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شبیهسازی دینامیک سیاالت محاسباتی و تحلیل
همزمان اکسرژی بویلر فایرتیوب
مرتضی محمودی ،جمشید خورشیدی* و طالب زارعی
دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس ،ایران
تاريخ دريافت95/3/10 :

تاريخ پذيرش95/11/11 :

چكيده
در ایــن مطالعــه ،یکــی از بویلرهــای شــرکت نفــت فــات قــاره ایــران در جزیــره خــارک) درود  ،3واحــد بویلــر) مــورد تحلیــل همزمــان
دینامیــک ســیاالت محاســباتی و اکســرژی قــرار گرفتــه اســت .بویلــر مــورد نظــر از نــوع فایــر تیــوب و بــه قطــر  1360و طــول
 5980 mmو ســه گــذر لولــه میباشــد .هندســه مــورد نظــر در نرمافــزار  SolidWorkرســم شــده اســت و در نرمافــزار  Fluentمعــادالت
آن حــل گردیــده اســت .عــاوه بــر معــادالت ممنتــم ،از معــادالت انــرژی و احتــراق بــرای مــدل مــورد نظــر اســتفاده شــده اســت.
فضــای محاســباتی شــامل مشــعل ،کــوره ،محفظــه برگشــت گازهــای داغ در انتهــای کورههــا ،دســته لولههــای پــاس دوم ،محفظــه
برگشــت گازهــای داغ از روی ســوپر هیتــر بــه ســمت دســته لولههــای پــاس ســوم و در نهایــت خروجــی دودکــش اســت .توزیــع دمــا،
فشــار ،توزیــع ســرعت در بویلــر و همچنیــن توزیــع غلضــت اجــزای تولیــد شــده از فرآینــد احتــراق بهدســت آورده شــده اســت .نتایــج
شبیهســازی بــا دادههــای تجربــی تطابــق خوبــی را نشــان میدهــد .نتایــج نشــان میدهــد کــه ناحیــه بیشــینه میــزان کســر جرمــی
 NOمنطبــق بــا ناحیــه بیشــینه دمــای تشــکیل شــده در قســمت کــوره میباشــد .آلودهکننــده  NOدر بخــش شــعله بیشــینه بــوده
و بــا انتقــال حــرارت از کــوره و کاهــش دمــای گاز در انتهــای کــوره ،کاهــش مییابــد .در ادامــه بــه تحلیــل اکســرژی بــه منظــور
امکانســنجی بهینهســازی بویلــر پرداختــه شــده اســت .نتایــج تحلیــل اکســرژی بــا مقادیــر عملیاتــی بــرای شــار حــرارت تولیــدی
توســط ســوخت گاز آورده شــده و درصــد خطــا محاســبه گردیــده اســت .نتایــج نشــان میدهــد بــا افزایــش دمــای ســوخت بــه ،160°C
نــرخ انتقــال حــرارت تابشــی کــوره افزایشیافتــه و دمــای شــعله و بــه دنبــال آن آلودهکننــده  NOنیــز کاهــش مییابــد.

كلمات كليدي :بویلر فایر تیوب ،دینامیک سیاالت محاسباتی ،اکسرژی ،احتراق ،راندمان حرارتی.

مهمتریــن معيــار تقســیمبندی بويلرهــا بــر اســاس

مقدمه

بویلرهــا یکــی از مهمتریــن تجهیــزات در صنایــع مختلــف
از جملــه نفــت ،گاز و پتروشــیمی هســتند .معيارهــاي
زيــادي بــراي تقســیمبندی بويلرهــا وجــود دارد،
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

khorshidi@hormozgan.ac.ir

محتويــات داخــل لولههــا اســت .بويلرهــاي فايرتيــوب و
واترتيــوب دو نــوع از ايــن تقســیمبندی مهــم هســتند.
عمومــاً بويلرهــاي فايرتيــوب از يــک محفظــه احتــراق و

ديــگ تشکیلشــدهاند .ديــگ حــاوي لولههایــی اســت

كــه از يــك طــرف بــه آن وارد و از طــرف ديگــر خــارج
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میگردنــد ،بديــن ترتيــب بخشــي از فضــاي ديــگ توســط

اکســرژی را انجــام دادنــد .آنهــا یــک مــدل دینامیکــی

در نظــر گرفتــه شــده اســت .گازهــاي گــرم حاصــل از

دودکــش ایجــاد نمودنــد .بــر اســاس مــدل دینامیکــی دو

لولههــا اشغالشــده و باقــي فضــاي موجــود بــراي آب
ســوزاندن ســوخت در محفظــه احتــراق وارد ايــن دســته
لولههــا شــده و از سراســر ديــگ عبــور میکننــد .در

ايــن حيــن انتقــال حــرارت بيــن گازهــاي عبــوري از
لولههــا و آب درون ديــگ ســبب گــرم شــدن آب و توليــد

بخــار میگــردد .تاکنــورر زطــز پژوهشــهای متنوعــی بــر

روی بویلرهــا صــورت پذیرفتــه اســت .اورتیــز یــک مــدل
دینامیکــی از بویلــر  800 HPفایــر تیــوب را در شــرایط
مختلــف تغییــر دبــی ســوخت و بخــار از آغــاز راه انــدازی
تــا رســیدن بــه حالــت پایــدار ،ارایــه نمــود و ســپس

بــه کمــک نرمافــزار  Matlabو بــه صــورت عــددی آن را
تحلیــل کــرد [ .]1مــدل محاســباتی حاصــل ،بــر اســاس

ســه معادلــه انــرژی ،جــرم و مومنتــم حل شــد .مــدل ارایه

شــده توســط او بهخوبــی مــی توانــد ســطح فشــار داخــل

بویلــر را ارایــه کنــد و بــرای طراحــی و مدیریــت عملکــرد

ایــن نــوع بویلرهــا ،مــدل مناســبی میباشــد .بیســتو و

همــکاران تحلیــل تجربــی و مــدل ســازی بویلرهــای فایــر

تیــوب ســه پــاس را انجــام دادنــد [ .]2لــی و همکارانــش

[ ]3تحلیــل فرآینــد تبدیــل انــرژی در بویلــر بایومــس بــا
اســتفاده از مفاهیــم اکســرژی پرداختنــد .هــدف آنهــا در

