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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.

Keywords:

Absorption chiller, Refrigeration cycle, Thermoflow, Yazd Combined Cycle Power Plant,
Alstom unit, Craft unit.
Received: 2020 December 2
Accepted: 2021 July 5

Iranian Electric Industry Journal Quality & Productivity Vol. 10 / No. 3/ Autumn 2021

Iranian Electric Industry Journal
Quality & Productivity
ص.ص 26-33

Vol. 10 / No. 3/ Autumn 2021
ISSN 2322-2344
eISSN 2717-1639

بررسی تأثیر استفاده از سیستم جذبی بر عملکرد واحد گازی آلستوم
در نیروگاه سیکل ترکیبی یزد
نوع مطالعه :پژوهشی
http://dorl.net/dor/20.1001.1.23222344.1400.10.3.9.8

ابراهیم سلیمانی ،1سید امیرعباس علومی،2استادیار ،آزاده قشقایی ،3شهریار
 -1شرکت مدیریت تولید برق ،نیروگاه سیکل ترکیبی  ،یزد ،ایران

زندیان4

–Ebrahim.soleimaniii@gmail.com

 -2دانشکده مهندسی ،گروه مهندسی مکانیک ،واحد یزد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یزد ،ایران
–Amiroloomi@iauyazd.ac.ir

 -3شرکت مدیریت تولید برق ،نیروگاه سیکل ترکیبی ،یزد ،ایران
–Azadeh.ghashghaee@gmail.com

 -4شرکت مدیریت تولید برق ،نیروگاه سیکل ترکیبی ،یزد ،ایران
–Shazandiyan@mailfa.com
چکیده :یکی از مشکالت اساسی کشور ما در فصول گرم سال ،کمبود برق میباشد .با توجه به این مشکل و همچنین افزایش
روزافزون مصرف انرژی و اهمیت آن ،بهینه سازی سیستمهای تولید قدرت و تالش برای افزایش بازدهی آنها و رفع کمبودها ،امری
بسیار مهم و ضروری میباشد .پژوهش حاضر با مدلسازی و شبیه سازی مولد گازی  G13آلستوم 1نیروگاه سیکل ترکیبی یزد در
نرم افزار ترموفلو ،به بررسی تأثیر کاربرد سیستم جذبی بر عملکرد واحد از جمله توان تولیدی و راندمان ،با توجه به خصوصیات
منحصر به فرد نیروگاه و همچنین شرایط اقلیمی شهر یزد پرداخته است .نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که با استفاده از
سیستم جذبی دمای هوای ورودی به کمپرسور به میزان ℃ 20کاهش مییابد که موجب افزایش توان تولیدی به میزان %20/38
نسبت به حالت ساده و بدون انجام خنککاری میشود .این سیستم همچنین باعث بهبود راندمان واحد مذکور به میزان %1/88
نسبت به حالت ساده میشود .در این تحقیق همچنین شبیهسازی سیستم فاگ که در حال حاضر در مولد مذکور مورد استفاده قرار
دارد؛ انجام شده که نتایج حاصل نشان از افزایش بیشتر توان در سیستم جذبی نسبت به سیستم فاگ به میزان  %5/32میباشد .در
ادامه جهت اعتبارسنجی و اطمینان از صحت عملکرد مدل شبیهسازی شده ،نتایج حاصل با مقادیر واقعی در حالت حداکثر بار 2و
شرایط محیطی مختلف و همچنین مقادیر موجود در اسناد و مدارک مولد  G13نیروگاه یزد مقایسه شده است .یکی از نوآوریهای
پژوهش حاضر استفاده از حرارت خروجی واحد کرافت میباشد که در حال حاضر محصوالت حاصل از احتراق این مولد به محیط
اطراف داده میشود .در صورت استفاده از این سیستم شاهد بهبود راندمان واحد کرافت ،راندمان کلی نیروگاه و همچنین کاهش
انتشار آالیندههای زیست محیطی به محیط خواهیم بود که این امر به تنهایی از هزینههای بسیار زیاد اجتماعی جلوگیری میکند.
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• سیستمهای تبخیری فاگ (مهپاش)

 -1مقدمه

در سیستم فاگ هوا به وسیلهی انتقال گرمای خود به آب
به روش مستقیم (به واسطهی گرمای نهان تبخیر) خنک
میگردد .در این روش آب مورد نیاز جهت خنککاری،
پس از عبور از یک سری نازل به صورت قطرات بسیار ریز
(ذرات مه) به درون هوای ورودی کمپرسور پاشیده می-
شود .این قطرات به علت ریز بودن ،سریعاً گرمای نهان
تبخیر خود را از هوا اخذ کرده و تبخیر میشوند و از طرف
دیگر هوای عبوری که گرما از دست داده است ،خنک
میگردد .محل مناسب جهت نصب این سیستم ،بعد از
فیلترهای هوای ورودی به کمپرسور میباشد .شکل 1
شماتیکی خنککاری به این روش را نشان میدهد.

