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  چکیده :

با افزایش جمعیت و توسعه شهرها و روستاها نیاز به برق رسانی و توزیع انرژي در این مناطق از 

اهم اولویت هاي دولت می باشد. درهمین راستا در کشور ، نیروگاه هاي بخاري ، آبـی ، بـادي ،   

دو هسته اي و ...  به بهره برداري می رسد. در این مقاله ابتدا سعی بر توضـیح و شـیوه کـاکرد    

نیروگاه اول یعنی بخاري و آبی شده است. سپس عملکرد همزمان و بهینه این نیروگاه ها بـاهم  

به چند روش مرسوم به تفصیل شرح داده می شود. در انتها نیز برنامه ریزي کوتاه مـدت تـوام   

  این نیروگاه ها آورده شده است.
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  واحدهاي بخاريمشخصات 

هاي قدرت، پارامترهـاي زیـادي مـورد توجـه     برداري از سیستملعه و بررسی مسائل مربوط به بهره در مطا

خروجـی   –برداري اقتصادي یکی از مهمترین این پارامترها مجموعه مشخصات ورودي قرار دارند. در بهره

دیگ بخار، توربین و ژنراتور نمـایش   اي از یک واحد شاملنمونه 1واحدهاي حرارتی انرژي است. در شکل 

داده شده است. این واحد شامل یک دیگ بخار است که جهت تولید بخار به منظـور چرخانـدن تـوربین و    

گیرد. خروجی الکتریکی این مجموعه در عین اتصـال بـه سیسـتم    در نتیجه ژنراتور مورد استفاده قرار می

 6تـا   2نماید. یک واحد بخـاري ممکـن اسـت در حـدود     یقدرت، شبکه برق محلی نیروگاه را نیز تغذیه م

هـاي  هـا، پمـپ  هاي تغذیه دیگ بخار، پنکـه درصد از ظرفیت ناخالص خود را جهت مصارفی از قبیل پمپ

گردش آب کندانسور و غیره مصرف نماید. در تعریـف مشخصـات یـک واحـد، از واژه ورودي ناخـالص در      

ناخالص، ورودي کلی به واحد، بر حسـب دالر بـر سـاعت،     کنیم. وروديمقابل خروجی خالص صحبت می

مقدار ذغال سنگ بر ساعت، مقدار گاز بر ساعت یا هر مشخصۀ دیگر است در حالی کـه خروجـی خـالص    

باشد. گاهی مهندسین، مشخصـات را برحسـب خروجـی    واحد، شامل انرژي الکتریکی حاصله از ژنراتور می

ند. در چنین حاالتی باید ابتدا اطالعات را به خروجی خالص تبدیل نمایناخالص و ورودي ناخالص بیان می

  گیرد.نمائیم تا در برنامه ریزي تولید بتواند مورد استفاده قرار می

  

  

  

  

  

  

  

  

واحدبخارگیدونیتوربژنراتور،    1شکل

GB

A/P

ورودي سوخت 
دیگ بخار

T

شبکه برق محلی نیروگاه

توربین

ناخالصخالص

ژنراتور
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  گیرند:هاي زیر مورد استفاده قرار میدر تعریف مشخصات واحدهاي توربین بخاري، واژه
1Btuh : H  یا)MBtu/h(،.نرخ حرارت ورودي به واحد  

F حاصلضرب هزینه سوخت در :H .که ورودي سوخت به واحد برحسب واحد پول بر ساعت است  

بـرداري مسـتقیم و نیـز    یک واحد برحسـب دالر بـر سـاعت شـامل هزینـه بهـره      برداري گاهی هزینه بهره

نگهداري از سیستم است. به این معنا که اگر بتوان هزینه مربوط به اپراتورها را بـه نحـوي برحسـب تـوان     

دهنـد.  برداري مدنظر قـرار مـی  ها را به عنوان جزیی از هزینه بهرهخروجی واحد بیان کرد، این گونه هزینه

  دهند.نمایش می Pوجی یک واحد تولیدي را برحسب مگاوات خالص خروجی و با خر

دهـد. ورودي ممکـن اسـت    آل یک واحد بخـاري را نشـان مـی   خروجی ایده –مشخصات ورودي  2شکل 

بیان شود. خروجی معموًال توان الکتریکی خـالص خروجـی    (MBtu/h)برحسب انرژي حرارتی مورد نیاز 

آل است که منحنی به صـورت محـدب و همـوار نشـان داده     از واحد است. مشخصه فوق به این دلیل ایده

  شده است.

