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Yönetici Özeti
Bu pilot projenin amacı hidroelektrik tesislerin ömürleri boyunca enerji verimliliğini arttırmak için gerekli
prosedürleri uygulamaktır. Proje, türbin-jeneratör ekipmanları ve yardımcı ekipmanlarının durum
değerlendirmesini, santral enstrümantasyonu değerlendirmesi, gerçek zamanlı debi ekipmanın eski haline
getirilmesi, ünitedeki temel performans testinin yönetimini, sudan enerjiye enerji incelemesini ve tesisinin ana
bileşenleri için varlık yönetim değerlendirmesini kapsar. Bu rapor Sarıyar HES için sonuçları kapsamaktadır.
Durum değerlendirmesi
Susuzlaştırılmış durumda Ünite 2’deki inceleme dâhil olmak üzere bir santral durum değerlendirmesi
gerçekleştirilmiştir. Jeneratör panelleri/kapıları statör ve rotorun yakından incelenmesi için açılmıştır.
50-60 yıllık türbin jeneratörleri çalışır durumdadır. Türbin çarkları sürekli kavitasyon onarımları ve çark kanatları
yüzeyinde tahribatı, mevcut periyodik kaynak onarımları, kısmi yükte çalışmayı önleyen tepkisiz hız
regülatörleri, ünite izolasyonu için giriş kanadı kapatılmasını gerektiren kapalı türbin giriş vanasındaki belirgin
sızıntı önde gelen sorunlardır.
Türbin çarkları sürekli kavitasyon onarımları ve çark kanatları yüzeyinde tahribat nedeniyle türbin verimliliğini
olumsuz etkilemektedir. Emme borusundaki kabarıklıklar ve güç değişkenliği belirgindir, gerektiğinde kısmi yük
operasyonunun esnekliğini kontrol altında tutar.
Mevcut hız regülatörleri Ünitelerin işlevselliği için gerekli olan ihtiyacı karşılamamaktadır ve sistemin
birincil/ikincil sıklıkta desteğe gereksinimi olmaktadır. Kullanım süresini, yedeklerin eksikliği ve yıpranmaları
dikkate aldığımızda, regülatörlerin kullanım ömrünü uzatmak adına iyileştirmeye gereksinimi mevcuttur.
Türbin jeneratörü durum izleme ekipmanı, planlanan kesintilere zamanında müdahale, zorunlu kesintileri
azaltmak ve yüksek kullanılabilirliği sağlamak için sıcaklık, titreşim, stator-rotor hava boşluğu gibi durum
göstergelerinde meydana gelen bozulmaları izlemek ve yönlendirmek için gerekli olacaktır.
Ünite 1 ve Ünite 4 jeneratörlerinde statör sargılar 2014 ve 1999 yıllarında sırasıyla yenilenmiştir. Bunun dışında
kalan ana ünite bileşenleri ve jeneratörün tamamı Ünite 2 ve Ünite 3 için 50 yılı aşkın bir süredir aktif bir şekilde
çalışmaktadır.
Ünite 2’nin genel görsel incelemesinde, statör sargı barları yüzey katmanında birçok onarım yapıldığı
görülmektedir. Diğer kısmi olarak erişilebilir bileşenlerden rotor uçları, rotor ağı ve kenarında herhangi ciddi bir
sorun izlenmemektedir.
Döner ikaz ve ilgili kontroller orijinaldir ve kullanım ömürlerinin sonuna gelmişlerdir.
H353861-00000-200-230-0006, Rev. 0,
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Ünite 1 ve Ünite 2 için Tek fazlı ana trafolar 60 yıldan fazladır kullanım süresince farklı arızalar nedeniyle birçok
onarımdan geçirilmiştir ve artık ömrünün sonuna gelmiştir. Ünite 3 ve Ünite 4 için trafolarda herhangi bir arıza
veya onarım İşletim Bakım Personeli tarafından bildirilmemiştir. Ancak Ünite 3 trafosunda yaz ayları boyunca
yağın sıcaklığı 80 derecenin üzerinde görülmektedir. Bunun nedeni büyük ihtimalle su soğutma sitemindeki
sorunlardan kaynaklıdır. Her türlü durumda bu trafolar beklenilen kullanım süreleri olan 40-50 yılı hali hazırda
aşmışlardır.
Enstrümentasyon
Santral kontrol ve koruma ekipmanının “Ekonomik Ömrü” olarak tanımlanan tipik yaşam süresi 40 yıldır. Sarıyar
HES'i 65 yılı aşkın bir süredir faaliyettedir. Kullanım ömrünü aştığı halde çalışır vaziyette olmasının nedeni
Orijinal Ekipman Üreticisi tarafından sağlanan kontrol ve koruma ekipmanlarında özenli bakım uygulamaları
gerçekleştirilmiş olmasıdır.
Sistem basınçlarının, su akışlarının, güç çıkışlarının, sıcaklıkların, hava boşluklarının ve titreşimlerin izlenmesini
iyileştirmek için çeşitli öneriler sunulmuştur.
Enerji İncelemesi
Hidroelektrik santrallerinde tüm kayıpların kaynağını belirlemek ve katkılarını ölçmek için bir enerji verimliliği
denetimi yapılmıştır.
Masa başı verimlilik çalışmasına dayalı olarak, mevcut toplam santral verimliliği aşağıdaki şekilde tahmin
edilmiştir;
•

Sarıyar Ünite 1 ve Ünite 2 için %87.2 (Tek ünite debisi, 80m düşü, daha düşük düşü kayıpları)

•

Sarıyar Ünite 3 ve Ünite 4 için %85,3 (Tüm santral debisi, 95 m düşü, daha yüksek düşü kayıpları)

Çalışma tüm münferit bileşenlerin verimliliğini öngörmek adına yapılmıştır. Santral verimliliğini arttırmaya
yönelik öneriler;
1. Çöp/ döküntü akışında artış olan yerler için, düşü kaybını gerçek zamanlı olarak hesaplamak için ızgara
diferansiyel basıncının ölçülmesi. Bu durum hızla değişebileceği için bunun sürekli bir proses olarak yapılması
gerekir. Örneğin her gün.
2. Göl suyu seviyesi ve türbin giriş basıncı enstrümantasyonunu kullanarak zaman içindeki su geçişi düşü
kayıplarının izlenmesi,
3. Önerilen prosedür doğrultusunda zaman içindeki tesis ve türbin verimliliğinin izlenmesi.
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4. jeneratör sargılarında yalıtım bozulmalarını belirlemek adına yapılan bakım testleri ve kısmi deşarj
faaliyetlerini belirlemek için yapılan görsel incelemeler de dahil yıllık incelemelerin jeneratör koşullarını takip
etmek amaçlı yapılması gerekmektedir. Tüm jeneratör ve türbin enstrümanlarını modernize etmek şarttır. Bu
durum santralin baştan aşağı elden geçirileceği bir iyileştirmenin en büyük kısmını oluşturacaktır.
Performans testi
Santralde performans testi gerçekleştirilmiş ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
Tüm Ünite
Kısım

Maksimum elde

En iyi verimlilikte

Maksimum elde

87.38

67.67

90.64

73.16

38.654

49.232

39.950

50.122

56.4

92.5

56.6

88.0

60.21

100.00

60.21

100.00

159.0

264.1

80.000

80.000

159.0
79.500

264.1
79.500

80.208

80.208

79.592

79.153

Genel Ünite Verimliliği
(%)
Jeneratör eldesi (Normalleştirilmiş)
(MW)
Ünite debisi (Normalleştirilmiş)
(m3/sn.)
Kanat Açıklığı
(%)
Servomotor Stroku

(mm)

Brüt Düşü (Normalleştirilmiş)

Türbin

En iyi verimlilikte

(m)

Brüt Düşü (Ortalama Ölçülen) (m)

Performans testi sırasında Ünite 2 için ölçülen pik verimlilik yaklaşık %87,4’tür. Bu orana türbin kayıpları,
jeneratör kayıpları ve su geçiş kayıpları dahildir. Performans testi tek bir ünite çalışır vaziyetteyken
gerçekleştirilmiştir.
Üç ünitenin birden çalıştığı bir durumda bu verimlilik değeri %86,3 olacaktır. Süregelen izleme normalde aktif
olan üç ünite için olduğu için izleme programı için baseline yani taban %86,3 olarak alınmalıdır.
İzleme Programı
Sürecin mekaniğini göstermek için, proje sırasında altı aylık bir izleme süreci gerçekleştirilmiştir. En yüksek
santral verimliliği tüm su geçiş kayıpları, türbin kayıpları ve jeneratör kayıpları dahil %86,3 olarak görüldü. Bu
izleme süreci EUAŞ tarafından her yıl gerçekleştirilmelidir.
Kullanım Ömrü Uzatma ve Modernizasyon (LEM)
Tesis bileşenlerinin ömrünü uzatmak ve iyileştirmek için optimum müdahale stratejilerini belirlemek amacıyla
HydroVantageTM modeli kullanılmıştır.
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Tanımlanan her müdahale modu için, HydroVantageTM uygulama zamanı için en uygun noktayı belirler. Bu
ideal olan bazı durumlarda hemen yapılması gereken bir müdahale, bazen de çalışma esnasında bir döneme
yayılmış bir şekilde olabilir. Ya da süresi belirsiz bir şekilde erteleme söz konusu olabilir. Yani sermaye
maliyetinin sıfır olduğu ve performans faydalarının olmadığı (planlı müdahaleler değil) “hiçbir şey yapma”
tablosu karşımıza çıkabilir.
Analiz, “hiçbir şey yapma” durumu için, NPV'nin XXXXXX olan ideal iyileştirme durumuna kıyasla agresif bir
rehabilitasyon programının uygulanması gerektiğini belirterek yaklaşık XXXXX olarak göstermiştir.
Rehabilitasyon projesi %21,4 IRR'ye ve 7 yıllık indirimli geri ödeme süresine sahiptir. HydroVantageTM
sonuçları özellikle aşağıdakileri göstermektedir:

•

türbin çarkı değiştirilmeli ve türbin parçaları 0 yıl içinde iyileştirilmelidir.

•

Ünite 2 ve Ünite 3 jeneratörleri gelecek yıl geri sarılmalıdır. Stator sac değişimi de dahil edilmelidir.

•

Ünite 1 ve Ünite 4 jeneratörleri önümüzdeki bir 20 yıl sonrasında geri sarılmalıdır. Bu işlem yapılırken
stator sacı da değiştirilmelidir.

•

Diğer jeneratör parçaları Yıl 0'da yenilenmiş / değiştirilmiş olmalıdır.

•

Trafo yıl 0’da değiştirilmelidir.

Rehabilitasyon programının üst düzey maliyet tahmininin Ünite başına yaklaşık XXXXX olacağı
öngörülmektedir. Bu analizde yer alan maliyetler malzeme temini ve kurulum maliyetlerini göstermektedir.
Maliyetler ön mühendislik, mal sahibinin mühendislik maliyetleri (proje yönetimi, ihale, saha denetimi, Kalite
Güvence testi), diğer mal sahibinin maliyetleri (finansman / IDC, vergiler, vb.), inşaat sigortası ve tahvilleri,
yüklenici dışındaki maliyetleri, arıza ve yükselişleri kapsamamaktadır. Genel maliyetler, ayrıca kontrol projesi
sırasında önerilebilecek santral ekipmanı değiştirme için maliyeti de kapsamaz.
Özet olarak, önerilen iyileştirme programı aşağıdaki fayda ve maliyetlere sahiptir:
Ürün
Türbin verimliliği iyileştirme
Jeneratör verimliliği iyileştirme
Santral için doğrudan iyileştirme maliyeti
(Fiyata dahil olmayanlar yukarıdaki paragrafta
verilmiştir.)
İç Getiri Oranı (IRR).
Geri ödeme süresi

Değer
2,79%
1,0%
XXXXXXX
21,4%
7 yıl
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Giriş
1.1 Arka Plan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), Türkiye’deki hidroelektrik santrallerinin (HES) enerji verimliliği
konusunda endişe duymaktadır. HES filosu, eskimekte ve santrallerdeki izleme sistemleri genellikle, zamanla
oluşan performans gerilemelerini tespit edememektedir. Bu da ekipmanların kabul edilemez bir şekilde devre
dışı kalmasına neden olmakta ve olası enerji eldesini azaltmaktadır.
Bakanlık, Enerji Verimliliği çalışmalarının uygulanmasını artırmak amacıyla önemli programlar başlatmıştır.
ETKB bu bağlamda, aşağıda belirtilen iki santraldeki hidroelektrik üretim tesislerinin analizine ilişkin pilot bir
proje yürütmek amacıyla, HydroPower Performance Engineering Inc. tarafından desteklenen Hatch Ltd. ile iş
birliği kurmuştur:

•

Gökçekaya HES (3 x 92,8MW, Üretime geçiş tarihi: 1973).

•

Sarıyar HES (4 x 40MW, Üretime geçiş tarihi: 1956).

Gökçekaya Alpu/Eskişehir yakınlarında, Ankara’ya 210 km’dir. Sarıyar Nallıhan/Ankara yakınlarında, Ankara’ya
165 km mesafededir.

