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تحلیــل حرارتــی هیتــر ایســتگاههای تقلیــل
فشــار گاز شــهری و محاســبه راندمــان و میــزان
مصــرف ســوخت و ارائــه مــدل هندســی بهینــه
داود شفیعی ،1سید علیرضا مصطفوی  ،*2سعید جعفری مهرآبادی
 -1گروه مهندسی مکانیک ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک ،ایران
 -2گروه مهندسی مکانیک ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه اراک ،ایران
*1

تاريخ دريافت1400/6/4 :

تاريخ پذيرش1400/7/3 :

چكيده
ایســتگاههای تقلیــل فشــار گاز شــهری جــزء مهمتریــن قســمتهای صنعــت انتقــال گاز میباشــند کــه وظیفــه آن تنظيــم فشــار
گاز در محــدود ه اســتاندارد جهــت مصــارف مختلــف میباشــد .باعنایــت بــه اینکــه انتقــال حــرارت از منبــع تولیــد انــرژی ،بهوســیله
ســیال واســط بــه گاز عبــوری از هیتــر منتقــل میگــردد ،بــه آنهــا هیتــر حمــام آب غیــر مســتقیم گفتــه میشــود .هیتــر حمــام
غیرمســتقیم آب بــه منظــور گــرم کــردن گاز قبــل از افــت فشــار مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه تــا دمــای میعانــات موجــود در گاز بــه
نقطــه تشــکیل هیدراتهــا در حیــن شکســتن و کاهــش فشــار گاز نرســد .باعنایــت بــه توســعه گازرســانی در کشــور ایــران و ســهم %70
گاز طبیعــی از ســبد انــرژی کشــور ،تعــداد ایســتگاههای تقلیــل فشــار گاز و بــه تبــع هیترهــای حمــام آب غیــر مســتقیم در صنعــت گاز
بســیار چشــمگیر میباشــد .در ایــن تحقیــق بــا توجــه بــه مشــخصات گاز طبیعــی و روابــط انتقــال حــرارت و بقــای جــرم و معــادالت
انــرژی ،تحلیــل قابــل قبولــی از رفتــار حرارتــی هیترهــا صــورت پذیرفتهاســت و مدلســازی هیتــر بــا دقــت مناســبی انجــام شــده و
تاثیــر پارامترهــای هندســی بــر عملکــرد حرارتــی هیتــر بررســی شدهاســت .بــا تغییــر هندســه هیتــر از اســتوانهای بــه هندســه مکعبــی،
نتایــج قابــل قبولــی بدســت آمــد بــه گونــه ای کــه راندمــان از  %31بــه  %56افزایــش و میــزان مصــرف ســوخت از

 1/48 kg/sتــا kg/s

 0/84کاهــش مییابــد.

كلمات كليدي :ایستگاه تقلیل فشار ،هیترهای حمام آب غیرمستقیم ،هندسه ،راندمان ،ترکیب گاز.
مقدمه

بــا رونــد ســريع رشــد صنعــت و احتيــاج بیشــتر بــه
انــرژي ،گازهــاي موجــود در منابــع عظيــم نفتــي نيــز

اهمیــت خــود را نشــان داده و در سرتاســر گيتــي بــراي

انتقــال گاز ،ايــن مــاده مفيــد و در عيــن حــال خطرنــاك
*مسؤول مكاتبات
a-mostafavi@araku.ac.ir
آدرس الكترونيكي
s-jafari@iau-arak.ac.ir
شناسه دیجیتال)DOI:10.22078/PR.2021.4530.3043( :

بــه كارخانههــا ،پااليشــگاهها و شــهرها نيــاز بيشــتري
بــه خطــوط انتقــال احســاس گرديــد و عمــ ً
ا خطــوط

انتقــال نفــت و گاز بــه شــريانهاي اقتصــادي و شــاهرگ
ميانــي مبــدل گشــتند .در حــال حاضــر خطــوط انتقــال

روزانــه ميليونهــا متــر مكعــب گاز طبيعــي و ميليونهــا
تــن نفــت خــام تصفيــه شــده را از منابــع زيرزمينــي و
پااليشــگاهها بــه نقــاط مختلــف كشــور ميرســانند و

عــاوه بــر فــروش ايــن مــواد كــه نقــش تعييــن كننــدهاي
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در اقتصــاد مملكــت دارد ،چــرخ حيــات جامعــه را نيــز

توســط ایســتگاههای تقلیــل فشــار گاز بــه 250 Psi

طبیعــی بزرگتريــن منبــع انــرژي بعــد از نفــت و زغــال

ايســتگاههاي تقلیــل فشــار  2میتــوان بــه فيلترهــا،3

در ابعــاد گوناگــون بــه گــردش درمیآورنــد .اکنــون گاز
ســنگ میباشــد .فراوانــي در طبيعــت ،ســهولت هدايــت،
ارزش حرارتــي خــوب ،پاكيزگــي مصــرف و نيــز كمــي

آلودگــي زيســت محيطــي ،موجــب گرديدهاســت كــه

کاهــش مییابــد .از مهمتریــن تجهیــزات موجــود در
گرمکــن گازی ،4شــیرها ،5شــیر قطــع کننــده  ،6رگالتــور،7
شــیر اطمینــان  ،دســتگاه بودارکننــده گاز و دســتگاه
9

8

اندازهگیــری  10اشــاره نمــود.

ايــن منبــع انــرژي بســيار مــورد توجــه قــرار گيــرد و

بــه منظــور جلوگيــري از رســیدن بخــار مایعات اجــزای گاز

مصــرف از اســتقبال خــوب مصــرف كننــدگان برخــوردار

و قطــع جریــان گاز ،در ایســتگاههای تقلیــل فشــار ()CGS

وجــود سیســتمهای تنظيــم فشــار گاز ميباشــد ،زيــرا

بــه کاهــش فشــار مینماینــد .ایــن کار توســط هیترهــای

علــي رغــم خطــرات احتمالــي آن در نقــاط هدايــت و

بــه نقطــه شــبنم و تشــکيل هيــدرات و يخزدگــي رگالتــور

باشــد .یکــي از مهمتريــن عوامــل توزيــع و مصــرف گاز،

ابتــدا گاز را تــا میــزان مشــخصی گــرم و ســپس اقــدام

هدايــت گاز از مكانهــاي اســتخراج تــا نقــاط مصــرف

حمــام آب غيرمســتقيم

صــورت میپذیــرد .ایــن

یکــی از سيســتمهاي تنظيــم فشــار ،ايســتگاه تقليــل

میشــود ،در بخــش زیریــن بدنــه لولههــای آتشــدان

ايســتگاههای تقليــل فشــار گاز میتــوان بــا محــدوده

مخــزن هیتــر گــرم شــده و گاز عبــوری از لولههــای

قوانیــن گازهــا و رابطــه ژول-تامســون ،اگــر فشــار گازی

از انتهــای آت ـشدان توســط دودکــش  15خــارج و هــوای

مثبــت بــودن ضریــب ژول-تامســون دمــای آن نیــز از

منظــور تنظیــم میــزان آب مقطــر درون هیتــر و جبــران

تقلیــل فشــار گاز همــواره بــا کاهــش دمــای گاز مواجــه

مخــزن انبســاط  16نصــب شدهاســت.

مســتلزم حفــظ و يــا افزايــش فشــار آن میباشــد.

11

هیترهــا از یــک محفظــه اســتوانهای 12دو بخشــی تشــکیل
13

فشــار میباشــد .بــا توجــه بــه طراحــي ،نــوع وكاربــرد

قــرار دارد و توســط همیــن لولــه آب مقطــر موجــود در

متغيــري از فشــارها ،ايســتگاهها را طراحــي نمــود .طبــق

مارپیــچ  14باالدســتی گــرم میشــود .محصــوالت احتــراق

درحجــم ثابــت از  P1بــه  P2کاهــش یابــد ،درصــورت

الزم جهــت احتــراق بــه درون هیتــر مکــش میشــود .بــه

 T1بــه  T2کاهــش خواهــد یافــت ،لــذا در سیســتمهای

آبهــای تبخیرشــده ،مخــزن کوچکــی بــاالی هیتــر بــه نام

خواهیــم شــد و در نتیجــه هنگامــی کــه دمــای گاز بــه
نقطــه شــبنم گاز نزدیــک شــود ،بخــار مایعــات همــراه

گاز اعــم از آب و هیدروکربورهــای ســنگینتر بــه صــورت
مایــع درآمــده و در دمــای پاییــن محیــط ،در تاسیســات

ایجــاد یــخ زدگــی مینمایــد .لــذا تامیــن ایــن شــرایط

در سیســتمهای تقلیــل فشــار و در نهایــت در مبــادی

مصــرف ضــروری اســت.

