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  چکیده
 

در این مقاله به منظور استفاده از انرژی هدر رفت در سیکل االم که یک سیکل ترمودینامیکی است که سوختش اکسیژن خالص میی بادید کیه سیب  
می دود جهت تولید اب دیرین استفاده دد. ابتدا با تحلیل صورت گرفته بر روی سیکل االم مشخص دد که محل  کاهش هزینه های تولید و آالیندگی

مگاوات برآورد دده  100بردادت گرمای مناس  جهت استفاده در سیکل آب دیرین کن ،گرمای گاز خروجی از کمپرسور می بادد که گرمای آن برابر 
که یکی از مناسبترین و اقتصادی ترین اب دییرین کین هیا اسیت   MED-TVCرین کن از اب دیرین کناست. جهت تلفیق سیکل االم و اب دی

بهییره گرفتییه دییده اسییت کییه اب دیییرین کیین مییورد تحلیییل در مناقییه ی کیییش در جنییوب ایییران واقییع دییده اسییت . در اییین پییروژه 

، چرخیییه ایییین سیییازیبهینه پیییز از .اسیییتدده تحلییییل سییییکل اکسیییرژی تخریییی  و اکسیییرژی ،انیییرژی منظیییر از پیشییینهادی سییییکل 

 کیلو وات می بادد .14436اگزرژی تخریبی آب دیرین کن . دد محاسبه رکوپراتور و کمپرسور، توربین برای اکسرژی تخری  میزان
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Abstract  
 

In this paper, energy wasted in the Allam cycle, which is thermodynamic cycle using pure oxygen as 

fuel and reduces the production costs and pollution, was used to produce freshwater. Firstly, by 

analyzing the Allam cycle, it was determined that the heat site suitable for use in the desalination 

cycle is the heat from the outlet of the compressor, which is estimated as 100 MW.In order to 

combine the Allam cycle and MED-TVC desalination, 

which is one of the most important and economical freshwater sources, used a desalination that 

located in Kish island in south of Iran. The proposed cycle has been analyzed from the perspective of 

the energy, exergy and reducing the total exergy destruction of the cycle have been performed. After 

optimization of this cycle, amount of exergy destruction for turbine, compressor and recuperator 

calculated. The total exergy destruction rate of this cycle is 14436 KW.  
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  مقدمه -1

به علت تداوم تولید برق فسیلی، جهان با افزایش ساح دی اکسید کربن 
در اتمسفر مواجه دده است. در نتیجه به تکنولوژی های جدید برای حل 

 ,Finkenrath, 2011, 2012) این مسئله نیاز می بادد.

Ghasemian & Ehyaei, 2018)  تکنولوژی های رایج در زمینه
ای برای سیستم های سوخت فسیلی با ی کاهش گازهای گلخانه 

مشکالتی از قبیل هزینه های باالی سرمایه گذاری روبرو هستند. از 
انجایی که در آینده ی نزدیک جهان به ددت بر سوخت فسیلی متکی 
خواهد بود در نتیجه تولید گاز دی اکسید کربن افزایش چشمگیری 

ولوژی هایی با خواهد دادت، در نتیجه نیاز به دتاب در پیشرفت تکن
 ,Berstad) .هزینه و آالیندگی کمتر برای سوخت فسیلی است

Nekså, & Gjøvåg, 2011; Bouvier, Bontemps, & 

Mora, 2019; Koornneef et al., 2009  ) از این رو
ه محقیقین روش های مختلفی را جهت کاهش هزینه و آالیندگی ارائ
کرده اند که یکی از مهمترین این تحقیقات که توسط درکت نت پاور 
صورت گرفت که یک سیکل ترمودینامیکی جدید که سوختش با 
اکسیژن خالص می سوزد را توسعه داد که از سوخت های هیدروکربنی 

درصد گسیل های جوی دامل دی اکسید کربن  100استفاده می کند و 
ا بهترین سیستم های موجود که حتی را جذب می کند و هزینه اش ب

دی اکسید کربن را جذب نمی کنند، رقابت می کند. کمپانی نت پاور در 
همکاری با درکت تودیبا، درکت اکسلون و گره داو برای تجاری 

را برای این سیستم  مگاوات 50سازی این سیستم، مدلی با ظرفیت 
ریسیته را از طریق برنامه ریزی و آزمایش کردند. این سیکل تولید الکت

درصدی دی اکسید کربن ممکن می سازد.  100گازهای طبیعی با جذب 
سیکل االم تاثیر مهمی روی توانایی صنعت برق برای کنترل و محدود 

 ;R. Allam et al., 2017)کردن گسیل های گلخانه ای گذادت. 

