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چکیده :بهینهسازی و کاهش مصرف سوخت و درنتیجه حفظ منابع اقتصادی ملی از اهداف مهم در اقتصاد هر کشوری
است که در سالهای اخیر در ایران نیز حائز اهمیت شده است .استفاده از گاز طبیعی بهجای سوخت مایع (مازوت) و
کاهش مصرف انرژی در صنایع انرژیبری همچون سیمان میتواند از راه حلهای مناسب برای دستیابی به این خواسته
باشد .هدف از مطالعه حاضر بهینهسازی مصرف انرژی و کاهش آالیندههای حاصل از احتراق در کلساینر کارخانه سیمان
هرمزگان است .برای این منظور ،ابتدا ،با استفاده از شبیهسازیهای عددی ،میدان جریان احتراقی و فرایند کلسیناسیون
مدلسازی شده است .سپس ،با ارائه راهکارهای مهندسی و بررسی بهکمک ابزار شبیهسازی عددی ،بهینهسازی مصرف
انرژی و حداقلسازی تولید آالینده انجام شده است .در ادامه راهکار پیشنهادی بهصورت عملیاتی در سایت مربوطه اجرا
شده و صحت بهینهسازیهای فوق ارزیابی شده است .مطالعه حاضر منتجبه کاهش  %6مصرف انرژی در سایت مربوطه
شده است.
کلیدواژگان :کلساینر ،مصرف انرژی ،آالینده ،شبیهسازیهای عددی

مقدمه
سیمان یکی از مواد ساختوساز کلیدی برای زیرساختها و بخش مسکن در جوامع پیشرفته است .صنعت سیمان بهصورت
گستردهای با چالشهای روزافزون مواد معدنی ،منابع انرژی و آالیندگی  CO2روبهروست] .[9یکی از چالشهای اساسی این
صنعت مقدار آالیندگی باالی فرایند تولید سیمان است .در این صنعت ،تولید گازهای گلخانهای نهتنها متاثر از مصرف باالی
سوختهای فسیلی است ،بلکه ضمن فرایند کلسیناسیون مقادیر بسیار زیادی گاز  CO2آزاد میشود .درنتیجه این امر ،صنعت
سیمان یکی از صنایع اصلی در تولید گازهای گلخانهای بهحساب میآید[ .]2در یک شرکت سیمانی مدرن %64 ،از  CO2تولیدی
از کلسیناسسیون %94 ،از سوختن سوخت در کورهها و  %94از سایر فعالیتهای پاییندستی شرکت حاصل میشود[ .]9از
دیگر چالشهای این صنعت استفاده از سوختهای سنگین ،همانند مازوت ،در واحدهای تولید سیمان است که خود موجب
آلودگیهای محیط زیستی فراوانی میشود .از طرف دیگر ،این صنعت یکی از صنایع پرمصرف انرژی است که معموال مصرف
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انرژی در این واحدها بهصورت بهینه انجام نمیشود .مصرف انرژی در صنعت سیمان تقریبا  %2از مصرف انرژی کلی دنیا و %5
از کل مصرف انرژی در صنایع را بهخود اختصاص میدهد[ .]9با تکیه به این نکات ،بهینهسازی مصرف انرژی و احتراق و
همچنین جایگزینی سوختهای سنگین با گاز طبیعی از موضوعات بسیار مهم در صنعت سیمان است.
شکل  9طرحواره کلی یک خط تولید سیمان را نشان میدهد .یک واحد تولید سیمان شامل بخشهای مختلفی ،ازجمله
پیشگرمسازی مواد خام ،بخش پخت مواد (کلسیناسیون) ،واحد تولید کلینکر 1و واحد خنککن ،است .مواد خام عموما شامل
پودر کلسیمکربنات و سیلیکوندیاکسید است .طی فرایند پیشگرمسازی و خشککردن ،مواد در تماس با گازهای داغ خروجی
از کلساینر در دمای  944تا  544درجه سانتیگراد ،با بازیابی بخشی از انرژی حرارتی ،افزایش دما پیدا کرده و خشک میشوند.
بعد از گرمشدن مواد تا دمای مناسب ،مواد بههمراه هوای داغ ثالثیه وارد کلساینر میشود .در دمای 954تا 914درجه
سانتیگراد در کلساینر ،واکنشهای گرماگیر کلسیناسیون شروع میشود که در آن  CaCO3به  CaOو  CO2تبدیل میشود.
انرژی فعالسازی برای فرایند کلسیناسیون از گرمای احتراق سوخت در کلساینر تامین میشود .سپس ،محصوالت کلساینر وارد
آخرین سیکلون شده و از آنجا برای تبدیلشدن به کلینکر وارد کوره دوار میشوند .با وجود کلساینر ،مواد پختهشده در هنگام
ورود به کوره دوار ،دمای باالتری داشته و بنابراین انرژی مورد نیاز کمتر بوده و بار حرارتی روی کوره کاهش مییابد .دمای
کلینکر خروجی از کوره در حدود  9444تا  9244درجه است .بازیابی مقداری از این انرژی حرارتی و دشواری جابهجایی
کلینکرهای داغ خنکسازی آنها را الزم میکند .اثر مهم دیگر خنکسازی کلینکرها شکلگیری کریستالها و باالرفتن کیفیت
آنهاست .بعد از خنکسازی ،کلینکر وارد آسیاب شده و بهصورت پودر در میآید .پخت مواد (کلسیناسیون) مقدار زیادی از کل
انرژی مورد نیاز برای تولید سیمان را مصرف میکند .بهصورت میانگین در یک کارخانه سیمان % 64 ،از انرژی حرارتی برای
کلسیناسیون %95 ،برای پیشگرمکردن و  %5برای کلینکرسازی صرف میشود[ .]4کنترل فرایند کلسیناسیون در کورهای
صنعتی سیمان از اهمیت خاصی برخوردار است ،زیرا بر مصرف سوخت ،آالیندگی و کیفیت سیمان نهایی تاثیر میگذارد.
بنابراین ،فهم مکانیزمهای احتراقی و شیمیایی در این صنعت مادر از اهمیت ویژهای برخوردار است.