ایــن مقالــه ارایــه محیــط نرمافــزاری بــود کــه توســط آن
بشــود اکســرژی را در بویلــر بایومــس بــه صــورت دقیــق
و نزدیــک بــه واقعیــت تحلیــل نمــود .ژانــگ و همکارانــش

[ ]4تحلیــل عــددی اثــر کمبــود میــزان  NOxدر احتــراق

بویلــر ذغالــی آتــش – مماســی بررســی نمودنــد .آنهــا
میــزان هــدر رفتــن و فراریــت ســوخت را در طــی پروســه
احتــراق بررســی کردنــد .در واقــع میــزان ســطح آالینــده
 NOxحاصــل از احتــراق را ســنجیده و آن را بــا مقادیــر
تجربــی مقایســه نمودنــد کــه نشــان داد مــدل ســاخته

شــده از دقــت خوبــی برخــوردار اســت .نتایــج نشــان داد

کــه احتــراق پایاســت و در صورتــی کــه محفظــه احتــراق
افقــی باشــد میــزان تولیــد  NOxآن کمتــر اســت .لــو و

همکارانــش [ ]5بازیابــی گازهــای دودکــش در یــک
نیــروگاه بــا احتــراق ســوخت اکســی بــا اســتفاده از

همــراه بــا تحلیــل اکســرژی بــه منظــور کنتــرل گازهــای
نــوع کنترلــر را بــرای سیســتم خــود در نظــر گرفتنــد.
شــیر بازیــاب بــه همــراه فــن بازیــاب  RRو شــیر اگــزوز

ترکیــب بــا فــن بازیــاب  .SRنتایــج نشــان داد کــه میــزان
اکســرژی هــدر رفتــه در مــدل  0/6 ،RRدرصــد بیــش تــر
از مــدل  SRمیباشــد .پــارک و همکارانــش [ ]6کاهــش

انحــراف دمــای بخــار اصلــی در بویلــر دو پاســه با ســوخت
ذغالــی مــورد مطالعــه قــرار دادنــد .آن هــا در ایــن مقالــه

بــا تغییــر زاویــه ورود هــوا بــه ســوخت در بویلــر دو پاســه

 800مگاواتــی میــزان کاهــش انحــراف دمــای بخــار
اصلــی را در آن بویلــر بررســی نمودنــد .نتایــج حاصــل
از تغییــر زاویــه نشــان داد کــه بــا قــرار دادن زاویــه در

جهــت مطلــوب میتــوان میــزان دمــای بخــار اصلــی را
از  27درجــه بــه  9 °Cرســاند .رحمانــی و طرابلســی []7
تحلیــل عــددی انتقــال حــرارت در بویلــر فایــر تیــوب 4

پاســه را مــورد پژوهــش قــرار دادنــد .برنامــهای عــددی

جهــت شبیهســازی انتقــال گرمــا بیــن گازهــای گــرم

دیــواره لولههــای بویلــر ارایــه شــد و همچنیــن بــه
منظــور کارکــرد در شــرایط مختلــف ،میــزان غلظــت
شــار گرمایــی و متعاقبــا دمــای دیــوار ناشــی از ان توســط

برنامــه مذکــور تعییــن شــد .نتایــج حاصــل از ایــن برنامــه
بــا دادههــای تجربــی حاصــل از عملکــرد یــک بویلــر
فایرتیــوب  500 HPمقایســه شــد کــه نشــان داد برنامــه

از دقــت خوبــی برخــوردار اســت .در نهایــت آنهــا عوامــل

افــت فشــار را کــه تاثیــر چشــمگیری بــر بــازده حرارتــی

بویلــر میگــذارد نیــز بــه صــورت دقیــق بررســی نمودنــد.

حبیــب و همــکاران [ ]8یــک بویلــر فایــر تیــوب را بــا
اســتفاده از غشــاهای انتقــال ممنتــم ،طراحــی نمودنــد.
یــک طراحــی جدیــد از راکتورهــای غشــایی انتقــال
ممنتــم بــرای جایگزینــی بــا کورهــای بویلــر انجــام شــد.
شــرایط عملیاتــی بــرای بیشــترین تــوان تولیــدی بهینــه
شــد .بینگژیلــی و همــکاران [ ]9یــک مــدل دینامیــک

ســیاالت محاســباتی بــرای شــبیه ســازی قســمت ســوپر

هیتــر ارائــه دادنــد.

شبیهسازی دینامیک سیاالت...
آنهــا نشــان دادنــد ،الیههــای رســوبی باعــث افزایــش
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بویلــر ،برخــورد نمیکننــد .در نتیجــه بویلرهــای نــوع

دمــای ســطح و کاهــش شــارهای انتقــال حرارتــی

پشــت تــر مشــکالت کمتــری بــا تعمیــر و نگهــداری مــواد

انتخــاب جنــس تیوبهــا را بســیار موثــر دانســتند .یوگــوگا

داخلــی ،مســیر برگشــت گازهــای داغ از کــوره بــه ســمت

حــرارت در بویلرهــا را بررســی نمودنــد .بلــک و همــکاران

ســمت دســته لولههــای پــاس ســوم و روی ســوپرهیتر

میگردنــد .دماهــای موضعــی بــر روی ســطح تیــوب بــرای

و همــکاران [ ]10اثــرا نانــوذرات را بــر روی انتقــال

[ ]11نیــز اثــرات اســتفاده از ســوختهای زیســتی را در
بویلرهــا مــورد بررســی قــرار دادن و بــه شبیهســازی آن

نســوز داشــته و راندمــان باالتــری دارنــد .محفظــه برگشــت
دســته لولههــای پــاس دوم و نیــز در ادامــه مســیر بــه
اســت .در جــدول  1اطالعــات ابعــاد هندســی ایــن بویلــر

توســط شــرکت ســازنده ارایــه شــده اســت .در جــدول ،2

پرداختنــد .در مطالعــه حاضــر ،شبیهســازی دینامیــک

شــرایط کارکــرد بویلــر نشــان داده شــده اســت .شــکل

شــرکت نفــت فــات قــاره ایــران در جزیــره خــارک (درود

 SolidWorkرا نشــان میدهــد .قســمتهای مختلــف بویلــر

ســیاالت محاســباتی و تحلیــل اکســرژی یکــی از بویلرهــای

 ،3واحــد بویلــر) صــورت پذیرفتــه اســت .بویلــر فایرتیــوب

بــه عنــوان سیســتم مــورد مطالعــه در شــرایط عملیاتــی
و کارکــرد حاضــر مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

 1هندســه بویلــر فایــر تیــوب رســم شــده در نرمافــزار
نیــز در شــکل نشــان داده شــده اســت.

