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بهره برداری از نیروگاههای آبی میکرو

1392اسفند 

جوادعلمائی



نحوه بهره برداری از نیروگاههای آبی میکرو

عملکرد نیروگاههای آبی میکرو مستقل از شبکه

عملکرد نیروگاههای آبی میکرو وصل به شبکه
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عملکرد نیروگاههای آبی میکرو مستقل از شبکه

عملکرد نیروگاههای آبی میکرو مستقل از شبکه بدون پشتیبان

عملکرد نیروگاههای آبی میکرو مستقل از شبکه با پشتیبان
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تیبانعملکرد نیروگاههای آبی میکرو مستقل از شبکه بدون پش
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ا پشتیبانعملکرد نیروگاههای آبی میکرو مستقل از شبکه ب

تورعملکرد نیروگاههای میکرو مستقل از شبکه بهمراه دیزل ژنرا

هعملکرد نیروگاههای میکرو مستقل از شبکه بهمراه مخزن ذخیر

 بهمراه باطریعملکرد نیروگاههای میکرو مستقل از شبکه
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اطریعملکرد نیروگاههای آبی میکرو مستقل از شبکه بهمراه ب
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خیرهعملکرد نیروگاههای میکرو مستقل از شبکه بهمراه مخزن ذ

مصرف پمپاژ آب به مخزن باال در ساعات کم
هدایت آب به سمت توربین در ساعات پرمصرف

مخزن فوقاني

پمپو توربين

ژنراتوریحالت

پمپيحالت
آبحركتمسير

تحتانيمخزن
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عملکرد نیروگاههای آبی میکرو وصل به شبکه

عملکرد نیروگاههای آبی میکرو وصل به شبکه بدون پشتیبان

عملکرد نیروگاههای آبی میکرو وصل به شبکه با پشتیبان
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یبانعملکرد نیروگاههای آبی میکرو وصل به شبکه بدون پشت
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شتیبانعملکرد نیروگاههای آبی میکرو وصل به شبکه با پ
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انواع ژنراتور نیروگاههای آبی میکرو 

با ژنراتور سنکروننیروگاههای آبی میکرو

با ژنراتور القائینیروگاههای آبی میکرو
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نیروگاههای آبی میکرو با ژنراتور سنکرون
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نیروگاههای آبی میکرو با ژنراتور القائی
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(ISLANDING)ای شدن مشکالت جزیره
آیدمیپایینسیستمتوانکیفیت•
.یابدکاهشاستممکناطمینانقابلیتجدیدتوپولوژیبهتوجهبا•
برداربهرهپرسنلبرایایمنیمشکالت•
شبکهباسنکرونیزمدرتجهیزاتبرایخطر•
بارهارویبرمنفیتاثیر•
شبکهبهنیروگاهسنکرونازخارجاتصالامکان•
ولتاژوفرکانسکنترلعدم•
ترس ب ر ممکن است هماهنگی سیستم های حفاظتی به دلیل تغییر در میزان جریان اتصال کوتاه در دس •

.هم بخورد که این موضوع  امنیت مشترکین را با خطر مواجه خواهد کرد
رارهجزیکنندگانمصرفبارهاینیروگاهشبکه،درجزیرهایجادمدتدرکهصورتیدر:حقوقیمباحث•

.اردندمسئولیتیهیچگونهکنندگانمصرفبهخسارتایجادصورتدرنیروگاهمالکنماید،تغذیه

Reference: IEEE Standard 1547, “Standard for Interconnecting Distributed

Resources with Electric Power System” June 2003
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اتتأثیرات منفی بالقوه نیروگاههای آبی میکرو در شبکه توزیع و لزوم انجام مطالع

بهنیازنتیجهدروتغذیهسودوازهایشبکهبهتوزیعشبکةشعاعیساختارتغییر

موجودشبکهتجهیزاتدربازنگری

توزیعشبکهدرموجودهایرلههماهنگیبرنامطلوبتأثیر

میکروآبینیروگاههایورودازولتاژپروفیلاثرپذیری

وزرهایریکلبامیکروآبینیروگاههایکنندهمتصلتجهیزاتکردنهماهنگبهنیاز

فیدردرموجود

شبکهیکلیدهاقطعقدرتازآنرفتنفراترامکانوشبکهکوتاهاتصالسطحتغییر

توانکیفیتمشکالتبروزاحتمال
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و طرح مجاز پیشنهادیبندیطبقه

