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 جهانگير صياد پرتو حميدي اكبر اديب فر  حميدرضا صدري

Sadri@mapna.org  
 مپنا  -شركت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران 

 

 
  مدل مالي– فني، اقتصادي – نيروگاه -امكان سنجي: واژه هاي كليدي

 
 
 

 خالصه
 –در اين مقاله روش تهيه گزارش امكان سنجي فني 

اين روش كه . اقتصادي احداث يك نيروگاه ارائه مي گردد
براساس تجربيات مولفين در پروژه هاي نيروگاهي و نيز نمونه 
هاي مشابه در ساير كشورها تهيه شده است، دو ديدگاه مالي 

 مي و فني را پيش از ساخت يك نيروگاه مورد ارزيابي قرار
در اين راستا ابتدا ضرورت نياز به پروژه بررسي شده و . دهد

بر اين اساس ويژگيهاي مورد نياز جهت مكان احداث نيروگاه 
پس از اين مرحله سيستم هاي . مورد توجه قرار مي گيرد

مكانيكي و الكتريكي نيروگاه مورد نظر با توجه به داده هاي 
 لي بررسي وموجود و تجربيات حاصل از پروژه هاي قب

سپس براساس نتايج حاصل از برآورد .  انتخاب مي گردد
سيستم هاي مكانيكي و الكتريكي، احجام ساختماني مورد نياز 

نتايج حاصله به عنوان . پروژه مورد محاسبه قرار مي گيرد
بخشي از ورودي هاي مدل مالي تهيه شده ، مورد پردازش 

ه شرايط پروژه و مدل مالي پروژه با توجه ب. قرار مي گيرد
ويژگيهاي آن از لحاظ مالي و نيز با توجه به هزينه هاي 

مربوط به تجهيزات فني و نيز ديگر موارد قابل توجه، هزينه 
 و نيز Euro/kWتمام شده پروژه، هزينه توليد بصورت 

سناريوهاي مختلف تعرفه فروش برق را  مورد محاسبه قرار 
 .مي دهد

 
 مقدمه

تهاي بزرگ جهان با توجه به باال بودن  شركاغلبامروزه در 
اي  حجم پروژه ها و نيز محدود بودن تواناييهاي فني و سرمايه

شركتهاي مجري و سرمايه گذار، بمنظور اخذ تصميم در 
 -سنجي فني اجراي پروژه هاي نيروگاهي، از روشهاي امكان

 .اقتصادي  نوين و مبتني بر دانش روز استفاده مي گردد
ــزارش   ــك گـ ــي در يـ ــنجي فنـ ــان سـ ــادي–امكـ  اقتصـ

(Techno Economic Feasibility Report) ــا  يـ
TEFR  هاي نيروگاهي، موارد مختلفـي ميبايسـتي          براي پروژه

بطور منظم مد نظر قرار گرفته و بكار بسته شود تا اهداف زير             
 :را پوشش دهد

 بررسي و تعيين مفاهيم اوليه نيروگاه و پروژه -

98-F-EPG-553
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 هزينه تمام شده توليدنيل به برآورد هزينه واقعي و  -
كنترل امكان پذير بودن اجـراي پـروژه بـا اسـتفاده از              -

 تحليل مالي و اقتصادي
 كسب مجوزهاي قانوني مورد نياز -
 كسب مجوزهاي محيطي مورد نياز -
 يافتن موسسات مالي براي جذب سرمايه مورد نياز -

 
 –بمنظور نيل به اهداف باال، يك گزارش امكان سنجي فني 

ناوين زير تهيه و در اختيار مديريت سازمان اقتصادي با ع
تصميم گيرنده قرار داده مي شود تا بعنوان ابزار تصميم به 
مديريت شركت در اخذ تصميم مناسب براي شركت يا عدم 
شركت در اجراي انواع مختلف پروژه هاي مطرح در سطح 

 . ياري رساندBOO3 و EPC1 ،BOT2 صنعت برق مانند
براي  TEFRاقتصادي -ان سنجي فنياز مزاياي انجام امك

 :پروژه هاي نيروگاهي موارد زير را ميتوان برشمرد
ايجاد ديدگاه روشن و علمي از كاري كـه قـرار اسـت              -

 انجام شود 
ايجاد ديدگاه روشن و علمي با ذكر كليـه جزئيـات تـا         -

 حد انجام امكان سنجي براي سرمايه گذار
امكـان  ايجاد دانش فني در داخل كشـور بـراي انجـام             -

ارزيـابي فنـي، مـالي،      (اقتصادي پروژه ها    -سنجي فني 
 )حقوقي پروژه ها

اقتصادي پروژه ها، در زمانهاي -امكان سنجي فني 
 :مختلف زير ميتواند صورت پذيرد

قبل از شركت در مناقصه جهت      ،  EPCدر پروژه هاي     -
ارائه ديدگاه روشن به مديريت براي مشاركت يا عـدم          

 مشاركت در مناقصه
 قبل از اخـذ تصـميم       ،BOO و BOTوژه هاي   در پر  -

براي انجام اينگونه پروژه ها و بمنظـور ارائـه ديـدگاه            
 روشن به سرمايه گذار

 

                                                 
1 - Engineering, Procurement, Construction 
2 - Build, Operate, Transfer 
3 - Build, Operate, Ownership 

 توجيه و نياز پذيري پروژه
يروگاه يك پروژه زيربنايي است كه نيازمند سرمايه گذاري ن

لذا تصميم به اين سرمايه گذاري مي بايست . عظيمي مي باشد
 .توجيه پذير باشد

اگر توان طرح ريزي شده براي آينده و نياز به انرژي با 
 بيانگر كمبود ظرفيت براي غلبه بر ،توجه به ظرفيت موجود

بارهاي پيك و نيز نيازمنديهاي انرژي باشد، مي توان گفت كه 
 .نصب نيروگاه توجيه پذير است

عموماً برنامه ريزي ها  با مالحظة طرح هاي صنعتي، رشد 
 خريد، رشد جمعيت و نيز بسته به سياست اقتصادي، قدرت

 ساله طرح 20 و 10، 5كشور و سازمان ، براي دوره هاي 
ريزي مي شوند و توسعه ظرفيت توليد انرژي و خطوط انتقال 

 .نيز شامل اين مورد مي گردد
لذا در اولين گام الزمست تا نياز به توان پيك و انرژي 

حاظ كردن ميانگين  ساله با ل5مورد نياز را براي يك دوره 
 .رشد مصرف بدست آوريم

سپس به منظور بررسي قابليت ظرفيت موجود براي تأمين 
نيازهاي پيك، ظرفيت نصب شده و نيز در دست احداث را با 
لحاظ كردن فاكتورهاي ذيل كه موجب كاهش امكان دسترسي 

 :به حداكثر ظرفيت مي گردند را در نظر مي گيريم
 قطع اجباري برق 

 روضريب رز 

 مصرف داخلي نيروگاهها 

 ديگر فاكتورهاي مرتبط 
 

 نيروگاهها بصورت ذيل در نظر قابليت دسترسيمعموالً 
 :گرفته مي شود

  درصد85 تا 80نيروگاههاي بخار بين  

  درصد90 تا 85نيروگاههاي سيكل تركيبي و ديزلي بين  

  درصد90نيروگاههاي گازي و آبي  

تي و محاسبه با لحاظ كردن ضرايب فوق در طرحهاي آ
 ساله از يك سو و مقايسه 5ظرفيت توليد در طول يك دورة 

با در نظر گرفتن نرخ ( سال آتي 5آن با ميزان نياز مصرف در 
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نقصان  انرژي در دورة فوق /ميزان مازاد) رشد ساليانه مصرف
 .بدست مي آيد

همچنين به منظور تعيين ميزان نياز به انرژي مي بايست 
از طرفي به منظور محاسبه . جام پذيردمحاسبات مشابهي ان

انرژي در دسترس مي بايست ميزان مصرف داخلي را از آن 
براي محاسبه ميزان دسترسي به انرژي حاصل از . كسر نمود

نيروگاههاي موجود، ميانگين انرژي حاصل از اين نيروگاهها 
اما براي نيروگاههاي . در دو سال گذشته را در نظر مي گيريم

 نيروگاههايي كه در دست احداث مي باشند، جديد و يا
 مي بايست مورد محاسبه قرار (PLF1)ضريب بار نيروگاه 

اين ضريب براي نيروگاههاي مختلف بصورت زير در . گيرد
 :نظر گرفته مي شود

  درصد80نيروگاههاي  بخار و يا سيكل تركيبي  

نيروگاههاي گازي و يا ديزلي بسته به اينكه بـه عنـوان             
 Peak) و يــا بــار پيــك (Base Load)ه بــار پايــ

Load)استفاده شوند، متفاوت است . 

