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مشارکت در کنترل فرکانس ریتاثیمقاله به بررسنیدر ا—چکیده 
کلیبلوك سيگازيهانیثابت و متحرك توربيهابر طول عمر پره

يهایاز نگرانیکی. مشهد پرداخته شده استیعتیشرروگاهینیبیترک
که در کنترل فرکانس مشارکت ییهاروگاهیبرداران نو بهرهنیمالک

مقاله با نیدر ا. باشدیمنیتوربيهاهکاهش طول عمر پرکنند،یم
ریتاثیبه بررسThermoFlowافزار توسط نرميسازهیاستفاده از شب

که دهدینشان مهايسازهیشب. شده استها پرداختهکنترل فرکانس بر پره
و طول يگازنیتوربيهاپرهيبر دمايریمشارکت در کنترل فرکانس تاث

و ضیتعونهیشده در زميآورجمعیواقعيهاداده. ها نداردعمر آن
مطلب را نیازیمشهد نیعتیشرروگاهیثابت و متحرك نيهاپرهيبازساز

ریکه مشارکت در کنترل فرکانس تاثدهدیو نشان مکندیمدییتا
.ندارديگازنیتوربيهابر طول عمر پرهيمعنادار

، Pre-Selectمد ،يگازنیکنترل فرکانس، تورب:هاي کلیديهواژ
یبیترککلی، سThermoFlowافزار نرم

مقدمه .١
انحراف فرکانس از مقدار جادیتوان در شبکه باعث ايالحظهراتییتغ

يدیتولیقیبه منظور ثابت نگه داشتن فرکانس، کنترل توان حق.شودیمینام
کار با استفاده از کنترل فرکانس انجام نیا. باشدیميضروریمصرفایو 
سه سطح ،یو بار مصرفدیتولنیتعادل بيمنظور برقراربه]. 1[شودیم

ل کنتر. ردیگیمورد استفاده قرار مهیو ثالثهیثانوه،یکنترل فرکانس اول
تعادل يبرقرارقیمقاله است، از طرنیایکه موضوع اصلهیفرکانس اول

. شودیانجام مهیثان30کمتر از یو مصرف با ثابت زماندیتولنیخودکار ب
کنترل فرکانس . سطح کنترل فرکانس داردنیدر ایاساسینقشاورنرگ

يدیتوان تولزانیبوده که ميکنترل خودکار مرکزستمیسکیه،یثانو
سطح از نیا. کندیممیمختلف را تنظینواحنیبياواحدها و توان مبادله

از ادهبوده و با استفقهیدق15کمتر از یثابت زمانيکنترل فرکانس دارا
فرکانس به صورت هیکنترل ثالث. شودیانجام م) AGC(دیکنترل خودکار تول

تا چند ساعت قهیدقنیچندیفکس و با ثابت زمانایتلفن قیو از طریدست
]. 2[ردیپذیصورت م

توان دیتول،يدیتوليواحدهايبردارمختلف بهرهطیتوجه به شرابا
، 1حالت کنترل فرکانساز جملهيمتعدديهافرکانس حالتمیو تنظویاکت

].3[دارد4کیو بار پهی، حالت بار پا3زوکرونوسی، ا2یبار انتخاب
به ]. 5و 4[کنترل فرکانس منتشر شده است نهیدر زميمتعددمقاالت

يهانهیکنترل فرکانس، اطالع از هزیمنظور مشارکت در بازار خدمات جانب
منظور نیبه ا. باشدیمياز مشارکت در کنترل فرکانس ضروریناشیاحتمال

زاتیطول عمر تجهنیکنترل فرکانس بر عملکرد و همچنریالزم است تاث
. دگردییشناساروگاهین

که در کنترل فرکانس مشارکت ییهاروگاهیاز نیکاملیابیارز] 6[در
یخدمات جانبيگذارمتیبر قرگذاریعوامل تاثنیاز مهمتریو برخکنندیم

يرزرو توان برايگذارمتیمتعدد قيهاروش. مورد اشاره قرار گرفته است
کنترل ریتاثیبه بررسزین] 8[در . شده استیبررس] 7[کنترل فرکانس در 
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يهاپرداخته شده و با استفاده از دادهيگازيفرکانس بر راندمان واحدها
نشان داده شده که مشارکت در کنترل فرکانس باعث کاهش اندك در یواقع

