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مقدمه
آلودگیهای مهم هوا منوکسیدکربن ،اکسیدهای نیتروژن،
دیاکسیییییدگوگرد ،ذرات معلق ،ترکیبات آلی فرار ،ازن و
سییر هسییتند این آلایندهها از صیینایو و منابو ارترا ی
متحرک و ساکن منتشر میشوند )(Crippa et al. 2016
اکسیییییدهای نیتروژن یم مه وعر معروم و مهم دربین
ترکیبیات شیییی یایی آلاینده هوا هسیییتند این ترکیبات
نیرتنها آلاینده هوا هسیییتند ،بلمر میتوانند با هوا واکنش
داده و ازن تولید کنند ،یا با مولمولهای آ واکنش دهند
و بارانهای اسیدی تولید شود و از اینرو میتوانند منبعی
برایایهاد آلایندههای ثانویر هم باشیییند ( Bruce et al.,
)2005
اکسیییییدهای نیتروژن علاوهبر منابو ارترا ی ،از صییینایو
شییی یایی نیب بر ات سییار وارد میشییوند کر دراین میان
سییسیتمهای ارترا ی نقش زیادی در انتشیار اکسیدهای
نیتروژن بر ات سیار دارند مع ولاً روشهای کاهش انتشار
اکسیییدهای نیتروژن بر دو دسییتر تقسیییم میشییوند اول
روشهای کاهش اکسیییدهای نیتروژن دررین ارتراک کر
ع دتأ از تشییمیا اکسیییدهای نیتروژن م انع میکنند و
دوم روشهای تصیایر گازها از اکسیدهای نیتروژن کر بر
روشهای بعد از ارتراک معروم هستند روشهای کاهش
اکسیییییدهیای نیتروژن دررین ارتراک ،در مقیالر مروری

دیگری از ه ین نویسندگان برطور مشروح معرفی شدهاند
(ک یلی و ه میاران )7931 ،روشهیای رین ارتراک تا
 05درصییید میبان تشیییمیا  NOxرا کاهش میدهند این
روشها برک م طراری نوین مشییعاها ،کنترل دما ،زمان
ماند و ارتراک مررلرای برک م تنظیم نسییب سییو و
هوا تشمیا اکسیدهای نیتروژن دررین ارتراک را محدود
میکنند ()Gholami et al., 2020
روشهای پساز ارتراک بسیار توسعریافتر و موردتوجر
هستند ،چون مقدار بسیار زیادی از رهم  NOxتولیدی را
کم میکنند مبی ع ده این روشها درمقایسر با
روشهای رین ارتراک ،راندمان بالاتر رذم اکسیدهای
نیتروژن و نیاز بر تغییرات ک تر در سیستم ارترا ی اس
در رالراضر راندمان کاهش اکسیدهای نیتروژن در این
روشها بر بیشر از  05درصد رسیده اس ( Gholami et
 )al., 2020دو مسیر اصلی برای کاهش اکسیدهای
نیتروژن در گازهای ارسالی بر ات سار وجود دارد؛ مسیر
اول رذم  NOxاز گازهای دودکش و انتقال آن بر محیطی
دیگر (جذ فیبیمی) و مسیر دوم تهبیر اکسیدهای
نیتروژن بر ترکیبات بیاثر (جذ شی یایی اس
) (Skalska et al., 2010این روشها در الب
تمنولوژیهای مختلف ارائر شدهاند کر در شما  7بر طور
لاصر نشان داده شده اس

شكل  -1انواع روشهاي كاهش اكسيدهاي نيتروژن بعد از احتراق ()Skalska et al., 2010
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مواد و روشها
برای تهییر مطیالیب این مقیالیر از بررسیییی منابو معتبر
بینال للی شیییاما مقالات ،گبارشهای معتبر انه نهای
عل ی جهانی ،ا تراعات منتشرشده بینال للی و مطالعات
دا لی اسیتااده شیده اسی این مطالب باهدم شناسایی
انواع روشهیای کاهش اکسییییدهای نیتروژن در گازهای
دودکش دسیتربندی و ارائر شدند و اساس و بنیان تعیین
استراتژیهای لازم برای کاهش این آلاینده هستند

نتایج
جذب

یيیکك  :بیا تبریق یم جاذ

(مثا :آمونیاک،

پودر آهم ،آلومینا یا کربن)  NOxو دیگر آلایندهها (مثا
گوگرد)رذم میشیییوند این جاذ ها برشیییما محلول یا
دوغا در یم سییسیتم اسمرابر یا برشما جامد برک م
جذ سیییطحی اکسییییدهای نیتروژن را کاهش میدهند
( )Gholami et al., 2020تلاشهای متعددی شیده اسی
کر برک م این روشها ،محصییولاتی ناشیییاز جذ ایهاد
شییود کر ابلی فروش داشییتر باشییند جاذ های جامد
مثا کربن فعال ،زئولی ها ،اکسیدهای فلبی ،سیلیماژل و
سیییا تارهای آلی-فلبی ( )MOFدراین روش اسیییتااده
میشیییوند کربن فعال درت جذ بالایی دارد اما دیگر
آلایندههای هوا مثا اکسییییدگوگرد یم سیییم برای آن
محسیو میشیود کر باعث میشود اف جذ در اکسید
نیتروژن مشیییاهده گردد اگر از کربن اسیییتااده شیییود،
ن یتوان محصییول ابا فروشییی تولید کرد در رالیکر
زئولی ها یم جاذ وی ،ارزان و غیرسییی ی هسیییتند
مخصیوصاً  HZSM-5کر در محدودهی گستردهی دما بین
 95تا  905درجر سییلسیییوس درت جذ بالایی دارد در
رلیالهیای میایو مع ولیا از مواد لیایی مثا اوره ،آهم،
پرمنگنات پتاسییم ،آمونیاک و نظایر آن اسییتااده میشود
چون  pHیم پارامتر مهم در این فرآیند اس ( Gholami
 )et al., 2020میتوان با اسییی ری دوغا آهم و محلول
آبی آمونیاک را در مسییییر گاز دودکش تبریق کرد آهم
.Injection of oxidant

