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بررسی اثر پارامترهای مهم طراحی از دیدگاه آنالیز اگزرژی در یک سیکل همزمان
تولید برق و حرارت ()CHP
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-4کارشناسي ارشد مهندسي مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقیقات تهران
 -2استاديار پژوهشي پژوهشگاه صنعت نفت
 -3باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد اسالمشهر
چکیده
در اين مقاله با بررسي سیکل همزمان تولید برق و حرارت از ديدگاه اگزرژی و اگزرژی اقتصادی  ،تاا یر نسابت فشاار کمپرساور ،دماای
ورودی به توربین گاز و فشار بخار بويلر بازياب بررسي شده است .نتايج نشان ميدهد که بازده انارژی و اگازرژی سایکل  CHPاز سایکل
توربین گاز بیشتر بوده و بیشترين اتالف اگزرژی در محفظه احتراق ميباشد .بازده اگزرژی با افزايش نسبت فشار کمپرسور تا ياک مقادار
بهینه ابتدا افزايش و سپس کاهش مييابد .با افزايش دمای ورودی به توربین گاز بازده اگزرژی افزايش  ،اتالف اگزرژی و میزان نرخ هزينه
تلفات اگزرژی کاهش مييابد .با افزايش دمای بخار اشباع در سیکل  ، CHPبازده انرژی کاهش ولي بازده اگزرژی افزايش مييابد.
واژگان كلیدی :اگزرژی ،انرژی ،اگزرژی اقتصادی ،تولید همزمان ،نسبت فشار كمپرسور ،فشار بخار بویلر بازیاب.
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کای و يانگ [ ]4درسال  2559با آنالیز سیکل توربین گاز
احیا مجدد ،تا یر برخي از پارامترهای چرخه از جمله درجه
حرارت ،نسبت فشار ،افت فشار از طريق احیا مجدد ،و
درجه حرارت در ورودی جبران کننده را مورد بررسي قرار
دادند.
امیری و همکارانش [ ]2با بررسي يک نیروگاه سیکل
ترکیبي  125مگاواتي بااستفاده از تجزيه و تحلیل اگزرژی
به اين نتیجه رسیدند که بیشترين عامل بازگشت ناپذيری
درسیکل ،مربوط به مولد بخار بازياب ميباشد.
عبدالخلیق و دينسر [ ]3درسال  2544روش اگزرژی برای
تجزيه و تحلیل توزيع چرخه توربین گاز با هوای ورودی را
مورد بررسي قرار دادند و نشان دادند که بازده انرژی و
راندمان اگزرژی دريک نیروگاه تولید همزمان با تغییر
نسبت فشار کمپرسور و دمای ورودی توربین تغییر قابل
مالحظهای ميکند.
برزگر و همکارانش [ ]1درسال  2544آنالیز اگزرژی،
اگزرژی اقتصادی ،اگزرژی محیطي و بهینهسازی آن را با
استفاده از نرم افزار الگوريتم ژنتیک برای يک سیستم تولید
همزمان برق و حرارت انجام دادند .آن ها نشان دادند که
افزايش فشار درام باال و فشار کم باعث افزايش کارآيي
اگزرژی ( )HRSGو همچنین دمای پینچ کوچکتر مربوط
به آن است.
عامری و همکارانش [ ]0آنالیز انرژی ،اگزرژی و اگزرژی
اقتصادی را برای يک نیروگاه بخار نمونه انجام دادند و ا ر
تغییرات بار و دمای محیط را بررسي نمودند .آنها يک
مدل کامل ترمودينامیکي يکي از نیروگاههای توربین گاز در
ايران را مورد بررسي قرار دادند .نشان دادند که محفظه
احتراق ( )CCبیشترين اجزای مخرب را در مقايسه با
اجزای سیکل دارد .همچنین ،قابلیت اگزرژی آن کمتر از
اجزای ديگر است که به علت دمای باال است .عالوه بر اين،
مشخص شد که با افزايش ( TITدمای ورودی توربین گاز)،
تخريب اگزرژی اين جزء ميتواند کاهش يابد .از سوی
ديگر ،هزينه تخريب اگزرژی ،که يک عملکرد مستقیم از
تخريب اگزرژی است ،برای محفظه احتراق باال است
فراش و همکارانش [ ]9درسال  2543تحلیل انرژی،
اگ زرژی و اگزرژی اقتصادی را برای يک توربین گازی انجام
دادند .نتايج اين مطالعه نشان ميدهد که بیشترين تخريب
اگزرژی در محفظه احتراق ( )CCاتفاق ميافتد ،که در آن

