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  :چکیده

ده شرائه ایک سیستم تلفیقی جدید با هدف جلوگیري از اتالف انرژي و کاهش توان مصرفی  در این پروژه

 یکل تولیدین (ساست. سیستم ارائه شده از ترکیب سیکل تبرید آبشاري (سیکل تولید برودت) و سیکل ارگانیک رانک

مبدل  ع اینشوند در واقتوان) تشکیل شده است. دو سیکل نامبرده به وسیله یک مبدل حرارتی با هم ترکیب می

رتیب به این ت دارد حرارتی نقش کندانسور براي سیکل تبرید آبشاري و نقش اواپراتور براي سیکل ارگانیک رانکین را

برنامه  ستفاده ازا. با شوداز حرارت اتالفی سیکل تبرید آبشاري براي تولید بخار در سیکل ارگانیک رانکین استفاده می

EES روژه پاین  میکی، اگزرژتیکی و ترمواکونومیکی روي سیستم تلفیقی صورت گرفت. هدف اصلیتحلیل ترمودینا

، 1دل حرارتییر مبکاهش توان مصرفی سیکل تبرید آبشاري بود، به همین دلیل با انتخاب دماي اواپراتور، دماي تقط

سعی  هاي انتخابی،عنوان پارامترها و دبی جرمی سیکل ارگانیک رانکین به ، نسبت فشار2دماي تقطیر مبدل حرارتی

 ت استفادهر صوردر کاهش هر چه بیشتر توان مصرفی سیکل تبرید آبشاري داشتیم. نتایج بدست آمده نشان داد که د

ک سیکل ارگانی به ترتیب در سیکل تبرید دما پایین، تبرید دما باال و R141bو  R502 ،R717هاي عامل از سیال

درصد  05/36راد توان مصرفی سیکل تبرید آبشاري تا گدرجه سانتی - 50در دماي رانکین، ضمن ایجاد برودت 

خواهد  تمل سیسزایش ضریب عملکرد ککاهش خواهد یافت. در ادامه نتایج نشان داد که این سیستم تلفیقی باعث اف

ش دماي با افزای اد کهد هاي انتخابی بر روي عملکرد سیستم تلفیقی نشانشد. مطالعه پارامتریک بر روي تأثیر پارامتر

، 2بدل حرارتیم دماي ضریب عملکرد سیستم تلفیقی افزایش و با افزایش ،1اواپراتور و دماي تقطیر مبدل حرارتی

  یافت. دنواهخلفیقی افزایش ضریب عملکرد سیستم ت ،نسبت فشار سیکل تبرید دما پایین و سیکل تبرید دما باال

  

  اگزرژي، ترمواکونومیک ي، سیکل ارگانیک رانکین،سیکل تبرید آبشار: هاواژه کلید
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Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  .......   یقیتلف ستمیس عملکرد يرو بر اواپراتور يدما راتییتغ اثر. 6- 3- 4

 1Error! Bookmark notیحرارت مبدل در نییپا دما دیتبر کلیس ریتقط يدما راتییتغ اثر. 7- 3- 4

defined.  

 2Error! Bookmark notیحرارت مبدل در باال دما دیتبر کلیس ریتقط يدما راتییتغ اثر. 8- 3- 4

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ...... ................................ ................................   کیترمواکونوم لیتحل - 4-4

 !Errorیقیتلف ستمیس عملکرد يرو بر يآبشار دیتبر کلیس نییپا دما کمپرسور فشار نسبت راتییتغ اثر. 1- 4- 4

Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  .......   یقیتلف ستمیس عملکرد يرو بر اواپراتور يدما راتییتغ اثر. 2- 4- 4

 1Error! Bookmark notیحرارت مبدل در نییپا دما دیتبر کلیس ریتقط يدما راتییتغ اثر.3- 4- 4

defined.  

 2Error! Bookmark notیحرارت مبدل در باال دما دیتبر کلیس ریتقط يدما راتییتغ اثر. 4- 4- 4

defined.  

  5 فصل

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................... ................................   پیشنهادات و گیرينتیجه



  ح

  .Error! Bookmark not defined  ................................. ................................ ................................   مقدمه. 1- 5

  .Error! Bookmark not defined  ................................. ................................   يآبشار دیتبر کلیس جینتا. 5-2

  .Error! Bookmark not defined  .............................................................   نیرانک کیارگان لکیس جینتا. 5-3

  .Error! Bookmark not defined  .......................................... ................................   یقیتلف ستمیس جینتا. 5-4

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................... ................................   جینتا خالصه. 5-5

  .Error! Bookmark not defined  .......................................................... ................................   شنهاداتیپ. 5-6
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  هافهرست شکل

  صفحه  عنوان

  145  ..................................................... ................................ ................................   یتراکم دیتبر کلیس کیشمات) الف1- 1شکل

  145  ....................................................... ................................ ................................   یتراکم دیتبر کلیس کیشمات) ب1- 1شکل

  147  .......................................... ................................   يدیخورش يانرژ از استفاده با اكیآمون- آب يسردساز کلیس 2- 1شکل

  .Error! Bookmark not defined  .................... ................................   جکتوریا دیتبر کلیس کیتشما) الف3- 1شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...............................   جکتوریا دیتبر کلیس P_h اگرامید کیشمات) ب3- 1شکل

  .Error! Bookmark not defined  .....................................................   يآبشار دیتبر کلیس کیشمات) الف4- 1شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................................   يآبشار دیتبر کلیس T_S اگرامید کیشمات) ب4- 1شکل

  .Error! Bookmark not defined  ....... ................................   ساده نیرانک کیارگان کلیس کیشمات) الف5- 1 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..................  ساده نیرانک کیارگان کلیس T_S اگرامید کیشمات) ب5- 1 شکل

 Error! Bookmark notالیس هیتغذ گرمکن به شده زیتجه نیرانک کیارگان کلیس کیشمات) الف6- 1 شکل

defined.  

 Error! Bookmarkالیس هیتغذ گرمکن به شده زیتجه نیرانک کیارگان کلیس T_S اگرامید کیشمات) ب6- 1 شکل

not defined.  