مدلسازی دینامیک سیاالت محاسباتی بویلر

مدلهــای دینامیــک ســیاالت محاســباتی ( )CFDیــک

بــرای شبیهســازی دینامیــک ســیاالت محاســباتی بویلــر

ابــزار قــوی بــرای مــدل کــردن ســامانههای پیچیــده

اســتفاده شــده اســت .بــرای رســم هندســه

اختــاط ،احتــراق و انتقــال حــرارت در یــک بویلــر صنعتــی

شبیهســازی دینامیــک ســیاالت محاســباتی قــادر بــه

کــوره ،محفظــه برگشــت گازهــای داغ در انتهــای کورههــا،

در بویلــر میباشــد .در ادامــه بــرای تحلیــل بیشــتر بویلــر،

داغ از روی ســوپر هیتــر بــه ســمت دســته لولههــای پــاس

تولیــدی توســط ســوخت گاز در کورههــای بویلــر بــا

معادالت حاکم

در ابعــاد و شــرایط عملیاتــی واقعــی از نرمافــزار تجــاری

Fluent

نیــز از نرمافــزار  SolidWorkبهــره گرفتــه شــده اســت.

اســت .در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از  ،CFDجریانهــای

پیشبینــی شــده اســت .فضای محاســباتی شــامل مشــعل،

تحلیــل هیدرودینامیکــی ،انتقــال حــرارت و پدیــده احتراق

دســته لولههــای پــاس دوم ،محفظــه برگشــت گازهــای

آنالیــز اکســرژی آن نیــز انجــام شــده اســت .شــار حــرارت

ســوم و در نهایــت خروجــی دودکــش اســت.

بهــره گیــری از قوانیــن اول و دوم ترمودینامیــک محاســبه

مدلهــای دینامیــک ســیاالت محاســباتی بــر مبنــای

دســترس ،بازگشـتناپذیری ،قابلیــت کاردهــی بــا توجــه به

هیدرودینامیــک ســیاالت مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد.

روی دســته لولههــای بویلــر بهدســت مــی آیــد .همچنیــن

احتــراق و انتقــال حــرارت در ســامانه بویلــر فایــر تیــوب

شــرکت ســازنده مقایســه میشــود.

حــرارت نیــز میباشــد .ایــن معــادالت در زیــر آورده شــده

هندسه و شرایط عملیاتی

معادله پیوستگی

شــده اســت .ســپس انــرژی در دســترس ،انــرژی غیــر در

حــل معــادالت ممنتــم و انــدازه حرکــت بــرای تحلیــل

شــرایط منطقــه خــارک و میــزان حــرارت انتقــال یافتــه بــر

در ایــن ســامانه عــاوه بــر ایــن معــادالت ،بــه علــت وجــود

راندمــان بویلــر محاســبه و بــا مقــدار ارایــه شــده توســط

نیــاز بــه اعمــال معــادالت مربوطــه احتــراق و انتقــال

بویلــر مــورد نظــر ،یــک بویلــر فایرتیــوب ،ســه پــاس،1

افقــی ،2پشــت تــر 3و محفظــه برگشــت داخلــی 4اســت .لــذا
گازهــای داغ خروجــی در ایــن حالــت بــر خــاف مــدل

پشــت خشــک ،بــا مــواد نســوز تعبیــه شــده در انتهــای

اســت.
()1

1. Three Pass
2. Horizontal
3. Wet Back
4. Internal Reversal Chamber
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جدول  1ابعاد هندسی بویلر [.]9
واحد

اطالعات

جدول  2شرایط کارکرد بویلر.
توضیحات

لوله آتش

مدل بویلر

3

تعداد پاس

پاس دوم  /پاس سوم

لولههای دودی

212 - 140

شماره

تعداد لوله ها

76/2 – 76/2

mm

قطر لولهها

کوره
2

شماره

تعداد

طول  * 5980قطر 1360

mm

ابعاد

طول  * 7000قطر 4100

mm

پوسته
ابعاد

مناطق انتقال حرارت
68/21

m2

تابشی

538/41

m

همرفتی

19/95؛ سوپرهیتر

m

برای خشک کردن

626/7

m2

کل

2
2

اطالعات

توضیحات

واحد
کوره

12 - 262/7

فشار و دمای طراحی

gauge bar- °C

پوسته
12 - 191/7

فشار و دمای طراحی

gauge bar- °C

مشعل
9

مگا وات

ظرفیت حرارتی

2

شماره

تعداد

150 - 60

gauge bar- °C

فشار و دمای سوخت در
مشعل با سوخت گاز

محیط 20 -
25000
خالص

 gauge bar- °Cفشار و دمای سوخت در
مشعل با سوخت گازوئیل
kg/h

مجموع حرارت تولیدی

دمندههای هوای احتراق
2

شماره

تعداد

- 585
14000

m3/h

ظرفیت و حد فشار

دودکش

ابتدای دودکش

31690

m3/h

دبی جریان خروجی

210

°C

دمای خروجی

دسته لوله پاس سوم
محفظه برگشت گازهای داغ و سوپرهیتر

دسته لوله پاس دوم

محفظه برگشت بین کوره و دسته لولهها
مشعل

کوره
شکل  1قسمتهای مختلف بویلر فایرتیوب شبیهسازی شده و اجزای تشکیل دهنده.

شبیهسازی دینامیک سیاالت...
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در ایــن معادلــه  ،ρچگالــی ســیال و ̅ ،Uمتوســط بــردار

از مرکــز هــر یــک از مشــعل وارد شــده و بــا هــوای اولیــه

شــده اســت.

