نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

دوره  ،63شماره 3693 ،6

علمي ـ پژوهشي

تحليل فني ـ اقتصادي چرخهي آلي رانکين توليد گرما و توان
با منابع انرژي استان اردبيل
ليلي آريانفر
گروه مهندسي مکانيک ،دانشکده فني ـ مهندسي ،دانشگاه محقق اردبيلي ،اردبيل ،ايران
*+

مرتضي ياري

دانشکده مهندسي مکانيک ،دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايران

ابراهيم عبدي اقدم
گروه مهندسي مکانيک ،دانشکده فني ـ مهندسي ،دانشگاه محقق اردبيلي ،اردبيل ،ايران

چكيده :در اين پژوهش به طراحي ترموديناميکي و بررسي فني ،اقتصادي و زيستمحيطي يک چرخه رانکين آلي
با هدف توليد همزمان توان و گرما ،با منابع انرژي گوناگون در شرايط استان اردبيل پرداختهشدهاست .ضمن ارزيابي
فني پارامترهاي اثرگذار بر چرخهي رانکين آلي مورد مطالعه ،اهميت و ميزان اثرگذاري هريک از پارامترهاي موثر نيز
مورد توجه قرار گرفتهاست .استفاده از منبعهاي گوناگون انرژي شامل خورشيدي ،زيست توده و زمينگرمايي به عنوان
منبعهاي تجديدپذير بر اساس شرايط استان اردبيل ،در کنار گاز طبيعي به عنوان سوخت فسيلي مورد بررسي قرار گرفته و
قيمت توان توليدي در حالتهاي گوناگون مقايسه شدهاست .همچنين با هدف استفاده از گرماي جريان خروجي از
چگالنده ،با پيشنهاد به کارگيري يک چگالندهي دو مرحلهاي تالش براي باال نگهداشتن دماي اين جريان
تا جاي ممکن شدهاست تا شرايط جريان خروجي از چگالنده به لحاظ دمايي جرياني قابل انطباق با توليد گرما در کنار
توليد توان باشد .با مقايسه راندمانهاي انرژي و اکسرژي در دو حالت توليد توان و همچنين توليد همزمان توان و
گرما ديده شد که با استفاده بهينه از منابع انرژي در حالت توليد همزمان توان و گرما ،از ديدگاه انرژي %5/17
و از ديدگاه اکسرژي  ،%5/55افزايش بهرهوري به دست ميآيد .همچنين از ديدگاه زيستمحيطي ،ميتوان برآورد نمود
که به طور کلي با توليد همزمان توان و گرما از انرژيهاي تجديدپذير و پاک ،ساالنه  3/791×716دالر ،از نظر
هزينههاي خارجي تحميل نشده صرفهجويي صورت خواهد گرفت.
واژههاي كليدي :چرخه رانکين آلي؛ توليد همزمان گرما و توان ؛ خورشيدي؛ زيستتوده؛ زمينگرمايي.
;KEYWORDS: Organic Rankine cycle; Cogeneration of heat and power; Solar; Biomass
Geothermal.
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چرخههاي رانکين آلي يا ارگانيک  ،از جمله چرخههاي مطرح
در توليد توان هستند که در آنها از سيال آلي يا ارگانيک
به عنوان سيال عامل استفاده ميشود .اين چرخهها داراي دماي
عملکرد پايين و يا متوسط بوده و به اين دليل در موردهايي که منبعهاي
انرژي از بازيافتگرمايي و يا منابع تجديدپذير مانند خورشيدي،
زمينگرمايي و زيستتوده ميباشد ،پرکاربرد هستند .چرخه رانکين آلي
ساده از چهار بخش چگالنده ،پمپ ،تبخيرکننده و توربين
تشکيل شده است .شکل  1چرخه رانکين آلي را که براي طراحي
ترموديناميکي درنظر گرفتهشدهاست به همراه نمودار دما ـ آنتروپي آن
نشان ميدهد ].[1
در اين چرخه ،سيال در چگالنده گرماي خود را از دست داده و
چگاليده مي شود .فشار اين سيال در پمپ افزايش يافته و سيال
با فشار باال به تبخيرکننده وارد ميشود .سيال با گرفتن گرما،
در دما و فشار باال وارد توربين شده و پس از توليد توان ،به چگالنده
تخليه ميشود .با تکرار چنين چرخهاي ،توليد توان در چرخه
رانکين آلي تداوم مييابد.
از اهداف اين مطالعه ،طراحي چرخه رانکين آلي با توليد
همزمان برق و گرما و با فرض استفاده از گرماي خروجي چگالنده
ميباشد؛ درنتيجه در اين طراحي تالش شدهاست دماي خروجي
از چگالنده تا حد ممکن باال نگه داشتهشود .به اين منظور
يک چگالندهي دو مرحلهاي پيشنهاد شدهاست که بخشي از جريان
آب خنککاري ،پس از رسيدن جريان به اختالف پينچ تعريف شده
در حين خنککاري از چگالنده خار ج شود تا با کاهش نرخ جريان،
دماي باالتري در خروجي چگالنده به دست آيد و در همان حال
سامانه از نظر آناليز پينچ دچار مشکل نشود.
در اين رابطه ،کيو و همکاران( [2] )2بهطور تجربي يک سامانه
توليد همزمان توان و گرما بر اساس چرخهي رانکين آلي
زيستتودهسوز  05کيلوواتي را براي کاربري خانگي بررسي کردند.
در اين مطالعه ،آنها از آب خنککننده خروجي چگالنده با دماي
 64درجه سلسيوس براي شستشوي خانگي و گرمايش از کف
استفاده کردند .نتيجههاي آنها نشاندادهاست که سامانه طراحي شده،
 141وات توان با بازدهي  %1/61و  64/24کيلووات گرما
با بازدهي  %41/46توليد نمودهاست .آستولفي و همکاران([3] )3

به بررسي فني ـ اقتصادي يک سامانه ترکيبي متمرکز خورشيدي و
يک نيروگاه زمينگرمايي دوگانه بر اساس سيکل رانکين سيال آلي
پرداختند .آنها براي بهرهبرداري بهينه از منبع زمينگرمايي
آنتالپي م توسط از سيکل رانکين سيال آلي فوق بحراني و همچنين
براي افزايش توليد برق در نيروگاه از يک مزرعه خورشيدي
با صفحههاي سهموي به عنوان منبع دما باالي چرخه استفاده کردند.
آنها هزينهي توان توليدي را بسته به محل نيروگاه 160
تا  215دالر به ازاي هر مگاوات ساعت برآورد کردند و به عنوان
گزينهاي قابل رقابت با نيروگاههاي برق خورشيدي متمرکز بزرگ
و مستقل پيشنهاد نمودند .فرخي و همکاران ] [6پژوهشهاي
تجربي در زمينهي يک سامانه توليد همزمان توان و گرما
با سوخت گاز طبيعي (در دماي منبع  40تا  10سلسيوس) براي
ساختمانهاي مسکوني و بر اساس چرخهي رانکين آلي با سيال
ايزوپنتان را با ديدگاه فني انجام دادند .از آنجا که توربينهاي
اندازه کوچک به صورت تجاري موجود نيستند نوع خاصي از توربين
توسط نويسندگان ساخته و پيشنهاد داده شده است که داراي
ساختاري ساده و قيمتي پايين ميباشد .عملکرد اين توربين
در چرخهي رانکين آلي در دماهاي گوناگون ،مورد آزمايش و
ارزيابي قرار گرفته است .در اين پژوهش جريان آب خروجي از چگالنده،
در دماي حدود  20درجه سلسيوس ،به عنوان فراوردهي جانبي (گرما)
در نظر گرفته شدهاست .در کار آنها بيشترين توان الکتريکي
خروجي از چرخه رانکين سيال آلي 44/6 ،وات ،با دماي آب
ورودي  16/1درجه سلسيوس و راندمان الکتريکي خالص %1/44
گزارش شدهاست .پريبينگر و همکاران( [0] )6با انتخاب سيال
عامل و سطح فشار مناسب ،يک چرخه رانکين سيال آلي دومرحلهاي
زيستتودهسوز را براي توليد همزمان توان و گرما با تمرکز بر بهينهسازي
بازده انرژي بررسي ترموديناميکي کردند .تمپستي( )0و همکاران ][4
به بررسي ترموديناميکي دو سامانه توليد همزمان برق و گرماي
ميکرو( )4با انرژيهاي زمينگرمايي ( 15تا  155درجه سلسيوس) و
خورشيدي پرداختهاند .سامانه مرجع براي توليد  05کيلووات توان
طراحي شدهاست .به کارگيري سامانه خورشيدي در دو طرح گوناگون
با آرايشهاي يک مرحلهاي و دو مرحلهاي ارايه شدهاست .سامانه
يک مرحلهاي از يک ميدان خورشيدي شامل کلکتورهاي خورشيدي
لوله خالء تشکيل شده و توان توسط يک توربين توليد ميشود.

