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 ٍمقذم -1
ّای اًزام ؿذُ دس ایي صهیٌِ هشتَط تِ ًیشٍگاُ  گشدد. یکی اص اٍلیي کاس ایذُ تاصتَاًی عذٍدا تِ صْاس دِّ لثل تاص هی

دسرِ ػاًتیگشاد تٌضل یافتِ تَد  51تاؿذ. دس ایي ًیشٍگاُ تِ ػلت هؼایل هتالَسطیکی دهای تخاس عذٍد هگٌَکغ دس تشیتاًیا هی

. ]8[ّای خشٍری اص تَستیي گاص تِ هٌظَس تاال تشدى دهای تخاس تْثَد عاصل ؿذ کِ تا افضٍدى یک تَستیي گاص ٍ اػتفادُ اص گاص

الؼول تَاى تِ هَاسد صیش اؿاسُ ًوَد: دػتَس ّای دیگش اداهِ یافت کِ اص آى رولِ هی  تغمیمات دس ایي صهیٌِ تَػط افشاد ٍؿشکت

کِ تَػط هاتیاع فشاًکل اص طشف ؿشکت صیوٌغ آلواى  1هگاٍاتی دس سٍػیِ 311ّای تخاس    اػتاًذاسد تاصتَاًی تشای ًیشٍگاُ

گیشی ایي دػتَسالؼول آهذُ اػت کِ تاصتَاًی کاهل، یک سٍؽ ػالی  هٌتـشگشدیذُ اػت. دس تخؾ ًتیزِ 2116تْیِ ٍدس ػال 

ّای پیـشفتِ عشاستی   ٍّوکاسؽ ػیکل 2. ّیي]2[تاؿذ ّای لذیوی هی  د ساًذهاى دس ًیشٍگاُپزیشی تاال تشای تْثَ اًؼطاف ٍ تا

گاص ًتایزی  اًذ ٍ تشای تاصتَاًی ًیشٍگاُ تا اػتفادُ اص تَستیي ّای هَرَد سا هَسد تشسػی لشاس دادُ  هٌاػة تشای استماء ًیشٍگاُ

. دس ػال ]3[سآکتَس اکؼیذاػیَى رضئی تِ دػت آٍسدُ اًذ ًضدیک تِ ًتایذ عاصل اص تاصتَاًی ًیشٍگاُ تا اػتفادُ اص

هگاٍات استما داد  311دس سٍػیِ اًزام ؿذ کِ ظشفیت ًیشٍگاُ سا تِ  3هگاٍاتی لٌیٌگشٍ 251ػولیات تاصتَاًی سٍی ًیشٍگاُ 8999

گضاسؽ ًْایی آى پشٍطُ اعصاء  داؿت کِ دس ّوشاُ ّا ًیض تا خَد تِ  ّای دیگشی اص رولِ کاّؾ لاتل تَرِ هیضاى آالیٌذُ  ٍ هضیت

تَاى تِ هَاسد صیش اؿاسُ ًوَد:  . دس داخل کـَس ًیض تغمیمات هتؼذدی دس ایي صهیٌِ صَست گشفتِ اػت کِ هی]4[ؿذُ اػت

اػت کِ ایي سٍؽ لاتلیت ایزاد  ػثذاهلل هْشپٌاّی تا تشسػی فٌی ٍ التصادی تاصتَاًی کاهل ًیشٍگاُ تؼخت تِ ایي ًتیزِ سػیذُ

% سا تشای عالت تا اعتشاق 8/48% تا 12/44% تشای عالت تذٍى اعتشاق اضافی ٍ ساًذهاى عشاستی تیي 8/49ى عشاستی ساًذها

پَس ٍػثذاهلل هْشپٌاّی دس همایؼِ تیي اعذاث ًیشٍگاُ . ػیذهصطفی عؼیٌؼلی]5[اضافی دس ػیکل رذیذ، فشاّن خَاّذ کشد

ّای تَستیي گاص، ّضیٌِ توام ؿذُ ػَخت هصشفی تشای   شػ عشاستی تاالی ًیشٍگاُّای تاصتَاًی، تا تَرِ تِ ً  گاصی ٍ اًَاع سٍؽ

ّا   تِ دػت آٍسدُ ٍ یکی اص ًتایذ تشسػی آى  ّای تاصتَاًی  ّا سا تیؾ اص ّوِ اًَاع سٍؽ  ػاػت تشق دس آى تَلیذ ّشکیلٍَات

 . ]6[داسد تش ّا سا دس تاصتَاًی، تاالتشیي ّضیٌِّای  هـخص کشدُ اػت کِ سٍؽ اعذاث ًیشٍگاُ گاصی دس لیاع تا ّوِ اًَاع سٍؽ

 

 مطخصات ویزيگاٌ بىذرعباس -2

هگاٍات تَاى خشٍری هی تاؿذ. ایي ًیشٍگاُ تاهیي کٌٌذُ تخؾ  321ایي ًیشٍگاُ دس ؿْش تٌذسػثاع ٍالغ ؿذُ ٍ داسای 

 ػظیوی اص تشق هٌاطك رٌَب کـَس هی تاؿذ. 

 اس تٌذسػثاع سا ًوایؾ هی دٌّذ.تخ( ؿواتیک ًیشٍگاُ ػیکل8ًوَداس ؿکل )

 بىذرعباس MW 323(ضماتیكی اس ویزيگاٌ سیكل بخار 1ضكل)

                                                           
1 SRS: THE STANDARDIZED REPOWERING SOLUTION FOR 300MW STEAM POWER PLANTS IN RUSSIA 

2 G. Heyen 
3 Lenenegro  
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 [7َای باستًاوی] اوًاع ريش -3

 ريش گزمایص آب تغذیٍ:3-1

گیشد. ایي عالت تاػج گاصی اضافِ ؿذُ رْت گشهایؾ آب تغزیِ تَیلش هَسد اػتفادُ لشاس هیدس ایي طشط ػیکل تَستیي

 .ؿَد کِ تخاسات خشٍری اص گشهکي آب تغزیِ تا عذاکخش تَاى تِ تَستیي تخاس هَرَد هٌتمل ؿًَذ هی

