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چکیده
در اين تحقیق طرح بهینه سااازی مصاار مدار خنک کاری توربین-
ژنراتور نیروگاه برق آبی با اسااتفاده از يک کد کامویوتری انجام شااده
است .ابتدا صحت محاسبات در سیستم موجود نیروگاه دز بررسی شد
و پس از تايید نتايج ،محا سبات جديد برای ارزيابی روش های کاهش
مصاار شااامش روش دور متغیر و روش کاهش تعداد پمپ به کار برده
شد .تغییرات دور پمپ در پنج ن سبت سرعت چرخش مختلف ن سبت
به دور نامی پمپ ،شامش  0/80 ،0/87 ،0/90 ،1/00و  0/70انجام شده
ا ست .نتايج حاکی از آن ا ست که هر دو روش ياد شده دارای م صر
انرژی پايین تری نساابت به شاارايم معمور تعريف شااده با دور نامی
پمپ ها هستند .روش کاهش تعداد پمپ  10درصد و روش دور متغیر
با ن سبت سرعت  0/87به اندازه  35در صد ،م صر انرژی پايین تری
نساابت به ساارعت نامی پمپ با حفظ حداقش دبی مورد نیاز انشااعا
توربین-ژنراتور خواهند داشت.
واژه های کلیدی
سیستم خنک کاری ،نیروگاه برق آبی ،بهینه سازی ،توان مصرفی
مقدمه
يکی از منابع اصاالی مصاار داخلی نیروگاه های برق آبی ،پمپ های
سی ستم خنک کاری ا ست .اين پمپ ها به صورت دائم و بی وقفه در
طور شابانه روز و مساتقش از بار تولیدی واحد با حداکثر توان در حار
کار می با شند .درحالیکه در ب سیاری از ساعات بهره برداری واب سته به
نیاز شبکه و تراز منبع ذخیره ،تولید الکتريسیته واحد برق آبی کمتر از
بیشینه تعیین شده است .در چنین حالتی ،حرارت تولید شده در سیم
پیچ ژنراتور کمتر از مقدار تعیین شااده اساات .بنابراين دبی مورد نیاز
سااایار خنک کننده نیا وابساااته به حرارت تولیدی کمتر خواهد بود.
عالوه بر آن بدلیش عدم تطابق دقیق پارامترهای کارکردی پمپ ها و
سی ستم لوله ک شی در ب سیاری از موارد دبی خروجی پمپ ها از دبی
مورد نیاز سیستم باالتر است .در چنین شرايطی با استفاده از سیستم
های دور متغیر و کاهش سااارعت چرخش پمپ می توان میاان دبی
خروجی را متناسب با دبی مورد نیاز تغییر داد و به تبع آن میاان توان
م صرفی را کاهش داد .امروزه با پی شرفت های حا صش شده در زمینه
تکنولوژی ،امکان اسااتفاده از ساایسااتم های دور متغیر در پمپ های
سانتريفیوژ بدون ايجاد صدمات جانبی به پمپ ها و سیستم لوله کشی

