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 چکيده

های حرارتی مورد توجه گاههای اخیر، افزایش راندمان نیرودر سال

های مختلفی را جهت بهبود راندمان بوده است و آنها روش محققین

، استفاده از اند. تحقیقات نشان داده استادهحرارتی مورد بررسی قرار د

هوای ورودی به محفظه احتراق افزایش دمای  بازیاب حرارتی به منظور

سیکل نیروگاه گازی، سبب بهبود راندمان حرارتی نیروگاه گازی گردیده 

ترمودینامیکی  از نقطه نظرهای انجام گرفته است. با این وجود، بررسی

وسیله دینامیک سیاالت سازی عددی بهو شبیه صورت گرفته است

. در این به میزان محدودی انجام شده استمحاسباتی در این زمینه 

 هوای ورودی استفاده از بازیاب حرارت جهت افزایش دمای مطالعه، تاثیر

بر افزایش راندمان حرارتی  در چهار دمای مختلف به محفظه احتراق

و آنالیز ترمودینامیکی مورد سازی عددی نیروگاه با استفاده از شبیه

بررسی قرار گرفت. همچنین تاثیر این روش بر انتشار اکسیدهای نیتروژن 

نیز تحلیل گردید. برای این منظور، محفظه احتراق یک نیروگاه گازی، که 

است،  برای شعله غیرپیش آمیخته سوخت  V94.2از مدل توربین گازی 

 دهد که با بیشترینمینتایج نشان  .سازی عددی گردیدگازی شبیه

درجه(، راندمان  50) افزایش دمای هوای ورودی به محفظه احتراق

 1.46 به میزان نسبت به حالت پایه)بدون بازیاب حرارت( حرارتی نیروگاه

 .درصد  افزایش یافته است 44.17اکسید های نیتروژن انتشار درصد و
     ظه احتراق، راندمان حرارتی، اکسیدهای نیتروژن، محف :کلمات کليدی

 دینامیک سیاالت محاسباتی، بازیاب حرارت
 

 مقدمه

         های فسیلی در کاربردهای مختلف و کاهش چشمافزایش مصرف سوخت

 ها از گیر منابع سوخت از یک طرف و همچنین تولید بیش از حد آالینده

سوی دیگر، سبب شده است توجه به بهبود عملکرد تجهیزات مصرف کننده 

های گازی و بخار، از جمله خت افزایش یابد. تولید برق توسط نیروگاهسو

مواردی است که مصرف سوخت بسیار باالیی دارد. به همین دلیل، همواره 

های متنوعی جهت بهبود راندمان حرارتی نیروگاه گازی و بخار برای روش

ها مورد استفاده قرار گرفته کاهش مصرف سوخت و کاهش تولید آالینده

های بهبود راندمان حرارتی ترین روشاست. از پرکاربردترین و قدیمی 

توان به تبدیل کردن نیروگاه گازی به نیروگاه سیکل ترکیبی نیروگاه، می

توربین اشاره کرد. اما این روش، نیاز به تجهیزات زیاد و هزینه بر، مانند 

نظور بررسی مکشی دارد. بههای لولهبرج خنک کن، بویلر و سیستمبخار، 

های گازی، محققین جهت های مختلف در بهبود عملکرد توربینروش

سازی های تحلیلی، ترمودینامیکی و شبیهسادگی و کاهش هزینه، از روش

 اند.عددی استفاده نموده

به بررسی تنظیم هوای اضافی به روش ترمودینامیکی ] 1[سهرابی کاشانی 

تراق در بویلر های نیروگاهی است، که یکی از راه های افزایش راندمان اح

وان تمیکه با تنظیم هوای اضافی  دهدپرداخت. نتایج این بررسی نشان می

 به ]2[نیروگاه را افزایش یا کاهش داد. کیان نجف زاده و همکارانشراندمان 

بررسی موضوع بازیافت حرارت از خروجی توربین گازی جهت خنک کاری  

ختند. تعیین تلفات گاز های خروجی و هوای ورودی به کمپرسور پردا

واحد یک و دو نیروگاه گازی توسط دستگاه  دودکشپارامترهای دیگر از 

که  مطالعه آنها نشان دادصورت پذیرفت.  پردازشگر اطالعاتو  الیزور احتراقآن

توان از انرژی خروجی از توربین گازی جهت سرمایش هوای ورودی به می

 که این ... استفاده نمود  گرمایش منطقه ای و ،آب شیرینتولید کمپرسور، 

. بدین شکل که با استفاده از یک بویلر می شودباعث افزایش راندمان روشها 

جهت تولید بخار کم فشار و بهره گیری از بخار فوق در یک  بازیاب حرارت

اقدام به سرد نمودن هوای ورودی به می توان سیستم چیلر جذبی دو اثره، 

به بررسی و امکان سنجی ] 3[محمود ابراهیمی و حمید امامی .دنموکمپرسور 

)ایرواشر، مدیا و فاگ( برای بهبود عملکرد بخش گازی  روش های ممکن

نیروگاه قم، به روش ترمودینامیکی و با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و 

