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 بویلر تولید بخار
 

 جواد صفربیگی ؛ آزاردانیال بی

 چکیده

تا  گیردبویلر، یک محفظه بسته است که در آن انتقال حرارت از اشتعال سوخت به سیال عامل)معموال آب( صورت می

از بویلر در مصارف نیروگاهی، کشاورزی، صنایع شیمیایی و حتی مصارف معمول به عنوان  سیال به حالت گازی تبدیل شود.

ل به آب تغذیه وجود دارد . های حاصتوجه به روش انتقال گرما از گاز دو نوع بویلر مدرن با شود.کن استفاده مییک گرم

تصل تشکیل م-که از مقداری لوله موازیی جریان هالولهFire tube در نوع . Water tubeو نوع Fire tube های نوع بویلر

د شونها از میان بدنه بویلرکه آب تغذیه را هم شامل میشوند. سپس لولهل از کوره قرار داده میهای حاصدر معرض گاز شده

است.  Fire tubeشرایط برعکس نوع Water tube در یک بویلر نوع  .شوندپوشیده می بکنند که در نتیجه توسط آ  گذر می

نکته قابل توجه در مورد بویلرها چنین در این گزارش به معرفی برخی جزئیات این دو نوع اصلی بویلر خواهیم پرداخت. هم

 تواند بازده دستگاه را تا حد زیادی باال ببرد.گرمایش آب قبل از ورود به اواپوراتور میها است. پیشکناستفاده از پیشگرم

ار بندی از پارامترهای مهم و تاثیرگذنیز قسمت مهم دیگری از این گزارش است. و درنهایت به جمعگرمایش توضیحاتی از پیش

 در عملکرد بهتر بویلر خواهیم پرداخت.
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 مقدمه .1

افزایش مواجه است. این در  %1.5است و به ازای هرسال با سال اخیر، دو برابر شدهمصرف انرژی در جهان طی سی

سال آیند به اتمام  500سال آینده و ذخایر زغال سنگ طی  100رود ذخایر نفت و گاز زمین طی حالی است که انتظار می

از توان  %50امر سبب شده تا کشورهای مختلف به دنبال راهکاری برای کاهش این مصرف باشند. در فنالند،  برسند. همین

بخار وجود  هایشود. اما دالیل متعدد دیگری نیز برای رشد استفاده از نیروگاهالکتریکی تولیدی، در نیروگاه بخار تولید می

 دارند شامل:

 

  نیروگاه پایین است.هزینه الکتریسیته تولیدی این نوع 

 گیرد.هاست مورد استفاده قرار میتکنولوژی این فرآیند در دسترس بوده و سال 

 های خورشیدی و بادی هزینه بسیار باالتری در مقایسه با نیروگاه بخار دارند.نیروگاه 

 ژی نولوهای اخیر به لطف توسعه تکمیزان تخریب زیست محیطی سوختن زغال سنگ در نیروگاه بخار طی سال

 ، بسیار کاهش یافته است. xSOو  xNOاحیا 

 توانند در بویلر سوزانده شوند.ها میضایعات و بیوسوخت 
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 اساس کار بویلر .2

ال عامل)معموال آب( محفظه بسته است که در آن انتقال حرارت از اشتعال سوخت به سی در متون قدیمی، بویلر، یک

توان گفت که بویلر، یک مبدل گرمایی بین آتش و آب به حالت گازی تبدیل شود. به شکل ساده می گیرد تا سیالصورت می

های نیروگاه بخار است که بخار را تولید کرده تا حرارت و گرما در فرآیند انتقال یابند. برای یک است. بویلر یکی از قسمت

 توان موارد زیر را ذکر کرد:بویلر، می

 

  آید.موتور حرارتی به شمار میبویلر یک قسمت از 

 شود.تولید می 1گرما در فرآیند احتراق 

 کند.یک سیال وجود دارد که گرمای تولیدی را منتقل می 

 اند.ها از یکدیگر جدا شدهی دیوارههای گرمایش به وسیلهسیال عامل و واسطه 

 

فاده شامل یک سیستم پیچیده برای تولید بخار و استمهندسی، موضوع بویلر بخار)و یا بویلر تولید بخار( -در یک متن صنعتی

های مختلف فازی برای این انتقال گرما وجود دارد.)بویلر، سوپرهیتر شود. حالتاز آن در توربین و یا یک فرآیند صنعتی می

 .2روند مانند تغذیه سوختیهای ثانویه مختلفی نیز به کار میچنین سیستمو بازیاب( هم

شود. سوخت مورد استفاده در بویلر شامل انرژی گیرد بنابراین گرما در کوره تولید میعمل احتراق صورت میدر کوره بویلر، 