یکی از معضالت و مشکلهای کشور ما بخصوص صنعت برق،
کمبود برق در فصول گرم سال میباشد .توربینهای گازی نقش
مهمی در تأمین برق و رفع کمبودها در این زمینه را دارند.
توربینهای گازی در صنایع دیگر نظیر نفت و گاز جهت تولید
توان مورد نیاز پمپهای انتقال نفت و یا کمپرسورهای تراکم
گاز در ایستگاههای تقویت فشار کاربرد گستردهای دارند .از
آنجایی که راندمان این توربینها به دالیل متعدد از جمله نوع
تکنولوژی و استهالک ،معموالً پایین بوده؛ لذا مطالعه در راستای
افزایش راندمان و توان تولیدی نیروگاه که پتانسیل صرفهجویی
انرژی به میزان زیادی در آنها وجود دارد ،از اهمیت ویژهای
برخوردار است .نکتهی حائز اهمیت این است که عملکرد
توربینهای گازی به شدت تحت تأثیر دما و شرایط محیطی
است .در این خصوص با توجه به ثابت بودن حجم هوای ورودی
در شرایط محیطی مختلف ،افزایش دمای هوای ورودی باعث
کاهش چگالی و دبی هوای ورودی به کمپرسور میشود که در
نتیجهی آن توان تولیدی کاهش مییابد .در مجموع کاهش
ظرفیت تولیدی بر اثر افزایش دما از یک سو و صرف انرژی
بیشتر برای متراکم کردن هوای گرم در کمپرسور از سوی دیگر،
باعث کاهش راندمان خواهد بود .از آنجا که کشور ما در منطقه
گرم واقع شده است ،تقریباً تمام توربینهای گازی نصب شده در
ایران با مسئله کاهش توان در ماههای گرم سال مواجه هست.
این موضوع باعث میشود که از سرمایهگذاری صورت گرفته در
مدت بیش از یک چهارم طول سال ،به نحو مطلوب نتوان
استفاده کرد و این در حالی است که بیشترین تقاضا برای
مصرف انرژی در همین بازه زمانی اتفاق میافتد .یکی از
روشهای بهبود این وضعیت و جبران توان از دست رفته،
خنککاری هوای ورودی به کمپرسور توربین گاز میباشد .این
کار عالوه بر تأثیرگذاری در عملکرد توربین گاز ،به صورت غیر
مستقیم بر عملکرد بویلر و میزان بخار تولیدی نیز اثر میگذارد.
روشهای مختلفی برای خنککاری هوای ورودی به کمپرسور
وجود دارد که شامل دو بخش عمده میباشند:
• سیستمهای تبخیری (همچون مدیا ،فاگ یا مهپاش)
• سیستمهای تبریدی (همچون تراکمی و جذبی)
طذی
سذته بذذه شذذرایط محی ذ
نوع استفاده از سیستمهای مذذذکور ب ذ
محل موردنظر و همچنین هزینه اولیه راهاندازی مت فذذاوت ذمذی-
شذک
باشد .سیستمهای تبخیری عمدتاً برای م ذنذاطگ ذگذرم و خ ذ
مفید بوده در حالی که سیستمهای تبریدی تقری بذاً ذبرای ه مذذه
صذورت
شذنایی ،ذبذه ذ
مناطگ مناسب میباشد .در ادا ذمذه ج هذذت آ ذ
مختصر به معرفی سیستم فاگ و سیستم جذبی با توجه به ن یذذاز
پژوهش حاضر میپردازیم.