ايجاد شاااده اسااات .عالوه بر آن کاهش تعداد پمپ های فعار در يک
مدار موازی نیا می تواند باعث کاهش توان م صرفی با حفظ محدوديت
دبی مورد نیاز گردد .در اين دو زمینه و همچنین شبیه سازی شبکه
لوله کشی ،تحقیقات بسیاری صورت گرفته است .به عنوان مثار روش
های مختلف کنترر جريان خروجی پمپ با استفاده از شیرهای کنترر
جريان ،م سیر کنارگذر ،تانک ف شار و تغییر سرعت چرخش پمپ برای
يک شاابکه جريان با اسااتفاده از مدر حش عددی مورد بررساای قرار
گرفته است ] .[1سیستم خنک کاری يک نیروگاه  115مگاواتی شامش
دو واحد برق آبی با ا ستفاده از روش شبیه سازی عددی مورد ارزيابی
قرار گرفته است و نتايج شبیه سازی با پارامترهای تجربی مقايسه شده
ا ست] .[2سناريوهای مختلف تعداد پمپ های در سرويس سی ستم
خنک کاری يک نیروگاه برق آبی  220مگاواتی با اساااتفاده از شااابیه
سااازی عددی مورد ارزيابی قرار گرفته اساات] .[3تنظیم خروجی يک
توربو پمپ با استفاده از صفحات محدود کننده اريفیس برای جلوگیری
از وقوع پديده کاويتاسیون و اضافه جريان خروجی در سه قطر متفاوت
بررسی شده است ] .[4تاثیر کنترر سرعت چرخش بر کاهش مصر
انرژی پمپ های يک ايستگاه پمواژ شامش چهار پمپ در سرويس و دو
پمپ با قابلیت کنترر دور برای يک شااابکه جريان شاااامش  3تانک با
سااطت تراز متغیر و تراز سااطت تغذيه ثابت تحقیق شااده اساات].[5
ارزيابی کاهش سااارعت چرخش پمپ تا  50درصاااد سااارعت نامی با
استفاده از روش شبیه سازی انجام شده است ].[6
در اين تحقیق هد شاابیه سااازی شاابکه مدار خنک کاری توربین-
ژنراتور نیروگاه برق آبی پس از اجرای طرح بهینه سااازی اساات .طرح
بهینه ساز ی مدار خنک کاری شامش تعويض مبدر های حرارتی ،ارتقاء
سااطت فیلتراساایون و تعويض پمپ های قديمی متناسااب با افت های
جديد مدار خنک کاری است ] . [7عالوه بر آن مقايسه تاثیر تغییر دور
پمپ و کاهش تعداد پمپ ها بر کاهش توان مصااارفی مجموعه پمپ
های موازی مدار توربین-ژنراتور مورد ارزيابی قرار گرفته است.
سیستم خنک کاری نیروگاه برق آبی
سیستم خنک کاری نیروگاه برق آبی به منظور دفع حرارت ايجاد شده
در مجمو عه توربین-ژنراتور ،ترانسااافور ماتور ها و تهو يه نیرو گاه مورد
استفاده قرار می گیرد .در نیروگاه برق آبی سیار تامین کننده سیستم
خنک کاری يا از باالدساات شاایر پروانه ای و يا از پايین دساات توربین
(درفت تیو ) 1تامین می گردد .در حالت اور با اسااتفاده از ساایسااتم
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تولیدی واحد برق آبی پس از اجرای طرح بهینه سااازی در جدور ()1
ارائه شده است].[8

کاهنده ف شار ،ف شار سی ستم به شرايم کاری مدار خنک کاری تقلیش
می يابد و در حالت دوم با ا ستفاده از پمپ های سی ستم خنک کاری،
انرژی الزم برای گردش ساایار خنک کن در مدار تامین می گردد .در
نیروگاه برق آبی دز سیار خنک کن از پايین د ست توربین تامین می
گردد و به دل یش اختال تراز حدود  60متر مابین مجمو عه توربین-
ژنراتور و تران سفورماتورها ،دو مدار مجاا مو سوم به ( 14Nف شار باال) و
( 10Mف شار پايین) ا ستفاده می شود .مدار  14Nجهت تامین سیار
خنک کن مبدر های حرارتی ترانسااافورماتورها و مدار  10Mجهت
تامین مبدر های حرارتی مجموعه توربین-ژنراتور اسااتفاده می شااود.
هر کدام از اين دو مدار ،دارای  8پمپ ساااانتريفیوژ به تعداد واحدهای
برق آبی می باشد .پمپ های مذکور به صورت موازی به يکديگر اتصار
يافته اند و طراحی مدار به گونه ايسااات که در صاااورت از مدار خار
شاادن يک پمپ ،ساااير پمپ های ساایسااتم موازی قادر به تامین دبی
مورد نیاز آن تجهیاات می باشند.
در اين تحقیق ،مدار خنک کاری توربین-ژنراتور ( مدار فشاااار پايین)
نیروگاه برق آبی دز مورد ارزيابی قرار گرفته اسااات .طرح مربوه به دو
واحد از اين مدار در شکش ( )1نمايش داده شده است .سیار خنک کن
اين مدار ،از خم اصاالی موسااوم به  13Nتغذيه شااده و پس از تبادر
حرارت در مبدر های حرارتی به پايین دسااات توربین (درفت تیو )
تخلیه می گردد.

