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 حامد موسالو-4کیومرث آقایی -3سیامک میرزایی -2

 کارشناس آمارواطالعات-4معاونت تولید -3مدیر عامل -2

 

 چکیده 

از افت راندمان  یناشسوخت اضافی  نهیهز -1شامل سه بخش ، نیروگاه ها در کنترل فرکانس شبکه  یپنهان خدمات جانب یها نهیهزبه طور کلی 

کهه  می باشد زاتیاز کاهش طول عمر تجه یناش نهیهز -3 ،یاز صلب فرصت بهره بردار یناش نهیهز-2نوسانات توان در مد کنترل فرکانس، لیبدل

 بهدلیلتهوربین کهه در محدوده پایین تر از نقطه کار بهینهه  توربین گاز افت راندمان ناشی از سوخت اضافی هزینه، محاسبه مقاله  نیا یمحور اصل

بهرای ایهن  .بدیهی است که افت راندمان موجب افزایش میزان مصرف سوخت می گردد  ،است.باشد یم نوسانات توان در مد کنترل فرکانس شبکه

در مدهای مختله  بههره بهرداری، اسهت اده و تاییهرات  از نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند و عملی یک واحد گازی نمونه میدانیمنظور از داده های 

زمانی که واحد با سوخت گاز در مدار قرار داشته ، ثبت و میهزان کهاهش رانهدمان بعهد از  در را انتخابیوخت در مد کنترل فرکانس و بار مصرف س

یده، استخراج از نمودارهای به دست آمده به روش ریاضی با  بهره گیری از مقدار واقعی ارزش حرارتی سوخت که در آنالیزهای دوره ای تعیین گرد

 جههت کهه ضروریسهت نکتهه ایهن ذکهر بدست آمده است. ی این نیروگاه بهره برداری کل واحدهاو یکسال به و در ادامه نتایج برای یک ماه محاس

  Thermo flow افهزار نهر  در برداری بهره واقعی اطالعات ثبت از است اده با راندمان بر توان نوسان تاثیرات واقعی مقادیر و نمودارها به دستیابی

 میهزان محاسهبه جههت پایهان در و اسهت اده E-TAP افزار نر  از نیز نیروگاه بخاراین های توربین توان بر شبکه فرکانس تاثیرات بررسی جهت و

 .است شده گیری بهره ، SPSS آماری آنالیز افزار نر  از است اده با شبکه فرکانس کنترل درمد دماوند نیروگاه گازی واحدهای مشارکت
 

 کنترل فرکانس، افت راندمان، نوسان توان، خدمات جانبی، هزینه سوخت اضافی : کلیدیهای هواژ

 

 مقدمه  -1
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واحد بخار می باشد که به ازای هر دو واحد گازی یک واحد بخار تعبیهه شهده اسهت   6واحد گازی و  12دماوند شامل  یبیترک کلیس روگاهین

و  مهنسیز سانسیکه مجموعا یک بلوك سیکل ترکیبی را تشکیل می دهند .تجهیزات نصب شده در واحد های گاز ساخت شرکت آنسالدو تحت ل

 اشد. ب یشرکت زیمنس م اختبخار س یدر واحدها

 ریتهاث  [7]انجها  شهده اسهت. نههیزم نیهدر ا یادیز قاتیباشد که تاکنون تحق یقدرت م یشبکه ها ن کیال یاز بخشها یکی یخدمات جانب

که در مد کنترل فرکانس  یاز مباحث یکیباشد. یم روگاههایبهره برداران ن یها یاز نگران یکی زین یدیتول یمشارکت در کنترل فرکانس بر واحدها

 گریاست.از طرف د یهیکاهش راندمان بد ابدی یکاهش م یدیدر مد کنترل فرکانس توان تول نکهیراندمان است.با توجه به ا کاهششود، یمطرح م

 یدیهتول یاز مباحث مورد توجهه مالکهان واحهدها زینواسان توان بر راندمان ن نیا ریباشد،تاث یم ریواحدها متا یدیدرمد کنترل فرکانس توان تول

 لیها بدل روگاهین نیهمواره مالک 78کنترل فرکانس از سال  یبازار خدمات جانب یریبا شکل گشده است. یبه آن توجه خاص مقاله نیاست که در ا

