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هقذهِ -1
اس  يسير هحقَالذ زَليفياس ًؾز و ياًزص يّاغسنيارزماء ع

َعسِ ي، خير رٍسافشٍى هٌاتـ اًزصياعر وِ تا زَغِ اّو يهَارز
 يٍ السقاز ياذ هغلَب فٌيهس ًؾز هحمماى تَزُ اعر. ذقَف

 يـ هرسلف تزايّا اس هَارز غذاب زر فٌاغسنيي عيزرفولىزز ا
ي ير از يگذارِيل تِ عزهايؼ هياس تاسار ٍ افشايتِ ً ييخاعرگَ

س ٍ اس يزَل يتزق اس ارواى اعاع يّازٍگاُيّا اعر. ًترؼ
ٌس. زر يآيزر ّز وؾَر تِ ؽوار ه يه اًزصياعسزازض يّاغسنيع
اس ًاٍگاى  ياترؼ لاتل هالحؾِ يحزارز يّازٍگاُياى ًيي هيا

ىِ زر ييٌس زا غايآياس وؾَرّا تؾوار ه ياريس تزق زر تغيزَل
-يي هيّا زاهزٍگاُيي ًيلِ ايتَع يسي% اس تزق زَل85زاى حسٍز يا

-زٍگاُياى ًيس تزق زر هيًاٍگاى زَل يّاي ترؼيززاس هْن .ؽَز

ز ييترار ّغسٌس وِ تا ٍغَز زغ يّازٍگاُيوؾَر، ً يحزارز يّا
ّا، حسٍز زٍگاُيي زعسِ اس ًيػاز ايِ فٌقر تزق وؾَر زر ايرٍ
. زر ]1[َز ؽياس وؾَر اس آًْا فزاّن هيزرفس اس زَاى هَرز ً 30

ترار تا ٍغَز فوز ًِ  يّازٍگاُياس ً يحال حاضز زقساز لاتل زَغْ
 ييغسٌس. اس غولِ وارّايً يراًسهاى لاتل لثَل ياز، زارايچٌساى س
ترار ٍ تاال تززى  يّازٍگاُيس ًير زَليٌِ تْثَز ٍضقيوِ زر سه

اذ ياًػام فول يزز، تزرعيزَاًس هَرز زَغِ لزار تگيراًسهاى آًْا ه
تِ زٍ رٍػ  يّا اعر. تاسزَاًزٍگاُيي ًيا يٍ اضز آى تز رٍ ياسزَاًت

 ي. تاسزَاًييغش يواهل ٍ تاسزَاً يؽَز، تاسزَاًياًػام ه يول
 يثيىل ززويزٍگاُ عيه ًيزٍگاُ هَغَز تِ يل ًيواهل، تِ زثس

اب حزارذ ٍ يلز تاسيه تَيلز هَغَز تا يؽَز وِ زر آى تَيگفسِ ه
اًػام  يتزا ييّازٍگاُيؽَز. اغلة ًيي هيشگي( گاس غايي)ّايزَرت

عال  25 يفوز تاال يزًس وِ زارايگياذ هس ًؾز لزار هيي فوليا
ش تِ عِ فَرذ اًػام يً ييغش يتاسزَاً يّا. رٍػ]7ٍ2[تاؽٌس 

 ي رٍؽْا فثارزٌس اس:يؽَز وِ ايه
ي رٍػ تا افشٍزى يزاك: ا ي. رٍػ غقثِ َّا1
اس  يذزٍغ يٍ فزعسازى گاسّا(گاس تِ ٍاحس هَغَز يي)ّايزَرت
ؽَز. يلز هَغَز اًػام هيزاك تَ يي گاس تِ غقثِ َّايزَرت

س، يغس يزٍگاّْايي رٍػ، ًياًػام ا يهسًؾز تزا يّازٍگاُيً
 . ]9ٍ8ٍ2[حا تشرگسز ّغسٌس يهسرى ٍ ززغ

اس  يذزٍغ يي رٍػ اس َّايِ: زر ايزغذؼ آبي. رٍػ گزها2
      لز هَغَز اعسفازُيتَِ يؼ آب زغذيگزها يي گاس تزايزَرت

-زٍگاُيي رٍػ ّواى ًياًػام ا يهٌاعة تزا يّازٍگاُيؽَز. ًيه

 .]9ٍ8ٍ2[زاك ّغسٌس  يرٍػ غقثِ َّا يهٌاعة تزا يّا
ي رٍػ ؽاهل افشٍزى هػوَفِ ي: ايلز ووىي. رٍػ ت3َ
تِ ٍاحس هَغَز اعر تسٍى آًىِ  يلز ووىي( گاس ٍ تَيي)ّايزَرت
-زَاًس تِ ؽىلياب حزارذ هيلز تاسيز. تَلز هَغَز تززاؽسِ ؽَيتَ

ّا تا زَغِ ي حالريىل هَغَز اضافِ ؽَز. ايتِ ع يهرسلف يّا

ز ترار ياب ٍ هغيلز تاسيي گاس اس تَيزَرت يذزٍغ يز گاسّايتِ هغ
 :]9ٍ7[اعر  يتٌسنياب لاتل زمغيلز تاسياس تَ يذزٍغ
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اب يلز تاسيي رٍػ هوىي اعر تا اعسفازُ زٍ تَيتِ ا يتاسزَاً
 .]9[ش اًػام ؽَز يً
ِ اع ر.  ي  ؼ آب زغذيرٍػ گزها ييغش يتاسزَاً يّااس رٍػ يىي
، و ن  يزيخ ذ ٍ اًقغاف ياس غولِ عازگ يالسقاز-يفٌ يّايضگيٍ

-يز ز را ه   يييخ ا  يسيتزق زَلور ٍاحس ياى ليتَزى ٍ زر خاٌِيّش
ز يِ ًغ ثر ت ِ ع ا   ي  ؼ آب زغذيتززز رٍػ گزها يسْايزَاى اس هش

افو ال ّزو سام اس    ي.ت زا ]10[تزؽ وزز   ي ي غش يتاسزَاً يرٍؽْا
ٍغ َز ذَاّ س    يفٌ   يسْاياس هح سٍز  يعزهي يتاسزَاً يرٍؽْا

ْ  15واًسُ يزاؽر. حسالل فوز تال زٍگ اُ  يً يشاذ اف ل ي  ع ال زػ
 يّ ا زٍگ اُ يي رٍؽ ْا زر ً ي  ر اًػ ام ا ي  اٍلَ شي  ٍ ً يهَرز تزرع

. ]9ٍ8ٍ2[ٌ س  يآيّا تؾ وار ه   ريي هحسٍزيسزز ٍ تشرگسز اس ايغس
ش تا زر ياى ؽسُ ٍ ًياذ تيتا زَغِ تِ ذقَف ييس رغايزٍگاُ ؽْيً

ش ي  ٍ ً يسي  شاى ز َاى زَل ي  ر آى، چِ اس لحاػ هيًؾز گزفسي اّو
 يزَاًهرسل ف ت اس   يهغ سقس افو ال رٍؽ ْا     ،يزي  ر لزارگيهَلق
هَغ َز زر تر ؼ    يزٍگاُ تا زَغِ تِ فض ا يي ًياعر. زر ا ييغش
ي گ اس زر  يز َرت  يترار، اهى اى اح ساش ٍاح سّا    يٍاحسّا يؽزل

ل زار   يه َرز تزرع    ي ي غش ياًػام ت اسزَاً  يهحسٍزُ هٌاعة تزا
زٍگاُ هَغَز تا زَغِ تِ هسارن ٍ زر ت ار  يً يگزفسِ اعر. هسلغاس

 يا"اف شار  اس ً زم  يعاسػام هسلاً يتزا .]3[اًػام ؽسُ اعر يًاه
اعسفازُ ؽسُ اعر. زرهزحلِ تقس، زَات ـ ّ سف راً سهاى     "اط يا

افو ال زر   يت زا  يسي  عافر تزق زَللٍَاذيٌِ ّز ويٍ ّش ياگشرص
، يت اسزَاً  اذي  اًػ ام فول  يؽ ًَس. ت زا  يه يهقزف يىل تاسزَاًيع

ي هؾرق اذ  ي ي زق يهوى ي ت زا   يالسق از -يي حال ر فٌ   يتْسز
ظ ي، هَرز تحص لزار ذَاّس گزف ر. ؽ زا  يهَاس يارزحز يّاهثسل

ز يي هم از ي ي هَغ َز زر زق  يّ ا ي حال ر يػاز تْس ز يا يتزا يول
ىل زَع ظ  يع   يٍ السقاز ياذ فٌيارزماء ذقَف يتزا ّا سيزوؼ

 تِ عور تَيلز هَغَز  -1

  تِ ذارظ اس تَيلز -2

تِ عور زَرتيٌْاي ترار فؾار تاال ٍ فؾار  .1

 خاييي 

 تِ عور زَرتيٌْاي ترار فؾار تاال ٍ هسَعظ .2

هايؼ فؾار تاالٍ تاسگز تِ عور زَرتيي ترار  .3
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ي ؽسُ اعر. حال ر هغل َب اس   ييه زقيسن صًسيافوال رٍػ الگَر
هَغ َز   يّ ا رياى هَارز هوى ي ت ا زر ًؾ ز گ زفسي هح سٍز     يه