  

  

  

  

  

هـاي حرارتـی بدسـت آیـد. زمـانی کـه از       یا آزمایشتواند از طریق محاسبات طراحی و اطالعات مزبور می

گیرنـد. واحـدهاي   کنیم که نقاط بر روي یک منحنی همـوار قـرار نمـی   آزمایش استفاده شود مشاهده می

تواند تأمین نمایـد بیشـتر از   توربین بخار چندین قید کاري بحرانی دارند. عمومًا حداقل باري که واحد می

گـردد. تنهـا پارامترهـاي بحرانـی بـراي      ء و نه از طریق توربین دیکتـه مـی  تولید کننده بخار و سیکل احیا

توربین، تفاوت درجه حرارتهاي فلزي روتور و پوسته، حرارت دودکش خروجی و انبسـاط روتـور و پوسـته    

                                                
ژول1055در دماي متوسط برابر است با   Btuهر١
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است. عمومًا محدودیتهاي حداقل بار به علـت پایـداري احتـراق مـواد سـوختی و محـدودیتهاي طراحـی        

درصـد ظرفیـت    30تواننـد کمتـر از   گردد. به عنوان مثال اغلـب واحـدها نمـی   طرح میتولیدکننده بخار م

-درصد الزم است تا بطـور کـافی لولـه    30طراحی مورد استفاده قرار گیرند زیرا که حداقل جریانی معادل 

طوري که بار را ندارند بها توانایی تحمل اضافههاي موجود در کوره تولیدکننده بخار را خنک نماید. توربین

درصد ظرفیت اسمی حداکثر شیرباز کـه توسـط سـازنده بیـان      5ها معموًال از اطالعات موجود در منحنی

  نماید.شود تجاوز نمیمی

نشان داده شده است. ایـن منحنـی مشـتق مشخصـه      3مشخصه نرخ افزایشی حرارتی یک واحد در شکل 

بـر کیلـووات    Btuاست. اطالعات نشان داده در این منحنی برحسب HΔ/ΔP ،PΔ/FΔخروجی  –ورودي 

ساعت (یا دالر بر کیلووات ساعت) در مقابل تـوان خـالص خروجـی واحـد برحسـب مگـاوات اسـت. ایـن         

گیـرد. در صـورتی کـه نـرخ افزایشـی      بطور وسیعی در توزیع اقتصادي بار مورد استفاده قرار مـی مشخصه 

ضـرب شـود    Btuبر کیلووات ساعت در هزینـه معـادل سـوخت برحسـب دالر بـر       Btuحرارتی برحسب 

آید. غالباً این منحنی به صورت یک رشته از خطـوط مسـتقیم   مشخصه هزینه افزایشی سوخت بدست می

  شود.ده میتقریب ز
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نشـان داده شـده    4آخرین مشخصه مهم یک واحد تجاري مشخصه نرخ خالص حرارتی است که در شکل 

است. این مشخصه که معکوس راندمان معمول براي واحدها اسـت. برحسـب حـرارت ورودي بـه ازاء هـر      

هـاي  شود. تـوربین بیان می (P)در مقابل توان خروجی برحسب مگاوات  (H/P)کیلووات ساعت خروجی 

بـر   Btu11400درصد دارند بطوري که نرخ خالص حرارتی آنها بین  35تا  30سنتی بخار، راندمانی بین 

بر کیلو وات ساعت قرار دارد (معادل حرارتی یک کیلـو وات سـاعت تقریبـاً     Btu9800کیلووات ساعت و 

Btu3412 حی از قبیل شـرایط اولیـه بخـار،    است) مشخصه نرخ خالص حرارتی تابعی از پارامترهاي طرا

مراحل احیاء حرارتی و درجه حرارت احیاء، فشار کندانسور و پیچیدگی سیکل احیـاي تغذیـه اسـت. ایـن     

 Btu10500گونه عوامل تأثیر عمده بر راندمان واحد دارند. گاهی به منظور تخمین، نرخ حرارتـی نمونـه   

  گیرد.لص حرارتی مورد استفاده قرار میبر کیلو وات ساعت جهت تقریب مشخصه واقعی نرخ خا

  

  

  

  

  

  

  

نقـاط  گیرنـد.  مورد اسـتفاده قـرار مـی    2خروجی شکل  –هاي گوناگونی در نمایش مشخصه ورودي قالب

اي تواننـد بـا یـک منحنـی چنـد جملـه      اند، میبدست آمده که از طریق طراحی و یا آزمایش بدست آمده

کند. گاهی یک رشته از خطوط مستقیم تقریب زده شوند، هر چند غالباً یک منحنی درجه دوم کفایت می

قـع شـود. طبعـاً    خروجـی مـورد اسـتفاده وا    –تواند به منظور نمایش مشخصـۀ ورودي  به هم پیوسته، می

دو نمونـه را   2-5ها در شکل مشخصه نرخ افزایشی حرارتی تـأثیر خواهـد گذاشـت. شـکل     اینگونه تقریب

دهد. منحنی تیره نمایشگر مشخصه نـرخ افزایشـی حرارتـی اسـت زمـانی کـه مشخصـه ورودي        نشان می