  به هيدرولوژي بستگي داردنيزنيروگاههاي آبي  
 

در قسمت بعد ويژگيهاي سايت مورد نظر مورد بررسي 
 .قرار مي گيرد

 
 ويژگيهاي سايت

 :مكان سايت •
اسـتان،  : موقعيت سايت در كشـور مـورد نظـر بـه ترتيـب         

 و موقعيت جغرافيايي از نزديكتـرين       مشخص كردن فاصله  
شهر بزرگ و مشخص كـردن فاصـله از نزديكتـرين شـهر             

 . كوچك در صورت نياز مطرح مي گردد
 

 مباحث مربوط به ويژگيهاي سايت •
 مورد بررسي قرار    مالحظات ذيل جهت نصب يك نيروگاه     

 :مي گيرد

                                                 
1 -Plant Load Factor 

در دسترس بودن فضا جهت بخش اصـلي نيروگـاه،          ) الف
ترانسـفورماتورها، محوطـه مربـوط بـه        محوطه مربوط بـه     

 BOP2پست و محوطه مربوط به نيازمنديهاي 
در دسترس بودن فضاي كـافي بـراي كليـه فعاليتهـاي          ) ب

 اجرايي
فراهم بودن راه مناسب جهـت دسترسـي بـه محوطـه            ) ج

نيروگاه جهـت حمـل تجهيـزات، ابزارهـاي نصـب، مـواد            
 ....شيميايي و 

جهيزات، مصالح مـورد  ارتباط سايت با جاده جهت حمل ت     
سوخت مايع نيـز مـي      نياز دورة ساخت و مواد شيميايي و        

 .باشد به سهولت برقرار بايست 
 امكان تهيه سوخت و دسترسي به آن ) د
ــان آب خــام جهــت   ) ه ــل اطمين ــابع قاب ــودن من ــراهم ب ف

 نيازمنديهاي نيروگاه
مناسب بـودن زمـين از ديـد مالحظـات جغرافيـايي و             ) و

 خصوصيات ژئوتكنيكي توپوگرافيكي و 
سهولت اتصال به شبكه سراسـري جهـت انتقـال تـوان            ) ز

 توليدي
 مالحظات زيست محيطي و ايجاد كمربند سبز) ح

 
 تامين سوخت نيروگاه  •

شبكه از نزديكترين  نيروگاه در ايران گاز طبيعي مورد نياز 
 و تأمين شده (NIGC)لوله گاز توسط شركت ملي گاز ايران 

 نيروگاه براي هرگيري گاز مجزا  ازهيك ايستگاه اند
  .در نظر گرفته مي شود

توسط شركت ملي نفت ايران مايع در ايران سوخت 
(NIOC) شده و در  از طريق تانكرهاي حمل سوخت تأمين

 .مخازن سوخت  تعبيه شده در نيروگاه ذخيره مي گردد
مقدار ، PLFبا در نظر گرفتن ظرفيت نيروگاه و ضريب 

 محاسبه و  مورد نياز  نيروگاهسوخت اصليمصرف ساليانه 
  .ارائه مي گردد

 

                                                 
2 - Balance Of Plant 
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 سيستم انتقال توان توليدي •
مورد نياز در   انتقال توان توليدي در سطح ولتاژ

پذيرد و براي   صورت مي)كيلو ولت 132 يا 230، 400(منطقه
 متناسب با  سطح ولتاژ مورد نياز در نظر  هر نيروگاه يك پست

 .شود گرفته مي
 

 ت ژئوتكنيك خاك منطقهامشخصرافي سايت و توپوگ •
و حداقل تراز و شيب عمومي سايت نيروگاه در اين بخش 

 خاكاليه هاي مشخصات . گردد حداكثر تراز سايت مطرح مي
 . مي بايست مشخص گردد كليه مشخصات مكانيكي هراليه و

بعد از بررسي خاك منطقه پيشنهادات الزم در مورد تغيير و 
. ين حدود ابعاد زمين نيروگاه  ارائه مي شودتحول خاك و تعي

در نهايت با در نظر گرفتن كليه مالحظات فني و بهينه سازي 
كليه احجام خاكي، تراز نهايي براي هر قسمت از نيروگاه 

 .مشخص مي گردد
 در پيوست ،اطالعات مربوط به سايت و هواشناسي منطقه

 .ي شودمگزارش آورده 
 
 دسترسي به آب •

مورد نياز براي نيروگاه پيشنهادي نيز منابع آب نزديكترين 
اين منابع بايد ظرفيت نيروگاه را . بايست شناسايي شود مي

جوابگو بوده و دسترسي و انتقال آب از آنها به نيروگاه 
 . بسهولت انجام پذيرد

 
• Lay outنيروگاه  

Plot plan  در پيوست گزارش نيروگاه پيشنهادي 
 ساختمانها، مالحظات عمومي ذيل در جانمايي. ارائه مي شود

 :لحاظ گرددبايست  مي
 انتقال ، جهت وزش باد غالب از ديد كاهش آلودگي 

 دسترسي به ، انرژي جهت اتصال به شبكه سراسري كشور
 جاده ،هاي گاز و گازوييل  دسترسي به سوخت،آب خام

 سهولت در جابجايي افراد و ،دسترسي  نيروگاه به جاده اصلي
از ( در طي زمان ساخت و چه در مراحل بعدي تجهيزات چه

 دسترسي به فضاي مناسب جهت ، )جمله تعمير و نگهداري
 مونتاژ و جاگذاري تجهيزات ساخت

 سيستمهاي مكانيكي
پس از انتخاب نوع نيروگاه، نوع و ظرفيت توربين مربوطه 
در اين بخش آورده مي شود  و در صورتي كه نيروگاه از نوع 

كه ذكر آن (يست با توجه به شرايط محيطي گازي باشد ميبا
، خروجي توربين در شرايط سايت محاسبه ) الزامي مي باشد
مربوط دياگرام همچنين .   مقايسه گرددISO1شده و با شرايط

نيروگاه نيز مي بايست تهيه شده و در باالنس حرارتي به 
 . ودآورده شپيوست گزارش 

 
 توربين  •

ربين معرفي گشته و نوع در اين قسمت تجهيزات اصلي تو
 .  تجهيزات معرفي شده مختصراً شرح داده مي شود

از (ارتفاع دودكش نيروگاه با در نظر گرفتن نوع سوخت 
 و نيز نوع نيروگاه، مشخص) نوع سولفور دار يا بدون سولفور