 Error! Bookmarkژنراتوریر و الیس هیتغذ گرمکن به شده زیتجه نیرانک کیارگان کلیس کیشمات) الف7- 1 شکل

not defined.  

 !Errorژنراتوریر و الیس هیتغذ گرمکن به شده زیتجه نیرانک کیارگان کلیس T_S اگرامید کیشمات) ب7- 1 شکل

Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  نیرانک کیارگان کلیس و بخار یجذب دیتبر کلیس بیترک کیشمات 8- 1 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ....  یحرارت یجذب کلیس با نیرانک کیارگان کلیس بیترک کیشمات 9- 1 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .  جکتوریا دیتبر کلیس با نیرانک کیارگان کلیس بیترک کیشمات 10- 1 شکل

 Error! Bookmark notنیرانک کیارگان کلیس و بخار یتراکم دیتبر کلیس بیترک کیشمات 11- 1 شکل

defined.  

 Error! Bookmark notساده نیرانک کیارگان کلیس و يآبشار دیتبر کلیس بیترک کیشمات) الف1- 3 شکل

defined.  



  ي

 Error! Bookmark notساده کیارگان کلیس و يآبشار دیتبر کلیس بیترک ،T_S اگرامید کیشمات) ب1- 3 شکل

defined.  

 !Errorالیس هیتغذ گرمکن به شده زیتجه نیرانک کیارگان کلیس و يآبشار دیتبر کلیس بیترک کیشمات) لفا2- 3 شکل

Bookmark not defined.  

 هیتغد گرمکن به شده زیتجه نیرانک کیارگان کلیس و يآبشار دیتبر کلیس بیترک ،T_S اگرامید کیشمات) ب2- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................ ................................ ................................   الیس

 و الیس هیتغد گرمکن به شده زیتجه نیرانک کیارگان کلیس و يآبشار دیتبر کلیس بیترک کیشمات) الف3- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................... ................................ ................................ ................................   ژنراتوریر

 هیتغد گرمکن به شده زیتجه نیرانک کیارگان کلیس و يآبشار دیتبر کلیس بیترک ،T_S اگرامید کیماتش) ب3- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...... ................................ ................................ ................................   ژنراتوریر و الیس

  .Error! Bookmark not defined  ......   کمپرسور يبرا آل دهیا کار و یواقع کار ،T_S اگرامید کیشمات 4- 3شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...................   نیتورب آل دهیا کار و یواقع کار ،T_S اگرامید کیشمات 5- 3شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................  ژنراتوریر به شده زیتجه نیرانک کیارگان کلیس کیشمات 6- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................   یکل یحرارت ستمیس کیشمات 7- 3 شکل

  .Chemical Engineering Plant Cost Index  ..............  Error! Bookmark not defined 8- 3 شکل

 دما و نییپا دما دیتبر کلیس در متفاوت عمل يالهایس يبرا يآبشار دیتبر کلیس در کل یمصرف توان نموادر 1- 4 کلش

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................... ................................ ................................   باال

 دما و نییپا دما دیتبر لکیس در متفاوت عمل يالهایس يبرا يآبشار دیتبر کلیس در کل عملکرد بیضر نموادر 2- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................... ................................ ................................   باال

 دما و نییپا دما دیتبر کلیس در متفاوت عمل يالهایس يبرا يآبشار دیتبر کلیس در کل یاتالف يگرما نموادر 3- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................... ................................ ................................   باال

 !Errorمتفاوت عامل يالهایس يبرا هم، به نسبت نیرانک کیارگان يکلهایس یحرارت بازده سهیمقا 4- 4 شکل

Bookmark not defined.  

 !Errorمتفاوت ملعا يالهایس يبرا هم، به نسبت نیرانک کیارگان يکلهایس در کل يدیتول توان سهیمقا 5- 4 شکل

Bookmark not defined.  

 !Errorمتفاوت عامل يالهایس يبرا هم، به نسبت نیرانک کیارگان يکلهایس یاتالف يگرما سهیمقا 6- 4 شکل

Bookmark not defined.  



  ك

 نیرانک کیارگان کلیس با بیترک از بعد و قبل حالت يبرا يآبشار دیتبر کلیس یمصرف توان کاهش سهیمقا 7- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ......................................... ................................   متفاوت عامل يالهایس يبرا ساده،

 ساده نیرانک کیارگان کلیس با بیترک از بعد و قبل CO2/NH3 يآبشار دیتبر کلیس عملکرد بیضر سهیمقا 8- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................... ................................ ................................   متفاوت عامل يالهایس يبرا

 نیرانک کیارگان کلیس با بیترک از بعد و قبل حالت يبرا يارآبش دیتبر کلیس یمصرف توان کاهش سهیمقا 9- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ........................  متفاوت عامل يالهایس يبرا ال،یس هیتغذ گرمکن به شده زیتجه

 به شده زیتجه نیرانک کیارگان کلیس با بیترک از بعد و قبل يآبشار دیتبر کلیس عملکرد بیضر سهیمقا 10- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................................. ................................ ................................   الیس هیتغذ گرمکن

 نیرانک کیارگان کلیس با بیترک از بعد و قبل حالت يبرا يآبشار دیتبر کلیس یمصرف توان کاهش سهیمقا 11- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ......   متفاوت عامل يالهایس يبرا ژنراتور،یر و الیس هیتغذ گرمکن به شده زیتجه

 به شده زیتجه نیرانک کیارگان کلیس با بیترک از بعد و قبل يآبشار دیتبر کلیس عملکرد بیضر سهیمقا 12- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ............................................... ................................   ژنراتوریر و الیس هیتغذ گرمکن

) CO2/NH3 مرسوم يآبشار دیتبر کلیس از استفاده صورت در( یقیتلف يستمهایس دعملکر بیضر سهیمقا 13- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................... ................................ ................................   متفاوت عامل يالهایس يبرا

 يبرا مرسوم، يآبشار دیتبر کلیس با بیترک در هم، به نسبت نیرانک کیارگان يکلهایس یحرارت بازده سهیمقا 14- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................ ................................   متفاوت عامل يالهایس

 يبرا ن،یرانک کیارگان يکلهایس با بیترک از پس مرسوم يآبشار دیتبر کلیس یمصرف توان کاهش سهیمقا 15- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................ ................................   متفاوت عامل يالهایس

 کیارگان يکلهایس با بیترک از بعد و قبل حالت در مرسوم يآبشار دیتبر کلیس یمصرف توان کاهش سهیمقا 16- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ....... ................................ ................................   متفاوت عامل يالهایس يبرا نیرانک

 Error! Bookmarkنییپا دما دیتبر کلیس فشار نسبت با يآبشار دیتبر کلیس لکردعم بیضر راتییتغ 17- 4 شکل

not defined.  

