
 

 

  )5(بازیافت انرژي در سیستم هاي بخار 
  

  کنترل شرکت پارس جم
  مهندس سامان الله پرور: نویسنده مقاله

 

ü  دیگ بخار بازیافت حرارت اتالفی جهت   1اکونومایزراستفاده از  
با  این امر. خواهد شد ت مورد نیاز، موجب کاهش میزان سوخبویلرها  آب تغذیهاستفاده از اکونومایزر جهت گرمایش 

با  غالبا گازهاي خروجی بویلر. انجام می پذیرد به آب ورودي دودکش استفاده از انتقال حرارت گازهاي حاصل از احتراق خروجی
گفت  افزایش  بطور کلی بویلر می توان. باالتر از دماي بخار تولید شده، به دودکش تخلیه می شود F`150تا  F`100دماي 

فی، بازیافت حرات اتال اکونومایزرها با . می باشد %1 در حدود  کاهش دماي گازهاي خروجی، F`40هر  ء به ازاراندمان بویلر ها 
کمتر از  درو هزینه سرمایه گزاري اولیه را . را کاهش دهند بویلر مورد نیاز  سوخت درصد10 الی  5 در حدود د نمعموال می توان

وجی دودکش بر حسب میلیون بی تی یو رنشان دهنده  پتانسیل بازیافت انرژي  از گازهاي خ جدول زیر  .جبران نمایند  سال  2
 . است (MMBtu/hr)در ساعت 

 

 

 

  
  
   

 

  : مثال
گاز طبیعی  سوخت  با را در نظر بگیرید که    psig 150 کاري  و فشار    lb/hr 45,000 با ظرفیت تولید ي بخار بویلر
بدست  را  F`117 با دماي  ترکیب با آب جبرانی، آب تغذیهاز  مصرف کننده ها پس از  نس بازگردانده شدهکندا. کار می کند

ساعت  8,400با عملکرد صرفه جویی ساالنه حاصل از نصب اکونومایزر . اندازه گیري شده است F`500دماي دودکش . می دهد
 .  یدئرا محاسبه نما  MMBtu/$4.50هزینه انرژي  و در سال 

  
                                                   
1  Economizers 

 
  F`250 دودکش  برابر  و دماي نهایی هواي اضافه% 15بر پایه سوخت گاز طبیعی، 



 

 

  : حاصل می شود  مقادیر آنتالپی زیر از جداول بخار، 
  

   psig  :      1,195.5 Btu/lb 150بخار اشباع  
   F :        84.97 Btu/lb`117آب جبرانی  

 

خروجی بویلر انرژي    = lbBtuhrlb /)97.845.195,1(/000,45 −×  =  50 million Btu/hr 

 

        به میزان   F`500دماي  و  MMBtu/hr 50 ظرفیت با بویلر دودکشاز  رارت قابل بازیافتحاز جدول فوق ، 
4.6 MMBtu/hr بنابراین. قرائت می شود:  

  
: صرفه جویی سالیانه   = 4.6MMBtu/hr ×  4.50$/MMBtu ×  8,400 hr/yr  = 173,880$/yr 

 

 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   اقدامات پیشنهادياقدامات پیشنهادياقدامات پیشنهادي
 شرایط کاري .  داندازه گیري نمائیدماي خروجی دودکش را پس از راه اندازي بویلر طبق شرایط سازنده ،  •

سطوح انتقال حرارت  همچنین از تمیز بودن . باشد بویلر می بایست بسیار نزدیک به سطح بهینه هواي اضافه
 . اطمینان حاصل نمائید

با در نظر گرفتن  ) که توسط اکونومایزر خنک می شود  (  گازهاي دودکشبررسی کنید  حداقل دماي   •
 چه مقدار است؟و سطح انتقال حرارت اقتصادي ی نقطه شبنم، خوردگپارامترهائی نظیر 

 F`250این دما . به نوع سوخت بستگی داردگازهاي خروجی  پایین ترین دما جهت امکان سرمایش : نکته 
 محدوده دمابمنظوراین . براي ذغال سنگ و انواع سوخت با سولفور باال است F`300گاز طبیعی و  سوخت براي

   .وردگی دودکش تعیین شده استجلوگیري از میعان و امکان خ
سطح انتقال حرارت کافی جهت بویلر داراي  آب جبرانی زمانی مناسب است که  اکونومایزر  استفاده از :نکته

       در فشاري باالتر از که   boiler hp 100 با قدرت بیش از  دیگ هایی  . نباشد حرارت احتراقبرداشت 
75 psig  بهترین انتخاب جهت استفاده از زمان زیادي از سال را فعال هستند کار می کنند و همچنین مدت ،
  .می باشند اکونومایزر 

 .نماییداثر گذار بودن اقتصادي نصب بازیاب آب جبرانی یا پیش گرمکن هوا را بررسی  •



 

 

ü هبود راندمان احتراق بویلرهاب  
  

  ن احتراقراندما
ندمان احتراق را بهبود در دودکش را به حداقل رسانده و رابویلر با درصد بهینه هواي اضافه، میزان اتالف حرارت  کارکرد 

