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 : حمیدرضانام       جوقي                                      شیری قلعه: دانشجو خانوادگي نام

 :نامهپايان عنوان

 های ورودی شهریترمودينامیکي جهت تولید برق در ايستگاههای استفاده از سیکل

 : هادی غائبيراهنما استاد

 : مهندسي مکانیک                              رشته                                                کارشناسی ارشد ي:تحصیل مقطع 

   اردبیلی محقق :دانشگاه         : تبديل انرژی                                                         گرايش

 114 ات:صفح تعداد                 52/11/1932 دفاع: تاريخمهندسي             -: فنيدانشکده 

   :چکیده

 از ايستگاه کاهش فشار گاز طبیعي ارائه شده است.در اين پروژه يک سیستم تلفیقي جديد با هدف بازيابي انرژی 

های کاهش فشار گاز طبیعي در ورودی شهرها منتقل های انتقال به ايستگاهی لولهگاز طبیعي که از سرچشمه بوسیله

هاای کااهش فشاار باه     تي اين فشار در ايستگاهکه بايس باشدميسکال مگا پا 3/6در حدود  شود، دارای فشار باال ومي

توربواکساااندر در  زيع درون شهری شود. سیساتم تلفیقاي،   ی تومگا پاسکال کاهش داده شود تا گاز شهری آماده 7/1

سایکل ارگانیاک رانکاین در مسایر     و  با هدف تولید توان از طريق کاهش فشار گاز طبیعاي  مسیر عبوری گاز طبیعي

برای سیکل ارگانیک رانکین سه سیکل اصاححي  شود به طوری که گازهای حاصل از احتراق هیتر گازسوز را شامل مي

تحلیال   EESافازار  هاای پیشانهادی از طرياق نارم    . بارای سیساتم  شاود ماي نیز با هدف تولید توان حاداکرر معرفاي   

بارای ياک ايساتگاه کااهش      دهدمي. نتايج حاصل نشان شودميترمودينامیکي و اگزرژتیکي و اگزرژواکونومیکي انجام 

کیلاو وات ايجااد کارد. همنناین      5754توان تواني در حدود ، ميدر ساعت متر مکعب 08888فشار با ظرفیت اسمي 

از سیکل ارگانیک رانکین، مربوط باه سایکل ارگانیاک     و بیشترين بازده حرارتي و بازده اگزرژی بیشترين توان تولیدی

کیلاو ژول و   4/501با توان خاال  تولیادی    R113با سیال عامل  ن سیال تغذيهگرمکو  بازيابرانکین تجهیز شده به 

 87039/8محصاول بارای توربواکساااندر    بوده است. همننین نرخ هزيناه   64/46و بازده اگزرژی  6/59بازده حرارتي 

 دالر بر ثانیه محاسبه شد.

 

ارگانیک رانکاین، تحلیال ترمودينامیاک، تحلیال      ايستگاه کاهش فشار گاز طبیعي، توربواکسااندر، سیکل: هاواژه کلید

 اگزرژی، تحلیل اگزرژواکونومیک
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Bookmark not defined. 
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Bookmark not defined. 
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R123 ............................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
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Bookmark not defined. 
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R113 ............................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
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 .R113 ............................................................................................. Error! Bookmark not defined عامل الیس

 الیس گرمکن و ابیباز به مجهز ORC و TE به شده زیتجه CGS در کیاگزرژواکونوم یپارامترها :42-4 جدول

 .R113 ................................................................................ Error! Bookmark not defined عامل الیس با هیتغذ
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  فهرست عالئم اختصاری

 

 مفهوم یا توضیح عالمت اختصاری

ṁ دبی جرمی (kg/s) 
h آنتالپی (kJ/kg) 
Q بار حرارتی (kW) 
W توان (kW) 
s آنتروپی (kJ/kg.k) 
T دما (C) 
P فشار (kPa) 
η بازده 
ε اگزرژی راندمان 
γ ضریب فعالیت 
φ ضریب نگهداری و تعمیر 
F سوخت 
P محصول 
E اگزرژی (kW) 
Z هزینه (/s$) 
C  هزینهنرخ (/s$) 
c  هزینه در واحد اگزرژی(/GJ$) 

