
����� ���	
��
��� ���� 

���������	�
 ����

�����:

و نيروگاه- مقايسه فني اقتصادي استفاده از شبكه
 اختصاصي جهت تامين انرژي الكتريكي صنايع

 دكتر جليل زاده:����� 	�����

�	�� مهناز مرادي جز:

89تابستان



11 مقدمه مقدمه

 مزاياي استفاده از توليدات پراكندهمزاياي استفاده از توليدات پراكنده::فصل اولفصل اول

22 مقدمه مقدمه11--11

22 بررسي بازار بررسي بازار22--11

و فني سرمايهووتت33--11 و فني سرمايه جيه اقتصادي 33 گذاري در توليدات پراكنده گذاري در توليدات پراكنده جيه اقتصادي

5 هاي زيست محيطي پايين انتشار آالينده11-4

مقايسه اقتصادي تامين برق از طريق مولدهاي موتور گازسوز با مقياس كوچك با خريد برق از شبكه:فصل دوم
 سراسري

9 مقدمه2-1

10 مقايسه تامين برق از طريق مولد موتور گاز سوز با خريد از شبكه سراسري2-2

18 نتيجه گيري2-3

ت:فصل سوم  وليد برق با مولدهاي ديزلي نيروگاهيارزيابي اقتصادي

20 چكيده3-1

 2020 مالحظات عموميمالحظات عمومي22--33

 2222 وسيله مولدهاي ديزل نيروگاهيوسيله مولدهاي ديزل نيروگاهي هزينه توليد برق بههزينه توليد برق به33--33

 2525))وزارت نيرووزارت نيرو((هزينه خريد برق از شبكه هزينه خريد برق از شبكه44--33



و خريد برق مقايسه هزينهمقايسه هزينه55--33 و خريد برق هاي توليد  2626 هاي توليد

و بررسي تطبيقي آنها هزينههزينه66--33 و خريد برق در آينده و بررسي تطبيقي آنهاهاي توليد و خريد برق در آينده  2929 هاي توليد

 3232 گيريگيري نتيجهنتيجه77--33

 3333 پيوست الف پيوست الف

 مقايسه توليد برق به وسيله ميكروتوربين ها با خريد برق از شبكه سراسريمقايسه توليد برق به وسيله ميكروتوربين ها با خريد برق از شبكه سراسري::فصل چهارمفصل چهارم

 3535 مقدمهمقدمه11--44

 3535 مفروضاتمفروضات22--44

 3737 قيمت گاز طبيعي قيمت گاز طبيعي33--44

 3838 بازده بازده44--44

 4141 سياست عمومي سياست عمومي55--44

 4242 قابليت اطمينان قابليت اطمينان66--44

 4444 پيوست الف پيوست الف

ب ب پيوست  4747 پيوست

و حرارت در نيرو گاه هاي اختصاصينانافف::فصل پنجمفصل پنجم و حرارت در نيرو گاه هاي اختصاصيوري توليد همزمان برق  وري توليد همزمان برق

 5151 مقدمه مقدمه11--55

 5252 مصرفمصرف محلمحل دردر حرارتحرارتوو برقبرق همزمانهمزمان توليدتوليد مزايايمزاياي22--55

5566 حرارتحرارتوو برقبرق همزمانهمزمان توليدتوليد هايهاي فناوريفناوري معرفيمعرفي33--55



5577 گازيگازي هايهاي توربينتوربين44--55

6666 پيستونيپيستوني موتورهايموتورهاي55--55

 7272 هاها ميكروتوربينميكروتوربين66--55

 7878 حرارتحرارتوو برقبرق همزمانهمزمان توليدتوليد اجراياجرايوو نصبنصب برايبراي مناسبمناسب هايهاي مكانمكان77--55

 7878 نمونه هاي اجرا شده نمونه هاي اجرا شده88--55

 8585 برقبرق شدهشده تمامتمام هايهاي قيمتقيمت99--55

 9191 نيرو نيرو وزارتوزارت دردر حرارتحرارتوو برقبرق همزمانهمزمان توليدتوليد سيستمسيستم نمونهنمونه پروژهپروژه اجراياجراي 1010--55

