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تحلیل انرژی و اگزرژی نیروگاه سیکل ترکیبی تبدیل انرژی حرارتی اقیانوسی با
توربین دومرحلهای و استفاده از آب گرم خروجی کندانسور نیروگاه حرارتی
مهدی اسدی پائین لموکي ،1مجید اسحق نیموری ،2قدير اسماعیلي
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 -1دانشجوی کارشناسي ارشد ،مهندسي سیستمهای انرژی ،دانشگاه تخصصي فناوریهای نوين آمل
 -2استاديار مهندسي مکانیک ،دانشگاه تخصصي فناوریهای نوين آمل
 -3استاديار مهندسي مکانیک ،دانشگاه تخصصي فناوریهای نوين آمل
چکیده
افزايش روز افزون نیاز به انرژی در کنار محدوديت منابع سوختهای فسیلي و آلودگيهای زيست محیطي ناشي از سوختهای فسیلي موجب
توجه روزافزون به منابع انرژی تجديدپذير شده است .در سیستم تبديل انرژی حرارتي اقیانوسي از اختالف دمايي موجود بین آب گرم سطح
دريا و آب سرد عمق آن برای تولید توان الکتريکي استفاده ميشود .به دلیل اختالف دمايي پايین بین منابع گرم و سرد ،راندمان حرارتي
اين سیستمها در مقايسه با نیروگاههای سوخت فسیلي پايینتر است .در تحقیق حاضر به عنوان يک روش پیشنهادی جهت افزايش توان
تولیدی و راندمان حرارتي سیکل ،از آب گرم خروجي از کندانسور نیروگاه حرارتي به جای آب سطحي استفاده شده و همچنین از توربین
دومرحلهای و گرمايش مجدد بین دو مرحله آن استفاده شد .سیکل پیشنهادی با استفاده از جنبههای انرژی و اگزرژی مورد تحلیل قرار
گرفت .نتايج نشان داد به طور متوسط در هر ماه  27/52مگاوات توان الکتريکي خالص در سیکل تولید شده و راندمانهای انرژی و اگزرژی
به ترتیب  3/34و  17/2درصد بدست آمد .در ادامه ،سیکل پیشنهادی با استفاده از آب گرم خروجي از کندانسور نیروگاه سیکل ترکیبي
شهید سلیمي نکا مدل سازی شد .نتايج نشان داد که با استفاده از آب خروجي از کندانسور سیکل ترکیبي به طور متوسط در هر ماه 17/72
مگاوات توان الکتريکي خالص تولید ميشود .همچنین به طور متوسط  18829تن در روز آب شیرين تولید شده و راندمان حرارتي کل
نیروگاه سیکل ترکیبي نیز به میزان 1/87درصد بهبود يافت.
واژگان کلیدی  :سیستم تبدیل انرژی حرارتی اقیانوسی ،سیکل ترکیبی ،تحلیل انرژی و اگزرژی ،نیروگاه حرارتی.

تاريخ دريافت مقاله :
تاريخ پذيرش مقاله :

98/09/08
98/12/18
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تامین انرژی به عنوان يکي از اساسيترين پیش نیازهای
توسعه اقتصادی و بهبود کیفیت زندگي بشر در طول تاريخ
از اهمیت زيادی برخوردار بوده است .در سالهای اخیر
افزايش روز افزون نیاز به انرژی ،محدوديت منابع سوختهای
فسیلي ،گرمايش جهاني و آلودگيهای زيست محیطي ناشي
از سوختهای فسیلي موجب توجه دوباره به منابع انرژی
تجديد پذير شده است [.]1
اقیانوسها و درياها حدود  71درصد از کل سطح زمین را
پوشاندهاند و اين بدين معني است که قسمت عمده انرژی
تابشي خورشید که به زمین ميرسد توسط آبهای دريا و
اقیانوسها دريافت و سپس تلف ميشود [.]2
تبديل انرژی حرارتي اقیانوس ،1يکي از فنآوریهايي است
که به طور غیر مستقیم تابش خورشیدی را به انرژی
الکتريکي تبديل ميکند .به عبارت ديگر در يک
سیستم  ،OTECانرژی خورشیدی جذب شده توسط آب
سطح اقیانوسها بدون مصرف سوخت به انرژی الکتريکي
تبديل ميشود [.]3
برای سیستم  OTECسه نوع سیکل قدرت اصلي به صورت
سیکل بسته ،2سیکل باز 3و سیکل ترکیبي 4پیشنهاد شده
است .در سیکل بسته از آب گرم سطح دريا برای تولید بخار
سیال عاملي مانند آمونیاك در اواپراتور و از آب سرد عمق
دريا نیز جهت چگالش سیال عامل در کندانسور در يک
سیکل بسته رانکین استفاده ميشود [ .]3در سیکل باز آب
دريا تحت خالء جزئي در يک اواپراتور تحت خالء تبخیر شده
و بخار حاصل با فشار پايین وارد توربین ميشود .بخار ورودی
به توربین پس از چرخاندن توربین و تولید توان ،از توربین
خارج شده و در کندانسور چگالیده ميشود [.]4
در سیکل ترکیبي که در واقع ترکیبي از سیکل بسته و باز
است ،ابتدا حرارت موجود در آب دريا به سیالي مثل آمونیاك
منتقل ميگردد و آمونیاك ،سیکلي مشابه سیکل رانکین را
طي ميکند .سپس آب دريا به يک اواپراتور که فشار داخلي
آن از فشار محیط کمتر است وارد شده و به صورت آني به
بخار تبديل ميگردد .بخار آب ايجاد شده در کندانسوری که
توسط آب سرد عمق دريا خنک ميشود چگالیده شده و آب
شیرين تولید ميگردد [.]5

