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تحلیل روش محاسـبه هزینههای تریپ واحـذهای بخار نیـروگاه
شهیذ رجایی و تأثیر آن بر بهبود بهره وری کارکنان
میـالد حاخی پًر ، 1وارؼىاض تُرٌ ترداری ویريگاٌ تخار  ،عثذالمدیذ دیىاريوذ ، 2معاين تًلیذ ویريگاٌ تخار
 -1ؼروت مذیریت تًلیذ ترق ؼُیذ رخایی  -لسيیه  -ایران
hjp.milad@gmail.com
 -2ؼروت مذیریت تًلیذ ترق ؼُیذ رخایی  -لسيیه  -ایران
dinarvand1350@yahoo.com
چکیذه :تریپ یا خريج اضغراری ياحذَای ویريگاَی از خملـٍ

تُرٌيری واروىان ظازمان تىمایذ .تا تًخٍ تٍ ایىىٍ َسیىٍ َـای از

مُمتریه عًاملی اظت وٍ َسیىٍَای مضاعفی را تٍ ؼـروتَـا ي

دظت رفتٍ در ظازمانَا زتان مؽترن َمٍ مذیران ي وارؼىاظان

صىایع تًلیـذ تـرق يارد مـیوىىـذ .ایـه مًضـً اَمیـت ومـػ

میتاؼذ ،تر گن ؼذیم تا ممالٍ را تا ایه تیان ارائٍ ومـاییم .در ایـه

تُرٌترداری ي تعمیرات ي وگُذاری مىاظة ياحذَای ویريگـاَی

ممالٍ ريؼی ترای تخمیه َسیىٍَای خريج اضغراری ياحـذَای

ي تدُیسات مرتثظ را وؽان میدَـذ . .لـاا گگـاَی از میـسان ایـه

تخار ویريگاٌ ؼُیذ رخایی معرفی خًاَذ ؼذ .معیـار ظـىدػ در

َسیىــٍ َــای تحمیلــی مــیتًاوــذ ومــه ؼــایاوی تــٍ تــذيیه

ایه ريغ محاظثات از لحظٍ تریپ تا ترگؽـت تـٍ لـذرت عملـی

تروامٍریسیَای والن مذیریتی در خُت ارتمای ویفیـت ي تُثـًد

(مگايات) لحظٍ يلً تریپ می تاؼذ.

واژههای کلیذی :خريج اضغراری ،تازار ترقَ ،سیىٍ ،اورشی الىتریىی ،تُثًد تُرٌيری ،لیمت ظًخت

 .1مقذمه

ارتثاط تیه میسان خارج از مذار تًدن ياحذَای ویريگـاَی ي وـً

تًلیذ ترق تٍ عىـًان یىـی از صـىایع زیرتىـایی ي اظـتراتصیه در

راٌاوذازی ياحذَا تأثیر تعسایی در ترگيرد َسیىٍَا دارد تا در وظـر

فرگیىذ تًظعٍ ي پیؽرفت التصادی وؽًر ي ایداد زیرظاخت َـای

گرفته ؼرایظ ولی خريج اضغراری در ياحـذَای تخـار ویريگـاٌ

مُم تًظعٍ ومؽی ارزوذٌ ي اظاظـی دارد وـٍ تعـتر زا را تـرای

ؼُیذ رخایی ريؼی ترای محاظثٍ َسیىٍَای گؼىار تریپ ياحذَا

پًیایی ي رؼذ وؽًر در زمیىٍَای گًوـاگًن التصـادی ،صـىعتی،

ارائٍ ومًدٌایم.