 -1مقدمه
حرکت به سوی بهینهسازی انرژی همواره حامل سه موضوع
انرژی ،اقتصاد و محیط زيست به عنوان ارکان اصلي بوده
است و کشورهای صنعتي در ازای اين حرکت سودهای قابل
توجهي را همزمان با ارتقاء استانداردهای زيستمحیطي،
عايد اقتصاد خود نمودهاند .در کشور ايران به علت ارزان
بودن انرژی ،اقدامات اساسي درخصوص چگونگي مصرف
انرژی و راههای کاهش مصرف آن انجام نشده است .اما به
تدريج با توجه به جهاني شدن اقتصاد و تجارت ،قیمت
انرژی مصرفي به سطح قیمتهای بینالمللي رسیده و
مصرف و اتالف بيرويه آن به سرمايههای ملي و چرخه
اقتصادی کشور لطمه زده و محیط زيست را در معرض
خطرقرار ميدهد؛ لذايافتن راهکارهايي برای بهینه سازی
مصرف انرژی در نیروگاهها که يکي از پرمصرفترين صنايع
کشور ميباشند ،از اهمیت ويژهای برخورداراست.
تولید همزمان ازلحاظ ترمودينامیکي به معنای تولید دو يا
چند شکل از انرژی با استفاده از يک منبع انرژی اولیه
ميباشد .تولید همزمان برق و حرارت يک روش صرفه
جويي انرژی است که در آن با استفاده از اساس کار
توربینهای گاز ،توربینهای بخار و موتورهای احتراقي ،برق
و حرارت به طور همزمان تولید و حرارت حاصل جهت
تأمین گرمايش يا سرمايش استفاده ميشود .منبع انرژی
اولیه سوختهای فسیلي ،زيست توده ،زمین گرمايي يا
انرژی خورشیدی است.
يک سیستم تولید همزمان دارای چهار عنصراساسي نیروی
محرک اولیه ،ژنراتور الکتريکي ،سیستم بازيافت حرارت و
سیستم کنترلي مناسب ميباشد .محرک اولیه بر اساس
شرايط و موقعیت ميتواند يک توربین بخار ،توربین گاز،
میکروتوربین ،موتورهای پیستوني احتراق داخلي و يا
تکنولوژیهای ديگری نظیر موتورهای استرلینگ و پیل
سوختي باشد .محرک اصلي با به حرکت در آوردن ژنراتور
الکتريکي برق تولید کرده و تولید حرارت مناسب توسط
تجهیزات بازيافت حرارت ،صورت ميگیرد.
امروزه از سیستم های تولید همزمان برق و حرارت در
کشتي ها و ناوهای جنگي برای تولید برق مورد نیاز کشتي
و سرمايش و گرمايش داخلي کشتي ميتوان استفاده نمود
زيرا اين سیستم ها از نظر مصرف انرژی بسیار مقرون به
صرفه ميباشند.
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درجه حرارت زياد است .همچنین نتايج تغییر بار از توربین
گاز نشان ميدهد که کاهش بار توربین گاز منجر به کاهش
اگزرژی چرخه و همچنین تمام اجزاء خواهد شد.
در اکثر مطالعات گذشته تا یر نسبت فشار کمپرسور ،دمای
ورودی به توربین گاز و فشار بخار بويلر بازياب در يک
سیکل همزمان تولید برق و حرارت از ديدگاه اگزرژی و
اگزرژی اقتصادی بررسي نشده است که در اين مقاله تا یر
اين پارامتر ها بر روی سیکل های همزمان تولید برق و
حرارت مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

()1

   2   1

()7
تعادل اگزرژی برای يک حجم کنترل در حالت پايا مطابق
رابطه ( )45بیان ميشود.
I  (  m in in   m out out ) 

()45

يک سیستم بسته يک سیستم جرم کنترل بوده که هیچ
جرمي از آن خارج نميشود بنابراين جرم در يک سیستم
بسته ابت مانده و معادله موازنه انرژی برای يک سیستم
بسته به صورت روابط ( )4تا ( )1بیان ميشود.
()4
Q  W  E
E  U  Ek  E p
()2
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()1
حجم کنترل يک سیستم باز است که در آن جرم تغییر
ميکند .معادله موازنه انرژی به صورت رابطه ( )0بیان
ميشود.
()0
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اگزرژی حداکثر کار مفیدی است که يک سیستم طي يک
فرايند بازگشت پذير از حالت اولیه مشخص تا حالت مرده
(حالت محیط) طي ميکند .اگزرژی بر واحد جرم برای يک
سیستم بسته در حالت کلي به صورت رابطه ( )9تعريف
ميشود [: ]9

