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چکیده
دنیا در انرژی سیاستگذاران امروزه که راهکارهايی از يكی
بهره انرژی مديريت در کارآمد و مؤثر ابزاری بهعنوان آن از
میبرند،استفادهازتعدادزيادیمولدمقیاسکوچکدرمحل
مصرفيانزديكیآنباکمترينمیزاناستفادهازشبكهانتقال
توانیر سازمان و نیرو وزرات نیز ما کشور در است. توزيع و
بهعنوانمتولیاناصلیصنعتبرقسیاستهایحمايتیويژهای
برایسرمايهگذاراندر بهمنظورتوسعهمولدينتولیدپراکنده
اينبخشدرنظرگرفتهاند.دراينمقاله،هدفارايهيکطرح
وچالشهای کلیاتنصب اخذمجوزها، ازمراحلمختلف کلی
اين بر عالوه است. پراکنده تولید نیروگاههای بهرهبرداری
مورد نیز طرح درآمدهای و هزينهها شامل اقتصادی مسايل

بررسیقرارگرفتهاند.

1-مقدمه
عرضه و تقاضای انرژی در جهان به صورت یکی از مس��ایل روز درآمده 
اس��ت و در دنیای امروز برای اطمینان از رش��د اقتصادی و اجتماعی 
یک کش��ور ضروری اس��ت که تمام منابع انرژی موجود در ش��یوه ای 
کارآم��د و مقرون به صرف��ه برای تولید برق به کار گرفته ش��وند و یکی 
از ش��اخص های ارزیابی و پیشرفت کش��ورها، شاخص افزایش ظرفیت 
تولید و توزیع انرژی الکتریکی اس��ت. آمارها، رش��د متوس��ط مصرف 
انرژی الکتریکی س��االنه 8 تا 10 درصد را در کشور نشان  می دهند. از 

طرفی الگوی سنتی تولید برق بر پایه ی بهره برداری از تعداد محدودی 
نی��روگاه مرکزی در مقیاس بزرگ و س��پس انتق��ال و توزیع انرژی به 
مصرف کنندگانی اس��ت که ممکن اس��ت تا ه��زاران کیلومتر دورتر از 
محل تولید باش��ند. این روش ضمن بازده پایین در بخش تولید، باعث 
ات��اف بخش قابل توجهی از انرژی نیز، درگذر از ش��بکه های انتقال و 
توزیع خواهد ش��د.  در چنین ش��رایطی لزوم مطالع��ات همه جانبه با 
ه��دف کاهش میزان مصرف انرژی از ش��بکه و نیز کاهش هزینه های 
تولی��د انرژی،  بدون ایجاد لطمه به روند توس��عه ی کش��ورها را ایجاد 
می کند. این مطالعات باعث به وجود آمدن برنامه ها و اس��تراتژی هایی 
موس��وم به »مدیریت انرژی« گردیده است. مدیریت انرژی را می توان 
اس��تفاده صحیح و مؤثر از انرژی برای دس��تیابی به بیش��ترین سود با 
کمترین هزینه جهت افزایش موقعیت رقابتی در بازار دانس��ت که این 
امر نیازمند اس��تفاده از سیستم ها و دس��تورالعمل ها در جهت کاهش 
می��زان مصرف انرژی ب��ر واحد محصول و کاهش یا ثابت نگه داش��تن 

هزینه های کل تولید است. 
یک��ی از راه کارهایی که امروزه سیاس��ت گذاران ان��رژی در دنیا از آن 
به عنوان ابزاری مؤثر و کارآمد در مدیریت انرژی بهره می برند، استفاده 
از تع��داد زیادی مولد مقیاس کوچ��ک در محل مصرف یا نزدیکی آن 
با کمترین میزان اس��تفاده از ش��بکه انتقال و توزیع است. در کشور ما 
نیز وزرات نیرو و س��ازمان توانیر به عن��وان متولیان اصلی صنعت برق 
سیاست های حمایتی ویژهای به منظور توسعه مولدین تولید پراکنده 

برای سرمایه گذاران در این بخش در نظر گرفته اند ]1[.

2-مولد مقیاس کوچک
مجموعه ای از دس��تگاه ها و تأسیسات تولید انرژی الکتریکی که اتصال 
آن به شبکه توزیع یا فوق توزیع از نظر فنی امکان پذیر بوده و ظرفیت 
عملی تولید آن در محل نقطه اتصال، حداکثر 25 مگاوات باشد. برخی 



فصلنامه

علمي- ترويجي 
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ايران-شاخه خراسان

سال چهارم/شماره6/ بهار 1396 42

از مزایای این روش درشکل )1( بیان شده است.