واکنشپذیری بهتری نسیییب بر  SO2و آمونیاک واکنش
پذیری بهتری با  NOxدارد ()Li et al., 2019
فرآیندهای بازیابی جاذ اعم از فیلتراسییون ،رسوبگذاری
المترواسیییتاتیم و نظایر آن برای جدا کردن جاذ مورد
استااده رار میگیرد ( )Anonymous, 1999اشمال اصلی
این روش منتقا کردن  NOxاز یم محیط بر محیط دیگر
اس بنابراین م من اس پس اندی ایهاد شود کر دوباره
نیازبر ع اآوری داشتر باشد ()Skalska et al., 2010
جب شذذياياک  :این روش  NOxرا بیر مواد مطلو یا
بیاثر تبدیا میکند و بر دو شیما اریا یا اکسییداسیون
 NOxابا انهام اس
اكسذيدایيون :دراین روش ،چون  NOxبا والانس بالاتر،
رلیالیی بیشیییتری در آ دارد ،والانس یون نیتروژن بالا
میرود تا اجازه دهد آ را جذ کند این روش با استااده
از کاتالیسی اممانپذیر اسی و ه ننین استااده از یم
عاما اکسنده مثا تبریق پروکسید هیدروژن با جریانهوا
انهامپذیر اسی دراین واکنش ازن برعنوان عاما اکسنده
در واکنش شیییرکی میکنید ( )Anonymous, 1999با
تبریق یم اکسیییید کننده1و اکسییییداسییییون نیتروژن بر
والانسهای بالاتر NOx ،ابارا درآ تولید میشییود اگر
این اتااک بره راه یم جاذ گاز انهام شییود ،مرثر واهد
بود ماده اکسیید کننده (ازن ،اکسیییژن یونیبه ،پروکساید
هییییدروژن ،یونهییای هی وکلری ی و کلراتو دیگر مواد
اکسییینییده)درجیریییان هیوا تبریق میشیییود ه ننین
دسیییتگاههای تولیدکننده یونهای اکسییییژن پلاسییی ای
غیردمیایی بیره راه جرییانهوا هم میتواننید این ترکیب
اکسیدکننده را ایهاد کنند مواد دیگر هم میتوانند بر این
جریان تبریق و مخلوط شییوند کر سرع اکسیداسیون را
بیالا ببرند اسیییتااده از کاتالیسییی های اکسییینده درکنار
عامااکسیییدان هم مطرح اسیی اسیییدنیتریم میتواند
درآ جذ شییود همچنین پروکسییاید هیدروژن یا یم
سیالبازی مثا کلسیم یا آمونیاک هم درآ را میشوند
و یم سییییالبازی را میسیییازند کر با اسییییدنیتریم و یا
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اسیییدسییولاوریم واکنش میدهد و ن مهای سییولاات و
نیترات ریاصیییا ،بازیابی میشیییوند اسیییتااده از آ یا
هیییدروژن پروکسیییاییید میتوانیید  NOxرا جییذ کنیید و
اسیییدنیتریم تولید کند کر برعنوان یم محصییولجانبی
فروش رسد)(Anonymous, 2016, Si et al., 2021
احياء :دراین روش یم اریاگر شییی یایی ،اکسیییژن را از
اکسییییییدنیییتیروژن مییگیییرد اسیییتیاییاده از اریییا
انتخابیکاتالیسیتی ( ،)SCR7اریا انتخابی غیرکاتالیسیتی
بیا اسیییتایاده از آمونییاک یا اوره ( ،)SNCR2پلاسییی ای
غیرررارتی اگر ه راه با یم ماده کاهنده شیی یایی باشد،
 NOxرا ارییا میکنید درت امی این روشها تلاش براین
اسییی کر سیییطن والانس نیتروژن بر صیییار برسییید این
فرآیندها در محدوده وسیییعی از منابو و سییو ها کاربرد
دارند )(Anonymous, 2016
امروزه رایجترین این روشهای شیییی یایی SCR ،اسییی
دراین روش از کاتالیسی ها استااده میشود ماده اریاگر
بر مخلوط تبریق میشیییود NOx ،اریا میشیییود کر از
مرثرترین روشهای کاهش  NOxدرگازهای دودکش اس
اگیرچییر ایین تمنولوژی هبینییر اولی یر بییالییایی دارد و
کاتالیس های آن زمانع ر معینی دارند و ه ننین اممان
نش آمونیاک وجود دارد ( )Wang et al., 2018در اواسط
دهییر  SCR ،7305اولینبییار برای توربینهییای گییازی در
آمریما اسیتااده شد کر توانس میبان  NOxرا بر 75ppm
برسیاند کاتالیس های دی ی این روش از فلبات گرانبها
تهیر میشییدند اما امروزه از کاتالیسیی های فلبی بر پایر
زئولی اسییتااده میشییود دمای ع لمردی کاتالیسیی ها
باتوجر بر فلب برکار رفتر در آن متااوت اس ی در بویلرها،
 SCRه راه بییا  LNBمیتوانیید  NOxرا بییر 0-75ppm
برسییاند اولین سیییسییتم تهاری  SCRدر ژاپن در 7310
شییروع برکار کرد در  7300اولین پایلوت آزمون  SCRدر
یم وارد ذغالسین سوز درایالات متحده راهاندازی شد
( )Skalska et al.,2010ع وما  SCRدررضییور آمونیاک و
اکسییییژن انهام میشیییود و واکنش اسیییتوکیومتری آن
برصورت زیر اس :
1. Selective Catalytic Reduction
2. Selective Non-catalytic Reduction



