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هاي كنترل هوشمند  هاي منحصر بفرد سيستم جويي و ويژگي هاي صرفه مقايسه پتانسيل
 سازي پااليشگاهي گاز كشور موتورخانه با ظرفيت

 
  تورج بطحايي-امير حسين محمودي

 شركت پيشران انرژي
 ايران

  
 

 پيك زداييسيستمهاي كنترل هوشمند موتورخانه، پااليشگاه گاز، صرفه جويي، : ي كليديها واژه
 
 
 

 چكيده
يكي از مؤثرترين و ارزانترين روشهاي بهينـه سـازي مصـرف            
ســوخت در بخــش ســاختمان اســتفاده از سيســتمهاي كنتــرل 

در اين روش با تحليل اطالعات    . هوشمند موتورخانه مي باشد   
حرارتي سنسورهاي حرارتي كـه در محـيط خـارج سـاختمان          

ن و در داخـل     براي اندازه گيري دماي هـواي خـارج سـاختما         
موتورخانه براي اندازه گيري دماي آبگرم چرخشـي و آبگـرم           
مصرفي نصب مي شوند ميزان بار حرارتي ساختمان متناسـب          
با تغيرات دماي هـواي خـارج سـاختمان و شـرايط مطلـوب               
مصرف كننـده انـدازه گيـري و تجهيـزات موتورخانـه شـامل              

و مشعلها، پمپهاي آبگرم چرخشـي، پمپهـاي آبگـرم مصـرفي            
شيرهاي برقي در زمان بهره بـرداري از سـاختمان كنتـرل مـي              

 آموزشـي از پتانسـيل    -همچنين در سـاختمانهاي اداري    . شوند
 . باالي صرفه جويي پس از ساعت كاري نيز استفاده مي گردد

تجارب اجرايي و موفق استفاده از اجراي تاسيسـات حرارتـي           
وجــب در كشــور ايــران و انجــام مميزيهــاي مســتند انــرژي م

دسترسي به صرفه جوئيهاي قابل مالحظه بـا متوسـط بـيش از         
سـاختمانهاي  )  نفتگـاز  -گاز طبيعـي  (در مصرف سوخت    % 40

 .  آموزشي گرديده است-اداري

در مقاله حاضر اثربخشي ايـن روش در كـاهش هزينـه هـا و               
ــز،   صــرفه جــويي در مصــرف ســوخت بخــش ســاختمان ني

هاي اجتمـاعي   جلوگيري از خسارات زيست محيطي و هزينه        
حاصله، پيك زدايي و كمك به تقويت شبكه گاز رساني كشور 

 مورد با جنبه هاي مختلـف احـداث پااليشـگاهي           21در  ... و  
گاز در ايـن روش بهينـه سـازي در نقـاط مختلـف كشـور و                 
دستيابي به تكنولوژي بومي آن متناسب بـا الگوهـاي مصـرف            

رسـي قـرار    انرژي و نحوه طراحي و كشور مقايسه و مـورد بر          
 .مي گيرد

 
 مقدمه 

بررسي و تحليل آمارمصـرف گـاز كشـور بيـانگر وجـود اوج              
مصرف در ماههاي سرد سال مي باشدكه هرساله نيز با نرخـي            

ــا وجــود . چشــمگير در حــال افــزايش مــي باشــد  چنانكــه ب
پااليشگاههاي موجود ، دربسياري از استانهاي كشور مشكالت 

 .ردتأمين و توزيع گاز طبيعي وجود دا
منطقي ترين و كم هزينه ترين راه حـل، اسـتفاده از روشـهاي              

بهينــه ســازي مصــرف ســوخت بــه منظــور بهــره بــرداري از     
 .پتانسيل هاي قابل مالحظه موجود است
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هدف از ارائه اين گزارش صرفاً پر رنگ نمودن اثرات استفاده           
از سيستمهاي كنترل هوشـمند موتورخانـه در پيـك زدايـي و             

 . سوخت و انرژي در بخش ساختمان مي باشدكاهش مصرف 
مقايسه هاي انجـام شـده درخصـوص بررسـي ويژگـي هـاي              
استفاده گسترده از اين سيستم هاي كنترلي بـا ظرفيـت سـازي             
پااليشگاهي، صرفاً در اين راستا بوده اسـت و مطالـب عنـوان             
شده به هيچ وجه دال بر عدم ضرورت و نياز كشور به افزايش   

 . و ساخت پااليشگاههاي گاز نمي باشدظرفيت پااليش 
 : در تهيه گزارش حاضر 

مقايسه هاي ريالي اثـرات اسـتفاده از سيسـتم هـاي كنتـرل              * 
 8هوشمند موتورخانه با ظرفيت سـازي پااليشـگاهي تنهـا در            

 مورد ديگر هيچگونه    12مورد انجام شده است و براي مقايسه        
 . دست نمي باشداطالعات و ارقامي از پااليشگاههاي گاز در 

سرانه مصرف ساالنه گاز طبيعي يك ساختمان غيرمسـكوني         *
 مترمكعــب بــه ازاء 35 مترمربــع، 2000بــا مســاحت زيربنــاي 

 . هرمترمربع از مساحت زيربنا در سال مي باشد
مبناي كليه محاسبات، قيمت تمام شده گـازبراي دولـت بـه            * 

 . مي باشد (cent/m3 4) ريال 360ازاء هرمترمكعب 

و دوره گـرم سـال      )  روز 150( ماه   5دوره سرد سال معادل     * 
 .  ماه در نظر گرفته شده است7معادل 

مبناي محاسبات گزارش با فرض استفاده تمامي سـاختمانها         * 
از گاز طبيعي است، اين در حالي است كـه كماكـان سـوخت              

قيمـت هـر ليتـر ايـن        . برخي از ساختمانها گازوئيل مي باشـد      
 مراتب بيش از ميزان مشابه با گاز طبيعي مـي           فرآورده نفتي به  

باشد و آالينده هـاي زيسـت محيطـي منتشـر شـده ناشـي از                
سوختن اين حامل انرژي نيـز بـه مراتـب مخـرب تـر از گـاز                 

 . طبيعي مي باشد
دقيق ترين روش انجام محاسبات اين گزارش مقايسه آن با          * 

ن متـر    ميليـو  25ظرفيت پااليشگاهي با ظرفيت پااليش روزانه       
، لكـن   )پااليشگاه با ظرفيت پااليش متوسط    . (مكعب مي باشد  

اعداد و ارقامي در زمينه هزينه احداث ايـن پااليشـگاه هـا در              
مـالك مقايسـه هـا، پااليشـگاه گازمسـجد          .  باشـد  دست نمي 

 سال با 5/3 ميليارد ريال طي 170سليمان مي باشد كه با هزينه    
ره بـرداري رسـيده      ميليون مترمكعـب بـه بهـ       1ظرفيت روزانه   

با افـزايش ظرفيـت پـااليش گـاز، هزينـه هـاي             احتماالً  . است
 . ساخت پااليشگاه كاهش مي يابد

 
 اد به ميليارد ريال اعد- موتورخانه هوشمند با احتساب قيمت تمام شده گاز000/30هزينه اجرا و صرفه جويي در مصرف سوخت 

