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.کیفیت زندگی ما به شدت تحت تاثیر هواي دربرگیرنده ماست

 

:  گزارش بانک جهانی از خسارات سالیانه آلودگی هوا در ایران

  خسارت مرگ و میر ناشی از آلودگی هواي شهري
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  بیماریهاي ناشی از آلودگی هوا
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مجموع خسارات سالیانه آلودگی هوا با احتساب سایر موارد
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هزینه آموزش در این زمینه

میلیارد تومان 20



Air Pollution Episodesحوادث تاریخی آلودگی هوا  

اولین حوادث هشداردهنده تاریخ معاصر که لزوم پرداختن جدي به موضوع 
:آلودگی هوا را آشکار می ساخت

   Meuse Valley, 1930
.نفر به دلیل آلودگی هوا جان باختند 63

   Donora, 1948
بیماردر یک شهر پانزده هزار نفري در ایالت  6000کشته و  20روز  4طی 

.پنسیلوانیاي امریکا به جاي ماند

   London, 1952
.مورد مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا گزارش شد 4000

در هواي دربرگیرنده ماست ) smog(نشانه بارز آلودگی هوا وجود مه دود 
.که در آن نفس می کشیم



مه دود صنعتی_مه دود سولفوري

)sulfurous smog _ industrial smog( 

بر اثر احتراق سوخت هاي فسیلی به ویژه زغال سنگ در منابع ساکن مانند 

.نیروگاه ها و کارخانه هاي ذوب فلزات به وجود می آید
)photochemical smog(مه دود فتوشیمیایی 

و اکسیدهاي ) CO(آلودگی هواي بیشتر شهرها ناشی از منواکسیدکربن 
.می باشد (VOCs)و ترکیبات آلی فرار ) NOx(نیتروژن 

 VOC (Volatile Organic Compound)بهترین مثال 
.هیدروکربورها یا سوخت ها هستند که به خودي خود تبخیر می شوند

در حضور نور خورشید، مه دود در اثر واکنش این آالینده ها  با همدیگر
.به وجود می آید) photochemical smog(فتوشیمیایی 

.  وسایل نقلیه ي موتوري بیشترین تاثیر را در به وجود آمدن این پدیده دارند



  آالینده هاي معیار

آالینده مهم   6بیشتر کارهایی که در زمینه آلودگی هوا انجام شده است بر روي 
:  متمرکز است که آالینده هاي معیار نامیده می شوند و عبارتند از

CO, (Ground level ozone) O3, SO2, PM10, NO2, Pb
.آالینده هاي معیار مولد اصلی مه دودهاي سولفوري و فتوشیمیایی می باشند

  آلوده کننده هاي هواي محیط

...)نیروگاه ها، کارخانه ها، پاالیشگاه ها، (منابع ساکن 
...)خودروها، هواپیماها، قایق ها، (آالینده هاي متحرك 

  اهمیت آالینده هاي فضاهاي داخلی

.از اوقات ما در فضاهاي سرپوشیده سپري می شود% 90
درصدي میزان مصرف سیگار، معادل حذف تمام واحدهاي صنعتی  2تاثیر کاهش 

.است که ازسوخت هاي فسیلی استفاده می کنند
  آالینده هاي موثر در آب و هوا و شرایط زیست محیطی کل جهان

گرم شدن زمین، پارگی الیه اوزون
.  در فصل جداگانه به آنها پرداخته خواهد شد



گسیل آالینده ها به جو  2

):primary pollutants(آالینده هاي اولیه 

.  آالینده هایی که مستقیما وارد جو زمین می شوند

) هاNOX(هیدروکربن ها واکسیدهاي نیتروژن : مثال

):secondary pollutants(آالینده هاي ثانویه  

آالینده هایی که از طریق فرایندهاي فیزیکی و واکنش هاي شیمیایی  
.  در جو به وجود می آیند

) O3(اوزون : مثال



احتراق سوخت ها 

آالینده هاي خروجی از 

 اگزوز خودروها

آالینده هاي تولید شده 

 توسط نیروگاه ها

مانند گردوخاك): grinding(شدن  پودر

 مانند الیاف آزبست): abrasion(سایش 

   تبخیر

 نفت گاز

  مواد شوینده

  رنگ ها

آالینده ها از طریق احتراق سوخت ها وارد جو می شوند که  بیشتر

  .شامل گاز ها و ذرات ریز آزاد شده به هنگام احتراق می شود 



   CO2 + 2H2O 2O2  CH4 +

دماي احتراق به اندازه کافی باال نباشد 

عدم وجود کسیژن کافی
کافی نبودن زمان احتراق

احتراق کامل سوخت با اکسیژن خالص 

احتراق ناقص سوخت با اکسیژن خالص 

CH4 + 2O2   mostly (CO2 +2H2O) + traces of [HC +CO]



سایر مواد موجود در سوخت ها  

نیتروژن

)در نفت گاز(سرب 

گوگرد

مواد غیر قابل سوختن) : ash(خاکستر 

 
مقدار دیگري  Thermal NOxسوخت هایی که حاوي نیتروژن هستند عالوه بر 

NOx  تولید می کنند کهFuel NOx  نامیده می شوند .

Fuel NOxاکسید ازت سوختی 



که معموال با آن روبه رو هستیم چنان است که شرایط واقعی

   است ناقصاحتراق
   هوا تامین می شود که حاوي نیتروژن نیز می باشداکسیژن از طریق
  نیست و داراي ناخالصی می باشد سوخت یک هیدروکربور ساده

این صورت واکنش به این صورت بیان می گردد در

Fuel (H, C, S, N, Pb, ash) + air (N2 + O2)  

(CO2, H2O, CO, NOx, SOx, Pb, Particulates) + Ash



phtochemical(مه دود فتوشیمیایی  smog ( در اثر واکنشVOCs 
:در حضور نور خورشید به وجود می آید NOxبا 

VOCs + NOx + sunlight   
photochemical smog (O3 + etc.) 

Ground level ozone :  در نزدیکی سطح زمین بر اثر واکنش هاي
.  فتوشیمیایی انجام می شود

Stratospheric ozone : اوزون طبیعی موجود در استراتوسفر زمین
.که مانع جذب اشعه ماوراي بنفش خورشید می شود 

مضر  
است

مفید 
است



6% 7%
10%

77%

CO

Fuel combustion

Industrial

Miscellaneous

Transport



در آمریکا بودجه تحقیقاتی براي بررسی موضوع آلودگی هوا   1955: اولین حرکت ها
.به تصویب رسید

  1990تا  1963مجموعه مقررات وضع شده بین سال هاي :  اولین مصوبات قانونی

.نامیده می شود) CAA(قوانین هواي پاك 

مامور تدوین استانداردهاي کیفیت هوا   EPAسازمان محیط زیست  1970در سال 
)NAAQSs (این استانداردها میزان قابل قبول آالینده ها در جو را معین  . گردید

.می سازد

EPA  همچنین مامور تدوین استانداردهاي)NSPS (  گردید که طبق آن میزان
آالینده اي که یک منبع آلودگی اجازه تولید و گسیل آن  به جو را دارد مشخص می  

با اعمال این محدودیت ها میزان تولید آالینده ها به وسیله  ). میزان مجاز(گردد 
. واحدهاي صنعتی ووسایل نقلیه ي موتوري محدود گردید

NAAQS: National Ambient Air Quality Standards
NSPS: New Source Performance Standard



استانداردهاي اولیه کیفیت هوا

  همراه با حاشیه  سالمت عمومی سقف میزان حضور آالینده ها را به نحوي که
.  اطمینان الزم تامین گردد مشخیص می سازد

باید دربرگیرنده همه اقشار جامعه وبه ویژه افراد سالمند و بیماران باشد.

   تعیین این استانداردها بدون در نظرگرفتن امکان عملی ساختن آنها از جنبه

.اقتصادي یا محدودیت هاي فنی صورت می پذیرد
استانداردهاي ثانویه کیفیت هوا

 سخت گیرانه تر از استانداردهاي اولیه هستند ورفاه عمومی تضمین کننده.

حیوانات، گیاهان و حتی بناها را نیز در نظر گرفته است.

  به دلیل دشواري تامین استانداردهاي اولیه، استاندارهاي ثانویه در عمل غیرقابل
دسترسی می باشند و معموال همان میزان مجاز اولیه براي استاندارهاي ثانویه  

.هم ذکر می گردند



  استانداردهاي کیفیت هوا براي شش آالینده معیار ارایه گردیده اند.
  به عنوان  . با توجه به  آخرین دستاوردهاي علمی استانداردها به روز می شوند

:مثال

تغییر   ppm 0.08به  ppm 0.12استاندارد اوزون از  1977در سال 
.یافت

.بهبود یافت PM 10)(به  PMاستاندارد  1987در سال 
.اضافه گردید (PM 2.5)استاندارد مربوط به   1997در سال 

   سیاست هاي جدي تري را براي تامین کیفیت هوا دنبال   1990مصوبات سال
می کرد که باران هاي اسیدي، سختگیري بیشتر در مورد میزان صدور آالینده ها  

.از خودروها، آالینده هاي موثر بر الیه اوزون و موارد دیگر را دربر می گرفت
    بعضی ایالت ها استانداردهاي سختگیرانه تري نسبت به استانداردهاي ملی

به عنوان نمونه جدول صفحه بعد یک نمونه  . تصویب کردند و به اجرا گذاشتند

 P=1بیان گردیده اند براي  mg/m3یا  μg/m3مقادیري که بر حسب . است
atm  وT=25 oCمی باشند.





:مثال

 1و فشار  oC 25در دماي NO2استاندارد ایالت کالیفرنیا براي 
atm 470برابر µg/m3  است می خواهیم این نسبت را بر حسب

ppm  بیان کنیم.

و  T=25 oCمول گاز کامل در شرایط  1می دانیم که : حل 
P=1atm  24.45حجمی برابر با L بنابراین. اشغال می کند:

  M = 14 + 2*16 = 46 [g/mol]   وزن مولکولیNO2

= 0.25ppm       



Pollutant Standard Index شاخص استاندارد آالینده ها  4

. هدف از ایجاد این شاخص ها ملموس نمودن میزان آلودگی هوا براي گزارش به مردم است

   این شاخص بر اساس استانداردهايNAAQS ایجاد شده اند.