  ( u  u0 )  P0 ( v  v0 ) 

()9
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T
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طبق رابطه ( )45بازگشت ناپذيری برابر است با کاهش
اگزرژی جريانهای جرمي ،به عالوه اگزرژی در ا ر نرخ
انتقال حرارت  Qkدر  Tkمنهای افزايش اگزرژی محیط در
ا ر دريافت کار واقعي .بنابراين نرخ بازگشت ناپذيری برابر با
نرخ اتالف اگزرژی است که نسبت مستقیم با تولید آنتروپي
دارد.
شاخه ای از علم مهندسي که از ترکیب تحلیل اگزرژی و
قوانین اقتصادی به وجود ميآيد را ترمودينامیک اقتصادی
ميگويند .طراح سیستمهای حرارتي ،به کمک اين علم،
اطالعاتي را به دست ميآورد که با تحلیل انرژی و تحلیل
اقتصادی به تنهايي به دست نميآيد .اين اطالعات برای
طراحي و عملکرد بهینه سیستم از لحاظ اقتصادی ضروری
است .هدف از بررسي ترمودينامیکي اقتصادی سیستمها،
مینیمم کردن قیمت اگزرژی است .چون قسمت ترمو
دينامیکي آن بر پايه قوانین اقتصادی بنا نهاده شده است
اصطالح اگزرژی اقتصادی برای توصیف تحلیل اگزرژی
اقتصادی بکار ميرود.
هدف از تحلیل اگزرژی اقتصادی ،محاسبه قیمت جداگانه
هر يک از محصوالت تولید شده از طريق سیستم  ،دانستن
فرايند قیمت اگزرژی محصوالت ،بهینه کردن جداگانه
متغیرهای ترمودينامیکي در اجزای سیستم و بهینه کردن
کل سیستم است.
محاسبات قیمت در يک سیستم از مراحل تعیین قیمت
واقعي محصوالت ،فراهم کردن روشي معقول برای قیمت
گذاری محصوالت و فراهم کردن اطالعات درباره عواملي که
محاسبات براساس آن انجام ميگردد ،تشکیل شده است.
باالنس اگزرژی برای سیستمي که حرارت دريافت کرده و
کار تولید ميکند ،مطابق رابطه ( )44بیان ميشود.

 -2مفاهیم و روابط اساسی
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بنابراين تغییرات اگزرژی برای يک سیستم بسته مطابق با
رابطه ( )9بیان ميشود.
()9
)   (  2  1
اگزرژی و تغییرات اگزرژی برای يک سیستم باز به ازای
واحد جرم مطابق روابط ( )1و ( )7بیان ميشود [.]2

()44
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اگزرژی در تحلیل اگزرژی اقتصادی به عنوان پارامتر مهم
شناخته ميشود .تأ یر اگزرژی انهدامي را ميتوان با
استفاده از معادالت زير توضیح داد.

رابطه ( )44بیان ميکند که مجموع قیمتهای اگزرژی
خروجي با مجموع هزينههايي که برای تولید محصول صرف
شده برابر است.
متغیرهای اگزرژی اقتصادی که در ارزيابي ترمودينامیک
اقتصادی و بهینه سازی سیستمهای حرارتي نقش اساسي
دارند عبارت اند از:
متوسط قیمت واحد اگزرژی سوخت ()cf
قیمت واحد اگزرژی محصول ()cp,k

E F  E P  E D  E L
c P ,k E P ,k  c F ,k E F ,k  C L ,k  Z k

()47

با حذف  E F ,kاز رابطه ( )47رابطه ( )25بدست ميآيد.
()25

نرخ قیمت انهدام اگزرژی C D ,k





c P ,k E P ,k  c F ,k  c F ,k E L ,k  C L ,k
 Z k  c F ,k E D ,k

عبارت آخر سمت راست رابطه ( )25شامل نرخ انهدام
اگزرژی ميباشد که قیمت انهدام اگزرژی را به طور تقريبي
فراهم ميآورد.