مجموع صرفه جويي 
 5/3ريالي نهايي طي 

سال و پس از كسر 
هزينه هاي اجرايي 
موتورخانه هاي 

 هوشمند 

جمع 
هزينه 
ها طي 

5/3 
 سال 

صرفه جويي 
ريالي در 

انتهاي دوره 
 سوم

هزينه 
نصب 

000/10 
دستگاه 
 سوم

صرفه جويي 
ريالي در انتهاي 

 دوره دوم

هزينه 
 نصب 

د000/10
ستگاه 
 دوره دوم

صرفه جويي 
ريالي در 

انتهاي دوره 
 اول

هزينه نصب 
000/10  

دستگاه دوره 
 اول 

مقايسه هزينه هاي 
هزينه سوخت / اجرايي

 صرفه جويي شده
با قيمت تمام شده (

گاز به ازاء هر متر 
 )4Centمكعب 

8/74 
8/100 
8/100 

8/74  
8/100 8/74 8/526 78 

4/276 

26 

6/175 

26 

8/74 

26 

نصب و راه اندازي 
دستگاه  000/30

سيستم كنترل هوشمند 
 موتورخانه

 صفر: صرفه جويي 
 آغاز بهره براري (

 )از پااليشگاه
 صرف هزينه براي احداث پااليشگاه گاز 170

احداث پااليشگاه گاز 
 مسجد سليمان

 m3000/000/700 ×%40 صرفه جويي =m3/year 000/000/280  موتورخانه هوشمند طي سال اول000/10حجم گاز صرفه جويي شده در  
 year /m3 000/000/280 ×ريال360=000/000/800/100ريال         ساختمان با موتورخانه هوشمند000/10هزينه گازصرفه جويي شده در

 000/000/800/100 -000/000/000/26 =000/000/800/74     ريال                                                                                               
  موتورخانه هوشمند 000/30 سال و پس از كسر هزينه اجرايي 5/3 ميليارد ريال مجموع صرفه جويي در هزينه گاز مصرفي پس از 8/526

 8/526 ميليارد ريال ÷ 170ميليارد ريال  = 1/3              تعداد پااليشگاه قابل ساخت از محل هزينه سوخت صرفه جويي شده                
 .  برابر هزينه احداث پااليشگاه گاز مسجدسليمان درآمد زايي شده است1/3تنها از محل هزينه سوخت صرفه جويي شده پس از كسر هزينه هاي اجرايي معادل 
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ه هزينه احداث يك پااليشـگاه گـاز بـا هزينـه            مقايس. 1
ــراي  ــه 000/30اج ــه هوشــمند اداري و هزين  موتورخان

 :سوخت صرفه جويي شده 
 5/3ره   موتورخانه هوشمند طي يـك دو      000/30هزينه اجراي   

)  دسـتگاه  000/10و در هرسال نصب و بهره برداري از         (ساله  
 :    ميليارد ريال مي باشد 78

هزينه احداث پااليشگاه مسجد سـليمان      % 46اين هزينه معادل    
 . در مدت مشابه است

 
ــاز در  . 2 ــاهش مصــرف گ ــويي و ك  000/30صــرفه ج

اري در مقايسه با افزايش ظرفيـت       موتورخانه هوشمند اد  
 :پااليشگاهي 

در ساختمانهاي اداري بدليل نوع كاربري، ساعات بهره برداري       
كـه پتانسـيل بـاالي صـرفه        . از موتورخانه غيرمستمر مي باشد    

جويي بابت غيرفعال نمودن موتورخانـه درسـاعت غيركـاري          
 .فراهم مي گردد

كــاري سيســتم كنتــرل هوشــمند موتورخانــه در طــي ســاعت 
ساختمان دماي آب گرم چرخشي در پايانـه هـاي حرارتـي را             
متناسب با دماي محيط خارج ساختمان كنترل مـي نمايـد كـه             
اين فرآيند هر روز بدليل طلـوع و غـروب خورشـيد و يـا در                
روزهاي گرم فصل سرما نيز موجـب كـاهش دمـاي خودكـار             
ــزان مصــرف   ــا و در نتيجــه كــاهش مي ولحظــه اي رادياتوره

طبق مميزي انـرژي سـازمان بهينـه سـازي          . ي گردد سوخت م 
مصرف سوخت كشور ميزان صرفه جويي توسـط سيسـتمهاي        

در نظر  % 40كنترل هوشمند موتورخانه در ساختمانهاي اداري       
 . گرفته مي شود

 موتورخانه هوشـمند    000/30ميزان گاز صرفه جويي شده در       
ف از كل مصـر   % 9/2 متر مكعب، معادل     000/000/840ساالنه  

 مـي  1382عمومي كشـور درسـال     -تجاري-گاز بخش خانگي  
 .باشد

 
 اعداد به ميليون متر مكعب در سال - موتورخانه هوشمند در مقايسه با ظرفيت پااليشگاهي000/30صرفه جويي و كاهش مصرف گاز : 2جدول شماره 

مجموع صرفه جويي 
 سال 5/3مصرف گاز در 

مدت زمان احداث 
 پااليشگاه

ويي عملكرد صرفه ج
 سيستم در 000/30

 يكسال و دوماه سوم

عملكرد صرفه جويي 
 سيستم در 000/20

 يكسال و دوماه دوم 

 000/10عملكرد صرفه جويي 
 سيستم در يكسال و دوماه اول 

صرفه جويي و كاهش مصرف 
 گاز

280 
280 
280   

280 
280 1680 

840 560 

280 
 موتورخانه 000/30اجراي 

  دوره 3هوشمند طي 

از بهره برداري از آغ
پااليشگاه با ظرفيت روزانه 

  ميليون متر مكعب1
 پااليشگاه در حال احداث 

پااليشگاهي با ظرفيت پااليشگاه 
 گاز مسجد سليمان

  دستگاهm3000/70×000/10 ×% 40 صرفه جويي =m3/year  000/000/280           موتورخانه هوشمند000/10صرفه جويي درمصرف گاز ساالنه
 m3000/000/1×  روز year/m3 000/000/365 = 365                                               فيت پااليش گاز ساالنه در پااليشگاه مسجد سليمان    ظر

 m3 = 000/000/365 ÷ m3 000/000/680/1 6/4برابر   
 *m3000/000/207 05/4        روز                                 1382  اوج مصرف گاز در بخش خانگي سال=  m3000/000/207 ÷ m3000/000/840 
 سال، در زمـان آغـاز بهـره بـرداري از            5/3 موتورخانه هوشمند پس از      000/30 ميلياردريال مجموع هزينه گاز صرفه جويي شده حاصل عملكرد           8/604

 تعداد پااليشگاه قابل ساخت از محل صـرفه جـويي در   -  8/604 ميليارد ريال ÷ 170 ميليارد ريال  =56/3   پااليشگاه مانند مسجد سليمان  -پااليشگاه
  سال5/3 موتورخانه هوشمند پس از 000/30مصرف سوخت 
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 موتورخانـه  000/30مقايسه پيك زدايـي مصـرف در       . 3
 :هوشمند با ظرفيت پااليشگاهي 

اوج مصرف گاز در فصل سرما مقارن با غروب خورشيد نيـاز            
نكته ديگر زمان پايـان     . رمايش ساختمان مي باشد   به افزايش گ  

مـي باشـد كـه همزمـان بـا          ... ساعت كاري ادارات،مدارس و     
ايـن مهـم در كنـار قابليـت         . ساعت اوج مصرف گاز مي باشد     

منحصر بفرد سيستمهاي كنترل هوشمند كه توانايي خاموشي و         
يــا اعمــال دمــاي آمــاده بــاش موتورخانــه ســاختمانهاي غيــر 

از پايان ساعت كاري را دارند مفهوم ويژه اي را          مسكوني پس   
  پيك زدايي مصرف در اوج سرما: پديد مي آورد 

