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  چكيده:

راواني تسهيالت فاستفاده از منابع انرژي از قبيل سوختهاي فسيلي عالرغم 
كه براي جوامع بشــري به ارمغان آورده اســت، با معضــالتي از قبيل تغيير  

سيدي   ، بارش باران2گرمايش جهاني ،1ايشرايط اقليم، اثرات گلخانه  هاي ا
سرطان  ست.   و ايجاد مواد  شده ا صرف كننده      زا همراه  شهاي عمده م بخ
صــنايع يا كارخانجات، صــنايع گرمايشــي  عبارتند از  3ســوختهاي فســيلي

خانگي و تجاري، وســـايل نقليه موتوري و نيروگاهها هســـتند كه در اين 
ــيلي را به         ــوختهاي فسـ ــرف سـ ــهم مصـ ــترين سـ ميان نيروگاهها بيشـ

ــاص داده ــي]1[اندخوداختص ــتگي   . بررس ــت كه وابس ها حاكي از آن اس
سال      سيلي تا  سوخت ف سال    34يالدي يعني بيش از م 2050نيروگاهها به 

هاي حرارتي از پركاربردترين و مهمترين  نيروگاه ديگر ادامه خواهد داشت.
نيروگاه هاي متدوال در جهان و ايران هســـتند. اين نيروگاه ها مبدل هايي 
هســتند كه انرژي نهفته در ســوخت هاي جامد، مايع ،گازي ويا ســوخت 

بديل مي         به انرزي برق ت ته اي را  ــ به      هاي هسـ با توجه  ند. از طرفي  كن
صرف گاز طبيعي            شور و افزايش م سري گاز در ك سرا شبكه  سترش    ،گ

 كمبود آن در شبكه مخصوصا در فصول سرد سال محسوس بوده و 

 

                                                            
1-Greenhouse  
2-Warm Global  

 
 

كه قبال به عنوان ســوخت، اســتفاده فراواني داشــت با  كورههمچنين نفت 
ــت.   ــده اس ــرف روبرو ش   نيز) مازوت( كوره نفت		مازاد توليد و عدم مص

  مصــرف ســبد به توجه با آن توليد ميزان كه اســت قيمتي ارزان ســوخت
يكي از روش هاي  .]2[باشــد مي مصــرف بر مازاد همواره كشــور انرژي

  كاهش اين مواد، تغيير در فرآيند و نحوه احتراق يا نوع ســوخت مصــرفي
شد  مي سفر را كاهش    با شار آالينده ها به اتم كه مي توان ميزان توليد و انت
ي سوخت در حالت هاي متفاوت   مشعل ها  ميزان نسبت در اين مقاله  داد.

سوخت هاي نفت كوره و گاز طبيعي در اين نيروگاه و اثرات آن بر ميزان   
سعي در ايجاد يك    آالينده هاي محيط زيست مورد بررسي قرار گرفت   و 

سوخت     براي احتراق بهتر و كامل تر ومصرفي نيروگاه   تركيب مناسب از 
نده كمتر در     در نت يد آالي جه تول له طوس     ي هاي حرارتي از جم گاه  نيرو

 .صورت پذيرد

هاي  يدي:   واژه  نه  كل خا مايش جهاني  ، اياثرات گل هاي    ، گر ســوخت

  ، انتشارآالينده هاي هوا، صنايع گرمايشي، فسيلي

3- Fossil Fuels 
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  مقدمه:
، 4صنعت برق از جمله صنايع زير بنايي است كه گردش چرخهاي اقتصادي

اده استفو تأمين رفاه اجتماعي به استمرار آن متكي است.  5توسعه صنعتي
از منابع انرژي از قبيل سوختهاي فسيلي عالرغم تسهيالت فراواني كه براي 
جوامع بشري به ارمغان آورده است، با معضالتي از قبيل تغيير شرايط اقليم، 

و ايجاد مواد  هاي اسيديبارش باران ،گرمايش جهاني اياثرات گلخانه
بخشهاي عمده مصرف كننده سوختهاي فسيلي  سرطانزا همراه شده است.

صنايع يا كارخانجات، صنايع گرمايشي خانگي و تجاري، وسايل عبارتند از 
نقليه موتوري و نيروگاهها هستند كه در اين ميان نيروگاهها بيشترين سهم 

 زها حاكي ااند. بررسيمصرف سوختهاي فسيلي را به خوداختصاص داده
ميالدي  2050آن است كه وابستگي نيروگاهها به سوخت فسيلي تا سال 

هاي حرارتي از نيروگاه .]2[سال ديگر ادامه خواهد داشت 34يعني بيش از 
پركاربردترين و مهمترين نيروگاه هاي متدوال در جهان و ايران هستند. اين 

، مايع نيروگاه ها مبدل هايي هستند كه انرژي نهفته در سوخت هاي جامد
،گازي ويا سوخت هاي هسته اي را به انرزي برق تبديل مي كنند. نيروگاه 

