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از  GE-F9در سيستم سوخت رساني مايع واحدهاي گازي  —چكيده 
كاري و شود. سيستم هواي پرژ وظيفه خنكسيستم هواي پرژ استفاده مي

تميزكاري مسير سوخت مايع و جلوگيري از مسدود شدن سوراخهاي نازل 
وها، يا ولوهاي يكطرفه، وظيفه دارند سيال را فقط را برعهده دارد. چك ول

در يك جهت عبور دهند. عملكرد چك ولو پرژ سيستم سوخت مايع بايد به 
برداري با سوخت گاز، هواي پرژ را از طرف اي باشد، كه هنگام بهرهگونه

برداري با منيفولد پرژ بسمت نازلهاي سوخت هدايت كرده، و در هنگام بهره
باشد، زه عبور گازوئيل را، كه در مسير سوخت مايع موجود ميگازوئيل اجا

به سمت منيفولد پرژ ندهد. اما متاسفانه تقريبا اكثر اين چك ولوها بعد از 
- مدتي دچار مشكل شده، به اين صورت كه اين چك ولوها در هنگام بهره

برداري با گازوئيل، پسينگ داشته و باعث نشت گازوئيل به سمت منيفولد 
شود. اين امر باعث بروز مشكالتي در مي VA19و متعاقبا به سمت ولو  پرژ

  گردد. شده و در برخي موارد باعث بروز انفجار مي VA19ولو 

گير كردن چك ولو پرژ(عدم  GE-F9از ديگر مشكالت واحدهاي 
باشد. كه اين امر جريان هواي خنك كاري پرژ) و عدم كاركرد مناسب آن مي

ر سوخت مايع قبل از محفظه احتراق شده و حتي در باعث داغ شدن مسي
گردد. در اين مقاله به برخي موارد باعث گداختگي لوله و اتصاالت مي

شناسايي عوامل بروز پسينگ در چك ولو پرژ مسير سوخت مايع 
پرداخته و راهكارهاي اجرايي مناسبي جهت برطرف  GE-F9واحدهاي

شكل زير نمايي از مسير سيستم در  ساختن اين مشكالت ارائه خواهد شد.
  سوخت مايع نيروگاه آبادان آورده شده است.

  

  

سيستم سوخت مايع، چك ولو پرژ، پسينگ،  —هاي كليدي واژه
 GE-Frame9گازوئيل، واحدهاي 
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دوده موجود در يك چك ولو سوخت مايع :2شكل  

 چك ولودوده هاي نشسته در اجزاي داخلي  :3شكل

 مقدمه   .1

دانيم چك ولوها يا شيرهاي يكطرفه وظيفه دارند كه همانطور كه مي 
نگ يا جريان برگشتي در چك سيال را فقط در يك جهت عبور دهند. پسي

ولوها عبارت است از عبور سيال در جهتي كه چك ولو نبايد اجازه عبور 
دهد. پسينگ از چك ولوهاي پرژ يكي از مشكالت رايج در توربين هاي 

گردد. بخش اين مقاله شامل دوبخش مي باشد.مي GE-F9گازي واحدهاي 
كرد، و بخش دوم به ارائه اول به شناسايي عوامل بروز پسينگ اشاره خواهد 

و همچنين بهينه سازي راهكارهاي موثر در برطرف كردن مشكالت پسينگ 
  اشاره خواهد كرد.اين چك ولوها 

عواملي كه باعث بروز پسينگ در چك ولوها  .2
 گرددمي

كه باعث بروز پسينگ در چك  در اين بخش از مقاله به بررسي عواملي
گردد، پرداخته خواهد ميمختلف  پرژ و سوخت مايع نيروگاههايولوهاي 

  شد.