جدور ( :)1دبی مبدر های مدار توربین-ژنراتور
دبی

نوع مبدل

()m3/h

رادیاتورهای سیم پیچ ژنراتور
216

مبدل صفحه ای یاتاقان کفگرد ژنراتور
مبدل لوله مارپیچ یاتاقان تحتانی ژنراتور

5

مبدل لوله پوسته یاتاقان توربین

221

مجموع

فلسفه عملکرد پمپ های سیستم خنک کاری مجموعه توربین-ژنراتور
نیروگاه دز به گونه ای ا ست که همواره تمامی ه شت پمپ صرفنظر از
میاان توان تولیدی واحد و حرارت ايجاد شااده در ساایم پیچ ژنراتور با
حداکثر توان در مدار قرار دارند .همچنین در صاااورت از مدار خار
شااادن يک پمپ ،هفت پمپ ديگر که به صاااورت موازی در مدار قرار
دار ند ،قادر به تامین دبی مورد ن یاز مدار توربین-ژنراتور هسااات ند.
میانگین پارامترهای کارکردی هشااات پمپ مذکور در جدور ( )2در
شااده اساات .همچنین منحنی عملکرد پمپ ها در شااکش ( )2نمايش
داده شده است.
جدور ( :)2میانگین پارامترهای کارکردی پمپ های موجود
مدار توربین-ژنراتور
دبی خروجی ()m3/h

252/11

فشار ()m

13/81

شکش ( :)2منحنی عملکرد پمپ های موجود مدار توربین-ژنراتور

بهینه سازی سیستم خنک کاری
بنابر الاامات تعیین شاده در طرح بهینه ساازی سایساتم خنک کاری
نیروگاه دز ،به دلیش ارتقاء توان تولیدی ژنراتور و کارکرد بیش از 50
سار مبدر های حرارتی واحد ،کلیه مبدر های خنک کاری سیم پیچ
و يا تا قان های مجمو عه توربین-ژنراتور با انواع جد يد تعويض
می گردند .همچنین سطت فیلتراسیون با نصب فیلترهای خودشوينده
ب عد از پ مپ ها افاايش می يا بد .مجموع اين تغییرات با عث تغییر
فشااارخروجی و دبی کارکردی پمپ های موجود مدار ساایسااتم خنک

شکش ( :)1طرح مدار خنک کاری مجموعه توربین-ژنراتور

سااایساااتم خنک کاری مجموعه توربین-ژنراتور هر واحد نیروگاه دز
دارای  6عدد رادياتور خنک کننده سااایم پیچ ژنراتور 1 ،عدد مبدر
صااافحه ای خنک کننده روین ياتاقان های کفگرد و راهنمای فوقانی،
يک عدد م بدر لو له مارپیچ مربوه به خ نک کاری روین يا تا قان
راهنمای تحتانی ژنراتور و يک مبدر لوله و پوسااته ياتاقان توربین می
باشااد .دبی هرکدام از مبدر های ياد شااده در شاارايم حداکثر توان
2
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می توان سرعت چرخش شافت را کنترر نمود .رابطه ( )1ارتباه مابین
سااار عت چرخش  ،ت عداد ق طب ها و فر کانس الکتروموتور را نشاااان
می دهد .آشاااکار اسااات که در تعداد قطب ثابت ،با کاهش فرکانس
می توان سااارعت چرخش الکتروموتور (سااارعت چرخش شاااافت) را
کاهش داد.

کاری خواهد شااد .افت فشااار مدار توربین-ژنراتور موجود مطابق اندازه
گیری های انجام شده در جدور ( )3ارائه شده است].[8
جدور ( :)3افت فشار مدار توربین-ژنراتور موجود
شماره واحد

افت فشار مدار توربین-ژنراتور

واحد 1

0/78

واحد 2

0/77

واحد 3

0/78

واحد 4

0/68

واحد 5

0/75

واحد 6

0/72

واحد 7

0/83

واحد 8

0/81

𝐹×120
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𝑃𝑛
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تاثیر تغییر سرعت چرخش شافت بر پارامترهای کارکردی پمپ شامش،
دبی ،فشاااار خروجی (بر حساااب متر) و توان مطابق رابطه ( )2تا ()4
بدست می آيد].[9
𝑁2

()2

افت فشااار مجموعه جديد توربین-ژنراتور و فیلترهای خودشااوينده در
جدور ( )4در شده است.