  .مي شود
 
 بويلرحرارتي يا بويلر بازيافت حرارتي •

 اده مي شود  كهدر نيروگاه حرارتي از بويلر حرارتي استف
 مي بايست مشخصات اصلي بويلر از جمله ظرفيت بويلر، 

در بويلر . فشار و دماي بخار خروجي بويلر مشخص شود
حرارتي مشعل ها داخل كوره بويلر قرار داشته و شامل 

  مي باشند و بعلت افت فشار IDFan و FDFanسيستم 
زيادي زياد داخل بويلر، دودكش اين نوع بويلرها از ارتفاع 

 .برخوردار مي باشد
 در نيروگاه سيكل تركيبي از بويلر بازيافت حرارتي استفاده 

اين نوع بويلر،  انرژي گرمايشي خود را از دود . مي گردد
براي كنترل دود ورودي . خروجي توربين گاز دريافت مي كند

ذكر مشخصات . به بويلر از دمپر هاي متفاوت استفاده مي كنند
در موارد . ا براي اين تجهيز الزامي ميباشددبي، فشار و دم

خاص ، براي افزايش بخار خروجي از مشعل درون 
اين دستگاه داراي .  استفاده مي شود(Duct Burner)داكت

 .دو دودكش اصلي و باي پس است

                                                 
1 - International Standard Organization 
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 سيستم خنك كننده اصلي •
در نيروگاههاي بخاري و سيكل تركيبي بواسطه داشتن 

بايست سيستم خنك كننده توربين بخار و كندانسور مي 
سيستم خنك كننده كندانسور . كندانسور نيز وجود داشته باشد

در ايران معموال بصورت خشك بوده و در اغلب نيروگاه هاي 
ايران بواسطه موقعيت جغرافيايي و شرايط آب و هوايي از 

 :گردد يكي از سيستم هاي زير استفاده مي
 Heller)(سيستم برج خشك  -١

گذر مناسب بـراي نيروگاههـاي در كنـار         سيستم يك بار     -٢
 (Once through) دريا و يا رود خانه 

  (ACC1)سيستم خنك كننده هواي كندانسور  -٣

 
 سيستم سوخت  •

o سوخت گاز 

سوخت اصلي نيروگاه ، گاز طبيعيمعموالً در ايران ، 
كه اين سوخت از شبكه سوخت گاز كشور و يا از مي باشد 

فشار سوخت در .  مي گرددنزديكترين پااليشگاه گاز تامين
 بار بوده و فشار مورد 60 الي 30منابع ذكر شده معموالً بين 

در نتيجه .  بار و يا كمتر مي باشد20نياز براي نيروگاه حدود 
 . براي استفاده از گاز شبكه به ايستگاه تقليل فشار نياز مي باشد

بايست توسط شركت ملي گاز ايران  ايستگاه تقليل فشار مي
يك .  مقدار مصرف آن اندازه گيري شودو شتهث گاحدا

 براي استفاده داخل سايت در نظر نيزايستگاه تقليل فشار 
بين گاز مي بايست شامل فيلتر گاز و رتو. گرفته ميشود

 .شيرهاي كنترلي باشد

 
o سوخت گازوئيل 

گازوئيل به عنوان سوخت كمكي بوده و معموالً در ايران، 
  دسترس نباشد، از گازوئيل در زماني كه گاز طبيعي در

 پااليشگاه بوسيله ازبايست  گازوئيل مي. استفاده مي شود
حداكثر روزهاي سال كه به  .تانكرهاي سوخت تامين گردد

. نياز مي باشد نيز مي بايست محاسبه گرددسوخت اين 

                                                 
1 - Air Cooled Condenser 

بايست  درصد بار مي100  دركل نيروگاهمصرف گازوئيل براي 
تانك ، تعداد سوختحجم خيره اين  ذبنابراين براي. ارائه شود

اين سوخت بنا . ذخيره سوخت مايع بايد محاسبه گرددهاي 
در  به موقعيت نيروگاه مي بايست  از يك هفته الي يك ماه 

. شده باشدتامين بصورت مصرف مستمر  حالت بار كامل 
بايست از  مي)در اثرسرماي هوا ( در صورت نياز مخازن 

سيستم گرمايش لوله هاي .  باشندامكانات گرمائي برخوردار
.  باشد يا بخاريبايست از نوع گرمايش الكتريكي سوخت مي

 بارگيري و پمپ هاي متناسب با اين سيستم نيز ايستگاه 
 .مي بايست در نظر گرفته شوند

 
  سيستم هاي جانبي •

سنگين و يك جرثقيل  (EOT2)يك جرثقيل سقفي برقي 
 در .دشو ظر گرفته مي ساختمان توربين گاز در نسبك براي

پمپخانه  ضمن چندين جرثقيل كوچك تك ريله براي كارگاه، 
 ها، ايستگاه آتش نشاني، بويلر كمكي و ديزل ژنراتور استفاده

  . مي شود
، سيستم تهويه مطبوع،  سيستم بخار كمكي،كمپرسور هوا

 از جمله سيستم هاي جانبي سيستم گرمايش و سيستم تهويه
 . ا نوع پروژه مختصراً توضيح داده مي شودهستند كه متناسب ب

 
o  سيستم آب 

در تشريح سيستم آب، ابتدا  منبع تامين آب مشخص مي 
آب خام تهيه شده معموالً در يك مخزن بتوني يا فلزي .  گردد

در ضمن اين مخزن بعنوان مخزن آب . نگهداري مي شود
ي مقدار آب مصرف. گيرد آتش نشاني نيز مورد استفاده قرار مي

 محاسبه و در DM  و آب غير DM3نيروگاه به تفكيك آب 
 )2پيوست (.يك جدول بطور جداگانه ارائه مي گردد

 
o  سيستم آب خنك كاري كمكي 

بايست توسط آب  تمام سيستم هاي جانبي توربين گاز مي
آب داخل  لوله هاي فين دار توسط فن هوا خنك . خنك شود

 .(fin fan cooler)شود   مي

                                                 
2 -Electric Overhead Transfer 
3 - Deminalized Water 
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o  آبDM  
بسيار كم بوده و در نيروگاههاي گازي  DMرف آب مص

 در DMولي آب .  در نيروگاه وجود ندارد مداوممصرف 
نيروگاههاي سيكل تركيبي و بخار از حجم زيادي برخوردار 

اين حجم آب مورد نياز مي بايست توسط خود . مي باشد
بنابراين اين نوع نيروگاهها به تجهيزات . نيروگاه توليد شود

كيفيت آب خام، استفاده از تجهيزات . ب مجهز هستندتصفيه آ
  .پيش تصفيه را مشخص خواهد كرد

 
o  سيستم آب سرويس و آب شرب 

بايست كلر زني  يابد مي  كه توسط پمپ انتقال مييآب خام
 . و فيلتر شود و در يك تانك هوايي ذخيره گردد

 
o  سيستم محافظت از آتش سوزي 

زاء مختلف تشكيل سيستم محافظت از آتش سوزي از اج
موارد و . شده تا نيروگاه را از خطر آتش سوزي محافظت كند 

نوع استفاده اين سيستم در موقعيت هاي مختلف سايت نيز 
 عالوه بر موارد فوق، تجهيزات .بايستي در گزارش بيان شود

 نيز  كارگاهآالتجهيزات و ابزارتو آزمايشگاه شيميايي 
 . ت انتخاب شودمتناسب با نوع نيروگاه مي بايس

 
 : ساختمان توربين گاز موارد جا نمايي

 داخل ساختمان ، در توربين گاز در نظر گرفته شدهمعموالً
جهت و طرز قرارگيري توربين . (Indoor)گردد مي نصب 