نوسانات توان در مهد  لیاز افت راندمان بدل یناش هنیتر،هز نییدر سطح پا یاز بهره بردار یناش نهیو پنهان آن از جمله،هز یاضاف یها نهیوجود هز

نهو  خهدمات از  نیهبه مشهارکت در ا یلی،تما زاتیاز کاهش طول عمر تجه یناش نهیو هز یبردار هاز صلب فرصت بهر یناش نهیکنترل فرکانس،هز

در ایهن مقالهه ابتهدا  شهد. یمحسوب م ریاجتناب ناپذ یاز کشورها امر یاریخدمات در بس نیبودن ا یبا توجه به اجبار یدادند ول یخود نشان نم

نوسهانات  ریشده است و در ادامه تاث یمدکنترل فرکانس بررسافت راندمان وسوخت اضافی مصرفی در  نحوه محاسبهسپس توان و -راندمان یمنحن

 واحهدهایمشهارکت میهزان کاهش راندمان محاسبه شده اسهت.در ادامهه  نیمرتبط با ا سوحت اضافی مصرفی نهیتوان بر راندمان ارائه و سپس هز

  شود. یدماوند در کنترل فرکانس محاسبه م روگاهین

 

 کنترل فرکانس بررسی فنی -2

کهه در کنتهرل فرکهانس  یروگهاهین یواحهدها یدر مد کنترل فرکانس شبکه ،تمهام روگاههایمشارکت ن یبرا یمطابق دستورالعمل بهره بردار

مشهارکت کننهده در  یلذا واحدها[2] بگذارند. یمشارکت ،بدون است اده باق نیخودرا به منظور ا دیتول تیاز ظرف یبخش دیبا ند،ینما یمشارکت م

 نهدیدر فرآ تیهشهود در نها یامر موجهب مه نیتوان بپردازندکه ا دیتر به تول نیپائ تیدر ظرف دیبا شتریب دیتول یوجود توانائ انس،بامد کنترل فرک

 .ابدی شیهر مگاوات ساعت افزا یبه ازا روگاهیسوخت ن نهیو هز افتهیواحد کم شود و بدنبال آن راندمان واحد کاهش  یدیکنترل فرکانس توان تول

دائم فرکهانس  راتییتا لیدلکند،ب یدر کنترل فرکانس شبکه شرکت م یواحد حرارت کی کهی.زمانتاثیر می گذارداحتراق  ندیکنترل فرکانس بر فرآ

 نیباشهد. بنهابرا یواحد م یسوخت مصرف رییااز ت یناش یانرژ یدائم رییمستلز  تا دهیپد نیکند.ا رییبه طور مداو  تا دیآن با یدیشبکه،توان تول

اسهت.به  یورود یههوا یدبه رییسوخت مستلز  تا زانیم رییخواهد نمود. تا رییفرکانس شبکه تا راتییواحد،متناسب با تا یسوخت مصرف زانیم

منجر به  دهیپد نی. اابدی یمکرده و بدنبال آن راندمان احتراق کاهش  رییدر حالت گذرا نسبت سوخت به هوا تا  IGV یکنترل یتهایعلت محدود

کنترل فرکانس شهرکت داشهته  ندیاگر واحد در فرآ یباشد ول یکاهش راندمان، کوتاه مدت م نیاست ا یهی. بددیکاهش راندمان واحد حواهد گرد

 میزان مصرف سوخت افزایش می یابد.آمدن راندمان احتراق،  نترییدائم توان،در مجمو  به علت پا رییتا لیباشد،بدل

 

 

 

 توربین گازبهینه راندمان منحنی  1-2

 توان -: منحنی راندمان  1شکل
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محور افقی توان نسبی یک واحهد .می باشدمدارك شرکت سازنده توان مندرج در-راندمانو شامل نمودارهای  V94.2توربین گاز مربوط به 1شکل

به خهوبی بیهانگر حالهت بهینهه  1منحنی خط چین در شکل گازی نمونه ومحور عمودی راندمان نسبت به راندمان در توان نامی را نشان می دهد.

 [6] [3]راندمان در توان نامی توربین گاز می باشد.

