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    V94.2 DLNطرحهاي بهبود فرآيند استارت و بهره برداري  توربين گاز 
  علي اسماعيلي

  فارس  BOTنيروگاه گازي  –شركت بهره برداري و تعميراتي مپنا 
Esmaeili_AL@Mapnagroup.com  

با اجراي آنها  . ارائه شده است  DLNبا مشعل  V94.2در اين مقاله چندين طرح بهبود فرآيند هاي راه اندازي و بهره برداري از توربين هاي  –چكيده 
راه  V94.2 گاز  يكي از اشكاالت بارز و بعضاً تكراري توربين. آمادگي  واحد هاي گازي در راه اندازي و قابليت اطمينان  در بهره برداري افزايش مي يابد 

يكي ديگر از . اندازي ناموفق با سوخت گازوييل به دليل ازدست رفتن شعله  مي باشد كه در اين مقاله دو طرح براي بهبود اين فرآيند ارائه شده است 
شعله است كه در اين مقاله يك  مي باشد راه اندازي ناموفق با سوخت گاز  بدليل از دست رفتن DLNبا مشعل   V94.2اشكاالتي كه مختص توربين گازي 

درجه سانتي  20تا  10ديده مي شود نوسان هاي جزئي در حد  V94.2يكي ديگر از اشكاالتي كه بعضاً در توربينهاي .  طرح جهت بهبود آن ارائه شده است
پرميكس گازوييل و ديگري در مشعل گراد در دماهاي خروجي توربين در مشعل پرميكس مي باشد كه دو طرح جهت برطرف نمودن آن يكي در مشعل 

  . پرميكس گاز ارائه شده است

، پايداري  مشعل پرميكس  Start Position، استارت ناموفق ، تشكيل شعله ،   V94.2 DLN توربين گازي: واژگان كليدي 
  گازوييل ،  پايداري مشعل پرميكس گاز 

يكي از مشخصه هاي بارز توربينهاي گازي قابليت : مقدمه -1
در حال حاضر . استارت سريع ونرخ بارگيري باال مي باشد 

سهم بزرگي از  V94.2توربينهاي گازي و به خصوص توربين 
ظرفيت نصب شده در شبكه توليد برق ايران را به خود 

همچنين در فصول كم بار مثل پاييز و . اختصاص داده است 
ستان اين واحد ها بعضاً به دليل عدم نياز شبكه و به صورت زم

ذخيره گردان، خاموش و آماده به كار هستند و بعضاً براي 
لذا بهبود . ساعات پيك بار مورد استفاده قرار مي گيرند 

شرايط بهره برداري از اين واحد ها جهت پاسخ گويي به نياز 
ستارت در شبكه و حفظ پايداري شبكه  و بهبود شرايط ا

و حفظ قابليت  2، آمادگي 1جهت افزايش قابليت اطمينان
در اين .  سرعت پاسخگويي از اهميت ويژه اي برخوردار است 

                                                            
١‐Reliability   
٢‐ Availability   

مقاله سه طرح اصالحي فرآيند استارت با سوخت گاز و 
گازوييل و دو  طرح اصالحي در جهت پايدار سازي مشعل 

 . استبه شرح ذيل ارائه شده  DLNپرميكس گازوييل و گاز 

  حذف استارت ناموفق با دو پله اي نمودنStart 

Position  كنترل ولو  سوخت گاز در استارت واحد
 گاز طبيعي با با سوخت گارزوييل با ايگنيشن 

  حذف استارت ناموفق با سوخت گاز با دو  پله اي
 كنترل ولو سوخت گاز  Start Positionنمودن  

  اصالح منحني استارت توربين با اضافه نمودن رمپ
 سوم كنترل ولو مسير برگشت گازوييل  

  رفع نوسانات دماهاي خروجي توربين در مشعل
 پرميكس گازوييل 

  رفع نوسانات دماهاي خروجي توربين در مشعل
 پرميكس گاز  
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حذف استارت ناموفق با سوخت گارزوييل با   -2
 Startگاز طبيعي با دو پله اي نمودن با ايگنيشن 

Position  كنترل ولو  سوخت گاز 

يكي از اشكاالتي كه در بهره برداري از واحد هاي نيروگاه 
BOT  فارس كه از نوع مشعلDLN  هستند بروز مي كرد

