)71 ........................................................... :
 -5-1-2معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری 72 ........................................................ ................................
 -6-1-2مركز همكاریهای فناوری و نوآوری ریاستجمهوری 73 ................................... ................................
 -7-1-2صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران كشور 74 ............................................. ................................
 -8-1-2وزارت علوم تحقيقات و فناوری 75 ...................................... ................................ ................................
 -9-1-2شورای عالی علوم ،تحقيقات و فناوری (عتف) 76 ............................................... ................................
 -10-1-2مجمع تشخيص مصلحت نظام 77 .................................... ................................ ................................
 -11-1-2مجلس

77 ............................................................. ................................ ................................

 -12-1-2شورای عالی انقالب فرهنگی 78 ....................................... ................................ ................................
 -13-1-2سازمان ملی استاندارد ایران 79 ......................................... ................................ ................................
پيوست ب :شناسنامه اقدامات غيرفنی 81 ................................................. ................................ ................................
پيوست ج :شناسنامه اقدامات فنی (پروژه ها) 94 ....................................... ................................ ................................

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
ج
فاز  :6برنامه تدوین برنامه ارزیابی و بروز رسانی

ویرایش اول ،مهر 1394

فهرست شكلها
شكل ( :)1-1فرآیند تدوین برنامههای عملياتی 2 ........................................... ................................ ................................
شكل ( :)2-1نحوه شكستن اقدام 3 ............................................................ ................................ ................................ X
شكل ( : :)3-1نقشهراه توسعه فناوریهای مدیریت آالینده ها در صنعت برق (مبتنی بر اقدامات غير فنی)41 ............... .
شكل ( :)4-1نقشهراه توسعه فناوریهای مدیریت آالینده ها در صنعت برق (مبتنی بر اقدامات فنی)42 ....................... .
شكل ( :)5-1نقشهراه توسعه فناوریهای مدیریت آالینده ها در صنعت برق (مبتنی بر اقدامات فنی)43 ....................... .
شكل ( :)6-1نقشه راه بروندادهای كالن سند راهبردی مدیریت آالیندهها 44 ................................ ................................

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
د
فاز  :6برنامه تدوین برنامه ارزیابی و بروز رسانی

ویرایش اول ،مهر 1394

فهرست جداول
جدول ( :)1-1پروژههای اجرایی حاصل از شكسته شدن اقدامات فنی تدوین شده سند 11 ..............................................
جدول ( :)2-1اقدامات غيرفنی در توسعه فناوری های مدیریت آالینده ها 14 .................................. ................................
جدول ( :)3-1بودجهبندی و زمانبندی اقدامات غيرفنی غير مدیریتی در توسعه فناوری های مدیریت آالینده ها 15 .......
جدول ( :)4-1بودجهبندی و زمانبندی پروژههای مربوط به پروژههای اقدامات فنی در توسعه فناوری های مدیریت
آالینده ها 16 ........................................................ ................................ ................................ ................................
جدول ( :)5-1نگاشت نهادی توسعه فناوری های مدیریت آالینده ها در صنعت برق 29 ..................................................
جدول ( :)6-1متوليان اقدامات غيرفنی توسعه فناوری های مدیریت آالینده ها در صنعت برق 32 ...................................
جدول ( :)7-1متوليان پروژههای فنی توسعه فناوری های مدیریت آالینده ها در صنعت برق 33 ....................................
جدول ( :)1-2شاخصها و معيارهای شناسایی شده برای ارزیابی سطح تحقق چشمانداز سند راهبردی توسعه
فناوریهای مدیریت آالینده ها در صنعت برق 49 ................................ ................................ ................................
جدول ( :)2-2شاخصها و معيارهای شناسایی شده برای ارزیابی ميزان تحقق اهداف سند راهبردی توسعه فناوریهای
مدیریت آالینده ها در صنعت برق 50 ................................................... ................................ ................................
جدول ( :)3-2شاخصها و معيارهای شناسایی شده برای ارزیابی سطح اجرایی شدن اقدامات غيرفنی سند راهبردی
توسعه فناوریهای مدیریت آالینده ها در صنعت برق 51 ...................................................... ................................
جدول ( :)4-2شاخصهای شناسایی شده برای ارزیابی پروژه های فنی سند راهبردی توسعه فناوریهای مدیریت
آالینده ها در صنعت برق 52 ................................. ................................ ................................ ................................
جدول ( :)1-3شاخصهای كليدی پروژه های فنی سند راهبردی توسعه فناوری مدیریت آالینده در صنعت برق 64 ......

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
1
فاز  :6برنامه تدوین برنامه ارزیابی و بروز رسانی

ویرایش اول ،مهر 1394

مقدمه
در این بخش از سند با عنوان «تدوین رهنگاشت و برنامه عملياتی» مدلی از گامهاای الزم جهات تكميال فرآیناد
برنامه عملياتی و همچنين ابزارهای اجرای هر گام ارائه شده ،كه در نهایت منجار باه دساتيابی باه برناماه عمليااتی و
رهنگاشت 1در راستای چشمانداز سند خواهد شد .در مراحل  3و  4این پروژه اركان جهتساز (شامل چشمانداز ،اهداف و
راهبردهای سند راهبردی و نقشهراه توسعه فناوری های مدیریت آالینده ها در صنعت برق و نيز اقادامات الزم بارای
تحقق آن تدوین و معين شد.
در این گزارش پس از بررسی نحوه تقسيم اقدامات به پروژهها ،اقدامات تدوینشده در مرحله  4به پروژههای اجرایی
تقسيم میشوند و سپس فهرست پروژههای تعيينشده ارائه میگردد .در گام بعدی زمان و بودجه الزم برای تكميل این
پروژهها مشخص شده و در ادامه متوليان و مجریان انجام پروژهها بر اساس نگاشت نهادی تعيين میگردند .در نهایت،
نقشهراه (رهنگاشت) مربوط به سند راهبردی و نقشهراه توسعه فناوری های مدیریت آالینده ها در صنعت برق بر اساس
اقدامات تعيين شده ترسيم شده است.

1

- Road Map

1

فصل اول:

 -1تدوين پروژه های اجرايي (تخصيص زمان،
بودجه و متولي)
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 -1مقدمه
در این بخش فرآیند تدوین پروژههای اجرایی سند راهبردی و نقشهراه توسعه فناوری های مدیریت آالینده ها در صنعت برق
توضيح داده میشود و در نهایت فهرست پروژهها ارائه میشود .همان طور كه اشاره شد ،الزم است اقدامات تعيين شده در مرحله
چهارم تدوین سند ،به پروژههای اجرایی شكسته شوند .در واقع در این بخش باید مشخص گردد كه چه پروژه یا مجموعه
پروژههایی باید در ساليان مختلف اجرا گردد تا با اجرای این پروژهها بتوان اطمينان حاصل كرد كه اقدامات ،راهبردها ،اهداف و در
نهایت چشمانداز تدوین شده " سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران" محقق
شده است.

 -1-1فرآيند تدوين پروژههای اجرايي
نحوه تعيين پروژههای اجرایی و استنتاج آن ها از اقدامات تدوین شده در مرحله چهارم سند امری مهم و ضروری است از این رو
در این بخش فرآیند تدوین پروژههای اجرایی بررسی شده است .فرآیند تدوین برنامه عملياتی در شكل ( )1-1نشان داده شده است.
مطابق این شكل ،در مرحله اول باید اقدامات تدوین شده در مرحله  4شناسایی شده و بر اساس معيارهایی به پروژهها شكسته شوند
و فهرست پروژهها استخراج شود .سپس زمان و بودجه مورد نياز برای انجام هر یک از پروژهها مشخص شده و از این طریق مناابع
الزم برای تحقق اقدامات تعيين می گردد .در نهایت با شناسایی نهادهای مرتبط در محيط داخلی و بيرونی و نقش آنهاا ،متاولی و
مجری انجام پروژهها شناسایی میشود.
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اقدامات

شكستن اقدامات

فهرست پروژهها

تخصيص بودجه

زمانبندی

تعيين منابع

تخصيص مجريان و متوليان
انجام پروژه
شكل ( :)1-1فرآيند تدوين برنامههای عملياتي

 -2-1شكستن اقدامات به پروژههای اجرايي
مجموعه پروژههای اجرایی كه از شكستن اقدامات به دست میآید ،باید به نحوی جامع باشد كه انجام صحيح آنهاا منجار باه
تحقق اقدام مورد نظر شود و از همين رو در تعریف پروژهها باید به جنبههای مختلف اقدام توجه شود .نكته حائز اهميات دیگار در
شكستن اقدامات ،ميزان و سطح شكستن اقدامات میباشد .همانگونه كه یک اقدام میتواند به مجموعهای از پروژهها شكسته شود،
هر پروژه نيز قابل شكسته شدن به مجموعهای از فعاليتها است و این روند را در مورد فعاليتها نيز میتوان ادامه داد .این مفهوم را
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میتوان به صورت ملموستری در شكل ( )2-1مشاهده نمود كه در آن اقدام  Xبه سه پروژه و پروژه شماره  1به دو فعاليت شكسته
شده است .حال میتوان مجموعه كل پروژههایی كه برای انجام اقدام  Xبایاد اجارا شاوند را باه دو صاورت
X  }x11،x12،x2,x3

X  }x1،x2,x3

و

ارائه نمود كه تفاوت این دو در تعداد سطوح شكسته شدن اقدام است .بنابراین الزم است معيارهای مناسبی

برای تعيين تعداد و سطح شكسته شدن اقدامات معرفی و تعيين گردد.

شكل ( :)2-1نحوه شكستن اقدام X

در این بررسی دو معيار به شرح زیر مبنای شكستن اقدامات به پروژهها قرار میگيرد:
الف) ميزان منابع الزم برای انجام پروژه اجرایی قابل تخمين باشد .به عبارتی در سطح خاصی میتوان بارآورد مناسابی از
ميزان منابع مورد نياز ارائه نمود.1
ب) هر پروژه اجرایی در اندازهای باشد كه بتوان آن را به یک مجری محول نمود .به عبارتی اگر پروژه اجرایای باه انادازه
كافی جزء نشده باشد ،به طوری كه گستردگی ابعاد مختلف پروژه امكان اختصاص آن به یک مجاری را سال نمایاد،
باید پروژه اجرایی مربوط به فعاليتهای دیگری شكسته شود تا تخصيص آن به مجری واحد امكانپذیر باشد.

 -1توضيحات بيشتر در مورد اقسام منابع در قسمتهای آتی بيان خواهد شد.
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ساختار كلی شكستن اقدامات به پروژههای اجرایی مشابه  1WBSمیباشد كه در بحث مدیریت پروژه تاكنون تحقيقات فراوانی
در مورد آن صورت پذیرفته است.
نكته دیگر حصول اطمينان از جامعيت پروژههای اجرایی در راستای تحقق اقدامات میباشد .تاكنون الگوریتمی كه تضمين نماید
مجموعه پروژههای اجرایی منتخ برای تحقق اقدام كفایت مینماید ارائه نشده است .تنها با بهرهگيری از قضاوت خبرگان ،استفاده
از تجارب پيشين و در صورت امكان بهكارگيری ابزارهایی چون شبيهسازی میتوان اميدوار بود مجموعه پروژههای اجرایی شارایط
كافی برای حصول اقدامات را فراهم سازند.
 -1-2-1مبنای شكستن اقدامات
یكی از مسائل كليدی دیگر در فرآیند شكستن اقدامات به پروژههای اجرایی ،تعيين مبنایی اسات كاه بار اسااس آن شكساتن
اقدامات انجام شود .برای درک بهتر اقدام نمونهای با عنوان تأسيس آزادراه را در نظر بگيریاد .ایان اقادام مایتواناد بار دو مبناای
جغرافيایی( 2راهسازی كوهستانی ،بيابانی و جنگلی) و عملكردی( 3زیرسازی راه ،روساازی و آسافالت ،حفاتات حاشايه راه و  )...باه
پروژههای اجرایی زیرمجموعه خود شكسته شود .مبنا شكستن اقدامات مورد توجه بر اساس عوامل مختلفی تعيين میشاود كاه در
ادامه به مهمترین این عوامل اشاره میشود.
الف) ساختار و فرهنگ حاكم :اگر در ساختار موجود كشور تقسيمبندی ویژه و یا هنجارهای پذیرفته شده اثرگذاری وجود داشته
باشد ،میتوان شكستن پروژههای اجرایی را بر اساس آنها جهتدهی كرد .به عنوان نمونه در مورد مثاال فاوق اگار سيساتم
راهسازی كشور بر اساس مناطق جغرافيایی در بخشهای راهسازی كوهستانی ،بيابانی و جنگلی شكل گرفته باشد كه هر بخش
تواناییها و قابليت های كليدی الزم در حوزه فعاليت خود به دست آورده است ،و بنابراین تقسيمبندی مذكور مایتواناد مبناای
شكستن اقدامات قرار گيرد.

1

- Work-Breakdown-Structure

2

- Geographical Base
- Functional Base

3
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ب) نيازمندیهای فعلی :نيازمندیهایی كه بر مبنای آن شكسته شدن اقدامات صورت میپذیرد در طول زمان قابل تغيير است.
در مورد مثال اخير ممكن است در فاز طراحی آزادراهها نيازهای طراحی موج شكستن پروژههای اجرایی بر مبنای جغرافياایی
شود وليكن در زمان اجرا نيازها تغيير كرده و مبنای عملكردی مورد استفاده قرار گيرد.
ج) منافع اقتصادی :ميزان كس درآمد از پروژههای اجرایی میتواند مبنایی برای شكستن اقدامات باشد .به عنوان مثال درآمدزا
یا هزینهبر بودن پروژههای اجرایی از این جهت میتواند مبنا قرار گيرد كه ابتدا پروژههای اجرایی درآمدزا انجام شوند و از درآمد
حاصل برای انجام پروژههای اجرایی هزینهبر استفاده شود.
د) نظرات ذینفعان :از آنجایی كه هدف از تحقق اقدامات در واقع برآوردن نياز ذینفعان و كس منافع توسط این گروه میباشد،
ضروری است به نظرات ذینفعان در بخشهای مختلف فرآیند پيادهسازی از جمله چگونگی شكستن اقدامات توجه شود.
در صورتی كه تصميم گرفته شود كه تعدادی از پروژههای اجرایی نيز به زیرفعاليتها شكسته شوند ،میتوان در شكستن دوم از
مبنای دیگری استفاده نمود .به طور مثال در مرحله اول بر مبنای جغرافيایی و در مرحله دوم بر مبنای عملكاردی شكساتن انجاام
پذیرد.
 -2-2-1ابزارهای شكستن اقدامات
تاكنون مفاهيم و موضوعات كليدی شكستن اقدامات مورد بحث و بررسی قرار گرفت ،در این بخش چند ابزار برای انجاام ایان
مهم معرفی میگردد.
الف) تجزیه و تحليل فرآیند استاندارد
در پيشينه برخی از اقدامات ،فرآیند تجربه شدهای وجود دارد كه به طور عام توسط نخبگان علمی آن حوزه مورد پذیرش
است .چنين فرآیندهایی فرآیند استاندارد ناميده میشود و در صورتی كه در مورد اقدامات خاصی فرآیند اساتاندارد وجاود
داشته باشد ،پروژههای اجرایی ارائه شده در آن حوزه به عنوان مجموعه پروژههای اجرایی استاندارد پذیرفته میشوند.
ب) بهينهكاوی
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در صورتی كه در راستای تحقق یک اقدام ،فرآیند استانداردی وجود نداشته باشد و یا به علت عدم دسترسی قابل استفاده
نباشد ،از ابزار بهينهكاوی استفاده میشود .بهينهكاوی به معنی بررسی تجربههای انجام شده و یادگيری میباشد .اگرچه
در این حالت به علت عدم وجود الگویی استاندارد ،انتظار میرود تجربه های پيشين در ابعاد مختلفی باا یكادیگر تفااوت
داشته باشند  ،كه از علل اصلی آن خواستگاه منطقهای و ویژگیهای خاصی است كه فرآیند در قال آن طراحی و اجارا
شده است ،یكی از مسائل كليدی بهكارگيری این ابزار چگونگی در كنار هم قرار دادن نتایج تجربههاای مختلاف بارای
دستيابی به الگویی مطلوب میباشد .اگر نتوان از این روش به مجموعهای از پروژههای اجرایی قابلقبول دست یافت ،از
پروژههای اجرایی غير نهایی بهدست آمده میتوان در ابزار علت -معلولی استفاده نمود.

ج) تحليل علت معلولی
اساس این ابزار استفاده از نظرات خبرگان برای شكستن اقدامات به مجموعه پروژههای اجرایای مایباشاد .از هماينرو
حضور خبرگانی مسلط بر ابعاد مختلف اقدام مربوطه ضرورت و الزمه استفاده از این ابزار است .در ادامه چگونگی استفاده
از این ابزار در جلسهای با حضور خبرگان توضيح داده میشود.
گام  :1در ابتدای جلسه توضيحات مربوط به معرفی اقدام ارائه میگردد تا كليه افراد حاضر به نگرش یكسانی از اقدام مورد نظر
دست یابند.
گام  :2در یک طوفان فكری پروژههای اجرایی كه از نظر خبرگان برای انجام اقدام مزبور ضروری به نظر میرسد مطرح شده
و در معرض دید همگان قرار میگيرد.
حاضرین جلسه باید این نكته را مد نظر قرار دهند كه در مرحله اول صرفاً اقدامات به پروژههای اجرایی اساسی تشاكيلدهناده
شكسته میشوند .از همينرو بهتر است از بيان مواردی كه خود زیرفعاليتهای پروژههای اجرایی اساسی به شمار میروند و یا قابل
بيان شدن به شكل پروژههای اجرایی كالنتری هستند اجتناب ورزند .در صورتی كه تصميم گرفته شود برخی پروژههای اجرایی به
زیرفعاليتهای خود شكسته شوند ،در مرحله دیگری فرآیند جاری در مورد آن پروژههای اجرایی تكرار میشود .باه عباارتی در هار
مرحله از بهكارگيری این ابزار ،شكستن تنها در یک سطح انجام میپذیرد.
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پس از انجام این گام فهرست اوليهای از پروژههای اجرایی پيشنهادی به دست میآیاد .در تكميال ایان فهرسات مایتاوان از
اطالعات به دست آمده از دو ابزار دیگر به ویژه بهينهكاوی استفاده نمود.

1

گام  :3كليه موارد موجود در ليست اوليه تحت سه عنوان زیر دستهبندی میشوند:
الف) پروژههای اجرایی اصلی تكين :پروژههای اجرایی هستند كه اوالً در راساتای تحقاق اقادام ماورد نظار انجاام آنهاا
ضروری بوده و ثانياً در بين سایر پروژههای اجرایی پيشنهاد شده موارد مشابه قابل جایگزینی با آن وجود ندارد.
ب) پروژههای اجرایی جایگزین :این دسته شامل آن بخش از پروژههای اجرایی ضروری است كه در بين سایر پروژههاای
اجرایی ،موارد مشابهِ قابل جایگزینی با آنها یافت مایشاود .در ایان حالات هار گاروه از پاروژههاای اجرایای مشاابه در
مجموعههایی جمع میشوند كه از آنها تحت عنوان مجموعههای جایگزینی یاد میشاود .سارانجام بایاد از هار یاک از
مجموعههای جایگزینی یک پروژه اجرایی انتخاب شود.
مجموعههای جایگزینی نباید با یكدیگر دارای اشتراک باشند .همچنين در صورتی كه پروژه اجرایی قابل تخصيص به بيش
از یک مجموعه جایگزینی باشد ،آن پروژه اجرایی به چند بخش تفكيک شده و هر بخش به مجموعه مربوطاه اختصااص
مییابد.
ج) پروژههای اجرایی پشتيبانی :پروژههای اجرایی كه در راستای تحقق یک اقدام ،ضروری نيستند ولی مایتوانناد فرآیناد
انجام اقدام مورد نظر را تقویت كرده و آن را تسریع بخشند.
در صورتی كه پس از دسته بندی فوق مواردی وجود داشته باشند كه به نوعی زیرفعاليت ساایر پاروژههاای اجرایای اصالی یاا
پشتيبانی به حساب آیند ،این موارد حذف شده  ،در صورت لزوم در شكستن پروژههای اجرایی به زیرفعاليتهاا در مراحال بعاد
استفاده میشوند  ،و در غير این صورت الزم است پروژههای اجرایی اصلی یا پشتيبان دیگری تعریف شود كه دربرگيرنده موارد
ذكر شده به عنوان زیرفعاليت خود باشد.

 -1ممكن است بتوان درمورد یک فعاليت از روش تحليل فرآیند استاندارد و یا بهينهكاوی به نتيجه رسيد ،علیرغم اینكه در مورد اقدام باالدست استفاده از این دو ابزار نتيجهبخش
نبوده باشد.
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در مجموع مشخص میگردد كه پروژههای اجرایی دستهبندی شده باید دارای دو ویژگی زیر باشند:
 در یک سطح باشند،
 غير از پروژههای اجرایی درون یک مجموعه جایگزینی ،سایر پروژههای اجرایی باید بدون همپوشانی باشند .در غير
این صورت باید تغييراتی در آنها اعمال گردد تا همپوشانی موجود حذف شود.
 -3-2-1بازنگری نهايي و انتخاب پروژههای اجرايي
قبل از نهایی شدن پروژههای اجرایی ،به منظور ارزیابی جوان مختلف پروژههای ارائه شده و قضاوت در مورد موجاه باودن یاا
عدم موجه بودن آنها ،هر پروژه اجرایی باید بر اساس معيارهای مختلفی از جمله معيارهاای فنای ،ماالی و اقتصاادی ،اجتمااعی و
زیستمحيطی مورد مميزی قرار گيرد .بر این اساس ،پروژههای اجرایی به دست آمده در مرحله قبال ماورد باازبينی قارار گرفتاه و
پروژههایی كه از نظر معيارهای مختلف ناموجه باشند ،كنار گذاشته میشوند .در واقع پروژههای اجرایی نهایی باید به نحو مطلاوبی
موجبات دستيابی به مقاصد سایر سطوح راهبردی را فراهم سازند .از همينرو ضروری است با نگاهی اجمالی به بازبينی گامهای طی
شده نواقص احتمالی پرداخته شود.

 -3-1فهرست پروژههای اجرايي سند توسعه فناوری های مديريت آالينده ها در صنعت
برق
با توجه به موارد مطرح شده در ابتدای این بخش در ارتباط با ضرورت و نحوه شكستن اقدامات به پروژههاای اجرایای ،در ایان
بخش ،پروژههایی شناسایی میشوند كه اجرایی شدن آنها منجر به تحقق اقدامات میگردد .با توجه باه ابزارهاای گونااگونی كاه
جهت شكستن اقدامات در بخش قبل معرفی شده با بررسیهای صورت گرفته این نتيجه حاصل شد كه ابزار تحليال علایمعلاولی
بهترین ابزار برای شكستن اقدامات در این طرح میباشد.
همان طور كه در گزارش مرحله چهارم سند اشاره شد اقدامات مربوط به این سند در دو دسته اقدامات فنی و غيرفنی تدوین شد.
با توجه به سطح اقدامات غيرفنی تعریف شده در مرحله چهارم ،تصميم گرفته شد تا این اقدامات به سطح پایينتر شكساته نشاود و
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زمانبندی و بودجه بندی بر روی اقدامات انجام شود .اما در ارتباط با اقدامات فنی ،با توجه به امكان شكستن اقدامات تصميم بر این
شد تا پروژه های اجرایی ذیل هر یک از اقدامات فنی تعریف شود .برای تدوین پروژههای اجرایی اقدامات فنی ،ابتدا كارشناسان فنی
سند راهبردی و نقشهراه توسعه فناوری های مدیریت آالینده ها در صنعت برق به طور مجزا فهرست پروژههای اوليه مرباوط باه
خود را استخراج كردند و سپس در مرحله بعد با برگزاری جلسهای با حضور تعدادی از خبرگان و كارشناسان حوزه مدیریت آالینده ها
(كميته راهبری) ،فهرست اوليه پروژهها بررسی شد و پس از جمعبندی پروژههای اصلی جهت اجرایی شدن اقدامات شناسایی شدند.
اسامی افراد حاضر در این جلسه به شرح ذیل است:
 جناب آقای جاللی جناب آقای سهرابی جناب آقای سرمدی جناب آقای صمدی جناب آقای مصطفایی جناب آقای شفيعی سركار خانم داوری سركار خانم جعفرزاده سركار خانم آویشن سركار خانم احمدی نژاد سركار خانم دالور مقدمهمان طور كه در قسمتهای قبل اشاره شد ،مجموعه پروژههای اجرایی كه از شكستن اقدامات به دست میآید ،باید به نحاوی
جامع باشد كه انجام صحيح آنها منجر به تحقق اقدام مورد نظر شود در این بخش تالش شاده باا اساتفاده از نظارات خبرگاان و
كارشناسان ،جامعيت پروژه های اجرایی شناسایی شده برای هر اقدام حفظ شود .مورد دیگری كه در رابطه با شكستن اقادامات بایاد
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مورد توجه قرار گيرد ،سطح شكسته شدن اقدامات است .در این طرح اقدامات تا سطحی شكسته شدهاند كه بتوان برای پروژههاای
اجرایی حاصل از شكستن آنها زمان و بودجه تخصيص داده و همچناين مجاری جهات اجارای آنهاا مشاخص نماود .در اداماه
پروژههای شناسایی شده برای هر یک از اقدامات فنی و غير فنی در جدول ( )1-1و جدول ( )2-1ارائه شده است.
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جدول ( :)1-1پروژههای اجرايي حاصل از شكسته شدن اقدامات فني تدوين شده سند
رديف

عنوان پروژهها

اقدام  :1ساخت نمونه اولیه مشعل صنعتی کوچک DLN,LNB
1

امکان و بررسی ساخت و بومی سازی فناوری DLN, LNB

2

کسب دانش ساخت تکنولوژی DLN, LNBاز طریق انتقال فناوری

3

مطالعه و بررسی تکنولوژی های مورد استفاده در سیستم های کاهش  NOxو کسب روابط حاکم بر فرآیند احتراق

4

شبیهسازی  CFDاحتراق (استفاده از نرمافزارهای موجود ،توسعه کد یا تهیه ماژول جهت تلفیق با نرمافزارهای موجود)

5

طراحی و ساخت نمونه مشعل  LNBبا تزریق سوخت و هوای مرحلهای در سایز کوچک

6

طراحی و ساخت مشعل  LNBبا برگشت داخلی محصوالت احتراق

7

طراحی و ساخت نمونه مشعل و سیستم کنترل مشعل DLN

8

ساخت و تجهیز آزمایشگاه تست مشعل

9

اقدام  :2تولید صنعتی غشای تماس دهنده MEMBRANE
کسب دانش فنی اصالح سطحی غشا منتخبMEMBRANE

10

امکانسنجی فنی-اقتصادی طرح برای استفاده از فناوری در نیروگاههای کشور

11

ساخت ازمایشگاهی غشا (غشای انتقال تسهیل یافته ،غشاهای جدا کننده مولکولی ،فلزی)

12

تجهیز ازمایشگاه غشا

13

نصب و انجام تستهای صنعتی

14

ساخت واحد صنعتی غشا (غشاهای تماسدهنده ،پلیمری)

15

ساخت ماشین آالت تولید صنعتی غشاء
اقدام  :3ساخت سیستمهای  Microalgaeدر مقیاس نیمه صنعتی

16

مطالعه و بررسی استفاده از جلبکهای بومی ایران در کاهش آالیندههای نیروگاهی و مقایسه آن با نمونه های خارجی و
انتخاب بهترین گزینه ها

17

امکان سنجی تولید محصوالت جانبی با ارزش افزوده باال از جلبک تولید شده(سوخت زیستی)

18

ساخت پایلوت تولید  Microalgaeدر مقیاس نیمه صنعتی

19

انجام تستهای مختلف بر روی پایلوت مانند تغییر شدت نور ،تغییر غلظت  CO2و …

20

ساخت آزمایشگاه رشد و تکثیر جلبک

21

نصب و بهره برداری از واحد تولید Microalgaeدر یک نیروگاه منتخب

اقدام  :4ساخت صنعتي  FGDو استفاده در نيروگاههای کشور
22

مطالعات امکانسجی اجرای فناوری سولفور زدایی و انتخاب فناوریهای برتر بر اساس شرایط کشور

23

ساخت پایلوت نیمه صنعتی فناوری منتخب

24

انجام تست های مختلف نیمه صنعتی بر روی پایلوت

25

اجرای پروژه ساخت در مقیاس صنعتی و نصب و بهره برداری در یک نیروگاه

اقدام  :5ساخت  ESPدر مقياس صنعتي و استفاده در نيروگاههای کشور
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26

بررسی مشخصات فیزیکی و شیمیایی ذرات معلق نیروگاه های زغال سوز

27

بررسی امکان استفاده از  ESPصنعت سیمان در نیروگاه های زغال سوز

28

ساخت پایلوت و انجام تست های مختلف نیمه صنعتی بر روی آن

29

اجرای پروژه نصب و بهره برداری در یک نیروگاه زغال سوز

اقدام  :6دستيابي به دانش فني ساخت کاتاليست و ساخت پايلوت سيستم SCR
30

بررسی جانشانی کاتالیست روی سبدهای واحد پیشگرمکن هوای بویلر (یانگستروم)

31

کسب دانش فنی افزایش سطح تماس و کارایی کاتالیست

32

شبیه سازی واکنش های شیمیایی و کاتالیستی سیستمهای SCR

33

خرید نمونههای کاتالیست و ساخت  Set upآزمایشگاهی

34

تستهای اولیه بر روی Set upازمایشگاهی

35

طراحی و ساخت پایلوت سیستم  SCRدر مقیاس کوچک

36

ساخت کاتالیست دما پایین جهت نصب در خروجی دودکش نیروگاههای بخاری و سیکل ترکیبی موجود

37

ساخت کاتالیست دما باال (زئولیتی) برای استفاده در توربینهای گاز

38

تست و بهینه سازی فرآیند  SCRو روش کنترل تزریق آمونیاك بر اساس نتایج پایلوت

اقدام  :7ساخت پايلوت سيستم SNCR
39

طراحی سیستم ترکیبی  SCR/SNCRبرای افزایش همزمان راندمان و کاهش نشتی آمونیاك

40

بررسی استفاده همزمان  SNCRبا سیستم  FGDتر به منظور حذف نشت آمونیاك و کمک به حذف SO2

41

بررسی توزیع دما و رژیم جریان در بویلر نیروگاههای موجود و امکانسنجی اجرای این روش در آنها

42

شبیهسازی فرآیند  SNCRو روشهای کنترل تزریق آمونیاك با تغییر شرایط عملیاتی بویلر

43

طراحی ساخت پایلوت یا سیستم آزمایشگاهی SNCR

44

اجرای سیستم  SNCRدر یک واحد نیروگاهی کوچک

اقدام  :8ساخت ماژولهای صنعتي  MBRو نصب در نيروگاهها
45

بررسی فنی -اقتصادی و مقایسه روشهای مستغرق و جانبی و انتخاب غشای مناسب برای ایران

46

ساخت غشاهای با راندمان باال و گرفتگی کم

47

طراحی و ساخت پایلوت و تست های مربوطه

48

ساخت ماژولهای صنعتی  MBRو نصب در نیروگاهها

اقدام  :9ساخت صنعتي غشای مورد استفاده در تصفيه آب و پساب در فناوری Membrane
49

طراحی سیستم مبتنی بر غشا جهت حذف آالیندههای روغنی و سیستم شستشوی آن

50

کسب دانش فنی ساخت دستگاه بازیاب انرژی از جریان غلیظ خروجی سیستمهای اسمز معکوس

51

طراحی و ساخت بستر تست ماژول سیستم اسمز معکوس

52

ساخت مخازن  Pressure Vesselتحت فشار مورد نیاز جهت قرارگیری ماژولهای غشا

53

ساخت نمونه صنعتی ماژول مورد استفاده در اسمز معکوس

اقدام  :10تجهيز نيروگاههای کشور به سيستمهای ( DAFبا تاکيد بر استفاده از سيستمهای ساخت داخل)
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عنوان پروژهها

54

بررسی امکان استفاده از  DAFو میزان حذف در غلظتهای پایین مواد روغنی و جریانهای دارای دمای باال از طریق
آزمایشات پایلوت

55

بررسی امکانسنجی اقتصادی طرحهای مربوط به نصب سیستم  DAFدر نیروگاهها و ارائه خدمات مشاورهای به آنها

اقدام  :11تجهيز نيروگاههای کشور به سيستمهای تبخيری (با تاکيد بر استفاده از سيستمهای ساخت داخل)
56

بررسی فناوریهای متعارف دستگاهی و ،هیبریدی و امکانسنجی اقتصادی طرحها

57

طراحی و ساخت یک نمونه پایلوت سیستم VC

58

طراحی و ساخت یک نمونه پایلوت سیستم MED

59

طراحی ،ساخت و اجرای یک واحد تبخیرکننده بر پایه حرارت اتالفی از نیروگاه گازی

60

ساخت سیستم های  VCو  MEDجهت نصب در نیروگاهها

اقدام  :12نصب و پياده سازی روشهای تصفيه شيميايي در نيروگاهها
61

مطالعه روشهای تصفیه شیمیایی و انتخاب روشهای با صرفه اقتصادی

62

ساخت پایلوت روش منتخب

63

ایجاد یک آزمایشگاه تصفیه خاك در صنعت برق

64

پیاده سازی روشهای تصفیه شیمیایی در یک نیروگاه

اقدام  :13نصب و پياده سازی روشهای تصفيه زيستي در نيروگاهها
65

بررسی روشهای بهبود عملکرد این فناوری از طریق اصالحات ژنتیکی

66

مطالعه روشهای تصفیه زیستی و انتخاب روشهای با صرفه اقتصادی

67

شناسایی انواع الودگی های خاك و شناسایی میکروارگانیسم های از بین برنده آن ها در نیروگاه ها

68

ساخت پایلوت روشهای منتخب

69

ایجاد یک آزمایشگاه بیو تکنولوژی خاك در صنعت برق

70

پیاده سازی روشهای تصفیه زیستی در یک نیروگاه
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جدول ( :)2-1اقدامات غيرفني در توسعه فناوری های مديريت آالينده ها
رديف

اقدامات

1

حمایت از انجام پایاننامهها و مقاالت در حوزه مدیریت آالینده ها به شکل کمکهای
مالی و ارائه خدمات آزمایشگاهی