شکل 1:مزايای استفاده از مولدهای مقیاس کوچک

ام��روزه در مولدهای مقی��اس کوچک از فناوری های زیادی اس��تفاده 
می گردد که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره نمود ]2[:

- موتورهای گازسوز
- موتورهای دیزلی

- توربین های گازی / بخاری کوچک
- میکرو توربین

- توربین های بادی
- مولدهای آبی کوچک

- سیستم های خورشیدی
- پیل سوختی

از میان موارد ذکرشده، تنها 4 مورد اول، قابلیت تولید همزمان برق و 
حرارت را خواهند داش��ت. در مورد مولدهای با قابلیت تولید همزمان 
برق و حرارت، بازده الکتریکی مؤثر، با در نظرگرفتن میزان بهره گیری 
از حرارت بازیافتی برابر بین 60 تا 80 درصد می باشد. شکل )2(، آنالیز 
راندم��ان بین مولدهای دارای بازیافت حرارتی و بدون بازیافت حرارتی 

را نشان می دهد.

شکل 2:مقايسه راندمان مولدهای بدون بازيافت حرارتی و دارای بازيافت حرارتی

1-2-مولدتولیدهمزمانبرقوحرارت1
مولدی که حرارت خروجی آن برای تولید آب گرم، بخار و یا اس��تفاده 
در فرآینده��ای صنعتی که نیاز به حرارت دارند، بازیافت می ش��ود. در 

شکل زیر ساختار یک مولد CHP قابل ماحظه است.
2-2-مولدتولیدهمزمانبرق،حرارتوبرودت2

درصورتی که عاوه بر مصرف توان حرارتی، نیاز به یک سیس��تم تولید 
برودت وجود داشته باشد، یک چیلر جذبی مورداستفاده قرار می گیرد. 

در شکل )4( ساختار این نوع مولد مشاهده می شود.

3- مراحل طراحی و احداث واحد تولید پراکنده
طراح��ی و احداث یک واح��د تولید پراکن��ده، دارای 7 مرحله مطابق 
جدول )1( اس��ت. کلیه این مراح��ل را می توان به دو بخش الکتریکی 
و مکانیکی تقس��یم بندی نمود که در ادامه به تشریح هر یک خواهیم 

پرداخت.

CHP شکل 3:ساختار مولد

CCHP شکل 4:ساختار مولد

جدول 1: مراحل احداث نیروگاه

3-1-بخشالكتريكی
اقدام��ات الزم در بخش الکتریکی برای اح��داث مولد مقیاس کوچک 

شامل موارد زیر است:
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- طراح��ی نهایی نحوه اتصال ژنراتورها و ترانس��فورماتورها با توجه به 
مباحث فنی و اقتصادی

- تهیه طرح جانمایی ژنراتورها و ترانسفورماتورها و تابلوها 
- طراحی کابلکشی فشار متوسط 
- طراحی تابلوهای فشار متوسط 

- طراحی سیستم باسبار و سوییچ گیر
- طراحی پست پاساژ و تابلوهای حفاظتی و اندازه گیری

- ارای��ه مدل مفهومی و تعیین س��طح مانیتورین��گ داخلی و کنترل 
نیروگاه

- ارایه مدل مفهومی اسکادا با ماحظه الزامات توانیر
CHP ارایه طرح سیستم کنترل و ابزار دقیق بخش -

- تهیه لیست و مشخصات کلیه اقام مورد نیاز
- تعیین الویت خرید جهت زمان بندی بهینه اجرای پروژه 

- شروع فرآیند احداث بر اساس تجهیزات مورد نظر
- تست و تحویل موتور ژنراتور و سایر تجهیزات

- تست های پس از نصب موتور ژنراتور توسط فروشندگان 
- راه اندازی آزمایشی و آموزش پرسنل 

- بهره برداری تجاری از پروژه 
- سیستم مانیتورینگ و کنترل نیروگاه

طراحی های این بخش می توانند توس��ط مش��اور طرح صورت پذیرند 
و ب��ه تأیی��د مراجع ذی ربط رس��انده ش��وند. برخی دیگ��ر از اقدامات 
الزم در ای��ن بخش، ازجمله وظایف مدیر پروژه هس��تند و اما فرآیند 
راه اندازی و انجام تس��ت های مرتبط، از جمله تعهدات شرکت سازنده 
مولد می باش��ند که توس��ط نیروه��ای متخصص انجام خواهند ش��د.

2-3-بخشمكانیكی]3[
در ی��ک واح��د CHP و ی��ا CCHP، ی��ک موتور گازی که ب��ه ژنراتور 
س��نکرون کوپل ش��ده اس��ت، وظیفه تأمین توان مکانیکی مورد نیاز 
ژنرات��ور را ب��ر عه��ده دارد. در موتوره��ای گازی احت��راق در محفظه 
س��یلندرهای موتور گازس��وز صورت می گیرد. بخشی از انرژی احتراق 
صرف به حرکت درآوردن میل لنگ می ش��ود و انرژی منتقل ش��ده به 
میل لن��گ، در کاربردهای نیروگاهی صرف چرخان��دن ژنراتور و نهایتاً 
تولی��د برق می ش��ود. اما بخش بزرگتری از ان��رژی احتراق صرف گرم 
شدن اجزا موتور می شود و یا توسط گازهای حاصل از احتراق از موتور 

خارج می شود که این بخش از انرژی از نظر تئوری هدر رفته است.

