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 چكیدُ 
ّبی اذیط، ثحطاى اًطغی ثبقس. زض ؾبلوبضثطز فطاٍاًی زاضز، ّیتطگبظی هی ّبی پطههطفی وِ زض نٌؼت اًتمبل گبظیىی اظ زؾتگبُ

گصقتِ آقىبض  ّب ضا ثیف اظظی ایٌگًَِ زؾتگبُّبی فؿیلی لعٍم ثْیٌِ ؾبزض خْبى ٍ هكىالت ظیؿتوحیغی ًبقی اظ ؾَذت

هبّكْط ثِ ػٌَاى هَضز هغبلؼبتی، ثِ هحبؾجِ تلفبت  تملیل فكبض گبظ ؾبذتِ اؾت. زض ایي تحمیك اثتسا ثب زض ًظط گطفتي ایؿتگبُ

اؾت. زض ازاهِ  ثِ ػٌَاى هْوتطیي ػبهل پبییي ثَزى ثبظزُ ایي زؾتگبُ پطزاذتِ قسُ حطاضتی ّیتط ًهت قسُ زض ایي ایؿتگبُ

ؾیىل فطآیٌسّبی هٌتح ثِ گطم قسى گبظ عجیؼی زض ّیتطّبی گبظی زض ًطم افعاض ّبیؿیؽ هسل قسُ اؾت. ثسیي تطتیت 

اؾتفبزُ اظ حطاضت اتالفی اظ زٍزوف زض خْت پیف گطهبیف َّای احتطاق ثطضؾی گطزیسُ اؾت. زض لؿوت ثؼس ثب  پیكٌْبز

بظی یه ؾیىل تطویجی ثطای  اؾتفبزُ اظ اًطغی حطاضتی گبظّبی ذطٍخی زض خْت تَلیس اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض تطهَفلَ ثِ هسلؿ

ّوچٌیي تأثیط زضنس َّای اضبفی ٍ ضعَثت ًؿجی َّای احتطاق ثط گطهبی ٍیػُ ، زهبی  اًطغی الىتطیىی پطزاذتِ قسُ اؾت.

افعایف زهبی َّای  اظ آى اؾت وِ قؼلِ آزیبثبتیه ٍ ًمغِ قجٌن هحهَالت احتطاق هَضز ثطضؾی لطاض گطفت. ًتبیح حبوی

قَز. ّوچٌیي ثب زض ًظط گطفتي عطح پیكٌْبزی ثِ ػٌَاى یه احتطاق ثبػث وبّف ؾَذت ههطفی ٍ افعایف ثبظزُ احتطاق هی

تَاى اًطغی الىتطیىی زض عَل یه ؾبل تَلیس ذَاّس قس وِ ثب فطٍـ ایي هیعاى اًطغی الىتطیىی هی هگبٍات ؾبػت 168ًیطٍگبُ، 

 لبثل تَخْی ثسؾت آٍضز.زضآهس 

 

ایؿتگبُ تملیل فكبض گبظ، ّیتطگبظی، پیف گطهبیف َّای احتطاق، ثبظیبفت حطاضت، زضنس َّای اضبفی، کلیدی6  گاىٍاش

 زضنس ضعَثت ًؿجی
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 هقدهِ -5
 آى فكبض وِ اؾت الظم ،تط يیپبئ یفكبضّب ثِ ّب وٌٌسُ ههطف بظیً ثِ تَخِ ثب اهب قَز یه اًدبم ثبال یفكبضّب گبظ عجیؼی زض اًتمبل

 تَؾظ گبظ فكبض ّب، ایؿتگبُ ایي اوثط زض .طزیگ یه اًدبم فكبض گبظ ّبی تملیلایؿتگبُ اهط تَؾظ ایي یبثس. تملیل ههطف هحل زض

زض  وِ گطفت ًظط زض ثبثت فطآیٌس آًتبلپی تَاى یهضا هی فكبض تملیل فطآیٌس یبثس.هی وبّف ًظط هَضز همساض ثِ فكبضقىي قیط

 ثب ًعزیه قسى ثب وبّف فكبض زهبی گبظ عجیؼی ًیع افت ذَاّس وطز.یؼٌی  ( ػسز هثجتی اؾت.μJT)تبهپؿَى  –ضطیت غٍل آى 

تط ثِ نَضت هبیغ زض آهسُ ٍ زض زهبی  ّبی ؾٌگیي ثربض هبیؼبت ّوطاُ گبظ اػن اظ آة ٍ ّیسضٍوطثي ،زهبی گبظ ثِ ًمغِ قجٌن

ثطای اختٌبة اظ ایدبز چٌیي هكىالتی گبظ عجیؼی ػجَضی اظ ایؿتگبُ  [.1] وبیسً ؾیؿبت ایدبز ید ظزگی هیأپبییي هحیظ زض ت