میشــود .جهــت احتــراق کامــل ســوخت هــوای دوم بــا

ســرعت اســت کــه در یــک فضــای ســه بعــدی تعریــف

 3/2 kg/sهمــراه بــا چرخــش زاویــه  45درجــه مخلــوط

معادله بقای اندازه حرکت

دبــی  1/4 kg/sتوســط دمنــده هــوای احتــراق وارد مشــعل

()2

احتراق بر مبنای سوخت سبک:]4[ 1

در ایــن معادلــه ،U‘ ،بــردار ســرعت نوســانی آشــفتگی،μ ،

لزجــت مولکولــی دینامیکــی ســیال و  pفشــار اســت.
معادله بقای انرژی

مــی شــود.

()5

وقتــی فضــای محاســباتی موردنظــر پدیدههــای انتقــال

 NO xحرارتــی بــا واکنــش دما بــاالی نیتروژن و اکســیژن،

گــردد .فــرم کلــی آن بهصــورت زیــر اســت.

انتقال گرما (جریان عرضی در دسته لولهها)

حــرارت وجــود دارد ،معادلــه انــرژی نیــز بایــد حــل
()3

کــه در روابــط بــاال  K effضریــب هدایــت حرارتــی موثــر،


 J iشــار نفــوذی گونــه  iو  hآنتالپــی اســت S h .منبــع
توليــد يــا مصــرف انــرژي ميباشــد.
معادله انتقال جرم اجزا

توســط مکانیســم معــروف زلدوویچ 2تشــکیل میشــود.

بهطــور کلــی میخواهیــم ضریــب انتقــال گرمــای
متوســط را بــرای تمــام دســته لولههــا تعییــن کنیــم .و

از آن حــرارت انتقالیافتــه بــر روی دســته لولههــا را بــه
دســت آوریــم .زوکاســکاس بــرای جریــان عرضــی ســیال

در دســته لولههــا (<< )20 NLرابطــه زیــر را بــه دســت

آورده اســت [:]16
()6

در مدلســازي جريــان مخلــوط اجــزا فــرض ميشــود

کــه اجــزاي مختلــف در مقيــاس ملکولــي بــه هــم
آميختــه شــده انــد و يــک ميــدان مشــترک ســرعت،
فشــار ودمايــي دارنــد و مکانيســم انتقــال جــرم اجــزا بــه

صــورت نفــوذ و جابهجایــی ميباشــد .بنابرايــن معادلــه
پايســتگي ديفرانســيلي جزيــي بــراي هــر جــز شــيميايي
چنيــن اســت:
()4

کــه  Y_iکســر جرمــي جــز شــيميايي  iام R i،دبــي جرمي
توليــدي بهوســيله واکنــش شــيميايي اســت و  S iمنابــع

ديگــر توليــد جــز اســت .فرآینــد احتــراق مشــتمل بــر

اکسیداســیون اجــزای ترکیــب ســوختی اســت کــه قابلیت
اکســید شــدن دارنــد و لــذا میتــوان آن را بــه صــورت

معادلــهای شــیمیایی بیــان کــرد .بویلــر مــورد مطالعــه
دارای دو مشــعل دوگانــه ســوز اســت کــه در شــرایط راه
انــدازی بــا ســوخت مایــع و پــس از راهانــدازی بــا ســوخت

گازی کار میکننــد .ســوخت گازی بــا دبــی 0/266 kg/s

در معادلــه بــاال تمــام خــواص ســیال بــه غیــر از ،Pr s
در متوســط حســابی دمــای ســیال ورودی و خروجــی
محاســبه میشــوند و  Cو  mمقــداری ثابــت هســتند.

عــدد رینولــدز نیــز بــر اســاس ســرعت ماکزیمــم ســیال

بــه دســت میآیــد .اگــر  ،N L>20ضریــب تصحیــح  C2را
میتــوان بــه کاربــرد [:]16
()7

پــس از محاســبه عــدد بــدون بعــد ناســلت ،مقــدار ضریــب
جابهجایــی متوســط بــر روی دســته لولههــا بــه دســت

میآیــد .در نتیجــه آهنــگ انتقــال گرمــا در طــول واحــد
لولههــا را از رابطــه زیــر میتــوان حســاب کــرد [:]16

()8

هندســه بویلــر فایــر تیــوب در نرمافــزار

Solid Work

آورده شــده اســت.

1. Light gas
2. Zeldovich
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پــس از طراحــی بــه بحــث شبیهســازی احتــراق 1و شــار

از معــادالت پــی –  1بــا در نظــر گرفتــن تقریبهایــی

نرمافــزار تحلیلــی  Fluentپرداختــه میشــود .سیســتم

راســیلند فــرض بــر ایــن اســت کــه شــدت تشعشــع برابــر

حــرارت در بخشهــای مختلــف بویلــر بــا اســتفاده از

تــک فــازی و تنهــا جریــان گازهــای داغ در قســمتهای
مختلــف بویلــر مــدل شــده اســت .شــکل  2نمــای مــش

خــورده محفظــه برگشــت گازهــای داغ از روی ســوپرهیتر
بــه ســمت پــاس ســوم را نشــان میدهــد .بنابرایــن بایــد
توجــه داشــت کــه تنهــا مســیر جریــان گازهــای داغ

جــزو دامنــه حــل محســوب میشــود .شــکل هندســی
لولههــای ســوپرهیتر بــا هــدف رســیدن بــه ســطح

حرارتــی ،طــرح لولــه و افــت فشــار ســمت گاز و بخــار و

انتخــاب مــواد اولیــه طراحــی شــده اســت.

میباشــد و تفــاوت آن در ایــن اســت کــه در مــدل
شــدت تشعشــع جســم ســیاه در دمــای گاز میباشــد.

ایــن مــدل هماننــد مــدل پــی –  1اثــر پخــش را نیــز در

نظــر میگیــرد .ســوخت مصرفــی مخلــوط متــان و هــوا
مشــتمل بــر  5گونه حجمی اســت کــه در معادلــه  1آورده

شــده اســت .جهــت شبیهســازی توربوالنــس در مســاله،

مــدل اغتشــاش  K-εدر پانــل مربوطــه فعــال خواهــد شــد.

