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  بويلرهاو ها  در كوره يانرژ مصرف كاهش
 

  3، رامين كرمي2گوگل مهدي، 1حميدرضا جاودان
  پژوهشگاه صنعت نفت هاي انرژي، سازي فناوري توسعه و بهينه پژوهشكده

  14665-1998صندوق پستي -ژوهشگاه صنعت نفت پ-غربي استاديوم آزادي بلوار - تهران
  

ضرورت اجراي اصولي زيست محيطي، سخت شدن قوانين و  اي انرژيحاملهبا ادامه روند افزايش قيمت  چكيده:
بيش از پيش ت، عملياتي در زمينه بهينه سازي مصرف سوخ -يمديريت مصرف انرژي و ارائه راهكارهاي اقتصاد

هاي فرآيندي در صنعت و به خصوص صنايع نفت ،گازو پتروشيمي از اهميت  كورهدر اين راستا  .مي گرددنمايان 
مي توان به  بطور نمونهتلفات حرارتي در يك كوره از جمله  باشند. برخوردار ميدر زمينه مصرف انرژي  اي ويژه

همراه با  كورهكانالهاي  و قطعات جانبي، تجهيزات، تلفات حرارتي از بدنه ، تلفات گازهاي خروجي حاصل از احتراق
اله با مطالعه موردي انجام شده در فاز يك در اين مق. اشاره نمود هاي كوره تلفات حرارتي تشعشعي از شكاف

بازيافت حرارت از  همچنينكنترل و كاهش مصرف هواي اضافي مجتمع گاز پارس جنوبي براساس راهكارهاي 
با پتانسيل اقتصادي بسيار ريال  در سال  383ر161ر392صرفه جوئي به ميزان  داغ حاصل از احتراق گازهاي
  . ه استرا در پي داشتمطلوب 

  
 سازي مصرف سوخت، كاهش نشر گازهاي آالينده، اقتصاد طرح مميزي انرژي، بهينه مات كليدي:كل
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  مقدمه
شود. از اينرو كمتر صنعتي  هاي فسيلي تأمين مي بخش عمده انرژي مورد نياز صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، از احتراق سوخت 
بدون استثناء، در هر سيستم احتراقي، وجود مشعل براي توليد  .مند نباشد بهرههاي احتراقي  توان يافت كه به نوعي از سيستم را مي

شوند، بدين  هاي صنعتي استفاده مي ها در رابطه با كوره اي از اين مشعل انرژي حرارتي، ضروري است. از طرف ديگر بخش عمده
با افزايش قيمت  باشند. را در صنايع دارا مي دهند كه بيشترين استفاده ترتيب كوره و مشعل، يك سيستم احتراقي را تشكيل مي

مديريت انرژي روشي براي اطمينان  ها ارائه گرديد هايي براي كاهش مصرف انرژي و همچنين افزايش راندمان كوره سوخت، روش
  خاطر از كاربرد منطقي انرژي در يك سيستم است. 

ها و  انرژي، كاهش مصرف انرژي و در نتيجه كاهش كليه هزينهمديريت انرژي در هر سيستم به منظور بهبود كارآيي ( بازده ) 
باشد. با توجه به تلفات حرارتي ذكر شده در مورد  هاي انرژي مي گذاري هاي بهينه براي افزايش بازده سرمايه جستجوي روش

حداقل كردن تلفات  له:توان در مواردي از جم ميها  سازي مصرف انرژي در اين كوره هاي سوخت فسيلي، مديريت و بهينه كوره
گيري از مواد عايق مناسب براي  بهره حداقل كردن تلفات حرارتي از گازهاي خروجي از دودكش كوره، ها، حرارتي از شكاف

شناسائي عوامل مؤثر بر احتراق كامل و سعي در ايجاد آن از طريق پودركردن سوخت، هواي  جلوگيري از تلفات حرارتي بدنه،
شود، در  تمامي انرژي يك سوخت از آن گرفته مي ". تنها با احتراق كامل است كه تقريباانجام گردد م مشعلهااضافي مناسب، تنظي

ثبت پيوستة اطالعات  سرويس، تعمير و نگهداري منظم تجهيزات جانبي كوره، گردد. غير اين صورت موجب هدر رفتن انرژي مي
هايي كه در  از جمله روش سازي آن. اذ روشهاي كاهش مصرف انرژي و بهينهگيري و تحليل و اتخ مربوط به توليد و مصرف و نتيجه

توان به كنترل و در نتيجه كاهش مصرف هواي اضافي  شوند، از نقطه نظر بازيافت جرم مي ها استفاده مي مميزي جرم و انرژي كوره
گرمايش هواي ورودي و همچنين بازيافت حرارت  توان به كاهش اتالف حرارتي از بدنه كوره، پيش و از نقطه نظر بازيافت انرژي مي

   موجود در گازهاي خروجي از كوره نام برد.
  

