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چکیده
ررسی بمورد ینهاي پاالیشگاهی پسماندهاي نفتی حاصل از فرآسوزکوره پسیک ژوهش، آلودگی هواي ناشی از در این پ

موجود در گازهاي داغ خروجی از دودکش این کوره بسیار ) CO(غلظت کربن منواکسید. تئوري و تجربی قرار گرفته است
مالی سازمان محیط زیست را هم هايمحیطی، جریمهاین موضوع عالوه بر ایجاد مشکالت زیست. فراتر از حد مجاز است

و پارامترهاي مهم در آن شامل دما و زمان اقامت مورد بررسی قرار COدر اینجا، ابتدا تئوري اکسیداسیون .در پی دارد
مت، نیاز براي افزایش مدت زمان اقا. شودسوز میهاي پسافزایش هر دو این پارامترها سبب بهبود عملکرد کوره. گیردمی

به يپذیرد و نیازافزایش دماي کوره با افزایش سوخت ورودي صورت میاما. به ایجاد تغییراتی در ساختار کوره است
صورت عملی و در شرایط هاي اصالحی کوره، موضوع افزایش دما بهدر اولین مرحله از طرحلذا.تغییرات ساختاري ندارد

- درجه سانتی750و 700آزمایشات در دو دماي کاري . استبرداري قرار گرفتههمورد آزمایش تجربی و دادبرداري بهره
همراه درجه سانتیگراد به750پس از انجام آزمایشات مشخص شد که افزایش دماي کاري کوره به . اندگراد انجام شده

وده استاندارد محیط و رسیدن آن به محدCOاي مسیر کنارگذر گاز پسماند، سبب کاهش آلودگی بستن شیر پروانه
.شودزیست می

.واحد قیرسازي- سوزکوره پس- تست تجربی- کربن منواکسید-آلودگی هوا: هاي کلیديواژه

مقدمه-1
که متشکل از طیف ) VB(7باقیمانده حاصل از پایین برج تقطیر. شود، انواع مختلف قیر تولید می6در واحدهاي قیرسازي
ي آروماتیک و آلیفاتیک است به صورت مایعی لزج به راکتورهاي هوادهی واحد قیرسازي وارد هاوسیعی از انواع هیدروکربن

به کمک اکسیژن هوا VBهاي موجود در بوده که در آن هیدروکربن8این راکتورها در واقع نوعی راکتور ستون حبابی. شودمی
، مقاومت مکانیکی و مقاومت آن در برابر VBی به در اثر هواده. ]1[گردند به صورت جزئی اکسایش یافته و پلیمریزه می

ها، قیرگونی بام منازل و کف منظور آسفالت جادهتوان از آن بهیابد به صورتی که میشرایط جوي مانند هوا و رطوبت بهبود می
.استخرها و غیره استفاده نمود
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همچنین، گاز . آب و اکسیژن استبخار خروجی از راکتورهاي هوادهی عمدتا شامل نیتروژن،١گازهاي پسماند
هاي محصول واکنشCOدر حقیقت، . باشدنیز میCOپسماند حاوي ذرات هیدروکربنی و مقادیر قابل توجهی از گاز سمی 

به نحو ٢سوزمطابق استاندارد، گازهاي پسماند بایستی در یک کوره پس. اکسیداسیون جرئی داخل راکتورهاي هوادهی است
. ]2[برسد ppm 150در گازهاي خروجی از دودکش کوره به زیر COود تا غلظت مناسبی سوزانده ش

خروجی از دودکش COهاي معتمد محیط زیست انجام گردیده، مقدار هاي مختلفی که قبال توسط آزمایشگاهدر تست
اي براي رفع گستردههاي ها، تالشبا توجه به این گزارش. استنیز گزارش شدهppm 5000بیش از نمونهسوز کوره پس

در همکاري مشترکی که مابین تیمی از متخصصان دانشگاه صنعتی شریف . استسوز انجام شدهکوره پساین مشکل آالیندگی 
سوز در دستور کار قرار انجام گردید، موضوع ارائه یک طرح اجرایی براي کاهش آالیندگی کوره پسپاسارگادبا شرکت نفت

-برداري تجربی، محاسبات مهندسی و شبیههاي دادهاي مشتمل بر فعالیتجانبهترك، مطالعات همهدر این همکاري مش. گرفت
اي مورد صورت ریشهها، مشکل آالیندگی کوره بهبر مبناي این فعالیت. استسازي عددي جریان احتراقی صورت پذیرفته