در يك . گردد گاز با استفاده از مدل خروجي گاز تعيين مي

 ماشين تخليه محوري ، محور خروجي گازها از سمت توربين
گيرد كه  و در نتيجه ژنراتور در سمتي قرار مي باشد گاز مي

 .قرار دارد) طرف سرد ماشين(كمپرسور 
، گيرد  قرار ميموربتخليه محوري به صورت  توربين گاز

كمپرسور و ژنراتور در پهناي ،  طول توربين گازبطوريكه
در جانمايي ساختمان، توربين . گيرد  ساختمان توربين گاز قرار

يك قسمت . ژنراتور به دو قسمت تقسيم شده استگاز و 
براي توربين گاز، كمپرسور و محفظه احتراق و قسمت ديگر 

سقف سالن توربين گاز به . شود مي براي ژنراتور در نظر گرفته
جهت قرارگيري يك جرثقيل سقفي براي تعميرات بلندتر 

 قسمت ژنراتور از سقف كوتاهتري برخوردار  ليكن.باشد مي
 . شدبا مي

در سالن توربين گاز يك اطاق كنترل محلي تعبيه شده 
سيستم هاي جانبي توربين گاز مانند پمپ روغنكاري . است 

و پمپ كنترل روغن به صورت جداگانه به همراه موتور پمپ 
 ها بر روي يك شاسي در نزديكي شاسي توربين گاز نصب

فيلتر هاي هواي ورودي و دودكش خروجي در دو .  مي شوند
طرف سالن توربين قرار داده شده اند تا از تاثير گردش هوا 

 .جلوگيري به عمل آيد
پارامترهاي اصلي نيروگاه با اشاره به توضيحات فوق، 

 آورده شده 1جهت انجام امكان سنجي فني نيروگاه در جدول 
مشابه اين جدول بعنوان اطالعات اوليه مورد نياز براي . است

 .يه گرددشروع ارزيابي ميبايست ته
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 سيستمهاي الكتريكي

 و بررسي مورد ذيل موارد الكتريكي، هاي سيستم بخش در
 .گردد مي ارائه زير ترتيب به كه گيرد مي قرار تحليل

 

 ژنراتور •

 ولتاژ، سطح ،)مگاوات به ( ژنراتور ظرفيت بخش اين در
 و تحريك يستمس نوع كاري، خنك روش قدرت، ضريب

 .شود مي بيان ديگر توضيحات
 مقدار با بايست مي ژنراتور ظرفيت بخار، توربين براي
MCRبراي توربين هاي گازي نيز .  توربين بخار برابر باشد

. ظرفيت ژنراتور بر طبق خروجي توربين گاز انتخاب مي گردد
 مگاوات در 150ضريب قدرت نيز عموماً براي ژنراتورهاي تا 

 در نظر گرفته مي 0,85 و براي ظرفيت هاي باالتر 0,8حدود 
سيستم خنك كاري نيز بسته به ظرفيت ژنراتور از ميان . شود

براي (يكي از روشهاي خنك كاري با هوا، هيدروژن و يا آب 
سيستم تحريك نيز بصورت . انتخاب مي گردد) استاتور

 .استاتيك و يا بدون جاروبك در نظر گرفته مي شود

 باس داكت •
در اين بخش پارامترهاي اصلي باس داكت شامل كالس 
ولتاژ، مقدار جريان، حد جريان اتصال كوتاه، جنس هادي 
باس داكت و محفظه آن و نيز نوع سيستم خنك كنندگي آن 

 .مشخص مي گردد
 سطح ولتاژ باس داكت بسته به سطح ولتاژ ژنراتور انتخاب 

خاب فرضيات سطح جريان اتصال كوتاه نيز با انت. مي گردد
مناسب براي راكتانس زيرگذر ژنراتور و ترانسفورماتور مورد 

 .محاسبه قرار ميگيرد
 

 ترانسفورماتور •

دگي، نسبت ولتاژ، ندر اين قسمت ظرفيت، شيوه خنك كن
ظرفيت . گروه برداري و نوع تپ چنجر مشخص مي گردد
 در ISOترانسفورماتور متناسب با خروجي ژنراتور در شرايط 

به منظور غلبه بر افت ولتاژ در امپدانس . ته مي شودنظر گرف
 بيشتر در 5%ترانسفورماتور، سطح ولتاژ ثانوية ترانسفورماتور 

 .نظر گرفته مي شود

  نيروگاهاصليپارامترهاي-1جدول

 مشخصات واحد تجهيزات شماره

   گازتوربين  1
  دستگاه تعداد توربين گاز 1-1
  - مدل توربين گاز  2-1
  ISO MWخروجي در شرايط  3-1
  C 5/16( MW°(خروجي در شرايط سايت 4-1
  KJ/KWH )گاز طبيعي(نرخ حرارتي  5-1
  KG/S كل نيروگاهبيعي براي مصرف گاز ط 6-1
   بخار توربين  2
  دستگاه بخارتعداد توربين  1-2
  - بخارمدل توربين  2-2
  MW بخارخروجي توربين  3-2
  BAR بخارتوربين فشار ورودي  4-2
  BAR بخارتوربين فشار خروجي  5-2
  C بخارتوربين دماي بخار ورودي  6-2
   بويلر 3
  BAR بويلرفشار خروجي  1-3
  TON/H دبي بخار خروجي بويلر  2-3
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   GCBكليد ژنراتور يا •

(Generator Circuit Breaker) 
يك انتخاب براي تأمين انرژي مورد نياز نيروگاه استفاده از 

GCBفاده از آن ديگر نيازي به  مي باشد كه در صورت است
لذا يكي از مهمترين .  نمي باشدStationاستفاده از ترانس 

مواردي كه مي بايست براي احداث يك نيروگاه در مورد آن 
  GCBتصميم گيري شود، بكارگيري يا عدم بكارگيري 

براي اين منظور مي بايست مقايسه اي از لحاظ فني . مي باشد
فوق انجام شود تا گزينه مناسب و اقتصادي براي دو گزينه 

 .انتخاب گردد
در نيروگاههاي سيكل تركيبي به علت وجود واحدهاي 
گازي امكان تأمين انرژي مورد نياز از واحدهاي موجود گازي 
براي راه اندازي واحدهاي بخار فراهم است و لذا در 
نيروگاههاي سيكل تركيبي براي واحدهاي بخار نيازي به 

 . نمي باشدStationو نيز ترانس  GCBاستفاده از 
همچنين الزم به ذكر است كه در شرايطي كه ولتاژ پست 

 Station كيلو ولت باشد هزينه تأمين ترانس 400در سطح 
 .مي باشد صرفه به مقرونGCBاز استفاده شرايط ودراين رفته باال

 
 سيستم انتقال توان و پست فشارقوي •

بسته به (د نظر در اين بخش سطح ولتاژ خط انتقال مور
، تعداد فيدرهاي خروجي، نحوه )خط انتقال موجود در منطقه

شينه بندي پست، سطح جريان شينه و نيز سطح جريان اتصال 
 .كوتاه مورد بررسي قرار مي گيرد

شينه بندي پست معموالً از يكي از حالتهاي دوبل يا براي 
در محاسبه سطح جريان . يك و نيم كليده استفاده مي گردد

شينه و سطح اتصال كوتاه نيز الزمست تا طرح توسعه نيروگاه 
لحاظ گردد كه براي سطح جريان اتصال كوتاه عموماً جريان 

 كيلوآمپر به مدت يك ثانيه انتخاب مي 50 يا 40اتصال كوتاه 
به منظور تعيين ميزان جريان خزشي الزمست تا ميزان . گردد

لزوم مي همچنين در صورت . آلودگي محيط مشخص گردد
 به جاي سيستم هاي سنتي براي پست GISتوان از سيستم 

