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چکيده
در مقاله حاضر ،طراحی ،ساخت و تست هيتر تابشی کاتاليستی لولهای جهت
گرمایش سيال فرآیندی در دستور کار قرار گرفته استت در ایته هيترهتا بتا
استفاده از احتراق کاتاليستی ،دمای احتراق کاهش یافتته کته ضتته توليتد
حرارت تابشی ،موجب حذف شعله و عدم توليد آالیندههتای زیستتمحيطتی
میگردد به منظور افزایش راندمان ایه هيترها ،با در نظر گرفته پارامترهتای
طراحی نظير نسبت طول به قطر هيتر ،قطر هيتر به قطر لوله ،طتول و قطتر
لوله ،شکل هيتر از حالت تخت به شکل لولتهای تغييتر یافتت تتا بتا افتزایش
ضریب شکل بيه هيتر و لولته ،رانتدمان سيستتم افتزایش یابتد ست ایته
دستگاه جهت گرمایش سيال عبوری از درون یک لوله با طول  60سانتیمتتر
و قطر  4اینچ در آزمایشگاه انرژی ،آب و محيط زیست دانشگاه علم و صنعت
ایران طراحی و ساخته شد جهت تست عتلکرد سيستم ،پارامترهتای دمتای
سطح و عتق هيترهتا ،دبتی ستوخت ،دمتا و دبتی ستيال فرآینتدی و آنتاليز
نتتای بدستت آمتده بتا نتتای
محصوالت احتراق ،اندازه گيتری شتد ست
تستهای انجام شده با استفاده از  4هيتر تختت مقایسته گردیتد و مشتاهده
شد که راندمان گرمایش سيال فرآیندی با هيتر لولهای نسبت به هيتر تخت،
 13درصد افزایش یافته و از  25درصد به  38درصد رسيده است
کلمات کليدي :هيتر تابشی کاتاليستی لولهای ،احتراق کاتاليستتی ،گرمتایش
سيال فرآیندی ،افزایش راندمان ،تست عتلکرد
مقدمه
احتراقی که در آن از یک کاتاليست برای تغييتر و بهبتود نترا واکتنشهتای
احتراقی استفاده گردد ،احتراق کاتاليستی ناميده میشود کاتاليست در واقع
یک مسير واکنش انحرافی با انرژی فعالسازی کتتتر ایجتاد متیکنتد ،بتدون
اینکه در طول واکنش مصرف گردد در احتراق کاتاليستی بته دليتل کتاهش
انرژی فعال سازی واکنش ،احتراق بيه سوخت و هتوا در دمتای  400درجته
سلسيوس را می دهد که ایه امر منجر به حذف شعله میگردد دمای 400
درجه سلسيوس زیر نقطه اشتعال بسياری از گازهتا و بختارات قابتل اشتتعال
میباشد بنابرایه از ایه فرآیند میتوان در گرمایش محتيطهتای پتر خطتر و
سياالت قابل اشتعال نظير گاز استفاده کرد احتراق کاتاليستی در مقایسه بتا
احتراق هتگه ،1در دماهای پایيهتری را میدهد ،که منجر به توليد آالینده
اندک در آن بوده بهگونتهای کته مقتدار اکستيدهای نيتتروژن در محصتوالت
احتراق را به صفر میرساند هتچنيه به علت حذف دودکش و احتراق کامتل
گاز در دمای پایيه از راندمان باالتری برخوردار است
مزیت دیگر احتراق کاتاليستی ایه است که در آن شعلهای مشاهده نتیشود
که ایه ویژگی امنيت ایه نوع از احتراق را باال می برد بتا توجته بته مزایتای
پرشتار احتراق کاتاليستی ،تالش ها به ستت ساخت سيستتی با هدف ایجاد
گرمایش معطوف شد و ایه تالشها منجر به ساخت پنل 2تابشی کاتاليستتی
شد ایه پنلها با توجه به مکانيزم تبدیل انرژی و انتقال حرارت کاربردهای
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بسياری را دارا میباشند برخی از کاربردهای صنعتی ایه پنلهتا عبارتنتد از:
کورههای پخت رنگ  ،کورههتای عتليتات حرارتتی ،صتنایع پار ته و ترم،
صنایع وب و کاغذ ،صنایع غذایی ،صنایع نفت وگاز جهتت گرمتایش ستيال
فرآیندی هتچنيه به علت خصوصيات ذکر شده بهتریه و امهتریه سيستتم
جهت استفاده در محيطهای پرخطر است[]1،2
اجزای مختلف یک پنل تابشی تخت در شکل  1نشتان داده شتده استت ،در
ایه پنل ها از یک الیته کاتاليستتی بته هتتراه نتدیه الیته عتایق استتفاده
میشود ،ایه الیهها وظيفه توزیع سوخت گازی ،جلوگيری از اتالف حرارت از
پشت پنل و هتچنيه پتيش گرمتایش ستوخت را بتر عهتده دارنتد واکتنش
احتراق در الیه کاتاليستی نياز به انترژی فعالستازی داشتته کته توستط یتک
التنت حرارتی تاميه میگردد