ال ای در حای است. انرژی هستههای شیمیایی)مانند انرژی حاصل از زغال سنگ، ضایعات و بیوسوخت( یا انرژی هستهپیوند

ای طراحی شود تا بیشترین مقدار انرژی آزاد شده در احتراق گونه حاضر مورد بحث ما نیست. یک بویلر کاربردی بایستی به

ها یابد. میزان گرمایی که توسط هر کدام از این روشرا جذب کند. این گرما به وسیله تابش، رسانش و همرفت انتقال می

 شود وابسته به نوع بویلر، سطح طراحی شده برای انتقال حرارت و سوخت کوره است.منتقل می

 

 بویلر ساده یک .3

پر از آب  یگیریم که بویلر یک محفظه سادهبرای توضیح در مورد اصول کار بویلر، یک حالت بسیار ساده را در نظر می

بخار  شود. اینکنند، که به محفظه منتقل شده و سبب تبخیر آب می( احتراق و اشتعال سوخت، گرما تولید می1باشد.)تصویر

تا آب  3کندآب را به درون محفظه وارد میلوله به بیرون بویلر راه پیدا کند. یک لوله دیگر تواند از درون یک تولیدی می

برای اینکه فشار در بویلر ثابت باقی بماند)تا فرآیند پایدار داشته باشیم( بایستی جرم بخار خروجی  تبخیر شده را جبران کند.

بیشتری نسبت به دبی جرمی ورودی، از بویلر خارج شود، فشار در و آب ورودی به بویلر یکسان باشد. اگر بخار با دبی جرمی 

اگر  ابد.یمی جرمی خروجی بخار باشد، فشار افزایش یابد و برعکس اگر دبی جرمی ورودی آب بیشتر از دبیکاهش میبویلر 

 شود، بنابراین بخار بیشتری در خروجیسوخت بیشتری مشتعل شود، گرمای بیشتری نیز تولیدشده و به آب منتقل می

 یابد.حاصل خواهد شد و فشار در درون بویلر افزایش می

                                                      
1. Combustion 

2. Fuel feeding 
3 .Feed water 
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 نمونه ساده سازی شده یه بویلر – 1 یرتصو

 

 یک سیکل نیروگاهی ساده .4

اه کند. در نیروگکنندگان گرما و حرارت)اغلب برای توان دهی به موتور( را تامین میبخار مورد نیاز مصرف بویلر بخار،

راتور شود. این توربین، اغلب یک ژنبخار، لز یک توربین بخار برای استخراج کردن گرما از بخار و تبدیل آن به کار استفاده می

وسیله  توان بهرسد میکند. بخاری که در توربین به مصرف مییسیته تبدیل میآورد که کار را به الکتررا به حرکت در می

گیرد. وسیله ای است که فرآیند میعان در آن صورت می 1میعان کردن و بازگرداندن آن به بویلر، بازیافت کرد. کندانسور

قرار دارد)برای سرد کردن بخار( عمل  کندانسور به عنوان یک مبدل حرارتی که معموالً در مجاورت آب دریا ویا یک رودخانه

شود باال است اما زمانی که بخار برای چرخاندن توربین به کار فشاری که در آن بخار تولید می  کند. در یک نیروگاهمی

ار شود، چراکه کاز یک پمپ برای جبران این فشار استفاده می کند. به همین خاطررود، فشار به میزان محسوسی افت میمی

یک مایع بسیار کمتر از کار الزم برای متراکم کردن یه گاز است. پمپ در سیکل، بعد از کندانسور  2الزم برای متراکم کردن

است  3بوط به سیکل رنکینکند. فرآیندی که توضیح داده شد، مرگیرد و فشار مایع را با مقدار کمی کار تامین میقرار می

 (.2تصویرآید)های بخار مدرن به شمار میکه پایه و اسا نیروگاه

                                                      
1 Condenser 

2 Compress 

3 Rankine cycle 
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 سیکل رنکین – 2 یرتصو

 

 بازده کارنو .5

شود، هنگام بررسی فرآیند گرمایش ویا سیکل قدرت توجه به بازده کارنو که از قانون دوم ترمودینامیک نتیجه می

با  پذیر میان دو منبع گرمایییی سیستم را تحت سیکل قدرت بازگشتبازده کارنو، میزان حداکثر بازده گرماضروری است. 

