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چکیده
با توجه به تعداد زیاد سیستمهای تولید همزمان در صنعت ،بر روی
تجزیه و تحلیل این سیستمها مطالعات زیادی انجام می شود .مصرف
بخار که در سیستم یوتیلیتی واحدهای فرآیندی تولید میگردد ،یکی
از نقاط پر مصرف انرژی در واحدهاست ،حرارت و توان بوسیلهی یک
سیستم یوتیلیتی مرکزی تامین شده و طراحی می بایست قادر باشد
تا بگونهای بهینه تقاضای حرارت و توان را متعادل نماید ،تحلیل
سامانهی تولید همزمان را می توان به کمک روش اگزرژواکونومیک
انجام داد .همچنین نتایج دادهها می تواند در تصمیم گیری و انتخاب
سناریو بهینه از لحاظهای انرژی ،هزینهی سالیانه ،اگزرژی و
اگزرژواکونومیک کمک بسیاری کرده و برای اصالح سناریو بهینه
کمک می کنند .هزینههای طرح در تصمیم گیری و انتخاب ،نقش به
سزایی دارند .و با یک تابع هدف ،یعنی کمینه سازی هزینه تولید
مطرح می باشد .در این تحقیق بر آن شدیم در ابتدا به پیکربندی
چیدمان توربینهایبخارپرداخته و با تحلیل عملکرد اگزرژواکونومیکی
آنها چیدمان مناسب را معرفی کنیم .در ادامه به جزء دوم این تحقیق
یعنی اضافه شدن دو طرح به کارگیری از یک سامانه توربین میعانی
(کندانسی) یا یک سامانه توربین گازی میپردازیم .در نهایت مجموع
بهترین طرح شامل چیدمان کارآمد توربینهای بخار فشار برگشتی
به اضافهی بهترین طرح جانبی از بین سامانه توربین گازی یا میعانی
به عنوان طرح منتخب ارائه خواهد شد.
واژه های کلیدی
اگزرژو اکونومیک ،سایت جامع ،طراحی بهینه ،یوتیلیتی سایت جامع،
تولید همزمان حرارت و توان
مقدمه
در سالهای اخیر بحران انرژی ناشی از کاهش منابع انرژیهای
فسیلی و افزایش قیمت آن ،یکی از مسائل مهم و روز دنیا شده است،
این امر باعث افزایش هزینههای انرژی و در نتیجه افزایش قیمت

تمام شده محصوالت صنایع مختلف شده است ،همچنین آلودگی
محیطزیست ،قانونهای گذاشته شده و جریمههای سنگین جهت
کاهش تولید گازهای گلخانهای لزوم کاهش مصرف انرژی را واضح تر
نشان می دهدبه همین دلیل سیاست گذاران و صاحبان صنایع در
دنیا به فکر چاره جوئی افتادند که حاصل آن ابداع طرحهای گوناگون
برای روبرو شدن با این موضوع در طی سالهای اخیر می باشد ،یک
روش موثر ،صرفه جویی و بهینهسازی در مصرف انرژی است که برای
دست یافتن به این هدف راهکارهای گوناگونی ،ارائه شده است .با
توجه به مصرف قابل توجه حاملهای انرژی در صنایع الزم است
راهکارهایی برای بهبود مصرف انرژی مد نظر قرار گیرد ،تولید
همزمان برق و حرارت یک روش صرفه جویی انرژی است که در آن
برق و حرارت بطور همزمان تولید می شوند ،حرارت حاصل از تولید
همزمان می تواند به منظور گرمایش ناحیهای یا در صنایع فرآیندی
مورد استفاده قرار گیرد[ ،]2[]1در سه دهه اخیر پس از افزایش
عمده بهای سوخت  ،اهمیت بحث سوخت جایگزین ،افزایش کارآیی
انرژی و کاهش آلودگی زیست محیطی ،تمایل به استفاده از فن
آوریهای جدید از جمله تولید همزمان برق و حرارت افزایش یافته
است [.]3
یوتیلیتی سایت جامع
یوتیلیتی سایت جامع به عنوان یک سیستم همزمان تولید توان و
حرارت صنعتی ،وظیفه سرویس دهی به تعداد مشخص از فرآیندها را
برای تامین حرارت و قدرت در ترازهای مختلف انرژی در فرآیندی
صنعتی عهدهدار است ،سیستم یوتیلیتی فرآیندی بر اساس نیاز
بخشهای داخلی مجموعه و یک سری متغییرهای عملیاتی چیده
میشوند این تغییر در تقاضا نیازمند یک روش مناسب جهت ایجاد
یک سامانه مدیریتی می باشد که بتواند بهترین حالت را که دارای
بازدهی باال ،قابلیت تطبیق با شرایط مختلف و همچنین هزینه کمینه