 زیرنویس

out خروجی 
in ورودی 
i ورودی 
e خروجی 

c.m جرم کنترل 
c.v حجم کنترل 
Net خالص 



 ل 

 

  
R سیکل رانکین 

ORC  رانکینارگانیک سیکل 
TE توربواکسپاندر 
T توربین 
P پمپ 

NG گاز طبیعی 
GFH هیتر گازسوز 
Eva اواپراتور 

Cond کندانسور 
FFH گرمکن سیال تغذیه 
Reg بازیاب 

fg گازهای خروجی دودکش 
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 مقدمه  -1-1

افزایش تقاضای انرژی و باال رفتن مصرف آن، سبب صنعتی شدن سریع و متعاقب آن گرم شدن 

ای گویی به تقاضای انرژی در آینده و کاهش نشر گازهای گلخانهی زمین شده است. به منظور پاسخکره

های انرژی گریزناپذیر است. پیشرفت در سیستمهای فسیلی، چنین کاهش وابستگی به سوختو هم

هایی برای بازیابی انرژی از منابع بدون استفاده و همچنین بدین سبب محققین به منظور جستجوی راه

اند. یکی از منابع نادیده گرفته شده و بدون استفاده در تولید ی انرژی برانگیخته شدهمنابع اتالف شده

یی را برای بازیابی در خط لوله گاز طبیعی هستند که پتانسیل بسیار باال 1ارهای کاهش فشانرژی، ایستگاه

های صنعتی در کاربرد 2های اتالفیتوان به حرارتی انرژی نیز می. از منابع اتالف شدهانرژی دارا هستند

 ها اشاره کرد.و تجهیزات استفاده شده در آن

 

 گاز طبیعی ایستگاه کاهش فشار -1-2

شورهایی که دارای ذخایر گاز طبیعی هستند، گاز طبیعی یکی از مهمترین موارد در امروزه در ک

هایی از ها دارای مزیتشود. گاز طبیعی نسبت به سایر سوختهای انرژی آن کشور محسوب میسیاست

 باشد.و راحتی استفاده می بیشتر، بازده انرژی کمتر ایهای گلخانهقبیل اثر گاز

شود. باالترین های انتقال منتقل میسرچشمه تا مصرف کننده توسط یک سری لولهگاز طبیعی از 

است که بایستی از طریق  3پوند بر اینچ مربع 1777الی  077شهری در حدود های انتقال بینفشار در لوله

رار های کاهش فشار گاز طبیعی در ورودی شهرها قها قابل توزیع باشد. ایستگاهکاهش فشار در ایستگاه

                                            
1
 Pressure Reduction Stations 

2
 Waste Heat 

3
 Psi 
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 2گردشوند )فرزانهنیز نامیده می 1های ورودی شهریها، ایستگاهگیرند که بدلیل موقعیت قرارگیری آنمی

 (.2712، و همکاران

 3کیلوپاسکال 0077پوند بر اینچ مربع یا  1777در مقیاس  ،در کشور ایران فشار در باالترین حد

ی پایانی کند. در نقطهمصرف تغییر می چنین میزانهم های مختلف سال واست که متناسب با فصل

کند تا گاز با کاهش پیدا می kpa 1077یا  psi 257فشار گاز طبیعی تا مقدار  ،ایستگاه ورودی شهری

های ورودی شهری از فشار مناسب برای مصارف مسکونی و صنعتی توزیع گردد. به طور عام در ایستگاه

و  0آشوریشوداهش فشار گاز طبیعی استفاده میبه منظور ک 5یا رگالتور 2سوپاپ کاهش فشار

 .2712، همکاران

 

 آن هش فشار گاز طبیعی و عواقب ناشی ازکا -1-2-1

خواهد  0اختناق فرآیندفشار گاز طبیعی به دلیل  مقدارعبور گاز طبیعی از میان رگالتور سبب کاهش 

بایستی این نکته را متذکر شد  و شوداما عالوه بر کاهش فشار، گاز طبیعی دچار کاهش دما نیز می شد.