ها، یک طرح جامع و در نتیجه این بررسی. استردیدهبررسی قرارگرفته و علل اصلی و پارامترهاي موثر در کنترل آن مشخص گ
. اکنون در مراحل اجرا و تست قرار دارداست که همسازي و ارتقاي کوره و رفع مشکل آالیندگی آن ارائه شدهاجرایی براي بهینه

.استهاي تجربی انجام شده در این پروژه اختصاص یافتهمقاله حاضر به ارائه بخشی از فعالیت

الیت تجربی موضوع این پژوهش سعی شده تا با بستن مسیر کنارگذر گاز پسماند و افزایش دماي عملیاتی کوره، در فع
هاي مختلفی انجام شده است براي این منظور آزمایش. مقدار آالیندگی کوره کاهش یافته و به محدوده استاندارد رسانده شود

.شودبرداري در ادامه ارائه میکه نتایج حاصل از داده

COبررسی سینتیک اکسیداسیون - 2
:باشدمی) 2(صورت رابطه و معادله سرعت آن به) 1(صورت رابطه بهCOمعادله واکنش شیمیایی اکسیداسیون 
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:صورت آرنیوسی زیر به دما وابسته استثابت سرعت به. است

)3(E
k A Exp

RT

    
 

است که 3ضریب قبل از جمله نماییAدماي مطلق و Tثابت گازها، Rانرژي فعالسازي واکنش، Eدر رابطه فوق، 
عالوه بر غلظت مواد COشود، سرعت اکسیداسیون دیده می) 3(همانطور که در رابطه .ستارائه شده ا1مقادیر آنها در جدول 

در مکانیزم جزئی ) OH(دلیل این موضوع، اهمیت رادیکال هیدروکسیل . نیز بستگی داردH2Oبه غلظت COو O2اولیه 
با افزایش دما، مقدار . دما استCOن یکی از پارامترهاي بسیار مهم در سرعت واکنش اکسیداسیو.]5[است COن اکسیداسیو

k یابدسرعت واکنش نیز افزایش می) 2(افزایش یافته و بر اساس رابطه ) 3(طبق معادله.

1 Waste Gas
2 Incinerator
3Pre-exponential Factor
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]4و CO]3اکسیداسیون معادله آرنیوسی سرعت مقدار پارامترهاي ثابت در : 1جدول 

Ref. [3]Ref. [4]Parameter
T< 1150 KT> 1150 K
2.61E+126.52E+122.24E+12A

455661596840000E
111a

0.50.50.5b
0.250.250.25c

Units: m3, kg-mol, sec, K, Kcal
لذا، با فرض . صورت نمایی به دما وابسته استبه) k(COثابت سرعت واکنش اکسیداسیون ،)3(به رابطه با توجه به 
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نسبت ،عنوان مثالبه. را بدست آوردCOتوان اثر دما روي سرعت واکنش اکسیداسیون با استفاده از رابطه فوق می

در این دو دما kبت برابر نسبا یکسان در نظر گرفتن غلظت اجزاء گراد درجه سانتی700و 750سرعت واکنش در دو دماي 
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برابر سرعت 3.17گراد حدود درجه سانتی750در دماي COدهد که سرعت اکسیداسیون نشان می) 5(رابطه 
ت نشان دهنده تاثیر مثبت و قابل مالحظه افزایش دما بر این محاسبا. گراد استدرجه سانتی700در دماي COاکسیداسیون 

رسد افزایش دما مهمترین راهکار براي افزایش نرخ نظر میلذا به. باشدمیCOافزایش سرعت واکنش اکسیداسیون 
رعت ، س)2(از طرف دیگر با توجه به رابطه . سوز باشدهاي پسو کاهش سطح آلودگی در این نوع از کورهCOاکسیداسیون 

دهد که در یک سرعت واکنش این رابطه نشان می. شودتعریف میdtدر زمان Oاي غلظت صورت تغییرات لحظهواکنش به
به عبارت دیگر، با افزایش زمان . یابدبه صورت خطی افزایش میCOمعین، با افزایش زمان انجام واکنش، میزان کاهش غلظت 

. یابدافزایش میCO2به COسوز، درصد تبدیل آتش کوره پساقامت گاز پسماند در دماي باالي محفظه

سوز به لحاظ کاهش با توجه به مباحث تئوري مطرح شده، پارامترهاي مهم و تاثیرگذار در بهبود عملکرد کوره پس
ودي به آن افزایش دماي کوره با افزایش مقدار سوخت ور. آالیندگی، دماي کوره و مدت زمان اقامت گاز پسماند در آن است