Figure 1- Schematic of cement production process

شکل  -1طرحواره فرایند تولید سیمان[]3
1. Clinker
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در این بخش ،خالصهای از تحقیقات گذشته ،بهمنظور بهینهسازی فرایندهای موجود در این صنعت ،ارائه شده است.
مطالعات اولیه مدلسازی کورهها بهصورت یکبعدی انجام شده است .بس[ ،]5برای کوره عمودی با سوختهای جامد و گازی
مختلف ،یک مدل عددی با درنظرگرفتن انتقال جرم و حرارت توسعه داده است .او همچنین ،با باالنس انرژی و شبیهسازی
فرایندهای کلی ،تحلیل هایی انجام داده و انرژی مصرفی و کیفیت محصول تولیدی را نیز بررسی کرده است .این مطالعات نشان
میدهد که نوع سوخت و اختالف دمای فاز جامد و گاز در ورود به کوره در مصرف انرژی تاثیرگذارند .همچنین ،کیفیت
محصول وابسته به دمای آن است .سنگاسنیک و همکاران[ ،]6با تحلیل ترمودینامیکی یک کوره عمودی ،تاثیر نسبت هوای
اضافی و گردش گاز را برای خنکسازی کوره بررسی کردند و توانستند با گردش گاز هوای مشعل را به مقدار قابل توجهی
کاهش دهند که خود موجب کاهش هدررفت انرژی بهواسطه تزریق هوای خنک به کلساینر میشود .شبیهسازیهای دوبعدی
و سهبعدی ابزارهای دقیق جدیدی برای بررسی رفتار جریان واکنشی-غیرواکنشی در هندسه کلساینر و اندرکنش جریان
گاز-جامدند .هانپنگ و همکاران[ ]9تاثیر پارامترهای فیزیکی مختلف مثل سرعت هوای ورودی به کلساینر از کوره و هوای
ثالثیه و دبی جرمی ورودی را روی دینامیک جریان دوفاز سیال-جامد شامل تجمع ذرات و توزیع سرعت در یک پری کلساینر
با تئوری سینتیک جریان دانهای 1بررسی کرده است و ویژگیهای انتقالی فاز جامد در یک مدل دوبعدی را ارائه میکند .در
مطالعه نشان داده شده است که قرارگیری هوای ثالثیه تاثیر زیادی بر الگوی کلی جریان گاز-جامد دارد .هو و همکاران[ ،]9از
یک مدل سهبعدی برای شبیهسازی محفظه کلساینر دوتایی با استفاده از فرم اویلری برای فاز گاز و الگرانژی برای فاز جامد
استفاده کردند تا احتراق ،نسبت تجزیه و مسیر ذرات را در کلساینر با ورود سوخت جامد (زغال سنگ) و مواد خام پیشبینی
کنند .زنلی و همکاران[ ]1نیز جریان واکنشی در یک کلساینر پایلوت بستر سیال را شبیهسازی کردند .جریان گاز ،جامد و
سوخت مایع با استفاده از مدل اویلری مدلسازی شده است که گاز بهصورت سیال فاز اویلری و ذرات جامد و سوخت بهصورت
دوفاز دانهای تعریف شدهاند .ایلیوتا و همکاران[ ]94تاثیر شرایط عملکردی را بر سطح کلسیناسیون ،احتراق سوخت (زغال) و
آالیندگی اکسیدهای نیتروژن بررسی کرده و یک تحلیل حساسیت مدل نسبت به پارامترهای آیرودینامیکی و احتراقی
کلسیناسیون انجام دادند .تحلیلها حاکی از آن بود که مهمترین پارامتر هیدرودینامیکی نرخ اختالط هوای پیشگرم با هوای
خروجی از کوره است و مهمترین پارامتر احتراقی نرخ واکنش سوخت (زغال) است .همچنین ،نرخ کلسیناسیون دمای کلساینر،
نرخ تبدیل زغال و آهک و ایجاد اکسیدهای نیتروژن را بسیار تحت تاثیر قرار میدهد .برای مطالعه جریان چندفازی در کلساینر
کارخانه سیمان ،نخعی و همکاران[ ]99جریان گاز-جامد را در یک کلساینر پایلوت با هوای داغ و ذرات سرد ،با استفاده از
رویکرد اویلر و الگرانژی ،بررسی کردند .دقت شبیهسازی با مدل پسای گیداسپا 2و مدل  ،9EMMSبا بررسی توزیع ذرات و
4
توزیع دما در نواحی مختلف کلساینر سنجیده شد .همچنین ،در مطالعهای دیگر ،نخعی و همکاران[ ]92تاثیر استفاده از SRF
در کنار سوخت اصلی را با نرمافزار  Barracudaو رویکرد  5PICمطالعه کرده و توزیع دما و غلظت گونههای  O2و  CO2با
دادههای آزمایشگاهی مقایسه شدند .میکولسیچ و همکاران[ ،]99یک مدل عددی برای پیشبینی جریان ،میدان دمایی ،مسیر
ذرات ،فرایند کلسیناسیون و احتراق زغالسنگ خردشده ارائه دادند .فرایند کلسیناسیون و احتراق زغالسنگ خردشده
بهصورت عددی مدلسازی شدند .مطالعه نشان داد که جریان با چرخش باال اختالط ذرات ذغالسنگ و آهک خردشده را
افزایش داده و زمان اقامت ذرات را زیاد میکند و تجزیه با نسبت باالی آهک خروجی از کلساینر نشان میدهد که این افزایش
زمان اقامت سودمند است .بهعالوه ،در این پژوهش ،تاثیر پارامترهای مختلف (مقادیر مختلف سوخت ،دبی جرمی هوای ثالثیه و
شرایط عایق دیواره) را بر نرخ تجزیه ذرات آهک ،نرخ سوزش ذرات ذغال و آالیندگی تحلیل کرده است .درن هاوس و

