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  عنوان:

  GT-MHR اي سیکلآنالیز ترمودینامیکی یک سیستم تولید چندگانه جدید بر مبن

  

  

   :راهنما(اساتید)  استاد

  هادي غائبی
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  امین عالی

  

  

 :پژوهشگر

  کسري رفیعی راد
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  يکسر: نام                                             : رفیعی راددانشجو خانوادگی نام

  GT-MHR کلیس يبر مبنا دیچندگانه جد دیتول ستمیس کی یکینامیترمود زیآنال :نامهپایان عنوان

  

  دي غائبیها:راهنما (اساتید) استاد 

  امین عالیر: مشاو (اساتید) استاد 

                          مهندسی مکانیک:  رشته                                           کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع 

    اردبیلی محقق :دانشگاه                                                              تبدیل انرژي: گرایش

  90 ات:صفح تعداد                15/10/96   دفاع: تاریخ                           فنی و مهندسی  :دانشکده 

  :چکیده

و آب شیرین همزمان توان،  دیتول ستمیس کیعملکرد  یابیو ارز یکینامیترمود لیلپژوهش تح نیا یهدف اصل

 ریو تأث ستمیعملکرد س لیمنظور تحل، بهEESافزار	با استفاده از نرم ،يو اگزرژ يانرژ لیکه از تحل باشد،�یبرودت م

 چهارپژوهش از  نیر اشده د یطراح ستمیاستفاده شده است. س ستمیبازده س يبر رو یمختلف طراح يپارامترها

، سیکل توان جذبی و سیستم آب شیرین کن اسمز یجذب دیتبر کلیس  ، GT-MHRھایلکیشامل س یاصل کلیس

 ستمیس نیا نیباشد. همچن یرا دارا م kW 421747تیتوان به ظرف دیتول تیشده است که قابل لیتشک معکوس

. با استفاده از باشد یم kg/s 48/165زانیبه میرین تولید آب شو  kW86716 تیبه ظرف یبار برودت نیقادر به تأم

 دیتول ستمیمحاسبه شد و مشخص شد که س ستمیس ياجزا يبرا يو اگزرژ يبازده انرژ یکینامیترمود لیتحل

 کلیس ، GT-MHR کلی، نسبت به س84/65% يو بازده اگزرژ31/70% يهمزمان مورد نظر با دارا بودن بازده انرژ

و  رآکتورکه  دهد	ینشان م ستمیس ياگزرژ لیحاصل از تحل جینتا نی. همچنباشد	یم يشتریببازده  يدارا یبیترک

عنوان اجزاء به نیا نبنابرای اند	به خود اختصاص داده ار ياگزرژ بیو نسبت تخر بیمقدار تخر نیشتریب کمپرسور

پژوهش  به منظور درك  نیدر ا ن،یرا دارند. عالوه بر ا یکینامیبهبود ترمود لیپتانس نیشتریهستند که ب ییاجزا

فشار  نسبت: لیبر عملکرد آن از قب ستمیعوامل اثرگذار س راتییتغ ریتأث يبر رو یمطالعه جامع ستم،یعملکرد س

صورت سیکل توان جذبی  نیتورب يدما و فشار ورود ،GT-MHRسیکل  یجرمھایی، دبفشار رآکتورکمپرسور، 

  گرفته است.

  ن، آب شیرین کن، تبرید جذبی، توان جذبیتولید همزما: هاواژه کلید
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  مقدمه - 1- 1

کشورها  یشگیهم هايیاز نگران یکیآن به  نیو تأم باشدیبشر م ازین ني تریراهبرد يانرژ، امروزه

نوع از  نیمخرب ا راتیسوء و تأث کیاز  یلیفس يرو به اتمام منابع انرژ تیگشته است. با نگاه به وضع لیتبد

-سوخت لیو تبد يانرژ دیولت هايروش سازي نهیو ضرورت به تیاهم گر،ید ياز سو ستیزطیبر مح يانرژ

  .شودیم انینما یروشنبه آن، به یلیفس هاي

همـواره حامـل سـه     د،یـ شـروع گرد  ایدر دن 1970دهه  لیکه از او يانرژ سازي نهیبه يسوبه حرکت

 نیـ ا يدر ازا یصـنعت  يبـوده اسـت و کشـورها    یعنوان ارکـان اصـل  به ستیزطیاقتصاد و مح ،يموضوع انرژ

انـد.  اقتصـاد خـود نمـوده    دیرا عا یتوجهقابل يسودها یطیمحستیز يتقاء استانداردهاحرکت، همزمان با ار

  .نگرندیم يانرژ دیمنبع جد کیعنوان به يانرژ تیریو مد سازينهیکشورها به به نیامروزه ا

طور عام به يانرژ ،يمصرف انواع انرژ يتقاضا برا شیو افزا ینیشدن کشورها، توسعه شهرنش یصنعت با

کرده و در  دایاز گذشته پ شیب یگاهیکالن، جا يهايگذاراستیو س یجهان ،یتوسعه مل يهاياستراتژدر 

در  يانرژ راتیبه تأث توجهاست. با  شدهلتبدی هادولت و هاملت اتیدر ح يمهم و راهبرد یبه عامل قتیحق

مند ت نگرش جامع و نظام) و ضروریطیمحستیو ز یاجتماع ،یاسیس ،یصنعت ،يگوناگون (اقتصاد هايحوزه

 يانرژ گاهیو جا تیموقع شودیاز گذشته احساس م شیبه آن ب ازیآنچه که امروز ن ،یاتیمقوله مهم ح نیبه ا

  در کشور است.

از نفت و  یناش هايمانند نفت، گاز، فرآورده یمتنوع هايحامل قیاز طر يانرژ نیدر جهان امروز تأم

 يایبا جغراف رانیمانند ا يدر کشور يانرژ نی. تأمشودیانجام م ریپذدیتجد هاييسنگ و انرژگاز، زغال

 دست،نیازا یو مباحث یاعو هوا، مسائل اجتمتنوع ارتفاع، آب  ریمتفاوت نظ یکیزیف تیگسترده و موقع

 با وابستگی شدید( ریاخ هايکشور در سال يانرژ نیاست، اما در عمل تأم یو علم قیدق يزیربرنامه ازمندین

و با توجه به سهولت  يانرژ نهیبه تیریو مد یدنبال شده است) بدون در نظر گرفتن منافع مل یعیه گاز طبب

 تیاست که ما با محدود یدر حال نیو اجراشده است. ا يزیرنامهدر کشور بر یلیفس يهابه حامل یدسترس

از  عیدر استفاده وس تیمحدودو  يدروکربوریبه منابع ه یکیالکتر يعرضه انرژ ینفت و گاز، وابستگ ریذخا

   .میمواجه هست يمسائل اقتصاد لیمدت به دلدر کوتاه ریپذ دیتجد يانرژ
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سوء و ادامه روند مصرف  کیاز  نیگرم شدن زم دهیو پد يانرژ نهیهز شیافزا ریاخهایسال در