دماي . دگردتبدیل ) کارا(محتواي حرارتی سوخت به حرارت مفید  از اینکه چه مقدارراندمان احتراق معیاري است از . می بخشد
  .گازهاي خروجی، نشانه هاي ابتدایی راندمان احتراق هستند) ا دي اکسید کربنی(دودکش و غلظت اکسیژن 

در . الزم است ،هوا براي واکنش کامل مقدار معین سوخت 2یکدر یک واکنش ترکیبی کامل ، میزان دقیق یا استوکیومتر
  .مهیا شودشرایط احتراق هیچگاه ایده آل نیست و براي سوختن کامل سوخت می بایست هواي اضافه  ،عمل

مقدار . مقدار صحیح هواي اضافه با استفاده از آنالیز غلظت اکسیژن یا دي اکسید کربن گازهاي احتراق قابل تعیین است
نتایج بدتر این نوع از . می گردد) سوخت، دوده، دود و مونوکسید کربن( پدید آمدن مواد احتراق نسوخته غیر کافی هوا موجب 

نشان  جدول زیر. استدر اثر افزایش جریان گازهاي خروجی و بنابر این کاهش راندمان کلی بویلر احتراق، اتالف زیاد حرارت 
  . استهاي دودکش دهنده راندمان بویلر به نسبت  اندازه گیري 

  
  

       
  
  
  
  
  
  
  

نگشتی اغلب قانون هاي سر ا. امري مقبول است هواي اضافه  %10 مقدار  در سیستم هاي گاز سوز با طراحی مناسب، 
 .در دماي گازهاي خروجی است F`40کاهشکاهش هواي اضافه یا   %15هر   ءراندمان بویلر به ازا %1بیان کننده افزایش 

 

                                                   
2 stoichiometric 

 
 .بخار آب در هواي احتراق فرض شده است کامل بدون وجوداحتراق 



 

 

جذب گاز قابل میزان اکسیژن گازهاي خروجی بوسیله بسته هاي تست ارزان قیمت  :  آنالیزگرهاي گازهاي احتراق
با امکان نمایش درصد اکسیژن، دماي  ($1,000-$500)با هزینه بیشتر، آنالیزگرهاي کامپیوتري دستی . اندازه گیري است

هزینه  $50,000بویلر هایی که ساالنه بیشتر از این سیستم ها براي . را می توان تهیه نمود مان بویلرددودکش و ران هايگاز
  .سوخت دارند، پیشنهاد می گردند

مانند گازهاي پاالیشگاهی یا بویلرهاي ( زمانی که ترکیب سوخت به شدت متغییر بوده  :سیستم هاي کنترل اکسیژن 
سیستم هاي . استفاده کرد اکسیژنهاي دائمی آناالیزر از  ، می بایستدچار تغییرات زیادي می شودیا جریان بخار ) چندگانه سوز

ي اضافی احتراق را بصورت اتوماتیک به حداقل رسانده و کنترل اکسیژن با ارسال دائم سیگنال به کنترلر مشعل ها، میزان هوا
  .دننسبت هوا به سوخت را بهینه می کن

       
  : مثال

،   MMBtu 500,000 ، با مصرف انرژي گاز طبیعی بمیزان  ساعت در سال  8000 ساعات کاري یک دیگ بخار با 
نشان  ،ندازه گیري هاي انجام شده بر روي خروجی دودکشا. تولید می کند 150psigبا فشار  را    lb/hr 45,000مقدار بخار 

 (E1) %78.2راندمان دیگ  ،از جدول. دماي هواي احتراق است F`400کمتر از دماي هواي اضافه با  %44,9 دهنده
لر را بوی دماي هواي احتراق، راندمان F`300با دماي کمتر از  %9.5بویلر در کاهش هواي اضافه تا  تنظیم. استخراج می شود 

  :باشد، صرفه جویی ساالنه برابر خواهد بود با MMBtu/$4.50با فرض اینکه ارزش بخار . افزایش می دهد  83.1% (E2)تا 
صرفه جویی سالیانه    = مصرف سوخت    ×  (1-E1/E2) ×    هزینه بخار  

  = 29,482 MMBtu/yr ×4.50$/MMBtu = 132,671 $/year 

 

 

  
  

  
  
  
 

     88708223-24شـماره تلفـن هـاي    ( عالقمندان جهت دریافت اطالعات بیشتر می توانند با شرکت پارس جـم کنتـرل   
 .         تماس حاصل فرمایند) website : www.pars-jam.comو 

  . ره بعد توجه فرمائیدبه ادامه مباحث بازیافت انرژي سیستم هاي بخار در شما    

   پیشنهاديپیشنهاديپیشنهادي   اقداماتاقداماتاقدامات
   

ترکیب گازهاي خروجی را بصورت دوره اي بازبینی . با مقدار هواي اضافه باالتر از میزان بهینه عمل می کنندبویلرها اغلب 
  . باشند مصرف سطح هواي اضافه بهینهطوري تنظیم کنید که داراي کرده و بویلرها را 

  

http://www.pars-jam.com

