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چکیذُ

اػت. ثب  لشاسگشفتِ هَسدهغبلؼِتختخَاثی ؿْیذ ثْـتی هشاغِ  110ّبی ثیوبسػتبى دس ایي همبلِ صثبلِ

ي تشویت اجضای پؼوبًذ، ثشخی اص خصَصیبت هْن هبًٌذ دسصذ سعَثت، اسصؽ حشاستی ٍ فشهَل داًؼت

للت ًیشٍگبُ ػول وشدُ ٍ اًتخبة  ػٌَاى ثِؿَد. اص ثیي اجضاء ًیشٍگبُ، وَسُ  ؿیویبیی تخویي صدُ هی  ثؼتِ

ثب تَجِ ثِ هغبلؼبت  هؼتمیوی دس اًتـبس گبصّبی آالیٌذُ داسد. یشتأحآى   تشیي وَسُ ٍ عشاحی ثْیٌِ هٌبػت

. ثب دس دػت داؿتي ثبؿذ شای پؼوبًذ ثیوبسػتبًی وَسُ دٍاس هیوَسُ ث یيتش هٌبػت ؿذُ اًجبمهیذاًی 

ػَخت،  ػٌَاى ثِی ٍسٍدی ٍ ثب تؼییي هؼبدالت احتشاق ثشای پؼوبًذ  هـخصبت پؼوبًذ ٍ ظشفیت صثبلِ

گشدد.  ؼجت َّا ثِ ػَخت هحبػجِ هیجی ٍ ًهیضاى َّای احتشاق تئَسیه، هیضاى هحصَالت احتشاق خشٍ

 ػٌَاى ثِگبص عجیؼی  ٍاسدوشدىگشدد ٍ ثب  ّب اص هحفظِ حبًَیِ اػتفبدُ هی دس ایي لؼوت ثشای وبّؾ آالیٌذُ

ایي ػول ثب افضایؾ  گشدد. دس ایي هحفظِ، هحبػجبت احتشاق ثشای ایي هحفظِ ًیض اًجبم هیػَخت ووىی 

احتشاق ًیض  ػجت افضایؾ ساًذهبى ّب، ػبصی آالیٌذُ ش هؼذٍمػالٍُ ثدهبی دٍد خشٍجی ّوشاُ اػت وِ 

، دهبی یػبص هذلاًشطی ثشای دٍ وَسُ ٍ ثب دس ًظش گشفتي فشضیبت الصم دس   . ػپغ ثب اًجبم هَاصًِگشدد یه

دس  گشدد. ّبی احتشاق هحبػجِ هی هحفظِ ٍ حجنپؼوبًذ  هبًذ صهبىگبصّب،  هبًذ صهبىداخل هحفظِ احتشاق، 

ثبصیبفت اًشطی  ثبّذفػَص ػالٍُ ثش وبّؾ حجن پؼوبًذ  ًیشٍگبُ صثبلِ ، اهىبى احذاثایي پظٍّؾ

اًشطی حبصل اص ػَصاًذى )ثب هحبػجِ هیضاى اًشطی لبثل اػتحصبل اص ػیؼتن  گیشد. هی لشاس یهَسدثشسػ

 اًشطیاص ثبصیبفت  صشفِ التصبدی ٍ ػولی ًذاؿتِ ٍگشدد وِ ایي ساّىبس  هـخص هی، (پؼوبًذ ثب دثی ون

 .ًوَدثشای گشم وشدى آة هصشفی ثیوبسػتبى اػتفبدُ  تَاى هی صشفبً

سَز،ثبزیبفتاًرشی،احتراق،طراحیهفَْهیكلوبتكلیذی:زثبلِ
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همذهِ

 دٌّذُ الضاهبت هذیشیت پؼوبًذّبی ؿْشی، صٌؼتی، خغشًبن ٍ ػَص دس وـَسّبی پیـشفتِ ًـبى ّبی صثبلِ سًٍذ تَػؼِ ًیشٍگبُ

ّبی خغشًبن  ثَدُ اػت. اص ثیي پؼوبًذّبی هَجَد، فَسیت دس ػَصاًذى ٍ اص ثیي ثشدى پؼوبًذ ّب دفي گبُوبّؾ فضبی 

