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محاســبه ضرايب انتشــار يكي از روش هاي ساده و كم هزينه 

براي ارزيابي ميزان آاليندگي حاصل از منابع آالينده مي باشد. 

در بين منابع آالينده، ضرايب انتشــار مشعل ها با خطاي بااليي 

ـت. چراكه ميزان احتراق در مشعل ها به خصوص در  همراه اـس

حالت هاي اضطراري نامشخص بوده و اطالعات دقيقي در مورد 

بازده احتراق واقعي مشــعل ها در دسترس نيست. مقاله حاضر 

                        NOx و SO2ا،CO به منظور ارزيابي ضرايب انتشار سه آالينده

در مشعل ها انجام شده است. در اين تحقيق، از روش محاسبه 

معكوس كه بر اســاس اندازه گيري محيطي همراه با مدل سازي                                                                                                                 

ـت، براي تخمين ضرايب انتشار آالينده هاي گازي  استوار اـس

مورد نظر براي يك نمونه مشــعل گازي در يكي از واحدهاي 

موجود در مناطق نفت خيز جنوب ايران استفاده گرديد. ضرايب 

انتشــار متوسط آالينده هاي ٬CO اSO2 و NOx براي اين مشعل 

نمونــه به ترتيب ۱/۰۷، ۰/۰۳۷ و lb /MMBtu/۰/۰۱۶۸ با عدم 

قطعيت هايي معادل ۲۷/۵، ۳۴/۳ و ۳۶/۳٪ تعيين شــد. مقايسه 

اين ضرايب انتشــار با ضرايب انتشــار ارائه شــده در مراجع، 

شــامل ضرايب انتشار ســازمان حفاظت محيط زيست آمريكا 

(EPA) و انجمن نفت آمريكاي التين (ARPEL) نشان داد كه 

هر دو مرجع براي تخمين ميزان انتشــار آالينده ها به خصوص 

در مورد آالينده هاي NOx و CO داراي خطاي بااليي هســتند. 

براي تعيين ضرايب واقعي مشــعل هاي گازي، مطالعات دقيق 

در خصوص بررســي تأثير شــرايط محيطي بر بازده مشعل ها 

همراه با اندازه گيري آالينده ها از طريق مشابه سازى مشعل هاي 

گازي، واقعي در آزمايشگاه مورد نياز است.
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مقدمه
ـت و گاز به  از مشــعل هاي گازي در واحدهــاي توليد نـف

منظــور دفــع ايمن گازهــاي زائد به خصوص در شــرايط 

اضطراري و تعميرات اساسي واحدها استفاده مي گردد [۱]. 

احتراق گازهاى زائد در مشعل ها، آالينده هاي گازي زيادي 

از جملــه COا٬ NOx ا٬ CH4 ا٬ SO2 و CO2 منتشــر مي كند كه 

همگي براي محيط زيست و سالمتي انسان خطرناك هستند 

[۲]. در مشــعل هاي گازي برخالف ســاير منابع احتراقي، 

اندازه گيري مســتقيم آالينده ها به ســختي امكان پذير است 

[۳]. هرچند در سال هاي اخير برخي روش هاي سنجش از 

راه دور براي تخمين ميزان انتشــار آالينده ها از مشعل ارائه 

شــده، ولي اين روش ها پر هزينه بــوده و نياز به تجهيزات 

خاص دارند [۴]. لذا در شــرايط كنونــى، يكي از راه هاي 

تخميــن ميزان انتشــار آالينده ها در اين منابع، اســتفاده از 

ضرايب انتشار آالينده ها است [۵].

     در حــال حاضر ضرايب انتشــار ارائه شــده در مراجع 

ـت كه  بــراي مشــعل هاي گازي بر اســاس اطالعاتي اـس

نخســتين بار توســط EPA در دهه ۸۰ از طريق يك دسته 

ـت. براي تعيين ضرايب  مطالعات پايلوت تعيين شــده اـس

انتشــار مشعل ها به دليل مشكل دسترســي به باالي مشعل، 

اندازه گيري در شــرايط واقعي نبــوده و نيز از خوراك هاي 

مصنوعي بسيار ساده استفاده شده است. بنابراين، خطاهاي 

زيادي در تعيين ضرايب انتشار وجود دارد. به عنوان نمونه، 

يكي از عوامل موثر در ضريب انتشــار مشعل ها بازده است 

كه در مشعل هاي واقعي به دليل سوختن در فضاي باز، بازده 

مي توانــد از وزش باد تأثير پذيرد. در مطالعات انجام گرفته 

توســط EPA با چشــم پوشــي از تأثير باد، بازده مشعل ها 

ـت [۶]. در تحقيقاتي كه به وســيله  ۹۸٪ تعيين گرديده اـس

مشــاورين تحقيقاتــي نفت و گاز ايالت آلبرتــاي كانادا در 

ـت و گاز آلبرتا صورت  مورد مشــعل هاي گازي مناطق نـف

گرفت، مشخص شد بازده هاي احتراق در مشعل ها به شدت 

با افزايش سرعت باد از ۱ تا m/s ۶ كاهش مي يابد. چنانچه 

ســرعت باد بــه مقادير بــاالي m/s ۶ افزايش يابــد، بازده 

احتــراق به مقاديــر بين ۱۰ تا ۱۵٪ خواهد رســيد. اين امر 

ناشــي از نسبت اختالط اســتوكيومتري پايين در مشعل ها 

ـت. نتايــج اين مطالعه نشــان داد در  به دليــل وزش باد اـس

صورت وزش باد با ســرعت حدود m/s ۴، مقدار متوسط 

بازده احتراق در مشعل ها حدود ۶۸œ۷٪ خواهد بود [۷]. 
     مقالــه حاضــر به منظور ارزيابي ضرايب انتشــار ســه 

آالينده COا، SO2 و NOx در مشــعل ها انجام شــده است. 

