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تجارت دريايي رو به گسترش فزاينده است که تا حدود
زيادی در آلودگي اقیانوسها و گرم شدن کره زمین نقش
دارد .بنابراين ،توسعه کشتيهای سازگار با محیط زيست
مورد توجه بسیاری از محققان و مهندسان قرار گرفته است.
بازيابي گرما اتالفي 0يکي از بهترين گزينه ها برای افزايش
عملکرد موتورهای محرک اصلي مانند موتورهای احتراق
داخلي ،توربینهای گازی و پیل سوختي است [0و .]3به
دلیل هدر رفت انرژی و هزينه سوخت باال ،موتور ديزل برای
کاربردهای  WHRمناسب بوده تا بتواند خروجي های
مختلفي از قبیل گرمايش ،سرمايش [ ،]2الکتريسیته [ ]0و
آب شیرين [ ]9تولید کند .اخیراً ،تولید آب شیرين با
استفاده از دستگاه نمک زدايي چند اثره 3و تولید برق توسط
سیکل ارگانیک رانکین 2توسط محققان برای کاربردهای
 WHRمورد بررسي قرار گرفته است.
ثابت شده است که سیکل ارگانیک رانکین يکي از مناسب
ترين روش ها برای تولید برق از منابع گرما اتالفي است
[ .]7سیکل ارگانیک رانکین مزايای بسیاری از قبیل هزينه
کم ،وزن سبک و حجم کم دارد که در کاربردهای بازيابي
گرما اتالفي باعث بهبود راندمان انرژی و حفاظت از محیط
زيست ميشود [ .]3اخیراً ،استفاده از سیکل ارگانیک رانکین
به عنوان سیکل تحتاني موتورهای ديزل به دلیل نتايج
امیدوار کننده مورد توجه بسیاری قرار گرفته است[3و.]8
لیون و همکاران [ ]2يک مدل جامع از سیستم ترکیبي
موتور ديزل دريايي با  ORCارائه دادند .تحلیل اقتصادی
نشان داد که هنگام استفاده از  ORCبه عنوان سیستم
بازيابي گرمای اتالفي ،هزينه سوخت ساالنه حدود  9درصد
کاهش مي يابد .شو و همکاران [ ]01برای استفاده از گرما
اتالفي از موتورهای دريايي ،يک سیستم  ORCرا از نظر
ترمودينامیکي و اقتصادی ارزيابي کردند .با در نظر گرفتن
هفت سیال کاری ،عملکرد  ORCمورد بررسي قرار گرفت.
آنها به ترتیب  R123و  R364mfcرا به عنوان سیال کاری
مناسب در بار سنگین و سبک موتور پیدا کردند .عالوه بر
اين ،تجزيه و تحلیل اقتصادی نشان داد که سیستم
پیشنهادی مي تواند در حدود  9سال بازپرداخت را برآورده
کند .يو و همکاران [ ]00يک سیستم يکپارچه متشکل از