 Error! Bookmarkنییپا دما دیتبر کلیس فشار نسبت با يآبشار دیتبر کلیس یمصرف توان راتییتغ 18- 4 شکل

not defined.  

 !Errorنییپا دما دیتبر کلیس فشار نسبت با يآبشار دیتبر کلیس یمصرف توان کاهش درصد راتییتغ 19- 4 شکل

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmarkنییپا دما دیتبر کلیس فشار نسبت با نیرانک کیارگان کلیس یحرارت بازده راتییتغ 20- 4 شکل

not defined.  



  ل

 Error! Bookmarkنییپا دما دیتبر کلیس فشار نسبت با نیرانک کیارگان کلیس يدیتول توان راتییتغ 21- 4 شکل

not defined.  

 Error! Bookmarkنییپا دما دیتبر کلیس فشار نسبت با يآبشار دیتبر کلیس از یخروج حرارت راتییتغ 22- 4 شکل

not defined.  

 Error! Bookmarkباال دما دیتبر کلیس فشار نسبت با يآبشار دیتبر کلیس عملکرد بیضر راتییتغ 23- 4 شکل

not defined.  

 !Errorباال دما دیتبر کلیس فشار نسبت با يآبشار دیتبر کلیس یمصرف توان کاهش راتییتغ 24- 4 شکل

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmarkباال دما دیتبر کلیس فشار نسبت با نیرانک کیارگان کلیس یحرارت بازده راتییتغ 25- 4 شکل

not defined.  

 !Errorباال دما دیتبر کلیس فشار نسبت با يآبشار دیتبر کلیس در کل یمصرف توان راتییتغ 26- 4 شکل

Bookmark not defined.  

 !Errorباال دما دیتبر کلیس فشار نسبت با نیرانک کیارگان کلیس در کل يدیتول توان راتییتغ 27- 4 شکل

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmarkباال دما دیتبر کلیس فشار نسبت با يآبشار دیتبر کلیس از یخروج حرارت راتییتغ 28- 4 شکل

not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ...... اواپراتور يدما با يآبشار دیتبر کلیس عملکرد بیضر راتییتغ29- 4 شکل

 Error! Bookmark notاواپراتور يدما با يآبشار دیتبر کلیس یمصرف توان کاهش راتییتغ 30- 4 شکل

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ....  اواپراتور يدما با نیرانک کیارگان کلیس یحرارت بازده راتییتغ 31- 4 شکل

 Error! Bookmark notاواپراتور يدما با يآبشار دیتبر کلیس در کل یمصرف توان راتییتغ 32- 4 شکل

defined.  

 Error! Bookmark notاواپراتور يدما با نیرانک کیارگان کلیس در کل يدیتول توان راتییتغ 33- 4 شکل

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  اواپراتور يدما با يآبشار دیتبر کلیس از یخروج حرارت راتییتغ 34- 4 شکل

1یحرارت مبدل در نییپا دما دیتبر کلیس ریتقط يدما با يآبشار دیتبر کلیس عملکرد بیضر راتییتغ 35- 4 شکل

   ................................ ................................ ................................ .................................  Error! Bookmark not defined.  



  م

1یحرارت مبدل در نییپا دما دیتبر کلیس ریتقط يدما با يآبشار دیتبر کلیس یمصرف توان کاهش راتییتغ 36- 4 شکل

   ................................ ................................ ................................ .................................  Error! Bookmark not defined.  

 !1Errorیحرارت مبدل در نییپا دما دیتبر کلیس ریتقط يدما با نیرانک کیارگان کلیس یحرارت بازده راتییتغ37- 4 شکل

Bookmark not defined.  

1یحرارت مبدل در نییپا دما دیتبر کلیس ریتقط يدما با يآبشار دیتبر کلیس در کل یمصرف توان راتییتغ 38- 4 شکل

   ................................ ................................ ................................ .................................  Error! Bookmark not defined.  

1یحرارت مبدل در نییپا دما دیتبر کلیس ریتقط يدما با نیرانک کیارگان کلیس در کل يدیتول توان راتییتغ 39- 4 شکل

   ................................ ................................ ................................ .................................  Error! Bookmark not defined.  

1یحرارت مبدل در نییپا دما دیتبر کلیس ریتقط يدما با يآبشار دیتبر کلیس از یخروج حرارت راتییتغ 40- 4 شکل

   ................................ ................................ ................................ .................................  Error! Bookmark not defined.  

2یحرارت مبدل در نییپا دما دیتبر کلیس ریتقط يدما با يآبشار دیتبر کلیس عملکرد بیضر راتییتغ 41- 4 شکل

   ................................ ................................ ................................ .................................  Error! Bookmark not defined.  

 مبدل در نییپا دما دیتبر کلیس ریتقط يدما با يآبشار دیتبر کلیس یمصرف توان کاهش درصد راتییتغ 42- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .................................................. ................................ ................................   2یحرارت

2یحرارت مبدل در نییپا دما دیتبر کلیس ریتقط يدما با نیرانک کیارگان کلیس یحرارت بازده راتییتغ 43- 4 شکل

   ................................ ................................ ................................ .................................  Error! Bookmark not defined.  

2یحرارت مبدل در نییپا دما دیتبر کلیس ریتقط يدما با يآبشار دیتبر کلیس در کل یمصرف توان راتییتغ 44- 4 شکل

   ................................ ................................ ................................ .................................  Error! Bookmark not defined.  

2یحرارت مبدل در نییپا دما دیتبر کلیس ریتقط يدما با نیرانک کیارگان کلیس در کل يدیتول توان راتییتغ 45- 4 شکل

   ................................ ................................ ................................ .................................  Error! Bookmark not defined.  