  گوگرد يابيكوره واحد بازبررسي 
	به	اول	هاي تشعشعي و جابجائي تشكيل شده كه بخش بخش	با	احتراق همراه	محفظه	يك	از (SRU) بازيابي گوگرد واحد  كوره

	طريق	از	و	شود كوره اتالف مي	بدنه	و	دودكش	طريق	از	انرژي	رود. مي	كار	به	شعشعيت	بخش	به	ورودي	خوراك	كردن	گرم	منظور

باشد كه به  مي )duty( حرارتي كوره	ظرفيت	معياري از	مقدار اختالف انرژي خروجي و ورودي	و	شود مي	كوره	هوا وارد	و	سوخت
  كرد:      	محاسبه	روش	دو	به	ار	كوره	سوخت	توان مصرف مي	طراحي	در شرايط يابد. مي	انتقال	فرآيندي	سيال

 استفاده از راندمان و ظرفيت طراحي كوره  
 ها استفاده از ظرفيت طراحي مشعل	

  ل عملكرد كورهيتحلجهت از ياطالعات مورد ن
هاي بازيافت جرم و انرژي در آنها با استفاده از  ها و روش جهت تحليل عملكرد كوره 4الي  1همانند جداول اطالعات مورد نياز 

است. شايان ذكر است  هاي قابل حمل بدست آمده گيري با دستگاه سناد، اطالعات موجود در اتاق كنترل و همچنين از طريق اندازها
  باشد. يسازي م از واحد شيرين يدريافت يگاز طبيع  سوخت كوره

  

  هاو بويلر هاشرايط هواي ورودي به كوره-1جدول

  كوره يا بويلر  كارخانه
 دماي هوا

)°C(  
 فشار هوا

)barg(  
  رطوبت نسبي

(%)  
  دبي جرمي هوا

)kg/hr(  
  عملياتي  طراحي عملياتي  طراحي  عملياتي طراحي عملياتي طراحي

  01/13/5869  محيط1H‐46001   بازيابي گوگرد
  01/13/5869  محيط 1H‐47001 40  بازيابي گوگرد
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01/16069  محيط B‐92001A 40 ‐1  آب و برق و بخار
01/16069  محيط B‐92001B 40 ‐1  آب و برق و بخار

     

  هابويلر و  هاشرايط گازهاي خروجي كوره-2جدول

  كوره يا بويلر  كارخانه
 يخروجيدماي گازها

)°C(  
  فشار

)barg(  
  دبي جرمي

)m3/hr(  
  عملياتي  يطراح  عملياتي  طراحي عملياتي طراحي

 2125 2460  محيط  محيط 1H‐46001 4/424 3/652  بازيابي گوگرد

 2125 2091 محيط محيط 1H‐47001 540 7/560  بازيابي گوگرد

 66290 48330 محيط محيط B‐92001A 202 ‐1  آب و برق و بخار

 66290 51855 محيط محيط B‐92001B 202 ‐1  آب و برق و بخار

 

كوره ها تركيبات سوخت-3جدول  
  )1H‐46001،1H‐47001درصد اجزا سوخت كوره ها (

 عملياتييطراحاجزا
CH4 5/71  8/84  

C2H6 11 74/9  

C3H8 3/8  48/3  

C4H10 6 79/0  

C5H12 5/2  50/0  

C6H14 7/0  241/0  

C7H16 0 051/0  

C8H18 0 026/0  

Benzene 0 37/0  

Toluene 0 013/0  

 
 

هاتركيبات سوخت بويلر-4جدول
  %)B‐92001A،1‐B‐92001B‐1درصد اجزا سوخت بويلر(

  عملياتي يطراح اجزا
CH4 28/82 8/84 

C2H6 6/7 72/6 
C3H8 32/5 48/4 
C4H10 2/4 88/2 
C5H12 5/0 50/0 
C6H14 1/0 241/0 
C7H16 0 051/0 
C8H18 0 026/0 

Benzene 0 37/0 
Toluene 0 013/0 
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  :و بويلرها ها بازيافت جرم و انرژي در كوره ارائه راهكارهاي

