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 :پروژه عنوان
های کن هلر و نیروگاههای دارای برج خنکبرداری بین نیروگاهمقایسه خوردگی و شرایط بهره

 ACCکن دارای برج خنک
 های کنترل خوردگی در صنعت برقطرح توسعه فناوری عنوان طرح:

 کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق هایتوسعه فناوری طرح واحد اجرایی:

  6  : )ماه( اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

 :همراه با ذکر مراحل کلی تببین و تشریح پروژه

 
-های خنکهای حرارتی مدرن، از برجهای زیاد دسترسی به آب، در واحدهای بخار نیروگاهامروزه به دلیل محدودیت منابع آبی و هزینه

های ها و شکستزوالدهند که شوند. تحقیقات نشان میاستفاده می (ACC)کن هوایی های خنکو کندانسورکن خشک نظیر هلر 
به دلیل تخریبهای شیمیایی ها هستند. از جمله دالیل اصلی کاهش تولید برق در نیروگاه و مکانیکی ناشی از فرآیندهای شیمیایی

-کن هلر ایجاد میهای خنکستم آب )به خصوص سیکل آب و بخار( برجهای سیگذاری، تشکیل پوسته و آلودگیخوردگی، رسوب

های زمانی ها باعث افت فشار، کاهش راندمان، افزایش ریسک تولید و وقوع حوادث ناگوار و همچنین کاهش بازهشوند. این تخریب
ی خورنده در سیستم آب به منظور جلوگیری از هاها، ترکیبات مهاجم و یونها، در حضور آالیندهشود. عالوه بر ایننظافت تجهیزات می

یابد. ها میزان مصرف مواد شیمیایی که اغلب ترکیباتی سمی، فعال، گران و با قابلیت اشتعال باال هستند، افزایش میاین تخریب
های ها و کاهش هزینهها بسیار زیاد و قابل توجه است. بنابراین برای جلوگیری از این تخریبتاثیرات اقتصادی و مالی این تخریب

نی( ناشی از آن، باید کنترل شیمیایی دقیقی انجام شود. این کنترل شیمیایی باید با توجه به مواد به کار رفته در بویلر )آلیاژهای پایه آه
 های هلر )آلیاژهای آلومینیوم( انجام شود. و تجهیزات برج

هدا، کداهش ها، جهت تخمین عمر، افزایش رانددمان نیروگداهکن نیروگاههای خنکاقتصادی خوردگی در برجو  با توجه به اهمیت فنی

های پیشگیری از تخریب الزم است که مطالعه جامعی در این زمینه انجام شود. لذا، هدف از انجام این پروژه، ها و شناخت روشهزینه

و همچنین نحوه کنترل شیمیایی آب مصرفی و راهکارهدای  ACCکن هلر و خنک هایهای خوردگی در برجشناخت و مقایسه مکانیزم

اجرایی جهت جلوگیری از تخریب توسط خوردگی است. به همین منظور حداقل دو واحد در دو نیروگاه مختلف نیاز است که دارای عمر 

گی در هدر دو ندوع بدرج بده صدورت میددانی است. نرخ خدورد ACCبرداری یکسانی هستند و یکی دارای برج هلر و دیگری برج بهره

هدای هلدر اسدتفاده هایی که از برجبرداری نیروگاهبرداری ارزیابی خواهد شد. شرایط بهرهگیری شده و تاثیر آن روی شرایط بهرهاندازه

برداری میدزان های بهرهزینهکن، هبه کار گرفته شده است، از نظر راندمان برج خنک ACCهای هایی که در آنها برجکنند با نیروگاهمی

شدود. کن بر این عوامدل مقایسده مدیمصرف آب، مقدار مصرف مواد شیمیایی و هچنین شرایط کنترل شیمیایی و تاثیر نوع برج خنک

 های اولیه اعالم شود.همچنین الزم است هزینه ساخت هر دو نوع برج به عنوان هزینه

 

 :)خروجی مورد انتظار(مشخصات محصول نهایی

 های هلر و های خوردگی برجمطالعه و بررسی مکانیزمACC 

 ها نحوه کنترل شیمیایی و مقایسه عملکرد هر یک این برج 

 برداری استخراج شده های بهرهکن روی هزینهتاثیر نوع برج خنک 

  هلر و هزینه ساخت هر دو نوع برجACC 

 


