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تاريخ پذيزش23/3/96 :

چكيذُ
سهيٌِ ٍ ّذف :صٌؼت سيوبى يكي اص صٌبيغ ثِ ضذت اًشطي ثش هي ثبضذ .اًشطي هصشفي دس ايي صٌؼت دس لبلت حبهل ّبي اًشطي فسيلي هبًٌذ گبص
عجيؼي ٍ ًفت کَسُ است کِ هٌطب ػوذُ اًتطبس  co2هي ثبضذ .اص آى جب کِ  co2تَليذي صٌؼت سيوبى دسصذ ثباليي اص کل اًتطبسات دي اکسيذکشثي
دًيب سا داساست لزا پتبًسيل ثسيبس صيبدي ثشاي کٌتشل ٍ کبّص آى دس صٌؼت سيوبى ٍجَد داسد.
رٍش بزرسي  :دس ايي همبلِ ثب تَجِ ثِ تئَسي ثٌگبُ التصبدي ،هذلي جْت ثْيٌِ سبصي ثْشُ ٍسي تَليذ دس صٌؼت سيوبى ثب لحبػ ّضيٌِ ّبي اجتوبػي
تَليذ  co2اسايِ گشديذُ است .ثذيي هٌظَس ػالٍُ ثش هحذٍديت ّبي فٌي ،ساثغِ سيبضي تَليذ  ٍ co2هصشف اًشطي ًيض ثِ ػٌَاى هحذٍديت صيست هحيغي
دس هذل هٌظَس ضذُ است.
يافتِ ّا ٍ ًتايج  :دس اداهِ ثب حل هذل ثْشُ ٍسي تَليذ تَسظ ًشم افضاس ثشًبهِ سيضي سيبضي  ،GAMSاًتطبس  co2کبّص  15دسصذي ٍ کل ّضيٌِ ّبي
تَليذ ،کبّص  6دسصذي سا ًطبى هي دّذ کِ سلن ثسيبس لبثل هالحظِ اي هي ثبضذ.
ٍاصُّای کليذیّ :ضيٌِ ّبي خبسجي ،اًتطبس  ،co2ثْشُ ٍسي تَليذ ،ثْيٌِ سبصي ،صٌؼت سيوبى.

 -1هشثي داًطگبُ آصاد اسالهي ٍاحذ خَي،گشٍُ هٌْذسي هكبًيك ،خَي ،ايشاى ( هسئَل هكبتجبت)
 -2هذسس گشٍُ هٌْذسي هكبًيك داًطگبُ آصاد اسالهي ٍاحذ خَي
 - 3داًطجَي همغغ دکتشي هٌْذسي هكبًيك داًطگبُ تجشيض
 -4داًطجَي همغغ دکتشي هٌْذسي هكبًيك داًطگبُ تجشيض
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ًقي لَ ٍ ّوكاراى

هقذهِ
سيستن ثبصاس ثش هيضاى ٍ ًحَُ ثْشُ ثشداسي اص هٌبثغ ليوت گزاسي ضذُ

ّبي تَليذّ ،ضيٌِ ّبي خبسجي(صيست هحيغي) ًيض دس آى هٌظَس

تبثيش لبثل تَجْي هي گزاسد ٍلي دس جْت دّي هَسسبت ٍ ثٌگبُ ّبي

گشديذُ است.

تَليذي جْت استفبدُ هَثش ٍ کبساهذ اص هٌبثغ ليوت گزاسي ًطذُ

تَسعِ هفَْهي ساختار هذل بْيٌِ ساسی بْزُ ٍری تَليذ در

(هح يظ صيست) ًبهَفك ثَدُ است .دليل ايي ػذم هَفميت ثبصاس آى

صٌعت سيواى با رٍيكزد سيست هحيطي

است کِ ثٌگبُ ّبي التصبدي تٌْب صهبًي ليوت ثبصاسي يك هٌجغ سا

تَليذ هحصَل ثَاسغِ ثكبسگيشي ػَاهل هختلف تَليذ هيسش است.

هذًظش لشاس هي دٌّذ کِ ساجغ ثِ هيضاى استفبدُ اص آى تصوين ثگيشًذ.

