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مقدمه

اين نيروگاهها قابليـت افـزايش تـا       . ي هر واحد مي باشد     مگاوات به ازا   ۹نيروگاه هاي برق با استفاده از مولد هاي گاز سوز جهت مصارف دايم تا               

 هر نوع شرايط اقليمـي و        در وعملكرد درصد۴۶لغ بربابرخي از آنها    راندمان مكانيكي   .  مگاوات در يك مجموعه نيروگاهي را دارا مي باشند         ۳۰۰

 اين موتورهاي گاز سوز با فشار گاز پايين و هر نـوع             معموًال .حداقل آلودگي زيست محيطي از برجسته ترين خصوصيات اين نيروگاهها مي باشند           

 نيروگـاه بـراي تـامين بـرق،     نوعايناز.دندارترياين موتورها نسبت به تغيير شرايط اقليمي و محيطي حساسيت كم .گاز با هركيفيت كار مي كند    

فاصـله زمـاني     .هاي مسكوني استفاده مي شـود     بخار و سيستم هاي سرمايش و گرمايش در كارخانجات ، محيط هاي صنعتي ، اداري و مجتمع                  

رانـدمان  اضافه شود    به مجموعه نيروگاهي      اگر سيستم     CHP.نيروگاه هاي حرارتي بيشتر است     دربين تعميرات اصلي نسبت به مقادير استاندارد      

 . درصد افزايش مي يابد۸۰ تا۷۰آن به

همچنين در اين گزارش .مايندگي موتور هاي گاز سوز در ايران معرفي شده انددر اين گزارش ابتدا موتورهاي گاز سوزتعريف و سپس شركتهاي ن       

 .ارائه شده استبا احداث كارخانهبطور اجمال هزينه ساخت نيروگاه با موتور گازي بهمراه بررسي ساخت اين نوع موتورها در ايران
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شرحي بر موتور هاي گاز سوز

ايـن موتورهـا    .  مگاوات با دورهاي متفاوت را مـي سـازند         ۹ كيلووات تا باالي     ۵۰۰وزبا ظرفيتهاي متفاوت از      موتورهاي گاز س   ،بطور كلي شركتها  

 وبـودهسيلندر و پيستونتعداد زياديي  اهمانطور كه ازنام آن مشخص است اين موتورها دار        . دارا مي باشند   را نيز  قابليت استفاده از سوخت مايع      

جانبي بـرق و  ساير ملحقاترايا د وبودهباال و پائينشدهاين موتورها داراي دو پوسته ريخته گري     .ل مي كنند  عمي ديزل   همانند موتور خودرها  

سـاير  درموتـور هـاي گـاز سوز    مگاوات مي باشد و ظرفيت بيشنه  ۹شركت وارتسيال تنها سازنده موتور گاز سوز با ظرفيت           .مي باشند نيز   مكانيك

 مگاوات نيز توليـد ميـشود كـه در آن يـك درصـد گازوئيـل و       ۱۷كت وارتسيال موتور هاي گازسوز تا ظرفيتدر شر.  مگاوات مي باشد۸شركتها  

. استفاده مـي كننـد     از گازوئيل جهت سوخت     با درصد بيشتري    محصوالت ساير شركتها در اين ظرفيت      در حالي كه  مابقي از گاز استفاده مي شود     

د راكه از نوع خطي مي باشند را از خط توليد خارج و بيشتر بر روي موتورهـاي خـورجيني بـا                       مگاواتي خو  ۴موتورهاي  وارتسيال  همچنين شركت   

 . مگاوات سرمايه گذاري نموده است۹ و۷ظرفيت

بطور كلي مولفه هاي اصلي در يك موتور گاز سوز مواردي همچون قدرت نامي، سوخت مصرفي ، دور موتور، ميزان مصرف، نـوع سـوخت، نـوع           

 .دنيستم خنك كننده ، نوع سيستم استارت، نوع سيستم تنظيم دور مي باشس

 ميزان مصرف روغن ، تعداد سيلندر هـا،  ،عالوه بر موارد فوق ، فاكتورهاي ديگري از قبيل آاليندگي هوا، صوت و استانداردهاي مربوطه ، راندمان      