4NO + 4NH3 + O2 → 4N2 + 6H2 O

واکنش توسیط کاتالیس هایی انهام میشود کر میتوانند
در دمیای پیایین کار کنند انواع مختلف کاتالیسییی های
 SCRاسیییتااده شیییدهاند ه ننین ن ونرهای جدید آن
دررال توسیعریافتن هستند برطورکلی سر گروه اصلی از
کاتالیسییی ها وجود دارند ،کاتالیسییی های پایردار فلبات
نهیب مثا  ،Pt/Al2O3اکسیییدهای فلبی کاتالیسییتی مثا
اکسیییییید وانییادیوم ،اکسیییییید تیتییانیوم ،زئولی ی هییا یییا
سییییلیمیاتهایی کر با یونفلبی تبادلیونی کردهاند این
مواد رارات دا لی منظ ی در ابعییاد مولمولی دارنیید و
شبمرای از رارات و کانالها درآنها وجود دارد مثاCu-
 )Gholami et al., 2020( ZSM-5براساس نوع کاتالیس
استااده شده ،محدوده دمایبهینر برای واکنشها مشخص
میشییود و مع ولاً در محدوده  055-955Kاسیی ا یراً
کاتالیسییی های زئولیتی جایگبین کاتالیسییی های برپایر
اکسیییدهای فلبی شییدهاند توجرویژه بر روی Fe-ZSM-5
اسیی کر در  NH3-SCRو  HC-SCRاسییتااده میشییود
دلیا آن فعالی بالا ،مقاوم بالا بر رضییور  SO2و آ در
شیرایط  SCRاسی سودمندی  SCRناشی از فاکتورهای
متااوتی مثا نوع کاتالیسییی  ،محا رارگیری آن ،توزیو
آمونیاک و موارد دیگر دارد بسیییارمهم اس ی کر آمونیاک
برطور کاما توزیو شیود تا نسب  NH3/NOxدر ردودی
باشیید کر نشیی آمونیاک از گازهای دودکش اتااک نیاتد
اگر بییرازای یییم مول  5/6 ،NOxتییا  5/3مول آمونیییاک
استااده شود 7-0ppm ،آمونیاک واکنش نداده از سیستم
ارج میشود ازآنها کر انتشار آمونیاک بسیار مخر تر از
 NOxاسی و ردمهاز آن ک تراز  NOxاس لذا نش آن
موضوع مه یاس اگرچر روش  SCRیلی متداول اس
اما این روش ارزان نیس ی و اسییتاادهاز یم کاتالیس ی بر
معنی آن اس کر این کاتالیس محدودی طولع ر دارد
و م من اسی توسیط گازهای دودکش مس وم شود و یا
توسط غبارها تخریب شود )(Skalska et al., 2010
از اصیلارات انهامشده بر روی  ،SCRفرآیند  SCRسریو9
3. Fast SCR
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اسیی کر راندمان رذم  NOxرا بالاتر میبرد دراین روش
در بالادس وارد  SCRیم کاتالیس اکسیداسیون نصب
میگردد و تقریباً  NO %05بر  NO2اکسید میشود با این
روش بهبود ،رهم کاتالیسییی مصیییرفی در  SCRکاهش
یابد تعدادی از کاتالیسیی های اکسیییداسیییون عبارتنداز
کاتالیس های برپایر  ،Ptاکسیدهای فلبی بدون پایر مثا:
 MnOx ،CuOxکاتالیسییی های تهاری مثا V2O5/TiO2
کر توسط  WO3یا  MoO2ارتقا یافتراند یمی از مرثرترین
آنها  CoO4اسی کر بسییار در فرآیند اکسییداسیون مرثر
اسییی و در دمییای  019Kمیتوانیید ریدود  NO %16را
اکسیید کند برجای کاتالیسی های اکسیداسیون میتوان
از یم عامااکسینده مثا ازن هم اسییتااده کرد تا راندمان
رذم  NOxبالا رود در گبارشی آمده اس کر تبریق ازن
توانسیتر اس راندمان رذم  NOxرا از ،%16 ،%61 ،%07
 %39در دمییای  059 ،319 ،339 ،329Kبییرترتییب بییر
 35 ،%06 ،%05و  %31برسییاند ه انطورکر در با اشییاره
شد استاادهاز آمونیاک دو مشمااصلی؛ نش و سختی در
ر ا و نقا و نگهداری را دارد این موانو با جایگبینی
آمونیاک توسییط هیدروکربنها برطرم میشییود (HC-
 )SCRدرسییال  7332اسییتاادهاز متان بر روی کاتالیس ی
 Co-ZSM-5در  SCRگبارش شده اس هیدروکربنهای
دیگر هم در  HC-SCRمطالعر شییدهاند مثا :متان ،اتیلن،
پروپان و هیدروکربنهای سییینگینتر(Yeh et al., 2005؛
 .)Skalska et al., 2010درمقایسییر موادکاهنده بر روی
کیاتیالیسییی  Co-HZSM-5درییم راکتور پلاسییی ای
غیرررارتی ،بهترینمیبان تبدیا  %30 ، NOxبدسیی آمد
کر مربوطبر اضافرکردن  ،055ppmاستیلن در  019Kبود
در رییالیکییر برای  055ppmاتیلن و  7555ppmمتییان،
میبان تبیدیا  %15و  %23بود )(Skalska et al., 2010
اسیتاادهاز  ،SCRاف فشیار را بیشیتر میکند پس مصرم
سییو هم بیشییتر میشییود و میتواند ک ی آلودگی را
تشییدید کند از مشییملات مهم  ،SCRنشیی آمونیاک و
وابسییتگیبر دما اس ی بر طوریکر در دمای بالاتر از 095
درجرسیلسییوس ،آمونیاک هم اکسید میشود و در دمای
ک تر از  715درجرسییلسیییوس نشیی آمونیاک بردلیا
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کاهش شدید سرع واکنش اریا  ،اتااک میافتد ازطرفی
ترکیبات گوگرد موجود در سییو  ،سیی ی پایدار برای
کاتالیسی هستند یا میتوانند با آمونیاک واکنش دهند و
ترکیبات آمینیگوگردی ورنده ایهاد کنند سیییولاات
آمونیوم انتشیییار ذراتمعلق را افبایش میدهد ه ننین
دفو کاتالیسییی های مصیییرم شیییده هم یم مشیییما
محیطزیستی  SCRاس )(Richards, 2003
ییمیی دییگیر از روشهییای کینترل آلییاینییدگی ،NOx
اریا انتخابی غیرکاتالیسیتی  SNCRاس کر از آمونیاک،
اوره یا اسیید سییانوریم برعنوان اریاگر استااده میکند
واکنش با اوره بر شما زیر اس :
1