تشکيت ثْيٌِ ػَاهل تَليذ ثش اسبس الگَي سفتبسي ٍاحذ تَليذي ٍ ثب

لزا صهبًي کِ يك هَسسِ يب ثٌگبُ تَليذي اص يك هٌجغ ليوت گزاسي

ػٌبيت ثِ هجوَػِ هحذٍديتْبي سبهبًِ تَليذ ضكل هي گيشد .سفتبس

ًطذُ هحيظ صيستي ثِ صَست ًبهحذٍد ثْشُ ثشداسي ٍ آى سا تخشيت

ٍاحذ تَليذي ثٌب ثشًمص آى دس التصبد ػيٌيت پيذا کشدُ ٍ عجك

هي ًوبيذ ،هتضوي ّضيٌِ داخلي ثشاي هَسسِ ًجَدُ اهب هَجت

ٌّجبسّبي التصبدي ٍ اجتوبػي سبهبى هي يبثذ کِ ثش اسبس آى

تحويل ّضيٌِ ّبي خبسجي ثش دٍش جبهؼِ هي گشدد(.)1

حذاکثش کشدى سَد ٍاحذ تَليذي هَجت هي ضَد تَليذ ثب حذاکثش

عجك تؼشيفّ ،ضيٌِ ّبي خبسجي آى ثخص اص ّضيٌِ ّبي تَليذ يك

کبسايي ضكل گيشد ٍ هٌبثغ عجيؼي ٍ التصبدي ثِ ثْتشيي ٍجِ هَسد

کبال يب خذهبت هي ثبضذ کِ دس ليوت گزاسي آى لحبػ ًطذُ است.

استفبدُ ٍالغ ضَد .حذاکثش کشدى سَد ٍاحذ تَليذي ثب تَجِ ثِ

ديذگبُ ثٌيبديي آثبس خبسجي ثذيي صَست است کِ الذاهبت اًجبم

هحذٍديت هٌبثغ ،هذل سفتبسي ٍاحذ تَليذي سا تجييي هي کٌذ .ثذليل

گشفتِ اص سَي يك ًفش هوكي است ثِ عشق گًَبگَى ثش سٍي هيضاى

ايٌكِ ثيطيٌِ سبصي تبثغ هغلَثيت تَليذ يب ثْشُ ٍسي تَليذ تبثؼي

سفبُ افشاد ديگش تبثيش ثگزاسد ،ثِ عَسي کِ ًتَاى ّيچ گًَِ ًظن ٍ سٍيِ

پيچيذُ ٍ هتطك ل اص هتغيشّبي صيبدي است ثِ جبي آى اص حل دٍگبى

اي هيبى عشف ّبي دسگيش ثشلشاس کشد(.)1

آى يؼٌي هيٌيون کشدى تبثغ ّضيٌِ استفبدُ هي ضَد ،صيشا هغلَثيت

سبثمِ هحبسجِ ٍ ثشآٍسد ّضيٌِ اي اجتوبػي ثشاي اٍليي ثبس ثِ سبصهبى

ًسجي است ٍ تؼشيف آى ثش اسبس پبساهتشّبي فٌي ٍ التصبدي ٍاحذ

حفبظت هحيظ صيست آهشيكب ( )EPAعي سبلْبي  1989تب  1990ثش

صٌؼتي ثسيبس هطكل استٍ .جِ ديگش حذاکثش کشدى سَد ،ثْيٌِ

هي گشدد( .) 2اثتكبس ػول ايبالت هتحذُ اهشيكب دس هحبسجِ ٍ ثكبسگيشي

سبصي هصشف هٌبثغ ثشاي تحمك همذاس هؼيٌي تَليذ است کِ تحت

ّضيٌِ ّبي هحيظ صيستي دس فشايٌذ ليوت گزاسي ٍ خذهبت ثبػث

ػٌَاى حذالل ًوَدى ّضيٌِ تَليذ ثِ هيضاى هؼيي تٌظين هي

گشديذ تب ايي هسئلِ جبيگبُ خَد سا دس سبيش کطَسّبي دًيب پيذا کٌذ

ضَد.کويٌِ سبصي ّضيٌِ تَليذ ٍجِ ثبًَيِ (دٍگبى)هذل سفتبسي ٍاحذ

ثِ عَسي کِ تبکٌَى چٌذيي کطَس ٍ ًْبد ثيي الوللي الذاهبت صيبدي

تَليذي است.دٍگبى ثَدى دٍ سٍش (حذاکثش کشدى سَد ٍ حذالل

دس ايي صهيٌِ اًجبم دادُ اًذ(.)2

کشدى ّضيٌِ)هَجت هي ضَد کِ کبسثشد يكي اص آًْب ثشاي اسصيبثي

دس ثخص اًشطيّ ،ضيٌِ ّبي خبسجي دس ٍالغ ّضيٌِ ّبيي ّستٌذ کِ

تشکيت ثْيٌِ ػَاهل تَليذ کفبيت ًوبيذ .لزا ثيطيٌِ سبصي (ثْشُ ٍسي)