ّب هتط هىؼت ؾَذت زض قَز. اظ آًدبئیىِ ؾبلیبًِ هیلیَىتَؾظ ّیتط گبظی گطم هی  تملیل فكبض، لجل اظ ػجَض اظ قیط فكبض قىي،

گطزز، لعٍم ثبظًگطی زض ػولىطز ایي هی ّبی تملیل فكبض گبظّیتطّبی گبظی نطف گطهبیف گبظ عجیؼی ػجَضی اظ ایؿتگبُ

ای وِ ثط ضٍی ّیتطگبظی زض هغبلؼِ [2]گطزز. زض ایي ذهَل ذلیلیّبی پطههطف ثیف اظ ّط ظهبى زیگطی احؿبؼ هیزؾتگبُ

اؾت. زض  ًهت قسُ زض ایؿتگبُ تملیل فكبض گبظ قْطوطز اًدبم قسُ اؾت ثِ ثطضؾی ثبظزُ ٍ تلفبت حطاضتی ایي ّیتط پطاذتِ

ثب تٌظین هكؼل ٍ ًهت زهپط ثبضٍهتطیه ثبػث وبّف زض تلفبت زٍزوف ّیتط ًهت قسُ زض ایؿتگبُ  [3]میمی زیگط ضیبحی تح

ّبی تملیل فكبض گبظ عجیؼی، فطظاًِ گطز ٍ ثطٍى قْطی اضزثیل قسُ اًس. زض هجحث اؾتفبزُ اظ اًطغی ذَضقیسی زض ایؿتگبُ

ٌس ؾبضی اًدبم زازُ اًس. زض پػٍّف پیف ضٍ، ؾؼی ثط آى اؾت وِ هغبلؼبت ثط الساهبت لبثل تَخْی زض ایؿتگبُ آو ]4[ّوىبضاى

ثیكتط ثِ نَضت تئَضی اًدبم گیطز تب ثتَاى اظ ًتبیح ٍ ضاّىبضّبی ثسؾت آهسُ زض ؾبیط  ضٍی یه هَضز ذبل )ایؿتگبُ هبّكْط(

ّبی وبضوطز ّیتط اًتربة قسُ اؾت. تلفبت بُثطای ایي وبض اثتسا یه ضٍظ ثِ ػٌَاى ضٍظ هیبًگیي اظ ه .هَاضز ًیع اؾتفبزُ ًوَز

حطاضتی ٍ ثبظزُ ّیتط زض ّط ؾبػت اظ قجبًِ ضٍظ هحبؾجِ گطزیسُ اؾت. ؾپؽ ثِ ثطضؾی پیكٌْبزاتی زض ضاثغِ ثب وبّف تلفبت ٍ 

یس اؾتفبزُ اظ اًطغی حطاضتی گبظّبی ذطٍخی اظ زٍزوف ّیتطّبی گبظی زضخْت پیف گطهبیف َّای هَضز ًیبظ احتطاق ٍ تَل

 اًطغی الىتطیىی اظ آًْب پطزاذتِ قسُ اؾت.

  

 هَازًِ اًرشی -2
گطزیسُ ٍ  ذَاض ثِ ّوطاُ هحهَالت احتطاق ٍاضز لَلِ آتفحبنل اظ ؾَظاًسى ؾَذت زض هكؼل ّیتط قؼلِ زض ّیتطّبی گبظی 

ط گطزیسُ ٍ آة گطم قسُ ّیت هحفظِآى ثِ آة زضٍى  اظ قَز. گطم قسى لَلِ ثبػث اًتمبل حطاضت ثبػث ثبال ضفتي زهبی آى هی

( ثِ ػٌَاى یه حدن وٌتطل، 1قىل ) . ثب زض ًظط گطفتي ّیتطقَز هی اًتمبل گبظ ّبیوَیلًْبیتبً هٌدط ثِ گطم قسى گبظ زضٍى 

 لبًَى ثمبی اًطغی ثِ نَضت ظیط ذَاّس ثَز.

