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سازی طرح ارزیابی و شبیه ۱

بخار  بازیابی آب و انرژی از

فالش حاصل از خروجی آب 

استیم ایرهیتر در حالت نرمال و 

استارت بازیابی بخار خروجی 

 آپ در زمان راه اندازی واحد

 )تحصیالت تكمیلی(

در این پژوهش، پس از مطالعه، مدلسازی 

وضعیت موجود با کمک نرم افزارها، شبیه سازی 

سیستمی قسمتی از سیكل مربوطه  انجام شده و 

کلیه راهكارهای الزم شامل بازیافت آب، 

حرارت و توان جهت یافتن نقاط بهینه برداشت 

یق مجدد آن به سیكل با تكیه بر ایجاد آب و تزر

 باالترین بازده حرارتی انجام خواهد شد.

های ایر پری هیتر در نیروگاه بخار به منظور جلوگیری از خوردگی سرد در بسكت

)ژونگستروم( قبل از هر ایرپری هیتر یک عدد استیم ایر هیتر قرار داده شده است، 

قبول افزایش دهد. کندانس بخار خروجی  تا دمای هوای ورودی را تا مقدار قابل

ها پس از گرم نمودن هوای ورودی به ژونگستروم، و عبور از تله های استیم کویل

های استارت آپ وارد فیدواتر بخار وارد فالش تانک شده و از آنجا از طریق پمپ

شود. از آنجاییكه جریان سیال ورودی به فالش تانک دو فازی می باشد تانک می

گردد و ی از این کندانس در فالش تانک به صورت بخار وارد اتمسفر میبخش

قابل بازیابی نخواهد بود. یكی از پیشنهاد های ارائه شده در راستای بازیابی بخار 

درحال فلش و انرژی حرارتی آن، نصب مبدل حرارتی در مسیر آب سیكل 

 واحدها می باشد.
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مناسب برای کاهش راهكار 

 نرخ سایش اجزای داخلی

(Trim)   شیرهای کنترل

 LP) کنارگذر فشار ضعیف

Bypass Intercept Valve) 

واحدهای بخار نیروگاه شهید 

 سلیمی نكا و پیاده سازی آن

با بررسي عوامل و مكانيزم تخريب و ارائة 

راهكار مناسب مي توان از خروج مبالغ 

يدكي و  هنگفت ارزي بابت خريد لوازم

تعويض و ترميم قطعات معيوب جلوگيري 

كرده و قابليت توليدي مطمئن و پايدار را 

 افزايش داد.

 محصول نهايي اين پروژه راهكاري است كه 

مي توان با اجراي آن هزينه هاي حاصل از 

در شيرهاي كنترل بكار  LDI erosionپديدة 

رفته در صنايع نيروگاهي و ديگر صنايع را تا 

اندازي واحدهاي بخاري، بدليل نامناسب بودن شرايط همواره در ابتداي راه

بخار خروجي از بويلر، بايد بخار توليدي را بدون ورود به توربينها در چرخه 

 By)داشته و وارد كندانسور نمود. بدين منظور از مجموعه شيرهاي كنارگذر 

pass استفاده مي شود ؛ ماهيت كاري اينگونه شيرها، طوريست كه همواره )

احتمال دو فازي شدن سيال و تشكيل قطرات مايع ) آب ( در فضاي داخلي 

تواند آنها باال بوده و كوچكترين تغييراتي در شرايط بخار ورودي به آنها مي

ا بوجود آورد. عمدة اثرات مخرب و جبران ناپذيري بر اجزاي داخلي اين شيره

اين تخريبها به صورت سايشهاي شديد ناشي از حمالت قطرات آب بوجود 

 Liquid Dropletآمده بر سطوح اجزاي تريم و بدنه نمايان مي شود. )

Impingement Erosion  بروز اين پديده تاكنون صدمات زيادي به سطوح )
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بسزايي كاهش داده و توليدي پايدار و حد 

 ارزان بوجود آورد.

نكا وارد كرده داخلي شيرهاي كنترل كنارگذر واحدهاي بخاري نيروگاه 

( بكار  Intermediate Guide Bushبطوريكه باالجبار بوشهاي مياني راهنماي ) 

رفته در همة شيرهاي كنترل واحدهاي بخاري تعويض شدند. از آنجاييكه 

شرايط سياسي حاكم بر فرآيند تأمين و خريد قطعات يدكي از شركت هاي 

ع تعويض قطعات مذكور سازندة اروپايي توانسته موجب تأخير زمان به موق

شود لذا اين تخريبات گسترش يافته و هم اكنون بخشي از بدنة اصلي شيرهاي 

مذكور دچار سايشهاي جبران ناپذير و شديد شده اند كه خود توانسته باعث 

 تغيير شرايط سيال عبوري و تشديد ميزان سايشها شود .
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بررسی تاثیر مشارکت در 

نیروگاههای  فرکانس کنترل

بخاری نكا بر اجزاء اصلی و 

 شناسایی پارامترهای مهم برای

 ی آن                                                 ارزیاب

در نتيجه انجام اين پروژه اثرات تغيير بار 

نوساني )نوسانات فركانس( بر اجزاء مهم 

شناسايي شده و نقاط حساس و آسيب پذير 

ارزيابي ميزان شناسايي مي شود و با توجه به 

آسيب مي توان در مورد ادامه فعاليت اين 

نيروگاهها در كنترل فركانس تصميم گرفت. 