 ORCهمراه با يک موتور ديزل را مورد مطالعه قرار دادند.
چرخه برای بازيابي هم دود خروجي موتور و هم آب خنک
کاری طراحي شده است .نتیجه اصلي مطالعه آنها افزايش
 %7/0راندمان حرارتي در هنگام ترکیب  ORCبا موتور ديزل
بود.
بسیاری از مطالعات به دنبال رفع نیاز به آب شیرين در
کشتيها بوده اند .يک راه حل استفاده از گرما اتالفي موتور
دريايي برای تولید آب شیرين است [ .]03بطور کلي ،دو
گروه فرآيند نمک زدايي وجود دارد :جداسازی مکانیکي که
شامل اسمز معکوس و الکتروديالیز است ،و يا تقطیر حرارتي
که شامل نمک زدايي چند اثره و نمک زدايي فالش چند
مرحلهای 0است .بین دو فناوری نمک زدايي حرارتي
شناخته شده MED ،در اين مطالعه به دلیل مصرف انرژی
کمتر در نظر گرفته شده است [ .]02سلیمي و امید پور []9
با بازيابي گرما اتالفي ،يک سیستم ترکیبي با موتور احتراق
داخلي را برای تولید آب شیرين و تولید برق مورد بررسي
قرار دادند .نتايج شبیه سازی نشان مي دهد که اين سیستم
قادر به تولید آب شیرين  37/38متر مکعب در روز برای
موتور گازسوز  311کیلووات است .عالوه بر اين ،آنها تجزيه
و تحلیل اقتصادی را انجام دادند و دريافتند که سیستم
پیشنهادی آنها دارای برگشت سرمايه  2/8ساله است .ژانگ
و همکاران [ ]00يک سیستم تولید همزمان برق و آب
شیرين معرفي کردند .آنها پس از ارزيابي سیستم خود
توسط آنالیز ترمودينامیکي ،سیستم معرفي شده را ساختند.
آنها نتیجه گرفتند که به ازای  211کیلووات بار گرمايشي
خروجي از موتور ديزل ،سیستم قادر به تولید  0/37متر
معکب آب بر ساعت است.
ترکیب سیکلهای  MEDو  ORCدر برخي مقاالت مورد
بررسي قرار گرفت است .باسیولي و همکاران [ ]09يک تولید
همزمان برق و آب شیرين شامل  MEDو  ORCرا مورد
بررسي قرار داد .آنها عملکرد سیستم را برای چهار اندازه
مختلف  MEDاز نظر ترمودينامیکي و اقتصادی بررسي
کردند .آنها نتیجه گرفتند که اين پیکربندی باعث افزايش
دوره بازگشت سرمايه ميشود.
سیستم های يکپارچه موتور ديزل ،ORC-موتور ديزل-
 MEDو  ORC-MEDبه تفصیل مورد بررسي قرار گرفته

1

3

 -1مقدمه

)Waste Heat Recovery (WHR
)Multi-Effect Desalination (MED

)Organic Rankine Cycle (ORC
)Multi-Stage Flash Distillation (MSF
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در روغن انتقال حرارت به اولین اثر ( MEDنقطه  )3داده
شده و سرانجام دوباره به واحد ريکاوری گرما (نقطه )2
برميگردد .در  ،ORCسیال کاری (نقطه  )0به فشار ورودی
توربین (نقطه  )9پمپ ميشود .سپس پس از عبور از
ريکوپراتور (نقطه  ،)7وارد اواپراتور ميشود و به بخار فوق
گرم تبديل ميشود (نقطه  .)3اين بخار در داخل توربین
منبسط مي يابد که منجر به تولید نیرو در ژنراتور ميشود.
سرانجام ،سیال کاری از ريکوپراتور عبور مي کند تا گرما را
دفع کند (نقطه  )8و سپس برای تکمیل چرخه به کندانسور
فرستاده ميشود (نقطه  .)2در  ،MEDآب دريا به عنوان آب
خنک کننده وارد کندانسور ميشود تا بخار آخرين اثر خنک
شود و سپس به دريا باز ميگردد .بخشي از آن ولي وارد
بخشهای مختلف واحد آب شیرينکن ميشود .روغن
انتقال حرارت وارد اولین اثر شده و آب دريا را بخار ميکند
بخار تولید شده اثر اول ) (V1به عنوان منبع گرما به اثر دوم
ارسال شده و آن را به صورت مايع اشباع ترک ميکند .نکته
قابل توجه اين است که فشار و دمای هر اثر کمتر از اثر
قبلي است .عالوه بر اين ،شورابه اثر اول ) (B1نیز به اثر دوم
ارسال ميشود .اين روش برای ساير اثرات تکرار ميشود.

