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چکیده :در کار حاضر ،عملکرد دیگ بخار بازیاب حرارت سهفشاره با گرمایش مجدد ازنظر توان سیکل ،بازده و میزان
آالیندگی آن در شرایط استفاده از سوخت گازی حاصل از زیستتوده توسط عوامل اکسیداسیون اکسیژن ،عامل هوا و
همچنین بخار ،بهعنوان سوخت سیکل ترکیبی ،بررسی شدهاند .عالوهبر این ،در شرایط استفاده از این سوخت پارامترهای
طراحی آن ،نظیر دمای پینچ فشارباال تا فشارپایین ،میزان بخار تولیدشده و فشار بخار مراحل فشارباال تا فشارپایین دیگ
بخار بازیاب و اختالف دماهای بخار مافوق گرم تولیدشده با جریان گاز ،با هدف کسب بیشینه توان و بازده سیکل ،با
استفاده از الگوریتم ژنتیک ،بهینهسازی شدهاند .مطابق نتایج ،میزان توان و بازده بیشینه سیکل در استفاده از گاز تولیدی
از زیستتوده توسط عامل بخار نسبتبه عامل اکسیژن ،بهطور میانگین 001 ،مگاوات و  %6/20افزایش را نشان میدهد.
اما ،میزان  NOxموجود در گازهای حاصل از احتراق گاز تولیدی از زیستتوده توسط عامل اکسیژن نسبتبه عامل بخار
 111گرم بر ثانیه کاهش مییابد .درانتها نیز ،مقایسهای میان سوخت مشتق زباله و گاز طبیعی ،ازنظر توان ،بازده سیکل
و میزان آالیندگی ،صورت گرفته است.
کلیدواژگان :دیگ بخار بازیاب حرارت ،گازیسازی ،زیستتوده ،آالیندههای احتراق

مقدمه
در حال حاضر ،سوختهای فسیلی ،مثل نفت ،زغالسنگ و گاز طبیعی ،منابع اول تامین انرژی در جهاناند (تقریبا چیزی در
حدود  %01انرژی مصرفی دنیا ،بیش از  011 EJدر سال) ،با این حال انتظار میرود این منابع طی  01تا  01سال آینده بهاتمام
برسند .بهعالوه ،آسیبهای محیطی که این منابع دارند ،مثل گرمایش جهانی ،باران اسیدی و دود شهری در اثر انتشار گازهای
گلخانهای این منابع ،جهان را به کاهش انتشار آالیندههای کربنی تا میزان  %01و استفاده از منابع متنوع انرژیهای تجدیدپذیر،
که آالیندگی محیطی کمتری دارند ،مثل انرژی باد ،انرژی خورشیدی ،زیستتوده و غیره ،ترغیب میکند .زیستتوده به هر
ماده آلی که از گیاهان مشتق شده باشد گفته میشود و بهطور کلی شامل کلیه زبالههایی است که منشأ زیستی داشته باشند و
از تکثیر سلولی پدید آمده باشند .از منابع زیستتوده میتوان به جنگلها و ضایعات جنگلی ،محصوالت و ضایعات کشاورزی،
باغداری و صنایع غذایی ،فضوالت دامی ،فاضالبهای شهری ،فاضالبها ،پسماندها و زائدات آلی صنعتی و ضایعات جامد
زبالههای شهری اشاره کرد] .[6-0یکی از فرایندهایی که برای تبدیل زیستتوده به سوخت مورد استفاده قرار میگیرد فرایند
تبدیلکردن زیستتوده به گاز است .فرایند تبدیلکردن زیستتوده به گاز توسط سه سیال اکسیژن ،هوا و بخار صورت میگیرد
که استفاده از هرکدام از این فرایندها تاثیرات متفاوتی روی ارزش حرارتی ،ترکیبات گاز تولیدشده و ارزش حرارتی و دمای
احتراق آن بهازای استفاده از یک نوع زیستتوده دارد .فرایند تبدیل به گاز آخرین نسل تولید انرژی از زیستتوده است که
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توسط دستگاهی بهنام تبدیلکننده گاز انجام میشود و برحسب سوخت مورد استفاده در ابعاد مختلفی ارائه شده است [.]1-0
در حال حاضر ،بسیاری از کشورها از ترکیب زیستتوده با سوختهای فسیلی و احتراق همزمان آنها استفاده میکنند که درنتیجه
آن کاهش قابلمالحضهای در آالیندگی و هزینههای سوختی خود دارند .درنتیجه ،میتوان با ترکیب زیستتوده با سوختهای
فسیلی و جایگزینی تدریجی آن تاثیر قابلمالحظهای در کاهش انتشار گازهای گلخانهای و حفظ و ذخیره سوختهای فسیلی
ایجاد کرد[ .]0مولد بخار بازیاب حرارت یا دیگ بخار بازیاب حرارت یک مبدل حرارتی بازیابی انرژی است که از گرمای گازهای
داغ خروجی از توربین گاز برای تولید بخار استفاده میکند و درواقع دو سیکل تولید توان گازی و بخار را بهیکدیگر مرتبط
میسازد[ .]1،0لذا ،استفاده از ابزاری برای بهینهسازی پارامترهای طراحی آن از اهمیت زیادی برخوردار است .بهمنظور افزایش
بازده سیکل بخار ،از روشهای متعددی استفاده شده است که یکی از این روشها افزایش دمای ورودی به توربین گاز است ،اما
افزایش دمای ورودی به توربین گاز موجب افزایش میزان  NOxدر محصوالت احتراق میشود .تاکنون ،در زمینه تحلیل
سیکلهای توان ترکیبی و نیز بررسی عملکرد اجزای سیکل و بهینهسازی آنها مطالعات متعددی صورت گرفته است .رضایی و
همکاران] [01به طراحی حرارتی و بهینهسازی اقتصادی دیگ بخار بازیافت حرارت نیروگاه سیکل ترکیبی پرداختند .آنها با
استفاده از الگوریتم ژنتیک و تغییر پارامترهای هندسی و سرعت جریان سیال در دیگ بخار ،توانستند هزینههای کل سیستم را
در حالت بهینه تا بیش از  21درصد کاهش دهند .احمدی و دینسر[ ]00تجزیه و تحلیل و بهینهسازی اقتصادی دیگ بخار
بازیاب حرارت دوفشاره سیکل ترکیبی را با استفاده از الگوریتم ژنتیک مورد بررسی قرار دادند .آنها تابع هدف بهینهسازی را
مجموع کل هزینههای نیروگاه در واحد دالر به ثانیه بخش بر مجموع کل هزینههای عملیاتی مربوط به مصرف سوخت و
سرمایهگذاری برای خرید تجهیزات و هزینههای تعمیر و نگهداری تعریف کردند .پس از آن ،بخشهای مختلف تابع هدف را
بهصورت متغیرهای تصمیمی بیان کردند که هدف از بهینهسازی آنها را در راستای بهحداقلرساندن تابع هدف قرار دادند.
نتایج کار آنها نشان داد که میانگین خطای مدل شبیهسازیشده آنها با اطالعات واقعی حدود  %0/00است .باسیلی[]02
مدلسازی و بهینهسازی ترمودینامیکی دیگ بخار بازیاب حرارت سهفشاره با گرمایش مجدد از دیدگاه کاهش اگزرژی را مورد
بررسی قرار داد .ازجمله پارامترهایی که او برای بهینهسازی این مدل درنظر گرفت میتوان به دمای نقطه نزدیکی یا نقطه پینچ
( 0)PPاشاره کرد که عبارت است از حداقل اختالف دمای جریان گاز و آب .همچنین ،فشار و دمای بخار ورودی به توربین بخار
و نیز کیفیت بخار خروجی از توربین بخار نیز بهعنوان پارامترهای دیگر لحاظ شد .وی دیگ بخار بازیاب حرارت سهفشاره
گرمایش مجدد را با استفاده از  00دمای متفاوت ورودی به توربین گاز به دو روش جستوجو مستقیم و متغیرهای متریک
بهینهسازی کرد .آلوس و پتروویچ[ ]06بهینهسازی ترمودینامیکی و اقتصادی دیگ بخار بازیاب گرمای تولیدکننده بخار
سهفشاره را مورد بررسی قرار دادند و پارامترهای عملکردی بهینهسازی را دمای نقطه نزدیکی و فشار بخار دیگ بخار بازیاب
درنظر گرفتند .آنها همچنین نتایج بهینهسازی را با یک نمونه نیروگاه سیکل ترکیبی مورد مقایسه قرار دادند .بهینهسازی
براساس توابع هدف متفاوتی مانند افزایش بازدهی ،کاهش هزینهها و یا افزایش سوددهی صورت میگیرد.
همچنین ،مطالعاتی نیز در زمینه استفاده از زیستتوده در سیکلهای تولید توان در نیروگاهها و نیز موتورهای احتراقی و
بررسی عملکرد آنها صورت گرفته است .ماهیدین و همکاران] [00امکانسنجی استفاده از چهار نوع سوخت زیستتوده از
روغن پالم را برای تولید توان در نیروگاه برررسی کردند .آنها اثر ترکیبات مختلف سوخت و نیز اثر نرخ جرمی سوخت و نرخ
جرمی هوا را بر روی توان تولیدی نیروگاه تحلیل کردند و نشان دادند که سوخت با منشا روغن پالم میتواند کارایی خوبی برای
تولید قدرت داشته باشد .امیرانته و همکاران] [00به بررسی عملکرد یک نیروگاه سیکل ترکیبی مقیاس کوچک با استفاده از
سوخت زیستتوده حاصل از پسماند کشاورزی پرداختند .آنها سیکل پیشنهادی را برای تولید همزمان برق و حرارت بهکار
گرفتند و بررسی تجربی را روی یک نمونه کوچک انجام دادند .همچنین ،عملکرد سیستم ازلحاظ بازده انرژی بررسی شد و
برخی پارامترهای اقتصادی ،شامل هزینه ترازشده انرژی ،تعیین شد.
1. Pinch point
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یاری و همکاران] ،[03با استفاده از فرایند گازیسازی بر روی زیستتوده ،تاثیر سوخت حاصل را بر روی آالیندههای موتورهای
احتراق داخلی تراکمی بررسی کردند و میزان بازده موتور و نیز تولید آالیندهها را در ترکیبات مختلف گاز ارزیابی کردند .بهاری
و همکاران] [01به بررسی فرایند تولید بیوگاز از زیستتوده شامل ذرات چوب پرداختند و عملکرد سیستم را مورد ارزیابی قرار
دادند .همچنین ،اثر نسبت همارزی بر روی میزان تولید آالیندهها ،ازجمله مونوکسید کربن و اکسیدهای نیتروژن ،در فرایند
احتراق مورد بررسی قرار گرفت و نسبت همارزی بهینه ارائه شد .ژیانگ و همکاران] [00به بررسی فرایند تولید بیوگاز از
زیست توده و استفاده از آن در سیکل ترکیبی تولید توان پرداختند .آنها در تولید بیوگاز به تاثیر دما و فشار واحد تولید بیوگاز
بر روی ترکیب بیوگاز تولیدشده و ارزش حرارتی بیوگاز پرداخته و توان تولیدشده از واحد توربین گاز و توربین بخار را برحسب
آن تعیین کردند .همچنین ،بازده انرژی و اگزرژی سیکل نیز محاسبه شد.
بررسی مطالعات پیشین نشان میدهد که فرایند تولید بیوگاز و روشهای تولید و نیز استفاده از آن در سیستمهای تولید
توان و نیروگاهها ،در سالهای اخیر ،در حد قابلقبولی انجام شده است .با این حال ،تحلیل که بتواند جزئیات استفاده از بیوگاز
تولیدی در دیگ بخار بازیافت حرارت نیروگاه ترکیبی را نشان دهد و عالوهبر تحلیل فنی عملکرد سیستم ،میزان آالیندههای
آن را بررسی کند بهطور جامع انجام نشده است.
در این مقاله ،به بهینهسازی ترمودینامیکی (بیشینه بازده) نیروگاههای سیکل ترکیبی در شرایط استفاده از زیستتوده ،که
آالیندگی کمتری نسبتبه سوختهای فسیلی دارد ،پرداخته میشود .در کار حاضر ،عملکرد دیگ بخار بازیاب حرارت سهفشاره
با گرمایش مجدد ،ازنظر توان تولیدی سیکل ،بازده و میزان آالیندگی آن ،در شرایط استفاده از گاز تولیدشده از زیستتوده،
بهعنوان سوخت سیکل ترکیبی ،بررسی شده است .همچنین ،در شرایط استفاده از این سوختها پارامترهای طراحی آن ،نظیر
دمای پینچ فشار باال تا فشار پایین ،میزان بخار تولیدشده در مراحل فشارباال تا فشارپایین دیگ بخار بازیاب ،فشار بخار مراحل
فشارباال تا فشارپایین دیگ بخار بازیاب حرارت و اختالف دماهای بخار مافوق گرم تولیدشده با جریان گاز ،با هدف کسب
بیشینه توان و بازده سیکل با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهینهسازی شدهاند .با توجه به اینکه عملکرد دیگ بخار بازیاب حرارت
و درنتیجه کل سیکل ازنظر میزان بخار تولیدی ،توان تولیدی ،بازده و میزان آالیندگی متأثر از نوع سوخت مورد استفاده و
دمای گازهای حاصل از احتراق آن است ،لذا ،با تغییر نوع سوخت سیکل ،هم میزان بخار بهینه تولیدی دیگ بخار بازیاب قابل
تغییر بوده و هم میزان توان ،بازده و میزان تولید  NOxگازهای خروجی از دیگ بخار بازیاب حرارت در این شرایط تغییر
میکند .اما ،بایستی توجه داشت که برحسب استفاده از نوع دستگاهی که زیستتوده در آن به گاز تبدیل میشود ،نوع عامل
اکسیداسیون زیستتوده و نوع زیستتوده ،ترکیبات گاز تولیدی از آن نیز تفاوتهای عمدهای با یکدیگر خواهند داشت که در
عملکرد دیگ بخار بازیاب حرارت و کل سیکل تأثیرات متفاوتی خواهند گذاشت .بنابراین ،بررسی تمامی عوامل مؤثر در ترکیبات
گاز تولیدی از زیستتوده و تأثیر این عوامل بر روی عملکرد دیگ بخار بازیاب حرارت و سیکل ،ازنظر تغییرات پارامترهای
طراحی آن ،میزان توان تولیدی ،بازده و میزان آالیندگی گازهای خروجی از آن ،امری ضروری و مهم بهنظر میرسد .در کار
حاضر ،تأثیر عامل اکسیداسیون زیستتوده بر عملکرد دیگ بخار بازیاب و کل سیکل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و همچنین
میان زیستتوده و گاز طبیعی ،ازنظر میزان آالیندگی ،توان و بازده سیکل ،مقایسههای جامع و شاملی صورت گرفته است.