 شرفتهیپ يژانر يهاستمیبه توسعه س ازیبر ن گرید يهوا از سو يهایآلودگ دیو تشد یلیفس يهاسوخت

را  یمهم ارینقش بس يژاستفاده از انر تی. قابلکندیم دیتأک هایبازده و کاهش انتشار آلودگ شیمنظور افزابه

توان  دیتول يهاستمیو س یاتالف يگرما یابیباز هاي اخیرسال. در کندیم فایکشور ا کی شرفتیدر توسعه و پ

  را معطوف خود کرده است. ياریتوجه بس یبیترک

 یراه افتنی انیم نیدر ا ،است يمسائل جوامع بشر نتریيادیاز بن یکی يبحران انرژ نکهیتوجه به ا با

مهم در  اریاز موارد بس یکی يمصرف انرژ در جویی است و صرفه یپربازده، از اهداف اساس يانرژ هیته يبرا

 نیهمراه است، بد يادیز تلفات با یحرارت هايروگاهیبرق در ن دیتول مدانیمی که طور. همانی باشدجهان م

 یحرارت يدرصد انرژ 50از  شیاست ب یبیچرخه ترک کلیکه مربوط به س يدیتول طیشرا نیمعنا که در بهتر

 ریو سا روگاهیکندانسور ن ،یدودکش خروج قیصورت گرما از طرنشده و به لیتبد یکیالکتر يبه انرژ يورود

کاهش  يبرا يعنوان راهکارهمزمان به هاي تولیدسیستمه از منظور استفاد نیبه هم شود، یتلف م زاتیتجه

  ).2012و همکاران،  ی(غائب .باشد یم ستمیبازده س شیاتالفات و افزا

رفت از معضالت اتالف برون يبرا يعنوان راهکارهمزمان توان، حرارت و برودت ، به دیتول يهاستمیس

منبع سوخت، مورد توجه  کیاز  دشدهیتول يگرما و سرما از حداکثر کار، يبردارو بهره یطیمحستیز ،يانرژ

 يدمـا  ،یاتالفهایيکردن انرژ متراستفاده کرده و با ک یمنبع حرارت کیواحدها از  نی. ای باشدپژوهشگران م

- نی. اشودیم ستمیس ییبازده گرما شیکه باعث افزا کندیم ترکینزد طیمح يرا به دما ستمیس یمنبع اتالف

عمـل کـرده کـه     نیگزیجا ستمیس کیعنوان همزمان توان، حرارت و برودت به دیتول يهامستیکه س جاست

  ).2012،  1رسکویو زامف نسری(د کندیسرما، گرما و توان را برآورده م لیاز قب يمتنوع انرژ يازهاین

 یتـ حرار ازین نیتأم تیهستند که قابل ییهاستمیهمزمان توان، حرارت و برودت، س هاي تولیدسیستم

 ن،یاز تـورب  یاز حـرارت خروجـ   هـا ستمیس نیدارند. در ا ییمنبع دما کیتوان را از  دیبه همراه تول یو برودت

. گسـترش روزافـزون   شودیم ستفادها یو برودت یحرارت يبارها نیمنظور تأمبه ،یکیتوان الکتر دیعالوه بر تول

همزمان با محـرك   هاي تولیدسیستمستفاده از گازسوز، ا یاحتراق داخل يگاز و موتورهاهاینیتورب يتکنولوژ

بـا اسـتفاده از    هـا سـتم یس نیـ متداول کرده اسـت. در ا  اریرا بس یاحتراق يهاموتور زیو ن يگاز نیتورب هیاول

                                                
1-  Dincer & Zamfirescu 
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 توانـد یم ،یموتور احتراق ایو  نیخارج شده از تورب یاب حرارت ، حرارت اضافیمولد بخار باز زیو ن یلرجذبیچ

 یمصـرف  تهیسیالکتر نیمحل مورداستفاده را بدون مصرف جداگانه سوخت، عالوه بر تأم یتو حرار یبار برودت

و همکاران،  ي(احمد شودیم یندگیکاهش آال زیعمل موجب کاهش مصرف سوخت و ن نیکه ا د،ینما نیتأم

2013.(  

مطـرح   يانـرژ  لیتبد يقبول براقابل راه حلی عنوان واحدها را به نیهمزمان، ا دیتول يواحدها يباال راندمان

 ریـ نظ هـا نـده یآالیر ربن و سـا کداکسیيد دیتول شودمی باعث ،هاواحد نیا يبازده باال نیهمچن ،نموده است

 رانـه گیسـخت  نیکـه قـوان   ییدر کشورها گرید ي. از سوابدیکاهش  تروژنین هايدیو اکس يگوگرد باتیترک

 کنتـرل  د،یـ سوخت بـه حـرارت مف   لیتبد يدهابا کاهش تعداد واح می شود، اعمال هادر آن یطیمحستیز

 دیـ تول سـتم یعملکـرد س  کی) شـمات 1-1. در شـکل ( رفتپـذی  خواهد انجام ترراحت ندهیآال دیتول يواحدها

از  ییا موتور رفت و برگشت يگاز يهمزمان توان، حرارت و برودت نشان داده شده است که در آن توربین گاز

توسـط واحـد بازیافـت     تماز سیسـ  یو در مرحله بعد، حرارت  خروج دکننیسوختن گاز، تولید الکتریسیته م

و از  شودیمجاور استفاده م یحرارت يهاستمیبه شکل بخار یا آب داغ در س ي. این انرژشودیحرارت گرفته م

 دیـ تول يهاستمیاستفاده نمود. از این رو این گونه س شیو سرما شیگرما نیمنظور تأمبه توانیحرارت م نیا

همزمان تـوان، حـرارت و بـرودت دارنـد بـه       نیدر صنایع بزرگ و کوچک که نیاز به تأم ی توانزمان را مهم

  کاربرد. 

  

  

  

  

  

  

   

  ).2003همزمان (پتچرز ، دیتول ستمیس کی: شمات1-1شکل
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 ییهااستیس از یکیهمزمان،  دیتول هايستمیذکرشده در خصوص لزوم استفاده از س لیتوجه به دال با

همزمان  دیتول هايستمیاز س يرگیاست بهره افتهیدر جهان توسعه يریطور چشمگبه ریاخ هايلکه در سا

که در حال  باشد،یم در جهان اي گلخانه يکاهش انتشار گازها نیو همچن يمنظور کاهش مصرف انرژبه

 نیشتری) ب1-1که در جدول ( باشندیم هاستمینوع س نیمختلف درصدد استفاده از ا يحاضر کشورها

 جدول نشان نیشده است که ا مختلف نشان داده يهمزمان در کشورها هاي تولیدسیستمشده نصب تیظرف

  .ی باشدم ایهمزمان در کل دن هاي تولیدسیستماز  استفاده وسعت دهنده

اما قانون دوم  کند،یم یرا بررس ستمیس يتنها موازنه انرژ کینامیقانون اول ترمود نکهیبا توجه به ا

ابزار  کی ياگزرژ لیتحل نیبنابرا دهد،یارائه م ستمیس ییکارا یبررس يبرا يترمناسب دید کینامیترمود

