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چکیده
پااليشگاه ها تا سرحد شهرها نياز به احداث ايستگاه هاي تقويت فشار
در خطوط لوله سراسري داريم كه بابت آن هزينه سنگيني بايد ب رداز
يم .از طرفي ناگزيريم با صرف سرمايه گزاري كالن فشار گاز را قبل از
توزيع با توجه به جنبه هاي فني و ايمني شبكه و فشار كاري دستگاه
هاي گازسوز و نياز مصرف كننده هاي مختلف به فشارهاي پائين ترر،
كه بين  4/0تا  051پوند مي باشد توسط ايستگاه هاي تقليرل فشرار
كاهش دهيم كه فشار آن در محرل مصررف تقليرل پيردا كنرد .ايرن
موضوع با كاهش انرژي فشاري ذخيره شرده در يرک ايسرتگاه تقليرل
فشار انجام مي گيرد.
کاهش فشار در ایستگاههای تقلیل فشار گاز
در اكثر ايستگاههاي تقليل فشار  ،فشار گاز توسط شير فشارشكن به
مقدار مورد نظر كاهش پيدا مي كنرد .در ايرن نروع كراهش فشرار در
حقيقت نوعي اتالف انرژي به وجود مي آيد ،در صورتي كه مريتروان
انرژي ذخيره شده در گاز طبيعي را با بكار بردن تجهيزات مناسرب از
جمله "توربينهاي انبساطي "به گونهاي مفيد از انرژي تبديل نمود.
از طرف ديگر رشد مصررف انررژي از جملره انررژي الكتريكري طري
سالهاي گذشته و همچنين تلفات موجرود در شربكه توزيرع و انتقرال
برق كه درصد قابل توجهي از آن مربوط به فرسرودگي شربكه توزيرع
مي باشد تأمين برق متناسب با رشد مصررف راجهرت مشرتركين بره
يكي از دغدغه هاي اصلي وزارت نيرو تبديل كرده است.
نحوه عملکرد توربین های انبساطی
معموالً كاهش فشار گاز طبيعي در ايستگا ههاي تقليل فشرار توسرط
شيرهاي اختناق و در يک فرايندآنتال ي ثابرت و بردون توليرد انررژي
صورت مي گيرد .اكثر گازها در طي فرايند انبساط سرد مي شوند.
در شير هاي اختناق بسته به تركيب گاز و ساير شررايط بره ازاي هرر
يک مگاپاسكال افت فشار ،دماي گاز طبيعي در حدود  4،5تا  6درجه
سانتي گراد كاهش مري يابرد .بره همرين دليرل بره منظرور حصرول
اطمينان از عدم تشكيل مايع در خروجي ايسرتگاه تقليرل فشرار گراز
ورودي به ايستگاه پيش گرم مي شود .با استفاده از توربين انبسراطي
[ ]0به منظور تقليل فشار و اتصال آن به ژنراتور مري تروان از انررژي

