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چكيده
در ايــن مقالــه ،ســیکل بازســرمایش بخــار حاصلــه از تبخیــر الانجــی ،مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار میگیــرد .معمــوال در هنــگام
انتقــال الانجــی از محــل تولیــد بــه محــل مصــرف در اثــر انتقــال حــرارت بــه محیــط ،مقــداری از الانجــی بــه بخــار تبدیــل میشــود.
در ایــن مقالــه؛ عملکــرد ســیکل بازســرمایش بخــار الانجــی از دیــدگاه ترمودینامیــک و براســاس قانــون اول ترمودینامیــک و اصــل
تولیــد آنتروپــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .بــر ایــن اســاس ،پــس از انجــام تحلیــل قانــون اول ترمودینامیــک ،براســاس روابــط
مربــوط بــه تولیــد آنتروپــی ،آنتروپــی تولیــدی در اجــزای مختلــف سیســتم محاســبه شــده و راندمــان اگزرژتیــک مــورد محاســبه قــرار
میگیــرد .در نهایــت بــه منظــور ارائــه یــک طــرح بهینــه بــرای سیســتم بازســرمایش؛ بهینهســازی دو هدفــه بــه منظــور حداکثرســازی
راندمــان اگزرژتیــک و حداقلســازی آنتروپــی تولیــدی صــورت میگیــرد .نتایــج ،بهبــود مناســبی در عملکــرد سیســتم تحــت مطالعــه
نشــان داده و افزایــش راندمــان اگرژتیــک بــه میــزان  %4و کاهــش اگــزرژی ســوخت ورودی بــه میــزان  %4/3را پیشبینــی مینمایــد.
كلمات كليدي :بازسرمایش ،الانجی ،آنتروپی ،اگزرژتیک ،بهینهسازی.

مقدمه

در عصــر حاضــر حمــل و نقــل گاز طبيعــي بــا توجــه بــه
مشــخصههای ایــن ســوخت ،بهعنــوان یکــی از روشهــای

دســتيابي بــه اهــداف زيســت محيطــي و اقتصــادي مــورد
توجــه میباشــد .يکــي از راههــاي حمــل گاز طبيعــي بــه

مناطــق دور دســت مايــع ســازي گاز طبيعــي (تبديــل بــه

الانجــی) و حمــل آن ميباشــد .لــذا گاز طبيعــي پــس از
اينکــه در يــک فرآينــد ســرمايش عميــق بــه حالــت مايــع
*مسؤول مكاتبات
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آدرس الكترونيكي
شناسه دیجیتال ()DOI: 10.22078/pr.2017.2669.2233

درآمــد و بــه الانجــی تبديــل شــد ،از محــل توليــد بــه
محــل مصــرف منتقــل میشــود .معمــوال بــراي انتقــال

الانجــی از کشــتيهاي مخصــوص الانجــی اســتفاده
ميکننــد .در اثــر انتقــال حــرارت بــه مخــزن حامــل
الانجــی در حيــن فرآينــد انتقــال از مبــدا بــه مقصــد در

حــدود  %15از مقــدار الانجــی موجــود در مخــزن ،بخــار
ميشــود .در ســالیان گذشــته بــه منظــور حرکــت کشــتی
حامــل الانجــی ،از توربيــن بخــار اســتفاده شــده و لــذا از

الانجــی بخــار شــده در تانــک ذخيــره بهعنــوان بخشــي
از ســوخت اســتفاده ميشــد.
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امــروزه در حاملهــاي الانجــی بهدليــل صرفــه

ایــن تحقیــق نشــان داد از نقطــه نظــر کارایــی ســیکل

در حاملهــاي ال ان جــي جديــد کــه بــا موتــور ديــزل

امــا از نقطــه نظــر تعــداد اجــزای درگیــر ،تعــداد تجهیــزات

اقتصــادي بــاال از موتورهــاي ديــزل اســتفاده ميشــود.
کار ميکننــد ،بخــار حاصــل از تبخیــر الانجی(بخــار
الانجــی) توليــدي در تانــک وارد ســيکل ســرمايش

عميــق 1شــده و مايــع ميشــود .در صــورت عــدم وجــود
ســيکل مايعســازي ايــن مقــدار بخــار الانجــی بــه

محيــط زیســت تخليــه شــده و عالوهبــر آلودگــی محیــط
زیســت بــه هــدر م ـيرود ،لــذا ســيکل سرمایشــی بــراي

