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Abstract 
One of the main issues of Iran is power deficiency in hot months. Due to the ever-increasing demand for 

energy and its consumption, it is of critical importance to optimize power-generating systems, improve their 

efficiency, address their drawbacks. This research aims at studying the effect of adsorption systems on the 

performance of the unit (its production power and efficiency) in the climate of Yazd by simulating a G13 

Alstom generator in thermoflow. The results showed that using absorption systems-reduced the inlet air 

temperature by 20ºC, which, in turn, increased overall production power by 20.38% in comparison to when 

there was no cooling of the inlet air. This system also improved the aforementioned unit’s efficiency by 

1.88%. The fog system was also simulated in this research. The results demonstrated that the absorption 

system showed a better efficiency in comparison to the fog system by 5.32%. To ascertain the validity of the 

model, it was validated against the real operational data for the G13 unit in base load and in different 

environmental conditions, as well as against the data present in the documents associated with the Yazd Power 

Plant. One of the novelties of this study is using heat in the craft unit outlet, which is currently released to air. 

If this system is applied to the unit, the efficiency of the craft unit and power plant will be improved. 

Moreover, this will reduce the emission of environmental pollutants into the air, which will ultimately cause a 

major reduction in social expenses. 
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گازی آلستوم واحدسیستم جذبی بر عملکرد  استفاده از بررسی تأثیر
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افزایش این مشکل و همچنین با توجه به باشد.سال، کمبود برق مییکی از مشکالت اساسی کشور ما در فصول گرم  :چکیده

امری ی آنها و رفع کمبودها، های تولید قدرت و تالش برای افزایش بازدهروزافزون مصرف انرژی و اهمیت آن، بهینه سازی سیستم

در  زدی یبیترک کلیروگاه سین 1آلستوم G13 یگاز مولد یساز هیو شب یسازحاضر با مدل پژوهش باشد.ضروری میمهم و بسیار 

تأثیر کاربرد سیستم جذبی بر عملکرد واحد از جمله توان تولیدی و راندمان، با توجه به خصوصیات  یبه بررس ،نرم افزار ترموفلو

دهد که با استفاده از نشان می پژوهشمنحصر به فرد نیروگاه و همچنین شرایط اقلیمی شهر یزد پرداخته است. نتایج حاصل از این 

% 38/20توان تولیدی به میزان موجب افزایش یابد که کاهش می 20℃به میزان  ی ورودی به کمپرسورسیستم جذبی دمای هوا

% 88/1. این سیستم همچنین باعث بهبود راندمان واحد مذکور به میزان شودمیکاری نسبت به حالت ساده و بدون انجام خنک

مذکور مورد استفاده قرار  مولدسازی سیستم فاگ که در حال حاضر در همچنین شبیه این تحقیقشود. در مینسبت به حالت ساده 

در  باشد.% می32/5سیستم جذبی نسبت به سیستم فاگ به میزان توان در دارد؛ انجام شده که نتایج حاصل نشان از افزایش بیشتر 

و  2حداکثر بارسازی شده، نتایج حاصل با مقادیر واقعی در حالت ادامه جهت اعتبارسنجی و اطمینان از صحت عملکرد مدل شبیه

های یکی از نوآوری نیروگاه یزد مقایسه شده است. G13یط محیطی مختلف و همچنین مقادیر موجود در اسناد و مدارک مولد شرا

به محیط  مولدباشد که در حال حاضر محصوالت حاصل از احتراق این حاضر استفاده از حرارت خروجی واحد کرافت می پژوهش

، راندمان کلی نیروگاه و همچنین کاهش کرافت بهبود راندمان واحدصورت استفاده از این سیستم شاهد شود. در اطراف داده می

 کند.های بسیار زیاد اجتماعی جلوگیری میهای زیست محیطی به محیط خواهیم بود که این امر به تنهایی از هزینهانتشار آالینده

، واحد کرافتنیروگاه سیکل ترکیبی یزد، واحد آلستوم چیلر جذبی، سیکل تبرید، ترموفلو، های کلیدی:واژه
  12/09/1399مقاله:  تاریخ ارسال

14/04/1400:  تاریخ پذیرش مقاله

 یعباس علومریام دیسی مسئول: نام نویسنده
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  همقدم -1

های کشور ما بخصوص صنعت برق، یکی از معضالت و مشکل

های گازی نقش باشد. توربینکمبود برق در فصول گرم سال می

 مهمی در تأمین برق و رفع کمبودها در این زمینه را دارند.