  PSI  داده هاي مربوط به همه آالینده هاي معیار به جز سرب را به صورت یک عدد ساده
.  نشان می دهد

. تغییر می کند) Hazardous(تا سمی ) Good(محدوده ي شاخص از خوب 



حداقل یکی از آالینده ها به میزان حداکثر مجاز خود رسیده :  100شا خص 

.است

افرادي که مریض هستند یا مشکالت تنفسی  [Alert]) هشدار:  (200شا خص 

.دارند کمتر از منزل خارج شوند

به همه ي مردم توصیه می شود که از   [Warning])هشدار:  (300شا خص 

منزل خارج نشوند و واحدهایی نظیر نیروگاه ها باید فهالیت خود را کاهش 

.دهند

وضعیت اضطراري ، بیشتر فعالیت هاي صنعتی که هوا را آلوده :   400شا خص 

همچنین استفاده از وسایل نقلیه ي . می کنند باید کامال متوقف شوند 

.موتوري تا اطالع ثانوي ممنوع می شود



:فرض کنید طی یک روز داده هاي به دست آمده به شکل زیر باشند : مثال

.را محاسبه کنید) PSI(مقدارشاخص 

مشاهده می شود که میزان آالینده ها: حل 
:به شکل زیر است

O3 > 100 PSI
CO = 100 PSI

PM10 < 100 PSI
CO2 < 100 PSI

است 0.6کمتر از NO2همچنین مقدار 
.  و در جدول استانداردها داده اي ندارد

آن را با میان   PSIبیشتر است، پس میزان  100از  O3مربوط به  PSIچو ن فقط 
:یابی محاسبه می کنیم

Unhealthful

0.18ppm1 hour O3

9ppm8 hour CO

130ppm24 hour PM10

0.12ppm24 hour SO2

0.31 hour NO2





COمنواکسیدکربن، 

   ماده اي بی بو، بی رنگ، بدون مزه و سمی که در اثر احتراق ناقص سوخت
.هاي هیدروکربنی تولید می شود

  بیش از نصف جرم کل آالینده هاي موجود در آمریکا را تشکیل می دهد.

  0.5 % 30از کل گازکربنیک در هواي امریکا ناشی از نیروگاه هاست که  %
.سوختهاي فسیلی را مصرف می کنند

   از کل % 77صنعت حمل ونقلCO موجود در هوا را تولید می کند.

   گاز کربنیک موجود در مناطق شهري تقریبا تماما ناشی از وسایل نقلیه
.موتوري است

   بیشترین غلظتCO در آمریکا صبح ها و ساعت هاي پایانی روز است .



موجود در ھوای شھر تھران COغلظت 





NOXاکسیدهاي ازت، 
اکسیدهاي مختلف نیتروژن عبارتند از:

NO , NO2 , NO3 , N2O , N2O3 , N2O4 , N2O5

  فقطNO وNO2 جزو آالینده هاي مهم هوا به شمار می آیند.

سوخت هاي مختلف مقادیر متفاوتی نیتروژن دارند  .

 3مثال گاز طبیعی تقریبا عاري از نیتروژن و بعضی زغال سنگ ها حدود% 
. نیتروژن دارند

Total NOX = Thermal NOX + Fuel NOX
NO  :  گاز بی رنگ وبی بو که  خودش آثار منفی اي بر روي سالمتی انسان

.ندارد

NO2 : با عث تحریک شش ها و بروز بیماري هایی نظیر برونشیت
)Bronchitis ( و ذات الریه)pneumonia(می شود.

 در اثر واکنشNO2  باOH  موجود در جو)Hidroxyl radical (  اسید
.  تولید می شود که این ماده عامل باران اسیدي می باشد) HNO3(نیتریک 



 VOCترکیبات آلی فرار، 

  شامل هیدروکربن هاي نسوخته و همچنین بخار برخی از حالل ها

 1/3حدود :  بخش حمل ونقل

2/3تقریبا : بخش صنعت

درصد 2کمتر از : احتراق سوخت هاي فسیلی در نیروگاه ها

در اثر ترکیب با : اثرات مخربNOX ها اوزون تولید می شود که براي
.سالمتی انسان ها مضر است



Photochemical Smog  وOzone
   زمانی که اکسید نیتروژن وVOC   به همراه نور خورشید در کنار هم قرار

میگیرند واکنشی به وجود می آورند که نتیجه آن تولید نوع خاصی از آالینده ها  

.به نام  اکساینده هاي فتوشیمیایی است

  اوزون(O3)  فراوان ترین اکساینده فتوشیمیایی است .
  مه دودهاي فتوشیمیایی مانند  این گاز عامل اصلی بخشی از خواص نامطلوب

سست شدن محصوالت پالستیکی  , تنگی نفس و سوزش غشاي مخاطی در انسانها

.و آسیب به منابع گیاهی است

Photochemical 
Smog

VOCs

NOX

Sunlight 



  واکنشهایی که در طی آنها سه گازNO   ,NO2   وO3   به صورت یک
.چرخه به هم تبدیل میشوند

    این چرخه هم در محفظه هاي احتراق و هم در شهرهاي بزرگ وآلوده
.تولید و به مراتب تکرار میشود

  مراحل چرخه:

N2 طی فرآیند احتراق NOتولید ) 1( + O2  2NO
2NO + O2     آزاد شده NOاکسید شدن ) 2(  2NO2
فرایند فوتولیز با فوتون پر انرژي خورشیدي) 3(

 NO2 + hv  NO + O 
M + O2تولید گاز اوزون) 4( + O  O3 + M

O2و  NO2تکمیل چرخه با تولید مجدد (5)

       O3 + NO  NO2 + O2

– NO:   واکنش زنجیره ای مھ دود فتوشیمیایی NO2  - O3



وتبدیل دوباره  O3به از بین بردن  NOو متعاقبا تمایل  O3به تولید   NO2تمایل 
.موجب انجام خود به خودي این واکنش ها و تولید چرخه میشود NO2آن به 

البته در چرخه نشان داده شده هیدروکربنها نیز دخالت دارند که به دلیل  

.پیچیده کردن چرخه نشان داده نشده است



بررسی 

چگونگی 

انجام این 

چرخه در 

یک شهر 

با ترافیک 

:باال

به دلیل حجم باالي ترافیک NOافزایش   ساعات اولیه صبح   

در ادامه O3و تولید   NOبا وجود  NO2شروع تولید   در ادامه صبح   

)نور خورشید کافی(به دلیل فرآیند فوتولیز  NO2شروع کاهش    در حوالی ظهر   

و  O3به دلیل قرارگیري در چرخه و کاهش تدریجی  NOثابت ماندن    بعد از ظهر    
NO2   



Particulate Matter
  اي به جز آب خالص که به صورت مایع یا جامد در اتمسفر تحت شرایط   به هر ماده

نرمال در اندازه میکروسکوپی یا زیر میکروسکوپی اما بزرگتر از ابعاد ملکولی موجود باشد، 

.گویند (Particulate Matter)ذرات جامد
:انواع ذرات جامد  

  Aerosol  
.هر ذره ریز اعم از جامد یا مایع که در جو پراکنده شده باشد

  Dust
.ذرات جامد معلق که با اعمالی مانند ساییدن یا شکسته شده سنگها ایجاد میشود

  Fog or Mist
ذرات معلقی که از میعان بخار در هوا ایجاد میشود که اگر این ذرات الیه نازکی را درست  

.میگویند Fogو در صورت ضخیم شدن به آن  Mistکنند به آن 
  Smoke or Soot

.ذراتی که در نتیجه احتراق ناکامل کربن به دست می آیند

  Smog
.گویند  Smogرا در اصطالح  Fogو   Smokeترکیب 



اندازه ذرات جامد و محاسبه سرعت ته نشینی آنها
  سرعتی که یک ذره معلق با آن سرعت در یک جعبه فرضی ته  : سرعت ته نشینی

.نشین میشود
   ذرات اشاره شده داراي شکل نامنظمی هستند و بنابراین اندازه آنها را با قطر

.آیرودینامیکی تخمین میزنند
  قطر یک کره کامل فرضی که سرعت ته نشینی برابر با سرعت ذره : قطر آیرودینامیکی

.اصلی دارد

   قطر آئرودینامیکی ذرات جامد  تقریبا اندازه باکتریها(میکرومتر  10تا  0/1بین(
   میکرومتر  10ذرات بزرگتر از  داراي سرعت ته نشینی خیلی باالیی هستند.
   میکرومتر  0/1ذرات کوچکتر از داراي حرکت براونی هستند.

d

Drag force

Gravitional force



:  محاسبه سرعت ته نشینی

    Stokeبراي نوشتن معادله حرکت از مدل کروي فرضی بر اساس قانون  

.عمل میکنیم

میکرومتر با چگالی بیشتراز   30بر اساس قانون باال براي ذرات کوچکتر از  

هوا نیروي پسا با نیروي وزن یکسان است و جسم سریعا به سرعت حدي  

 Gravitational force = Drag force  :میرسد

d

Drag force

Gravitional force

m : جرم ذره )g  (g :شتاب گرانش برابرm/s2   9/81 

ρ : چگالی ذره)g/m3(η : ویسکوزیته هوا برابر باg/m.s 0/0172 

d : قطر آئرودینامیکی ذره)m  (υ : سرعت ته نشینی)m/s(



:مثال

و زمان ته .میکرومتر  را حساب کنید 2سرعت ته نشینی یک قطره آب با قطر 

. متر از جو هستند را پیدا کنید 1000نشینی کامل قطرات آبی که در ارتفاع 

:تعریف نرخ زدوده شدن ذرات

:ذره  Nزمان کلی زدوده شدن  



شامل دو قسمت کلی  

است

   بخش باالیی که شامل

حفره بینی و ناي میباشد

   بخش پایینی که

نایژه (شامل ادامه ناي 

.و شش ها میباشد) ها

نایژه ها نیز به شعبات  

کوچکتري تقسیم 

میشوند ودر نهایت به  

کیسه هاي هوا ختم 

.میشوند

دستگاه تنفسی انسان و برخورد ان با ذرات جامد



   روش دفاعی دستگاه تنفسی انسان در برابر ذرات جامد به اندازه ذرات ربط دارد .

میکرومتر 10ذرات بزرگتر از 

  ذرات خیلی بزرگ  توسط موها و پوشش داخلی  بینی جذب میشوند.