 ًَای داغ:ريش جعبٍ 3-2

گاص تِ ٍاعذ هَرَد اػت کِ دس آى َّای خشٍری اگضٍص ػیکل  ایي سٍؽ ؿاهل اضافِ کشدى یک یا تؼذاد تیـتشی تَستیي

تشد، تاػج % ظشفیت ٍاعذ رذیذ سا تاال هی31ؿَد. ایي تکٌَلَطی تا  داؽ تَیلش هَرَد فشػتادُ هی َّای  گاص تِ رؼثِ تَستیي

ّای ػیکل سا استماء  ؿَد، لاتلیت تغول تاس رضیی سا تْثَد تخـیذُ ٍ تَاًایی دسصذ هی21تا81کاّؾ ًشػ عشاست دس عذٍد 

ّای صیؼت هغیطی   دّذ. اص دیگش هضایای ایي ػیکل کِ تؼیاس هَسد تَرِ اػت، لاتلیت لاتل هالعظِ آى دس کاّؾ آلَدگیهی

یا گاص کِ ًیاصهٌذ تشآٍسدُ کشدى ّای تضسگ ٍ رذیذتش تا ػَخت ًفت  تاؿذ. ایي سٍؽ تشای ٍاعذ هی NOXهخصَصا 

ّا تِ افضایؾ ظشفیت، ّوشاُ تا کوتشیي  ًٌذگاى آى تاؿٌذ ٍ گشداهی NOXهغیطی رذیذ هخصَصا اص لغاظ  ّای صیؼت اػتاًذاسد

 .گشدد ّضیٌِ ّای ارشایی ًیض ٍرَد داسد، تَصیِ هی

 ريش بًیلزکمكی:3-3

کوکی تِ ٍاعذ هَرَد اػت، تذٍى آًکِ تَیلش هَرَد تشداؿتِ  ایي سٍؽ ؿاهل اضافِ کشدى هزوَػِ تَستیي گاص ٍ تَیلش

ّایی تا ػوش تالی هاًذُ کافی ّؼتٌذ کِ اسصؽ اًزام تاصتَاًی سا  ّا تشای اًزام تاصتَاًی تِ ایي سٍؽ ًیشٍگاُ   ؿَد. تْتشیي گضیٌِ

 کٌذ. کاهل افضایؾ ظشفیت اًذکی ایزاد هیّای تضسگ، دسهمایؼِ تا سٍؽ تاصتَاًی  داؿتِ تاؿٌذ. اًزام ایي سٍؽ دس تاصتَاًی ٍاعذ

 باستًاوی کامل)تبذیل ياحذ بٍ سیكل تزکیبی(:3-4

تشیي  آیذ. ؿاخصتشیي سٍؽ تاصتَاًی تِ ؿواس هی تاصتَاًی تا رایگضیٌی تَیلش تاصیاب تِ رای تَیلش هَرَد، هتذاٍل

ّا تمشیثا هؼتْلک  ّای آى ػال ّؼتٌذ کِ تَیلش 25تش اص ّای تا ػوش تاال  ّای هَسد ًظش تشای اًزام ایي ػولیات ًیشٍگاُ  ًیشٍگاُ

ّای رذیذ اص لغاظ التصادی   تاؿٌذ. تاصتَاًی تِ سٍؽ هزکَس رْت ًیشٍگاُاًذ ٍ ًیاصهٌذ تؼویشات ٍػیغ ٍ ّویـگی هیُ  ؿذ

 (2همشٍى تِ صشفِ ًخَاّذ تَد.)ؿکل 

 
 ( باستًاوی کامل2ضكل)
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ػال گزؿتِ اػت ٍ تمیِ 31ؿوؼی تاػیغ گشدیذُ ٍػوش ٍاعذ اٍل آى اص  61دِّ ّای اتتذایی ًیشٍگاُ تٌذسػثاع دس ػال

تِ پایاى سػیذُ اػت ٍ تِ ٍیظُ ٍاعذ اٍل آى ػالگی خَد لشاس داسًذ. تٌاتشایي ػوش هفیذ ایي ًیشٍگاُ،  ٍاعذّا ًیض دس آػتاًِ ػی

ا گضیٌِ هؼمَل ٍ هٌطمی تشای ارشا دس ایي ّای فؼلی آى هؼتْلک گشدیذُ ٍ ًیاصهٌذ تؼویشات دائوی ّؼتٌذ. لزا تٌْ تَیلش

ّایی هاًٌذ سٍؽ رؼثِ َّای داؽ ٍ  ّا تیاى گشدیذ، سٍؽ  ًیشٍگاُ، تاصتَاًی کاهل آى اػت صیشا ّواًطَس کِ دس تَضیظ دیگش سٍؽ

ُ اػت. ّا تالی هاًذ ای اص ػوش هفیذ آى تش ّؼتٌذ کِ ٌَّص تخؾ ػوذُ ّای رذیذتش ٍ هذسى گشهایؾ آب تغزیِ، هٌاػة ٍاعذ

ّا اًزام ؿذُ اػت، اص ًظش استمای خصَصیات   سٍؽ اػتفادُ اص تَیلش کوکی ًیض دس هَاسدی کِ تِ طَس ػولی دس تشخی ًیشٍگاُ

 پزیشی کوتشی داسد. ّای رؼثِ َّای داؽ ٍ گشهایؾ آب تغزیِ رٌثِ سلاتت  ػیکل تاصتَاًی ؿذُ ًؼثت تِ سٍؽ

 چگًوگی اوجام عملیات باستًاوی: -4
 ّای تاصتَاًی هَاسد صیش دس ًظش گشفتِ ؿذُ اًذ:   صی ٍاًزام تشًاهِ ًَیؼی ػیکل هَرَد ٍ ػیکلدس هذلؼا

ّای ػاخت داخل، یک تَیلش تاصیاب دٍ فـاسُ تاصگشهایـی، داسای دٍ خشٍری  . تَیلشتاصیاب هَسداػتفادُ هتٌاػة تا تَیلش8