بدين منظــور ضرايب انتشــار آالينده هــاي گازي در يك 

مشــعل گازي نمونه در مناطق نفت خيز جنوب با اســتفاده 

از روش محاســبه معكوس بر اساس اندازه گيري محيطي و 

روش مدل سازي تعيين گرديد. ضرايب انتشار تعيين شده با 

ضرايب انتشار مراجع مختلف از جمله ضرايب انتشار ارائه 

شــده براي مشعل ها توســط آژانس حفاظت محيط زيست 

آمريكا مقايســه گرديد تا ميزان دقت اين ضرايب انتشــار 

در كاربردهــاي مشــابه مورد ارزيابي قــرار گيرد. همچنين 

از طريق ضرايب انتشــار محاسبه شده، تأثير برخى شرايط 

عملياتى بر عملكرد احتراق در مشعل نمونه بررسى شد.

ضرايب انتشار مشعل هاي گازي
ضريب انتشــار عبارت است از متوسط آماري ميزان انتشار 

آالينــده به هوا به عنوان نتيجــه اي از برخي فعاليت ها نظير 

احتــراق يا توليد در واحد صنعتي تقســيم بر ميزان فعاليت 

مــورد نظــر [۸]. با توجه بــه اين تعريف، ضريب انتشــار 

نماينده اي از ميزان انتشار حاصل از يك منبع آالينده معين 

است كه در ارتباط با ميزان آالينده ورودي به هوا از آن منبع 

ـت مرتبط با آن در نظرگرفته مي شــود. اين ضرايب  و فعالـي

معموًال به صورت وزن آالينده تقسيم بر واحد وزن، حجم 

يا دوره فعاليت انتشــار آالينده بيان مي شــوند. در بيشــتر 

حالت ها اين ضرايب، متوـسـط رياضي از همه اطالعات در 

دســترس قابل اعتماد هستند كه مي توانند به عنوان معياري 

از انتشــار آن منبع آالينده مورد نظــر در درازمدت درنظر 

گرفته شود.

     رابطه كلي براي تخمين انتشــار با اســتفاده از ضريب 

انتشار به صورت معادله ۱ مي باشد.

E= A × EF × (1-ER/100)                                          (۱)

 EF ،ميــزان فعاليت A ،ميزان انتشــار E كــه در اين رابطه

ضريب انتشــار و ER بازده كاهش انتشــار كلي به صورت 

درصد مي باشــد. ER در ارتباط با بازده حذف يا كاهش

دستگاه هاي كنترل آلودگي موجود در محل تعريف مي شود.
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هر ضريب انتشــار يك كد دقت يا درجه۱ دارد. اين سيستم 

ـت. بنابراين ممكن است  درجه توســط EPA ارائه شده اـس

مستقيمًا براي يك كشور خاص قابل استفاده نباشد. هنگام 

كاربــرد ضرايب انتشــار بايد درجه آن معين باشــد. درجه 

بندي A و B نسبت به D يا E دقت باالتري دارند. هر قدر 

اين دقت كمتر باشد، ضريب انتشار داده شده براي آن منبع 

و يا زمينه خاص نماينده خوبي محســوب نمي گردد. البته 

بايد دقت نمود كه اين درجه بندي مالك اصلي نيست بلكه 

مــالك اصلي كــه در دقت ضريب انتشــار تأثير مي گذارد، 

درجه شــباهت بين دستگاه/ فرآيند انتخاب شده در كاربرد 

ـت كــه ضريب از آن  اين ضريب و دســتگاه/ فرآيندي اـس

استخراج شده است. در جدول۱ درجه بندي ضرايب انتشار 

در سيستم EPA و مفهوم هر حرف ارائه شده است [۴].

   ضرايب انتشار EPA براي مشعل هاي گازي در فصل ۱۳ سند                                                                                              

ضرايب انتشار براي منابع آالينده هاي ساكن موسوم به سند

 AP-42: Compilation of Air Pollutant Emission Factors

ارائه گرديده است [۹]. اين ضرايب انتشار در جدول ۲ آورده 

شــده  است. براي مقايسه، دســته ديگري از ضرايب انتشار 

در اين جدول آمده كه مربوط به ضرايب انتشــار موسوم به 

ـت [۱۰]. به علت اينكه اين ضرايب انتشار،  ARPEL ۲ اـس

خاص منابع آالينده در فرايندهاي نفت و گاز ارائه شده اند، 

نســبت به ضرايب انتشــار كلي دقت باالتــري دارند. الزم 

1. Emission Factor Rating
2.Regional Association of Oil and Natural Gas Companies in Latin America and the Caribbean

                                                                                                 lb/MMBtu به ذكر است اين ضرايب انتشار بر حسب واحد

ارائه شــده كه براي تبديل به واحد فعاليت lb/MMscf گاز 

ســوخته شــده، بايــد مقــدار آن را در ارزش حرارتي گاز 

سوختي معادل Btu/scf ۱۰۲۰ ضرب نمود.