فشارقوي استفاده نمود كه اين امر باعث مي شود هزينه 
 . برابر افزايش يابد5احداث پست در حدود 

 سيستم تغذيه كمكي •

براي سيستم . ابتدا سطوح مختلف ولتاژي انتخاب مي گردد
 كيلو ولت 11  و يا6,6 ، 6فشار متوسط عموماً  سطوح ولتاژ 

از آنجا كه هزينه هاي مربوط به تجهيزات . انتخاب مي گردد
 6,6 كيلوولت بسيار زياد مي باشد عموماً از سطح ولتاژ 11

 .كيلوولت استفاده مي گردد
نيز مطابق استاندارد از سيستم براي سيستم فشار ضعيف 

ولتاژ مورد نياز براي سطح فشار .  ولت استفاده مي گردد400
متوسط از طريق ترانس واحد و ولتاژ مورد نياز براي سيستم 

در . فشار ضعيف از طريق ترانسهاي كمكي تأمين مي گردد
 استفاده نمي شود الزمست تا از ترانس GCBشرايطي كه از 

Stationر تأمين انرژي مورد نياز براي راه اندازي   به منظو
در اين حالت به منظور تأمين افزونگي مورد نياز . استفاده شود

همچنين اتصاالت .  استفاده مي گرددStationاز دو ترانس 
مورد نياز ميان واحدهاي مختلف براي تأمين انرژي مورد نياز 

 .ديك واحد از طريق واحد ديگر نيز در طراحي لحاظ مي گرد
 

o  ترانس هاي سرويس ، واحد وStation 

 براي محاسبه ظرفيت ترانسهاي سرويس ابتدا بر اساس
 Load List هاي اوليه، مجموع بارهاي متصل به 

Switchgearاز آنجا كه در .  ها مورد محاسبه قرار مي گيرد
 مشخص نمي باشد، از Load Listمراحل تهيه اين گزارش  

 مشابه به عنوان منابع اطالعاتي مدارك و اطالعات پروژه هاي
در اين محاسبات . جهت محاسبات فوق استفاده مي شود

 در نظر گرفته مي شود تا از طريق 0,85 يا 0,8ضريب قدرت 
 به 20. %آن ظرفيت ترانس برحسب ولت آمپر بدست آيد

 5%عنوان حاشيه اطمينان افزون بر ظرفيت بارهاي متصل و نيز 
در محاسبات . ر نظر گرفته مي شودبه عنوان تلفات ترانس د

مربوط به تعيين ظرفيت ترانس مبناي محاسبه ظرفيت را 
 در نظر) براي كليه ترانسها(بدترين شرايط محتمل و عملي 

ظرفيت ترانس واحد نيز بر مبناي بارهاي فشار . مي گيريم
يك حاشيه اطمينان . متوسط متصل به آن محاسبه مي گردد

 نيز براي تلفات 5%حتمالي و نامعلوم و  به منظور بارهاي ا%10
 .در نظر گرفته مي شود
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 و براي محاسبه ظرفيت Stationدر حالت وجود ترانس 
 :آن مالحظات ذيل را در نظر مي گيريم

 يك واحد -Station 2 بروز خطا در يكي از ترانسهاي -1
 كليه -4 يك واحد در شرايط تريپ  -3در شرايط راه اندازي 

  آماده دريافت توان بارها متصل و
 درصد به عنوان حاشيه 15 تا 10در انتهاي محاسبات نيز 

 .اطمينان براي ترانس فوق در نظر مي گيريم
 

o  سيستم هايDC  

در اين قسمت بسته به ظرفيت نيروگاه و نوع آن، تعداد و 
 باطريها و باطري شارژرهاي نيروگاه براي مصارف تظرفي

نيز سيستم كنترل و ابزار مربوط به واحدها و مشتركات و 
 .دقيق مشخص مي گردد

 

o منابع تغذيه بدون وقفه 

 هاي مورد نياز براي UPSدر اين قسمت تعداد و ظرفيت 
تجهيزات كنترلي و تحليلگرها و ديگر بارهاي مورد نياز 

 .مشخص مي گردد
 

o سيستم تغذيه اضطراري 

  مورد نياز جهت ACدر زماني كه امكان تهيه تغذيه 
Safe Shut down ميسر نباشد، به منظور تهيه انرژي مورد 

لذا در اين . نياز الزمست كه از ديزل ژنراتور استفاده گردد
مرحله تعداد و ظرفيت ديزل ژنراتورهاي مورد نياز بسته به 
ظرفيت و تعداد واحدها و ميزان بارهاي ضروري مورد نياز 

در اين مرحله . جهت تغذيه توسط ديزل صورت مي پذيرد
چنين كليه تجهيزات مرتبط جهت تأمين و انتقال انرژي هم

 .مذكور لحاظ مي گردد
 

o  سيستمBlack Start  

در مواردي كه به ) يا سيكل تركيبي(در نيروگاههاي گازي 
برق در شبكه الزمست تا نيروگاه به سرعت راه قطع علت 

در انتظار برقدار (اندازي شده و خود شبكه را برقدار نمايد 
با ظرفيت الزمست تا از ديزل هاي ) نباشدشدن شبكه 

بديهي است كه وجود يا . شوداستفاده اين حالت مخصوص 
عدم وجود شرايط فوق تنها در صورت نياز و تأكيد كارفرما 

 .در نظر گرفته مي شود

 

 )حفاظت در برابر صاعقه(سيستم زمين و برق گير  •

در اين قسمت مشخصات سيستم زمين مربوط به ژنراتور، 
ت فشار قوي، سيستم هاي فشار متوسط، سيستم فشار پس

 مربوط به بخش كنترل و ابزار DCضعيف و سيستم هاي 
دقيق، سيستم روشنايي و نيز همچنين سيستم هاي برق گير 

 .معرفي و تعيين مي گردد
 
  Cablingسيستم  •

كابل هاي موجود در نيروگاه به سه بخش فشار متوسط، 
نترل و ابزاردقيق تقسيم مي فشار ضعيف و نيز كابل هاي ك

در اين قسمت برآورد مربوط به ميزان حجم كابل هاي . گردند
مورد نياز جهت احداث نيروگاه، بر اساس اطالعات حاصل از 
 .پروژه هاي قبلي و مشابه، به تفكيك انواع كابل ارائه مي گردد

 
 سيستم هاي روشنايي •

سيستم هاي روشنايي به سه قسمت روشنايي نرمال، 
وشنايي ضروري و روشنايي اضطراري تقسيم بندي مي شود ر

كه برآورد تجهيزات مورد نياز و خصوصيات مربوط به هر 
 .قسمت مشخص و ارائه مي گردد

 
 سيستم هاي ارتباطي •

بسته به درخواستهاي كارفرما، مساحت پروژه و نيز 
براساس اطالعات حاصل از تجربه هاي قبلي، تجهيزات 

باطي داخل نيروگاه مشخص و ارائه مي مربوط به سيستم ارت
 .گردد
 
 سيستم هاي تشخيص و اعالن حريق •

در اين قسمت بسته به ميزان حساسيت و خطرناك بودن 
منطقه پروژه مورد نظر و نيز درخواستهاي كارفرما و نيز 
براساس تجربيات و اطالعات حاصل از پروژه هاي قبلي، 

 سيستم مشخصات و تعداد تقريبي تجهيزات مربوط به
 .تشخيص و اعالن حريق مشخص و ارائه مي گردد
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 بخش كنترل و ابزار دقيق
در بخش كنترل و ابزار دقيق از آنجا كه عموماً سيستم هاي 
كنترل مربوط به توربين هاي گازي و بخاري در مجموعه 
توربين و ژنراتور در نظر گرفته مي شوند و در صورت 