فرایندهای تبدیل زیستتوده به سوخت قابل اشتعال
برای اینکه بتوان از هر نوع زیستتوده بهعنوان سوخت در نیروگاهها استفاده کرد ،بایستی آن را طی فرایندهایی به سوخت قابل
اشتعال دیگ بخار تبدیل کرد .در حال حاضر ،فرایندهای تبدیل زیستتوده به سوخت مایع و گازی شامل دو فرایند ترموشیمیایی
و بیوشیمیایی میشود .فرایند بیوشیمیایی به دو روش هضم 0و تخمیر 2صورت میگیرد که معموال از این روشها برای تولید
1. Digestion
2. Fermentation
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بیوگاز ،الکل و اتانول استفاده میشود که مصارف پزشکی یا نهایتا حملونقل در وسایل نقلیه دارند .فرایند ترموشیمیایی نیز به
دو روش آتشکافت 0و تبدیل به گاز یا گازیکردن 2صورت میگیرد .در روش آتشکافت ،زیستتوده را میتوان به سوخت مایع،
زغال ،گازهای غیرقابلچگالش ،استیک اسید ،استون و متانول با گرمادادن به آن در غیاب اکسیژن و در دمای  101کلوین تبدیل
کرد .اما ،متداولترین روش و بهینهترین روشی که در حال حاضر مورد استفاده قرار میگیرد روش گازیکردن یا تبدیل به گاز
است که زیستتوده را به سوخت گازی و قابل ترکیب با متان یا گاز طبیعی تبدیل میکند .در این روش با تزریق زیستتوده به
دستگاهی به نام تبدیلکننده به گاز 6و طی فرایندهای حرارتزایی ،که در داخل آن با اکسیژن ،هوا یا بخار صورت میگیرد،
زیستتوده به گاز قبل اشتعال با ترکیبات مختلف تبدیل میشود .تفاوت استفاده از سیالهای عامل اکسیژن ،هوا و بخار در
هزینه گاز تولیدی ،ترکیبات گاز تولیدی و همچنین ارزش حرارتی و دمای احتراق آن است که بسته به شرایط مورد نیاز در
دیگ بخار بازیافت حرارت میتوان از هرکدام از این سیالهای عامل برای تولید گاز استفاده کرد .در جدول  ،0ترکیبات گاز
تولیدشده از زیستتوده (مواد سلولزی و چوبی) توسط سه سیال عامل هوا ،بخار و اکسیژن مورد بررسی قرار گرفته است[.]01
جدول  -1ترکیبات گاز تولیدی از زیستتوده توسط سه سیال عامل متفاوت
Table 1- Produced gas components from biogas according to three different gasification processes
Gasification process
Air
Oxygen
Steam
)Heating value of produced gas (MJ Nm-3
4-6
10-15
15-20
CO2, N2, H2, CO, HC,
Products
HC, CO2, CO, H2
CO, H2, CH4, light HC
Water, Asphalt
(H2:15%, CO:20%, CH4:2%,
(H2:40%, CO:40%,
(H2:40%, CO2:25%,
Average components of produced gas
)CO2:15%, N2: 48%
)CO2:20%
)CO:25%, CH4:8%, N2:2%
900-1100
1000-1400
700-1200
)℃( Reactor temperature
Cost
Cheap
Expensive
Moderate