یاسر شکری  ،دکتر مهرانگیز قاضی  ،دکتر محمد نیکیان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
با توجه به هدفگذاری اقتصادی حاصل از بهینه سازی داشته باشد ،با
در نظر گرفتن تقاضای متغیر سیستم خدمات جانبی با زمان ،باال نگه
داشتن بازده با تغییر پارامترها در یک بازه مشخص ،امری مطلوب
نظر می باشد از طرف دیگر مقایسه الزم ما بین انعطاف پذیری
سیستم خدمات جانبی و هزینههای ناشی از بهینهسازی هم باید
انجام گیرد .در ضمن ابعاد واحد به همراه بار و شرایط عملیاتی در
بازده واحدها باید در محاسبات حتما لحاظ شود[ ،]5[]4اکثر
فرآیندهای صنعتی به نوعی یک مجموعه کلی هستند که توسط یک
مجموعه خدمات جانبی مرکزی به یکدیگر متصل شده اند .بخار با
فشار باال با عبور از توربین ،تولید توان می کند که برای راه اندازی
پمپها ،کمپرسورها و سایر تجهیزات فرآیندی استفاده می شود .خود
فرآیندها نیز بخار را در ترازهای مختلف مصرف و یا تولید می کنند،
شکل .1

) ،که همان راندمان استفاده مفید
همزمان قدرت و حرارت(
از سوخت میباشد ،به صورت نسبت بخش مفید و قابل استفاده
انرژی به مصرف سوخت تعریف میگردد ،رابطه ( ،)1نسبت توان به
حرارت نیز در رابطه( ،)2تعریف شده است ،که معرف شرایط
عملکردی یک سایت میباشد[.]7
( )1
() 2
اگزرژی نیز مانند انرژی ،دارای مولفههای مختلفی است .در غیاب
اثرات میدانهای هستهای ،مغناطیسی ،الکتریکی و کشش سطحی،
میتوان رابطه زیر را برای اگزرژی ( )Exجریانی از مواد نوشت [.]8
() 3
بازده اگزرژتیک
موازنه اگزرژی بر پایه مفهوم آن ،برای سیستمی که در حالت پایا
بوده و دارای اگزرژی ورودی و خروجی باشد ،بصورت زیر نوشته
میشود.
∑

() 4

∑

تخریب اگزرژی

شکل :1تعامل سیستم خدمات جانبی با سایر بخشهای مجموعه[]5

نیاز اکثر واحدهای فرآیندی برای افزایش سود بخشی و کاهش
آلودگیهای زیست محیطی ،مدیران را به بکارگیری روشهایی جهت
بهبودعملکردبازدهیانرژیترغیبمینماید .بهبود بازدهی سیستمهایی
که مصرف کننده مقادیر عظیم انرژی می باشند ،حتی در سطح چند
درصد نتایج مالی شگرفی را به همراه دارد[.]6

تخریب اگزرژی نشان دهندهی میزان کارایی یک تجهیز و به صورت
کلی یک سیستم میباشد .هدف از تحلیل اگزرژی ابتدا بدست آوردن
میزان تخریب اگزرژی و سپس تحلیل و ارائه راهکار برای کم کردن
تخریب اگزرژی میباشد.
هزینه نرخ تخریب اگزرژی
هزینهی نرخ تخریب اگزرژی که بر واحد دالر برساعت می باشد از
در این تحقیق 0.005
رابطهی زیر بدست می آیدکه مقدار
 $/MJدر نظر گرفته شده است [.]9
̇

() 5

اگزرژی

̇

1

قابلیت انجام کار را می توان باالترین مقدار کاری دانست که یک
دستگاه میتواند بدون نقض قوانین ترمودینامیک تولید نماید و این
کار معادل انجام کار در یک فرآیند برگشت پذیر از حالت ابتدایی به

()6

حالت محیط یا حالت مرده  2می باشد.