 9393 يكيك پيوستپيوست

 9696 نتيجه گيري نتيجه گيري

 9797 منابع منابع



�

 مقدمه

 الكتريكي قدرت صنعتي تمام واحدهاي بيشترو بوده خود طفوليتدر الكتريكي قدرت توليد بيستم قرن ابتداي

.كردندمي ارائه نيز همجوار واحدهايبهرا مازاد توليدي قدرت"غالباو كرده توليد خودرا نياز مورد

 الكتر قدرت افزايش ديماندآن دليلكه كرد پيدا سريعي رشد برق صنعت 70 دههتا 20 دهه اوليه سالهاي بين

"عمدتاكه آمد بوجود برق نيروي هاي توليد هزينهدر عمومي كاهشيك سريع رشد اينبا همزمان. بود يكي

در بود، سوخت يافته كاهش هاي هزينهو كارآ هايفناوري ها، اندازهو ابعاداز ناشي اقتصادي مسائل بدليل

: كردند فراموش زير داليلبهرا خود الكتريكي توان صنايع، توليد اغلب مدت، اين خالل

.دادند كاهشرا خود توليدي برق نرخهاي نيروگاهها-1

.بود برق هاي خريداران هزينه نفعبه فوق امردر گذاري سرمايهاز حمايت جايبه درآمدبر ماليات قوانين-2

.يافت افزايش دستمزدهابه مربوط هاي هزينه-3

 الكتريكي قدرت مثل توليد جنبي مسائلبه اينكهتا باشند داشته توجه به توليداتتا بودند عالقمند صنايع-4

.بپردازد

 برق توليد 1976تا  1954 سالهايطيكه داد نشان همزمان الكتريكي انرژي توليدبه مربوط هاي تخمين

.رسيد برق توليدكلدر درصد9به درصد25از آمريكا صنعتي مشترك

 خريدار صنايع زمان تمامآندر.شد برابر5 الكتريكي قدرتو سوخت قيمتهاي، 1983و 1973 سالهاي بين

.كردند آغاز همزمان توليداز اقتصادي ناشي جويي هاي صرفهبا رابطهدررا بررسي هايي الكتريكي، قدرت

كنندگان بزرگ را به تحقيق در مورد نيروگاه هاي در عصر حاضر افزايش قيمت انرژي بسياري از مصرف

اين.در جهت ايجاد نيروگاه هاي اختصاصي تكنولوژي هاي فراواني پيشنهاد شده است.اختصاصي واداشته است

ها(تكنولوژي ها شامل توربين هاي بادي وگازي كوچك ،سلول هاي خورشيدي،موتورهاي)ميكروتوربين

و گرماو .مي باشد...ديزل،توليد همزمان برق
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 مزاياي استفاده از توليدات پراكنده:فصل اول

 مقدمه1-1

و كشاورزي(نياز به انرژي الكتريكي در جامعه كنوني با توجه به انواع مصارف نيازي) خانگي، تجاري، صنعتي

انرژي در چرخه. بطور متوسط در كشور مي باشد%7باشد كه اين نياز داراي رشدي ساليانه حدود روزافزون مي

ازالكتريكي سه بخش اساسي فعاليت مي :نمايند كه عبارتند

.گرددبخش توليد كه وظيفه توليد انرژي را بر عهده دارد كه نيروگاههاي برق را شامل مي

و فوق توزيع كه وظيفه انتقال انرژي از مراكز توليد بر) شبكه توزيع( به مراكز مصرف) نيروگاهها(بخش انتقال را

.دعهده دار

و كشاورزي را بر عهده دارد .بخش توزيع كه وظيفه پخش انرژي به انواع مصارف بخصوص خانگي، تجاري

و فوق و توسط خطوط انتقال جهت تامين انرژي نقاط مصرف مي بايست انرژي الكتريكي در نيروگاهها توليد