 راندمان بویلر بازیافتمنحنی  2-2

 نیها  [8]درصد باشد. تا چند کی نیتواند ب یبار،م راتییواحد بخار،دامنه و فرکانس تا کیدر  افتیباز لریکاهش راندمان بو EPRIمطابق گزارش 

بهار بهه ثابهت  ودیهنسهبت پر یدهدو محور افقه یواحد را نشان م یراندمان نسب یشکل محورعمود نینشان داده شده است.در ا 2موضو  در شکل

بهار در  راتییهدههد کهه تا یرخ م یکاهش توان در حالت نیشتریتوان مختل ،ب راتییتا یشود که به ازا یدهد.مشاهده م یرا نشان م لریبو یزمان

 باشد. لریبو یحدود ثابت زمان

 : کاهش راندمان بویلر در مد کنترل فرکانس 2شکل

 

 

 

 

 

 

 

الز  به توضیح است که در واحدهای گازی به علت کوچک بودن مح ظه احتراق و همچنین بزرگ بودن نسبت هوا به سهوخت ایهن پدیهده ظهاهر 

ان نمی شود اما اثر غیرخطی بودن راندمان باعث می شود که به علت نوسانات عادی توان توربین حول نقطه کار،نسبت به حالتی که تهوربین بها تهو

ی کند راندمان کاهش یابد. این بدین معناست که در تورین گاز در تما  نقاط منحنهی تاییهرات تهوان ، افهت رانهدمان مشههود بهوده و ثابت کار م

 چنانچه مدت زمان قرارداشتن توربین در مد کنترل فرکانس طوالنی باشد قابل چشم پوشی نیست. 

 

 کاهش توان واحد بخاردر مد کنترل فرکانس 3-2

ینکه راندمان واحدهای بخار مرتبط با توربین گاز تابعی از پارامترهای مختل  از جمله دما،رطوبت،توان توربین گاز،فرکانس شبکه،دما و با توجه به ا

فشار بخار تولیدی در بویلر،فلوی داکت برنرها،ارزش حرارتی سهوخت مصهرفی،فلوی آب برگشهتی از برجههای خنهک کن،خهالن کندانسهور وغیهره 

ه گیری داده های واقعی همزمان آنها و محاسبه راندمان مرجع)راندمان در شرایط استاندارد( اگر غیرممکن نباشد بسیار سخت است است،فلذا انداز

به طور تقریبی توان تولیدی واحهد بخهار بهه  E-TAPتوان، به کمک شبیه سازی در نر  افزار  -، لذا در این مقاله ضمن محاسبه منحنی فرکانس 

  صورت تابعی از نوسانات فرکانس محاسبه و طی نموداری نمایش داده شده است.
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 مقایسه مد های بهره برداری در واحدگازی 4-2

تهوان  دیهتول ،یمختل  بهره بهردار طیبا توجه به شرا یدیتول یحدهادر وا

 :دارد که شامل یمتعدد یفرکانس حالتها میو تنظ ویاکت

 مد کنترل فرکانس -1

 یمد بار انتخاب -2

 کیو بار پ سیمد بار ب -3

 مد بار متوازن -4

                                                                              کنتهههههههرل دمهههههههای خروجهههههههی تهههههههوربین مهههههههد -5
 توان –نمودار فرکانس 

 

واحهد  دیکند امادر مد کنترل فرکانس،تول ینم رییفرکانس تا رییواحد با تا دیواحد ثابت بوده و تول یدی(، توان تولPre-select)یمد بار انتخاب در

 نیوربفرکانس شهبکه تهوان ته شیکند. با افزا یم رییحول نقطه کار تا نیحالت توان تورب نیکند.در ا یم رییفرکانس شبکه تا راتییمتناسب با تا

 .ابدی یم شیافزا نیکاهش و با کاهش فرکانس شبکه توان تورب

 نیروگاه دماوند در دو حالت بار انتخابی و مدکنترل فرکانس را نشان می دهد. G17توان تولیدی واحد  3شکل
 

 

در حالهت بهار انتخهابی بهوده و  13:31واحهد قبهل از سهاعت 3 در شکل

نوسانات توان در این حالت جزئی می باشد و بعد از این سهاعت واحهد در 

می باشهد.چنانکه مشهاهده مهی شهود در ایهن حالهت  مد کنترل فرکانس

 نوسانات توان قابل توجه است.