اختالف قیمت نسبي ()rk
فاکتورهای اقتصادی اگزرژی ()fk
قیمت انهدام اگزرژی مطابق رابطه ( )42بیان ميشود.
()42
C D ,k  cF ,k E D ,k
اختالف قیمت نسبي  rkبرای جز  kام سیستم از طريق
رابطه ( )43تعريف ميشود.

با فرض اينکه محصول  E P ,k ابت بوده و قیمت واحد
اگزرژی سوخت  cF ,k جز  kام سیستم مستقل از انهدام
اگزرژی باشد ،ميتوان قیمت انهدام اگزرژی را با استفاده از
عبارت آخر سمت راست رابطه ( )25تعريف نمود.

rk 

C D ,k  cF ,k E D ,k

()43

c P ,k  c F ,k
c F ,k

()24

 C D ,kدر رابطه ( )25به صورت نرخ قیمت سوخت اضافي
که بايد به جز  kام سیستم (عالوه بر نرخي که برای تولید
محصول الزم است) داده شود تا نرخ انهدام اگزرژی را
جبران کند ،تعريف ميشود.
با استفاده از روابط ( )41تا ( ، )25رابطه ( )43به صورت
رابطه ( )22بیان ميشود.

اين متغیر ،نسبت افزايش متوسط قیمت در واحد اگزرژی
مابین سوخت و محصول جز  kام سیستم را بیان ميکند.
اختالف نسبي قیمت ،متغیر مفیدی برای ارزيابي و بهینه
سازی سیستمهای حرارتي ميباشد]3[.
در قیمت گذاری اگزرژی ،برای تک تک جريانهای
اگزرژی ،قیمت تعیین ميشود .بنابراين برای نرخهای انتقال
اگزرژی ناشي از جريانهای جرمي  E e , E iتوان  Wو انتقال

()22

اگزرژی ناشي از انتقال حرارت  E qبه ترتیب ميتوان نوشت:
()41
()40
()49
()49



F ,k P ,k

رابطه ( )22قیمت واقعي منابع جز  kام سیستم را بیان
ميکند .اين منابع ،که عامل اصلي افزايش قیمت در واحد
اگزرژی مابین سوخت و محصول ميباشند ،نرخهای قیمت

 i ei 
C  ci E i  ci m
 e ee 
C e  ce E e  ce m

C w  c wW
C  c E

q q



cF ,k E D ,k  E L ,k  Z
c E

rk 

ناشي از استهالک جز  kسیستم  ، Z kانهدام اگزرژی
 c F ,k E D ,kو تلفات اگزرژی  c F ,k E L ,kهستند.
بازده اگزرژی جز  kام سیستم طبق رابطه ( )23بیان
ميشود.

q

 cq , cw , ce , ciقیمتهای واحد اگزرژی ميباشند و واحد
آنها در سیستم متريک  $ / kjاست.
روش ساده برای قیمت گذاری تلفات اگزرژی جز  kام
سیستم ،در نظرگرفتن معادله زير است:
()41
C L ,k  0
در باالنس اگزرژی که برای جزئي از سیستم نوشته ميشود،
عبارتي که مستقیماً قیمت عبارت انهدام اگزرژی را بیان
کند ،وجود ندارد .از اين رو قیمت ناشي از انهدام اگزرژی در
اجزا سیستم قیمت نهان نامیده ميشود .قیمت انهدام

()23

E D, k  E L ,k
E
F ,k

E

 k   P ,k  1 
E
F ,k

با استفاده از رابطه ( ،)22رابطه ( )23به صورت رابطه ()21
بیان ميشود.
()21

24

Z k
cF ,k E P ,k
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درصد اجزای هوای ورودی به کمپرسور در جدول ( ،)4آمده
است .دمای محیط  20درجه سانتيگراد و فشارآن  4/54بار
فرض ميگردد.
باالنس انرژی برای کمپرسور عبارت است از [:]1