1. granular flow
2. Gidaspow
3. Energy Minimization Multi Scale
4. Solid Recovered Fuel
5. Particle In Cell
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همکاران[ ]94انتقال جرم و انرژی را در یک کوره عمودی سیمان بهوسیله روشهای شبیهسازی عددی بررسی کردند .در این
پژوهش ،تاثیر رسانش گرمایی در داخل ذره و پخش محصول گازی  CO2مدلسازی شده و همچنین افت فشار و حرکت ذرات
درنظر گرفته شده و احتراق در کوره بهصورت یک منبع گرمایی در فاز گازی مدلسازی شده است .شی و همکاران[ ]95نیز
شبیهسازیهایی دوبعدی را در یک کوره دوار برای بررسی انتقال حرارت رسانشی و همرفتی انجام دادهاند و بهوسیله آن،
ضرایب انتقال حرارت موثر را استخراج و رژیم غالب انتقال حرارت را برای مواد مختلف با ضریب رسانش و ظرفیت حرارتی
مختلف تعیین کردهاند .چینیاما و همکاران[ ]96مدلهای مختلف تجزیه کلسیم کربنات (فرایند کلسیناسیون) را شامل مدل
هسته کوچکشونده و حالتهای اصالحی آن و مدل تکمرحلهای ،که تجزیه را با مدل آرنیوسی مدلسازی میکند ،بررسی و
یک نمونه کلساینر را با استفاده از شبیهسازیهای عددی مطالعه کردهاند .همه مدلهای کلسیناسیون تستشده در این مطالعه،
تطابق نسبتا خوبی با دادههای تجربی داشته و توانایی مدلسازی کلسیناسیون را در کلساینر دارند .فیداروس و همکاران[،]9
یک مدل عددی و یک مطالعه پارامتری برای جریان و فرایندهای انتقالی در یک کلساینر صنعتی ارائه کردهاند .مدلسازی
انجام شده است .توزیع سرعت سیال ،دما و غلظت گونههای واکنشدهندهها و
آشفتگی با استفاده از مدل دومعادلهای
محصوالت ،همچنین ،مسیر ذرات و تداخل آنها با فاز گازی محاسبه شده است .نتایج شکلگیری ناحیه کوچک بازگردشی در
ورودی مواد و هوای ثالثیه را نشان میدهد که طول موثر محفظه و زمان اقامت ذرات را زیاد میکند .کلسیناسیون سریع در
نزدیکی ورودی مواد غلظت  CO2را زیاد کرده که خود باعث کاهش نرخ کلسیناسیون میشود .همچنین ،توزیع نابرابر قطر
ذرات از دالیل عدم کلسیناسیون کامل  CaCO3است .بخش مخروطی باالی کلساینر سبب شتاب ذرات و گاز شده و
کلسیناسیون کاهش پیدا میکند .در مطالعهای اخیر نیز مائو و همکاران[ ،]99کلساینر یک کارخانه سیمان عربستان سعودی را
شبیهسازی کردند .در این مطالعه ،جریان گاز و ذرات  CaCO3و  CaOبهصورت فازهای پیوسته جدای از هم و قطرات سوخت
بهصورت فاز گسسته درنظر گرفته شده است .در این مطالعه ،فازهای پیوسته براساس مدل اویلری و فاز مایع براساس مدل
 DPMتحلیل شده است .اگرچه تنها دو پارامتر دما و اکسیژن در خروجی بهعنوان معیارهای سنجش صحت حل بررسی
شدهاند ،با این وجود نتایج این مدلسازی با دادههای اندازهگیریشده مطابقت خوبی دارد.
نتایج مطالعات انجامشده تابهحال ،حاکی از توانمندی ابزار عددی برای فهم بهتر فرایندها و درنتیجه بهینهسازی مصرف
انرژی در کلساینر سیمان است .طبق مرور پیشینه ،تابهحال تاثیر سوختهای مختلف جامد و گازی در عملکرد کلساینر بررسی
شده است ،اما تاثیر سوخت مایع و امکان تغییر سوخت مایع به گاز طبیعی و تاثیر این تغییر سوخت بر عملکرد و راههای اصالح
مشکالت پیش رو مورد بحث قرار نگرفته است .در این مطالعه ،سعی شده است با استفاده از ابزار عددی شرایط عملکردی یک
کلساینر سیمان موجود در کشور مطالعه شده و راهکارهایی برای بهینهسازی مصرف انرژی ،با تغییر سوخت از سوخت مایع به
گاز طبیعی در آن ،ارائه شود .در بخش اول ،مدلهای استفادهشده برای شبیهسازی بهصورت مختصر ارائه شدهاند .در بخش
دوم ،هندسه مسئله بههمراه شرایط مرزی آن توصیف شده است .در بخش بعد ،با مقایسه نتایج ،استقالل حل از شبکه و صحت
مدلسازی انجامشده بررسی شده است  .در بخش نتایج ،شرایط عملکردی سیستم مطالعه و مشکالت آن ،استخراج و در ادامه
پیشنهادهایی برای رفع مشکل ارائه شده است و درنهایت نحوه پیادهسازی آنها در کارخانه و حصول نتایج مورد نظر ،که همان
حذف مصرف مازوت و کاهش مصرف انرژی و بهتبع آن کاهش آالیندگی است ،بررسی شده است.

روش عددی
در مطالعه حاضر ،برای شبیهسازی جریان گاز-جامد (مواد خام) از دیدگاه اویلر-اویلر و برای درنظرگرفتن ذرات سوخت مایع ،از
دیدگاه الگرانژی استفاده شده است.
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دینامیک ذرات جامد
در این مطالعه ،برای بررسی رفتار ذرات جامد و اندرکش آنها با فاز گازی از دیدگاه اویلری استفاده شده است و نسبت حجمی
فاز جامد در هر سلول از شبکه و اندرکنش فاز جامد و فاز گازی درنظر گرفته شده است .در این روش ،معادله پیوستگی طبق
رابطه ( )9برای محاسبه نسبت حجمی فاز جامد حل میشود.
()9

)

̇

) ⃗⃗⃗

̇ (

)

(

(

̇ ( تبادل جرم بین دو فاز
چگالی فاز جامد ⃗⃗⃗ ،سرعت فاز جامد ،جمله ) ̇
که در آن ،نسبت حجمی فاز جامد،
است که در این فرایند تنها انتقال جرم از فاز جامد به گاز رخ میدهد .نسبت حجمی فاز پیوسته (گاز) نیز طبق رابطه ()2
باتوجه به این نکته بهدست میآید که جمع نسبت حجمی فازها باید یک باشد.
()2
معادله تکانه نیز برای فاز جامد و گاز بهترتیب طبق روابط ( )9و ( )4حل میشوند.
) ⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗

()9

) ⃗⃗⃗⃗⃗

̇

⃗⃗⃗⃗⃗

̇ (

) ⃗⃗⃗

⃗⃗⃗(

̇ (

) ⃗⃗⃗

⃗

(

̿
) ⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗

()4

) ⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗

̇

⃗⃗⃗(

که در این روابط بهترتیب α ،و  αنسبت حجمی فاز جامد و گاز،

) ⃗⃗⃗

(

⃗

(

) ⃗⃗⃗

(

̿

چگالی فاز جامد و گاز ⃗⃗⃗ ،و ⃗⃗⃗ سرعت فاز جامد و

و

̿̿̿̿ ̿̿̿̿̿
⃗⃗⃗⃗⃗ ̇ ( نیز تبادل
⃗⃗⃗⃗⃗ ̇ ( و ) ⃗⃗⃗⃗⃗ ̇
گاز ⃗ ،شتاب جاذبهτ ،و  τتانسور تنش فاز جامد و گاز ،جمالت ) ⃗⃗⃗⃗⃗ ̇
جمله منبع ناشی از فاز مایع در فازهای جامد و گاز
و
تکانه بین دو فاز ناشی از تبادل جرم است و
ضرایب تبادل
جمله فشار جامد است که به معادله اضافه میشود .همچنین،
است .در معادله فاز جامد ،عبارت
تکانه بین دوفاز بهواسطه لزجتاند.
جمله منبع تکانه ناشی از فاز مایع در فاز جامد و گاز طبق روابط ( )5و ( )6است.
̇
⃗⃗⃗⃗
̇
) ⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗

) ⃗⃗⃗

()5
()6
که در آن ⃗⃗⃗⃗ ،سرعت فاز مایع⃗⃗⃗ ،و ⃗⃗⃗ سرعت فاز جامد و گاز ̇ ،دبی فاز مایع و
بین دوفاز نیز با استفاده رابطه ( )9بهدست میآید.