بهينه سازي مصرف سوخت و تبديل و جايگزين ساختن انواع انرژي
به گونه اي كه منجر به افزايش راندمان و بهره وري سيستم ها گردد
از اهميت بااليي برخوردار مي باشد .در اين مقاله به بهينه سازي
سيستم انرژي ايستگاههاي تقليل فشار گاز از دو بعد نصب توربينهاي
انبساطي به جهت راندمان  %011آنها  ،آماده سازي سريع  ،توليد
برق بدون آاليندگي زيست محيطي و برخي عوامل ديگر و همچنين
استفاده از هيتر هاي برقي در اين گونه ايستگاهها اشاره شده است.
به عنوان نمونه ميزان توان الكتريكي توليد شده در اثر نصب توربين
انبساطي به موازات شيرهاي فشار شكن ايستگاه تقليل فشار گاز
”نيروگاه شهيد رجايي” به عنوان يک مصرف كننده بزرگ گاز
طبيعي در استان قزوين مورد بررسي و محاسبه قرار گرفته و توضيح
داده شده است كه چگونه نصب اين توربينها باعث پايداري شبكه برق
و بهبود كنترل فركانس شبكه خواهد شد  .همچنين مزاياي استفاده
از هيترهاي برقي نسبت به هيترهاي گازي بيان شده و در آخر به
توجيه اقتصادي اين تغييرات از قبيل هزينه نصب با توجه به راندمان
باالي تجهيزات  ،افزايش راندمان ايستگاه به جهت استفاده از هيتر
هاي برقي و تغذيه اين هيترها توسط برق توليدي ايستگاه  ،كاهش
مصرف گاز ايستگاه و افزايش قابل مالحظه ضريب ايمني ايستگاه
اشاره شده است.
واژه های کلیدی
بهينه سازي ،تبديل سيستم انررژي ،ايسرتگاه تقليرل فشرار گراز،
توربينهاي انبساطي ،هيتر هاي برقي
مقدمه
پراكندگي منابع گاز طبيعي در نقاط خرا باعرث شرده اسرت ترا از
سيستمهاي مختلف جهت انتقال و توزيع گازاستفاده شود .مايع
نمودن گاز طبيعري و سر س حمرل آن توسرط ترانكر و يرا كشرتي و
همچنين استفاده از سيستم هاي شبكه گازرسراني دو رو مترداول
جهت انتقال و توزيع گاز طبيعي مي باشد .در ايرران اقتصرادي تررين
رو  ،استفاده از سيستم هاي لوله كشي مي باشد.
با توجه به تراكم پذير بودن گاز طبيعري ،انتقرال آن بوسريله خطروط
لوله در فشار هاي باال انجام مي شود .براي انتقال گاز تصفيه شده از
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طبیعی
ساليانه مقادير قابل توجهي سروخت در توربوكم رسرورهاي ايسرتگاه
هاي تقويت فشار گاز سراسر كشور صرف فشردهسرازي مجردد گراز و
جبران افت فشار ناشي از اصطكاك مولكولهاي گراز برا جرداره داخرل
خطوط لوله و اتصاالت مربوطه مي شود .از سوي ديگر بدليل كراهش
قابل مالحظه دماي گاز در طي اين فرآيند و پرهيز از بروز يخ زدگري
در ايستگاه ناچار به اسرتفاده از گررم كرنهراي گراز و صررف مقرادير
ديگري از انرژي پرارز گاز طبيعري هسرتيم .از دهره هفتراد قررن
بيستم) استفاده از توربينهاي انبسراطي بره عنروان يكري از راه هراي
كاهش هدر رفت انرژي در ايستگاههاي تقليل فشار گاز در كشورهاي
مختلف رواج يافته است .اين امر با هدف توليد كار محروري يرا مرايع
سازي گاز طبيعي صرورت مري گيررد .سرابقه اسرتفاده از توربينهراي
انبساطي به منظور توليد برق در ايستگاه هاي تقليل فشار گاز كشرور
به نصب دو واحد توربين در نيروگاه هاي رامين اهواز و نكرا براز مري
گردد .همچنين در سرالهاي اخيرر دو دسرتگاه تروربين انبسراطي بره
ظرفيت مجموع هشت  )8مگاوات در نيروگاه شهيد منتظري اصفهان
بهره برداري گرديده است كه برق توليردي آنهرا در حرال تزرير بره
شبكه توزيع برق كشور مي باشد.
از سوي ديگر يكي از راههاي توليد برق با كمتررين تلفرات در شربكه
توزيع برق كشور جهت گيري به سوي سيستم هراي توليرد پراكنرده
است .در اين سيستم ها به جاي انتقال انرژي از يک نقطره بره نقراط
ديگر كه موجب افزايش تلفات انرژي مي گرردد انررژي الكتريكري در
محل توليد شده و مصرف مي گردد .از مزاياي سيستم توليد پراكنرده
مي توان كاهش تلفات پيک بار به ميزان  01درصد و تلفات انرژي به
ميزان 08درصد ،ايجاد اشتغال زود بازده و رونر سررمايه گرذاري در
بخش خصوصي را برشمرد]9[.
يكي از رو هاي توليد برق پراكنده استفاده از توربين هاي انبساطي
در ايستگاه هاي تقليل فشار گاز طبيعي است .با توجه به اينكه شبكه
گاز رساني كشور در حال گسرتر اسرت و نيروگاههرا وكارخانجرات
بزرگ عمدت ًا ازگاز طبيعري بره عنروان سروخت اسرتفاده مري كننرد،
پتانسيل قابل توجهي براي استفاده از توربينهاي انبسراطي در كشرور
وجود دارد .نصب اينگونه توربين در ايستگا ههاي تقليل فشرار عرالوه
بر بهينه سازي در مصرف سروخت از انتشرار آالينرده هراي ناشري از
سوخت هاي فسيلي جلوگيري مي نمايد]0[.
مطالعه موردی()Case Study
با توجه به مزاياي فني ،اقتصادي و اجتماعي بيران شرده در خصرو
كاربرد توربين هاي انبساطي و و عزم جدي مسئولين بر افزايش سهم
توليد پراكنده در ميزان برق توليردي كشرور در سرال هراي آتري،اين
بخش از مقاله به امكان سنجي فني استفاده از تروربين انبسراطي در
ايستگاه تقليل فشار  )CGSنيروگاه شهيد رجايي به عنروان يكري از
بزرگترين مصرف كنندگان گاز طبيعي در استان قزوين مي پردازد.