در شکل  ،0فرایند کلی تولید گاز از زیستتوده نشان داده شده است .بعد از تزریق خوراک زیستتوده 0به دستگاه
تولیدکننده گاز و واکنش با سیالهای عامل اکسیژن ،هوا یا بخار به گاز تبدیل میشود .گاز تولیدشده ،که دارای آالیندگی و
گردوغبار و ذرات ریز است ،بعد از عبور از فیلترهای تصفیهکننده و سیکلون ،0ریفرمر 3اسکرابر 1و فیلتر گردوغبار ،0آالیندههای
آن تصفیه شده و گاز حاصل درنهایت میتواند بهعنوان سوختی قابل استفاده در نیروگاهها مورد استفاده قرار بگیرد].]20،21

Figure 1- Gas production process from biomass

شکل  -1فرایند تولید گاز از زیستتوده
1. Pyrolysis
2. Gasification
3. Gasifier
4. Biomass feedstock
5. Cyclone
6. Reformer
7. Scrubber
8. Dust filter
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طرح سیستم دیگ بخار بازیاب حرارت
دیگ بخار بازیاب حرارت بهعنوان یکی از مهمترین اجزای نیروگاه سیکل ترکیبی درنظر گرفته میشود .هرگونه تغییر در طراحی
آن بهطور مستقیم در عملکرد سیکل بخار و درنتیجه عملکرد نیروگاه سیکل ترکیبی تاثیر میگذارد .دیگ بخارهای بازیافت
حرارت در سه نوع تکفشاره ،دوفشاره و سهفشاره تقسیمبندی میشوند که استفاده از نوع دوفشاره و سهفشاره بیشتر متداول
است .با توجه به اینکه کارهای پیشین صورتگرفته در زمینه دیگ بخار بازیاب بیشتر دیگهای بخار بازیاب تکفشاره و دوفشاره
را مورد بررسی قرار دادهاند ،لذا ،در کار حاضر ،از دیگ بخار بازیاب سهفشاره با گرمایش مجدد استفاده شده است تا عملکرد
این دیگ بخار در شرایط استفاده از سوخت گازی زیستتوده مشخص شود .طرح دیگ بخار بازیاب مورد نظر در این مقاله نیز
مشابه طرحهای مورد بررسی در مراجع [ ]01تا [ ]06و مرجع [ ]01درنظر گرفته شده است .دیگ بخار بازیابی که در این
مقاله مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد از نوع سهفشاره با گرمایش مجدد است که شامل قسمتهای فشارپایین ،فشارمتوسط
و فشارباالیند .هر قسمت شامل لولههای اکونومایزر 0یا صرفهجو ،لولههای اواپراتور 2یا تبخیرکننده و لولههای سوپرهیتر 6یا
مافوق گرمکن است .طرح سیستم دیگ بخار بازیاب گرمای تولیدکننده بخار مورد نظر در شکل  2نشان داده شده است.

Product gas

Biomss feedstock

Figure 2- Schematic of the proposed boiler

شکل  -2طرحواره دیگ بخار مورد نظر
1. Economizer
2. Evaporator
3. Super heater
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در این سیستم ،سوخت گازی زیستتوده در محفظه احتراق با هوای خروجی از کمپرسور میسوزد و تولید گازهای داغ
می کند .گازهای داغ خروجی از محفظه احتراق با دمای باال وارد توربین گاز شده و پس از تولید کار با کاهش دما از آن خارج
شده و وارد دیگ بخار بازیاب حرارت میشوند.

مدلسازی انرژی سیکل گازی
بهمنظور بهینهسازی پارامترهای طراحی و توان تولیدی دیگ بخار بازیاب گرما در شرایط استفاده از سوخت گازی زیستتوده و
کاهش آالیندگی آن ،از الگوریتم بهینهسازی ژنتیک با درنظرگرفتن معادالت زیر برای هر بخش از سیکل ترکیبی استفاده شده
است .رابطه ( )0ارتباط میان دمای ورودی و خروجی از کمپرسور را نشان میدهد .کار مصرفی کمپرسور هوا نیز در رابطه ()2
ارائه شده است[.]22
}]

()0

{

[

()2
روابط ( )6و ( ) 0معادالت بقای انرژی و دبی جرمی گازهای حاصل از احتراق را نشان میدهند.
()6
()0
0

در رابطه ( T B ،)0نشاندهنده دمای خروجی کمپرسور T A ،دمای ورودی به کمپرسور A C ،بازده انتروپی ثابت
کمپرسور rc ،نسبت تراکم کمپرسور و   aنسبت ضریب گرمای ویژه فشارثابت به ضریب گرمای ویژه حجمثابت است .در
رابطه ( m a ،)2دبی جرمی هوای ورودی به کمپرسور و  C Pضریب گرمای ویژه هواست.
a

در رابطه ( m a ،)6دبی جرمی هوای ورودی به محفظه احتراق hB ،آنتالپی هوای ورودی به محفظه احتراق m f ،دبی
جرمی سوخت 2LHV ،ارزش حرارتی پایین سوخت ورودی به محفظه احتراق Cpg ،گرمای ویژه فشار ثابت گازهای حاصل از
احتراق m g ،و  hcدبی جرمی و آنتالپی گازهای داغ خروجی از محفظه احتراق و  ccبازده احتراق است .رابطه ( )0احتراق
سوخت گازی زیستتوده با ترکیب کلی  Cu Hv Ow Nxبا  mدرصد هوای اضافی نسبتبه حالت استوکیومتری را نشان
میدهد .روابط ( )3تا ( )1نشاندهنده موازنه مولی بین واکنشدهندهها و محصوالت معادله ( )0است[.]02-00
(

)

()0
()3
()1
)

()0

()
)

()1

(

(

به دلیل اینکه تعداد محصوالت احتراق بیشتر از تعداد معادالت موازنه مولی است ،بایستی از معادالت کمکی و ثابت تعادل
 Kبرای بهدستآوردن درصد مولی ترکیبات محصوالت احتراق استفاده کرد .برای این منظور از روابط ( )01تا ( )02میتوان
بهره برد[.]26
()01
()00
1. Isentropic
2. Lower heating value
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بهمنظور استفاده از معادالت تعادلی ( )0و ( ،)1همانند معادله تعادلی  ، nA A  nB B  nC C  nD Dبایستی از ثابت
تعادل این معادالت ،رابطه ( )02استفاده کرد.
()02
در رابطه ( P ،)02فشار محصوالت احتراق P0 ،فشار محیط که برابر  1/0مگاپاسکال درنظر گرفته شده است و  yنسبت
مول هرکدام از محصوالت احتراق به مجموع کل مولهای محصوالت احتراق در معادله ( )0است .با بهدستآوردن دمای
محصوالت احتراق سوخت زیستتوده با هوا یا همان دمای شعله بیدررو 0در نرمافزار  2EESو مشخصشدن این دما ،میتوان
مقادیر ثابت تعادل  Kرا از جداول ترمودینامیکی برای هریک از معادالت کمکی آالیندهها ( )01تا ( )02در دمای احتراق
بهدست آورد .درنهایت ،با داشتن ثابت تعادل هر یک از معادالت کمکی آالیندهها و تشکیل یک دستگاه معادله غیرخطی هفت
معادله ،هفت مجهول (به تعداد محصوالت واکنش) در نرمافزار متلب و دادن یک حدس اولیه برای مقادیر مولی هر یک از
محصوالت واکنش (هر یک از مجهوالت) و پس از انجام فرایند تکرار و حدسوخطا توسط الگوریتم ژنتیک ،میتوان مقادیر
صحیح مول هر یک از محصوالت را در دمای واکنش بهدست آورد و تمامی مجهوالت مقدارشان مشخص شود .پس از احتراق
سوخت با هوا ،گازهای داغ حاصل از احتراق با دمای  T cوارد توربین گاز شده و پس از تولید کار ،همانگونه که در شکل ()0
نشان داده شده است ،با دمای  T1gوارد دیگ بخار بازیاب گرمای تولیدکننده بخار میشود .رابطه ( )06ارتباط میان دمای
ورودی و خروجی توربین گاز را نشان میدهد .در این رابطه T C ،دمای گازهای ورودی به توربین گاز است .رابطه ( )00توان
تولیدی توربین گاز و رابطه ( )00توان تولیدی سیکل گازی را نشان میدهد[.]20،00
]