 (.3تصویردهد))برحسب کلوین( نشان می CTو  HTدماهای 

(1)                                    max 1H C C

H H

T T T

T T



    

 
 کارنو بازده از یینما – 3 یرتصو

به عنوان یک مثال کاربردی از استفاده این تئوری، سیکل رنکین را در نظر بگیرید. دمای منبع گرم همان دمای بخار 

(. بنابراین از رابطه 4تصویرشود، است)کننده که از رودخانه یا دریا تامین میتولیدی و دمای منبع سرد برابر دمای آب خنک

  شود، استفاده کرد.بازدهی نظری که از توربین تامین میتوان برای حداکثر ( می1)
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 نمایی از بازده کارنو در سیکل رنکین – 4 یرتصو

توان منحنی بازده ماکزیمم را به عنوان تابعی اگر دمای منبع سرد)آب خنک کننده رودخانه( را ثابت در نظر بگیریم، می

در یک روز گرم  کلوینC°20 (293 )حدود کننده در ویلر رسم کرد. در صورتی که دمای آب خنکاز دمای بخار خروجی از ب

 (.5صویرتهرچه اختالف دما بیشتر باشد، بازدهی گرمایی بیشتر خواهد بود) شود که:تابستان باشد، از روی منجنی نتیجه می

توان به بسیاری از فرآیندها را با تقریب مناسبی میچنین هیچ فرآیندگرمایی، به صورت کامالً بازگشت پذیر نیست. هم

 پذیر در نظر گرفت.عنوان فرآیند بازگشت

 
 کارنو بازده نمودار از یمثال – 5 یرتصو
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 های آب و بخارویژگی .6

جوشد و به بخار که آب میرود. هنگامی کار میآب یکی از سیاالت کاربردی و ارزان است که به عنوان سیال عامل به

کند که مانند باروت، انفجاری است. نیروی تولیدی از شود و نیرویی تولید میبرابر می 1600تقریباً  شود، حجم آنتبدیل می

ه باید با کند کچنین بویلر را به یک وسیله بسیار خطرناک و حساس تبدیل میاین انفجار، منبع قدرت موتور بخار است. هم

 وان با آن رفتار کرد.دقت فرا

شود برابر با اختالف گرما بین خروجی و گرمایی که در بویلر از اشتعال سوخت به سیال عامل منتقل میمقدار نظری 

ستفاده های بخار سیال عامل، اورودی بویلر است. برای آنکه بتوانیم تجهیزات تولید بخار را طراحی کنیم، نیازمندیم تا ویژگی

. شونداشباع و مافوق گرم را بشناسیم. این موضوعات در بررسی بخار ، به طور خالصه در این بخش ذکر میاز جداول بخار 

بخار مطرح است. به همین دلیل این -بخار و تغییر فاز مایع-آید فقط مایعهنگامی که صحبت از تغییر فاز آب به میان می

 .آیندتغییرات فاز، مبنای تکنولوژی کل بویلر به حساب می

 

 جوشش آب .7

شوند. بخار، فاز گازی آب، های گرمایی استفاده میآب و بخار به طور معمول به عنوان حمل کنندگان گرما در سیستم

 نتیجه اضافه شدن مقدار قابل توجهی گرما به آب برای تبخیر شدن است. این فرآیند بویلر شامل سه مرحله است:

 شود.افزایش دمای آن تا نقطه جوش می : اضافه شدن گرما به آب که سبب1پیش گرمایش .1

 شود.ی افزودن گرما که سبب تغییر فاز می: ادامه2تبخیر .2

 شود.: گرما به بخار در دمای باالتر از دمای جوش آب داده می3سوپرهیتینگ .3

له دوم داستان در مرحله اول و سوم، افزودن گرما با افزایش دما همراه است اما تغییر فاز وجود ندارد، در حالیکه در مرح

، قسمت چپ، 6تصویرماند. در شود و دما ثابت باقی میبه شکل دیگر است و با وجود دادن گرما تنها تغییر فاز مشاهده می

دهنده مرحله سوپرهیتینگ دهنده مرحله تبخیر و قسمت سوم نشانگرمایش، قسمت میانی نشاندهنده مرحله پیشنشان

گویند. اگر بخار در ورای دمای اشباع گرما داده  4به بخار حاصل بخار اشباع خشک ه استاست. زمانی که تمام آب بتخیر شد

طوبت با رشود. ای بخار مافوق گرم کند و بخار حالت قبل به بخار مافوق گرم تبدیل میشود، دما دوباره شروع به افزایش می

 بخار است.  شود بدین معنی که هیچ گونه آبی در خود ندارد و کامالًصفر تعریف می

                                                      
1 Preheating 

2 Evaporation 

3 Superheating 

4 Dry Saturated Steam 
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 آنتالپی-تبخیر آب در نمودار دما – 6 یرتصو

 

 و سوپرهیتینگ تبخیر .8

یابد. اگر آب را در فشار اتمسفر از حالت مایع اشباع تا بخار اشباع گرما در طی تبخیر، مقدار آنتالپی به شدت افزایش می

یابد. هنگامی که آب به حالت بخار اشباع خشک رسید، بخار دارای میزان قابل توجهی افزایش می kJ/kg 2260دهیم، آنتالپی 