)5( Preibinger, et al
)5( Tempesti, et al
)6( Micro CHP: Micro Combined Heat and Power

)7( ORC: Organic Rankine Cycle
)7( Qiu, et al
)3( Astolfi, et al
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شکل 3ـ الف( چرخه رانکين آلي مورد مطالعه ،ب( نمودار  T-Sچرخهی مورد نظر.

در سامانه دو مرحلهاي ،ابتدا يک ميدان کلکتورهاي خورشيدي
لوله خالء ،سيال عامل را تا دماي متوسط گرم ميکند و سپس
بخشي از نرخ جريان سيال در ميدان خورشيدي دوم ،متشکل از
کلکتورهاي خورشيدي سهموي( )1توليد کننده بخار ،تا بيشترين
دماي چرخه گرم مي شود .سپس کار مکانيکي در دو توربواکسپندر
به صورت سري توليد ميشود .تمپستي و فياسچي ] [4در ادامه
کار پيشين خود ،به بررسي فني ـ اقتصادي سامانه توليد همزمان
برق و گرماي ميکرو با منبع انرژي خورشيدي و زمينگرمايي و
با هدف تعيين هزينهي نيروگاه توليد همزمان برق و گرما و همچنين
تعيين مناسبترين سيال عامل با ارزيابي فني ـ اقتصادي
سامانهها پرداختهاند .سامانه براساس دادههاي آب و هواي
يک شهر در مرکز ايتاليا ،طراحي شدهاست .نتيجههاي به دست آمده
از تجزيه و تحليل فني ـ اقتصادي نشان دادهاست که R245fa
قيمت پايين توليد برق و کمترين هزينه کل نيروگاه توليد همزمان برق
و گرما را دارد .رازننتي و همکاران( [1] )2به بررسي فني و زيستمحيطي
چرخه رانکين آلي با توليد همزمان توان و گرما و منابع انرژي
زمينگرمايي و خورشيدي در دماهاي  65تا  60درجه سلسيوس.
پرداختند يکي از هدفهاي آنها ارايه طرحي براي بهرهبرداري
از چاههاي زمينگرمايي آنتالپي پايين رها شده و يا به طور کامل
توسعه نيافته بود .کاليس و همکاران( [6] )3چرخه رانکين آلي
با سيال عامل ان ـ پنتان و با منبع انرژي خورشيدي را با هدف توليد
توان و گرما در دماي  115تا  235بررسي فني کردند .آنها به راندمان
الکتريکي  6تا  %15دست يافته و نتيجه گرفتند که بهکارگيري

چنين طرحي از لحاظ اقتصادي براي بيشتر منطقههاي مديترانه
با دوره بازگشت سرمايهي حدود  15سال قابل اجراست.
هابکا و اجيب( [15] )6عملکرد مجموعهاي از مخلوطهاي
زئوتروپيک را به عنوان سيالعامل در چرخه رانکين آلي مطالعه و
همچنين پتانسيل استفاده از آب زمينگرمايي دما پايين را بررسي کردند.
نتيجههاي پژوهش آنها نشاندادهاست که در حالت  ORCمستقل،
مخلوطهاي  R422A ،R438Aو  R22Mنسبت به سيالهاي
خالص کارآمدتر هستند و با استفاده از جريان زمينگرمايي بهترتيب
در دماهاي  155 ،15و  125داراي راندمانهاي انرژي و اکسرژي
باالتري ميباشند و  R407Aو  R22Dنيز به ترتيب در دماهاي
منبع  15و  155درجه سلسيوس عملکرد قابل قبولي دارند.
در جدول  ،1چکيدهاي از ساير پژوهشهاي اخير که در اين راستا
انجام شدهاند ،گردآوري شدهاست.
در اين پژوهش ضمن طراحي صحيح يک سيکل رانکين آلي
از ديدگاه ترموديناميکي به مطالعهي دقيق پارامتريک چرخهي
طراحي شده و ميزان اثرگذاري هريک از پارامترهاي مؤثر
بر عملکرد آن پرداخته خواهدشد .در يک بررسي جامع ،استفاده از
انواع منابع انرژي موجود در استان اردبيل شامل خورشيدي ،زيست توده
و زمينگرمايي به عنوان منابع تجديدپذير (بر اساس شرايط استان)
و گاز طبيعي به عنوان سوخت فسيلي مورد بررسي قرار گرفته
و قيمت توان توليدي در حالتهاي گوناگون مقايسه خواهدشد.
همچنين با پيشنهاد يک چگالندهي دومرحلهاي ،تالش شدهاست
که شرايطي فراهم شود تا از انرژي خروجي چگالنده که به طور معمول

)3( Calise, et al
)5( Habka, et al

)7( PTCs: Parabolic Thermal Collectors
)7( Ruzzenenti, et al
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جدول 3ـ پيشينه نمونه پژوهش های مرتبط با توليد همزمان توان و گرما بر مبنای چرخه ی رانکين آلي با منابع گوناگون انرژی.

پژوهشگر

سال مطالعه نوع ارزيابي منبع انرژي دماي منبع ) (oCمحصول

ساير اطالعات و نتايج

زيستتوده

 155تا  165توان و گرما

راندمان الکتريکي - %14/4 :راندمان گرمايي - %43/6 :راندمان کل%15 :
سيال عاملHFE7000, HFE7100, n-pentane :

فني،
Marvela, et al
 2512پژوهشي
][12
اقتصادي

زيست توده

توان ،گرما،
 115تا  625برودت و
آب شيرين

راندمان الکتريکي - %11 :راندمان گرمايي%15 :
سيال عامل :انواع گوناگون سياالت آلي ( 33سيال)

فني،
Taljan, et al
 2512پژوهشي
][13
اقتصادي

زيستتوده

 45تا 055

] 2512 Qiu, et al [16تجربي

فني

سوخت
گاز طبيعي

 055تا  455توان و گرما راندمان الکتريکي - %13 :راندمان گرمايي%6 :

Tanczuk, et al
][10

 2513پژوهشي

فني

زيستتوده

Habka, et al
][14

 2516پژوهشي

فني

زمين گرمايي

Algieri, et al
][14

 2516پژوهشي

فني

زيستتوده

] 2511 Liu, et al [11پژوهشي

فني

فني،
] 2516 Wu, et al [11پژوهشي
اقتصادي

شبکهي
توزيع گرما

] 2516 Li, et al [16پژوهشي

فني

-

توان و گرما راندمان الکتريکي - %10 :راندمان گرمايي - %40 :راندمان کل%15 :

 605تا  1555توان و گرما

 -سيال عاملR245fa :

راندمان الکتريکي - %10 :راندمان گرمايي%41 :

راندمان چرخه رانکين - 65/41 :راندمان قسمت گرمايي61/16 :
توان و گرما
155
راندمان کل در حالت سري45/60 :
راندمان الکتريکي - %16/41 :راندمان کل% 45/46 :
 205تا  655توان و گرما
سيالهاي عامل :تولوئن ،دکان ،سيکلوهگزان
توان ،گرما و صرفه جويي هزينه انرژي در حالت بخار - %42 :در حالت آب گرم%61 :
 115تا 315
 COPدر حالت سرمايش با آب گرم - 11/6 :سرمايش با بخار0/4 :
برودت
راندمان الکتريکي%4- 6 :
 155تا  165توان و گرما
سيالهاي عاملR123 pentane R141b butane R245fa :

Peris, et al
][25

 2510تجربي

فني

سوخت
گاز طبيعي

 65تا 105

توان و گرما راندمان الکتريکي - %1 ~ :راندمان گرمايي - %25/36 :سيال عامل:

Prando, et al
][21

 2510تجربي

فني

زيستتوده

315

توان و گرما راندمان الکتريکي 4 :تا  - %25راندمان گرمايي - %44 :سيال عامل:

Peris, et al
][22

 2510تجربي

فني

سوخت
گاز طبيعي

145

توان و گرما

Soltani, et al
][23

 2510تجربي

فني

زيستتوده

1655

توان و گرما

R245fa
MDM

بدون استفاده به محيط تخليه ميشود ،استفاده شده و در کنار
توليد توان ،بتوان از منبعي که به طور معمول اهميتي به آن
داده نميشود گرماي قابل استفاده اي به دست آورد .از اين رو
به طراحي چرخه رانکين آلي با هدف توليد همزمان برق و گرما
و با فرض استفاده از گرماي خروجي چگالنده براي تأمين
مصرفهاي آب گرم ع مومي نيروگاه و يا منطقههاي مسکوني
اطراف ،پرداخته ميشود .بهطور کلي چرخهي مورد مطالعه
با رويکردي همه جانبه از چهار ديدگاه انرژي ،اکسرژي،
اقتصادي و زيستمحيطي ( )4Eو همچنين منابع و فراوردههاي
مورد مطالعه قرار ميگيرد.
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راندمان الکتريکي 6 :تا  - %15راندمان گرمايي 25 :تا %45
سيال عاملR245fa :
راندمان انرژي 60 :تا %45

 -سيال عامل n-octane:

مدلسازي ترموديناميکي

اشاره شد که در چرخه رانکين با سيال آلي ،ميتوان از منابع
انرژي دما پايين استفاده نمود و مطابق شکل  ،2افزون بر توان،
از خروجيهاي ديگر اين چرخه نيز بهره جست ].[26
در طراحي ترموديناميکي يک چرخه رانکين آلي پارامترهاي
گوناگوني مؤثرند .نرخ جريانها ،دماها و فشارهاي عملکرد ي
چرخه از مهمترين پارامترها هستند و تعيين اين پارامترها براي
نقطههاي عملکردي گوناگون ،کار سادهاي نيست؛ زيرا بررسي
نقطه به نقطه چرخه ،منبع گرمايشي و منبع سرمايشي و تعامل اين سه
با يکديگر مسئلهي پيچيدهاي است .بهطوريکه هيچ يک
علمي ـ پژوهشي

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

تحليل فني ـ اقتصادی چرخهی توليد توان و گرما ...

جدول 2ـ شرايط ترموديناميکي چرخهی مبنا.

موارد

مفروضات

سيال عامل چرخه

تولوئن

سيال عامل منبع انرژي

آب

سيال عامل خنککاري

آب

دماي ورودي منبع گرم (بخار فوق گرم)،
دماي خروجي منبع گرم (مايع اشباع)،

T7

)165 (oC
)125 (oC

T9

نرخ جريان منبع انرژيي

)1 (kg/s

فشار سيال منبع انرژي

)245 (kPa

دماي سطح باالي چرخه رانکين آلي،

)130 (oC

T4
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از اين سه بخش نبايد با هم تداخلي داشتهباشند و اختالف دماهاي
پينچ در آنها بايد با توجه به اهداف مدنظر به درستي تعيين شوند ].[20
از اين رو با انجام بررسيهاي فراوان ،شرايط چرخه مبنا به منظور
انجام محاسبهها به شرح جدول  2درنظر گرفته شد .در چرخهي
مورد مطالعه تولوئن به عنوان سيال عامل انتخاب شدهاست
که از نوع سيالهاي خشک بوده به دليل عدم چگالش در توربين
داراي عملکرد بهتري در چرخهي مورد مطالعه است.
به طور کلي الگوريتم طراحي ترموديناميکي چرخه رانکين آلي
مورد مطالعه را ميتوان مطابق شکل  3جمعبندي نمود.
آناليز قانون اول ترموديناميک ][62

مقدار گرماي دريافتي از طريق منبع انرژي با استفاده از معادله ()1
قابل محاسبه است.
Qsource  msource  h 7  h 9 

)125 (oC

() 1

دماي سطح پايين چرخه رانکين آلي،

T1

)30 (oC

فشار سطح باالي چرخه رانکين آلي،

P2

)132/1 (kPa

همچنين مقدار گرماي دريافتي چرخه در تبخيرکننده را ميتوان
از معادله ( )2تعيين نمود.

دماي اشباع سطح باالي چرخه رانکين آلي،

T3

Qin  mcycle  h 4  h 2 

)25 (oC

() 2

اختالف دماي پينچ بين منبع انرژي و چرخه رانکين

)0 (oC

اختالف دماي پينچ بين جريان خنککاري و چرخه رانکين

)0 (oC

دماي محيط

)20 (oC

دو معادلهي ( )1و ( )2را ميتوان معادل هم فرض نمود؛
به عبارت ديگر  .Qsource=Qinمقدار جذب گرماي چرخه توسط سيال
خنککاري در چگالنده با استفاده از معادله ( )3قابل محاسبه است.

فشار محيط

)155 (kPa

راندمان پمپ

%15

راندمان توربين

%15

دماي سيال خنککاري ورودي،

راندمان مبدل گرمايي واحد

T10

CHP

%65

() 3

Qcond  mcooling  h12  h10 

همچنين مقدار دفع گرما از جريان سيال عامل در چگالنده را
ميتوان با استفاده معادله ( )6تعيين کرد که ميتوان معادل با
گرماي جذب شده توسط سيال خنککاري درنظر گرفت.
( )6

Qout  mcycle  h 5  h1 

مقدار توان توربين از معادلهي ( )0به دست ميآيد.
وروديها:
انرژي خورشيدي
انرژي زمينگرمايي
انرژي زيست توده
حرارتهاي اتالفي
و ...

سيکل رانکين
سيال آلي

خروجيها:
توان
گرما
آبگرم
و ...

() 0

Wturb  mcycle  h 4  h 5 

و مقدار توان پمپ نيز از معادله ( )4تعيين ميشود.
()4

Wpump  mcycle  h1  h 2 

در نتيجه ميتوان توان خالص را از معادله ( )4محاسبه نمود.
شکل 2ـ وروردیها و خروجيهای گوناگون چرخه رانکين آلي.

علمي ـ پژوهشي

() 4

Wnet  Wturb  Wpump
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و سرانجام ميتوان براي تعيين راندمان انرژي چرخه،
معادله ( )1را به کار گرفت.

طراحي و مدلسازی سيکل رانکين آلي

Wturb

() 1

تعيين ظرفيت و توان توليدي

Qin

th 

انتخاب منابع انرژي
تعيين فشار و دماي عملکرد

آناليز قانون دوم ترموديناميک ][62

تعيين بارها و جريانها
انتخاب سيال عامل مناسب
تعيين يز تجهيزات

بررسي سامانه
با توليد چندگانه

بررسي سامانه از ديدگاه پينچ

تعيين ساير پارامترهاي سيکل

براي تعيين بازده اکسرژي چرخه ،تحليل قانون دوم ترموديناميک
ضروري است .به طور کلي مقدار اکسرژي از معادلهي ()6
قابل محاسبه است.