در  تواندیم لینوع تحل نی. اباشدیم يانرژ يهاستمیس ییآکار شیو افزا يسازنهیبه ،یقدرتمند در طراح

 اریمختلف، نقش بس يندهایفرآدر  یآنتروپ دیتبع آن کاهش تولو به يریناپذبازگشت یشناخت منبع اصل

موردنظر از روش  ستمیس لیتحل يپژوهش برا نیما در ا نی). بنابرا1998، 2 جانیداشته باشد (ب يمؤثر

  .مای استفاده کرده ياگزرژ لیتحل

                                                
2-  Bejan 
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 نیو آئ ی زادهمیهمزمان (کر هاي تولیدسیستمشده نصب تیظرف نیشتریب يدارا ي: کشورها1- 1جدول

  ).1389 مهر،

 

  

به کار  يمؤثر برا یکینامیروش ترمود کی ياگزرژ لی)، تحل2004(  3و روسن نسریمطالعات د طبق

ي هاستمیس لیو تحل یطراح يبرا کینامیبه همراه قانون دوم ترمود يجرم و انرژ يبردن توأمان معادالت بقا

به دست آورد  زیرا ن مستیس يریناپذبازگشت زانیم توانیبا استفاده از آن م نکهی. ضمن اباشدیم یشیگرما

  .انجامدیم یکینامیترمود يسازنهیبه به يریناپذکه کاهش بازگشت

  

  وهشژپ نهیشیپ-1-2

 يدورنمـا  نیو همچن يانرژ متیق ی ثباتیو ب يشدن با بحران انرژبا توجه به مواجه ریاخ هايدر سال

هاي سیستم نکهیاست. با توجه به ا افتهیشیهمزمان افزا هاي تولیدسیستمو توجه به  لیتما ن،یگرم شدن زم

 قـات یتحق نـه یزم نیـ . در اکنـد یمـ  فایاز کشورها ا ياریبس يرا در استراتژ یمهم اریهمزمان نقش بس تولید

                                                
3 - Dincer & Rosen 
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 يوربهـره  شیمنظـور افـزا   همزمـان بـه   دیـ تول سـتم یس یکینامیترمود یابیمنظور ارزبه ايمتعدد و گسترده

 يبا مصرف سـوخت کمتـر در راسـتا    یو برودت یحرارت ازیو ن یکیتوان الکتر نیجهت تأم يانرژ هايستمیس

هـا کـاهش   پژوهش گونه نیدر ا گریهدف عمده د نین. همچی باشدمصرف سوخت م سازي نهیبههایاستیس

باشـد کـه در   یمـ  یطیمحستیبه مسائل ز شتریو توجه ب یلیفس هايحاصل از احتراق سوخت هايیندگیآال

  .گرددیاشاره م قاتیتحق نیاز ا یادامه به برخ

 هـا سـال  نیـ برق در ا دیتول يواحدها نیآمد، اول دیو اروپا پد کایهمزمان در آمر دیتول 1880سال  در

همزمـان ادامـه    هاي تولیدسیستمبه بهبود و توسعه  نیدر سراسر جهان مهندس جتدریبه. کارکردند به شروع

 شیگرمـا  يرا بـرا  یاحتـراق داخلـ   ياز موتورها شده یابیباز يگرما یآلمان نیمهندس 1914دادند. در سال 

از  یکـه سـود ناشـ    افتنـد یدر يبخش انرژ نیدر آن زمان، مهندس قتیمورداستفاده دادند. در حق هاکارخانه

 نی. بنابراکند می کمک هابه اقتصاد آن یسوخت مصرفهاینهیکاهش هز قیهمزمان، از طر هاي تولیدسیستم

 تیبخش صنعت شروع به فعالهایاستیو توسعه س اسبمن هاي تولیدسیستم افتنیمنظور به یمؤسسات دولت

 در در لنـدن شـکل گرفـت و    1924در سال  یاتالف يگرما یابیبا موضوع باز یاجالس جهان نیکردند. نخست

همزمان پرداخته شد (مکلر و  هاي تولیدسیستمطور کامل به بحث به نیدر برل 1932نشست در سال  نیدوم

  ).0102، 4لوکاس 

 یبـ یترک روگـاه ین کیـ عملکـرد   لیبه تحل کینامی) با استفاده از قانون اول و دوم ترمود1994( بیحب

مقـدار   نیشـتر یب لریرا به دست آورد و متوجه شد کـه بـو   ستمیدر تمام اجزاء س  ياگزرژ بیپرداخت و تخر

همزمـان و   دیـ لتوایهروگـاه ین نیبـ  اي سـه یمقا نیرا به خـود اختصـاص داده اسـت. همچنـ     ياگزرژ بیتخر

 %38بـاالتر و   یبـازده حرارتـ   %25 یبیترکهـای روگـاه یکه ن دیرس جهینت نیانجام داد و بد یمعمولهایروگاهین

را  يو اگـزرژ  ي)، بازده انـرژ 1999(  5یولسکهادارند. یمعمول يهاروگاهینسبت به ن يکمتر يریناپذبازگشت

ت را محاسبه نمود و معادالت آن را توسـعه داد. الزم بـه   همزمان برق، حرارت و برود هاي تولیدسیستم يبرا

سـتم  یبه س يسوخت ورود يبه آهنگ انرژ یمحصول خروج يصورت آهنگ انرژبه يذکر است که بازده انرژ

بـه   يسـوخت ورود  يبـه آهنـگ اگـزرژ    یمحصول خروجـ  يصورت آهنگ اگزرژبه يبازده اگزرژ نیو همچن

                                                
4 - Meckler & Lucas 
5 - Havel sky 
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همزمان  دیتول ستمیس کی یکینامیترمود لی)، تحل2000(  6همکارانو  یسیشود. آتاناسوی م فیتعر ستمیس

 يانـرژ  يو مجـزا  نهمزمـا  هـاي تولیـد  سیسـتم  نیب ايسهیمقا لیتحل نیتوان و حرارت  را انجام دادند. در ا

 نیانجام داد و بد یآل نیو رانک يگاز نیتوربهایچرخه يرا بر رو اي ) مطالعه2001صورت گرفته است. نجار (

و  باشـد یمـ  یآلـ  نیرانکـ  کلیسـ  يبـرا  يتـر مناسـب  نهیگز ياز لحاظ اقتصاد R113 الیکه س دیرس جهینت

  .باشدیم هاکلیاز س کینسبت به هر  يشتریبازده ب يدارا یبیترک کلیس نیهمچن

 نیتورب کلیس کی یکینامیترمود لیبه تحل کینامی) با استفاده از قانون اول و دوم ترمود2009(  خالق

حرارت  ابیپرداخت و مشخص شد که محفظه احتراق و مولد بخار باز یجذب دیتبر کلیبا س شدهقیتلف يگاز

 رگـذار یمختلف تأث يرامترهاپا ریتأث نهمچنی او. اند را به خود اختصاص داده ياگزرژ بیمقدار تخر نیشتریب