1.2 Amaçlar

Bu pilot projenin başlıca amacı Gökçekaya HES ve Sarıyar HES’nin kapasitesini ve enerji verimliliğini arttırmak
ve böylece santral kapasite faktörlerini arttırmaktır.
Bu pilot proje hidrolik türbinler ve diğer birincil yardımcı ekipmanlar için zaman içerisinde performans
bozulmasının tespit edilesini olanaklı kılmak için iki Hidro Elektrik Santralinde gerçek zamanlı bir performans
izleme sistemini eski durumuna getirmiştir.
Kapsam HES türbojeneratör ekipmanlarının ve ilgili yardımcı teçhizatın değerlendirilmesini, gerçek zamanlı akış
ölçüm ekipmanlarının eski durumlarına getirilmesini, her bir santraldeki bir ünitede başlangıç durumu
performans testlerinin yapılmasını ve santrallerin başlıca bileşenleri için bir varlık yönetimi değerlendirmesini
içermiştir.
Proje santral personelinin yeni sistemlerin kullanımını konusunda eğitilmesinin yanı sıra aylık denetim raporları
ile 6-aylık bir işletmeye alma dönemini içermiştir.
Bu pilot projenin sonuçları şunları içermektedir

•

Santral tesislerinin başlıca bileşenlerinin durum değerlendirmesi
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•

Ölçüm cihazlarının değerlendirilmesi

•

Akustik akış ve verimlilik izleme sistemlerinin eski durumuna getirilmesi

•

Her bir santraldeki bir ünitede mutlak verimlilik ölçümü

•

Santrallerin enerji denetimi

•

Başlıca santral bileşenlerinin varlık yönetimi değerlendirmesi.

İzleme sistemlerinin eski durumuna getirilmesi zaman içerisindeki performans bozulmasını tespit edebilmeyi
sağlayacaktır ve bu da zorunlu bir devre dışı kalma öncesinde ekipmanların onarılmasına ve ayrıca uygun bir
zamanda gelişmiş ekipmanlar ile değiştirilmelerine olanak sağlayacaktır. Bu daha yüksek ünite ve santral
kullanılabilirliği, iyileştirilmiş enerji verimliliği ve daha fazla enerji üretimi sağlayacaktır.

1.3 Ana Hatlar

Proje için raporlama iki santralin her biri için ayrı olarak yapılmıştır. Bu rapor Sarıyar HES için sonuçları
kapsamaktadır.
Bu rapor aşağıdaki bölümler halinde düzenlenmiştir:

•

Bölüm 1

Giriş, Arka Plan ve Amaçlar

•

Bölüm 2

Santral Durum Değerlendirmesi

•

Bölüm 3

Santral Enstrümantasyon Değerlendirmesi

•

Bölüm 4

Enerji Verimliliği Denetimi

•

Bölüm 5

Performans Testi

•

Bölüm 6

Santral Verimliliğinin İzlenmesi

•

Bölüm 7

Ömrü (Kullanım süresini) Uzatma

•

Bölüm 8

Eğitim Programı
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Santral Durumu
Bir durum değerlendirmesi yapılmıştır ve Ek A’da ayrıntılı bir şekilde rapor edilmektedir. Aşağıdaki bölümler
sonuçları özetlemektedir.

2.1 Değerlendirmenin Temeli
2.1.1 Veri
Sarıyar HES’ndeki üretim ekipmanlarının durum değerlendirmesi aşağıdakiler dayandırılmıştır:

1. Şantiye saha ziyareti sırasında ve sonrasında sağlanmış ve toplanmış dokümanların gözden geçirilmesi.
2. 16 Mart ve 22 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen şantiye incelemeleri sırasında yapılan gözlemler
ve ünite çalışmasına şahit olunması.
3. Santral şantiye personeli ile görüşmeler.
4. Hatch sorularına yanıt olarak e-posta aracılığıyla sağlanan ziyaret sonrası açıklamalar ve veriler.
2.1.2 İncelemeler
Şantiye ziyaretleri 19- 21 Mart 2017 tarihleri arasında Sarıyar HES’de gerçekleştirilmiştir.

Sarıyar HES’deki Ünite 2 (kısaca Ünite 2) ayar kanatları ve türbin çarkı da dahil olmak üzere türbin hidrolik
geçişine olanak sağlamak için boşaltılmış durumda inceleme için önerildi. Jeneratör dış muhafaza
panelleri/kanatları stator ve rotorun yakından incelenmesi için açıldı.
Türbin, jeneratör, regülatör ve ilgili ünite yardımcı teçhizatının durum değerlendirmesi aşağıdakileri içermiştir

•

Görsel inceleme

•

Ayar kanadı açıklıklarının ölçümü (ayak, topuk ve kanattan kanada)

•

Türbin çarkı sızdırmazlık açıklıklarının ölçümü

•

Tüm Winter-Kennedy musluklarının mümkün olduğu ölçüde test edilmesi ve doğrulanması

•

Sarıyar Ünite 1 ve Ünite 3’ün tam yükte çalışmasına tanıklık etme

•

HES personeli ile görüşme

•

Hazır bulundurulan dokümantasyonun toplanması ve gözden geçirilmesi

Standart hale getirilmiş bir kontrol sayfası her bir inceleme disiplini tarafından kullanıldı: Mekanik ve Elektrik.
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2.2 Santral Durumu Hakkında Sonuçlar
2.2.1 Mekanik Bileşenler
50 ve 60 yaşındaki türbojeneratör üniteleri işlevseldir. Üniteler için öne çıkan sorunlar, ilgili periyodik kaynak
onarımları ile türbin çarkı kavitasyon hasarı; kısmi yükte çalışmayı önleyen yıpranmış ve tepkisiz regülatörler,
su giriş kapağının kapanmasını gerektiren kapalı türbin giriş vanalarından geçen önemli sızıntı, bu nedenle
herhangi bir ünitenin bakımı için tüm santralin durdurulması. Bu öne çıkan sorunlar zorunlu devre dışı kalmaları
artırmış ve bu santralin optimum üretimini olumsuz yönde etkilemiştir.

Ünitelerde ömürleri boyunca bugüne kadar bir bakım yapılmamıştır. 25 yılda bir genel bir bakım endüstride
nadir değildir. Rutin ve yıllık bakım programlarına ilaveten, genel bir bakım sadece tüm parçaların durumunu
kapsamlı bir biçimde değerlendirme fırsatı sağlamaz, aynı zamanda yüksek kullanılabilirliklerini ve optimum
üretimi devam ettirmek için ömrün ve modernizasyonun bir 40- 50 daha uzatılması için aşamalı olarak sermaye
harcamalarını için plan da sağlar.
Türbin çarkları tekrarlanan kavitasyon onarımları ve muhtemelen türbin verimini olumsuz olarak etkileyen
kanat yüzeylerinde meydana gelen bozulmalar nedeniyle kötü durumdadır. Emme borusu dalgalanmaları ve
ilgili kavitasyon hasarı ve muhtemelen güç dalgalanmaları belirgindir ve gerektiğinde kısmi yükte çalışma
esnekliğini kısıtlamaktadır.
Mevcut regülatörler üniteler için işlevsel gereklilikleri ve birincil/ikincil frekans desteği için sistem operatörünün
ihtiyaçlarını karşılamamaktadır. Yaşları, yedeklerin eksikliği ve eskimeleri göz önüne alındığında, ömürlerini
uzatmak üzere bir yükseltme için regülatörlerin ömrü dolmuştur. Modern dijital kontrolör ile bir güçlendirmeyi
ve hidrolik sistemin geliştirilmesini içerebilecek en uygun önlemleri araştırmak için ayrıntılı bir çalışma gerekli
olacaktır.
HydroVisionTM sistemi ile ünitelerin gerçek zamanlı verimlilik izlemesine uygun olarak, planlı kesintiler sırasında
zamanında müdahale için sıcaklıklar, titreşimler, stator-rotor hava boşluğu gibi durum göstergelerindeki
bozulmaları izlemek ve eğilimlerini belirlemek, zorunlu devre dışı kalmaları azaltmak ve yüksek kullanılabilirliği
devam ettirmek için bir türbin jeneratör durumu izleme ekipmanı gerekli olacaktır.
2.2.2 Elektrikli Bileşenler
Jeneratörler

Stator sargıları 2014 ve 1999 yılında değiştirilmiş olan sırasıyla Ünite 1 ve Ünite 4 jeneratörleri hariç olmak
üzere, bu ünitelerin ana bileşenlerinin geri kalanı ve Ünite 2 ve Ünite 3 için komple jeneratör 50 yıldan fazla bir
süredir çalışmakta olan orijinal bileşenlerdir.
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Ünite 2’nin genel görsel inceleme sırasında stator sargıları çubuklarının yüzey katmanlarında çok sayıda onarım
yapılmış olduğu kaydedildi. Rotor kutupları, rotor örümceği ve rimi gibi kısmen erişilebilir parçaların geri kalanı
herhangi bir önemli sorun yansıtmamaktadır.
İkaz Sistemleri
Döner ikaz ve ilgili kontroller orijinaldir ve ömürlerinin sonuna gelmişlerdir.
Ana Trafolar
Ünite 1 ve Ünite 2 için tek fazlı ana trafolar 60 yıldan daha uzun bir çalışma süresi boyunca farklı arızalar
nedeniyle onarılmış ve ömürlerinin sonuna gelmişlerdir.
Ünite 3 ve Ünite 4 trafoları durumunda, işletme ve bakım personeli tarafından hiçbir arıza veya onarım
bildirilmemiştir. Bununla beraber, Ünite 3 trafo yağının yazın 80°C üzerindeki sıcaklıklara erişmesi sorunu
devam etmektedir. Bu durumun su soğutma sistemindeki sorunlardan kaynaklandığı varsayılmaktadır. Her
halükârda, bu trafolar 40 ile 50 yıl arasındaki ortalama ömür beklentisini aşmış durumdadırlar.
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Santral Enstrümantasyonu
Santraldeki enstrümantasyon genel durum değerlendirmesinin bir parçası olarak incelenmiş ve Ek B’de ayrıntılı
bir şekilde rapor edilmiştir.

3.1 Enstrümantasyon Özeti ve Sonuçlar

Ek B, Tablo B-1 tüm mevcut enstrümanları listelemekte ve aygıtın konumunu, tipini, çıkış sinyalini, üretici adını
ve modelini, durumu, doğruluğunu ve ilgili görüşleri belirtmektedir.
İnceleme aşağıdaki sonuçlar ile başarılı bir şekilde tamamlandı:
1. Kot ölçümleri resmi nirengi noktalarına katı bir şekilde referans alınmamıştır (inceleme sırasında), ancak
DSİ tarafından çalışma sırasında araştırılmıştır.
2. Basınç ölçümleri için piyezometre muslukları mevcuttur ve iyi durumda görünmektedirler (incelenen ünite
için). Bazı hatlar tıkanmıştır ve su ile temizlenmesi gerekmektedir.
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4. Akustik akış ölçerler çalışmıyordu (inceleme sırasında), ancak çalışma sırasında Hydrovision GmbH
tarafından tamir edildiler.
5. Servo motor strok göstergesi iyi durumda görünmektedir.
6. Ünite çalışması için regülatör normal çalışıyor görünmektedir.
Santral kontrol ve koruma ekipmanlarının ‘Ekonomik Ömür’ (Ekonomik ömür teknik yönden eskime, yedek
parça eksikliği ve fiili arızaların bir karışımıdır) cinsinden tanımlanan tipik ömür beklentisi 40 yıldır (EPRI, Hydro
Life Extension Modernization Guide Cilt 7- Koruma ve Kontrol).
Sarıyar HES 60 yıldan uzun bir süredir çalışmakta olduğundan, Orijinal Ekipman Üreticisi tarafından temin edilen
kontrol ve koruma ekipmanları, bizim görüşümüze göre özenli bakım uygulamaları nedeniyle, ömür
beklentilerini aşmıştır.

3.2 Enstrümantasyon Önerileri
3.2.1 Mevcut Enstrümanlar
1. Resmi Nirengi Noktalarının kullanılan karşılık gelen veri ile belirlenmesi gerekmektedir.

2. Giriş suyu ve kuyruk suyu seviyesi ölçümlerinin uygun su seviyesi ölçümleri için ayarlanması gerekmektedir.
3. Akustik akış ölçerlerin tamir edilmesi gerekmektedir.
H353861-00000-200-230-0006, Rev. 0,
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Performans testi faaliyeti için gerekli olduklarından, yukarıdaki madde 1 ve 3’e göre hareket edilmiştir.
3.2.2 Santral Kontrol ve Performans İzlemesi için Yeni Enstrümantasyon
Aşağıdaki enstrümantasyonun santrale ilave edilmesi önerilmektedir.

Bu yeni enstrümanların hizmet dışı olan mevcut enstrümantasyonun yerini alması ve iyileştirilmiş izleme
sağlanması düşünülmüştür.
1. Giriş suyu seviye sensörü.
2. Giriş çöp ızgarasındaki diferansiyel seviye sensörü.
3. Salyangoz gövde basınç ölçer ve transdüseri.
4. Winter Kennedy diferansiyel basınç transdüseri.
5. Emme borusu basınç transdüseri.
6. Türbin çıkış kanalı basınç transdüseri.
7. Ünite 2 ve Ünite 4 için jeneratör stator sıcaklık sensörü ve ölçüm cihazı.
8. Jeneratör stator hava boşluğu monitörü.
9. Ünite titreşim monitörü.
10. Trafo Ünite 1 ve Ünite 2, sargı sıcaklığı göstergesi.
11. Trafo Ünite 1 ve Ünite 2, yağ seviyesi göstergesi.
12. Trafo Ünite 1 ve Ünite 2, yağ göstergesi ve gaz göstergesi.

