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  )4(بازیافت انرژي در سیستم هاي بخار 
 

  کنترل کت پارس جمشر 
  مهندس عادل قهرمانی  :مقالهنویسنده 

  
 پیش بینی توربین هاي بخار جهت چرخش  تجهیزات دوار -الف

ی محـرك اصـل  چـک مـی تواننـد انتخـاب مناسـبی جهـت       توربین هاي بخار کو
تجهیزاتی نظیر پمپهاي تغذیه بویلر ، دمنده ها ، کمپرسورهاي هـوا ، فـن هـاي    

  . و تجهیزات مشابه باشند 1اجباري

نـوع  کنـدانس   از  و  برگشـتی  بدین منظور معموال از یک توربین بخار با فشـار  
بخار کم فشار خروجی مـی توانـد جهـت گرمـایش     . استفاده می گردد 2کننده ن

ـ  ه بـویلر ، گرمـایش اولیـه دي اریتـور و یـا دیگـر تجهیـزات        آب تغذیه ورودي ب
  . فرایندي استفاده شود

مجهـز هسـتند تـا جریـان بخـار عبـوري را        4و نازل هاي گاورنر   3اینگونه  توربین ها به شیر هاي اختناق جریان 
ورد بحـث  بـا   بنـابراین تـوربین مـ   . بصورت تدریجی کنترل کرده و در نتیجه عملکردي دور متغیـر داشـته باشـند   

 . را بدسـت دهـد   5قابلیت تنظیم دور اتوماتیک می تواند عملکردي مشـابه یـک موتـور الکتریکـی بهمـراه اینـورتر       
. نیـز از  کـار نمـی افتنـد      6در زمـان بـار بـیش از حـد     دورهاي متغیري حرکت نماینـد و   واننددرمی تتوربین ها 

از ) انواع زیـادي ازپمـپ هـا    (جهت تجهیزاتی باگشتاور ثابت  همچنین توانائی تامین گشتاوربزرگ راه اندازي اولیه
   . دیگر آنها می باشدقابلیت هاي 

. توربین هاي بخار بصورت ذاتی محکم و با ضریب اطمینان باال بوده  و بـه نگهـداري نسـبتا کـم نیازمنـد هسـتند      
کـامال مناسـب    سـتعد انفجـار   جهت  مناطق خطرنـاك و م ،  کنترل آسان داشته و با  عملکرد بدون  تولید جرقه 

                                                             
1 Forced or induced draft fans 
2 Backpressure non-condensing steam turbine 
3 Throttling valves 
4 Nozzle governors 
5 Inverter 
6 Over load 

 

  توربین  بخار:  1شکل 
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   . همچنین بعلت  محصور بودن و آب بندي کامل در محیط هاي خورنـده نیـز قابـل اسـتفاده مـی باشـند      . هستند
  . بوده و خصوصا جهت اتصال به تجهیزات دوار دور باال مناسبند از دیگر ویژگی آنها  راه اندازي سریع و مطمئن

تخاب شـده و یـا   جهت عملکرد دائم  و پیوسته در شرایط کاري سخت ان می توانند همچنین توربین هاي مذکور 
  . با توجه به تغییر بار ، بصورت رزرو و یا در مواقع اضطراري وارد مدار شوند

مقدار بخار مصرفی جهت تولیـد قـدرت خروجـی    ( 8یا گذر بخار 7راندمان توربین هاي بخار با راندمان آیزنتروپیک 
  . بیان می شود  )  lb/kwh یا  lb/hp-hour بر حسب   روي شفت

  

  

  

  

  

  

  

 

.  می باشد   26lb/hp-hourومصرف بخار  %43داراي راندمان ایزنتروپیک   hp 300بخاري باقدرتتوربین : مثال 
  . اگزاست می شود psig/486 F 40 بوده و در حالت  psig/750 F 600 بخار ورودي با شرایط 

 : برابر است با  300hpزي پمپ تغذیه بویلر به قدرت مصرف بخار توربین جهت راه اندا

  

                                                             
7 Isentropic 
8 Steam Rate 

 

 

  پمپ آب با محرك توربین بخار:  2شکل 
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که در این مثال انرژي حرارتی مـورد  بوده  Btu/lb 103با مراجعه به جداول بخار ارزش حرارتی بخار مصرفی برابر 
 % 80 وراندمان   MMBtu/5$ با فرض هزینه گاز مصرفی برابر . خواهد بود  0.8MMBtuنیاز درهرساعت برابر با 

  : بویلر ، هزینه سوخت مصرفی تولید بخار مورد نیاز توربین برابر است با  جهت 

  

  : به انرژي الکتریکی زیر نیاز مند است   %95با راندمان  300hpدر مقایسه ، موتور 

  

  : در صورتی که هزینه الکتریسیته بیشتر از مقدار زیر شود ، استفاده از توربین بخار مقرون به صرفه خواهد بود 