افت فشار مدار توربین-ژنراتور
1/05 bar

0/40 bar
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) (=

𝑁1
𝑁2 3
𝑁1

𝑄1
ℎ2
ℎ1
𝑃2
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مطابق معادله ( )4آشکار است که مکعب نسبت سرعت چرخش شافت
باعث تغییر قابش توجه در نسااابت توان پمپ خواهد شاااد .اما در عین
حار مطابق رابطه ( )3و وابستگی مربع نسبت سرعت چرخش شافت با
نساابت فشااار خروجی پمپ ،باعث ايجاد محدوديت در کاهش سارعت
خواهد شااد و مساالما ساایسااتم هايی که بخش قابش توجهی از فشااار
کارکردی آنها مختص به تغییرات ارتفاعی باشاد ،قابلیت تغییر سارعت
چرخش شافت محدودی دارند .در چنین سی ستم هايی از ساير روش
های ذکر شده جهت کاهش دبی و توان می توان استفاده کرد.

جدور ( :)4افت فشار مجموعه جديد توربین-ژنراتور و فیلترهای خودشوينده
افت فیلتر خودشوینده

𝑁1
𝑁2 2

=

𝑄2

بنابر اطالعات جدور های ( )3و ( ،)4افت فشاااار سااایساااتم به علت
تعويض مبدر های حرارتی و اضاااافه شااادن فیلترهای خودشاااوينده
افاايش می يابد .در چنین شرايطی ،برآورد پارامترهای کارکردی جديد
پمپ ها با استفاده از محاسبات مدار خنک کاری اجتنا ناپذير ا ست.
بنابراين پس از ايجاد تغییرات در مدار ساایسااتم خنک کاری عالوه بر
افاايش کارايی اين سیستم ،توان مصرفی آن متناسب با افت فشار مدار
افاايش می يابد .مسااالما بکارگیری روش های اصاااالحی جهت ارتقاء
همامان سااطت کارايی حرارتی و بهینه سااازی خودمصاارفی ساایسااتم
خنک کاری می تواند در معنای واقعی کلمه تحت عنوان "بهینه سازی
سیستم خنک کاری" عنوان گردد.

مدلسازی شبکه سیستم خنک کاری
در اين تحقیق شااابکه سااایساااتم خنک کاری مدار توربین-ژنراتور با
اسااتفاده از نرم افاار مهندساای پايوین PIPEFLOW EXPERT
 V7.30انجام شده ا ست .ابتدا م شخ صات سی ستم لوله ک شی با تمام
جائیات شامش ،م شخ صات لوله ها ،ات صاالت و افت تجهیاات در طرح
شبکه سی ستم خنک کاری وارد گرديد .لوله ها از جنس فوالد کربنی
رده  80است .با توجه به کارکرد بیش از  50سار لوله ها و اليه رسو
تشکیش شده در جدار داخلی ،زبری سطت داخلی لوله  0/46و  10برابر
مقدار زبری لوله نو در نظر گرفته شااده اساات ] .[10پس از آن ،فشاار
منبع تغذيه پمپ ها (خم اصلی  )13Nو منبع تخلیه سیار خنک کن
(درفت تیو ) در شرايم کار معمور سیستم مطابق جدور ( )5تعیین
گرديد].[8

تئوری حاکم
در يک پمپ سااانتريفیوژ با تغییر ساارعت چرخش شااافت ،پارامترهای
کارکردی پمپ شامش دبی ،فشار خروجی ،توان مصرفی و راندمان پمپ
تغییر می کنند .امکان تغییر پارامترهای کارکردی پمپ ،باعث افاايش
انعطا سی ستم در تطابق با ف شار و دبی واقعی مورد نیاز می شود .به
عنوان مثار پارامترهای کارکردی پمپ های ساایسااتم خنک کاری بر
اساااب بیشااینه حرارت تولیدی در مجموعه ساایم پیچ ژنراتور انتخا
می شااوند اما وابسااته به تراز آ درياچه و نیاز شاابکه ،توان تولیدی
واحد و به تبع آن میاان حرارت تولید شده در سیم پیچ در بسیاری از
اوقات کمتر از بیشینه تعیین شده می باشند.
امروزه با پیشاارفت های حاصااش شااده در زمینه تکنولوژی به راحتی و
بدون هیچگو نه آسااا یب جانبی برای مجمو عه پ مپ و الکتروموتور،

