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 اگرزژي

اگزرژي يك سيستم به عنوان ماكزيمم كار ممكن شفت كه توسط تركيبي از سيستم  و  يك محيط 

 نهايت فرض شود، در تعادل باشد و محيط مرجع بايد بي. شود شود، تعريف ميمشخص مرجع انجام 

اش مشخص  محيط مرجع توسط دما، فشار و تركيب شيميايي. هاي ديگر نيز باشد شامل همه سيستم

اي مشخصات هر دوي سيستم و  اگزرژي يك خاصيت ساده ترموديناميكي نيست، ولي تا اندازه. شود مي

   .محيط مرجع است

تواند افزايش يابد   اگزرژي مي. از و كار:  كه به معني Eragonو  exكلمه يوناني  طالح اگزرژي  ازاص

اينها كلماتي هستند كه در ادبيات ).  براي مثال كار بر روي آن انجام شود(اگر اگزرژي وارد آن شود 

  .رژي قابل مصرفپذيري، ان انرژي در درسترس، دسترس: معادل يا نزديك به مفهوم اگزرژي هستند 

  آناليز اگزرژي

هاي سيستم و محيط  ماند كه تمام فرآيند اگزرژي داراي اين خاصيت است كه تنها در صورتي پايدرا مي

وقتي آناليز اگزرژي را بر روي . رود هاي برگشت ناپذير از بين مي اگزرژي در فرآيند. پذير باشد برگشت

هاي  شود، نقص شيميايي يا تاسيسات تبريد انجام مييك نيروگاه توليد برق، كارخانه فرآيندهاي 

گر افت كيفيت انرژي يا بدون  هاي اگزرژي بيان كرد، كه بيان توان به عنوان مخرب ترموديناميكي را مي

ها عبور  تواند منتقل شود، از مرز ميدرست مثل انرژي، اگرزژي ). كار تلف شده(استفاده بودن آن است 

  .حمل انرژي به طور متناظر براي اگزرژي هم وجود داردهر نوع انتقال و .  كند

  هاي اگزرژي ويژگي

هيچ اختالفي بين . سيستمي كه  به طور كامل با محيط خودش در تعادل است  اگزرژي ندارد •

پس هيچ نيروي رانشي براي انجام هرگونه فرآيندي وجود . رسد دما، فشار و چگالي به نظر نمي

 .ندارد



٣ 

 

براي مثال . شود شود بيشتر مي هر چه بيشتر از محيطش منحرف مياگزرژي سيستم وقتي  •

 .تر است اگزرژي ظرف آبي گرم در هواي سرد بيشتر از اگزرژي همان ظرف در هواي گرم

 .رود دهد، اگزرژي آن از بين مي وقتي انرژي كيفيت خود را از دست مي •

بازده انرژي كه مملوء از  آل است، برخالف بازده اگزرزژي معياري است براي رسيدن به ايده •

 .گمراهي است

بااليي هستند ارزش و اشتفاد بيشتري دارند براي مثال    هايي كه حاوي اگزرژي انرژي •

از طرفي بريا مثال گرماي تلف شده . هاي فسيلي انرژي و محتويات انرژي باالتري دارند سوخت

waste heat ي داشته باشددر شرايط محيط اگزرژيكمي دارد اگرچه انرژي باالي. 

كند و انتظار دارد كه به باالترين  هاي مختلفي را سبك سنگين مي يك مهندس به هنگام طراحي فاكتور

  .مقدار تكنيكي ممكن از كارايي با كمترين هزينه منطقي دست پيدا كند

هاي بررسي اگزرژي ديد يكتا و  روش. آناليز اگزرژي ابزاري است براي رسيدن آسان به هدف باال

هاي  دهد و به كمك آن راه ما مي نحصر به فردي به انواع، موقعيت و داليل از دست دادن انرژي  بهم

  .توان پيدا كرد بهبود احتمالي را مي

دهد كه رفتار، عملكرد و كارايي يك سيستم كه انرژي را از شكلي به  ترموديناميك اين اجازه را به ما مي

  .كند شرح داده شود شكل ديگر تبديل مي

. اند، كه بيانگر بقاي انرژي است آناليز مرسوم ترموديناميك بر اساس قانون اول ترموديناميك بيان شده

  .آناليز يك سيستمِ مبدل انرژي، بر اساس حساب كردن  انرژي ورودي و خروجي آن است

  انرژي هدر رفته+ انرژي محصوالت = انرژي خروجي

اند، زيرا   هاي انرژي گمراه كننده ، از اين رو بازدهشوند ميبر اساس نسبت انرژي بيان  ها معموال بازده