 
نكته قابل توجه در استحصال ايـن حجـم صـرفه جـويي ايـن           
است كه از مصرف گاز ساالنه تاسيسات حرارتي هر ساختمان          

)  ماه سـال   7متوسط  (آن مربوط به فصل گرما      %  20در حدود   
 مـاه يـا     5متوسـط   ( مربوط به فصل سرما      آن% 80و در حدود    

 . مي باشد)  روز در سال150
در مقايسه، از ظرفيت پااليش گـاز سـاالنه پااليشـگاه مسـجد             

 مترمكعب مربوط بـه فصـل سـرما         000/000/150تنها  سليمان  
  .مي باشد

از حجم گاز صرفه جويي شده حاصل       % 80حدود  رهمچنين د 
 فصل سـرما مربـوط      از عملكرد سيستمهاي كنترل هوشمند در     

به خاموشي يا دماي آماده باش موتورخانه پس از پايان ساعت           
 تـا سـاعتهاي   17كاري ساختمانهاي غيرمسكوني و از سـاعت        

اوليه بامداد كه همزمان با ساعت اوج مصرف گـاز مـي باشـد              
 .انجام مي گردد

پيك هاي مصرف گاز در سـاختمانهاي غيرمسـكوني و اداري           
ا به هنگام شروع كار اداره و ديگري        طي دو نوبت يكي صبحه    

در هنگـام ظهر و موقع نمـاز و ناهـار و اسـتفاده از آب گـرم                 
مصرفي مي باشد كه البته اثرات آن بر روي مصرف گاز شـبكه    
ناچيـز مي باشـد ولي بـا ايـن وجـود در صـورت اسـتفاده از                
سيستم هاي كنترل هوشمند موتورخانه بـا توجـه بـه افـزايش             

نگام ظهر و نياز گرمـايش كمتـر در ايـن مقطـع      دماي هوا به ه   
 . زماني نيز پيك زدايي صورت مي پذيرد

 
  اعداد به ميليون متر مكعب-موتورخانه هوشمند باظرفيت پيكزدايي پااليشگاه گازطي يك دوره سرما000/30 مقايسه ظرفيت پيكزدايي در اوج مصرف گاز-3جدول 

پيك زدايي در مصرف گاز دوره هاي سرماي 
 ال سوم به بعد   س

پيك زدايي در دوره 
سرماي سال سوم ناشي 

 000/10از عملكرد 
 دستگاه سوم 

پيك زدايي در دوره 
سرماي سال دوم ناشي 

 000/10از عملكرد 
 دستگاه دوم 

پيك زدايي در دوره 
سرماي سال اول ناشي از 

 دستگاه 000/10عملكرد 
 اول 

ظرفيت پيك زدايي در هر 
 دوره سرما از سال 

2/179 
2/179 
2/179 

2/179 
2/179 

6/537 
  000/30پيك زدايي عملكرد 

 موتورخانه هوشمند 
6/537 4/358 

2/179 
 000/30اجراي 

موتورخانه هوشمند طي 
  دوره 3

آغاز بهره برداري از پااليشگاه و ظرفيت پيك 
 ميليون مترمكعب در هر دوره 120زدايي 

 سرماي سال  
 داث پااليشگاه گاز در حال اح

پااليشگاهي با ظرفيت 
پااليشگاه گاز مسجد 

 سليمان
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  اعداد به متر مكعب در روز-موتورخانه هوشمند باظرفيت پيكزدايي پااليشگاه گاز000/30)اوج مصرف گاز(مقايسه ظرفيت پيكزدايي روزانه-4جدول شماره
 پيك زدايي روزانه مصرف گاز

  از سال سوم به بعد
پيك زدايي روزانه در 

 ومسال س
پيك زدايي روزانه در 

 سال دوم 
پيك زدايي روزانه در 

 سال اول 
ظرفيت پيك زدايي روزانه مصرف 

 گاز طبيعي
666/194/1 
666/194/1 
666/194/1 

666/194/1 
666/194/1 

998/583/3  
  000/30پيك زدايي عملكرد 

 موتورخانه هوشمند 
998/583/3 332/389/2 

666/194/1 

 موتورخانه 000/30اجراي 
  دوره 3هوشمند طي 

آغاز بهره برداري از پااليشگاه با ظرفيت 
  متر مكعب 000/800پيك زدايي روزانه 

 پااليشگاه در حال احداث
پااليشگاهي با ظرفيت پااليشگاه 

 گاز مسجد سليمان
 m3 000/000/672 = 80 % × m3 000/000/840        ماهه سرما در سال5 دستگاه طي دوره 000/30صرفه جويي در مصرف گاز ناشي از عملكرد 

 m3 000/600/537 = 80 % × m3 000/000/672                   )  روز150( دستگاه در دوره سرد سال 000/30پيك زدايي ناشي از عملكرد 
  ظرفيت پيك m3000/000/120= 80 %× 000/000/150        )  روز150(ظرفيت پيك زدايي پااليشگاه مسجد سليمان طي يك دوره سرد سال 

 . موتورخانه هوشمنددرمقايسه باظرفيت پيكزدايي اول بهره برداري از پااليشگاه گاز مسجد سليمان000/30 برابرظرفيت پيكزدايي48/4- 6/537ميليون مترمكعب÷120ميليون مترمكعب=48/4
 .)استفاده شده باشد) بخش ساختمان( تجاري و آموزشي - اداري-ين نياز بخش هاي خانگيبا فرض اينكه تمام ظرفيت پااليش گاز در پااليشگاه مسجد سليمان تنها براي تام(

 
هزينه گـاز صـرفه جـويي شـده مشـتركين اداري در             . 4

 :  ساختمان با موتورخانه هوشمند 000/30
 

 مشـترك داراي    000/30در جدول زير كاهش هزينه سـوخت        
ورد موتورخانه هوشمند طي مدت زمان احـداث پااليشـگاه مـ          

 : بررسي قرار مي گيرد 

 
 

 
 )اعداد به ميليارد ريال در سال (- كاهش هزينه سوخت مشتركين داراي موتورخانه هوشمند-5جدول شماره 

مجموع هزينه سوخت صرفه جويي شده 
  سال 5/3مشتركين پس از 

 كاهش هزينه سوخت ساالنه مشتركين  سال اول سال دوم سال سوم

6/33 
6/33 
6/33 

6/33 
6/33 6/201 

8/100 2/67 

6/33 
 3 موتورخانه هوشمند طي 000/30اجراي 

 دوره 

 پااليشگاه در حال احداث آغاز بهره برداري از پااليشگاه 
پااليشگاهي با ظرفيت پااليشگاه گاز مسجد 

 سليمان
 m3000/000/280× 120 ريال  =000/000/600/33ريال                 موتورخانه هوشمند در دوره سرد يكسال      000/10كاهش هزينه سوخت مشتركين 

 
حذف و عدم پرداخت يارانـه دولتـي بـه گـاز طبيعـي            . 5

ــا 000/30صــرفه جــويي شــده در   ســاختمان اداري ب
 : موتورخانه هوشمند 

در جدول زير ميزان يارانه دولتي حذفي ناشي از صرفه جويي           
 موتورخانـه هوشـمند در مـدت        000/30در مصرف سـوخت     

 ساله احداث يك پااليشگاه مورد بررسي قرار گرفته         5/3ن  زما
 . است
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  اعداد به ميليارد ريال- موتورخانه هوشمند000/30 حذف يارانه دولتي گاز صرفه جويي شده در -6جدول شماره 
مجموع يارانه صرفه جويي 