ایستگاههای دروازه شهری تقلیل فشار گاز

گاز طبیعــی معمــوال بــا فشــاري معــادل

Psi

-700

 1000بــه ورودی شــهرها و یــا صنایــع بــزرگ میرســد
و الزم اســت جهــت تحویــل بــه مصــرف کننــدگان
نهایــی ایــن فشــار کاهــش یابــد .فراینــد افــت فشــار

در ایســتگاههای تقلیــل فشــاری بــا نــام ایســتگاههای
دروازه شــهری ( 1 )CGSصــورت میپذیــرد .فشــار گاز

انتقــال حــرارت هیترهــای حمــام آب غیرمســتقیم از نــوع
جابهجایــی میباشــد ،بدیــن گونــه کــه حــرارت مــورد

نیــاز توســط مشــعلهای گازســوز بــه درون آتــشدان

وارد و در یــک مســیر رفــت و برگشــت ،حــرارت بــه آب
مقطــر منتقــل میگــردد ،آب مقطــر گــرم هــم حــرارت
)1. City Gate Station (CGS
2. Reduction Pressure Station
3. Filter
4. Heater
5. Valve
6. Shut off Valve
7. Regulator
8. Safety Valve
9. Odorizer
10. Meter instrument
11. Water Bath Indirect Heater
12. Shell
13. Fire Tube
14. Gas Tube
15.Exhaust
16. Expansion Tank

تحلیل حرارتی هیتر ...
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خــود را بــه کویلهــای گاز انتقــال داده و نهایتــا

ســعادت و همــکاران [ ]1بــه مدلســازی ترمودینامیکــی

میگــردد .سیســتمهای اندازهگیــری دمــا و فشــار

بــا چرخــه آلــی رانکیــن پرداختنــد .بررســی پارامترهــای

ایــن حــرارت جــذب جریــان گاز عبــوری از کویلهــا

جهــت کنترلهــای الزم در ورودی و خروجــی هیتــر
نصــب میشــوند .میــزان گرمایــش مشــعلهای هیتــر

وابســته بــه دمــای محیــط و میــزان گاز عبوری از ایســتگاه

و هیتــر بــوده و فرمــان مشــعل از دمــای خروجــی کویــل
گاز صــورت میپذیــرد .راندمــان هیترهــای حمــام آب
غیرمســتقیم بســیار پاییــن بــوده و باتوجــه بــه تعــداد

زیــاد ایــن هیترهــا ،عــاوه بــر اتــاف انــرژی ،صدمــات

جبرانناپذیــری بــر محیــط زیســت تحمیــل مینمایــد.
اســتفاده نامطلــوب از انــرژي و مصــرف بیرویــه آن در

بخــش خانگــی و صنعتــی عــاوه بــر آلودگــی محیــط

زیســت و بــه هــدردادن ســرمایههاي ملــی ،رونــد توســعه

کشــور را در زمینههــاي مختلــف بــه مخاطــره میانــدازد.
اســتفاده غیــر بهینــه از تجهیــزات مصــرف کننــده انــرژي،

همــه ســاله خســارت عظیــم و جبرانناپذیــري را بــر

بودجــه کشــور تحمیــل مینمایــد .لــذا الزم اســت همــگام
بــا توســعه صنعتــی و افزایــش رونــد مصــرف انــرژي ،بــا

بهبــود عملکــرد ایــن تجهیــزات بــه ســمت کاهــش مصرف

انــرژي و توســعه مطلــوب و منطبــق بــا محیــط زیســت
دســت یابیــم .ســوختی کــه جهــت تأمیــن شــعله و

حــرارت مــورد نیــاز ایــن گرمکنهــا ب ـهکار م ـیرود ،گاز
پاالییــده بــا کیفیــت بــاال اســت و برگرفتــه از خــط لولــه

ورودی بــه ایســتگاه میباشــد .بــا در نظــر گرفتــن قیمــت

رو بــه افزایــش ســوخت و قوانیــن مربــوط بــه حفــظ
محیــط زیســت ،نیــاز اساســی بــه عملیــات تحلیــل،

طراحــی و تعمیــرات اساســی مربــوط بــه افزایــش بازدهــی
گرمکنهــا کامــ ً
ا احســاس میشــود.
راهکارهــای متعــددی جهــت افزایــش راندمــان هیترهــای
ایســتگاههای تقلیــل فشــار گاز در حوزههایــی نظیــر

پیــش گرمایــش و یــا جلوگیــری از اتــاف انــرژی در

دودکــش هیترهــا و یــا عایــق کاری مســیر و همچنیــن
نصــب تجهیــزات جانبــی و یــا اســتفاده از انرژیهــای
تجدیدپذیــر توســط محققیــن صــورت پذیرفتهاســت.

و بهینهســازی چنــد هدفــه یــک ایســتگاه تقلیــل فشــار

اگــزرژی نشــان داد کــه  ٪91/87از میــزان تخریــب نســبی
در هیتــر و مشــعل انجــام میشــود .همچنیــن مقایســه

سیســتم یکپارچــه غیــر بهینــه و بهینــه آنهــا نشــان داد

کــه بهینــه ســازی منجــر بــه افزایــش  ٪8/57در راندمــان
حرارتــی سیســتم و کاهــش  337/62کیلــووات در میــزان
تخریــب کلــی اگــزرژی میشــود .رحمتــی و همــکاران []2

مطالعــه تجربــی در مــورد تأثیــرات اســتفاده از نانولولههای

کربنــی چنــد جــداره در گاز اتیلــن گلیکــول  /پایــه آب
بــا هیتــر هــای غیــر مســتقیم ایســتگاههای تقلیــل فشــار
گاز انجــام دادنــد .نتایــج نشــان داد لزجــت بــا افزایــش
کســر حجمــی زیــاد شــده و بــا افزایــش دمــا کاهــش

مییابــد .افزایــش راندمــان تــا  ٪48در دمــای 70 °C

از یافتههــای ایــن پژوهــش بــود .رســتگار و همــکاران

[ ]3راه حلــی بــرای تأمیــن آب مقطــر مــورد اســتفاده

در هیترهــای غیــر مســتقیم حمــام آب در ایســتگاههای
تقلیــل فشــار گاز بدســت آوردنــد .میــزان تولیــد آب مقطر
در ســه عمــق مختلــف آب مــورد آزمایــش قــرار گرفــت

کــه نتایــج نشــان داد کــه بــرای عمــق کمتــر آب ،میــزان
تولیــد آب مقطــر بهتــر میباشــد .گونــز و همــکاران []4

بــا اضافــه کــردن ســیم پیــچ بــه سیســتم انتقــال حــرارت

هیتــر ،آنــرا یــک روش دیگــر جهــت کاهــش مصــرف
انــرژی هیتــر معرفــی کردنــد .نتایــج تجربــی نشــان داد

کــه میــزان نوســلت و عامــل اصطــکاک بــا کاهــش نســبت
گام و فاصلــه افزایــش مییابــد .عاشــوری و همــکاران

[ ]5بــا مطالعــه ایســتگاه  CGSبیســتون و تعییــن ضریــب
ژول -تامســون گاز طبیعــی ،گرمایــش گاز تــا حداقــل

دمــای ممکــن گاز ورودی بــه رگالتورهــای ایــن ایســتگاه
را موجــب صرفــه جویــی در مصــرف انــرژی گرمکنهــا

دانســتند .عزیــزی و همــکاران [ ]6بــا مطالعــه گرمکــن
ایســتگاه  CGSماهشــهر روی اتــاف حرارتــی از دودکــش

ایــن گرمکــن تمرکــز نمــوده و اســتفاده از یــک مبــدل
حرارتــی پوســته -لولــه بــرای پیــش گرمایــش گاز طبیعی

ورودی بــه گرمکــن توســط گاز خروجــی از دودکــش آن
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را پیشــنهاد کردنــد .خلیلــی و همــکاران [ ]7بــازده حرارتــی