ثِ جبهؼِ ٍ هحيظ صيست دس اثش تَليذ ،اًتمبل ،تجذيل ٍ هصشف اًشطي

هغلَثيت تَليذ ٍاحذ صٌؼتي يب کويٌِ ًوَدى ّضيٌِ تَليذ سٍش

تحويل ضذُ ٍلي دس ليوت کبال يب خذهبت لحبػ ًطذُ اًذ .صٌؼت

هٌبسجي ثشاي ضٌبسبيي ًمغِ ثْيٌِ کبسي ٍاحذ تَليذي هحسَة هي

سيوبى يكي اص صٌبيغ ثِ ضذت اًشطي ثش هي ثبضذ ثِ عَسي کِ هصشف

گشدد.

اًشطي 30الي ّ % 40ضيٌِ ّبي تَليذ سا ضبهل هي ضَد( .)3ثٌبثشايي

اًشطي يك ػبهل تَليذ ٍ دس ػيي حبل حبهل ّضيٌِ دس ٍاحذ تَليذي

ثب تَجِ ثِ هصشف ثبالي اًشطي ،صٌؼت سيوبى يكي اص هْن تشيي آلَدُ

است .جشيبى اًشطي ثغَس هستمين ثش ّضيٌِ تَليذ تبثيش گزاضتِ

کٌٌذگبى هحيظ صيست ثَدُ ثِ عَسي کِ ايي صٌؼت سْن 2/4

ثغَسيكِ کويٌِ ضذى ّضيٌِ تَليذ تحت تبثيش جشيبى اًشطي است .اص

دسصذي اص  co2تَليذي جْبى سا داسد(.)4

عشفي چَى هصشف اًشطي (فسيلي) ػبهل تَليذ  co2هي ثبضذ ،ثٌبثشايي

اص آًجب کِ صٌؼت سيوبى تبکٌَى ثِ لحبػ تبثيش ّضيٌِ ّبي صيست

اگش ّضيٌِ ّبي خبسجي تَليذ  co2سا ّن دس ًظش ثگيشين ،اص دٍ جْت

هحيغي ثش سٍي ثْشُ ٍسي تَليذ ،هَسد اسصيبثي لشاس ًگشفتِ است لزا دس

ّضيٌِ ّبي تَليذ سا دس ثش خَاّذ گشفت.کويٌِ سبصي ّضيٌِ تَليذ ثش

ايي همبلِ هذلي ثشاي ثْيٌِ سبصي ثْشُ ٍسي تَليذ دس صٌؼت

اسبس الگَي هؼبدالت ( )3( ٍ )2( ،)1اًجبم هي گيشد(.)5

سيوبى(هغبلؼِ هَسدي سيوبى اسٍهيِ) اسايِ ضذُ کِ ػالٍُ ثش ّضيٌِ
 :Zکل ّضيٌِ تَليذ
() 1

 :Pثشداس ليوت ّبي ػَاهل تَليذ
 :Xثشداس همذاس هصشف هٌبثغ (ػَاهل تَليذ)

() 2
() 3

 :Qهمذاس هحصَل

هذل بْيٌِ ساسی بْزُ ٍری تَليذ با ...
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دس هذل فَق کل ّضيٌِ تَليذ ثب تَجِ ثِ هحذٍديتْبي فٌي حبکن ثش

اسبس فشايٌذ پخت دس کَسُ ّبي سيوبى سا ثِ صَست صيش دستِ ثٌذي

ػولكشد ٍاحذ حذالل هي ضَدّ .ضيٌِ تَليذ هجوَع ّضيٌِ ّبي ػَاهل

هي کٌين :

تَليذ ٍ ّضيٌِ ّبي اجتوبػي ًبضي اص آلَدگي ّبي صيست هحيغي

 -1آثگيشي اص کبًي ّبي سسي

است کِ دس ساثغِ هَسد اضبسُ ثِ صَست ّضيٌِ ّبي سشهبيِ ً،يشٍي کبس

 -2تجضيِ کشثٌبت کلسين ٍهٌيضين (کلسيٌبسيَى)