نرخ سرمایه گذاری

اگزرژواکونومیک

برای محاسبه نرخ سرمایه گذاری از فرمول زیر استفاده میکنیم[،]9

اگزرژواکونومیک شاخهای از ترمودینامیک کاربردی است که با
روشهای بهینه سازی و تحلیل فرآیند بر مبنای قانون دوم و مفهوم
اگزرژی سروکار دارد.
تحلیل اگزرژی و اگزرژواکونومیک
در یک واحد صنعتی ،انرژی سوخت به توان و حرارت تبدیل شده و
بخشی از انرژی در طی این انتقال به هدر میرود راندمان تولید
Work Potential
Dead Condition

12-

φو
که
کارکرد تجهیزات و

̇

∑

̇ ∑

̇

̇ )

( ∑

̇

و  N=8000که تعداد ساعات
تابع قیمت هر یک از تجهیزات می باشد.

() 7

̇

هزینههای خرید تجهیزات اصلی
تابع قیمت خرید بویلر
به طور متداول ،هزینه خرید بویلر ،تابعی از دبی بخار و فشار طراحی
است .این پارامترها مقدار و مشخصات مواد سازنده را تعریف میکنند.

طراحی و تحلیل سیستمهای تولید همزمان حرارت و توان در سایت جامع از دیدگاه اگزرژواکونومیک ـــــــــــــــــــــــــــــــ

()8
هزینه خرید بویلربرحسب دالر ،و  mBدبی بخار بر
که
حسب کیلو گرم بر ثانیه می باشد [.]11

تابع قیمت خرید توربین بخار
هر چند که قیمت خرید توربینهای بخار ،به عنوان تابعی از توان
خروجی طراحی آنها میتواند تخمین زده شود ولی این تخمین
اختالف شرایط بخار خروجی و ورودی را در نظر نمیگیرد .در
حقیقت سایز و قیمت توربین بستگی به حجم بخار عبوری از توربین
دارد .در این تحقیق از رابطهی زیر برای تابع قیمت خرید توربین
بخار استفاده شده است که  ZSTبر حسب دالرو ̇ توان برحسب
کیلو وات می باشد[.]11
9

در ابتدا برای نشان دادن قابلیت روش اصالحی IBTMدر تحلیل
سایت جامع به عنوان مطالعه موردی ،واحد سرویسهای جانبی2یک
پاالیشگاه انتخاب میشود .این پاالیشگاه ،پاالیشگاه کلتکس 3در
آفریقایجنوبیمیباشدکه عنوان مطالعه موردی در روش IBTMنیز
انتخاب شده است [.]11
شکل 2دادههای ورودی الزم برای هدف گذاری تولید همزمان در
سامانه یوتیلیتی سایت در تعامل با هفت واحد پاالیشگاه را نشان
میدهد.
سامانه بخار شامل پنج سطح بخار و آب سرد می باشد .بخار
VHPدر فشار  128بار در بویلر تولید می شود .پارامترهای مربوط به
یوتیلیتی سایت جامع در شکل 3آمده است .فرض شده است که
کندانس بازگشتی( )CRو آب ورودی به بویلر( )BFWدر دمای°C
 115تامین میگردد.

̇

تابع قیمت خرید توربین گاز
تابع قیمت خرید توربین گاز بیان شده توسط آگوالر(آگوالر،)2115 ،
از قیمتهای جهانی گزارش شده توسط بسیاری از واحدها و
سازندههای توربین گاز در سال  ،2113رگراسیون شده است.
()11

PCGT = 0.3082WD,GT +611.4

که در این رابطه PCGT ،قیمت خرید توربین گاز
)((2003)(1000$با توجه به نوع کاربرد آن که تولید کننده برق
میباشد) و  WD,GTتوان خروجی طراحی توربین گاز ()KW
میباشد.

