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چکیده
در این مطالعه مروری بر انواع روشهای کاهش مقدار تولید اکسییدهای نیررون در ییییسییر های احرراقی یییاکن در حین
احرراق انجام شد .مزایا و معایب این روشها و نحوه اثرگذاری آ ها تبیین شد .تغییر نوع یوخت ،ایرفاده از هوای اضافی
کمرر ،بهینهیازی احرراق ،مرحله یازی احرراق ،وارد کرد جریا مواد ثانویه به محفظه احرراق به منظور کاهش دمای بیش ینه،
کاهش مقدار اکسیژ در دیررس ،احیاء اکسیدهای نیررون به مولکول نیررون  ،تغییر نوع احرراق به واکنشی کاتالیسری جزو
انواع راه هایی ایت که میزا اکسیدهای نیررون را در خروجی مشعل ک میکند .هر ییسر احرراقی با توجه به ویژگیهای
منحصیر به خودش قابلیت ایرفاده از یک یا چند روش را دارد که میتواند تا  %07میزا اکسیدهای نیررون را کاهش دهد
البره میزا کاهش اکسیییدهای نیررون به رارامررهای مرعددی از جملهن نوع ییییوخت ،فناوری احرراق ،شیییرایی ملیاتی،
ویژگیهای فرآیندی ،امکا نصب تجهیزات جدید ،مشخصات گازهای احرراق ،حد مجاز آلاینده ،اثرات جانبی آلاینده ،ایمنی
ملیات و قابلیت اطمینا بخشی فرآیند و هزینهها وابسره ایت.
واژههای کلیدی :اکسید نیررون  ،احرراق ،مشعل ،مرحله یازی ،هوای اضافی

* پست الکترونیکی نویسنده مسؤول s_komeili@yahoo.com :
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باشند .این آلا ینده بر روی سلامت انسانها و دیگر جانداران،

مقدمه
حدود  %88انرژی دنیا ،از احتراق سوختهای فسیلی مثل
( Basfar et

نفت ،گاز طبیعی و ذغالسنگ بدست میآید
 ) al., 2010در احتراق سوختهای فسیلی ،به علت دمای
بالا ،رادیکالهای نیتروژن و اكسیژن تشکیل میشوند كه با
میشود.

هم واكنش داده و اكسید نیتروژن تولید
اكسیدهای نیتروژن ( ) NOxنه تنها آلاینده هوا هستند ،بلکه
میتوانند با هوا واكنش داده و ازن تولید كنند ،یا با
مولکولهای آب واكنش دهند و بارانهای اسیدی تولید
شود ،پس میتوانند منبعی برایایجاد آلایندههای ثانویه هم

اسیدی شدن خاک و آب ،تغییرات اقلیم ،خرابی سازههای
باستانی ،كاهش دید ،تنوع گونههای زیستی ،خوردگی
تجهیزات و  ...اثر مخرب دارد (NOx .) Birol et al., 2016
نماینده هفت نوع تركیب اكسید نیتروژن است كه در
جدول  2معرفی شدهاند ( .) Cox et al., 1999والانس
اكسیژن معمولا  -1است ،پس تعداد اكسیژن در مولکول
 NOxبستگی به حالت والانس اتم نیتروژن دارد تا آن را
خنثی كند .معمولاً در سیستمهای احتراقی  N2 O ،NOو
 NO2تولید میشوند.

جدول  -1انواع اکس یدهای ن ی تروژن ( )Cox et al., 1999

نام
فرمول
اكسید نیتروژن
N2O
نیتریک اكسید
NO
 N2O2دی اكسید دی نیتروژن
 N2O3تری اكسید دی نیتروژن
دی اكسید نیتروژن
NO 2
 N2O4تترا اكسید دی نیتروژن
 N2O5پنتا اكسید دی نیتروژن

والانس نیتروژن
2

در هر احتراقی سهههه منبو تولیهد  NOxوجود دارد؛

1

گاز بی رنگ و اندكی قابل حل در آب

3

جامد سیاه ،قابل حل و تجزیه در آب

4

گاز قهوهای -قرمز ،بسیار قابل حل و تجزیه در آب

5

جامد سفید ،بسیار قابل حل و تجزیه در آب

NOx

حرارتی كه میزان انتشهههار آن با دمای بیشهههینه احتراق و
غلظت اكسهیژن كنترل میشهود .نوع دیگر  NOxسوختی
است كه در سوختها یی كه نیتروژن دارند ،تولید میشود
و آخرین نوع NOx ،سریو  2است كه از تركیب دو مولکول
نیتروژن هوا با سوخت در زمانیكه تركیب احتراق غنی از
سهوخت اسهت تشهکیل میشود به طوریكه رادیکالها ی
هیدروكربنی حاوی نیتروژن تولید میشوند ،این رادیکالها
واكنش میدهند و اكسهههید نیتروژن تولید میشهههود و تا
حدودی در همه احتراقها شکل میگیرد .در مورد فراوانی
این نوع  NOxمنهازعههاتی وجود دارد .این نوع اكسهههیههد
نیتروژن در زمهان خیلی كوتاهی در داخل شهههعله ایجاد
میشود (.) Cox et al., 1999, Richards, 2000

مواد و روشها
این مقاله مروری است و اطلاعات این مقاله از منابو معتبر
بینالمللی ،گزارشههای فنی مربو بههه سهههازمهانهههای
بینالمللی پیشتاز در زمینه كاهش آلایندهها و كتاب ه ای
مرجو در این زمینه اسههتخرا  ،تیلیل و جمو بندی شههده
اسهت .بعد از جموآوری منابو ،آنها دسهته بندی شدند و
تمها روشههای مورد نظر در مورد كهاهش اكسهههیدهای
نیتروژن در میفظه احتراق بررسی ،تیلیل و ارائه شد.