جدور ( :)5شرايم فشار در ابتدا و انتهای مدار توربین-ژنراتور
فشار خط اصلی )bar( 13N

0/40

فشار درفت تیوب ()bar

0/80

افت فشار سیار ییر قابش تراکم با استفاده از معادله دارسی-ويسباخ 2و
مطابق معادله ( )5و ضريب اصطکاک برای جريان آشفته با استفاده از معادله
کولبروک-وايت 3و مطابق معادله ( )6محاسبه می شود ].[11
2Darcy-Weisbach
3Colebrook-White

3
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𝑔2

) (×) (𝑓 = ℎ

()5
()6

𝑉2

𝐿

𝐷

واحدهای 7و )+4/00 %( 8اندازه گیری شاااده اسااات .همچنین مابین
مقادير میانگین اندازه گیری و نتايج شبیه سازی  -1/55 %خطا وجود
دارد .پس از تايید نتايج محا سبات برای سی ستم موجود ،امکان انجام
محاساابات برای مدار جديد خنک کاری فراهم می آيد .مشااخصااات
کارکردی پمپ های جديد تحت تاثیر مولفه های جديد سیستم خنک
کاری در جدور ( )7ارائه شده است.

]

9.35

𝑒

) (𝑅𝑒×𝑓 2

𝐷

= 1.14 − 2log[( ) +

1
𝑓2

در مرحله نهايی جهت شبیه سازی سیستم جديد و تحقیق روش های
دور متغیر و کاهش تعداد پمپ ها اطالعات مربوه به منحنی عملکرد
پمپ های جديد شااامش فشااار خروجی ،دبی ،توان و راندمان پمپ به
عنوان داده های ورودی به نرم افاار تعريف شد شکش (.)3

جدور ( :)6فشارهای تجربی و شبیه سازی ثبت شده در امتداد خم اصلی
 10Mمدار توربین-ژنراتور موجود (پمپ های قديمی)
محل قرارگیری فشار سنج

نتایج نرم افزار

نتایج تجربی

خطا

روی خط اصلی 10M

()bar

()bar

()%

مابین واحدهای  1و 2

1/24

1/35

-8/10

مابین واحدهای  3و 4

1/26

1/35

-6/70

مابین واحدهای  5و 6

1/28

1/20

+6/70

مابین واحدهای  7و 8

1/30

1/25

+4/00

میانگین

1/27

1/29

-1/55

جدور ( :)7پارامترهای کارکردی پمپ های جديد ( 8پمپ روشن)

شکش ( :)3منحنی عملکرد پمپ های جديد مدار توربین-ژنراتور

به منظور بررساای تاثیر ساارعت چرخش پمپ بر عملکرد ساایسااتم،
محاساابات شاابکه برای پنج ساارعت چرخش متفاوت شااامش ،1450
 1262 ،1160 ،1305و  1015دور بر دقیقه انجام شده است .سرعت
 1450دور بر دقیقه ساارعت چرخش عادی پمپ و ساااير ساارعت ها
معادر  87 ،80 ،90و  70در صد آن می با شند .سرعت  1160دور بر
دقیقه حداقش دبی مورد نیاز سی ستم ( )221 m3/hرا تامین می کند.
همچنین با از مدار خار شااادن يک پمپ تاثیر آن بر دبی انشاااعابات
توربین-ژنراتور و توان م صرفی کش تحقیق می شود .در اين حالت اين
پمپ تحت عنوان پمپ آماده بکار معرفی و در صاااورت لاوم وارد مدار
می گردد.

