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اشد. در این راستا، در رساله حاضر یک های ترمودینامیکی با راندمان باال تدبیر موثری برای تولید توان از منابع محدود انرژی در دسترس می بکار بردن سیکلبه

های زمین گرمایی برای تولید توان از منابع انرژی زمین گرمایی منطقه سبالن در باینری با در نظر گرفتن اختالف فشار و دمای چاه-جدید ترکیبی تبخیر آنی سیکل

با استفاده از داده های  EESرفته شده و سیکل پیشنهادی به کمک نرم افزار ایران پیشنهاد شده است. سه سیال آلی مناسب برای قسمت باینری سیستم در نظر گ

نامیکی و هزینه واقعی سیال خروجی از چاهها مورد تحلیل انرژی، اگزرژواکونومیک و اگزرژی پیشرفته قرار گرفته است. توان خالص سیکل از نقطه نظر ترمودی

مانند فشار مخازن انبساط آنی،  توابع هدف برای بهینه کردن درنظر گرفته شده و تاثیر پارامترهای مهم سیکلواحد محصول تولیدی از نقطه نظر اقتصادی به عنوان 

دهد که برای دستیابی های حرارتی بر روی این توابع هدف بررسی و بهینه سازی شده اند. نتایج نشان میباینری و کمترین اختالف دمای مبدل بیشترین دمای سیکل

های حرارتی باشند. همچنین کمترین اختالف دما در مبدلمی kPa29 و  kPa  088توان خالص، فشار بهینه برای مخازن انبساط آنی اول و دوم به ترتیببه حداکثر 

دهد به منظور دستیابی به بهینه سازی اقتصادی نشان میباید در کمترین حد ممکن و بیشترین دمای سیکل باینری باید در بیشترین حد ممکن باشد. در حالی که نتایج 

 C°های حرارتی ، کمترین اختالف دمای مبدلkPa118 ، فشار مخزن انبساط دوم kPa890 حداقل هزینه واحد محصول تولیدی باید فشار بهینه مخزن انبساط اول 

باینری از  در میان سه سیال منتخب به عنوان مناسب ترین سیال برای سیکل R141bیال باشد. نتایج نشان می دهد که س C 159°و حداکثر دمای سیکل باینری  8/19

پیشنهادی در شرایط بهینه ترمودینامیکی به  نظر ترمودینامیکی و اقتصادی می باشد و برای این سیال عامل، توان خالص تولیدی، راندمان انرژی و اگزرژی سیکل

به دست آمده است. نتایج تحلیل اگزرژی نشان می دهد که  GJ 8/4/$و بهای واحد اگزرژی تولیدی سیکل  % 50/55و  %55/14مگاوات،  11/18ترتیب برابر با 

باشد. سپس کندانسور فلش، توربین سیکل رانکین آلی و مخزن انبساط دوم بیشترین مقدار نابودی کندانسور قسمت باینری دارای بیشترین تخریب اگزرژی می

های قبلی برای منابع زمین گرمایی سبالن، با در نظر گرفتن پیشنهادی در پژوهش پیشنهادی در این رساله با سیکل به منظور مقایسه عملکرد سیکل اگزرژی را دارند.

و راندمان  %0/51، راندمان حرارتی %5/92پیشنهادی در این رساله  ها، نتایج نشان می دهد که توان خالص تولیدی سیکلشرایط چاه فرض شده در آن پژوهش

زا است بسیار بزرگتر از بخش برون زای نابودی اگزرژی برای کل سیکلدهد که بخش درونبهبود یافته اند. نتایج تحلیل اگزرژی پیشرفته نشان می  %95اگزرژی
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