2

ایجاد و بهروزرسانی یک بانک اطالعاتی مناسب برای استفاده پژوهشگران این حوزه و
به اشتراك گذاشتن دانش تولید شده توسط آنها در این بانک اطالعاتی

3

کمک به جذب و پذیرش واحدهای تحقیقاتی در مراکز رشد جهت کمک به صنعتی
شدن دانش به دست آمده در حوزه مدیریت آالینده ها

4

کمک به تأمین مالی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها

5

تعریف پروژههای مشترك در زمینه توسعه فناوریهای مدیریت آالینده ها میان
دانشگاهها و صنعت برق

6

برگزاری دورههای کوتاهمدت و کارگاههای آموزشی برای صنایع مرتبط با حوزه مدیریت
آالینده ها

7

اعزام نیروی متخصص به مراکز تحقیقاتی و صنعتی خارج از کشور جهت کسب دانش و
مهارتهای الزم در حوزه صنعتیسازی فناوریهای مدیریت آالینده ها

8

حمایت از تشکیل و فعالیت شرکتهای دانشبنیان در حوزه مدیریت آالینده ها

 -4-1تخصيص منابع
در برنامهریزی عملياتی تخصيص منابع فرآیند تصميمگيری در مورد چگونگی بهكارگيری منابع موجود به منظور نيل به مقاصاد
تعيين شده ،به ویژه در كوتاهمدت مشخص میگردد .تخصيص منابع در سطوح مختلاف راهباردی از جملاه اقادامات ،پاروژههاای
اجرایی ،فعاليتها و سایر سطوح باالتر قابل تعریف است .همان طور كه در بخش قبل عنوان شد یكی از معيارهای ماورد توجاه در
تعيين تعداد سطوحی كه اقدامات شكسته میشوند ،رسيدن به سطحی است كه در آن بتوان منابع الزم را برآورد نمود .این برآورد بر
دو مبنا صورت میپذیرد:
الف) تجربههای پيشين
ب) نظر خبرگان
منابعی كه در برنامه عملياتی این سند مورد توجه قرار خواهند گرفت ،عبارتند از هزینه ،زمان و در صاورت لازوم مناابعی چاون
دانش و فناوری .تأمين منابع انسانی با استفاده از هزینه اختصاص یافته توسط مجری فعاليت صورت میپذیرد .البته هزیناه نياروی
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انسانی برآورد شده و جزء منابع مالی به مجری تخصيص مییابد .با توجه به محدود بودن زمان ،جهت دستيابی به اهداف در زماان
مورد نظر ،مدت زمان الزم برای انجام هر پروژه ،باید به عنوان یكی از اصلیترین منابع اجرایی شدن پروژهها ،به درستی مشاخص
گردد .الزم به ذكر است كه در این پروژه تخصيص زمان یک فرآیند تخصيص منابع محدود مایباشاد .باه عباارتی كال زماان در
دسترس برای تحقق پروژههای اجرایی از قبل تعيين شده و هر پروژه باید در مدت زمان خاص خود به اتمام برسد .از طارف دیگار
منابع مالی به عنوان منابع نامحدود در نظر گرفته میشوند .بنابراین برای هر پروژه اجرایی هزینه الزم برآورد شده و برای انجام آن
پروژه تخصيص داده میشود .منابع الزم برای سطوح باالتر از جمله اقادامات در حالات كلای برابار مجماوع هزیناههاای ساطوح
پایيندست میباشد 1.در این بخش زمان و بودجه تخمينی الزم برای انجام اقدامات غيرفنی و پروژههای مربوط به اقدامات فنی باه
ترتي در جدول ( )3-1و جدول ( )4-1ارائه شده است .زمانبندی دقيق پروژهها میتواند به ترسيم صحيح رهنگاشت كمک كند.
جدول ( :)3-1بودجهبندی و زمانبندی اقدامات غيرفني غير مديريتي در توسعه فناوری های مديريت آالينده ها
بودجه (ميليون تومان)
مدت زمان

رديف

اقدامات

1

حمایت از انجام پایاننامهها و مقاالت در حوزه مدیریت
آالینده ها به شکل کمکهای مالی و ارائه خدمات
آزمایشگاهی

10

2

ایجاد و بهروزرسانی یک بانک اطالعاتی مناسب برای استفاده
پژوهشگران این حوزه و به اشتراك گذاشتن دانش تولید
شده توسط آنها در این بانک اطالعاتی

8

3

کمک به جذب و پذیرش واحدهای تحقیقاتی در مراکز رشد
جهت کمک به صنعتی شدن دانش به دست آمده در حوزه
مدیریت آالینده ها

7

4

کمک به تأمین مالی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها

8

5

تعریف پروژههای مشترك در زمینه توسعه فناوریهای
مدیریت آالینده ها میان دانشگاهها و صنعت برق

7

(سال)

خدمات
کل

آزمايشگاهي و

نيروی انساني

حمايت مالي

تجهيزات

 -1مسأله مهمی كه در تخصيص منابع مالی محدود مورد مالحظه قرار میگيرد اولویتبندی فعاليتها بهگونهای است كه مشخص باشد مناابع اضاافی كاه احيانااً در طاول پاروژه
اختصاص مییابند به كدامیک از آنها تعلق گرفته و در صورت كاهش منابع كداميک با كمبود مواجه میشوند .این مالحظه برای پروژه جاری وجود ندارد.
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بودجه (ميليون تومان)
مدت زمان

رديف

اقدامات

6

برگزاری دورههای کوتاهمدت و کارگاههای آموزشی برای
صنایع مرتبط با حوزه مدیریت آالینده ها

6

7

اعزام نیروی متخصص به مراکز تحقیقاتی و صنعتی خارج از
کشور جهت کسب دانش و مهارتهای الزم در حوزه
صنعتیسازی فناوریهای مدیریت آالینده ها

6

8

حمایت از تشکیل و فعالیت شرکتهای دانشبنیان در حوزه
مدیریت آالینده ها

7

خدمات

(سال)

کل

آزمايشگاهي و

نيروی انساني

حمايت مالي

تجهيزات

جدول ( :)4-1بودجهبندی و زمانبندی پروژههای مربوط به پروژههای اقدامات فني در توسعه فناوری های مديريت آالينده ها
رديف

پروژه

مدت زمان

بودجه (ميليون تومان)

(سال)

اقدام  :1ساخت نمونه اولیه مشعل صنعتی کوچک DLN,LNB

کل

مواد

نيروی

قطعات و

مصرفي و

انساني

تجهيزات

آزمايشگاه
1

1

امکان و بررسی ساخت و بومی سازی فناوری DLN, LNB

2

کسب دانش ساخت تکنولوژی DLN, LNBاز طریق انتقال فناوری

3

3

مطالعه و بررسی تکنولوژی های مورد استفاده در سیستم های کاهش
 NOxو کسب روابط حاکم بر فرآیند احتراق

2

4

شبیهسازی  CFDاحتراق (استفاده از نرمافزارهای موجود ،توسعه کد یا
تهیه ماژول جهت تلفیق با نرمافزارهای موجود)

2

5

طراحی و ساخت نمونه مشعل  LNBبا تزریق سوخت و هوای مرحلهای در
سایز کوچک

3

6

طراحی و ساخت مشعل  LNBبا برگشت داخلی محصوالت احتراق

7

طراحی و ساخت نمونه مشعل و سیستم کنترل مشعل DLN

8

ساخت و تجهیز آزمایشگاه تست مشعل

9
10

1,5
3
2

مجموع بودجه مورد نياز لقدام :ميليون تومان
مجموع مدت زمان مورد نياز اقدام 10:سال
اقدام  :2تولید صنعتی غشای تماس دهنده MEMBRANE
1
کسب دانش فنی اصالح سطحی غشا منتخب MEMBRANE
امکانسنجی فنی-اقتصادی طرح برای استفاده از فناوری در نیروگاههای
کشور

1
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رديف

پروژه

11

ساخت ازمایشگاهی غشا (غشای انتقال تسهیل یافته ،غشاهای جدا کننده
مولکولی ،فلزی)

12

تجهیز ازمایشگاه غشا

13

نصب و انجام تستهای صنعتی

14

ساخت واحد صنعتی غشا (غشاهای تماسدهنده ،پلیمری)

15

ساخت ماشین آالت تولید صنعتی غشاء
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مدت زمان

بودجه (ميليون تومان)

(سال)

2
1,5
1,5
3
2
مجموع بودجه مورد نياز لقدام :ميليون تومان

مجموع مدت زمان مورد نياز اقدام 10:سال

اقدام  :3ساخت سیستمهای  Microalgaeدر مقیاس نیمه صنعتی
16

مطالعه و بررسی استفاده از جلبکهای بومی ایران در کاهش آالیندههای
نیروگاهی و مقایسه آن با نمونه های خارجی و انتخاب بهترین گزینه ها

1

17

امکان سنجی تولید محصوالت جانبی با ارزش افزوده باال از جلبک تولید
شده(سوخت زیستی)

1

18

ساخت پایلوت تولید  Microalgaeدر مقیاس نیمه صنعتی

2

19

انجام تستهای مختلف بر روی پایلوت مانند تغییر شدت نور ،تغییر غلظت
 CO2و …

3

20

ساخت آزمایشگاه رشد و تکثیر جلبک

1,5

21

نصب و بهره برداری از واحد تولید Microalgaeدر یک نیروگاه منتخب

2,5
مجموع بودجه مورد نياز لقدام :ميليون تومان

مجموع مدت زمان مورد نياز اقدام 10:سال

اقدام  :4ساخت صنعتي  FGDو استفاده در نيروگاههای کشور
22

مطالعات امکانسجی اجرای فناوری سولفورزدایی و انتخاب فناوریهای برتر
بر اساس شرایط کشور

23

ساخت پایلوت نیمه صنعتی فناوری منتخب

24

انجام تست های مختلف نیمه صنعتی بر روی پایلوت

25

اجرای پروژه ساخت در مقیاس صنعتی و نصب و بهره برداری در یک
نیروگاه

2
3
1,5
5
مجموع بودجه مورد نياز لقدام :ميليون تومان

مجموع مدت زمان مورد نياز اقدام 10:سال

اقدام  :5ساخت  ESPدر مقياس صنعتي و استفاده در نيروگاههای کشور
26

بررسی مشخصات فیزیکی و شیمیایی ذرات معلق نیروگاه های زغال سوز

27

بررسی امکان استفاده از  ESPصنعت سیمان در نیروگاه های زغال سوز

28

ساخت پایلوت و انجام تست های مختلف نیمه صنعتی بر روی آن

29

اجرای پروژه نصب و بهره برداری در یک نیروگاه زغال سوز

1
1
3
3
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رديف

ویرایش اول ،مهر 1394
مدت زمان

پروژه

بودجه (ميليون تومان)

(سال)

مجموع بودجه مورد نياز لقدام :ميليون تومان

مجموع مدت زمان مورد نياز اقدام 8:سال

اقدام  :6دستيابي به دانش فني ساخت کاتاليست و ساخت پايلوت سيستم SCR
30

بررسی جانشانی کاتالیست روی سبدهای واحد پیشگرمکن هوای بویلر
(یانگستروم)

31

افزایش سطح تماس و کارایی کاتالیست

32

شبیه سازی واکنش های شیمیایی و کاتالیستی سیستمهای SCR

33

خرید نمونههای کاتالیست و ساخت  Set upآزمایشگاهی

34

تستهای اولیه بر روی Set upازمایشگاهی

35

طراحی و ساخت پایلوت سیستم  SCRدر مقیاس کوچک

36

ساخت کاتالیست دما پایین جهت نصب در خروجی دودکش نیروگاههای
بخاری و سیکل ترکیبی موجود

2,5

37

ساخت کاتالیست دما باال (زئولیتی) برای استفاده در توربینهای گاز

2,5

38

تست و بهینه سازی فرآیند  SCRو روش کنترل تزریق آمونیاك بر اساس
نتایج پایلوت

1,5

1
2
2
1
1
2

مجموع بودجه مورد نياز لقدام :ميليون تومان

مجموع مدت زمان مورد نياز اقدام 10:سال
اقدام  :7ساخت پايلوت سيستم SNCR
39

طراحی سیستم ترکیبی  SCR/SNCRبرای افزایش همزمان راندمان و
کاهش نشتی آمونیاك

1

40

بررسی استفاده همزمان  SNCRبا سیستم  FGDتر به منظور حذف
نشت آمونیاك و کمک به حذف SO2

1,5

41

بررسی توزیع دما و رژیم جریان در بویلر نیروگاههای موجود و
امکانسنجی اجرای این روش در آنها

2,5

42

شبیهسازی فرآیند  SNCRو روشهای کنترل تزریق آمونیاك با تغییر
شرایط عملیاتی بویلر

1

43

طراحی ساخت پایلوت یا سیستم آزمایشگاهی SNCR

44

اجرای سیستم  SNCRدر یک واحد نیروگاهی کوچک

2
2
مجموع بودجه مورد نياز لقدام :ميليون تومان

مجموع مدت زمان مورد نياز اقدام 10:سال

اقدام  :8ساخت ماژولهای صنعتي  MBRو نصب در نيروگاهها
45

بررسی فنی -اقتصادی و مقایسه روشهای مستغرق و جانبی و انتخاب
غشای مناسب برای ایران

46

ساخت غشاهای با راندمان باال و گرفتگی کم

47

طراحی و ساخت پایلوت و تست های مربوطه

48

ساخت ماژولهای صنعتی  MBRو نصب در نیروگاهها

2
3
2
3
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پروژه

ویرایش اول ،مهر 1394
مدت زمان
(سال)

مجموع مدت زمان مورد نياز اقدام 10:سال

بودجه (ميليون تومان)

مجموع بودجه مورد نياز لقدام :ميليون تومان

اقدام  :9ساخت صنعتي غشای مورد استفاده در تصفيه آب و پساب در فناوری Membrane
49

طراحی سیستم مبتنی بر غشا جهت حذف آالیندههای روغنی و سیستم
شستشوی آن

2

50

کسب دانش فنی ساخت دستگاه بازیاب انرژی از جریان غلیظ خروجی
سیستمهای اسمز معکوس

1,5

51

طراحی و ساخت بستر تست ماژول سیستم اسمز معکوس

2,5

52

ساخت مخازن  Pressure Vesselتحت فشار مورد نیاز جهت قرارگیری
ماژولهای غشا

2

53

ساخت نمونه صنعتی ماژول مورد استفاده در اسمز معکوس

3
مجموع بودجه مورد نياز لقدام :ميليون تومان

مجموع مدت زمان مورد نياز اقدام 9:سال

اقدام  :10تجهيز نيروگاههای کشور به سيستمهای ( DAFبا تاکيد بر استفاده از سيستمهای ساخت داخل)
54

بررسی امکان استفاده از  DAFو میزان حذف در غلظتهای پایین مواد
روغنی و جریانهای دارای دمای باال از طریق آزمایشات پایلوت

2

55

بررسی امکانسنجی اقتصادی طرحهای مربوط به نصب سیستم  DAFدر
نیروگاهها و ارائه خدمات مشاورهای به آنها

8
مجموع بودجه مورد نياز لقدام :ميليون تومان

مجموع مدت زمان مورد نياز اقدام 10:سال

اقدام  :11تجهيز نيروگاههای کشور به سيستمهای تبخيری (با تاکيد بر استفاده از سيستمهای ساخت داخل)
56

بررسی فناوریهای متعارف دستگاهی و ،هیبریدی و امکانسنجی اقتصادی
طرحها

57

طراحی و ساخت یک نمونه پایلوت سیستم VC

58

طراحی و ساخت یک نمونه پایلوت سیستم MED

59

طراحی ،ساخت و اجرای یک واحد تبخیرکننده بر پایه حرارت اتالفی از
نیروگاه گازی

2,5

60

ساخت سیستم های  VCو  MEDجهت نصب در نیروگاهها

3

1,5
3
3

مجموع بودجه مورد نياز لقدام :ميليون تومان

مجموع مدت زمان مورد نياز اقدام10:سال

اقدام  :12نصب و پياده سازی روشهای تصفيه شيميايي خاك در نيروگاهها
61

مطالعه روشهای تصفیه شیمیایی و انتخاب روشهای با صرفه اقتصادی

62

ساخت پایلوت روش منتخب

63

ایجاد یک آزمایشگاه تصفیه خاك در صنعت برق

64

پیاده سازی روشهای تصفیه شیمیایی در یک نیروگاه

مجموع مدت زمان مورد نياز اقدام7,5:سال

1,5
1,5
2
2,5
مجموع بودجه مورد نياز لقدام :ميليون تومان

اقدام  :13نصب و پياده سازی روشهای تصفيه زيستي خاك در نيروگاهها
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رديف

پروژه

65

بررسی روشهای بهبود عملکرد این فناوری از طریق اصالحات ژنتیکی

66

مطالعه روشهای تصفیه زیستی و انتخاب روشهای با صرفه اقتصادی

67

شناسایی انواع الودگی های خاك و شناسایی میکروارگانیسم های از بین
برنده آن ها در نیروگاه ها

68

ساخت پایلوت روشهای منتخب

69

ایجاد یک آزمایشگاه بیو تکنولوژی خاك در صنعت برق

70

پیاده سازی روشهای تصفیه زیستی در یک نیروگاه

ویرایش اول ،مهر 1394
مدت زمان

مجموع مدت زمان مورد نياز اقدام10:سال

(سال)

بودجه (ميليون تومان)

1,5
1,5
2
2
2,5
2,5
مجموع بودجه مورد نياز لقدام:

ميليون تومان

 -5-1تقسيم کار ملي (نگاشتنهادی مطلوب)
پس از تعيين پروژهها ی اجرایی و محاسبه زمان الزم برای اجرایی شدن هر پروژه ،در این بخش با یک نگاشت نهادی مطلوب،
مجریان پروژههای اجرایی برای توسعه فناوری های مدیریت آالینده ها در صنعت برق شناسایی خواهناد شاد .جهات شناساایی
مجریان انجام هر پروژه ،ابتدا باید كليه بازیگران حوزه مدیریت آالینده ها شناسایی شوند ،الزمه انجام این ترسايم نگاشات نهاادی
محيط داخلی و بيرونی و تحليل وضع موجود است ،كه با استفاده از آنها وضع مطلوب نهادی ترسيم میگردد .در ادامه ابتدا توضيح
مختصری در رابطه با نگاشت نهادی و كاركردهای آن بيان شده ،سپس نگاشت نهادی فناوری های مدیریت آالینده ها در صنعت
برق ترسيم شده است .در انتها با توجه به نگاشت نهادی ترسيم شده متوليان پروژههای اجرایی مشخص میشوند.
 -1-5-1نگاشت نهادی

1

تعدد سازمانها و نهادهای خصوصی و دولتی كه هر یک به نوعی در حوزه مدیریت آالینده ها نقشآفرینی میكنند از یک سو و
تنوع نقشهایی كه باید در توسعه این سيستمها ایفا شود از سوی دیگر سب اهميت یافتن نياز به بررسی و تحليل دقيق توسعه این
سيستمها از منظر نهادی (ساختاری) میشود .برای تحليل وضعيت ساختاری میتوان از روشهاای مختلفای نظيار نگاشاتنهاادی
استفاده كرد .به كمک نگاشت نهادی به خوبی میتوان وضعيت بازیگران مختلف موجود در یک صنعت و وضعيت ایفای نقش آنها

- Institutional mapping

1
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را بررسی و تحليل نمود .نگاشت نهادی ،ماتریسی است كه در یک بعد سازمانها و نهادهای درگير در این حوزه و در بعد دیگر انواع
نقشهایی كه این سازمانها به عهده میگيرند را نمایش میدهد .در واقع تكميل نگاشت نهادی به این معناست كه هر یک از این
سازمانها و نهادها چگونه در این حوزه نقشآفرینی میكنند .بنابراین با تحليل نگاشت نهادی موارد زیر را میتوان دریافت :
 آیا نقشی وجود دارد كه متولی نداشته باشد؟
 در یک نقش مشخص چه سازمانها یا نهادهایی فعاليت دارند؟ تعدد سازمانها و نهادها چگونه است؟ در صورت
كثرت نهادها آیا نيازی به مدیریت یكپارچه نهادهای فعال وجود دارد؟
 ميزان درگير بودن نهادهای مرتبط و غيرمرتبط در نقش چگونه است؟ آیا نقشی وجود دارد كه هيچ نهاد مرتبطی در
آن فعاليت ندارد؟
 آیا در نقش مورد نظر ،نياز به وجود نهادی متمركز احساس میشود؟
 آیا نهادهای غيردولتی در نقش مورد نظر میتوانند جایگزین نهادهای دولتی شوند؟
نگاشت نهادی یكی از ابزارهای مطالعه سيستم نوآوری است .نظام ملی نوآوری مجموعهای است از مؤسسات مجزا كه به طاور
مشترک یا انفرادی به توسعه و انتشار فناوریهای جدید كمک میكنند .این مؤسسات چهارچوبی فراهم میكنند كه دولتها بتوانند
در آن چهارچوب ،سياستهایی جهت تأثيرگذاری بر فرآیند نوآوری را شكل داده و اجرا نمایند.
در یک سطح عمومی كاركرد اصلی یا كلی نظامهای نوآوری ،تعقي و انجام فرآیندهای نوآوری یا به عبارت دیگر «خلق ،اشاعه
و بهرهبرداری» از نوآوریها است .بنابراین كاركرد اصلی هر نظام نوآوری توليد ،اشاعه و بهكارگيری دانش و نوآوری میباشد .از نظر
ادكویست ،عواملی كه بر خلق ،اشاعه و بهرهبرداری از نوآوریها تأثيرگذار باشند ،فعاليت محسوب میشوند .به عنوان مثال تحقيق و
توسعه (به عنوان ابزاری برای توليد دانش) ،یكی از فعاليتهای نظام نوآوری است .تأمين منابع مالی به منظور تجاریسازی داناش
نيز یک فعاليت است.
نگاشت نهادی چارچوبی است كه با نمایی ساده و جامع وضعيت موجود سيستم نوآوری را نشان میدهد و با بررسی آن میتوان
نقایص موجود در اجزا و روابط ميان اجزای سيستم را شناسایی و تحليل نمود .در این روش سعی میشود تا ميزان و كيفيت رواباط
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موجود ميان نهادها در سيستم نوآوری ترسيم شده و همچنين چگونگی مشاركت ميان بخش خصوصای و دولتای تبياين شاود .باا
استفاده از این روش تحليلی ،نقش نسبی هر كدام از بازیگران فعال در نظام ملای ناوآوری همچاون دولات ،دانشاگاههاا و مراكاز
تحقيقاتی و همچنين بنگاههای خصوصی در فرایند نوآوری به دست میآید.
 -2-5-1انواع نقشها در نگاشت نهادی
كاركردهای اصلی یک نظام ملی نوآوری به چهار دسته اصلی سياستگذاری ،تنظيمگری ،تسهيلگری و ارائاه خادمات تقسايم
میشود .در فرآیند توسعه صنعتی ،یكی از پرسشهای اساسی این است كه كدام مجموعه از تصميمات سياستگذاری و نهادسازی و
نيز اقدامات اجرایی در سطح كالن ملی و در سطح صنعت ،به عنوان زمينهساز موفقيت توسعه صنعتی باید مورد توجاه قارار گيارد؟
نكته مهم در پاسخ به این سؤال آن است كه این مجموعه اقدامات ،به خودی خود شكل نمیگيرد ،بلكه نيازمند نقش ماؤثر دولات
است .بنابراین تبيين جایگاه و حوزه وتایف دولت در فرآیند توسعه صنعتی به صورت یكی از مباحث جدالانگيز ادبيات جدید توسعه
درآمده است .در ادامه به تبيين هر یک از نقشهای چهارگانه پرداخته میشود.
 .1-2-5-1سياستگذاری
سياستگذار نهادی است كه برنامههای پيگيری شده توسط دولت ،كس وكارها و غيره را تعيين مایكناد .سياساتگاذاری باه
صورت فرآ یندی تعریف شده است كه به واسطه آن دولت به منظور ارائه پيامد (تغييرات مطلوب در دنيای واقعی) ،چشمانداز سياسی
خود را به برنامه و عمل تبدیل میكند .لذا سياستگذاری ،كاركرد اصلی هر دولت میباشد .در واقع ،سياست مایتواناد شاكلهاای
مختلفی مانند سياستهای غيرمداخلهای ،تنظيم ،تشویق تغييرات داوطلبانه (مانند كمک های مالی) و ارائه خدمات عمومی باه خاود
بگيرد.
 .2-2-5-1تنظيمگری
تنظيم ،مجموعه گوناگونی از ابزارهاست كه به واسطه آن دولت نيازمندیهای شركتها و مردم را تنظيم میكناد .كاركردهاای
تنظيمكننده بنا به دالیل گوناگونی به وجود آمدهاند از جمله:
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 تعيين حقوق و مسئوليتهای هر یک از موجودیتهای جامعه به منظور تحقق اهداف توسعه پایدار
 تنظيم استانداردهای صنعتی
 تعيين و جمعآوری مالياتها و دیگر درآمدها و ...
در مجموع سه عامل اصلی بر شكل ،كاركرد و دامنه سياستهای تنظيمگری تأثير دارند:
 -1اهداف و منابع تنظيمگری
 -2ساختار نهادی محيط تنظيمگری
 -3شرایط مختلف صنعت در محيط تنظيمگری
اهداف مختلف تنظيمگری آثار مستقيم مختلفی بر نوع تنظيمگری استفاده شاده باه جاای مایگذارناد .اگار اهاداف خااص در
تنظيمگری مد نظر باشد ،شكل ،كاركرد و دامنه سياستهای تنظيمگری نيز تحت تأثير آن قرار میگيرند .منابع محدود نيز میتواند
بر ماهيت و طبيعت تنظيمگری اثرگذار باشد ،این مسئله میتواند به واكنشی شدن سياستهای تنظيمگری منجر شود.
ساختار نهادی و تشكيالتی كشورها نيز بار قابلياتهاا و توانااییهاای ساازمانهاای تنظايمگار ماؤثر اسات .در صاورتی كاه
محدودیتهای اعمال شده از سوی حكومت بر نهاد تنظيمگر زیاد شود ،تواناییهای این نهاد برای اعماال جارائم و پااداشهاا نياز
كاهش مییابد .در شرایطی كه فناوریهای موجود در بازار ،رقابت را ميان عرضهكنندگان افزایش دهد ،تواناییهای تنظيمگران نياز
تحت تأثير قرار میگيرد .در این حالتها تقاضاكنندگان در بازار نيز از قدرت خرید باالیی برخوردار هستند و عمالً سياستهای دستور
و كنترل نمیتواند كارایی الزم را داشته باشد.
 .3-2-5-1تسهيلگری
تسهيلكنندگان در واقع سازمانهای محلی یا بينالمللی هستند كه معموالً توسط دولت سرمایهگاذاری مایشاوند و هادف آن
توسعه و بهبود بازار خدمات میباشد .یک تسهيلكننده ،تأمينكنندگان خدمات را از طریق ایجااد محصاوالت خادماتی جدیاد،
ارتقاء تجارب مفيد و ایجاد ترفيت حمایت میكند .به عالوه ،تسهيلكننده میتواند بر طرف تقاضاا از طریاق آماوزش صانایع
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كوچک درباره مزایای خدمات یا فراهم كردن محرکهایی برای امتحاان آنهاا نياز متمركاز شاود .كاركردهاای دیگار یاک
تسهيلكننده شامل ارزیابی خارجی تأثير تأمينكنندگان خدمات ،تضمين خدمات و حمایت برای محيط سياسی بهتر مایباشاد.
عمل تسهيل ،كاركردی است كه به طور معمول توسط سازمانهای توسعهگارا انجاام شاده و مایتواناد شاامل ساازمانهاای
غيردولتی ،انجمنهای صنعتی و كارفرمایان و عاملهای دولتی باشد .در مجموع نقش تسهيلگاری دارای زیارنقشهاای زیار
میباشد:
 تسهيلگری در بعد فناوری
 تسهيلگری منابع دانشی
 تسهيلگری منابع مالی
 تسهيلگری ترفيتسازی و ترویج
 تسهيلگری توسعه ارتباطات
 .4-2-5-1ارائهدهنده کاال و خدمات
ارائهدهندگان شامل دو گروه ارائهدهندگان خدمات آموزشی-پرورشی و ارائهدهندگان خدمات صنعتی میشود.
 ارائهكننده خدمات آمورشی و پژوهشی :این دسته تأمينكننده خدمات آموزشی و پژوهشی شامل دانشگاهها،
پژوهشگاهها و مؤسساتی هستند ،كه در زمينه آموزش و پژوهش در حوزه مدیریت آالینده ها فعاليت میكنند.
 ارائهكننده خدمات صنعتی :این گروه شامل شركتهایی هستند كه در زمينه توليد یا تأمين تجهيزات مورد نياز توسعه
فناوری های مدیریت آالینده ها در صنعت برق فعاليت میكنند .این شركتها ممكن است سازنده تمام قطعات نبوده و
تركيبی از عمليات طراحی ،ساخت و مونتاژ ادوات را انجام دهند و یا ارائهكننده محصول یا خدمتی به توليدكنندگان
فناوری های مدیریت آالینده ها باشند.
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 -3-5-1طراحي نگاشت نهادی توسعه فناوری های مديريت آالينده ها در صنعت برق
با توجه به موارد ارائه شده در رابطه با نگاشت نهادی و كاركردهای اصلی آن ،در این بخش به طراحی نگاشت توساعه فنااوری
های مدیریت آالینده ها در صنعت برق پرداخته شده است .به منظور طراحی نگاشت نهادی مطلوب باید سه مرحلاه اصالی انجاام
شود ،كه این مراحل به ترتي اجرا عبارتند از :شناسایی سازمان ها و نهادهای مرتبط با حوزه تادوین ساند ،شناساایی رواباط مياان
بنگاهی بين نهادها و سازمانهای موجود و تهيه ماتریس نهاد كاركرد برای وضع موجود .در ادامه مراحل ذكر شده در رابطه با توسعه
فناوری های مدیریت آالینده ها در صنعت برق انجام شده است.
 .1-3-5-1شناسايي سازمانها و نهادهای مرتبط با توسعه فناوری های مديريت آالينده ها در صنعت
برق
نهادهای اصلی مرتبط با توسعه فناوری های مدیریت آالینده ها در صنعت برق از طریق جساتجو و بررسای اساناد ،مادارک و
گزارشهای داخلی شناسایی شدند و سپس با مطالعه ساختار سازمانی هر یک از سازمانها و مطالعه شرح وتایف و اهداف در نظار
گرفته شده برای سازمانها و نهادهای تابعه و وابسته هر یک از آنها نهادهای مختلف فعال در زمينه كاركردهای نظام نوآوری مورد
شناسایی قرار گرفت .كنشگران شناسایی شده در حوزه مدیریت آالینده ها شامل موارد زیر مایباشاد كاه در پيوسات توضايحی از
وتایف هر كدام آورده شده است.
 -1مجمع تشخيص مصلحت نظام
 -2مجلس شورای اسالمی
 -3وزارت نيرو
 -4شورای عالی علوم ،تحقیقات و فنآوری
 -5وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری
 -6وزارت صنعت ،معدن و تجارت
 -7وزارت نفت

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
26
فاز  :6برنامه تدوین برنامه ارزیابی و بروز رسانی

ویرایش اول ،مهر 1394

 -8وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكی
 -9شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسالمی ایران
 -10سازمان حفاتت محيط زیست
 -11كميسيون امور زیربنایی ،صنعت و محيطزیست
 -12وزارت جهاد كشاورزی
 -13معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریيس جمهور
 -14معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 -15شركت توانير
 -16سازمان توسعه برق ایران
 -17بخش محيطزیست دفتر پشتيبانی فنی توليد توانير
 -18مركز ملی آلودگی هوا و تغيير اقليم
 -19دفتر پایش فراگير
 -20دفتر آب و خاک سازمان حفاتت محيطزیست
 -21دفتر وزارت صنعت ،معدن و تجارت
 -22دفتر استانداردهای فنی و مهندسی ،اجتماعی و زیستمحيطی برق و انرژی
 -23سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)
 -24سازمان ملی بهره وری ایران
 -25دفتر تحقيقات برق توانير
 -26سندیكای شركتهای توليدكننده برق
 -27سندیكای صنعت برق
 -28سازمان ملی استاندارد ایران
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 -29پژوهشگاه نيرو (وزارت نيرو)
 -30پژوهشگاه نفت(پژوهشكده پليمر)
 -31پژوهشگاه مواد و انرژی
 -32پژوهشگاه پليمر و پتروشيمی
 -33سازمان پژوهشهای علمی صنعتی
 -34پژوهشكده آبزی پروری بندر انزلی
 -35مركز تحقيقات آب (وزارت نيرو)
 -36مركز بهبود و بهره وری آب(وزارت نيرو)
 -37دانشگاهها و مؤسسات آموزشی
 -38صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران كشور
 -39صندوق توسعه فناوریهای نوین
 -40صندوق حمایت از طرحهای نوآورانه در پژوهشگاه نيرو
 -41صندوق غيردولتی پژوهش و فناوری صنعت برق
 -42شركتهای توليد برق
 -43شركتهای برق منطقهای
 -44شركت توزیع برق
 -45شركتهای تأمينكننده مواد و تجهيزات آزمایشگاهی
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 .2-3-5-1شناخت روابط ميان بنگاهي بين نهادهای موجود در حوزه توسعه فناوری های مديريت
آالينده ها در صنعت برق
در این بخش ،تالش شده است تا ضمن شناسایی و بررسی تعامالت موجود ميان نهادهای مختلف و توجاه باه كااركرد اصالی
آنها در نظام توسعه این فناوری ،نقاط ضعف ،كاستیها و گسستگیها در این زمينه مشخص شود .كاركردهایی كه با توجه به نظام
نوآوری در نگاشت نهادی توسعه فناوری های مدیریت آالینده ها در صنعت برق باهكااربرده شاده اسات شاامل :سياساتگاذاری،
تنظيمگری ،تسهيلگری ،ارائهدهنده كاال و خدمات (آموزشی ،پژوهشی و صنعتی) میباشد.
 .3-3-5-1تهيه ماتريس نهاد-کارکرد برای وضع موجود
با توجه به اطالعات جمعآوری شده در مراحل قبل میتوان ماتریس نهاد-كاركرد را در حاوزه توساعه فنااوری هاای مادیریت
آالینده ها در صنعت برق تهيه كرد .همانگونه كه از نام این ماتریس مشخص اسات دو عامال ،نهادهاای مختلاف و كاركردهاای
شناسایی شده بر اساس ادبيات نظام نوآوری در كنار هم آمدهاند .تهيه ماتریس نهاد-كاركرد برای وضع موجود توسعه فناوری هاای
مدیریت آالینده ها در صنعت برق در جدول ( )5-1-1ارائه شده است.
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جدول ( :)5-1نگاشت نهادی توسعه فناوری های مديريت آالينده ها در صنعت برق
کارکرد
نهاد
مجمع تشخيص مصلحت نظام
مجلس شورای اسالمی
وزارت نيرو
شورای عالی علوم ،تحقیقات و فنآوری
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری

سياستگذاری

تنظيمگری

*
*
*
*
*

*

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكی
شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسالمی ایران
سازمان حفاتت محيط زیست
كميسيون امور زیربنایی ،صنعت و محيطزیست
وزارت جهاد كشاورزی

*

*

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
وزارت نفت

*
*
*
*
*
*

*
*

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریيس جمهور
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

تسهيلگری

*

*

شركت توانير

*

سازمان توسعه برق ایران

*

بخش محيطزیست دفتر پشتيبانی فنی توليد توانير

*

مركز ملی آلودگی هوا و تغيير اقليم

*

دفتر پایش فراگير

*

دفتر آب و خاک سازمان حفاتت محيطزیست

*

دفتر وزارت صنعت ،معدن و تجارت

*

دفتر استانداردهای فنی و مهندسی ،اجتمااعی و زیساتمحيطای
برق و انرژی
سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)

*

سازمان ملی بهره وری ایران

*

دفتر تحقيقات برق توانير

*

سندیكای شركتهای توليدكننده برق

*

سندیكای صنعت برق

*

*

ارائهدهنده کاال و خدمات
آموزشي پژوهشي صنعتي
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کارکرد

سياستگذاری

تنظيمگری

نهاد
سازمان ملی استاندارد ایران

*

پژوهشگاه نيرو (وزارت نيرو)

*

تسهيلگری

ارائهدهنده کاال و خدمات
آموزشي پژوهشي صنعتي

*

پژوهشگاه نفت(پژوهشكده پليمر)

*

پژوهشگاه مواد و انرژی

*

پژوهشگاه پليمر و پتروشيمی

*

سازمان پژوهشهای علمی صنعتی

*

پژوهشكده آبزی پروری بندر انزلی

*

مركز تحقيقات آب (وزارت نيرو)

*

مركز بهبود و بهره وری آب(وزارت نيرو)

*
*

دانشگاهها و مؤسسات آموزشی
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران كشور
صندوق توسعه فناوریهای نوین
صندوق حمایت از طرحهای نوآورانه در پژوهشگاه نيرو
صندوق غيردولتی پژوهش و فناوری صنعت برق

*

*
*
*
*

شركتهای توليد برق

*

شركتهای برق منطقهای

*

شركت توزیع برق

*

شركتهای تأمينكننده مواد و تجهيزات آزمایشگاهی

*

 -4-5-1تحليل نگاشت نهادی
در این نگاشت ابتدا بازیگران و ذینفعان اصلی تأثيرگذار در زمينه توسعه فناوری های مدیریت آالینده ها در صنعت برق شناخته
شدهاند و در ادامه كاركردهای اصلی هر كدام از این ذینفعان در توسعه این فناوری با توجه به چهار كاركرد اصلی ذكر شده مشخص
شده است .در نگاشت نهادی 45 ،گروه تأثيرگذار اصلی شناسایی شده است كه در ابتدا اهداف و وتایف هر یک بررسی شده است و
سپس نگاشت نهادی كلی توسعه این فناوری بر اساس این وتایف و اهداف در جدول ( )5-1بيان شد .در این جدول نقشی كه هار
بازیگر در توسعه این فناوری متولی آن است ،مشخص شده است.
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 -6-1تخصيص متوليان اقدامات
با توجه به نگاشت نهادی ترسيم شده ،میتوان مجریان هر یک از اقدامات را شناسایی كرد .در این راستا و باه منظاور شاناخت
مجریان بالقوه ،با در نظر گرفتن ميزان همسویی اقدام با مأموریت مجری ،توان علمی و فنی ،توان انسانی و مدیریتی و ...مجریاان
فعال هر اقدام مشخص خواهد شد .در ادامه با توجه به موارد اشاره شده متوليان شناسایی شاده بارای اقادامات غيرفنای و فنای در
جدول ( )6-1وجدول ( )7-1ارائه شده است.
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جدول ( :)6-1متوليان اقدامات غيرفني توسعه فناوری های مديريت آالينده ها در صنعت برق
متولي

رديف

اقدامات

1

حمایت از انجام پایاننامهها و مقاالت در حوزه مدیریت آالینده ها به شکل
کمکهای مالی و ارائه خدمات آزمایشگاهی

2

ایجاد و بهروزرسانی یک بانک اطالعاتی مناسب برای استفاده پژوهشگران این
حوزه و به اشتراك گذاشتن دانش تولید شده توسط آنها در این بانک اطالعاتی

3

کمک به جذب و پذیرش واحدهای تحقیقاتی در مراکز رشد جهت کمک به
صنعتی شدن دانش به دست آمده در حوزه مدیریت آالینده ها

4

کمک به تأمین مالی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها

5

تعریف پروژههای مشترك در زمینه توسعه فناوریهای مدیریت آالینده ها میان
دانشگاهها و صنعت برق

 معاونت امور تحقیقات و منابع انسانیوزارت نیرو
 -پژوهشگاه نیرو

6

برگزاری دورههای کوتاهمدت و کارگاههای آموزشی برای صنایع مرتبط با حوزه
مدیریت آالینده ها

 -پژوهشگاه نیرو و دانشگاه ها

7

اعزام نیروی متخصص به مراکز تحقیقاتی و صنعتی خارج از کشور جهت کسب
دانش و مهارتهای الزم در حوزه صنعتیسازی فناوریهای مدیریت آالینده ها

 -پژوهشگاه نیرو و دانشگاه ها

8

حمایت از تشکیل و فعالیت شرکتهای دانشبنیان در حوزه مدیریت آالینده ها

 صندوقها و مؤسسات مالی معاونت برنامهریزی و نظارتراهبردی ریاست جمهوری

صندوقها و مؤسسات مالی
 معاونت امور تحقیقات و منابع انسانیوزارت نیرو
 پژوهشگاه نیرو پاركهای علم و فناوری صندوقها و مؤسسات مالی پژوهشگاهها و دانشگاهها معاونت امور تحقیقات و منابعانسانی وزارت نیرو
 صندوقها و مؤسسات مالی -پژوهشگاهها و دانشگاهها
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جدول ( :)7-1متوليان پروژههای فني توسعه فناوری های مديريت آالينده ها در صنعت برق
رديف

پروژه

1

امکان و بررسی ساخت و بومی سازی فناوری DLN, LNB

شرکت های مهندسی مشاور وزارت
نیرو ،مپنا ،آذر آب

2

پروژه کسب دانش ساخت تکنولوژی DLN, LNBاز طریق انتقال فناوری

شرکت های مهندسی مشاور وزارت
نیرو ،مپنا ،آذر آب

3

مطالعه و بررسی تکنولوژی های مورد استفاده در سیستم های کاهش  NOxو
کسب روابط حاکم بر فرآیند احتراق

شرکت های مهندسی مشاور وزارت
نیرو ،مپنا ،آذر آب

4

شبیهسازی  CFDاحتراق (استفاده از نرمافزارهای موجود ،توسعه کد یا تهیه
ماژول جهت تلفیق با نرمافزارهای موجود)

شرکت های مهندسی مشاور وزارت
نیرو ،مپنا ،آذر آب

5

طراحی و ساخت نمونه مشعل  LNBبا تزریق سوخت و هوای مرحلهای در سایز
کوچک

شرکت های مهندسی مشاور وزارت
نیرو ،مپنا ،آذر آب

6

طراحی و ساخت مشعل  LNBبا برگشت داخلی محصوالت احتراق

7

طراحی و ساخت نمونه مشعل و سیستم کنترل مشعل DLN

شرکت های مهندسی مشاور وزارت
نیرو ،مپنا ،آذر آب

8

ساخت و تجهیز آزمایشگاه تست مشعل()DLN,LNB

شرکت های مهندسی مشاور وزارت
نیرو ،مپنا ،آذر آب

9

کسب دانش فنی اصالح سطحی غشا منتخب MEMBRANE

دانشگاه ها ،پژوهشگاه نیرو (ساخت
سیستم)،پژوهشگاه نفت  ،پژوهشگاه
پلیمر و پتروشیمی ،شرکت ها

10

امکانسنجی فنی-اقتصادی طرح اصالح سطحی غشا منتخبMEMBRANE

دانشگاه ها ،پژوهشگاه نیرو (ساخت
سیستم)،پژوهشگاه نفت  ،پژوهشگاه
پلیمر و پتروشیمی ،شرکت ها

برای استفاده از فناوری در نیروگاههای کشور

11

پروژه ساخت ازمایشگاهی غشا (غشای انتقال تسهیل یافته ،غشاهای جدا کننده
مولکولی ،فلزی) ()MEMBRANE

متولي

شرکت های مهندسی مشاور
وزارت نیرو ،مپنا ،آذر آب

دانشگاه ها ،پژوهشگاه نیرو (ساخت
سیستم)،پژوهشگاه نفت  ،پژوهشگاه
پلیمر و پتروشیمی ،شرکت ها
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تجهیز ازمایشگاه غشا(غشای انتقال تسهیل یافته ،غشاهای جدا کننده مولکولی،
فلزی) ()MEMBRANE

نصب و انجام تستهای صنعتیMEMBRANE

دانشگاه ها ،پژوهشگاه نیرو (ساخت
سیستم)،پژوهشگاه نفت  ،پژوهشگاه
پلیمر و پتروشیمی ،شرکت ها
دانشگاه ها ،پژوهشگاه نیرو (ساخت
سیستم)،پژوهشگاه نفت  ،پژوهشگاه پلیمر
و پتروشیمی ،شرکت ها

دانشگاه ها ،پژوهشگاه نیرو (ساخت
سیستم)،پژوهشگاه نفت  ،پژوهشگاه
پلیمر و پتروشیمی ،شرکت ها

14

پروژه ساخت واحد صنعتی غشا (غشاهای تماسدهنده ،پلیمری)
()MEMBRANE

15

ساخت ماشین آالت تولید صنعتی غشاء()MEMBRANE

16

مطالعه و بررسی استفاده از جلبکهای بومی ایران در کاهش آالیندههای
نیروگاهی و مقایسه آن با نمونه های خارجی و انتخاب بهترین گزینه
ها()Microalgae

دانشگاه ها،سازمان پژوهشهای
علمی صنعتی  ،پژوهشگاه نیرو،
پژوهشکده آبزی پروری

17

امکان سنجی تولید محصوالت جانبی با ارزش افزوده باال از جلبک تولید
شده(سوخت زیستی) ()Microalgae

دانشگاه ها،سازمان پژوهشهای
علمی صنعتی  ،پژوهشگاه نیرو،
پژوهشکده آبزی پروری

18

ساخت پایلوت تولید  Microalgaeدر مقیاس نیمه صنعتی

دانشگاه ها،سازمان پژوهشهای
علمی صنعتی  ،پژوهشگاه نیرو،
پژوهشکده آبزی پروری

19

انجام تستهای مختلف بر روی پایلوت مانند تغییر شدت نور ،تغییر غلظت
 CO2و …()Microalgae

دانشگاه ها،سازمان پژوهشهای
علمی صنعتی  ،پژوهشگاه نیرو،
پژوهشکده آبزی پروری

20

ساخت آزمایشگاه رشد و تکثیر جلبک()Microalgae

دانشگاه ها،سازمان پژوهشهای
علمی صنعتی  ،پژوهشگاه نیرو،
پژوهشکده آبزی پروری

21

نصب و بهره برداری از واحد تولید Microalgaeدر یک نیروگاه منتخب

دانشگاه ها،سازمان پژوهشهای
علمی صنعتی  ،پژوهشگاه نیرو،
پژوهشکده آبزی پروری

22

مطالعات امکانسجی اجرای فناوری سولفورزدایی و انتخاب فناوریهای برتر بر
اساس شرایط کشور()FGD

پژوهشگاه نیرو ،شرکت های
مهندسی مشاور

ساخت پایلوت نیمه صنعتی فناوری منتخبFGD

پژوهشگاه نیرو ،شرکت های
مهندسی مشاور

23
24

انجام تست های مختلف نیمه صنعتی بر روی پایلوت()FGD

دانشگاه ها ،پژوهشگاه نیرو (ساخت
سیستم)،پژوهشگاه نفت  ،پژوهشگاه
پلیمر و پتروشیمی ،شرکت ها

پژوهشگاه نیرو ،شرکت های
مهندسی مشاور
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25

اجرای پروژه ساخت  FGDدر مقیاس صنعتی و نصب و بهره برداری در یک
نیروگاه

26

بررسی مشخصات فیزیکی و شیمیایی ذرات معلق نیروگاه های زغال سوز
()ESP

دانشگاه ها ،شرکت های مرتبط با
صنایع سیمان

بررسی امکان استفاده از  ESPصنعت سیمان در نیروگاه های زغال سوز

دانشگاه ها ،شرکت های مرتبط با
صنایع سیمان

ساخت پایلوت و انجام تست های مختلف نیمه صنعتی بر روی آن()ESP

دانشگاه ها ،شرکت های مرتبط با
صنایع سیمان

29

اجرای پروژه نصب و بهره برداری  ESPدر یک نیروگاه زغال سوز

دانشگاه ها ،شرکت های مرتبط با
صنایع سیمان

30

بررسی جانشانی کاتالیست روی سبدهای واحد پیشگرمکن هوای بویلر
(یانگستروم) ()SCR

31

افزایش سطح تماس و کارایی کاتالیست()SCR

دانشگاه ها،شرکت مهندسی مشاور

32

شبیه سازی واکنش های شیمیایی و کاتالیستی سیستمهای SCR

دانشگاه ها،شرکت مهندسی مشاور

33

خرید نمونههای کاتالیست و ساخت  Set upآزمایشگاهی()SCR

دانشگاه ها،شرکت مهندسی مشاور

34

تستهای اولیه بر روی Set upازمایشگاهی()SCR

دانشگاه ها،شرکت مهندسی مشاور

35

طراحی و ساخت پایلوت سیستم  SCRدر مقیاس کوچک

دانشگاه ها،شرکت مهندسی مشاور

36

ساخت کاتالیست دما پایین جهت نصب در خروجی دودکش نیروگاههای بخاری
و سیکل ترکیبی موجود()SCR

دانشگاه ها،شرکت مهندسی مشاور

37

ساخت کاتالیست دما باال (زئولیتی) برای استفاده در توربینهای گاز()SCR

دانشگاه ها،شرکت مهندسی مشاور

38

تست و بهینه سازی فرآیند  SCRو روش کنترل تزریق آمونیاك بر اساس نتایج
پایلوت

دانشگاه ها،شرکت مهندسی مشاور

طراحی سیستم ترکیبی  SCR/SNCRبرای افزایش همزمان راندمان و کاهش
نشتی آمونیاك

دانشگاه ها

بررسی استفاده همزمان  SNCRبا سیستم  FGDتر به منظور حذف نشت
آمونیاك و کمک به حذف SO2

دانشگاه ها

27
28

39

40

پژوهشگاه نیرو ،شرکت های
مهندسی مشاور

 پژوهشگاهها و دانشگاهها-شرکت مهندسی مشاور
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بررسی توزیع دما و رژیم جریان در بویلر نیروگاههای موجود و امکانسنجی
اجرای این روش در آنها
شبیهسازی فرآیند  SNCRو روشهای کنترل تزریق آمونیاك با تغییر شرایط
عملیاتی بویلر

پژوهشگاهها و دانشگاهها
دانشگاه ها

43

طراحی ساخت پایلوت یا سیستم آزمایشگاهی SNCR

دانشگاه ها

44

اجرای سیستم  SNCRدر یک واحد نیروگاهی کوچک

دانشگاه ها

45
46
47
48
49
50
51
52

بررسی فنی -اقتصادی  MBRو مقایسه روشهای مستغرق و جانبی و انتخاب
غشای مناسب برای ایران
ساخت غشاهای با راندمان باال و گرفتگی کم()MBR
طراحی و ساخت پایلوت و تست های مربوطه()MBR

مرکز تحقیقات آب ،دانشگاه ها،
مرکز تحقیقات آب ،دانشگاه ها،
پژوهشگاه نیرو ،شرکت ها

ساخت ماژولهای صنعتی  MBRو نصب در نیروگاهها

مرکز تحقیقات آب ،دانشگاه ها،
پژوهشگاه نیرو ،شرکت ها

طراحی سیستم مبتنی بر غشا جهت حذف آالیندههای روغنی و سیستم
شستشوی آن()Membrane
کسب دانش فنی ساخت دستگاه بازیاب انرژی از جریان غلیظ خروجی
سیستمهای اسمز معکوس
طراحی و ساخت بستر تست ماژول سیستم اسمز معکوس
ساخت مخازن  Pressure Vesselتحت فشار مورد نیاز جهت قرارگیری
ماژولهای غشا()Membrane

53
54

بررسی امکان استفاده از  DAFو میزان حذف در غلظتهای پایین مواد روغنی
و جریانهای دارای دمای باال از طریق آزمایشات پایلوت

56

پژوهشگاه نیرو ،شرکت ها
پژوهشگاه نیرو ،شرکت ها

ساخت نمونه صنعتی ماژول مورد استفاده در اسمز معکوس

55

مرکز تحقیقات آب ،دانشگاه ها،

بررسی امکانسنجی اقتصادی طرحهای مربوط به نصب سیستم  DAFدر
نیروگاهها و ارائه خدمات مشاورهای به آنها
بررسی فناوریهای متعارف دستگاهی و ،هیبریدی و امکانسنجی اقتصادی
طرحها

دانشگاه ها ،پژوهشکده پلیمر
دانشگاه ها ،پژوهشکده پلیمر
دانشگاه ها ،پژوهشکده پلیمر
دانشگاه ها ،پژوهشکده پلیمر
دانشگاه ها ،پژوهشکده پلیمر
شرکت ها

شرکت ها
پژوهشگاه نیرو ،شرکت مهندسی
مشاور
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57

طراحی و ساخت یک نمونه پایلوت سیستم (VCروشهای تبخیری دستگاهی)

پژوهشگاه نیرو ،شرکت مهندسی
مشاور

58

طراحی و ساخت یک نمونه پایلوت سیستم (MEDروشهای تبخیری
دستگاهی)

پژوهشگاه نیرو ،شرکت مهندسی
مشاور

59

طراحی ،ساخت و اجرای یک واحد تبخیرکننده بر پایه حرارت اتالفی از نیروگاه
گازی(روشهای تبخیری دستگاهی)

پژوهشگاه نیرو ،شرکت مهندسی
مشاور

60

ساخت سیستم های  VCو  MEDجهت نصب در نیروگاهها(روشهای تبخیری
دستگاهی)

پژوهشگاه نیرو ،شرکت مهندسی
مشاور

مطالعه روشهای تصفیه شیمیایی و انتخاب روشهای با صرفه اقتصادی

دانشگاه ها ،شرکت ها ،جهاد
کشاورزی

ساخت پایلوت روش منتخب تصفیه شیمیایی

دانشگاه ها ،شرکت ها ،جهاد
کشاورزی

ایجاد یک آزمایشگاه تصفیه خاك در صنعت برق

دانشگاه ها ،شرکت ها ،جهاد
کشاورزی

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

پیاده سازی روشهای تصفیه شیمیایی در یک نیروگاه

دانشگاه ها ،شرکت ها ،جهاد
کشاورزی

بررسی روشهای بهبود عملکرد تصفیه زیستی از طریق اصالحات ژنتیکی

دانشگاه ها ،شرکت ها  ،جهاد
کشاورزی

مطالعه روشهای تصفیه زیستی و انتخاب روشهای با صرفه اقتصادی

دانشگاه ها ،شرکت ها  ،جهاد
کشاورزی

شناسایی انواع الودگی های خاك و شناسایی میکروارگانیسم های از بین برنده
آن ها در نیروگاه ها(تصفیه زیستی)

دانشگاه ها ،شرکت ها  ،جهاد
کشاورزی

ساخت پایلوت روشهای منتخب تصفیه زیستی

دانشگاه ها ،شرکت ها  ،جهاد
کشاورزی

ایجاد یک آزمایشگاه بیو تکنولوژی خاك در صنعت برق(تصفیه زیستی)

دانشگاه ها ،شرکت ها  ،جهاد
کشاورزی

پیاده سازی روشهای تصفیه زیستی در یک نیروگاه

دانشگاه ها ،شرکت ها  ،جهاد
کشاورزی
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 -7-1ترسيم رهنگاشت
آخرین گام در فرآیند برنامهریزی عملياتی تدوین رهنگاشت است .رهنگاشت نمایانگر اركان اساسی فرآیند پيادهسازی استراتژی و
خروجی فرآیند برنامهریزی عملياتی میباشد .نمایش كليه سطوح راهبردی از چشمانداز تا فعاليتها ،تقدم و تأخر حااكم در ساطوح
مختلف به ویژه در سطح اقدامات ،زمانبندی تحقق هر سطح به همراه منابع اختصاص یافته و در نهایت معرفی متوليان هر یاک از
سطوح اجزای تشكيلدهنده رهنگاشت هستند.
همان گونه كه در ابتدای این مرحله عنوان شد تجربه انجام پروژههای تدوین برنامه استراتژیک در سازمانها نشان میدهد كاه
بسياری از این استراتژیها یا هيچگاه پياده نشدهاند و یا در مسير پيادهسازی با موانع زیادی روبارو شادهاناد .در بررسای علال ایان
موضوع دو دليل عمده قابل تأمل است ،اول اینكه سازمانها معموالً با قابليتهای مدیریتی اداره میشوند حاال آنكاه پياادهساازی
استراتژی در كنار توانمندیهای مدیریتی نيازمند برنامه میباشد .دليل دوم این امر ،وجود شكافی است كه بين الیاه اساتراتژیک و
الیه عملياتی سازمانها وجود دارد .آن چنانكه در بسياری از موارد ،درحالیكه استراتژیهای ارزشامندی بار روی كاغاذ آمادهاناد،
تصميمات و برنامههای اجرایی بدون توجه به استراتژیها و سياستها به اجرا گذاشته میشوند .هرچند این دو عامل تا اندازه زیادی
با هم مرتبط است ولی فقدان یک ساز وكار مناس برای تبدیل استراتژی به برنامه و اهداف عملياتی و روزمره نيز یک علت اصلی
در ایجاد این شرایط به شمار میآید .بنابراین مرحله پایانی (و یا یكی از مراحل پایانی) در فرآیند برناماهریازی اساتراتژیک ،تادوین
برنامه عملياتی است كه یكی از مهمترین دستاوردها در این مرحله ،تهيه نقشهراه است كه نمایانگر اركان اساسی فرآیند پيادهسازی
استراتژی و خروجی اصلی فرآیند برنامهریزی است .هر چند باید تاكيد كرد كه هيچگاه رهنگاشت نمیتواند جاای راهبار را بگيارد و
كليد بهكارگيری این الگو در پيادهسازی استراتژی قابليتهاای هنرمنداناه راهباری اسات .آن چناان كاه اساتفاده از تكنياکهاا و
متدولوژیهای تدوین و پيادهسازی استراتژی در فقدان قابليتهاااای راهبری نمیتواند به تحول سازمانی منجر شود.
نظر به اهميت تهيه رهنگاشت در فرآیند برنامه ریزی عملياتی ،در ادامه به ارائه تعاریف دقيقتری از رهنگاشت پرداخته و مؤلفهها
و شاخصهای مورد توجه در تهيه رهنگاشت بيان میشوند.
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تعاریف :در تالش برای توصيف هر چه دقيقتر و كاربردیتر مفهوم رهنگاشت ،تعاریف متعددی ارائه شده است .در تعریفی نسبتاً
تفصيلی ،رهنگاشت ابزار مناسبی جهت ایجاد ارتباط بين فعاليتهای استراتژیک و طرحهای كس وكار سازمان محساوب مایشاود.
همچنين تعاریف ذیل در تفسير مفهوم رهنگاشت ارائه شده است:
الف) رهنگاشت ابزاری است برای ارتباط بين چشمانداز ،ارزش ها و اهداف با اقدامات استراتژیكی كه برای تحقاق اهاداف
مورد نياز است.
ب) رهنگاشت جدولی زمانی است كه بخشهای مختلف یک برنامه كاری را تعریف نموده و درعاينحاال سررسايدهای

1

موجود در مسير را نيز شامل میشود.
ج) رهنگاشت برنامهای است برای شناسایی مسير آینده كه آنچه باید در آینده توسعه یابد را در بستر زمان نشان میدهد.
د) رهنگاشت آنچه را كه باید در بين زمانهای سررسيد از زمان حال تا زمان تحقق هدف انجام شود نشان میدهد.
ه) رهنگاشت مجموعهای است كه شامل اهداف كمی و كيفی ،استراتژیها و تاكتيکها (اقدامات ،فعاليتها و شاخصهاا)
بوده و بازههای زمانی و مجریان در نظر گرفته شده برای انجام این اقدامات را نشان میدهد.
لذا برای رسيدن به هدف ،رهنگاشت باید سطح مطلوب و مناسبی از جزئيات را در برگرفته تا در مجموع ابزار توانمندی را بارای
هدایت فعاليتها در طول زمان در اختيار مدیران سازمان قرار دهد.
اگر چه برخی تعاریف كاركردهایی همچون توجيه اقتصادی اقدامات و معرفی پيچيادگیهاای موجاود باين زیار سيساتمهاای
زیرساختها را نيز از مؤلفههای یک رهنگاشت میدانند ،اما برخی تعاریف سعی در هار چاه واقعایتار كاردن انتظاارات كااربران از
كاركردهای رهنگاشت دارند و بيان میكنند همان طور كه رهنگاشت نباید در صدد تشریح استراتژیها برآید ،نباید به صورت جزیای
به تشریح زیرساختهای فنی الزم در پيادهسازی یک فناوری اشاره كند.
در مجموع ،میتوان اینگونه بيان نمود كه رهنگاشت ،نمایش كالنی از روش پيمودن مسير تحقق اهداف را در زماان مشاخص
بيان میكند .اگر چه استفاده از مشخصههایی همچون شاخص تحقق اقدام ،مجری و نقاط خاص 2موجود در مسير ،به توصيف هار

- Deadline
- Milestone

1
2
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چه روشنتر این مسير كمک میكند .لذا به نظر میرسد در نخستين گام ،ترسيم گامهای اصلی در مسير پيادهسازی استراتژی الزم
و ضروری است.
با توجه به موارد ذكر شده در بخشهای قبل ،رهنگاشتهای توسعه فناوری های مدیریت آالینده هاا در صانعت بارق در افاق
زمانی  10ساله ترسيم شده است .این رهنگاشتها شامل نقشهراه توسعه نظام نوآوری فناوری های مدیریت آالیناده هاا در صانعت
برق (مبتنی بر اقدامات غيرفنی) و نيز نقشهراه توسعه فناوری های مدیریت آالینده ها در صنعت برق (مبتنی بر اقدامات فنی) است.
این رهنگاشتها در شكل ( )3-1و شكل ( )4-1نشان داده شدهاند.
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ابتدای  1397تا انتهای 1398

ابتدای  1399تا انتهای 1401

 حمایت از انجام پایاننامهها و مقاالت در حوزه مدیریت آالینده ها به شكل کمکهای مالی و ارائه خدمات آزمایشگاهی

 ایجاد و بهروزرسانی یک بانک اطالعاتی مناسب برای استفاده پژوهشگران این حوزه و به اشتراک گذاشتن دانش تولید شده توسط آنها
در این بانک اطالعاتی
 کمک به تأمین مالی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها
 حمایت از تشكیل و فعالیت شرکتهای دانشبنیان در حوزه مدیریت آالینده ها
حمایت از تشكیل و فعالیت شرکتهای دانشبنیان در حوزه مدیریت آالینده ها

 برگزاری دورههای کوتاهمدت و کارگاههای آموزشی برای صنایع مرتبط با حوزه مدیریت آالینده ها
 اعزام نیروی متخصص به مراکز تحقیقاتی و صنعتی خارج از کشور جهت کسب دانش و مهارتهای الزم در
حوزه صنعتیسازی فناوریهای مدیریت آالینده ها

تعریف پروژههای مشترک در زمینه توسعه فناوریهای مدیریت آالینده ها میان دانشگاهها و صنعت برق

شكل ( : :)3-1نقشهراه توسعه فناوریهای مديريت آالينده ها در صنعت برق (مبتني بر اقدامات غير فني).

ابتدای  1402تا انتهای 1403

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
42
فاز  :6برنامه تدوین برنامه ارزیابی و بروز رسانی

ابتدای  1394تا انتهای 1395



ابتدای  1396تا انتهای 1396



امكان و بررسی ساخت و بومی

ابتدای  1397تا انتهای 1398



مطالعه و بررسي تكنولوژی های مورد استفاده در سيستم های کاهش



 امكان و بررسی ساخت و بومی

سازی DLN

شبيهسازی  CFDاحتراق (استفاده از نرمافزارهای
نرمافزارهای موجود)

بررسي ساخت مشعل  DLNبا سوخت مايع


ابتدای  1399تا انتهای 1401

موجود ،توسعه کد يا تهيه ماژول جهت تلفيق با

 Noxو کسب روابط حاکم بر فرآيند احتراق

سازی LNB
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ابتدای  1402تا انتهای 1403

-تست و بهينه سازی فرآیند  SCRو

 -طراحااای و سااااخت نموناااه

روش كنترل تزریق آمونياک بر

مشعل  LNBبا تزریق ساوخت

اساس نتایج پایلوت

و هااوای مرحلااهای در سااایز

شبيهسازی  CFDاحتراق ()DLN

پروژه کسب دانش ساخت  DLNاز طريق انتقال فناوری

كوچک
نص و انجام تستهای صنعتی

بررسی مطالعات انجام شده
درباره طرح برای استفاده از
 MEMBRANEدر
نيروگاههای كشور



بررسی استفاده از جلبکهای



اصالح سطحی

بومی ایران ()Microalgae
بررسی مشخصات فيزیكی و

 -امكان سنجی

()ESP
خرید نمونههای كاتاليست و
ساخت  set upآزمایشگاهی



تجهيز ازمايشگاه غشا) ) MEMBRANE

 ساخت پایلوت تولید  Microalgaeدر
مقیاس نیمه صنعتی

از جلبک توليد شده
ساخت آزمايشگاه رشد و
تكثير جلبك



صنعتي غشاء )MEMBRANE





ساخت پايلوت و انجام تست های مختلف بر روی آن ()ESP



ساخت کاتاليست دما پايين جهت نصب در خروجي دودکش نيروگاههای بخاری و سيكل

شبيه سازی واكنشهای شيميایی و كاتاليستی
سيستمهای SCR




انجام تست های مختلف نيمه

طراحی و ساخت نمونه مشعل DLN
افزایش سطح تماس و كارایی كاتاليست
()SCR

صنعتي بر روی پايلوت ()FGD



بررسی جانشانی كاتاليست روی سبدهای
واحد پيشگرمكن هوای بویلر

ترکيبي موجود ()SCR


طراحی و ساخت مشعل  LNBبا برگشت
داخلی محصوالت احتراق

انجام تستهای مختلف بر



اجرای پروژه نص



اجرای پروژه ساخت  FGDدر مقياس صنعتی و نص و بهره

و بهره برداری در یک نيروگاه) Microalgae

برداری در یک نيروگاه

ساخت کاتاليست دما باال (زئوليتي) برای استفاده در توربينهای گاز ()SCR



طراحی و ساخت پایلوت سيستم  SCRدر مقياس كوچک (شروع از
)1402

مطالعات امكانسنجی اجرای فناوری سولفورزدایی و
انتخاب فناوریهای برتر FGDبر اساس شرایط كشور



(

ساخت پايلوت نيمه صنعتي فناوری منتخب FGD

بر رویSet up
ازمایشگاهی(SCR



ساخت ماشين آالت توليد

)Microalgae

استفاده از ESP

 -تستهای اوليه

تست مشعلDLN



)Microalgae

نيروگاه ها

ساخت و تجهيز آزمايشگاه

روی پايلوت) Microalgae

 -بررسی امكان





توليد محصوالت جانبی

صنعت سيمان در

ساخت و تجهيز آزمايشگاه
تست مشعل LNB

غشا منتخ )

)MEMBRANE

شيميایی ذرات معلق نيروگاه ها




)MEMBRANE




پروژه ساخت واحد صنعتی غشا) ) MEMBRANE



اجرای پروژه نص و بهره برداری در یک نيروگاه ()ESP




شكل ( :)4-1نقشهراه توسعه فناوریهای مديريت آالينده ها در صنعت برق (مبتني بر اقدامات فني).
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ابتدای  1394تا انتهای 1395



ابتدای  1396تا انتهای 1396

بررسي توزيع دما و رژيم جريان در بويلر نيروگاههای
موجود و امكانسنجي اجرای اين روش در آنها

شبيهسازی فرآیند  SNCRو روشهای كنترل

()SNCR


ویرایش اول ،مهر 1394

بررسي فني -اقتصادی MBRو مقايسه روشهای

تزریق آمونياک

ابتدای  1399تا انتهای 1401

ابتدای  1397تا انتهای 1398

 طراحی ساخت پایلوت یا سيستم آزمایشگاهی

طراحي سيستم ترکيبي

بررسااای اساااتفاده

SNCR
 ساخت پایلوت روش منتخ (تصفيه شيميایی)

 SCR/SNCRبرای افزايش

همزماااان  SNCRباااا

همزمان راندمان و کاهش

سيستم  FGDتار باه

نشتي آمونياك

منظااور حااذف نشاات

مستغرق و جانبي و انتخاب غشای مناسب برای ايران


بررسي امكان استفاده از  DAFو ميزان حذف در

آمونياااک و كمااک بااه

-طراحي و ساخت پايلوت

غلظتهای پايين مواد روغني و جريانهای دارای دمای

حذف SO2

و تست های مربوطه ()MBR

باال از طريق آزمايشات پايلوت

تصفيه شيميايي در يك نيروگاه



-کسب دانش فني ساخت

 اجرای سيستم  SNCRدر
واحد نيروگاهی كوچک

 -ساااااخت پااااایلوت

 -پياده سازی روشهای

ساخت غشاهای با راندمان باال و گرفتگي کم ()MBR

ابتدای  1402تا انتهای 1403

روشهااااااااااااااای
منتخ (تصفيه زیستی)

دستگاه بازياب انرژی از جريان
غليظ خروجي سيستمهای اسمز
معكوس

 طراحي و ساخت بستر تست ماژول سيستم اسمز معكوس

 طراحي سيستم مبتني بر غشا جهت حذف آاليندههای روغني و سيستم شستشوی

قرارگيری ماژولهای غشا اسمز معكوس
 طراحی ،ساخت و اجرای یک واحد

آن ()Membrane

 -بررسي فناوریهای متعارف

 ساخت مخازن تحت فشار مورد نياز جهت

 طراحي و ساخت يك نمونه پايلوت سيستم (VCتبخيری دستگاهي)

تبخيركننده بر پایه حرارت اتالفی از نيروگاه

امكانسنجي اقتصادی طرحها

 طراحي و ساخت يك نمونه پايلوت سيستم ( MEDتبخيری دستگاهي)

گازی (تبخيری دستگاهی)

 -مطالعه روشهای تصفيه

 ايجاد يك آزمايشگاه بيو تكنولوژی خاك در صنعت برق (تصفيه زيستي)

دستگاهي و ،هيبريدی و

شيميايي خاك و انتخاب

 شناسايي انواع الودگيهای خاك و شناسايي ميكروارگانيسمهای از بين برنده آنها

روشهای با صرفه اقتصادی
 مطالعه روشهای تصفيهزيستي و انتخاب روش با صرفه

 بررسی روشهای بهبود عملكرد این فناوری
از طریق اصالحات ژنتيكی (تصفيه زیستی)

 ساخت ماژولهای صنعتی و نص در نيروگاهها()MBR
 ساخت نمونه صنعتی ماژول مورد استفاده در اسمز معكوس
 ساخت سيستمهای  VCو  MEDجهت نص در نيروگاهها
 پياده سازی روشهای تصفيه زیستی در یک نيروگاه

در نيروگاهها (تصفيه زيستي)


ايجاد آزمايشگاه تصفيه خاك در صنعت برق

اقتصادی

 بررسي امكانسنجي اقتصادی طرحهای مربوط به نصب سيستم  DAFدر نيروگاهها و ارائه خدمات مشاورهای به آنها
شكل ( :)5-1نقشهراه توسعه فناوریهای مديريت آالينده ها در صنعت برق (مبتني بر اقدامات فني).