 .]8[گشهایؾ اػتفـاس تاال ٍ فـاس پاییي ٍ یک تخؾ پیؾ
ؿَد. یک خط تضسیك فـاس تاال کِ تِ خط اصلی تخاس ٍ یک خط تضسیك فـاس  دس دٍ لؼوت تِ ػیکل تخاس تضسیك هی.تخاس 2

هتَػط کِ تِ دلیل اًطثاق ؿشایط تخاس خشٍری تَیلش تاصیاب تا ؿشایط ػیکل تِ اتتذای تخؾ فـاس پاییي تضسیك صَست خَاّذ 

 اًذ. ًزام تْیٌِ ػاصی تؼٌَاى هتغیش هؼتمل هَسد تَرِ لشاس گشفتِگشفت. هیضاى تْیٌِ همذاس تخاسات دس ایي تخؾ، رْت ا

ّای ٍالؼی  ّای تشکیثی هَرَد ٍ رْت اًطثاق تْتش تا عالت  ّای ػیکل  دس اًزام هذلؼاصی ػیکل، تا تَرِ تِ دادُ .3

 تِ ؿذُ اػت.هَرَد دسػطَط هختلف فـاسی تَیلشدس ًظشگشف 1ّای دسصذ افت فـاس دس هؼیش تؼذ اص تخاسػاص 5همذاس 

 

 مذلساسی سیكل:-5

 :تًربیه بخار 5-1

ػاصی  دس ًیشٍگاُ هَرَد ػِ سدُ تَستیي فـاس تاال، فـاس هتَػط ٍ فـاس پاییي ٍرَد داسد. هؼادالت هَسد اػتفادُ دس هذل

 ّا ٍ هؼادلِ ساًذهاى آیضًتشٍپیک تَستیي. ایي تخؾ ػثاستٌذ اص هؼادلِ تَاى تَلیذی تَستیي

( ),, ,
W m h hst st outst in st instages

                                                                          (1) 

( ) ( ),, , , , ,
h h h hst outise st st in st out ise st in

                                                            (2) 

 بًیلز باسیاب حزارت 5-2

(. 3دٍ ػطظ فـاسی فـاس تاال ٍ فـاس پاییي اػت )ؿکلایي تَیلش اص ًَع دٍ فـاسُ تاصگشهایـی، تا دٍ خشٍری تخاس دس  

گشهایؾ ّای تَلیذی ؿشکت هپٌا ػالٍُ تش دسام ایي دٍ تخؾ، دسام دس تخؾ پیؾ رْت ّوخَاًی خصَصیات ایي تَیلش تا تَیلش

گشفتِ اػت کِ دس ًیض دس هذلؼاصی هَسد تَرِ تَدُ اػت. هذلؼاصی تَیلش هـاتِ تا طشط اسائِ ؿذُ تَػط کَهاس ٍ ّوکاساى اًزام 

ّای خشٍری اص هماطغ هختلف تَیلش تاصیاب  ّای دهای گاص ّای هؼتمل هؼادالت اػت ٍکویت آى ًماط پیٌش ٍ اپشٍس هتغیش

 . ]9[ّای ٍاتؼتِ خَاٌّذ تَد هتغیش

                                                           
1 Evaporator 
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 گزمكه (مذلساسی بًیلزباسیاب ديفطارٌ باسگزمایطی باپیص3ضكل)

ل صیش اػت: اتتذا هؼادالت هشتَط تِ ًماط پیٌش ٍ اپشٍس تَیلش تِ ؿکل صیش هؼادالت تَیلش تاصیاب تِ ؿک 6تاتَرِ تِ ؿکل 

 ؿَد: ًَؿتِ هی

 

, , , , , ,
T T T

hp gt out eva steam hp eva pinch hp
                                                                          (3) 

 , , , , , ,
T T T

lp gt out eva steam lp eva pinch lp
                                                                     (4) 

, , , , , ,
T T Tpre gt out eva steam pre eva pinch pre

                                                            (5) 

  , , , , , , ,
T T T

hp steam out eco hp steam in eva app hp
                                                                 (6) 

, , , , , , ,
T T T

lp steam out eco lp steam in eva app lp
                                                     (7) 

,, , , , , ,
T T Tapp prepre steam out eco pre steam in eva

                                                            (8) 

 

 

ّای گزسًذُ اص تَیلش تِ ؿکل صیش ًَؿتِ  دس هشعلِ تؼذ هؼادالت تؼادل اًشطی دس تَیلش رْت دػتیاتی تِ هـخصات گاص

 ؿَد:  هی

 داسین:  2دس تخؾ فـاس تاال دسفاصلِ تیي ٍسٍد گاص تا خط 

(( ) ( )
, ,sup , , , , , ,

( )( ).(1 )
, , , , , , , ,

m h h h h m
hp out hp out hp eco hot reheat cold reheat gas in HRSG

c T T hl
p gt in HRSG gt in HRSG gt out hp eva

   

               (9) 
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 داسین: 4ٍ  2دس فاصلِ تیي خطَط 

( ) ( )
, ,sup , , , , , ,

( )( )(1 )
, , , , , , , , , , , ,

m h h m h h
lp out lp out lp eco hp out hp eco in hp eco

m c T T hl
gas in HRSG p gt hp out eva gt hp out eva gt lp out eva

  

              (10) 

 داسین:  3ٍ 2دس فاصلِ تیي  

( )
, ,sup , , , ,

( )( )(1 )
, , , , , , , , , ,sup

m h h m
lp out lp out lp eva gas in HRSG

c T T hl
p gt lp out eva gt hp out eva gt lp out

 

 
                                        (11) 

 داسین:  4ٍ5دس فاصلِ تیي  

( )( )
, , , , , ,

( )( )(1 )
, , , , , , , , , ,

m m h h m
lp hp out lp eco in lp eco gas in HRSG

c T T hl
p gt lp out eva gt lp out eva gt lp out eco

  

 
                                                  (12) 

 ّای خشٍری اص تَیلش تاصیاب ًیض خَاّذ تَد داسین: کٌٌذُ دهای گاص( کِ هـخص5ٍ6پایاًی )تیي  اکٌَى دس فاصلِ تخؾ

