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چکیده
تعيين شاخص در يک واحد صنعتی ،با توجه به مشخص بودن مقدار مواد و انرژي الزم براي توليد آن
محصول مطابق با طراحی و سطح مطلوب شاخصهاي جهانی موجود ،با کاهش تلفات و نشتی سيستم آغاز
و سپس با اجراي طرحهايی به منظور بهسازي فرايند و ا رتقاء سطح تکنولوژي ،مديريت بار و انرژي ،افزايش
راندمان تجهيزات با ايجاد تغيير يا تعويض تجهيزات و مواردي از اين دست ادامه میيابد .بهينهيابی از
طريق تعيين شاخص به عنوان نقطه شروع براي دستيابی به حالت بهينه مصرف در يک واحد صنعتی،
وظيفه دارد تا با شناسايی پا رامترهاي اصلی تأثيرگذار بر فرايند توليد و نحوه تغييرات آنها ،مقادير و
چگونگی مصرف حامل هاي مختلف مواد و انرژي و تعيين ضرايب شدت مصرف مواد و انرژي و به عبارت
ديگر معاينه سيستم ،ضمن مشخص نمودن موارد و جايگاههاي هدررفت مواد و انرژي ناشی از ضعف
عملکرد تجهيزات يا عدم بهرهبرداري بهينه ،به ارائه راهکارهايی جهت بهينهسازي سيستم و يا کاهش شدت
مصرف مواد و انرژي و به عبارت ديگر به درمان سيستم بپردازد.
واژگان کلیدی :شاخص هاي طراحی ،شاخص هاي عملياتی ،واحد بخار نيروگاه ،مدل نيروگاه.
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مقدمه
يکی از ديدگاههايی که می توان وضعيت عملياتی يک نيروگاه را مورد ارزيابی قرار داد ،شناسايی و بررسی شاخصهاي بهره-
برداري آن نيروگاه میباشد .استخراج مقادير عملياتی اين شاخصها و مقايسه آن با مقادير طراحی ،انحرافات ايجاد شده از
شرايط طراحی را مشخص میکند .با تحليل اين انحرافات ايجاد شده ،میتوان وضعيت عملياتی نيروگاه ،نقاط قوت و ضعف
بهرهبرداري از آن را شناسايی کرد .شاخصهاي مورد بررسی نيروگاه حرارتی به شرح جدول ( )7میباشند:
جدول - 1پارامترهای مانیتورینگ منتخب برای نیروگاههای حرارتی
ردیف

کمیت مورد بررسی

کمیت مورد بررسی

ردیف

7

فشار خط اصلی بخار

71

دماي قبل از دي سوپرهيتر

2

دماي خط اصلی بخار

77

دبی آب اسپري

3

دبی خط اصلی بخار

72

بازده توربين اصلی)(HP

4

دماي بخار ري هيت

73

بازده بويلر

5

درصد  O2موجود قبل از پيشگرمکن هوا

74

فشار بخار اصلی بعد از اولين باکت(فشار ورودي به توربين)

6

دماي گاز خروجی قبل از پيشگرمکن هوا

75

وکيوم کندانسور

1

دماي گاز خروجی بعد از پيشگرمکن هوا

76

 TDهيتر پر فشار

1

دبی آب جبرانی ()Make up

71

دبی سوخت مصرفی

9

فشار Flash Tank

پس از شناخت وضع موجود و وضع مطلوب ارائه راهکا رهاي مناسب براي رسيدن از وضع موجود به وضع مطلوب ،از ديگر
اهداف اين پروژه به شمار میرود و در دو بخش رفع مشکالت بهرهبرداري جهت رسيدن به شرايط مورد نظر طراحی و ايجاد
تغييرات جهت نيل به نرمهاي جديد جهانی و شاخصهاي مطلوب ،طرح میگردند .اين راهکارها به صورت نرمافزاري ،سخت-
افزاري و يا توأمان خواهند بود .نتايج حاصل از اجراي راهکارهاي پيشنهادي با استفاده مدل تهيه شده انجام خواهد شد.
سيستم مورد بررسی در اين مقاله ،نيروگاه شهيدرجايی می باشد.
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جدول  -2شاخص های بهره برداری نیروگاه شهید رجایی براساس اسناد طراحی
واحد

مقدار کمیت

مرجع

7

فشار خط اصلی بخار

Kg/cm².abs.