() 6
توان

حرارت

در يک نرخ جريان مشخص مقدار اکسرژي چرخه تابع
معادله ( )15است.
Ex i  mi ex i

()15
محاسبه و انتخاب نوع و اندازه تجهيزات اصلي

آناليز قانون اول ترموديناميک

بازدهي سامانه
براساس قانون اول

آناليز قانون دوم ترموديناميک

بازدهي سامانه
براساس قانون دوم

اکسر ژي ورودي به چرخه و خروجي از آن به ترتيب از
معادلههاي ( 11ـ الف) و ( 11ـ ب) قابل محاسبه است.
( 11ـ الف)

Ex in  Ex eva  Wpump

( 11ـ ب)

Ex out  Ex cond  Wturb

در نتيجه تغيير کل اکسرژي چرخه از معادل ( )12به دست ميآيد.
 Ex tot  Ex in  Ex out

()12
بررسي اهميت و ميزان اثرگذاري پارامترهاي گوناگون

که از ترکيب معادلههاي ( )11و ( ،)12نرخ تغيير کل اکسرژي
طبق معادله ( )13به دست ميآيد.
()13

پارامترهاي مؤثر و ميزان اهميت و
اثرگذاري هريک بر کل سامانه

ارزيابي فني ،اقتصادي ،زيستمحيطي پارامتري

قيمت محصوالت توليدي

جمع
بندی
شکل  6ـ الگوريتم مرحلههای کار به صورت تفصيلي.
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ex i   h i  h   T  si  s





 Ex tot  Ex eva  Wpump   Ex cond  Wturb 

سرانجام براي تعيين راندمان اکسرژي چرخه ،ميتوان
معادله ( )16را به کار گرفت.
()16

Wnet
Ex in

Ex 

انواع منبعهاي انرژي

انواع منبعهاي انرژي که براي استفاده در چرخه مورد بررسي
قرار خواهند گرفت عبارتند از انرژيهاي خورشيدي ،زيست توده و
زمينگرمايي به عنوان منابع تجديدپذير و گاز طبيعي به عنوان
سوخت فسيلي که در ادامه به بررسي آنها پرداخته ميشود.
علمي ـ پژوهشي

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران
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تحليل فني ـ اقتصادی چرخهی توليد توان و گرما ...

جدول 6ـ شرايط انرژی خورشيدی در استان اردبيل.

فصل

ميزان تابش روزانه

بهار

0155

155- 055

تابستان

0255

655- 455

پاييز

3055

455- 355

زمستان

3155

655- 255

انرژی خورشيدی

2

1

()10


A rec
1 
UL  

 h w  h r,c a A cover h r,r c 







که در آن  Acoverمساحت پوشش شيشه اي Arec ،سطح
خارجي دريافتکننده hr,c-a ،ضريب تابش خطي از پوشش
به محيط و  hr,r-cضريب تابش خطي از دريافتکننده به پوشش
که عبارت است از معادلهي (.)14



 Tcover

 T

rec

1

 1

 c 



2
2
 Trec
 Tcover

A rec
A cover

1

h r,r c 

r

در معادلههاي پيشين ،براي برآورد شرايط پوشش شيشهاي،
دماي پوشش شيشهاي يعني  ،Tcoverمورد نياز است .اين دما
از دماي دريافتکننده به دماي محيط نزديکتر است .بنابراين،
علمي ـ پژوهشي

)(Wh/m2/day

با ناديده گرفتن تابش جذب شده توسط پوشش،
از تعادل انرژي به صورت معادلهي ( )14به دست آيد.

Tcover

بر اساس گزارشهاي منتشر شده توسط از سازمان انرژيهاي نو ايران،
شرايط تابشي انرژي خورشيدي براي استان اردبيل در چهار فصل
سال داراي مقدارهاي بيشتري در بازهاي به شرح ارايه شده
در جدول  3ميباشد .بنابراين با فرض شار تابشي خورشيدي
متوسط ساالنه )  025 (W/mبراي استان اردبيل مدلسازي سامانه
خورشيدي انجام ميشود ].[21،26
براي تجزيه و تحليل حرارتي کلي کلکتورهاي خورشيدي،
الزم است فاکتور راندمان کلکتور  ،F/ضريب اتالف  ULو عامل
گرماي حذف شده  FRبه صورت مناسبي بيان شود .به طور معمول
براي کاهش تلفات حرارتي ،لوله شيشهاي متحدالمرکز در اطراف
دريافتکننده به کار گرفته ميشود .فاصله بين دريافتکننده و
شيشه به طور معمول خالء است ،که در اين صورت تلفات حرارتي
ناچيز است ] .[21در چنين مواقعي ،UL ،بر اساس مساحت
دريافتکننده ،با معادلهي ( )10معادل است.

()14

شدت تابش

)(Wh/m2

ميتواند

( h r,ca  h w  Tcover  Ta   Arec h r,r c Trec  Tcover  )14
با حل معادله براي  ،Tcoverبر اساس معادلهي ( ،)14معادلهي ()11
را داريم
()11



  Ta 
A rec h r,r c Trec  Acover  h r,c a  h w 

A rec h r,r c Trec  Acover h r,c a  h w

Tcover 

روش پيدا کردن  Tcoverبا تکرار است ،به عنوان نمونه ،برآورد
 ULاز معادله ( )10با در نظر گرفتن يک  Tcoverانتخابي؛ که اگر
 Tcoverبه دست آمده از معادله ( )11با مقدار اوليه متفاوت بود،
اين عمل با انتخاب  Tcoverجديد تکرار شود و به طور معمول بيش از
دو تکرار مورد نياز است .در مرحله بعد ،نياز به برآورد ضريب
انتقال حرارت کلي  ،Uoاست ،که بايد ديواره لوله را شامل شود،
چرا که شار گرمايي در يک کلکتور سهموي باالست .بر اساس
قطر خارجي لوله ،معادلهي ( )16را به صورت زير داريم.
()16

 






 1
Do ln Do,rec Di,rec
Do,rec
U 


 U L h fi Di,rec
2k rec






که در آن  Di,recقطر داخلي لوله دريافتکننده Do,rec ،قطر
خارجي لوله دريافتکننده hfi ،ضريب انتقال گرماي همرفتي
در داخل لوله دريافتکننده است .بازده آني يک کلکتور متمرکزکننده
ميتواند از تعادل انرژي دريافتکننده آن محاسبه شود .انرژي
مفيد تحويلي از متمرکزکننده عبارت است از معادلهي (.)25
()25

Qu  IT  Ac  Arec UL  Trec  Ta 

با جايگزيني  Trecتوسط
حذف شده معادلهي ( )21را داريم.

Tin,f

و استفاده از فاکتور گرماي
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Qu,c  FR IT  Ac  Arec UL  Trec  Ta 

()21

بازده انرژي تحليلي کلکتور را ميتوان به صورت معادلهي ()22
بيان نمود.

 
 

()22
که در آن
داريم.

C


 Tf ,in  Ta
 FR   U L 

 IT C

cal

en

نسبت تمرکز است و براي آن معادلهي ( )23را
Ap

()23

A rec

C

 FRفاکتور گرمايحذفشده است که از معادلهي ()26
قابل محاسبه است.
()26






 F U A
mcp 
L c
1 exp  

Ac U L 
mc
p



FR 
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()24

Qgen  mbio  h bio  h

با فرض راندمان کل احتراق  15درصد و راندمان  65درصد
براي بويلر زيستتوده سوز ،گرماي منتقل شده به بويلر بر اساس
معادلهي ( )21است.
Qboiler 0/ 8 0/ 9  Qgen

()21

گرماي منتقل شده به چرخه را ميتوان به صورت معادلهي
( )26تخمين زد.
Qboiler  Qsource

()26

سرانجام گرماي منتقل شده به سيال مطابق معادلهي ()35
خواهد بود.
Qsource  msource  h 7  h 9 

()35

بر اساس بررسيهاي صورت گرفته ،شرايط منابع زيستتوده
قابل استفاده در استان اردبيل به شرط آمده در جدول  0ميباشند.

' Fفاکتور راندمان کلکتور و به صورت معادلهي ( )20است.
انرژی زمين گرمايي

1
UL

()20

D
D
D 


ln

U L h fi Di  2k Di 

1

F 

بازده انرژي تحليلي در حالت پايدار به صورت معادلهي ()24
خواهد بود.
()24





U L Tpm  Ta
UT C

   e 

classady

en

به منظور تکميل مدلسازي سامانه خورشيدي نياز به تعدادي
دادههاي اوليه براي بهکارگيري در مدل مورد مطالعه است
که با توجه به مطالعههاي همانند ،به صورت آورده شده در جدول 6
درنظر گرفته شدهاست ] .[35همانگونه که پيشتر اشاره شد،
ميزان شار تابشي خورشيدي متوسط ساالنه )  005 (W/mبراي
استان اردبيل درنظر گرفتهشدهاست
2

ايران از جمله کشورهايي است که داراي پتانسيل زمين
گرمايي است .بر اساس مطالعههاي ساخت نيروگاه زمين گرمايي
در کشور توسط سازمان انرژيهاي نو ايران ،منطقههايي مانند
مشکينشهر ،بوشلي و سرعين در سبالن اردبيل از منطقههاي
داراي پتانسيل انرژي زمينگرمايي تشخيص دادهشدهاند ]. [30 ،34
گرماي قابل دريافت از جريان زمينگرمايي را ميتوان از معادلهي ()31
محاسبه نمود.
()31