و اتــاف گرمایــی را در گرمکــن تعبیــه شــده در ایســتگاه

هیــدروژن پرداختنــد.
در سیســتمهای حرارتــی هندســه نقــش بســزایی در

 CGSشــهرکرد بررســی کردنــد و بهبــود عملکــرد مشــعلها،

هدررفــت انــرژی ،جــذب حــرارت و در نهایــت راندمــان

حــرارت را بــه عنــوان راهکارهــای بــه حداقل رســاندن میزان

در راســتای افزایــش راندمــان ،طراحــی و یافتــن مــدل

همــکاران [ ]8بــا اســتفاده از دینامیــک ســیاالت محاســباتی

خواهــد بــود .در کار حاضــر عــاوه بــر بهرهگیــری از

در یکــی از ایســتگاههای  CGSمشــهد پرداختنــد و تعبیــه

بــا راندمــان باالتــر طراحــی خواهــد شــد .هندســههای

انــرژی حرارتــی بــه ســطوح مختلــف گرمکــن و در نتیجــه

تجهیــزات داخلــی هیتــر بــرای طراحــی میســر خواهنــد

مطالعــات خــود را بــر روی میــزان افزایــش انتقــال حــرارت

طــول آن ،ســهم بســزایی در افزایــش انتقــال حــرارت از

شدهاســتفاده میگــردد ،بــه انجــام رســاندند .وو و همــکاران

محفظــه احتــراق نیــز در چگونگــی دریافــت حــرارت و

کاهــش مقــدار هــوای اضافــی و نیــز افزایــش ســطح انتقــال

حرارتــی دارا میباشــد ،لــذا در کنــار بســیاری از اقدامــات

اتــاف انــرژی در دودکــش پیشــنهاد دادنــد .صابرمقــدم و

هندســی بهینــه یکــی از روشــهای افزایــش راندمــان

بــه امــکان ســنجی مصــرف بهینــه انــرژی در گرمکــن واقــع

دســتاوردهای پیشــین محققیــن ،مدلــی جدیــد از هیتــر

پمــپ در محلــی مناســب از گرمکــن را در انتقــال یکنواخــت

مکعبــی فرصتهــای مناســبی جهــت چیدمــان جدیــد

افزایــش بازدهــی آن موثر دانســتند .حســین و همــکاران []9

نمــود .افزایــش تعــداد پــاس کویلهــای گاز و افزایــش

در حالتــی کــه بطــور همزمــان از ســیم پیــچ و نــوار تابیــده

آب گــرم بــه ســیال گاز دارد .عــاوه بــر ایــن هندســه

[ ]10تاثیــر نانــو ســیال آلومینــا با پنــج غلظــت وزن متفاوت

انتقــال بــه ســیال واســط موثــر بــوده و در توزیــع دمــا در

مطالعــه قــرار دادنــد .صدیقــی دیزجــی [ ]11مطالعـهای در

ایــن مســاله پرداختــه میشــود.

بــر مشــخصات انتقــال حــرارت بــه صــورت تجربــی مــورد

خصــوص اگــزرژی مبدلهــای حرارتــی پوســته و لولــه انجام
داد .وی مشــاهده کــرد کــه افزایــش نــرخ جریــان ،دمــای
داخلــی و قطــر کویــل تخریــب اگــزرژی بــرای مبدلهــای

حرارتــی پوســته و لولــه را افزایــش میدهــد .فرزانــه گــرد

و همــکاران [ ]12بــا تحلیــل انــرژی و اگــزرژی ایســتگاه

تقلیــل فشــار گاز ،اســتفاده از سیســتم ذخیرهســاز انــرژی
خورشــیدی را یــک راه جهــت مصــرف بهینــه انــرژی در

هیتــر ایســتگاههای گاز دانســتند .رشــیدمردانی و همــکاران

[ ]13پیــش گرمایــش و همچنیــن اســتفاده از انــرژی
محصــوالت احتــراق را روشــی جهــت افزایــش بازیافــت گرما

و راندمــان هیتــر معرفــی نمودند .گارســیا و همــکاران [ 14و

 ]15مطالعاتــی تجربــی بــرای بررســی اثــر درج ســیم مارپیچ

بــر انتقــال حــرارت لولــه دایــرهای بــه منظــور افزایــش میزان

انتقــال حــرارت در جریــان هــای آرام و گــذرا و رژیمهــای

آشــفته بــا اعــداد پرانتــل متفــاوت انجــام دادنــد .غائبــی و

همــکاران [ ]16بــا مطالعـهای تطبیقــی بــه تحلیــل انــرژی،
اگــزرژی ،اقتصــادی و زیســت محیطــی مســاله بازیافت اتالف

حرارتــی ایــن گرمکنهــا بــه منظــور تولیــد همزمــان بــرق و

هیتــر بســیار تعییــن کنندهاســت کــه در کار حاضــر بــه
در ایــن مقالــه هیترهــای نصــب شــده در ایســتگاههای
تقلیــل فشــار بــا اســتفاده از معــادالت ترمودینامیکــی و

ســیاالتی حاکــم از حیــث حرارتــی مدلســازی میگــردد
و بــا اســتفاده ازکســر مولــی اجــزای مخلــوط گاز طبیعــی

و دمــا و فشــار آن و همچنیــن بــا بهکارگیــری مشــخصات

هندســهی هیتــر ،تأثیــر جزئیتریــن پارامترهــا اعــم از

هندســه و خــواص ترمودینامیکــی گاز بررســی میشــود
و میــزان مصــرف ســوخت هیتــر و راندمــان آن تعییــن
میگــردد .ســپس نتایــج بــا اطالعــات موجــود در
ایســتگاه شــهر اراک اعتبارســنجی خواهــد شــد .در نهایــت

بــا بررســی تأثیــر تغییــر پارامترهــای ترمودینامیکــی و

هندس ـهی هیتــر در راندمــان حرارتــی و میــزان مصــرف
ســوخت ،یــک مــدل هندســی بهینــه پیشــنهاد میگــردد.
مدلسازی

بررسی مدل حرارتی

از لحاظ ساختار حرارتی و غیرمستقیم بودن ساز و کار عملکردی،

تحلیل حرارتی هیتر ...

داوود شفیعی و همکاران
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هیترهــا بــه بویلرهــا و دیگهــای مولــد بخــار شــباهت

فشــار آن از  250 Psiمعمــوال بــه  15 Psiبــه منظــور

ولــي از آنجــا كــه يكــي از اصليتريــن بخشهــاي ايــن

در هیتــر جهــت افــت فشــار بــه ســمت شــیر فشــار شــکن

زیــادی دارنــد .بویلــر يــك سيســتم توليدكنندة بخاراســت
سيســتم ميباشــد بــه مولدهــاي بخــار ،ديــگ بخــار نیــز
اطــاق مــي شــود .در شــکل  1مکانیــزم حرارتــی یــک

بویلــر مشــاهده میگــردد.

طبــق مکانیــزم طــرح شــده در شــکل  ،1ابتــدا هــوا و

ســوخت وارد محفظــه احتــراق میشــود و پــس از

اســتفاده در مشــعل هیتــر تقلیــل مییابــد .گاز گــرم شــده
هدایــت میشــود و بــه همیــن دلیــل امــکان تشــکیل

هیــدرات در محــل شــیر فشــار شــکن میســر نمیگــردد.
در شــکل  2وضعیــت چیدمــان و قرارگیــری کویلهــای

گاز ،لولههــای آتــشدان ،دودکــش و مشــعلهای هیتــر
حمــام آب غیــر مســتقیم نشــان داده شدهاســت.

اختــاط ،احتــراق صــورت میگیــرد و محصــوالت

احتــراق بــا دمــای بســیار بــاال وارد محفظــه تولیــد

بخــار میگــردد .همانطــور کــه ذکــر شــد بــا تمــاس

غیرمســتقیم محصــوالت احتــراق دمــا بــاال بــا ســیال
عامــل یعنــی آب ســرد بخــار تولیــد میشــود .آب در
داخــل تیوبهــای تعبیــه شــده در محفظــه تولیــد بخــار

بویلــر تزریــق میشــود و بــا تمــاس محصــوالت احتــراق

بــه بدنــه تیوبهــا آب بــه بخــار تبدیــل میگــردد .ایــن
غیرمســتقیم بــودن انتقــال حــرارت در بویلــر و هیترهــای

شکل  2چیدمان اجزای داخلی هیتر
تولید انرژی توسط هیتر

حمــام آب یکــی از وجههــای مشــترک بــه حســاب

بــه طــور کلــی مبــدل ایســتگاههای تقلیــل فشــار گاز

ســوخت در آتشــدان میســوزد و حــرارت آن بــه ســیال

مبــدل بــه عنــوان محفظــه مبــدل ،لولههــای مارپیــچ

بــه ســیال گازطبیعــی در کویلهــای گاز انتقــال پیــدا

گاز ،منبــع انبســاط آب ،مشــعل ،دودکــش ،لولــه آتــش یــا

بدیــن ترتیــب معادلههــای انتقــال حــرارت صــورت

تشــکیل شدهاســت .جهــت محاســبه دقیــق راندمــان و

میآیــد .چــرا کــه در هیترهــا نیــز ابتــدا مخلــوط هــوا و

از چنــد بخــش اصلــی شــامل پوســته اســتوانهای شــکل

واســط انتقــال پیــدا مینمایــد و در نهایــت حــرارت

عبوردهنــده گاز بــه داخــل مبــدل یــا همــان کویلهــای

میکنــد و ســیال جــاری در کویلهــا را گــرم میکنــد.

آتـشدان و سیســتم کنتــرل و هدایــت ســوخت به مشــعل

گرفتــه نیــز در ایــن دو تجهیــز شــبیه هــم میباشــد.