(1) 
fuel stack surf NG storedQ Q Q Q Q     

زض ایي ضاثغِ
fuelQ یكی ایدبز قسُ اظ احتطاق ؾَذت، تَاى گطهب

NGQ  ،تَاى حطاضتی ثطای افعایف زهبی گبظ عجیؼی
storedQ 

تلفبت ًبقی اظ اًتمبل حطاضت تبثكی ٍ خبثدبیی اظ عطیك ؾغح  surfQحطاضت الظم ثطای ثبال ثطزى زهبی آة زضٍى هحفظِ ّیتط ٍ

 :]2[قَز اظ لبًَى اٍل تطهَزیٌبهیه اؾتفبزُ هی NGQثطای هحبؾجِ ثبقس. ( هیkWّیتط ٍ ّوگی ثط حؿت )

(2) 
 

NG 2

NG 1

T

T

(h – h ) dTNG NG out in NG P NGQ kW m m C
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(،2زض ضاثغِ )
P NGC  گطهبی ٍیػُ گبظ عجیؼی زض فكبض ثبثت(kJ/kg.K) ،

NGm ( زثی خطهی گبظ عجیؼیkg/s ،)hin  ٍhout 
ثِ تطتیت زهبی گبظ عجیؼی ٍضٍزی ثِ ّیتط ٍ زهبی  TNG-1  ٍTNG-2 ٍ( kJ/kg) آًتبلپی گبظ عجیؼی زض ٍضٍزی ٍ ذطٍخی ّیتط

ؼی ثِ ثب هحبؾجبت تطهَزیٌبهیىی همساض زلیك گطهبی ٍیػُ زض فكبض ثبثت گبظ عجی ثبقس.( هیK) گبظ عجیؼی ذطٍخی اظ ّیتط

 .[5] آیس ػٌَاى تبثؼی اظ زهب ثسؾت هی

(3) 
mix ip i pXC C  

 

وؿط خطهی اخعاء ٍ  Xi  زض ضاثغِ فَق
ipC ذَاض ّیتط، فطآیٌسی  ّبی آتف ثبقس. فطآیٌس احتطاق زض لَلِگطهبی ٍیػُ آًْب هی

آًبلیع گبظ عجیؼی هَخَز زض  1خسٍل آل زض ًظط گطفتِ هی گطزًس.  سُپبیساض زض فكبض ثبثت فطو هی قَز ٍ ّوگی گبظّب ای

 زّس.  ایؿتگبُ هَضز ًظط ضا ًكبى هی

 

 
 ]6[: قوبتیه ػولىطز ّیتطگبظی1قىل

 

 : آًبلیع گبظ عجیؼی هَخَز زض ایؿتگبُ هبّكْط1خسٍل 

 ًام
ترکیب 

 شیویایی

 درصد حجوی

 آًالیس گاز

 CH4 23/83 هتبى

 C2H6 97/10 اتبى

 C3H8 41/3 پطٍپبى

 ایعٍثَتبى
C4H10 

37/0 

 87/0 ًطهبل ثَتبى

 ایعٍپٌتبى
C5H12 

14/0 

 11/0 ًطهبل پٌتبى

 CO2 36/0 زی اوؿیس وطثي
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 N2 54/0 ًیتطٍغى

 H2S  ppm 2/4 ؾَلفیس ّیسضٍغى

 Na + K  ppm 5/0 ؾسیَ ٍ پتبؾین

 Ca  ppm 2 ولؿین

 ppm 2  - ؾبیط فلعات
 

mض ظطفیت ّیتط هصوَ
3
/h 125000ثبقس وِ ثب زض ًظط گطفتي اخعای فَق چگبلی گبظ عجیؼی ایي ایؿتگبُ هیkg/m

ثِ  3763/0

ّبی اًتمبل گبظ فطو ًوَز ٍ اظ ضاثغِ ظیط  وٌٌسُ لَلِ تَاى ثطاثط ثب زهبی ذبن احبعِ زهبی گبظ ٍضٍزی ضا هی .زؾت ذَاّس آهس

  :]7[ثسؾت آٍضز

(4) 403/11
amT  03182/02

amT  0084/01NG soilT T   

 فطو گطزیسُ اؾت.  C˚30 زهبی هحیظ اؾت. زهبی گبظ ذطٍخی اظ ّیتط  Tamزهبی ذبن ٍ Tsoilزض ایي ضاثغِ 

 تلفات حرارتی از دٍدکش -9
 ωٍ هیعاى ضعَثت ًؿجی َّای هحیظ  Aای یه ؾَذت ّیسضٍوطثٌی ثب زضنس َّای تئَضی ثطاثط ثب هؼبزلِ احتطاق ولی ثط

 :[3]ثبقس ثِ نَضت ظیط هی

CaHb +A(a+b/4)×(O2+ 76/3 N2 + 76/4 × 61/1 ωH2O) →                                                                   (5) 

aCO2+[b/ 76/4+2 × 61/1 ×A×(a+b/4)]H2O+(A-1)×(a+b/4)O2 (5) 76/3+ A(a+b/4)N2 

ثطای ؾبزُ ؾبظی هحبؾجِ هیعاى تلفبت حطاضتی ّیتط، هتبى ثِ ػٌَاى ؾَذت احتطاق هفطٍو گطزیسُ اؾت. ثب زض ًظط گطفتي 

