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:چكيدُ   

يىي اص ٔٛاسدي وٝ عي ػبِيبٖ اخيش ثؼيبس ٔٛسد تٛجٝ لشاس ٌشفتٝ اػت ثحث آِٛدٌي ٞبي ٔحيظ صيؼت ٚ اثشات ٔخشة آٖ ثش وشٜ 

صٔيٗ ٔي ثبؿذ وٝ آِٛدٌي ٞبي ٘بؿي اص ٌبصٞبي ٌّخب٘ٝ اي ٚ تشويجبت ٔضش ٚ ٔخشة جٛ سا ٘يض ؿبُٔ ٔي ٌشدد ٚ يىي اص ايٗ ٔٛاسد 

وٝ اص ػٛخت ٞبي  كٙؼتي دسٚٞب،ِٛوٛٔٛتيٛ ٞبي ديضِي ٚ تجٟيضاتوـتي ٞب،خٛ EXHUASTٔٛجٛد دس  NOX , SOXبت تشويج

 فؼيّي اػتفبدٜ ٔي وٙٙذ ٔي ثبؿذ.

 (IMO ثب تٛجٝ ثٝ ايٙىٝ دسكذ لبثُ تٛجٟي اص ايٗ ٌبصٞبي ٘بؿي اص ٔٛتٛسٞبي ديضَ وـتي ٞب ٔي ثبؿٙذ ػبصٔبٖ جٟب٘ي دسيب٘ٛسدي)

ٔجبص دس ضٕيٕٝ ؿؾ ٔبسپَٛ ٚ  NOXاِضأبتي سا ثشاي وـتي ٞب دس خلٛف ٔيضاٖ ٝ خبكي ثٝ ايٗ ٔؼئّٝ ٕ٘ٛدٜ اػت ٚ ٘يض تٛج

NOX TECHNICAL CODE  اص ايٗ سٚ وبسخب٘جبت وـتي ػبصي ٘يض جٟت ػبصٌبس ٕ٘ٛدٖ وـتي ٞب ثب ايٗ اِضأبت لشاس دادٜ اػت

 SCR (SELECTIVEيذ٘ذ وٝ ٔتذاَٚ تشيٗ آٟ٘ب اػتفبدٜ اص ػيؼتٓ ٔججٛس ثٝ ا٘جبْ الذأبتي جٟت وبٞؾ ايٗ تشويجبت ٌشد

CATALYTIC REDUCTION ٔي ثبؿذ. دس ايٗ ٔمبِٝ ثٝ ثشسػي اِضأبت )IMO  دس خلٛف حذٚد ٔجبصNOX  خشٚجي اص وـتي

 پشداختٝ ؿذٜ اػت. SCRٞب ٚ ػّٕىشد ػيؼتٓ 

 كلوات كليدي :

Nox-marpol –nox technical code-exhaust- catalyst chamber-multi point-injection-

mixer- 



 : هقدهِ

،صيشا ٔٙجش ثٝ تجبست ٚ استجبط ثيٗ ٚ ؿىٛفبيي التلبدي ثٝ ؿٕبس ٔي آيٙذدس ػغح جٟبٖ حُٕ ٚ ٘مُ دسيبيي،وبتبِيضٚس دس تٛػؼٝ 

 ٞبي دسيبيي اص جّٕٝ سٚؽ.حُٕ ٚ ٘مُ ي تبٔيٗ ا٘شطي،ٔٛاد غزايي ٚ وبالٞب ٔي ثبؿٙذوـٛسٞب ٔي ؿٛد ٚ ٔؼيشي ٔغٕئٗ ثشا

دسكذ تجبست جٟب٘ي تٛػظ ؿشوت ٞبي وـتيشا٘ي ا٘جبْ ٔي 80كبدسات ٚ ٚاسدات وبال دس ػغح جٟبٖ اػت،ثٝ عٛسي وٝ أشٚصٜ

ػٝ ثشاثش ٌشديذٜ اػت.ثذٖٚ وـتيشا٘ي كبدسات ٚ ٚاسدات وبالٞب دس ٔميبػي وٝ  2008تب ػبَ 1970ٚ دس لشٖ ٌزؿتٝ اص ػبَ  ؿٛد