ي ؽسُ ٍ تا زَغ ِ ت ِ    ييي رٍػ زقيافوال ا يىل هَغَز تزايعزر
آب  يّ ا گ زهىي  يٌيگشي، ت ِ غ ا  ّ ا  سي زوؼ ز واعسِ ؽسٓ يهماز
ؼ يوَچىسز السام ؽ سُ اع ر. گزه ا    يّاِ هَغَز تا گزهىييزغذ

اًػام ؽسُ  يحزارز يّالِ هثسليِ تَعياى آب زغذيگزغزيترؼ ز
ؼ آب يگزها يتزا ىليافشٍزُ ؽسُ تِ ع يحزارز يّااعر.  هثسل

(گاس اع سفازُ  يي)ّاياس زَرت يزاك ذزٍغ يگاسّا يِ اس گزهايزغذ
ز تر اراذ گذرً  سُ اس  يل اًػ  ام ؽ سُ، هم از  ي  ٌ س. زر زحل يًوايه  

َ  يتر اراذ ذزٍغ    يٍ زت   ّا سيزوؼ  يزّ ا يلز تقٌ َاى هسغ ياس ت 
هغسمل زر ًؾز گزفسِ ؽسُ ٍ زَاتـ ّسف )چِ زر حالر زه ّسفِ 

ٌِ ذَاٌّس ؽس. زر يزاذ تْييي زغيزَعظ ا چِ زر حالر زٍ ّسفِ(
ارزم اء   يىل ت زا يع ييهَغَز ٍ  زَاًا يّااى تا زَغِ تِ حالريخا

-ٌِيي تْيي، زر چٌس حالر هوىي تِ زقيالسقاز-ياذ فٌيذقَف

س خززاذس ِ ؽ سُ اع ر. اگزچ ِ رٍػ     يىل غسيي حالر زر عيزز
َ  يّااس رٍػ يىيِ تِ فٌَاى يؼ آب زغذيگزها ل هَضز ٍ لاتل لث 

ز ه َرز زَغ ِ   ي  اذ يّ ا ع ال  يزر ع   ي ي غش يزر اًػام ت اسزَاً 

 يخ اراهسز  ياها تزرع ]11ٍ4ٍ2[لزار گزفسِ اعر  يهحمماى زاذل
آى  يزر ؽىل ه َاس  يىل تاسزَاًيع يٍ السقاز يفٌ يّاهؾرقِ

س ي  ترار وِ واروزز هٌاعة آًْا زر ه َارز غس  يّازٍگاُيً يتز رٍ
، ووسز هَرز زَغِ تَزُ اع ر  سُ اعريتِ اضثاذ رع ياًػام تاسزَاً

هاًٌ س رٍػ   يع اس ٌِيتْ يّارٍػ يزي)ترقَؿ زر هَرز تىارگ
ِ   يه زحمي  سن صًسيالگَر زفس ِ  يف َرذ ًدذ  يام اذ لات ل هالحؾ 

اس ز َاى   يزٍگاُ تاال ت ززى هم سار هؾرق    ياعر(. چٌاًچِ ّسف ً
ي ياس تْس ز  يى  ي يِ ه َاس ي  ؼ آب زغذيتاؽس، رٍػ گزها يسيزَل
زاذ يي  ظ آى زر افوال زغيا زر ًؾز گزفسي ؽزاهَغَز ت يّاٌِيگش

ي گاس تِ يزَرت  يذزٍغ يزَاى اسحزارذ گاسّايزا هيذَاّس تَز. س
ىل هَغَز يتاال تززى زَاى ٍ راًسهاى ع يي ؽىل هوىي تزايتْسز

ي گ اس ت ِ زٍ ف َرذ    ياعسفازُ ًوَز. زر وس ًَؽسِ ؽسُ زَاى زَرت
 لزار گزفسِ اعر: يهَرز تزرع

 يت زا  ّ ا  سي زوؼ شاى و اّؼ  ي  ٍاتغسِ اس ه يزيغتِ فٌَاى هس -1

 ي حالر هَغَز يتِ تْسز ياتيزعس
 تا زَاى ضاتر يٌيزَرت -2
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زٍگاُبخاريًيهعزف-2

زر  يهگاٍاز 250ٍاحس ترار  4ؽاهل  ييس رغايزٍگاُ ترار ؽْيً
اى ٍالـ ؽسُ زْز -ييازَتاى لشٍ 25لَهسز يي ٍ زر وياعساى لشٍ

-ي ترار اس ًَؿ فىظيزَرت 7 يزٍگاُ زارايي ًي((. ا1اعر )ؽىل)

فسز اس آًْا تِ فٌَاى  4 اعر وِ ياضزتِ يالقولٍ فىظ يالقول
ي فؾار هسَعظ يفسز اس آًْا تِ فٌَاى زَرت2ف، يي فؾار ضقيزَرت
غسن يس. چگالٌسُ عيآيتِ ؽوار ه يي فؾار لَيش زَرتيً يىيٍ 

ي تزظ ذٌه وي اس يهگاخاعىال تَزُ، ّوچٌ 02/0فؾار  يزارا
 ىل هَرزيع يگز اغشايًَؿ ذؾه )ّلز( اًسراب ؽسُ اعر. اس ز

ِ فؾار يسَر، زٍ فسز گزهىي آب زغذيار يه زيزَاى تِ يًؾز ه
لز يف اؽارُ ًوَز. تَيِ فؾار ضقيٍ عِ فسز گزهىي آب زغذ يلَ

َزُ وِ ت زارزرام ٍ يقيعث زوَلِيع َج،يٍاززززٍگاُ اس ًَؿ يً
تِ فٌَاى عَذر اٍل  يقياعر. اس گاس عث زُ غفر هؾقل يزارا
ؽَز ٍ هاسٍذ عَذر زٍم آى هحغَب يلز هَغَز اعسفازُ هيتَ
هگاٍلر آهدز ٍ اس  5/312زٍگاُ يي ًيصًزازَر ا يؽَز. لسرذ ًاهيه

زٍگاُ هَغَز زَعظ يَز گززاى تسٍى سغال اعر. عزح ًيًَؿ ز
زٍگاُ هَغَز زر يىل ًيع زازُ ؽسُ اعر. يؾيسغَتيؽزور ه
ًماط  يىيٌاهي( ًؾاى زازُ ؽسُ اعر. هؾرقاذ ززهَز1ؽىل )

-ىل هسلي( آٍرزُ ؽسُ اعر. ع1ش زر غسٍل )يىل ًيهرسلف ع

 يٍ زر ًؾز گزفسي هقارف زاذل يهگاٍاز 250ؽسُ تا زَاى  يعاس
% اعر. زر هحاعثاذ، راًسهاى 16/35 يراًسهاى اگشرص يآى زارا

% زر ًؾز گزفسِ ؽسُ اعر. 99صًزازَر  يىيٍ الىسز يىيهىاً



 

 

                                                                                                                

( 2زٍگاُ زر غسٍل )يً يّاز زازُيتا هماز يع هسلغاسيغِ ًسايهما
 ًؾاى زازُ ؽسُ اعر.

 



 ]3[ييذرجايزٍگاُضْيكلًيسيًقاطهختلفهذلساسيكيٌاهي(:هطخصاتتزهَد1جذٍل)

ًقاط  ي(يلَگزمدرجِکلَيلَصٍلبزکي)کيآًتزٍپ لَگزم(يلَصٍلبزکي)کيلپآًتا ِ(يلَگزمبزثاًي)کيدب ي(يدها)کلَ فطار)هگاپاسكال(

1 185/14 2/811 8/214 3425 515/6 

2 799/3 8/622 45/17 3096 612/6 

3 425/3 4/619 45/17 3096 654/6 

4 799/3 8/622 8/196 3096 612/6 

5 516/3 9/808 8/196 3532 257/7 

6 753/1 1/704 9/11 3319 291/7 

7 593/1 1/703 9/11 3319 334/7 

8 756/0 9/588 81/11 3090 317/7 

9 718/0 5/588 81/11 3090 34/7 

10 227/0 6/480 94/5 2881 38/7 

11 261/0 3/480 94/5 2881 408/7 

12 148/0 5/420 79/6 2767 413/7 

13 14/0 2/420 79/6 2767 436/7 

14 064/0 7/360 12/6 2632 444/7 

15 060/0 4/359 12/6 2632 467/7 

16 02/0 2/333 25/154 2469 488/7 

17 094/1 2/333 13/173 3/251 8285/0 

18 888/0 6/356 13/173 9/338 116/1 

19 799/0 8/379 13/173 4/432 381/1 

20 719/0 2/399 13/173 7/512 593/1 

21 73/17 2/442 8/214 4/725 013/2 

22 55/17 3/476 8/214 9/876 344/2 

23 38/17 5/515 8/214 1044 693/2 

24 86/1 9/481 45/17 1044 366/6 

25 887/0 448 9/11 7/857 422/6 

26 154/0 4/385 94/5 7/541 038/7 

27 067/0 2/362 79/6 9/458 49/7 

28 025/0 8/338 12/6 2/361 82/7 
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زٍگاُبخاريًيّادُبادايجحاصلاسهذلساسيسًِتاي(:هقا2جذٍل)
روگاهين يهاداده خطا يج مدلسازينتا  يپارامتر مدلساز   

52/0%  4/235  6/236  , [ ]ST netW MW  

34/0%  1/645  3/646  Heat Rate [kJ/kWh] 

