
مقايسهآنبا0ازاگزوزواحدهاينيروگاهسيكلتركيبيكازرونوNOxسازيالگويانتشارشبيه

 استانداردهايزيستمحيطي

 مهدي زارع كارشناس دفتر مهندسي نيروگاه كازرون

گيري شده و در  دازهها در محل دودكش ان هاي زيست محيطي ناشي از دود صنايع، ميزان اين آالينده گيري آالينده غالبا در اندازه

استانداردهاي داخلي نيز براي همان محل معيار تدوين گشته است. اما اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه شرايط فني و 

اتمسفري آن منطقه )همچون مشخصات فني دودكش، سرعت باد، درجه حرارت محيط و . . . (، تاثير بسزايي در الگوي پراكنش و 

گيري شده در محل دودكش يك كارخانه به ميزان مجاز  اندازه NOxمحيط اطراف دارد. مثال ممكن است مقدار  ايجاد آلودگي در

اي رقم بخورد كه نتواند استانداردهاي مربوطه را  گونه ههاي اطراف ب باشد ولي بر اثر عوامل محيطي، شرايط پراكنش آن در زمين

 برآورده سازد. 

ير ز  ( طبق معادلهx,y,zاي به مختصات ) در نقطه Hده از يك منبع انتشار پيوسته با ارتفاع موثر تخمين ميزان آالينده متصاعد ش
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از واحدهاي مختلف نيروگاه سيكل تركيبي كازرون مورد بررسي قرار گرفته و مقادير  NOxدر مطالعه حاضر، الگوي پراكنش 

)براي مناطق  ANSI B133/9استاندارد سازمان حفاظت محيط زيست )براي محل دودكش( و نيز استاندارد محاسبه شده با 

واحد توليد برق در نيروگاه، از هر نوع يكي بعنوان  9اطراف( مقايسه شده است. با توجه به وجود سه تيپ مختلف دودكش در قالب 

آن تهيه گرديده است. الگوهاي پراكنش بدست آمده گوياي آن است كه  نمونه انتخاب و اطالعات فني و آناليز محصوالت احتراق

كند. همچنين با توجه به مجاورت نيروگاه با مناطق  ميزان اين آالينده در بيشتر مواقع هيچ يك از استانداردهاي فوق را رعايت نمي

آوريهاي  فن اي گازي نيروگاه و استفاده ازطبيعي تحت حفاظت سازمان محيط زيست، نتايج حاصل بر اصالح روند احتراق در واحده

 كاهش آالينده تاكيد دارد.



 

 ميتسوبيشي در واحدهاي گازي طرح 

را رعايت  B133/9 ANSIمنتشر شده از اين واحدها در بهترين شرايط چه در روز و چه در شب، استاندارد  NOxميزان  -الف

 د سازمان حفاظت محيط زيست بيشتر است.كند در حاليكه از استاندار مي

را  B133/9 ANSIمنتشر شده از اين واحدها در بدترين شرايط چه در روز و چه در شب، نه تنها استاندارد  NOxميزان  -ب

 كند بلكه از استاندارد سازمان حفاظت محيط زيست نيز بيشتر است. رعايت نمي

 در واحدهاي گازي طرح آنسالدو

را رعايت  B133/9 ANSIمنتشر شده از اين واحدها در بهترين شرايط چه در روز و چه در شب، استاندارد  NOxميزان  -الف

 كند در حاليكه از استاندارد سازمان حفاظت محيط زيست بيشتر است. مي

و هنگام شب  B133/9 ANSIمنتشر شده از اين واحدها در بدترين شرايط در روز بيش از مقدار مجاز استاندارد  NOxميزان  -ب

در حد مجاز همين استاندارد است. اين در حاليست كه از استاندارد سازمان حفاظت محيط زيست، چه در شب و چه در روز، 

 بيشتر است.

 در بويلرها 

و در  B133/9 ANSIخروجي از دودكش بويلرهاي نيروگاه در بهترين شرايط روز بيش از مقدار مجاز استاندارد  NOxميزان  -الف

 شود. ب در حد مجاز اين استاندارد است. در عين حال استاندارد داخلي كشور نيز رعايت نميش

خروجي از دودكش بويلرهاي نيروگاه در بدترين شرايط، هم در روز و هم در شب ناقض مقدار مجاز استاندارد  NOxميزان  -ب

B133/9 ANSI اظت محيط زيست كشور نيست.باشد ولي در محدوده استاندارد داخلي مصوب سازمان حف مي 

 فاصله پراكنش آالينده

در نقشه زير موقعيت جغرافيايي نيروگاه سيكل تركيبي كازرون با عالمت ستاره نشان داده شده است. همانگونه كه در نقشه 

اقع شده است. پيداست، نيروگاه در نزديكي منطقه حفاظت شده دشت ارژن و مهمتر و نزديكتر به آن، درياچه آب شيرين پريشان و

باشند. لذا مراعات استانداردهاي موجود جهت كنترل  ضمن اينكه زمينهاي اطراف نيروگاه كال كشاورزي و بسيار حاصلخيز مي

 هاي طبيعي اراضي اطراف آن كامال ضروريست. كشاورزي و جاذبه-ها با توجه به كاربري مسكوني آالينده

در معرض  B133/9 ANSIهاي مطالعه و مطابق استاندارد  ه كه بر اساس يافته(، مناطقي از اطراف نيروگا7همچنين در شكل )

ها وابستگي مستقيمي  اند. بديهي است كه جهت حركت آالينده هاي متحدالمركز قرمز رنگ قرار داده شده خطر قرار دارند در دايره

 به جهت وزش باد در منطقه دارد.
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