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چكيده:
در مقاله حاضر ،تحلیل ترمودینامیکی توربین بخار نیروگاه اتمی بوشهر برای توانهای مختلف ،با استفاده از نرم افزار
EES

انجام شده است .جهت انجام این پژوهش ،از مدارک طراحی توربین بخار نیروگاه اتمی بوشهر و نقشههای

عایقکاری آن استفاده شدهاست .بنابر نتایج بدست آمده ،كار تولیدی توسط هر توربین با افزایش توان نیروگاه افزایش
یافته و این مقدار از لحاظ عددی با مدارک طراحی نیروگاه اتمی بوشهر تطابق خوبی دارد .زمانیكه نیروگاه با توان صد
درصد در حال كار است ،بازده قانون دوم ترمودینامیك برای توربین فشار قوی بیشتر و اتالف اكسرژی در آن از توربین
فشار ضعیف كمتر است .بازده قانون اول ترمودینامیك نیز با افزایش توان نیروگاه افزایش مییابد.
كليدواژه :توربین بخار ،نیروگاه اتمی بوشهر ،ترمودینامیك ،اكسرژی

مقدمه
سیستمهای انرژی از بخشهای مهم صنعت بوده و تالش جهت درک و بهبود راندمان آنها همواره در حال
افزایش است .در گذشته بسیاری از مطالعات مربوط به نیروگاهها براساس آنالیز انرژی انجام شده است؛ در
صورتیكه آنالیز اكسرژی توانایی بهتری جهت پیشبینی چگونگی عملکرد اجزای نیروگاه دارا می باشد .تاكنون
در زمینه افزایش راندمان نیروگاهها مطالعات زیادی صورت گرفته و تأثیر پارامترهای مختلف بررسی شدهاست.
روزن] [1عملکرد نیروگاههای با سوخت زغالسنگ و نیروگاههای هستهای را از طریق تحلیل اكسرژی مقایسه
نموده است .حبیب و زوبیر] [2تحلیل قانون دوم ترمودینامیك را برای نیروگاههایی با سیکل بازیاب رنکین
دارای بازگرمایش انجام دادهاند .دینسر ومسلم] [3تحلیل ترمودینامیکی را برای نیروگاههایی با سیکل دارای
بازگرمایش مورد بررسی قرار دادهاند .سنگیوپتا] [4و همکاران تحلیل اكسرژی را برای یك نیروگاه حرارتی
 012مگاواتی انجام دادهاند .روزن و دینسر] [5تحلیل اكسرژی-اقتصادی را برای نیروگاه با سوخت های متنوع
بررسی نموده و ارتباط بین هزینه های سرمایه گذاری و اتالفات ترمودینامیکی را بررسی كردند.
در این مقاله ،تحلیل ترمودینامیکی توربین بخار نیروگاه اتمی بوشهر انجام شده و پارامترهای ترمودینامیکی
توربین مانند كار تولیدی واقعی و برگشتپذیر ،اتالف اكسرژی و بازده قانون اول و دوم ترمودینامیك برای
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توانهای مختلف نیروگاه اتمی بوشهر محاسبه گردیده است .درشکل( )1شماتیك مدار دوم نیروگاه اتمی بوشهر
نشان داده شده است.

شکل  )1شماتیك مدار دوم نیروگاه اتمی بوشهر برای توان صد درصد

روش كار
در این بخش ،ابتدا با استفاده از قانون اول ترمودینامیك ،كار تولیدی توسط توربین فشارقوی ،مجموع سه
توربین و كار تولیدی كل محاسبه میگردد .سپس به كمك قانون دوم ترمودینامیك ،مؤلفههای مختلف جهت
محاسبه اكسرژی در توربین بخار محاسبه و اتالف اكسرژی توربین بخار بدست آورده شدهاست .در نهایت
بازده قانون اول و دوم ترمودینامیك برای توانهای مختلف نیروگاه محاسبه و با یکدیگر مقایسه شده است.
با نوشتن قانون اول ترمودینامیك برای توربین فشار قوی و توربینهای فشار ضعیف ،توان خروجی از توربین
محاسبه شده است .اتالف حرارت از سطح توربینها بنابر مدارک طراحی عایق آنها ،برای توربین فشار قوی
 5864/0وات و برای توربین فشار ضعیف  15182وات میباشد .كارتولیدی توسط هركدام از توربینها و كار
كل برای توانهای مختلف نیروگاه اتمی از رابطه( )1محاسبه و در شکل( )0نشان داده شده است.
) 𝑒𝑊̇ = 𝑄̇ − (∑ 𝑚̇ 𝑖 × ℎ𝑖 + ∑ 𝑚̇ 𝑒 × ℎ

()1
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به منظور تحلیل اكسرژی توربین بخار ،ابتدا باید مؤلفه های مختلف اكسرژی مشخص و سپس از رابطه تعادل
اكسرژی استفاده گردد .رابطه تعادل اكسرژی برای حجم كنترل به صورت رابطه( )0میباشد.
()2