میــزان مصــرف ســوخت هیتــر ،نیازمنــد آگاهــی دقیــق
از مشــخصات ترمودینامیکــی بــارز مخلــوط گاز طبیعــی

و مشــخصات هندســه هیتــر میباشــیم .بــا اســتفاده از

روابــط مباحــث ترمودینامیــک ،انتقــال حــرارت وســیاالت
بــه مدلســازی حرارتــی هیتــر موجــود در ایســتگاه هــای
تقلیــل فشــار گاز طبیعــی پرداختــه مــی شــود .مبدلهــای

شکل  1مراحل تولید بخار در بویلر و مکانیزم حرارتی سیستم

موجــود در ایســتگاههای تقلیــل فشــار گاز بــه صــورت

یــک مبــدل حرارتــی ســه ســیالی عمــل میکننــد .ابعــاد

منبــع تامیــن انــرژی مــورد نیــاز هیتــر ،گاز عبــوری از

ایــن نــوع مبدلهــا بــا توجــه بــه دبــی بــاالی گاز ســرد،

لولــه از قســمت خروجــی ایســتگاه بــه هیتــر منتقــل

از احتــراق مخلــوط گاز طبیعــی در محفظــه آتشــدان را

ایســتگاه تقلیــل فشــار میباشــد کــه توســط یــک خــط

نســبتا بــزرگ اســت .رابطــه  1کل انــرژی تولیــدی حاصــل

گردیــده و بــا تعبیــه یــک سیســتم تقلیــل فشــار کوچــک،

بــا اســتفاده از معــادالت بقــای جــرم و انــرژی ،محاســبه
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خواهد کرد.
()1

اتالف حرارت از سطوح

Q fuel = Q loss + QGas = QGas + Q lost + Q smok e

مجــاورت هــوا بــا الیههــای هــر تجهیــز موجــب تبــادل

در ایــن رابطــه  Q_lostاتــاف حــرارت از ســطح هیتــر

حرارتــی میشــود .ســطح هیتــر نیــز بهصــورت گســترده

خارجــی هیتــر اســت و بــا توجــه بــه پارامترهــای ب ـهکار

هیتــر از ایــن طریــق هــدر م ـیرود .بدنــه هیتــر مطابــق

همچنیــن  QGasمقــدار حــرارت انتقــال داده شــده بــه

تشــکیل شدهاســت .حــرارت تولیــد شــده توســط مشــعل

میباشــد و ایــن پارامتــر نیــز بــر حســب  kj/sمحاســبه

آن جــذب گاز عبــوری از کویلهــای گازی میشــود و

انتقال حرارت به جریان مخلوط گاز طبیعی

مقــدار هدررفــت حــرارت از ســطوح جانبــی تحــت نمــاد

برحســب  kj/sو  Qsmokeاتــاف انتقــال حــرارت از دودکــش

در معــرض جریــان هــوا قــرار دارد و قســمتی از انــرژی

رفتــه بــرای محاســبه ،واحــد آن  kj/sخواهــد بــود و

بــا شــکل  3از ســه الیــه فــوالد ،پشــم شیشــه وآلومینیــوم

مخلــوط گاز طبیعــی عبــوری از کویلهــا گازطبیعــی

هیتــر بــه ســیال واســط منتقــل میگــردد و قســمتی از

خواهــد شــد.

بخشــی نیــز از طریــق ســطح هیتــر هــدر م ـیرود.

باتوجــه بــه حرکــت ســیال گاز از درون ســیال گــرم
درون مخــزن هیتــر ،حــرارت هیتــر بصــورت غیرمســتقیم

از منبــع تولیــد انــرژی بــه گاز منتقــل میگــردد.

QGas

حــرارت منتقــل شــده بــه گاز طبیعــی عبــوری ازکویــل

گاز هیتــر میباشــد .ایــن مقــدار از رابطــه  2اســتخراج
گردید هاســت:
()2

Cp )Gas (dT

Gaso

=Q
=mGas )hout − h
∫ mGas
Gas
( in

Gasi

رابطه  2به صورت رابطه  3بازنویسی میشود:

=Q
=mGas )hout − h
Gas
(in ( m Gas )C p .mix .outT Gaso − C p .mix .inT Gasi ( )3

 Qlostمحاســبه میشــود .در شــکل  4مقاومــت حرارتــی

بیــن محصــوالت احتــراق تــا محیــط پیرامــون هیتــر

نشــان داده شدهاســت.

در رابطــه  4مقــدار اتــاف حــرارت از ســطوح جانبــی بــا
توجــه بــه شــکل  4محاســبه شدهاســت:
()4
()5

Qexhaust
= m exhaust )hinexhaust − houtexhaust
=
(

(( m exhaust )C pexhaust ,iT exhaust .i − C pexhaust ,oT am

()6

=
A steel 2π risteel Lsteel + 2π risteel 2

=
Aal 2π rial Lal + 2π rial 2

شکل  3نمای جانبی سطح هیتر

شکل  4مقاومت حرارتی بین محصوالت احتراق تا محیط پیرامون هیتر

داوود شفیعی و همکاران

تحلیل حرارتی هیتر ...

دمــای آب در محاســبه اتــاف حــرارت ســطوح جانبــی

هیتــر ،موثــر میباشــد ،لــذا بــا اســتفاده از دمــای جریــان

()11

t stack
1
1
+
+
hexhaust A istack k stack A istack hwater Aostack
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= R tot .ex haust

ورودی و خروجــی کویلهــای گاز داخلــی هیتــر ،مــی
تــوان دمــای آب موجــود درهیتــر حیــن فرآینــد انتقــال

حــرارت بــه جریــان مخلــوط گازطبیعــی و مقــدار آن را از

رابطــه  7محاســبه نمــود:

( T )Gas ,o ( −T )Gas ,i
1
1 − exp(−
)
mGas c pGas R tot .Gas

()7

و در نهایــت میــزان مصــرف ســوخت و راندمــان هیتــر از

= Tw

مقاومــت انتقــال حــرارت بیــن آب و جریــان گاز داخــل

کویــل از رابطــه  8و مطابــق بــا شــکل  5تعریــف میشــود:
()8

شکل  6مقاومت حرارتی کل بین دو سیال آب و دود

1
) ln(rocoil / ricoil
1
R tot .Gas = +
+
AGas A icoil
2π K coil Lcoil
Awater A icoil

روابــط  12و  13بهدســت خواهــد آمــد:

Q lost + Q gas

()12

ηcombustion LHV − Q smoke

()13

Q gas
m fuel LHV

= m fuel

= ηheater

معــادالت بهدســت آمــده فــوق بــه منظــور بررســی

دقیــق تــر بــا اســتفاده از یــک کــد کامپیوتــری و بــا یــک
الگوریتــم منطقــی تنظیــم میشــوند .نهایتــا متناســب بــا

مــدل ارائــه شــده بــرای هیتــر حمــام آب غیــر مســتقیم
شکل  5مقاومت حرارتی کل بین آب و گاز طبیعی
هدررفت حرارت از دودکش

بخشــی از میــزان حــرارت تولیدی توســط ســوخت ورودی

ایســتگاه تقلیــل فشــار و مشــخصات گاز ورودی ،کــد نــرم
افــزاری قــادر بــه محاســبه راندمــان هیتــر و مصــرف

ســوخت خواهــد بــود.

بهینهسازی هندسه هیتر

بــه هیتــر ایســتگاههای تقلیــل فشــار گاز طبیعــی پــس از

هیترهــای موجــود در صنعــت گاز از نــوع اســتوانهای

از ســطوح جانبــی  Qlostبــه اتــاف رسیدهاســت ،ازطریــق

میشــود .چیدمــان کویلهــای گاز و لولــه آتــشدان

رابطــه  9محاســبه میشــود.

کویلهــای گاز ممکــن نبــوده و بدیــن ترتیــب بخشــی

گرمایــش جریــان گاز طبیعــی  QGasو مقــداری حــرارت که

میباشــند کــه در شــکل  7نمــای جانبــی آن مشــاهده

دودکــش تحــت عنــوان  Qsmokeبــه اتــاف میرســد کــه از

بــه گونــهای اســت کــه امــکان افزایــش پــاس بــرای

()9

Qexhaust
= m exhaust )hinexhaust − houtexhaust
=
(
( m exhaust )C pexhaust ,iT exhaust .i − C pexhaust ,oT am

از فضــای داخلــی هیتــر بــدون اســتفاده باقــی میمانــد.

گرمــای ویــژه جرمــی را بــرای مخلــوط دود حــاوی پنــج
جــزءگازی Cp smoke.o ،دردمــای ورودی  Tsmoke.iو

Cp smoke.i

خروجــی  Tamمطابــق روابــط قبــل محاســبه میشــود.
دبــی مخلــوط دود نیــز از رابطــه  10قابــل محاسبهاســت:
()10

m fuel
(
m air

m exhaust =m air + m fuel =m fuel )1 +

نســبت هــوا بــه ســوخت  mair/mfuelنیــز از موازنــه جــرم و
بــا در نظــر گرفتــن ترکیــب ســوخت محاســبه میشــود.