2یحرارت مبدل در نییپا دما دیتبر کلیس ریتقط يدما با يآبشار دیتبر کلیس از یخروج حرارت راتییتغ 46- 4 شکل

   ................................ ................................ ................................ .................................  Error! Bookmark not defined.  

ساده نیرانک کیارگان کلیس در متفاوت عامل يالهایس رییتغ با یقیتلف ستمیس کل ياگزرژ بیتخر راتییتغ 47- 4 شکل

   ................................ ................................ ................................ .................................  Error! Bookmark not defined.  

 زیتجه نیرانک کیارگان کلیس در متفاوت عامل يالهایس رییتغ با یقیتلف ستمیس کل ياگزرژ بیتخر راتییتغ 48- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .................... ................................ ................................   الیس هیتغذ گرمکن به شده

 زیتجه نیرانک کیارگان کلیس در متفاوت عامل يالهایس رییغت با یقیتلف ستمیس کل ياگزرژ بیتخر راتییتغ 49- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .................................. ................................   ژنراتوریر و الیس هیتغذ گرمکن به شده



  ن

 !Errorساده نیرانک کیارگان کلیس در متفاوت عامل يالهایس رییتغ با یقیتلف ستمیس ياگزرژ بازده راتییتغ 50- 4 شکل

Bookmark not defined.  

 به شده زیتجه نیرانک کیارگان کلیس در متفاوت عامل يالهایس رییتغ با یقیتلف ستمیس ياگزرژ بازده راتییتغ 51- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................................. ................................ ................................   الیس هیتغذ گرمکن

 به شده زیتجه نیرانک کیارگان کلیس در متفاوت عامل يالهایس رییتغ با یقیتلف ستمیس ياگزرژ بازده راتییتغ 52- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ............................................... ................................   ژنراتوریر و الیس هیتغذ گرمکن

  .Error! Bookmark not defined  .........  نییپا دما دیتبر کلیس فشار نسبت با ياگزرژ بازده راتییتغ 53- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .....  نییپا دما دیتبر کلیس فشار نسبت با بیتخر ياگزرژ راتییتغ 54- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ............  باال دما دیتبر کلیس فشار نسبت با ياگزرژ بازده راتییتغ 55- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ........  باال دما دیتبر کلیس فشار نسبت با ياگزرژ بیتخر راتییتغ 56- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..........................................   اواپراتور يدما با ياگزرژ بازده راتییتغ 57- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...... ................................   اواپراتور يدما با ياگزرژ بیتخر راتییتغ 58- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .............................  2یحرارت مبدل نسبت با ياگزرژ بازده راتییتغ 59- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ....  1یحرارت رمبدلیتقط يدما با قطعات ياگزرژ بیتخر راتییتغ 60- 4 شکل

 2Error! Bookmark notیحرارت مبدل ریتقط يدما با یقیتلف ستمیس ياگزرژ بازده راتییتغ 61- 4 شکل

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ..  2یحرارت مبدل ریتقط يدما با قطعات ياگزرژ بیتخر راتییتغ 62- 4 شکل

 Error! Bookmarkنییپا دما دیتبر کلیس فشار نسبت با یقیتلف ستمیس کل یمصرف نهیهز راتییتغ 63- 4 شکل

not defined.  

 Error! Bookmark notنییپا دما دیتبر کلیس فشار نسبت با قطعات دیخر هیاول نهیهز راتییتغ 64- 4 شکل

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ....................   اواپراتور يدما با ستمیس کل یمصرف نهیهز راتییتغ 65- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .......................  اواپراتور يدما با قطعات دیخر هیاول نهیهز راتییتغ 66- 4 شکل

 1Error! Bookmark notیحرارت مبدل ریتقط يدما با یقیتلف ستمیس کل یمصرف نهیهز راتییتغ 67- 4 شکل

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  1یحرارت مبدل ریتقط يدما با قطعات دیخر هیاول نهیهز راتییتغ 68- 4 شکل



  س

 2Error! Bookmark notیحرارت مبدل ریتقط يادم با یقیتلف ستمیس کل یمصرف نهیهز راتییتغ 69- 4 شکل

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  2یحرارت مبدل ریتقط يدما با قطعات دیخر هیاول نهیهز راتییتغ 70- 4 شکل
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  فهرست جداول

  صفحه  عنوان

 Error! Bookmark notهم به نسبت یتراکم دیتبر کلیس و یجذب دیتبر کلیس دو جوانب سهیمقا 1- 1 جدول

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ........................................   پروژه نیا در یبررس مورد عامل يالهایس 2- 1 جدول

 ایبهبهان و انییرضا کار با پروژه نیا در شده ارائه مدل يبرا يآبشار دیتبر کلیس به مربوط یسنج اعتبار 1- 4 جدول

)2011(   ................................ ................................ ..................................................  Error! Bookmark not defined.  

 آرامون و انیصفر کار با پروژه نیا در شده ارائه مدل يبرا ساده نیرانک کیارگان کلیس به مربوط یسنج اعتبار 2- 4 جدول

)2015(   ................................ ................................ ..................................................  Error! Bookmark not defined.  

 نیا در شده ارائه مدل يبرا الیس هیتغذ گرمکن به شده زیتجه نیرانک کیارگان کلیس به مربوط یسنج اعتبار 3- 4 ولجد

  .Error! Bookmark not defined  ................................ ................................   )2015( آرامون و انیصفر کار با پروژه

 ارائه مدل يبرا ژنراتوریر و الیس هیتغذ گرمکن به شده زیتجه نیرانک کیارگان کلیس به مربوط یسنج اعتبار 4- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ............................................   )2015( آرامون و انیصفر کار با پروژه نیا در شده

 Error! Bookmark notمتفاوت عامل يالهایس يبرا نییپا دما دیتبر کلیس يبرا آمده بدست جینتا 5- 4 جدول

defined.  

 Error! Bookmarkمتفاوت عامل يالهایس يبرا نییپا دما دیتبر کلیس يبرا آمده بدست جینتا 5- 4 جدول ادامه

not defined.  