( )( ), , , ,

( ) ( )(1 ), , ,, , , , , , , , ,

m m h hout pre ecolp hp in pre eco

m c T T hlgt pre out ecogas in HRSG p gt lp out eco gt lp out eco

  

              (13) 

[. همذاس 81ّای ٍسٍدی تِ ّش تخؾ تا تَرِ تِ تاتغ دهایی تکاس گشفتِ ؿذُ تؼییي ؿذُ اػت] ظشفیت گشهایی ٍیظُ گاص

ّای هؼتمل ایي تخؾ اختالف دهای ًماط پیٌش ٍ اپشٍس دس ػِ تخؾ فـاس  % دس ًظش گشفتِ ؿذ. هتغیشhl ،5تلفات عشاستی 

گشهکي خَاّذ تَد. ًتایذ هغاػثِ دس ایي تخؾ، دهای ًماط هختلف تَیلش تاصیاب ٍاًشطی هثادلِ ؿذُ دس  پاییي، فـاس تاال ٍ پیؾ

ػاصی تِ  اػت)ایي ًتایذ تا اػوال همادیش تْیٌِ هتغیشّای هؼتمل تْیٌِ آهذُ 3ٍ  8،2لاػت کِ دس رذاٍ ّای هختلف آى لؼوت

 ّای تؼذ هَسد تغج لشاس خَاّذ گشفت(. اػت کِ دس تخؾ دػت آهذُ اصای ػِ تَستیي گاص تِ

 :تًربیه گاس5-3

 شفتِ اػت:ػاصی آى اًزام گ هزوَػِ تَستیي گاص تِ صَست ػیکل تشایتَى ػادُ دس ًظش گشفتِ ؿذُ ٍهذل 

2 1( )
ac air pW m C T T                                                                                                                (14) 

 

1

1
1

a
m C T apair a

W rC PC
com








 

 
 
 
 

                                                                                            (15) 

1
1

1 ( ) 12 1

a

aT T rPC
Comp








  

  
   

   

                                                                                     (16) 

 

 ًؼثت ػَخت تِ َّا:

( ) ( )3 1 3 1

( ), 3 1

C T T C T Tp pg a
FA

LHV C T TpCC gt g


  


  

                                                                                       (17) 
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m m magt f
                                                                                                                    (18) 

m
f

FA
ma

                                                                                                                           (19) 

 ٍ دهای خشٍری اص تَستیي گاص تشاتش اػت تا:

1

1 1 ( )4 3

g

g
T T rPTGT








  

  
  
  
   

                                                                                        (20) 

                 

دسصذ، اسصؽ 3غفظِ اعتشاق ، همذاس افت فـاس ًاؿی اص هkj/kg.c2944/0ّای عاصل اص اعتشاق  همذاس حاتت هـخصِ گاص

CC,، ساًذهاى هغفظِ اعتشاق )kj/kg50000 عشاستی پاییي ػَخت تشاتش تا اسصؽ عشاستی گاصهتاى ٍ تشاتش gt
دسصذ، 97(، 

 ّای عاصل اص اعتشاق ًیض اص ساتطِ صیش هغاػثِ ؿذُ اػت. ظشفیت گشهایی ٍیظُ گاص

3 6 2 9 31.8083 2.3127.10 . 4.045.10 . 1.7363.10 .C T T Tp TIT TIT TITg
     

                 (21) 

 داکت تشًش:

. . . ( )
4 , , , , , , , ,

(1 ) .
, ,

m C T m LHV m c Tpgt f DB gass in HRSG p gt in HRSG gt in HRSGg

m LHV
CC DB f DB


 

 
  

            (22) 

تِ ًـاًِ  NOgtاػت. تا ٍاسد کشدى ضشیة  تشای تِ دػت آٍسدى تؼذاد تَستیي گاص هَسد ًیاص ّن اصایي هؼادلِ اػتفادُ ؿذُ
آیذ کِ  دػت هی ت343/3ِشیة تشاتش تاهمذاسایي ضV94.2تؼذاد تَستیي گاصدس هؼادلِ فَق ٍ اػوال هـخصات تَستیي گاص هذل

 ًْذ. تَستیي سا پیؾ سٍی هی 4ٍیا  3دٍ گضیٌِ اػتفادُ اص 

 تابع َذف:-6

تاؿذ کِ تاتغ ّذف دسآى تاتغ ساًذهاى اگضسطی اػت. اها  ّذفِ هی ػاصی تک ػاصی اًزام ؿذُ دسایي هطالؼِ، تْیٌِ تْیٌِ

اعذ تشق تَلیذی ًثایذ اص عذ هؼیٌی فشاتش سٍد. تٌاتشایي یک لیذ ٍ کِ طشط داسای تَریِ التصادی تاؿذ، ّضیٌِ ٍ تشای آى

ػاصی اػوال خَاّذ ؿذ هغذٍدیت ّضیٌِ تشق تَلیذی اػت. هغذٍدیت دیگشی کِ دس فشآیٌذ  هغذٍدیت اػاػی کِ دس تْیٌِ

تا ّن هیضاى افضایؾ  ػاصی اػوال ؿذ اػت، عذاکخش تَاى تَلیذی ًاؿی اص افضایؾ تخاسات ٍسٍدی تِ تَستیي تخاس اػت، تْیٌِ

تخاس دس عذ لاتلیت پزیشؽ تخاساضافی تَستیي تَدُ ٍ ّن طًشاتَس تَاًایی تغول هیضاى اضافِ تاس سا داؿتِ تاؿذ. تِ ایي هٌظَس 

 ًیشٍگاُ فؼلی، هغذٍد گشدیذُ اػت. 1هگاٍات یؼٌی همذاس فَق تاس345عذاکخش تَاى تِ 

 

 

 

                                                           
1 Overload 
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 تابع راوذمان اگشرصی سیكل:-7

فتِ ؿذ، تاتغ ّذف تکاس گشفتِ ؿذُ دس تْیٌِ ػاصی ػیکل هَرَد تاتغ ساًذهاى اگضسطی اػت. ساتطِ کلی دس ّواًطَس کِ گ