٘يبص داسد غيش ٕٔىٗ خٛاٞذ ثٛد.أشٚص افضايؾ جٕؼيت جٟبٖ ٕٞشاٜ ثب پيـشفت تٕذٖ آٖ چٙبٖ ؿذت يبفتٝ اػت  د٘يبي ٔذسٖ ثٝ آٖ

دس سا كٙبيغ  ص جّٕٝ آِٛدٌي ٔحيظ صيؼت ٘بؿي اصوٝ آٖ سا ا٘فجبس جٕؼيت ٔي ٌٛيٙذ.چٙيٗ افضايؾ ثي سٚيٝ اي ٔـىالت فشاٚا٘ي ا

ٚ اص ٟٕٔتشيٗ آِٛدٌي  ٘بٔغّٛة صيؼت ٔحيغي وـتي ٞب ٔي ثبؿٙذٙبثغ اثشات ثؼيبسي اص وـٛسٞب سا ثٟٕشاٜ داؿتٝ اػت.يىي اص ٔ

آِٛدٌي ٞٛا دس اثش ا٘تـبس ٚ ٘ـت ٌبصٞبي آاليٙذٜ ٘بؿي اص احتشاق ػٛخت ٞبي فؼيّي اػت وٝ ؿبُٔ اوؼيذٞبي  ،ٞبي ٘بؿي اص آٖ

ٔي ثبؿذ وٝ ٔٛجت  CO2اوؼيذ وشثٗدي ، ٚ (spm(،رسات ٔؼّك) co(،ٔٙٛ وؼيذ وشثٗ) nox(،اوؼيذ ٞبي ٘يتشٚطٖ) soxٌٌٛشد)

 .اػيذيتٝ ؿذٖ ٞٛا، ايجبد ٔـىالت صيؼت ٔحيغي وٝ ثب ٘فٛر آاليٙذٜ ٞب دس خبن ٚ آة ثٛجٛد ٔي آيذ ٚ... ٔي ٌشدد

ٔٛتٛس وـتي ٞب ٚ دس اثش احتشاق ػٛخت ٞبي   exhaustٔي ثبؿذ وٝ دس  noxتشويجبت  ي ٔخشةيىي اص ٟٕٔتشيٗ ايٗ ٌبصٞب 

ٔيّيٖٛ تٗ دس  158ثش اػبع تحميمبت كٛست ٌشفتٝ ٔيضاٖ ٔلشف ػٛخت دس وـتيٟب ثٝ كٛست تخٕيٙي ، دفؼيّي ايجبد ٔي ٌشد

 1990اػالْ ٌشديذٜ اػت وٝ ٔمذاس لبثُ ٔالحظٝ اي ٔي ثبؿذ.آِٛدٌي ٞٛا اص ػبَ  2007ٔيّيٖٛ تٗ دس ػبَ 333ٚ  2000ػبَ 

تحميمبت ٌؼتشدٜ اي دس ايٗ صٔيٙٝ ثٝ ا٘جبْ سػيذٜ  21شٖ ٔيالدي ٔٛسد تٛجٝ ٔحبفُ ػّٕي لشاس ٌشفت ثٝ عٛسي وٝ اص اثتذاي ل

(يىي اص آطا٘غ ٞبي ػبصٔبٖ ُّٔ ٔي ثبؿذ وٝ ثٝ ػٙٛاٖ لبٖ٘ٛ ٌزاس دس صٔيٙٝ فؼبِيت ٞبي  IMOاػت.ػبصٔبٖ جٟب٘ي دسيب٘ٛسدي )

  ٔشثظ ثٝ حُٕ ٚ ٘مُ دسيبيي ؿٙبختٝ ٔي ؿٛد.