 Error! Bookmark notمتفاوت عامل يالهایس يبرا باال دما دیتبر کلیس يبرا آمده بدست جینتا 6- 4 جدول

defined.  

 Error! Bookmark notمتفاوت عامل يالهایس يبرا باال دما دیتبر کلیس يبرا آمده بدست جینتا 6- 4 جدول ادامه

defined.  

 Error! Bookmark notمتفوت عامل يالهایس با ساده نیرانک کیارگان کلیس يبرا آمده بدست جینتا 7- 4 جدول

defined.  

 Error! Bookmarkمتفوت عامل يالهایس با ساده نیرانک کیارگان کلیس يبرا آمده بدست جینتا 7- 4 جدول ادامه

not defined.  



  ف

متفاوت عامل يالهایس يبرا الیس هیتغذ گرمکن به شده زیتجه نیرانک کیارگان کلیس يبرا آمده بدست جینتا 8- 4 جدول

   ................................ ................................ ................................ .................................  Error! Bookmark not defined.  

 عامل يالهایس يبرا الیس هیتغذ گرمکن به شده زیتجه نیرانک کیارگان کلیس يبرا آمده بدست جینتا 8- 4 جدول ادامه

  .Error! Bookmark not defined  ..................................................... ................................ ................................   متفاوت

 يالهایس يبرا ژنراتوریر و الیس هیتغذ گرمکن به شده زیتجه نیرانک کیارگان کلیس يبرا آمده بدست جینتا 9- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ........................................... ................................ ................................   متفاوت عامل

 يبرا ژنراتوریر و الیس هیتغذ گرمکن به شده زیتجه نیرانک کیارگان کلیس يبرا آمده بدست جینتا 9- 4 جدول ادامه

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................ ................................   متفاوت عامل يالهایس

 !Errorشده گرفته نظر در اتیفرض به توجه با مرسوم يآبشار دیتبر کلیس يبرا آمده بدست جینتا 10- 4 جدول

Bookmark not defined.  

 !Errorساده نیرانک کیارگان کلیس و مرسوم يآبشار دیتبر کلیس بیترک از آمده بدست جینتا 11- 4 جدول

Bookmark not defined.  

 گرمکن به شده زیتجه نیرانک کیارگان کلیس و مرسوم يآبشار دیتبر کلیس بیترک از آمده بدست جینتا 12- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  .............................................. ................................ ................................   الیس هیتغذ

 گرمکن به شده زیتجه نیرانک کیارگان کلیس و مرسوم يآبشار دیتبر کلیس بیترک از آمده بدست جینتا 13- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................ ................................   ژنراتوریر و الیس هیتغذ

) ساده نیرانک کیارگان کلیس و R32/R717 يآبشار دیتبر کلیس( یقیتلف کلیس يبرا آمده بدست جینتا 14- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ................... ................................ ................................   متفاوت عامل يالهایس يبرا

) ساده نیرانک کیارگان کلیس و R125/R717 يآبشار دیتبر کلیس( یقیتلف کلیس يبرا آمده بدست جینتا 15- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ................... ................................ ................................   متفاوت عامل يالهایس يبرا

 نیرانک کیارگان کلیس و R404A/R717 يآبشار دیتبر کلیس( یقیتلف کلیس يبرا آمده بدست جینتا 16- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ......................................... ................................   متفاوت عامل يالهایس يبرا) ساده

) ساده نیرانک کیارگان کلیس و R502/R717 يآبشار دیتبر کلیس( یقیتلف کلیس يبرا آمده بدست جینتا 17- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ................... ................................ ................................   متفاوت عامل يالهایس يبرا

 زیتجه نیرانک کیارگان کلیس و R32/R717 يآبشار دیتبر کلیس( یقیتلف کلیس يبرا آمده بدست جینتا 18- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ....................................   متفاوت عامل يالهایس يبرا) الیس هیتغذ نگرمک به شده

 زیتجه نیرانک کیارگان کلیس و R125/R717 يآبشار دیتبر کلیس( یقیتلف کلیس يبرا آمده بدست جینتا 19- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ....................................   متفاوت عامل يالهایس يبرا) الیس هیتغذ گرمکن به شده



  ص

 نیرانک کیارگان کلیس و R404A/R717 يآبشار دیتبر کلیس( یقیتلف کلیس يبرا آمده بدست جینتا 20- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ........................  متفاوت عامل يالهایس يبرا) الیس هیتغذ گرمکن به شده زیتجه

 زیتجه نیرانک کیارگان کلیس و R502/R717 يآبشار دیتبر کلیس( یقیتلف کلیس يبرا آمده بدست جینتا 21- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ....................................   متفاوت عامل يالهایس يبرا) الیس هیتغذ گرمکن به شده

 زیتجه نیرانک کیارگان کلیس و R32/R717 يآبشار دیتبر کلیس( یقیتلف کلیس يبرا آمده بدست جینتا 22- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  .................  متفاوت عامل يالهایس يبرا) ژنراتوریر و الیس هیتغذ گرمکن به شده

 زیتجه نیرانک کیارگان کلیس و R125/R717 يآبشار دیتبر کلیس( یقیفتل کلیس يبرا آمده بدست جینتا 23- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  .................  متفاوت عامل يالهایس يبرا) ژنراتوریر و الیس هیتغذ گرمکن به شده

 نیرانک کیارگان کلیس و R404A/R717 يآبشار دیتبر کلیس( یقیتلف کلیس يبرا آمده بدست جینتا 24- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ......   متفاوت عامل يالهایس يبرا) ژنراتوریر و الیس هیتغذ گرمکن به شده زیتجه

 زیتجه نیرانک کیارگان کلیس و R502/R717 يآبشار دیتبر کلیس( یقیتلف کلیس يبرا آمده بدست جینتا 25- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  .................  متفاوت عامل يالهایس يبرا) ژنراتوریر و الیس هیتغذ گرمکن به شده

 !Errorساده نیرانک کیارگان کلیس با بیترک از پس يآبشار دیتبر کلیس یمصرف توان کاهش درصد 26- 4 جدول

Bookmark not defined.  