به دلیل اختالف دمايي نسبتا کوچک بین منابع گرمايش و
سرمايش ،بازده چرخه کارنو برای يک سیکل  OTECبه 8
درصد محدود ميشود [ .]6با اين حال ،ذخاير عظیم انرژی
اقیانوسي سبب شده تا اين تکنولوژی به عنوان يک موضوع
تحقیقاتي امید بخش در نظر گرفته شود .اوهارا و همکاران
[ ]1گزارش دادند که آمونیاك يکي از سیال عاملهای
مناسب برای يک نیروگاه سیکل بسته رانکین برای سیستم
 OTECبوده است.
چن و همکاران [ ]7و وانگ و همکاران [ ]8عملکرد
ترمودينامیکي  OTECرا با استفاده از سیال عاملهای
مختلف برای تبديل گرمای دما پايین مورد بررسي قرار دادند.
دیپیپو [ ]9مقايسهای از سیال عاملهای مختلف را در يک
سیکل بسته  OTECانجام داد .نتايج نشان داد که سیال
عامل مخلوط آب و آمونیاك برای يک سیکل با منبع گرمايش
دمای پايین بهتر عمل ميکند و بازده حرارتي تئوريک آن 3
درصد باالتر از سیکل با سیال عامل خالص است .عملکرد
سیستمهای  OTECبا سیال عاملهای مختلف توسط يون و
همکاران [ ]10بررسي شد .آنها نتیجه گرفتند که آمونیاك
بهترين بازده را برای سیستم قدرت  OTECارايه ميدهد.
مطالعات بهینه سازی و تحلیل انرژی و اگزرژی يک سیکل
رانکین آلي در يک سیستم  OTECتوسط سان و همکاران
[ ]11انجام شد .يونگ و همکاران [ ]12يک سیستم OTEC
را با استفاده از ديدگاه ترمو اکونومیک مورد تحلیل قرار دادند.
احمدی و همکاران [ ]13يک نیروگاه  OTECهمراه با انرژی
خورشیدی برای تولید هیدروژن را پیشنهاد کردند.
تحلیلهای انرژی و اگزرژی آنها برای اين سیستم نشان داد
که راندمان انرژی برای اين سیستم حدود  3/6درصد و
راندمان اگزرژی سیستم حدود  22/7درصد بدست آمد.
خسروی و همکاران [ ]14يک سیستم تامین انرژی
تجديدپذير و پايدار ترکیبي شامل سیستم  OTECو سیستم
فتوولتائیک به همراه يک سیستم ذخیرهسازی هیدروژن
پیشنهاد دادهاند و تحلیل انرژی ،اگزرژی و اقتصادی برای
سیال عاملهای مختلف را مطالعه نمودند .نتايج نشان داد که
حداکثر توان تولیدی سیکل  OTECبرای سیال عامل
آمونیاك بوده است و راندمان حرارتي کلي سیستم ترکیبي
به میزان  3/318درصد بدست آمد.
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عملکرد سیکل از جنبه اگزرژی انجام نشده است که در اين
پژوهش تحلیل اگزرژی سیکل پیشنهادی نیز انجام ميشود.
در نهايت به عنوان يک مطالعه موردی ،سیکل پیشنهادی با
استفاده از آب گرم خروجي از کندانسور نیروگاه سیکل
ترکیبي شهید سلیمي نکا مدلسازی و تاثیر استفاده از سیکل
 OTECبر راندمان نیروگاه سیکل ترکیبي نکا بررسي خواهد
گرديد.

يامادا و همکاران [ ]15استفاده از انرژی خورشیدی حرارتي
به منظور بهبود راندمان حرارتي سیکل  OTECرا مطرح
نمودند .آيدين و همکاران [ ]16يک سیکل بسته  OTECبا
توان تولیدی  100کیلو وات را به همراه يک کلکتور
خورشیدی مورد تحلیل قرار دادند.
کیم و همکاران [ ]17استفاده از آب گرم خروجي از کندانسور
يک نیروگاه هستهای به جای آب سطحي را ،در نیروگاه
 OTECبررسي کردند و نشان دادند که راندمان نیروگاه
OTECبا استفاده از آب گرم خروجي کندانسور نیروگاه
هستهای به جای آب سطحي حدود  2درصد افزايش يافت.
سوتو و ورگارا [ ]5افزايش راندمان نیروگاه حرارتي با استفـاده
از نیروگاه OTECرا مورد بررسي قرار دادند .در مطالعه آنها،
يک نیروگاه  OTECبا يک نیروگاه  740مگاواتي ذغال سنگي
ترکیب شدهاست .با استفاده از آب خروجي کندانسور ،توان
تولیدی در ماههای مختلف بین  25تا  37مگاوات افزايش
يافته و همچنین سیستم قادر به تولید  5/8میلیون تن آب
شیرين در سال بوده است .بازده حرارتي سیستم پیشنهادی
 OTECبه  3/4درصد رسید و راندمان خالص نیروگاه حرارتي
اصلي آن نیز  1/3درصد افزايش يافت.
با افزايش دمای منبع گرمايش در سیکل  ،OTECراندمان
حرارتي و توان الکتريکي تولیدی سیکل افزايش خواهد يافت.
با توجه به اينکه بیشترين اتالف انرژی نیروگاههای حرارتي
مربوط به کندانسور اين نیروگاهها است ،در صورت استفاده
از اين تلفات انرژی در يک سیکل  ،OTECميتوان عالوه بر
بهبود عملکرد سیکل  ،OTECراندمان حرارتي نیروگاه اصلي
را نیز افزايش داد .از اينرو در پژوهش حاضر از آب گرم
خروجي از کندانسور نیروگاه حرارتي بهجای آب سطحي ،به
عنوان يک روش در جهت افزايش راندمان و بهبود عملکرد
سیکل  OTECاستفاده خواهد شد.
عالوه برآن با توجه به اينکه دومرحلهای کردن فرآيند انبساط
و استفاده از گرمايش مجدد سبب افزايش توان تولید شده
در توربین خواهد شد ،لذا در پژوهش حاضر توربین
تکمرحلهای در سیکل معمول  ،OTECبا يک توربین
دومرحلهای به همراه گرمايش مجدد در سیکل جايگزين شده
و عملکرد سیکل  OTECپیشنهادی به عنوان روشي در
راستای بهبود عملکرد تکنولوژی  OTECبررسي خواهد شد.
همچنین در بیشتر تحقیقات انجام شده در زمینه تکنولوژی
 ،OTECصرفاً تحلیل انرژی سیکل انجام شده و تحلیل

 -2معرفی سیکل پیشنهادی اصالح شده
در شکل ( )1شماتیک سیکل ترکیبي پیشنهادی  OTECکه
در آن از توربین دومرحلهای با گرمايش مجدد و همچنین
آب گرم خروجي از کندانسور نیروگاه حرارتي استفاده
ميشود نشان داده شده است .سیکل را ميتوان به دو بخش
تولید توان و تولید آب شیرين تقسیمبندی کرد .به منظور
بهبود عملکرد سیکل  ،OTECتوربین در سیکل پايه ،با يک
توربین دومرحلهای به همراه يک مرحله گرمايش مجدد
جايگزين خواهد شد .بخش تولید توان شامل يک سیکل
بسته رانکین با سیال عامل آمونیاك است .از آب گرم خروجي
از کندانسور نیروگاه حرارتي به عنوان منبع حرارتي در
اواپراتورهای سیکل رانکین استفاده ميشود .همچنین از آب
سرد عمق دريا در کندانسور جهت چگالش بخار آمونیاك
خروجي از توربین فشار ضعیف استفاده ميشود .بخش دوم
سیکل مربوط به تولید آب شیرين است .در اين بخش
جريانهای آب گرم خروجي از اواپراتورهای سیکل پس از
ترکیب در محفظه اختالط ،وارد يک فالش اواپراتور ميشود.

