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 :پروژه عنوان
 از يكي از SO2 انتشار كنترل منظور به FGD صنعتي نيمه واحد سازي شبيه و مفهومي طراحي فناوري، انتخاب

 كشور منتخب بخاري هاي نيروگاه

 كشور حرارتي هاي نيروگاه از اي انهگلخ هاي گاز و هوا هاي آالينده انتشار كنترل هاي فناوري توسعه طرح عنوان طرح:

 برق صنعت در ها آالينده مديريت فناوري توسعه سند واحد اجرايي:

 ماه 18 :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

 :همراه با ذكر مراحل كلي ين و تشريح پروژهتبي

آلودگي هوا اهميت كاهش اثرات  ارد نموده است لذاوصدمات شديد به محيط زيست فعاليتهاي صنعتي انسان انتشار آالينده هاي گازي ناشي از 
بيشترين سهم را در SO2 از جمله آالينده هاي هوا مي باشندكه از ميان آنها CO و  SO2،NOx  ،CO2 گاز هاي جهاني يافته است. 

نيروگاههاي منتشر نظير  ياحتراقگ واحد هاي بزرريزش باران هاي اسيدي و تغييرات شديد خاك و محيط به عهده دارد. اين گاز عمدتا از طريق 
 در قسمت 1 تا 3/0 بين آن غلظت كه هنگامي. باشد مي انفجار قابل غير و اشتعال قابل غير ، رنگ بي گازي گوگرد اكسيد دي گاز مي شود.

. برد پي آن حضور به توان مي كه داشته بهمراه اي زننده بوي ميليون در قسمت 3 از بيش غلظت در و گذاشت خواهد اثر چشم بر برسد ميليون
...(  و سنگ زغال و گازوئيل - سفيد نفت - گاز نفت - كوره نفت مانند)  گوگرد حاوي فسيلي سوختهاي از استفاده اثر در كلي طور بهSO2  گاز

 گاز اكسيداسيون جهدر .شود مي تبديل گوگرد اكسيد تري به اكسيژن با مزبور گاز تركيبي ميل دليل به سپس و  شده پخش هوا در و توليد
SO2 ها هيدروكربن ، كاتاليزورها حضور و داشته بستگي خورشيد اشعه شدت و مدت ، رطوبت مقدار ، واكنش زمان قبيل از عواملي به هوا در ، 
 در وجودم SO2  درصد 3/0 تا 1/0 حدود ساعت يك در متوسط طور به.  هستند مؤثر گاز اين اكسيداسيون سرعت در غيره و ازت هاي اكسيد

 توليد جهت دوم سوخت بعنوانمازوت  ازنيروگاه هاي بخاري كشور  در حاضر حال در. گردد مي تبديل SO3  به خورشيد نور كمك به اتمسفر
 مي SO2 آالينده گاز توليد موجب مازوت در وزني درصد 2-5/3 ميزان به گوگرد حضور. كنند مي استفاده سال سرد فصول در خصوصاً برق
 مي اتمسفر وارد راحتي به گاز اين نتيجه در و نبوده رايج ايران بخاري هاي نيروگاه در SO2 گاز كاهش متداول هاي سيستم از استفاده. شود
 ميزان گرفتن نظر در با گاز اين توليد ميزان و بوده g/kWh  27/15بخاري هاي نيروگاه در آالينده اين انتشار فاكتور 2007 سال در. شود

 به زمستان فصل در SO2 آالينده گاز. هزار تن بوده است 541 حدود در بخاري هاي نيروگاه در مازوت سوخت از شده توليد تريكيالك انرژي
 و ها ساختمان تخريب و انسان سالمتي افتادن خطر به موجب و نشده پراكنده و پخش بخوبي اتمسفر در جو اختالط ارتفاع بودن كوتاه دليل

اروپا، امريكا و ژاپن نشان مي دهد كه فنآوري  چين، در SO2 كنترل انتشار گاز كرد موفق تعداد زيادي از سيستم هايعمل .شد خواهد اماكن
قابل استفاده نيست  SO2وجود دارد. البته يك فرآيند شيميايي خاص براي  همه موارد حذف  SO2الزم براي رفع آلودگي از اغلب منابع توليد 

از جريان گاز  SO2بطور كلي روش هاي حذف گاز  مي توان راه حلي را ارائه كرد. SO2كيبي از مشكالت مربوط به ، اما براي هر مشكل يا تر
هاي حاصل از گازاز  SO2قوانين حفظ محيط زيست ايجاب مي كنند كه نه تنها  دودكش مشتمل بر روش هاي تر، خشك و نيمه خشك است.

 در طي فرآيند بازيابي آن نيز به طريقي مطلوب مورد استفاده قرار گيرد.جدا شود بلكه پسماند هاي توليد شده  احتراق
 :گردد محقق ذيل اهداف تا است نظر درپروژه  اين در

 از جريان گاز دودكش در يك نيروگاه منتخب بخاري SO2مناسب جهت حذف گاز  فناوري انتخاب و شناسايي -1

 بخاري منتخب نيروگاه يك در FGD صنعتينيمه  واحد سازي شبيه و مفهومي طراحي -2
 :)خروجي مورد انتظار( مشخصات محصول نهايي

 مفهومي طراحي فني دانش كسب -1

 (اجرا و ساخت تفضيلي، طراحي) آتي اجرايي هاي گام براي مناسب بستر ايجاد -2

 كشور نيروگاههاياز  اسيدي گازهاي انتشار كاهش براي مناسب زمينه ايجاد -3

 خارجي و داخلي تحقيقاتي و علمي مراكز با همكاري براي اسبمن زمينه ايجاد -4

 

 

 

 

 