    همان گونه كه مقادير جدول ۲ نشــان مي دهد، كد دقت 

براي ضرايب انتشار ارائه شده توسط EPA حرفB مي باشد. 

ـت ضريب انتشــار براي انــواع ديگري از  يعني ممكن اـس

منابع آالينده مقادير دقيقي از تخمين انتشــار را ارائه ندهد. 

همچنين اختالف فاحشــي بين ضرايب انتشــار ارائه شده 

توســط EPA و ARPEL مشــاهده مي گــردد. به طوري كه 

كمترين اختالف نسبي مربوط به CH4 با ۱۲/۵٪ و بيشترين 

اختالف مربوط به THC با ۹۷٪ مي باشد.

مواد و روش ها
مشخصات مشعل گازي نمونه

مشــعل نمونه براي تعييــن ضرايب انتشــار گازي از ميان 

مشعل هاي گازي يكي از واحدهاي بهره برداري نفت و گاز 

در مناطق نفت خيز جنوب انتخاب گرديد. مشــعل منتخب 

از نــوع كوتاه بوده و به دليل ارتفــاع كم آالينده ها، كمترين 

پخش را داشت. در نتيجه تعيين غلظت آالينده با دقت باال 

مقدور گرديد.

[۵] EPA جدول۱- درجه بندي ضرايب انتشار و مفهوم حرف ها در سيستم درجه بندي ضرايب انتشار

ABCDEUكد حرف

درجه بندي نشدهضعيفزير متوسطمتوسطباالي متوسطعاليمفهوم كيفي

جدول۲- ضرايب انتشار EPA و ARPEL براي آالينده هاي گازي ناشي از احتراق گازها در مشعل (lb/MMBtu) [۹ و۱۰]

NOxCOSO2THCCH4ضريب انتشار

EPA۰/۰۶۸۰/۳۷۰/۱۴۰/۰۸ارائه نشده

EPA كد دقتBBارائه نشدهBB

ARPEL۰/۰۹۸۱/۳۴/۷۲۰/۶۱از طريق موازنه جرم تعيين گردد

۹۷۱۲/۵-۳۰/۷۷۱/۵اختالف نسبي (٪)
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بررسي ها نشان داد اين مشعل در بيشتر مواقع در حالت پايلوت 

                                                                                                       ۰/۲۵ MMscf /dayبوده و از گاز ســوختي با دبي متوســط

براي حالت پايلوت استفاده مي گردد. براي آناليز مشخصات 

ســوخت گازي ۶ نوبت نمونه برداري از سوخت گازي به 

صــورت ماهانه (مهر تا بهمن ســال ۸۷) صورت گرفت و 

  (GC) اجــزاء تركيب آن با دســتگاه كروماتوگرافــي گازي

مــدل Chrom Pack CP9000 ســاخت كشــور هلند آناليز 

گرديد. متوـسـط تركيب اجــزاء گاز به عنــوان معياري از 

كيفيت متوسط سوخت گازي در جدول ۳ ارائه شده است. 

همچنين متوســط جرم مولكولــي و ارزش حرارتي گاز به 

ترتيب ۲۰/۱۷ و Btu/scf ۱۲۳۰ تعيين گرديد.

روش محاسبه معكوس براي تعيين ميزان انتشار آالينده ها
در ايــن تحقيق، بــراي تعيين ميــزان انتشــار آالينده ها از 

خروجي مشعل مورد نظر و تعيين ضرايب انتشار، از روش 

محاسبه معكوس استفاده شد. 

     اســاس ايــن روش به طــور كامل توســط Faulkner و 

همكارانش توضيح داده شــده است [۱۱]. از اين روش در 

مطالعات اخير، بيشتر براي تعيين ميزان انتشار ذرات جامد 

و تركيبات فرار استفاده شده است [۱۲].

     همان گونه كه در شكل ۱ ارائه شده، در اين روش پس 

از حــدس اوليه براي غلظت آالينده در خروجي مشــعل، 

غلظت آالينده در فاصله مشــخصي از مشــعل توسط مدل 

تعيين شــده و از طريق مقايســه با مقدار اندازه گيري شده، 

حــدس اوليه با هدف رســيدن به مقدار اندازه گيري شــده 

تصحيــح مي گردد. اين روش هــر چند يك روش تخميني 

است، ولي مي توان عدم قطعيت مقادير انتشار به دست آمده 

را به راحتي با دانستن خطاهاي مدل و دستگاه اندازه گيري 

تعيين نمود. 