نهفته در گاز پر فشار به منظور توليد توان الكتريكري اسرتفاده نمرود.
كار انجام گرفته توسط گاز باعث كاهش آنتال ي و سرد شدن آن مري
شود .در توربينهاي انبساطي به ازاي هر مگا پاسكال افت فشار دمراي
گاز طبيعي بسته به تركيب گاز و ساير شررايط در حردود  05ترا 01
درجه سانتي گراد كاهش مي يابد .توربين هاي انبسراطي نسربتاً كرم
حجم هستند و معموالً به همراه ژنراتور در يک بسته ارائه مي گردنرد.
توان خروجي بين چند صد كيلو وات تا چندين مگاوات متغير اسرت.
توربين هاي انبساطي از نظر جهت جريان به دو دسته جريان شعاعي
و جريان محوري تقسيم مي شوند.
توربين هاي انبساطي شعاعي به دليل راندمان باالتر و ابعراد كروچكتر
بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند .توربين هاي انبساطي شرعاعي از
لحاظ مراحل تقليل فشار به دو نروع يرک مرحلره اي و دومرحلره اي
تقسيم مي شوند به منظور تنظيم جريان گاز از شير تنظريم اسرتفاده
مي شود[]7
در شكل  0نمايي از يک سيستم فشرار شركن برا اسرتفاده از تروربين
انبساطي ،به همراه ساير متعلقات آن نشان داده شده است []2

شكل  -0نمايي از استفاده از توربين انبساطي به منظور تقليل فشار
در سيستم فوق گاز با فشار حدوداٌ  51بار به يک مبدل حرارتي جهت
پيش گرم شدن وارد مي گردد .گاز گرم شده پس از عبور از شيرهاي
كنترلي مناسب با دمرا و فشرار مرورد نظرر وارد تروربين مري گرردد.
همانطور كه مالحظه مي گردد ،توربين با يک ژنراتور هم محرور مري
باشد .بعد از اين مرحله گاز با دما و فشرار مناسرب بره سرامانه هراي
احتراقي انتقال مي يابد.
با توجه به اينكه منابع اتالف حرارتري زيرادي در كارخانجرات وجرود
دارد در صورتي كه بتوان از ايرن منرابع جهرت پيشرگرم كرردن گراز
ورودي به توربين استفاده نمود مي توان بازدهي سيستم را به ميرزان
قابل توجهي افزايش داد .از ديگر مزاياي استفاده از توربين انبسراطي
در ايستگاه هاي تقليل فشار گازمي توان به امكان استفاده از سررماي
گاز خروجي از ايستگاه به منظور خنک كاري تجهيرزات واسرتفاده در
سيستم تهويه مطبوع اشاره نمود.
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نهايتاٌ قدرت توليدي براي هر ايستگاه  000111متر مكعبي برابر
خواهد بود با:
P=3.843

MW/hr

به اين ترتيب پتانسيل كلي ايسرتگاههاي تقليرل فشرار مسرتقر در
مجموعه نيروگاه شهيد رجايي مجموعاٌ به شرح ذيل تخمين زده مري
شود:
MW/hr