جلوگيــري از اتــاف الانجــی مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد .در ســالهای اخیــر کارهــای مهمــی در

زمینــه ســیکل ســرمایش بــه چــاپ رســیده اســت .بجــان

انتقــال حــرارت بازگشــت پذیــر در ســیکلهای یخچالــی
را مــورد بررســی قــرار داد [ .]1وو بــه تحلیــل و بهینــه

ســازی بــار ســرمایی یــک ســیکل سرمایشــی برایتــون

پرداخــت و راندمــان آن را بــا یــک ســیکل کارنــو مشــابه
مقایســه کــرد [ .]2چــن بــا بررســی کارایــی یــک ســیکل

برایتــون بســته ،انــواع بازگشــتناپذیریهای موجــود
در سیســتم را مــورد ارزیابــی قــرار داد [ .]3چــن بــار
ســرمایی یــک ســیکل سرمایشــی برایتــون متصــل بــه
منبــع دمــا ثابــت یــا متغیــر را مــورد ارزیابــی قــرار داد

[ .]4کــودال و همکارانــش اثــر بازگش ـتناپذیری داخلــی

را روی کارایــی ترمودینامیکــی یخچالهــا و پمپهــای
حرارتــی مــورد بررســی قــرار دادنــد [ .]5لــو بــار ســرمایی

کاپیتــزا بــر ســیکل برایتــون وارونــه برتریهایــی دارد،
مــورد اســتفاده در ســیکل برایتومــن کمتــر بــوده و دارای

کارایــی باالتــری میباشــد [ .]11در مطالعــهای دیگــر،

پــارک و همکارانــش مســاله مایعســازی مجــدد بخــار
الانجــی را براســاس روشهــای موجــود و کارایــی مــورد

بررســی قــرار دادنــد [ .]12بــا توجــه بــه اهمیــت بحــث
مایعســازی در ســیکلهای بازســرمایش 2الانجــی ،در

ایــن مقالــه بهينهســازي چنــد هدفــه سيســتم ســرمايش
مجــدد بخــار الانجــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

بــر ایــن اســاس ،ابتــدا براســاس قانــون بقــای انــرژی،
مشــخصات حرارتــی و فشــاری در نقــاط مختلــف ســیکل

تعییــن میگــردد .ســپس بــا اســتفاده از اصــول تولیــد
آنترپــی ،میــزان آنتروپــی تولیــدی در اجــزای مختلــف
سیســتم تعییــن میگــردد .بــه منظــور دســتیابی بــه

سیســتمی بــا حداکثــر کارایــی ،بهینهســازی دو هدفــه

بــا هــدف دســتیابی بــه حداکثــر راندمــان اگزرزتیــک
و حداقــل تولیــد آنتروپــی صــورت میگیــرد .نتایــج

بهینهســازی ،نشــاندهنده بهبــود چشــمگیری در

کارایــی سیســتم مــورد بررســی اســت.

معرفی سیکل سرمایش مورد بررسی
ســيکل بازســرمایش بخــار الانجــی از دو ســیکل مجــزا

و ســیکل ســرمایش برایتــون متصــل بــه یــک مخــزن

تشــکیل شــده اســت کــه بهوســیله یــک کندانســور

نــرخ اگــزرژی خروجــی از یــک ســیکل کارنــو را مــورد

جهــت بررســی ایــن ســیکل ســرمایش ،دو ســیکل بخــار

پارامترهــای طراحــی یــک ســیکل تولیــد همزمــان را

ســيکل نيتــروژن :نيتــروژن بهوســيله کمپرســورهاي ســه

طراحــی یــک ســیکل تولیــد همزمــان را بــر روی راندمــان

باالتريــن فشــار ســيکل ميباشــد .ســپس جريــان خروجــي،

ســيکل مايــع ســاز مجــدد بخــار الانجــی را مــورد

در ايــن تقســيم بخشــي از جريــان اصلــي وارد اکســپندر

3

دمــا ثابــت را مــورد بررســی قــرار داد [ .]6یــان و چــن

بــه یکدیگــر متصــل میشــوند .بنابرایــن در ایــن بخــش،

بهینهســازی قــرار دادنــد [ .]7شــاهین مقادیــر بهینــه

الانجــی و نیتــروژن مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.