استارت ناموفق  به دليل از دست رفتن شعله در استارت با 
شايان ذكر است كه در واحد هاي . گاز طبيعي بودبا ايگنيشن 

DLN  از دو نوع شعله ايگنيشن در استارت واحد با سوخت
در حالت اول مشابه مشعلهايي كه . گرددگازوييل استفاده مي 

از  مخلوط گاز پروپان و بوتان و با نيستند  DLNاز نوع 
ايگنيشن اين شعله مختص استفاده از واپرايزر و از مسير 

  .يل مي گرددتشك
 DLNو به مشعلهاي در حالت دوم كه موضوع بحث ماست 

شعله ايگنيشن از مسير ديفيوژن گاز و با قرار اختصاص دارد، 
. ايجاد مي گردد Start Positionگرفتن كنترل ولو گاز در 

تا پايان جرقه )  rpm 480(بدين صورت كه از دور جرقه زني 
قرار % 6ثابت مثالً زني كنترل ولو سوخت گاز در موقعيت  

در اين حالت .  گرفته و شعله ايگنيشن تشكيل مي گردد
 Startاشكالي كه رخ مي دهد بدين صورت است كه اگر  

Position  كنترل ولو مقدار كمي انتخاب گردد شانس
تشكيل شعله ايگنيشن در دور هاي پايين باال مي رود اما در 

حدود ( Stop valveدورهاي باالتر مثل دور بازشدن 
rpm600 ( بدليل افزايش دبي هوا احتمال خاموش شدن

برعكس اگر  . مشعل و استارت ناموفق بسيار باال مي رود 
Start Position  كنترل ولو  مقدار بااليي انتخاب گردد )

امكان تشكيل نشدن شعله در  دور جرقه زني و پس %) 7مثالً 
خت وجود از آن بدليل كم بودن مقدار هوا و دبي باالي سو

 Start Positionهر دو حالت بيان  شده با تغيير  . دارد
لذا با .  فارس تجربه شده است  BOTكنترل ولو در نيروگاه 

بررسي حاالت مختلف فرآيند استارت با سوخت گازوييل با 
گاز طبيعي موقعيت اوليه كنترل ولو سوخت از  با ايگنيشن

در دور هاي . ده شد يك مقدار ثابت به دو مقدار ثابت تغيير دا
( مقدار كم   rpm 600پايين از دور جرقه زني تا دور حدود 

و براي دور هاي باالتر تا پايان جرقه زني مقدار   %)3مثالً 
  . تعيين و در الجيك اعمال مي گردد%) 6مثالً (بيشتر 

شير سوخت گاز براي  Start positionالجيك دو پله اي  
استارت با سوخت گازوييل  در فصول مختلف سال در نيروگاه 

 BOT  فارس مورد آزمايش قرار گرفته و كارايي آن اثبات
  ))1(شكل شماره . (شده است

  

  
دو  Start Positionمنحني زرد رنگ   - ) 1(شكل شماره 

  پله اي كنترل ولو گاز  در استارت با سوخت گازوييل 

  

ف استارت ناموفق سوخت گاز با دو  پله اي حذ  -3
نمودن موقعيت اوليه كنترل ولو گاز و كاهش دور جرقه 

   زني

در  DLNبا مشعل  V94.2  يكي از اشكاالت توربين 
فارس استارت ناموفق با سوخت گاز به دليل  BOTنيروگاه  

شايان ذكر است كه در . ايگنيشن بود  شعلهاز دست رفتن 
 DLNبر خالف مشعلهايي كه از نوع  DLNمشعلهاي 

شعله ايگنيشن از مسير ديفيوژن گاز با قرار گرفتن   نيستند، 
لذا . ايجاد مي گردد Start Position كنترل ولو سوخت در 

با تغيير دبي هوا  2مشابه  مباحث مطرح شده در آيتم شماره 
و ثابت بودن مقدار سوخت بدليل ثابت بودن درصد كنترل ولو 

احتمال تشكيل نشدن شعله در دور هاي پايين بدليل  سوخت،
زياد بودن سوخت و از دست رفتن شعله  در دور هاي باالتر 