 Rtotsmokeمقاومــت کل انتقــال حــرارت بین دود و آب اســت

و مطابــق بــا شــکل  6از رابطــه  11بــرآورد میشــود:

شکل  7جانمایی کویلهای گاز در هیتر استوانهای
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هندس ـههای مکعبــی بــه دلیــل ســاختار منظــم ،امــکان

نتایج

چیدمــان بهتــر کویلهــای گازی و افزایــش ســطوح تبادل

پــس از مدلســازی دقیــق هیتــر موجــود در ایســتگاه و

مقــدور مــی ســازند .شــکل  8نحــوه چیدمــان کویلهــای

کــد موجــود بــا دادههــای واقعــی اعتبارســنجی شــود .هیتر

نشــان میدهــد .قــرار گرفتــن منظــم تــر کویلهــای گاز

 60000 SCMHمیباشــد کــه تمــام ابعــاد و اندازههــا و

انتقــال حــرارات بیــن ســیال واســط و گاز عبــوری و

ملــی گاز درنظــر گرفتــه شدهاســت .هیتــر مــورد نظــر

گــرم واســط میگــردد .باتوجــه بــه تغییــرات بوجــود

کنتــور اندازهگیــری جریــان گاز میباشــد .کل جریــان گاز

انتقــال حــرارت هیتــر تغییــر مینمایــد باتوجــه بــه

تقلیــل فشــار اندازهگیــری میشــود .کلیــه مشــخصات و

در هندســه مکعبــی ،روابــط  5 ، 4و  6بــه ترتیــب تبدیــل

گاز طبیعــی در لحظــه اعتبارســنجی ثبــت و در کدنویســی

حرارتــی بیــن ســیال واســط و جریــان گاز عبــوری را

وارد کــردن پارامترهــا و مشــخصات مــورد نیــاز ،الزم اســت

گاز و لولههــای آتــشدان را داخــل یــک هیتــر مکعبــی

مدلســازی شــده مربــوط بــه شــهر اراک بــا ظرفیــت

و افزایــش تعــداد پــاس آنهــا موجــب افزایــش ســطح

مشــخصات فنــی مطابــق بــا نقشـههای موجــود در شــرکت

افزایــش زمــان حضــور جریــان گاز طبیعــی داخــل ســیال

عــاوه بــر وســایل اندازهگیــری دمــا و فشــار ،مجهــز بــه

آمــده در هندســه هیتــر ،برخــی از روابــط و محاســبات

عبــوری از هیتــر نیز توســط یک کنتور در خروجی ایســتگاه

تغییــر ســطح مقطــع و مســاحت الیههــای بدنــه هیتــر

پارامترهــای ترمودینامیکــی و محیطــی و آنالیــز ترکیبــی

بــه روابــط  15 ، 14و  16خواهنــد شــد.

اعمــال شدهاســت .بــا اجــرای برنامــه دو هــدف خروجــی

کدنویســی یعنــی راندمــان و میــزان مصــرف ســوخت هیتر
اســتخراج گردیــد و مطابــق بــا جــدول  1بــا نتایــج واقعــی
مقایســه شدهاســت .میــزان خطــای محاســباتی کدنویســی

در مقایســه بــا نتایــج واقعــی  6/1درصــد میباشــد کــه

ایــن میــزان خطــا در کدنویســی منطقــی و قابــل پذیــرش
میباشــد .بــا بررســی نتایــج کدنویســی و دادههــای واقعــی

شکل  8جانمایی کویلهای گاز در هیتر مکعبی
Tw −T am
) (t steel / k steel Asteel ) + (twool / k wool Awool ) + (t al / k al Aal ) + (1/ hair A heater ) + (1/ hwater Asteel

قرائــت شــده از دســتگاههای اندازهگیــری نصــب شــده بــر
= Q lost

()14

()15

A heater =2(aal + bal )l al + 2aal bal

()16

A heater =2(aal + bal )l al + 2aal bal

و درصورتیکــه جهــت انتقــال حــرارت بهتــر آتــشدان

هیتــر هــم مکعبــی گــردد ،رابطــه  11بــه رابطــه 17
تبدیــل میگــردد.
()17

t stack
1
1
+
+
hexhaust A istack k stack A istack hw ater Aostack

= R tot .ex haust

بــا اســتفاده از معــادالت بــه دســت آمــده یــک الگوریتــم
جهــت تهیــه کــد کامپیوتــری تنظیــم میگــردد و

خروجــی آن محاســبه راندمــان و میــزان مصــرف ســوخت

هیتــر میباشــد.

روی هیتــر ،معتبــر بــودن مدلســازی و کدنویســی اثبــات

میگــردد.

جدول  1مقایسه نتایج واقعی و نتایج محاسبه شده در کدنویسی
واحد

مقدار واقعی مقدار محاسبه شده

مورد

%

29/97

31/92

راندمان

]([kg)⁄s

1/5832

1/4866

مصرف سوخت

بررسی مدل موجود و مدل بهینه شده

حــال بــرای بررســی دقیــق تــر تاثیــر هندســه بــر راندمــان

هیتــر و میــزان مصــرف ســوخت ،باتوجــه بــه امــکان پذیــر
بــودن انجــام تغییــرات ،هــر دو مــدل هیتر بررســی میشــود:

مــدل( :)1ایــن مــدل ،هندســه موجــود و مــورد اســتفاده

در شــرکت ملــی گاز میباشــد .یــک هیتــر بــا ظرفیــت
 60000 SCMHکــه مشــخصات و ابعــاد هندســی آن از
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بررسی اثر پارامترهای هندسی بر مدلهای مختلف هیتر

در ایــن مــدل مطابــق شــکل  2بدنــه اســتوانهای بــه طــول

پــس از بررســی مدلهــا در شــرایط یکســان و مقایســه

و برگشــت گرمــای خــود را از دو مشــعل بــا دو پــاس

پارامترهــای مهــم هندســی ،اثــر آنهــا بــر راندمــان

مــدل( :)2در ایــن مــدل مطابــق بــا شــکل  9هندســه

ترمودینامیکــی پایــه بهصــورت مجــزا بررســی میکنیــم.

هشــت متــر و کویلهــای گاز در چهــار پــاس رفــت

راندمــان آنهــا بــا یکدیگــر ،در مرحلــه بعــد بــا تغییــر

آتشــدان اســتوانهای دریافــت میکننــد.

و میــزان مصــرف ســوخت هیترهــا را درشــرایط

اســتوانهای هیتــر تبدیــل بــه مکعبــی شــده و بــا چیدمــان
منظــم تــر ،تعــداد بیشــتری پــاس کویــل گاز در هیتــر

جانمایــی میگــردد ،همچنیــن هندســه آتشــدان هــا هــم
مکعبــی طراحــی شدهاســت ،در کدنویســی ،تغییــرات

مــورد نیــاز فرمولهــا براســاس هندســه مکعــب فایرتیــوب
لحــاظ شدهاســت.

اثر قطر آتشدان

در ابتــدا تاثیــر تغییــر قطــر آتــشدان را بــر راندمــان و
میــزان مصــرف ســوخت هیتــر نشــان میدهیــم .باتوجــه

بــه ثابــت فــرض شــدن نســبت هــوا بــه ســوخت ،mair⁄mfuel
بنابرایــن افزایــش قطــر لولــه آتشــدان باعــث کاهــش
مقــدار رینولــدز میگــردد .کاهــش مقــدار رینولــدز دود

موجــب کاهــش عــدد ناســلت دود میشــود و در نهایــت
افزایــش شــعاع لولــه آتشــدان موجــب کاهــش ضریــب
انتقــال حــرارت جابهجایــی مخلــوط دود حاصــل از

احتــراق خواهــد شــد .بــا کاهــش ضریــب انتقــال حــرارت
جابهجایــی مخلــوط دود انتقــال حــرارت از دود بــه آب

شکل  9هیتر با بدنه و آتشدان مکعبی

هیترکاهــش مییابــد و دمــای آب نســبت بــه حالــت قبــل
کمتــر میشــود و چــون دود حــرارت کمتــری از دســت
میدهــد دمــای بیشــتری داشــته و اتــاف حــرارت

نتایج مدلها

در شــرایط یکســان و بــا ثابــت نگــه داشــتن پارامترهــا،

راندمــان و میــزان مصــرف ســوخت هــر دو مــدل تحلیــل

و نتایــج بــه شــرح جــدول  2حاصــل شــد کــه نشــان
میدهــد درصــورت بهرهگیــری صحیــح از ظرفیتهــای

مــدل مکعبــی و چیدمــان مناســب کویلهــای گاز
و آتــشدان ،راندمــان بــه صــورت چشــمگیری ارتقــا

مییابــد .همچنیــن در هندســه مکعبــی میــزان مصــرف
ســوخت نیــز نســبت بــه هندســه اســتوانهای موجــود،

کاهــش مییابــد.

