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ثب ّسف کبّص زهبی آة ثزگطتی اس کٌساًسَر زر ًیزٍگبُ ّبی سیکل تزکیجی  ّلز ثِ ػٌَاى هجسل حزارتی َّا ذٌک ثزج ّبی ذٌک کي

 )زیلَج( . زر ایي هَاقغ ثب پبضیسىضَزثزج زر هَاقغ گزهبی ضسیس َّا ثطست کبّص هی یبثس ٍ ػولکزز ثزج هرتل هی  ػولکزز. استفبزُ هی ضَز

ج آة ثِ رازیبتَرّب ٍ زٍراى پبزسبػتگزز في ّبی زاذل ثزج، فزآیٌس ذٌک کبری آة ثزگطتی اس کٌساًسَر اًجبم هی گیزز. ٍلی ثستزیي ضزایط ثز

زر ز. حبلتی است کِ گزهبی ضسیس َّا تَام ثب ٍسش ثبز ثبضس کِ زر ایي حبلت، اًجبم هبًَر رٍی کزکزُ ّب )لٍَرّب( ٍ پبضص آة هَثز ٍاقغ ًوی ضَ

پبیبًٌبهِ ی حبضز سؼی ثز آى است کِ ثب تؼجیِ ی سیستن ذٌک کي کوکی هجْش ثِ سیکل تجزیس تزاکوی، تزاکوی ارگبًیک راًکیي ٍ جذثی ثِ 

کِ ًبضی اس زٍ ػبهل ٍسش ثبز ٍ َّای گزم ثَزُ، پززاذتِ هی ضَز کِ ًتیجِ ی ًْبیی آى، ًجبت ٍاحس ثربر ًیزٍگبُ زر ضزایط  هذکَررفغ هطکل 

طزاحی  ASPEN HTFSة ٍ َّایی ٍ افشایص تَاى تَلیسی ًیزٍگبُ ذَاّس ثَز. سیستن ذٌک کي کوکی ثب ثْزُ گیزی اس ًزم افشار ثس آ

ثب ثْزُ گیزی اس ًزم افشار  ضسُ ٍ ًتبیج آى ثب هسل سبذتِ ضسُ اػتجبرثرطی هی ضَز. سپس ثب زر ًظزگزفتي ظزفیت ذٌک کبری ایي سیستن ٍ

EES راًکیي ٍ جذثی )ثب هٌجغ اًزصی گزهبی  -جزیس تزاکوی )ثب هٌجغ اًزصی تَاى تَلیسی ًیزٍگبُ(، تزاکوی ارگبًیکثِ طزاحی سِ سیکل ت

هفبّین اًزصی، اگشرصی ٍ اگشرصی اقتصبزی ٍ تحلیل پبراهتزّبی هْن تزهَزیٌبهیکی اس جولِ ثبسزُ هحصَالت احتزاق( پززاذتِ هی ضَز. 

چگبلص ٍ ... ثز ثبسزُ قبًَى زٍم ٍ ًزخ ّشیٌِ ًْبیی سیستن گبم ّبی تحلیل تزهَزیٌبهیکی سیستن  آیشًتزٍپیک کوپزسَر، زهبی تجریز، زهبی

ثب اّساف کبّص ًزخ ّشیٌِ کل سیستن  )سیستن ذٌک کي کوکی ٍ سیستن سپس الگَریتن صًتیک زٍ ّسفِ ّبی هَرز هطبلؼِ هی ثبضٌس. 

سیکل تجزیس، راًسهبى  COPگیزز. زر ًْبیت ثب اًتربة پبراهتزّبی هقبیسِ ای )هَرز استفبزُ قزار هی تجزیس( ٍ افشایص ثبسزُ اگشرصی آى 

رسی اگشرصی ٍ ًزخ ثبسگطت سزهبیِ( ثِ هقبیسِ ی سِ سیستن ًبهجززُ پززاذتِ ضسُ ٍ تبثیز ّز کسام اس سیستن ّب ثز افشایص راًسهبى ًیزٍگبُ ثز

سیکل  هی ثبضس. ّوچٌیيل تَجیِ ثیستن ذٌک کي هجْش ثِ سیستن تجزیس قباستفبزُ اس س زر حبلت کلی،هی گززز.  ًتبیج ًطبى هی زّس کِ 

زر حبلت . اس طزفی، ػول هی کٌٌس 24/4 ٍ 33/0 ّبیثب ضزیت ػولکززثِ تزتیت سیکل ّبی تزاکوی ٍ تزاکوی ارگبًیک راًکیي ٍ  تجزیس جذثی

 زز سیستن تجزیس تزاکوی ارگبًیک راًکیي هَرز هٌبسجی ذَاّس ثَز.ثْزُ ٍری اًزصی هَرز تَجِ ٍاقغ گز ٍیسگبُ اقتصبزی ٍ زز هقبیسِ ثب کلی اگز

زالر ثز سبػت سَزآٍری ثِ ّوزاُ ذَاّس زاضت.  28/5329ثسیي هؼٌی کِ اگز زیسگبُ اقتصبزی ثِ هسئلِ هَرز لحبظ ثبضس سیستن تجزیس تزاکوی 

زالر ثز  12/5778 ثیص اس ثِ جْت تبهیي ثزق، زرآهسساییاق، اس سَیی، سیستن تزاکوی ارگبًیک راًکیي ثب ثْزُ گیزی اس گزهبی هحصَالت احتز

 سبػت ثِ ّوزاُ ذَاّس زاضت.
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