 ،اًشطي ،هَاد ٍ ّضيٌِ ّبي اجتوبػي هٌظَس ضذُ استً .شم افضاس

ٍ -3اکٌطْبي فبص جبهذ

GAMSثشاي حل هذلْبيي اص ًَع ثشًبهِ سيضي سيبضي هَسد استفبدُ

ٍ -4اکٌطْبي دس حضَس فبص هبيغ

لشاس هي گيشد .دس ٍالغ هي تَاى اص  GAMSثِ ػٌَاى ثْتشيي ًشم افضاس

 -5فشايٌذّبي کشيستبليضاسيَى

حل هسبئل ثْيٌِ سبصي ثسيبس ثضسگ ٍ پيچيذُ ًبم ثشد کِ ثشاي حل

ّش فشايٌذ ثبيذ ثب هصشف هيضاى هؼيٌي اص اًشطي حشاستي دس صهبى

هسبئل ثشًبهِ سيضي خغي  ٍ LPثشًبهِ سيضي غيشخغي NLPکبسايي

هطخص صَست پزيشد کِ دس ايي ساُ ثبيذ ثِ سيٌتيك ٍاکٌطْب تَجِ

ثسيبس ثباليي داسد .دس ايي همبلِ ًيض ثب تَجِ ثِ ايٌكِ هسئلِ اص ًَع

ًوَد.

ثشًبهِ سيضي سيبضي غيش خغي است اص ايي ًشم افضاس ثشاي حل هذل

هكبًيضم ثذست آٍسدى کل تمبضبي اًشطي حشاستي دس کَسُ دٍاس ثذيي

ثْيٌِ سبصي استفبدُ ضذُ است.

صَست است کِ اثتذا کَسُ دٍاس سا ثِ دٍ ًبحيِ کِ ٍاکٌطْبي ػوذُ

طزاحي ٍ تَسعِ هعادالت ٍ ًاهعادالت هذل

تطكيل فبص دسآى ًَاحي صَست هي گيشد ،تمسين ًوَدُ سپس ثب

ثب تَجِ ثِ ايٌكِ ثذست آٍسدى ثسيبسي اص پبساهتشّبي تؼشيف ضذُ دس

ثذست آٍسدى هجوَع آًتبلپي ّبي دٍ ًبحيِ کل اًشطي حشاستي سا کِ

هؼبدالت ٍ ًبهؼبدالت ًيبصهٌذ دستشسي ثِ اعالػبت ادٍاسي ٍاپشاتَسي

هَسد ًيبص ثشاي تطكيل فبصّبي اصلي کليٌكش سيوبى است هطخص هي

است ،ثٌبثشايي کبسخبًِ سيوبى اسٍهيِ ثِ ػٌَاى هغبلؼِ هَسدي اًتخبة

ضَد .دس ا يي همبلِ اص ٍاکٌطْبيي کِ تغييشات آًتبلپي آًْب ًبچيض است،
صشف ًظش ًوَدُ ٍ صشفب" ٍاکٌطْبي اصلي دس ًظش گشفتِ ضذُ است.

ضذُ است.

تقسين کَرُ بِ دٍ قسوت عوذُ تشكيل فاسّای کليٌكز

هحذٍديت  )1هحاسبِ هعادلِ هيشاى هصزف سَخت در کَرُ
 ٍ ,سس

دسصٌؼت سيوبى تشکيجبت اصلي

دس ضشٍع فشآيٌذ (  )200ضوي ايجبد تشکيجبت ٍاسغِ ،چْبس کبًي
اصلي

(فبصّبي
،

کليٌكشسيوبى)
،

يؼٌي
ٍ

سا ثَجَد هي آٍسًذ( .)6ثش ايي

ً -1بحيِ اٍل کِ ػوذتب" ٍاکٌص کلسيٌبسيَى دس آى صَست هي گيشد
اص دهبي  700دسجِ سبًتيگشاد الي  1200دسجِ سبًتيگشاد هي ثبضذ.
ً -2بحيِ دٍم کِ دس آى ٍاکٌطْبي تطكيل فبصّبي اصلي سيوبى
تطكيل هي ضًَذ ٍاص  1200دسجِ سبًتيگشاد تب  1450دسجِ
سبًتيگشاد هي ثبضذ .ضكل  1تمسين ثٌذي ًبحيِ اٍل ٍ دٍم کَسُ سا
ًطبى هي دّذ.