یک
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ابتدای  1397تا انتهای 1398

ابتدای  1396تا انتهای 1396

 دستيابي به دانش فني ساخت مشعل LNB, DLN
 دستيابي به توان ساخت نمونه اوليه FGD
 شبيه سازی فرايند SNCR
 کسب دانش فني ساخت سيستم اسمز معكوس

ابتدای  1399تا انتهای 1401



احداث آزمايشگاه و تست مشعلLNB ,DLN



ابتدای  1402تا انتهای 1403

توليد صنعتي  ESPو نصب در نيروگاه





دست يابي به توان ساخت نمونه اوليه SNCR

ساخت نمونه اوليه سايز کوچك DLN,LNB





توليد صنعتي روش منتخب تصفيه شيميايي و

نصب  SNCRدر يك نيروگاه کوچك



توليد صنعتي روش منتخب تصفيه زيستي و نصب در

نصب در نيروگاه

نيروگاه

 ساخت نمونه اوليه سيستم  MEDو VC
 ساخت نمونه اوليه روش منتخب تصفيه شيميايي


دست يابي به توانايي بهبود غشاهای
موجود ()Membrane



کسب دانش فني درباره جلبك ها





ساخت نمونه اوليه Membrane



نصب  Membraneدر نيروگاه و تست آن

کسب دانش فني ساخت ESP



شبيه سازی فرايند SCR

 ساخت نمونه اوليه Microalgae



توليد صنعتي  Microalgaeو نصب در نيروگاه





توليد صنعتي  FGDو نصب در نيروگاه

کسب دانش فني DAF



ساخت پايلوت  SCRدر مقياس کوچك



توليد صنعتي  MBRو نصب در نيروگاه

 ساخت  ESPدر مقياس نيمه صنعتي
 دست يابي به توان ساخت کاتاليست دما پايين و باال SCR

 توليد صنعتي سيستم اسمز معكوس و نصب در نيروگاه
 توليد صنعتي روش منتخب تبخيری دستگاهي و نصب در نيروگاه
 نصب  DAFدر نيروگاههای کشور

 کسب توانايي ساخت پايلوت MBR
 توانايي ساخت پايلوت روش منتخب تصفيه زيستي
شكل ( :)6-1نقشه راه بروندادهای کالن سند راهبردی مديريت آاليندهها
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نتيجهگيری
در مرحله پنجم از طرح « تدوین سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
» ،برنامه عملياتی سند و نقشهراه توسعه فناوریهای مدیریت آالیندهها در صنعت برق تدوین شد .این برنامه عملياتی شامل
پروژهها ،زمانبندی و بودجه مورد نياز آنها است .در این گزارش ابتدا فرآیند تدوین پروژههای اجرایی سند بر اساس اقدامات
شناسایی شده در مرحله چهارم توضيح داده شد ،سپس با توجه به سطح اقدامات غيرفنی تصميم گرفته شد تا این اقدامات به
سطح پایينتر شكسته نشود .پس از این مرحله زمانبندی و بودجهبندی مربوط به اقدامات و پروژهها مشخص شد و با توجه به
شكسته نشدن اقدامات غيرفنی ،زمان و هزینه برای اقدامات تعيين شد .در گام بعدی فرآیند برنامهریزی عملياتی ،متوليان انجام
اقدامات و پروژهها مشخص شد .برای این كار ابتدا وضعيت موجود نهادهای مرتبط با توسعه فناوریهای مدیریت آالینده ها در
صنعت برق مشخص شد و سپس پيشنهادهایی برای بهبود آن ارائه شد و نگاشت نهادی فناوریهای مدیریت آالینده ها در
صنعت برق ترسيم شد .در نهایت با توجه به این كه اقدامات به دو دسته فنی و غيرفنی تقسيم شده بود دو رهنگاشت برای
توسعه نظام نوآوری فناوریهای مدیریت آالینده ها در صنعت برق و نيز برای توسعه فناوریهای مدیریت آالینده ها در صنعت
برق در بازه  10ساله ترسيم شد.
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 -1-2مقدمه
در واقع می توان گفت كه هدف اصلی از انجام ارزیابی از برنامه اجراشده تعيين ميزان اثرگذاری و موفقيت برنامه در رسيدن
به اهداف ،تعيين اصالحات و تغييرات مورد نياز برای اجرای برنامه در مقياس بزرگ و استفاده از تجربيات اجرایی برای
برنامههای مشابه در آینده میباشد .در این مرحله از سند در ابتدا شاخصهای عملكردی و اثربخشی اركان مختلف سند را
مشخص كرده ،تا بتوان با بررسی این شاخصها در طول زمان ميزان پيشرفت اركان مختلف سند را تعيين نمود .در ادامه به
منظور ارزیابی پروژههای اجرایی برای حصول به اهداف نقشهراه توسعه فناوریهای مدیریت آالینده ها در صنعت برق ،عالوه
بر تعيين شاخصها باید ساختارهای نظارتی مورد نياز و نحوه فعاليت آنها تعيين گردد .از این رو در مرحله دوم شناسایی منابع
اطالعاتی برای اندازهگيری شاخصها بررسی شده و پس از آن به جمعآوری اطالعات و مقایسه با معيارهای كمّی تعيين شده
پرداخته شده است.

 -2-2نحوه تدوين شاخصهای عملكردی و اثربخشي
مرحله اول از ارزیابی سند شامل تدوین شاخصهای عملكردی و اثربخشی بوده و قبل از اجرایی شدن سند راهبردی باید
صورت پذیرد .در این مرحله به منظور ارزیابی اركان مختلف سند (چشمانداز ،اهداف و اقدامات) تعدادی شاخص تعریف میشود.
پس از آغاز اجرایی شدن سند و تشكيل ستاد راهبری سند ،منابع اطالعاتی كه میتوان ميزان شاخصها را با كمک آنها تعيين
كرد ،شناسایی شده و طی دورههای زمانی مشخص مقادیر شاخصها اندازهگيری شده و نتایج حاصل از آن مورد ارزیابی قرار
گرفته و در صورت لزوم بازنگریهای الزم صورت میپذیرد .در ادامه شاخصهای سند توسعه فناوریهای مدیریت آالینده ها
در صنعت برق و نحوه دستيابی به آنها پرداخته شده است.
شاخص در واقع استانداردی است كه دستيابی به آن نشاندهنده نيل به مقصد میباشد .جزئيات شاخصها تعيينكننده طرز
اندازهگيری دامنه دستيابی به اهداف عينی در زمانهای مختلف است .شاخصها و اندازهگيریهای آنها میتوانند كمی ،كيفی
و یا رفتاری باشند .شاخصها همان ابزار نظارت بر پيشرفت سطوح راهبردی سند هستند كه ناتر بر طبق آنها ميزان تحقق هر
سطح را اندازهگيری و مشخص مینماید .از همينرو در تعيين شاخصها باید به ابعاد مختلف سطوح راهبردی سند توجه داشت،
47
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به شكلی كه پيشرفت امور بر اساس این شاخصها تضمينكننده تحقق كامل اقدامات میباشد .در همين راستا باید شاخصها
مشخصكننده ابعاد زیر باشند:
الف) كميت (چقدر)
ب) كيفيت (چگونه)
ج) زمان (چه موقع)
د) محل (كجا)
الزم به ذكر است كه در برخی از شاخصها ممكن است ابعاد چهارگانه فوق قابل تعریف نباشند ،به عنوان مثال ممكن است
محل در مورد یک شاخص فنی تعریفپذیر نباشد كه در این حالت از بررسی این بعد خاص صرفنظر میشود.
در تعریف شاخصها باید ویژگیهای زیر را در نظر گرفت:
الف) اساسی بودن :یعنی جنبه اساسی یک سطح خاص را منعكس نماید.
ب) واقعی بودن :هر شاخص باید منعكسكننده یک واقعيت (نه تصور ذهنی) بوده و برای همگان مفهوم واحدی را القا
نماید.
ج) قابلقبول بودن :باید امكان تغييرات شاخص به تحقق یا عدم تحقق مقصود وجود داشته باشد.
د) مبتنی بر دادههای قابل كس بودن :دادههای الزم برای اندازهگيری شاخص باید در دسترس باشد.
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 -3-2تعريف شاخصهای سند راهبردی توسعه فناوریهای مديريت آالينده ها در
صنعت برق
با توجه به موارد مطرح شده ،در این بخش شاخصها در دو سطح كالن و خرد طراحی شدهاند .با پيمایش شاخصهای
كالن میتوان تحقق چشمانداز و اهداف كالن را بررسی كرده و با تعریف شاخصهای خرد در سطح اقدامات میتوان ميزان
تحقق اقدامات را ارزیابی نمود .در ادامه شاخصهای تعيين شده برای بررسی تحقق چشمانداز ،اهداف ،اقدامات غيرفنی،
پروژههای فنی به ترتي در جدول ( )1-2تا ( )4-2ارائه شده است.
متن چشم انداز به شرح زیر است:
در راستای سند چشمانداز بيستساله و نقشه جامع علمی كشور و به منظور تحقق اهداف راهبردی سند چشمانداز وزارت
نيرو در افق  ،1404صنعت برق جمهوری اسالمی ایران ،در جهت توسعه پایدار ،ارتقا سالمت جامعه و رفاه اجتماعی ،درطراحی
و توسعه فناوریهای اولویتدار كاهش آالینده های زیستمحيطی نيروگاههای حرارتی كشور جزو  2كشور برتر در منطقه
خواهد بود.
با توجه به متن چشم انداز ،شاخص و معيار الزم جهت ارزیابی سطح تحقق چشم انداز در جدول  1-2آورده شده است.

جدول ( :)1-2شاخصها و معيارهای شناسايي شده برای ارزيابي سطح تحقق چشمانداز سند راهبردی توسعه فناوریهای
مديريت آالينده ها در صنعت برق
رديف
1

معيار ارزيابي
دستيابی به دانش فنی ساخت و بهرهبرداری تجهيزات
مبتنی بر فناوریهای مدیریت آالینده ها در صنعت برق

شاخص
وضعيت دانش فنی ساخت تجهيزات مبتنی بر
فناوریهای مدیریت آالینده ها در صنعت برق
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جدول ( :)2-2شاخصها و معيارهای شناسايي شده برای ارزيابي ميزان تحقق اهداف سند راهبردی توسعه فناوریهای
مديريت آالينده ها در صنعت برق
رديف
1

هدف
دستيابی به یک نظام ملی پایش مداوم
هوا ،آب و خاک در نيروگاه های كشور

2

دستيابی به توان ساخت نمونه اوليه در
مقياس كوچک فناوری DLN

3

دستيابی به توان ساخت نمونه اوليه در
مقياس كوچک فناوریLNB

4
5
6
7

دستيابی به توان توليد صنعتی غشای
تماس دهنده در فناوری
MEMBRANE
دستيابی به توان ساخت سيستمهای
 Microalgaeدر مقياس نيمه صنعتی
دستيابی به توان ساخت سيستم FGD
صنعتی و استفاده در نيروگاههای كشور
دستيابی به توان ساخت سيستم ESP
صنعتی و استفاده در نيروگاههای كشور

شاخص
ميزان استفاده نيروگاهها از سيستم پایش
مداوم
توان مشعل
راندمان عملكرد حذف NOx
 توان مشعل راندمان عملكرد حذف NOx تعداد نمونه ساخته شدهتعداد شركت های توانمند در زمينه ساخت
صنعتی
تعداد نيروگاههایی كه سيستم در آنها نص
شده است.
تعداد نيروگاههایی كه سيستم در آنها نص
شده است.
تعداد نيروگاههایی كه سيستم در آنها نص
شده است.

8

ساخت پایلوت سيستم SCR

 توان سيستم تعداد نمونه ساخته شده -راندمان عملكرد حذفNOx

9

دستيابی به توان ساخت پایلوت سيستم
SNCR

 توان سيستم -تعداد نمونه ساخته شده

دستيابی به توان ساخت ماژولهای
صنعتی MBRو نص در نيروگاهها
دستيابی به توان ساخت صنعتی غشای
مورد استفاده در سيستمهای
 Membraneبرای تصفيه آب و پساب
تجهيز نيروگاههای كشور به سيستمهای
DAF
تجهيز نيروگاههای كشور به سيستمهای
تبخيری دستگاهی

 ساخت صنعتی ماژول()BOD تعداد نمونه نص شده در نيروگاه ساخت نمونه صنعتی غشای مورداستفاده در سيستمهای Membrane
 -راندمان حذف امالح

10
11
12
13

معيار ارزيابي
ایجاد یک مركز مدیریت آالینده های
نيروگاه های كشور
 2تا  10مگاوات حرارتی
خروجی حداقل  25 ppmدر ميزان
اكسيژن  15درصد
 2تا  10مگاوات حرارتی
 كاهش حداقلNOx 40% حداقل دو نمونه متفاوتحداقل یک شركت
نص و راه اندازی در حداقل یک نيروگاه
اجرای پروژه و نص و راه اندازی در حداقل
یک نيروگاه
اجرای پروژه و نص و راه اندازی در كليه
نيروگاههای زغال سوز
 برای حداقل  %10از یک واحد 125مگاواتی
  2پایلوت كاهش حداقلNOx 90% برای حداقل  %5از یک واحد 125مگاواتی
 یک پایلوت حداكثر BOD =5 حداقل  3نمونه حداقل یک شركت سازنده -راندمان حذف امالح باالی %95

تعداد نيروگاه های مجهز به سيستم DAF

 5نيروگاه

 تعداد نيروگاه های مجهز به سيستمهایتبخيری دستگاهی

 تجهيز یک نيروگاه واحد  VCو  3نيروگاهواحد MED
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نص و پياده سازی روشهای تصفيه
شيميایی خاک در نيروگاهها
نص و پياده سازی روشهای تصفيه
زیستی خاک در نيروگاهها

14
15

ویرایش اول ،مهر 1394
 ترفيت سيستمتعداد نيروگاه هایی كه روشهای تصفيه
شيميایی در آنها اجرا شده
تعداد نيروگاه هایی كه روشهای تصفيه
زیستی در آنها اجرا شده

50-20m3/h 3نيروگاه
یک نيروگاه

جدول ( :)3-2شاخصها و معيارهای شناسايي شده برای ارزيابي سطح اجرايي شدن اقدامات غيرفني سند راهبردی
توسعه فناوریهای مديريت آالينده ها در صنعت برق
اقدام غيرفني
رديف
حمایت از انجام پایاننامهها و مقاالت در حوزه
مدیریت آالینده ها به شكل كمکهای مالی و
1
ارائه خدمات آزمایشگاهی
ایجاد و بهروزرسانی یک بانک اطالعاتی مناس
برای استفاده پژوهشگران این حوزه و به اشتراک
2
گذاشتن دانش توليد شده توسط آنها در این بانک
اطالعاتی
3

كمک به جذب و پذیرش واحدهای تحقيقاتی در
مراكز رشد جهت كمک به صنعتی شدن دانش به
دست آمده در حوزه مدیریت آالینده ها

4

كمک به تأمين مالی مراكز تحقيقاتی و دانشگاهها

شاخص
تعداد پایاننامهها و مقاالت حمایت
شده در هر سال
 تعداد سازمان های پوشش دادهشده
 تعداد مقاالت و پروژه های ثبتشده
تعداد واحدهای تحقيقاتی حمایت
شده در مراكز رشد جهت كمک به
صنعتی شدن فناوریهای مدیریت
آالینده ها
 ميزان كمک مالی به مراكزتحقيقاتی و دانشگاهها برای تأمين
نيازهای تحقيقاتی
 -تعداد مراكز تحقيقاتی

51

معيار ارزيابي
 5پایاننامه در  3سال اول
 35پایاننامه با اولویت در  7سال
آخر
 در  3سال اول هر سال  5سازمانو به روز رسانی در سالهای بعد
  50عدد در هر سالحمایت مالی از  5مركز تحقيقاتی
در سال 20 -10ميليون تومان

 40-30ميليون تومان در سال 4 -مركز در هر سال
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5

تعریف پروژههای مشترک در زمينه توسعه
فناوریهای مدیریت آالینده ها ميان دانشگاهها و
صنعت برق

تعداد طرحهای توسعه فناوریهای
مدیریت آالینده های تعریف شده
مابين صنعت و دانشگاه

ارائه پيشنهاد انجام حداقل  6طرح
توسعه فناوریهای مدیریت آالینده
ها توسط صنایع مرتبط به
دانشگاهها در هر سال با بودجه
ساليانه  36ميليون تومان

6

برگزاری دورههای كوتاهمدت و كارگاههای
آموزشی برای صنایع مرتبط با حوزه مدیریت
آالینده ها

تعداد دورههای كوتاهمدت و
كارگاههای آموزشی برگزارشده در
سال

 4دوره آموزشی در سال

7

8

اعزام نيروی متخصص به مراكز تحقيقاتی و
صنعتی خارج از كشور جهت كس دانش و
مهارتهای الزم در حوزه صنعتیسازی
فناوریهای مدیریت آالینده ها
حمایت از تشكيل و فعاليت شركتهای دانشبنيان تعداد شركتهای دانشبنيان فعال در
حوزه مدیریت آالینده ها
در حوزه مدیریت آالینده ها
تعداد متخصصان اعزام شده به مراكز
تحقيقاتی و صنعتی خارج از كشور در
سال

 5نفر در هر سال

حداقل یک شركت در هر سال

جدول ( :)4-2شاخصهای شناسايي شده برای ارزيابي پروژه های فني سند راهبردی توسعه فناوریهای مديريت آالينده ها
در صنعت برق
رديف

اقدام فني

1

امکان و بررسی ساخت و بومی سازی
فناوری DLN, LNB

2

کسب دانش ساخت تکنولوژی DLN,

 LNBاز طریق انتقال فناوری

شاخص
وضعيت دستيابی به نقشههای تفصيلی
ساختDLN, LNB
 وضعيت بسته پشتيبانی فنی کسبدانش ساخت تکنولوژیDLN, LNB

 وضعيت بسته های مشاوره ای و كنترلكيفيتی کسب دانش ساخت

معيار
اخذ محاسبات طراحی و نرمافزارهایشبيهسازی و طراحی به همراه
نقشههای تفصيلی ساخت
 كس توانایی ساخت خط توليدDLN, LNB

تکنولوژیDLN, LNB

3

مطالعه و بررسی تکنولوژی های مورد
استفاده در سیستم های کاهش  NOxو
کسب روابط حاکم بر فرآیند احتراق

4

شبیهسازی  CFDاحتراق (استفاده از
نرمافزارهای موجود ،توسعه کد یا تهیه
ماژول جهت تلفیق با نرمافزارهای
موجود)

بررسی تکنولوژی های مورد استفاده در
سیستم های کاهش NOx
-

فرموالسیون تئوری احتراق در
مشعل
تولید نرم افزار شبیهسازی
 CFDاحتراق
ایجاد و تجهیز مرکز
محاسباتی

52

 طراحی و ساخت یک سيستمكنترل مشعل
 طراحی و ساخت swirlerمورد نياز جهت اختالط هوا
و سوخت در مشعلهای
 DLNو LNB
 ساخت یک نمونه مشعل LNBبا سوخت گاز
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رديف

اقدام فني

5

طراحی و ساخت نمونه مشعل  LNBبا
تزریق سوخت و هوای مرحلهای در سایز
کوچک

6

طراحی و ساخت مشعل  LNBبا
برگشت داخلی محصوالت احتراق

7

طراحی و ساخت نمونه مشعل و
سیستم کنترل مشعل DLN

ویرایش اول ،مهر 1394
معيار

شاخص
وضعيت طراحی و ساخت نمونه مشعل
 LNBبا تزریق سوخت و هوای مرحلهای
در سایز کوچک

تعداد نمونه ساخته شده

 ساخت یک نمونه مشعل  LNBبابرگشت داخلی محصوالت احتراق
 انجام آزمایشات و تعیین نسبت بهینهمحصوالت احتراق
-

ساخت یک سیستم پایلوت
مشعل
ساخت بدنه و محفظه
احتراق
ساخت نمونه مشعل DLN
با توان  5مگاوات حرارتی
طراحی سیستم پایدارکننده
مشعل
انتشار نتایج تست های
پایداری مشعل
طراحی و ساخت  1سیستم
کنترل مشعل

-

ساخت و راه اندازی
آزمایشگاه با انجام آزمایشات
استاندارد
خرید تجهیزات مکانیکی و
تجهیز آزمایشگاه
اخذ گواهینامه از مراکز
معتبر

-

-

توان و تعداد نمونه ساخته
شده مشعل و سیستم کنترل

-

مشعل DLN

-

8

ساخت و تجهیز آزمایشگاه تست مشعل
()DLN,LNB

تعداد مركز آزمایشگاهی تست مشعل
راه اندازی شده و تجهیزات مربوط به آن
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9

کسب دانش فنی اصالح سطحی غشا
منتخبMEMBRANE

10

امکانسنجی فنی-اقتصادی طرح اصالح
سطحی غشا منتخبMEMBRANE
برای استفاده از فناوری در نیروگاههای
کشور

11

ساخت آزمایشگاهی غشا (غشای انتقال
تسهیل یافته ،غشاهای جدا کننده
مولکولی ،فلزی) ()MEMBRANE

12

تجهیز ازمایشگاه غشا(غشای انتقال
تسهیل یافته ،غشاهای جدا کننده
مولکولی ،فلزی) ()MEMBRANE

ویرایش اول ،مهر 1394

ميزان افزایش راندمان و طول عمر
غشا
وضعيت مطالعات امكانسنجی فنی
اقتصادی طرح اصالح سطحی غشا
منتخبMEMBRANE

-

تعداد نمونه ساخته شده
طول عمر
راندمان حذف CO2
درصد خلوص

تعداد مركز آزمایشگاهی راه اندازی

شده و تست های ااجرا شده در آن

افزایش راندمان و طول عمر غشا به اندازه %50
نسبت به حالت پایه

-

ساخت یک نمونه غشا
 3ماه
%90

-

باالی%90

ساخت  1آزمایشگاه غشا با قابلیت انجام تست
های فیزیکی و شیمیایی غشا(تست تر شدگی،
زاویه تماس قطره ،تعیین تخلخل غشا و )...

13

نصب و انجام تستهای صنعتی
MEMBRANE

 تعداد نمونه نصب شده -جریان ورودی

14

ساخت واحد صنعتی غشا (غشاهای
تماسدهنده ،پلیمری)
()MEMBRANE

 تعداد واحد صنعتی ساختهشده
 ظرفیت تولید غشا الیاف فیبرتوخالی

15

ساخت ماشین آالت تولید صنعتی
غشاء()MEMBRANE

تعداد ماشين آالت ساخته شده

16

مطالعه و بررسی استفاده از جلبکهای
بومی ایران در کاهش آالیندههای
نیروگاهی و مقایسه آن با نمونه های
خارجی و انتخاب بهترین گزینه ها
()Microalgae

17

امکان سنجی تولید محصوالت جانبی با
ارزش افزوده باال از جلبک تولید
شده(سوخت زیستی) ()Microalgae

18

ساخت پایلوت تولید  Microalgaeدر
مقیاس نیمه صنعتی

وضعيت مطالعات امكانسنجی
استفاده از جلبکهای بومی ایران در
کاهش آالیندههای نیروگاهی

وضعيت تولید محصوالت جانبی با
ارزش افزوده باال از جلبک تولید شده و
محاسبه پارامتر اقتصادی آن

تعداد پایلوت ساخته شده

54

نصب در یک نیروگاه منتخب

-

3

50 m /h

 تدوین گزارشی شامل تعیینپیوستگی کارکرد دستگاه و تعیین
راندمان حذف
 یک واحد صنعتی40 Kg/day -

یک دستگاه

 تهيه ليست محصوالت توليد شده ازجلبک
 تعيين قيمت بين المللی محصوالتجانبی توليد شده از جلبک
 تعيين مقدار مصرف محصوالتجانبی توليد شده از جلبک
 محاسبه پارامتر اقتصادی با توجه بهنياز بازار ایران
 ساخت یک نمونه پایلوتسيستم(راكتور و سيستم تزریق)
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-

انجام آزمایشات مربوط به استخراج
روغن و محصوالت جانبی از جلبک
ها و انتشار نتایج آن
محاسبه پارامتر اقتصادی برای نصب
سیستم واقعی در نیروگاه با توجه به
نتایج آزمایش پایلوت
برآورد هزینه تولید محصوالت
جانبی
بهینه سازی بهترین شرایط عملیاتی
با استفاده از هوش مصنوعی

-

19

انجام تستهای مختلف بر روی پایلوت
مانند تغییر شدت نور ،تغییر غلظت
 CO2و …()Microalgae

20

ساخت آزمایشگاه رشد و تکثیر
جلبک()Microalgae

21

نصب و بهره برداری از واحد تولید
 Microalgaeدر یک نیروگاه منتخب

انواع تستهای مختلف صورت گرفته
بر روی پایلوت و نتایج حاصل از آن

-

22

وضعيت و تعداد آزمایشگاه رشد و

 ساخت و تجهیزحداقل یکآزمایشگاه رشد و تکثیر جلبک

تعداد نيروگاه هایی كه Microalgae

 بهره برداری از واحد تولید Microalgaeدر یک نیروگاه
منتخب

تکثیر جلبک ساخته شده

در آن نص شده

مطالعات امکانسجی اجرای فناوری
سولفورزدایی و انتخاب فناوریهای برتر
بر اساس شرایط کشور ()FGD

وضعيت مطالعات امكانسنجی اجرای
فناوری سولفورزدایی

23

ساخت پایلوت نیمه صنعتی فناوری
منتخبFGD

وضعيت و تعداد پایلوت ساخته شده
از فناوریهای منتخبFGD

 تهیه نقشه طراحی تجهیزات ساخت حداقل یک پایلوتفناوریهای منتخب FGD

24

انجام تست های مختلف نیمه صنعتی
بر روی پایلوت()FGD

وضعيت انجام تستهای مختلف نیمه
صنعتی بر روی پایلوت

 انجام تست های مختلف نیمهصنعتی بر روی پایلوت و انتشار
نتایج آن
 ارائه روش بهینه سازی شرایطعملکرد

55

-

بررسی فنی و اقتصادی و شرایط
نیروگاه ها
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-

25

اجرای پروژه ساخت  FGDدر مقیاس
صنعتی و نصب و بهره برداری در یک
نیروگاه

26

بررسی مشخصات فیزیکی و شیمیایی
ذرات معلق نیروگاه های زغال
سوز()ESP

27

بررسی امکان استفاده از  ESPصنعت
سیمان در نیروگاه های زغال سوز

28

ساخت پایلوت سیستم  ESPو انجام
تست های مختلف نیمه صنعتی بر روی
آن

وضعيت اجرای پروژه ساخت FGD

در مقیاس صنعتی

-

29

اجرای پروژه نصب و بهره برداری ESP

30
31

افزایش سطح تماس و کارایی
کاتالیست()SCR

32

شبیه سازی واکنش های شیمیایی و
کاتالیستی سیستمهای SCR

34

35

وضعيت مطالعات امكانسنجی
استفاده از  ESPصنعت سیمان در نیروگاه
های زغال سوز
-

حجم هوای تصفیه شده
 بازدهی کلتعداد نمونه ساخته شده

-

تعداد نمونه نصب شده
 -بازده کل

-

در یک نیروگاه زغال سوز
بررسی جانشانی کاتالیست روی
سبدهای واحد پیشگرمکن هوای بویلر
(یانگستروم) ()SCR

33

وضعيت بررسی مشخصات فیزیکی و
شیمیایی ذرات معلق نیروگاه های زغال
سوز

وضعيت جانشانی کاتالیست روی
سبدهای واحد پیشگرمکن هوای بویلر

راندمان حذف  NOxدر كاتاليست
وضعيت شبيهسازی واکنش های
شیمیایی و کاتالیستی سیستمهای SCR

خرید نمونههای کاتالیست و ساخت Set

جنس و تعداد کاتالیست خریداری
شده

تستهای اولیه بر رویSet up

وضعيت انجام تستهای اولیه بر
روی Set upازمایشگاهی

 upآزمایشگاهی()SCR

ازمایشگاهی()SCR

طراحی و ساخت پایلوت سیستم SCR

در مقیاس کوچک

-

تعداد نمونه ساخته شده
 -دبی ورودی

56

طراحی پایه سیستم
انتخاب پیمانکار برای ساخت
فناوری
ساخت و نصب سیستم در یک
نیروگاه منتخب
بهره برداری و تحویل سیستم
کسب اطالعات کامل درباره نوع
ذرات معلق نیروگاه های زغال سوز

تعيين نوع فناوری  ESPمورد نياز نيروگاه هاو
مقایسه آنها با یكدیگر
 %2گازهای خروجی نیروگاه 300مگاواتی حذف حداقل  %90ذرات معلق دود نیروگاهزغال سوز
 یک نمونه-

یک نمونه در یک نیروگاه بزرگ
حذف حداقل  %90ذرات معلق دود
نیروگاه زغال سوز

تعیین امکان جانشینی کاتالیست و اثرات آن

حداقل %90
ارائه مدل شبيه سازی منطبق با نتایج
آزمایشگاه با گرفتن بازخورد از پروژه های  37و
38
یک نمونه کاتالیست پالتین ،یک نمونه
کاتالیست زئولیتی و یک نمونه V2O5

انتشار نتایج تست اندازه گيری راندمان حذف
برای  3نوع كاتاليست خریداری شده برای
محدوده های مورد نظر محققين و از نظر
شرایط عملياتی ورودی
 یک نمونه  %2دود خروجی از یک نيروگاه 250مگاواتی
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ساخت کاتالیست دما پایین جهت نصب
در خروجی دودکش نیروگاههای بخاری
و سیکل ترکیبی موجود()SCR

 تعداد نمونه ساخته شده محدوده كاركرد -بازده حذف NOx

ساخت کاتالیست دما باال (زئولیتی)
برای استفاده در توربینهای گاز()SCR

 تعداد نمونه ساخته شده محدوده كاركرد -بازده حذف NOx

تست و بهینه سازی فرآیند  SCRو
روش کنترل تزریق آمونیاك بر اساس
نتایج پایلوت

وضعيت انجام تست بر روی SCRو
بهینه سازی فرآیند SCR

-

 یک نمونه 200-120درجه سانتيگراد
حداقل  % 90خروجی دودكش
 یک نمونه C 650 -450( كاتاليست زئوليتی)
 حداقل  % 90خروجیدودكش
o

37

38

طراحی سیستم ترکیبی SCR/SNCR

39

40

41

42

وضعيت طراحی سیستم ترکیبی

برای افزایش همزمان راندمان و کاهش
نشتی آمونیاك

SCR/SNCR

بررسی استفاده همزمان  SNCRبا
سیستم  FGDتر به منظور حذف نشت
آمونیاك و کمک به حذف SO2

وضعيت دانش فنی سيستم استفاده
همزمان  SNCRو سیستم  FGDتر

بررسی توزیع دما و رژیم جریان در بویلر
نیروگاه های منتخب و امکانسنجی
اجرای این روش در آنها

شبیهسازی فرآیند  SNCRو روشهای
کنترل تزریق آمونیاك با تغییر شرایط
عملیاتی بویلر

-

انتشار نتایج تست و بهینه سازی فرآیند SCR

تهيه ی فلو دیاگرام سيستم و پيش بينی
راندمان حذف بر اساس نتایج آزمایشات پایلوت
سيستم  SCRو SNCR
تدوین گزارشی شامل  :تخمين راندمان حذف
 ،NOxتخمين ميزان كاهش  ،So2بررسی
فنی و اقتصادی سيستم
-

بررسی راندمان حذف  NOxبا
تغيير مقدار و محل تزریق آمونياک،
بررسی توزیع دما ،بررسی تاثير
آمونياک در شرایط عملياتی
بررسی  4نيروگاه

-

تهيه مدل كامپيوتری برای سيستم
SNCR
بهينه سازی روش و محل تزریق
آمونياک

تعداد نیروگاههای بررسی شده

گزارش حاصل از شبيهسازی فرآیند
 SNCRو روشهای کنترل تزریق آمونیاك
با تغییر شرایط عملیاتی بویلر

57

-
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43

طراحی و ساخت سیستم آزمایشگاهی
SNCR

44

اجرای سیستم  SNCRدر یک واحد
نیروگاهی کوچک

45

بررسی فنی -اقتصادی  MBRو
مقایسه روشهای مستغرق و جانبی و
انتخاب غشای مناسب برای ایران

