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چکیده
در این تحقیق ،چرخه تولید سه گانه شامل چرخه آلی رانکین همراه با بازیاب ،انرژی
سرد گاز طبیعی مایع شده و سیستم تبرید جذبی با استفاده از آب گرم بویلر چگالشی

تاریخ پذیرش:

از منظر انرژی و اگزرژی-اقتصادی شبیهسازی شده است .در چرخه پیشنهادی ،آب با

1400 / 4 / 21

درجه حرارت متوسط که از بویلر چگالشی خارج میشود به عنوان منابع حرارتی از
چرخههای رانکین آلی ،گاز طبیعی مایع شده و چرخه تبرید جذبی عبور کرده و به دیگ
برمی گردد .اثرات پارامترهای مختلف مانند دمای خروجی بویلر ،دمای کندانسور  ،دمای
ژنراتور  ،دمای اواپراتور و همچنین فشار توربین گاز طبیعی مایع شده بر روی بازده

کلمات کلیدی:

انرژی و اگزرژی  ،ضریب عملکرد  ،میزان تخریب اگزرژی و نرخ کل هزینه سیستم

سیستم تولید سه گانه،
چرخه رانکین آلی،
چرخه تبرید جذبی،
تحلیل اگزرژی-اقتصادی.

بررسی شده است .نتایج نشان دادند که افزایش درجه حرارت خروجی بویلر منجر به
افزایش میزان تخریب اگزرژی و کاهش راندمان انرژی و اگزرژی میشود .با افزایش
دمای کندانسور بازده قانون اول و دوم کاهش مییابد ولی با افزایش دمای ژنراتور و
اواپراتور ،بازده سیستم از نظر انرژی و اگزرژی افزایش مییابد .همچنین ،افزایش فشار
ورودی توربین گاز طبیعی مایع شده منجر به افزایش راندمان انرژی و اگزرژی سیستم
گردید .از تجزیه و تحلیل اقتصادی مشخص شد که با افزایش درجه حرارت بویلر از
 363تا  393کلوین ،نرخ کل هزینه سیستم  28/12درصد کاهش مییابد .مبدل حرارتی
گاز طبیعی مایع شده  ،کندانسور چرخه رانکین آلی و بویلر از اجزایی هستند که باید در
طراحی سیستم در نظر گرفته شوند زیرا باالترین تخریب اگزرژی را دارا هستند.
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مصرف انرژی ارتباط مستقیمی با سطح رفاه و آسایش جامعه دارد .رشد تقاضای انرژی و تأمین آن از
راههای ایمن و سازگار با محیط زیست یکی از مهمترین چالشها است .عامل اصلی تقاضای انرژی میل
انسان برای بقا و پیشرفت  ،خانواده و جامعه است .رشد جمعیت و توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورها
عواقب جدی برای محیط زیست به همراه دارد زیرا فرآیندهای تولید انرژی (به عنوان مثال  ،تولید برق
 ،سرمایش  ،گرمایش و غیره) آالیندههای مضر زیادی منتشر میکنند .در سالهای اخیر ،استفاده روز
افزون از سوختهای فسیلی منجر به بسیاری از مشکالت زیست محیطی مانند آلودگی شهری  ،تخریب
الیه ازون ،باران اسیدی و بسیاری معضالت دیگر شده است .عالوه بر این ،با افزایش مراکز صنعتی و
مصرف بیشتر این سوخت ها ،احتمال پایان ذخایر انرژی فسیلی روشنتر شده است .در بسیاری از کشورها
فناوریهای پیشرفتهای برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای و افزایش کارایی سیستمهای انرژی
پیشنهاد و آزمایش شده است .در میان این فناوری ها ،فرآیندهای تولیدی چندگانه به دلیل کارآیی باال
در حالی که هزینههای عملیاتی کم و انتشار کم دارند ،نقش مهمی ایفا میکنند .دلیل کارآیی باالی این
سیستم ها ،استفاده از یک منبع ورودی انرژی برای تولید چند محصول میباشد .در یک بویلر معمولی،
با احتراق سوخت گازهای داغ تولید میشود که با گذشتن از مبدل حرارتی بیشتر این انرژی به آب منتقل
میشود ،که باعث باال رفتن دمای آب میشود .بخار آب نیز یکی از گازهای داغ تولید شده در فرآیند
احتراق است ،که نتیجه ترکیب هیدروژن با اکسیژن میباشد .اما بویلرهای چگالشی ،حرارت ایجاد شده
توسط گازهای داغ اگزاست که تلف میشوند را جذب میکند ،در ادامه بخار آب موجود در گازهای خروجی
محصول احتراق  ،با از دست دادن گرمای نهان تبخیر به آب مایع تبدیل میشود و این گرمای نهان نیز
به آب داده میشود که این عمل اضافی بازدهی دیگ را تا  %12 -10باال میبرد .بنابراین توجه به این
نوع بویلرها با توجه به راندمان باال اهمیت زیادی دارد.
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ال-علی و دینسر )2014( 1یک سیستم زمین گرمایی-خورشیدی را برای تولید برق ،خنک کنندگی،
گرمایش محیط ،آب گرم و گرما برای استفادههای صنعتی مطالعه کردند .یک مطالعه پارامتریک برای بررسی
گرمایی و دمای محیط بر عملکرد سیستم انجام گردید .بازده انرژی برای سیستمهای تولید تک گانه و تولید
چندگانه به ترتیب  16/4و  78درصد است .همچنین ،بازدههای اگزرژی به ترتیب  26/2و  36/6درصد به دست
آمدند .نتایج نشان دادند که  75درصد تخریب اگزرژی در جمع کننده خورشیدی اتفاق میافتد .حسون و دینسر2

