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 xNOکنترل انتشار  منظوربه SCR در واحدهای استفاده موردکاتالیست  ارزیابي عملکردو  سنتزطراحي،  :پروژه عنوان

 حرارتي کشور هاینیروگاهاز  ایگلخانه گازهایهوا و  هایآالیندهکنترل انتشار  هایفناوریطرح توسعه  عنوان طرح:

 در صنعت برق هاآالیندهسند توسعه فناوری مدیریت  واحد اجرایي:

 ماه 24  اجرای پروژه: زمانمدتبرآورد 

 :همراه با ذکر مراحل کلي ین و تشریح پروژهتبی

مونوکسید کربن و  وای نیتروژن ، اکسیدهای گوگرد اکسیدهنظیر گازی  هایآالیندهاز  توجهیقابلمیزان  هرسالههای حرارتی در نیروگاهفسیلی  هایسوختاحتراق 
و توربین گازی کشور و  ، سیكل ترکیبیهای بخاریمیزان تولید باالی آن در نیروگاهاکسیدهای نیتروژن با توجه به  بین دراین. کندمیترکیبات آلی فرار و ذرات دوده تولید 

مختلفی برای کنترل انتشار اکسیدهای نیتروژن از گازهای  هایروشتاکنون زیادی را به همراه داشته است. مشكالت  هاانتشار آناز  یناش اجتماعی باالی هایهزینه
 مؤثرترین. فرایند کاهش کاتالیستی انتخابی یكی از هستند هاروشاین  ترینعمدهو غیر کاتالیستی از  کاتالیستیبكار گرفته شده است که احیای ها نیروگاهخروجی 

و  ، اورهتزریق ماده احیاکننده )مانند آمونیاک SCR اساس کار روش .استاکسید نیتروژن به ترکیبات زیست سازگار مانند آب و نیتروژن  هایآالینده کاهش هایروش
، انتخاب کاتالیست  SCR فرآینددر  مهمهای مؤلفهو عبور این مخلوط گازی از درون یک رآکتور کاتالیستی است. یكی از  xNO ( به جریان گاز حاویو ... هاهیدروکربن

های عملیاتی پایین و کاهش مشكالت باال در کنار هزینه هایکاراییکه بتوانند  ندبوده ا هاییکاتالیستمطالعات آزمایشگاهی همواره به دنبال و محققان در  استمناسب 
 را فراهم نماید.  ماندهاپسناشی از 
 از :  دانعبارتپروژه از انجام این  مدنظراهداف 

  فرایند استفاده در  منظوربهها غیر سمی بر پایه زئولیتفلزات واسطه های کاتالیستسنتزSCR  در شرایط  شدهساخته هایکاتالیستبررسی راندمان حذف و
 یكل ترکیبی و توربین گازی ی بخاری، سهادر شرایط عملیاتی متناسب با شرایط دود خروجی نیروگاه بلندمدتکوتاه و های آزمایشگاهی با انجام آزمون

o حداقل راندمان حذف مورد انتظار NOx 90% است 

o بایستی انجام بخاری، سیكل ترکیبی و توربین گازی می  هاینیروگاهترکیب دود و شرایط دمایی هر یک از  سازیشبیهها بر اساس انجام آزمایش
باید های این نوع نیروگاه نیز در سنتز و آزمون کاتالیست ی، سیكل ترکیبی و توربین گازیهای بخاردر ترکیب دود نیروگاه 2SOشود و حضور 

 .لحاظ شود

o  در ایران را داشته باشد.  سازیتجاریباید قابلیت  شدهانتخاب سنتزروش 

  در  راندمان حذف  اری شده، نوع پایه انتخابییداسیون، میزان فلز بارگذی اکس، نظیر دمای کلسیناسیون، درجهکاتالیستعوامل مختلف تهیه  تأثیرتعیینxNO 

   راندمان حذف در  های منتخب و ارائه شرایط عملیاتی بهینهعملیاتی مختلف بر کاتالیست هایمؤلفهبررسی شرایط وxNO  

  عیین راهكارهایی جهت افزایش طول عمر و ترآکتوری های شده با انتخاب و انجام آزمون هساخت هایکاتالیستنمونه شدن  غیرفعالبررسی روند مسمومیت و
 ها کاتالیست

o  اقتصادی احداث واحد  برآوردهایها و استفاده آن در طراحی منظوربهشدن کاتالیست  غیرفعالارائه نمودارSCR 

o  منتخب  هایکاتالیستواکنش  سازیفعالتعیین مكانیسم، سینتیک و انرژی 

 یاس واقعی و اشكال تجاری شده آندر مقهای فلزی آن و حامل ساخت کاتالیست ها( هاHoneycomb   ,plate   )و موارد مشابه 

 و راهبری واحد  جهت طراحی موردنیازعملیاتی  هایمؤلفهو  ساختاری کاتالیست ها هایمؤلفهو تعیین  بلندمدتهای انجام آزمونSCR    :شامل 

o  کاتالیست ها کارکردحد باالی و حد پایین دمای 

o  نرخ حذفNOx  ورودی بر اساس میزانNOx  پاشیده شده و محدوده دمای انجام آزمایش  احیاکننده، نرخ 

o  کاهش احتمال مسمومیت   منظوربهطراحی بهینه فرایند  باهدفهستند  مؤثرکاتالیست  داشتننگهاز دود دودکش که در  فعال  هاییمؤلفهبررسی
 کاتالیست در شرایط عملیاتی 

o 2ور حضه های مربوطدر آزمایشSO  3و تبدیل آن بهSO   و شرایط کمینه  شدهگرفته آمونیم بیسولفیت در شرایط عملیاتی در نظر  گیریشكلو
 بررسی شود.     باید کردن  تولید آمونیم بیسولفیت

 هاکاتالیستساخت  نجیسامكان،  هاکاتالیستهای منتخب ، طول عمر این برآورد اقتصادی طرح با در نظر گرفتن هزینه ساخت نمونه کاتالیست    
 :)خروجي مورد انتظار( مشخصات محصول نهایي

 ی مربوطههاانجام آزمایش و آزمایشگاهی ها در مقیاس کاتالیست هاینمونهساخت -

  ها کاتالیست عملكرد ارزیابی و سنتز طراحی،ی هاارائه گزارش-

 

 


