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نیروگاه قمسیکل ترکیبیواحدهاي (ACC)بهبود عملکرد کندانسورهاي هوایی

منصور مهرآرا 

شرکت مدیریت تولید برق قم

Mansour.mehrara@gmail.com

:چکیده

در این مقاله ضمن بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد کندانسور و 
جویی ناشی پتانسیل صرفههر یک از آنها و میزان تأثیرو نحوه

بررسی تطبیقی مطالعات اثرات عوامل محدود کننده، با از رفع 
راهکارهاي اجرایی جهت ،موردي انجام شده در سطح دنیا

، افزایش توان تولیدي ژنراتور واحد بهبود عملکرد کندانسور
.و همچنین کاهش مصرف داخلی ارائه گردیده استبخار

کندانسور هوایی، بهبود عملکرد:اي کلیديهواژه

: مقدمه

عمدتاً متأثر هاي بخار عملکرد کندانسورهاي هوایی در نیروگاه
از تغییرات شرایط محیطی باالخص دماي محیط و جهت و 

باشند، و از طرفی افت عمکرد کندانسور هوایی سرعت باد می
منجر به افت راندمان سیکل بخار و در نتیجه کاهش توان 

، عالوه بر این در فصول گرم و یا گرددمیتولیدي واحد بخار 
اي از رنجهاي باالي درجه حرارت محیط شرایط بادخیز در پاره

راز احتمنظورو یا شرایط خاص سرعت و جهت باد، اپراتور به 
تریپ واحد ناشی از افزایش بیش از حد فشار باالي از ریسک 

واحدهاي گازي توان تولیديمیزانکندانسور، ناگزیر از کاهش 
رو هر گونه بهبود در عملکرد کندانسور در از این،باشدمی

شرایط محیطی یاد شده تأثیرات بسزایی در افزایش توان 
.هد داشتتولیدي و کاهش مصرف داخلی به دنبال خوا

به راهکارهاي مؤثر و بهینه بهبود دستیابی به منظورلذا
موارد ذیل به ترتیب در این مقاله مورد ،عملکرد کندانسور

:مطالعه قرار گرفته است 

شرایطناشی از عملکرد کندانسور تغییرات بررسی-1
.افت عملکردتعیین الگويمحیط و 

عملکرد بررسی آماري شرایط محیطی محدود کننده -2
.در طول یک سالکندانسور 

جویی برآورد فنی و اقتصادي حداکثر پتانسیل صرفه-3
.آماري شرایط  محیطیتحلیلبا استفاده از

د کندانسور از ارائه راهکارهاي مؤثر بر بهبود عملکر-4
مطالعات موردي انجام شده طریق بررسی تطبیقی 

.در سطح دنیا
به )هاي کندانسورآرایش بهینه فن(برداري بهینهبهره-5

.منظور کاهش مصرف داخلی

:شرح مقاله

بررسی تغییرات عملکرد کندانسور ناشی از  - 1
:شرایط محیط و تعیین الگوي افت عملکرد

که میزان انتقال گرددمیافت عملکرد کندانسور از زمانی آغاز 
واقعی نسبت به طراحی ITDحرارت کندانسور به دلیل کاهش 
ناشی از شرایط عمدتادچار افت گردد، بروز این پدیده 

.باشدمیعوامل داخلیو یا )عوامل خارجی(محیطی
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اي در تغییرات عملکردي که سهم عمدهشرایط محیطی اي 
باشند، در خصوص کندانسور دارند شامل دماي محیط و باد می

از جمله ایجاد عوامل داخلی می توان به موارد متعددي 
، عملکرد نامناسب رسوبات بر روي سطوح حرارتی کندانسور

.اشاره نمودسیستم تولید خأل، نشتی هوا به داخل کندانسور 

عوامل داخلی مؤثر از طریق پایش مؤثر شرایط کندانسور و 
قابل کنترل و یا بهینه،اجراي فرآیند نگهداري و تعمیرات 