46

ساخت غشاهای با راندمان باال و
گرفتگی کم ()MBR

47

طراحی و ساخت پایلوت و تست های
مربوطه()MBR

48

ساخت ماژولهای صنعتی  MBRو
نصب در نیروگاه

49

طراحی سیستم مبتنی بر غشا جهت
حذف آالیندههای روغنی و سیستم
شستشوی آن()Membrane

50

کسب دانش فنی ساخت دستگاه بازیاب
انرژی از جریان غلیظ خروجی
سیستمهای اسمز معکوس

51

طراحی و ساخت بستر تست ماژول
سیستم اسمز معکوس
ساخت مخازن تحت فشار Pressure

52

 Vesselمورد نیاز جهت قرارگیری
ماژولهای غشا ()Membrane
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 تعداد سيستم آزمایشگاهیساخته شده
 محدوده توليد دمای گاز احتراق -نوع تجهيزات

 تعداد نيروگاه ترفيت بازدهوضعيت مطالعات امكانسنجی فنی -
اقتصادی MBRو مقایسه روشهای
مستغرق و جانبی

-

یک سيستم آزمایشگاهی
 1000 -700درجه سانتيگراد
تجهيزات اندازه گيری
غلضت و دمای  NOxو
دیگر محصوالت احتراق

-

یک نيروگاه
كمتر از  50مگاوات
حذف  NOxبه ميزان
حداقل %30

بررسی فنی -اقتصادی  MBRو
انتخاب غشای مناسب

-

 3نوع غشا
 BODخروجی كمتر از 5
 TSSكمتر از 5

-

یک نمونه
با قابليت تست انواع مختلف
غشا
3
حداقل 0,1 m /hیا
100L/h
یک نيروگاه
15m3/h
 BODخروجی كمتر از 5

-

تعداد غشای ساخته شده
 راندمانTSS -

-

تعداد نمونه ساخته شده
 نوع پایلوت -ترفيت

-

-

تعداد تيروگاه نص شده
 ترفيت -راندمان

-

وضعيت طراحی سیستم مبتنی بر
غشا
-

تعداد دستگاه ساخته شده
راندمان حذف آالینده آب

 تعداد ماژول ساخته شده ظرفیت وضعیت خرید و ساخت غشا تعداد مخزن ساخته شده قابلیت تحمل فشار -تعداد ماژول نصب شده

58

تهیه فلودیاگرام و پیش بینی راندمان
حذف آالینده های روغنی
-

یک نمونه
حداقل %70

-

یک نمونه
240 L/day
خرید غشاهای منفرد و
ساخت  1مازول غشا

-

یک مخزن
 50بار
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53

ساخت نمونه صنعتی ماژول مورد
استفاده در اسمز معکوس

54

بررسی امکان استفاده از  DAFو میزان
حذف در غلظتهای پایین مواد روغنی
و جریانهای دارای دمای باال از طریق
آزمایشات پایلوت

55

بررسی امکان سنجی اقتصادی طرحهای
مربوط به نصب سیستم  DAFدر
نیروگاهها و ارائه خدمات مشاورهای به
آنها

56

بررسی فناوریهای متعارف دستگاهی و،
هیبریدی و امکانسنجی اقتصادی طرحها

57

طراحی و ساخت یک نمونه پایلوت
سیستم (VCروشهای تبخیری
دستگاهی)

58

طراحی و ساخت یک نمونه پایلوت
سیستم (MEDروشهای تبخیری
دستگاهی)

59

طراحی ،ساخت و اجرای یک واحد
تبخیرکننده بر پایه حرارت اتالفی از
نیروگاه گازی(روشهای تبخیری
دستگاهی)
ساخت سیستم های  VCو MED

60

جهت نصب در نیروگاهها(روشهای
تبخیری دستگاهی)
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-

تعداد ماژول ساخته شده
 ظرفیت -فشار

-

 8ماژول

-

یک نمونه
500 L/day
 50بار

وضعيت مطالعات امكانسنجی
استفاده و میزان حذف در غلظتهای
پایین مواد روغنی و جریانهای دارای
دمای باال

وضعيت مطالعات امكانسنجی
اقتصادی طرحهای مربوط به نصب
سیستم  DAFدر نیروگاهها

تعداد نمونه اوليه ساخته شده

کسب دانش فنی ساخت DAF

نصب DAFدر یک نیروگاه منتخب

ساخت  1نمونه اوليه

-

تعداد نمونه ساخته شده
 -ترفيت

-

یک نمونه
100 L/h

-

تعداد نمونه ساخته شده
 -ترفيت

-

یک نمونه
100 L/h

تعداد تبخير كننده ساخته شده

-

-

تعداد نمونه ساخته شده

-

61

مطالعه روشهای تصفیه شیمیایی و
انتخاب روشهای با صرفه اقتصادی

62

ساخت پایلوت روش منتخب تصفیه
شیمیایی

63

ایجاد یک آزمایشگاه تصفیه خاك در
صنعت برق

تعداد مركز آزمایشگاهی راه اندازی
شده و تست های قابل اجرا

64

پیاده سازی روشهای تصفیه شیمیایی
در یک نیروگاه

 تعداد نيروگاه -راندمان

تعداد نمونه ساخته شده
 -راندمان

59

-

ظرفیت

وضعيت امكان سنجی روشهای
تصفیه شیمیایی

-

ساخت یک واحد تبخیرکننده در یک
نیروگاه گازی منتخب  25مگاواتی
یک نمونه

200m3/day

انتخاب روش منتخ تصفيه شيميایی
-

یک نمونه
حذف  %90آلودگی های
مورد نظر خاک

راهاندازی یک مركز آزمایشگاهی با
قابليت انجام آزمایش های اندازه گيری
آلودگی خاک
-

یک نيروگاه
حذف حداقل  %70آلودگی
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های خاک

65

بررسی روشهای بهبود عملکرد تصفیه
زیستی از طریق اصالحات ژنتیکی

66

مطالعه روشهای تصفیه زیستی و انتخاب
روشهای با صرفه اقتصادی

67

شناسایی انواع آلودگی های خاك و
شناسایی میکروارگانیسم های از بین
برنده آن ها در نیروگاه ها(تصفیه
زیستی)

68

ساخت پایلوت روشهای منتخب تصفیه
زیستی

69

70

ایجاد یک آزمایشگاه بیو تکنولوژی خاك
در صنعت برق(تصفیه زیستی)
پیاده سازی روشهای تصفیه زیستی در
یک نیروگاه

وضعيت بررسی روشهای بهبود
عملکرد تصفیه زیستی از طریق اصالحات
ژنتیکی
وضعيت امكان سنجی اقتصادی
روشهای تصفیه زیستی
وضعيت دانش فنی شناسایی انواع
آلودگی های خاك و شناسایی
میکروارگانیسم های از بین برنده آن ها
در نیروگاه ها
-

تعداد نمونه ساخته شده
 -راندمان

تعداد مركز آزمایشگاهی راه اندازی
شده و تست های قابل اجرا
-

تعداد نمونه ساخته شده

-

انتشار ارائه خواهد شد.

60

راندمان

مقایسه روش های بهبود عملکرد تصفیه
زیستی با کمک اصالح ژنتیکی

معرفی روش های مختلف تصفيه
زیستی و انتخاب روش منتخ با توجه
به صرفه اقتصادی
شناسایی انواع آلودگی های خاك و
شناسایی انواع میکروارگانیسم های از
بین برنده آن ها در 4نیروگاه منتخب
-

یک نمونه
حذف حداقل  %80آلودگی
های خاك

ایجاد یک آزمایشگاه با قابليت انجام
آزمایش های ميكروبی و اصالح ژنتيكی
-

یک نمونه

-

حذف حداقل  %80آلودگی
های خاك

فصل سوم:

 -3تدوين ساختار نظارت ،به روز رساني و مكانيزم
ارزيابي
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 -1-3ساختار نظارت و بروزرساني
همان طور در مقدمه اشاره شد ،به منظور ارزیابی پروژههای اجرایی مختلف تعریف شده برای حصول به اهداف نقشهراه توسعه
فناوریهای مدیریت آالینده ها در صنعت برق ،عالوه بر تعيين شاخصها باید ساختارهای نظارتی مورد نياز و نحوه فعاليت آنها
تعيين گردد .از سوی دیگر با توجه به اینكه نقشهراه یک سند زنده و پویا است ،ضرورت دارد در بازههای زمانی مشخصی به
بازنگری و بروزرسانی این سند پرداخته شود ،از این رو باید برنامهریزی الزم جهت انجام این بازنگریها نيز مشخص شود .در ادامه
فرآیند ارزیابی سند توسعه فناوریهای مدیریت آالینده ها در صنعت برق ،مكانيزم ارزیابی ،ساختار نظارت و بهروزرسانی سند توسعه
فناوریهای مدیریت آالینده ها در صنعت برق ارائه شده است.
به منظور تحقق اهداف سند الزم است ساز و كاری اندیشيده شده و ساختار نظارتی برای آن تعيين گردد .وزارت نيرو وتيفه
سياستگذاری كالن ،هماهنگی و نظارت كالن بر اجرای این سند را بر عهده دارد .كميته راهبری توسعه فناوری های مدیریت
آالینده ها متشكل از خبرگان این حوزه بر نحوه اجرای این سند نظارت میكند و بازنگریهای الزم در سند را انجام داده و گزارش
كالن مربوطه را در فواصل زمانی مشخص به وزارت نيرو ارائه خواهد نمود .این كميته با ایجاد ساز و كارهای الزم و استفاده از
نهادهای مختلف ،ضمن انجام تصميمگيریهای الزم ،وتيفه نظارت بر تحقق اهداف سند و ارزیابی پيشرفت كار را بر عهده دارد .از
جمله وتایف اصلی این كميته میتوان به موارد زیر اشاره كرد:
 سياستگذاری اجرایی ،راهبری ،هماهنگی و ایجاد ارتباطات بين دستگاهی الزم برای توسعه فناوریهای
مدیریت آالینده ها در صنعت برق
 نظارت و پيگيری اجرای دقيق و كامل مفاد سند
 پایش شاخصهای عملكردی و اثربخشی
 بررسی طرحها و برنامههای بخشی و فرابخشی ،و نظارت بر اجرای صحيح اقدامات
 تصميمگيری برای تخصيص بودجهها به پروژههای اجرایی
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كميته راهبری توسعه فناوری های مدیریت آالینده ها در پژوهشگاه نيرو تشكيل میشود و پيشنهاد ميگردد كه اعضای اصلی
آن ،اعضای كميته راهبری فعلی در تدوین سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری های مدیریت آالینده ها باشند.

 -2-3مكانيزم عملكرد
باید مكانيزمی برای انجام فعاليتهای ارزیابی در نظر گرفته شود .همان طور كه اشاره شد ،از جمله وتایف اصلی اعضای كميته
راهبری توسعه فناوری های مدیریت آالینده ها نظارت و پيگيری اجرای دقيق و كامل مفاد سند و پایش شاخصهای عملكردی و
اثربخشی میباشد .لذا اعضای مركز جهت انجام وتایف در نظر گرفته شده میبایست جلسات منظم ( 3ماه یکبار) برگزار كرده و در
فاصله بين جلسات از طریق همكاری و اخذ آمار و گزارشها از دستگاههای متولی حوزههای مرتبط شاخصهای تعيين شده را
ارزیابی كرده و پس از نهاییسازی و تلفيق آنها گزارش آن را در دورههای زمانی  3ماهه به وزارت نيرو اعالم نماید.
اعضای كميته موتفاند طبق نتایج حاصل از ارزیابی شاخصها ،اقدامات الزم را جهت اطمينان از تحقق سند در افق 10ساله،
اتخاذ كنند.
همچنين كميته موتف است فناوریهای مرتبط و در حال توسعه مرتبط با حوزه فناوریهای مدیریت آالینده ها را رصد كند و
گزارش آن را طی دورههای زمانی  2ساله به وزارت نيرو ارائه نماید.
با توجه به روند تحوالت و نيز وضعيت پيشرفت سند ،الزم است سند مورد بازبينی و تجدیدنظر قرار گيرد .دوره طبيعی بازبينی
سند  2ساله می باشد و در صورتی كه شاخص های كليدی سند ارضا نشده باشند الزم است كه خارج از دوره طبيعی ،بازبينی بخشی
یا كلی سند صورت بگيرد كه با توجه شاخص های معرفی شده در فصل قبل شاخص های كليدی در جدول ( )1-3آمده است:
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جدول ( :)1-3شاخصهای کليدی پروژه های فني سند راهبردی توسعه فناوری مديريت آالينده در صنعت برق
رديف

اقدام

1

ساخت نمونه اولیه مشعل صنعتی کوچک DLN,LNB

2

تولید صنعتی غشای تماس دهنده MEMBRANE

3

ساخت سیستمهای  Microalgaeدر مقیاس نیمه صنعتی

4

ساخت صنعتی  FGDو استفاده در نيروگاههای كشور

5

ساخت  ESPدر مقياس صنعتی و استفاده در نيروگاههای كشور

6

دستيابی به دانش فنی ساخت كاتاليست و ساخت پایلوت سيستم SCR

7

ساخت پایلوت سيستم SNCR

شاخص کليدی
وضعيت مطالعات امكانسنجی ساخت و بومیسازی فناوری  DLN, LNBو وضعيت بسته
پشتيبانی فنی کسب دانش ساخت تکنولوژی DLN,
LNB

 وضعيت بسته های مشاوره ای و كنترل كيفيتیکسب دانش ساخت تکنولوژیDLN, LNB

 وضعيت دانش فنی اصالح سطحی غشامنتخبMEMBRANE

 وضعيت مطالعات امكانسنجی فنی -اقتصادیطرح اصالح سطحی غشا منتخبMEMBRANE

 وضعيت مطالعات امكانسنجی استفاده ازجلبکهای بومی ایران در کاهش آالیندههای
نیروگاهی
 وضعيت تولید محصوالت جانبی با ارزشافزوده باال از جلبک تولید شده
 وضعيت مطالعات امكانسنجی ساخت فناوریسولفورزدایی
 وضعيت ساخت پایلوت فناوریهایمنتخب FGDدر مقیاس نیمه صنعتی
 وضعيت بررسی مشخصات فیزیکی وشیمیایی ذرات معلق نیروگاه های زغال سوز
 وضعيت مطالعات امكانسنجی استفاده از ESPصنعت سیمان در نیروگاه های زغال سوز
 وضعيت شبيهسازی واکنش های شیمیایی وکاتالیستی سیستمهای SCR
 -وضعيت انجام تستهای اولیه بر رویSet up

ازمایشگاهی
وضعيت بررسی توزیع دما و رژیم جریان در
بویلر نیروگاههای منتخب و امکانسنجی اجرای این
روش در آنها
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وضعيت مطالعات امكانسنجی فنی -
8

ساخت ماژولهای صنعتی  MBRو نص در نيروگاهها

اقتصادی MBRو مقایسه روشهای مستغرق و
جانبی
-

9

-

ساخت صنعتی غشای مورد استفاده در تصفيه آب و پساب در فناوری
Membrane

تعداد دستگاه بازیاب ساخته شده

-

راندمان حذف آالینده آب

تعداد ماژول اسمز معکوس ساخته
شده

10

11

تجهيز نيروگاههای كشور به سيستمهای ( DAFبا تاكيد بر استفاده از
سيستمهای ساخت داخل)

وضعيت مطالعات امكانسنجی استفاده و میزان
حذف در غلظتهای پایین مواد روغنی و
جریانهای دارای دمای باال

تجهيز نيروگاههای كشور به سيستمهای تبخيری (با تاكيد بر استفاده از

وضعيت بررسی فناوریهای متعارف ،هیبریدی

سيستمهای ساخت داخل)

و امکانسنجی اقتصادی طرحها

12

نص و پياده سازی روشهای تصفيه شيميایی خاک در نيروگاهها

13

نص و پياده سازی روشهای تصفيه زیستی خاک در نيروگاهها

وضعيت امكان سنجی روشهای تصفیه
شیمیایی
وضعيت امكان سنجی روشهای تصفیه زیستی
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نتيجهگيری
مرحله ششم این سند به عنوان آخرین مرحله از طرح " تدوین سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و
خاک) در صنعت برق ایران" به تدوین برنامه ارزیابی و بهروزرسانی این سند میپردازد .در این مرحله باید مشخص شود كه چه
افرادی در چه ساختاری و بر اساس چه شاخص ها و معيارهایی باید به ارزیابی پيشرفت اجرای سند در طول بازه زمانی تعریف شده
بپردازند .برای این كار ابتدا شاخصهایی در سطح كالن (چشمانداز و اهداف) و در سطح خُرد (اقدامات غيرفنی و فنی) تعریف شد.
سپس ساختار نظارت ،بهروزرسانی و ارزیابی سند مشخص شد .برای این كار وتایف اعضای كميته راهبری توسعه فناوری های
مدیریت آالینده ها مشخص گردید .در نهایت تعيين شد كه این كميته در بازههای زمانی  3ماهه به پيگيری و ارزیابی اجرای سند بر
اساس شاخصهای تعریفشده بپردازد و گزارش آن را به وزارت نيرو ارائه كند .همچنين مقرر شد این كميته با توجه به وضعيت
پيشرفت سند نسبت به بازنگری آن اقدام نماید.
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پيوست

پيوست الف :معرفي اجمالي نهادهای مرتبط با نگاشت نهادی توسعه فناوری های
مديريت آالينده ها در صنعت برق
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 -1-1-2توانير
موضوع فعاليت شركت توانير :مدیریت سهام و سرمایههای شركت در صنعت برق ،انجام هرگونه فعاليت در راستای تأمين بارق
مطمئن و اقتصادی برای كليه مصارف خانگی ،عمومی ،صنعتی ،كشاورزی ،تجاری و غيره اعام از سارمایهگاذاری ،مادیریت و
نظارت بر ایجاد و بهرهبرداری از تأسيسات و انجام كليه معامالت مربوط به برق كه برای تحقق اهداف شركت الزم میباشاد از
طریق شركتهای زیرمجموعه و یا درصورت لزوم با تصوی مجمع عمومی توسط خود شركت موارد زیر از جمله وتایف شركت
میباشد.
 بررسی و تدوین پيشنهادهای الزم در زمينه راهبردها و سياستها و برنامههای بلندمدت و ميانمدت صنعت برق و
ارایه آن به وزارت نيرو
 اجرای سياستها ،برنامهها و مصوبات وزارت نيرو
 تهيه طرحهای الزم برای توسعه تأسيسات توليد ،انتقال و توزیع برق و ارایه آن بهوزارت نيرو جهت اخذ مجوز
 سرمایهگذاری در تأسيسات توليد و انتقال و توزیع صنعت برق
 اتخاذ تدابير و راهكارهای الزم به منظور حصول اطمينان از اجرای صحيح و بهموقع طرحهای توسعه و بهينهسازی
تأسيسات
 راهبری و پایش شبكه سراسری برق از طریق شركتهای زیرمجموعه و همچنين ایجاد سازوكارهای الزم برای
توسعه رقابت در امر توليد ،خرید و فروش برق از جمله ایجاد سيستمها و انجام عمليات بازار و بورس برق
 تدوین و پيشنهاد تعرفههای برق به وزارت نيرو
 خرید و فروش عمده برق در داخل و خارج كشور از طریق شركتهای زیرمجموعه
 اخذ هرگونه وام و تسهيالت مالی از منابع داخلی و خارجی ،عرضه اوراق قرضه و مشاركت داخلی و پيشفروش
انشعاب و انرژی برق و سایر روشهای تأمين منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط
 مدیریت ،توسعه و تأمين منابع مالی صنعت برق و استفاده بهينه از این منابع از طریق برقراری تسهيالت و گردش
منابع مالی فیمابين شركت و شركتهای زیرمجموعه
 انجام عمليات الزم به منظور نظارت در نحوه استفاده از انرژی برق به نمایندگی از طرف وزارت نيرو و همچنين
ترویج فرهنگ مدیریت مصرف به منظور بهينهسازی مصرف و كاهش مصارف غيرضروری
 بررسی ،مطالعه و سایر اقدامات الزم برای توسعه فناوری ،انتقال دانش فنی و اطالعرسانی تأمين كاال و ساخت
تجهيزات مورد نياز صنعت برق كشور
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 حمایت از توسعه فعاليتهای آموزشی و پژوهشی در زمينههای تخصصی مرتبط با صنعت برق و پشتيبانی از
برنامههای تربيت متخصصان مورد نياز صنعت برق كشور.

 حمایت از تحقيقات و فعاليتهای علمی و توسعه منابع انسانی و سایر عوامل موثر در بهبود مدیریت و بهرهوری
صنعت برق كشور
 مدیریت و هماهنگی تجاری ،فنی و برنامهای بين شركتهای زیرمجموعه و هدایت و هماهنگی آنها در جهت
سياستهای تعيين شده از طرف وزارت نيرو و دولت
 نظارت بر امور مدیریت و نظام مالی شركتهای زیرمجموعه و انجام بازرسی وحسابرسیهای الزم
 تدوین مقررات و استانداردها و دستورالعملهای الزم برای حسن اجرای امور و استفاده بهينه از امكانات و تأسيسات
صنعت برق و ارایه آنها به وزارت نيرو و همچنين انجام عمليات الزم به منظور نظارت بر اجرای آنها به نمایندگی
وزارت نيرو
 پيشنهاد و پيگيری درخواستهای عمومی صنعت برق از دولت
 انجام هرگونه عمليات مالی ،معامالت ،سرمایهگذاری ،تشكيل شركت ،مشاركت در مؤسسات و شركتهای دیگر كه
مرتبط با موضوع شركت باشد ،با رعایت مقررات مربوط
 مبادرت به هرگونه فعاليت كه با هدف شركت مرتبط باشد

-2-1-2دفتر امور تحقيقات برق (توانير)
شرح وتایف دفتر امور تحقيقات برق :
 حمایت ،هدایت ،راهبری مؤسسات و مراكز علمی و پژوهشی به منظور انجام تحقيقات و پژوهشهای كاربردی در
صنعت برق
 كمک به توسعه و رشد مراكز تحقيقاتی
 ترغي مؤسسات و مراكز علمی به تدوین طرحها و پژوهشهای كاربردی
 تدوین نظامهای اصالح و بهبود فرآیندها
 سياستگذاری در بخش تحقيقات شركتهای زیرمجموعه
 ارتقاء دانش مدیریت تحقيق و توسعه در شركتهای زیرمجموعه
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 استقرار طرحها و پروژههای تحقيقاتی كاربردی انجام شده در شركتهای زیرمجموعه
 تدوین شاخصها و معيارهای تحقيقات در زمينه مختلف ( ارزیابی ،كنترل و استاندارد)
 نظارت عاليه و راهبردی بر شركتهای زیرمجموعه
 تعامل با دستگاهها و سازمانها برای پيشبرد امور تحقيقات
 شناسایی پتانسيلها و ترفيتهای ارتقاء و بهبود فرآیندهای پژوهش و تحقيقاتی در شركتهای موفق داخلی و
خارجی ()benchmark
 تعامل با مركز پژوهش ملی و بينالمللی
 ترفيتسازی در شركتها برای مدیریت بر انجام تحااااقيقات كاربردی (پيشنهاد تقویت ساختار  -توانمندسازی
كاركنان و ) ...
 توسعه و گسترش تبادالت علمی و تحقيقاتی ملی و بينالمللی در صنعت برق
 توسعه و بكارگيری سرمایه انسانی كارآمد و دانشگرا در بخش تحقيقات صنعت برق
 تطبيق سياستهای صنعت برق با نيازهای آن
 ارزیابی نظامها و فعاليتهای تحقيقاتی و استاندارد به منظور اصالح و بهبود فرآیندها
 ترفيتسازی در ستاد و شركتهای زیرمجموعه به منظور استقرار مطلوب نظامها (ایجاد دانش ،مهارت ،شرایط و
قابليتهای مورد نياز )
 مطالعات در زمينه تجارب گذشته و تحليل وضع موجود جهت تنظيم فعاليتهای آیندهپژوهشی
 استقرار نظام یادگيری
 -3-1-2پژوهشگاه نيرو
پژوهشگاه نيرو به منظور تحقق بخشی از وتایف پژوهشی وزارت نيرو و نيز ارتقاء كيفی اماور آن وزارتخاناه ،تأسايس گردیاد.
پژوهشگاه نيرو سازمانی دولتی است كه مسئوليت راهبری تحقيقات وابسته به صانعت بارق و انارژی ایاران را بار عهاده دارد.

پژوهشگاه نيرو در سال  1376با اخذ مجوز سه پژوهشكده" برق"" ،توليد نيرو" و "انتقاال و توزیاع نيارو "از شاورای گساترش
آموزش عالی به طور رسمی كار خود را آغاز و در سال  1377با اخذ دو مجوز جدید پژوهشكدههای "انرژی و محايطزیسات" و
"كنترل و مدیریت شبكه" را نيز به مجموعه خود افزود و در ادامه با ایجاد" مراكز شيمی و مواد" "،توسعه فناوری تاوربينهاای
بادی"و" آزمایشگاههای مرجع" فعاليتهای خویش را توسعه بخشيد.
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با توجه به نقش زیربنایی صنعت برق در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی كشور ،پژوهشگاه نيرو با انجام پروژههاای بنياادی،
كاربردی و توسعهای به منظور پاسخگویی بهتر و بيشتر به نيازهای صنعت برق و رفع مشكالت آن و دستيابی به فنااوریهاای
نوین اقدام به تعریف پروژه برنامه استراتژیک خود همراستا با خواستهها و برنامههای اساتراتژیک وزارت نيارو و برناماه توساعه
پنجم كشور نموده و در سال1387پس از تبيين بيانيههای مأموریت ،چشمانداز و ارزشهای سازمانی با تحليال محايط داخال و
خارج و همچنين مطالعات تطبيقی در عرصه بينالمللی استراتژی ها و اهداف پژوهشگاه را تدوین و در سال 1389باا اساتفاده از
متدولوژی كارت امتيازی متوازن( )BSCبا اجرای برنامه ها و دستيابی به اهداف كمی راه رسيدن به چشماناداز را هماوار نماوده
است.

فلسفه وجودی مأموریت پژوهشگاه نيرو شامل ارتقاء فناوری ،توسعه پژوهش و نوآوری جهت افزایش توانمندی ،رقابتپاذیری و
بهرهوری صنعت برق و انرژی كشور است.

محصوالت و خدمات این مأموریت تكميل چرخه مدیریت نوآوری و فناوری صنعت برق و انرژی از طریق موارد زیر است.
 انجام تحقيقات توسعهای و كاربردی و بنيادی در حوزه صنعت برق و انرژی
 اجرای مطالعات و تحقيقات راهبردی ،كالن ،بلندمدت و با ریسک باالی صنعت برق و انرژی
 مدیریتِ تحقيقات كاربردی و توسعهای صنعت برق و انرژی
 آیندهنگاری ،سياستپژوهی و برنامهریزی فناوریهای نوین در عرصه صنعت برق و انرژی
 اكتساب فناوریهای نوین در عرصه صنعت برق و انرژی
 تجاریسازی نتایج تحقيقات و بكارگيری در صنعت برق و انرژی
 تهيه استانداردها و ارائه خدمات آزمایشگاهی و ارزیابی كيفيت تجهيزات و سيستمهای صنعت برق و انرژی
 طراحی و توسعه زیرساختهای مورد نياز جهت ایجاد مراكز و شركتهای نوآور در حوزه صنعت برق و انرژی
 ایجاد و توسعه شبكه فناوری ميان دانشگاهها ،مراكز پژوهشی و قط های علمی پژوهشی داخل و خارج كشور در
حوزه صنعت برق و انرژی
 -4-1-2مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی (پژوهشگاه نيرو):
از جمله اهداف و مأموریتهای مركز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی ،میتوان به موارد زیر اشاره كرد:
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 رفع مشكالت و نيازهای فنی صنعت برق كشور از طریق جذب ،پذیرش و حمایت از شركتهای فناورانه مستعد
 فراهم نمودن زمينه ارتقاء كمی و كيفی آنها در جهت تكميل چرخه توسعه فناوری آنها
 حاكميت دیدگاه كاربردی ،تفكر تجاریسازی و حركت نتيجه محور در فعاليتهای علمی و پژوهشی
 استقرار چهارچوبهای مدیریتی و اقتصادی در پروژهها و طرحهای فنی
 استفاده از پتانسيل صنعت برق و انرژی كشور در بخشهای دولتی و خصوصی ،به ویژه پژوهشگاه نيرو
 روانسازی مقررات و تسهيل فرآیندهای كاری و مدیریتی مربوط
 ایجاد و راهبری شبكه ملی مراكز رشد مرتبط با حوزه برق و انرژی
 هموار نمودن مسير توسعه كس وكار بينالمللی
 كمک به راهاندازی و مدیریت صندوقهای حمایت مالی ریسکپذیری
 -5-1-2معاونت علمي و فناوری رياستجمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری در  15بهمن سال  1385به دستور ریاستجمهور وقت و با استناد به اصل  124قاانون
اساسی تشكيل گردید .معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری زیار نظار رئايسجمهاور قارار دارد و باه منظاور همااهنگی و
همافزایی امور علمی و فناوری در كل كشور تشكيل شده است كه از وزارتخانهها و ساایر دساتگاههاای اجرایای كشاور مجازا
میباشد و از  5معاونت تشكيل شده كه عبارتند از :معاونت سياستگذاری و ارزیابی راهبردی ،معاونت توساعه فنااوری ،معاونات
نوآوری و تجاریسازی ،معاونت امور بينالملل و تبادل فناوری و معاونت توسعه مدیریت و منابع .دفتر سياساتگاذاری معاونات
سياستگذاری و ارزیابی راهبردی نقش سياستگذار را بر عهده دارد .اهداف معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری عبارتند از:
 ارتقای اقتدار ملی ،توليد ثروت و افزایش كيفيت زندگی مردم از طریق افزایش توانمندیهای فناوری و نوآوری در
كشور
 ارتقای «نظام ملی نوآوری» و تكميل مؤلفهها و حلقههای آن
 توسعه «اقتصاد دانشبنيان» از طریق هماهنگی و همافزایی بينبخشی و بين دستگاهی
 ارتقای ارتباط «دانش» با «صنعت» و «جامعه» و تسهيل تبادالت بين بخشهای عرضه و تقاضای فناوری و نوآوری
 تجاریسازی دستاوردهای فناوری و نوآوری و توسعه شركتهای دانشبنيان
 توسعه فناوریهای راهبردی و اولویتدار ملی مطرح در نقشه جامع علمی كشور
 اعتالی ارتباطات بينالمللی علمی ،فناوری و نوآوری و توسعه دیپلماسی علمی و فناوری
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وتایف اساسی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری عبارتند از:
 سياستگذاری و برنامهریزی تأمين منابع مالی در نظام علم ،فناوری و نوآوری كشور
 هدفمندسازی ،هدایت و توسعه پژوهشهای كاربردی ،تقاضا محور و مأموریتگرا و كمک به تجاریسازی نتایج
آنها
 توسعه دیپلماسی علم و فناوری و ارتباطات بينالمللی و توسعه سرمایهگذاری خارجی در طرحهای دانش بنيان،
هدایت سرمایههای انسانی و مالی ایرانيان خارج از كشور و توسعه شبكههای بينالمللی علم و فناوری به ویژه در جهان
اسالم با هماهنگی و همكاری دستگاههای ذیربط
 تحریک تقاضا ،بازارسازی و تضمين بازار برای توليدات داخلی و بازاریابی و صادرات كاالها و خدمات دانشبنيان
 رصد فرصتهای بينالمللی به منظور توسعه فناوری به ویژه شناسایی و كس فناوری های نوتهور با هماهنگی و
همكاری دستگاههای ذیربط
 انجام اقدامات الزم جهت توسعه اولویتهای علم و فناوی نقشه جامع علمی كشور
 -6-1-2مرکز همكاریهای فناوری و نوآوری رياستجمهوری
معاونت پژوهش و برنامهریزی دفتر همكاریهای فناوری ریاستجمهوری در سال  1377جهت پاسخگویی به نيازهای دفتار در
شش بخش پژوهش ،برنامه ریزی و نظارت ،حقوقی و قراردادها ،ارزیابی تكنولوژی ،اطالعرسانی داخلی و آموزش كاركنان ایجاد
گردید .وتایف و برنامههای این معاونت در بخشهای مختلف به شرح زیر میباشد:
 پژوهش :مطالعه در زمينه سياستها و برنامههای توسعه كشورهای موفق ،مطالعه و پژوهش در زمينه عوامل مؤثر در
توسعه و پيشرفت كشور ،كمک به فرهنگسازی در عرصه تكنولوژی ،مطالعه و پژوهش در مبانی تكنولوژی ،تدوین
مفاهيم و روشهای مناس انتقال تكنولوژی ،مطالعه وضع موجود تكنولوژیهای كشور ،پيشبينی روند توسعه
تكنولوژیهای داخل كشور و سایر كشورها ،باألخص در زمينه تكنولوژیهای مورد نياز كشور ،كمک به تشكيل و
راهاندازی كانونهای تحليلگری و ایجاد ارتباط با مجموعههای فكری موجود در داخل و خارج از كشور ،ایجاد ارتباط بين
محققين و تحليلگران در عرصه تكنولوژی
 ارزیابی تكنولوژی :بكارگيری ابزارهای مدیریت تكنولوژی و روشهای مهندسی صنایع جهت بررسی و ارزیابی
طرحهای تكنولوژیكی و تكنولوژیهای منتخ از نظر ميزان تناس با نيازهای مشخص شده ،ارزیابی ميزان موفقيت در
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جذب تكنولوژیها و رسيدن به اهداف تكنولوژیكی و مطالعه امكانسنجی
فنی – اقتصادی پروژهها
وتایف و فعاليتهای دفتر همكاریهای فناوری ریاستجمهوری
 تسهيل و كمک به انجام پروژههای مشترک با شركتهای معتبر خارجی
 ارتباط با ایرانيان مقيم خارج از كشور و تبادل اطالعات در زمينه فناوریهای نوین

 -7-1-2صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور
هدف از تأسيس صندوق ،شكوفایی امور تحقيقاتی در راستای توليد علم ،فناوری و تجاریسازی و بهرهمند شدن مردم از نتاایج
آنها ،از طریق ارائه كمک ها و خدمات حمایتی و مادی و معناوی به پژوهشگران و فناوران حوزوی و دانشگاهی ایرانی اعام از
حقيقی و حقوقی میباشد.
در صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران كشور پروژههای تحقيقاتی مورد حمایت قارار مایگيرناد كاه بار اسااس نيازهاا و
مزیتهای كشور توصيف شده باشند .انواع حمایتهای مادی و معنوی از پژوهشگران و فناوران به صورت زیر میباشد:
 كمک به اجرای طرحهای تحقيقاتی
 حمایت از دورههای پسادكترا
 حمایت از طرحهای تحقيق و توسعه
 اعطای كرسی پژوهشی
 كمک به ثبت بينالمللی اختراعات
 حمایت از ایجاد و توسعه زیرساختهای پژوهشی
 ثبت ایدهها و طرحها (برخورداری صاحبان ایدهها و طرحها از منافع حقوقی آنها)
 گرنت
 كمک برای به ثمر رساندن نوآوریها و خالقيتهای منجر به توليد
 و دیگر فعاليتهای حمایتی
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 -8-1-2وزارت علوم تحقيقات و فناوری
حدود اختيارات و مأموریتهای وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری به صورت ذیل میباشد:
 در زمينه انسجام امور اجرایی و سياستگذاری نظام علمی و امور تحقيقات و فناوری
شناسایی مزیتهای نسبی ،قابليتها ،اساتعدادها و نيازهاای پاژوهش و فنااوری كشاور بار مبناای آینادهنگاری و
آیندهپژوهی و معرفی آن به واحدهای توليدی ،تحقيقاتی ،دانشگاهها و مراكز آموزشی و تحقيقاتی جهت بهرهبرداری
بررسی اولویتهای راهبردی تحقيقات و فناوری با همكاری یا پيشنهاد دستگاههای اجرایی ذیرباط و پيشانهاد باه
شورای عالی علوم ،تحقيقات و فناوری
حمایت از توسعه تحقيقات بنيادی و پژوهشهای مرتبط با فناوریهای نوین بر اساس اولویتها
برنامهریزی برای تدارک منابع مالی و توسعه فناوری كشور و مشاركت در ایجاد ،توساعه و تقویات فنااوری ملای و
حمایت از توسعه فناوریهای بومی
اتخاذ تدابير الزم به منظور افزایش كارایی و اثربخشی تحقيقات كشور و توساعه تحقيقاات كااربردی باا همكااری
دستگاههای ذیربط.