   ذرات متوسط به وسیله ماده مخاطی داراي موهاي ریز به نامCilia   که در
.دیواره ناي میباشد جذب و با قورت دادن از ورود آنها به ششها جلوگیري میشود

میکرون 0/1تا  10ذرات  با اندازه مابین  

    ذرات  خیلی کوچک معموال با پیروي از خط جریان هوا توسط بازدم دوباره به
.بیرون باز میگردند

   میکرومتر بهترین گزینه براي ته نشین شدن در ششها   4تا  2ذرات مابین
.هستند

را تصویب و   PM10استاندارد  1987ابتدا در سال  EPAسازمان : نتیجه

.  را به آن اضافه کرد PM2.5استاندارد  1997سپس در سال 



:عبارتند ازمنابع تولیدذرات جامد مهم ترین 

  وسایل نقلیه
  کارخانجات صنعتی

  دود ناشی از آتش سوزي
  گرده هاي گیاهان
   طوفانهاي شن و ماسه روان
   طوفان ،گردوغبار و فعالیت آتشفشانها و آتش سوزي جنگل

  EPAدر مناطق شهري معموال  سه منبع اول منابع اصلی هستند و سازمان : توجه
.فقط این منابع را در نظر میگیرد

:به هر یک از  این منابع اختصاص میدهد EPAدرصدي که سازمان 

  درصد   45احتراق

  درصد 33فرآیندهاي صنعتی
   درصد 22حمل و نقل



تاثیرات منفی ذرات جامد در هوا

 

بیماري هایی که این ذرات در به وجود آمدن آنها  EPAبنابر آمار سازمان 
:تاثیر دارند عبارتند از

عفونتهاي قسمت باالیی دستگاه تنفسی 
بیماریهاي قلبی و تنگی نفس

برونشیت و نفخ و ذات الریه

خطر اصلی که در مورد این ذرات وجود دارد مربوط به چسبیدن : توجه
ذراتی بسیار خطرناك و سرطانزا مانند هیدروکربنهاي بنزنی به آنها و انتقال  

.همزمان به داخل بدن است



Oxides of Sulfurاکسیدهاي گوگرد  

   اکسیدهاي سولفور به دو صورتSO2  وSO3  در هوا یافت میشوند که بیش

:درصد آنها از سوزاندن سوختهاي فسیلی در دنیا بوجود میآیند 90از 

درصد مربوط به نیروگاهها 85

درصد مربوط به وسایل نقلیه 3

ذوب مس و کارخانجات سیمان, درصد مربوط به پاالیش نفت 2

    تمامی سوختهایی که در جهان استخراج میشوند داراي سولفور میباشند که

:این سولفور در آنها به دو صورت موجود است

.نصف آن به صورت آلی  در ترکیبات شیمیایی آنها قرار میگیرد)  1

.نصف دیگر به صورت کامال جدا در بخش غیرکربنی سوخت ها گیر می افتد)  2

   گاز طبیعی هنگام استخراج از چاه داراي ماده بسیار خطرناكH2S میباشد .

البته پس از شست و شوي گاز مقدار این ماده به حدي کم میشود که گاز طبیعی 

.را به جایگزینی مناسب براي سوختهایی مانند زغال سنگ تبدیل میکند



چگونگی تولید بارانهاي اسیدي 

   ابتدا در اثر فرآیند احتراق مقدار زیادي گازSO2  و مقدار خیلی کمیSO3  
دوباره به    SO2بیشتر  OHتولید میشود ولی در حضور رادیکال آزادي مانند 

SO3 تبدیل میشود.

SO2 + OH0  HOSO2
0 

SO3 + HO2  HOSO2
0 +   O2

   SO3  به وجود آمده خیلی سریع با آب موجود در هوا واکنش داده و به
شکل مشهورتر آن که اسید سولفوریک نام دارد و عامل اصلی بارانهاي اسیدي  

.است تبدیل میشود

SO3 +  H2O   H2SO4

   H2SO4    بوجود آمده به ذرات معلق موجود در هوا مخصوصا قطرات آب
.چسبیده و با آنها پایین می آیند



   بارانهاي اسیدي به بارانهایی اطالق میشود کهPH باشد 5آنها کمتر از.

:اثرات منفی بارانهاي اسیدي عبارتند از
  آسیب شدید به درختان
  کاهش توانایی زمینها در استخراج مواد معدنی و غذایی
    بی رنگ کردن سطوح  رنگی و پوسیدگی فلزات
  ایجاد تنگی نفس، برونشیت، التهاب ریه، آنفلوآنزا و سرماخوردگی
   سنگ آهک و مالت, تاثیر روي سنگ مرمر (آسیب به اماکن عمومی  وتاریخی(

تاثیر بارانهاي اسیدي روي مصالح ساختمانی طی فرآیند زیر انجام میشود و درآن  
.کربن موجود در این مواد با سولفات جایگزین میشود

CACO3 +   H2SO4  CASO4 +    CO2 +     H2O 

کامال محلول در آب



   ،باران هاي اسیدي خسارت هاي جبران ناپذیري بر میراث هاي فرهنگی اروپا

ایتالیا، تاج محل و موزه هاي » رنسانس«، »آکروپولیس یونان«آسیا و آمریکا نظیر

.واشنگتن بر جاي نهاده است

.در ایران تا به حال دو باران اسیدي شدید مشاهده شده است

   در تهران به دلیل سوزاندن مازاد یکی از فراورده  1364اولین بار به سال

هاي نفتی به نام مازوت در بیابان هاي جنوب پایتخت باران کامال سیاه رنگی در 

.تهران باریدن گرفت

   آتش سوزي چاه هاي نفت کویت  سبب فرونشست   1381دومین بار در سال

هزارتن دوده توسط باران هاي سیاه در ایران شد و آثار سوء آن بر  300بیش از 

. روي رشد گیاهان مرتعی استانهاي جنوب و جنوب غربی کشور به اثبات رسید

   تحقیقاتی نیز که در سالهاي اخیر در تهران انجام شده است  حاکی از ریزش

باران هاي کمابیش اسیدي در اکثر نقاط شهر است که بیشترمربوط به ترکیبات  

.گوگردي است

   شدت اسیدي بودن باران ها از غرب به شرق کاسته شده و در شمال تهران

.از کمترین مقدار برخوردار است



    تغییر شکل گازSO2   به اسید سولفوریک  به صورت تدریجی و در طی
.چند روز انجام میشود

  در طی این چند روز سولفور به دوصورت به زمین بازمیگردد
)SO2 )Dry depositionبازگشت به صورت گاز  

)Wet deposition( بازگشت به صورت اسید سولفوریک 



Lead (pb)سرب  

   هستند رنگهاي صنعتیرنگهاي صنعتیو  بنزین سرب داربنزین سرب داردو عامل اصلی  تولید سرب در هوا.

  بنزین سرب دار)  1(

    سرب به صورت تترااتیل سربPb (C2H5)4   براي باال بردن عدد اکتان بنزین
.به منظور کارایی بهتر و جلوگیري از کوبش موتور استفاده میگردد

  متیل ترسیو بوتیل اتر  , متانول, بهترین جایگزین ها براي این ماده اتانول

)MTBT ( و اتیل ترسیو بوتیل اتر)ETBT ( هستند که در ایران ازMTBT  
.استفاده میشود

    طبقEPA غلظت استاندارد سرب در هوا باید(mg/lit) 1/5باشد.

   در امریکا به دلیل سیاستهاي سختگیرانه سازمانEPA   میزان سرب در هوا از
.رو به کاهش نهاد 1984سال 



   در نمودار

روبرو کاهش زیاد 

مقدار  سرب  در 

هوا را در سال هاي 

در  1993تا  1984

آمریکا  مشاهده 

.می کنید

    با توجه به

نمودار واضح است  

که بیشتر این 

تولیدات مربوط به  

وسایل نقلیه و 

بیشترین کاهش 

نیز در همین بخش 

.است



رنگهاي صنعتی ) 2(

  سرب یکی از اجزاي اصلی سازنده رنگدانه ها است
   به صورتPb(CO3)2(OH)2 در رنگ سفید
   به صورتPb3O4 در رنگ قرمز
   پس از خشک شدن رنگ ها با ساییده شدن یا خرد شدن رنگ، این

.ذرات سرب به صورت گرد و غبار درمی آیند وبه راحتی استشمام میشوند
    این ذرات مزه شیرینی نیز دارند که موجب عالقه کودکان به خوردن

.مجدد آن پس از یک بار مزمزه کردن میشود
   هنوز محققان جاگزین مناسبی براي این ترکیبات پیدا نکرده اند و

.مورد استفاده قرار میگیرند) حداقل در ایران(متاسفانه هنوز این ترکیبات 



راههاي ورود سرب به بدن انسان وحیوانات

  درصد 67(از طریق ورود به زنجیره غذایی(

با ورود مستقیم به خاك و آب  
ورود از طریق سیستمها ي انتقال آب سرب دار  

  درصد 33(استشمام مستقیم هواي آلوده(

   کوتاه مدت با مقدار باال(اثرات منفی ورود سرب به بدن انسانها(

ضعف عضالنی  
احساس دل درد  

سردرد و تهوع       
   بلند مدت با مقدار پایین(اثرات منفی ورود سرب به بدن انسانها(

مشکالت خونی  
آسیب به شبکه عصبی و مغز به خصوص در کودکان    
بیمارهاي کلیوي    

کاهش قدرت تولید مثل در مردان  



آلودگی هوا در کالن شهرهاي جهان  6

   وجود داشته ) میلیون نفر 15بیش از (شهر بسیار پرجمعیت  4فقط  : 1970در سال
)توکیو، نیویورك، شانگهاي، لندن(است 

   شهر پرجمعیت 12: 1990در سال

   تقریبا نیمی از مردم دنیا شهرنشین(شهر پرجمعیت  24: 2000در سال(

   دو سازمان  2000در سالWHO  وUNEP  یک مطالعه کلی روي وضعیت

.آالینده مهم انجام دادند 6کالن شهر دنیا با تمرکز روي  20آلودگی 

:مهم ترین نتایج این پژوهش که نمودار آن در صفحه بعد دیده می شود

  SPM  محسوب میشد 2000بیشترین تهدید براي جهان در سال.

  15  شهر مشکالت جدي کیفیت هوا دارند 20شهر از این.