شکل  -1طرحواره پنلهای کاتاليستی تخت[]5
با رسيدن دمای الیه کاتاليستی به  120°Cواکنش شروع شده و در ادامه به
صورت خودبخودی ادامه متییابتد دمتای حاصتل از احتتراق کاتاليستتی در
سطح پنل معتوال در محدوده  400°Cمیباشد کاتاليست مورد استتفاده در
ایه پنلها ،معتوال کاتاليست فلزات نجيب 6مانند پالتتيه و پتاالدیم بتر روی
پایه فيبر آلومينا است[]2،3،4
پنلهای تابشی کاتاليستی امروزه به عنوان سيستمهای توليد حرارتِ پتاک و
ایته تلقی میگردند که به دليل ویژگیهای منحصر به فرد خود ،توانستهانتد
جایگاه خود را در بسياری از کاربردهتای تجتاری و صتنعتی بتاز نتاینتد بته
عنوان یکی از کاربردهای صنعتی پنل هتای تابشتی کته در ستالهتای اخيتر
بيشتر به آن پرداخته شده است ،میتوان به گرمایش ستيال عبتوری از درون
لوله اشاره کرد ،ایه سياالت میتوانند سياالت قابل انفجار نظير گتاز طبيعتی
در ایستگاه های تقليل فشتار ،گتاز طبيعتی ستوخت تتوربيه هتای گتاز و یتا
سوختهای مایع جهت حرکت در خطوط انتقتال باشتند بتا توجته بته عتدم
تشکيل شعله در ایه پنلها استتفاده از آنهتا در گرمتایش ستياالت پرخطتر
نظير روغه در پاالیشگاهها و اههای استخراج مرسوم شده است استتفاده از
ایه پنل ها در گرمایش سياالت فرآیندی نظير گاز طبيعتی ،پروپتان ،نفتت و
روغه ،از سال  2006آغاز گردیده و تا سال  2010نزدیک بته  120نتونته از
ایه هيترها در ایه کاربرد مورد بهرهبرداری قرار گرفته است ،ایه هيترها
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جایگزیه هيترهای حتامی در صنعت شدهاند[ ]5،6یکی از ایه محتيطهتای
پرخطر صنایع نفت و گاز است ،بطور مثال یکی از موارد استفاده از هيترهتای
کاتاليستی تابشی ایستگاههای تقليل فشار گاز بوده که به علت افت فشار گاز
درجه حرارت گاز کم شده و باعث ایجاد ترکيبات مختلف یخزده میشود کته
میتواند به تجهيزات مختلف ایستگاه صدمه وارد کند[]7
در هيترهای تابشی ،با قرار دادن حداقل دو و حداکثر هتار پنتل تختت بته
صورت افقی حول لوله و در فاصتلهای مشتخ از ستطح آن ،انترژی تابشتی
صادره ناشی از فرآیند احتتراق کاتاليستتی در پنتلهتا ،جتذب لولته شتده و
بنابرایه ،سيال عبوری از درون آن ،گرم میشود شکل  2شتاتيک قرارگيری
 4پنل تخت حول لوله عبتور ستيال فرآینتدی در ایته سيستتمهتا را نشتان
میدهد شایان ذکر است که با توجه به اثرگذاری زاویه نصب پنل بر عتلکترد
احتراقی آن به دليل محدودیت نفوذ اکستيژن بته الیته کاتاليستتی و ختروج
محصوالت احتراق از آن ،بيشتر از هار پنل نتیتتوان بته صتورت يتدمان
افقی حول لوله قرار داد

روی لوله عبوری سيال فرآیندی قرار گرفتته و متانع از هتدر رفتت و ختروج
انرژی از هيتر تابشی شود با توجه به هدف هيتر که گرمایش ستيال عبتوری
از داخل لوله میباشد اقدام به طراحی و ستاخت  2پنتل تابشتی کاتاليستتی
نيماستوانه متناسب با سایز لوله نتوده و با يدمان مناستب آنهتا یتک هيتتر
تابشی کاتاليستی لولهای برای اوليه بار در جهان ساخته شد
در یک هيتر تابشی کاتاليستی لولهای از دو پنل تابشی نيماستتوانه استتفاده
میشود در شکل  3اجتزای ایته پنتل نتيماستتوانه نشتان داده شتده استت
هتانطور که در شکل  4مشاهده میشود سيستتم هيتتر تابشتی کاتاليستتی
لولهای دارای  2عدد پنل تابشی نيم استوانه بته هتتراه لولتهی عبتور ستيال
فرآیندی و پایه سيستم میباشد سيال فرآیندی از داخل لوله عبتور کترده و
لوله عبور سيال با جذب حرارت از هيتر تابشی کاتاليستی گرمای الزم جهتت
گرمایش سيال فرآیندی را فراهم میکند هتچنيه جهت تستت پارامترهتای
مختلف در ایه سيستم با توجته بته دادههتای مطلتوب یتک سيستتم تستت
طراحی شده و بر روی هيتر تابشی کاتاليستی لولهای اعتال شتده استت کته
در ادامه به تفصيل توضيح داده خواهد شد