نتایج
روشها ی کاهش میزان اکسیدهای نیتروژن
كاهش تولید  NOxحول هفت میور اصهلی انجا می شود
كه عبارتند از :حذف مولکول نیتروژن در احتراق ،كاهش

1- Prompt
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دمای بیشهههینه و زمان ماند درآن دما ،احیای شهههیمیایی،

توجه به اسههتفاده از فناوریهای بهبود احتراق و روشهای

اكسیداسیون و جذب مرحلهای  ، NOxاستفاده از جاذب و

كنترل انتشههار را نشههان میدهد ( . ) Popp, 2010در اوایل

تركیب این روشها.
این روشها در سهیستمهای احتراقی در سه مرحله؛ قبل،

اجبهاری شهههدن قوانین زیسهههتمییطی و برنامه جهانی
كاهش گازهای گلخانهای ،روشهای بعد از احتراق سهمی

در حین و بعد از احتراق در فناوریها اسههتفاده میشههوند

مشهابه با روشهای بهبود احتراق داشهتند .اما با گسترش

( . ) Sonia et al., 2005, Cox et al., 1999هر فناوری كه
بتوانهد از تعداد بیشهههتری از این روشها اسهههتفاده كند،

فنهاوریههای احتراق و طراحیههای جهدیهد مشهههعلها،
روشهای بهبود احتراق بیشهههتر مورد توجه قرار گرفتند.

راندمان بیشهههتری در كاهش اكسهههیدهای نیتروژن دارد.
شکل  2روند كاهش  NOxدر سالهای  2991تا  1114با

این روشهها هزینههای انرژی و زیسهههتمییطی كمتری
دارند اما هنوز در همه سیستمها قابلیت اجرایی ندارند.

شکل  -1روند کاهش اکسیدهای نیتروژن با کمک بهبود احتراق و کنترل نشر در دنیا و امریکا ( )Popp, 2010

کم کردن مقدار نیتروژن در احتراق

علاوه بر آن ،اختلا سهوختها هم روشهی است كه اثرات

خالص سازی سوخت به منظور كاهش نیتروژن ،با انتخاب

جانبی كمتری دارد و شههرایع عملیاتی را مختل نمیكند.
تغییر سهههوخت یک تغییر دائمی اسهههت و نیازمند اعمال
تغییرات در تجهیزات اسههت .در حالیكه اختلا سههوخت

سهههوخهت دارای نیتروژن كمتر مثل گاز طبیعی به جای
دیزل یها جهایگزینی اكسهههیژن به جای هوا در احتراق از
تولید  NOxجلوگیری میكند .به كار بردن روشهای قبل
از احتراق ،سهادهترین راه برای رسههیدن به حد قابل قبول
 NOxاسهت .در مناطقی كه آلودگی یک مشهکل اسهاسی
اسهههت میتوان از این راهکار به عنوان سهههریوترین روش
اسهههتفهاده كرد .گهاز طبیعی و كک یکی از انواع این نوع
سوختها هستند (.) Skalska et al., 2010

راحتتر اسههت .اگر تركیب جدید ،نیتروژن كمتری از قبل
داشهته باشد ،كاهش  NOxاتفاق میافتد ( Tavoulareas ,
 . ) 2005در صهورت جایگزینی سهوخت ،مهندسی سیستم
احتراق بهایهد انجا شهههود و تمامی اثرات جانبی از جمله
راندمان ،سههیسهههتم كنترل ،هزینههای تعمیر و نگهداری
و  ....بایستی ارزیابی شوند.
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حذف نیتروژن در هوای احتراق و اسهههتفاده از اكسهههیژن

 .) 2010دما كمیتی كلیدی در كنترل  NOxاسهههت .تولید

خالص ،شعله را خیلی شدید  2میكند .بنابراین به منظور

 NOxبا سینتیک كنترل میشود نه با تعادل .پس سرعت

كنترل شعله ،رقیق سازی باید انجا شود .تا دمای احتراق
را كم كند .این روش هزینه بالایی دارد در حالیكه NOx

واكنش در كنترل تولیهد  NOxمؤثر اسهههت و از آنجا كه
رابطه سرعت واكنش با دما به تابعیتی آرنیوسی دارد ،پس

( Cox et al., 1999,

وابسهههتگی شهههدیدی به دما در تولید  NOxوجود دارد .از

.) Skalska et al., 2010
هوای اضهههافه كمتر ) (LEA 1روی كاهش  NOxتولیدی اثر

باشههد مقدار NOx

طرفی اگر اكسههیژن در دسههترم ،كم
تولیدی كم میشههود .با این حال دمای بالا برای داشههتن

دارد .در طراحی قدیمی مشهعلها ،استفاده از میزان هوای
اضهافی میدودیتی نداشهت اما امروزه مشخص شده است

شهههعله پایدار و انتقال حرارت بیشهههتر مطلوب اسهههت و
همچنین كمبود اكس یژن راندمان احتراق را تغییر میده د

 ،%1میزان NOx

كهه میهدودیهت هوای اضهههافی كمتر از
تولیهدی را در گازهای دودكش میدود میكند .اگرچه در
مهیفظههه احتراق میههدودهههها یی غنی از سهههوخههت و

و میتوانهد شهههعلهه را نهاپایدار كند و باعد تولید  COو
هیدروكربنهای نسوخته بیشتری شود (.)Richards, 2000
میورههای اصهههلی در فنهاوریهای كاهش تولید  NOxدر

میدودهها یی فقیر از سوخت وجود دارد ولی هوای اضافی
كلی بها این روش میهدود میگردد ( Cox et al., 1999,
 LEA .) Lani et al., 2005سههادهترین مسههیر برای كاهش

حین احتراق عبهارتند از؛ كاهش دمای بیشهههینه ،كاهش
زمان ماند در این دما ،احیای اكسهههیدهای نیتروژن و البته
تركیهب روشهای فوق كه راندمان كاهش اكسهههیدهای

 NOxاست .با این روش هم دمای شعله كم میشود و هم
مقدار اكسهیژن میدود میشود و از طرفی مقدار نیتروژنی
كه همراه هوا وارد میفظه احتراق میشود ،كاهش می یابد.