هاي ترموديناميكي كه در  عالوه بر اين افت. آل نزديك است گويند يك سيستم چقدر به حالت ايده نمي

به طور دقيق ) آل دور شود شوديك سيستم از حالت ايد عاملي كه باعث مي( افتد يك سيستم اتفاق مي

  .كند مشخص نمي
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  انرژي  اگزرژي

فقط به مشخصات ماده بستگي دارد يا جريان انرژي مستقل از   بستگي به مشخصات هردوي سيستم و محيط دارد

  مشخصات محيط است

در هنگامي كه با محيط در حال تعادل كامل قرار دارد مقدار آن 

  برار صفر است

  وقتي با محيط در تعادل است داراي مقادير متفاوتي است

هاي برگشت پذير  قانون دوم ترموديناميك براي فرآيندبر اساس 

هاي واقعي توسط برگشت  ماند، و براي فرآيند پايستار باقي مي

  .رود پذيري از بين مي

باقي  ستاربر اساس قانون اول ترموديناميك در تمام فرآيندها پاي

  ماند مي

شود، ولي  رود نه توليد مي پذير نه از بين مي در فرآيند برگشت

مصرف (رود ناپذير از بين مي هاي برگشت ميشه در فرآينده

  ).شود مي

  رود شود و نه از بين مي نه توليد مي

اگزرژي جنبشي و پتانسيل، ( شود  هاي محتلف ظاهر مي در شكل

كار، اگزرژي گرمايي و بر اساس كار يا توانايي توليد كار اندازهع 

  شود گرفته مي

براي مثال انرژي جنبشي، (شود هاي مختلفي ظاهر مي در شكل

  شود و در همان شكل اندازه گيري مي) پتانسيل، كار و گرما

  گيري كميت معياري براي اندازه  گيري كميت و كيفيت معياري براي اندازه

  

  

  بازده اگزرژي

براي كنند  ها استفاده مكرر مي مهندسين از بازده. بازده اگزرژي بر اساس قانون دوم ترموديناميك است

خيلي از اين عبارات بر اساس انرژي است و در نتيجه بر اساس . ها ها و فرآيند سنجيدن عملكرد ابزار

  .قانون اول ترموديناميك

براي نشان دادن پارامترهاي عملكرد بر اساس قانون دوم ترموديناميك و مقايسه با آناليز بازده بر اساس 

كه در حالت پايدار قرار دارد براي باالنس انرژي و اگزرژي  انرژي يك حجم كنترل در نظر بگيريد

  :توانيم بنويسيم بترتيب مي

  انرژي به هدر رفته+ انرژي خروجي در محصوالت= انرژي ورودي

  اگزرژي نابود شده+ اگزرژي به هدر رفته+ اگزرژي خروجي در محصوالت = اگزرژي ورودي
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ت برگردد به كار شفت، الكتريسيته، انتقال حرارت معين، هاي باال، اصطالح محصوالت ممكن اس درمعادله

ها شامل منتشر شدن گرماي تلف شده به محيط  افت. ها يك يا چند جريان خروجي و يا تركيبي از اين

هاي داخلي  ناپذيري قسمت نابود شدن اگزرژي مربوط به برگشت.شود هاي خروجي مي اطراف و دودكش

  .شود مي

ي معياري براي فهميدن اينكه چه مقدار از ورودي تبديل به خروجي شده اين از ديد انرژي يا اگزرژ

  :توانيم به شكل زير بنويسيم مي  ηبازده انرژ ي . است كه نسبت محصوالت به ورودي را حساب كنيم

  

  :و بازده اگزرژي را به اين صورت 

  

  .دهد ما ميبازده اگزرژي درك بهتري نسبت به عملكرد در برابر بازده انرژي به 

η دهد چه كار شفت باشد و چه جريان سيالي كه دماي كمي دارد مقدار يكساني به انرژي اختصاص مي. 

