
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789
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 تهران، ایران
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 امکان— چکیده اقتصادیدرخصوص-سنجیفنیدرمقالهحاضر،

023یکنیروگاه(سیستمبرجتَر)جایگزینیسیستمخنککناصالحو

.گرفتهاستمگاواتیباسیستمخشککندانسورهواییموردبررسیقرار

امشدهافزارترموفلوانجسازیسیکلبااستفادهازنرمشبیهبرایناساس،

 و نتایج، اعتبارسنجی از دمایپس شامل اساسی پارامترهای تغییرات

 و باد سرعت محیط، مورد... بخار سیکل و توربین شرایط روی بر

نظرمالحظاتازنقطهدهدکهنتایجحاصلهنشانمی.بررسیقرارگرفت

د،یمهندس شرطاعمال سالنگیتیریبه ساعاتگرم دمایدر 02تا

پشتتوربینبجدرجه مجاز هتحفظشرایطفشار از، استفاده امکان

وتوپوگرافیکمحیطیبشرطتامینشرایطدسترسی،ACCنگیطرحکول

.خواهدداشتوجود

نیروگاهحرارتی—هایکلیدیهواژ توربینبخار؛ ؛سیستمکولینگ؛

 سازیشبیه؛کندانسورهوایی

 مقدمه .1

های  مصرف باالی آب نیروگاه ترین دالیل ترین و اساسی یکی از مهم

 .است سازی سیکل بخار با استفاده از سیستم کولینگِ تَر ، خنکحرارتی

معادل یک درصد به ازای هر ده  ،متاسفانه بخش عمده ای از آب سرد گردشی

 کننده تلف شده های خنک ف دما، بصور  بخار از بر درجه فارنهایت اختال

راهکارهای قابل استفاده به منظور رفع  یکی از .و قابل بازیافت نخواهد بود

ها،  یکی از این سیستم. های کولینگ خشک است این مشکل استفاده از سیستم

 بیشتر. [4-1] است (Air-cooled Condenser) سیستم کندانسور هوایی

دارای مزیت های زیادی نسبت  (1شکل) (ACC) کندانسورهای هوا خنک

ستند که از میان این مزیت ها ه (WCC)تر /به کندانسورهای آب خنک

 : [7-5]موارد زیر اشاره نمود توان به می

 عدم نیاز به آب تغذیه 

 عدم آلودگی های ناشی از بلودان 

 (ذخیره آب مخزناستثنای سیستم پاپینگ و  به)زدگی  عدم یخ 
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 یحرارت روگاهین کیکنِ  خنک ستمیس ینیگزیجااصالح و منظور  به( ACC) ییکندانسور هوا ستمیس یساز هیو شب یطراح

 پلوم بخار آب  دعدم وجو 

 زمینی  های زیر عدم ایجاد آلودگی در محیط زیست و آب 

 دلیل خشک بودن سطوح حرارتی ر کمتر سطوح بهخوردگی بسیا  

 ی کم نگهداری و تعمیرا   هزینه 

های مختلف  و در ابعاد و اندازه 1391کندانسورهای هوا خنک از سال 

 A-frameهای از نوع ACCدر سیستم کولینگ . گیرند مورد استفاده قرار می

نصب شده  یینو به پار یهبا زاو( دلتا)دار  یهبه صور  زاو یاتوردو رادیا دلتا، 

شود  یم یجادا  آن یهوا بر رو یانجر ی،فن محور یکو با استفاده از 

ها شده و تحت اثر  تیوب-جریان بخار از گذرگاه باالیی وارد فین .(2شکل)

