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چکیده :در این مقاله ،طراحی و پیادهسازی رژیم احتراق بدون شعله در یک دیگ بخار آزمایشگاهی با ظرفیت 833
کیلووات ازنظر فنی و اقتصادی بررسی شده است .هدف اصلی مشخصکردن عوامل مؤثر بر پایداری رژیم احتراقی مذکور
برای افزایش بازده حرارتی (کاهش مصرف سوخت) و بهطور همزمان کاهش تولید آالیندههاست .در این پروژه ،با استفاده
از یک مشعل قدیمی از نوع پیشآمیخته و بدون نیاز به جاگزینی آن با مشعلهای پیشرفته و پرهزینه ،رژیم احتراق بدون
شعله با ترکیب تکنیکهای طراحی مکانیکی (ساخت رکوپراتور بازدهباال) و طراحی فرایندی (تنظیم پیشگرمایش و
رقیقسازی هوا) در یک دیگ بخار آزمایشگاهی ایجاد شده است .در آزمایشهای انجامگرفته ویژگیهای کیفی و کمی
رژیم احتراق بدون شعله نظیر یکنواختی توزیع دما در محفظه احتراق ،شعله حجیم و کمفروغ ،افزایش بازده و کاهش
انتشار آالیندهها حاصل شده است .بهطور مشخص ،مزایای پیادهسازی احتراق بدون شعله در دیگ بخار آزمایشگاهی
شامل 83درصد کاهش مصرف سوخت بههمراه 89درصد کاهش تولید ناکس بوده است .همچنین ،نتایج ارزیابی اقتصادی
طرح حاضر با استفاده از معیارهای ارزش خالص فعلی و دوره بازگشت سرمایه در شرایط مختلف اقتصادی نشاندهنده
اقتصادیبودن و جذابیت سرمایهگذاری در پروژههای مشابه است.
کلید واژگان :احتراق بدون شعله ،کاهش مصرف سوخت ،کاهش آالیندگی ،ارزیابی اقتصادی

مقدمه
احتراق بدون شعله یکی از تکنولوژیهای نوین احتراقی است که در اوایل قرن بیستویکم مورد توجه بسیاری از محققین و
صنعتگران احتراقی در سراسر دنیا قرار گرفت .این رژیم احتراقی برای اولینبار در کشور آلمان تحت عنوان اکسیداسیون بدون
شعله 8مطرح شد[ ]8و از آن پس در کشورهای مختلف تحت عناوین متفاوتی نظیر احتراق با هوای دما باال ،2رقیقسازی
متوسط تا زیاد اکسیژن 9و احتراق توزیعشده بیرنگ 4مورد بررسی قرار گرفت[.]2
از مزایای تکنولوژی احتراق بدون شعله میتوان به این موارد اشاره کرد[ -8 :]2توزیع یکنواخت دما در کل محفظه
احتراق -2 ،افزایش بازده حرارتی (یا کاهش میزان مصرف سوخت در یک بازده برابر) -9 ،کاهش تولید آالیندهها (بهدلیل
کاهش مصرف سوخت و کاهش دمای بیشینه) -4 ،تولید محصوالت با کیفیت بهدلیل توزیع یکنواخت دما در سراسر محفظه
احتراق -5 ،افزایش عمر مشعل و محفظه احتراق بهدلیل جلوگیری از ایجاد نقاط داغ ناشی از دمای بیشینه شعله -1 ،عدم

)1. Flameless Oxidation (FLOX
)2. High Temperature Air Combustion (HiTAC
)3. Moderate to Intense Low oxygen Dilution (MILD
)4. Colorless Distributed Combustion (CDC
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تخریب کاتالیست موجود در لولههای راکتور (در صورت کاتالیستی بودن فرایند)-1 ،کاهش آلودگی صوتی در مراکز صنعتی
بهدلیل عدم وجود جبهه شعله که در نتیجه این احتراق بهصورت تقریباً بدون صدا انجام میگیرد.
براساس شرایط ورودی به محفظه احتراق ،هنگامی که دمای مخلوط سوخت و هوای ورودی به محفظه احتراق بیشتر یا
مساوی دمای خوداشتعالی مخلوط سوخت و هوا باشد و همزمان اختالف دمای محفظه احتراق نسبتبه دمای پیشگرمایش از
دمای خوداشتعالی سوخت کمتر باشد ،رژیم احتراق بدون شعله حاصل میشود[ .]9از منظر شرایط داخل محفظه احتراق ،این
رژیم احتراقی دارای دو پیششرط است -8 :دمای واکنشگرها باالی نقطه خوداشتعالی -2 ،میزان کافی نفوذ گازهای بیاثر به
داخل محفظه احتراق[ .]8میزان نفوذ گازهای بیاثر و رقیق سازی مخلوط سوخت و هوا با استفاده از تعریف نسبت بازگردش
داخلی )Kv( 8به صورت نسبت جرمی گازهای حاصل از احتراق نفوذی در واکنشگرها به مجموع جرم هوا و سوخت ورودی به
محفظه احتراق تعریف میشود[ ]8که این نسبت برای سیستمهای غیرپیشآمیخته و پیشآمیخته بهترتیب حدود  9و 8
است[ .]4،8شایان ذکر است که الزام باالتربودن دمای واکنشگرها از دمای خوداشتعالی در فرایند احتراق بدون شعله بهصورت
موضعی مدنظر بوده و بهمنظور اشتعال خودبهخودی واکنشگرها در محفظه احتراق در زمان تغییر سیستم احتراقی از رژیم
معمولی به رژیم بدون شعله است تا در اثر کاهش میزان اکسیژن ،خاموشی شعله رخ نداده و همچنان انرژی حرارتی الزم برای
اشتعال مخلوط سوخت و اکسیدکننده تأمین شود[ .]1،5عالوهبر آن ،دمای خوداشتعالی یک مخلوط سوخت/اکسیدکننده نیز
به پارامترهای مختلفی مانند میزان غلظت اکسیژن ،ترکیب مخلوط ،مدت زمان حرارتدهی و غیره بستگی دارد .برای مثال،
برای سوخت متان و هوا (ترکیب نیتروژن و اکسیژن) این دما میتواند از مقدار حدوداً  133کلوین تا باالی  8333کلوین
براساس کاهش غلظت اکسیژن از  28%تا  5%نیز متغیر باشد[ ]3-1که نشاندهنده نیاز به دماهای باال در رژیم احتراق بدون
شعله است.
چگونگی پیشگرمایش واکنشگرها تا رسیدن به دماهای باال (در حدود دمای خود اشتعالی) برای دستیابی به رژیم احتراق
بدون شعله از چالشهای پیشروی این تکنولوژی محسوب میشود .رکوپراتورهای معمولی ،که مناسبترین گزینه برای
پیشگرمایش هوا در صنایع احتراقیاند ،بهدلیل داشتن بازده حرارتی پایین ،نتوانستهاند در حوزه احتراق بدون شعله مورد توجه
محققان و صنعتگران واقع شوند .در مقابل ،تجهیزاتی مانند مشعلهای ثانویه و هیترهای الکتریکی ،که استفاده از آنها منجر
به صرف منابع انرژی خارجی و کاهش بازده کلی سیستم میشود ،فقط برای انجام تحقیقات در مقیاس آزمایشگاهی قابل
استفادهاند و کاربرد صنعتی ندارند.
از دیگر چالشهای پیشروی این تکنولوژی لزوم استفاده از مشعلهای ویژه و گرانقیمت برای پیادهسازی آن در صنایع
مختلف است .بهعبارت دیگر ،تاکنون هیچ گزارش تحقیقاتی یا تجاری مبنیبر پیادهسازی احتراق بدون شعله با مشعلهای
پیشآمیخته سنتی و قدیمی در مقیاس آزمایشگاهی و یا صنعتی با استفاده از رکوپراتور ارائه نشده است .هرچند تمرکز این
مقاله در زمینه کارهای تحقیقاتی تجربی است ،اما شایان ذکر است متخصصین احتراقی کشور نیز در دهه اخیر تحقیقات
ارزندهای در زمینه احتراق بدون شعله داشتهاند که در عمده فعالیتهای تحقیقاتی منتشر شده بهبررسی عددی این رژیم
احتراقی پرداخته شده است .از آن جمله ،میتوان به تحقیقات مردانی و همکاران[ ]88،83و مردانی و تابع جماعت[]89،82
اشاره کرد .همچنین ،در آزمایشگاه سوخت و احتراق دانشگاه صنعتی امیرکبیر یک مشعل احتراق در هوای مافوق گرم برای
تحقیقات تجربی ساخته شده و فعالیتهای پژوهش تجربی با استفاده از آن در جریان است[ .]84در ادامه مهمترین
پژوهشهای تجربی صورتگرفته در حوزه احتراق بدون شعله با تمرکز بر نحوه پیشگرمایش هوا و همچنین معرفی مشعلهای
مدرن مورد نیاز ارائه میشود.