 كك زدن(دوده زدن) گازوئيل در چك ولو .2,1

برداري با سوخت مايع، چك ولوهاي مسير سوخت مايع درهنگام بهره
در تماس با گازوئيل عبوري قرار دارند. اما بعد از تغيير سوخت از گازوئيل 

ند. اين مابه گاز، مقداري گازوئيل در چك ولوها در حالت سكون باقي مي
گازوئيل باقي مانده بعد از مدتي كه در معرض هواي داغ كوپه توربين قرار 

كند. اين در چك ولو ها مي يرد، توليد پسماندهاي هيدروكربنيگمي
(فارنهايت)  F250پسماندها در اثر تغييرات شيمايي گازوئيل در دماي باالي 

. اين فرآيند به اين گويندگيرد. به اين فرآيند كك زدن گازئيل ميصورت مي
گيرد كه گازوئيل مدت زيادي در معرض هواي داغ كوپه دليل صورت مي
  ]8[و  ]7[توربين قراردارد. 

باعث اكسيدشدن سوخت و تبديل شدن آن به يك ماده سخت  امر اين
 داخلي(شامل فنر و واشر) چك ولواجزاء  و اين ماده سطوح داخلي ،شودمي

. براي مثال اين ماده كندآنها جلوگيري مي مناسب عملكردو از  ،پوشاندرا مي
)و واشر قرار گرفته و از Poppetسخت(كك) در محل نشيمنگاه پاپت(

كند. كامل بسته نشدن كامل بسته شدن و باز شدن چك ولو جلوگيري مي
شود كه هواي داغ و محصوالت احتراق از چك ولو سوخت مايع باعث مي

و به سمت مسير سوخت مايع و چك ولو سوخت مايع عبور كرده 

و  وايدرفلوديو موجب تخليه سوخت از سيستم ، خوردگي وايدر رفته فلودي
همچنين اين دوده ها در عملكرد مناسب فنر چك ولو  شود.مسائل ديگر مي

از كك زدن چك  چند نمونه» 3 شكل«و » 2شكل «در . گذاردنيز تاثير مي
  ]5[ ولوها را نشان داده شده است.

  

  
  

  

فرسوده شدن و عدم كاركرد مناسب اجزاء  .2,2
 داخلي چك ولو

گردد، ) ميPoppetاجزاء داخلي چك ولو كه شامل فنر، واشر و پاپت(
گيرند، به دليل اينكه مدت زيادي در معرض هواي داغ كوپه توربين قرار مي

در بخش  آورند.الت پسينگ را به وجود ميدچار فرسودگي شده و مشك
  .مفصال به اين مورد پرداخته شده است ارائه راهكار ها،

راهكارهاي مناسب جهت برطرف كردن  .3
 هامشكالت پسينگ وگير كردن چك ولو

 (دوگانه سوز)هاي سوخت مايع توربين هاي گازي دوسوختهدر سيستم
براي سوخت مايع و هواي  گانهجدا(چك ولو)معموال دو شير يك طرفه
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 (WC3WPV)با آب  ه خنك شوندههراسه: چك ولو 4شكل

وند و اغلب در معرض خطر شخنك نمي چك ولوهااين . پروژ وجود دارد
  باشند.دوده گرفتن مي

- يكي از مشكالتي كه باعث عدم استارت واحدها با سوخت مايع مي

باشد. به عبارتي ديگر مشكالت گردد وابسته به مشكالت چك ولوها مي
چك ولوها در عدم استارت با سوخت مايع وابسته بوده و يكي از داليل 

تواند مشكالت موجود در چك مي عدم استارت واحدها با سوخت مايع
  ولوها باشد. 

در ادامه راهكارهايي جهت برطرف ساختن مشكالت پسينگ در چك 
است. يكي از راههاي جلوگيري از پسينگ اين است كه ولوها ارائه گرديده

نگذاريم چك ولو ها دوده زده شوند. براي برطرف كردن مشكالت پسينگ 
طعات داخلي آنها راهكارهاي زير ارائه و جلوگيري از خرابي چك ولوها و ق

   ]3[ گرديده است.

