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چکیده
 بهرهبرداری از اين نیروگاهها در بیشترين راندمان در زمان عمر،با توجه به جايگاه نیروگاه های آبی در تولید انرژی الکتريکی و هزينه اولیه باالی ساخت و راهاندازی اين نیروگاهها
 يکی از داليل کاهش راندمان و عمر، سايش در اثر رسوبات که بر اثر تأثیر حرکت ذرات معلق در آب بر روی يک سطح جامد اتفاق میافتد.مفید آن از اهمیت زيادی برخوردار است
 به. سايش در اثر ذرات معلق در توربینهای آبی يک پديدهی پیچیده است که ت اکنون مدل رياضی دقیق و جامعی برای توصیف آن توسعه نیافته است.مفید نیروگاههای آبی است
 تحقیقات زيادی برای شناخت عوامل مؤثر بر سايش توربینها در. خواص سطح و شرايط کارکرد توربین وابسته است،طور کلی سايش در توربینهای آبی به خواص ذرات ساينده
 مدلهای سايش، در اين تحقیق به مرور مطالعات انجامشده در زمینه تئوری سايش بر اثر ذرات.نیروگاههای آبی انجامشده است که اکثر آنها متکی به نتايج آزمايشگاهی میباشند
.در توربینهای آبی و روشهای جلوگیری از سايش در نیروگاههای آبی پرداخته شده است

 ذرات، نیروگاه آبی، رسوبات، سايش:کلید واژگان
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Abstract
Hydropower plays an important role in electricity generation and due to high cost of developing a hydropower plant,
running at maximum efficiency is essential during its lifetime. Sediment erosion which is caused by the dynamic action
of silt flowing along with water, impacting against a solid surface is one reasons of declining performance and
efficiency of hydro powers over time. Sediment erosion in hydro turbines is a complex phenomenon and there is no
precise mathematical model for its description. Generally sediment erosion in hydro turbines depends on properties of
particles, properties of base material and operating condition. There are a lot of studies that are aim to identify effective
parameters of silt erosion in hydro turbines which most of them are based on experimental data. In this paper a review
of studies on erosion theory, sediment erosion models and methods of sediment erosion prevention in hydro turbines
has been discussed.

Keywords: Erosion, Sediment, Hydro Power plant, Particles

مروری بر سايش توربینهای آبی بر اثر ذرات معلق در آب

-1

 -2-2مدلهاي سايش در توربینهاي آبي

مقدمه

آقای  ]4[ Tsuguoبا بررسی دادههای  ٨ساله مربوط به سايش در  1٨نیروگاه
برقابی رابطه زير را برای محاسبه نرخ سايش در توربین پیشنهاد کرد.

استفاده از انرژی آب به عنوان يک منبع انرژی پاک ،ارزان و قابل دسترس
همواره مطرح بوده است .در حال حاضر نیز انرژی برقابی بخش مهمی از تولید
برق در جهان را به خود اختصاص داده است .بر اساس آمار منتشر شده توسط
شورای جهانی انرژی در سال  ،]1[ 2013انرژی برقابی حدود  16/4%از کل
برق تولید شده در جهان را تشکیل میدهد .بر اساس اين گزارش سهم انرژی
برقابی در تولید برق حاصل از منابع تجديدپذير  ٧6%میباشد .با توجه به
جايگاه نیروگاههای آبی در تولید انرژی الکتريکی و هزينه اولیه باالی ساخت و
راهاندازی اين نیروگاهها ،بهرهبرداری از اين نیروگاهها با عملکرد در بیشترين
راندمان در زمان عمر مفید آن از اهمیت زيادی برخوردار است.
سايش در اثر ذرات معلق در آب يکی از عوامل کاهش راندمان
نیروگاههای آبی است .سايش در نیروگاههای جريانی ( )RORکه فاقد سدهای
بزرگ میباشند ،به علت غلظت باالی رسوبات رودخانهها در زمان بارش باران
از اهمیت بیشتری برخوردار است .به عنوان مثال میزان غلظت ذرات در
رودخانهها در بدترين شرايط به  5٧000 ppmمیرسد که بیش از  %٨0آن از
کوارتز با سختی  ٧در مقیاس موس تشکیل شده است [ .]2وجود ذرات معلق
در آب باعث تغییرات پروفیل پره ،تغییرات در الگوی جريان در توربین،
ارتعاش ،کم شدن راندمان توربین و درنهايت باعث از کار افتادن اجزای
مختلف توربین می شود .به عنوان مثال سايش در اثر عبور رسوبات از توربین
در يکی از نیروگاههای کشور نپال ،باعث کم شدن  ٨درصدی راندمان در
مدت کارکرد نزديک به  ٧0روز شده است [.]2
در اين تحقیق به مرور مطالعات و تحقیقات انجامشده در زمینه سايش
در اثر رسوبات در توربینهای آبی پرداخته شده است.