جدول۳- تركيب درصدها سوخت مشعل گازي منتخب (٪ مولي)

CO2N2H2SC5+(نرمال و ايزو) C5H12(نرمال و ايزو) C4H10
C3H8C2H6CH4

۰/۳۵۰/۱۵-۰/۰۲۰/۰۷۰/۷۵۴/۷۱۶/۳۷۷۷/۵

شكل۱- الگوريتم تعيين ضرايب انتشار آالينده ها با استفاده از روش محاسبه معكوس

تخمين اوليه ميزان انتشار

مدل سازي انتشار
تخمين جديد

اختالف وجود دارد؟

 از آخرين تخمين براي تعيين
 ضريب انتشار آالينده مربوط

 استفاده گردد

بلي

 ميزان انتشار به دست
 آمده از مدل

مقايسه ميزان
اختالف 

ميزان انتشار اندازه گيري شده در محيط

خير



...CO ۴۳ارزيابي ضرايب انتشار

اندازه گيري غلظت آالينده ها در محيط
ـت آالينده هاي گازي شــامل  بــراي اندازه گيــري غلـظ

NOx،اSO2 و CO از دســتگاه اندازه گيــري آالينده هــاي 

 Signal Group ســاخت شــركت ،Street Boxمحيطي مدل

انگلســتان استفاده گرديد. اين دستگاه قابل حمل بوده و از 

طريق حســگرهاي الكتروشــيميايي ميزان سه آالينده را در 

ـت در طول  محيط اندازه گيري مي نمايد. دســتگاه قادر اـس

نمونه بــرداري، اطالعــات غلظت آالينده هــا را به صورت 

متوســط ۱۵ دقيقــه اي ارائه دهد. در جــدول ۴ محدوده و 

دقت اندازه گيري دســتگاه Street Box بــراي آالينده هاي 

هواي محيط ارائه شده است.

اندازه گيري در جهت باد غالب، در فاصله ۳۰ متري مشعل 

ـب و در ارتفاع ۲ متري از ســطح زمين انجام گرفت.  منتـخ

همچنين در هر بــار نمونه گيري، غلظت محيط پيرامون در 

جهت عكس باد غالب تعيين گرديد، تا مقادير اندازه گيري 

شده از مقدار موجود در محيط كسر گردد. با توجه به تعداد 

زياد داده هــا پس از هر بار نمونه گيــري، از مقادير غلظت 

آالينده ها متوسط گيري شد.

1. Finite difference
2. Backward
3. Central

جدول۴- محدوده اندازه گيري و دقت دستگاه Street Box براي 
آالينده هاي هواي محيط

دقتمحدوده اندازه گيريآالينده

CO۰-۱۰۰ ppm۰/۱ ppm

NOx۰-۱۰ ppm۲۰ ppb

SO2۰-۴۰ ppm۲۵ ppb

مدل پخش آالينده ها

بــراي لحاظ كــردن ميزان پخش آالينــده در محيط به دليل 

وزش بــاد و پديده نفوذ، از مدل اولري درجه اول با معادله 

اساسي زير استفاده شد:

     (۲)

ic غلظت 


ـب،   ســرعت متوســط باد غاـل


u در رابطــه باال
متوسط آالينده i و KH و Kv به ترتيب ضرايب تجربي نفوذ 

آالينده هــا در جهت هاي عمودي و افقي هســتند [۱۳]. در 

مدل مورد اســتفاده جهت باد ثابت فرض شده و از واكنش 

آالينــده ها با توجــه به نزديك بودن محــل اندازه گيري به 

مشعل صرف نظر گرديده است [۱۴]. براي محاسبه ضرايب 

نفوذ، معموًال از روابط تجربي اســتفاده مي گردد. در جدول 

۵ ضريب نفوذ Kv براي حالت هاي مختلف پايداري اتمسفر 

ارائه شده است. در مطالعات صورت گرفته، مشخص شده 

كه توزيع غلظت، چندان به تغييرات KH حساس نيست. در 

 KH ۵۰ براي m2s-1 اين تحقيق، از يك مقدار متوســط برابر

در شــرايط مختلف پايداري اتمســفري استفاده شد [۱۳]. 

براي حل معادله ديفرانسيل درجه دوم مربوط به مدل پخش 

آالينده هــا، از روش اختالف محــدود۱ و براي حل عددي 

معادله حاصل از روش اختــالف محدود، از روش صريح 

اســتفاده شد. مشتق مرتبه اول به صورت برگشت به عقب۲  

                                                                                                         (i, j, k) و مشتقات مرتبه دوم به صورت مركزي۳ حول نقطه

بر طبق معادالت ۳ تا ۵ گسسته شدند [۱۴].

[۱۳] Kv جدول۵- روابط مورد استفاده براي محاسبه ضريب نفوذ

توضيحاتضريب نفوذحالت پايداري

 Kv = Ku*ze خنثي
-4z/H-

پايدار

)z/H < 0.05Kv = w*H[2.5 ≥ 0ناپايدار
kz/H)

4/3(1-15z/L)
1/4]-

0.05 ≤ z/H < 0.6Kv = w*H[0.021 + 0.408 (z/H) + 1.352 (z/H)2 044.096(z/H)3 

+2.56(z/H)4]

0.6 ≤ z/H < 1.1Kv = w*H[0.2exp(6-10 z/H)]



شماره ۶۷ ۴۴

٬i j و k به ترتيب شمارنده هاي معادله در جهت هاي ٬x y و 

z هستند. با جايگزين كردن روابط مربوطه در معادله اصلي، 

معادله ۶ به دست مي آيد.