CO-(NH2 )2 +2NO+ O2 ↔2N2 +CO2 +H2 O
2

این فرآینید دا ا بویلر یا کانالی کر دما در محدوده 355
تا  7755درجرسییلسیییوس اس ی  ،کار میکند این فرآیند
بیردلییا دمیای بیالیا ،آمونیاک یا اوره را یونیبه میکند و
بر اطر دمای بالا دیگر بر کاتالیسیی و محیط پلاسیی ای
غیرررارتی نیازی ندارد این محدودهدمایی آنقدر بالا اس
کر نش آمونیاک اتااک ن ی افتد و آمونیاک واکنش نداده
اکسید میشود و  NOxتولید میشود محدودهدمایی برای
اوره و آمونیاک متااوت اسییی در یاس با SNCR ،SCR
دمای بالاتری نیاز دارد اما مشییما اصییلی  SNCRراندمان
پایین 95 ،تا  %10اس این روش اولینبار در دهر 7315
رون یایی شییید و در  7313با تبریق آمونیاک در گازهای
شییعلر اریا  NOxمشییاهده شیید  SNCRیم اسییتراتژی
جذا اسی چون بسییار ساده اس و یم سیستم بدون
کاتالیسیی اسیی و هبینرهای سییرمایرگذاری و ع لیاتی
ک تری نیاز دارد و بررارتی در اکثر سیییسییتمهای موجود
ابا نصییب اسیی بردلیا راندمان پایین آن رت ا باید با
یم روش کنترلی دیگر یا روشهای بهبود ارتراک استااده
شود عیب اصلی آن این اس کر ود فرآیند  SNCRهم
منبعی برای تولییید  N2Oبیالییا( )255-15ppmو انتشیییار
منوکسیییدکربن (درموا عی کر تبریق اوره انهام میشییود)
میباشد ()Pronobies et al., 2017
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اریا کاتالیستی غیرانتخابی ( )NSCR7مشابر روشی اس
کر در اتومبیاها استااده میشود و میتواند در موتورهای
ارتراک دا لی اسیتااده شیود کاتالیسی های سرمنظوره
برکار رفتر دراین روش نیازی بر ماده اریاگر ندارند چون
از هیدروکربنهای نسو تر برعنوان عاما اریاگر استااده
میکننید کیاتالیسییی نیاز دارد کر میبان اکسییییژن در
گازهای دودکش بیشیییتر از  %5/0نباشییید این فناوری از
مخلوط غنیاز سییو اسییتااده میکند و برک م فشییار
پشییی دودکش ازبین کیاتالیسییی عبور میکند و باعث
میشیود کر مصیرم سیو در موتور مخصوصا در مو و
ترمب افبایش ییابد اگرچر کر میتواند میبان  NOxرا %35
تا  %30کنترل کند ).(Ando, 1989
یمیدیگر از روشهییای اریییا شیییی یییایی ،پلییاسییی ییای
غیرررارتی ( )NTP2اس این فرآیند در یم مخبن تخلیر
دیالمتریم 9یا مخبن تخلیرپالسییی 3درمحیط پلاسیی ای
غیرررارتی ،واکنش ارییا برای  NOxاتایاک میافتید کییر
میتوانید مسیییتقیم آنرا بیر نیتروژن تبیدیییا کنیید و یییا
رادیمالهای نیتروژن یا اکسیدهای نیتروژن با اتم اکسیژن
بیشیییتر و ازن تولیید کنید (آنا یبی و ه ماران )7932
فرآیند پلاس ای غیرررارتی ن یتواند برتنهایی  NOxرا بر
میبان زییاد ،کم کند چون در گازهای دودکش اکسییییژن
وجود دارد و ه ننین ود فرآیند پلاسییی ای غیرررارتی
یونهای اکسییییژن و ازن ایهاد میکند کر البتر این مواد
نقش مه یدر اکسیییداسیییون  NOبر  NO2دارند فرآیند
پلاسی ای غیرررارتی میتواند با یم جاذ ه راه باشد و
NO2هیا را جیذ کنید چون این ترکیب بهتر از  NOرا
می شود آ  ،پراکسید هیدروژن یا سیالات بازی میتوانند
برعنوان جاذ اسییتااده شییوند انتخا جاذ بسییتگیبر
محصییول بدسیی آمده دارد اسییتااده از یم اسییمرابر با
محلول  N2SO3توانسییتر اسیی نیتروژن را از  NOxتولید
کند این اسیمرابر میتواند بعد از پلاس ای غیرررارتی رار
گیرد بهبود این فرآیند با اضییافر کردن یم عاما اریاگر
بر پلاسیی ای غیرررارتی ه راه با یم کاتالیسیی اسیی
ازلحیا کاربردی این ایده هم دراین روش کر یم فرآیند

