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 چکیده 

در این پژوهش به بررسی تاثیر استفاده از چیلر جذبی بر روی بازدهی توربین گازی پرداخته شده است. 

ی از اگزوز تلف می در سیکل های توربین گازی بخش عمده ای از حرارت به وسیله ی دودهای خروج

شود. لذا با استفاده از چیلرهای جذبی می توان از اگزرژی ذخیره شده در دودهای خروجی از اگزوز برای 

 تولید برودت الزم استفاده نمود.

برای این منظور در این پژوهش معادالت انرژی و اگزرژی حاکم بر سیکل توربین گاز یک بار بدون حضور 

دیگر در حضور سیکل تبرید جذبی نوشته شده است. معادالت با استفاده از نرم  سیکل تبرید جذبی و بار

افزار متلب حل شده و نتایج به صورت نمودارهایی ارایه شده است. برای این منظور بازدهی قانون اول و 

قانون دوم ترمودینامیک برای سیکل توربین گاز بدون سیستم تبرید جذبی و در حضور سیکل تبرید 

محاسبه شده است. همچنین تاثیر پارامترهای مختلفی نظیر، نسبت تراکم کمپرسور، دمای ورودی جذبی 

به توربین، دمای اواپراتور و فشار بخش های مختلف بر روی باردهی قانون اول و دوم ترمودینامیک مورد 

سیکل  بررسی قرار گرفته است. همچنین در نهایت میزان نابودی اگزررژی در هر یک از بخش های

توربین گازی با وجود سیکل تبرید جذبی و یا بدون حضور سیکل تبرید جذبی نیز محاسبه و ارایه شده 

 اند که از نتایج این بخش می توان برای بهینه سازی سیکل استفاده نمود.

 

 توربین گازی، چیلر جذبی، آنالیز انرژی، آنالیز اگزرژیواژگان کلیدی: 

 

 

 
 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

414 

 

 قدمه م

فکر یافتن راه هایی برای افزایش  ش جهانی تغییرات وضعیت آب و هوایی و کمبود منابع انرژی، محققان بهبا توجه به چال

راندمان سیستم ها و همچنین جایگزین کردن سوخت های فسیلی با سوخت پاک و تجدید پذیر افتاده اند. در این راستا 

توصیه می شوند. استفاده از سیستم های تولید هم زمان به  سیستم های تولید هم زمان به دلیل داشتن راندمان باال، بسیار

قدمت بسیار طوالنی دارد. شاید بتوان اولین سیستم تولید هم زمان را مربوط به بیش از یک قرن  1منظور تولید قدرت و حرارت

د استفاده قرار مور 2پیش دانست. اما سیستم های تولید همزمان سه گانه که به منظور تولید حرارت، سرمایش و قدرت

 میگیرند، سیستم های جدیدتری محسوب می شوند. 

به طور کلی برای بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی دو روش عمده وجود دارد.استفاده از سیستم های ترکیبی و یا استفاده از 

 انرژی های تجدیدپذیر.

تم وجود دارد. برای مثال برای تولید توان در یک سیستم تولید سه گانه انتخاب های مختلفی برای بخش های مختلف سیس

می توان از توربین بخار، توربین گاز، بویلر یک پاالیشگاه و یا یک واحد صنعتی استفاده نمود و یا حتی می توان از سیکل 

لر جذبی، ترکیبی توربین بخار و توربین گاز استفاده نمود. همچنین برای تامین برودت می توان از انواع سیستم ها مانند چی

چیلر با راه انداز بخار، سیستم های خنک کن خورشیدی و یا حتی پمپ حرارتی استفاده نمود. برای کلکتورخورشیدی مورد 

استفاده نیز انتخاب های مهمی وجود دارد. کلکتورهای صفحه تخت، کلکتورهای لوله ی خالء، کلکتورهای سهموی و 

 باشد. کلکتورهای ردیاب از جمله این گزینه ها می 

یکی از مهم ترین محصوالت جانبی تولید شده توسط واحدهای تولیدی، گرما می باشد. همواره این ایده در بین محققان در 

حال بررسی بوده که بتوان گرمایی که به طور ناخواسته در واحدهای تولید توان به وجود می آید و به هدر می رود را تبدیل به 

موضوع مهم ترین انگیزه برای بررسی و ساخت واحدهای تولید هم زمان بوده است.  واحدهای کار حرارتی مفید نمود. این 

تولید هم زمان ابتدا به صورت واحدهای تولید هم زمان برق و حرارت مورد استفاه قرار می گرفتند. با پیشرفت تکنولوزی 

( شدند. هر چند امروزه نیز واحد CCHP)3هبا اضافه شدن تولید برودت تبدیل به واحدهای تولید سه گان CHPواحدهای 

هایی در سطح جهان وجود دارد که عالوه بر تولید توان، حرارت و برودت به تولید آب شیرین نیز می پردازند. اغلب این واحدها 

ش معرفی می کنند. بدیهی است که مهم ترین مزیت سیستم های تولد چندگانه کاه 4را با عنوان واحدهای تولید چندگانه