.شودیميگازيهانیراندمان تورب
که به منظور کنترل خودکار MWعیسرراتییتغکهاشاره شده] 9[در 

. شودروگاهینزاتیتجهبیباعث تخرتواندیمرد،یگیصورت مدیتول
يهامشارکت در کنترل فرکانس بر پرهریتاثیمقاله به بررسنیادر

و نیاز مهمترکیيگازنیتوربيهاپره. شودیپرداخته ميگازيهانیتورب
ریتاثیبه منظور بررس. باشدیميگازيهانیتوربيهاقسمتنیترگران

يالزم است تنش هايگازنیتوربزاتیطول عمر تجهکنترل فرکانس بر
در مد کنترل فرکانس ستمیکه سیمدتیدر طزاتیوارد بر تجهیحرارت

گاز، سنسور يهانیداغ توربریدر مسنکهیبا توجه به ا. گرددیاست بررس
در ژهیاحتراق، به ويگازهايدمانییدما وجود ندارد، لذا تنها راه تعنییتع

مقاله نیدر ا. باشدیمیکینامیترموديسازهیاستفاده از شبن،یطبقه اول تورب
مشهد که از نوع یعتیشرروگاهینیبیترککلیبلوك سF9يگازيهانیتورب

GE 9171 Eبا استفاده از ماژول باشد،یمGTPROافزار نرم
ThermoFlowشده استيسازهیشب.

هاي گازي در مد کنترل فرکانس مقاله که به بررسی توربین2در بخش 
اي به رفتار واحدهاي گازي در مد کنترل فرکانس اختصاص دارد، ابتدا اشاره

سازي ترمودینامیکی توربین گازي سپس با استفاده از شبیه. شودپرداخته می
شده  هاي مختلف مسیر داغ توربین گازي پرداختهبه بررسی دماي بخش

2بخش سازي، در زیر بخش انتهایی به منظور تایید نتایج بخش شبیه. است
هاي هاي توربینهاي آماري در مورد تعمیرات و بازسازي پرهبه بررسی داده

گازي نیروگاه شریعتی پرداخته شده و نهایتاً نتایج آن با نتایج بخش 
گیري ارائه شده تیجهدر بخش آخر مقاله نیز ن. شودسازي تطبیق داده میشبیه
. است

هاي گازي در مد کنترل فرکانستوربین.٢
هاي آبی، عمدتاً به منظور کنترل اولیه و ثانویه فرکانس از نیروگاه

با توجه به اینکه بیشترین ]. 1[شود هاي گازي و حرارتی استفاده میتوربین
شود، لذا هاي حرارتی تولید میسهم انرژي در جهان توسط نیروگاه

1شکل. باشندترین گزینه براي کنترل فرکانس میهاي حرارتی مهمنیروگاه
2005تا 1980ها در مجموع انرژي تولیدي جهان از سال سهم انواع نیروگاه

]. 10[دهد را نشان می

]10[2005تا1980ازجهاندريدیتوليانرژدرهاروگاهینانواعسهم: 1شکل

هاي گازي با توجه به توانایی تغییر سریع توان خروجی، گزینه توربین
-فرکانس/ کنترل سرعت. باشنداولیه فرکانس شبکه میمناسبی براي کنترل

ترین حلقه برداري و مهمترین حلقه کنترلی در شرایط عادي بهرهبار مهم
هاي گازي که با توربین]. 11[باشند کنترلی در مطالعات پایداري می

هاي سیکل ترکیبی و تحت عنوان نیروگاهواحدهاي بخار ترکیب شده
شهرت دارند، با توجه به مزایایی که دارند به طور گسترده در سرتاسر دنیا 

هاي گازي واحدهاي معموالً از توربین]. 12[گیرند مورد استفاده قرار می
نس، خصوصاً کنترل اولیه و سیکل ترکیبی در مدهاي مختلف کنترل فرکا

.شودثانویه استفاده می
برداران و مالکان واحدهاي گازي نگران تاثیرات مشارکت در کنترل بهره

هاي توربین با پره. باشندفرکانس بر طول عمر تجهیزات این واحدها می
هاي گازي توجه به قیمت بسیار باالیی که دارند در بین تجهیزات توربین