 تولید جهت گاز و دیگر نظیر نفت صنایع در گازی هایتوربین

 تراکم یا کمپرسورهای و نفت انتقال هایپمپ نیاز مورد توان

ای دارند. از کاربرد گسترده فشار تقویت هایایستگاه در گاز

ها به دالیل متعدد از جمله نوع آنجایی که راندمان این توربین

ایین بوده؛ لذا مطالعه در راستای تکنولوژی و استهالک، معموالً پ

جویی افزایش راندمان و توان تولیدی نیروگاه که پتانسیل صرفه

ای انرژی به میزان زیادی در آنها وجود دارد، از اهمیت ویژه

است که عملکرد  ی حائز اهمیت ایننکته ت.برخوردار اس

ت تأثیر دما و شرایط محیطی های گازی به شدت تحتوربین

حجم هوای ورودی  در این خصوص با توجه به ثابت بودناست. 

شرایط محیطی مختلف، افزایش دمای هوای ورودی باعث  در

که در  شودکاهش چگالی و دبی هوای ورودی به کمپرسور می

در مجموع کاهش  یابد.ی آن توان تولیدی کاهش مینتیجه

 انرژی صرف و سو یک ظرفیت تولیدی بر اثر افزایش دما از

 دیگر، سوی از کمپرسور در گرم هوای کردن متراکم رایتر ببیش

 منطقه در ما کشور که آنجا از راندمان خواهد بود. کاهش باعث

 در شده نصب گازی هایتوربین تمام تقریباً است، شده واقع گرم

. هست مواجه سال گرم هایماه در کاهش توان مسئله با ایران

 در گرفته صورت گذاریسرمایه از که شودمی باعث موضوع این

 به نحو مطلوب نتوان، سال طول چهارم یک از بیش مدت

 برای تقاضا بیشترین که است در حالی این و کرد استفاده

یکی از  .افتدمی اتفاق زمانی بازه همین در انرژی مصرف

بهبود این وضعیت و جبران توان از دست رفته، های روش

این باشد. هوای ورودی به کمپرسور توربین گاز میکاری خنک

عملکرد توربین گاز، به صورت غیر  تأثیرگذاری در عالوه بر کار

 د.گذاراثر مینیز بر عملکرد بویلر و میزان بخار تولیدی مستقیم 

ه کمپرسور کاری هوای ورودی بروشهای مختلفی برای خنک

  :باشندوجود دارد که شامل دو بخش عمده می

 پاش(ی )همچون مدیا، فاگ یا مهریتبخ هایستمیس    •

 ی )همچون تراکمی و جذبی(دیتبرهای ستمیس    •

طذذی نوع استفاده از سیستم شذذرایط محی بذذه  سذذته  مذذذکور ب های 

مذذیمحل موردنظر و همچنین هزینه اولیه راه فذذاوت  -اندازی مت

شذذک باشد. سیستم گذذرم و خ نذذاطگ  های تبخیری عمدتاً برای م

بذذمفید بوده در حالی که سیستم بذذاً  مذذه های تبریدی تقری رای ه

مذذه مناطگ مناسب می شذذناییباشد. در ادا هذذت آ صذذورت  ،ج بذذه 