Qgeo  mgeo h geo,in  h geo,out

با فرض راندمان  65درصد براي مبدلحرارتي زمينگرمايي،
گرماي منتقل شده به چرخه را ميتوان بر اساس معادلهي ()32
تخمين زد.
()32

Qsource  heatexchanger Qgeo

آناليز اقتصادي و زيست محيطي
انرژی زيستتوده ][63

در بهکارگيري زيستتوده ،دورريزها بر پايهي مواد زيستي
در ديگ بخار يا بويلر سوخته و بخار آب توليد ميشود .گرماي آزاد شده
کل از زيستتوده را ميتوان از معادلهي ( )24محاسبه نمود.
312

با توجه به اين امر که از جمله مسئلههاي اقتصادي مهم
در نيروگاهها ،برآورد قيمت تمام شده برق توليدي است ،درنتيجه
بهمنظور برآورد آن ،تحليل فني ـ اقتصادي چرخه نياز است.
بر اساس قوانين تحليل فني ـ اقتصادي ،معادلهي ( )33بيانکننده
علمي ـ پژوهشي
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تحليل فني ـ اقتصادی چرخهی توليد توان و گرما ...

جدول 4ـ دادههای اوليه مربوط به کلکتورهای سهموی سامانههای خورشيدی.

موارد

فرضيات

دماي محيط

)25 (oC

فشار محيط

)155 (kPa

دماي سيال ورودي به مزرعهي خورشيدي

)120 (oC

دماي سيال خروجي از مزرعهي خورشيدي

)255 (oC

اختالف دماي پينچ در مبدل حرارتي

)0 (oC

دماي سيال خروجي

)255 (oC

اندازههاي متمرکز کننده

)6×12 (m

قطر خارجي پوشش

)5/56 (m

قطر داخلي پوشش

)5/51 (m

قطر خارجي دريافت کننده

)5/50 (m

قطر داخلي دريافت کننده

)5/56 (m

تعداد رديف کلکتورها

15

سيال عامل

روغن حرارتي

گرماي ويژهي فشار ثابت سيال )(cp

)1655(kJ/kg.K

ضريب انتقال حرارت جابه جايي سيال داخل لولهها ))hfi

)355 (W/m2.K

رسانندگي حرارتي پوشش ((kcover

)310 (W/m.K

رسانندگي دريافت کننده ((krec

)10 (W/m.K

ساطعکنندگي پوشش ()εcover

5/62

ساطعکنندگي دريافت کننده ((εrec

5/14

سرعت وزش باد

)0 (m/s

راندمان مبدل گرمايي

% 65

جدول  1ـ شرايط منابع زيستتوده قابل استفاده در استان اردبيل.

نوع زيستتوده

ارزش گرمايي

)(kJ/kg

قيمت

)($/ton

دورريز گندم ][32

14555

35

دورريز سيبزميني ][33

14555

45

دورريز گوجهفرنگي و ربسازي (تفالههاي جامد) ][36

20555

25

علمي ـ پژوهشي
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تعادل هزينه جريان اکسرژي ورودي و خروجي چرخه ميباشد و
در دو طرف تساوي عباراتي معادل دالر در ثانيه خواهيم داشت ].[34
n

n

j1

i 1

 Ci,in  Zk   C j,out

()33

 Zkهزينه سرمايهگذاري تجهيزات است که براي تخمين آن
ميتوان از مدلهاي موجود استفاده نمود .مقدارهاي مربوط به را
ميتوان از معادله ( )36محاسبه نمود .که در آن  cهزينهي واحد
جريان اکسرژي و مقدار جريان اکسرژي ميباشند.
C  c  Ex

()36

با اعمال روابط فوق بر چرخه مورد طراحي ،معادلهي ( )30را
خواهيم داشت ].[36
Csource,in  Cpump  Ccooling,in  Zk,ORC 

()30

Csource,out  Cturb  Ccooling,out

هزينه تجهيزات شامل تبخيرکننده ،پمپ ،توربين و چگالنده
عبارت خواهند بود از معادلهي (.)34
Zk,ORC  Zeva  Zpump  Ztur  Zcond

()34

که هزينهي تک تک آنها از چهار بخش معادلهي ()34
به دست ميآيد ].[31
Zeva  309 /14  Aeva  /

0 85

( 34ـ الف)



0/ 65

( 34ـ ب)



Zpump  200 Wpump

Ztur  4750 Wtur  /

0 75

( 34ـ ج)

Zcond  516 / 62  Acond  /

06

( 34ـ د)

هزينهي مربوط به منبع انرژي در  csource,inاثر داده ميشود.
سرانجام قيمت برق توليدي را از معادله ( )31ميتوان به دست آورد.


()31




z k,ORC
Wturb



csource,in  Ex solar,in
Wturb

ccooling,in Ex cooling,in
Wturb

به منظور بررسي اقتصادي منابع انرژي مفروضات اقتصادي
به صورت مندرج در جدول  4درنظر گرفته شدهاند ] 61ـ .[36
در ارتباط با کلکتورهاي سهموي خورشيدي هزينهي متوسطي
بر اساس مساحت کلکتورها فرض شدهاست که در برگيرنده کل
هزينههاي بخشهاي گوناگون آن باشد ] .[21،26در ارتباط با
سامانه زيست توده هزينه تجهيزات ثابت در مقياس مطالعه (کمتر
از يک مگاوات) به عالوه هزينهي متغير با عملکرد چرخهي
رانکين به عنوان هزينهي منبع گرمايي در نظر گرفته شدهاست.
درمورد سامانه زمين گرمايي هزينه تجهيزات اوليه مورد نياز
بر اساس مقياس چرخه به همراه هزينه متغير با عملکرد چرخهي
رانکين براي پمپاژ درنظر گرفته شدهاست.
براي هر واحد نيروگاه ،مجموع هزينههاي خصوصي و خارجي
بيانکننده هزينه اجتماعي آن است .هزينههاي خصوصي توليد
برق شامل هزينههاي سرمايهگذاري ،تعمير و نگهداري ،هزينههاي
مربوط به کارکنان و هزينههاي مربوط به سوخت است .هزينه
خارجي يک اثر بيروني است که در اثر فعاليت اقتصادي و يا
اجتماعي يک گروه از افراد يا شخص ايجاد ميشود و روي گروه
ديگر اثر ميگذارد در حاليکه اين اثرها به طور کامل محاسبه
نمي شوند و يا غرامتي به وسيله گروه اول پرداخت نميشود.
اثرهاي ناشي از آاليندههاي زيستمحيطي را ميتوان موجب
تحميل هزينههاي خارجي دانست ].[62
وارد کردن هزينههاي خارجي به هزينههاي توليد برق
رويکردي است که ميتوان آن را به عنوان عاملي براي ارزشگذاري
اقتصادي عاملهاي زيستمحيطي و سالمتي انسانها در نظر گرفت.
در صورتي که فرض شود منابع انرژي چرخه رانکين آلي مورد
طراحي از منبعهاي تجديدپذيري مانند انرژي خورشيدي باشد،
مي توان عنوان نمود که توان توليدي اين چرخه ،به دليل داشتن
منبعهاي انرژي پاک ،صرفهجوييهاي در زمينه هزينههاي
خارجي نيروگاه در مقايسه با يک نيروگاه سوخت فسيلي به دنبال
خواهد داشت .براي بررسي اقتصادي و زيستمحيطي مدل نياز
به يک سري دادههاي مبنايي است .اين دادهها از مستندات
شرکت گاز ايران و ترازنامه انرژي سال  1361ايران استخراج شده و
به صورت جدول  4است.

cpumping Wpump

 Ex source,out  ccooling,out  Ex cooling,o ut
Wturb
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Wturb
source,out

c

اعتبارسنجي مدلها

در اين بخش به اعتبار سنجي مدل در بخشهاي گوناگون
سامانه مورد مطالعه ميپردازيم .اعتبار سنجي مدل ترموديناميکي
علمي ـ پژوهشي
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جدول  3ـ دادههای اقتصادی منابع گوناگون انرژی.