 كشتي ّا exhaustدر  noxدر خصَص كاّش اثرات  imoقَاًيي ٍ هقررات بيي الوللي ٍ الساهات 

آػيت ٞبي صيؼت  لٛا٘يٗ ٚ ٔمشسات ثٝ ػٙٛاٖ اثضاسٞبيي جٟت حٕبيت اص ٔشدْ،داسايي ٞب ٚ عجيؼت آٟ٘ب دس ثشاثش آػيت ٞب ٔي ثبؿذ

ظ صيؼت دس فشاتش ٔحيغي ٌبٞي اٚلبت ثٝ ٚػيّٝ وٙٛا٘ؼيٖٛ ٞبي ثيٗ إِّّي وٙتشَ ٔي ٌشد٘ذ ٚ ايٗ صٔب٘ي اتفبق ٔي افتذ وٝ ٔحي

تبثيش لشاس ٔي ٌيشد.اِٚيٗ وٙٛا٘ؼيٖٛ دس ٔٛسد آِٛدٌي ٞٛا وٙٛا٘ؼيٖٛ ثب ػٙٛاٖ وٙٛا٘ؼيٖٛ دٚسثشد  اص ٔشصٞبي ػشصٔيٙي تحت

ثٝ د٘جبَ تلٛيت وٙٛا٘ؼيٖٛ حمٛق دسيبٞب پغ اص آٖ تٕبٔي وٙٛا٘ؼيٖٛ  .ٔي ثبؿذ 1979(دس ػبَ CLRTAPفشأشصي آِٛدٌي ٞٛا)

الصْ  1994ق دسيبٞب دس ٘ٛأجش ػبَ ّي ثٝ تلٛيت سػيذ٘ذ.وٙٛا٘ؼيٖٛ حمٛ٘ي ٔغبثك يه اتفبق ٘ظش ثيٗ إِّجظ ثٝ وـتيشاتٞبي ٔش

االجشا ٌشديذ.دس وٙٛا٘ؼيٖٛ ٔزوٛس ٔحذٚدٞبي ٞش وـٛس دس خلٛف ا٘جبْ فؼبِيت ٞبيي اص لجيُ ػّٕي ٚ يب تجبسي ٔـخق ٌشديذٜ 

(يىي اص آطا٘غ ٞبي ػبصٔبٖ ُّٔ دس أٛس ٔشثٛط ثٝ تٟيٝ لٛا٘يٗ  IMO)اػت.ٕٞب٘غٛس وٝ لجال ٌفتٝ ؿذ ػبصٔبٖ جٟب٘ي دسيب٘ٛسدي

.يىي اص ٟٕٔتشيٗ لٛا٘يٗ ٚ وٙٛا٘ؼيٖٛ ٞبي ثيٗ إِّّي دس الصْ االجشا ٌشديذ 1958ٖ دس ػبَ وـتيشا٘ي ٔي ثبؿذ وٝ وٙٛا٘ؼيٖٛ آ

ٔي ثبؿذ.ايٗ وٙٛا٘ؼيٖٛ دس پي  MARPOLٞب ثب ػٙٛاٖ وٙٛا٘ؼيٖٛ دسيبصٔيٙٝ پيـٍيشي اص آِٛدٌي،وٙٛا٘ؼيٖٛ پيـٍيشي اص آِٛدٌي 

جٛأغ ثيٗ إِّّي ثٝ  دس 1973ػب٘حٝ اي وٝ ثشاي تب٘ىش تٛسي وب٘يٖٛ وٝ ٔٙجش ثٝ ٚلٛع آِٛدٌي ٚػيغ ٌشديذ ؿىُ ٌشفت.دس ػبَ 

 ػبَ اص تذٚيٗ وٙٛا٘ؼيٖٛ،ثٝ دِيُ ٞضيٙٝ ٞبي التلبدي ٚ ٔـىالت فٙي صيبد ثشاي 5پغ اص ٌزؿت 1978ٚ دس ػبَ  تلٛيت سػيذ



وـتي ٞب ٚ ثٙبدس ثشاي ٔغبثمت ثب ٔفبد آٖ فبكّٝ صيبدي ثب حذ ٘لبة الصْ تلٛيت اص عشف دِٚت ٞب ثشاي سػيذٖ ثٝ ٔشحّٝ الصْ 

سا دس ساثغٝ  1978اِجشا داؿت.ثٝ ٕٞيٗ دِيُ دس فٛسيٝ ٕٞبٖ ػبَ وٙفشا٘غ ثيٗ إِّّي ايٕٙي تب٘ىش ٚ جٌّٛيشي اص آِٛدٌي پشٚتىُ 

