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 مقدمه

راتور گازسوز کوچک برای تامین بخشی از برق ـژن در این خالصه گزارش ، امکان استفاده از یک دستگاه موتور

 مورد نیاز برای یک مجتمع تجاری مورد بررسی قرار میگیرد.

 مشخصات مولد

راتور ساخت ــوبی و یک دستگاه ژنــان کره جنـارخانه دوسـازسوز ساخت کـد شامل یک دستگاه موتور گـمول

 کارخانه استمفورد انگلستان می باشد . مشخصات موتور در جدول زیر آورده شده است

 

 مشخصات موتور گازسوز – 1جدول 

 شرح واحد مقدار

 قدرت موتور کیلووات 128

 سرعت دور بر دقیقه 1500

 راندمان الکتریکی درصد 35%

 دمای دود خروجی درجه سانتیگراد 540

 مصرف سوخت )گاز طبیعی ( بر ساعت مترمکعب 8/38

 مصرف روغن گرم بر کیلووات ساعت 35/0

 جریان هوای مورد نیاز کیلوگرم بر ساعت 757

 طول میلیمتر 1224

 عرض میلیمتر 760

 ارتفاع میلیمتر 973

 وزن مولد در حالت خشک کیلوگرم 750
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 هزینه سرمایه گذاری اولیه

 130،000،000جهیزات جانبی الزم ، نصب مولد و آموزش ، مجموعاً برابر ـور با تـژنراتور و ـوعه موتـهزینه مجم

 5.000.000 اب ، علمک و لوله کشی (ـق انشعـد ) با احتساب حـی برای مولـازکشـباشد. همچنین هزینه گمی تومان

 خواهد بود . تومان 135،000،000برآورد می گردد . بر این اساس کل هزینه سرمایه گذاری اولیه  تومان

 محاسبه درآمدهای طرح

رق تولیدی مولد را به مجتمع فروخت ، درآمد ـع به گونه ای باشد که بتوان بـی مجتمـدر صورتیکه بار الکتریک

اری محاسبه خواهد شد . تعرفه انرژی کاربری تجاری ـولیدی بر اساس تعرفه تجـحاصل از هر کیلووات ساعت انرژی ت

 می باشد :مطابق جدول زیر 

 تعرفه انرژی عمومی – 2جدول 

 تعرفه انرژی برای هر کیلووات ساعت در فصول گرم سال

 ) ریال (

 تعرفه انرژی برای هر کیلووات ساعت

 ) ریال (
 تعرفه

 کم باری 682 4/818

 میان باری 1364 8/1636

 پرباری 2728 6/3273

 

د ـوان تولیدی مولـزوده می شود . در صورتی که تـافدرصد  20رق مصرفی ـهای بـرم سال به بـدر سه ماهه گ

 . در نظر بگیریم ، درآمد حاصله از تامین برق مجتمع در هر روز به شرح زیر می باشد کیلووات 120را 

 

 تعرفه ها)برای فصول غیرگرم سال(درآمد روزانه فروش انرژی تولیدی مولد و تفکیک آن براساس  – 3جدول 

بهای انرژی تولیدی 

 )تومان(

تولید روزانه مولد 

 )کیلووات ساعت(
 تعرفه

 کم 960 65472

 میان باری 1440 196416

 پرباری 480 130944

 جمع 2880 392832
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زایش ـاوقات مشغول به کار باشد مجموع درآمد سالیانه با احتساب اف %80د در طول سال در ـدر صورتیکه مول

ه های مختلف ـ. تفکیک تقریبی آن در تعرفمی باشد تومان  120.000.000رم سال حدودا برابر ـول گـقیمت در فص

 در طول سال به شرح زیر می باشد .