موارد

فرضيات

متوسط هزينه کلکتور سهموي خورشيدي

)145 ($/m2

هزينه تجهيزات ثابت سيستم زيستتوده

)15555($

هزينه تجهيزات ثابت سيستم زمين گرمايي

)1055 ($/kW

قيمت گاز طبيعي

)5/50 ($/m3

جدول 1ـ دادههای اوليه جهت آناليز زيستمحيطي ].[46 ،44

نوع گاز
مقدار توليدي

CO

CO2

NOx

SO2

)(kg/m3NG

5/551366

1/62

5/55661

5/5555564

)(g/kWh

1/444

146/601

2/663

1/036

1

5/524

355

14

مقدار توليدي

هزينه اجتماعي ()$/kg

جدول  8ـ اعتبار سنجي مدل کلکتورهای سهموی.

مطالعهي حاضر

درصد خطا
()%

42/01

43/41

5/511

42/66

5/514
5/514

مرجع ][60

IT
)(W/m2

Vwind
)(m/s

Ta
)(K

Tin
)(K

633/4

2/4

21/1

152/2

42/34

641/2

3/4

22/6

101/5

41/15

45/65

612/3

2/0

26/3

164/0

41/51

45/14

42/14

656/0

3/3

24/2

205/4

46/64

45/20

45/41

5/514

634/6

1/5

21/1

264/1

44/10

44/61

46/14

5/516

115/4

2/6

24/0

266/5

44/34

41/62

46/03

5/532

653/2

6/2

31/1

300/6

46/56

43/12

40/46

5/524

625/6

2/4

26/0

346/0

42/06

42/36

43/46

5/511

چرخه ي رانکين آلي ،پيشتر توسط نويسنده انجام شده است [.]60
به منظور اعتبار سنجي مدل مربوط به سامانه کلکتورهاي
خورشيدي سهموي از مطالعهي يلماز و همکاران [ ]64استفاده
شدهاست .نتيجههاي به دست آمده از مدل حاضر بر اساس شرايط
و وروديهاي مطالعهي مرجع در جدول  1ارايه شدهاست.
از آنجا که بيشترين اختالف ميان دادههاي مرجعها و
نتيجههاي مطالعه حاضر کمتر از چهار درصد ميباشد،
مي توان اظهار نمود که مدل مورد مطالعه از اعتبار قابل قبولي
برخوردار است.
علمي ـ پژوهشي

نتيجهها

نتيجههاي به دست آمده از بررسي ترموديناميکي چرخه
رانکين مورد مطالعه به صورت مندرج در جدول  6ميباشد .مقدار
گرماي الزم براي تبديل جريان از شرايط اوليهي ورود به چگالنده
در مرحلهي اول ،به جريان با شرايط خروج از چگالنده در مرحلهي
دوم به عنوان گرماي بازيافت شده براي توليد آبگرم ميباشد و
در واقع بخش مفيد گرماي بازيافتي که در محاسبههاي
صرفهجويي نيز محاسبه شدهاست مربوط به اين بخش از گرماي
چگالنده است.
311
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پارامتر مدلسازي

نتيجه

نرخ جريان سيال عامل چرخه رانکين

)6/142 (kg/s

دماي سيال خنککاري خروجي از چگالنده

)00/14 (oC

نرخ جريان سيال خنککاري در مرحله اول چگالنده

)65/66 (kg/s

نرخ جريان سيال خنککاري در مرحله دوم چگالنده

)1/216 (kg/s

نرخ جريان سيال خنککاري حذف شده از سيستم

)36/244 (kg/s

مقدار گرماي خروجي از چگالنده در مرحلهي اول

)1466 (kW

مقدار گرماي خروجي از چگالنده در مرحلهي دوم

)124/1 (kW

گرماي بازيافت شده براي توليد آبگرم

)141/4 (kW

کار خالص چرخه رانکين

)614/4 (kW

راندمان انرژي چرخه رانکين

%11/42

راندمان اکسرژي چرخه رانکين

%14/64

اکسرژي نابود شده کل

)1646 (kW

111

1/21

421

/381

1/24

431

161

1/22

131
491
411
211

391

381

311

331

 the ex

111

1/26

431

1/311

411

1/23

411

1/2

691

1/39
311

1/38

1/31

the  ex,int ex,ext

191

1/23

421

1/39

)Wnet (kW

)Wnet (kW

جدول 9ـ نتيجههای فني مدلسازی چرخه بر اساس قانونهای ترموديناميک.

1/331

691
9 31 33 32 36

8

1

3

1

4

6

2

1/33

)T7 (°C

اختالف دمای پينچ تبخير کننده )(°C

شکل  4ـ نمودار تغيير راندمانهای انرژی و اکسرژی و توان خالص
توليدی بر اساس دمای ورودی منبع انرژی.

شکل  1ـ نمودار تغيير راندمانهای انرژی و اکسرژی و توان خالص
توليدی بر اساس اختالف دمای پينچ تبخيرکننده.

بهمنظور مطالعهي پارامتريک چرخهي طراحي شده،
پارامترهاي دماي ورودي منبع گرم ،اختالف دماي پينچ
تبخيرکننده و نرخ جريان چرخه به عنوان پارامترهاي مؤثر
درنظرگرفتهشدهاست .براي مطالعه اثر هر پارامتر روي چرخه ،ساير
مشخصههاي چرخه معادل با مقدارهاي مربوطه در شرايط چرخه
مبنا (جدول  )2درنظرگرفتهشده و پارامتر مورد نظر تغيير دادهشدهاست.
نمودار تغييرهاي راندمانهاي انرژي و اکسرژي و توان

توليدي خالص بر اساس دماي ورودي منبع انرژي به صورت
نشان دادهشده در شکل  6ميباشد .ديده ميشود که با افزايش
دماي ورودي منبع گرمايي به دليل افزايش گرماي قابل جذب
در چرخه ،توان توليدي خالص و راندمانهاي انرژي و اکسرژي روند
افزايشي دارند.
نمودار تغييرهاي راندمانهاي انرژي و اکسرژي و توان خالص توليدي
براساس اختالف دماي پينچ تبخيرکننده در شکل  0نشان دادهشدهاست.
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تحليل فني ـ اقتصادی چرخهی توليد توان و گرما ...

جدول 31ـ تغيير پارامتريک الزم جهت افزايش يک واحدی راندمان يا توان.

پارامتر

)P4 (kPa

)T1 (oC

)T4 (oC

)T7 (oC

DT4-7

)mcycle(kg/s

ηth

26/443

- 6/141

4/302

15/5

- 4/145

5

ηex

31/060

- 0/111

4/443

15/212

- 4/314

5/234

Wnet

1/326

- 5/216

5/351

5/366

- 5/354

5/551

1/2
691

1/38

631

1/34

211

1/32

261

1/3

391
4/2

6 /8

6/4

6

2 /3

2/2

the ex

)Wnet (kW

611

1/33

1/18
3 /8

)Mcycle (kg/s

شکل  3ـ نمودار تغيير راندمانهای انرژی و اکسرژی و توان خالص بر
اساس نرخ جريان سيال عامل چرخه.