 ،1و محمدی نسب 8)ثنایی یابد، میزان کاهش دما با افزایش کاهش فشار، افزایش میکه در یک لوله

2712). 

                                            
1
 City Gate Stations 

2
 Farzaneh-Gord 

3
 KPa 

2
 Pressure Reduction Valve 

5
 Regulator 

0
 Ashouri 

0
 Throttling 

8
 Sanaye 
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آورد که گاز طبیعی دمای گاز را تا حدی پایین می ،در بسیاری از موارد، کاهش فشار گاز طبیعی

کند. هیدرات، ترکیب می 2های هیدراتیشدن و تشکیل فرمشروع به مایع شدن و یا حتی شروع به جامد 

 .(2715، گرد و همکاران)فرزانه ها استی آب با هیدروکربنزدهیخ

بدین ترتیب کاهش فشار گاز طبیعی در طول رگالتور و پایین آمدن دمای آن امکان شکنندگی اجزا 

گاز طبیعی به  2برای پیش گرم کردن 3کنندههای گرم نیازمند سیستم CGSدهد. در نتیجه را افزایش می

خواهد  های هیدراتی شودمنظور جلوگیری از کاهش دمای گاز طبیعی در مقیاسی که سبب تشکیل فرم

 شد.

 

 (2712، آشوری و همکاران)شماتیک ایستگاه کاهش فشار گاز طبیعی  :1-1شکل 

 

                                                                                                                                    
1
 Mohammadi Nasab 

2
 Hydrate Formation 

3
 Heating Systems 

2
 Pre-heating 
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 بازیابی انرژی از کاهش فشار -1-2-2

یابد توانایی کاهش می kpa 257تا مقدار  psi 1777از مقیاس باالی  CGSفشار گاز طبیعی که در 

تبدیل به منبعی را دارد که بتوان از آن مقدار انرژی قابل توجهی را بازیابی کرد. برای رسیدن به این 

1هدف بایستی به جای استفاده از رگالتور برای کاهش فشار، از یک توربواکسپاندر
در مسیر عبوری گاز  

-زمان با کاهش فشار گاز طبیعی، انرژی الکتریسیته نیز تولید میاستفاده شود. توربو اکسپاندر هم عیطبی

کند که در مقایسه با استفاده از رگالتور بسیار سودمند خواهد بود. انرژی تولید شده از توربواکسپاندر 

همچون تولید آب  ر تولیداتمسکونی و یا سای هایتواند جهت برآورد نیازهای الکتریکی برای کاربردمی

 و تولید هیدروژن مورد استفاده قرار گیرد.شیرین 

 

 شماتیک ایستگاه کاهش فشار گاز طبیعی با استفاده از توربواکسپاندر :2-1شکل 

 

                                            
1
 Turbo Expander 
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وارد هیتر  1ی ی احتراق در نقطه( محصوالت احتراق خروجی از محفظه2-1با توجه به شکل )

شود و به سوی دودکش گاز طبیعی ورودی به ایستگاه از آن خارج میشده و با دادن انرژی خود به 

وارد هیتر شده و با  3ی ی اول در نقطهشود. گاز طبیعی ورودی به ایستگاه نیز در مرحلههدایت می

 2ی شود. گاز طبیعی گرم شده با خروج از هیتر، در نقطهی کاهش فشار میخود، آماده یافزایش دما

شود و در طول گذر از توربو اکسپاندر عالوه بر اینکه دچار کاهش فشار شده و ندر میوارد توربواکسپا

کند.شود، توان قابل توجهی نیز ایجاد میی خروج از ایستگاه برای توزیع شهری میآماده

 CGSبازیابی انرژی از حرارت اتالفی در  -1-2-3

ایستگاه ها هستند در قالب هیترهای  که یکی از ارکان اصلی این CGSسیستم های گرم کننده در  