WHO : The World Health Organization 

UNEP : United Nations Environment Programme





وضعیت آلودگی هواي تهران



قسمت عمده اي از آلودگی هوا 

.توسط وسایل نقلیه می باشد



 الزام وجود استانداردهایی در رابطه با کنترل این میزان آلودگی
:تاریخچه مختصري در رابطه با این استانداردها

  اولین استاندارد در رابطه باHC  وCO  1959(به وجود آمد.(
  بعد از آن نیاز به کنترل سایر موارد آلوده کننده مانندNOx وblowby 

.(1976-1960)احساس شد 
 این استانداردها  با توجه به نیازهاي روز، سال به سال سخت تر شدند.
  باعث توجه بیشتر مسئوالن کشور آمریکا به بازده  1973بحران نفت در سال

.اي سوخت  مصرفی شد



   معیارهایی براي گسیل آالینده ها از وسایل نقلیه با توجه به عوامل تأثیر گذار زیر در
.مصرف سوخت تدوین گردید

  انواع حرکت مانند حرکت درون شهر با توقف هاي فراوان
  حرکت در بزرگراه ها بدون توقف



تقسیم بندي وسایل نقلیه به دو دسته  خودروهاي سواري و سنگین 









در شرایطی که بیشترین  
قدرت موتور تامین می گردد 
.میزان آلودگی نیز زیاد است

:NOxمیزان تولید 

    قبل از مقدار هوا به
سوخت استوکیومتري به دلیل  
کم بودن اکسیژن، کاهش می  

.  یابد
    بعد از مقدار

استوکیومتري  به دلیل  
رطوبت زیاد مواد حاصل از  

احتراق و کاهش دما، کم می  

.شود



فاکتورها تأثیر گذار دیگرفاکتورها تأثیر گذار دیگر

نسبت تراکمنسبت تراکم
هندسه محفظه احتراقهندسه محفظه احتراق
زمان جرقهزمان جرقه  

::و مشخصات حرکتی وسیله نقلیه مانندو مشخصات حرکتی وسیله نقلیه مانند

در جا کار کردندر جا کار کردن
حرکت با شتابحرکت با شتاب

حرکت بسیار آرامحرکت بسیار آرام



مھمترین فرق با چھار زمانھ 
ھر دو مرحلھ را در یک مرحلھ  انجام می دھد  

در نتیجھ دارای پیچیدگی کمتری نسبت بھ  
موتور چھار زمانھ است

:مشکالتش نسبت بھ موتور چھار زمانھ

دارای آلودگی بیشتری است-1

ممکن است  ھوای تازه بھ ھمان صورت و نسوختھ از  -2
آن خارج شود

نیاز بھ مخلوط شدن روغن با سوخت دارد در نتیجھ  در -3
گازھای خروجی بوی  نا خوشایندی را تولید می کند

بنابراین در سطح  جھان کمتر از آن استفاده می شود

نسبت بھ اندازه خودش قدرت بیشتری نسبت بھ موتور
چھار زمانھ  تولید می کند 



 عیب بزرگ موتورھای دیزل:

سوخت مستقیمٌا وارد سیلندر می شودنداشتن کابراتور   -1

خودی و داشتن نسبت تراکم باال احتراق خودبھ-2

داشتن نسبت سوخت بھ ھوای کم  -3

کمتر HCصدور 

کمتر COصدور 

بیشتر NOxصدور  
بازدھی باالی سوخت -4

دود خروجی دارای مواد سرطان زا است و فیلتر کردن آن بسیار پرھزینھ است



thermal reactors

CO -HCباعث کاھش مقدار ادامھ واکنش در بیرون از محفظھ احتراق 

این اجازه را بھ ما میدھد کھ از نسبت سوخت بھ  ھوای بیشتری بھره ببریم

NOxبرای کاھش مقدار  

 گازھای خروجی را دوباره بھ محفظھ احتراق می فرستند   تا دمای شعلھ را کاھش دھد 

اما این کار مقداری از راندمان سیستم را کاھش می دھد





  راھی برای کاھش ھمزمانHC_CO_NOx

اگر کاتالیز گرھا در واکنش سوختن شرکت کنند 
خیلی سریع ازبین  خواھند رفت



کاتالیز گر ھا در یک باند  نازک نزدیک 
قسمت استوکیومتری کارایی خوبی از خود 

نشان می دھند



 ھیدرو کربنھای خروجی  نھ تنھا بھ ویژگی ھای بطریقھ سوختن وابستھ است بلکھ  بھ خاصیت ھای خود
سوخت نیز مرتبط است

از جملھ این خاصیت ھا ، خاصیت تبخیر شدن است 

بخار شدن سوخت

وابستگی شدید بھ دما  -1

مفید برای روشن شدن ماشین در فصل سرما -2

مضرر برای افزایش ھیدرو کربن ھا ی خروجی  -3



بنابراین اضافھ کردن موادی کھ می توانند بھ واکنش سوختن اکسیژن اضافھ کنند مفید است

استفاده از

MTBE

اتانول

دارای فرایت کمتری و اکتان بیشتری نسبت بھ اتانول است : فواید 

تولید مواد سرطان زا در گازھای خروجی: مضرات 

C2H5OH



تتراتیلید ماده ای است کھ خاصیت ضد کوبشی سوخت را افزایش می دھد.

BTXاین خاصیت در موادی بھ نام  

وجود دارد کھ عالوه براین خاصیت اکتان موجود در سوخت را نیز افزایش می دھد

MMT:استفاده از 

 ماده ای است سرطان زا



1-متانول  

CH3OH دارای اکتان بیشتری نسبت بھ بنزین است

بھ دلیل کامل سوختن و ھمچنین دمای شعلھ پایین دارای آلودگی کمتری نسبت بھ بنزین است

گازھای گلخانھ ای

مشکالت

سرطان زا و برای چشم گازھای خروجی آن دارای فرمالدھید  
مضرر

دارای فرایت کم 
مشکل روشن شدن موتو در فصل سرما

انرژی آن حدود نصف بنزین است   و با شعلھ غیر قابل رویت می سوزد 

اگر از گاز طبیعی بھ دست بیاید کمتر از بنزین است 

برابر بنزین است 2اگر از زغال سنگ بھ دست بیاید تقریبٌا 



M85شعلھ قابل رویت و فراریت کمتر نسبت بھ متانول

درصد بنزین 15در صد متانول و  85

بدتر از اتانول می سوزد  و قدرتش کمی از اتانول بیشتر است



اتانول

بیش از نیمی از ماشین ھای مو جود در برزیل با سوخت اتانول کار می کنند

CO_ HC نسبت بھ بنزین دارد

اما خاصیت بخار شدن آن بیشتر است

اتانول مکمل سوخت خودروھای ایران می شود 
مورد استفاده قرار می    MTBEاتانول تولیدی در کشور بھ عنوان مکمل سوخت خودرو بھ جای ماده مضر   

.گیرد
یعنی اتانول پنج درصد مخلوط با بنزین بھ عنوان مکمل سوخت خودرو استفاده می شود در  E5در ایران از 

بھ عنوان مکمل   E10کشورمان بھ دلیل اینکھ موتور اکثر خودروھا معمولی است، حداکثر می توان از 
درصد اتانول و   85یعنی . نیز استفاده می شود E85سوخت خودرو استفاده کرد اما در برخی از کشورھا از 

درصد بنزین مخلوط با ھم 15
استفاده از اتانول بھ عنوان مکمل سوخت خودرو مصرف بنزین را بھ طور قابل مالحظھ ای کاھش می دھد

کارخانھ تولید می شود 30میلیون لیتر اتانول در کشور توسط  100در حال حاضر ساالنھ حدود 

دالر  600از شركتھاي برزیلي براي بارگیري ھر متر مكعب بھ  اتانول برخی قیمت 
رسیده است 



CNG

بسیار کمی داردCO_HCسوخت بسیار تمیزی 

NOxاما تمایل بیشتری بھ تولید 

سوخت گیری  تانکھا و مخازن بسیار سنگینی می خواھند،

مراحل سوخت گیری برای اینکھ بتواند انرژی معادل  بنزین  داشتھ باشد 

2400 
psi

مرحلھ  5در 



LPG

دارای پیچیدگی بیشتری  ھستندماشین ھای دو گانھ سوز  

CO

HC

NOx

کمتری نسبت بھ بنزین

تقریبٌا برابر با بنزین

بیشتری تولید می کند کھ این عیب با کنترل گاز ھای خروجی قابل رفع می باشد

ھیدروژن 

8000psi 

کھ ھیدروژن در ساختار آنھا جذب می شودمنگنزتیتانیوم استفاده از فلزات ھیدریدی 

NOx آن ھم بھ مقدار بسیار کم

بھ صورت بنیادی با سایر سوخت ھا فرق دارد چون مانند الکتریسیتھ حمل کننده انرژی است

مرحلھ  5در مراحل سوخت گیری برای اینکھ بتواند انرژی معادل  بنزین  داشتھ باشد  



ماشین ھای الکتریکی 

آلودگی را از شھر بھ جای دیگر حمل می کند

مشکالت 

قیمت باال 

مشکل شارژ کردن

ماشینی برای آینده 

ھمیشھ میانگین سوخت مورد نیاز را توسط  یک موتور یا یک منبع انرژی بھ دست می آورد 

ماشین ھای ھیبریدی





آلودگی هوا

1   مقدمه

2   گسیل آلاینده ها به جو

3   قوانین موسوم به مقررات هوای پاک

4   شاخص استاندارد آلاینده ها

5   آلاینده های معیار

6   آلودگی هوا در ابرشهرهای جهان

7   آلودگی ناشی از وسایل نقلیه موتوری

آلاینده های ساکن

هواشناسی و آلودگی هوا

10  مدل سازی انتشار آلاینده ها در هوا

11  کیفیت هوای محیط های سربسته







1  مقدمه

کیفیت زندگی ما به شدت تحت تاثیر هوای دربرگیرنده ماست.

 

گزارش بانك جهاني از خسارات سالیانه آلودگي هوا در ايران: 

خسارت مرگ و مير ناشي از آلودگي هواي شهري 

510 میلیارد تومان

بيماريهاي ناشي از آلودگي هوا 

210 میلیارد تومان

مجموع خسارات ساليانه آلودگي هوا با احتساب سایر موارد

1442 میلیارد تومان  

هزينه آموزش در اين زمينه

20 میلیارد تومان





حوادث تاریخی آلودگی هوا  Air Pollution Episodes



اولین حوادث هشداردهنده تاریخ معاصر که لزوم پرداختن جدی به موضوع آلودگی هوا را آشکار می ساخت:



  Meuse Valley, 1930

63 نفر به دلیل آلودگی هوا جان باختند.