ٙظٛس اكالح وٙٛا٘ؼيٖٛ ٚ ػِٟٛت اِحبق ثٝ آٖ ثٝ تلٛيت سػب٘ذ.ثٝ ايٗ تشتيت پغ اص آٖ تبسيخ پشٚتىُ ٚ ثب وٙٛا٘ؼيٖٛ يبد ؿذٜ ثٝ ٔ

ؿٙبختٝ ؿذٜ ا٘ذ.وٙٛا٘ؼيٖٛ ٔبسپُ ؿبُٔ ؿؾ ضٕيٕٝ ٔي ثبؿذ وٝ دٚ  73/78وٙٛا٘ؼيٖٛ اِحبلي ثٝ آٖ يىجب ثٝ ػٙٛاٖ ٔبسپُ

( ٚ ٔمشسات وٙتشَ آِٛدٌي ٞبي ٘بؿي اص ٔٛاد 1يٕٝضٕيٕٝ اججبسي ؿبُٔ ٔمشسات جٌّٛيشي اص آِٛدٌي ثٛػيّٝ ٘فت)ضٕ

(ٚ چٟبس ضٕيٕٝ اختيبسي،ضٕيٕٝ ػْٛ ٔمشسات الصْ جٟت پيـٍيشي اص آِٛدٌي ٞبي ٘بؿي اص ٔٛاد 2ؿيٕيبيي)ضٕيٕٝ

خغش٘بن،ضٕيٕٝ چٟبسْ ٔمشسات الصْ جٟت پيـٍيشي اص آِٛدٌي ٞبي ٘بؿي اص فبضالة وـتي ٞب،ضٕيٕٝ پٙجٓ ٔمشسات الصْ جٟت 

اص آِٛد ٌي ٞبي ٘بؿي اص صثبِٝ وـتي ٞب ٚ ضٕيٕٝ ؿـٓ ٔمشسات الصْ جٟت پيـٍيشي اص آِٛدٌي ٞٛا ٘بؿي اص وـتي ٞب  پيـٍيشي

ٔي ثبؿذ.وبسثشد وٙٛا٘ؼيٖٛ دس خلٛف وـتي ٞبيي وٝ حك ثشافشاؿتٗ پشچٓ يه دِٚت ػضٛ ساداؿتٝ ثبؿذ ٚ ٕٞچٙيٗ دس خلٛف 

 س٘ذ ِٚي تحت ٘ظش آٟ٘ب ثٟشٞجشداسي ٔي ٌشد٘ذ ٔي ثبؿذ.وـتي ٞبيي وٝ حك ثشافشاؿتٗ پشچٓ وـٛس ػضٛ سا ٘ذا

 ضويوِ ششن كٌَاًسيَى هارپل

ثٝ تلٛيت وـٛسٞبي  1997(دس ػبَ MARPOLضٕيٕٝ ؿـٓ وٙٛا٘ؼيٖٛ ثيٗ إِّّي جٌّٛيشي اص آِٛدٌي ٘بؿي اص وـتي ٞب)

ٛس ٘بٔيذٜ ؿذ،أب سٚ٘ذ الصْ االجشا ؿذٖ وٙٛا٘ؼيٖٛ ٔزو 1997(سػيذ وٝ ثٝ ٘بْ پشٚتىُ IMOػضٛدس ػبصٔبٖ ثيٗ إِّّي دسيب٘ٛسدي)

ثٝ عَٛ ا٘جبٔيذ.ضٕيٕٝ ؿـٓ ؿبُٔ اِضأبت وٙتشِي دس خلٛف ٔٛاد وبٞٙذٜ اليٝ  2005ٔبٜ ٔي  19آٖ دس ػغح جٟب٘ي تب 