شیم اس  ،مناسب میباشد اکثر محققان در ت ام دنیا
دررال بررسیی این فناوری هسیتند اسیتااده از پلاس ای
غیرررارتی بره راه کاتالیسیی میتواند با دو جان ایی کار
کنیید ،راردادن کییاتییالیسییی در منطقییر تخلیییر ،دروا و
کیاتالیبگری در محیط پلاسییی ا و یا پاییندسییی منطقر
تخلیر و کاتالیبگری در بعداز پلاسی ا اثرات اضییافر شییدن
فناوری پلاس ی ای غیرررارتی بر فرآیند کاتالیسییتی رذم
 NOxبرای کییاتییالیسییی هییای  %05 ،V2O5/TiO2و برای
 %35 ،Cr2O3/TiO2گبارش شیده اسی در رالیکر بدون
اسییتااده از پلاسیی ا میبان تبدیا  %05و  %75اسیی در
گبارش دیگری راکتور پلاسیی ایی کر با ذرات دیالمتریم
کر از آلومینای پوشش داده شده با  Pdو  BaTiO3درس
شیدهاند پر شده اس  %33 ،رذم  NOرا در غلظ اولیر
 260 ppmگبارش کردهاند ()Anonymous, 1999
علاوهبر استااده از کاتالیس در  NTPتبریق ماده افبودنی
راندمان این فرآیند را بسییار بالا برده اسی اضییافر کردن
هیدروکربنها بر گاز دودکش اکسییداسیون  NOرا بیشتر
میکنید و میتواند راندمان رذم  NOxرا بهبود بخشییید
اگرچیر  NTPییم فناوری بسییییار مرثر اسییی و هبینر
ع لیاتی و سیرمایرگذاری متوسطی می واهد اما استااده
ازاین روش ریسیم انتشار ازن و تشمیا محصولات جانبی
مثا دیاکسیییید کربن را افبایش میدهد البتر یمی از
پارامترهای مهم کر روی تشییمیا ازن اثر دارد ،دما اسی
مقدار این ماده اکسیییید کننده با افبایش دما در فرآیند
پلاسییی ای غیرررارتی کاهش مییابد  NTPیم فرآیند
مرثر اسییی کیر میتواند نرتنها  NOxرا کنترل کند بلمر
میتواند  SOxو هیدروکربنهای سیییبم تر ( )VOCرا هم
کنترل کند ) (Skalska et al., 2010متان و هگبان هم
برعنوان اریاگر در روش پلاسیی ای غیرررارتی میتوانند
 NOxرا رذم کنند کاهنده توسط ولتاژ بالای گذرا یونیبه
میشیود و پلاس ای غیرررارتیایهاد میشود این کاهنده
یونی شیییده با  NOxواکنش میدهد در یم مورد تهاری
شییده از آمونیاک برعنوان اریاگر اسییتااده شییده اسیی
راکتور پلیاسییی یای غیرررارتی میتواند بدون یم عاما