شماره پمپ

دبی ()m3/h

فشار خروجی ()m

توان ()KW

راندمان ()%

پمپ 1

289/22

26/14

24/72

83/1

پمپ 2

284/66

26/32

24/60

82/8

پمپ 3

280/47

26/49

24/49

82/5

پمپ 4

276/48

26/64

24/37

82/2

پمپ 5

273/12

26/77

24/28

81/9

پمپ 6

270/57

26/86

24/20

81/6

پمپ 7

266/00

27/02

24/06

81/2

پمپ 8

266/02

27/02

24/06

81/2

تحقیق کاهش مصر داخلی سیستم خنک کاری در دو حالت کاهش
تعداد پمپ های در مدار و روش دور متغیر مورد بررسااای قرار گرفته
اساات .در روش کاهش تعداد پمپ ها ،بدلیش شاارايم يکسااان تمامی
پمپ ها نسااابت به يکديگر و بدون در نظر گرفتن اولويت خا  ،پمپ
شماره  8از مدار خار شده و تاثیر آن بر شبکه سی ستم خنک کاری
مورد ارزيابی قرار گرفته اساات .خاطر نشااان می گردد که پمپ مذکور
در اين شااارايم در حالت آماده بکار قرار می گیرد و در صاااورت نیاز
سااایساااتم و يا از مدار خار شااادن يک پمپ ،انرژی دار می شاااود.
همچنین ام کان خار کردن دو پ مپ بدل یش تغییرات ع مده در
پارامترهای کارکردی پمپ ها و کاهش دبی از حداقش دبی مورد نیاز
امکان پذير نمی باشاااد .اطالعات پارامترهای کارکردی پمپ ها (تعداد
 7پمپ) در جدور ( )8ارائه شده است .بنابر اطالعات جدور ( ،)8توان
میانگین مصاارفی ساااالنه هر پمپ با در نظر گرفتن کارکرد بی وقفه و
شبانه روزی پمپ ها 219/438 MWh ،است.
تاثیر تغییر نسبت سرعت چرخش شافت بر دبی میانگین شاخه توربین-
ژنراتور در شکش ( )4نمايش داده شده است .با در نظر گرفتن دبی مورد
نیاز  221 m3/hشاخه توربین-ژنراتور ،کامال آشکار است که در نسبت
های سرعت چرخش  0/9 ،1/0و  ،0/87پمپ های سیستم خنک کاری

تجزیه و تحلیل نتایج
از آنجايیکه در اين تحقیق ،هد اصاالی بهینه سااازی مصاار انرژی
سیستم خنک کاری است ،مهمترين پارامتر مورد ارزيابی در محاسبات
شاابکه لوله کشاای ،توان پمپ می باشااد .همچنین به منظور بررساای
کارکرد پمپ و تامین دبی مورد نیاز شاخه توربین-ژنراتور ،پارامترهای
راندمان پمپ و دبی شاااخه توربین-ژنراتور نیا مورد ارزيابی قرار گرفته
ا ست .ابتدا محا سبات با هد اعتبار سنجی نتايج شبیه سازی برای
مدار خنک کاری موجود (پمپ های موجود) انجام می شاااود .جدور
( )6مقايساه مابین نتايج تجربی و شابیه ساازی و خطای نتايج شابیه
سازی ن سبت به مقادير اندازه گیری تجربی را برای ف شار خم ا صلی
 10Mموجود نشان می دهد .اعتبار سنجی از طريق خوانش فشار سنج
های دائمی نصااب شااده در امتداد خم ( 10Mخم اصاالی انشااعابات
توربین-ژنراتور) با دقت  ± 0/10 barانجام می شود .آ شکار ا ست که
حداکثر خطا مابین واحدهای  1و  )-8/10 %( 2و حداقش خطا مابین
4
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تاثیر تغییرات نساابت ساارعت چرخش بر راندمان پمپ در جدور ()9
ارائه شاااده اسااات .در تمامی موارد ،راندمان پمپ در حد قابش قبولی
نسبت به بهترين راندمان عملکرد پمپ ( 85/2درصد) قرار دارد.