 -3مدل سازی و تحلیل نتایج
در اين بخش سیستم تولید همزمان برق و حرارت نشان
داده شده در شکل ( )4توسط روابط ترمودينامیکي و با
استفاده از نرم افزار  EESمدل شده است .مقدار اگزرژی
خطوط مختلف با مدلسازی و نوشتن روابط قانون اول و
باالنس جرم و انرژی برای تک تک اجزای سیکل و تعیین
پارامترهای ترمودينامیکي سیکل محاسبه ميشود .سپس
با نوشتن باالنس اگزرژی برای هر يک از اجزای سیکل،
اتالف اگزرژی و راندمان اگزرژی آنها محاسبه ميگردد .در
قسمت بعد آنالیز اگزرژی اقتصادی برای سیستم مذکور
انجام شده و در ادامه تأ یر تغییر متغیرهای تصمیمگیری
شامل نسبت فشار کمپرسور ،دمای ورودی به توربین گاز و
دمای اواپراتور بويلر بازياب بر روی اتالف اگزرژی ،بازده
اگزرژی ،بازده انرژی و اگزرژی اقتصادی در نمودارهای
مختلف مورد بررسي قرار گرفته است.
سیکل توربین گاز توسط روابط قانون اول ترمودينامیک
مدل شده است .هوا در شرايط محیطي با اگزرژی فیزيکي
صفر وارد کمپرسور شده (نقطه  )4و بعد از متراکم شدن
(نقطه  )2وارد محفظه احتراق ميشود .سپس سوخت به
داخل محفظه احتراق پاشش ميگردد و انفجار صورت
ميگیرد .بعد از آن گازهای حاصل از احتراق از محفظه
احتراق خارج شده و با عبور از داخل توربین گاز برق تولید
ميشود .تلفات مربوط به سیکل گاز عمدتاً در سه جز اصلي
يعني کمپرسور ،محفظه احتراق و توربین گاز رخ ميدهد.
نکته حائز اهمیت در محاسبات اين است که ميتوان از
اتالف اگزرژی مربوط به انتقال حرارت صرفنظر نمود [.]1

()20

تلفات اگزرژی و بازده اگزرژی در کمپرسور توسط روابط
( )29و ( )21محاسبه خواهند شد.
Ex1  W AC  Ex 2  Ex D

()29

Ex 2  Ex1
W AC

()21

 ex , AC 

  ACبازده آيزنتروپیک کمپرسور  rAC ،نسبت فشار
کمپرسور k a ،نسبت حرارت مخصوص در فشار ابت به
حرارت مخصوص در حجم ابت و  m aدبي هوای ورودی به
کمپرسور است.
هوای متراکم شده به داخل محفظه احتراق ميرود و در
آنجا به همراه سوخت (گاز طبیعي) ميسوزد .از گازهای داغ
ايجاد شده در ا ر اشتعال سوخت جهت گرداندن توربین
استفاده ميگردد .محفظه احتراق دارای تخريب اگزرژی
قابل مالحظه ای نسبت به بقیه اجزا است.
بازگشت ناپذيریهای محفظه احتراق شامل تولید آنتروپي
ناشي از افزايش دمای محصوالت احتراق و تخريب اگزرژی
ناشي از تغییرات شیمیايي در اجزا گاز ميباشد ،بخش
اساسي اتالف اگزرژی شیمیايي است که نميتوان برای
کاهش آن کاری انجام داد.
روابط باالنس انرژی ،اگزرژی و بازده اگزرژی حاکم بر
محفظه احتراق به ترتیب در روابط ( )27تا ( )31آورده شده
است [.]7

Combustion
Chamber
2

Gas Turbine

 AC

T2  T1  ( 1 

)  a .C pa .( T2  T1
W AC  m

()29

Fuel

3

))  1

k a 1
k
( rAC a

1

Compressor

جدول ( )1درصد اجزای موجود در هوا در شرایط محیط [.]8
1

a

4

For Heating
Purpose

7

EVP

b

90/99

N2

25/31

6

ECO

5

Molar fraction%

Component

Feed water

c

شکل ( )1شماتیک سیستم  CHPمدل شده.

22

O2

3/53

H 2O

5/53

CO2

5/72
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()27

m a h2  m g h3   CC m f LHV

P3
)  ( 1  PCC
P2
m a  m f  m g

()35
()34
()32
()33

) LHV  50000( kj / kg

()31

در اين معادالت  m fدبي سوخت CC ،بازده آيزنتروپیک
محفظه احتراق PCC ،افت فشار داخل محفظه احتاراق و
 LHVارزش حرارتي پايین سوخت ميباشد.
گازهای داغ حاصل از احتراق با عبور از داخل توربین گاز،
آن را به حرکت درآورده و باعث تولید برق توسط ژنراتوری
که به توربین گاز کوپل شده ميشود .روابط باالنس انرژی،
اگزرژی و بازده اگزرژی حاکم بر توربین گاز در روابط ()30
تا ( )37مشخص شده است.