16/0%  44/36  55/36  , [%]th net  

 

كلهَردًظزيسيساسٌِيبْيچگًَگ-3

 يحالسْا يِ هَاسيؼ آب زغذيتِ رٍػ گزها يزَاًاًػام تاس يتزا
هَغَز  يّاريلاتل ارائِ ؽسى اعر وِ تا زَغِ تِ اٍلَ يهرسلف

ؼ ي، افشايؼ راًسهاى ٍ واّؼ عَذر هقزفيزَاًس ؽاهل افشايه
. ]12[زُ تاؽس يٍ غ يغيهح يّاٌسُي، واّؼ آاليسيزَاى زَل

زَاًس ؽاهل يي رٍػ، هيتِ ا ياًػام تاسزَاً يًؾز تزاحالر هس
ه يسهاى زر چٌس هَرز اس هَارز هغزح ؽسُ تاؽس وِ تِ ؽىل ّن

، يار افليٌػا هقيزز. زر ايلزار تگ يعزح هَرز تحص ٍ تزرع
ىل يع يٍ راًسهاى اگشرص يسيور ٍاحس تزق زَليي همسار ليتْسز
زر  يي گاس هَرز اعسفازُ زر اًػام تاسزَاًيس تَزُ اعر. زَرتيغس

ؽسُ  يي گاس ٍاتغسِ تزرعيَاى ضاتر ٍ زَرتي تا زيزٍ حالر زَرت
اس ياذ هَرز ًيذقَف ٍ تا زَغِ تِ ياعر وِ تِ ؽىل خاراهسز

گززز. فالٍُ تز يي هييزق يحزارز يّاحزارذ هثسل ييزاه يتزا
زاذ افوال ؽسُ هَرز زَغِ لزار ييز زر زغيًىاذ فَق هَارز س

 اًس:گزفسِ
-گزهىي شيىل ٍ ًيافشٍزُ ؽسُ تِ ع يحزارز يّاهثسل .1

اى يتا غز يحزارز يّاِ تِ فَرذ هثسليآب زغذ يّا
 اًس.زر ًؾز گزفسِ ؽسُ 7هسماتل

زاذ ييِ تز اعاط زغيآب زغذ يّاگزهىي ياعاط عزاح .2
اى يش هقازالذ زقازل حزارذ هيٍ ً ّا سيزوؼفؾار 

ّا ي گزهىيياس ا يِ فثَريزوؼ ٍ آب زغذيتراراذ س
ز اذسالف يهمازتزًاهِ، تا  ياغزا يّاتَزُ اعر. خاعد

ٍ  يزر تار ًاه يىل افليع يّاگزهىي ييًْا يزها
ز واّؼ يهٌغثك اعر. هماز ّا سيزوؼزاذ ييتسٍى زغ
ِ زر ًؾز گزفسِ يزرفس همسار اٍل 90زا  10اس  ّا سيزوؼ

، زر ًؾز گزفسي ّا سيزوؼل لغـ ًؾسى يؽسُ اعر. زل
 اعر. ييغش يز آًْا زر تارّايزاذ هػسز همازييزغ

زوؼ يترار اس س يفر فؾار زر فافلِ ذزٍغ% ا5همسار  .3
ِ زر هحاعثاذ يآب زغذ يّاٌْا ٍ ٍرٍز تِ گزهىييزَرت

 زر ًؾز گزفسِ ؽسُ اعر.

 8يز وٌسزليتِ فَرذ غ ّا سيزوؼتِ  يفؾار ترار ٍرٍز .4
زَعظ لاًَى  يترار ٍرٍز يزاذ زتييٍ تا زَغِ تِ زغ

ز فؾار يٌػا همازي. زر ا]13[اًس هحاعثِ ؽسُ 9اعسَزال
ترار ٍ  يغزه يؼ زتيترار تا زَغِ تِ افشا يّالِلَ

اًس. ّا هحاعثِ ؽسُزاذ زر اًساسُ لَلِييفزك فسم زغ
 يفزك ؽسُ، فؾار َّاسزا يّارياس هحسٍز يىي
تِ َّاسزا تا  يِ اعر. همسار فؾار  ترار ٍرٍزيىل اٍليع

ي فؾار يتِ زَرت يتراراذ ٍرٍز يزاذ زتييزَغِ تِ زغ
 اعر. ي ؽسُييزق LPT1ف يضق

س يترار زر حالر غس يّاييزَرت يعاساًػام هسل يتزا .5
زاذ يي( زر اضز زغ1ه عثك راتغِ )يشًسزٍخيراًسهاى آ

 :]14[زاذ اعر ييؽاّس زغ يتراراذ ٍرٍز يزت

(1)  

, , ,4 3

, , ,

, ,2

, ,

1.0176( ) 2.4443( )

2.1812( ) 1.0535( ) 0.701

ise new st new st new

ise first st first st first

st new st new

st first st first

m m

m m

m m

m m




  

    

 يِ اس ًؾز تار ًاهيزٍگاُ اٍليزر عزح هَغَز، ضثاذ ً .6
تِ  يؾار ترار ٍرٍزش فيزاذ ًاچييش زغيِ ٍ ًيىل اٍليع

 يّاٌِيچگالٌسُ زر ًؾز گزفسِ ؽسُ اعر زا اس ّش
ؼ يواعسِ ؽَز. افشا ياهَغَز تِ ؽىل لاتل هالحؾِ

%( 7% )حسٍز10تِ چگالٌسُ ووسز اس  يفؾار ترار ٍرٍز
ي عزح تا يي اي. تٌاتزا]16ٍ15[زر ًؾز گزفسِ ؽسُ اعر 

زفاٍذ  يي لحاػ زارايتِ ا يارائِ ؽسُ لثل يعزحْا
ىل ترار ي. چگالٌسُ ع]11ٍ4[ذَاّس تَز  يعاعا
ِ ي% همسار اٍل20ؼ فؾار زايافشا ييزَاًا

ظ هرسلف تار يفولىزز زر ؽزا يهگاخاعىال( تزا024/0)
 .]3[را زارز 

آب  يّازر گزهىي يتا زر ًؾز گزفسي زقازل حزارز .7
اى آب يظ غزي، ؽزاّا سيزوؼِ تِ هَاساذ واّؼ يزغذ
ش هسٌاعة تا يس ًيغس يّااس گزهىي يِ فثَريزغذ
 يز تراراذ ذزٍغيش همازيٍ ً ّا سيزوؼز يزاذ همازييزغ

ظ يي ؽزايزاذ ذَاّس تَز. زر اييلز ؽاّس زغياس تَ
ؼ ترؼ يگزها يًقة ؽسُ تزا يحزارز يّاهثسل

ِ يوٌٌس زا آب زغذياضز ه يِ تِ ًحَيگز آب زغذيز



 

 

                                                                                                                

ِ يظ هؾاتِ تا آب زغذيش تا ؽزاياس آًْا ً يذزٍغ
ل زازُ ؽَز. يلز زحَيّا تِ َّاسزا ٍ تَىياس گزه يذزٍغ
لز هَغَز تا زَغِ تِ يتَ يي ًزخ حزارزيتٌاتزا

ًغثر  يذزٍغ ٍ تراراذ يِ ٍرٍزياذ آب زغذيذقَف
%  زلفاذ 5ز ذَاّس ًوَز. ييىل زغيع ييتِ حالر اتسسا

 ّا زر ًؾز گزفسِ ؽسُ اعر.ي هثسليا يتزا يحزارز

 يّاگزهىي ييًْا ياذسالف زها يزر عزح هَرز تزرع .8
 يزرغِ ٍ زر گزهىي فؾار تاال 8/2ف تزاتز تا يفؾار ضق

زٍم   يگزهىي فؾار تاال يزرغِ ٍ تزا -1اٍل تزاتز تا 
ي اذسالف يچٌزرغِ زر ًؾز گزفسِ ؽسُ اعر. ّن -2

 6/5ىل تزاتز تا يع يّازر ول گزهىي ِياٍل يزها
ىل يع يعاسهَغَز زر هسل يّازرغِ تا زَغِ تِ زازُ

 عسفازُ لزار گزفسِ اعر.هَرز ا

 اًس:گاس تِ زٍ ؽىل زر ًؾز گزفسِ ؽسُ يّاييزَرت .9

ز يي همازيز ٍاتغسِ وِ تْسزيه هسغيي گاس تِ فٌَاى ياٍل: زَرت

ػاز يَز هَغَز ايىل تا زر ًؾز گزفسي ليزَاتـ ّسف را زر ع

 س. يًوا

ي ييزق يتا زَاى هؾرـ تزا يي گاسيزٍم: اعسفازُ اس زَرت

هػاس )  يزر تاسُ زَاً يي گاسيتا زَرت ياسزَاًىل تياذ عيذقَف

آى.  يس زاذليش اهىاى زَلي( ٍ ًيتا زَغِ تِ هَارز اًػام ؽسُ لثل

ي يافوال ا يتزا يهگاٍاز25ي گاس يي هَارز زَرتيتا زَغِ تِ ا

 ًؾز لزار گزفسِ اعر. عزح هس
 يّا ٍ تْااراًِي يتا زر ًؾز گزفسي لاًَى ّسفوٌسعاس .10

 يي تا زَغِ تِ تْاياسار آساز ٍ ّوچٌزر ت ياًزص يٍالق
زٍ ٍ يتزق زَعظ ٍسارذ ً يي ؽسُ تزاييزق يلاًًَ
ـ يس، زَسيهرسلف زَل يّااى ترؼيور هيي لين ايزمغ

ال تِ ير 470 يسيهػاس تزق زَل يٍ اًسمال، حساوطز تْا
زر ًؾز گزفسِ ؽسُ  يسيعافر تزق زَللَاذيّز و ياسا

 يعاسٌِيزر تْ يسيلش تِ فٌَاى يي همسار ًي. ا]5[اعر 
 زَاتـ ّسف هس ًؾز لزار گزفسِ اعر.

