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 بُیىٍ سازی تًربیه َای گازی تًلیذ تًان تًسط تسریك بخار ي آب بٍ سیکل تًربیه گاز

 

 1محمذرضا جعفری 

  

 چکیذٌ :

افضایص ساًـــذهاى تَستیي  اًشطی،دس تحث یکی اص هسائل هَسد تَجِ 

جلــَگیشی اص ٍ استفادُ اص سٍش ّای کاستشدی دس جْت ّای گاصی 

کِ دس تحمیمات اخیش تسیاس  یییکی اص سٍیکشدّاتلفات سیکل هی تاضذ. 

هَسد تَجِ هحمماى لشاس گشفتِ است تثذیل سیکل ّای سادُ تَستیي 

توشکض تش دس ایي تحمیك گاص تِ سیکل ّای پیطشفتِ تَستیي گاصی است. 

تْیٌِ ساصی سیکل یک ًَع اص تَستیي ّای گاصی است کِ تِ صَست 

ًحَُ ی استفادُ هی ضَد. دس اتتذا  تشق اًشطیهَتایل دس تَلیذ پشاکٌذُ 

تِ صَست  EESتَسط ًشم افضاس  ػولکشد سیکل تَستیي گاص

ضثیِ ساصی ضذُ ٍ دٍ حالت تِ هٌظَس تْیٌــِ ساصی  تشهَدیٌاهیکی

 . تشسســی هی ضَد کلسی

 ( اص دهای تاالی گاصّای خشٍجی تَسط یک ٍاحذ 1)  -

HRSG  تخاس سَپشّیت تَلیذ ضذُ ٍ تِ هحفظِ احتشاق

تضسیك هی گشدد ٍ ًحَُ ی ػولکشد سیکل  اص ًظش تَاى 

 خشٍجی ، ساًذهاى ، هصشف سَخت ٍ .... تشسسی هی ضَد.

0( آب  تا دهای2)  -
c 25 ی  اخل هحفظٍِ فطاس تاال تِ د

 احتشاق اسپشی هی ضَد.

دسجِ  44ػولکشد ایي تَستیي گاص دس دهای  تشتاثیشات افضایص دهای َّا 

دس  سادٍ سٍش هطشح ضذُ  هیضاى هَفمیتساًتیگشاد تشسسی هی ضَد ٍ 

 .تشسسی خَاّین ًوَدجثشاى تَاى کاستِ ضذُ 

 کلیذ ياشٌ :

  -GTD-تضسیك آب   -تضسیك تخاس -تْیٌِ ساصی ػولکشد -تَستیي گاص

HRSG 

 ممذمٍ -1

دس سال ّای اخیش استفادُ اص ٍاحذ ّای تَستیي گاصی کَچک تِ هٌظَس 

تَلیذ پشاکٌذُ اًشطی تسیاس گستشدُ ضذُ است. تَستیي ّای گاصی سادُ 

تاصیاب حشاستی تا تَجِ تِ ساختاس سادُ ی آًْا سیکل ّای  تا

کاًذیذاّای اصلی استفادُ دس ایي ٍاحذّای هَتایل تَلیذ اًشطی 

تا تَجِ تِ ایٌکِ دهای گاصّای خشٍجی اص اگضٍص سیکل ّای ّستٌذ.

سادُ ٍ تاصیاب تاال هی تاضذ هی تَاى اص گشهای اتالفی تشای تَلیذ تخاس 

HRSGتَسط یک هثذل تاصیاب حشاستی تَلیذ تخاس 
 ٍ استفادُ کشد  1

ػٌَاى سیال  اص ایي تخاستِ سیکل تَستیي گاص تَلیذ ضذُ تا تضسیك تخاس 

                                                           
1
 Heat Recovery Steam Generator 

دس جْت افضایص تَاى ٍ تاال تشدى ساًذهاى سیکل تْشُ دس کٌاس َّا ػاهل 

 .تشد

 1976دس ٍالغ ایذُ ی اصلی تضسیك تخاس تِ سیکل تَستیي گاص تِ سال 

پشٍفسَس چٌگ تا اسائِ سیکل جذیذی اص  صهاىتاص هی گشدد کِ دس آى 

تَستیي ّای گاصی تَاًست تِ ساًذهاى ٍ تَاى تاالتشی تشای ایي 

ٍ ّوکاساًص دس  Chengپشٍفسَس  ٍاحذّای تَلیذ تَاى دست پیذا کٌذ.