 به شده زیتجه نیرانک کیارگان کلیس با بیترک از پس يآبشار دیتبر کلیس یمصرف توان کاهش درصد 27- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ................................. ................................ ................................   الیس هیتغذ گرمکن

 به شده زیتجه نیرانک کیارگان کلیس با بیترک از پس يآبشار دیبرت کلیس یمصرف توان کاهش درصد 28- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ............................................... ................................   ژنراتوریر و الیس هیتغذ گرمکن

 Error! Bookmark notيآبشار دیتبر کلیس يبرا ياگزرژ بیتخر لیتحل در آمده بدست جینتا 29- 4 جدول

defined.  

 Error! Bookmarkساده نیرانک کیارگان کلیس يبرا ياگزرژ بیتخر لیتحل در آمده بدست جینتا 30- 4 جدول

not defined.  

الیس هیتغذ گرمکن به شده زیتجه نیرانک کیارگان کلیس يبرا ياگزرژ بیتخر لیتحل در آمده بدست جینتا 31- 4 جدول

   ................................ ................................ ................................ .................................  Error! Bookmark not defined.  

 الیس هیتغذ گرمکن به شده زیتجه نیرانک کیارگان کلیس يبرا ياگزرژ بیتخر لیتحل در آمده بدست جینتا 32- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ................................................ ................................ ................................   ژنراتوریر و

 !Errorساده نیرانک کیارگان کلیس با CO2/NH3 يآبشار دیتبر کلیس بیترک از آمده بدست جینتا 33- 4 جدول

Bookmark not defined.  



  ق

 به شده زیتجه نیرانک کیانارگ کلیس با CO2/NH3 يآبشار دیتبر کلیس بیترک از آمده بدست جینتا 34- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ................................. ................................ ................................   الیس هیتغذ گرمکن

 به شده زیتجه نیرانک کیارگان کلیس با CO2/NH3 يآبشار دیتبر کلیس بیترک از آمده بدست جینتا 35- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ............................................... ................................   ژنراتوریر و الیس هیتغذ گرمکن

 !Errorساده نیرانک کیارگان کلیس با R32/R717 يآبشار دیتبر کلیس بیترک از آمده بدست جینتا 36- 4 جدول

Bookmark not defined.  

 !Errorساده نیرانک کیارگان کلیس با R404A/R717 يرآبشا دیتبر کلیس بیترک از آمده بدست جینتا 37- 4 جدول

Bookmark not defined.  

 !Errorساده نیرانک کیارگان کلیس با R502/R717 يآبشار دیتبر کلیس بیترک از آمده بدست جینتا38- 4 جدول

Bookmark not defined.  

 !Errorساده نیرانک کیارگان کلیس با R125/R717 يآبشار دیتبر کلیس بیترک از آمده بدست جینتا 39- 4 جدول

Bookmark not defined.  

 به شده زیتجه نیرانک کیارگان کلیس با R32/R717 يآبشار دیتبر کلیس بیترک از آمده بدست جینتا 40- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ................................. ................................ ................................   الیس هیتغذ گرمکن

 به شده زیتجه نیرانک کیارگان کلیس با R404A/R717 يآبشار دیتبر کلیس بیترک از آمده بدست جینتا 41- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ................................. ................................ ................................   الیس هیتغذ گرمکن

 به شده زیتجه نیرانک کیارگان کلیس با R502/R717 يآبشار دیتبر کلیس بیترک از آمده بدست جینتا 42- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ................................. ................................ ................................   الیس هیتغذ گرمکن

 به شده زیتجه نیرانک کیارگان کلیس با R125/R717 يآبشار دیتبر کلیس بیترک از آمده بدست جینتا 43- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ................................. ................................ ................................   الیس هیتغذ گرمکن

 به شده زیتجه نیرانک کیارگان کلیس با R32/R717 يآبشار دیتبر کلیس بیترک از آمده بدست جینتا 44- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ............................................... ................................   ژنراتوریر و الیس هیتغذ گرمکن

 به شده زیتجه نیرانک کیارگان کلیس با R404A/R717 يآبشار دیتبر کلیس بیترک از آمده بدست جینتا 45- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ............................................... ................................   ژنراتوریر و الیس هیتغذ گرمکن

 به شده زیتجه نیرانک کیارگان کلیس با R502/R717 يآبشار دیتبر کلیس بیترک از آمده بدست جینتا 46- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ............................................... ................................   ژنراتوریر و الیس هیتغذ گرمکن

 به شده زیتجه نیرانک کیارگان کلیس با R125/R717 يآبشار دیبرت کلیس بیترک از آمده بدست جینتا 47- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ............................................... ................................   ژنراتوریر و الیس هیتغذ گرمکن



  ر

 Error! Bookmark)).2013( همکارانش و مهر( پروژه نیا در شده گرفته کار به حرارت انتقال بیضرا 48- 4 جدول

not defined.  

 Error! Bookmark notنیرانک کیارگان يکلهایس یحرارت يمبدلها يبرا آمده بدست جینتا 49- 4 جدول

defined.  

 Error! Bookmark notیقیتلف کلیس در استفاده مورد قطعات دیخر نهیهز يبرا آمده بدست جینتا 50- 4 جدول

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ...................   قطعات ياقتصاد لیتحل در استفاده مورد يپارامترها 51- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ................................................. یقیتلف ستمیس کل یمصرف نهیهز 52- 4 جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  فهرست عالئم

   ضریب عملکرد سیکل تبرید آبشاري

   )KJ/Kgآنتالپی (

   )Kg/secدبی جرمی(

   )KWبار حرارتی(
   نسبت فشار

   )KJ/Kg.Kانتروپی(

 T  )دما(

   )KWتوان (

   حروف یونانی

   بازده

   بازده حرارتی

   زیرنویس

   آبشاريسیکل تبرید 

   کل سیکل

   اواپراتور



  ش

   اتالفی یا منبع گرم

   سیکل تبرید دما باال

   2شماره 

 III  3شماره 

   ورودي

   منبع سرد

   سیکل تبرید دما پایین

   میانی

   خالص

   خروجی

   پمپ

   سیکل رانکین

   آیزنتروپیک

   توربین

   نقاط روي شکل
  



  