( )2015چرخه رانکین آلی جدید را بر اساس یک سیستم تولید چند گانه برای دستیابی به یک ساختمان با
انرژی صفر و ارزیابی چنین سیستمی برای استفاده در یک خانه با انرژی صفر ایجاد کردند .انرژی خورشیدی
عامل اصلی سیستم یکپارچه برای تولید برق ،آب گرم و آشامیدنی و سرمایش و گرمایش فصلی بود .نتایج
نشان داد که حداکثر کارآیی اگزرژی سیستم  % 44/67است که با بهینهسازی چند هدفه میتواند تا ٪58/8
باشد .سلطانی و همکاران ( )2015تجزیه و تحلیل انرژی و اگزرژی را برای یک سیستم انرژی تولید چندگانه
با یک ورودی سوخت و پنج خروجی مفید را مطالعه کردند .بازده انرژی و اگزرژی سیستم به ترتیب  60و 25
درصد بود ،در حالی که بازده مربوط به سیستم زیست توده برای تولید برق به ترتیب  11و  13درصد بود.
براساس نتایج به دست آمده ،بازیابی گرما از گازهای دودکش برای گرم کردن و خشک کردن چوب  ،بهره
وری انرژی را بیش از بازده اگزرژی افزایش میدهد .مطالعه پارامتریک سیستم نشان داد که میزان ورودی
سوخت زیست توده به طور قابل توجهی روی بار گرمایش و میزان تولید برق به صورت خطی تأثیر میگذارد.
علیرحمی و همکاران ( )2020یک سیستم تولید چندگانه مبتنی بر انرژی خورشیدی-زمین گرمایی را مورد
بررسی و بهینهسازی قرار دادند .بر اساس نتایج ،از نظرگرمایی-اقتصادی ،به ترتیب  ٪29/95و $/GJ 129/7

به عنوان مقادیر بهینه برای بازده اگزرژی و هزینه کل واحد به دست آمد .صدیقی و همکاران )2019( 3یک
سیستم تولید سه گانه جدید مبتنی بر انرژی خورشیدی -زمین گرمایی ارائه داده اند .این سیستم شامل یک
چرخه مس-کلر ،یک نیروگاه زمین گرمایی برای تولید هیدروژن ،برق و خنک کنندگی بود .نتایج نشان داد که
بازده انرژی و اگزرژی برای سیستم  19/6و  19/1درصد بود .عالوه بر این COP ،برای سیستم خنک کننده
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 0/54و  0/32به دست آمد .یوکسل و ازتورک )2017( 1یک سیستم مبتنی بر زمین گرمایی را برای تولید برق،
آب گرم ،هیدروژن و گرمایش و سرمایش پیشنهاد کردند .انرژی و اگزرژی سیستم به ترتیب  ٪47/04و
زمین گرمایی افزایش مییابد ،هزینههای تولید هیدروژن کاهش مییابد .یک سیستم تولید چندگانه با استفاده
از منابع انرژی خورشیدی-زمین گرمایی-اقیانوس توسط اظهر 2و همکاران ( )2017ارائه شد که آب شیرین،
برق ،گرمایش و سرمایش تولید میکند .طبق نتایج ،بازده انرژی و اگزرژی به ترتیب  ٪13/93و  ٪17/97بود.
انوری و همکاران ( )2020سیستمی را برای تولید برق ،آب شیرین ،گرمایش و سرمایش پیشنهاد کردند .تجزیه
و تحلیل جامع برای به دست آوردن انرژی ،اگزرژی  ،اگزرژی-اقتصادی ،وخروجیهای زیست محیطی برای
سیستم تولید چندگانه انجام گردید .تجزیه و تحلیلهای زیست محیطی نشان داد که افزایش درجه حرارت
پیش گرم کننده منجر به کاهش انتشار دی اکسید کربن میشود و هزینه کل و انتشار گازهای دی اکسید
کربن 5/1943 ،دالر در ساعت و  0/163کیلوگرم در کیلووات ساعت بود .یک سیستم زمین گرمایی خورشیدی
تولید چندگانه توسط خالد 3و همکاران ( )2017مورد بررسی قرار گرفت .چرخه پیشنهاد شده تولید برق ،آب
گرم ،هیدروژن ،سرمایش و گرمایش میکند .نتایج نشان داد که میزان تولید هیدروژن  2/7کیلوگرم در ساعت
بوده است .عالوه بر این ،بازده انرژی و اگزرژی به ترتیب  16و  14/6درصد بود .در یک مطالعه توسط