شکل -1شماتیک خنککاری سیستم فاگ

• سیستمهای تبریدی (جذبی)
این سیستم به وسیلهی عبور هوا از میان کویلهای سرمای شذذی؛
که آب سرد ایجاد شده توسط چیلرها از درون آن ذهذا ذمذی گذذذرد،
باعث خنکسازی هوا میشوند .در این سیستم از یذذک ترک ذیذب
جذاذب) ج ذهذت
حذت ع ذنذوان م ذبذرد و ذ
شذیمیایی (دو ذمذاده ت ذ
ترمو ذ
حذوهی
شذود .ن ذ
سذرمایش ا سذذتفاده ذمذی ذ
جذاد ذ
سذیکل و ای ذ
تکمیل ذ
عملکرد این سیکل نیز بدین صورت میباشد که در اب ذتذدا ذمذایع
مبرد بر روی لولههای اواپراتور پاشیده میشود که با جذب گرما
سذپس
تبخیر حاصل میشود و مایع درون لوله سرد ذمذی ذگذردد .ذ
شذده و
بخار حاصل از قسمت اواپراتور به سمت جاذب ک شذذیده ذ
توسط مایع جاذب جذب میگردد .گرمای نهان تبخیر و گرمای
واکنش ،به مایع جاذب و آب داخل لولههای جاذب منتقل می-
شود .محلول جاذب به خاطر جذب سیال مبرد ،رقیگ شذذده کذذه
جذدد جذذاذب ،بذذه
برای بازیابی مایع مبرد و همچ ذنذین تی لذذید م ذ
سمت ژنراتور منتقل میشود .در ژنراتور به محلول رقیگ حرارت
حذرارت با ذعذث ب خذذار شذذدن ذمذایع م ذبذرد و
داده می شود که این ذ
جداسازی آن از محلول جاذب میگردد .مایع جاذب ذبذه ب خذذش
سذور ع ذبذور داده
جاذب منتقل میشود و بخار مبرد نیز ،از کندان ذ
شده و با برخورد به لولههای آب سرد به شکل مایع در میآ یذذد.
مایع مبرد حاصل ،مجدداً به درون اواپراتور منتقل شده و سیکل
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ابراهیم سلیمانی ،سید امیرعباس علومی ،آزاده قشقایی ،شهریار زندیان
خروجی آنها برای نیروگاه مذکور پس از  16درجه سرمایشهوای
ورودی %13 ،بود .نجار و همکارش در بررسی خود در سال
 ،2004به نحوهی تیییرات توان تولیدی با تیییر دمای هوای
ورودی و همچنین اثر استفاده از روش چیلر جذبی پرداخت و
نتیجه گرفت که با استفاده از روش جذبی ،توان تولیدی حدود
 21درصد نسبت به حالت بدون چیلر افزایش خواهد داشت.
محمد عامری و حجازی ( )2004جهت افزایش ظرفیت توربین
گاز نیروگاه چابهار ،از یک چیلر جذبی به منظور خنککاری
هوای ورودی به کمپرسور استفاده کردند و با توجه به دمای
باال ی هوای محیط نشان دادند که با نصب چیلر ،توان خروجی
حدود  %11افزایش خواهد داشت .در محاسبه آنها ،مدت زمان
برگشت سرمایه حدود  4/2سال میباشد .زارع در سال ،2020
در پژوهشی از حرارت خروجی یک توربین گاز جهت بکارگیری
چیلر جذبی و خنککاری هوای ورودی به کمپرسور استفاده
کرد و نشان داد که این سیستم از نظر ترمودینامیکی و
اقتصادی به طور قابل توجهی باعث بهبود عملکرد سیستم و
افزایش توان به میزان  %30/1میشود .کاکاراس و جانسون در
سال  ،2006روشهای مختلف خنککاری را برای یک نیروگاه
گازی مورد بررسی قرار دادند که در نهایت با توجه به شرایط
محیطی مختلف و با ذکر معایب و محاسن هر کدام ،سیستم-
های مختلف را برای خنککاری پیشنهاد دادند .پونوانی نیز در
مقایسه پنح روش خنککاری از نظر تأثیر آنها در افزایش
ظرفیت تولید توان نیروگاه بر قیمت انرژی ،چیلر جذبی و
استفاده از آن را بهینهترین گزینه در بین پنج روش دانست.
ماتیوداکیس و همکارانش ( )2001به بررسی روش جذبی جهت
کاهش دمای هوای ورودی به کمپرسور پرداختند و بیان کردند
که در نتیجهی کاهش دمای هوای ورودی از  35به  5درجه
سلسیوس ،حدود  %22افزایش توان خواهیم داشت .پاپلی و
همکارانش در سال  ،2013در پژوهشی یک سیستم جذبی را با
یک سیستم مدیا مقایسه کردند و نشان دادند که برای دماهای
محیطی یکسان ،سیستم چیلر جذبی  23درصد توان تولیدی را
افزایش میدهد ،در حالیکه سیستم مدیا در همین شرایط 4/2
درصد توان تولیدی توربین گاز را افزایش میدهد .تانگ و
همکارش ( )2010طی بررسی چیلر جذبی تک اثره و بهبود
ضریب عملکرد آن ،نوع جدیدی از چیلر را طراحی کردند که
عالوه بر اجزای اصلی ،دارای کمپرسور و منبسط کننده نیز بود.
آنها نشان دادند که این چیلر نسبت به چیلرهای تک اثره و دو-
اثره ،دارای ضریب عملکرد باالتری میباشد .کومار سینگ در
سال  ،2016طی بررسی خود در یک نیروگاه سیکل ترکیبی
نشان دادند که در فصل تابستان ،استفاده از سیستم جذبی
باعث افزایش حدود 10مگاوات در توان تولیدی و  %1/193در
راندمان خواهد شد .چاو دنگ و گروهش در سال  ،2020اثر