 سال زمان 5/3شده پس از 
 احداث پااليشگاه 

حذف يارانه پرداختي ناشي 
 دستگاه 000/10 از عملكرد

 در سال سوم

حذف يارانه پرداختي ناشي 
 دستگاه 000/10از عملكرد 

 در سال دوم   

حذف يارانه پرداختي ناشي 
 دستگاه 000/10از عملكرد 

 در سال اول   

حذف يارانه دولتي به ازاء گاز 
 طبيعي صرفه جويي شده 

2/67 
2/67 
2/67 

2/67 
2/67 2/403 

6/201 4/134 

2/67 
انه  موتورخ000/30اجراي 

  دوره 3هوشمند طي 

آغاز بهره برداري از 
 پااليشگاه 

 پااليشگاه در حال احداث 
پااليشگاهي با ظرفيت پااليشگاه 

 گاز مسجد سليمان
 هرمترمكعـب   موتورخانه هوشمند يارانه پرداختي به000/10 صرفه جويي دوره سرد يكسال در m3000/000/280× 240 ريال  =000/000/200/67ريال 
 ريال  240گاز 

 
دوره كوتاه بازگشت سـرمايه سيسـتم هـاي كنتـرل           . 6

 : هوشمند در ساختمانهاي مشتركين بهره مند 
دوره بازگشت سرمايه سيستم هاي كنترل هوشمند موتورخانه         
از محل صرفه جويي در هزينه هاي سوخت ساختمانهايي كـه           

ي باشـند   مجهز به اين سيستم كنتـرل هوشـمند موتورخانـه مـ           
بسيار كوتاه مي باشد و با افزايش مساحت زيربناي سـاختمان           

 .نيز كوتاهتر مي گردد

 
  دوره بازگشت سرمايه سيستم هاي كنترل هوشمند در ساختمانهاي مشتركين بهره مند– 7جدول شماره 

دوره بازگشت سرمايه با احتساب قيمت تمام 
 شده گاز 

 دوره بازگشت سرمايه با احتساب 
 يارانه اي گاز قيمت 

دوره بازگشت سرمايه هزينه سيستم هاي كنترل هوشمند 
 موتورخانه 

  ماه9  ماه3
 متر مربع زير بنا حداقل متوسط زيربناي اكثر 2000ساختمان با 

 ساختمانهاي اداري
  متر مربع زيربنا 000/10ساختمان با   روز 54  روز 18

 
والني بودن  مقايسه سرمايه گذاري هنگفت اوليه و ط      . 7*

مدت زمان ساخت يك پااليشگاه با هزينه و زمان اجراي          
 : موتورخانه هاي هوشمند 000/30

با توجه به طويل المدت بودن پروسه احداث پااليشـگاه گـاز            
چه بسا پيش بيني هزينه اوليه دستخوش تورم و ساير شـرايط            
پيش بيني نشده گرديده و دوره انتظار بهره برداري طوالني تـر        

د، در صورتيكه پروژه موتورخانه هاي هوشمند بـا حجـم           گرد
سرمايه گذاري به مراتب كمتر و در مدت زماني بسـيار كوتـاه             
قابل اجرا مي باشد و هزينه هاي اجرايي آن نيز از محل قيمت             

 . سوخت صرفه جويي شده سريعاً باز مي گردد
 

مقايسه هزينه هاي سرويس و نگهداري موتورخانه       . 8*  
ند بــا هزينــه هــاي ســرويس و نگهــداري هــاي هوشــم

 :پااليشگاه گاز 
كاربري سيستمهاي كنترل هوشمند به شكلي است كـه هزينـه           
هاي باالي سرويس و نگهداري نمي باشد و تمامي هزينه هاي      
جزئي احتمالي نيز در قيمت اوليه آن و دوران گـارانتي لحـاظ             

 . شده است
ي كـاهش   صرفه جويي در مصرف انرژي موتورخانـه بـه معنـ          

كاركرد تجهيزات آن وموجب افزايش فاصله زمـاني سـرويس          
 .:  دوره اي وكاهش زمان خرابي وتعويض قطعات آنها ميگردد
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  اعداد به ميليارد ريال - نگهداري موتورخانه هاي هوشمند با پااليشگاههاي گاز- مقايسه هزينه هاي سرويس-8جدول شماره 

 -مجموع كاهش هزينه سرويس
 موتورخانه 000/30نگهداري 

  سال 5/3هوشمند پس از 

كاهش هزينه سرويس و 
 000/10نگهداري 

 موتورخانه هوشمند 
 )نصب شده درسال سوم (

كاهش هزينه سرويس و 
 000/10نگهداري 

 موتورخانه هوشمند
نصب شده درسال  (

 )دوم

كاهش هزينه سرويس و 
 000/10نگهداري 

 موتورخانه هوشمند
 )نصب شده در سال اول (

 كاهش هزينه 
  نگهداري -سرويس

2/3 
2/3 
2/3 

2/3 
2/3 2/19 

6/9 4/6 

2/3 
 موتورخانه 000/30اجراي 

  دوره 3هوشمند طي 

آغاز بهره برداري از پااليشگاه و 
صرف هزينه هاي هنگفت 

  نگهداري -سرويس
 پااليشگاه در حال احداث پااليشگاه

پااليشگاهي با ظرفيت پااليشگاه 
 انگاز مسجد سليم

 000/800ريال  × 000/10 = 000/000/000/8                          ريال   موتورخانه در سال                    000/10هزينه سرويس و نگهداري 
 000/000/000/8ريال × % 40= 000/000/200/3                 ريال   موتورخانه هوشمند در سال         000/10كاهش هزينه سرويس و نگهداري 

 
ــه  . 9*  ــزات موتورخان ــه اســتهالك تجهي كــاهش هزين

ساختمانهاي اداري ناشي از عملكرد سيستمهاي كنتـرل        
 :هوشمند 

با استفاده از سيستمهاي كنترل هوشمند موتورخانه و دسترسي         
صرفه جويي، به همان ميزان هم از زمان كـاركرد غيـر            % 40به  

 پمپهـــاي مـــوثر تجهيـــزات موتورخانـــه ماننـــد مشـــعلها و

سيركوالسيون آب گرم چرخشي كاسته و بـه عمـر مفيـد آنهـا       
 . افزوده مي گردد

در مقابل پس از صرف هزينه و احـداث پااليشـگاه هـر سـال               
 . بدليل استهالك از عمر مفيد آن كاسته مي گردد

 
  اعداد ميليارد ريال- كاهش هزينه استهالك موتورخانه هاي هوشمند -9جدول شماره 

 000/30ه استهالك كاهش هزين
 5/3موتورخانه هوشمند پس از 

 سال 

كاهش هزينه استهالك 
 موتورخانه 000/10

 هوشمند در سال سوم 

كاهش هزينه استهالك 
 موتورخانه 000/10

 هوشمند در سال دوم 

كاهش هزينه استهالك 
 موتورخانه 000/10

 هوشمند در سال اول 
 كاهش هزينه استهالك 

3/13 
3/13 
3/13 

3/13 
3/13 8/79 

9/39 6/26 

3/13 
 موتورخانه 000/30اجراي 

  دوره 3هوشمند طي 

آغاز استهالك تجهيزات 
 پااليشگاه پس از بهره برداري

 پااليشگاه در حال احداث
پااليشگاهي با ظرفيت پااليشگاه 

 گاز مسجد سليمان
 000/000/50 ريال÷ 15 سال = 000/330/3          سال عمر مفيد      15هزينه استهالك ساالنه هر موتورخانه با احتساب 