ی ای که مقداری از گاز طبیعی عبوری از ایستگاه به وسیلهگیرند به گونهمورد استفاده قرار می 1گازسوز

 شوند تا از این طریق، دمای گاز طبیعی قبل از کاهش فشار، افزایش داده شود.این هیترها سوزانده می

شود. محصوالت ودکش هدایت شده و وارد محیط پیرامون میگاز طبیعی پس از سوزانده شدن به د

که می توان با قرار دادن  هستنداحتراق ناشی از سوزانده شدن گاز طبیعی دارای حرارت قابل توجهی 

بدین  در مسیر دودکش، از حرارت این محصوالت احتراق استفاده نموده و 2یک سیکل ارگانیک رانکین

 ایجاد توان کرد.طریق 

 

                                            
1
 Gas Fired Heaters 

2
 Organic Rankine Cycle 
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 سیکل ارگانیک رانکین -1-3

هایی است که برای بازیابی حرارت اتالفی در کاربردهای ترین روشیکی از رایج 1سیکل رانکین 

بطوری که  ،ی دمایی متفاوت باشدتواند در محدودهرود. حرارت اتالفی میصنعتی و یا غیره به کار می

ی دمایی محدوده ،گراد(درجه سانتی237)کمتر از  2ی دما پایینی محدودهرا به سه دسته محققین آن

گراد( تقسیم درجه سانتی 057)بیشتر از  2ی دما باالمحدوده ،گراد(درجه سانتی 057-237) 3متوسط

. با توجه به اینکه بیشتر از (2713، و همکاران 0)ژو در سیکل رانکین آب است 5. سیال عاملاندهکرد

گوی تواند پاسخی دما پایین هستند و این دما نمیههای اتالفی در صنعت در محدوددرصد حرارت57

شود. سیکل نیاز حرارتی برای ایجاد بخار آب باشد به همین دلیل از سیکل ارگانیک رانکین استفاده می

سیال ارگانیک است. به سبب  ،ارگانیک رانکین همان سیکل رانکین است که سیال عامل آن به جای آب

سیکل  در ی جوش پایین هستند با بکارگیریای جرم مولکولی باال و نقطههای ارگانیک داراینکه سیال

 های اتالفی دما پایین ایجاد توان کرد.توان از حرارتارگانیک رانکین به راحتی می

 های رانکینانواع سیکل -1-3-1

سیکل ارگانیک رانکین ساده است. به سبب افزایش بازده  ،ترین سیکل ارگانیک رانکینمتداول

شوند که عبارتند از: سیکل سه سیکل اصالح شده برای آن معرفی می ،سیکل ارگانیک رانکین ساده

                                            
1
 Rankine Cycle 

2
 Low Temperature 

3
 Medium Temperature 

2
 High Temperature 

5
 Working  Fluid 

0
 Zhou 
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و  2گرمکن سیال تغذیهسیکل ارگانیک رانکین تجهیز شده به  ،1بازیابارگانیک رانکین تجهیز شده به 

 .گرمکن سیال تغذیهو  بازیاببه  سیکل ارگانیک رانکین تجهیز شده

 سیکل ارگانیک رانکین ساده -1-3-1-1

، 2، توربین3اواپراتور :سیکل ارگانیک رانکین ساده از چهار قسمت تشکیل شده است که عبارتند از

 .برده در ادامه آمده استجزای نام. توضیحات مختصری در مورد هر یک از ا0و پمپ 5کندانسور

گرفتن اواپراتور در مسیر حرارت اتالف شده، مقداری از گرمای تلف شده را : با قرار اواپراتور

ی بخار اشباع فشار ثابت به محدوده فرآیند، سیال ارگانیک رانکین را در یک 0گرفته و همچون یک بویلر

