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  چکیده

متر مربع در  220000 مساحت. این برج مرتفع با ه استبرای برج تهران، انجام شد 2اقتصادی-و اگزرژی 1اگزرژیر این تحقیق، ارزیابی و بهینه سازی د
تن  850با جذبی دو اثره چیلر عدد شامل سه  این موتورخانه  .است موتورخانه مرکزیو دارای یک  دارد در شهر تهران قرار زمینمتر مربع  35000
برای تولید مقدار کافی بخار جهت استفاده در چیلرها و مبدل کیلوگرم بخار در ثانیه  78/3و همچنین دو عدد دیگ بخار با توان تامین ظرفیت تبرید 

چرخه  ابتدا طرحواره  ارزیابی می باشد.به منظوردرجه سانتیگراد  152بار و  9.8دیگهای بخار به ترتیب و دمای بخار خروجی فشار  .های حرارتی بخار 
توجه به معادالت و قوانین انرژی، ارزیابی انرژی برای  سپس باشده است.  مشخصخواص ترمودینامیکی  ،ترمودینامیکی ترسیم شده و برای تمام نقاط

و . با تعیین فاکتورهای مهم ه اندو همه عوامل مؤثر بر آن محاسبه شدگردیده زرژی آغاز در مرحله بعد، ارزیابی اگ ه.کلیه تجهیزات در نظر گرفته شد

ترمودینامیکی  با انجام تنظیمات الزم در خواص انجام شده است. نتایج نشان می دهد که 3EES اقتصادی با استفاده از نرم افزار-اگزرژیمؤثر، ارزیابی 
 .گردیدمی توان باعث کاهش هزینه های جریان اگزرژی  هادیگو  هاچیلر خروجی -ورودی سیال و بخار درنقاط

 

  یکلیدکلمات 
 اقتصادی، بهینه سازی -اگرزژیاگزرژی؛ ،برج بین المللی تهران، دیگ بخار ،یسیستم تبرید جذب

 

Exergy evaluation and exergoeconomic optimization in the Tehran 

international tower, Iran 
 

Hamidreza Vafaei1, * 

 

1* . Msc,Energy-Energy and Environment, University of Tehran, Teharn, Iran 
 

*Email Address: vafaei.hr@ut.ac.ir   

Abstract 
 

In this research, exergy assessment and exergoeconomic optimization for Tehran international tower, 

which is the tallest building in Iran, were carried out. This high-rise tower with 220 square meter 

structure located in 35000 square meter site and has a single plant room which includes three double 

effect steam chillers with 850 tons of refrigeration capacity. For the generation of the required amount 

of steam to use in chillers and steam heat exchangers as well as two steam boilers with 3.78 kg/s 

capacity, a new scenario was considered. Boilers output steam pressure and temperatures are 9.8 bar 

and 152 Celsius degrees, respectively. For assessment, the cycle, firstly thermodynamic diagram of 

the cycle has been drawn and for all the points thermodynamic properties have been defined. After 

regarding energy equations and rules, energy evaluation considered for all equipment. In the next step, 

exergy assessment started and all effective factors on it were calculated. By determination major 

effective factors, exergoeconomy evaluation has been done using EES software. In conclusion, the 

results show that the best fitted thermodynamic properties for chiller input and boiler input-output 

points can cause improvement the first and second thermodynamic law and reduction in exergy 

streams costs.  
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  مقدمه -1
 باًیتقر .هستند یوساز به شدت وابسته به انرژساختمانها و بخش ساخت

 دیاکسیدرصد از کل انتشار د 36و  یدرصد از کل مصرف انرژ 90
 یابر یمصرف یانرژ زانیممربوط به ساختمان ها می باشد کربن  

در مصرفی  یسوم کل انرژ کیها حدود ساختمان شیو گرما شیسرما

 شیو افزا یلیفس یمنابع انرژ یهاتیمحدود جهیدر نت .است هانج
مصرف کننده  یهاستمیس ییکارا شیدر جهان. افزا یمصرف انرژ

 یانرژاولیه کاهش استفاده از منابع  نه تنها موجب ساختمان انرژی در
عه سیستم هایی می انجامد که بطور موثرتری از می گردد بلکه به توس
 یانرژ لیتحل .(Sangi & Müller, 2016)انرژی بهره می گیرند 

نحوه  یابیو ارز ستمیس کی ییکارا نییتع یبراو معمولی روش مرسوم 
براساس قانون اول  یانرژ زی. آنال است ستمیس کیدر  یمصرف انرژ

هاجهت کاهش جریان  ستمیسدر یانرژ موازنه ازاست و کینامیترمود
است،  پایدار تیکم کی ی. چون انرژی استفاده می کندانرژ هدر رفت

 یبا تعادل انرژ یو وقت شود،یم بینه تخر بوجود می آید و که نه
در  ظرینتوان  ینم ست،یاطراف ن طیوابسته به مح شود،یم یابیارز

 ( sangi & Muiier , 2016ارائه داد  یانرژ تیفیمورد ک

(Sangi et al., 2017 . نیبراساس قوان یژگزا لیدر مقابل، تحل 
ه عنوان یک ابزار از آن ب توانیم نیاست. بنابرا کینامیترموداول و دوم 
که یست مقدار کاردر واقع اگزرژی  .استفاده کرد یانرژ تیفیدر مورد ک

اطراف آن  طیآن به تعادل با محرساندن با  ستمیس کیاز  توانیم

 تواندینابود کرد، که م توانیاگزرژی را م ،برخالف انرژی .بدست آورد
 لیتحل .ردیمورد استفاده قرار گ یانرژ یهاستمیس یاحدر طول طر

 کی یاز اجزا کیمساله است که کدام  نیا نییاگزرژی قادر به تع
 یروش قدرتمند برا کی،  نیاست . بنابرا یریناپذبرگشت باعث ستمیس

