
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


   
No. F-15-AAA-0000 

بازتواني نيروگاههاي بخار قديمي و يا ساخت نيروگاههاي سيكل 

 تركيبي جديد

 بررسي فني و اقتصادي سناريوهاي موجود بر اساس قرارداد خريد تضميني برق

 

  احسان تراب نژاد

 دفتر تحقيق و توسعه
 شركت مهندسين مشاور موننكو ايران

 ايران، تهران
Torabnejad.ehsan@monenco.com 

 رامين حقيقي خوشخو
 دانشكده مكانيك و انرژي

 دانشگاه شهيد بهشتي
 ايران، تهران

 r_haghighi@sbu.ac.ir
 
 

 درصد از نيروگاههاي بخار 69با توجه به اينكه تقريبا  —چكيده 

 سال عمر دارند، اين امر موجب كاهش توان و راندمان 25كشور باالي 

اين نيروگاهها شده است و با توجه به بودجه محدود براي توسعه صنعت 

برق كشور، ساخت نيروگاههاي سيكل تركيبي جديد در مقابل بازتواني 

نيروگاههاي بخار موجود قرار ميگيرد. براي بررسي دقيقتر عالوه بر 

توجه به مسائل فني بايد مسائل اقتصادي نيز با توجه به قراردادهاي خريد 

تضميني برق مورد نظر قرار گيرد. در اين مقاله در سه سناريو به مقايسه 

احداث نيروگاه سيكل تركيبي جديد با بازتواني به روش جعبه هواي 

داغ، بازتواني كامل با استفاده از تجهيزات ساخت داخل و نيز بازتواني با 

استفاده از تجهيزات نسل جديد پرداخته شده است.  براي آناليز نتايج، 

فاكتور بازتواني بصورت پارامتر بيبعد كه نشانگر اثرات افزايش راندمان، 

افزايش توان توليدي، افزايش عمر و افزايش قيمت فروش برق با توجه 

به پاداش راندمان تعريف شده است. نتايج نشان ميدهد كه فاكتور 

بازتواني براي سناريو سوم داراي بيشترين مقدار ميباشد. نهايتا بازتواني 

تنها در حالتي نسبت به احداث نيروگاه سيكل تركيبي جديد از لحاظ 

اقتصادي داراي توجيه است كه به روش بازتواني كامل و با استفاده از 

 درصد انجام 50تجهيزات نسل جديد براي رسيدن به راندمانهاي باالي 

 شود.

بازتواني، نيروگاه بخار، نيروگاه سيكل تركيبي، —واژه هاي كليدي 
  ، بازتواني كاملروش جعبه هواي داغ، خريد تضميني برق

 مقدمه . 1 .١

استفاده از نيروگاههاي سيكل تركيبي در بين نيروگاههاي ديگر با توجه 
به افزايش توان توليدي و بهبود راندمان، امروزه حائز اهميت ميباشد. اما 

 بيشتر از سيكلهاي تركيبي در شاني ميقدنيروگاههاي بخار با توجه به سابقه 
شبكهي قدرت، در حال بهرهبرداري و توليد توان هستند. با توجه به نيروگاه 

 25 نيروگاههاي بخار باالي مجموع درهاي بخار در كشور ميتوان گفت كه 
 از كل نيروگاههاي بخار را تشكيل ميدهند كه نشان 42/68سال كاركرد، % 

 سال اخير 10از فرسوده بودن نيروگاههاي بخار كل كشور است. در طي 
سهم توليد نيروگاههاي بخار كاهش يافته است كه يكي از عوامل آن در كنار 

افزايش تعداد نيروگاههاي سيكل تركيبي و گازي در كشور، افزايش طول 
  ]1[عمر و كاهش توان توليدي سيكلهاي بخار مي باشد.