 هغاػثِ ساًذهاى اگضسطی ػثاست اػت اص: 

1
,

1

n
W

ii
ex cc n

E
fi i









                                                                                                         (23) 

1

n
W W Wgt stii

  
                                                                                                            (24) 

.
, ,1

n
E E e m

f f gt f f gti i
 



                                                                                                  (25) 

1

n
W

ii

  ٍ ُ1هزوَع تَاى تَلیذی ًیشٍگا

n
E

fi i

  هزوَع اگضسطی ػَخت ٍسٍدی تِ ًیشٍگاُ اػت. دس هشعلِ تؼذ تا

تَرِ تِ ػذم ٍرَد اطالػات دس هَسد هیضاى ػَخت هصشفی ًیشٍگاُ تش عؼة ػَخت گاص طثیؼی هغاػثات تشای دػتیاتی تِ 

 ، تا تَرِ تِ ساًذهاى تَیلش ًیشٍگاُ اص تشکیة دٍساتطِ صیش اًزام گشفت: دتی رشهی رشیاى ػَخت ٍسٍدی تِ تَیلش هَرَد

.
,

Q m LHV
boiler f b f


                                                                                                           (26) 

( )
, , ,

%89

m h h
fw in out boiler in boiler

Q
boiler


                                                                            (27) 

اص سٍاتط فَق همذاس دتی ػَخت تضسیمی تِ اصای ػَخت گاص طثیؼی تِ تَیلش هَرَد لاتل دػتیاتی اػت. اکٌَى تا تَرِ تِ 
سصؽ عشاستی پاییي ؿَد کِ ساتطِ هیاى اگضسطی ؿیویایی ٍ ا ضشیثی تِ ًام ضشیة تلفات اگضسطی ٍیظُ تؼشیف هی 23ساتطِ 

 [ 7تاؿذ] ػَخت هی

ex
f

LHV
f

                                                                                                                       (28) 

ّای تا فشهَل کلی ای کِ تیاًگش همذاس تزشتی ایي ضشیة تشای ػَخت ٍ ًیض ساتطِ
C Hx y تاؿذ:  هی 

1.033 0.0169( / ) 0.0698 /y x x                                                                                    (29) 

 

 تشای تؼییي همذاس ایي ضشیة گاص هتاى تِ ػٌَاى گاص هَسد اػتفادُ دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت. اص هذلؼاصی هزوَػِ تَستیي

,گاص همذاس 
m

f gt  ًیض کِ همذاس دتی ػَخت تضسیمی تِ هزوَػِ تَستیي گاص دس ػیکل رذیذ اػت تذػت خَاّذ آهذ. تٌاتشایي

تِ تاتغ ّذفی تشای اگضسطی دػت خَاّین یافت کِ دس استثاط هؼتمین تا تغییشات تَاى ػیکل تاصتَاًی ٍ ًشػ ػَخت ٍسٍدی تِ 

 آى خَاّذ تَد. 
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 [5ريابط مًرد استفادٌ درتعییه َشیىٍ بزق تًلیذی]-8

ّای   هَاسد دس ًظش گشفتِ ؿذُ تشای تؼییي لیوت ٍاعذ تشق تَلیذی ػیکل تشکیثی ؿاهل ّضیٌِ خشیذ تزْیضات ٍّضیٌِ

 ّا اص سٍاتط صیش اػتفادُ ؿذُ اػت:  تاؿذ کِ دس تؼییي آى تؼویشًٍگْذاسی ٍ ّضیٌِ ػَخت هصشفی هی

 تجُیشات: َشیىٍ خزیذ 8-1

ؿًَذ. تشخی اص تَاتغ ٍػیلِ کَسٍالیـي تْای تزْیضات تؼییي هی ّا یا تِ ؿکل ٍاتؼتِ تِ هـخصات فٌی ٍ یا تِ ایي ّضیٌِ

 ای ٍاتؼتِ تِ هـخصات فٌی تزْیضات ػثاستٌذ اص:  ّضیٌِ

 ّضیٌِ خشیذ تَستیي گاص: 

31
( ) ln( )[1 exp( )]33 3 34

32

C mg
Z r C T Cgt PT

C gt
  


                                                                                  (30) 

 کوپشػَس َّا:

11
( ) . ln( )

12

C ma
Z r rAC PC PC

C Comp



                                                                                        (31) 

هغفظِ اعتشاق:    

21
( )[1 exp( )]23 4 24

22

C ma
Z C T CCC

C rPB

  


                                                                                (32) 

 

 تَیلش تاصیاب عشاست:

, , ,0.8 0.8 0.8 1.2[( ) ( ) ( ) ....]
51 52 53

, , , , , ,

QQ Qpre eco pre eva lp eva
Z C C m C mst gtHRSG T T T

lm pre eco lm pre eva lm lp eva

     
  

               (33)   

 داکت تشًش: 

 
0.8833

7497.463( )Z QDB DB
                                                                                                   (34) 

 ؿَد:  گزاسی اٍلیِ ًیشٍگاُ دٍ عالت کلی صیش دس ًظش گشفتِ هیدس عالت کلی رْت تشآٍسد ّضیٌِ هشتَط تِ ػشهایِ

 ّضیٌِ ػشهایِ گزاسی اٍلیِ رْت اعذاث ًیشٍگاُ رذیذ:

 6.32 [$]TCI PEC                                                                                                       (35) 
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 ّضیٌِ ػشهایِ گزاسی اٍلیِ رْت تَػؼِ ًیشٍگاُ هَرَد

4.16 [$]TCI PEC                                                                                                             (36) 

 PECّای( هَسد تشسػی، هوکي اػت ایي ضشیة تغییش کٌذ  تش ٍاعذ)ی ؿذُ اػت. تا تشسػی دلیكلیوت تزْیضات خشیذاس

 تَاى اص ایي ضشایة اػتفادُ ًوَد. اها رْت تمشیة هی

 َشیىٍ تعمیز ي وگُذاری:8-2

تاس ًاهی، سا  ّای هشتَط تِ تؼویش ٍ ًگْذاسی )اػن اص حاتت ٍهتغیش( دس عالت کلی ٍ تا فشض کاسکشد ًیشٍگاُ دس ؿشایط  ّضیٌِ

 [ 11]گزاسی اٍلیِ ًَؿتای تش عؼة ّضیٌِ کل ػشهایِ تَاى تصَست ساتطِهی

Z  = (  - 1). Z [$ / ] 
OM C

Kwh                                                                                      (37)   

.
[$ / ]

.