پــس از اعمــال حــدود مجــاز دمــا جهــت تســریع رونــد
همگرایــی بــه عنــوان شــرط اولیــه ،تنظیمــات اولیــه حــل
انجامشــده و میتــوان شــرایط مــرزی را بــه نرمافــزار
ی شــده بــه
معرفــی نمــود .حــدود درجــه حــرارت معرف ـ 

 2000 Fluent ، Kاســت .شــرایط مــرزی 6در جــدول

 3مشــاهده میشــود .پــس از انجــام تنظیمــات حــل
میبایســت دفعــات تکــرار 7حــل را تنظیــم نمــود (در
اینجــا  800تکــرار) و منتظــر مانــد تــا باقیماندههــای

حــل 8همگــرا شــوند .شــرط همگرایــی بــرای معــادالت
انــرژی و تشعشــع  ،خطــای  10 -6و بــرای مابقــی
معــادالت  10 -3انتخــاب شــده اســت .در مرحلــه دیگــر

شکل  2نمای مش خورده در محفظه برگشت جریان گازهای داغ
به سمت پاس سوم و روی سوپرهیتر

جهــت انجــام حــل عــددی مطلــوب حلگــر 2ســه بعــدی

بــا دقــت معمولــی و تفکیککننــده معــادالت 3در حالــت
پایــا 4اســتفاده میشــود .پیــش از هــر چیــز و بــه منظــور

انجــام عمــل احتــراق معادلــه انــرژی فعــال میشــود.
از مــدل تشعشــعی راســیلند 5بــرای پیشبینــی شــار
حرارتــی تشعشــعی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.
معادلــه  9ایــن مــدل را نشــان میدهــد.

جهــت پیشبینــی آالینــده  NO xاز مــدل

Thermal NO

و  Prompt NOاســتفاده شــده اســت .جهــت محاســبه
برهمکنــش آشــفتگیهای شــیمیایی از  PDF Modeرا

 Temperatureeو نســبت تعــادل  1بــرای

�Prompt NO Pa

 rametersاســتفاده شــده اســت .بــرای غلظــت رادیــکال O

مــورد نیــاز بــرای پیشبینیهــای  NO xحرارتــی از مــدل

 Partial-equilibriumبهــره گرفتــه شــده اســت .پــس از
انجــام تنظیمــات حــل بــرای آلــوده کننــده  NO xتکــرار
تــا همگرایــی  1000انتخــاب شــده اســت..

()9

در نهایــت جهــت معرفــی نــوع احتــراق و ســوخت
مصرفــی ،گزینــه احتــراق  Species Transportدر نرمافــزار

 Fluentاســتفاده گردیــده اســت .مدل تشعشــعی راســیلند

یــا تقریــب دیفیــوژ تشعشــع زمانــی بــه کار م ـیرود کــه
محیــط از نظــر نــوری ضخیــم باشــد .ایــن مــدل برگرفتــه

1. Combustion Simulation
2. Solver
3. Segregated
4. Steady State
5. Rosseland
6. Bundary Conditions
7. Iteration
8. Residuals

شبیهسازی دینامیک سیاالت...
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جدول  3شرایط مرزی بویلر فایر تیوب در شرایط عملیاتی.

مجموعــهاي از حجــم کنترلهــاي شــش وجهــي 1و

چهاروجهــي 2ميباشــد ،بــه کار بــرده شــده اســت [-17

مقدار

واحد

شرایط مرزی

0/266

Kg/s

ورودی سوخت؛ شرایط ورودی جرم

3/200

Kg/s

هوای ورودی؛ دبی جرمی هوای اولیه

1/200

Kg/s

هوای ورودی؛ دبی جرمی هوای ثانویه

1

atm

خروجی؛ خروجی فشار ثابت

در زیــر بردارهــای ســرعت را در مقاطــع مختلــف

534/350

K

دمای دیوار اتاق برگشت

بویلــر مشــاهده میکنیــد .شــکل  4بــردار ســرعت در

510

K

دمای دیوار سوپرهیتر

مقطــع  Yاز بویلــر را نشــان میدهــد .شــکل  5بــردار

490/350

K

بخش اشباع؛ دمای دیواره لولهها

ســرعت در مشــعل را نشــان میدهــد .هــوای اولیــه بــا

چرخــش تحــت زاویــه  45درجــه وارد میشــود .ایــن

دیوار دودکش

هــوا میشــود .عــدد مــاخ بــه صــورت نســبت ســرعت

 534/350درجه کلوین

.]20

بررسی تغییرات سرعت و فشار در بویلر

دیوار محقظه احتراق

آدیاباتیک

چرخــش باعــث اختــاط هــر چــه بهتــر ســوخت بــا
جریــان بــه ســرعت صــوت تعریــف میشــود .در جریــان

نتایج و بحث

تراکمناپذیــر یــا غیرکشســان ســرعت صــوت بینهایــت

استقالل از مش

بــوده و در نتیجــه مــاخ صفــر میشــود .بنابرایــن هــرگاه

بــرای اســتقالل از مــش از ســه نــوع مــش اســتفاده شــده

مــاخ بــه ســمت صفــر میــل کنــد اهمیــت تراکمپذیــری

اســت (شــکل  )3تعــداد مشهــا بــه ترتیــب ،1522356

کمتــر خواهــد شــد .بــا توجــه بــه نتایــج بهدســت آمــده

 1973807و  2401232گــره بــرای مشهــای درشــت،

از توزیــع ســرعت و دمــا در بخشهــای مختلــف بویلــر

متوســط و ریــز میباشــد .دمــای اســتاتیک در خــط

مــاخ در کلیــه محــدوده شبیهســازی کمتــر از یــک و در

مرکــزی کــوره بــرای ایــن ســه نــوع مــش آورده شــده

نتیجــه ســرعت مــادون صــوت 3اســت .بــا توجــه بــه نتایــج

اســت .بــا توجــه بــه نتایــج شــکل  ،3مــش متوســط را

حاصلــه ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه تــا قبــل از منطقــه

بــرای شبیهســازیها و بــا توجــه بــه زمــان محاســباتی

تشــکیل شــعله حــدود فاصلــه  3/500 mاز مشــعل مــاخ

کمتــر نســبت بــه مــش ریــز انتخــاب شــده اســت .تعــداد

بزرگتــر از  0/3اســت کــه بایــد اثــرات تراکمپذیــری

المانهــای آن نیــز  3519118اســت .بــه منظــور کاهــش

لحــاظ شــود و پــس از آن مــاخ همــواره در مقادیــر کمتــر

تعــداد حجــم کنترلهــا و افزايــش دقــت و ســرعت

از  0/3میباشــد کــه از منطقــه تشــکیل شــعله بــه بعــد

همگرايــي يــک نــوع مــش هيبريــدي کــه متشــکل از

میتــوان جریــان را تراکمناپذیــر در نظــر گرفــت.