ي براي ساخت نيروگاههاي جديد سيكل تركيبي و همچنين ه گذاريسرما
بازتواني نيروگاههاي بخار ميتواند از هدر رفت انرژي در صنعت توليد برق 
بكاهد. در اين بين تصميم گيري در مورد تخصيص منابع مالي موجود براي 

ساخت نيروگاه هاي سيكل تركيبي جديد و يا بازتواني نيروگاههاي بخار 
موجود به يك چالش اصلي بدل شده است كه هر طرف ذينفعي با توجه به 
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منافع سازماني خود اقدام به تصميمگيري در اين مورد مينمايد. در اين مقاله 
سعي بر اين ميباشد كه با داشتن يك نگاه كلي و نيز بيطرفانه و با توجه به 

واقعيتهاي صنعت برق چه در زمينه ساخت نيروگاه و چه در زمينه 
قراردادهاي فروش برق و تامين سوخت به مقايسه فني و اقتصادي 

سناريوهاي محتمل در اين بحث يعني ساخت نيروگاههاي سيكل تركيبي 
 جديد و يا بازتواني نيروگاههاي بخار موجود پرداخته شود.

 . روش هاي بازتواني نيروگاه هاي بخار2 .٢

بازتواني نيروگاههاي بخار به طور كلي به منظور رسيدن به سه هدف 
 زير صورت ميگيرد:

 افزايش راندمان و توان خروجي •

 كاهش انتشار دياكسيدكربن   •

 كاهش هزينههاي توليد بخار •

روشهاي اصلي بازتواني نيروگاههاي بخار با سوخت غير جامد كه 
توسط توربينهاي گاز انجام ميشود در دو دسته كلي جاي ميگيرند: 

بازتواني كامل و بازتواني جزئي (بازتواني جعبهي هواي داغ و بازتواني 
موازي). بطور كلي ميتوان روشهاي بازتواني را به اختصار در زير تعريف 

 كرد:

بازتواني كامل: در اين روش بويلر قديمي از مدار خارج و يا  •
تخريب ميگردد و يك بويلربازياب حرارتي به همراه توربين گاز 

 در مدار قرار ميگيرد.

بازتواني جعبهي هواي داغ: در اين روش خروجي گازهاي داغ  •
 توربين گاز وارد بويلر ميشود.

بازتواني موازي: در اين حالت بويلر بازياب حرارتي بخشي از آب  •
تغذيه بويلر را پيش گرمايش ميكند و يا بخشي از بخار ورودي 

 به توربين بخار را تأمين مينمايد. 

كاربرد روشهاي بازتواني جزئي، براي ارتقاء عملكردي واحدهاي بخار 
 ]2[جديدتر، مدرنتر و بزرگتر ميباشد. 

  . فرضيات مقايسه فني و اقتصادي سناريوها3 .٣

پيش از مقايسه سناريويهاي بازتواني نيروگاههاي بخار قديمي با 
سناريوي برچيدن نيروگاههاي قديمي و ساخت نيروگاههاي سيكل تركيبي 

 جديد، بايد به نكات زير توجه نمود:

 قبل از اعالم نظر قطعي در مورد بازتواني نيروگاه موجود و نكته اول- 
يا ساخت نيروگاه جديد، بايد مطالعات امكانسنجي فني- اقتصادي بصورت 

كامل در مورد آن نيروگاه انجام شود، بدون اين امر بيان نظر قطعي عمال 
ممكن و دقيق نيست. زيرا هر نيروگاه با توجه به شرايط خود داراي مزيت 
هايي است كه بعضا روند مطالعات و تصميمگيري را به شدت تحت تاثير 
قرار ميدهد. به عنوان مثال نيروگاههايي كه در نزديكي دريا هستند امكان 

استفاده طوالني مدت از سيستم كولينگ يكبار گذر آنها وجود دارد كه باعث 
صرفهجويي بسياري در هزينه بازتواني ميشود، نيروگاههايي كه در محدوده 
شهرهاي آلوده هستند بايد به سرعت نسبت به كاهش آاليندگي آنها اقدام 
نمود و يا لزوم حفظ بعضي از نيروگاهها در مناطق خاص به خاطر مسائل 
 استراتژيك و امنيتي، كه اين موارد بايد در هر نمونه به دقت بررسي شوند.