ثطای  50آًبلیع گبظّبی ذطٍخی اظ زٍزوف ّیتط گبظی ًهت قسُ زض ایؿتگبُ تملیل فكبض گبظ هبّكْط َّای اضبفی ثطاثط ثب %

زضنس اؾت.  46. ّوچٌیي هیبًگیي ؾبلیبًِ ضعَثت ًؿجی هحل هَضز ًظط ]8[ضؾسم هحبؾجبت فطو هؼمَلی ثِ ًظط هیاًدب

 :[3]گطزز تلفبت ًبقی اظ ذطٍج گبظّبی حبنل اظ احتطاق ثط عجك هؼبزلِ ظیط هحبؾجِ هی

    ( )
stack stackstack product out inQ kw m h h                                                                                                            

(6) 
m,i m,o

product product

m,o am

T T

T T

( C dT C dT)product p pm   

هیبًگیي زهبی گبظّبی ذطٍخی زض ٍضٍزی  Tm,i(، kg/sخطیبى خطهی هحهَالت احتطاق) ًطخ productmزض ایي ضاثغِ

، ٍ (K)گبظّبی حبنل اظ احتطاق زض ذطٍخی زٍزوف هیبًگیي زهبی Tm,o ثبقس، هی C˚400وِ زض حسٍز  (K)زٍزوف 

product
Cp  گطهبی ٍیػُ گبظّبی حبنل اظ احتطاق(kJ/kg.K) ثبقس.هی 

ُ وٌس، گطهبی ٍیػ( ًمف اؾبؾی زض تؼییي هیعاى تلفبت حطاضتی اظ عطیك زٍزوف ایفب هی6اظ خولِ پبضاهتطّبیی وِ زض ضاثغِ )

گطزز. زض ازاهِ تأثیط ( هحبؾجِ هی3تطویت گبظّبی حبنل اظ احتطاق زض ذطٍخی زٍزوف ٍ زض فكبض ثبثت اؾت وِ اظ ضاثغِ )

زضنس َّای اضبفی ٍ ضعَثت ًؿجی ثط همساض
product

Cp   .ًكبى زازُ قسُ اؾت 

( زض ًظط 7ثبیس ّوَاضُ لبًَى ثمبی خطم ثط عجك ضاثغِ )( هی6ثطای اؾتفبزُ زض هؼبزلِ ) productmثطای ثسؾت آٍضزى همساض 

 گطفتِ قَز.

(7) fuel air productm m m   
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ثطای ثسؾت آٍضزى
surfQ قَز، ثٌبثطایي  تط زض ًظط گطفتِ هیزهبی ؾغح زضًٍی هحفظِ ّیتط ثطاثط ثب زهبی آة گطم زضٍى ّی

[8]: 

(8) w amT T
surf

t

Q
R





  

 

ثبقس. وَیل همبٍهت حطاضتی هَاز تكىیل زٌّسُ ثسًِ ّیتط هی  Rtٍ  (C°)زهبی آة زضٍى ّیتط  Twوِ زض ضاثغِ فَق، 

 :]9[ٍ  [4]تَاى ثِ ػٌَاى لَلِ ثب زهبی ثبثت هحیظ زض ًظط گطفت وِ ثسیي تطتیت  زضٍى آة ضا هی

(9)  
NG

Yw NG 2 oc c c

w NG 1 NG p

T T
e ,

D L
Y

T T m C

U



 
 


 

ثبقٌس. ثب هطتت وطزى هؼبزلِ  ثِ تطتیت لغط ذبضخی، عَل ٍ ضطیت اًتمبل حطاضت ولی وَیل هی D0C  ٍLC  ٍUCوِ زضآى 

 آیس: هؼبزلِ ظیط ثسؾت هی TWفَق ثطاؾبؼ 

(10) Y Y

w NG 2 NG 1T (T T e ) / (1 e )     

storedQ ُؾبػتِ اظ  1ظهبًی  ثب فطو زٍضi  تب i+1ٍ
wpC 3[گطزز ثِ نَضت ظیط هحبؾجِ هی )گطهبی ٍیػُ آة( ثبثت[.  