 يٌِ عاسياًػام تْ يَز زر ًؾز گزفسِ ؽسُ تزايل .11
 فثارزٌس اس:
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12. 

  

ىل ي، زَاى عياتيٌِيع حافل اس تْيچٌاًچِ زر ًسا
زٍگاُ يً ياى ؽسُ ٍ ووسز اس زَاى ًاهيترار زر هحسٍزُ ت

ي همسار واّؼ زَاى يا يگذارِيهاٌِ عزيِ تاؽس، ّشياٍل
اًػام  يگذارِيعزها يّاٌِيِ تِ ّشيىل ترار اٍليع

 افشٍزُ ؽسُ اعر. يتاسزَاً

ي گاس يي زَرتييزق ياى ؽس تزايّواًگًَِ وِ لثال ت .13
اس زر يشاى حزارذ هَرز ًيزَاى تا زَغِ تِ هيهٌاعة، ه

گاس هٌاعة  يٌْايِ ٍ اًَاؿ زَرتيؼ آب زغذيگزها
اًػام  يٌِ تزايي گشياسار تِ اًسراب تْسزهَغَز زر ت

ي ييٌػا تِ زقي.  اها زر ا]2[السام ًوَز  يتاسزَاً
ش خززاذسِ ؽسُ اعر. تا زَغِ تِ يي گاس ًيزَرت يخاراهسز

ِ يؼ آب زغذيگزها ياس تزايشاى حزارذ هَرز ًيه
 ي فثارزٌس اس: ييفؾار تاال ٍ  فؾار خا يحزارز يّاهثسل

(2) 
, 1 , 3

( )
LPHEX LPFW out LPFWH in LPFWH

Q m h h   

(3) 
, 1 , 2

( )
HPHEX HPFW out HPFWH in HPFWH

Q m h h   

 يِ فثَريؼ آب زغذيگزها ياس تزايي حزارذ هَرز ًيزاه يتزا
 شاى حزارذ السم تزاتز اعر تا:يًقة ؽسُ، ه يحزارز يّااس هثسل

(4)  
,, ,. .( )(1 )

HPHEX TET out HPHEXgt p eg HPQ m C T T hl    

(5)  
, ,, ,. .( )(1 )

LPHEX in LPHEX out LPHEXgt p eg LPQ m C T T hl    

 يزه ا  يحزارز يّاثسلػاز ًمغِ ؽثٌن زر هياس ا يزيغلَگ يتزا
َ   15/383زر حسالل همسار تزاتز تا  يذزٍغ يگاسّا ي يزرغ ِ ول 

زرغ ِ   20. زر هحاعثاذ اًػام ؽسُ ]2[زر ًؾز گزفسِ ؽسُ اعر 
ي زر ًؾ ز  ييفؾار تاال ٍ فؾار خ ا  يّاي هثسليزلفاذ حزارذ گاس ت

اس هثسل  يذزٍغ يگاسّا يگزفسِ ؽسُ اعر. حسالل اذسالف زها
َ   10 يِ ٍرٍزي  اال ٍ آب زغذفؾار ت يحزارز ي زر ًؾ ز  يزرغ ِ ول 

( ت ِ  5هقازل ِ )  ،ي گاس هٌاعةيتِ زَرت ياتيزعس يگزفسِ ؽس.  تزا

ؽ َز.  يل هيي گاس زثسياس زَرت يذزٍغ يتز حغة زها يهقازلِ ا
ي ت ِ  ياس ز َرت  يذزٍغ   يگاسّ ا  يير گزه ا ي  هحاعثِ ؽزف يتزا

 :]17[عور هثسل اٍل

(6) 
3

6 2 9 3

, ,
1.8083 2.3127.10 .

4.045.10 . 1.7363.10 .

TET

TET TET

eg HPpC T

T T



 

 

 

 

ش ي  ي ًييهثسل فؾار خ ا  يگاسّا يير گزهايهحاعثِ ؽزف يتزا
ي ذَاّ س  ييتِ هثسل فؾار خ ا  يٍرٍز يًؾز ّواى زهاهَرز يزها

اس  يذزٍغ   يگاسّ ا  يز َاى ت ِ زه ا   يتَز. اسحل هقازالذ تاال ه  
 :]15[ي تا زَغِ تِ يافر. ّوچٌيي گاس زعر يزَرت
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(7) 5.45. 1227.26gt TETm T   

 ي( ٍ حل آًْ ا، زه ا  5( زر هقازلِ )7( ٍ )6الذ )هقاز يتا غاگذار
تسع ر   يي گاستسعر ذَاّ س آه س. اوٌ َى ت زا    ياس زَرت يذزٍغ

 ن: ياس آى زار يذزٍغ يي گاس تا زَغِ تِ زهايآٍرزى زَاى زَرت

(8) 0.44. 780.45TET gtT W   

 ي: تابع راندمان اگزرژ1-3

هَغَز تِ ىل يع يعاسٌِياس زَاتـ ّسف تىار رفسِ زر تْ يىي
اع ر.   ي، ز اتـ راً سهاى اگ شرص   يِ ه َاس ي  ؼ آب زغذيرٍػ گزها

 فثارذ اعر اس: يزر هحاعثِ راًسهاى اگشرص يراتغِ ول
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  و زٍگاُيً يسيزَلهػوَؿ زَاى
1

n

f

i
i

E


 يهػوَؿ اگشرص 

زٍگاُ اعر. زر هزحلِ تقس تا زَغِ تِ ًثَز يتِ ً يعَذر ٍرٍز
زٍگاُ تز حغة عَذر يً يشاى عَذر هقزفياعالفاذ زر هَرز ه

اى يغز يغزه يتِ زت ياتيزعس ي، هحاعثاذ تزايقيگاس عث
ز اًػام ؽسُ يغِ سة زٍ راتيلز هَغَز اس ززويتِ تَ يعَذر ٍرٍز

 اعر: 

(12) , .
boiler f b fQ m LHV

 

 , , , , ,
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ف ي  ضُ زقزي  ٍ ية زلفاذ اگشرصيتِ ًام ضز يثي( ضز13زر راتغِ )
ي ييخ ا  يٍ ارسػ حزارز ييايويؽ  ياى اگشرصيؽَز وِ راتغِ هيه

 :]19ٍ18[عَذر اعر 

(13) f

f

ex

LHV
 

 

-ع َذر   ية تزايي ضزيا ياًگز همسار زػزتيوِ ت يااتغِش ريٍ ً

يتا فزهَل ول يّا
x y

C H  20[اعر[: 

(14) 1.033 0.0169( / ) 0.0698 /y x x     

را گاس هس اى   يثقي% اس حػن گاس ع5/98ؼ اس يٌىِ تيتا زَغِ تِ ا
زر ًؾ ز   ة، گاس هس اى يي ضزيي همسار اييزق يتزا زّسيل هيزؾى

 ي همساري. تٌاتزا]18[ؽس  گزفسِ
,f b

ex   آه س. اه ا    تسع ر ذَاّ س

ي همسارييزق يتزا
,

.
f f g

e m ىل يع   زاذيي  ي هم سار ت ِ زغ  يس ايتا

  افسِ هززثظ ؽَز:يل يزثس
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 :]15[هزغـ  يّاتا زَغِ تِ زازُ 

(16) 2.68. 6.93
gt gtWQ   

 ي:يتٌاتزا

(17) 
, ,. .(2.68. 6.93)gtf g f gex m W   

س وِ زر ارزث اط  ين رعيذَاّ ياگشرص يتزا يي تِ زاتـ ّسفيتٌاتزا
ؽ سُ   يعاسىل هسليع يفولىزز يزاذ خاراهسزّايين تا زغيهغسم

 ذَاّس تَز.

