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هاي گازي  در اين مقاله، به امكانسنجي استفاده از توربين —چكيده 

يكل تركيبي بافق با استفاده از براي نصب در نيروگاه س Hيا  Fكالس 

 Hيا  Fهاي كالس  پرداخته شده است. توربين thermoflowافزار  نرم

ها باعث  % بوده و استفاده از آن50باالتر از  داراي راندمان سيكل

شود. با توجه به  جويي در مصرف انرژي و سوخت در نيروگاه مي صرفه

از سه شركت جنرال هاي پروژه، تنها سه مدل توربين گاز  محدوديت
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هاي قابل قبول توربين گاز  الكتريك، زيمنس و ميتسوبيشي به عنوان گزينه

براي نيروگاه سيكل تركيبي بافق انتخاب شدند. با توجه به آب و هواي 

شهر بافق و كمبود قابل توجه آب و بر اساس دما و سرعت وزش باد 

كن  خنكبه عنوان سيستم  كن كندانسور هوايي يط، سيستم خنكمح

نيروگاه انتخاب گرديد. بر اين اساس و با توجه به شرايط محيط، نتايج 

نشان داد كه توربين گاز مدل  thermoflowافزار  مدلسازي در نرم

9HA.01  شركت جنرال الكتريك داراي بيشترين راندمان و توان در

محدوده مورد نظر نيروگاه سيكل تركيبي بافق بوده و اين توربين گاز، به 

 عنوان توربين گاز نيروگاه، تعيين گرديد.

؛ راندمان؛ ناوت؛ Hيا  Fتوربين گاز كالس  —هاي كليدي  هواژ
 نيروگاه سيكل تركيبي

 مقدمه  .1

 500نامه احداث نيروگاه سيكل تركيبي بافق با ظرفيت باالي  توافق
0Fمگاوات با شركت دايلم انرژي

انجام شده است. در اين نيروگاه قرار است  1
استفاده شود. بدين منظور پروژه  Hيا  Fهاي گازي جديد كالس  بيناز تور

 - 500امكانسنجي فني و اقتصادي نيروگاه سيكل تركيبي بافق با ظرفيت 
مگاوات به شركت موننكو ايران ابالغ گرديد. در اين مقاله نتايج تحليل  600

هاي  كه محدوديت Hيا  Fهاي گازي كالس  ترموديناميكي استفاده از توربين
كيلومتري جنوب  120شهر بافق در  پروژه را رعايت نمايند، ارائه شده است.

شرقي يزد و در حاشيه كوير مركزي ايران واقع شده و داراي اقليمي گرم 
شهرستان بافق از نظر اقليمي و طبيعي در منطقه خشك و . وخشك است

 ؛گرم است هاي هاي سرد و تابستان كويري قرار گرفته است كه داراي زمستان
به طوري كه شهرستان بافق در زمستان يكي از سردترين و در تابستان يكي 

 .از گرمترين مناطق استان يزد است

 

 مشخصات محيط  .2

 22با توجه به اطالعات هواشناسي براي نيروگاه بافق، دماي طراحي 
 m 1031% و ارتفاع از سطح دريا 5/28گراد، رطوبت نسبي  درجه سانتي

 .باشد مي

                                                           
1  ENERGY DAELIM  

 كن نتخاب سيستم خنكا  .3
كن، ميزان آب  ثيرگذار در انتخاب سيستم خنك ترين پارامترهاي تأ از مهم

كن  باشد. بعد از اين پارامتر، عواملي مانند اثرات سيستم خنك در دسترس مي
كن تأثيرگذارند. در  بر راندمان و فضاي مورد نياز، در انتخاب سيستم خنك

كن نيروگاهي انجام  هاي خنك اي بين انواع مختلف سيستم مقايسه 1جدول 
 شده است.

 ]1[ كن نيروگاه : مقايسه انواع مختلف سيستم خنك1جدول 
 WCT1 DC2 ACC3 Heller4 Hybr5 پارامتر
 1< 1< 1< 1> 1 گذاري هاي سرمايه هزينه

 1∽ 1< 1< 1> 1 برق مصرفي
 1> 1> *0 1< 1 ميزان آب مورد نياز

* if finned tubes are not sprayed (However, even with spraying <1) 
1  WCT – Wet cooling tower; forced draft 
2  DC – Direct cooling system 
3  ACC – Dry cooling system; air-cooled condenser 
4  Heller – Dry cooling system; heller 
5  Hybr – Hybrid tower 

 

با توجه به قرار گرفتن بافق در استان يزد كه مجموع بارش ساليانه استان 
) بوده و ميزان متوسط بارش ساليانه 1394ميليمتر (در سال آبي  88كمتر از 

] و آب و هواي اين شهر كه گرم و 2[ متر است ميلي 50در بافق كمتر از 
كن، تنها دو سيستم  هاي مختلف سيستم خنك خشك است، از بين گزينه

ACC  وHeller باشند هاي قابل قبول براي نيروگاه بافق مي گزينه. 