3.2.2.1 Ölçüm- Net Düşü ve Bağıl Akış
Net düşü ölçümü için IEC koduna göre önceden tasarlanmış ve yerleştirilmiş olan salyangoz gövdedeki
piyezometre halkası türbin girişindeki statik basıncın ölçümü için bir basınç sensörü ile donatılabilir.
Ayrıca, metre su sütunu cinsinden okumak üzere, salyangozdaki piyezometre halkası üzerinde çevirmeli tip bir
bourdon tüpü basınç ölçer uygulanması önerilmektedir, bu basınç ölçer türbin girişindeki düşü için hazır bir
lokal görsel referans sağlayacak ve giriş suyu seviyesini bilerek, taşıma sistemindeki toplam düşü kaybını kolayca
hesaplamak için bir araç sağlayacaktır.
Bir basınç transdüseri emme borusu çıkışında statik basıncın ölçümü için emme borusu çıkışının hemen
mansabındaki dinlendirme kuyusu (çelik boru) içerisine kalıcı olarak monte edilebilir.
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Önceden tasarlanmış ve salyangoz gövde üzerine monte edilmiş olan Winter-Kennedy (WK) muslukları türbin
boyunca bağıl deşarjın hesaplanması için diferansiyel basıncı ölçer.

3.2.2.2 Akış
Önceden tasarlanmış ve salyangoz gövde üzerine monte edilmiş olan Winter-Kennedy (WK) muslukları türbin
boyunca bağıl deşarjın hesaplanması için diferansiyel basıncı ölçer. Bu diferansiyel basıncın doğrulanmış ve
kalibre edilmiş bir mutlak akış ölçüm cihazı (HydroVision akustik akış cihazı) ile kalibrasyonu bize WK
musluklarından elde edilen bu diferansiyel basıncı mutlak akışın yüksek doğrulukla ölçülmesi için kullanma
olanağı sağlar.
Yukarıdaki açıklama göz önüne alındığında, birden fazla üniteye sahip bir HES’de, eğer bir ünitede bir mutlak
akış ölçüm cihazı bulunuyorsa, diğer ünitelerde yüksek doğrulukla mutlak akış ölçümü için kalibre edilmiş WK
muslukları sağlanabilir. WK muslukları doğruluklarından emin olmak için zaman zaman yeniden kalibre
edilebilirler. Böyle bir düzenleme bir hidroelektrik santralindeki her ünitede mutlak akış ölçümü için hızlı ve
uygun maliyetli bir yaklaşım ve dolayısıyla ünitenin mutlak verimliliğini ve zaman içerisinde performansındaki
olası bozulmayı izlemek için bir araç sağlayacaktır.
Bilinen ve doğrulanmış bir mutlak akış ölçüm cihazı ile karşılaştırarak kalibre edildiği zaman, bir gösterge ekranı
için ve mutlak akışı işlemek için analog tip bir basınç sensörü sağlanması önerilir.

3.2.2.3 Ölçüm Modülü
Her türbin için türbin zemininde uygun bir konumda yer alan (örneğin, türbin çukuru duvarının dışarısına monte
edilmiş) kalıcı bir ölçüm modülünün sağlanması önerilir. Bu ölçüm modülü, basınç muslukları ve işletme su
seviyelerinin belirlenmesi için borular ile donatılmış türbinden musluklara bağlantı, net düşü, indeks (WinterKennedy) performans testi için, kalibre edilmiş basınç transdüserleri, bağlantı parçaları ve sert ahşap bir levha
üzerine monte edilmiş vanalar ve bağlantı parçalarına sahip esnek boru bağlantıları içerecektir.
Her ünitedeki düzenleme, her bir ünitedeki bu ölçüm modülünün ilgili türbin ünitesi indeks testlerinin veri
depolaması için ya bir Ünite PLC’sine (Programlanabilir Mantık Denetleyici) ya da Santral PLC’sine bağlanmasına
izin verecek şekilde olacaktır.

3.2.2.4 Strok/Kanat Göstergesi
Sarıyar HES’ndeki mevcut ünitelerde Woodward Kabinli Aktüatör panosu (Woodward Kabinli Aktüatör Çizimi
referansı mevcut değildir) üzerinde yer alan bir kapak pozisyonu selsyn transmitteri ve kapak limit selsyn
transmitteri bulunmaktadır. Pozisyon göstergesi ve kontrolü için iki ya da daha fazla nokta arasında açısal
verilerin (ayar kanadı pozisyonu veya ayar kanadı servomotor stroku) uygun ve doğru iletimi için bir kendinden
senkronize elektro-mekanik cihaz (“selsyn” olarak adlandırılır) kullanılır.
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Bu cihazların normal işleyişi ile ilgili hiçbir önemli husus bildirilmemiştir. Bu klasik cihazların doğruluğu
bilinmemektedir.
Sarıyar’daki türbinlerin mevcut performansını ölçmek ve değerlendirmek üzere verimlilik analizi için, HPPE
servomotor strok açıklığını ve ayar kanadı açısı açıklığını ölçmek üzere enstrümanları monte etmek için tesis
personeline enstrümantasyon ve bağlantı parçaları temin etmiştir. Türbin servo motor stroku ölçümü için
enstrümantasyonun bir Doğrusal Değişken Deplasman Transdüseri (LVDT) veya manyetostriktif sensör olması
beklenmektedir. LVDT mekanik hareketi, özellikle doğrusal hareketi, değişken bir elektrik akımı, gerilim veya
elektrik sinyallerine çevirmek üzere kullanılan bir elektromekanik cihazdır. Çıkış sinyali ±5 Vdc veya 0-10 Vdc
olabilir. LVDT toplam doğruluğu (sapma hatası artı kazanç hatası) ± (girişin %0,1’i +1,0 mV) düzeyde olabilir.
Bir PC veya PLC bazlı veri toplama sistemine bağlantı için türbin servomotor stokunu ve dolayısıyla ayar kanadı
pozisyonunu kaydetmek üzere her bir ünite için bir LVDT veya manyetostriktif sensör (Üretici: Temposonic /
Exenco / bilinen) kullanılarak servo strokunun (dolayısıyla ayar kanadı pozisyonunun) ölçülmesi için kalıcı bir
düzeneğin temin edilebileceği önerilmektedir.

3.2.2.5 Güç
Faturalandırma amacıyla güç ölçümü yüksek doğruluğa sahip dijital ölçerler ve %0,3 civarında doğruluk
sınıflarına sahip olan uygun ölçü trafoları kullanılarak yapılmalıdır. Daha da önemlisi, enerji ölçerler ile akım ve
gerilim trafolarının kalibrasyonu ve tepkisi 1-2 yıllık bir dönem içerisinde doğrulanmalıdır.
Bazı durumlarda, eski analog güç ve enerji ölçerler modern dijital, daha yüksek doğruluğa sahip cihazlar ile
değiştirilmiştir ve orijinal birincil trafolar hala çalışmaktadır. Sadece bu cihazları periyodik olarak kontrol ederek
ve bunların kalibrasyonlarını sağlayarak toplam üretilen güç ölçümü doğru kabul edilebilir.

3.2.2.6 Stator Sıcaklığı
Potansiyel hasarı önlemek için, sıcaklık jeneratör stator sargısında izlenmelidir.
Yeni sıcaklık sensörlerinin monte edilmesi veya stator sargısındaki mevcut sensörlerin yenileri ile değiştirilmesi
sadece bir stator yeniden sarımı sırasında tamamlanabilir.
Stator sargısı için tercih edilebilir sıcaklık algılama yöntemi, bağlantı teli direncini kompanze etmek ve daha
doğru ölçümler sağlamak için 100Ώ platin tipi, üç bağlantı telli direnç sıcaklık detektörü (RTD) kullanır.
Stator çevresine monte edilecek sensörlerin sayısı stator sargısı sıcaklıklarının iyi bir eşleştirmesine sahip olmak
için yeterince çok olacaktır.
Bu rezistanslı sıcaklık detektörleri alarm bildirimi ve eğilim belirleme analizi için SCADA veri toplama
modüllerine veya dijital kayıt enstrümanlarına bağlanacaktır.
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3.2.2.7 Yatak Sıcaklığı
Sarıyar HES’de mevcut türbin ve jeneratör çevirmeli tip, alarm kontaklarına sahip yatak sıcaklığı detektörleri
kullanılmıştır. Detektörlerin doğruluğu bilinmediğinden, işlevleri ve kullanımı ile ilgili hiçbir önemli sorun
bildirilmemiştir. Bu nedenle, bu detektörlerin yenileri ile değiştirilmesi yakın bir gelecekte önerilmemekte veya
garanti edilmemektedir. Çevirmeli tip termometrelerin doğruluğu genellikle ±bir ölçek böleyidir, diğer bir
deyişle, 70 ºC ile 90 ºC arasındaki bir ölçek on böleyli ise, doğruluk ±5 ºC’dir.
Yatak sıcaklıkları için modern gösterge, alarm ve koruma emniyetli ve doğru izleme sağlayan yatak pabuçlarına
gömülü rezistanslı sıcaklık detektörleridir. Rezistanslı sıcaklık detektörü tasarımları 0 °C’de ± %0,1’lik bir
rezistans toleransına sahip geniş bir çalışma aralığında doğrusal olan, 100 ohm’luk bir rezistans değeri
sunmaktadır. Bu rezistanslı sıcaklık detektörleri alarm bildirimi ve eğilim belirleme analizi için SCADA veri
toplama modüllerine veya dijital kayıt enstrümanlarına bağlanacaktır.
Yeni yatak sıcaklığı detektörlerine gereken önemin verilmesi için uygun zaman Bölüm 3.3 Üretim Ünitesi Durum
İzleme kapsamında önerilen yeni enstrümantasyon paketinin değerlendirilme zamanıdır.

3.3 Üretim Ünitesi Durum İzleme için Yeni Enstrümantasyon

Bir önceki bölümde anlatılan önemli önerilere ek olarak, türbojeneratörün iyileştirilmiş durum izlemesini
gerçekleştirmek için santralde yeni enstrümantasyonun sağlanması önerilir. Bu yeni sistem Üretim Ünitesi
Durum İzleme olarak adlandırılır. Bu enstrümanlar operatörlerin zorunlu devre dışı kalmayı önlemesine ve
bileşen arızası öncesinde bakım yapabilmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Sistem aşağıdaki bileşenleri içerecektir:
1. Titreşimleri, hava boşluğu ölçümünü, jeneratörü, yatak ve su sıcaklıklarını, soğutma suyu akışlarını ve
işletme parametrelerini uygun görüldüğü şekilde izlemek ve eğilimi belirlemek için üretim ünitesi durum
izleme panosu (ÜÜDİP). ÜÜDİP çalışmadaki bozulmayı izlemek, eğilimi belirlemek ve tespit etmek, ve
yüksek kullanılabilirlik ve optimum üretim için zamanında önleyici bakımı planlamak için bir araç
sağlayacaktır.
2. Titreşim problarını, transdüserleri, saha bağlantı kutularını vb. içerecek titreşim izleme ve analiz sistemi.
3. Hava boşluğu ve senkronizasyon probları, doğrusallaştırıcı modüller, transdüserler ve saha bağlantı
kutularını içerecek hava boşluğu izleme ve analiz sistemi.
4. Sıcaklık kayıt sistemi için gerekli olan sıcaklık izleme sensörlerini ve transdüserleri içerecek sıcaklık kayıt
sistemi.
5. Durum izleme sistemi girdileri için gerekli olan akış izleme sensörleri ve transdüserler.
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6. Titreşim, hava boşluğu, akış ve sıcaklık izleme ekipmanlarının yapılandırması, çevrim içi izlenmesi, analizi
ve teşhisi için ilgili yazılım.
7. Sistem ile bir SCADA arayüzü için bir platform sağlamak ve uzak bir konumdan yapılacak sürekli izleme,
eğilim belirleme ve çevrim içi teşhisi sağlamak.
Böyle bir sistemin yapılandırması EÜAŞ gereklilikleri ile birlikte ayrıntılı bir çalışma gerektirecektir; bir ihale ve
Satıcı seçme sürecine yol açacak bir teklif isteme talebi için temel oluşturacaktır.