شکل :2سامانه یوتیلیتی سایت جامع واحد خدمات جانبی یک پاالیشگاه
[]11

فاکتور هزینه سالیانه
از آنجا که توابع قیمت تجهیزات بر اساس دالر میباشد ،هزینه خرید
تجهیزات با استفاده از فاکتور تبدیل هزینههای سرمایه گذاری
( 3)CRFمطابق رابطه ( )11به هزینههای سالیانه تبدیل میگردد.
()11

= CRF

در این رابطه  ،iنرخ بهره که 5%در نظر گرفته شده است و  ،nعمر
تعیین شده تجهیزات میباشد که  21سال در نظر گرفته شده است.
تجزیه و تحلیل

شکل  :3واحد یوتیلیتی سایت جامع مطالعه موردی اول[]12

هدف گذاری حرارت و توان

جهت بررسی قابلیت کاربردی روش تحلیل اگزرژواکونومیک در سایت
جامع سامانه تولید همزمان حرارت و توان به بررسی دو مطالعه
موردی پرداخته می شود.
مورد مطالعاتی اول

- Capital Recovery Factor

1

هدف از این مطالعه موردی در ابتدا هدف گذاری تولید همزمان با
استفاده از روش اصالحی IBTMمی باشد .پس از تهیه اطالعات
مورد نیاز سایت جامع ،مدل اولیه نمودار ترکیبی یوتیلیتی سایت
جامع همانطورکهدر شکل  5نشان داده شده است ،ترسیم میگردد.
در نمودار اولیه یوتیلیتی سایت جامع ،میزان بار حرارتی تولید شده و
مورد نیاز در هر سطح ،فشار و دمای بخار اشباع در هر سطح نشان
داده می شود .دمای واقعی بخار 163 °( LPسانتی گراد) ،با اضافه

یاسر شکری  ،دکتر مهرانگیز قاضی  ،دکتر محمد نیکیان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کردن یک مقدار فرضی درجه سوپرهیت (30° )DSHسانتی گرادبه
دمای اشباع آن ( 133°سانتیگراد)مشخص میشود [.]11

شکل :4آماده سازی مدل در ]11[ ،SUGCC

اگزرژی انتخاب نمود .در شکلهای  6تا 9سناریوهای مختلفی از
چیدمانهای مختلف توربینهای بخار مطرح می شود .در تمامی این
چیدمانها نسبت توان به بار حرارتی برابر R=0.26283
میباشد[.]14

شکل : 6چیدمان توربین های بخار در سناریوی اول مورد مطالعاتی اول

سپس با شروع از سطح  ،LPدمای همه سطوح از روش
IBTMاصالح شده ،]13[ ،به دست می آید.

شکل :7چیدمان توربین های بخار در سناریوی دوم مورد مطالعاتی اول
شکل  :5نمودار ترکیبی یوتیلیتی سایت جامع پس از هدفگذاری به کمک
الگوریتم اصالحی (IBTMمورد مطالعاتی اول)

انتخاب بهترین چیدمان تجهیزات سامانه تولید همزمان جهت
تامین حرارت و توان مورد نیاز پاالیشگاه از دیدگاه
اگزرژواکونومیکی
مطابق الگوریتم روش کار و مطالب قبلی ،در ابتدا به پیکربندی
چیدمانتوربینهایبخار پرداخته و با تحلیل عملکرد اگزرژواکونومیکی
آنها چیدمان مناسب را معرفی می کنیم .در ادامه به جزء دوم این
تحقیق یعنی اضافه شدن دو طرح به کارگیری از یک سامانه توربین
میعانی (کندانسی) یا یک سامانه توربین گازی میپردازیم .در نهایت
مجموع بهترین طرح شامل چیدمان کارآمد توربینهای بخار فشار
برگشتی به اضافهی بهترین طرح جانبی از بین سامانه توربین گازی
یا میعانی به عنوان طرح منتخب ارائه خواهد شد.

شکل  :8چیدمان توربین های بخار در سناریوی سوم مورد مطالعاتی اول

نحوه چیدمان توربین بخار بین سطوح بخار در حالت تولید
همزمان کامل
همانطورکهدرنمودارترکیبییوتیلیتی سایت جامع پس از هدفگذاری
به کمک الگوریتم اصالحی  IBTMشکل 4مشخص گردید ،سه
ناحیه بین هر دو سطح بخار وجود دارد که با اندیسj=3نشان داده
میشود .برای به دست آوردن توان ،بین این دو سطح بخار ،توربین
بخار قرار می گیرد ،شکل 5چیدمانی که بین هر دو سطح متوالی یک
توربین فشار برگشتی موجود است را نشان میدهد .اگر قرار بر تولید
همین میزان توان باشد ،میتوان چیدمانهای متنوعی از توربینهای
بخار با همین میزان توان تولیدی را پیشنهاد نمود و چیدمان بهینه را
کمترین مقدار مجموع نرخ سرمایه گذاری و هزینه نرخ تخریب

شکل : 9چیدمان توربین های بخار در سناریوی چهارم مورد مطالعاتی اول

نتایج حاصل از تحلیل اگزرژاکونومیک به علت ثابت بودن توان
تولیدی و قیمت تجهیزات با توجه به فرمول محاسبه ی آنها در هر
چهار سناریوی ارائه شده یکسان می باشد .در این صورت می توان از
هر یک از چهار سناریو در حالت نیاز به توان اضافی و ترکیب با دیگر
سامانه ها استفاده نمود.