R. J. Allam et al., 2013)  از طرف دیگر با توجه به رو به زوال
بودن منابع انرژی فسیلی، مسائل مربوط به بازیافت انرژی در واحدهای 
صنعتی و فرایندی در سال های اخیر، محققان بی دماری را متوجه خود 
کرده است. به همین منظور از تکنولوژی های مختلف جهت بازیافت 

اده کرد. از انجا که تولید آب حرارت از واحدهای نیروگاهی می توان استف
دیرین، همزمان با افزایش جمعیت مناطق مختلف، همواره یکی از 
مسائل مهم صنعتی به دمار می رود، استفاده از تکنولوژی های دیرین 
سازی اب می تواند یکی از موثرترین و مفید ترین روش های استاده از 

ی دومنظوره تولید حرارت هدر رفت واحدهای نیروگاهی بادد. سیستم ها
همزمان آب دیرین کن و توان دو بخش مهم دارند نیروگاه های تولید 
انرژی و واحدهای دیرین سازی آب. در واقع نیروگاه تولید انرژی هم 
وظیفه تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز معمول و هم وظیفه تامین 

ارند. به انرژی الزم برای راه اندازی واحد اب دیرین کن را بر عهده د
همین منظور تحقیقات زیادی در زمینه ی همزمان تولید انرژی 
الکتریکی و آب دیرین صورت گرفته است که در ادامه به بررسی 
تحقیقات صورت گرفته در حوزه ی سیستم های تولید آب دیرین و 
همچنین تولید همزان انرژی و آب دیرین پرداخته می دود. پژوهش در 

های آب دیرین که عدمتا برای براورد کلی حوزه ی تحلیل سیستم 
استفاده از یک یا چند تکنولوژی خاص یا ارتقاء کارایی سیستم های اب 

از تمرکز کننده ی  دیرین انجام دده است. گروهی از محققین دامل 

و تقایر  رکی  آب دیرین کن های اسمز معکوستوان خوردیدی و ت
یرین کن را از منظر اقتصادی چند مرحله ای ارائه کرده اند و این آب د

به بررسی آب دیرین کن های اسمز که  و محققان  بررسی کرده اند
توان خود را از سیکل رنکین خوردیدی و فوتوولئتالیک تامین می کنند 

 ,Iaquaniello, Salladini, Mari, Mabrouk) .ند پرداخته ا

& Fath, 2014 ) هایسوخت وخامت دلیل به دیگر، سوی از 
 در صنعتی و صنعتی واحدهای در انرژی بازیافت مسائل فسیلی،
 این برای. استکرده جل  را محققان از بسیاری توجه اخیر هایسال
 برق هاینیروگاه از حرارت انتقال برای مختلف هایآوریفن منظور،
 هماناور دیرین، آب تولید هک آنجا از. گیرد قرار استفاده مورد تواندمی
 ترینمهم از یکی همیشه کند،می ردد مختلف مناطق جمعیت که

 یکی تواندمی زدایینمک هایآوریفن از استفاده است، صنعتی مسائل
 هانیروگاه واحدهای در زباله حرارت از استفاده هایروش موثرترین از

 ,Eltawil, Zhengming, & Yuan, 2009, Sharan)بادد 

Craig, & Neises, 2018 ). در تحقیقی
وا و برق هایکارخانه از مهم بخش دو دامل ههدف دو هایسیستمدیگر

الک انرژی تامین ولئمس نیروگاه حقیقت، در .هستند زدایینمک حدهای

واح دروع برای موردنیاز انرژی تامین وظیفه نیز و عادی موردنیاز تریکی

  Faegh, Behnam, & Shafii, 2019))است آب دیرین کن د

   روش انجام تحقیق -۲

  شبیه سازی سیکل آالم و صحه گذاری با مقاله بیس 

 نیوعی و بیاال فشیار با سیالی عنوان به کربن اکسید دی از االم سیکل
 فیرد به منحصر توربین نوعی با که پایین فشار نسبت با برایتون چرخه
 12 تیا 6 فشیار نسیبت بیا و بار 400 تا 200 طیف در ورودی فشار که
 اسیت احتیراق ی محفظه دامل چرخه. کند می استفاده کند، می عمل
 بخیار کیردن فراهم جهت باال فشار در خالص اکسیژن با را سوخت که