مش متوسط
مش درشت
6

5

4

3

2

1

0

موقعیت ()m

دمای استاتیک در خط مرکزی
کوره ()K

مش ریز

1600
1550
1500
1450
1400
1350
1300
1250
1200
-3 -2 -1

شکل  3استقالل از مش نتایج با سه نوع مش ریز ،متوسط و درشت.
1. Hexahedron
2. Tetrahedral
3. Subsonic
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شکل  4کانتور دمای متوسط در صفحه  Yبویلر فایر تیوب (.)m/s

شکل  5بردارهای سرعت متوسط در موقعیت مشعل (.)m/s

شــکل  6خطــوط فشــار اســتاتیک را در صفحــه  Yدر

بویلــر و در دودکــش بــه مقــدار  277°Cمیرســد .بــرای

در خــط مرکــزی کــوره آورده شــده اســت .مقــدار ایــن

حاصــل از شبیهســازی دینامیــک ســیاالت محاســباتی بــا

کــوره را نشــان میدهــد .شــکل  7مقــدار فشــار اســتاتیک
فشــار در ابتــدای ورودی مقــدار  46 kPaو در انتهــای

کــوره در فاصلــه  7 mبــه مقــدار  27/500 kPaمیرســد.
افــت فشــار در ناحیــه ورودی مشــعل بــه دلیــل احتــراق

مخلــوط ســوخت و هــوا و انبســاط گازهــای حاصــل از

احتــراق اســت.

بررسی تغییرات دمایی

اعتبارســنجی نتایــج حاصــل از شبیهســازی ،دادههــای

دادههــای واقعــی عملکــردی بــدر قســمتهای مختلــف
بویلــر بــا هــم در جــدول  4مقایســه شــدهاند .ایــن نتایــج

نشــان میدهنــد ،کــه شبیهســازی دینامیــک ســیاالت
محاســباتی توانســته بهخوبــی بــا یــک خطــای قابــل

قبــول ،رفتــار بویلــر را پیشبینــی نمایــد.

یکــی از پارامترهــای مهــم در بررســی عملکــرد بویلــر،

شــکل  8تغییــرات دمایــی در امتــداد حرکــت گازهــای

توزیــع کســر جرمــی ترکیبــات گوناگــون حاصــل از

دمــای گازهــای داغ حاصــل از احتــراق از پاییــن بــه بــاال

جرمــی متــان را نشــان میدهــد .کســر جرمــی ســوخت

نشــان میدهــد حــرارت بــه آب اطــراف کــوره و دســته

آن در انتهــای کــوره و خروجــی بــه صفــر رســیده اســت

منطقــه تشــکیل شــعله بــه مقــدار  1247°Cاســت .دمــا

واکنــش داده اســت .شــکل  11نیــز کانتــور توزیــع کســر

بــه  927°Cمیرســد .شــکل  9مقــدار دمــای اســتاتیک

احتــراق نشــان میدهــد .مقــدار دی اکســید کربــن در

مقــدار ایــن دمــا در ابتــدای ورودی مقــدار  60°Cو

و در حــدود  0/130اســت و مقــدار آن از فاصلــه 6/500 m

 1247°Cمیرســد .دمــای گاز در پــاس دوم و ســوم

کســر جرمــی واکنــش دهندههــا را در طــول فرآینــد

حاصــل از احتــراق در بویلــر فایرتیــوب را نشــان میدهــد.

احتــراق میباشــد .شــکل  10کانتــور توزیــع کســر

(پــاس اول بــه ســمت پــاس ســوم) کاهــش مییابــد کــه

در ابتــدای ورودی مشــعلها مقــدار یــک بــوده و مقــدار

لولههــا منتقــل شــده اســت .بیشــینه مقــدار دمــا در

کــه نشــان میدهــد ســوخت متــان بــه صــورت کامــل

در محفظــه برگشــت گازهــای داغ ،در انتهــای کورههــا

جرمــی بــرای دی اکســید کربــن را در طــول فرآینــد

را در خــط مرکــزی کــوره (صفحــه  )Yنشــان میدهــد.

فاصلــه  3/500 mاز مشــعلها و در کــوره بیشــینه بــوده

در فاصلــه  3/500 mاز مشــعل بــه مقــدار ماکزیمــم

از مشــعلها ثابــت و برابــر  0/115میشــود .شــکل 12

نیــز بــه طــور متوســط در  453°Cاســت .و در انتهــای

احتــراق در صفحــه  Yدر کــوره نشــان میدهــد.

شبیهسازی دینامیک سیاالت...

185

فشار استاتیک (.)kPa
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شکل  7توزیع فشار در خط مرکزی کوره.
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شکل  6کانتور توزیع فشار در صفحه  Yدر کوره (.)kPa
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شکل  9توزیع دمای استاتیک در صفحه  Yدر کوره
جدول  4مقایسه نتایج دماهای شبیهسازی با مقادیر عملکرد
برحسب .K

شکل  8بردار دمای استاتیک در صفحه ( XYدرجه کلوین).

شکل  10کانتور توزیع کسر جرمی  CH 4در صفحه  Yدر کوره.

درصد
خطا

نتایج
شبیهسازی

مقادیرکارکرد

توضیحات

3/19

1520

1473

دمای شعله

9/09

1200

1100

دما در محفظه برگشت

0/6

848

800

دما در پاس دوم

11/42

780

700

دما روی سوپر هیتر

5/41

604

573

دما در پاس سوم

13/87

550

483

دمای خروجی دودکش

شکل  11کانتور توزیع کسر جرمی  CO 2در صفحه  Yدر کوره.
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شکل  12کسر جرمی واکنش دهندهها در طول فرآیند احتراق در صفحه  Yکوره.