درادامه، . شود جریان هوا، بخار اشباع به مایع اشباع در پایین فریم تبدیل می

 . شود سمت سیستم بویلر پمپ میسیال تجمع یافته در تانک کندانس به 

 
[GEA:منبع]توربینبخارخروجیوACCکولینگطرحنماییاز:1شکل

تم اقتصادی در خصوص جایگزینی سیس-سنجی فنی در مقاله حاضر، امکان

مگاواتی با سیستم خشک  921یک نیروگاه  (سیستم بر  تَر) خنک کن

سازی سیکل با  در ابتدا شبیه. گیرید کندانسور هوایی مورد بررسی قرار می

سپس تغییرا  و  انجام شده( Thermoflow)افزار ترموفلو  استفاده از نرم

توربین  بر روی شرایط ...شامل دمای محیط، سرعت باد و  ی اساسیپارامترها

 . و سیکل بخار مورد بررسی قرار گرفت

 ACCستمیسکییطراحیهامشخصه  .2

سازی و بررسی صحت سنجی  به منظور قابل اطمینان بودن نتایج شبیه

بایست پارامترهای مرتبط با طراحی بدقت  می ACCاطالعا  کارایی تجهیز 

منظور تعیین  کمترین اطالعا  مورد نیاز به. انتخاب شده و مدنظر قرار گیرند

  . شوند در ادامه ذکر می ACCی طراحی برای یک سیستم  نقطه

(خشکیدما)طیمحیهوایدما .2.1
، دمای هوای ACCهای   یکی از مهمترین پارامترها در طراحی سیستم

تر، دمای هوای خشک محیط است که از آن به عنوان  محیط و به بیان صحیح

متر بر اساس میانگین دمای هوای گاهی این پارا. شود یاد می دمای طراحی

این کار طبیعتا باعث کاهش در هزینه و . شود خشک سالیانه در نظر گرفته می

شود اما از سویی قابلیت اطمینان تجهیز و کارایی آن در  سایزینگ تجهیز می

، بنا به شرایط خاص حاضردر بحث نیروگاه . دهد فصول گرم را کاهش می

را بکار گرفت  ACCی معمول برای سیستم توان روند طراح موجود، نمی

. شود چراکه در اینجا توربین موجود بوده و عامل محدودیت محسوب می

بنابراین، بهتر است شرایط کارکرد نرمال توربین به عنوان شرایط طراحی برای 

ACC در نظر گرفته شود . 

های اخذ شده از کارفرما و همچنین نتایج حاصل از  بر طبق داده

برای کارد در شرایط  bara 19137 معادل LPازی، فشار کاری توربین س شبیه

ای  بر این اساس، شرایط دمای طراحی بایستی به گونه. نرمال لحاظ شده است

 °Cبر این اساس، دمای . را پوشش دهد ACCلحاظ شود که دمای کندانسور 

 .شود در نظر گرفته می ACCبه عنوان دمای طراحی  2/22

(back-pressure)نیتوربیجفشاربخارخرو .2.2
شود  یاد می back pressureفشار خروجی توربین بخار که از آن به 

. قرار دارد( bara) 259/1تا  1444/1یا ( in Hg) 5/7تا  5/2ی  معموال در بازه

های سازنده همخوانی   فشارهای باالتر این محدوده، معموال با گارانتی شرکت

درنظر گرفته  trip pointیزان این فشار بعنوان بنابراین باالترین م. ندارد

 backهای بسیار مهم، فشار  ، یکی از کمیتACCدر طراحی . شود می

pressure به منظور تعیین این پارامتر، بایستی دمای متناظر با آن، . استTBP 

و اختالف ( TDB)، با دمای خشک طراحی  TBPاز سویی، . تعیین گردد

  :باشند ور  زیر در ارتباط میبه ص( ITD)دمای اولیه 

(1) ITD = TBP − TDB       or      TBP = TDB + ITD   

 

از نقطه نظر اقتصادی، و همچنین با در نظر گرفتن پارامترهایی نظیر 

ی آالرم توربین بخار، قیمت برق، تعداد ساعا  کارکردی سیستم در  نقطه

تا  29بین  ACCک سیستم برای ی ITDمعموال ... ، و  TDBدماهای باالتر از

و بر  سازی شده شبیهدر بحث نیروگاه . شود درجه سانتیگراد فرض می 22
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در   = C° 29ITD اساس شرایط مذکور و با در نظر گرفتن مالحظا  الزم،