در این معادله،

⃗⃗⃗⃗(

ضریب پسا است .ضرایب تبادل تکانه
| ⃗⃗⃗

()9

⃗⃗⃗⃗(

⃗⃗⃗⃗|

قطر ذرات فاز جامد است .ضریب پسا ( ) نیز از مدل شلرین و نیومان ،1از رابطه ( ،)9محاسبه میشوند.
{

()9
معادله انرژی فاز جامد و گاز نیز طبق روابط ( )1و ( )94معرفی میشوند.
)

()1

α

α

)

̇

̇ (

⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗

̿̿̿̿
τ

⃗⃗⃗ (α ρ

)

(α ρ

α

1. Schiller and Naumann

949

حسین عشینی ،مجید آقایاری ،عباس احسانی ،محمد شهسواری ،همایون افشار ،سید محمد طباطبایی و حسن نیکپی

)
)

()94
که در آن،

و

̇ (

̇

و

آنتالپی مخصوص فاز گاز و جامد،

⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗

(

⃗⃗⃗

(

)

̿

شار حرارتی فاز گاز و جامد،

)

شدت تبادل انرژی بین

(

̇ ( انتقال آنتالپی بهواسطه انتقال جرم بین دوفاز و جمالت
̇
̇ (و)
̇
فازها ،جمالت )
بهترتیب جمالت منبع انتقال انرژی ناشی از فاز دیگر و منبع انرژی شامل واکنش شیمیایی و
و
،
1
تشعشع فاز گاز و جامد است .شدت تبادل انرژی بین دو فاز نیز با استفاده از مدل گان با مدلسازی ضریب ناسلت ( )
مطابق معادله ( )99محاسبه میشود.
()99

(

)

عدد رینولدز نسبی فاز جامد و
که در آن،
طبق رابطه ( )92است.

()

)

(

عدد پرانتل است .جمله منبع انرژی ناشی از فاز مایع در دو فاز دیگر نیز
]

()92

)

[

(

̇
⃗⃗⃗⃗

گرمای نهان قطرات در شرایط استاندارد و ظرفیت گرمایی قطرات است.
که در آن،
معادله انتقال گونهها نیز طبق روابط ( )99و ( )94برای فاز جامد و گاز بهکار گرفته میشود.
()99
()94

̇

)
)

̇ (

̇

)
)

̇ (

⃗⃗⃗
⃗⃗⃗

(

)

(

(

)

(

دبی پخشی مربوط به گونه  iدر فاز جامد و گاز و
و
نسبت جرمی گونه  iدر فاز جامد و گاز،
و
که در آن،
بهترتیب جمله منبع گونه  iناشی از فاز دیگر در فاز گاز و واکنش فاز گازی و جامد
و
،
جمالت
است .جمله منبع گونهها ناشی از فاز مایع در فاز گاز طبق رابطه ( )95است.
̇

()95

⃗⃗⃗⃗

دینامیک قطرات
رفتار و اندرکنش فاز مایع (قطرات سوخت مازوت) و گاز در این مطالعه از دیدگاه اویلر-الگرانژی مدلسازی شده است .طبق
این دیدگاه ،مسیر قطرات با انتگرالگیری زمانی با گامهای زمانی مشخص از معادله حرکت متناظرشان طبق رابطه ()96
محاسبه میشود.
()96

⃗

⃗

) ⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗(

) ⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗(

⃗⃗⃗⃗

که در آن ⃗⃗⃗⃗ ،سرعت فاز مایع⃗⃗⃗⃗ ،و ⃗⃗⃗ سرعت فاز جامد و گاز ،چگالی فاز مایع و  ρو  ρچگالی فاز جامد و گازند و
برای قطرات کروی ،ضریب پسا در تابع پسا ( )FDاز مدل مرسی و الکساندر 2محاسبه میشود .همچنین ،تغییرات جرم و دمای
قطرات در فاز گسسته طبق معادالت رابطه ( )99دستهبندی میشوند.

1. Gunn
2. Morsi and Alexander
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)

)

)

(

)

(
)

()99

∞

(

)

{

(

∞

)

{

(

و

(
)

{
)

(

یا

(

)

∞

(

و

(

{

دمای نقطه جوش،
دمای تبخیر،
که در این رابطه ،دمای قطرات و
همرفتی ،سطح قطره ،ضریب انتشار ،ثابت بولتزمن ،دمای تشعشع،

نسبت فراریت ،ضریب انتقال حرارت
آنتالپی تبخیر ،ضریب انتقال جرم است.

واکنش کلسیناسیون
مکانیزم واکنش کلسیاسیون در رابطه ( )99آمده است و برای مدلسازی واکنش از مدل آرنیوسی استفاده شده است.
()99
9
9
که درمعادله آرنیوسی ،انرژی فعالسازی  2/5 × 94و ضریب پیش فاکتور در این معادله  9/99 × 94فرض شده است.
مدلسازی احتراق
1
در این پژوهش ،از مدل احتراقی نرخ محدود/اضمحالل گردابی استفاده شده است .در این مدل ،نرخ واکنش شیمیایی نرخ
محدود از مدل آرنیوس طبق رابطه ( )91محاسبه میشود.
)

()91

[∏

]

]

()

[∏

(

جرم مولکولی گونه ′ ،و  ′′بهترتیب ضریب استوکیومتری گونه
نرخ واکنش گونه  iدر واکنش ،r
که در آن،
نمای نرخ
و
ثابت نرخ واکنش رفت و برگشت [ ] ،غلظت گونه ،j
و
در واکنشدهندهها و فرآوردهها،
واکنشاند.
2
همچنین نرخ واکنش از نرخ اختالط (مدل اضمحالل گردابی) طبق رابطه ( )24محاسبه میشود.
i

)

()24

(
{

∑

)

(

∑

که  Aو  Bثوابت مدل ،نرخ اضمحالل ،انرژی جنبشی آشفته و و نسبت جرمی واکنشدهندهها و فرآوردهها است.
نرخ واکنش کلی کمترین نرخ از این دو مدل است .نرخ تولید انرژی و گونهها بهصورت جمله منبع در معادالت بقا ظاهر
میشوند .جمله منبع یک گونه ،جمع نرخ تولید-مصرف آن گونه در همه واکنشهاست که در رابطه ( )29ارائه شده است.
()29

∑

جمله منبع انرژی ناشی از واکنش نیز طبق رابطه ( )22محاسبه میشود.
1. Finite-Rate/Eddy-Dissipation
2. Eddy-Dissipation
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∑

()22

که آنتالپی تشکیل گونه  iاست.
در این مدلسازی ،از مکانیزم دومرحلهای برای احتراق متان و مکانیزم یکمرحلهای برای اتان و مازوت گازی مطابق رابطه
( )29استفاده شده است.
{

()29

استفاده شده است و برای مدلسازی انتقال
برای مدلسازی رفتار آشفته جریان ،از مدل اغتشاشی
حرارت تشعشعی ،مدل  9بهکار برده شده است .چگالی گاز نیز با مدل گاز ایدئال تراکمناپذیر مدلسازی شده است.