ّب ٍ تؼفي صثبلِ دس هحل رخیشُ ٍ اًتمبل ثیوبسی،  داسا ثَدى هَاد ػفًَی ثشای جلَگیشی اص اًتـبس آالیٌذُ یلثِ دلثیوبسػتبًی 

-ّبی صثبلِی ثیوبسػتبًی ثب ًیشٍگبُػَصّبصثبلِلشاس گیشد آى اػت وِ ثیي  هَسدتَجِثبیذ  ای وِثبؿذ. ًىتِ ثؼیبس حبئض اّویت هی

ّبی ٍیظُ ثَدُ ٍ اػتحصبل صثبلِ یػبص هؼذٍمػَصّبی ثیوبسػتبًی ّذف اصلی، ػَص تفبٍت اػبػی ٍجَد داسد. چَى دس صثبلِ

دس  CO2 اصاًذاصُ یؾثفؼیلی ٍ ّوچٌیي اًتـبس ّبی  ٍلی ثِ دًجبل افضایؾ لیوت ػَخت ]1[ .ثبؿذ یًواًشطی دس الَیت 

ػَصّبی ثیوبسػتبًی ثشای ػَصّب حتی صثبلِ ّبی اخیش، پظٍّـگشاى دس ػشاػش دًیب ثِ ایي فىش افتبدًذ تب اص دٍد خشٍجی صثبلِ ػبل

یب  گشم وشدى آة  تَلیذ اًشطی الىتشیىی اصجولِتَاى ثشای هصبسف هختلف  تَلیذ اًشطی اػتفبدُ وٌٌذ وِ اص ایي اًشطی هی

ثشداسی  ّبی ًَیي ثِ ػوت ثْشُ ی، ثبػج گشدیذُ تب تىٌَلَطیغیهح ؼتیصاص عشفی اػتبًذاسدّبی  ]2[د.هصشفی ٍ... اػتفبدُ ًوَ

 ػَصّبیی ثب ثبصدّی ثبال ٍ احتشاق هٌبػت ثشًٍذ.  اص صثبلِ

اطالػبتثیوبرستبىضْیذثْطتیهراغِ

ایي ثیوبسػتبى دس جذٍل  یّب صثبلِثبؿذ. آًبلیض  ویلَگشم دس سٍص هی 100هتَػظ  عَس ثِهیضاى صثبلِ تَلیذی ایي ثیوبسػتبى 

 ]3[. آهذُ اػت (1)

]3[كیلَگرمزثبلِثیوبرستبًیضْیذثْطتی100:همبدیرجرهیتركیجبت1جذٍل

 C H O2 N2 S AshMustierجرمخطکجرمهرطَة (Kg)دٌّذُتطکیلاجساء

 21.43 8.13 1.12 1.08 19 5.84 47.7 78.57 100جوغ

  

 ] 4[:ازفرهَلدیَالًگثباستفبدُّبیثیوبرستبىضْیذثْطتیارزشحرارتیثبالٍپبییيزثبلِ

 HHV(Kj/Kg)=a1Yc+a2YH2+a3Ys+a4YO2+a5YN2                                                                                                        (1)  

 دّذ.( ًیض ضشایت حبیت فشهَل دیَالًگ سا ًـبى هی3جذٍل ) .اػت اػتٌتبجلبثل  (2)اص جذٍل  Yهمبدیش   

ضرایتثبثتثرایفرهَلاصالحیدیَالًگ-3جذٍل:درصذهَلیتركیجبتثیوبرستبىضْیذثْطتیثرهجٌبیخطک2جذٍل
 

 C H2 O2 S N2ػٌصر

 0.098 0.045 1.51 7.346 5.06درصذهَلی

a5
 

a4
 

a3 a2
 

a1
 

72 0 94 1420 338  
 

 ( خَاّذ ثَد2ی ) ساثغِ صَست ثِؿیویبیی   فشهَل ثؼتِ (2)بیج جذٍلثب اػتفبدُ اص ًت

   C H1.452 O0.299 N0.0194 S0.0089                                                                                              (2) 