()19
()19

1 k g

()30

()39
()31

W Net  WGT  W AC

()39

()37

4

3

pg

g

()11

Ex5  Ex a  Ex7  ExC  Ex D

()17

Ex 3  WGT  Ex4  Ex D
WGT
 ex ,GT 
Ex3  Ex4

()14

) m 5 ( h7  h6 )  m g .C pg .( Ta  Tb

m f  LHV

 CHP 

W
 net ,GT
Ex f
W net ,GT  ExQ ,Heating
Ex f

 ex ,GT

 CHP 

تأ یر نسبت فشار کمپرسور در دمای  4325درجه کلوين
در بازه  9-25برای يکي از مقاالت [ ]45که در سال 2545
منتشرشده است ،و مقايسه نتايج حاصل از مقاله فوق و اين
مقاله در شکل شماره ( )2آورده شده است .همانطور که
مالحظه ميشود سیر کلي دو نمودارنیز کامالً شبیه به هم
است .بعنوان مثال در نسبت فشار  42نتیجه حاصل از اين
مقاله  5.1و نتیجه حاصل از مقاله مرجع ،]45[ 5.31
بدست آمده است که علت اختالف ناچیز دو عدد مربوط به
در اختیار نداشتن تمام اطالعات مرجع مربوطه است که با
توجه به سیر صعودی ابتدايي و در نهايت سیرنزولي آن
صحت اطالعات فوق تأيید ميگردد.
تأ یر دمای ورودی به توربین گاز ( )TITبرای نسبت فشار
 42در بازه  4555-4115برای مرجع [ ]44و مقايسه
خروجي حاصل از اين مقاله با خروجي حاصل از مقاله
حاضر در شکل ( )3آورده شده است .شباهت سیر کلي دو
نمودار تايیدکننده صحت خروجيهای مقاله حاضر است.

نسبت حرارت مخصوص در فشار ابت به حرارت مخصاوص
در حجم ابت برای گازهای حاصل از احتراق است.
بويلر بازياب در نظرگرفته شده در اين سیکل يک بويلر
بازياب تک فشاره ميباشد که از دو بخش اکونومايزر و
اواپراتور تشکیل شده است .آب تغذيه در ابتدا وارد
اکونومايزر ميشود و دمای آن تا دمای اشباع باال ميرود
سپس وارد اواپراتور شده و در دما و فشار ابت کیفیت بخار
آن به عدد يک ميرسد .مقداری از اين بخار ميتواند برای
تولید برودت وارد چیلر جذبي شده و باقیمانده آن برای
مصارف گرمايشي استفاده شود .روابط باالنس انرژی،
اگزرژی و بازده اگزرژی برای بويلر بازياب مفروض به صورت
روابط ( )15تا ( )10است.
()15

W net ,GT  Q Heating

GT 

 -4اعتبار سنجی

kg

) m 5 ( h6  h5 )  m g .C pg .( Tb  Tc

W net ,GT
m f  LHV

()11

GT

در اين معادالت  GTبازده آيزنتروپیاک تاوربین گااز،

Ex7  Ex5
Ex a  Exc

ex,HRSG 

در اين معادالت  APاختالف دمای آب خروجي از
اکونومايزر و دمای اشباع است که به نحوه آرايش لولههای
اکونومايزر بستگي دارد و  PPاختالف دمای گازهای حاصل
از احتراق در ورودی اواپراتور و دمای بخار اشباع ميباشد.
در اين مدلسازی مقادير  APو  PPابت در نظر گرفته
شدهاند .بازده انرژی و بازده اگزرژی برای سیکل توربین گاز
و سیکل  CHPاز روابط ( )19تا ( )17محاسبه ميشوند.

ex,CC 

P
k
)) T4  T3  ( 1  GT ( 1  ( 3 ) g
P4
)  .C .( T  T
W  m

()13

Tb  T6  PP

()10

Ex 2  Ex f  Ex3  Ex D

Ex3
Ex 2  Ex f

()12

T7  T6  AP

23
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نتايج الزم استخراج گرديد که خالصه نتايج حاصل در ادامه
آورده ميشود.
مقدار بازده انرژی ،بازده اگزرژی برای دو سیکل توربین گاز
و سیکل  CHPدر شکل ( )1آورده شده است .همان طور
که مشخص است میزان بازده انرژی و بازده اگزرژی با
ارتقای سیکل توربین گاز به سیکل  CHPافزايش مييابد.
چون اگزرژی مربوط به انتقال حرارت کمتر از انرژی
حرارتي ميباشد بنابراين افزايش بازده انرژی سیکل تولید
همزمان نسبت به سیکل توربین گاز بسیار بیشتر از افزايش
بازده اگزرژی آن است.
اتالف اگزرژی و بازده اگزرژی برای هر يک از اجزای سیکل
در شکلهای ( )0و ( )9رسم شده است .با توجه به نمودارها
مشخص ميگردد که به دلیل واکنش شیمیايي در محفظه
احتراق و اختالف دمای زياد بین سیال عامل و شعله،
بیشترين مقدار بازگشتناپذيری مربوط به اين قسمت است.

