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چکيده

واژههای کليدی

با توجه به اهمیت سیکلهای تولید توان و از آن جمله سیکل ترکیبی ،در سالهای اخیر مطالعات

سیکل ،توربین گازی ،عملکرد ،کمپرسور،

فراوانی در اين زمینه صورت گرفته و محققان بسیاری با استفاده از روشهای موجود سعی در بهینه

تکمحور ،دو محور

کردن اين سیکلها داشتهاند .در اين تحقیق به بررسی سیکل آب -آمونیاک پرداختهشده است .در
سیکل ترکیبی آب-آمونیاک از مخلوط دوگانه آب -آمونیاک بهعنوان سیال عامل استفاده می-
شود .اين سیکل قابلیت استفاده از منابعی مانند انرژی اتالفی سیکل قدرت معمولی و يا منبع
حرارتی مستقلی که از انرژی خورشیدی و يا زمینگرمايی استفاده میکند را دارد.
هدف از اين مقاله بررسی تأثیر دمای ورودی به توربین بر عملکرد ترمودينامیکی سیکل ترکیبی
آب-آمونیاک هست .در اين پژوهش به کمک نرمافزار  EESابتدا سیکل تولید توان آب-
آمونیاک مدلسازی شده و سپس بهمنظور بررسی و مقايسه ،سیکل ترکیبی گاز -رانکین شبیهسازی
ترمودينامیکی شده و از ديدگاه قانون اول و دوم ترمودينامیک موردمطالعه قرارگرفتهاند .درنهايت
به بررسی تأثیر دمای ورودی به توربین بر عملکرد ترمودينامیکی پرداختهشده است.

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علوم تحقیقات يزد
 -2استاديار ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمی واحديزد
 -3استاديار ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه يزد
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تحليل و شبيه سازی تاثير دمای ورودی به توربين برعملکرد ترمودیناميکي سيکل ترکيبي آب – آمونياک

 -1مقدمه
توربینهای گازی موارد کاربرد متعددی دارند که مهمترين

قرار میگیرند .همچنین ممکن است روی يک محور کمپرسور و

کاربردشان در رانش انواع هواپیماها است ،هرچند که در صنايع

توربین فشار باال ،و روی محور ديگر کمپرسور و توربین فشار

هم از توربینهای گازی برای راهاندازی وسايل مکانیکی مانند

پايین و بار خارجی قرارگرفته باشند .در هر آرايشی ،به بخشی از

پمپها ،کمپرسورها و مولدهای کوچک برق ،و مخصوصاً برای

سیستم که شامل کمپرسور ،اتاق احتراق و توربین فشار باالست،

تأمین بار قله و بار میانی و بعضاً بار پايه نیز استفاده میشود.

مولد گاز میگويند .در آرايش دومحوری اين امکان وجود دارد

همچنین در نیروگاههای چرخه ترکیبی از توربینهای گازی

که بار سرعت متغیر داشته باشد و اين موضوع برای موارد

بهطور فزايندهای استفاده میشود .اين نیروگاهها از ترکیب

متعددی از کاربردهای صنعتی مناسب است .گاهی توربینهای

توربینهای بخار و گاز ساخته میشوند و بسته به نوع توربین-

گازی را که برای رانش هواپیما طرحشدهاند ،با انجام اصالحاتی

ها،ديگهای بازيافت گرما ،و دستگاههای بازيابی ،انواع متعددی

برای کاربردهای صنعتی مورداستفاده قرار میدهند .در

دارند .توربینهای گازی که در نیروگاهها و صنايع مورداستفاده

توربینهای تکمحوری ،کمپرسور ،توربین ،و بار روی يک

قرار میگیرند مزايای زيادی دارند .اندازه نیروگاه توربین گازی،

محور قرار میگیرند که با سرعت ثابتی دوران میکند .از اين نوع

در مقايسه با نیروگاه بخار کوچکتر ،سبکتر و هزينه اولیه آن

آرايش برای راهاندازی مولدهای کوچک و همچنین مولدهای

برای تولید هر واحد توان از هزينه مربوط به نیروگاه بخار کمتر

بزرگ برق در نیروگاهها استفاده میشود.