یذذاز  مختصر به معرفی سیستم فاگ و سیستم جذبی با توجه به ن

 پردازیم.پژوهش حاضر می

 پاش()مه تبخیری فاگ هایستمیس •

ی انتقال گرمای خود به آب فاگ هوا به وسیله در سیستم

ی گرمای نهان تبخیر( خنک به روش مستقیم )به واسطه

 کاری،نیاز جهت خنک آب مورداین روش در . گرددمی

پس از عبور از یک سری نازل به صورت قطرات بسیار ریز 

-پاشیده می کمپرسور)ذرات مه( به درون هوای ورودی 

شود. این قطرات به علت ریز بودن، سریعاً گرمای نهان 

شوند و از طرف تبخیر خود را از هوا اخذ کرده و تبخیر می

دیگر هوای عبوری که گرما از دست داده است، خنک 

. محل مناسب جهت نصب این سیستم، بعد از گرددمی

 1باشد. شکل فیلترهای هوای ورودی به کمپرسور می

 دهد.کاری به این روش را نشان میکی خنکشماتی

 
 فاگ ستمیس کاریخنک کیشمات -1شکل

 (جذبیی )تبرید هایسیستم •

شذذی؛ ی عبور هوا از میان کویلبه وسیله سیستم این های سرمای

مذذی هذذا  گذذذرد، که آب سرد ایجاد شده توسط چیلرها از درون آن

یذذک سازی هوا میباعث خنک یذذب شوند. در این سیستم از  ترک

هذذت  جذذاذب( ج بذذرد و  نذذوان م حذذت ع مذذاده ت شذذیمیایی )دو  ترمو

مذذی سذذتفاده  سذذرمایش ا جذذاد  سذذیکل و ای حذذوهتکمیل  ی شذذود. ن

مذذایع صورت می عملکرد این سیکل نیز بدین تذذدا  باشد که در اب

شود که با جذب گرما های اواپراتور پاشیده میمبرد بر روی لوله

مذذیشود و مایع درون لوله ستبخیر حاصل می سذذپس  گذذردد.رد 

شذذده و  شذذیده  بخار حاصل از قسمت اواپراتور به سمت جاذب ک

گردد. گرمای نهان تبخیر و گرمای توسط مایع جاذب جذب می

-های جاذب منتقل میواکنش، به مایع جاذب و آب داخل لوله

کذذه  شذذده  شود. محلول جاذب به خاطر جذب سیال مبرد، رقیگ 

بذذه برای بازیابی مایع مبرد و  جذذاذب،  جذذدد  لذذید م نذذین تی همچ

شود. در ژنراتور به محلول رقیگ حرارت سمت ژنراتور منتقل می

بذذرد و داده می مذذایع م شذذدن  خذذار  عذذث ب حذذرارت با شود که این 

خذذش جداسازی آن از محلول جاذب می بذذه ب گردد. مایع جاذب 

بذذور داده جاذب منتقل می سذذور ع شود و بخار مبرد نیز، از کندان

یذذد. های آب سرد به شکل مایع در میرد به لولهشده و با برخو آ

مایع مبرد حاصل، مجدداً به درون اواپراتور منتقل شده و سیکل 
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شماتیکی از سیکل جذبی و نحوه  3و2شود. در شکل بازیابی می