و در نهايت توزيع به نقاط مصرف رسانده شود ي از بار شبكه بتوانيم انرژي اما اگر جهت تامين بخش. توزيع

و فوق الكتريكي را در محل مصرف توليد كنيم، مي توانيم صرفه جويي قابل توجهي را در بخش توليد، انتقال

.توزيع شاهد باشيم

اند، امروزه با توجه به هزينه باالي انتقال قدرت از نيروگاهها كه عمدتا در مناطقي دور از نقاط مصرف واقع شده

م هاي سرمايه گذاري جهت انتقال شود با احداث نيروگاههاي مقياس كوچك در محل مصرف، از هزينهيتوصيه

و شبكه توزيع باالدست كاسته شود و فوق توزيع و همچنين تلفات آن در مسير انتقال . نيرو

 بررسي بازار1-2

و عدم توانايي و نيز با توجه به رشد تقاضاي انرژي برق در دهه آينده در كشور دولت در پاسخگويي به اين تقاضا

و ادامه آن در سالهاي آينده، نياز به سرمايه گذاري بخش خصوصي  افزايش تدريجي حداكثر بار شبكه برق كشور

.شود در زمينه توليد برق بشدت احساس مي
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تاميدرصد پيش بيني ميشود، اين موضوع سبب9تا8نرخ رشد تقاضاي برق در سالهاي آينده بين گردد

و بازار مصرف برق ايران به بازاري بسيار مطمئن  ريسك بازار براي سرمايه گذاري به حداقل ممكن كاهش يافته

.و مستمر براي توليد كنندگان تبديل شود

اتصال به كشورهاي همسايه سبب. شبكه برق ايران به شبكه هاي برق كشور هاي همجوار متصل است

و اف اين موضوع خود.زايش احتمال صدور برق توليدي نيروگاهها به كشورهاي همسايه ميشودگسترش بازار برق

.به كاهش بيشتر ريسك بازار مصرف برق در ايران كمك خواهد كرد

و. ساختار سازماني خريدار برق در ايران، ساختار دولتي است اين موضوع سبب كاهش ريسكهاي درآمدي

.عملياتي ميگردد

و مباني قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي44در راستاي سياستهاي كلي اصل از طرف ديگر -قانون اساسي

و فرهنگي كشور از ابتداي مهر ماه مقرر گرديده است كه در خواستهاي تامين برق با قدرت 1384اجتماعي

نه بازار تقاضا را تثبيت لذا اين موضوع وضعيت بهي. مگا وات از طريق شبكه سراسري پاسخ داده نشود25بيش از 

.ميكند

و فني سرمايه گذاري در توليدات پراكنده1-3  توجيه اقتصادي

ا ز سيستمهاي توليد پراكنده طبق تعريف عبارت است از توليد برق در محل مصرف يا در نزديكي آن با استفاده

از"كوچك كه ظرفيت آنها معموال"توليد برق نسبتا مي30كمتر و مگاوات . به شبكه توزيع متصل ميشوندباشد

و باعث.برميگردد70سابقه استفاده از توليد پراكنده به بعد از دهه عوامل مختلفي دست به دست هم دادند

در.شدند» توليد پراكنده«بوجود آمدن مبحثي بنام  شكلي از توليدات پراكنده نيروگاه هاي اختصاصي هستند كه
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مهمترين عواملي كه سبب شد در اين چند دهه توجه.نده نيز مي باشدآن ها مالك نيروگاه خود مصرف كن

مي ويژه .توان به صورت زير خالصه نمود اي به توليد پراكنده شود را

 نياز به تجديد ساختار در صنعت برقنياز به تجديد ساختار در صنعت برق

و مسائل قابليت اطمينان و مسائل قابليت اطمينان كيفيت برق  كيفيت برق

 رشد اقتصاد جهاني وجمعيترشد اقتصاد جهاني وجمعيت

و ظهور فناوريهاي با را و ظهور فناوريهاي با رارشد سريع تكنولوژي  ندمان باالندمان باالرشد سريع تكنولوژي