، اما گیردمیبررسی قرار مورد5که در بخش باشندمیحذف 
کاهش میزان افت عملکرد ناشی از عوامل محیطی مستلزم 

به 4که در بخش باشد میصالحاتی بر روي کندانسور انجام ا
.خواهد شدپرداخته آن

هاي ایستگاه داده،به منظور بررسی تأثیر عوامل محیطی
تعیین حداکثر جهتو قم مورد بررسی هواشناسی نیروگاه

و باد خیز ترین گرمیر عوامل محیطی پارامترهاي محیطی، تأث
به عنوان نمونه انتخاب و راندمان سیکل 1393روز سال ترین 

و میزان افت توان واحد بخار ناشی از افت خأل کندانسور 
و )3،2.1(هاينتایج حاصل مطابق شکل[1]،گردیدمحاسبه 

به ذکر است الزم .گردیده استتحلیلی در ادامه ارائه بررسی
روزها با شرایط سایرصحت نتایج با انجام محاسبات در

. مورد تأیید قرار گرفت93و 92محیطی مشابه در سال 

:تحلیل اثرات ناشی از دماي محیط☚

نقطه شروع افت عملکرد کندانسور و در نتیجه راندمان -1
سیکل و توان تولیدي ناشی از افزایش درجه حرارت محیط، در 

هاي کندانسور در دور حداکثر در مدار شرایطی که کلیه فن
25دماي محیط باشند و سرعت باد نیز در محدوده باال نباشد 

.باشدمیدرجه سانتیگراد 
درجه 25تغییرات راندمان سیکل در دماهاي باالتر از -2

.)1(شکلباشد میسانتیگراد، طبق معادله درجه دوم 
ور تولیدي ژنراتتوانافت خأل  کندانسور و در نتیجه -3

نسبت به (درجه 60با تغییر جهت باد به زاویه واحد بخار
، مواجه بوده استافزایش ناگهانی با در دو ناحیه) شمال

که علت این پدیده در بخش تأثیرات باد مورد بررسی قرار 
.)2(شکلگیردمی

نمودارهاي مربوط به شیب تغییرات افت توان نسبت به -4
که با حذف تغییرات دهدمیدرجه حرارت نشان تغییرات 

باد، این شیب نسبت به درجه حرارت اثر ناگهانی افت ناشی از 
به عبارتی روند .کندمحیط از یک رابطه خطی پیروي می

تغییرات عملکرد کندانسور و افت توان نسبت به شرایط محیط 
.)3(شکلد خطی فرض شودتوانمیبا دقت قابل قبولی 

:بادتحلیل اثرات ناشی از☚

مؤثر بر تغییرات عملکرد سیستم عمدهاز عواملیکی 
باشد، عموماً می) سرعت و جهت باد(کندانسور هوایی باد 

:باشدمیدو نوع تأثیرات منفی باد بر روي عملکرد کندانسور 

ها افت بازده حجمی و دبی جرمی هواي ورودي به فن-1
:ناشی از اغتشاش در هواي ورودي

90زاویه (که باد بصورت مستقیم دهدمیرخ زمانیاین پدیده 
طوري، همانبوزدبه سمت فن )درجه نسبت به استراکچر فن

مشخص است، این نوع باد ها موجب خفگی )5و4(که در شکل
که مستقیماً در برابر باد شودمییی هافندر جریان ورودي 

و افت بازده حجمی فن و افت عملکرد کندانسور گیرندمیقرار 
[2][5].پی خواهد داشترا در 

روند تغییرات : 1شکل 
راندمان سیکل بخار 

نسبت به دماي محیط

روند افت توان : 2شکل 
خأل افتازناشی

کندانسور ناشی از افزایش 
دماي محیط

شیب تغییرات افت :3شکل 
توان نسبت به تغییرات دماي 

محیط

پدیده خفگی جریان : 5شکل ترموگرافی پدیده خفگی : 4شکل 
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:هاگردش ستون هواي داغ خروجی از دلتاها به ورودي فن-2