و  يبازده انـرژ  يبر رواواپراتور را  ينسبت فشار کمپرسور و دما ،يگاز نیتورب يورود يدما لیاز قب ستم،یس

 لیـ پ هیـ چندمنظوره بر پا دیتول ستمیس کی)، 2009( 7و همکاران  کویکرد. مال یبررس ستم،یکل س ياگزرژ

بـود   مارستانیب کی يانرژ نیجهت تأم تهیسیالکتر ين انرژیو تأم شیسرما ش،یرا که همراه با گرما یسوخت

کـه بـه صـورت نسـبت      سـتم یس يکه بازده انـرژ  ،دندرا انجام دا ستمیس يو اگزرژ يانرژ لیو تحل یرا طراح

ی م فیتعر ستمیبه س يسوخت ورود قیمنتقل شده از طر يشده، به انرژ دیآهنگ توان، حرارت و برودت تول

  به دست آمد. %68 شود،

 شـامل  گانـه  سه دیتول ستمیس کیعملکرد  یابیو ارز یکینامیترمود لی)، تحل2009خالق و همکاران (

 رگـذار یتأث يپارامترهـا  ریقراردادند و تأث یمورد بررس یحرارت افتیباز هیرا بر پا دیتبر ستمیسو  يگاز نتوربی

و  يبـازده انـرژ   يرا بـر رو  تـون یبرا کلیسـ  يورود يحاصل از احتراق و دمـا  يگازها يدما لیاز قب ستمیس

حـرارت و تـوان بـا     دیـ تول کلیس کی)، 2010(  8هبلر و براگمن قراردادند. یمورد بررس ستم،یکل س ياگزرژ

هـا  آن جیکردند نتـا  یرا بررس ی گراددرجه سانت 117 يباال ییدر محدوده دما ییگرمانیاستفاده از منبع زم

بیسـت   شیتـک منظـوره باعـث افـزا     کلیس يجاحرارت و توان به دیتول کلیکه استفاده از س دهدینشان م

)، بـا اسـتفاده از قـانون اول و دوم    2010(  9. واجـا و گامباروتـا  شـود یمـ  سـتم یس يدر بازده اگـزرژ  درصدي

                                                
6 - Athanasovici, et al 
7-  Malico, et al 
8 - Heberle & Brugmann   
9 - Vaja & Gambarotta 
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 نیرانکـ  کیـ ارگان کلیبـا سـ   شـده قیـ تلف یموتور احتـراق داخلـ   کی یکینامیترمود لیبه تحل کینامیترمود

کـل   يدر بـازده انـرژ   يدرصـد  12 شیباعث افزا شدهقیتلف کلیس نیکه ا دندیرس جهینت نیپرداختند و به ا

  .شود یم هینسبت به حالت اول ستمیس

موتـور احتـراق    کیـ همزمان توان و حرارت بـا   دیتول ستمیس کی ي)، بر رو2010(  10و همکاران وژائ

 يهـا گرمـا  را انجام دادند. در کار آن یقاتیتحق نیدر چ يساختمان ادار کیگازسوز، در  لوواتیک 70 یداخل

 عملکـرد  هـا آن .انـداخت  یحـرارت بـه کـار مـ     یابیـ باز يرا برا  یپمپ حرارت ،یموتور احتراق داخل یخروج

قرار دادند و نشان داده  شیرا مورد آزما یمتداول قبلهایستمیبا س سهیدر مقا ستمیس نیا ییو گرما یکالکتری

 لیـ )، تحل2010( و همکـاران  یمیدهد. ابراه شیافزا %10را تا  ستمیبازده س تواند یحرارت م یابیشد که باز

مجتمع  کیکوچک، مربوط به  اسیحرارت و برودت در مق توان،همزمان  دیتول ستمیس يبرا ،يو اگزرژ يانرژ

به آهنگ  یکه به صورت آهنگ محصول خروج کلیس نیها نشان دادند که بازده ارا انجام دادند. آن یمسکون

 کیـ )، 2011( 11و همکـاران  یاست. ه دهیرس %61در زمستان تا  شود،یم فیتعر ستمیبه س يسوخت ورود

کـه فقـط    افتنـد یقـرار دادنـد و در   یمورد بررس يو اگزرژ يانرژ لیفاده از تحلاست بارا  یموتور احتراق داخل

 یصورت اتالف حرارتو دوسوم آن به شود یم لیتبد یبه کار خالص خروج ستمیبه س يورود يانرژ سومکی

موتـور احتـراق    یحرارتـ  افـت یو با اسـتفاده از باز  ستمیبازده س شیمنظور افزابه و شود یخارج م ستمیاز س

)، بـه  2011(  12و همکاران کوچهایبهره گرفتند. هوا نایکال کلیس کیو  نیرانک کیارگان کلیس کیاز  یاخلد

 بـود، دو اثـره   یجـذب  لـر یو چ يگاز نیکروتوربیم يگانه که داراسه دیتول ستمیس کی یکینامیترمود یبررس

 رگـذار یتأث يثـر پارامترهـا  کردنـد، و ا  یمختلـف بررسـ   يکـار  االتیرا در س ستمیها عملکرد سپرداختند. آن

 سـتم یبـازده س  يرا بـر رو  ستمیبه س يسوخت ورود یجرم یژنراتور و دب يدما ط،یمح يمانند: دما ستمیس

 دیـ تول سـتم سی بـه  گانه تک دیتول ستمیس لیکه تبد دندیرس جهینت نیبد تیمورد مطالعه قراردادند و درنها

  .شود یم ستمیبازده س شیچندگانه باعث افزا

                                                
10 - Zhao, et al 
11 - He, et al 
12 - Huiccochea, et al 
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چندگانـه، کـه شـامل     دیـ تول شـرفته یپ سـتم یس کیـ عملکـرد   یابیـ )، ارز2011(  13مکـاران و ه ایمو

 نیها همچنکردند. آن یبررس یصورت تجربو آب بود را به اكیآمون یجذب دیتبر کلیو س يگاز نیکروتوربیم

 يماستم و دیس يکار الیس ط،یمح يمختلف اعم از: دما يکار طیعملکرد آن را در شرا ستم،یس يبا مدلساز

  14و همکاران مانیکردند. سل سهیمقا یتجرب جیحاصله را با نتا جینتا تیکردند و درنها یبررس ،يسوخت ورود

 کیـ ارگان کلیکه شامل سـ  تودهستیز هپای بر گانه سه دیتول کلیس کی يو اگزرژ يانرژ لی)، به تحل2012(

 چنـد  دتولیـ  بـه  گانه تک دیحالت تول ستم ازیس لیکه تبد دهدمی نشان هاآن یبود پرداختند. بررس نیرانک

 يبه آهنگ انـرژ  ستمیس يدیکه به صورت آهنگ توان و برودت تول ستم،یس يبازده انرژ شود می باعث گانه

محصـول   يکـه بـه صـورت آهنـگ اگـزرژ      سـتم یس يو بازده اگزرژ %18به  %12از  شودیم فیتعر یافتیدر