1. Non selective catalytic reduction
2. Non thermal plasma

3. Dielectric barrier discharge
4. pulsed corona discharge
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کیاهنده اسیییتااده شیییود و از ازن برای بالا بردن والانس
نیتروژن اسییتااده کند و با جذ آن اسیییدنیتریم تولید
کند اسییتااده از  NTPRو تبریق اکسیییژن و اسییتااده از
جیاذ میتوانید رانیدمیان  %65تا  %05را برای بویلرهای
مشعا-دیوارهای داشتر باشد )(Anonymous, 1999
یمی از فنیاوریهای امیدبخش درجه کاهش آلودگی
هوا ،استاادهاز فناوری پرتودهی المترونی گازهای دودکش
اس این فناوری در دستر فناوریهایی اس کر میتواند
چند آلاینده را ه بمان رذم و کنترل کنند این فناوری
توانایی دارد کر برطور ه بمان  NOxو  SOxرا رذم کند
این فناوری اولین بار در  7305در ژاپن توسیییعریاف از
آنزمان این فناوری ارزش ند برطور گسترده در ت ام دنیا
مطالعر شیییده اسییی برسیییرع بعد از انهام مطالعات
آزمیایشیییگیاهی در دهیر  7305اولین پایلوت در نیروگاه
سیا تر شید و اولین واردصنعتی در نیروگاهی در ش ال
هلند افتتاح شیید و دو مورد دیگر در چین سییا تر شیید
فرآینید پرتودهی المترونی ،گازهای دودکش را در معرض
جرییانی معادل  055-955 Kevرار میدهد این جریان،
رادیمیالهیای فعیالی ایهاد میکند کر میتواند از  NOxو
 SOxاسیید نیتریم و اسیید سییولاوریم درسی کند در
رضور آمونیاک این اسیدها بر سولاات آمونیوم و سولاات
نیترات آلومینیوم تبدیا میشیییود و میتوانند برعنوان
محصییول جانبی فیلتر شییوند و برعنوان کود شییی یایی
استااده شوند و ا یرأ گبارش شده اس کر راندمان رذم
این روش برای  SO2تیا  %30و برای  NOxبیالیاتر از %00
اسیی از ع ده مبایای این فناوری پسیی اند کم ،سییادگی
نصییب تههیبات و فضییای مورد نیاز کم اسیی کا هبینر
ریذم ه بمان  NOxو  SO2دراین فرآیند بیشیییتر از یم
فرآیند سییولاورزدایی مع ولی نیسیی ( Skalska et al.,
 EBFGT7 )2010در مقیاس صنعتی تا سال  2575در دو
نیروگاه در چین و هلند نصیب شیده اس در چین هدم
اصییلی کاهش  SO2بود اما در هلند رذم ه بمان  SO2و
 NOxاز گیازهیای دودکش بود راندمان موفق این واردها
در شیییرایط مختلف ع لییاتی برای ریذم این آلیایندهها
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مبی نسیبی این فناوری را آشیمار کرد در رالراضر در
این واردها از اسمرابر آمونیاک استااده میشود و توانستر
اس در شرایط رطوب بالا در گازهای دودکش SO2 %30
و  %15تیا  NOx %05را رذم کند مواد جانبی برعنوان
کود بیرفروش میرسییینید این فناوری امیدبخش ترین
تمنولوژی پیشیییرفتر برای کاهش آلودگی هوا اسییی این
روش مواد زائد ندارد و مواد راصییلر محصول جانبی اس
و ابا فروش میباشییند شییما  2اثر میبان تشییعشییو
برمیبان رییذم  NOxرا برای نا ی رییاوی 2/07 wt%
گوگرد نشیییان میدهد این روش رتی در کورههای ذو
مس کیر مقیدار گوگرد بالای  70wt%یا واردهای تولید
اسیید سیولاوریم ،بسییار کارا اسی تههیبات اصلی این
فرآیند ،اسی ری نمکن ،سیستم تبریق آمونیاک ،مخبن
فرآیندی ه راه با شیتا دهنده ،غبارگیر  ESPو سییستم
کنترل کام یوتری اس ).(Basfar et al., 2010
 SCONOXهم یمیاز گبینرهای کاهش  NOxبعداز
ارتراک اس اما هنوز محدودی تهاری دارد این یم
فناوری جدید اس کر در دو مررلر اکسیدهای نیتروژن را
اریا میکند کاتالیس آن با پتاسیم نیترات تلقین شده
اس در مررلر اول کاتالیس  NOرا بر  NO2و  COرا بر
 CO2تبدیا میکند س س  NO2جذ کاتالیس
 SCONOXمیشود  NO2جذ شده توسط هیدروژن
ر یقشده از سیستم دفو میشود و دررین دفو اریا
میشود و نیتروژن و بخار آ تولید میکند سازندهها
میبان انتشار  NOxرا  2ppmو  COرا  7ppmتض ین
میکنند ازآنها کر آمونیاک استااده ن یشود یلی از
مشملات  SCRرا ندارد اما هبینر و اف فشار این سیستم
برطور چش گیری بیشتر از  SCRاس این فرآیند در
واردهایی کر گوگرد دارند مناسب نیس این روش از
لحا تمنیمی و تهاری یم تمنولوژی مطلو در کاهش
آلایندههای هوا اس این تنها روشی اس کر ک ترین
میبان  NOxیعنی  2 ppmرا در رضور  %70اکسیژن ایهاد
میکند )(Richards, 2003