شکل ( )1شماتیک سیکل پیشنهادی  OTECبا استفاده از آب
خروجی کندانسور نیروگاه حرارتی و توربین دو مرحلهای.
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فشار داخلي فالش اواپراتور توسط يک پمپ خالء از فشار
محیط پايینتر نگه داشته شده و در اثر کاهش فشار ،بخشي
از آب دريای ورودی به فالش اواپراتور تبخیر ميشود .بخشي
از اين بخار آب تولید شده وارد گرمکن بسته شده و پس از
انتقال حرارت با آمونیاك مايع به صورت آب شیرين از
گرمکن بسته خارج ميشود .قسمت اصلي بخار تولید شده
نیز وارد کندانسور آب شیرين کن شده و در آن با آب سرد
قسمت عمیق دريا که از کندانسور اصلي سیکل رانکین خارج
ميشود انتقال حرارت انجام داده و در نهايت پس از چگالش
و تولید آب شیرين از کندانسور خارج ميشود .در نهايت آب
گرم دريا که در فالش اواپراتور تبخیر نشده با دمای پايینتری
به دريا تخلیه شده و با اين روش ،مشکالت زيست محیطي
ناشي از تخلیه آب گرم خروجي از کندانسور نیروگاههای
حرارتي نیز از بین خواهد رفت.

جدول ( )1دادههای ورودی برای شبیهسازی سیکل پیشنهادی
[ . ]5

 -1-2دادههای ورودی

kW.m-2.K-1

4/9

ضريب انتقال حرارت کلي صفحات اواپراتور

kW.m-2.K-1

4/42

ضريب انتقال حرارت کلي صفحات
کندانسور

m2

3/2

سطح موثر صفحات کندانسور و اواپراتور

m

8815

طول لوله آب سرد

m/s

1/9

سرعت آب داخل لوله سرد

kg/s

7340
0

دبي جرمي آب سرد

m

0000
0/04

زبری داخلي لوله آب سرد

m3/s

25/61

دبي حجمي آب گرم

kPa

1/5

فشار داخلي فالش اواپراتور

همچنین آمونیاك در ورودی به پمپهای سیال عامل در
حالت مايع اشباع در نظر گرفته شده است [ .]5از آنجا که
در سیکل پايه [ ،]5حالت ورودی به توربین ،بخار اشباع در
نظر گرفته شدهاست ،برای مقايسه بهتر نتايج شبیهسازی
سیکل پیشنهادی با سیکل پايه ،حالت ورودی به توربین فشار
باال در تحقیق حاضر نیز بخار اشباع فرض شدهاست.

جهت مدلسازی و تحلیل ترمودينامیکي اجزای مختلف
سیکل ،تغییرات دما و شوری آب دريا در طول سال و
همچنین نحوه تغییرات دمايي آب دريا نسبت به تغییرات
عمق مورد نیاز است .در پژوهش حاضر ،جهت مدلسازی
سیکل پیشنهادی از دادههای دمايي و میزان شوری آب
اقیانوس آرام در ماههای مختلف سال  2010استفاده
شدهاست .همچنین در بخش مطالعه موردی ،دادههای مربوط
به دريای خزر در سال  2018به کار گرفته شدهاست [.]5
پارامترهای مورد استفاده در شبیهسازی قسمتهای مختلف
سیکل در جدول ( )1نشان داده شده است [.]5
عالوه بر دادههايي که در جدول ( )1نشان داده شدهاند،
راندمانهای آيزنتروپیک توربین ،پمپ خال و ژنراتور به ترتیب
 0/75 ،0/9و  0/95و نیز راندمان ساير پمپها در سیکل 0/8
در نظر گرفته شده است .نسبت انبساط توربین که به صورت
سهم افت فشار در توربین  HPبه افت فشار کل تعريف
ميشود برابر  0/5است .همچنین جنس صفحات اواپراتورها
و کندانسور از تیتانیوم و ضخامت و فاصله بین صفحات آنها
نیز به ترتیب  1و  5میلیمتر در نظر گرفته شده است .طول
و عرض صفحات کندانسور و اواپراتورها به ترتیب  4متر و
 0/8متر و میزان افزايش دما در کندانسور نیروگاه حرارتي
معادل  10درجه سانتیگراد در نظر گرفته شده است [.]5

Engineering Equation Solver

واحد

مقدار

پارامتر طراحي

 -3تحلیل انرژی
معادالت حاکم در اين بخش برای هر حجم کنترل شامل
معادلـه موازنه انـرژی و معادلـه موازنه جـرم است .برای
تحلیل انرژی و اگزرژی سیکل ارائه شده در اين پژوهش
برنامهای در نرم افزار  EES1نوشته و اجرا شده است .جهت
شبیهسازی در بخش تحلیل انرژی ،سیستم در حالت پايا در
نظر گرفته شده و از تلفات حرارتي در لولهها و تجهیزات
صرف نظر شده است .از افت فشار سمت آمونیاك سیکل
رانکین ،محفظه اختالط و فالش اواپراتور و همچنین افت
فشار اصطکاکي لوله در بخش آب گرم به دلیل کوتاه بودن
طول لوله صرف نظر شده است .معادالت حاکم برای تجهیزات
مختلف سیکل در جدول ( )2نشان داده شده است [.]18 ,5
همچنین روابط مورد استفاده جهت محاسبه توان مصرفي
پمپهای موجود در سیکل در جدول ( )3نشان داده شده
است [.]21-18 ,13 ,5

1
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جدول ( )2روابط مورد استفاده جهت تحلیل انرژی سیکل پیشنهادی [.]18 ,5
رابطه

پارامتر

جزء

) 𝐓𝐏𝐋̇𝐖 𝐖̇𝐆 = 𝛈𝐆 . (𝐖̇𝐇𝐏𝐓 +
]) 𝟒𝐡 = 𝛈𝐆 . [𝐦̇𝐖𝐅 . (𝐡𝟏 − 𝐡𝟐 ) + (𝐦̇𝐖𝐅 − 𝐦𝐟𝐞𝐱𝐭 ). (𝐡𝟑 −
𝐖̇𝐦 𝐦̇𝐖𝐋𝐏 = 𝐞𝐦𝐟.
𝐖̇𝐦 𝐦̇𝐖𝐇𝐏 = (𝟏 − 𝐞𝐦𝐟).
) 𝟐𝟏𝐓 𝐐̇𝐇𝐏𝐄 = 𝐦̇𝐖𝐅 . (𝐡𝟏 − 𝐡𝟗 ) = 𝐦̇𝐖𝐇𝐏 . 𝐂𝐏 . (𝐓𝟏𝟎 −
) 𝟏𝟏𝐓 ̇𝐐𝐋𝐏𝐄 = (𝐦̇𝐖𝐅 − 𝐦𝐟𝐞𝐱𝒕 ). (𝐡𝟑 − 𝐡𝟐 ) = 𝐦̇𝐖𝐋𝐏 . 𝐂𝐏 . (𝐓𝟏𝟎 −
𝐄̇𝐐
= 𝐄𝐀
𝐄𝐔𝐄 . ∆𝐓𝐦,
) 𝟒𝟏𝐓 𝐐̇𝐂 = (𝐦̇𝐖𝐅 − 𝐦𝐟𝐞𝐱𝐭 ). (𝐡𝟒 − 𝐡𝟓 ) = 𝐦̇𝐜𝐰 . 𝐂𝐏 . (𝐓𝟏𝟓 −

توان تولیدی

ژنراتور

نسبت دبي جرمي عبوری

اواپراتور

𝐂̇𝐐
𝐂𝐔𝐂 . ∆𝐓𝐦,
𝐄𝐅𝐦̇𝐖 . 𝐂𝐏,𝐅𝐄 . ∆𝐓𝐒,
= 𝐃̇𝐦
𝐠𝐟𝐡

انتقال حرارت
سطح مورد نیاز هر اواپراتور
انتقال حرارت

کندانسور

سطح موردنیاز

= 𝐂𝐀

نرخ تولید آب شیرين

کندانسور
آبشیرينکن

)𝐄𝐅𝐏(𝐭𝐚𝐬𝐓 ∆𝐓𝐒,𝐅𝐄 = 𝐓𝟏𝟑 −

درجه سوپرهیت بودن

𝟑𝟏𝐡 𝐦̇𝐖𝐋𝐏 . 𝐡𝟏𝟏 + 𝐦̇𝐖𝐇𝐏 . 𝐡𝟏𝟐 = 𝐦̇𝐖 .

