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آن  ،خــود يبــا اســتفاده از انــرژ رفته و نیبه سمت تورب بخار که عامل بخار است الیس با روگاهین یبخار نوع روگاهین

تــوان بــه مــی ،ســاده رانکــین ياي از پیشرفت در چرخهسمت بخار نیروگاه، براساس دنبالهدر ق .آوردیرا به حرکت در م

  پیشرفته دست یافت. يچرخه

 ارائــه شــده اســت. مگــاواتی 10 يدیبخار خورش روگاهین کی ينامه، تحلیل اگزرژي مرسوم و پیشرفتهپایان نیا در

 يهــاروابط تحلیل اگزرژي المان يبا ارائه سپسگردد. یم سازي، شبیهدرنظر گرفته شده يچرخهابتدا صورت که بدین

 يتــرکه تحلیــل دقیــق ياگزرژ لیتحل يشرفتهیمرسوم و سپس با روش پ يهانیروگاه، تحلیل را ابتدا به روش يچرخه

بــر  یمبتنــ بیتقر ،که در نظر گرفته شده شرفتهیدهیم. روش پیاخیر بیان شده، انجام م يهادهد و در سالیرا ارائه م

- رونسپس بــه د ریناپذاجتناب /  ریپذاجتناب يهارا ابتدا به قسمت ياگزرژ بیاست که تخر یکینامیترمود يهاکلیس

 يزاو بــرون ریناپــذاجتنــاب يزابــرون ر،یپــذاجتناب يزادرون ر،یناپذاجتناب يزادرون يهابه قسمت تایزا و نهابرون / زا

 بیــکــاهش تخر يشــود کــه بــرایو مشــخص مــ ن،یــیتع چرخــه يهايناکارآمد جهیکند. در نتیم میتقس ریپذاجتناب

  .شروع کرد دیکل چرخه از کدام جزء با ياگزرژ

، اواپراتــوردر  اگــزرژي تخریــب تــرینبــیش باشــد.مگاوات می 0496/5کل تخریب اگزرژي چرخه ،لعهمطا این در

 کــه اســت حــالی در این. زاستناپذیر دروناز نوع  اجتناب مگاوات)، 34/1(یعنی  آن 68%، که است مگاوات976/1

 هــايگــام در و داراســت را وات)مگا 5791/0(یعنی اگزرژي تخریب پذیراجتناب مقدار ترینبیش توربین فشار پائین

- پمــپ هــا،توربین اجتناب قابل مديناکارآ که دهدمی نشان هابررسی. دارد قرار چرخه مصرف کننده و اواپراتور بعدي

 در. دارد شــاناگــزرژي تخریــب در تــريبــیش هیتر تــاثیر، کندانسور، شیر خفانشی، سوپرهیتر و ريمصرف کننده ها،

 جــزء آن اگزرژي تخریب کاهش بر تريبیش تاثیر ي چرخهاجزا سایر بهبود اکونومایزر و هوازدااواپراتور،  در که حالی

  .دارد جزء خوددر  بهبود به نسبت
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 مقدمه  - 1- 1

 مســأله ایــن تکنولوژي و صنایع پیشرفت با و بوده فکري يدغدغه دیرباز از نیاز، مورد انرژي نتأمی يمسأله

 منــابع به توجه ،محیطی زیست مسایل و انرژي کنونی کنندهتأمین منابع محدودیت است. با گردیده حادتر تدریجبه

 جــایگزین منظور به تجدیدپذیر هايژيانر از استفاده راستا این در و شده بیشتر گذشته يدهه دو طی انرژي دیگر

 بــه تــوانمــی خصــوص ایــن در یافته است. افزایش تدریجبه آلودگی کاهش و ،فسیلی هايسوخت با هاآن نمودن

  .)1382، عزیزیان( یعقوبی و  کرد اشاره زمینه این در شده بینیپیش هاياستراتژي

که  با توجه به منابع در دسترس بــه طــور قابــل ددهنده است یروي حرارتی خورشیدي یک تکنولوژي پاك نوین

 در خورشــیدي حرارتی هاينیروگاه ساخت نزدیک ايآینده در که شودمی بینی. پیشتواند قابل اجرا باشدتوجهی می