 ثبؿذ هی( اسصؽ حشاستی ثِ ؿىل صیش 3تبیج جذٍل )ًثب اػتفبدُ اص           

             HHV(Kj/Kg) =31290.1   ,       LHV(Kj/Kg)= HHV- hfg(H2o)*n (H2O)/MWfuel = 29593.6          (  (3                                      
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  ٍاكٌصٍالؼیثبدرصذَّایاضبفِ:

CH1.452O0.299 N0.0194S0.0089+βH2O+αAsh+a(O2+3.76N2+µH2O) →bCO2+c CO+d H2O+eN2+f O2+h SO2+αAsh      (4) 

 دٌّذ.ثِ تشتیت ضشایت هؼبدالت ٍ هحبػجبت احتشاق ثشای پؼوبًذ ًوًَِ سا ًـبى هی (5(ٍ )4جذٍل )

ثیوبرستبىضْیذثْطتیهحبسجبتاحتراقپسوبًذ-5جذٍل  ضرایتهؼبدالتاحتراقثرایثیوبرستبىضْیذثْطتی-4جذٍل 

85/28  Molecular weight for air 

807/18  Molecular weight for fuel 

0.6 a stoichiometry 

7.57 Nair 

1 Nfuel 

4.38 (A/F)stoichiometry 

160%  EA (Ecxess air) 

11.388                   

0.38 Equivalence Ratio=1/(1+EA) 

1.56 a = ast(1+EA)
 

9.76 n 

9.215 np
 

 

 

 همذار ضرایت

b 1 

c 0 

d 2.06 

e 5.88 

f
 

0.266 

h 0089/0 

سَزالگَریتنطراحیكَرُزثبلِ

ثبؿذ ٍ ثب تَجِ ثِ خصَصیبت ایي پؼوبًذ ٍ ثش اػبع هغبلؼبت  هب دس ایي پشٍطُ، پؼوبًذ ثیوبسػتبًی هی هَسدهغبلؼِپؼوبًذ 

ػَص ن عشاحی وَسُ صثبلِالگَسیت ]5[.ثبؿذ یهؼوبًذ هزوَس، وَسُ دٍاس تشیي وَسُ ثشای ػَصاًذى پ ، هٌبػتؿذُ اًجبمهیذاًی وِ 

 اػت ؿذُ دادُ( ًـبى 1دس ؿىل)

 

سَززثبلِالگَریتنطراحی-1ضکل
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هحصَالت احتشاق وِ ؿبهل  یتبًًْبػَصد.  ػول وشدُ ٍ عی ٍاوٌؾ احتشاق هی ػَص صثبلِػَخت اصلی ًیشٍگبُ  ػٌَاى ثِصثبلِ 

 هبًذُ یثبلٍ خبوؼتش  ؿذُ خبسج دٍدوؾثبؿذ اص  هی ثخبسآةاوؼیذػَلفَس، اػیذولشیه، اوؼیظى، ًیتشٍطى ٍ  اوؼیذ، دی دی وشثي

ًتبیج حبصل اص هحبػجبت هَاصًِ جشم هحفظِ اٍلیِ دس جذٍل  ]5[ؿَد.  دیگشی ثِ ثیشٍى وَسُ ّذایت هی ی ًمبلِ تؼوِتَػظ 

 ( آهذُ اػت.6)

ِقثرایهحفظِاٍلیًتبیجحبصلازهحبسجبتهرثَطثَِّایاحتراقتئَریکٍهحصَالتحبصلازاحترا-6جذٍل

(Kg/hهمبدیرجرهیػٌبصرٍرٍدی)(Kg/hاحتراق)گرّبیٍاكٌص(Kg/hهحصَالتاحتراق)

21.86     15.86          5.96  ̇  

0.28     5.84              0.73  ̇  

32.79     0.14          0.13  ̇  

107.88     1.34                  0.14  ̇  

175.9       20.494                         2.37  ̇  

6.57                      67.43                           1.01  ̇    

12.14        87.92                    2.67  ̇      

242.93   (Actual Gas ) 160       

1.01 Ash 228.58                        

243.94                    2.9                

  231.48   (Actual Air)   

  12.5                          

  243.98                         

 

اًجبمهَازًِجرمثرایهحفظِثبًَیِ

ؿذُ ٍ دس آًجب ػَصاًذُ  اص ػَختي ٍاسد هحفظِ حبًَیِ پغ اص ػَختي پؼوبًذّب دس وَسُ، دٍد ٍ گبصّبی حبصل 