مــورد ارزیابــی قــرار داد [ .]8ییلمــاز اثــر پارامترهــای

مرحل ـهاي بــه فشــار بــاالي ســیکل فشــرده ميشــود کــه

اگزرژتیــک مــورد ارزیابــی قــرار داد [ .]9مــون و همــکاران،

از مبــدل  1عبــور کــرده و بــه دو شــاخه تقســيم ميشــود.

بررســي قــرار دادنــد [ .]10کوچانی و همکارانــش [ ]11دو
ســیکل مایعســازی برایتــون و کاپیتــزا را بــا هــدف مایــع

ســازی بخــار الانجــی مــورد مطالعــه قــرار دادنــد ،نتایــج

4

1. Deep Cooling
2. Open Cooling
3. Condender
4. Expander
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ميشــود تــا بعــد از عبــور از اکســپندر بــه جريــان

الانجــی بــاز ســرمايش شــده ،مخلــوط ميگــردد تــا

از مبدلهــاي  2و  3خنــک ميشــود .جريــان خروجــي

شــده وارد کمپرســورهاي بخــار الانجــی شــده و پــس

خروجــي مبــدل  3بپيونــدد .جريــان اصلــي بعــد از عبــور
از مبــدل  3وارد شــير فشــار شــکن مــي شــود تــا بــا
شکســته شــدن فشــار ،نيتــروژن مــادون ســرد حاصــل
شــود .نيتــروژن مــادون ســرد وارد کندانســور ســيکل

شــده و بخــار الانجــی را مايــع ميکنــد .جريــان

نيتــروژن خروجــي از کندانســور بــا عبــور از مبدلهــاي 3
و  2و  1بــه دمــاي حــدودا  40-30 ºCميرســد.

ســيکل بخــار الانجــی :بــر اثــر انتقــال حــرارت بــه

دمــاي آن بــه  120 ºCبرســد .بخــار الانجــی گــرم

از خــروج وارد کندانســور شــده ،مايــع ميشــود .ســيکل
مايــع ســازي مجــدد بخــار الانجــی مــورد بررســي در

ايــن مقالــه ،کــه بــه ســيکل کلــود معــروف اســت ،در
شــکل  1نشــان داده شــده اســت.

مدلسازی
مدلسازی ترمودینامیکی

تانــک ذخيــره الانجــی ،الانجــی بخــار شــده ،توليــد

طراحــي سيســتم مايعســازي مجــدد بخــار الانجــی بــر

بــه يــک مقــدار بحرانــي رســيد ،شــير اطمينــان روي

در روز ميباشــد .در حاليکــه تانــک در حالــت تمــام بــار

بخــار الانجــی خروجــي وارد مخزنــي شــده و بــا بخــار

خروجــي از تانــک بهصــورت زيــر ميباشــد [:]13

ميشــود .وقتــي فشــار بخــار الانجــی در مخــزن ذخيــره

مبنــاي نــرخ جرمــي نامــي برابــر بــا  %15ظرفيــت تانــک

مخــزن بــاز مــي شــود و بخــار الانجــی خــارج ميشــود.

 220000 m3ظرفيــت دارد .مشــخصات بخــار الانجــی

شکل  1طرحي شماتيک از سيکل سرمايش عميق
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 -فشار خروجي از مخزن1/03 bar :

مشــخصات دمــا و فشــار در نقــاط مجهــول محاســبه شــده

 -ظرفيــت توليــد بخــار الانجــی %15 :ظرفيــت تانــک

و ســپس میــزان کار و گرمــا و ســایر پارامترهــا قابــل

 -دبي خروجي متوسط5640 kg/hr :

 -کمپرسورشــماره  :1بــه منظــور مدلســازی کمپرســور

در يــک روز

 ترکيبــات بخــار الانجــی خروجــي %92/56 :متــان، %7/41نيتــروژن %0/03 ،اتــان

جهــت مدلســازی ســيکل بازســرمایش بخــار الانجــی،
فرضهــاي زيــر در نظــر گرفتــه شــده اســت:

 دمــاي ورودي بــه كمپرســورهاي ســه مرحلـهاي 35 ºCدر نظــر گرفتــه شــده اســت.

 دمــا و فشــار بخــار الانجــی ورودی بــه کمپرســور ،4 120 ºCو  0/1043 MPaدر نظــر گرفتــه شــده اســت.

 -دبــی جرمــی بخــار الانجــی 5640 kg/hr ،در نظــر

گرفتــه شــده اســت.

 فشــار حداقــل ســيکل  14 barدر نظــر گرفتــه شــدهاســت.

 راندمــان ايزنتروپيــک اکســپندر  0/7در نظــر گرفتــهشــده اســت.