لذا در این مقاله به بررسی تاثیر . اندنی را به خود اختصاص دادهبیشترین نگرا
. شودهاي گازي پرداخته میهاي توربینکنترل فرکانس بر طول عمر پره

مگاواتی و یک 125واحد گازي 2(بلوك سیکل ترکیبی نیروگاه شریعتی 
. استبه عنوان نمونه مطالعاتی انتخاب شده)مگاواتی110واحد بخار 

ر مشارکت در کنترل فرکانس بر تاثی.٢.١
هاي توربین گازيپره

در صورتی که واحدهاي نیروگاهی در کنترل فرکانس شبکه مشارکتی 
در مقابل در . ها تقریباً ثابت خواهد بودنداشته باشند، سطح توان خروجی آن

صورتی که واحد در کنترل فرکانس مشارکت داشته باشد، سطح توان 
. کندي بار و تغییرات فرکانس شبکه، تغییر میخروجی متناسب با تقاضا

در (اي از تغییر توان تولیدي یک واحد گازي به ترتیب نمونه3و 2شکل 
.دهندو تغییرات فرکانس شبکه را نشان می) یک بلوك سیکل ترکیبی
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یعتیشرروگاهینGT7يگازواحدیخروجتوانراتییتغازيانمونه: 2شکل 

اي از تغییرات فرکانس شبکهنمونه: 3شکل 

مورخ 18:34الی 15:00شود، از ساعت مشاهده می2چنانکه در شکل 
توان خروجی واحد تقریباً ثابت بوده و نوسان بسیار کم در حد 24/3/2012

در این بازه زمانی واحد در کنترل فرکانس شبکه مشارکت . یک مگاوات دارد
شود توان خروجی چنانکه مشاهده می24:00تا 18:34از ساعت . ندارد

دهنده نشاننوسان توان در این بازه زمانی . واحد مدام در حال تغییر است
دهد هاي آماري نشان میداده. استواحد در کنترل فرکانس شبکه شارکت م

.شودانجام میMW 80هاي بیشتر از غالباً کنترل فرکانس در توان
هاي باعث ایجاد تنشگازيبرداران معتقدند نوسان توان واحدهاي بهره

هاي حرارتی و در نتیجه کاهش طول عمر تجهیزات مسیر داغ، خصوصاً پره
هاي ردیف اول به شود که از این بین پرهت و متحرك توربین گازي میثاب

به . باشنداي برخوردار میدلیل دماي بسیار باالي گازهاي داغ از اهمیت ویژه
هاي حرارتی ناشی از آن، الزم است منظور بررسی تاثیر نوسان توان و تنش

با توجه . ي شودگیرهاي توربین گازي اندازهدماي گازهاي داغ در مسیر پره

گیري مستقیم و دقیق دماي گازهاي ، اندازهبسیار باالي گازهاي داغبه دماي
به این . باشدپذیر نمی، امکانهاداغ در داخل توربین گاز و در مجاورت پره

سازي ترمودینامیکی دماي گازهاي داغ در محل منظور باید با استفاده از شبیه
.شودود که در ادامه به آن اشاره میهاي توربین گازي محاسبه شپره

سازي ترمودینامیکی توربین گازشبیه.٢.٢
دماي گازهاي داغ ThermoFlowافزار در این بخش با استفاده از نرم

در مسیر توربین گازي نمونه مطالعاتی بلوك سیکل ترکیبی نیروگاه شریعتی 
افزار نرمGTPROبه این منظور از ماژول . شودسازي و محاسبه میشبیه

از نوعبه کار رفته در نیروگاه شریعتی مشهد F9هاينیتورب. شوداستفاده می
GE 9171 E افزار نرمموجود در کتابخانههاياز بلوكیکیاست که

GTPROاطالعات اولیه این بلوك در کنار سایر 4در شکل .باشدیم
.شودافزار مشاهده میهاي تعریف شده نرمبلوك

دماي،C1124°احتراقازحاصلگازهايدمايشود، چنانکه مشاهده می
124.7آلایدهشرایطدرآنخروجیتوانوt/h 1474هوادبی،C541°اگزوز