شکل ( )2نمودار مقایسه خروجی نرم افزار و اطالعات مقاله
مرجع در نسبت فشار كمپرسور.

تا یر نسبت فشار کمپرسور در شکلهای ( )9تا ()7
آورده شده است .همان طور که در شکلها مشاهده
ميشود ،میزان بازده انرژی برای سیکل توربین گاز
ابتدا افزايش و سپس کاهش مييابد.
Energy Efficiency

0.3

1
0.28

0.8

0.26

h ex,GT

0.24

0.6
0.4
0.2

0.22

0

0.2

1500

1400

1200

1300

1100

CHP

GT

0.18
1000

TIT

شکل ( )4نموداربازده انرژی و بازده اگزرژی برای سیکلهای

شکل ( )3نمودار مقایسه خروجی نرم افزار و اطالعات مقاله در

توربین گاز و .CHP

دمای ورودی توربین گاز.

 -5نتایج و بحث

Exergy Destruction
)(kw

در اين بخش ،برای بررسي تا یر عوامل مهم طراحي بر
بازده و اگزرژی اقتصادی از نظر تحلیل اگزرژی در سیکل
 ، CHPسیکل  CHPکه شکل شماتیک آن در شکل ()4
آورده شده است در نظر گرفته و سپس روابط فوق برای
حالت های مختلف پارامتر ها در نرم افزار  EESکدنويسي و

20000
0
AC

CC

GT

HRSG

شکل ( )5نمودار مقدار اتالف اگزرژی هر یک از اجزای سیکل
.CHP
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در ابتدا به علت افزايش دمای ورودی به محفظه احتراق و
کاهش میزان سوخت ورودی بازده افزايش مييابد ولي در
يک نسبت فشار مشخص نرخ افزايش کار کمپرسور بیشتر
از نرخ کاهش سوخت ميشود و باعث کاهش بازده ميشود.
در سیستم  CHPچون مجموع نرخ کاهش گرمای حاصل از
بويلر بازياب و نرخ کاهش کار خالص خروجي بیشتر از
میزان نرخ کاهش میزان سوخت است بنابراين بازده انرژی
با افزايش نسبت فشار کمپرسور کاهش مييابد .همان طور
که در شکل ( )7مشاهده ميشود ،بازده اگزرژی کل
سیستم با افزايش نسبت فشار کمپرسور روندی مشابه با
بازده انرژی برای سیکل توربین گاز را طي ميکند .اين
موضوع بدان علت است که میزان اگزرژی گرمايي حاصل از
بويلر بازياب کمتر از انرژی گرمايي حاصل از آن است.
میزان تغییرات هزينه اگزرژی نسبت به افزايش نسبت فشار
کمپرسور در شکل ( )45نشان داده شده است .میزان هزينه
سیستم با افزايش نسبت فشار کمپرسور ابتدا به دلیل
کاهش میزان سوخت کاهش و سپس به سبب غلبه هزينه
کار کمپرسور افزايش مييابد.
دمای ورودی به توربین گاز يکي از مهمترين پارامترهای
تصمیم گیری در سیکل توربین گاز ميباشد .افزايش اين
دما ميتواند باعث افزايش کار خالص خروجي گردد .باالنس
انرژی محفظه احتراق نشان ميدهد که نرخ سوخت ورودی
نیز با افزايش دمای ورودی به توربین گاز زيادميشود.
همان طور که در شکل ( )44ديده ميشود با افزايش دمای
ورودی به توربین گاز نرخ افزايش کار خالص توربین گاز
بیشتر از نرخ افزايش میزان حرارت تولیدی در محفظه
احتراق شده و در نتیجه بازده اگزرژی سیکل CHPافزايش
يافته و تلفات اگزرژی کاهش مييابد.