بازیابی میشود .در شکل 2و 3شماتیکی از سیکل جذبی و نحوه
کارکرد آن را مشاهده میفرمایید.

شکل -2نحوهی عملکرد سیستم جذبی

شکل -3شماتیک خنککاری سیستم جذبی

الزم به ذکر است سیستمهای تبخیری فقط تا حد اشباع آب
میتوانند هوا را خنک کنند ،اما در سیستمهای تبریدی هوای
گرم ورودی تا رطوبت  %100گرمای خود را از دست میدهد و
مزیتی که نسبت به سیستمهای تبخیری دارند ،این است که
پس از اشباع شدن ،خنککاری هوا با تقطیر بخار آب موجود در
آن صورت میگیرد.
از مزایا و محاسن دیگر سیکل جذبی ،استفاده از انرژی حرارتی
به جای انرژی برق میباشد که نتیجهی آن کاهش مصرف برق
میباشد .در این روش ،انرژی حرارتی مورد استفاده معموالً از
انرژیهای در حال اتالف (مانند آب داغ یا بخار داغ ،حرارت
کورهها و یا حرارت خروجی اگزوزهای گازی در سیکل باز)
تأمین میشود که به نوعی برگشت انرژی و بهبود راندمان می-
باشد که از محاسن دیگر آن میباشد .این روش ،اساس کار
پروژه حاضر میباشد که در ادامه به صورت مختصر ،به مروری
بر مطالعات و پژوهشهای صورت گرفته در مراکز علمی و
صنعتی جهان که در این زمینه انجام شده است ،میپردازیم.
رامرودی و ساالریان در سال  ،1393در پژوهش خود اثر
استفاده از چیلر جذبی را بر روی توان و راندمان نیروگاه علیآباد
کتول مورد بررسی قرار دادند و عنوان کردند که با هر درجه
کاهش دمای هوای ورودی حدود  %0/9افزایش توان و حدود
 0%/065افزایش راندمان خواهیم داشت .کل افزایش توان
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بررسی تأثیر استفاده از سیستم جذبی بر عملکرد واحد گازی آلستوم در نیروگاه سیکل ترکیبی یزد
از معادالت باالنس جرم و انرژی در تک تک المانها انجام می-
شود.

چندین سیستم خنککاری هوای ورودی را بر عملکرد یک
نیروگاه سیکل ترکیبی مورد مطالعه قرار دادند که در نهایت از
بین روشهای مورد مطالعه ،بهترین نمونه و راه حل را ،سیستم