                     (۳)

              (۴)

           (۵)

(∆y2 ∆z2uk + 2∆x ∆z2KH + 2∆ x ∆y2Kv)اCi,jK=         (۶)

∆y2∆z2ukCi-1,jk+(∆x∆z
2kH Ci,j+1,K + Ci,j-1,k)+

∆x∆y2Kv (Ci,j,k+1 + Ci,j,k-1)

شرايط پايداري براي حل معادله (۵) به صورت زير خواهد 

بود [۱۵]:

                                            (۷)

پــس از تعيين مختصات منابــع آالينده، مدل پخش آالينده 

ـت آمــده، در نرم افزار  مورد نظر بر اســاس معادالت به دـس

MATLAB برنامه نويســي شــد. ســرعت باد غالب با توجه 

 ۴ m/s به اطالعات هواشناســي منطقه به صورت متوســط

فــرض گرديد [۱۶]. ســاير جزئيات روش حــل معادله و 

متغيرهاي محيطي و هواشناســي در مطالعه اي كه فاتحي فر 

و همكارانــش، بــراي پيش بيني نحوه پخــش آالينده ها از 

دودكش هاي پااليشگاه تبريز انجام داده اند، ارائه شده است. 

در مطالعه ايشــان، نتايج پيش بيني پخــش آالينده ها، توافق 

خوبي با نتايج تجربي دارد [۱۷]. 

محاسبه ضرايب انتشار آالينده ها

براي تعيين ضرايب انتشار از روش ارائه شده توسط EPA  موسوم                                                                                                                     

به روش ۱۹ بر اساس معادله زير استفاده گرديد [۱۸]:

                                (۸)

در اين رابطه EF ضريب انتشار آالينده برحسب ٬lb/MMBtuا                                                                                                    

F ضريب سوخت (فوت مكعب استاندارد خشك در ميليون 

Btu) ا٬ Mw وزن مولكولي آالينده (lb/lb mole)٬ Cppb غلظت 

ـب ppb و TCorrection ضريب تصحيح دماي  آالينده ها برحـس

محيط مي باشد. فاكتور سوخت براي سوخت هاي مختلف 

در مراجــع ارائه شــده و مقدار آن بــراي گاز طبيعي برابر 

dscf/MMBtu ۸۷۱۰ مي باشد. ضريب تصحيح دماي محيط 

نسبت به دماي oC ۲۰ از رابطه زير محاسبه مي گردد [۱۹]:

                                             (۹)

نتايج و بحث
در جدول ۶، نتايج چهار نوبت نمونه گيري از مشــعل مورد 

ـت. با توجه به اين كه ميزان متوسط  مطالعه ارائه شــده اـس

ـت آالينده ها در محيط پيرامــون (آلودگي زمينه) براي  غلـظ

٬NOx SO2 و CO به ترتيب ۰، ۰ و ppb ۱۶۹۵ به دست آمد، 

غلظت هاي ارائه شده در جدول از مقادير فوق كسر گرديد.

ـت آمده، با فرض سرعت باد  با توجه به غلظت هاي به دـس

متوـسـط برابر m/s ۴ كــه متناظر با وجود شــرايط ناپايدار 

جدول۶- غلظت هاي متوسط محيطي اندازه گيري شده براي 
(ppb) آالينده گازي حاصل از مشعل منتخب

غلظت SO2غلظت NOxغلظت COدماي محيط (oC)نمونه

ارديبهشت ماه ۸۸

۱۳۶۴۰۰۱۰۶۵

۲۴۱۳۳۸۰۰۰

۳۳۰۳۱۸۲۰۶۵

۴۳۳۲۳۳۱۲۰۰

۵۳۵۲۲۴۱۲۶۰

خرداد ماه ۸۸

۱۳۸۵۶۱۵۰۰

۲۴۵۲۱۱۱۳۰۰

۳۴۳۲۰۳۵۶۵۰

تير ماه ۸۸

۱۴۰۶۶۱۲۰۸۳

۲۴۱۲۲۰۱۱۰۰

مرداد ماه ۸۸

۱۳۵۳۳۶۲۰۰

۲۳۸۴۳۲۳۰۰

۳۴۵۱۶۳۴۲۰۰

ـت آالينده ها در  ـت، با روش محاســبه معكوس، غلـظ اـس

خروجي مشــعل نمونه تعيين گرديد كه نتايج آن در جدول 

۷ ارائه شده است. 
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همان طور كه نتايج نشــان مي دهد، مقادير غلظت خروجي 