 .كنيم همچنين بازده انرژي تمركز بر اين دارد كه با كاهش انتشار انرژي به سمت بهبودي حركت مي

و تاكيد بر هم تلفات      .كند جريان انرژي را بر حسب ترم اگزرژي براي هر كدام حساب مي Ψپارامتر

در  .ناپذيري داخلي و براي بهبودي با هر دوي آنها سر و كار دارد و برگشت) ناپذيري بيروني  برگشت( 

عبارات بازده هر كدام  .ناپذيري مشكل است بيشتر حاالت توضيح دادن يا اشاره كردن به  بازگشت

كند كه چه چيز محصول است  ماست كه معين ميكنند، زيرا اين قضاوت  كالسي از كارايي را تعريف مي

تصميمات متفاوت در  .وان ورودي در نظر بگيريمنو چه چيزهايي به عنوان هدر رفت و چه چيزي را به ع

  .كند ما را راهنمايي به سوي عبارات مختلف بازده مي اين باره

  ناپذيري ها و داليل آن برگشت

يعني اگزرژي ذخيره (.كند ر تعامل با آن فرآيند مصرف ميهاي د هر فرآيند طبيعي تمام اگزرژي سيستم

از بين رفتن اگزرژي در نتيجه . شود كه به عنوان قانون افت انرزي شناخته مي). يابد شده دنيا كاهش مي
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مشخصه ترموديناميكي يك فرآيند فيزيك در نظر گرفته شده هاست، كه به عنوان  ناپذيري برگشت

  .است

هاي طبيعي  ناپذيري درون اساس نياز فرآيند دليل برگشت. ناپذيرند طبيعي برگشتهاي  تمام فرآيند

  :شوند به بندي مي نهفته است كه به طور گسترده دسته

ناپذيري  برگشت .شود هاي طبيعي مي فرآيند عوامل هدررفت كه مربوط به نبودتعادل ترموديناميكي1

براي يك فرآيند  .شود ن فرآيند مشخص مير آآيندها  توسط توليد آنتروپي ددر فر ترموديناميكي

  توان نوشت پيوسته توسط يك سيستم مي

I=T0S  

يك سيستم مهندسي به طور معمول  .نرخ توليد آنتروپي است Sنرخ ار بين رفتن اگزرژي و  Iكه در آن 

در كل ناذيري  از چند فرآيند فيزيكي مرتبط به هم تشكيل شده و توليد آنتروپي در همه آنها  برگشت

  .ندك فرآيند را معين مي

  

 EXERGY ANALYSIS OF STEAM POWER PLANTS آناليز اگزرژي نيروگاه برق بخاري            

هاي مختلف مورد استفاده قرار  سيكل رنكين كه در شكل زير آمده است به طور گسترده در نيروگاه

ديگ بخار يا توليد كننده بخار، توربين، (باشد  يك سيكل رنكين ساده شامل چهار عضو اصلي مي. گيرد مي

  . شود هاي ديگري براي بهبود كارايي و افزايش بازده به آن اضافه مي معومال قسمت) . كندانسور و پمپ
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  .ها پيچيده تر از شكل باالست سيكل رانكين واقعي مورد استفاده در نيروگاه

تواند نوشته شود و عبارات انرژي مثل  انرژي و اگزرژي ميبراي هر جز معادالت پايستاري براي جرم، 

ها و بازده انرژي و اگزرژي را  ناپذيري كار خروجي يا گرماي اضافه شده، جريان اگزرژي و برگشت

  .بدست آورد

تواند نوشته  به شكل زير ميي براي فرآيند حالت پايدار معادالت پيوستگي براي جرم، انرژي و اگزرژ

  :شود

  

  

  

توانيم به شكل زير دوباره  از انرژي پتانسيل و جنبشي صرف نظر كنيم معادله مربوط به انرژي را مي اگر

  :بازنويسي كنيم 
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  :نرخ جريان اگزرژي ماده 

  

  :تواند به شكل زير نوشته شود  كه ترم اگزرژي گرمايي مي

  

  :ناپذيري اجزاي نيروگاه را به شكل زير ميتوان نوشت نرخ بازگشت

  

  .توجه داشته باشيد كه براي تمامي اجزاء به جزء پمپ و توربين كار صفر است

  :را ميتوان از رابطه زير بدست آورد) overall efficiency(بازده كلي 

  

  :كه كار كل نيروگاه را از ميتوان به اين صورت نوشت

 

كه 
.

turW توان توليد شده توسط توربين و
.

pupW  كار صرف شده پمپ و
.

serW  كار مصرف شده

ها به ترتيب معرف بارده مكانيكي، ترانسفورماتور و بارده  بازده.  .باشد هاي سرويس مي توسط ايستگاه

  .ژنراتور است

  :توان از رابطه زير بدست آورد  اگزرژي نيروگاه را ميبازده 

  

  مقادير اگزرژي و انرژي مواد 

توانند  مثل جامدات، مايعات و گازهاي درون نيروگاه به شكل زير مي مواد نرخ جريان انرژي و اگزرژيِ

  :ارزيابي گردند 

  )رفته شده استسوخت مصرفي نيروگاه ذغال سنگ در نظر گ(براي سوخت نيروگاه : جريان جامد
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  :اگزرژي سوخت 

