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چکیده
آن ملکرد نامناسبعهاي مهم واحدهاي بازیافت گوگرد در پاالیشگاههاي گاز ترش می باشد، که زباله سوز یکی از بخش

عموما اولین مرحله راه اندازي زباله سوزها پس از تعمیرات . نقش مهمی بر آالیندگی زیست محیطی و مصرف انرژي دارد
اساسی پاالیشگاه، مرحله پخت سیمان نسوز می باشد که بر اساس فرآیند منظمی دماي زباله سوز به دماي راه اندازي 

در این . تراق با افزایش دبی سوخت در طول فرآیند کنترل می شوددماي محفظه اح. می رسد) درجه سانتیگراد550(
همچنین با . پروژه به بررسی وضعیت فعلی زباله سوزهاي عمودي در یکی از پاالیشگاههاي کشور پرداخته شده است

در مسیر توجه به سیستم مکش طبیعی هوا در زباله سوزهاي عمودي، اثر کنترل دبی هوا با استفاده از دمپرهاي موجود 
جهت مدلسازي جریان آشفته . هوا بر راندمان حرارتی زباله سوز با استفاده از شبیه سازي عددي پرداخته می شود

نتایج نشان . و اثر آن بر نرخ احتراق از مدل اتالف گردابه اي  استفاده شده استRNG k-εاحتراقی داخل زباله سوز از 
برابر حالت استکیومتریک بوده که راندمان را شدیدا کاهش داده 5بیش از می دهد در وضعیت فعلی میزان هواي احتراق

هواي اضافه بیشترین دماي کوره را داشته که % 5نتایج شبیه سازي نشان می دهد با کنترل میزان هوا، در حدود . است
ري نیز تطابق خوبی با پس از پیاده سازي وضعیت بهینه، نتایج اندازه گی. مصرف گاز مقدار فعلی رسیده است% 45به 

. نتایج شبیه سازي نشان می دهد

.راندمان حرارتی- مدل تابع احتمال چگالی-احتراق آشفته- گاز ترش-زباله سوز:کلیديواژه هاي

مقدمه. 1
زباله سوز، یکی از بخشهاي مهم واحدهاي بازیافت گوگرد در پاالیشگاههاي گاز ترش می باشد که به منظـور جلـوگیري از   

در زباله سوزها گاز هاي سمی و  مضر حاصل از واحدهاي بازیافت گوگرد که قابـل  . آلودگی محیط زیست در نظر گرفته شده اند
بازیافـت  فرآینـد  یکـی از روشـهاي مهـم و رایـج در     . به محیط آزاد منتقل می کندانتشار به محیط نیستند، را سوزانده و سپس

از نقطه نظر شـیمیایی  ]. 1[مورد استفاده قرار می گیرد) SRU(گوگرد، سیکل کالوس می باشد که در واحدهاي بازیافت گوگرد 
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معاونت مهندسی، پاالیشگاه گاز خانگیران-3
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)H2O(و آب S2و تبـدیل آن بـه گـوگرد    )H2S(گـاز سـولفید هیـدروژن    اکسـیده کـردن   ، از واحد بازیافت گوگردهدف 
:]4، 1[باشدمی

)1(

اي است، در مرحله اول یک سوم از گاز اسیدي با تمامی هواي گیرد و دو مرحلهالبته این واکنش در یک مرحله انجام نمی
:نمایدمی)H2O(و )SO2(که تولید ،شودالزم سوزانده می

)2(

SO2در کـوره واکـنش گازهـاي سـوزانده نشـده بـا       . شودمانده گاز اسیدي مستقیماً وارد کوره واکنش میدو سوم باقیو سپس 

:نمایدحاصل واکنش پیشین ترکیب شده و تولید عنصر گوگرد می
)3(

شـود انجـام مـی  باقیمانده در بسترهاي کاتولیتی مراحـل بعـد   % 40گیرد و ها در کوره واکنش صورت میکل واکنش% 60
، H2S ،N2شود که گازهاي تولیدي عمده آنها عبارتند ازحدود پنجاه واکنش فرعی در کوره واکنش انجام میدر این فرآیند . ]2[

CO2 ،S2 ،COS ،CS2 ،H2 ،H2S وSO2. واحـد، بـه صـورت بخـار     یـک  درصد از مجموع کل گوگرد تولیدي 54حدود در مجموع
در مراحـل بعـدي   .گـردد ظاهر میH2Sو SO2باقیمانده بیشتر به صورت % 46وگرددتشکیل میعنصر گوگرد در کوره واکنش

