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● عنـوان طـرح: ارايـه يک راه حل محاسـباتي- كاربردي جديد بـراي بهينه سـازي عملكرد احتراق 
با سـوخت گاز در نيروگاه بخار

● پژوهشگر: محمدرضا شاه نظري
● همكاران: حسـين شـكوهمند، عبد العظيـم نيازی، ابوالقاسـم رنجبرطهرانی، كاوه سـواد كوهی، 

مسـعود مشـهدی رحيم، مياد اسـفنديار، آرميـن كريميان، كورش شـاه نظـری و فاطمه نيكان
● موسسـه هاي همـكار: دانشـگاه صنعتی خواجه نصير، شـركت سـپهر انـرژی و شـركت مديريت 

توليـد برق منتظـر قائم

چكيده طرح:  
مشــكالت زيست محیطى و تفاوت هزينه احتراق سوخت مايع  نسبت به سوخت گاز، سبب افزايش رويكرد و تمايل 
صنايع و ســازمان ها به اســتفاده از سوخت گاز شده اســت. تفاوت ماهیت احتراق اين دو سوخت، در صورت عدم چاره 
انديشــى و بكارگیری تمهیدات مناســب، باعث كاهش خروجى و كارايى  واحدها مى گــردد. اين طرح با بهره گیری از 
امكانات  موجود و توان مندی ســاخت داخل و بر پايه سال ها پژوهش تجربى و محاسباتى، با ارائه يك روش مناسب در 
شبیه سازی مشعل ها و كوره های احتراقى راه حل مناسبى را به منظور دستیابى به خروجى و كارايى بهینه ارايه مى كند.

در ايــن طرح تمامي اجزای يك ديــگ بخار لوله آبي نیروگاهى بصورت مجزا و يك به يك تحلیل و شبیه ســازي 
شــده  است. بخش احتراق و مشعل ها بواسطه تاثیر اساســى كه بر نتايج دارند از يك سو و پیچیدگى آن از سوی ديگر  
به صورت ويژه مورد تحلیل قرار گرفته اســت. عالوه بر ساخت يك سامانه شبیه ساز تجربى، كوره به صورت دقیق شبیه 
سازي و با استفاده از روش دينامیك سیاالت محاسباتى به صورت محاسباتى تحلیل شده است. نتايج حاصل از هر يك 
از اجزا در نوشــتن يك كد شبیه ساز محاسباتى يكپارچه مورد اســتفاده قرار گرفت. بر مبنای محاسبات صورت گرفته با 
شبیه ســاز حاصل و برپايه تغییر طرح مشــعل ها و بخش های امكان پذير در ديگ روش های اجرايى مناســب به منظور 
دسترســى به توان و بهره وري بهینه بويژه در احتراق با سوخت گاز تعیین شده و نتايج كار نشانگر موفقیت راه حل ارايه 
شده مى باشد. به طور خالصه اين راه حل را مى  توان تركیبى از دو رويكرد هواي باال سر شعله و تنظیم سوخت برشمرد.

 مقايســه هزينه های طرح با  هزينه ساير راه حل های پیشنهادی از سوی شــركت های خارجى نشانگر صرفه جويى 
ارزی است. 