توسط پيستون در داخل سـيلندر ، ضـرايب كـاهش قـدرت ناشـي ار شـرايط                  نوع آرايش سيلندر ها ، نسبت تراكم ،قطر سيلندر ، فاصله طي شده              

 مواد موتور هاي گاز سوز بـدليل دور زيـاد و قرارگـرفتن در معـرض     . محيطي نيز ميبايستي در انتخاب موتورها با يكديگر مورد مالحظه قرارگيرد     

 بسيارعموًال نسبت به تغيير ارتفاع، درجه حرارت و رطوبت  حساسيت          موتورهاي گاز سوز م    .درجه حرارتهاي باال از كيفيت بااليي برخوردار هستند       

 .موتورهاي گاز سوز قابليت كار بطور دائم را نيزدارندهمچنين .كمتري نسبت به توربين هاي گازي دارند
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زمـان رسـيدن بـه      .  درصـد اسـت    ۳۵ درصد است در حالي كه اين مقدار براي توربين هاي گازي تقريبـاً             ۴۲راندمان موتورهاي گاز سوز باالتر از       

همچنين در موتور هاي گاز سوز مدت زمان تعميرات كمتـر           . حداكثر بار نامي در موتورهاي گازي نصف همين زمان  براي توربينهاي گازي است             

 .و فاصله بين هر تعمير زياد تر از همين زمانها در توربين هاي گاز سوز است

 نيـز    طبيعي ديگر  گازهايسايردر بعضي از موارد از     . كار كنند   از انواع گازها ي طبيعي        NG,CNG,LPGموتورهاي گاز سوز ميتوانند با هريك     

 . آب و هوا مي باشـندك كنندهخن عاملاب بودهسيستم هاي خنك كننده آن از نوع مدار بسته يا مدار باز.نمايندمي توانند بعنوان سوخت استفاده      

۶۰ و يـا     ۵۰فركانس اين موتورها     و   دكننلكتريكي ،هيدروليكي و يا تركيبي براي سيستم استارت استفاده مي         موتورهاي گاز سوزغالبًا از سه روش ا      

 . مي باشد۰,۸هرتز با ضريب توان

پيشنهاد مي شود كـه بـراي   معموًال.  مگاوات از تنوع سازندگان بيشتري در جهان برخوردار است          ۸مگاوات تا   ۰,۵موتور ژنراتور هاي گاز سوز بين       

موتور .شود تا هزينه آن و نحوه بهره برداري مناسب تر شود          ظرفيتهاي باال از تركيب چند دستگاه موتور ژنراتور گاز سوز بصورت موازي استفاده              

 كه بهمين دليل هزينه هاي تعمير و نگهداري بمراتب افت مـي نمايـد   دور در دقيقه ساخته ميشوند۱۰۰۰ و   ۷۵۰،  ۵۰۰هاي گاز سوز با دور هاي       

 نمـودن  ينيازي به اضـاف  و  اين موتور ها با فشار گاز شهري كار كرده          . اين موتورها در مقايسه با توربين  گازي داراي راندمان باالتري مي باشند            .

 سـاختمان  اين موتورها بـدليل.دنهمچنين اين موتورها در مقابل تغيير شرايط اقليمي حداقل تغييرات را دار .تجهيزات اضافه تقليل فشار نمي باشد   

 .دنعملكرد آن آلودگي زيست محيطي كمتري در مقايسه با نيروگاه هاي گازي دار

براي راه اندازي موتورهاي گازي در حالت بدون برق نياز به موتور با ظرفيت هاي بمراتب پائين تر از مقادير مورد نياز در توربين هـاي گـاز سـوز            

 .مي باشد
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CHP ي اقتـصادي درتوجيـه پـذيرهمچنـين. درصد افزايش مي يابد۸۰الي  ۷۰تا راندمان آن اضافه نماييم ، به مجموعه نيروگاهياگر سيستم

 CHP سال مي باشد ۱۵ عمر موتور هاي گاز سوز .ار قابل مالحظه است بسي طرح هاي .
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مگاواتيهزينه احداث نيروگاه با موتورهاي گازسوز۷

شده است لذا مشخصات   فرض مگا واتي از شركت وارتسيال     ۷ يك واحد     نيروگاه با  براي  محاسبه هزينه احداث نيروگاه  با موتورهاي گاز سوز كه           