سـرانجام گازهـاي   .]2[شود تا عملیات بازیافت گـوگرد تقریبـاً کامـل گـردد    تري انجام میجهت تشکیل گوگرد، کارهاي مشکل
زباله سوزها به دو نوع کلـی  . شودمیا وارد زباله سوزاین گازهآن،و بخار گوگرد باقیمانده H2Sو سوزانده شدن اسیدي خروجی

راحتـی قابـل   در زباله سوزهاي افقی، هواي مورد نیاز احتراق توسط دمش هوا تامین شده و به. شوندعمودي و افقی تقسیم می
نیاز احتـراق بـا مکـش    متر می رسد، هواي مورد 60اما در زباله سوزهاي عمودي، که ارتفاع برج آن به حدود . کنترل می باشند

لذا میزان هواي مکش شده به داخل محفظه احتراق، تابع دماي محفظـه  . طبیعی ناشی از شناوري گازهاي داغ تأمین می گردد
لذا کنترل دماي کوره و میزان هواي احتراق شـدیدا بـه هـم وابسـته و فرآینـدي      . احتراق و همچنین افتهاي مسیر گاز می شود

ها و افـزایش رانـدمان   عات مختلفی در دنیا بر روي بهینه سازي دماي زباله سوزها با هدف کاهش آالیندهمطال. پیچیده می باشد
لذا در این مقاله به مطالعه فرآیند احتراق در زباله سوزهاي عمودي و اثر کنتـرل دبـی هـواي احتـراق بـر      ]. 5[انجام شده است 

. شودتوزیع دما و راندمان آن پرداخته می

در زباله سوزهاي عمودي احیافرآیند . 2
فرآیندي منظم و ،، راه اندازي مجدد زباله سوزهاپس از هر توقف کلی پاالیشگاه که منجر به توقف کار زباله سوزها گردد

جه در850روز به دماي 6طی این فرآیند دماي زباله سوز در مدت . گفته می شوداحیاکه به آن فرآیند بودهبرنامه ریزي شده 
سپس مسیر گاز اسیدي به داخل زباله سوز باز شده و گازهاي .می رسد، دماي مورد نیاز براي احتراق گاز اسیدي، سانتیگراد

دماي زباله سوز احیا،در طول فرآیند . شوداسیدي حاوي بخارات گوگرد و سولفید هیدروژن وارد زباله سوز شده و محترق می
با توجه به اینکه در زباله سوزهاي . شروع به افزایش می نماید) درجه بر ساعت5حدود ( با سرعت بسیار کمطی چند دورهدر 

عمودي، هوا احتراق با مکش طبیعی تأمین می گردد، کنترل دماي محفظه احتراق بیشتر از طریق کنترل دبی سوخت می 
یسر می سازد که فقط در موارد بحرانی همچنین وجود یک دمپر دستی، امکان تغییر سطح مقطع کانال ورود هوا را م. باشد

نمایی از یک زباله سوز عمودي نشان 1در شکل . مورد استفاده قرار می گیرد و در حالت معمولی روي ماکزیمم خود قرار دارد
نصب شده در پایین برج و کانالهاي ورود گاز اسیدي) از سه مشعل( همچنین در این شکل نمایی از دو مشعل . داده شده است
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متر و در قسمت 6/4متر و قطر داخلی بدنه در قسمت پایین برج حدود 72ارتفاع برج . به برج نشان داده شده است
533بر حسب دماي مورد نیاز متغیر است، بطوریکه در دماي له احیاي واحددبی گاز ورودي در مرح. متر می باشد4باالي آن 

. ]2[عب بر ساعت می باشدمتر مک1150درجه سانتیگراد، دبی گاز وروردي 

)سمت چپ(و بزرگنمایی مشعلها در پایین برج ) سمت راست(نمایی از زباله سوز عمودي مورد مطالعه -1شکل 

شبیه سازي عددي فرآیند پخت. 3
مدلسازي هندسی.3-1

در زباله . در شبیه سازي عددي، شناخت دقیق پدیده تاثیر زیادي بر تنظیمات حل و دقت نتایج بدست آمده دارد
، هواي احتراق از طریق خاصیت دودکشی برج و بصورت مکش طبیعی واحدهاي بازیافت گوگرد پاالیشگاه مورد مطالعهسوزهاي 
واکنشها در اینجا مورد بررسی است، وابستگی زیادي به دما و لذا دبی هواي مکشی، که بعنوان یک عامل اصلی. می باشد