 محــیط با سازگاري نظر نقطه از انرژي تأمین براي مهم راهبردي دارند مناسبی خورشید انرژي دریافت که مناطقی

  ).1382، عزیزیان( یعقوبی و  باشد پایدار هتوسع و زیست

 آورياســتفاده از فــنباشــد. مــی موجود متفاوتی هايروش ،الکتریسیته انرژي به خورشید انرژي تبدیل براي 

تــرین پتانســیل بــه نظــر بزرگ وها روش ترینمناسب از یکی )CSP( یا 1خورشیدي متمرکز کردن نیروگاهی نیروي

 خورشــیدي نیروگــاه ســاخت طرح خورشیدي هاي سیستم از استفاده با الکتریسیته انرژي دتولی راستاي در رسد.می

  ).2012و همکاران،  2(کالیوس مهم است

 طراحــی معمــولی سیســتم یــک بــه شبیه بسیار که رنکین، بخار يچرخه ،3خورشیدي هايبرجدر  کلی، طور به

 تبخیــر آب، باید شامل پمپــاژ اصلی مراحل عنوان به بخار يچرخه. شودمی یافت فسیلی است، هايسوخت براي شده

 يحــال، چرخــه این با. باشد تمام مراحل از پس مایع حالت به بازگشت و توربین در آب کامل انبساط ،4گیرنده در آب

 منظــور بــه بنــابراین،. کنیم استفاده واقعی نیروگاه در آن از اطمینان باال ندارد تا با کافی ياندازه به وريبهره اساسی،

 و فنــی پــایین، از لحــاظ و بــاال حــرارت يدرجــه همــان حــدود بین وريبهره براي حداکثر چرخه، وريبهره افزایش

(کــالیوس و  شــوندخالصــه مــی زیــر شــرح بــه کرد کــه و استفاده اجزایی را معرفی باید ترمودینامیکی هايپیشرفت

  :)2012همکاران، 

                                                           
1 Concentrated Solar Power  
2 Kolios  
3 Solar Tower  
4 Receiver 
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  خشــکی پــس از  حالــت، امکــان رســیدن بــه آنیکی از مزایــاي  که برسد، بحرانیبخار باید به شرایط فوق

را کــاهش  ،اســت آب يقطــره يناشی از ضــربه ، کههافرسایش پره در توربین امر . اینباشدمی هاانبساط در  توربین

 .دهدمی

 در بخشی از جریان که بــه طــور کامــل  . بدین وسیلهتوربین باید انجام شود خروجی استخراج از جریان بخار

به منظور گرم کــردن آب ســرد  از این بخش استخراج شده، چنینهم .شودمی، حذف نشده است منبسطداخل توربین 

  افتد.در یک بخش به نام هوازدا اتفاق میامر این  ، کهشودکندانسور استفاده میاز  ارج شدهخ

 ست که توربین بــه مراحــل فشــار مجدد این ا ایشگرم منظور از. برود توربین به و بخار باید دوباره گرم شده

در یــک  پــائین فشــار در تــوربین انبساطاز توربین فشار باال قبل از  خروجی سیالتقسیم شده است.  پائین باال و فشار

بــراي گــرم کــردن جریــان مایعــات در باشد تــا طراحی شده  ايگونه. بنابراین، گیرنده باید به شود دوباره گرم گیرنده

 .دعمل کن فشارهاي مختلف

  این عمــل زیرا  توان یافت،زیرکش از توربین میبا بیش از یک  هاییچرخهبه راحتی موجود،  هاينیروگاهدر

چرخه امکان پــذیر  رايکه به دالیل اقتصادي و فنی، ب گرفت نظر باید در  دهد. با این حال،چرخه را افزایش میبازده 

 داشته باشد. نیست بیش از هفت استخراج

 بــه دلیــل هاي معمــولیاین انرژي در نیروگاه. دارد اشاره به تولید همزمان برق و حرارتکه  ،1تولید همزمان 

 .است موجود حاصل از احتراق گرماي

 (در تولیــد همزمــان) ولید گرمابه تتنها و نباید ، انددر مناطق گرم و آفتابی واقع شده ها اغلباین نوع نیروگاه 