شرایط واقعی کارکرد نیروگاه قم به عنوان نمونه عملی پرداخته اند. سیستم 

تبخیری با خنک کاری هوای ورودی، از یک طرف با افزایش دبی هوای  های

ورودی باعث افزایش توان خروجی از توربین و از طرف دیگر کاهش کار 

-شوند و در کل توان دسترس پذیر توربین را افزایش میمصرفی کمپرسور می

 به بررسی سیکل برایتون با تزریق هوای ]4[دهند. ساناز نصیری و همکارانش

مرطوب جهت افزایش توان و بازده توربین گازی پرداخته اند. در این  فشرده و

سیستم ابتدا هوا توسط یک کمپرسور فشرده شده و پس از رطوبت زنی وارد 

محفظه احتراق شده،که این مساله باعث افزایش راندمان سیکل شده است. 

ق بخار در توربین با عنوان اثر بهبود و برتری تزری پژوهشیدر  ]5[اوگاز برات 

در یک سیکل گازی با تزریق بخار با یک سیکل  را گاز، پارامترهای مختلف

ا در این پژوهش که ب .است ترکیبی )سیکل گازی و بخار( مقایسه کرده

ترمودینامیکی انجام گرفته، مشاهده شده است که در هر دو استفاده از تحلیل 

ر سیکل ترکیبی افزایش بازده کند، ولی دمورد بازده سیکل افزایش پیدا می

اثر  ]6[صابونچی و خردمند .باشدبیشتر از سیکل گازی با تزریق بخار می

تغییر هندسه محفظه توربین گاز را بر راندمان حرارتی مورد بررسی عددی 

قراردادند. نتایج آنها حاکی از آن است که حذف زانویی محفظه احتراق، تغییر 

اثر تزریق آب  [7]کند. کیم و پرزبالنکویجاد نمیچندانی در راندمان حرارتی ا

در ورودی کمپرسور و اثر استفاده از بازیاب حرارتی جهت افزایش دمای 

با استفاده از گازهای خروجی از اگزوز توربین گاز را ورودی به محفظه احتراق 

دهد حضور بازیاب مورد بررسی ترمودینامیکی قرار دادند. نتایج آنها نشان می

و کارخالص خروجی % 6 ی به میزانشود راندمان حرارتو تزریق آب سبب می

به ]8[شیخ بیگی و غفرانی د.کیلوژول بر کیلوگرم افزایش یاب 270نیز به میزان

بررسی سیکل های توربین گاز همراه با بازگرمایش و مبدل حرارتی رکوپراتور 

استفاده از دهد که نتایج آن ها نشان می .به صورت ترمودینامیکی پرداختند

 شود، مخصوصاموجب بهبود راندمان می گرمایش باز کلمبدل گرمایی در سی

دی  درجه سانتی گراد(.1000ورودی به توربین پایین باشد) هنگامی که دمای

اثر تزریق بخار در خروجی کمپرسور برای  بررسی یک در [9]پاپه و همکاران 

ر بازیاب حرارتی را با استفاده از نرم افزا باگاز میکرو  توربین یک سیکل

Aspen  سازی کردند.بصورت ترمودینامیکی شبیه  
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  صنعتی شریف تهران، دانشگاه