1. Internal Recirculation Ratio

81

نشریه علمی -پژوهشی سوخت و احتراق ،سال دوازدهم ،شماره سوم ،پاییز 8931

مروری بر روشهای رایج پیش گرمایش هوا
مشعلهای ثانویه
8

مشعلهای ثانویه عمدتاً بهمنظور راهاندازی ابتدایی سیستمهای احتراقی با مقیاس بزرگ مورد استفاده قرار میگیرند .هنگامی
که محفظه احتراق سرد است ،راهاندازی سیستم توسط مشعلهای اصلی ممکن است بهطول بیانجامد .برای حل این مشکل
میتوان از مشعلهای ثانویه (کمکی) استفاده کرد .این مشعلها ،که توان حرارتی کمتری نسبت به مشعلهای اصلی دارند ،پس
از راهاندازی سیستم از مدار خارج می شوند .در حوزه احتراق بدون شعله برخی از پژوهشگران از مشعلهای ثانویه بهعنوان ابزار
پیشگرمایش هوا استفاده کردهاند .همانطور که در ادامه خواهیم دید ،در تحقیقات آنها مشعل ثانویه بهطور پیوسته در مدار
بوده و پیشگرمایش هوا تا دماهای بسیار زیاد را بهطور مداوم انجام میدهد .بنابراین ،در این سیستمها از دو مشعل اصلی و
ثانویه استفاده میشود که هر کدام از آنها سوخت و هوای مستقل دریافت میکنند .این امر منجر به افزایش چشمگیر مصرف
سوخت و بهتبع آن کاهش بازده کلی سیستم میشود .نمونههایی از این سیستم در شکلهای  8و  2بهصورت طرحواره نشان
داده شده است .شکل  8مربوط به یک کوره پایلوت با توان  3/51مگاوات موجود در  2IFRFاست که توسط وبر و
همکارانش[ ]85در سال  2333مورد استفاده قرار گرفته بود .شکل  2نیز مشعلی را نشان میدهد که بهنام "جت سوخت در
اکسیدکننده داغ "9شناخته میشود و شامل یک نازل مرکزی با قطر داخلی  4/25 mmاست که مخلوطی از متان و هیدروژن با
حجمهای برابر را با عدد رینولدز حدود  83333به داخل اکسیدکننده داغ تزریق میکند .نازل تزریق سوخت توسط یک مجرای
حلقوی 4هممرکز با قطر  12 mmاحاطه شده است که جریان اکسیدکننده داغ و رقیقشده را به منطقه واکنش تزریق میکند.
hot and diluted air

secondary burner

flue gases

combustion
chamber
main burner
]Figure 1- The schematic of semi industrial furnace in IFRF[15

شکل  -1طرحواره کوره نیمهصنعتی موجود در ]11[IFRF
combustion products of
secondary burner
burner outlet

hot and diluted co-flow air

]Figure 2- The schematic of burner used by Dally et al[16

شکل -2طرحواره مشعل استفادهشده در آزمایش دالی و همکارانش[]11
1. Start-up
2. International Flame Research Foundation
3. Jet-in-Hot Coflow (JHC) burner
4. Annulus
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استفاده از هیتر الکتریکی
از آنجا که احتراق بدون شعله جزء تکنولوژیهای نوین در عرصه احتراق محسوب میشود و هنوز بسیاری از مکانیزمهای
مرتبط با این رژیم احتراقی مجهول است ،بسیاری از محققین اقدامبه طراحی و ساخت کورههای احتراقی در مقیاس
آزمایشگاهی کردهاند .در این مطالعات ،صرفاً پیشگرمایش واکنشدهندهها تا دمای باالتر از دمای خوداشتعالی مخلوط سوخت
و اکسیدکننده مدنظر بوده و اقتصادیبودن نحوه پیشگرمایش درنظر گرفته نشده است .بنابراین ،استفاده از هیترهای
الکتریکی ،که میتوانند حجم اندکی از هوا را تا دماهای باال گرم کنند ،مورد استفاده قرار گرفته است.
برای مثال ،کاوالیگولو و همکارانش[ ]81در سال  2339اثر میزان بازگردش گازهای حاصل از احتراق به منطقه واکنش را
بر تغییر رژیم احتراق از حالت معمولی به حالت بدون شعله در یک مشعل پایلوت که با سوخت متان و اتان کار میکرد بررسی
کردند .مطابق شکل  ،9هوای اولیه بهصورت مستقیم وارد بخش پیشگرمایش شده و پس از دریافت حرارت با سوخت مخلوط
میشود .حرارت الزم برای پیشگرمایش هوا تا دمای 8933کلوین ،توسط یک هیتر الکتریکی تأمین میشود.
electric heater

combustion air

fuel

]Figure 3- Laboratory-scale MILD burner layout[17

شکل  -3طرح کلی مشعل پایلوت[]11

سزوگ و همکارانش[ ]81در سالهای  2331و  2333به طراحی و آزمایش کوره احتراقی با توان  23kWو با قابلیت
استفاده از سوختهای گازی  CNGو  LPGپرداخته و اندازهگیریهای مربوط به دما و ترکیب درصد محصوالت احتراق را در
دو حالت احتراق معمولی و احتراق بدون شعله گزارش کردند .شکل  4طرح کلی کوره احتراق مورد مطالعه را نشان میدهد .در
این مطالعه ،بهمنظور پیشگرمایش هوای احتراق از یک هیتر الکتریکی با قابلیت افزایش دمای هوا تا ℃ 543استفاده شد.
electric heater
air jet
fuel jet

combustion
chamber

air jet

]Figure 4- The schematic of MILD combustion furnace[18

شکل -4طرح کلی کوره احتراق ]11[MILD

ورسیمو و همکارانش[ ]83طی سالهای  2388تا  2385مطالعات جامعی روی پارامترهای تأثیرگذار بر رژیم احتراق
بدون شعله در یک محفظه احتراق آزمایشگاهی با سوخت متان انجام دادند .پژوهشهای صورتگرفته شامل بررسی اثر دمای
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هوای پیشگرمشده ،درصد هوای اضافه ،توان حرارتی سوخت 8و سرعت هوای ورودی بر ترکیب درصد دود و همچنین رادیکال
هیدروکسیل برانگیخته )* (OHتولیدیاند .محفظه احتراق مورد مطالعه یک سیلندر شیشهای از جنس کوارتز ،با قطر داخلی
 833mmو طول  943mmاست که طرحواره آن در شکل  5بههمراه مشعل تعبیهشده در آن نشان داده شده است .در این
مطالعه ،یک سیستم گرمایش الکتریکی هوای مورد نیاز احتراق را تا دمای ℃ 133پیشگرم میکند.
fuel inlet

air inlet
flue gas outlet
fuel inlet
]Figure 5- The layout of the combustion chamber and adopted burner[19

شکل  -1طرح کلی محفظه احتراق بههمراه مشعل تعبیهشده[]11

ربوال و همکارانش[ ،]23در سال  ،2389با اندازهگیری دمای موضعی و غلظت اجزا در یک کوره آزمایشگاهی ،تأثیر دمای
هوای پیشگرم شده ،درصد هوای اضافه ،توان حرارتی سوخت و سرعت هوای ورودی را بر ترکیب درصد دود و همچنین بازده
احتراق در رژیم احتراق بدون شعله مورد مطالعه قرار دادند .همانطور که از شکل  1بر میآید ،در این کوره اختالط بین دود و
هوای ورودی قبل از واردشدن واکنشدهندهها به محفظه احتراق صورت میگیرد .در این مطالعه ،حرارت مورد نیاز برای
پیشگرمایش هوا تا دمای ℃ ،133توسط سیستم گرمایش الکتریکی تأمین شده است .این سیستم عالوهبر پیشگرمایش هوا
وظیفه پیشگرمکردن دیوارههای محفظه احتراق تا دمای ℃ 333را برعهده دارد.
air inlet