 فرمایید.کارکرد آن را مشاهده می
 

 
 ی عملکرد سیستم جذبینحوه -2لشک  

 
 سیستم جذبیکاری شماتیک خنک -3لشک  

های تبخیری فقط تا حد اشباع آب الزم به ذکر است سیستم

های تبریدی هوای توانند هوا را خنک کنند، اما در سیستممی

دهد و % گرمای خود را از دست می100گرم ورودی تا رطوبت 

 های تبخیری دارند، این است کهمزیتی که نسبت به سیستم

با تقطیر بخار آب موجود در کاری هوا پس از اشباع شدن، خنک

 گیرد.آن صورت می

استفاده از انرژی حرارتی  ،جذبیسیکل دیگر از مزایا و محاسن 

آن کاهش مصرف برق  یباشد که نتیجهانرژی برق می به جای

معموالً از مورد استفاده  انرژی حرارتی در این روش،. باشدمی

بخار داغ، حرارت انرژیهای در حال اتالف )مانند آب داغ یا 

ها و یا حرارت خروجی اگزوزهای گازی در سیکل باز( کوره

-شود که به نوعی برگشت انرژی و بهبود راندمان میتأمین می

اساس کار  روش،این  د.باشمی آن دیگر باشد که از محاسن

ادامه به صورت مختصر، به مروری  باشد که درپروژه حاضر می

مراکز علمی و ت گرفته در های صورو پژوهشمطالعات بر 

 پردازیم.می، انجام شده استکه در این زمینه صنعتی جهان 

در پژوهش خود اثر  ،1393در سال رامرودی و ساالریان 

آباد استفاده از چیلر جذبی را بر روی توان و راندمان نیروگاه علی

کتول مورد بررسی قرار دادند و عنوان کردند که با هر درجه 

% افزایش توان و حدود 9/0کاهش دمای هوای ورودی حدود 

افزایش راندمان خواهیم داشت. کل افزایش توان  065/0%

درجه سرمایشهوای  16گاه مذکور پس از خروجی آنها برای نیرو

در سال  در بررسی خود نجار و همکارش% بود. 13ورودی، 

ی تیییرات توان تولیدی با تیییر دمای هوای ، به نحوه2004

ستفاده از روش چیلر جذبی پرداخت و ورودی و همچنین اثر ا

که با استفاده از روش جذبی، توان تولیدی حدود  نتیجه گرفت

. درصد نسبت به حالت بدون چیلر افزایش خواهد داشت 21

جهت افزایش ظرفیت توربین  (2004)محمد عامری و حجازی 

کاری گاز نیروگاه چابهار، از یک چیلر جذبی به منظور خنک

هوای ورودی به کمپرسور استفاده کردند و با توجه به دمای 

ی هوای محیط نشان دادند که با نصب چیلر، توان خروجی باال

افزایش خواهد داشت. در محاسبه آنها، مدت زمان % 11حدود 

 ،2020در سال  زارع. باشدسال می 2/4برگشت سرمایه حدود 

در پژوهشی از حرارت خروجی یک توربین گاز جهت بکارگیری 

کاری هوای ورودی به کمپرسور استفاده چیلر جذبی و خنک

کرد و نشان داد که این سیستم از نظر ترمودینامیکی و 

اقتصادی به طور قابل توجهی باعث بهبود عملکرد سیستم و 

در  نو جانسو کاکاراسشود. % می1/30افزایش توان به میزان 

برای یک نیروگاه کاری را های مختلف خنکروش ،2006سال 

ت با توجه به شرایط که در نهای ندقرار دادمورد بررسی گازی 

-سیستم، با ذکر معایب و محاسن هر کدام محیطی مختلف و

پونوانی نیز در  ند.کاری پیشنهاد دادهای مختلف را برای خنک

کاری از نظر تأثیر آنها در افزایش مقایسه پنح روش خنک

ظرفیت تولید توان نیروگاه بر قیمت انرژی، چیلر جذبی و 

 ترین گزینه در بین پنج روش دانست.استفاده از آن را بهینه

به بررسی روش جذبی جهت  (2001)ماتیوداکیس و همکارانش 

کردند  بیانکاهش دمای هوای ورودی به کمپرسور پرداختند و 

درجه  5به  35ی کاهش دمای هوای ورودی از که در نتیجه

پاپلی و  % افزایش توان خواهیم داشت.22سلسیوس، حدود 

در پژوهشی یک سیستم جذبی را با  ،2013در سال  همکارانش

های و نشان دادند که برای دما یک سیستم مدیا مقایسه کردند

وان تولیدی را درصد ت 23محیطی یکسان، سیستم چیلر جذبی 

 2/4حالیکه سیستم مدیا در همین شرایط دهد، در افزایش می

تانگ و  دهد.درصد توان تولیدی توربین گاز را افزایش می

طی بررسی چیلر جذبی تک اثره و بهبود ( 2010) همکارش

ع جدیدی از چیلر را طراحی کردند که ضریب عملکرد آن، نو

عالوه بر اجزای اصلی، دارای کمپرسور و منبسط کننده نیز بود. 

-آنها نشان دادند که این چیلر نسبت به چیلرهای تک اثره و دو

در  سینگ کومار باشد.اثره، دارای ضریب عملکرد باالتری می

طی بررسی خود در یک نیروگاه سیکل ترکیبی  ،2016سال 

نشان دادند که در فصل تابستان، استفاده از سیستم جذبی 

% در 193/1مگاوات در توان تولیدی و 10باعث افزایش حدود 

اثر ، 2020چاو دنگ و گروهش در سال  .خواهد شدراندمان 
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کاری هوای ورودی را بر عملکرد یک چندین سیستم خنک