يذيتِتَليسيٌٍِاحذالكتزيتابعّش-2-3

زر اًػام  يسيِ زَلسيغياى الىسزيٌِ ٍاحس غزيي ّشييزق يتزا
 ٍ يز ٍ ًگْساريِ، زقوياٍل يگذارِيعِ فاهل، عزها يتاسزَاً

شاذ السم فثارزٌس اس هػوَفِ يزذالر زارًس. زػْ يعَذر هقزف
س. يِ غسيآب زغذ يّاٍگزهىي يحزارز يّاي گاس، هثسليزَرت

-ِيٌِ عزهاي، ّشياًػام تاسزَاً يشاذ السم تزايي زػْييخظ اس زق
 :]21ٍ15[ز هحاعثِ ؽسُ اعر يلِ رٍاتظ سيعِ تَياٍل يگذار

 ي گاس:يس هػوَفِ زَرتيٌِ ذزيّش
 هگاٍاذ: 50تا زَاى ووسز اس  يّاييزَرت يتزا

(18) 
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4.786.( .1000) .1000.
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 هگاٍاذ: 50ؾسز اس يتا زَاى ت يّاييزَرت يتزا



 

 

                                                                                                                

(19) 0.7791

,2.977.( .1000) .1000.gt gt E RialCC W f  

 :يحزارز يّاس هثسليٌِ ذزيّش
-ٌِ گ زهىي يي ّشييزق يتزا يٌِ هثسل حزارزيي ّشييقزاتـ ز

تى ار گزفس ِ    يٍ ؽثىِ حزارز   يحزارز يّاِ، هثسليآب زغذ يّا
 ؽَز:يي هيي( زق20ٌِ زَعظ راتغِ )يي ّشيذَاّس ؽس. ا

(20) & ,3650.( ). .HEX
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اًِ يزاذ ع ال يي  شاذ تا زر ًؾز گ زفسي زغ يٌِ زػْيؽاذـ ّش
ز يي  ي ؽ اذـ زغ يي. زر زق]22[گزفسِ ؽس زر ًؾز  1300تزاتز تا 

ال زر هحاع ثاذ ٍارز ؽ سُ اع ر.    ير 13000َرٍ يٍاحس خَل، ّز 
ِ يز ّشيع ا  يخظ اس اًػام هزاحل فَق، تِ تزرع   ه َضز زر   يّ ا ٌ 

ي ي  ن: ايخ ززاس يه   يسي  ع افر ت زق زَل  لٍَاذيور ّزويي لييزق
 يّ  اٌ  ِيّ  ا ّواًگًَ  ِ و  ِ ل  ثال فٌ  َاى ؽ  س ؽ  اهل ّش ٌ  ِيّش
ِ يزٍگاُ ّغسٌس. ّشيً يٌِ عَذر هقزفيٍ ّش يسارزًٍگْيزقو  ٌ-

ز( زر حال ر  ي  )افن اس ضاتر ٍهسغ يز ٍ ًگْساريهزتَط تِ زقو يّا
ز َاى  يرا ه   يظ ت ار ً اه  يزٍگاُ زر ؽ زا يٍ تا فزك واروزز ً يول

ِ ًَؽ ر  ي  اٍل يگذارِيٌِ ول عزهايتز حغة ّش ياتقَرذ راتغِ
]6[:  
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φ ت َزُ ٍ هم سار آى ت ا زَغ ِ ت ِ ً َؿ        يز ٍ ًگْ سار يفاوسَر زقو
-يؽَز. زر فَرذ ًساؽسي اعالفاذ غاهـ ه  يزٍگاُ هؾرـ هيً

ت زآٍرز ف اوسَر    ي. ت زا ]23[اع سفازُ ًو َز    06/1زَاى اس هم سار  
 ن:يِ زاريتزگؾر عزها
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 ]. 23[ؽَز يه ير هقزفيي وويا يتزا 182/0همسار 
( 25عافر اس راتغِ )لٍَاذيّز و يٌِ عَذر تِ اسايّش يتزا

 اعسفازُ ؽسُ اعر:

(25) 
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 :يًزخ حزارز يگز تزاياسعزف ز
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لَصٍل يّز و يال تِ اساير 03/0تزاتز تا   يعَذر هقزف يتْا
فَق  يّا. زرهزحلِ تقس تا زَغِ تِ فزهَل]24[زر ًؾز گزفسِ ؽس 

رٍػ  يعافر تزق هقزفلَاذيٌِ ّزويشاى ّشيتِ هحاعثِ ه
ٍ  يتٌسن خززاذر. اس غوـيذَاّ يِ هَاسيؼ آب زغذيگزها
عافر تزق لٍَاذيٌِ ّز ويي ّشيزرو يتزا ة ٍ رٍاتظ فَقيززو
 : ]6[ن يزار يسيزَل

(28) . .
( ) . [$ / ]

.
ppE f

TCI CRF
Z C HR kWh
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ز زَاتـ ّسف، تِ يي همازيياس زر زقياى رٍاتظ هَرز ًيتقس اس ت
 يًؾز تزازٍگاُ هسيىل ًيع يزاذ تز رٍييافوال زغ ياى چگًَگيت

ُ خززاذسِ ؽس يالسقاز-يفٌ يّايضگيي ٍيتِ تْسز ياتيزعس
 اعر.

درحالتتکّاسيزکصتکاّصييهقذارٍهَقعييتع-4

ّذفِ

ه ّسفِ، همسار يتِ حالر هغلَب تِ فَرذ  ياتيزعس يتزا
ه هحاعثِ ؽسُ يسن صًسيٌِ زَاتـ ّسف هَغَز زَعظ الگَريتْ

تا زَغِ تِ زقساز  يعاسٌِياًػام تْ يهَغَز تزا يّاٌِياعر. گش
 يي زتيٍ ّوچٌ يراذ فثَرواّؼ ترا يًؾز تزاهَرز يّا سيزوؼ

لزار گزفسِ اعر. زر هزحلِ  يلز هَرز تزرعياس تَ يترار ذزٍغ
ىل زر ياذ عيي ذقَفييظ تِ زقيي ؽزايتقس تا زر ًؾز گزفسي ا

هَرز تحص خززاذسِ ؽسُ اعر. زر ّز  يّاه اس حالريّز 
ي گاس يَ زٍ عزح )تا زَغِ تِ ٍاتغسِ ٍ هغسمل تَزى زَرتيعٌار
ع حافل ياى ؽسُ اعر. ًسايسراب حالر هٌاعة تاً ي( تزايالحال

ٌِ زٍ زاتـ ّسف هس ًؾز يز تْيوِ ؽاهل هماز يعاسٌِياس اًػام تْ
 ي( تزا3اعر، زر غسٍل ) يىل تاسزَاًياذ عيذقَف يٍ تزذ
 يعاسٌِياًػام تْ ياى ؽسُ اعر. تزايهَرز تحص ت يَّايعٌار

ر يٌِ هحسٍزيؾيت يتِ راًسهاى اگشرص ياتيزه ّسفِ ٍ زعس
تزق  يي ؽىل تْايًؾز لزار گزفسِ زا تِ ااى ؽسُ هسيور تيل

لاتل لثَل  ييتزق ًْا يتِ ؽىل هسقارف ٍ هسٌاعة تا تْا يسيزَل
 يارّايتز هق يفٌ يعاسٌِيهحاعثِ ؽَز ٍ اضز ًاهغلَب تْ

ؼ يِ تا افشاياٍل يگذارِيؼ عزهاي) تا زَغِ تِ افشا يالسقاز
 ( هززفـ ؽَز. يهغلَب فٌ يّاهؾرقِ

 فثارزٌس اس: يعاسٌِيارائِ ؽسُ زر اًػام تْ يَّاياًَاؿ عٌار
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زوؼ فؾار يَ زٍ سيي عٌاريزوؼ: زر ايزاذ زر عِ سيي. زغ1
زاذ هس ًؾز يياًػام زغ يي تزاييزوؼ فؾار خايه سيتاال ٍ 

 ((.2ؽىل ) 1ي يذَاٌّس تَز )ذظ چ
زوؼ يَ چْار سيي عٌاريزوؼ: زر ايزاذ زر چْار سيي. زغ2

ذَاٌّس تَز.  يتراراذ ذزٍغ يزاذ زتييؽاّس زغ ىل هَغَزيع
ًؾز زر زٌّسُ ًمغِ هس(  ًؾاى2زر ؽىل ) 2ي ؽوارُ يذظ چ

ي گاس زر يؼ زَعظ زَرتيگزها يِ تزايز آب زغذيغسا ًوَزى هغ
 ترؼ ون فؾار اعر.

ِ ين ؽسى آب زغذيزوؼ: هحل زمغيزاذ زر خٌع سيي. زغ3
ي تقس اس خوح ييخاي گاس زر ترؼ فؾار يؼ زَعظ زَرتيگزها يتزا

 ((. 2ؽىل ) 3ي يسُ اعر )ذظ چيآب چگال
ل واّؼ حػن يتِ زل ييارائِ ؽسُ زر تار غش يّاعزح يتزا

ز غذب حزارذ زَعظ ياس گزهىي فؾار تاال هماز يِ فثَريآب زغذ
ي گاس اس عزف ترؼ يزَرت يافسِ ٍ غذب گزهايي ترؼ واّؼ يا

ّا زر عزح يزيخذي اًقغافياتس. تٌاتزاييؼ هيي افشاييفؾار خا
ِ يلِ آب زغذيي گاس تَعياس زَرت يٌِ حزارذ ذزٍغيغذب تْ
هْن تِ ؽوار ذَاّس آهس وِ  ياس خاراهسزّا يىيي ييفؾار خا

ي يذَاّس تَز. تٌاتزا ييزر تار غش يىل تاسزَاًيل عياسهٌس زحليً
زوؼ ًغثر تِ حالر چْار يزاذ عِ سييتا زغ يعزح تاسزَاً

-فاًقغا يزوؼ زارايغثر تِ خٌع سش ًيي حالر ًيزوؼ ٍ ايس
ل هْن يذَاّس تَز. اس هغا ييغش يزر تارّا يززون يزيخذ

تزق  ي( لاتل زَغِ اعر زفاٍذ تْا3وِ زر غسٍل ) يگزيز
لاتل  يزيخذزوؼ اعر. تا ٍغَز اًقغافيزر حالر خٌع س يسيزَل