بائو4

( )2018یک چرخه رانکین آلی برای تولید توان با بازیابی انرژی سر گاز طبیعی مایع شده معرفی گردید .بر
اساس نتایج ارائه شده ،با بهبود پیکربندی سیستم و بهینهسازی سیال عاملها میتوان تولید توان در سیستم را
افزایش داد .همچنین با استفاده از چرخه معرفی شده بازده انرژی و اگزرژی سیستن به ترتیب  42/91و 52/31
درصد به دست آمد .کیم و کیم )2014( 5تجزیه و تحلیل ترمودینامیکی یک چرخه ترکیبی با استفاده از یک
منبع گرمایی دما پایین گاز گرم و انرژی سرد گاز طبیعی مایع شده را انجام دادند .چرخه ترکیبی شامل یک
چرخه رانکین آمونیاک-آب با و بدون بازیابی و یک چرخه گاز طبیعی مایع شده بود .شبیهسازی نشان داد که
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عملکرد سیستم به طور قابل توجهی تحت تأثیر پارامترهای با کسر جرمی آمونیاک است که بیشترین تأثیر را
دارد .همچنین بیا شد که بازده اگزرژی ممکن است با فشار ورودی توربین کاهش یا افزایش یابد یا دارای یک
استفاده از انرژی سرد گاز طبیعی مایع شده و بازیابی حرارت هدررفت گاز گرم را پیشنهاد دادند .تحلیل انرژی،
اگزرژی و اقتصادی بر سیستم پیشنهادی انجام پذیرفت .نتایج بهینهسازی نشان میدهد که کل انرژی خروجی،
بازده اگزرژی و هزینه هر واحد اگزرژی برای سیستم تولید سه گانه به ترتیب  90/65مگاوات ، ٪41/38 ،
 GJ / $ 18/05است .سان 2و همکاران ( )2021ارزیابی دو چرخه اصالح شده تک مرحلهای و دو مرحلهای
چرخه رانکین را ارائه دادند .عالوه بر این ،یک چرخه رانکین با گرمایش مجدد ،که ترکیبی از چرخه رانکینهای
تک مرحلهای اصالح شده است ،برای استفاده از انرژی سرد گاز طبیعی مایع شده و انرژی حرارتی گرمای با
ال بهتر
دمای پایین پیشنهاد شده است .نتایج نشان دادند که چرخههای رانکین تک مرحلهای اصالح شده معمو ً
از چرخههای رانکین دو مرحلهای هستند زیرا پیکربندیهای سادهتری با کارایی مشابه یا باالتر دارند .چرخه
رانکین با گرمایش در اکثر شرایط کاری حتی بهتر عمل میکند و با استفاده از اتان به عنوان سیال کاری
حداکثر بازده ٪ 24/57را ارائه میدهد .تیان 3و همکاران ( )2021مقایسه عملکرد اقتصادی  -حرارتی برای
یک چرخه رانکین آلی دو مرحلهای که توسط گرمای هدر رفت یک کشتی که از سوخت گاز طبیعی مایع شده
استفاده میکرد ،انجام دادند .اثرات سیال عامل و اختالف دمای پینچ پوینت از دیدگاه قانون اول و دوم
ترمودینامیک بررسی گردید .یکی از ننایج مهمی که به دست آمد این بود که مخلوطهای زئوتروپیک همیشه
برتری نسبت به مایعات خالص ندارند .حداکثر بازده انرژی و بازده اگزرژی به ترتیب  ٪22/09و ٪23/28
است .همچنین دوره بازپرداخت و هزینه انرژی سطح بندی شده به ترتیب در محدوده  5/18–4/58سال و
 0/074–0/065دالر در کیلووات ساعت گزارش شد.
بررسی متون نشان میدهد که مطالعات کمی در مورد ادغام بویلر چگالشی به عنوان منبع گرمایی
با چرخههای دیگر انجام شده است .در کار فعلی ،یک سیستم تولید سه گانه جدید معرفی شده و تحلیل
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انرژی ،اگزرژی و اگزرژی -اقتصادی روی چرخه پیشنهادی انجام گرفته است .به این ترتیب ،اهداف
اصلی تحقیق حاضر به شرح زیر میباشد:
سرد گاز طبیعی مایع شده و سیستم تبرید جذبی.
• بکارگیری بویلر چگالشی به عنوان منبع حرارتی سیستم.
• بررسی جامع سیستم پیشنهادی از نظر انرژی ،اگزرژی و اگزرژی -اقتصادی.
• بررسی تأثیر برخی پارامترهای کلیدی بر کارایی و عملکرد سیستم.