به دلیل برگشت ستون هواي هاي ذیلمطابق شکلاین پدیده 
و ب افزایش دماي هواي ورودي به فنموج،داغ به داخل فن

[2][5].گرددمیافت عملکرد سیستم خنک کاري 

که باشد میهایی بیشترین تأثیر منفی این پدیده بر روي فن
در پایین دست جریان باد و خصوصاٌ در دیواره جانبی دلتاها 

.)7و6(شکلاندقرار گرفته

بر اساس نتایج مطالعات موردي بعمل آمده بر روي کندانسور 
سهم هر یک [2]هاي واقع در کالیفرنیایکی از نیروگاه

)8(شکلدر افت عملکرد کندانسور مطابق یاد شدههاي پدیده
:باشدمی

عمده مؤثر بر روي کاهش عاملمشخص است،که همانطوري
، باشدمیهافنعملکرد کندانسور پدیده خفگی جریان ورودي 

مجموعه کندانسور مجاورتتوجه باانتظار داشت توانمیلذا 
بادهایی که بصورت مستقیم به کندانسور ،واحدهاي یک و دو

هر واحد می وزد بیشترین افت عملکرد را بر روي همان واحد 
و عمدتاً ناشی از کمتره و تأثیر آن بر روي واحد مجاور داشت

.)10و9(شکلباشد میبرگشت ستون هواي داغ 

واحدهاي یک و دو بخار نسبت به کندانسور به اینکه با توجه 
قاعدتاً. دندرجه تشکیل می ده30جهت شمال زاویه حدوداً 

بیشترین افت را در کندانسور درجه 60با زاویه حدود بادهاي
درجه بیشترین افت را در 240واحد دو بخار و بادهاي با زاویه 

الزم به ذکر . ایجاد می نمایندبخار عملکرد کندانسور واحد یک
به منظور بررسی اثر باد بصورت مستقل از عوامل دیگر است 

هاي مورد بررسی در محدوده دمایی همچون دما کلیه داده 
.باشندمی)شروع محدودیت دمایی(درجه25کمتر از 

درجه 30ست که در دماهاي بااليانکته قابل توجه این
محیط ذکر دمايگونه که در بخش تأثیرات سانتیگراد همان

درجه تغییر کرده و موجب افت 60شد جهت باد به زاویه 
اي در عملکرد خصوصاً در واحد دو قابل مالحظهناگهانی و 

میزانبخار گردیده و در نتیجه میزان خأل کندانسور سریعتر به 
.رسدمیبحرانی 

عالوه بر جهت باد، میزان سرعت باد نیز عامل مؤثري در افت 
در این خصوص،باشدمیعملکرد کندانسور و توان واحد 

تقسیم )1(مطابق جدولتوان بادها را از نظر میزان سرعت می
:نمود

سرعت باالسرعت متوسطسرعت پایین
متربر ثانیه6بیشتر از متربر ثانیه3-6متربر ثانیه3-0

بررسی مقایسه اي عملکرد کندانسور در دو محدوده سرعت 
عملکرد میزان افت که دهدمیمتوسط و سرعت نشان 

به هاي باالي باد سرعتدرو توان خروجی واحد کندانسور 
.)12و11(شکلیابدمیزان قابل توجهی افزایش می

بررسی آماري شرایط محیطی محدود کننده - 2
:عملکرد کندانسور در طول یک سال

ساعت به ساعت ایستگاه هاي متوسط در این خصوص داده
، [1]مورد بررسی قرار گرفت1392هواشناسی نیروگاه در سال 