تغییــرات کســر جرمیهــا بخــار آب ،دیاکســیدکربن و

اکســیژن در امتــداد محفظــه احتــراق را بــه خوبــی نشــان

()11

محفظــه احتــراق را نشــان میدهــد .همــان طــور کــه

تحلیل قانون دوم برای سیستم های واکنشی

کــه در دمایــی حــدود  1247 °Cاســت ،مقــدار ماکزیمــم

∆ Gمقــدار حــرارت مفیــدی اســت کــه بــه صــورت

ناحیــه بیشــینه میــزان کســر جرمــی  NOمنطبــق بــا

( .)b 2-b 1پــس ماکزیمــم کار مفیــد را بــه صــورت زیــر

میدهــد .شــکل  13کســر جرمــی آلودهکننــده  NOدر

که  Rو  Pبه ترتیب مواد اولیه و محصوالت هستند.

مشــاهده میشــود مقــدار  NOدر بخــش تشــکیل شــعله

()12

را دارد .همانگونــه کــه در شــکل نیــز مشــخص اســت،

مطلــق آن منطقــه محاســبه میشــود و برابــر اســت بــا

ناحیــه بیشــینه دمــای تشــکیل شــده در قســمت کــوره

تعریــف میکنیــم [:]15

میباشــد .آلودهکننــده  NOدر دماهــای باالتــر از

°C

 1100تشــکیل میشــود .آلودهکننــده  NOدر بخــش

()13

شــعله بیشــینه بــوده و بــا انتقــال حــرارت از کــوره و

()14

کاهــش مییابــد.

فرآینــدی عبــارت اســت از [:]10

کاهــش دمــای گاز تــا

°C

 1150در انتهــای کــوره،

تحلیل اکسرژی بویلر فایرتیوب

اکســرژی 1در واقــع بیــان مطلــق از انــرژی در دســترس
اســت .باالنــس انــرژی در دســترس بــرای یــک سیســتم

براســاس خــواص ســیال بهصــورت زیــر تعریــف

میگــردد [:]15
()10

بــرای محاســبه اکســرژی بدتریــن شــرایط محیطــی یعنــی
تابســتان را در نظــر میگیریــم.

قانون اول برای حجم کنترل []14

بــه همیــن ترتیــب بازگشــتناپذیری بــرای چنیــن

()15
نتایج به دست آمده از تحلیل اکسرژی

بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده  %89/9از انــرژی
بــه صــورت جابهجایــی روی دســته لولههــا %0/61 ،بــه
واســطه تابــش و ســایر مصــارف حــرارت در بخشهــای
مختلــف بویلــر ،و  %9/9نیــز بــه واســطه تلفــات حرارتــی
در بویلــر اســت .تلفــات حرارتــی شــامل برگش ـتناپذیری،

حــرارت تلفشــده از دودکــش و بلــودان اســت (جــدول .)5

بــرای محاســبه راندمــان بــه ازای ماکزیمــم ظرفیــت مخزن
از معادلــه  16اســتفاده میگــردد.

1. Exergy

شبیهسازی دینامیک سیاالت...
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شکل  13غلظت آلوده کننده  NOدر کوره.
جدول  5مصارف حرارت در بویلر.
مقدار

محاســبه حرارتی– سوخت سبک

()kcal/hr

13735013/623

گرمای تولیدی مشعلها

159045/564

انرژی غیر در دسترس

13559596/455

حداکثــر کار مفید ممکن

1264606/578

برگشت ناپذیری

41419/998

تلفات گرما در بلودان

42872/030

تلفات گرما در دودکش

12210697/907

گرما مصرف شــده برای تبخیر

12141873/010

گرمــای مفید برای تبخیر

83109/752

تابش و سایر مصارف

در ایــن معادلــه مقادیــر عملیاتــی در آن قــرار داده شــده

اســت و بــه بــازده  % 90/05میرســیم.

دودکــش از  210 °Cبــه  177 °Cمیشــود .بــا محاســبه
اکســرژی محصــوالت در حالــت جدیــد خواهیــم داشــت:
()17

()16

کــه باعــث کاهــش هــدر رفــت بویلــر از  % 9/9بــه % 9/7

جــدول  ،6ایــن مقادیــر و دیگــر پارامترهــای مهــم

میتــوان بــه انــدازه  % 0/2تلفــات دودکــش را کاهــش

برگشــتناپذیری ،گرمــای مفیــد بــرای تبخیــر و تلفــات

بهرهبــرداری ســالیانه برابــر خواهــد بــود بــا:

میشــود .یعنــی بــا افزایــش دمــای ســوخت تــا 160 °C

حرارتــی بویلــر از قبیــل گرمــای تولیــدی مشــعلها،

داد .کاهــش مصــرف ســالیانه ســوخت بــرای  350روز

گرمــا در دودکــش را کــه بهوســیله تحلیــل اکســرژی

()18

میکنــد .همانگونــه کــه نشــان داده شــده اســت،

همانطــور کــه دیدیــم تلفــات انــرژی از دودکــش نســبت

بدســت آمــده را بــا نتایــج واقعــی عملیاتــی مقایســه

درصــد خطــای قابــل قبولــی بیــن دو نتایــج وجــود دارد.

بــا افزایــش دمــای ســوخت تــا  ، 160 °Cنــرخ انتقــال
حــرارت تابشــی کــوره افزایشیافتــه و دمــای شــعله و بــه

دنبــال آن آلودهکننــده  NOنیــز کاهــش مییابــد .ایــن
افزایــش دمــای ســوخت باعــث کاهــش دمــای خروجــی

بــه تلفــات بــه واســطه برگشــتناپذیری بســیار کــم

بــوده و قابــل صرفنظــر اســت .از طرفــی هزینــه پیــش
گرمایــش ســوخت تــا  160 °Cتقریبــا برابــر صرفهجویــی
ســالیانه انــرژی هدررفتــه از دودکــش اســت .بــا توجــه بــه

ایــن موضــوع پیشــنهاد میشــود بــا ارایــه راهکارهایــی از
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جملــه عای ـقکاری مناســب جهــت بــه حداقــل رســاندن