هندسه و شرایط مرزی
2

کارخانه سیمان هرمزگان ،دارای دو خط تولید است که از تکنولوژی  FCBبهره میبرد .در این تکنولوژی ،که در مقدمه نیز
مختصرا معرفی شد ،کلساینر در حقیقت یک سیکلون است و مواد خام از دو مسیر وارد جریان هوای داغ میشوند .مواد خام
اول در مجرای رایزر که گازهای داغ کوره در آن جریان دارند (کلسیناسیون مقدماتی بهصورت جزئی در آن رخ میدهد) و دوم
در محفظه کلساینر ،که هوای ثالثیه به آن تزریق میشود (کلسیناسیون مقدماتی در آن کامل میشود) ،وارد میشوند .در این
پیکربندی ،مواد بیشتر در کناره دیوارهها تجمع داشته و بهعلت واکنش گرماگیر کلسیناسیون دما در نزدیکی دیواره کمتر از
سایر نقاط است .احتراق نیز در ناحیه مرکزی کلساینر انجام میشود .همچنین ،برخالف سایر طراحیها ،در طراحی ،FCB
کلساینر با هوای داغی تغذیه میشود که بهصورت هوای ثالثیه از خنککنندههای کوره دوار استخراج شده و بهصورت شعاعی و
از طریق محفظهای بهنام ورتکس 9معموالً وارد کلساینر میشوند .این کار باعث میشود جریان داغ هوای ثالثیه زمان بیشتری
داخل کلساینر باقی مانده و درنتیجه طول کلساینر کوچکتر میشود .در طراحی  ،FCBجانمایی اجزا بهصورتهای مختلفی
میتواند باشد .تعداد پیشگرمکنها در طراحی  FCBمتفاوت است و وابسته به نیاز حرارتی برای خشککردن مواد خام
است[.]99
هرکدام از خطوط سیمان هرمزگان دارای یک پیشگرمکن پنجمرحلهای است و ظرفیت خوراک خام آنها  225تن بر
ساعت است .کلساینرها  %96گاز طبیعی و  %94مازوت میسوزانند و قیمت کمتر گاز طبیعی نسبت به مازوت انگیزهای برای
حرکت بهسمت استفاده  %944از گاز طبیعی است .در این مطالعه ،احتراق سوخت مایع و گاز و فرایند کلسیناسیون در کلساینر
سیمان هرمزگان با هدف حذف مصرف سوخت مایع (مازوت) و کاهش مصرف انرژی و بهتبع آن کاهش آالیندگی مطالعه شده
است .هندسه کلساینر ،با ارتفاع  94متری و قطر میانگین محفظه کلساینر  9متر 4 ،مشعل دارد که یکی از آنها از مازوت
استفاده میکند .مشعلها توانی در حدود  24 MWدارند .محل قرارگیری مشعلها و ورودیهای مواد خام در شکل  2نشان
داده شده است .در مطالعه حاضر ،اکثر جزئیات مربوط به کلساینر و مولفههای آن در شبیهسازی عددی لحاظ شده است .در
این کلساینر ،مشعلها در باالی محفظه حلقوی قرار گرفتهاند و سه ورودی جداگانه دارند .از قسمت مرکزی ،سوخت مایع
پاشیده میشود و از دو مسیر اطراف ،سوخت گازی و هوا بهصورت پیچشی 4تزریق میشوند .همچنین ،مواد خام از طریق دو
ورودی مواد در مجرای رایزر 5و کلساینر به داخل کلساینر تزریق میشود .ورودی اولیه گازها به کلساینر نیز در پایینترین نقطه
1. Discrete Ordinates
2. Fives-Cail Babcock Precalciner
3. vortex
4. Swirled
5. Riser duct
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در نزدیکی خروجی کوره دوار قرار دارد که اندازهگیری توزیع دما ،توزیع گونهها و سرعت جریان در آن نقطه انجام شده است.
هوای ثالثیه ،که همان هوای حاصل از خنککاری مواد خروجی از کوره دوار (یا محصوالت گرم) است ،از طریق مجرای هوای
ثالثیه 1به کلساینر تزریق میشود و مشخصات هوای ورودی در محل تزریق اندازهگیری شدهاند.

Figure 2- Calciner Geometry and arrangement of burners and inlets

شکل  -2هندسه کلساینر و محل قرارگیری مشعلها و ورودیها

برای شبیهسازی دینامیک سیاالتی مسئله ،از نرمافزار  Fluent 17.2استفاده شده است .هندسه کلساینر با 5944444
سلول حجم کنترل با تمرکز در نقاط حساس (نزدیکی مشعلها و محل ورود مواد) شبکهبندی شده است و مسئله بهصورت
معادالت سرعت-فشار جفتشده 2حل شده است .شرایط مرزی مسئله با استفاده از اندازهگیریهای انجامشده در سایت و انجام
باالنس جرم و انرژی محاسبه شده است .مشخصات هوای ورودی از کوره ،مسیر هوای ثالثیه و همچنین مواد ورودی در جدول
 9ارائه شده است.
جدول  -1شرایط مرزی ورودی
)Temperature (°C
872
1100
813

Table 1- Inlet boundary conditions
Unit
Flow Rate
Nm3/hr.
64,062
Nm3/hr.
78,688
t/hr.
248.269

Boundary Name
Tertiary air
Kiln and Riser Flue Gas
Meal Inlet

مواد خام داغ به نسبت  %94و  %94بهترتیب بین ورودیهای کلساینر و رایزر تقسیم میشوند .دیوارهها نیز شامل الیههایی
از آجر نسوز با ویژگیهای ترمودینامیکی مختلفاند که برای محاسبه انتقال حرارت از کلساینر درنظر گرفته شدهاند .به همین
منظور ،دمای سطح بیرونی بهوسیله ترمومتر فروسرخ اندازهگیری شده است که بهعنوان شرایط مرزی حرارتی در شبیهسازی
عددی استفاده شده است .شکل  9شرایط مرزی دیوارههای مختلف را نشان میدهد.
1. TA Inlet
2. Coupled
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Figure 3- Calciner shell Temperature

شکل  -3دمای سطوح خارجی کلساینر

در شرایط کارکردی اولیه (استفاده از مازوت و گاز طبیعی) ،سه مشعل بهصورت کامل از گاز استفاده میکنند و یک
مشعل از مازوت استفاده میکند .شرایط عملکردی مشعلها در جدول  2خالصه شده است.
جدول  -2شرایط عملکردی مشعلها در شرایط کارکردی اولیه (مازوت و گاز طبیعی)
)Mazot (lit/hr.
0
0
0
1,050
1,050