بدليل افزايش دبي هوا به خصوص در فصول ) rpm600مثل (
 Startبراي رفع اين اشكال نيز . سرد سال وجود دارد 

Position   كنترل ولو سوخت از يك مقدار ثابت به دو پله
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بدين صورت كه قبل از رسيدن به دور . تغيير داده شد ثابت 
قرار گرفته %) 3براي مثال ( جرقه زني كنترل ولو در پله اول 

و با افزايش دبي هوا در طول استارت و احتمال خاموشي 
در دور ) كه همانا مشعل ديفيوژن مي باشد (شعله ايگنيشن 

. بدافزايش مي يا%) 6مثالً (به پله دوم  rpm600مثالً 
همچنين جهت باالبردن ضريب اطمينان تشكيل شعله اوليه 

كاهش  rpm 350به  rpm 480ايگنيشن دور جرقه زني از  
كنترل ولو  Start Positionدر اين حالت پله اول . داده شد 

سوخت به نحوي انتخاب مي گردد كه شعله ايگنيشن به 
 Start Positionالجيك دوپله اي . خوبي تشكيل گردد

ل ولو سوخت گاز براي استارت با سوخت گاز در نيروگاه كنتر
BOT  فارس تست شده است و كارايي آن به اثبات رسده
كنترل ولو  Start Positionپله هاي ) 2(شكل شماره. است

 .گاز را نشان مي دهد

  
 Start Position منحني دوپله اي ) : 2(شكل شماره 

  كنترل ولو سوخت گاز در استارت با گاز

اصالح منحني استارت توربين با اضافه نمودن يك  -4
 وييل كنترل ولو در استارت با سوخت گازرمپ ديگر 

با  V94.2 يكي ديگر از اشكاالتي كه در استارت توربين 
سوخت گازوييل وجود دارد تركيب نامناسب سوخت و هوا و 
رعايت نشدن نسبت  اين دو و بروز احتراق نامناسب مي باشد 

در . منجر به استارت ناموفق واحد مي گردد كه در نهايت
حالت خفيفتر ، اين اشكال با عث تغيير شيب دور گيري 
توربين و افزايش زمان دور گيري از دور ترنينگير تا دور نامي 

براي رفع اين .   مي گردد) دقيقه  4در حالت نرمال حدود (

اشكال و برقراري مناسب نسبت هوا به سوخت و  ثابت نگه 
ن تقريبي شيب دور گيري توربين و بهينه نمودن زمان داشت

 استارت يك رمپ ديگر به كنترل ولو خط برگشت گازوييل
ديده مي شود ) 3(همانطور كه در شكل شماره. اضافه گرديد

در مدارك سازنده اصلي توربين تنها دو رمپ براي دور گيري 
توربين در استارت با سوخت گازوييل در نظر گرفته شده 

  . است

  
منحني  استارت توربين با دو رمپ  در  :)3(شكل شماره 

   طرح اوليه و طبق مدارك سازنده

با اضافه نمودن رمپ سوم و انجام تنظيمات مورد نياز و بهينه  
نمودن مقادير رمپها و سرعتهاي اعمال هر كدام از رمپها 

) 4(منحني دور گيري توربين همانطور كه در شكل شماره 
  . نشان داده شده است اصالح مي گردد

  
منحني در صد كنترل ولو گازوييل با سه ) : 4(شكل شماره 

  )ني صورتي رنگ منح(رمپ 
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هر كدام از اعمال نكته قابل توجه در تنظيم رمپها و سرعتهاي 
رمپها اينست كه بدليل استفاده از سوخت گازوييل به 
خصوص در فصل سرد سال و در حالي كه دماي هوا به شدت 
كاهش مي يابد الزم است اين تنظيمات در اين فصل انجام 

ت واحد ها مطابق شده و شرايط ذكر شده براي منحني استار
  . رعايت گردد )5( شكل شماره دستوالعمل سازنده

  
منحني تغييرات دمايي مناسب خروجي ):5(شكل شماره

  توربين در يك استارت موفق

  
رمپهاي كنترل ولو سوخت گازوييل در : )1(جدول شماره 

   فارس BOTنيروگاه 

  بااستارت در  ضمناً رمپها و سرعتهاي متناظر هر كدام
سوخت گازوييل براي شش واحد نيروگاه فارس در جدول 