شكل -1تقسين بٌذی کَرُ
ًبحيِ اٍل ضبهل پشي کلسبيٌش ٍ لسوت اثتذايي کَسُ است .هؼبدلِ ()4

هؼبدلِ ( )5ثيبًگش ٍاکٌطْبي ًبحيِ دٍم ٍ ٍاکٌطْبي ػوذُ تطكيل

ٍاکٌص کلسيٌبسيَى کِ ٍاکٌطي گشهبگيش هي ثبضذ ٍ دس آى ًبحيِ

فبصّبي کليٌكش سيوبى هي ثبضذ.

اًجبم هي گيشد سا ًطبى هي دّذ.
() 4

caco  cao  co
3
2
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4 cao   Al 2 o3   Fe 2 o3  4caoAl2 o3 Fe2 o3

| c4 AF

()5

فشضيبت اٍليِ جْت اًجبم هحبسجبت تشاصجشم ٍ اًشطي دس کَسُ عجك
هؼبدالت ( )7( ٍ )6دس ريل آهذُ است:
هَاد اٍليِ ٍسٍدي ثِ کَسُ

()6

هحصَل (کليٌكش)خشٍجي اصکَسُ

() 7

ton
 209.125  10  3 kg
hr
hr
ton
product  119.625
 119.625  10  3 kg
hr
hr
feed  20 9.125

الف) ٍاکٌص ًبحيِ اٍل (ٍاکٌص کلسيٌبسيَى) همذاس گشهبي هَسد ًيبص
ًبحيِ اٍل سا کِ اص 1200-700دسجِ سبًتيگشاد هي ثبضذ ثب لحبػ
آًتبلپي تطكيل ثِ صَست هؼبدلِ ()8هي ثبضذ..

 78422578.8 kcal

() 8

  H1هجوَع گشهبي هَسد ًيبص جْت اًجبم ٍاکٌص کلسيٌبسيَى ًبحيِ اٍل کَسُ

ة) ٍاکٌطْبي ًبحيِ دٍم کَسُ(تطكيل فبصّبي اصلي کليٌكش سيوبى)

ًبحيِ دٍم ،هيضاى گشهبگيش يب گشهبدُ ثَدى ٍاکٌص ّب ٍ هجوَع گشهبي

ًبحيِ دٍم ،اص 1450-1200دسجِ سبًتيگشاد ،کِ ًبحيِ تطكيل فبصّبي

آصاد ضذُ ثش اســـبس آًتبلپي ٍاکٌص ّبي ايي ًبحيِ ثِ صَست هؼبدلِ

کليٌكش سيوبى هي ثبضذ عجك آًتبلپي ٍاکٌص ّب ،جشم هَاد ٍسٍدي ثِ

( )9ثذست آهذُ است.

 3548611.5 kcal

() 9

ثٌبثشايي هؼبدلِ ( ،)10هجوَع دٍ ًبحيِ اٍل ٍ دٍم ،کل اًشطي حشاستي

()11

الصم سا ثشاي اًجبم ٍاکٌطْب ٍ تطكيل کليٌكش سا ًطبى هي دّذ.

()12

  H 2هجوَع گشهبي آصاد ضذُ ًبحيِ دٍم

()10
ثب تَجِ ثِ ايٌكِ جشم خشٍجي اص دپبستوبى کَسُ  119625کيلَگشم ثش
ثب تَجِ ثِ ايٌكِ توبهي آًتبلپي ّبي ثذست آهذُ اص دٍ ًبحيِ ثب لحبػ
جشم خشٍجي ثذست آهذُ اًذ دس هؼبدالت ( )12( ٍ )11کل اًشطي
حشاستي الصم سا ثشاي اًجبم ٍاکٌطْب ٍ تطكيل کليٌكش ،ثب سَخت هَسد

سبػت هي ثبضذ دس ًتيجِ هؼبدالت ( )14( ٍ )13همذاس

ثش حست

سا ًطبى هي دٌّذ.

ًيبص ثشاي تَليذ ايي همذاس اًشطي هَاصًِ ضذُ است.
()13

()14
ثٌبثشايي حبصلضشة جشم خشٍجي اص کَسُ دس

دس هؼبدلِ ( ) 15ايي همذاس آًتبلپي دسخَاستي تَسظ کَسُ ثب
 ،همذاس

اًشطي حشاستي ثشاي تطكيل فبصّبي کليٌكش سيوبى سا ثذست هي دّذ.