شکل 5:ساختمان داخلی يک موتور گازی

در مدرن ترین و بهینه ترین موتورهای احتراق داخلی گازس��وز 40% تا 
45% از انرژی آزاد ش��ده احتراق باع��ث چرخش میل لنگ و ژنراتور و 
تولیدی برق می ش��ود، و 55% تا 60% از انرژی احتراق توسط حرارت 

آزاد شده در رادیاتور و حرارت خارج شده از اگزوز به هدر می رود]4[.
بنابراین فلس��فه اس��تفاده از سیس��تم های تولید همزمان برق، گرما و 
س��رما، جلوگیری از هدر رفتن گرمای آب پوسته و گاز داغ خروجی از 
اگزوز است. شکل )6(، یک مبدل صفحه ای برای استخراج حرارت آب 
پوسته و شکل )7( یک مبدل اگزاست برای دریافت حرارت از گازهای 

داغ اگزاست را نشان می دهد.

4-آنالیز نمونه عملی
در ای��ن بخ��ش به آنالیز فنی و اقتصادی ی��ک مولد مقیاس کوچک با 
ظرفیت 2 مگاوات از نوع تولید همزمان برق و حرارت پرداخته خواهد 
شد. بخشی از توان الکتریکی تولید شده توسط این مولد، برای تأمین 
مصرف بار محلی و مابقی به شبکه سراسری برق تحویل داده می شود.
در م��ورد مولدهایی که به منظور تغذیه بار محلی مورد اس��تفاده قرار 
می گیرن��د، در صورت وجود محدودیت های معماری می توان از فضای 
پش��ت بام اس��تفاده نمود. نتایجی که در ادامه ارای��ه می گردد، حاصل 
تجربه عملی این نوع مولد مقیاس کوچک اس��ت. ش��کل )8(، استقرار 

مولد در سایت را نشان می دهد.
1-4-آنالیزفنی

در یک مولد CHP با ظرفیت 2 مگاوات عاوه بر تولید توان الکتریکی 
به می��زان 2000 کیل��ووات، ان��رژی حرارتی دریافتی از آب پوس��ته 
1،000،000کیلوکالری بر ساعت و انرژی دریافتی از گازهای اگزاست 
نیز 1،000،000 کیلوکالری بر س��اعت می باشد. با دریافت این میزان 
انرژی حرارتی از آب پوس��ته و اگزاس��ت، به میزان 300 مترمکعب بر 
س��اعت در مص��رف گاز صرفه جویی میگردد. جدول )2(، مش��خصات 

مکانیکی مولد را نشان می دهد.

شکل 6:مبدل صفحه ای برای استخراج حرارت آب پوسته

شکل 7:مبدل اگزاست
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شکل 8:استقرار مولد در سايت

جدول 2: مشخصات مکانیکی مولد

20V 4000 L32 مدل موتور

ton 22وزن دستگاه با آب و روغن

rpm 1500دور موتور

𝟐𝟓𝑯𝒛 ~ 𝟏𝟔𝑲𝑯𝒛حوزه فرکانس ارتعاش بدنه
50kgبار دینامیک نامتعادل در هر تکیه گاه

2-4-آنالیزاقتصادی
مطابق دس��تورالعمل ارایه شده از سوی وزارت نیرو به شرکت توانیر و 
در راس��تای اجرای ماده 133 قانون برنامه پنجم توس��عه و حمایت از 
سرمایه گذاری در تولید برق از مولدهای مقیاس کوچک، نرخ خرید برق 
از مولدهای مزبور برای اتصال در شبکه فشار متوسط معادل 996 ریال 
بعاوه نرخ 0.2 مترمکعب گاز طبیعی و در ش��بکه فشار ضعیف معادل 
1086 ری��ال بعاوه نرخ معادل 0.2 مترمکعب گاز طبیعی خواهد بود. 
در ادامه این دستورالعمل ذکرشده که در مورد مولدهای تولید همزمان 
ب��رق و حرارت، قرارداد خرید تضمینی برق بر اس��اس بازده الکتریکی 
مؤثر مولد منعقد می گردد. بنابراین پرداخت های صورت گرفته از طرف 

شرکت توانیر به سرمایه گذار در راستای موارد زیر است:
ش��بکه ب��ه  ف��روش  جه��ت  ان��رژی  تولی��د  باب��ت  پرداخ��ت   -