دس اٍلیي ًوًَِ ی تجشتی  1984داًطگاُ سي خَصُ کالیفشًیا دس سال 

سا تِ ػٌَاى   ALLISON-501سیکل ّای پیطشفتِ تَستیي گاص 

سیکل ًوًَِ تضسیك تخاس کاًذیذ ًوَدًذ ٍ ایي تَستیي گاص سا تِ هٌظَس 

 38تَلیذ ٍ تضسیك تخاس تْیٌِ ساصی کشدًذ ٍ تَاًستٌذ تِ افضایص تَاى 

دسصذی دس ایي تَستیي گاص تشسٌذ، جالة است تذاًیذ هَتَسّای 

ALLISON-501  6.8هگاٍات دس حالت سادُ ٍ  4.9لادسًذ تَاى 

ٍات تَاى سا دس حالت تضسیك تخاس تَلیذ هی ًوایٌذ. تحمیمات دکتش هگا

چٌگ ٍ گشٍّص تش سٍی ًسل جذیذی اص تَستیي ّای گاصی ٍ صٌؼتی 

  آغاص ضذ ٍ تؼذّا ایي ًَع سیکل ّا سا سیکل ّای پیطشفتِ تَستیي گاص
  [4]ًاهیذًذ. 2

کِ دس  GTDیکی اص تَلیذات ضشکت هَتَس سیچ اکشایي دس صهیٌِ ی 

 UGTP-1000هـــذل   GTDاط هختلف جْاى استفادُ هی ضًَذًم

است للة تپٌذُ ایي ٍاحــــذ تَلیذ تَاى یکی اص هؼشٍف تشیي تَستیي 

هی تاضذ  کِ   TV3-117ّای گاصی تَلیذ ضشکت هَتَس سیچ

% سا داسا هی تاضذ ٍ لاتلیت استفادُ اص اًَاع 22ساًذهاًی دس حذٍد 

الصم تزکش  [6]سَخت ّا اػن اص گاص، گاصٍئیل ٍ سَخت جت سا داساست.

ػذد اص ایي ًَع ٍاحذ تَلیذ تَاى دس حال حاضش دس ایشاى  22است تؼذاد 

 دس صٌایغ ًفت ٍ گاص دس حال استفادُ هی تاضذ.

 

 یکل تًربیه گاز مًرد بررسیمحاسبات س -2

دس ضشایط استاًذاسد  TV3-117 دس ایي تحمیك سیکل تَستیي گاص

سطح دسیا ، تِ هٌظَس تحلیل تشهَدیٌاهیکی ٍ تشسسی تاثیشات تضسیك 

ِ ساصی ـضثی  EESتخاس ٍ آب تِ سیکل تَستیي گاص تَسط ًشم افضاس 

ٍ دس ًْایت ضشایط سیال دس سیکل تَستیي گاص ضاهل دها ،  هی ضَد

فطاس، دتی جشهی، سشػت خشٍجی ٍ ... دس هشاحل هختلف ٍ تَاى ٍ 

ساًذهاى سیکل دس حالت ّای تذٍى تضسیك ٍ تا تضسیك آب ٍ تخاس تِ 

 سیکل  تذست هی آیذ.

                                                           
2
 Advanced Cycle Gas Turbine 
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هیضاى سسی ٍ تاثیشات افضایص دها دس کاّص تَاى سیکل تش

هَفمیت دٍ سٍش هطشح ضذُ سا دس جثشاى تَاى کاستِ ضذُ تشسسی 

 خَاّین ًوَد.