electric heater

fuel inlet

]Figure 6- The schematic of Rebola et al setup furnace[20

شکل -1طرح کلی کوره آزمایشگاهی ربوال و همکارانش[]22

با توجه به نیاز به دمای پیشگرمایش باال در رژیم احتراق بدون شعله ،مالحظه میشود که تکنیک رایج برای
پیش گرمایش هوای احتراق در تمامی تحقیقات اخیر استفاده از هیترهای الکتریکی بوده است .همانند مشعلهای ثانویه،
پیشگرمایش هوا توسط هیترهای الکتریکی در مقیاسهای بزرگ صنعتی هیچگونه توجیه اقتصادی نداشته و صرفاً در
مقیاسهای آزمایشگاهی و کوچک مورد توجه پژوهشگران احتراقی است .یک راهکار عملیاتی و صنعتی برای پیشگرمایش
هوای احتراق تا دماهای باال استفاده از انواع مشعلهای بازیاب (رکوپریتیو و رجنریتیو) 2است .این مشعلها ،بهدلیل ساختار
ویژه ،محدود به کاربردها و صنایع خاص بوده که در ادامه به آنها پرداخته میشود.
1. Fuel thermal input
2. Regenerative/recuperative burners
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استفاده از مشعلهای خاص
مشعلهای بازیاب ،که به دو دسته رکوپریتیو و رجنریتیو تقسیمبندی میشوند ،یک راهکار صنعتی برای پیادهسازی تکنولوژی
احتراق بدون شعله بهشمار میروند .تفاوت دو مشعل مذکور در شیوه بازیاب حرارت از دود 8و انتقال آن به هوای احتراق است.
در یک مشعل رکوپریتیو ،هوا از یک مجرای حلقوی داخلی ،که در تماس با سطح انتقال حرارت پرهدار 2است ،به محفظه
احتراق تزریق میشود و همزمان دود داغ از روی سطح انتقال حرارت پرهدار عبور کرده و پس از پیشگرمایش هوای احتراق از
کانال حلقوی انتهای مشعل خارج میشود[ .]28اما ،در مشعلهای رجنریتیو سطح انتقال حرارت بین هوا و دود حذف شده و
هوای احتراق مستقیماً از منافذ سرامیکی میگذرد که قبالً توسط دود داغ شدهاند .لذا ،با حذف مقاومت حرارتی دیواره ،بازده
مشعلهای رجنریتیو از مشعلهای رکوپریتیو بیشتر میشود .از طرفی ،بهدلیل عملکرد خاص ،کاربرد مشعلهای رجنریتیو
پیچیدهتر از نوع رکوپریتیو است .برای اینکه عملکرد کورههای مجهز به مشعلهای رجنریتیو بهصورت مداوم باشد ،بایستی
مطابق شکل  1این مشعلها را بهصورت زوجی و روبهروی هم استفاده کرد .در مدت زمان مشخصی که یک مشعل نقش
تزریقکننده سوخت و هوا را ایفا میکند ،مشعل روبهرو نقش دودکش داشته و محیط سرامیکی متخلخل داخل آن حتی تا
دماهای نزدیک به ℃  8233توسط دود گرم میشود[ .]2،22سپس ،مشعل اول خاموششده ،نقش دودکش را پیدا میکند و
مشعلی که سرامیک آن داغ شده هوا و سوخت را پیشگرم کرده و به محفظه احتراق تزریق میکند .با انجام بازیابی مؤثر
حرارت دود در این مشعلها میزان مصرف سوخت تا حد زیادی کاهش مییابد .اما ،محدودیت کاربرد مشعلهای رجنریتیو
بهدلیل عملکرد خاصی که دارند از نوع رکوپریتیو بیشتر بوده و عمدتاً برای کورههای خاصی در صنایع ذوب شیشه و فوالد
استفاده میشوند.
fuel injection

flue gas flow

heat storage bed

ambient air inlet
]Figure 7- A typicaloperation of regenerative burner[22

شکل  -1نحوه عملکرد مشعلهای بازیاب رجنریتیو[]22

مالحظه میشود که همه مشعلهای بازیاب ،اعم از رکوپریتیو یا رجنریتیو ،در دو نقش اساسی عمل میکنند -8 :تزریق
سوخت و هوا -2 ،تخلیه دود .بهعبارت دیگر ،مشعلهای بازیاب فقط در کورههای خاصی نظیر ذوب شیشه یا شکلدهی فوالد
کاربرد دارند که در آنها دودکش سنتی از کوره حذف شده و در مقابل ،مشعلهای بازیاب نقش دودکش را ایفا میکنند.
بنابراین ،از نقاط ضعف مشعلهای بازیاب ،عالوهبر هزینه نسبتاً باال ،میتوان به محدودیت کاربرد آنها ،صرفاً در مواردیکه
امکان حذف دودکش سنتی را دارند ،اشاره کرد.
باتوجه به محدودیتهای زیاد مشعلهای بازیاب ،در سالهای اخیر ،کنسرسیومی متشکل از شرکتهای ایتالیایی Macchi
و  ،Sofinterکه از سازندگان بهنام انواع بویلرهای نیروگاهیاند ،مشعلهایی با تکنولوژی احتراق بدون شعله را برای دیگهای
بخار 9صنعتی ،که امکان حذف دودکش را ندارند ،توسعه دادهاند[ .]29هدف این طرح ساخت بویلرهای 93مگاواتی مجهز به

1. Flue
2. Finned heat transfer surface
3. Boiler
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مشعلهای با ناکس کم 8با قابلیت استفاده از سوخت گاز طبیعی و سوخت مایع است .در این طرح ،مطابق شکل  ،1مسیرهای
بازگردش دود 2را به نوک مشعل اضافه کردهاند .توسط این لولههای بازگردش ،در اثر فشار منفی نوک مشعل محصوالت احتراق
به داخل مشعل بازگردش داده شده و منجربه پیشگرمایش سوخت میشود .بنابراین ،در این طرح دیگر نیازی به حذف
دودکش از محفظه احتراق و یا استفاده زوجی نیست .درنتیجه ،این نوع مشعلها برای برای پیادهسازی احتراق بدون شعله در
دیگهای بخار و کورههای صنعتی کاربرد خواهند داشت ،البته با هزینه سرمایهگذاری باال برای تعویض مشعلهای قدیمی با
مشعلهای جدید.
internal flue gas
recirculation inlet
diluted fuel- air mixture outlet
burner interface with chamber

internal flue gas
recirculation inlet
]Figure 8- The new flameless burner designed by Macchi Company in Italy [23

شکل  -1مشعل جدید طراحیشده برای رژیم احتراق بدون شعله توسط شرکت  Macchiایتالیا[]23

با توجه به این موارد ،این سوال مطرح میشود که آیا برای پیاده سازی احتراق بدون شعله بایستی حتماً از مشعلهای
گرانقیمت بازیاب استفاده کرد؟ یا بهعبارت دیگر ،آیا میتوان احتراق بدون شعله را در کورهها و دیگهای بخار سنتی که
امکان حذف دودکش را ندارند با هزینه پایینتر پیادهسازی کرد؟ در ادامه ،با توسعه یک روش نوآورانه ،که ترکیبی از
تکنیکهای طراحی مکانیکی و طراحی فرایندی است ،امکانسنجی فنی و اقتصادی پیادهسازی احتراق بدون شعله در یک
دیگ بخار آزمایشگاهی ،که مجهز به یک مشعل پیشآمیخته سنتی است ،مورد بررسی قرار میگیرد .این تحقیق تجربی تحت
حمایت مالی سازمان توسعه برق ایران و در ادامه شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی در آزمایشگاه نیروگاه بخار پردیس
فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی انجام گرفته است.