  ه خنك شونده با آبهراسهاز چك ولو  استفاده .3,1
1)WC3WPV( 

استفاده از چك ولو سه راهي كه شامل چك ولو پرژ و سوخت مايع 
باشد. اين كار در واقع با ادغام كردن و يكي گردد يكي از  پيشنهادموثر ميمي

و سوخت مايع صورت گرفته است. عمال چك ولو كردن چك ولو هاي پرژ 
پرژ، چك ولو سوخت مايع و سه راهي مربوط به آنها به يك چك ولو سه 

  راهي تبديل شده و اتصاالت اضافي حذف گرديده است.

- بود كه اين چك ولوها را توليد و بهره JASCاولين بار اين شركت 

 وجهي در تكنولوژيپيشرفت قابل ت، در اين شيرهاي سه راهبرداري كرد. 
هواي پرژ و سوخت مايع در  چك ولوهايجابجايي سيال وجود دارد. زيرا 

قابليت اطمينان  همچنين آن تركيب شده و به صورت واحد درآمده است و
شود لذا و نيز اتصاالت اضافي در آن حذف مي بهبود يافته است. سيستم

توان توسط را مييابد. همچنين اين چك ولو مشكالت نشتي نيز كاهش مي
  ]4[است.آورده شده» 4 شكل«آب خنك كرد. شكل اين چك ولو در 

  

  عبارتند از:  راه خنك شونده با آبسه چك ولومزاياي طراحي 

                                                            
1 Water Cooled 3 Way Purge Valve 

  سوخت مايع چك ولوقرار گرفتن به جاي -1

  پرژ  چك ولوقرار گرفتن به جاي -2

  ي بين چك ولو پرژ و سوخت مايعراهقرار گرفتن به جاي سه-3

 ديدگي ناشي از قرار گرفتن يك صافي كلي براي حذف آسيب-4
  آلودگي

پرژ  ،سوخت مايع چك ولواصلي ( حذف دوده و نشتي هر سه جزء-5
  راه) با استفاده از يك سيستم خنك كاريو سه

هاي شامل اتصاالت چك ولو در اين روش عالوه بر از بين رفتن نشتي
دن آنها باهم و حذف اتصاالت راهي به دليل يكي شپرژ، سوخت مايع و سه

اضافي، از مشكالت پسينگ چك ولوها و خرابي اجزاء داخلي آنها نيز 
  ]2[شود.جلوگيري مي

 كاري چك ولوهااز روش خنك استفاده .3,2

زدن، جلوگيري از دوده جهتبراي پيدا كردن روشي  JASCشركت 
 براي صنايعرا و راه حل سياالتي با تكنولوژي بااليي  هپيش قدم شد

 شركت تمام توانه است. در اين روش هوافضايي و نيروگاهي ارائه نمود
 گرفت سوخت مايع، به كار چك ولوهايكاري را براي توسعه خنك خود
  .است

چك كن به تركيب كردن چرخه آب خنك JASCحل شركت اهر
سوخت  چك ولوهايكه در سال هاي اخير براي ه، بود ولوهاي معمولي

اين چك ولوها با  به صورت موفق انجام شده است. مايع (به صورت مجزا)
ناميده   WCLFCV2توسط آبشونده سوخت مايع خنك  عنوان چك ولو

  آورده شده است.» 5 شكل«شوند. شكل اين چك ولو در مي

شونده با آب تمام اجزاء داخلي شيرهاي يكطرفه سوخت مايع خنك
باشند با اين تفاوت مشابه با اجزاء داخلي شيرهاي سوخت مايع معمولي مي

  ]1[ كه يك سيستم اب خنك كن در قسمت خارجي به آن اضافه شده است.

 چك ولوهاشروع به توليد اين نوع از  2006سال  از JASCشركت 
 ها، توسط شركتعدد از اين شير 5000حدود  2010تا سال ه و نمود

  است. گرديدهساخته شده و در جاي مختلف دنيا نصب 

                                                            
2 Water-Cooled Liquid Fuel Check Valve 
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 (WCLFCV) سوخت مايع چك ولو كن بهتركيب كردن چرخه آب خنك :5شكل

نتايج آزمايش استارت و چنج سوخت با چك ولو خنك شونده با آب  :6شكل
 معمولي  و چك ولو