 : به شرح زير مي باشدكلي

 كيلووات۷,۰۰۰ظرفيت

 كيلووات۶,۹۷۰ظرفيت عملي

%۴۶,۵راندمان

 ميليمتر۴,۶۴۶*۳,۳۰۰*۱۲,۶۶۶ابعاد كلي

 كيلو گرم۱۱۵,۰۰۰وزن

 كيلو ژول بر كيلو وات ساعت۷,۷۳۷سوخت مصرفي

 درصد۶,۵رينرخ خروج اجبا

 درصد۴,۱نرخ خروج با برنامه

۸۵,۲سرويس فاكتور

 كيلو وات ساعت۵,۲۹۴,۷۶۰انرژي ساليانه

 يورو۷۰۰۰*۳۸۰ =۲,۶۶۰,۰۰۰هزينه موتور ژنراتور

) يورو۱۵۳,۳۰۰( ريال۳۰۰*۷,۰۰۰,۰۰۰ =۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰هزينه ساختمان

BOP) ويور۲۷۰,۰۰۰)ده درصد هزينه موتور ژنراتور

) يورو۷۳,۰۰۰( ريال۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰قيمت ترانسفورماتور

) يورو۶۷,۱۵۰( ريال۱۱۵,۰۰۰*۸,۰۰۰=۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰نصب  موتور ژنراتور

 يورو۳۲۷,۰۰۰هزينه مهندسي،مديريتي و خدمات
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۲۶,۰۰۰حمل و نقل زميني

 يورو۴۵,۰۰۰هزينه تعمير و نگهداري يكسال اول

ا لحاظ شده استبيمه و ماليات در هزينه ه

 يورو۳,۶۲۱,۴۵۰جمع كل هزينه ها

 درصد۱۰سود

 يورو۴,۰۲۳,۸۳۰ مگاواتي۷ نيروگاهقيمت كل

 يورو بر كيلو وات۵۷۵ مگاواتي به ازاي هر كيلو وات۷قيمت احداث نيروگاه

تجهيـزات  اير هزينه هـا بجـز هزينـه خريـد     تجميع واحد ها براي دست يابي به ظرفيت هاي باالتر باعث كاهش هزينه هاي باالسري و س                

 درصـد   ۷بـه نحـوي كـه ايـن مقـادير تـا       ،افزايش ظرفيت خريد موتور گاز سوز بر ميـزان هزينـه فـروش تـاثير گـذار بـوده                .اصلي ميشود

گاز سـوز وارتـسيال      با موتور    هزينه احداث نيروگاه     بر اساس گزارش دريافت شده ،        .مي تواند كاهش يابد   ) ۳۸۰ بجاي   ۳۵۴يورو  /كيلووات(

) يورو۶۴۳تقريبًا(   . دالر بر كيلو وات مي باشد۹۰۰ در حدوددر آمريكا
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بررسي اوليه ساخت موتورهاي گاز سوز در ايران

از تقـسيم ايـن   .  مي باشد يورو۲,۶۶۰,۰۰۰ تقريبًا مگاواتي بدون تجيهزات      ۷BOPقيمت هر واحد    همانطور كه در جدول بخش باال اشاره شد،         

 :هر كيلو گرم بر حسب يورو بدست خواهد آمدخريد موتور گاز سوز به ازايارزشمقدار بر وزن تجهيز

۱۱۵۰۰/۲,۶۶۰,۰۰۰=۲۳,۱۳)  يورو/كيلوگرم(

 و هزينـه   باالي موتور، قيمـتبر اساس ابعاد ، اوزان و دقت هاي    چنانچه بخواهيم اين موتورها را برمبناي نقشه هاي مهندسي  در ايران بسازيم،              

 .برآورد مي شود۴۰ )يورو/كيلوگرم (تامين مواد اوليه ، آماده سازي ، فابريكشن ، ماشين كاري و مونتاژ موتور در ايران حدودًا

يازمنـد سـاختمان    گازي ناحداث كارخانه براي ساخت موتور هاي     . احداث كارخانه جهت ساخت موتورها است     ساخت موتور در ايران ،    مبناي ديگر   

هاي اداري ،تاسيساتي، ،خدماتي،انبار هاي روباز و بسته ، سالنهاي آماده سازي، فابريكشن ، ريخته گري، ماشينكاري سـبك و سـنگين ، ريختـه                         

