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کاربرد چرخه آلی رانکین در بازیافت و
بهینهسازی انرژی در ایستگاههای تقویت فشار گاز
ونوس شاکر ،1محمدرضا جعفرینصر *2و محمدرضا مقدم

3

 -1دانشکده انرژی و محیط زیست ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ايران
 -2پژوهشگاه صنعت نفت ،تهران ،ايران
 -3معاونت پژوهش و فناوري ،وزارت نفت ،تهران ،ايران
تاريخ دريافت93/1/26 :

تاريخ پذيرش93/11/9 :

چكيده
در ایــن مطالعــه ،بازیافــت حــرارت تلــف شــده در یــک ایســتگاه تقویــت فشــار گاز بــا اســتفاده از چرخههــای تولیــد بــرق آلــی رانکیــن
( ،)ORCمــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .بازیافــت حــرارت بــه صــورت مســتقیم در دو ســناریوي انبســاط اشــباع و انبســاط فــوق گــرم
و بازیافــت حــرارت بــه صــورت غیــر مســتقیم (اســتفاده از چرخــه میانــی روغــن حرارتــی) ،مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .نتایــج
نشــان میدهــد کــه راندمــان حرارتــی چرخــه رانکیــن آلــی در ســناریوي انبســاط فــوق گــرم از  14تــا  %17و کار تولیــد شــده نیــز از
 4000تــا  7000 kWبســته بــه دمــای جریــان گاز خروجــی از تبخیرکننــده متغیــر خواهــد بــود .در صورتــی کــه ایــن دامنــه راندمــان
در ســناریو انبســاط اشــباع از  10تــا  %13و کار تولیــد شــده نیــز از  3000تــا  6500 kWمتغیــر خواهــد بــود .در ســناریوي انبســاط
فــوق گــرم ،اســتفاده از ایــن سیســتم ،ســبب افزایــش راندمــان کلــی ایســتگاه از  %26بــه  %40خواهــد شــد .در بازیافــت حــرارت غیــر
مســتقیم نیــز کار تولیــد شــده بــا افزایــش درجــه فــوق گرمایــش از  5500تــا  6400 kWو راندمــان حرارتــی از  12/5تــا  %14متغیــر
خواهــد بــود .بــه عــاوه در ایــن مطالعــه تحلیــل اکســرژی بــه روش گــراف اکســرژی ،انجــام شــده اســت .نتایــج نشــان میدهــد کــه
بــا افزایــش دمــای جریــان گاز خروجــی از تبخیرکننــده ،راندمــان اکســرژی در تبخیرکننــده و چگالنــده کاهــش مــي يابــد .بنابرایــن
راندمــان اکســرژی کل سیســتم نیــز کاهــش خواهــد یافــت .در نهایــت بــه عنــوان نمونــه تحلیــل اقتصــادی ســناریوي انتخابــی بازیافــت
حــرارت مســتقیم در حالــت انبســاط فــوق گــرم بــا فــرض نــرخ جهانــی بــرق مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

كلمات كليدي :ایستگاه تقویت فشار گاز ،توربین گاز ،چرخه آلی رانکین ،گراف اكسرژی ،بازیافت حرارت

از ایــن بحــران اســت .در صنایــع مختلــف ،بــه علــت

مقدمه

امــروزه بشــر بــه دلیــل مشــکالت زیس ـتمحیطی ناشــی

از آلودگیهــای صنایــع بــه دنبــال راه حلــی بــرای خــروج
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي:

nasrmrj@ripi.ir

راندمــان پاییــن تجهیــزات ،شــاهد هــدر رفــت مقــدار

عظیمــی انــرژی مفیــد هســتیم .یکــی از ایــن صنایــع
ایســتگاههای تقویــت فشــار گاز اســت کــه از مولدهــای

توربینــی جهــت کمپرســورها اســتفاده میکنــد.
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توربینهای گاز به طور متوسط دارای راندمان  %30است

انبساط اشباع ،انبساط سوپرهیت و فوق بحرانی بررسی

در جریان گاز خروجی از دودکش تلف میشود .ضرورت

و فوق بحرانی بیشترین کار خروجی و باالترین راندمان

و در واقع حدود  %70از انرژی سوخت به صورت حرارت
این تحقیق بر افزایش راندمان ایستگاه تقویت فشار گاز

است .چرخههای آلی رانکین 1دهها سال است که به عرصه

انرژیهای نو وارد شدهاند .ارمت و همکارانش در زمینه این
فناوری پیشگام بوده اند [ .]1آنها در طول دهه ،1960شروع

به ساخت واحدهای  ORCدر مقیاس میکرو ( 0/2 MWتا

 )3برای ایستگاههای مخابرات کردند .ایستگاه تقویت فشار
طال یونانی 2یکی از این ایستگاهها است که با توان

MW

 6/5در کانادا در حال فعالیت است .بر اساس گزارشهای
منتشر شده ،با نصب چرخه رانکین آلی از انتشار ساالنه

 40000تن دیاکسیدکربن که از اتالف سوختهای فسیلی
برای تولید توان به اتمسفر دفع میشود ،جلوگیری شده

شده و این نتیجه حاصل گرديده که انبساط سوپرهیت

را خواهد داشت .با بیان اینکه نرمالپنتان دارای شرایط
ایدهآل حرارتی و خصوصیات امنیتی میباشد ،این نتیجه

حاصل شده که با استفاده از چرخه آلی رانکین در خروجی
جریان گاز %12/3 ،گاز بیشتری قابل انتقال خواهد بود.

در اين مقاله با بهكارگيري چرخه آلي رانكين در بازيافت
حرارت اتالفي توربين گاز ،ضمن ارائه مباني ترموديناميكي،

رويه كار (الگوريتم) به روشني بيان شده است و به كمك
شبيهسازي فرآيند مورد مطالعه به تحليلي اكسرژي و
مالحظات اقتصادي طرح نيز پرداخته شده است.
چرخه آلی رانکین

است [ .]2جیان سان و همکارانش [ ،]3در این مقاله به

چرخــه آلــی رانکیــن بــر مبنــای چرخــه رانکیــن ســاده

 R134aپرداختهاند .با استفاده از توسعه مدل ریاضی برای

ســیال آلــی بــه عنــوان ســیال عامــل اســتفاده میشــود.

است .تاثیر پارامترهایی همچون ،دبی جرمی سیال عامل،

هســتند بنابرایــن بــه حــرارت کمتــری جهــت رســیدن بــه

بر راندمان حرارتی چرخه و کار خالص تولید شده بررسی

بررسی سیال عامل

بررسی جزئیات چرخههای آلی رانکین ،با استفاده از سیال

عمــل میکنــد بــا ایــن تفــاوت کــه بــه جــای آب ،از یــک

تجهیزات چرخه ،ارزیابی و بهینهیابی عملکرد نیز انجام شده

ســیاالت آلــی دارای نقطــه جــوش کمتــری نســبت بــه آب

دبی جرمی هوا در چگالنده هوایی و فشار ورودی به توربین

شــرایط اشــباع یــا فــوق گــرم نیــاز دارنــد.