 نسبت فشار در کمپرسورها ()rp,con1,2,3= 1/8, rp,com4=3متغيرهاي تصميم مورد بررسي عبارتند از:

 -اختالف دماي حداقل براي اينترکولرها (

in −cool

) ∆T

 اختــاف دمــاي حداقــل بــراي مبــدل حرارتــي1(

H −E 1

) ∆T

 اختــاف دمــاي حداقــل بــراي مبــدل حرارتــي2(

H −E 2

) ∆T

 اختــاف دمــاي حداقــل بــراي مبــدل حرارتــي3(

H −E 3

) ∆T

 اختالف دماي حداقل براي کندانسور ( ) ∆Tcon

 -نسبت فشار کمپرسور نیتروژن (

)r

p ,c

 -نسبت فشار کمپرسور بخار الانجی ( ) rp ,b

بــه منظــور مشــخص شــدن وضعيــت نقــاط مختلــف

بــر روي ســيکل ،معــادالت حاکــم براســاس قانــون
ترموديناميــک نوشــته ميشــود .الزم بــه ذکــر اســت
معــادالت حاکــم بــر مســاله (قانــون اول ترمودینامیــک)

براســاس متغیرهــای تصمیــم معرفــی شــده ارائــه شــده
اســت .لــذا در ابتــدا براســاس معــادالت باالنــس حرارتــی

محاســبه خواهــد بــود.

از معادلــه مربــوط بــه راندمــان ایزنتروپیــک اســتفاده

شــده اســت.
()1

+ h10

()2

h12s − h10

ηis ,com 1

h12s − h10
h12 − h10

=
h12

= ηis ,com 1

که برای محاسبه راندمان ایزنتروپیک داریم [:]13
()3

= ηis
0.85 − 0.046667 × rP ,com 1

روابــط مربــوط بــه ســایر کمپرســورها مشــابه کمپرســور

 1اســت.

 اينترکولــر شــماره  :1بــه منظــور ارائــه معــادالت حاکــمبــر اینترکولــر از یــک معادلــه باالنــس حرارتــی بــرای
جریانهــای ســرد و گــرم و یــک معادلــه براســاس

اختــاف دمــای پینــچ در مبــدل اســتفاده شــده اســت.
()4

=m N 2 )h12 − h
( m w )how 1 − hiw
( 13

()5

=
T
T
+ ∆T
12
ow 1
in −cool 1

روابــط مربــوط بــه ســایر کولرهــای میانــی مشــابه کولــر

میانــی  1اســت.

 -مبــدل حرارتــي شــمار :1بــه منظــور ارائــه معــادالت

حاکــم بــر اینترکولــر از یــک معادلــه باالنــس حرارتــی

بــرای جریانهــای ســرد و گــرم و یــک معادلــه بــر اســاس
اختــاف دمــای پینــچ در مبــدل اســتفاده شــده اســت.
1

()6

h1 − h2 = h10 − h9

()7

=T
T 10 + ∆T H − E 1
1

 مبــدل حرارتــي شــماره  2و  :3بــه منظــور مدلســازیمبدلهــای  2و 3از روابــط مشــابه روابــط مربــوط بــه

مبــدل  1اســتفاده شــده اســت.
()8

()9

()10
()11

)1 − x ex ( × )h2 − h3 ( =h9 − h8
T 2= T 9 + ∆T H − E 2

h3 − h 4 = h 7 − h 6

T 3= T 7 + ∆T H − E 3
1. Pinch Temperature Difference

شماره  ،99خرداد و تیر 1397
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 -اکســپندر :بــه منظــور مدلســازی کمپرســور از معادلــه

برگشــتناپذیری مــورد ارزیابــی قــرار میگیــرد [.]14

شــده اســت.

بازگشــت ناپذیریهــا در مبدلهــای حرارتــی تکفــاز

مربــوط بــه راندمــان ایزنتروپیــک اکســپندر اســتفاده

()12
()13

 -شير فشار شکن:

()14

h11 − h2
h11s − h2

= ηis ,ex

میزان تولید آنتروپی در مبدلهای تک فاز

بــه انتقــال حــرارت میــان جریانهــا مربــوط میشــود

h11 = )h11s − h2 ( ×ηis ,ex + h2

کــه ناشــی از اختــاف دمــا و افــت فشــار اصطکاکــی

h 4 = h5

آنتروپــی دمایــی و فشــاری بهصــورت زیــر قابــل بیــان

آنهاســت .براســاس یافتههــای بیجــان ،نــرخ تولیــد

 -کندانســور :بــه منظــور مدلســازی کندانســور از روابــط

میباشــد [:]14

اســتفاده شــده اســت.