  Donora, 1948

طی 4 روز 20 کشته و 6000 بیماردر یک شهر پانزده هزار نفری در ایالت پنسیلوانیای امریکا به جای ماند.

  London, 1952

4000 مورد مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا گزارش شد.



نشانه بارز آلودگی هوا وجود مه دود (smog) در هوای دربرگیرنده ماست که در آن نفس می کشیم.





مه دود سولفوری_مه دود صنعتی

(sulfurous smog _ industrial smog) 

بر اثر احتراق سوخت های فسیلی به ویژه زغال سنگ در منابع ساکن مانند نیروگاه ها و کارخانه های ذوب فلزات به وجود می آید.

مه دود فتوشیمیایی (photochemical smog)

آلودگی هوای بیشتر شهرها ناشی از منواکسیدکربن (CO) و اکسیدهای نیتروژن (NOx) و ترکیبات آلی فرار (VOCs) می باشد.

بهترین مثال VOC (Volatile Organic Compound) هیدروکربورها یا سوخت ها هستند که به خودی خود تبخیر می شوند.

در اثر واکنش این آلاینده ها  با همدیگر در حضور نور خورشید، مه دود فتوشیمیایی (photochemical smog) به وجود می آید.

وسایل نقلیه ی موتوری بیشترین تاثیر را در به وجود آمدن این پدیده دارند. 
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  آلاینده های معیار

بیشتر کارهایی که در زمینه آلودگی هوا انجام شده است بر روی 6 آلاینده مهم متمرکز است که آلاینده های معیار نامیده می شوند و عبارتند از: 
 CO, (Ground level ozone) O3, SO2, PM10, NO2, Pb 

آلاینده های معیار مولد اصلی مه دودهای سولفوری و فتوشیمیایی می باشند.

  آلوده کننده های هوای محیط

منابع ساکن (نیروگاه ها، کارخانه ها، پالایشگاه ها، ...)

آلاینده های متحرک (خودروها، هواپیماها، قایق ها، ...)

  اهمیت آلاینده های فضاهای داخلی

90% از اوقات ما در فضاهای سرپوشیده سپری می شود.

تاثیر کاهش 2درصدی میزان مصرف سیگار، معادل حذف تمام واحدهای صنعتی است که ازسوخت های فسیلی استفاده می کنند.

  آلاینده های موثر در آب و هوا و شرایط زیست محیطی کل جهان

گرم شدن زمین، پارگی لایه اوزون

در فصل جداگانه به آنها پرداخته خواهد شد. 





2  گسیل آلاینده ها به جو



آلاینده های اولیه (primary pollutants):

آلاینده هایی که مستقیما وارد جو زمین می شوند. 

مثال: هیدروکربن ها واکسیدهای نیتروژن (NOXها) 



آلاینده های ثانویه  (secondary pollutants):

آلاینده هایی که از طریق فرایندهای فیزیکی و واکنش های شیمیایی در جو به وجود می آیند. 

مثال: اوزون (O3) 





راه های ورود
 آلاینده های
 اولیه به جو  

احتراق سوخت ها 





آلاینده های خروجی از اگزوز خودروها 

آلاینده های تولید شده 

توسط نیروگاه ها 

پودر شدن (grinding): مانند گردوخاک

سایش (abrasion): مانند الیاف آزبست 

تبخیر  



نفت گاز 

مواد شوینده 

رنگ ها 

بیشتر آلاینده ها از طریق احتراق سوخت ها وارد جو می شوند که شامل گاز ها و ذرات ریز آزاد شده به هنگام احتراق می شود . 





احتراق، مهم ترین عامل آلودگی

   CO2 + 2H2O 2O2        CH4 +

دمای احتراق به اندازه کافی بالا نباشد 

عدم وجود کسیژن کافی

کافی نبودن زمان احتراق



احتراق کامل سوخت با اکسیژن خالص 

احتراق ناقص سوخت با اکسیژن خالص 

CH4 + 2O2    mostly (CO2 +2H2O) + traces of [HC +CO] 
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احتراق با اکسیژن موجود در هوا  
هوا حاوی 78% نیتروژن و حدود 21% اکسیژن است.

اکسید ازت حرارتی Thermal Nox 
در صورت بالا بودن دمای هوا نیتروژن با اکسیژن ترکیب می شود و انواع اکسیدهای نیتروژن را به وجود می آورد.
 Air (N2 + O2)  + Heat    Thermal NOx         


سایر مواد موجود در سوخت ها  



نیتروژن

سرب (در نفت گاز)

گوگرد

خاکستر (ash) : مواد غیر قابل سوختن

 

سوخت هایی که حاوی نیتروژن هستند علاوه بر Thermal NOx مقدار دیگری NOx تولید می کنند که Fuel NOx نامیده می شوند . 

اکسید ازت سوختی Fuel NOx 





شرایط واقعی که معمولا با آن روبه رو هستیم چنان است که



  احتراق ناقص است

  اکسیژن از طریق هوا تامین می شود که حاوی نیتروژن نیز می باشد

  سوخت یک هیدروکربور ساده نیست و دارای ناخالصی می باشد



در این صورت واکنش به این صورت بیان می گردد



Fuel (H, C, S, N, Pb, ash) + air (N2 + O2)  



(CO2, H2O, CO, NOx, SOx, Pb, Particulates) + Ash





مه دود فتوشیمیایی (phtochemical smog) در اثر واکنش VOCs با NOx  در حضور نور خورشید به وجود می آید:

VOCs + NOx + sunlight     

photochemical smog (O3 + etc.) 



Ground level ozone: در نزدیکی سطح زمین بر اثر واکنش های فتوشیمیایی انجام می شود. 



Stratospheric ozone: اوزون طبیعی موجود در استراتوسفر زمین که مانع جذب اشعه ماورای بنفش خورشید می شود .











مضر است

مفید است





برای هر یک از آلاینده های معیار می توان نشان داد که منابع متفاوت تولید آلودگی هر یک چه سهمی دارا می باشند.

نمودار رو به رو مربوط به  منواکسیدکربن در امریکا در سال 1993 می باشد.

منظور از سایر منابع آلودگی ناشی از آتش سوزی جنگل ها و مانند آن می باشد.
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3  مقررات هوای پاک در امریکا (The Clean Air Act)

اولین حرکت ها: 1955 در آمریکا بودجه تحقیقاتی برای بررسی موضوع آلودگی هوا به تصویب رسید.

اولین مصوبات قانونی:  مجموعه مقررات وضع شده بین سال های 1963 تا 1990 قوانین هوای پاک (CAA) نامیده می شود.

در سال 1970 سازمان محیط زیست EPA مامور تدوین استانداردهای کیفیت هوا (NAAQSs) گردید. این استانداردها میزان قابل قبول آلاینده ها در جو را معین می سازد.

EPA همچنین مامور تدوین استانداردهای (NSPS) گردید که طبق آن میزان آلاینده ای که یک منبع آلودگی اجازه تولید و گسیل آن  به جو را دارد مشخص می گردد (میزان مجاز). با اعمال این محدودیت ها میزان تولید آلاینده ها به وسیله واحدهای صنعتی ووسایل نقلیه ی موتوری محدود گردید. 

NAAQS: National Ambient Air Quality Standards

NSPS: New Source Performance Standard





استانداردهای اولیه کیفیت هوا

سقف میزان حضور آلاینده ها را به نحوی که  سلامت عمومی همراه با حاشیه اطمینان لازم تامین گردد مشخیص می سازد. 

باید دربرگیرنده همه اقشار جامعه وبه ویژه افراد سالمند و بیماران باشد.

 تعیین این استانداردها بدون در نظرگرفتن امکان عملی ساختن آنها از جنبه اقتصادی یا محدودیت های فنی صورت می پذیرد.

استانداردهای ثانویه کیفیت هوا

تضمین کننده رفاه عمومی و سخت گیرانه تر از استانداردهای اولیه هستند.

حیوانات، گیاهان و حتی بناها را نیز در نظر گرفته است.

به دلیل دشواری تامین استانداردهای اولیه، استاندارهای ثانویه در عمل غیرقابل دسترسی می باشند و معمولا همان میزان مجاز اولیه برای استاندارهای ثانویه هم ذکر می گردند.

استانداردهای کیفیت هوا ارایه شده توسط EPA





  استانداردهای کیفیت هوا برای شش آلاینده معیار ارایه گردیده اند.

  با توجه به  آخرین دستاوردهای علمی استانداردها به روز می شوند. به عنوان مثال:

	در سال 1977 استاندارد اوزون از 0.12 ppm به 0.08 ppm تغییر یافت.

	در سال 1987 استاندارد PM به ((PM 10 بهبود یافت.

	در سال 1997 استاندارد مربوط به  (PM 2.5) اضافه گردید.

  مصوبات سال 1990 سیاست های جدی تری را برای تامین کیفیت هوا دنبال می کرد که باران های اسیدی، سختگیری بیشتر در مورد میزان صدور آلاینده ها از خودروها، آلاینده های موثر بر لایه اوزون و موارد دیگر را دربر می گرفت.

  بعضی ایالت ها استانداردهای سختگیرانه تری نسبت به استانداردهای ملی تصویب کردند و به اجرا گذاشتند. به عنوان نمونه جدول صفحه بعد یک نمونه است. مقادیری که بر حسب μg/m3 یا mg/m3 بیان گردیده اند برای P=1 atm  و  T=25 oCمی باشند.















مثال:
استاندارد ایالت کالیفرنیا برای   NO2در دمای 25 oC و فشار  1 atmبرابر 470 µg/m3 است می خواهیم این نسبت را بر حسب ppm بیان کنیم .

حل : می دانیم که 1مول گاز کامل در شرایط  T=25 oC و P=1atm حجمی برابر با 24.45 L اشغال می کند. بنابراین:



  M = 14 + 2*16 = 46 [g/mol]  وزن مولکولی  NO2




                                                                                                         = 0.25ppm       




















4  شاخص استاندارد آلاینده ها Pollutant Standard Index

 هدف از ایجاد این شاخص ها ملموس نمودن میزان آلودگی هوا برای گزارش به مردم است. 

  این شاخص بر اساس استانداردهای NAAQS ایجاد شده اند.

  PSI داده های مربوط به همه آلاینده های معیار به جز سرب را به صورت یک عدد ساده نشان می دهد. 
محدوده ی شاخص از خوب (Good) تا سمی (Hazardous) تغییر می کند. 