تلفات حرارتی و در نتیجه صرفه جویی در مصرف سوخت می باشد. از این جهت سیستم های تولید چندگانه هم صرفه ی 

 Cardona,2006 ، Cardona,2003)اقتصادی دارند و هم از نقطه نظر زیست محیطی بسیار مناسب می باشند

،Ziher,2006).  سال در نظر گرفت. در ابتدا واحدهای  111، بیش از قدمت استفاده از واحدهای تولید همزمان را می توان

تولید همزمان فقط برای واحدهای صنعتی و نیروگاه های بزرگ تولید توان به خصوص نیروگاه های بخار مورد استفاده قرار می 

. اما از [Onovwiona,2006]از انرژی سوخت به صورت حرارت تلف می شد %01الی  01گرفت. زیرا در این واحد ها بیش از 

از واحدهای تولید توان در اروپا و  %01اواخر قرن بیستم ساخت واحدهای تولید هم زمان شدت بیشتری گرفت و حتی بیش از 

. در واقع واحد های تولید سه گانه انرژی سوخت را [Kolanowski,2003]آمریکا تبدیل به واحدهای تولید همزمان شدند

 . [Cogen,2001]نی انرژی الکتریکی، انرژی حرارتی و برودت می کنندتبدیل به سه صورت جدید از انرژی یع

                                                           
1 CHP 

2 CCHP 

3 Trigeneration 

4 Multigeneration 
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 تکنولوژی چیلر

عموما برای سرمایش فضاها دو نوع سیستم متداول است. یکی سیستم سرمایش تراکمی و دیگری سیستم سرمایش جذبی 

زینی ژنراتور و جذب کننده به است. تفاوت عمده ی این دو سیستم ناشی از وجود متراکم کننده در سیستم تراکمی و جایگ

جای آن در سیستم های سرمایش جذبی است. هدف از ایجاد این تغییرات کمینه سازی مصرف انرژی است. چرا که متراکم 

کننده موجود در سیستم های تراکمی برای متراکم کردن سیالی با حجم مخصوص باال، انرژی الکتریکی زیادی را می طلبد در 

م های جذبی، تنها منابع استفاده کننده انرژی الکتریکی پمپ ها هستند که به مراتب مصرف انرژی صورتی که در سیست

الکتریکی کمتری نسبت به متراکم کننده دارند. بنابراین به این نتیجه خواهیم رسید که سیستم های جذبی انرژی الکتریکی 

در سیستم های تراکمی از مبردی استفاده می شود که  اگر چه امروزه کمتری نسبت به سیستم های تراکمی مصرف می کنند.

صدمه ی کمتری به الیه ی اوزن می زنند اما این مبرد ها کماکان به صورت قابل مالحظه ای میزان گازهای گلخانه ای را 

فزایش می دهند تشدید می کنند و به طور کلی این مبردها در مقایسه با دی اکسید کربن صدها برابر نرخ اثرات گلخانه ای را ا

 و این در حالی است که مبردهای مورد استفاده در سیستم های سرمایش جذبی چنین عیب بزرگی ندارند.

از نظر سیال کاری سیستم های جذبی را می توان به دو دسته ی عمده که کاربرد بیشتری در سرمایش دارند تقسیم کرد. 

لرهای لیتیم بروماید آب می باشند. اولی برای کاربردهای سرمایشی دسته ی اول سیستم های آب آمونیاک و دسته ی دوم چی

 زیر صفر درجه و دومی برای کاربردهای سرمایشی باالی صفر درجه مرود استفاده قرار می گیرد.

چیلرهای جذبی را می توان بر اساس تعداد ژنراتورهای آن ها نیز تقسیم بندی نمود که به دو دسته ی کلی چیلرهای جذبی 

 اثره و چیلرهای جذبی دو اثره تقسیم می شوند که تفاوت آن ها در تعداد ژنراتورهای آن ها است. تک

همچنین چیلرهای جذبی تک اثره را نیز می توان بر اساس چگونگی عملکرد ژنراتورهای آن ها به سه دسته ی کلی تقسیم 

د، شعله مستقیما محلول درون ژنراتور را گرم می بندی کرد.در دسته ی اول که به ژنراتورهای شعله مستقیم معروف هستن

کند. در دسته ی دوم آب داغ و یا بخار وارد ژنراتور شده و باعثجداسازی مبرد موجود درون سیستم می شود و در دسته ی 

ژنراتور  درجه سانتی گراد وارد 00سوم که به چیلرهای جذبی تک اثره با تغذیه ی آب گرم موسوم اند، آب گرم با دمای حدود 

 شده و فرایند جداسازی جذب کننده و مبرد )لیتیوم برماید و آب( را انجام می دهد.

هزینه ی اقتصادی این نوع چیلرها از مدل های دیگر بیشتر است و در صنایع کاربرد کمتری دارند و می توان گفت تنها در 

 صنایعی استفاده می شوند که دارای واحدهای بازیافت حرارت هستند.