دبی مورد نیاز شاخه توربین-ژنراتور را در حالت بیشینه توان تولیدی
ژنراتور (بیشینه حرارت تولیدی) تامین می کنند .در نسبت سرعت ،0/8
 3درصد کاهش دبی و در نسبت سرعت  21 ،0/7درصد کاهش دبی،
نسبت به دبی مرجع  221 m3/hوجود دارد در حالیکه در ساير نسبت
ها دبی حداقش مورد نیاز تامین شده است.

جدور ( :)9راندمان میانگین پمپ ها نسبت به تغییرات سرعت چرخش

جدور ( :)8پارامترهای کارکردی پمپ های جديد ( 7پمپ روشن)
شماره پمپ

دبی ()m3/h

فشار خروجی ()m

توان ()KW

راندمان ()%

پمپ 1

305/89

25/40

25/11

84/1

پمپ 2

302/80

25/54

25/04

84/0

پمپ 3

300/95

25/63

25/00

83/9

پمپ 4

300/32

25/65

24/99

83/8

پمپ 5

302/34

25/56

25/03

83/9

پمپ 6

303/44

25/51

25/06

84/0

پمپ 7

306/57

25/37

25/12

84/2

نسبت سرعت

راندمان میانگین پمپ ها ()%

1/0

82/06

0 /9

80/63

0/87

80/53

0/ 8

79/36

0/ 7

76/83

تاثیر تغییرات کاهش ساارعت دور پمپ بر توان مصاارفی يک پمپ در
طور يکسار کاری بدون در نظر گرفتن تلفات انتقار گشتاور و راندمان
الکتروموتور در جدور ( )10ارائه شده است.
جدور ( :)10توان مصرفی هر پمپ سیستم خنک کاری در طور يکسار
نسبت سرعت
توان مصرفی
()MWh

1/00
213/31

0/90
155/23

0/87
139/55

0/80
107/40

0/70
70/25

بنابر توضیحات ارائه شده ،در نسبت سرعت چرخشی پمپ برابر ،0/90
دبی انشاااعا توربین-ژنراتور از حد تعیین شاااده باالتر اسااات و توان
مصرفی پمپ به اندازه  27درصد کاهش يافته است .بنابراين در نسبت
 ،0/90در طور يکسار به اندازه  58/08 MWhمصر هر پمپ کاهش
می يابد .همچنین در نسبت سرعت  0/87دبی انشعا توربین-ژنراتور
از حد تعیین شده باالتر ا ست و توان م صرفی پمپ  35در صد کاهش
يافته و در طور يکسار کاری به اندازه  73/76 MWhمصر هر پمپ
کاهش می يابد.
اما در نساابت ساارعت های  0/8و  ،0/70به دلیش کاهش دبی انشااعا
توربین -ژنراتور ،کاهش دور در صاااورتی م جاز خوا هد بود که توان
تولیدی واح د ها کمتر از حالت بیشااینه (حرارت تولیدی کمتر) باشااد.
چنین شرايطی در ب سیاری از اوقات دوره کاری واحد برق آبی با توجه
به محدوديت تراز آ ذخیره و نیاز شااابکه در نیروگاه برق آبی وجود
خواهد داشااات .عالوه بر آن به دلیش تفاوت در توان تولیدی واحدها
نساابت به يکديگر در چنین شاارايطی می بايساات از شاایرهای کنترر
جريان در انشعا توربین-ژنراتور ا ستفاده کرد .چرا که ممکن ا ست به
عنوان مثار چند واحد در بیشاااینه توان تولیدی و چند واحد ديگر در
توان های تولیدی کمتر از حالت بی شینه قرار دا شته با شند .در چنین
شااارايطی با اساااتفاده از شااایرهای کنترر جريان و دريافت اطالعات
حرارتی سیم پیچ ژنراتور ،دبی هر واحد متنا سب با حرارت تولیدی (بر
مبنای دماهای اندازه گیری شاااده) و با بکارگیری سااایساااتم کنترلی
مناسب قابش تنظیم می باشد.
مقاي سه خود م صرفی ساالنه کش سی ستم خنک کاری با ا ستفاده از دو
روش تغییر دور پ مپ و کاهش ت عداد پ مپ ها با در نظر گرفتن