دمای آب خروجي

محفظه اختالط

) 𝟕𝟏𝐡 𝐐̇𝐜𝐭𝐡 = (𝐦̇𝐖𝐅 − 𝐦𝐟𝐞𝐱𝐭 ). (𝐡𝟕 − 𝐡𝟔 ) = 𝐦̇𝟏𝟕 . (𝐡𝟏𝟔 −

انتقال حرارت

گرمکن بسته

𝟖𝐡 𝐦𝐟𝐞𝐱𝐭 . 𝐡𝟐 + (𝐦̇𝐖𝐅 − 𝐦𝐟𝐞𝐱𝐭 ). 𝐡𝟕 = 𝐦̇𝐖𝐅 .

دبي جرمي بخار زيرکش شده

گرمکن باز

𝐭𝐞𝐧̇𝐖
𝐏𝐕̇𝐖 𝐖̇𝐆 − 𝐖̇𝐖𝐅𝐏𝟏 − 𝐖̇𝐖𝐅𝐏𝟐 − 𝐖̇𝐂𝐏 − 𝐖̇𝐖𝐏 −
=
𝐄𝐏𝐋̇𝐐 ̇𝐐𝐇𝐏𝐄 +
𝐄𝐏𝐋̇𝐐 𝐐̇𝐇𝐏𝐄 +

همچنین به دلیل عدم وجود واکنشهای شیمیايي در
سیستم و همچنین تغییر ناچیز در غلطت نمک در فرآيند
تولید آب شیرين ،اگزرژی شیمیايي قابل صرف نظر کردن
است [ .]23شرايط مرجع محیط به صورت دمای  25درجه
و فشار يک اتمسفر در نظر گرفته شده است .روابط مورد
استفاده در اين بخش در جدول ( )4آمده است [.]24 ,12

= 𝐏𝛈

راندمان حرارتي

افزايش يافته و اين افزايش در توان تولیدی از  720کیلو وات
برای ماه ژانويه تا  407کیلووات برای ماه اوت متغیر است.

 -4نتایج شبیه سازی
 -1-4صحت سنجی
برای صحت سنجي شبیهسازی انجام شده ،از مقايسـه نتـايج
راندمان حرارتي تحقیق حاضر با مرجـع سوتو و ورگارا []5
که در اين مقاله سیکل پايه فرض شده استفاده گرديدهاست.
انطباق کامل نتايج تحقیق حاضر با نتايج سیکل پايه در شکل
( )2صحت شبیهسازی انجامشده را تايید ميکند.

شکل ( )2راندمان حرارتی ماهیانه مطالعه سوتو و ورگار و مطالعه
حاضر [.]5

 -2-4توان الکتریکی تولیدی
مقايسه میزان توان الکتريکي تولیدی سیکل پیشنهادی با
سیکل پايه در شکل ( )3نشان داده شده است .توان تولیدی
در سیکل جديد برای تمامي ماهها نسبت به سیکل پايه
شکل ( )3مقایسه توان الکتریکی تولیدی سیکل پیشنهادی و
سیکل پایه.

33

شماره  – 19بهار 99

فصلنامه علمي دريا فنون

جدول ( )3روابط مورد استفاده جهت محاسبه توان مصرفی تجهیزات در سیکل پیشنهادی [.]21-18 ,13 ,5
پارامتر

رابطه
) 𝟓𝒉 (𝐦̇𝐖𝐅 − 𝒎𝒇𝒆𝒙𝒕 ). (𝒉𝟔 −
=
𝟏𝐏𝐅𝐖𝛈
) 𝟓𝑷 (𝐦̇𝐖𝐅 − 𝒎𝒇𝒆𝒙𝒕 ). 𝝊𝟓 . (𝑷𝟔 −
=
𝟐𝐏𝐅𝐖̇𝐖
𝟏𝐏𝐅𝐖𝛈
) 𝟖𝑷𝐦̇𝐖𝐅 .𝝊𝟖 . (𝑷𝟗 −
𝟐𝐏𝐅𝐖𝛈

=

) 𝛒(𝚫𝐏𝐂𝐒,𝐭 + 𝚫𝐏𝐂𝐒,𝐂 + 𝚫𝐏𝐂𝐒,
𝟐 𝑳𝑷𝑪𝑽𝐟.𝑳𝑪𝑷𝑳 .
𝑳𝑷𝑪𝐃𝟐.𝐠.

) 𝟖𝒉𝐦̇𝐖𝐅 .(𝒉𝟗 −
𝟐𝐏𝐅𝐖𝛈
𝐖𝐂̇𝐦
𝐖𝐂𝛒𝛈𝐂𝐏 .

=

𝐏𝜟𝐦̇ .
= 𝐒𝐂 𝐖𝐂 = 𝐏𝐂̇𝐖
𝐖𝐂𝛒𝛈𝐂𝐏 .

توان مصرفي ][5

پمپ آب سرد

افت فشار اصطکاکي ][19

دريا

افت فشاردر کندانسور ][13

= 𝐂𝚫𝐏𝐂𝐒,

𝐂𝛒𝐜𝐰 .𝛅𝐂,𝐩𝐥𝐭 .𝐰𝐂,𝐩𝐥𝐭 .𝐍𝐜𝐡𝐚,

پمپ سیال
عامل

= 𝐭𝚫𝐏𝐂𝐒,

𝟐 𝒕𝒍𝒑𝐟𝐂,𝐩𝐥𝐭 .𝑳𝑪,𝑷𝒍𝒕 .𝑽𝑪,
𝐂𝟐.𝐠.𝐃𝐞𝐪,
𝐰𝐜̇𝐦

𝟏𝐏𝐅𝐖̇𝐖

توان مصرفي ][5

جزء

سرعت آب عبوری از صفحات

= 𝒕𝒍𝒑𝑽𝑪,

کندانسور ][18
𝟏 𝐍𝐂,𝐩𝐥𝐭 −
𝟐

تعداد کانال عبور جريان در
کندانسور ][18

= 𝑪𝑵𝒄𝒉𝒂,

𝟐𝐟𝐂,𝐩𝐥𝐭 = 𝟒(𝟏. 𝟓𝟖𝐥𝐧(𝑹𝒆𝐂 ) − 𝟑. 𝟐𝟖)−

ضريب اصطکاك صفحات کندانسور ][20

𝟏 𝟏
)) 𝐜𝐮𝐬𝛒 ( . 𝐋 . (𝛒 +
𝐖 𝐜𝐮𝐬 𝟐 𝐜𝐮𝐬𝛒
𝐄𝐦̇𝐖 . 𝜟𝐏𝐖𝐒,
= 𝐏𝐖̇𝐖
𝐖𝛒 𝛈𝐖𝐏 .
𝟐 𝒕𝒍𝒑𝐟𝐄,𝐩𝐥𝐭 . 𝑳𝑬,𝑷𝒍𝒕 . 𝑽𝑬,
= 𝐄𝚫𝐏𝐖𝐒,
𝐄𝟐. 𝐠. 𝐃𝐞𝐪,
𝐝𝐚̇𝐖
= 𝐏𝐕̇𝐖
𝐩𝐯𝛈