ار اصلی چیلر ها به این صورت می باشد که با استفاده از انرژی حرارتی تولید سرما کنند. شاید در نگاه اول کمی پیچیده ک

برسد ولی این حقیقت وجود دارد که بسیاری از چیلرها امروزه با استفاده از انرژی حرارتی تولید سرما می کنند. از جمله سیکل 

و سیستم های 0، چرخه ی تبرید جذب سطحی5کار می روند عبارتند از: چرخه ی تبرید جذبیهایی که در چیلرهای متداول به 

. استفاده از چرخه ی تبرید جذبی در هتل ها و اتوموبیل ها بسیار رایج می باشد. دلیل اصلی هم به خاطر 7رطوبت خشک کن

لهای تبرید جذبی بیش تر از سیکل های  این می باشد که ورودی سیکل تبرید جذبی انرژی حرارتی می باشدو معموال سیک

تراکم بخار مورد استفاده قرار می گیرند. سیستم های تبرید جذبی دارای طراحی ها و ساختارهای متنوعی می باشند. برخی از 

                                                           
5 Absorption refrigeration cycle 

6 Adsorption refrigeration cycle 

7 Desiccant dehumidification 
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آن ها مجهز به المنت های الکتریکی کوچکی می باشند که در دیگ بخار آمونیاک نصب می شود و برخی دیگر از مشعل های 

چک گاز استفاده می کنند در خیلی از سیستم ها نیز از هر دو مورد گفته شده در باال استفاده می شود که در صورت نیاز کو

هر یک از آن ها وارد مدار می شود. به دلیل این که سیکل تبرید جذبی هیچ گونه صدایی ندارد و نیاز به کمپرسورهای 

ز سیکل تبرید جذبی به سیکل استاندارد تراکم بخار ترجیح داده می شود. به الکتریک نیز ندارد، به همین دلیل استفاده ا

 .9و چرخه ی پیوسته 0طورکلی دو نوع از چرخه های تبرید جذبی وجود دارد: چرخه تناوبی

 مروری بر کارهای گذشته

آب تصفیه شده و  به شبیه سای عددی یستم تولید هم زمان انرژی الکتریکی، Hussai (Hussain,2010)، 2111در سال 

سرمایش پرداخت. سپس آن ها استفاده از تکنولوژی های مختلف را برای تولید سرما و آب تصفیه شده مورد بررسی قرار 

دادند.برای هر حالت به بهینه سازی سیستم رداختند و در نهایت عنوان نمودند که استفاده از روش اسمز معکوس برای تصفیه 

 سرمایش و توربین گاز برای تولید الکتریسیته از نظر اقتصادی بهترن سیستم ممکن می باشد.  آب، چیلر جذبی برای تولید

به مدل سازی سیستم خورشیدی به منظور تولید هم زمان انرژی  (Calise,2014)و همکارانش Calise، 2114در سال 

صفیه شده از روش نمکزدایی چند مرحله ای و الکتریکی، آب تصفیه شده و سرمای مورد نیاز پرداختند. آن ها برای تولید آب ت

برای تولید سرما از چیلر جذبی بخار و برای تولید الکتریسیته از صفحات خورشیدی فتوولتایک استفاده نمودند. آن ها سیستم 

هسنه مورد بررسی را برای شرایط گذرا شبیه سازی نمودند و معادالت حالت دینامیکی سیستم را به دست آوردند. سپس به ب

سازی سیستم از لحاظ بازدهی انرژی و همچنین اقتصادی پرداختند. الزم به ذکر است که آن ها برای تولید آب تصفیه شده از 

 روش اسمز معکوس استفاده نمودند. 

به آنالیز بازدهی سیستم های تولید هم زمان انرژی الکتریکی و حرارت و آب شیرین  Liu ( Liu,2004)، 2114در سال 

خت. وی دو سیستم مختلف را مورد بررسی قرار داد. در سیستم اول از روش اسمز معکوس برای تصفیه ی آب و از موتور پردا

احتراق گاز سوز برای تولید انرژی الکتریکی و گرمای مورد نیاز سیستم استفاده شده بود. و در  سیستم دوم از روش نمک 

 شده بود. وی به مقایسه ی بازدهی این دو سیستم با یکدیگر پرداخت.زدایی چند مرحله ای برای تصفیه ی آب استفاده 

به تحلیل انرژی و اقتصادی یک سیستم تولید سه گانه برای  (Buonomano,2015)و همکارانش  Buonomano، 2115در سال 

ی نمود. این سیستم ساختمان یک هتل پرداختند. سیستم مورد بررسی توسط آن ها تمام از انرژی های تجدیدپذیر استفاده م

از انرژی زمین گرمایی و انرژی خورشیدی برای تامین برق، حرارت و برودت هتل نمونه ی مورد بررسی استفاده می نمود. آن 

ها در پژوهش خود ابتدا اقدام به طراحی و شبیه سازی سیستم تولید سه گانه در ابعاد کوچک نموده و در نهایت به بهینه 