 .باشد مي H2Oتمامي جريان مايع وارد به نيروگاه شامل : جريان بخار و مايع 

  

  : H2Oاگزرژي براي جريان 

  

  :نرخ انرژي جريان گاز 

  

ذغال سنگي كه در نيروگاه به كار رفته است با فرض احتراق كامل و با هواي اضافي به دل مبراي مثال 

  :است شكل زير

  

  :آيد به شكل زير بدست مي AFنسبت هوا به سوخت  .باشد نسبت هواي اضافه مي λكه در آن 

  

 توان بر اساس نرخ جريان مولي سوخت  اگزرژي هواي مورد نياز براي احتراق را مي. انرژي 
.

fn و با

  :توجه به اينكه اگزرژي شيمياي سوخت صفر است داريم 

  

  و
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سودمند است كه دماي فرضي گاز احتراق را بدون در نظر گرفتن هر گونه انتقال حرارتي در نظر گرفت 

هاي توليد  ناپذيري بازگشتآن و براي آسان كردن ارزيابي اگزرژي و انرژي ) دماي آدياباتيك احتراق(

هاي  بخشبه  كننده بخار را 

حرارت تقسيم  احتراق و انتقال 

  :كنيد  احتراق را در زير مشاهده ميي و اگزرژي محصوالت نرخ جريان انرژ. كنيم

  

  و

  

  

  .شود دماي شعله آدياباتيك از تعادل انرژي با در نظر گرفتن كار و گرماي صفر تعيين مي

                                                       
. . .

f a pE E E+ =  

  :جايگذاري مقادير در معادله داريم با 

  

  بهبود بازده نيروگاه بخار

 25ها باالي  ، بيشتر آن)يا نرخ حرارت(كه بازده خود رابهبود دهندكند  ميهاي توليد برق  تالش  واحد

  :شوند شود شامل موارد زير مي ها انجام مي تغييراتي كه براي بهبود بازده نيروگاه .سال عمر دارند

 .ميانگين دمايي كه در آن انتقال حرارت به سيال عامل نيروگاه انجام ميگيردافزايش  •

كاهش دادن ميانگين دمايي كه در آن گرما از سيال عامل درون نيروگاه در قسمت كنداسنور  •

 .شود گرفته مي

 .ها و ناكارآمدي اجزاي نيروگاه كاهش دادن افت •

  .بهبود پيوستگي جريان فرآيند •
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  احتراقبهبود دادن فرآيند 

يك احتراق موثر  .شود ، انرژي سوخت به انرژي حرارتي تبديل ميدر قسمت احتراق توليد كننده بخار

اال براي احتراق جزء اصلي، احتالط كامل براي تماش هر چه بيشتر اكسيژن نيازمند دماي احتراق موثر ب

بيشتري نسبت به هواي  هاي عملي، مقدار براي كاربرد .و سوخت و زمان كافي براي برقراري احتراق

هرچند هواي اضافي مقدار گاز خروجي از دودكش و در نتيجه . تئوري براي احتراق كامل، هوا الزم است

افتد حتي اگر  ها در هنگام احتراق اتفاق مي ناپذيري همچنين برگشت .دهد مقدار هدر رفت را افزايش مي

هوا آن را طي ميكنند  و ميايي كه سوختراق كامل و بدون هواي اضافه باشد، زيرا فرآيند شياحت

  .ها ي الكترون بين اجزاي واكنش دهنده به علت تبادل كنترل نشده .ناپذير است برگشت

  ها انتقال حرارت بهبود روش

 .شود هاي بخار در صنعت استفاده مي هاي متفاوتي براي بهبود انتقال حرارت درون توليد كننده روش

توانند  براي تميز نگه داشتن سطح انتقال حرارت در توليد كننده بخار مي  soot blowerسوت بِلووِرها 

  ).هايي با سوخت ذغال سنگ مناسب است كه بيشتر براي نيروگاه(استفاده شوند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٢ 

 

  

  

  

  هاي آن بويلر و زيرمجموعه

  محفظه احتراق

و قانون اول و دوم براي يك محفظه احتراق كه در شكل زير نشان داده شده است روابط پيوستگي 

  :ترموديناميك به صورت زير هستند 

                                                       
. . .

f a gm m m+ =  

  

  

  

    

  

  

Super heater 
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:    پيوستگي براي گازهاي داغ 
. . .

sh shgi go gm m m= =  

: پيوستگي براي بخار 
. . .

si so sm m m= =  

   :باالنس انرژي 

   :باالنس اگزرژي 
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