دودکــش  Qsmokeافزایــش مییابــد .بــه عبارتــی افزایــش
قطــر آتـشدان موجــب افزایــش تلفــات حرارتــی در هیتــر
میگــردد .بنابرایــن مصــرف ســوخت افزایــش و راندمــان

کاهــش مییابــد .در هــر دو مــدل راندمــان رونــد کاهشــی
و مصــرف ســوخت رونــد افزایشــی دارد .ایــن موضــوع در

نمودارهــای شــکل 10و شــکل 11نشــان داده شدهاســت.
از ســوی دیگــر بــا مقایســه مدلهــا بــا یکدیگــر مشــخص
میگــردد کــه بــا افزایــش قطــر آتــشدان ،اتــاف

حــرارت از طریــق دودکــش در مــدل ( )2کمتــر بــوده

و کمتریــن کاهــش راندمــان را در پــی دارد و همچنیــن

بــا افزایــش قطــر آتـشدان ایــن مــدل کمتریــن افزایــش
میــزان مصــرف ســوخت را دارا میباشــد .بــا ایــن شــرایط

جدول 2نتایج مدلها
مصرف سوخت ()kg/s

راندمان

نتایج/مدل

1/4866

0/3192

مدل ()1

0/8398

0/5650

مدل ()2

ایــن مــدل در ایــن پارامتــر ،حالــت مطلوبتــر میباشــد.
اثر قطر کویل گاز

در ایــن بخــش در هــر دو مــدل قطــر کویــل گاز را تغییــر

میدهیــم و نتایــج را اندازهگیــری مینماییــم.
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مقاومــت حرارتــی کویلهــای گاز و افزایــش انتقــال حــرارت

از ســیال آب گــرم بــه جریــان گاز گردیــده و باتوجــه بــه

اینکــه ایــن شــرایط در میــزان اتــاف حــرارت از ســطوح
و دودکــش تغییــرات ملموســی بوجــود نم ـیآورد ،بــه تبــع

شــاهد افزایــش راندمــان خواهیــم بــود .بــا بررســی نمودارهــا

مشــخص میشــود کــه بــا افزایــش طــول کویــل گاز شــاهد

بهبــود راندمــان در هــر دو مــدل میباشــیم ،همچنیــن

افزایــش طــول کویــل گاز موجــب کاهــش مصــرف ســوخت

شکل  10تاثیر قطر لوله آتشدان بر راندمان هیتر

هیتــر هــم میشــود .نمودارهــای شــکل  14و شــکل 15

ایــن موضــوع را نشــان میدهنــد .ایــن موضــوع در هــر دو

مــدل معتبــر میباشــد.

شکل  11تاثیر قطر لوله آتشدان بر مصرف سوخت هیتر

تغییــرات قطــر کویــل گاز ،رونــد تغییرات انتقــال حــرارت از آب

گــرم بــه هیتــر را دســتخوش تغییــرات محســوس نمیکنــد.

شکل  12تاثیر قطر کویل گاز بر راندمان هیتر شکل

از طرفــی بــا بررســی ارتبــاط قطــر کویــل گاز بــا میــزان اتــاف

حــرارت از ســطوح هیتــر و همچنیــن اتــاف حــرارت دودکش،

تغییــرات محســوس نمیباشــد ،لــذا افزایــش قطــر کویــل گاز
تاثیــر چندانــی بــر اتــاف حــرارت کلــی هیتــر نخواهد داشــت
و باتوجــه بــه وزن بــاالی اثــر اتــاف حــرارت روی راندمــان

هیتــر ،شــاهد رونــد یکنواخــت راندمــان خواهیــم بــود .بــا
بررســی نمودارهــا مشــخص گردیــد در هــر دو مــدل ،میــزان

قطــر کویــل گازی تاثیــر چندانــی بر راندمــان نــدارد .همچنین

شکل  13تاثیر قطر کویل گاز بر مصرف هیتر

تغییــرات قطــر کویــل گاز بــر میــزان مصــرف ســوخت هم کم

اثــر میباشــد .بــا مشــاهده نمودارهــای شــکل  12و شــکل 13
ایــن موضــوع اثبــات میگــردد.

اثر طول کویل گاز

در ایــن بخــش در هــر دو مــدل طــول کویــل گاز را تغییــر

داده و نتایــج را بررســی مینماییــم .افزایــش طــول کویــل

بــه معنــای باالرفتن زمــان مانــدگاری جریــان گاز طبیعی در
داخــل ســیال گرمتــر و بــه طــور طبیعــی موجــب کاهــش

شکل  14تاثیر طول کویل گاز بر راندمان هیتر

داوود شفیعی و همکاران
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میباشــند .همچنیــن بــا مقایســه هــر دو مــدل مشــخص
میشــود کــه مــدل( )2در ایــن پارامتــر از مــدل ()1

عملکــرد مناســب تــری داشــته و دارای بیشــترین راندمــان
و کمتریــن افزایــش مصــرف ســوخت میباشــد.
اثر طول آتشدان

در ایــن بخــش در هــر دو مــدل طــول آتــشدان را
تغییــر داده و نتایــج را بررســی میکنیــم .افزایــش

طــول آتــشدان بــه معنــای مانــدگاری بیشــتر شــعله

شکل  15تاثیر طول کویل گاز بر مصرف هیتر

نتیجــه دیگــر ایــن تحلیــل ایــن اســت کــه در هــر دو
مــدل افزایــش طــول کویــل در یــک محــدوده مشــخص
موجــب بهبــود عملکــرد حرارتــی هیتــر خواهــد شــد

و بیــش از آن رونــد افزایشــی میــزان جــذب حــرارت از
ســیال گــرم واســط بــه جریــان گاز طبیعــی متوقــف شــده

و تاثیــر چندانــی بــر افزایــش راندمــان و کاهــش مصــرف
ســوخت نخواهــد داشــت .از طرفــی بــا مقایســه هــر دو

مــدل مشــخص گردیــد راندمــان هیتــر در ایــن بخــش در
مــدل ( )2نســبت بــه مــدل ( )1بهتــر مــی باشــد و میــزان

مصــرف ســوخت ،کمتــر اســت.
اثر طول هیتر

در ایــن بخــش در هــر دو مــدل طــول هیتــر را تغییــر

داده و نتایــج را اندازهگیــری میکنیــم .افزایــش طــول
هیتــر بــه معنــای افزایــش ســطح تبــادل حــرارت بیــن

هیتــر گــرم و محیــط ســرد بــوده کــه موجــب کاهــش
مقاومــت حرارتــی و افزایــش اتــاف حــرارت از ســطح

هیتــر خواهــد شــد .همچنیــن بــه دلیــل ثابــت بــودن
طــول کویــل گاز در ایــن حالــت ،ایــن پارامتــر تاثیــری بــر

میــزان انتقــال حــرارت از ســیال گــرم واســط بــه جریــان

گاز طبیعــی نخواهــد داشــت .لــذا ایــن موضــوع ،موجــب
افزایــش مصــرف ســوخت و کاهــش راندمــان میشــود.
بررســی مدلهــا نشــان میدهــد افزایــش طــول هیتــر،
موجــب کاهــش راندمــان در هــر دو مــدل خواهــد شــد

و همچنیــن باعــث افزایــش مصــرف ســوخت میگــردد.
نمودارهــای شــکل 16و شــکل 17بیانگــر ایــن موضــوع

گــرم در سراســر هیتــر و باالتــر رفتــن دمــای ســیال
واســط میگــردد ،افزایــش طــول آتــشدان بــه معنــای
انتقــال بیشــتر حــرارت بــه ســیال و بــه طــور طبیعــی

موجــب کاهــش اتــاف حــرارت از دودکــش میگــردد .از
طرفــی تغییــرات ایــن پارامتــر تاثیــری بــر میــزان اتــاف

حــرارت از ســطح هیتــر نــدارد کــه درنهایــت ایــن مســاله
منجــر بــه افزایــش راندمــان هیتــر میگــردد .بــا بررســی

نمودارهــا مشــخص میشــود کــه بــا افزایــش طــول
آتـشدان شــاهد بهبــود راندمــان هــر دو مــدل میباشــیم

و همچنیــن شــاهد کاهــش میــزان مصــرف ســوخت نیــز

خواهیــم بــود .نمودارهــای شــکل  18و شــکل  19بیانگــر
ایــن موضــوع میباشــند .البتــه افزایــش طــول آت ـشدان

در یــک محــدوده موجــب بهبــود عملکــرد هیتــر میشــود

و خــارج از آن محــدوده تاثیــر چندانــی بــر افزایــش
راندمــان و کاهــش مصــرف ســوخت نخواهــد داشــت.
اثر تعداد پاس آتشدان