گيرند كه در اين بررسي از نقطه  هاي ممكن در بازيافت جرم و انرژي ارائه شده و مورد بررسي قرار مي در اين بخش، پيشنهاد
گرمايش  اي پيشنظر بازيافت جرم، پيشنهاد كنترل و در نتيجه كاهش مصرف هواي اضافي و از نقطه نظر بازيافت انرژي، پيشنهاده

  :گيرند هواي ورودي و بازيافت حرارت در گازهاي خروجي از كوره مورد بررسي و محاسبه قرار مي
 :پيشنهاد كنترل و كاهش مصرف هواي اضافي -1

ي است كه عالوه بر مقدار هواي محاسبه شده به طور نظري، به منظور انجام احتراق كامل در يهواي اضافي، هوا
ك يا كوره بر حسب طراحي و نوع سوخت مصرفي براي هواي اضافي يرود. براي هر مشعل  ه كار ميندهاي احتراقي بيفرآ

ق دودكش و كاهش آن، يش اتالف انرژي از طريش از حد هواي اضافي، موجب افزايش بينه وجود دارد. افزايمقدار به
كند تا نسبت  احتراق كمك ميبررسي منظم و متنارب محصوالت شود.  موجب احتراق ناقص سوخت و كاهش بازده مي

  درست مخلوط سوخت و هوا كنترل و رعايت گردد و حداكثر انرژي ممكن از سوخت گرفته شود. 
دهنده غلظت بيش از اندازه سوخت در مخلوط است كه  و گازكربنيك در محصوالت احتراق، نشان هوجود مقدار زياد دود
  رفه جوئي حاصله از كنترل هواي اضافه نمايش داده شده است.ميزان ص 6و  5در جداول دهد.  انرژي را به هدر مي

  
  
  
  
  
  
  
  

  صرفه جوئي حاصل از كنترل هواي اضافه در بويلرها -5جدول 

درصد هواي  بويلر  كارخانه
  اضافي

انرژي قابل
  بازيابي

  ميزان صرفه جوئي
(kg/y) 

  ميزان صرفه جوئي
  راندمان  )ريال(

 B‐92001A 6/15  63258  45546  31427015 69‐1  آب و برق و بخار

 B‐92001B 15/22 99847  71889 49604074 67,3‐1  آب و برق و بخار

  
  

صرفه جوئي حاصل از كنترل هواي اضافه در كوره هاي واحد بازيابي گوگرد-6جدول  

درصد هواي  كوره  كارخانه
  اضافي

انرژي قابل
  بازيابي

  ميزان صرفه جوئي
(Kg/y) 

  (ريال)ميزان صرفه جوئي 

  1H‐46001 2/83 5119,4 3686 2543345  ازيابي گوگردب
 1H‐47001 70 3033,3 2183,9 1506958  بازيابي گوگرد

  
با توجه به وجود سيستم سنجش اكسيژن در گازهاي حاصل احتراق با انجام كاليبراسيون و تعميرات الزمه در سيستم 

بدون سرمايه گذاري مهيا  ريال در سال  85ر081ر392به ميزان  موجود( بدون افزودن هيچگونه تجهيز اضافي) امكان  صرفه جوئي
	شده است.

كار  بايستي در چند مرحله انجام شود (در هر مرحله با بررسي وضعيت احتراق اين ها مي الزم به ذكر است كاهش ميزان هوا در كوره
  نمود:توان در موارد ذيل خالصه  صورت پذيرد). مراحل اجرائي كاهش هواي اضافي را مي

 دمپر مكش هوا  بستن آرام  
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 بازبيني و بررسي دود خروجي  
 بررسي وضعيت شعله	

 ثبت داده ها ناشي از تغييرات انجام شده	

  4تا  1تكرار مراحل  	

 رسيدن به وضعيت پايدار و مطلوب	
	

كاليبره شدن و گيري  استفاده شود. دستگاه اندازه	هاي آناليز گاز براي بررسي و كنترل نسبت هوا به سوخت، از سيستم
براي اين منظور . بايد در شرايط بهينه باشد» دمپرها«هاي فن و  وضعيت فيزيكي پره. كنترل شود	اي يكبار كاليبراسيون آنها هفته