 Pa 2 
 Pb 2   
 Pa1 − ∆Pa 
 Pb 1 − ∆Pb  
= S ∆T
=  −m a R a ln   − m b R b ln   
 −m a R a ln 
 − m b R b ln 

P
P
P



a1
 a1 
 b1  


 Pb 1  



∆Pa 
∆Pb  
=
 − m a R a ln  1 −
 − m b R b ln  1 −

Pa1 
Pb 1  




مربــوط بــه باالنــس انــرژی و اختــاف دمــای پینــچ
()15
()16

=m BOG )hb − h
( m N 2 )h6 − h5
(c
T 5= T c − ∆T con



 



 Tb 2
  + m b C p ,b ln 

 
 Tb1


T
=
S ∆T m a C p ,a ln  a 2
 T a1


بــا حــل همزمــان معــادالت فــوق براســاس وروديهــا و

()25

ميآينــد .بــا محاســبه مقادیــر فــوق ،بــرای محاســبه

آنتروپــی تولیــدی کل بهصــورت زیــر قابــل تعریــف

متغيرهــاي تصميــم ،مقاديــر متغيرهــاي وابســته بهدســت
گرمــای خروجــی از کولــر میانیهــا و کار کمپرســورها
و اکســپندر داریــم:
()17
()18

()19

()20
()21

()22

()23

()24

بــا توجــه بــه مقادیــر آنتروپــی تولیــدی دمایــی و فشــاری،
میباشــد:
()26

=
S S ∆T + S ∆P


=Q
( m N 2 )h12 − h13
in −cool 1



T 
 P 
T 
 P 
=
S m a C p ,a ln  a 2  − R a ln  a 2   + m b C p ,b ln  b 2  − R b ln  b 2  
T
P
T
 a1 
 a1  
 b1 
 Pb 1  




=Q
( m N 2 )h16 − h1
in −cool 3

آنتروپــی تولیــدی از طریــق تعریــف  C maxکــه بیشــترین


=Q
( m N 2 )h14 − h15
in −cool 2

=
( Wcom 1 m N 2 )h12 − h10
=
( Wcom 2 m N 2 )h13 − h14
=
( Wcom 3 m N 2 ) h15 − h16
=
( Wcom 4 m BOG )ha − hb

= Wex
( )1 − x ex (m N 2 )h2 − h11

تحلیل آنتروپی

مفاهیــم اولیــه مربــوط بــه کمینهســازی تولیــد آنتروپــی
براســاس مجموعــه نتایــج پایــه ترمودینامیکــی شــکل
گرفــت و بعدهــا مســائل مربــوط بــه انتقــال حــرارت
و جریــان ســیال بــه ایــن مفاهیــم پایــه اضافــه گردیــد.
در ایــن روش ،میــزان تولیــد آنتروپــی بــا اســتفاده از

روشهــای مشــخص ،محاســبه گشــته و ســپس براســاس

حداقــل آنتروپــی تولیــدی ،بیبعــد میگــردد .نکتــه
اصلــی در بهینهســازی بــهروش کمینهســازی تولیــد

آنتروپــی ،سیســتم بــه ســمت کاهــش برگشــتناپذیری
پیــش میرونــد و بهینهســازی از نقطــه نظــر کاهــش

()27

مقــدار  C p mمیــان دو جریــان اســت ،بــه حالــت بیبعــد

در میآیــد:
()28

S
C max

= NS

کــه  Nآنتروپــی تولیــدی بیبعــد اســت .در مطالعــه
حاضــر آنتروپــی تولیــدی بیبعــد بــه دو بخــش تقســیم

میشــود:
()29
()30

S ∆T
S
+ ∆P
C max C max

=
NS

=
N S N s ,∆T + N s ,∆P

بــرای میــزان آنتروپــی تولیــدی در یــک کمپرســور،

میتــوان از رابطــه کلــی موجــود بــرای تولیــد آنتروپــی
اســتفاده نمــود:
()31

Q
( ∑ T + Sgen = m )S 2 − S 1

بــا توجــه بــه اینکــه کمپرســور بهصــورت ایزولــه و بــدون
انتقــال حــرارت بــه محیــط در نظــر گرفتــه شــده اســت،
میتــوان نوشــت:
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Sgen
== m )S 2 − S
(( m )C p ,av × ln)T 2 / T 1 ( − R × ln)P2 / P1
(1