سوخت مايع كه توسط آب  چك ولودل جديد از اين م JASCشركت 
آزمايش ها و نيروگاهها را در پااليشگاه (WCLFCV)خنك كاري مي شود 

   ]1[موفقيت آميز بوده است.عملكرد آنها بسيار كه  ،نمود

 2010تا سال بطوريكه تاييد گرديد، GEتوسط شركت  چك ولوهااين 
در كل دنيا نصب شده اين شركت ي از گاز واحد توربين100در بيش از 

، بعد از نصب اين چك GEبه ثبت رسيده از شركت گزارش در  .است
سوخت  چنجبا سوخت مايع و يا  واحدها مشكالت راه اندازي 100ولوها %

  برطرف شده است.

بر روي واحد هايي  JASCهاي انجام شده توسط شركت نتايج آزمايش
ت، بيانگر بهبود فوق كه از چك ولو خنك شونده با آب استفاده شده اس

 چنچنسبت است. در اين آزمايشها  سوخت از گاز به مايع چنچدر العاده 
 %4)، از 2005تا سپتامبر  2004در طول دوره تست (آگوست  سوخت موفق

  ]4[بهبود يافت. %100به 

نتايج آزمايشهاي استفاده از چك ولوهاي خنك شونده با آب 
(WCLFCV) آورده شده » 6 شكل«ودار وچك ولو هاي معمولي در نم

  است. 

استفاده از چك ولوهاي خنك شونده با آب در زير آورده شده مزاياي 

  است. 

  هزينه پايين و راحتي نصب-1

  بهبود قابليت انتقال سوخت-2

  مايعبهبود قابليت راه اندازي با سوخت -3

  سال و يا بيشتر 20به  چك ولو افزايش طول عمر -4

 5يا  4سوخت مايع  در هر  چك ولوتميزكاري و تعمير و نگهداري -5
  سال

  براي تمام سايزهاي فريم بودن مناسب-6

  و باز كردن آسان قبل و بعد از تعميرات نصب-7

قابليت استعمال سيستم سوخت مايع به صورت مرتب بدون نگراني -8
  از وضعيت كنترل سوخت

نياز به  WC3WPVچك ولوهاي  و WCLFCVبراي چك ولوهاي
باشد تا آب خنك كننده را به چك طراحي يك سيستم آب خنك كننده مي

 شكل«سيستم سوخت مايع با آب خنك كن به صورت كامل در ولو برساند. 
  .نشان داده شده است» 7

 چك ولوهاروش هاي متفاوتي براي طراحي سيستم خنك كاري اين 
تم يسميتوان از س GE Frame6وجود دارد. به عنوان مثال در توربين گازي 

ك انشعاب از آب خنك كن آن يخنك كاري شعله بين ها استفاده نمود و 
  . و به آن برگشت داد هگرفت

فشار گالن بر دقيقه و  25الي  1براي اين سيستم خنك كاري به دبي آب 
  ]3[براي هر چك ولو مورد نياز است. PSI  80الي  40

 جابجايي منيفولد پرژ .3,3

انيم، محل قرارگرفتن منيفولد هواي پرژ بسيار نزديك دهمانطور كه مي
باشد. اين امر باعث باال رفتن دماي هواي پرژ و به محفظه احتراق مي

شود. اين مورد باعث خرابي قطعات متعاقبا دماي خنك كاري چك ولوها مي
توان گردد. لذا با جابجايي و عقب بردن اين منيفولد ميدروني چك ولو مي

  پرژ تا حدودي پايين تر بيايد.دماي هواي 

 از كولر براي هواي پرژاستفاده  .3,4

توان براي جلوگيري از داغ شدن چك ولو يكي ديگر از روشهايي كه مي
باشد. مانند كولري كه براي بكاربرد، استفاده از يك كولر براي هواي پرژ مي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  اداننيروگاه آب GE-Frame9سازي و رفع مشكل پسينگ(بروز جريان برگشتي) در چك ولوهاي مسير سوخت مايع واحدهاي گازيبهينه 

تهران، ايران 5139 –المللي برق كنفرانس بين و يكمين سي  

 5  

 

 نده براي چك ولوهابا آب خنك كن واحد هاي جي اي سيستم سوخت مايع :7شكل

 VTR2-1لو رگوالتور دمي و :8شكل

ن توان از سيستم آب خنك كهواي اتمايزينگ وجود دارد. براي اين كار مي
  براي اين كولر بهره جست.  