اتخاذ تدابير و تهيه پيشنهادهای الزم در خصوص انتقال فناوری و دانش فنی و برنامهریزی به منظور باومی كاردن
فناوریهای انتقال یافته به داخل كشور و ارائه آنها به شورای عالی علوم ،تحقيقات و فناوری
ایجاد زمينههای مناس برای عرضه فناوری در داخل و خارج كشور و حمایت از صدور فناوریهای تولياد شاده در
كشور و كمک به ایجاد انجمنها و شركتهای غيردولتی علمی ،تحقيقاتی و فناوری
اتخاذ راهكارهای مناس برای كمک به توسعه پژوهش و فناوری در بخشهای غيردولتی
 در زمينه اداره امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری
تعيين راهكارهای الزم و برنامهریزی و حمایت از ایجاد و گساترش دانشاگاههاا ،مؤسساات آماوزش عاالی ،مراكاز
تحقيقاتی و فناوری و دیگر مراكز فعاليتهای علمی  -پژوهشی همانند شهرکهای تحقيقاتی ،آزمایشگاههای ملی،
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موزههای علوم و فنون با استفاده از منابع دولتی و غيردولتی و مشاركتهای مردمی متناس با نيازها و ضرورتهای
كشور
برنامهریزی اجرایی ،آموزشی و تحقيقاتی متناس با نيازها و تحوالت علمی و فنی در جهان
نظارت بر فعاليتهای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقيقاتی كشور
در مجموع این وزارتخانه هم نقش نظارت بر دانشگاه های كشور را بر عهده دارد كه وتيفاه معاونات آموزشای ایان وزارتخاناه
میباشد و هم نقش سياستگذاری نظام علمی و امور تحقيقات و فنااوری را بار عهاده دارد كاه وتيفاه مركاز برناماهریازی و
سياستگذاری پژوهشی در معاونت پژوهش و فناوری این وزارتخانه است.
 -9-1-2شورای عالي علوم ،تحقيقات و فناوری (عتف)
بر اساس ماده  99قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی كشور ،وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم،
تحقيقات و فناوری تغيير نام داده و مأموریتهای جدی و جدیدی در حوزه پژوهش و فناوری به وزارت محول شاده اسات .بار
همين اساس قانون اهداف ،وتایف و تشكيالت وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری در شهریورماه  1383به تصوی مجلس شورای
اسالمی رسيده است .بر اساس مواد  3و  4این قانون ،تشكيل شورای عالی علوم ،تحقيقات و فناوری با هدف ایجاد هماهنگی و
یكپارچگی در سياستگذاری كالن اجرایی در حوزه علوم ،تحقيقات و فناوری پيشبينی شده است.
شورای عالی علوم ،تحقيقات و فناوری در جهت ارتقای كيفيت سياستگذاری در زمينههای مختلف علوم ،تحقيقات و فناوری و
راهبری توسعه فناوریهای دارای اولویت ملی ،اقدام به تشكيل كميسيونهای دوازدهگانه نموده است .از مهمترین وتایف ایان
كميسيونها میتوان به اولویتبندی و پيشنهاد اجرای طرحهای اجرایی بلندمدت سرمایهگذاری كالن در بخشهاای آموزشای،
پژوهشی و فناوری و همچنين بررسی و پيشنهاد منابع مالی مورد نياز در حوزههای علوم ،تحقيقات و فناوری اشاره كرد.
وتایف شورای عالی علوم تحقيقات و فناوری به شرح زیر میباشد:
 اولویتبندی و انتخاب طرحهای اجرایی بلندمدت سرمایهگذاری كالن در بخشهای آموزشی و پژوهشی و فناوری
 بررسی و پيشنهاد منابع مالی مورد نياز در حوزههای علوم ،تحقيقات و فناوری
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 ارائه گزارش به مجلس شورای اسالمی :مجلس شورای اسالمی در بند  26قانون بودجه سال  ،1388كليه
دستگاههای اجرایی را مكلف به گزارشدهی از عملكرد بودجههای پژوهشی خود نموده و وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوری نيز موتف است گزارشهای مزبور را جمعبندی و به شكل جامعی به مجلس ارائه نماید.
در واقع با توجه به بند اول وتایف این شورا ،میتوان این شورا را جزء سياستگذاران پژوهشی كشور قلمداد نمود.
 -10-1-2مجمع تشخيص مصلحت نظام
در سال  1368و در جریان بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،این مجمع رسماً به صورت یكی از نهادهای رسامی
كشور درآمد و وتيفه اصلی آن حل اختالف بين مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان است.
وتایف مجمع تشخيص مصلحت نظام:
 مجمع تشخيص مصلحت نظام ،مسئوليت تصميمگيری در سياستهای كالن داخلی و خارجی ایران و حل اختالف
ميان قوای سهگانه را بر عهده دارد و همچنين ناتر بر فعاليتهای آنان است.
 این مجمع ،وتيفه تدوین برنامه چشمانداز  20ساله (از  1384تا  )1404و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد.

 همچنين از سال  1385رهبر جمهوری اسالمی ،اختيار نظارت بر عملكرد قوای سه گانه را كه از اختيارات رهبر است،
به این مجمع واگذار كرد.

مجمع تشخيص مصلحت نظام باالترین ركن سياستگذاری كالن در كشور میباشد زیرا تادوین سياساتهاای كلای نظاام در
حوزههای علم و فناوری و پژوهش در قال سند چشمانداز  20ساله از وتایف این نهاد میباشد.
 -11-1-2مجلس
مجلس در نظام جمهوری اساالمی ایاران از اهميات ویاژه و واالیای برخاوردار باوده و محاور بساياری از تصاميمگياریهاا،
قانونگذاریها و برنامهریزیها است و چراغ هدایت دولت و ملت را به دست دارد .مجلس پایگاه اساسی نظاام و ماردم و مایاه
حضور و مشاركت واقعی مردم در تصميمگيریها و مظهر اراده ملی است.
با توجه به نقش مؤثر و مهم مجلس در نظام كشور ،وتایف عمده مجلس در دو بخش خالصه میگردد:
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 قانونگذاری
 نظارت
در جهان امروز ،طرح پرسشهای نو و مسائل پيچيده و چندوجهی در حوزههای مختلاف ،نهادهاای قاانونگاذاری را نااگزیر از
تأسيس مراكز علمی و پژوهشی ساخته تا با اتكا به تخصص ها و مطالعات فراهم آمده در آن مراكز و بهارهگياری از آنهاا ،باه
شناخت كارشناسانه مسائل و پاسخگویی به نيازهای نو در تدوین قوانين توفيق یابند.

 -12-1-2شورای عالي انقالب فرهنگي
شورای عالی انقالب فرهنگی به ریاست رئيسجمهور یكی از نهادهای حكومتی جمهوری اسالمی ایران است كه پس از انقالب
 1357ایران با فرمان امام خمينی(ره) تشكيل شد .گسترش نفوذ فرهنگ اسالمی در شئون جامعه و تقویت انقاالب فرهنگای و
اعتالی فرهنگ عمومی و تزكيه محيط های علمی و فرهنگی از افكار مادی و نفی مظاهر و آثار غربزدگی از جمله اهداف این
شورا است .ابتدا ستاد انقالب فرهنگی تشكيل گردید كه بعداً به شورای عالی انقالب فرهنگی تغيير ماهيت داد .اهداف این شورا
عبارتاند از:
 گسترش و نفوذ فرهنگ اسالمی در شئون جامعه و تقویت انقالب فرهنگی و اعتالی فرهنگ عمومی
 تزكيه محيطهای علمی و فرهنگی از افكار مادی و نفی مظاهر و آثار غربزدگی از فضای فرهنگی جامعه
 تحول دانشگاهها ،مدارس و مراكز فرهنگی و هنری بر اساس فرهنگ صحيح اسالمی ،گسترش و تقویت هر چه
بيشتر آنها برای تربيت متخصصان متعهد ،اسالمشناسان متخصص ،مغزهای متفكر و وطنخواه ،نيروهای فعال و ماهر،
استادان ،مربيان و معلمان معتقد به اسالم و استقالل كشور
 تعميم سواد ،تقویت و بسط روح تفكر و علمآموزی و تحقيق و استفاده از دستاوردها و تجارب مفيد دانش بشری برای
نيل به استقالل علمی و فرهنگی
 حفظ و احيا و معرفی آثار و مآثر اسالمی و ملی
 نشر افكار و آثار فرهنگی انقالب اسالمی ،ایجاد و تحكيم روابط فرهنگی با كشورهای دیگر به ویژه با ملل اسالمی
وتایف شورای عالی انقالب فرهنگی:
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وتایف شورای عالی انقالب فرهنگی ،میتوان در سه حوزه سياستگذاری ،تدوین ضوابط و نظارت تقسيمبندی نمود.
تهيه و تدوین سياستها و طرحهای راهبردی كشور در زمينههای مختلاف فرهنگای از جملاه در حاوزههاای زناان ،تبليغاات،
اطالعرسانی ،چاپ و نشر ،بیسوادی ،دانشگاهها ،برقراری روابط علمی و پژوهشی و فرهنگی با سایر كشورها ،همكاری حاوزه و
دانشگاه ،فعاليتهای دینی و معنوی ،تهاجم فرهنگی و سایر حوزههای فرهنگی مربوطه از جمله وتایف سياستگذاری این شورا
محسوب میشود .همچنين تعيين ضوابط تأسيس مراكز علمی و آموزشی و نيز ضوابط گزینش مدیران و استادان و دانشجویان از
جمله وتایف این شورا میباشد .بررسی و تحليل شرایط فرهنگی ایران و جهان ،بررسی الگوهای توسعه و پيامادهای فرهنگای
آن ،بررسی وضع فرهنگ و آموزش كشور و نيز نظارت بر اجرای مصوبات شورا از جمله وتایف نظارتی شاورای عاالی انقاالب
فرهنگی میباشد.
 -13-1-2سازمان ملي استاندارد ايران
هدف سااازمان اسااتاندارد ایااران تعيين ،تدوین و نشر اسااتانداردهای ملی (رسمی) و نظارت بر اجرای آنهااا و همچنااين انجااام
تحقيقات مربوطه میباشد .فعاليتهای اساسی این سازمان در حوزههای زیر میباشد:
 تعيين ،تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) به عنوان تنها مرجع رسمی این وتيفه در كشور
 انجام تحقيقات به منظور تدوین استاندارد ،باال بردن كيفيت كاالهای توليد داخلی ،كمک به بهبود روشهای توليد و
كارایی صنایع
 ترویج استانداردهای ملی
 نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری
 كنترل كيفی كاالهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگيری از صدور كاالهای نامرغوب به منظور فراهم
نمودن امكانات رقابت با كاالهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بينالمللی
 كنترل كيفيت كاالهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرفكنندگان داخلی و جلوگيری از
ورود كاالهای نامرغوب خارجی
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 راهنمایی علمی و فنی توليدكنندگان و توزیعكنندگان انواع كاالها
 آزمایش و تطبيق نمونه كاال با استانداردهای مربوط ،اعالم مشخصات و اتهارنظر مقایسهای و صدور گواهينامههای
الزم
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پيوست ب :شناسنامه اقدامات غيرفني
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 )1حمايت از انجام پاياننامهها و مقاالت در حوزه مديريت آالينده ها به شكل کمكهای مالي و ارائه
خدمات آزمايشگاهي
تشريح فعاليتها:
بر اساس چالشها و ویژگیهای توسعه فناوریهای مدیریت آالینده ها در كشور مشخص شد كه بيشتر فناوری های مدیریت
آالینده ها در كشور در مرحله پيشتوسعه قرار دارند .با توجه به توضيحات ارائه شده در رابطه با مراحل مختلف توسعه فناوری
مشخص میگردد كه كاركرد اصلی برای فناوریهای قرار گرفته در این مرحله كاركرد توسعه دانش میباشد .از این رو یک مبحث
با اهميت در توسعه فناوریهای مدیریت آالینده ها توجه به تحقيق و پژوهش در این حوزه بوده و یكی از اساسیترین بازیگران
كاركرد توسعه دانش دانشگاهها میباشند .با این نگرش یكی از اقدامات سند راهبردی توسعه فناوریهای مدیریت آالینده ها در
صنعت برق به پيشنهاد كميته راهبری تدوین سند " ،حمایت از انجام پایاننامهها و مقاالت در حوزه مدیریت آالینده ها به شكل
كمکهای مالی و ارائه خدمات آزمایشگاهی " در نظر گرفته شده است.
حمایت از پایاننامههای كارشناسی ارشد و دكتری مرتبط با توسعه فناوریهای مدیریت آالینده ها به سه روش امكانپذیر است:
الف) حمایتهای مالی :این حمایت به عنوان اصلیترین فعاليت به شمار میرود .این حمایت در سه حاوزه مختلاف قابال
انجام است:
حمایت مالی از پایاننامههای كارشناسی ارشد به صورت كمک نقدی به دانشجو
حمایت مالی از پایاننامههای دكتری به صورت كمک نقدی به دانشجو
حمایت تشویقی از صنعتی شدن دستاوردهای پایاننامهها به طوری كه در مواردی كه پایاننامه كامالً در راستای
نيازهای صنعت بوده و در این بخش قابلاجرا باشد فرد ،مبلغی را به عنوان تشویقی دریافت كند.
ب) پشتيبانیهای فيزیكی :این نوع حمایت شامل دو عنوان اصلی میشود:
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حق استفاده از آزمایشگاه ها :در این مورد به دانشجویانی كه پایاننامههایی مرتبط با موضاوعات مطارح شاده در
حوزه فناوری های مدیریت آالینده تعریف كردهاند ،حق استفاده به صورت رایگان ولی در تعداد محدودی آزمایش
در هر سال داده میشود.
حق استفاده از كتابخانههای خارج از دانشگاه ها :در این مورد حق استفاده رایگان از كتابخانههای مرتبط باا ایان
موضوع به دانشجویان داده میشود.
ج) حمایتهای مشاوره ای :این نوع حمایت به منظور رفع موانع علمی دانشجویان و كمک به ایشان در انجام پایاننامه
میباشد كه از آن به عنوان اطالعرسانی علمی و مشاوره علمی به دانشجویان یاد شده است.
به منظور ارتقای سطح پژوهش های صورت گرفته در این حوزه و جلوگيری از هدر رفت هزینه و انرژی حمایت از پایانناماههاا
باید به صورت گزینشی انجام پذیرد و با بررسی پایاننامههای مختلف تعریف شده در این حوزه از پایاننامههای كاربردی و منطبق
بر نيازهای صنعت برق حمایت شود.
هزینه (میلیون تومان)
اقدام

زماااان
(سال)

خدمات
کل

آزمايشگاهي
و تجهيزات

حمایت از انجام پایاننامهها و مقاالت در حوزه
مدیریت آالینده ها به شكل كمکهای مالی و
ارائه خدمات آزمایشگاهی

10

نيروی
انساني

مجری

شاخص

حمايت
مالي

صندوقها و
مؤسسات مالی

تعداد
پایاننامهها و
مقاالت
حمایت شده
در هر سال
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 )2ايجاد و بهروزرساني يك بانك اطالعاتي مناسب برای استفاده پژوهشگران اين حوزه و به اشتراك
گذاشتن دانش توليد شده توسط آنها در اين بانك اطالعاتي
تشريح فعاليتها:
یكی از چالشهای اساسی پيشروی توسعه فناوریهای مدیریت آالینده ها  ،عدم دسترسی بازیگران این حوزه به اطالعات
مورد نياز و نبود ارتباط مناس بين بازیگران میباشد .یكی از اقدامهای مهم و قابلاجرا برای رفع این چالش و توسعه دانش
در زمينه فناوریهای مدیریت آالینده ها ایجاد یک بانک اطالعاتی كامل و جامع در حوزه مدیریت آالینده ها میباشد.
یک بخش مهم كه باید در این سامانه در نظر گرفته شده و همواره بهروز شود ،بخش اولویتهای تحقيقاتی صنعت برق،
پروژههای انجام شده و در حال اجرا در این حوزه میباشد .بخش ذكر شده میتواند به تطبيق تحقيقات با اولویتها و
جلوگيری از دوبارهكاری و هدر رفت منابع مالی كمک كند .اطالعات مربوط به حوزه مدیریت آالینده ها پس از جمعآوری
به منظور دستيابی عموم بازیگران این حوزه در سيستم نرمافزاری طراحی شده قرار میگيرند .بازیگران مختلف این حوزه
بدون پرداخت هزینه میتوانند از اطالعات ارائه شده در این سيستم استفاده نمایند.
هزینه (میلیون تومان)
اقدام

زمان (سال)
کل

ایجاد و بهروزرسانی یک
بانک اطالعاتی مناسب برای
استفاده پژوهشگران این
حوزه و به اشتراك گذاشتن
دانش تولید شده توسط آنها
در این بانک اطالعاتی

8

خدمات آزمايشگاهي
و تجهيزات

مجری
نيروی انساني

شاخص

حمايت
مالي
معاونت امور
تحقیقات و منابع
انسانی وزارت نیرو
 -پژوهشگاه نیرو

تعداد سازمان هایپوشش داده شده
 تعداد مقاالت وپروژه های ثبت شده
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 )3کمك به جذب و پذيرش واحدهای تحقيقاتي در مراکز رشد جهت کمك به صنعتي شدن دانش به
دست آمده در حوزه مديريت آالينده ها
تشريح فعاليتها:
استفاده كاربردی از فناوری های مدیریت آالینده ها در نيروگاه ها بسيار حائز اهميت است ،به همين منظور نياز است عالوه بار
توجه به دانشگاهها و انجمن های دانشی از پتانسيل موجود در واحدهای تحقيقاتی مراكز رشد نيز استفاده كرد .مراكز رشاد مراكازی
هستند كه تحت مدیریت متخصصين حرفهای با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفههایی جدید توسط كارآفریناانی كاه در
قال واحدهای نوپای فعال پشتيبانی میكند .این خدمات شامل موارد زیر است:
تأمين محل كار (به صورت اجاره)
خدمات آزمایشگاهی ،كارگاهی و اطالعرسانی
خدمات مدیریتی ،حقوقی ،مالی ،اعتباری ،پروژهیابی و بازاریابی
آموزشهای تخصصی ویژه و مشاوره
سایر خدمات مرتبط با توسعه ،رشد و ارتقای واحدهای فناوری
واحدهای تحقيقاتی ایجاد شده در مراكز رشد واحدهایی دارای هویت حقوقی مستقل از مركز رشد بوده ،كه با توجه به اساسنامه
و یا سایر اسناد قانونی در زمينه تحقيقات كاربردی و توسعهای ،طراحی مهندسی ،مهندسی معكوس ،انتقال فنااوری ،ارائاه خادمات
تخصصی و فعاليت در جهت تجاریسازی نتایج تحقيقات فعاليت مینمایند .از جمله نمونههای این واحدها میتوان به شركتهاای
خصوصی ،واحدهای تحقيق و توسعه صنایع ،و یا مراكز تحقيقاتی وابسته به دانشگاهها و دستگاههای اجرایی اشاره نمود .بر اسااس
مطال ذكر شده مشخص است كه به كارگيری توانایی واحدهای تحقيقاتی مراكز رشد میتواند باه توساعه فنااوریهاای مادیریت
آالینده ها در صنعت برق و تجاریسازی محصوالت توليدی كمک شایانی كند.
كمک به رشد جذب و پذیرش واحدهای تحقيقاتی در مراكز رشد چند روش مختلف انجام میپذیرد كه عبارتاند از:

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
86
ویرایش اول ،مهر 1394

فاز  :6برنامه تدوین برنامه ارزیابی و بروز رسانی

حمایت مالی از واحدهای تحقيقاتی فعال در حوزه مدیریت آالینده ها
تالش برای فراهم آوردن حمایتهای قانونی جهت تسریع رشد واحدهای تحقيقاتی مرتبط با حوزه
ارائه خدمات مشاورهای مورد نياز به واحدها در راستای تبدیل شدن ایدههای نو به محصاوالت قابال تجااریساازی و
تجاریسازی آنها
نظارت بر روند رشد واحدها و تحليل مستمر دستاوردها با اهداف كالن تدوین شده در سند توسعه فناوریهای مدیریت
آالینده ها
هزینه (میلیون تومان)
اقدام

زمان (سال)
کل

كمک به جذب و پذیرش
واحدهای تحقيقاتی در مراكز
رشد جهت كمک به صنعتی
شدن دانش به دست آمده در
حوزه مدیریت آالینده ها

7

خدمات آزمايشگاهي
و تجهيزات

مجری
نيروی انساني

شاخص

حمايت
مالي

پارکهای علم و
فناوری
 صندوقها ومؤسسات مالی

تعداد واحدهای
تحقيقاتی حمایت شده
در مراكز رشد جهت
كمک به صنعتی شدن
فناوریهای مدیریت
آالینده ها
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 )4کمك به تأمين مالي مراکز تحقيقاتي و دانشگاهها
تشريح فعاليتها:
از نظر اكثر خبرگان حوزه مدیریت آالینده ها كشور كمبود منابع مالی و نبود تسهيالتی مالی همچون وام كمبهره برای تحقيق و
توسعه در زمينه فناوری های مدیریت آالینده ها اصلیترین مشكالت پيشروی توسعه فناوریهای مدیریت آالینده ها است .با
توجه به كمبود منابع مالی موجود اختصاص منابع مالی به دانشگاهها و مراكز تحقيقاتی باید بر اساس یک برنامه مشخص انجام
پذیرد و تا حد امكان از هدر رفت سرمایه جلوگيری و به موضوعات با اولویت این حوزه پرداخته شود.
منابع مالی مورد نياز مراكز تحقيقاتی و دانشگاههای فعال در حوزه مدیریت آالینده ها را میتوان از روشهای مختلفی همچون
 اعطای تسهيالت بلندمدت كمبهره یا بدونبهره پرداخت بخشی از سود تسهيالت بانكی ارائه كمکهای بالعوضدر اختيار آن ها قرار دارد .به منظور جلوگيری از هدر رفت سرمایه پيشنهاد شد كه دستورالعملی برای تأمين منابع مالی تدوین
گردد كه در این دستورالعمل نحوه و سطح بهرهمندی هر یک از مراكز تحقيقاتی و دانشگاهها بر اساس رتبه آن مركز یا دانشگاه
در كشور تعيين شود .مبنای و شاخصهای رتبهبندی بين مراكز و دانشگاههای فعال در حوزه مدیریت آالینده ها باید در این
دستورالعملها به صورت دقيق مشخص گردد.
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هزینه (میلیون تومان)
اقدام

زمان (سال)
کل

كمک به تأمين مالی مراكز
تحقيقاتی و دانشگاهها

خدمات آزمايشگاهي
و تجهيزات

8

مجری
نيروی انساني

شاخص

حمايت
مالي

 معاونت امورتحقيقات و منابع
انسانی وزارت نيرو
 صندوقها ومؤسسات مالی

 ميزان كمک مالیبه مراكز تحقيقاتی و
دانشگاهها برای تأمين
نيازهای تحقيقاتی
 تعداد مراكزتحقيقاتی

 )5تعريف پروژههای مشترك در زمينه توسعه فناوریهای مديريت آالينده ها ميان دانشگاهها و صنعت برق

تشريح فعاليتها:
مطابق آمار و تحقيقات صورت گرفته حدود هشتاد درصد از نيروهای عالم و تحصيلكرده در دانشگاهها هستند و كمتر از بيست
درصد در مراكز تحقيقاتی؛ صنایع و شركتها مشغول به كار میباشند .بنابراین میتوان گفت كه نهاد علم در جامعه دانشگاه
است .ارتباط مناس بين صنعت و دانشگاه یكی از عوامل مهم و ضروری در توسعه همهجانبه كشورها است و بدون ایجاد این
ارتباط توسعه فناوریهایی كه در مرحله پيشتوسعه هستند امكانپذیر نخواهد بود .ارتباط صنعت و دانشگاه در واقع استفاده از
توانمندیهای دانشگاه در جهت رفع نيازهای صنعت است.
عدم توجه صنعت به حوزه فناوری های مدیریت آالینده سب شده كه از یک سو در تأمين منابع مالی برای توسعه مشكالت
زیادی وجود داشته باشد و از سوی دیگر تحقيقات انجام شده منطبق بر نيازهای صنعت مدنظر نباشند .با توجه به موارد ذكر شده
ایجاد ارتباط و تعامل مناس بين صنایع مرتبط و دانشگاههای فعال در حوزه مدیریت آالینده ها میتواند تأثير بنيادین بر توسعه
فناوریهای مدیریت آالینده ها در كشور داشته باشد ،از این رو كمک به شكلگيری تعامالت مناس ميان صنایع مرتبط با

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
89
ویرایش اول ،مهر 1394

فاز  :6برنامه تدوین برنامه ارزیابی و بروز رسانی

دانشگاهها و مراكز تحقيقاتی به عنوان یكی از سياستهای اصلی سند توسعه فناوری های مدیریت آالینده ها در صنعت برق در
نظر گرفته شده است.
بر اساس نظر كميته راهبری تدوین سند توسعه فناوریهای مدیریت آالینده ها یک اقدام مناس در جهت تحقق سياست ذكر
شده " تعریف پروژههای مشترک در زمينه توسعه فناوریهای مدیریت آالینده ها ميان دانشگاهها و صنعت برق " است .با توجه
به اینكه محدوده اجرای سند صنعت برق كشور میباشد اقدام مستخرج از سياست كمک به ایجاد ارتباط بين صنعت و دانشگاه،
تعریف پروژه ميان صنعت برق و دانشگاهها در نظر گرفته شد .اجرای این اقدام بدون انجام فعاليتهایی چون تدوین آیيننامه و
دستورالعملهای مورد نياز ،شناسایی حوزههای با اولویت صنعت به منظور تعریف پروژه و تعریف پروژههای كاربردی مورد نياز
صنعت امكانپذیر نخواهد بود.
هزینه (میلیون تومان)
اقدام

زمان (سال)
کل

تعریف پروژههای مشترك در
زمینه توسعه فناوریهای
مدیریت آالینده ها میان
دانشگاهها و صنعت برق

7

خدمات آزمايشگاهي
و تجهيزات

مجری
نيروی انساني

شاخص

حمايت
مالي

 معاونت امورتحقيقات و منابع
انسانی وزارت نيرو
 -پژوهشگاه نيرو

تعداد طرحهای توسعه
فناوریهای مدیریت
آالینده های تعریف
شده مابين صنعت و
دانشگاه
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 )6برگزاری دورههای کوتاهمدت و کارگاههای آموزشي برای صنايع مرتبط با حوزه مديريت آالينده ها
تشريح فعاليتها:
طبق نظر خبرگان حوزه مدیریت آالینده ها عدم توجه صنایع مرتبط به حوزه مدیریت آالینده ها و عدم برگزاری دورههای
آموزش تخصصی با موضوع بهكارگيری فناوری های مدیریت آالینده ها از جمله چالشهای پيشرو توسعه فناوری مدیریت
آالینده ها در كشور است .یكی از راهكارها و اقدامات مناس برای رفع این چالشها و افزایش توجه صنایع به حوزه مدیریت
آالینده ها برگزاری كالسها ،دورهها و كارگاههای آموزشی برای آنها میباشد .برای اجرایی كردن این اقدام نياز به انجام
فعاليتهای مختلفی وجود دارد كه از جمله فعاليتهای قابل تصور برای عملی شدن این اقدام میتوان به تعریف دورهها و
مطالبی كه در هر یک باید ارائه شود ،ایجاد هماهنگیهای الزم با صنایع برای برگزاری دورهها و برگزاری دورهها و كارگاههای
آموزشی اشاره كرد.
هزینه (میلیون تومان)
اقدام

زمان (سال)
کل

برگزاری دورههای كوتاهمدت
و كارگاههای آموزشی برای
صنایع مرتبط با حوزه
مدیریت آالینده ها

6

خدمات آزمايشگاهي
و تجهيزات

مجری
نيروی انساني

شاخص

حمايت
مالي

پژوهشگاه نيرو و
دانشگاه ها

تعداد دورههای
كوتاهمدت و
كارگاههای آموزشی
برگزارشده در سال
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 )7اعزام نيروی متخصص به مراکز تحقيقاتي و صنعتي خارج از کشور جهت کسب دانش و مهارتهای الزم در
حوزه صنعتيسازی فناوریهای مديريت آالينده ها

تشریح فعالیتها:
در بررسیهای انجام شده در رابطه با وضعیت کنونی فناوری های مدیریت آالینده ها در کشور مشخص گردید ،در
زمینه تولید فناوری های مدیریت آالینده ها و بهکارگیری آن در نیروگاه ها شکاف فناوری وجود دارد .به منظور از
بین بردن این شکاف فناوری باید منابع مختلفی اعم از نیروی انسانی ،مواد ،تجهیزات و منابع مالی مورد نیاز تأمین
گردد ،که در موارد قبل راهکارهای مختلفی برای تأمین هر یک از موارد ذکر شده بیان شد .در مصاحبههای انجام
شده با خبرگان مشخص شد که نیروهای فعال در زمینه مدیریت آالینده ها دارای تخصص و مهارت صنعتی مورد
نیاز برای بهکارگیری فناوری های مدیریت آالینده ها در صنعت برق را ندارد .یک راهکار مناسب برای تربیت نیروی
متخصص با دید صنعتی اعزام نیروی به مراکز تحقیقاتی و صنعتی خارج از کشور جهت کسب دانش و مهارتهای
الزم در حوزه صنعتیسازی فناوری های مدیریت آالینده ها میباشد.
الزمه اجرای مناسب این اقدام انجام فعالیتهایی همچون تدوین اساسنامه اعزام نیرو به مراکز تحقیقاتی و صنعتی
خارجی ،شناسایی افراد شایسته و واجد شرایط بر مبنای اساسنامه تدوین شده ،ایجاد هماهنگیهای الزم با
سازمان های داخلی و مراکز خارجی برای اعزام نیرو و اعزام نیرو به مراکز تحقیقاتی و صنعتی خارجی است .الزم به
ذکر است که در اساسنامه تدوین شده شرایط الزم برای ثبتنام افراد در لیست اعزام به خارج از کشور ،نحوه
امتیازدهی و رتبهبندی افراد داوطلب اعزام ،نحوه و اصول انتخاب مراکز تحقیقاتی-صنعتی خارجی برای اعزام نیرو باید
به صورت واضح مشخص شود.
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هزینه (میلیون تومان)
اقدام

زمان (سال)
کل

اعزام نیروی متخصص به مراکز
تحقیقاتی و صنعتی خارج از
کشور جهت کسب دانش و
مهارتهای الزم در حوزه
صنعتیسازی فناوریهای
مدیریت آالینده ها

خدمات آزمايشگاهي
و تجهيزات

نيروی انساني

مجری

حمايت

شاخص

مالي

6

پژوهشگاه نيرو و
دانشگاه ها

تعداد متخصصان
اعزام شده به مراكز
تحقيقاتی و صنعتی
خارج از كشور در سال

 )8حمايت از تشكيل و فعاليت شرکتهای دانشبنيان در حوزه مديريت آالينده ها
تشريح فعاليتها:
یكی از راهكارهای پيشنهادی برای كمک به تبدیل ایده دانش قابل ارائه به فناوری كه منجر به توليد ثروت نيز میشود تأسيس
و فعاليت شركتهای دانشبنيان در حوزههای مختلف از جمله فناوریهای مدیریت آالینده ها در كشور میباشد .توسعه
شركتهای دانشبنيان میتواند هزینههای دستيابی به دانش فنی توليد فناوریهای مدیریت آالینده ها در كشور را كاهش دهد.
به منظور اجرای مناس این اقدام الزم است كه حمایت از شركتهای دانشبنيان فعال در حوزه فناوریهای مدیریت آالینده ها
به صورت جهتدار و اصولی انجام پذیرد .از جمله فعاليتهایی كه در راستای اجرای این اقدام باید انجام شود میتوان به تدوین
اساسنامه حمایت از تشكيل و فعاليت شركتهای دانشبنيان ،شناسایی شركتهای دانشبنيان واجد شرایط ،الزام شركتهای
فعال در صنعت برق به انعقاد قراردادهای تحقيقاتی با شركتهای دانشبنيان منتخ و انجام رایزنیهای الزم در جهت اعطای
مشوقهای مختلف به شركتهای فعال در زمينه فناوریهای مدیریت آالینده ها اشاره كرد.
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هزینه (میلیون تومان)
اقدام

زمان (سال)
کل

حمایت از تشکیل و فعالیت
شرکتهای دانشبنیان در
حوزه مدیریت آالینده ها

7

خدمات آزمايشگاهي
و تجهيزات

مجری
نيروی انساني

شاخص

حمايت
مالي

 صندوقها ومؤسسات مالی
 معاونتبرنامهریزی و
نظارت راهبردی
ریاست جمهوری

تعداد شركتهای
دانشبنيان فعال در
حوزه مدیریت آالینده
ها
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پيوست ج :شناسنامه اقدامات فني (پروژه ها)
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 )1امكان و بررسي ساخت و بومي سازی فناوری DLN, LNB
تعريف مختصر :در این پروژه هدف بررسی دقيق مشخصات فنی مشعل های  DLNو  LNBو مشخصات نمونه های
موجود در مراكز صنعتی و دانشگاهی كه قابليت ساخت این مشعل را داشته باشند ،می باشد .و هم چنين باید بررسی شود كه
با توجه به امكانات و محدودیت های موجود امكان ساخت این مشعل ها در كشور وجود دارد یا خير.

