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تاریخچه
همزمان با شروع بحث استفاده از تولید پراکنده ،در ایران و تدوین سیاستگذاریهایی در این زمینه از سال  4831شرکتهایی با موضوع
تولید پراکنده شروع به شکلگیری کرد و بعد از چند سال با شروع دوران رکود اقتصادی بعد از سال  4833خیل عظیمی از این شرکتها
که فقط وارد کننده محصوالت خارجی بودند و نقش واسطهای در بازار داشتند از صفحه رقابت خارج شدند ولی در طی این سالها گروه
نیروگاهی تتا پاور (تامین تجهیزات انرژی پراکنده ایران و راهبری)که با هسته اولیه شرکت آسیا توانیر سهند کار خود را با ،بهینه سازی
انرژی و احداث نیروگاههای پراکنده از سال  4831شروع کرده بود بصورت مستمر و بی وقفه به کار خود ادامه داده است و توانسته با کار
روی تکنولوژی های موجود در این زمینه و بومیسازی سیستم هایی که وارد کشور نمی شدند (یا با قیمت خیلی باال وارد می شدند)
خود را در صفحه رقابت حفظ نماید و روز به روز به فعالیتهای اجرایی خود بیافزاید.
این گروه فعالیتهایی را در استانهای تهران  ،اصفهان  ،آذربایجان شرقی ،خراسان بزرگ ،مازندران و خوزستان در حال انجام دارد و
همزمان با گسترش تیمهای اجرایی در استانها ،به فکر تولید و خدمات دائمی محصوالت خود می باشد و عالوه بر محصوالت وارداتی
در این زمینه ،محصولی با تکیه بر تولید داخل به صورت دو سوخته تولید و روانه بازار نیروگاهی (تولید پراکنده) نموده است که تماما
ساخت این مجموعه و همکاران داخلی می باشد مجموعه نیروگاهی تتا پاور در نظر دارد با توجه به نیاز باالی کشور به موتورهای ظرفیت
باال در طول سال  55محصوالت تک سوخته در رنج  4222کیلو وات ( 4مگا وات) را با تکیه بر دانش فنی تولید نمایند.
شایان توجه است که سیستمهای کنترلی مربوط به دوسوخته بودن این رنج دستگاهها تولید گردیده است و هدف ،تولید موتور داخلی
در توانهای مذکور میباشد.
گروه نیروگاهی تتا پاور عامل موفقیت خود را تکیه بر دانش فنی داخل و توجه به رفع کلی نیازهای مشتری خود میداند و در همین
راستا خدمات پس از فروش کامل و جامع را ارایه میدهد.
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مقدمه
یکی از راهکارهای تامین انرژی الکتریکی ارزان استفاده از سیستم های تولید پراکنده میباشد .تولید برق در محل مصرف منجر به
کاهش هزینه های تولید انرژی الکتریکی می شود؛ به گونه ای که معموال قیمت تمام شده انرژی الکتریکی بدین روش کمتر از قیمت
برق شبکه می گردد .همچنین ،باال بودن هزینه های تولید برق در نیروگاه های متمرکز ،تلفات شبکه انتقال و توزیع و در مجموع باال
بودن هزینه های باالسری تولید ،انتقال و توزیع در مقیاس بزرگ در اغلب کشورهای دنیا باعث گران بودن هزینه ی انرژی الکتریکی
برای مصرف کننده می شوند.
در این میان ،کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به خصوص در سالهای اخیر با حذف یارانه های انرژی ،اختالف قیمت انرژی
تولید شده توسط سیستم های تولید پراکنده و قیمت انرژی شبکه ملموس تر شده است و از میان مصرف کنندگان مختلف ،صنایع،
ساختمان های اداری واحدهای تجاری بیشترین پتانسیل را جهت نصب چنین مولدهایی دارا هستند و با توجه به باال بودن تعرفه برق
صنعتی ،اداری و تجاری ،احداث مولدها در این واحدها توجیه اقتصادی بیشتری پیدا میکند.
تولید هم زمان برق و گرما یا به اختصار  CHPعبارت است از تولید هم زمان برق و حرارت از یک منبع انرژی اولیه .در این نوع نیروگاه
ها عالوه بر تولید برق ،حرارت اتالفی از بدنه و اگزوز مولد) مانند موتورژنراتور ،توربین و …( به صورت های مختلف) بسته به نوع نیاز
مصرف کننده ( بازیافت شده و مورد استفاده قرار می گیرد .این امر باعث افزایش راندمان این گونه نیروگاه ها تا مقدار  30درصد می
شود.
از گرمای اتالفی بازیافت شده از این سیستم ها می توان برای مصارف گرمایشی ،سرمایشی و بسیاری از فرایندهای صنعتی استفاده نمود
تولید هم زمان برق و گرما می تواند عالوه بر افزایش بازده و کاهش مصرف سوخت ،باعث کاهش انتشار گازهای آالینده نیز گردد.
مصرف کنندگانی که به مقدار انرژی گرمایی زیاد و پیوسته ای در طول روز نیاز دارند ،مانند صنایع تولیدی ،صنایع شیمیایی ،صنایع
غذایی مانند کارخانجات لبنی ،صنایع پاالیشی ،صنایع چوب و کاغذ ،بیمارستانها ،ساختمانها و دفاتر بزرگ ،خشکشویی ها ،هتل ها،
مجتمع های تجاری و همچنین سیستم های حرارتی مناطقی مانند شهرک ها ،پادگان های نظامی ،دانشگاه ها و پارک های صنعتی می
توانند برای کاهش هزینه های خود به نحو مطلوبی از  CHPبهره ببرند .حرارت بازیافتی از نیروگاه های  CHPمی تواند به چهار صورت
"هوای گرم "برای استفاده در کوره ها و پیش گرمایش هوای مورد نیاز اتاق احتراق "،آب گرم "برای نیازهای مصرفی ،گرمایشی ،شستشو،
"آب داغ "برای مصارف گرمایشی ،پروسه های صنعتی ،پیش گرمایش و" بخار آب "برای مصرف در فرایندهای صنعتی مورد استفاده قرار
گیرد.
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مزایای تولید هم زمان برق و حرارت در محل مصرف