()06

[

()00
()00
در رابطه ( ،)00توان تولیدی خالص سیکل گازی نشان داده شده است .در این رابطه W GT ،توان تولیدی توربین گاز
برحسب  kWو  W ACتوان مصرفی کمپرسور هوا را نشان می دهد.
مدلسازی انرژی دیگ بخار بازیاب حرارت
همانگونه که در شکل  2نشان داده شده است ،دیگ بخار بازیاب شامل سه بخش فشارپایین ،فشارمتوسط ،فشارباال و یک
بخش ری هیتر یا گرمایش مجدد است .هر بخش بهترتیب از راست به چپ شامل لولههای اکونومایزر ،اواپراتور و سوپرهیتر
میشود که آب و بخار در آنها جریان دارد .پس از ورود گازهای داغ با دمای  T1gبه داخل دیگ بخار بازیاب و تبادل حرارت با
آب ،با دمای  T11gاز انتهای دودکش خارج میشود .معادالت انتقال حرارت مربوط به هر بخش ،طبق رابطه انتقال حرارت
 Q  mcdt  mdhدر روابط ( )03تا ( )20آورده شده است[.]02،1
ری هیتر:
(
)
()03
سوپرهیتر فشارباال:
(
)
()01
اواپراتور فشارباال:
(
)
()00
1. Adiabatic
2. Engineering equation solver
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اکونومایزر فشارباال:
(
)
()01
سوپرهیتر فشارمتوسط:
(
)
()21
اواپراتور فشارمتوسط:
(
)
()20
اکونومایزر فشارمتوسط:
(
)
()22
سوپرهیتر فشارپایین:
(
)
()26
اواپراتور فشارپایین:
(
)
()20
اکونومایزر فشارپایین:
(
)
()20
در روابط ذکرشده ،رابطه ( )03نرخ انتقال حرارت به گرمکننده مجدد را نشان میدهد .روابط ( )01تا ( )01بهترتیب
مربوط به نرخ انتقال حرارت به سوپرهیتر فشارباال ،اواپراتور فشارباال و اکونومایزر فشارباالیند .روابط ( )21تا ( )22مربوط به نرخ
انتقال حرارت به سوپرهیتر فشارمتوسط ،اواپراتور فشارمتوسط و اکونومایزر فشارمتوسط و روابط ( )26تا ( )20مربوط به نرخ
انتقال حرارت به سوپرهیتر فشارپایین ،اواپراتور فشارپایین و اکونومایزر فشارپاییناند .در کلیه این روابط mW ،نمایانگر دبی
جرمی آب است .با توجه به اینکه ظرفیت گرمایی فشارثابت و نسبت گرماهای ویژه وابسته به ترکیب مخلوط گاز و دمای گاز
است ،لذا ،این پارامترها با مشخصشدن ترکیب مخلوط گازی و همچنین دمای گازهای حاصل از احتراق و با درنظرگرفتن
محدوده دمای تقریبی گازهای خروجی از دودکش دیگ بخار بازیاب بهصورت میانگین (میانگین دمای گازهای ورودی به دیگ
بخار بازیاب و دمای خروجی از دودکش آن) ،با استفاده از نرمافزار  EESمحاسبه شده و در محاسبات لحاظ شده است .درنتیجه
تبادل حرارت آب با گازهای داغ ورودی ،آب به بخار تبدیل شده و پس از تزریق به داخل توربینهای فشارباال و فشارپایین
تولید توان میکند .روابط ( )23و ( ) 21مدل انرژی توربین بخار فشارباال و توربین بخار فشارپایین و همچنین روابط ( )20و
( )21بازده سیکل بخار و بازده کل سیکل را نشان میدهند .برای بهدستآوردن توان خالص سیکل بخار ،بایستی توان تولیدی
توربینهای بخار از توان مصرفی پمپهای فشارپایین ،فشارباال و فشارمتوسط کسر شود .بدینمنظور ،توان مصرفی این پمپها
در روابط ( )61تا ( )62آورده شده است[.]00،20
()23
(
)
()21
()20
()21
()61
()60
()62
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آنتالپی آب خروجی از پمپ فشارپایین ،که از داخل کندانسور به دیگ بخار بازیاب هدایت میشود ) h0 ( ،طبق فرض
صورتگرفته در شرایط دمایی  600کلوین و فشار  1/10بار محاسبه شده است.

مدلسازی خواص آب و بخار
0

برای مدلسازی خواص آب-بخار از آخرین استاندارد مربوطه بهنام یاپس  11استفاده شده است .همانطور که در شکل 6
مالحظه میشود ،این استاندارد منحنی فشار-دمای آب را به  0ناحیه تقسیم میکند و در هر ناحیه یک چندجملهای برای
محاسبه خواص ،برمبنای توابع استاندارد گیبس-هلمهولتز ،ارائه شده است که بقیه خواص با داشتن دو خاصیت دما و فشار
بهطور کامل برمبنای آن محاسبه میشوند[.]20

Figure 3-The operational area of IAPwS 97 standard
شکل  -3نواحی عملکردی استاندارد IAPWS 97

بهینهسازی و الگوریتم ژنتیک
الگوریتم ژنتیک یکی از روشهای بهینهسازی تجربی یا اتفاقی است و از آنجا که به روابط تحلیلی (فرمولهای بسته ریاضی)
نیازی ندارد بلکه رفتار سیستم را تحلیل میکند ،برای کلیه سیستمها قابل اعمال است .بهطور کلی ،نحوه عملکرد الگوریتم
ژنتیک را میتوان در پنج مرحله تشریح کرد[.]20،20
 -0یک جمعیت تصادفی از افراد تولید میشود .هویت هر فرد با متغیرهای تصمیمگیری مشخص میشود.
 -2تابع شایستگی 2برای هر فرد ارزیابی شده و افراد براساس این معیار طبقهبندی میشوند.
 -6سالمترین افراد یا بهعبارتی افرادی که میزان تابع شایستگی آنها بیشتر است بهعنوان والدین برای نسل بعدی انتخاب
میشوند .برای این منظور ،اصول عملکردی ژنتیک (ازدواج ،جهش ،نخبهگرایی) بر این دسته منتخب اعمال میشود و
نسلی جدید به تعداد افراد نسل قبلی بهوجود میآید.
 -0نسل جدید دوباره براساس معیار تابع شایستگی ارزیابی میشود .انتظار میرود نسل جدید ،که از والدین سالمتر
برخوردار بودهاند ،از نسل قبلی بهتر باشند.
 -0این فرایند تا زمانی که سالمت یا شایستگی همه افراد بهحد خاصی نرسیده است ادامه دارد.
از آنجا که سیستم مورد بررسی در این مقاله دارای رفتار غیرخطی است و نقاط بهینه محلی بسیاری را شامل میشود و
همچنین برهمکنش میان روابط در آن پیچیده است ،لذا استفاده از الگوریتم ژنتیک برای بهینهسازی آن بهترین راه ممکن
بهنظر میرسد .متغیرهای تصمیم در دیگ بخار بازیاب شامل حداقل اختالف دمای جریان آب و جریان گاز (دمای نقطه
نزدیکی یا دمای پینچ) ،اختالف دمای سوپرهیترها با دمای گاز ،فشار اواپراتور یا تبخیرکنندهها ،دبیهای جرمی مراحل
1. IAPWS: international association for properties of water and steam
2. Fitness function
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فشارپایین تا فشارباال و دمای ریهیتر میشود .بهطور کلی ،مسئله بهینهسازی شامل تابع هدف و محدودیتهایی برای بعضی از
متغیرهای تصمیم یا وابسته است .از آنجا که در مدلسازی دیگ بخار بازیاب و سیکل بخار محدودیتهایی نظیر حداقل دمای
دودکش ،حداکثر دمای بخار ورودی به توربین بخار و حداقل کیفیت بخار خروجی از توربینها وجود دارد .این محدودیتها در
داخل برنامه کامپیوتری لحاظ شده است .در کار حاضر ،از تابع تکهدفه ،که همان توان خالص تولیدی سیکل بخار است،
استفاده شده است .لذا ،تابع شایستگی (تابع هدف) بهصورت رابطه ( )62بیان میشود.
()62
()66

بحث و نتایج
سیکل طراحیشده با استفاده از روابط و قوانین ترمودینامیکی در نرمافزار  MATLABمدلسازی و با استفاده از الگوریتم
ژنتیک بهینهسازی شده است .همانگونه که قبال گفته شد ،هدف از بهینهسازی بیشینهکردن توان و بازده سیکل ترکیبی با
دیدگاه کاهش آالیندگی دیگ بخار بازیاب گرماست .با داشتن معادالت مربوط به هر بخش از سیکل به تحلیل انرژی و بازده
سیکل پرداخته و با بهدستآوردن ترکیبات آالینده حاصل از احتراق زیستتوده ازطریق معادالت موازنه مولی و معادالت کمکی
آن تجزیه و تحلیل آالیندگی این سوختها و مقایسه آنها با سوختهای فسیلی انجام شده است .در جدول  ،2پارامترهای
ثابت ورودی به برنامه و همچنین در جدول  6متغیرهای تصمیم یا پارامترهای بهینهسازی انتخابشده بههمراه کران باال و
پایین آنها برای بهینهسازی دیگ بخار بازیاب بههمراه واحد آنها آورده شده است.
جدول  -2پارامترهای ورودی به برنامه برای بهینهسازی دیگ بخار بازیاب
Table 2- Input parameters of boiler optimization
Input parametes
value
Condenser pressure
0.07
Gas flow rate
500
Ambient temperature
298
Minimum stack temperature
345
Vapor quality at the exit of low pressure turbine
0.88
Isentropic efficiencies of gas turbine and compressor
0.88
Maximum temperature at turbine inlet
850
Compressor pressure ratio
14.1

Unit
bar
kg s-1
K
K
K
-

جدول  -3متغیرهای تصمیم ورودی به برنامه
Table 3- Decision variables of program
Variable

Unit
Kg s-1

Lower limit
40

Upper limit
90

m HP

Kg s-1

5

30

m IP

Kg s-1

5

30

m LP

K

0

30

PPHP

K

0

15

PPIP

K

0

15

PPLP

K

25

30

T HP

K

25

30

T IP

K

25

30

T LP

bar

80

160

PHP

bar

10

50

PIP

bar

0.5

5

PLP

K

25

150

T RH

K

490

700

T 13
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در شکل  ،0برخی از متغیرهای تصمیم دیگ بخار بازیاب در دیاگرام تغییرات دما برحسب نرخ انتقال حرارت در طول دیگ
بخار بازیاب آورده شده است.