 CO آالينده هــا متفاوت بوده و باالتريــن غلظت مربوط به

مي باشد. مقدار اين آالينده شاخصي از ميزان احتراق ناقص 

در مشعل است. احتراق ناقص كه معموًال در شرايط واقعي 

در سيســتم هاي احتراق به وجود مي آيد، در شرايطي روي 

مي دهد كه به علتي نســبت ســوخت به هوا كمتر از نسبت 

 H2O و CO2 استوكيومتري باشد. در احتراق ناقص عالوه بر

كه محصوالت احتراق كامل هستند، مقاديري از محصوالت 

واسطه پايدار نظير منوكسيدكربن، هيدروژن و هيدروكربن ها 

نيز بــه عنوان آالينده هوا مطابق معادلــه ۱۰ توليد خواهند 

جدول۷- مقادير انتشار محاسبه شده براي غلظت آالينده هاي 
(ppm) خروجي از مشعل منتخب با استفاده از روش مدل سازي

CONOxSO2دماي محيطرديف

۱۴۰۴۶۲۷۱۰>۷۸

۲۳۸۳۶۸۹۱۰>۲۰>

۳۳۸۲۴۷۳۱۰>۲۰>

۴۳۶۲۱۷۰۱۰>۶۱

۵۳۵۱۵۸۶۱۰>۲۰>

۶۳۰۱۳۹۹۱۰>۶۱

۷۳۳۶۰۱۲۱۲۰>

۸۳۵۵۱۴۲۷۲۰>

۹۴۵۳۹۲۳۰۲۰>

۱۰۴۳۳۲۰۶۲۲۰>

شد. البته بســته به دماي احتراق، تركيبات NOx در احتراق 

ـت توليد گردند. در مشــعل ها، معموًال  كامل نيز ممكن اـس

 NO گازهاي زائد شامل تركيبات نيتروژني نيستند. بنابراين

يا به وســيله تركيب نيتروژن هوا با اكسيژن تشكيل شده يا 

از طريــق واكنش بين راديكال هــاي هيدروكربن حاضر در 

محصوالت احتراق و نيتروژن هــوا از طريق مراحل مياني 

در دماهاي باال تشــكيل مي شــود. همان طور كه در شــكل 

۲ مشــاهده مي شــود، بين غلظت CO و NOx رابطه عكس 

ـت و بــا افزايش يكي، ديگــري كاهش مي يابد.  برقرار اـس

دليــل اين امر به مكانيســم احتــراق در مشــعل ها مربوط 

                                                                                   ۱۲۰۰ Kدر دماي احتراق باالتر از NOx مي شــود. تركيبات

توليد مي شــوند. اگر دما بين K ۱۶۰۰ -۱۲۰۰ باشد، تقريبًا 

نصــف نيتروژن موجــود در هــوا به صــورت NO و بقيه 

                                                                                 ۱۶۰۰ K در هوا رها مي گردد. اگر دما باالتر از N2 به صورت

باشــد، هــم NO و هم NOx توليد مي شــوند. عالوه بر آن، 

مقداري N2 آزاد نيز در محصوالت احتراق باقي مي ماند. در 

مشــعل ها در حالت احتراق ناقص كه به مفهوم افت بازده 

ـت، دما كاهش مي يابد. كاهش دما نيز منجر به توليد كم  اـس

و يا عدم توليد تركيبات NOx خواهد شد [۲۰]. 

                   

   

(۱۰)

شكل۲- رابطه بين غلظت محاسبه شده آالينده هاي CO و NO2 خروجي از مشعل منتخب (غلظت هاي CO بر ۱۰ تقسيم شده اند)

۳۰۰

۴۵۰

۵۰۰

۴۰۰

۳۵۰

۱۰۰

۲۰۰

۲۵۰

۰

۵۰

۱۵۰

نمونه
۱ ۳ ۴ ۷ ۸۶۲ ۵ ۹ ۱۰

CO

NOx



شماره ۶۷ ۴۶

تركيبــات گوگردي موجــود در جريان گاز مشــعل در اثر 

سوختن به SO2 تبديل مي شــوند. مقدار SO2 انتشار يافته، 

مستقيمًا به مقدار گوگرد موجود در گازهاي مشعل بستگي 

دارد. همــان طور كه نتايج نيز نشــان مي دهد، ميزان توليد   

SO2 در مشعل منتخب الگوي خاصي ندارد و تنها در ارتباط 

با ميزان تركيبات گوگردي ســوخت، مخصوصًا H2S است.                                                                               

هرچند نتايج آناليز سوخت، ميزان اين تركيب را صفر ثبت 

مي كند، ولي نتايج نشــان مي دهد كه در برخي از مواقع، در 

 SO2 و NOx وجود دارد. تعيين مقادير دقيق H2S ســوخت

در غلظت هاي پايين تر از حد تشخيص دستگاه، امكان پذير 

نمي باشد. مطالعات Susu و همكارانش در مورد آالينده هاي 

خروجي از يك مشعل، نشان داد كه غلظت NOx و SO2 در 

خروجي مشعل به ترتيب برابر ppm ۰/۰۳ و ۰/۰۲ مي باشد.