مواد و روشها
دیگ بخار مورد مطالعه و سیستم اندازهگیری
بخش آزمایشگاهی این پژوهش از یک دیگ بخار  833کیلوواتی تشکیل شده است .طول و قطر این دیگ بخار بهترتیب برابر 8
متر و  3/5متر است که در شکل  3طرحواره تجهیزشده 9آن بههمراه تجهیزات نشان داده شده است .تجهیزات نصبشده روی
4
این دیگ بخار بهترتیب شماره شکل  3عبارتاند از -8 :محفظه احتراق و فضای داخل دیگ بخار -2 ،شیشههای چشمی شعله
در دیواره جانبی دیگ بخار که میتوان توزیع طولی شعله را در آنها مشاهده کرد -9 ،مشعل پیشآمیخته بهصورت یک
ونتوری که سوخت و هوا قبل از ورود به محفظه احتراق و اشتعال در آن مخلوط میشوند -4 ،دیواره استوانهای هممرکز بهشکل
مجرای حلقوی که محل عبور آب برای سردسازی دیواره دیگ بخار است -5 ،فن هوای سانتریفوژ دومرحلهای که تأمین دبی و
فشار الزم برای هوای احتراق و عبور محصوالت احتراق بهعنوان مسیر بازگردش خارجی محصوالت احتراق را در کل سیستم
1. Low-NOx burners
2. Flue recirculation inlet
3. retrofitted
4. Side-glasses
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دیگ بخار تجهیزشده بهعهده دارد -1 ،شیشه چشمی در دیواره انتهایی دیگ بخار برای مشاهده توزیع مقطعی شعله،
 -1دریچه قرارگیری پرآب آناالیزر محصوالت احتراق -1 ،رکوپراتور برای بازیافت حرارت از محصوالت احتراق و انتقال آن به
هوای ورودی -3 ،شیرهای کنترل دبی هوا که وظیفه تنظیم مقدار دبی هوای فن ،هوای پیشگرم و محصوالت احتراق بازگشتی
به داخل هوا را بر عهده دارند -83 ،دمپر داخلی برای تنظیم بازگردش محصوالت احتراق به داخل محفظه احتراق -88 ،شیر
 8FGRکه مسیر بازگشت محصوالت احتراق را باز و بسته میکند (مسیر بازگردش محصوالت احتراق به محفظه احتراق
( )FGRبهمنظور کاهش غلظت اکسیژن و رقیقسازی آن تعبیه شده است) .در مجموع  82سنسور نوع  kتوسط  82کارت
کنترل فرایند به مانیتور متصل شدهاند تا امکان بررسی و ذخیرهسازی اطالعات دمایی در طول آزمایشهای مختلف فراهم شود.
 1سنسور در طول دیگ بخار برای ثبت دمای شعله و محصوالت احتراق از ابتدا تا انتهای دیگ بخار و  1سنسور برای پایش
دمای رکوپراتور در دو قسمت هوا ( 9سنسور) و محصوالت احتراق ( 9سنسور) تعبیه شدهاند .همچنین ،ترکیب محصوالت
احتراق ازقبیل میزان تولید آالیندههای  NOو  COو همچنین میزان حضور اکسیژن در محصوالت احتراق و افت فشار
رکوپراتور توسط آناالیزر پرتابل  KIMO KIGAZ300اندازهگیری شد .برای بررسی احتمال گرفتگی مبدل در اثر رسوبگذاری
دود نیز میزان افت فشار مبدل در دورههای مختلف اندازهگیری و ثبت شد .حداکثر افت فشار رکوپراتور کمتر از  85میلیبار
بوده و در طول یک سال انجام آزمایشهای مختلف تغییر محسوسی نکرد .این امر نشانگر عدم تشکیل رسوب در رکوپراتور
است .دقت اندازهگیریها در آزمایشها طبق مشخصات فنی سنسورها و آناالیزر عبارتاند از،[CO]= 1 ppm ،[T]= 0.1°C :
 [NO]=1 ppm ،[CO2]=0.1% vol. ،[O2]=0.1% vol.و .[P]=1 Pa

Figure 9- The schematic of the retrofitted boiler

شکل  -1طرحواره دیگ بخار اصالحشده
1. Flue Gas recirculation
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تکنیک عملیاتی پیادهسازی احتراق بدون شعله
در این پروژه ،تاکید بر پیادهسازی یک رژیم احتراقی جدید در دیگ بخار آزمایشگاهی موجود و مشخصکردن عوامل موثر بر
پایدارسازی رژیم احتراق بدون شعله برای کاهش مصرف سوخت و کاهش تولید آالیندههاست .مطابق شکل  ،83مبحث طراحی
در این پروژه در دو فاز مجزا و البته کامالً مرتبط با یکدیگر انجام شده است که عبارتاند از طراحی مکانیکی و طراحی
فرایندی .در فاز طراحی مکانیکی ،برای رسیدن به رژیم احتراق بدون شعله نیاز به پیشگرمایش هوای احتراق تا سطوح باالی
دمایی است که با استفاده از مبدلهای حرارتی رایج موجود در بازار این امر امکانپذیر نیست .از این رو ،در این پروژه یک
رکوپراتور بازده باال شبیهسازی ،طراحی و ساخته شده است .جزئیات روند شبیهسازی با تکنیک  ،8CFDطراحی مکانیکی و
ساخت رکوپراتور بازده باال خارج از هدف اصلی مقاله حاضر است.

Design and fabrication of advanced lab-scale flameless utility boiler

Process design
) (Manupolation of

Mechanical design

Design and fabrication
of a high-performance
recuperator

Air preheat
temperature

Fuel flow
rate

Internal
FGR

External
FGR

Figure 10- The main retrofitting operations on existing boiler

شکل  -12مراحل اصلی پیادهسازی رژیم احتراق بدون شعله در دیگ بخار آزمایشگاهی موجود

در فاز طراحی فرایندی برای پایدارسازی احتراق بدون شعله درون دیگ بخار آزمایشگاهی موجود متغیرهای مختلفی
ازقبیل  -8تنظیم دمای هوای پیشگرم -2 ،تنظیم دبی سوخت تزریقی -9 ،تنظیم بازگردش داخلی بخشی از محصوالت
احتراق توسط دمپر تعبیهشده در دودکش و  -4رقیقسازی هوای پیشگرمشده توسط بازگردش خارجی بخشی از محصوالت
احتراق مورد بررسی قرار گرفتهاند .بهمنظور تأمین پیشگرمایش مناسب برای جبران افت حرارت در محفظه احتراق و افزایش
بازدهی ،نیاز به طراحی یک مبدل حرارتی با بازدهی باال و افت فشار نسبتاً قابلقبول در ابعاد قابل مقایسه با دیگ بخار است.
برای این منظور از فومهای متخلخل سرامیکی ،که نسبت سطح به حجم باالیی دارند ،استفاده شده است .با توجه به ظرفیت
پایین و دبی کم دیگ بخار موجود ،برای تنظیم نسبت همارزی مناسب جهت رسیدن به رژیم احتراق بدون شعله نیاز به تعبیه
سیستم کنترل دبی سوخت و هواست .همچنین ،جبران هندسه بزرگ دیگ بخار نسبت به دبی سوخت آن ازجمله چالشهایی
است که انتظار میرود تعبیه یک دمپر برای افزایش بازگردش داخلی محصوالت احتراقی از پاییندست دیگ بخار به باالدست
آن مؤثر باشد .درنهایت نیز ،رقیقسازی هوای احتراق به مقادیر کم اکسیژن ،که یکی از مهمترین فرایندها در پیادهسازی رژیم
احتراق بدون شعله بهشمار میرود ،نیازمند طراحی سیستمی برای بازگردش بخشی از محصوالت احتراق به درون هوای ورودی
به فن و دیگ بخار خواهد بود.

1. Computational Fluid Dynamics
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ارزیابی اقتصادی
برای ارزیابی اقتصادی تبدیل یک سیستم احتراقی از حالت معمولی به حالت بدون شعله هزینههای الزم برای تغییراتی که روی
سیستم صورت میگیرد بایستی مشخص شوند .این هزینهها شامل تهیه و نصب سیستم پیشگرمایش ،سیستم رقیقسازی،
تجهیزات اندازهگیری و کنترل میشود .از طرف دیگر ،این هزینهها با افزایش بازدهی و در نتیجه کاهش مصرف سوخت ،کاهش
تولید آالیندهها ،افزایش عمر کل سیستم جبران میشوند .باید درنظر داشت که برای یک سرمایهگذار خصوصی معموالً هزینه
صرفهجوییشده توسط کاهش مصرف سوخت از اهمیت عمده نسبتبه سایر هزینهها ،نظیر فواید حاصل از کاهش  NOxو ،CO
برخوردار است .بنابراین ،در ارزیابی حاضر نیز تنها این هزینهها مورد مطالعه قرار گرفتهاند .در اینجا دو حالت از سیستم مورد
مقایسه قرار میگیرند:
طرح الف -تبدیل دیگ بخار اولیه به دیگ بخار با پیشگرمایش و بدونرقیق سازی
طرح ب -تبدیل دیگ بخار اولیه به دیگ بخار با پیشگرمایش و رقیقسازی (سیستم بدون شعله).
روشهای ارزیابی اقتصادی شامل ارزش خالص فعلی ) 8(NPVو دوره بازگشت سرمایه 2برای مقایسه سیستمهای مذکور
مورد استفاده قرار گرفتهاند .درنهایت نیز ،بهمنظور بررسی اثر پارامترهای مختلف روی معیارهای اقتصادی ،آنالیز حساسیت روی
نتایج بهدستآمده صورت میگیرد.
روش ارزش خالص فعلی :در این روش ارزش کنونی تنزیلشده هزینهها بههمراه ارزش کنونی صرفهجویی انرژی با هم
جمع میشوند .درصورتی که ارزش خالص فعلی طرحی مثبت باشد نشاندهنده اقتصادیبودن طرح است .در بین چند طرح،
طرحی اقتصادیتر است که ارزش فعلی خالص آن بیشتر باشد .ارزش فعلی خالص از رابطه ( )8محاسبه شده است.
()8