ی می باشد انرژ دهیچیپ یهاستمیس ییکارا یسازنهیو به یابیارز
(Sangi & Müller, 2016)(Sangi et al., 2017)  مفهوم

 de) 1یوه توسط گاز رابطه ای می گیرد کاگزرژی . منشا خود را 

Oliveira, 2013)2و استودا (Agrawal & Tiwari, 2010) 
انجام کار یک  لیکه حداکثر پتانس دهدینشان م معرفی شد. این رابطه

) فشار . دما و  می باشد. طیمح طیو شرا یداخل یاز انرژ یتابع سیستم 

 دانشمند نیتوسط چند ستمیدر قرن ب مفهوم اگزرژی . ( آنها بیترک
و اگزرژی  یانرژ متیمحاسبه ق یبرا یروابط 3هبسایل .افتیبهبود 

 متیکرد و ق حیرا تشر یمسکون یکاربردها یبرا یمنابع مختلف انرژ

 .(Hepbasli, 2008) کرد سهیرا مقا گریکدیبا را و اگزرژی  یانرژ
درک  اگزرژیکی را معرفی نمود که می تواند موجب کردیرو  4شوکویا

محیط زندگی جهت دستیابی به  سیستم هایی با اگزرژی پایین در بهتر 
  . گردد  یآت یهاساختمان شیو سرما شیگرما بخش

2007) (Shukuya, .  و همکاران با استفاده از یک  5ساکلپیپاتسین
مدل ساخته شده به بررسی آنالیز اگزرژی ساختمان و سیستم تهویه 

عرضه به سمت   ازسمت یکه در آن تعادل انرژمطبوع در آن پرداختند 

                                                           
 

1 Gouy 
2 Stodola 
3 Hepbsali 
4 Shukuya 
5 Sakulpipatsin 

مطالعه را با انجام هر  کو همکاران ی 6. بالتا شده بودنظر گرفته  تقاضا
 بعکه توسط منا یشیگرما نهیچهار گز جهتو اگزرژی  یانرژ لیدو تحل

یم تغذیهساختمان  کی یبرا یلیفس یهاو سوخت ریپذ دیتجد یانرژ
و اگزرژی  یبازده انرژ قیها را از طر. انجام دادند و عملکرد آن شوند

ن روش و همکارا 7یوثر . )Balta et al., 2010)ند کرد سهیمقا
 انیبکار گرفتند و جر یساختمان آموزش کی یاگزرژی را برا لیتحل
  هیاول یمنبع انرژبا استفاده از پنج و اگزرژی را از مرحله اول ،  یانرژ

 کیو همکاران  8الشانوی .قرار دادند  یساختمان مورد بررس یبرا
 هیشاخص بر پا کی نیساختمان و همچن یداریاز پا دیجد فیتعر

 . کردند شنهادیپ کینامیبر ترمود یمبتن یابیارز ندیفرآ یرااگزرژی ب

 (El shenawy & Zmeureanu, 2013)و همکاران  9یلدز
در  هافضا شیگرما ندیکل فرآرا برای و اگزرژی  یانرژ لیتحل

و  10میل. (Yildiz & Güngör, 2009) ها را ارائه کردنداختمانس
هایی که دارای  ساختمان یرا برا یاتیعمل یهاهمکاران دستورالعمل

و  یشیبار گرما یهایژگیبا توجه به ویستم تهویه مطبوع بودند س
 نیهدف از ا .(Lim et al., 2014) توسعه دادند سرمایشی ساختمان

وضعیت ت ترمواکونومیک و اگزرژیک یهاحالت لیو تحل هیمطالعه ، تجز
عوامل  ریفشار ، دما و سا یسازنهیبا به تامین آب سرد سیستم سرمایش

 ها درو مطالعه اثرات آن شیسرما ندیفرآ یدر نقاط بحران یاقتصاد
هدف  تهران بود . یالمللنیبرج ب اگزرژی و مقادیر ریالی موتورخانه

با حفظ حداکثر  اقتصادی-اگزرژی تیوضع نیبه بهتر دنیرس یینها

 .باشدیعملکرد چرخه م

 ندیفرآ یمدلساز

 موتورخانه سرمایشی یطرح کل 

نرخ  لیتحل یبرا توانیرا م 1شده در شکل دادهنشان کینمودار شمات
 وبخار  گید اگزرژیک و اگزرژی و راندمان یجرم ، تعادل انرژ انیجر

 . کن به کار برد خنک یهابرج

 

 طرحواره موترخانه 1 شکل

                                                           
 

6 Balta 
7 Yucer 
8 Shenawy 
9 Yildiz 
10 Lim 



   131-122 ، صفحه9139سال  بهار، فصل اول ، شماره دوم علم و صنعت روز، دوره  
 

124 

 

 زاتیشرح تجه 

سازندگان  یفن یهااز کاتالوگتجهیزات اصلی موتوخانه تمام مشخصات 

 . استبرداشت شدهبازدید های میدانی و 

 بخار دو اثره لریچ یمشخصات فن 1 جدول

 Mitsubishi شرکت سازنده

 TFR 780 ظرفیت سرمایشی

 اواپراتور
خروجی/ورودیدمای   (°F) 57-40  

 1910 (gpm) دبی جرمی

ورکندانس  
95-85 (F°) دمای خروجی/ورودی  

 3915 (gpm) دبی جرمی

 بخار
 125 (Psi) فشار نسبی

 8700 (lb./hr) دبی جرمی

1/13 (Kw) برق مصرفی  

 دیگهای  بخار 

 بخار گید یمشخصات فن 2 جدول

 شرکت سازنده
 ماشین سازی

 اراک

تولدیدیدبی بخار   (lb./hr) 30000 

 kw 8520 ظرفیت بخار تولیدی

ار دمای بخار تولیدی در فش
پاوند بر اینچ مربع 140  

F 360 

 36912 (ft3/hr) دبی گاز مصرفی

یتوان الکتریکی مصرف  (HP) 81 

 

