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MGT-70 عنوان طـرح : بسته ارتقاي توان توربین گاز ●
● سازمان مجري: شرکت مهندسي و ساخت توربین مپنا )توگا(

● نماینده: مهندس اسحاق عباسي
● همکاران: علي حمیداوي، حسین سعیدي، حبیب حبیبیان،  محمدرضا پاکتچیان و علي رفیعي

چكيده طرح:
توربین گاز MGT -70 )خانواده V94.2( به عنوان يكي از پر تعدادترين توربین هاي گازي در حال سرويس در ايران 
و جهان به عنوان گزينه اي با ارزش براي سرمايه گذاري در ارتقاي، بهینه سازي توان و بهره وري محسوب مي شود ، از 
اين رو برنامه هاي توسعه اي و ارايه بسته هاي تجاري نوآورانه بر روي اين توربین جز فعالیت هاي مهم تحقیق و توسعه 

توربین در گروه مپنا است.  
بسته ارتقاي توان IGV+ به عنوان يكي از جديدترين نوآوري هاي گروه مپنا، باعث بهبود توان خروجي توربین 
گاز مي گردد كه در كوتاه ترين زمان ممكن و با كمترين تغییرات قابل اجرا مي باشــد. طراحي اين بســته بر مبناي 
بهینه نمودن زاويه قرارگیري پره هاي راهنماي ورودي كمپرســور )IGV( در نســخه هاي مختلف اين توربین گاز 
استوار شده است. با تغییر زاويه IGV ، دبي جرمي عبوري از توربین و كمپرسور افزايش يافته و به تناسب آن توان 

خروجي افزايش مي يابد. 
پیاده سازي اين طرح داراي جوانب مختلفي با توجه به طراحي كمپرسور مورد استفاده در آن مي باشد. تعیین میزان 
باز شدن پره هاي راهنماي ورودي با توجه به محدوديت هاي ناپايداري كمپرسور، تعیین زاويه بهینه با توجه به راندمان 
كمپرسور، توربین گاز و میزان افزايش دبي جرمي حاصله و تاثیر آن بر روي دماي ورودي توربین و به دنبال آن تحت 

تاثیر قرار دادن عمر قطعات داغ از دست آوردهای اصلي پیاده سازي اين طرح مي باشد. 
يكي از مهم ترين موارد در پیاده سازي اين طرح استفاده از شبیه ساز واقعى برای تغییر برنامه نرم افزار سامانه كنترل 
متناسب با تغییرات صورت گرفته در جابجايي پره هاي راهنماي ورودي است، تا انعطاف پذيري توربین گاز در مواجهه با 
شرايط مختلف محیطي از جمله افزايش دما افزايش پیدا كند. برای نیل به اين هدف منحني عملكرد جديد كمپرسور در 
نسخه هاي مختلف اين توربین مورد بررسي قرار گرفته و تغییرات مورد نیاز در نرم افزار سامانه كنترل منطبق با عملكرد 

جديد توربین گاز استخراج شده و در منطق جديد ماشین جايگزين گرديده است.
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