نیتروژن را بهالها می برد .تمهامی این روشها باعد كاهش
راندمان حرارتی احتراق میشههود ،كه امر مطلوبی نیسههت
لذا با ید مشههخص شهههود كه هدف از احتراق فقع تبدیل

از معایب این روش آن اسهت كه چون مقدار اكسیژن كم
شههده اسههت ممکن اسههت  COو هیدروكربن نسههوخته
بیشتری حاصل شود و راندمان كاهش یابد .اما كاربرد این

انرژی و كسهب حداكثر انرژی حرارتی نیسههت ،بلکه هدف
تنظیم احتراق در شرایع بهینه است .شرایع بهینه عبارت
است از؛ كسب بیشترین راندمان ممکن همراه با كمترین

روش بسهیار سهاده اسهت و فقع تغییر وضعیت كنترل به
شکل فیزیکی لاز است .این روش در بهبود احتراق بسیار

آلایندگی مییع زیسههت .كنترل شهههرایع احتراق ،باعد
بهینهسازی احتراق میشود  .اندازهگیریهای مداو شرایع

استفاده میشود (.) Richards, 2000
بهینه سازی شرایط احتراق

احتراق میتواند راندمان بهینه را مشهههخص كند .نقطهای
كه هم از لیاظ احتراق و هم از لیاظ آلودگی بهینه باشد.

بهبود شرایع احتراق به معنی تغییر دادن شرایع عملیاتی
است ،به نیوی كه میزان تشکیل  NOxكاهش یابد .اولین
آزمایشهههات برای كاهش انتشهههار  NOxبه وسهههیله بهبود

میزان اثرگذاری فناوریهای بهبود احتراق بسههتگی به نوع

را فقع تها حهدود  %11كم میكنهد

احتراق ،در اواخر دهه  2951انجا شد .اثر میزان اكسیژن
روی میزان انتشههار اكسههیدهای نیتروژن و همچنین نوع
سوخت بررس ی شد و مشخص گردید كه عامل اصلی تولید
 NOxدر فرآیند احتراق ،دمای آن اسهت

( Skalska et al.,

1. Intense

24

سهههیسهههتم احتراق دارد .در حهالت كلی ،روشهای حین
احتراق  %31تها  NOx %01را كم میكننهد و فقع برای
توربینههای گازی این كاهش به  %01تا  %81میرسهههد
( . ) Skalska, 2010همانطور كه در شهکل  1دیده میشود،
تا حدود سال  ،1111بهبود شرایع احتراق همواره بیشتر
از روشهای دیگر مورد توجه بوده است (.) Popp, 2010

2. Less excess air
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شکل  -2روش ها ی مورد استفاده در کاهش  NO xدر طی سال های  1991تا .)Popp, 2010 ( 2112

مرحلهای کردن احتراق

معمولا به دو جریان تقسیم میشود .جریان اولی با سوخت
مخلو میشهود و تا حدی دمای شعله را تنزل میدهد و
جریان ثانویه به پایین دست تزریق میشود.

این روش در سههیسههتمهایی اسههتفاده میشههود كه بتوان
احتراق را كنترل كرد و مراحل مختلف آن را در نسبتهای
غیراسهههتوكیومتری انجها داد .اگر احتراق در دو یها چند

در روش دیگر كه مرحله بندی ورود سهههوخت  1نا دارد،

مرحله انجا شههود ،آنگاه میتوان در مرحله اول نسهههبت
استوكیومتری را كمتر از مقدار تئوری آن تنظیم كرد .این

سههوخت عوه هوا به صهههورت مرحلهای وارد میشهههود.
سهوخت به دو قسمت تقسیم میشود .جریان اول احتراق

روش برای سوختها یی با مقادیر مختلف نیتروژن متفاوت
اسهت .برای سهوختهای با نیتروژن زیاد مثل ذغالسنگ

اولیه ایجاد میكند و باعد میشهود نسبت سوخت به هوا
كاهش یابد و در جریان دومی به پایین دست احتراق اولیه
تزریق می شهود به نیوی كه نسبت خالص سوخت به هوا

سوخت هایی با نیتروژن كم ،مثل نفت یا گاز طبیعی بهتر
اسهت كه نسبت سوخت به هوا كمی غنیتر باشد .در ای ن

طوری باشهد كه كمیاكسهیداسهیون انجا شهود .سوخت
اضافی در احتراق اولیه ،حرارت را كم میكند و دما كاهش

روش ،از احتراق در نسهبت استوكیومتری ایدهآل اجتناب

می یابد .جریان ثانویه میتواند سوخت را اكسید كرده و در
نتیجهه مقهداری از  NOxرا بهه نیتروژن احیای كند.در این
نوع احتراق ،احتراق خار از شرایع استوكیومتری  3نامیده

در نسهبت اسهتوكیومتری احتراق انجا میشههود .اما برای

میشود .چون در این نسبت ،دمای بالاتری ایجاد می شود
كه غلظت بیشتری از  NOxحرارتی تولید میشود .در این
روش میزان اكسهیژن در دسهترم بسهیار كم است و این
میدودیت باعد میشهود اكسهیژن میدود كننده باشد و

می شههود در منطقه اولیه (ابتدای شههعله) شههرایع غنی از
سوخت است و در منطقه ثانویه هم احتراق كامل می شود
هم كمی از هیهدروكربنههای نسهههوخته در نقش احیاگر،

اكسید نیتروژن تولید نشود .مرحلهای كردن احتراق به دو
روش ورود هوا به شکل مرحلهای یا ورود سوخت مرحلهای
انجا شود.

 NOxایجهاد شهههده در مرحلههه قبهل را احیههای میكننههد
( . ) Richards, 2000شکل  3شماتیکی از احتراق مرحلهای

هوای ورودی بهه صهههورت مرحلههای 2بههه میفظه احتراق

سوخت را نشان میدهد (.) Sewon et al., 2014

1. Air staging
2. Fuel staging

3. Off stoichiometric combustion
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شکل  -3شماتیک احتراق مرحله ای در مشعل ( )Sewon et al., 2014

این روش یکی از مؤثرترین روشهای كنترل  NOxحرارتی

گیرند .در شهههکل  4واكنشهای انجا شهههده در احتراق

و سهوختی است چون میتواند مخلو هوا -سوخت را در
میفظه احتراق كنترل كند ( ) Richards, 2000و اسهههام
طراحی LNB2هها اسهههت .از معایب این روش میدودیت

مرحلههای نشهههان داده میشهههود .در اینجها فقع واكنش
اكسههیداسههیون كه همان سههوختن اسههت اتفاق نمیافتد،
واكنش احیای  NOهم مشهاهده میشود .احتراق مرحله ای

استفاده از هوای اضافی ،انتشار  COو تركیبات نسوخته یا
نیمه سهههوز ،دوده گرفتن لولههای بویلر ،در معره آتش