 000/330/3ريال ×  000/10  = 000/000/300/33         ريال   موتورخانه در سال                                000/10هزينه استهالك 
 000/000/300/33ريال×  % 40 كاهش استهالك= 000/000/300/13       ريال   موتورخانه هوشمند در سال              000/10كاهش هزينه استهالك 
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مقايسه صرفه جويي انرژي الكتريكـي تجهيـزات        . 10* 
ــرژي در      ــرف ان ــا مص ــمند ب ــاي هوش ــه ه موتورخان

 :پااليشگاههاي گاز 
در هنگام تهيه اين گزارش در ارتباط با مصـرف سـاالنه بـرق              

ر نبـوده اسـت، بنـابراين       يك پااليشگاه گـاز آمـاري در اختيـا        
بصورت يك جانبه تنها ميزان مصرف انـرژي الكتريكـي يـك            

 موتورخانه ساختمانهاي غير مسـكوني      000/30فصل سرما در    
و پتانسيل هاي موجود صرفه جويي انرژي الكتريكي محاسـبه          

 . شده است
بطور معمول در يـك موتورخانـه كـه تـامين كننـده مصـارف               

 متر مربـع مسـاحت زيربنـا مـي          2000گرمايشي ساختماني با    
 الكتروپمـپ   2 وات و    150 مشعل با تـوان الكتريكـي        3باشد،  

 كيلـووات   2سيركوالسيون آب گرم چرخشي با توان متوسـط         
در صورتيكه متوسط زمان كاركرد پمپهاي      . مورد نياز مي باشد   

 ساعت در نظر گرفتـه      12آب گرم چرخشي در موتورخانه ها       
 ساعته مشعل ها    10فرض كاركرد   و با   ) فرض محتاطانه (شود  

در شبانه روز، اين موتورخـانه در هر شبانه روز فصـل سـرما،            
 .  كيلووات سـاعت انرژي الكتريكي مصرف مي نمايد5/52

صــرفه جــويي در مصــرف ســوخت هــر % 40بــا پــيش بينــي 
موتورخانه هوشمند و در نتيجه به همين ميزان كاهش كـاركرد          

 21نه روز پتانسيل صرفه جويي،    تجهيزات برقي آن، در هر شبا     
 . كيلووات ساعت وجود خواهد داشت

 
  مگاوات ساعت در سال- مقايسه صرفه جويي انرژي الكتريكي در موتورخانه هاي هوشمند در مقايسه با مصرف آن در پااليشگاه هاي گاز-10جدول شماره

صرفه جويي انرژي 
 000/30الكتريكي 

 موتورخانه هوشمند
  سال5/3 طي 

اهش مصرف انرژي ك
 000/10الكتريكي در 

موتورخانه هوشمند نصب 
 شده در سال سوم

كاهش مصرف انرژي 
 000/10الكتريكي در 

موتورخانه هوشمند نصب 
 شده در سال دوم 

كاهش مصرف انرژي 
 000/10الكتريكي در 

موتورخانه هوشمند نصب 
 شده در سال اول 

كاهش مصرف انرژي 
الكتريكي ناشي از صرفه 

  در مصرف سوخت جويي

5/31 
5/31 
5/31 

5/31 
5/31 189 

5/94 63 

5/31 
 موتورخانه 000/30اجراي 

  دوره 3هوشمند طي 

آغاز به مصرف انرژي 
الكتريكي براي توليد و پااليش 

 گاز
 مصرف انرژي الكتريكي براي عمليات احداث پااليشگاه گاز 

پااليشگاهي با ظرفيت 
 پااليشگاه گاز مسجد سليمان

  kwh 21 ×000/10 × 150روز =  kwh         000/500/31  موتورخانه هوشمند در يك دوره سرد سال000/10كاهش مصرف انرژي الكتريكي * 
 . ماه دوره گرم سال محاسبه نشده است7مبناي محاسبات كاهش انرژي الكتريكي تنها مربوط به دوره سرد سال مي باشد و صرفه جويي الكتريكي * 

 
مقايسه هزينه انرژي الكتريكي صرفه جويي شده       . 11* 

ــرژي   000/30در  ــه ان ــا هزين ــمند ب ــه هوش  موتورخان
 : الكتريكي مصرفي يك پااليشگاه گاز 

با كاهش مصرف انرژي الكتريكي در موتورخانه هاي هوشمند         
در صورتيكه براي   . به همان ميزان از هزينه آن كاسته مي گردد        

از به مصرف قابل توجهي انرژي      پااليش گاز در پااليشگاهها ني    
 . الكتريكي مي باشد
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  اعداد به ميليارد ريال - مقايسه هزينه انرژي الكتريكي صرفه جويي شده در موتورخانه هاي هوشمند با هزينه انرژي الكتريكي مصرفي پااليشگاه هاي گاز–11جدول 

 000/30كاهش هزينه انرژي الكتريكي 
  سال5/3موتورخانه هوشمند طي 

كاهش هزينه انرژي 
 000/10الكتريكي  

موتورخانه هوشمند 
 نصب شده در سال سوم

كاهش هزينه انرژي 
 000/10الكتريكي  

موتورخانه هوشمند 
 نصب شده در سال دوم 

كاهش هزينه انرژي 
 000/10الكتريكي  

موتورخانه هوشمند 
 نصب شده در سال اول 

كاهش هزينه انرژي الكتريكي 
 صرفه جويي شده 

9/18 
9/18 
9/18 

9/18 
9/18  4/113  

7/56 8/37 

9/18 
 موتورخانه 000/30اجراي 

  دوره 3هوشمند طي 

آغاز مصرف انرژي الكتريكي براي 
 توليد

 و پااليش گاز
 مصرف انرژي الكتريكي براي عمليات احداث

پااليشگاهي با ظرفيت پااليشگاه 
 گاز مسجد سليمان

 kwh000/500/31 × 600 ريال = 000/000/900/18  ريال  - موتورخانه هوشمند در دوره سرماي يكسال000/10يكي صرفه جويي در هزينه انرژي الكتر
 .  ريال مي باشد600مبناي محاسبه هزينه انرژي الكتريكي صرفه جويي شده با متوسط قيمت هركيلووات ساعت * 

 
كاهش توليد و انتشار آالينده هاي زيست محيطي        . 12* 

 ملكرد موتورخانه هاي هوشمند ناشي از ع
 

  مقايسه كاهش توليد و انتشار آالينده هاي زيست محيطي در موتورخانه هاي هوشمند با توليد-12جدول 
  تــن-و انتشار آن در هنگام بهره برداري از پااليشگاه گاز 

مجموع آالينده هاي 
 زيست محيطي طي

  سال 5/3 

ميزان جلوگيري ازتوليد و 
نده هاي زيست انتشار آالي

محيطي ناشي از عملكرد 
 دستگاه نصب شده در 000/10

 سال سوم 

ميزان جلوگيري ازتوليد و 
انتشار آالينده هاي زيست 
محيطي ناشي از عملكرد 

 دستگاه نصب شده در 000/10
 سال دوم

ميزان جلوگيري از توليد و 
انتشار آالينده هاي زيست 
محيطي ناشي از عملكرد 

ب شده در  دستگاه نص000/10
 سال اول 

 ميزان توليد و انتشار 
 آالينده هاي 
 زيست محيطي

000/588 
000/588 
000/588 

000/588 
000/588 000/528/3 

000/764/1 000/176/1 

000/588 
 موتورخانه 000/30اجراي 

  دوره 3هوشمند طي 

توليد و انتشار آالينده 
هاي زيست محيطي 

 ناشي
  از فرآيند پااليش 

 ر پااليشگاهگاز د

 توليد آالينده هاي زيست محيطي در حين عمليات احداث پااليشگاه 
پااليشگاهي با ظرفيت 
پااليشگاه گاز مسجد 