لذا پارامترهاي فوق می بایست به دقت وارد .چگالی هواي محیط، ارتفاع برج، توزیع دماي داخل برج و افت فشار مسیر دارد
ها و اطالعات فنی موجودبراساس نقشه ( هندسه تولید شده برج 2در شکل .محاسبات گردد تا بتوان نتایج دقیقی بدست آورد

در جهت نمایش بهتر، عالوه بر نمایش کامل برج، دو نماي بزرگ شده از . نشان داده شده استو مسیر گازهاي ورودي ) ]2[
همانطور که مشاهده می شود بدلیل اهمیت نحوه اختالط سوخت و هوا . قسمت پایین برج و مشعلها نیز نشان داده شده است

ی همگرا و حهمچنین بدلیل محاسبه دقیق تر افت فشار مسیر نوا. دقت خوبی مدلسازي شده اندابها ه بر دماي شعله، دهان
.واگراي برج مدلسازي شده است

شبکه بندي محیط حل. 3-2
و شبکه ) متر پایین برج17در قسمت ( پس از مدلسازي هندسه، براي شبکه بندي محیط حل، از شبکه تتراهدرال 

استفاده شده است که در قسمت پایین برج و نواحی نزدیک مشعلها و ) براي قسمت باالي برج(مثلث منشوري با قاعده
124780سلول و 447865لید شده، محیط حل به ودر بهترین شبکه ت. شده استانتخاب ریزتر شبکه مسیرهاي گاز و هوا 

.ان محاسبات نشان داده شده استبهترین شبکه تولید شده از نظر دقت و زم3در شکل . تقسیم شده استگره 
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،مدل سه بعدي تولید شده از برج و سه مشعل پایین برج-2شکل 
دهانه ورود هوا: 3دهانه ورود سوخت، : 2دهانه ورود گاز اسیدي، : 1

شبکه بندي محیط حل از نماهاي مختلف و شبکه بندي نواحی ورودي و مشعلها-3شکل 
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شرایط مرزي. 3-3
براي دهانه ورود هوا با توجه به مکش طبیعی ناشی از شناوري می بایست از شرط فشار ورودي ثابـت کـه در آن مجمـوع    

همچنین براي شرط مرزي ورودي سوخت، شرط دبی جرمـی ثابـت   . فشار استاتیکی و دینامیکی ثابت است، استفاده شده است
ی به نیروي جاذبه و چگـالی هـوا محـیط و محصـوالت احتـراق، ایـن       با توجه به وابستگی مکش طبیع. در نظر گرفته شده است

:ترکیب گاز ورودي بر اساس جدول زیر داده شده استو کلیه دیواره ها عایق بوده . پارامترها نیز تنظیم شده است

ترکیب گاز سوخت ورودي-1جدول 
ترکیباتدرصد مولی

98.58CH4

0.63C2H6

0.1C3H8

0.06C4H10

0.05C5H12

0.58N2

همچنین وجود نیتروژن در سوخت مـی توانـد نقـش    . ، بیشترین مقدار گاز ورودي، گاز متان می باشد1با توجه به جدول 
. مهمی بر تشکیل اکسیدهاي نیتروژن داشته باشد

مدلهاي احتراق و آشفتگیمعادالت حاکم ، . 3-4
براي . براي شبیه سازي جریان احتراقی داخل زباله سوز، معادالت بقاي جرم، مومنتوم، انرژي و آنتالپی حل شده اند

و اعمال اثرات آشفتگی بر نرخ واکنشهاي شیمیایی از ] RNG k-]3مدلسازي تنشهاي رینولدز در معادالت مومنتوم از مدل 
، به جاي حل معادالت بقا براي هر گونه شیمیایی و Pdfدر مدل . استفاده شده است) Pdf5(تابع توزیع چگالی احتمال مدل

محاسبه نرخ واکنش از مدلهاي اتالف گردابه اي یا سایر مدلهاي موجود، دو معادله بقا براي کسر مخلوط و واریانس آن حل 
در جریان fاي کمیت کننده نوسانات لحظهشود، توصیفنشان داده میp(f)که با )PDF(تابع توزیع چگالی احتمال .شودمی