اقدام

هزینه (میلیون تومان)

زمان
(سال)

کل

مواد مصرفي و
آزمايشگاه

نيروی انساني

قطعات و

مجری

تجهيزات

 پژوهشگاههاشركت های
مهندسی مشاور
وزارت نيرو،
مپنا ،آذر آب

امکان و بررسی ساخت و
بومی سازی فناوری DLN, LNB
1

شاخص

وضعيت دستيابی به
نقشههای تفصيلی
ساختDLN, LNB

اقدام پيش نياز
-

 )2کسب دانش ساخت تكنولوژی DLN, LNBاز طريق انتقال فناوری
تعريف مختصر :این پروژه با انتخاب مشاور مناس و مذاكره با شركت های خارجی سازنده این مشعل ها امكان انتقال
تمام یا بخشی از ساخت مشعل های  DLNو  LNBبررسی و در صورت امكان قراردادهای انتقال فناوری منعقد می گردد.
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هزینه (میلیون تومان)

زمان

اقدام

(سال)

کسب دانش
ساخت
تکنولوژی DLN,
 LNBاز طریق
انتقال فناوری

کل

مواد مصرفي و

نيروی

قطعات و

آزمايشگاه

انساني

تجهيزات

مجری

پژوهشگاهها،
شركت های
مهندسی مشاور
وزارت نيرو ،مپنا،
آذر آب

3

شاخص

 وضعيت بسته پشتيبانیفنی کسب دانش ساخت
تکنولوژیDLN, LNB

 وضعيت بسته هایمشاوره ای و كنترل
كيفيتی کسب دانش ساخت
تکنولوژیDLN, LNB

اقدام پيش نياز
امكان و بررسی ساخت و بومی سازی فناوری DLN, LNB

 )3مطالعه و بررسي تكنولوژی های مورد استفاده در سيستم های کاهش  Noxو کسب روابط حاکم بر فرآيند
احتراق
تعريف مختصر :هدف این پروژه بررسی معادالت ریاضی حاكم بر فرآیندهای احتراق و نحوه استفاده از این روابط در ساخت
مشعل های با  Noxپایين می باشد.

اقدام

مطالعه و بررسی تکنولوژی های
مورد استفاده در سیستم های
کاهش  Noxو کسب روابط حاکم
بر فرآیند احتراق

هزینه (میلیون تومان)

زمان
(سال)

کل

مواد مصرفي و
آزمايشگاه

نيروی انساني

قطعات و

مجری

شاخص

تجهيزات
شركت های بررسی تکنولوژی های
مهندسی مشاور مورد استفاده در سیستم
نيرو ،های کاهش NOx
وزارت

2

مپنا ،آذر آب
اقدام پيش نياز
امکان و بررسی ساخت و بومی سازی فناوری DLN, LNB
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 )4شبيهسازی  CFDاحتراق (استفاده از نرمافزارهای موجود ،توسعه کد يا تهيه ماژول جهت تلفيق با
نرمافزارهای موجود)
تعريف مختصر :طی این پروژه بستر الزم جهت انجام شبيه سازی  CFDسيستم های احتراق و حل عددی معادالت حاكم بر
احتراق فراهم می گردد به نحوی كه بتوان شبيه سازی مشعل ها را انجام داد.
هزینه (میلیون تومان)

زمان

اقدام

(سال)

شبیهسازی  CFDاحتراق
(استفاده از نرمافزارهای موجود،
توسعه کد یا تهیه ماژول جهت
تلفیق با نرمافزارهای موجود)

کل

مواد مصرفي و
آزمايشگاه

نيروی انساني

قطعات و

مجری

شاخص

تجهيزات

تئوری

 فرموالسيونشركتهای
مهندسی مشاور احتراق در مشعل
وزارت نيرو - ،توليد نرم افزار
شبيهسازی  CFDاحتراق
مپنا ،آذر آب
 ایجاد و تجهيز مركزمحاسباتی

2

اقدام پيش نياز
مطالعه و بررسی تکنولوژی های مورد استفاده در سیستم های کاهش  Noxو کسب روابط حاکم بر فرآیند احتراق

 )5طراحي و ساخت نمونه مشعل  LNBبا تزريق سوخت و هوای مرحلهای در سايز کوچك
تعريف مختصر :هدف از این پروژه ساخت یک نمونه مشعل  LNBبا سيستم تزریق سوخت یا هوای مرحله ای یا تركي
این دو روش از طریق همكاری با یک یا چند مركز صنعتی و دانشگاهی كشور با خروجی قابل قبول می باشد.
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هزینه (میلیون تومان)
اقدام

زمان (سال)
کل

طراحی و ساخت نمونه
مشعل  LNBبا تزریق سوخت
و هوای مرحلهای در سایز
کوچک

مواد مصرفي و
آزمايشگاه

نيروی انساني

قطعات و

مجری

شاخص

تجهيزات

وضعيت طراحی و ساخت
شركتهای
مهندسی مشاور نمونه مشعل  LNBبا
وزارت نيرو ،تزریق سوخت و هوای
مپنا ،آذر آب
مرحلهای در سایز كوچک

3

اقدام پيش نياز
مطالعه و بررسی تکنولوژی های مورد استفاده در سیستم های کاهش  Noxو کسب روابط حاکم بر فرآیند احتراق

 )6طراحي و ساخت مشعل  LNBبا برگشت داخلي محصوالت احتراق
تعريف مختصر :هدف از این پروژه ساخت یک نمونه مشعل  LNBبا برگشت داخلی محصوالت احتراق از طریق
همكاری با یک یا چند مركز صنعتی و دانشگاهی كشور با خروجی قابل قبول می باشد.
هزینه (میلیون تومان)
اقدام

زمان (سال)
کل

طراحی و ساخت مشعل
 LNBبا برگشت داخلی
محصوالت احتراق

مواد مصرفي و
آزمايشگاه

نيروی انساني

قطعات و

مجری

تجهيزات

شركتهای
مهندسی مشاور
وزارت نيرو،
مپنا ،آذر آب

1,5

شاخص

اقدام پيش نياز
مطالعه و بررسی تکنولوژی های مورد استفاده در سیستم های کاهش  Noxو کسب روابط حاکم بر فرآیند احتراق

تعداد نمونه
ساخته شده
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 )7طراحي و ساخت نمونه مشعل و سيستم کنترل مشعل DLN
تعريف مختصر :طی این پروژه یک مشعل  DLNبا توان  5مگاوات به همراه سيستم های جانبی كنترل احتراق ساخته
شده و آزمایشات الزم جهت بهينه سازی پایداری شعله و سيستم كنترل انجام می شود.

اقدام

هزینه (میلیون تومان)

زمان
(سال)

طراحی و ساخت نمونه مشعل
و سیستم کنترل مشعل DLN

کل

مواد مصرفي و

نيروی انساني

آزمايشگاه

قطعات و

شاخص

مجری

تجهيزات

شركتهای
مهندسی مشاور
وزارت نيرو،
مپنا ،آذر آب

3

توان و تعداد نمونه ساخته
شده مشعل و سيستم
كنترل مشعل DLN

اقدام پيش نياز
کسب دانش ساخت تکنولوژی DLNاز طریق انتقال فناوری

 )8ساخت و تجهيز آزمايشگاه تست مشعل() DLN,LNB
تعريف مختصر :در این پروژه هدف ایجاد آزمایشگاه تست مشعل با قابليت اندازه گيری توزیع دما و مشخصات سياالتی و
مواد شركت كننده در واكنش های احتراق برای محدوده وسيعی از مشعل های  Boilerو توربين های گازی است.

اقدام

ساخت و تجهیز آزمایشگاه
تست مشعل) DLN,LNB

هزینه (میلیون تومان)

زمان
(سال)

کل

مواد مصرفي و

نيروی انساني

آزمايشگاه

قطعات و

مجری

تجهيزات

شركت های
مهندسی مشاور
وزارت نيرو،
مپنا ،آذر آب

2

اقدام پيش نياز
-

 )9کسب دانش فني اصالح سطحي غشا منتخبMEMBRANE

شاخص

تعداد مركز آزمایشگاهی
تست مشعل راه اندازی
شده و تجهیزات مربوط به
آن
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تعريف مختصر :هدف این پروژه شناسایی روش های مورد استفاده اصالح سطحی غشاهای از قبل انتخاب شده جهت
افزایش آب گریزی سطوح غشا می باشد.
هزینه (میلیون تومان)

زمان

اقدام

(سال)

کل

مواد مصرفي
و آزمايشگاه

نيروی انساني

قطعات و

مجری

تجهيزات

افزایش
دانشگاهها ،پژوهشگاه ميزان
نيرو (ساخت سيستم) ،راندمان و طول
پژوهشگاه نفت ،پژوهشگاه عمر غشا
پليمر و پتروشيمی ،شركتها

کسب دانش فنی اصالح
سطحی غشا منتخب

MEMBRANE

شاخص

1

اقدام پيش نياز
امكانسنجی فنی-اقتصادی توليد صنعتی غشای تماس دهنده  MEMBRANEبرای استفاده از این فناوری در نيروگاههای كشور

 )10امكانسنجي فني-اقتصادی توليد صنعتي غشای تماس دهنده  MEMBRANEبرای استفاده از اين
فناوری در نيروگاههای کشور
تعريف مختصر :هدف از این پروژه مقایسه روش های مختلف از لحاظ فنی و تعيين هزینه – فایده هر یک از روش های
اصالح سطحی غشا می باشد.

اقدام

امكانسنجی فنی-اقتصادی توليد
صنعتی غشای تماس دهنده
 MEMBRANEبرای استفاده
از این فناوری در نيروگاههای كشور

هزینه (میلیون تومان)

زمان
(سال)

کل

مواد مصرفي
و آزمايشگاه

نيروی انساني

قطعات و

مجری

شاخص

تجهيزات

مطالعات
دانشگاه ها ،پژوهشگاه نيرو وضعيت
(ساخت سيستم)،پژوهشگاه امكانسنجی فنی -
نفت  ،پژوهشگاه پليمر و اقتصادی طرح اصالح
سطحی غشا منتخب
پتروشيمی ،شركت ها

1

MEMBRANE

اقدام پيش نياز
-
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 )11ساخت آزمايشگاهي غشا (غشای انتقال تسهيل يافته ،غشاهای جدا کننده مولكولي ،فلزی)
()MEMBRANE
تعريف مختصر :هدف این پروژه بررسی تكنولوژی های غشایی مختلف مورد استفاده در كاهش و حذف  Co2و انتخاب
تكنولوژی مناس غشا و ساخت نمونه آزمایشگاهی می باشد.
هزینه (میلیون تومان)

زمان

اقدام

(سال)

ساخت آزمایشگاهی غشا
(غشای انتقال تسهیل یافته،
غشاهای جدا کننده مولکولی،
فلزی) ()MEMBRANE

کل

مواد مصرفي و

نيروی

قطعات و

آزمايشگاه

انساني

تجهيزات

مجری

شاخص

دانشگاه ها ،پژوهشگاه نيرو  -تعداد نمونه ساخته شده
(ساخت سيستم)،پژوهشگاه نفت  -طول عمر
 ،پژوهشگاه پليمر و پتروشيمی - ،راندمان حذف Co2
شركت ها
 -درصد خلوص

2

اقدام پيش نياز
تجهیز ازمایشگاه غشا

 )12تجهيز ازمايشگاه غشا()MEMBRANE
تعريف مختصر :هدف این پروژه ساخت یک آزمایشگاه تست غشا می باشد كه دارای قابليت اندازه گيری ویژگی های
فيزیكی و شيميایی آن ها می باشد.

اقدام

تجهیز ازمایشگاه غشا
()MEMBRANE

هزینه (میلیون تومان)

زماااان
(سال)

مجری

کل

مواد مصرفي
و آزمايشگاه

نيروی انساني

قطعات و
تجهيزات

دانشگاه ها ،پژوهشگاه
نيرو (ساخت
سيستم)،پژوهشگاه نفت ،
پژوهشگاه پليمر و
پتروشيمی ،شركت ها

1,5

اقدام پيش نياز
-

شاخص

تعداد مركز
آزمایشگاهی راه
اندازی شده و
تست های ااجرا
شده در آن
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 )13نصب و انجام تستهای صنعتيMEMBRANE
تعريف مختصر :در این پروژه هدف طراحی و ساخت و نص یک واحد نيمه صنعتی جداسازی  Co2از گازهای احتراق در
یک نيروگاه منتخ است.

اقدام

هزینه (میلیون تومان)

زمان
(سال)

کل

مواد مصرفي
و آزمايشگاه

نيروی انساني

مجری

قطعات و

شاخص

تجهيزات

دانشگاه ها ،پژوهشگاه
نيرو (ساخت

نصب و انجام تستهای
صنعتیMEMBRANE

سيستم)،پژوهشگاه نفت ،

1,5

پژوهشگاه پليمر و

 تعداد نمونهنصب شده
 جریانورودی

پتروشيمی ،شركت ها
اقدام پيش نياز
ساخت واحد صنعتی غشا (غشاهای تماسدهنده ،پلیمری)

 )14ساخت واحد صنعتي غشا (غشاهای تماسدهنده ،پليمری) ()MEMBRANE
تعريف مختصر :هدف این پروژه راه اندازی یک واحد صنعتی غشاهای الياف توخالی پليمری می باشد.
هزینه (میلیون تومان)
اقدام

زمان
(سال)

کل

مواد مصرفي
و آزمايشگاه

نيروی انساني

قطعات و

مجری

شاخص

تجهيزات

دانشگاه ها ،پژوهشگاه
نيرو (ساخت

ساخت واحد صنعتی غشا
(غشاهای تماسدهنده ،پلیمری)

سيستم)،پژوهشگاه نفت ،

3

پژوهشگاه پليمر و

()MEMBRANE

پتروشيمی ،شركت ها
اقدام پيش نياز

 تعداد واحد صنعتیساخته شده
 ظرفیت تولید غشاالیاف فیبر توخالی
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ساخت آزمایشگاهی غشا (غشای انتقال تسهیل یافته ،غشاهای جدا کننده مولکولی ،فلزی)

 )15ساخت ماشين آالت توليد صنعتي غشاء()MEMBRANE
تعريف مختصر :هدف ساخت یک نمونه دستگاه توليد غشای صنعتی می باشد.

اقدام

ساخت ماشین آالت تولید
صنعتی غشاء()MEMBRANE

هزینه (میلیون تومان)

زمان
(سال)

کل

مواد مصرفي
و آزمايشگاه

نيروی انساني

قطعات و

شاخص

مجری

تجهيزات

دانشگاه ها ،پژوهشگاه
نيرو (ساخت
سيستم)،پژوهشگاه نفت ،
پژوهشگاه پليمر و
پتروشيمی ،شركت ها

2

-

تعداد ماشين
آالت ساخته
شده

اقدام پيش نياز
-

 )16مطالعه و بررسي استفاده از جلبكهای بومي ايران در کاهش آاليندههای نيروگاهي و مقايسه آن با نمونه
های خارجي و انتخاب بهترين گزينه ها()Microalgae
تعريف مختصر :هدف این پروژه امكان سنجی به كارگيری جلبک های بومی كشور و انتخاب جلبک مناس برای پرورش به
منظور كاهش آالینده های دودكش نيروگاه است.
مجری

هزینه (میلیون تومان)
اقدام

زمااان
(سال)

مواد
کل

مصرفي و
آزمايشگاه

نيروی
انساني

مطالعه و بررسی استفاده از جلبکهای
بومی ایران در کاهش آالیندههای نیروگاهی و
مقایسه آن با نمونه های خارجی و
1
انتخاب بهترین گزینه ها

قطعات و
تجهيزات
دانشگاه ها ،سازمان
پژوهشهای علمی صنعتی ،
پژوهشگاه نیرو ،پژوهشکده
آبزی پروری

اقدام پيش نياز
-

شاخص

وضعیت مطالعات
امکانسنجی استفاده از
جلبکهای بومی ایران
در کاهش آالیندههای
نیروگاهی
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 )17امكان سنجي توليد محصوالت جانبي با ارزش افزوده باال از جلبك توليد شده(سوخت زيستي)

()Microalgae

تعريف مختصر :در بسياری از كشورها توليد محصوالت جانبی با ارزش افزوده باال از جلبک هدف پرورش جلبک می باشد .هدف این
پروژه نيز یافتن محصوالت جانبی مناس از جلبک های پرورش یافته در نيروگاه است.
هزینه (میلیون تومان)

شاخص

مجری

زماااان

اقدام

(سال)

کل

مواد مصرفي
و آزمايشگاه

نيروی انساني

قطعات و
تجهيزات

امکان سنجی تولید محصوالت

دانشگاه ها ،پژوهشگاه نيرو وضعيت

جانبی با ارزش افزوده باال از جلبک

(ساخت سيستم)،پژوهشگاه محصوالت جانبی با

زیستی)

نفت  ،پژوهشگاه پليمر و ارزش افزوده باال از

تولید

شده(سوخت

1

()Microalgae

پتروشيمی ،شركت ها

تولید

جلبک تولید شده و
پارامتر

محاسبه
اقتصادی آن

اقدام پيش نياز
مطالعه و بررسی استفاده از جلبکهای بومی ایران در کاهش آالیندههای نیروگاهی و مقایسه آن با نمونه های خارجی و انتخاب بهترین گزینه ها

 )18ساخت پايلوت توليد  Microalgaeدر مقياس نيمه صنعتي
تعريف مختصر :در این پروژه سعی در انتقال از حالت آزمایشگاهی به حالت نيمه صنعتی است تا بتوان اطالعات فنی بيشتری
كس نمود.
هزینه (میلیون تومان)

زما
اقدام

ن
(سال)

ساخت پایلوت تولید
 Microalgaeدر مقیاس نیمه
صنعتی

2

مجری

کل

مواد مصرفي
و آزمايشگاه

نيروی انساني

شاخص

قطعات و
تجهيزات
دانشگاه ها ،پژوهشگاه نيرو تعداد پایلوت ساخته
(ساخت سيستم)،پژوهشگاه شده

نفت  ،پژوهشگاه پليمر و
پتروشيمی ،شركت ها
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اقدام پيش نياز
-

 )19انجام تستهای مختلف بر روی پايلوت مانند تغيير شدت نور ،تغيير غلظت )Microalgae( CO2
تعريف مختصر :هدف این پروژه یافتن پاسخ های سيستم پایلوت به تغيير پارامترهای عملياتی و كس شرایط بهينه آن است.

اقدام

انجام تستهای مختلف بر روی
پایلوت مانند تغییر شدت نور ،تغییر
غلظت  CO2و …()Microalgae

هزینه (میلیون تومان)

زمان
(سال)

کل

مواد مصرفي
و آزمايشگاه

نيروی انساني

قطعات و

مجری

شاخص

تجهيزات

دانشگاه ها ،پژوهشگاه نيرو
(ساخت سيستم)،پژوهشگاه
نفت  ،پژوهشگاه پليمر و
پتروشيمی ،شركت ها

3

انواع تستهای مختلف
صورت گرفته بر روی
پایلوت و نتایج حاصل
از آن

اقدام پيش نياز
ساخت آزمایشگاه رشد و تکثیر جلبک

 )20ساخت آزمايشگاه رشد و تكثير جلبك()Microalgae
تعريف مختصر :در این پروژه سعی می شود كه تمام زیرساخت های مورد نياز برای رشد و تكثير جلبک و انجام آزمایشات الزم فراهم
آید.

اقدام

ساخت آزمایشگاه رشد و تکثیر
جلبک

هزینه (میلیون تومان)

زمان
(سال)

1,5

کل

مواد مصرفي
و آزمايشگاه

نيروی انساني

قطعات و

مجری

شاخص

تجهيزات

دانشگاه ها ،پژوهشگاه نيرو
(ساخت سيستم)،پژوهشگاه
نفت  ،پژوهشگاه پليمر و
پتروشيمی ،شركت ها

وضعيت ساخت
آزمایشگاه رشد و تکثیر
جلبک
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اقدام پيش نياز
-

 )21نصب و بهره برداری از واحد توليد Microalgaeدر يك نيروگاه منتخب
تعريف مختصر :در این پروژه هدف پيمودن مسير اطالعات بدست آمده از پایلوت و طراحی و نص و بهره برداری واحد بزرگ توليد
ميكرو جلبک در یک نيروگاه است.

اقدام

نصب و بهره برداری از واحد تولید
 Microalgaeدر یک نیروگاه
منتخب

هزینه (میلیون تومان)

زمان
(سال)

کل

مواد مصرفي
و آزمايشگاه

نيروی انساني

قطعات و

مجری

شاخص

تجهيزات

دانشگاه ها ،پژوهشگاه نيرو
(ساخت سيستم)،پژوهشگاه
نفت  ،پژوهشگاه پليمر و
پتروشيمی ،شركت ها

2,5

وضعيت نصب و بهره
برداری ازMicroalgae
در یک نیروگاه منتخب

اقدام پيش نياز
انجام تستهای مختلف بر روی پایلوت مانند تغییر شدت نور ،تغییر غلظت  CO2و …()Microalgae

 )22مطالعات امكانسجي اجرای فناوری سولفورزدايي و انتخاب فناوریهای برتر بر اساس شرايط کشور ()FGD
تعريف مختصر :هدف این پروژه مقایسه فرآیندهای مختلف سولفورزدایی و یافتن فناوری برتر بر اساس مشخصات نيروگاه های كشور
و سوخت مورد استفاده آنها می باشد.

اقدام

مطالعات امکانسجی اجرای فناوری
سولفورزدایی و انتخاب فناوریهای
برتر بر اساس شرایط کشور
()FGD

هزینه (میلیون تومان)

زمان
(سال)

2

کل

مواد مصرفي
و آزمايشگاه

نيروی انساني

قطعات و

مجری

شاخص

تجهيزات

وضعيت
پژوهشگاه نیرو ،شرکت های
امكانسنجی

مهندسی مشاور

مطالعات

اجرای
فناوری سولفورزدایی
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اقدام پيش نياز
-

 )23ساخت پايلوت نيمه صنعتي فناوری منتخبFGD
تعريف مختصر :در این پروژه پایلوت سيستم بهينه سولفورزدایی طراحی شده و در یكی از نيروگاه های كشور نص و راه اندازی
خواهد شد.

زمان

اقدام

نیمه

ساخت پایلوت
فناوری منتخب FGD

هزینه (میلیون تومان)

(سال)

صنعتی

کل

مواد مصرفي
و آزمايشگاه

نيروی انساني

قطعات و

شاخص

مجری

تجهيزات
وضعيت و تعداد پایلوت
از
شده
پژوهشگاه نیرو ،شرکت های ساخته
مهندسی مشاور
فناوریهای
منتخبFGD

3

اقدام پيش نياز
مطالعات امکانسجی انتخاب و ساخت فناوری سولفورزدایی و انتخاب فناوریهای برتر بر اساس شرایط کشور()FGD

 )24انجام تست های مختلف نيمه صنعتي بر روی پايلوتFGD
تعريف مختصر :هدف این پروژه تهيه و اجرای برنامه های تست و آزمون پایلوت نيمه صنعتی و كس شرایط عملياتی بهينه می باشد.

اقدام

انجام تست های مختلف نیمه
صنعتی بر روی پایلوت FGD

هزینه (میلیون تومان)

زمان
(سال)

کل

مواد مصرفي
و آزمايشگاه

نيروی انساني

قطعات و

مجری

تجهيزات

پژوهشگاه نیرو ،شرکت های
مهندسی مشاور

1,5

اقدام پيش نياز

شاخص

وضعيت انجام تستهای
مختلف نیمه صنعتی بر
روی پایلوت
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ساخت پایلوت نیمه صنعتی فناوری منتخبFGD

 )25اجرای پروژه ساخت FGDدر مقياس صنعتي و نصب و بهره برداری در يك نيروگاه
تعريف مختصر :طراحی یک واحد صنعتی  FGDبرای یكی از واحدهای نيروگاهی كشور انجام شده و با تهيه اسناد مناقصه پيمانكار
نهایی انتخاب و واحد طراحی ،نص و بهره برداری می شود.
هزینه (میلیون تومان)
اقدام

زمان
(سال)

مواد
کل

مصرفي و

نيروی انساني

آزمايشگاه
اجرای پروژه ساخت  FGDدر
مقیاس صنعتی و نصب و بهره
برداری در یک نیروگاه

مجری

قطعات و

شاخص

تجهيزات

وضعيت اجرای پروژه
پژوهشگاه نیرو ،شرکت
ساخت  FGDدر
های مهندسی مشاور
مقیاس صنعتی

5

اقدام پيش نياز
انجام تست های مختلف نیمه صنعتی بر روی پایلوت FGD

 )26بررسي مشخصات فيزيكي و شيميايي ذرات معلق نيروگاه های زغال سوز()ESP
تعريف مختصر :هدف این پروژه كس اطالعات كامل در خصوص ذرات معلق در نيروگاههای زغال سوز مصرف كننده زغال سنگ
ایران است.
هزینه (میلیون تومان)
اقدام

زمان
(سال)

مواد
کل

مصرفي و
آزمايشگاه

بررسی مشخصات فیزیکی و
شیمیایی ذرات معلق نیروگاه های
زغال سوز()ESP

1

نيروی انساني

قطعات و

مجری

شاخص

تجهيزات
بررسی
وضعيت
مشخصات فیزیکی و
دانشگاه ها ،شرکت های
شیمیایی ذرات معلق
مرتبط با صنایع سیمان
نیروگاه های زغال
سوز
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اقدام پيش نياز
-

 )27بررسي امكان استفاده از  ESPصنعت سيمان در نيروگاه های زغال سوز
تعريف مختصر :هدف این پروژه مقایسه سيستمهای  ESPدر صنعت سيمان و نيروگاههای زغال سوز با توجه به تفاوت ذرات معلق در
صنعت سيمان و امكان كاربرد  ESPصنعت در نيروگاههای زغال سوز است.
هزینه (میلیون تومان)
اقدام

زمان
(سال)

مواد
کل

مصرفي و

نيروی انساني

آزمايشگاه

مجری

قطعات و

شاخص

تجهيزات

مطالعات

بررسی امکان استفاده از ESP

صنعت سیمان در نیروگاه های
زغال سوز

دانشگاه ها ،شرکت های
مرتبط با صنایع سیمان

1

وضعيت
امكانسنجی استفاده

از  ESPصنعت
سیمان در نیروگاه
های زغال سوز

اقدام پيش نياز
بررسی مشخصات فیزیکی و شیمیایی ذرات معلق نیروگاه های زغال سوز()ESP

 )28ساخت پايلوت سيستم  ESPو انجام تست های مختلف نيمه صنعتي بر روی آن
تعريف مختصر :هدف این پروژه ساخت یک پایلوت تحقيقاتی برای سيستم  ESPبه كار رفته در نيروگاههای زغال سوز است كه
بتواند حداقل  %90ذرات معلق دودكش نيروگاهها را حذف كند.

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
110
ویرایش اول ،مهر 1394

فاز  :6برنامه تدوین برنامه ارزیابی و بروز رسانی

هزینه (میلیون تومان)
اقدام

زمان
(سال)

مواد
کل

مصرفي و

نيروی انساني

آزمايشگاه

مجری

قطعات و

شاخص

تجهيزات
-

ساخت پایلوت سیستم  ESPو
انجام تست های مختلف نیمه
صنعتی بر روی آن

دانشگاه ها ،شرکت
های مرتبط با صنایع
سیمان

3

-

حجم هوای
تصفیه شده
بازدهی کل
تعداد نمونه
ساخته
شده

اقدام پيش نياز
بررسی امکان استفاده از  ESPصنعت سیمان در نیروگاه های زغال سوز

 )29اجرای پروژه نصب و بهره برداری در يك نيروگاه زغال سوز
تعريف مختصر :هدف این پروژه ساخت و نص

و بهره برداری یک واحد صنعتی  ESPدر یک نيروگاه زغال سوز كشور است.

هزینه (میلیون تومان)
اقدام

زمان
(سال)

مواد
کل

مصرفي و

نيروی انساني

آزمايشگاه
اجرای پروژه نصب و بهره
برداری در یک نیروگاه زغال سوز

قطعات و

مجری

تجهيزات

دانشگاه ها ،شرکت
های مرتبط با صنایع
سیمان

3

شاخص

 تعداد نمونهنصب شده
 -بازده کل

اقدام پيش نياز
ساخت پایلوت سیستم  ESPو انجام تست های مختلف نیمه صنعتی بر روی آن

 )30بررسي جانشاني کاتاليست روی سبدهای واحد پيشگرمكن هوای بويلر (يانگستروم) ()SCR
تعريف مختصر :طی این پروژه مشخصات جریان ورودی به پيش گرمكن هوای بویلر یک نيروگاه از نظر تركيبات و دما و مشخصات
فنی سبدهای واحد پيش گرمكن بررسی شده و امكان تركي كاتاليست سيستم  SCRو سيستم پيش گرمكن تعيين می شود.
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هزینه (میلیون تومان)
اقدام

زمان
(سال)

مواد
کل

مصرفي و

نيروی انساني

آزمايشگاه
بررسی جانشانی کاتالیست روی
سبدهای واحد پیشگرمکن هوای
بویلر (یانگستروم)

مجری

قطعات و

شاخص

تجهيزات
وضعیت بررسی جانشانی
دانشگاه ها ،شرکت کاتالیست روی سبدهای
واحد پیشگرمکن هوای
مهندسی مشاور
بویلر

1

اقدام پيش نياز
تست و بهینه سازی فرآیند  SCRو روش کنترل تزریق آمونیاك بر اساس نتایج پایلوت

 )31افزايش سطح تماس و کارايي کاتاليست()SCR
تعريف مختصر :در این پروژه با انجام مطالعات آزمایشگاهی روی ساختار پایه كاتاليست و تركيبات واكنش دهنده كاتاليست شرایط
بهينه سازی شده تا به راندمان حذف حداقل  %90در شرایط عملياتی مورد نظر دست یابيم.
هزینه (میلیون تومان)
اقدام

زمان
(سال)

مواد
کل

مصرفي و

نيروی انساني

آزمايشگاه
افزایش سطح تماس و کارایی
کاتالیست()SCR

قطعات و

مجری

شاخص

تجهيزات
دانشگاه ها،
شرکت مهندسی
مشاور

2

راندمان حذف
 Noxدر
کاتالیست

اقدام پيش نياز
ساخت کاتالیست دما پایین جهت نصب در خروجی دودکش نیروگاههای بخاری و سیکل ترکیبی موجود ،ساخت کاتالیست دما باال برای استفاده در توربینهای گاز

 )32شبيه سازی واکنش های شيميايي و کاتاليستي سيستمهای SCR
تعريف مختصر :طی این پروژه با توجه به مطالعات كتابخانه ای و نتایج آزمایشات روی كاتاليستهای مختلف سيستم  ، SCRمدل
مناس براس واكنشهای شيميایی توسعه داده می شود.

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
112
ویرایش اول ،مهر 1394

فاز  :6برنامه تدوین برنامه ارزیابی و بروز رسانی

هزینه (میلیون تومان)
اقدام

زمان
(سال)

مواد
کل

مصرفي و

نيروی انساني

آزمايشگاه
شبیه سازی واکنش های شیمیایی
و کاتالیستی سیستمهای SCR

مجری

قطعات و

شاخص

تجهيزات
وضعیت شبیهسازی واکنش
دانشگاه ها ،شرکت
های شیمیایی و کاتالیستتی
مهندسی مشاور
سیستمهای SCR

2

اقدام پيش نياز
-

 )33خريد نمونههای کاتاليست و ساخت  Set upآزمايشگاهي()SCR
تعريف مختصر :در این پروژه نمونههای مختلف كاتاليست معمولی ،دما باال و دما پایين تهيه شده و  Set upآزمایشگاهی با قابليت
تغيير و تنظيم تركي گاز ورودی  ،دمای ورودی و سایر پارامترهای عملياتی ساخته می شود.
هزینه (میلیون تومان)
اقدام

زمان
(سال)

مواد
کل

مصرفي و

نيروی انساني

آزمايشگاه
خرید نمونههای کاتالیست و
ساخت Set up
آزمایشگاهی()SCR

قطعات و

مجری

تجهيزات
دانشگاه ها ،شرکت
مهندسی مشاور

1
اقدام پيش نياز
-

 )34تستهای اوليه بر روی Set upازمايشگاهي

شاخص

جنس و تعداد کاتالیست
خریداری شده
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تعريف مختصر :در این پروژه با تغيير پارامترهای مختلف عملياتی شامل تركي واكنشگرها و ميزان تزریق آمونياک  ،دما و شرایط
فيزیكی ورودی ،تاثير هریک از این پارامترها در واكنش در راندمان حذف  Noxتعيين می گردد .نتایج خروجی این پروژه در تهيه و
توسعه مدلهای شيميایی واكنش سيستم  SCRمورد استفاده قرار می گيرد.
هزینه (میلیون تومان)
اقدام

زمان
(سال)

مواد
کل

مصرفي و

نيروی انساني

آزمايشگاه
تستهای اولیه بر رویSet up

ازمایشگاهی

مجری

قطعات و

شاخص

تجهيزات

دانشگاه ها ،شرکت
مهندسی مشاور

1

وضتعیت انجتتام تستتتهتتای

اولیت ته بتتتر رویSet up
ازمایشگاهی

اقدام پيش نياز
خرید نمونههای کاتالیست و ساخت  Set upآزمایشگاهی()SCR

 )35طراحي و ساخت پايلوت سيستم  SCRدر مقياس کوچك
تعريف مختصر :در این پروژه به منظور بررسی عملكرد سيستم  SCRدر شرایط واقعی یک پایلوت به ترفيت حداقل  %2گازهای
احتراق خروجی یک واحد  250مگاواتی ساخته شده و ميزان حذف و نحوه كنترل تزریق آمونياک در شرایط عملياتی مختلف بررسی می
شود.
هزینه (میلیون تومان)
اقدام

زمان
(سال)

مواد
کل

مصرفي و

نيروی انساني

آزمايشگاه
طراحی و ساخت پایلوت
سیستم  SCRدر مقیاس کوچک

قطعات و

مجری

تجهيزات
دانشگاه ها،
شرکت مهندسی
مشاور

2

شاخص

 تعداد نمونه ساخته شده -دبی ورودی

اقدام پيش نياز
تست و بهینه سازی فرآیند  SCRو روش کنترل تزریق آمونیاك بر اساس نتایج پایلوت

 )36ساخت کاتاليست دما پايين جهت نصب در خروجي دودکش نيروگاههای بخاری و سيكل ترکيبي موجود
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تعريف مختصر:در این پروژه كاتاليست بر پایه پالتين یا سایر فلزات مناس كه قابليت حذف  Noxدر محدوده دمای

120-200

سانتی گراد را داشته باشند ساخته شده و پایه كاتاليست بهينه می شود.