 .2تشریح چرخه
نمودار شماتیک چرخه پیشنهادی در شکل  1مشاهده میشود.
2

10

3

9

8

7

11
12

6

5
1
14

15

q
16
17
13

4

31

24

30

25

21

20

22

19

26
23

18
29
28

27

33
32

شکل  .1نمودار شماتیک چرخه ترکیبی
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چرخه پیشنهادی شامل سه چرخه اصلی شامل چرخه رانکین آلی با بازیاب  ،چرخه تبرید جذبی و
انرژی سرد گاز طبیعی مایع شده است .در این مقاله ،چرخه رانکین آلی و چیلر جذبی به ترتیب چرخه
رانکین آلی و ژنراتور چیلر جذبی توسط آب گرم بویلر چگالشی به عنوان منبع گرمایی تهیه میشود در
حالی که چاه گرمایی توسط انرژی سرد گاز طبیعی مایع شده تأمین میشود .در این مطالعه و در چرخه
رانکین آلی ازسیال عامل  R245faاستفاده شده و مشخصات اصلی آن در جدول  1آورده شده است.
جدول  .1خصوصیات اصلی R245fa

سیال عامل
R245fa

جرم مولکولی نقطه جوش دمای بحرانی فشار بحرانی
)(kg/kmol

)(K

)(K

)(MPa

134/05

288

427/01

3/651

GWP ODP

0

950

مأخذ)http://www.coolprop.org/fluid_properties/fluids/R245fa.html ( :
جریان آب گرم که از بویلر چگالشی خارج میشود به پیش گرم کننده و اواپراتور چرخه رانکین آلی
وارد میشود .سیال عامل در فشار و درجه حرارت باال به حالت بخاراشباع شده تبخیر میشود و برای
تولید برق در توربین مصرف میشود .سیال عامل خروجی از توربین با استفاده از دمای پایین گاز طبیعی
در کندانسور متراکم میشود .مایع اشباع شده قبل از ورود به اواپراتور برای تکمیل چرخه به پیش گرم
کننده پمپ میشود .مایع آلی خروجی از پمپ اول توسط جریان گرم خروجی از توربین مخلوط میشود.
جریان خروجی از گرمکن تغذیه آلی به صورت مایع اشباع شده میباشد .جریان خروجی توربین چرخه
رانکین آلی داغ به عنوان منبع حرارتی سیستم تولید توان گاز طبیعی استفاده میشود .در چرخه گاز طبیعی
مایع شده ،گاز طبیعی مایع شده که یک مایع اشباع با درجه حرارت پایین است ،به درون کندانسور چرخه
رانکین آلی پمپ میشود و به بخار اشباع تبدیل میشود .سپس ،در یک مبدل حرارتی  ،به مقدار بیشتری
گرمتر میشود وسپس وارد توربین میگردد .پس از انبساط و تولید توان ،گاز طبیعی به سیستم تأمین
گاز ارسال میشود .برای کارکرد سیستم تبرید جذبی به عنوان یک زیر سیستم سرمایش ،آب گرم
بویلرچگالشی به عنوان منبع گرمایی ،گرمای مورد نیاز کاری ژنراتور را تامین میکند.
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محلول آب با غلظت باال در جاذب به سمت ژنراتور پمپ میشود .در ژنراتور ،محلول به جوش آمده
و بخار آب از محلول جدا میشود .بخار به سمت کندانسور جریان مییابد و بعد از دفع گرما برای ایجاد یک
جریان مبرد از اواپراتور باید در جاذب با یکدیگر حل شوند .در این سیستم  ،آب و لیتیوم بروماید به ترتیب
مبرد و جاذب هستند .با حرارت دادن محلول در ژنراتور بخار مبرد از ماده جاذب جدا شده و به کندانسور می