()2

در رابطه ( 𝑊 )2میزان کاهش ضخامت سطح بر حسب میلیمتر در
سال 𝛽 ،ضريب بخش سايش يافته توربین 𝐶 ،میزان غلظت ذرات معلق در
آب 𝑎 ،ضريب اندازه ذرات 𝑉 ،سرعت نسبی ذرات و  𝑘2 ،𝑘1و  𝑘3به ترتیب
ضرايب شکل ذرات ،سختی ذرات و مقاومت در برابر سايش بخش سايش
يافته توربین میباشند.ثابت  mدر اين رابطه بیانگر شدت تأثیر سرعت نسبی
ذرات بر میزان خوردگی میباشد که برای توربینهای مختلف متفاوت است.
طبق رابطه پیشنهاد شده توسط آقای  Tsuguoکمترين میزان تأثیر سرعت بر
سايش در بشقابکهای توربین پلتون  𝑚 = 1.5و بیشترين میزان تأثیر در رانر
توربین فرانسیس با  𝑚 = 3میباشد .برای نازل توربین پلتون و پرههای
راهنمای توربین فرانسیس  𝑚 = 2.5پیشنهاد شده است .همچنین ثوابت  xو
 yدر توربینهای مختلف نزديک به يک میباشد.
آقای  ]5[ Thapaبا انجام تستهای آزمايشگاهی در شرايط مختلف
رابطه تجربی زير را برای نرخ سايش در توربینهای آبی ساخته شده از
 16Cr-5Niارائه داد.

()3

]𝑦 = 6−5 𝑥 3.13 [mg/kg

در رابطه ( 𝑦 )3میزان کاهش جرم توربین در واحد جرم ذرات معلق در
آب و 𝑥 سرعت برخورد ذرات با زاويه برخورد  45درجه میباشد.
رابطه زير را برای میزان سايش در يک توربین آبی توسط آقای Asthana
[ ]6ارائه شده است.
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) 𝑧 𝑣 𝑇𝐴 = 𝑓(𝑃𝐸,
z

در رابطه ( 𝑃𝐸 )6ضريب اصالح شده رسوبات 𝑣 ،سرعت نسبی ذرات و
ضريب اصالح سرعت میباشد .ضريب اصالح شده رسوبات توسط معادله زير
بیان میشود.

به طور کلی پديده سايش به صورت جدا شدن تدريجی ماده در اثر ضربه و
تغییر شکلها مداوم تعريف میشود .سايش در اثر ذرات معلق در نیروگاههای
آبی يکی از داليل کم شدن راندمان نیروگاه در طول زمان میباشد .سايش در
اثر ذرات باعث تغییر در سطح و ايجاد بینظمیهايی در سطوح در تماس با
آب میشود که اين بینظمی ها خود به عنوان پايگاهی برای شکلگیری
کاويتاسیون مطرح میشوند تاکنون به علت مشخص نبودن ساز و کار پديده
سايش به صورت کامل ،مدل رياضی دقیق و جامعی برای توصیف اين پديده
توسعه نیافته است و اکثر مدلهای سايش ارائه شده ،مبتنی بر نتايج
آزمايشگاهی میباشد .سايش در ماشینهای آبی بر اساس نرخ سايش ( )Wکه
به صورت کم شدن جرم ماده در واحد زمان تعريف میشود ،کمی سازی شده
است .به طور کلی نرخ سايش به صورت تابعی از خواص ذرات ساينده ،خواص
سطح و شرايط هیدرولیکی سیال بیان میشود.
آقای  ]3[ Truscottبر اساس بررسی نتايج  20ساله سايش و خوردگی
در ماشین های آبی رابطه زير را برای نرخ سايش بیان کرد.