)

(

∑

که در آن  NPVارزش فعلی خالص جریان مالی ،مقدار سود خالص طرح در سال nام (میزان هزینه صرفهجوییشده حاصل
از کاهش مصرف سوخت) ،هزینه سرمایهگذاری اولیه ،نرخ تنزیل و عمر طرح است.
روش دوره بازگشت سرمایه :در این روش ارزیابی دوره زمانی الزم برای برگشت هزینههای سرمایهگذاریشده اولیه محاسبه
میشود .هرچند با استفاده از روش  NPVتوجیه اقتصادی طرح تعیین میشود ولی برای اکثر سرمایهگذاران مدت زمان
بازگشت سرمایه اولیه نیز از اهمیت برخوردار است .بنابراین ،تصمیمگیری براساس این روش بستگی به دیدگاه سرمایهگذار
دارد ،اما در حالت کلی میتوان گفت هرچه این دوره کوتاهتر باشد ،نشاندهنده جذابیت بیشتر سرمایهگذاری است .برای یک
طرح بهینه سازی انرژی دوره بازگشت سرمایه به میزان تقریباً سه سال معموالً مطلوبیت بیشتری دارد[ .]24این مقدار با صفر
قراردادن مقدار ارزش فعلی خالص بهدست میآید (معادله .)2
()2

)

(

∑

دوره بازگشت سرمایه است.
که در آن
دیگ بخار با پیشگرمایش و بدون رقیقسازی (طرح الف) و سیستم بدون شعله یعنی دیگ بخار با پیشگرمایش و
رقیقسازی (طرح ب) با استفاده از دو روش اشارهشده مورد ارزیابی قرار گرفتهاند .نرخ تنزیل انتخابشده براساس نرخ متوسط
بهره بانکی برای سرمایهگذاری ساالنه  85درصد درنظر گرفته شده و عمر سیستم برپایه عمر یک ساختمان مسکونی و متوسط
عمر یک دیگ بخار خانگی برابر  23سال انتخاب شده است .همچنین ،با نظر به افزایش قیمت سوخت در هر سال ،براساس
آمار شرکت ملی گاز ایران در چهار سال گذشته[ ،]25نرخ ساالنه افزایش تعرفه سوخت ( 23% )fتعیین شده است .برای برآورد
1. Net Present Value
2. Payback Period
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هزینههای سرمایهگذاری طرح از قیمتهای واقعی در زمان اجرای طرح (سال  )8931استفاده شده است .برای مدلسازی و
پیشبینی طرحهای مشابه و با مقیاسهای متفاوت میتوان از فهرست بهای منتشرشده توسط سازمان برنامه و بودجه استفاده
کرد .در این صورت ،هزینههای مربوط به تهیه و نصب رکوپراتور براساس سطح تبادل حرارت بهدست میآید .شایان ذکر است،
رکوپراتور به صورت یک مبدل حرارتی چندلوله درنظر گرفته شده است .سایر هزینههای تبدیل یک دیگ بخار از حالت معمولی
به حالت بدون شعله ازقبیل هزینههای مسیرهای جریان هوای پیشگرم و رقیقسازی و شیرآالت و لوازم اندازهگیری مانند
سنسورهای دما و جریان را نیز میتوان از فهرست بهای مکانیک یا قیمت های بازار بهدست آورد.
میزان هزینه صرفهجوییشده حاصل از کاهش مصرف سوخت یک دیگ بخار را میتوان بهصورت زیر محاسبه کرد:
()9
̇
(
)
که در آن متغیرها عبارتاند از:
̇  :میزان مصرف سوخت ساالنه برای حالت پایه (مترمکعب)
 :بازدهی اولیه
 :بازدهی ثانویه
 :هزینه واحد سوخت (ریال بر مترمکعب)
و همچنین بازدهی دیگ بخار بهصورت زیر محاسبه میشود.
()4
̇

̇

η

مقدار حرارت ورودی به دیگ بخار
مقدار حرارت مفید منتقلشده به آب،
که در آن  ηبازدهی دیگ بخار،
ارزش
̇ دبی جرمی سوخت و
̇ دبی جرمی آب ورودی دیگ بخار ،ظرفیت گرمایی آب،
بهوسیله سوخت،
حرارتی سوخت است .ظرفیت حرارتی ویژه آب در ℃ ( 23دمای آب ورودی) برابر ) 4/812 J/(g-Kاست .ذکر این نکته ضروری
است که محاسبه دقیق بازده حرارتی بسیار وابسته به تعیین مقدار دقیق ارزش حرارتی سوخت ورودی است .بر اساس اطالعات
استخراجشده از شرکت گاز استان تهران ارزش حرارتی گاز طبیعی استفادهشده در آزمایشها برابر  41/1 MJ/kgاست.

نتایج و بحث
در این پروژه ،آزمایشهای متعددی در شرایط عملیاتی مختلف با هدف بررسی پارامترهای عملیاتی مختلف انجام گرفت که
بهدلیل محدودیت بحث ،امکان تشریح کامل آنها وجود ندارد .جدول  8میزان بازگردش خارجی محصوالت احتراق و میزان
بازگردش داخلی محصوالت احتراق (درصد بازشدگی دمپر مسدودکننده جریان محصوالت احتراق) را بههمراه اطالعات نسبت
همارزی و درصد هوای اضافه برای مجموعه آزمایش احتراق نشان میدهد .براساس دبی سوخت گاز طبیعی تزریقشده و با
درنظرگرفتن ارزش حرارتی گاز طبیعی برابر  ،41/1MJ/kgتوان حرارتی بویلر در مجموعه آزمایش بین  25/5تا  23/4کیلووات
بهدست میآید .در همه آزمایشها میزان هوای اضافه با پایش اکسیژن محصوالت احتراق توسط آناالیزر پرتابل اندازهگیری
شده است.
در آزمایشهای قبل (در اینجا تشریح نشدهاند) مالحظه شد که بازگردش داخلی محصوالت احتراق که در نتیجه بستن
جزئی دمپر داخلی حاصل میشود اثر چندانی بر بازده حرارتی دیگ بخار ندارد .علت این امر میتواند تقابل میان افزایش زمان
اقامت محصوالت احتراق در محفظه احتراق با کاهش زمان اقامت آن در رکوپراتور باشد .مورد اول سبب افزایش فالکس
حرارتی به جداره آب اطراف شده و درنتیجه بازده دیگ بخار را افزایش میدهد ،اما مورد دوم سبب کاهش نرخ انتقال حرارت
به هوای احتراق شده و درنتیجه بازده دیگ بخار کاهش می یابد .تقابل این دو عامل در محفظه احتراق و رکوپراتور موجود
سبب شده است که بازگردش داخلی محصوالت احتراق اثر چندانی بر بازده حرارتی دیگ بخار نداشته باشد .البته ،این نتیجه
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کامالً موردی و مختص شرایط این مسئله است .در مقیاسهای بزرگتر و هندسههای متفاوت ،بایستی میزان تقابل این دو
پارامتر با یکدیگر سنجیده شود .به هر حال ،در این پروژه با توجه به اینکه بازگردش داخلی محصوالت احتراق اثر مهمی بر
بازده دیگ بخار نداشته ،در تمامی آزمایشهای این مقاله دمپر داخلی کامالً باز نگه داشته شده است.
جدول  -1اطالعات مربوط به نمونه آزمایشهای انجامشده برای بررسی اثر میزان بازگردش خارجی دود بر بازده حرارتی دیگ بخار
Table 1- The data of experiments that carried out in order to study the effect of FGR on boiler efficiency

Test Code

Fuel flow rate
(
)

FGR valve opening
()%

Equivalence ratio

Combustion air
)℃( temperature

Water flow
(rate
)