(11) 
w

1

w p( ) m C dT

i

stored

i

Q kW



   

  گرم ًوَدى َّای احتراقپیش اثرات -0
-لَلِ آتكرَاض ٍ ثِ تجغ آى آة ٍ گبظ عجیؼی زضٍى وَیل ثِ ؼلِق اظ حطاضت هیعاى اًتمبل تكریم زض هْن هتغیطی قؼلِ زهبی

زاضًس. ثب فطو آًىِ وبضی  یىؿبًی ّبیگیطی خْت اهب اؾت، هتفبٍت ثب یىسیگط قؼلِ آزیبثبتیه ٍ ٍالؼی زهبی اؾت. همساض ّب

اوثط زهبیی اؾت وِ هَاز اًدبم ًكسُ ثبقس ٍ تغییطی زض اًطغی خٌجكی ٍ پتبًؿیل ضخ ًسّس، زضخِ حطاضت آزیبثبتیه قؼلِ حس

تَاًٌس زض اثط احتطاق ثِ آى ثطؾٌس، ظیطا ّیچ اًتمبل حطاضتی اظ هَاز اٍلیِ نَضت ًگطفتِ ٍ ّیچ احتطاق ًبلهی ثبػث اٍلیِ هی

وبّف زضخِ حطاضت هحهَالت ًكسُ اؾت. ثطای یه ؾَذت هؼیي ٍ فكبض ٍ زضخِ حطاضت هكرم هَاز اٍلیِ، حساوثط زضخِ 

قؼلِ، ثب هرلَط اؾتَویَهتطی لبثل حهَل اؾت. ثطای هحبؾجِ زضخِ حطاضت آزیبثبتیه قؼلِ زض هَضز حبضط حطاضت آزیبثبتیه 

 :]5[چَى فطآیٌس آزیبثبتیه اؾت

 (12)                                                                               
0 0

( ) ( )R P i f i e f e

R P

H H n h h n h h      

 ذَاّس ثَز. زض ایي ضاثغِ (HP) ( ّوَاضُ ثطاثط ثب آًتبلپی هحهَالتHRٍاوٌف زٌّسُ ) یؼٌی آًتبلپی هَاز اٍلیِ
0

fh هؼطف

( ، خساٍل 6ّب هی ثبقس.  ثب اؾتفبزُ اظ ضاثغِ )ثیبًگط تؼساز هَل nاذتالف آًتبلپی اظ حبلت هطخغ ٍ  hآًتبلپی تكىیل، 

ثب ضٍـ آظهَى ٍ ذغب زضخِ حطاضتی ثطای هحهَالت پیسا قَز وِ زض هؼبزلِ فَق نسق وٌس. ایي زهب ثطاثط ثب  تطهَزیٌبهیىی ٍ

K1177 نس َّای اضبفی ٍ ضعَثت ًؿجی َّای تَاى ثِ زض. اظ پبضاهتطّبی هؤثط ثط زهبی قؼلِ آزیبثبتیه هی]8[آیسثسؾت هی

  احتطاق اقبضُ وطز وِ زض ازاهِ تأثیط آًْب ًكبى زازُ قسُ اؾت.

 آزیبثبتیه قؼلِ زهبی ًتیدِ زض ٍ هحؿَؼ اًطغی حطاضتی افعایف ثِ هٌدط وٌٌسُ، ًیع اوؿیس یب ٍ ؾَذت ًوَزى گطم پیف

 آى ًوَزى گطم پیف ثبقس،ؾَذت ثیكتط هی ثب همبیؿِ سُ زضثِ ػٌَاى اوؿیس وٌٌ َّا آًىِ ًطخ خطهی ػلت ثِ قَز. الجتِهی
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زاضز. زض ّیتطّبی گبظی ون وطزى ههطف ؾَذت هكؼل زض حبلیىِ زهبی گبظ عجیؼی  آزیبثبتیه زهبی قؼلِ ثط ثیكتطی تأثیط

اظ  اؾتفبزُ ؾَذت، ههطف وبّف زض هَفك ّبیضٍـ اظ ذطٍخی ثطضٍی ػسز هَضزًظط ثبثت ثبقس هْوتطیي ّسف اؾت. یىی

َّای احتطاق اؾت. ثطای ثطضؾی ایي هَضَع ؾیىل هٌتح ثِ گطهبیف گبظ  وطزى گطم اظ زٍزوف ثطای پیف ذطٍخی زاؽ گبظّبی

( زض 1زض ًطم افعاض ّبیؿیؽ هسل قسُ اؾت. زض ایي هسل ؾؼی قسُ اؾت هؼبزلِ اًطغی ) 2عجیؼی زض ّیتطگبظی هغبثك قىل 

 ّیتطّبی گبظی ضػبیت قَز.