 ریتـأث  نهمچنـی  هـا . آنابـد ی شیافـزا  %28بـه   %13از  ی باشـد مـ  يورود سوخت يبه آهنگ اگزرژ یخروج

 کیـ ارگان کلیاواپراتـور سـ   نچیـ نقطـه پ  يپمپ و دمـا  يورود ياعم از دما ستمیس رگذاریعوامل تأث راتییتغ

را به دست آوردنـد،   ستمیس ياجزا ياگزرژ بیکردند و سپس تخر یبررس ستمیعملکرد س يرا بر رو نیرانک

 ياگزرژ بیبا دارا بودن نسبت تخر نیرانک کیارگان کلیو اواپراتور س محفظه احتراق دهد ینشان م جیکه نتا

)، به 2013(  15 نسردی و اوزتورك. اند را به خود اختصاص داده ياگزرژ بیمقدار تخر نیشتری، ب%38و  55%

و بازده  رداختندپ یاصل کلیاز شش س شدهلیچندگانه تشک دیتول ستمیس کی یکینامیعملکرد ترمود یابیارز

 43/19%در بـازه  هـا کلیسـ  نیـ ا يکه بازده انرژ به دست آوردند هاکلیاز س کیهر  يرا برا يو اگزرژ يژانر

کـل   يو اگـزرژ  يبـازده انـرژ   نهمچنی. داشت قرار 41/14%تا 14/4%بازه در هاآن يو بازده اگزرژ 05/46%تا

 لیاز قب ستمیس رگذاریتأث يترهاپارام ریتأث نیهمچن هاآنبود.  72/57 %و 04/54%  برابر با بیبه ترت ستمیس

 یکرده و به بررس یبررس ستمیبازده س يرا بر رو نیتورب يورود ينسبت فشار کمپرسور و دما ط،یمح يدما

 بیمقدار تخر نیشتریپرداختند که مشخص شد، محفظه احتراق ب ستمیمختلف س يدر اجزا ياگزرژ بیتخر

  داده است. اصرا به خود اختص ياگزرژ

 کلیسـ  تـوده، ستیهمزمان که شامل محفظه احتراق ز دیتول کلیس کی)، 2013اران (و همک ياحمد

مقـدار   نیشـتر یکـه ب  یـی اجزا نیـی منظور تعو به کردند یبود را طراح یجذب دیتبر کلیو س نیرانک کیارگان

                                                
13 - Moya, et al     
14 - Al-Sulaiman, et al   
15 - Ozturk & Dincer    
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 کلیسـ  اواپراتـور بهره گرفتند و مشخص شد که محفظه احتراق و  ياگزرژ لیرا دارند از تحل يریناپذبازگشت

)، 2013( 16نسـر دی و اوزتـورك . اند را به خود اختصاص داده ياگزرژ بیمقدار تخر نیشتریب نیرانک کیارگان

 ازیـ ن نیتـوان، تـأم   دیـ تول تیـ بود و قابل شدهلیمختلف تشک کلیچندگانه را که از شش س دیتول کلیس کی

قراردادنـد و بـه    یابیمورد ارز یکینامیترمود دگاهیداشت را از د دروژنیه دیتول نیو همچن یو برودت یحرارت

 يدارا 72/57% يو بازده اگزرژ 04/54% يچندگانه با دارا بودن بازده انرژ دیتول کلیکه س دندیرس جهینت نیا

 دیـ جد سـتم یس کیـ )، 2014(  17و همکـاران  مانیسل .باشد یم هاکلیاز س کینسبت به هر  يشتریبازده ب

 کلیاز دو س شده،یطراح کلیکردند که س یرا طراح ییگرمانیمو ز يدیورشخ يانرژ هیچندگانه بر پا دیتول

و  سـتم یس یبرودتـ  ازیـ ن نیمنظـور تـأم  بـه  یجذب دیتبر کلیس کیتوان و از  دیمنظور تولبه نیرانک کیارگان

 منظـور بـه  هـا بـود. آن  شدهلیکردن محصوالت مرطوب تشککن جهت خشکخشک ستمیس کیاز  نیهمچن

قـرار   یمـورد بررسـ   یکـ یو اگزرژت یکیرا از لحاظ انرژت ستمیس يتمام اجزا ،هايرناپذی زگشتکردن با نتعیی

 4/76%و 7/54%برابـر بـا    بیـ بـه ترت  سـتم یس يو اگـزرژ  يدادند که طبق محاسبات صورت گرفته بازده انرژ

 نیتـورب  يورودمانند دما و فشـار   ستمیعوامل اثرگذار س راتییتغ ریتأث یبه بررس نهمچنی هابدست آمد. آن

  پرداختند. ستمیعملکرد س يبر رو ط،یمح يدما نیو همچن نیرانک کیارگان کلیس

 هاي مسکونی ساختمان يانرژ نیچندگانه جهت تأم دیتول ستمیس کی)، 2014(  18و همکاران کیمال

ده انجـام گرفتـه بـاز   هایلیمورد مطالعه قرار دادند و پس از تحل یکیو اگزرژت یکیانرژت لیرا با استفاده از تحل

)، بـه  2015و همکـاران (  یبـه دسـت آوردنـد. سـلطان     %3/20آن را  يو بازده اگزرژ %5/56را  ستمیس يانرژ

  اي منطقـه  شیگرمـا  نیمنظـور تـأم  بـه  یبـ یترک یپمپ حرارتـ  کیعملکرد  یابیو ارز یکینامیترمود لیتحل

و نسـبت   يرژاگـز  بیتخرمقدار  نیشتریب ینشان داد که کندانسور پمپ حرارت هایبررس جیپرداختند که نتا

بـا نسـبت    نیرانکـ  کلیو کندانسـور سـ   ی) را دارد، و به دنبال آن اواپراتور پمپ حرارتـ %65( ياگزرژ بیتخر

 هاآن نیاند. همچنرا به خود اختصاص داده ياگزرژ بیمقدار نسبت تخر نیشتریب %9و  %18 يریناپذبرگشت

بـازده   ياواپراتور و فشار کندانسور را بر رو رفشا ط،یمح يدما لیاز قب ستمیس رگذاریعوامل مختلف تأث رتأثی

                                                
16 - Ozturk & Dincer    
17 - Al-Sulaiman, et al   
18 - Malik, et al 
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 %87/13برابر بـا   بیبه ترت ستمیس يو اگزرژ يقرار دادند که مقدار بازده انرژ یو اجزاء آن موردبررس ستمیس

  بود.  %89/6و 

 يانرژ هیبر پا یبیترک ستمیس کی ،يو اگزرژ يانرژ لی)، با استفاده از تحل2015(  19و همکاران دیخال

از  سـتم یس رگـذار یعوامـل تأث  راتییـ تغ ریقراردادند و تأث یرا مورد بررس تودهستیو ز يدیخورش ریدپذیتجد

کل  يو اگزرژ يانرژ بازده يکمپرسور را بر رو یو فشار خروج يگاز نیتورب يورود يدما ط،یمح يدما لیقب