 برجهای  خنک کن تر 
 مشخصات فنی برج خنک کن  4جدول

 تهویه شرکت سازنده

 95 (F°دمای آب ورودی)

 85 (F°ای آب خروجی)دم

 3915 (gpmدبی آب عبوری )

 75 (F°دمای حباب تر محیط )

11*9 (HPتوان الکترومورتورها )  
 

 پمپ ها 
 

 کواری فشوارمتناسوب بوا از مرکز بووده و  زیها از نوع گر پمپ یتمام
جهت گردش  یادیز یها ، پمپموتورخانه. در  اندشدهمناسب انتخاب 

،  نودیفرآ یساز . به منظور ساده ده اندبخش های مختلف نصب شآب 
ی غیر مرتبط با سیکل سیستم سرمایش حوذف شوده ها از پمپ یبرخ
 اند.

 
 
 
 
 
 

 

 مشخصات فنی پمپ ها 3 جدول

مشخصات 
 پمپ ها

 تعداد
ارتفاع 
 (Ftآبدهی )

دبی 
(gpm) 

توان 
(HP) 

پمپ های 
گردش آب 

سیستم 
 سرمایش

4 2100 85 60 

پمپ های 
گردش آب برج 

 ای خنک کنه

8 2155 212 150 

پمپ های 
تغذیه آب دیگ 

 های بخار

2 123 63 3 

 
 اگزرژی آنالیز 

شامل معادالت جرم ، انرژی و اگزرژی برای هر یک از  اگزرژیک آنالیز
اگزرژیک برای هر یک از آنها می  دستگاه های موتورخانه و بازدهی

گزرژی در حالت [ .معادله موازنه جرم ، انرژی و ا22[ ]21[ ]20باشد ]
پایدار برای جریان بخار در سیستم بخار با ناچیز انگاشتن انرژی پتانسیل 

(  4)  -(  1و تغییرات انرژی جنبشی را می توان به ترتیب با معادالت ) 
 . بیان کرد

 

 

(1)  

 

 

 

(2)  

 

 

 

(3)  

 

 

 

(4)  

 معادالت مربوط به چیارهای دوه اثره بخار 

 

نشان دهنده مقادیر اندازه گیری شده  4، جدول  1با توجه به شکل 

خواص ترمودینامیکی ورودی ها و خروجی های بخش های مختلف 

 چیلر می باشد .
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 دواثره یجذب یلرهایچ یکینامیخواص ترمود 5 جدول

 [Cدما ] [Kpaفشار ] [Kj/Kgآنتالپی ] [Kj/Kgآنتروپی ] [Kg/sدبی جرمی ]
موقعیت محل 

 بررسی

شماره 
محل 
  بررسی

1.097 6.633 123.7 8790.9 171 HTG 21 ورودی 
 

 22 خروجیHTG 160 محاسبه می شود محاسبه می شود محاسبه می شود 1.097
 

247 0.428 137.8 633 29.4 Abs 23 ورودی 
 

یخروج Abs 32.88 محاسبه می شود محاسبه می شود محاسبه می شود 247  24 
 

247 0.476 143 101.3 32.88 Cond 25 ورودی 
 

 26 خروجی Cond 34.13 محاسبه می شود محاسبه می شود محاسبه می شود 247
 

 27 ورودی Eva 12 101.3 50.5 0.180 محاسبه می شود
 

 28 خروجی Eva 7 101.3 29.5 0.106 محاسبه می شود
 

 
 . استمشخص شده 2و  1با معادله تبرید  ستمیس یاجزا یبرا  بیدر ترک دیبروم ومیتیمخلوط  ل جرم معادالت،  داریحالت پا با فرض

 

 دو اثره یجذب یلرهایچ یبرا یمعادالت تعادل 6جدول 
                                               

     m23 = m24  

m1 = m10 + m6 

m1 × x1 = x6 × m6 

𝑚1 × 𝑥1 = 𝑥6 × 𝑚6 

 

m10 × h10 + m6 × h6 −
Qabs m10 − m1 × h1 = 0  

Qabs = m23 ×  h24 − h23   

Eabs
D =m23  h23 − h24 − Tambient ×  s23 − s24  + m10 h10 −

Tambient × s10 + m6 h6 − Tambient × s6 − m1 h1 − Tambient ×
s1  

 

Eabs
L =m23  h23 − h24 − Tambient ×  s23 − s24   

 

         𝑚25 = 𝑚26  

𝑚8 = 𝑚7 + 𝑚19 

 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝑚7 × ℎ24 + 𝑚19 ×
ℎ19 − 𝑚8 × ℎ8  

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝑚25 × (ℎ26 − ℎ25)  

Econ
D = m25  h25 − h26 − Tambient ×  s25 − s26  + m7 h7 −

Tambient × s7 + m19 h19 − Tambient × s19 − m8 h8 −
Tambient × s8  

Econ
L =m25  h26 − h25 − Tambient ×  s26 − s25   

          𝑚27 = 𝑚28  

𝑚9 = 𝑚10  

𝑄𝑒𝑣𝑎 = 𝑚27 ×  ℎ27 − ℎ28   

𝑄𝑒𝑣𝑎 = 𝑚9 × (ℎ10 − ℎ9)  

Eeva
D =m27  h27 − h28 − Tambient ×  s27 − s28  + m9  h9 −

h10 − Tambient ×  s9 − s10   
 

Eeva
L =m27  h27 − h28 − Tambient ×  s27 − s28   

                𝑚21 = 𝑚22  

𝑚13 = 𝑚14 + 𝑚17  

𝑚13 × 𝑋13 = 𝑚14 ×
𝑋14   

 