146

Performance test boiler

2

دماي خط اصلی بخار

°C

541

Performance test boiler

3

دبی خط اصلی بخار

kg/hr

840,000

Performance test boiler

4

کمیت مورد بررسی

ردیف

دماي بخار ري هيت

°C

355

Performance test boiler

5

درصد  O2موجود قبل از پيشگرمکن هوا

%

0.93

Performance test boiler

6

دماي گاز خروجی قبل از پيشگرمکن هوا

°C

367

Performance test method doc.

1

دماي گاز خروجی بعد از پيشگرمکن هوا

°C

145

Performance test boiler

1

دبی آب جبرانی ()Make up

kg/hr

7400

Performance Test

9

فشار

71

دماي قبل از دي سوپرهيتر

77

Flash Tank

در نيروگاه شهيد رجايی موجود نمیباشد.
در اسناد موجود نمی باشد

دبی آب اسپري

)12000 (Fuel Oil
Performance test boiler

kg/hr
)89000 (NG

72

بازده توربين

73

بازده بويلر

74

فشار بخار اصلی بعد از اولين باکت

Kg/cm².abs.

75

وکيوم کندانسور

Kg/cm².abs.

76

اختالف دماي
هيترهاي پرفشار

71

اصلی)(HP

%

85-90

%

)94.9 (Fuel Oil
)95.4(NG
140

Performance Test

)0.194 (Fuel Oil
)0.1967 (NG
)36.2 (Fuel Oil
)35.9 (NG
39.5
)60,000 (NG
)60 (Fuel Oil

Performance Test

Heater No.5

°C

Heater No.6

°C
Nm3
ton/h

دبی سوخت مصرفی

Performance test boiler

Heater specification sheet
Heater specification sheet

تعيين شاخصهاي نيروگاه براساس اطالعات اندازهگيري ،اطالعات دادهبرداري و يا محاسباتی صورت گرفته است .اختالف اين
شاخصها با شرايط طراحی انحرافات حاصل در شرايط بهره برداري اوليه را نشان میدهد .ساخت مدل طراحی نيروگاه فرصت
را براي شبيه سازي شرايط عملياتی واحدهاي مختلف در نيروگاه مهيا میسازد .مدل سازي واحد بويلر توربين به عنوان يک
پژوهش بنيادي ،در بيست سال گذشته توسعه قابل توجهی داشته است .استروم و دي ملو دو محقق مهم در اين زمينه می
باشند ،آنها مدل يک واحد بويلر توربين گازي و مدل يک واحد بويلر توربين با سوخت زغال سنگ را در ( Bell and Åström,
 )1987و ( )De Mello, 1991معرفی کردهاند.
در ( ) Kelleman and Gorlach, 2015راه حلی به اين صورت ارائه شده است که يک مدل محاسباتی براي واحدهاي بخار براي
بهينه سازي حلقه هاي کنترلی ارائه شود .اين مدل مهندسان را قادر می سازد تا پارامترهاي کنترلی مختلفی را بهينه سازي و
تست کنند .در ( ) Brana-Liliana et al, 2011روشی براي کنترل سوخت در واحدهاي بخار ارائه شده است .در ( Deshpande
 )et al, 2012تحليلی براي نيروگاه هاي حرارتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی بررسی شده است .اطالعات حاصل در اين
مقاله می تواند براي اپراتورها و مهندسين کمک مناسبی باشد ک ه بدانند در کدام بخش براي بهبود راندمان نيروگاه فعاليت
کنند .مدل توربين بخار ( )Plis and Rusinowski, 2016شامل يک مدل متعادل و مدل تجربی و نظري در خط گسترش بخار
در توربين است .روش محاسبه و نتايج محاسبه ي يک نمونه در اين مقاله آورده شده است .اما از تاثير برحی پارامترها در اين
مدل صرفنظر شده است .در ( ) Kilani et al, 2016تاثير برخی پارامترها در بازده ساالنه بررسی شده و نهايتا بازده را به 51
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درصد ساالنه رسانده است .نتايج حاضل نشان می دهد که تفاوت 4درصدي بين سيکلهاي مختلف حاصل شده است .همچنين
تاثير پارامترهاي مطالعه شده براي هر تکنولوژي مشابه نمیباشد .در ( )Kiruthika et al, 2015کاري که تمرکز روي آن صورت
گرفته پياده سازي فرآيند اتوماسيون با استفاده از  DCSبراي شرايط فوق بحرانی نيروگاههاي حرارتی است.
روش تحقیق
در اين بخش همچنين از نيروگاه شهيد رجايی يک مدل طراحی ساخته شده است .اين مدل ،اساس شبيهسازي حالتهاي
عملياتی در نرمافزار  Thermoflowدر اين گزارش میباشد .در شبيهسازي حالتهاي عملياتی که در اين بخش انجام شده
است ،متغيرهاي مدل طراحی نيروگاه به گونه اي تنظيم شده است که مدل طراحی با دقت بااليی به مدل عملياتی تبديل شود.
اين روند عالوه بر اينکه يک مدل پويا از هر حالت عملياتی در اختيار ما میگذارد ،نحوه فاصله گرفتن هر واحد نسبت به شرايط
بهرهبرداري اوليه خود را نيز مشخص میکند.
اين نرمافزار عالوه بر طراحی مدل سيکل ،قابليت شبيهسازي آن را نيز دارا میباشد .به نحوي که میتوان در شرايط عملياتی
مختلف ،وروديهاي مربوطه را تغيير داده و نتيجه تغييرات را در خروجی نرمافزار مشاهده کرد .در ادامه با بيان نحوه مدلسازي
سيکل و شبيهسازي عملکرد بويلر ،قابليت اين نرمافزار در مدلسازي و شبيهسازي مشهودتر خواهد بود .در مدلسازي صورت
گرفته ،کل سيکل بخار ،شامل توربين ها ،هيترهاي آب تغذيه ،برج خنک کن ،بويلر و ساير تجهيزات جانبی اسناد طراحی مدل
شدهاند.