(. ٍ ًتبیج حبصل اص 7گشدد.جذٍل)ووىی اػتفبدُ هیػَخت  ػٌَاى ثِ.ثشای افضایؾ ساًذهبى احتشاق اص گبص عجیؼی ؿًَذ یه

 ( آهذُ اػت.8هحبػجبت احتشاق ثشای هحفظِ حبًَیِ دس جذٍل)

]6[هطخصبتگبزطجیؼیٍرٍدیثِهحفظِثبًَیِ-7جذٍل

رطَثتخبكسترگَگرداكسیصىًیترٍشىّیذرٍشى كرثيػٌصر

 0 0 0 0 1.017 24.126 74.857درصذ



ٍهحصَالتحبصلازاحتراقثرایهحفظِثبًَیًِتبیجحبصلازهحبسجبتهرثَطثَِّایاحتراقتئَریک-8جذٍل
(Kg/hهمبدیرجرهیػٌبصرٍرٍدی)(Kg/hگرّبیاحتراق)ٍاكٌص(Kg/hهحصَالتاحتراق)

6.85     4.98          1.87  ̇  

0.00     4.82              0.603  ̇  

0.00     0.00          0.0254  ̇  

0.00     0.00                  0.00  ̇  

32.25       9.8                         0.00  ̇  

5.42                      32.25                           0.00  ̇    

5.96        42.05                    0.00  ̇      

45.06   (Actual Gas ) 0.00       

0.00 Ash 42.05                        

45.06                    0.53                

  42.58   (Actual Air)   

  2.5                          

  45.089                         
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:ثبًَیٍِهَازًِاًرشیثرایكَرُاٍلیِ  

پبیذاس، اختالف هجوَع  یثشداس ثْشُهجوَػِ احتشاق ثش ایي هجٌب اػتَاس اػت وِ تحت ؿشایظ اػبع هَاصًِ اًشطی دس یه 

ثِ تشتیت ًتبیج ( 10) ٍ( 9) دس جذٍل ]2[.ثبؿذ ّبی ٍسٍدی ٍ خشٍجی هؼبدل هیضاى اًتمبل حشاست هیهحتَای اًشطی جشیبى

      حبصل اص هَاصًِ اًشطی ثشای هحفظِ اٍلیِ ٍ حبًَیِ آٍسدُ ؿذُ اػت.

   

ًتبیجحبصلازهَازًِاًرشیهحفظِثبًَیِ-10جذٍلًتبیجحبصلازهَازًِاًرشیهحفظِاٍلیِ-9جذٍل

 

(Kj/hهَازًِاًرشی)
CpPCC   ̇

Kg/h

هحصَالت

حبصلاز

احتراق

1138.35 
T(  1.19 21.85 CO2

351424.1 
Houtlet0.83 0.28 SO2

369920 
LHVtotal1.06 32.85 O2e

18496- 
Q1.13 175.7 N2(t)

18496- 
Qloss2.18 12.14 H2O(t)

1.005 1.01 Fly Ash


CpSCC(Kj/h)هَازًِاًرشی

   ̇
Kg/h

PCC

   ̇
Kg/h

هحصَالت

حبصلاز

احتراق

1705.6 T(  1.28 6.85 21.85 CO2

350340 Hpcc-scc0.87 0.00 0.28 SO2

454506.2 Houtlet1.09 19.68 32.85 O2e

1128087 LHVtotal1.18 96.88 175.7 N2(t)

23921- Q2.37 5.96 12.14 H2O(t)

23921.4- Qloss1.13 0.00 1.01 Fly Ash



هحبسجِحجنهحفظِاٍلیٍِثبًَیِ

یج حبصل ٍ ًتبدٌّذ اٍلیِ ٍ حبًَیِ سا ًـبى هی هحبػجِ حجن هحفظِ ثِ تشتیت الگَسیتن )دساًتْبی همبلِ((، 5(ٍ)4)ؿىل            

 آهذُ اػت.( 13هحبػجبت دس جذٍل ) اص



ػذدریٌَلذزٍثررسیًَعجریبىدرهحفظِثبًَیِهحبسجِ

. ؿَد هیهیضاى آؿفتگی گبصّب پیـٌْبد  هحبػجِوٌذ. ػذد سیٌَلذص ثشای  وبفی ثِ ػول احتشاق وبهل ووه هی تالعن      