ها سیکل را بصورتی درنظر گرفتند که بازیاب حرارتی عالوه بر گرمایش آن

هوای خروجی از کمپرسور، جهت گرمایش آب مایع استفاده شود. در این 

استفاده از بازیاب و تزریق بخار باعث کاهش  دهد، نتایج نشان میپژوهش

افزایش  % 7گردد و راندمان الکتریکی به میزانمیمصرف سوخت  18%

در یک مطالعه عددی، اثر نسبت هم ارزی را  ]10[بییابد. زکی و رجمی

برای سه سوخت متان، پروپان و پنتان بر تولید اکسید نیتروژن محفظه 

ارزی برای دهد نسبت هماحتراق مورد بررسی قرار دادند. نتایج آنها نشان می

کمدی و ثیر قابل توجهی بر تولید اکسید نیتروژن دارد. هر سه سوخت تا

که  عملکرد میکرو توربین گاز در آب وهوای گرمبه بررسی  ]11[همکاران

خنک کاری می شد،  تبرید تراکمی،روش  با استفاده ازهوای ورودی آن را 

با هوای ورودی  خنک کاریدهد که استفاده از . نتایج نشان میپرداختند

افزایش قدرت میکروتوربین در شرایط ایزو و  تبرید تراکمی، باعثاستفاده از 

 ]12[حسن اطهری و همکاران برق شد.تولید درصدی راندمان  1.5افزایش 

و سیکل تزریق بخار با کونومیک توربین گاز ژی ابه بررسی مطالعه اگزر

 و کاری هوای ورودی با استفاده از روش مه پاش ترکیبی با خنک کننده 

-یست توده به صورت ترمودینامیکی پرداختند. نتایج آنها نشان میزسوخت 

و تزریق بخار و همچنین اضافه کردن چرخه توربین بخار  کاریدهد خنک 

 تواند موجب افزایش راندمان سیستم های برق شود.به چرخه توربین گاز می
 به بررسی بهبود عملکرد توربین گاز یکپارچه ]13[آال ال شازلی و همکاران

پژوهش با تکنیک های مختلف خنک کننده ورودی پرداختند. در این 

توربین گاز بدون خنک کننده با توربین گاز با خنک کننده چیلر جذبی و 

کولر آبی از نظر راندمان حرارتی، قدرت خروجی و مصرف سوخت باهم 

راندمان و قدرت خروجی توربین گاز همراه  مقایسه شده اند که مشخص شد

کند. عملکرد توربین در پژوهش حاضر با زبان ننده بهبود پیدا میبا خنک ک

 MSشبیه سازی شده و نتایج با یک توربین مدل ++Cبرنامه نویسی 

6001 B .مقایسه شده است 

 ،افزایش راندمان پیشنهاد شده است از دیگر مواردی که در نیروگاه به منظور

هوای ورودی به محفظه به منظور افزایش دمای  ازیاب حرارتباستفاده از 

افزایش دمای هوای ورودی به محفظه احتراق، افزایش راندمان . احتراق است

حرارتی را در پی خواهد داشت، زیرا انرژی کمتری صرف گرم کردن گاز 

 ورودی به توربین شده و به همین دلیل راندمان افزایش پیدا خواهد کرد.

، بصورت ترمودینامیکی و رتیبازیاب حراهای انجام گرفته در زمینه بررسی

مدلسازی ریاضی بوده و مطالعات عددی با استفاده از دینامیک سیاالت 

همچنین، با توجه به  باشد.محاسباتی در این زمینه بسیار محدود می

ها، پیچیدگی فرآیند احتراق و غیرخطی بودن معادالت کسر جرمی گونه

ها صورت ن تولید آالیندهبررسی چندانی در زمینه تاثیر این روش بر میزا

 سازی عددی ست که با استفاده از شبیها نگرفته است. هدف مقاله حاضر این

بر بازیاب محفظه احتراق و تحلیل ترمودینامیکی سایر اجزای نیروگاه، اثر 

( مورد بررسی قرار Noxراندمان حرارتی و انتشار اکسیدهای نیتروژن )

سازی عددی، توزیع دما و کسر همچنین جهت بررسی کامل شبیه گیرد.

ها در محفظه احتراق برای سیکل ساده نیروگاه گازی مورد جرمی گونه

 گرفته است. تحلیل قرار

 معرفی سيکل همراه با بازیاب

در سیکل ساده نیروگاه گازی، حرارت خروجی از توربین دارای دمای 

 تلفو باشد که به محیط تخلیه شده می ]14[درجه سانتیگراد  550حدود 

توان با استفاده از بازیاب حرارتی، برای افزایش گردد. از این حرارت میمی

 . اثر استفاده از بازیاب حرارتی،دمای ورودی به محفظه احتراق استفاده نمود

 جهت افزایش دمای ورودی به محفظه احتراق در این مقاله مورد بررسی قرار

، طرح شماتیک سیکل نیروگاه گازی با حضور بازیاب 1گیرد. در شکل قرار می 

، جریان خروجی از 1(. مطابق با شکل 1ت )سیکل حرارتی نشان داده شده اس

وسیله گازهای خروجی ( در یک بازیاب حرارتی و به2کمپرسور )جریان خط 

شود می گرمباشد، (که دارای دمای باالیی می5از اگزوز نیروگاه )جریان خط 

با دمای باالتری وارد محفظه احتراق شود. افزایش  )3تا هوا )جریان خط 

ه محفظه احتراق سبب کاملترشدن احتراق، افزایش نرخ دمای ورودی ب

تولیدی  کارافزایش واکنش و در نتیجه افزایش دمای ورودی به توربین و 

 شود.توسط توربین می

وای ورودی بره  هر  بازیاب حررارت بره منظرور افرزایش دمرای      در این مقاله، اثر

بره   تره اسرت.  بر افزایش راندمان حرارتی مورد بررسی قرار گرف محفظه احتراق

باشرد و  کلوین می 623ت پایه( )حالطوری که دمای هوای بدون بازیاب حرارت

چهررار دمررای افررزایش یافترره مختلررف،     حضررور بازیرراب و  نتررایج آن بررا  

 50کلروین( و  663درجره) 40کلروین(،   643درجره) 20کلروین(،  633درجه)10

، طررح شرماتیک سریکل    1در شرکل   کلوین( مقایسه شرده اسرت.  673درجه)