 927°Cمیرســد .مقــدار خطــا بــرای دماهــای آورده شــده

بــه عنــوان مثــال بــا کاهــش  % 3تلفــات ،کاهــش مصــرف

ســوخت در ابتــدای ورودی مشــعلها مقــدار یــک بــوده و

برگشــتناپذیری از هــدر رفــت انــرژی جلوگیــری کــرد.
ســوخت بــرای  350روز بهرهبــرداری ســالیانه و بــا توجــه

بــه قیمــت گاز بــرای مصــارف صنعتــی بــه ازای هــر
مترمکعــب  2650ریــال ،برابــر خواهــد بــود بــا:

بهترتیــب  3/13و  %9/09بهدســت آمــد .کســر جرمــی
مقــدار آن در انتهــای کــوره و خروجــی بــه صفــر رســیده

اســت کــه نشــان میدهــد ســوخت متــان بهصــورت کامــل
واکنــش داده اســت .ناحیــه بیشــینه میزان کســر جرمی NO

منطبــق بــا ناحیــه بیشــینه دمای تشــکیل شــده در قســمت

()16

کــوره میباشــد .آلودهکننــده  NOدر دماهــای باالتــر از

نتیجهگیری

شــعله بیشــینه بــوده و بــا انتقــال حــرارت از کــوره و کاهــش

 1100°Cتشــکیل میشــود .آلودهکننــده  NOدر بخــش

در پژوهــش حاضــر ،شبیهســازی دینامیــک ســیاالت

دمــای گاز تــا  1150°Cدر انتهــای کــوره ،کاهــش مییابــد.

نفــت فــات قــاره ایــران در جزیــره خــارک (واحــد بویلــر)

 160°Cمیتــوان بــه انــدازه  %0/2تلفــات دودکــش را کاهش

محاســباتی و تحلیــل اکســرژی یکــی از بویلرهــای شــرکت

نتایــج نشــان میدهــد ،بــا افزایــش دمــای ســوخت تــا

صــورت پذیرفتــه اســت .بویلــر فایرتیــوب به عنوان سیســتم

داد .بــا کاهــش برگشــت ناپذیــری از جمله عایــق کاری و باال

بررســی قــرار گرفتــه اســت .بــرای شبیهســازی دینامیــک

از هــدر رفــت انــرژی جلوگیــری کــرد .بــا توجــه بــه نــرخ

مــورد مطالعــه در شــرایط عملیاتــی و کارکــرد واقعــی مــورد

بــردن دمــای اطــراف بویلــر میتــوان میــزان چشــمگیری

ســیاالت محاســباتی بویلــر در ابعــاد و شــرایط عملیاتــی

انتقــال حــرارت تشعشــعی پاییــن گاز طبیعــی ،میتــوان بــا

بــرای رســم هندســه نیــز از نرمافــزار  SolidWorkبهــره

آن افزایــش تابــش از هــدر رفــت انــرژی جلوگیــری کــرد .در

محاســباتی قــادر بــه تحلیــل هیدرودینامیکــی ،انتقــال

انجــام شــده اســت .شــار حــرارت تولیــدی توســط ســوخت

فشــار ،ســرعت و غلظــت آلــوده کننــده  NOxو واکنــش

دوم ترمودینامیــک محاســبه شــده اســت .ســپس انــرژی

نشــاندهنده تطابــق نتایــج شبیهســازی بــا دادههــای

قابلیــت کاردهــی بــا توجــه بــه شــرایط منطقــه خــارک و

ناحیــه کوچکــی قبــل از منطقــه تشــکیل شــعله در کــوره

بویلــر بهدســت آمــده اســت .همچنیــن راندمــان بویلــر

نظــر گرفــت .افــت فشــار در ناحیــه ورودی مشــعل بــه دلیل

مقایســه میشــود .راندمــان بویلــر بــا در نظــر گرفتــن

از احتــراق اســت .دمــای گازهــای داغ حاصــل از احتــراق از

راندمــان ارائــه شــده توســط شــرکت ســازنده نشــاندهنده

مییابــد کــه نشــان میدهــد حــرارت بــه آب اطــراف کــوره

 %89/9انــرژی بــه صــورت جابهجایــی از طریــق دیوارهــا بــه

واقعــی از نرمافــزار تجــاری  Fluentاســتفاده شــده اســت.

ارایــه روشهایــی جهــت افزایــش دوده در کــوره و بــه دنبــال

گرفتــه شــده اســت .شبیهســازی دینامیــک ســیاالت

ادامــه بــرای تحلیــل بیشــتر بویلــر ،آنالیــز اکســرژی آن نیــز

حــرارت و پدیــده احتــراق در بویلــر میباشــد .توزیــع دمــا،

گاز در کورههــای بویلــر بــا بهرهگیــری از قوانیــن اول و

دهندههــا در خــط مرکــزی کــوره بــه دســت آمــد .نتایــج

در دســترس ،انــرژی غیــر در دســترس ،بازگشــتناپذیری،

تجربــی اســت .در کل محــدوده شبیهســازی بــه جــز

میــزان حــرارت انتقــال یافتــه بــر روی دســته لولــه هــای

میتــوان گازهــای داغ حاصــل از احتــراق را تراکمناپذیــر در

محاســبه و بــا مقــدار ارایــه شــده توســط شــرکت ســازنده

احتــراق مخلــوط ســوخت و هــوا و انبســاط گازهــای حاصــل

حداکثــر حــرارت مفیــد بهدســت آمــد و بــا مقایســه آن بــا

پاییــن بــه بــاال (پــاس اول بــه ســمت پــاس ســوم) کاهــش

شــرایط کارکــرد خــوب بــا توجــه بــه شــرایط منطقــه اســت.

و دســته لولههــا منتقــل شــده اســت .بیشــینه مقــدار دمــا

آب بویلــر انتقــال مییابــد کــه نشــاندهنده انتقــال حــرارت

در منطقــه تشــکیل شــعله بــه مقــدار  1247°Cاســت .دمــا

در محفظــه برگشــت گازهــای داغ ،در انتهــای کورههــا بــه

خــوب بیــن گازهــای داغ ،دســته لولههــا و آب بویلــر اســت.

...شبیهسازی دینامیک سیاالت
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