. را دارد، در نظر گرفته شودfتواند بعنوان کسري از زمان که سیال خاصیت باشد و میآشفته می

توصیف شماتیک تابع چگالی احتمال.  4شکل 

5 Probability density function
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توصیف شماتیک تابع چگالی احتمال.  4شکل 
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p(f)در جریانهاي واقعی توزیع . در جریان آشفته وابسته استfبه طبیعت اغتشاشات متغیر p(f)شکل تابع 

باشد، به همین دلیل در روش تابع چگالی احتمال با توزیع فرضی، بر اساس مشاهدات تجربی یک تابع ریاضی مشخص نمی
ر متوسط گیري شده مقادیp(f)با مشخص بودن توزیع . باشدشود که تقریبی از شکل واقعی آن میدر نظر گرفته میp(f)براي

در یک سیستم آدیاباتیک بصورت زیر 6دما و کسر جرمی متوسط گیري شده بر اساس چگالی. قابل محاسبه هستندfمتغیر 
. باشدقابل محاسبه می

)1(

:شودهمچنین چگالی متوسط در این سیستم بصورت زیر محاسبه می

)2(

] 3[توان در مرجع احتمال متفاوت، این رابطه قابل توسعه است که میبراي سیستمهاي با دو کسر مخلوط و تابع چگالی
، حالت محلی سیال در تمام نقاط جریان قابل تعیین p(f)با مشخص بودن شکل تابع 5- 5و 4- 5در معادالت . مشاهده نمود

:بصورتδشود که تابع استفاده میβو یا δ، عموما از شکل توابع PDF ،p(f)در مدل . باشدمی

)3(

:بصورتβو تابع 

)4(

:شوندبصورت زیر تعریف میβو α، مقادیر βدر تابع شکل . در نظر گرفته شده اند

)5(

)6(

که به ترتیب کسر مخلوط و واریانس کسر مخلوط fو fنکته مهم در تابع شکلهاي فوق، وابستگی آنها تنها به دو متغیر 
:بوده و از دو معاله بقا به فرم 

)7(

)8(

f)(fاي و متوسط کسر مخلوط اختالف مقادیر لحظهfمقادیر . محاسبه می شوند f f بوده وS وS به ترتیب
با توجه به مطالب . باشداضافه شده توسط کاربر میهاي ترم چشمه براي مسائل مختلف مانند تبخیر قطرات سوخت و یا چشمه

پس از ]. 3[باشد می2-5با تابع شکل مشخص، بصورت شکلPDFفوق، اثر آشفتگی بر نرخ واکنشهاي شیمیایی در مدل 
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در جداول fو fها، چگالی و دما بر حسب مقادیر مختلف اصالح نرخ واکنشهاي شیمیایی مقادیر کسر جرمی گونه
این مدل محدودیتی در محاسبه . شودذخیره شده و در حین حل عددي جریان آشفته احتراقی از آن استفاده می7مشخصی

.هاي شیمیایی و واکنشها نداردتعداد گونه

بحث روي نتایجو نتایج.  4
بـه ازاي  در وضعیت موجود ، . ه استبراي بررسی دقت نتایج و مدلسازي، ابتدا وضعیت موجود مورد شبیه سازي قرار گرفت

درجه سانتیگراد، دماي اندازه گیري شده در ارتفـاع حـدود   38و دماي گاز 16، دماي محیط مترمکعب بر ساعت1165دبی گاز 
بسـیار  نیز نشـان دهنـده مقـادیر    متري برج،50در ارتفاع CO2ندازه گیري غلظت ا.درجه سانتیگراد می باشد8/540متر، 18

نتایج شـبیه سـازي   . آن با خطاي زیادي همراه گردیداندازه گیري غلظت بدلیل غلظت کم آن، بوده که عمال یاضافباالي هواي 
بسـیار بیشـتر از  میزان هواي ورودي به محفظـه احتـراق   بر ساعتمتر مکعب1165وضعیت موجود نیز نشان می دهد در دبی 

این حجـم بـاالي هـواي    . می باشد% 2داخل دودکش بسیار کم و در حدود CO2بطوریکه غلظت گاز ،بودهمقدار استکیومتریک 
درجـه  557متـري، حـدود   18اضافه، سبب سرد شدن محصوالت احتراق شـده، بطوریکـه دمـاي محفظـه احتـراق در ارتفـاع       