  

  1فصل 

             

  مقدمه           



 1اتالفی حرارت. 1-1

اساس قانون اول باشد. برمی 4هاي حرارتیو پمپ 3ها، یخچال2هاحرارت اتالفی یکی از تولیدات اجباري در ماشین

شود و مابقی آن وارد محیط شود صرف انجام و یا تولید کار سیستم میترمودینامیک مقداري از حرارتی که وارد سیستم می

گویند. به عنوان مثال در اي نشود به آن حرارت اتالفی میشود هیچ استفادهشود، اگر از این حرارت که وارد محیط میمی

شود و پس از صرف توان (کار) توسط ها ابتدا حرارت توسط اواپراتور جذب شده و باعث خنک شدن محیط سرد مییخچال

بسیار کم و  5شود. این حرارت اتالفی داراي اگزرژيدانسور اتالف میاي از طریق کنکمپرسور، حرارت بدون هیچ استفاده

  باشد.بسیار باالیی می 6انتروپی

  هاکاربرد. 1-1-1

زمان استفاده کنیم، زمان: اگر از حرارت اتالفی براي راه اندازي سیستمی دیگر به صورت همهاي تولید همسیستم

- توان به سیستمزمان، از حرارت اتالفی استفاده شده است میاي تولید همشود. از جمله مواردي براتالف حرارت کمتر می

  اشاره کرد. 8CCHPو  CHP7هاي 

توان از آن براي پیش گرم کردن سیالی که قرار است وارد : پیش از اینکه حرارت اتالف شود می9پیش گرم کردن

  بویلر یا اواپراتور شود استفاده کرد.

رد، کا استفاده هلخانهگتوان براي ایجاد شرایط مناسب در که سطح انرژي پایینی دارد می ها: از حرارت اتالفیگلخانه

  هایی با شرایط جوي سردهاي سرد و مکانبه خصوص در فصل

ولید برق تبراي  توان از حرارت اتالفیتولید برق: با استفاده از سیال ارگانیک به جاي آب در سیکل رانکین می

  استفاده کرد.

                                                

1Waste Heat    

2Machines   

3Refrigerators    

4at PumpHe   

5Exergy   

6Entropy   

7Combined Heat and Power   

8Combined Cooling, Heat and Power   

9heating-Pre   
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  یکل تراکمیس. 1-2

 

  شماتیک سیکل تبرید تراکمیالف) 1- 1شکل

 

 

  ب) شماتیک سیکل تبرید تراکمی1- 1شکل

  مربوطه T_Sو دیاگرام  شماتیک سیکل تبرید تراکمی1-1شکل

گردد، زمانی که ژاکوب پرکینز انگلیسی اختراع خود را که ماشین بر می 1834اختراع سیکل تبرید تراکمی به سال 

، الکساندر توئینگ 1850کرد، به ثبت رساند. در سال به عنوان سیال فرار استفاده می 10یکل بسته بود و از اترساز با سیخ

سونتاگ و شد (ها از اتیل اتر، استفاده میساز با سیکل تراکمی کرد که در آنهاي یخشروع به طراحی و ساخت ماشین

  ).)2002همکارانش (

                                                

10Ether   
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ند که اشکیل شدهاتور تاکمی از چهار جزء، کمپرسور، کندانسور، شیر انبساط و اواپرهاي تبرید تربه بیانی ساده سیکل

  ها نشان داده شده است.، این اجزا و ارتباط میان آن2-1در شکل

  د.روار میکهاي تهویه مطبوع و... به ها، سیستمترین سیکلی است که در یخچالسیکل تبرید تراکمی متداول

  ند تشکیل شده است که عبارتند از:این سیکل از چهار فرآی

 تراکم آنتروپی ثابت در کمپرسور 

 دفع گرما با فشار ثابت در کندانسور 

 کاهش فشار در شیر انبساط 

 جذب گرما با فشار ثابت در اواپراتور 

شود و به طور ور میبه صورت بخار اشباع وارد کمپرس 1مبرد در نقطه  ))1-1(شکل ( در سیکل تبرید تراکمی

طراف اماي محیط دتر از شیشود. در این تراکم آنتروپی ثابت، دماي مبرد خیلی بپی ثابت تا فشار کندانسور متراکم میآنترو

ر دمحیط اطراف،  به صورت بخار فوق گرم وارد کندانسور شده و بر اثر دفع گرما به 2شود. مبرد سپس در در نقطه می

د ف است. مبرحیط اطراگردد. دماي مبرد در این حالت هنوز بیشتر از میبه صورت مایع اشباع از کندانسور خارج م 3نقطه 

ز امبرد بعد  شود. دماينی میشکبا عبور از شیر انبساط یا لوله مویین تا فشار اواپراتور فشار 3در حالت مایع اشباع در نقطه 

کم وارد اواپراتور  ط اشباع با کیفیتبه صورت مخلو 4رسد. مبرد در نقطه این فرآیند به کمتر از دماي محیط اطراف می

باره خارج و دو صورت بخار اشباع از اواپراتور شود. مبرد به-شود و با جذب گرما از محیط تبرید شده کامال تبخیر میمی

ه است، که نشان ) آورده شد1-1گردد. براي درك بهتر مطالب این بند شکل (شود و چرخه تکمیل میوارد کمپرسور می

  باشد.سیکل تبرید تراکمی می T_Sودار دهنده نم

دهد. شان میپذیر داخلی نهاي بازگشتانتقال گرما را براي فرآیند T_Sمساحت زیر منحنی فرآیند در نمودار 

حت زیر منحنی در ادهد. مسگرماي جذب شده توسط مبرد را در اواپراتور نشان می 4-1مساحت زیر منحنی فرآیند 

براي براي  الذکرهاي فوقباشد. البته ذکر این نکته که نمودارور میگرماي دفع شده در کندانسنشان دهنده  2-3فرآیند 

، فاوت داردقعی چند تآل با سیکل تبرید تراکمی واباشند ضروري است، چرا که سیکل تبرید تراکمی ایدهآل میحالت ایده

 ري عبارتندناپذیرگشتبدهند. عوامل مختلف روي می ءجزاهایی است که در اناپذیريناشی از بازگشت ها عمدتاً این تفاوت