گرفتــه ،در ایــن بخــش ،اثــرات پارامترهــای تاثیرگــذار

بــر عملکــرد سیســتم و میــزان آنتروپــی تولیــدی مــورد

()32

همچنیــن راندمــان اگزرژتیــک بهصــورت زیــر قابــل

ارزیابــی قــرار میگیــرد .همانطــور کــه شــکل  2نشــان

T 0 × S gen
E
=ε
= 1− D
1−

E
E

الانجــی موجــب افزایــش راندمــان اگــزرژی میشــود

محاســبه اســت:

()33

.

F

F

کــه در عبــارت فــوق  E Fمجمــوع کار خالــص کمپرســور
و اکســپندر اســت.
بهینهسازی

در ايــن قســمت بهينهســازي بــه منظــور حداکثرســازي

بــازده اگزرژتيــک 1کل سيســتم و کمینهســازی تولیــد
آنتروپــی در طــرح پايــه انجــام مــي شــود .ایــن توابــع در

روابــط  34و  35نمایــش داده شــدهاند.
()34

f )1(= S= S ∆T + S ∆P

()35

E
f )2( = ε = 1 −  D
E
F

در ارتبــاط بــا توابــع هــدف میتــوان گفــت ،تابــع هــدف

اول کــه مربــوط بــه کمینــه ســازی تولیــد آنتروپــی

میباشــد ،بهطــور مســتقیم متاثــر از هزینههــای
مربــوط بــه سیســتم مــورد اســتفاده میباشــد و تابــع

هــدف دوم کــه مربــوط بــه حداکثرســازی راندمــان

اگزرژتیــک میباشــد ،بهطــور مســتقیم در بردارنــده

راندمــان سیســتم مــورد مطالعــه اســت.

پارامترهــاي تصميــم مــورد بهينهســازي عبارتنــد از

اختــاف دمــاي پينــچ بــراي اينترکولرهــا ،اختــاف

دمــاي پينــچ بــراي مبدلهــاي حرارتــي  2 ،1و 3

( H-E1ا∆Tا) ،اختــاف دمــاي پينــچ بــراي کندانســور،

نســبت فشــار در کمپرســور نیتــروژن و نســبت فشــار در

کمپرســور  .BOGبراســاس مســائل تکنیکــی و اقتصــادی
حاکــم بــر ســیکل مــورد نظــر قيــود مســاله بهينهســازي

بهصــورت زیــر قابــل بیــان اســت [.]10

∆Tin-cool>5 ∆TH-E1>5 ∆T H-E2>5
∆TH-E3>5 ∆Tcon>5 1.2<rp,c<2.5
1.2<rp,b<3.5

بحث نتایج
تحلیل حساسیت پارامترهای تاثیرگذار

بــا توجــه بــه مدلســازی و تحلیــل آنتروپــی صــورت

میدهــد ،افزایــش نســبت فشــار در کمپرســور بخــار
کــه ایــن مســاله بــا توجــه بــه افزایــش اگــزرژی ورودی

بــه کندانســور و کاهــش نســبت اتــاف اگــزرژی در آن
قابــل توجیــه اســت.

منحنــی تغییــرات راندمــان اگزرژتیــک برحســب اختــاف

دمــای پینــچ در کولــر میانــی و نســبت فشــار کمپرســور

نیتــروژن در شــکلهای  3و  4نشــان داده شــده اســت.

نتایــج نشــان میدهــد افزایــش اختــاف دمــای پینــچ
در کولــر میانــی و نســبت فشــار کمپرســور موجــب

کاهــش راندمــان اگزرژتیــک میشــود .دلیــل ایــن امــر،
افزایــش تولیــد آنتروپــی و بــه تبــع آن افزایــش تخریــب
اگــزرژی (اگــزرژی حرارتــی در کولــر میانــی و اگــزرژی

فشــاری در کمپرســور) و کاهــش راندمــان اگزرژتیــک

میباشــد .اثــر تغییــر در نســبت فشــار کمپرســور بــر

تولیــد آنتروپــی در شــکل  5نشــان داده شــده اســت.