زر اضز  يسيٌِ تزق زَليل تاال رفسي ّشيي عزح تِ زليهالحؾِ ا
ي عزح يي اييِ فؾار خايي گزهىي آب زغذيذزآ يٌيگشيغا

 ي اهزيل ايذَاّس تَز. زل ييتاال يسيٌِ تزق زَليزرتززارًسُ ّش
ي گزهىي يا يسويي لگارياًگيه يياس ون تَزى اذسالف زها يًاؽ

( لاتل تحص 3وِ اس غسٍل ) يٌِ اعر. اس هَارز هْويزر زاتـ ّش
ٍ حالر تا زقساز ٌِ زر زيٌِ تْيز ّشيذَاّس تَز زر راتغِ تا هماز

هغسمل اس زَاى  ٍ زر زٍ زعسِ هسفاٍذ ٍاتغسِ ٍ يزوؼ هغاٍيس
اس  يضاتر ذزٍغ يي گاس ذَاّس تَز. تا زَغِ تِ همسار زهايزَرت

ٌچ ضاتر زر ًؾز گزفسِ يي ٍ اذسالف ًمغِ خييفؾار خا يّاهثسل
س يش فسم ٍغَز ليي گاس، ٍ ًيؽسُ، زر حالر هغسمل اس زَاى زَرت

ور زوام يي گاس، ليحالر ٍاتغسِ تِ زَاى زَرت يتزا حساوطز ييزها
ًساؽسِ اعر.  يي زٍ حالر رًٍس هؾرقيزر ا يسيؽسُ تزق زَل

ز زر يس ي( تا زر ًؾز گزفسي هؾرقاذ فولىزز1ز غسٍل )يهماز
 حافل ؽسُ اعر: يعاسٌِيتزًاهِ تْ
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يكلباستَاًيدٍّذفِسيساسٌِيبْ-5

-ٌِياًػام تْ يسِ ؽسُ تزاتا زَغِ تِ آًىِ تزًاهِ زر ًؾز گزف

 يتَزُ اعر، تزا يعاسلزٍ ّسفِ، هسفاٍذ اس تزًاهِ هس يعاس
زٍ ّسفِ، اس چٌس رٍػ هسساٍل ؽاهل اعسفازُ  يعاسٌِياًػام تْ

ل ؽثىِ يٍ زؾى يَى ذغيؾي رگزعيزَاتـ وَرٍال يّااس رٍػ
ٌػا تا اعسفازُ اس وس ًَؽسِ يزَاى اعسفازُ ًوَز. زر ايه يفقث

گز ٍفل ؽسُ ٍ اهىاى يىسيافشار هسلة زٍ تزًاهِ تِ زمؽسُ زر ً



 

 

                                                                                                                

 يا يا"اعسفازُ اس اعالفاذ تزًاهِ ًَؽسِ ؽسُ زر ًزم افشار 
12اط

ػاز ؽسُ اعر. ّز چٌس وِ يتزًاهِ ا يعاسٌِيظ تْيزر هح "
ل يا زؾىيؾي يوَرٍال يّاًغثر تِ رٍػ يي فول اس ًؾز سهاًيا

ن تِ يهغسم ياتيعسل زيؽثىِ، سهاًثززز تَزُ اعر اها تِ زل
-اذ ٍ خاعدي، زلر اًػام فوليعاسٌِياعالفاذ اس عزف تزًاهِ تْ

ؾي زر يهقوَل وَرٍال يك تَزُ ٍ ذغاّايتسعر آهسُ زل يّا
هحسٍز  يّاٌػا تا زَغِ تِ تاسُياى حذف ؽسُ اعر. زر ايي هيا
 يعاسٌِيع  تسٍى ذغا اس هلشٍهاذ تْيهغسمل، ًسا يزّايي هسغيت

زٍ ّسفِ  يعاسٌِياًػام تْ يل ٍ حساوطز تزااعر. حسٍز حسال
هغسمل( تاسُ تسعر آهسُ زر غسٍل  يزّايافوال تز هسغ ي)تزا

خارزَ  يز تاسُ تسعر آهسُ زر هٌحٌيِ همازيي ولي( اعر. تٌاتزا3)
 يتزا يٌِ هحغَب ؽسُ ٍ تا زر ًؾز گزفسي ٍسى هغاٍيز تْيهماز
ي ًمغِ تِ يززهيٍاتغسِ ) زَاتـ ّسف( ًشز يزّايه اس هسغيّز 

زر ًؾز گزفسِ  ييٌِ ًْايًمغِ تْ زَاًس تِ فٌَاىيغثِْ خارزَ ه
زوؼ يس 4زاذ ييٌػا زٍ حالر هغسمل ٍ ٍاتغسِ زغيؽَز. زر ا

هس ًؾز لزار  يىل تاسزَاًيزٍ ّسفِ ع يعاسٌِياًػام تْ يتزا
ي عزح عِ ييخا يزيخذي اهز تا زر ًؾز گزفسي اًقغافياًس. اگزفسِ

عزح  يٌِ زوام ؽسُ تااليش ّشي، ٍ ًييغش يزوؼ زر تارّايس
 زفسِ اعر. ّواًگًَِ وِ اس  يزوؼ اًػام خذيواّؼ خٌع س

(.خصَصياتسيكلبعذاساًجامبْيٌِساسيتکّذف3ِجذٍل)

يهگاٍات25يگاسيتَرب
 

يگاسٍابستِيتَرب
 

ىل يهْن ع يّاهؾرقِ

زه  ياتيٌِي)تْ يتاسزَاً
 ّسفِ(

زوؼيس 5واّؼ  زوؼيس 4واّؼ   زوؼيس 3واّؼ   زوؼيس 5واّؼ   زوؼيس 4واّؼ   زوؼيس 3واّؼ    

2ّسف  1ّسف   2ّسف   1ّسف   2ّسف   1ّسف   2ّسف   1ّسف   2ّسف   1ّسف   2ّسف   1ّسف    

18/95  1/92  5/94  06/92  76/94  02/92  75/93  90 6/94  99/89  42/93  16/90 ترار )زرفس( يزت 
 

86/71  90 16/81  90 37/74  90 90 90 79/81 اٍل )زرفس( يزوؼ فؾار تااليس 90 90 90   

10 42/37  10 43/37  10 43/37  10 89/68  10 5/70  10 62/65 زٍم )زرفس( يزوؼ فؾار تااليس   

78/46  68/68  31/52  68/68  27/48  68/68  56/57  44/81  68/52  1/82  56/57  12/80  
فؾار  يّا سيزوؼ يواّؼ ول

 تاال)زرفس(

10 71/19  10 97/28  90 86/39  90 17/81  58/22  96/61 ي اٍل)زرفس(ييزوؼ فؾار خايس 90 90   

32/18  10 90 10 0 0 32/18  39/36  90 54/56 ي زٍمييزوؼ فؾار خايس 0 0   

90 12/10  0 0 0 0 90 10 0 0 0 0 
ي عَم ييزوؼ فؾار خايس

 )زرفس(

97/38  1/13  56/35  73/12  37/28  57/12  97/38  94/41  53/39  89/39  37/28  37/23  
فؾار  يّا سيزوؼ يواّؼ ول
ي )زرفس(ييخا  

78/249  9/246  250 92/246  250 87/246  86/248  245 250 245 93/248 زَاى ترؼ ترار )هگاٍاذ( 245 

 

25 25 25 25 25 25 88/27  99/40  53/26  59/40  31/25  03/36 زَاى ترؼ گاس )هگاٍاذ( 
 

5/119  10 08/93  10 31/112  10 59/89  66/72  17/102  96/67  55/70  57/46  
گاس ٍ ترار زر  ياذسالف زها

هحل ذزٍظ گاس هثسل  يذزٍغ
ي(يفؾار تاال )ولَ  

98/14  99/18  58/13  39/15  49/12  28/14  55/16  08/26  18/14  88/21  92/12  78/18 َى زالر(يليٌِ )هيّش   

29/36  68/36  52/36  84/36  44/36  84/36  59/36  15/37  55/36  16/37  7/36  12/37 فس()زر يراًسهاى اگشرص 

 

4/37  93/37  64/37  97/37  55/37  97/37  71/37  29/38  66/37  3/38  83/37  26/38 )زرفس( يراًسهاى حزارز 
 

46/9625  1/9490  85/9563  8/9479  84/9585  8/9479  54/9546  7/9400  9557 2/9397  9516 3/9409  
لَصٍل تز ي)و يًزخ حزارز

لٍَاذ عافر(يو  

6/32  48/48  43/36  49/48  64/33  49/48  06/40  22/58  69/36  72/58  06/40  21/57  
ًزخ حزارذ هثسل فؾار 

 تاال )هگاٍاذ(

91/17  32/6  07/17  3/6  2/14  3/6  91/17  62/20  05/19  58/19  2/14  26/14  
ًزخ حزارذ هثسل فؾار 

ي )هگاٍاذ(ييخا  

0214/0  0208/0  0214/0  0208/0  0211/0  0208/0  0215/0  0215/0  0215/0  0214/0  0211/0  0211/0  
وٌساًغَر  يؾار ترار ٍرٍزف

)هگاخاعىال(
 

15/383  15/383  15/383  15/383  5/425  15/383  15/383  15/383  15/383  15/383  15/383  15/383  
هثسل  يگاس ذزٍغ يزها