 رثقيلهـاي سـقفي   و به ج بوده۱۲ متر و ارتفاع۵۰*۲۰ متر مربعي با ابعاد۱۰۰۰سالنهاي اصلي حداقل داراي ابعاد   .گري و مونتاژ و تست مي باشد        

 وجـود واحـدهاي ريختـه      براي ساخت تايپ مذكور نياز به        .پيش بيني مي شود    هكتار   ۴مساحت تقريبي كارخانه در حدود      .  باشدمجهز تن۲*۶۰

 بـه   با دقـت زيـاد و ميـز گـردان            براي ماشين كاري آنها نياز به بورينگهاي مخصوص          CNC. اال و با دقت و كيفيت زياد مي باشد        گري با تناژ ب   

 تـن   ۴۵ متر و وزن     ۶*۳*۲موتورهاي گاز سوز داراي دو پوسته از جنس چدن مخصوص ريخته گري و به ابعاد تقريبي                  . تن مي باشد   ۶۰ظرفيت  

 .تامين مواد اوليه با آلياژ هاي خاص از معضالت اين پروژه ميباشد .مي باشند

 بـراي    ميليون يـورويي   ۲۰ اوليهلي پيش بيني اوليه حاكي از سرمايه گذاري        برآورد هزينه احداث كارخانه منوط به بررسي هاي بيشتر مي باشد و           

.  مي باشداحداث

 مگـاوات خروجـي   ۷۰حـداكثر دستگاه در كارخانه مفروض ساخته شودكه به عبارتي سـاليانه         ۱۰الي   ۶در سال تعداد  بطوركلي پيش بيني ميشود   

 تامين موتور هاي گاز سوز معادل با،)۳۵۴يورو/كيلووات(درصد بابت سفارش انبوه۷كسر   مطابق با توضيحات ارائه شده باالو      .كارخانه خواهد بود  

در اين بررسـي بـه       . يورو خوا هد شد    ۲۴۷,۴۰۰,۰۰۰ سال معادل    ۱۰از خارج از كشور در طي مدت        )  مگاوات۷۰۰=۱۰سال * ۷۰مگاوات  (ظرفيت

 . منظور شده استمعادل يكديگر در نظر گرفته و براي ساده سازي صفرتورم و سود سرمايه در اين مدت،جهت دستيابي به مقادير كمي

 سـال درايـن كارخانـه حـدودًا معـادل       ۱۰ مگـاوات در مـدت       ۷۰۰هزينه خريد مواد اوليه ، ساخت ومونتاژ موتورهاي گاز سوز با ظرفيت مجمـوع               

 .)۲۴يورو/كيلوگرم ( يورو ارزيابي مي شود۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰

 نيـز بـه      و همچنـين سـاخت ونـصب سيـستم            CHPكه احداث نيروگاه هاي گاز سوز با همين مجموعه كارخانه خواهد بـود            با توجه به اين امر      

 سال مي تواند مبنـاي مالحظـات بعـدي          ۱۰ مگاوات در مدت     ۵۰۰ سفارش و توليد     ، لذا با عنايت به توضيحات فوق      سفارشات اضافه خواهد شد،   

 .در صورت تاييد كليات بايستي برآورد دقيق تري در اين خصوص بعمل آيد.ز سوز در ايران باشدبراي احداث كارخانه توليد موتور هاي گا

اين .مي باشد)۱۲يورو/كيلوگرم ( در شركت مگاموتور در حدود     هاي سواري موتورهاي خودرو  قيمت فروشجهت مقايسه به اطالع مي رساند كه      

 .خالصه مطالب فوق در جدول زير آورده شده است. مي باشندتر كمتر و تيراژ توليد زياددر حالي است كه اين موتورها داراي ابعاد كوچكتر،وزن

