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 نيتورب یورود یهوا یبر عملكرد فيلترها ایسيستم مد یتاثير رطوبت توليد یبررس

 

 5 از 1صفحه 

 

 

 نيتورب یورود یهوا یبر عملكرد فيلترها ایسيستم مد یتاثير رطوبت توليد یبررس

از اهميت زیادي  نيتورب يورود يهوا يبر عملكرد فيلترها ایبررسي تاثير رطوبت توليدي سيستم خنك كن مد

بتت  رطو ایت وجود داشتته استت كته      يگاز يبهره بردارن واحدها ياز سو ينگران نیا شهيبرخوردار است. هم

 شی نها را مختل نموده و افتت فشتار  نهتا را افت ا     یيمي تواند سبب مرطوب شدن فيلترها شده، كارا يديتول

 دهد؟!

وجتود نتدارد بلكته     ينگران نیباشد، نه تنها ا يبراساس اصول مهندس ایمد ستميس ياست كه اگر طراح نیا پاسخ

 يمت   يت ن يواحتتتتتتتد گتاز   يجیكتارتر  يترهتا ليسبب كاهش بتار ف  لتر،يف شيپ كیمشابه  ا،یمد ستميعملكرد س

 گردد.  

 فيت )نتو  و ك    يت تم يلترهتا ينمونته ف  يبتر رو  يشتگاه ی زما يهتا  يموضوع، بررست  نیتر ا قيدق يبررس يبرا

ستاخت تونتل    قیاز طر ا،یمد ستميدر معرض س يلترهايمشابه عملكرد ف يطی)كاركرده  انجام شده است و شرا

 ده است. ش يساز هيشب شگاهیباد در  زما

در مقایسه با افتت فشتار حاصتل از     يجیفيلترهاي كارتر يريگ طوبتكه افت فشار ناشي از ر دهدينشان م جینتا

  1) شكل  .بارگيري ذرات گرد و غبار، بسيار ناچي  و قابل صرفنظر كردن است

 

 مدیا:  اف ایش افت فشار فيلترهاي كارتریجي تمي  و كاركرده ناشي از عملكرد سيستم  1شكل 

 )بررسيهاي  زمایشگاهي 



 

                    
 نيتورب یورود یهوا یبر عملكرد فيلترها ایسيستم مد یتاثير رطوبت توليد یبررس

 

 5 از 2صفحه 

 

 نیت ا  يت مجه  شده اند ن ایخنك كن مد ستمي نها به س يگاز يكه واحدها یيروگاههاياز ن يافتیاطالعات در

مجهت  بته    V94.2يگاز ياز واحدها يكیهوا در  يلترهايافت فشار ف شیاف ا ،2شكل . ندینما يم ديموضوع را تائ

افت فشتار در   شیمنجر به اف ا ا،یمد ستميمشخص است، عملكرد سدهد. همانطوركه  يرا نشان م ایمد ستميس

 يو قابل چشم پوش  يناچ لترها،يف يبا افت فشار چند صد پاسكال سهیپاسكال شده است كه در مقا 30تا  20حدود 

 است.

  

 V94.2واحد  كی يجیكارتر يلترهايافت فشار ف نمودار: 2شكل

 ایمد ستميدر زمان عملكرد و عدم عملكرد س

 

 

 :ایمد ستمیدر س یورود یهوا ونیلتراسیف شیپ تیخاص

 يادیت ز ريگردد، تاث ينصب م لترهايهوا و قبل از ف يورود ي  كه در جلوUpstream) يباالدست ایمد ستميس

 طول عمر  نها دارد.  شیو اف ا لترهايدر كاهش بار ف

 يروگاههتا ياز ن يكت یدر  V94.2 يواحتد گتاز   4 يهتوا  يلترهايرشد افت فشار ف يها ينمونه منحن ،3 شكل

) تتا  ن زمتان  بته     6و  2 يمجه  شده انتد و واحتدها   ایمد ستميبه س 4و  3 يدهد. واحدها يكشور را نشان م

لترها در همه واحدها اتفاق يافت فشار ف شیشود، اف ا يمجه  نشده بودند. همانطوركه مشاهده م ایمد ستميس



 

                    
 نيتورب یورود یهوا یبر عملكرد فيلترها ایسيستم مد یتاثير رطوبت توليد یبررس

 

 5 از 3صفحه 

 

 3 يواحتدها  يعنیهستند ) ایمد ستميس يكه دارا یيفشار در واحدها تفاوت كه نرخ رشد افت نیافتاده است با ا