حبصلضشة جشم سَخت هَسد هصشفي کبسخبًِ دس اسصش حشاستي
سَخت ،هسبٍي لشاسدادُ ضذُ ٍ هيضاى سَخت ثْيٌِ هَسد ًيبص کبسخبًِ
سا ثذست آٍسدُ ضذُ است.
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ثشاي تَليذ ثشق ًيض اًشطي فسيلي استفبدُ ضذُ است ثٌبثشايي دس

()15

صَست دس ًظش گشفتي ثشق هصشفي دس حميمت تَليذ دي اکسيذ کشثي

; اسصش حشاستي سَخت هصشفي(هبصٍت)ثش حست

ًبضي اص تَليذ ثشق سا ًيض دس ًظش گشفتِ اين .دس ايي همبلِ سؼي ثش آى

=کيلَ گشم سَخت هصشفي (هبصٍت) ٍاحذ کَسُ

است کِ ثشاي افضايص دلت هذل استجبط کليٌكش تَليذ ضذُ ٍاحذ کَسُ

= جشم خشٍجي اص کَسُ
استخزاج

تابع

رياضي

هصزف

اًزصی

هحذٍديت

)9

الكتزيكي(

) بزحسب هقذار هحصَل (کليٌكز) تَليذی

ٍ ثشق هصشفي ايي ٍاحذ سا اص عشيك سگشسيَى ثذست آٍسين تب دس هذل
ثْيٌِ سبصي ثْشُ ٍسي تَليذ ثِ ػٌَاى يكي اص هحذٍديتْب دس ًظش
گشفتِ ضَد .ثشاي ايٌكِ دلت سگشسيَى ثبال ثبضذ آهبس اًشطي الكتشيكي
هصشفي ٍ کيلَگشم کليٌكش تَليذي دپبستوبى کَسُ ثشاي سبلْبي ، 87

دپارتواى کَرُ
هصشف اًشطي الكتشيكي دس دپبستوبى پخت هتبثش اص هيضاى تَليذ آى هي
ثبضذ .ثشق هصشفي دپبستوبى کَسُ کبسخبًِ سيوبى اسٍهيِ  %20/9اصکل
اًشطي الكتشيكي هصشفي کبسخبًِ است( .)7ايي همذاس ًسجت ثِ اًشطي

 89ٍ 88دس ًظش گشفتِ ضذُ است .ضكل ً 2طبى دٌّذُ هيضاى هصشف
اًشطي الكتشيكي ٍ همذاس کليٌكش تَليذي دس ٍاحذ کَسُ کبسخبًِ سيوبى
اسٍهيِ هي ثبضذ.

فسيلي هصشف ضذُ دس ايي ٍاحذ کن هي ثبضذ ٍلي ثب تَجِ ثِ ايٌكِ

شكلً -9وَدار ارتباط رياضي هيشاى هصزف اًزصی الكتزيكي ٍ هقذار کليٌكز تَليذی
هؼبدلِ ( ) 16استجبط سيبضي ثيي کيلَگشم کليٌكش تَليذي دپبستوبى

هؼبدلِ ( )17همذاس اًشطي کل سا ثذست هي ّذ .دس ايي هؼبدلِ اسصش

) سا

حشاستي خبلص ثشاي هبصٍت کِ سَخت هصشفي کبسخبًِ سيوبى اسٍهيِ

) ٍ هصشف اًشطي الكتشيكي دپبستوبى کَسُ (

کَسُ (
ًطبى هي دّذ.

هي ثبضذ

()16

+

()17

هحذٍديت  )3استخزاج تابع رياضي کل اًزصی هصزفي ٍاحذ
کَرُ(

 0/04115است.

) بز حسب سَخت هصزفي ٍ اًزصی الكتزيكي هصزفي

ٍاحذ کَرُ(

ثب تَجِ ثِ ايٌكِ ّش دٍ جضء اص ايي فشهَل ثشحست گيگب طٍل هي ثبضذ
ثٌبثشايي اًشطي کل هصشفي ٍاحذ ًيض ثش حست گيگبطٍل خَاّذ ثَد.
هحذٍديت  ) 4استخزاج تابع رياضي هصزف اًزصی کل (

)

يكي اص هحذٍديتْبي کِ الصم است دس هذل ثْيٌِ سبصي ثْشُ ٍسي
تَليذ اػوبل ضَد هؼبدلِ اًشطي کل هصشفي ٍاحذ کَسُ (

) ثشحست

سَخت هصشفي ٍ اًشطي الكتشيكي هصشفي ٍاحذ کَسُ (

) هي ثبضذ.