 (. 1نشان داده شده است )سیکل  بازیاب حرارت ه گازی همراه بانیروگا

 
 (1: شماتیک سیکل نیروگاه گازی همراه با بازیاب)سیکل1شکل

 

سازی عددی و کمپرسور، وسیله شبیه، محفظه احتراق بهپژوهشدر این 

با استفاده از وسیله آنالیز ترمودینامیکی توربین و بازیاب حرارتی نیروگاه به

مورد بررسی قرار گرفته است. اطالعات الزم برای این منظور، کد متلب یک 

شود دبی سوخت ، مشاهده می1، بیان شده است. مطابق جدول 1ول در جد

 باشد.در دو سیکل یکسان می

 مقادیر نام سیکل متغیرهای ورودی
 0C22 1ساده و سیکل  سیکل (T1دمای ورودی کمپرسور)

 0C 350 1یکل ساده و سیکل س (T2کمپرسور) دمای خروجی

 KPa830 1سیکل ساده و سیکل  (  P4فشار ورودی توربین)

 KPa100 1سیکل ساده و سیکل  (P5فشار خروجی توربین)

 kg/s64/3 1سیکل ساده و سیکل  (دبی سوخت )

 kg/s2/214 1و سیکل سیکل ساده (دبی هوا )

 kj/kg50010 1سیکل ساده و سیکل  )ارزش حرارتی سوخت

 1ساده و سیکل  متغیرهای ورودی برای سیکل :1جدول 

 

 معادالت حاکم و شبيه سازی عددی محفظه احتراق

نشان داده شده است.  2هندسه یک محفظه احتراق نیروگاه گازی در شکل

عدد مشعل است که  8مرکز و دارای  این محفظه بصورت دو زانویی هم

، نمایی از 3اند. در شکل ، قرار گرفته2سمت فوقانی آن، مطابق شکل درق

، هوا از قسمت زانویی 2هندسه مشعل نیز نشان داده شده است. مطابق شکل 

جا با خارجی وارد شده، به سمت قسمت فوقانی محفظه حرکت کرده و در آن

  شدنشود. سپس با ترکیب ها ترکیب میسوخت متان ورودی از مشعل
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پس از طری   والت احتراقو محصگیرد شدن سوخت و هوا احتراق صورت می

ابعراد محفظره در   شروند.  کردن مسیر زانویی داخلی از مرکز خارج مری  کردن

   نشان داده شده است. 4شکل 

 

 
 : شماتیک محفظه احتراق2شکل

 

 
 : شماتیک مشعل3شکل

 

 
 مترابعاد محفظه احتراق بر حسب میلی :4شکل 

 

باشد. برای حل یحتراق از نوع غیرپیش آمیخته برای سوخت متان ما

کاربرده شده است. جریان احتراقی معادالت ممنتوم الگوریتم سیمپل به

استاندارد  k-eسازی جریان آشفته از مدل باشد و برای مدلآشفته می

دو معادله انتقال برای محاسبه انرژی  استفاده شده است.  برای این مدل

 .]15[شوندصورت زیر حل میبه (e)و اتالف آشفتگی  (k)جنبشی
 

 

(1)           i k eff k b m
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انرژی آشفتگی تولیدی در اثر تغییرات سرعت  kGکه 

انرژی آشفتگی تولید شده در اثر نیروی بویانسی،  متوسط، 
mY  

ی تراکم پذیر به نرخ کلی اتالف سهم نوسانات انبساط در آشفتگ

دهند. در این معادالت، ضرایب ثابت طبق آشفتگی را نمایش می

,  ]15[مرجع  0.0845C  , 0.72  0.72k , 

1 1.42C   2و 1.68C   باشندمی. 