1. Electron beam flue gas treatment
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شكل  -2اثر

ميیان تشعشع در ميیان كاهش  NOxو (Basfar et al., 2010) SO2

یرآکندهاي بيولوژکک :یمیاز روشهای جدید در
فناوریهای کاهش اکسیدهای نیتروژن ،استاادهاز
سیستمهای بیولوژیمی اس بیوفیلتراسیون برطور مرثری
برای ترکیبات هیدروکربنی سبم استااده شده اس
دراین روش ،فرآیند الصسازی برمبنای ارگانیسم
نیتروژنزدایی انهام میشود اک و ک وس میتوانند
مواد فعال باشند و مواد موجود در گازها با مواد بیولوژیمی
فعال رذم شوند بررسی اممان استااده از یم بیوفیلتر در
رذم  NOxتوسط باکتری با ک م پس اند چو بررسی
شده اس کر راندمان بالای  %35رذم  NOرا دارد در
 7331در گبارشی از جلبم  Dunaliella tertiolectaبرای
رذم  NOxاستااده شد برای مقدار  NOxبین -20 ppm
 055با دبی گازی  705ml/minردود  NOx %60رذم
میشود در گبارشی رذم ردود  %36با استااده از این
جلبم در راکتور جریان متقابا آمده اس بیوفیلتراسیون
کر با چی سهای چوبی و ک وس پر شده اس ردود
 NOx %33را رذم میکند نتایج نشان میدهد کر در
فرآیند نیتروژن زدایی بیولوژیمی ،مقدار اکسیژن
محدودکننده اس غلظ های بالاتر  NOxبا اضافرکردن
گلوکب بر بیوفیلترهای چوبی بهتر رذم میشوند انواع


مختلای از میمروارگانیسمها شنا تر شدهاند کر چنین
توانایی دارند ردود  NOx ،%30توسط فرآیندهای
بیولوژیمی رذم میشوند این نتایج برای یم بستر الی
اگرچر
با زمان ماند  6د یقر بدس آمده اس
بیوفیلتراسیون یم فناوری مناسب ازلحا هبینر اس این
فناوری هنوز دررال توسعر اس و بردلایا فنی برای بلوغ
نیاز بر زمان دارد ()Stratos & Jozewicz, 2005

بحث
کاهش انتشار اکسیدهاینیتروژن در گازهای ارسالی بر
ات سار با چهار روشاصلی جذ فیبیمی ،اکسیداسیون
شی یایی ،اریا شی یایی و فرآیندهای بیولوژیمی انهام
میشود در فناوریهای مختلف ،هر روش نوع جاذ  ،عاما
اکسیداسیون یا اریاگر و نوع عامابیولوژیمی متغیر اس و
شرایط فرآیندی کر می واهد ازاین روشها بهره ببرد با
توجربر راندمان ،هبینر و دیگر موارد سنهیده میگردد
دربین فرآیندهای شی یایی فرآیند اصلاح شده SCR
بیشترین توسعررا پیدا کرده اس اما ر بای آن فرآیندهای
پرتودهی المترونی و بیولوژیمی هستند کر هنوز در مررلر
توسعرفناوری هستند و نسب بر  SCRمبایای توسعر
بیشتری دارند در جدول  7انواع این روشها مقایسر شدند

دوره  ،6شماره  ،27تابستـان 0-00،0011

فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی

جدول  -1مقاکسه یناوريهاي كاهش اكسيدهاي نيتروژن بعد از احتراق

دما

یناوري
O3+SCR
Fast
SCR
NTP+SCR
SNCR

EBFGT

(كلوکن)

وضعيت

059-339

تهاری شده

دمای بالاتر از
319
7255

دررال
توسعر
تهاری شده

079-619

تهاری شده
در 2575

دررال
توسعر

بیوفیلتراسیون

میاکا
محصولات بی طر ،مرثرتر از
 SCRدر دمای پایینتر
مرثرتر از  SCRدر دمای
پایینتر
ساده و کمهبینر
پس اند ندارد ،محصولات
جانبی مناسب ،کنترل رار
ع لیات ،رذم چند آلاینده
هبینرع لیاتی کم ،ابا
کاربرد در غلظ های کم
 NOxو دبیره ی بالای
گازهای دودکش
ع لمرد در نورمرئی

PCO

جذ فیبیمی

970

جذ فیبیمی ه راهبا ازن

619-919

تهاری شده
و دررال
بهبود

معاکب

راندمان ()%

مصرم انرژی بالا

00-30

ریسم انتشار  COو

O3

35-30

راندمان کم

95-10

مصرم انرژی بالا ،الصسازی
گازهای دودکش از ذرات معلق

)00( NOx
)30( SO2

نیازبر سیستم نم کن گازهای
دودکش ،رساسبر مقدار آلاینده و
تغییراتدما ،مشما دفو بیومس
تولیدی
در غلظ های کم  NOxآزمایش شده،
کاتالیس های اضافی می واهد

60-33

60-02

رذم چند آلاینده ،کنترل
رار

راندمان پایین

65

رذم چند آلاینده ،اریا
مستقیم NOx

مصرم انرژی بالا ،تولید H2S

31

تشکر و قدردانی
نویسندگان از پژوهشگاه نیرو و ه ننین انه ن ارتراک
ایران س اسگباری مین ایند