همچنين دستورالعمل ارزيابي و مميزي 

مشاركت در كنترل فركانس نيروگاههاي بار 

 پايه بدست مي آيد.

نيروگاههاي بخاري بزرگ براي بهره برداري در حالت بار پايه طراحي مي 

وجه به اينرسي بزرگي كه دارند در حالت تغييرات لحظه اي شوند و با ت

فركانس و بار شبكه مورد استفاده قرار نمي گيرند. در سالهاي اخير بدليل نياز 

به كنترل فركانس شبكه از اين نيروگاهها هم در اين حالت استفاده شده و 

مر مكن انتظار مي رود در تغييرات فركانس و كنترل آن مشاركت نمايند. اين ا

است تاثير نامطلوبي بر اجزاء اصلي و مهم مثل توربين ژنراتور و بويلر داشته 

باشد و با توجه به تغييرات سريع بار در رژيم بهره برداري هم تغييرات 

نامناسبي ايجاد نمايد. شناسايي نقاط ضعف نيروگاه در اين حالت و نقاط 

ين شناسايي مدنظر قرار گيرد آسيب پذير و همچنين پارامترهايي كه بايد براي ا

 اهميت به سزايي در عمر نيروگاه و اثرات مخرب بطئي آن دارد.

سنجی فنی و اقتصادی  امكان 4

مطالعه و بررسی امكان استفاده از 

داشتن آب دماي پايين در فصل تابستان  -1

تأثير مستقيم در بهبود خالء كندانسورها و 

از آنجاييكه دماي آبهاي سطحي دريا در فصول مختلف سال تغيير مي كند 

30ه تا حدود باالي بخصوص در فصل تابستان ك
O
C  مي رسد كه باعث افت
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های نقاط عمیق دریا برای  آب

کاری واحدهای  سیستم خنک

 بخار

 مگاوات واحدها دارد.

از مزاحمت جلبك ها و ژله فيش ها كه  -2

بيشتر در سطح آب رشد مي كنند در امان 

 خواهيم بود.

وجود چوب ها و پالستيك ها و ديگر  -3

خس و خاشاك در آب هاي سطحي باعث 

شدن باند اسكرين ها و فاين اسكرين مسدود 

شوند. استفاه از آب هاي نقاط عميق  ها مي

عوارض فوق را نداشته در نتيجه باعث كاهش 

تخريب باند اسكرين ها و فاين اسكرين ها مي 

 گردد.

از آنجاييكه آب هاي مورد نظر چند  -4

گردد از كيلومتر دورتر از ساحل استفاده مي

ان آب سطحي در ساحل زايي ناشي از جري

اطراف حوضچه آبگيري نيز جلوگيري مي 

 گردد.

بدليل شفاف بودن آب هاي عميق نسبت  -5

به آب هاي سطحي كه داراي كدورت بااليي 

مي باشند نياز به اليروبي حوضچه آبگير 

 نيست.

شديد خالء كندانسورها شده و در نتيجه باعث محدوديت مگاوات در فصل 

گرما مي گردد. در صورتيكه آب هاي نقاط عميق دريا هم دما با آبهاي زير 

17زمين بوده و حدود 
0
C  در فصول سال ثابت مي ماند. لذا با استفاده از آب

فصل گرما محدوديت خالء و كاهش راندمان كندانسورها هاي نقاط عميق در 

 را نخواهيم داشت.

 

 

 

 

مقدار دور لحظه اي نوربين جزء پارامترهاي بسيار مهم و حياتي است كه عالوه ساخت اين دستگاه، عالوه بر افزايش قابليت طراحی و ساخت دستگاه  5
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سنجش عملكرد اوراسپید 

 توربین گازی نیروگاه نكا

اطمينان واحدهاي نيروگاه نكا، مي تواند ساير 

نمايد. با نيروگاههاي كشور را نيز پشتيباني 

ساخت اين تجهيز ديگر هيچ وابستگي به 

كشورهاي غربي نداشته و مي توانيم در داخل 

كشور اين نوع اوراسپيدها را تست نماييم. 