شکل  -2طرحواره قرارگيری  4پنل تابشی کاتاليستی تخت حول لوله[]7
ایه امر راندمان حرارتی هيتتر را بته علتت فترار تتابش از مجتوعته محتدود
مینتاید ،هتچنيه نتی توان پنل را بيش از حدی به لوله نزدیک کرد تون
باعث عدم رسيدن اکسيژن به پنل می شود البته بایتد بته ایته نکتته توجته
نتود که طبيعتا قرار دادن هار پنل حول لوله عتلکرد بهتتری را نستبت بته
دو پنل خواهد داشت []7،8
تحقيقات گستترده ای توستط نویستنده از ستال  1388در گرمتایش ستيال
فرایندی با پنلهای تخت در زمينه طراحی ،ساخت و تست پنلهتای تابشتی
انجام شده است تست و شبيه سازی گرمتایش ستيال فراینتدی بتا دو پنتل
تخت در لوله ای  4اینچ با طول  60سانتیمتر طی دو تحقيق مختلف با پنتل
هایی بتا ابعتاد  30در  60ستانتیمتتر و  15در  60ستانتیمتتر انجتام شتده
است[ ]7طبق آزمایشات انجام شده بتر روی هيترتابشتی کاتاليستتی جهتت
افزایش راندمان با  4پنل تختت جهتت گرمتایش ستيال فرآینتدی بتازده در
حدود  25درصد مشاهده شده است که علتت آن را متیتتوان فترار تتابش از
داخل هيتر به بيرون ،عدم وجود بدنه مستقل بترای هيتتر ،تتتاس هيتتر بتا
فضای بيرون ،عدم عایق بودن فضای جانبی ،هدر رفت حرارت به علتت گترم
شدن سطوح جانبی و فوقانی هيتر و خروج اجتناب ناپذیر محصوالت احتراق
داغ دانست[ ]9هتچنيه طی آزمایشات انجام شده بر روی پنلهتای تابشتی
ایه سيستم ها از لحتا توليتد آالینتده در شترایط محيطتی مختلتف متورد
بررستی قتترار گرفتنتد کتته ميتتزان آالینتدگی بستتيار نتا يزی (توليتتد کتتربه
مونوکسيد کتتر از  )10 ppmرا بتا تغييتر شترایط محيطتی و شتبيهستازی
شرایط ندیه شهر در کشور از خود نشان دادهاند[]10،11
به منظور حل مشکل فنی مطرح شده جهت افزایش ضریب دید تتابش بتيه
سطح پنل و سطح لوله تصتيم بر ایه شد که شکل پنل به طور لوله ای شود
تا پنل و لوله به یک نزدیک شود تا تترکز تابش ساطع شده از سطح پنل بر

شکل  -3اجزای پنل تابشی کاتاليستی نيم استوانه طراحی شده

شکل  -4هيتر تابشی کاتاليستی لولهای طراحی شده
طراحی و ساخت هيتر تابشی کاتاليستی لولهاي
پارامترهای طراحی که جهت ساخت هيتر لوله ای به منظور گرمتایش ستيال
فرآیندی در نظر گرفته شده است عبارتند از :طول هيتر ،قطر هيتتر (نستبت
قطر به طول هيتر از اهتيت باالیی برخوردار است) ،قطتر لولته ،نستبت قطتر
هيتر به قطر لوله ،يدمان هيتر و لوله (نصب عتودی) ،جایابی تجهيزات
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داخلی ،راهاندازی اوليه ،دبی سيال فرآیندی ،دبی سوخت
با توجه به ایهکه نتونههای 2پنله و  4پنله تست شده به عنوان نتونتههتایی
برای مقایسه مطرح شدهاند و دارای ابعاد  60ستانتیمتتر هستتند ،طتول 60
سانتیمتر برای ارتفاع هيتر انتخاب شده است شعاع داخلی هيتر اصلیتتریه
پارامتر در طراحی است و تعييه ایه پارامتر با فرض ابعادی استتاندارد بترای
لوله تابع ندیه شرایط است نسبتی به صورت نسبت طتول هيتتر بته قطتر
هيتر تعریف میگردد که مقتدار آن هتر قتدر بيشتتر باشتد فترار تتابش از
قستت باالیی و پایينی هيتر کتتر خواهد بتود ،قابتل درک استت هتر آنچته
فاصله سطح تابش با لوله کتتر باشد ميزان حرارت تشعشی بيشتری بته لولته
رسيده و گرمایش سيال داخل لوله بيشتر خواهد بود ولی باید بته ایته نکتته
توجه کرد که گازهای ناشی از احتراق راه خروجی بته غيتر از فاصتلهی بتيه
لوله و هيتر نخواهند داشت پ در صورتی که هيتر و لوله بيش از انتدازه بته
هم نزدیک شوند مقدار کربه دیاکسيد در ارتفاعهای باالتر باعث اختتالل در
سوخته گاز میشود هتانطور که توضتيح داده شتد هتر ته طتول هيتتر را
بيشتر در نظر بگيریم نيز خواهيم دیتد کته اختتالل در ستوخته گتاز ایجتاد
خواهد شد جهت طراحی و ساخت با توجه به مطالعتات گذشتته[ ]7لولته 4
اینچ و فاصله  2سانتیمتر از لوله نيز برای هيتر انتخاب گردیده است
در بحث انتخاب لوله برای عبور سيال فرآیندی ند پارامتر مورد توجه قترار
میگيرد ابتدا طول لوله و دیگر قطر خارجی لوله و ضتخامت پوستته لولته ،
ایه نکته قابل ذکر است که لولهی انتخابی باید ابعاد و اندازه طبق استتاندارد
داشته و به ایه منظور باید به جدول استاندارد ابعتاد لولته 1مراجعته کترده و
ابعاد لوله را بهدست آورد با توجه به نتونهی قابل مقایسه از لحا عتلکردی
که در بخشهای قبل توضيح داده شد طول لوله  60سانتیمتر انتخاب شتده
است که با توجه به استفاده از لوله آهنی با استتاندارد  API 5l2در نتونته 4
پنله اینجا نيز از هتان ابعاد استفاده شده تا بتوان مقایسه مناستبی بته عتتل
آورد به ایه منظور از لوله  4اینچ  SCH403استفاده شتده استت بترای بته
حرکت درآوردن سيال در داخل لوله از مکش هوا استفاده شده استت کته بتا
توجه به جهت حرکت محصوالت احتراق مسير معکوس را طی نتوده و نترا
انتقال حرارت باالتر برود طبق استاندارد ماکزیتم سرعت گاز درون لولته 20
متر بر ثانيه است جهت ایجاد انتقال حرارت ماکزیتم از یک فته بتا توانتایی
ایجاد سرعت سيال  20متر بر ثانيه درون لوله استفاده شده است
پ از تهيه نقشههای تتامی قطعات و هتچنيه نقشه مورد نياز جهت بترش
قطعات اوليه پنلهای تابشی نيم استوانه مراحل ساخت را شتروع نتتوده کته
شامل برش ليز ،نورد و ختکاری قطعتات ،جتوش و در نهایتت مونتتاژ کامتل
قطعات و تجهيزات داخلی است