( با توان تولید ORC) 11. سیستم مورد بررسی توسط آن ها شامل یک سیکل رانکین ارگانیکسازی سیستم پرداختند

و  11کیلووات برودت، یک چشمه زمین گرمایی 31کیلووات الکتریسیته، چیلر جذبی یک مرحله ای لیتیوم برمید با توان تولید 0

نیاز برای سیکل ارگانیک رانکین توسط انرژی همچنین یک کلکتور خورشیدی از نوع صفحه ی تخت بود. انرژی حرارتی مورد 

می گردید. همچنین برای بهبود  ORCدرجه سانتی گراد وارد  95زمین گرمایی تامین می شد. به این منظور آب شور با دمای 

  25دادن ضریب بازدهی سیستم عالوه بر انرژی زمین گرمایی از انرژی خورشیدی که توسط مزرعه ی خورشیدی به مساحت 

انجام  دادند و برای  TRNSYSر مربع تامین می شود نیز استفاده نموده اند. آن ها مدل سازی خود را با استفاده از نرم افزار مت

                                                           
8 Intermittent cycle 

9 Continuous cycle 

10 Organic Rankine Cycle 

11 Geothermal well 
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استفاده نمودند. سپس آن ها مدل خود را برای یک هتل نمونه تعمیم دادند و نشان دادند که  EESبهینه سازی نیز از نرم افزار 

 سال می باشد.  2.5ای این سیستم در حدود مدت زمان بازگشت سرمایه بر

به بررسی طرحی جدید برای سیستم های تولید سه گانه با  (Buonomano,2013)و همکارانش  Buonomano، 2113در سال 

( با دمای PVTاستفاده از کلکتورهای خورشدی متمرکز کننده پرداختند. آن ها در پژوهش خود صفحات فتوولتایک و حرارتی )

و مورد بررسی قرار دادند. چون هدف آن ها تامین دماهای باال بوده است به این منظور از کلکتورهای خورشیدی سهموی باال ر

درجه ی سانتی گراد را دارا بوده است. بنابراین برای این  101استفاده نمودند. کلکتور مورد استفاده توانایی تولید دما تا 

اده شده بود. آنها برای شبیه سازی کلکتور خورشیدی از مدل صفر بعدی موازنه ی سیستم از چیلر جذبی دو مرحله ای استف

استفاده نمودند. آن ها در پژوهش خود دمای قسمت های مختلف سیستم شامل دمای الیه های  12انرژی روی حجم کنترل

PVهای مختلف سیستم مانند  ، دمای سیال ورودی و خروجی را گزارش نموده و همچنین امیزان شار انرژی را نیز در بخش

انرژی الکتریکی، انرژی حرارتی مورد استفاده، تشعشع حرارتی تلف شده و تلفات ناشی از جابجایی حرارتی را گزارش نمودند. 

آن ها پارامترهای مربوط به آب و هوا شامل دمای هوا، میزان ابری بودن و سرعت باد را به عنوان ورودی های مساله ی خود در 

 تند و هندسه ی مساله را به عنوان خروجی فرض نمودند. نظر گرف

 

 معادالت حاکم

اهده نمود. این مشسیستم تولید سه گانه ی حرارت، برودت و انرژی الکتریکی را  اتیک یکم( می توان نمای ش1در شکل )

 سیستم تولید سه گانه همان چیزی است که در این پژوهش بررسی خواهد شد.

 
 

 تیک از یک سیستم تولید سه گانه ی انرژی الکتریکی، حرارت و برودت(. نمای شما1شکل)

                                                           
12 Zero energy balance on the control volume  
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 در ادامه به بررسی و اعمال قانون اول و دوم ترمودینامیک در هر یک از اجزای سیکل فوق پرداخته می شود.

 توان خروجی سیستم

 مجمو کل توان خروجی تولید شده توسط سیستم را می توان از رابطه ی زیر به دست آورد:

                                                                                                              (1) 

( را می توان به صورت زیر بازنویسی 1-4اگر هوا به عنوان یک گاز ایده آل با گرمای ویژه ی ثابت فرض شود، آنگاه معادله ی )

 نمود:

                                                                                                       (2) 

 همچنین می توان بازده آیزنتروپیک توربین و کمپرسور را به صورت زیر تعریف نمود:

                                                                                                                                                 (3) 

همچنین می دانیم که اگر توربین و کمپرسور را به صورت آیزنتروپیک فرض نمایم آن گاه رابطخ ی بین دمای و فشار آن ها به 

 صورت زیر خواهد بود:

                                                                                                                                                  (4) 

مقدار تئان خالص  ( و تقسیم نمودن طرفین بر مقدار ثابت 2( در رابطه ی )4( و )3بعد از جایگزاری رابطه ی )

 سیکل به صورت زیر به دست می آید: خروجی ویژه

                                                                                                                          (5) 

نسبت تراکم کمپرسور می باشد و  ین و همچن ، ، ، که در رابطه ی باال 

 می باشد. نسبت انبساط توربین می باشد. همچنین  

 میزان توان الکتریکی خروجی سیستم نیز از رابطه ی زیر محاسبه می شود:

                                                                                                                                                                        (6) 

 ضریب تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی می باشد.  در رابطه ی باال 

 میزان انرژیورودی به سیستم

 می توان از رابطه ی زیر محاسبه نمود.کل انرژی حرارتی ورودی به سیستم را 
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                                                                                                (7) 

 همان نسبت سوخت به هوامی باشد.  Aکه در رابطه ی باال منظور از 

 م کنیم خواهیم داشت:تقسی ( را بر مقدار 7اگر رابطه ی )

                                                                                                                                                  (8) 

 به صورت زیر محاسبه می شود. (، مقدار حرارت ویژه ی  ورودی به سیکل0( در رابطه ی )3با جایگزاری رابطه ی )

                                                                                                                                      (9) 

( که در رابطه ی inqه ی ورودی )همچنین می دانیم که میزان اگزرژی ویژه ی یک سیستم را می توان بر اساس حرارتی ویژ

 ( محاسبه شده است، به صورت زیر حساب کرد:4-9)

                                                                                                                                                            (10) 

 نرژی سوخت را می توان از رابطه ی زیر به دست آورد:همچنین ا

                                                                                                                                                                            (11) 

 بیان گر بازدهی محفظه ی احتراق می باشد. در رابطه ی باال 

 فرایند تولید حرارت

 به صورت زیر محاسبه می گردد. ()مقدار نرخ حرارت تولید شده فرایند 

                                                                                                                                               (12) 

 ( را به صورت زیر بازنویسی کرد.12-4با فرض این که هوا گاز ایده آل با ظرفیت حرارتی ویژه ثابت باشد، می توان رابطه ی )

                                                                                                                     (13) 

حرارت ویژهی  فرایند به صورت  ( و تقسیم نمودن طرفین بر مقدار 13( در رابطه ی )4( و )3با جایگزاری معادالت )

 زیر محاسبه می شود.

                                                                                                                                    (14) 

 می باشد. و  که در رابطه ی باال 

 سیستم تبرید یا برودت تولیدی 
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 انرژی برای اواپراتورخواهیم داشت: نمایش داده میشود. با نوشتن معادله ی بقای مقدار برودتی که باید تولید شود با نماد 

                                                                                                                           (15-4) 

پراتور چیلر جذبی می توان از روابط همچنین میزان آنتالپی و آنتروپی مخلوط لیتیوم برماید و آب را در ورودی و خروجی اوا

 به دست آورد. ( Chua,2000)و همکارانش  Chuaارایه شده توسط 

نمایش می دهیم، می توان از رابطه ی ارایه شده توسط  همچنین برای محاسبه ی اگزرژی سیستم تبرید که آن را با نماد 

Tamm  و همکارانش(Tamm,2004) ده نمود.به صورت زیر استفا 

                                                                                                                                                               (16-4) 

 ضریب بهره وری سوخت

نسبت کل انرژی مفید تولید شده توسط سیستم شامل انرژی الکتریکی، انرژی حرارتی مورد استفاده و انرژیبرودتی مورد 

نمایشمی  Iɳاستفاده به کل انرژی وارد شده به سیستم توسط احتراق سوخت را ضریب بهره وری سوخت نامیده و با نماد 

فاده از قانون اول ترمودینامیک)معادله ی بقای انرژی( وهم می توان با دهند. ضریب بهره وری سوخت را هم می توان با است

استفاده از بازدهی اگزرژی محاسبه نمود. با توجه به توضیحات ارایه شده، ضریب بهره وری سوخت بر اساس قانون اول 

 ترودینامیک به صورت زیر تعریف می شود.

                                                                                                                                                      (17) 

 انرژی مصرف شده توسط پمپ می باشد که آن را می توان از رابطه ی زیر به دست آورد. در رابطه ی باال منظور از 

                                                                                                                                                     (18) 

 ( خواهیم داشت:17( در رابطه ی )11( و )7( و )0با جایگزاری رابطه های )

                                                                                                                                     (19) 

الکتریکی و  دهی تبدیل انرژی مکانیکی به انرژیبیان گر باز بیان گر بازدهی محفظه ی احتراق،  که در رابطه ی باال 

 بیان گر بازدهی حرارتی سیکل توربین گاز می باشد که از رابطه ی زیر به دست می آید. 

                                                                                                                                                                              (20) 

 نسبت انرژی الکتریکی به انرژی حرارتی
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یکی از پارامترهای خیلی مهم در توجیح اقتصادی سیستم های تولید سه گانه نسبت الکتریکی تولید شده توسط سیستم به 

( 15( و )14(، )7، )(5نمایش می دهند. با استفاده از روابط ) ETRانرژی حرارتی تولید شده می باشد.این ضریب را اغلب با نماد 

 .به صورت زیر محاسبه می شود ETR مقدار

   

 بازدهی قانون دوم)بازدهی اگزرژی(

بازدهی اغلب به صورت نسبت خروجی مفید به ورودی سیستم تعریف می شود. حال اگر خروجی و ورودی هر دو بر مبنای 

اول می نامند. اما پژوهش های اخیر نشان داده اند که نتایج حاصل از  انرژی تعریف شوند، بازده به دست آمده را بازده قانون

آنالیز اگزرژی بسیار مفید تر و قابل اطمینان تر از نتایج حاصل از آنالیز انرژی می باشند. بنابراین بسیار مفید خواهد بود که 

ه را بازده ی اگزرژی یا بازدهی قانون دوم خروجی و ورودی هر دو صورت اگزرژی بیان شوند. در این حالت بازدهی به دست آمد

 می نامند. بازدهیقانون دوم را برای سیستم مذکور می توان به شکل زیر محاسبه نمود.