  

. ات کاري پمـپ خواهـد داشـت   بستگی به هزینه هاي اولیه انرژي الکتریکی   و ساعصرفه جوئی در هزینه سالیانه 
. مقدار بازیافت انرژي سالیانه با توجه به قیمـت بـرق و سـاعات کـاري پمـپ نشـان داده شـده اسـت         3در جدول 

  . ه نگهداري الکتروموتورها مقایسه شودبمنظور ارزیابی دقیق تر ، باید هزینه هاي نگهداري توربین با هزین

  

  

  

  

  صرفه جوئی حاصل از استفاده از توربین بخار جهت به حرکت در آوردن پمپ تغذیه بویلر:  3جدول 

صورتی که سایت مورد نظر شما داراي ویژگـی هـاي زیـر باشـد ، بـه اسـتفاده از تـوربین بخـار بعنـوان          در : نکته 
  : نید جایگزین موتورهاي الکتریکی فکر ک

در دسترس بودن بویلري با فشار باال یا بویلري که می تواند در فشار طراحی باالتر از فشـار مـورد نیـاز     -
  . پروسس کار نماید
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خصوصا در سـایت هـائی کـه داراي    . هزینه تامین برق  بصورت چشمگیر بیشتر از هزینه سوخت است  -
  . فصلی هستند قراردادهاي خرید و فروش انرژي با تغییرات مقطعی یا

  . وجود پمپ یا تجهیزات دوار دیگري که نیاز به دور متغیر داشته باشند  -

  . وجود تجهیزاتی که در صورت قطع برق باید بدون توقف به کار خود ادامه دهند -

قابلیت اطمینان بیشتر جهت عملکرد دائمی تجهیزات دوار می تواند با نصب الکتـرو موتـور در یـک سـمت     : نکته 
هر کدام از این دو می تواند بعنوان محرك اصـلی انتخـاب   . ت و نصب توربین بخار در سمت دیگر حاصل شودشف

  . شود

  

  

 9مولد برق  جایگزینی شیرهاي فشار شکن با توربین هاي بخار -ب

تـامین   بـه منظـور  . در بسیاري از سایت ها ي صنعتی بخار با فشار باالتر از میزان مورد نیاز فرایند تولید می شـود 
کـه در بسـیاري از نقـاط      letdownیـا اصطالحاشـیرهاي     10شرایط مناسب ، بخار از داخل شیرهاي تقلیل فشار 

  . سایت نصب می شوند عبور کرده تا فشار الزم جهت مصرف کننده ها فراهم گردد

 (PRV)فشـار شـکن   همان نقش شیر می تواند   12یا با  فشار برگشتی  11یک توربین بخار از نوع کندانس نکننده  
  . را بازي کرده و در عین حال انرژي مازاد بخار را به انرژي الکتریکی تبدیل کند

نیروي الزم جهت دوران شفت توسط هدایت بخار پرفشار  از نازل ها به سمت پره هـاي رتـور   نراتور ژدر یک توربو
ایـن تـوربین   . رتور به شفتی متصل می شود که از سر دیگر به ژنراتور کوپل گردیده است. توربین حاصل می شود

  . ند ارسال می کنندها بخار را مصرف نکرده و فقط فشار آن را کاهش می دهند و متعاقبا به سمت خطوط فرای

  

  
                                                             
9 Backpressure turbogenerators 
10 Pressure reducing valves (PRV) 
11 non-condensing steam turbine 
12 Back pressure steam turbine 
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  : تولید برق مقرون به صرفه  

فت فشار در ورودي و خروجـی تـوربین   ابا به حداکثر رساندن  نتولید قدرت ، طراحا متداول  در یک توربین بخار
و کندانسـور   psig 1800نیروگاه هـاي مـدرن سـیکل رانکـین ، بـا بخـار سـوپرهیت        . راندمان را افزایش می دهند

  . را دارا می باشند  % 40نزدیک به خال ، راندمانی نزدیک به  خروجی در فشار

و نمی توانند به رانـدمان مـذکور دسـت    در اختیار نداشته را با اینچنین فشار باال ي اکثر سایت هاي صنعتی  بویلر
دي بـا  با این حال ، با جایگزینی  شیرهاي فشار شکن توسط توربین هاي فشار برگشـتی ، انـرژي مـازاد ورو   . یابند

این بدان معنی است که دماي بخار خروجی از این تـوربین  . راندمان باال جدا شده و به نیروي برق تبدیل می شود
  . در مقایسه با شیرهاي فشار شکن پائین تر است 

رانـدمان آیزنتروپیـک   ( از دیدگاه ترمو دینامیکی ، این توربین هاي بخار با همان راندمان مرسـوم سـیکل رانکـین    
در حالیکه از نظر اقتصادي ، برق تولیدي با راندمان برابر بویلرهاي بخار تولید مـی شـود   . کار می کنند)  20-70%