بي (،اوؼيذ ٞبي ٘يتشٚطٖ،اوؼيذ ٞبي ٌٌٛشد،تشويجبت ٔؼذ٘ي فشاس ٘بؿي اص ثبسٌيشي ٔٛاد ٘فتي،ٌبص ٞ CFCاصٖ)اصٖ ؿبُٔ ٞبِٖٛ ٞب ٚ 

 nox ػالٜٚ ثش آٖ ٘بؿي اص ػٛصا٘ذٖ ٔٛاد دس وٛسٜ وـتي،تؼٟيالت دسيبفت ٔٛاد صائذ ثٙبدس ٚ ويفيت ػٛخت ٔلشفي وـتي ٔي ثبؿذ

technical code ٝثٝ ا٘ىغ ؿؾ ٔبسپُ اضبفٝ ٚ دس طٚالي ٕٞبٖ ػبَ تٛػظ وٕيتٝ  2005دس ٔبٜ ٔي  ٘يض وmepc   ٚ ثبصٍ٘شي

ٚ ٘حٜٛ ا٘ذاصٜ ٌيشي آٖ ٔٛتٛسٞبي دسيبيي ٔجبص  nox ٔيضاٖ تلبكي اِضأبت ٔشثٛط ثٝثٝ عٛس اخ ٟ٘بيي ٌشديذ  mepc 58دس 

  ....سا ثٝ عٛس دليك تؼييٗ ٔي ٕ٘بيذ ٘حٜٛ اخز ٌٛاٞيٙبٔٝ ٞبي ٔشثٛعٝ ٚؿٙبٚس ٚ  trialتٛػظ وٕپب٘ي ٞبي وـتي ػبصي دس ٍٞٙبْ 

ضٕيٕٝ دس خلٛف  13٘يض الصْ االجشا ٔي ثبؿذ.ٔبدٜ ثٝ د٘جبَ الصْ االجشا ؿذٖ ضٕيٕٝ ؿـٓ وٙٛا٘ؼيٖٛ ٔبسپُ وّيٝ ٔفبد آٖ 

،ثب 400اوؼيذ ٞبي ٘يتشٚطٖ ٔي ثبؿذ وٝ ٔٛاسد اػٕبَ ٔفبد آٖ سا دس خلٛف ٔٛتٛس ديضَ دسيبيي ؿٙبٚس ثب ظشفيت ٘بخبِق ثيـتش اص 

ويّٛ ٚات وٝ  130ويّٛ ٚات،٘لت ؿذٜ ثشسٚي يه وـتي ٚ ٞش ٔٛتٛس دسيبيي ثب تٛاٖ خشٚجي ثيؾ اص  130تٛاٖ خشٚجي ثيؾ اص 

تحت تغييش ػٕذٜ لشاس ٌشفتٝ ثبؿذ اػالْ ٔي ٕ٘بيذ.ٔغبثك ٔفبد ايٗ ٔبدٜ ٔٛتٛسٞبي ٘لت ؿذٜ ثشسٚي  2000پغ اص اَٚ طا٘ٛيٝ ػبَ

 ؿٙبٚسٞب دس ثبص ٜ ٞبي صٔب٘ي تـشيح ؿذٜ ريُ دس ؿٙبٚسٞب ثٝ وبس ٌشفتٝ خٛاٞٙذ ؿذ.

 اٍل:هرحلِ 

ٕٔٙٛع اػت ٍٔش ا٘تـبس اوؼيذ ٞبي  2011تب اَٚ طا٘ٛيٝ ػبَ 2000اَٚ طا٘ٛيٝ ػبَ .ثىبسٌيشي ٔٛتٛسٞبي دسيبيي دس ثبصٜ صٔب٘ي 1

 ٘يتشٚطٖ اص ٔٛتٛس دس حذ ٔمبديش ريُ ثبؿذ:



دٚس دس دليمٝ  130)چشخؾ ٞبي ٔيُ ًِٙ دس دليمٝ(وٕتش اص  N) ٌشْ ثش ٞش ويّٛ ٚات ػبػت(ٍٞٙبٔي وٝ G/KW.H  17اِف(  

 ثبؿذ.