3.4 Akustik Akış ve Verimlilik İzleme Sisteminin Eski Durumuna Getirilmesi

Bu proje kapsamında mevcut akustik akış ve verimlilik izleme sistemindeki arızaların değerlendirilmesi ve
sistemin tüm üretim üniteleri için tamir edilmesi için Hydrovision GmbH ile sözleşme yapılmıştır.
Her bir ünite için özet Hizmet Raporu ve işletmeye alma raporları Ek B’nin sonunda yer almaktadır.
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Enerji Verimliliği İncelemesi
Hidro elektrik santrallerdeki tüm kayıpların kaynağını belirlemek ve bunların katkılarının miktarını belirlemek
için bir enerji verimliliği denetimi yapıldı. Bu çalışma Ek C’de ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.
Enerji verimliliği denetiminin bir ön versiyonu performans testini yapmadan önce sunulmuştu ve ölçülen
verimlilikler mevcut olduğunda raporlar sonradan güncellendi. Sarıyar türbin verimliliği ÜNITE 1 ve Ünite 2 için
ilk başta %85,2 olarak tahmin edildi ve türbin verimliliği testi sonrasında %90,64 olarak güncellendi.
Sarıyar Ünite 2 62 yıldır faaliyet göstermektedir ve korozyon ve türbin çarkı üzerinde yapılmış olan kavitasyon
onarımları nedeniyle hidrolik geçiş yüzeylerindeki bozulma dikkate alındığında, 1956 yılında monte edilen
Orijinal Ekipman Üreticisi Neyrpic Ünite 2 türbinin en iyi veriminin mevcut ölçülen en yüksek değer olan
%90,64‘in üzerinde olması beklenmektedir.
Sarıyar ÜNITE 1 ve Ünite 2 için Orijinal Ekipman Üreticisi Neyrpic türbini verim eğrisi garanti edilen en iyi
verimini %90,5 olarak göstermektedir. Mevcut yayınlanmış referanslara dayanarak (Ref. 1. Hydraulic Turbine
Efficiency’, JL Gordon; Can. J. Civ. Eng. 28: 238–253 (2001); Ref 2. EPRI Vol 2: Francis Turbine Efficiency Trends,
Şekil 3-1, sayfa 62 / 550 (yapım yılına göre pik türbin verimi), 1956 yılındaki Ünite 1 ve Ünite 2 türbinlerinin en
iyi verimi %92‘den daha az olmazdı. Şekil 4-1 1956 yılında monte edilen Ns = 167 türbinler için pik verimin
yaklaşık %94,2 olduğunu göstermektedir.
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Francis Türbin Verim Eğilimleri (EPRI Cilt. 2)

Türbin üreticileri her zaman beklenenden daha düşük olan garantiler sağlar. İşletmeye alma sırasında garanti
edilen türbin verimleri için garanti edilen verilerin/test raporlarının bulunmaması durumunda, Orijinal Ekipman
Üreticisi Neyrpic türbini verim eğrisi Sarıyar Ünite 1 ve Ünite 2 için tahmin edilen türbin performansını daha
düşük verimlerle gösterir.
Yukarıda belirtilenler dikkate alındığında, bugün Sarıyar Ünite 2 türbinin en iyi fiili verimi %90,64 olabilir, oysaki
1956 yılında Orijinal Ekipman Üreticisi Sarıyar Ünite 2’deki yeni türbin en az ~%92’lik bir verime sahipti. 62 yıl
boyunca türbin verimindeki tahmin edilen bozulma yılda %0,02’dir (1,2/62=0,0193).
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Münferit kayıp faktörlerinin bir özeti Tablo 4-1 ve Tablo 4-2’de verilmektedir. Rapor genelinde, gelecekteki
enstrümantasyona ve izleme çabalarına odaklanmaya yardım etmek için bozulma nedeniyle zaman içerisinde
artması beklenen kayıp faktörlerine önem verilmiştir.
İki tabloda özetlenen hesaplamalar aşağıdaki koşullarda gerçekleştirilmiştir.
•

Sarıyar Ünite 1 ve Ünite 2 verimlilik denetimlerinin, verimlilik testi ölçümleri uyarınca, çalışan tek bir
ünitede performans testi (80m) düşüde gerçekleştirilmiştir.

•

Sarıyar Ünite 3 ve Ünite 4 verimlilik incelemeleri tüm ünitelerin pik verimlilikte çalıştığı varsayılarak ve
maksimum brüt düşüde (95m) de yapılmıştır.

Bu nedenle, Ünite 3 ve Ünite 4 için düşü kayıpları büyük ölçüde daha yüksektir ve bu da daha düşük bir
santral verimliliği ile sonuçlanır.
Tablo 4-1:

Sarıyar Ünite 1 ve Ünite 2 Enerji Santrali Kayıplarının Tahmini Dağılımı (Bir Ünite Akışı, 80m düşü)

Türbin
Kayıpları

Su Geçişi Kayıpları

Parametre
Brüt Düşü (m)
Santral için Mevcut Güç (kW)
Çöp Izgarası Kaybı (m)
Giriş Düşü Kaybı (m)
Cebri Boru Sürtünme Kaybı (m)
Kıvrımlar, Çatallanmalar ve Daralmalar nedeniyle Cebri Boru Düşü
Kaybı (m)
Giriş Vanası Düşü Kaybı (m)
Emme Borusu Çıkış Kaybı (m)
Su Geçişi Verimliliği (%)
Net Düşü
Türbin Girişindeki Mevcut Güç (kW)
Salyangoz Kayıpları
Sabit Kanat Kayıpları
Ayar Kanadı Kayıpları
Türbin Çarkı Kayıpları
Türbin Çarkı Diski Kayıpları

Dizayn
Durumu
80,0 m
46.115 kW
0,005 m
0,02 m
0,15 m

Tahmini
Mevcut
Durum
80,0 m
46.115 kW
0,005 m
0,02 m
0,29 m

0,22 m

0,22 m

0,18 m
0,20 m
%98,86
79,09
45.489 kW
%0,99
%0,99
1.53%
2.41%
0.77%

0,18 m
0,20 m
%98,68
78,94
45.507 kW
%1,15
%1,15
1.79%
2.82%
0.90%
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Jeneratör Kayıpları

Parametre
Boşluk Kayıpları
Emme Borusu Kayıpları
Türbin Verimi (%)
Türbin Şaftındaki Mevcut Güç (kW)
Jeneratör Yatağı Kayıpları
Jeneratör Hava Sürtünme Kayıpları
Jeneratör Sac Paketi Kayıpları
Armatür Sargısı nedeniyle Jeneratör I2R Kayıpları
Alan Sargısı nedeniyle Jeneratör I2R Kayıpları
İlave Jeneratör Yük Kayıpları
Jeneratör Verimi (%)
İkaz Kayıpları
Türbin Çıkış Hatlarındaki Mevcut Güç (kW)
Bara Kayıpları
Trafo Kayıpları
Anahtarlama Kayıpları
Şebeke için Mevcut Güç
Toplam Santral Verimi

Tablo 4-2:

Dizayn
Durumu
0.66%
0.66%
92.00%
41.942 kW
0.25%
0.38%
0.82%
0.35%
0.38%
0.32%
97.5%
0.07%
40.860 kW
0.01%
1%
Gözardı
edilebilir
40.410 kW
87.63%

Tahmini
Mevcut
Durum
0.77%
0.77%
90.64%
41.320 kW
0.25%
0.38%
0.82%
0.35%
0.38%
0.32%
97.5%
0.07%
40.183 kW
0.01%
1%
Göz ardı
edilebilir
39.741 kW
86.18%

Sarıyar Ünite 3 ve Ünite 4 Enerji Santrali Kayıplarının Tahmini Dağılımı (Tüm Santral Akışı,
95m düşü)

Parametre

Su
Geçişi

Mühendislik Raporu
Mühendislik Yönetimi
Sarıyar HES Final Raporu

Brüt Düşü (m)
Santral için Mevcut Güç (kW)
Çöp Izgarası Kaybı (m)
Giriş Düşü Kaybı (m)
Cebri Boru Sürtünme Kaybı (m)

Dizayn
Durumu
95,25 m
54.468 kW
0,05 m
0,30 m
1,21 m

Tahmini
Mevcut
Durum
95,25 m
54.468 kW
0,05 m
0,30 m
2,27 m
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Parametre
Kıvrımlar, Çatallanmalar ve Daralmalar nedeniyle Cebri Boru Düşü
Kaybı (m)
Giriş Vanası Düşü Kaybı (m)
Emme Borusu Çıkış Kaybı (m)
Su Geçişi Verimliliği (%)
Net Düşü
Türbin Girişindeki Mevcut Güç (kW)
Salyangoz Kayıpları
Sabit Kanat Kayıpları
Ayar Kanadı Kayıpları
Türbin Çarkı Kayıpları
Türbin Çarkı Diski Kayıpları
Boşluk Kayıpları
Emme Borusu Kayıpları
Türbin Verimi (%)
Türbin Şaftındaki Mevcut Güç (kW)
Jeneratör Yatak Kayıpları
Jeneratör Hava Sürtünme Kayıpları
Jeneratör Sac Paketi Kayıpları
Armatür Sargısı nedeniyle Jeneratör I2R Kayıpları
Alan Sargısı nedeniyle Jeneratör I2R Kayıpları
İlave Jeneratör Yük Kayıpları
Jeneratör Verimi (%)
İkaz Kayıpları
Türbin Çıkış Hatlarındaki Mevcut Güç (kW)
Bara Kayıpları
Trafo Kayıpları
Anahtarlama Kayıpları
Şebeke için Mevcut Güç
Toplam Santral Verimi

Mühendislik Raporu
Mühendislik Yönetimi
Sarıyar HES Final Raporu

Dizayn
Durumu

Tahmini
Mevcut
Durum

0,96m

0,96m

0,18 m
0,20 m
96,96
92,35 m
52.812 kW
0.88%
0.88%
1.36%
2.14%
0.68%
0.58%
0.58%
92.90%
49.063 kW
0.20%
0.30%
0.66%
0.28%
0.30%
0.26%
98.00%
0.07%
48.047 kW
0.01%
1%

0,18 m
0,20 m
95,84
91,29 m
52.205 kW
1.00%
1.00%
1.56%
2.45%
0.78%
0.67%
0.67%
91.86%
47.957 kW
0.20%
0.30%
0.66%
0.28%
0.30%
0.26%
98.00%
0.07%
46.964 kW
0.01%
1%
İhmal
edilebilir
46.448 kW
85.28%

İhmal edilebilir
47.519 kW
87.243%
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4.1 Sonuçlar

Masaüstü verimlilik denetimine dayanarak, mevcut toplam santral verimi aşağıdaki şekilde tahmin edildi:

•

Sarıyar Ünite 1 ve Ünite 2 için %87,2 (tek ünite akışı, 80 m düşü, daha düşük düşü kayıpları).

•

Sarıyar Ünite 3 ve Ünite 4 için %85,3 (tam santral akışı, 95 m düşü, daha yüksek düşü kayıpları).

Bu analiz performans testi sonuçlarına dayandırıldı ve tasarım verimlilik verileri ve çeşitli bileşenler için
yayınlanmış kayıp faktörleri ile desteklendi.
Rapor genelinde aşağıdaki sonuçlar ve öneriler yapıldı:
1. Giriş yoluyla verimliliğin bozulması genellikle zaman içerisinde ihmal edilebilir, bununla beraber, genellikle
çöp ızgarasında biriken çöp ve organik madde olarak görülen, girişteki tıkanıklıkların artan düşü kayıplarına
neden olma potansiyeli mevcuttur.
2. Toplam su geçişi düşü kayıpları salyangoz giriş basıncını ölçerek ve toplam su geçişi kayıplarını belirlemek
için bu değeri brüt giriş suyu yüksekliği ile karşılaştırarak zaman içerisinde takip edilebilir. Bozulan yüzey
durumu nedeniyle artan sürtünme kayıpları bununla beraber cebri borunun iç yüzeyini onarıp orijinal yüzey
durumuna getirerek %0,2- %0,8 oranında bir iyileşme beklenebilir, ancak bu ekonomik olarak uygulanabilir
olmayabilir.
3. Toplam türbin kayıplarının tesisin ömrü boyunca yaklaşık %0,05/yıl olması beklenmektedir. Performans
testi verilerine dayanarak, Sarıyar’daki bozulma, sızdırmazlık açıklığı kayıpları da dahil olmak üzere, yaklaşık
%0,02/yıl olarak hesaplandı. Münferit türbin kayıplarını ölçmek ve takip etmek mümkün olmamasına
rağmen, toplam türbin verimi güç, akış ve türbin girişindeki net düşüyü ölçerek gerçek zamanlı olarak
tahmin edilebilir.
a) Salyangoz, sabit kanat ve ayar kanadı kayıpları Sarıyar Ünite 1 ve Ünite 2 için yaklaşık %4,09 ve Sarıyar
Ünite 3 ve Ünite 4 için yaklaşık %3,56’dır. Her bir bileşenin yüzey durumuna bağlı olarak, yüzey
pürüzlülüğünün iyileştirilmesi ile bazı verimlilik kazançları beklenebilir.
b) Türbin çarkı, türbin çarkı diski ve boşluk kayıpları Sarıyar Ünite 1 ve Ünite 2 için yaklaşık %4,49 ve
Sarıyar Ünite 3 ve Ünite 4 için yaklaşık %3,90 olarak tahmin edildi. Eski türbin çarkı bozulduğundan
(kavitasyon, paslanma, yüzey profili, aşınma ve korozyon), verimlilik kazançları, daha verimli modern
türbin çarkı tasarımlarının mevcut olmasının yanı sıra, genellikle türbin çarkının yenisi ile değiştirilmesi
ile elde edilebilir.
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c) Emme borusu kayıpları genellikle düşüktür (<%1). Yüzey pürüzlülüğü zaman içerisinde bozulur ve
kayıplarda ~%0,3 düzeyinde bir artışa neden olur (1). Yüzey pürüzlülüğü iyileştirmeleri bu kayıpları
düzeltmek için yapılabilir; bununla beraber, maliyet yönünden uygun olmayabilir.
4. Jeneratör verimi genellikle %97,0 ile %98,5 arasındadır ve zaman içerisinde önemli derecede bozulmaz.
Jeneratör göstergelerinin izlenmesi genel olarak, titiz bir kayıp izlemesi yerine, olması muhtemel sorunları
tespit etmek ve önleyici bakımı tetiklemektir.
Trafo ve şalt sahasındaki kayıplar büyüklük açısından çok daha küçüktürler ve zaman içerisinde önemli ölçüde
ilerleme eğilimi göstermezler. Bu iki sistemin gerçek zamanlı izlenmesi genel olarak, titiz bir kayıp izlemesi
yerine, olması muhtemel sorunları tespit etmek ve önleyici bakımı tetiklemektir.