نتایــج نشــان میدهــد بــا افزایــش نســبت فشــار در

کمپرســور نیتــروژن میــزان تولیــد آنتروپــی افزایــش
مییابــد کــه ایــن مســاله بــه دلیــل افزایــش فشــار در

ورودی کولــر میانیهــا و افزایــش تولیــد انــرژی در آن
اســت.

همانطــور کــه شــکل  6نشــان میدهــد ،بــا افزایــش

نســبت فشــار در کمپرســور بخــار الانجــی ،بهدلیــل
بــاال رفتــن دمــا و فشــار در ورودی کندانســور ،میــزان

آنتروپــی در کندانســور کاهــش مییابــد .اثــر تغییــر

در اختــاف دمــای پینــچ مبدلهــا و کولــر میانــی در
شــکلهای  7و  8نشــان داده شــده اســت .همانطــور

کــه نتایــج نشــان میدهــد ،بــا توجــه بــه افزایــش
اختــاف دمــای پینــچ و افزایــش اختــاف دمــای

جریانهــا در مبدلهــا ،آنتروپــی دمایــی بــا رونــدی

افزایشــی روبــرو بــوده اســت.

شماره  ،99خرداد و تیر 1397

134

0/20

0/18
1/45 1/55 1/65 1/75 1/85
نسبت فشار در کمپرسور بخار الانجی

راندمان اگزرژتیک ()%

0/24
0/22

0/265
0/26

0/255

0/25
4 6 8 10 12 14 16
اختالف دمای پینچ در خنک کن میانی

راندمان اگزرژتیک ()%

0/26

0/27

راندمان اگزرژتیک ()%

0/26
0/258
0/256
0/254
0/252
0/25
2/79 2/89 2/99 3/09 3/19
نسبت فشار در کمپرسور نیتروژن
شکل  4اثر تغییر در نسبت فشار کمپرسور نیتروژن بر راندمان
اگزرژتیک

10/9
10/8
10/7
10/6
10/5
10/4
10/3
10/2
2/75 2/85 2/95 3/05 3/15
نسبت فشار در کمپرسور نیتروژن
شکل  5اثر تغییر در نسبت فشار کمپرسور نیتروژن بر تولید
آنتروپی

تولید آنتروپی ())kJ/(kg/.k

تولید آنتروپی ())kJ/(kg/.k

10/62
10/61
10/6
10/59
10/58
10/57
10/56
10/55
10/54
4/5 6/5 8/5 10/5 12/514/5
اختالف دمای پینچ در اینترکولر

شکل  8اثر تغییر در اختالف دمای پینچ کولر میانی  1بر تولید
آنتروپی

تولید آنتروپی ())kJ/(kg/.k

37/5
32/5
27/5
22/5
17/5
12/5
7/5
1/48 1/58 1/68 1/78
نسبت فشار در کمپرسور بخار
الانجی
شکل  6اثر تغییر در نسبت فشار کمپرسور  BOGبر تولید آنتروپی

تولید آنتروپی ())kJ/(kg/.k
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در ایــن بخــش ،بهینهســازی سیســتم سرمایشــی مــورد

نظــر بــه منظــور حداکثرســازی راندمــان اگزرژتیــک
و حداقلســازی تولیــد آنتروپــی صــورت میپذیــرد

و بــا توجــه بــه تعریــف راندمــان اگزرژتیــک ،نتایــج

بهینهســازی طرحــی را بــا حداقــل تخریــب اگــزرژی
و حداقــل اگــزرژی ورودی سیســتم معرفــی مینمایــد.

همانطــور کــه در بخــش مدلســازی بیــان شــده،

بهینهســازی بــا اســتفاده از ابــزار الگوریتــم ژنتیــک و
براســاس قیــود و تنظیمــات مطــرح شــده صــورت گرفتــه
اســت.
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جبهــه پرتــو بهینهســازی در شــکل  9نشــان داده شــده

نقطــه بهینــه انتخابــی براســاس اصــول روش لینمــپ در

نقطــه ایــدهال بــا حداقــل آنتروپــی تولیــدی و حداکثــر

بــه توابــع هــدف در جــدول  2نشــان داده شــده اســت.

جــدول  1نشــان داده شــده اســت .مقادیــر بهینــه مربــوط

اســت .همانطــور کــه در شــکل نشــان داده شــده اســت،

همانطــور کــه نتایــج نشــان میدهــد مقــدار آنتروپــی

راندمــان اگزرژتیــک ،نقطــهای میباشــد کــه بــر روی

تولیــدی بهمیــزان  %10کاهــش یافتــه و مقــدار راندمــان

جبهــه پرتــو نبــوده و لــذا غیــر قابــل دســترس میباشــد.