Figure 4- Temperatre versus heat transfer rate through the recovery boiler

شکل  -4دیاگرام تغییرات دما برحسب نرخ انتقال حرارت در طول دیگ بخار بازیاب

تأثیر عامل اکسیداسیون زیستتوده در عملکرد دیگ بخار بازیاب
در این بخش ،به بررسی تأثیر عامل اکسیداسیون زیستتوده در عملکرد دیگ بخار بازیاب ازنظر بازده سیکل ،میزان آالیندگی،
توان تولیدی و مقادیر بهینه پارامترهای طراحی آن با هدف بیشینهکردن توان تولیدی سیکل پرداخته شده است .همانگونه که
قبال گفته شد ،زیستتوده را میتوان با تزریق اکسیژن ،هوا و یا بخار به داخل دستگاه تبدیلکننده گاز و انجام فرایند آتشکافت
داخل آن به سوخت گازی تبدیل کرد .اما ،بایستی توجه کرد که تزریق هرکدام از این عوامل به داخل دستگاه تأثیرات بسیار
قابلتوجهی در ترکیبات سوخت تولیدی و ارزش حرارتی آن و درنتیجه عملکرد کل سیکل خواهند گذاشت .در این مقایسه ،از
اطالعات موجود در جدول  6بهمنظور مقایسه استفاده شده است .در شکل  ،0میزان آالیندگی گازهای حاصل از احتراق
زیستتودهای ،که توسط عوامل اکسیژن ،هوا و بخار به سوخت گازی تبدیل شده ،درازای دمای این گازهای ورودی به دیگ
بخار بازیاب نشان داده شده است.
با مشاهده شکل  0و مقایسه عددی این سه فرایند ،ازنظر میزان آالیندگی گازهای حاصل از احتراق سوخت تولیدی آنها،
میتوان گفت میزان تولید  NOxگازهای حاصل از احتراق زیستتودهای که توسط عامل هوا به سوخت گازی تبدیل شده است،
بهطور میانگین 0/02 ،کیلوگرم بر ثانیه نسبتبه سوخت تولیدی توسط عامل اکسیژن و  2/62کیلوگرم بر ثانیه نسبتبه سوخت
تولیدی توسط عامل بخار کمتر است .بهمنظور افزایش دمای گازهای ورودی به دیگ بخار بازیاب ،بایستی نسبت سوخت به هوا
را افزایش داد .با توجه به اینکه دبی جرمی گازهای ورودی به دیگ بخار ثابت است ( 011کیلوگرم بر ثانیه) ،با افزایش نسبت
سوخت به هوا ،بهمنظور افزایش دمای احتراق و درنتیجه افزایش توان تولیدی سیکل ،نیتروژن و اکسیژن موجود در مخلوط
احتراق کاهش یافته و درنتیجه از میزان  NOxتولیدی در محصوالت احتراق کاسته میشود.
در شکل  ،3میزان دبی سوخت مصرفی سه فرایند برحسب دمای ورودی گازهای حاصل از احتراق این سوختها به دیگ
بخار بازیاب ارائه شده است .با مشاهده شکل  ،3میتوان دریافت دبی مصرفی زیستتودهای که توسط عامل هوا به سوخت
گازی تبدیل شده است ،در شرایط یکسان دمای گازهای حاصل از احتراق ورودی به دیگ بخار بازیاب ،بسیار بیشتر از دو
فرایند دیگر است و این میزان بهطور متوسط  00/1کیلوگرم بر ثانیه نسبتبه سوخت تولیدی توسط عامل اکسیژن و 32/0
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کیلوگرم بر ثانیه نسبتبه سوخت تولیدی توسط عامل بخار بیشتر است .در شکل  ،1مقایسه بین سوخت تولیدی در فرایندهای
مربوطه ازنظر دمای احتراق در شرایط یکسان دبی سوخت مصرفی ( 01کیلوگرم بر ثانیه) ارائه شده است.
7

Air gasification
Oxygen gasification
Steam gasification

6

5

)NOx (kg s-1

4

3

2

1

1000

950

900
)T (K

850

800

Figure 5- Comparison of pollution levels between three fuels produced from different gasification processes versus inlet gas
temperature to the recovery boiler

شکل  -5مقایسه میزان آالیندگی بین سه سوخت تولیدی از زیستتوده توسط عوامل اکسیژن هوا و بخار برحسب دمای گازهای ورودی
به دیگ بخار بازیاب
140

120
Air gasification

100

80

Steam gasification

)mf (kg s-1

Oxygen gasification

60

40

20

0
1000

950

900

850

800

)T (K
Figure 6- Fuel consumption rate of three gasification processes in terms of inlet temperature of combustion gases to the recovery
boiler

شکل  -6میزان دبی سوخت مصرفی سه فرایند تبدیل به گاز برحسب دمای ورودی گازهای حاصل از احتراق این سوختها به دیگ بخار
بازیاب
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Figure 7- Comparison of combustion gas temperatures (adiabatic flame temperature) of produced fuel in three gasification processes

شکل  -7مقایسه دمای گازهای حاصل از احتراق (دمای شعله بیدررو) سوخت تولیدی در سه فرایند تبدیل به گاز

با مقایسه دمای گازهای حاصل از احتراق سوخت تولیدی بین سه فرایند میتوان دریافت که دمای احتراق سوخت
تولیدی توسط عامل هوا بهنسبت دو فرایند دیگر بسیار پایینتر بوده و با درنظرگرفتن دمای مناسب گازهای ورودی به توربین
گاز ،که در محدوده  0611تا  0111کلوین است ،میتوان به این نتیجه رسید که دمای احتراق این فرایند فاقد دمای الزم برای
ورود به توربین گاز و دیگ بخار بازیاب است و توجیهی برای تولید توان سیکل ندارد .لذا ،استفاده از زیستتودهای که توسط
عامل هوا به سوخت گازی تبدیل شده است ،بهعنوان سوخت نیروگاه ،بهدلیل دمای احتراق پایین و تولید بسیار کم بخار و
توان ،در این شرایط منطقی بهنظر نمیرسد .در جدول  ،0مقادیر بهینه پارامترهای طراحی دیگ بخار بازیاب بهمنظور دستیابی
به توان و بازده بیشینه در شرایط استفاده از سوخت تولیدی توسط عوامل اکسیژن و بخار ارائه شده است.
جدول  -4مقادیر بهینه پارامترهای طراحی دیگ بخار بازیاب بهمنظور دستیابی به توان و بازده بیشینه در شرایط استفاده از سوخت
تولیدی توسط عوامل اکسیژن و بخار
Table 4- Recovery boiler optimum design parameters in order to achieve maximum power and efficiency in the conditions of using
the produced fuel by oxygen and steam gasification processes
parameter
Oxygen gasification
Steam gasification
Unit
mW ,HP
54.95
84.36
)(kg s-1
)(kg s-1