شا خص 100:  حداقل یکی از آلاینده ها به میزان حداکثر مجاز خود رسیده است.

شا خص 200:  (هشدار) [Alert] افرادی که مریض هستند یا مشکلات تنفسی دارند کمتر از منزل خارج شوند.

شا خص 300:  (هشدار)[Warning]  به همه ی مردم توصیه می شود که از منزل خارج نشوند و واحدهایی نظیر نیروگاه ها باید فهالیت خود را کاهش دهند.

شا خص 400 :  وضعیت اضطراری ، بیشتر فعالیت های صنعتی که هوا را آلوده می کنند باید کاملا متوقف شوند . همچنین استفاده از وسایل نقلیه ی موتوری تا اطلاع ثانوی ممنوع می شود.







مثال: فرض کنید طی یک روز داده های به دست آمده به شکل زیر باشند :

مقدارشاخص (PSI) را محاسبه کنید.


حل : مشاهده می شود که میزان آلاینده ها

به شکل زیر است:

O3 > 100 PSI

CO = 100 PSI

PM10 < 100 PSI

CO2 < 100 PSI

همچنین مقدار  NO2کمتر از 0.6 است

و در جدول استانداردها داده ای ندارد. 

چو ن فقط PSI مربوط به O3 از 100 بیشتر است، پس میزان PSI  آن را با میان یابی محاسبه می کنیم:






Unhealthful











		0.18ppm
		1 hour O3


		9ppm
		8 hour CO


		130ppm
		24 hour PM10


		0.12ppm
		24 hour SO2


		0.3
		1 hour NO2










5  آلاینده های معیار (Criteria pollutants) 
CO , (Ground level ozone) O3 , SOX, PM10, NOX, Pb 
مقایسه میزان گسیل آلاینده های معیار به جو در امریکا در سال های 1970 و 1994 در حالی که جمعیت 27%، تولیدات داخلی 90% و مسافت متوسط حرکت 		خودروها 111% افزایش داشته است.















منواکسیدکربن، CO

  ماده ای بی بو، بی رنگ، بدون مزه و سمی که در اثر احتراق ناقص سوخت های هیدروکربنی تولید می شود.

  بیش از نصف جرم کل آلاینده های موجود در آمریکا را تشکیل می دهد.

  0.5% از کل گازکربنیک در هوای امریکا ناشی از نیروگاه هاست که 30% سوختهای فسیلی را مصرف می کنند.

  صنعت حمل ونقل 77% از کل CO موجود در هوا را تولید می کند.

  گاز کربنیک موجود در مناطق شهری تقریبا تماما ناشی از وسایل نقلیه موتوری است.

  بیشترین غلظت CO در آمریکا صبح ها و ساعت های پایانی روز است. 







غلظت CO موجود در هوای شهر تهران





 CO از راه تنفس وارد ریه ها می شود و همراه با اکسیژن از طریق خون وارد بافت های بدن شده و به هموگلوبین موجود در خون می چسبد و تشکیل کربوکسی هموگلوبین (COHb) می دهد. درواقع میل ترکیب شدن هموگلوبین با CO بیشتر از اکسیژن است.

     [CO] = carbon monoxide concentration in ppm
 						   0.402 hr -1 = γ
					    = 0.15%/ppm CO
				t= exposure time in hours

مثال: در صورتی که به مدت 1 ساعت در معرض CO با غلظت 35ppm قرار بگیریم درصد COHb را محاسبه کنید. 




                                                                    


































اکسیدهای ازت، NOX

اکسیدهای مختلف نیتروژن عبارتند از:

	NO , NO2 , NO3 , N2O , N2O3 , N2O4 , N2O5

فقط   NOو NO2 جزو آلاینده های مهم هوا به شمار می آیند.

سوخت های مختلف مقادیر متفاوتی نیتروژن دارند. 

مثلا گاز طبیعی تقریبا عاری از نیتروژن و بعضی زغال سنگ ها حدود 3% نیتروژن دارند. 

Total NOX = Thermal NOX + Fuel NOX

NO : گاز بی رنگ وبی بو که  خودش آثار منفی ای بر روی سلامتی انسان ندارد.

NO2: با عث تحریک شش ها و بروز بیماری هایی نظیر برونشیت (Bronchitis) و ذات الریه (pneumonia) می شود.

 در اثر واکنش NO2  با OH موجود در جو (Hidroxyl radical) اسید نیتریک (HNO3) تولید می شود که این ماده عامل باران اسیدی می باشد. 







ترکیبات آلی فرار، VOC 



شامل هیدروکربن های نسوخته و همچنین بخار برخی از حلال ها 



بخش حمل ونقل:  حدود 1/3 

بخش صنعت: تقریبا 2/3

احتراق سوخت های فسیلی در نیروگاه ها: کمتر از 2 درصد



اثرات مخرب: در اثر ترکیب با  NOXها اوزون تولید می شود که برای سلامتی انسان ها مضر است.





Photochemical Smog  وOzone  

  زمانی که اکسید نیتروژن و VOC به همراه نور خورشید در کنار هم قرار میگیرند واکنشی به وجود می آورند که نتیجه آن تولید نوع خاصی از آلاینده ها به نام  اکساینده های فتوشیمیایی است. 















  اوزون(O3)  فراوان ترین اکساینده فتوشیمیایی است.  

  این گاز عامل اصلی بخشی از خواص نامطلوب مه دودهای فتوشیمیایی مانند تنگی نفس و سوزش غشای مخاطی در انسانها, سست شدن محصولات پلاستیکی و آسیب به منابع گیاهی است.







Photochemical Smog





VOCs





NOX

















Sunlight 





















  واکنشهایی که در طی آنها سه گاز NO  , NO2  و O3  به صورت یک چرخه به هم تبدیل میشوند.

  این چرخه هم در محفظه های احتراق و هم در شهرهای بزرگ وآلوده تولید و به مراتب تکرار میشود.

  مراحل چرخه:

(1) تولید NO طی فرآیند احتراق		 N2 + O2  2NO

(2) اکسید شدن NO آزاد شده		     2NO + O2  2NO2 

(3) فرایند فوتولیز با فوتون پر انرژی خورشیدی

 NO2 + hv  NO + O 

(4) تولید گاز اوزون			M + O2 + O  O3 + M

تکمیل چرخه با تولید مجدد NO2 و O2

      O3 + NO  NO2 + O2

واکنش زنجیره ای مه دود فتوشیمیایی:   NO – NO2  - O3 





تمایل NO2 به تولید  O3 و متعاقبا تمایل NO به از بین بردن O3 وتبدیل دوباره آن به NO2 موجب انجام خود به خودی این واکنش ها و تولید چرخه میشود.

البته در چرخه نشان داده شده هیدروکربنها نیز دخالت دارند که به دلیل پیچیده کردن چرخه نشان داده نشده است.







بررسی چگونگی انجام این چرخه در یک شهر با ترافیک بالا:

ساعات اولیه صبح     افزایش NO به دلیل حجم بالای ترافیک

در ادامه صبح     شروع تولید NO2 با وجود NO  و تولید O3 در ادامه

در حوالی ظهر      شروع کاهش NO2 به دلیل فرآیند فوتولیز (نور خورشید کافی)

 بعد از ظهر      ثابت ماندن NO به دلیل قرارگیری در چرخه و کاهش تدریجی O3 و NO2  







Particulate Matter

  به هر مادهاي به جز آب خالص كه به صورت مايع يا جامد در اتمسفر تحت شرايط نرمال در اندازه ميكروسكوپي يا زير ميكروسكوپي اما بزرگتر از ابعاد ملكولي موجود باشد، ذرات جامد (Particulate Matter) گويند.

  انواع ذرات جامد:

  Aerosol 

هر ذره ریز اعم از جامد یا مایع که در جو پراکنده شده باشد.

  Dust

ذرات جامد معلق که با اعمالی مانند ساییدن یا شکسته شده سنگها ایجاد میشود.

  Fog or Mist

ذرات معلقی که از میعان بخار در هوا ایجاد میشود که اگر این ذرات لایه نازکی را درست کنند به آن Mist و در صورت ضخیم شدن به آن Fog میگویند.

  Smoke or Soot

ذراتی که در نتیجه احتراق ناکامل کربن به دست می آیند.

  Smog

ترکیب Smoke  و Fog را در اصطلاح Smog  گویند.





اندازه ذرات جامد و محاسبه سرعت ته نشینی آنها

  سرعت ته نشینی: سرعتی که یک ذره معلق با آن سرعت در یک جعبه فرضی ته نشین میشود.

  ذرات اشاره شده دارای شکل نامنظمی هستند و بنابراین اندازه آنها را با قطر آیرودینامیکی تخمین میزنند.

  قطر آیرودینامیکی: قطر یک کره کامل فرضی که سرعت ته نشینی برابر با سرعت ذره اصلی دارد.











  قطر آئرودینامیکی ذرات جامد  بین 0/1 تا 10 میکرومتر (تقریبا اندازه باکتریها)

  ذرات بزرگتر از 10 میکرومتر   دارای سرعت ته نشینی خیلی بالایی هستند.

  ذرات کوچکتر از 0/1 میکرومتر  دارای حرکت براونی هستند.



d

Drag force

 Gravitional force





محاسبه سرعت ته نشینی: 

 برای نوشتن معادله حرکت از مدل کروی فرضی بر اساس قانون Stoke   عمل میکنیم.

 بر اساس قانون بالا برای ذرات کوچکتر از 30 میکرومتر با چگالی بیشتراز هوا نیروی پسا با نیروی وزن یکسان است و جسم سریعا به سرعت حدی میرسد:	 Gravitational force = Drag force 







d

Drag force

 Gravitional force

m: جرم ذره ( g ) 		g: شتاب گرانش برابرm/s2   9/81 

ρ: چگالی ذره (g/m3)		η: ویسکوزیته هوا برابر با g/m.s 0/0172 

d: قطر آئرودینامیکی ذره (m  )	υ: سرعت ته نشینی (m/s)





مثال:

سرعت ته نشینی یک قطره آب با قطر 2 میکرومتر  را حساب کنید.و زمان ته نشینی کامل قطرات آبی که در ارتفاع 1000 متر از جو هستند را پیدا کنید. 









تعریف نرخ زدوده شدن ذرات:

 زمان کلی زدوده شدن N ذره :





شامل دو قسمت کلی است



 بخش بالایی که شامل حفره بینی و نای میباشد



 بخش پایینی که شامل ادامه نای (نایژه ها) و شش ها میباشد.