:حاصل گردید)15و14و13(شکلمطابق ذیل و نتایج 

گردش ستون : 6شکل 
هواي داغ خروجی

ترموگرافی : 7شکل 
گردش ستون هواي 

داغ خروجی

سهم هر یک از :8شکل 
عوامل خفگی و برگشت 

بر افت عملکرد

افت خأل واحد یک بخار:9شکل 

باد سرعتافت توان ناشی از :11شکل 
متوسط

بخارافت خأل واحد دو:10شکل 

افت توان ناشی از : 12شکل 
سرعت باد باال

محدوده سرعت باد:1جدول 
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- 270یرعت باال عمدتاً در محدوده جهتبادهاي با س☚
درجه اتفاق می 30درجه و در دماي محیط پایین تر از 200

کندانسور واحد یک که عملکرد افتند و این بدین معناست 
.باشدمیبا سرعت باالبخار بیشتر متأثر از بادهاي 

عمدتاً بادهایی )روزهاي گرم(درجه30در دماهاي باالتر از ☚
می وزد و این با سرعت متوسط درجه100با زاویه کمتر از 

توأماًافزایش دما و باد در واحد دو بخاربدین معناست که
.گردندمیکندانسورعملکرد موجب تشدید روند افت 

ناشی از دماي توانپتانسیل صرفه جویی در بخش افت☚
سال و پتانسیل صرفه جویی طول یکدرصد از 36محیط در 

درصد از زمان کل سال 20در بخش افت ناشی از  باد در 
.وجود دارد

پتانسیل برآورد فنی و اقتصادي حداکثر- 3
جویی با استفاده از تحلیل آماري شرایط  صرفه

:محیطی

ذیل حداکثر پتانسیل مواردبا مد نظر قرار دادن در این بخش 
صرفه جویی به تفکیک عامل دماي محیط و باد مطابق جداول 

:محاسبه گردید3و 2

مقادیر متوسط ساعتی دماي محیط و باد در سال هاي -1
93و 92
متأثر از شده تغییرات راندمان سیکلشناسایی الگوي -2

.)1(شکلشرایط محیط

کاهش بار (برداري در کنترل خأل کندانسور هرویه بهر-3
واحدهاي گازي در صورت افزایش میزان خأل کندانسور به 

.)به منظور جلوگیري از تریپ واحد بخاربار 42/0بیش از 
در بازار قیمت متوسط آمادگی و انرژي ساعت به ساعت -4

.93و 92هايطی سال برق

سنجی اقتصادي راهکارهاي اجرایی امکانبدیهی است که 
، )سازي سیستماز طریق مدل(بهینه بهبود عملکرد کندانسور

چه میزان از حداکثر پتانسیل صرفه جویی مشخص می نماید
الذکر قابل بازیابی بوده و نرخ سالیانه در جدول هاي فوق

. بازگشت سرمایه به چه صورت خواهد بود

ارائه راهکارهاي مؤثر بر بهبود عملکرد کندانسور از - 4
طریق بررسی تطبیقی مطالعات موردي انجام شده در 

:سطح دنیا

کندانسور هاي روش خنک کاري هواي ورودي به فن☑
):ي محیطرفع محدودیت ناشی از دما(هوایی

، با اسپري آب در هافنکاري هواي ورودي به منظور خنک
دماي هواي ورودي طی یک فرآیند آدیاباتیک هواي ورودي، 

کاهش می یابد، میزان اثر بخشی این سیستم در کاهش دماي 
محیط و همچنین میزان اسپري رطوبتهواي ورودي به میزان 

100تا 60خشی از که این اثر بطوريهب.آب وابسته است
به منظور بررسی عملکرد و تأثیر سیستم .درصد متغیر است

روي کندانسور مطالعات موردي انجام شده بر کاري، خنک
80هوایی واحد بخار سیکل ترکیبی در کالیفرنیا به ظرفیت 

در این بررسی پارامترهاي [3]مگاوات مورد بررسی قرار گرفت
ودي به ورکاري هواي اثربخشی سیستم خنکمؤثر بر میزان 