نامیقدرتبا توجه به اتصال نیروگاههای کوچک به شبکه 

نامیقدرتکالس

کیلووات20کمتر از 1

کیلووات200کیلووات و کمتر از 20بیشتر از 2
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21
کالس

طرح

1

2

3



میکیلووات20ازکمترظرفیتبامیکرونیروگاههای

وسطبهممستقیطوربهترانسفورماتوربهنیازبدونتوانند

.شوندمتصلضعیففشارفیدر

فادهاستموردمحلیبارتغذیهبرایمعموالًنیروگاههااین

.کنندنمیتزریقشبکهبهتوانیوگیرندمیقرار

 الب ار و اتص از لحاظ مطالعات پخشنیروگاههای میکرو

.نندککوتاه مشکل خاصی برای شبکه توزیع ایجاد نمی
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1کالس –1طرح

400 V

DG

B

A

)1( سالک
P<20kW

 ریاس
عیزوت یاهردیف

  زو     

20 kV

  وولیک 20     



2و1کالس -2طرح 

کیلووات200ازکمترظرفیتبامیکروآبینیروگاههای

.شوندمتصلشبکهبهطرحاینطریقازتوانندمی

خطیکطریقازمیکروآبینیروگاههایطرحایندر

.وندشمیمتصلتوزیعپستثانویهبهولت400فشارضعیف
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400 V

DG

2 حرط

یلحم راب

20 kV

عیزوت یاهردیف ریاس

عیزوت تسپ

  وولیک 20     

P<200 kW



طریقازمیکروآبینیروگاههایطرحایندر

میلمتصشبکهبهاختصاصیترانسفورماتور

.گردد

زاتتجهیحداقلتعیینواتصالطرحتهیهدر

:شودهگرفتنظردربایدزیروضعیتدوجانبی،

ازبخشییاتماممصرف)بودنتأمینخود

(مالکخودتوسطتولیدیتوان

جودوعدم)شبکهبهتولیدیتوانتمامتزریق

(محلیبار
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20 KV

  و     
  زو 

400 V

DG

BA

3 حرط

20 kV

63 kV

20kW<P<7MW

یلحم راب



بارپخشمطالعات

کوتاهاتصالمطالعات

توانکیفیتمطالعات

میکرونیروگاههایوجودباحفاظتیهماهنگیوحفاظتمطالعات
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که توزیعبه شبنیروگاههای آبی میکرو بار جهت اتصال پخشمطالعات 

میتوزیعهشبکبهمیکروآبینیروگاههایاتصالالزاماتتعیینبرایپایهمطالعاتازیکیبارپخشمطالعات

:گیردمیانجامزیرمواردتعیینبرایمطالعاتاین.باشد

ولتاژکنترلوراکتیوتوانکنترلجهتمناسباستراتژیتعیین

دائمحالتدرعملکردمحدودیتهایوقیودتعیین

توانکیفیتمطالعاتبرایالزماطالعاتتهیه

داردبستگیزیرعواملبهبارپخشپارامترهایبرمیکروآبینیروگاههایتأثیرگذاریمیزان:

شبکهبهمیکروآبینیروگاههایجانبازتزریقیتوانمیزان

باالدستپستازمیکروآبینیروگاههاینصبفاصله

باالدستپستدرشدهتنظیمولتاژ

شبکهبهمیکروآبینیروگاههایکنندهمتصلهادیسایزونوع

داخلیمصرفمیزانومیکروآبینیروگاههاینبودنیابودنتأمینخود

شودمیمتصلآنبهمیکروآبینیروگاههایکهفیدریساالنهبارحداقلوحداکثر.
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ل ولتاژنحوه تأثیرگذاری نیروگاههای آبی میکرو بر پروفی
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20 KV