)Table 2- Burner Operating Condition in Base Case (Mazot & Natural Gas
Volume Flow Rate
)Primary Air (Nm3/hr.
)Natural gas (Nm3/hr.
1,173
2,427
1,173
2,427
1,173
2,427
1,173
0
4,692
7,281

Burner
#1
#2
#3
#4
Total

استقالل از شبکه و صحتسنجی مدلسازی
برای سنجش استقالل از شبکه مسئله ،مهمترین خروجی مسئله ،که همان درجه کلسیناسیون است ،درنظر گرفته شده است.
جدول  9تاثیر تعداد شبکه محاسباتی بر درجه کلسیناسیون را نشان میدهد .شایان ذکر است که مقدار کلسیناسیون وابسته به
) است و با دو پارامتر درجه کلسیناسیون و  1LOIسنجیده میشود که طبق معادالت
نسبت جرمی کلسیم کربنات (
( )24و ( )25تعریف میشوند.
()24
()25

)

)

(

(

1. Loss on Ignition
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جدول  -3استقالل از شبکه
Table 3- Grid Independency
Number of elements
2 800 000
5 800 000
8 200 000
11 600 000

Calcination Degree
80.165
82.88
83.546
83.75

بررسیها نشان میدهد که  5944444شبکه محاسباتی برای شبیهسازی مسئله حاضر کافی است .برای اطمینان از
صحت مدلسازی انجامشده ،جدول  4خروجیهای اصلی شبیهسازی (دما و مقدار کلسیناسیون) در شرایط اولیه پیشبینیشده
توسط شبیهسازیهای عددی را با دادههای اندازهگیریشده در سایت مقایسه میکند .نتایج این جدول نشان میدهد که
شبیهسازیهای عددی دمای خروجی کلساینر را با  %2/6خطا پیشبینی کرده است ،اما در پیشبینی  %91 ،LOIخطا وجود
دارد .این مقدار خطا مربوط به محل اندازهگیری این پارامتر است .در شبیهسازیهای عددی ،این پارامتر در خروجی کلساینر
محاسبه شده است ،در حالی که در اندازهگیریها این پارامتر براساس دادههای ثبتشده در خروجی سیکلون ( 5مطابق شکل
 )9محاسبه شده است .با توجه به اینکه سیکلون  5در پاییندست خروجی کلساینر قرار دارد ،انتظار میرود که بخشی از فرایند
کلسیناسیون در طول این مسیر انجام شود که منجربه کاهش  LOIمیشود .شایان ذکر است که ثبت دادهها در خروجی
کلساینر غیرممکن است و از طرفی شبیهسازی کل مسیر خروجی کلساینر تا سیکلون  ،5بهدلیل هزینه محاسباتی بسیار باال،
امکان پذیر نیست.
جدول  -4مقایسه نتایج شبیهسازی و دادههای اندازهگیریشده
Experimental
950
6.68

Table 4- Comparison of simulation results and site survey data
Properties
Simulation
)Calciner Outlet Temperature (°C
975
)Calciner Outlet LOI (%
7.74

نتایج و بحث
تصویر  4توزیع مکانی نسبت مولی گونههای  CH4و ( COبرحسب  )PPMرا در صفحات مختلف کلساینر و مجرای رایزر
بهتصویر میکشد .نتایج نشان میدهند که نسبت مولی  CH4در نواحی پاییندست کلساینر نسبتا زیاد است .بنابراین ،انتظار
میرود که مقدار زیادی هیدروکربن نسوخته در خروجی کلساینر وجود داشته باشد .اندازهگیریهای انجامشده در سایت این
مهم را تایید میکند.

)Figure 4- Spatial Distributions of CH4 and CO Mole Fractions - the Base Case (Mazot & natural

شکل  -4توزیع مکانی نسبت مولی  COو  - CH4شرایط اولیه (گاز و مازوت)
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شکل  5توزیع مکانی نسبت مولی اکسیژن در هندسه محاسباتی را نشان میدهد .نتایج نشان میدهد که مقددار اکسدیژن
موجود در جریان سیال بسیار اندک است .این کمبود اکسیژن موجدب احتدراق نداقص سدوخت و بدهجامانددن حجدم زیدادی از
هیدروکربنهای نسوخته و گاز مونواکسیدکربن است.

)Figure 5- Spatial Distribution of O2 Mole Fraction - the Base Case (Mazot & natural

شکل  -5توزیع مکانی نسبت مولی  - O2شرایط کارکرد اولیه (گاز و مازوت)

بهمنظور بررسی نمایی کلی از فرایند کلسیناسیون ،شکل  6توزیع ذرات مواد در داخل کلساینر را نشان مدیدهدد .در ایدن
شکل ،ذرات مواد با درجه کلسیناسیون رنگآمیزی شده است .همانطور که نتایج نشان مدیدهدد ،ذرات بدهتددریج در راسدتای
عمودی در کلساینر کلسینه میشود .درنهایت این فرایند در بخش پایانی کلسیانر تقریبا کامل میشود.

)Figure 7- Meal Flow Path Lines Colored by Calcination Degree - the Base Case (Mazot & natural gas

شکل  -7خط سیر مواد رنگشده با درجه کلسیناسیون  -شرایط کارکرد اولیه (گاز و مازوت)

شکل  9خط سیر جریان گاز ورودی از کوره و هوای ثالثیه را نشان میدهد که با نسبت مولی  CH4رنگ شده است.
همانطور که تصویر نشان میدهد ،یک گردابه بزرگ داخل کلساینر و نزدیک ورودی مواد خام در کلساینر (بین مشعلهای ،9
 2و  )9وجود دارد .این گردابه کمک میکند که واکنشدهندههای واردشده به کلساینر با محصوالت داغ حاصل از احتراق
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ناحیه پاییندست تماس بیشتری داشته و درنتیجه بهتر بسوزند .شرایط حاضر وقتی مناسب است که مازوت حذف نشده است.
هرچند ،اگر مازوت حذف شود و معادل آن از گاز طبیعی استفاده شود ،همه شرایط تغییر کرده و اکسیدکننده برای سوزاندن
سوخت بسیار کم خواهد بود و  COافزایش خواهد یافت که نشاندهنده انجامنشدن کامل احتراق و وجود احتراق ناقص ،بهدلیل
کمبود اکسیدکننده ،است .افزایش  COدر صورت حذف سوخت مازوت در کارخانه نیز مشاهده شده است و برای پایدارشدن
سیستم و کاهش  COو عملکرد مناسب کلساینر ،مشابه حالتی که مازوت مصرف میشود ،مجبور به کاهش تزریق مواد خام و
درنتیجه کاهش تولید شدهاند که نامطلوب است .علت افزایش آالیندهها و کاهش بازده کلساینر با تغییر سوخت در همین
شرایط آن است که گاز نسبت به مازوت سرعت پخش باالتری دارد و کمتر تحت تاثیر جاذبه قرار میگیرد .بنابراین ،گاز طبیعی
به سرعت از ناحیه نزدیک به مشعلها فرار کرده و در فضای باالتری از کلساینر شروع به احتراق میکند که این امر باعث
میشود ،در گردابه مطرحشده در شکل زیر ،گاز نسوخته بیشتری وجود داشته باشد که بسیار خطرناک نیز است و حتی در
صورت وقوع احتراق میتواند منجربه انفجار و آسیب شود .پس ،باید شرایط بهگونهای فراهم شود که در حالت استفاده  %944از
گاز طبیعی ،احتراق در داخل کلساینر بهصورت کامل رخ داده و محصوالت احتراق ناقص در پاییندست کلساینر وجود نداشته
باشند.