 

  [6]مشخصات سیکل تًربیه گاز -3

 

 TV3-117مشخصات عملکردی تًربیه گاز  -1جذيل

2888 - 1417 KW تَاى خشٍجی 

تا  8.9طبمٍ محًری با وسبت فشار  12

9.4 

 کوپشسَس

ANNUALAR  عذد اوصکتًر  12با

 سًخت

 هحفظِ ی احتشاق

 تَستیي کوپشسَس طبمٍ محًری 2

درجٍ ساوتیگراد 917-998  TIT 

 تَستیي آصاد طبمٍ محًری 2

96.3 μg/j(0.1364 kg/kj) هصشف سَخت 

 ًَع سَخت هصشفی گاز طبیعی، گازيئیل، سًخت جت

 

 شبیٍ سازی کامپیًتریتحلیل ترمًدیىامیکی ي  -4

دسجِ ساًتیگشاد ٍ فطاس  25هحاسثات سیکل دس ضشایط ایضٍ ، دهای 

ٍ تذتشیي ضشایط هحیط دهای  ستاًذاسد سطح دسیا صَست هی پزیشدا

 دسجِ ساًتیگشاد ّن هَسد تشسسی لشاس هی گیشد. 44

 راوذمان ترمًدیىامیکی سیکل   -5

ساًذهاى تَستیي گاص تا تَجِ تِ تَاى خشٍجی ٍ هیضاى سَخت هصشفی تش 

 اساس اسصش حشاستی سَخت هحاسثِ هی ضَد:

   η
     

 
  

          

  
 

  
 
      
    

  ( )  

 

 اسصش حشاستی پاییي هتاى هی تاضذ.  LHVCH4کِ دس آى

 سیکل در شبیٍ سازی کامپیًتریمحاسبات  -6

لثل اص ضشٍع هحاسثات هشتَط تِ تضسیك آّب ٍ تخاس تِ سیکل تَستیي 

گاص الصم است اص صحت ًتایج تذست آهذُ اطویٌاى حاصل ًوایین لزا 

سا تا ًتایج تذست آهذُ اص  [6]دس هشجغ  TV3ضشایط تَستیي گاص هذل 

 ( 1-ضکل  )ضثیِ ساصی تشهَدیٌاهیکی سیکل همایسِ هی ًوایین.

ًطاى دادُ ضذُ است ٍ  2-اطالػات هشتَط تِ ایي همایسِ دس جذٍل

 ًتایج حاکی اص دلت تاالی هذل تشهَدیٌاهیکی است.

ی ـدس اداهِ تاثیشات افضایص دهای هحیط تش ػولکشد تَستیي گاص تشسس

تاثیش افضایص دهای هحیط تش   3ٍ  2ضکل ّای گشدد. ًوَداسّای  هی

 ػولکشد کوپشسَس سا ًطاى هی دٌّذ.

 ممایسٍ ی اعتبار سىجی وتایج بذست آمذٌ  -2جذيل 

 [6]در محاسبات ي شرایط تًربیه گاز در مرجع 

 سیکل مرجع آزمًنسیکل  درصذ خطا
شرایط عملکردی 

 تًربیه گاز

0.04% 2089 kw 2088 kw 
Contingency 

Power 

4.5% 1481 kw 1417 kw 
Cruise (Normal) 

Power 

7.32% 0.1464 kg/kj 
96.3 μg/j(0.1364 

kg/kj) 
S.F.C 

 کلًیه 298شماتیک عملکرد سیکل تًربه گاز در دمای   -1شکل
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1- A/F ًسثت َّا تِ سَخت دس فشآیٌذ احتشاق 

2- AE ًسثت تِ احتشاق استَکیَهتشی تشای کاّص دهای آدیاتاتیکافی دس فشآیٌذ احتشاق َّای اض 
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ًطاى دادُ ضذُ است تا افضایص دهای  2ّواًطَس کِ دس ًوَداسّای 

هحیط کاس تیطتشی تِ کوپشسَس اػوال هی ضَد کِ دس ًتیجِ ی آى 

دهای َّای خشٍجی اص کوپشسَس ًیض افضایص یافتِ ٍ دتی َّای خشٍجی 

 کاّص هی یاتذ.