 رساند. و یا بخار فوق گرم می

های آن چرخاندن پره : سیال ارگانیک خروجی از اواپراتور، وارد توبین شده و از طریقتوربین

کند. با توجه به اینکه هدف اصلی سیکل ارگانیک رانکین برداشت توان است بایستی در ایجاد توان می

انتخاب توربین با بازده باال دقت کافی را لحاظ کرد. با گذر از توربین، دما و فشار سیال ارگانیک کاهش 

 یابد.می

                                            
1
 Regeneration 

2
 Feed-Fluid Heater 

3
 Evaporator 

2
 Turbine 

5
 Condenser 

0
 Pump 
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یال ارگانیک، بایستی دمای آن کاهش پیدا کند. این : برای طی کردن مجدد سیکل توسط سکندانسور

دمای سیال را گرفته و به  ،فشار ثابت فرآینددر  به طوری که کندانسور ی کندانسور استوظیفه به عهده

در فاز مایع اشباع قرار گیرد یعنی کیفیت  دهد. سیال خروجی از کندانسور باید کامألمحیط انتقال می

 گونه ذرات بخار باشد. صفر و بدون هیچسیال ارگانیک برابر با 

: سیال ارگانیک خروجی از کندانسور به منظور دریافت حرارت و رسیدن به حالت بخار پمپ

اشباع، بایستی فشار آن افزایش پیدا کند و فشار آن به فشار اواپراتور برسد. پمپ با گرفتن مقداری توان، 

 این وظیفه را بر عهده دارد.

و حالت  1ی ب( سیال ارگانیک در نقطه 3-1رانکین ساده، با توجه به شکل ) در سیکل ارگانیک

وارد  2ی شود و با گذشتن از پمپ و رسیدن به فشار اواپراتور، در نقطهمایع اشباع وارد پمپ می

رسد. در این فشار ثابت به حالت بخار فوق گرم می فرآینددر  3-2شود و با طی مسیر اواپراتور می

های توربین ایجاد دارای دما و فشار باالیی است وارد توربین شده و با به حرکت در آوردن پره حالت که

شود و دمای آن نیز تا وخروجی توربین، سیال ارگانیک دچار افت فشار می 2ی کند. در نقطهتوان می

ی الزم برای یابد ولی با توجه به اینکه هنوز دارای حرارت قابل توجهی است آمادگحدودی کاهش می

ی خود را از طریق کندانسور ماندهی سیکل را ندارد پس وارد کندانسور شده و حرارت باقیطی دوباره

وارد پمپ  1ی کند. سیال پس از گذشتن از کندانسور در نقطهفشار ثابت به محیط منتقل می فرآینددر 

 کند.شده و سیکل را تکرار می
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 شماتیک سیکل ارگانیک رانکین ساده :الف 3-1شکل 

 

 

 سیکل ارگانیک رانکین ساده T-Sدیاگرام  :ب 3-1شکل 

 سیکل ارگانیک رانکین ساده T-Sشماتیک و دیاگرام  :3-1شکل
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 بازیابسیکل ارگانیک رانکین تجهیز شده به  -1-3-1-2

سیکل ارگانیک ی سیکل ارگانیک رانکین، همگی دارای چهار قسمت اصلی های اصالح شدهسیکل

عالوه بر آن چهار قسمت اصلی،  بازیابباشند. سیکل ارگانیک رانکین تجهیز شده به رانکین ساده می

 در زیر آمده است. بازیابی کارکرد است. نحوه بازیابدارای یک 

اشاره شد دارای حرارت و انرژی قابل  طور که قبألروجی از توربین، همان: سیال ارگانیک خبازیاب

بین توربین و  بازیابشود. با نصب توجهی است و با ورود به کندانسور، این انرژی به محیط منتقل می

شود. بدین نحو کاربرد از انرژی حرارتی سیال گرفته شده و به خروجی پمپ داده می کندانسور، مقداری

سبب افزایش  و همچنین شودمی قبل از ورود به اواپراتور رگانیکپیش گرم کردن سیال اموجب  بازیاب