است .با اين وجود ،از نظر مطالعاتي ،خالء تحقیقاتي برای
ترکیب موتور ديزل دريايي ORC-MED-وجود دارد.
بنابراين  ،هدف از مطالعه حاضر معرفي و ارزيابي يک
سیستم ترکیبي تولید توان و آب شیرين است .سیستم
ترکیبي پیشنهادی از جنبه های انرژی ،اگزرژی و اقتصادی
مدلسازی شده است .سپس ،تأثیر پارامترهای مختلف
تعیین کننده بر عملکرد ارزيابي شد .سرانجام ،نرخ کل
هزينه و راندمان اگزرژی به عنوان دو تابع هدف در نظر
گرفته ميشود و با بکارگیری الگوريتم ژنتیک ،يک بهینه
سازی فني و اقتصادی انجام ميشود .ارائه سیکل ترکیبي
جديد فوق ،مدل سازی ترمو-اقتصادی و يافتن شرايط
عملیاتي مطلوب آن با بهینه سازی چند هدفه ،نوآوری اين
پژوهش است.
 -9شرح سیستم
شکل ( )0شماتیک سیکل معرفي شده را نشان مي
دهد.گرما اتالفي موتور دريايي توسط واحد بازيابي گرما
اتالفي بازيابي ميشود و به روغن انتقال حرارت 0منتقل مي
شود .اين روغن وارد اواپرتور (نقطه  )0شده و انرژی مورد
نیاز  ORCرا تأمین ميکند .سپس ،باقیمانده انرژی موجود

شكل ( )1شماتیک کلی سیكل.
)Heat Transfer Oil (HTO
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شوری آب نمک باقي مانده در اثر اول:

سرانجام ،آب نمک به دريا تزريق مي شود در حالي که آب
شیرين در يک مخزن ذخیره ميشود.

()00
 دیگر افكتها

 -3مدلسازی ترمودینامیكی

با اعمال تعادل جرم و انرژی بر ساير اثرها ،معادالت زير
حاصل مي شوند:

 -1-3سیكل رانكلین آلی
روابط باالنس انرژی برای تجهیزات مختلف سیکل رانکین
آلي در ادامه آورده شده است:
( )0
) 𝑄̇𝐸𝑣𝑎 = 𝑚̇𝐻𝑇𝑂 (ℎ1 − ℎ2 ) = 𝑚̇𝑂𝑅𝐶 (ℎ7 − ℎ6
( )3
) 𝑄̇𝐶𝑜𝑛 = 𝑚̇𝑂𝑅𝐶 (ℎ9 − ℎ4
( )2
) 𝑄̇𝑅𝑒𝑐𝑢 = 𝑚̇𝑂𝑅𝐶 (ℎ6 − ℎ5 ) = 𝑚̇𝑂𝑅𝐶 (ℎ8 − ℎ9
( )0
) 𝑊̇𝑃 = 𝑚̇𝑂𝑅𝐶 (ℎ5 − ℎ4
( )9
) 𝑊̇𝑇 = 𝑚̇𝑂𝑅𝐶 (ℎ7 − ℎ8
برای ضريب اثربخشي ريکوپراتور داريم:
𝑇6 − 𝑇5
𝑇8 − 𝑇5

()7

𝑖𝑉

()03
()02
()00

اعمال باالنس انرژی بر روی کندانسور:

=𝜀

()09

 -3-3تحلیل اگزرژی
با ناديده گرفتن اگزرژیهای انرژی جنبشي و پتانسیل (به
دلیل تغییرات ناچیز در سرعت و ارتفاع)  ،تعادل اگزرژی به
صورت زير خواهد بود:
(𝐸̇ 𝑥𝑄 + ∑𝑖 𝑚̇𝑖 𝑒𝑥𝑖 = ∑𝑒 𝑚̇𝑒 𝑒𝑥𝑒 + 𝐸̇ 𝑥𝑊 + 𝐸̇ 𝑥𝐷 )07

= 𝑇∆

که  TN ،Nو  T1بترتیب تعداد اثرات ،دما آخرين اثر و دما
اولین اثر است .آب دريا تزريق شده به هر اثر برابر است با
کل آب دريای ورودی ( )Fکه براساس تعداد اثرات تقسیم
مي شود:
( )8

𝐹
𝑁

𝐸̇ 𝑥𝑄 = (1 −
̇𝑊 = 𝑊𝑥 ̇𝐸

()08
()02
𝑒𝑥 = 𝑒𝑥𝑝ℎ + 𝑒𝑥𝑐ℎ
که در آن انديسهای  iو  eبه ترتیب ورودی و خروجي از
حجم کنترل و اگزرژی شیمیايي مخلوط به شرح زير است:

= 𝑁𝐹 = ⋯ = 𝐹1 = 𝐹2

𝑛

مقدار تولید بخار در افکت اول برابر است با:

()31

) 𝑚̇𝐻𝑇𝑂 (ℎ2 − ℎ3
= 𝑉1
) (𝜆1
) 𝐹𝑇 𝐹1 × 𝐶𝑝 (𝑇𝐹 , 𝑋𝐹 ) × (𝑇1 −
−
) (𝜆1

𝑛

]) 𝑖𝑋(𝑛𝑙 𝑖𝑋 ∑ 𝑒𝑥𝑐ℎ,𝑚𝑖𝑥 = [∑ 𝑋𝑖 𝑒𝑥𝑐ℎ𝑖 + 𝑅̅𝑇0
𝑖=1

𝑖=1

که در آن ̅𝑅 و  Xثابت جهاني گازها و کسر مولي اجزاء است.
اگزرژی فیزيکي جريانهای آب دريا و آب نمک به شرح زير
محاسبه ميشود:

که در آن  λ1 ،XFو  TFشوری آب دريا ،گرما نهان کندانس
شدن و دما آب ورودی به اثرها هستند .میزان شورابه اثر
اول را مي توان با در نظر گرفتن تعادل جرم به شرح زير
محاسبه کرد:
()01

𝑇0
̇𝑄)
𝑖 𝑖𝑇

()03

 افكت اول

( )2

) 𝑊𝐶𝑇 𝑉5 × 𝜆5 = 𝐶𝑊 × 𝐶𝑝 (𝑇𝐹 , 𝑋𝐹 )(𝑇𝐹 −

که در آن  TCWو  CWبه ترتیب دما و دبي جرمي آب خنک
کننده هستند.

در اين بخش ،مدل سازی رياضي برای واحد  MEDارائه
شده است .در اين مدل ،اختالف دمای ثابت بین اثرات فرض
شده است [ .]07اين اختالف دما به عنوان تابعي از دما
کاری و تعداد اثرات بیان شده است:
𝑁𝑇 𝑇1 −
𝑁−1

) 𝐹𝑇 𝑉𝑖−1 × 𝜆𝑖−1 − 𝐹𝑖 × 𝐶𝑝 (𝑇𝐹 , 𝑋𝐹 ) × (𝑇𝑖 −
𝑖𝜆
) 𝑖𝑇 𝐵𝑖−1 𝐶𝑝 (𝑇𝑖−1 , 𝑋𝑖−1 ) × (𝑇𝑖−1 −
+
𝑖𝜆
𝑖𝑉 𝐵𝑖 = 𝐹𝑖 + 𝐵𝑖−1 −
𝐹𝑋 × 𝑖𝐹 𝐵𝑖−1 × 𝑋𝑖−1 +
= 𝑖𝑋
𝑖𝐵

=

 کندانسور

 -9-3واحد آب شیرینکن

( )3

𝐹𝑋 × 𝐹1
𝐵1

= 𝑋1

()30

× ) 𝐸̇ 𝑥𝑝ℎ = 𝑚̇ × (𝐶𝑝 (𝑇, 𝑋) × (𝑇 − 𝑇0
𝑇

) 𝐶𝑝 (𝑇, 𝑋) × log
𝑇0

اگزرژی شیمیايي جريانهای مذکور توسط رابطه زير
محاسبه ميشوند:

𝐵1 = 𝐹1 − 𝑉1

23
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× ) 𝐸̇ 𝑥𝑐ℎ = 𝑚̇ × (𝑁𝑚𝑜𝑙 (𝑋, 𝑀𝑤 , 𝑀𝑠 ) × (10−3
)) 𝑠𝑋 (8.314) × 𝑇0 × (−𝑋𝑤 × log 𝑋𝑤 − 𝑋𝑠 × log
) 𝑤𝑀 𝑁𝑝𝑢𝑟𝑒 (𝑋,
= 𝑤𝑋
) 𝑠𝑀 𝑁𝑚𝑜𝑙 (𝑋, 𝑀𝑤 ,
) 𝑠𝑀 𝑁𝑠𝑎𝑙𝑡 (𝑋,
= 𝑠𝑋
) 𝑠𝑀 𝑁𝑚𝑜𝑙 (𝑋, 𝑀𝑤 ,
𝑋 1000 −
()33
= 𝑒𝑟𝑢𝑝𝑁
𝑤𝑀
𝑋
= 𝑡𝑙𝑎𝑠𝑁
𝑠𝑀
𝑡𝑙𝑎𝑠𝑁 𝑁𝑚𝑜𝑙 = 𝑁𝑝𝑢𝑟𝑒 +