 
 ؽّبیؿی افعاض ًطم زض گبظ قسى گطم ثِ هٌتح ؾیىل قوبتیه :2قىل

 

 تَلید اًرشی الكتریكی از گازّای خرٍجی از دٍدکش -1
ؾت. ّبی ثربض ثِ هٌظَض تَلیس اًطغی الىتطیىی اّبی ثىبضگیطی اًطغی حطاضتی اتالفی اظ زٍزوف، وبضثطز آى زض تَضثیياظ زیگط ضاُ

ّبی گبظی تهَض وٌین، ثب اؾتفبزُ اظ یه اگط گبظّبی ذطٍخی اظ زٍزوف ّیتطّبی گبظی ضا ّوچَى گبظّبی ذطٍخی اظ تَضثیي

تَاى هجسل حطاضتی ٍ اًتمبل حطاضت اظ گبظّبی ذطٍخی ثِ آة ٍ تَلیس ثربض، تَؾظ یه تَضثیي ثربض ٍ اتهبل آى ثِ غًطاتَض هی

قَز ٍ آة تَلیس قسُ زض آى هدسزاً ٍاضز . ثربض پؽ اظ ػجَض اظ تَضثیي ٍاضز وٌساًؿَض هیهیعاى لبثل تَخْی ثطق تَلیس ًوَز

زّس. زض ایي لؿوت ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض تطهَ فلَ ٍ هبغٍل قوبتیه تَضیحبت گفتِ فَق ضا ًكبى هی 3گطزز. قىل ؾیىل هی

اظ تَضثیي گبظی اظ ًظط تطویت، زهب ٍ زثی ثط اؾبؼ  (. گبظّبی ذطٍخی4خی تی پطٍ  هسلؿبظی ایي عطح اًدبم قسُ اؾت )قىل

 اًس. اعالػبت ثسؾت آهسُ اظ گبظّبی ذطٍخی اظ زٍزوف ّیتطگبظی هَضز هغبلؼِ تؼییي گطزیسُ
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 لَ: قوبتیه عطح پیكٌْبزی ثطای تَلیس ثطق زض ًطم افعاض تطهَف4قىل    ]11[: عطح پیكٌْبزی ثطای تَلیس ثطق اظ گبظّبی ذطٍخی 3قىل 

 

آیس. زضخِ ثسؾت هی ، فكبض خعئی آةkpa100ثب تدعیِ هَلی هحهَالت احتطاق ٍ  فطو اًدبم ػول احتطاق زض فكبض 

 C˚6/80ثبقس وِ زض هَضز حبضط حسٍز حطاضت اقجبع هطثَط ثِ ایي فكبض ثطاثط ثب زضخِ حطاضت ًمغِ قجٌن هحهَالت هی

احتطاق هؼوَالً حبٍی ثطذی گبظّبی هحلَل اؾت ٍ لصا هوىي اؾت  گطزز. آة حبنل اظ چگبلف ثربض زض هحهَالتهحبؾجِ هی

زاضًس تب زض اتوؿفط وبهالً ذَضًسُ ثبقس. ثِ ّویي زلیل هحهَالت احتطاق ضا غبلجبً زض زضخِ حطاضتی ثبالتط اظ ًمغِ قجٌن ًگِ هی

كسُ ثبقس، هیٌیون زهبی گبظّبی اگط اظ گبظ ثسٍى ؾَلفَض ثِ ػٌَاى ؾَذت اؾتفبزُ گطزز ٍ زٍوف ػبیمجٌسی ً ترلیِ قًَس.

. ]12[ثبثت ًگْساقتِ قَز تب زضٍى زٍزوف ذَضزگی ایدبز ًگطزز F250°ثبیؿت زض حسٍز ذطٍخی حبنل اظ احتطاق هی

ثبیس هَضز تَخِ لطاض گیطز. پبضاهتطّبی هؤثط ثط ًمغِ ثٌبثطایي ًمغِ قجٌن هحهَالت احتطاق زض عطح پیكٌْبزی فَق ًیع هی

 ثبقس.زضنس َّای اضبفی ٍ ضعَثت ًؿجی َّای احتطاق هی قجٌن هحهَالت، ًیع

 ًتایج -2
هیعاى اًطغی حطاضتی اتالفی اظ زٍزوف زض  5قىل قَز. زض  هی پطزاذتِ تحمیك ایي اظ حبنلِ ًتبیح ثطضؾی ثِ ثرف ایي زض

ول اًطغی  46عاى %. ایي هی]13[لیبؼ ثب ول اًطغی تَلیسی حبنل اظ ؾَظاًسى ؾَذت زض هكؼل ّیتط ًكبى زازُ قسُ اؾت 

اظ ول اًطغی  1زّس. اًطغی حطاضتی اتالفی اظ ؾغح ّیتط زض حسٍز %تَلیسی اظ ؾَظاًسى ؾَذت زض هكؼل ّیتط ضا تكىیل هی

 قَز.تلف قسُ اظ ّیتط ضا  قبهل هی

ُ ( ًكبى زازkJ/kg.Kتأثیط زضنس َّای اضبفی ٍ ضعَثت ًؿجی ثط گطهبی ٍیػُ هحهَالت احتطاق ثط حؿت ) 6قىل زض 