شده است .برای بهینهیابی از روش ،الگوریتم بهینهسازی

راندمــان چرخــه تحــت تاثیــر شــکل نمــودار مولیــر ســیال

مجموعهای بهینه از پارامترهاي مؤثر ،جهت به حداکثر

 T-Sســیال ،بــه ســه دســته تقســیم میشــوند:

شده است .در آخر نتیجه بهینهسازی نشان میدهد که

عــدد مولکولــی باالیــی دارند.

مانند دمای منبع حرارت و درجه حرارت محیط ،توابع

عــدد مولکولــی کوچکــی دارنــد.

رزنب ،3در ترکیب با روش تابع جریمه ،برای پیدا کردن

عامــل میباشــد .ســیاالت آلــی بســته بــه شــکل نمــودار

رساندن راندمان حرارتی یا سیستم تولید توان پیشنهاد

 -1ســیاالت خشــک بــا شــیب مثبــت کــه در حالــت کلــی

روابط بین متغیرهای کنترل شده و متغیرهای کنترل نشده

 -2ســیاالت تــر بــا شــیب منفــی کــه در حالــت کلــی

خطی برای به حداکثر رساندن کار تولیدی و تابع درجه

 -3ســیاالت آیزنتروپیــک کــه منحنــی بخــار اشــباع آنهــا
تقریبـاً عمــودی اســت.

و تحلیل نقطه شبنم بر روی جریان گاز خروجی از موتور

مثبت نمودار بخار اشباع ،به دليل عدم تولید قطرات

دوم برای به حداکثر رساندن راندمان حرارتی سیستمهای
میباشد .کیت نادسن 4نیز به تحلیل ترمودینامیکی

با مقایسه نمودار  T-Sاین سیاالت ،سیاالت خشک با شیب

وکشا 2در دو مدل متفاوت برای بررسی حرارت قابل بازیافت

مایع در فرآیند انبساط در توربین ،عملکرد بهتری

ORC

در استفاده از چرخههای آلی رانکین پرداخته است [.]4
یک برنامه شبیه سازی شامل خواص  14سیال متفاوت

نوشته شده است .در چرخه شبیهسازی شده ،سه سناریوي

1. Organic Rankine Cycle
2. Gold Greek
3. ROSENB
4. Waukesha

شماره  ،85-1زمستان 94

50

از خــود نشــان میدهنــد .نمودارهــای هــر یــک از ایــن

مــورد بررســی چرخــه کارنــو نمیباشــد و بــه جــای

تــر بــرای اســتفاده در  ORCخیلــی مناســب نیســتند

اســتفاده میشــود .راندمــان لورنــز ،محاســبات راندمــان

آن از چرخــه لورنــز [ ]5و راندمــان قانــون دوم مربوطــه

ســیاالت در شــکل  1نشــان داده شــده اســت .ســیاالت

دقیقتــری را بــرای  ORCنســبت بــه راندمــان کارنــو

زیــرا پــس از تولیــد کار در توربیــن کاهــش آنتالپــی

ارائــه میدهــد .بــه عــاوه راندمــان کارنــو اطالعاتــی در

شــدیدی خواهنــد داشــت .انــواع چرخههــای انبســاطی

رابطــه بــا چیــزی کــه درون چرخــه اتفــاق میافتــد ارائــه

شــامل ســه حالــت انبســاط اشــباع ،انبســاط فــوق گــرم و

نمیدهــد و نتیجــه حاصــل ،یــک پارامتــر قاطــع بــرای

انبســاط فــوق بحرانــی اســت .الزم بــه توضیــح اســت کــه

دیــد کلــی از چرخــه خواهــد بــود.

از بررســی چرخههــای فــوق بحرانــی ،بــه دليــل مســائل

ایمنــی و هزینــه تجهیــزات ،صرفنظــر شــده اســت.

راندمــان حرارتــی در چرخــه رانکیــن آلــی ،بــا توجــه بــه

قانــون اول ترمودینامیــک بــرای هــر حجــم کنتــرل ،بــا

تجهیــزات مصــرف کننــده اســت بــه صــورت رابطــه 4

()1

()4

روابط ترمودینامیکی

وجــود پمــپ و چگالندههــای هوایــی کــه فــن آنهــا از

رابطــه زیــر بیــان میشــود:

بیــان میشــود:

قانــون دوم ترمودینامیــک بــه صــورت رابطــه  2ارائــه

چرخــه لورنــز و معادلــه راندمــان مربــوط بــه آن ،عملکــرد

()2

مهمتریــن دلیــل ایــن اســت کــه چرخــه لورنــز،

میشــود:

 ORCرا دقیقتــر از راندمــان کارنــو نشــان میدهــد.

ایــن رابطــه بــرای یــک چرخــه بازگشــت پذیــر ،مســاوی

گرادیــان دمایــی منبــع حــرارت و چــاه حرارتــی را در نظــر

آنتروپی نیز با رابطه  3تعریف میشود:

گرمایــی ،بــه دليــل جریــان حــرارت اتالفــی از توربیــن گاز

قانــون دوم ترمودینامیــک ،بیشــینه راندمــان تئــوری

منبــع حــرارت ،منطقــی بــه نظــر نمیرســد .راندمــان

بــا صفــر خواهــد بــود.

میگیــرد .بــرای منابــع حرارتــی دمــا متغیــر مثــل زمیــن

()3

و بســیاری از منابــع دیگــر ،فــرض دمــای ثابــت بــرای

چرخــه را نشــان میدهــد کــه بــرای چرخههــای قــدرت،
معمــوالً بــر مبنــای چرخــه کارنــو بیــان میشــود .از

لورنــز بــا رابطــه  5نشــان داده میشــود:
()5

آنجایــی کــه چرخــه کارنــو دارای یــک منبــع حــرارت

بــا دمــاي ثابــت اســت ،در اینجــا چرخــه رانکیــن آلــی

R1
1

پنتان

250

200

سيال خشك

100

150
انتروپي ()J/(mol.K

50

0

شکل  -1مقایسه نمودار  T-Sانواع سیاالت تر ،آیزنتروپیک و خشک

دما ()K

سيال آيزنتروپيك

آب

سيال مرطوب

700
650
600
550
500
450
400
350
300
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پارامتــر دیگــر جهــت ارزیابــی چرخــه ،کار مخصوص اســت.
بــه بیــان ســاده ،کار مخصــوص ،نســبت تــوان تولیــدی

توســط توربیــن بــه دبــی ســیال عامــل ( ) WTurbine / m

ميباشــد .در قســمتهای بعــدی بــه بررســی ایــن رابطــه

(دمایــی کــه تــا آن دمــا جریــان گاز کاهــش میيابــد) بــه

عنــوان متغیــر بــر پارامترهــای کار تولیــدی ،راندمــان ،کار
مخصــوص و  ...در نظــر گرفتــه شــده اســت.

در بازیافــت حــرارت بــه صــورت غیــر مســتقیم بــا توجــه

در چرخــه اصلــی پرداختــه خواهــد شــد.