 

 

 

 

 

 

تا تَجِ فشض ثاتت تَدى تیطیٌِ دهای ٍسٍدی تِ کلَیي  313دس دهای 

ضشایط ّن تتَاًین تیطتشیي کاس هَسد ًظش سا اص تَستیي یؼٌی دس ایي 

کیلٍَات ٍ  1254تیطیٌِ تَاى لاتل استحصال  سیکل دسیافت ًوایین

% کاّص تَاى خشٍجی ٍ 15.59 هی تاضذ یؼٌی دسصذ 24.49ساًذهاى 

 کاّص دس ساًذهاى سیکل سا ضاّذ ّستین. %1.5تمشیثا 

ومًدارَای کار کمپرسًر ، دبی  ًَای کمپرسًر ي  -2شکل 

 297دمای خريجی کمپرسًر با افسایش دمای محیط از 

 فاروُایت 328فاروُایت تا 

تاثیرات افسایش دمای ًَا بر فرآیىذ احتراق با ثابت  -3شکل 

 در وظر گرفته بیشیىٍ دمای يريدی بٍ تًربیه 
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 ( HRSG)مبذل بخار  -7

هثذل تخاس اص ًَع سِ هشحلِ ای ٍ ضشایط ػولکشدی ٍ ًوَداس تغییشات 

 دها دس هثذل تخاس تِ ضشح ریل هی تاضذ.

 تَستیي گاص: دهای گاصّای خشٍجی اص اگضٍص  5ًمطِ 

  HRSG: دهای خشٍجی اص  6ًمطِ 

  ECONOMIZERدهای آب ٍسٍدی تِ   : 7ًمطِ 

  EVAPORATOR: دهای ٍسٍدی تِ  8ًمطِ 

  SUPERHEATER: دهای ٍسٍدی تِ 9ًمطِ 

 : دهای تخاس تضسیك تِ هحفظِ احتشاق   14ًمطِ 

 
 

 تسریك بخار بٍ سیکل تًربیه گاز -8

دتی َّای ٍسٍدی تِ هحفظِ احتشاق  4.19تا تضسیك تخاس تِ هیضاى 

تذست هی آیذ ٍ  TITهمذاس افضایص هصشف سَخت تافشض ثاتت هاًذى 

ایي دس حالی است کِ هیضاى تیطیٌِ تضسیك آب تا تَجِ تِ تیطیٌِ اًشطی 

َّای  4.19لاتل استخشاج اص دهای گاصّای خشٍجی همذاسی تیص اص 

ٍ  [5] [4]جغاتِ تحمیمات گزضتِ دس هشتَجِ  ٍسٍدی است اها تا

تاثیشات اگضسطتیکی ٍ تشهَاکًََهیک تْتشیي ٍ تْیٌِ تشیي همذاس تضسیك 

 تخاس تِ سیکل ّواى همذاسی است کِ دس تاال فشض ضذُ است.

 298)دهای  تا تضسیك تخاس تِ هحفظِ احتشاق دس ضشایط ًشهال

 57.46کیلٍَات افضایص یافتِ ٍ ضاّذ  2332تَاى خشٍجی تِ کلَیي ( 

% افضایص دس ساًذهاى سیکل دس اثش تضسیك تخاس تِ 4.38% افضایص تَاى ٍ 

تش ایي اساس ٍ دس اداهِ تاثیش تضسیك تخاس تِ  .ّستینهحفظِ احتشاق 

کلَیي سا تشسسی ًوَدین کِ  313ًشهال ٍ دهای غیش سیکل دس ضشایط 

است. دس ایي حالت افضایص تَاى  دادُ ضذُ ًطاى 5ًتایج آى دس ضکل 

ذُ ــاّــ% سا دس سیکل تَستیي گاص هط5.26% ٍ افضایص ساًذهاى 64.8

 هی ًوایین.