TCI CRF
Z Kwh

C W H
                                                                                            (38) 

. .
[$ / ]

.

TCI CRF
Z Z Kwh

C OM W H


                                                                           (39) 

φ ًذاؿتي اطالػات راهغ ؿَد اهادس صَست  فاکتَس تؼویش ًٍگْذاسی تَدُ ٍ همذاس آى تا تَرِ تِ ًَع ًیشٍگاُ هـخص هی

. ؿاّذ تغییشات خَاّذ تَد  . ایي همذاس تا تَرِ تِ ًَع ًیشٍگاُ، ًَع تؼویشات الصم ٍ.. [12]اػتفادُ کشد 06/1تَاى اص همذاس هی

 تش تؼییي ًوَد. تَاى همذاس ایي ضشیة سا تِ ؿکل دلیكّای کلی هی کِ تا تَرِ تِ آهاس

 ین: تشای تشآٍسد فاکتَس تشگـت ػشهایِ داس

( 1)

(1 ) 1

ni i
CRF ni




 
                                                                                                           (40) 

 

 

 َشیىٍ سًخت مصزفی8-3

 ؿَد.  هغاػثِ هی41ّضیٌِ ػَخت هصشفی تَػط ساتطِ

. .  .  [$ / ]M C m LHV t annumsf f f
                                                                                (41) 

C
f  ّضیٌِ تْیِ ػَخت هصشفی تش عؼة[$ / ]kj  ٍ

m
f  دتی رشهی ػَخت هصشفی تش عؼة

3
[ / ]m s  ٍ

LHV
f 

اسصؽ عشاستی پاییي ػَخت تش عؼة 
3

[ / ]kj m  ٍt s  ٌِصهاى ًاهی تْشُ تشداسی اص ًیشٍگاُ تش عؼة حاًیِ اػت. تٌاتشایي ّضی

]ػَخت تِ اصای ّش کیلٍَات ػاػت تا تَرِ تِ تَاى خالص ًیشٍگاُ ) ]W Mwػاػات کاسکش ٍ )(ُد ػالیاًِ ًیشٍگاH ساتطِ صیش )

 آیذ: تذػت هی

. .
. [$ / ]

.

C m LHV
f f fZ t Kwhsf W H

                                                                                  (42)                
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 ؿَد:  دُ هیاصطشف دیگش تشای هغاػثِ ًشػ عشاستی ًیشٍگاُ اص ساتطِ صیش اػتفا

.
.3600[ / ]

m LHV
f fHR Kj Kwh

PP W
                                                                           (43) 

آیذ کِ تیاًگش ّضیٌِ ػَخت تش اػاع ًشػ عشاستی ًیشٍگاُ دس دػت ساتطِ صیش تذػت هی42ٍ43تٌاتشایي اص تشکیة سٍاتط 

 تشسػی خَاّذ تَد: 

. [$ / ]Z C HR Kwh
PPf f

                                                                                                (44) 

ّای تاصتَاًی.  ػاػت تشق تشای اًَاع سٍؽدسهشعلِ تؼذ تا تَرِ تِ سٍاتط فَق، هیضاى ّضیٌِ توام ؿذُ تشای تَلیذ ّشکیلَات

  :ؿَد ػاػت تشق تَلیذی اػتفادُ هیتشای تخویي ّضیٌِ ّش کیلٍَات39ٍ44ذػت آهذُ ؿَد. اص هزوَع سٍاتط ت هغاػثِ هی

. .
( ) . [$ / ]

.

TCI CRF
Z C HR KwhppE fW H


    \                                                                           (45) 

ؿَد. تا تَرِ تِ لیوت ٍالؼی تشق کِ  دػت آهذُ تشای اػوال هغذٍدیت ّضیٌِ تشق تَلیذی اػتفادُ هی اصساتطِ ًْایی تِ

سیال تؼییي ؿذُ اػت ٍاًطثاق ایي همذاس ٍ تمؼین آى هیاى تخـْای هختلف تَلیذ، اًتمال ٍ تَصیغ تِ ؿکل هـاتِ تا 773

تَاى تِ تمشیثی اص تْای هٌاػة تشق  رْت تؼییي صٌایغ ًیشٍگاّی هَرَد دس کـَسّایی کِ داسای تاصاس آصاد اًشطی ّؼتٌذ هی

دسصذ اص کل ّضیٌِ تشق تَلیذی ٍ ػَد هتؼاسف ػشهایِ گزاسی تا 75ي لیذ دػت یافت. صٌاًضِ ػْن تخؾ تَلیذ تشاتش تا ای

دسصذ هالیات تشدسآهذ تشای ًیشٍگاُ دسًظشگشفتِ ؿَد، ّضیٌِ 10دسصذ تؼییي ؿَد، ًٍیض 18تَرِ تِ ًشػ تْشُ هَرَد عذٍدا 

ػاصی، ایي همذاس  [. تٌاتشایي دس ػولیات تْی5ٌِػاػت خَاّذ ؿذ.] کیلٍَاتتش سیال465هٌاػة رْت تشق تَلیذی دس ایي تخؾ 

 ؿَد.  تِ ػٌَاى عذاکخش لیوت ٍاعذ تشق تَلیذی اػوال هی

 وتایج تحلیل ي بُیىٍ یابی سیكل تزکیبی-9

ػاخت  V94.2پغ اص هذلؼاصی ػیکل تاصتَاًی ؿذُ ًیشٍگاُ، اتتذا تا تَرِ تِ هـخصات تشهَدیٌاهیکی تَستیي گاص هذل 
ّای گاص هَسد ًیاص تشای تاصتَاًی تؼییي گشدیذ. تِ ایي هٌظَس همادیش دهای خشٍری ٍ دتی گاص خشٍری   ؿشکت هپٌا، تؼذاد تَستیي