شبیه سازی  MEDتهیه شده در اين مطالعه مطابق با نتايج
گزارش شده در [ ]03است.
 -5نتایج مدلسازی
مدلسازی در محیط  MATLABانجام شده است.
به عنوان سیال کاری در نظر گرفته شد .نتايج به دست آمده
در دو بخش ارائه ميشود .بخش اول نتايج مدلسازی که
توسط متغیرهای طراحي از پیش تعريف شده بدست آمده
است ،مورد بحث قرار ميگیرد .بخش دوم شامل مطالعه
پارامتری برای درک تأثیر پارامترهای طراحي بر عملکرد
سیستم است .در جدول  3داده های ورودی مورد نیاز برای
مدلسازی ارائه شده است.
جدول ( )2نتايج مدلسازی را ارائه مي دهد .همانطور که
در جدول نشان داده شده است ORC ،مي تواند 283/29
کیلو وات توان خالص تولید کند و  MEDمي تواند 3/10
متر مکعب بر ساعت آب شیرين تولید کند .راندمان اگزرژی
سیستم  %02/73و نرخ کل هزينه  2/27دالر در ساعت
است .تخريب اگزرژی هر جزء و سهمش در تخريب کل در
شکل ( )3نشان داده شده است .بديهي است که حداکثر
تخريب اگزرژی در اواپراتور رخ ميدهد که نتیجه اختالف
دما باال بین روغن انتقال حرارت و سیال کاری است.
کندانسور سیکل رانکین ،ريکوپراتور ،اثر اول  MEDو توربین
با میانگین تخريب اگزرژی  9372کیلو وات به ترتیب در رده
های بعدی قرار دارند .عالوه بر اين ،همانطور که در شکل
( )3نشان داده شده است ،تخريب اگزرژی در اثر  3تا اثر 9
کمي افزايش مي يابد .به طور کلي ،شیکل رانکین آلي
مسبب  %73کل تخريب اگزرژی است در حالي که برای
واحد آب شیرينکن مقدار آن  %22است.
R600a

که در آن  Xwو  XSکسر مولي از آب و نمک هستند Mw .و
 Msوزن مولي آب و نمک هستند که به ترتیب برابر با 08
و  98/9گرم در مول است .روابط مربوط به تخريب اگزرژی
اجزای سیستم به شرح زير است:
اواپراتور:
()32
𝐸̇ 𝑥𝐷,𝐸𝑣𝑎 = 𝐸̇ 𝑥1 + 𝐸̇ 𝑥6 − 𝐸̇ 𝑥2 − 𝐸̇ 𝑥7
کندانسور:
()30
̇𝑄𝑥 ̇𝐸 𝐸̇ 𝑥𝐷,𝑂𝑅𝐶,𝐶𝑜𝑛 = 𝐸̇ 𝑥9 + 𝐸̇ 𝑥4 −
ريکوپراتور:
()39
𝐸̇ 𝑥𝐷,𝑅𝑒𝑐𝑢 = 𝐸̇ 𝑥5 + 𝐸̇ 𝑥8 − 𝐸̇ 𝑥6 − 𝐸̇ 𝑥9
توربین:
()37
𝑇̇𝑊 𝐸̇ 𝑥𝐷,𝑇 = 𝐸̇ 𝑥7 − 𝐸̇ 𝑥8 −
پمپ:
()33
𝑃̇𝑊 𝐸̇ 𝑥𝐷,𝑃 = 𝐸̇ 𝑥4 − 𝐸̇ 𝑥5 +
افکت اول واحد آب شیرينکن:
()38