 دو هدف مهم از انجام هر بازتواني، افزايش توان توليدي و نكته دوم-
نيز افزايش راندمان نيروگاه ميباشد. در صورتي كه شيوه فروش برق توليدي 

 ECA باشد (كه اين مقاله با فرض قرارداد�ECA 0Fنيروگاه بر اساس قرار داد 

 براي فروش برق تهيه شده است)، بايد براي تاثير بخشي افزايش راندمان 
نيروگاه (كاهش مصرف سوخت) در مطالعات اقتصادي، پاداشي براي اين 

افزايش بازده در نظر گرفت كه اين پاداش عالوه بر قيمت پايه فروش برق 
 ريال براي هر كيلووات ساعت است)، ميباشد. روش 700(كه تقريبا برابر 

در نظر گرفته شده براي محاسبه پاداش افزايش بازده از قرارداد خريد 
 تضميني برق استفاده شده است كه به شرح زير مي باشد:

 
ميزان سوخت گاز صرفهجويي شده به ازاء يك كيلووات ساعت برق 

 محاسبه ميشود. )1(توليدي از رابطه 
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X ميزان سوخت گاز صرفهجويي شده به ازاء يك كيلووات ساعت :
 برق توليدي                         

HVg :ارزش حرارتي گاز در شبكه بر حسب كيلوكالري بر مترمكعب 

aveαمتوسط بازده نيروگاههاي حرارتي كشور : 

                                                           
1Energy Conversation Agreement 

 (نرخ آزاد گاز طبيعي) =    (تعديل ناشي از بازده الكتريكي موثر)

(ميزان سوخت گاز صرفه جويي شده به ازاي يك كيلووات ساعت برق 

 توليدي)
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Lتلفات شبكه برق : 

Eα بازده الكتريكي موثر نيروگاه (كه در صورت نداشتن بازيافت :
 حرارت برابر بازده الكتريكي مولد ميباشد.)

 كه مقادير عددي فوق توسط شركت مديريت شبكه ارائه ميگردد. 

 درصد 42با استفاده از روابط باال براي نيروگاههايي كه راندمان باالي 
] 3[دارند، پاداش بازده محاسبه و در محاسبات در نظر گرفته ميشود. 

 به 1نكته سوم- روش شناسي انجام اين مطالعه در فلوچارت شكل 
 اختصار نشان داده شده است.

نيروگاه اوليه

انتخاب روش بازتواني

بازتواني كامل با تجهيزات 
توليد داخل

بازتواني به روش جعبه 
هواي داغ

بازتواني كامل با تجهيزات 
راندمان باالي متداول

در نظر گرفتن فرضيات 
آثارفني اجراي بازتواني

افزايش راندمان  :10 %
افزايش توان  :200%

در نظر گرفتن فرضيات 
آثارفني اجراي بازتواني

افزايش راندمان  :9 %
افزايش توان  :33%

در نظر گرفتن فرضيات 
آثارفني اجراي بازتواني

افزايش راندمان  :15 %
افزايش توان  :200%

محاسبه قيمت فروش برق با توجه 
به پاداش افزايش راندمان

محاسبه پارامترهاي اقتصادي و توليد 
پارامترهاي بي بعد براي مقايسه سناريوها  

 ): فلوچارت نحوه مقايسه سناريوهاي بازتواني نيروگاه بخار1شكل (

نكته چهارم- در بررسي سناريوهاي مختلف، يك حالت نمونهي پايه در 
نظر گرفته ميشود تا نتايج حاصل با هم قابل مقايسه باشند. براي اين منظور 

 درصد كه داراي عمر 35 مگاواتي بخار با راندمان 150يك واحد نيروگاه 
 سال است، به عنوان نمونه پايه براي مقايسه در نظر گرفته شده 30باالي 

است. (شرايط تقريبا مشابه يك واحد بخار نيروگاه توس مشهد و از لحاظ 
راندماني مشابه نيروگاهاي تبريز، شهيد منتظر قائم، شهيد منتظري، بندر 

 عباس و ...)