ّا تِ صَست یک همذاس حاتت، دس هذل ٍاسد ؿذ ٍ تا تَرِ تِ ًیاص تَیلش تاصیاب ػذد هـخص کٌٌذُ تؼذاد تَستیي گاص   اص ایي تَستیي
تَستیي اًزام ؿذ. دس تْیٌِ  4ٍ  3ػاصی دس دٍ عالت   ایي فشآیٌذ تْیٌِ تِ دػت آهذ. تٌاتش NOgt=3.343تش تا هَسد ًیاص تشا

هتغیش هؼتمل تشای تِ عذاکخش سػاًذى ساًذهاى اگضسطی ػیکل تا هغذٍدیت  11ػاصی، ّذف تؼییي ؿذُ، یافتي همادیش تْیٌِ 
ّای هؼتمل  سیال دس ًظش گشفتِ ؿذ. هتغیش465ٍاعذ تشق تَلیذ ؿذُ تاؿذ. عذاکخش لیوت تشای  لیوت ٍاعذ تشق تَلیذی هی

 ػثاستٌذ اص: 

 (T3دهای گاص ٍسٍدی تِ تَستیي گاص )

 (K)ّا   ّا تِ دتی رشهی تخاس لثل اص عزف صیشکؾ  ًؼثت دتی رشهی رذیذ تخاس دس تَستیي
 (rpc)ًؼثت فـاسکوپشػَس َّا 

 ساًذهاى آیضًتشٍپیک تَستیي گاص
( )gt

 

ساًذهاى آیضًتشٍپیک کوپشػَس َّا 
( )comp

 

 اختالف دهای پیٌش دس تخؾ فـاس لَی تَیلش تاصیاب
( ),Thp pinch
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 اختالف دهای اپشٍس دس تخؾ فـاس لَی تَیلش تاصیاب
( ),Thp approach

 

 َیلش تاصیاباختالف دهای پیٌش دس تخؾ فـاس ضؼیف ت
( ),Tlp pinch

 

 اختالف دهای اپشٍس دس تخؾ فـاس ضؼیف تَیلش تاصیاب
( ),Tlp approach

 

 اختالف دهای پیٌش دس تخؾ پیؾ گشهکي تَیلش تاصیاب
( ),T pre pinch

 

   اختالف دهای اپشٍس دس تخؾ پیؾ گشهکي تَیلش تاصیاب
( ),T pre approach

 

تِ سٍؽ الگَسیتن طًتیک اًزام ؿذ. همادیش دس ًظش گشفتِ ؿذُ تشای ػِ پاساهتش  EESتْیٌِ ػاصی تا اػتفادُ اص ًشم افضاس 

 هْن دس تْیٌِ یاتی تک ّذفِ تَػط الگَسیتن طًتیک ػثاستٌذ اص: 

 56 (No. of Individuals)                  . تؼذاد افشاد1

 128      (No. of Generations)ًؼل. تؼذادروؼیت 2ٍ

 35/0    (Max. Mutation Rate)  رْؾ . عذاکخشًشػ3

ّای اصلی کِ پیؾ اص ایي رکش ؿذ)عذاکخش افضایؾ تَاى ًاؿی اص افضایؾ تخاسٍ عذاکخش لیوت ٍاعذ تشق   ػالٍُ تشهغذٍدیت

 [:11ٍ13] اصتَلیذی(رْت اًزام تْیٌِ ػاصی لیَد دیگشی ًیض دسًظش گشفتِ ؿذُ اػت کِ ػثاستٌذ 

6154T C  

110T C
Stack

  

0.8 0.92gt 

0.8 0.9AC 

8 16rPC  

10 30T
pinch

   

10 50Tapproach   

1.183
, , , , , , ,

m m m
in cond first steam hp st in cond first steam

  

 ّای هؼتمل آٍسدُ ؿذُ اػت.   دػت آهذُ تشای هتغیشیٌِ تِهمادیش ت1ْرذٍل در 

تاحیش همادیش فَق تشتاتغ ّذف )تاتغ ساًذهاى اگضسطی ػیکل تشکیثی( ٍ ّضیٌِ ٍاعذ تشق تَلیذی ًـاى دادُ ؿذُ  2دس رذٍل 

ؿَد، کِ ػلت آى تِ  ّا تاػج افضایؾ ساًذهاى اگضسطی هی  ؿَد، کاّؾ تؼذاد تَستیي اػت. ّواًگًَِ کِ دس رذٍل هالعظِ هی

ّا تاػج افضایؾ تلفات اگضسطی ٍ تٌاتشایي کاّؾ ساًذهاى اگضسطی   گشدد کِ تا افضایؾ تؼذاد تَستیي ساًذهاى پاییي تَستیي گاص تشهی

ؿَد، لیوت ٍاعذ تشق تَلیذی سا  گشدد. اص طشفی افضایؾ تؼذاد تَستیي گاص صَى تاػج افضایؾ تیـتشی دس ظشفیت ًیشٍگاُ هی هی

تشداسی اص اًشطی  تَستیي، تِ ّذف اًزام تاصتَاًی ) عذاکخش تْشُ 4تَستیي گاص اًتخاب ؿَد یا 3کِ اػتفادُ اص  دّذ. لزا ایي هی کاّؾ

کٌذ.  صشف ؿذُ یا افضایؾ ظشفیت( تؼتگی پیذا هی
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َای مستقل اوتخاب ضذٌ  مقادیز بُیىٍ متغیز1جذيل

 تًربیه 4ي  3در دي حالت باستًاوی با 

Repow

ering with 4 

gas turbines 

Repow

ering with 3 

gas turbines 

Independent 

variables 

1.036 1.024 
(New steam flow 

rate/First steam flow 

rate) 

24. 23 26.77 ΔT,hp,pinch 

49.18 21.7 
ΔT,hp,approach

 

