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 الخالصة

ذات قدرة انتاجية  تقدر عند أقصى  K3تناولت الدراسة الحالية تحميؿ الطاقة والطاقة المتاحة لموحدة توليد الغازية 
تحت الظروؼ  في محطة توليد كركوؾ الغازية التي تقع جنوب كركوؾ في ناحية تازة،) MW 255حمؿ بػػػػػػػ(

 وؿ، القانوف الثانيألعتماد عمى قانوف حفظ الكتمة، القانوف اإلبا ي يدرسنظر ال (المناخ). الجزء الحقيقية لمبيئة
. اعتمدت معدؿ البيانات الشيرية التي حصمت مف ارشيؼ قسـ التشغيؿ لممحطة أعاله لعاـ لمديناميؾ الحراري 

ادالت . اجريت محاكاة لمبيانات التشغيمية باستخداـ طريقتيف،  أوليما الحؿ التقميدي، وىي عبارة عف حؿ مع2017
تزاف الحراري حوؿ مكونات وحدة التوليد مف خالؿ استخداـ برنامج األكسؿ، ألالديناميؾ الحراري التي استنتجت مف ا

الذي يتخصص في تحميؿ بيانات مجاؿ الدراسة الحالية.  ChemCADاما الطريقة الثانية وىي استخداـ برنامج 
حدة التوليد، وىي درجة حرارة الجو، الرطوبة النسبية، نسبة تركزت الدراسة عمى تأثير عدد مف العوامؿ عمى كفاءة و 

ف ٳ، أذ االنضغاط.  اظيرت نتائج تحميؿ البيانات بأف ارتفاع درجة حرارة اليواء تؤثر بشكؿ سمبي عمى كفاءة الوحدة
) و 32.86%) لشير تموز وقد قدرت (oC38.24الكفاءة لمطاقة والطاقة المتاحة عند أقصى درجة الحرارة  (

) في شير oC19.39عمى التوالي، في حيف ازدادت قيمتيما في االجواء الباردة عند درجة الحرارة ( )%34.37(
) عمى التوالي. كما أظيرت النتائج باف لمرطوبة النسبية تأثير 36.89) و(%37.67(% تشريف الثاني قد بمغت

ضئيؿ جدا" عمى كفاءة وحدة التوليد، تكاد أف التذكر. باإلضافة الى ذلؾ بينت نتائج تحميؿ الطاقة المتاحة أف اكبر 
 MWربيف، اذ  قدرت بػػػػػػػػػ جزء لتدمير الطاقة المتاحة تحدث في غرفة االحتراؽ ومف ثـ يمييا الضاغط والتو 

) عمى التوالي، في حيف أكثر معدالت لمطاقة المتاحة التي يمكف الحصوؿ عمييا 7.68،  36.08،  443.04(
لى انخفاض معدالت الطاقة ٳارتفاع درجات الحرارة تؤدي  كما اظيرت النتائج أفمف الوقود بعضيا طاقة كيميائية. 
) في شير آب عندما كانت معدؿ درجات الحرارة MW 1993.369عدؿ ليا (المتاحة الكمية، اذ بمغت ادنى م

)oC38.24 بينما بمغت اعمى قيمة ليا ،(2295.860 MW)التي كانت معدؿ درجات الحرارة  ) في شير شباط 
)oC9.2 اقصى كفاءة لمطاقة والطاقة المتاحة لوحدة  توليد الغازية). بالمجمؿ فافK3   عند اقصى نسبة انضغاط
محاكاة ال) عمى التوالي، بينما في 36.89) و(%37.67كانت(%التقميدي) (في الحؿ النظري  )16.8(

ChemCAD %) نتائج الحؿ النظري (التقميدي) مطابؽ مع نتائج  .) عمى التوالي33.36) و(%40.28كانت
 %.9ال تتجاوز كحد اعمى عف بنسبة خطأ   ChemCADالبرنامج  المحاكاة
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