، دماي محيط و Hellerيا  ACCكن  در انتخاب هر يك از سيستم خنك
كه در دما و سرعت باال، عملكرد  باشد؛ بطوري سرعت باد، عامل كليدي مي

باشد. متوسط دماي ماكزيمم در  مي Hellerبهتر از سيستم  ACCسيستم 
است؛  m/s  6/13گراد و متوسط سرعت باد درجه سانتي 30شهر بافق 

 .باشد گزينه مناسب براي نيروگاه بافق مي ACCكن  بنابراين سيستم خنك

 

 مشخصات سوخت نيروگاه  .4
 2جدول سوخت مصرفي توربين گاز از نوع گاز طبيعي با مشخصات 

 باشد. مي
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 : مشخصات سوخت اصلي نيروگاه2جدول 
 درصد مولي تركيب اجزاي سوخت

CH4 
C2H6 
C3H8 

i-C4H10 
n-C4H10 
i-C5H12 
n-C5H12 
C6H14 
C7H16 

N2 
CO2 
Total 

87.66 % 
5.27 % 
1.02 % 
0.14 % 
0.19% 
0.07% 
0.05% 
0.05% 
0.02 % 
4.69% 
0.84 % 

100.0 % 
 

 هاي طراحي محدوديت  .5
هاي زير از جانب كارفرماي پروژه براي طراحي نيروگاه  محدوديت

 سيكل تركيبي بافق در نظر گرفته شده است:

  مگاوات باشد. 600تا  500ظرفيت نيروگاه بين 

  راندمان نيروگاه در شرايطISO  باشد.58بيشتر از % 

  توربين گاز كالسF  ياH .باشد 

 باشد. روگاه كمبود آب قابل توجه ميدر محل ني 

 .توربين گاز از لحاظ مدل و سازنده در ايران قابل دسترس باشد 

 

 هاي گاز مشخصات توربين  .6
هاي نيروگاه سه مدل توربين گاز از  با توجه به ظرفيت باال و محدوديت

، 3جدول سه شركت زيمنس، ميتسوبيشي و جنرال الكتريك با مشخصات 
 باشند: هاي قابل قبول براي استفاده در نيروگاه بافق مي گزينه

 هاي گاز انتخابي : مشخصات كلي توربين3جدول 

 )MW(ظرفيت  پيكربندي سازنده مدل توربين گاز
 راندمان

 (%) نيروگاه

9HA.01 General Electric 6/62 643 تك شفت 

SGT5-8000H Siemens 60 600 تك شفت 

M701F5 Mitsubishi 61 525 تك شفت 

 

 مشخصات بخار فشار باال و فشار متوسط .7
مشخصات بخار در ورود به توربين فشار باال و فشار متوسط به شرح 

 زير است:

 : مشخصات بخار در ورود به توربين بخار فشار باال و فشار متوسط4جدول 

 
 

 بويلر بازياب بنسون .8
1Fبار گذر هاي گاز انتخابي، از نوع يك بويلر بازياب براي توربين

(بنسون)  2
باشد. اين بويلر از نوع بدون درام بوده و بنابراين محدوديتي در فشار  مي

به نحوي است كه كليه آب تغذيه بخار ندارد. در اين نوع بويلر، طراحي 
ها به بخار تبديل شده و مستقيماً به سوپرهيترها هدايت  موجود در لوله

كه بويلرهاي بنسون داراي فشار بااليي هستند،  گردند. از آنجايي مي
اجزاي  1شكل ]. در 3ها الزم است [ اي براي ساخت آن تكنولوژي پيشرفته

 اصلي بويلر بازياب بنسون نشان داده شده است.

 
 ]4[ بار گذر (بنسون) : اجزاي اصلي بويلر بازياب يك1شكل 

 

                                                           
2 Once through 
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 سازي نيروگاه بافق شبيه .9
سنجي فني و اقتصادي، يكي  طراحي پايه، برآوردهاي اقتصادي و امكان

هاي نيروگاهي به دليل  روژهاز مراحل مهم در هر پروژه صنعتي است. در پ
برداري  هاي اقتصادي و بهره هاي اجراي يك پروژه از يك سو و هزينه هزينه

  .اي برخوردار است از سوي ديگر، مطالعات پايه از اهميت ويژه

سازي نيروگاه سيكل تركيبي بافق براي انتخاب بهترين  به منظور شبيه
كه از  GT PROافزار  ه، از نرمتوربين گاز و تعيين ظرفيت و راندمان نيروگا