𝑖𝐵𝑥 ̇𝐸 𝐸̇ 𝑥𝐷,𝑀𝐸𝐷,𝑒𝑓𝑓 = 𝐸̇ 𝑥2 + 𝐸̇ 𝑥𝐹𝑖 + 𝐸̇ 𝑥𝐵𝑖−1 −
𝑖𝑉𝑥 ̇𝐸 − 𝐸̇ 𝑥3 −

ديگر افکتهای واحد آب شیرينکن:
()32
𝑖

𝐸̇ 𝑥𝐷,𝑀𝐸𝐷,𝑒𝑓𝑓 = 𝐸̇ 𝑥𝑉𝑖−1,𝑣𝑎𝑝 + 𝐸̇ 𝑥𝐹𝑖 + 𝐸̇ 𝑥𝐵𝑖−1
𝑉𝑥 ̇𝐸 − 𝐸̇ 𝑥𝐵 −
𝑉𝑥 ̇𝐸 −
𝑞𝑖𝑙𝑖−1,

𝑖

کندانسور واحد آب شیرينکن:
()21

𝑡𝑢𝑜𝐸̇ 𝑥𝐷,𝑀𝐸𝐷,𝐶𝑜𝑛 = 𝐸̇ 𝑥𝑉5,𝑣𝑎𝑝 + 𝐸̇ 𝑥𝐶𝑊.𝑖𝑛 − 𝐸̇ 𝑥𝐶𝑊,
𝑞𝑖𝑙− 𝐸̇ 𝑥𝑉5,

 -6مطالعه پارامتری

برای ارزيابي عملکرد سیستم پیشنهادی از راندمان اگزرژی
استفاده ميشود که به شکل زير برای چرخه پیشنهادی
است:
()20

𝑡𝑜𝑡𝑉𝑥 ̇𝐸 𝑊̇𝑂𝑅𝐶 +
𝐸̇ 𝑥1 − 𝐸̇ 𝑥3

بررسي اولیه نشان داد که  2پارامتر با بیشترين تأثیر در
عملکرد سیستم وجود دارد که عبارتند از :دما روغن انتقال
حرارت  ،فشار ورودی توربین و اختالف دما پینچ پوينت در
اواپراتور .تغییرات عملکرد سیستم به دلیل تغییر در اين
پارامترها در اين بخش بررسي ميشود .تغییرات عملکرد
سیستم به دلیل تغییر دما روغن در شکل ( )2ارائه شده
است .اين شکل نشان مي دهد که با افزايش دمای روغن،
تولید الکتريسیته افزايش مييابد.

= 𝑥𝑒𝜂

 -4صحت سنجی
نتايج مدل سازی حاضر با نتايج به دست آمده از مقاله []03
مقايسه شده است .جدول ( )0نشان ميدهد که نتايج کد
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50

149.6

Exergy destruction

45

160
140

40

)Percentage (%

120

35

100

30

80

25
57.3

20

56.9

60.8

55.0

60

15
10

20.2

24.1

40
21.8

19.2

16.8

5

)Exergy destruction (kW

Percentage

20

4.9

0

0

شكل ( )9مقدار و درصد تخریب اگزرژی اجزاء.
جدول ( )3نتایج مدلسازی.