ديده مي شود که با افزايش اختالف دماي پينچ در تبخيرکننده به
دليل کاهش گرماي قابل جذب در چرخه ،توان توليدي خالص و
راندمانهاي انرژي و اکسرژي روند کاهشي دارند.
با توجه به اهميت پارامتر نرخ جريان چرخه و تأثيرهاي
چشمگير آن در سايز تجهيزات ،هزينه اوليه تجهيزات و عملکرد
کل چرخه ،نمودار تغييرهاي راندمان انرژي ،راندمان اکسرژي و
توان خالص بر اساس نرخ جريان چرخه رسم شدهاست که
به صورت نشان دادهشده در شکل  4ميباشد .ديده ميشود که
با افزايش نرخ جريان چرخه ،راندمان گرمايي آن تغييري نميکند،
اما به دليل افزايش قابليت انتقال آنتالپي و انرژي ،مقدار توان خالص
افزايش مييابد ،هرچند که اين امر ممکن است سبب افزايش
اندازه برخي تجهيزات و هزينههاي عملکردي آنها شود .همچنين
بر اساس معادلهي ( )16با افزايش توان خالص توليدي و به دليل
بهرهبرداري بيشتر از اکسرژي ثابت موجود در جريان منبع حرارتي
(با دريافت بيشتر اکسرژي ،توسط نرخ جريان بيشتر چرخه در نرخ
جريان پابت و مشخص منبع گرمايي) ،مقدار راندمان اکسرژي
چرخه نيز افزايش مييابد .در واقع افزايش نرخ جريان چرخه و
علمي ـ پژوهشي

رسيدن آن به مقدار جريان طراحي ،بيانگر عملکرد سامانه در حالت
بار کامل ميباشد که سامانه نيز با آن هدف طراحي شدهاست.
به منظور مطالعه اهميت و ميزان اثرگذاري هريک از
پارامترهاي موثر ،اين امر که افزايش يک درصد راندمان انرژي،
راندمان اکسرژي و يک کيلووات توان توليدي نيازمند چه مقدار
تغيير يک پارامتر مؤثر است ،بررسي شده و نتيجههاي
به دست آمده در جدول  15آمدهاست .به اين منظور ،الزم است
که پارامترهاي مثبت افزايش و پارامترهاي منفي کاهش
داشته باشند.
هر چه مقدار عدد کم تر باشد به اين معناست که اعمال اين
تغيير کوچک ،افزايش يک درصد راندمان يا يک وات توان
توليدي در پي داشته و پارامتر مورد نظر اثرگذاري بااليي
بر عملکرد چرخه دارد .با مقايسهي سه دماي مدنظر ديده ميشود
که در شرايط مطالعهي حاضر ،دماي ورودي پمپ (دماي سطح
پايين چرخه) پارامتر مؤثرتري است .براي مقايسه بهتر ،اين مقدارها
در شکلهاي  4و  1نشان دادهشدهاند.
نتيجههاي به دست آمده از مدلسازي فني منابع انرژي
در جدول  11داده شدهاند.
نتيجههاي اقتصادي شامل قيمت توان توليدي بر اساس منبع
انرژي در حالتهاي گوناگون در جدول  12داده شدهاند.
ديده ميشود که در مقياس طراحي و بر اساس شرايط استان اردبيل،
هزينهي توان توليدي با استفاده از انرژي خورشيدي ،از ساير منبعها
باالتر بوده (به دليل روزهاي آفتابي کم در طول سال) و سامانه
با منبع انرژي زيستتوده بسته به نوع مادهي زيستتوده گزينهي
قابل رقابتي با سامانه براساس انرژي زمينگرمايي از نظر قيمت
توان توليدي ميباشد ،بهطوريکه به کارگيري دورريزها ي
گوجه فرنگي و گندم نسبت به انرژي زمينگرمايي به صرفهتر
ميباشد .سامانه با منبع انرژي گاز طبيعي کمترين قيمت
توان توليدي را داشته اما از سوي ديگر شامل توليد آاليندههاي
زيست محيطي و هزينههاي خارجي ميباشد.
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پارامتر مدلسازي

نتيجه

نرخ جريان سيال در کلکتورها

)14/60 (kg/s

نرخ جريان سيال کل

)146/0 (kg/s

تعداد کلکتور در هر رديف

22

تعداد کل کلکتور سهموي مورد نياز

210

مساحت کل دريافت کننده ها

)656/1 (m2

مساحت کل متمرکز کننده ها

)15544 (m2

بازده انرژي محاسباتي

%04/34

بازده انرژي محاسباتي در حالت پايدار

%46/64

بازده اکسرژي

%14/16

بويلر زيستتودهسوز دورريز گندم

)5/113 (kg/s

بويلر زيستتودهسوز دورريز سيبزميني

)5/166 (kg/s

بويلر زيستتودهسوز دورريز گوجه فرنگي

)5/126 (kg/s

نرخ جريان سيال زمينگرمايي

)5/613 (kg/s

نرخ جريان حجمي گاز طبيعي

)230/4 (m3/h

P4 kPa

16
33

44

88

22

10

ex
ηex

01

th
ηth

--88

--22

--16
33

--44

--24
24

--63

--32
62

mcycle
mcycle

dT4-7

T7

T4

T1
T1

P4

T1,T4, T7, dT4-7 oC

24
24

63

1/119

)T1, T4, T7, dt4-7 (°C

32
62

88

1/132

--88

3/2
3
1/8

1/113

1/3
1/116
1

1/4
1/2

dT4-7
mcycle

T1
T7

T4

P4

1

)T1, T4, T7, dt4-7 (°C), P4 (kPa

40
41

10
31

3/3
3/4

)P4 (kPa

)P4 (kPa

جدول 33ـ نتيجههای فني مدلسازی منابع انرژی.

- 1/2
1/116

- 1/4

شکل  1ـ تغيير پارامتريک الزم جهت افزايش يک واحدی راندمانها.

شکل  8ـ تغيير پارامتريک الزم برای افزايش يک واحدی توان توليدی خالص.

از آنجا که فشار ورودي توربين از پارامترهاي مؤثر چرخه ميباشد،
نمودار تغيير هزينهي توليد توان با منابع انرژي گوناگون بر اساس
فشار ورودي توربين در شکل  6نشاندادهشدهاست .ديده ميشود
که با افزايش فشار ورودي توربين ،بهدليل عملکرد بهتر چرخه،
هزينهي توان توليدي کاهش مييابد.

نمودار تغيير هزينهي توليد توان با منابع انرژي گوناگون
براساس دماي منبع گرمايي در شکل  15نشان دادهشدهاست.
ديده مي شود که با افزايش دماي منبع گرمايي به دليل عملکرد
چرخه در سطح باالتري از دما که منجر به افزايش توان توليدي
خواهد شد ،هزينهي توان توليدي با شيب ماليمي کاهش مييابد.
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نوع منبع انرژي

تجهيزات تبديل انرژي

قيمت واحد توان توليدي

خورشيدي

کلکتور سهموي (شدت تابش متوسط ))005 (W/m2

5/033

زيستتوده

بويلر زيستتودهسوز دورريز گندم

5/542

زيستتوده

بويلر زيستتودهسوز دورريز سيبزميني

5/153

زيستتوده

بويلر زيستتودهسوز دورريز گوجه فرنگي

5/562

زمين گرمايي

استخراج بخار از چاه زمين گرمايي

5/565

گاز طبيعي

بويلر گازسوز

5/522

1/4

1/18

1/6

1/13

1/2

1/14

1/3

1/12

1
221

211

381

331

341

321

311

)Cbio, Cgeo, CNG ($/kWh

1/1

1/31

1

)P4 (kPa

1/19
1/18

1/61

1/11

1/6

1/13

1/21

1/11

1/2

1/14

1/31

1/16

1/3

1/12

1/11
1
211

the ex,int ex,ext

1/3

1/32

1/3

1/41
1/4

)Csolar ($/kWh

)Csolar ($/kWh

جدول 32ـ قيمت توان توليدی بر اساس منبع انرژی ).($/kWh

391

381

311

331

1/13
311

)T7 (°C

شکل  9ـ تغيير هزينه توليد توان با منبعهای انرژی گوناگون
بر اساس فشار ورودی توربين.

شکل  31ـ تغيير هزينه توليد توان با منبعهای انرژی گوناگون
بر اساس دمای ورودی منبع گرمايي.