 

 : نيروگاه بخار اوليه1جدول 

ليه
 او

گاه
رو

ني
 

 MW( 150توان خروجي (

 26,040,000 )$درآمد ناخالص (

 0.0248 الف)kWh/$قيمت فروش برق (

 35 راندمان

 مبادلهاي دالر نرخ با برق ساعت كيلووات هر براي ريال 700 الف-

 

سناريوي اول- احداث نيروگاه سيكل تركيبي . 4 .۴

جديد در مقايسه با بازتواني كامل با تجهيزات 

 داخلي

در اين سناريو با فرض بازتواني كامل نيروگاه اوليه، توان توليدي 
 درصد افزايش مييابد. هزينه اين بازتواني 10 درصد و راندمان 200نيروگاه 

 با استفاده از تجهيزات توليد داخل مانند  دالر براي هر كيلووات600برابر 
 در نظر گرفته شده است در حاليكه هزينه ساخت V94.2توربين گاز 

 دالر براي هر كيلووات در نظر گرفته شده است. فرض 900نيروگاه جديد 
 ساله براي 25 ساله براي نيروگاه بازتواني شده و عمر 10مهم ديگر عمر 

نيروگاه جديد االحداث (نيروگاه جديد ايده آل) مي باشد. همه فرضيات در 
 پارامترهاي اقتصادي هر پروژه با ]6 و5، 4 [) ارائه شده است.2جدول (

توجه به عمر آن پروژه جداگانه حساب شده است. در صورتيكه هدف 
مقايسه دو مورد با همديگر باشد بايد محاسبات براي يك دوره زماني 

 مشترك كه برابر با كوچكترين مضرب مشترك عمر آنها است، انجام شود. 

با توجه به عمر نابرابر پروژهها براي مقايسه دو مورد پيشنهادي با 
 ساله در نظر گرفته شود كه 50همديگر بايد محاسبات براي يك دوره زماني 

 نتيجه اين محاسبات به شرح زير ميباشد: 

 172,771,311 )$(  براي نيروگاه جديد ارزش خالص فعلي
 23,745,530 )$(ارزش خالص فعلي براي نيروگاه بازتواني شده  

 NPV)  Net همانطور كه مشاهده مي شود در صورت استفاده از پارامتر 

Present Value احداث نيروگاه جديد از لحاظ اقتصادي قابل توجيه تر (
 هر دو پروژه يكسان شود و با ثابت NPVمي باشد. همچنين براي اينكه 

 درصد 58.8بودن تمام فرضيات ، بايد راندمان نيروگاه پس از بازتوني به 
 برسد.
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: مقايسه بازتواني كامل نيروگاه پايه با احداث نيروگاه سيكل تركيبي 2جدول

 جديد

 بازتواني كامل

ل)
ه آ

يد
 (ا

يد
جد

اه 
وگ

نير
 

 405,000,000 )$هزينه كل سرمايه گذاري(

 kW/$( 900هزينه ويژه سرمايه گذاري(

 MW( 450توان خروجي(

 4.365458402 دوره بازگشت سرمايه

 92,773,762 )$دارآمد حاصل در هر سال(

 0.229071018 سود حاصل ساالنه

 kWh/$( 0.029451988قيمت فروش برق (

 0.480749211  به سرمايه گذاري اوليهNPVنسبت 

) $( NPV194,703,431 ارزش خالص فعلي 

 48 راندمان

ليه
 او

گاه
رو

ني
 

 MW( 150توان خروجي (

 26,040,000 درآمد ناخالص

 kWh/$( 0.0248قيمت فروش برق (

 35 راندمان

ني
توا

باز
از 

س 
ه پ

وگا
نير

 