شکل  -5هيتر تابشی کاتاليستی لولهای

شکل  5هيتر تابشی کاتاليستی لولهای را پ از مونتاژ کامل قطعتات و قترار
گرفته بر روی پایه نشان میدهد به دليل جذب تابش بيشتتر توستط لولته،
روی سطح لوله با رنگ مقاوم به حرارت با فام مشکی رنگ شد
تست هيتر تابشی کاتاليستی لولهاي
جهت تستت عتلکترد گرمتایش ستيال فرآینتدی بتا استتفاده هيتتر تابشتی
کاتاليستی لولهای سيستتم تستتی مطتابق شتکل  6طراحتی شتد و بتر روی
سيستم قرار گرفت جهت بررسی عتلکرد هيتتر تابشتی کاتاليستتی لولتهای
می بایست پارامترهای مختلفی نظير دمای سطح هيتتر ،دمتای عتتق هيتتر،
محصتوالت احتتراق ،دمتای ستيال فرآینتدی در ورودی و خروجتی ،سترعت
جریان سيال فرآیندی(دبی سيال فرآیندی) ،دبی سوخت و دمای محصتوالت
احتراق مورد اندازهگيری و ارزیابی قرار داده شوند لتذا دستتگاه تستت بتا در
نظرر گرفته پارامترهای مذکور ،محدوده تغييرات و نحوه اندازهگيتری آنهتا
طراحی و ساخته شد برای تست هيتر تابشی کاتاليستتی لولتهای از هتوا بته
عنوان سيال فرآیندی استفاده شده است

شکل  -6طرحواره مجتوعه تست عتلکرد الیه تابشی کاتاليستی
جهت دستیابی به پارامترهای مورد مطالعه در ایه پژوهش تجهيزات انتدازه
گيری مناسب بر اساس دامنه تغييرات پارامترها انتخاب گردید بترای انتدازه
5
گيری دما در سطح پنلهای تابشی کاتاليستتی نتيم استتوانهای از ترمتومتر
ليزری استفاده شد که با استفاده از امواج مادون قرمز ستاطع شتده از ستطح
دما را اندازهگيری میکند برای اندازهگيری دبی سوخت از یتک کنتتور گتاز
 G4با دقت  200ميلی ليتر استفاده شد برای سنجش محصوالت احتتراق از
آناليزور گاز ساخت شرکت  KIMOاستفاده شد که میتواند ميزان گازهتای
مختلف از جتله  NOxو  COرا نشان دهتد هتچنتيه بترای ستنجش گتاز
نسوخته نيز از دستکاه کروماتوگراف 6استفاده شده است بترای انتدازهگيتری
دمای عتق از یک ترموکوپل نوع  Kاستتفاده شتده استت کته دارای تحتتل
حرارتی تا دمای  800درجه سانتيگراد میباشد و جهت خواندن دمای