( 1) دیکل در. سیوزاند میی توربین چرخاندن برای باال فشار ای تغذیه
 گیاز لسییک این در که است دده داده نشان االم سیکل کلی دماتیک
 وارد بیار 30 فشیار و گیراد سیانتی درجه 727 دمای با توربین خروجی
 ایین. دیود میی خارج گراد سانتی درجه 43 دمای با و دده  رکوپراتور
 سییکل در دیده تعبیه گیر رطوبت در کمپرسور به ورود از پیش جریان
 سیانتی درجیه 17 دمیای و بار 29 فشار و داده دست از را خود رطوبت
 به کمپرسور خروجی گاز جریان از بخشی. دود می کمپرسور وارد گراد
 مسیر دو از نیز سیکل جریان باقی و دده خارج سیکل از فروش منظور
 جرییان اول بخیش. دیوند می توربین سپز و رکوپراتور وارد مختلف
 رکوپراتیور وارد بیار 310 فشار با سیرکوالسیون پمپ طریق از مستقیما
 پمیپ طرییق از اکسییژن بیا ترکی  از پز جریان دیگر بخش و دده

 توربین خروجی جریان از استفاده با و رسیده نظر مورد فشار به اکسیژن
 اکسیداسیون واکنش توربین به ورودی در اکسیزن. دود می گرم پیش
 سانتی درجه 1150 دمای با توربین به ورودی گاز مخلوط و داده انجام
 . دوند می وارد توربین به گراد
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 شماتیک کلی سیکل االم با سوخت طبیعی گاز -1شکل 

 

 

( مشخصات ورودی اجزای مختلف سیکل االم با گاز 1در جدول )
 طبیعی نشان داده دده است.

 

مشخصات ورودی اجزای مختلف سیکل االم -1جدول   

  دما دماره
(°C) 

شار ف   (bar) 
 دبی جریان
(kg/s) 

1 727 30 923 

2 34  29 546 

3 17 29 563 

4 23 100 909 

5 23 100 881 

6 23 100 28 

7 16 100 881 

8 16 100 689 

9 717 312 586 

10 16 100 191 

11 16 100 41 

12 2 99 233 

13 717 310 233 

14 266 330 10 

 
با استفاده از معادالت پایسیتگی جیرم و انیرژی )قیانون اول( بیر روی 

اندمان انرژی تجهیزات محاسیبه دیده اسیت. دیبیه تجهیزات سیکل ر
سازی سیکل االم بر اساس مخصات ترمودینامیکی بیان دده در جدول 

( صورت گرفته است، در این مدل سازی پارامترهای توان کمپرسور، 1)
توربین، پمپ ها، میزان انتقال حرارت در رکوپراتور، رانیدمان خیالص و 

به منظیور اطمینیان از  ده است. ناخالص سکیل و سایر بخش انجام د
دبیه سازی سیکل االم نتایج حاصل از دبیه سازی صیورت گرفتیه در 

 (R. Allam et al., 2013)این تحقیق با نتایج حاصیل از مرجیع 
 .( نشان داده دده است2مورد مقایسه قرار گرفته است و در جدول )

 

قیق با نتایج حاصل از شبیه سازی صورت گرفته در این تح -۲جدول 

 نتایج حاصل از مرجع

 تحقیق حاضر

Expected 

Value ref (R. 

Allam et al., 

2013 

Cycle Attribute 

293.6 MW 303 MW 
Net power 

output 

555 MW 511 MW 
Natural gas 

thermal input 

3405 MT/day 3555 MT/day 
Oxygen 

consumption 

923 kg/s 923 kg/s 
Turbine outlet 

flow 

C1158   =T  

P=300 bar 

300 bar at 

1158°C 
Turbine inlet 

condition 

T=727727C 

P=30 bar 

30 bar at 

727°C 
Turbine outlet 

condition 

56 MW 56 MW 
Oxygen plant 

power 

86/4 MW 77 MW 
CO2 

compression 

power 

   