ترکیبی مورد مطالعه قرار دادند که در نهایت از  نیروگاه سیکل

سیستم  ،بین روشهای مورد مطالعه، بهترین نمونه و راه حل را

% بهبود عملکرد عنوان کردند. مجدی یزدی 23تبرید جذبی با 

کاری هوای ورودی به ، اثرات خنک2020و همکارانش در سال 

ار شهر توربین گاز را به روشهای تبخیری و تبریدی برای چه

داد مختلف ایران بررسی و مقایسه کردند. نتایج آنها نشان می

کاری برای شهرهای گرم، روش جذبی که بهترین روش خنک

و  18باشد. آنها بهبود توان در بندرعباس و یزد را به ترتیب می

درصد و کاهش میزان  5/1و  5/2درصد، بهبود بازده  14

 کردند. درصد عنوان 53و  60را  NOxآالیندگی 

شرایط بهبود توان تولیدی سی رحاضر بر پژوهشهدف از انجام 

تأثیر استفاده از سیستم تبرید جذبی بر عملکرد واحد گازی و 

اندازی باشد که جهت راهآلستوم نیروگاه سیکل ترکیبی یزد می

 فتاز حرارت در حال اتالف واحد گازی کرا ،سیستم جذبی

این انرژی پس از عبور از  شود.نیروگاه مذکور استفاده می

آن به بخار، در چیلر جذبی به کار مبدلهای حرارتی و تبدیل 

گرفته می شود که در نهایت آب خنک شده در خروجی چیلر، 

های تعبیه شده در مسیر هوای ورودی به کمپرسور از کویل

عبور داده شده و با برخورد هوای عبوری به کویل،  ،گازیواحد 

سیال و کاهش دمای هوای ورودی  باعث تبادل گرما بین دو

به کمک این روش در نیروگاه مذکور، شاهد برگشت  .شودمی

نیروگاه، عالوه بر بهبود انرژی و همچنین کاهش مصرف داخلی 

روش تبخیری سازی مدل در ادامه،خواهیم بود.  توان و راندمان

کاری هوای که در حال حاضر در نیروگاه یزد جهت خنک ؛فاگ

، انجام شده مورد استفاده قرار داردگاز آلستوم ورودی به توربین

مورد بررسی قرار گرفته که به  جهت مقایسه با روش جذبی و

 به آن پرداخته شده است.بعد  هایقسمتدر صورت تفصیلی 

 معادالت حاکمسازی و مدل -2

واحدهای گازی  بادر حال حاضر در نیروگاه سیکل ترکیبی یزد 

و بخار، حرارت خروجی واحدهای گازی کرافت با دمای حدود 

 این انرژی در این پژوهش، باشد کهدر حال اتالف می 430℃

شود می های حرارتی تبدیل به بخاربا استفاده از مبدل در ابتدا

در  گیرد.مورد استفاده قرار می جذبیی چیلر جهت تیذیه و

شده با چیلر در کویل تعبیه شده در خنک نهایت آب خروجی

 دیگر نیروگاه )واحد آلستوم(ه واحد گازی مسیر هوای ورودی ب

نظر از سازی سیکل موردمدلسازی و شبیهجهت  .یابدجریان می

زمینه و ماژول ترموفلکس در این ترموفلو قدرتمند افزار نرم

های گازی و سازی نیروگاهکه قادر به شبیه شوداستفاده می

سیکل ترکیبی و همچنین بررسی کارایی آنها در صورت تیییر 

سازی سیکل با استفاده الزم به ذکر است مدلباشد. شرایط می

-ها انجام میاز معادالت باالنس جرم و انرژی در تک تک المان

  شود.

 افزاردر نرم سازیفرآیند شبیه -1-2

 بارتند از:عدر این پژوهش  سازیفرضیات شبیه

 کند.سیکل در شرایط پایدار کار می •

 اند.تجهیزات توربین، کمپرسور و پمپ آدیاباتیک فرض شده •

 .شوند.فرض میآل به صورت گاز ایده داغهوا و گازهای  •

 شود.نظر میاز انتقال حرارت تشعشعی صرف •

 شود.% فرض می100کاری رطوبت نسبی بعد از خنک •

ظذذر (، 𝑐𝑃ی ویژه در فشار ثابت)یگرماظرفیت  • مقدار ثابت در ن

 شود.گرفته می

 فرمایید.انجام شده را مالحظه میسازی نمایی از شبیهدر ادامه 

 
 کاریسیکل ساده توربین گاز بدون خنک -4شکل

 
 کاری به روش جذبیسیکل توربین گاز با خنک -5شکل

 
 کاری به روش فاگتوربین گاز با خنکسیکل  -6شکل

 معادالت حاکم -2-2

ظذذر می شذذد، در این تحقیگ تحلیل انرژی در شرایط پایا مورد ن با

قذذانون اول  نذذرژی و  جذذرم و ا قذذای  قذذانون ب حذذاکم،  بذذط  لذذذا روا

 که عبارتند از: دنباشترمودینامیک می

 جرم یقانون بقا-
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 ابراهیم سلیمانی، سید امیرعباس علومی، آزاده قشقایی، شهریار زندیان
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(1) ∑ 𝑚𝑖 =  ∑ 𝑚𝑒 

 :قانون اول ترمودینامیک-

(2) 
𝑄 − 𝑊 = ∑ 𝑚𝑒 (ℎ𝑒 +

𝑉𝑒
2

2
+ 𝑔𝑍𝑒) − 

 ∑ 𝑚𝑖 (ℎ𝑖 +
𝑉𝑖

2

2
+ g𝑍𝑖) 