شهرایطی را مهیا می كند تا اكسیدهای نیتروژن در مییع
احتراق احیای شههوند .در شههرایع احتراق غنی از سههوخت،

قرارگرفتن لولههای بویلر و امکان خوردگی مخصهوصاً اگ ر

سهههوخهت اضهههافییها رادیکهالهای هیدروكربنی موجود،

در سهههوخهت تركیبهات گوگرد باشهههد .احتراق مرحلهای
نیازمند كنترل دقیق اختلا سوخت و هوا است كه نشان
میدهد سههیسههتمهای كنترل حتما باید مورد توجه قرار

( Sewon et al.,

میتواننهد نقش احیهاگر را بهازی كنهد
.) 2014

شکل  -2روند تشکیل و احیاء )Sewon et al., 2014 ( NO

1. Low NOx burner
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در توربینهای گازی سهه راهکار اصلی شامل؛ رقیقسازی

كمک رقیق كردن انرژی ورودی ،افزایش دما میدود شود

مواد احتراق ،كنترل نشههر با فرآیند كاتالیسههتی و طراحی

یا تزریق اكسهیژن خنک شههده به هوای احتراق تا دما كم

سیستمهای احتراق از نوع پیش اختلا رقیق برای كاهش
 NOxوجود دارد .این نوع پیش اختلها میتوانهد شهههعله

شود .تز ریق گازهای دودكش خنک شده و تزریق بخار آب
یا آب هم دمای احتراق را كم میكند.

نفوذیایجاد كند .مطالعات درباره مکانیسمهای ناپایداری

با اسههتفاده از مشههعلهای خار

از سهههرویس )(BOOS4

این نوع شهعله و كنترل آن برای توسهعه DLNها در حال
پیشهرفت است ( .) Kareem et al., 2017احتراق مرحلهای

جریانی از مواد داخل میفظه احتراق فرسهتاده میشود تا
دمای احتراق را كاهش دهند .ممکن است در سیستمهای

در توربینهای گازی با روشی به نا پیش اختلا رقیق ،2
ر وشههی مرسههو و از لیاظ هزینه به صههرفه اسههت ،انجا

حاوی تجهیزات مشهعلهای چندگانه  5مشهعلها یی باشد
كه خار از سرویس باشند .در این مشعلها میتوان هوا و

می شهههود .در این روش ،احتراق در سهههوخت رقیق انجا
میشهود به طوری كه نسههبت سههوخت به هوا میتواند به
نصههف مقدار اسههتوكیومتری برسههد .البته در توربینهای

یا گازهای دودكش را داخل میفظه احتراق فرسهههتاد .در
واقو میتوان بها این روش دمهای داخل میفظه احتراق را
نسبت به حالتی كه تمامیمشعلها در سرویس باشند ،كم

گازی هم به منظور تکمیل احتراق یک شههعله ثانویه لاز
اسهت .سهازندهها میزان  NOxرا بین  9 -15 ppmبر اسام
سهههطی ویژه توربین گهازی ت هههمین میكننههد .احتراق

كرد ( BOOS .) Cox et al., 1999یکی از فنههاوریههها ی
مرحلهسازی سوخت است .سوخت در مشعلهای منتخب
وارد میشهههود ولی در BOOSها میتواند فقع هوا جریان

مرحلههای در توربینهای گازی معمولا به روش  DLN1یا
 DLE3یهها  SOLONOxمعروف اسهههت ( Skalska et al.,
 .) 2010اصهطلا خشک برای این به كار میرود كه اولین

داشهته باشد .اگر چه مقدار سوختی كه به دیگر مشعل ها
فرستاده میشود افزایش می یابد ولی مقدار  O2و همچنین
دمهای شهههعلهه كاهش می یابد (.) Skalska et al., 2010

روشهای پیشهههنهادی جهت كاهش  NOxدر توربینهای
گازی ،استفاده از بخار آب بود كه به روش مرطوب معروف
شد .در اواسع دهه  ،2981نازلهای احتراقی چندگانه در

اسههتفاده از  BOOSجهت ورود موادی جهت كاهش دمای
احتراق ،نیازمند نصب ورودیهای جدید نیست .این روش
میتواند احتراق را مرحلهای كند و هوا را برای مشعل ها ی

توربینهای گازی نصهب شهد .این فناوری در نسل جدید
توربینهای گازی میزان انتشار  NOxرا برای واحدهای گاز

پایینتر كمتر و در مشعلهای بالاتر بیشتر كند .با این كار
مشهعلهای پایین در شرایع غنی از سوخت و مشعلها ی

سهوز به  15 ppmو برای واحدهای سههوخت مایو 41 ppm
كرد .این تغییر در طراحی مکهانیکی نیاز به تزریق آب یا

BOOS

بالا در شهرایع غنی از هوا كار میكند .استفاده از
در بویلرههای موجود ،ررفیت بویلر را در زمانی كه تمامی

بخهار آب را بهه عنوان اولین راه حهل در كاهش  NOxدر

مشههعلها اسههتفاده میشههوند ،كاهش میدهد .این روش

توربینهای گازی حذف كرد (.) Cox et al., 1999
اضافه شدن جریانها ی ثانویه به محفظه احتراق

بیشهتر برای بویلرهای مشهعل-دیوارهای  1استفاده میشود
چون معمولاً انواع دیگر بویلرها قابلیت كاركردن در شرایع

در این روش به كمک سهههوخت ،هوا ،گازهای حاصهههل از
احتراق یا بخار آب ،مقدار حرارت تولیدی كم میشهههود و
دما خیلی بالا نمیرود .جریانهای كم كننده دمای احتراق

سوختی غیركامل را ندارند (.) Richards, 2000

میتوانند یا استفاده از رقیق كنندههای سوخت باشد تا به

1. Lean premix
2. Dry low NOx
3. Dry low emission
4. Burner out of service

یکی دیگر از روشههای عمومی در ورود مرحلههای هوا در
زمهانی كهه هوا به داخل میفظه احتراق تزریق میشهههود،
 OFA 0است و در زمانی كه احتراق اولیه در مخلوطی غنی
از سهههوخت انجا شهههود ،احتراق را كامل میكند .در این
5. Multiple burner
6. Wall-fired
7. Over Fire Air
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روش ،احتراق در خههار از مقهدار اسهههتوكیومتری اتفههاق