  آب شیرین کن چند مرحلهه مدل سازی و شبیه سازی

 MED-TVCای 

 مرحله چند حرارتی نوع از تحقیق این در نظر مورد کن یندیر اب
 steam-circulator اصلی بخش چهار دامل که بادد می ای
 سیسیتم ایین در. بادد می اپراتور پنج و کندانسور ترموکمپرسور، ،

 حیرارت تبیادل اثر در سپز دود، می کندانسور وارد دریا آب ابتدا
 و کند می پیدا افزایش آن دمای کندانسور های لوله داخل بخار با

 میابقی و دده دفع سیستم از کن خنک اب عنوان به آن از بخشی
 روی بیر تغذییه آب مرحلیه اولین در. رود می بعد مراحل سمت به
 داخیل بخیار با حرارت اثر در و دود می پادیده اواپراتور های لوله
 از عبیور از پز و است دده تامین خارجی منبع یک از که ها لوله
 اواپراتیور هیای لولیه وارد مالوب فشار به رسیدن و رموکمپرسورت

 بخیار و دیود میی تبخییر آن از بخشیی. دیود می اول ی مرحله
 داخیل در و رفتیه دوم ی مرحله به اول ی مرحله در دده تشکیل
 تبخییر باعی  و کند می پیدا جریان دوم مرحله اواپراتور های لوله
 تیه در پسیاب بعنوان نشده ربخا تغذیه آب مابقی و دده تغذیه آب

 اخر ی مرحله تا فرایند این و دود می  خارج ان از و جمع اواپراتور
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 کندانسیور وارد دیده تشکیل بخار اخر ی مرحله در. یابد می ادامه
 از کندانسور به ورودی دریای اب دمای افزایش از پز و دود می
 دچن کن دیرین اب کلی دماتیک( 2) دکل در. دود می خارج آن

 .است دده داده نشان  MED-TVC  ای مرحله
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 MED-TVC شماتیک اب شیرین کن  -۲شکل 

 

 :در دکل زیر نمای تلقیق دده دو سیکل قابل نمایش است 
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 MED-TVCنحوه ی تلفیق سیکل آالم و اب شیرین کن  -3شکل 

 
 بررسی  و اگزرژی تخریب ، ژیاگزر ، انرژی تحلیل 

 شیرین اب سیکل کارایی بر گذار اثر پارامترهای برخی

  مآال کن

اگزرژی عبارتست از قابلیت انجام کار مفید سیستم، زمانی که دارای 
بادد. در تحلیل اگزرژی برای تعیین ساح ساح مشخصی انرژی می

نامند ه میاگزرژی نیاز به یک حالت مرجع می بادد که آن را حالت مرد
فرآیند به صورت بازگشت  دود کهو حداکثر کاردهی زمانی حاصل می

بادد، برسد. پذیر از حالت اولیه به حالت نهایی که همان حالت مرده می

جنبشی و بادد که در این پژوهش از اگزرژی اگزرژی بر چهار نوع می

نون به منظور انالیز اگزرژی سیکل از قا پتانسیل صرف نظر دده است. 
اول و دوم ترمودینامیک و باالنز جرم، انرژی واگزرژی بر طبق 

میزان اگزرژی در هر نقاه از سیکل  معادالت زیر بهره گرفته دده است.
 از راباه زیر محاسبه می دود. 

     (1)                    

پز از محاسبه اگزرژی در تمام نقاط سیکل می توان مییزان اگیزرژی 
ندمان اگزرژی را در تجهیزات مختلف سیکل محاسبه تخری  دده و را

نمود. در گازهای ایده ال میزان اگزرژی در تمامی نقیاط را بیر اسیاس 
 معادله زیر می توان نودت. 

(۲)                         

در هر سیستم اگزرژی وجود دارد اما نمیتوان تخری  آن را نادیده رفت  
تخری  ها و هدر رفت انژی افزایش در صورت طراحی نا مناس  میزان 

صادی و محیط زیستی مقرون به صرفه پیدا خواهد کرد که از نظر اقت

ناپبرگشت فرآیند یک که دودمی تخری  زمانی همیشه رژیگزا.نیست
 .است ریذ

 نتایج -3

 دبی حس  بر مصرفی بخار میزان و تولیدی دیرین اب تغییرات میزان
 می مشاهده 4دکل به توجه با .است دده داده نشان توربین خروجی
 اب میزان کند پیدا افزایش توربین خروجی دبی میزان چقدر هر که دود