 دٚس دس دليمٝ ثبؿذ. 2000يب ثيـتش،أب وٕتش اص  130ثشاثش Nٍٞٙبٔي وٝ  G/KW.H  45×N^(-.2)ة(

 دٚس دس دليمٝ ثبؿذ يب ثيـتش 2000ثشاثش Nٍٞٙبٔي وٝ  G/KW.H  9.8ج(

 هرحلِ دٍم:

ٚ ثؼذ اص آٖ ٕٔٙٛع اػت، ٍٔش ا٘تـبس اوؼيذ ٞبي ٘يتشٚطٖ اص 2011.ثىبسٌيشي ٔٛتٛسٞبي دسيبيي دس ثبصٜ صٔب٘ي اَٚ طا٘ٛيٝ ػبَ 2

 ٔمبديش ريُ ثبؿذ: ٔٛتٛس دس حذ

دٚس دس دليمٝ  130)چشخؾ ٞبي ٔيُ ًِٙ دس دليمٝ(وٕتش اص  N) ٌشْ ثش ٞش ويّٛ ٚات ػبػت(ٍٞٙبٔي وٝ G/KW.H  14.4اِف(  

 ثبؿذ.

 دٚس دس دليمٝ ثبؿذ. 2000يب ثيـتش،أب وٕتش اص  130ثشاثش Nٍٞٙبٔي وٝ  G/KW.H   44×N^(-.33)ة(

 .ٚس دس دليمٝ يب ثيـتشثبؿذد 2000ثشاثش Nٍٞٙبٔي وٝ  G/KW.H7.7ج(

 

 هرحلِ سَم:

ٚ ثؼذ اص آٖ ٕٔٙٛع اػت، ٍٔش ا٘تـبس اوؼيذ ٞبي ٘يتشٚطٖ اص ٔٛتٛس 2016ثىبسٌيشي ٔٛتٛسٞبي دسيبيي دس ثبصٜ صٔب٘ي اَٚ طا٘ٛيٝ ػبَ 

 دس حذ ٔمبديش ريُ ثبؿذ:

دٚس دس دليمٝ  130)چشخؾ ٞبي ٔيُ ًِٙ دس دليمٝ(وٕتش اص  N) ٌشْ ثش ٞش ويّٛ ٚات ػبػت(ٍٞٙبٔي وٝ G/KW.H 3.4اِف( 

 ثبؿذ.

 دٚس دس دليمٝ ثبؿذ. 2000يب ثيـتش،أب وٕتش اص  130ثشاثش Nٍٞٙبٔي وٝ  G/KW.H   9×N^(-.2)ة(

 .دٚس دس دليمٝ يب ثيـتشثبؿذ 2000ثشاثش Nٍٞٙبٔي وٝ  G/KW.H2ج(



 

 ٔبسپُ .ٔيضاٖ ا٘تـبساوؼيذٞبي ٘يتشٚطٖ ٔغبثك وٙٛا٘ؼي1ٖٛؿىُ

دػتٛساِؼّٕي سا ثٝ ػٙٛاٖ دػتٛساِؼُٕ فٙي وٙتشَ اوؼيذ  78/73اػضبي وٙٛا٘ؼيٖٛ ٔبسپُ  1997ػپتبٔجشػبَ  26دس 

 2005ٔي ػبَ 19دس  6ٞبي ٘يتشٚطٖ خشٚجي اص ٔٛتٛسٞبي دسيبيي سا ثٝ تلٛيت سػب٘ذ٘ذ.وٝ ثٝ د٘جبَ الصْ االجشا ؿذٖ ضٕيٕٝ 

ضٕيٕٝ ؿـٓ وٙٛا٘ؼيٖٛ سا سػبيت ٔي وٙٙذ اجشا ٌشدد.ٞذف اص  13وٝ ٔبدٜ ثبيؼتي وّيٝ ٔفبد آٖ دس خلٛف وـتي ٞبي 

دػتٛساِؼُٕ تٟيٝ سٚؽ ٞبي لب٘ٛ٘ي ثٝ ٔٙظٛس تؼت،ثبصسسػي ٚ كذٚس ٌٛاٞيٙبٔٝ جٟت ٔٛتٛسٞبي دسيبيي ٔي ثبؿذ وٝ ػبص٘ذٌبٖ 

