آنالیز عملکرد واحدهای گازی هیتاچی نیروگاه شریعتی مشهد در ولتاژ خروجی کمتر از
مقدار نامی
مصطفی کریم پور
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نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی مشهد

چکیده
تجهیزات مختلف صنعتی برای عملکرد در مقدار نامی طراحی شدهاند .بهره برداری از هر تجهیز در نقطه کاری غیر از شرایط نامی
تعریف شده برای آن تجهیز ،عالوه بر کاهش عمر مفید و راندمان خود تجهیز ،باعث ایجاد صدماتی به بقیه اجزای سیستم نیز میشود.
در نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی مشهد ژنراتور واحدهای گازی کوچک  8.72مگاواتی در ولتاژی کمتر از مقدار نامی خود در حال
بهرهبرداری میباشند .در این پژوهش با استفاده از نرمافزارهای موجود و تحلیلهای صورت گرفته ،به بررسی پیامدهای ناشی از این
تغییر نقطه کار و ارائه پیشنهاد جهت بهرهبرداری بهینه واحدها پرداخته شده است .این پژوهش ،نتایج مفیدی در راستای افزایش
بهرهوری نیروگاه داشته است.
واژههای کلیدی :واحدهای گازی ،ولتاژ ترمینال ژنراتور ،تپ ترانسفورماتور  ،تلفات ،توان راکتیو.
اطالعات سایستم تحریک واحد گازی کرافت نیروگاه و مدل

 -1مقدمه

کنترلی هر یک از اجزاء آن اقدام به اساااتخراد مدل کلی آن

عملکرد تجهیزات الکتریکی در ولتااژ نامی ،یکی از مهمترین

شاده اسات ،ساپ

شرایط برای نقطه کار بهینه آنها میباشد .امروزه از روشها و

با نرمافزار سیمولینک متلب پیادهسازی

شاده است .در کنار همه موارد فوق ،تپ ترانسفورماتور اصلی

تجهیزات مختلفی برای کنترل ولتااژ در نیروگاهها اساااتفاده

هر واحد تولید توان نیز اثر مستقیم بر ولتاژ ترمینال آن واحد

میگردد ] .[1جبرانگر افت خط ] ،[4-8کنترل یکپارچه توان

دارد.

راکتیو ] ،[5کنترل ثاانویاه ولتااژ ] [6و رگوالتور پیشااارفته

در این مقاله ،به بررساای تپ ترانساافورماتور اصاالی واحدهای

کنترل ولتاژ شین فشار قوی نیروگاه ] [.همگی از روشهای

گازی کوچک نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی مشهد و اثرات

کنترل ولتااژ مرتبط باا نیروگااه میباشاااند .منبع ] [2برای

قرار گرفتن این تپ در حالت غیرنامی پرداخته میشاااود .در

کنترل ولتاژ نیروگاهی ،به طراحی تنظیمکننده ولتاژ خودکار

ادامه تحقیق پ

( )AVRهوشااامند برای یکی از واحدهای نیروگاه سا ایکل

از تشااریم مساااله به بررساای اثرات عدم

عملکرد ژنراتور در ولتاژ نامی پرداخته میشود ،سپ

ترکیبی یزد پرداختاه اسااات .در این مادل ابتادا با توجه به

1

عوامل

محتمل قرار داشاااتن واحدهای  F5در شااارایط موجود بیان

در شرایط نامی ،تپ تران روی تپ چهارم قرار میگیرد .البته
در حال حاضر ،تران ها در تپ دوم قرار گرفتهاند .علت این
تغییر تپ که سالها پیش رخ داده است بر کارکنان فعلی نیروگاه
معلوم نمیباشد .در شرایط کنونی ،ولتاژ  138 kVشبکه در
شرایط نامی باعث تحمیل شدن ولتاژی حدود  11/5 kVدر
ترمینال  6واحد گازی  F5میگردد.

شده که از آن جمله کنترل توان راکتیو واحدها میباشد و در
نهایت نتیجهگیری بحث و ارائه پیشنهاد تبیین میگردد.