𝑄ℎ𝑡𝑔 = 𝑚17 × ℎ17 + 𝑚14 ×

ℎ14 − 𝑚13 × ℎ13   

𝑄ℎ𝑡𝑔 = 𝑚21 × (ℎ21 − ℎ2125 )  

Ehtg
D =m21  h21 − h22 − Tambient ×  s21 − s22  + m13 h13 −

Tambient × s13 − m14 h14 − Tambient × s14 − m17 h17 −
Tambient × s17  

 

               
                

  𝐸ℎ𝑡𝑔
𝑆𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦

= 𝑚21 × [ ℎ21 − ℎ22 − Tambient  s21 − s22 ] 

 

                  𝑚17 = 𝑚18  

𝑚3 + 𝑚16 = 𝑚4 +
𝑚11 + 𝑚7  

𝑚3 × 𝑋3 + 𝑚16 ×
𝑋16 = 𝑚4 × 𝑋4 +
𝑚11 × 𝑋11   

 

𝑚3 × ℎ3 + 𝑚16 × ℎ16 + 𝑚17 ×
ℎ17 = 𝑚4 × ℎ4 + 𝑚11 × ℎ11 +
𝑚18 × ℎ18 + 𝑚7 × ℎ7  

Eltg
D =m17  h17 − h18 − Tambient ×  s17 − s18  + m3 h3 −

Tambient × s3 + m16 h16 − Tambient × s16 − m11 h11 −
Tambient × s11 − m4 h4 − Tambient × s4 − m7 h7 − Tambient ×
s7  

 

             𝑚13 = 𝑚14   

𝑚14 = 𝑚15   

𝑚12 × 𝑋12 = 𝑚13 ×
𝑋13   

𝑚14 × 𝑋14 = 𝑚15 ×
𝑋15   

 

𝑚11 ×  ℎ13 − ℎ12 = 𝑚14 ×
 ℎ14 − ℎ15   

Ehtx
𝐷 =m12  h12 − h13 − Tambient ×  s12 − s13  + m14  h14 −

h15 − Tambient ×  s14 − s15   

               𝑚2 = 𝑚3  

𝑚4 = 𝑚5  

𝑚2 × 𝑋2 = 𝑚3 × 𝑋3  

𝑚4 × 𝑋4 = 𝑚5 × 𝑋5  

𝑚1 ×  ℎ3 − ℎ2 = 𝑚4 ×  ℎ4 −
ℎ5   

 

E𝑙𝑡𝑥
𝐷 =m2  h2 − h3 − Tambient  s2 − s3  + m4  h4 − h5 −

Tambient  s4 − s5   

                     
      

𝑚5 = 𝑚6  
𝑚5 × 𝑋5 = 𝑚6 × 𝑋6  

ℎ5 = ℎ6 EValve ,L,S
𝑑 =m5 Tambient ×  s6 − s5   

                        𝑚 15 = 𝑚16   

𝑚15 × 𝑋15 = 𝑚16 ×
𝑋16   

ℎ15 = ℎ16  EValve ,H,S
𝐷 =m15 Tambient ×  s16 − s15   

                          𝑚 8 = 𝑚9  

𝑚8 × 𝑋8 = 𝑚9 × 𝑋9  

ℎ8 = ℎ9 EValve ,L,R
𝐷 =m8 Tambient ×  s9 − s8   

                        𝑚 18 = 𝑚19  

𝑚18 × 𝑋18 = 𝑚19 ×
𝑋19  

ℎ18 = ℎ19 EValve ,L,R
D =m18 Tambient ×  s19 − s18   

                   𝑚 1 = 𝑚2 

𝑚1 × 𝑋1 = 𝑚2 × 𝑋2  

 

𝑃𝑢𝑚𝑝𝑙 = 𝑚1 × 𝑣1 ×  𝑝𝑚 − 𝑝1   

ℎ2 = ℎ1 + 𝑝𝑢𝑚𝑝𝑙/𝑚1  

 

                𝑚 11 = 𝑚12   

𝑚11 × 𝑋11 = 𝑚12 ×
𝑋12   

𝑃𝑢𝑚𝑝ℎ = 𝑚11 × 𝑣11 × (𝑝ℎ −
𝑝𝑚 )  

ℎ12 = ℎ11 + 𝑝𝑢𝑚𝑝ℎ/𝑚11   

 

 
 

مطوابق چیلر  یاگزرژی کل بورا انی. جر می باشدبرابر با صفر  اگزرژی  بیتخر نیاست . بنابرا % 100پمپ برابر با  یبرا آیزنتروپیک بازده

 ده استش انیب ریدله زبا معا
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شوده برابر با مقدار اگوزرژی عرضه برای کل سیکل تبریدبازده اگزرژی 
 6کوه بوا معادلوه  باشدی( م شده دی) تولاجزا اگزرژی  تقسیم برلریبه چ

 نشان داده شده است.
 

 

(6) 

 

 دیگهای بخار 

 ی و شیمیایی محاسبات اگزرژی فیزیک 

و  شویمیاییشده توسط مواد شامل اگوزرژی  اگزرژی منتقل انیجرکل 

 [ 26[ ]25[ ]24[ ]23] .بیان شده است 7توسط معادله  یکیزیف

 

 

 
(7) 

 

 اگزرژی فیزیکی 
 

 : محاسبه می گرددنوشته  8توسط معادله  ژهیو یکیزیاگزرژی ف

 )()( 000 SSthhph   (8) 

 

 اگزرژی شیمیایی 

 رژی شیمیایی سوختاگز 

 
 ریاتمسفر به صورت ز یبا هوا دروکربنیه کیاحتراق کامل معادله 

 (Cengel, 2011) . استنوشته شده

 

  

(9) 