- پرداخت بابت سوخت مصرفی
- پرداخت بابت آمادگی سرمایه گذار برای تزریق توان به شبکه 

- پرداخت بابت آمادگی، در ش��رایطی صورت می گیرد که سرمایه گذار 
ام��کان تولید توان و تزریق آن به ش��بکه را فراه��م نموده اما بنا به 

دالیل متفاوتی این امکان از او سلب می گردد. 
در جدول )3( برآورد مالی نیروگاه 2 مگاواتی ارائه ش��ده است. در این 

حالت تمامی توان تولیدی مولد، به شبکه تزریق میگردد.
اگ��ر مولد از ن��وع خود تأمین باش��د یا به عبارت دیگر بخش��ی از توان 
تولیدی مولد صرف تغذیه بار محلی ش��ود، اح��داث نیروگاه از توجیه 

اقتصادی باالتری برخوردار خواهد شد.
در جدول )5( یک نمونه از صورت حس��اب فروش انرژی به شبکه برای 
یک مولد تولید پراکنده نش��ان داده ش��ده است. نحوه محاسبه درآمد 
حاصل از فروش انرژی به ش��بکه از رابطه )1( خواهد بود. پارامترهای 
این رابطه در جدول )5( نشان داده شدهاند. این رابطه دارای دو بخش 

اصلی است: 
1- درآمد از حاصل از فروش انرژی

2- درآم��د حاصل از آمادگی در صورت عدم تولید به دلیل نقص فنی 
در شبکه توزیع

I=[(a1*m+1a2*m+2a3*m1) *(1)
(b-c+d*e)]+[(g1*m+1g2*m+2g3*m3)*(b-c-f)]+h

جدول 3: خالصه برآورد مالی نیروگاه 2 مگاواتی

جدول 4: خالصه برآورد مالی نیروگاه 2 مگاواتی خود تأمین

5-نتیجه
احداث مولدهای مقیاس کوچک عاوه بر کاهش تلفات شبکه، در باال 
بردن قابلیت اطمینان ش��بکه نیز نقش بسزایی ایفا می کنند. راندمان 
الکتریک��ی مؤثردر مولده��ای CHP و یا CCHP به دلیل اس��تفاده از 
حرارت اگزاس��ت و آب پوس��ته در حدود %80-60 اس��ت که تفاوت 
قابل توجه��ی ب��ا راندمان مولده��ای معمولی دارد. با توج��ه به برآورد 
اقتصادی ص��ورت گرفته چنانچه توان تولیدی در مولد  CHPتماماً به 
ش��بکه تزریق شود، دوره بازگشت س��رمایه 3.6 سال است و اگر مولد 
از نوع خود تأمین باش��د، دوره بازگشت س��رمایه به 2.2 سال کاهش 
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7-نتیجه گیری
با نوجه به بررسی های انجام شده در این مقاله، استفاده از سنسورهای 
برق  تجهیزات  در  کلیدی  پارامترهای  اندازه گیری  برای  هوشمند 
فشارقوی، بسیار حائز اهمیت است. با توجه به مهیا بودن بسترهای 
ارتباطی و اتوماسیون در اغلب پست های برق خراسان، استفاده از این 
کاهش  سبب  نگهداری،  و  تعمیرات  روش  بهبود  بر  عاوه  سنسورها 
متخصص  انسانی  نیروی  هزینه  می شود.  مدت  طوالنی  در  هزینه ها 
طرفی  از  تجهیزات  در  اساسی  تعمیرات  هزینه های  و  طرف،  یک  از 
دیگر باعث افزایش هزینه در تعمیرات فعلی PM می شود. در حالی که 
زمان  مدت  پیش بینانه،  تعمیرات  روش  از  بهره مندی  و  استفاده  با 
همچنین  است.  متغیر  تجهیز  سامت  وضعیت  اساس  بر  تعمیرات 
پیش بینی و تشخیص زود هنگام خطا در ترانسفورماتورهای قدرت با 
استفاده از آنالیز گازهای محلول در روغن آن، عاوه بر افزایش طول 
عمر ترانس، به بهبود بهره برداری در طول دوره عمر مفید آن منجر 
می شود. عاوه بر این با استفاده از قابلیت هایی که در این مقاله ذکر 
شده است، احداث پست هایی تنها با یک ترانس قدرت، دور از ذهن 

نمی باشد.   
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می یابد. در س��الیان اخیر، سیاس��ت های حمایتی و بسته های تشویقی 
وی��ژه به منظور ایجاد انگیزه برای س��رمایه گذاران در توس��عه مولدین 

تولید پراکنده در نظر گرفته شده است. 

جدول 5: صورتحساب فروش انرژی

پينوشتها

1-Combined Heat & Power (CHP)
2-Combined Cold & Heat & Power (CCHP)
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