 خروجی دبی افزایش با که چند هر یابد، می افزایش نیز تولیدی دیرین
 اب حساسیت میزان اما کند می پیدا افزایش مصرفی بخار میزان توربین
 مقایسه در بیشتری غییراتت دارای توربین خروجی دبی با تولیدی دیرین

 .بادد می مصرفی بخار با

 
تغییرات آب شیرین تولیدی و بخار مصرفی بر حسب  -4شکل 

 تغییرات دبی خروجی توربین
 

میزان نرخ تخریب اگزرژی و اگزرژی اجزای مختلف سیکل  -3جدول 

 پیشنهادی

Component 

 اگزرژی

 اگزرژی تخری  اگزرژی

kW % 

Turbine and 

combustion 
209404 82 

Compressor 57863 45 

MED-TVC unit 124403 98.8 



 45-39، صفحه 1398علم و صنعت روز، دوره اول، شماره اول، فصل پاییز سال 

 

43 

 

Recuprator 41946 95 

Pumps 1904 86 

Thermocompressor 49400 100 

Effect[1] 8476 98.8 

Effect[2] 7300 98.8 

Effect[3] 7058 98.8 

Effect[4] 6914 98.8 

Effect[5] 6860 98.8 

Condenser 8273 99.9 

 
( مشاهده می دود که بیشترین میزان نرخ تخری  3ا توجه به جدول )ب

اگزرژی مربوط به محفاه ی احتراق می بادد و کمتیرین مییزان نیرخ 
تخری  اگزرژی مربوط به اواپراتور پنجم می بادد. همچنیین مشیاهده 
می دود که میزان تخری  اگزرژی در اواپراتور اب دیرین کین اول در 

اپراتوهیای اب دییرین کین دارای بیشیترین مییزان مقایسه با سیایر او
تخری  اگزرژِی می بادد.  مییزان مشخصیه ی تخریی  اگیزرژی  در 
اجکتور دارای بیشترین میزان تخری  می بادد و  دی سوپرهیتر دارای 

تغییرات تخری  اگیزرژی  5در دکل  کمترین میزان تخری  می بادد.
تغییرات دمای ورودی  بر واحد دبی جرمی آب دیرین تولیدی بر حس 

کمپرسور که به عنوان منبع تامین انرژی برای اب دیرین کن اسیتفاده 
( مشاهده می دود 6دده است نشان داده دده است. با توجه به دکل )

که افزایش دمیای ورودی کمپرسیور تیاثیر چنیدانی بیر وری تخریی  
ان اگزرژی بر واحد آب دیرین تولیدی ندارد، هر چند که بیشیترین مییز

تخری  اگزرژِی مربوط به اجکتور در اب دیری کن می بادد و کمترین 
میزان تخری  اگزرژی مربوط به دی سوپرهیتر می بادید. در اواپراتیور 
اول بیشترین میزان تخری  اگزرژی بر واحد دبیی جرمیی آب دییرین 

 تولیدی در مقایسه با اواپراتورهای دوم تا پنجم دارد.

 
اگزرژی بر واحد دبی جرمی آب شیرین  تغییرات تخریب -5شکل 

 تولیدی بر حسب تغییرات دمای ورودی کمپرسور

 
مجموع تغییرات تخری  اگزرژی بر واحید دبیی جرمیی آب  6در دکل 

دیرین تولیدی بر حسی  تغیییرات دمیای ورودی کمپرسیور بیرای اب 
( مشیاهده میی 6دیرین کن نشان داده دده است. با توجه به دیکل )

زایش دمای ورودی کمپرسور میزان تخریی  اگیزرژی بیر دود که با اف
 واحد دبی جرمی آب دیرین تولیدی کاهش پیدا می کند.

 
مجموع تغییرات تخریب اگزرژی بر واحد دبی جرمی آب -6شکل

 شیرین تولیدی بر حسب تغییرات دمای ورودی کمپرسور
 

 : بهینه سازی
 اگیزرژی تخریی  سازی زی این سیکل کمینههدف اصلی در بهینه سا

متغیرهای وابسته انتخاب دده ، در سیکل قیدرت و  سیکل است . کلی
آب دیرین کن دارای محدوده تغییرات کم ولی با اثرگیذاری بیاال میی 
بادند. در جدول زیر مقادیر حداقل، حداکثر و حدس اولیه وارد دیده در 

 بهینه سازی ارائه دده است. 