نسهوخته و  COرا افزایش دهد .برای اسههتفاده از  OFAدر

میافتد پس دمای احتراق پایین نگه داشهته میشود .بعد

كنترل  NOxباید سههیسههتم كنترل بویلر ارزیابی شههود و

از احتراق به كمک این روش بقیه سوخت اكسید میشود.
دراین روش معمولاً دیگر نیازی به كاهش هوای اضهههافی

بهبود یابد .كنترل كردن مقدار سوخت و هوا لاز است تا
بتوان مقدار مناسهب را به مشهعل رسهاند تا مسیر ورودی

نیسهههت ( .) Cox et al., 1999میتوان هوا را بالای منطقه

هوا در  OFAرا كنترل كنهد .توانایی كنترل مقدار هوا هم

نرمهال احتراق وارد كرد .در نتیجههه دو منطقهه غنی از
سهههوخت و منطقه دمای پایینتر ،فقیر از سهههوخت ایجاد

در نسهههبت بالا و هم پایین و امکان قرارگیری كانالهای
هوای جهدیهد در خهار از واحهد از پارامترهای مهم برای

میشهههود ( .) Skalska et al., 2010در  OFAنازل تزریق
جداگانه در بالای سر مشعل نصب میشود .تقریباً 25 -11

تصمیم گیری مخصوصا در واحدهای قدیمی در این زمینه
است (.) Richards, 2000

درصهههد هوای احتراق میتوانهد از نهازلههای  OFAوارد
میفظهه احتراق شهههود .اسهههتفاده از  OFAنیازمند وجود
كانالها یی در بویلر اسههت به نیوی كه بتواند از دیوارهها

كاهش دبی هوای پیش گر  2هم یکی از روشهای كاهنده
دمای احتراق اسهت .هوا معمولاً به كمک گازهای دودكش
كمیگر می شههود تا افت حرارتی كم شههود و راندمان بالا

هوا را داخل بویلر بفرسههتد .این روش نیازمند تغییرات در
سهیسهتم هوا رسهانی بویلر است تا هوا به میفظه احتراق
ثانویه برسد .هم چنین باید ف ای كافی بالای مشعل باشد

رود .اگرچهه این فرآیند میتواند دمای احتراق را تا حدود
تشهههکیهل  NOxبهالا ببرد ولی با كاهش هوای پیش گر ،
دمهای احتراق كم میشهههود .در این روش رانهدمان بویلر

تها قبهل از مبهدلههای گرمایی ،زمان كافی برای واكنش
احتراق وجود داشهههتهه باشهههد .به خاطر میدودیتها در
سههاختار بویلر برای بع هههی از بویلرهای موجود از جمله

كهاهش می یهابهد اما میتواند میزان تولید  NOxرا میدود
كنهد .بها كاهش دما در میفظه احتراق ثانویه دمای پیک
در میفظهه احتراق كهاهش می یهابهد .از آنجا كه كاهش

نفتی یا گازی استفاده از این روش امکان پذیر نیست .این
روش مدا در حال بهبود اسهت در  OFAپیشرفته ،تزریق
هوا با سهرعت خیلی بالا است به نیوی كه اختلا زیادی

هوای پیش گر بر مبنهای كهاهش دمای پیک اسهههت در
كاهش  NOxحرارتی مؤثر اسههت و برای سههوختها یی كه
نیتروژن كم دارند مناسب است .برای استفاده از این روش

در منطقهه احتراق ایجاد شهههود .این روش دمندهها یی با
توان بیشهتر برای تزریق هوا نیاز دارد تا سرعت هوا را بالا

بهایهد یک توازنی بین كاهش  NOxو راندمان بویلر ایجاد
شههود .وقتی هوای پیش گر كنار گذاشههته شههود ممکن

ببرنهد ( .) Richards, 2000اسهههتفهاده از این روش ممکن
است خوردگی را در منطقه غنی از سوخت بالا ببرد .چون

است دمای گازهای دودكش بالا رود و سپس راندمان بویلر
كاهش یابد.

آن ف ا را كوچکتر میكند و در نتیجه دیوارهها بیشتر د ر

بهازچرخهانی گازهای دودكش خنک شهههده ،FGR1دما را

معره هستند.
اكثر بویلرها از سههال  2902همراه با اجزای  OFAسههاخته

كهاهش میدههد .جریهان  ،FGRهمهاننهد یک گاز همراه،
غلظت اكسهیژن را مخصوصاً در منطقه احتراق ثانویه ،كم

میشوند تا بتوانند احتراق مرحلهای ایجاد كند .با این كار

می كند پس با رقیق كردن میزان اكسیژن هوای احتراق،

 31 -41درصهد از انتشهار  NOxكم میشود .در واحدهای
قدیمیخیلی سخت است كه بتوان شرایع  OFAرا فراهم
كرد .یکی از میدودیتهای اصهههلی كاهش حجم كوره و
ررفیت فنها است چون سرعتهای نامناسب ممکن است

 NOxكمتری تولیهد میشهههود .دراین روش جر گازهای
دودكش بیشهتر میشود .گرمایی كه جر بیشتری مواد با
خود حمهل میكنند میتواند توسهههع یک مبدل گرمایی
بازیافت شههود .همانطور كه قبلاً هم ذكر شههد اگر دمای

باعد اختلاطی در واحد شهههود كه مقدار هیدروكربنهای

احتراق زیر  011درجه سهلسیوم نگه داشته شود میزان

1. Reduced air preheat

2. Flue gas recirculation
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( Cox et

اضههافه شههده به مقدار جزئی در احیای  NOxدر مشهههعل

 NOxحرارتی تولیدی قابل صهرفنظر كردن است

 FGR .) al., 1999در یهک سهههیسهههتم احتراق مرحلهای

استفاده می شود و مابقی آن در مراحل بعدی توسع هوا یا

میتواند مقداری از گازهای دودكش برگشتی را به جریان
هوای ثهانویهه تزریق كنهد .این روش هم دمای شهههعله و

 OFAسهوخته میشود .این روش در زمانی مؤثر است كه
زمان ماند از  1 /1ثانیه تا  2 /1ثانیه باشهههد( Cox et al.,

همچنین غلظهت اكسهههیژن را كم میكند .میدودیت آن

 .) 1999اسهام باز سوزی گازهای سوخت ( ) FRاین است

در این اسهت كه نباید میزان گازهای برگشههتی آنقدر زیاد
باشد كه شعله را ناپایدار كند ( ) Skalska et al., 2010این