رود بخار مبرد در کندانسور تقطیر شده و پس از عبور از شیر انبساط وارد اواپراتور می گردد ،با تبخیر در
اواپراتور گرما از محیط اطراف توسط مبرد دریافت شده و تولید سرما می شود.پس از آن مبرد وارد جذب
کننده می شود ودر آنجا توسط محلول جاذب که از ژنراتور توسط کاهش فشار به جذب کننده آمده است
جذب می گردد.حال محلول مبرد و جاذب ایجاد شده در جذب کننده که دارای سیال مبرد زیادی می باشد
توسط پمپ به ژنراتور فرستاده می شود و بدین ترتیب سیکل جذبی تکمیل می گردد .در سیکل جذبی وقتی
بخار مبرد به جذب کننده وارد شده و جذب می شود ،باعث باال رفتن دمای ماده جاذب می شود که این
حرارت توسط یک کویل سرد از جذب کننده خارج می شود .در یک سیستم جذبی ترکیب پمپ و ژنراتور
کار کمپرسور سیستم تبرید تراکمی را انجام می دهد.چرا که عموما حجم زیادی از مبرد در یک حجم کم
جاذب ،جذب می شود سپس توسط پمپ فشار این محلول باال رفته وارد ژنراتور می شود.

 .3تحلیل انرژی  ،اگزرژی و اقتصادی
 .1-3فرضیات
برای بررسی ترمودینامیکی چرخه ترکیبی پیشنهادی ،فرضیات زیر در نظر گرفته شده است .فرضیات
صرفا جهت ساده نمودن چرخه مورد مطالعه برای شبیهسازی انجام میگیرند.
• افت فشار و گرما در انواع تجهیزات صفر در نظر گرفته میشود.
• تمام فرآیندهای اجزای موجود در چرخهها در یک حالت پایدار قرار دارند.
• وضعیت سیال آلی در اواپراتور و کندانسوربه ترتیب بخار اشباع و مایع اشباع میباشد.
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• برای شبیهسازی گاز طبیعی ،متان خالص فرض شده است .گاز طبیعی مایع شده در ابتدا مایع اشباع
تحت فشار P0در مخزن ذخیرهسازی است که پس از عبور از کندانسور به بخار اشباع تغییر مییابد.

 .2-3معادالت جرم  ،انرژی و اگزرژی
معادالت تعادل جرم ،انرژی واگزرژی برای اجزای مختلف چرخه را میتوان از معادالت زیر با در نظر
گرفتن حجم کنترل مناسب برای آنها محاسبه کرد.
()1

e

i

i

e

+ Q =  m e he +W

()2
()3

m = m
i

m h
i

i

e

Ex Q −  m i ex i =  m e ex e − Ex W − Ex D
i

e

که در آن  Ex Dمیزان تخریب اگزرژی را نشان میدهد .همچنین میزان اگزرژی کار و میزان اگزرژی
انتقال گرما از معادالت زیر محاسبه میشود.
()4

T0
)Q i
Ti

Ex Q = (1 −
Ex W =W

()5
اگزرژی ویژه را میتوان به شرح زیر تعریف کرد:

) e = (h − h0 ) −T 0 (s − s 0
در نهایت ،بازده انرژی و بازدهی اگزرژی کل چرخه با معادالت زیر بدست میآیند.
()7

W net + Qcooling
QB

= en

1 Cassarosa
2 Rovira
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W net + Ex cooling

()8

Ex B + Ex LNG

= ex

()9

CI
O &M
C p ,tot = C F ,tot + Z tot
+ Z tot

O &M
 Z totبه ترتیب ،نرخ هزینه محصول سیستم،
که در آن  Z totCI ، C F ,tot ، C p ,tot ، C = cExو

