بررسی اقتصادی خرید تجهیزات تولید برق گازی یا ایجاد زیرساخت برای خرید برق سراسری

در شبکه های بهم پیوسته برق باتوجه به صرفه جویی های مقیاس تولید انرژی الکتریکی به صورت مرکزی و
توسط نیروگاهای بزرگ صورت میگیرد .در سالهای اولیه پیدایش سیستمهای پیوسته معموآل سیستم با رشد
ساالنه ۶الی  ۷در صدی در مصرف انرژی الکتریکی مواجه بود .در دهه  ۰۷۷۱مباحثی از قبیل بحران نفتی و
مسائل زیست محیطی مشکالت جدی را برای صنعت برق مطرح کردند .به گونهای که در دهه  ۰۷۹۱این فاکتورها
و تغییرات اقتصادی به کاهش رشد بار به حدود  ۰/۶الی ۳در صد در سال منجر شدند.
در همین زمان هزینه انتقال وتوزیع انرژی الکتریکی نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافت .لذا تولید مرکزی
توسط نیروگاههای بزرگ اغلب بدلیل کاهش رشد بار افزایش هزینه انتقال توزیع حاد شدن مسایل زیست محیطی
و تغییرات تکنولوژیکی در جهت کاهش هزینه های سرمایه گذاری در مولدهای مستقل با مقیاس کوچک افزایش
راندمان حرارتی این مولدها غیر عملی شد.
در دهه های اخیر تجدید ساختار صنعت برق و همچنین خصوصی سازی این صنعت مطرح و در برخی کشورها
اعمال گشته است .در محیط تجدید ساختار یافته صنعت برق متقاعد کردن بازیگران بازار به سرمایه گذاری در
پروژه های چند میلیارد دالری تولید و انتقال توان آسان نیست .این مسائل و مباحث باعث شد تا تولید پراکنده
به عنوان یک انتخاب مناسب جهت تولید و پاسخگویی به افزایش تقاضای مصرف مطرح شود.تولیدات پراکنده
بصورت محلی مورد استفاده قرار می گیرند یعنی این تولیدات نزدیک مصرف بوده و نیازی به انتقال انرژی الکتریکی
خروجی آنها در مسافت های طوالنی ندارد .هرچه مصرف کننده نزدیک تر باشد.هزینه تامین انرژی الکتریکی نیز
کاهش خواهد یافت .از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه و یا روستاها ،با توجه به پراکندگی بار ،هزینه های
توسعه خطوط انتقال و توزیع بسیار زیاد است .لذا در این موارد استفاده از تولیدات پراکنده به منظور تامین برق
مورد نیاز این گونه مشترکین از صرفههای اقتصادی باالیی برخورداراست .در این مقاله دو شیوه تامین برق از
طریق مولدهای مستقل با مقیاس کوچک و یا خرید برق از شبکههای سراسری مورد مقایسه قرار می گیرد .

مقایسه تامین برق از طریق مولد موتور گاز سوز با خرید از شبکه سراسری

برای صنایع نیازمند قدرت باال،ا مکان تامین برق از طریق احداث مولدهای موتور گازسوز وجود دارد .در این بررسی و برای
فراهم شدن امکان مقایسه صنعتی در نظر می گیریم که دارای دیماند در خواستی معادل ۰1مگاوات است و به منظور
تامین برق مورد نیاز خود دو گزینه احداث مولد موتور گازسوز و خرید برق از شبکه سراسری را مورد بررسی قرار میدهد.
این بررسی نشان می دهد که در چه سطحی از ضریب بار مصرفی ،احداث مولد موتور گازسوز اقتصادی خواهد بود و در
چه سطحی از ضریب بار،به صرفه است که صنعت مورد بررسی برق مورد نیاز خود را از شبکه سراسری خریداری کند.بدین
منظور و برای بررسی توجیه اقتصادی تاسیس مولد موتور گازسوز در صنعت مزبور،هزینه تمام شده هر کیلووات ساعت
برق تولیدی توسط مولد موتور گازسوز با هزینه تمام شدة هرکیلووات ساعت برق از شبکه سراسری مقایسه میشود .
از آنجا که مولد موتور گازسوز در مواقعی از سال به علت انجام تغییرات دوره ای (خروج برنامه ریزی شده) و یا به دلیل
بروز اشکاالت یپیش بینی نشده (خروج اضطراری) از مدار تولید خارج شده و قادر به تولید برق نخواهد بود ،برای تاًمین
مطمئن ۰1مگاوات برق مورد نیاز صنعت مزبور ،سه مولد  00۱۱کیلو واتی به صورت موازی کوپله می شوند تا در صورت
خروج یکی از آنها ،دو مولد باقیمانده بتوانند  ۶۶درصد قدرت مورد نیاز صنعت را تامین کنند .
هزینه انتقال و نصب و راه اندازی تجهیزات مورد این بحث که موتور گاز سوز وارتزیال  18V28SGمی باشد به ازای هر
واحد 00۱۱کیلو واتی موتور گازسوز به ازای هر کیلو وات معادل  1۶۷یورو می باشد لذا با در نظر گرفتن نرخ دالر معادل
 0۱۱۱تومان در سال  ۰۳۷۶هزینه تجهیزات و احداث سه موتور گازسوز به صورت زیر محاسبه می شود :

توان هر موتور  0044کیلووات *  762یورو *  6044200440444 = 0444تومان جهت هر دستگاه
قیمت هر دستگاه  3 * 6044200440444دستگاه مورد نیاز =  00047700440444تومان می باشد .