شکل  -1نمایی از پلنت طراحی شده نیروگاه در حالت مازوت سوز و خواص ترمودینامیکی جریانهای موجود در آن
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شکل  -2نمای از پلنت طراحی نیروگاه در حالت گاز سوز و خواص ترمودینامیکی جریانهای موجود در آن

یافته ها
براي تبيين بهتر انحراف حاصل شده از شرايط طراحی در مورد هريک از شاخصهاي عملياتی شکلهاي( )3تا ( )79آورده شده
است .در مورد نمودارهاي آورده شده مطالب ذيل قابل توجه میباشد.
 نمودار افقی در برگيرنده واحدهاي هر نيروگاه میباشد و نمودار عمودي در برگيرنده مقدار هر شاخص است .مقدار
هرشاخص میتواند اندازه گيري شده يا داده برداري شده و يا اينکه محاسباتی باشد.
 مقادير دادهبرداري با رنگ آبی ،مقادير اندازه گيري با رنگ قرمز ،مقادير محاسباتی با رنگ بنفش ،مقادير طراحی
موجود در اسناد با رنگ سبز و مقادير طراحی خروجی از مدل با رنگ سبز تيره نشان داده شده است.
 قرار دادن مقادير هر شاخص براي واحدهاي هر نيروگاه در کنار يکديگر ،عالوه بر اينکه مقدار آن شاخص را با مقادير
طراحی مقايسه میکند ،واحدهاي مختلف يک نيروگاه را نيز با يکديگر مقايسه خواهد کرد.
 قراردادن مقادير اندازهگيري و طراحی ،انحراف موجود در تجهيزات اندازهگيري نيروگاه را نشان میدهد.
 اختالف بين مقادير عملياتی و طراحی در هر يک از نمودارهاي ( )3تا( ،)79وضعيت عملياتی واحد را به طور کامل
نشان نمیدهد .اين نمودارها بسياري از عوامل را در نظر نمیگيرند که در ذيل به برخی از آنها اشاره شده است.
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 توان دريافتی حال حاضر واحدها نسبت به شرايط طراحی تغيير کرده است.
 عمر و فناوري نيروگاه در آن لحاظ نشده است.
با اين حال اين مقايسه هر چند جامعيت الزم را ندارد ،شرايط مقدماتی مطلوبی را مهيا میکند تا در فاز بعدي با در نظر گرفتن
بسياري ديگر از عوامل به کمک مدل ،مقدار شاخص مطلوب معرفی گردد.