                                                                                              lb/MMBtu چنانچه ضرايب انتشار معادل غلظت ها بر حسب      

محاســبه گردند، كمترين و بيشترين مقادير ضريب انتشار، 

 NOx ۲/۷، براي lb/MMBtu ـب ۰/۱۹ و بــراي CO به ترتـي

                                                                                   ۰/۰۲۷<  SO2 ۰/۰۶۱ و بــراي lb/MMBtu ۰/۰۱ و<
و lb/MMBtu ۰/۱۰۵ خواهــد بود. براي محاســبه ضريب 

ـب داده هاي مدل سازي، الزم  انتشــار كلي متوسط بر حـس

ـت غلظت متوـسـط آالينده ها لحاظ گــردد. در جدول  اـس

۸ متوســط غلظت آالينده ها، انحراف معيــار و حد داده ها 

محاسبه شده است. با توجه به اين كه تعداد داده ها كمتر از 

۳۰ مي باشــد، براي محاسبه حد داده ها به جاي توزيع نرمال 

از توزيع t-student با دقت ۹۵٪ اســتفاده شــد [۲۱]. براي 

داده هايي كه به صورت حدي مشــخص شده بودند، نصف 

مقدار حد به عنوان متوسط غلظت لحاظ گرديد.

     چنانچــه از مقاديــر متوـسـط جدول ۸ براي محاســبه 

ضرايب انتشار متوسط نهايي استفاده گردد، نتايج جدول ۹ 

حاصل مي شود. مقادير ضرايب انتشار اين جدول در دماي 

متوسط هوا معادل oC ۳۷ تصحيح شده  است.

     عدم قطعيت ضرايب انتشــار ارائه شده ناشي از خطاي 

مدل، خطاهاي اندازه گيري و انحراف معيار داده ها مي باشد. 

معموًال مي توان از خطاي مدل به دليل ناچيز بودن، در مقابل 

خطاي اندازه گيــري و انحراف معيار داده ها صرف نظر كرد 

كــه در اين صورت عدم قطعيت ضرايب انتشــار از معادله 

زير قابل محاسبه است:

                                               (۱۱)

در رابطــه باال U عدم قطعيت ضريب انتشــار، N تعداد كل 

نمونه ها، τ انحراف معيار داده ها و e دقت وسيله اندازه گيري 

است [۲۲].

     با توجه به نتايج جدول ۹، عدم قطعيت ضريب انتشار متوسط                                                                                                  

براي آالينده NOx نسبت به آالينده هاي ديگر بيشتر است.

(ppm) ميانگين و انحراف معيار متوسط ميزان انتشارآالينده هاي هوا در مشعل گازي نمونه o۸جدول
COSO2NOx

۱۷۷۷۲۷۱۷متوسط

۱۴۷۶۲۷/۸۱۸/۸انحراف معيار

۱۰۴۸۱۹/۷۱۳/۳حدود داده ها

جدول۹- نتايج محاسبه ضريب انتشار متوسط آالينده ها در مشعل گازي نمونه
COSO2NOx

(lb/MMBtu) ۱/۰۷۰/۰۳۷۰/۰۱۶۸ضريب انتشار متوسط

۲۷/۵۳۴/۳۳۶/۳عدم قطعيت (٪)

(lb/MMBtu) ۱/۶۹۰/۰۶۴۰/۰۳۰حد باالي ضريب انتشار

(lb/MMBtu) ۰/۴۴۰/۰۱۰۰/۰۰۴حد پايين ضريب انتشار

(٪) EPA ۳۰۵--۶۵اختالف نسبت به ضريب انتشار

(٪) ARPEL ۴۸۳--۲۱-اختالف نسبت به ضريب انتشار
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با توجه به رابطه عدم قطعيت، اين مسأله در ارتباط مستقيم 

ـت كه براي  بــا انحراف معيار مقادير اندازه گيري شــده اـس

آالينده NOx انحراف معيار از مقدار متوسط بيشتر است.