جدول ( )1مقایسه نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر با نتایج

پارامترهای خروجي

مرجع [.]17
شرايط کاری :تعداد افکت ها

برق تولیدی سیکل رانکین
مقدار آب شیرين

3911

3911

دبي بخار محرک

3073

3073

راندمان اگزرژی

مقدار آب تولیدی

088/1

082/3

)(kg/s

پارامترهای ورودی
دما محیط

1/010

)(MPa

39

دما روغن انتقال حرارت

فشار روغن انتقال حرارت
اختالف دما ترمینال

311

)(°C
)(MPa

اختالف دما پینچ اواپراتور

)(°C

توربین )(MPa

دما کندانسور

31
3/9
29

)(°C

راندمان آيزنتروپیک پمپ

1/9
39

)(°C

81

)(%

راندمان آيزنتروپیک توربین

)(%

راندمان ريکوپراتور

89
1/3

تعداد افکت واحد آب شیرينکن

9

دما افکت اول

)(°C

31

دما افکت آخر

)(°C

09

شوری آب

دريا)(g/kg

بیشینه شوری پسآب خروجي

27
)(g/kg

)(%

3

02/73

در حالي که روند کاهشي برای تولید آب شیرين وجود دارد.
افزايش دمای روغن منجر به افزايش انتقال حرارت درون
اواپراتور و از اين رو افزايش نرخ جرمي سیال کاری در سیکل
رانکین آلي مي شود .اين به نوبه خود ،به افزايش تولید برق
کمک مي کند .با اين حال ،با وجود افزايش انتقال حرارت
در اواپراتور ،گرما کمتری به اثر اول واحد آب شیرينکن
ميرسد و منجر به کاهش تولید آب شیرين ميشود .اگرچه
تاثیر دما روغن بر میزان تولید آب شیرين از دما  318درجه
به بعد بسیار کم ميشود.
تغییرات اگزرژی در شکل ( )0نشان داده شده است .حداکثر
مقدار  %91در دمای  080درجه سانتیگراد برای راندمان
اگزرژی بدست آمده است .اين روند افزايش-کاهشي به دلیل
آن است که هم اگزرژی ورودی به سیستم و هم اگزرژی
مفید تولیدی همزمان افزايش مييابند .برای دمای روغن
کمتر از  080درجه سانتیگراد ،افزايش اگزرژی خروجي بر
افزايش اگزرژی ورودی حاکم است ،بنابراين راندمان اگزرژی
افزايش مي يابد .با اين حال ،باالتر از  080درجه سانتیگراد،
اکزرژی ورودی با سرعت بیشتری نسبت به اکزرژی خروجي
افزايش مي يابد و منجر به کاهش راندمان اگزرژی ميشود.

مقدار

)(°C

فشار ورودی

)(kW

087/98

7

جدول ( )9ورودیهای مسئله.
فشار محیط

تولیدی )(m /hr

7

)(kPa

آلي )(kW

283/29
3/10

مقدار تخريب اگزرژی

فشار بخار محرک
عملکرد:

اين مطالعه

ال موتاز

مقدار

31
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شکل ( )9نشان ميدهد که چگونه سیستم نسبت به تغییر
اختالف دما پینچ پوينت واکنش نشان ميدهد .همانطور که
مشاهده ميشود ،با افزايش اختالف دما ،میزان انتقال
حرارت در اواپراتور کاهش مييابد و بنابراين نرخ جرمي و
توان خروجي کاهش مييابد .عالوه بر اين ،افزايش اختالف
دما منجر به افزايش تولید آب شیرين ميشود .کاهش انتقال
حرارت از روغن انتقا حرارت به سیکل رانکین آلي منجر به
تأمین انرژی بیشتر از روغن به واحد آب شیرينکن و از اين
رو ،ظرفیت تولید آب شیرين بیشتر ميشود .شکل ( )7نشان
ميدهد که راندمان اگزرژی کاهش يافته و اين به دلیل
تولید برق کمتری است .شايان ذکر است که اگرچه تولید
آب شیرين افزايش مييابد ،اما کاهش تولید برق تأثیر قوی
تری بر اگزرژی مفید خروجي دارد که بر افزايش تولید آب
شیرين حاکم است.

)ORC Net power (kW

)Desalinated water (m3/hr

450
400

10
350

9
8

300

7
6

250

5
200

4
160 168 176 184 192 200 208 216 224 232 240

830

14

730

12

630

10

530

8

430
330

6

230

4

130

2

30
50

)HTO temperature (°C

930

46

42

38

34

30

22

26

18

14

)ORC Net power (kW

11

ORC net power
Desalinated water

16

)Desalinated water (m3/hr

12

ORC net power
Desalinated water

1030

18

500

14
13

تأثیر فشار ورودی توربین بر عملکرد سیستم در شکل ()3
نشان داده شده است .همانطور که مشاهده ميشود ،با
افزايش فشار از  0/7به  2/3مگاپاسکال ،سبب افزايش قدرت
و تولید آب شیرين به ترتیب  %21و  %3افزايش مييابد .اين
مشاهدات را ميتوان به شرح زير توضیح داد:
افزايش فشار اواپراتور با دما اشباع باالتر همراه است .در
حالي که اختالف دما پینچ پوينت ثابت نگه داشته ميشود،
افزايش دمای اشباع سبب ميشود که روغن اواپراتور را با
دمای باالتری ترک کند و در نتیجه ،گرما کمتری از روغن
به سیال کاری منتقل شود .کاهش انتقال حرارت باعث
کاهش نرخ جرمي سیال کاری مي شود .اما اختالف فشار
ورودی و خروجي توربین نیز همزمان افزايش مي يابد.
نتیجه اين دو اثر متضاد ،تولید بیشتر برق توسط توربین
است.