کل هزینه نرخ سوخت ،نرخ هزینه اولیه سرمایه گذاری و نرخ هزینه نگهداری را نشان میدهد.
نرخ کل هزینه را میتوان به صورت زیر تعریف کرد:
()10

CI
O &M
Z k = Z tot
+ Z tot

نرخ هزینه سرمایه گذاری اجزا را میتوان به شرح زیر نوشت:
Z k   CRF
()11
h
که  φضریب نگهداری و برابر با  1/06و  Nبرابر  7500و تعداد ساعات کار واحد ساالنه میباشد .ضریب
= Zk

بازیابی سرمایه به شرح زیر محاسبه میشود:

i (1 + i ) n
()12
(1 + i ) n − 1
در اینجا  iنرخ بهره و برابر  0/12است و  nعمر مورد انتظار اجزا و برابر  20سال میباشد.

= CRF

جدول  2معادالتی را که برای تجزیه و تحلیل انرژی ،اگزرژی و اگزرژی -اقتصادی چرخه استفاده
شده است را نشان میدهد.
تمام معادالت مربوط به بقای جرم و انرژی و روابط برگشت ناپذیری و همچنین روابط مربوط به
انرژی ،اگزرژی و تجزیه و تحلیل اگزرژی -اقتصادی در تجهیزات مختلف چرخه ترکیبی ،توسط نرم افزار
( EESکلین )2009 ،شبیهسازی شده است .این نرم افزار دارای زیر مجموعهای از خواص مختلف سیال
است که به دلیل استفاده از مایعات مختلف در قسمتهای مختلف ،برای شبیهسازی چرخههای مختلف
مفید خواهد بود .جدول  3خالصهای از پیش فرضهای اساسی و پارامترهای ورودی را برای شبیهسازی
و تجزیه و تحلیل سیستمها ارائه میدهد.
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جدول  .3شرایط پارامترهای ترمودینامیکی در نظر گرفته شده در این تحقیق
پارامتر

مقدار

نرخ جریان جرمی آب گرم ()kg s-1

255

دمای برگشتی آب گرم ()°C

20

دمای تبخیر سیال ارگانیک ()°C

105

دمای چگالش سیال ارگانیک ()°C

-35

فشار گرم کن آب تغذیه باز ()kPa

200

بازدهی آیزنتروپیکی توربین ()%

85

بازدهی آیزنتروپیکی پمپ ()%

90

نرخ جریان جرمی چرخه تبرید جذبی ()kg s-1

150

ضریب تاثیر مبدل ()%

60

دمای محیط ()°C

25

فشار محیط ()kPa

101/3

فشار ورودی توربین گاز طبیعی مایع شده ()kPa

6500

فشار شبکه گاز طبیعی ()kPa

3000

دمای اواپراتور چرخه تبرید جذبی ()°C

7

دمای ژنراتور چرخه تبرید جذبی ()°C

80

دمای کندانسور چرخه تبرید جذبی ()°C

35

دمای ابزوربر چرخه تبرید جذبی ()°C

40

ضریب انتقال حرارت کل کندانسور ()kW/m2K

1/1

ضریب انتقال حرارت کل پیش گرمکن ()kW/m2K

1/4

ضریب انتقال حرارت کل اواپراتور چرخه رانکین آلی ()kW/m2K

1/6

ضریب انتقال حرارت کل اواپراتور سیستم تبرید جذبی ()kW/m2K

0/9

ضریب انتقال حرارت کل ابزوربر ()kW/m2K

0/6

ضریب انتقال حرارت کل ژنراتور()kW/m2K

1/6

ضریب انتقال حرارت کل مبدل ()kW/m2K

1/1
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 .4نتایج
در ابتدا ،برای تأیید نتایج شبیه سازی ،چرخه ساده رانکین آلی با همان پارامترهای ورودی با استفاده از
شد .همانطور که از جدول  4میتوان استنباط کرد ،تشابه خوبی بین نتایج به دست آمده و نتایج مراجع
مورد مقایسه وجود دارد.
جدول  .4اعتبارسنجی سیستم مطالعه حاضر و منابع صالح 3و همکاران ( )2007و حمدی 4و همکاران ()2017
دمای خروجی