شکل  -3فشار بخار خط اصلی نیروگاه شهیدرجایی در شرایط عملیاتی  11تا 12

شکل  -4دمای خط اصلی بخار نیروگاه شهید رجایی در شرایط عملیاتی  11تا 12
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شکل  -5دبی خط اصلی بخار نیروگاه شهید رجایی در شرایط عملیاتی  11تا 12

شکل  -6دمای بخار ریهیت نیروگاه شهید رجایی در شرایط عملیاتی  11تا 12
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شکل  -7درصد اکسیژن قبل از پیشگرمکن هوا نیروگاه شهید رجایی در شرایط عملیاتی  11تا 12

شکل  -8دمای گاز قبل از پیشگرمکن هوا نیروگاه شهید رجایی در شرایط عملیاتی  11تا 12
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شکل  -9دمای گاز بعد از پیشگرمکن هوا نیروگاه شهید رجایی در شرایط عملیاتی  11تا 12

شکل  -11دبی آب جبرانی نیروگاه شهید رجایی در شرایط عملیاتی  11تا 12
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شکل -11دمای قبل از دیسوپرهیتر ثانویه نیروگاه شهید رجایی در شرایط عملیاتی  11تا 12

شکل  -12دبی آب اسپری نیروگاه شهید رجایی در شرایط عملیاتی  11تا 12
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شکل  -13بازده توربین اصلی نیروگاه شهید رجایی در شرایط عملیاتی  11تا 12

شکل  -14بازده بویلر نیروگاه شهید رجایی در شرایط عملیاتی  11تا 12
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شکل  -15فشار بخار اصلی بعد از اولین باکت نیروگاه شهید رجایی در شرایط عملیاتی  11تا 12

شکل  -16خال کندانسور نیروگاه شهید رجایی در شرایط عملیاتی  11تا 12
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شکل  -17اختالف دمایی هیتر  5نیروگاه شهید رجایی در شرایط عملیاتی  11تا 12

شکل  -18اختالف دمایی هیتر  6نیروگاه شهید رجایی در شرایط عملیاتی  11تا 12

www.SID.ir

719

Archive of SID

شکل  -19دبی سوخت مصرفی نیروگاه شهید رجایی در شرایط عملیاتی  11تا 12

در ادامه در نمودارهاي  21و  ،27تاثير هر کدام از شاخص ها بر توان و راندمان نشان داده می شود:

شکل  -21تاثیر انحراف هریک از شاخصها بر توان دریافتی از هر یک واحدهای نیروگاه شهید رجایی
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شکل  -21تاثیر انحراف هریک از شاخصها بر راندمان هر یک از واحدهای نیروگاه شهید رجایی

بحث و نتیجهگیری
هدف از شرايط شبيه سازي انجام گرفته درنرم افزار  Thermo flowبدين منظور بوده است که با تنظيم پارامترهاي مختلف در
مدل هاي طراحی ،نطقه عملکردي در نيروگاه را در نرم افزار مربوطه پيدا سازي کرده و بهترين نقطه عملکردي را مشابه با
آنچه در واقعيت وجود دارد پياده سازي شود .متدول وژي انجام کار بدين صورت بوده است که که با توجه به شرايط مدل،
شاخص هاي مورد بررسی از شرايط عملياتی استخراج شده و تا حد امکان شاخص هاي مدل به شرايط طراحی نزديک می
شود .تنظيم برخی از شاخصها اهميت قابل توجهی داشته است لذا در تنظيم شاخصها اين پارامترها در اولويت قرار گرفته
است در مورد هر نيروگاه اين داده ها به صورت شاخص آورده شده است.
تنظيم داده هاي هر واحد تا حدي شرايط عملياتی موجود در نيروگاه را تبيين می کند بدين معنا براي تنظيم هر پارامتر نياز
است که که با پارامترهاي مختلف بازي کرده تا به شرايط عملياتی موجود دست پيدا شود .اين تنظيم که با اشراف بر چگونگی
عملکرد نيروگاه و تجهيزات آن صورت می گيرد در حقيقت آنچه در نيروگاه در حال وقوع است را تبيين می کند .در مورد
تنظيم هريک ازشاخصها ،شرايطی مهيا شده است که به شرايط عملياتی نزديک باشد.
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