نایژه ها نیز به شعبات کوچکتری تقسیم میشوند ودر نهایت به کیسه های هوا ختم میشوند.





دستگاه تنفسی انسان و برخورد ان با ذرات جامد





  روش دفاعی دستگاه تنفسی انسان در برابر ذرات جامد به اندازه ذرات ربط دارد. 



ذرات بزرگتر از 10 میکرومتر

  ذرات خیلی بزرگ  توسط موها و پوشش داخلی  بینی جذب میشوند.

  ذرات متوسط به وسیله ماده مخاطی دارای موهای ریز به نام Cilia که در دیواره نای میباشد جذب و با قورت دادن از ورود آنها به ششها جلوگیری میشود.



ذرات  با اندازه مابین  10 تا 0/1 میکرون

  ذرات  خیلی کوچک معمولا با پیروی از خط جریان هوا توسط بازدم دوباره به بیرون باز میگردند.

  ذرات مابین 2 تا 4 میکرومتر بهترین گزینه برای ته نشین شدن در ششها هستند.



نتیجه: سازمان EPA ابتدا در سال 1987 استاندارد PM10 را تصویب و سپس در سال 1997 استاندارد PM2.5 را به آن اضافه کرد. 





مهم ترین منابع تولیدذرات جامد عبارتند از:

  وسايل نقليه

  كارخانجات صنعتي

  دود ناشي از آتش سوزي

  گرده هاي گياهان

  طوفانهاي شن و ماسه روان

  طوفان ،گردوغبار و فعاليت آتشفشانها و آتش سوزي جنگل



توجه: در مناطق شهری معمولا  سه منبع اول منابع اصلی هستند و سازمان EPA فقط این منابع را در نظر میگیرد.



درصدی که سازمان EPA به هر یک از  این منابع اختصاص میدهد:

  احتراق		45 درصد 

  فرآیندهای صنعتی	33 درصد

   حمل و نقل		22 درصد





تاثیرات منفی ذرات جامد در هوا

 

بنابر آمار سازمان EPA بیماری هایی که این ذرات در به وجود آمدن آنها تاثیر دارند عبارتند از:



عفونتهای قسمت بالایی دستگاه تنفسی 

بیماریهای قلبی و تنگی نفس

برونشیت و نفخ و ذات الریه



توجه: خطر اصلی که در مورد این ذرات وجود دارد مربوط به چسبیدن ذراتی بسیار خطرناک و سرطانزا مانند هیدروکربنهای بنزنی به آنها و انتقال همزمان به داخل بدن است.







اکسیدهای گوگرد  Oxides of Sulfur



  اکسیدهای سولفور به دو صورت SO2 و SO3 در هوا یافت میشوند که بیش از 90 درصد آنها از سوزاندن سوختهای فسیلی در دنیا بوجود میآیند:

	85 درصد مربوط به نیروگاهها

	3 درصد مربوط به وسایل نقلیه

	2 درصد مربوط به پالایش نفت, ذوب مس و کارخانجات سیمان



  تمامی سوختهایی که در جهان استخراج میشوند دارای سولفور میباشند که این سولفور در آنها به دو صورت موجود است:

1)  نصف آن به صورت آلی  در ترکیبات شیمیایی آنها قرار میگیرد.

2)  نصف دیگر به صورت کاملا جدا در بخش غیرکربنی سوخت ها گیر می افتد.



  گاز طبیعی هنگام استخراج از چاه دارای ماده بسیار خطرناک H2S میباشد. البته پس از شست و شوی گاز مقدار این ماده به حدی کم میشود که گاز طبیعی را به جایگزینی مناسب برای سوختهایی مانند زغال سنگ تبدیل میکند.





چگونگی تولید بارانهای اسیدی 

  ابتدا در اثر فرآیند احتراق مقدار زیادی گاز SO2 و مقدار خیلی کمی SO3 تولید میشود ولی در حضور رادیکال آزادی مانند OH بیشتر SO2  دوباره به SO3 تبدیل میشود.

SO2  + OH0    HOSO20 



SO3  + HO2    HOSO20   +   O2 



  SO3 به وجود آمده خیلی سریع با آب موجود در هوا واکنش داده و به شکل مشهورتر آن که اسید سولفوریک نام دارد و عامل اصلی بارانهای اسیدی است تبدیل میشود.

SO3   +  H2O    H2SO4



   H2SO4  بوجود آمده به ذرات معلق موجود در هوا مخصوصا قطرات آب چسبیده و با آنها پایین می آیند.





  بارانهای اسیدی به بارانهایی اطلاق میشود که PH آنها کمتر از 5 باشد.



اثرات منفی بارانهای اسیدی عبارتند از:

  آسیب شدید به درختان

  کاهش توانایی زمینها در استخراج مواد معدنی و غذایی

  بی رنگ کردن سطوح  رنگی و پوسیدگی فلزات 

  ایجاد تنگی نفس، برونشیت، التهاب ریه، آنفلوآنزا و سرماخوردگی

  آسیب به اماکن عمومی  وتاریخی (تاثیر روی سنگ مرمر , سنگ آهک و ملات)



تاثیر بارانهای اسیدی روی مصالح ساختمانی طی فرآیند زیر انجام میشود و درآن کربن موجود در این مواد با سولفات جایگزین میشود.



CACO3  +   H2SO4        CASO4   +    CO2    +     H2O 





کاملا محلول در آب
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  باران های اسیدی خسارت های جبران ناپذیری بر میراث های فرهنگی اروپا، آسیا و آمریکا نظیر«آکروپولیس یونان»، «رنسانس» ایتالیا، تاج محل و موزه های واشنگتن بر جای نهاده است.

در ایران تا به حال دو باران اسیدی شدید مشاهده شده است.

  اولین بار به سال 1364 در تهران به دلیل سوزاندن مازاد یکی از فراورده های نفتی به نام مازوت در بیابان های جنوب پایتخت باران کاملا سیاه رنگی در تهران باریدن گرفت.

  دومین بار در سال 1381  آتش سوزی چاه های نفت کویت  سبب فرونشست بیش از 300 هزارتن دوده توسط باران های سیاه در ایران شد و آثار سوءِ آن بر روی رشد گیاهان مرتعی استانهای جنوب و جنوب غربی کشور به اثبات رسید. 

  تحقیقاتی نیز که در سالهای اخیر در تهران انجام شده است  حاکی از ریزش باران های کمابیش اسیدی در اکثر نقاط شهر است که بیشترمربوط به ترکیبات گوگردی است.

  شدت اسیدی بودن باران ها از غرب به شرق کاسته شده و در شمال تهران از کمترین مقدار برخوردار است.







  تغییر شکل گاز  SO2 به اسید سولفوریک  به صورت تدریجی و در طی چند روز انجام میشود.

  در طی این چند روز سولفور به دوصورت به زمین بازمیگردد

بازگشت به صورت گاز  SO2 (Dry deposition)

بازگشت به صورت اسید سولفوریک ( Wet deposition)





سرب  Lead (pb)

  دو عامل اصلی  تولید سرب در هوا بنزین سرب دار و رنگهای صنعتی هستند.

(1)  بنزین سرب دار 

  سرب به صورت تترااتیل سرب  Pb (C2H5)4 برای بالا بردن عدد اکتان بنزین به منظور کارایی بهتر و جلوگیری از کوبش موتور استفاده میگردد.



  بهترین جایگزین ها برای این ماده اتانول, متانول, متیل ترسیو بوتیل اتر (MTBT) و اتیل ترسیو بوتیل اتر (ETBT) هستند که در ایران از MTBT استفاده میشود.



  طبق  EPA غلظت استاندارد سرب در هوا بايد (mg/lit) 1/5 باشد.



  در امریکا به دلیل سیاستهای سختگیرانه سازمان EPA میزان سرب در هوا از سال 1984 رو به کاهش نهاد.





  در نمودار روبرو کاهش زیاد مقدار  سرب  در هوا را در سال های 1984 تا 1993 در آمریکا  مشاهده می کنید.

  با توجه به نمودار واضح است که بیشتر این تولیدات مربوط به وسایل نقلیه و بیشترین کاهش نیز در همین بخش است.







(2) رنگهای صنعتی 



  سرب یکی از اجزای اصلی سازنده رنگدانه ها است

  به صورت Pb(CO3)2(OH)2  در رنگ سفید

  به صورت Pb3O4 در رنگ قرمز

  پس از خشک شدن رنگ ها با ساییده شدن یا خرد شدن رنگ، این ذرات سرب به صورت گرد و غبار درمی آیند وبه راحتی استشمام میشوند.

  این ذرات مزه شیرینی نیز دارند که موجب علاقه کودکان به خوردن مجدد آن پس از یک بار مزمزه کردن میشود.

  هنوز محققان جاگزین مناسبی برای این ترکیبات پیدا نکرده اند و متاسفانه هنوز این ترکیبات (حداقل در ایران) مورد استفاده قرار میگیرند.









راههای ورود سرب به بدن انسان وحیوانات



 از طریق ورود به زنجیره غذایی (67 درصد)

  با ورود مستقیم به خاک و آب

  ورود از طریق سیستمها ی انتقال آب سرب دار

 استشمام مستقیم هوای آلوده (33 درصد)



  اثرات منفی ورود سرب به بدن انسانها (کوتاه مدت با مقدار بالا)

  ضعف عضلاني

  احساس دل درد

   سردرد و تهوع  

  اثرات منفی ورود سرب به بدن انسانها (بلند مدت با مقدار پایین)

  مشكلات خوني

  آسيب به شبكه عصبي و مغز به خصوص در كودكان 

  بيمارهاي كليوي 

  كاهش قدرت توليد مثل در مردان





6  آلودگی هوا در کلان شهرهای جهان



  در سال 1970: فقط  4 شهر بسیار پرجمعیت (بیش از 15 میلیون نفر) وجود داشته است (توکیو، نیویورک، شانگهای، لندن)

  در سال 1990: 12شهر پرجمعیت 

  در سال 2000: 24 شهر پرجمعیت (تقریبا نیمی از مردم دنیا شهرنشین)

  در سال 2000 دو سازمان WHO و UNEP یک مطالعه کلی روی وضعیت آلودگی 20 کلان شهر دنیا با تمرکز روی 6 آلاینده مهم انجام دادند.