اقدام

ساخت کاتالیست دما پایین جهت
نصب در خروجی دودکش
نیروگاههای بخاری و سیکل
ترکیبی موجود

هزینه (میلیون تومان)

زمان
(سال)

کل

مواد مصرفي و

نيروی

قطعات و

آزمايشگاه

انساني

تجهيزات

مجری

شاخص

دانشگاه ها ،شرکت  -تعداد نمونه ساخته شده
 محدوده كاركردمهندسی مشاور
 -بازده حذف Nox

2,5

اقدام پيش نياز
خرید نمونههای کاتالیست و ساخت  Set upآزمایشگاهی ،تستهای اولیه بر روی Set upازمایشگاهی

 )37ساخت کاتاليست دما باال (زئوليتي) برای استفاده در توربينهای گاز()SCR
تعريف مختصر :در این پروژه كاتاليست زئوليتی با قابليت كاركرد در محدوه دمایی  450-600سانتی گراد و قابل نص در خروجی
توربين های گازی ساخته شده و پارامترهای فيزیكی و شيميایی آن بهينه سازی می شود.

اقدام

هزینه (میلیون تومان)

زمان
(سال)

کل

مواد مصرفي و

نيروی

قطعات و

آزمايشگاه

انساني

تجهيزات

ساخت کاتالیست دما باال
(زئولیتی) برای استفاده در

مجری

دانشگاه ها ،شرکت

2,5

مهندسی مشاور

توربینهای گاز()SCR

اقدام پيش نياز
خرید نمونههای کاتالیست و ساخت  Set upآزمایشگاهی ،تستهای اولیه بر روی Set upازمایشگاهی

 )38تست و بهينه سازی فرآيند  SCRو روش کنترل تزريق آمونياك بر اساس نتايج پايلوت

شاخص

 تعداد نمونه ساخته شده محدوده كاركرد -بازده حذف Nox
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تعريف مختصر :با توجه به نتایج پایلوت نص شده در نيروگاه شرایط مختلف كنترلی و عملياتی سيستم و هم چنين نحوه و محل
تزریق آمونياک و سيستم های مخلوط كننده جریان گاز به منظور كس بيشترین بازده حذف و حداقل نشتی آمونياک بهينه سازی می
شود.

اقدام

تست و بهینه سازی فرآیند
 SCRو روش کنترل تزریق
آمونیاك بر اساس نتایج پایلوت

هزینه (میلیون تومان)

زمان
(سال)

کل

مواد مصرفي و

نيروی

قطعات و

آزمايشگاه

انساني

تجهيزات

شاخص

مجری

وضعیت انجام تست بر روی

دانشگاه ها ،شرکت
 SCRو بهینتتتته ستتتتازی
مهندسی مشاور
فرآیند SCR

1,5
اقدام پيش نياز
-

 )39طراحي سيستم ترکيبي  SCR/SNCRبرای افزايش همزمان راندمان و کاهش نشتي آمونياك
تعريف مختصر :با توجه به نتایج پروژههای قبلی در خصوص طراحی سيستم  SCRو مدلهای ارائه شده برای واكنشهای شيميایی
در سيستمهای  ، SCRدر این پروژه یک سيستم تركيبی از  SCRو  SNCRطراحی می گردد به نحوی كه با نص یک سيستم SCR
كوچكتر بتوان به راندمان حذف قابل قبول و نشتی اندک آمونياک دست یابيم.

اقدام

طراحی سیستم ترکیبی
 SCR/SNCRبرای افزایش
همزمان راندمان و کاهش نشتی
آمونیاك

هزینه (میلیون تومان)

زماااان
(سال)

مجری

کل

مواد مصرفي و

نيروی

قطعات و

آزمايشگاه

انساني

تجهيزات

دانشگاه ها

1

شاخص

وضتتعیت طراحتتی سیستتتم

ترکیبی SCR/SNCR

اقدام پيش نياز
طراحی ساخت پایلوت یا سیستم آزمایشگاهی SNCR

 )40بررسي استفاده همزمان  SNCRبا سيستم  FGDتر به منظور حذف نشت آمونياك و کمك به حذف SO2
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تعريف مختصر :هدف این پروژه بررسی ميزان حذف آمونياک توسط محلولها و واكنشگرهای شركت كننده در سيستم  FGDو هم
چنين واكنش آمونياک با  So2خروجی دودكش و تاثير آن بر بازده سيستم  FGDمی باشد.

اقدام

بررسی استفاده همزمان
 SNCRبا سیستم  FGDتر به
منظور حذف نشت آمونیاك و
کمک به حذف SO2

هزینه (میلیون تومان)

زمان
(سال)

کل

مواد مصرفي و

نيروی

قطعات و

آزمايشگاه

انساني

تجهيزات

شاخص

مجری

وضعیت دانش فنی سیستم
دانشگاه ها

1,5

استفاده همزمان  SNCRو
سیستم  FGDتر

اقدام پيش نياز
طراحی سیستم ترکیبی  SCR/SNCRبرای افزایش همزمان راندمان و کاهش نشتی آمونیاك

 )41بررسي توزيع دما و رژيم جريان در بويلر نيروگاههای منتخب و امكانسنجي اجرای اين روش در آنها
تعريف مختصر :پس از كس نتایج آزمایشگاهی سيستم  SCRو بر اساس مدلهای ریاضی توسعه داده شده ،در این پروژه توزیع دما و
رزیم جریان سياالت در  4بویلر واقعی بررسی شده و محدوده مناس تزریق آمونياک در آنها تعيين می گردد و تخمينی از راندمان حذف
 Noxپس از نص سيستم  SNCRدر آنها ارائه می شود.

اقدام

بررسی توزیع دما و رژیم جریان در
بویلر نیروگاههای منتخب و
امکانسنجی اجرای این روش در
آنها

هزینه (میلیون تومان)

زمان
(سال)

کل

مواد مصرفي و

نيروی

قطعات و

آزمايشگاه

انساني

تجهيزات

مجری

دانشگاه ها

2,5

اقدام پيش نياز
-

 )42شبيهسازی فرآيند  SNCRو روشهای کنترل تزريق آمونياك با تغيير شرايط عملياتي بويلر

شاخص

تعداد نیروگاههای بررسی
شده
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تعريف مختصر :بر اساس آزمایشات انجام شده در سيستم آزمایشگاهی واحد  SNCRمدل ریاضی واكنشهای انجام شده با در نظر
گرفتن تاثير تغيير پارامترهای عملياتی تهيه شده و بر اساس ميزان تغيير دما و تركي شيميایی گازهای احتراق در شرایط مختلف عملياتی
بویلر ،وش مناس كنترل تزریق آمونياک پيشنهاد می شود.

اقدام

شبیهسازی فرآیند  SNCRو
روشهای کنترل تزریق آمونیاك با
تغییر شرایط عملیاتی بویلر

هزینه (میلیون تومان)

زمان
(سال)

کل

مواد مصرفي و

نيروی

قطعات و

آزمايشگاه

انساني

تجهيزات

مجری

دانشگاه ها

1

شاخص

گزارش حاصل از شبيهسازی
فرآیند  SNCRو روشهای
کنترل تزریق آمونیاك با
تغییر شرایط عملیاتی بویلر

اقدام پيش نياز
بررسی توزیع دما و رژیم جریان در بویلر نیروگاههای منتخب و امکانسنجی اجرای این روش در آنها

 )43طراحي و ساخت سيستم آزمايشگاهي SNCR
تعريف مختصر :یک سيستم آزمایشگاهی برای انجام آزمایشات  SNCRساخته می شود كه در آن با شبيه سازی تركي گازهای
حاصل از احتراق و قابليت كنترل دما در محدوده  700-1000سانتی گراد ،بتوان بازده سيستم در شرایط مختلف را اندازه گيری نمود.

اقدام

طراحی و ساخت سیستم
آزمایشگاهی SNCR

هزینه (میلیون تومان)

زماااان
(سال)

مجری

کل

مواد مصرفي و

نيروی

قطعات و

آزمايشگاه

انساني

تجهيزات

دانشگاه ها

2

اقدام پيش نياز

شاخص

 تعداد سيستم آزمایشگاهیساخته شده
 محدوده توليد دمای گازاحتراق
 -نوع تجهيزات
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شبیهسازی فرآیند  SNCRو روشهای کنترل تزریق آمونیاك با تغییر شرایط عملیاتی بویلر

 )44اجرای سيستم  SNCRدر يك واحد نيروگاهي کوچك
تعريف مختصر :سيستم  SNCRبرای یک واحد بخاری با ترفيت كمتر از  50مگاوات طراحی شده و پس از نص تجهيزات و تزریق
آمونياک تنظيمات به گونه ای انجام می شود كه بتوان با حداقل نشتی آمونياک به حذف حداقل  %30از  Noxحاصل از احتراق دست
یافت.

اقدام

اجرای سیستم  SNCRدر یک
واحد نیروگاهی کوچک

زماااان
(سال)

مجری

هزینه (میلیون تومان)
کل

مواد مصرفي و

نيروی

قطعات و

آزمايشگاه

انساني

تجهيزات

دانشگاه ها

2

شاخص

 تعداد نيروگاه ترفيت -بازده

اقدام پيش نياز
بررسی استفاده همزمان  SNCRبا سیستم  FGDتر به منظور حذف نشت آمونیاك و کمک به حذف SO2

 )45بررسي فني -اقتصادی  MBRو مقايسه روشهای مستغرق و جانبي و انتخاب غشای مناسب برای ايران
تعريف مختصر :هدف این پروژه مقایسه قابليتهای  2روش مستغرق و جانبی است تا بر اساس آن بتوان غشایی مناس برای كشور
انتخاب نمود.

اقدام

هزینه (میلیون تومان)

زمان
(سال)

کل

مواد مصرفي و

نيروی

قطعات و

آزمايشگاه

انساني

تجهيزات

بررسی فنی -اقتصادی MBR

و مقایسه روشهای مستغرق و
جانبی و انتخاب غشای مناسب
برای ایران

مجری

مرکز تحقیقات
آب ،دانشگاه ها،
پژوهشگاه نیرو،
شرکت ها

2

اقدام پيش نياز

شاخص

وضعیت مطالعات
امکانسنجی فنی -اقتصادی
 MBRو مقایسه روشهای
مستغرق و جانبی
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-

 )46ساخت غشاهای MBRبا راندمان باال و گرفتگي کم
تعريف مختصر :ساخت غشاهایی از جنسهای مختلف و اصالح عملكرد غشاها با تكنولوژی های مختلف به منظور كس باالترین
راندمان و كاهش گرفتگی از جمله اهداف این پروژه می باشد.

زماااان

اقدام

ساخت غشاهایMBR

راندمان باال و گرفتگی کم

(سال)

با

مجری

هزینه (میلیون تومان)
کل

مواد مصرفي و

نيروی

قطعات و

آزمايشگاه

انساني

تجهيزات

شاخص

مرکز تحقیقات آب
،دانشگاه
پژوهشگاه
شرکت ها

ها - ،تعداد غشای ساخته شده
نیرو - ،راندمان
TSS -

3

اقدام پيش نياز
بررسی فنی -اقتصادی  MBRو مقایسه روشهای مستغرق و جانبی و انتخاب غشای مناسب برای ایران

 )47طراحي و ساخت پايلوت  MBRو تست های مربوطه
تعريف مختصر :در این پروژه یک پایلوت ساخته می شود تا بتواند انواع متفاوت غشاها را مورد مطالعه قرار دهد و در ادامه شرایط بهره
برداری نيز بهينه خواهد شد.

اقدام

طراحی و ساخت پایلوت
 MBRو تست های مربوطه

هزینه (میلیون تومان)

زمان
(سال)

کل

مواد مصرفي
و آزمايشگاه

نيروی انساني

قطعات و

مجری

تجهيزات
مرکز تحقیقات
آب ،دانشگاه ها،
پژوهشگاه نیرو،
شرکت ها

2

اقدام پيش نياز

شاخص

 تعداد نمونهساخته شده
 نوع پایلوت -ترفيت
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ساخت غشاهای MBRبا راندمان باال و گرفتگی کم

 )48ساخت ماژولهای صنعتي  MBRو نصب در نيروگاهها
تعريف مختصر :هدف این پروژه آن است كه ماژول غشایی در مقياس صنعتی ساخته شده و در یک نيروگاه نص گردد تا بتواند در هر
ساعت 15 m3فاضالب را تصفيه نماید.

اقدام

هزینه (میلیون تومان)

زماااان
(سال)

ساخت ماژولهای صنعتی
 MBRو نصب در نیروگاهها

مجری

کل

مواد مصرفي و

نيروی

قطعات و

آزمايشگاه

انساني

تجهيزات
مرکز تحقیقات
آب ،دانشگاه ها،
پژوهشگاه نیرو،
شرکت ها

3

شاخص

 تعداد تيروگاهنص شده
 ترفيت -راندمان

اقدام پيش نياز
طراحی و ساخت پایلوت  MBRو تست های مربوطه

 )49طراحي سيستم مبتني بر غشا جهت حذف آاليندههای روغني و سيستم شستشوی آن()Membrane
تعريف مختصر :طراحی سيستم غشایی جهت حذف تركيبات روغنی از فاضالبهای آلوده به روغن و سيستمهای شست و شو و
جداسازی روغن از غشا از جمله اهداف این پروژه می باشد.
هزینه (میلیون تومان)

زما
اقدام

ن
(سال)

طراحی سیستم مبتنی بر غشا
جهت حذف آالیندههای روغنی و
سیستم شستشوی
آن()Membrane

مجری

کل

مواد مصرفي و

نيروی

قطعات و

آزمايشگاه

انساني

تجهيزات

دانشگاه ها،
پژوهشکده پلیمر

2

اقدام پيش نياز

شاخص

وضعیت طراحی
سیستم مبتنی
بر غشا
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-

 )50کسب دانش فني ساخت دستگاه بازياب انرژی از جريان غليظ خروجي سيستمهای اسمز معكوس
تعريف مختصر :ساخت یک توربين برای توليد برق از جریان پرفشار دورریز در سيستمهای غشایی و تامين بخشی از برق مورد نياز
سيستم از جمله اهداف این پروژه می باشد.
اقدام

کسب دانش فنی ساخت
دستگاه بازیاب انرژی از جریان
غلیظ خروجی سیستمهای اسمز
معکوس

زماااان
(سال)

مجری

هزینه (میلیون تومان)
کل

مواد مصرفي و

نيروی

قطعات و

آزمايشگاه

انساني

تجهيزات

شاخص

دانشگاه ها،
پژوهشکده پلیمر

1,5

-

تعداد دستگاه
ساخته شده
راندمان حذف
آالینده آب

اقدام پيش نياز
-

 )51طراحي و ساخت بستر تست ماژول سيستم اسمز معكوس
تعريف مختصر :در این پروژه یک بستر برای تست غشا و ماژولهای غشایی ساخته می شود.

اقدام

طراحی و ساخت بستر تست
ماژول سیستم اسمز معکوس

هزینه (میلیون تومان)

زماااان
(سال)

مجری

کل

مواد مصرفي و

نيروی

قطعات و

آزمايشگاه

انساني

تجهيزات

دانشگاه ها،
پژوهشکده پلیمر

2,5

اقدام پيش نياز
کسب دانش فنی ساخت دستگاه بازیاب انرژی از جریان غلیظ خروجی سیستمهای اسمز معکوس

شاخص

 تعداد ماژول ساخته شده ظرفیت وضعیت خریتد و ستاختغشا
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 )52ساخت مخازن  Presure Vesselتحت فشار مورد نياز جهت قرارگيری ماژولهای غشا
تعريف مختصر :هدف این پروژه دستيابی به دانش فنی و ساخت یک نمونه مخزن تحت فشار با قابليت نص ماژول های غشایی
تصفيه آب و پساب ،می باشد.

اقدام

هزینه (میلیون تومان)

زمان
(سال)

کل

مواد مصرفي و

نيروی

قطعات و

آزمايشگاه

انساني

تجهيزات

ساخت مخازن Presure

 Vesselتحت فشار مورد نیاز
جهت قرارگیری ماژولهای غشا

مجری

دانشگاه ها،
پژوهشکده پلیمر

2

شاخص

 تعداد مخزن ساخته شده قابلیت تحمل فشار -تعداد ماژول نصب شده

اقدام پيش نياز
طراحی و ساخت ماژول نیمه صنعتی سیستم اسمز معکوس

 )53ساخت نمونه صنعتي ماژول مورد استفاده در اسمز معكوس
تعريف مختصر :دستيابی به توان ساخت یک نمونه صنعتی از ماژول اسمز معكوس جهت نص در نيروگاه از جمله اهداف این پروژه
می باشد.

اقدام

ساخت نمونه صنعتی ماژول
مورد استفاده در اسمز معکوس

هزینه (میلیون تومان)

زمان
(سال)

کل

مواد مصرفي و

نيروی

قطعات و

آزمايشگاه

انساني

تجهيزات

مجری

دانشگاهها،
پژوهشکده پلیمر

3

اقدام پيش نياز
ساخت مخازن  Presure Vesselتحت فشار مورد نیاز جهت قرارگیری ماژولهای غشا

شاخص

-

تعداد ماژول ساخته شده
 ظرفیت -فشار

سند راهبردی و نقشه راه فناوری مدیریت آالیندهها (هوا ،آب و خاک) در صنعت برق ایران
123
ویرایش اول ،مهر 1394

فاز  :6برنامه تدوین برنامه ارزیابی و بروز رسانی

 )54بررسي امكان استفاده از  DAFو ميزان حذف در غلظتهای پايين مواد روغني و جريانهای دارای دمای باال از
طريق آزمايشات پايلوت
تعريف مختصر :هدف این پروژه ساخت یک پایلوت سيستم  DAFو انجام آزمایشات مربوط به راندمان حذف روغن و مازوت از آب در
غلضتهای پایين و كمتر از  1000 ppmو بررسی تاثير افزایش دما بر كاهش راندمان حذف و ارائه راهكارهای حل مشكل می باشد.

اقدام

هزینه (میلیون تومان)

زماااان
(سال)

کل

مجری

مواد مصرفي و

نيروی

قطعات و

آزمايشگاه

انساني

تجهيزات

بررسی امکان استفاده از DAF

و میزان حذف در غلظتهای پایین
مواد روغنی و جریانهای دارای
دمای باال از طریق آزمایشات
پایلوت

شرکت ها

2

شاخص

وضعیت مطالعات امکتانستنجی
استتتتفاده و میتتتزان حتتتذف در
غلظت های پایین مواد روغنتی و
جریانهای دارای دمای باال

اقدام پيش نياز
-

 )55بررسي امكان سنجي اقتصادی طرحهای مربوط به نصب سيستم  DAFدر نيروگاهها و ارائه خدمات مشاورهای
به آنها
تعريف مختصر :نص یک واحد  DAFدر نيروگاه منتخ و راه اندازی و انجام آزمایشات به منظور بهبود عملكرد سيستمهای حذف
روغن در نيروگاه و بررسی اقتصادی طرح از اهداف این پروژه می باشد.

اقدام

بررسی امکان سنجی اقتصادی
طرحهای مربوط به نصب سیستم
 DAFدر نیروگاهها و ارائه خدمات
مشاورهای به آنها

هزینه (میلیون تومان)

زمان
(سال)

8

کل

مواد مصرفي و

نيروی

قطعات و

آزمايشگاه

انساني

تجهيزات

مجری

شرکت ها

شاخص

وضعیت مطالعات امکان ستنجی
اقتصادی طرح هتای مربتوط بته
نصتتتتب سیستتتتتم  DAFدر
نیروگاهها
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اقدام پيش نياز
بررسی امکان استفاده از  DAFو میزان حذف در غلظتهای پایین مواد روغنی و جریانهای دارای دمای باال

 )56بررسي فناوریهای متعارف دستگاهي و ،هيبريدی و امكانسنجي اقتصادی طرحها
تعريف مختصر :مطالعه و بررسی عملكرد فناوریهای متعارف دستگاهی به صورت منفرد و یا در تركي با سایر روش ها و مقایسه
اقتصادی آنها به منظور انتخاب روش مناس از اهداف این پروژه می باشد.

اقدام

بررسی فناوریهای متعارف
دستگاهی و ،هیبریدی و
امکانسنجی اقتصادی طرحها

هزینه (میلیون تومان)

زماااان
(سال)

مجری

کل

مواد مصرفي و

نيروی

قطعات و

آزمايشگاه

انساني

تجهيزات

شاخص

پژوهشگاه نیرو،
شرکت مهندسی تعداد نمونه اوليه ساخته شده
مشاور

1,5

اقدام پيش نياز
-

 )57طراحي و ساخت يك نمونه پايلوت سيستم ( VCروشهای تبخيری دستگاهي)
تعريف مختصر :طراحی و ساخت یک پایلوت تبخيركننده تراكم مجدد بخار و انجام آزمایشات پایلوت با هدف دستيابی به دانش
طراحی و بهينه سازی شرایط عملياتی از اهداف این پروژه می باشد.

اقدام

طراحی و ساخت یک نمونه
پایلوت سیستم (VCروشهای
تبخیری دستگاهی)

هزینه (میلیون تومان)

زمان
(سال)

کل

مواد مصرفي و

نيروی

قطعات و

آزمايشگاه

انساني

تجهيزات

مجری

پژوهشگاه نیرو،
شرکت مهندسی
مشاور

3
اقدام پيش نياز

بررسی فناوریهای متعارف ،هیبریدی و امکانسنجی اقتصادی طرحها

شاخص

 تعداد نمونه ساخته شده -ترفيت
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 )58طراحي و ساخت يك نمونه پايلوت سيستم ( MEDروشهای تبخيری دستگاهي)
تعريف مختصر :طراحی و ساخت یک پایلوت تقطيركننده چند مرحله ای و انجام آزمایشات پایلوت با هدف دستيابی به دانش طراحی و
بهينه سازی شرایط عملياتی از اهداف این پروژه می باشد.

اقدام

طراحی و ساخت یک نمونه
پایلوت سیستم MED

هزینه (میلیون تومان)

زمان
(سال)

کل

مواد مصرفي و

نيروی

قطعات و

آزمايشگاه

انساني

تجهيزات

مجری

پژوهشگاه
نیرو ،شرکت
مهندسی مشاور

3

شاخص

 تعداد نمونه ساخته شده -ترفيت

اقدام پيش نياز
بررسی فناوریهای متعارف ،هیبریدی و امکانسنجی اقتصادی طرحها

 )59طراحي ،ساخت و اجرای يك واحد تبخيرکننده بر پايه حرارت اتالفي از

نيروگاه گازی(روش تبخيری دستگاهي)

تعريف مختصر :در این پروژه یک مبدل بازیافت در خروجی توربين گاز یک واحد نيروگاهی نص شده و از انرژی گازهای خروجی
توربين گاز به منظور تقطير و بازیابی آب استفاده می شود.
هزینه (میلیون تومان)
اقدام

زمان
(سال)

مواد
کل

مصرفي و

نيروی انساني

آزمايشگاه
طراحی ،ساخت و اجرای یک
واحد تبخیرکننده بر پایه حرارت
اتالفی از نیروگاه گازی(روشهای
تبخیری دستگاهی)

قطعات و

مجری

تجهيزات
پژوهشگاه نیرو،
شرکت مهندسی
مشاور

2,5

اقدام پيش نياز
-

شاخص

تعداد تبخیر کننده ساخته شده
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 )60ساخت سيستم های  VCو  MEDجهت نصب در نيروگاهها(روش تبخيری دستگاهي)
تعريف مختصر :ساخت دو نمونه  VCو  MEDجهت نص در نيروگاهها از اهداف این پروژه می باشد.

اقدام

ساخت سیستم های  VCو MED

جهت نصب در نیروگاهها

زماااان
(سال)

مجری

هزینه (میلیون تومان)
کل

مواد مصرفي و

نيروی

قطعات و

آزمايشگاه

انساني

تجهيزات
پژوهشگاه نیرو،
شرکت مهندسی
مشاور

3

شاخص

 تعداد نمونه ساخته شده -ترفيت

اقدام پيش نياز
طراحی و ساخت یک نمونه پایلوت سیستم  ،VCطراحی و ساخت یک نمونه پایلوت سیستم  ،MEDطراحی ،ساخت و
اجرای یک واحد تبخیرکننده بر پایه
حرارت اتالفی از نیروگاه گازی

 )61مطالعه روشهای تصفيه شيميايي و انتخاب روشهای با صرفه اقتصادی
تعريف مختصر :در این پروژه روش های مختلف تصفيه شيميایی خاک با توجه به آلودگی های توليد شده در نيروگاهها و قيمت برق
بررسی شده و سيستمهای مناس از نظر فنی و اقتصادی انتخاب می گردد.
هزینه (میلیون تومان)
اقدام

زمان
(سال)

مواد
کل

مصرفي و

نيروی انساني

آزمايشگاه
مطالعه روشهای تصفیه
شیمیایی و انتخاب روشهای با
صرفه اقتصادی

قطعات و

مجری

تجهيزات

دانشگاهها،
شرکت ها ،جهاد
کشاورزی

1,5

اقدام پيش نياز
-

شاخص

وضعیت امکان سنجی روشهای
تصفیه شیمیایی
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 )62ساخت پايلوت روش منتخب تصفيه شيميايي خاك
تعريف مختصر :با توجه به پروژه قبلی در این پروژه اقدام به ساخت پایلوت روش منتخ برای تصفيه آلودگی خاک می شود.

اقدام

ساخت پایلوت روش منتخب
تصفیه شیمیایی

هزینه (میلیون تومان)

زمان
(سال)

کل

مواد مصرفي و

نيروی

قطعات و

آزمايشگاه

انساني

تجهيزات

مجری

دانشگاهها،
شرکت ها ،جهاد
کشاورزی

1,5

شاخص

 تعداد نمونه ساخته شده -راندمان

اقدام پيش نياز
مطالعه روشهای تصفیه شیمیایی و انتخاب روشهای با صرفه اقتصادی ،ایجاد یک آزمایشگاه تصفیه خاك در صنعت برق

 )63ايجاد يك آزمايشگاه تصفيه خاك در صنعت برق
تعريف مختصر :تجهيز یک مركز ازمایشگاهی با قابليت انجام تستهای الزم برای اندازه گيری و حذف آالیندههای خاک به كمک
روش های شيميایی از اهداف این پروژه می باشد.

اقدام

ایجاد یک آزمایشگاه تصفیه خاك
در صنعت برق

هزینه (میلیون تومان)

زمان
(سال)

کل

مواد مصرفي و

نيروی

قطعات و

آزمايشگاه

انساني

تجهيزات

مجری

دانشگاه ها،
شرکت ها ،جهاد
کشاورزی

2

اقدام پيش نياز
مطالعه روشهای تصفیه شیمیایی و انتخاب روشهای با صرفه اقتصادی

 )64پياده سازی روشهای تصفيه شيميايي خاك در يك نيروگاه

شاخص

تعداد مركز آزمایشگاهی راه
اندازی شده و تست های قابل
اجرا
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تعريف مختصر :اندازه گيری آالیندهها و پياده سازی روش مناس برای تصفيه شيميایی خاکهای آلوده در یک نيروگاه از اهداف این
پروژه می باشد.

اقدام

هزینه (میلیون تومان)

زمان
(سال)

پیاده سازی روشهای تصفیه
شیمیایی در یک نیروگاه

کل

مواد مصرفي و

نيروی

قطعات و

آزمايشگاه

انساني

تجهيزات

مجری

دانشگاه ها،
شرکت ها ،جهاد
کشاورزی

2,5

شاخص

 تعداد نيروگاه -راندمان

اقدام پيش نياز
ساخت پایلوت روش منتخب تصفیه شیمیایی

 )65بررسي روشهای بهبود عملكرد تصفيه زيستي از طريق اصالحات ژنتيكي
تعريف مختصر :به كارگيری روشهای اصالح ژنتيكی به منظور بهبود عملكرد تصفيه خاک توسط ميكرو ارگانيزمها از اهداف این
پروژه می باشد.

اقدام

بررسی روشهای بهبود
عملکرد تصفیه زیستی از طریق
اصالحات ژنتیکی

هزینه (میلیون تومان)

زمان
(سال)

کل

مواد مصرفي
و آزمايشگاه

نيروی انساني

قطعات و

مجری

شاخص

تجهيزات
دانشگاه ها،
شرکت ها ،جهاد
کشاورزی

1,5

وضعيت بررسی روشهای
بهبود عملکرد تصفیه زیستی از
طریق اصالحات ژنتیکی

اقدام پيش نياز
مطالعه روشهای تصفیه زیستی و انتخاب روشهای با صرفه اقتصادی ،ایجاد یک آزمایشگاه بیو تکنولوژی خاك در صنعت برق ،شناسایی انواع الودگی های خاك
و شناسایی میکروارگانیسم های از بین برنده آن ها در نیروگاه ها

 )66مطالعه روشهای تصفيه زيستي و انتخاب روشهای با صرفه اقتصادی
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تعريف مختصر :در این پروژه روش های مختلف تصفيه زیستی خاک با توجه به آلودگی های توليد شده در نيروگاهها و قيمت برق
بررسی شده و سيستمهای مناس از نظر فنی و اقتصادی انتخاب می گردد.
هزینه (میلیون تومان)

زمان

اقدام

(سال)

مطالعه روشهای تصفیه زیستی
و انتخاب روشهای با صرفه
اقتصادی

کل

مواد مصرفي و

نيروی

قطعات و

آزمايشگاه

انساني

تجهيزات

مجری

دانشگاه ها،
شرکت ها ،جهاد
کشاورزی

1,5

شاخص

وضعيت امكان سنجی
اقتصادی روشهای تصفیه
زیستی

اقدام پيش نياز
-

)67

شناسايي انواع آلودگي های خاك و شناسايي ميكروارگانيسم های از بين برنده آن ها در نيروگاه

(تصفيه زيستي)

تعريف مختصر :هدف این پروژه بررسی و طبقه بندی آلودگیهای نيروگاهها و صنعت برق و قابليتهای ميكرو ارگانيزمها برای حذف
یا كاهش آالیندهها می باشد.

اقدام

شناسایی انواع آلودگی های
خاك و شناسایی میکروارگانیسم
های از بین برنده آن ها در نیروگاه
ها(تصفیه زیستی)

هزینه (میلیون تومان)

زمان
(سال)

کل

مواد مصرفي و

نيروی

قطعات و

آزمايشگاه

انساني

تجهيزات

مجری

دانشگاهها،
شرکت ها ،جهاد
کشاورزی

2

اقدام پيش نياز
مطالعه روشهای تصفیه زیستی و انتخاب روشهای با صرفه اقتصادی

 )68ساخت پايلوت روشهای منتخب تصفيه زيستي

شاخص

وضعيت دانش فنی شناسایی
انواع آلودگی های خاك و
شناسایی میکروارگانیسم های از
بین برنده آن ها در نیروگاه ها
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تعريف مختصر :ساخت یک پایلوت برای از بين بردن آلودگیهای زیستی خاک از طریق فرآیند های تصفيه زیستی از اهداف این
پروژه می باشد.

اقدام

ساخت پایلوت روشهای
منتخب تصفیه زیستی

هزینه (میلیون تومان)

زماااان
(سال)

مجری

کل

مواد مصرفي و

نيروی

قطعات و

آزمايشگاه

انساني

تجهيزات
دانشگاه ها،
شرکت ها ،جهاد
کشاورزی

2

شاخص

 تعداد نمونه ساخته شده -راندمان

اقدام پيش نياز
بررسی روشهای بهبود عملکرد تصفیه زیستی از طریق اصالحات ژنتیکی

 )69ايجاد يك آزمايشگاه بيو تكنولوژی خاك در صنعت برق(تصفيه زيستي)
تعريف مختصر :تجهيز یک مركز ازمایشگاهی با قابليت انجام تستهای الزم برای اندازه گيری و حذف آالیندههای خاک به كمک
روش های زیستی از اهداف این پروژه می باشد.
هزینه (میلیون تومان)
اقدام

مواد

زمان (سال)
کل

مصرفي و

نيروی انساني

آزمايشگاه
ایجاد یک آزمایشگاه بیو
تکنولوژی خاك در صنعت
برق(تصفیه زیستی)

قطعات و

مجری

تجهيزات
دانشگاه ها،
شرکت ها ،جهاد
کشاورزی

2,5

شاخص

تعداد مركز آزمایشگاهی راه
اندازی شده و تست های قابل
اجرا

اقدام پيش نياز
-

 )70پياده سازی روشهای تصفيه زيستي در يك نيروگاه
تعريف مختصر :اندازه گيری آالیندهها و پياده سازی روش مناس برای تصفيه زیستی خاکهای آلوده در یک نيروگاه از اهداف این
پروژه می باشد.
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هزینه (میلیون تومان)
اقدام

زمان (سال)
کل

پیاده سازی روشهای
تصفیه زیستی در یک
نیروگاه

مواد مصرفي و

نيروی

قطعات و

آزمايشگاه

انساني

تجهيزات

مجری

دانشگاهها،
شرکت ها ،جهاد
کشاورزی

2,5

اقدام پيش نياز
ساخت پایلوت روشهای منتخب تصفیه زیستی

شاخص

 تعداد نمونه ساخته شده -راندمان