فرَىگی ي اختماعی فراَم میوىذ .در َمیه راظتا تًلیـذ پایـذار

 .2خروج اضطراری واحذها و تأثیر آن در سـا و کارهـای

اورشی ترق تًظظ ویريگاٌَـای وؽـًر ومـػ مُمـی در تثثیـت ي

با ار برق

تمًیت ؼثىٍ ظراظری ترق ي وـاَػ خامًؼـیَـای پیـه تـرق

تریپ یا لغع( ،خريج اضغراری) تٍ معىای يضعیت خامًؼـی یـا

خًاَذ داؼت .اما تا تًخٍ تٍ ایىىٍ يلـً حـًادو ي خراتـیَـای

تًل واخًاظتٍ یا اخثاری در ویريگاٌ ،خغـًط اوتمـاو ي خغـًط

ویريگـاَی

تًزیع می تاؼذ ،زماویىـٍ ياحـذ تًلیذوىىـذٌ ی تـرق تـٍ د یـل

َمًارٌ امری اختىابواپایر تًدٌ ي تٍ َمـیه صـًرت َسیىـٍَـای

واگُاوی ي غیرلاتل پیػ تیىی از مـذار خـارج ؼـًد 1.تـٍ َمـیه

مازاد تر َسیىٍَای خاری صىایع تًلیذ ترق را ؼامل میؼـًد لـاا

صًرت میسان در دظترض تًدن یا گمادگی در مـذار تـًدن 2یـه

ترگيرد ایه َسیىٍ َا میتًاوذ تٍ وحًٌ مـذیریت َرچـٍ تُتـر ایـه

َـای مُـم در ارزیـاتی ياحـذ

مىدر تٍ تریپ یا خريج اضغراری ياحـذَای مختلـ

ياحذ ویريگـاَی یىـی از ؼـاخ

صىعت مىدر گردد .در ایه پصيَػ تا تًخٍ تـٍ ایىىـٍ د یـل ي
ؼىل حًادو مىدر تٍ تریپ تعیار گعـتردٌ تـًدٌ ي از گودـا وـٍ
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ویريگاَی در تازار ترق میتاؼذ .از گودا وٍ تریپ ياحذ میتًاوذ تٍ

یه مگايات ظاعت  :حذيد  80000تًمان

د یل مختلفی َمچًن خغـا در عملىـرد تدُیـسات ،اؼـتثاَات

لیمت ظًخت مازيت تٍ ازای یه لیتر  2500 :ریاو

اپراتًر (خغای اوعاوی) عملىـرد رلـٍ َـای حفـاتتی تـٍ مىظـًر

لیمت ظًخت مازيت تٍ ازای یه لیتر تـر اظـاض  FOBخلـیح

خلًگیری از صذمات احتمـالی تـٍ ظیعـتم ي  ...رخ دَـذ لـاا در

فارض  0/787 :د ر

محاظثٍ َسیىٍ خريج َای اضغراری ياحذَا می تایعت خسئیـات

 .4بررســی مــذم محاســبه هزینــه یــ

مــورد ووــوع

تریپ واحذهای بخار

زیادی در وظر گرفتٍ ؼـًد .در ایـه میـان تـازار تـرق تـٍ عىـًان

در ایـ ـه ريغ دمـــا ي فؽـــار تخـــار تعـــذ از تریـ ـپ ياحـــذ ي
دمـــا ي فؽـــار تخـــار َىگـــاا تازگؽـــت تـــٍ لـــذرت عملـ ـی
تًلیــذی ياحــذ (مگــايات تًلیــذی ياحــذ در لحظــٍ تریــپ)
در وظـــر گرفتـــٍ ؼـــذٌ ي تـــر اظـــاض گن اخـــتالف گوتـــالپی
تخــار در ایــه دي يضــعیت ي میــسان اوــرشی از دظــت رفتــٍ
تــر اظــاض مگــايات محاظــثٍ ؼــذٌاظــت [3] .تــا در وظــر
گــــرفته  1 LHVظــــًخت مــــازيت ،حدــــم ظــــًخت
مصــرفی تــٍ ازای یــه ظــاعت معــادو ایــه ممــذار اوــرشی ي
حدــــم ظــــًخت مصــــرفی خُــــت راٌ اوــــذازی ياحــــذ ي
رظـــیذن تـــٍ يضـــعیت مغلـــًب محاظـــثٍ مـــیؼـــًد .در
ادامــٍ َسیىــٍ معــادو ریــالی ایــه ممــذار ظــًخت ویــس تــر
اظــاض وــرخ ظــًخت مــازيت محاظــثٍ ؼــذٌاظــت .در ایــه
مــًرد تــا تًخــٍ تــٍ يلــً تلــه ايت در ویريگــاٌ تریــپ َــر
چُار ياحذ ،تٍ تررظی تریپ ياحذ  2می پردازیم .