، براي تولید هــواي ســرد تبرید يي از حرارت بخار به عنوان منبع گرم در یک چرخهبرداربهره با بنابراین، .بسنده شود

، فرآینــدهاي خشــک کــردن یا کن آب دریا وآب شیرین یعنی ،شودفاده میاست هانیروگاهاغلب  یی که درهاآوريفن یا

 توان از این حرارت نیز استفاده کرد.می

  هدف و ضرورت تحقیق - 2- 1

 و انــدداده انجــام متعــددي تحقیقــات هــاي حرارتــینیروگــاه مورد در بسیاري محققین ،گذشته هايسال در

 در زیــادي ترمودینامیکی هايتحلیل و اندبوده استفاده ي موردچرخه توسعه و بهبود براي راهی دنبال به همواره

                                                           
1 Cogeneration  
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 نیروگــاه يچرخه 1زرژياگ تحلیل است شده برده بکار همواره که هاییتحلیل از اند. یکیداده انجام خصوص این

  است. بوده

 فرآینــد یــک انجــام بــراي انــرژي مفیــد میــزان کــردن مشخص و شناساندن حقیقت در اگزرژي تحلیل 

 تحلیــل در. اســت نظــر مورد فرآیند در 3اگزرژي تلفات و 2اگزرژي تخریب میزان تعیین چنینهم و ترمودینامیکی

 تلفــات یــا و تخریــب تــرینبــیش داراي کــه جزئی رسی،بر مورد چرخه براي همواره مرسوم صورت به اگزرژي

 یــا بــوده جــزء خود در ناپذیريبرگشت از ناشی تلفات یا و تخریب این کهاین از و شودمی معرفی است اگزرژي

 یابــد، کاهش تواندمی تلفات یا و تخریب این اندازه چه تا کهاین و است اجزاء سایر در ناپذیريتبرگش از ناشی

 هــاي تحلیــل بــراي و بررسی مورد نیروگاه بخار يچرخه توسعه و بهبود براي که حالی آید. درنمی یانم به حرفی

 بهبود کارایی نظر از را ي نیروگاهچرخه خواهدمی که محققی و است ضروري بسیار فوق، اطالعات 4ترمواکونومیکی

-مــی انــدازه چه تا موجود هايتکنولوژي و پیشرفت و باشد داشته تريبیش تمرکز جزء کدام روي بداند باید ببخشد

  .باشد مفید اگزرژي تلفات یا تخریب کاهش در تواند

 و 5پیشرفته اگزرژي تحلیل به کل در که است شده بیان اگزرژي تحلیل از جدیدي مفاهیم اخیر هايسال در 

می بنديتقسیم قسمت ارچه به جزء هر اگزرژي تخریب اگزرژي، تحلیل این است. در معروف اگزرژتیکی تحلیل یا

-، اجتنــاب 8زادرون ناپــذیراجتنــاب و  7زابــرون پذیراجتناب ، 6زادرون پذیراجتناب اگزرژي تخریباز: عبارتند که شود

 اگــزرژي تحلیل از را دقت و اطالعات و است اگزرژي از پیشرفته تحلیل یک حقیقت در تحلیل این .9زابرون ناپذیر

 .بردمی باال اگزرژي تخریب مفاهیم از درك و

  ي تحقیقپیشینه - 3- 1

 شــامل را عمــده بخش چهار ،تولید توان هايسیستم تحلیل يزمینه در دانشمندان تحقیقات در توجه مورد نکات

  :گردد که عبارتند ازمی

  تحلیل انرژي - 1
                                                           
1 Exergy Analysis  
2 Exergy Distruction  
3 Exergy Losses  
4 Thermoeconomic Analysis  
5 Advanced Exergy Analysis  
6 Endogenous Avoidable  
7 Exogenous Avoidable  
8 Endogenous Unavoidable  
9 Exogenous Unavoidable  
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  1تحلیل اکونومیکی - 2