متدت   شیموضوع ستبب افت ا   نی. استنديمجه  ن ستميس نیباشد كه به ا يم 6و  2 يكمتر از واحدها اري  بس4و 

 جهيمجه  شده اند و در نت ایخنك كن مد ستميخواهد شد كه به س یيواحدها يجیكارتر يلترهايف ضیدوره تعو

 را كاهش خواهد داد. يواحد گاز ينگهدار يها نهیه 

 

 V94.2 هاي گازيواحدي هوا يلترهايرشد افت فشار ف يها يمنحن: 3شكل

 مجه  به سيستم مدیا بوده اند.  G14و   G13 ) واحدهاي

 

 يتوان واحتد گتاز   شیاف ا ،يباالدست يایخنك كن مد ستميس يرياز به كارگ يتوجه نمود كه هدف اصل دیبا

  يت ن يورود يهتوا  ونيلتراست يف شيهمچتون پت   يگرید يجانب يتهایدر كنار  ن، م  يباشد ول يدر فصل گرم م

توانتد   يبرند م يرنج م وااز كشور كه از مشكل گرد و خاک ه يدر مناطق يجانب تیم  نیا است. يابيقابل دست

  لوده گردد. يروزهادر   گردهایاز گرد و غبار و ر يبوده و سبب كاهش مشكالت ناش ديمف اريبس

 يشركت ها يخود )برخالف طرح ها يایمد يكولرها يهمواره در طراح يرو شركت رهاورد انرژ نیا از

 ،ي ب اصل هيتصف ستميصورت كه عالوه بر س نیمد نظر قرار داده است، بد ژهیمسئله را به شكل و نی  ايخارج

 ب در گترد  كتولر    ،شود  ينصب م ياحدگاز)كه در كنار و يمحل يكی يف هيخاص تصف ستميس كی يبا طراح

نمتوده و   يريجلتوگ  ایمد يپدها ينموده و تا حد امكان از تجمع ذرات گرد و غبار بر رو یيرا رسوب زدا ایمتد



 

                    
 نيتورب یورود یهوا یبر عملكرد فيلترها ایسيستم مد یتاثير رطوبت توليد یبررس

 

 5 از 4صفحه 

 

 ب  هيتصتف  ستتم يس نیت كند. ا يم ادیز  يخنك كن را ن يهوا، عمر كاركرد پدها يلترهايعمر ف شیعالوه بر اف ا

قترار   يكشور نصب شتده و متورد بهتره بتردار     يروگاههايندر سطح  ایمد ستميس واحد 24تاكنون در  يكی يف

 گرفته است.

 

 شرکت رهاورد انرژی -مخزن آرامش اختصاصی طرح های کولر مدیا

 

 

 )واحد تحقیق و توسعه(شرکت رهاورد انرژی 

 مدیریت انرژي و خدمات مهندسي



 

                    
 نيتورب یورود یهوا یبر عملكرد فيلترها ایسيستم مد یتاثير رطوبت توليد یبررس

 

 5 از 5صفحه 

 

 اقتصادی سامانه های خنک کاری-بررسی فنی

انرژی با افتخار اعالم می نماید که با تکیه بر توان داخلی و نیز پشتیبانی همکاران شرکت رهاورد 

خنک کن تبخیری و های سیستم انواع مختلف خارجی خود، توانایی طراحی، نصب و راه اندازی 

 .چیلری را دارا می باشد

ود را جهت از این رو شرکت رهاورد انرژی به پشتوانه تجربه و دانش متخصصین خود، آمادگی خ

بررسی فنی اقتصادی طرح های خنک سازی هوای ورودی توربین های گازی جهت افزایش ظرفیت 

 .در فصل گرم برای سایت های مختلف نیروگاهی در سطح کشور اعالم می دارد

 :بررسی های انجام شده توسط کارشناسان این شرکت شامل بخش های زیر خواهد بود

ن مطابق مشخصات سایت، شرایط محیطی، مشخصات بررسی بهترین نوع سیستم خنک ک •

 ...توربین گاز

 .…محاسبه افزایش توان، راندمان، مصرف آب و گاز، •

 برآورد هزینه سرمایه گذاری اولیه •

 برآورد در آمد ناخالص سیستم خنک کن •

 برآورد هزینه های عملیاتی سیستم خنک کن •

 برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری •

 االنهمحاسبه در آمد خالص س •

 محاسبه دوره بازگشت سرمایه •

و یا شماره تلفن  info@rahavard-energy.com لطفا درخواست خود را از طریق ایمیل

 .با کارشناسان ما در میان بگذارید( ۰۲۱)۴۶۰۱۰۶۸۹

 


	Cover sheet
	TEXT