باشد با این وجود، افزایش زمان اقامت گاز پسماند در کوره نیازمند ایجاد تغییراتی در ساختار فیزیکی کوره می. پذیر استامکان
هاي ارتقائ کوره، عنوان اولین مرحله از طرحلذا به. که در صورت لزوم بایستی در زمان اورهال واحد قیرسازي انجام شود

.استي کاري آن مورد تست تجربی قرار گرفتهموضوع افزایش دما



کنفرانس سوخت و احتراق ایرانپنجمین
1392ماه بهمن-علم و صنعت ایراندانشگاه -تهران

سوز مورد بررسیمشخصات کوره پس- 3
و 2.13سوز به ترتیب پسو دودکش کوره1قطر محفظه آتش. استارائه شده2و 1شماتیک کوره مورد بررسی در شکل 

سماند هر سه از پایین کوره وارد جریان هوا، سوخت و گاز پ. متر است74متر و ارتفاع کل کوره و دودکش از سطح حدود 1.3
براي تنطیم دماي . همراه پیلوت در مرکز کف کوره قرار دارندمشعل به. کندصورت مکش طبیعی عمل میشوند وکوره بهمی

مخروطی کوره رلی در جداره نیمهاي سیستم کنتترموکوپل. شودکوره، مقدار دبی سوخت توسط یک سیستم کنترلی تنظیم می
- دریچه. گرددهوا از طریق کانالی وارد کوره شده و در فضاي اطراف شعله توزیع می. اندمتري تعبیه شده7و در ارتفاع حدود 

ز گا. ها عموما در شرایط کامال باز قرار دارداین دریچه. استهاي کنترلی براي تنظیم مقدار هوا در کانال ورودي تعبیه شده
با ورود گاز پسماند به محفظه . شوداي حلقوي از حول لوله ورود هوا وارد شده و در اطراف شعله پخش میپسماند توسط لوله

در ارتفاع . شودتبدیل میCO2خطر موجود در آن در اثر حرارت باال با اکسیژن هوا واکنش داده و به گاز بیCOآتش کوره، 
در مواقع خاموش شدن . استبراي گاز پسماند درنظر گرفته شده2عنوان کنارگذرمتري دودکش، یک ورودي به9حدود 

اي در طرح اصلی کوره، شیر پروانه. شودناگهانی مشعل، گاز پسماند با استفاده از این مسیر وارد دودکش شده و تخلیه می
شعله در شرایط تولید با ظرفیت باالتر از با توجه به تجربه رخداد خاموش شدن . صورت دستی استموجود در مسیر کنارگذر به

لذا مقداري از گاز . باز قرار داردصورت نیمهاي مسیر کنارگذر بهبرداري فعلی همواره شیر پروانهطراحی، در دستورالعمل بهره
گیري از ونهمنظور نمبر روي دودکش کوره دو پورت دسترسی به. شودپسماند از طریق این مسیر مستقیما به دودکش تخلیه می

تر از لوله کنارگذر سانتیمتر پایین50حدود ) Cنقطه (گیري اول پورت نمونه. جریان گازهاي خروجی از کوره تعبیه شده است
. متري از سطح زمین تعبیه شده است23در ارتفاع ) Dنقطه (گیري دوم قرار دارد درحالی که پورت نمونه

سوزشماتیک کوره پس-1شکل
ها به کورهمحل ورود جریان-2شکل

برداريدادهتجهیزات و روش-4
با ٤پرتابل ساخت شرکت تستو٣هاي خروجی از دودکش کوره، از دستگاه آنالیزور گازيبه منظور تعیین غلظت آالینده

هایی مانند ت گونههاي احتراقی و غلظدر این دستگاه، مقدار دماي گاز). 3شکل (است گواهی کالیبراسیون معتبر استفاده شده
O2 ،COشودصورت آنالیز خشک ارائه میگیري شده و بهو غیره اندازه .