افت فشار ناشي از اختالف چگالي ][13

𝚫𝐏𝐂𝐒,𝛒 = 𝐋𝐬𝐮𝐜 −

]𝟏 −

𝟏𝐊−
)
𝐊

)𝟓𝟏 𝐊. 𝐂𝐚 . 𝐦̇𝐖 . 𝐑 𝐚 . (𝐓𝟏𝟑 + 𝟐𝟕𝟑.
( 𝐚𝐏
) ([ ] .
)𝟏 𝟐. (𝐊 −
𝐄𝐅𝐏

توان مصرفي ][5
افت فشار در اواپراتور ][13
توان مصرفي ][21

[ = 𝐝𝐚̇𝐖

در نهايت به صورت متوسط توان تولیدی به میزان 552
کیلووات در هر ماه نسبت به سیکل پايه افزايش نشان ميدهد.
بنابراين با استفاده از توربین دو مرحلهای و گرمايش مجدد
میزان توان تولیدی سیکل نسبت به استفاده از توربین يک
مرحلهای در سیکل معمول  OTECافزايش خواهد يافت.

پمپ آب گرم
دريا

پمپ خالء

توان مصرفي جهت تخلیه گازهای غیر
قابل چگالش ][21

و به مقدار  21/1درصد و کمترين مقدار آن  14/16درصد در
ماه اوت بوده و راندمان اگزرژی متوسط ماهیانه سیکل
پیشنهادی  17/51درصد بدست آمده است .تغییرات ماهیانه
راندمان اگزرژی نشان ميدهد در ماههايي که اختالف دمای
بین آب گرم سطح و آب سرد عمق دريا بیشتر باشد راندمان
اگزرژی به دلیل تولید توان الکتريکي بیشتر در سیکل مقدار
باالتری خواهد داشت.

 -3-4راندمان انرژی و اگزرژی
راندمانهای انرژی و اگزرژی سیکل پیشنهادی در ماههای
مختلف در شکل ( )4نشان داده شده است .در سیکل
پیشنهادی به دلیل افزايش توان تولیدی در سیکل و
همچنین استفاده از گرمکنها میزان راندمان حرارتي در
سیکل جديد برای تمامي ماهها نسبت به سیکل پايه افزايش
يافته است .اين افزايش راندمان از  0/062برای ماه مارس تا
 0/035برای ماه اوت متغیر است و به صورت متوسط راندمان
حرارتي به میزان  0/048در هر ماه نسبت به سیکل پايه []5
افزايش نشان ميدهد .بیشترين راندمان اگزرژی در ماه ژانويه

شکل ( )4راندمان انرژی و اگزرژی ماهیانه در سیکل
پیشنهادی .
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پیشنهادی به دلیل کاهش دمای آب ورودی به فالش اواپراتور
نسبت به سیکل پايه ،در تمامي ماهها به میزان کمي کاهش
يافته است .کاهش دمای آب ورودی به فالش اواپراتور سبب
کاهش يافتن مقدار اختالف درجه سوپرهیت ميشود که در
نتیجه میزان کمتری از آب ورودی به فالش اواپراتور در اثر
کاهش فشار تبخیر شده و در نهايت سبب کاهش 1/09
درصدی در میزان متوسط تولید آب شیرين در سیکل
پیشنهادی نسبت به سیکل پايه ميشود.

جدول ( )4روابط مورد استفاده جهت تحلیل اگزرژی سیکل
پیشنهادی [.]24 ,13
جزء /عنوان معادله