همواره بايد مطابق با مقدار هواي اضافي مورد نياز تنظيم 	بررسي شود. همچنين دمپر» دمپر«الزم است در هر هفته، عملكرد فن و 
صورت ايجاد تغييرات اساسي در تركيب آن، 	تا درانجام پذيرد شود تقريباً هر شش ماه يك بار آناليز سوخت  شنهاد ميپي .شود

   .عملكرد مناسب براي شرايط جديد تدوين شود
شكل شعله و فشار سوخت مرتب كنترل شود تا در صورت پخش غيريكنواخت هوا يا سوخت در مشعل، نسبت به رفع ايراد 

سه ماه يك بار) تعويض شود تا از گرفتگي 	فيلترهاي هوا يا سوخت، مرتب بازرسي و در صورت لزوم (معموالً هر .داقدام شو
  .شود	برنامه منظم دوره اي نگهداري و تعميرات توصيه هاي سازنده، اجرا .سوراخهاي مشعل جلوگيري شود

  
 بازيافت حرارت از گازهاي حاصل از احتراق: امكان -2

ي باالي گازهاي حاصل از احتراق مي توان از انرژي آن در پيش گرم كردن هوا و يا آب ورودي به بويلر با توجه به دما
         استفاده نمود. محدويت در افزايش دماي آب بدليل مشكل كاويتاسيون بوده كه ماكزيمم افزايش دما را مشخص

با توجه به فصل زمستان و كاهش دماي محيط كه  معين نموده c 1300محاسبات دماي شبنم اسيدي را  مي نمائيم.
سطح  لذا بايدخواهيم داشت بدنبال احتمال كاهش دماي گازهاي ناشي از احتراق و مشكالت خوردگي در دودكش را 

 1600	cكه  دماي گازهاي خروجي از دهيمبيروني دودكش را عايق نموده و  بازيابي گازهاي خروجي را به گونه اي انجام 
   كمتر نشود.

داغ گاز  راهكاردر اين  امكان بازيافت حرارت جهت پيش گرمايش هواي ورودي مورد بررسي قرارمي گيرد مقاله اينكه در
  كنند. گاز تبادل حرارت مي-ها از درون يك مبدل حرارتي گازدودكش و هواي سرد مشعل

با احتساب  هر  7در جدول  پس از طراحي مبدل حرارتي پيش گرمايش هواي ورودي نتايج بررسي اقتصادي سيستم
  تومان آورده شده است. 1200دالر 

 طرح پيش گرمايش هواي ورودي به بويلربررسي اقتصادي  - 7جدول 

هزينه سرمايه  بويلر كارخانه
 گذاري (تومان)

 ميزان صرفه جوئي
 (تومان)

بازگشت 
 سرمايه
 (سال)

نرخ 
 سود%
 

NPV IRR% 

آب و برق 
428ر500رB‐92001A,B 000‐1 و بخار 2ر980ر080ر000   8/1 182ر046ر15 899   56 

 
 

 نتيجه گيري:
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ها و بويلرها پرداخته شد كه پيشنهاد كنترل و كاهش مصرف  سازي مصرف انرژي در كوره دراين مقاله به ارائه دو راهكار در بهينه
را در پي ريال در سال  85ر081ر392امكان  صرفه جوئي به ميزان و  هواي اضافي در گروه راهكارهاي بدون هزينه قرار مي گيرد

   خواهد داشت.
از راه اندازي  و نصب -ساخت-مهندسيهاي  با در نظرگرفتن هزينهپيش گرمايش هواي ورودي به بويلر پيشنهاد ارائه شده در مورد 

  باشد.  ميبرخوردار سال  2 كمتر ازو ميزان بازگشت سرمايه شرائط مطلوب اقتصادي 
اين مقاله در صنايع بخش عمده از مصرف سوخت كشور در بخش صنعتي با كمترين سرمايه گذاري بنابراين با تعميم نتايج 

اقتصادي كاهش واهد يافت و اين مهم با توجه به گرانتر شدن سوخت در شرائط فعلي و رعايت معيار اصالح الگوي مصرف بيشتر 
  نمايان خواهد شد.

  
  قدرداني:

هنمائي هاي گرانقدر گروه مديريت انرژي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي خصوصاً  جناب در اينجا الزم مي دانيم از زحمات و را
  آقاي مهندس خاكپور صميمانه تشكر نمائيم.
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