 -2-1فرآیند شبیهسازی در نرمافزار

تبرید جذبی با  %23بهبود عملکرد عنوان کردند .مجدی یزدی
و همکارانش در سال  ،2020اثرات خنککاری هوای ورودی به
توربین گاز را به روشهای تبخیری و تبریدی برای چهار شهر
مختلف ایران بررسی و مقایسه کردند .نتایج آنها نشان میداد
که بهترین روش خنککاری برای شهرهای گرم ،روش جذبی
میباشد .آنها بهبود توان در بندرعباس و یزد را به ترتیب  18و
 14درصد ،بهبود بازده  2/5و  1/5درصد و کاهش میزان
آالیندگی  NOxرا  60و  53درصد عنوان کردند.
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی شرایط بهبود توان تولیدی
و تأثیر استفاده از سیستم تبرید جذبی بر عملکرد واحد گازی
آلستوم نیروگاه سیکل ترکیبی یزد میباشد که جهت راهاندازی
سیستم جذبی ،از حرارت در حال اتالف واحد گازی کرافت
نیروگاه مذکور استفاده میشود .این انرژی پس از عبور از
مبدلهای حرارتی و تبدیل آن به بخار ،در چیلر جذبی به کار
گرفته می شود که در نهایت آب خنک شده در خروجی چیلر،
از کویلهای تعبیه شده در مسیر هوای ورودی به کمپرسور
واحد گازی ،عبور داده شده و با برخورد هوای عبوری به کویل،
باعث تبادل گرما بین دو سیال و کاهش دمای هوای ورودی
میشود .به کمک این روش در نیروگاه مذکور ،شاهد برگشت
انرژی و همچنین کاهش مصرف داخلی نیروگاه ،عالوه بر بهبود
توان و راندمان خواهیم بود .در ادامه ،مدلسازی روش تبخیری
فاگ؛ که در حال حاضر در نیروگاه یزد جهت خنککاری هوای
ورودی به توربینگاز آلستوم مورد استفاده قرار دارد ،انجام شده
و جهت مقایسه با روش جذبی مورد بررسی قرار گرفته که به
صورت تفصیلی در قسمتهای بعد به آن پرداخته شده است.

فرضیات شبیهسازی در این پژوهش عبارتند از:
• سیکل در شرایط پایدار کار میکند.
• تجهیزات توربین ،کمپرسور و پمپ آدیاباتیک فرض شدهاند.
• هوا و گازهای داغ به صورت گاز ایدهآل فرض میشوند..
• از انتقال حرارت تشعشعی صرفنظر میشود.
• رطوبت نسبی بعد از خنککاری  %100فرض میشود.
• ظرفیت گرمایی ویژه در فشار ثابت( 𝑃𝑐) ،مقدار ثابت در ن ظذذر
گرفته میشود.
در ادامه نمایی از شبیهسازی انجام شده را مالحظه میفرمایید.

شکل -4سیکل ساده توربین گاز بدون خنککاری

شکل -5سیکل توربین گاز با خنککاری به روش جذبی

 -2مدلسازی و معادالت حاکم
در حال حاضر در نیروگاه سیکل ترکیبی یزد با واحدهای گازی
و بخار ،حرارت خروجی واحدهای گازی کرافت با دمای حدود
℃ 430در حال اتالف میباشد که در این پژوهش ،این انرژی
در ابتدا با استفاده از مبدلهای حرارتی تبدیل به بخار میشود
و جهت تیذیهی چیلر جذبی مورد استفاده قرار میگیرد .در
نهایت آب خروجی خنکشده با چیلر در کویل تعبیه شده در
مسیر هوای ورودی به واحد گازی دیگر نیروگاه (واحد آلستوم)
جریان مییابد .جهت مدلسازی و شبیهسازی سیکل موردنظر از
نرمافزار قدرتمند ترموفلو و ماژول ترموفلکس در این زمینه
استفاده میشود که قادر به شبیهسازی نیروگاههای گازی و
سیکل ترکیبی و همچنین بررسی کارایی آنها در صورت تیییر
شرایط میباشد .الزم به ذکر است مدلسازی سیکل با استفاده

شکل -6سیکل توربین گاز با خنککاری به روش فاگ

 -2-2معادالت حاکم
شذد،
ظذر میبا ذ
در این تحقیگ تحلیل انرژی در شرایط پایا مورد ن ذ
حذاکم ،ذقذانون ب ذقذای جذذرم و ا نذذرژی و قذذانون اول
ذلذذا روا ذبذط ذ
ترمودینامیک میباشند که عبارتند از:
-قانون بقای جرم
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ابراهیم سلیمانی ،سید امیرعباس علومی ،آزاده قشقایی ،شهریار زندیان
𝑒𝑚 ∑ = 𝑖 𝑚 ∑

()1
قانون اول ترمودینامیک:+ 𝑔𝑍𝑒 ) −

()2

𝑉𝑒2
2

()9

در روابط فوق 𝑎𝑚 بیانگر جرم هوای خشک 𝑚𝑣 ،جرم بخار
آب و  𝑚12جرم آب کندانس شده در سمت  2میباشد.
جذم
در ادامه با نوشتن معادلهی قانون اول ترمودینامیک برای ح ذ
کنترل مذکور و تقسیم کل راب طذذه بذذر 𝑎𝑚 و همچ نذذین تعر ذیذف