برای محاسبه نرخ واکنش احتراق که بصورت جمله چشمه در  

شود، از مدل ها ظاهر میمعادله انرژی و بقای کسر جرمی گونه

 :]16[ای مگنسن مطابق معادله زیر استفاده شده است اتالف گردابه
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Y
R R A

K S




 

 4یک ثابت تجربی و برابر  Aنرخ واکنش،   R.Rکه در رابطه فوق 

مقدار اکسیژن   Sکسر جرمی سوخت و اکسیژن،Y باشد، می

الزم برای احتراق یک کیلوگرم سوخت در حالت استوکیومتریک 

  .است
حرارتی درنظر  NOسازی اکسیدهای نیتروژن، نیز تنها برای مدل

توسعه یافته است و  [17]سط مکانیزم زلدویچ شود که توگرفته می

 باشد:واکنشهای مرتبط با آن بصورت زیر می
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 ).( 113  smolmK  ثابت های واکنش رفت و برگشت

 : ]18[گردد است که به صورت زیر بیان می
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 :]19[آیدحرارتی توسط رابطه زیر بدست می NOبنابراین نرخ تشکیل 

 

(6) 
 

        

        

1 2 3

1 2 3

d NO
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. شرط [19]سازی تشعشع در نظر گرفته شده استنیز برای مدل DOمدل  

مرزی ورودی هوا و سوخت، دبی معلوم و شرط مرزی خروجی محصوالت 

باشد. همچنین شرط مرزی دیواره خارجی با توجه به احتراق فشار معلوم می

های گازی، عایق عایق کاری بدنه خارجی محفظه احتراق نیروگاه

 درنظرگرفته شده است.

تکرار و  سعی و برای بررسی استقالل نتایج از شبکه محاسباتی، پس از

شبکه به عنوان حداقل تعداد شبکه جهت  47000بررسی نتایج، تعداد 

هندسه محفظه احتراق  ،5یج مورد تایید قرار گرفت. در شکلاستقالل نتا

بندی هندسه از همراه با شبکه محاسباتی نشان داده شده است. برای شبکه

 شبکه مثلثی استفاده شده است.

دی، دمای میانگین  و کسر جرمی میانگین دی برای بررسی صحت نتایج عد

سازی عددی با نتایج اکسید کربن خروجی محفظه احتراق حاصل از شبیه

که شرایط کاری  ]14[حاصل از برداشت اطالعات نیروگاه شهید کاوه قائن 

خطای حل عددی آن مشابه سیکل ساده این مقاله است مقایسه گردید. 

 از دقت مناسب حل عددی دارد. باشدکه نشاندرصد می 5کمتر از 

 
 : شماتیک شبکه محاسباتی5شکل

 آناليز ترمودیناميکی

سازی عددی، دمای میانگین خروجری از محفظره احترراق    با استفاده از شبیه

که در یک کد متلب بکرار بررده   زیرروابط با استفاده از سپس شود تعیین می

را  سریکل ت رانردمان  و در نهایر  روجی از توربینتوان دمای خمیشده است، 

 .نیز تعیین کرد
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( بره ترتیرب کرار کمپرسرور و کرار      10( و )9(، ثابت توربین و روابط )8رابطه )

( بره ترتیرب، رانردمان    13( و )11دهرد. همچنرین روابرط )   توربین را نشان می

دمرای واقعری   به ترتیب (، 14( و )12آیزنتروپیک کمپرسور و توربین و روابط )

(، نیرز رانردمان کرل  تروربین     15رابطه ). کندین را تعیین میکمپرسور و تورب

  دهد.گازی را نشان می
 نتایج

)بدون بازیراب  سازی عرددی محفظره احترراق بررای سریکل سراده      نتایج شبیه

 حرارت(

هرا در  سازی عددی توزیع دما و کسر جرمی آالینرده نتایج شبیه ،در این بخش

، 6ازی بررسی شده است. در شکل محفظه احتراق برای سیکل ساده نیروگاه گ

توزیع کسر جرمی متان در مقطع میانی محفظه احتراق نشان داده شده است. 

قسمت،  در قسمت ورودی سوخت به مشعل، به علت ورود متان خالص از این 

-کسر جرمی آن یک است. در خروجی مشعل، میزان کسر جرمی سروخت بره  

شدت کاهش یافته و تقریبرا تمرام    دلیل ترکیب شدن با هوا و ایجاد احتراق به

سوخت مصرف شده است و درنتیجه در بخش زیادی از محفظه احتراق، کسرر  

 جرمی سوخت بسیار ناچیز است.
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یابد و در محترق نشده، مقداری کسر جرمی اکسیژن افزایش می

 158/0، 6کسر جرمی میانگین اکسیژن، تقریبا بر اساس شکل خروجی، 

منظور کنترل و کاهش دمای باشد. وجود این میزان هوای اضافه، بهمی

 باشد.ورودی به توربین می

 

 
 

 می اکسیژن در مقطع میانی محفظه احتراق: توزیع کسر جر7شکل

 