Thermal power
) ( output

Boiler
) ( efficiency

F4-01
F4-02
M4-03
F4-04
F4-05
M4-06
F4-07

0.6
0.6
0.6
0.6
0.52
0.52
0.52

0
0
25
50
0
25
50

0.81
0.83
0.9
0.96
0.85
0.91
0.97

36
279
239
204
259
257
235

790
790
795
795
805
780
780

17.43
18.35
19.85
18.47
14.96
16.31
15.85

60.81
64.01
69.25
64.42
59.90
65.30
63.49

هدف از انجام مجموعه آزمایشهای حاضر دستیابی به رژیم احتراق بدون شعله با ثابت نگهداشتن دمای آب خروجی
است .بهعبارت دیگر ،امکان رسیدن به ویژگیهای احتراق بدون شعله نظیر توزیع یکنواخت دما در محفظه احتراق ،کاهش
تولید آالیندهها و افزایش بازده بویلر با حفظ دمای آب خروجی در این آزمایش مورد بررسی قرار گرفت .در این مجموعه ،دو
سری آزمایش احتراقی با دبیهای  3/1و  3/52گرم بر ثانیه تزریق گاز طبیعی انجام گرفت که اطالعات آنها در جدول  8نشان
داده شده است .مالحظه میشود که در هر دو دبی  3/1و  3/52گرم بر ثانیه تزریق گاز طبیعی ،آزمایشهای  M4-03و M4-
 ،06که در آنها میزان گشودگی شیر بازگردش خارجی محصوالت احتراق  25%است ،بیشترین بازده حرارتی دیگ بخار حاصل
شده است .با افزایش گشودگی شیر بازگردش خارجی محصوالت احتراق تا  53%در هر دو دبی مشاهده میشود که بازده
حرارتی دیگ بخار افت میکند.
ویژگی های مطلوب رژیم احتراق بدون شعله نسبت به احتراق معمولی که در این پروژه بهدنبال بررسی و پیاادهساازی آن
هستیم عبارتاند از:
 افزایش بازده احتراق
 بلند و حجیمشدن شعله (افزایش فالکس حرارتی منتقلشده به دیواره دیگ بخار)
 کاهش تولید آالیندههای  NOxو( COبهدلیل کاهش حداکثر دمای شعله)

افزایش بازده
مطابق شکل  ،88در آزمایش شماره ( 8کد  F4-01در جدول  )8احتراق معمولی  3/1 ⁄گاز طبیعی با هوای اتمسفریک
(دمای محیط ℃  85و غلظت اکسیژن  28%حجمی) و در نسبت همارزی  3/18انجام شده است که پس از گذشت  8ساعت،
بهمنظور پایاشدن شرایط سیستم ،بازده  13/18%برای دیگ بخار بهدست آمده است .در ادامه ،با پیشگرمکردن هوای احتراق تا
دمای ℃  213و نسبت همارزی  ،3/19بازده دیگ بخار به  14%رسید که حدود  1/1درصد افزایش را نشان میدهد .در مرحله
بعد ،با حفظ پیشگرمایش هوا ،شیر بازگردش خارجی محصوالت احتراق تا  25%باز شد که منجر به رقیقشدن هوای ورودی
به سر مشعل و افزایش نسبت همارزی تا مقدار  3/3شده است.
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رقیقسازی جریان هوای پیشگرمشده ،که همان اختالط سوخت با هوای ترکیبشده با گازهای بیاثر مانند  N2 ،CO2و
 H2Oاست ،باعث افزایش زمان تأخیر اشتعال 8مخلوط احتراقی و کندشدن واکنشهای احتراقی سوخت و "اکسیژن محدود"2
شده و در نتیجه زمان اقامت و مقیاس زمانی اختالط را افزایش میدهد[ .]21بهعبارت دیگر ،ثابت زمانی اختالط سوخت
و اکسیدکننده با ثابت زمانی واکنش شیمیایی قابل مقایسه شده و عدد دامکوهلر 9در حالت ایدئال به مقدار  8نزدیک
میشود[ .]21،21بدینترتیب ،امکان فرار سوخت و اکسیژن از نواحی دماباالی شعله به مناطق پاییندست و انجام "احتراق
تضعیفشده "4را فراهم میکند .درنتیجه ،با رقیقسازی جریان هوای پیشگرم طول و حجم شعله بزرگتر شده و فالکس
حرارتی بیشتری به جداره آب اطراف بویلر منتقل میشود.
70
69
67
66
65
64
63

)boiler efficiency (η

68

62
61
60
1

0.95

0.85

0.9

0.8

)equivalence ratio (φ
Figure 11- The boiler efficiency variation in different tests with respect to equivalence ratio: the effect of preheating and air dilution
at 0.6 gr/s natural gas flow rate

شکل  -11تغییرات بازدهی دیگ بخار در آزمایش های مختلف برحسب نسبت همارزی :اثرات پیشگرمایش و رقیقسازی هوای احتراق
در دبی 2/1گاز شهری

با این کار بازده دیگ بخار با افزایش  83درصدی به بیش از  13%میرسد .ذکر دو نکته در اینجا ضروری است .اول اینکه
با بازکردن شیر بازگردش خارجی محصوالت احتراق ،بخشی از گازی که وارد لولههای رکوپراتور میشده برای رقیقسازی هوا
استفاده میشود و درنتیجه بازده رکوپراتور به میزان جزئی افت میکند .این امر را میتوان از کاهش دمای پیشگرم از ℃ 213
در آزمایش F4-02به ℃  293در آزمایش( M4-03جدول  )8مشاهده کرد .اما حجیمشدن و بلندشدن شعله در محفظه احتراق
این کاهش پیشگرمایش هوا را جبران کرده و فالکس حرارتی بیشتری که به دیواره دیگ بخار منتقل میشود نهایتاً منجر به
افزایش بازده دیگ بخار میشود .نکته دوم اینکه رقیقسازی جریان هوای اتمسفریک ( 28%اکسیژن) به مقادیر پایینتر توسط
بازگردش خارجی جریان محصوالت احتراق ،طبیعتاً منجربه کاهش آنتالپی حاصل از احتراق میشود .اما ،پیشگرمایش هوا
نسبتبه احتراق معمولی (آزمایش ) F4-01این کاهش را جبران کرده و نهایتاً این تقابل منجر به افزایش انرژی حاصل از احتراق
و درنتیجه افزایش بازده دیگ بخار میشود .از اینروست که برای نیل به ویژگیهای مطلوب احتراق بدون شعله در شرایط
صنعتی ،پیشگرمایش هوا به مقادیر زیاد و رقیقسازی آن به مقادیر کنترلشده بهطور همزمان مورد نیاز است .در آزمایش
چهارم نشان داده شده در شکل  88مالحظه میشود که رقیقسازی بیشتر هوا توسط بازکردن شیر بازگردش خارجی
1. Ignition delay time
2. Deficient oxygen
)3. Damköhler number (Da
4. Vitiated combustion

23

قاسم خبازیان ،جواد امینیان و رامین حقیقی خوشخو

محصوالت احتراق به مقدار  53درصد منجربه کاهش بازده دیگ بخار به میزان  1/1درصد شده است .علت این امر کندشدن
بیشازحد واکنش های احتراقی درنتیجه کمبود زیاد اکسیژن برای واکنش با سوخت بوده که بازده دیگ بخار را تا 14/4%
کاهش داده است .بنابراین ،مالحظه میشود که برای نیل به حداکثر بازده دیگ بخار که حاصل از تغییر رژیم احتراقی به
شرایط بدون شعله است ،مقادیر مناسب رقیقسازی هوا برای سوختهای مختلف مورد نیاز است .در حالت کلی میتوان گفت
در یک مشعل پیشآمیخته با افزایش نسبت هم ارزی و در نتیجه افزایش مقدار سوخت در مخلوط احتراقی دمای شعله افزایش
یافته و میزان بازدهی نیز افزایش مییابد تا تقریباً در نسبت هم ارزی  8این مقدار به بیشینه مقدار خود میرسد[ .]23اما ،با
بازگردش محصوالت احتراق و پیشگرمایش ،این روند کلی تغییر کرده و بسته به میزان اکسیژن هوای احتراق و میزان
پیشگرمایش ،مقدار بیشینه بازدهی در مقادیر متفاوتی رخ میدهد[ .]98،93بهعبارت دیگر ،در تبدیل یک سیستم احتراق
پیش آمیخته از رژیم معمولی به رژیم بدون شعله ،بازدهی از مقدار پایه در احتراق معمولی با افزایش نسبت همارزی روند
افزایشی داشته و این روند با مقدار بازگردش محصوالت احتراق در یک نقطه قبل از رسیدن به نسبت همارزی  8متوقف
می شود که بایستی در طراحی یک سیستم احتراق بدون شعله مدنظر قرار گرفته شود .برای اطمینان از نتایج حاصل از این
آزمایش ،آزمایشهای پیشگرمایش و رقیقسازی هوا برای دبی سوخت  3/52 ⁄مجدداً تکرار شد .شرایط عملیاتی و نتایج
حاصل از آزمایش جدید در ردیفهای  5تا  1جدول  8و همچنین شکل  82نشان داده شده است .مالحظه میشود که 25%
گشودگی شیر بازگردش خارجی محصوالت احتراق منجر به رقیقسازی مناسب هوای پیشگرم و افزایش بازده دیگ بخار
به میزان  1/9درصد شده است ،اما افزایش گشودگی شیر بازگردش خارجی به  ،53%بازده دیگ بخار را  2/1درصد کاهش
داده است.
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Figure 12- The boiler efficiency variation in different tests with respect to equivalence ratio: the effect of preheating and air dilution
at 0.52 gr/s natural gas flow rate