MWاز بلوك یینمانیز 5در شکل .باشدمی% 34نیزنآراندمانوGE

9171 Eپارامترهاریساودمااي از نتایج محاسبهافزار به همراه نمونهدر نرم
. شودمشاهده میافزارنرمیکیگرافطیمحدر

هاي به منظور بررسی تاثیر مشارکت در کنترل فرکانس بر طول عمر پره
بیآس(نیاول توربردیفپره ثابت گازهاي داغ در محل يدماتوربین، 

دریچهبا فرض روشن بودن،مختلفيهاتواندر) نینقطه توربنیرتریپذ
IGVتوان نمودار دماي سازي میبا استفاده از نتایج شبیه. ه شده استمحاسب

هاي ردیف اول توربین را بر حسب سطح توان گازهاي داغ در مسیر پره
هاي ثابت ردیف اول نمودار دماي پره6در شکل . خروجی استخراج نمود

چنانکه ذکر . شودتوربین گازي بر حسب سطح توان خروجی مشاهده می
مطابق این منحنی . انجام شده استIGV-ONشرایطدرازي سشد، شبیه

توربین گاز در ) نازل ردیف اول(دماي گاز در روي  پره ردیف اول 
یباً ثابت تقرIGVمگاوات تا توان نامی، به دلیل عملکرد80هاي بین توان
کنترل هاي آماري نیروگاه شریعتی با توجه به اینکه بر اساس داده. است

شود، بنابراین نوسان توان معموالً در همین محدوده توان انجام میفرکانس 
تغییرات دما داخل توربین منجر بهناشی از مشارکت در کنترل فرکانس 

.ماندتوان گفت که دما ثابت مینخواهد شد و می
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GEبلوكهیاولاطالعات: 4شکل  9171 EماژولدرشدهفیتعريهابلوكریساکناردرGTPROافزارنرمThermoFlow

نیز با توجه به نمودار نشان IGVثابت ماندن دما بر اثر عملکرد دریچه 
برحسب سطح توان خروجی نشان راIGVکه زاویه 7داده شده در شکل 

زاویه شود چنانکه در این شکل مشاهده می. دهد، قابل توجیه استمی
% 80باشد و این زاویه تا توان درجه می57اندازي در زمان راهIGVهاي پره

از این توان بیشتر، براي کنترل دماي گاز خروجی . ماندبدون تغییر باقی می

کند که موجب افزایش هواي ورودي و تغییر میIGVهاي اگزوز، زاویه پره
ثابت ماندن دماي گاز خروجی اگزوز و در نتیجه ثابت ماندن دماي گاز 

لذا اگر توان توربین . هاي ثابت توربین خواهد شدپرهاولاحتراق در ردیف 
تقریباً و اگزوز مقدار نامی برسد، دماي گاز خروجی اتاق احتراق % 80به 

.داردهاي بعدي نیز وضعیت مشابهیي ردیفهادماي پره. ماندثابت می

افزارنرمیکیگرافطیمحدرپارامترهاریساودمامحاسبهجینتاازيانمونههمراهبهافزارنرمدرGE 9171 Eبلوكازیینما: 5شکل 
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يگازنیتورباولفیردثابتيهاپرهتوان-دمانمودار: 6شکل 

دهد که در فرآیند مشارکت در کنترل فرکانس، ثابت بودن دما نشان می
بنابراین کنترل . داغ توربین وارد نخواهد شدتجهیزاتتنش حرارتی اضافی به 

. فرکانس تاثیري بر طول عمر تجهیزات مسیر داغ نخواهد داشت

هاي بازسازي پرهآمار تعمیرات و .٢.٣
هاي گازي نیروگاه شریعتیتوربین

سازي مشاهده شد، در مد کنترل فرکانس دماي چنانکه در بخش شبیه
رسد که بالذا طبیعی به نظر می. باشدهاي توربین گازي تقریباً ثابت میپره

هاي حرارتی مشارکت در کنترل فرکانس با توجه به ثابت بودن دما، تنش
. هاي توربین وارد نشوداضافی به پره

ها بردارن نیروگاهاز آنجا که این مسئله بر خالف نظر کارشناسان و بهره
و براينشدهاکتفاسازيشبیهومحاسباتنتیجهبهمقالهایندرباشد، می

بهمربوطهايدادهسازي،شبیهازآمدهبدستنتایجصحتازاطمینان
ازوآوريجمعشریعتینیروگاهگازيهايواحدداغتجهیزاتتعمیرات