رابطه
̇𝐈 𝐄̇𝐗𝐐 + ∑ 𝐦̇𝐢 𝐞𝐱𝐢 = ∑ 𝐦̇𝐞 𝐞𝐱𝐞 + 𝐄̇𝐗𝐰 +
𝐞

موازنه اگزرژی

𝐢

) 𝟎𝐒 𝐞𝐱𝐩𝐡 = (𝐡 − 𝐡𝟎 ) − 𝐓𝟎 (𝐒 −

اگزرژی فیزيکي

) 𝟐𝟏𝐄 𝐈̇𝐇𝐏𝐄 = (𝐄𝟗 + 𝐄𝟏𝟎𝐇𝐏𝐄 ) − (𝐄𝟏 +

اواپراتور HP

) 𝟏𝟏𝐄 𝐈̇𝐋𝐏𝐄 = (𝐄𝟐𝐋𝐏𝐄 + 𝐄𝟏𝟎𝐋𝐏𝐄 ) − (𝐄𝟑 +

اواپراتور LP

𝐓𝐏𝐇̇𝐖 𝐈̇𝐇𝐏𝐓 = (𝐄𝟏 −𝐄𝟐𝐋𝐏𝐄 + 𝐄𝟐𝐞𝐱𝐭 ) −

توربین HP

𝐓𝐏𝐋̇𝐖 𝐈̇𝐋𝐏𝐓 = (𝐄𝟑 −𝐄𝟒 ) −

توربین LP

) 𝐓𝐏𝐇̇𝐖 𝐈̇𝐆 = (𝟏−𝛈𝐆 )(𝐖̇𝐋𝐏𝐓 +

ژنراتور

) 𝟓𝟏𝐄 𝐈̇𝐂 = (𝐄𝟒 + 𝐄𝟏𝟒 ) − (𝐄𝟓 +

کندانسور سیکل رانکین

𝟏𝐏𝐅𝐖̇𝐖 𝐈̇𝐖𝐅𝐏𝟏 = (𝐄𝟓 −𝐄𝟔 ) +

پمپ سیال عامل 1

𝟐𝐏𝐅𝐖̇𝐖 𝐈̇𝐖𝐅𝐏𝟐 = (𝐄𝟖 −𝐄𝟗 ) +

پمپ سیال عامل 2

𝟖𝐄 𝐈̇𝐨𝐭𝐡 = (𝐄𝟕 + 𝐄𝟐𝐞𝐱𝒕 ) −

گرمکن بسته

𝟑𝟏𝐄 𝐈̇𝐌𝐂𝐇 = (𝐄𝟏𝟏 + 𝐄𝟏𝟐 ) −

محفظه اختالط

) 𝟎𝟐𝐄 𝐈̇𝐅𝐄 = 𝐄𝟏𝟑 − (𝐄𝟏𝟔 +

𝟏𝐏𝐅𝐖̇𝐖 𝐄𝟏𝟎 + 𝐄𝟏𝟒 + 𝐖̇𝐖𝐅𝐏𝟏 +

يکي از اهداف تحلیل اگزرژی در هر سیستم ،تعیین سهم
تجهیزات در تخريب اگزرژی کل سیستم مي باشد تا از اين
طريق تجهیزاتي که بیشترين میزان تخريب اگزرژی را داشته
شناسايي و نسبت به اصالح و بهبود عملکرد آنها اقدام شود.
به عنوان نمونه برای ماه مارس ،درصد تخريب اگزرژی 1هر
تجهیز از تخريب اگزرژی کل تجهیزات تعیین و در شکل ()7
نشان داده شده است .همانطور که در شکل مشخص است
فالش اواپراتور و کندانسور آب شیرين کن به ترتیب با سهم
 32/1و  30/36درصدی از تخريب اگزرژی کل تجهیزات در
اين ماه ،بیشترين سهم تخريب اگزرژی در تجهیزات را به
خود اختصاص داده که به دلیل پديده فالشینگ و تولید بخار
تحت خالء در فالش اواپراتور و همچنین اختالف دما و فشار
بین جريانهای سرد و گرم با دما و فشار مرجع در کندانسور
آبشیرينکن ميباشند .بعد از اين دو تجهیز کندانسور
سیکل رانکین و توربین  LPبا  14/41و  8/34درصد قرار
دارند که البته ميتوان با اصالح اين تجهیزات عملکرد کلي
سیکل را بهبود بخشید.

گرمکن باز

) 𝟕𝟏𝐄 𝐈̇𝐜𝐭𝐡 = (𝐄𝟔 + 𝐄𝟏𝟔𝐜𝐭𝐡 ) − (𝐄𝟕 +

𝟖𝟏𝐄( 𝐈̇𝐃𝐂 = (𝐄𝟏𝟓 + 𝐄𝟏𝟔𝐃𝐂 ) −
) 𝟗𝟏𝐄 +
𝟎𝟐𝐄 𝐈̇𝐥𝐨𝐬𝐬 = 𝐄𝟏𝟕 + 𝐄𝟏𝟖 + 𝐄𝟏𝟗 +
𝐭𝐞𝐧̇𝐖

 -6-4تخریب اگزرژی

فالش اواپراتور
کندانسور آبشیرينکن
اگزرژی خروجي از سیکل
= 𝐱𝐞𝛈

راندمان اگزرژی

 -4-4کیفیت بخار در خروجی توربین
وجود ذرات مايع در بخار باعث خوردگي و آسیب به پرههای
توربین شده و اين امر سبب ميشود که پرههای انتهايي
توربین با مساحت بیشتر ،همواره در معرض آسیب و خوردگي
قرار داشته باشند .با توجه به استفاده از توربین دو مرحلهای
به همراه گرمايش مجدد در سیکل پیشنهادی ،عالوه بر بهبود
پارامترهای عملکردی سیکل پايه ،کیفیت بخار در خروجي از
توربینهای  HPو  LPنیز نسبت به سیکل پايه افزايش يافته
که اين امر سبب کاهش خوردگي و عملکرد بهتر توربین
نسبت به سیکل پايه خواهد شد .همانطور که در شکل ()5
مشخص است کیفیت بخار خروجي از توربینها در سیکل
پیشنهادی شرايط بسیار بهتری نسبت به سیکل پايه ارد.
 -5-4تولید آب شیرین
مقايسه میزان تولید آب شیرين در سیکل پیشنهادی و سیکل
پايه در شکل ( )6نشان داده شده است .همانطور که در
شکل نیز مشخص است میزان تـولید آب شیرين در سیکل
)Exergy Destruction Percentage (EDP

شکل ( )5مقایسه کیفیت بخار خروجی توربین در سیکل
پیشنهادی و سیکل پایه.
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شکل ( )6مقایسه آب شیرین تولیدی در سیکل پیشنهادی و
سیکل پایه.

شکل ( )8دیاگرام گراسمن برای سیکل پیشنهادی در ماه مارس.

 -5استفاده از آب گرم خروجی از کندانسور نیروگاه
سیکل ترکیبی نکا در سیکل پیشنهادی
در اين بخش ،سیکل پیشنهادی را با استفاده از دادههای
نیروگاه سیکل ترکیبي شهید سلیـمي نکـا مدلسازی کـرده
و نتايـج حـاصل مورد بررسي قرار خواهند گرفت .قدرت نامي
واحد سیکل ترکیبي اين نیروگاه  435مگاوات بوده که شامل
دو واحد گازی هر يک با قدرت نامي  137/6مگاوات و يک
واحد بخاری با قدرت نامي  160مگاوات است .با توجه به
اينکه اين نیروگاه در ساحل دريای خزر واقع شده است ،از
آب دريای خزر برای سیستم سرمايش مربوط به کندانسور
استفاده ميشود .دريای خزر يکي از مناسبترين محلها
برای استفاده از سیکل  OTECميباشد [.]25
در اين نیروگاه ،آب دريا توسط دو پمپ جريان محوری با
دبي حجمي تقريبي  39000متر مکعب بر ساعت به
کندانسور فرستاده ميشود .طراحي کندانسور نیروگاه سیکل
ترکیبي نکا به گونهای است که آب دريا پس از عبور از
کندانسور و جذب حرارت بخار خروجي از توربین ،به میزان
 10درجه سانتیگراد گرم شده که تخلیه اين حجم باال از آب
گرم برگشتي به دريا ،عالوه بر اتالف باالی انرژی در سیکل،
موجب ايجاد آلودگي حرارتي در منطقه تخلیه نیز ميگردد.
پیادهسازی سیکل پیشنهادی برای نیروگاه سیکل ترکیبي نکا
عالوه بر افزايش راندمان در سیکل و همچنین تامین آب
شیرين مورد نیاز برای بخش بخاری نیروگاه ،موجب کاهش

شکل ( )7درصد تخریب اگزرژی اجزا مختلف سیکل پیشنهادی
در ماه مارس.

به منظور شناخت بهتر از جريان اگزرژی در سیکل پیشنهادی
دياگرام گراسمن 1آن در ماه مارس در شکل ( )8نشان داده
شده است .همانطور که از شکل نیز مشخص است از مجموع
 183781کیلووات اگزرژی ورودی به سیکل در ماه مارس،
مقدار  37417کیلووات که معادل با  20/36درصد از کل
اگزرژی ورودی به سیکل است به صورت توان الکتريکي خارج
و بقیه به صورت تخريب اگزرژی درسیکل اتالف ميشود.
به دلیل دبي جرمي باالی جريانهای آب سرد و آب گرم
دريا ،بیشترين سهم تخريب اگزرژی مربوط به اتالف اگزرژی
از طريق خروج آب سرد و گرم دريا و همچنین آب شیرين
تولید شده در سیکل بوده که برابر  113050کیلووات است
که اين مقدار معادل  61/53درصد از اگزرژی ورودی به
سیکل است .همچنین مقدار  33314کیلووات که معادل
 18/11درصد از اگزرژی ورودی است نیز در تجهیزات سیکل
تخريب ميگردد.