()1

]سال𝑊 = 𝛽𝐶 𝑥 𝑎 𝑦 𝑘1 𝑘2 𝑘3 𝑉 𝑚 [mm/

()5

𝑃𝐸 = 𝑃 𝛼 𝑎𝛽 𝑘1 𝑘2 𝑘3

در اين معادله 𝑃 ،غلظت متوسط ساالنه رسوبات رودخانه بر حسب ،gm/l
𝑎 متوسط اندازه ذرات و ثوابت  𝑘2 ،𝑘1و  𝑘3به ترتیب ضرايب شکل ذرات،
سختی ذرات و مقاومت در برابر سايش سطح توربین میباشد .ضرايب 𝛼 و 𝛽
نیز برای تصحیح اثرات غلظت و اندازه ذرات به کار میروند .برای غلظت
متوسط ساالنه کمتر از  𝛼 = 1 ،5 g/lو برای اندازه ذرات کوچکتر از mm
 𝛽 = 1 0/6در نظر گرفته میشود .همچنین برای ضريب  𝑘1بسته به میزان
بینظمیهای شکل ذرات مقادير  1/25 ،1 ،0/٧5به ترتیب برای بینظمیهای
کم تا شديد در نظر گرفته میشود .ضريب  𝑘2نیز برای سختی  3و باالتر (بر
اساس مقیاس موس) برابر  𝑘2 = 1و برای سختی کمتر از  𝑘2 = 0.5 ،3در
نظر گرفته میشود .برای فوالد  13Cr4Niنیز  𝑘3 = 1میباشد.

𝑛𝑉 ∝ 𝑊
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در اين رابطه 𝑊 نرخ سايش V ،سرعت ذرات و  nيک ضريب تجربی بر
اساس جنس ماده و ساير شرايط هیدرولیکی میباشد.
در ادامه مدلهای سايش ارائه شده در توربینهای آبی آورده میشود.

توربین های آبی به طور کلی بر اساس مکانیسم تبادل انرژی با سیال به دو
بخش توربینهای ضربهای و عکسالعملی تقسیم میشوند .بر اين اساس
توربینهای پلتون و تارگو مثالهايی از توربینهای ضربهای و توربینهای
فرانسیس ،کاپالن و بالب نمونههايی از توربینهای عکسالعملی میباشند.
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توربین پلتون مورد بررسی قرار دادند .بر اساس اين مطالعه رابطه تجربی زير
برای نرخ سايش در توربین پلتون ارائه شده است.

همان طور که در بخش قبل به آن اشاره شد ،در سايش توربینهای آبی
در اثر ذرات معلق در آب پارامترهای زيادی نقش دارند .سرعت نسبی ،اندازه،
شکل ،غلظت و درجه سختی ذرات ،میزان مقاومت سطح توربین در برابر
سايش از جمله پارامترهای مهم در سايش توربینهای آبی میباشند .به علت
پارامتر های متعدد مؤثر در پديده سايش و پیچیدگی آن ،تاکنون مدل رياضی
دقیق و جامعی برای توصیف سايش در توربینهای آبی توسعه نیافته است.
همچنین الگوهای سايش در توربینهای آبی به علت تغییرات در غلظت و
جنس و اندازه رسوبات معلق در آب و تغییرات در شرايط کارکرد توربین
پیچیدهتر میباشد.
به طور کلی تشخیص نوع دقیق سايش در توربینهای آبی امکان پذير
نمیباشد .آقای  ]٧[ Brekkeبر اساس بررسی سايش در چندين نیروگاه آبی
الگوهای سايش را در توربینهای آبی به سه قسمت تقسیم کرده است .الف)
سايش در مقیاس میکرو در اثر ذرات کوچک ( )dp < 60µmبا سرعتهای باال
ب) سايش در اثر جريانهای ثانويهای و گردابهای ج) سايش به علت شتاب
زياد ذرات بزرگ ()dp > 0.5 mm
بر اساس شبیهسازی عددی انجامشده توسط آقای  ]٨[ Neopaneسايش
در توربین فرانسیس در پرههای راهنما ،ورودی رانر و پرههای توربین از
اهمیت بیشتری برخوردار است .همچنین در توربین پلتون ،احتمال سايش در
نازل ،سوزنی و بشقابکهای توربین بیشتر از ساير قسمتها میباشد.
آقای  Neopaneدر يک مطالعه ديگر [ ]9اثر اندازه و شکل ذرات معلق
در آب را در سايش توربین های آبی بررسی کرد .وی اثر ذرات با شکلها و
اندازههای مختلف ( )1 -10 mmرا در شرايط کارکرد يکسان مورد آزمايش
قرار داد .نتايج حاصل از اين آزمايش بیانگر اين بود که ذرات مثلثی شکل
عامل سايش در سمت کم فشار پرههای راهنما میباشند.