 . نظر گرفته شد

 ACCستمیسلیوتحلیسازهیشب .0

است  LPو  HP-IPدو سیلندر توربین  بخار مورد بررسی دارایسیکل 

. شود هیت چگالشی شناخته می ختاری به عنوان سیکل تک ریکه از لحاظ سا

این سیکل جهت استحصال حداکثر قابلیت اطمینان و راندمان باال طراحی 

اطالعا  . امل مراحل واکنشی و ضربه ای استتوربین پر فشار آن ش وشده 

با . ارائه شده است 1جدول سازی در  مربوط به شرایط توربین به جهت شبیه

، بایستی شرایط ACCبه جهت طراحی سیستم  اطالعا  مذکورتوجه به 

با کندانسور سطحی موجود مورد  ACCسیکل را در حالت جایگزینی سیستم 

 ton/hrبرای پس فشار و  bara 19137 بر این اساس، مقادیر. بررسی قرار داد

سازی لحاظ شده  در بحث شبیه HPبرای دبی بخار ورودی به توربین  1144

 Thermoflowافزار  سازی سیکل در نرم دامه، نتایج حاصل از شبیهدر ا. است

 (. 9شکل)شود  ارائه می ACCبر مبنای سیستم کولینگ خشک با طرح 

 

  بخارکلیسیسازهیجهتشبیورودیپارامترها:1جدول

Parameter Unit Value 

Dry/Wet Bulb Temperature C 42/23 

Site Elevation m 1600 

Cooling Water Inlet Temperature C 33 

Condenser Pressure ata 0.097 

Cooling Water Temperature Rise C 7.8 

Condenser Number of Pass 1 

Condenser Tube Velocity m/s 1.7 

Turbine Throttle Flow ton/h 754 

Throttle Pressure/Temperature ata/C 170/538 

IP Turbine in Pressure/ Temperature ata/C 34.55/538 

Cross over Pressure ata 7.14 

Gross Power MW 320.122 
 

 نتایجوبحث .4

سازی و اعتبارسنجی آنها، تغییرا   ی نتایج شبیه در این بخش پس از ارائه

پارامترهای جریان، فشار و دما بر شرایط کارکرد سیستم کولینگ جدید مورد 

  .گیرید بررسی قرار می

 (1)

 P = 0.0989

 T = 45.62

 x = 0.950

 H = 2464.64

 H*= -82.85

 M = 750.0

 (2)

 P = 0.8167

 T = 45.6

 Sub = 48.5

 H = 190.92

 H*= -2356.57

 M = 750.0

 Cooling air exit

 T = 38.7

 M = 101049.8

 Cooling air inlet

 T = 22.0

 M = 101049.8

 P[bar]   T[C]   H[kJ/kg]   H*[kJ/kg]   M[t/h]

 Air-cooled Condenser(PCE)[3]

 Mode: Engineering Design

 Number of existing cells = 49

 Number of operating cells = 49

 Condenser pressure = 0.0989 bar, Saturation temperature = 45.62 C

 Condenser heat rejection = 473700 kW

 Exit air flow = 101050 t/h,  Inlet = 22 C,  Exit = 38.65 C

 Fan electricity consumption (total) = 4529 kW

 Water head to condensate outlet = 7.315 m

THERMOFLEX Version 21.0   msn  Petro Pajoohesh Aria

1863 File = E:\AMINI\P R O J E C T  &  PROPOSAL\ISFAHAN POWERPLANT\ACC F.V=1.65 - 22C.TFX  07-11-2015 12:28:57

 
یمگاوات023بخارکلیسکییبرایواقعطیتحتشراACCستمیسیسازهیشب:2شکل
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 یحرارت روگاهین کیکنِ  خنک ستمیس ینیگزیجااصالح و منظور  به( ACC) ییکندانسور هوا ستمیس یساز هیو شب یطراح