ن در مد کنترل فرکهانس بها ورود جهت دستیابی به منحنی کاهش راندما

نیروگهاه دماونهد بهه  G17داده های عملی اندازه گیری شده واحد گهازی 

بهره گیهری شهد نیز  Thermo flowدر نر  افزار   case studyعنوان 

                                           نشان داده شده است.  4که در شکل
 فرکانس مدکنترل و انتخابی بار حالت : نوسانات توان در دو 3شکل                                                                                                            

 

همچنان که در این شکل مشاهده می شود،راندمان توربین زمانیکهه واحهد 

در مد کنترل فرکانس)آبی وخط چین( است با زمانیکهه واحهد در مهد بهار 

انتخابی با توان ثابت)قرمز و خهط پهر(،در حهال بههره بهرداری مهی باشهد، 

 مت اوت بوده و کاهش توان باعث کاهش راندمان میشود.

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مصرف سوخت اضافی ناشی از افت راندمان توربین گاز بدلیل نوسانات توان در مد کنترل فرکانس شبکه  بررسی فنی و ارزیابی اقتصادی

 

 5  

 

 : کاهش راندمان در مد کنترل فرکانس 4شکل                                                                                                                              

 

 افت راندمان ارزیابی اقتصادی  -3

 سوخت اضافی مصرفیمحاسبه  1-3

داده های واقعی الز  است در بازه زمانی مشخص،توان خروجی و حجم سوخت مصرفی اندازه گیری گردد. این  به منظور محاسبه راندمان به کمک

 محاسبات برای بازه زمانی که واحد با سوخت گاز بهره برداری شده انجا  شده و راندمان در توان های مختل  محاسبه گردیده است.

                        حاسبه راندمان واحدهای گازی را می توان با تقریب خوبی از رابطه زیربه علت وابستگی راندمان به ارزش حرارتی سوخت، م

 بدست آورد: 

 

 (                                                1رابطه)

 

 

 

 در این رابطه :

 MWh انرژی الکتریکی تولیدی : 

 V  حجم سوخت مصرفی بر حسب مترمکعب : 

 LHV ارزش حرارتی خالص سوخت بر حسب مگاژول : 

یط همانگونه که قبال هم ذکر شد، محاسبه راندمان واحدهای گازی متایر بوده و به عوامل گوناگونی بستگی دارد.برخهی از ایهن عوامهل ماننهد شهرا

دارد،ولی موجب تاییرات قابهل مالحظهه رانهدمان مهی گردد.ازآنجائیکهه مشهارکت در محیطی و ارزش حرارتی سوخت به عملکرد نیروگاه بستگی ن

ثابت  کنترل فرکانس موجب تاییرات راندمان در نقطه کار توربین می گردد،بنابراین منطقی است که راندمان رادر یک شرایط ثابت به ازای توانهای

 25با شرایط محیطی: دمهای ثابهت  1رابطه واحد را بررسی نمود. برای این منظور ازمحاسبه نمود و براساس آن، نوسانات توان در کنترل فرکانس 

بهر واحهد وزن ، در تهوان ههای  34.5MJدرصد و ارزش حرارتی سوخت گاز ثابت معادل  41اتمس ر و رطوبت  9/1        درجه سانتی گراد،فشار

مختل  است اده شده است و راندمان با در نظرگرفتن تل ات ژنراتور و ترانس ههای مصهرف داخلهی محاسهبه گریهده اسهت. نتهایج مربهوط بهه ایهن 

 ارائه شده است. 5محاسبات در شکل

 
 توان داده های واقعی –: منحنی راندمان  5شکل                                                                                                                 
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 V94.2توان برای توربین گهاز -نمودار راندمان Thermo Flowبا ورود اطالعات بهره برداری مربوط به مصرف سوخت و تولید انرژی در نر  افزار

   به شکل زیر بدست آمد که جهت مقایسه با شرایط واقعی از آن بهره گیری گردید.

 
 Thermo flowتوان براساس نر  افزار  –: منحنی راندمان  6شکل

 

زی شهده توان بدست آمده از داده های واقعی با نمونه شبیه سا-بر می آید ، منحنی تاییرات راندمان 6و5همانگونه که از مقایسه منحنی شکلهای 

ره گیری در نر  افزار مطابقت داشته و با تقریب خوبی می توان از نتایج بدست آمده آن برای بدست آوردن تاییرات راندمان به ازای نوسان توان به

 نموده و مقدار سوخت مصرفی اضافی در واحد حجم را از رابطه ریاضی راندمان محاسبه نمود.