4.2 Öneriler

1. Çöp ve moloz akışının arttığı dönemler bulunan şantiyeler için düşü kaybını gerçek zamanlı olarak
hesaplamak üzere çöp ızgarası diferansiyel basıncını ölçmeleri önerilir. Bu çok hızlı değişebileceği için, bu
işlem sürekli olarak, yani her gün yapılmalıdır.
2. Zaman içerisindeki su geçişi düşü kayıplarını giriş suyu seviyesi ve türbin giriş basıncı enstrümanlarını
kullanarak izleyin. Yıllık testler uygundur ve benzer düşü ve akış koşullarında yapılmalıdır.
3. Zaman içerisindeki santral ve türbin verimini aşağıdaki iki yöntemle izleyin:
a) Santraldeki kaydedilen düşüyü, akışı ve gücü inceleyin ve santral ve türbin verimini hesaplayın ve
başlangıç durumları ile karşılaştırın. Bir izleme yöntemi bu projenin parçası olarak geliştirilmiştir ve
periyodik olarak, yani üç ayda bir veya en azından yılda bir, kullanılmalıdır.
b) Periyodik testleri yapın (ideal olarak yılda bir, en azından üç yılda bir). Bu testler iki yükleme noktasında
(pik verim açıklığı ve tam açıklık) ve tutarlı giriş suyu seviyesinde (genellikle maksimum besleme
seviyesi) yapılmalıdır.
4. Jeneratör durumunu, jeneratör sargılarındaki bozulmayı tespit etmek için bakım testlerini ve kısmi deşarj
faaliyetini tespit etmek için gözle kontrolleri içeren yıllık incelemeler ile izleyin. Ana ünite bakımının bir
parçası olması gereken tüm jeneratör ve türbin enstrümantasyonunun modernize edilmesi de zorunludur.
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Performans Testi
Santral Ünite 2’de bir performans testi yapıldı ve Ek D’de ayrıntılı bir şekilde belirtildi. Bu ek performans testi
sonuçlarını, test prosedürlerini, hesaplama örneklerini, belirsizlik analizini, kalibrasyon verilerini ve test
verilerini sunmaktadır.

5.1 Sarıyar Performans Testi Sonuçları Özeti

Santral 79,500 m’lik bir net düşü (brüt düşü 80,000 m) altında çalışan dört dikey Frances türbine sahiptir.
Hidroelektrik santralı 1956 yılında hizmete açıldı.
Ünite 2’de performans testi 5 Eylül 2018 tarihinde yapıldı. Bu testin amacı genel ünite ve türbin işletme
karakteristiklerini belirlemektir. İlerideki izleme programı için karşılaştırma kriteri sağlayacak olan türbin
performansını hesaplamak için akustik yöntem kullanıldı.
HydroPower Performance Engineering ekibi ve EÜAŞ personeli akustik yöntem kullanarak akış ölçümü de dahil
olmak üzere tüm ölçümleri gerçekleştirdi.
Türbin ve genel ünite performansın bir özeti Tablo 5-1 ve Tablo 5-2’de verilmektedir.
Tablo 5-1:

Genel Ünite Performansı Özeti – Sarıyar Ünite 2 (Sudan Tele verim)
Madde

Toplam Ünite Verimi

(%)

Jeneratör Çıkış Gücü (Normalize edilmiş) (MW)
Ünite Akışı (Normalize edilmiş)

(m /s)
3

Kapak Açıklığı

(%)

Servo Motor Stroku

(mm)

Brüt Düşü (Normalize edilmiş)

(m)

Brüt Düşü (Ortalama Ölçülen) (m)

Tablo 5-2:

(%)

Türbin Çıkış Gücü (Normalize edilmiş) (MW)
Türbin Akışı (Normalize edilmiş)
Kapak Açıklığı

Maksimum Güçte

87,38

67,67

38,654

49,232

56,4

92,5

60,21

100,00

159,0

264,1

80,000

80,000

80,208

80,208

Türbin Sonuçları Özeti – Sarıyar Ünite 2 (Türbin girişinden türbin çıkışına)
Madde

Türbin Verimi

En İyi Verimde

(m /s)
3

(%)

En İyi Verimde

Maksimum Güçte

90,64

73,16

39,950

50,122

56,6

88,0

60,21

100,00
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Madde
Servo Motor Stroku
Net Düşü (Normalize edilmiş)

(mm)
(m)

Net Düşü (Ortalama Ölçülen) (m)
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En İyi Verimde

Maksimum Güçte

159,0

264,1

79,500

79,500

79,592

79,153

5.2 Türbin Testi Sonuçları

Türbin testi ortalama 79,592 metrelik bir net düşüde yapıldı. Her bir test çalışması için türbin testi sonuçları
test koduna göre afinite yasaları kullanılarak ölçülen fiili net düşüden 79,500 metrelik bir net düşüye normalize
edildi.
Tablo 5-3:

Türbin Testi sırasında Kurulan İlişkiler

İlişki

Ayrıntılı Sonuçların Yeri

Türbin Akışı ile Servo Motor Stroku

Ek D, Ek III, Şekil 1

Türbin Akışı ile Servo Motor Stroku

Ek D, Ek III, Şekil 2

Türbin Çıkış Gücü ile Türbin Akışı

Ek D, Ek III, Şekil 3

Türbin Verimi ile Servo Motor Stroku

Ek D, Ek III, Şekil 4

Türbin Verimi ile Türbin Çıkış Gücü

Ek D, Ek III, Şekil 5

Referans kolaylığı için, türbin verimi ile türbin çıkış gücü arasındaki ilişki Şekil 5-1’de gösterilmiştir.
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Sarıyar Türbin Verimi ile Türbin Çıkış Gücü

5.3 Genel Ünite Testi Sonuçları

Genel ünite testi 80,208 metrelik bir ortalama ölçülen brüt düşüde yapıldı. Her bir test çalışması için genel ünite
testi sonuçları afinite yasaları kullanılarak ölçülen fiili brüt düşüden 80,000 metrelik bir brüt düşüye normalize
edildi.
Tablo 5.4:

Genel Ünite Testi sırasında Kurulan İlişkiler

İlişki

Ayrıntılı Sonuçların Yeri

Ünite Akışı ile Servo Motor Stroku

Ek D, Ek IV, Şekil 1

Jeneratör Akışı ile Servo Motor Stroku

Ek D, Ek IV, Şekil 2

Jeneratör Çıkış Gücü ile Türbin Akışı

Ek D, Ek IV, Şekil 3

Genel Ünite Verimi ile Servo Motor Stroku

Ek D, Ek IV, Şekil 4

Genel Ünite Verimi ile Türbin Çıkış Gücü

Ek D, Ek IV, Şekil 5
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Referans kolaylığı için, genel ünite verimi ile türbin çıkış gücü arasındaki ilişki Şekil 5-2’de gösterilmiştir.
Şekil 5-2:

Sarıyar Genel Ünite Verimi ile Jeneratör Çıkış Gücü
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Santral Verimliliğinin İzlenmesi
6.1 Amaçlar

Türbin performansının bozulması santrala özeldir ve kavitasyon hasarına, kaynaktan türbin çarkı kanadı
yamulmasına, yüzey pürüzlülüğündeki artışlara ve sızdırmazlık açıklığındaki artışlara bağlıdır. Bölüm 4’te
açıklandığı gibi, ortalama santral türbin kayıplarının yaklaşık olarak yılda %0,05 artması beklenmektedir,
bununla beraber bu değer yılda %0 ile %0,1’in üzerinde bir değer arasında değişebilir. Santral verimliliği
izlemenin ana amacı ünite verimliliğinin uzun vadeli bozulmasını takip etmek ve karar vericilere yenileme veya
yükseltmelerin ne zaman gerekli olabileceği konusunda bilgi vermeye yardımcı olmaktır.
Düşük beklenen yıllık verimlilik kaybı nedeniyle, test sıklığının yılda bir olması ve sonuçların kolayca
karşılaştırılmasını sağlamak için hemen hemen aynı test koşullarının elde edilmesi önerilir. Test sıklığının
beklenen bozulma oranına bağlı olarak üç veya beş yılda bire düşürülebileceğini dikkate alın, bununla beraber
yılda bir olan test sıklığının sürdürülmesi metodolojinin tutarlı olmasını ve uygulamanın devam ettirilmesini
sağlayacaktır.
Mevcut projenin bir parçası olarak, deneme izlemesi raporları (/düşü, akış ve gücün gerçek zamanlı kayıtlarına
dayalı) prosedürün oluşturulmasına ve ilk sonuçların takip edilmesine yardım etmek üzere 6 aylık bir dönem
(aylık analizler) boyunca üretilmiştir. Bakınız Ek F-İzleme Raporları

6.2 Metodoloji

Devam eden performans izleme, diğer santral verilerinin manüel olarak kaydedilmesine ek olarak, kaydedilen
veriler ile HydroVision gerçek zamanlı verimlilik izleme ekipmanı kullanılarak yapılacaktır.
Periyodik testler ideal olarak Bölüm 5’te bildirildiği gibi kontrollü test koşulları altında yapılacaktır. Bununla
beraber, engelleyici çalışmalar nedeniyle sistem operatöründen gelen dirence bağlı olarak bu EÜAŞ için zordur.
Sonuç olarak, düşü, akış ve jeneratör güç çıkışı hakkındaki kaydedilen gerçek zamanlı bilgilerin analizini içeren
bir metodoloji oluşturuldu.
Prosedür aşağıdaki şekilde özetlendi:

•

Tanımlanan sınırlar içerisinde güç çıkışının neredeyse sabit olduğu ve ayrıca akışın da sabit olduğu
dönemleri belirleyin. Küçük periyodik değişikliklerden kaynaklanan gürültüyü azaltmak için (normal
olarak %1, ancak bazı durumlarda %3), bir saatlik bir süre düşünüldü.

•

Ölçülen düşü için toplam ünite (sudan tele) santral verimliliğini hesaplayın.

•

Nominal düşü için akışı ve güç çıkışını normalize edin ve normalize edilmiş verimliliği hesaplayın.
H353861-00000-200-230-0006, Rev. 0,
Sayfa 6-1

© Hatch 2019 Kullanım ve içerik dahil olmak üzere tüm hakları saklıdır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Hidroelektrik Santral Tesisleri İncelemesi Pilot Projesi
H353861

•

Mühendislik Raporu
Mühendislik Yönetimi
Sarıyar HES Final Raporu

Tüm geçerli veri noktalarını, noktalar arasında bağımsızlığı sağlayarak, tablo ve grafik haline
dönüştürün.

6.3 Deneme İzlemesi Raporları

Ek F santral için aylık izleme raporlarını içermektedir.
6.3.1 Veri Özeti
Aylık izleme sonuçlarına örnek olarak, altıncı ay sonuçları burada ele alınmıştır. Aynı zamanda Tüm 6 aylık
dönemin özeti değerlendirilmektedir.

İzlemenin altıncı ayı 21 Şubat 2019 ile 23 Mart 2019 tarihleri arasındaki verilerden oluşmaktadır. Bu Sarıyar
santralinin çevrim içi olduğu üçüncü aydır. Bu süre zarfında, Ünite 2 her gün yaklaşık 16 saate kadar yaklaşık 40
MW’lık bir sabit çıkış gücünde hemen hemen her gün çalıştırıldı. Hemen hemen tüm durumlarda, santraldeki
üç ünite aynı anda çalıştırıldı.
Görünen o ki, bazı günler ünite, üretim olmadan, sadece yüksüz çalışma hızında çalıştırıldı. Aylık çalışmanın bir
zaman serisi grafiği Şekil 6-1’de görülebilir ve bir tipik günlük çalışma çevrimi Şekil 6-2’te görülebilir. Ünite
yaklaşık 40 MW’lık sabit yükte çalışırken günlük çalışmanın aynı profili izlediği kaydedildi.
Şekil 6-1:

Aylık Zaman Serileri – Ünite 2 İşletimi
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Tipik Günlük Çalışma – 24 Şubat 2019
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6.3.1.1
Verimlilik Sonuçları
Ay 6 için geçerli test noktaları Ünite 2 için aşağıdaki şekillerde özetlenmektedir.
Şekil 6-3:

Ünite 2 Santral Verimliliği- Türbin Akışı
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Ünite 2 Santral Verimliliği- Jeneratör Gücü

Ortalama verimlilikler ayrıca test sırasında çalışma aralığı boyunca her 1 m3/s’lik artış için de hesaplandı. Pik
santral verimliliğinin tüm su geçişi kayıpları, türbin kayıpları ve jeneratör kayıpları da dahil olmak üzere %86,4
olduğu görülmektedir.
6.3.2 İzleme Süresi boyunca Sonuçlar
Tüm izleme süresi sırasında ölçülen ortalama verimlilikler Tablo 6-1’de sunulmuştur.