ّبی احتشاق، تضسیك هوبػی َّا، ایجبد ػت گبصتَاى ثب افضایؾ ػش ى تالعن ووتش اص حذ هجبص ثبؿذ هیهیضا وِ یدسصَست

ّب سا افضایؾ هیضاى تالعن گبصّب  گبصّبی احتشاق ًظیش اٍسیفیغ هحذٍدوٌٌذُت جشیبى ٍ ًصت ٍػبیل تغییشات ًبگْبًی دس جْ

 داد.

 ]2[ حبًَیِ ًیؼت. هحفظِی ثِ افضٍدى َّای اضبفی دس هتالعن ثبؿذ، ًیبصسیٌَلذص ثبال ثبؿذ یؼٌی جشیبى  دػذ وِ یدسصَست      

اػبع ؿىل  ، ثشثبؿذ هیولَیي  1981حبًَیِ ٍ دهبی داخلی آى ثشاثش ٍ هؼبدل  هحفظِجِ ثِ ایٌىِ دهبی خشٍجی اص ثب تَ      

تبیج دس جذٍل )هی (2)  ًِ جبم داد و َلذص سا ًا ِ ػذد سٌی ط ث َاى هحبػجبت هشَث ـبى 11ت   اػت. ؿذُ دادُ(ً 
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 دّذ.% َّای اضبفِ ًـبى هی200( ًتبیج حبصل اص هحبػجبت احتشاق هحفظِ حبًَیِ سا ثب افضٍدى 12جذٍل )

 

 ًتبیجحبصلازهحبسجبتهرثَطثِهحفظِثبًَیِثبافسٍدىَّایاضبفِ-12جذٍل

(Kg/hیػٌبصرٍرٍدی)جرهریهمبد(Kg/hگرّبیاحتراق)ٍاكٌص(Kg/hهحصَالتاحتراق)

6.85     4.98          1.87  ̇  

0.00     4.82              0.603  ̇  

19.606     0.00          0.0254  ̇  

64.505     0.00                  0.00  ̇  

96.75       9.8                         0.00  ̇  

5.43                      32.25                           0.00  ̇    

7.03        42.05                    0.00  ̇      

130.26   (Actual Gas ) 200%       

0.00 Ash 126.167                        

130.26                    1.602                

  127.769   (Actual Air)   

  2.5                          

  130.269                         

 

 . ّوچٌیي داسین:آیذ هی دػت ثِ هتشهىؼت  1.785 حجن هحفظِ حبًَیِ ثب دس ًظش گشفتي َّای اضبفِ

Re= 4179.6 

 

 

Re= ρυD/μ 

K= 042*02
-6

 m
0
/s 

De = 0ab/(a+b( 

V= Q/A= 26464(m
3
/s) / 0*0  (m

0
) = 26464 m/s 

Re= 26464*0/ 042*02
- 6 

= 0333633  0322 

De :لغش هؼبدل 

a,b :  عَل ٍ ػشض هحفظِ حبًَیِ ثب فشضm1  

V : ِػشػت دس هحفظِ حبًَی 

Q: ِدثی حجوی هحفظِ حبًَی 

 A :ِػغح همغغ هحفظ 

 هرثَطثِػذدریٌَلذز:هحبسجبت11جذٍل



 :لسجتكیٌیوبتیکیَّا2ضکل
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سَزًتبیجحبصلازطراحیزثبلِ-13جذٍل  





 هحبسجِاًرشیلبثلثبزیبفتٍدثیثخبرتَلیذی

گشدد. وبسثشد  احتشاق یه فشایٌذ گشهبصا اػت ٍ دسصذ ثبالیی اص اًشطی تَلیذی دس ایي فشایٌذ اص عشیك گبص دٍدوؾ آصاد هی     

ا لجل اص اًتـبس دس َّای هحیظ فشاّن خَاّذ آٍسد. تجْیضات وبّؾ دهبی گبص دٍدوؾ، اهىبى اػتحصبل اًشطی ٍ تصفیِ گبصّب س