بــه اینکــه از یــک چرخــه واســطه جهــت انتقــال حــرارت

رويه مورد استفاده

دمــای ســیال واســطه ،دمــای گاز خروجــی تــا 120°C

اســتفاده ميگــردد ،فــرض شــده بــه منظــور بــاال بــردن

بررســی انــواع بازیافــت حــرارت و پارامترهــای

کاهــش ميیابــد .در ایــن حالــت اثــر درجــه فــوق

ابتــدا بایــد عوامــل موثــر را شناســایی و ســپس در شــرایط

مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

مــورد نیــاز

مختلــف اندازهگیــری نمــود .شــبیه ســازی ایســتگاه
تقویــت فشــار گاز در یکــی از شــرایط عملیاتــی ثبت شــده

در الگ شــیت بــه صــورت انتخابــی انجــام شــده اســت و
پــس از شــبیه ســازی ،مقایســه اطالعــات خروجــی از نــرم

افــزار بــا دادههــای اندازهگیــری شــده نشــان میدهــد

کــه از تطابــق خوبــی برخــوردار اســت (جــدول .)1

گرمایــش بــر روی کار تولیــد شــده و راندمــان حرارتــی
بازیافت حرارت مستقیم

حــرارت اتالفــی از دودکــش توربیــن گاز ،تامیــن کننــده
گرمــای مــورد نیــاز تبخیرکننــده در چرخــه رانکیــن آلــی
ميباشــد .از ایــن رو در گاز خروجــی از دودکــش توربیــن

گاز ،دمــای خــروج گاز و دبــی جریــان از پارامترهــای

حائــز اهمیــت بــه شــمار مــيرود .پارامتــری کــه بــا

بازیافــت حــرارت از دودکــش توربیــن گاز بــه دو صــورت

در نظــر گرفتــن شــرایط محیطــی انتخــاب میشــود،

توربیــن گاز) و غیــر مســتقیم (اســتفاده از چرخــه میانــی

اســت .در ایــن بررســی ،بــا توجــه بــه اینکــه ایســتگاه

حــرارت مســتقیم ،ابتــدا بازیافــت حــرارت از دودکــش

بدتریــن شــرایط ،دمــای  ،45°Cبــرای ســیال عامــل،

میانــی کــه عملکــرد بهتــری نســبت بــه چرخــه ســاده

فشــار چرخــه ،الزم بــه ذكــر اســت كــه بــا افزایــش فشــار،

و انبســاط فــوق گــرم بــا اســتفاده از ســیال نرمــال پنتــان

باالتــری از خــود نشــان میدهــد ،در عیــن حــال فشــار

در ایــن قســمت اثــر دمــای گاز خروجــی از تبخیرکننــده

باشــد.

مســتقیم (قــرار دادن مبــدل تبخیرکننــده در دودکــش

دمــای جریــان ســیال در خروجــي از چگالنــده هوایــی

روغــن) مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .در بازیافــت

در منطقــه جنوبــی کشــور قــرار دارد ،فــرض شــده در

توربیــن گاز بــا اســتفاده از چرخــه آلــی رانکیــن بــا مبــدل

قابــل دســتیابی باشــد .در رابطــه بــا انتخــاب بیشــینه

(بــدون مبــدل میانــی) دارد در دو ســناریو انبســاط اشــباع

چرخــه از لحــاظ ترمودینامیکــی ،کار خروجــی و راندمــان

بــه عنــوان ســیال عامــل مــورد بررســی قــرار گرفته اســت.

چرخــه بایــد از لحــاظ عملیاتــی ،مقــدار مناســبي فشــار

جدول  -1مقایسه نتایج حاصل از شبیهسازی توربین گاز
پارامترها

مقادیر اندازهگیری شده در ایستگاه

نتایج حاصل از شبیهسازی

دمای گاز خروجی از دودکش ()°C

458

466/1

دبی گاز خروجی از دودکش ()kg/s

83

87/94

جزء مولی اکسیژن در جریان خروجی از دودکش

0/16

0/16

جزء مولی دی اکسید کربن در جریان خروجی از دودکش

0/02

0/02
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در ایــن حالــت ،بیشــینه فشــار چرخــه ،2700 kPa ،در

احتــراق قابــل محاســبه اســت .البتــه نرمافــزار  Hysysبــه

آیزنتروپیــک توربیــن  ،%75بــازده پمــپ  %70درصــد،

را دارد .ایــن دمــا بــرای جریــان گاز دودکــش توربیــن گاز

نظــر گرفتــه شــده اســت .در بررســی چرخــه ،بــازده
افــت فشــار ســیال کاری در چگالنــده  ،10 kPaافــت فشــار

ســیال عامــل در مبــدل بازیــاب  ،70 kPaافــت فشــار در

رکوپراتــور :ســیال گــرم  15 kPaو ســمت ســیال ســرد،
 70 kPaفــرض شــده اســت .پارامتــر متغیــر در بررســی

دو ســناریو ،دمــای جریــان گاز خروجــی از تبخیرکننــده

اســت ،کــه تعییــن کننــده دبــی ســیال عامــل و در

نتیجــه کار خروجــی و راندمــان چرخــه خواهــد بــود .در
ایــن شبیهســازی ،بــه ســبب دقــت بــاالی نرمافــزار ،از

شبیهســاز  ،Hysysاســتفاده شــده اســت .ایــن نرمافــزار،
قابلیــت محاســبه کار مصرفــی پمــپ و کار تولیــد شــده

توســط توربیــن را دارد .بــا توجــه شــرایط اقلیمــی منطقــه

و عــدم مصــرف آب ،از چگالنــده هوایــی اســتفاده شــده
اســت و بــراي محاســبه دقیــق راندمــان چرخــه ،میــزان

مصــرف بــرق فنهــای خنــک کننــده مــورد نیــاز اســت.
الزم بــه ذكــر اســت كــه مصــرف فنهــای چگالنــده

هوایــی ،تابــع پارامترهــای زیــادی اســت و نرمافــزار
 ،Hysysقابلیــت محاســبه ایــن پارامتــر را نــدارد .بنابرايــن،

بــا تعریــف شــرایط عملیاتــی و محیطــی در نرمافــزار
 ،HTFSکــه يكــي از ماژولهــای  Aspenاســت ،در شــرایط

طراحــی بهینــه ،انــرژی مصرفــی فنهــای خنــک کننــده
در چگالنــده محاســبه گرديــده و در رابطــه راندمــان

چرخــه مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .دمــای جریــان
گاز خروجــی از دودکــش پــس از خــروج از مبــدل بازیــاب

حــرارت ،مبنــای تعییــن مقــدار بهینــه حــرارت قابــل
بازیافــت میباشــد .ســپس شــرایط چرخــه رانکیــن آلــی

بــا توجــه بــه میــزان بازیابــی حــرارت تعییــن میشــود.
بــرای تعییــن دمــای خروجــی گاز از دودکــش ،الزم اســت
پارامترهایــی مــورد توجــه قــرار گيــرد .یکــی از ایــن

پارامترهــا ،نقطــه شــبنم جریــان گاز و دیگــری اختــاف
دمــای کمینــه در مبــدل اســت .ایــن دو پارامتر ،بیشــترين

دمایــی کــه جریــان گاز خروجــی از دودکــش میتوانــد

کاهــش يابــد را محــدود خواهــد کــرد .نقطــه شــبنم
جریــان گاز خروجــی بــا اســتفاده از روابــط و فرمولهــای

راحتــی قابلیــت اندازهگیــری دمــای نقطــه شــبنم جریــان

مــد نظــر  40°Cاســت .البتــه بــرای اطمینــان حــدود 70°C

باالتــر از ایــن دمــا ،یعنــی  120°Cمیتــوان گاز را خنــک

کــرده و از حــرارت آن اســتفاده کــرد .از عوامــل دیگــر
محــدود کننــده مقــدار  ∆Tminدر مبــدل بازیــاب اســت.