 سازیهایشبیهاعتبارسنجیداده .4.1

سازی با  شود، نتایج حاصل از شبیه مشاهده می 2همانگونه که در جدول 

د دقت باالیی با نتایج موجود طراحی سیکل مطابقت داشته که این خود موی

  .باشد سازی می صحت فرآیند شبیه

سیکلدرشرایططراحیسازیباپارامترهایینتایجشبیهمقایسه:2جدول

 

 

 سیستموترمودینامیکیمشخصاتهندسی .4.2

در  و ترمودینامیکی طراحی شده دارای مشخصا  هندسی ACCسیستم 

 : باشد بفرم زیر می قالب دیاگرام تغییرا  دمایی
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A-frameازنوعACCاطالعاتهندسیسیستم:0شکل
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خاردیاگرامتغییراتدماییوفازب:4شکل

 فشارپشتتوربیندمایمحیطوبحث .4.0

به جهت اعمال تغییرا  دمای محیطی بر سیستم،  بایست در اینجا می

-off)، در حالت خار  از طراحی ACCی  سازی شده بر پایه سیکل شبیه

design )توان تغییرا  پارامترهای  حالت میایندر . مورد بررسی قرار گیرد

 . رایط واقعی مدل تحلیل نمودمختلف را بر عملکرد سیکل تحت ش

، یکی مفروضسنجی جایگزینی سیستم کولینک نیروگاه  در بحث امکان

از مهمترین پارامترها، بررسی اثر تغییرا  دمای خشک محیط بر عملکرد 

ACC  است؛ و در این بین، از آنجا که بحث پایستگی در ساختار و عملکرد

قرار دارد و مستقیما تحت تاثیر  توربین بخار در سیکل از اهمیت بسیار زیادی

گیرد، لذا پارامتر اساسی مورد تحلیل در اینجا  اثرا  سیستم کولینگ قرار می

back pressure بر این اساس، در حالت خار  از طراحی، . توربین است

شکل صور   نتایج تغییرا  فشاری به ازای تغییرا  دمای خشک محیط به

 . (7شکل)آید  زیر بدست می
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برحسبتغییراتدمایمحیطتوربینبرتغییراتفشارپشت:5لشک
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دهد که  توربین بر حسب دمای محیط نشان می back pressureتغییرا  

این رفتار مبین این . یابد نیز افزایش می ACCبا افزایش دمای محیط، فشار 

صور  دائم، مستلزم درنظر  به ACCکارکرد سیستم  مطلب است که امکان

 . گرفتن شرایط عملکردی توربین است

 bara بخار ی توربین از آنجاییکه ماکزیمم فشار مجاز برای کارکرد پیوسته

است، لذا ناحیه سبزرنگ  bara 1917و با در نظر گرفتن حاشیه امنیت  19142

شود؛ مطابق  پیشنهاد می ACCمنظور کارکرد مطمئن برای توربین و سیستم  به

ی سیستم توربین و  توان نتیجه گرفت که کارکرد سیکل و مجموعه شکل، می

کولینگ در صورتی در بهترین حالت خود قرار دارد که دمای محیط از حدود 

C° 99 در فصول گرم، با افزایش دما بیشتر از . باالتر نرودC° 99  مشاهده ،

ی مجاز قرار گرفته و امکان وقوع  دهشود که توربین خار  از محدو می

vibration همچنین، با . و آسیب مکانیکی جدی در توربین وجود دارد

با . افزایش دما، راندمان سیستم و توربین به شد  کاهش خواهد یافت

 . یابد افزایش بیشتر دما، احتمال وقوع تریپ در توربین افزایش می

 (نگیتیرید)کاهشباربحث .4.4

 ACCبا افزایش دما از یک حد خاص، سیستم  سی،از لحاظ مهند

شرایطی غیرمجاز را برای توربین رقم خواهد زد که در اینصور  به منظور 

چگونگی تغییرا  بار . ریتینگ انجام پذیرد حفظ شرایط فشاری بایستی دی

( bara 1917)فشار مجاز  سیستم بر حسب تغییرا  دمای محیطی، با حفظ پس

 (. 4شکل)ده شده است در شکل زیر نشان دا

 
فشارمجازحسبتغییراتدمایمحیط،باحفظپستغییراتبارسیستمبر:6شکل

(ریتینگنموداردی)