محاسـبه   7/39% سـتم یس يگـزرژ و بازده ا %5/66 ستمیکل س يکردند که بازده انرژ یبررس ستمیو اجزاء س

از  یحرارت افتیباز هیبر پا دیجد یبیترک ستمیس کی یکینامیترمود لی)، تحل2015و همکاران ( یشد. سلطان

 يصورت گرفته بازده انرژ يهایکه با توجه به بررس دندقراردا یرا موردبررس تودهستیهمزمان ز دیتول کلیس

 تـوده سـت یز ستمیس يو اگزرژ ياست که بازده انرژ یدر حال نیبود، ا %25آن  يو بازده اگزرژ %60 ستمیس

 بـه  گانـه  تـک  سـتم یس لیکه تبـد  دهدینشان م  جیبود که نتا %13و  %11برابر با  بترتی به گانه تک دیتول

  .شودیم يو اگزرژ يدر بازده انرژ يامالحظهقابل شیچندگانه باعث افزا ستمسی

ه از تحلیل انرژي و اگزرژي، یک سیستم ترکیبی بر پایه انـرژي  )، با استفاد2015( 20خالید و همکاران

از  سـتم یس رگـذار یتأثتغییـرات عوامـل    ریتأث و قراردادندی بررس موردرا  تودهستیزتجدیدپذیر خورشیدي و 

کل  يو اگزرژ يبازده انرژ يکمپرسور را بر رو یو فشار خروج يگاز نیتورب يورود يدما ط،یمح يدما لیقب

محاسـبه   7/39% سـتم یس يو بازده اگـزرژ  5/66% ستمیکل س يکردند که بازده انرژ یبررس ستمیو اجزاء س

  شد. 

 ر،یدپــذیتجد يهــايچندگانــه بهــره گرفتــه از انــرژ دیــتول ســتمیس کیــ)، 2016(  21نســریازت و د

ه طبـق  قراردادند کـ  یمورد مطالعه و بررس يو اگزرژ يانرژ لیرا با استفاده از تحل يدیو خورش ییگرمانیزم

و  دیبود. خال %8/42و  %6/69برابر با  بیبه ترت  ستمیکل س يو اگزرژ يصورت گرفته، بازده انرژ يهایبررس

 ازیـ ن نیچندگانه جهت تـأم  دیتول ستمیس کی یکیو اگزرژت یکیانرژت لی)، با استفاده از تحل2016همکاران (

هـا بـازده   قراردادنـد. آن  یرا موردبررسـ   هاي مسـکونی ساختمان یکیالکتر ازین نیو همچن یو برودت یحرارت

 نیهـا همچنـ  . آنی باشـد مـ  3/7%و  1/46%برابر بـا   بیرا محاسبه کردند که به ترت ستمیس يو اگزرژ يانرژ

                                                
19 - Khalid, et al   
20- Khalid, et al   
21 - Ezzat & Dincer   
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 يطرح پرداختنـد. فـراش و احمـد    ياقتصاد یکرده و به بررس یرا بررس ستمیدر عملکرد س رگذاریعوامل تأث

 شـامل  کـه  بـرودت  و حـرارت  بـرق،  گانه س دیتول کلیس کی یطیحم يو اگزرژ ياگزرژ لی) به تحل1388(

بود پرداختنـد.   دیبروما ومیتیدو اثره ل یلرجذبیچ کیحرارت تک فشاره و  ابیباز لریبو گاز، نیتوربهایکلسی

گاز  نیبه تورب يورود ينسبت فشار کمپرسور و دما لیاز قب ستمیس رگذاریتأث ياثر پارامترها نهمچنی هاآن

 سـه  دیـ تول کلیس يکه بازده اگزرژ دندیرس جهینت نیبد تیکردند و درنها یبررسرا  ستمیبازده س يورا بر ر

 نسبت گانه سه دیتول کلیس نیبوده و همچن شتریگاز ب نیدوگانه و تورب دیتولهایکلیس اگزرژي بازده از گانه

 دیـ تول یواحـد تـوان خروجـ    يبـه ازا  يکربن کمتـر  دیاکسيگاز مقدار د نیدوگانه و تورب دیتولهایکلسی به

  .کندیم

 سـازي  نـه یهمزمان، باهـدف کم  دیتول ستمیس سازي نهیو به ی) طراح1388و همکاران ( این یبهبهان

 گـرفتن  نظـر  در بـا  هارا انجام دادند. آن نیکروتوربیم هیبا محرك اول يو مصرف انرژ گذاري هیسرماهاینهیهز

همزمـان را   دیتول ستمیس يسازنهیو به یصورت ماهانه طراحبه ،ییو سرما ییگرما ،یکیالکتر يانرژ تقاضاي

 يگـاز دارا  نیتـورب  یبـ یچرخـه ترک  کی یکینامیترمود لی) به تحل1392و همکاران ( ییانجام دادند. حاجلو

مختلـف اعـم از    االتیرا در اسـتفاده از سـ   سـتم یپرداختنـد و عملکـرد س   یآلـ  نیبا چرخه رانکـ  شیبازگرما

عملکرد  نیتولوئن بهتر الیحاصله نشان داد که س جیتاکردند و ن یولوئن و بخار آب بررس، تR123 زوپنتان،یا

و  یبـ یصورت ترکرا به ستمیعملکرد س نهمچنی ها. آنی باشددارا م کینامیرا از نظر قانون اول و دوم ترمود

 ن،یبا چرخـه رانکـ   شیباز گرما يگاز دارا نیتورب یبیچرخه ترک دهدینشان م جینمودند که نتا یمجزا بررس

  . باشد یگاز م نینسبت به چرخه ساده تورب يشتریدوم ب نونبازده قا يدارا

تـوان،   دیـ منظور تولچندگانه به دیتول یبیترک ستمیس يو اگزرژ يانرژ لیپژوهش تحل نیما در ا هدف

کـه بـه    دباشـ  یم ییهاستمیس نیبهبود درك عملکرد چن ل،یتحل نیکه هدف از ا باشد یحرارت و برودت م

بـر   یجامع لیو تحل دقراردا یرا مورد بررس ستمیمختلف س ياجزا يو اگزرژ يبازده انرژ توانیواسطه م نیا

 نیـ از ا کیـ اسـت کـه، هـر     نیـ صورت گرفتـه ا  هايداشت، نکته مهم درباره پژوهش ستمیعملکرد اجزاء س

گـذار در عملکـرد    ریمحـدود تـاث   يپارامترها بررسی به و اندکرده یخاص خود را بررسهایستمسی ها،پژوهش

 یبـ یترک سـتم یس د،یـ جد یدر طرح نکهیا رکه ما در پژوهش حاضر، عالوه ب صورتی در اند پرداخته ستمیس
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 ازیـ همزمـان ن  نیتـام  تیـ صـورت گرفتـه، قابل   قـات یکه بـرخالف تحق  مایکرده یرا طراح اي چندگانه دیتول

 ریتـأث  یبـه بررسـ   نیهمچن باشد یباال دارا م تیبا ظرف و ايرا به صورت منطقه یو برودت یحرارت ،یکیالکتر

  صورت گرفته است. یجامع ي مطالعه ستم،یعملکرد س يروبر  ستمیس یطراح يپارامترها راتییتغ

شامل   یاصل کلیس چهار پژوهش از نیشده در ا یطراح چندگانه دیتول یبیترک ستمیس

 و سیکل آب شیرین کن اسمز معکوس یجذب دیتبر کلیس ،سیکل توان جذبی ،MHR-GT22هايکلیس

  است. شدهیاحطر یو برودتآب مصرفی  نیتوان و تأم دیمنظور تولشده است که به لیتشک

و بر خالف  EES 23در این پژوهش عالوه بر تحلیل انرژي و اگزرژي سیستم، با استفاده از نرم افزار 

اثرگذار سیستم بر عملکرد آن صورت هایمترمطالعه جامعی بر روي تأثیر تغییرات پاراتحقیقات صورت گرفته، 

  گرفته است.