كه مقداری از سهوخت (  ) %15 -21بالای شهعله اصلی ،در
منطقه جداگانه دوباره سوزی وارد شود .در منطقه احتراق

روش برای بویلرهای بزرگ قابل استفاده است به طوریكه
 21 -31درصههد گازهای دوكش به داخل میفظه اصههلی

ثهانویه NOx ،ایجاد شهههده در منطقه احتراق اولیه ممکن
اسهت ،تجزیه شهود چون  NOxتوسع هیدروكربنها احیای

احتراق برگردد  .در مشعلهای گازی یا نفتی با  ،FGRبین
 11 -31درصد میتوان  NOxرا تا بین  41 -51درصد كم
كرد .مقدار زیاد ( FGRبیشههتر از  ) %31شههعله را ناپایدار

میشهود .از آن جا كه مقدار سهوخت اضافه شده به مقدار
ناچیزی در احیای  NOxسهیم است لذا بالای منطقه دوباره
سهوزی وارد میشهود تا به طور كامل بسوزد Skalska et

میكند و میتواند  COو هیدروكربنهای نیمه سوخته را
افزایش دهد .هزینه سهرمایه گذاری  FGRبیشههتر از LEA
اسهههت .بهه فنهای با قابلیت كار در دمای بالا ،كانالها و

 .) al., 2010چون این منطقه نزدیک لولههای سههوپرهیتر
اسههت احتمال نشههت كربن روی آن بالا میرود و راندمان
حرارتی بویلر را كم میكند و همچنین مقدار خاكسهههتر و

نیاز اسههتFGR .

ف ههای زیاد برای برگشههت دادن گازها
همراه بها  OFAمیتوانهد رانهدمان حذف  NOxرا كم كند.
بع هی از مشههکلات عملیاتی ممکن اسههت در  FGRایجاد

كربن موجود در آن را افزایش میدهههد .منهاسهههبترین
سههوخت دراین مرحله ،گاز طبیعی اسههت چون آلایندگی
كمتری دارد اما اگر از تركیبات سهههوخت مایو اسهههتفاده

شهههود از جمله؛ ناپایداری شهههعله ،كاهش راندمان مبدل
حرارتی و میعان بع ی از تركیبات نسوخته (اكسیداسیون
جزئی) در سهههطو انتقهال حرارت داخلی .نسهههل جدید

می شهههود هرچهه اندازه قطرات آن كوچکتر باشهههد اثرات
نامطلوب این فرآیند كمتر میشههود .نصههب سههیسههتم
دوبارهسهههوزی در تمامی بویلرها ،میتواند جریان گازی با

فناوری  FGRداخلی اسههت به طوریکه گازهای دودكش با
نیروههای آئرودینهامیهک در میفظهه به چرخش درآیند،

زمان اقامت بیشتر ایجاد كند و زمان برای سوختن دوباره
و احتراق ،كهامل شهههود .دوباره سهههوزی میتواند بر روی

دراین روش دیگر نیازی به فن جریان گردشهههی دودكش
نیست (.) Richards, 2000

مشعلهای موجود انجا شود .در قیام با شرایع موجود،
نصهب و اضهافه كردن تجهیزات اضافی برای دوباره سوزی

باز احتراق سههوخت FR2روشههی مشههابه  FGRاسههت اما

میتواند میزان انتشههار  NOxرا كاهش دهد .فناوری دوباره

بازگشهههت گازهای دودكش خنک شهههده به همراه كمی
سهوخت كه به آن اضهافه شود اعم از گاز طبیعی ،اسپری

سوزی میتواند در تما بویلرهایی كه ف ای اضافی دارند
اسهتفاده شود یک فاصله مناسب بین منطقه احتراق او لیه

نفهت و  ...اتفهاق میافتهد .این روش هم مقدار گرما را كم

و منطقه دوباره سوزی لاز است تا زمان لاز برای واكنش

می كنهد .احتراق اولیه در دمای پایینتری اتفاق میافتد و
همچنین زمهانی كهه این جریان در مرحله احتراق ثانویه
اضههافه شههود ،وجود سههوخت شههیمیایی همراه گازهای
دودكش بهاعد میشهههود كه  NOxتولیدی در مرحله اول

احتراق ایجاد شود .زمان ماند حداقل  1 /3ثانیه بیشترین
اثرگهذاری را دارد .كهاهش  NOxهمراه بها دوبهارهسهههوزی
میتواند بین  %41تا  %01باشد و مقدار كمی CO 2 ،SO2
و مواد معلق كاهش می یابد .البته میزان كاهش آن بسیار

احتراق احیای شود و به نیتروژن تبدیل گردد .البته سوخت

كمتر از كهاهش  NOxاسهههت .این كهاهش كمی به خاطر

1. Fuel reburning
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جایگزینی سههوختی پاکتر( گاز طبیعی) به جای درصههد

سههیسههتم را  1 -3درصههد كاهش میدهد؛ اما با توجه به

كمیاز سههوخت اولیه اسههت ،كه در مرحله دوباره سههوزی

افزوده شههدن دبی آب و افزایش كلی دبی جریان خروجی

وارد شههده اسههت .بر مبنای نوع فناوری هزینه نصههب به
شهدت تغییر میكند و مقدار آن به طراحی بویلر وابسههته

از احتراق ،توان خروجی  1-5درصهههد افزایش می یهابههد.
راندمان كاهش  NOxبا این روش حدود  01 -85درصهههد

است .دو شر عمده در طراحی سیستم دوباره سوز وجود

اسههت اگرچه باید شههرایع عملیاتی و دیگر آلایندهها هم

دارد اول این كه سوخت باید در جایی تزریق شود كه دما
در میدوده  2111 -801درجه سههلسههیوم باشههد .دو

مدنظر قرار بگیرد .نسههبت مقدار آب به ازای سههوخت در
توربین گازی میتواند بین  1 /1تا  2باشههد .آب مصههرفی

این كه زمان ماند برای واكنش دوباره سههوزی حداقل 1 /3
ثانیه باشد .مسیرهای طراحی برای هر بویلر تغییر میكند