و محيط زيست ناشي از سوزاندن سوختهاي فسيلي در تكنولوژيهايي كه هم راندمان پايين و محيط زيست ناشي از سوزاندن سوختهاي فسيلي در تكنولوژيهايي كه هم راندمان پايينآلودگي هوا و آلودگي هوا و داشتند داشتند

 . . كردندكردند هم آلودگي زيادي توليد ميهم آلودگي زيادي توليد مي

 جويي در مصرف انرژي با توجه به رو به زوال بودن منابع سوخت فسيليجويي در مصرف انرژي با توجه به رو به زوال بودن منابع سوخت فسيلي لزوم صرفهلزوم صرفه

مي از سوي ديگر توليد پراكنده مزاياي بالقوه :توان به موارد زير اشاره نمود اي دارد كه از آن جمله

 كاهش نياز به افزايش ظرفيت برق شبكهكاهش نياز به افزايش ظرفيت برق شبكه

و بهره و بهرهاحداث و سريع احداث و سريعبرداري بسيار آسان  برداري بسيار آسان

و امكان استفاده از گرماي حاصله به صورت همزمان و امكان استفاده از گرماي حاصله به صورت همزمان توليد برق با كيفيت باال ))CCHHPP((توليد برق با كيفيت باال

 جويي زياد در مصرف انرژي صرفه

و آزادسازي  ظرفيت خطوط انتقال انرژيكاهش تلفات

 بهبود پروفيل ولتاژ

 پيك سايي

و و امكان استفاده از منابع انرژي اوليه متنوع مانند بيوگاز، گاز طبيعي  ... ... امكان استفاده از منابع انرژي اوليه متنوع مانند بيوگاز، گاز طبيعي

 جويي اقتصادي براي مصرف كننده نهاييجويي اقتصادي براي مصرف كننده نهايي صرفهصرفه

 افزايش امنيت تأمين انرژي براي مصرف كننده نهايي خصوصا درصنايعافزايش امنيت تأمين انرژي براي مصرف كننده نهايي خصوصا درصنايع
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 محيطي پايينمحيطي پايينهاي زيست هاي زيست انتشار آاليندهانتشار آالينده44--11

::وضعيت شهركهاي صنعتيوضعيت شهركهاي صنعتي

 5050بيشتر اين شهرك ها بين بيشتر اين شهرك ها بين . . همچنين امروزه تعداد شهرك هاي صنعتي در حومة شهرها قابل توجه شده است همچنين امروزه تعداد شهرك هاي صنعتي در حومة شهرها قابل توجه شده است

و يا در حال احداث است 200200تا تا و نيمه سنگين در آنها احداث شده و صنايع سبك و يا در حال احداث است هكتار وسعت دارند و نيمه سنگين در آنها احداث شده و صنايع سبك برق برق . . هكتار وسعت دارند

و يا در حال احداث در آنها درخواستي اين شهرك ها بسته به وسعدرخواستي اين شهرك ها بسته به وسع و حجم صنايع احداث شده و يا در حال احداث در آنهات و حجم صنايع احداث شده مگاوات مگاوات88يا يا77ت

و در موارد معدود تا چند صد مگاوات برآورد مي گردد  و در موارد معدود تا چند صد مگاوات برآورد مي گردد تا چند ده مگاوات ..تا چند ده مگاوات

به25تا10دراكثر موارد نياز اين شهرك ها به توان الكتريكي در حدود و از آنجا كه صنايع بنا مگاوات است

د ، خواهان داشتن و داراي شاخصضرورت مي سترسي پيوسته به برق مطمئن باشند وزارت نيرو هاي قابل قبول

و براي ارائه برق با قابليت اطمينان باال به آنها براي هر كدام از شهرك هاي صنعتي  براي برقرساني به اين صنايع

يا20/63مگاوات احداث يك پست تبديل ولتاژ7با مصرف برق بيش از  و دو 20/132كيلوولت كيلوولت داراي

، ديگري بتواند به تنهايي(مگاوات آمپر15ترانسفورماتور  كه در صورت خارج شدن هر كدام از ترانسفورمرها