                                                
22 -GAS TURBINE –MODULAR HELIUM REACTOR 
23 -Engineering Equation Solver 
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 فصل دوم:

 مباني نظري پژوھش
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  مقدمه -2-1

از  یکـ ی یبـاال بـردن رانـدمان حرارتـ     نیو همچن يدر مصرف انرژ جوییو صرفه يامروزه موضوع انرژ

 شیباعـث افـزا   یلیفسـ  ي. اسـتفاده از منـابع انـرژ   ی گـردد مهم در سراسر جهان محسوب م اریبسهایچالش

جنگـل و انتشـار    بیاوزون، تخر هیال بیتخر ،يدیاس هايهوا، باران یمانند، آلودگ یطیمحستیز هايینگران

از منـابع   نـه یهمزمان برق، حرارت و برودت با هدف اسـتفاده به  دیتول هايستمی. سگرددیم ویواکتیمواد راد

از  یکی یلیفس هاياز احتراق سوخت یناش یاهش آلودگک زیو ن يانرژ وريجهت باال بردن بازده و بهره يانرژ

 هـا سـتم یس نیـ بخش به اصول عملکرد ا نیکه در ا باشندیاهداف م نیمؤثر جهت تحقق ا اریبس يراهکارها

  پرداخته خواهد شد.

امـا قـانون دوم    ی کند،م یرا بررس ستمیس يتنها موازنه انرژ کینامیقانون اول ترمود نکهیتوجه به ا با

ابـزار   کیـ  ياگـزرژ  لیتحل نیبنابرا ی دهد،ارائه م ستمیس ییکارا یبررس يبرا يترمناسب دید کینامیترمود

در  توانـد یمـ  لیـ نوع تحل نی. اباشدیم يانرژ يهاستمیس ییکارا شیو افزا يسازنهیبه ،یقدرتمند در طراح

 اریمختلـف، نقـش بسـ    يدهانیدر فرآ یآنتروپ دیتبع آن کاهش تولو به يریناپذبازگشت یشناخت منبع اصل

بـه   تـوان یکه مـ  گذاردیما م اریکارآمد در اخت وهیش کیدو روش  نیا بیداشته باشد. اما در کل ترک يمؤثر

 لیمختلـف تبـد   يهـا ستمیس بیحالت ممکن را از ترک نیهترپرداخت و ب یکینامیترمود يهاستمیس لیتحل

 سـتم یعملکـرد س  یابیـ جهـت ارز  يو اگـزرژ  يانرژ لیدر پژوهش حاضر از تحل نیبه دست آورد. بنابرا يانرژ

 هرکـدام از  م،یمفـاه  نیاز ا کیمنظور درك هر بخش به نیدر ا نیشده است. همچنبهره گرفته شده،یطراح

و  نسـر یقرارگرفتـه      اسـت (د   بررسـی  مـورد  هـا بـر آن  رگذاریو عوامل تأث يو اگزرژ يانرژ لیتحلهایروش

  ).2013،  24روسن

چندگانـه   دیـ تول یبـ یترک کلیسـ  کیـ عملکـرد   یابیـ و ارز یکینامیترمود لیر به تحلپژوهش حاض در

سیستم آب شیرین کن اسمز و  یجذب دیتبر سیکل ،سیکل توان جذبی ،GT-MHRيهاکلیاز س شدهلیتشک

  شده است. پرداختهمعکوس 

                                                
24 - Dincer & Rosen 
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نحـوه   یبررسـ  بخش بـه  نیدر ا هاکلیاز س کیو هر  ستمیبا عملکرد کل س ییمنظور آشنابه نیبنابرا

  .ی شودپرداخته م هاکلیس نیاز ا کیهر  يکارکرد و اصول عملکرد

  

  یکینامیترمود لیتحل میمفاه- 2-2

است که با حرارت، کار و آن گروه از خواص مـواد کـه مـرتبط بـا حـرارت و کـار        یعلم کینامیترمود

 افتـد، یاتفـاق مـ   يانـرژ  لیو تبدها انتقال که در آن یلیو وسا هاستمیس لیهستند سر و کار داشته و در تحل

و  کیـ نامیاول و دوم ترمود نیو قـوان  يبخش به مفهوم انرژ نیمنظور در ا نیبه هم کند یم فایا ینقش مهم

   و عوامل اثرگذار بر آن پرداخته شده است. يو اگزرژ يانرژ میمفاه سهیمقا نیچنهم

  

  کینامیو قانون اول ترمود يمفهوم انرژ-1- 2-2

بنا نهاده شـده   کینامیاول و دوم ترمود نیموسوم به قوان يادیدو قانون بن يهیبر پا کینامیترمود علم

اثـر   کیـ انجـام   تیعنوان قابلبه يانرژ میآشنا شو يدو مفهوم با مفهوم انرژ نیا انیاست. بهتر است قبل از ب

منتقل گـردد.   گرید ستمیستم به سیس کیاز  ایشود و  رهیذخ ستمیس کیدر  تواندیم يانرژ شودیم فیتعر

کـه   باشـد یمطلب مـ  نیا يکنندهانیاست و ب يانرژ ياز اصل بقا یانیطور ساده ببه کینامیقانون اول ترمود

همـواره   يکند، اما مقـدار کـل انـرژ    رییتغ گریشکل به شکل د کیوانفعال از فعل کی یدر ط تواندیم يانرژ

در مـورد   یاطالعـات  چیقانون ه نی. اکندیم يروینون بقاء پقا کیاز  ينرژا گریدعبارت. بهماند یم یثابت باق

عنـوان مثـال قـانون اول    . بـه دهـد یبه ما ارائـه نمـ   یکینامیترمود ندیفرآ کیبودن  ریناپذامکان ای ریپذامکان

 نکهیا ایو  شودیاز هم جدا نم يطور خود به خودمخلوط به کیمشخص کند که چرا  تواندینم کینامیترمود

  کرد. لیطور کامل به کار تبدرا به ییگرما يانرژ توانیچرا نم

  

  ياگزرژ لیتحل-2- 2-2

 ياگـزرژ  لیـ تحل ایـ و  یکـارده  تیقابل لیکه اصطالحاً تحل ک،ینامیقانون دوم ترمود يبر مبنا لیتحل