ي(يي )ولَييفؾار خا
 

26/406  16/453  55/392  98/420  64/384  32/411  69/406  94/422  61/390  47/401  16/389  93/399  
ال تز ي)ر يسيلٌِ تزق زَيّش

لَ ٍازغافر(يو
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زوؼ تا ٍغَز يس 5ؽَز حالر يش هؾاّسُ هي( 5ًاس غسٍل )
( يهگاٍاز25ي گاس يؾسز )زر حالر زَرتيت يسيٌِ تزق زَليّش

ّا زاؽسِ ٍ زر حالر گزيزًغثر تِ  يززيييخا يراًسهاى اگشرص
 يراًسهاى اگشرص اىيه يشيگاس ٍاتغسِ زفاٍذ ًاچ ييحالر زَرت
ل را يي زاليتَزُ اعر. ّو يهَارز هَرز تزرع زيسُ تا عاتسعر آه

زوؼ زر هَارز زػزتِ ؽسُ يس 4ِ اعسفازُ اس عزح يزَاى زَغيه
تسعر آهسُ زر زٍ  ي. ًوَزارّا]20ٍ14ٍ13[فٌَاى ًوَز  يلثل

ؼ يًوا 4ًؾز زر غسٍل هَرز يّاحالر هغسمل ٍ ٍاتغسِ زر عزح
زٌّسُ زاتـ ًؾاى يي ًوَزارّا هحَر افميزازُ ؽسُ اعر. زر ا

اعر. زر  يسيٌِ تزق زَليّش يٍ هحَر فوَز يراًسهاى اگشرص
-ه اس عزحيزٍّسفِ ّز  يعاسٌِيع حافل اس تْي( ًسا 5غسٍل )

ي ًمغِ تِ غثِْ خارزَ، ًؾاى زازُ ؽسُ يىسزيّا، تا زَغِ تِ ًشز
 اعر.

تيشحساسيآًال-6

 هَرزىل ياذ عيزّا هْن تز ذقَفياس هسغ يزر ازاهِ اضز تزذ

ي ترؼ يهْن وِ اضز آًْا زر ا يزّايلزار گزفسِ اعر. هسغ يتزرع 
 يّا سيزوؼز يلزار گزفسِ اعر ؽاهل واّؼ هماز يهَرز تزرع

ش يٍ ً ياس ذظ افل يتراراذ فثَر يي ٍ زتييفؾار تاال ٍ فؾار خا
زٌّسُ ( ًؾاى3اعر. ًوَزار ؽىل ) يي گاس الحاليزَاى زَرت

اس  يتراراذ ذزٍغ يزاذ زتييتِ زغزاذ زَاتـ ّسف تا زَغِ ييزغ
 يالسقاز – يٌِ فٌيٍ زر حالر تْ يزٍگاُ زر حالر تاسزَاًيلز ًيتَ

ٍ  يسيٌِ تزق زَليواّؼ ّش يي تراراذ تزايا يؼ زتياعر. افشا
ازاهِ  يّارياس هحسٍز يىيىل اعر. يع يؼ راًسهاى اگشرصيافشا

زفسِ ر زر ًؾز گيلز، هحسٍزياس تَ يؼ تراراذ ذزٍغيرًٍس افشا
 يلياس هغا يىيىل ترار  اعر. يع يچگالٌسُ ٍ َّاسزا يؽسُ تزا

زاؽسِ  يًمؼ هْو يٌِ اًسراتيي حالر تْييوِ زر راتغِ تا زق
 يّاتا زر ًؾز گزفسي هثسل يسيور زوام ؽسُ تزق زَلياعر، ل

هَرز تحص تَزُ اعر. زر ًوَزار ؽىل  يي ؽسُ زر حالسْايگشيغا
 ّا سيزوؼز يزاذ همازييتا زغ يسيتزق زَل يزاذ تْايي( اضز زغ4)

 يزياس تىارگ يًاؽ ياز تْايار سيًؾاى زازُ ؽسُ اعر. زفاٍذ تغ
، ّا سيزوؼز يغِ تا عايي عَم زر هماييفؾار خا يهثسل حزارز

زوؼ زر اًػام يس 5 يزيزر حالر زرگ يسيؼ تزق زَليِ افشايزَغ
اٍذ ؽَز، زفيسُ هيگًَِ وِ زي ًوَزار ّواىياعر. زر ا يتاسزَاً

ؾسز اس يي ترؼ تيا يزيتىارگ يتِ اسا يسيٌِ تزق زَليحسالل ّش
ؼ يي همسار تا افشايعافر اعر وِ الَاذيّز و يال تِ اساير 10
افسِ اعر.  يؼ يش افشايال ًير 20زوؼ زا يتراراذ س يغزه يزت
ي واّؼ ي( اضز ا5اعر وِ تا زَغِ تِ ًوَزار ؽىل ) يي زر حاليا

گز يزوؼ زيًغثر تِ زٍ س يتاسزَاًىل يع يتز راًسهاى اگشرص
 ش تَزُ اعر.يار ًاچيتغ
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لزبزتَابعّذفدرياسبَيبخاراتخزٍجيصدبي(:اثزافشا3ضكل)

زکصيس4درحالتيهگاٍات25يگاسيحالتتَرب

 

 

دريذيبزقتَليهختلفبزبْايّاسيزکص(:اثزکاّص4ضكل)

زکصيس5يزيحالتدرگ
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درحالتيهختلفبزراًذهاىاگشرصيّاسيزکص(:اثزکاّص5ضكل)

 زکصيس5يزيدرگ



 

 

                                                                                                                   

دٍّذفِيٌِساسياساًجامبْيًاضي(:ًوَدارّا4جذٍل)

يهگاٍات25يگاسيتَرب
 

يگاسٍابستِيتَرب
 

زوؼيواّؼ عِ س  

  

 زکصيکاّصچْارس

  

زکصيکاّصپٌچس

  



 

 

      

 

ِ يل ّشيزوؼ تِ زليي سيزاذ زر اييػاز زغيي ايزاتٌات  يّ ا ٌ 
 يى  يًؾز ل زار ًگزفس ِ اع ر.    ي ترؼ هسيا يٌيگشياس غا يًاؽ
ي گاس ت ز  يلاتل تحص، هزتَط تِ اضز زَاى زَرت يگز اس ًوَزارّايز

ي گ اس  ت ا ز َاى ضات ر اع ر و ِ زر       يزَاتـ ّسف زر حالر زَرت
ؼ يًوَزار تا افشا يي( ًؾاى زازُ ؽسُ اعر. زر ا6ًوَزار ؽىل )

تْث َز حال ر    يتزا يىل تاسزَاًياذ عيي گاس ذقَفيزَاى زَرت
ْ   يالسقاز ٍ ت القىظ و اّؼ    يٌ ِ السق از  يع زح زر حال ر ت

 4زر حالر  يٌِ فٌيزر حالر تْ يىل تاسزَاًيع يراًسهاى اگشرص
 يل اف ل ي  اى ؽ س، زل ي  زوؼ تَزُ اعر. ّواًگًَِ وِ ل ثال ت يس

س ي  ًؾ ز، ز َاى زَل  تحص ه َرز  ياتز يهگاٍاز 25ي ياًسراب زَرت
ت ِ   يگ اس اع ر. زر تر ؼ تق س     يٌْ ا يي ً َؿ اس زَرت يا يزاذل
ز يي زر هم از ييفؾار تاال ٍ فؾ ار خ ا   يّا سيزوؼغِ واّؼ يهما

 زَاتـ ّسف خززاذسِ ؽسُ اعر. 

 
سِباييگاسبزتَابعّذفدرهقايزاتتَاىتَربيي(:اثزتغ6ضكل)

ياًتخابيهگاٍات25ييتَرب

( اضز لاتل هالحؾِ ٍ هغلَب و اّؼ  8( ٍ )7) يوَزارّازر ً
ي ًؾ اى  ييفؾار خ ا  يّا سيزوؼفؾار تاال ًغثر تِ  يّا سيزوؼ

فؾار ت اال ّ َاسزا، فاه ل     يّا سيزوؼزازُ ؽسُ اعر. زرواّؼ 

دٍّذفِيِساسٌيكلبعذاساًجامبْياتسي(:خصَص5جذٍل)

يهگاٍات25يگاسيتَرب
 

يگاسٍابستِيتَرب
 

زٍ  ياتيٌِي)تْ يىل تاسزَاًيهْن ع يّاهؾرقِ
 5واّؼ  ّسفِ(

زوؼيس  
زوؼيس 4واّؼ  زوؼيس 3واّؼ   زوؼيس 5واّؼ   زوؼيس 4واّؼ   زوؼيس 3واّؼ    

67/93  26/93  62/93  07/91  17/92  55/92 ترار )زرفس( يزت 
 

24/85  05/89  67/84  90 28/89 اٍل )زرفس( يزوؼ فؾار تااليس 90   

66/17  59/18  48/14  41/53  2/36  8/24 زٍم )زرفس( يزوؼ فؾار تااليس   

84/57  49/60  21/56  17/75  76/67  56/63 فؾار تاال)زرفس( يّا سيزوؼ يواّؼ ول   

47/16  91/22  52/86  45/42  23/36 ي اٍل)زرفس(ييزوؼ فؾار خايس 90   

12/16  66/46  0 88/26  26/79 ي زٍمييزوؼ فؾار خايس 0   

91/48  0 0 01/53 ي عَم )زرفس(ييزوؼ فؾار خايس 0 0   

88/26  03/24  27/27  28/40  97/39  37/28 ي )زرفس(ييفؾار خا يّا سيزوؼ يواّؼ ول   

64/248  57/248  97/248  93/245  58/247  88/247 زَاى ترؼ ترار )هگاٍاذ( 
 

25 25 25 05/37  76/33  19/28 گاس )هگاٍاذ( زَاى ترؼ 
 

35/65  57/52  66/73  99/72  45/82  89/62  
هحل ذزٍظ  يگاس ٍ ترار زر ذزٍغ ياذسالف زها