ي در به عنوان نمونه آمار.استگرفتهقرارتحلیلوبررسیموردآمارينظر
در 8و 7هاي ثابت ردیف اول واحدهاي پرهمدت کارکرد و بازسازيزمینه
. ارائه شده است9و 8هاي شکل

ثابتهاي تاریخ بازسازي پرهنشان دهنده، محور افقیتصاویردر این 
پس از هر بازسازيرا هاکارکرد پرهول زمانو محور عمودي، طبوده

واحدهاي 1387الزم به ذکر است که تا سال .دهدبرحسب ماه نشان می
تمامی پس از آننیروگاه شریعتی در کنترل فرکانس مشارکتی نداشته و 

موظف به مشارکت در کنترل از جمله نیروگاه مذکور هاي کشور نیروگاه
دهند که مدت زمان به خوبی نشان می9و 8هاي شکل. اندرکانس شدهف

و بعد از 1387قبل از سال 8و 7هاي نازل ردیف اول واحدهاي کارکرد پره
.آن تغییر معناداري ندارد

یخروجتوانحسببرIGVهیزاویمنحن: 7شکل 
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روگاهین7شمارهواحدتوربین گازي اولفیرديهاپرهکارکردمدت: 8شکل 
مشهدیعتیشر

روگاهین8شمارهواحدتوربین گازي اولفیرديهاپرهکارکردمدت: 9شکل 
مشهدیعتیشر

توسط شرکت 1381که سال 7هاي ثابت ردیف اول واحد به جز پره
TMC ها که توسط ماه کار کرده است، بقیه پره36بازسازي شده و مدت
) ماه14تا 10بین (اند، عمر تقریباً ثابت شهریار بازسازي شدهداخلیشرکت
1387ها قبل و بعد از سال و تغییر محسوسی در مدت کارکرد آناندداشته

.شوداند، مشاهده نمیا در کنترل فرکانس مشارکت نمودهکه واحده
سازي نیز نشان داده شد که بر خالف تصور رایج، در بخش شبیه

هاي حرارتی بر مشارکت در کنترل فرکانس تغییرات دمایی و در نتیجه تنش
رود که مشارکت لذا این چنین انتظار می. کندهاي توربین ایجاد نمیروي پره

نتایج . هاي توربین نداشته باشدرکانس، تاثیري بر طول عمر پرهدر کنترل ف
هاي توربین نیروگاه شریعتی هاي آماري مربوط به کارکرد و بازسازي پرهداده

لذا مشارکت در کنترل فرکانس .کندنیز این مطلب را به خوبی تایید می
.هاي توربین گازي نداردهزینه اضافی در زمینه تغییر طول عمر پره

گیرينتیجه.٣
ها نگران تاثیر کنترل فرکانس بر طول عمر برداران و مالکان نیروگاهبهره

به دلیل قیمت و اهمیت هاي توربین باشند که از این بین، پرهتجهیزات می
در این مقاله به بررسی . اندفراوان، بیشترین نگرانی را به خود اختصاص داده

هاي سیکل هاي توربین گازي نیروگاهتاثیر کنترل فرکانس بر طول عمر پره
افزار سازي توسط نرمترکیبی پرداخته شده و به این منظور با استفاده از شبیه

ThermoFlowهاي توربین گازي محاسبه دماي گازهاي داغ در مسیر پره
هاي دهند که در حالت کنترل فرکانس دماي پرهها نشان میسازيشبیه. شد

رود که تنش حرارتی اضافه لذا انتظار می. باشدابت میتوربین گازي تقریباً ث
هاي آماري داده. ها نداشته باشدها وارد نشود و تاثیري بر طول عمر آنبه پره

هاي گازي بلوك سیکل هاي توربیندر مورد بازسازي و مدت کارکرد پره
د کنند و مشاهده شترکیبی نیروگاه شریعتی مشهد نیز این مسئله را تایید می

ها که با ورود واحدها به کنترل فرکانس تغییري در بازسازي و تعمیرات آن
شود که کنترل فرکانس تاثیري بر گیري میایجاد نشده است و چنین نتیجه

از این بابت هزینه اضافه بنابراین. هاي گازي نداردهاي توربینطول عمر پره
. به نیروگاه تحمیل نخواهد شد
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