1 Nominal pipe size
2 American Petroleum Institute
3 Schedule
5
Thermo meter
6
Chromatograph
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ترموکوپل نيز از ترمومتر دیجيتال مدل  MASTECH MSاستفاده شتده
است
از یک فه جهت مکش هتوا بته عنتوان ستيال فرآینتدی در ختالف جهتت
حرکت محصوالت احتراق استفاده شد کته جهتت انتدازهگيتری دبتی ستيال
فرآیندی عبوری از آن از یک سرعتسن پروانهای بتا قطتر پتره  0/6ایتنچ و
قابليت اندازه گيری سرعت در بازه  0/6تا  40متر بر ثانيه ،بهره گرفته شد
قبل از انجام تستها باید سيستم راهاندازی گردد به ایته منظتور بتا اتصتال
برق التنت حرارتی الیه کاتاليستی را تا دمتای  120درجته ستانتيگراد گترم
کرده و س با ورود ستوخت و شتروع واکتنش کاتاليستتی التنتت از متدار
خارج شده و شير گاز باز میماند
مصرف سوخت سيستم هيتر تابشی کاتاليستی لولهای که متشکل از دو نيم-
استوانه میباشد  8ليتر بر دقيقه است که ميتزان شتدت تتابش خروجتی 20
کيلووات بر مترمربع تابش را ایجاد مینتاید و بتر ایته استاس دبتی ستوخت
تنظيم میگردد بعد از راهاندازی هيترها فه روشه شده و هوا با سترعت 20
متر بر ثانيه که معادل دبی  594/5مترمکعب بر ساعت خواهد بتود از داختل
لوله که سيال از آن عبور کرده و سطح آن توستط هيتتر تابشتی کاتاليستتی
حرارت میبيند ،عبور میکند ندیه حالت مختلتف بترای داده بترداری در
نظر گرفته شده تا تاثيرات مختلف پارامترهای متورد بررستی در تستتهتای
انجام شده لحا گردد ابتدا هيتر تابشی کاتاليستی لولتهای را در حالتت بتاز
مورد بررسی قرار دادهایم بدیه معنا که دو بخش نيم استتوانه را از هتم جتدا
نتوده و تستهای مربوط بته دمتا و آالینتده در هرکتدام از آنهتا در دو دبتی
حالت بسته را در نظر گرفتهایم ولتی
سوخت مختلف انجام شده است س
لوله عبور سيال فرآیندی را حذف نتودهایم تا تاثير تابش متقابل را در هيتتر
تابشی بهصورت افزایش دما بررسی نتایيم و در آخر نيتز سيستتم را بستته و
در حضور لوله عبور سيال فرآیندی در  2دبی مختلف سوخت جهتت بررستی
آالینده ،راندمان سيستم و توزیع دما در سطح و عتق هيتتر تستتهتا انجتام
شدهاند جهت تغيير دبی سوخت از یک رگوالتور با ورودی فشار گتاز شتهری
یعنی  18ميلیبار و خروجی قابل تنظيم استفاده شده است در هر مرحلته از
اجرای تستها دادهبرداری  2بار تکرار شده است تا نتای قابل اعتتاد بتوده و
انحراف آنها نيز سنجيده شود ثبت دادهها پ از سی دقيقه کارکرد سيستم
و رسيدن به حالت پایا انجام شده است
اوليه پارامتر جهت تست دمای سطح هيترها است سطح هيترها بتهصتورت
منحنی بوده و دمای نقاط مختلف هيتر جهت بررسی مورد نياز است یکی از
نتای مد نظر ،رسيدن به توزیع دمای مناسب در ستطح هيتتر جهتت اثبتات
عتلکرد مناسب هيتر است ،گستره دما در سطح هيتر طبق پيشبينتی بایتد
در حدود  350الی  550درجه سانتیگراد باشد جهت انجتام ایته تستت 49
نقطه بر روی سطح هيتر انتخاب شد که توزیع مناسبی از دما در سطح هيتر
را نشان دهد
مهم تریه تست انجام شتده در ایته پتژوهش تستت دمتای عتتق استت کته
اطالعات ارزشتندی از توزیع حرارت در عتق پنل و دمای الیههتای مختلتف
در ارتفاعهای مختلف را نشان میدهتد تغييترات دمتایی در عتتق هيتتر در
گستره  20الی  600درجه سانتیگراد است جهت اندازهگيتری دمتای عتتق
هيتر تابشی کاتاليستی لولهای در عتقهای مختلف از  7سوراا تعبيته شتده
برای عبور ترموکوپل از پشت پنلها به طرف جلوی پنل استفاده شده استت
به ایه منظور با تعریف عتق صفر در ختارجیتتریه نقطته هيتتر کته ستطح
کاتاليست است تست را آغاز کرده و تا بدنه لوله که در واقتع ختارج از هيتتر
قرار ميگيرد ایه تست را ادامه دادهایم

در ایه تست برای هر پنل تابشی نيماستوانه  7ارتفاع جهتت ستنجش دمتای
عتق استفاده شده که دمای  40نقطه در هر ارتفاع برای عتق هيتتر انتدازه-
گيری شده است بدیه ترتيب  280داده برای هر پنل تابشی کاتاليستی نتيم
استوانه در هر دبی سوخت بدست آمده است
تست محصوالت احتراق به منظور آناليز و بررسی اجزای مختلف گاز ناشی از
احتراق انجام می شود ،ایه تست باعث می شود تتا دیتد مناستبی از عتلکترد
هيتر تابشی کاتاليستی لولهای از لحا رانتدمان احتتراق و کيفيتت ستوخته
گاز بهدستت آیتد بوستيله آناليزورگتاز متیتتوان ميتزان و غلظتت هتر یتک
محصوالت حاصل از احتراق را تعييه کرد و به ایه مستاله پتی بترد کته آیتا
سيستم احتراقی از نظر ميزان توليد آالیندهها در سطح قابل قبولی قترار دارد
و استانداردهای زیست محيطی را ارضا میکند یا خير! مطلب دیگتری کته از
تحليل نتای بدست آمده از آناليزور گاز استخراج میشتود ،رانتدمان احتتراق
است گازهای حاصل از احتراق شامل اجزای مختلفی میباشند کته عبارتنتد
از  SO2 ، NOx ، O2 ، CO2 ، CO ، N2 :و هيتتدروکربههتتای ستتتوخته
نشده با توجه به ایهکته آنتاليزور محصتوالت احتتراق متیتوانتد مقتدار گتاز
نسوخته تا  1درصد را نشان دهد ،باید از تست مطتئهتری برای مقتدار گتاز
نسوخته استفاده شود ،به ایه دليل از کروماتوگراف استفاده میشتود ،جهتت
کار با ایه دستگاه باید نتونههای گاز ناشی از احتراق را در کيسههتای نتونته
بتترداری ذخيتتره کتترده و وارد دستتتگاه نتتتود کرومتتاتوگرام بتترای بررستتی و
جداسازی مواد فرار بدون تجزیهشدن آنها ،بکار میرود
جهت بررسی راندمان حرارتی گرمایش سيال فرآیندی نياز بته انتدازه گيتری
تغييرات ایجاد شده در دمای هوای درون لوله و هتچنيه مقدار دبی جریتان
هوا خواهيم داشت مکش هوا در لوله عبور سيال فرآیندی توسط یک فه بتا
توانایی ایجاد سرعت  20متر بر ثانيه که ماکزیتم سرعت مجاز سياالت گازی
نظير گاز طبيعی درون لوله است انجام میشود در حالت فه روشته سترعت
هوای عبوری از لوله یا دبی جریان را با استفاده از سرعت ستن پروانتهای در
 14نقطه اندازهگيری میکنيم با توجه به تغيير دمای سيال درون لوله مقدار
حرارت منتقل شده به سيال قابل اندازهگيری خواهند بود به ایه منظور پ
از  30دقيقه کارکرد سيستم دمای  14نقطته در ورودی( 7نقطته عتتودی و
افقی شعاعی) و  14نقطه در خروجی( 7نقطه عتودی و افقی شتعاعی) لولته
عبور سيال فرآیندی اندازه گيری شده است
جهت بررسی تکرارپذیری آزمایشات و بررسی صتحت نتتای ميتزان یکتی از
آالیندههای احتراق را در  4بار تکرار در  4روز متفاوت انتدازهگيتری کترده و
انحراف معيار دادهها از مقدار ميانگيه (برای دمای سطح در نقطههتای
س
مشخ و هتچنيه در یک نقطه برای  )COمحاسبه شده کته نتتای آن در
دو شکل های  7و  8مشاهده میگردد