P=2*3.843 +9.375=17.061

يادآوري مي گردد محاسبات انجام شده از طرير فرمرول ارائره شرده
تقريبي بوده و محاسبات دقي تر در ارتباط با ميزان توان توليدي برا
در نظر گرفتن ساير شرايط اعم از تركيبات گاز طبيعي و ...خواهد بود
كه در اينجا با توجه به اينكه تركيبرات گراز در مرورد مطالعره تقريبرا
ثابت است،از اثرات آن نيز صرف نظر شده است.
هیتر و کاربرد آن در ایستگاههای تقلیل فشار گاز
همانطور كه اشاره شد در ايستگاههراي تقليرل فشرار گراز بره منظرور
جلوگيري از ميعان و يخزدگي گاز طبيعي ناشي از تقليل فشار گاز ،از
رو هاي مختلفي استفاده ميشود كه در كشور مرا از گررمكرنهراي
آبي غيرمستقيم كه راندمان بسيار پايين و كمتر از  51درصرد دارنرد
براي اين منظور استفاده ميشود و با توجه به رانردمان بسريار پرايين
ايرن دسررتگاه ،اسررتفاده از فنرراوريهرراي جديرد نظيرر گرررمكررنهرراي
كاتاليستي ،گرمكنهاي چگالشي ،گرمكرنهراي الكتريكري در كشرور
ضروري است.
تاكنون مطالعات مختلفي بر روي هيترهاي ايستگاههاي تقليرل فشرار
در كشررور انجررام شررده كرره برخري از ايرن مطالعررات بررراي طراحري
رو هاي جايگزين و يا سراخت سيسرتمهراي گررمكرن جديردتر در
ايستگاههاي تقليل فشار و برخي ديگر نيز راجع بره مسرائل كنتررل و
ايمني است كه تاكنون مطالعات منسجمي در زمينه نحوه بهكارگيري
تكنولوژيهاي نوين و بهينهسازي سيستم موجرود مطراب برا شررايط
حاكم بر ايستگاهها و نحوه بهرهبرداري از آنها در كشور انجرام نشرده
است.
در اين مقاله با توجره بره محوريرت پيشرنهاد اسرتفاده از توربينهراي
انبساطي در ايستگاههاي تقليل فشار به اين مطلب اشراره مري گرردد
كه در صورت جايگزين ساختن هيتر ايستگاه تقليل فشار با هيتر هاي
برقي كه يكي از گزينه هاي مطلرو جهرت بهينره سرازي و افرزايش
راندمان هيتر مي باشد،از توان الكتريكي توليد شده مي تروان جهرت
تامين برق هيتر ايستگاه نيز بهره جست و به اين ترتيب از دو جهرت
در ايستگاههاي تقليل فشار بهينه سازي و تبديل انرژي انجام صورت
خواهد پذيرفت.
نتیجه گیری و جمع بندی

الف) نیروگاه شهید رجایی
نيروگاه شهيد رجايي در زميني به وسعت  040هكتار در كيلومتر 05
بزرگراه تهران-قزوين واقرع شرده و شرامل نيروگاههراي بخرار سرال
تاسيس)0070:و سيكل تركيبري سرال تاسريس )0070:اسرت كره
قدرت نامي واحدهاي سيزده گانره ايرن نيروگراه  0140مگراوات مري
باشد.
نيروگاه بخار شامل  4واحد بخار  051مگاواتي است كه سوخت اصلي
آن گررراز طبيعررري اسرررت كررره از طرير ر دو ايسرررتگاه  CGSبررره
ظرفيت000111متر مكعب تغذيه مي گردد.
نيروگاه سيكل تركيبي نيز شامل شش واحد گازي  00024مگراواتي و
سه واحد بخار  01126مگاواتي است كه با واحدهاي گازي تركيب مي
گررردد و سرروخت اصررلي آن از طريرر ايسررتگاه  CGSبرره ظرفيررت
 011111متر مكعب در ساعت تامين مي گردد.
ب) توان الکتریکی تولید شده در اثر نصب توربین انبساطی
در ابتدا به برخي تجربه هاي عملي موجود براي توليد توان بوسريله
سيستم انبساطي اشاره مي گردد؛
)0جريان گاز با دبي  35MMCFبا نسربت ترراكم  0بره  0حردود 0
 MWتوان الكتريكي توليد مي نمايد]0[ .
 )0كاهش  150PSIدر فشار جريان گاز طبيعي با دبي 220 Ft3توان
الكتريكي  100KWتوليد مي كند]4[ .
 )0توليد  5MWتوان الكتريكي با بكارگيري يک سيستم سه مرحلره
اي در اثر عبور گاز طبيعي با شدت ]5[76000NM3/hr
 )4توليد  10MWتوان الكتريكي بر اثر عبور گراز طبيعري برا شردت
]5[35000NM3/hr
توان الكتريكي كه گاز طبيعي در توربين انبساطي مي تواند توليد
كند بوسيله معادله زير تخمين زده مي شود]6[:
W=ΔP×Q×X
همانطور كه اشاره شد،جهت تامين گاز بخش سيكل تركيبي اين
نيروگاه يک ايستگاه CGSبه ظرفيت  011111متر مكعب در ساعت
در نظر گرفته شده است؛
حال چنانچه يک دستگاه توربو ژنراتور نصب و اين مقدار انرژي را به
انرژي الكتريكي تبديل نمايد مقدار استحصال به ميزان ذيل خواهد
بود :
KW