7.34

12.49

mW ,IP

)(kg s-1

7.74

16.48

mW ,LP

)(K

6.83

5.98

PPHP

)(K

3.81

3.02

PPIP

)(K

11.36

5.54

PPLP

)(bar

132

117.1

PHP

)(bar

31.26

28.4

PIP

)(bar

1.42

1.01

PLP

)(K

56.94

25.39

T HP

)(K

25.43

28.18

T IP

)(K

25

25

T LP

)(K

138.46

27.82

T RH

)(K

603.12

520

T RH

)(MW

142.45

95.93

W net
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با مشاهده جدول  0و مقایسه میزان دبی بخار تولیدی دیگ بخار بازیاب در شرایط استفاده سوخت تولیدی دو فرایند
معرفیشده ،میتوان متوجه شد که دیگ بخار بازیاب در حالت استفاده از سوخت گازی تولیدشده توسط عامل بخار بهعنوان
سوخت سیکل ،میزان بخار بیشتری نسبتبه استفاده از سوخت گازی تولیدشده توسط عامل اکسیژن تولید میکند .مجموع
بخار بهینه تولیدی فشارباال تا فشارپایین دیگ بخار بازیاب در شرایط استفاده از سوخت گازی تولیدشده توسط عامل بخار
 11/0کیلوگرم بر ثا نیه و در شرایط استفاده از سوخت گازی تولیدشده توسط عامل اکسیژن  06/12کیلوگرم بر ثانیه بهدست
آمده است .علت این امر باالتربودن دمای احتراق گاز تولیدشده از زیستتوده توسط عامل بخار نسبتبه دمای احتراق گاز
تولیدشده توسط عامل اکسیژن است .دمای احتراق برای  01کیلوگرم بر ثانیه گاز تولیدشده از زیستتوده توسط عوامل بخار و
اکسیژن با  031کیلوگرم هوا ،بهترتیب 0300 ،کلوین و  0611کلوین محاسبه شده است .درنتیجه ،با باالتررفتن دمای گازهای
ورودی به دیگ بخار بازیاب موجب انتقال حرارت بیشتر به آب و بیشترشدن بخار تولیدی میشود .اما ،این افزایش بایستی
بهگونهای باشد که شرط حداقل دمای گازهای خروجی از دیگ بخار بازیاب ،که  600کلوین درنظر گرفته شده است را ارضا
کند .در شکل  ،0میزان بخار بهینه تولیدی دیگ بخار بازیاب در استفاده از سوخت تولیدی طی فرایندهای نامبردهشده نشان
داده شده است.
140
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Figure 8- Optimal mass rate of steam generated by the recovery boiler in the gasification process by oxygen and steam

شکل  -8تغییرات بخار بهینه تولیدشده توسط دیگ بخار بازیاب در شرایط استفاده از سوخت تبدیلشده به گاز زیستتوده توسط
عوامل اکسیژن و بخار

با مقایسه دمای پینچ مراحل فشارباال تا فشارپایین دیگ بخار بازیاب بین دو حالت بررسیشده ،میتوان به این نکته پی
برد که بهطور کلی دمای پینچ دیگ بخار در شرایط استفاده از گاز تولیدشده از زیستتوده توسط عامل بخار بیش از دمای
پینج در شرایط استفاده از گاز تولیدی توسط عامل اکسیژن است و این تفاوت در تمامی دمای پینچ فشارباال تا فشارپایین دیگ
بخار بازیاب مشاهده میشود .با افزایش دمای گازهای ورودی به دیگ بخار بازیاب ،میزان اختالف دمای جریان گاز و آب بیشتر
شده و درنتیجه باعث افزایش دمای پینچ میشود .در شکل  ،1تغییرات دمای پینچ فشارباالی دیگ بخار بازیاب در شرایط
استفاده از میزان سوخت مصرفی دو فرایند نامبردهشده ،مقایسه شده است .مقادیر فشار بخار مراحل فشارباال تا فشارپایین دیگ
بخار بازیاب در شرایط استفاده از گاز تولیدی توسط عامل بخار بهعنوان سوخت سیکل بیشتر از حالت دیگر بهدست آمده است.
دلیل این موضوع نیز باالتربودن دمای گازهای حاصل از احتراق این سوخت در ورود به دیگ بخار بازیاب حرارت و افزایش
اختالف دمای جریان گاز و آب است .بهمنظور کاهش اختالف دمای بخار اشباع با جریان گاز و درنتیجه کاهش دمای پینچ،
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بایستی پمپهای آب فشارباال ،فشارمتوسط و فشارپایین ،میزان فشار آب ورودی به لولههای اکونومایزر را افزایش داده تا از این
طریق میزان فشار اشباع آب در استوانه بخار 1افزایش پیدا کرده و باعث کاهش مقدار دمای پینچ شود .درنتیجه ،این عامل
باعث افزایش فشار بخار میشود .با مقایسه توان تولیدی سیکل بخار بین دو حالت میتوان دریافت که توان تولیدی در شرایط
استفاده از گاز تولیدی توسط عامل بخار بسیار بیشتر از توان تولیدی در استفاده از گاز تولیدی توسط عامل اکسیژن است و
علت آن را نیز میتوان در شرایط یکسان ،دمای باالتر گازهای ورودی به دیگ بخار و بهدنبال آن افزایش بخار تولیدی توسط
دیگ بخار بازیاب و افزایش دمای بخار سوپرهیت عنوان کرد که این عوامل نیز باعث افزایش توان تولیدی توربینهای بخار و
درنتیجه افزایش توان سیکل خواهند شد.
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Figure 9- High pressure pinch temperature changes of the recovery boiler in the gasification process by oxygen and steam

شکل  -9تغییرات دمای پینچ فشارباالی دیگ بخار بازیاب در استفاده از گاز تولیدشده از زیستتوده توسط عوامل بخار و اکسیژن

همانگونه که در شکل  0مشخص است ،در نسبتهای دبی یکسان سوخت مصرفی دو فرایند ،میزان بخار بهینه تولیدی
توسط دیگ بخار بازیاب بهطور متوسط  26کیلوگرم بر ثانیه با یکدیگر تفاوت دارد .علت این امر باالتربودن دمای احتراق گاز
تولیدی توسط عامل بخار نسبتبه عامل اکسیژن بوده که این عامل منجربه تولید بخار بیشتر میشود .میزان بخار بهینه تولیدشده
توسط دیگ بخار بازیاب تولیدشده در استفاده از  61تا  00کیلوگرم از سوخت گازی تولیدشده توسط عامل بخار بین  10تا
 000کیلوگرم بر ثانیه است ،در صورتی که این میزان در استفاده از  61تا  00کیلوگرم سوخت گازی تولیدشده توسط عامل
اکسیژن بین  01تا  10کیلوگرم بر ثانیه است .محدوده انتخاب دبی سوخت مصرفی بهگونهای تعیین شده است که دمای گازهای
حاصل از احتراق ورودی به توربین گاز در محدوده مناسب و مجاز ( 0611تا  )0111بهدست آید .در شکل  ،1تغییرات دمای
پینچ فشارباالی دیگ بخار بازیاب در استفاده از گاز تولیدشده از زیستتوده توسط عوامل بخار و اکسیژن نشان داده شده است.
یکی دیگر از پارامترهایی که در توان تولیدی و بازده نقش بسزایی دارد دمای پینچ فشارباالی دیگ بخار بازیاب است.
بهدلیل اینکه در قسمت فشارباالی دیگ بخار بازیاب میزان بخار بسیار بیشتری نسبتبه قسمتهای فشارمتوسط و فشارپایین
تولید میشود ،لذا ،تأثیر حداقل اختالف دمای جریان گاز و آب یا همان دمای پینچ در این قسمت در میزان بخار تولیدی و
درنتیجه تولید توان سیکل ،بسیار بیشتر از دمای پینچ فشارمتوسط و پایین است .همانگونه که در شکل  1مشخص است،
دمای پینچ فشارباالی دیگ بخار بازیاب در شرایط استفاده از گاز تولیدی از زیستتوده توسط عامل بخار نسبتبه عامل
1. Staem drum

11

محمود چهارطاقی و سروش کالتی حصاری

اکسیژن بیشتر بوده و اختالف آنها ،بهخصوص در دبیهای جرمی باال ،بهدلیل دمای احتراق بسیار باالتر گاز تولیدی توسط
عامل بخار نسبتبه عامل اکسیژن ،بیشتر مشاهده میشود .در شکل  ،01تأثیر دمای پینچ فشارباال در تولید توان سیکل بخار
ارائه شده است.
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Figure 10- The effect of high pressure pinch temperature on output power of steam cycle

شکل  -11تأثیر دمای پینچ فشارباال در توان تولیدی سیکل بخار

بهطور کلی افزایش دمای پینچ فشار باالی دیگ بخار منجربه کاهش گرمای بازیابیشده از جریان گازهای داغ ،کاهش
میزان بخار تولیدی و درنتیجه کاهش توان سیکل میشود .با مشاهده شکل  01میتوان این موضوع را دریافت .در شکل ،00
توان تولیدی کل سیکل در استفاده از گاز تولیدشده از زیستتوده توسط عوامل اکسیژن و بخار ،بهعنوان سوخت سیکل ،نشان
داده شده است.
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Figure 11- The output power of the cycle using the gas produced from the gasification process by oxygen and steam

شکل  -11توان تولیدی کل سیکل در استفاده از گاز تولیدشده از زیستتوده توسط عوامل اکسیژن و بخار ،بهعنوان سوخت سیکل
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همانطور که در شکل  00مشخص است ،میزان بیشینه توان تولیدی کل سیکل در استفاده از گاز تولیدشده از زیستتوده
توسط عامل بخار نسبت به عامل اکسیژن بیشتر بوده و این میزان در نسبتهای دبی سوخت مصرفی یکسان بین  660تا 001
مگاوات برای سوخت عامل بخار و  200تا  202مگاوات برای سوخت عامل اکسیژن محاسبه شده است .در شکل  ،02بازده کل
سیکل در استفاده از گاز تولیدشده از زیستتوده توسط عوامل اکسیژن و بخار بهعنوان سوخت سیکل نشان داده شده است.
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Figure 12- Efficiency of the cycle using the gas produced from the gasification process by oxygen and steam