   
  زو   و 

400 V

DG

20 kV

63 kV

یلحم راب

ردی   ات و  ی ور 
 لاصتا زا دعب

DG

 لاصتا زا لبق
DG

میکروبیآنیروگاههایحضوردرفیدرولتاژپروفیلتغییرچگونگیزیرنمونهشبکهدر

.استشدهدادهنشان



یعشبکه توزنیروگاههای آبی میکرو به جهت اتصال کوتاهمطالعات اتصال 

است،عتوزیشبکهبهمیکروآبینیروگاههایاتصالشرطپیشکهمطالعاتیازیکی

:دباشمیزیرمواردبرایمطالعاتایننتایجکاربرد.باشدمیکوتاهاتصالمطالعات

حفاظتیتجهیزاتانتخاب

حفاظتیهایرلهتنظیم

مختلفسطوحدرحفاظتیهایرلههماهنگی

توانکیفیتمطالعاتجهتنیازمورداطالعاتتهیه
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24

.اتصال کوتاه باید در سناریوهای مختلف، با در نظر گرفتن انواع مختلف خطاها و در نقاط مختلف شبکه انجام شودمطالعات

20 KVوف تسپ  
عیزوت

400 V

DG

B

C

20 kV

63 kV

 هکبش
  وف
عیزوت A
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مطالعات اتصال کوتاه و پخش بارنتایجاز استفاده

پنجیروگاهننصبازبعدبار،پخشوکوتاهاتصالمطالعاتازآمدهبدستنتایجبهتوجهبا

:شودمیگرفتهپیشدرموجودشبکهتجهیزاتبارابطهدررویه

آنتغییربهنیازعدموموجودتجهیزبودنمتناسب

آنارتقاءیاومناسبتجهیزیکباموجودتجهیزتعویض

ندارندراالزمقطعقدرتکهکلیدهاازبرخیتعویض.

تجهیزتنظیماتتغییر

هارلهازبرخیتنظیماتتغییر

شبکهازتجهیزبرداشتن

فیوزهااوتکاتوخازنهاازبرخیبرداشتن

شبکهدرتجهیزموقعیتتغییر
ندارندشبکهدرمناسبیموقعیتنیروگاهنصبازبعدکهتجهیزاتازبرخیموقعیتتغییر.



کیفیت توان
 رای یکی از وظایف اصلی شرکتهای بر  تأمین ان رژی ب ر  ب ا کیفی ت مناس ب و ب ا ح داقل قطع ی ب

ب ر  ب دون کیفیت توان مناسب در سیستم قدرت، ب ه توان ایی سیس تم ب رای تحوی ل. مشترکین است

.شودنوسان، در ولتاژ و جریان نامی گفته می

ونداختالالت عمده کیفی   وان معموالً ب  چند دست  ز ر  ق یم می :

اغتشاشات گذرا

هاقطعی

کاهش ولتاژ/ افت کوتاه مدت ولتاژ

افزایش ولتاژ/ افزایش کوتاه مدت ولتاژ

اعوجاج شکل موج

نوسانات ولتاژ

تغییرات فرکانس

فلیکر
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تأثیرات سوء ناشی از وجود پدیده های کیفیت توان
ه ای ینههای کیفیت توان در شبکه، صنایع و شرکتهای مختلف متحمل هزدر صورت شدت پدیده

.سازدمیاین امر ضرورت انجام مطالعات کیفیت توان را بیش از پیش آشکار. مختلفی خواهند شد

های کیفیت توانبرخی از تأثیرات سوء ناشی از پدیده:

عدم عملکرد صحیح تجهیزات

وارد آمدن خسارات به تجهیزات

هااز بین رفتن محصوالت موجود در خط تولید برخی از کارخانه

های نگهداری اضافیهزینه

هزینه تعمیر تجهیزات خسارت دیده

از دست رفتن درآمد در زمان خرابی تجهیزات

های پرسنلی اضافیهزینه
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مانوریکلیدهایNOP