 MW( 450توان خروجي (

 45 راندمان

 kW/$( 600هزينه ويژه بازتواني (

 270,000,000 $هزينه بازتواني 

 59,895,340 درآمد حاصل از بازتواني

 57,290,227 درآمد (توان حاصل از بازتواني)

 85,935,340 درآمد (توان موجود+توان حاصل از بازتواني)

 kWh/$( 0.02728106قيمت فروش برق (

 0.221834592 سود حاصل ساالنه درصد

 پاداش حاصل از افزايش
 )kWh/$centبازده (

0.248106028 

 0.113336491  به سرمايه گذاري اوليهNPVنسبت 

NPV30,600,852.61 ارزش خالص فعلي 

 4.507863225 دوره بازگشت سرمايه

تر 
رام

پا
 

 
ت

 ثاب
اي

ه
 

 CM/$( 0.15هزينه سوخت گاز (

 %15 نرخ تنزيل

 25 طول عمر نيروگاه جديداالحداث

 10 طول عمر سيستم بعد از بازتواني

 7000 ساعات كاركرد نيروگاه

 

با ثابت بودن تمام فرضيات ديگر در صورتيكه قيمت سوخت مصرفي 
 سنت دالر 64 درصد حساب ميشود، 42كه بر اساس آن پاداش بازده باالي 

  برابر خواهند بود.NPVباشد دو پروژه داراي 

نقطه سربه سر هزينه سوخت مصرفي براي توجيه اقتصادي (براي اين 
  سنت دالر براي هر متر مكعب64مثال با فرضيات در نظر گرفته شده) = 

 323با فرض ثابت بودن تمام فرضيات در صورتيكه هزينه بازتواني برابر 
 براي هر دو طرح يكسان مي NPVدالر براي هر كيلو وات باشد، مقدار 

 شود.

نقطه سربه سر هزينه بازتواني براي توجيه اقتصادي (براي اين مثال با 
  دالر براي هر كيلو وات323فرضيات در نظر گرفته شده)  = 

. سناريوي دوم- بازتواني به روش جعبه هواي 5 .۵

 داغ در مقايسه با احداث نيروگاه جديد

در اين سناريو با فرض بازتواني به روش جعبه هواي داغ توان توليدي 
 درصد افزايش مييابد. هزينه 9 درصد و راندمان 30نيروگاه موجود تقريبا 

 دالر براي هر كيلووات توليدي در نظر 250بازتواني به اين روش برابر 
 سال در نظر گرفته 10گرفته شده است و عمر نيروگاه پس از بازتواني برابر 

. همه فرضيات در جدول زير ارائه شده است. پارامترهاي ]8 و 7[شده است
اقتصادي هر پروژه با توجه به عمر آن پروژه جداگانه حساب شده است. در 

صورتيكه هدف مقايسه دو مورد با همديگر باشد بايد محاسبات براي يك 
 دوره زماني برابر با كوچكترين مضرب مشترك عمر آنها انجام شود.

با توجه به عمر نابرابر پروژهها براي مقايسه دو مورد پيشنهادي با 
 ساله در نظر گرفته شود كه 50همديگر بايد محاسبات براي يك دوره زماني 

 نتيجه اين محاسبات به شرح زير ميباشد: 

 76,787,249 )$(  براي نيروگاه جديد ارزش خالص فعلي
 4,145,734 )$(ارزش خالص فعلي براي نيروگاه بازتواني شده  

 همانطور كه مشاهده مي شود در صورت استفاده از پارامتر ارزش 
) احداث نيروگاه جديد از لحاظ اقتصادي قابل توجيه NPV( خالص فعلي
 تر مي باشد.