 شود.قابل توجه بازده سیکل ارگانیک رانکین می

 بازیابتجهیز شده به  شماتیک سیکل ارگانیک رانکین :الف 2-1کل ش
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 بازیابتجهیز شده به سیکل ارگانیک رانکین  T-Sدیاگرام  :ب 2-1شکل  

 بازیابسیکل ارگانیک رانکین تجهیز شده به  T-Sشماتیک و دیاگرام  :2-1شکل

 

شود و پس از افزایش فشار، می وارد پمپ 1ی ب(، سیال ارگانیک در نقطه 2-1با توجه به شکل )

کند. سپس سیال فشار ثابت، دمای آن افزایش پیدا می فرآینددر یک  بازیاببا ورود به  2ی در نقطه

به حالت بخار اشباع یا بخار فوق گرم تبدیل وارد اواپراتور شده و در فشار ثابت  3ی ارگانیک در نقطه

شده و  بازیابکند. در این مرحله سیال وارد وارد توربین شده و ایجاد توان می 2ی شود. در نقطهمی

-5 کند. پس از طی مسیربه قسمت خروجی پمپ منتقل می بازیابمقداری از حرارت خود را از طریق 

دهد. پس از گذر از وارد کندانسور شده و باقی حرارت خود را به محیط انتقال می 0ی در نقطه 0

وارد پمپ شده و سیکل را دوباره  1ی کندانسور، در این مرحله، سیال سیکل را کامل کرده و در نقطه

 کند.آغاز می
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 گرمکن سیال تغذیهسیکل ارگانیک رانکین تجهیز شده به  -1-3-1-3

های اصلی سیکل ارگانیک رانکین که شامل اواپراتور، توربین، این چرخه عالوه بر قسمت در

است. توضیحات مربوط  گرمکن سیال تغذیهشود، دارای یک پمپ دیگر و همچنین کندانسور و پمپ می

 های اضافه شده در زیر آمده است.به قسمت

ل را با گرفتن مقدار انرژی پایینی در ( پمپ اول فشار سیا2-1: با توجه به شکل)پمپ اضافه شده

ی پمپ دوم در دهد و وظیفه رساندن فشار سیال به فشار اصلی بر عهدهتا حدودی افزایش می 1ی نقطه

 باشد.می 2-3مسیر 

شود که توربین دارای دو خروجی باشد هایی استفاده می: این وسیله در چرخهگرمکن سیال تغذیه

شده و قسمت دیگر  گرمکن سیال تغذیهدو بخش شده، بخش اول وارد  یعنی بخار خروجی از توربین

با خروجی پمپ اول مخلوط  گرمکن سیال تغذیهشود. مقدار وارد شده به به سوی کندانسور هدایت می

 شود.گرم کردن سیال قبل از ورود به اواپراتور میشده و سبب باال بردن حرارت آن و پیش
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 گرمکن سیال تغذیهتجهیز شده به  ارگانیک رانکینشماتیک سیکل  :الف 5-1شکل 

 

 

 گرمکن سیال تغذیهتجهیز شده به سیکل ارگانیک رانکین  T-Sدیاگرام  :ب 5-1شکل 

 گرمکن سیال تغذیهسیکل ارگانیک رانکین تجهیز شده  T-Sشماتیک و دیاگرام  :5-1شکل

 

فشار آن تا مقدار  2-1مسیر وارد پمپ شده و در  1ی ب( سیال در نقطه 5-1با توجه به شکل )

گرمکن وارد  2ی یابد، در نقطهشود افزایش میفشار بخار خروجی از توربین که وارد منبع تغذیه می

-میمخلوط شده و دمای آن باال  گرمکن سیال تغذیهبا بخار موجود در  3-2شده و در مسیر  سیال تغذیه

وارد پمپ  2-3شود. در مسیر به اواپراتور میگرم شدن سیال ارگانیک قبل از ورود سبب پیش رود که