ونوع احتراق  ندیهستند که فرآ یثابت بیضرا y و x که در آن
،  یریناپذت. با فرض عدم برگش کنندیرا مشخص م هیدروکربن 

به  توانیها و محصوالت را مموالر واکنش دهنده ییایمیاگزرژی ش
 .(Ohijeagbon et al., 2013) نشان داد زیر شکل

 

 

  

(10) 

 است.آمده بدستتوسط معادله زیر سوخت  ییایمیاگزرژی ش

 

  

(11) 

 : شوندیم هیارا ریبه صورت زگیبس توابع استاندارد 

  

 : بیان می گردد 12با معادله  ژهیو ییایمیاگزرژی ش 

 

  

(12) 

 اگزرژی شیمیایی هوا 

و  بدست آورد  ( 13از معادله )  توانیمسفر را مات ییایمیاگزرژی ش
استاندارد در  طیمح کیدر و اگزرژی شیمایی اجزاء عناصر یمولنسبت 
  (Ertesvåg, 2007)گردیده است   ذیل ارائهجدول 

 
  

(13) 

 استاندارد طیاجزاء در شرا ییایمیش یاگزرژ 7 جدول

 اگزرژی شیمایی ماده

N2 0.6681 

O2 3.9305 

C2O 19.610 

Ar 11.640 

H2O (g) 9.467 

H2O (l) 0.8842 

H2 236.098 

CO 247.87 
 

 یعیمشخصات گاز طب 8 جدول

عیگاز طبی مشخصات  

 70.93 (C) کربن%

 23.47 (H) هیدروژن%

 21869 (Btu/lb)ارزش حرارتی ناخالص 

 19693 (Btu/lb)ارزش حرارتی خالص 

 118 دی اکسید کربن

 0 (S) گوگرد%

 0 (M) رطوبت%

%O2[100-(C+H+S+M)] 5.60 

 

 عناصر در هوا یکسر مول 9 جدول          

 کسر مولی اجزاء

 0.7565 نیتروژن

 0.2035 اکسیژن

 0.0303 آب

910.00 آرگن  

ندی اکسید کرب  0.0003 

 0.001 هیدر.ژن
 

  :آنالیز واحد احتراق 

به واحد  یانرژ معادله موازنهواحد احتراق با اعمال  لیو تحل هیتجز

معادله نوشته واحد احتراق به صورت  ی بهورود یانرژو احتراق 

 می شود:

 
  

(14) 
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 ییاحتراق هستند . کارا یهوا خاص سوخت و آنتالپی fh ،ah که در
 ,.Saidur et al)با معادله زیر نشان داد  توانیم را آدیاباتیک احتراق

 (2010: 

 

 
(15) 

 : به شکل زیر نوشت توانیاگزرژی احتراق را م بازده

 

 

(16) 

 آنالیز مبدل های حرارتی 

، همانطور که در شکل مبدل های حرارتی در  یانرژ موازنه کیبا انجام 
 17قانون اول ترمودینامیک را می توان با معادله شده ، دادهنشان 1

 : نشان داد

 

 

(17) 

به ترتیب گاز خروجی، بخار و آب  wو  s ,gدر معادله فوق نمایه های 
یممبدل های حرارتی را اگزرژی  یازدهمعادله ب تغذیه دیگ می باشند.

 :ن به شکل زیر نوشتتوا
 

 

(18) 

 بخار گید لیو تحل هیتجز 

 . کرد نییتع19معادل با  توانیبخار را م گید یانرژ یکل یبازده
(Saidur et al., 2010) 

 

 

(19) 

اگزرژی در  بیبخار به صورت مجموع تخر گیاگزرژی د بیتخرکل 
 می آید:به دست  ی دیگمبدل حرارتبخش محفظه احتراق و 

 
 

(20) 

 ینسبت خروجبصورت به  تواندیبخار م گیاگزرژی کل د یبازده
مشخص گردد رژی مورد استفاده اگزرژی موردنظر به اگز
(Cornelissen, 1997) .ر با رابطه زیر بیان بخا گیبازده اگزرژی د

 می گردد.

 

 

(21) 

 برج خنک کن 

به دستگاهی اتالق می گردد که وظیفه اصلی آن  کن برج خنک
دفع حرارت  ندیگرم به جو است . فرآشده از آبتلف یاستخراج گرما

 یهوا نیب یمیتماس مستقاغلب  رایشامل انتقال حرارت و جرم است ز
کننده برج خنک کیساختار  2 شکل. م وجود داردگرو آب طیمح

 زانیکننده به مبرج خنک ی. عملکرد حرارت دهدیمرطوب را نشان م

 یتر هوا بستگحباب  یبه دماخروجی اب کندانسور  یشدن دما کینزد

 . دارد

 

 برج خنک کن جریان مخالف 2 شکل
 

 ینیبشیپ یبرا یاضیمدل ر کی 2007در سال و همکاران  1موانگونی
 هیبر پامخالف  انیکن مرطوب جر خواص آب و هوا در امتداد برج خنک

 یرا برا یها روشآن.  [30] ندکرد جادیاو گرما اصول انتقال جرم 
اگزرژی ارائه  لیکننده با استفاده از تحلعملکرد برج خنک ینیبشیپ

 محاسبه اگزرژی هوا یبرا ریها ، معادله زآن یهاافتهی ساس. برا نمودند
 :شودیکن استفاده م در برج خنک

 

  

(22) 

G = kg/s نرخ دبی هوای خشک  
 kJ/kg. K 1.004 = ظرفیت گرمای ویژه هوا = 

 kJ/kg. K 1.872 = ظرفیت گرمای ویژه بخار آب = 

 kJ/kg K 0.287= ثابت گازها برای هوا= 

ω = بت هوای خشکنصبت رطو  (kg/kg) 
T = )دما)کلوین 
subscript 0 = حالت پایه (dead state) 

subscript 00 = اتمسفر 
 : استنوشته شده ریصورت زآب به یاگزرژی برا راتیینرخ تغ

 