دو دسته شرایط محیطی و شرایط طراحی سیستم به شرح 
:ذیل تقیسم گردید

13شکل 

14شکل 

نمونه نازلهاي اسپري نصب شده:16شکل 

15شکل 
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سمت و ،دماي خشک و مرطوب محیط:شرایط محیطی-1
.سرعت باد

از نظر (نوع نازلهاي مورد استفاده:شرایط طراحی سیستم- 2
دبی ، )ایجاد شدهو سایز قطرات آب اسپريسطح فشار و دبی 

تنسبنازلهانصب موقعیتو ها نحوه چیدمان نازل، آب اسپري
.به فن

که ،محیطشرایطاي از محدودهبا توجه به بررسی بعمل آمده 
درصد توجیه 80استفاده از این سیستم را با اثر بخشی باالي 

درجه سانتیگراد و 32نماید دماي محیط بیش از پذیر می
. )17(شکلدرصد است40رطوبت نسبی کمتر از 

ت در از جمله سهول،رغم مزایاي اجراي این سیستمعلی
پذیري اجراي طرح برداري، توجیه، اجرا و بهرهطراحی

توانمیبایستی از کلیه جوانب سنجیده شود که از اهم آنها می
:به موارد ذیل اشاره نمود

محدودیت منابع آب در نیروگاه قم : میزان مصرف آب
جهت نماید، ح را با چالش جدي مواجه میاجراي این طر
کندانسور را از دماي ي هافنهواي ورودي کاهش دماي 

، درجه سانتیگراد10به میزان % 10درجه و رطوبت 45
با میزان آب مصرفی جهت اسپري در هر فن کندانسور

بصورت ذیل کاري،فرض آدیاباتیک بودن فرآیند خنک
:گرددمیمحاسبه 

SPRAY WATER MASS FLOW=582*(10.8-6.6)/1000=2.44 KG/S

معادل مجموع مصرف آب ) براي هر فن(این میزان مصرف 
، که با توجه به باشدمیسیکل ترکیبی دمی هر دو مدول 

اجراي طرح نصب سیستم کمبود آب در منطقه نیروگاه قم 
.رسدي کندانسور عملی به نظر نمیهافناسپري بر روي کلیه 

ایجاد رسوب ناشی از اسپري آب بر روي سطوح حرارتی
.کاهش ظرفیت حرارتی کندانسور

Hybrid(wet/dry)ترکیبی خشک و تربکارگیري روش

اي جبران نمایدد نقایص فوق را تا حد قابل مالحظهتوانمی
که سطوح حرارتی دلتاي دفلگماتور بعنوان مرحله اول بطوري

کندانس بخار عمل نموده و بخار باقیمانده پس از خروج از این 
س وارد یک مبدل ندر مرحله ثانویه فرآیند کنداومرحله 

بدین ترتیب با تکمیل فرآیند ، شودمیحرارتی تبخیري 
فلوي بخار در دلتاهاي اصلی ، کندانس بخار در دو مرحله

یر قابل ازهاي غگکندانسور افزایش یافته و از جمع شدن 
، که این امرخود موجب افزایش گرددمیکندانس جلوگیري 

ل حرارت کندانسور خصوصاً در فصول گرم و ظرفیت انتقا
طبق.گرددمیهمچنین کاهش خوردگی و یا یخ زدگی 

که [4]مگاواتی بخار250واحد بر رويهاي انجام شدهبررسی
مشابه کندانسور هوایی داراي یک کندانسور هوایی سه ردیفه

بکارگیري سیستم دفلگماتور ترکیبی در رطوبت ،نیروگاه قم
را %5به میزان درصد محیط، افزایش توان تولیدي 50نسبی 

ضافاً بر اینکه مصرف آب کل هر ، مداشتدر پی خواهد 
درصد 86کندانسور نسبت به روش اسپري حدوداً به میزان 