تخاب سيستم كنترل همان انتخاب توربين، كارفرما ملزم به ان
 مي باشد لذا بخش مهم مشخصات مربوط به سيستم  سازنده

. كنترل و ابزاردقيق با انتخاب نوع توربين مشخص مي گردد
در پروژه هاي اجرا شده در كشور، عموماً به علت سهولت 
ارتباطات و نيازهاي كنترلي، پيمانكار سستم كنترل توربين به 

لذا پس .  انتخاب مي گرددDCSتم عنوان پيمانكار اصلي سيس
از انتخاب توربين  و در نتيجه سيستم كنترل آن، سيستم هاي 
كنترل مربوط به ديگر تجهيزات و سيستم ها و نحوة ارتباط 

 اصلي مشخص مي گردد و در DCSاين سيستم ها با سيستم 
 اين راستا ليست تجهيزات و عمليات مورد نياز معرفي و اعالم

 . مي گردد
 
 آورد عمليات ساختمانيبر

پس از نهايي شدن مشخصات فني مربوط به سيستمهاي 
مكانيكي و الكتريكي و نيز وزن و احجام تجهيزات، همچنين 
با توجه به نيازهاي كارفرما در طرح مذكور، كليه احجام 
ساختماني با در نظر گرفتن نكات فني و با استفاده از تجربه 

 .ددهاي اجرايي قبلي، برآورد مي گر
 

 شرايط زيست محيطي
براي احداث نيروگاه مي بايست شرايط زيست محيطي ذيل 

 :مدنظر قرار گيرد
 خصوصيات سايت �

 ميزان آلودگي هوا �

 ميزان آلودگي آب �

 ميزان الودگي صوتي �
 

 :خصوصيات سايت .1

 در اين بخش با توجه به نوع نيروگاه، موقعيت جغرافيايي 
 .مي گرددآن و فاصله آن از مناطق مسكوني بررسي 

 :ميزان آلودگي هوا .2

از آنجا كه پس از انتخاب نوع نيروگـاه، نـوع سـوخت نيـز               
مشخص مي گردد لـذا متناسـب بـا سـوخت انتخـابي ميـزان               

 .آلودگي ايجاد شده نيز ميبايست مورد بررسي قرار گيرد
 :ميزان آلودگي سوخت ها به شرح ذيل مي باشد

 Nox, CO  سوخت گاز 

 Nox, CO, Sox  سوخت مايع 

ميزان آلودگي ايجاد شده ميبايست در محدوده تعيين شده 
 .از سوي سازمان محيط زيست باشد

 :ميزان آلودگي آب .3

أمين آب مشخص مي گردد و بسته بـه         در اين بخش منبع ت    
همچنـين  . نوع نيروگاه نوع آالينده هاي آب معرفي مي گردند        

ــا   پســابهايي كــه بــه محوطــه تخليــه مــي شــوند ميبايســت ب
 .ردهاي محيط زيست مطابق باشداستاندا

 : آلودگي صوتيميزان .4

ميزان آلودگي صوتي بسته به فاصله نيروگاه از مناطق 
مسكوني تعيين مي گردد كه اين مقدار در شبانه روز متغير مي 

 .باشد
براي تمامي آلوده كننده هاي زيست محيطي مي بايست 
 دستگاههاي مانيتورينگ اندازه گيري آلودگي نصب گردد تا

 .ميزان آالينده هاي فوق الذكر مشخص گردد
 
 

 پارامترهاي فني اقتصادي
به منظور آشنايي بيشتر با پارامترهاي مربوط به برآورد فني 
اقتصادي نيروگاه، پارامترهاي برآوردي فني مربوط به مرجع 

 . آمده است2 و 1در پيوستهاي } 1{
 
 

 برآورد مالي
 قدرتمند براي پروژه امروزه تهيه مدل مالي يكي از بازوهاي

 اقتصادي بر روي آنها -هايي كه قرار است امكان سنجي فني
 .صورت پذيرد، مي باشد

اين مدلها دربرگيرنده كليه مفروضات و مراحلي كه 
ميبايستي از ديدگاه مالي در پروژه در نظر گرفته شود بوده و 
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بكمك آنها ميتوان نحوة تعيين و برخورد با ذينفعان پروژه ها 
 . مشخص نمودرا

 :اهدافي را كه تهيه مدل مالي در پي آن است، عبارتند از
توسعه تجربه هاي داخل كشور بمنظور ارزيابي امكان  -

سنجي پروژه ها از ديدگاههاي مالي و حقوقي و همچنين 
 .تحليل موارد قانوني و تجاري

شناسايي و درك ارتباط متقابل بين جنبه هاي فني،  -
تي، زيست محيطي و اجتماعي تجاري، اقتصادي، مديري

 پروژه
 .تعيين امكان پذيري اجراي پروژه -
كمك به تغيير ماهوي در پروژه به منظور بهبود امكان  -

 .اجراي آن
 
 مشخصه هاي پروژه هاي زيربنايي •

 اقتصادي غالباً براي پروژه –از آنجا كه امكان سنجي فني 
ن هاي زيربنايي انجام مي شود، لذا براي شناخت بيشتر چني

 ه هايي، در زير به بيان مشخصه هاي شاخص آنها پروژ
 :پرداخته مي شود

هزينه سرمايه گذاري در پروژه بسيار باالتر از المانهاي  -
 .فاينانس و بدهي مورد نياز در آن است

نياز به منابع مالي براي دوره هاي طوالني در پروژه مي  -
 .باشد

 بسيار برداري رسيدن پروژه طول دوران ساخت و به بهره -
 .طوالني است

احتمال از دست دادن نقدينگي در سالهاي ابتدايي پروژه  -
 .وجود دارد

راه اندازي و اجراي پروژه از طريق ثبت يك يا چند  -
شركت خاص صورت مي گيرد بطوريكه اين شركتها از 

به . نظر مالي مستقل از حاميان و بانيان آن باشند
 گفته شركتهاي ثبت شده شركت مديريت پروژه نيز

 .شود مي
 
 
 رويكرد به سوي امكان سنجي اقتصادي •

هدف از اين قسمت، اتخاذ فرايندي جهت توانمند سازي 
ارزيابي مستقل و هدفمند جنبه هاي مختلف سرمايه گذاري 

در اين راستا . براي نيل به يك تصميم اقتصادي مي باشد
ميبايستي ميزان دقت برآوردهاي هزينه، تناسب الگوي مورد 

. ار مالي و درستي كلي ساختار سرمايه را بتوان تعيين نمودانتظ
 : در اين رابطه بايد جنبه هاي زير را تحليل نمود

هزينه بخشهاي مختلف پروژه، ابزارها و تواناييهاي مالي و 
 .نيازهاي سرمايه جاري و در گردش

براي ارزيابي مالي پروژه، موارد زير را بايد بعنوان اطالعات 
. )2جدول شماره (ش فني پروژه دريافت نموداوليه از بخ

ضمناً اطالعات بيشتر در مورد پارامترهاي مالي و نحوة 
در }1{محاسبه آنها براي يكي از پروژه هاي برآورد شده 

 .  آمده است6 تا 3پيوستهاي 
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  ليست مشخصات مورد نياز جهت تهيه مدل مالي- 2جدول شماره
 RLS Fx FxC Total بي ماليمشخصات فني مورد نياز براي ارزيا

      )شامل توسعه سايت(زمين 

     ساختمان

 :تاسيسات و ماشين آالت
 موارد داخلي -
 CIFقيمت  -
 حق گمركي اقالم وارداتي -
 ساير حقوق گمركي -
 هزينه هاي ترخيص و حمل -
 هزينه هاي محلي و بومي -