 

(23) 

 : شودیگرفته م دهیتفاوت فشار در قسمت دوم معادله ناد

 

 

(24) 

                                                           
 

1 Muangnoi 
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 : دیآیمعادله به دست م نیکننده از ادر برج خنک اگزرژی بیتخر

 

(25) 

  

 : است با برابر کنندهبازده اگزرژی برج خنک

 

 

(26) 

 اقتصادی-ارزیابی اگزرژی 

به  یعدد ریبه مقاد یابیمنجر به دست یقبل یهادر بخش اگزرژی زیآنال
و  بیتخر ریمقاد نی. همچنگردید اگزرژی ورودی و خروجیعنوان 

 نهی، ارزش هز اقتصادی-اگزرژی زیآنال. در نمود نییتع را اگزرژی تلفات
به های تعدیل شده مرتبط با جریان اگزرژی در سیستم تحت بررسی 

در نظر  ییگرما ستمیس نهیهز تعیین یبرا یطقعنوان تنها اساس من
 (zk)ازبخش ها کهری یساالنه براتعدیل شده  نهی. هز شودیگرفته م

با  (CRF) بخشر ه نهیهز یبا رابطه آن با ارزش فعل توانیرا م
 ,A. Bejan) کرد نییتع (CRF) هیسرما افتیباز بیاستفاده از ضر

G. Tsatsaronis, 1996) از اجزای کی یبرا نهیهز .میزان 
به صورت الزم را تولید می کنند  یگرما انرژ افتیدرکه در قبال  ستمیس
 : شودیم انیب ریز

 

 

(27) 

 

 

 

(28) 

 یهااست . مجموع نرخجریان اگزرژی هر واحد  نهیهز c که در آن
 نهیبرابر با مجموع هز یاگزرژی خروج یهاانیمرتبط با جر نهیهز

مورد  یکل یاهنهیبه عالوه هز یاگزرژی ورود یهاانیشده تمام جرتمام
مرتبط با  نهی، کل نرخ هز kZ نهیاست . کل هز ندیفرآ انجام یبرا ازین

هر بخش می  یبرا یو نگهدار یاتیعمل یهانهیو هز یگذارهیسرما
توسط  CRF هیسرما یابیباز بیضر (Mehr et al., 2015)باشد 

 :شودمی فیتعر ریمعادله ز

 
 

  

(29) 

سال در نظر  30( طول عمر موتورخانه می باشد که n) در این معادله

درصد  10که  ه ساالنه می باشدنرخ موثر بازد  گرفته شده است و
 1061/0بر با برا CRFفرض شده است. با این فرضیات مقدار در سال 

 کیاز سوخت  ریبه غ( ه های تعمیر و نگهداری )نیهز بدست می آید.
.  شدهدر نظر گرفته  بخشهر  یبرا یارذگهیسرما های نهیدرصد از هز

های  نهیمرتبط با هز (hr / $) نهیهز انی. نرخ جر اتیفرض نیتحت ا
یمحاسبه م ریاز رابطه زبخش سیستم  نیام k یبرا تعمیرو نگهداری

 . شود

 

 

   

(30) 

یم فیتعر ریبه صورت ز جزء نیام k یبرا ( )ی نسب نهیتفاوت هز

 : شود
 

   

(31) 

کرد که عبارتند از:  میتقسکلی به دو دسته  توانیرا م بر نهیمنابع هز
از  یاگزرژی ناشمرتبط با  غیر مرتبط با اگزرژی و هزینه های نهیهز

با  توانیهر دسته را م ینسب تیاهم .اگزرژی و تلفات اگزرژی بیتخر

منابع ی هر یک از اجزاء تعیین نمود.برا kf اقتصادی-اگزرژیفاکتور 
 نهیکرد که عبارتند از: هز میتقسکلی به دو دسته  توانیرا م بر نهیهز

 بیاز تخر یاشمرتبط با اگزرژی ن غیر مرتبط با اگزرژی و هزینه های
با فاکتور  توانیهر دسته را م ینسب تیاهم .اگزرژی و تلفات اگزرژی

 ی هر یک از اجزاء تعیین نمود.برا kf اقتصادی-اگزرژی

 
 

   

(32) 

kf نییمقدار پا است. ها نهیکل هزبه مرتبط با اگزرژی  نهینسبت هز 
در کل  نهیدر هز ییجوکه صرفه دهدیجز مهم نشان م کی یآن برا

اگزرژی (  بیجز ) کاهش تخر ییممکن است با بهبود کارا ستمیس
 ی. از سو ابدی شیجز افزا نیا یبرا یگذارهیاگر سرما یحاصل شود حت

ی گذارهیسرما نهیدهنده کاهش هزعامل نشان نیا یباال زش. ار گرید
 .آن است اگزرژیک ییکارا نهیبه هز آن جزء

 

 تصادیاق-بهینه سازی اگزرژی 

وابسته  یرهایاز متغ یرا به عنوان تابع یسازنهیبه یارهایمع ،تابع هدف
 :کندیم انیو مستقل ب

 

 
(33) 

 است :انجام شده  ریز اتیبراساس فرض یسازنهیروش به

برای   واحد سوخت نهیو هز الت محصو یاگزرژ انینرخ جر -

 .مانندیم یابت باقثهر جزئی که بهینه شده است 

 شیبا افزا یگذارهیسرما نهیکه هز رودیهر جز . انتظار م یبرا -

 . ابدی شیبازده اگزرژی جز افزا شیو افزا تیظرف

. تورم .  یمال نیگرفتن اثر تام دهیبا ناد ستمیس یاقتصاد لیتحل -
شروع .  نهیوساز و با در نظر گرفتن هزو زمان ساخت مهی. ب هااتیمال

ساده سازی ساده  وو توسعه  قیتحق و یمجوزده نهیدر کار و هز هیسرما
 شده است.