شکل  -7ميانگيه دادههای مربوط به دمای سطح در هار روز مختلف و
انحراف معيار از مقدار ميانگيه در نقاط یک خط عتودی از سطح
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توزیع دمای مناسبی در سطح هيتر قابل مشاهده است نکته قابتل توجته در
کليه نتای ایه قستت ایه است که طبق پيشبينی نقاط نزدیک تر به پایيه
هيتر دارای دمای باالتری هستند زیرا مقدار اکسيژن مورد نياز برای واکتنش
تاميه میگردد
در شکل  10نتودار فوق برای هيتر تابشی لولهای در دبی ستوخت  3/5ليتتر
بر دقيقه مشاهده میگردد هتانطور که قابل مشاهده است بخشی از سيستم
به علت کتبود سوخت روشه نشده است

شکل  -8مقادیر اندازهگيری  COدر هار روز مختلف و انحراف معيار از
مقدار ميانگيه برای یک نقطه
اندازهگيری ها نشان میدهد که انحراف معيار از ميانگيه در خصوص دمتا در
سطح در  4روز مختلف کتتتر از  4/2درجته ستانتيگراد و در خصتوص نشتر
 COایه عدد  2/5 ppmمیباشد ایه مقادیر انحراف معيار از ميانگيه قابتل
قبول بوده و با توجه به تکرارپذیری در ایه تستتهتا بقيته آزمایشتات انجتام
شده است
نتایج تست
یکی از پارامترهای مهم جهت بررسی عتلکرد یک هيتتر تابشتی کاتاليستتی
دمای سطح آن است بدیه منظور در دو حالتت دمتای ستطح بررستی شتده
است ،ابتدا حالت باز سيستم که در ایه حالت لوله عبتور ستيال فرآینتدی از
سيستم خارج شده و هر هيتر بهصورت مجتزا بتا استتفاده از پيرومتتر در دو
دبی مختلف سوخت گازی مورد بررسی قرار متیگيترد و ست حتالتی کته
سيستم بسته بوده و لوله در بيه هيترها قرار میگيرد ،در ایه حالت با توجته
به عدم دسترسی به تتامی سطح هيترها از جایگاههایی که برای اندازهگيتری
دمای عتق تعبيه شتده انتد استتفاده کترده و دمتای ستطح را بتا استتفاده از
ترموکوپل و با نفوذ از پشت هر هيتر در  7نقطه با ارتفاعهای بررسی شدهاند
علت تغيير دبی سوخت گاز به دست آوردن دبی بهينه با توجته بته عتلکترد
مناسب هيترها میباشد ،مقدار دبی نامی با توجه به مساحت سطح هر هيتتر
 4ليتر بر دقيقه برای هر هيتر بوده که در مجتتوع  8ليتتر بتر دقيقته بترای
سيستم میباشد  ،به ایه علت دو دبی  4و  3/5ليتتر بتر دقيقته را بترای هتر
هيتر تنظيم کرده و نتای مقایسه شدهاند شکل  9و نتودار دمتای ستطح را
در دبی  4ليتر بر دقيقه نشان میدهد

شکل  -10توزیع دما در سطح هيتر تابشی کاتاليستی لولهای توسط
ترموکوپل اندازهگيری دمای عتق در دبی  3/5ليتر بر دقيقه
برای بررسی دبی سوخت مناسب میبایست محصوالت احتراق را نيز بررستی
کرده و ميزان گاز نسوخته موجود را به دست آورد تا از مقتدار دبتی مطلتوب
اطتينان حاصل شود .بته طتور کلتی دبتی ستوخت مناستب بترای عتلکترد
سيستم دارای دو شرط است ،ابتدا توزیع دمای مناسب در ستطح سيستتم و
حداقل ميزان گاز نسوخته در محصوالت احتراق کته در ادامته بته آن
س
خواهيم پرداخت هتانطور که مشاهده شد دبی  4ليتر بتر دقيقته بته عنتوان
دبی مناسب سوخت انتخاب شده است
در شکل  ،11دمای سطح هيتر در حالتت دوم یعنتی حالتت بستته سيستتم
توسط ترموکوپل انداژه گيری دمتای عتتق ثبتت شتده استت هتتانطور کته
مشاهده میشود که البته به علت تابش دو هيتر بته یکتدیگر دمتا در حالتت
بسته بيشتر از دما در حالت باز میباشد