حال فرض می کنیم که صنعت مزبور قصد دارد  ۰1مگاوات توان مورد نیاز خود را از شبکه سراسری خریداری کند .در
این حالت میبایست هزینه انشعاب برق را پرداخت کند .لذا سهم هزینه انشعاب نیز بر هزینه خرید برق از شبکه سراسری
اضافه میشود.
نخست باید توجه داشت که برای تامین این قدرت از شبکه برق سراسری نیاز به تهیع زیر ساخ های الزم می باشد که
شامل خرید امتیاز  ,اختصاص زمین پست  ۶۳کیلوولت  ,ساخت پست  ۶۳کیلوولت  ,برق رسانی از اخرین پست  ۶۳تا

پست شخصی ( سیم کشی و دکل زنی و , )....ساخت پست پاساژ و تجهیز پست و در انتها ساخت اتاق ترانس های
متناسب مورد نیاز و خرید ترانس ها و ساخت اتاق کنترل قدرت و تجهیز به سکسیونرودژنکتورهای متناسب و قراردادن
تجهیزات حفاظتی الزم می باشد که رقم را شامل می شود .
قیمت کلیه تجهیزات باال در براورد نهایی بالغ بر  024میلیارد ریال می باشد .

هزینه خرید برق از شبکه سراسری عالوه بر هزینه انشعاب ،برای مشترکین با قدرت بیش از  ۳۱کیلو وات مشتمل بر
بهای دیماند و بهای انرژی در ساعات مختلف است.با توجه به این که صنعت مورد نظر دارای قدرت در خواستی معادل
 ۰1مگاوات است  .لذا مطابق با کتابچه تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها در سال  ،۰۳۷۶مشمول تعرفه صنعتی
کد( )0-۳میشود بهای دیماند و انرژی مصارف صنعتی در سال ۰۳۷۶برای یک صنعت با قدرت قراردادی  ۰1مگاوات ،
بصورت ذیل است .
بهای خرید دیماند  07مگاوات در صورت امکان تامین این قدرت بالغ بر  00میلیارد ریال می باشد .
بهای دیماند بر اساس قدرت مصرفی مشترک از وی اخذ می شود و حداقل قدرت مصرفی مشترک که مالک محاسبه
بهای دیماند قرار می گیرد  ۷۱در صد قدرت قرار دادی مشترک است .بدین ترتیب چنانچه قدرت مصرفی مشترک کمتر
از  ۷۱در صد قدرت قراردادی باشد ۷۱ ،درصد قدرت قراردادی مبنای محاسبه بهای دیماند قرار میگیرد و در غیر این
صورت قدرت مصرفی وی جهت محاسبه بهای دیماند استفاده می شود .بدین ترتیب بهای دیماند سالیانه صنعت مزبور
در سال  ۰۳۷۶شامل این موارد خواهد بود :





هزینه دیماند سالیانه صنعت
قدرت قرار دادی صنعت
قدرت مصرفی صنعت
بهای دیماند مصرفی صنعت بر حسب ریال بر کیلو وات

بهای انرژی مصرفی صنعت مزبور از شبکه سراسری شامل موارد ذیل می باشد
هزینه سالیانه انرژی مصرفی توسط صنعت مورد بررسی :
 به ترتیب انرژی مصرفی سالیانه صنعت در ساعات میان باری،اوج بار و کم باری
 به ترتیب بهای انرژی مصرفی صنعت در ساعات میان باری،اوج بار و کم باری در سال  ۰۳۷۶وبر اساس گزینه
یک و دو تعرفه های صنعتی است .
عالوه بر این مطابق با شرایط اختصاصی تعرفه های صنعتی در ماههای تیر و شهریور  ۰0در صد و در مرداد ماه  ۳۱در
صد به بهای برق مشترکین صنعتی افزوده می شودکه متوسط این افزایش معادل  0در صد رشد بهای برق مشترک
صنعتی در سال است .
مطابق با تعرفه های برق،طول شبانه روز به  ۰1ساعت میان باری 0،ساعت اوج بار و ۹ساعت کم باری تقسیم شده است.این
مشترک صنعتی به صورت طبیعی ابتدا در ساعات میان باری ،سپس در ساعات اوج و نهایتاًدر ساعات کم باری به تولید
محصول می پردازد لذا با در نظر گرفتن ضریب بار صنعت میزان انرژی مصرفی آن در ساعات مختلف شبانه روز بدست
می آید  .بدین ترتیب با مشخص بودن میزان انرژی مصرفی صنعت و با در نظر گرفتن بهای دیماند  ،بهای انرژی و هزینه
انشعاب سالواره ،متوسط نرخ خرید برق از شبکه سراسری بدست می اید .
نتیجه :
با یک حساب سر انگشتی ساده و با نگاه به مخارج اولیه راه اندازی یک سیستم تولید برق گازسوز در مقایسه با تامین برق
از شبکه سراسری مشاهده میشود که :
 )۰با هزینه اولیه پایین تری می توان از سیستم گازسوز برق مورد نیاز را تامین نمود .
 )1می توان اب گرم یا بخار اب در حالت  CHPو سرمایش در حالت  CCHPاز گرمای گاز خروجی تحصیل
نمود .
 )۳مصرف گاز یک دستگاه تولید برق از گاز برای هر یک مگاوات در  ۰۱۱در صد باز حداکثر  10۱مترمکعب می
باشد و قیمت گاز در نگاه یک به یک  ۶0درصد قیمت یک کیلووات برق می باشد و با توجه به مقایسه بر مبنای
 ۰۱۱۱کیلووات می توان حساب نمود که  ۱6۶0ضربدر  ۱610برابر با  ۱6۰۶10می باشد .
بنابراین هزینه پرداختی برای گاز مورد استفاده در مقابل استفاده از برق شبکه دارای نسبت  400670ارزانتر می باشد .