طراحی و تحلیل سیستمهای تولید همزمان حرارت و توان در سایت جامع از دیدگاه اگزرژواکونومیک ـــــــــــــــــــــــــــــــ

انتخاب بهترین چیدمان تجهیزات جهت تامین توان اضافی بر
توان تولید همزمان کامل پاالیشگاه

توربین گازی  +چیدمان دوم توربین
های بخار

اگر تقاضای توان پاالیشگاه به فرض مقدار  4مگاوات باشد ،این مقدار
توان با توان تولیدی توربینهای بخار بین سطوح یعنی توان تولید
همزمان کامل تامین نمی گردد .از اینرو ،طرح استفاده از توربین
کندانسی ) (CTبا فشار فرضی 18185barیا طرح بهرهبرداری از
سامانه توربین گازی ) (GTو یا حتی ترکیبی از این دو برای تامین
توان اضافی واحد بررسی می گردد.
یعنیمیتوانیکسناریوبادرنظرگرفتنتوربینمیعانی(کندانسی)وسناریو
یدیگریبادرنظرگرفتنتوربینگازیمطرحکردوتحلیل اگزرژواکونومیک
را در این دو حالت بررسی نمود .درنهایت سناریویی که کمترین
مقدار مجموع نرخ سرمایه گذاری و هزینه نرخ تخریب اگزرژی را
داشته باشد به عنوان بهترین سناریو انتخاب می شود.

شکل  :11سناریوی اول برای تولید توان اضافی مورد نیاز پاالیشگاه ،مورد
مطالعاتی اول

توربین کندانسی +چیدمان دوم
توربین های بخار

0.8329

1883.3

0.7955

2251.735

جدول :3قیمت تجهیزات در مورد مطالعاتی اول
]Z [$

627.679e3

STEAM TURBINES

1567.064592e3

BOILER ST

662.13712e3
1530.083e3
2038 e3

CONDENSING TURBINE
Boiler CT
GT

جدول  :4محاسبه ی مجموع نرخ سرمایه گذاری و هزینه نرخ تخریب
اگزرژی برای مورد مظالعاتی اول
GT +
HRSG

CONDENSING
Turbine +
boiler

STEAM
TURBINES
+ boiler

2038+57.1

2192.21

2194.743

1591.3
+600+
4881.1
127.303

1957.95
+17861.69

290.31 +
5963.38

356.753

112.566

49.3642

51.6387

51.69

176.6672

408.383

164.256

Z
][1000$
̇D
][KW
̇D
][$/hr
̇
][$/hr
̇ + ̇D
][$/hr

جدول :5محاسبه ی مجموع نرخ سرمایه گذاری و هزینه نرخ تخریب
اگزرژی برای تامین توان اضافی برای مورد مطالعاتی اول
]̇ + ̇ D [$/hr

شکل  :11سناریوی دوم برای تولید توان اضافی مورد نیاز پاالیشگاه ،مورد
مطالعاتی اول

توربین گازی
توربین بخار
کندانسی

در این مورد مطالعاتی ،سامانه یوتیلیتی دارای چهار سطح شامل
سطح بخارVHPدر فشار 120بار HP ،در50بار MP ،در 14
باروLPدر  3بارمی باشد [ ،]11در این مورد فرض بر این است که آب
ورودی به بویلر ( )BFWو کندانس برگشتی ( )CRدر دمای

̇

0.7702

1591.3

105°سانتی گرادهستند.