 براي هر دو پروژه يكسان شود و با ثابت بودن NPVبراي اينكه  مقدار 
  درصد برسد.59تمام فرضيات ديگر، بايد راندمان نيروگاه پس از بازتوني به 

نقطه سربه سر راندمان نيروگاه پس از بازتواني براي توجيه اقتصادي 
  درصد59(براي اين مثال با فرضيات در نظر گرفته شده) = 

 : مقايسه بازتواني به روش جعبه هواي داغ با احداث نيروگاه جديد3جدول

 بازتواني به روش جعبه هواي داغ

د  ي    

 180,000,000 )$هزينه كل سرمايه گذاري(
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 kW/$( 900هزينه ويژه سرمايه گذاري (

 MW( 200توان خروجي (

 4.365458405 دوره بازگشت سرمايه

 41,232,783 )$دارآمد در سال (

 22.90710178 سود حاصل ساالنه درصد

 kWh/$( 0.029451988قيمت فروش برق (

 0.48074921  به سرمايه گذاري اوليهNPVنسبت 

NPV86,534,858 ارزش خالص فعلي 

 48 راندمان

وليه  

 

 MW( 150توان خروجي (

 26,040,000 درآمد ناخالص

 kWh/$( 0.0248قيمت فروش برق (

 35 راندمان

واني    

 

 MW 200توان خروجي (

 44 راندمان

 kW/$( 250هزينه ويژه بازتواني (

 50,000,000 )$هزينه بازتواني (

 9,272,071 )$درآمد (توان حاصل از بازتواني) (

 37,088,285 )$درآمد (توان موجود+توان حاصل از بازتواني) (

 kWh/$( 0.026491632قيمت فروش برق (

 22.09656962 سود حاصل ساالنه درصد

 پاداش حاصل از افزايش
 )kWh/$centبازده (

0.169163201 

 0.108975704  به سرمايه گذاري اوليهNPVنسبت 

NPV5,448,785.18 ارزش خالص فعلي 

 4.525589343 دوره بازگشت سرمايه

ابت   
 

 CM/$( 0.15هزينه سوخت گاز (

 %15 نرخ تنزيل

 25 طول عمر نيروگاه جديداالحداث

 10 طول عمر سيستم بعد از بازتواني

 7000 ساعات كاركرد نيروگاه

با ثابت بودن تمام فرضيات ديگر در صورتيكه قيمت سوخت مصرفي 
 سنت 94 درصد حساب مي شود، 42كه بر اساس آن پاداش بازده باالي 

  برابر خواهند بود.NPVدالر باشد دو پروژه داراي 

 نقطه سربه سر هزينه سوخت مصرفي براي توجيه اقتصادي (براي اين 
  سنت دالر براي هر متر مكعب94مثال با فرضيات در نظر گرفته شده)  = 

. سناريوي سوم- بازتواني كامل (پيشنهادي 6 .۶

براي نيروگاه بندرعباس) با تجهيزات داراي 

عملكرد باال در مقايسه با احداث نيروگاه 

 جديد

در اين سناريو كه براي نيروگاه بندرعباس نيز پيشنهاد شده است با 
استفاده ار تجهيزات جديد مانند نسل جديد توربين گاز و نيز حفظ و 

استفاده مجدد از سيستم كولينگ نيروگاه در كنار دريا، راندمان نيروگاه تا 
 درصد افزايش مييابد كه در اين محاسبات به صورت محافظه 50باالي

 دالر براي 700 در نظر گرفته شده است. هزينه بازتواني برابر 50كارانه برابر 
هر كيلووات با استفاده از تجهيزات كالس باالتر نسبت به تجهيزات توليد 

فرض شده و عمر نيروگاه بازتواني شده  V94.3داخل مانند توربين گاز 
. ]9[ سال در نظر گرفته شده است25برابر نيروگاه جديد االحداث، برابر 

 تمام فرضيات و نتايج در جدول زير ارائه شده است.