http://www.pdfediting.com


=====================================================================

- ٩-

مبلغمبلغموضوع

Euro/Kw۳۸۰) ۳۵۴(Euro/Kg۲۳,۱۳قيمت خريد موتور گاز سوز از خارج

Euro/Kw۶۵۷Euro/Kg۴۰ با استفاده از منابع موجودقيمت ساخت موتور گاز سوز در ايران

Euro۲۰,۰۰۰,۰۰۰Euro۲۰,۰۰۰,۰۰۰ث كارخانههزينه احدا

Euro/Kw۳۹۴Euro/Kg۲۴قيمت ساخت موتور گاز سوز دركارخانه احداثي

Euro/Kg۱۲---------قيمت ساخت موتور هاي سبك خودرو در شركت مگاموتور

نتيجه گيري

 :احداث نيروگاهها با موتور هاي گاز سوز بداليل زيرتوصيه مي شود

 نيروگاههاي حرارتي سايرينه كم نسبت بههز-۱

زمان نصب و راه اندازي پائين-۲

راندمان باالتر-۳

زمان توقف كم براي تعمير و نگهداري-۴

امكان استفاده جهت تامين بخار و سيستم گرمايشي با كمترين هزينه-۵

در دسترس بودن نيروگاه-۶

تركمزيست محيطيآلودگي-۷
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رفيتهاي باالترتركيب موازي براي بدست آوردن ظامكان-۸

استفاده از هر نوع گاز به عنوان سوخت-۹

استفاده از گاز با فشار گاز شهري-۱۰

)مانند ارتفاع، درجه حرارت و رطوبت (كم به نسبت تغيير شرايط محيطياتتغييربدون تغيير  ويا-۱۱

نياز به موتور هاي راه انداز با ظرفيتهاي پائين تر براي راه اندازي اوليه-۱۲

 به بار حداكثرزمان كم رسيدن-۱۳

افت راندمان در زمان استفاده در بارهاي پائين-۱۴

:پيشنهاد مي شود

 .در اين مرحله مناسب است كه مقدار برق مورد نياز،تنوع ظرفيت ها و پراكندگي محلها شناسايي شود-۱

 فاده از نيروگـاه هـاي      كارخانجات بزرگ صنعتي بويژه كارخانجات شهركهاي صنعتي وشهركهاي مسكوني و برج هاي بزرگ بـه اسـت                -۲

 .شود براي آنها تعريفموتور گازي ملزم  شوند و برق شهري به عنوان پشتيبان

۳-CHP جهت تامين بخار و گرمايش در هر محل بررسي گرددنصب سيستم . 

ز ايـن نيروگـاه     ن و استفاده كنندگان ا    ارذاتسهيالتي را به جهت احداث و سرمايه گذاري به سرمايه گ          پيشنهاد مي شود كه وزارت نيرو     -۴

 :ها قايل شوند

از صندوق ارزياوليهتامين سرمايه•

تضمين تامين سوخت گاز به قيمت يارانه ايي نيروگاههاي تحت حمايت وزارت نيرو•

تامين زمين براي احداث•

كاهش تعرفه انشعاب•

يبخشودگي ماليات•

مركي جهت واردات ماشين آالت، مواد مصرفي و لوازم يدكيگبخشودگي•

اي الزم براي ورود ماشين آالتمجوز ه•

تسهيالت الزم براي اخذ مجوز هاي زيست محيطي•

ترغيب مجتمع هاي مسكوني ،شهركهاي مسكوني و صنعتي و صنايع پر مصرف در استفاده از نيروگاههاي  موتورگازسـوز                    •

توسط دولت

http://www.pdfediting.com


=====================================================================

- ١١-

ضمايم

هزينه گاز-

خريد برق-

نقشه هاي موتور گاز سوز شركت دويتس-

ت فني موتورهاي گاز سوز نمونه دويتسمشخصا-

نقشه هاي سايت نيروگاهي با موتورهاي گازي وارتسيال-

-CHP با موتورهاي دويتسنحوه قرارگيري سيستم 

-GE معرفي موتور هاي گاز سوز

هزينه گازمصرفي

PSI  وارد ايست۱۰۰۰-۷۵۰گاز طبيعي پس از استخراج از طريق خطوط انتقال با فشاري در حدود CGS   در ايـن ايـستگاه   . مـي شـود  گاه هـاي

 براي اسـتفاده درموتورهـاي   ۶۰براي مصارف در شهر ها مجددًا اين فشاربه حدود PSI . كاهش داده مي شود۲۵۰ بار معادل  ۱۷PSIفشار به

 .گاز سوز تقليل داده مي شود كه اين فشار براي استفاده درموتورهاي گازسوز كفايت مي نمايد