ـب ۲۷/۵٪ و  ـت بــراي CO و SO2 به ترتـي      عــدم قطعـي

۳۴/۳٪ مي باشد. از آنجايي كه پراكندگي مقادير اندازه گيري 

شده براي اين آالينده ها بيشتر بوده، انحراف معيار نيز براي 

ـت. همــان طور كه قبًال  آالينده هاي CO و SO2 بيشــتر اـس

بحث شــد، با توجه به شرايط شعله باز در مشعل ها و تأثير 

زياد وزش باد در بازده مشــعل ها، در عمل مقادير آالينده ها 

مي تواند بسيار متفاوت باشد. اين امر نشان مي دهد ضرايب 

انتشــار كلي متوسط براي تخمين ميزان انتشار آالينده ها در 

مشعل هاي گازي در شرايط كوتاه مدت، عدم قطعيت بااليي 

خواهد داشت. با توجه به شكل ۲ چنين بر مي آيد كه روند 

تغييــرات دو آالينــده CO و NOx از الگوي واحدي پيروي 

مي كنند. در مشــعل هاي واقعي عدم قطعيت به تركيب گاز، 

شــرايط باد و نوع مشعل بســتگي دارد. در ضرايب انتشار 

ـت باالتر از ۱۰۰  گزارش شــده توســط مراجع، عدم قطعـي

درصد براي ضرايب انتشــار آالينده ها گزارش شــده است 

[۱]. اختالف نسبي بين مقايسه ضرايب انتشار محاسبه شده 

در اين تحقيق با ضرايب انتشــار EPA و ARPEL در شكل 

۳ رسم شده است كه مطابق اين شكل، مقدار اختالف نسبي 

آالينده NOx بســيار باال است. مقدار اختالف نسبي ضريب 

انتشــار واقعي NOx با ضرايب انتشــار EPA و ARPEL به 

ترتيب ۳۰۵ و ۴۸۳٪ مي باشــد. عالمت منفي نشــان دهنده 

مقــدار تخمين بــاال براي آالينده NOx بــراي هر دو مرجع 

است. توجه به وضعيت مشعل نمونه از لحاظ شرايط وزش 

باد نســبتًا تند و عــدم وجود جريان كمكــي براي افزايش 

اختــالط، نشــان مي دهد كــه در اين مشــعل به علت بازده 

پاييــن و كاهش دما، NOx يا توليد نمي گردد و يا در مقادير 

نسبتًا كم توليد مي شــود. براي آالينده CO مقادير اختالف 

براي هر دو مرجع در مقايســه با NOx نســبتًا پايين است. 

مخصوصًا اختالف بين ضريب انتشــار ARPEL با ضريب 

محاسبه شــده در اين تحقيق براي CO چندان زياد نيست. 

نتيجــه ديگر اين كه هرچند ضريب انتشــار SO2 در ارتباط 

نزديك با مقدار گوگرد ســوخت است، اما مقادير مختلف 

به دست آمده، نشــان مي دهد كه در شرايط عمليات واقعي                                                                               

در مناطق توليد نفت، مقدار گوگرد در سوخت هاي مصرفي 

مي تواند بســيار متفاوت باشــد. بنابراين استفاده از ضرايب 

انتشار كلي در اين مورد خطاي فاحشي در پي خواهد داشت. 

بنابرايــن عالوه بر اين كه بايد ضريب انتشــار SO2 به طور 

مســتقيم از روش آناليز سوخت و انتقال جرم به دست آيد، 

الزم است شرايط عمليات نيز از لحاظ تغيير در ميزان گوگرد                                                                                

سوخت لحاظ گردد. در اين مورد بهتر است آناليز سوخت، 

مستقيمًا روي سوخت ورودي به مشعل صورت گيرد.

نتيجه گيري
ارزيابي قابليت ضرايب انتشــار مراجع براي تخمين ميزان 

انتشــار آالينده هاي هوا در واحدهاي فرآورش نفت و گاز 

نشان داد كه به دليل نبود اطالعات كافي از عملكرد مشعل ها 

و كمبود داده هاي اندازه گيري مستقيم، ضرايب انتشار ارائه 

شــده براي اين منابع تقريبي بوده و باهم اختالف اساســي 

ـت ضرايب انتشــار دقيق و با دقت  دارند. بنابراين الزم اـس

باال براى مشــعل هاى موجود در  واحدهاي فرآورش نفت 

و گاز محاسبه گردند.

    در اين تحقيق، با اســتفاده از روش محاســبه معكوس و 

از طريق اندازه گيري محيطي همراه با مدل سازي آالينده ها، 

ضرايب انتشــار متوسط آالينده هاي COا، SO2 و NOx براي 

يــك مشــعل نمونه تعيين شــد. روش به كار رفتــه در اين 

تحقيــق با توجه به ماهيت اندازه گيري در شــرايط واقعي، 

مي توانــد نتايج قابــل قبولى را ارائه دهــد. البته بايد توجه 

ـت كه چون مقادير ضريب انتشار در اين تحقيق براي  داـش

يك مشعل نمونه به دست آمده، مي تواند در صورت استفاده 

براي ساير مشــعل ها به خصوص مشعل هاى گاز اسيدى و 

مشــعل هاى بلند با خطا همراه باشــد. به ويژه اينكه مشعل 

نمونه فاقد هرگونه جريان كمكي نظير بخار يا هواي اضافي 

بــراي افزايش اختالط هوا با ســوخت و در نتيجه افزايش 

ـت. بنابرايــن، تعيين ضرايب انتشــار آالينده هاي  بازده اـس

گازي براي ساير مشعل هاي مناطق بهره برداري نفت و گاز 

با توجه به وابســتگي ضرايب انتشار به ماهيت فرآيندها 

و ويژگي هاي عملياتي مشعل ها، مي تواند ضرايب انتشار 

دقيق تري را براي مشعل هاي گازي از طريق دسته بندي آنها 

فراهم آورد. 



شماره ۶۷ ۴۸

همچنيــن به دليل مشــكل بــودن اندازه گيري مســتقيم در 

مشعل هاي گازي، الزم است از روش هاي سنجش مستقيم 

نظير مشــعل هاي مشابه ســازي شــده آزمايشــگاهي و يا 

روش هاي ســنجش از راه دور براي تعيين ضرايب انتشــار 

مشعل ها با عدم قطعيت پايين استفاده نمود [۲۲ و ۲۳].

EPA
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