گرمای نهان)وابسته به گرمای داده شده به فرآیند در فشار و دمای ثابت( است. بنابراین علی رغم فشار و دمای یکسان بین 

 ا مایع بسیار بیشتر است.حالت مایع و بخار، میزان گرما در حالت بخار در مقایسه ب

به حالت گاز  های بخاررود و ویژگیباال میاگر بخار بیشتر از حالت بخار اشباع خشک گرما دریافت کند، دما دوباره 

تواند که دارای هیچ گونه طوبتی نیست و نمی .بخار با دمای بیشتر از دمای اشباع، بخار مافوق گرم نام دارد.کندکامل میل می

تا زمانی که به نقطه بخار اشباع در همان فشار برسد. فرآیند سوپرهیتینگ برای کاهش و برطرف کردن امکان مایع شود 

 ، کاهش رطوبت در توربین)در نتیجه عمر بیشتر توربین( و افزایش بازدهی نیروگاه کاربردی است.های بخارمیعان در لوله

 

 

 تاثیر فشار بر نقطه جوش .9

شود. در فشارهای باالتر از اتمسفر، دمای جوش جوشد و تبخیر میو فشار اتمسفر میC 100°دانیم که آب در دمای می

رسد. فشار و دمای گفته شده برای نقطه جوش، فشار می C184°، دمای جوش به bar10شود. برای مثال در فشار بیشتر می

فرآیند در درون یک محفظه بسته صورت گیرد  و دمای اشباع نام دارند. در طی تبخیر، این دو پارامتر ثابت هستند اما اگر

 یابد.فشار و در نتیجه دما افزایش می
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توانیم ببینیم که اگر فشار آب از یک فشار معین باالتر رود، نمودار قطع خواهد شد. دلیل این است که می 7در تصویر

 نام دارد. 1روند نقطه بحرانیبین می ای که فازهای مختلف ازمرز بین فاز مایع و گاز در این فشار نامشخص است. نقطه

 

 
 نمودار فشار اشباع به عنوان تابعی از دما – 7 یرتصو

 
 

 مقدمات اشتعال .10

یک فرآیند با سرعت بسیار باال و واکنشی شیمیایی در دمای بسیار زیاد است. احتراق به هم پیوستن  فرآیند احتراق،

ت. شود، در واقع یک انفجار کنترل شده اسسریع یک عنصر یا یک ترکیب با اکسیژن است که اساساً به تولید گرما ختم می

ها، چه سیژن ترکسیب شود و گرما تولید کند. تمام سوختافتد که یک عنصر موجود در سوخت با اکاحتراق زمانی اتفاق می

جامد، چه مایع و چه گاز که شامل ترکیبات کربن و هیدروژن باشند، هیدروکربن نام دارند. سولفور هم در بین این دسته 

 گیرد.مواد قرار می

 
 

                                                      
1 Critical Point 
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 محصوالت احتراق .11

کربن و اکسیژن با هم  شود و اگربسیار حاصل میشوند ، آب و گرمای هنگامی که اکسیژن و هیدروژن با هم ترکیب 

شود  هنگامی که گوگرد و اکسیژن با هم ت کربن مثل کربن مونواکسید و کربن دی اکسید حاصل می، مشتقاترکیب شوند

در کوره اتفاق ام احتراق سوخت هنگ های شیمیاییاین واکنش شود.کسید حاصل میاترکیب شوند، گرما و گوگرد دی 

)اکسیژن( کافی برای احتراق سوخت فراهم شده است. در واقع مقدار بسیار کمی از کربن آزاد شده جا هوایکه در آن افتندمی

یب رود. بیشتر کربن با اکسیژن ترکخیرکربن باالتر میی کوره به ندرت از دمای تبرود چرا که دمای شعلهمی واقعا  از بین

رنگ زرد شدید  .شوداز طریق سیستم تهویه دفع میرت یک دود مشهود به صو دهد وشده و تشکیل کربن دی اکسید می

طور که در هنگام معرفی این بخش ست . همانا هاشعله کوره ها به دلیل ذرات کربن در حال سوختن موجود در آن شعله

را در خود شامل یر قابل سوختن رطوبت یا موارد غ یهمه سوختن ها مقدار و نیست %100گاه گفتیم ، بازده سوختن هیچ

 شوند : می

 مواد غیر قابل احتراق دارد.  % 20بهترین نوع زغال 

 مواد غیر قاب سوختن دارند. %10یج نفت های را 

  یا کربن دی اکسید  ) بسته به نوعش ( مواد غیز قابل سوختن مثل گاز های نیتروژن %15-1گاز طبییعی بین

 .دارند

 

 انواع سوختن .12

 دارد:سه نوع از سوختن وجود 

 طور که ، ولی همانستفاده از تنها هوای تئوری بسوزدافتد که تمام سوخت با اوقتی اتفاق می 1سوختن بی نقض