با تًجٍ بٍ وتایج بذست آمذٌ با استفادٌ از تسریك بخار بٍ سیکل 

بازیابی ،  در اثر افسایش دمای محیط تًربیه گاز افت تًان سیکل

 افسایش یافتٍ است.ي حتی تًان ياحذ تا حذ لابل تًجُی 

 

 

 کلًیه 313شماتیک عملکرد سیکل تًربه گاز  با تسریك بخار بٍ سیکل در محیط با   -5شکل 

 HRSGفرآیىذ   -4شکل
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 تسریك آب بٍ سیکل تًربیه گاز -9

ٍ ًیاص تِ هثذل  ػذم تضسیك آب تِ سیکل تَستیي گاص اص هضایای هْن

ٍ فمط تا تمَیت فطاس تَسط  کاّص چطوگیش تجْیضات جاًثی است

کلَیي تِ هحفظِ احتشاق اسپشی  298آب سا تا دهای  944psiپوپ تا 

یؼٌی گشفتي  ITTتشای ثاتت ًگِ داضتي دهای دس ایي طشح هی ًوایین. 

تیطتشیي کاس اص تَستیي هصشف سَخت تِ ضذت افضایص هی یاتذ دس 

 هی ًوایین.ًتایج تضسیك آب تِ سیکل تَستیي گاص سا هطاّذُ  6ضکل 

 

 جمع بىذی وتایج محاسبات  -18

ًتایج هحاسثات تش اساس افت تَاى سیکل دس اثش  4ٍ  3دس جذاٍل

افضایص دها ٍ تاثیشات تضسیك آب ٍ تخاس تِ سیکل تَستیي گاص ًطاى دادُ 

 ضذُ است.

 وتیجٍ گیری  -11

  دس ایي تحمیك سیکل تَستیي گاصTV3-117  کِ دس اًَاع

GTD  سیچ تِ کاس سفتِ استّای ساخت کاسخاًِ هَتَس  ٍ

تِ صَست تشهَدیٌاهیکی  دس ایشاى ّن دس حال کاس هی تاضذ 

ضثیِ ساصی گشدیذ ٍ کاّص تَاى ٍ ساًذهاى سیکل دس اثش 

افضایص دهای هحیط ًطاى دادُ ضذ ٍ تَاًستین ایي کاّص 

تَاى سا تا تضسیك تخاس ٍ آب تِ سیکل تَستیي گاص جثشاى 

 ًوایین.

  هصشف سَخت دس تضسیك آب ٍ تخاس تشای تا تَجِ تِ افضایص

افضایص  ،سسیذى تِ حذ ًْایی دهای لاتل تحول تَستیي

لاتل تاهلی دس ساًذهاى سا ضاّذ ًیستین اها تایذ تَجِ داضت 

کِ دس ایي تحمیك ّذف اصلی سسیذى تِ تیطتشیي تَاى 

 لاتل دستشسی تَدُ است.

 َس ًتایج ایي تحمیك هی تَاًذ تِ ػٌَاى یک تَلتي تِ هٌظ

تِ کاس تشدُ  TV3-117تْیٌِ ساصی سیکل تَستیي گاص 

 ضَد.

  تا تَجِ تِ ایٌکِ تَستیي گاصTV3-117  دس اصل یک

ك تِ ػٌَاى ـــــَدُ ٍدس ایي تحمیــهَتَس ّـــَایی ت

Aero Derivative Gas Turbine  ُدس ًظش گشفتِ ضذ

است هی تَاى اص ًتایج ایي تحمیك دس خصَظ َّاگشدّایی 

 ًَع هَتَس استفادُ هی ًوایٌذ تْشُ تشد ٍ تِ تَاىکِ اص ایي 

تیطتشی دس صهاى ّای اضطشاسی ٍ تشخاست تا تضسیك آب یا 

 تخاس تِ هحفظِ احتشاق دست یافت.