 

 

 

(34) 

 

 

 

(35) 

 

 

(36) 



  131-122 ، صفحه9139سال  بهار، فصل اول شماره  ،دوم علم و صنعت روز، دوره  

129 

 

 نهیبدست آوردن مقدار به ی. هر چند هدف اصل یفعل یسازنهیمساله به
 نهیاگزرژی و هز بیتخر نهی. هز سرمایش ساختمان می باشد نهیهز

 ندی. فرآکن برسندهم می بایست به حداقل مماتالف اگزرژی 
همراه با سعی و خطا  یحلراه کیباال  کردیبا استفاده از رو یسازنهیبه

. برخالف روش مرسوم  ستمیس یحل بهتر براراه افتنیکه با هدف 
 شودیاست . انجام م یسراسر نهی. که هدف آن محاسبه به یسازنهیبه

 یکینامیودترم یرهایمتغ به روش سعی و خطا یسازنهیبه ندی. در فرآ

 : شوندیم فیتعر یریگمیتصم لیتسه یبرا ریز

 
 

 

(37) 

 

 

(38) 

 ریرا از مقاد یقیحق ریمربوطه مقاد یانحراف نسبو  مقدار 
 ماتی، تصم انتخاب شده یسازنهی. در روش به دهندینشان م نهیبه

 جادیا راتییباره تغدر یریگمیدر تصم تجربی یهایابیو ارز یمهندس
 یمرحله تکرار به مرحله بعد کیاز  یریگمیتصم یرهایشده به متغ

 راتییدر مورد تغ یریگمیکه تصم ی. در حال رندیگیقرار م ستفادهمورد ا
، که قبال ً ذکر  ستمیس یعمل یهاتی، محدود یریگمیتصم یرهایمتغ

 یریگمیدر تصم دنبال شده یارهای. مع شوندیدر نظر گرفته م زیشد ، ن
مرحله تکرار به مرحله  کیاز  یریگمیتصم یرهایمتغ راتییدر مورد تغ

 از:  بارتندع یبعد
 . یاقتصاد - اگزرژی یرهایمتغ یاثرات آن بر رو یبررس -

مثبت باشد ، به عنوان مثال برایند اثر متغییر در دست بررسی  اگر -

 ی، در مرحله تکرار بعد ن دهندنشا یروند کاهش و  ،
 ری، در غ شودیم لیمشابه تبد رییتغ کی یبرا دیکاند کیبه  ریمتغ نیا
 . ماندیم یباق رییبدون تغ یدر مرحله تکرار بعد ریمتغ نیصورت ا نیا

 . یریگمیتصم یرهایمتغ تمام یسه مرحله باال برا تکرار -

 .الس و برق در طول یعیگاز طب نهیهزثابت ماندن  -

ثابت عبوری از اواپراتور چیلر در طول دوره کارکرد آب  انیجر زانیم -
 . فرض شده است

 

 بهینه سازی با استفاده از نرم افزار 

ها استفاده داده لیتحل یبرا  EESافزار محاسبات با استفاده از نرم
 است .شده

 بحث و نتیجه گیری

در  سرمایشی خانهموتور یاقتصاد -گزرژیا یسازنهیحاصل از به جینتا
 نهیهز نهیبه یالگو یاسهیمقا یبررس انگریاست که بارائه شده جدول

که  شودی. مشاهده م باشدی( م هیموجود ) حالت پا یکربندیبا پ یی،نها
سرد تولید شده جهت محصول ) آب  یاقتصاد -اگزرژی یکل نهیهز

ی محصول )که درصد 94/7کاهشبا درصد  3/8حدود ( تهویه مطبوع
هزینه های .تیجه کاهش مصرف سوخت می باشد(کاهش می یابدن

درصدی هدر رفت  34/12درصد با کاهش  27/13تخریب اگزرژی حدود
بازده  شیبا افزا ستمیسکلی بهبود عملکرد  اگزرژی کاهش می یابد.

 . استمحقق شده درصد 64/7اگزرژی تا 

 
 

 دو اثره یجذب لریچ یبرا کیوماکون-ترمو زیآنال جینتا 11جدول 

 اجزای چیلر
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2.9 4.5 6.21 8.62 3.1 0.6 2.9 

 

4.91 10.7 18.1 1109 3.33 15.4 18.1 

 

1.26 1.38 8.39 0.02 2.25 0.08 13.4 

 

  
2.12 

   
2.12 

 

3.41 3.41 8.12 0.51 2.34 2.34 20.1 

 

4.67 4.78 18.6 0.53 459 2.41 35.6 

 

73 71.2 43.6 96.2 50.9 96.8 56.5 

 

69.3 138 191 12771 71.5 61 523 

 
 

 دو اثره یجذب لریچ یبرا یاگزرژ زیآنال جینتا 12 جدول

       چ   
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765.8 299 .7908  0.08 299.8 80.7 765.8 

 

645 214.2 438.4 0 84.11 45.26 138.5 

 

120.8 84.84 375.4 0.08 215.7 35.43 832.3 

 

- - 94.9 - - - 94.95 

 

15.77 11.08 49.02 0.01 28.17 4.63 108.7 

 

14.51 10.19 45.11 0.01 25.92 4.26 100 

 

- - 12.4 - - - 12.4 

 

84.23 71.64 .2448  6.09 28.06 56.08 18.09 

 
 

 ربخا گید یبرا کیاکونوم-ترمو زیآنال جینتا  12 جدول

 دیگ اجزای سیستم

 

1.01 

 

2.45 

 

14.11 

  

 

8.13 

 

22.24 

 

32.49 

 

143.7 
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 بخار گید یبرا یاگزرژ زیآنال جینتا  13 جدول