 .توان به سوختن کامل دست یافتنمیگفتیم در یک بویلر 

 ز اهوای کمی بیشتر از مقدار تئوری هوای مورد نیتد که تمام سوخت با استفاده از فاوقتی اتفاق می 2سوختن کامل

. سوختن کامل همیشه هدف ماست چراکه با سوختن کامل، سوخت با حداکثر بازده برای احتراق سوخت، بسوزد

 ودگی را دارد.سوزد و کمترین میزان آلممکن می

 شود.تولید دوده و دود میافتد که تمام سوخت نسوزد، که نتیجه آن هنگامی اتفاق می 3صسوختن ناق 
 

 های جامدتراق سوختاح .13

ترین مرسومسنگ نارس.  تقسیم کرد: زغال رده باال، زغال رده پایین و زغال توان به چند گروههای جامد را می سوخت

هستند. fluidized bed firing و  grate firing، cyclone firing ،pulverized firingروش های احتراق ، روش های 

 .شوداستفاده می 6000MWتا  MW 60بویلر های صنعتی از در  pulverized firing، طور که در پایین گفته شدههمان

در cyclone firing و روش   600MWتا  5MW در محدوده  هاسوخت( برای احتراق بیو9تصویر) grate firing روش

 شود.استفاده می MW 6-3 های کوچک مقیاس

 

                                                      
1 Perfect Combustion 

2 Complete Combustion 

3 Incomplete Combustion 
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 grate ای stoke نوع احتراق – 8 یرتصو

 احتراق زغال .14

 راه مختلف برای احتراق زغال وجود دارد :  3شوند اما با استفاده از یک بارنر محترق مینفت و گاز همیشه 

  احتراق نوعfluidized bed(9)تصویر 

  احتراق نوع fixed bed ( بویلرهایgrate) 

  احتراق نوعentrained bed  شده( احتراق زغال پودر 

  در احتراق fixed bed سوزندکم تالطم می های بزرگ زغال در پایین محفظه احتراق با هوایاین نوع تکهدر .

تر که از روش پودرکردن زغال ای مقیاس بزرگهکنند بویلرهم از این روش استفاده میstoker بویلرهای 

استفاده  entrained bed شوند که در آن ها معموال از روشها استفاده میکنند در در نیروگاهاستفاده می

 شود .شود و سپس سوزانده میسوخت در یک بستر سیال وارد می fluidized bedدر روش  شود.می

 

 

 
  الیس بستر نوع از سوختن – 9 یرتصو
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 انواع اصلی بویلرهای مدرن .15

و Fire tube های نوع وجود دارد . بویلرل به آب تغذیه های حاصتوجه به روش انتقال گرما از گاز دو نوع بویلر مدرن با

 .Water tubeنوع 

ل از کوره قرار های حاصدر معرض گاز تصل تشکیل شدهم-که از مقداری لوله موازیهای جریان لولهFire tube در نوع 

 بتوسط آ  کنند که در نتیجهشوند گذر میها از میان بدنه بویلرکه آب تغذیه را هم شامل میشوند. سپس لولهداده می

گرم شده و به بخار  تدریجب بهشود بنابراین آهای وارد آب تغذیه میهای حاصل از طریق لوله. حرارت گازشوندپوشیده می

آتش ها در لولهFire tube های این امر این است که بگوییم بویلرشود. یک راه ساده برای به خاطر سپردن تبدیل می

 [1].گیرندمی

 

 

 Water tubeو  Fire tubeمقایسه  .16

 نمایش داد. 1توان تفاوت های اصلی این دو بویلر را در جدولبه طور خالصه می

 

 [3]مقایسه انواع بویلر – 1جدول 

 Fire Tube Water Tube پارامتر
 آب در داخل لوله گاز در داخل لوله جریان آب و گاز گرم

 خارجی داخلی محل قرارگیری کوره

 کوچک بزرگ خارجی (floor area)مساحت

 Kg/hr 10000 Kg/hr 50000 ظرفیت

 سریع آرام تبخیر

 bar 200تا  bar 170 15تا  10 بازه فشار

 %92 %80 بازده

 (safetyامنیت)
بخار تولید در صورت آب بیشتر و 

 کمتر

در صورت آب کمتر و تولید بخار 

 بیشتر

 ریسک بیشتر به خاطر فشار باال ریسک کمتر به خاطر فشار کم کاربرد

 آسان دشوار نحوه ساخت

 آسان دشوار دادنشرایط انتقال 

Water treatment بله خیر 
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 Fire tubeانواع بویلر  .17