()8

𝑔
 𝑆 ،(g/m3قطر ذرات بر حسب
در رابطه ( 𝑊 )٨نرخ سايش بر حسب )
s

متر 𝐶 ،غلظت ذرات بر حسب  𝑉 ،ppmسرعت ذرات بر حسب  m/sو 𝑡 زمان
کارکرد توربین بر حسب ساعت میباشد.
آقای  Padhyنیز در يک مطالعه ديگر [ ]12با انجام تستهای
آزمايشگاهی اثر سايش ذرات را بر عملکرد توربین پلتون مورد بررسی قرار
داد .بر اساس اين مطالعه ،رابطه تجربی زير برای کاهش راندمان توربین پلتون
ارائه شده است [.]12

در رابطه ( η ،)9درصد کاهش راندمان به ازای 𝑡 ساعت کارکرد Sp ،قطر
ذرات به میکرومتر C ،غلظت ذرات و  Vسرعت ذرات میباشد.
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Sato

بر اساس يک مطالعه صورت گرفته در کشور ژاپن ،آقای  Okamuraو
[ ]13با انجام تست های آزمايشگاهی روی يک نمونه کوچک شده توربین
فرانسیس اثر سايش ذرات را بر بیشترين راندمان توربین را مورد بررسی قرار
دادند .نتايج اين مطالعه نشان میدهد که بیشترين راندمان توربین با افزايش
غلظت ذرات معلق در آب کاهش میيابد .رابطه زير برای تخمین راندمان
توربین فرانسیس در اثر سايش ذرات ارائه شده است [.]13

در رابطه ( 𝜂𝑚 )10بیشترين راندمان توربین در اثر وجود ذرات با غلظت
𝑤𝐶 و 𝑤𝜂 بیشترين راندمان توربین در آب بدون ذرات میباشد.
آقای  Thapaو همکاران نیز با بررسی نتايج آزمايشگاهی و بررسی
مدل های سايش موجود در توربین فرانسیس ،روابط تجربی زير را برای
تخمین نرخ سايش و کاهش راندمان توربین ارائه کرده است.

]سال𝐸𝑟 ∝ 𝑎. 𝑑𝑝 𝑏 [mm/

()11

در رابطه باال 𝑟𝐸 نرخ کاهش ضخامت و 𝑝𝑑 سايز ذرات میباشد .ضرايب
ثابت  aو  bکه به جنس ذرات معلق در آب بستگی دارند ،از جدول ( )1به
دست میآيند.

()12

رديف

درصد کوارتز در ذرات

1

%3٨

351/35

1/49٧6

2

%60

1199/٨

1/٨025

3

%٨0

14٨2/1

1/٨125

]سال[%/

𝑑)

= 𝑟𝐸

𝑟𝐸(𝑐 = 𝑟𝜂

در رابطههای ( Er )11میزان کاهش ضخامت توربین در هر سال،
غلظت ذرات بر حسب  kg/m3و  dpقطر میانه ذرات بر حسب میلیمتر
میباشد .ضرايب  𝐾𝑓 ،𝐾𝑚 ،𝐾𝑠 ،𝐾ℎنیز به ترتیب بیانگر سختی ذرات ،شکل
ذرات ،مقاومت در برابر سايش بدنه توربین و ضريب بخش سايش يافته
توربین میباشد .ثوابت تجربی  aو  bنیز مانند توربین پلتون بر حسب میزان
کوارتز موجود در ذرات از جدول ( )1به دست میآيند.
در رابطه ( 𝜂𝑟 )12کاهش راندمان ساالنه و ثوابت تجربی 𝑐 = 0.1522
 𝑑 = 1.6946میباشد .رابطه ( )12میزان کاهش راندمان توربین فرانسیس
مرکز هیدروالکتريک  Jhimrukدر کشور نپال را  %1در سال پیشبینی
میکند که با اندازهگیریهای انجامشده مطابقت دارد.