).19و18(شکلیابدکاهش می

محدوده تأثیر :17شکل 
سیستم تبخیري

دانس بخارمراحل کن:19شکل  مبدل حرارتی ثانویه:18شکل 

برآورد پتانسیل صرفه جویی در بخش دماي محیط:2جدول 

برآورد پتانسیل صرفه جویی در بخش باد:3جدول 
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رفع محدودیت (هاروش نصب گاید اطراف استراکچر فن☑
):شرایط بادناشی 

روي کندانسور هوایی یکی بدین منظور مطالعات انجام شده بر
جهتمورد بررسی قرار گرفت [5]هاي کالیفرنیااز نیروگاه

افقی در فلزي هاي نصب ورق، تأثیربادکاهش اثرات مخرب
هافنو اثر آن در افزایش بازده حجمی ها حاشیه استراکچر فن

ها مورد بررسی قرار گرفت، بررسیm/s9با سرعت هايدر باد
، )22(شکلمتر3نشان داد با نصب ورقهاي افقی به پهناي 

نتیجه آن طبعاً کهیابدبهبود می% 12تا حدود فن بازده 
باشدمیور و افزایش توان تولیدي بهبود خالء کندانس

.)23و22و21و20(شکل

با کندانسور مورد مطالعهبا توجه به مشابهت قابل توجه 
بنظر ) و استراکچرهافنمشخصات الکترو(کندانسور نیروگاه قم

،رسد پیشنهادات اصالحی حاصل از مطالعات انجام شدهمی
نتایج چنین مه.باشدمیقابل استفاده در کندانسور نیروگاه قم 

خصوص نشان در این [6]اجرا شدهمشابه یکی از پروژه هاي 
عملکرد کندانسور را  در هافندر اطراف نصب گایددهدمی

% 5و در بادهاي با سرعت باال تا % 1با سرعت پایین بادهاي 
.بخشدبهبود می

) آرایش بهینه فنهاي کندانسور(بهینه برداريبهره- 5
: به منظور کاهش مصرف داخلی

،باشدمیمواجه نافت بادر شرایطی که عملکرد کندانسور 
تعیین آرایش بهینه در مدار بودن و یا دور فنها در بهینه سازي 

با در در این خصوص اهمیت بسزایی دارد، مصرف داخلی
در هر وضعیت کندانسور نمایانگرپارامترهاي دسترس بودن 

آرایش فنهاي کندانسور را در حالت دتوانمیبردار لحظه، بهره
.بهینه تنظیم نماید

بینسانتیگراددرجه6ازبیشاختالفآالرمتعریف☑
:توربیناگزوزازخروجیبخاردمايوکندانسیتدماي

دماياختالفافزایشصورتدر[7]سازندهدستورالعملطبق
6ازبیشبهبخارتوربیناگزوزازخروجیبخاروکندانسیت

SUBCOOLEDناحیهدرکندانسورسیستم،سانتیگراددرجه

اتفاقاستممکنحالتچنداین مسأله در استگرفتهقرار
:نموداشارهذیلمواردبهتوانمیجملهآنازکهبیافتد

اکسیژندرصدفاکتوربرعالوه:کندانسوربههوانشتی
مقادیرنبودندقیقوکالیبرهزماندرحتیومحلول

نشتیتشخیصراههايازیکیظهور آالرم، سنسورها
.باشدمیهوا

خارجمداراز:هافننیازحدازبیشبودنمداردر
داخلیمصرفکاهشبهمنجراضافیفنهاينمودن

.افتدمیاتفاقسردفصلدرعمدتاًمسألهاینکهگرددمی

بهکندانسورهوايمکشدمايترانسمیتروسنسورنصب☑
درجه6ازبیشدماياختالفآالرمتعریفواجکتورها
:کندانسوردمايواجکتوربههوامسیربینسانتیگراد

هوايدماياختالفافزایش[7]سازندهالعملدستورطبق
مکشهوايدمايشدننزدیکوکندانسور،واجکتورمکش

راندمانباخالتولید سیستمکارکردنشانگرمحیطهوايبه
طبیعتاً براي جبران افت خأل ناشی از که، باشدمیپایین