Ay 6’da ölçülen verimlilikler maksimum %0,5 içerisinde önceki sonuçlar ile tutarlıdır. 1, 2 ve 3. aylar bu süre
içerisinde santralın devre dışı olması nedeniyle bu tabloda boş bırakılmıştır.
Tablo 6-1:
Akış (m3/s)
Ay 1 Verimlilik (%)

Aylık Ortalama Verimlilik- Normalize Edilmiş (81m) Santral Akışı
53

54

55

56

57

58

59

60

H353861-00000-200-230-0006, Rev. 0,
Sayfa 6-5

© Hatch 2019 Kullanım ve içerik dahil olmak üzere tüm hakları saklıdır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Hidroelektrik Santral Tesisleri İncelemesi Pilot Projesi
H353861

Akış (m3/s)
Ay 2 Verimlilik (%)
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53

54

55

56

57

58

59

60

Ay 4 Verimlilik (%)

-

-

-

86.5%

86.1%

85.9%

-

-

Ay 5 Verimlilik (%)

-

-

85.9%

86.2%

86.2%

86.0%

-

-

Ay 6 Verimlilik (%)

-

-

-

-

86.4%

86.2%

-

-

Ay 3 Verimlilik (%)

Hesaplanan verimlilik test numunesinde yaklaşık %0,5 aralığında olsa da (Yukarıdaki iki şekle bakınız) aydan aya
ortalama aralığı %0,3’ün altında kalmıştır (Yukarıdaki tabloya bakınız). Bu iyileşme çoklu bağımsız örnek
kullanılabilen izleme yöntemin sayesinde olmuştur. Bu da izleme programının doğruluğunun zaman zaman
%0.,3’ten daha az olduğu yönündedir.
Verimlilik izleme sisteminden elde edilen pik verimlilik sonuçları Eylül 2018 tarihindeki performans testi
sonuçları ile iyi bir şekilde eşleşmektedir. Ünite 2 için performans testi sırasında ölçülen pik verimlilik türbin
kayıpları, jeneratör kayıpları ve su geçişi kayıpları da dahil olmak üzere yaklaşık %87,4 idi. Performans testi
sadece işletmede olan bir ünite için yapıldı. Mevcut izleme sonuçları, tüm üniteler için ortak bir cebri boru ile,
herhangi bir verilen zamanda işletmede olan birden çok ünite (neredeyse daima üç ünite çalışıyordu) nedeniyle
daha yüksek su geçişi kayıplarına maruz kaldı. Enerji denetimi çalışmasına dayanarak, performans testindeki
genel ünite verimliliği üç ünite (bir yerine) işletmede olsaydı %1,1 daha düşük olacaktı. Böylece, izleme
programı için başlangıç değerleri %86,3 (%87,4- 1,1) olmalıdır.
Gelecekteki izlemenin proje izleme ile tutarlılığını devam ettirmek için, izleme test süresinde üç ünite işletmede
olmalıdır.
6.3.3 Sonuç
Sarıyar Ünite 2 santral verimliliğinin izlenmesine 22 Eylül 2018 tarihinde başlanmıştır. O tarihten bu yana
verimlilik izleme 6 aydır devam etmektedir. Ancak ilk üç ayında tesis çalışır halde değildi.

Sarıyar Ünite 2 bu dönem zarfından en yüksek verimliliği ortalama %86,4 civarında deneyimlemiştir. Tesisin
sabit eldesi yaklaşık 40MW’dır. Normal şartlarda günlük 16 saate kadar çıkabilmektedir.
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Yaşam Süresini Uzatma
Her bir tesisteki başlıca bileşenlerin teknik ve ekonomik yönlerini değerlendirmek için HydroVantageTM modeli
kullanıldı.
HydroVantageTM santralin yaşam süresi boyunca yenilenmiş/yükseltilmiş senaryo için ve ayrıca bir “hiçbir şey
yapma” senaryosu için de yaşam süresince harcamaların Net Mevcut Değerini (NMD) hesaplar. Bu bilgiler daha
sonra, aşağıdakileri dikkate alırken NMD’i en aza indiren optimum yenileme stratejisini (yani, mevcut
ekipmanların devamlılığını sağla veya ekipmanları yenile/değiştir/yükselt) belirlemek için kullanıldı

•

Mevcut ekipmanların durumu

•

Çeşitli bileşen arıza modları için arıza ve devre dışı olma potansiyeli ile ilgili risk maliyetleri

•

İşletme ve bakım maliyetleri

•

Yenileme/değiştirme maliyetleri

•

Değiştirme/yükseltme seçeneklerinin performans faydaları

7.1 HydroVantageTM Modeli Açıklaması

HydroVantageTM optimum stratejileri belirlemek ve yaşam süresini uzatmak için olurluk durumu analizlerini
yapmak ve hidroelektrik ve trafo merkezi ekipmanlarının projelerini yükseltmek için kullanılan bir riske dayalı
ekonomik yaşam döngüsü yönetimi modelidir.
HydroVantageTM olasılıksal riske dayalı analizi kullanarak optimum stratejiyi hesaplar ve onu diğer seçenekler
ile karşılaştırır. Uzun vadeli santral güvenilirliğini minimum maliyetle yönetmek için olasılıksal risk-maliyetleri
ve belirlenimci bakım/sermaye maliyetlerini risk azaltıcı önlemlere (müdahaleler, değiştirmeler, yenilemeler)
karşı dengeler. Bu, Net Mevcut Değerin (NMD) aşağıdaki maliyet terimlerini toplayarak hesaplandığı model
içerisindeki ekonomik amacın formulasyonunda gösterilir:
NMD = Risk + Sermaye + İşletme ve Bakım – Faydalar.
Çalışma süresi boyunca en düşük NMD’ni sağlayan müdahale stratejisi optimum çözümdür.
Bu formülasyonda, yıllık risk maliyetine (ekipman arızasından kaynaklanan maliyetin arızanın meydana gelme
olasılığı ile çarpımı olarak tanımlanır) maruz kalma diğer herhangi bir sermaye, işletme veya bakım harcaması
gibi hesaba katılması gereken gerçek bir maliyet akışı olarak kabul edilir.
Zaman içerisinde arıza oluşma olasılığı bir arıza-olasılık eğrisi ile ifade edilir. HydroVantageTM modeli ekipman
arızalarının endüstri kayıtlarından elde edilen 120 arıza-olasılık eğrisini içerir. Eğriler, hizmetten çekilmeye
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katkıları, kendi meydana gelme sıklıkları ve arıza sonucunda bileşende meydana gelecek hasarın derecesi ile
tanımlanabilecek olan arıza modlarına ayrılabilirler. Belirli bir türbin çarkı tipi için model tarafından kullanıldığı
gibi bir ekipman parçası için bir örnek arıza olasılığı eğrisi aşağıda Şekil 7-1‘de gösterilmiştir.
Şekil 7-1:

Tek bir Bileşen için Örnek Arıza Olasılığı Eğrisi

Yukarıdaki örnek eğride görülebileceği gibi, X ekseni belirli bir bileşenin temsili yaşını ve Y ekseni arıza riskini
temsil eder. İki noktalı çizgi ana arıza olasılığı eğrisi etrafındaki güven kuşaklarını temsil eder. Model içerisinde
her bir ekipman parçasının çalışma durumunu daha iyi yakalamak için eğriyi ayarlama kabiliyeti mevcuttur;
bununla beraber, genellikle bir HydroVantageTM analizi için ortalama eğri kullanılır. HydroVantageTM içerisinde,
her bileşenin durumu temsili yaş kullanılarak yakalanır. Gözlenebileceği gibi, her bileşen yaşlandıkça arıza
olasılığı dramatik şekilde artar. Bir bileşenin temsili yaşı, kullanım tipinin ve bileşenin çalışma ömrü boyunca
deneyimlediği aşınma ve yıpranmanın bir fonksiyonudur. Örneğin, bir türbin çarkı 35 yaşında olabilir ancak
başlatma ve durdurmaların sayısı ile diğer faktörlere dayanarak türbin çarkının durumu daha çok 50 yaşında bir
türbin çarkını temsil edebilir.
Temsili yaş = Gerçek yaş + Kullanım ve durum değerlendirmesine dayalı düzeltme.
Model ayrıca değiştirme, onarma, yükseltme, yedek parçalar, geliştirilmiş bakım veya izleme ekipmanlarının
kurulumu gibi uygulanacak birden fazla müdahale uygulamasına izin verir ve optimum müdahale planını ve
onun optimum uygulama zamanlamasını hesaplar. Yıllık bir zaman adımı kullanır ve çalışma süresi kullanıcı
tarafından tayin edilebilir. Bu çalışmada 40 yıllık bir çalışma süresi kullanıldı.
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7.2 HydroVantageTM Değerlendirmesi
7.2.1 HydroVantageTM Modeli Girdileri
HydroVantage™ bilgisayar simülasyon optimizasyonu çalışmada değerlendirilen varlıklar için başlıca
ekipmanların hepsini içerir. Giriş verilerinin bir açıklaması aşağıda verilmiştir.

7.2.1.1 Bileşen Verileri
HydroVantageTM ‘de analiz edilen her bileşen HydroVantageTM içerisinde tanımlanan bir ilgili arıza olasılığı
eğrisine, işletme ve bakım maliyetlerine ve temsili yaşa sahiptir.
Arıza Eğrileri
Bileşen arıza olasılığı eğrileri HydroVantageTM veri tabanından seçildi. Her eğri yayınlanmış verilerin kullanımı
ve endüstri araştırması yoluyla tanımlandı. Eğrileri tanımlamak için kullanılan yayınlanmış veriler Hatch kurum
içi deneyimi ile karşılaştırıldı ve uzman görüşü ile karşılaştırmalı değerlendirildi.
İşletme ve Bakım Maliyetleri (İ&B)
Her varlık için İ&B maliyetleri genel santral İ&B maliyetlerinin bir parçası olarak tanımlandı. Bu parçalar, ilk
başta bileşen karşılaştırmalı değerlendirmesi yoluyla elde edilen HydroVantageTM varsayılan değerleri
kullanılarak belirlendi. Genel santral İ&B maliyetleri karşılaştırmalı değerlendirme verilerine dayandırıldı.
İ&B maliyetleri genellikle bileşen yaşının bir fonksiyonu olarak eğilim gösterir ve HydroVantageTM bu eğilimi İ&B
maliyetlerini bileşenin yaşamı boyunca değiştirmek ve potansiyel müdahalelerin İ&B maliyetlerini düşürmesini
değerlendirmek için kullanır.
Durum Değerlendirmesi/Temsili Yaş
Her bileşenin gerçek yaşı büyük bir genel bakım nedeniyle beklenen yaşam uzaması için ayarlanmış olan
ekipmanın işletmeye alma tarihine dayanır.
Çalışma geçmişi ve bakım uygulamalarına göre her ekipman parçasının farklı yaşlanacağı gerçeğini hesaba
katmak üzere, münferit bir ekipman parçasını kendi arıza olasılığı eğrisine yerleştirmek için temsili yaş kavramı
kullanılır. Bu amaçla, şantiye ziyareti sırasında kullanılan durum indeksi Tablo 7-1‘de gösterildiği gibi bir yaş
ayarlama faktörüne çevrildi.
Tablo 7-1:
Durum
Mükemmel

Durum Değerlendirmesinin bir Fonksiyonu olarak HydroVantage™ Yaş Ayarları
Tanım
Belirgin bir kusur yok. Bazı yaşlanma veya yıpranma
görülebilir.

Yaş Ayarı
-30%
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Durum
Çok İyi

Tanım
Sadece önemsiz bozulma veya kusurlar belirgin.

İyi

Bazı bozulma veya kusurlar belirgin, ancak işlev önemli
derecede etkilenmemiş.
Orta derecede bozulma İşlev hala yeterli.

-10%

Yapının en azından bazı kısımlarında ciddi bozulma. İşlev
yetersiz.
Yaygın bozulma Zar Zor İşlevsel.

+10%

Orta
Kötü
Çok Kötü

Yaş Ayarı
-20%

0%

+20%

Arızalı

Artık işlevsel değil. Önemli bir yapısal bileşenin genel arızası
+30%
veya komple arızası.
* Bazı durumlarda, ilave bir ayarlamanın uygulanması gerektiğinde belirleyici bir karar verilir.

7.2.1.2 Arıza Verileri
Analiz edilen her bileşen için, arıza modları ve sonuçlar tanımlandı. Her arıza modu için, bir dizi parametre ve
maliyetler aşağıdaki şekilde tanımlanır:
•

Tahribat Derecesi: Arızadan kaynaklanan hasarın boyutunu belirtir ve model tarafından arıza sonrası
bileşenin durumunu ve temsili yaşını belirlemek için kullanılır. Bu faktör sıfıra eşit veya sıfırdan
büyüktür ve bire eşit veya birden küçüktür.

•

Katılım Faktörü: Seçilen arıza modunun bileşen arıza olasılığı eğrisinde temsil edilen arızaların toplam
miktarına katılımını belirler. Model tarafından bileşen için genel arıza olasılığı eğrisine dayalı ayrı bir
arıza olasılığı eğrisi oluşturmak için kullanılır. Bu faktör sıfıra eşit veya sıfırdan büyüktür ve bire eşit
veya birden küçüktür.

•

Sıklık Faktörü: Bazı arıza modlarının bileşenin hizmet ömründe birkaç kez meydana gelebileceğini
kabul eder. Bu faktör bire eşittir veya birden büyüktür.

•

Dolaysız Maliyetler: Arıza tanımlama ve çalışma, parçaların satın alınması, bileşen onarımı ve
kurulumu ve yeniden işletmeye alınması ile ilgili maliyetler.

•

İlişkili Hasar: Arıza nedeniyle diğer bileşenlere (ekipman, mülk, çevre, vb..) verilen hasar maliyetleri.