همچنین رابطه زير برای کاهش راندمان در توربین پلتون و نرخ سايش
پیشنهاد شده است.

()7

]سال[𝑚𝑚/

𝑏𝑝𝑑 𝐶. 𝐾ℎ . 𝐾𝑠 . 𝐾𝑚 . 𝐾𝑓 . . 𝑎.

𝐶

جدول  :1ثوابت  aو bدر رابطه  4برحسب درصد کوارتز در ذرات معلق در آب
a

𝑤𝜂) 𝑤𝐶𝜂𝑚 = (1 − 0.085

()10

آقای  Bajracharyaو همکاران [ ]10رابطه تجربی زير برای نرخ سايش و
کاهش راندمان هیدرولیکی توربین پلتون ارائه داده است.

b

η% = 2.43. 10−10 . 𝑡 0.75 . 𝑆𝑝0.099 𝐶 0.93 𝑉 3.40

()9

 -3-1توربین پلتون

()6

𝑊 = 4.02 × 10−12 . 𝑆 0.0567 . 𝐶1.2267 . 𝑉 3.79

𝑏 𝑟𝐸 𝜂𝑟 ∝ 𝑎.

در رابطه ( 𝜂𝑟 )5میزان کاهش راندمان در هر سال بر اثر سايش ذرات،
 𝑎 = 0.1522و  𝑏 = 1.6946میباشد.
آقای  Padhyو  ]11[ Sainiبا انجام تستهای آزمايشگاهی روی يک
نمونه کوچک شده توربین پلتون ،اثر اندازه و غلظت ذرات را بر میزان سايش

 -4روشهاي جلوگیري از سايش در توربینهاي آبي
با توجه به اثرات مخرب سايش ذرات در توربینهای آبی روشهای مختلفی
برای جلوگیری و يا کم کردن اثر سايش ذرات بر عملکرد نیروگاههای آبی به
وجود آمده است .به طور کلی اين روشها به سه دسته الف) جلوگیری از
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ورود ذرات به توربین ،ب) استفاده از پوشش های مقاوم در برابر سايش در
ساخت قطعات مختلف توربین و ج) کنترل کردن میزان غلظت ذرات تقسیم
میشوند .در ادامه هر يک از اين روشها به صورت اجمالی بررسی میشوند.

 -6منابع
World Energy Resources; Charting the Upsurge in Hydropower
Development, World Energy Council 2015.
D. O. Pradhan PMS, Joshi PN, Stole H, Sediment and efficiency
measurements at Jhimruk hydropower plant—monsoon 2003,
HydroLab, Nepal, 2004.
G. Truscott, A literature survey on abrasive wear in hydraulic
machinery, Wear, vol. 20, pp. 29-50, 1972.
N. Tsuguo, Estimation of repair cycle of turbine due to abrasion
caused by suspended sand and determination of desilting basin
capacity, in Proceedings of international seminar on sediment
handling technique, NHA, Kathmandu, 1999.
B. Thapa, Sand erosion in hydraulic machinery, 2004.
B. A. G. Chauhan and D. Verma, Determitaion of optimal
sediment size to be excluded for run-of-river projects—a case
study, Silting Problems in Hydropower Plants, p. 206, 2002.
H. Brekke, W. Wu, and B. Cai, Design of hydraulic machinery
working in sand laden water, Abrasive erosion & corrosion of
hydraulic machinery, pp. 156-171, 2002.
H. P. Neopane, Sediment erosion in hydro turbines, Faculty of
Engineering Science and Technology, Norwegian University of
Science and Technology, 2010.
H. P. Neopane, O. G. Dahlhaug, and B. Thapa, An investigation
of the effect of particle shape and size in hydraulic turbines, in
Waterpower XVI 09, 2009.
T. Bajracharya, B. Acharya, C. Joshi, R. Saini, and O. Dahlhaug,
Sand erosion of Pelton turbine nozzles and buckets: a case study
of Chilime hydropower plant, Wear, vol. 264, pp. 177-184,
2008.
M. Padhy and R. Saini, Effect of size and concentration of silt
particles on erosion of Pelton turbine buckets, Energy, vol. 34,
pp. 1477-1483, 2009.
M. Padhy and R. Saini, Study of silt erosion on performance of a
Pelton turbine, Energy, vol. 36, pp. 141-147, 2011.
T. Takagi, T. Okamura, and J. Sato, Hydraulic performance of a
Francis-turbine for sediment-laden flow, Hitachi review, vol. 37,
pp. 115-120, 1988.
B. Thapa, P. Upadhyay, O. G. Dahlhaug, M. Timsina, and R.
Basnet, HVOF coatings for erosion resistance of hydraulic
turbines: Experience of Kaligandaki-A Hydropower Plant,
Water resources and renewable energy development in Asia,
Danang, Vietnam, 2008.
M. Bishwakarma and H. Støle, Real-time sediment monitoring
in hydropower plants, Journal of Hydraulic Research, vol. 46,
pp. 282-288, 2008.