Grassmann Diagram
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در سیکل پايه که توسط سوتو و ورگارا [ ]5ارائه شده است،
به میزان 1/432درصد افزايش يافته است .مشابه راندمان
حرارتي ،به دلیل افزايش اختالف دمايي در سیکل ،بخش
بیشتری از اگزرژی ورودی به سیکل به صورت اگزرژی مفید
خروجي که همان توان الکتريکي تولیدی است تبديل شده و
بخش کمتری از اگزرژی به صورت تخريب اگزرژی اتالف
ميگردد .همچنین به دلیل کمتر بودن دبي جرمي آب گرم
و سرد دريا در مقايسه با سیکل پايه ،میزان اگزرژی ورودی
به سیکل نیز به طور قابل مالحظهای کاهش يافته است .از
اين رو راندمان اگزرژی در سیکل پیشنهادی برای مطالعه
موردی نسبت به سیکل پايه افزايش چشمگیری داشته است.
راندمان اگزرژی از  31/91درصد در ماه جوالی تا 16/21
درصد در ماه فوريه متغیر بوده و راندمان اگزرژی متوسط
ماهیانه برای سیکل پیشنهادی در مطالعه موردی 25/22
درصد بدست ميآيد .بنابراين در صورت استفاده از آب گرم
خروجي کندانسور نیروگاه سیکل ترکیبي نکا در سیکل
پیشنهادی ،راندمان اگزرژی متوسط نسبت به راندمان
متوسط  17/2درصدی در سیکل پايه که توسط سوتو و
ورگارا [ ]5ارائه شده است ،به میزان  8/02درصد افزايش
يافته است.

آلودگي حرارتي و مشکالت زيست محیطي ناشي از برگشت
آب گرم کندانسور به دريای خزر نیز خواهد شد.
 -1-5توان الکتریکی تولیدی
مقادير انرژی اکتريکي تولیدی ،توان مصرفي پمپها و توان
خالص تولیدی ماهانه در شکل ( )9نشان داده شده است.
همانطور که از شکل مشخص است با توجه به اينکه سیکل
پايه پیشنهادی توسط سوتو و ورگارا [ ]5در کشور شیلي که
در نیمکره جنوبي واقع شده بود ارائه شده است ،نتايج حاصل
از مطالعه موردی در نیروگاه سیکل ترکیبي نکا به دلیل واقع
شدن در نیمکره شمالي به صورت معکوس شده است .به
عنوان مثال در سیکل پايه توان تولیدی در ماه فوريه
بیشترين مقدار و در ماه اوت کمترين مقدار خود را داشته که
در مطالعه موردی انجام شده نتايج معکوس شده است .طبق
نتايج مدلسازی توان الکتريکي تولیدی از  29/8مگاوات در
ماه جوالی تا  11/3مگاوات در ماه فـوريه متغیر بوده و به
صورت میانگین در هر ماه سیکل پیشنهادی با استفاده از آب
گرم خروجي از کندانسور نیروگاه سیکل ترکیبي نکا 20/2
مگاوات توان الکتريکي تولید خواهد کرد .توان مصرفي
پمپها نیز از  2/7مگاوات در ماه جوالی تا  2/2مگاوات در
ماه فوريه متغیر بوده و به صورت میانگین  2/48مگاوات توان
مصرفي پمپها است که با در نظر گرفتن توان الکتريکي
تولیدی ،توان خالص تولیدی متوسط سیکل  17/72مگاوات
در هر ماه خواهد بود.
 -2-5راندمان انرژی و اگزرژی

راندمانهای انرژی و اگزرژی مطالعه موردی در ماههای
مختلف در شکل ( )10نشان داده شده است .به دلیل باال
بودن دمای آب سطحي ورودی به کندانسور نیروگاه سیکل
ترکیبي نکا در مقايسه با دمای آب سطحي اقیانوس آرام که
در سیکل پیشنهادی مورد استفاده قرار گرفته بود ،اختالف
دمای ايجاد شده در سیکل افزايش يافته که منجر به افزايش
راندمان حرارتي در مطالعه موردی شده است .راندمان
حرارتي از  7/132درصد در ماه جوالی تا  2/507درصد در
ماه فوريه متغیر بوده و راندمان متوسط ماهیانه برای سیکل
پیشنهادی در مطالعه موردی  4/768درصد بدست ميآيد.
بنابراين در صورت استفاده از آب گرم خروجي کندانسور
نیروگاه سیکل ترکیبي نکا در سیکل پیشنهادی ،راندمان
حرارتي متوسط نسبت به راندمان متوسط  3/336درصدی

شکل ( )9توان الکتریکی تولیدی ،توان مصرفی پمپها و توان
خالص تولیدی ماهیانه سیکل  OTECدر مطالعه موردی.

شکل ( )10راندمان انرژی و اگزرژی ماهیانه در مطالعه موردی.
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 -3-5تولید آب شیرین

 -4-5میزان بهبود راندمان نیروگاه سیکل ترکیبی با

میزان تولید آب شیرين ماهیانه در شکل ( )11نشان داده
شده است .میزان تولید آب شیرين از  33004تن در روز در
ماه جوالی تا مقدار  3645تن در روز در ماه فوريه متغیر
است و به طور میانگین سیکل پیشنهادی با استفاده از آب
گرم خروجي از کندانسور نیروگاه سیکل ترکیبي نکا در هر
ماه قابلیت تولید  18829تن در روز آب شیرين را دارد.
استفاده از اين حجم باالی آب شیرين تولید شده در سیکل
پیشنهادی عالوه بر اينکه نیاز به آب مصرفي کل نیروگاه
شهید سلیمي نکا ،شامل چهار واحد بخاری و همچنین واحد
سیکل ترکیبي را مرتفع خواهد کرد ،فروش مازاد آب شیرين
تولید شده نیز ميتواند يک منبع درآمدی قابل توجه برای
نیروگاه ايجاد نمايد .استفاده از اين حجم آب شیرين تولید
شده ،نیاز به استفاده از واحدهای شیمي در نیروگاه در جهت
تولید آب شیرين را نیز برطرف خواهد نمود .با وجود اينکه
دبي آب خروجي از کندانسور سیکل ترکیبي نکا در مقايسه
با سیکل پايه بسیار کمتر است ولي به دلیل باال بودن دمای
سطحي دريا در سیکل ترکیبي نکا که سبب افزايش دمای
آب ورودی به محفظه فالش اواپراتـور ميشود ،درصد
بیشتری از آب دريای ورودی به محفظه فالش اواپراتور تبخیر
شده و در نهايت آب شیرين بیشتری نیز در مطالعه موردی
تولید شده است.
جهت درك بهتر تاثیر دمای آب سطحي در میزان تولید آب
شیرين بايد به اين نکته اشاره کرد که میانگین تولید آب
شیرين در سیکل پايه سوتو و ورگارا  16044تن در روز بوده
که تنها معادل  0/7درصد از کل آب گرم ورودی به فالش
اواپراتور بوده است ،در حالي که اين مقدار در مطالعه موردی
در نکا به میزان  18829تن در روز که معادل  2/1درصد از
کل آب ورودی به فالش اواپراتور است ،است [.]5