)Figure 8- Flow Path Lines from the Burner Colored by CH4 Mole Fraction - the Base Case (Mazot & Natural Gas

شکل  -8خطوط سیر جریان از مشعلهای رنگشده با نسبت مولی  - CH4شرایط اولیه (گاز و مازوت)

در تالش برای رفع مشکالت موجود در کلساینر کارخانه سیمان هرمزگان 24 ،حالت پیشنهادی شبیهسازی شد تا
موثرترین اصالحات برای کاهش سوخت نسوخته و همچنین مصرف سوخت در کلسیانر ارزیابی شوند .اصالحات پیشنهادی
شامل بهینهسازی جانمایی مشعلها ،شکل مشعلها و اضافهکردن هوای اضافی به کلساینر است .جهت اختصار موثرترین حاالت
در این مقاله ارائه میشوند که شامل موارد زیر است:
 حالت پیشنهادی اول ( :)PC1اضافهکردن یک فن هوای اضافی به مشعل (شکل )1 حالت پیشنهادی دوم ( :)PC2اضافهکردن یک فن هوای اضافی و یک مشعل به مشعلها و رایدزر داکدت (شدکل .)94مشعل پیشنهادی برای این حالت ساخت شرکت  1FCTاست که از ابعاد بسدیار کوچدک و هزینده نصدب و راهانددازی
بسیار پایین برخوردار است.

1. FCT combustion Delivering Performance
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Figure 9- Proposed Cases 1

شکل  -9راه حل پیشنهادی 1

Figure 10- Proposed Cases 2

شکل  -11راه حل پیشنهادی 2

شرایط عملکردی مشعلها در حالتهای پیشنهادی در جدول  5خالصه شدهاند .همانطور که قبال ذکر شد ،یکی از
اهداف اصلی پژوهش حاضر حذف مصرف مازوت در کلساینر است .برای رسیدن به این هدف ،سوخت مایع با گاز طبیعی
جایگزین شده است ،بهطوری که نرخ کلی مصرف حرارت کلساینر ثابت بماند.
جدول  -5شرایط عملکردی مشعلها در شرایط پیشنهادی
PC#2
Natural gas
)(Nm3/hr.
1,838
1,837
1,837
1,837
800
8,149

Table 5- Burner Operating Condition in the Proposed Cases
Volume Flow Rate
PC#1
Primary Air
Natural gas
Primary Air
)(Nm3/hr.
)(Nm3/hr.
)(Nm3/hr.
1,923
2,000
1,923
1,923
2,000
1,923
1,923
2,000
1,923
1,923
2,000
1,923
0
0
0
7,692
8,000
7,692

994

Burner
Burner #1
Burner #2
Burner #3
Burner #4
New Burner #1
Total
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شکلهای  99و  92توزیع مکانی نسبت مولی  COو  CH4را در مقاطع مختلف کلساینر در شرایط کارکردی اولیه و
شرایط پیشنهادی نشان میدهند .نتایج حاکی از آن است که در تمام شرایط پیشنهادی ،در مقایسه با حالت اولیه ،سوخت در
نواحی پاییندست کلساینر سریعتر واکنش داده و نسبت مولی  COدر نواحی پاییندست کلساینر در شرایط پیشنهادی نسبت
به شرایط کارکردی اولیه بهشدت کمتر است .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که فرایند احتراق در شرایط پیشنهادی بسیار بهتر
انجام شده و احتراق کاملی رخ میدهد .براساس جدول  ،5هر دو شرایط پیشنهادی ،نهتنها مصرف سوخت را  5تا  % 6نسبت
به شرایط اولیه کاهش میدهد ،بلکه این دو شرایط باعث کاهش  19تا  % 11نسبت مولی هیدروکربن نسوخته و  COدر
کلسیانر میشوند.

Figure 11- Spatial Distributions of CO Mole Fraction - Base and Proposed cases

شکل  -11توزیع مکانی نسبت مولی  - COشرایط اولیه و پیشنهادی

Figure 12- Spatial Distributions of CH4 Mole Fraction - Base and Proposed cases

شکل  -12توزیع مکانی نسبت مولی  - CH4شرایط اولیه و پیشنهادی

در شکل  ،99توزیع مکانی سرعت محوری در مقاطع مختلف از دامنه حل نشان داده شده است .علیرغم تفاوتهای اندک
بین شرایط کارکرد اولیه و شرایط پیشنهادی ،توزیع سرعت در همه شرایط مورد مطالعه مشابه بهنظر میرسد .بنابراین ،میتوان
نتیجه گرفت که اصالحات پیشنهادی تاثیری بر زمان اقامت ندارند.
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Figure 13- Spatial Distributions of Axial Velocity - the Base and Proposed Cases

شکل  -13توزیع مکانی سرعت محوری  -شرایط اولیه و پیشنهادی

برای مقایسه کمی شرایط مورد مطالعه ،مهمترین ویژگیهای میدان جریدان واکنشدی و مدواد خدام در خروجدی کلسداینر
بهصورت خالصه در جدول  6ارائه شدهاند .نتایج نشان میدهند کده مشخصدههدای احتدراق در شدرایط پیشدنهادی بدهصدورت
محسوسی بهبود یافته ،در حالی که در این اصالحات درجده کلسیناسدیون تقریبدا ثابدت مدیماندد .کداهش آالینددگی ناشدی از
هیدروکربنهای نسوخته و  COدر خروجی کلساینر در شرایط پیشنهادی ،در مقایسه با شرایط کارکردی اولیده ،نشدانه بهبدود
احتراق است .نتایج نشان میدهند که هیدروکربنهای نسوخته بدهترتیدب  19و  %11در شدرایط پیشدنهادی  9و  2نسدبت بده
شرایط اولیه کاهش مییابند .جالبتر آن است که مصرف سوخت در شدرایط پیشدنهادی  9و  ،2بدهترتیدب 6 ،و  %5نسدبت بده
شرایط اولیه کاهش مییابد .این صرفهجویی در مصرف سوخت هزینههای مربوط به انرژی کارخانه را بهشدت کاهش میدهد.
جدول  -6خالصه نتایج شرایط اولیه و پیشنهادی
PC#2
)(100% Natural gas
235
8149
0
952
7.83
82.56
0
<100
<10
29
1.36
-5%
-99%