 -2تشریح مساله
نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی مشهد دارای  6واحد گازی فریم
 )F5( 5با ظرفیت نامی  8./2 MWو ولتاژ نامی  11/5 kVمی-
باشد .هر واحد از طریق یک ترانسفورماتور واحد به ولتاژ kV
 138تغییر سطم میدهد .ترانسفورماتورهای  6واحد از طریق
ساختار  1/5کلیدی به پست متصل شدهاند (شکل  .)1تنظیم
گاورنر هر  6واحد نیز ،که ولتاژ اولیه تران را ایجاد میکند،
یکسان میباشد .تران واحد اصلی متصل به هر واحد با تپ
 off-loadکار میکند .تپهای تران های مذکور به ترتیب زیر
است:

اکنون سوال مطرحشده این است که آیا مطلوب است که شرایط
ولتاژی حاضر در ترمینال واحدها حفظ شود یا با تغییر تپ
تران به تپ نامی (تپ  )4به شرایط نامی ژنراتور (ولتاژ ترمینال
 )11/5 kVبرگشت شود .در ادامه با بهرهبردن از تحلیلهای
نرم افزاری و اطالعات نخبگان سیستم به بررسی اثرات شرایط
بهرهبرداری کنونی و یافتن شرایط مطلوب بهرهبرداری پرداخته
میشود.

 -3اثرات عدم عملکرد ژنراتور در ولتاژ نامی

11/5 / 151/2kV -1

طبق شابیهساازی صورت گرفته ،شکل  ،8قرار نگرفتن ولتاژ

11/5 / 145/8kV -8

ترمینال ژنراتور در مقدار نامی خود ،تبعاتی برای سااایساااتم
نیروگااه دارد .چناان ه ژنراتور در ولتاژی کمتر از مقدار نامی

11/5 / 132/6 kV -3
11/5 / 138 kV -4

مورد بهرهبرداری قرار بگیرد ،معایب زیر به ساایسااتم تحمیل

Rated:

میشود:

11/5 / 185/4 kV -5

شکل  : 1دیاگرام تک خطی اتصال واحدهای گازی کوچک نیروگاه شریعتی به پست
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شکل  : 2دیاگرام تک خطی اتصال واحدهای گازی کوچک نیروگاه شریعتی به پست



افزایش جریان در آرمی ر ژنراتور و ساایمپیچ اولیه

منجر به افزایش تلفات در برخی قسمت های ژنراتور می گردد،
سعی بر این است که با تنظیم بهینه توان راکتیو ،تلفات ژنراتور
را کاهش داده و در مصرف انرژی نیز صرفه جویی گردد و
شرایط بهره برداری از ژنراتور تا حدی بهبود یابد ] .[9از طرفی،
قابلیت تولید توان اکتیو و راکتیو ژنراتور نیز محدود میباشد.
در شکل ( )3منحنی قابلیت تولید توان اکتیو و راکتیو ژنراتور
واحدهای  F5نیروگاه شریعتی مشهد قابل مشاهده است .لذا
ممانعت از تجاوز از حد مجاز تولید توان راکتیو ژنراتور یا به
عبارتی تالش جهت تبادل کمتر توان راکتیو میتواند عامل
تصمیم بهرهبرداران قبلی نیروگاه برای تغییر تپ ترانسفورماتور
اصلی واحدهای  F5باشد.
کنترل توان راکتیو در نیروگاه از طریق تنظیم جریان تحریک
و تپ تران اصلی صورت میگیرد .توان راکتیو تولیدی در
ژنراتور از رابطه  1بدست میآید.
) 𝑠𝑉 𝑉𝑠 (𝐸 cos 𝛿 −
()1
= 𝑄

تران


افزایش تلفات اهمی سیمپیچها



کاهش سطم حداکثر بارگذاری واحدها (در صورت
عملکرد باا ظرفیات نامی از جریان نامی تجهیزات
تجاوز خواهد شد)



کااهش ظرفیات آمادگی قابل اعالم در بازار برق و
پایین آمدن درآمد نیروگاه



کااهش عمر تجهیزات باه دلیل بهرهبرداری از آنها
در جریان باالتر

البته در کنار موارد زیر ،کاهش ولتاژ ترمینال ژنراتور بر میزان
توان راکتیو تبادل شده با شبکه نیز اثر دارد .میزان توان راکتیو
تبادلی ژنراتور با شبکه و هم نین میزان تلفات اهمی واحد در
زیر بخشهای بعد تشریم گردیده است.

𝑠𝑋

𝑠

که 𝑠𝑉 ولتاژ ترمینال ژنراتور 𝐸 ،ولتاژ قلب ماشین و 𝑠𝑋

راکتان بین دو نقطه با ولتاژ 𝐸 و 𝑠𝑉 میباشد .در این رابطه
در توان اکتیو ثابت واحد ،مقادیر کمیتهای 𝑠𝑋 و 𝛿 ثابت
بوده و پارامترهای تعیینکننده مقدار توان راکتیو تبادلی
ژنراتور با شبکه ،ولتاژ قلب ژنراتور ( 𝐸) و ولتاژ ترمینال ژنراتور
( 𝑠𝑉) میباشد.