هرچــه ایــن اختــاف دمــا کمتــر باشــد ،ســطح بیشــتری
بــرای انتقــال حــرارت نیــاز اســت در ایــن شبیهســازی

از نرمــال پنتــان بــه عنــوان ســیال عامــل اســتفاده شــده

اســت .زیــرا یــک ســیال خشــک اســت و راندمان مناســبی

دارد .همچنيــن در دمــای چگالــش طراحــی مــد نظــر
دارای فشــار اشــباع مناســب و باالتــر از اتمســفر اســت.

بــرای شبیهســازی چرخــه آلــی رانکیــن ،بــرای اطمینــان
از عملکــرد چرخــه ،حالتــی کــه جریــان گاز خروجــی از
توربیــن گاز در باالتریــن دمــا و باالتریــن دبــی قــرار دارد،

بررســی شــده اســت .بــا توجــه بــه اینکــه چرخــه تولیــد

کار بــا بازیــاب عملکــرد بهتــری نشــان داده اســت ،در
ایــن بررســی از چرخــه احیایــی جهــت بازیافــت حــرارت
اســتفاده شــده اســت .حالــت دوم در بررســی چرخــه آلــی

رانکیــن ،شــرایط فوقگــرم در ورود بــه توربیــن اســت .در
ایــن حالــت بیشــینه دمایــی کــه ســیال عامــل میتوانــد

گــرم شــود ،دمایــی اســت کــه در آن از نظــر شــیمیایی،
ســیال دچــار تجزیــه نشــود .بــا توجــه بــه مشــخصات

ســیاالت ،در نــرم افــزار رفپــراپ ،1بــرای نرمــال پنتــان،

بیشــینه دمــا  326/85°Cاســت کــه بــرای اطمینــان

بیشــتر در شبیهســازی ایــن دمــا  280°Cفــرض شــده
اســت .تــوان تولیــدی و راندمــان چرخــه تابــع ضعیفــی

از درجــه فوقگــرم اســت و بــرای برخــی ســیاالت بــا
افزایــش دمــای فــوق گــرم ،راندمــان رونــد افزایشــی و

بــرای برخــی رونــد کاهشــی دارد .ســیال نرمــال پنتــان از

دســته ســیاالتی اســت کــه بــا افزایــش درجــه فــوق گــرم،

راندمــان چرخــه کاهــش پیــدا میکنــد .در اینجــا نیــز
بــا کاهــش دمــای ورودی بــه توربیــن از ( )280°Cشــاهد
افزایــش راندمــان خواهیــم بــود.
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ولــی مســأله مهــم در ایــن قســمت مقــدار  ∆Tminدر مبدل

در شــکل  ،3راندمــان حرارتــي برحســب دمــاي گاز

کــه بــرای مبدلهــای پوســته لولــه مــورد اســتفاده،

دهنــده افزایــش راندمــان چرخــه در حالــت فــوق گــرم

میانــی اســت کــه مقــدار آن بــه انــدازهای کاهــش مييابــد
مناســب نيســت.

در ادامــه نتایــج حاصــل از بررســی دو چرخــه آلــی رانکین

بــا مبــدل میانــی ،در دو ســناریوي انبســاط در حالــت
اشــباع و انبســاط در حالــت فــوق گــرم ،بــا اســتفاده از

ســیال نرمانپنتــان ،مقايســه ميگــردد.

شــکل  2کار تولیــد شــده توســط توربیــن را در دو
ســناریوي مذكــور نشــان میدهــد .کاهــش کار تولیــد
شــده ،طبیعتــاً ناشــی از کاهــش بازیافــت حــرارت از

دودکــش و همچنیــن کاهــش دبــی جرمــی ســیال عامــل

بــا افزایــش دمــای جریــان گاز خروجــی از تبخیرکننــده
ميباشــد .انتخــاب دمــای مناســب بــرای خــروج گاز از

دودکــش و مقــدار حرارتــی کــه بازیافــت ميشــود ،عــاوه
بــر مســائل ترمودینامیکــی و زیس ـتمحیطی ،بــه تجزیــه
و تحلیــل اقتصــادی نیــز مرتبــط ميباشــد.

خروجــي از تبخيــر كننــده رســم شــده اســت نشــان

نســبت بــه حالــت انبســاط اشــباع اســت کــه ایــن پديــده

بــا توجــه بــه افزایــش درجــه پیشگرمایــش در چرخــه
فــوق گــرم ،توجیهپذیــر اســت .بــا توجــه بــه شــکل ،4

کاهــش دبــی جرمــی بــا افزایــش دمــای گاز خروجــی از
دودکــش ،بــا توجــه بــه ثابــت بــودن دمــای ســیال عامــل
در ورود و خــروج از مبــدل بازیــاب امکانپذیــر مــي باشــد.

همانگونــه کــه قبــا اشــاره گرديــده ،کار مخصــوص عبــارت
اســت از نســبت کار تولیــد شــده بــه دبــی جرمــی ســیال

عامــل .در شــکل  ،5تغییــر قابــل مالحظـهای در این نســبت

بــا افزایــش دمــای جریــان گاز مشــاهده نمیشــود .در شــکل
 ،6راندمــان حرارتــی و راندمــان لورنــز در چرخــه حالــت
انبســاط فــوق گــرم مقايســه شــده اســت .بــا توجــه بــه

نمــودار ،راندمــان لورنز رونــد افزایشــی دارد ،ولــی در راندمان

حرارتــی ،تغییــر قابــل مالحظ ـهای مشــاهده نمیشــود.