ر باالتر از مقدار متوسط رانـدمان تولیـد   ااین مقدار بسی. هستند %80بویلرهاي مدرن بخار داراي راندمان تقریبی . 
افزایش بیشتر راندمان بمعنـی کـاهش مصـرف سـوخت      ) . %33در آمریکا برابر ( برق در کشورهاي صنعتی است 

بازیافـت  . تولیـد کننـد   3cents/kwhتوربینهاي بخار فشار برگشتی ، می توانند برق را بـا هزینـه کمتـر از    . است 
  . جبران خواهد کردسال هزینه سرمایه گزاري اولیه را  2هزینه حاصل معموال در زمان کمتر از 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  استفاده از توربین بخار جایگزین شیر تقلیل:  5شکل   شیر تقلیل فشار بخار :  4شکل 

فقط فشار بخار را و  بخار را مصرف نمی کند  توربین : توجه (
  .) کاهش می دهد
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  : ملزومات اجرائی 

آنهـا   بنابراین اسـتفاده از . لید می شوندتو 50kwدر محدوده هاي حداقل   off-the-shelfتوربوژنراتورهاي پکیج یا 
جهـت  . عملـی اسـت   psig 100و افت فشار حداقل   3000lb/hrدر صورت عبور جریان پایدار بخار با حداقل گذر 

  .  گشتی بموازات یک شیر تقلیل فشار نصب می شوداطمینان از تقلیل دائم بخار ، معموال توربین هاي بخار بر

  : برآورد بازیافت هزینه 

بـر حسـب    (سـوخت بـویلر    مصـرف  بمنظور ارزیابی اولیه اي از هزینه تولید برق توسط این تـوربین هـا ، هزینـه    
$/MMBtu ( نه الزم جهت هر یسپس نتیجه حاصل را به هز. را به راندمان بویلر تقسیم کنیدkwh  کنیدتبدیل .  

  

  

  

خطـوط مایـل نشـان دهنـده      .استفاده کنید  6پتانسیل تولید برق  در این روش ، از نمودار شکل بمنظور تخمین 
بخار عبوري می باشند کـه برحسـب تـابعی از فشـار ورودي و      lb/hr 1000بازاء هر  kwقدر ت خروجی بر حسب 

ن عدد در مقدار کل بخار عبوري  ، قـدرت کـل   با ضرب ای.  خروجی در محورهاي افقی و عمودي ترسیم شده اند
  . بدست خواهد آمد kwبر حسب 

  

  

  

  

  

  

  پتانسیل تولید الکتریسیته توسط توربوژنراتور فشاربرگشتی:  6شکل 
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  : بازیافت هزینه نهائی در نتیجه استفاده از توربین فشار برگشتی برابر است با 

  

  

  : هزینه و عمر کاري توربوژنراتورها 

و  50kw جهت سیسـتم هـاي   kw/700$داراي هزینه تقریبی   13راتورها با سوئیچ هاي الکتریکی دنده اي توربوژن
هزینـه    %75هزینه هاي نصب متغیـر بـوده ولـی در حـدود    . هستند kw 2000 در سیستم هاي kw/200$ مقدار

مـی را نیازمنـد   سـال طراحـی شـده و تعمیـرات ک     20این توربین ها جهت حداقل عمر کاري . تجهیزات می باشد
 . هستند

  

  : توصیه 

امکـان جـایگزینی شـیرهاي فشـار       150psigدر صورت خرید بویلر جدید یا دارا بودن بویلري با فشار بیشـتر از  
  . بررسی کنید شکن را با توربوژنراتورها

 . مقدار فشار واقعی مورد نیاز مصرف کننده ها را مشخص کنید  -

 . سب زمان را در هر ایستگاه تقلیل فشار رسم نمائید نمودارهاي مربوط به گذر بخار بر ح -

 .هزینه هاي سوخت  و برق سایت را مشخص و ولتاژ الزم را  معلوم نمائید -

محاسبات الزم جهت نصب یک توربوژنراتور مرکزي یا چنر توربوژنراتور در ایستگاه هـاي تقلیـل فشـار را     -
 . بررسی کنید

 

-24تلفـن هـاي   شـماره  (  کنتـرل  مـی تواننـد بـا شـرکت پـارس جـم       عالقمندان جهت دریافت اطالعات بیشتر
         . تماس حاصل فرمایند) website : www.pars-jam.com و     88708223

  . به ادامه مباحث بازیافت انرژي سیستم هاي بخار در شماره بعد توجه فرمائید    

                                                             
13 Electrical switchgear 

X (kw)   بازیافت هزینه = قدرت خروجی هزینه متوسط برق مجموعه  ] X   سالیانه ساعات کار  [(kwh/$) برق باتوربین هزینه تولید - 
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