مگاوات Pخروجی 

نرخ حرارتی خروجی 
B
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ت
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بیـان گـردد، در   خروجی برحسب یک منحنی درجه دوم یا هر گونه منحنی محدب به هم پیوستۀ هموار، 

این صورت مشخصه نرخ افزایشی حرارتی به صـورت افزایشـی یکنـوا در مقابـل تـوان خروجـی اسـت. در        

خروجی واحد استفاده شـود مشخصـه    –صورتی که از تقریب خطوط مستقیم در نمایش مشخصه ورودي 

تواند به صورت می آید در حالی که فقط روش اول (خط تیره)اي در مینرخ افزایشی حرارتی به صورت پله

توانند به صورت جدولی از اطالعات بیان شوند. در هـر حـال   یک تابع پیوسته تعریف شود هر دو روش می

بـرداري بهینـه از   هر دو روش مفید هستند. معهذا انتخاب روش ممکن است برروش مطالعه و بررسی بهره

  سیستم قدرت تأثیر گذارد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  تنوع مشخصات واحدهاي بخاري

هـاي  خروجی تولیدکننده –امروزه انواع گوناگون مشخصات واحدهاي بخاري وجود دارد. مشخصه ورودي 

نیست این گونـه واحـدها تعـدادي شـیر بخـار       2نشان داده شده در شکل  بزرگ بخار، همیشه به همواري

 –مشخصـه ورودي   6شـوند. در شـکل   ورودي دارند که به ترتیب، جهت باال بردن توان خروجـی بـاز مـی   

خروجی و نیز نرخ افزایشی حرارتی براي واحدي با چهار شیر ورودي نشان داده شده است. زمانی کـه بـار   

ودي به واحد زیاد شده و مابین نقـاط گشـایش هـر یـک از دو شـیرها، نـرخ افزایشـی        واحد زیاد شود، ور

شود به علت زیاد شدن سـریع  کند با وجود این، هنگامی که شیري در ابتدا باز میحرارتی کاهش پیدا می

مگاوات Pخروجی 
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شود که ایـن منجـر بـه ناپیوسـتگی در     تلفات دریچه بخار، نرخ افزایش حرارتی به صورت جهشی زیاد می

ها به صورت غیـر محـدب   خواهد شد. این نوع مشخصه 2-6صه نرخ افزایشی حرارتی مطابق با شکل مشخ

هاي محدب دارند مورد اسـتفاده  سازي که نیاز به مشخصهتوانند به راحتی در روشهاي بهینههستند و نمی

  قرار گیرند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

یکی دیگر از انواع واحدهاي بخاري است که داراي تعدادي دیگ بخار است که ،2نیروگاه شاخک مشترك

نمودار یک نمونـه پیچیـده    7باشند. شکل شود) متصل می(که شاخک نامیده می به یک مسیر اصلی بخار

هاي بخار، توربینی به نـام تـوربین فوقـانی بـه     دهد. در این نوع، عالوه بر دیگاز نیروگاه مزبور را نشان می

شاخک مشترك متصل است. بخار خروجی از این توربین به جاي ورود به کندانسور بـه شـاخک مشـترك    

  شود.  د میوار
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هـاي  هاي بخار و تـوربین، یـک نیروگـاه شـاخک مشـترك را داراي مشخصـه      هاي مختلفی از دیگترکیب

ها در ابتدا نه تنها به منظور تـأمین قـدرت الکتریکـی    گونه نیروگاهکند. اینخروجی متفاوتی می –ورودي 

زیاد از یک واحد، بلکه به منظور تأمین بخار الزم جهت مصارف گرمایی نـواحی پـر جمعیـت شـهري نیـز      

 7ین فوقـانی مطـابق شـکل    ها بـا تـورب  شدند. متعاقب جنگ جهانی دوم تعدادي از این نیروگاهساخته می

هـاي  رفته از رده خارج شده و جاي خود را بـه نیروگـاه  میالدي رفته 1990مجهز شدند، اما در طول دهۀ 

مدرن و پیشرفته دادند. با وجود این به دنبال گسترش نواحی شهري و نیاز به تـأمین بخـار سـاختمانهاي    

  اند.  ي فوق افتادههاهاي برق به فکر گسترش نیروگاهجدید، بعضی از شرکت

نوع جدیدي از واحدهاي بخاري به نـام نیروگـاه سـیکل ترکیبـی، مـورد توجـه قـرار         1960در اواخر دهۀ 

گرفت. یک سیکل ساده توربین گازي، شامل یک توربین گاز و یک کمپراسور اسـت کـه بـا ژنراتـور بـرق      

درصـد دارد (یعنـی نـرخ خـالص     30تـا   25برروي یک محور قرار دارند. سیکل ساده راندمانی در حـدود  

ا مـازوت  یبر کیلووات ساعت) و احتیاج به گاز، گازوئیل و  Btuمیلیون  13600تا  11400حرارتی معادل 
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