خأل بهره بردار مبادرت به در مدار تولید اختالل در سیستم 
منجر به که این امرنماید هاي بیشتري میقرار دادن فن

با ظهور آالرم اختالف دماي ،گرددمیافزایش مصرف داخلی 
بردار نسبت به اصالح ، بهرهکندانسور واجکتورمکشهواي

هاي اضافی را از مدار خارج خأل اقدام نموده و فنسیستم 
.نمایدمی

بهبود پس از نصب :20شکل 
گاید

ترموگرافی پس از نصب گاید:21شکل

تعیین ابعاد :22شکل 
ه گایدبهین

نحوه نصب گاید:23شکل 
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تنظیم بهینه خأل بر اساس کیفیت بخار در طبقات انتهایی ☑
:توربین

یکی از معیارهاي مهم جهت تنظیم بهینه میزان خأل 
کندانسور، مد نظر قرار دادن کیفیت بخار در طبقات انتهایی 
توربین بخار به منظور جلوگیري از اثرات مخرب تشکیل آب 

، در صورت در دسترس بودن آنالین باشدمیدر طبقات مذکور 
تا د فشار کندانسور را توانمیبردار کیفیت بخار، بهرهمیزان 

اي تنظیم نماید که کیفیت بخار از میزان طراحینقطه
و در صورت لزوم فن هاي اضافی را کمتر نگردد) بار892/0(

از مدار خارج نماید که این امر منجر به کاهش مصرف داخلی 
.می گردد

:گیرينتیجه- 6

قم و با توجه به نتایج بررسی عملکرد کندانسور هوایی نیروگاه 
نحوه و میزان تأثیر عوامل محدود کننده محیطی از جمله دما 

و همچنین برآورد بر کاهش توان تولیدي ژنراتورو باد
هاي یاد جویی ناشی از رفع محدودیتاقتصادي پتانسیل صرفه

هایی در جهت کاهش این طراحی و اجراي بهینه روش،شده
پس از در این خصوص لذا ،باشدمیمحدودیت ها ضروري 

با کندانسور در سطح دنیاتطبیق مطالعات موردي انجام شده 
جهت بهبود ذیل اجراییراهکارهايهاي هوایی نیروگاه قم

:گرددمیپیشنهاد عملکرد کندانسور 

به Hybrid(wet/dry)بکارگیري روش ترکیبی خشک و تر-1
عنوان مرحله ثانویه فرآیند کندانس بخار در بخش دفلگماتور

ناشی از دماي کندانسور کندانسور جهت کاهش محدودیت 
.)19(شکلو افزایش توان خروجی ژنراتور محیط

متر در اطراف 3فلزي به عرض)ورق(نصب گایدهاي-2
به )23(شکلهافناستراکچر در قسمت باالي شیپوري 

منظور کاهش اثرات منفی باد بر عملکرد کندانسور و توان 
هاي فوقروشطراحیخصوصدر این .خروجی ژنراتور

سازي کندانسور مستلزم شبیهباشرایط بهینه فنی و اقتصادي،
.باشدمیهوایی 

ورینگ پارامترهاي وضعیت کندانسور، استفاده از مانیتبا-3
کیفیت بخار طبقات انتهایی میزان و سیستم تولید خال

با ي کندانسور را هافنبهره بردار می تواند توربین بخار، 
داد و از این طریق مصرف داخلی آرایش بهینه در مدار قرار 

.بهینه گرددکندانسور را را در بخش 
ایجاد رسوبات بر روي سطوح حرارتی کندانسور موجب  -4

و در افت انتقال حرارت و در نتیجه افت عملکرد کندانسور
) طراحی(نسبت به شرایط اولیه نتیجه توان خروجی ژنراتور 

ت یاد شده تمیز کاري که به منظور رفع محدودیمی گردد، 
حداقل طبق دستور العمل سازنده سطوح حرارتی می بایستی 

.هر سال یک بار صورت پذیرد
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