قسُ اؾت. الظم ثِ شوط اؾت همبزیط 
product

Cp  هحبؾجِ قسُ زض ایي ًوَزاض ثطای زهبی ذطٍخی زٍزوف ثطاثط ثبK673  ثسؾت

ثب قطایظ  اًس. ثطای ضؾن ًوَزاض تغییطات گطهبی ٍیػُ هحهَالت احتطاق زض اثط تغییط زضنس َّای اضبفی، ضعَثت ًؿجی ثطاثطآهسُ

زضنس( ٍ ثطای ضؾن ًوَزاض تغییطات گطهبی ٍیػُ هحهَالت احتطاق زض اثط تغییط ضعَثت ًؿجی، هیعاى َّای 46ؾبیت هَضز ًظط)

تغییطات زهبی قؼلِ آزیبثبتیه هحهَالت احتطاق، زض اثط تغییط زضنس َّای  7قىل زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت.  50% اضبفی

 زّس.تطاق ضا ًكبى هیاضبفی ٍ زضنس ضعَثت ًؿجی َّای اح
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گطهبی ٍیػُ َّای اضبفی ٍ ضعَثت ًؿجی ثط  تأثیط :6قىل     (kWh)حطاضت اتالفی اظ زٍزوف زض لیبؼ ثب ول اًطغی تَلیسی  :5قىل 

 هحهَالت احتطاق

 
 : زهبی قؼلِ آزیبثبتیه زض اثط تغییط َّای اضبفی ٍ ضعَثت ًؿجی7قىل 

 

    
 ّبی هرتلف: ههطف ؾَذت زض هبُ 9قىل                   ّبی وبضوطزطگبظی زض هبُ: هیبًگیي ثبظزُ ّیت 8قىل 
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ّوبًغَض وِ زض ثبقس. % هی52زّس. هیبًگیي ولی ثبظزُ ّیتط زض حسٍز ّبی هرتلف ضا ًكبى هیثبظزُ ّیتط زض هبُ 8قىل 

هبُ اظ  5ؿجتبً گطم ٍ ذبهَـ ثَزى زض هكرم اؾت ّیتط تحت هغبلؼِ ثب ٍخَز لطاض زاقتي زض هٌغمِ آة ٍ َّایی ً 9قىل 

3ؾبل، ًعزیه ثِ 
m565000 ثبهكؼل ّیتط  ؾَذت ههطف غییطاتت 10قىل  عجیؼی زض یه ؾبل ههطف ذَاّس وطز. گبظ 

زّس. زض یه هَضز هغبلؼبتی ذبل، افعایف َّای الظم ثطای احتطاق زض هكؼل ّیتطگبظی ضا ًكبى هی احتطاق َّای زهبی افعایف

زض ههطف ؾَذت هكؼل  kgmole/h 15/0ثب ثبثت ًگبّساقتي زهبی گبظ ذطٍخی اظ ّیتط ثبػث وبّف حسٍز  C˚40ثِ هیعاى 

ّبی وبضوطز ّیتط ًكبى زازُ قسُ اؾت.  هیبًگیي اًطغی الىتطیىی تَلیسی تَؾظ ؾیؿتن پیكٌْبزی زض هبُ 2قَز. زض خسٍل هی

 زّس.یي عطح ضا ًكبى هیّبی عطح پیكٌْبزی ٍ عَل ػوط اخعای انلی اًیع ّعیٌِ 3خسٍل 

 

   
 َّای اضبفی ٍ ضعَثت ًؿجی ثط ًمغِ قجٌن هحهَالت  : تأثیط11قىل    احتطاق َّای زهبی افعایف ثب ؾَذت ههطف تغییطات :10قىل 

 
   هیعاى اًطغی الىتطیىی تَلیسی تَؾظ ؾیؿتن پیكٌْبزی :2خسٍل

ّبی هبُ
وبضوطز 

 ّیتط

هیبًگیي 
زهبی 
هحیظ 

(˚C) 

 هیبًگیي 
 productm  
زض هبُ  

(t/h) 

هیبًگیي تَاى 
الىتطیىی 

 (kWتَلیسی )

 1/51 08/4 2/12 غاًَیِ

 65/46 76/3 14 فَضیِ

 35 89/2 8/18 هبضؼ

 تمطیجبً نفط 65/0 2/29 آٍضیل

 85/13 17/1 8/26 اوتجط

 29/36 99/2 3/18 ًَاهجط

 19/47 8/3 8/13 زؾبهجط

 ]11[ّبی عطح پیكٌْبزی ٍ عَل ػوط اخعای انلی : ّعیٌِ 3خسٍل 
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ًیع اثط تغییطات زضنس َّای اضبفی ٍ زضنس ضعَثت ًؿجی َّای احتطاق ثط زهبی ًمغِ قبجٌن هحهبَالت احتبطاق     11قىل زض 