ثك ٔحذٚديت ٞبي تؼشيف ؿذٜ دس وـتي ٞب،كبحجبٖ ؿٙبٚس ٚ ٔتِٛيبٖ أٛس دسيبيي سا ٔغٕئٗ ٔي ػبصد وٝ ٔٛتٛسٞبي دسيبيي ٔغب

 ضٕيٕٝ وٙٛا٘ؼيٖٛ ٔي ثبؿٙذ. 13ٔبدٜ

 :  scrًحَُ عولكرد سيستن ٍ  noxراُ ّاي كاّش 

ثب تٛجٝ ثٝ سٚ٘ذ ٔٛجٛد دس تجبست ثيٗ إِّّي ٔتٛػظ ا٘ذاصٜ وـتي ٞب افضايؾ پيذا ٕ٘ٛدٜ اػت.ا٘ٛاع ٔتفبٚت وـتي ٞب اص لجيُ ٘ؼُ 

سٚ ٚ وـتي ٞبي فّٝ ثش ٔبيغ ٚ خـه ٚيظٌي خبكي سا ثٝ ؿٙبٚسٞب دادٜ اػت وٝ -ٞبي جذيذ وـتي ٞبي وب٘تيٙشي،وـتي ٞبي سٚ

ثبال ٌشديذٜ اػت.ثضسي ؿذٖ ا٘ذاصٜ وـتي ٞب ثب ٔٛتٛسٞبي ثضسي ثذٖٚ  تغييش دس تىِٙٛٛطي ٞبي  ٔٙجش ثٝ عشاحي ٔٛتٛسٞبي ثب لذست

اص ٟٕٔتشيٗ آٟ٘ب آِٛدٌي ٘بؿي اص تشويجبت  وٝ يىيػبخت آٟ٘ب ٘يبص ثٝ ٔلشف ػٛخت ثيـتش ٚ دس ٘تيجٝ آِٛدٌي ثيـتش ٔي ٌشدد 

nox  ٔٛجٛد دسexhaust  بدٜ اص ػٛخت ٞب فؼيّي دس ٔٛتٛس وـتي ثٛجٛد ٔي آيذ ٚ خشٚجي ٔٛتٛسٞب ٔي ثبؿذ وٝ ثٝ ػّت اػتف

 ٔمذاس آٖ ثب تٛجٝ ثٝ ٘ٛع ٚ ػبيض ٔٛتٛس،٘ٛع تشويجبت ٔٛجٛد دس ػٛخت ٔتفبٚت ٔي ثبؿذ.

ٚجٛد داسد ٘ظيش ثٟيٙٝ ػبصي ٘ؼجت ػٛخت ٚ ٞٛا دس ٔحفظٝ خشٚجي اص وـتي ٞب   noxساٟٞبي ٔختّفي جٟت وبٞؾ ٔيضاٖ 

 ٚ يب پبؿؾ آة ثٝ داخُ ػيّٙذس وٝ ٔٛجتٔشعٛة ٕ٘ٛدٖ ٞٛاي ٚسٚدي ثٝ ٔٛتٛس  ٚػٛخت ثب ويفيت ثبالتش احتشاق ٔٛتٛس،اػتفبدٜ اص 



سٚؽ ٔتذاَٚ دس ايٗ خلٛف اػتفبدٜ اص ػيؼتٓ ... أب ٔي ٌشد٘ذ٘يض ٔٛجت وبٞؾ ثبصدٞي ِٚي  ٔي ٌشدد nox% ٔيضاٖ 40وبٞؾ 

scr  ٝٔيضاٖ 90% تب 75ٔي تٛا٘ذ ٔي ثبؿذ و %nox  سا وبٞؾ دٞذ(دس ايٗ سٚؽ آٔٛ٘يبنnh3 ٝيب اٚسٜ ثٝ ػٙٛاٖ وبتبِيضٚس ث )

ٔٛجٛد  noxتشويجبت  2n2+3h2o        no + no2 + 2nh3       ٌبصٞبي خشٚجي پبؿؾ ٔي ٌشد٘ذ ٚ عي ٔؼبدِٝ ؿيٕيبيي 