مي) برق مورد نياز را در كوتاه مدت تأمين نمايد دو. داند را ضروري هزينة احداث اين چنين پستي كه بايد از

و يك بي خط خرو(بي خط  و تعدادي فيدر)جييك بي خط ورودي و دو ترانسفورمر قدرت ، باس كوپلر

، بعهده شهرك صنعتي مربوطه است) فيدر6حداقل(كيلوولت20خروجي يك. تشكيل شده باشد امروزه

و يك پست20/63پست  كيلوولت 20/132كيلوولت با تجهيزات اشاره شده بالغ بر حدود سي ميليارد ريال

ه ميحدود چهل ميليارد ريال و44از طرف ديگر در راستاي سياستهاي كلي اصل. برد زينه قانون اساسي

و تقاضاي  و با توجه به عدم تعادل عرضه و فرهنگي كشور مباني قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي

و نيز محدوديتهاي موجود در زمينه سرمايه گذاري بخش دولتي  در احداث برق به ويژه در اوقات اوج بار

، از ابتداي مهر ماه سال  و تقاضا مقرر گرديد كه در خواستهاي 1384نيروگاهها جهت پوشش شكاف بين عرضه

با توجه به شرايط. مگا وات به سمت نيرو گاههاي خصوصي سوق داده شود25تامين برق با قدرت بيش از 

پ .ايين تر تسري يابد، وجود داردبحراني سال جاري احتمال اينكه اين ازاد سازي به در خواستهاي

. كشور ما به وفور موجود مي باشددرهاي موجود در جهان است، ين سوختتر بعالوه گاز طبيعي كه يكي از پاك

و گاز طبيعي با همت وزارت نفت به اقصي نقاط مملكت بخصوص به شهرك هاي صنعتي لوله كشي شده
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و دو منظوره موارد از اين سرمايهتوان در اكثريت قريب به اتفاق بنابراين مي ، استفاده بهينه گذاري انجام شده

و عالوه بر تأمين سوخت اين شهرك ها براي توليد برق نيز از آن بهره جست .نمود

و عدم ايجاد آلودگي زيست محيطي، راندمان باالي موتورهاي گازسوزي كه با تكنولوژي امروزه ساخته مي شود

مياز جمله داليل محكمي  . كنند هستند كه توليد محلي برق را با استفاده از گاز طبيعي تشويق

و در ساعات اوج مصرف كه قيمت برق اين شهرك ها مي توانند بيشتر از ميزان مصرف خود نيز برق توليد نموده

و از طريق خطوط20گرانتر است توليد مازاد بر مصرف خود را در سطح  ني20كيلوولت از به كيلوولت بدون

و در واقع اين توليد مازاد را به وزارت نيرو بفروشند  . احداث پست تبديل ولتاژ به شبكه تزريق نمايند

و پايداري سيستم، بنحو قابل و بهبود پروفايل ولتاژ احداث واحدهاي توليد پراكنده، ضمن كاهش تلفات شبكه

جويي در عدم احداث يك پست لحاظ صرفه توجهي هزينه تمام شده احداث نيروگاه محلي توسط شهرك را به

و درآمد حاصل از فروش برق به وزارت نيرو جبران خواهد نمود  .تبديل ولتاژ

و مشهور موتورهاي ديزل گازوئيل سوز در سالهاي اخير به ساخت موتورهاي گازسوز رو اكثر سازندگان باتجربه

و ژاپني فعال در اين زمينه را نام برد توان حداقل بيست سازنده معروف اروپاييمي. اند آورده تعداد.، امريكايي

و رقابت بوجود آمده بين آنها منجر به حصول شاخصه در قابل توجه سازندگان اين موتورها هاي فني جالب

و ساخت موتورهاي گازسوز شده است ، پايين بودن. طراحي ، عمر طوالني از آن جمله مي توان به راندمان باال

و قطعاتهآاليند و نگهداري و هزينه پايين تعمير و خدمات پس از فروش خوب ، پشتيباني هاي زيست محيطي