كارتوليد شده ()kW

انبساط اشباع
انبساط سوپر هيت

8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
100

250
300
350
200
دماي گاز خروجي از تبخير كننده ()°C
شکل  -2تاثیر دمای گاز خروجی از تبخیرکننده بر روی میزان کار تولید شده
150

راندمان حرارتي ()%

انبساط اشباع
انبساط سوپر هيت

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

250
300
350
200
دماي گاز خروجي از تبخير كننده ()°C
شکل  -3تاثیر دمای گاز خروجی از تبخیرکننده بر روی میزان راندمان حرارتی
150

100

شماره  ،85-1زمستان 94

54

350

250

300

200

150

دماي گاز خروجي از تبخير كننده ()°C

100

دبي جريان سيال عامل ()kg/s

انبساط اشباع
انبساط سوپر هيت

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

شکل  -4تاثیر دمای گاز خروجی از تبخیرکننده بر روی میزان دبی جرمی

120
80

انبساط سوپر هيت
انبساط اشباع

60
40
20

كار مخصوص ()kW/s.kg

100

0
100

250
300
350
200
دماي گاز خروجي از تبخير كننده ()°C
شکل  -5تاثیر دمای گاز خروجی از تبخیرکننده بر روی میزان کار مخصوص
150

انبساط فوق گرم

60

50
راندمان حرارتي
راندمان لورنز

30
20

راندمان ()%

40

10
0

150 170 190 210 230 250 270 290 310
دماي گاز خروجي از تبخير كننده ()°C
شکل  -6مقایسه راندمان حرارتی و لورنز در سناریو انبساط فوقگرم

بــا توجــه بــه خروجیهــای بــه دســت آمــده و مقایســه

شــبنم ،دمــای جریــان گاز خروجــی از تبخیرکننــده

kW

پیشــتر بیــان شــد ،نقطــه پینــچ تبخیرکننــده ،محدودکننــده

نتایــج در دو حالــت انبســاط اشــباع و فــوق گــرم ،از

نظــر ترمودینامیکــی ،چرخــه دوم بــا تــوان تولیــدی

تــا  120 °Cمیتوانــد کاهــش يابــد .ولــی همانطــور کــه

 6989و راندمــان  ،%16/9در حالتــی کــه دمــاي جریــان

ایــن دمــا میباشــد لــذا در ســناریوي انبســاط فــوق گــرم بــه

نتیجــه محســوب ميشــود .بــر مبنــای دمــای نقطــه

تبخیرکننــده ،حداقــل دمــا  180 °Cدر نظــر گرفتــه شــد تــا

گاز خروجــي از دودکــش ،برابــر  180 °Cاســت ،بهتریــن

دليــل شــرايط دمایــی مــورد بررســی و نقطــه پینــچ مبــدل
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نقطــه پینــچ مبــدل بــه کمتــر از  20 °Cکاهــش نیابــد.

تــوان را بررســی نمــود .در ایــن حالــت بــا در نظــر گرفتــن

راندمــان حرارتــی و برایتــون چرخــه توربیــن گاز ،بــه

مبدلهــا ،چرخــه جدیــد طراحــی شــده اســت .در ایــن

بــرای محاســبه افزایــش راندمــان کل ایســتگاه ،ابتــدا
صــورت زیــر محاســبه شــده اســت.
()6
) W net =W turb 1 +W turb 2 = 70 69 + 6858 = 1 3927(kW
W net 1 3927
=
= w
= 1 58.37
87.9
m

()7
()8

w net 1 58.37
=
×1 0 0 = 26%
q in 599.1 0 6

= ηth

با فرض شرايط استاندارد هوای سرد (:)Cp=const.
1

1

کلیــه شــرایط طراحــی و بــا توجــه بــه حداقل اختــاف در
چرخــه بــا توجــه بــه دمــای منبــع حــرارت ،از ســیال
 ،R-114بــه عنــوان ســیال عامــل اســتفاده شــده اســت.

راندمــان حرارتــی چرخــه دوم %7/6 ،و کار تولیــد شــده
 839/5 kWمیباشــد .بــا توجــه بــه مصــرف پمــپ و فــن،
کار خالــص تولیــد شــده در ایــن چرخــه  438 kWخواهــد

بــود ،کــه ایــن کار راندمــان عملکــرد کل ایســتگاه را %1/6
افزایــش داده و بــه میــزان %41/6ميرســاند.

بازیافت حرارت غیرمستقیم

= ηBrayton
1−

در ایــن حالــت از یــک چرخــه میانــی روغــن ،بــه منظــور

راندمان حرارتی توربینهای گازی معموالً حدود  %30است.

رانکیــن آلــی ،اســتفاده شــده اســت .روغــن مورد اســتفاده

()9

= ×1 0 0
43%

1 .4 −1
1 .4

7.6

=
1−

k −1
k

rp

بازیافــت حــرارت دودکــش و انتقــال حــرارت بــه چرخــه

بنابراين ،راندمان این توربین با مقدار  ،%26کمتر از حد

در ایــن چرخــه

باشد.

نرمافــزار  ،Hysysبــه دســت آمــده ،در جــدول  2گــزارش

DTRM-Q

از دســته هیدروکربنهــا

نرمال است .این مسأله میتواند ناشی از شرایط اقلیمی

ميباشــد .ايــن روغــن كــه مشــخصات بــا اســتفاده از

راندمان حرارتی کل در صورت استفاده از چرخه رانکین آلی

شــده اســت.

به صورت زير محاسبه ميشود:

()10

w net (brayto ) + w net (ORC ) 1 58.37 + 81 .77
=
) ηth (total
=
=
× 1 0 0 40 %
q in
599.1 0 6

فــرض ميشــود اســت کــه بتــوان دمــای جریــان
دودکــش را تــا  120°Cکاهــش داد و حداقــل

∆Tmin

مالحظــه میشــود کــه در صــورت بازیافــت حــرارت،

در مبــدل بازیــاب  20°Cســاير پارامترهــای ثابــت در

مييابــد .امــا در ایــن حالــت ،جریــان گاز خروجــی از

گرفتــن چرخــه میانــی روغــن اســت .پارامترهــای ثابــت

پتانســیل بازیافــت خواهــد داشــت .بــرای اســتفاده از

فشــار چرخــه  .2500 kPaبــرای در نظــر گرفتــن فشــار

جملــه راهانــدازی چیلــر جذبــی جهــت پیشســرمایش

کار تولیــد شــده توســط توربیــن ،کار مصــرف شــده توســط

مصرفــی .بــا تغییــر ســیال عامــل نیــز میتــوان امــکان

دمــای روغــن خروجــی از مبــدل بازیــاب حــرارت بررســی

راندمــان کلــی ایســتگاه ،بــه میــزان  %14افزایــش

طراحــی ،مطابــق بــا چرخــه رانکیــن آلــی بــدون در نظــر

دودکــش بــا دمــای  ،180 °Cبــه میــزان ،13200 kW

در چرخــه روغــن و عبارتنــد از :دبــی  ،60 kg/sبیشــینه

ایــن حــرارت نیــز روشهــای متنوعــی وجــود دارد .از

بیشــينه و دبــی چرخــه روغــن ،ابتــدا اثــر ایــن پارامترهــا بر

هــوای ورودی بــه کمپرســور یــا پیشگرمایــش ســوخت

پمــپ روغــن ،دبــی جرمــی ســیال عامــل آلــی و همچنیــن

اســتفاده از یــک چرخــه رانکیــن آلــی دیگــر جهــت تولیــد

شــده اســت.