P=W/T=750*300000/3600*X

چنانچهXضريب انبساط گاز طبيعي  % 05در نظر گرفته شود،قدرت
توليدي برابر خواهد بود با
MW/hr

P=9.375

به همين ترتيرب هريرک از ايسرتگاههاي برا ظرفيرت  000111مترر
مكعب در ساعت پتانسيل توليد توان الكتريكي به شرح ذيل را دارند:
KW

P=W/T=750*123000/3600*X

فاطمه ابراهيم زاده سروستاني رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
ج  -هرچند اين سيستم در مقايسه با اسرتفاده از شرير فشرار شركن
هزينه اوليه  ،نگهداري و نصب بيشرتري دارد ولري بره دليرل مزايراي
فوق ،در مجموع اقتصادي تراست .هزينه توليد يک كيلرو وات سراعت
برق به اين رو بسيار كم تر از هزينه توليد همران مقردار انررژي در
يک نيروگراه مري باشد.ضرمن آنكره از بررق توليردي جهرت افرزايش
راندمان و بهينه سازي هيتر ايستگاه تقليل فشار نيز مري تروان بهرره
برد.
بطور كلي راندمان براالي تجهيرزات نصرب شرده توربين انبسراطي) ،
افزايش راندمان ايسرتگاه بره جهرت اسرتفاده از هيترر هراي برقري و
پيشنهاد تغذيه اين هيترها توسط برق توليدي ايستگاه و به دنبال آن
كاهش مصرف گاز ايستگاه و افرزايش قابرل مالحظره ضرريب ايمنري
ايستگاه از مزاياي قابل توجه رو پيشنهادي مي باشد.

با توجه به حساسيت فراوان صرفه جرويي و بهينره سرازي در مبحرث
انرژي الزم است دست اند كاران بخشهاي مختلف راهكارهاي مناسب
در جهت بهينه سازي انرژي رامورد مطالعه و بررسي قرار دهند كه در
اين مقاله به يک جنبه هر چند كوچک اما بسيار مهم از آن پرداخته
شد كه بيانگر اين موضوع است كه بهينه سازي و تبديل انواع انررژي
از دغدغه هاي بسيار مهم در حوزه نفت و نيرو به شمار مي رود.
به طور كلي مزاياي استفاده از اين سيستم را به صورت زير مي توان
خالصه كرد:
الف  -بازيافت انرژي و تبديل آن به كار محروري و در نهايرت توليرد
انرژي الكتريكي
 توليد انرژي بدون مصرف سوختت  -به دليل عدم استفاده از سوخت هاي فسيلي جهت ايجاد انرژي،
اين سيستم آلودگي زيست محيطي به وجود نيراورده و جرز صرنايع
پاك سبز) محسو مي شود.
ث  -كاهش فشار گاز به وسيله توربين هاي انبسراطي و يرا شريرهاي
فشار شكن سبب كاهش دماي گاز خروجي مي شرود .برا اسرتفاده از
توربين هاي انبساطي به جاي شيرهاي فشار شكن جهت كاهش فشار
گاز  ،افت دمايي بيشتري در گاز خروجي رخ مي دهد كه مي تروان از
كاهش دماي توليدي در ايجاد سرمايش در صرنايع مختلرف اسرتفاده
نمود.

بهينه سازي و تبديل سيستم انرژي در  .....رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
[]6نشريه پيک برق ،شماره.671
[]7پايگاه اطالع رساني خدمات مهندسي وصنايع برق و آ به آدرس
www.sabainfo.ir
[]8موسويان ،سيد عليرضا".مدلسازي ترموديناميكي احتراق
موتورهاي اشتعال جرقه اي گاز طبيعي سوز به رو
سينتيكي".پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتيخواجه نصير
الدين طوسي  ،زمستان0080
[]9ايده ي اسرتفاده از توربينهراي انبسراطي در ايسرتگاههاي تقليرل
فشار گاز،مجتبي رفيع زاده،اولين كنفرانس ايده هاي نو در مهندسري
برق،آذر ماه 0090
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