بدين ترتيب از خروج مبالغ ارزي تا حدي 

زيادي جلوگيري مي شود ؛ مبالغي كه ميبايست 

در مسير ساخت و افزايش واحدهاي نيروگاهي 

 ، هزينه شود.و افزايش اشتغال

محصول نهايي دستگاه تست اوراسپيد و 

-سيستم ثبت وقايع به صورت الكترونيكي مي

 باشد .

 
 

بر كنترل مقدار آن بر حسب ميزان تقاضاي شبكه، تجهيزات و تمهيداتي نيز 

بيش از حد مجاز آن در نظر گرفته شده است. در براي جلوگيري از افزايش 

مكانيزم هاي قديمي تر كه در واحدهاي گازي نيروگاه نكا نيز مشاهده مي شود 

از تجهيزي كامالً مكانيكي استفاده شده است. در اين مكانيزم افزيش بيش از 

حد دور توربين موجب بيرون زدن هر يك از توپكهاي اين تجهيز شده و 

شار روغن ثانويه بطور آني كاهش مي يابد و جريان سوخت به بدنبال آن ف

محفظة احتراق قطع مي شود. بديهي است اگر اين مكانيزم دچار خدشه شده و 

هر يك از توپك هاي آن در محل خود ثابت بماند آنگاه توربين قطعاً دچار 

پديدة اوراسپيد واقعي و شكست پره هاي متحرك و ثابت و ... مي شود. لذا 

طابق با دستورالعمل شركت سازنده توصيه شده است براي تعيين سالمت اين م

تجهيز، آنرا در بوتة آزمايش قرار دهيم. در همين راستا طي سالهاي گذشته 

نيروگاههاي داراي اين نوع اوراسپيد، طي سفارشات خارجي، اوراسپيدهاي 

ي و ركورد نتايج مورد نظر را تحويل سازنده داده و پس از تست، كاليبرة احتمال

بر روي كاغذ، تجهيز را به همراه نتايج تست، مجدداً مورد استفاده قرار مي 

 دهند.
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گاورنر توربین اصلی واحدهای 

 بخاری نیروگاه نكا

اين دستگاه تست بايد بتواند شرايط افزايش و 

كاهش دور توربين با شتابهاي مختلف را شبيه 

نموده و منحني تغييرات فشار براساس سازي 

تغييرات دور را به صورت كاغذي و 

 الكترونيكي ثبت وضعيت نمايد .

محصول نهايي ساخت دستگاه تست گاورنر 

جهت نظارت و كنترل دور توربين اصلي واحدهاي بخاري نيروگاه نكا از  -

استفاده شده است. مطابق دستورالعمل جهت  S59تجهيزي به نام گاورنر تايپ 

اطمينان از صحت عملكرد اين نوع گاورنرها، باالجبار بايد به شركت سازنده 

در كشور آلمان ارسال شود كه اين موضوع هزينه هايي ارزي و زماني گزافي را 

بدنبال خواهد داشت. ضمن اينكه با توجه به تغييرات مالكيت اخير و تجميع 

اي سازندة تجهيزات مورد استفاده در صنايع نيروگاهي ) در شدن شركت ه
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 توربين اصلي مي باشد.
 

حال حاضر مالكيت سازندة در اختيار يك شركت آمريكايي قرار دارد ( هر 

لحظه احتمال تحريم و عدم پاسخگويي به درخواست صنايع نيروگاههاي ايران 

 وجود دارد.

 4گاه نكا )با توجه به تنوع مدل گاورنرهاي موجود در واحدهاي بخاري نيرو -

عدد براي توربين فيدپمپ توربيني، ساخت اين  4عدد براي توربين اصلي و 

هاي بااليي هم از لحاظ ارزي و هم از لحاظ زمان دستگاه قطعاً صرفه جويي

خواهد داشت. در حال حاضر تست يك عدد از اين نوع گاورنر در شركت 

 هد داشت.يورو به دنبال خوا 55،555سازنده، هزينه اي برابر با 

علل شكست  بررسی 7

(FAILUREANALAYSIS 

های اف دی فن بویلر و پره

 ارائه راهكار بهینه

با شبیه سازی سیاالتی و دینامیكی و مطالعه دقیق 

روی پارامترهای اثرگذار، علت شكست پره  

F.D.F  مشخص شود و از حادثه شكست پره  در

 آینده جلوگیری شود.