استفاده از سیکل OTEC

همانطور که در بخشهای قبل نیز اشاره شده بود ،يکي از
اهداف استفاده از آب گرم خروجي کندانسور نیروگاه حرارتي
در سیکل ترکیبي  ،OTECافزايش راندمان در نیروگاه
حرارتي اصلي ميباشد که توسط سوتو و ورگارا ارائه شده
است [ .]5با توجه به نتايج ارائه شده در بخشهای قبل
مشخص شد که توان خالص تولیدی سیکل در مطالعه موردی
از  27/024مگاوات در ماه جوالی تا  9/121مگاوات در ماه
فوريه متغیر بوده و به طور میانگین توان خالص تولید شده
 17/72مگاوات در هر ماه بوده است.
با توجه به اينکه ظرفیت تولیدی نیروگاه سیکل ترکیبي نکا
معادل  435مگاوات و راندمان متوسط آن  45/82درصد
است ،در نتیجه استفاده از آب خروجي کندانسور نیروگاه
سیکل ترکیبي نکا در سیکل پیشنهادی ،سبب افزايش
راندمان کل سیکل نیروگاه از  2/847درصد در ماه جوالی تا
 0/961درصد در ماه فوريه خواهد شد و به طور میانگین با
استفاده از سیکل پیشنهادی در نیروگاه سیکل ترکیبي نکا،
میزان راندمان حرارتي اين نیروگاه به مقدار  1/87درصد
بهبود خواهد يافت که اين میزان افزايش در راندمان در
مقايسه با مقدار  1/3درصدی که توسط سوتو و ورگارا برای
نیروگاه ذغال سنگي در شیلي ارائه شده بود ،میزان بهبود
راندمان باالتری را نشان ميدهد [.]5
 -6نتیجهگیری
در اين پژوهش سیکل پیشنهادی  OTECبا استفاده از
توربین دو مرحلهای به همراه گرمايش مجدد و استفاده از
آب گرم خروجي از کندانسور نیروگاه حرارتي معرفي شد.
مدلسازی سیکل انجام و از جنبههای انرژی و اگزرژی مورد
تحلیل قرار گرفت .نتايج مدلسازی نشان دهنده بهبود
راندمان حرارتي سیکل پیشنهادی در مقايسه با سیکل پايه
 OTECبا استفاده از توربین تک مرحلهای بوده است.
در ادامه به عنوان يک مطالعه موردی ،سیکل پیشنهادی با
اطالعات مربوط به نیروگاه سیکل ترکیبي نکا مدلسازی شد.
نتايج نشان داد که با استفاده از آب گرم خروجي از کندانسور
نیروگاه سیکل ترکیبي نکا به طور متوسط در هر ماه 17/72
مگاوات توان خالص و  18829تن در روز آب شیرين تولید
شده است.

شکل ( )11تولید آب شیرین ماهیانه در مطالعه موردی.
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δ

سیکل OTEC

راندمانهای انرژی و اگزرژی متوسط ماهیانه
پیشنهادی به ترتیب  4/768و  25/22درصد بدست آمده که
نسبت به سیکل پايه به میزان  1/432و  8/02درصد افزايش
راندمانهای انرژی و اگزرژی را نشان ميدهد .همچنین با
استفاده از تلفات حرارتي کندانسور نیروگاه سیکل ترکیبي
نکا به عنوان منبع حرارت در سیکل پیشنهادی ،OTEC
راندمان کل حرارتي نیروگاه سیکل ترکیبي نکا نیز به میزان
 1/87درصد افزايش يافت.

ΔP
∆Tm,C
∆Tm,E
∆TS,FE

زیرنویسها
a
ad
C
cha,C

 -7فهرست عالئم
A
Ca
CP
D
E
ĖXQ
ĖXw
emf
ex
f
g
h
̇I
K
L
̇m
mf
N
P
̇Q
R
Re
s
T
U
V
w
̇W

CP

مساحت ()m2
کسر جرمي هوای محلول در آب دريا
گرمای ويژه در فشار ثابت ()kJ/kg.K
قطر لوله ()m
نرخ اگزرژی ()W
نرخ اگزرژی ناشي از انتقال حرارت ()W
نرخ اگزرژی ناشي از کار ()W
نسبت دبي جرمي آب گرم عبوری در اواپراتور LP
اگزرژی مخصوص ()kJ/kg
ضريب اصطکاك
شتاب گرانش ()m/s2
آنتالپي مخصوص ()kJ/kg
تخريب اگزرژی ()W
نسبت گرماهای ويژه
طول ()m
دبي جرمي ()kg/s
دبي جرمي بخار زيرکش شده
تعداد
فشار ()Pa
نرخ انتقال حرارت ()W
ثابت گازها ()J/mol.K
عدد رينولدز
انتروپي مخصوص ()kJ/kg
درجه حرارت ()0C
ضريب انتقال حرارت کلي () kW/m2.K
سرعت ()m/s
عرض صفحات مبدل ()m
توان الکتريکي ()W

CPL
C,plt
CS
CS,C
CS, ρ
CS,t
cth
cw
D
DC
E
e
E,plt
eq
ex
ext
FE
fg
G
HPE
HPT
i
loss
LPE
LPT
MCH

عالئم یونانی
η
ρ
ν
ε

فاصله بین صفحات مبدل ()mm
افت فشار ()m
اختالف دمای متوسط لگاريتمي در کندانسور
0
اختالف دمای متوسط لگاريتمي در اواپراتور () C
درجه سوپرهیت بودن در فالش اواپراتور ()0C

net

راندمان
چگالي سیال)kg/m3( .
حجم مخصوص ()m3/kg
زبری داخلي لوله ()m

0
oth
P
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هوا
گازهای غیر قابل کندانس
کندانسور
تعداد کانال عبور جريان در کندانسور
پمپ آب سرد دريا
لوله آب سرد دريا
صفحات کندانسور
بخش آب سرد دريا
افت فشار در کندانسور
افت فشار ناشي از اختالف چگالي در بخش آب سرد
افت فشار اصطکاکي بخش آب سرد
گرمکن بسته
آب سرد دريا
آب شیرين
کندانسور آبشیرينکن
اواپراتور
خروجي
صفحات اواپراتور
معادل
اگزرژی
زيرکش توربین
فالش اواپراتور
نهان تبخیر
ژنراتور
اواپراتور HP
توربین HP
ورودی
تلفات خروجي
اواپراتور LP
توربین LP
محفظه اختالط
خالص
شرايط مرجع محیط
گرمکن باز
حرارتي
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