0.508

1959.7

انتخاب بهترین چیدمان تجهیزات سامانه تولید همزمان جهت
تامین حرارت و توان مورد نیاز پاالیشگاه از دیدگاه
اگزرژواکونومیکی

جدول :2مقایسه بازدهی ها و اگزرژی تخریبی طرح های پیشنهادی
کلی،مورد مطالعاتی اول

طرح های پیشنهادی

340.9232

ST+ GT

مورد مطالعاتی دوم

جدول  :1مقایسه نتایج حاصل از تحلیل اگزرژی سناریوهای جانبی جهت
تولید توان اضافی مورد نیاز ،مورد مطالعاتی اول

𝜂

572.639

CT + ST

𝜂

̇

مطابق الگوریتم روش کار و مشابه بخش قبلی در ابتدا به پیکربندی
چیدمان توربینهای بخار پرداخته و با تحلیل عملکرد

یاسر شکری  ،دکتر مهرانگیز قاضی  ،دکتر محمد نیکیان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اگزرژواکونومیکی آنها چیدمان مناسب را معرفی می کنیم .در ادامه
به جزء دوم این تحقیق یعنی اضافه شدن دو طرح به کارگیری از یک
سامانه توربین میعانی (کندانسی) با بازدهی  %81و یا یک سامانه
توربینگازیبههمراهیکسامانهFiredHRSGبابازدهی%85میپردازیم
.در نهایت مجموع بهترین طرح شامل چیدمان کارآمد توربینهای
بخار فشار برگشتی به اضافهی بهترین طرح جانبی از بین سامانه
توربین گازی یا میعانی به عنوان طرح منتخب ارائه خواهد شد.
نحوه چیدمان توربین بخار بین سطوح بخار در حالت تولید
همزمان کامل
همانطور که در نمودار ترکیبی یوتیلیتی سایت جامع پس از
هدفگذاری به کمک الگوریتم اصالحی  ،IBTMشکل 4مشخص
گردید ،سه ناحیه بین هر دو سطح بخار وجود دارد که با
اندیسj=3نشان داده می شود .برای به دست آوردن توان ،بین این
دو سطح بخار ،توربین بخار قرار می گیرد ،شکل  5چیدمانی که بین
هر دو سطح متوالی یک توربین فشار برگشتی موجود است را نشان
می دهد .اگر قرار بر تولید همین میزان توان باشد ،میتوان
چیدمانهای متنوعی از توربینهای بخار با همین میزان توان تولیدی
را پیشنهاد نمود و چیدمان بهینه را کمترین مقدار مجموع نرخ
سرمایه گذاری و هزینه نرخ تخریب اگزرژی انتخاب نمود .در
شکلهای  12تا  15سناریوهای مختلفی از چیدمانهای مختلف
توربینهای بخار مطرح میشود .در تمامی این چیدمانها نسبت توان
به بار حرارتی برابرR=0.2می باشد [.]14

شکل :14نحوه چیدمان توربین ها در سناریوی سوم (مورد مطالعاتی دوم)

شکل :15نحوه چیدمان توربین ها در سناریوی چهارم (مورد مطالعاتی دوم)

نتایج حاصل از تحلیل اگزرژاکونومیک به علت ثابت بودن توان
تولیدی و قیمت تجهیزات با توجه به فرمول محاسبه ی آنها در هر
چهار سناریوی ارائه شده یکسان می باشد .در این صورت می توان از
هر یک از چهار سناریو در حالت نیاز به توان اضافی و ترکیب با دیگر
سامانه ها استفاده نمود.
انتخاب بهترین چیدمان تجهیزات جهت تامین توان اضافی بر
توان تولید همزمان کامل پاالیشگاه

شکل :12نحوه چیدمان توربین ها در سناریوی اول (مورد مطالعاتی دوم)

شکل  :13نحوه چیدمان توربین ها در سناریوی دوم (مورد مطالعاتی دوم)