10

)Pinch point temperature difference (°C

شكل ( )3تاثیر دما روغن انتقال حرارت بر مقدار توان خروجی

شكل ( )5تاثیر اختالف دما پینچ پوینت بر مقدار توان خروجی

و آب شیرین .

و آب شیرین.
56

60

54

48

46
44

)Exergy efficiency (%

50

50
45
40

)Exergy efficiency (%

52

55

35

42

40

30

160 168 176 184 192 200 208 216 224 232 240

50

)HTO temperature (°C

46

42

38

34

30

26

22

18

14

10

)Pinch point temperature difference (°C

شكل ( )4تاثیر دما روغن انتقال حرارت بر راندمان اگزرژی

شكل ( )6تاثیر اختالف دما پینچ پوینت بر راندمان اگزرژی.
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نتايج نشان داد که مورد مطالعه قادر به تولید  283/29کیلو
وات برق و  3/10متر مکعب در ساعت آب شیرين تولید کند
و دارای راندمان اگزرژی  %02/73است .تحلیل اگزرژی
نشان ميدهد  %73کل تخريب اگزرژی در سیکل رانکین و
مابقي در واحد آب شیرينکن اتفاق ميافتد.

عالوه بر اين ،انتقال حرارت کمتر در اواپراتور ،به معنای
افزايش انرژی داده شده به واحد آب شیرينکن و در نتیجه
تولید بیشتر آب شیرين با حداکثر  03/3متر مکعب در
ساعت در  3811کیلوپاسکال است .از آنجا که از اگزرژی
ورودی ثابت است ،با افزايش تولید الکتريسیته و آب شیرين
با افزايش فشار ورودی توربین ،مي توان افزايش راندمان
اگزرژی را مطابق شکل ( )8پیش بیني کرد.

 -8فهرست عالئم و اختصارات
B

دبي جرمي شورابه )(kg/s

 -7نتیجهگیری

CW

در اين پژوهش يک سیستم جديد برای بازيابي گرما اتالفي
يک موتور ديزل دريايي برای تولید برق و آب شیرين
پیشنهاد شده است .گرما اتالفي گازهای خروجي به عنوان
منبع حرارتي ابتدا در سیکل رانکین آلي و سپس برای واحد
آب شیرينکن استفاده شد.

Cp

دبي جرمي آب خنککن
ظرفیت گرمايي ويژه )(kJ/kg.K
اگزرژی )(kW
اگزرژی ويژه )(kW/kg
تخريب اگزرژی )(kW
آب دريا ورودی )(kg/s
آنتالپي ويژه )(kJ/kg
دبي جرمي )(kg/s
جرم مولي )(g/mol
فشار )(kPa
انتقال حرارت )(kW
ثابت جهاني گازها )(J/mol.K
دما )(K,°C
دبي جرمي بخار تولیدی )(kg/s
توان )(kW
شوری )(g/kg

𝑥 ̇𝐸
ex
𝐷𝑥 ̇𝐸
F
h

8
7.8
7.6

470
440

7.4

410

7.2

380

7

350

6.8
320

6.6

M
)ORC Net power (kW

)Desalinated water (m3/hr

ORC net power
Desalinated water

̇𝑚

p
̇𝑄
̅𝑅
T
V

290

6.4

̇𝑊

260
6.2
1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200

X

)ORC evaporator pressure (kPa

)(kg/s

عالئم يوناني

شكل ( )7تاثیر فشار اواپراتور بر مقدار توان خروجی و آب
شیرین

ε

اثربخشي مبدل حرارتي )(kg/s

η

راندمان
گرما نهان میعان )(kJ/kg

λ

60
58

)(%

56

52
50
48
46

)Exergy efficiency (%

54
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