𝑄 − 𝑊 = ∑ 𝑚𝑒 (ℎ𝑒 +
𝑉𝑖2
∑ 𝑚𝑖 (ℎ𝑖 +
) 𝑖𝑍+ g
2

نسبت رطوبت به صورت 𝑎𝑚 ، 𝜔 = 𝑚𝑣⁄به رابطهی ( )10برای
ظرفیت سرمایش خواهیم رسید:

 -توان مصرفی کمپرسور بر اساس قانون بقای انرژی

) 𝑡𝑢𝑜𝑊̇𝑐 = 𝑚̇𝑖𝑛 (ℎ𝑖𝑛 − ℎ
) 𝑡𝑢𝑜𝑇 = 𝑚̇𝑖𝑛 𝑐𝑃 (𝑇𝑖𝑛 −

()3

سذت ذمذیآ ذیذد کذذه
در این معادله مقدار کار کمپرسور منفی به د ذ
̇
سذت ،لذذذا در معاد لذذهی  6از | 𝑐𝑊|
صذرف ذکذار ا ذ
نشاندهندهی م ذ
استفاده میشود.
 -توان حرارتی محفظه احتراق بر اساس قانون بقای انرژی

 -3نتایج و بحث
نتایج حاصل از شبیهسازی در حالتهای قبل و بعد از انجام
خنککاری برای مولد گازی  G13آلستوم نیروگاه یزد در جدول
شماره  1ارائه شده است .شایان ذکر است مقادیر نشان داده
شده در جدول ،در شرایط اقلیمی شهر یزد و دمای محیط
℃ 35میباشند که پس از خنککاری این دما به ℃ 15کاهش
مییابد.

 -توان تولیدی توربین بر اساس قانون بقای انرژی

) 𝑡𝑢𝑜𝑊̇𝑇𝑢𝑟𝑏 = 𝑚̇𝑖𝑛 (ℎ𝑖𝑛 − ℎ
) 𝑡𝑢𝑜𝑇 = 𝑚̇𝑖𝑛 𝑐𝑃 (𝑇𝑖𝑛 −

()5

 -کار مفید و راندمان حرارتی کل سیکل

𝑚𝑜𝑐̇𝑊 𝑊̇𝑛𝑒𝑡 = 𝑊̇𝑇𝑢𝑟𝑏 −
𝑡𝑒𝑛̇𝑊
= 𝑡𝑒𝑛𝜂
𝑛𝑖̇𝑄

(6و)7

𝑣𝑄𝑐.
= (ℎ𝑎2 − ℎ𝑎1 ) + 𝜔2 ℎ𝑣2 − 𝜔1 ℎ𝑣1
𝑎𝑚
+ (𝜔1 − 𝜔2 )ℎ12

()10

) 𝑛𝑖𝑄̇𝑖𝑛 = 𝑚̇𝑖𝑛 (ℎ𝑜𝑢𝑡 − ℎ
) 𝑛𝑖𝑇 = 𝑚̇𝑖𝑛 𝑐𝑃 (𝑇𝑜𝑢𝑡 −

()4

𝑚𝑣1 = 𝑚𝑣2 + 𝑚12

 -3-1اعتبارسنجی

در روابط فوق اندیسهای 𝑛𝑖 و 𝑡𝑢𝑜 به ترتیب ب یذذانگر م ذقذادیر
ورودی و خروجی به تجهیزات 𝐶𝑃 ،بیانگر ظرفیت گرمایی و ذیذژه
سذیال در
در فشار ثابت ℎ𝑖𝑛 ،و 𝑡𝑢𝑜 ℎن ذیذز بذذه ترت ذیذب آن ذتذالپی ذ
ورودی و خروجی میباشند.
سذرمایش ذمذورد
از طرفی معادالت حاکم برای محاسبه ظرفیت ذ
نیاز ،طبگ حجم کنترل زیر عبارت است از:

در این پژوهش جهت اعتبارسنجی و اطمینان از صحت عملکرد
مدل شبیهسازی شده ،تعدادی از پارامترهای خروجی نرمافزار با
شذرایط د ذمذایی مخت ذلذف و همچ ذنذین م ذقذادیر
مقادیر واق ذعذی در ذ
سذت کذذه
موجود در اسناد مولد  G13نیروگاه یزد مقایسه شده ا ذ
در جداول شماره  2و 3نمایان میباشند.
طذی
الزم به ذکر است که دادههای واقعی بر اساس شرایط محی ذ
طی چند روز مختلف جمعآوری شدها ذنذد و همچ نذذین اطال ذعذات
موجود در اسناد نیروگاه چون در شرایط  ISOبیان شدهاند ،لذا
در نرم افزار نیز همان شرایط  ISOبرای مقایسه اعمال گرد ذیذده
است.