، توزیع دما در مقطع میانی محفظه احتراق نشان داده شده است. 8در شکل 

شود، در ناحیه نزدیک مشعل، هوا با همان طور که در شکل مشاهده می

شود. دما در ناحیه میانی و در مرکز سوخت ترکیب شده و احتراق ایجاد می

یابد. تقابل انتقال حرارت تشعشی ن افزایش میکلوی 2030شعله تا حدود 

 1430شعله و دیواره محفظه احتراق، سبب کاهش دمای میانگین شعله تا 

هوای ورودی از شکاف نیز با محصوالت احتراق  سپس گردد.کلوین می

شود و در نهایت دمای میانگین خروجی از محفظه احتراق به ترکیب می

 یابد.کلوین کاهش می 1340

کربن گازی است که در صورت احتراق ناقص کربن تولید اکسیدومون

کربن را در مقطع میانی اکسید، توزیع کسر جرمی مونو9شود. شکل می

شود در نواحی نزدیک مشعل، دهد. مشاهده میمحفظه احتراق نشان می

دلیل افزایش ناگهانی دما و شکست شدن مولکول سوخت و ترکیب ابتدا به

-تدریج و بهشود که بهکربن ایجاد میبا اکسیژن، مونوکسید شدن اتم کربن

دلیل افزایش نرخ اختالط سوخت و هوا و همچنین ورود هوای اضافه از 

کربن تبدیل شده و درنتیجه، اکسیدشکاف، مونواکسیدکربن به دی

یابد و  در ای کاهش میکسرجرمی مونواکسیدکربن به طور قابل مالحظه

 ناچیزی است. خروجی مقدار بسیار

کربن در مقطع میانی محفظه اکسید، توزیع کسر جرمی دی10در شکل 

شود از ورودی تا احتراق نشان داده شده است. همان طور که مشاهده می

کربن، صفر است. در اکسیدها، به دلیل عدم احتراق، کسر جرمی دیمشعل

هوا و  خروجی مشعل و در مرکز شعله، به دلیل اختالط مناسب سوخت و

رسد. کربن به ماکزیمم مقدار میاکسیدایجاد احتراق کامل، کسر جرمی دی

دلیل ورود هوای محترق نشده از قسمت شکاف و ترکیب آن با تدریج، بهبه

کربن کاهش  اکسیدتر شده و کسر جرمی دیمحصوالت، محصوالت رقیق

 یابد.می

قطع میانی محفظه ، توزیع کسر جرمی اکسیدهای نیتروژن در م11در شکل 

 ها، به دلیل باال بودن شود. در ناحیه نزدیک به مشعلاحتراق مشاهده می

 : توزیع کسر جرمی متان در مقطع میانی محفظه احتراق6شکل 
 

، توزیع کسر جرمی اکسیژن را در مقطع میانی محفظه احترراق نشران   7شکل 

مت ورودی تا مشعل اکسیژن مصرف نشده است و برابر با مقدار دهد. از قسمی

اسرت و تقریبرا مرابقی را     23/0اولیه است. کسر جرمی اکسریژن در هروا برابرر   

دهد. با عبور هوا از مشرعل و ترکیرب شردن برا سروخت و      نیتروژن تشکیل می

-ایجاد احتراق، مقداری از اکسیژن مصرف شده و کسر جرمی آن کراهش مری  

 ناحیه شکاف، با عبور محصوالت احتراق، به علت ورود مقداری هوای یابد. در 

دلیل کاهش دما تدریج، بهشود. رفته رفته بههای نیتروژن تولید میدما، اکسید

و رقیق شدن محصوالت احتراق با ورود هوای اضرافه از شرکاف، کسرر جرمری     

وژن در یابرد. مقردار میرانگین اکسریدهای نیترر     اکسیدهای نیتروژن کاهش می

-باشد. از مقایسه نتایج این بخش مری می119/0، برابرppmخروجی بر حسب 

توان نتیجه گرفت، شکاف محفظه احتراق تاثیر قابل تروجهی در توزیرع دمرا و    

 ها دارد.کسر جرمی گونه

 
 دما در مقطع میانی محفظه احتراق : توزیع8شکل

 

 
 میانی محفظه احتراق کربن در مقطعاکسید، توزیع کسر جرمی مونو9شکل 
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 : توزیع کسر جرمی اکسید های نیتروژن در مقطع میانی محفظه احتراق11شکل

 

 تاثير بازیاب بر توزیع دما، راندمان و انتشار آالینده ها

 هرا  هراندمان و انتشار آالینرد  در این بخش، تاثیر حضور بازیاب بر توزیع دما،

برای این منظور تاثیر بازیاب بصورت دمای پیش گرمرایش  بررسی شده است. 