 -4-1جلوگیري از ورود ذرات به توربین

سدها در نیروگاههای آبی برای اهداف مختلف مانند ذخیره آب ،کنترل
سیل و  ...ساخته میشوند .يکی ديگر از اهداف ساختن سد ،کم کردن سرعت
آب و در نتیجه تهنشین شدن رسوبات میباشد .آب بعد از عبور از سد ،از يک
محفظه ديگر برای کمتر شدن سرعت و درنتیجه رسوب ذرات کوچکتر
میگذرد تا با غلظت مشخصی از ذرات وارد نیروگاه شود.
 -4-2استفاده از پوششهاي مقاوم در برابر سايش

يکی از روشهای مؤثر در کم شدن اثر سايش ذرات در عملکرد توربینهای
آبی استفاده از پوششهای مقاوم در برابر سايش میباشد .به طور کلی در
ساخت توربینهای آبی از پوششهای سرامیکی و آلیاژهای مقاوم در برابر
سايش استفاده میشود .به عنوان نمونه استفاده از پوشش سرامیکی مقاوم در
برابر سايش در برخی قسمت های توربین فرانسیس نیروگاه  Kaligandakiدر
کشور نپال نشان میدهد که بعد از گذشت سه سال ،قسمتهای پوششدار
توربین آسیب جدی در برابر سايش ذرات نداشتهاند .اين در حالی است که
قسمت های بدون پوشش بعد از سه سال کامالً در اثر ذرات سايش يافتهاند
[.]14
 -4-3كنترل غلظت ذرات

يکی ديگر از روشهای جلوگیری از آسیب ديدن توربین و بخشهای مختلف
نیروگاه ،کنترل کردن پیوسته غلظت ذرات معلق در آب میباشد .اين روش
میتواند در نیروگاه های جريانی که فاقد سد يا مخزن ذخیره کننده بزرگ آب
میباشند مؤثر باشد .در اين روش غلظت ذرات معلق در آب با استفاده از
حسگرهای به صورت پیوسته اندازهگیری میشود و در صورت تجاوز غلظت
ذرات از میزان استاندارد ،نیروگاه از مدار خارج میشود [.]15
 -5جمعبندي و نتیجهگیري
سايش در اثر ذرات معلق در آب در توربینهای آبی يکی از پديدههای پیچیده
است که تاکنون مدل رياضی دقیق و جامعی برای توصیف آن توسعه نیافته
است .به طور کلی سايش در توربینهای آبی به خواص ذرات ساينده ،خواص
سطح و شرايط هیدرولیکی سیال وابسته است .تحقیقات زيادی برای شناخت
عوامل مؤثر بر سايش توربینها در نیروگاههای آبی انجامشده است که اکثر
مدل های سايش ارائه شده مبتنی بر نتايج آزمايشگاهی میباشند .همچنین به
دلیل عملی نبودن حذف کامل رسوبات از آب ورودی به نیروگاهها ،تاکنون
روشهای مختلفی مانند استفاده از پوششهای مقاوم در برابر سايش و کنترل
غلظت ذرات برای جلوگیری و کم کردن اثر سايش ذرات بر عملکرد توربینها
به وجود آمده است.
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