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 الخالصة

الغازية  لتناو  التوليد  الطاقة لوحدة  الحالية تحليل  الدراسة  القدرة االنتاجية  K1ت  ( في محطة كركوك  MW265 ) ذات 

القانون األول    العراق  - جنوب كركوكفي ناحية تازة  الغازية التي تقع   للبيئة باالعتماد على  ، تحت الظروف الحقيقة 

ثير كل من العوامل درجة الحرارة للمحيط الخارجي ، الرطوبة النسبية ، مرشحات الهواء ألديناميك الحرارة على ضوء ت

عاله لعام  أ عليها من ارشيف قسم التشغيل للمحطة تم الحصول  ساخ فيها باالعتماد على البيانات الشهرية التي تإلونسبة ا

جراء محاكاة إفضال عن  لحل المعادالت    الحسابات الرياضيةللبيانات التشغيلية باستخدام    تم اجراء تحليل نظري ،    2019

( برنامج  باستخدام  تMATLABللبيانات  في  يختص  الذي  على  (  الدراسة  تركزت  الحالية.  الدراسة  مجال  بيانات  حليل 

خرى مثل الرطوبة النسبية وكمية أتأثيرتغير درجة حرارة المحيط الخارجي على كفاءة وحدة التوليد والقدرة التوليدية وعوامل  

المحيط  ن ارتفاع درجة حرارة  أظهرت نتائج تحليل البيانات  أ  تدفق الهواء وتاثير نسبة اتساخ الفالتر على الكفاءة الحرارية .

ن الكفاءة الحرارية  إذ  إ تؤثر بشكل سلبي على كفاءة الوحدة ،    سبة الى درجة الحرارة التصميميةالخارجي بصورة كبيرة ن

قل  أ( في حين ارتفعت قيمتها في االجواء الباردة عند  24.19ب قد بلغت )%آ( لشهر    ºC46قصى درجة حرارة )أعند  

الحرارة الثاني وبلغت )% ºC 18.26) درجة  الكبير  أ( وكما  34.22( في شهر كانون  التأثير  النتائج  تساخ  إلظهرت 

(  Kg|s)347.49كمية تدفق للهواء بقيمة    علىأ على    تم الحصول  ذ إللوحدة  على الكفاءة الحرارية    كمية تدفق الهواءو   الفالتر

 حيث كانت نسبة  في تلك الفترة  تم تبديلة  والذيفلتر نظيف    باستخدامفي شهر تشرين الثاني  (  36.01)%  وكفاءة بقيمة

في    (29.22كفاءة بقيمة )%و   (Kg|s  249.52  (على كمية تدفق للهواء  تم الحصول ( بينما  DP=5.2mbarتساخ )إلا

نه بزيادة نسبة اتساخ الفالتر أوهذا يبين   (  DP=12.6mbarعلى مايكون )أ تساخ  إلول عندما بلغت نسبة األشهر تشرين ا

لرطوبة النسبية  لتأثير  وجود  تقل الكفاءة الحرارية للوحدة الغازية, فضال عن ذلك بينت النتائج    ي تقل كمية تدفق الهواء وبالتال

النسبية  آشهر    ه فينأداء الحراري للوحدة الغازية إذ وجد  على األ الكفاءة8ب بلغت الرطوبة  , إذ   24 %% و كانت 

التي تزداد    34 %وكانت الكفاءة الكلية  60 %الرطوبة النسبيةتنخفض الكفاءة الكلية على عكس شهر كانون الثاني بلغت  

ن تتجاوز الحد المصمم عليها الوحدة الغازية لكي ال تسبب انسداد مسامات الفالتر  أبازدياد الرطوبة النسبية وهذا اليعني  

من   (Validation)  التحقق  تم.  لى انخفاض التدفق الكتلي للهواء الداخل وبالتالي انخفاض في الكفاءةإالتي تؤدي بدورها  

  mbar  13برنامج الماتالب لكميات تدفق الهواء عند شهر تشرين الثاني عند نسب اتساخ مختلفة من )  ساطةبو   النتائج
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  تساخ تقل كمية الهواء إل نه بزيادة نسبة اأعلى كمية اتساخ تبين  أ ى  لإن يصل  ألى  إعندما يكون فلتر الهواء نظيف    أي(  5-

قل كفاءة أ ( و DP=5)   ما يكون الفلتر نظيف( عند35على كفاءه )% أ على    تم الحصول ذ  إوبالتالي تقل الكفاءة الحرارية  

 .   وبحاجة الى استبدال (DP=13) ما يكون الفلتر متسخ( عند25)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