جدول  -2مشخصات ترمودینامیکی روغن
فشار بحرانی ()kPa

دمای بحرانی ()°C

نقطه جوش نرمال ()°C

وزن مولکولی

2723

486/3

267/2

190

شماره  ،85-1زمستان 94

56

بــا توجــه بــه شــکلهای  7و  8در ایــن چرخــه افزایــش

برخــورد [ ،]7نشــان داده میشــود .مبنــای ایــن ماتریــس

راندمــان حرارتــی چرخــه را کاهــش ميدهــد.

آن بــه صــورت زیــر اســت:

درجــه فــوق گرمایــش ،کار تولیــد شــده در توربیــن و

بــر جریانهــای سیســتم مــورد بررســی اســت و عناصــر

نمایــی از شبیهســازی چرخــه آلــی رانکیــن را در قســمت

صفــر :در حالتــی کــه جریــان  jام و عنصــر  iام ارتباطــی

تجزیــه و تحلیــل اکســرژی ،برگشــت ناپذیــری و تخریــب

 : +1در حالتی که جریان  jام وارد عنصر  iام شود.

بازیافــت حــرارت در شــکل  9نشــان داده شــده اســت.

ا کسر ژ ی

تجزیــه و تحلیــل اکســرژی یــک سیســتم [ ،]6مفهومــی

اســت کــه بــه عنــوان قســمتی از ارزیابــی ترمودینامیکــی
یــک سیســتم یــا چرخــه بیــان شــده اســت .بــه طــور

خالصــه ،تجزیــه و تحلیــل اکســرژی ،ترکیبــی از مفاهیــم
قانــون اول و دوم ترمودینامیــک بــرای ارزیابــی انــواع

چرخههــا و سیســتمها میباشــد كــه در درجــه اول
بــرای تعییــن هزینههــای اتــاف انــرژی و حــرارت

اســتفاده میشــود.

بــرای تجزیــه و تحلیــل اکســرژی  ،ORCفرضیــات

مشــخصی در نظــر گرفتــه میشــود .ایــن فرضیــات
شــامل در نظــر گرفتــن انبســاط آیزنتروپیــک درتوربیــن،
صرفنظــر از برگشــت ناپذیریهــای پمــپ ،فنهــا و

ژنراتــور میباشــد .در واقــع ایــن مقادیــر ناچیــز فــرض

شــده و صرفنظــر کــردن از ایــن افتهــای اکســرژی،
تاثیــری بــر تجزیــه و تحلیــل اکســرژی کلــی ایــن نــوع

بــا هــم نداشــته باشــند.

 : -1در حالتی که جریان  jام ،عنصر  iام را ترک کند.

گــراف تخریــب اکســرژی نیــز بــرای تعییــن افــت

اکســرژی در هــر جــزء از سیســتم و یــا کل سیســتم،
مفیــد اســت .از دیــدگاه ترمودینامیکــی ،مقــدار تخریــب

اکســرژی در هــر جــزء از سیســتم ،نشــان دهنــده اهمیــت
آن جــزء اســت .بــا ایــن تعريــف از سیســتم میتــوان

بــه دنبــال روشهایــی بــرای بهبــود عملکــرد کل سیســتم

بــود .پارامترهــای مهمــی را میتــوان بــا اســتفاده از روش
گــراف اکســرژی تعییــن نمــود .یکــی از ایــن پارامترهــا
راندمــان اکســرژی اســت .راندمــان اکســرژی عنصــر ،i

عبــارت اســت از نســبت اکســرژی اســتفاده شــده عنصــر
iا ،)Eui(،بــه اکســرژی در دســترس بــرای همــان عنصــر
( ،)Eaiکــه بــا رابطــه زیــر بیــان میشــود [:]8
E iu
=
Ei a

()11

η

i
exergy

مراحل مختلف

چرخههــا نــدارد.

تهيه گراف اکسرژی شامل مراحل مختلف زیر است:

ســاختار گــراف جریــان اکســرژی و ســاختار مــدل

مرحلــه بــا توجــه بــه عناصــر مختلــف تشــکیل دهنــده

روش گراف اکسرژی

سیســتم ،بــا اســتفاده از ماتریســی بــه نــام ماتریــس

مرحلــه اول :توســعه جریــان بــرای سیســتم كــه ایــن
سیســتم انجــام میشــود.

6600

6200
6000
5800
5600
190

5400
170

210
230 250
270
290
دماي گاز خروجي از تبخير كننده ()°C
شکل  -7اثر افزایش دمای سیال عامل در خروج از تبخیرکننده بر کار تولید شده

كارتوليد شده ()W

6400

بررسي تجربي زيستي آب ...

57

14/50
راندمان حرارتي ()%

14/00
13/50
13/00
12/50
12/00
170

190 210 230 250 270 290
دماي گاز خروجي از تبخير كننده ()°C
شکل  -8اثر افزایش دمای سیال عامل در خروج از تبخیرکننده بر راندمان حرارتی
°C

°C
°C
1
°C

°C
°C

3

°C
1

2

شکل  -9نمودار جرياني فرايند چرخه رانکین آلی در قسمت بازیافت حرارت گاز خروجی از توربین گاز

مرحلــه دوم :توســعه گــراف جریانــی اکســرژی بــا اســتفاده

ميتــوان عملکــرد سیســتم را میتــوان محاســبه نمــود.

اکســرژی ،یــک طــرح کلــی اســت و جریــان اکســرژی

جــدول بــا اســتفاده از دادههــای از مراحــل ســوم و چهــارم

از عناصــر مشــخص شــده در مرحلــه اول؛ نمــودار جریــان

ورودی و خروجــی بــه هــر عنصــر را نشــان میدهــد.

مرحلــه پنجــم :جــدول مشــخصات ترمودینامیکــی ایــن

بــه دســت میآیــد .ضریــب تاثیــر ،راندمــان اکســرژی،

مرحلــه ســوم :توســعه ماتریــس برخــورد در ایــن ماتریس،

نــرخ تخریــب اکســرژی ،درجــه کمــال ترمودینامیکــی و

سیســتم و تعــداد ســتونها بــه تعــداد جریانهــای

بــرای هــر عنصــر و همچنیــن کل سیســتم محاســبه

ف بــه تعــداد عناصــر موجــود در
تعــداد ســطرهاي ردیــ 

موجــود در سیســتم بســتگي دارد.

مقــدار اکســرژی اســتفاده شــده و اکســرژی در دســترس

خواهــد شــد.

مرحلــه چهــارم :دادههــای پارامتــری جریــان ایــن مرحلــه

مرحلــه ششــم :تجزیــه و تحلیــل ایــن مرحلــه شــامل

آنتالپــی مخصــوص ،آنتروپــی مخصــوص ،دبــی جرمــی،

پیشــین میباشــد .هــدف از تجزیــه و تحلیــل نتایــج،

شــامل محاســبه خــواص ســیال عامــل آلــی ماننــد،

اکســرژی مخصــوص و نــرخ جریــان اکســرژی در دماهــا و
فشــارهای مختلــف میباشــد .بــا اســتفاده از ایــن دادههــا،

تجزیــه و تحلیــل کامــل نتایــج بــه دســت آمــده از مراحــل

تفســیر صحیــح نتایــج و همچنیــن اســتخراج نتایــج مفیــد
از خروجیهــا میباشــد.