افزایش بازده انرژی



افزایش پایداری و امنیت فنی سیستم قدرت



امکان فروش برق تولید شده اضافی به شبکه



کاهش هزینه های تامین انرژی اولیه برای مصرف کننده



امکان حضور طیف گسترده بخش خصوصی به دلیل سهولت تأمین مالی



تملک کمتر زمین برای توسعه شبکه و کاهش تبعات مالی ،اجتماعی و زیست محیطی



توسعه پدافند غیر عامل و افزایش  5برابری امنیت صنعت برق در مقابل حمالت نظامی و تروریستی

مزایای همکاری با ما


مشارکت در طرح های نیروگاهی



نحوه پرداخت با توجه به پیشرفت پروژه می باشد



نصب و راه اندازی و استارت نیروگاه به صورت رایگان انجام میشود



آموزش اوپراتور نیروگاه بصورت رایگان توسط شرکت انجام میگیرد



بازدید از محل و آماده کردن طرح توجیهی اقتصادی به صورت رایگان انجام میشود



اخذ مجوزهای ادارات دولتی (گاز  ،برق  ،محیط زیست و شرکت شهرک ها) و طرح اتصال به شبکه به صورت رایگان



موتورژنراتورهای تولید داخل قیمت پایین تری نسبت به نوع وارداتی دارند و حتی بدون در نظر گرفتن هزینه های جانبی
مانند جابجایی و گمرکی مقرون به صرفه تر می باشد



هزینه  ،تامین و زمان تعمیرات نگهداری مولد های تولید داخل پایین تر و با توجه به موجود بودن تمامی تجهیزات در داخل
کشور درکمترین زمان ممکن به نیروگاه خواهد رسید و نیروگاه سریعا ادامه کار خود را خواهد داشت .موتور یک سال گارانتی
رایگان است و قابل تمدید تا  42سال می باشد
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چکیده
گزارش موجود مربوط به احداث نیروگاه  4222کیلووات است .در این گزارش ،مطالعاتی بر میزان تولید برق و سود حاصل از فروش آن
انجام شده است .
طرح:
در این طرح توجیهی محاسبات اقتصادی برای احداث نیروگاه  4222کیلووات (جایگذاری  5دستگاه) انجام شده است .با نصب یک
دستگاه و تولید  022کیلووات برق و فروش آن به شبکه ،درآمد ماهیانه شما مبلغی حدود  44میلیون تومان خواهد شد .الزم به ذکر
است که با احداث نیروگاه  4222کیلوواتی درآمد ماهیانه شما  55میلیون تومانی خواهید داشت .الزم به ذکر است میزان مصرف گاز
برای تولید یک کیلووات برق  2.05متر مکعب می باشد که قیمت یک متر مکعب گاز نیروگاهی  422تومان است و به ازائ تولید هر یک
کیلووات هزینه  2.0مترمکعب گاز که معادل  02تومان است را دولت به شما پرداخت خواهد کرد و فقط شما  5تومان بابت گاز مصرفی
پرداخت خواهید کرد.
در این گزارش طرح زیر مورد بررسی قرار گرفته است که شرح هر طرح بطور مجزا در ادامه توضیح داده شده .در این جا طرح موتورگازسوز
مورد بررسی قرار گرفته است.
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معرفی محصول
آنچه الزم است در این قسمت به آن پرداخته شود توضیحی مختصر پیرامون موتور ژنراتورهای گاز سوز است.
استفاده از موتور ژنراتور های تک سوخته (%422گاز ) نسبت به انواع دیگر موتور ژنراتورها دارای مزایای بسیاری از قبیل کاهش هزینه
انرژی مصرفی (بسته به اختالف قیمت گاز و گازوئیل) ،آلودگی کمتر در خروجی اگزوز  ،انعطاف پذیری در نوع سوخت پشتیبان ()LPG
مورد نیاز جهت زمان کارکرد مشخص می باشد.
بحث تولید موتور ژنراتور های تک سوخته فابریک تولید داخل که به صورت انحصاری در دست این شرکت می باشد و تولید آنها در
کارخانه بنیان دیزل زیر نظر کارخانه گسترش فوالد تبریز انجام میگیرد.
این موتور ژنراتور ها  ،دارای مزایای منحصر بفردی نسبت به نمونه های خارجی میباشند که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره
کرد:


عدم نیاز به اپراتور متخصص



ضمانت  3222ساعت یا  4ساله و  42سال خدمات پس از فروش



قطعات تولید داخل و ایجاد کمترین وقفه در کار دستگاه  ،برای تعمیرات و تامین قطعه ی مورد نیاز



و از همه مهمتر هزینه سرمایه گذاری اولیه و تعمیر و نگهداری بسیار کمتر نسبت به نمونه های خارجی
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مشخصات دستگاه
TG-033

ژنراتور

مدل

واحد

قدرت آماده به کار

KVA

822

قدرت آماده به کار

KWe

012

قدرت دائم کار

KVA

0.0.5

قدرت دائم کار

KWe

042

مدل موتور

.LETCIA

موتور گاز سوز (  %133گاز(

قدرت آماده به کار

KWm

0.5

قدرت دائم کار

KWm

012
.

تعداد سیلندر
کورس قطر سیلندر

میلیمتر

401*415

دور موتور

دور بر دقیقه

4522

با پروانه به قطر  144میلیمتر

سیستم خنک کاری
حجم جابجایی

44.81

لیتر

سیستم مکش هوا

توربو شارژر و افترکولر

گاورنینگ موتور

الکترونیکی مطابق  ISO 821.کالس A2

ظرفیت سیستم روغن کاری

لیتر

81

میزان مصرف سوخت

%422گاز مترمکعب

51

ظرفیت سیستم خنک کاری

لیتر

.3

تیپ ژنراتور

8فاز  1قطبی بدون جاروبک  ،تک یاتاقان

ژنراتور

ولتاژ خروجی

ولت

122

فرکانس

هرتز

52

ایزوالسیون حرارتی

H
IP 08

ضریب قدرت

2.3

سیستم تحریک

رگوالتور ولتاژی اتوماتیک الکترونیکی

کالس حفاظتی

دیزل ژنراتور روباز

ابعاد

ابعاد(ارتفاع * عرض * طول)

میلیمتر

8222×4252×4122

وزن تابلو

کیلوگرم

022
BP5-122

تابلو فرمان وقدرت اتوماتیک
ابعاد(ارتفاع * عرض * طول)

میلیمتر

4322×522×.22

وزن دستگاه با تابلو

کیلوگرم

8222
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جدول ضرایب
سال

ضریب دردسترس پذیری (ساعت)

ضریب افت قدرت ناشی از ساختگاه

ضریب پیری

ضریب تعمیرات

اول

0333

1

39.0

3

دوم

0333

1

39.0

3/1

سوم

0333

3/..9

39.0

3/2

چهارم

0333

3/..9

39.0

3/0

پنجم

0333

3/..9

39.0

3/4

ششم

0333

3/..9

39.0

3

هفتم

0333

1

39.0

3/1

هشتم

0333

1

39.0

3/2

نهم

0333

3/..9

39.0

3/0

دهم

0333

3/..9

39.0

3/4

جدول :4ضرایب مربوط به موتور ژنراتورهای دوسوخته به مدت  42سال

ضریب دردسترس پذیری  :این مولدها قادرند تا سالیانه به مدت  3222ساعت کار کنند؛( 1.2ساعت را برای خروج های ناگهانی و
تعمیرات در نظر می گیریم)
ضریب پیری  :معرف میزان استهالک دستگاه در هر سال است .
ضریب کاهش قدرت ناشی از ساختگاه  :میزان افت توان ناشی از ارتفاع نسبت به سطح دریا می باشد که در هر منطقه متفاوت
است.
ضریب تعمیرات  :تعیین کننده میزان هزینه تهیه و تعمیرات قطعات یدکی در هر سال می باشد.
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جدول نرخ فروش برق :
میان باری