 سليمان

   Kg 1/2 × m3 000/000/280 =  000/000/588 موتورخانه هوشمند درسال    000/10كيلوگرم كاهش توليد و انتشار آالينده هاي زيست محيطي 
 كيلوگرم انواع آالينده هاي زيسـت محيطـي و       1/2ات سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور در ازاء سوختن هرمترمكعب گاز طبيعي،              طبق اطالع *  

 . گازهاي گلخانه اي توليد و منتشر مي گردد
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كاهش هزينه هـاي زيسـت محيطـي و اجتمـاعي         . 13* 
 موتورخانه  000/30ناشي از كاهش آالينده هاي توليدي       

 : ند هاي هوشم
هزينه هاي زيست محيطي و اجتماعي گازهاي انتشار يافتـه از           

 آمريكـا   EPAبخش هاي خانگي و تجاري بر اساس ضـرائب          
گـاز طبيعـي    . بوده اسـت   1382 ميليارد در سال     26512بالغ بر   

از مصارف انرژي در بخـش خـانگي و تجـاري را بـه              % 5/58

= 5/15509ميليـارد ريـال در سـال        . خود اختصاص مي دهـد    
  26512) ميليارد ريال (×% 5/58

مصرف گـاز طبيعـي در بخـش    1382با توجه به اينكه در سال      
.  ميلياردمتر مكعب بوده اسـت     164/29ساختمان كشور بالغ بر     

هزينه هاي زيست محيطي و اجتماعي ناشـي از سـوختن هـر             
 : مترمكعب گاز طبيعي 

 ميليـــارد ريـــال ÷29164ميليـــارد مترمكعـــب = 532ريـــال 
 .مي شود5/15509

 
  مقايسه كاهش هزينه هاي زيست محيطي و اجتماعي ناشي از عملكرد موتورخانه هاي-13جدول شماره 

   اعداد به ميليارد ريال-هوشمند در مقايسه با تحميل هزينه هاي آن به هنگام بهره برداري از پااليشگاه گاز 
 مجموع كاهش 

هزينه هاي زيست محيطي 
 واجتماعي ناشي از عملكرد

  موتورخانه هوشمند 000/30
  سال  5/3طي 

كاهش هزينه هاي زيست 
محيطي واجتماعي ناشي از 

 دستگاه 000/10عملكرد 
 نصب شده در سال سوم 

كاهش هزينه هاي زيست 
محيطي واجتماعي ناشي از 

 دستگاه 000/10عملكرد 
 نصب شده در سال دوم 

كاهش هزينه هاي زيست 
محيطي واجتماعي ناشي از 

 دستگاه 000/10 عملكرد
 نصب شده در سال اول 

 هزينه هاي 
 زيست محيطي

  و اجتماعي ناشي از
  توليد وانتشار 

 آالينده ها
)5  (8/312 
)6  (8/312  
)7  (8/312 

)2  (8/312 
)3  (8/312 )9  (8/1876 

)8  (4/938 )4  (6/625 

)1  (8/312 
 000/30اجراي 

 موتورخانه هوشمند
  دوره 3 طي 

 خسارتهاي زيست محيطي ناشي آغاز
از توليد و انتشار آالينده ها در فرآيند 

 توليد و پااليش گاز 
 هزينه خسارتهاي زيست محيطي و اجتماعي درحين عمليات ساخت پااليشگاه گاز

 پااليشگاهي
  با ظرفيت پااليشگاه 
 گاز مسجد سليمان

 kg 000/000/588 ×  532 ريال  = 000/000/816/312 ريال -  موتورخانه هوشمند در هر سال000/10كاهش هزينه هاي زيست محيطي و اجتماعي ناشي از عملكرد 
 مي CO2, NOx, SO2 آمريكا تنها مربوط به EPA و براساس ضرائب 1382هزينه هاي زيست محيطي و اجتماعي طبق اطالعات نرازنامه انرژي سال * 

 .  در آن لحاظ نشده استSPM, CH, COاي باشد و هزينه هاي زيست محيطي و اجتماعي آالينده ه
 

صرفه جويي درمصرف سوخت نيروگـاه هـا معـادل          . 14
ــده در     ــويي ش ــرفه ج ــي ص ــرژي الكتريك  000/30ان

 : موتورخانه هوشمند 
عملكرد سيستمهاي كنترل هوشمند منجر به كاهش به مصرف         
انرژي الكتريكي تجهيزات موتورخانه ها مانند پمپها و مشعلها         

 اين در حالي است كه نيروگاههاي كشور با راندمان          .مي گردد 
انرژي الكتريكي مـورد نيـاز موتورخانـه هـا را           % 2/27متوسط  

 . تامين مي نمايند
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  مقايسه صرفه جويي در مصرف گاز نيروگاهها، معادل انرژي الكتريكي صرفه جوييي شده-14جدول 
  متر مكعب- گاز در موتورخانه هاي هوشمند با مصرف آن در پااليشگاه هاي

صرفه جويي در سوخت 
 نيروگاه ها معادل

  صرفه جويي انرژي 
  000/30الكتريكي در 

 موتورخانه هوشمند
  سال  5/3 پس از 

صرفه جويي در سوخت 
نيروگاه ها معادل عملكرد 

صرفه جويي انرژي الكتريكي 
 - موتورخانه هوشمند 000/10

 سال سوم

صرفه جويي در سوخت 
دل عملكرد نيروگاه ها معا

صرفه جويي انرژي الكتريكي 
  موتورخانه 000/10

  سال دوم  -هوشمند 

صرفه جويي در سوخت 
نيروگاه ها معادل عملكرد 

صرفه جويي انرژي الكتريكي 
 - موتورخانه هوشمند 000/10

 سال اول  

حجم گاز صرفه 
جويي شده در 

 نيروگاهها معادل 
با انرژي الكتريكي 
 صرفه جويي شده 

 ورخانه هادر موت
000/244/11 
000/244/11 
000/244/11 

000/244/11 
000/244/11 000/464/67 

000/732/33 000/488/22 

000/244/11 
 000/30اجراي 

 موتورخانه هوشمند
  دوره 3 طي 

مصرف سوخت و گاز 
 طبيعي براي توليد
  انرژي الكتريكي 

 ر نيروگاههاي گازي وزارت نيرو مصرف سوخت و گاز طبيعي براي توليد انرژي الكتريكي د
نيروگاههاي توليد 
 انرژي الكتريكي

مترمكعب گاز طبيعي معادل سوخت ورودي نيروگاههاي گازي بـا احتسـاب    000/244/11*  موتورخانه هوشمند 000/10 مترمكعب گاز طبيعي معادل انرژي الكتريكي صرفه جويي شده در 500/055/3
 %   2/27راندمان متوسط 

 
كاهش هزينـه سـوخت نيروگـاهي معـادل انـرژي            -15

 موتورخانـه   000/30الكتريكي صـرفه جـويي شـده در         
 : هوشمند 

 دستگاه در هر دوره سـرد سـال، سـاالنه           000/10با نصب هر    
 مگاوات ساعت انرژي الكتريكي صرفه جويي مي گـردد          5/31

نيروگاههـاي گـازي    %  2/27كه با احتساب رانـدمان متوسـط        
 گاز صرفه جويي شده در نيروگاهها بـراي         وزارت نيرو، حجم  

 متـر  000/244/11توليد اين ميزان انـرژي الكتريكـي بـالغ بـر       
 . مكعب گاز در سال مي باشد