 افزار نرمباشد، استفاده شده است.  مي thermoflowافزار  هاي نرم ماژول

Thermoflow افزار طراحي و  در حال حاضر به عنوان معتبرترين نرم
 GT PRO ماژول .گيرد سازي نيروگاه در جهان مورد استفاده قرار مي شبيه

سازي  ترموفلو است كه در شبيههاي پركاربرد خانواده  يكي از ماژول
بر  IGCC كن و شيرين تركيبي و واحدهاي آب هاي گازي، سيكل نيروگاه

افزار شامل انواع  گيرد. اين نرم پايه توربين گاز مورد استفاده قرار مي
كن  هاي خنك هاي تركيبي، بسياري از سيستم هاي ممكن براي سيكل آرايش

باشد. در  ازي از سازندگان مختلف ميهاي گ اي از توربين رايج و كتابخانه
هاي تركيبي بر پايه غالب  توان شرايط طراحي سيكل اين ماژول مي

را ن مختلف ك هاي خنك  هاي گازي مورد استفاده در كشور و سيستم توربين
مدل  GEسازي براي سه توربين گاز  . در اين مقاله شبيهسازي نمود شبيه

9HA.01 ،Siemens  مدلSGT5-8000H و Mitsubishi  مدلM701F5 
سازي، دبي بخار در ورود  به صورت جداگانه انجام شده است. در اين شبيه

اي انتخاب شده است  به توربين فشار باال، فشار متوسط و فشار پايين بگونه
كه به احتراق اضافي نياز نباشد. اين مقدار دبي بخار، حداكثر مقدار ممكن 

 .ندمان براي نيروگاه محاسبه گردداست تا ميزان حداكثر توان و را

 

 نتايج مدلسازي .10
، شماتيك باالنس جرم و حرارت حاصل از 4شكل تا  2شكل در 

براي سه  GT PROافزار  سازي نيروگاه سيكل تركيبي بافق در نرم شبيه
 ز انتخابي، نشان داده شده است.توربين گا

 
 GE 9HA.01: دياگرام باالنس جرم و حرارت به ازاي توربين گاز 2شكل 
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 MHPS M701F5توربين گاز  : دياگرام باالنس جرم و حرارت براي3شكل 

 

 
 SGT5-8000H: دياگرام باالنس جرم و حرارت به ازاي توربين گاز 4شكل 

 

 گيري نتيجه .11
افزار  سازي نيروگاه سيكل تركيبي بافق در نرم نتايج شبيه 5جدول در 

thermoflow ين گاز براي توربGE 9HA.01 ،MHPS M701F5  و
SGT5-8000H با يكديگر مقايسه شده است. 

سازي نيروگاه سيكل تركيبي بافق به ازاي سه نوع  : مقايسه نتايج شبيه5جدول 
 توربين گاز انتخابي

Model of Gas Turbine GE9HA.01 M701F5 SGT5-8000H 
 MW( 534.9 418.5 513.1توان ناخالص سيكل تركيبي (

 MW( 367.1 290.8 340.7توان ناخالص توربين گاز (

 59.7 57.9 61.3 راندمان ناخالص سيكل تركيبي (%)

 MW( 522.5 408.5 500.6توان خالص سيكل تركيبي (

 58.3 56.5 59.9 راندمان خالص سيكل تركيبي (%)

 C°( 649.1 634.9 643دماي دود خروجي از توربين گاز (

 C°( 97.44 92.58 97.12دماي دود خروجي از دودكش (

 39.67 40.23 42.08 راندمان توربين گاز (%)

 39.09 35.56 39.07 راندمان توربين بخار (%)
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نشان داده شده است، ميزان توان و راندمان  5جدول همانطور كه در 
نسبت  9HA.01مدل  GEيبي بافق به ازاي توربين گاز نيروگاه سيكل ترك

كه امكان خريد اين  به دو توربين گاز ديگر، باالتر بوده و با توجه به اين
باشد، در نهايت اين توربين به عنوان گزينه انتخابي  توربين گاز مهيا مي

 توربين گاز براي نيروگاه سيكل تركيبي بافق، تعيين شد.

انتخاب توربين گاز عالوه بر تحليل ظرفيت و  الزم به ذكر است، در
عملكرد سيستم، الزم است كه هزينه تمام شده و ميزان بازگشت سرمايه 
طرح نيز مورد بررسي قرار گيرد كه اين امر در فاز بعدي پروژه امكانسنجي 

 .شود احداث نيروگاه سيكل تركيبي بافق انجام مي
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