شکل  -11توزیع دما در سطح هيتر تابشی لولهای توسط ترموکوپل اندازه-
گيری دمای عتق در یک خط عتودی در حالت بسته

شکل  -9توزیع دما در سطح هيتر تابشی کاتاليستی لولهای توسط
ترموکوپل اندازهگيری دمای عتق در دبی  4ليتر بر دقيقه

مهمتریه تست انجام شده در ایه پژوهش تستت دمتای عتتق هيتتر تابشتی
کاتاليستی لولهی است در ایه تست با بدستت آوردن پروفيتل دمتا در عتتق
پنل میتوان توزیع دما را درون پنل در ارتفاع های مختلتف و در عتتقهتای
مختلف بهدست آورد و بر اساس اطالعات کسب شده نحتوه احتتراق را درون
الیه کاتاليستی بررسی نتود ،هتچنيه محل انجام واکنش که ماکزیتم دما
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را در عتق پنل در هر ارتفاع دارد مشخ شده و اطالعتات ختوبی از ميتزان
نفوذ اکسيژن بته داختل پنتل و تغييتر محتل ستطح واکتنش اکسيداستيون
کاتاليستی سوخت ارائه میدهد شکل  12نتودار تغييتر دمتای عتتق هيتتر
تابشی کاتاليستی لولهای را در ارتفاعهای مختلف نشان میدهد هتچنيه در
شکل  13و شکل  14نيز دو ناحيه الیه کاتاليستی و فاصله بيه هيتتر و لولته
عبور سيال فرآیندی بطور جداگانه آورده شده اند قابل مشاهده است کته در
سطح هيتر با توجه به افزایش ارتفاع با کاهش نفوذ اکسيژن در ستطح هيتتر
محل انجام واکنش به ستت سطح متتایل شده و در عتق هيتتر بتا افتزایش
ارتفاع دما کاهش مییابد ،هتچنيه بتا توجته بته شتکل  14دمتا بتا افتزایش
ارتفاع در قستت خارجی بيه هيتتر و لولته کته نشتاندهنتده محتل ختروج
محصوالت احتراق است افزایش یافته است

روند افزایش دما طبق پيشبينی از الیهی عقب هيتر به صتورت صتعودی تتا
الیه جلویی هيتر که الیهی کاتاليستی و توری جلویی استت ادامته داشتته و
س با توجه به دور شدن از سطح تابش تا سطح لوله روند نزولی پيدا متی-
کند مشاهده میشود که محفظه  2سانتیمتتری کته در پشتت هيتتر بترای
توزیع گاز تعبيه شده است تا دمای  140درجه افزایش دما متیدهتد و متی-
توان گفت که از رسيدن حرارت به ایه ناحيه جلوگيری شده است هتچنتيه
دیگر الیهها نيز دارای دمای مناسب با عتلکرد خود بوده و سطح لوله نيز بته
حدود دمای  200درجه میرسد البته ایه مقدار حرارت جتذب شتده توستط
لوله هتگی توسط تابش صورت نتتیگيترد بلکته حترارت گازهتای ناشتی از
احتراق نيز به ایه مورد کتک میکند با دقت در ناحيهی الیه کاتاليستتی بتا
ایه نتيجه میسيم که با افزایش ارتفاع ،ماکزیم دمای عتتق بته ستتت ت
یعنی جلوی هيتر منتقل متیشتود ،کته علتت آن نفتوذ اکستيژن بيشتتر در
ارتفاعهای پایيهتر است
مهمتریه قستت در تستها از نظر بررسی رانتدمان سيستتم بررستی ميتزان
گرمایش سيال فرآیندی بر اساس ميزان مصترف ستوخت در سيستتم هيتتر
تابشی کاتاليستی لولهای است با توجه به شکل  15نتودار توزیتع دمتا بترای
سيال عبوری در ورودی و خروجی لوله بهدست آمده است هتچنتيه مقتدار
سرعت هوای ورودی به لوله  20/5متر برثانيه بهدست آمده است

شکل  -12توزیع دما در عتق هيتر تابشی لولهای

شکل  -15توزیع دما در ورودی و خروجی لوله عبور سيال فرآیندی

شکل  -13توزیع دما در الیه کاتاليستی هيتر تابشی لولهای

با در اختيار داشته ميزان سوخت مصرف شده و هتچنيه ارزش حرارتتی آن
مقدار انرژی انتقال یافته به سيال فرآیندی اندازه گيری شده و بتا استتفاده از
دادههای مربوط به دمای ورودی و خروجی ستيال فرآینتدی ميتزان حترارت
جذب شده توسط سيال فرآیندی را اندازه گيری کرده و رانتدمان مطتابق بتا
رابطه  1بدست آورده شده است
()1