با اصالحيه هاي انجام شده بر روي . آمده است) 1(شماره 
رمپها و سرعتهاي آنها تعداد استارت هاي ناموفق در نيروگاه 

BOT  فارس در سال سوم بهره برداري تجاري به صفر رسيده
  . است

 رفع نوسانات دماهاي خروجي توربين در مشعل - 5
 پرميكس گازوييل

يكي  از اشكاالتي كه در بهره برداري با مشعل پرميكس 
گازوييل ديده مي شود نوسانات دماي خروجي توربين به 

اين نوسانات دما معموالً در دماهاي . صورت پله اي مي باشد 
شكل نوسانات . مربوط به يك محفظه احتراق ديده مي شود

 2و  1هاي شماره به نحوي است كه همزمان براي مثال دما
تقريباً به همان اندازه  افزايش   3كاهش يافته و دماي شماره 

طي بررسي هاي صورت گرفته منشأ بسياري از اين . مي يابد
نوسانات گرفتگي حتي در حد جزئي نازلهاي مشعل پرميكس 

كه در مطلوبترين (مي باشد كه با انجام تميز كاري نازلها 
ي آنها قابل  انجام حالت با بيرون آوردن مشعلها و كربن زداي

طبق تجربيات بدست آمده در بهره . برطرف مي گردد) است 
فارس  BOTبرداري از مشعل پرميكس گازوييل نيروگاه 

مشخص گرديد دامنه اين نوسانات با افزايش دماي محيط  
  )).6(شكل شماره (كاهش مي يابد 

  

  
كم شدن دامنه نوسانات دما با افزايش : )6(شكل شماره 

  حيط دماي م
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با بررسي دقيقتر اين رفتار توربين مشخص گرديد اين قبيل  
نوسانات بدليل ضعيف بودن مشعل پايلوت پرميكس گازوييل 

البته همانطور كه مي دانيم شعله پايلوت مشعل ( مي باشد 
پرميكس گازوييل همان مشعل ديفيوژن در حالت حلقه 
كنترل فشار خط برگشت گازوييل نسبت به فشار خروجي 

افزايش ستينگ با تقويت اين مشعل با ). كمپرسور مي باشد 
كه مربوط ( WPRDR  3پلي گان اختالف فشار مذكور در 

به ستينگ اختالف فشار حلقه كنترل فشار مسير ديفيوژن در 
بسته به اينكه نوسان دما در بار  )سيستم كنترل مي باشد

  . حداقل يا بار حداكثر وجود داشت نوسان دما برطرف گرديد
  

رفع نوسانات دماهاي خروجي توربين در مشعل  -6
 پرميكس گاز 

ديده   V94.2يكي ديگر از اشكاالتي كه بعضاً در  توربينهاي 
مي شود نوسانات دماي خروجي توربين در بهره برداري با 

اين نوسانات دما  مشابه آيتم . . مشعل پرميكس گاز مي باشد
معموالً پله اي بوده و در دماهاي مربوط به يك  5شماره 

شكل نوسانات به نحوي است . محفظه احتراق ديده مي شود
يافته و  كاهش 2و 1كه همزمان براي مثال دماهاي شماره 

با . تقريباً به همان اندازه  افزايش مي يابد  3دماي شماره 
صورت گرفته و بازديد هاي مختلف از  مسير داغ  هاي بررسي 

لذا با بررسي . توربين اشكال سخت افزاري مشاهده نگردد 
اين اشكال مربوط به ضعيف هاي دقيقتر مشابه حالت قبل 

رصد كنترل ولو د. بودن شعله پايلوت تشخيص داده شد 
مشاهده پايلوت در مشعل پرميكس گاز تغيير داده شد و 

حدود گرديد با افزايش جزئي درصد كنترل ولو پايلوت مثالً 
بسته به اينكه نوسان ( GP16و   GP15در پارامتر هاي % 1

در پلي گان مربوط به ) دما در بار حداقل يا حداكثر بوده باشد
  . نوسانات دما برطرف گرديد ،كنترل ولو پايلوت گاز

 مراجع -7

[1]  Gas Turbine Operation  And  
Maintenance Manual (TSM/FB-00/TG-B-38-
TGD-317) 

                                                            
٣‐Polygon 