پايين آوردن دماي هواي پرژ توسط ولو  .3,5
VTR2-1 
تواند پايين آوردن دماي هواي پرژ باشد. با بررسي يكي از راهكارها مي

-سيستم  هواي اتمايزينگ و هواي پرژ ،كه از هواي اتمايزينگ انشعاب مي

  ژ را پايين آورد.توان دماي هواي پرتوان به اين نتيجه رسيد كه ميگيرد، مي

جهت  )Cooling Water(دانيم سيستم آب خنك كنهمانطور كه مي
رود. لذا از اين سيستم خنك كردن قسمت هاي مختلف واحد بكار مي

انشعابات زيادي براي قسمت هاي مختلف وجود دارد. يكي از قسمتهاي كه 
  باشد.كند كولر هواي اتمايزينگ مياز سيستم آب خنك كننده استفاده مي

هواي اتمايزينگ در كولر هواي اتمايزينگ توسط آب خنك كننده 
شود. مقدار دبي آبي كه براي كولر خنك مي ،Cooling Water سيستم

گردد. لذا با تغييرات در تنظيم مي VTR2-1 رود توسط ولواتمايزينگ مي
  ]9[اي هواي اتمايزينگ را تغيير داد. توان دماين ولو مي

اين ل يك ولو سه راهه با يك ريگوالتور دماست. شام VTR2-1شير 
دهي به تغيير دماي رگوالتور جريان متوسط عبوري از شير را توسط پاسخ

مايع  ،كند. حباب، بصورت اتوماتيك كنترل مي دماسنج حبابدارمؤثر روي 
گيرد. اين مايع در اثر حرارت تبديل به بخار ميحساس به دما را دربر مي

شود. گيري ميار در حباب توسط لوله موئين باريك اندازهشود و فشار بخ
تا بتواند جريان را  ،تواند موقعيت پوپت را تغيير دهداين لوله موئين مي

  كنترل كند و در حد متوسط نگه دارد.

هايي كه بر روي پالك حك شده است، رنج دراين رگوالتور، تنها 
بايد باالي يك سوم رنج قرار ها پوينتآل ستشود. در حالت ايدهكنترل مي

  ]6[.بگيرند

اي هستند كه شير ميداراي وسيله RT-1010-Aرگوالتورهاي سري 
نظر از ترموستات رگوالتور عمل تواند توسط آن به صورت دستي، صرف

و در آن  هشدديدگي غيرمؤثر ترموستات رگوالتور در اثر آسيب لذا .كند
دسته بسته شود و يا با چرخاندن تواند به صورت دستي باز يا صورت مي

اين خصيصه در هنگامي  در موقعيت خاصي قرار گيرد. محور(هندل آن)
كه ترموستات غيرفعال و يا براي تعمير از سيستم برداشته شده باشد، 
بسيار سودمند و باصرفه است. انديكاتور، موقعيت پوپت شير را نشان مي

  دهد.

توان با محدود كردن والتور را ميدماي رگهمانطور كه توضيح داده شد، 
اين به اين معناست آن حك شده است، تنظيم كرد.  دمايي كه روي پالكرنج

توان دماي آب خنك كن ورودي به كولر هواي اتمايزينگ را تغيير كه مي
توان داد. با تغيير دادن دبي و دماي آب ورودي به كولر هواي اتمايزينگ مي

غيير داد، و چون هواي پرژ از هواي اتمايزينگ دماي هواي اتمايزينگ را ت
توان دماي هواي پرژ را پايين آورد و باعث خنك شود، بنابراين ميتغذيه مي