Exergy Efficiency

شکل ( )6نمودارمقدار بازده اگزرژی هر یک از اجزای سیکل
.CHP
1

0.8

hCHP
hGT

Efficiency

0.6

0.4

10

15

20

0.2
5

Rc

شکل ( )7نمودار تغییرات بازده انرژی با افزایش نسبت فشار
كمپرسور.
0.32

0.3

hGT

0.26

Efficiency

0.28

0.24

15

20

0.22
5

10
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شکل ( )8نمودار تغییرات بازده انرژی سیکل توربین گاز با
افزایش نسبت فشار كمپرسور.
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شکل ( )9نمودار تغییرات بازده اگزرژی و اتالف اگزرژی سیکل

15

Rc
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130
5

شکل ( )11نمودار تغییرات هزینه تخریب محیط زیست با

 CHPبا افزایش نسبت فشار كمپرسور.

افزایش نسبت فشار كمپرسور برای سیکل .CCHP

20

)Ctotal ($/h
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با افزايش دمای بخار اشباع اگزرژی مربوط به گرمای حاصل
از بويلر بازياب افزايش يافته و در نتیجه اگزرژی افزايش
مييابد .بازده اگزرژی و اتالف اگزرژی برای يک سیستم
 CHPدر شکل ( )40آورده شده است.

با افزايش دمای ورودی به توربین گاز مقدار سوخت نیز
افزايش مييابد .لذا میزان آاليندههای تولیدی هم زياد
ميشود .با توجه به شکل های ( )42و ( )43مشاهده
ميشود که میزان نرخ هزينه تلفات اگزرژی سیستم با
افزايش دمای ورودی به توربین گاز کاهش مييابد .دمای
بخار اشباع خروجي از بويلر بازياب وابسته به فشار بويلر
بازياب ميباشد .فشار بخار بويلر بازياب يکي از پارامترهای
مهم طراحي ميباشد.
با افزايش دمای بخار اشباع خروجي از بويلر بازياب مقدار
گرمای حاصل از بويلر بازياب کاهش مييابد؛ لذا همان طور
که در شکل ( )41مشاهده ميشود با افزايش دمای بخار
اشباع خروجي از بويلر مقدار بازده سیستم  CHPکاهش
يافته و بازده سیکل توربین گاز ابت ميماند .اما بازده
اگزرژی روند متفاوتي را طي ميکند.
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شکل ( )14نمودار تغییرات بازده انرژی با افزایش دمای بخار
اشباع.
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دمای ورودی به توربین گاز.

 CHPبا افزایش دمای بخار اشباع.
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 نتیجه گیری-5
 دمای ورودی به،در اين مقاله تا یر نسبت فشار کمپرسور
CHPتوربین گاز و فشار بخار بويلر بازياب با بررسي سیکل
.از نظر تحلیل اگزرژی اقتصادی بررسي گرديد
با توجه به نمودار های ارائه شده ميتوان نتايج زير را به
:صورت خالصه بیان نمود
م یزان اتالف اگزرژی محفظه احتراق نسبت به ديگر اجزای
.سیکل خیلي بیشتر است
با افزايش نسبت فشار کمپرسور بازده اگزرژی برای کل
 لذا يک نقطه.سیکل ابتدا افزايش و سپس کاهش مييابد
.بهینه برای نسبت فشار کمپرسور مشخص ميگردد
.همچنین میزان انتشار دی اکسید کربن نیز افزايش مييابد
. است5/31  تقريبا43 اين عدد برای نسبت فشار کمپرسور
 و توربین گاز با افزايش دمایCHPبازده اگزرژی سیکل
4555  برای دمای.ورودی به توربین گاز افزايش مييابد
. است5/140  نقدار4055  و برای دمای5/320 مقدار
 با افزايش دمای بخار اشباع کاهشCHP بازده انرژی سیکل
.ولي بازده اگزرژی آن افزايش مييابد
با توجه به بررسي انجام شده ميتوان پیشنهادات زير را
:ارائه نمود
از آنجا که میزان اتالف اگزرژی محفظه احتراق خیلي بیشتر
 ميتوان با استفاده از يک،از ساير اجزای سیکل است
 مقدار سوخت ورودی به محفظه احتراق و،پیشگرمکن هوا
.در نتیجه اتالف اگزرژی محفظه احتراق را کاهش داد
با توجه به نتايج مشاهده ميشود که بازده انرژی واگزرژی
در سیکل تولید همزمان برای شرايط مفروض در يک نسبت
 در نتیجه بهتر است که از.فشار مشخص ماکزيمم ميشود
کمپرسوری در سیکل استفاده شود که نسبت فشار آن
.نزديک به میزان بهینه باشد
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