بازیابیبرایخطاوقوعازپسدورهدروهستندبازعادیحالتدرکلیدهااین
.روندمیبکارشبکهدرعیببدونقسمتهای

قطعبهمنجرتواندمیکهمانورحیندردیگرفیدربهفیدریکازنیروگاهانتقالامکان
.گرددشبکهبهآنسنکرونغیراتصالیاشبکهازنیروگاه

بارکنندهقط کلیدهای(LBS)
بارجریانکردنقطعبهقادرکلیدهااین

ونظارتامردروهستندمدارکامل

.دارندزیادیکاربردبارکنترلومونیتورینگ
نیروگاهباالدستشبکهدرکلیدهااینازاستفاده

.گرددمیشبکهازنیروگاهقطعباعثزیراباشدنمیمجاز
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یرندبرخی از تجهیزاتی که بعد از نصب نیروگاه باید مورد بازنگری قرار گ

1 2

LBS LBS

DG



سکسیونرها

 ها از ب ه ش بکه جری ان عب وری از سکس یونرنیروگاه  در صورتی که بعد از اتص ال

.جریان نامی آنها فراتر رود باید تعویض شوند

 جاز نیس تمنیروگه  استفاده از سکسیونرهای قابل قطع زیر بار در شبکه باالدست .

.شوندچون در صورت قطع، باعث ایجاد جزیره می

ریکلوزرها

ن در صورت وقوع خطا در شبکه، باید زم ان اول ین وص ل ریکل وزر بیش تر از زم ا

.عملکرد تجهیزات حفاظتی قطع کننده نیروگاه از شبکه باشد
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یرندتجهیزاتی که بعد از نصب نیروگاه باید مورد بازنگری قرار گازبرخی 



ترانسفورماتورهای جریان
 ورماتورهای به شبکه جریان عبوری از اولیه ترانسفنیروگه  در صورتی که بعد از اتصال

ر اق دام جریان از مقادیر نامی آن فراتر رود باید نسبت ب ه تع ویض آن ترانس فورماتو
.نمود

های موجود در شبکهرله
های موجوددر صورت نیاز تنظیم مجدد رله
هایی با کارایی ها با رلهتعویض برخی از رله

..(های جهتدار و رله)باالتر 
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برخی از تجهیزاتی که بعد از نصب نیروگاه باید مورد بازنگری قرار گیرند

A

C

DG

B



نیروگاههای آبی میکرو به شبکهسیستم اتصال 
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PCC

 ا  ا مت یس

 یاهراب
یلحم

 ،عطق دیلک
ریگچیئوس

 تظافح
یلحم

DG لیدبت هکبش

DG لرتنک
 گنیروتینام

DG

 و گنیچا سید
لرتنک

 مزاول
یریگ هزادنا

ناوت شخپ

تاعالطا شخپ



 دسته تقسیم می شوند4بطور کلی تجهیزات جانبی مورد نیاز جهت اتصال نیروگاه به شبکه به:

تجهیزات کلیدزنی و کنترلی

تجهیزات حفاظتی

تجهیزات اتوماسیون و مانیتورینگ

تجهیزات اندازه گیری
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 جهیزات 
کنتر  و 
کلیدزنی

طرحمختلف و کالس های 
ا  ا  آنها ب      های 

1کالس 
(1طرح)

1کالس 
(2طرح )

2کالس 
(2طرح)

کلید 
سن رون



کلید قدرت

س  یونر

AVR

گاورنر
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 ماره  جهیزات حفاظتی
ا  ا  آنها ب      طرح های مختلف و کالس های 

1کالس 
(1طرح )

1کالس 
(2طرح )

2کالس 
(2طرح)

25

27

32

46

50/51

50/50N

51/51G

59

81

81R

78

52

47

67

67N

60
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گیریاندازه جهیزات 

ا  ا  آنها ب      های طرحمختلف و های کالس

1کالس 
(1طرح )

1کالس 
(2طرح )

2کالس 
(2طرح)

کنتورها

(CT)جر ان  ران فورما ور 

(VT)و تا   ران فورما ور 
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با تشکر و احترام فراوان
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