 معادله پیوستگی جرم هوای خشک و جرم بخار موجود در هوا𝑚𝑎1 = 𝑚𝑎2

()8

جدول  -1نتایج شبیهسازی
مقدار حاصل از شبیهسازی

ردیف

پارامتر

واحد

1

توان تولیدی مولد

kW

84390

2

راندمان سیکل

%

30/25

3

دبی هوای ورودی به کمپرسور

Kg/s

322

348/8

4

فشار هوای خروجی کمپرسور

Bar

9/727

10/25

قبل از خنککاری

بعد از خنککاری
101590
32/13
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بررسی تأثیر استفاده از سیستم جذبی بر عملکرد واحد گازی آلستوم در نیروگاه سیکل ترکیبی یزد
جدول  -2مقایسه مقدار توان تولیدی مولد در حالت شبیهسازی با مقادیر واقعی
توان تولیدی مولد G13

مقدار واقعی()MW

مقدار حاصل از شبیهسازی()MW

درصد
خطا

84/390

0/011

ردیف

تاریخ

1

 1399/05/12در دمای ℃35

84/4

2

 1399/05/19در دمای ℃31

87/0

86/930

0/08

3

 1399/05/30در دمای ℃38

82/5

82/484

0/019

4

 1399/06/31در دمای ℃25

91/0

90/865

0/14

5

 1399/07/16در دمای ℃22

93/0

92/870

0/13

جدول  -3مقایسه پارامترهای خروجی حاصل از شبیهسازی با مقادیر موجود در اسناد مولد آلستوم در شرایط ISO
پارامتر

مقادیر حاصل از شبیهسازی

مقادیر قرائت شده از اسناد مولد

درصد خطا

توان تولیدی()MW

123/2

123/4

0/16

راندمان سیکل()%

33/79

33/8

0/02

دبی گاز داغ خروجی()kg/s

408/6

410

0/3

With Absorption Chiller
With Fogger system
Simple Gas Turbine

 -3-2بررسی تأثیر استفاده از سیستم جذبی بر

10.5
10
9
8.5
8
7.5

45

𝑇𝑅𝑃 𝑉 = 𝑚𝑅𝑇 → 𝑚 = 𝑃𝑉⁄
̇
𝑇𝑅⇒ 𝑚̇ = 𝑃𝑉⁄

()11

With Absorption Chiller
With Fogger system

320
300
45

40

35

30

25

نمودار  -3تغییرات راندمان با افزایش دمای محیط

شذاهده
با افزایش دمای محیط با توجه به نمودارهای  1ذتذا  ،3م ذ
سذور ،ذتذوان تول ذیذدی و
می شود که دبی هذذوای ورودی ذبذه کمپر ذ
همچنین راندمان مولد کاهش مییابد .در ادامه با به ذکذار ذبذردن
شذود کذذه د ذمذای هذذوای ورودی بذذه
سیستم جذبی مشاهده ذمذی ذ
کمپرسور به میزان ℃  20کاهش مییا ذبذد و ا ذیذن کذذاهش د ذمذا
سذور و در ادا مذذه
منجر به افزایش رطوبت نسبی در ورودی کمپر ذ
افزایش فشار هوای دیسشارژ کمپرسور ،افزایش مصرف سوخت،
افزایش توان تولیدی و در نهایت افزایش راندمان میشود .موارد
شذند .ه مذذانگو ذنذه کذذه
فوق در نمودارهای  4تا  6مشخص میبا ذ
مشاهده میشود؛ میزان افزایش ذتذوان و را نذذدمان بذذا ا سذذتفاده از
سذبت بذذه حا ذلذت
سیستم جذبی به ترت ذیذب  %20/38و  %1/88ن ذ