ηORC
)(%

)(Kg s-1

صالح و همکاران

50/7

12/54

33/24

حمدی و همکاران

47/79

13/13

33/21

مطالعه حاضر

47/45

13/11

32/46

صالح و همکاران

58/47

12/75

17/44

حمدی و همکاران

58/32

13/21

17/42

مطالعه حاضر

57/55

13/06

17/05

صالح و همکاران

48/43

12/58

17/75

حمدی و همکاران

45/94

13/21

17/60

مطالعه حاضر

48/35

13/22

16/83

منابع

)(°Cتوربین

نرخ جریان جرمی

سیال

R245fa

Isopentane

R600

شکل  2تغییر در بازده حرارتی ،بازده اگزرژی و میزان تخریب اگزرژی سیستم را برای تغییر دمای
خروجی بویلر از  363به  393کیلوگرم را نشان میدهد .بازده انرژی بین  47/87تا  ٪30/75متغیر است.
از طرف دیگر ،بازدهی اگزرژی از  29/73به  % 21/61تغییر میکند .بازدههای انرژی و اگزرژی با دمای

1 Saleh
2 Hamdi
3 Saleh
4 Hamdi
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بویلر به صورت عکس ارتباط دارد و با افزایش دمای بویلر ،بازده کاهش مییابد .دلیل این امر این است
که با ثابت شدن دمای ورودی بویلر ،با افزایش دمای خروجی بویلر ،میزان سرعت گرمایش و اگزرژی
اگزرژی در چرخه افزایش مییابد .دلیل این امر این است که در سیستم مورد مطالعه با افزایش دمای
خروجی بویلر ،تخریب اگزرژی در همه زیر سیستمها به جز چرخه رانکین آلی که کاهش مییابد ،افزایش
مییابد .بنابراین ،تخریب کلی اگزرژی افزایش مییابد.
خ ب ز ی

ن

ن ز ی

ی

80

50
40

60

30
40

20

20

ن )(%

خ ب ز ی)(MW

100

60

10
0

0
393

388

383
د یخ

378

373

368

363

)(K

شکل  .2تأثیر دمای خروجی بویلر بر راندمان انرژی ،راندمان اگزرژی و میزان تخریب اگزرژی

تغییر در بازده حرارتی و بازده اگزرژی در مقابل فشار ورودی توربین گاز طبیعی مایع شده در شکل3
نشان داده شده است .مطابق نمودارها ،افزایش فشار توربین باعث افزایش راندمان قوانین اول و دوم
میشود .واضح است که نرخ افزایش بازده اگزرژی سیستم در شرایط مورد مطالعه قرار گرفته بیشتر از
بازده انرژی میباشد .با افزایش فشار ورودی توربین از  4/5به  7مگاپاسکال ،بازده انرژی چرخه ٪8/61
افزایش مییابد در حالی که بازدهی اگزرژی چرخه  ٪27/49افزایش مییابد .با افزایش فشار ورودی
توربین ،قدرت خالص سیستم افزایش مییابد که باعث افزایش بازده حرارتی چرخه میشود که دلیل
اصلی افزایش راندمان است.
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شکل  .3تأثیر فشار توربین بر بازده انرژی و بازده اگزرژی

شکل  4تغییر راندمان انرژی و اگزرژی را با دمای کندانسور چرخه رانکین آلی نشان میدهد .نمودارها
نشان میدهند که وقتی دمای کندانسور از  238به  268کلوین تغییر میکند ،بازده حرارتی و اگزرژی به ترتیب
 4/3و  ٪10/98کاهش مییابد .دلیل این کاهش ،کاهش توان خالص چرخه رانکین آلی است .در سیستم مورد
مطالعه،هرچقدر دمای کندانسور افزایش پیدا کند ،توان توربین و پمپ کاهش مییابد اما میزان کاهش توان
خالص توربین بیشتر است .بنابراین ،با افزایش دمای کندانسور ،راندمان کاهش مییابد.
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شکل  .4تأثیر دمای کندانسور بر راندمان انرژی و راندمان اگزرژی
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در شکل  5تأثیر تغییر دمای ژنراتور بر روی بازده انرژی و اگزرژی ،ضریب عملکرد انرژی و اگزرژی
چرخه پیشنهادی نشان داده شده است .مطابق نمودار ،تمام پارامترهای سیستم با افزایش دمای ژنراتور
کنندگی تولید شده توسط اواپراتور افزایش مییابد که دلیل این افزایش است .همچنین با بررسی
نمودارهای به دست آمده ،مقدار افزایش بازده انرژی و ضریب عملکرد انرژی در چرخه مورد مطالعه در
مقایسه با بازده اگزرژی و ضریب عملکرد اگزرژی بیشتر است.
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شکل  .5تأثیر دمای ژنراتور بر بازده انرژی و اگزرژی و ضریب عملکرد