در ایــن بخــش در هــر دو مــدل تعــداد پــاس آتــشدان
را تغییــر و نتایــج را بررســی مینماییــم .افزایــش پــاس
آتــشدان بایــد همزمــان بــا افزایــش طــول آتــشدان
صــورت پذیــرد ،چنانچــه بــا کوتــاه کــردن طــول هــر

پــاس ،صرفــا تعــداد پــاس آتـشدان افزایــش یابــد ،هیــچ
تغییــری در میــزان انتقــال حــرارت از آتـشدان بــه ســیال

واســط و درنهایــت جریــان گاز عبــوری بوجــود نمیآیــد
و فقــط مقــدار اتــاف حــرارت دودکــش افزایــش خواهــد
یافــت و موجــب کاهــش راندمــان و افزایــش مصــرف

ســوخت خواهــد شــد .ایــن مســاله در هــر دو مــدل

صــدق مینمایــد ،نمودارهــای شــکل  20و شــکل 21
ایــن موضــوع را بیــان میکننــد.
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شکل  16تاثیر طول هیتر بر راندمان هیتر

شکل  20تاثیر تعداد پاس آتشدان بر راندمان هیتر

شکل  17تاثیر طول هیتر بر مصرف هیتر

شکل  21تاثیر تعداد پاس آتشدان بر مصرف هیتر

بــا مقایســه مدلهــا مشــخص گردیــد رفتــار مــدل( )2در
قبــال ایــن پارامتــر نســبت بــه مــدل( )1قابــل قبــول تــر

میباشــد.

اثر عرض هیتر

در ایــن بخــش در هــر دو مــدل عــرض هیتــر را تغییــر

و نتایــج را بررســی میکنیــم .افزایــش عــرض هیتــر بــه
معنــای افزایــش ســطح انتقــال حــرارت بیــن هیتــر گــرم
و محیــط ســردتر میباشــد و بــه تبــع موجــب کاهــش

شکل  18تاثیر طول آتشدان بر راندمان هیتر

مقاومــت حرارتــی و افزایــش اتــاف حــرارت از ســطح

هیتــر میشــود .از طرفــی ایــن پارامتــر تغییــر محسوســی
در میــزان جــذب حــرارت توســط جریــان گاز طبیعــی
ایجــاد نمیکنــد و در نهایــت ایــن مســاله منجــر بــه

افزایــش مصــرف ســوخت و کاهــش راندمــان میگــردد.
ایــن موضــوع در هــر دو مــدل صــدق مینمایــد.

نمودارهایــی شــکل  22و شــکل 23بیانگــر ایــن موضــوع
میباشــند .بــا مقایســه مدلهــا مشــخص گردیــد رفتــار

شکل  19تاثیر طول آتشدان بر مصرف هیتر

مــدل( )2در قبــال ایــن پارامتــر نســبت بــه مــدل ()1
مطلوبتــر میباشــد.
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البتــه شــدت ایــن بهبــود عملکــرد از یــک میــزان بــه

بــاال کنــد شــده و اثرگــذاری آن بــر افزایــش راندمــان و
کاهــش مصــرف ســوخت ناچیــز میشــود و الزم اســت بــا
درنظــر گرفتــن شــعاع بهینــه عایــق از عای ـقکاری بیــش

از حــد پرهیــز نمــود .بــا مقایســه هــر دو مــدل مشــخص
میشــود رفتــار مــدل ( )2در قبــال ایــن پارامتــر نســبت

بــه مــدل ( )1دارای ثبــات بهتــری بــوده و مطلــوب تــر
میباشــد.

اثر دبی حجمی

شکل  22تاثیر عرض هیتر بر راندمان هیتر

در ایــن بخــش در هــر دو مــدل دبــی حجمــی را تغییــر

و نتایــج را بررســی میکنیــم .بــا افزایــش نــرخ دبــی
حجمــی جریــان عبــوری از کویلهــا مقــدار متناظــر

بــا راندمــان حرارتــی هیتــر افزایــش خواهــد یافــت .بــا
افزایــش دبــی حجمــی گاز ،دبــی جرمــی گاز نیــز افزایــش

مییابــد و میــزان حــرارت انتقالــی بــه گاز طبیعــی

نیــز افزایــش مییابــد .بــا افزایــش حجــم عبــوری گاز
از ایســتگاه و هیتــر شــاهد افزایــش راندمــان و کاهــش
مصــرف ســوخت میباشــیم .ایــن مســاله در هــر دو مــدل

صــدق مینمایــد .نمودارهــای شــکل  26و شــکل 27

شکل  23تاثیر عرض هیتر بر مصرف هیتر

اثر ضخامت عایق

بیانگــر ایــن موضــوع میباشــند .بــا مقایســه مدلهــا
مشــخص گردیــد رفتــار مــدل ( )2در قبــال ایــن پارامتــر

نســبت بــه مــدل ( )1مطلــوب تــر میباشــد.

در ایــن بخــش در همــه مدلهــا ضخامــت عایــق کــه

بــه منظــور جلوگیــری از اتــاف حــرارت از دیوارههــای
جانبــی هیتــر مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه را تغییــر و
نتایــج را بررســی میکنیــم .بــا افزایــش ضخامــت پشــم
شیشــه ،مقــدار اتــاف حــرارت ســطوح جانبــی کاهــش

خواهــد یافــت .از طرفــی ایــن پارامتــر تغییــر محسوســی
در میــزان جــذب حــرارت توســط جریــان گاز طبیعــی
ایجــاد نمیکنــد و در نهایــت ایــن موضــوع موجــب

کاهــش مصــرف ســوخت و افزایــش راندمــان خواهــد شــد.

بــا بررســی نمودارهــا مشــخص میشــود کــه بــا افزایــش
ضخامــت عایــق شــاهد افزایــش راندمــان و کاهــش

مصــرف ســوخت در هــر دو مــدل میباشــیم .نمودارهــای
شــکل  24و شــکل  25ایــن مســاله را اثبــات مینماینــد.

شکل  24تاثیر ضخامت عایق بر راندمان هیتر
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طــول هیتــر ،شــعاع پشــم شیشــه عایــق کننــده ،قطــر
دودکــش و طــول آن بــر راندمــان و میــزان مصــرف

ســوخت هیتــر پرداختــه شدهاســت .ســپس بــا اســتفاده

از دادههــای واقعــی و اطالعــات ورودی ایســتگاه تقلیــل
فشــار گاز اراک شــامل دمــای ورودی و خروجــی گاز بــه

هیتــر و فشــار کاری و دبــی گاز ورودی ،راندمــان واقعــی
هیتــر تعییــن و مقادیــر بــا نتایــج حاصــل از خروجــی

کــد نوشــته شــده مقایســه شــد .نتایــج نشــان داد کــه
شکل  25تاثیر ضخامت عایق بر مصرف هیتر

میــزان خطــای محاســباتی کدنویســی در مقایســه بــا

نتایــج واقعــی  %6/1میباشــد کــه ایــن میــزان خطــا در

کدنویســی منطقــی و قابــل پذیــرش میباشــد.

ســپس بــا اســتفاده از ظرفیتهــای هندســه مکعبــی،

چیدمــان مناســب کویلهــای گاز و آتــشدان صــورت
گرفتهاســت .در هیتــر بــا هندســه جدیــد راندمــان از

 %31بــه  %56ارتقــاء یافــت .همچنیــن میــزان مصــرف
ســوخت از  1/48 kg/sتــا  0/84 kg/sکاهــش مییابــد.

نتایــج نشــان داد افزایــش طــول هیتــر موجــب کاهــش
مقاومــت حرارتــی و افزایــش اتــاف حــرارت از ســطح

شکل  26تاثیر دبی حجمی بر راندمان هیتر

هیتــر خواهــد شــد کــه ایــن موضــوع موجــب افزایــش
مصــرف ســوخت و کاهــش راندمــان میشــود .همچنیــن
افزایــش طــول آتـشدان موجــب افزایــش انتقــال حــرارت
از آتــشدان بــه ســیال آب مقطــر میگــردد کــه ایــن

مســاله منجــر بــه افزایــش راندمــان هیتــر میشــود.
اثبــات گردیــد در زمــان اوج مصــرف و بهرهگیــری از

ظرفیــت کامــل هیتــر ،راندمــان هیتــر افزایــش مییابــد.