یابد. بخار فوق گرم بدست آمده دوم شده و فشار آن تا فشار اصلی و یا همان فشار اواپراتور افزایش می

شود، از آنجا که توربین دارای دو خروجی است قسمتی از بخار وارد توربین می 5ی از اواپراتور در نقطه

گرمکن وارد  0ی تری و همچنین فشار باالتری از آن خارج شده و در نقطهدرون توربین با دمای باال

شود. بخار باقی مانده در توربین تا جای امکان انرژی خود را صرف ایجاد توان کرده و می سیال تغذیه
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انرژی حرارتی خود را به محیط منتقل  1-0شود. سیال با عبور از مسیر وارد کندانسور می 0ی در نقطه

 کند.چرخه را دوباره تکرار می 1ی سپس در نقطه کند.می

 

 گرمکن سیال تغذیهو  بازیابسیکل ارگانیک رانکین تجهیز شده به  -1-3-1-4

این سیکل از ترکیب دو سیکل قبلی به دست آمده است و از این طریق بازده سیکل به طور قابل 

 کند.توجهی افزایش پیدا می

فشار آن تا مقدار  2-1وارد پمپ شده و در مسیر  1ی در نقطه ب( سیال 0-1با توجه به شکل )

با گذشتن از  3-2یابد. در مسیر شود افزایش میفشار بخار خروجی از توربین که وارد منبع تغذیه می

 3ی کند. سپس در نقطهگرم شدن را طی میی اول پیشیابد و مرحلهدمای آن مقداری افزایش می بازیاب

ی سیال شده و با مخلوط شدن با بخار خروجی از توربین که وارد منبع تغذیه شده است هوارد منبع تغذی

کند. سیال ارگانیک با خروج از گرم شدن را طی میدوباره دچار افزایش دما شده و مرحله دوم پیش

شود. در توسط پمپ دوم دچار افزایش فشار تا فشار اواپراتور می 5-2در مسیر  گرمکن سیال تغذیه

وارد  0ی شود. سیال در نقطهمی تبدیل در فشار ثابت به بخار فوق گرم توسط اواپراتور 0-5مسیر 

گرمکن سیال بخشی از بخار درون توربین با دما و فشار باال از توربین خارج شده و وارد  شده وتوربین 

اد توان کرده و با تا جای امکان انرژی خود را صرف ایج شود. بخش دیگر بخار درون توربینمی تغذیه

خود را  مقداری از دمای بازیابشود. سیال ارگانیک در می بازیابوارد  8ی خروج از توربین در نقطه

تمام  1-0با طی مسیر  0ی دهد. در این مرحله در نقطهاشاره شد می به خروجی پمپ اول که قبأل

-می 1ی اده تکرار چرخه در نقطهدهد و آمحرارت موجودی خود را با گذشتن از کندانسور از دست می

 شود. 
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In the current study  a new integrated system is proposed to energy recovering from 

pressure reduction potential of natural gas at city gate stations (CGS). Natural gas travels 

from the wellhead through a series of pipelines. The pressure at the pipeline in the highest 

value is 6900 kpa that should be reduced to 1700 kpa at (CGS) in order to meet the low 

pressure gas distributing network requirments. This integrated system includes 

turboexpander and organic rankine cycle. Turboexpander used to revover pressure energy 

of natural gas and organic rankine cycle used to recover thermal energy of flue gases of gas 

fired heater. For organic rankine cycle  three modified organic rankine sycle was 

introduced. Using EES program  thermodynamic  exergetic and exergoeconomic analysis 

were carried out. The results showed that for city gate station with nominal capacity of 

80000 m
3
/h  power production of turboexpander is 2724 kW. Also  maximum power 

pruductin, maximum thermal efficieny and maximum exergy efficiency of the used organic 

rankine cycles are 281.4 kW and 23.6 % and 46.64 % respectively. These values are 

related to organic rankine cycle with regeneration and feed fluid heater. Product cost rate 

for turboexpander 0.07893 dollar per second is caculated. 
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