است .مدتزمان الزم برای تحويل توربین نسبتاً کوتاه است و
میتوان آن را سريعاً نصب کرد و مورداستفاده قرارداد .راهاندازی
نیروگاههای توربین سريع و غالباً از طريق کنترل از دور است .با
استفاده از توربین ،عالوه بر تولید برق میتوان برخی نیازهای
جانبی را نیز مانند تولید هوای فشرده تأمین کرد .انواع سوخت-
های مايع و گازی از جمله سوختهای سنتزی جديد مانند گازها
با ارزش گرمايی پايین را میتوان در توربینهای گازی به کار

شکل()1سیکل باز و مستقیم توربین گازی تکمحوری

برد .توربینهای گازی در مقايسه با ساير دستگاههای اساسی
تولید ،محدوديتهای زيستمحیطی کمتری دارند .با بهکارگیری
توربینهای گازی در سیکلهای ترکیبی میتوان پايین بودن بازده
آن را برطرف کرد و در نتیجه آن را بهعنوان نیروگاه تأمین بار به
کار گرفت ،درعینحال از مزايای ديگر آن نیز مانند راهاندازی
سريع و انعطافپذيری کارکردی آن در محدوده گستردهای از
بار بهرهمند شد.
توربینهای گازی ممکن است آرايش تکمحوری يا دومحوری
داشته باشند (شکل .)1در آرايش نوع اخیر از دو محور استفاده
میشود که با سرعتهای مختلفی دوران میکنند .روی يک
محور کمپرسور و توربینی که کمپرسور را تغذيه میکند قرار
دارند ،درحالیکه روی محور ديگر توربین قدرت و بار خارجی

شکل ( )2سیکل باز و مستقیم توربین گازی دو محور

 -2شبيهسازی و تحليل سيکلهای ترکيبي

برای شبیهسازی سیکلهای حرارتی بايد برای هر جزء بهصورت
مجزا معادالت نوشتهشده و سپس اين معادالت با همديگر و در
يک دستگاه حلشده و دما ،فشار ،دبی و  ...در تکتک نقاط به
دست آيد.
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در اين پژوهش سیکل ترکیبی گاز -آب آمونیاک (شکل  )3و

سیستم ترمودينامیکی میباشد .بنابراين اگزرژی فیزيکی در يک

نیز جهت مقايسه بهتر سیکل ترکیبی گاز – رانکین (شکل )4

سیستم ترمودينامیکی را میتوان به شکل زير نشان داد :

موردبررسی قرارگرفته است .الزم به ذکر است که انديسهای
استفادهشده در روابط اين فصل با توجه به اشکال زير میباشد.

()3

)

)

(

(

̇

∑

اگزرژی شیمیايی برابر بیشینه کار تولیدشده در حالتی است که
گونههای شیمیايی سیستم ترمودينامیکی امکان مخلوط شدن و
واکنش شیمیايی را با گونههای موجود در محیط را دارا
میباشند .اين واکنشها باعث تولید کار اضافی میشود که
اگزرژی شیمیايی سیستم نام دارد .اگزرژی شیمیايی توسط
رابطه زير به دست میآيد:
()4
که

)) (

اگزرژی شیمیايی مخصوص هرکدام از اجزای

تشکیلدهنده سیستم و
شکل( )3سیکل ترکیبی گاز -آب آمونیاک

(∑

∑

̇

کسر مولی هرکدام از اجزای

تشکیلدهنده سیستم ترمودينامیکی است .اگزرژی کلی سیستم
از رابطه زير به دست میآيد:
()5

̇

̇

̇

 -1سازوکارهای اصلي تخریب اگزرژی و توليد
آنتروپي انتقال گرما :
انتقال گرما باعث کاهش در قابلیت انجام کار میگردد زيرا
کاری بین جسم با دمای باالتر و جسم با دمای پايینتر انجام
شکل( )4سیکل ترکیبی گاز -رانکین

نگرفته است .بنابراين مهم است که تفاوت دما بین منابع در میان

در حالت کلی معادله انرژی برای هر جزء بهصورت حجم کنترل

يک مبادلهکن گرمايی به حداقل برسد تا بازگشتناپذيری

فرض میشود و بهصورت زير نوشته خواهد شد:

ناشی از انتقال گرما به حداقل برسد.

