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 :HRSG+ACCمعرفی تکنولوژی جدید کنترل شیمیایی
High-AVT 

HN16-00750086 
 نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد -شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی

 ابوالفضل عسکری: ارایه کننده

 ها بحث و نتایج -3
 High-AVT شیمیایی کنترل روش -3-1

 با High-AVT روش بکارگیری با بویلر آب تصیفه
 در 10.3-9.9 بین خوراک ال ایده PH سطح یک

  مرکز توسط ژاپن بویلر آب کیفیت کنترل استاندارد
 برای JIS Revision Commite تحقیقات

 سال در و .است گردیده ارایه ترکیبی سیکل نیروگاهای
 آن نتایج همکاران و تسوباکیزاکی مقاله توسط 2015

  حضور بدون آمونیاک فقط روش این در .شد گزارش
 سدیم تزریقات و گرددمی اضافه بویلر آب به اکسیژن
  مقادیر 2 شکل .گرددمی متوقف هیدرازین و فسفات

PH دهد می نشان را درامه 3 بویلر در ال ایده. 
 
 

 
 

 PHتنظیمات  -2شکل

 دهد می نشان را HP اکونومایزر در PH تاثیر 3 شکل
 

 
 

 بر عمربهره برداری بویلر PHتاثیر تنظیم -3شکل

 می AVT(O) روش یافته توسعه High-AVT روش
 سال در ACC با ترکیبی سیکل نیروگاه 5 در که باشد

 هیچ بدون (2014 سال) تاکنون و شد اندازی راه 2001
 و مقدمات .است شده گزارش سیکل کل در مشکلی

  4 شکل .گردد فراهم باید روش این استانداردهای
 مداوم کردن کار سال 6 از بعد بخار توربین  LPبخش

 این .دهدمی نشان را High-AVT روش بکارگیری با
 بخش این در خوردگی گونه هیچ که دهدمی نشان شکل

 .است نداده رخ توربین از
 

 
 
 

 توربین بخار LPنمای بخش -4شکل

 
 گیری نتیجه -4

 افزایش -1:از عبارتندHigh-AVT روش هایمزیت
 مواد تزریقات کاهش دلیل به سیستم این در پایداری
 دلیل به عملیات طول در PH پایداری -2شیمیایی
 ناشی پارامترهای کاهش -3 کنترلی پارامترهای کاهش

 کاهش -4حرارتی بازیاب بویلرهای شیمی خوردگی از
 (FAC) خوردگی شتاب جریان نرخ ریسک

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه -1
 بویلرهای از متشکل ترکیبی سیکل نیروگاهای در امروزه
 رژیم هوایی، کولر کندانسورهای با حرارتی بازیاب
درام به فسفات ترزیق همراه به فرارشیمیاییکنترل متداول

 ،EPRI قبیل از موسساتی متخصصین توسط بویلر های

VGB است شده پیشنهاد. 
 High-AVT جدید تکنولوژی روش مقاله، این در

 قرار بررسی مورد روش این عملی نتایج و گردیده معرفی
 در مکزیک و ژاپن کشور در روش این .است شده گرفته

 گرفته بکار هوایی کندانسور با ترکیبی سیکل نیروگاه 5
 از سال 10 عبور از بعد آن عملیاتی نتایج و است شده

  هیچ بدون و خوب روش این در بویلر مداوم کارکرد
 .است شده گزارش سیکل کل در مشکلی

 بازیاب هایسیستم شیمی از ناشی خوردگی-2
 حرارتی

 FAC خوردگی -2-1

 که خوردگی مکانیزم یک از جریانی شتاب خوردگی
 اتصاالت، ها،لوله ضخامت در اتالف باعث آن نتیجه

 شده حاصل باشد،می فوالد های سطح دیگر و مخازن
  ناشی خوردگی نوع این که دهدمی نشان مطالعات .است

  شیمی، جمله از جریان معین هایشرایط ترکیب از
 بازیاب بویلرهای در .باشدمی ماده جنس نوع و هندسه

 LP هایدرام ها،کننده تبخیر اکونومایزرها، همه حرارتی

- IP دادن رخ مستعد سیکل کل و FAC باشندمی 
 فسفات سدیم از ناشی خوردگی

 پدیده یک ،2015 سال در همکاران و تسوباکیزاکی
 طول در فسفات تزریق از ناشی مخفی بیرونی

 (1 شکل) .دادند نشان را بویلر عمر از نرمال عملیات
 

 

 

 
 

 خوردگی مخفی فسفات-1شکل 

 خوردگی ناشی از هیدرازین
  در :2006 سال در EPRI در همکاران و مریلو نتایج

 خوردگی اثر هیچ گراد سانتی درجه200 از کمتر دماهای
 نتایج گراد سانتی درجه 200 باال دماهای در .نداشت

 داده نشان تحقیقاتی آزمایشگاه در آن خوردگی اثبات
 .شد
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