شکش ( :)4تاثیر تغییر سرعت چرخش پمپ بر دبی میانگین انشعا های
توربین-ژنراتور

تاثیر تغییر ن سبت سرعت چرخش بر توان میانگین پمپ ها در شکش
( )5ن شان داده شده ا ست .آ شکار ا ست که در ن سبت سرعت چرخش
های  0/8 ،0/87 ،0/9و  0/7به ترتیب  50 ،35 ،27و  67درصد توان
پمپ کاهش می يابد .اين مقادير کاهش توان پمپ با در نظر گرفتن
کارکرد بی وقفه پمپ ها در طور شبانه روز می تواند تاثیر ب ساايی در
کاهش مصاار داخلی نیروگاه ناشاای از ساایسااتم خنک کاری داشااته
با شد .البته بايد در نظر دا شت که کاهش توان پمپ می باي ست با در
نظر گرفتن حداقش دبی مورد نیاز انشاااعا توربین-ژنراتور و راندمان
پمپ در شرايم جديد مورد بررسی قرار گیرد.

شکش ( :)5توان میانگین پمپ ها نسبت به تغییرات سرعت چرخش
5
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محدوديت حداقش دبی مورد نیاز ( )221 m3/hجهت کاهش مصر در
جدور ( )11ارائه شده است.

N

𝑃𝑛 تعداد قطب الکتروموتور
توان پمپkW ،
P
3
دبی حجمی پمپm /h ،
Q
𝑉 سرعت سیارm/s ،
 Reعدد رينولدز
𝑓 ضريب اصطکاک

جدور ( :)11مجموع توان ساالنه و دبی میانگین انشعا توربین-ژنراتور
تعداد پمپ
نسبت سرعت
توان مصرفی
()MWh
دبی میانگین ()m3/h

 7پمپ در مدار

1/00

 8پمپ در مدار

1/00

0/90

0/87

1537/29

1706/48

1241/84

1116/37

263/41

273/94

238/81

228/15

سرعت چرخش شافت پمپRPM ،

مراجع

آ شکار ا ست که با کاهش تعداد پمپ ها در ن سبت سرعت  ،1/0توان
مصرفی سیستم به اندازه  10درصد کاهش می يابد .اما توان مصرفی 7
پمپ در مقاي سه با توان م صرفی  8پمپ با ن سبت سرعت  0/9و 0/87
به ترتیب به اندازه  20و  27در صد باالتر ا ست .بنابراين نتايج حاکی از
آن ا ست که هر دو روش کاهش تعداد پمپ ها و کاهش نسبت سرعت
چرخش باعث کاهش توان مصرفی می شوند .اما در مقام مقايسه مابین
اين دو روش میاان توان مصرفی کش سیستم در روش دور متغیر کمتر
است .بنابراين از نظر فنی روش دور متغیر نسبت به روش کاهش تعداد
پمپ ها در مدار توربین-ژنراتور نیروگاه برق آبی دز ارجحیت دارد.
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نتیجه گیری
در اين تحقیق تاثیر تغییرات سااارعت چرخش پمپ و کاهش تعداد
پموها بر توان مصاارفی و دبی انشااعا توربین-ژنراتور نیروگاه برق آبی
دز مورد ارزيابی قرار گرفته اساات .در اين راسااتا پنج نساابت ساارعت
چرخشی متفاوت شامش  0/80 ،0/87 ،0/90 ،1و  0/70انتخا گرديده
ا ست .نتايج محا سبات حاکی از آن ا ست که هر دو روش کاهش تعداد
پمپ و روش دور متغیر قابلیت کاهش توان م صرفی را دارا می با شند.
به گونه ای که با از مدار خار کردن يک پمپ و با حفظ حداقش دبی
مورد نیاز ان شعا توربین-ژنراتور توان م صرفی کش ن سبت به حالت 8
پمپ 10 ،درصااد کاهش می يابد .در اين حالت پمپ هشااتم به عنوان
پمپ آماده بکار در سیستم شناخته می شود .اما با در نظر گرفتن قید
حداقش دبی مورد نیاز ان شعا توربین-ژنراتور ،در ن سبت سرعت 0/87
از توان م صرفی به اندازه  27در صد ن سبت به روش کاهش تعداد پمپ
ها و  35درصد نسبت به حالت دور نامی پمپ کاسته می شود.
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