)

بزحسب  co2تَليذی دپارتواى کَرُ
تمشيجب ًيوي اص  co2تَليذ ضذُ دس صٌؼت سيوبى حبصل اص سَخت ٍ
ًيوي ديگش حبصل تجذيل هَاد خبم ثِ کليٌكش است.تمشيجب توبم سَخت
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علَم ٍ تكٌَلَصی هحيط سيست ،شوارُ ٍيضُ 23

هصشف ضذُ دس فشايٌذ پخت کليٌكش هصشف هي ضَد .ثشاي ثذست

ضذُ است .ثشاي ثذست آٍسدى  co2تَليذي اص اًشطي الكتشيكيco2 ،

آٍسدى ساثغِ سيبضي هصشف اًشطي ٍ تَليذ دي اکسيذ کشثي دس صٌؼت

هؼبدل تَليذي ثِ اصاي ّش  kwhثشق دس ًظش گشفتِ ضذُ است .دس ايي

سيوبى ،تَليذ  co2اص سَخت فسيلي ٍ اًشطي الكتشيكي دس ًظش گشفتِ

همبلِ صشفب" ً co2بضي اص هصشف سَخت هٌظَس گشديذُ است.

شكلً -3وَدار ارتباط رياضي هيشاى هصزف اًزصی کل ٍ هقذار  co2تَليذی
ثٌبثشايي استجبط سيبضي تَليذ  ٍ co2هصشف اًشطي کِ ثِ ػٌَاى يكي اص

کبسخبًِ حذالل خَاّـذ ضذ .دس هذل سيبضي ثْشُ ٍسي تَليذ دس

هحذٍديت ّبي هذل هغشح است ثِ صَست هؼبدلِ ( )18هي ثبضذ.

کبسخبًِ سيوبىّ ،ضيٌِ ّبي تَليذ هجوَع ّضيٌِ ّبي ػَاهل تَليذ ٍ

() 18

ّضيٌِ ّبي صيست هحيغي است کِ ّضيٌِ ّبي ػَاهل تَليذ ثِ
صَست ّضيٌِ ًيشٍي کبس ،اًشطي ٍ هَاد اٍليِ ٍ ّضيٌِ ّبي صيست

استخزاج هذل رياضي بْزُ ٍری تَليذ در کارخاًِ سيواى

هحيغي ثِ صَست ّضيٌِ ّبي اجتوبػي تَليذ دي اکسيذکشثي هٌظَس

ارٍهيِ

ضذُ است .هذل هذل سيبضي ثْشُ ٍسي تَليذ ثِ صَست هؼبدلِ ()19

کويٌِ سبصي ثش اسبس الگَي هؼبدلِ ( )1صَست گشفتِ ٍ کل ّضيٌِ

اسايِ گشديذُ است:

ّبي تَليذ ثب تَجِ ثِ هحذٍديت ّبي فٌي ،التصبدي ٍ صيست هحيغي
+N

()19

()+

(

Subject to:

( = Min cost

همذاس سَخت هصشفي ٍاحذ کَسُ

()20

ليوت ّش کيلَگشم هَاد اٍليِ ٍسٍدي ثِ کَسُ ثش حست سيبل
ّضيٌِ ّش گيگبطٍل اًشطي هصشفي دس دپبستوبى کَسُ ثش حست

()21

سيبل
+

()22
()23

ّضيٌِ اجتوبػي هتَسظ ّش تي دي اکسيذ کشثي
N

()24
هؼبدالت ( )24(ٍ )23( ،)22( ،)21(،)20هحذٍديت ّبي هذل هي
ثبضٌذ.
کل اًشطي هصشفي ٍاحذ کَسُ
اًشطي الكتشيكي هصشفي ٍاحذ کَسُ
همذاس هَاد اٍليِ ٍسٍدي هتَسظ ثِ کَسُ
همذاس کيليٌكش تَليذي
همذاس تَليذي دي اکسيذ کشثي