 آن هاياگزرژي و روش تحلیل  - 3

  .2 تحلیل اگزرژواکونومیکی - 4

  ست پرداخته شده است.هاي این تحلیلکه در بر دارنده یصیف مقاالتدر ادامه به تو 

  هاي تولید توانتحلیل انرژي سیستم -1-3-1

وري هزینــه دارد. عمــر یــک نیروگــاه نیــز ها، نقش غالب از نظر بهرهسازي راندمان ترمودینامیکی نیروگاهبهینه

، بــه ایــن معنــی نیروگاه سوخت فســیلیاین، در یک  د.کنایفا می يهاي حاصل از برق تولیدنقش مهمی را در هزینه

خورشیدي، مستلزم کاهش اندازه میــدان  حرارتی نیروگاهکه در یک شود، در حالیاست که سوخت کمتري مصرف می

  . )2012(کالیوس و همکاران،  است 3هلیوستات

 نیروگــاهســتفاده در ترمودینــامیکی مــورد ا يبا هدف تجزیــه و تحلیــل چرخــه) 2012( شو همکاران کالیوس

بــه  و به تــدریج معرفــی اجــزا و تحــوالت جدیــد )1- 1ساده (شکل خورشیدي با شروع از یک سیکل رانکین حرارتی

 ،نامــهدر این پایــان .انجام گرفت وري چرخهسازي بهرهبه تدریج بهینهو  ) رسیدند،2- 1ي پیچیده (شکلسیکل چرخه

  ي انرژي بهینه شده، پرداخته شده است.از لحاظ بهره ي بخار پیچیده این مقاله، کهبه تحلیل چرخه

  

 )2012(کالیوس و همکاران،  خورشیدي حرارتی نیروگاهمورد استفاده در  يساده رانکین يچرخه - 1- 1شکل 

                                                           
1 Economic Analysis  
2 Exergoeconomic Analysis  
3 Heliostat   
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2

34

5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

17

20

21

VAP

ECO

  )2012(کالیوس و همکاران،  خورشیدي حرارتی نیروگاهمورد استفاده در ي پیچیده رانکین يچرخه - 2- 1شکل       

  

ي بخــار فــوق گــرم مزیت چرخه آودره شده است. 1- 1در جدول  نیرانک يدهیچیپ و سادهي تحلیل انرژي دو چرخه

که سیال کمتري در چرخه نیاز است، نیازمند گرمــاي که عالوه بر این است این در زمانشده با بازگرمایش و تولید هم

  شود.باشد و بازده باالتري براي چرخه و نیروگاه حاصل میر میکمت

  

  )2012(کالیوس و همکاران،  نیرانک يدهیچیپ و ي سادهي چرخهمقایسه - 1- 1جدول 

  پارامترها  ي رانکیني سادهچرخه  ي رانکیني پیچیدهچرخه

3588/0 3158/0  cycleȠ  

4442/0 2871/0  plantȠ  

21/10 94/12  s][Kg/totalṁ  

66/30 84/34  Q[MW]  
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  هاي تولید توانتحلیل انرژي و تحلیل مرسوم اگزرژي سیستم -3-2- 1

بــه طــور عمــده اگزرژي تلفات دهد، اگزرژي نشان می وتحلیل انرژي  یمبتن يهاسهیبه دست آمده از مقا جینتا

).  2001، 1افتــد (رازنمــی اقکننــد اتفــمــیگرمــا  دیــتول ي و ....اهســته يواکنش ها ایکه توسط احتراق  اجزاییدر 

 ی. هــدف اصــلداده استارائه  را کشور اردندر  نیالحس روگاهیناگزرژي و  يانرژ لیو تحل هی، تجز)2009( 2الجوندي

و  يتلفــات انــرژ منبــع نیتــربــزرگ نیــیو تع ییبه منظور شناسا ،به طور جداگانه ستمیس ياجزا لیو تحل هیتجز وي

درصــد  تــرین. بــیشبه طور عمده در کندانســور رخ داده اســت يتلفات انرژداد که هایش نشان بررسی. اگزرژي است

 ،ییایمیواکــنش شــزیرا  .شد مشاهده نتوربی در سپس و لریبو ستمیدر ساگزرژي، کل  بیبه تخر اگزرژي جزء بیتخر