منابع
 7آناقيیي ،ج ،طالب زاده ،پ ،ميرپور ش ،رحيم زاده
ح ،قا ح .1932 ،.طیف سنهی نوری راکتور پلاس ای
سرد کاهنده غلظ گازهای آلاینده س ی ،NOx
بیست ین کنارانس اپتیم و فوتونیم ایران ،شیراز
 2كايل  ،س ،مصطفاک ع ،جلال ليچاک م1931 ،
روشهای کاهش اکسیدهای نیتروژن در محاظر ارتراک،
فصلنامر عل ی محیط زیس و توسعر فرابخشی ،دوره ،9
ش اره  ،67صاحر  77تا 23

3. Ando, J., 1989. Review of Japanese NOx
control technology for stationary sources, T.
Schneider and L. Grant (Editors), Air Pollution
by Nitrogen Oxide, Elsevier Scientific
Publishing Company. Vol. 21, pp: 699-714.
4. Anonymous, 2016. Energy and air pollution,
www.iea.org.
5. Anonymous, 1999. EPA technical report,
Nitrogen Oxides (NOx), Why and How They
Are Controlled, EPA-456/F-99-006R.
;6. Basfar, A.; Osama, I.F.; Kunnummal, N.
;Chmielewski, A.G.; Licki, J.; Pawelec, A.
Zimek, Z. and Warych, J., 2010. A review on
electron beam flue gastreatment (EBFGT) as a
multicomponent
air
pollution
control
technology. Nukleonika. Vol.55, No. 3, pp:
271−277.
7. Bruce, W.L., Feeley, T., Murphy, J. and
Green, L., 2005. A Review of DOE/NETL's
Advanced NOx Control Technology R&D
Program for Coal-Fired Power Plants, Project

3

فناوریهای کاهش انتشار اکسیدهای نیتروژن در گازهای دودکش

13.

14.

15.

16.

by oxidation methods.
Journal of
Environmental Sciences. Vol. 101, pp: 49–71.
Skalska, K.; Miller, J.S. and Ledakowicz, S.,
2010. Trends in NOx abatement: A review.
Science of the Total Environment. Vol. 408, pp:
3976–3989.
Stratos, T.E. and Jozewicz, W., 2005.
Multipollutant Emission Control Technology
Options for Coal-fired Power Plants, EPA600/R-05/03.
Wang, Y.; Chen, B.; Zhu, Y.; Fu, L.; Wu, Y.
and van Ree, T., 2018. Metal Oxides in Energy
Technologies. Elsevier. pp: 341–360.
Yeh, S.; Rubin, E.S.; Taylor, M.R. and
Hounshell,
D.A.,
2005.
Technology
Innovations and Experience Curves for
Nitrogen Oxides Control Technologies. Journal
of the Air & Waste Management Association.
Vol. 55, pp: 1827-1838.

8.

9.

10.

11.

12.

کمیلی و همکاران

report, DOE/NETL NOx R&D Program
Review.
Crippa, M.; Maenhout, G.; Dentener, F.D.;
Guizzardi, D.; Sindelarova, K.; Muntean,
M.; Van Dingenen, R. and Granier, C., 2016.
Forty years of improvements in European air
quality: regional policy-industry interactions
with global impacts, Atmos. Chemical Physics.
Vol. 16, pp: 3825–3841.
Gholami, F.; Tomas, M.; Gholami, Z. and
Vakili, M., 2020. Technologies for the nitrogen
oxides reduction from flue gas: A review,
Science of the Total Environment.vol. 714,
136712.
Li, G.; Wang, B.; Xu, W.Q.; Li, Y.; Han, Y.
and Sun, Q., 2019. Simultaneous removal of
SO2 and NOx from flue gas by wet scrubbing
using a urea solution. Environmental
Technology. Vol. 40, No. 20, pp: 2620-2632.
Richards, J.R., 2000. Control of Nitrogen
Oxides Emissions, EPA Contract No.
68D99022.
Si, M.; Shen, B.; Adwek, G.; Xiong, L.; Liu,
L.; Yuan, P.; Gao, H.; Liang, C. and Guo, O.,
2021. Review on the NO removal from flue gas



0-00،0011  تابستـان،27  شماره،6 دوره

فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی

Technologies to Reduce the Emission of Nitrogen Oxides
in Flue Gases
Samane Komeili*1, Abdollah Mostafaei2, Morteza Jalali Lichei2
1*- Department of Chemical Industry, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran
2- Department of Environment, Niroo Research Institute (NRI), Tehran, Iran

Abstract
Nitrogen oxides are one of the most important pollutants in the air, which releasing into the
atmosphere causes to produce of dangerous secondary pollutants. Identifying the various
methods of reducing this pollutant in the chimney is an important guide for choosing an
effective method to achieve the desired level of this pollutant according to the type of industry
for experts. In this paper, methods for reducing nitrogen oxides in flue gas flow are reviewed.
These methods include chemical processes such as plasma and non-plasma oxidation by an
oxidizing agent, catalytic and non-catalytic reduction, electron irradiation, biological process,
and physical adsorption processes on the surface. These methods separate nitrogen oxide from
a gaseous stream and convert it into inert materials. These methods are very effective for
industries that use old technologies and are highly polluting. The main technologies
introduced in this article are among the four main methods with developed technology or they
are close to development and can be used in Iranian industries.
Keywords: Nitrogen Oxides, Oxidation, Reduction, Adsorption
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