ظیعــتمی ياظــظ تـیه تخــػ تًلیـذ ي اوتمــاو ي تًزیـع اوــرشی
الىتریىی ي از عریك ارتثاط معـتمیمی وـٍ تـا ؼـروت مـذیریت
ؼثىٍ ترق (دیعپاچیىگ) دارد ،میتًاوذ تعیـیهوىىـذٌ تخؽـی از
ایه َسیىٍَا تاؼذ[1] .
 .3مجموع هزینه هـای آشـکار ووـوع تریـپ واحـذهای
نیروگاهی
• خریمٍ تریپ ياحذ ویريگاَی تٍ دلیل خريج تذين َماَىگی
خریمٍ خريج اضغراری ياحذ (تریپ ياحـذ) در صـًرت تدـايز از
محذيدٌ  % 3ول اورشی لاتل تًلیذ تٍ صًرت زیر می تاؼذ :
خریمٍ عذا گمادگی  %10 +میسان ورخ گمادگی ثاتت
• َسیىٍ عذا تًلیذ ياحذ ویريگاَی (ضرر يارد ؼذٌ تٍ ویريگاٌ تـٍ
دلیل عذا تًلیذ)
• َسیىٍ َای راٌ اوذازی ؼامل َسیىٍ مصارف مختل ياحذ ماوىـذ
ظــًخت ،گب مصــرفی ،تــًان الىتریىــی در عــًو مــذت زمــان
راٌاوذازی تا تازگؽت تٍ لذرت عملی (مگايات) لحظٍ يلً تریپ
• َسیىٍ َای خاوثی ماوىذ َسیىٍ اضافٍ واری وفـرات زا خُـت
راٌ اوذازی ياحذ ي ...
در راتغٍ تا محاظثٍ لیمت تماا ؼذٌ اورشی الىتریىی در ایران تـا
تًخٍ تٍ وحًٌ تًلیذ ي وً ویريگاٌ مغالعات متعذدی اودـاا ؼـذٌ
اظت [2] .تر َمیه اظاض مثىای محاظـثات َسیىـٍ تریـپ یـه

شـــکل  – 1ممـــادیر مـــًرد ویـــاز اظـــتخراج ؼـــذٌ از وـــرا افـــسار

ياحذ تخار ویريگاٌ ؼُیذ رخایی در ظـاو  94تـٍ صـًرت زیـر در

 Reviewمرتــــًط تــــٍ روًردرَــــای فؽــــار تخــــار ي دمــــای
تخار ياحذ

وظر گرفتٍ ؼذٌ اظت :

زمان يلً تریپ  :ريز  92/6/8ظاعت 22 : 03
يضعیت ياحذ  233 :مگايات تًلیذ تا ظًخت مازيت

ورخ گمادگی ثاتت ترای ياحذ ویريگاَی  :حذيد  6000تًمان تٍ
ازای َر مگايات ظاعت
لیمت تماا ؼذٌ یـه ویلـًيات ظـاعت اوـرشی الىتریىـی تـذين
ظًخت  :حذيد  80تًمان
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َسیىٍ عذا تًلیذ ترق تا در وظر گرفته راتغـٍ زیـر  245میلیـًن

زمــــان پارالــــل ؼــــذن ياحــــذ تــــا ؼــــثىٍ  :ريز 92/6/9
ظاعت 14 : 50
مذت زمان خريج ياحذ  16 :ظاعت ي  47دلیمٍ
زمـــان تازگؽـــت تـــٍ لـــذرت عملـــی تًلیـــذی (مگـــايات)
پیػ از يلً تریپ  :ريز  92/6/9ظاعت 19 : 15

ریاو میتاؼذ :
َسیىٍ مصرف تًان الىتریىی (دریافتی از ؼثىٍ) تـٍ ازای  6تـا 7
مگايات تٍ عًر متًظظ در َر ظاعت ي تا در وظر گرفته ورخ َـر
مگايات ظاعت  800000ریاو93 ،میلیًن ریاو میتاؼذ.
 .5نتیجهگیری

دما ي فؽار ايلیٍ تخار در لحظٍ تریپ

يلً تریپ در یـه ياحـذ ویريگـاَی مـی تًاوـذ تاعـا افـسایػ

P0 = 138 kg/cm2
T0 = 539 °C

َسیىٍَای مصرف ظًخت ،گب ي تـًان الىتریىـی اضـافی خُـت
راٌاوذازی مدذد ياحذ ؼًد ي در صًرت خريج عً وی مذت ياحذ

دما ي فؽار تخار تعذ از تریپ ياحذ
P1 = 34 kg/cm2
T1 = 277 °C

مًخة ضررَای مالی تٍ دلیل عذا تًلیذ ترق میگردد .اما ترخی
َسیىٍَای ایه تریپَا از وً َسیىٍَـای پىُـان مـیتاؼـىذ وـٍ

گوتالپی تخار تا مؽخصات فًق تراتر اظت تا :

محاظثٍ ایـه َسیىـٍَـا ویازمىـذ فعالیـتَـای مغالعـاتی تیؽـتر

h1 = 2921.1 kJ/kg

زمان ؼري راٌ اوذازی  :ظاعت 00 : 49

میتاؼذ .از خملٍ ایه َسیىٍَا فرظًدگی تدُیسات ي واَػ عمـر

زمان تازگؽت تٍ مگايات تًلیذی  :ظاعت 19 : 15

ياحذ ویريگاَی حاصل از تىػَای حرارتی ي مىاویىی تـٍ دلیـل

دما ي فؽار تخار َىگاا تازگؽت تٍ لذرت عملی تًلیذی ياحذ

اظتپ اظتارت َای ياحذ می تاؼـذَ [4] .مچىـیه وظیـر پـريشٌ
فًق میتًان تا مذلعازی ي پیادٌ ظـازی گوـالیس َسیىـٍ ديرٌ عمـر