Table 6- Summary of Base and Proposed Cases
Base Case
PC#1
Properties
)(Mazot + Natural Gas
)(100% Natural gas
)Fresh Feed Rate (t/h
225
225
)Natural gas (Nm3/h
7280
8000
)Mazot (L/h
1050
0
)Calciner Outlet Temperature (°C
975
970
)Calciner Outlet LOI (%
7.74
8.11
)Calcination Degree @ Calciner Outlet (%
84.4
83.53
)C19H30 (Mazot) Mole Fraction (ppmv
0
0
)CH4 Mole Fraction (ppm
2174
<500
)C2H6 Mole Fraction (ppmv
<10
<10
)CO Mole Fraction (ppmv
479
24
)O2 Mole Fraction (%
0.85
1.33
))Fuel Consumption (as compared to base case (100% Natural gas
-6%
))Unburnt Fuel (as compared to base case (N.G. and Mazot
-98%

ازبین راهحلهای ارائهشده ،بنابه تصمیم کارخانه ،راهحل اول انتخاب و اجرا شد .در این راهحل ،یک فن ،که بهصورت
کمکی در سایت وجود داشت ،به لوله هوای اولیه کلساینر متصل شد .نتایج اصالحات انجامشده در حذف سوخت مازوت و
کاهش شدت مصرف انرژی در شکل  94و  95نشان داده شده است .نتایج رسمشده در این دو نمودار حاصل یک ماه
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اندازهگیری پس از اجرای طرح در محل کارخانه است .پیادهسازی این تغییرات زمانبر بوده و مازوت بهتدریج حذف شد .در
شکل  ،94نرخ مصرف مازوت و نرخ تولید نشان داده شدهاند .نتایج نشان میدهد که طی مدت یک ماه ،سوخت مازوت بهطور
کامل حذف شده است و پس از آن هیچ مقدار مازوتی مصرف نشده است .همچنین ،مشاهده میشود که با انجام اصالحات،
تولید کارخانه افزایش نیز یافته است و نمودار تولید افزاینده است .شکل  95مصرف انرژی و نرخ مصرف گاز در کلساینر را نشان
میدهد .پیادهسازی اصالحات نهتنها باعث حذف مازوت ،بلکه سبب کاهش مصرف انرژی نیز میشود .این کاهش مصرف انرژی
در شکل  95به وضوح دیده میشود که مصرف انرژی نموداری کاهنده دارد.

Figure 14- Feed Rate and Mazot Flow Rate Before/After Modifications

شکل  -14نرخ خوراک و دبی مازوت قبل و بعد از اصالحات

Figure 15- Specific Heat Consumption and Calciner Burner Flow Rate Before/After Modifications

شکل  -15شدت انرژی مصرفی و دبی گاز طبیعی قبل و بعد از اصالحات
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نتیجهگیری
هدف اصلی این مطالعه حذف مازوت و کاهش مصرف انرژی و بهتبع آن کاهش آالیندگی در کلساینر شرکت سیمان هرمزگان
با استفاده از شبیهسازی عددی است .نتایج شبیهسازی در پیشبینی دمای خروجی از کلساینر در حدود  %2/6با مقادیر
اندازهگیریشده اختالف دارد و این خطای قابل قبول نشان میدهد که مدلسازی انجامشده از صحت کافی برای بررسی
عملکرد کلساینر برخوردار است .در ادامه ،میدان جریان واکنشی کلساینر سیمان هرمزگان برای مشخصکردن مشکالت آن
شبیهسازی شد .این پژوهش برخی از ویژگیهای مهم شرایط عملکردی کلساینر سیمان را نشان میدهد که در عمل قابل
اندازهگیری نیستند.
در این پروژه ،ابتدا شرایط کارکردی اولیه کلساینر شبیهسازی شده و نتایج حاصل مشکل اساسی کلساینر را مقدار زیاد
هیدروکربن نسوخته نشان میدهد .سپس ،برای حل این مشکل ،بهینهسازیهای زیادی بر روی کلساینر انجام شد و درانتها دو
روش برای بهبود احتراق در کلساینر نسبت به شرایط اولیه پیشنهاد شد .هر دو طرح پیشنهادی مصرف سوخت کلساینر را
 %6تا  %5و سوخت نسوخته را در خروجی کلساینر  %19تا  %11کم کرده و همچنین دما (از  195به  194و  152درجه
سانتیگراد) و آالیندگی ( COاز  491به  24و  )21 ppmvرا در خروجی کلساینر کاهش دادهاند .طرح پیشنهادی دوم ،در
حالی که مصرف سوخت را برابر مقدار طرح پیشنهادی اول و کمتر از شرایط اولیه نگه میدارد ،باعث افزایش نرخ تولید از 225
تن در ساعت به  295تن در ساعت نیز میشود .در پایان ،طبق خواسته مدیریت محترم کارخانه ،طرح پیشنهادی اول عملیاتی
شد که درپی آن مصرف مازوت به کلی حذف شد و بهعالوه ،انجام اصالحات باعث کاهش مصرف گاز (انرژی مصرفی) در حدود
 %6و افزایش تولید در حدود  %94نیز شد.

تشکر و قدردانی
الزم است از مدیریت کارخانه سیمان هرمزگان و همچنین مدیریت فنی مهندسی ،مدیریت واحد انرژی و مدیریت واحدد تولیدد
مجموعه ،که همکاری فراوانی را در این پژوهش داشتهاند ،کمال تشکر صورت گیرد.
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Optimizing and reducing the fuel consumption and thus preserving national economic resources is one of the
important goals in the economy of any country. Using the natural gas instead of liquefied petroleum fuels and
reducing energy consumption in industries such as cement can be a practical solution to meet the abovementioned goals. In this study, numerical simulations are performed to enhance combustion and calcination
process in the Hormozgan cement plant calciner. To such aim, various optimizations are carried out to replace
highly polluting expensive Mazot fuel with natural gas and to improve calcination and combustion processes.
Obtained results show that proposed modifications give the calciner the capability to be operated by 100%
natural gas, while they reduce the energy consumption and pollutant emissions significantly. Finally, the best
proposed case is implemented in the cement calciner to replace Mazot by natural gas and reduce energy
consumption and pollutant emissions. Site data clearly validates the proposed modifications to be effective
enough to achieve all the objectives of the project.
Keywords: Calciner, Energy consumption, Pollution, Numerical simulations
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