̇
𝑇0
𝑉𝐶𝑉𝑑
𝑉𝐶𝑋𝑑
) 𝑄̇𝑘 − (𝑊̇ − 𝑝0
= ̇𝑑𝑋 ) + ∑ 𝑚̇ 𝑖 × 𝜓𝑖 − ∑ 𝑚̇ 𝑒 × 𝜓𝑒 −
Tk
𝑡𝑑
𝑡𝑑

∑ (1 −

برای فرآیند جریان پایا رابطه تعادل اكسرژی به صورت رابطه( )3نوشته می شود.
()3

𝑇0
) 𝑄̇ − 𝑊̇ + ∑ 𝑚̇ 𝑖 × 𝜓𝑖 − ∑ 𝑚̇ 𝑒 × 𝜓𝑒 − 𝑋𝑑̇ = 0
𝑘 Tk

∑ (1 −

جهت محاسبه ماكزیمم قدرت خروجی توربین ،در معادله تعادل اكسرژی ،جمله اتالف اكسرژی را برابر با
صفر قرار داده و كار برگشتپذیر طبق رابطه( )5بدست آورده میشود .مقدار ماكزیمم قدرت خروجی توربین
در شکل( )3نشان داده شده است.
𝑣𝑒𝑟̇𝑊 = 𝑒𝜓 × 𝑒 ̇𝑚 ∑ ∑ 𝑚̇ 𝑖 × 𝜓𝑖 −

()4

تغییر بازده قانون دوم ترمودینامیك برای توانهای مختلف از رابطه( )4محاسبه و در شکل( )5نشان داده شده
است.
̇𝑊
𝑒ℎ𝑖 − ℎ
=
𝑒𝜓 𝑊̇𝑟𝑒𝑣 𝜓𝑖 −

()5

= 𝜂2𝑡ℎ

در روابط باال 𝑒𝜓  𝜓𝑖 −تغییر اكسرژی جریان بوده و از رابطه زیر بدست می آید.
()6

𝑣𝑖 2 − 𝑣𝑒 2
) 𝑒𝑧 + 𝑔(𝑧𝑖 −
0

𝜓𝑖 − 𝜓𝑒 = ℎ𝑖 − ℎ𝑒 − 𝑇0 (𝑠𝑖 − 𝑠𝑒 ) +

اتالف اكسرژی اختالف بین كار برگشت پذیر و كار مفید واقعی توربین می باشد .این پارامتر برای توانهای
مختلف محاسبه و در شکل( )4نشان داده شده است .بازده قانون اول ترمودینامیك برای توانهای مختلف
نیروگاه اتمی بوشهر از رابطه( )7محاسبه و درشکل ( )8نشان داده شدهاست.
̇𝑊
̇𝑄

()7
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= 𝜂1𝑡ℎ

نتايج
در ادامه ،نتایج بدست آمده از نرم افزار  EESدر نمودارهایی نشان داده شده است.
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بحث و نتيجه گيري
در مقاله حاضر ،تحلیل ترمودینامیکی توربین بخار نیروگاه اتمی بوشهر برای توانهای مختلف ،با استفاده از
نرم افزار  EESانجام شد .جهت انجام این پژوهش ،مدارک طراحی توربین بخار نیروگاه اتمی بوشهر و نقشههای
عایقکاری آن مورد استفاده قرار گرفت و پارامترهای ترمودینامیکی توربین مانند كار تولیدی واقعی ،كار حالت
برگشتپذیر ،اتالف اكسرژی و بازده قانون اول و دوم ترمودینامیك برای توانهای مختلف نیروگاه اتمی بوشهر
محاسبه گردید.
بنابر نتایج بدست آمده ،كار تولیدی كل با افزایش توان نیروگاه افزایش مییابد و برای توانهای  62 ،85 ،32و
 122درصد به ترتیب برابر با  1254/0 ،610/9 ،830/7 ،316/3مگاوات محاسبه شده كه تطابق بسیار خوبی با
مقادیر درج شده در مدارک طراحی توربین نیروگاه دارد .بازده قانون دوم ترمودینامیك برای توربین فشار
ضعیف در توانهای زیر  62درصد از توربین فشار قوی بیشتر بوده ولی با افزایش توان نیروگاه ،بازده قانون
دوم توربین فشار قوی بیشتر میگردد .اتالف اكسرژی توربین فشار قوی در توانهای زیر  72درصد بیشتر از
توربین فشار ضعیف است .پس از آن با افزایش توان و رسیدن نیروگاه به توان صد درصد ،اتالف اكسرژی
توربین فشار قوی بسیار كمتر از توربین فشار ضعیف میگردد .آنچه در شکل( )4به عنوان اتالف اكسرژی
توربین فشار ضعیف نشان داده شدهاست؛ مجموع اتالف اكسرژی هر سه توربین فشار ضعیف میباشد .بررسی
نمودار بازده قانون اول ترمودینامیك برای نیروگاه اتمی بوشهر نیز نشان میدهد كه با افزایش توان نیروگاه ،این
بازده افزایش مییابد.
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