توان از كاري بيشتر چك ولوهاي پرژ و سوخت مايع شد. با اين روش مي
آسيب وارده بر قطعات داخلي چك ولوها در اثر تماس با هواي داغ كوپه 

رد. در زير روش تنظيم و تغيير دماي رگوالتور ولو توربين جلوگيري ك
VTR2-1 .10[ توضيح داده شده است[  

آن  دمايي كه روي پالكتوان با محدود كردن رنجدماي رگوالتور را مي
حك شده است، تنظيم كرد. بعد از قرارگرفتن رگوالتور در سرويس، به 

برداري ت پاياي بهرهدقيقه به رگوالتور اجازه دهيد تا به حال 30تا  20مدت 
  نماي اين رگوالتور نشان داده شده است. » 7 شكل«در  برسد.

در جهت براي افزايش تنظيم دما، چرخ تنظيم را به راست بچرخانيد. 
براي كاهش تنظيم دما، نشان داده شده است.   زيردر شكل كه  Aپيكان 

ان داده نش » 8 شكل«كه  Bپيكان در جهت چرخ تنظيم را به چپ بچرخانيد 
  ]6[شده است. 
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تنظيم جديد را تا زماني كه دما به دماي مطلوب برسد ادامه دهيد اما به 
 برداري برسند.اندازه كافي فرصت بدهيد تا تغييرات به حالت پاياي بهره

رگوالتور يك صفحه مقياس دارد تا موقعيت تنظيم را نشان دهد. اين 
يرات مكرر نياز باشد، بسيار خصيصه براي تنظيم مجدد، در زماني كه تغي

  باشد.بندي، درجه حرارت نميكننده است. مقياس درجهمفيد و كمك

 تنظيم دستي .3,6

، بازكردن و يا بستن  RT-1010-A رگوالتور سري دسته محور مكانيزم 
  آورده است.دستي شير رگوالتور را فراهم 

قرار  "G"در مقياس  "Thermostatic"را روي » 7 شكل«در  F نقطه
دهيد. در اين موقعيت، شير رگوالتور به صورت ترمواستاتيكي از تغيير دما 

برداري دستي از شير كند. هنگامي كه بهرهروي حباب رگوالتور عمل مي
شير قرار دهيد.  هرا روي باز، و يا بست دستهمطلوب و يا موردنياز باشد، 

به اپراتور  در باالترين و يا كمترين مقياس قرار دارد نشانگرهنگامي كه 
ديدگي رگوالتور تواند باعث آسيبدستي نيرو وارد نكنيد، زيرا اين كار مي

  ]9[ گردد.

 نتيجه گيري .4

موجود در كشور مشخص شد كه اكثر  GE-F9با بررسي در واحدهاي
اين واحدها داراي مشكل پسينگ از چك ولو پرژ مسير سوخت مايع 

 VA19ولوبه سمت  باشند.پسينگ در اين چك ولو و نشت گازوئيلمي
گردد. باعث بروز مشكل در آن و در برخي موارد منجر به انفجار آن مي

  باشد.بنابراين پرداختن به اين مسئله حائز اهميت مي

در اين مقاله عوامل بروز اين مشكل شناسايي و معرفي گرديد و در 
راهكارهاي ارائه هت برطرف ساختن آن ارائه گرديد. نهايت راهكارهايي ج

ده همگي براساس بررسي واحدهاي داخل و خارج از كشور، و انجام ش
 باشد.هاي صورت گرفته بر روي واحدهاي گازي نيروگاه آبادان ميآزمون

باشد. بحث استفاده از ولوهاي سه راهه بحثي جديد در صنعت نيروگاهي مي
  توان در باال بردن توان واحدها موثر باشد.كه با پرداختن به آن مي

 دانيقدر

مهندس موسي ، جا دارد از زحمات مهندس مجيد قمري معاونت توليد
ندايي معاونت بهره برداري و مهندس محمد قمري كارشناس اتاق كنترل كه 

همكاري بي دريغي داشتند  آبادان در ديتا برداري و انجام تستها از نيروگاه
 سپاسگزاري گردد. 
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