•

Devre Dışı Kalma Maliyetleri: Arıza nedeniyle üretim ekipmanının durma süresi nedeniyle oluşan gelir
kaybını yansıtır. Devre dışı kalma maliyetleri gün cinsinden devre dışı kalma süresi ile gün başına dolar
cinsinden ünite devre dışı kalma maliyetinin çarpımı olarak hesaplanır.
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7.2.1.3 Müdahale Verileri
Arıza modları gibi, dolaysız maliyetler ve devre dışı kalma maliyetleri müdahale modlarının her biri ile ilişkilidir.
Bu öğelere ek olarak, aşağıdaki parametreler tanımlanır:
•

Yenileştirme: Müdahale sonrasında, bir bileşenin temsili yaşını tahmin edilen birkaç yıl düşürür veya
tam değiştirme durumunda yaşı sıfıra getirir. Bu daha düşük bir arıza olasılığı ile sonuçlanır (arıza
olasılığı eğrisi boyunca daha düşük pozisyon) ve ayrıca yaşın bir fonksiyonu olan işletme ve bakım
maliyetlerini düşürür.

•

Yararlar: Bazı müdahaleler bileşen performansının iyileşmesine neden olur ve bu da gelirlerde bir artış
ile sonuçlanır. Yararlar, toplam gelir değil, bir yıllık gelir artışı cinsinden tanımlanır.

7.2.1.4 Bileşen Bağlılıkları
Model içerisinde birçok bağlılıklar dikkate alınabilir. İki ana tip şunlardır:
•

Arıza Eşzamanlılığı: Bir bileşenin arızası diğer bir bileşenin arızasını tetikleyebilir, böylece risk maliyetini
ve potansiyel olarak onarma veya yükseltme ihtiyacını artırır.

•

Devre Dışı Kalma Eşzamanlılığı: Devre dışı kalma süresi ayrı bileşenler üzerinde eşzamanlı müdahaleler
planlayarak en aza indirilebilir, böylece toplam maliyet en aza indirilir. Örneğin hem türbin çarkı hem
de jeneratörde eşzamanlı müdahaleler ile bir ünite genel bakımı yapmak kayıp gelirlerde önemli
miktarda tasarruf sağlayabilir.

Çalışmada, devre dışı kalma eşzamanlılıkları analizde dikkate alındı. Eşzamanlı müdahaleler yapma kararı model
tarafından verilecek bir karar olarak bırakılabilir ya da kullanıcı tarafından bir çözüm olarak uygulanır.

7.2.1.5 Ekonomik Parametreler
HydroVantageTM modeli 2018 yılında başlayarak 40 yıllık bir değerlendirme zamanı boyunca, bu süre için
%6,0’lık bir ortalama iskonto oranı kullanılarak uygulandı Bir HydroVantageTM analizinde genellikle 40 yıllık bir
değerlendirme zamanı kullanılır, böylece bir müdahale gerçekleştirme ile ilişkili yararlar uzun bir dönemde
teşhis edilebilir.
Devre dışı kalma maliyetleri her santral/ünite için kapasite ve tahmini kapasite faktörüne dayanarak tahmin
edildi ve birim enerji oranı aşağıdaki şekilde tahmin edildi:
•

Kapasite Faktörü- %21,24 (günlük ~5 saat eşdeğeri) Sarıyar’ın 10 yıllık geçmiş enerji kayıtlarına dayalı

•

Devre Dışı Kalma Oranı- 40 ABD doları/MWh (planlı ve plansız).

•

Performans Yükseltme Enerji Değeri- 60 ABD doları/MWh.
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Düşük kapasite faktörü nedeniyle, ham planlı hem de plansız oranlar, yoğun olmayan zamanlarda enerjinin
diğer üniteler tarafından üretilebileceği varsayılarak, aynı değerde tahmin edildi. Yoğun zamanlarda enerji
üretileceğinden, performans yükseltme enerji değeri daha yüksek olacağı varsayıldı.
Bir önceki paragrafta listelenen parametrelere göre, Sarıyar için devre dışı kalma maliyeti ünite başına 8.200
ABD doları/gün olarak hesaplandı.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Performans faydaları bileşene dayalı benzer bir şekilde hesaplanmış ve Bölüm 7.2.4’te gösterilmiştir.
7.2.2 HydroVantageTM Modeli Varsayımları
Aşağıdaki hususlar HydroVantage™ modeline girilmiştir:

•

Varlıkların uzun vadeli değerini yansıtmak için 40 yıllık çalışma süresi.

•

Müdahalelerin optimizasyonu için %6,0’lık NMD net iskonto oranı kullanıldı.

•

Çeşitli bileşenler için tahmin edilen performans yararları.

•

HydroVantage veri tabanında mevcut olan karşılaştırmalı değerlendirme devre dışı kalma süreleri, her
bir üretim tesisinin benzersiz yönleri dikkate alınarak disiplin mühendisleri tarafından istendiği şekilde
uygulandı ve ayarlandı.

•

Her bir üretim tesisinin benzersiz yönlerini dikkate almak için disiplin mühendisleri tarafından
tanımlanan çeşitli özel arıza modları ile HydroVantageTM karşılaştırmalı değerlendirme veri tabanı
tarafından sağlandığı gibi her bir bileşen için kullanılan Arıza Modlarının tanımı.

•

Her bir bileşen için Çoklu Müdahale Modları her bir üretim tesisinin benzersiz yönlerini dikkate almak
için disiplin mühendisleri tarafından tanımlanan çeşitli özel müdahale modları ile HydroVantageTM
karşılaştırmalı değerlendirme veri tabanı tarafından sağlandığı gibi seçildi.

•

Tüm bileşenler için değiştirme maliyetleri, diğer karşılaştırılmış maliyetler ile çapraz kontrole tabi
tutulmuş, HydroVantageTM veri tabanındaki varsayılan değerlere dayandırıldı. Alt bileşenler için arıza
ve müdahale maliyetleri, HydroVantageTM programında karşılaştırılıp değerlendirildiği gibi, ana
bileşenlerin yüzdelerine dayandırıldı. Tüm maliyetler disiplin mühendisleri tarafından gözden geçirildi.

•

Özel müdahale ve arıza modları için maliyetler süre ve malzemelere dayanarak tahmin edildi.

7.2.3 HydroVantageTM’da Modellenen Bileşenler
Her bir üretim tesisindeki ana türbojeneratör bileşenleri HydroVantageTM’da modellendi. Bu kapsamda
değerlendirilen ana bileşenler şunlardır:
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Türbin için



Türbin çarkı



Türbin çarkı sızdırmazlıkları



Yataklar



Ayar kanadı bağlantıları ve kolları



Regülatör



Salyangoz



Emme borusu layneri



Giriş vanası.

Her bir jeneratör için



Sargılar



Stator saç paketi



Rotor kutupları



Ikaz sistemi



Baskı yatağı



Kılavuz yatak



Soğutma sistemi

Ana Trafo.

7.2.4 Bileşen Girdileri
Her bir bileşen için HydroVantageTM modele girdiler aşağıda Tablo 7-4‘de listelenmiştir. Bu tablo temsili bileşen
yaşının yanı sıra her bir yükseltmeyi yapmakla ilişkili performans yararını belirtir.

Durum değerlendirmesi raporunda açıklandığı gibi, modern Francis türbinler %96’lık veya daha yüksek bir pik
verim sağlayabilir. Türbin çarkının yeni bir türbin çarkı ile değiştirilmesi teorik iyileştirmenin ~%40’ı oranında
bir konservatif verim sağlayabilir. Yükseltilmiş üniteler için pik türbin verimleri aşağıda tahmin edilmektedir:
Sarıyar = %92,0 + 0,4*(%96-%92.0) = %94,14
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Burada %93,6 = orijinal türbin tasarım verimi (tahmini).
%96= yeni bir türbinin öngörülen tahmini pik verimi
Her bir bileşen için verim artışları enerji verimliliği denetiminde açıklanan tahmini mevcut bileşen verimi ile
tahmini yeni verim arasındaki farka göre hesaplandı. Toplam verimlilikteki artışın türbin çarkının yenisi ile
değiştirilmesinin bir sonucu olduğu ve diğer bileşenlerdeki yenilemelerin orijinal tasarım verimine geri dönüşle
sonuçlanacağı kabul edildi.
Varsayılan mevcut verimden (Sarıyar Ünite 2 için %97,5) pik yeni jeneratör verimine (yaklaşık %98,5) potansiyel
artışa dayanarak, küçük verim artışları jeneratör bileşenleri için de tahmin edildi.
Tablo 7-2 ve 7-3 her bir bileşenin tahmini verimliliğini göstermektedir. Bu verilerde iyileştirme projesinin
tamamlandığı öngörülmüştür.
Tablo 7-2:

Dizayn Durumu
(a)

Tahmini Mevcut
Durum
(b)

Tahmini
İyileştirilmiş
Jeneratör
(c)

0.25%

0.25%

0.13%

0.38%

0.38%

0.38%

-

0.82%

0.82%

0.43%

Endüvi sargı kaynaklı
jeneratör İç getiri oranı
kayıpları

0.35%

0.35%

0.18%

0.39% (sac)
0.17%
(Geri
sarma)

Alan sargısı kaynaklı
jeneratör İç getiri oranı
kayıpları

0.38%

0.38%

0.20%

İlave jeneratör yük
kayıpları

0.32%

0.32%

0.17%

Jeneratör verimliliği (%)

97.5%

97.5%

98.50%

Parametre
Jeneratör Yatak Kayıpları
Jeneratör Rüzgarlama
Kayıpları
Jeneratör Sac Kayıpları
Jeneratör Kayıpları

Sarıyar Türbin Verimlilik Artış Hesaplaması
Verimlilik
Artışı
(b - c)
0.12%
(yatak)

0.18%
(Kutuplar)
0.15%
(Geri
sarma)
1.0%
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*Tüm iyileştirme tahminleri türbin verimliliğinin tasarım durumuna getirecek şekilde varsayılmıştır. Bu duruda
yalnızca türbin çarkının replasmanı dahil edilmemiştir çünkü orijinal tasarım durumunu da aşması
öngörülmektedir. Çark kayıpları tüm genel verimliliği %93,6’ya çıkarmak için hesaplanmıştır.
Tablo 7-3:

Dizayn Durumu
(a)

Tahmini Mevcut
Durum
(b)

Tahmini
İyileştirilmiş
Jeneratör
(c)

Jeneratör Yatak Kayıpları

0.25%

0.25%

0.13%

0.12%
(yatak)

Jeneratör Rüzgarlama
Kayıpları

0.38%

0.38%

0.38%

-

Jeneratör Sac Kayıpları

0.82%

0.82%

0.43%

0.39% (sac)

Endüvi sargı kaynaklı
jeneratör İç getiri oranı
kayıpları

0.35%

0.35%

0.18%

0.17%
(Geri
sarma)

Alan sargısı kaynaklı
jeneratör İç getiri oranı
kayıpları

0.38%

0.38%

0.20%

0.18%
(Kutuplar)

İlave jeneratör yük
kayıpları

0.32%

0.32%

0.17%

0.15%
(Geri
sarma)

Jeneratör verimliliği (%)

97.5%

97.5%

98.50%

1.0%

Parametre

Jeneratör Kayıpları

Sarıyar Jeneratör Verimlilik Artış Hesaplaması
Verimlilik
Artışı
(b - c)

Performans faydaları (yıl başına $) verimlilik artışı, Ünite kapasitesi (40 MW), ilgili kapasite faktörü (21,24%),
ve pik enerji fiyatı olan $60/MWh baz alınarak hesaplanmıştır. Çark değişiminde öngörülen performans fayda
örnek hesaplaması aşağıda sunulmuştur. Tüm performans fayda hesaplamaları Tablo 7-4’te sunulmuştur.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Tablo 7-4:

Mühendislik Raporu
Mühendislik Yönetimi
Sarıyar HES Final Raporu

Sarıyar Bileşen Girdisi

Yaş

Durum
Derecelendirmesi

Temsili Yaş

Verim
Artışı (%)

Salyangoz

62

4

62

0.28%

Türbin çarkı

62

4

62

1.97%

Türbin çarkı salmastrası

62

3

56

0.11%

Kılavuz Yatak

62

3

56

0.00%

Ayar Kanatları

62

3

56

0.00%

Regülatör

62

4

62

0.00%

Giriş Vanası (Tahrik sistemi ve
kontroller)

62

2

50

0.00%

Emme Borusu

62

4

62

0.1%

Jeneratör- Rotor Kutupları

62

4

62

0.18%

Jeneratör- Stator Sargıları

62

4

62

0.32%

Jeneratör- Stator Sac Paketi

62

4

62

0.39%

Jeneratör- İkaz (tip)

62

5

69

0.00%

Jeneratör- Soğutucular

62

2

50

0.00%

Jeneratör- Kılavuz Yataklar

62

2

50

0.12%

Jeneratör- Baskı Yatakları

62

2

50

0.00%

Ana Trafo

62

4

62

0.50%

Bileşen

Performans
Yararı
($ / yıl)