،  ACCشود، برای سیستم موجود با طرح  همانگونه از شکل مشاهده می

ز دمای پس ا. ریتینگ با روند خفیفی همراه است دی C° 99تاقبل از دمای 

C° 99 میزان کاهش بار به منظور حفظ شرایط فشاری توربین بسیار تشدید ،

مگاوا   21افزایش دمای محیط، تقریبا  C°1یابد به نحوی که به ازای هر  می

بنابراین، در فصول گرم، اگر امکان کاهش . بایستی بار توربین رو کاهش داد

 ACC، سیستم کولینگ بار تا میزان مشخص شده در واحد وجود داشته باشد

 . احتماال جوابگو خواهد بود

 ACCاثراتوزشبادبرعملکردبحث .4.5

در مجاور  وزش باد قرار دارد و  مورد بحث،از آنجا که محل نیروگاه 

به اثبا  رسیده است لذا ACC از سویی، اثرا  منفی باد بر عملکرد سیستم 

مطابق با آخرین نتایج . بررسی این عامل نیز از اهمیت زیادی برخوردار است

زیر اثر باد در  شکلهای سازنده،  تجربی بدست آمده از مراجع معتبر و شرکت

توربین به ازای دماهای محیطی  back pressureهای مختلف را بر  سرعت

  .(3شکل)دهد مختلف نشان می

شود که با افزایش سرعت باد، مقدار  ، مشاهده میزیربر اساس شکل 

back pressure یابد؛ این امر بدان دلیل است که با افزایش  افزایش می نیز

سرعت باد، اثرا  سیرکوالسیون افزایش یافته و جریانهای چرخشی مانع 

همچنین، . شود ها می تبادل حرار  بهتر بین هوای خروجی از فن و لوله

 جه به این نکته حائز اهمیت است که با افزایش دمای محیط، اثرا  باد بروت

 .یابد بیش از پیش افزایش می توربین فشار پشت

 
برحسب(back pressure)اثرسرعتورزشبادبرفشارپشتتوربین:7شکل

[5]دماهایمختلفمحیط

 گیرینتیجه .5

سازی سیکل بخار نیروگاه مفروض و  با توجه به نتایج حاصل از شبیه

با فرض امکان شود که  مالحظه می ACCجایگزینی طرح کولینگ تر با طرح 

 طی، با در نظر گرفتن شراACC ستمیموجود با س نگیکول ستمیس ینیگزیجا

 41 بیش از یواحد بخار، رقم کی یبرا ،یجانب طیشرا ریو سا یعملکرد

همچنین، بایستی تغییرا  مورد  .شود نهیهز یستیبا EPC یدالربرا ونیلیم
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 یحرارت روگاهین کیکنِ  خنک ستمیس ینیگزیجااصالح و منظور  به( ACC) ییکندانسور هوا ستمیس یساز هیو شب یطراح

ییرا  در خار  سازی کندانسور نیاز در داکت بخار خروجی توربین، تغ

... های اکسترکشن، هیترها، پایپینگ و  موجود از سرویس، تغییرا  در سیستم

نظر  ، بهبا توجه به نتایج حاصله، با این اوصاف .قرار گیرد دقیق ارزیابیمورد 

با  مفروض روگاهیموجود ن نگیکول ستمیس ینیگزیکه اصالح و جا رسد یم

به  ،یو مهندس یاقتصاد-ینظر مالحظا  فن ه، از نقطACC نگیطرح کول

با فرض امکان دسترسی به در ساعا  گرم سال،  نگیتیر یشرط اعمال د

  .باشد می ریپذ امکان واحد بخار یبرا توربین هال و رفع قیود عمرانی،
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