شکل  -12تغییرات بازدهی دیگ بخار در آزمایشهای مختلف برحسب نسبت همارزی :اثرات پیشگرمایش و رقیقسازی هوای احتراق در
دبی 2/12گاز شهری

بلند و حجیمشدن شعله
شکلهای  89و  84تغییر ساختار شعله در آزمایش  F4-01و  M4-03را نشان میدهد .در شکل  89شعله کوچک و قوی حاصل
احتراق  3/1 ⁄گاز طبیعی با هوای اتمسفریک را مالحظه میکنید که وضوح رنگ آبی شعله داللت بر واکنشهای احتراقی
سریع و شدید ناشی از دسترسی سوخت به اکسیژن با غلظت  28%دارد .اما در شکل  ،84که مربوط به پیشگرمایش و
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رقیقسازی هوا توسط بازگردش خارجی محصوالت احتراق در آزمایش M4-03است ،شعلهای حجیم و تضعیفشده به رنگ آبی
مات و کمفروغ تولید شده که از ویژگیهای ظاهری رژیم احتراق بدون شعله است.

)Figure 13- The small and intense flame of conventional combustion in Test F4-01 (Table 1

شکل  -13شعله کوچک و قوی حاصل از احتراق معمولی (بدون پیشگرمایش و رقیقسازی هوا) مربوط به آزمایش F4-01در جدول 1

Figure 14- The expanded and weak flame of MILD combustion (preheating up to 239 °C and air dilution by 25% openness of FGR
))valve in Test M4-03 (Table 1

شکل  -14شعله حجیم و تضعیفشده حاصل از رژیم احتراق بدون شعله (پیشگرمایش تا℃  231و رقیقسازی هوا در اثر  21%بازکردن
شیر بازگردش خارجی محصوالت احتراق) مربوط به آزمایش M4-03در جدول 1
کاهش تولید آالیندههای  NOxو CO

در رژیم احتراق بدون شعله با توجه به اینکه حداکثر دمای شعله بهدلیل کندشدن واکنشهای احتراقی ناشی از رقیقسازی هوا
کاهش مییابد ،انتظار میرود که مقدار تولید آالیندههای احتراقی نظیر  NOxکاهش یابد .جدول  2اثر پیشگرمایش و
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رقیقسازی هوای احتراق بر میزان تولید  NOرا نشان میدهد .مالحظه میشود که اگر پیشگرمایش هوا بهتنهایی انجام شود،
 51در آزمایش  F4-02افزایش مییابد .علت این امر افزایش حداکثر
 43در آزمایش F4-01تا
میزان تولید  NOاز
دمای شعله است که میتواند پیوندهای سه گانه بیشتری از نیتروژن موجود در هوا )
( را شکسته و تولید ناکس را
افزایش دهد .بههمین دلیل ،در تمامی صنایع ازجمله دیگهای بخار نیروگاهی ،امکان پیشگرمایش هوای احتراق به مقادیر باال
وجود ندارد چراکه میزان تولید ناکس را بهشدت افزایش میدهد .اما ،درصورتیکه بههمراه پیشگرمایش هوای احتراق ،غلظت
اکسیژن را در آن کاهش دهیم (توسط بازگردش خارجی محصوالت احتراق به جریان هوای پیشگرمشده) ،سرعت واکنشهای
احتراقی کندتر شده و دمای حاصل از احتراق کاهش مییابد .درنتیجه ،انرژی حاصل از احتراق تضعیفشده ،پیوندهای سهگانه
کمتری از نیتروژن هوا را شکسته و میزان تولید  NOxکاهش مییابد.
این امر در آزمایشهای  F4-02تا  F4-04از جدول  2بهروشنی بهچشم میخورد .بنابراین ،تغییر حالت از احتراق معمولی
(آزمایش )F4-01به احتراق پیشگرمشده (آزمایش )F4-02مقدار ناکس تولیدی را  99%افزایش میدهد .اما ،در ادامه،
درصورتیکه عالوهبر پیشگرمایش هوا در آزمایش F4-02رقیقسازی همزمان هوا را هم انجام دهیم ،میزان تولید ناکس در
آزمایش ،M4-03که در رژیم احتراق بدون شعله است ،حدود  89%کاهش مییابد .در ادامه ،با افزایش رقیقسازی هوا در
آزمایش F4-04میزان تولید NOxحدود  21%دیگر کاهش مییابد .اما ،این رژیم احتراقی مطلوب نیست چراکه مطابق جدول 8
نهتنها بازده بویلر افت میکند ،بلکه بهدلیل رقیقسازی بیش از اندازه هوا ،مقدار اکسیژن مورد نیاز برای واکنشهای احتراقی
شدیداً کاهش یافته و منجر به تولید مقادیر زیادی  COمیشود .پس ،همانگونه که برای افزایش بازده احتراق بایستی مقدار
رقیق سازی مناسب برای جریان هوا صورت گیرد ،برای کاهش تولید آالیندهها نیز بایستی هوای پیشگرمشده را به میزان
مناسبی رقیق کرد .در آزمایشهای  F4-05تا  F4-07در جدول  2که در دبی سوخت  3/52 ⁄انجام شدهاند نیز رفتار کامالً
مشابهی دیده میشود.
جدول -2اثر میزان پیشگرمایش و رقیقسازی هوا بر میزان تولید  NOو CO
Table2- The effect of preheating and air dilution on CO and NO emissions
NO emission CO emission
Test code
(
)
(
)
40
0
F4-01
F4-02
M4-03
F4-04

0
0
1940

53
46
33

F4-05
M4-06
F4-07

14
2.5
140

46
41
30

ارزیابی اقتصادی
رکوپراتور انتخابشده برای دیگ بخار مورد مطالعه یک مبدل چندلولهای با سطح جانبی لولهها برابر  3/5متر مربع است که با
فومهای سرامیکی برای افزایش نرخ انتقال حرارت پر شده است .هزینه مربوط به مبدل بههمراه فومهای سرامیکی در حدود 83
میلیون ریال محاسبه شده است که شامل  1میلیون ریال برای ساخت مبدل و  2میلیون ریال هزینه خرید فومهای سرامیکی
متخلخل است .خالصه سهم هزینههای دیگ بخار براساس اصالحات و اقدامات انجامشده روی آن در شکل  85آورده شده
است .مجموع کل هزینههای طرح الف و ب بهترتیب  82و  81میلیون ریال بوده است.
با توجه به میزان مصرف سوخت دیگ بخار به میزان  3/1گرم بر ثانیه سوخت گاز طبیعی ،مقدار مصرف ساالنه آن در 24
ساعت شبانه روز  29152مترمکعب و هزینه ساالنه گاز مصرفی نیز با احتساب متوسط تعرفه  8533ریال مقدار 9541133
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ریال خواهد بود .میزان ساعات کارکرد دیگ بخار در هر کاربری خاصی میتواند متغیر باشد ،حتی مانند کاربریهای خانگی
ناپیوسته و بهصورت منقطع استفاده شود .اما ،در برخی کاربردها ،ازجمله صنایع فرایندی ،استفاده  24ساعته پیوسته از دیگ
بخارها امری غیرمعمول نیست .بهدلیل اینکه کاربرد خاصی برای دیگ بخار موجود بهعنوان مدل مرجع (مانند کاربریهای
خانگی یا صنعتی) مدنظر نبوده و صرفاً اثر افزایش بازدهی روی نتایج مطرح است ،در اینجا ،میزان کارکرد  24ساعته درنظر
گرفته شده است.
Plan A
Recuperator Cost