 

 راندمان ر کاهش بتوان  تاثیر نوسان  2-3

در  توربین گاز نمونه هایی از نوسانات توان 9و8و7بهره گیری شده است.شکلهای G17واحد گازی  اینبار برای محاسبه کاهش راندمان از اطالعات

بهه بمنظور دسهتیابی در توانها و نواسهانهای مختله  را نشهان مهی دههد. مشارکت دقیقه ای بمدت پنج ساعت 12در بازه های  مد کنترل فرکانس

 مگاوات مد نظر قرار گرفته است. 11و4و1تاثیرات نوسان توان بر راندمان ،سه حالت نوسان 

 
 1MWبا دامنه نوسان  90MW: نوسان توان در بار  7شکل
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 4MWبا دامنه نوسان  80MW: نوسان توان در بار  8شکل

 
 10MWبا دامنه نوسان  90MW: نوسان توان در بار  9شکل

توان می توان به ازای هر نقطه از توان تولیدی به دست آمده از داده های عملی، رانهدمان -بااست اده از داده های بدست آمده از منحنی راندمان    

دسهت واحد را محاسبه نمود و در نهایت با میانگین گیری از راندمان ها، مقدار درصدی افت راندمان واحد به ازای کاهش توان ههای مختله  ، را ب

 G17تهوان بهرای واحهد گهازی -آورد. از اینرو با است اده از داده های مربوط به توان تولیدی و کاهش آن در مد کنترل فرکهانس منحنهی رانهدمان

مگاوات در زمانی کهه  21نشان داده شده است. این شکل تاییرات راندمان به ازای کاهش توان تا میزان  11منحنی تاییرات بدست آمده در شکل

 مگاوات می باشد را نشان می دهد. 105ار واحد ب

 
 105MW : کاهش راندمان به ازای کاهش توان  در بار 10شکل
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 کاهش می یابد. 101125مگاوات نسبت به حالت بدون نوسان  21مگاوات و نوسان  105راندمان در توان  -

 کاهش می یابد. 101115مگاوات نسبت به حالت بدون نوسان  15مگاوات و نوسان  105راندمان در توان  -

 کاهش می یابد. 0.0105اوات نسبت به حالت بدون نوسان مگ 11مگاوات و نوسان  105راندمان در توان  -

 

مگهاوات، در 21زای کهاهش تهوان تها مگاوات و به ا  111،115،111جهت دستیابی به نتایج کاملتر راندمان واحدگازی مذکور در سه بار تولیدی 

 نشان داده شده است. 11شکل

وجهود همانگونه که از منحنی های رنگی پیداست، هرچه قدر نوسانات حول نقطه کار بهینه توربین باشد،یعنی هرچه قدر نوسانات در بارهای باالتر 

راندمان زمانی ات اق می افتد که تهوربین در بارههای پهائین تهر از بهار ،افت راندمان به مراتب کمتر بوده و در واقع بیشترین میزان افت داشته باشد 

 بیس در حال بهره برداری می باشد.

 
 : کاهش راندمان با افزایش نوسانات در بارهای مختل 11شکل

 

 بررسی نشان می دهد که : نتیجه اینبدست می آید. 6و5در صورتی که واحد دارای نوسان توان نباشد راندمان از منحنی شکل

 کاهش می یابد. 101115مگاوات نسبت به حالت بدون نوسان  1مگاوات و نوسان  100راندمان در توان  -

 کاهش می یابد. 101117مگاوات نسبت به حالت بدون نوسان  1مگاوات و نوسان  105راندمان در توان  -

 کاهش می یابد. 101116مگاوات نسبت به حالت بدون نوسان  1مگاوات و نوسان  110راندمان در توان  -

 

 سوخت مصرفی اضافی بدلیل افت راندمان هزینه محاسبه   3-3

 

 (2رابطه )

 

Cost=P×(𝖞𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑 − 𝖞) × 𝐓 ×
𝒇𝒖𝒆𝒍 𝒄𝒐𝒔𝒕

𝑳𝑯𝑽
 

 

 در رابطه فوق :

Costهزینه کاهش راندمان : 

Pکنترل فرکانس : متوسط توان تولیدی در مد 

ratedŋ راندمان درحالت توان ثابت : 

ŋراندمان درحالت کنترل فرکانس : 