19.72 10.12 ΔT,lp,pinch 

38.9 29.2 ΔT,lp,approach 

20.11 23.22 ΔT,pre,pinch 

26.94 31.31 
ΔT,pre,approach

 

1292 1300 
Gas turbine inlet 

temperature(оk) 

10.09 10.18 Air compressor 

pressure ratio 

81.68% 86.88% 
Gas turbine isentropic 

efficiency 

85.75% 86.8% Air compressor 

isentropic efficiency 

َای مستقل  تاثیز مقادیز بُیىٍ متغیز-2جذيل

 بزتًابع َذف

Goal 

Functions 

Repoweri

ng with 3 gas 

turbines 

Repowerin

g with 4 gas 

turbines 
Combined 

cycle exergy 

efficiency 
52.84% 44.7% 

Electricity 

cost 
437.9 

[Rial/kw-h] 
456.1 

[Rial/kwh] 

ظشفیت رذیذ ًیشٍگاُ ٍ هیضاى کاّؾ دسًشػ عشاستی ًیشٍگاُ دس ّشیک اص ایي دٍ عالت ًـاى دادُ ؿذُ اػت.  3دس رذٍل 

دّذ کِ تا تَرِ تِ پاییي  تَستیي گاص ًشػ عشاستی ًیشٍگاُ کاّؾ تیـتشی اص خَد ًـاى هی3ؿَد کِ تا اػتفادُ اص  هالعظِ هی

 سػذ.  ّای گاص هٌطمی تِ ًظش هی  عشاستی تَستیيتَدى ساًذهاى 
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تاثیز اوجام باستًاوی بز ظزفیت ي  -3جذيل 

 حزارتی ویزيگاٌ وزخ

Repow

ering with 4 

gas 

turbines 

Repow

ering with 3 

gas 

turbines 

Thermodyn

amics parameter 

7864 7864 
Steam Cycle 

Heat Rate (kj/kw. 

hr) 

7812 6610 
Combined 

Cycle Heat Rate 

(kj/kw. hr) 

933.4 827.3  MwW cc

 

590.4 488.6  MwW gt

 

342.9 338.8  W st Mw

 

 ًیض ًوایؾ دادُ ؿذُ اػت.  2ٍ  1ّای تِ صَست ًوَداس 1ّا، ًتایذ رذٍل تش تفاٍتتِ هٌظَس تـخیص آػاى
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 وتیجٍ گیزی:-11

 دس ایي هطالؼِ، تاصتَاًی کاهل یک ٍاعذ اص ًیشٍگاُ تٌذسػثاع هَسد تشسػی لشاسگشفتِ ٍ ًتایذ صیش تِ دػت آهذ: 

( تا تَرِ تِ خصَصیات ػیکل تشهَدیٌاهیکی، تشای تاصتَاًی کاهل تِ صٌذ تَستیي گاص اعتیاد اػت کِ تا دس ًظش گشفتي 1

 تَستیي خَاّذتَد.  4یا  3َستیي هَسد ًیاص ، تؼذاد ت V94.2خصَصیات تَستیي گاص

تَستیي هَرة کاّؾ  4دسصذی دس ًشػ عشاستی ٍ تا اػتفادُ اص 9/15گاص تاػج کاّؾ  تَستیي3(تاصتَاًی تا اػتفادُ اص 2

 گشدد.  دسصذی آى هی66/0

% 254تَستیي گاص  3% ٍ تا اػتفادُ اص 55/287تَستیي گاص، 4(هیضاى افضایؾ ظشفیت ّش ٍاعذ دس عالت اػتفادُ اص 3

 تاؿذ.  هی

ّای تا ًؼثت فـاس تاالتش ٍ افضایؾ ساًذهاى کوپشػَس ٍتَستیي گاص، اگشصِ هَرة افضایؾ ّضیٌِ  (اػتفاد اص کوپشػَس4

 دّذ.  گشدد اها ساًذهاى اگضسطی ٍ عشاستی ػیکل سا افضایؾ هی ػشهایِ گزاسی ٍ تاالتش سفتي لیوت ٍاعذ تشق تَلیذی هی

یاتذ، ساًذهاى اگضسطی آى دس ٍاعذ تاصتَاًی ؿذُ  اص تاصتَاًی دتی رشیاى گشم اص کٌذاًؼَس افضایؾ هی(اص آًزاکِ پغ 5

 دّذ.  % کاّؾ ًـاى هی33/2

[، تاصتَاًی کاهل ٍاعذ تؼتِ تِ تؼذاد تَستیي هَسد 13% اػت]7/38(تا تَرِ تِ آًکِ ساًذهاى اگضسطی ػیکل هَرَد 6

 دّذ.  % افضایؾ هی7/26%تا5/15اػتفادُ، ساًذهاى اگضسطی آى سا 

ّای گاص، ساًذهاى اگضسطی ًؼثت تِ ػیکل هَرَد  گاص تِ دلیل پاییي تَدى ساًذهاى تَستیي تَستیي4( دسعالت اػتفادُ اص 7

دّذ  کٌذ ٍ اص ایي هٌظش هٌاػة ًیؼت. اگشصِ تِ دلیل افضایؾ تیـتشی کِ دس ظشفیت سٍی هی %( پیذا هی5/15افضایؾ کوتشی)

 هاًذ. ق تَلیذ ؿذُ، دس هغذٍدُ التصادی تالی هیلیوت ٍاعذ تش

دسصاذی( ٍ ّان اص ًظاش ساًاذهاى عشاستی)کااّؾ      7/26ساًاذهاى اگضسطی)افاضایؾ   اصًظاش  ّان  گااص،   تَستیي3( اػتفادُ اص  8

 تاؿذ. تش هی دسصذی دس ًشػ عشاست( هٌاػة9/15

 

 مزاجع: -11
تشسػی فٌی ٍ التصادی تاصتَاًی یک ًیشٍگاُ تخاس سٍؿي  ّاًی، فشؿتِ سعواًی، عویذآب هغوذاتشاّین ػشتٌذی فشا [.1] 
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