  تِ  21.98دس ایي تحمیك تا تضسیك تخاس تِ سیکل ساًذهاى اص

 افضایص پیذا کشد. 26.36

  تا تضسیك تخاس تِ سیکل ، تَاى خشٍجیًتیجِ گشفتِ ضذ 

کیلٍَات  2332تِ هی تَاًذ کیلَ ٍات  1481تَستیي گاص اص 

 .تذافضایص یا

   دس هَتَسّای َّایی کِ ٍصى اّویت تسضایی داسد هی تَاى

تا تضسیك آب تِ سیکل تَستیي گاص تا هصشف سَخت

 

 کلًیه 298شماتیک عملکرد سیکل تًربه گاز  با تسریك آب بٍ سیکل در محیط با   -6شکل 
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 کلًیه 313وتایج محاسبات تسریك آب ي بخار بٍ سیکل تًربیه گاز در دمای   -3جذيل

 T= 313 k تسریك بخاربذين  با تسریك بخار درصذ تغییرات با تسریك آب دسصذ تغییشات

+ 65.6 % 2071 kw + 64.8 % 2060 kw 1250 kw Power Output 

+ 48.1 % 0.1964 kg/s + 31.14 % 0.1739 kg/s 0.1326 kg/s m_f 
---- 8.283 kg/s ---- 8.283 kg/s 8.283 kg/s m_a 

---- 1.653 kg/s ---- 1.653 kg/s 0 m_water 

---- 754.2 k ---- 401.8 k 754.4 k T_stack 

---- 22.93 ---- 25.75 20.49 ηGTD 

 

 کلًیه 298وتایج محاسبات تسریك آب ي بخار بٍ سیکل تًربیه گاز در دمای   -4جذيل

 T= 298 k تذٍى تضسیك تخاس تضسیك تخاس دسصذ تغییشات تضسیك آب درصذ تغییرات

+58.2% 2343 kw +57.46% 2332 kw 1481 kw Power Output 

+46.1 % 0.2136 kg/s +31.53 % 0.1923kg/s 0.1462 kg/s m_f 
---- 8.7 kg/s ---- 8.7 kg/s 8.7 kg/s m_a 

---- 1.653 kg/s ---- 1.653 kg/s 0 m_water 

---- 754.3 k ---- 401 k 754.3 k T_stack 

---- 351.75 ---- 351.75 334.58 k Exhaust Dew Point 

---- 23.84 ---- 26.36 21.98 ηGTD 

 

 کیلَ ٍات سساًذ. 2343تَاى خشٍجی تَستیي سا تِ  ،تیطتش

  تا تَجِ تِ افضایص تْای تشق گشایص کاسخاًِ ّا ٍ ٍاحذّای

تَلیذی دس ضْشّای دٍس دست تِ استفادُ اص ٍاحذ ّای 

GTD  اهشی تذیْی است ٍ افضایص ساًذهاى ایي ٍاحذّا اص

 هسائل هْن دس اًتخاب ایي ٍاحذ ّاست.

  دس ًْایت ًتیجِ کلی ایي کِ تضسیك تخاس تِ سیکل تَستیي

گاص ػالٍُ تش تْثَد ساًذهاى ، تَاى ٍ سایش پاساهتشّای 

ًسثت تِ تا تَجِ تِ هصشف سَخت کوتش  ،تشهَدیٌاهیکی

تَجیِ  دس تلٌذ هذتش التصادی اص ًظتضسیك آب تِ سیکل 

 پزیش است.

  

 تحمیمات آتی  -12

  تشسسی کاّص هیضاى آالیٌذُ ّا تا تضسیك آب تِ سیکل

  TV3-117تَستیي گاص 

  استفادُ اص سیکل تستِ  ٍ تاصیاتی آب تضسیك ضذُ تِ سیکل 

 استفادُ اص هذل احتشالی کاهل تش 

  استفادُ اص یک هذل التصادی کاهل تشای تذست آٍسدى

تاصگطت سشهایِ ٍ اسصش التصادی طشح تا تَجِ تِ  صهاى

 لیوت تشق دس ایشاى

 تشسسی تاثیش آالیٌذگی ّای سیکل دس هذل التصادی 

 مراجع:

تشهَدیٌاهیک تا  "یًَس ای سٌجل، هیخاییل ای تَلض -1

 ٍیشایص سَم  "ًطگشش هٌْذسی 

اٍلیي کٌفشاًس تخویي توذیذ ٍ تخویي ػوش ساصُ ّای  -2
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