  

نیز به ترتیب بیان گر  و  و  بیان گر میزان اگزرژی موچود در توان الکترکی می باشد. همچنین  در رابطه ی باال 

 اگزرژی فرایند تولید حرارت، اگزرژی فرایند تولید برودت و اگزرژی سوخت می باشد. 

 اگزرژی سوخت و اگزرژی فرایند تولید حرارت را می توان با استفاده از فاکتور اگزرژی به صورت زیر نیز تعریف نمود.

  

 را فاکتور اگزرژی سوخت و فاکتور اگزرژی حرارت می نامند. و  در رابطه ی فوق 

برای اغلب سوخت ها فاکتور اگزرژی سوخت نزدیک به عدد یک می باشد. همچنین برای فرایند تامین حرارت نیز فاکتور 

حرارت افزایش می یابد. این فاکتور را می  اگزرژی اغلب کمتر از عدد یک می باشد اما این فاکتور با افزایش فشار فرایند تولید

 :توان برای سیستم فوق با استفاده از رابطه ی زیر محاسبه نمود

  

 ضریب انبساط توربین

به ترتیب فشار ورودی و فشار  outPو  inPضریب انبساط توربین را می توان مشابه ضریب تراکم کمپرسور تعریف نمود. اگر 

 گاه داریم: خروجی باشند آن
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به عنوان فاکتور افت فشار  به عنوان افت فشار نسبی شناخته می شود. همچنین ضریب  در رابطه ی باال اغلب ترم 

 شناخته می شود. بنابراین داریم:

  

  

به ترتیب فاکتور افت فشار برای محفظه ی احتراق و فاکتور افت فشار برای بویلر بازیاب می  و  در روابط فوق 

 باشند.

 ( داریم:20( و )25با ترکیب نمودن رابطه ی )

                                                                                                                                                    (28) 

 مدل نابودی اگزرژی

در محاسبات مربوط به آنالیز اگزرژی عالوه ب رروابط مربوط به قانون اول ترمودینامیک، روابط مربوط به قانون دوم 

 ترمودینامیک نیز ورود پیدا می کنند. 

 ت زیر نوشت:قانوان بقای اگزرژی برای یک سیستم را می توان به صور

                                                                                                                              (29) 

 برای یک جریان تنها رابطه ی باال را می توان به صورت زیر بازنویسی نمود:

                                                                                                                         (30) 

 در رابطه ی باال داریم:

                                                                                                                                        (31) 

                                                                                                                                                   (32) 

توان با استفاده از روابط ارایه شده برای نابودی اگزرژی  افت ترمودینامیکی در هر یک از اجزای سیستم تولید سه گانه را  می

 به دست آورد. نهایتا به نتایج زیر خواهیم رسید:

                                                                                                                                       (33) 

                                                                                                                 (34) 

                                                                                                                                            (35) 

                                                                                                                                     (36) 
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باشد که می توان آن را از رابطه ی ریر محاسبه بیان گر تغییرات آنتروپی در فرایند احتراق می  در رابطه ی باال 

 نمود:

                                                                                                                             (37) 

                                                                                                                                      (38) 

                                                                                                                    (39) 

                                                                               (40) 

                                                                                                                       (41) 

                                                                                                                                                       (42) 

                                                                                                                          (43) 

                                                                                            (44) 

                                                                                                   (45) 

ستم تولید سه گانه را به طور ریاضی مدل می کنند. بنابراین می توان با یک کد نویسی روابط به دست آمده در باال یک سی

متلب و حل هم زمان معادالت به دست آمده سیست را به طور کامل شبیه سازی نمود و تاثیر پارمترهای مختلف بر روی 

 سیستم را مورد بررسی قرار داد.

 نتایج

 یستم نسبت به تغییر نسبت فشار آورده شده است.( تغییرات بازدهی های مختلف س2در شکل )

 
 (.  تغییرات بازدهی های مختلف سیستم نسبت به تغییر نسبت فشار1) شکل

( نشان داده شده است، به طور کلی بازدهی های به دست آمده بر اساس قانون اول مقداری باالتر از 2همان طور که در شکل )

نون دوم می باشند. همان طور که انتظار می رود بازدهی سیستم های تولید سه گانه نیز باالتر از بازدهی سیستم بازدهی قا
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های تولید هم زمان)تولید دوگانه حرارت والکتریسیته( می باشد. از داده های شکل فوق می توان به این نتیجه رسید که 

سیستم های تولید چندگانه می باشد. همین امر بیان گر این نکته می باشد بازدهی توربین به تنهایی به شدت کمتر از بازدهی 

که استفاده از سیستم های تولید هم زمان به جای سیستم های تولید الکتریسیته تنها بسیار اقتصادی تر می باشد. همچنین با 

 افزایش نسبت فشار بازدهی ها افزایش می یابد. 