  در مقايسه با نيروگاه جديد)درصد 50 باالي راندمان (كامل ازتواني: ب4جدول 

  درصد)50بازتواني كامل (راندمان باالي 

ل)
ه آ

ايد
د (

جدي
اه 

وگ
نير

 

 405,000,000 )$هزينه كل سرمايه گذاري (

 kW/$( 900هزينه ويژه سرمايه گذاري (

 MW( 450توان خروجي (

 4.365458402 دوره بازگشت سرمايه

 92,773,762 )$دارآمد حاصل در سال (

 22.90710179 سود حاصل ساالنه درصد

 kWh/$( 0.029451988قيمت فروش برق (

 0.480749211  به سرمايه گذاري اوليهNPVنسبت 

NPV194,703,431 ارزش خالص فعلي 

 48 راندمان

ليه
 او

گاه
رو

ني
 

 MW( 150توان خروجي (

 26,040,000 درآمد نيروگاه اوليه ناخالص

 kWh/$( 0.0248قيمت فروش برق (

 35 راندمان

ني
توا

باز
از 

س 
ه پ

وگا
نير

 

 MW( 450توان خروجي (

 50 راندمان

 kW/$( 700هزينه ويژه بازتواني (

 210,000,000 )$هزينه بازتواني (

 70,836,816 )$درآمد حاصل از بازتواني(

 64,584,544 )$درآمد توان حاصل از بازتواني(

 96,876,816 درآمد حاصل از توان موجود+
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 )$توان حاصل از بازتواني (

 kWh/$( 0.030754545قيمت فروش برق (

 33.731817 سود حاصل ساالنه درصد

 پاداش حاصل از افزايش
 )kWh/$centبازده (

0.595454467 

 1.18047494  به سرمايه گذاري اوليهNPVنسبت 

)$( NPV247,899,737.43  ارزش خالص فعلي 

 2.964560136 دوره بازگشت سرمايه

ت
 ثاب

اي
ر ه

رامت
پا

 

 CM$( 0.15/هزينه سوخت گاز (

 %15 نرخ تنزيل

 25 طول عمر نيروگاه جديداالحداث

 25 طول عمر سيستم بعد از بازتواني

 7000 ساعات كاركرد نيروگاه

همانطور كه مشاهده مي شود طرح بازتواني كامل نيروگاه با تجهيزات داراي 
كارايي باال، از طرح احداث نيروگاه سكل تركيبي جديد مقرون به صرفه تر 
مي باشد. با توجه به عمر برابر دو طرح نتايج ارائه شده براي مقايسه قابل 

 استفاده مي باشد.

 . نتيجه گيري7 .٧

- براي بررسي سه سناريو با يكديگر بايد به تعريف يك پارامتر بدون 1
بعد كه شامل اثرات افزايش توان، افزايش راندمان، افزايش عمر و استفاده از 

پاداش افزايش راندمان در قيمت فروش برق توليدي پرداخت. اين پارامتر 
  تعريف مي شود:)2رابطه (بدون بعد كه آنرا فاكتور بازتواني ميناميم مطابق 

)             2رابطه (
0

1

0

1

0

1

0

1

C
C

A
A

P
PRPF ×××=

η
η

 

عمر A توان توليدي، P  راندمان، η فاكتور بازتواني، RPFكه در آن 
 قيمت فروش برق توليدي با احتساب پاداش افزايش راندمان Cو  نيروگاه

 براي نيروگاه پس از 1و انديس   براي نيروگاه اوليه0ميباشد. انديس 
 مقادير فاكتور بازتواني را براي سه سناريو نشان 5بازتواني ميباشد. جدول 

 ميدهد. 

 : فاكتور بازتواني براي سه سناريو5جدول 

RPF سناريو تعريف شده براي بازتواني 

 سناريو اول 4.243022

 سناريو دوم 1.790525

 سناريو سوم 13.28681

 سناريو اول از سناريو دوم نتايج بهتري نشان مي 5كه با توجه به جدول 
 دهد و تنها سناريو سوم از مرتبه ده مي باشد.