 کنند:بندی میاین نوع بویلرها را به دو دسته طبقه

 :1بویلرهای با کوره در بیرون .1

( قرار دارند و گازهای حاصل از احتراق سوخت Fire Tubesدر این نوع بویلرها ، کوره در بیرون ردیف لوله های آتش )

 کند. این نوع بویلرها در سه نوع زیر ساخته می شوند :ها گذر میدرون لولهاز 
 Horizontal Return Tubular (H.R.T.)  
 Short Fire Box  
 Compact 

 

 :2بویلرهای با کوره دردرون .2

 شوند:این گونه بویلرها را در سه مدل ساخته می       
 Horizontal Tubular 

 Vertical Tubular:  1.5که دارای بخاردهیm³/hr  17در فشار نهاییbar .است 

 Residential Boiler:  که در تیپ های لوله افقی و قائم جهت تولید آب داغ ساخته می شوند و در هر

بخار  0.5m³/hrاست و نوع لوله قائم آن برای تولید  13500BTUساعت حداکثر تبادل حرارتی ممکن 

 ]2[شود.اشباع ساخته می 

 های مختلف آن به نمایش درآمده است.همراه قسمت به Fire tubeیک بویلر  10در تصویر
 

 
 Fire tube  نوع از بخار لریبو کی کیشمات نقشه – 10 یرتصو

 
 

                                                      
1 External Furnace Steel Fire tube Boilers 
2 Internal Furnace Steel Fire tube Boilers 
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 Water tubeبویلر  .18

های موازی گردش میاست. آب در تعداد زیادی  لوله Fire tubeشرایط برعکس نوع Water tube در یک بویلر نوع 

. شوندبه وسیله حرارت ناشی از همان گازها گرم میو اند ها در میان جریان گازهای حاصل از کوره قرار داده شده، لولهکند

، دهندی کوره را تشکیل میهااند و دیوارهکنند به هم جوش داده شدهها گردش مییی که آب در آنهادر یک بویلر مدرن، لوله

 Fire tube ( همانند نوع 11تصویر)گیرندها قرار میبراین به طور مستقیم در معرض گازهای حاصل از احتراق و گرمای آنبنا

 ن دلیل این نام را به خود اختصاص دارد .و به همی ها آب داردبه جای آتش در لوله  Water tubeنوع 

فیت محدودی دارند و فقط ظر Fire tube های نوع هستند چرا که بویلر Water tubeهای صنعتی معموال از نوع بویلر

 .اندهای کوچک قابل استفادهدر سیستم

. 

 Water tube نوع لریبو کی عملکرد نحوه از یاساده یطراح – 11 یرتصو

 

 مدل مبدل حرارتی .19

ی کاگر در یک بویلر مدرن از کوره استفاده شود، معموال ساختار کوره و اواپوراتور یها باید گفت، در بیان کلیاتی از مبدل

شود کند و بخار میگرمای حاصل از احتراق را جذب می که آب تغذیه در آنهای بویلراز لولهاست. دیواره های درونی کوره 

نشان دهنده گرمای های حرارتی که موعه از مبدلهای بویلر، آن را به صورت یک مجدر بررسی پروسه .شوندکیل میتش

  کنند.آب  هستند، مدل بندی می-به بخارانتقالی از گازهای حاصل 

: شودتشکیل میهای زیر ( از جریان12تصویربرای مثال یک کوره که به صورت یک مبدل حرارتی نشان داده شده است )

های ، هوای مورد نیاز برای احتراق)در دمای محیط( و آب تغذیه به عنوان جریان(انبار شده استدمایی که در آن  سوخت)در

 وا و بخار به عنوان جریان خروجی.ورودی و مخلوط گازهای حاصل از احتراق و ه
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 کوره یحرارت یها مبدل یبرا یکل مدل کی – 12 یرتصو

 

 های حرارتی اصول مبدل .20

 خورد فیزیکیبدون هیچ بر -یا جریان گاز ( به دیگری حرارت از یک جریان ماده ) مایع وظیفه مبدل حرارتی، انتقال  

 (انتقال حرارتکنند)کنش می. هنگامی که از دو جریان که در یک مبدل حرارتی با هم برهماست -مثل ترکیب دو جریان

نی است که به جریان سرد م جریا، جریان گریک جریان گرم و یک جریان سرد استنیم معموال منظورمان کصحبت می

این در یک بویلر گازهای حاصل بنابر ،کندست که حرارت جریان گرم را جذب میدهد و جریان سرد جریانی احرارت می

 .ند)جاذب گرما( هستمنبع گرما( و جریان آب/ بخار، جریان سرد)جریان گرم

در مبدل نوع اول  counter flow و نوع parallel flowهای حرارتی وجود دارد، مبدل های نوعدو نوع اصلی از مبدل

 هایبدل)مانند م. ترکیب این دو نوعکنندمایع در خالف جهت همدیگر حرکت میدو مایع در یک جهت و در نوع دوم دو 

cross flow به صورت تقریبی به صورت یک مبدل نوع  توانتر( را مییا انواع پیچیدهcounter flow در نظر گرفت.  