 ی های مختلف سیستم نسبت به تغییر دمای ورودی به توربین مشاهده نمود.( می توان تغییرات بازده3در شکل )

( می توان مشاهده نمود، با افزایش دمای ورودی به توربین به طور کلی بازدهی افزایش می یابد. در 3همان طور که در شکل )

واهد بود اما افزایش دمای محصوالت حالت کلی هر چقدر بتوان دمای ورودی به توربین را افزایش داد بازدهی سیستم بیشتر خ

احتراق ورودی به توربین دارای موانع عملی می باشد. از جمله این موانع می توان به عدم وجود آلیازهای مناسب که توان 

درجه کلوین را داشته باشند می توان اشاره نمود. همچنین خوردگی های داغ از دیگر مشکالت  1011تحمل دماهای باالتر از 

 ی می باشد.عمل

 

 
 نیتورب به یورود یدما رییتغ به نسبت ستمیس مختلف یها یبازده راتییتغ. (3شکل)

 

 ( می توان تغییرات بازدهی های مختلف سیستم را نسبت به تغییر درصد افت فشار مشاهده نمود.4در شکل )
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 فشار افت درصد رییتغ به نسبت را ستمیس مختلف یها یبازده. (4)شکل

 ( نشان داده شده است، درصد افت فشار تاثیر چندانی بر روی بازدهی سیستم ندارد.4که در شکل )همان طور 

 ( می توان تاثیر فشار فرایند تامین انرژی حرارتی را بر روی بازدهی های مختلف سیستم بررسی نمود.5در شکل )

انرژی حرارتی تنها بر روی بازدهی قانون اول  ( می توان مشاهده نمود، افزایش فشار فرایند تامین5همان طور که در شکل )

سیستم تولید سه گانه و سیکل تولید هم زمان تاثیر گذار می بادش و این امری کامال بدیهی می باشد. زیرا بازدهی توربین 

 مستقل از فشار فرایند تامین حرارت می باشد. 

 را مشاهده نمود. ( می توان تاثیر دمای اواپراتور بر روی بازدهی سیستم0در شکل )
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 ستمیس مختلف یها یبازده یرو بر را یحرارت یانرژ نیتام ندیفرا فشار. (5)شکل
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 ستمیس یبازده یرو بر اواپراتور یدما ریتاث (.6) شکل

 ( مشاهده می شود تغییر دمای اواپراترو تاثیر چندانی برروی بازدهی سیستم ندارد.0همان طور که در شکل )

زایش نسبت فشار کمپرسور، کار کمپرسور نیز افزایش می یابد و در نتیجه ی آن دمای خروجی کمپرسور به طورکلی با اف

افزایش می یابد. همچنین افزایش نسبت فشار کمپرسور منجر به افزایش کار توربین نیز می گردد. بنابراین کل کار خالص 

ار باال کار کمپرسور با شتاب بیشتری افزایش می یابد. تولیدی ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد زیرا در نسبت های فش

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

425 

 

همان طور که گفته شد با افزایش نسبت فشار کمپرسور دمای خروجی کمپرسور نیز افزایش می یابد به عبارت دیگر دمای 

 هوای در ورودی محفظه ی احتراق افزایش می یابد. بنابراین بازدهی قانون اول توربین افزایش می یابد. 

باشد.  05%( Cɳبه ذکر است که در تمامی شبیه سازی های فوق فرض شده است که بازدهی آیزنتروپیک کمپرسور )الزم 

فرض  %95( نیز CCɳدر نظر گرفته شده است و بازدهی محفظه ی احتراق ) 91%(، Tɳهمچنین بازدهی آیزنتروپیک توربین )

درجه سانتی گراد، میزان افت فشار در بویلر  25دمای پینچ فرض شده،  %4شده است. میزان افت فشار در محفظه ی احتراق 

 51110درجه سانتی گراد و نوع سوخت گاز طبیعی با ارزش حرارتی پایین  25، دمای آب ورودی به کندانسور %2بازیاب 

برای راحتی در بار فرض شده اند.  1کلوین و  290کیلوژول بر کیلوگرم فرض شده است.نهایتا دما و فشار محیط نیز به ترتیب 

 ادامه ی پژوهش این شرایط را شرایط استاندارد می نامیم.

( نابودی اگزرژی برای اجزای مختلف سیکل در ازای تغییرات نسبت فشار کمپرسور آورده شده است. در این حالت 1در جدول )

 فرض شده است که سایر شرایط مطابق شرایط استاندارد گفته شده در باال باشد.