 

 درآمد سالیانه فروش انرژی تولیدی مولد و تفکیک آن براساس تعرفه ها-4جدول

 درآمد

 )تومان(

مجموع ساعت کارکرد در 

 سال
 تعرفه

 کند ( ساعت در شبانه روز در کم باری کار 4/6) واحد کم باری  2336 20،000،000

 ساعت در شبانه روز در میان باری کار کند ( 6/9میان باری ) واحد  3504 60،000،000

 ساعت در شبانه روز در اوج بار کار کند ( 2/3پرباری ) واحد  1168 40،000،000

 جمع 7008 120،000،000

 

وان از مولد در ـتدر نـظر گرفت . به عنوان مثال می تواند میـرا نیز برای مولهره برداری دیگری ـحالت های ب

ساعت ) در میان باری و پر باری ( استفاده نمود . در این حالت مجموع درآمد سالیانه حدودا برابر  16ا ـشبانه روز تنه

 می باشد . تومان 125،000،000

 هزینه های جاری

 :هزینه روغن

 10،000ر ـن برابـر لیتر روغـلیتر روغن مصرف میکند که با احتساب ه 400ر ـال حداکثـطول سور در ـاین موت

 . برآورد میگردد تومان 4،000،000هزینه مصرف روغن مولد  تومان

 :هزینه گاز

اوقات  %80ال در ـول سـد در طـکه مولـ. در صورتیباشدر ساعت میـمترمکعب در ه 8/38د ـاز مولـرف گـمص

ه ـوجه به اینکـرمکعب در سال می باشد . با تـمت 272000د حدودا ـاز مصرفی مولـه کار باشد کل میزان گـمشغول ب

محـاسبه  تومان 100ی از قرار هر مترمکعب ـر اساس تعرفه های صنعتـازسوز کوچک بـرای مولد های گـاز بـتعرفه گ

 . برآورد میگردد تومان 27،200،000شود ، کل هزینه گاز سالیانه مولد حدوداً می
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 هزینه تعمیر و نگهداری

د در صورت اجرای مرتب ـده آل مولـرد ایـباشد . عملکد بسیار ساده و محدود میـگهداری این مولـر و نـتعمی

درت ـدمان و قـموارد مربوط به سرویس و تنظیم موتور به صورت ساالنه ، تضمین خواهد شد . اجزای تاثیرگذار در ران

 بایستی مورد بررسی قرار گیرند ، عبارتند از : موتور که

 : قطعات موثر بر سیستم سوخت رسانی 

  کوئل ، شمع ، شیرهای اندازه گیری و غیره

 : قطعات موثر بر مکش ) سوخت و هوا ( و اگزوز 

  تصفیه کننده هوا ، اینتر کولر ، توربو شارژر ، کاهنده صدا و غیره

 خنک کنندگی آن : قطعات موثر بر روانکاری  سیستم و 

 آب خنک کننده ، روغن موتور ، فیلتر هوا و روغن ، ضدیخ و غیره

 . شودبرآورد می تومان 8،000،000هزینه های بهره برداری و تعمیرات در طول دوره بهره برداری به طور متوسط 

 خواهد بود . تومان 40،000،000با توجه به موارد فوق ، کل هزینه های جاری مولد حداکثر 

 

 سایر مزایای طرح

ژنراتور استفاده کرد.  ین مولد گازسوز می توان برای تامین بخشی از برق اضطراری مجتمع و جایگزین دیزلا از

مین بخشی از آب گرم مصرفی مورد استفاده أتوان حرارت را از بدنه و اگزوز موتور بازیافت نمود و جهت تهمچنین می

 قرار داد .

 

  نتیجه گیریخالصه و 

رق ـژنراتور گازسوز کوچک برای تامین بخشی از ب-در این خالصه گزارش ، امکان استفاده از یک دستگاه موتور

 تومان 135،000،000ه سرمایه گذاری اولیه طرح ـرفت. هزینـرار گـی قـورد بررسـجاری مـع تـک مجتمـاز یـمورد نی

ان ـار و میـد در روز تنها در ساعات اوج بـی که مولـمجتمع در صورت رق بهـدرآمد سالیانه حاصل از فروش بباشد. می

ر و ـن ، تعمیـاز ، روغـد شامل هزینه گـزینه های جاری مولـشود .هرآورد میـب تومان 125،000،000ار کند ـاری کـب

طرح در سال حدود  است . با توجه به برآورد های انجام شده سود سالیانه تومان 40،000،000نگهداری در سال حدود 

 ماه میباشد . 20بوده و دوره بازگشت سرمایه طرح حدود  تومان 80،000،000

 

 

 