 

 بر اساس قانون بقای انرژی توان مصرفی کمپرسور -

(3) �̇�𝑐 =  �̇�𝑖𝑛(ℎ𝑖𝑛 − ℎ𝑜𝑢𝑡)
= �̇�𝑖𝑛𝑐𝑃(𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑜𝑢𝑡)  

مذذی سذذت  کذذه در این معادله مقدار کار کمپرسور منفی به د یذذد  آ

سذذتدهندهنشان کذذار ا صذذرف  لذذهی م لذذذا در معاد  |�̇�𝑐|از  6ی ، 

 شود.استفاده می

 بر اساس قانون بقای انرژی توان حرارتی محفظه احتراق -

(4) �̇�𝑖𝑛 =  �̇�𝑖𝑛(ℎ𝑜𝑢𝑡 − ℎ𝑖𝑛)
= �̇�𝑖𝑛𝑐𝑃(𝑇𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑖𝑛)  

 

 بر اساس قانون بقای انرژی توان تولیدی توربین -

(5) �̇�𝑇𝑢𝑟𝑏 =  �̇�𝑖𝑛(ℎ𝑖𝑛 − ℎ𝑜𝑢𝑡)
= �̇�𝑖𝑛𝑐𝑃(𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑜𝑢𝑡)  

 

  کل سیکلراندمان حرارتی کار مفید و  -

 (7و6)
�̇�𝑛𝑒𝑡 = �̇�𝑇𝑢𝑟𝑏 − �̇�𝑐𝑜𝑚 

𝜂𝑛𝑒𝑡 =
�̇�𝑛𝑒𝑡

�̇�𝑖𝑛

 

یذذانگربه ترتیب   𝑜𝑢𝑡و  𝑖𝑛های در روابط فوق اندیس قذذادیر  ب م

یذذژه   𝐶𝑃ورودی و خروجی به تجهیزات، بیانگر ظرفیت گرمایی و

سذذیال در   ℎ𝑜𝑢𝑡و ℎ𝑖𝑛در فشار ثابت،  تذذالپی  یذذب آن بذذه ترت یذذز  ن

 باشند.ورودی و خروجی می

مذذورد  سذذرمایش  از طرفی معادالت حاکم برای محاسبه ظرفیت 

 از: عبارت استطبگ حجم کنترل زیر  ،نیاز

 
 و جرم بخار موجود در هوا معادله پیوستگی جرم هوای خشک -

(8) 𝑚𝑎1
= 𝑚𝑎2

 

(9) 𝑚𝑣1
= 𝑚𝑣2

+ 𝑚12 

جرم بخار  𝑚𝑣جرم هوای خشک، بیانگر  𝑚𝑎 فوقدر روابط 

 باشد.می 2جرم آب کندانس شده در سمت  𝑚12و  آب 

جذذم با نوشتن معادلهدر ادامه  ی قانون اول ترمودینامیک برای ح

بذذر  طذذه  یذذف  𝑚𝑎کنترل مذکور و تقسیم کل راب نذذین تعر و همچ

𝜔 نسبت رطوبت به صورت  =
𝑚𝑣

𝑚𝑎
برای  (10)ی به رابطه، ⁄

 :خواهیم رسیدظرفیت سرمایش 

(10)  
𝑄𝑐.𝑣

𝑚𝑎

= (ℎ𝑎2
− ℎ𝑎1

) + 𝜔2ℎ𝑣2
− 𝜔1ℎ𝑣1

+ (𝜔1 − 𝜔2)ℎ12  

 و بحث نتایج -3

سازی در حالتهای قبل و بعد از انجام شبیهنتایج حاصل از 

آلستوم نیروگاه یزد در جدول  G13کاری برای مولد گازی خنک

مقادیر نشان داده شایان ذکر است  .ارائه شده است 1شماره 

دمای محیط  شرایط اقلیمی شهر یزد و شده در جدول، در 

کاهش  15℃کاری این دما به باشند که پس از خنکمی 35℃

 .یابدمی

 اعتبارسنجی -1-3

جهت اعتبارسنجی و اطمینان از صحت عملکرد در این پژوهش 

افزار با نرم خروجیپارامترهای سازی شده، تعدادی از مدل شبیه

عذذی شذذرایط  مقادیر واق مذذاییدر  لذذف د نذذین و  مخت قذذادیر همچ م

سذذت نیروگاه یزد مقایسه شده  G13مولد موجود در اسناد  کذذه ا

 .دنباشنمایان می  3و 2در جداول شماره 

طذذی دادهکه الزم به ذکر است   های واقعی بر اساس شرایط محی

نذذین آوری شدهطی چند روز مختلف جمع نذذد و همچ عذذات ا اطال

لذا  ،اندبیان شده ISOدر شرایط چون موجود در اسناد نیروگاه 

یذذده برای مقایسه  ISO شرایطهمان در نرم افزار نیز  اعمال گرد

 .است

 