عمده اثرات  .هاي حرارتي، طيف وسيعي از نيروگاه ها را در بر مي گيرند
باشد. علت اصلي زيست محيطي نيروگاهها آلودگي هوا، آب و خاك مي

اثر عدم بر آلودگي هوا را مي توان در ناخالصي يا احتراق ناقص سوخت 
 و استفاده صدرصدي سوخت رساني كامل يا نسبت نامناسب هوا و سوخت

، پس از احتراق هاي فسيلي از قبيل نفت كوره(مازوت، گاز و ...)از سوخت
مهمترين منبع ايجاد آالينده هاي  .هاي مختلف به جو راه مي يابندآالينده

كيبي فرآيند ، چرخه ترهاي حرارتينيروگاههوا از نظر كمي و كيفي در 
احتراق سوخت مي باشد. آالينده هاي ناشي از احتراق سوخت كه مهمترين 
آن ها اكسيدهاي نيتروژن، اكسيدهاي گوگرد، منواكسيد كربن و ذرات معلق 

از طرفي  .]2و1[كه از طريق دودكش به اتمسفر تخليه مي گردند مي باشند
گاز  مصرف با توجه به گسترش شبكه سراسري گاز در كشور و افزايش

كمبود آن در شبكه مخصوصا در فصول سرد سال محسوس بوده و  ،طبيعي
كه قبال به عنوان سوخت، استفاده فراواني داشت با مازاد  كورههمچنين نفت 

نفت كوره (مازوت) نيز سوخت 		توليد و عدم مصرف روبرو شده است. 
ارزان قيمتي است كه ميزان توليد آن با توجه به سبد مصرف انرژي كشور 

                                                            
4 - Economic 

يكي از روش هاي كاهش اين مواد، تغيير همواره مازاد بر مصرف مي باشد. 
  در فرآيند و نحوه احتراق يا نوع 

  
  

كه مي توان ميزان توليد و انتشار آالينده ها به باشد مي سوخت مصرفي
مطالعات انجام شده در قالب بررسي اثرات  اتمسفر را كاهش داد.

همان طوري كه در اين مقاله مالحظه خواهد حرارتي  محيطي نيروگاهزيست
ا هاي گازي، ذرات و پسابهشد نشان داده است كه نيروگاهها با تخليه آالينده

 اند لذا جلوگيري و يا كاهش اثراتباعث آلودگي در محل استقرار شده
آلودگي به پيشنهاداتي كه در اين گزارش براي رفع آلودگي شده است توجه 
الزم بعمل آيد و براي نيروگاههاي جديد و يا توسعه نيروگاههاي موجود 

هينه هاي الزم انجام گيرد و گزينه ببينيزيست، پيشبه منظور حفاظت محيط
ميزان  در اين مقاله. همچنين براي كاهش اثرات نامطلوب انتخاب شود

ي سوخت در حالت هاي متفاوت سوخت هاي نفت كوره مشعل ها نسبت
و گاز طبيعي در اين نيروگاه و اثرات آن بر ميزان آالينده هاي محيط زيست 
با استفاده از دستگاه اندازه گيري پرتابل مقدار و ميزان انتشار گازهاي 

 TESTO 350خروجي از دودكش در زمان هاي مختلف بوسيله دستگاه 
با مقايسه ميزان و  با درصدهاي مختلف سوخت مورد بررسي قرار گرفت
سعي در ايجاد يك غلضت و انتشار آالينده ها با سوخت هاي مختلف 

 براي احتراق بهتر و كامل تر ومصرفي نيروگاه  تركيب مناسب از سوخت
ي حرارتي بر اساس استانداردها هاينيروگاهدر نتيجه توليد آالينده كمتر در 

  محيط زيستي صورت پذيرد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

5 - Industrial Development 
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هاي محيط زيست با سوخت مصرفي ت آاليندهظبررسي ميزان غل

  گاز طبيعي: 100%
  : ميزان غلظت آالينده ها(سوخت گاز)1جدول 

  
تكنولوژي   شــدن عوض با ها آالينده انتشــار ضــرايب كه اســت طبيعي

ــرف ــوخت كننده مص  مختلف كاربردهاي از يكي .كرد خواهد تغيير س

ضرايب . است  متفاوت  در مختلف سوختهاي  از ها آالينده انتشار  جدول 

هاي    فاوت  كاربري قادير كمي از            مت تان و م با از م غال گاز طبيعي  ئه  ارا
شده       شكيل  سنگين تر مانند اتان، پروپان، بوتان، پنتان ت هيدروكربن هاي 

شامل مقادير كمي از هيدروژن،    ست. در برخي از حاالت گاز طبيعي  دي  ا
ــد.   ــيژن، تركيبات گوگردي و آب نيز مي باش ــيد كربن، نيتروژن، اكس اكس

گردد ميزان پارامترهاي آالينده محيط     مالحظه مي  1همانطور كه در جدول    
  زيست در زمان سوخت مصرفي گاز در شرايط استاندارد مي باشد.