Tمدت زمان مشارکت در کنترل فرکانس : 
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fuel costقیمت واحد سوخت : 

LHV ارزش حرارتی خالص سوخت : 

 

 شده است. است اده 2از رابطه کاهش راندمان در حالت کنترل فرکانس بدلیل برای محاسبه هزینه سوخت اضافی 

که در ذیل آمده، اطالعات مربوط به کاهش راندمان و مقدار سوخت مصرفی اضافی در اثر کاهش توان را ارائه می دهد. ایهن اطالعهات بهر  1جدول

مختله  اساس داده های عملی بهره برداری از واحدهای گازی نیروگاه دماوند به دست آمده است.در این جدول تمامی راندمان ها بهرای نوسهانات 

بدست آمده است. ذکر این نکته ضروریست که  11/33توان خروجی نسبت به نقطه کار بهینه ارائه شده است.در توان خروجی بهینه راندمان برابر 

اقهع در این محاسبات عدد راندمان در بار بیس بر اساس ارزش حرارتی در نظر گرفته شده برای سوخت متایر می باشد که نهایتاً مالك عمهل در و

 تاییرات و کاهش راندمان به ازای کاهش توان های مختل  می باشد.

 یک واحد گازی نمونه می باشد. بر اساس مقادیر عملی بهره برداری 11به استناد منحنی شکل شماره 1مقادیر مندرج در جدول

 

 ستونهای مختل  جدول بیانگر اطالعات زیرمی باشد:

 .خروجی در بار بیسستون اول: کاهش توان نسبت به توان  -

 ستون دو : افت راندمان به ازان کاهش توان ارائه شده در ستون اول -

 ستون سو : افزایش حجم سوخت مصرفی به ازای کاهش توان ارائه شده در ستون اول برحسب مترمکعب -

 ستون چهار : افزایش هزینه تولیدانرژی ناشی از کاهش توان ارائه شده در ستون اول -
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 G17در واحد  105MWعات مربوط به کاهش راندمان و تاییر سوخت مصرفی گاز در اثر نوسان توان نسبت به بار : اطال1جدول

 

 کنترل فرکانس شبکه مد در یک واحد گازی نمونهمشارکت  ینهائ نهیمحاسبه هز -4

 

سهاعت  کیهمربوط بهه آن در  یها نهیکاهش راندمان و هز نی.اگرچه اابدی ینوسانات توان، راندمان کاهش م شیافزا دبایکه مشاهده گرد همچنان

توانهد مبله   یدماوند م روگاهیمشارکت کننده ن یگاز یدر مد کنترل فرکانس با توجه به تعدد واحدها یبهره بردار یاست،اما در زمان طوالن زیناچ

گردد.در این بخش از مقاله داده های بهره برداری واحدهای گازی نیروگهاه  یمهم تلق اریبس روگاهین نیمالک دگاهیاز د جهیباشد و در نت یتوجه قابل

 مشهارکت( مجمهو  سهاعات SPSSاستخراج و با است اده از نر  افزار آنالیز داده های چند متایهره ) 93دماوند از آرشیو آمارواطالعات تولید سال 

دماوند از  روگاهین یدیتوان تول یآمار یبررس [4]ل سال محاسبه گردیده است.واحدها در مد کنترل فرکانس در هر ماه جداگانه و مجمو  آن در ک

از زمان قابهل بههره  درصد 44به طور متوسط  روگاهین نیا یبیترک کلیبلوك س یگاز یدهدکه واحدها یسال نشان م انیتا پا 1393سال یابتدا

واحدها در مد کنترل فرکهانس بهوده انهد، الز   نیکه ا یتوجه به زمان طوالنخود را در مد کنترل فرکانس شبکه مشارکت داشته اند. لذا با  یبردار

عنهوان گردیهده،  1که به عنوان نمونه موردی در جدول شهماره G17ها محاسبه شوند. از اینرو اطالعات مربوط به واحد گازی  نهیهز نیاست که ا

 ثبت شده است. 2برآورد ریالی گردیده و نتایج عددی آن در جدول شماره

 
 G17 برای واحد 1393:هزینه های ناشی از کاهش راندمان در مد کنترل فرکانس در ماه های مختل  سال 2جدول
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 85حداقل توان درخواستی مرکز کنترل در مهد کنتهرل فرکهانس  علی رغم اینکهذکر این نکته ضروری است که برای محاسبه دامنه نوسان واحد، 