 وزير محترم نفـت بهـاي فـروش گـاز          ۵/۲/۸۳ مورخ   ۱/۲۸-۲۶۰ در دسته واحد هاي صنعتي قراردارد و براساس ابالغيه شماره          موتورهاي گازسوز

اين درحالي است كه بهاي فروش گاز  مصرفي كه بـراي نيروگاههـاي در مالكيـت                 . ريال به ازاي هر متر مكعب محاسبه مي شود         ۱۳۸,۵طبيعي  

 . ريال به ازاي هر متر مكعب مي باشد۶۰تر مكعب و براي حمل و نقلريال به ازاي هر م۲۹,۳وزارت نيرو

همچنين مبالغي بطور ماهيانه به تناسب ايستگاه اندازه گيري براي جبران هزينه هاي نگهداري تاسيسات گاز و تامين هزينه هاي جاري شـركت                       

 :از مشتركان اخذ مي شوداز مشتركين اززمان نصب ايستگاه توسط شركت گاز براساس فرمول زير محاسبه و

)ريال(آبونمان ثابت مشتركين عمده)=ريال بر متر مكعب۱۳۷۵)*(ظرفيت نيروگاه(
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خريد برق

 وزارت۲۱/۳/۸۴ مورخ   ۱۰۰/۲۰/۱۵۸۳۴ هيئت وزيران به پيشنهاد شماره       ۲۹/۳/۸۴مواردي براساس آيين نامه اجرايي شرايط تضمين برق مصوبه          

 :نيرو يادآوري مي شود

 به منظور تشويق توليد مقياس كوچك در مراكز مصرف اين توليد كنندگان مي توانند برق توليد ي خود را بـدون پرداخـت هزينـه                   -۵بصره   ت-۱

ترانزيت به طور مستقيم از طريق شبكه فشار متوسط و يا ضعيف به نقاط  مصرف برسانند ويا برق توليدي خود را براسـاس نـر خهـاي تـضميني                     

 . اين آيين نامه به عالوه ده درصد به شبكه برق به فروش برسانند۸ادهم" ب"موضوع بند

 مديريت شبكه مكلف است حسب انتخاب قبلي توليد كننده به يكي ازدو روش زير برق توليد شده را بـه صـورت تـضميني خريـداري                          -۸ماده  -۲

 :نمايد

 ين نامه اين آي۵درچارچوب بازار عمده فروشي برق بر اساس تبصره هاي ماده-الف

 : براساس نرخ هاي ذيل-ب

 ريال به ازاي هر كيلو وات۱۱۰ساعات عادي-۱

 ريال به ازاي هر كيلو وات۵۰ساعات كم باري-۲

 ريال به ازاي هر كيلو وات رد صورت تضمين توليد كننده نسبت به تحويل انرژي بر قدر ساعت اوج بار بـه ميـزان                         ۵۰ساعات اوج بار    -۳

 ريال به ازاي هر كيلو وات در غير اين صورت۱۵۰مقرر در قرارداد مربوطه و

 . درصد به ارقام فوق اضافه ميشود۶۰درماه هاي خرداد و سه ماهه تابستان-۴

 . درصد به ارقام فوق اضافه مي شود۲۰درماههاي آذرودي و بهمن-۵

 ريال به ازاي هر مگاوات ساعت۵۱,۰۰۰ل هيات تنظيم بازار برق معاد۹۰ مطابق صورتجلسه شماره۱۳۸۶ نرخ پايه پيشنهاد انرژي سال-۳

 الزم به ذكر است كه تأمين و هزينه سوخت براي انعقاد قراردادهاي. كند  هاي خريد به روش تبديل انرژي را ارائه مي          جدول زير قيمت  

 الزم بـه ذكـر   . سـت و پس از آن بـرآوردي ا۸۷اين قيمتها براي سالهاي. باشدخريد به روش تبديل انرژي به عهده شركت توانير مي  

 .شود ريال به قيمت خريد برق اضافه مي۵/۲است كه به ازاء هر درصد اضافي راندمان حدود

سال۱۳۹۰۱۳۸۹۱۳۸۸۱۳۸۷۱۳۸۶

ريال بر كيلووات ساعت۲۳۸۲۱۲۱۹۰۱۷۰۱۵۱

bargh afshan alborz
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