 
  كاهش هزينه سوخت نيروگاهي معادل انرژي الكتريكي صرفه جويي شده-15جدول شماره 

  موتورخانه هوشمند با احتساب قيمت تمام شده گاز 000/30 در 
  هزينه سوختمجموع

 صرفه جويي شده در نيروگاه ها 
معادل عملكرد صرفه جويي انرژي 

 موتورخانه 000/30الكتريكي 
 سال  س 5/3هوشمند  پس از 

هزينه سوخت نيروگاه ها 
معادل انرژي الكتريكي 
 صرفه جويي شده در 

 موتورخانه 000/10
  سال سوم-هوشمند

هزينه سوخت نيروگاهها 
معادل انرژي الكتريكي 
 صرفه جويي شده در

  موتورخانه 000/10
  سال دوم  -هوشمند

هزينه سوخت نيروگاه ها 
معادل انرژي الكتريكي 
 صرفه جويي شده در

 موتورخانه 000/10 
  سال اول  -هوشمند

هزينه گاز صرفه جويي شده در 
 نيروگاهها معادل با انرژي الكتريكي

  صرفه جويي شده در 
 ) در سالميليارد ريال (موتورخانه ها 

)5  (4 
)6  (4 
)7  (4 

)2  (4 
)3  (4 )9  (24 

)8  (12 )4  (8 

)1  (4 
 موتورخانه هوشمند  000/30اجراي 

  دوره 3طي 

صرفه هزينه سوخت در نبروگاهها 
 براي توليد انرژي الكتريكي

 صرف هزينه گاز در نبروگاههاي وزارت نيرو براي توليد انرژي الكتريكي
 يد نيروگاههاي تول

 انرژي الكتريكي 
 m3 000/244/11 × 360 ريال =  000/000/048/4ريال 

  موتورخانه هوشمند با احتساب قيمت تمام شده گاز 000/10هزينه گاز صرفه جويي شده در نيروگاهها معادل انرژي الكتريكي صرفه جويي شده در 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 
 سازي پااليشگاهي گاز كشور هاي كنترل هوشمند موتورخانه با ظرفيت هاي منحصر بفرد سيستم جويي و ويژگي هاي صرفه مقايسه پتانسيل

 

 ششمين همايش ملي انرژي
 

 
 

12 

كاهش هزينه هاي توليـد و آالينـده هـاي زيسـت            . 16 
گاهها، معـادل انـرژي الكتريكـي صـرفه         محيطي در نيرو  

 : جويي شده در موتورخانه هوشمند 
صرفه جـويي سـوخت نيروگـاهي، معـادل انـرژي الكتريكـي             

 دسـتگاه بـالغ بـر       000/10صرفه جويي شده از عملكـرد هـر         
با كاهش مصـرف    .  متر مكعب در سال مي باشد      000/244/11

رم آالينده   كيلوگ 400/612/23اين حجم گاز، از توليد و انتشار        
 ريـال خسـارت     532با احتسـاب هزينـه      . جلوگيري مي گردد  

زيست محيطي و اجتماعي  طبـق جـدول زيـر از خسـارتهاي              
زيست محيطي و هزينه هاي اجتماعي ناشي از صـرفه جـويي            

 : در مصرف گاز نيروگاهها جلوگيري مي گردد 

 
  گاز نيروگاهها، معادل انرژي الكتريكي صرفه جويي شده مقايسه هزينه هاي زيست محيطي و اجتماعي ناشي از مصرف16جدول 

  ميلياردريال -در موتورخانه هاي هوشمند
كاهش هزينه هاي زيست 

محيطي و اجتماعي ناشي از 
صرفه جويي در مصرف 

سوخت نيروگاه ها پس از 
  سال 5/3

كاهش هزينه هاي زيست 
محيطي و اجتماعي ناشي از 

صرفه جويي در مصرف 
  سوخت نيروگاه
 در سال سوم

كاهش هزينه هاي زيست 
محيطي و اجتماعي ناشي از 

صرفه جويي در مصرف 
 سوخت نيروگاه 
 در سال دوم  

كاهش هزينه هاي زيست 
محيطي و اجتماعي ناشي از 

صرفه جويي در مصرف 
 سوخت نيروگاه 
 در سال اول  

كاهش هزينه هاي زيست 
محيطي و اجتماعي ناشي 
از صرفه جويي در مصرف 

 ت نيروگاهها سوخ

6 
6 
6 

6 
6 36 

18 12 

6 
 موتورخانه 000/30اجراي 

 دوره 3هوشمند طي 
 نيروگاههاي حرارتي 

هزينه هاي زيست محيطي 
و اجتماعي ناشي از مصرف 

 سوخت نيروگاهها 
نيروگاههاي توليد انرزي  هزينه هاي زيست محيطي و اجتماعي ناشي از مصرف سوخت در نيروگاههاي وزارت نيرو

 الكتريكي

 

نيــاز بــه نيروهــاي متخصــص درزمــان احــداث .  17* 
 : نگهداري دوره بهره برداري-پااليشگاه و سرويس

در پروسه نصـب و راه انـدازي سيسـتمهاي كنتـرل هوشـمند              
موتورخانه نيازي به تخصصهاي ويژه نبـوده و بـا آموزشـهاي            
اوليه، پرسنل قادر به نصب و راه اندازي اين تجهيزات كنترلـي         

 . در موتورخانه ها مي باشند
بدليل عدم وجود ارقام و اطالعـات از هزينـه هـاي نيـروي      * 

متخصص در عمليات احداث و بهره برداري از پااليشگاه گاز،          
 .هزينه هاي اين بخش مقايسه نشده است

 

طراحي، ساخت و اجراي بخش هاي پائين دستي         . 18* 
 :پااليشگاه گاز و صرف هزينه هاي مربوطه 

 از نصــب و راه انــدازي سيســتم هــاي كنتــرل هوشــمند پــس
موتورخانه نيازي به هيچگونـه تجهيـزات و امكانـات جـانبي            

ــه به  ــل پروس ــراي تكمي ــوخت در   ب ــرف س ــازي مص ــه س ين
 . هاي هوشمند نمي باشد موتورخانه

بدليل عدم وجود آمار و ارقام ازهزينه صنايع پـائين دسـتي            * 
 .مقايسه نشده استپااليشگاه گاز، هزينه هاي اين بخش 

 

 اقتصادي در پروسه ساخت     -اثر تحريم هاي فني   . 19* 
 :پااليشگاه گاز و صرف هزينه هاي مربوطه 

در حــال حاضــر تكنولــوژي سيســتم هــاي كنتــرل هوشــمند  
موتورخانه بومي گرديده است و امكان حداكثر بهره برداري از          

تـوان  % 100پتانسيل هاي موجود صرفه جـويي بـا اسـتفاده از        
 .مهندسي و توليدي داخل كشور فراهم شده است

بدليل عدم وجود اطالعات و ارقام در رابطه با هزينه تحريم           * 
 اقتصادي عمليات احـداث پااليشـگاه گـاز، هزينـه           -هاي فني 

 .هاي اين بخش مقايسه نشده است
ارزش افزوده هزينه هاي ريالي صرفه جـويي ناشـي از           . 20* 

شمند تا زمان اتمام سـاخت و        موتورخانه هو  000/30عملكرد  
 : بهره برداري از پااليشگاه گاز

 % )15با احتساب حداقل نرخ بهره بانكي به ميزان (
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  موتورخانه هوشمند000/30 ارزش افزوده صرفه جويي ريالي ناشي از عملكرد -17جدول شماره 
  اعداد به ميليارد ريال -تا زمان بهره برداري از يك پااليشگاه گاز