شکل  -14توزیع دما در ناحيه بيه هيتر و لوله در هيتر تابشی کاتاليستی
لولهای

در ایه سيستم راندمان بته نستبت سيستتم  4پنلته تختت کته در مطالعتات
گذشته توسط نویسنده مورد بررسی قرار گرفته اند  13درصد افتزایش یافتته
و از  25درصد به  38درصد افزایش یافته است که ایه افزایش راتدمان ناشی
از تغيير شکل هيتر و تترکز تابش و جلوگيری از هتدر رفتت تتابش صتورت
گرفته است
درصد ترکيبات مختلف در گازهای ناشتی از احتتراق یکتی از مشخصتههتای
عتلکردی سيستم هيتر تابشی کاتاليستی است در ایه سيستمها با توجه بته
انجام واکنش بر روی یک الیه کاتاليستی و انجتام واکتنش در دمتای پتایيه
انتظار میرود در صورت عتلکرد مناسب هيتر راندمان احتراق آن نزدیک بته
 100درصد میباشد در بررستی محصتوالت احتتراق درصتد گازهتای کتربه
مونوکسيد ،اکسيژن وگاز نسوخته متان را مورد مطالعه قرار داده و عتلکرد
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هيتر تابشی لولته ای بررستی شتده استت ميتزان نشتر کتربه مونوکستيد در
محصوالت احتراق سيستم کتتر از  20 ppmبوده و هتچنيه ميتزان کتربه
دیاکسيد و اکسيژن نيز به ترتيتب  4درصتد و  14درصتد متیباشتد کته در
کنارهم نشاندهنده احتراق مناسب سوخت و آالیندگی کم سيستم میباشد
جهت اطتينان از نتای حاصل شده ميزان گتاز نستوخته در فرآینتد احتتراق
کاتاليستی نيز توسط کروماتوگرافی  1درصد بدست آمده استت ،ایته مقتدار
گاز نسوخته نشاندهنده آن است که احتتراق کاتاليستتی دارای رانتدمانی در
حدود  99درصد بوده وسوخت را کامل میسوزاند
نتيجهگيري و جمعبندي
در ایه پژوهش ابتدا با بيان یک مشکل اقدام به طرح ایدهای جهتت افتزایش
راندمان هيترهای تابشی کاتاليستی جهت گرمایش سيال فرآینتدی شتد بته
ایه منظور جهت افزایش راندمان هيتر تابشی  4پنله تخت که با يتدمان 4
پنل کاتاليستی تخت حول لوله ساخته شده بود ،طرحی بترای تغييتر شتکل
پنل و هتچنيه تغييتر ستاختار سيستتم هيتتر جهتت جلتوگيری از ختروج
تشعشع ،هتچنيه باال بردن ضریب دید و افزایش ميزان جذب حرارت توسط
لوله عبور سيال فرآیندی در نظر گرفته شد
پ از طراحی و ساخت هيتر تابشی کاتاليستی لولتهای تستتهتای مختلتف
جهت بررسی عتلکرد هيتر تابشی لولهای طراحی و سيستم تست متناسب با
آن در نظر گرفته شد و تستها در ندیه مرحله انجام شد بته دليتل آنکته
مهتتریه پارامترهتای عتلکترد پنتلهتای کاتاليستتی توزیتع دمتا و ميتزان
آالیندههای حاصل از احتراق است  2نوع تست دمتایی در ستطح و در عتتق
پنل جهت بررسی توزیع دما صورت گرفت که توزیتع مناستب دمتا را نشتان
داده و هتچنيه در  2مرحله ميزان آالیندههتای محصتوالت احتتراق توستط
آناليزور گاز و کروماتوگراف بررسی شد کته نشتان دهنتده احتتراق کامتل در
هيتر تابشی کاتليستی لولهای میباشد
به طور کلتی در تستت هتا نشتان داده شتد کته دمتای ستطح هيتتر تابشتی
کاتاليستی لولهای از توزیع مناسب و یکنواختی مطلوبی برخوردار است نکتته
قابل توجه آن است که در توزیع دما ميزان اکسيژن موجود در سطح پنتل را
به خوبی نشان میدهد ایه مورد با کاهش دمای سطح با افزایش ارتفاع قابتل
توجيه است هتچنيه نتای تست دمای عتق نشان میدهتد کته بتا افتزایش
ارتفاع محل ماکزیتم دما که در واقع ستطح اصتلی انجتام واکتنش استت بته
ستت جلوی پنل حرکت کرده که نشاندهنده کاهش نفوذ اکسيژن در عتق
پنل است
ميزان نشر اکسيدهای ستی نيتروژن توسط هيتر تابشی کاتاليستتی لولتهای
صفر بتوده کته در واقتع علتت آن را متیتتوان پتایيه بتودن دمتای احتتراق
کاتاليستی و عدم تشکيل شعله دانست هتچنيه آنتاليز محصتوالت احتتراق
نشان داد که ميزان آالینده  COبه علت ایجاد جریان هوای طبيعی در بتيه
لوله و هيتر که باعث میشود تا اکسيژن بيشتر به محل انجام واکنش رستيده
و گاز کامل بسوزد بسيار اندک بوده و نشان از عتلکرد مناسب هيتتر تابشتی
کاتاليستی لولهای دارد
در ایه پژوهش برای اوليه بار عتلکترد هيتتر تابشتی کاتاليستتی لولتهای از
لحا راندمان حرارتی و هتچنيه محصوالت احتراق مورد بررسی قرار گرفته
و نتای نشان میدهند که ایه سيستم بستيار بهتتر از هيترهتای کاتاليستتی
مسطح عتل کرده که علت آن جلوگيری از هدر رفت حرارت و تترکز تتابش
در محل مورد نظر و حداکثر شدن ضریب دید در تابش است و در نهایت

نسبت به گرمایش سيال فرآیندی با هتار هيتتر تختت در طتول یکستان و
فاصله یکسان هيتر با سطح لوله 13 ،درصد افتزایش رانتدمان مشتاهده شتده
است
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