ّضيٌِ هبّبًِ ًيشٍي اًسبًي ضبغل دس دپبستوبى کَسُ

ارسيابي ٍ ًتيجِ گيزی شزايط بْيٌِ ٍ کارکزد ٍاقعي کارخاًِ
سيواى ارٍهيِ
هذل ثْشُ ٍسي تَليذ ثب ًشم افضاس ثشًبهِ سيضي سيبضي پيطشفتِ
 GAMSحل ضذُ ٍ ًتبيج جْت اسصيبثي دٍ حبلت (ثْيٌِ ٍ ضشايظ
ٍالؼي کبسخبًِ) دس جذٍل  1اسايِ ضذُ است .همذاس هحصَل تَليذي
ثشاي يكسبل ثِ عَس هتَسظ  772683/6تي هي ثبضذ.
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جذٍل -1هقايسِ حاالت هختلف بزای دپارتواى کَرُ
هقذار هصزف اًزصی

هقذار تَليذ CO2

کل ّشيٌِ تَليذ دپارتواى

()GJ

(تي)

کَرُ (هيليَى ريال)

ضشايظ ٍالؼي

266667

22093/4

5848/5

حبلت ثْيٌِ

226030

18726/7

5454

ٍضعيت

ثب تَجِ ثِ جذٍل 1دس صَست اػوبل ساّكبسّبي کبّص هصشف اًشطي
دس دپبستوبى کَسُ ٍ سسيذى ثِ حبلت ثْيٌِ ٍ دسحميمت ثْيٌِ سبصي
ثْشُ ٍسي تَليذً ،تبيج ريل لبثل دستشسي است.
 -1هيضاى هصشف اًشطي دس حبلت ثْيٌِ 226030 GJ ،هي
ثبضذ کِ ثب تَجِ ثِ همذاس هصشف اًشطي دس حبلت ٍالؼي،
هصشف اًشطيGJ

 15( 40637دسصذ)کبّص خَاّذ

يبفت.
 -2دس صَست سسيذى ثِ حبلت ثْيٌِ ،همذاس تَليذ  co2ثِ
هيضاى لبثل تَجْي يؼٌي دس حذٍد  3366/7تي دس
هبُ( 15دسصذ) کبّص خَاّذ يبفت کِ ايي سلن دس هميبس
سبالًِ ثسيبس لبثل تَجِ خَاّذ ثَد.
 -3کل ّضيٌِ تَليذ دپبستوبى کَسُ ثب لحبػ حبلت ثْيٌِ
هصشف اًشطي ٍ تَليذ  6 ،co2دسصذ يؼٌي حذٍد 394/5
هليَى سيبل دس هبُ ٍ  4734هليَى سيبل دس سبل کبّص
هي يبثذ.
هيضاى کبّص دس ّضيٌِ ّبي اًشطي ثب احتسبة ليوت ّبي ثيي الوللي،
ثيطتش اص هيضاى کبّص سيبلي اًشطي است ٍ ػلت آى ايي است کِ دس
داخل کطَس ليوت ّبي اًشطي ٍالؼي ًجَدُ ٍ دٍلت ثشاي اًشطي يبساًِ
پشداخت کشدُ کِ ايي خَد ػبهلي ثشاي ػذم توبيل هذيشاى دس ثِ
کبسگيشي ساّكبسّبي صشفِ جَيي اًشطي ٍ دس ًتيجِ کبّص آاليٌذُ
ّبي صيست هحيغي است .ثٌبثشايي ثب ٍالؼي ضذى ليوت ّبي اًشطي ٍ
ّوچٌيي اخز جشيوِ ثشاي تَليذ آاليٌذُ ّبي صيست هحيغي دس آيٌذُ
هي تَاًذ دس کبّص ّضيٌِ ّبي سيبلي تَليذ دي اکسيذ کشثي ثسيبس
هَثش ثبضذ.
ثٌبثشايي ثب هطخص ضذى ًمغِ ثْيٌِ تَليذ  co2دس صٌؼت سيوبى ٍ
ثب تَجِ ثِ سلن لبثل تَجِ کبّص ّضيٌِ ّبي تَليذ دس ًمغِ ثْيٌِ ،ثِ
کبسگيشي ساّكبسّبي کبّص هصشف اًشطي ،ثْجَد ساًذهبى تجْيضات،
استفبدُ اص تكٌَلَطي ّبي ًَيي دس صٌؼت سيوبى ٍ ّوچٌيي استفبدُ
اص ساّكبسّـبي کٌتشل تَليذ  co2هي تَاًذ دس سسيذى ثِ ًمغِ ثْيٌِ
هَثش ثبضذ.
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