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 علم و صنعت ایراندانشگاه  –دانشکده مکانیک 



 مقدمه و تاریخچه

های متفاوتی برای تولید قدرت توسط دانشمندان مختلف ارائه گردیده در طی چند قرن گذشته، چرخه

 باها، سیال عامل در این چرخهها هستند. های رنکین و برایتون دو نمونه از این چرخهکه چرخهاست 

ها د. یکی از مسائل مهمی که روی اقتصادی بودن چرخهنتبادل انرژی دارپایین  ی باال وهادو منبع با دما

ها اثر مستقیم دارد، دمای منبع گرم است چراکه هرچقدر دمای باالتری نیاز باشد، انرژی و نیروگاه

به همین دلیل است که در  ی باالتر است.به سیال داده شود و این مسأله به معنای هزینهبیشتری باید 

 شود.تر آوردن دمای منبع گرم میهای جدید، سعی بر پایینبرخی از چرخه

 .Drی تولید توان دما پایین است که توسط دانشمندی با همین نام )ی کالینا یک چرخهچرخه

Alexander Kalina) .ویژگی این چرخه آن است که دمای منبع گرم آن پایین  ارائه گردیده است

منبع مین دمای تأکه در آلمان بنا شده، برای  Unterhaching Power stationاست؛ مثالً نیروگاه 

و بعد از باال رفتن دمای آن، از سیال در یک مبدل حرارتی، به  فرستادهبه اعماق زمین  را آبگرم، 

 کنند.استفاده می Boilerعنوان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



( و از دیگر %50)حتی تا اندازی صحیح، دارای بازده باالیی است کل کالینا، در صورت نصب و راهیس

 کند.های زیست محیطی کمتری نیز به طبیعت وارد میهای مهم آن این است که تخریبویژگی

 کالینا سیکلبررسی 

ل خالص یک سیا سیال عامل ،قبالً که سیکل رانکین را بررسی کردیم، مشاهده کردیم که در این سیکل

یک سیکل  T-s. به شکل زیر که نمودار کندو کار میتبادل گرما که در چندین مرحله مانند آب است 

 رانکین ساده است توجه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

ی تغییر فاز است. هنگامی که سیال وارد مرحله boilerی دریافت گرما از ، مرحله3به  2ی از نقطه

م درصورتی که هدف نیم فشار آن را افزایش دهیتواماند و ما نمیشود، دما و فشار آن ثابت باقی میمی

ما افزایش فشار سیال است تا بتوانیم در توربین، این فشار را به کار تبدیل کرده و در نهایت در ژنراتور 

یم با صرف توان، ثابت بودن فشار را از بین ببریم، میتولید برق کنیم. بنابراین اگر بتوانیم در این مرحله

  انرژی کمتر، به هدف نهایی خود برسیم.

سیکل کالینا بر خالف سیکل رانکین، به جای اینکه از یک سیال عامل خالص استفاده کند، از مخلوطی 

کند. در این صورت، هنگامی که یک سیال در حال از دو یا چند سیال )مثالً آب و آمونیاک( استفاده می

تواند فشار را باال ببرد. بنابراین با است، سیال دیگر چون به دمای جوش خود نرسیده، می تغییر فاز

 ی پرفشار مورد نظر رسید.توان به نقطهصرف انرژی کمتری می



 

 

 

 

 

 

ای که یک سیال درحال تغییر فاز دادن است، شود، در مرحلهمیهمانطور که در نمودار باال مشاهده 

 هستند. فشارافزایش مخلوط دو سیال قادر به 

Separator 

در این سیکل، همانطور که قباًل نیز گفته شد، از مخلوط آب و  ی زیر را در نظر بگیرید.سیکل ساده

از کتاب ون وایلن است  B2.1به جدول زیر که جدول آمونیاک به عنوان سیال عامل استفاده شده است. 

 توجه کنید.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر دآمونیاک پایین است و این به این معناست که باید دمای اشباع ، شودهمانطور که مشاهده می

دقت شود که هرچقدر درصد آمونیاک بیشتر ) دما را پایین بیاوریم و این کار سختی است کندانسور

 بنابراین  .(نزدیک است 70های واقعی، این درصد به عدد آید و در سیکلتر میباشد، دمای اشباع پایین

به آن  از خروجی کندانسور تهیه کرده ومحلول رقیق آمونیاک بل از ورود به کندانسور، مقداری از ق

و عملیات کندانس کردن ساده تر  آن باالتر برودتر شده و دمای اشباع کنیم تا محلول رقیقاضافه می

 باشد. )به شکل زیر دقت کنید.(

 



 

 قدمی در جهت افزایش راندمان

، در دما و فشار ثابت انجام boilerهمانطور که عملیات تغییر فاز در  زیر دقت کنید. T-sبه نمودار 

 شود، تغییر فاز در کندانسور نیز با افت فشار همراه است.نمی

 

 

 

 

 

 

 

تر باشد که )خروجی توربین( پایین 4ی بویلر( از دمای )ورود 2ی این نکته باعث شده که دمای نقطه

م قبل از اینکه خروجی توربین را توانیدر یک رانکین ساده چنین چیزی وجود نداشت. بنابراین ما می

وارد کندانسور کنیم، مقداری از گرمای آن را به ورودی بویلر بدهیم و این عملیات موجب افزایش 

 شود.راندمان می

 



 و چند نمونه نمودار واقعی ی کالینابررسی قانون اولی چرخه 

ی کالینا را های مؤثر برای افزایش راندمان یک چرخهخواهیم چند نمونه از پارامتردر این بخش، می

 های مربوطه مشاهده کنیم.ها را در نمودارمشاهده کرده و اثر آن

 که به صورت زیر است را درنظر بگیرید.وندروالس حالت  یمعادله

 

 

 

  که در آن

توانیم سیال چرخه را بررسی به کمک این روابط می ام است. iدرصد جرمی سیال  𝑥𝑖در این روابط، 

مثال حالت . ای واقعی، دو سیال آب و آمونیاک وجود داشته باشدکه مثالً ممکن است در یک کالین کنیم

 زیر را درنظر بگیرید.



و بنابراین  از سیال گرفت توانی را میباشد، کار بیشتر بیشترتوربین  ورودیار دانیم که هرچقدر فشمی

های متفاوت نمودار بازده را رسم ورودییابد. اگر به کمک روابط، برای راندمان حرارتی افزایش می

 کنیم، داریم:



رچقدر فشار خروجی از توربین کمتر توربین، این مسأله برعکس است یعنی ه خروجیو برای فشار 

 باشد، کاری که از سیال گرفته شده بیشتر بوده و بازده باالتر است.

 

)همانگونه که  روددانیم که هرچقدر دمای ورودی توربین را افزایش دهیم، راندمان باال میهمچنین می

ی مهم این است که نباید این افزایش اما مسأله هم این مسأله مشهود است( کارنوی در بازده چرخه

 های توربین آسیب بزند.دما به پره

 

 



 

 