 هزينه هاي داخلي
  شامل ماليات الزم براي فروشInvoiceقيمت  -
 هاي درنظر گرفته شدهماليات -
 هزينه حمل -
 ساير هزينه ها -

    

     هزينه هاي نصب و راه اندازي

      هزينه هاي مربوط به دانش فني، مهندسي و مشاوره

      هزينه متخصصين خارجي و آموزش خارج از كشور متخصصين داخلي

     سرمايه هاي ثابت متفرقه

      هاي قبل از بهره برداريموارد مربوط به سرمايه اوليه و هزينه

      (Contingencies)تهيه موارد پيش بيني نشده

      (Capital cost of the project)هزينه سرمايه پروژه

     (Working capital margin)حاشيه سرمايه جاري 

     كل هزينه پروژه

 

 موارد حقوقي •
ه بـا   تعيين محدوده سودآوري پروژه و تناسـب آن در رابطـ           -

التزام بازپرداخـت وام و بهـرة ناشـي از مشـاركت حاميـان              
(Sponsor)        پروژه از جمله موارد حقوقي است كه بايستي 

جنبه هايي كه اثرگذار بر امكـان    . راهكاري براي آن انديشيد   
 :سنجي پروژه بوده و ميبايستي تحليل شوند، عبارتند از

 طرح سودآوري پروژه -
 سري تحليل نقطه سربه -
 ساسيتتحليل ح -
 (Debt Service Coverage Ratio)نسبت پوشش خدمات وام  -

 دوره زماني بازپرداخت -
 نرخ برگشت اصل و فرع -

 (Net Present Value)ارزش خالص فعلي  -
 (Internal Rate of Return) نرخ برگشت داخلي -
 تحليل سناريو -

 

 موارد مديريتي •
جهت حصول اطمينان از موفقيت پروژه در اجرا و مديريت 

يي آن پس از آغاز تجاري آن، بايستي به ارزيابي و بررسي كارا
 .افراد شايسته اي كه پروژه را راهبري مي كنند پرداخت

 : جنبه هايي كه بر اين موضوع اثر مي گذارند، عبارتند از
 ساختار سازماني -
 كيفيت افراد كليدي درگير اجراي پروژه -
 تجربه اجرايي افراد درگير عمليات بازرگاني پروژه -
 الگوي سهامداران -
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 موارد محيطي •
 در خصوص مسائلي كه در ارتباط با موارد محيطي در 
پروژه هاي احداث نيروگاه بايستي مد نظر قرار گيرند، 

 :موضوعات زير را ميتوان برشمرد
حصول اطمينان از تطبيق پـذيري پـروژه بـا نگرشـها و              -

مالحظات محيطي درگير با پروژه و اثر مـوارد محيطـي           
  هاي ساخت و بهره برداري پروژهبر هزينه

جنبه هـاي الزم جهـت تحليـل اثـر مجوزهـاي الزم از               -
منابع و ارگانهاي ذيربط مـرتبط بـا مسـائل محيطـي بـر              

 پيشبرد و اجراي پروژه
ارائه طرح مديريت بحران و انجام مطالعـات تـاثير ايـن             -

 عوامل بر پروژه
 اندازه گيري و تحليل آلودگيها و روشهاي كنترلي الزم -

 
 اثرات اجتماعي •

در خصوص جنبه اجتماعي ساخت نيروگاه در كشور، 
 :موارد زير ميبايستي بررسي و در نظر گرفته شوند

ارزيابي ارزش اجتماعي پروژه و تعيين ارتباط نسبي بـا           -
 بازدهي و كارآيي از جنبه هاي مثبت و منفي آن

 :برمسائل اجتماعي اثر مي گذارد، مثل كه هايي جنبه تحليل -
پــروژه بــا توجــه بــه مــوارد اســتراتژيك، ارزش  

 سياسي و اجتماعي
ــا ارزش اقتصــادي    ــاعي ب مقايســه ارزش اجتم

 پروژه
انجام تغييرات قابل توجه در ارزيابي و بررسي          

پروژه بطوريكه حتي ممكن است ميـزان ارزش        
اجتماعي پـروژه در مقابـل ارزش اقتصـادي آن     

 .بسيار با اهميت تر ارزيابي گردد
 

 نتيجه گيري
تجربه مؤلفين مقاله و ديگر كارشناسان شركت با توجه به 

، EPCاقتصادي پروژه هاي  -مپنا در انجام امكان سنجي فني 
BOO و BOT در سطح كشور و استفاده از روشهاي انتقال 

تكنولوژي از منابع معتبر بين المللي، ميتوان نتيجه گرفت كه 
هاي  اقتصادي پروژه و بويژه پروژه - امكان سنجي فني

نيروگاهي از درجه اهميت بااليي در احداث نيروگاهها از 
ديدگاههاي فني و اقتصادي برخوردار است و در اين راستا 
هنوز دانش موجود در كشور نوپا بوده و نياز به تالش بيشتر، 
اطالعات كاملتر و دقيقتر و برخورد علمي با موضوع مورد 

ه ميزان امكان يكي از مواردي ك. اشاره را نمايان مي باشد
كند، عدم وجود   اقتصادي پروژه ها را تهديد مي-سنجي فني 

قوانين مشخص و مدون در سرمايه گذاريهاي خارجي است 
كه خطر بزرگي در جامه عمل نپوشاندن به اجراي پروژه هاي 

همچنين .  استBOT و BOOنيروگاهي خصوصاً از انواع 
و  نيروگاه عدم شفافيت مطلب مورد اشاره براي كارفرماي

مجري آن از سوي ديگر در ارائه تضمينهاي الزم به شركت 
پروژه براي اجر ي بي دغدغه پروژه و به سالمت به مقصد 

 .رساندن آن نيز تهديد ديگري بشمار مي رود
 

 مراجع
 پـروژه   (TEFR) اقتصـادي    -گزارش امكان سنجي فنـي    . 1

 / BOO واحد گازي نيروگاه فارس بصـورت        6احداث  
BOT ،شركت مپنا، معاونت برنامه ريزي1382اه تير م ، 

 پـروژه   (TEFR) اقتصـادي    -گزارش امكان سنجي فنـي    . 2
، BOO واحد گازي نيروگاه علي آباد بصورت 6احداث 
 ريزي ، شركت مپنا، معاونت برنامه1382آذرماه 

 پـروژه   (TEFR) اقتصـادي    -گزارش امكان سنجي فنـي    . 3
 ،BOTاحداث نيروگاه سيكل تركيبـي كرمـان بصـورت          

 ، شركت مپنا، معاونت برنامه ريزي1382خرداد ماه 
، TCE، شــــركت TEFRدوره انتقــــال تكنولــــوژي . 4

 ، ايران، شركت مپنا1382 ارديبهشت
دوره مــدل مــالي جهــت ارزيــابي طرحهــاي نيروگــاهي، . 5

، شـركت مپنـا،   1382، خـرداد مـاه   SBI CAP شركت
 ايران
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 ي شش واحدي گاز نيروگاه برآورديپارامترهاي -1 پيوست
 مشخصات واحد تجهيزات شماره

   توربين گاز 1
 6 دستگاه تعداد توربين گاز 1-1
 V94.2زيمنس  - مدل توربين گاز  2-1
 ISO MW 159خروجي در شرايط  3-1
 C 5/16( MW 127°(خروجي در شرايط سايت 4-1
 KJ/KWH 3/10584 )گاز طبيعي(نرخ حرارتي  5-1

