CCHP UTILITY SYSTEM
COMBIND COOLING , HEAT & POWER

MODERN MOTOR ROOM VS COMMON MOTOR ROOM
INVESTMENT & EFFICIENCY

FOR HOSPITAL

 مقایسه سرمایه گذاری و راندمان مصرف انرژی تکنولوژی  CCHPیا
موتورخانه مدرن با تکنولوژی موتورخانه های معمول جهت بیمارستانها

تعریف پروژه
 بیمارستان  100تختخوابی با مساحت  8000متر مربع برق مورد نیاز پروژه جهت تجهیزات پزشکی  ،روشنایی ها  ،آسانسور ها  ،سیستمهای صوتی وتصویری  ،آبرسانی و سایر مصارف غیر از تهویه مطبوع معادل 300 KW
 -توان برودتی و سرمایشی مورد نیاز پروژه معادل 300 TONR

 -توان گرمایشی مورد نیاز پروژه معادل 2,000,000 KCAL/H

مقایسه تکنولوژیهای موتورخانه مرکزی

موتورخانه مرکزی پروژه با دو تکنولوژی زیر مورد بررسی قرار می گیرد.
 -1موتور خانه مرکزی با چیلر تراکمی و بویلرهای حرارتی
 -2موتورخانه مدرن شامل نیروگاه تولید برق  ،چیلرهای مولتی انرژی و بویلرهای اگزاست و بدنه

 -1سرمایه گذاری ثابت و هزینه انرژی مصرفی
موتور خانه مرکزی با چیلر تراکمی و بویلرهای حرارتی
سرمایه گذاری ثابت
دیماند با توجه به ضرایب محاسباتی و جداول اداره برق حداقل  600KWمی باشد لذا هزینه
کنتور  ،پست و امتیاز برق بصورت تقریبی برآورد شده است  .این هزینه بسته به امکان
2-1
تامین برق  ،فاصله از پست  ،هزینه انتقال و محل جغرافیایی بسیار متفاوت می باشد.
دیزل ژنراتور اضطراری به ظرفیت  50درصد برق مصرفی پروژه معادل  300kwبا برند
2-2
اروپایی به همراه تابلوهای برق مورد نیاز

 200میلیون تومان

 200میلیون تومان

چیلرهای تراکمی با کمپرسور اسکرو و کندانسور هوایی شامل 2دستگاه  ،هر یک به ظرفیت
 300 2-3تن سرمایشی واقعی با برند ژاپنی یا کره جنوبی

 1050میلیون تومان

بویلر آب داغ فوالدی شامل  3دستگاه  ،سه پاس حرارتی ،وت بک با مشعل گاز سوز هر یک
2-4
به ظرفیت گرمایشی 1,000,000 kcal/hr

200میلیون تومان

جمع کل

1650میلیون تومان

هزینه مصرف انرژی سالیانه
مصرف انرژی الکتریکی با توجه به مصرف  %80ظرفیت و نرخ میان باری و با توجه به
 8000 2-5ساعت کاری در سال به شرح ذیل محاسبه می شود.
 60 * 480kw -تومان *  8000ساعت کاری

 230میلیون تومان

مصرف انرژی گاز طبیعی جهت سیستم گرمایشی
 مصرف گاز برای دو دستگاه بویلر 235 m3/hr - 2-7ساعات کارکرد  24ساعت در روز و ایام سرمایشی  150روز در سال
(235مصرف گاز) *  24ساعت *  150روز * 150تومان

 127میلیون تومان

جمع کل

 375میلیون تومان

 -3سرمایه گذاری ثابت و هزینه انرژی مصرفی
موتورخانه مدرن شامل نیروگاه تولید برق  ،چیلرهای مولتی انرژی و بویلرهای اگزاست و بدنه
سرمایه گذاری ثابت
نیروگاه تولید برق به ظرفیت  1000 kwبا موتور  MTUآلمان به همراه مبدل بازیافت حرارت
 2000میلیون تومان
 3-1بدنه و بویلر بازیافت انرژی از اگزاست.
در این سیستم برق شبکه به عنوان پشتیبان سیستم نیروگاهی بدون هزینه انشعاب قرار می گیرد.

چیلر جذبی مولتی انرژی شامل  1دستگاه  ،به ظرفیت  300تن سرمایشی واقعی با برند
3-2
ژاپنی یا کره جنوبی به همراه برج خنک کن های الزم
جمع کل

1350میلیون تومان
 3350میلیون تومان

هزینه مصرف انرژی سالیانه
مصرف انرژی الکتریکی با توجه به مصرف  %80ظرفیت و نرخ میان باری و با توجه به
 8000 3-5ساعت کاری در سال به شرح ذیل محاسبه می شود.
  60 * 480kwتومان *  8000ساعت کاریقابل ذکر است که چیلر مولتی انرژی  300تن تبرید سرمایشی  ،انرژی مورد نیاز را از انرژی حرارتی
 3-6بازیافتی نیروگاه تامین می کند و به انرژی گاز طبیعی و برق نیاز ندارد.

مصرف انرژی گاز طبیعی جهت سیستم گرمایشی
 مصرف گاز برای یک دستگاه بویلر 117 m3/hr - 3-7ساعات کارکرد  24ساعت در روز و ایام سرمایشی  150روز در سال
(117مصرف گاز) *  24ساعت *  150روز * 150تومان

 230میلیون تومان

_

 63میلیون تومان

قابل ذکر است که  1160KWانرژی گرمایشی ازانرژی حرارتی بازیافتی نیروگاه تامین میگردد.

جمع کل

293میلیون تومان

 -4مقایسه سرمایه گذاری ثابت
مقایسه سرمایه گذاری ثابت
موتور خانه مرکزی با چیلر تراکمی و بویلرهای
حرارتی
موتورخانه مدرن شامل نیروگاه تولید برق ،
چیلرهای مولتی انرژی و بویلرهای اگزاست و
بدنه

 1650میلیون تومان

 3350میلیون تومان

بدون برگشت سرمایه

با برگشت سرمایه

 -6برگشت سرمایه گذاری ثابت در موتورخانه مدرن
 -6-1درآمد و هزینه سالیانه
تولید و فروش برق نیروگاه با  %95راندمان کاری معادل  950kwدر ساعت
مازاد مصرف مجتمع تجاری با نرخ مصوب دولتی به شبکه فروخته می شود.
 115 * 950kwتومان *  8000ساعت کاری -معادل 7,600,000 KWH

 874میلیون
تومان

هزینه گاز جهت تولید برق

بازای هر مگاوات  250متر مکعب گاز با نرخ تجاری  80تومان ( 200ریال بازای هر
کیلو وات ساعت ) در نظر گرفته شده است.

152میلیون
تومان

هزینه نگهداری نیروگاه

بازای هر مگاوات  20تومان جهت حقوق پرسنل  ،لوازم مصرفی و قطعات مورد نیاز
در نظر گرفته شده است.

152میلیون
تومان

فروش برق به شبکه

 -6-2تراز مالی و دوره برگشت سرمایه
درآمد سالیانه

هزینه سالیانه

 874میلیون تومان

-

هزینه گاز جهت تولید برق

-

152میلیون تومان

هزینه نگهداری نیروگاه

-

152میلیون تومان

 874میلیون تومان

 304میلیون تومان

فروش برق به شبکه

جمع
سود خالص

 570میلیون تومان

= 3.5

2000
570

= دوره برگشت سرمایه گذاری نیروگاه ( سال )

= 2.98

1700
570

= دوره برگشت مازاد سرمایه گذاری ثابت نسبت به موتورخانه با چیلر تراکمی ( سال )

