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 كشور هاينيروگاه گازي هايتوربين به ورودي هواي هاي فيلتر تست مرجع و ملي آزمايشگاه ايجاد طرح :پروژه عنوان

 افزايش راندمان واحدهاي نيروگاهي عنوان طرح:

 واحدهاي نيروگاهي بهره برداري، نگهداري و تعميرات توسعه فناوري  مركز  واحد اجرايي:

 ماه 12  :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد كلي 

 

 تببين و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:
 هـواي كـه هنگـامي. نمايد مي ايفا گازي توربینهاي راندمان عمـلكرد در اي ويژه اهمیت گـازي توربینهاي بـه ورودي هـواي تصفیه سیستـم بهبـود امروزه
. گـردد مـي تـوربی  و كمپرسـور هـاي پره خرابي و استهالك از جلوگیري سبب باشد میكرون 10 باالي ذرات از عاري و تصفیه كامالً سوركمپر به ورودي
 مـورد گاز توربی  به مايع و جامد ذرات ورود از جلوگیري جهت كه باشد مي گازي هاي توربی  اساسي و مهم اجزاء از ورودي هواي فیلتراسیون هاي سیستم

. باشند مي فني و محیطي زيست كاربردهاي منظور به اي مرحله چند فیلتراسیون هاي سیستم داراي پیشرفته گازي توربی  هاي واحد. گیرند مي قرار تفادهاس
 بهـره ربـ فیلتراسـیون سیسـتم كیفـي ضـف . باشـد مي گازي هاي توربی  طراحي در توجه مورد موضوعات تري  اساس از يكي فیلتراسیون سیستم انتخاب
 از اسـتفاده عواقـب جملـه از توربی  و كمپرسور بر مشتمل گازي هاي توربی  اجزاء خوردگي و فرسايش. است موثر گازي هاي توربی  عمر و كارايي برداري،
  .باشد مي ضفی  كیفیت با فیلتراسیون هاي سیستم

 و ها تايیديه اخذ و عملكرد تفیی  جهت كشور داخل در شده ولیدت صنفتي و نیروگاهي گازي توربینهاي به ورودي هواي فیلترهاي حاضر حال در
 منظور به .میباشد هوا فیلترهايكننده  تولید صنفت صاحبان براي پرهزينه و زمانبر فرآيندي كه میشوند ارسال كشور از خارج به الزم استانداردهاي

 در تست روشهاي و ابزارها از استفاده ز،اگ توربینهاي ورودي هواي یلتراسیونف فرآيند در كیفیت تضمی  رويكرد به محصول كیفیت كنترل رويكرد تفمیم
 آزمونهاي انجام طرح اي  از هدف .است ناپذير اجتناب امروز نفتص در فیلترها از برداري بهره و نصب طراحي، فرآيندهاي گذاري صحه و بررسي راستاي
 امانج جهت(rig test) تست دستگاه يك افزاري، سخت بخش در. مي باشد گاز توربی  ورودي وايه فیلترهاي عملكرد سنجش منظور به استاندارد
 و غبار مولد منبع برداري، هنمون رابهايپ ان،جري دست پايی  و باالدست در ذرات غلظت گیري اندازه سنسورهاي. شد خواهد تجهیز نظر مورد آزمونهاي
 .است آزمايشگاهاي    اصلي جهیزاتت جمله از ها داده تحلیل و مونیتورينگ كنترل، سیستم

 مراحل كلي شرح خدمات پروژه )فاز مطالفاتي( عبارتند از:  

  اقتصادي و فني مالحضات اساس بر فیلتر تست آزمايشگاه سازي ففال فرآيند و وكار كسب مدل تفیی  -

  آنها آزمايش هاي وشر و مرتبط داخلي و جهاني استانداردهاي كلیه ، فیلترها شناخت زمینه در اولیه مطالفات -

 كشور داخل ساخت يا خريد جهت مناسب تست بستر انتخاب -

 تست بستر اندازي راه و نصب استقرار شرايط -

 

 :)خروجي مورد انتظار(مشخصات محصول نهايي
 :با انجام اي  پروژه موارد ذيل قابل دستیابي مي باشند 

  مدل كسب و كار ففالیت آزمايشگاه فیلتراسیون 

 هاني مناسب جهت آزمايشات فیلتراسیون هواي ورودي به توربی  هاي گازي و روشهاي آزمون مربوطهاستاندارد ج 

 بستر تست مناسب جهت نصب در آزمايشگاه و بررسي ساخت داخل يا خريد خارجي آن 

 شرايط استقرار و محل احداث آزمايشگاه 
 

 :مي باشد ذيل به شرح اي  طرحنتايج مورد انتظار 

 هاي نیروگاه در استفاده منظور به وارداتي و داخل ساخت هاي فیلتر مدياي عملكردي كیفیت تفیی  جهت كشور داخل در مرجع آزمايشگاه احداث -
 گازيتوربی  

 خارجي هاي آزمايشگاه در كشور گازي هاي نیروگاه در استفاده مورد هاي فیلتر كیفیت تفیی  هاي آزمون انجام جهت كشور از ارز خروج از جلوگیري -

 توربی  و كمپرسور هاي پره تخريب نتیجه در و كشور گازي توربی  هاي نیروگاه در نامرغوب هاي فیلتر استفاده از وگیريجل -