 ياگـزرژ  لیـ قرار داشـته اسـت. هرچنـد تحل    ریسه دهه اخ یکینامیترمود قاتیدر رأس تحق شود،یخوانده م
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دهه هفتاد بود که  لیوادر ا يهمراه با بحران انرژ یول گردد،یباز م 1970از  شیپ يهابه سال یخیتارازنظر 

  به خود گرفت. ییقانون دوم رشد نما يبر مبنا لیتوجه به تحل

در جهـت   یواقعـ  ينـدها یاسـت و فرآ  تیـ فیک يدارا يکه انـرژ  کندیم انیب کینامیدوم ترمود قانون

تـر بـه جسـم سـردتر     از جسم گـرم  شهیهم ییگرما يعنوان مثال انرژ. بهافتدیم اتفاق يانرژ تیفیکاهش ک

دوم  وندر قالـب قـان   يانـرژ  تیـ فیک ي. تـالش بـرا  ابـد یآن کـاهش   تیـ فیکـه ک  ياگونـه به شودیمنتقل م

  .شودیمنجر م يو اگزرژ یآنتروپ میمفاه فیبه تعر کینامیترمود

بـه دسـت آورد.    يمنبع انـرژ  کیاز  توانیاست که م يدمفی کار حداکثر ن دهندهنشا ياگزرژ مفهوم

 لیـ تحل یهمـراه هسـتند و هـدف اصـل     یآنتروپـ  دیـ با تول یواقع يندهایفرآ ک،ینامیمطابق قانون دوم ترمود

که با  باشد،یم یکینامیترمود ستمیس کیمختلف  يندهایفرآ يریناپذشناخت محل و مقدار بازگشت ،ياگزرژ

  ).2014، 25نمود (سنجل و بولز یرا بررس ستمیو نحوه بهبود عملکرد آن س زانیم توانیشناخت از آن م

  

  يو اگزرژ يانرژ لیتحل-3- 2-2

 لیتبد يهاستمیس یو بررس لیقدرتمند جهت تحل ياز ابزارها یکی عنوان به ،يو اگزرژ يانرژ زیآنال

 یکینامیترمود يهامستیس لیتحل يبرا یروش اساس کی يانرژ زیآنال نکهیباوجود ا شود،یمطرح م يانرژ

 يانرژ تیفیبه ک يرو کا ردیگیدر نظر م کسانیرا  يمختلف انرژ يهاروش همه صورت نیاما ا باشد،یم

اندازه و  نتعیی جهت ارزش  ابزار با کی ک،ینامیقانون دوم ترمود يبر مبنا ياگزرژ زیآنال کهیندارد، درصورت

 بی. اما در کل ترکباشدیم هايریناپذنوع و اندازه برگشتکردن مکان،  دایو پ يمختلف انرژ يهافرم تیفیک

 یکینامیترمود يهاستمیس لیبه تحل توانیکه م گذاردیما م اریکارآمد در اخت وهیش کیدو روش  نیا

کار  نیبه دست آورد. هدف از ا يانرژ لیمختلف تبد يهاستمیس بیترک حالت ممکن را از نیپرداخت و بهتر

آن  يمناسب که اجزا یبیترک ستمیس کیتا بتوان به  باشدیم يو اگزرژ يراندمان انرژ ممیبه ماکز دنیرس

منظور درك بهتر ). به2013و روسن،  نسری(د افتیدست باشندیم ياگزرژ بیسهم تخر نیکمتر يدارا

                                                
25 - Cengel & Boles 
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 يهااهدگیاز د یکینامیدو مفهوم ترمود نی) ا1-2در جدول ( ،يانرژ يبه مفهوم آشنا جهبا تو يمفهوم اگزرژ

  اند.قرارگرفته سهیمختلف مورد مقا

 

  )2013و روسن،  نسری(د يو اگزرژ يانرژ میمفاه سهی: مقا1- 2جدول

  اگزرژي  انرژي

فقط به خواص ماده یا جریان انرژي وابسته است 

  باشد.و مستقل از خواص محیط می

هم به خواص ماده یـا جریـان انـرژي و هـم بـه      

  خواص محیط وابسته است.

توانـد مقـادیر مختلفـی    ل با محـیط مـی  در تعاد

داشته باشد بدین معنی که در حالـت تعـادل بـا    

براسـاس   محیط داراي مقدار غیـر صـفر اسـت (   

ــیط    ــا مح ــادل ب ــت تع ــتین در حال ــه انیش رابط

  است). 2mc برابر

  در حالت تعادل با محیط داراي مقدار صفر است.

طبق قانون اول ترمودینامیک در تمام فرآینـدها  

  ار است.پایست

ــراي      ــا ب ــک تنه ــانون دوم ترمودینامی ــق ق طب

مانـد و بـراي   پذیر پایستار میفرآیندهاي برگشت

هـاي  ناپـذیري فرآیندهایی واقعی توسط برگشـت 

  رود.موجود از بین می

هاي مختلفـی (ماننـد انـرژي جنبشـی،     در شکل

شود و در انرژي پتانسیل، گرما و کار ) نمایان می

  .شودآن شکل نیز سنجیده می

هاي مختلفی ( مانند اگزرژي جنبشـی،  در شکل

اگزرژي پتانسیل، اگـزرژي گرمـا و کـار) نمایـان     

ها براساس کار یا قابلیت شود و در همه شکلمی

  شود.تولید کار سنجیده می

  باشد.گیري کمیت میمعیاري براي اندازه
گیــري کمیــت و کیفیــت معیــاري بــراي انــدازه

  باشد.می

  
  

  ياگزرژ بیو تخر یآنتروپ دیتول یاصل زمیمکان-4- 2-2

به  توانیعوامل م نیکه از ا ی گرددم ستمیس ياگزرژ بیو تخر یآنتروپ دیباعث تول يمتعدد عوامل

  اشاره کرد. ریموارد ز
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Abstract: 

This study presents thermodynamic analysis and performance assessment of a 

combined cooling, producing fresh water, and power system. Using Engineering Equation 

Solver (EES) Software for these purposes, energy and exergy analyses have been 

conducted to study cycle performance as well as sensitivity analysis of key parameters. 

The proposed cycle is constructed from four main cycles, namely, GT-MHR cycle, organic 

Rankine absorption chiller and absorption power cycles. This system can produce 421.847 

kW power, simultaneously. At the same time, the proposed cycle can also supply 86716 

kW cooling capacity and produce 165.48kg/s fresh water. Appling the energy and exergy 

analyses on each component, the thermal and exergetic efficiencies are obtained 70.31 and 

65.84 %, respectively, showing that the cycle is more efficient compared with GT-MHR or 

combined power and cooling cycles. The exergy analysis also revealed that reactore core 

and heat compressor have the maximum exergy destruction and exergy destruction ratio. 

So, these aforesaid components have considerable potential in improving the cycle 

efficiency 

Keywords:GT-MHR,Exergy destruction,First and second law efficiency  
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