اگزرژتیــک بهمیــزان قابــل توجهــی (در حــدود )%4

بــه منظــور تعییــن نقطــه بهینــه از روش لینمــپ

1

اســتفاده شــده اســت [ .]15بدیــن منظــور در ابتــدا جبهــه

افزایــش داشــته اســت .بــر ایــن اســاس ،اگــزرژی ورودی

نرمالیــزه شــده در شــکل  10نشــان داده شــده اســت.

سیســتم بســیار بــا اهمیــت اســت.

بــه میــزان %4/3کاهــش مییابــد کــه در بهبــود عملکــرد

پرتــو تشــکیل شــده ،نرمالیــزه میگــردد .جبهــه پرتــو

35
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جدول  1مقادیر متغیرهای تصمیم بهینه
مقدار پایه []10

مقدار بهینه

نماد

متغیر

15

5/08

∆TH-E3

اختالف دمای پینچ در مبدل 3

15

7/59

∆TH-E2

اختالف دمای پینچ در مبدل 2

15

11/92

∆TH-E1

اختالف دمای پینچ در مبدل 1

15

11/61

∆Tin-cool

اختالف دمای پینچ در کولر میانی

7

7/81

∆Tcon

اختالف دمای پینچ در کندانسور

1/8

1/48
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نسبت فشار کمپرسور نیتروژن

3/0

2/60

rp,b

نسبت فشار کمپرسور بخار الانجی

جدول  2مقادیر توابع هدف در طرح بهینه انتخابی
میزان بهبود مقدار پایه [ ]16مقدار مقدار پایه (محاسبه شده براساس کد) مقدار بهینه نماد
% 4/02
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29/54

% 10

---
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ε
Sgen
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راندمان اگزرژتیک ()%
آنتروپی تولیدی ()kJ/K
1. LINMAP Method
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نتیجهگیری

 :Eاگزرژی

در ايــن مقالــه ،ســیکل مایعســازی بخــار الانجــی

بــه روش ترمودینامیکــی و بــا در نظــر گرفتــن میــزان

بازگشــتناپذیری مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
بررســی پارامترهــای موثــر بــر عملکــرد ســیکل سرمایشــی

نشــان میدهــد ،افزایــش نســبت فشــار در کمپرســور

نیتــروژن و افزایــش در اختــاف دمــای پینــچ کولــر
میانــی هــای مربوطــه موجــب کاهــش راندمــان اگزرژتیک
و افزایــش تولیــد آنتروپــی میگــردد .همچنیــن افزایــش

فشــار در کمپرســور بخــار الانجــی موجــب افزایــش

راندمــان اگزرژتیــک و کاهــش تولیــد آنتروپــی میگــردد.

بــه منظــور یافتــن نقطــه بهینــه عملکــرد سیســتم
مایعســازی دو تابــع هــدف (راندمــان اگزرژتیــک و

 :Hآنتالپی

()J/kg
()J/(kg.k

 :LNGالانجی

دبی جرمی

()kg/s

 :Nعدد آنتروپی بدون بعد

 :Pفشار

 :Qگرما

()Pa
()J

 :rنسبت فشار

 :Rثابت جهانی گاز
 :Sآنتروپی
 :Tدما

( )J/k .mol
-1

()J/K

()K

 :Wکار

()J

عالئم یونانی

آنتروپــی تولیــدی) بهعنــوان توابــع بهینهســازی در نظــر

راندمان اگزرژتیک

راندمــان اگزرژتیــک بــه میــزان  %4میگــردد .همچنیــن از

عمر متوسط موضعی هوا

مــورد کمینهســازی قــرار گرفتــه اســت ،اگــزرژی ورودی

زیرنویسها

گرفتــه میشــود .نتایــج بهینهســازی موجــب افزایــش
آنجاییکــه آنتروپــی تولیــدی نیــز بهعنــوان تابــع هــدف

بــه سیســتم بــه میــزان  %4/3کاهــش مییابــد کــه تاثیــر

راندمان ایزنتروپیک

بهســزایی در بهبــود عملکــرد سیســتم دارد.
عالئم و نشانهها

 :Fسوخت

 :Cگرمای ویژه

()J/kg.K

()s

 :comکمپرسور
 :Dتخریب

 :BOGبخار الانجی

-1

 :exاکسپندر
نیتروژن

 :BOGبخار الانجی
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