ماجزای سیست  دیگ 

 

9466 

 

4805 

 

4146 

 

492.8 

 

44.04 

 

50.76 

 
 موتورخانه زاتیدر تجه یاگزرژ بیسبت تخرن 14 جدول

اجزای 
 سیستم

ب 
تخری

ی )
اگزرژ

k
w

ب  (
صد تخری

در

ی )%(
اگزرژ

 

 83.6 6941 دیگ

 10.1 832.3 چیلر

پمپ تغذیه 
 آب دیگ

185.2 2.2 

 1.1 87.9 دی اریتور

برج خنک 
 کن

165.9 2 

پمپ برج 
 خنک کن

88.7 1.1 

کل تخریب 
 اگزرژی

8300.86 100 

 

 لیتحل نیاست . بنابرا یعیبخار گاز طب یهاگید یبرا یسوخت اصل
مدل و سوخت  بی. ترکشده استنوع سوخت انجام  نیا یاگزرژی برا

 جی. نتاداده شد اول پیشین نشانهوا در جد یبرا)اتمسفر( مرجع  طیمح
بخار رخ  گیاگزرژی در د بیکل تخر درصد 6/83که  دهدینشان م

 لریدر چهدر رفت اگزرژی  د ازدرص 1/10فقط درحالی که  دهدیم
 . اتفاق می افتد

 

 
 -ε∆ ∆r درمقابل . ربخا یدما راتییتغ 15 جدول

 

 گرید یسرد است . از سوآب  ی، محصول اصل موتورخانه سرمایشی در
 دیگ لهیبه وس یجذب چیلرتوسط  سردآب  دیتول یبرا ازی، بخار مورد ن

با توجه به این نکته،  دکنیمصرف م یعیکه گاز طب شودیم نیبخار تام
آن بر  ریو تاث (THTG,Teva,Tcon) دما  راتییبا تغ یسازنهیبه

آمده در حالت بدست OBF نیترنییپااست . نرخ سوخت انجام شده

یساعت م دردالر  3/3 دهدینشان م زیر. همانطور که جدول  نهیبه
 ود .ش رهیذخ اواپراتور دمایبخار ، کندانسور و  بخش میبا تنظ تواند

 

 حالت بهینه شده حالت پایه اجزاء

ی سیکل
 دما

THTG 171 173 

TLTG 79.7 81 

TCON 40.9 40 

TEVA 4 6.5 

TABS 37.4 34 

    Δε 

(%) 

Δr 

(%) 

Δε 

(%) 

Δr 

(%) 

 اجزاء چیلر

HTG 14.7-  35.4 17.6-  0.9 

LTG 5.8 3.7 11.9 1.6 

EVA 

ASSEMBLY 
77.5-  523.7 98.3-  177.6 

HTHX 4.6 98.3-  4.6 77.3-  

LTHX 103.1 7645 20.8 3403 

CL($/hr)   2.1   2.4 

CD($/hr)   13.5   11.9 

CP($/hr)   28.6   26.9 

OBF=(CP+CL+CD) 

($/hr) 
44.2   40.5 

 

 نتیجه گیری 

با بر کاربر  یمبتن یسازنهیروش به کیهدف مطالعه حاضر ، توسعه 
موثر بودن  ینیبشیجهت پ یاقتصاد -اگزرژی یسازنهیبه استفاده از

 یبهبود اثربخش یبرا ییهاراه شنهادیو پ موتورخانه سرمایشی نهیهز
 کی نیاست . ا یو اقتصاد یکینامینظر ترمود از هر دو نقطه نهیهز

و  لیکردن مکان ، دل دایپ یاگزرژی برا یهالیلاست که تح تیواقع
مناسب هستند  یشیگرما-ایشیسرم ستمیس کیتلفات در  یواقع یبزرگ

و در  یاز منابع انرژ شتریاستفاده موثر ب یبرا لیو تحل هیتجز نی. ا
پارامترها مانند  نیو تخم ییگرما ستمیباالتر س ییداشتن کارا جهینت

،  کندیپنهان اضافه م نهیاگزرژی و تلفات اگزرژی که به هز بیتخر
 ستمیشود ، سن یریو خسارت جلوگ بیتخر نیاست . اگر ا ریامکان پذ

بخش یک  نهی، هز نیدارد . بنابرا ازین یشتریب یگذارهیبه سرما یحرارت
 نی. بنابرا ابدییم شیآن افزا تیظرف شیبا افزا ستمیکل س ای ستمیس

از  تواندیممهم  نیمرتبط باشد . ا نهیزالزم است که اگزرژی با ارزش ه
 - اگزرژی لیتحل نتایج انجام شود . یاقتصاد -اگزرژی لیتحل قیطر

ر شامل پیشنهاداتی است جهت بهبود هزینه های جاری د یاقتصاد
و  ریتعمو  یگذارهیسرماهزینه های که با  شییگرما-سرمایشی ستمیس

 ممیشامل ماکز نهیهز یسازنهی، مساله به نیاست. بنابرا درگیر ینگهدار
 یارگذهیسرما نهیو به حداقل رساندن هز کینامیعملکرد ترمود یساز

و  کندیم بیرا با هم ترک این ود فاکتور یاقتصاد -اگزرژیاست. مفهوم 
باالتر  ییبا کارا شییگرما-سرمایشی ستمیس یطراح یابزار موثر برا کی

 - بررسی انجام شده در روش اگزرژی . کندیم پیشنهادتر کم نهیو هز
 حدودتولید آب سرد در سیستم سرمایش را  یکل نهیکاهش هز  یاقتصاد

-برای موتورخانه سرمایشی 76/12حدود را سوخت  نهیو هز درصد 17
 . کندیم نیحاضر تضم کیبا استفاده از تکنگرمایشی 
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