 

 سازینتایج شبیه  -1جدول 

 واحد پارامتر ردیف
 سازیمقدار حاصل از شبیه

 کاریبعد از خنک کاریقبل از خنک

 kW 84390  101590 توان تولیدی مولد 1

 32/ 13  25/30 % راندمان سیکل 2

 Kg/s 322 8 /348 دبی هوای ورودی به کمپرسور 3

 Bar 727 /9 25 /10 فشار هوای خروجی کمپرسور 4
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 سازی با مقادیر واقعیمقایسه مقدار توان تولیدی مولد در حالت شبیه  -2جدول 

 تاریخ ردیف
درصد  G13مولد  توان تولیدی

 (MW)سازیحاصل از شبیه مقدار (MW)واقعی مقدار خطا

 0/ 011 84/ 390 84/ 4 35℃در دمای   12/05/1399 1

 0/ 08 86/ 930 87/ 0 31℃در دمای   19/05/1399 2

 0/ 019 82/ 484 82/ 5 38℃در دمای   30/05/1399 3

 0/ 14 90/ 865 91/ 0 25℃در دمای   31/06/1399 4

 0/ 13 92/ 870 93/ 0 22℃در دمای  16/07/1399 5

 

 ISOسازی با مقادیر موجود در اسناد مولد آلستوم در شرایط مقایسه پارامترهای خروجی حاصل از شبیه -3جدول 

 درصد خطا مقادیر قرائت شده از اسناد مولد سازیمقادیر حاصل از شبیه پارامتر

 2 /123 4 /123 16 /0 (MW)توان تولیدی

 0/ 02 33/ 8 33/ 79 (%راندمان سیکل)

 6 /408 410 3 /0 (kg/sدبی گاز داغ خروجی)

تأثیر استفاده از سیستم جذبی بر سی ربر -2-3

 پارامترهای عملکردی مولد گازی آلستوم

جذذذبی،های خنکدر سیستم سذذتم  لذذه سی کذذاهش  کذذاری از جم

تذذوان  فذذزایش  تذذوربیندمای هوای ورودی باعث ا یذذدی  در و  تول

بذذگ نهایت راندمان مولد می شود. برای درک بهتر این موضوع ط

 آل داریم:ی حالت برای گازهای ایدهمعادله

(11) 
𝑃 𝑉 = 𝑚𝑅𝑇 → 𝑚 =  𝑃𝑉

𝑅𝑇⁄  

 ⇒ �̇� =  𝑃�̇�
𝑅𝑇⁄  

تذذوان  (11)ی در رابطه مذذی، می بذذی حج بذذودن د با توجه به ثابت 

در  .دارد با دما نسبت عکس ورودی یهوادبی مشاهده نمود که 

کاری و کاهش دما، دبی جرمی نتیجه انتظار داریم با انجام خنک

هذذوانحوه 3تا  1یابد. در نمودارهای  افزایش بذذی  ی ی تیییرات د

نذذدمان را ورودی یذذدی و را حذذیط ، توان تول مذذای م فذذزایش د بذذا ا

کذذر مالحظه می بذذه ذ یذذد. الزم  هذذا فرمای مذذامی نمودار سذذت در ت ا

عملکرد مولد با سیستم فاگ نیز جهت مقایسه با سیستم جذبی 

 نمایش داده شده است.