   ژنراتور 2
 MW 127 ظرفيت  1-2
 kV 75/15 سطح ولتاژ  2-2
  پس فاز0,8  ضريب قدرت نامي 3-2
 Hz 50 فركانس نامي  4-2
 RPM 3000 سرعت نامي  5-2
 P.U. 15% حداكثر راكتانس زير گذر  6-2

   باس داكت 3

 نوع باس داكت 1-3
 

IPBD /  سيستم خنك كن از نوع هواي
 از نوع پيوسته/ طبيعي 

 kV 24 ولتاژ نامي 2-3
 A 8000 جريان نامي 3-3
 kVP 125 ) ميكرو ثانيه50/1,2( سطح عايقي در برابر ولتاژ ضربه  4-3

   ترانسفورماتور 4
 ONAN/ONAF/OFAF  سيستم خنك كنندگي 1-4
 200   به مگا ولت آمپرOFAFظرفيت در حالت  2-4
 kv/ kv   245 /15,75نسبت ولتاژ  3-4
 Ynd11  گروه برداري 4-4
 %14  دانس به پر يونيتامپ 5-4

   ترانسفورماتورهاي كمكي 5
 2 / 10 /3,5 مگا ولت آمپر ظرفيت 1-5
 8 / 2 / 6 عدد تعداد 2-5

   پست فشارقوي 6
 kV 230 ولتاژ نامي 1-6
  ثانيه1 براي مدت rms كيلو آمپر kA 50 سطح جريان خطا 2-6
 14  تعداد مدار 3-6

   توربين بخار 7
 در نيروگاه گازي وجود ندارد دستگاه ربين بخارتعداد تو 1-7
 " - مدل توربين بخار 2-7
 " MW خروجي توربين بخار 3-7
 " BAR فشار ورودي توربين بخار 4-7
 " BAR فشار خروجي توربين بخار 5-7
 " C دماي بخار ورودي توربين بخار 6-7

 در نيروگاه گازي وجود ندارد  بويلر 8
 " BAR ويلرفشار خروجي ب 1-8
 " TON/H دبي بخار خروجي بويلر  2-8
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 }1{ ميزان برآوردي مصارف سوخت و آب مصرفي نيروگاه -2پيوست
 مشخصات واحد ماده مصرفي شماره

   سوخت 1
 KG/S 2/46 سوخت گاز طبيعي 1-1
   آب خام 2

 4 متر مكعب در روز آب جبراني بويلرهاي كمكي 1-2

 10 متر مكعب در روز نيروگاهآب شرب و مصرف سرويس  2-2

 
 
 

 BOTهزينه هاي ساخت در پروژه از نوع  : 3پيوست 

هزينه هاي  موضوع
 ريالي

هاي  هزينهتبديل 
 ريالي به يورو

هزينه هاي 
 ارزي

 جمع كل
جمع كل 
 به درصد

 (RLS 
Mn) (€ Mn) (€  Mn) (€  Mn) % 

       زمين
      EPCهزينه هاي 

      EPCهزينه هاي غير 
      دارايي هاي ثابت

      مخارج اوليه
      مخارج قبل از بهره برداري

       (IDC)ميزان بهره پرداختي در طول دوران ساخت
      هزينه هاي مالي

       باالسري
      جمع هزينه هاي فوق

      (Margin Money for WC)گردش در سرمايه اطمينان حاشيه
      جمع كل

 
 
 
 

 )سرمايه گذاري و استقراض(موارد مالي پروژه : 4پيوست 
 بخش ريالي موضوع

تبديل بخش 
 ريالي به يورو

بخش 
 ارزي

جمع كل به 
 يورو

جمع كل 
 به درصد

 (RLS 
Mn) (€Mn) (€Mn) (€Mn) % 

      خش سرمايه گذاريب
      %)51(گذاران داخلي  سهم شركت و سرمايه

      (%49)   گذاران خارجي سهم سرمايه
       بخش سرمايه گذاريجمع كل

      )وام(بخش استقراض 
      (%50) بخش ريالي
      (%50) بخش ارزي

      جمع كل بخش استقراض
      جمع كل
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 شاخص هاي مبالغ پيشنهادي براي استقراض: 5پيوست 
 استقراض خارجي استقراض داخلي موضوع

   مدت تصرف وام

   بازپرداخت

   رهنرخ به

   Up-Frontهزينه 

   هزينه هاي نگهداري وام نزد وام دهنده

   پيش پرداخت

   ميزان بهره جريمه

   تضمين
 

 
 تعرفه هاي برق مبناي مقايسه : 6پيوست 

 (RLS / kWh) تعرفه فروش برق تعداد سال بهره برداري نام پروژه

230 30 ري
 .ي جهت مقايسه و بعنوان مبنا در دسترس نبود و صرفاً به اطالعات ري اكتفا گرديده است در زمان تهيه اين گزارش اطالعات ديگر:توجه

 
 

 طرح سودآوري پروژه: 7پيوست 

 2009 2008 2007   دسامبر31سال منتهي به 
 )مگر آنكه ذكر شده باشد(به ميليون يورو  

  )مگاوات(ظرفيت پروژه 
    (%) (PLF)ضريب بار نيروگاه

    (Mn kWh) توليد شده قابل فروشميزان واحدهاي 
    (kWh / €)تعرفه فروش 
    ميزان فروش

PBDIT    
    هزينه هاي ناشي از بهره پول و شارژهاي مالي ديگر

    تورم
PBT    
PAT    

    (Equity)ميزان سرمايه 
    ميزان ذخيره و مازاد

    ارزش خالص
    قرض بلند مدت

    ش خالصنسبت بدهي به ارز
DSCR-حداقل   
DSCR-ميانگين   

  (Project IRR)نرخ بهره داخلي پروژه
  )بر حسب دالر ((Equity IRR) نرخ بهره داخلي سرمايه
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 تحليل سناريوهاي مختلف تعرفه هاي فروش برق : 8پيوست 

 دليل انتخاب شرح سناريو رديف

A  ود در ظرفيت آزمايش شده روي جهت مطالعه اثر كمب در سال% 5كاهش طرفيت تاDSCR و 
 بازگشت سرمايه حامي پروژه

B  كاهشPLF جهت مطالعه اثر اين كاهش روي تعرفه %5 تا 
C  جهت مطالعه اثر افزايش نرخ حرارتي روي  %1كاهش بازدهي نيروگاه تاDSCR و بازگشت 

سرمايه حامي پروژه را در زمانيكه خريدار امكان جبران خسارت 
ي ناشي از سوخت در اثر زياد شدن نرخ حرارتي را نداشته هزينه ها

  .باشد
D  تغيير نسبت بدهي هاي ريالي به بدهي هاي خارجي از

 30:70 به 50:50
نرخ  تقريبي تظبيق براي خارجي ارزي بدهي از ناشي اثر مطالعه جهت

 )ارز مشابه(مشابه  مالي منبع با پروژه هاي هزينه در تبديل ارز
E 3غييرات نرخ ارز تا افزايش ت% 

 
جهت مطالعه اثر ناشي از باال رفتن نرخ ارز براي تطبيق تقريبي تورم 
و پوشش دادن افزايش نرخ تنزيل پول بطوريكه از ايجاد اختالل در 

 .اقتصاد پروژه جلوگيري نمايد

 نام سناريو
نرخ بازگشت داخلي 

 پروژه
 (Project IRR) 

نرخ بازگشت داخلي 
 سرمايه

(Equity IRR) 

نسبت پوشش خدمات وام 
(DSCR) 

ميزان تعرفه تسطيح شده 
(Levelized Tariff) 

 (Unit/€) متوسط حداقل   
      شرايط پايه

A      
B      
C      
D      
E      
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