 
 . تاثیر تغییرات نسبت فشار بر روی نابودی اگزرژی در اجزای مختلف سیکل(1) جدول

 (kw) (kw) (kw) (kw) (kw) (kw) (kw) (kw) (kw) (kw) 

4 
555.5

5 
11755.

25 
455.5

2 
5724.51 

251.5
7 

55.55 5.5 54.5 
72.7 15.5 

5 
757.1

4 
5545.5

5 
757.5

5 
5545.55 

251.5
7 

55.55 5.5 54.5 
72.7 15.5 

1
2 

554.5
2 

5255.5
5 

555.5
5 

2725.55 
251.5

7 
55.55 5.5 54.5 

72.7 15.5 

1
7 

551.7
5 

5415.2
7 

555.5
5 

2555.55 
251.5

7 
55.55 5.5 54.5 

72.7 15.5 

2
5 

552.1
5 

7555.5
5 

1111.
17 

1511.75 
251.5

7 
55.55 5.5 54.5 

72.7 15.5 

2
4 

555.7
5 

7155.5
5 

1255.
55 

1447.45 
251.5

7 
55.55 5.5 54.5 

72.7 15.5 

( مشاهده نمود بیشترین مقدار نابودی اگزرژی مربوط به فرایند احتراق می باشد. به طوری 1همان طور که می توان در جدول )

کل نابودی اگزرژی می باشد. با افزایش نسبت فشار کمپرسور میزان  %01نابودی اگزرژی در فرایند احتراق در حدود که میزان 

نابودی اگزرژی در محفظه ی احتراق به طور قابل مالحظه ای کاهش می یابد. همچنین با افزایش نسبت فشار کمپرسور میزان 

بد. این پدیده را می تون این گونه توجیح نمود که با افزایش فشار کمپرسور نابودی اگزرژی در بویلر بازیاب نیز کاهش می یا

میزان اگزرژی جریان خروجی از محفظه ی احتراق افزایش می یابد و در نتیجه این امر منجر به توان خروجی بیشتر از توربین 

 می گردد. 
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  گیریبحث و نتیجه
ای اگزرژی برای یک سیستم تولید سه گانه برق، حرارت و برودت نوشته شد. از و قانون بق در این پژوهش قانوان بقای انرژی

نقطه نظر ترمودینامیکی استفاده از ترکیب توربین گازی به همراه چیلر جذبی در یک سیستم تولید سه گانه منجر به افزایش 

د به عنوان محرک چیلر مورد استفاده قرار چشمگیر راندمان سیستم می شود. زیرا انرژی حرارتی بازیابی شده از اگزوز می توان

 بگیرد. نتایج تحلیل های قانون اول و دوم ترمودینامیک را میتوان به صورت زیر خالصه نمود.

نابودی  %01بیشترین میزان نابودی اگزرژی مربوط به فرایند احتراق و بویلر بازیاب می باشد که در مجموع بیش از  .1

 دهد.اگزرژی کل سیستم را تشکیل می 

نابودی اگزرژی در محفظه ی احتراق و بویلر بازیاب با افزایش نسبت فشار کمپرسور به صورت چشمگیری کاهش می  .2

یابد اما با افزایش دمای ورودی به توربین نابودی اگزرژی در محفظه ی احتراق و بویلر بازیاب به صورت چشمگیری 

 افزایش می یابد.

افت فشار محفظه ی احتراق، فشار فرایند تامین حرارت و دمای اواپراتور ثابت  در صورتی که دمای ورودی به توربین، .3

 فرض شوند، با افزایش نسبت فشار کمپرسور، نابودی اگزرژی در کمپرسور و توربین افزایش می یابد. 

نابودی اگزرژی با افزایش فشار فرایند تامین حرارت، میزان نابودی اگزرژی در بویلر بازیاب کاهش می یابد ولی میزان  .4

در چیلر جذبی به صورا چشمگیری افزایش می یابد. در این حالت میزان نابودی اگزرژی در کمپرسور و توربین و 

 محفظه ی احتراق تقریبا ثابت باقی می ماند.

با افزایش نسبت فشار کمپرسر بازده ی قانون اول ترمودینامیک سیستم تولید سه گانه کاهش پیدا می کند در  .5

 که بازدهی قانون دوم و نسبت انرژی الکتریکی به انرژی حرارتی برای سیستم تولید سه گانه افزایش می یابد.  صورتی

با افزایش دمای ورودی به توربین بازدهی قانوان اول و بازدهی قانون دوم ترمودینامیک و همچنین نسبت انرژی  .0

 الکتریکی به انرژی حرارتی تولید شده افزایش می یابد. 

ان افت فشار در محفظه ی احتراق و بویلر بازیاب تاثیر چندان مشهودی بر روی بازدهی قانون اول و دوم میز .7

 ترمودینامیک و همچینین نسبت انرژی الکتریکی به انرژی حرارتی تولید شده ندارد.

 د سه گانه ندارد.تغییر دمای اواپراتور تاثیر چندانی بر روی بازدهی قانوان اول و دوم ترمودینامیک سیستم تولی .0
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