حتمها بهاید  DMباشهههد چون اجزای معدنی میتوانند به
توربین گازی آسهههیب بزنند .تزریق بخار نیازمند اضهههافه

سهیسهتم دوبارهسوزی میتواند همراه یا بدون جریان گاز
همراه  2طراحی شود .استفاده از جریان گاز همراه مثل گاز
برگشهههتی دودكش معمولاً در بویلرهای بزرگ قابل انجا

كردن سهیسهتم تامین بخار (بویلر) اسههت ولی تزریق آب
مهایو ،تجهیزات كمتری میخواههد و اثرات بیشهههتری در
خنک سازی دارد .این روش ،غلظت  COو هیدروكربنهای

است (.) Richards, 2000
نصهب مشهعلهای جدید برای دوباره سهوزی و مسیرهای
لاز در دیواره بویلر به معنی آن است كه بویلر برای مدتی

نسههوخته منتشههر شههده از توربین را افزایش میدهد .به
عنوان مثال با استفاده از نسبت سوخت به آب یک به یک،
میزان انتشار  COتقریبا پنج برابر شده است ( Richard s ,

از سرویس خار شود تا تغییرات مورد نظر در دیواره بویلر
اعمال شود و مشعل جدید نصب شود .اگر هوای زیادی به
منطقه دوبارهسههوزی وارد شههود انتقال حرارت ت ههعیف

 .) 2000اگرچه میتوان به كمک یک بسهتر كاتالیسههتی یا
مشهههعهلهای بعد از آن و مراحل احتراقی بعدی آنها را
سهههوزانهد .این روش میتوانهد سهههوخت و گرما را دراین

میشهههود و اتلاف در لولههای بویلر بالا میرود ،در زمانی
اتفهاق میافتد كه بار بویلرها كم بوده یا دوبارهسهههوزی از
سههرویس خار باشههد .دادههای اولیه نشههان میدهد كه

سهیستمهای احتراقی هدر دهد اما میتواند این هدر رفت
در بویلرهای بعدی بازیابی شود.
در دهه  2901تا  2981اولین گزینه برای كنترل  NOxدر

اتلاف حرارت به خاطر موارد فوق چندان مهم نیست اما به
نظر می رسههد بررسههی گرفتگی بویلرها و خاكسههتر روی

توربینهای گازی تزریق آب یا بخار آب بود در توربینها یی
كه هیچ سیستم كنترل  NOxنداشتند با این روش میزان

لولهها و اتلاف حرارتی بویلر نیازمند مطالعه بیشهتر است
(.) Richards, 2000

( Cox et al.,

 NOxاز  251 -151 ppmبه  05 ppmرسههید
 .) 1999ممکن اسهههت در هنگا تزریق آب در توربینهای

تزریق آب یا بخار آب هم روش دیگری است كه با افزودن

گهازی ،میدودیتهای مکانیکی مثل :نوسهههانات فشهههار

مولکولهای آب به میفظه احتراق ،سرعت واكنش احتراق
را كمتر میكنهد هر دوی این اثرات میتواند باعد كاهش

دینامیک احتراق ،ناپایداری شههرایع احتراق ،افزایش ،CO
دبی حرارتی ،متوقف شدن شعله  ،1اتفاق بیفتد .پالسهای

كم شههود NOx

فشاری ممکن است به توربین و مخصوصاً میفظه احتراق

حرارتی بسههیار كم تشههکیل میشههود .برای كاهش دمای
احتراق ،بخار آب یا آب میتواند با جریان هوا تركیب شود.
این روش دمهای احتراق را در توربینههای گهازی بهه زیر
 2211درجه سهلسهیوم میرسههاند كه میزان  NOxرا به

آسهههیهب بزنهد .برای اجتنهاب از ایجهاد چنین ناپایداری
حرارتی ،نازلهای چندگانه طراحی شدند .به عنوان مثال
با نصهب شهش نازل بدون آنكه اختلالی ناشهی از فشههار
دینامیک پالسههی ایجاد كند  NOxاز  41 ppmبه 15 ppm

حدود  41 ppmمیرسد .این روش كنترل مرطوب راندمان

رسهیده اسهت .استفاده از بخار آب در قیام با آب در فاز

1. Carrier

2. blow off, flame out

دمای احتراق شههود اگر دما به اندازه كافی
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مایو اختلا بهتری با سوخت دارد .ولی نابسامانی كمتری

اسهههت .احتراق جزئی كه همراه با ی ک كاتالیسهههت اتفاق

در مشهعل ایجاد میكند كه باعد میشههود علاقمندی به

میافتد و دما به حدی اسههت كه  NOxتولید نمیشههود و

اسهتفاده از بخار آب بیشهتر شود () Skalska et al., 2010
در تزریق آب در تورب ین گههازی میزان نسهههبههت آب بههه

احتراق نهایی در پایین دست همراه با یک واكنش همگن
بدون شههعله اسههت .فقع مقدار كمی  NOxدر مرحله دو

سوخت ،نسبت فشار كمپرسور ،نسبت سوخت به هوا و ...

احتراق ایجاد میشههود .این فناوری در آینده بسههیار مورد

باید بررسی شود .این روش اگرچه برای مدت مدیدی در
توربینهای گازی اسهتفاده شهده است و مزایایی از جمله

اسهههتفاده قرار خواهد گرفت ولی در حال حاضهههر كاربرد
تجاری كمی پیدا كرده است (.) Richards, 2000

بهالها بردن راندمان توربین علاوه بر كاهش  NOxدارد ،اما
نصهههب آن تجهیزاتی مثل :تانک ذخیره آب ،ژنراتور بخار،

IGCC3

یک مدل از سهیسهتمهای سیکل تركیبی سیستم
اسهت دراین نوع سهیستم ،سوخت در شرایع احیای به گاز

نازل آب یا بخار آب ،پمپ فشهههار بالا و  ...میخواهد كه
پیچیدگی سههیسههتم را بالا میبرد همچنین وزن ،اندازه و
قابلیت اعتمادپذیری سهیستم را تغییر میدهد ( Kareem

سنتز تبدیل میشود .این نوع گاز كاملاً تمیز میسوزد .به
نظر میرسهههد  IGCCیکی از چنهدین فناوری كلیدی در
كاهش آلایندهها اسهههت تاكنون كاربرد آن خیلی میدود