̅ ̇

()1

̇

̅ ̇
̇

 -1-1اختالط

معادله باالنس اگزرژی در هر جزء بهصورت زير نمايش داده
میشود:
()2

̇

̇

̇

)

( ̇ ∑
̇

که ̇ بیانگر اگزرژی کل در هر نقطه است که شامل مجموع
اگزرژیهای فیزيکی و شیمیايی اجزا در نقطه مورد نظر است.
اگزرژی فیزيکی در يک سیستم ترمودينامیکی ،شامل دو بخش
اگزرژی مکانیکی و گرمايی میشود .اگزرژی مکانیکی تابعی از
فشار سیستم ترمودينامیکی و اگزرژی گرمايی تابعی از دمای

اختالط يک فرآيند بازگشتناپذير بوده که باعث کاهش
قابلیت کاردهی میشود .اختالط در بسیاری از فرآيندها مانند
احتراق غیرقابلاجتناب است.
 -2-1اصطکاک

اصطکاک سیال شبیه به اصطکاک مکانیکی است .اصطکاک
داخلی در اجزای سیستم ترمودينامیکی باعث اتالف قسمتی از
انرژی شده و از تبديل آن به کار مفید ممانعت میکند.

بررسي تأثير نسبت نيروی محوری به نيروی جانبي بر کمانش پوسته استوانه ای جدار نازک اورتوتروپيک
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 -1-1اختناق

در کمپرسور فشار پايین با معلوم بودن با استفاده از معلوم بودن دما

در فرآيند اختناق سیال از فشار باالتر به يک سیال با فشار

و فشار در ورودی کمپرسور و با استفاده از روابط زير دما و فشار

پايینتر تبديل میشود .هیچگونه کار و گرمايی در طی اين

در خروجی کمپرسور فشار پايین محاسبه میشود.

فرآيند منتقل نمیشود .فرآيند اختناق يک فرآيند بازگشت-
ناپذير است و در اين فرآيند قابلیت انجام کار کاهش پیدا می-

()11

کند.

با نوشتن معادله باالنس انرژی برای کمپرسور فشار پايین ،توان

 -4-1آنتالپي و آنتروپي اجزای مختلف

موردنیاز کمپرسور فشار پايین به دست میآيد.

جريانهای موجود در سیکلهای ترکیبی دارای اجزای مختلفی
هستند لذا برای هر نقطه آنتالپی و آنتروپی را بايد از معادالت
جداگانه محاسبه کرد.

که

̅

∑

کسر مولی اجزای هر نقطه و ̅ آنتالپی ويژه مولی اجزای هر

نقطه است.
آنتروپی هر نقطه از رابطه زير به دست میآيد :

̇

()12

̇

̇

کسر مولی اجزای هر نقطه و

̇

همین روند برای کمپرسور فشار باال هم تکرار خواهد شد و
روابط زير به دست خواهد آمد:
()13
̅ ̇

∑

()7
که

همچنین با نوشتن باالنس اگزرژی ،تخريب اگزرژی در کمپرسور
فشار پايین به دست میآيد:

آنتالپی هر نقطه از رابطه زير به دست میآيد:
()6

̅ ̇

()11

̅ ̇
̇

آنتروپی اجزای هر نقطه

است.
برای هر از اجزا میتوان به شیوهی زير معادالت مربوطه را يافت.

̅ ̇
̇

و نابودی اگزرژی در کمپرسور فشار باال برابر است با:
̇

()14

̇

̇

̇

اینترکولر (خنککن مياني):

 -5-1کمپرسور

برای تحلیل اينترکولر به دو معادله ضريب تأثیر و معادله بقای

وظیفه کمپرسور فشرده کردن و باال بردن فشار هوا و سوخت

انرژی برای اينترکولر نیاز داريم که بهصورت زير نوشته می-

ورودی به سیکل است .با تعريف راندمان آيزنتروپیک برای

شوند.

کمپرسور و نیز با مشخص بودن دما و فشار ورودی به توربین می-

()15

توان با استفاده از معادالت زير دما و فشار را در خروجی کمپرسور
محاسبه کرد.

انتقال گرمای ممکن در مبادلهکن گرمايی است .پارامتر  Cظرفیت

()8
برای محاسبه فشار بهینه میانی دو کمپرسور از رابطه زير استفاده
میکنیم:
()9

گرمای منتقلشده از هرکدام از جريانها و

بیشترين

گرمايی جريان است 𝜀 .جزو پارامترهای طراحی است.
) ̅

()16

̅( ̇

) ̅

̅( ̇

با نوشتن باالنس اگزرژی برای اينترکولر ،تخريب اگزرژی در
√

اينترکولر به دست میآيد:
()17

̇

̇

̇

̇

̇
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̇

()24

̇

معادله بقای انرژی برای محفظه احتراق بهصورت زير نوشته
میشود:
 -6-1رکوپراتور

()25

همانند اينترکولر ،رکوپراتور هم برای تحلیل نیازمند دو معادله

که در آن ̇ مقدار حرارت اتالفی از محفظه احتراق است که

ضريب تأثیر و معادله بقای انرژی است که به ترتیب در زير

توسط معادله زير بیان میشود:

نوشتهشدهاند:

()26

̅)
̇

̅

(

̅

̇

همچنین بین پارامتر  aو دبیهای جرمی هوا و سوخت رابطه

()18

) ̅

) ̅

̅( ̇

̅ () ̇

̇ (

زير وجود دارد:

تخريب اگزرژی هم در رکوپراتور بهصورت زير نوشته می-

()27

شود:

تخريب اگزرژی در محفظه احتراق توسط رابطه زير محاسبه
̇

()19

̇

̇

̇

̇

 -7-1محفظه احتراق

برای تحلیل محفظه احتراق ابتدا الزم است که معادله احتراق در

 -8-1توربين

اين محفظه نوشته شود:
()21

̇

̇

̇

̇

با مشخص بودن دما و فشار و درنتیجه آنتالپی مربوط به جريان

(

)

(

میشود:
()28

()

̇ )

̇

ورودی به توربین و همچنین مشخص بودن فشار خروجی

(

توربین با استفاده از روابط زير دما و آنتالپی در خروجی توربین

)

که کسرهای مولی نیتروژن ،اکسیژن ،دیاکسید کربن و

و نسبت فشار توربین به دست میآيد:

بخارآب به ترتیب توسط معادالت زير به دست میآيد:
()29
()21

با استفاده از معادالت بقای انرژی و اگزرژی ،توان خروجی
توربین و تخريب اگزرژی در توربین به دست میآيد:
) ̅

̅ () ̇

̇

̇ (

 aدر معادله ( )24-3نسبت مولی سوخت به هوا است که

()31

بهصورت زير نوشته میشود:

با استفاده از رابطه زير و معادالت مربوط به محفظه احتراق مقدار
̇

()22

دبی جرمی هوا و سوخت ورودی به سیکل به دست میآيد:
̇

که:

()31
̇

()23
همچنین میتوان نوشت:

̇
̇

̇

̇

̇

̇

) ̅
̅( ̇
̅
̅
̇
( ̇
)

) ̅

̅ () ̇

̇ (

̇

 -3-1بویلر

در بويلر دمای ورودی و خروجی گاز در بويلر و اختالف دمای
بین گاز ورودی به بويلر و محلول آب آمونیاک خروجی از
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بويلر مشخص است .درنتیجه با نوشتن معادله انرژی در بويلر

توان تولیدی در سیکل تولید توان آب آمونیاک از رابطه زير

مقدار دبی جرمی محلول آب آمونیاک محاسبه میشود:

محاسبه میشود:

()32

(

)

) ̅
̇

̅ () ̇

̇ (

()39

)
)

(
̇

(

̇
̇

که ترم اول در سمت راست معادله توان تولیدی توربین و ترم
همچنین تخريب اگزرژی در بويلر هم از رابطه زير محاسبه می-

دوم توان مصرفی پمپ است.

شود:

 -11-1تحليل کلي سيکل
̇

()33

̇

̇

̇

̇

بازده ترمودينامیکی سیکل توربین گاز از رابطه زير محاسبه می-

 -11-1پمپ

شود:

با استفاده از رابطه زير آنتالپی خروجی از پمپ محاسبه میشود:
)

()34

()41

(

̇

همچنین بازده کلی سیکل ترکیبی از رابطه زير به دست میآيد:

که سمت راست معادله باال کار ويژه موردنیاز پمپ را نشان

(

)

̇

̇
̇

توان تولیدی سیکل ترکیبی شامل مجموع توان تولیدشده در

محاسبه میگردد:
̇

̇

()41

میدهد .همچنین تخريب اگزرژی در پمپ بهصورت زير

()35

̇

̇

سیکل توربین گازی و سیکل تولید توان آب آمونیاک است:
̇

̇

()42

 -11-1مبدل حرارتي

̇

̇

ضريب عملکرد اگزرژی که نسبت توان تولیدشده به اتالفات

مبدل حرارتی هم مانند رکوپراتور برای تحلیل نیازمند نوشتن

اگزرژی است برای سیکل توربین گاز و سیکل ترکیبی به

معادالت ضريب تأثیر و بقای انرژی است که بهصورت زير

ترتیب از روابط زير به دست میآيد:
̇

نوشته میشود:

̇

()43

()36

̇
̇

و تخريب اگزرژی در مبدل حرارتی بهصورت زير میباشد:
̇

()37

̇

̇

̇

که اتالفات کلی انرژی در سیکل توربین گاز و سیکل تولید
̇

̇

توان آب آمونیاک به ترتیب برابر است با:
̇

 -12-1کندانسور

̇

̇

برای خنک کردن محلول آب آمونیاک ورودی به کندانسور

دما و فشار آب ورودی به کندانسور ،با نوشتن معادله بقای

عملکرد

اگزرژی مربوط به کندانسور به دست میآيد:
)
̇

(
̇

̇

̇

)
̇

̇
̇

̇

̇

̇

 -4نتایج حاصل از تأثير دمای ورودی به توربين بر

انرژی و بقای اگزرژی به ترتیب آنتالپی خروجی و تخريب
(

̇

̇
̇

̇

̇
̇

()44

از آبخنک کن استفاده میشود با مشخص بودن دبی جرمی و

()38

̇

سيکل ترکيبي با استفاده از نرمافزار EES

در شکل ( )5نتايج حاصل بر عملکرد سیکل ترکیبی برای
متغیرهای مختلف نشان دادهشده است .با توجه به شکل (-5
الف) ،با افزايش دمای گاز ورودی به توربین به دلیل اينکه توان

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي مکانيک جامدات/زمستان / 1131سال هفتم /شماره سوم

06

تولیدی سیکل توربین گازی مقداری ثابت میباشد و مقدار

گازی و سیکل ترکیبی موجب افزايش ضريب عملکرد اگزرژی

سوخت ورودی به سیکل کاهش میيابد ،بنابراين مشاهده میشود

با افزايش دمای ورودی به توربین گازی خواهد شد (شکل -5و).

که بازده سیکل توربین گازی سیکل ترکیبی هم افزايش خواهد
يافت.
با افزايش دمای گاز خروجی از محفظه احتراق (ورودی توربین

(الف)

گاز) ،کار ويژه خالص تولیدی سیکل توربین گاز افزايش پیدا
میکند .يعنی در کل مقدار دبی جرمی گاز عبوری از توربین گاز
کاهش میيابد ،از طرفی ديگر با افزايش دمای گاز ورودی به
توربین ،دمای گاز خروجی از توربین هم افزايشيافته و باعث
افزايش دمای هوای ورودی به محفظه احتراق خواهد شد .بنابراين

(ب)

با توجه به شکل (-5ج) مشاهده میشود که با افزايش دمای گاز
ورودی به توربین گاز ،مقدار دبی جرمی هوا و سوخت ورودی به
سیکل کاهش میيابد .بنابراين پارامتر  aهم به دلیل کاهش هوای
ورودی به سیکل و اثر غالب آن نسبت به سوخت ورودی به
سیکل ،افزايش خواهد يافت (شکل -5د).

(ج)

با توجه به شکل (-5د) مالحظه میشود که با افزايش دمای گاز
ورودی به توربین گازی ،مقدار دبی آب آمونیاک سیکل تولید
توان آب آمونیاک کاهش میيابد ،بنابراين مشاهده میشود که
توان خالص تولیدی سیکل آب آمونیاک و درنتیجه توان خالص
تولیدی کل سیکل ترکیبی با افزايش دمای گاز ورودی به توربین

(د)

گازی کاهش خواهد يافت (شکل -5ه).
همچنین با توجه به شکل (-5ه) مالحظه میشود که با افزايش
دمای گاز ورودی به توربین گازی ،تخريب اگزرژی کل سیکل
توربین گازی و سیکل ترکیبی کاهش میيابد .همانطوری که
قبالً ذکر شد ،با افزايش دمای ورودی به توربین ،دمای هوای
ورودی به محفظه احتراق و بويلر افزايش میيابد .بنابراين تخريب
اگزرژی در اين دو جزء که بیشترين نقش را در تخريب اگزرژی
سیکل دارند ،کاهش میدهد .بنابراين تخريب اگزرژی کل
سیکل توربین گاز و سیکل ترکیبی را کاهش میدهد .با توجه به
تعريف ضريب عملکرد ،کاهش تخريب اگزرژی سیکل توربین

(ه)
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