تطابق خوبی با ،و پیچیدگی شرایط عملکردي و هندسیگرفتن تلفات بدنهندر نظر توجه به با سانتیگراد محاسبه شده است که 
8مشاهده می شـود توزیـع دمـا تقریبـا از ارتفـاع      . توزیع دما داخل محفظه احتراق را نشان می دهد5شکل . نتایج تجربی دارد

8بـین ارتفـاع   انـدازه گیـري شـده    نتایج اندازه گیري دما نیز نشان می دهد اختالف دمـاي  . متري به بعد تقریبا ثابت می باشد
. یافته است که می تواند بدلیل تلفات دماي بدنه باشدکاهشدرجه سانتیگراد 35حدود ج، برمتري 18متري تا 

داخل محفظه برج و بزرگنمایی شده در منطقه مشعلها) کلوین(توزیع دما -5شکل 

شـود غلظـت   همـانطور کـه مشـاهده مـی    . نشان داده شده اسـت CO2توزیع کسر جرمی گونه هاي اکسیژن و 6در شکل 
که با نتایج اندازه گیري شـده، تطـابق خـوبی نشـان     می باشد% 18/2خروجی، CO2و متوسط غلظت % 8/16اکسیژن خروجی 

برابـر دبـی سـوخت    35همچنین نتایج نشان می دهد در وضعیت فعلی، میزان دبی جرمی هواي مکش به داخل بـرج  . می دهد
. می باشد)احتراق با هواي بسیار بیشتر از حد استکیومتریک(ه اندازه گیري شدتایید کننده وضعیتمی باشدکه 

) متـري بـرج  18در ارتفـاع  (، اثر تغییر نسبت دبی جرمی هوا به دبی جرمی سوخت، بر دماي محصوالت احتراق 7در شکل 
حدود دبی  هوا (همانطور که مشاهده می شود با افزایش دبی هوا و نزدیک شدن به نسبت استکیومتریک. نشان داده شده است

7 Look-up table
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بر اساس این نمودار می تـوان گفـت بـراي    . دما افزایش یافته و بعد از آن دما به شدت کاهش می یابد) برابر سوخت17
بـر اسـاس   . افزایش دماي زابله سوز در طول فرآیند احیا، می توان به جاي افزایش دبی سوخت، از کاهش دبی هوا استفاده نمود

درجه سانتیگراد، نشان داد کاهش دبی هـواي ورودي  530اده از آن براي کنترل دماي فرآیند واقعی در نتایج این نمودار و استف
. مترمکعب بر ساعت کاهش یافت530متر مکعب به 1165با استفاده از دمپرهاي کنترل هوا، دبی گاز مورد نیاز ورودي از 

CO2توزیع کسر جرمی ) بتوزیع کسر جرمی اکسیژن) الف

در منطقه پایین برج  CO2وO2توزیع گونه هاي - 6شکل 

)متري برج18در ارتفاع ( اثرات تغییرات دبی جرمی هوا به سوخت بر دماي محصوالت احتراق - 7شکل 
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میزان مصرف سـوخت  شبیه سازي و ،در این مقاله فرآیند احیاي یک نمونه زباله سوز پاالیشگاهی با مکش طبیعی
دو برابر مقدار استکیومتریک بوده کـه  در وضعیت فعلی، میزان هواي احتراقمی دهدنتایج نشان. بهینه سازي شده استدر آن 

ا پیشنهاد گردید بـراي افـزایش دمـاي    بر اساس نتایج شبیه سازي،.می گرددCOسبب سرد شدن شدید شعله و افزایش مقدار 
نتایج اندازه گیري شده نشان . فرآیند احیا، به جاي افزایش دبی گاز، از کاهش دبی هوا استفاده شودمحصوالت احتراق در طول 

درجـه  530دمـاي  بـراي حصـول بـه   درصد در مصرف سـوخت صـرفه جـویی شـده، و    60می دهد با کاهش دبی هوا، بیش از 
.کاهش یافتمترمکعب بر ساعت، 530دبی هب) با کاهش هواي احتراق(مترمکعب، 1165میزان مصرف گاز از سانتیگراد،

تشکر و قدردانی
.بدست آمده استEN275571پژوهشی تحت حمایت پاالیشگاه گاز خانگیران با شماره قراردادیج بدست آمده، نتا
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