شماره  ،85-1زمستان 94
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میشــوند بــا « »+1و جریانهــای اکســرژی کــه از هــر

کاربرد روش گراف اکسرژی

عنصــر خــارج میشــوند ،بــا « »-1نشــان داده ميشــود

گــراف اکســرژی مربــوط بــه چرخــه مــورد بررســی ،در

(جــدول .)3

شــکل  10نشــان داده شــده اســت .در ایــن شــکل ،هــر

دایــره نشــان دهنــده یــک عنصــر از چرخــه اســت و

بــراي تهیــه جــدول دادههــای پارامتــری جریــان در

دهنــده جریــان اکســرژی ميباشــد.

رفپــراپ ،محاســبه شــده اســت .مرحلــه پنجــم ،مرحلــه

پیکانهــای ورودی و خروجــی از هــر عنصــر ،نشــان

چرخــه اســت .ایــن دادههــا بــا اســتفاده از نرمافــزار

بــه منظــور تهیــه ماتریــس برخــورد ،بــرای سیســتم مــورد

محاســبات ،جهــت تعییــن مشــخصات ترمودینامیکــی

بررســی ،جریانهــای اکســرژی کــه بــه هــر عنصــر وارد

سیســتم مــورد بررســی اســت.

شکل  -10گراف اکسرژی چرخه رانکین آلی

جدول  -3ماتریس برخورد مربوط به گراف اکسرژی
عنصر
چگالنده هوایی مبدل میانی توربین تبخیرکننده پمپ
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پارامترهایــی کــه در ایــن مرحلــه محاســبه ميشــوند،

نســبت بــه حالــت انبســاط اشــباع دارنــد و در ایــن حالــت،

آن خــارج میشــود ،تخریــب اکســرژی در هــر عنصــر

نشــان میدهنــد .از طرفــی ،بــا توجــه بــه تاثیــر بیشــتر

عبارتنــد از :اکســرژی کــه بــه هــر عنصــر وارد و یــا از
از سیســتم ،اکســرژی اســتفاده شــده و اکســرژی در

دســترس بــرای هــر عنصــر ،راندمــان اکســرژی ،درجــه

کمــال ترمودینامیکــی و ضریــب تاثیــر هــر عنصــر.

نتایــج حاصــل از تحلیــل گــراف اکســرژی ،در مرحلــه
ششــم ،نشــان میدهــد کــه عنصــری در آن ،باالتریــن

تخریــب اکســرژی رخ میدهــد ،تبخیرکننــده اســت

کــه دارای کمتریــن راندمــان اکســرژی نیــز میباشــد.
تخریــب اکســرژی در ایــن عنصــر ،بــه طــور عمــده ناشــی

از برگشــتناپذیریهای مربــوط بــه انتقــال حــرارت و
جریــان گازهــای داغ خروجــی میباشــد .بنابرایــن بدیهــی

اســت کــه باالتریــن ضریــب تاثیــر در ایــن سیســتم،

مربــوط بــه تبخیرکننــده ميباشــد.

بــا توجــه بــه جــدول ،دومیــن عنصــر کــه تاثیــر بیشــتری
در عملکــرد سیســتم دارد ،توربیــن اســت کــه پــس از
تبخیرکننــده ،باالتریــن ضریــب تاثیــر را دارد .بــا توجــه به

نتایــج بــه دســت آمــده ،راندمــان اکســرژی کل سیســتم
حــدود  %40اســت .نتایــج نشــان میدهــد کــه بهتــر اســت

بررسـیها بــه منظــور افزایــش راندمــان اکســرژی چرخــه،
بــر روی مبــدل بازیــاب حــرارت با هــدف افزایــش راندمان
مبــدل و افزایــش درصــد بازیافــت حــرارت صــورت گیــرد.

در راندمــان اکســرژی عناصــر مختلــف چرخــه ،در دو
ســناریوي انبســاط اشــباع و انبســاط فــوق گــرم ،بــا تغییــر

دمــای جریــان گاز خروجــی از مبــدل تبخیرکننده بررســي

شــده اســت .بــا توجــه بــه شــکلهای  11تــا  ،16عناصــر

پمــپ و چگالنــده هوایــی ،در حالــت انبســاط اشــباع،
راندمــان اکســرژی باالتــری نســبت بــه حالــت انبســاط
فــوق گــرم دارنــد .در رابطــه بــا چگالنــده هوایــی ،ایــن
مســأله ناشــی از کاهــش دمــای ســیال عامــل در ورود بــه

چگالنــده ،در حالــت انبســاط اشــباع میباشــد.

در حالیکــه در ســاير عناصــر نظيــر :تبخیرکننــده ،توربین
و مبــدل میانــی ،ایــن مســأله برعکــس اســت و ایــن عناصر
در حالــت انبســاط فــوق گــرم ،راندمــان اکســرژی باالتــری

ایــن تجهیــزات مطابــق انتظــار ،عملکــرد بهتــری از خــود

ایــن تجهیــزات بــر عملکــرد چرخــه ،بــا توجــه بــه شــکل

 ،16راندمــان اکســرژی کلــی چرخــه نیــز رونــدی مشــابه
بــا تجهیــزات بیــان شــده دارد راندمــان اکســرژی چرخــه
در ســناریوي انبســاط اشــباع نســبت بــه انبســاط فــوق

گــرم باالتــر اســت .امــا اثــر افزایــش دمــای جریــان گاز

خروجــی از دودکــش بــر راندمــان اکســرژی هــر کــدام از
تجهیــزات ،در هــر ســناریو ،رونــدی مشــابه دارد.

ایــن رونــد بــرای عناصــری ماننــد پمــپ ،مبــدل میانــی و
توربیــن تقریب ـاً ثابــت اســت ،ولــی بــرای تبخیرکننــده و

چگالنــده هوایــی ،بــا افزایــش دمــای جریــان گاز خروجــی

از تبخیرکننــده ،راندمــان اکســرژی رونــدی کاهشــی از
خــود نشــان ميدهــد کــه ایــن رونــد کاهشــی بــرای

چگالنــده هوایــی محســوستر اســت .در ایــن حالــت،
طبــق انتظــار ،بــرای کل چرخــه نیــز افزایــش دمــای

جریــان گاز خروجــی از تبخیرکننــده ،باعــث کاهــش

راندمــان اکســرژی چرخــه خواهــد شــد.
تحلیل اقتصادی

بــا توجــه بــه اینکــه اســتفاده از ایــن سیســتم در
ســناریوي انبســاط فــوق گــرم ،نتایــج بهتــری نســبت

بــه انبســاط اشــباع نشــان داده ،تحلیــل و بررســی
نتایــج ترمودینامیکــی صــورت گرفتــه اســت .بــراي ايــن

منظــور از نرمافــزار  ،Aspen Icarus 2012کــه یکــی از
ماژولهــای نرمافزارهــای  Aspenاســت ،بــرای بــرآورد و

تحلیــل اقتصــادی فراینــد اســتفاده شــده اســت.