ضعَثبت   46ّبَای اضببفی ٍ %   50قطایظ ؾببیت هبَضز ًظبط )%    7ٍ  2ًكبى زازُ قسُ اؾت. ًمبط تاللی زٍ ذظ زض ًوَزاضّبی 

 زّس.ًؿجی( ضا ًكبى هی

 بٌدی گیری ٍ جوع ًتیجِ -3
ثبقبس.  ّب هبی ّوبًغَض وِ ًكبى زازُ قس هْوتطیي ػبهل پبییي ثَزى ثبظزُ ّیتطّبی گبظی تلفبت حطاضتی اظ زٍزوف ایي زؾتگبُ

اظ خولِ ػَاهل هؤثط ثط گطهبی ٍیػُ هحهَالت احتطاق ٍ ثِ تجغ آى تلفبت حطاضتی زٍزوف ّیتطّبی گبظی زضنس َّای اضبفی ٍ 

 ثٌبثطایي  ّوبًغَض  وِ  هكرم اؾت     بقس.  ثضعَثت ًؿجی  َّای  احتطاق هی

افعایف زضنس َّای اضبفی ثبػث وبّف
product

Cp افعایف ضعَثت ًؿجی ثبػث افعایف ٍ
product

Cp  ذَاّس گطزیس. افعایف زضنس

آزیبثبتیه زاضز. وبّف زهبی قؼلِ آزیبثبتیه ثبػث َّای احتطاق ًؿجت ػىؽ ثب زهبی قؼلِ اضبفی ٍ ضعَثت ًؿجی  َّای

قَز ٍ ؾَذت ثیكتطی ثطای خجطاى ایي ًمیهِ زض هكؼل وبّف اًتمبل حطاضت اظ گبظّبی حبنل اظ احتطاق ثِ لَلِ آتف هی

هَالت ٍ افعایف ضعَثت ًؿجی َّای گطزز. ّوچٌیي افعایف َّای اضبفی ثبػث وبّف زهبی ًمغِ قجٌن هحّیتط ههطف هی

احتطاق ثبػث افعایف زهبی ًمغِ قجٌن هحهَالت ذَاّس گطزیس. اظ آًدبییىِ هؼوَالً ضعَثت ًؿجی َّای الظم خْت احتطاق زض 

 اضبفی َّای .ثبقس. ثبقس تٌْب گعیٌِ ثطای وبّف تلفبت حطاضتی زٍزوف وٌتطل َّای اضبفی هیهكؼل ّیتطّب لبثل تٌظین ًوی

الظم اؾت. ثٌبثطایي تٌْب ضاُ ثطای یبفتي ثبالتطیي ثبظزُ احتطاق، تغییط هیعاى َّای اضبفی، ثجت  ؾَذت وبهل احتطاق تضویي ثطای

 ثبقس.ههطف ؾَذت ٍ یبفتي ثْیٌِ تطیي هیعاى زضنس َّای اضبفی ثِ نَضت تدطثی هی

گطهبیف ظی، ثْطُ ثطزى اظ آى زض خْت پیفاظ ضاّىبضّبی هفیس اؾتفبزُ اظ اًطغی حطاضتی اتالفی اظ زٍزوف ّیتطّبی گب

-قَز. ّوچٌیي هیثبقس. افعایف زهبی َّای احتطاق ثبػث افعایف ثبظزُ احتطاق ٍ وبّف ؾَذت ههطفی هیَّای احتطاق هی

 تَاىتَاى اظ حطاضت گبظّبی ذطٍخی ثطای تَلیس ثطق ًیع اؾتفبزُ ًوَز. زض ًوًَِ هغبلؼبتی ایي تحمیك ثب عطح پیكٌْبزی هی

MWh168  اًطغی الىتطیىی زض یه ؾبل تَلیس ًوَز. ثب فطٍـ ایي هیعاى اًطغی الىتطیىی ثِ زٍلت وِ ّط ویلَ ٍات ؾبػت ثطق

زالض زض ّط ؾبل زضآهس ثسؾت آٍضز. ّوچٌیي ثب  16800تَاى وٌس، هیذطیساضی هی 1394زالض هطخغ زض ؾبل  1/0ضا زض حسٍز 

تَاى ثِ ایي ًتیدِ ضؾیس وِ هست ظهبى ثبظگكت ؾطهبیِ ویلٍَاتی، هی50ًیطٍگبُ زض ًظط گطفتي عطح پیكٌْبزی ثِ ػٌَاى یه 

 ثبقس.ؾبل هی 3زض عطح هصوَض زض حسٍز 
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