اگر تقاضای توان پاالیشگاه به فرض مقدار  51مگاوات باشد ،این
مقدار توان با توان تولیدی توربینهای بخار بین سطوح یعنی توان
تولید همزمان کامل تامین نمیگردد .از اینرو ،طرح استفاده از توربین
کندانسی ) (CTبا فشار فرضی18185 barیا طرح بهرهبرداری از
سامانه توربین گازی ) (GTو یا حتی ترکیبی از این دو برای تامین
توان اضافی واحد بررسی می گردد ،یعنی می توان یک سناریو با
درنظر گرفتن توربین میعانی(کندانسی) ،شکل16وسناریوی دیگری
بادرنظرگرفتنتوربینگازی،شکل17مطرحکردوتحلیل اگزرژواکونومیک
را در این دو حالت بررسی نمود .درنهایت سناریویی که کمترین
مقدار مجموع نرخ سرمایه گذاری و هزینه نرخ تخریب اگزرژی را
داشته باشد به عنوان بهترین سناریو انتخاب میشود .الزم به ذکر
است ،با توجه به باال بودن دمای سوپرهیت سطح فشار  ،VHPاز
مولد بازیاب حرارت با مشعل استفاده می گردد و در محاسبات
بازدهی اگزرژی ،مقدار این سوخت مصرفی نیز لحاظ میشود ،در
شرایط مساوی برای هر دو سناریو ،یعنی در توان تولیدی و حرارت
تولیدی یکسان که نسبت  Rبرای هر دو سناریو  0.5348میباشد
تحلیل اگزرژی را در هر دو سناریو انجام میشود .نتایج حاصل از
بررسی این دو طرح کمترین مقدار مجموع نرخ سرمایه گذاری و

طراحی و تحلیل سیستمهای تولید همزمان حرارت و توان در سایت جامع از دیدگاه اگزرژواکونومیک ـــــــــــــــــــــــــــــــ

هزینه نرخ تخریب اگزرژی را برای سناریوی دوم  ،شکل  17یعنی

GT + HRSG

16021.4+1.7
61023
35.695
+16.7614+
110.99
163.4464
377.4344
540.88

جدول :8قیمت تجهیزات در مورد مطالعاتی دوم

CONDENSI
NG Turbine
+ boiler

STEAM
TURBINE
S + boiler

2192.21

2194.743

Z
[[1000$

43.185
+413.7023

5.1252 +
126.160

̇D
][MW

456.8873
531.5511
988.4384

131.2852
714.2987
845.58

]̇ D [$/hr

]Z [$

]̇ [$/hr
̇ + ̇D
][$/hr

7681.82336e3

STEAM
TURBINES

22642.1803e3
7912.750e3
14653.100e3
16021.4e3

BOILER ST
CONDENSING T
Boiler CT
GT

جدول :9محاسبه ی مجموع نرخ سرمایه گذاری و هزینه نرخ تخریب
اگزرژی برای مورد مظالعاتی دوم

استفاده از سامانه توربین گازی را نشان میدهد.

جدول  :11محاسبه ی مجموع نرخ سرمایه گذاری و هزینه نرخ تخریب
اگزرژی برای تامین توان اضافی برای مورد مطالعاتی دوم
]̇ + ̇ D [$/hr

1834.0184
شکل :16سناریوی اول برای تولید توان اضافی مورد نیاز پاالیشگاه ،مورد
مطالعاتی دوم

1386.4608

CT + ST

ST+ GT

نتایج تحلیل اگزرژی و اگزرژو اکونومیکی در مورد مطالعاتی
اول:

شکل:17سناریوی دوم برای تولید توان اضافی مورد نیاز پاالیشگاه ،مورد
مطالعاتی دوم
جدول :6مقایسه نتایج حاصل از تحلیل اگزرژی سناریوهای جانبی جهت
تولید توان اضافی مورد نیاز ،مورد مطالعاتی دوم