، کانتور دمرایی در حالرت   12شکل مختلف مورد تحلیل قرار گرفته است. در 

شرود،  مالحظره مری   همران طرور کره    دهد.درجه افزایش دما را نشان می 10

-خت ترکیب شده و احتراق مری در قسمت مشعل هوا با سو 12مطابق شکل

وارد  نسبت به حالت پایه)بدون افرزایش دمرا(   یابد. چون هوا با دمای بیشتری

کلوین افرزایش  2050محفظه احتراق شده است، دما در مرکز شعله تا حدود 

طول شرعله نسربت بره حالرت      افزایش دمای هوا،درجه  10یابد. درحالت می

، 12نداشته است، اما مطابق شکلتغییر محسوسی  (7افزایش دما)شکلبدون 

درجره و میرانگین دمرا در     20شود که دما در مرکز شعله حدود مالحظه می

   .درجه افزایش داشته است 10حدود   محفظه احتراق خروجی 

درجه افزایش دمای هروای ورودی بره    20 کانتور دما در حالت  13 شکلدر 

ول شرعله نسربت بره    طر در این حالت  نشان داده شده است.محفظه احتراق، 

درجره و میرانگین   10تر شده و همچنین دما در مرکرز شرعله   حالت پایه زیاد

درجه نسبت به حالت پایه افزایش داشته  45 محفظه احتراق دما در خروجی

   است.

ی هروای ورودی بره   درجه افزایش دمرا  40کانتور دما در حالت  14 شکلدر 

طرول شرعله نسربت بره     محفظه احتراق، نشان داده شده است. در این حالت 

درجره و  20و همچنین دما در مرکرز شرعله    افزایش داشته مجددا حالت پایه

درجه نسربت بره حالرت پایره      50  محفظه احتراق میانگین دما در خروجی 

   افزایش داشته است.

افزایش دمای هوای ورودی به  درجه 50کانتور دما در حالت  15 شکل

شود که با بیشترین افزایش دما مالحظه می دهد.محفظه احتراق را نشان می

طول شعله نسبت به حالت پایه  ،درجه( هوای ورودی به محفظه احتراق 50)

محفظه میانگین در خروجی  یدما بیشترین افزایش را داشته است. همچنین

 ه افزایش داشته است.درجه نسبت به حالت پای  90 احتراق

 

 

 

 

 
 : توزیع کسر جرمی دی اکسید کربن در مقطع میانی محفظه احتراق10شکل

 

 
در مقطع میانی   درجه افزایش دمای هوا 10توزیع دما در حالت  : 12شکل

 محفظه احتراق

 

 

 
در مقطع میانی   دمای هوا درجه افزایش 20: توزیع دما در حالت 13شکل

 محفظه احتراق
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در مقطع میانی محفظه  درجه افزایش دمای هوا 50: توزیع دما در حالت 15شکل

 احتراق

 

نمودار راندمان حرارتی بر حسب دمای پیش گرمایش نشان  16شکل در 

هوای شود که با افزایش دمای مشاهده می داده شده است. در این نمودار

دمان حرارتی به طور خطی افزایش پیدا کرده ران ورودی به محفظه احتراق

درجه  10درصدو با  6/31کلوین(، راندمان نیروگاه  623است. در حالت پایه)

 ، افزایش دمادرجه  20افزایش(، با 37/0درصد) 97/31، راندمان افزایش دما
 8/32، راندمان افزایش دمادرجه  40افزایش(، با  69/0درصد) 29/32راندمان

 06/33درجه، راندمان  50 یدما افزایش ایش( و با بیشترینافز 2/1درصد)

هوای  با افزایش دمای درصد افزایش پیدا کرده است. 46/1درصد بوده که 

  .باشدورودی به محفظه احتراق، افزایش راندمان حرارتی مورد انتظار می

زیرا طبق نتایج، با افزایش دمای ورودی به محفظه احتراق، دمای ورودی به 

حجم مخصوص سبب افزایش کار  افزایشبین افزایش یافته که بدلیل تور

 خروجی توربین و در نتیجه راندمان می شود

بر حسب دمای نمودار کسر جرمی اکسید های نیتروژن)ناکس(  17 شکل در

 نشان داده شده است . مطابق این نمودار، بر حسب دماپیش گرمایش 

هوای ورودی به محفظه  ش دمایافزایشود که به طور کلی، با مشاهده می

تواند . که دلیل آن، این میکنداحتراق، مقدار ناکس تولیدی افزایش پیدا می

باشد که با افزایش دمای هوای ورودی به محفظه احتراق، دمای ماکزیمم 

کند و در آن دما پیوند های سه گانه نیتروژن شعله نیز افزایش پیدا می

وژن بر اساس مکانیزم های مختلف، تبدیل شکسته شده و رادیکال های نیتر

شوند. بر همین اساس با افزایش دمای پیش گرمایش پیوند به ناکس می

شده و ناکس بیشتری تولید خواهد   های سه گانه نیتروژن راحت تر شکسته

و در حالت ماکزیمم پیش گرمایش  نسبت به حالت پایه،  ناکس  شد.