شکل  -12تغییرات بازده کل سیکل در استفاده از گاز تولیدی زیستتوده توسط عوامل اکسیژن و بخار

با مشاهده شکل  ،02میتوان به این نکته پی برد که بازده کل سیکل در استفاده از گاز تولیدی زیستتوده توسط عامل
بخار برحسب میزان دبی گاز مصرفی بین  %31/0تا  %32متغیر است ،در صورتی که این میزان برای عامل اکسیژن بین %03/6
تا  %01/1است .دلیل این اختالف را میتوان در میزان توان تولیدی بیشتر سیکل در استفاده از گاز تولیدشده توسط عامل بخار
دانست .با مشاهده روند تغییرات بازده سیکل ،در استفاده از گاز تولیدی توسط عامل بخار ،با افزایش میزان دبی جرمی مصرفی،
شدت افزایش بازده و شیب آن رفتهرفته کندتر میشود .چون در دبی سوخت مصرفی باال دمای گازهای ورودی به دیگ بخار
بازیاب زیاد است ،مقدار دمای پینچ فشارباالی دیگ بخار افزایش یافته و این عامل نیز باعث افزایش میزان تلفات گرمایی،
کاهش میزان بخار تولیدی و درنتیجه کاهش توان سیکل میشود .اما ،درمجموع ،بهدلیل افزایش دما و بهدنبال آن افزایش
آنتالپی بخار ورودی به توربین گاز ،بازده سیکل بهطرز محسوسی در دبیهای سوخت مصرفی باال و دمای گازهای باالی ورودی
به دیگ بخار بازیاب افزایش میباید.
مقایسه زیستتوده و گاز طبیعی ازنظر عملکرد دیگ بخار بازیاب حرارت ،توان ،بازده و میزان آالیندگی
با توجه به اینکه یکی از اهداف کار حاضر کاهش میزان آالیندگی دیگ بخار بازیاب و درنتیجه کل سیکل است ،بایستی
مقایسهای بین زیستتوده و سوختهای فسیلی ،نظیر گاز طبیعی ،ازنظر میزان آالیندگی گازهای حاصل از احتراق آنها صورت
گیرد .همچنین ،بایستی دید عملکرد دیگ بخار بازیاب ازنظر توان تولیدی سیکل و بازده در شرایط استفاده از این سوختها
چه تفاوتهایی با یکدیگر دارند .بدینمنظور ،از زیستتوده تبدیلشده به گاز سوخت مشتق زباله ،بهدلیل ارزش حرارتی و دمای
باالی گازهای حاصل از احتراق آن ،برای مقایسه با گاز طبیعی استفاده شده است تا بتوان در نسبتهای دبی مصرفی یکسان
آنها را مقایسه کرد .در جدول  ،0ترکیبات موجود در گاز تولیدشده از زیستتوده سوخت مشتق زباله توسط عامل بخار و گاز
طبیعی نشان داده شده است[.]01
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جدول  -5ترکیبات موجود در گاز تولیدشده از زیستتوده سوخت مشتق زباله توسط عامل بخار و گاز طبیعی
Table 5- Components in gases produced from waste with steam gasification process compared to natural gas
(%vol) Components
O2: 2%, H2: 66.2%, CH4: 9.98%, CO:
17.37%, CO2: 4.59%, C2H4: 1%
CH4: 86.14%, C2H6: 9.34%, C3H8:
3.25%, C4H10: 0.25%, CO2: 0.47%

(MJ m-3) Heating value

Fuel type

17.8

]Fuel from waste [26

35.98

]Natural gas [23

در جدول  ،3نتایج حاصل از بهینهسازی پارامترهای طراحی دیگ بخار بازیاب ،بهمنظور کسب بیشینه توان تولیدی
سیکل ،در شرایط استفاده از زیستتوده و گاز طبیعی بهعنوان سوخت سیکل ارائه شده است .در این مقایسه ،معادله احتراق
بین  06کیلوگرم بر ثانیه از هر یک از دو سوخت با  001کیلوگرم بر ثانیه صورت گرفته است.
با احتراق  06کیلوگرم بر ثانیه از سوختهای سوخت مشتق زباله و گاز طبیعی با  001کیلوگرم هوا ،دمای گازهای حاصل
از احتراق آنها پس از خروج از توربین گاز بهترتیب  110و  0103کلوین بهدست آمده است .در این شرایط ،همانگونه که در
جدول  3نشان داده شده است ،میزان بخار بهینه تولیدی دیگ بخار بازیاب در استفاده از گاز طبیعی بسیار بیشتر از بخار
تولیدی در استفاده از زیستتوده ،بهعنوان سوخت سیکل ،بهدست آمده است .دلیل آن نیز باالتربودن دمای احتراق گاز طبیعی
نسبتبه سوخت مشتق زباله است .با مقایسه مقادیر دمای پینچ دیگ بخار بازیاب بین دو حالت مورد بررسی میتوان دریافت
که مقدار دمای پینچ فشارباالی دیگ بخار بازیاب در استفاده از متان بسیار بیشتر از دمای پینچ در استفاده از زیستتوده است
و مقدار آن بیش از محدوده مجاز پینچ بهدست آمده است .درواقع ،در دماهای بیش از  0111کلوین گازهای ورودی به دیگ
بخار بازیاب ،مقادیر دمای پینچ فشارباال افزایش چشمگیری خواهد داشت و این عامل نیز منجربه کاهش روند افزایشی بازده
سیکل و توان تولیدی آن میشود .با مشاهده دمای پینچ فشارباالی دیگ بخار بازیاب در استفاده از گاز طبیعی میتوان این
موضوع را دریافت .میزان توان تولیدی سیکل بخار نیز در شرایط استفاده از متان بیش از دوبرابر توان تولیدی در استفاده
سوخت مشتق زباله بهدست آمده است .در شکلهای  06و  00مقدار توان تولیدی و بازده سیکل در استفاده از این دو سوخت
نشان داده شده است.
جدول  -6نتایج حاصل از بهینهسازی پارامترهای طراحی دیگ بخار بازیاب با هدف کسب بیشینه توان تولیدی در شرایط استفاده از
سوخت مشتق زباله و گاز طبیعی بهعنوان سوخت سیکل
Table 6- Results of optimizing the design parameters of the recovery boiler for obtaining maximum power for fuel from waste
and natural gas
Unit

Natural gas

Fuel from waste

Prameter

)(kg s-1

79.19

43.3

mW ,HP

)(kg s-1

16.05

13.59

mW ,IP

)(kg s-1

12.98

17.92

mW ,LP

)(K

55.93

1.98

PPHP

)(K

29.76

0.95

PPIP

)(K

14.28

0.75

PPLP

)(bar

150.9

115.1

PHP

)(bar

28.73

33.2

PIP

)(bar

1.54

1.51

PLP

)(K

90.45

25.54

T HP

)(K

25.39

25

T IP

)(K

25

25

T LP

)(K

167.77

25.21

T RH

)(K

552.53

513.66

T RH

)(MW

147.91

71.75

W net
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Figure 13- Comparison of maximum output power with using of natural gas and fuel from waste

شکل  -13مقایسه توان تولیدی بیشینه سیکل در استفاده از گاز طبیعی و سوخت مشتق زباله بهعنوان سوخت سیکل
60

50

40
)ηCCPP (%

30

20

10

0

Fuel from waste

Natural gas

Figure 14- Comparison of maximum cycle efficiency with using of natural gas and fuel from waste

شکل  -14مقایسه بازده بیشینه سیکل در استفاده از گاز طبیعی و سوخت مشتق زباله بهعنوان سوخت سیکل

همانطور که در شکلهای  06و  00مشخص است ،سوخت مشتق زباله در مقایسه با گاز طبیعی در نسبتهای یکسان
دبی مصرفی ازنظر بازده و توان تولیدی سیکل قابل رقابت نبوده و درواقع میزان توان تولیدی آن بسیار کم است .دلیل این
موضوع نیز به دمای احتراق بسیار پایین آن نسبتبه گاز طبیعی باز میگردد .برای داشتن دمای احتراق یکسان سوخت مشتق
زباله و متان ،بایستی از مقدار سوخت مشتق زباله بیشتری نسبتبه گاز طبیعی استفاده کرد .در شکل  ،00مقایسه دبی مصرفی
سوخت مشتق زباله و گاز طبیعی در ازای دمای یکسان گازهای حاصل از احتراق آنها نشان داده شده است.
همانطور که در شکل  00نشان داده شده است ،مشخص است که بهمنظور یکسانسازی دمای گازهای حاصل از احتراق
سوخت مشتق زباله و گاز طبیعی ،بایستی از  3/0کیلوگرم سوخت مشتق زباله بیشتر نسبتبه گاز طبیعی استفاده کرد و در این
شرایط میتوان توان و بازده سیکل را در استفاده از این دو سوخت تقریبا یکسان دانست ،اما بایستی توجه کرد که در این
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شرایط میزان آالیندگی این سوختها چه تفاوتی باهم دارند .در شکل  ،03میان سوخت مشتق زباله و گاز طبیعی ازنظر میزان
 NOxموجود در گازهای حاصل از احتراق آنها در شرایط دمای یکسان احتراق آنها مقایسه انجام شده است.
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Figure 15- Comparison of mass consumption rate of natural gas and fuel from wastel for the same temperature of combustion gases