 

 

 T-Q نمودار های .21

محور تشکیل شده است:  2نمودار از  این. است T-Q های حرارتی نمودار ک وسیله کاربردی برای طراحی مبدلی

اگر مبدل از نوع جریان  .هاندهای گرم و سرد توسط دو خط در نمودار نشان داده شد( جریانQ)( و حرارت انتقالیT)دما

ها در جهت باشد خط (. اگر مبدل از نوع جریان ناهمسو13کنند)تصویر، دو خط درجهت یکسانی حرکت میهمسو باشد

 T ، مقدار حرارت انتقالی و بر روی محورQهای بر روی محورطول خط (14تصویرگیرند)دیگر قرار میمخالف هم

 دهند.، نشان میاز انتقال حرارت استافزایش/کاهش دمایی را که ناشی 
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 همسو انیجر مبدل کی T-Q  نمودار – 13 یرتصو

  ترمودینامیک(دوم بنابر قانون )رودتر میاز دمای باالتر به پایین یبه صورت خود به خود از آن جایی که حرارت همواره

تر باشد و به همین گرم از جریان سرد، گرمافتد که جریان به خودی خود اتفاق می ال حرارت مورد نیاز فقط در صورتیانتق

به دلیل این که  هیچ ماده ای  ضریب انتقال حرارت بی نهایت  دو جریان هیچ وقت نباید، دلیل است که اختالف دمای این

 .است، تجاوز کندکه برابر حداکثر اختالف دمای ممکن بین دو جریان سرد و گرم  pinch(T (دمای بحرانیاز ندارد،  

ن که در ای-دو خط از لحاظ افقی باید با هم تنظیم شوندمستقیم با هم برخورد داشته باشند، اگر دو جریان به طور 

به وسیله دمای بحرانی را رعایت  که بتوان محدوده ایجاد شده-صورت گرم کردن و سرد کردن خارجی مورد نیاز است

 (.16)تصویرکرد

 

 
  شده میتنظ یها نمودار – 15 یرتصو

 

 ناهمسو انیجر مبدل کی T-Q نمودار – 13 یرتصو
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 ساز دارای بازیاب حرارتی مدل بخار .22

به عنوان یک مبدل  (HRSG)، یک بخار ساز با بازیاب حرارتیمثال از ساخت یک مدل مبدل حرارتیبه عنوان یک 

حرارت مورد نیاز خود را از گازهای حاصل  HRSG-در واقع یک بویلر بدون کوره است HRSGحرارتی ساخته شده است. 

جریان سروکار داریم  2فقط با  HRSGاز آن جایی که در  -آوردجی به دست میاز سوخت محترق شده در در واحد خار

 یکترین نوع مبدل حرارتی سادهتوان گفت که می سرد(به عنوان جریان  بهای حاصل به عنوان جریان گرم و بخار / آ )گاز

مدل مبدل حرارتی معموال به ( 6شود )تصویرمرحله انجام می 3به دلیل این که حرارتی دهی به آب در  است.بویلر مدرن 

 شود.بخش تقسیم می 3حداقل

به صورت مایع  ببا فرض این که آ   ،کنیمشروع می-گیرداواپوراتور( انجام میکه بخارشدن در آن)-با واحد انتقال حرارت

های حاصل برابر با حرارت مورد نیاز برای شود حرارت انتقالی از گازاشباع وارد اواپوراتور شده و به صورت گاز اشباع خارج می

حین انجام عملیات در / بخار بافتد و لذا دمای آ ( در یک دمای معین اتفاق میجوش آب)ب به بخار است. تغییر فاز تبدیل آ

 .کندتغییر نمی

گفته 1به این واحد اکونومایزر ،واحد مبدل حرارتی دیگر نیاز است آب قبل از ورود به اواپوراتور به یک ایشگرمبرای پیش 

شود چرا که بعد از اواپوراتور در جریان گازهای حاصل قرار داده می شود و یک مبدل حرارتی از نوع تقاطع جریانی است ومی

 . ی بیشتری نیاز داردبه دما اواپوراتور نسبت به اکونومایزر

ا ا ترشود، سوپر هیتر بخار اشباع برد سوپرهیتر خوانده میگرم میفوقماواحد مبدل حرارتی که بخار اشباع را به حالت 

دهد تا وقتی که به حداکثر دمای مورد نیاز در طراحی برسد و بنابراین به بیشترین دمای باالتر از دمای اشباع حرارت می

های ود حداکثر دمای بویلر توسط ویژگیشد و لذا در جریان گازهای حاصل جلوتر از بقیه واحدها قرار داده میاز دارممکن نی