شکل  6تأثیر دمای اواپراتور بر بازده و ضریب عملکرد چرخه را نشان میدهد .همانطور که میتوان
استنباط کرد ،با افزایش دمای اواپراتور از  278/2به  293/2کلوین ،بازده و ضریب عملکرد چرخه افزایش
مییابد .تاثیر افزایش دمای اواپراتور بر بازده انرژی و ضریب عملکرد انرژی سیستم به مراتب بیشتر از
بازده اگزرژی و ضریب عملکرد اگزرژی سیستم میباشد .همچنین با توجه به نمودارها این به دست
میآید که افزایش دمای اواپراتور ،تاثیر بسیار مختصری بر تغییر بازده اگزرژی دارد.
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شکل  .6تأثیر دمای اواپراتور بر بازدههای انرژی و اگزرژی و ضریب عملکرد

شکل  7میزان تخریب اگزرژی را در تجهیزات مختلف چرخه مورد مطالعه برای شناسایی منابع
برگشت ناپذیری نشان میدهد .طبق این نمودار ،بیشترین میزان تخریب اگزرژی به ترتیب مربوط به
مبدل حرارتی گاز طبیعی مایع شده  ،کندانسور چرخه رانکین آلی و بویلر است .علت تخریب زیاد در
اجزای ذکر شده اختالف دمای زیاد بین جریان ورودی و خروجی آنها است که باعث از بین رفتن
مقداربسیاری از اگزرژی میشود .بنابراین ،برای داشتن یک سیستم موثر ،ضروری است که در انتخاب و
طراحی این سه اجزا دقت الزم به عمل آید.
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نرخ تخریب اگزرژی )(kW

جذب کننده…
کندانسور سیستم…
اواپراتور سیستم تبرید
شیر اختناق …1
شیر اختناق …2
ژنراتور سیستم تبرید
پمپ سیستم تبرید
مبدل سیستم تبرید
بویلر چگالشی
مبدل سیستم گاز…
پمپ سیستم گاز…
توربین سیستم گاز…
کندانسور چرخه…
اواپراتور چرخه…
گرمکن تغذیه…
پیش گرمکن چرخه…
پمپ  1چرخه…
پمپ  2چرخه…
توربین چرخه…

شکل  .7میزان تخریب اگزرژی در تجهیزات چرخه

شکل  8تغییرات نرخ کل هزینه چرخه را با افزایش دمای بویلر نشان میدهد .با افزایش دمای دمای
بویلر ،نرخ کل هزینه سیستم که برابر با نرخ کل هزینه اولیه تجهیزات به عالوه نرخ هزینه ناشی از
تخریب اگزرژی است ،کاهش مییابد .مقدار کاهش در کل هزینه  28/12درصد است وقتی که دما بین
 363تا  393کلوین تغییر میکند.
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شکل  .8تأثیر دمای خروجی بویلر بر نرخ کلی هزینه سیستم
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 .5نتیجه گیری
در این تحقیق ،مدلسازی و بررسی ترمودینامیکی یک چرخه تولید سه گانه انجام شده است .عملکرد این
و از بویلر چگالشی به عنوان منبع انرژی استفاده میشود .برای سیستم پیشنهادی بررسی ترمودینامیکی
و ترمودینامیکی-اقتصادی برای ارزیابی تأثیر عوامل مختلف بر عملکرد سیستم انجام شده است .نتایج
بدست آمده از تحلیل سیستم به شرح زیر میباشد:
• با افزایش دمای خروجی بویلر ،بازده انرژی و اگزرژی کم میشود در حالی که میزان تخریب اگزرژی
افزایش مییابد.
• افزایش فشار توربین گاز طبیعی مایع شده باعث افزایش راندمان قانون اول و دوم میشود.
• افزایش دمای کندانسور باعث افزایش بازده انرژی و اگزرژی میشود.
• با افزایش دمای ژنراتور و اواپراتور ،ضریب عملکرد و بازده انرژی و اگزرژی افزایش مییابد.
• بیشترین میزان تخریب اگزرژی به ترتیب مربوط به مبدل حرارتی گاز طبیعی مایع شده  ،کندانسور
چرخه رانکین آلی و بویلر میباشد.
• با افزایش درجه حرارت بویلر ،نرخ کلی هزینه سیستم کاهش مییابد.
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W p1 = m 5 (h6 − h5 )

m 5 (e 5 − e 6 ) −W p1
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