و تنوع يدكي اشاره كرد به طوري كه اين موتورها را حتي در مقايسه با توربين هاي گازي برتري بخشيده

. سازندگان، قدرت انتخاب خوبي در ميان آنها ايجاد نموده است 

 لودگي محيط زيستآتصاصي در جهت كاهش نيروگاه هاي اخ

و در نهايت به نفت روي آورده استيخ،بشر ابتدا به چوب سپس به ذغااغازتاراز ن از يك منبع به در روي آورد.ل

له با كمي تاخير روي داده زان انتشار گاز دي اكسيد كربن را كاهش داده است اما اين مسامنبع ديگر بشر مي

يد كربن موجب گرم شدن كره زمين واين مساله نيز موجب بوجود آمدن طوفان ها مي دي اكسانتشار گاز.است

مي.ين بايد به دنبال راهي براي كاهش انتشار گاز دي اكسيد كربن بودابنابر.گردد احداث نيروگاه هاي اختصاصي

.تواند يكي از اين راهكارها باشد
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ي آنها راذغال بيشتر انرژي الكتريكي مصرفي ما امروزه از نيروگاه ها ي بزرگي تامين مي شود كه سوخت اوليه

در هر حال به جز نيروگاه هاي هسته اي نيروگاه هاي ياد شده ديگر.،گازوياسوخت هسته اي تشكيل مي دهد

عالوه بر انتشار گاز.همه نوعي از سوختهاي فسيلي را مصرف مي كنند كه گاز دي اكسيد كربن منتشر مي كنند

ايدي  تامين انرژي الكتريكي از شبكه سراسري به دليل.بد ديگري نيز دارندن نيروگاه ها ويژگياكسيد كربن

 يك نيروگاه هاي ذغال.مسافت طوالني انتقال موجب اتالف انرژي الكتريكي زيادي در خطوط انتقال مي گردد

واحد انرژي را بسوزانيم انرژي خروجي تنها 100د بدين معني كه اگر ما در صد دار30سوز بازدهي در حدود

و توزيع انرژي نيز حدود.واحد خواهد بود30 ها.درصد انرژي را تلف مي كند10تا9انتقال عيب ديگر اين نيروگاه

برق اين است كه اگر به هر دليلي اين نيروگاه ها از مدار خارج شوند كل منطقه تحت پوشش نيروگاه بدون

و خسارات جبران ناپذيري ديد 2002خواهد بود يعني همان مساله اي كه امريكاي شمالي در سال  . تجربه كرد

اين كار در كاليفرنيا ،تگزاس وبعضي.يكي از راه هاي كاهش انتشار گاز دي اكسيد كربن افزايش مزارع بادي است

به استفاده از باد به عنوان منبع.مناطق ديگر انجام شده است انرژي موجب مي گردد گاز دي اكسيد كربن

و دور از مصرف كننده ها قرار دارندو اين.محيط منتشر نگردد اين مزارع بادي در نواحي دور از مناطق مسكوني

و توزيع مي گردد .مساله موجب تلفات انتقال

و افزايش بازده اين است كه واحد توليد كننده انرژي درست در يكي از روش هاي محدود كردن اين تلفات

را. حل مصرف كننده نصب شودم هر مصرف كننده اي مي تواند نيروگاه تامين كننده توان منحصر به فرد خود

را.داشته باشد و پول آن هر مصرف كننده مي تواند برق مازاد بر مصرف خود را به شبكه سراسري بفروشد

كار مي كنند امروزه در صنايع به عنوان توليد كننده برق در نوعي از اين نيروگاه ها كه با ديزل ژنراتور.بگيرد

و در اينجا توليد كردن همه انرژي مورد نظر مي  مواقع اضطراري به كار مي روند كه منظور ما اين نيست

بايد توجه داشت كه اين نوع نيروگاه ها مشكل الودگي هوا را حل نمي كنند زيرا ازسوخت هاي فسيلي.باشد