 -550توانند تا دمای. مواد مقرون به صرفه امروزی میشوداند  تعیین میهیتر با آن ساخته شدههای سوپرای که دیوارهماده

 .را تحمل کنند 600

 و دید 16تصویرتوان آن را در شود که می( میبا یک سطح فشار)HRSGهای حرارتی یک لدنتیجه یک مجموعه مب

 .نمایش داده است 17تصویرآن هم در  T-Q   نمودار

                                                      
1 Economizer 



 

 

 

      بویلر تولید بخار         

  17                            95-96نیمسال اول  –دانشکده مهندسی مکانیک                    

    

 
 HRSG  یحرارت مبدل کی – 16 یرتصو

  

 دارهای مبدل حرارتی بویلر های کورهمدل .23

گازهای سطوح دما و اختالف دما بین  ./ بخار استتقال حرارت آبنکننده واحد اهمواره محدود -اواپوراتور -اکونومایزر

ای هتغییرات احتمالی بخش انتقال حرارت معموال توسط تغییر وضعیت گاز .کندمایع قیود پیکر بندی را تعیین میحاصل و 

بیشتر  600cدمای اجزا نباید از  .د کردن به خوبی انجام شوددار الزم است که سردر یک بویلر کورهشود.حاصل کنترل می

سازی الزم شدن، خنکشود که بخارهای کوره قرار داده میبخار درون دیوارهشود به همین دلیل بخش اواپوراتور چرخه آب/

های حاصل با دمای بویلر است، گاز کند.به دلیل این که کوره داخلترین بخش بویلر است، فراهم میرا برای کوره که گرم

، کنندآیند بعد از این که گازهای حاصل حرارت خود را صرف ایجاد بخار میگراد به دست میدرجه سانتی 1000باالتر از 

ها برای پیش توان از این گازها در راستای افزایش بازده، میکردن بیشتر گازتا حد زیادی گرم هستند برای خنک هنوز هم

شود پیش گرم کن ای که برای این منظور استفاده میکردن هوای مورد استفاده برای احتراق استفاده کرد، به وسیلهگرم 

 شود. گفته می 1هوا

 [1].(Grateبویلر ،PCF مثل بویلر شود )دار ساخته میهای کوهدر نتیجه یک مدل مبدل حرارت برای بویلر

 

 

 
 

                                                      
1 Air preheater 

 HRSG مبدل T-Q نمودار – 17 یرتصو
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 نتیجه گیری .24

ابل ر به علت قهای تجدید ناپذیر، بویلرهای بخاودن سوختنیاز مردم به انرژی رو به افزایش است و با توجه به محدود ب

منظور از بویلر بخار یا همان بخارساز تمام گیرند. یشتر در صنایع مورد توجه قرار میبودن روز به روز ب اطمینان و به صرفه

. سازوکار گیردد استفاده قرار میها و ... مورمورد نیاز توربین تقال حرارت به آب جهت تولید بخارسیستمی است که برای ان

ده و گرمای آن به آب انتقال داشود ، سوخت محترق میقترابه این گونه است که در محفظه احها به صورت ساده بویلر

شود، بسیار مهم است که توسط تغییر میزان سوخت و آب ورودی فشار بویلر ثابت بماند. سه شود در نتیجه آب بخار میمی

از  ب، تغییر فاز آ  ایشگرمب تا قبل از نقطه جوش یا پیشگیرد که به ترتیب افزایش دمای آعملکرد کلی در بویلر صورت می

یعی ر. منظور از سوختن واکنش شیمیایی سشونددمای بخار یا سوپرهیتینگ نامیده می شدن و افزایش مایع به بخار یا بخار

شوند. ز کربن و هیدروژن هستند که هیدروکربن خوانده میها ترکیباتی اختبیشتر سو .کنداست که گرما و نور ایجاد می

ها ، احتراقند با توجه به نحوه سوختنها مقداری مواد غیر قابل اشتعال در خود دارهیچ سوختی کامل نیست و همه سوخت

شوند بندی میطبقهFire tube و   Water- tubeشوند. بویلرها به دو نوعبندی میکامل و ناقص طبقه-دسته ایده آل 3به 

گیرند و برای معیارهای ای آب به طور مستقیم در معرض گازهای حاصل از احتراق قرار میهلوله Water tubeکه در نوع 

تر از شوند که انواع پیچیدهبه دو نوع کلی  جریان همسو و ناهمسو تقسیم می های حرارتیتر هستند. مبدلصنعتی مناسب

تواند بازده دستگاه را تا حد زیادی آب قبل از ورود به اواپوراتور می ایشگرمشوند. در بویلرها پیشها حاصل مییب اینترک

 باال ببرد.
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