Plan B

8%
9%

Preheating Piping Cost

29%

Measurement and Control
System Cost
FGR System Cost

59%
83%

6%
6%

Figure 15- The share of retrofitting costs for plans A and B

شکل  -11سهم هزینههای اصالحات انجامشده در طرحهای الف و ب

نتایج حاصل از محاسبات صورتگرفته با استفاده از  2روش ارزش خالص فعلی و دوره برگشت سرمایه برای طرح الف و
ب و با درنظرگرفتن صرفهجوییهای صورتگرفته نسبت به دیگ بخار مبنا نشان میدهد که ارزش خالص طرحهای الف و ب
بهترتیب برابر با  93و  31میلیون ریال و دوره بازگشت سرمایه نیز  83و  9سال است .از نتیجه حاصل از روش ارزش خالص
فعلی واضح است که در عمر  23ساله ،نرخ بهره  85درصد و نرخ افزایش تعرفه گاز به میزان  23درصد هر دو طرح الف و ب
برای بهینهسازی مصرف سوخت ازنظر اقتصادی بهصرفهاند .همانطور که قابل مشاهده است ،ارزش خالص فعلی طرح ب
بزرگتر از طرح الف بوده و بنابراین توجیه پذیری اقتصادی آن نیز بیشتر خواهد بود .همچنین ،با مقایسه دوره بازگشت سرمایه
برای دو طرح میتوان نتیجه گرفت که هرچند هزینههای سرمایهگذاری اولیه برای طرح ب نزدیک دوبرابر طرح الف است ،ولی
طرح ب حدود  1سال زودتر از طرح الف هزینه سرمایهگذرای را جبران خواهد کرد و لذا میتواند از نظر سرمایهگذاری جذابتر
باشد.
روشهای ارزیابی اقتصادی فوق نسبتبه پارامترهایی مانند نرخ تنزیل و نرخ افزایش تعرفه سوخت متغیرند .شکلهای 81
و  81تغییرات  NPVرا برای طرح های الف و ب نسبتبه تغییر نرخ تنزیل و نرخ افزایش تعرفه سوخت نشان میدهند .نرخهای
تنزیل نشاندهنده این واقعیت است که سرمایهگذار میتواند بهجای سرمایهگذاری روی یک طرح بهینهسازی انرژی که میتواند
توأم با ریسک باشد سرمایه خود را با اطمینان باالتری در یک بانک سرمایهگذاری کند .در نتیجه ،هرچه این نرخ پایینتر باشد،
تمایل سرمایهگذاری در طرح بهینهسازی مصرف انرژی نیز افزایش خواهد یافت .همچنین ،نرخ افزایش تعرفه سوخت هرچه
باالتر باشد ،نشاندهنده امکان بیشتر برای توجیهپذیری سرمایهگذاری برای طرح بهینهسازی انرژی است .در طرح ب ،مقادیر
ارزش فعلی خالص در تمامی شرایط محتمل برای نرخ تنزیل و نرخ افزایش تعرفه سوخت مثبت است که نشاندهنده توجیه
اقتصادی آن در شرایط مختلف اقتصادی است و ریسک سرمایهگذاری در آن پایین است.
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Figure 16- The variation of NPV with respect to different discount and fuel tariff increase rates: Plan A

شکل  -11تغییرات ارزش خالص فعلی برحسب نرخ تنزیل و نرخ افزایش تعرفه سوخت مختلف :طرح الف

Figure 17- The variation of NPV with respect to different discount and fuel tariff increase rates: Plan B

شکل  -11تغییرات ارزش خالص فعلی برحسب نرخ تنزیل و نرخ افزایش تعرفه سوخت مختلف :طرح ب

عالوهبر ارزش خالص فعلی ،تغییرات دوره بازگشت سرمایه برحسب نرخهای متفاوت بهره بانکی و نرخ افزایش تعرفه
سوخت ثابت  23%در شکل  81نشان داده شده است .دوره بازگشت سرمایه برای تبدیل سیستم اولیه به سیستم بدون شعله در
نرخ بهره  83 ،5و  85درصد در حدود  9سال بوده که مقادیر بسیار مناسبی برای سرمایهگذاری محسوب میشوند .از طرفی،
در نرخهای باالتر نیز این معیار زیر  5سال بوده و تا حدودی قابلقبول است .در حالی که طرح پیشگرمایش در نرخ بهره 83%
نیز دوره بازگشتی در حدود  1سال دارد و این از دوره بازگشت طرح بدون شعله حتی در باالترین نرخ بهره بیشتر است ،که
میتوان نتیجه گرفت سرمایهگذاری در طرح بدون شعله بسیار مناسبتر از طرح پیشگرمایش خواهد بود.
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Figure 18- The payback periods of Plans A and B in different discount rates at fuel tariff increase rate of 20%

شکل  -11دوره بازگشت سرمایه طرحهای الف و ب در نرخ تنزیلهای مختلف به ازای نرخ افزایش تعرفه سوخت ثابت 22%

نتیجهگیری
در این مقاله ،نتایج حاصل از مطالعه و آزمایشهای صورتگرفته در پیادهسازی رژیم احتراق بدون شعله روی یک دیگ بخار
آزمایشگاهی با ظرفیت  833کیلووات بههمراه ارزیابی اقتصادی فرایند پیادهسازی آورده شد .در آزمایشهای اشارهشده
ویژگیهای رژیم احتراق بدون شعله شامل  -8افزایش بازده احتراق دیگ بخار -2 ،بلند و حجیمشدن شعله که منجر به افزایش
فالکس حرارتی منتقلشده به دیواره بویلر میشود و  -9کاهش تولید آالیندههای  NOxو  COبهدلیل کاهش حداکثر دمای
شعله حاصل شده است .این مزایای احتراق بدون شعله ،بدون نیاز به تعویض مشعل قدیمی با مشعلهای بازیاب گرانقیمت و
صرفاً با ترکیب تکنیکهای طراحی مکانیکی و طراحی فرایندی حاصل شده است .در فاز طراحی مکانیکی برای پیشگرمایش
موثر هوای احتراق یک رکوپراتور بازدهباال طراحی و ساخته شد .در فاز طراحی فرایندی نیز چهار پارامتر دمای هوای پیشگرم،
دبی سوخت تزریقی ،میزان بازگردش داخلی محصوالت احتراق و میزان رقیقسازی هوای پیشگرم توسط بازگردش خارجی
محصوالت احتراق مورد بررسی قرار گرفتند که از میان آنها بازگردش داخلی محصوالت احتراق کمترین اثر و بازگردش
خارجی محصوالت احتراق بیشترین اثر را در تغییر رژیم احتراقی از حالت معمولی به بدون شعله نشان دادند .این نتیجه که
تماماً با تکنیکهای صنعتی ،و نه صرفاً آزمایشگاهی ،حاصل شده این امکان را فراهم میسازد که در مقیاسهای صنعتی نیز با
استفاده از نتایج حاصل از این پروژه و بدون نیاز به تعویض مشعلهای سنتی کنونی ،رژیم احتراق بدون شعله را پیادهسازی
کرد تا بهطور همزمان بازده حرارتی افزایش و میزان تولید آالیندهها کاهش یابد .عالوهبر امکان سنجی فنی ،نتایج ارزیابی
اقتصادی نیز نشان میدهند که برای وضعیت اقتصادی فعلی ،یعنی نرخ بهره  85%و نرخ افزایش تعرفه سوخت ،23%
سرمایهگذاری ازنظر اقتصادی توجیهپذیر است .بهطوریکه برای هر نرخ بهره بانکی و نرخ افزایش تعرفه ساالنه سوخت همواره
سرمایهگذاری برای سیستم بدون شعله نسبتبه استفاده صرف از پیشگرمایش ازنظر اقتصادی توجیهپذیرتر است .درنهایت،
میتوان درنظر داشت که لحاظکردن هزینههای اجتماعی ناشی از کاهش آالیندههای هوا و همچنین محاسبه قیمت جهانی
سوخت میتواند جذابیت سرمایهگذاری را نیز بهبود بخشیده و لذا دوره بازگشت سرمایه را به میزان قابلتوجهی کاهش دهد.
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In this paper design and implementation of a MILD combustion system in a 100 kW boiler was investigated
from technical and economic viewpoints. The main objective of this study is determination of the factors
affecting the stability of the combustion regimes in a typical domestic utility boiler, leading in simultaneous
thermal efficiency enhancement and emission reduction. In particular, the so-called MILD combustion was
established in a conventional boiler equipped with an ordinary premixed burner without requiring to replace
with expensive modern burners. In the experiments, the qualitative and quantitative features of MILD regime
such as uniform temperature distribution in the combustion chamber, volumetric and weakened flame,
increased efficiency and decreased NOx emissions were achieved. The results showed a 10% fuel saving as
well as 13% reduction in NOx. In addition, the economic evaluation of presented method to establish MILD
combustion was performed using the net present value and payback period measures. The analysis results
suggest that investment in the MILD system retrofitting plan is cost-effective and economically attractive in
similar cases.
Keywords: MILD Combustion, Fuel Conservation, Emission Reduction, Economic Evaluation
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