 .) et al., 2017در بویلرهای موجود ،تزریق آب یا  FGRبر
روی پایداری شهههعله اثر میگذارد كه باید در اعمال این
تغییرات لیاظ شود .قابلیت دیگر اجزای مثل قدرت دمنده

بوده و احتمال دارد در  1111تجاری شهود
) 2005

( Lani et al.,

هوا و  ....هم باید لیاظ شهههود .دو نوع بویلرهای شهههعله
دیواری و مماسهی پایین خشهک در اولویت بهبود شرایع
احتراق هستند (.) Timothy, 2001

بحث

تغییر نوع احتراق
احتراق كاتالیستی  2به معنی استفاده از كاتالیست در حین
احتراق است .كاتالیست ،دمای احتراق را به دمای كمتر از
تشکیل  NOxهدایت میكند .پس میتواند جزو روشها ی
میدود كننده دما باشههد .با اسههتفاده از این روش ،میزان
 NOxتولیههدی در گهازهههای دودكش بههه كمتر از 2 ppm
میرسهههد .این فناوری هزینه سهههرمایهگذاری ،عملیاتی و
نگهداری نسبتاً بالایی دارد چون هزینه تعویض كاتالیست
بالا است و نیاز به تعویض به خاطر غیرفعال شدن ناشی از
ناخالصهیهای سوخت وجود دارد؛ اما این فناوری كمترین
سههطی از  NOxحرارتی را ایجاد میكند .سههیسههتم احتراق
كهاتهالیسهههتی در توربینهای گازی به  XONONمعروف
اسههت .این فرآیند میتواند در شههرایع بدون شههعله  1با
كهاتهالیسهههت در دمهای پهایین ،میزان  NOxرا به 3 ppm
برسههاند .این سههطی پایین  NOxهمراه با انتشههار  COتا
 21 ppmاسههت .در این نوع سههیسههتم ،احتراق مرحلهای
1. Catalytic combustion
2. Flame less

یکی از بهترین روشههای كهاهش مقهدار اكسهههیهدهههای
نیتروژن ،ممانعت از تشههکیل آن اسههت كه میتواند با كم
كردن مقدار نیتروژن در احتراق با استفاده از هوای اضافی
كمتر و بها سهههوخت با مقدار اتم نیتروژن كمتر به عنوان
سادهترین راه حل عملی شود .بهینهسازی شرایع احتراق
و مشخص شدن شرایع عملکردی كه بالاترین راندمان را
همراه بها كمترین آلهاینهده دارد تها  %01می تواند میزان
اكسهههیدهای نیتروژن را كم كند .مرحلهای كردن احتراق،
اضههافه كردن جریانهای ثانویه مثل؛ جریان هوا ( ،) OFA
گازهای دودكش ( ) FGRجریان گاز طبیعی همراه گازهای
دودكش ( ،) FRجریان آب یا بخار آب به میفظه احتراق،
میزان  NOxرا تا حد چشهمگیری كاهش میدهد .استفاده
از احتراق كاتالیسهتی یا احتراق گازهای سنتز میزان NOx
را به كمتر از  5 ppmمیرساند.
در انتخاب روش مناسب برای كاهش اكسیدهای نیتروژن،
بهایهد كمیهتههای متعددی لیاظ شهههوند از جمله :نوع
سهههوخت ،فناوری احتراق ،شهههرایع عملیاتی ،ویژگیهای
3. Integrated gasification combined cycle
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فرآیندی ،امکان نصب تجهیزات جدید ،مشخصات گازهای

همچنین نسههبت بین مقدار هوا-سههوخت ،درجه اختلا

احتراق (اعم از غلظت اكسههیدهای نیتروژن ،دما ،رطوبت،

هوا -سوخت و نیوه توزیو میصولات احتراق هم بر میزان

ذرات معلق ،دبی و  ،)...حهد مجهاز آلهاینده ،اثرات جانبی
آلاینده ،ایمنی عملیات و قابلیت اطمینان بخشی فرآیند و

تولید  NOxمؤثر است .در جدول  1انواع روشهای مذكور
به همراه توضههییاتی در مورد میزان كاهش اكسههیدهای

هزینهههها .دمهای بهالاتر NOx ،بیشهههتری تولید میكند.

نیتروژن و مزایا و معایب آنها ارائه شده است.

جدول  -2مقایسه و م یزان اثرگذاری روشهای کاهش اکس یدهای ن ی تروژن در محفظه احتراق

روش
LEA

BOOS

روش کاهش NOx

كاهش میزان اكسیژن در تنظیم راحت ،مناسب برای
واحدهای موجود
دسترم
احتراق مرحلهای

OFA

-

FGR

كاهش دمای شعله

تزریق
آب/بخار آب
FR

LNB

مزایا

كاهش دمای شعله

افزایش میزان

CO

افزایش میزان  ،COهزینه اولیه بالا
مناسب برای همه سوختها
هزینه های اولیه و عملیاتی بالا ،اثر
راندمان بالای كاهش  NOxبرای
نامطلوب در میزان انتقال حرارت و
سوختهای با نیتروژن كم
فشار سیستم ،افزایش ناپایداری شعله
هزینه سرمایه گذاری كم
هزینه معمولی

تشکر و قدردانی
نویسهندگان از پژوهشهگاه نیرو و همچنین انجمن احتراق
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معایب

کاهش )%(NOx
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Methods of Reducing the Production of Nitrogen Oxides in the
Combustion Chamber
Samane Komeili 1*, Abdollah Mostafaei 1, Morteza Jalali Lichaei1
1* - Environmental Research Group, Niroo Research Institute, Tehran, Iran.

Abstract
A review about NOx reduction methods in stationary combustion chamber was prepared. The
influences of them on NOx reduction were considered and compared. these methods were;
fuel changing, low excess air, combustion modification and staging, adding secondary flow
in combustion chamber to reduce maximum temperature and oxygen concentration, NOx
reduction and produce nitrogen molecule in combustion chamber and catalytic combustion.
Each combustion systems can use one or more of these methods to reduce NOx up to 70%.
The amount of NOx reduction dependent on the parameters like: type of fuel, technology of
combustion, operation condition, mandatory to prepare new appartus, flue gas composition,
standards limitation, side effects of pollutant, safety, reliability and cost.
Key words: Nitrogen Oxide, Combustion, Flame, Staging, Excess Air
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