تٛسثيٗ ٞبي ٌبص ٚ كٙؼتي، ي سثٛيّشٞبي ثض دسػالٜٚ ثش وـتي ٞب ايٗ ػيؼتٓ ثٝ ٘يتشٚطٖ ٚ آة تجذيُ ٔي ٌشدد.   exhaustدس  

 ٘يض اػتفبدٜ ٔيٍشدد ِٛوٛٔٛتيٛٞبي ديضَ

يىي اص ٔـىالت ايٗ ػيؼتٓ دس وـتي ٞب تبٔيٗ آٔٛ٘يبن ٔٛسد ٘ظش اص ثٙبدس ٔختّفي وٝ وـتي ٞب جٟت تخّيٝ ٚ ثبسٌيشي ثٝ آ٘جب   

ـىالت ايٗ ػيؼتٓ تجذيُ ؿذٜ ػفش ٔي وٙٙذ ٔي ثبؿذ چشا وٝ ايٗ ٔبدٜ دس ٕٞٝ ي ثٙبدس دس دػتشع ٘جٛدٜ ٚ ايٗ خٛد ثٝ يىي اص ٔ

  .اػت

لجُ ٚ ٍٞٙبْ خشٚج ٌبصٞب اص آٖ اتفبق ٔي افتذ ٚ catalyst housing) يب ( catalyst chamberدس ايٗ ػيؼتٓ ػُٕ ٚاوٙؾ دس 

وبتبِيضٚس ثب آٖ  mixerٚ دس لؼٕت آٖ اضبفٝ ٔي ٌشدد  )ٔٝ پبؽ( ثٝ  injectionثٝ كٛست د ثٝ ايٗ ٔحفظٝ ٔبدٜ وبتبِيضٚس ٚسٚ اص

 تشويت ٔي ٌشدد.

 mixerٚ ٘يبصي ثٝ  تب ػُٕ تشويت ثب ٌبص ثٝ خٛثي ا٘جبْ ٌشددا٘جبْ ٔي ٌشدد  multipointدس ػيؼتٓ ٞبي جذيذ پبؿؾ ثلٛست 

 .دس ٘تيجٝ فضبي وٕتشي سا اؿغبَ خٛاٞذ ٕ٘ٛد ٘خٛاٞذ داؿت

دسجٝ ػب٘تي ٌشاد ا٘جبْ ٔي 720تب  500)ٚاوٙؾ دس دٔبي ٌبصٞبپغ اص تشويت وبتبِيضٚس ثب ٌبصٞبي خشٚجي ثٝ ػّت دٔبي ثبالي ايٗ 

. ثب تٛجٝ ثٝ ثخبس آة ٚ ٘يتشٚطٖ تجذيُ ٔي ٌشددخشٚجي  noxا٘جبْ ٔي ٌشدد ٚ  catalyst chamberٚاوٙؾ ؿيٕيبيي دس  ٌشدد(

  noxالٜٚ ثش الصْ ثزوش اػت وٝ ايٗ ػيؼتٓ ػثٝ دٔبي ٌبصٞبي خشٚجي ٕٔىٗ اػت اص يه ٌشٔىٗ دس ٔؼيش اػتفبدٜ ٕ٘ٛد 

 سا وٝ تشويجبتي ٔضش ٔي ثبؿذ سا عي ٚاوٙؾ ؿيٕيبيي صيش وبٞؾ ٔي دٞذ. soxتشويجبت 

2so2 + o2               2so3 

2nh3 + so3 + h2o                 (nh4)2so4 ِٕ٘ٛيْٛػِٛفبت آ  

 

ٖ ثش اػبع ٔي ٕ٘بيذ تب ٔيضاٖ حذ ٔجبص آٌيشي ٔٛجٛد دس آٖ سا ا٘ذاصٜ  noxپغ اص خشٚج ٌبص اص وبتبِيضٚس يه وٙتشِش ٔيضاٖ 

 ( سػبيت ٌشدد.nox technical code &annex iv marpolوٙٛا٘ؼيٖٛ ٞبي ٔشتجظ )

 وٝ دسوـتي وبسثشد داسد ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت  scrدس ؿىُ صيش ٕ٘ٛ٘ٝ اي اص ػيؼتٓ 
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