  باشد.شود) و انتقال گرما به (یا از) اطراف میاز: اصطکاك سیال (که باعث افت فشار می

 آمونیاك-سیستم جذبی آب. 1-3

هان از یک سیکل جذبی از این نظر که از مبرد فراري مانند آمونیاك استفاده کرده و مبرد تناوب با جذب حرارت ن

تبخیر و با دادن حرارت نهان به عامل تقطیر تحت فشار باالتر در  1مواد سرد شونده تحت فشار پایین در اواپراتور

هاي تبرید جذبی و تراکمی عامل شود به سیکل تراکمی تبخیري شباهت دارد. اختالف اساسی سیکلتقطیر می 2کندانسور

کند. در سیتم جذبی یک زم بین تحوالت تبخیر و تقطیر را فراهم میجریان مبرد در سیستم است که اختالف فشار ال

( تولید کننده بخار) جایگزین کمپرسور شده و تمامی وظایفی را که کمپرسور  4(برج جذب) و یک ژنراتور 3جذب کننده

بی و سیکل دهند. عالوه بر این تفاوت اساسی دیگر بین سیکل جذدر سیکل تراکمی تبخیري بر عهده دارد انجام می

                                                

1Evaperator   

2Condenser    

3Absorber    

4Generator    
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شود در تراکمی تبخیري این است که انرژي ورودي الزم در سیکل تراکمی تبخیري با کار مکانیکی کمپرسور تأمین می

نماي کلی  3-1شود. در شکلحالی که انرژي ورودي سیکل جذبی به صورت حرارت است و مستقیمًا به ژنراتور داده می

  ).1981دسات، (آمونیاك نشان داده شده است -سیستم جذبی آب

 

  آمونیاك با استفاده از انرژي خورشیدي- سازي آبسیکل سرد 2- 1شکل

شود. ناحیه فشار باال شامل مبدل سیستم جذبی در حالت کلی به دو ناحیه فشار باال و فشار پایین تقسیم می

شار پایین شامل اواپراتور و جذب باشد. از طرف دیگر ناحیه فحرارتی، ژنراتور، تجزیه کننده، تصحیح کننده و کندانسور می

کند. در مبدل حرارتی هم جریان فشار باال و هاي انبساط و پمپ ارتباط میان این دو ناحیه را فراهم میکننده است. شیر

ي افزایش فشار مبرد هاي تراکم بخار در نحوههاي جذبی با سیستمهم جریان فشار پایین وجود دارند. تفاوت اصلی سیستم

ي مبرد که در فاز بخار قرار شود و به دلیل باال بودن حجم ویژههاي تراکمی توسط کمپرسور انجام میه در سیستماست، ک

هاي جذبی مبرد در یک حالل حل شده و سپس توسط پمپ شود اما در سیستمدارد انرژي زیادي براي این کار صرف می

محلول که در فاز مایع قرار دارد بسیار کمتر از بخار است انرژي یابد و با توجه به اینکه حجم ویژه فشار آن افزایش می

سازي مجدد مبرد از محلول در فشار باال نیاز به انرژي حرارتی زیادي شود، ولی براي جداکمتري براي این کار صرف می

  است.

  شود:دو سیال در این سیکل استفاده می

 د. یکی به عنوان حالل (جاذب) و دیگري به عنوان سیال شو: در این سیکل از آب به دو منظور استفاده میآب

نشان داده شده  3-1طور که در شکلرود همانخنک کننده. مسیر جریان آبی که به عنوان جاذب به کار می

است از جذب کننده به مبدل حرارتی محلول، ژنراتور، مبدل حرارتی محلول، شیر انبساط و مجددًا جذب کننده 

شود که یک جریان به ده نیز به جذب کننده وارد و پس از خروج به دو جریان تقسیم میاست. آب خنک کنن

  شود.شود و پس از خروج، کل جریان آب از سیکل خارج میکندانسور و جریان دیگر به تصحیح کننده وارد می

 این سیال تقریباَ در تمامی سیکل جریان داد.آمونیاك :  

یر تا فشار ششود و فشار عبوري از با دما و فشار باال وارد شیر انبساط میدر این سیکل مبرد مادون سرد شده 

  ماند اما به دلیل کاهش فشار یابد. به دلیل عدم انجام کار وتبادل حرارت در شیر انبساط آنتالپی ثابت میاواپراتور کاهش می
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Abstract: 

In the current study, a new integrated system is provided to prevent wasting energy and 
reducing power consumption. This system consists of cascade refrigeration system 
(cooling) and organic Rankine cycle (power generation). These two cycles are combined 
with each other by a heat exchanger. In fact, this heat exchanger plays the role of 
condenser for cascade refrigeration cycle and also evaporator for organic Rankine cycle. In 
this way, the waste heat in a cascade refrigeration cycle is used to generate steam in 
organic Rankine cycle. Using EES program, thermodynamic, exergetic and 
thermoeconomic analyses were applied. The main purpose of this study is to reduce the 
power consumption of a cascade refrigeration cycle. Thus, the evaporator temperature, 
condensing temperature of heat exchanger 1, condensing temperature of heat exchanger 2, 
the pressure ratio and mass flow of the organic Rankine cycle were selected as optional 
parameters in order to reduce power consumption in cascade refrigeration cycle. The 
results revealed that using the working fluids of R404A, R717 and R11 respectively in the 
low temperature refrigeration cycle, high temperature refrigeration cycle and organic 
Rankine cycle would produce cooling at -50 ° C and also reduce the power consumption to 
36.05% in the cascade refrigeration cycle. Furthermore, the findings showed that this 
integrated system would increase the coefficient performance of the whole system. 

Considering the parametric study of the impact of selected parameters on the performance 
of the integrated (combined) system showed that by increasing the temperature of the 
evaporator and the condensing temperature of heat exchanger 1, the coefficient 
performance of integrated system would enhance. In addition, increasing the heat 
exchanger 2 , the pressure ratio in low temperature refrigeration cycle and high 
temperature refrigeration cycle, the coefficient performance of integrated system would 
increase.   
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