 اقل، حداکثر و حدس اولیه وارد شده در بهینه سازیحد -4جدول 

 واحد متغیر
حدس 

 اولیه
 حداکثر حداقل

دبی خروجی 
 توربین

kg/s 923 900 950 

فشار خروجی 
 توربین

kPa 3000 2000 40000 

 kPa 30000 25000 35000 فشارورودی توربین

دمای ورودی 
 توربین

C 1150 1100 1200 

فشار بخار ورودی 
 رین کنبه آب دی

kPa 910 810 1010 

دمای بخار ورودی 
 به آب دیرین کن

C 195 175 210 

دمای کاری اولین 
استیج آب دیرین 

 کن
C 44/63 60 75 

 

پز از انجام بهینه سازی براساس تابع هدف مورد نظر نتایجی بدسیت 
 زیر قابل مشاهده میبادد. 6و5 ولاکه در جد هآمد

 لیه وارد شده در بهینه سازیحداقل، حداکثر و حدس او -5جدول 

 مقدار بهینه واحد متغیر

 kg/s 949 دبی خروجی توربین

 kPa 2038 فشار خروجی توربین

 kPa 30743 فشارورودی توربین

 C 1200 دمای ورودی توربین

 kPa 982 فشار بخار ورودی به آب دیرین کن

 C 175 دمای بخار ورودی به آب دیرین کن

C 75/60 تیج آب دیرین کندمای کاری اولین اس  
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 خروجی سیستم بعد از بهینه سازی -6جدول 

 خروجی بهینه سازی مدل اولیه واحد متغیر

 KW 231745 333911 کار خالص سیکل

 KW 435770 366570 تخری  اگزرژی کل

 55/59 33/41 % راندمان خالص سیکل

 34/81 66/69 % راندمان ناخالص سیکل

 KW 941533 994584 یکلاگزرژی سوخت ورودی س

 M3 1269 8/588 میزان آب تولیدی

 kW 390596 456107 کار توربین

 kW 139594 108187 کار کمپرسور

 kW 19256 14009 کار پمپ ها

 kW 335473 310855 انرژی ورودی به آب دیرین کن

 kW 13388 4489 تخری  اگزرژی توربین

 kW 85648 59470 تخری  اگزرژی کمپرسور

 kW 28710 42008 تخری  اگزرژی رکوپراتور

 kW 129741 15495 اگزرژی بخار ورودی به آب دیرین کن

 kW 38486 18824 تخری  اگزرژی اواپراتور آب دیرین کن

 kW 129505 15495 اگزرژی ورودی به آب دیرین کن

 kW 5889 1059 اگزرژی خروجی به آب دیرین کن

 kW 123616 14436 اگزرژی تخریبی آب دیرین کن

 
 نتیجه گیری  -4

در این مقاله یک سیکل ترکیبی متشکل از آب دیرین کن و چرخه 

آالم که برای تولید انرژی و دیرین سازی آب مناقه کیش در جنوب 

ایران واقع دده است ، ارائه دده است . از چرخه های آالم برای تولید 

ین  انرژی برای برق مورد نیاز برای تولید الکتریسیته و همچنین تام

کارخانه آب دیرین کن استفاده دد  . بر اساس تحلیل انرژی انجام 

دده در این تحقیق ، مشخص دد که بیشترین مقدار انرژی تلف دده 

برای آب دیرین کن مورد استفاده در کمپرسور به عنوان منبع انرژی 

قرار میگیرد  و سایر نقاط در چرخه آالم برای بازیابی گرما ارزش 

رارتی الزم را ندارند . عملکرد چرخه پیشنهادی از دیدگاه انرژی و ح

بررسی دده است . نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد  اگزرژی

که با استفاده از انرژی تلف دده در سیکل آالم می توان آب دیرین 

نشان می دهد که با افزایش  اگزرژی کن تولید کرد . نتایح تحلیل

سور و افزایش بازده محفظه احتراق در داده و بیش دمای ورودی کمپر

در توربین به کار برده می دود . اگزرژی تخریبی  اگزرژیترین میزان 

 کیلو وات می بادد .  14436آب دیرین کن 
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