مگاوات در نظر گرفته شده و مواردی که واحد فقط با سوخت گازوئیل در مهدار قهرار داشهته  20،صرفاً نوسانات تا مگاوات در نظر گرفته شده است

در نظهر گرفتهه شهده  در واحهد وزن 34/5Mjارزش حرارتی سوخت به استناد آنالیز انجا  شهده توسهط پهوهشهگاه نیهرو ضمناً نشده است.لحاظ 

. همچنین افت راندمان بر اساس متوسهط کهاهش تهوان در نظر گرفته شده استریال  711مبنای محاسبه ریالی به ازای هر مترمکعب    [5]است.

در کنترل فرکانس لحاظ گردیده که در نهایت اعداد و ارقا  بدست آمده خوش بینانه تهرین حالهت را بهه تصهویر کشهیده  در طول مشارکت ماهانه

 است. 

تاثیر مستقیم بر واحد بخار متناظر داشته و از آنجائیکه کنترلری بهرای واحهدهای  احدهای گازی در مد کنترل فرکانس بدیهی است کاهش توان و

در نتیجه در زمان مشارکت واحدهای بخار در کنترل فرکانس شبکه ناگزیر ،فلوی داکت برنرها کاهش و در حداقل میزان بهره  ، بخار وجود نداشته

برداری خود قرار می گیرند تا تاییرات دمای دی سوپرهیت ناشی از نوسانات توان واحدهای گازی قابل کنتهرل باشهد.از اینهرو عکهس العمهل ایهن 

محاسبه توان از دست رفته این واحدها بدلیل صلب فرصت به وجهود آمهده از واحدهای گازی می باشد.  ه به مراتب کندتر واحدها به نوسانات شبک

 است. دیگری به آن پرداخته شدهیکی دیگر از هزینه های پنهان خدمات جانبی می باشد که در مقاله 

  

 ( 3جدول شماره) 33واحدهای نیروگاه دماوند در کنترل فرکانس شبکه در سال  کلیه محاسبه هزینه نهائی مشارکت -4

 
 

 نتیجه گیری -6

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مصرف سوخت اضافی ناشی از افت راندمان توربین گاز بدلیل نوسانات توان در مد کنترل فرکانس شبکه  بررسی فنی و ارزیابی اقتصادی

 

 12  

 

خهدمات و پنههان  یاضهاف یها نهیوجود هز لیها بدل روگاهین نیمالک ش افیت هزینه ها در صنعت برق می باشد. یکی از اهداف راه اندازی بازاربرق،

از  یناشه نههیو هز یبردار هاز صلب فرصت بهر یناش نهینوسانات توان در مد کنترل فرکانس،هز لیاز افت راندمان بدل یناش نهی،هز از جمله جانبی

 یاریخهدمات در بسه نیبودن ا یبا توجه به اجبار یولهند د ینو  خدمات از خود نشان نم نیبه مشارکت در ا یلی،تما زاتیکاهش طول عمر تجه

ربوط به هزینه خهدمات جهانبی اسهت و بها یکی از هزینه های پنهان در صنعت برق ماز آنجائیکه ود.ش یمحسوب م ریاجتناب ناپذ یاز کشورها امر

بها ارائهه  تهالش گردیهد تها دراین مقالههبه آنها روش معلو  و مشخصی ندارد، محاس،لذا  توجه به عد  وجود بازار مشخصی همچون بازار توان اکتیو

سهوخت اضهافی محاسهبه هزینهه ههای تقریبهی  در مد کنترل فرکهانس شهبکه وفنی در خصوص افت راندمان ناشی از نوسانات توان وابط و بیان ر

مالکین نیروگاهها از این مهم غافل نگردنهد و در محاسهبه هزینهه ههای مشهارکت درکنتهرل به نیروگاه اعمال گردیده،  که واحدهای گازیمصرفی 

 این هزینه را لحاظ نموده و از تاثیر نواسانات توان برکاهش راندمان بویلرهای بازیافت مرتبط با واحدهای گازی چشم پوشی ننمایند.فرکانس حتماً 

در پایان ، از تالش و زحمات مدیریت محتر  نیروگاه دماوند جناب آقای مهندس کیهومر  آقهایی کهه بها تجربیهات ارزشمندشهان حهامی ایهن *  
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