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بررسی تاثير رطوبت توليدی سيستم مدیا بر عملكرد فيلترهای هوای ورودی توربين
بررسي تاثير رطوبت توليدي سيستم خنك كن مدیا بر عملكرد فيلترهاي هواي ورودي توربين از اهميت زیادي
برخوردار است .هميشه این نگراني از سوي بهره بردارن واحدهاي گازي وجود داشتته استت كته یتا رطوبتت
توليدي مي تواند سبب مرطوب شدن فيلترها شده ،كارایي نها را مختل نموده و افتت فشتار نهتا را افت ایش
دهد؟!
پاسخ این است كه اگر طراحي سيستم مدیا براساس اصول مهندسي باشد ،نه تنها این نگراني وجتود نتدارد بلكته
عملكرد سيستم مدیا ،مشابه یك پيش فيلتر ،سبب كاهش بتار فيلترهتاي كتارتریجي واحتتتتتتتد گتازي نيت متي
گردد.
براي بررسي دقيق تر این موضوع ،بررستي هتاي زمایشتگاهي بتر روي نمونته فيلترهتاي تميت (نتو و ك يتف
(كاركرده انجام شده است و شرایطي مشابه عملكرد فيلترهاي در معرض سيستم مدیا ،از طریق ستاخت تونتل
باد در زمایشگاه شبيه سازي شده است.
نتایج نشان ميدهد كه افت فشار ناشي از رطوبت گيري فيلترهاي كارتریجي در مقایسه با افتت فشتار حاصتل از
بارگيري ذرات گرد و غبار ،بسيار ناچي و قابل صرفنظر كردن است ( .شكل 1

شكل  : 1اف ایش افت فشار فيلترهاي كارتریجي تمي و كاركرده ناشي از عملكرد سيستم مدیا
(بررسيهاي زمایشگاهي
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اطالعات دریافتي از نيروگاههایي كه واحدهاي گازي نها به سيستم خنك كن مدیا مجه شده اند نيت ایتن
موضوع را تائيد مي نمایند .شكل  ،2اف ایش افت فشار فيلترهاي هوا در یكي از واحدهاي گازي V94.2مجهت بته
سيستم مدیا را نشان مي دهد .همانطوركه مشخص است ،عملكرد سيستم مدیا ،منجر به اف ایش افت فشتار در
حدود  20تا  30پاسكال شده است كه در مقایسه با افت فشار چند صد پاسكالي فيلترها ،ناچي و قابل چشم پوشي
است.

شكل :2نمودار افت فشار فيلترهاي كارتریجي یك واحد V94.2

در زمان عملكرد و عدم عملكرد سيستم مدیا

خاصیت پیش فیلتراسیون هوای ورودی در سیستم مدیا:
سيستم مدیا باالدستي ( Upstreamكه در جلوي ورودي هوا و قبل از فيلترها نصب مي گردد ،تاثير زیتادي
در كاهش بار فيلترها و اف ایش طول عمر نها دارد.
شكل  ،3نمونه منحني هاي رشد افت فشار فيلترهاي هتواي  4واحتد گتازي  V94.2در یكتي از نيروگاههتاي
كشور را نشان مي دهد .واحدهاي  3و  4به سيستم مدیا مجه شده انتد و واحتدهاي  2و  ( 6تتا ن زمتان بته
سيستم مدیا مجه نشده بودند .همانطوركه مشاهده مي شود ،اف ایش افت فشار فيلترها در همه واحدها اتفاق
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افتاده است با این تفاوت كه نرخ رشد افت فشار در واحدهایي كه داراي سيستم مدیا هستند (یعني واحتدهاي 3
و  4بسيار كمتر از واحدهاي  2و  6مي باشد كه به این سيستم مجه نيستند .این موضوع ستبب افت ایش متدت
دوره تعویض فيلترهاي كارتریجي واحدهایي خواهد شد كه به سيستم خنك كن مدیا مجه شده اند و در نتيجه
ه ینه هاي نگهداري واحد گازي را كاهش خواهد داد.

شكل :3منحني هاي رشد افت فشار فيلترهاي هواي واحدهاي گازي V94.2

( واحدهاي  G13و  G14مجه به سيستم مدیا بوده اند.

باید توجه نمود كه هدف اصلي از به كارگيري سيستم خنك كن مدیاي باالدستي ،اف ایش توان واحتد گتازي
در فصل گرم مي باشد ولي در كنار ن ،م یتهاي جانبي دیگري همچتون پتيش فيلتراستيون هتواي ورودي نيت
قابل دستيابي است .این م یت جانبي در مناطقي از كشور كه از مشكل گرد و خاک هوا رنج مي برند مي توانتد
بسيار مفيد بوده و سبب كاهش مشكالت ناشي از گرد و غبار و ری گردها در روزهاي لوده گردد.
از این رو شركت رهاورد انرژي همواره در طراحي كولرهاي مدیاي خود (برخالف طرح هاي شركت هاي
خارجي این مسئله را به شكل ویژه مد نظر قرار داده است ،بدین صورت كه عالوه بر سيستم تصفيه ب اصلي،
با طراحي یك سيستم خاص تصفيه في یكي محلي (كه در كنار واحدگازي نصب مي شود  ،ب در گترد

كتولر

متدیا را رسوب زدایي نموده و تا حد امكان از تجمع ذرات گرد و غبار بر روي پدهاي مدیا جلتوگيري نمتوده و
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عالوه بر اف ایش عمر فيلترهاي هوا ،عمر كاركرد پدهاي خنك كن را ني زیاد مي كند .ایتن سيستتم تصتفيه ب
في یكي تاكنون در  24واحد سيستم مدیا در سطح نيروگاههاي كشور نصب شتده و متورد بهتره بترداري قترار
گرفته است.

مخزن آرامش اختصاصی طرح های کولر مدیا -شرکت رهاورد انرژی

شرکت رهاورد انرژی (واحد تحقیق و توسعه)
مدیریت انرژي و خدمات مهندسي
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بررسی فنی-اقتصادی سامانه های خنک کاری
شرکت رهاورد انرژی با افتخار اعالم می نماید که با تکیه بر توان داخلی و نیز پشتیبانی همکاران
خارجی خود ،توانایی طراحی ،نصب و راه اندازی انواع مختلف سیستم های خنک کن تبخیری و
چیلری را دارا می باشد.
از این رو شرکت رهاورد انرژی به پشتوانه تجربه و دانش متخصصین خود ،آمادگی خود را جهت
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:
•

بررسی بهترین نوع سیستم خنک کن مطابق مشخصات سایت ،شرایط محیطی ،مشخصات
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

•

محاسبه در آمد خالص ساالنه

•

محاسبه دوره بازگشت سرمایه

لطفا درخواست خود را از طریق ایمیل  info@rahavard-energy.comو یا شماره تلفن
 )۰۲۱(۴۶۰۱۰۶۸۹با کارشناسان ما در میان بگذارید.
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