ابتــدا بــا بازخوانــی فایــل شبیهســازی شــده در محیــط
 ،Hysysابعــاد و انــدازه تجهیــزات و لولــه کشــی سیســتم

توســط نرمافــزار تعییــن شــده و ســپس بــرآورد اقتصــادی

پــروژه بــا در نظــر گرفتــن کلیــه هزینههــای جانبــی
شــامل (هزینههــای طراحــی ،اجــرا ،حمــل و نقــل،
تعمیــر و نگهــداری و  )...انجــام شــده اســت.
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در ایــن مــورد ،بــرای تحلیــل اقتصــادی ،فرضیاتــی

کمتــر بــرق از شــبکه خواهــد بــود .بــه همیــن دلیــل

و نــرخ خریــد بــرق در نظــر گرفتــه شــده کــه در جــدول

پــروژه قــرار داده شــده اســت و بــر مبنــای تولیــد

شــامل نــرخ تــورم ،نــرخ مالیــات ،عمــر اقتصــادی پــروژه

 4ارائــه شــده اســت .همچنيــن هــر دالر معــادل 25000
ریــال در نظــر گرفتــه شــده اســت .درآمــد حاصــل از

فــروش بــرق نیــز بــه نــرخ جهانــی آن قــرار داده شــده و

بــا توجــه بــه اینکــه بــرق تولیــد شــده بــه مصــرف خــود
ایســتگاه میرســد ،عم ـ ً
ا صرفهجویــی هزینــه در خریــد

نــرخ جهانــی خریــد بــرق در قســمت درآمــد حاصــل از

 6989تــوان بــرق در توربیــن ،قیمــت بــرق
( 0/0775قیمــت آمریــکا معــادل

kW

US $/kWh

MRs/kWh

)1/94

معــادل قیمــت جهانــی شــده اســت .نتایــج بــه دســت
آمــده از ایــن تحلیــل در جــدول  5نشــان داده شــده

اســت.
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جدول  -4دادههای ورودی به نرمافزار

Aspen Icarus 2012

ميزان

واحد

عامل

5

percent/period

نرخ ماليات

20

period

طول عمر پروژه

5

percent/period

نرخ افزايش سرمايهگذاري پروژه

5

percent/period

نرخ توليد

3

percent/period

نرخ هزينهها ،عمليات و نگهداري

3

percent/period

نرخ هزينههاي آب و برق و گاز

20

weeks

مدت زمان راهاندازي

جدول  -5نتایج بررسی اقتصادی مورد مطالعاتی
نتيجه

واحد

عوامل

MRs/U.S. DOLLAR

نرخ تبديل ارز

396,125,654.91

MRs

كل هزينههاي سرمايهگذاري

11,585,699.57

MRs/Year

كل هزينههاي عملياتي

432,499.60

MRs/Year

كل هزينههاي آب ،برق،
گاز و ...

108,328,000.00

MRs/Year

فروش كل محصوالت
(درآمد)

20

Percent/Year

نرخ بازگشت مطلوب

25

27/32

نرخ بازگشت سرمايه

21/76

نرخ بازگشت سرمايه اطالح
شده

34/38

نرخ بازگشت خالص

10

زمان بازگشت

50/40

نرخ بازگشت حساب

1/34

شاخص سودآوري
طراحي از پايه

نوع پروژه

ASME

استاندارد طراحي

نتیجهگیری

نتایــج ايــن پژوهــش نشــان ميدهــد كــه انبســاط فــوق
گــرم ،بــه دلیــل افزايــش درجــه حــرارت پیشگرمایــش

ســیال آلــی حالــت مناســبتری میباشــد و اســتفاده از

چرخــه آلــی رانکیــن در بازیافــت حــرارت اتالفــی توربیــن

گاز ،راندمــان کلــی ایســتگاه را تــا  %14افزایــش مــي
دهــد .راندمــان حرارتــی چرخــه رانکیــن آلــی در ســناریو

انبســاط فــوق گــرم از  14تــا  %17و کار تولیــد شــده نیــز

از  4000تــا  7000 kWبســته بــه دمــای جریــان گاز

خروجــی از تبخیرکننــده متغیــر خواهــد بــود .در صورتــی
کــه محــدوده راندمــان در ســناریوي انبســاط اشــباع از 10
تــا  %13و کار تولیــد شــده نیــز از  3000تــا 6500 kW

متغیــر خواهــد بــود .در حالــت بازیافــت حــرارت غیــر
مســتقیم نیــز کار تولیــد شــده بــا افزایــش درجــه فــوق

گرمایــش از  5500تــا  6400 kWو راندمــان حرارتــی از

 12/5تــا  %14متغیــر خواهــد بــود.
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)kW( = نرخ انتقال حرارت

)kW/m2.°C( = ضریب کلی انتقال حرارتU

)m2( = مساحت سطحA

)°C( = اختالف دمای لگاریتمیΔTm
)kW(

 کار حجم کنترل:Wc

)m/s( = سرعتV

)m/s2(

= ثابت گرانشgc
)m(

)K(
)K(

= دمای منبع حرارت سردTL
= دمای منبع حرارت گرمTH

)K(
)K(
)K(
)K(

= ارتفاعZ

= دمای هوای ورودیTair1

= دمای هوای خروجیTair2

= دمای ورودی حرارت اتالفیTWH1

= دمای خروجی حرارت اتالفیTWH2
)kJ/kg(

= آنتالپیh

)kJ/kg.K( = آنتروپیS

،استفاده از این چرخهها در کاهش دمای جریان گاز فشرده
 استفاده از چرخه.در منطقه بررسی شده مناسب نمیباشد

،میانی روغن جهت انتقال حرارت به چرخه اصلی نیز
عملکردی مشابه با چرخه ساده در حالت انبساط فوق گرم

 ولی مزیت آن این است که کنترلپذیری سیستم،دارد
 تحلیل اکسرژی سیستم نیز به منظور.را سادهتر میکند

بررسی کلی سیستم جهت تعیین تجهیزاتی که بیشترین
 انجام گرديد نتایج نشان ميدهد،تاثیر را در سیستم دارند

 مؤثرترین تجهیز در عملکرد کل سیستم،که تبخیرکننده
 به عنوان نمونه تحلیل اقتصادی سناریوي انتخابی.است
بازیافت حرارت مستقیم در حالت انبساط فوق گرم مورد

 نتایج حاصل از تحلیل اقتصادی.بررسی قرار گرفته است
نشان میدهد که با وجود پیشرفتهایی که تا به امروز با

این سیستم بهدست آمده در حال حاضر از لحاظ اقتصادی

در برخی از سناریوها و شرایط پاسخگو نبوده و الزم است با

= اكسرژی ورودیe1

.بهکارگیری آنها تصمیمگیری نمود
عالئم و نشانهها

= اكسرژی خروجیe2
)°C(
)kg/s(

= دمای محیطT0
 = دبی جرمیm

T-S

 شیب خط بخار اشباع در نمودار:ξ

 راندمان آیزنتروپیک پمپ:ηSP

 راندمان آیزنتروپیک توربین:ηT
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