ػَصی ثذٍى هجوَػِ ثبصیبثی اًشطی گشهبیی، گبص دٍدوؾ ثب تضسیك َّا یب آة )یب تشویجی اص ّش دٍ( خٌه  دس ٍاحذّبی صثبلِ

 گشدد.  هی

ثبؿذ. اًشطی ثبصیبثی ؿذُ  ٍ هیثَیلش ػجبست اص تَلیذ گشهب، الىتشیؼیتِ یب ّش د بفتِی اًتمبلی وبسثشدّبی اصلی اًشطی عَسول ثِ     

تَاى دس دیگش فشایٌذّبی  اص گشهب یب ثخبس تَلیذی هی ػوَهبً. لشاسداد هَسداػتفبدُػَص ٍ یب خبسج اص آى  تَاى دس هحل صثبلِ سا هی

دس  تَاًذ هٌجغ ثشق ؿْشی ٍ یب هٌجغ ثشق هصشفی گشهبیؾ هحلی اػتفبدُ ًوَد. الىتشیؼیتِ تَلیذی هی هٌظَس ثِصٌؼتی ٍ یب 

 ]7[ .ػَصی، هحؼَة گشدد وبسثشدّبی داخلی ٍاحذ صثبلِ

 ثبؿذ:هی (4)صَست ؿىل ثشای یه ثَیلش ته فـبس ػبدُ هٌحٌی ثبالًغ حشاستی ثِ
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EcoEvaSup
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ثَیلرتکفطبرُهٌحٌیثبالًسحرارتی-3ضکل
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 127.91 126.306 42.102 60.04min 1411 12.5 D =0.5 3.16 0.62 PCC 

231.81 228.98 88.07 3   S 1981 2.5 5 0.59 0.59 1.785 SCC 
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 آٍسدُ ؿذُ اػت (14) ، دس جذٍل هؼبًلًِتبیج حبصل اص هحبػجبت ثَیلش ثبصیبة ثب دس ًظش گشفتي هفشٍضبت 

ًتبیجحبصلازطراحیثَیلرثبزیبةثرایهجوَعپسوبًذّبیثیوبرستبًیاستبىآررثبیجبىضرلی-14جذٍل

هفرٍضبتهسبًلِهحبسجبتسوتگبزهحبسجبتسوتثخبرهَازًِاًرشیسوتثخبرٍگبز

462457.3 H ava(Kj/Kg) 4 P00(bar) 1708 T4(   372.196   ̇ (Kg/h) 

308304.8 H net(Kj/Kg) 200 T00(   1549.5 H4(Kj/Kg) 0.5 DP super heater(bar) 

127.85       ̇ (Kg/h) 2860.9 H00(Kj/Kg) 1630 T (   0.2 DP economizer(bar) 

15024.25 Q sup(Kj/h) 4.5 P02(bar) 1488.95 H (Kj/Kg) 2 BD% 

293280.6 Q Eva(Kj/h) 148 T02(   158 T6(   50 SL% 

138.35     ̇ (Kg/h ) 623.55 HL02(Kj/Kg) 306.99 H6(Kj/Kg) 10 T pinch(   

48069.92 Q Eco(Kj/h) 2743.39 HV02(Kj/Kg) 426 T (   40 T approach(   

  108 T3(   500.72 H (Kj/Kg)   

  452.95 H3(Kj/Kg)     

  4.7 P3(bar)     

  20 T3(       

  84.35 H3(Kj/Kg)     

20.3 Power(KW) 91 % 

 

ّبیثیوبرستبىضْیذثْطتیهراغِثباستفبدُازثَیلرٍتَرثیيثخبرهمذاراًرشیلبثلحصَلاززثبلِ

 ًَؿت :تَاى ّبی ثیوبسػتبًی، ثِ ووه ثَیلش ثبصیبة هیآٍسدى همذاس اًشطی لبثل حصَل اص صثبلِ دػت ثِثشای 

                           
  

   
            ,  

                   

هٌغمی  ًؼجتبًتَاى یه ساًذهبى اػت هی ؿذُ اًجبمّبی ٍالؼی ٍ وبسثشدی فشضی ٍ ثب تَجِ ثِ هغبلؼبتی وِ سٍی پلٌت عَس ثِ