1 Fireplace
2Bypass
3Gas analyzer
4Testo
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ستگاه آنالیزور گازي پرتابل تستود- 3شکل
شود هاي گازي استفاده میگیري غلظت گونههاي الکتروشیمیایی به منظور اندازهدر آنالیزورهاي گازي پرتابل از روش

ها در دو دماي آزمایش. گرددام هر تست، دماي کوره توسط سیستم کنترل در مقدار مطلوب تنظیم میدر اینجا قبل از انج]. 6[
پس . استاي تغییر یافتهدر هرکدام از این دماها، درصد بازبودن شیر پروانه. استگراد انجام شدهدرجه سانتی750و 700کاري 

تگاه، از طریق پورت تعبیه شده روي جداره دودکش درون جریان از اینکه کوره به حالت پایا رسید، پروب مکش نمونه دس
.شودگیري، اعداد حاصله گزارش میبا ثابت شدن شرایط اندازه. شودگازهاي احتراقی وارد می

نتایج و بحث-5
-شدهدر شرایط کاري مختلف کوره انجام) 1شکل (Dو Cهاي زیادي از نقاط برداريهاي صورت گرفته، دادهدر فعالیت

Dشوند، در نقطه هاي معتمد محیط زیست انجام میهاي استانداردي که توسط آزمایشگاهالزم به ذکر است که تست. است
گیري در اندازه. لذا نتایج بدست آمده در این نقطه اهمیت بیشتري داشته و در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. است

ها مشخص شد که وزش باد روي عنوان مثال، در طی انجام تستبه. لفی همراه استهاي مختشرایط کاري کوره با دشواري
مواردي از این . یابدهاي تولید تغییر میهمچنین شرایط فرآیندي کوره نیز با توجه به نیازمندي. هاي حاصله اثرگذار استداده

هاي مختلف ثبت در اینجا سعی شده تا از میان داده. افزاید و روي دقت کار نیز اثر داردهاي کار تجربی میدست بر پیچیدگی
.شده، مواردي ارائه گردد که در شرایط نسبتا پایدار جوي بوده و تغییرات آنها معنادار باشد و امکان تحلیل را فراهم آورد

دماي شود، در همانگونه که مشاهده می. استهاي مختلف ارائه شدهدر تستCO، مقادیر ثبت شده براي 4در شکل 
رود گراد، انتظار میدرجه سانتی750با افزایش دماي کاري کوره به . بسیار باال استCOگراد، مقدار درجه سانتی700کاري 

دهد که با افزایش دما، چنانچه شیر نشان می4برداري در شکل نتایج داده. پدیدار شودCOکه کاهش معناداري در مقدار 
750اما در دماي . کماکان باالتر از حد مجاز خواهد بودCOباز باشد، مقدار هاي باز و نیمهاي مسیر بایپس در حالتپروانه

ppm 121به COاي مسیر بایپس در حالت کامال بسته قرار داشته باشد، مقدار گراد در حالتی که شیر پروانهدرجه سانی
، مقادیر ثبت شده براي غلظت کل 5در شکل . ردگییابد که در محدوده مجاز استاندارد محیط زیست قرار میکاهش می
شود که با افزایش دما مشاهده می. استهاي مختلف ارائه شدهدر تست) CxHy(هاي موجود در گازهاي خروجی هیدروکربن

اي مسیر کنارگذر گاز پسماند در کاهش بیشتر همینطور، بسته بودن شیر پروانه. یابدکاهش میCxHyصورت کلی مقدار به
.موثر استCxHyمقدار 
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)ب()الف(
اي مسیر کنارگذر گاز پسماندبا دماي کاري کوره در مقادیر مختلف بازبودن شیر پروانه) ب(CxHyو ) الف(COتغییرات مقدار -4شکل

نتیجه گیري-6
. استته شدهسوز کارخانه قیرسازي پرداخدر کوره پسCOدر پژوهش حاضر، به بررسی تئوري و تجربی آالیندگی 

صورت دهند که در نتیجه افزایش دما، سرعت واکنش اکسیداسیون کوره بهنشان میCOهاي مرتبط با اکسیداسیون تئوري
برداري از آن، همواري مقداري از گاز پسماند از در عمل، با توجه به طراحی کوره و شرایط بهره. نمایی افزایش خواهد یافت

به همین دلیل، افزایش دماي کوره به تنهایی براي کاهش مقدار . شودمستقیم وارد دودکش میصورت طریق مسیر کنارگذر به
COاي مسیر بایپس بهگراد، چنانچه شیر پروانهدرجه سانتی750دهد که در دماي نتایج تست نشان می. کندکفایت نمی -

بایست شرایطی با توجه به این نتایج، می. بودخروجی در محدوده استاندار محیط زیست خواهد COصورت کامال بسته باشد، 
اي مسیر کنارگذر گاز پسماند برداري از کوره در شرایط فرآیندي مختلف ضمن بسته بودن شیر پروانهفراهم گردد تا امکان بهره

اکنون در وضوع هماین م. برداري آن امکان پذیر استاین کار با ارتقائ تجهیزاتی کوره و اصالح دستورالعمل بهره. فراهم شود
.دستور کار اجرایی کارخانه قرار دارد
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