اوج بار

کم باری

ساعت

7الی23

23الی24

24الی7

نرخ فروش برق

..90

1..92

4.90

جدول  : 0نرخ فروش برق(تبدیل انرژی) در ساعات مربوط به حاالت میانباری ،اوج بار و کم باری

هزینه های تعمیرات و نگهداری:
در جدول زیر  ،لوازم و هزینه های مورد نیاز یک دستگاه گازسوز  022کیلو وات در سال ذکر گردیده است و موارد ستاره دار جزء هزینه
های ثابت در هر سال می باشند .
قیمت واحد(تومان)

تعداد(درسال)

هزینه(در سال اول به تومان)

*

فیلتر روغن

199333

 12عدد

1039333

*

فیلتر هوا

739333

 12عدد

0439333

*

فیلتر گاز

939333

 1عدد

939333

قطعات یدکی

792339333

 1مرتبه

792339333

*

روغن

139333

 703لیتر

790339333

*

شمع

939333

24عدد

192339333
1793739333

جمع کل

جدول : 8هزینه تعمیرات و نگهداری برای یک دستکاه  022کیلووات

الزم به ذکر است هزینه قطعات یدکی به دلیل گارانتی بودن موتور-ژنراتور در سال اول ،از سال دوم به بعد لحاظ خواهد شد.
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 -1هزینه موتورژنراتورها (تومان):
عنوان تجهیز

تعداد

قیمت واحد

قیمت کل

موتور ژنراتور گازسوز

9

10393339333

.3393339333

جدول : 1هزینه موتوتور ژنراتورها برای تولید 4222کیلووات برق و حرارت (  5دستگاه  022کیلووات)

 -2هزینه تجهیزات نصب و راه اندازی برای پنج دستگاه  1333کیلو وات(تومان):
هزینه های جانبی دستگاه

هزینه(تومان)

CHP

تومان 452,222,222

یک عدد ترانس KVA 1033

تومان .5,522,222

پنج عدد تابلو سنکرون موتورها

تومان 15,222,222

تابلو اصلی سنکرون با شبکه(رله ها و کلید ها و ) 999

تومان 05,222,222

کابل کشی و شینه کشی

تومان 41,222,222

سوئیچ فاز  23کیلوولت

تومان 10,222,222

ایستگاه گاز و مراحل اجرا

تومان 85,222,222

بستر مخابراتی

تومان 82,222,222

ساختگاه

تومان 12,222,222

کانال کشی هوا

تومان 8,222,222

مجموع

تومان 525,522,222

جدول  : 5هزینه تجهیزات نصب برای تولید 4222کیلووات برق و حرارت (  5دستگاه  022کیلووات)

قیمت تجهیزات مربوط به زمان حال می باشد و برای اجرای پروژه بسته به زمان  ،قیمت ها بروزمی گردد9
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هزینه تعمیرات و نگهداری برای  9دستگاه  233کیلوواتی

هزینه های تعمیرات نگهداری(در سال)

هزینه(تومان)

روغن

83,222,222

فیلترها

5,852,222

هزینه شمع

.,222,222

قطعات یدکی

8..222.222

اپراتور

51,222,222

مجموع

485,852,222

جدول  : .هزینه تعمیرات و نگهداری برای  5دستگاه  022کیلوواتی
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فرمول بندی:
هزینه سرمایه گذاری بدون1) chp
)(T

قیمت تجهیزات نصب و راه اندازی

کل قیمت دستگاه ها

(T) +

درآمد حاصل از فروش کل توان تولیدی به تومان )2
ضریب

× ضریب

افت قدرت

پیری

× )(h

ضریب در
دسترس پذیری

× )(T/Kw.h

نرخ فروش
برق

کل توان

× )(Kw

تولیدی

کل هزینه سوخت گاز در سال به تومان )0
ضریب افت

× %422

× ضریب

قدرت

سوخت گاز

پیری

ضریب در

× )(h

× )(T/Kw.h

دسترس پذیری

نرخ خرید
گاز

× )(Kw

کل توان
تولیدی

سود ناخالص سالیانه به تومان )4
)(T

کل هزینه سوخت
گاز در سال

̶ )(T

درآمد حاصل از فروش
کل برق در سال

کل هزینه تعمیرات و نگهداری در سال )9
هزینه های ثابت سالیانه

+

(

ضریب تعمیرات

×

هزینه قطعات یدکی )
سود خالص سالیانه به تومان )0

)(T

کل هزینه تعمیرات و نگهداری در سال

̶ )(T

شرکت آسیا توانیر سهند
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درصد بازگشت سرمایه )7
سود خالص ÷ هزینه سرمایه گذاری