̇

𝜂
توربین گازی
توربین بخار کندانسی

0.85

35.695

0.5365

43.186

جدول :7مقایسه بازدهی ها و اگزرژی تخریبی طرح های پیشنهادی کلی،
مورد مطالعاتی دوم

طرح های پیشنهادی
توربین گازی  +چیدمان توربین های بخار

̇

𝜂
0.7261

40.8202

توربین کندانسی +چیدمان توربین های بخار 0.4162

48.3112

نتایج حاصل از تحلیل توربینهای بخار فشار برگشتی برای مورد
مطالعاتی اول نشان داد که هر چهار سناریو دارای بازدهی اگزرژی به
میزان  82819درصد و تخریب اگزرژی به میزان  291کیلووات
میباشند .دلیل این نتایج یکسان ،ثابت بودن ورودی بار حرارتی به
خطوط فشار ،تولید توان ثابت در هر چهار سناریو و همچنین ثابت
بودن دما و فشار خطوط فشار میباشد .از اینرو ،میتوان از هر یک از
سناریوها جهت استفاده ترکیبی در کنار طرحهای جانبی جهت تولید
توان اضافی استفاده کرد ،جهت تولید 51مگاوات توان اضافی در
مواقع نیاز به توان اضافی ،دو طرح استفاده از یک توربین میعانی و
سامانه توربین گازی با نسبت  Rیکسان پیشنهاد شد .مقایسه این دو
طرح از دیدگاه اگزرژی برتری سامانه توربین گازی را از نظر بازدهی
اگزرژی و تخریب اگزرژی کمتر نسبت به نوع توربین میعانی نشان
داد .و مقایسهی این دو طرح از دیدگاه اگزرژواکونومیک برتری سامانه
توربین گازی را با توجه به کمتر بودن مقدار مجموع نرخ سرمایه
گذاری و هزینه نرخ تخریب اگزرژی نسبت به توربین میعانی نشان

یاسر شکری  ،دکتر مهرانگیز قاضی  ،دکتر محمد نیکیان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داد .به این ترتیب که بازدهی اگزرژی و تخریب سامانه توربین گازی
برابر با  77درصد و  1591کیلووات و در نوع توربین میعانی به ترتیب
برابر با  51درصد و  1959کیلووات برآورد شد .و باز به این ترتیب
مجموع نرخ سرمایه گذاری و هزینه نرخ تخریب اگزرژی سامانه
توربین گاز 34189232دالر بر ساعت و برای توربین میعانی
 5728639دالر بر ساعت برآورد شد .از اینرو ،استفاده ترکیبی از
چیدمان منتخب توربینهای بخار فشار برگشتی و سامانه توربین
گازی ،از دیدگاه اگزرژی و اگزرژو اکونومیکی به عنوان بهترین انتخاب
پیشنهاد می شود.

نمودار :1تخریب اگزرژی و تابع هدف اگزرژواکونومیک در مورد مطالعاتی
اول و دوم

نتایج تحلیل اگزرژی و اگزرژواکونومیکی در مورد مطالعاتی
دوم:
نتایج حاصل از تحلیل توربینهای بخار فشار برگشتی برای مورد
مطالعاتی دوم نشان داد که هر چهار سناریو دارای بازدهی اگزرژی به
میزان  93847درصد و تخریب اگزرژی به میزان  5125کیلووات
میباشند .دلیل این اتفاق ،ثابت بودن ورودی بار حرارتی به خطوط
فشار ،تولید توان ثابت در هر چهار سناریو و همچنین ثابت بودن دما
و فشار خطوط فشار می باشد .از اینرو می توان از هر یک از سناریوها
برای استفاده ترکیبی در کنار طرحهای جانبی جهت تولید توان
اضافی استفاده کرد ،جهت تولید  51مگاوات توان اضافی  ،دو طرح
استفاده از یک توربین میعانی و سامانه توربین گازی با نسبت R
یکسان پیشنهاد شد .مقایسه این دو طرح از دیدگاه اگزرژی برتری
سامانه توربین گازی را در بازدهی اگزرژی و تخریب اگزرژی کمتر
نسبت به نوع توربین میعانی نشان داد .و مقایسهی این دو طرح از
دیدگاه اگزرژواکونومیک برتری سامانه توربین گازی را با توجه به
کمتر بودن مقدار مجموع نرخ سرمایه گذاری و هزینه نرخ تخریب
اگزرژی نسبت به توربین میعانی نشان داد .به این ترتیب که بازدهی
اگزرژی و تخریب سامانه توربین گازی برابر با  85درصد و 3587
مگاوات و در نوع توربین میعانی به ترتیب برابر با  53865درصد و
 438186مگاوات برآورد شد .و باز به این ترتیب مجموع نرخ سرمایه
گذاریوهزینهنرخ تخریب اگزرژی سامانه توربین گاز138684618دالر
بر ساعت و برای توربین میعانی  183481184دالر بر ساعت برآورد
شد .از اینرو ،استفاده ترکیبی از چیدمان منتخب توربینهای بخار
فشار برگشتیوسامانهتوربینگازی ،ازدیدگاهاگزرژیو اگزرژواکونومیکی
به عنوان بهترین انتخاب پیشنهاد می شود.

نمودار :2نمودار مقایسه ترکیب توربین گاز و توربین های بخار در برابر
ترکیب توربین های بخار و توربین کندانسی در مورد مطالعاتی اول و دوم
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