.كنند استفاده مي

توربين هاي كوچك بادي مي توانند انرژي خود را از باد بگيرند بدون آنكه گاز دي اكسيد كربن منتشر كنند در

كه.ضمن سوخت انها نيز بدون هزينه است معمولترين نقدي كه بر توربين هاي بادي وارد مي گردد اين است

ر توربين هاي بادي با تكنولوژي سلول هاي عملكرد ان ها وابسته به وجود باد است كه اين مساله نيز اگ

و. خورشيدي تركيب گردد حل مي گردد وقتي كه شرايط براي عملكرد توربين هاي بادي بد است يعني هوا آرام

و بالعكس تو.آفتابي است شرايط براي عملكردسلول هاي خورشيدي خوب است هرامصرف كننده ها مي نند از

.ر براي توليد انرژي الكتريكي مورد نياز خود استفاده كننددو اين منابع انرژي تجديد پذي
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ه هاي كوچك به كار مي رود سلول هاي سوختي مي باشد ل هاي سوختي.تكنولوژي بعدي كه براي نيروگا سلو

شكل ديگر باتري ها هستند كه انرژي الكتريكي در آنها از انجام گرفتن يك واكنش شيميايي بين دو ماده بوجود 

در سلول.زماني كه انرژي شيميايي مصرف مي شود باتري خالي مي گرددوشارژيا دور انداخته مي شود.مي آيد

آ و اكسيژن هستند كه از تركيب آن ها و برق توليد مي گرددهاي سوخت دو ماده هيدروژن با تغذيع مداوم.ب

ش و هيدروژن انرژي الكتريكي نيز به صورت مداوم توليد خواهد اكسيژن به مقدار زيادي وجود.دسلول با اكسيژن

و حدود  ص در طبيعت يافت نمي درصد هواي اطراف ما را تشكيل مي دهد اما هيدروژن به صورت خال21دارد

آ و بايد امشود و از كجاان را توليد كرد ?چگونه

ز آهيدروژن به مقدار ميب وجود دارد ولي همانطوريكه از تركيب هيدروژن انرژي الكتريكي يادي در شود توليد

نياز براي جدا سازي اين انرژي الكتريكي مورد.ي الكتريكي مورد نياز است براي جدا سازي آنها نيز انرژ

آ گرهيدروژن از آب بايد از منا بع ديگر توليد ن نيز مشكل الودگي هوا را در ددكه مثال از سوخت هاي فسيلي كه

.پي دارد

و متان به.ول مي باشند كه درصد زيادي از اين مواد را هيدروژن تشكيل مي دهدمنابع ديگر هيدروژن گاز طبيعي

دليل اينكه اكثر خانه ها داراي گاز طبيعي هستند مي توانند هيدروژن مورد نياز براي تامين برقشان را از گاز

ت.طبيعي استخراج كنند  طبدر اتومبيل ها نيز مي يعي را وان از متانول استفاده كرد زيرا ويژگي هاي گاز

و توربين هاي بادي كوچك امروزه مورد استفاده قرار مي گيرند.دارد سلول هاي.تكنولوژي سلول هاي خورشيدي

آ .ينده اي نزديك به اين گروه بپيونددسوختي نيز ممكن است در



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید



�� 
 

 نتيجه گيري

كهبا مزاياي فراواني دارد كه از نيروگاه هاي اختصاصي ايجاد توجه به بررسي هاي انجام گرفته مي توان گفت

و بهره برداري بسيار آسان، حذف تلفات ناشي  آن جمله مي توان به كاهش نياز به افزايش ظرفيت شبكه،احداث

و خريد برق از شبكه سراسري نيز به نوعبه اقتصادي بودن نيروگاه هاي اختصاصي نسبت.نام برد ... از انتقال

و مكان مورد بررسي بستگي دارد  در هر صورت براي هر مورد خاص بايد.تكنولوژي به كار برده شده، زمان

و محاسبات خاصي را انجام داد تا بتوان تصميم درست در را .بطه با خريد يا توليد برق را اتخاذ نمودبررسي ها
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