ارزی چندین میلیارد تومانی دارد. با نیم بار شدن هزینه هنگفت  F.D.Fهر ست پره 

هزینه عدم تولید را خواهیم  ،واحد و تعویض فن در صورت داشتن پره های یدکی

داشت. الزم به ذکر است هزینه تعمیرات ناگهانی خیلی بیشتر از یک تعمیرات 

برنامه ریزی شده می باشد چون در این حالت صدمات مگاواتی به علت اثر 

سته شده پره کاهش ناگهانی بار و خسارت حاصل از اصابت و برخورد قطعات شك

ی دیفیوزر و بدنه داخلی اف دی فن، زمان تعمیرات ها به سایلنسر خروجی، پره ها

طوالنی تر و در نتیجه زمان عدم تولید طوالنی تر خواهد بود. تاکنون چندین مورد 

حادثه در پره اف دی فن وجود داشته است. لذا جهت جلوگیری و تكرار شكست، 

ق ( و مطالعه دقیFEM( و دینامیكی )CFDشایسته است با شبیه سازی سیاالتی )

روی پارامترهای اثرگذار، مانند متالورژی شكست، فشار داخلی بویلر، فشار 

ایرپری هیتر، بستن ناگهانی دمپرهای دود و هوا به علت شكست ریشه ای پره اف 

 دی فن پی برد.

سلیمی نكا با مشكل اساسی رسوب گذاری و انباشت  منطقه ساحلی نیروگاه شهیدهای حوضچهگذاری در محدوده کاهش رسوبامكان سنجی فنی و اقتصادی  8
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راهكارهای مختلف پیشگیری 

از رسوب گذاری آب خنک 

کن نیروگاه شهید سلیمی نكا 

ورودی آن از دریا و ارائه  در

 راهكار بهینه

 

  و نیز محوطه بین دو حوضچهنیروگاه  آبگیر

مجموعه مطالعات مورد نیاز شامل بررسی روند 

رسوب گذاری، منابع رسوبی و تعیین دقیق نرخ 

انتقال رسوب، بررسی هیدرودینامیک امواج و 

جریانات دریایی، اندازه گیری های میدانی، مدل 

سازی های کامپیوتری و شناسایی راهكارهای 

 رفع مشكل می باشد.عملی جهت 

موجب پیش روی قابل مالحظه خط  . انباشت رسوبات شدیدآن روبرو می باشد

ساحل به سمت دریا در شرق موج شكن آبگیری و کاهش شدید عمق در دهانه 

ات منفی بر روی آبگیری کاهش عمق اثر نایورودی این موج شكن شده است. 

سه ها را به داخل حوضچه و مبدلهای حرارتی وارد می کند و ماارد و نیروگاه د

باعث کاهش شدید عمر لوله های کندانسورها و کولرهای آب سرویس نیروگاه 

  خواهد شد.

طراحی و ساخت دستگاه تست  9

و کالیبره سروو والو کنترل 

والوهای اصلی توربین بخار 

سیكل ترکیبی نیروگاه شهید 

 سلیمی نكا

نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی، با در راستای 

ساخت این تجهیز از یک طرف قابلیت اطمینان و 

در دسترس بودن واحدهای نیروگاهی افزایش 

می یابد از طرف دیگر وابستگی نیروگاهها به 

شرکت سازنده و خروج ارز کاهش خواهد 

یافت. عالوه بر این امكان تسری موضوع برای 

ختلف بوجود مدلهای مشابه در سایر صنایع م

های ارزی کاهش  خواهد آمد در نتیجه هزینه

حصول نهایی یک . متفچشمگیری خواهد یا

دستگاه تست و سیستم ثبت نتایج به صورت 

 .کاغذی و الكترونیكی می باشد

که در بخش  (Actuator) امروزه در سیستم کنترل توربین از نسل جدید محرکها

باشند، استفاده می شود. هرگونه خدشه ای در فرمان مجهز به مكانیزم سرو ولو می 

عملكرد هر یک از این سرو ولوها قادر است به تنهایی عواقب جبران ناپذیری به 

دنبال داشته باشد لذا باید در زمانهای خروج واحد )مطابق با برنامه تعیین شده از 

 سوی سازنده( این تجهیزات از لحاظ صحت عملكرد و فرمانپذیری مورد تست و

سنجش قرار گیرد. با ساخت این تجهیز می توان بدون دمونتاژ سرو ولوها از 

صحت عملكرد آنها آگاه شده و در صورت بروز هرگونه عیبی، پیش از گسترش 

موضوع اقدامات الزم را بعمل آورد. شرکت سازنده )رکسروت( به منظور سنجش 

نه بازار نموده است عملكرد و کالیبره این محصول خود دستگاهی را طراحی و روا

لیكن دستگاه تستر ساخته شده کامل نبوده و قابلیت رکورد نتایج به کاغذی و یا 

الكترونیكی را ندارد. در حال حاضر صنایع کاربر این سروو ولوها در سیستم 

کنترلشان، مجبورند برای حصول اطمینان از عملكرد تجهیزات خود، نسبت به 

 .اقدام نمایندخرید نوع خارجی با قیمت باال 

 

 