 ساًذهبى ول ثشای پلٌت دس ًظش گشفت. لزا: ػَص ٍ یه ثشای اجضاء ػیؼتن ًیشٍگبُ صثبلِ

                                        
            
                          

  
      

                                                                                           (  (5  

 

 ثبؿذ وِ ثشاثش ثب:  هی              ثب تَجِ ثِ هحبػجبت هشثَط ثِ ثَیلش ثبصیبة، خبلص اًشطی لبثل ثبصیبفت ثشاثش  

        
  

 
 

 

     
                (6                                )                                       

تَاى همذاس تَاى خشٍجی پلٌت سا تخویي صدثب دس دػت داؿتي ساًذهبى ول پلٌت هی  
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                                  (7                                                               )  

ویلَگشم پؼوبًذ ثیوبسػتبًی دس سٍص، دس همبیؼِ  100ثشق تَلیذی  حبصل اص ػَصاًذى تَاى دسیبفت ثب تَجِ ثِ هحبػجبت هی    

سػذ ایي سٍؽ ًیشٍگبُ، ثِ ًظش هی ثشداسی ثْشُثبؿذ ٍ لزا ثب تَجِ ثِ ّضیٌِ ػبخت ٍ  یب تَاى هصشفی ثیوبسػتبى ثؼیبس ًبچیض هی

 فٌی ٍ التصبدی ًذاسد. تَجیِ

هحبسجبتهرثَطثِهصبرفآةداؽثیوبرستبىضْیذثْطتی

           
       

   
 

      

   
       

  

  
      

  

 
                                                 (  (8  

                      

                                                                                               (  (9  

 لزا ثب دسجِ اعویٌبى هٌبػت داسین:

                                    (10)                           0.8* 20.93=16.74 KW 

 تَاى هصشف آة گشم ثیوبسػتبى سا تبًهیي ًوَد.اًشطی فمظ هی 21KWی ٍسٍدی ٍ تَلیذ لزا ثب ایي همذاس صثبلِ

هحفظِاٍلیٍِثبًَیِهحبسجِحجنالگَریتن



 :الگَریتنهحبسجِحجنهحفظِاٍلی4ِضکل

 

:الگَریتنهحبسجِحجنهحفظِثبًَی5ِضکل
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ًتبیج:

ی وبسّب ساُیىی اص  ثبؿذ. وَسُ دٍاس ثشای ػَصاًذى پؼوبًذ ثیوبسػتبًی ثْتشیي گضیٌِ هی ػَص صثبلِ گشفتِ اًجبمثش اػبع هغبلؼبت  

ثبؿذ. دس ایي همبلِ اص گبص عجیؼی  ی حبًَیِ ثشای ثْجَد ؿشایظ احتشاق هی گیشی اص هحفظِ ب ثْشُػَصّ ػولی دس عشاحی صثبلِ

دهبی دٍد خشٍجی اػتفبدُ گشدیذ. ثب ایي الذام هـبّذُ  ثبال ثشدىدس هحفظِ حبًَیِ ثشای  هَسداػتفبدُػَخت ووىی  ػٌَاى ثِ

گشاد افضایؾ یبفت وِ ایي اهش ػالٍُ ثش وبّؾ دسجِ ػبًتی 1705ثِ  گشاد یدسجِ ػبًت 1138ؿَد وِ دهبی دٍد خشٍجی اص هی

ثب تَجِ ثِ ًتبیج  گشدد.، ػجت افضایؾ ساًذهبى احتشاق ٍ اص ثیي ثشدى خَسدگی سعَثتی ًیض هی یغیهح ؼتیصّبی آالیٌذُ

طی حبصل اص ػَصاًذى تَاى اظْبس داؿت اًشّبی ثیوبسػتبى ؿْیذ ثْـتی هشاغِ، هیثش صثبلِ  ؿذُ اًجبمّبی حبصل اص ثشسػی

ثشای گشم وشدى آة  صشفبًثبؿذ ٍ ثشق خَد ثیوبسػتبى ًیض وبفی ًوی يیتأهپؼوبًذ ثب دثی ون، صشفِ التصبدی ًذاؿتِ ٍ ثشای 

 تَاى اص آى اػتفبدُ وشد.هصشفی ثیوبسػتبى هی

 هٌبثغ
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