P2 = 136 kg/cm2
T2 = 527 °C

( )LCCتدُیسات اصلی ي ومىی ياحذَا َسیىٍَـای مرتـًط تـٍ

گوتالپی تخار تا مؽخصات فًق تراتر اظت تا :

ظريیط ي وگُذاری را تخمـیه زد [5] .محاظـثات َسیىـٍ تریـپ

h2 = 3406.6 kJ/kg
Δh = h2 – h1 = 3406.6 – 2921.1 = 485.5 kJ/kg
یا Q = m. Δh = 233 × 485.5 = 113121.5 kJ/s

ياحذَا وؽان میدَذ وٍ میتًان زتان مؽتروی تیه واروىـان در
یه ویريگاٌ ي یا ظایر ظازمانَا ي ؼروتَای فىـی مُىذظـی تـٍ

kw = 113.12 Mw
m = 233 kg/s
تا در وظر گرفته  LHVظًخت مازيت تـٍ میـسان ، 41 MJ/kg

صًرت ي لالة ضررَای ریالی ترلرار ومًد تٍ صًرتی وٍ َـر یـه
از واروىان تـا گگـاَی از اتعـاد ایـه خعـارات ي َسیىـٍَـا تًخـٍ

حدم ظًخت مصرفی تٍ ازای یه ظاعت تٍ صًرت زیر محاظـثٍ

تیؽتری را معغـًف فعالیـتَایؽـان در ضـمیىٍ تُـرٌتـرداری ي

میؼًد :

تعمیرات میومایىذ وٍ تٍ وًتٍ خًد تُثًد ویفیـت ي تُـرٌيری را
در پی خًاَذ داؼت .ایه ممالٍ در ویريگاٌ ؼُیذ رخایی تٍ ؼـىل

در ادامٍ حدم ظًخت مصرفی خُت راٌ اوذازی ياحذ ي رظیذن

یه ظمیىار ارائٍ گردیذ ي وتایح حاصلٍ وؽـان مـیدَـذ تـٍ عـًر

تٍ يضعیت مغلًب تٍ صًرت زیر خًاَذ تًد :

مؤثری تٍ میسان دلت َمىاران افسيدٌ ؼذٌ ي تعـذاد خـريجَـای
اضغراری وٍ تًاظغٍ خغای اوعاوی در  9ماٍَ ايو ظـاو  95رخ

َسیىٍ معادو ایه ممذار ظًخت مازيت  447میلیًن ریاو تا وـرخ

دادٌاظت تٍ صفر رظیذٌاظت.

مازيت  2500ریالی ي  4/1میلیارد ریـاو تـا وـرخ مـازيت 0/787

 .6مراجع

د ری میتاؼذ.

 - 1ریاضی ,محمذعلی ي مصغفی للم چی ،1386 ،تازار تـرق ایـران از
دیذ تُرٌ ترداری ،ؼؽمیه َمایػ ملـی اوـرشی ،تُـران ،ومیتـٍ ملـی
اورشی خمًُری اظالمی ایران ،معايوت امًر ترق ي اورشی يزارت ویري
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 - 2میرعالئی ,مُذی ي عثذالىریم خايیذ ،1386 ،عراحـی وـرا افـسار
محاظــثٍ ي تحلیـل لیمــت تمــاا ؼــذٌ تــرق تًلیـذی در ویريگاَُــای
حرارتی ،تیعت ي ديمیه وىفراوط تـیه المللـی تـرق ،تُـران ،ؼـروت
تًاویر ،پصيَؽگاٌ ویري
[3] Sonntag, Richard Edwin, C. Borgnakke, Gordon
J. Van Wylen, and Gordon J. Van Wylen. 1998.
Fundamentals of thermodynamics.New York, Wiley
Pub.
 - 4فُیمی ,علی ي عثاض صاتری ،1392 ،تررظی ريغ محاظثٍ َسیىٍ
َای راٌ اوـذازی ي تًلـ ياحـذَای گـازی ي تخـار درویريگـاٌ ظـیىل
ترویثی لم ،ؼؽمیه وىفراوط ویريگاَُای ترق ،تُران
 - 5وارترد ارزیاتی َسیىٍ ديرٌ عمر در تًظـعٍ ي تُرَثـرداری ؼـثىٍ،
ظلعلٍ گسارؼـات تخصصـی  -گـسارغ ؼـمارٌ  ،29معايوـت اوتمـاو ي
دیعپاچیىگ ،مًوىىً ایران ،مرداد 1389
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