 -1-3کنترل توان راکتیو
تغییر تپ ترانسفورماتور اصلی واحدهای گازی بر میزان تبادل
توان راکتیو واحد با شبکه اثرگذار است .یکی از عواملی که
امکان دارد منجر به پیشنهاد تغییر تپ ترانسفورماتور اصلی
واحدهای گازی نیروگاه شریعتی شده باشد ،میزان تبادل توان
راکتیو واحد با شبکه است .از آن جا که تولید توان راکتیو
3

n
شکل  :3منحنی قابلیت تولید توان اکتیو و راکتیو ماشین سنکرون

مجاز بوده باشد ،تغییر تپ واحد میتوانسته راهحلی برای بهره-
برداران جهت کاهش توان راکتیو تبادلی باشد.

همانطور که میدانیم 𝐸 ،با جریان تحریک کنترل میشود ،لذا
جریان تحریک یکی از عوامل کنترل توان راکتیو در نیروگاه
است .عامل دیگر موثر بر توان راکتیو تبادلی بین نیروگاه و
شبکه ،ولتاژ ترمینال ژنراتور است که این کمیت با توجه به ولتاژ
شبکه و تپ تران اصلی واحد به ژنراتور تحمیل میگردد .هر
چه این ولتاژ بیشتر باشد ،ظرفیت تبادل توان راکتیو بین نیروگاه
و شبکه افزایش مییابد .در حال حاضر که تپ دوم ترانسفورماتور
باعث تحمیل ولتاژی کمتر از مقدار نامی به ترمینال ژنراتور شده
است ،ژنراتور توان راکتیو کمتری با شبکه تبادل میکند.

 -2-3تلفات
ولتاژ ترمینال ژنراتور ،در توان ثابت ،تعیین کننده میزان آمپراژ
خروجی ژنراتور و در نتیجه تلفات اهمی واحد است .همانطور که
میدانیم شبکه سراسری ولتاژ خود را از طریق ثانویه
ترانسفورماتور به سیمپیچ اولیه تحمیل میکند .البته ولتاژ
خروجی ژنراتور ،که همان اولیه ترانسفورماتور است ،توسط
سیستم تحریک ژنراتور نیز تنظیم میگردد .چنان ه با تغییر تپ
ترانسفورماتور سطم ولتاژ تحمیل شده از شبکه به سیمپیچ اولیه
کاهش یابد ،جریان سیمپیچ اولیه ترانسفورماتور اصلی و

حال چنان ه در شرایط بهرهبرداری مرسوم واحد در ادوار
گذشته ،میزان توان راکتیو تولیدی یا مصرفی واحد بیش از مقدار

4

گذشته که نوسانات ولتاژ شبکه بیشتر بوده ممکن است بهره-
برداران واحدهای  F5با سنکرون کردن واحد مشکل داشتهاند
لذا مشکل خود را با کاهش سطم ولتاژ بهرهبرداری رفع نمودهاند.

هم نین استاتور ژنراتور افزایش مییابد .مطالعه صورت گرفته
در این پژوهش روی تغییر تپ ترانسفورماتور از ( 11/5 kVمقدار
نامی) به مقدار  11/5 kVانجام شده است .این تغییر ولتاژی در
توان ثابت تولیدی ژنراتور موجب افزایش جریان ژنراتور به نسبت

از طرفی دیگر ،آن ه موجبات نگرانی بهرهبرداران نیروگاه را با
برگرداندن تپ تران به تپ نامی میتواند ایجاد کند ،عبور توان
راکتیو تولیدی یا جذب شده واحد از مقدار مجاز میباشد .جهت
اطمینان از میزان توان راکتیو تبادلی بین نیروگاه و شبکه در
ولتاژ نامی نیز میتوان به بررسی ثباتهای داده ( )logدر ادوار
گذشته نیروگاه که ولتاژ ترمینال ژنراتورها در مقدار نامی بوده
است ،مراجعه نمود.

𝐼

 𝐼2 = 1.0952میگردد (شکل  .)4طبق رابطه ( ،)8تلفات اهمی
1

سیمپیچها رابطه مستقیم با مجذور آمپراژ دارد.
𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠 = 𝑅. 𝐼 2

()8

لذا در حالت بهرهبرداری از واحدهای گازی در ولتاژ ترمینال
کاهشیافته ،طبق رابطه ( ،)8تلفات اهمی ژنراتور  19/95درصد
2

𝑃

𝐼

اضافه میگردد یعنی .𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠 2 = (𝐼2) = 1.1995
𝑙𝑜𝑠𝑠 1

1

در نهایت ،چنان ه موانع احتمالی بیان شده وجود نداشته باشد،
بهتر است که تپ تران ها را به تپ چهارم (تپ نامی) برگردانده
و ژنراتور را در ولتاژ نامی مورد بهرهبرداری قرار داد.
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