براي بررسي دقيق تر بايد هزينه سرمايه گزاري را نيز در فاكتور بازتواني 
دخيل كرد. براي اين امر مي توان پارامتر بي بعد نسبت هزينه سرمايه گزاري 
نيروگاه سيكل تركيبي جديد را به هزينه بازتواني، براي يك ظرفيت مشابه در 

  نشان داده شده است.6فاكتور بازتواني ضرب نمود كه نتايج در جدول 

 : فاكتور بازتواني با در نظر گرفتن هزينه سرمايه گزاري براي سه سناريو6جدول 

RPFسناريو   با در نظر گرفتن هزينه سرمايه گزاري 

 سناريو اول 6.364533007

 سناريو دوم 6.445890182

 سناريو سوم 25.62456946

 سناريو اول و دوم نتايج تقريبا مشابهي نشان مي 6با توجه به جدول 
 دهند ولي بازهم تنها سناريو سوم از مرتبه ده مي باشد.

-  بازتواني كامل در مقايسه با احداث نيروگاه سيكل تركيبي جديد در 2
 صورتيكه: 

عمر بخش بخار نيروگاه پس از تعمييرات بتواند با عمر بخش  •
  سال25گازي جديد برابري كند تقريبا برابر 

سيستم كولينگ نيروگاه موجود براي نيروگاه جديد نيز مورد  •
 استفاده قرار گيرد. (ترجيحا يكبارگذر)

استفاده از تجيزات جديد مانند توربين گازهاي نسل جديد براي  •
 55رسيدن به راندمانهاي باال مانند طرح پيشنهادي بندر عباس 

 درصد

در دسترس بودن فضاي كافي براي انجام عمليات بصورت موازي  •
تا زمان از مدار خارج شدن نيروگاه به حداقل برسد و چيدمان 
تجهيزات بگونهاي باشد كه تغييرات و اصالحات را به حداقل 

 برساند.

 باشد، از لحاظ اقتصادي توجيه پذيرتر است.

- احداث نيروگاه سيكل تركيبي جديد، در مقايسه با ساير روشهاي 3
بازتواني كامل و جعبه هواي داغ با فرضيات ارائه شده در سناريوي يك و 

 درصد و عمر پس از بازتواني 48دو مانند راندمان پس از بازتواني كمتر از 
  سال و ...، از لحاظ اقتصادي توجيهپذيرتر است.10

- همانطور كه گفته شده الزامات ديگر مانند مسائل زيست محيطي، 4
محدوديتهاي شبكه و يا استفاده از قراردادهاي ديگر در زمينه فروش برق، 
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مفروضات اين محاسبات را كال تحت تاثير قرار خواهد داد كه نيازمند 
بررسي دقيقتر هر مورد مطالعاتي ميباشد. همچينين در صورتي كه هزينه 

سوخت مصرفي توسط كارفرما پرداخت شود و هدف كاهش مصرف 
سوخت براي صرفه جويي در هزينه با انجام سرمايه گزاري (آورده مالي) 
كمتر باشد و يا مسائل ديگر مانند كاهش مشكالت زيست محيطي، توليد 
برق پراكنده، مسائل پدافند غيرعامل و ... باشد، بازتواني سايتهاي موجود 

حتي به روش جعبه هواي داغ كانديداي جدي براي رفع اين مشكالت 
خواهد بود كه اعالم نظر قطعي و دقيق در اين موارد نيازمند انجام مطالعات 

امكانسجي فني و اقتصادي براي مورد نيروگاهي منتخب با در نظر گرفتن 
همه جوانب (مزايا و معايب خاص هر نمونه) و همه سناريوهاي احتمالي 

 مختص آن مورد مطالعاتي ميباشد.
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