 .درصد افزایش پیدا کرده است 17/44

نمودار کسر جرمی مونوکسیدکربن بر حسب دمای پیش  18در شکل 

هوای ورودی به محفظه  افزایش دمایبا گرمایش نشان داده شده است. 

 تر صورت گیرد، تر صورت گرفته و هر چه واکنش کاملاحتراق، واکنش کامل

 
در مقطع میانی   درجه افزایش دمای هوا 40: توزیع دما در حالت 14کلش

 محفظه احتراق

 

توان به می 17. مطابق شکل خواهد شدمونوکسید کربن کمتری تولید 

که با افزایش دمای پیش گرم، مقدار مونوکسید  طور کلی نتیجه گرفت

 .یابدکاهش میکربن 
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 ای پیش گرمایشاندمان حرارتی بر حسب دمر : 16شکل
 

 
ای پیش دمبر حسب  : نمودار کسر جرمی اکسید های نیتروژن)ناکس(17شکل

 گرمایش
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 ای پیش گرمایشدم : نمودار کسر جرمی دی اکسید کربن بر حسب 19شکل

  

 نتيجه گيری 

در این مقاله، اثر استفاده از بازیاب حرارتی بر راندمان حرارتی و انتشار 

در سیکل نیروگاه گازی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور،  آالینده ها

است،  V94.2محفظه احتراق یک نیروگاه گازی، که از مدل توربین گازی 

مورد بررسی عددی قرار گرفت و توان  16س فلوئنت بوسیله نرم افزار انسی

با استفاده از یک کد  خالص و راندمان حرارتی نیروگاه بصورت ترمودینامیکی

محاسبه شد. همچنین جهت گرمایش برای دماهای مختلف پیش متلب

سازی عددی، توزیع دما و کسر جرمی محصوالت احتراق بررسی کامل شبیه

کل ساده نیروگاه گازی مورد تحلیل قرار گرفت. در محفظه احتراق برای سی

دهد با وجود بازباب و در حالت نشان میها نتایج حاصل از این بررسی

 : ماکزیمم پیش گرمایش

 درصد افزایش پیدا کرده است. 46/1،حرارتی راندمان -

 مگاوات افزایش پیدا کرده است. 65/2، خالص توان -

 پیدا کرده است.  فزایش ادرصد  17/44ناکس،انتشار  -

 درصد افزایش پیدا کرده است. 69.1دی اکسید کربن،  -

 درصد کاهش پیدا کرده است. 29مونوکسید کربن،  -

 

 فهرست عالئم

 A ثابت تجربی

    J/kgk Cpظرفیت گرمایی در فشار ثابت، 

 kgk Cv/ظرفیت گرمایی در حجم ثابت، 

انرژی آشفتگی تولیدی در اثر تغییرات سرعت 

 سطمتو
Gk 

انرژی آشفتگی تولید شده در اثر نیروی 

 بویانسی
Gb 

 j hآنتالپی، 

 kj/kg hfارزش حرارتی سوخت، 

  kg/sدبی جرمی سوخت، 
  kg/sدبی جرمی هوا، 

 

 kpaفشار، 
P 

 kg/s R.Rنرخ واکنش،

اق یک کیلوگرم مقدار اکسیژن الزم برای احتر

 kgکیو متریک، استو  سوخت در حالت 
 

S 

 

   
 ای پیش گرمایشمونوکسید کربن بر حسب دم نمودار کسر جرمی: 18شکل

 

 دهد.می دی اکسید کربن بر حسب دما را نشان  نمودار کسر جرمی 19شکل 

کسر جرمی  )بدون بازیاب حرارت(نسبت به حالت پایه افزایش دمادرجه  10با 

تقریبا  گرمایشبا افزایش دمای پیش دی اکسید کربن افزایش و پس از آن

افزایش دهد که از یک دمای مشخص به بعد، ثابت شده است که این نشان می

، که در نتیجه تکمیل ری بر کسر جرمی دی اکسید کربن نداردهوا، تاثی دمای

 شدن احتراق است.
 

 

 

 

 k  T دما،

  Mwکار خروجی توربین، 
 Y کسر جرمی سوخت و اکسیژن

سهم نوسانات انبساط در آشفتگی 

تراکم پذیر به نرخ کلی اتالف 

W/mآشفتگی، 
3 

Ym 
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