	مهم ترین نتایج این پژوهش که نمودار آن در صفحه بعد دیده می شود:

  SPM بیشترین تهدید برای جهان در سال 2000 محسوب میشد.

  15 شهر از این 20 شهر مشکلات جدی کیفیت هوا دارند.

WHO : The World Health Organization 

UNEP : United Nations Environment Programme













وضعیت آلودگی هوای تهران







7   صدور آلاینده ها از وسایل نقلیه موتوری 

قسمت عمده ای از آلودگی هوا توسط وسایل نقلیه می باشد.







 الزام وجود استانداردهایی در رابطه با کنترل این میزان آلودگی

تاریخچه مختصری در رابطه با این استانداردها:

 اولین استاندارد در رابطه با HC و CO به وجود آمد (1959).

 بعد از آن نیاز به کنترل سایر موارد آلوده کننده مانند NOx و blowby  احساس شد (1960-1976).

 این استانداردها  با توجه به نیازهای روز، سال به سال سخت تر شدند.

 بحران نفت در سال 1973 باعث توجه بیشتر مسئولان کشور آمریکا به بازده ای سوخت  مصرفی شد.







  معیارهایی برای گسیل آلاینده ها از وسایل نقلیه با توجه به عوامل تأثیر گذار زیر در مصرف سوخت تدوین گردید.

  انواع حرکت مانند حرکت درون شهر با توقف های فراوان

  حرکت در بزرگراه ها بدون توقف









تقسیم بندی وسایل نقلیه به دو دسته  خودروهای سواری و سنگین 





اگر 55 درصد ماشین ها در درون شهر و 45 درصد باقی مانده  در بزرگراه ها در حال حرکت باشند بازده متوسط مصرف سوخت را در مثال زیر محاسبه نمایید













سیکل اتو















مهمترین عامل در مورد میزان و نوع مواد خروجی از موتورهای اتو نسبت هوا به سوخت است









رفتار فاکتورهای موثر با نسبت هوا به سوخت



در شرایطی که بیشترین قدرت موتور تامین می گردد میزان آلودگی نیز زیاد است.



میزان تولید NOx:



  قبل از مقدار هوا به سوخت استوکیومتری به دلیل کم بودن اکسیژن، کاهش می یابد. 

  بعد از مقدار استوکیومتری  به دلیل رطوبت زیاد مواد حاصل از احتراق و کاهش دما، کم می شود.





فاکتورها تأثیر گذار دیگر



نسبت تراکم

هندسه محفظه احتراق

زمان جرقه 


و مشخصات حرکتی وسیله نقلیه مانند:



در جا کار کردن

حرکت با شتاب

حرکت بسیار آرام





موتور های دو زمانه 





مهمترین فرق با چهار زمانه 

  هر دو مرحله را در یک مرحله  انجام می دهد

در نتیجه دارای پیچیدگی کمتری نسبت به موتور چهار زمانه است

مشکلاتش نسبت به موتور چهار زمانه:

1-دارای آلودگی بیشتری است

2- ممکن است  هوای تازه به همان صورت و نسوخته از آن خارج شود

3-نیاز به مخلوط شدن روغن با سوخت دارد در نتیجه  در گازهای خروجی بوی  نا خوشایندی را تولید می کند

بنابراین در سطح  جهان کمتر از آن استفاده می شود

نسبت به اندازه خودش قدرت بیشتری نسبت به موتور

 چهار زمانه  تولید می کند





موتور های دیزل

عیب بزرگ موتورهای دیزل :



1- نداشتن کابراتور 



سوخت مستقیماٌ وارد سیلندر می شود

2-احتراق خودبه خودی و داشتن نسبت تراکم بالا

3-داشتن نسبت سوخت به هوای کم 





صدور HC کمتر

صدور CO کمتر

  صدورNOx  بیشتر

4- بازدهی بالای سوخت

دود خروجی دارای مواد سرطان زا است و فیلتر کردن آن بسیار پرهزینه است





سیستم های کنترل کننده گازهای خروجی

thermal reactors



ادامه واکنش در بیرون از محفظه احتراق 



باعث کاهش مقدار   

CO -HC

این اجازه را به ما میدهد که از نسبت سوخت به  هوای بیشتری بهره ببریم

برای کاهش مقدار  

NOx

 گازهای خروجی را دوباره به محفظه احتراق می فرستند   تا دمای شعله را کاهش دهد 

اما این کار مقداری از راندمان سیستم را کاهش می دهد













Catalytic convertor

راهی برای کاهش همزمان 

HC_CO_NOx



اگر کاتالیز گرها در واکنش سوختن شرکت کنند 

خیلی سریع ازبین  خواهند رفت









کاتالیز گر ها در یک باند  نازک نزدیک 

قسمت استوکیومتری کارایی خوبی از خود 

نشان می دهند





سوخت های بهبود یافته

هیدرو کربنهای خروجی  نه تنها به ویژگی های بطریقه سوختن وابسته است بلکه  به خاصیت های خود سوخت نیز مرتبط است

از جمله این خاصیت ها ، خاصیت تبخیر شدن است 

بخار شدن سوخت



1- وابستگی شدید به دما 

2- مفید برای روشن شدن ماشین در فصل سرما

3- مضرر برای افزایش هیدرو کربن ها ی خروجی 





روش دیگر برای بهبود بخشیدن به سوخت استفاده از اکسیژن زیاد در واکنش سوختن است 

بنابراین اضافه کردن موادی که می توانند به واکنش سوختن اکسیژن اضافه کنند مفید است

استفاده از



MTBE

اتانول



فواید : دارای فرایت کمتری و اکتان بیشتری نسبت به اتانول است 

مضرات : تولید مواد سرطان زا در گازهای خروجی

C2H5OH
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جایگزین کردن ماده ای بجای تتراتیلید  

تتراتیلید ماده ای است که خاصیت ضد کوبشی سوخت را افزایش می دهد.



این خاصیت در موادی به نام  

BTX

وجود دارد که علاوه براین خاصیت اکتان موجود در سوخت را نیز افزایش می دهد







استفاده از :

MMT

ماده ای است سرطان زا 





سوخت های دیگر

1-متانول 

CH3OH



دارای اکتان بیشتری نسبت به بنزین است 

به دلیل کامل سوختن و همچنین دمای شعله پایین دارای آلودگی کمتری نسبت به بنزین است

گازهای گلخانه ای

مشکلات



گازهای خروجی آن دارای فرمالدهید  



سرطان زا و برای چشم 

مضرر

دارای فرایت کم 



مشکل روشن شدن موتو در فصل سرما

 انرژی آن حدود نصف بنزین است   و با شعله غیر قابل رویت می سوزد



اگر از گاز طبیعی به دست بیاید کمتر از بنزین است 

اگر از زغال سنگ به دست بیاید تقریباٌ 2 برابر بنزین است





M85



شعله قابل رویت و فراریت کمتر نسبت به متانول

85 در صد متانول و 15 درصد بنزین

بدتر از اتانول می سوزد  و قدرتش کمی از اتانول بیشتر است





اتانول

بیش از نیمی از ماشین های مو جود در برزیل با سوخت اتانول کار می کنند

CO_ HC

نسبت به بنزین دارد 

اما خاصیت بخار شدن آن بیشتر است



اتانول مکمل سوخت خودروهای ایران می شود 

اتانول تولیدی در کشور به عنوان مکمل سوخت خودرو به جای ماده مضر   MTBE  مورد استفاده قرار می گیرد.

در ایران از E5 یعنی اتانول پنج درصد مخلوط با بنزین به عنوان مکمل سوخت خودرو استفاده می شود در کشورمان به دلیل اینکه موتور اکثر خودروها معمولی است، حداکثر می توان از E10 به عنوان مکمل سوخت خودرو استفاده کرد اما در برخی از کشورها از E85 نیز استفاده می شود. یعنی 85 درصد اتانول و 15 درصد بنزین مخلوط با هم

استفاده از اتانول به عنوان مکمل سوخت خودرو مصرف بنزین را به طور قابل ملاحظه ای کاهش می دهد

در حال حاضر سالانه حدود 100 میلیون لیتر اتانول در کشور توسط 30 کارخانه تولید می شود

قيمت اتانول برخی  از شركتهاي برزيلي براي بارگيري هر متر مكعب به 600 دلار رسيده است 





CNG

سوخت بسیار تمیزی 

CO_HC

بسیار کمی دارد

اما تمایل بیشتری به تولید 

NOx

سوخت گیری  تانکها و مخازن بسیار سنگینی می خواهند،

مراحل سوخت گیری برای اینکه بتواند انرژی معادل  بنزین  داشته باشد 



2400 psi

در 5 مرحله 









LPG

ماشین های دو گانه سوز  

دارای پیچیدگی بیشتری  هستند

CO

HC

NOx

کمتری نسبت به بنزین

تقریباٌ برابر با بنزین

بیشتری تولید می کند که این عیب با کنترل گاز های خروجی قابل رفع می باشد





هیدروژن 



8000psi 

استفاده از فلزات هیدریدی 

تیتانیوم 

منگنز

که هیدروژن در ساختار آنها جذب می شود

NOx

آن هم به مقدار بسیار کم 

به صورت بنیادی با سایر سوخت ها فرق دارد چون مانند الکتریسیته حمل کننده انرژی است



مراحل سوخت گیری برای اینکه بتواند انرژی معادل  بنزین  داشته باشد 

در 5 مرحله 









ماشین های الکتریکی 

آلودگی را از شهر به جای دیگر حمل می کند

مشکلات 

قیمت بالا 

مشکل شارژ کردن





ماشینی برای آینده 

همیشه میانگین سوخت مورد نیاز را توسط  یک موتور یا یک منبع انرژی به دست می آورد 

ماشین های هیبریدی











74



image2.png



image3.jpeg



image4.png



image5.png



image6.png



image7.png



image8.png



image9.jpeg



image10.png



image11.png



image12.png



image13.jpeg



image14.jpeg



image15.jpeg



image16.jpeg



image17.jpeg



image18.jpeg



image19.jpeg



image20.png



image21.png



image22.png



image23.jpeg



image24.png



image25.png



image26.png



image27.png



image28.png



image29.png



image30.png



image31.png



image32.png



image33.png



image34.png



image35.png



image36.png



image37.png



image38.png



image39.png



image40.png



image41.png



image42.png



image43.png



image44.png



image45.png



image46.png



image47.png



image48.png



image49.png



image50.png