ي(يگاس هثسل فؾار تاال )ولَ  

87/16  38/14  83/12  87/22  06/18  5/14 َى زالر(يليٌِ )هيّش   

59/36  7/36  65/36  98/36  88/36  82/36 )زرفس( يراًسهاى اگشرص 
 

71/37  83/37  78/37  11/38  01/38  95/37 )زرفس( يراًسهاى حزارز 
 

54/9546  25/9516  85/9528  34/9446  19/9471  16/9486 لٍَاذ عافر(يلَصٍل تز وي)و يًزخ حزارز   

45/40  31/42  25/39  42/53  82/47  61/44  ًزخ حزارذ هثسل فؾار تاال )هگاٍاذ( 

54/12  65/11  66/13  13/19  39/19  22/14 )هگاٍاذ(ي ييًزخ حزارذ هثسل فؾار خا   

0212/0  0211/0  0213/0  0215/0  0215/0  0211/0 وٌساًغَر )هگاخاعىال( يفؾار ترار ٍرٍز 
 

9/389  9/383  7/389  15/383  15/383  15/383 ي(يي )ولَييهثسل فؾار خا يگاس ذزٍغ يزها 
 

17/425  15/404  08/390  22/418  22/396  76/392 لَ ٍازغافر(يال تز وي)ر يسيٌِ تزق زَليّش 
 



 

 

                                                                                                                   

ش ي  فؾ ار ت اال ٍ چگالٌ سُ ً    يّا سيزوؼواّؼ  ير تزايهحسٍز
 يث َر تراراذ ف يغزه يؼ زتيزر تزاتز افشا ير وليه هحسٍزي

 ّا تَزُ اعر. يياس زَرت
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يبزييفطارباالٍفطارپايّاسيزکصزيزاتهقاديي(:اثزتغ7ضكل)

يتَاىثابتيزکصباتَربيس5درحالتيذيٌِبزقتَليّش

 

 

يبزييفطارباالٍفطارپايّاسيزکصزيزاتهقاديي(:اثزتغ8ضكل)

يتَاىثابتيربزکصباتَيس5درحالتيتابعراًذهاىاگشرص

يزيگجِيًت-7

 يّ ا ٌِيّش ًؾزتَغَز آهسُ زر وؾَر اس  ياسّايتا زَغِ تِ ً
ي ياس هلشٍه اذ چٌ    ياً زص  يّاغسني، تاالتززى راًسهاى عياًزص
اس ي  ذَاّس تَز. تا زَغِ تِ ووثَز هحغَط زَاى ه َرز ً  ياِيرٍ

 يلاتل لثَل ت زا  يّااس راُ يىيوٌٌسگاى، في تزق هقزيزر زاه
ُ يً ي، تاسزَاًيهٌاتـ اًزص يٍري زَاى تا حفؼ تْزُيػاز ايا -زٍگ ا

اس راُ  يى  ي ،يِ ه َاس ي  ؼ آب زغذي. رٍػ گزه ا اعرترار  يّا
  يو ِ زارا  اعري ييِ ًغثسا خاياٍل يگذارِيٌِ عزهايّا تا ّشحل
زر ف َرذ   ياًسرات يّااعر. عزح ييتاال يزيخذر اًقغافيلاتل

 يسيوِ فالٍُ تز تاال تززى زَاى زَلاهىاى اغزاء، لازرذَاٌّس تَز 
 يي  گ ز ا يز يّ ا ري  هش غسن ؽ ًَس. اس يع ييؼ وارآيتافص افشا

 يزٍگاُ هَغَز ٍ ع ازگ يزر ً يزاذ اعاعيياس تِ زغيًفسم رٍػ 
ل ازر ت ِ    يِ ه َاس ي  ؼ آب زغذياذ اعر. رٍػ گزهاياًػام فول

لز يزاك ٍ ت  َ يغقث ِ ّ َا   يّ ا س رٍػي  اذ هفيػ از ذقَف   يا
ي يز ز ٍ ت ا و ن   يّا تِ عازگي رٍػيز ذالف ااها ت اعر يووى
ر ي. ذقَف  اع ر غسن، لات ل اغ زا   يزاذ عيياس زغ يٌِ ًاؽيّش

ىل يزاذ زر ع  يي  وِ ت ا ح سالل زغ   اعرآىاى ؽسُ يت يّاعزح
اذ يارزماء ذقَف يٌِ هوىي تزاي،  زر تززارًسُ حسالل ّشيافل
 اس ًؾ ز ي حال ر اٍل  يي ت  ي  ىل ترار هَرز تحص اع ر. زر ا يع

زاذ ت ار ٍ  ييزٍگاُ زر زغيي زر واروزز ًييًغثسا خا يزيخذاًقغاف
ٌ ِ ًغ ثر ت ِ    يؼ لاتل هالحؾِ ّشيل افشايش تِ زليعزح عَم ً

ت زق زر   ي. تا زر ًؾز گزفسي تْاغسٌسيًر ياٍلَ يعزح زٍم زارا
زوؼ ت ا زَغ ِ ت ِ    ي  س 4ًؾز گزفسِ ؽ سُ ع زح زٍم زر حال ر    

ِ ٍ زٍ ّسف ِ  زه ّسف   يّااًػام ؽسُ زر حالر يّايعاسٌِيتْ
 يتارّ ا  ىل زريواروزز ع   ًؾزي هَارز هغلَب اس يفالٍُ تز زاه
 ش ارائِ زازُ اعر.يرا ً يلاتل لثَل يٌِ فولىززيهرسلف ّش

 هزاجع-8

، ير راّثززيزيضُ هسيزاى، ٍيفٌقر تزق ا يليآهار زفق [ 1]
1387 . 

 يىيٌاهيززهَز يتزرع"س؛ ي، حوي، واؽن؛ ًثازيعزاتچ[ 2]
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 .1389تزق،  يالولل

هسلغاسي ٍ تْيٌِ عاسي "فٌايـ، عدْز؛ حوشُ اي، يًَظ؛  [6]
فٌي، السقازي تاسعاسي ًيزٍگاّْاي ترار تا اعسفازُ اس 

، تيغسويي وٌفزاًظ تيي الوللي تزق، "زَرتيٌْاي گاس
1385. 
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1
 Partial Repowering 

2
 Full Repowering 

3
 Parallel Feed Water Heating Repowering 

4
 Genetic Algorithm 

5
 Steam Turbine Extraction 

6
 Main Steam 

6
 Counter Flow Heat Exchanger 

8
 Uncontrolled 

4
 Stodola Law 

10
Terminal Temperature Difference (TTD) 

11
 Initial Temperature Difference (ITD) 

12
 Engineering Equation Solver (EES) 



 

 

                                                                                                                   

 

LHV ي عَذرييخا يارسػ حزارزنٍاختصارات:يعال  

LPFW ِ ون فؾاريآب زغذ CC يثيىل ززويع  

$]،يذر هقزفٌِ عَيّش / ]kJ 
fC LPFWH ِ ون فؾاريگزهىي آب زغذ   

  يذزٍغ يضُ گاسّايٍ يير گزهايؽزف
egpC M [$]، ياًِ عَذر هقزفيٌِ عاليّش   

CRF ِيفاوسَر تزگؾر عزها  لزيي گاس ٍ تَيعَذر زَرت يزت 
fbm ,  

fgm  

e [kJ/kg]هرقَؿ،  ياگشرص O& [$]، يز ًٍگْسارياًِ زقويٌِ عاليّش  M اي OM  

 شاذيٌِ زػْيـ ّشؽاذ
&M Sf  [s]زٍگاُ، يسهاى واروزز عاالًِ ً 

st  

 ز ٍاحس خَلييؽاذـ زغ
,E Rialf  [K°]، يسوياذسالف هسَعظ لگار 

lm
T  

f عَذر TET [ K°]ي، ياس زَرت يگاس ذزٍغ يزها   

TCI [$]شاذ، يس زػْيذز ييٌِ ًْايّش gtوGT ي گاسيىل زَرتيع  

HEX يهثسل حزارز  [MW]ي ترار ٍ گاس، يزَاى زَرت 
, ,,st net gt netW W  

HPFW ِ فؾار تااليآب زغذ $]ِ، ياٍل يِ گذاريعزها  / ]kWh 
CZ  

HPFWH ِ فؾار تااليگزهىي آب زغذ $] ،يزًٍگْساريٌِ زقويّش  / ]kWh 
OMZ  

 [kJ/kWh]زٍگاُ  يً يًزخ حزارز
ppHR $]،يٌِ عَذر هقزفيّش  / ]kWh 

fZ  

i [%]ًزخ تْز، ُ $]،يسيٌِ تزق زَليول ّش  / ]kWh 
EZ  