نتایــج نشــان داد پارامتــر قطــر کویــل گاز تاثیــر چندانــی
بــر راندمــان و میــزان مصــرف ســوخت نخواهــد داشــت.
در بررســی اثــر تغییــرات پارامترهــا بــر راندمــان هیتــر

شکل  27تاثیر دبی حجمی بر مصرف هیتر

نتیجهگیری

در ایــن مقالــه هیتــر ایســتگاه تقلیــل فشــار گاز اراک
مدلســازی حرارتــی گردیــد و تاثیــر پارامترهــای هندســی

شــامل طــول کویــل ،تعــداد پــاس آتـشدان ،قطــر داخلی

کویــل ،تعــدا پاسهــای ورودی ،شــعاع خارجــی هیتــر،

و میــزان مصــرف ســوخت ،مقایســه نمودارهــا نشــان داد
مــدل مکعبــی در اغلــب مــوارد نتایــج مطلــوب تــری

نســبت بــه مــدل موجــود اســتوانهای دارد.

باتوجــه بــه ابعــاد درنظــر گرفتــه شــده جهــت طراحــی

هیتــر مکعبــی و لحــاظ نمــودن قطــر هیدرولیــک تقریبــا
مشــابه در هــر دو هندســه ،مصالــح و مــواد بــه کار رفتــه

در هــر دو هیتــر مشــابهت قابــل توجهــی داشــته و تنهــا
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داوود شفیعی و همکاران

... تحلیل حرارتی هیتر

، طبــق اطالعــات موجــود در شــرکت گاز اســتان مرکــزی.داد

 افزایــش دو.تفــاوت در متــراژ کویــل هــای گاز میباشــد

 بــوده اســت کــه3540/867 m  معــادل1399 اراک در ســال

قیمــت تمــام شــده یــک هیتــر خواهــد داشــت کــه قطعــا

.در ســال کاهــش مصــرف خواهــد داشــت

مکعبــی را بــه کمتــر از یــک فصــل ســرد کاهــش خواهــد

میــزان مصــرف گاز در هیتــر ایســتگاه دوم تقلیــل فشــار گاز
233/888 m3 درصــورت اســتفاده از هیتــر مکعبی بــه میــزان

 ســهم ناچیــزی در،برابــری کویــل گاز در هندســه مکعبــی

 دوره بازگشــت ســرمایه هندســه، راندمــان هیتر%25 افزایــش
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Introduction
In this paper, heaters installed in pressure reducing
stations are thermally modeled using thermodynamic
equations and governing fluids, and the heater fuel
consumption and efficiency are determined. Then the
results will be validated with the information available
in Arak city station. Finally, by examining the effect
of changing thermodynamic parameters and heater
geometry on thermal efficiency and fuel consumption,
an optimal geometric model is proposed. Saadat et
al. [1]. worked on the modeling and multi-objective
optimization of a CGS with organic Rankine flash
cycle. Analyzing exergy parameters showed that the
91.78% of relative exergy destruction would occur
in the flares and heater. Their optimized system also
yielded 8.75% increase in thermal efficiency of the
system and a reduction of 337.62 kW in exergy loss.
Rahmati et al. [2]. investigated the application of the
multi-walled carbon nanotubes in Ethylene Glycol/
water-based fluid in CGS indirect heaters. Rastegar et
al. [3] achieved a novel way to supply distilled water
for such baths in CGSs. The produced volume of
the distilled water was examined with three different
depths of the water and it was concluded that more
distilled water would be attained in the shallower
depth. Gunes et al. [4]. added a coiled wire insert
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inside the fire tube and claimed that it would reduce
the energy consumption in the heater. The results
showed that Nusselt number and friction increased
with the ratio of pitch and distance of the coil. Ashuri
et al. [5] studying Bisetun CGS, computed the JouleThomson coefficient and suggested lowering the gas
temperature in the regulator by which a remarkable
energy could be saved. Azizi et al [6] concentrated on
the heat loss from the exhaust of the heater installed at
Mahshahr CGS. They suggested to use this heat wate
in a shell and tube heat exchanger for pre-heating the
natural gas.
Khalili et al. [7] studied thermal efficiency and heat
loss in Shahrekord CGS heater and recommended to
improve the flares, reduce the extra air volume entering
the heater and increase the heat transfer surface in
order to minimize heat loss from the exhaust. Saber
Moghadam et al.
Materials and Methods
Check the thermal model
In heaters, first the mixture of air and fuel burns in
the fireplace and its heat is transferred to the interface
fluid, and finally the heat is transferred to the natural
gas fluid in the gas coils and heats the current fluid in
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the coils. The source of energy required for the heater is
the gas passing through the pressure reducing station,
which is transferred to the heater by a pipeline from the
outlet of the station, and by installing a small pressure
reducing system, its pressure is usually reduced from
250psi to 15psi for use in the heater burner. The heated
gas in the heater is directed to the pressure relief valve
to reduce the pressure and therefore it is not possible to
form hydrates in the place of the pressure relief valve.
Energy production by Heater
Using the relations of thermodynamics, heat transfer
and fluid, the thermal modeling of heaters in natural gas
pressure reducing stations is discussed. The converters
in the gas pressure reducing stations operate as a threefluid heat exchanger. The dimensions of this type of
converters are relatively large due to the high
Heat transfer to natural gas mixture flow
The flow of gas along the long passes of the gas tube
facilitates heat transfer from the hot water to the cold
gas.
Heat Loss from Surfaces
The proximity of air to the layers of each equipment
causes heat exchange. The surface of the heater is also
widely exposed to air flow and some of the energy
of the heater is wasted in this way. The body of the
heater consists of three layers of steel, fiberglass and
aluminum. The heat generated by the heater burner
is transferred to the interface fluid and part of it is
absorbed by the gas passing through the gas coils and
part is wasted through the surface of the heater.
Water temperature is effective in calculating the heat
loss of the lateral surfaces of the heater, so by using
the inlet and outlet flow temperature of the internal
gas coils of the heater, the water temperature in the
heater during the heat transfer process to the natural
gas mixture flow and Calculated.
Heat loss from the chimney
Part of the heat is also wasted through exhaust, which
is calculated.
Finally, fuel consumption and heater efficiency will be
obtained.
Heater Geometry Optimization
Due to their regular structure, cubic geometries make
it possible to arrange gas coils better and increase the
heat exchange levels between the interface fluid and
the gas flow. More regular placement of gas coils and
increasing the number of their passes increases the
level of heat transfer between the interface fluid and
the passing gas and increases the time of presence of
natural gas flow inside the hot interface fluid. Due
to the changes in the geometry of the heater, some
relations and calculations of heat transfer of the heater
change.

Results and Discussions
After carefully modeling the heater in the station and
entering the required parameters and specifications, it
is necessary to validate the existing code with real data.
The modeled heater is related to the city of Arak with
a capacity of 60,000, SCMH which all dimensions,
sizes and technical specifications are considered
in accordance with the drawings available in the
National Gas Company. In addition to temperature
and pressure measuring devices, the heater is equipped
with a gas flow meter. The total gas flow through
the heater is also measured by a meter at the output
of the pressure reducing station. All thermodynamic
and environmental characteristics and parameters
and combined natural gas analysis are recorded at
the moment of validation and applied in coding. By
implementing the program, two coding output goals,
namely efficiency and fuel consumption of the heater,
were extracted and compared with the actual results.
The computational error rate of coding is 6.1%
compared to the actual results, which is a reasonable
and acceptable error in coding.
Review the existing model and the optimized model
Now, for a more detailed study of the effect of geometry
on heater efficiency and fuel consumption, considering
the possibility of making changes, both heater models
are examined:
Model (1): This model is the geometry available and
used in the National Gas Company. A heater with a
capacity of 60,000, SCMH, the specifications and
geometric dimensions of which are used from the
drawings available in the gas company. In this model,
a cylindrical body with a length of eight meters and
gas coils in four round trips receive their heat from two
burners with two cylindrical firetube passes.
Model (2): In this model, the geometry of the heater
cylinders is converted into a cube and with a more
regular arrangement, more gas coil passes are located
in the heater. Also, the geometry of the fire tubes is
designed as a cube. FireTube is included.
Results of Models
Under the same conditions and by keeping the
parameters constant, the efficiency and fuel
consumption of both models were analyzed and
the results showed that if the capacities of the cubic
model are used properly and the gas and fire coils are
properly arranged, the efficiency will be significantly
improved. Also in cubic geometry, the amount of fuel
consumption is reduced compared to the geometry of
existing cylinders.
Conclusion
In this paper, the heater of Arak gas pressure reducing
station was thermally modeled, and the results showed
that the theoretical and real values corresponded to
each other to a good extent and the code was validated.
The effect of geometric parameters on the efficiency
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and fuel consumption of the heater is also discussed.
Then, using the capacities of cubic geometry, the
proper arrangement of gas and fire coils has been done.
In the heater, with the new geometry, the efficiency was
increased from 31% to 56%. Also, fuel consumption is
reduced from 1.48 kg / s to 0.84 kg / s. In examining
the effect of parameter changes on heater efficiency
and fuel consumption, comparison of graphs showed
that the cubic model in most cases has more favorable
results than the existing cylindrical model.
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