در آمد خالص ماهیانه )0
40

÷ )(T

سود خالص سالیانه

هزینه سرمایه گذاری با .) chp
)(T

قیمت تجهیزات chp

(T)+

قیمت تجهیزات نصب و راه اندازی

(T) +

کل قیمت دستگاه ها

محاسبات حرارتی برای صرفه جویی )13
)(T
×
422

)(T

میزان گاز مصرفی
دیگ و مشعل در

(T)+

نرخ تبدیل انرژی

=

درآمد حرارتی

یک سال
(راندمان دیگ بخار
راندمان مشعل)

×

میزان گاز مصرفی

)(KCAl

توان تولیدی

÷

=

مشعل ودیگ
بخاردرساعت

ضریب دسترس

)5 (T

×

پذیری

)(Kw
×

توان تولیدی

شرکت آسیا توانیر سهند
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نتایج بررسی طرح
نتیجه محاسبات اقتصادی طرح (احداث نیروگاه  1333کیلوواتی):
با توجه به روابط موجود  ،نتیجه محـاسبات در جدول زیر ارائه گردیده است که مسائل اقتصادی طرح به مدت42سال ،آورده شده است.
در صورت اتصال به شبکه برق به ازای هرکیلووات  55..تومان محاسبه می گردد .الزم به توضیح است در این طرح هزینه سرمایه گذاری
مبلغ  4.125.522.222تومان که شامل  522.222.222تومان قیمت دستگاه ،و  525.522.222تومان هزینه مربوط به تجهیزاتی با توجه
به جدول شماره  5می باشد.
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سال

اول

نوع طرح

تعداد دستگاه

نیروگاه  1333کیلووات با CHP

9

هزینه های
سوخت(تومان)

هزینه تعمیرات و

درآمد فروش

نگهداری(تومان)

برق
سالیانه(تومان)

مبلغ سرمایه گذاری(تومان)
1943.99339333

سودخالص
سالیانه(تومان)

ماه
بازگشت

نرخ بازگشت

در آمد خالص

سرمایه

ماهیانه(تومان)

سرمایه

022,222,222

428,852,222

.58,152,222 55.,322,222

51,151,4.1

دوم

022,222,222

410,552,222

.48,352,222 55.,322,222

54,451,4.1

سوم

455,222,222

41.,552,222

550,24.,222

.2.,1..,222

52,583,388

چهارم

455,222,222

452,452,222

.20,3..,222 550,24.,222

52,083,388

پنجم

455,222,222

458,152,222

555,0..,222 550,24.,222

15,583,388

ششم

455,222,222

803,852,222

101,...,222 550,24.,222

85,833,388

هفتم

022,222,222

485,852,222

.41,152,222 55.,322,222

54,151,4.1

هشتم

022,222,222

410,552,222

.48,352,222 55.,322,222

54,451,4.1

نهم

455,222,222

41.,552,222

550,24.,222

.2.,1..,222

52,583,388

دهم

455,222,222

452,452,222

.20,3..,222 550,24.,222

52,083,388

20

3940

جدول : 5نتیجه محاسبات اقتصادی تولید همزمان 4222کیلووات برق و حرارت

استفاده از سیستم  CHPموجب افزایش راندمان موثر نیروگاه می شود و این افزایش راندمان باعث افزایش درآمد شما خواهد شد.
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نتیجه گیری :
با توجه به توضیحات و جداول ارائه شده در طرح سرمایه گذاری  ،سود خالص حاصل از تامین برق توسط موتور-ژنراتورها برابر .58
میلیون خواهد بود که با مقایسه سودبانکی  044میلیون درسال می باشد.
این طرح یک سرمایه گذاری کامال اقتصادی با سود  1.درصدکه بعد از  0.ماه بازگشت سرمایه آن خواهد بود که یک سرمایه گذاری
تضمینی می باشد.
سود سالیانه نیروگاه رقم  %52می باشد و سود بانکی  %45است.

مقایسه نسبت به سود بانکی
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1

2

مقایسه سود ساالنه بانکی 01درصدونیروگاه برای  42سال
700,000,000
600,000,000
500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
10

9

8

7

6

4

5
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