نمودار تغيير هزينه توليد توان با منبعهاي انرژي گوناگون
براساس نرخ جريان چرخه در شکل  11نشان داده شدهاست.
ديده مي شود که با افزايش نرخ جريان چرخه ،به دليل عملکرد
چرخه در مقياس باالتر ،هزينهي توان توليدي کاهش مييابد.
همانگونه که در طراحي چرخه اشاره شد ،با پيشنهاد
يک چگالندهي دو مرحلهاي ،دماي خروجي سيال خنککاري چگالنده
تا حد ممکن باال نگه داشته شد تا بتوان از جريان خروجي
از چگالندهي دو مرحلهاي به طور مستقيم به عنوان جريان آبگرم
استفاده نمود .روشن است با بهکارگيري اين نوع چگالنده
در چرخهي طراحي شده ،نسبت به حالت بهکارگيري کندانسورهاي
متداول ،بهرهوري کل سامانه افزايش خواهد يافت .بر اساس
نتيجههاي به دست آمده از آناليز چرخه در حالت توليد همزمان
توان و حرارت چرخه رانکين ،راندمان انرژي  %26/33و راندمان
اکسرژي  %22/61ميباشد که بيش از پنج درصد نسبت به حالت

توليد توان افزايش بهرهوري به دست آمده است .به منظور مقايسهي
بهتر ،راندمانهاي انرژي و اکسرژي براي دو حالت چرخه
رانکين توليد توان و حالت توليد همزمان توان و گرما در شکل 12
آوردهشدهاست .مشاهده ميشود که در صورت توليد همزمان توان
و گرما ،افزايش حدود شش درصدي در راندمانها را نسبت به
حالت توليد توان خواهيم داشت.
نتيجههاي به دست آمده از آناليز اقتصادي واحد گرمايي توليد
همزمان توان و گرما ،بهصورت آورده شده در جدول  13ميباشند.
هر چند که اين امر (افزودن بخش توليد گرما) ،نيازمند سرمايهگذاري
اوليه به منظور تغيير چگالندهي معمولي به چگالندهي دو مرحلهاي
است ،اما برآورد ميشود با صرف هزينهي اوليهي  455دالر تغيير
ساختار چگالنده از حالت يک مرحلهاي به دو مرحلهاي انجام شود
و در اين صورت ساالنه  15641دالر به دليل بازيافت انرژي
(با استفاده از گرماي جريان خروجي از چگالنده در مرحلهي دوم)،

عل مي ـ پژوهشي

319

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

دوره  ،63شماره 3693 ،6

ليلي آريانفر و همکاران

جدول 36ـ نتيجههای به دست آمده از آناليز اقتصادی.

واحد

15641

CHP

3/2

1/22

3

1/38

256304

61

ORC
ORC+CHP

1/34

1/3
1/3

1/4

21

)Cbio, Cgeo ($/kWh

1/8

21
31
31

1/13

1/2
1
6/9 4/2

()$/yr

6/6 6/3

6

2/1

2 /3 2 /4

3 /8

th ex

)Csolar ($/kWh

واحد گرمايي

هزينه انرژي صرفهجويي شده

گاز طبيعي معادل صرفهجويي شده

( )m3/yr

1

1/12

ex

th

1

راندمانهای انرژی و اکسرژی

)Mcycle (kg/s

شکل  33ـ تغيير هزينه توليد توان با منبعهای انرژی متفاوت براساس
نرخ جريان چرخه.

شکل 32ـ مقايسه راندمانهای  ORCبا .ORC-CHP

صرفه جويي صورت خواهد گرفت .به منظور اين محاسبههاي
قيمت واحد گاز طبيعي  5/50دالر به ازاي هر متر مکعب و
راندمان  %65در قسمت احتراق و راندمان  %15در قسمت انتقال
گرما در توليد آب گرم توسط گاز طبيعي در نظر گرفته شدهاست.
از اين رو پيشنهاد به کارگيري چگالندهي دو مرحلهاي
با داشتن زمان بازگشت سرمايهي  21روز به لحاظ اقتصادي
مقرون به صرفه ميباشد.
نتيجههاي به دست آمده از آناليز زيستمحيطي براي
سه حالت توليد توان ،توليد گرما و توليد همزمان توان و گرما
در جدول  16آمدهاند .دادههاي جدول ،بيانکننده هزينه خارجي
مربوط به چهار جزء آالينده در سه حالت توليد توان به تنهايي )،(ORC
معادل توليد گرما به تنهايي )بخش گرمايي  (ORCو توليد
همزمان توان و گرما بر مبناي چرخه رانکين آلي )(ORC-CHP
در مقياس و شرايط مطالعه ميباشد (هزينهي تحميلي غير مستقيم
ساالنه به ازاي مقدار توان و گرماي مورد مطالعه) ،که با توجه
به شرايط چرخه ،در صورت استفاده از انرژيهاي پاک به عنوان
منبع انرژي چرخه ،با جلوگيري از توليد اين مقدار آاليندهها
در واقع به نوعي صرفهجويي در هزينههاي خارجي تحميل نشده
ايجاد خواهد شد .ميتوان عنوان نمود که در صورت استفاده
اعمال هزينههاي خارجي در حالت توليد توان با استفاده از گاز

طبيعي قيمت واحد توان توليدي از  5/522به  5/631دالر بر
کيلووات ساعت افزايش خواهد يافت که با اين ديدگاه در مقايسه
با انرژهايهاي تجديدپذير (با هزينهي توليد توان  5/0دالر بر
کيلووات ساعت براي انرژي خورشيدي 5/1 ،دالر بر کيلووات
ساعت و کمتر براي انواع زيست توده و  5/56دالر بر کيلووات
ساعت براي انرژي زمينگرمايي) بهکارگيري اين منبع انرژي
اقتصادي توجيه پذير نميباشد.

381

نتيجهگيري

در اين پژوهش به مدلسازي ترموديناميکي و مطالعه فني-
اقتصادي يک چرخه رانکين سيال آلي با انواع منابع انرژي
گوناگون در شرايط استان اردبيل پرداختهشد .همچنين با پيشنهاد
يک چگالندهي دو مرحلهاي دو حالت توليد توان و همچنين توليد
همزمان توان و گرما مورد بررسي قرار گرفت .با مطالعه ميزان
اثرگذاري پارامترهاي موثر بر عملکرد چرخه ،فشار ورودي توربين،
دماي ورودي توربين ،دماي ورودي منبع انرژي ،دماي ورودي
پمپ ،اختالف دماي پينچ منبع گرمايي و نرخ جريان سيال عامل
در چرخه از جمله پارامترهاي مهم و مؤثر در عملکرد چرخه و
قيمت تمام شده برق توليدي شناخته شدند؛ که در اين بين دماي
ورودي پمپ پارامتر اثرگذارتري بود .ديده شد که بر اساس
علمي ـ پژوهشي
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جدول 34ـ هزينه توليد آاليندهها بر اساس مراجع ] [46و ].)$/yr( [44

حالت/اجزاء

CO

CO2

NOx
4

مجموع

SO2
4

ORC

226

63564

2/115×15

15451

3/556×15

بخش گرمايي CHP

211

15103

211346

143

262411

مجموع ORC-CHP

050

03655

3/142×154

15446

3/264×154

شرايط استان اردبيل در سامانه توليد توان با استفاده از انرژي
خورشيدي ،هزينهي توان توليدي باالتر از ساير منابع بوده و
سامانه با منبع انرژي زيستتوده بسته به نوع مادهي زيستتوده
گزينهي قابل رقابتي با سامانه براساس انرژي زمينگرمايي از نظر
قيمت توان توليدي ميباشد .سامانه با منبع انرژي گاز طبيعي کمترين
قيمت توان توليدي را داشته اما از سوي ديگر شامل توليد
آاليندههاي زيست محيطي و هزينههاي خارجي ميباشد.
با مقايسهي راندمانهاي گرمايي و اکسرژي در دو حالت توليد توان و
توليد هم زمان توان و گرما ديده شد که با استفاده بهينه از
منبعهاي انرژي در حالت توليد همزمان توان و گرما ،از ديدگاه گرمايي
 % 0/41و از ديدگاه اکسرژي  % 0/60افزايش بهرهوري کل
ايجاد مي شود .در مقايسه اقتصادي حالت توليد توان با حالت توليد
همزمان توان و گرما ،ساالنه  15641دالر در مصرف انرژي صرفه
جويي صورت خواهد گرفت .همچنين از ديدگاه زيست محيطي،
ميتوان برآورد نمود که با توليد همزمان توان و حرارت از انرژيهاي
پاک و تجديدپذير ،ساالنه  3/264×154ريال از نظر هزينههاي
خارجي تحميل نشده صرفهجويي صورت خواهدگرفت.
فهرست نمادها
واحد$/unit ،

هزينه
هزينه جريان$/flow ،
توليد همزمان توان و گرما
قطر لولهها
اکسرژي در واحد جرمkJ/kg ،
اکسرژي کلkW ،
آنتالپيkJ/kg ،
نرخ جريانkg/s ،
فشارkPa ،
گرماkJ ،
آنتروپيkJ/kg.K ،
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c
C
CHP
D
ex
EX
h

m
P
Q
s

دما˚C ،

T

ضريب کلي اتالف حرارت،
توان يا کارkJ ،
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