هاي محيط زيست با سوخت مصرفي بررسي ميزان انتشار آالينده
  طبيعي:گاز  100%
 را ســوخت مصــرف واحد در آلودگي توليد ميزان ثابت منابع بحث در

 شده  منتشر  مختلف هاي آالينده براي اين مقدار گويند. مي انتشار  ضريب 

 ضرايب  منابع متحرك مورد رد. دريگ ميدر بر  را مختلف سوختهاي  از

شار  صورت  انت سافت  واحد در توليدي آالينده ميزان ب  در شده  پيموده م

سير  شرايط  و مختلف حركت هاي سرعت  سب  بر شيب  لحاظ از م  ح

  تعيين روشهاي ضرايب .شود تعريف مي گذرانده )WHO(استاندارد 
 است انتشار انتشار ضرايب روش مختلف منابع در ها آالينده توليد ميزان 

ــيله ــهاي بوس ــگاهي روش  خروجي هاي آالينده غلظت تعيين و آزمايش

   . آيندمي بدست مختلف سوخت كاربردهاي مكانيزم

  
  ميزان انتشار گازهاي خروجي واحدها : 2جدول 

  

  
 
 
  
  

 %100هاي محيط زيست با سوخت مصرفي بررسي ميزان آالينده
  نفت كوره:

  
  : ميزان غلظت آالينده ها (سوخت نفت كوره)3جدول 

  
  

  

  
  
  
  
  
  

آالينده محيط گردد ميزان پارامترهاي مالحظه مي 3همانطور كه در جدول 
زيست در زمان سوخت مصرفي نفت كوره در شرايط استاندارد مي باشد 
ولي با توجه به اينكه ميزان انتشار گازهاي آالينده به محيط زيست خيلي 
بيشتر از سوخت گاز مي باشد و به مراتب باعث تشكيل باران هاي اسيدي 

ر مورد و تخريب محيط زيست به مرور زمان مي شوند نياز است كه د
مصرف اين نوع سوخت از روش هاي بهينه سازي كه يكي از اين روش 

(نفت كوره و گاز ) بطور همزمان انجام گيرد.  ها مصرف سوخت تركيبي
الزم بذكر است كه در فصول سرد سوخت اكثر نيروگاه ها نفت كوره مي 

  باشد.
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رفي مصهاي محيط زيست با سوخت بررسي ميزان انتشار آالينده
  نفت كوره(مازوت): 100%

  (سوخت نفت كوره)ميزان انتشار گازهاي خروجي واحدها :4جدول 
  

  
 
  
  

شار گاز       4همانطور كه در جدول  شده است ميزان انت شان داده  و  SOXن
PM   (ذرات معلق) با توجه به مازوت ســوز بودن كامل واحدهاي نيروگاه

نســبت به ســوخت گاز باال بوده و اين ســبب آســيب به محيط زيســت و  
  همچنين تشكيل باران اسيدي مي شود.

هاي محيط زيست با سوخت مصرفي تركيبي بررسي ميزان آالينده
  با درصدهاي مختلف:

محيط زيست بر اساس نوع سوخت مصرفي ميزان آالينده هاي : 5جدول 
  تركيبي با درصد هاي مختلف

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

و بررسي هاي صورت گرفته با    3و نمودار  5نتايج بدست آمده از جدول  
 درصــد هاي مختلف ســوخت تركيبي نفت كوره و گاز با دســتگاه پرتابل

TESTO 350  ــان مي دهد كه بهترين     از خروجي دودكش نيروگاه نشـ
ميزان پارامترهاي محيط زيستي براي واحدهاي نيروگاه، سوخت تركيبي با   

مي      برنر گاز  4برنر مازوت و  5برنر مازوت و همچنين  3برنر گاز و  6
  باشد .

  

مقايسه ميزان انتشار پارامترهاي محيط زيستي در سوخت گاز و 
 نفت كوره:

  
  
 
 
 
 

 1نمودار 

 
 
  
  
  

  2نمودار
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پيشنهادات:
پيشنهاد مي گردد مشخصات فيزيكي و شيميايي سوخت مصرفي مطابق بر 

 باشد تا راندمان افزايش و بويلر استانداردهاي توصيه شده شركت سازنده
  اثرات زيست محيطي احتراق كمتر باشد.

شدن اكثر نيروگاه ها در فصول       سوز  شنهاد مي گردد با توجه به مازوت  پي
صورت تامين ميزاني از گاز طبيعي       سوخت گاز طبيعي، در  سرد و كمبود 

3نمودار  
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ــوخت    ــازي س ــدهاي مختلف جهت بهينه س ــوخت تركيبي با درص از س
  .اثرات محيط زيستي استفاده گرددكاهش احتراق و افزايش راندمان و 

  نتيجه گيري:
  فاده از سوخت تركيبي با درصد هاي مناسب جهت افزايش    است

  گردد.راندمان در مقايسه با سوخت نفت كوره مي
       شار آالينده سوخت تركيبي باعث كاهش اثرات و انت ستفاده از  ا

صول       سوخت نفت كوره در ف سه با  ستي در مقاي هاي محيط زي
 سرد مي گردد.
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