)inlet Air flow(kg/s

340

45

30
35
40
)Ambient Temperature (C

32.5
32
31.5
31
30.5
30
29.5
29

)Gas Turbine Efficiency (%

360

25

نمودار  -2تغییرات توان تولیدی با افزایش دمای محیط

در رابطهی ( )11با توجه به ثابت ذبذودن د ذبذی حج ذمذی ،می ذتذوان
مشاهده نمود که دبی هوای ورودی با دما نسبت عکس دارد .در
نتیجه انتظار داریم با انجام خنککاری و کاهش دما ،دبی جرمی
افزایش یابد .در نمودارهای  1تا  3نحوهی تیییرات د بذذی هذذوای
ورودی ،توان تول ذیذدی و را ذنذدمان را ذبذا ا ذفذزایش د ذمذای م حذذیط
سذت در ت مذذامی نمودار ذهذا
مالحظه میفرمای ذیذد .الزم ذبذه ذ ذکذر ا ذ
عملکرد مولد با سیستم فاگ نیز جهت مقایسه با سیستم جذبی
نمایش داده شده است.
With Absorption chiller
With Fogger system
Simple Gas Turbine

30
35
40
)Ambient Temperature (C

)Power Output (kw

پارامترهای عملکردی مولد گازی آلستوم

9.5

جذذبی ،کذذاهش
در سیستمهای خنک کذذاری از جم ذلذه سی سذذتم ذ
دمای هوای ورودی باعث ا ذفذزایش ذتذوان تول ذیذدی تذذوربین و در
نهایت راندمان مولد میشود .برای درک بهتر این موضوع ط بذذگ
معادلهی حالت برای گازهای ایدهآل داریم:

x 10000

11

25

)Ambient Temperature(C

نمودار  -1تغییرات دبی هوای ورودی به کمپرسور با افزایش دما
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ابراهیم سلیمانی ،سید امیرعباس علومی ،آزاده قشقایی ،شهریار زندیان
بدون خنککاری میباشد و این در حالیست که با سیستم فاگ
در شرایط محیطی یکسان ،میزان افزایش توان و راندمان نسبت
شذند کذذه
به حالت ساده به ترتیب برا ذبذر  %15/06و  %1/5ذمذیبا ذ
سذبت ذبذه سی سذذتم ذفذاگ
نشان از عملکرد بهتر سیستم جذبی ن ذ
برای نیروگاه مذکور میباشد.
With Absorption Chiller
With Fogger system
Simple Gas Turbine
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بدون انجام خنککاری و همچنین خنککاری به روش فاگ
مورد مقایسه قرار گرفت که بهترین حالت در بین آنها از نظر
افزایش توان و بازدهی مشخص گردید.
در انتها به صورت خالصه بیان میشود که:
• استفاده از سیستم جذبی در نیروگاه یذذزد ذعذالوه بذذر به بذذود
راندمان واحد کرافت و کاهش آالیندگیهای زیست محیطی
سذازی مح صذذوالت اح تذذراق آن مو ذلذد در ذهذوای
ناشی از آزاد ذ
محیط ،باعث بهبود توان و راندمان واحد گازی آلستوم و بذذه
تبع آن واحد بخار سیکل مذکور ،به واسطهی کاهش د مذذای
هوای ورودی به کمپرسور آن به میزان ℃  20میشود.
• در صورت استفاده از سیستم جذبی ،افزایش تذذوان تول ذیذدی
شذتر از ا فذذزایش ذتذوان بذذه
مولد آلستوم به م ذیذزان  %5/32بی ذ
وسیلهی سیستم فاگ میباشد که در حال حاضر در نیروگاه
مورد استفاده قرار دارد.
سذبت
• راندمان مولد آلستوم با کاربرد سیستم جذبی مذکور ن ذ
به سیستم فاگ  ،حدود  %0/38بیشتر افزایش مییابد.
سذتمهای
سذه ذبذا سی ذ
• کاهش مصرف داخ ذلذی نیرو ذگذاه در مقای ذ
سذطه ذعذدم
دیگر مانند سیستم فاگ و چی ذلذر تراک ذمذی ذبذه وا ذ
استفاده از کمپرسور و پمپ های عظیم با مصرف برق زیاد
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نمودار  -4تغییرات مصرف سوخت با انجام خنککاری و
افزایش رطوبت نسبی
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With Absorption Chiller
With Fogger system
Simple Gas Turbine

11
10.5
10
9.5
9
8.5
8
7.5
10

تشکر و قدردانی

نمودار  -5تغییرات توان با خنککاری و افزایش رطوبت نسبی

در انتها از مجموعهی مدیرعامل و پرسنل شرکت مدیریت تولید
برق یزد که در پیشبرد این پژوهش نهایت هم کذذاری و هم ذیذاری
را داشتند ،صمیمانه تشکر و قدردانی به عمل میآید.

With Absorption Chiller
With Fogger system
Simple Gas Turbine
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