 
 ایش دماتغییرات دبی هوای ورودی به کمپرسور با افز -1نمودار 

 
 توان تولیدی با افزایش دمای محیطتغییرات  -2نمودار 

 
 محیطتغییرات راندمان با افزایش دمای  -3نمودار 

شذذاهده  ،3تذذا  1با افزایش دمای محیط با توجه به نمودارهای  م

یذذدی و می تذذوان تول سذذور،  بذذه کمپر هذذوای ورودی  شود که دبی 

بذذردن  با یابد. در ادامهن مولد کاهش میهمچنین راندما کذذار  به 

مذذی بذذه سیستم جذبی مشاهده  هذذوای ورودی  مذذای  کذذه د شذذود 

بذذد وکاهش می 20 ℃کمپرسور به میزان  مذذا  یا کذذاهش د یذذن  ا

سذذور نسبی رطوبت منجر به افزایش  مذذه در ورودی کمپر و در ادا

شارژ کمپرسور، افزایش مصرف سوخت، دیسهوای افزایش فشار 

موارد  شود.افزایش توان تولیدی و در نهایت افزایش راندمان می

شذذند.مشخص می 6تا  4ای فوق در نموداره مذذان با کذذه ه نذذه  گو

سذذتفاده از  ؛شودمشاهده می بذذا ا نذذدمان  تذذوان و را میزان افزایش 

یذذب  لذذت 88/1% و  38/20سیستم جذبی به ترت بذذه حا سذذبت  % ن
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این در حالیست که با سیستم فاگ باشد و کاری میبدون خنک

میزان افزایش توان و راندمان نسبت در شرایط محیطی یکسان، 

بذذر به  مذذی5/1% و 06/15حالت ساده به ترتیب برا کذذه %  شذذند  با

فذذاگ  سذذتم  بذذه سی سذذبت  نشان از عملکرد بهتر سیستم جذبی ن

 باشد.برای نیروگاه مذکور می

 
کاری و خنک با انجاممصرف سوخت تغییرات  -4نمودار 

 افزایش رطوبت نسبی

 
 نسبیافزایش رطوبت کاری و خنکبا  تغییرات توان  -5نمودار 

 تغییرات راندمان مولد با افزایش رطوبت نسبی -6 نمودار

 گیرینتیجه -4

کاری هوای ورودی به کمپرسور آلستوم در این پژوهش اثر خنک

به روش سیکل تبرید جذبی مورد بررسی قرار گرفت که برای 

اندازی این سیستم، از حرارت خروجی اگزوز مولد کرافت راه

اساسی این  و توجیهنیروگاه یزد استفاده شد. یکی از محاسن 

استفاده از حرارت در حال  ی، برگشت انرژی به واسطهپروژه

باشد که باعث بهبود راندمان واحد اتالف واحد گازی کرافت می

همچنین برگشت ، و مذکور و در نهایت راندمان کلی نیروگاه

در ادامه تأثیر استفاده از  شود.می جویی اقتصادیسرمایه و صرفه

های گاز، با حالتسیستم مذکور بر مقدار توان و بازدهی توربین

کاری به روش فاگ کاری و همچنین خنکبدون انجام خنک

مورد مقایسه قرار گرفت که بهترین حالت در بین آنها از نظر 

 هی مشخص گردید.افزایش توان و بازد

 شود که:در انتها به صورت خالصه بیان می

بذذود  • بذذر به عذذالوه  یذذزد  استفاده از سیستم جذبی در نیروگاه 

های زیست محیطی راندمان واحد کرافت و کاهش آالیندگی

هذذوای  لذذد در  تذذراق آن مو صذذوالت اح سذذازی مح ناشی از آزاد

بذذه محیط، باعث بهبود توان و راندمان واحد گازی  آلستوم و 

مذذای تبع آن واحد بخار سیکل مذکور، به واسطه ی کاهش د

 شود. می 20 ℃هوای ورودی به کمپرسور آن به میزان 

یذذدی  • تذذوان تول در صورت استفاده از سیستم جذبی، افزایش 

یذذزان  بذذه 32/5مولد آلستوم به م تذذوان  فذذزایش  شذذتر از ا % بی

نیروگاه باشد که در حال حاضر در ی سیستم فاگ میوسیله

 مورد استفاده قرار دارد.

سذذبت  • راندمان مولد آلستوم با کاربرد سیستم جذبی مذکور ن

 یابد.%  بیشتر افزایش می38/0به سیستم فاگ ، حدود 

سذذتمهای  • بذذا سی سذذه  گذذاه در مقای لذذی نیرو کاهش مصرف داخ

عذذدم  سذذطه  بذذه وا مذذی  لذذر تراک دیگر مانند سیستم فاگ و چی

 های عظیم با مصرف برق زیاداستفاده از کمپرسور و پمپ 

 

 تشکر و قدردانی
ی مدیرعامل و پرسنل شرکت مدیریت تولید در انتها از مجموعه

یذذاری  کذذاری و هم برق یزد که در پیشبرد این پژوهش نهایت هم

 آید.را داشتند، صمیمانه تشکر و قدردانی به عمل می
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