 تا پايان  سال سومجمع 
 )زمان آغاز بهره برداري از پااليشگاه گاز(

 سال اول سال دوم سال سوم
 عناوين

ف كاهش هزينه ها در موتورخانه هاي هوشمند
ردي

 

 1 كاهش هزينه گاز صرفه جويي شده 8/74 6/175 4/276 8/526
 2 كاهش هزينه هاي سرويس و نگهداري 2/3 4/6 6/9 2/19
 3 كاهش هزينه هاي استهالك 3/13 6/26 9/39 8/79
 4 كاهش هزينه انرژي الكتريكي موتورخانه ها 9/18 8/37 7/56 4/113
 5 كاهش هزينه هاي زيست محيطي و اجتماعي 8/312 6/625 4/938 8/1876

 6 كاهش هزينه گاز نيروگاههاي وزارت نيرو 4 8 12 24
 7 كاهش هزينه هاي زيست محيطي درنيروگاهها 6 12 18 36

390 195 130 65 
 ارزش افزوده صرفه جويي هاي 

 )7تا1رديفهاي (ريالي انجام شده 
8 

 9 مجموع صرفه جويي هاي ريالي انجام شده  498 996 1494 2988
  8/74+ 2/3+ 3/13+ 9/18+ 8/312+ 4+6 = 433   ميليارد ريال    :نحوه محاسبه ارزش افزوده صرفه جويي هاي انجام شده در سال اول  : 8رديف * 

 433 ×% 15 = 65ميليارد ريال 
 

بنابراين از مجموع صرفه جويي هاي ريالي ناشي از اثـرات           * 
 موتورخانه هوشمند در مـدت زمـان احـداث          000/30استفاده  

 پااليشگاه گـاز بـا ظرفيـت مشـابه        18پااليشگاه هزينه احداث    
ايـن در حـالي   . پااليشگاه گاز مسجد سليمان تامين   مي گردد      

 20 مـورد از     8ت كه از مقايسه هاي انجام شده تنهـا بـراي            اس
 .مورد اعداد و ارقام دردست بوده است

  برابر پااليشگاه گاز مسجد سليمان 
 2988) ميلياردريال(÷170)ميلياردريال=(6/17

 
  اعداد به ميليارد ريال- تمام شده گاز بهره صرفه جويي در هزينه هاي ناشي از عملكرد موتورخانه هاي هوشمندبا احتساب قيمت-18جدول شماره 

مجموع ارزش افزوده پس 
  سال5/3از 

 سال اول سال دوم سال سوم
 صرفه جويي شده افزايش ارزش ريالي هزينه هاي 

 %)15با احتساب نرخ بهره (
65 
65  
65 

65 
65   390  

195 130 

65  
 ارزش افزوده هزينه هاي صرفه جويي شده در 

 نه هوشمند موتورخا000/30بهره گيري از 

 
ــاي  . 21 ــه ه دوره بازگشــت ســرمايه طــرح موتورخان

 : هوشمند براي دولت 
 موتورخانـــه در ســـاختمانهاي اداراي، 000/30درصـــورتيكه 

 سال مـدت زمـان احـداث        5/3آموزشي و عمومي دولتي طي      
پااليشگاه به سيستم مذكور مجهـز گردنـد، بـا درنظـر گـرفتن              

ــرح   ــراي ط ــه اج ــال مي78(هزين ــرفه  ) لياردري ــوع ص ومجم

جـدول  ( ميلياردريـال  2988هاي ريالي انجـام شـده كـه          جويي
روز 40ميباشد،دوره بازگشت سـرمايه بـراي دولـت       )17شماره  
 )42 × 78 (÷ 2988=  ماه 1/1) روز40. (ميگردد
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 :نتيجه گيري 
 مورد از ويژگـي هـاي سيسـتم هـاي        8در گزارش حاضر تنها     

وارد مشابه پااليشگاهي مقايسـه     كنترل هوشمند موتورخانه با م    
شده است و براي مقايسه ساير ويژگي هـاي ديگـر هيچگونـه             
اطالعات و آماري از ساير هزينه هـاي زمـان احـداث و بهـره               

با اين وجود تنها    . برداري از پااليشگاه گاز در دست نمي باشد       
 سـال و در     5/3با بررسي و مقايسه ويژگيهاي ياد شده پس از          

ه برداري از پااليشگاهي نظير مسجد سـليمان بـا        زمان آغاز بهر  
 ميليــارد ريــال از محــل اثــرات اســتفاده 170هزينــه احــداث 

موتورخانه هاي هوشـمند درآمـدهاي هنگفتـي معـادل هزينـه            
بنـابراين بـا    ) !. (احداث چند ده پااليشگاه حاصـل مـي گـردد         

توجه به مقايسه هاي انجام شده در اين گزارش، واقعيت هاي           
رمصارف گاز كشور، روند رو به افزايش تقاضـاي آن       موجود د 

و صرف هزينه هاي هنگفت در زماني طوالني بـراي احـداث            
 : پااليشگاه هاي گاز

تنها راه حل اجرايي ممكن صرفه جويي در مصرف گاز مي باشد            
و ضرورت استفاده از سيستم هاي كنترل هوشمند موتورخانه بـه           

 در اوج مصـرف بـيش از        منظور صرفه جويي توام با پيك زدايي      
 .پيش آشكار مي گردد

 
 :منابع و مراجع  
ــورج -1  ــر حســين، بطحــايي ت  سيســتمهاي - محمــودي امي

 -مديريت هوشمند انـرژي در تاسيسـات حرارتـي سـاختمان          
سومين همايش بـين المللـي بهينـه سـازي مصـرف سـوخت              

 )مقاله (1743 صفحه – 1382 – 1 جلد-ساختمان
 - اميـر حسـين، بطحـايي تـورج         ميرزايي محمد، محمودي   -2

پتانســيل ســنجي اســتفاده از روشــهاي مختلــف بهينــه ســازي 
 پنجمين همايش -مصرف سوخت و انرژي در بخش ساختمان

 -1385 -بين المللي بهينه سازي مصـرف سـوخت سـاختمان         
 )مقاله (87صفحه 

 دمپـر خودكـار     - محمودي اميـر حسـين، بطحـايي تـورج         -3
ين همـايش بـين المللـي     پنجمـ -Vent Damperموتورخانه 

 -بهينه سازي مصرف سـوخت و انـرژي در بخـش سـاختمان            
 )مقاله (120 صفحه -1385

 شـركتهاي خـدمات   - محمودي امير حسين، بطحايي تورج -4
 پنجمـين همـيش بـين       -در بخش سـاختمان   ) ESCO(انرژي  

 -المللي بهينـه سـازي مصـرف سـوخت در بخـش سـاختمان         
 )مقاله (39 صفحه -1385

ــدس -5 ــايي  مهن ــي طباب ــيد مجتب ــبات تاسيســات -س  محاس
 )كتاب (1381 - روزبهان- تهران- چاپ هشتم-ساختمان

 معاونـت   -معاونت وزارت نيـرو   (انرژي    دفتر برنامه ريزي   -6
 - تهران - چاپ دوم  -1382 ترازنامه انرژي سال     -)امور انرژي 

 )كتاب (1384 -سوره
ونـت   معا -معاونت وزارت نيـرو   (انرژي    دفتر برنامه ريزي   -7

 - تهران - چاپ اول  -1383 ترازنامه انرژي سال     -)امور انرژي 
 )كتاب (1384 -بلوط
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