و  یاحتراقــ يهــوا شیگرمــا شیتواند با پیکه م است بخار گید ستمیس کیدر  اگزرژي ياز نابود یمنبع قابل توجه

  .ابدیکاهش نسبت هوا و سوخت کاهش 

 بــااما  .است ترمودینامیکی فرایندهاي تحلیل براي مناسبی ابزار انرژي بقاي اصل یا ترمودینامیک اول قانون

 بري ژاگزر نمود. تحلیل استخراج توانمیرا  تريبیش اطالعات ترمودینامیکی؛ فرآیندهاي اگزرژي تحلیل از استفاده

 بکــار اصــلی . هــدف)1389و همکــاران،  پورحسینعلی(است  استوار ترمودینامیک دوم و اول قوانین یبترک اساس

-بــه بــا) 1389و همکــاران ( پــورحســینعلی باشــد.می انرژي موجود منابع از بهتر ياستفاده اگزرژي، تحلیل گیري

 از گلوگــاهی نقاط شناختن باس بهبندرعی مگاوات 320 بخار نیروگاه سیکل براي اگزرژي و انرژي تحلیل کارگیري

 ســیکل اگزرژي و انرژي راندمان روي بر واحد بار تغییرات تاثیرات چنیناگزرژي پرداختند. هم و انرژي تخریب نظر

  کردند.  بررسیرا 

کــه بــویلر منبــع اصــلی نــابودي  اســتي این دهندهاند نشاننتایج بسیاري از افرادي که در این زمینه کار نموده

 زمانتغییر هم با نیروگاه بویلر و بررسی راندمان ترمودینامیکی با مدلسازي )1390وثوق و همکاران (است.  اگزرژي

  خروجی، یک نیروگاه را مورد بررسی قرار دادند. گازهاي دماي و اضافی هواي درصد

یکی است. یک ابزار ارزشمند براي توصیف و بهبود عملکرد یک سیستم ترمودینام يتجزیه و تحلیل اگزرژ

   ه استمورد بحث قرار گرفت محققان زیاديگیري سیاست انرژي و آگاهی عمومی توسط در تصمیم ياهمیت اگزرژ
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2 Aljundi   
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Abstract: 

Steam power plant is a power plant with steam fluid that steam goes to the turbine an-

d moves it by using its energy. based on a progression sequence in the simple Rankine 

cycle, In steam part of the power plant, we can achieve advanced cycle.  

In this thesis, Exergy analysis of conventional and advanced 10MW solar steam 

power plant is presented. In the beginning, the cycle is stimulated under consideration. 

Then, by presenting the equations of Exergy analysis elements of power plant cycle, we 

begin the analysis by conventional methods and then we proceed with the advanced 

Exergy analysis which offers a more accurate analysis and has been demonstrated in the 

recent years. The advanced method which is being considered, is an Approach based on 

thermodynamic cycle that at first divides the destruction of Exergy into avoidable / 

unavoidable sections and then into endogenous / exogenous and finally unavoidable 

endogenous, avoidable endogenous, unavoidable exogenous and avoidable exogenous. 

Consequently, the inadequacy of the cycle is determined and which section to set off with, 

in order to reduce the amount of Exergy destruction of the whole system is characterized. 

In this study, the whole Exergy destruction of cycle is 5.0496 MW. The most Exergy 

destruction in the vaporazor is 1.976MW, which 68% of it (i.e. 1.34MW),is the 

unavoidable endogenous. Meanwhile the low pressure turbine has the maximum amount of 

avoidable destruction Exergy (i.e 0.5791MW) and in the next stages the vaporazor and 

heat exchanger Is located. The studies exhibit that the avoidable inadequacy of turbines, 

pumps, heat exchanger, condenser,throttling valve ,superheater and reheater have more  

effects over a section of Exergy destruction. While as in the vaporazor, economizer and 

deaerator improvement of the other sections has more effects on reduction of  Exergy 

destruction of one section rather than improvement of the section itself. 

Keywords: Advanced exergy analysis, Conventional exergy analysis, type of Exergy 

destruction, solar steam power plant  
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