7.3 Özet Sonuçlar

HydroVantageTM tanımlanan her bir müdahale modu için uygulama zamanındaki optimum noktayı belirler. Bu
optimum çalışma süresi tarafından kapsanan bir dönem içerisinde meydana gelen bir ara müdahale olabilir, ya
da belirsiz bir erteleme, yani sermaye harcamasının sıfır olduğu ve hiçbir performans faydasının olmadığı
(planlanan müdahale yok) bir “hiçbir şey yapma” senaryosu olabilir. “Hiçbir şey yapma” simülasyonu sadece
işletme ve bakımı ve risk maliyetlerini dikkate alır ve kendisine karşı tüm diğer müdahale stratejilerinin
kıyaslama için kullanıldığı temel durumu oluşturur. Risk maliyetleri düşük arıza olasılığı veya düşük arıza sonucu
ile ilişkili olarak düşük olduğunda, HydroVantageTM tarafından bir “hiçbir şey yapma” yanıtı seçilir.
Tüm gerekli bilgiler HydroVantageTM modeline girildiğinde, model otomatik olarak optimum müdahale modunu
ve uygulama için zamanlamayı belirler. Sonuçlar aşağıdaki bölümlerde sunulmaktadır.
H353861-00000-200-230-0006, Rev. 0,
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Tablo 7-5 HydroVantageTM modelinde dikkate alınan çeşitli senaryoların her biri için NMD değerlerini
sunmaktadır. Sonuçlar hiçbir sermaye harcamasının planlanmadığı ve santrallerin bakımının yapıldığı ve
arızalanan bileşenlerin tamir edildiği “hiçbir şey yapma” senaryosu ile karşılaştırılır. İç getiri oranı ve indirimli
geri ödeme dönemi yıllar içerisinde ne kadar olacak tabloda gösterilmiştir. Hem iç getiri oranı hem de indirimli
geri ödeme dönemi, optimize müdahale ve hiçbir şey yapılmaması senaryosu arasındaki maliyet tasarrufuna
(risk azaltımı, İşletme ve bakım tasarrufu, performans faydası) dayalı bir şekilde hesaplanmıştır.
Tablo 7-5:

Sarıyar HydroVantageTM NMD Sonuçları
İç Getiri Oranı

Geri ödeme Süresi
(yıl)

Hiçbir Şey Yapma

-

-

Sınırlandırılmamış
Optimizasyon

%21,5

7

Senaryo

NMD

“Hiçbir şey yapma” senaryosu için NMD hiçbir müdahale yapılmaması ile ilişkili olarak artan risk maliyetlerinin
sonucunda diğer senaryoya göre daha yüksektir. Bu hiçbir şey yapma senaryosunun uzun vadede potansiyel
onarım maliyetleri ve bileşen arızalarından kaynaklanan devre dışı kalma maliyetleri nedeniyle daha pahalıya
mal olacağını göstermektedir. Tablo 7-4 Sarıyar üretim tesisi için HydroVantageTM’de hesaplanmış optimize
edilmiş müdahale programını sunmaktadır.
Tablo 7-6:

Bileşen

Sarıyar ÜT – Optimize Edilmiş Müdahale Programı

Önerilen
Müdahale

Yıl

NPV
(Hiçbir şey
NPV
yapmadan) (Müdahale)
$2,203,56

İç getiri
oranı
(IRR)

Geri
ödeme
dönemi
(yıl)

9.0%

20

Türbin Çarkı

Türbin Çarkını
Değiştirin

0

Türbin Çarkı
Sızdırmazlıkları

Sızdırmazlıkları
Değiştirin

0

75.4%

2

Salyangoz + Hız
Halkası

İyileştirin

Genel Bakım
Sırasında

18.0%

8

Kılavuz Yatak

İyileştirin

Genel Bakım
Sırasında

10.1%

16
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Bileşen

Önerilen
Müdahale

Yıl

Mühendislik Raporu
Mühendislik Yönetimi
Sarıyar HES Final Raporu

NPV
(Hiçbir şey
NPV
yapmadan) (Müdahale)

İç getiri
oranı
(IRR)

Geri
ödeme
dönemi
(yıl)

Ayar Kanadı
Çalışma
Mekanizması

İyileştirin

Genel Bakım
Sırasında

6.6%

31

Regülatör

Yükseltin

0

171.1%

1

Giriş Vanası
Tahrik Sistemi

Büyük Yenileme

2

7.2%

26

Emme Borusu
Layneri

İyileştirin

0

7.4%

26

Kutup Sargıları

İyileştirin

0

10.5%

16

Stator Sargıları

Yeniden sarın

Hiçbir Şey
Yapma (Ünite
1)
0 (Ünite 2 ve
Ünite 3)
19 (Ünite 4)

Stator Sac Paketi

Bir sonraki
yeniden sarma
sırasında
değiştirin

Yeniden
sarmalar ile
eşzamanlı

İkaz

Değiştirin /
Yükseltin

Soğutma sistemi

51.3%

3

6.6%

30

0

181.4%

2

Değiştirin

0

50.5%

3

Kılavuz Yatak

İyileştirin

0

12.1%

12

Baskı Yatağı

İyileştirin

0

9.5%

15

Trafo

Değiştirin

0

9.75%

18

HydroVantageTM sonuçları aşağıdakileri belirtmektedir;
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•

Yıl 0’da türbin çarkının değiştirilmesinin gerektiğini ve türbin bileşenlerinin rehabilite edilmesini
önermektedir.

•

Ünite 2 ve Ünite 3 jeneratörleri bir sonraki yıl yeniden sarılmalıdır, stator sacının yenilenmesi de dahil.

•

Ünite 1 ve Ünite 4 jeneratörleri 20 yıllık bir zamandan sonra herhangi bir zamanda yeniden sarılmalıdır.
Bu sırada stator sacı da değiştirilmelidir.

•

Diğer jeneratör bileşenlerinin Yıl 0’da yenilenmesini /değiştirilmesini

•

Trafonun da Yıl 0’da yenilenmesinin gerektiğini önermektedir.

7.4 Önerilen Müdahale Stratejisi

Önerilen müdahale stratejisi Tablo 7-7‘te verilmiştir. Müdahale planı sadece tek bir ünite için sağlanmıştır ve
tüm ünitelerin bir önceki üniteden bir yıl sonra seri halinde yenilenmesi beklenmektedir.
HydroVantageTM modeller çoğu bileşende hemen müdahaleyi önerirken, planlar ilk yenilemenin 2022 yılında
başlayacağını göstermektedir. Bu gerekli mühendisliği gerçekleştirmek, şartnameleri hazırlamak için yeterli
zaman sağlayacak ve gerekli bileşenlerin üretimi ve teslimatı için gerekli süreyi tanıyacaktır.
Sarıyar için, Ünite 2’nin 2022 yılında, ardından Ünite 3’ün 2023 yılında ve Ünite 1 ve Ünite 4’ün 2024 ve 2025
yıllarında (yeniden sarma olmaksızın) yenilenmesi öngörülmektedir.
Tablo 7-7 planlanan projelerin üst seviyeli bir açıklaması ve her bir öğe için üst seviyeli bir maliyet tahmini de
dahil olmak üzere, santral için müdahale planlarını sunmaktadır. Sağlanan sermaye maliyeti tahminlerinin ana
bileşen maddeleri için olduğu ve sermaye müdahalelerinin ve risk maliyetlerinin göreceli bir karşılaştırmasına
izin vermek için belirleyici ve temsili olarak kabul edildikleri belirtilmiştir. Sağlanan maliyetlerin çoğu endüstriye
özel karşılaştırmalı değerlendirme verilerine (yani, türbin yükseltme + yeniden sarma maliyetleri için INEEL
karşılaştırmalı değerlendirme eğrileri) karşı doğrulanmış HydroVantageTM verilerinin bir kombinasyonuna
dayanmaktadır.
Bu analizde yer alan maliyetler malzeme temini ve kurulum maliyetlerini temsil etmektedir. Maliyetler ön
mühendislik, iş sahibinin mühendislik maliyetleri (proje yönetimi, ihale, şantiye denetimi, KG testleri), iş
sahibinin diğer maliyetleri (finansman, İSF, vergiler, vb..), inşaat sigortası ve tahviller, yüklenici dolaylı
masrafları, beklenmedik durumlar ve eskalasyonu hariç tutar. Toplam maliyetler ayrıca bir genel bakım projesi
sırasında önerilebilecek diğer yardımcı santral sistemleri ekipmanlarının değiştirilmelerini de hariç tutar.
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Tablo 7-7:
Müdahale

Mühendislik Raporu
Mühendislik Yönetimi
Sarıyar HES Final Raporu

Sarıyar ÜT – Önerilen Sermaye Harcaması Planı
Tanım

Yıl

Türbin Çarkını Değiştirin

Türbin çarkının daha büyük verimle değiştirilmesi.

2022

Türbin Çarkı Sızdırmazlıklarını Değiştirin

Tasarım boşluklarını düzelten türbin çarkı
sızdırmazlığı değişimi.

2022

Salyangoz + Hız Halkasını İyileştirin

Kumlama, gerekli kaynak onarımı, epoksi boya ile
yeniden boyama.

2022

Kılavuz Yatağı İyileştirin

Yatağı yeniden metalle kaplayın, sızdırmazlıkları
ve contaları değiştirin, soğutma borularını
çalkalayın, yağ kabını temizleyin ve kontrol edin,
yağı değiştirin, raspalama + boyama yapın.

2022

Ayar Kanadı Çalışma Mekanizmasını İyileştirin

Ayar kanadı buşinglerini, bağlantı buşinglerini
değiştirin.

2022

Regülatörü yükseltin

Modern dijital bir regülatör ile değiştirin.
Hidrolik sistemin yükseltilmesinin önerilip
önerilmeyeceğini belirlemek için önerilen daha
fazla inceleme/çalışma.

2022

Giriş Vanası Tahrik Sistemini İyileştirin

Pivot yatakları, pimleri, buşingleri, sızdırmazlıkları
değiştirin ve yeniden boyayın.

2022

Emme Borusu Laynerini İyileştirin

Kumlama, gerekli kaynak onarımı, epoksi boya ile
yeniden boyama.

2022

Kutup Sargılarını İyileştirin

Alan kutuplarını ve bağlantıları yeniden
yalıtın/yenileyin

2022

Tahmin

Notlar
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Tanım

Yıl

Jeneratör Yeniden Sarımı

Jeneratör sargılarının komple değiştirilmesi.

2022

Stator Sac Paketi

Stator Sac Paketini Değiştirin

2022

İkazı Değiştirin/Yükseltin

Statik tip ikazı yükseltmek için dahil edilen
maliyet. Bu bir ikaz trafosunun eklenmesini
gerektirir.
Alternatif olarak, bir modern dijital otomatik
gerilim regülatörünün kurulumu ile döner ikaz
yenilenebilir.

2022

Stator Soğutma Sistemini Değiştirin

Stator Soğutucuları değiştirin.

2022

Jeneratör Kılavuz Yatağını İyileştirin

Yatağı yeniden metalle kaplayın, sızdırmazlıkları
ve contaları değiştirin, soğutma borularını
çalkalayın, yağ kabını temizleyin ve kontrol edin,
yağı değiştirin, raspalama + boyama yapın.

2022

Baskı Yatağını İyileştirin

Yatağı yeniden metalle kaplayın, sızdırmazlıkları
ve contaları değiştirin, soğutma borularını
çalkalayın, yağ kabını temizleyin ve kontrol edin,
yağı değiştirin, raspalama + boyama yapın.
(PTFE yatak pedleri ile değiştirmeyi düşünün).

2022

Trafoyu Değiştirin

Trafoların komple değiştirilmesi.

2022

TOPLAM MALİYET

Tahmin

Notlar

Ünite Başına
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Eğitim Programı
Çalışmanın sonuna yakın çalışma yöntemlerini ve çalışma sonuçlarını özetlemek için bir dizi sunum hazırlandı.
Bu sunumlar Sarıyar HES’ndeki 2 günlük seans sırasında yapıldı.

8.1 Genel Bakış

Ek E1 tüm projeyi özetleyen sunumu içermektedir.

8.2 Durum Değerlendirmesi
8.2.1 Yerinde Eğitim
Her santraldeki 3 günlük durum değerlendirmesi sırasında, EÜAŞ incelemeler sırasında Hatch ekibi üyelerine
eşlik etmek üzere birkaç mühendisi ve santral bakım personelini görevlendirdi. Bu EÜAŞ personelini durum
değerlendirmesine maruz bıraktı.
8.2.2 Özet Sunum
Ek A tüm durum değerlendirmesi raporunu içermektedir ve buradaki Bölüm 2 ve Bölüm 3 işin sonucunu
özetlemektedir. Bu işi kapsayan özet sunum Ek E2’de yer almaktadır.

8.3 Enerji İncelemesi

Ek C tüm enerji denetimi raporunu içermektedir ve buradaki Bölüm 4 işin sonucunu özetlemektedir. Bu işi
kapsayan özet sunum Ek E3’te yer almaktadır.

8.4 Performans Testi
8.4.1 Yerinde Eğitim
Her santraldeki 5 günlük durum performans testleri sırasında, EÜAŞ testler sırasında Hatch ekibi üyelerine eşlik
etmek üzere birkaç mühendisi ve santral bakım personelini görevlendirdi. Bu EÜAŞ personelini performans testi
sürecine maruz bıraktı.
8.4.2 Özet Sunum
Ek D tüm performans testi raporunu içermektedir ve buradaki Bölüm 5 işin sonucunu özetlemektedir. Bu işi
kapsayan özet sunum Ek E4’te yer almaktadır.

8.5 Performans İzleme
8.5.1 Yerinde Eğitim
Her bir santraldeki 5 günlük performans testinin sonunda, Hatch/HPPE ekibi izleme sürecini EÜAŞ
mühendislerine açıklayarak tanıttı.
8.5.2 Özet Sunum
Buradaki Bölüm 6 izleme sürecini özetlemektedir. Bu işi kapsayan özet sunum Ek E5’te yer almaktadır.
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8.6 Rehabilitasyon Fizibilitesi

Buradaki Bölüm 7 riske dayalı varlık yönetimi değerlendirmesinin sonuçlarını özetlemektedir. Bu işi kapsayan
özet sunum Ek E6’da yer almaktadır.
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