شکل  -15مقایسه دبی مصرفی گاز طبیعی و سوخت مشتق زباله در ازای دمای یکسان گازهای حاصل از احتراق آنها
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Figure 16- Comparison of NOx content in combustion gases of natural gas and fuel from waste for the same combustion
temperature

شکل  -16مقایسه میزان  NOxموجود در گازهای حاصل از احتراق گاز طبیعی و سوخت مشتق زباله در ازای دمای احتراق یکسان آنها

با مقایسه میزان تولید  NOxسوخت مشتق زباله و گاز طبیعی میتوان دریافت که در شرایط دمای یکسان گازهای حاصل
از احتراق آنها سوخت مشتق زباله حدود  2/121کیلوگرم بر ثانیه  NOxکمتری نسبتبه گاز طبیعی تولید میکند .با تحلیل و
بررسیهای صورتگرفته پیرامون این دو سوخت میتوان نتیجه گرفت که توان تولیدی و بازده سیکل در استفاده از سوخت
مشتق زباله بسیار کمتر از گاز طبیعی است ،اما میتوان این کمبود را با  3/0کیلوگرم سوخت مشتق زباله بیشتر نسبتبه گاز
طبیعی جبران کرد و عالوهبر این کاهش قابلمالحضهای در تولید آالینده  NOxداشت .با مقایسه عددی میزان آالیندگی این دو
سوخت مشاهده میشود که درازای فقط یک ساعت کار دیگ بخار بازیاب ،در شرایط استفاده از سوخت مشتق زباله به عنوان
سوخت سیکل 1001 ،کیلوگرم کاهش در تولید آالینده  NOxنسبت به استفاده از گاز طبیعی حاصل میشود.
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اعتبارسنجی
در جدول  ،1مقادیر بهینه بهدستآمده کار حاضر با نتایج مرجع [ ]02در ازای دمای گازهای ورودی  0111کلوین به توربین
گاز مقایسه شده است.
جدول  -7مقایسه مقادیر بهینه بهدستآمده کار حاضر با نتایج مرجع []12
]Table 7- Comparison of the optimal result values of the present work with the reference [12
Parameter
Present work
]Reference [12
Difference
Unit
mW , HP
79.36
)(kg s-1
)(kg s-1
)(kg s-1

-

7.09

mW , IP

-

10.31

mW ,LP

)(kg s-1
)(K
)(K
)(K
)(bar
)(bar
)(bar
)(K
)(K
)(K
)(K
)(K
)(MW
()MW

1.63%

95.13
10
22
11
165
23.79
2.15
-

1.1%

)(%

0.3%

425
62.8

1%
0.6%
0.2%
0.5%
0.8%
2.3%

96.76
9.9
21.85
10.78
164.13
24
2.1
41.49
29.39
26.13
114.3
590
136.82
430
63

m

W

PPHP
PPIP
PPLP
PHP
PIP
PLP
T HP
T IP
T LP
T RH
T RH
W net
W CCPP

CCPP

نتیجهگیری
با تحلیل و بررسیهای انجامشده مشخص شد که میزان  NOxموجود در گازهای حاصل از احتراق سوخت تولیدی توسط عامل
هوا در شرایط دمایی احتراق یکسان بهطور متوسط  0/02کیلوگرم بر ثانیه نسبتبه سوخت تولیدی توسط عامل اکسیژن و
 2/62کیلوگرم بر ثانیه نسبتبه سوخت تولیدی توسط عامل بخار کمتر است .اما ،بهدلیل دمای احتراق بسیار پایین این سوخت
نسبتبه سوخت تولیدی توسط عوامل اکسیژن و بخار روشن شد که این سوخت توجیه الزم را ازنظر تولید توان سیکل نداشته
و درواقع مناسب مصرف در سایر اموری که نیازی به دمای احتراق باال ندارند است .مجموع بخار بهینه تولیدی توسط دیگ
بخار بازیاب در استفاده از گاز تولیدی توسط عامل هوا بهعنوان سوخت سیکل بهطور متوسط  26/0کیلوگرم بر ثانیه بیش از
بخار تولیدی در استفاده از گاز تولیدی توسط عامل اکسیژن بهدست آمد که این عامل موجب شد توان بیشینه تولیدی کل
سیکل نیز در استفاده از گاز تولیدی عامل بخار بهطور میانگین  001مگاوات بیش از توان تولیدی در استفاده از گاز عامل
اکسیژن بهدست بیاید .بازده سیکل نیز در این شرایط بهطور متوسط در دبیهای جرمی مختلف  %6/20بیشتر نسبتبه بازده
سیکل در استفاده از سوخت عامل اکسیژن محاسبه شد .مقادیر دمای پینچ دیگ بخار بازیاب نیز در استفاده از گاز عامل بخار
نسبتبه استفاده از گاز عامل اکسیژن ،بهعنوان سوخت سیکل ،بیشتر بهدست آمد که این باالتربودن دمای پینچ در افت روند
افزایشی بازده سیکل با افزایش میزان دبی مصرفی گاز عامل بخار مشاهده شد .با بررسیهای انجامشده پیرامون مقایسه گاز
تولیدی از سوخت مشتق زباله توسط عامل بخار و گاز طبیعی مشخص شد که در دبیهای یکسان سوخت مصرفی ،میزان توان
تولیدی بیشینه و بازده بیشینه سیکل در استفاده از گاز طبیعی بهترتیب  016مگاوات و  0/0درصد نسبتبه توان و بازده
بیشینه سیکل در استفاده از سوخت مشتق زباله ،بیشتر است .اما ،بهمنظور اینکه این کمبود توان و بازده را بتوان با استفاده از
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این زیستتوده جبران کرد ،بایستی  3/0کیلوگرم بر ثانیه سوخت مشتق زباله بیشتری نسبتبه گاز طبیعی سوزانده شود که
البته ،در این صورت ،بهمیزان  2/12کیلوگرم بر ثانیه از تولید آالینده  NOxکاسته میشود.

فهرست عالیم
Cp

ضریب گرمای ویژه )(kJ/kg.K

EC

اکونومایزر
اواپراتور
آنتالپی )(kJ/kg
ارزش حرارتی پایین )(kJ/kg
جرم مولکولی )(kg/mol
دبی جرمی )(kg/s
دمای پینچ )(K
فشار )(bar
نرخ حرارت )(MW
نسبت تراکم کمپرسور
سوپرهیتر
دما )(K
دمای هوای ورودی به کمپرسور
دمای هوای خروجی کمپرسور
دمای گاز ورودی به توربین گاز
دمای گاز ورودی به دیگ بخار بازیاب
توان )(MW
کسر مولی

EV
h
LHV
M
m
PP
P
Q
rc
SH
T
TA
TB
TC
TD
W
y

عالیم یونانی
∆T
η
φ
γ

اختالف دمای نقاط سوپرهیت ()K
بازده
نسبت همارزی
نسبت ضرایب گرمای ویژه

زیرنویسها
a
AC
cc
f
g
GC

هوا
کمپرسور هوا
سیکل ترکیبی
سوخت
گاز
سیکل گاز
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توربین گاز
فشارباال
فشارمتوسط
فشارپایین
بهطور خالص
اشباع
توربین بخار
آب
%1 بخار با کیفیت
 بار1/11 بخار با فشار
%00 بخار با کیفیت
نقاط سیکل

GT
HP
IP
LP
net
S
ST
W
0%
0.07
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Pollution reduction analysis and modeling of a heat recovery boiler with
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In this paper, the performance of a triple pressure heat recovery boiler with gaseous fuels from biomass is
discussed in terms of power output, efficiency and pollutions at oxygen, air, and steam gasification processes.
The main parameters to optimization of heat recovery boiler by using genetic algorithm method are water and
steam mass flow rates, high to low pressure pinch points temperatures, and temperature difference between
the superheat steam and gas flows. It was found that the use of steam gasification in comparison with oxygen
gasification increases the power output and efficiency of cycle 117 MW and 3.24%, respectively. However,
the NOx production in oxygen gasification process is 790 gr/s less than steam gasification. Also different
types of biomasses are compared in terms of power generation, efficiency and emissions production with
each othe.
Keywords: Heat recovery boiler, Gasification, Biomass, Combustion pollutants
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