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(برق خورشیدی تولید ) 

سیته  سیستم هایی که از انرژی خورشیدی جهت تولید الکتریبه

اساس و بر. بهره می برند ، سیستم های خورشیدی گفته می شود

قسیم     نوع استفاده از قابلیتهای خورشیدی ، به دو دسته کلی ت

.میشوند



سیستم های خورشیدی که از عامل حرارت خورشید برای  -1
ان به  که به عنوان مثال می تو. تولید برق استفاده می کنند

ره نیروگاههای حرارتی خورشیدی و دودکشهای خورشیدی اشا
.نمود
تفاده سیستم هایی که از نور خورشید برای تولید برق اس-2

شکل این سیستم ها بر مبناء قابلیت برخی مواد. می نمایند
شید ،  می گیرند، به نحوی که با تابش طیف خاصی از نور خور
ی را  الکترونهای موجود در ماده تحریک شده و جریان الکتریک

م گفته  به این نوع سیستم ها فتوولتائیک ه. ایجاد می نمایند
.می شود



مزایای نیروگاه خورشیدی
.نیروگاه ها نیاز به سوخت ندارنداین •

نیـاز  در انواع دودکش خورشیدی و فتوولتائیکاین نیروگاه ها •
ب در با توجه به شرایط اقلیمی ایران  و کمبـود آ به آب ندارند، 

.باشندکشور ، برای کشور ایران راه مناسبی برای تولید برق می

ام سـازی  قابلیت اتصال به شبکه ، به دلیل وجود مکانیزم همگـ •
را در با شبکه ، می توان نیروگاههـای خورشـیدی فتوولتائیـک   
صـل  سایزهای کوچک و پراکنده ساخت و به شبکه سراسری مت

.نمود



.داین نیروگاه ها به دلیل نداشتن استهالک ، دارای عمر زیادی هستن•

د آالینـده ای تـــولی  این نیروگاه ها در زمان تولید بـــــرق ؛ هـی  نـوع   •
.نمی نمایند

ه نیروگاه های خورشیدی دارای درآمد پایدار و قابل اعتماد بـرای سـرمای  •
.گذاران می باشند

ک نیروگـاه  قابلیت توسعه با کمترین تغییرات در ساختار کلی نیروگـاه، یـ  •
از به خورشیدی را می توان به شکل تعدادی نیروگاه اجراء نمود ، بدون نی

.تغییر در نیروگاههای در حال کار

.عدم نیاز به نیروی متخصص در زمان بهره برداری•



انرژی تجدید پذیر در سازمان نظام مهندسی
ساختمان  استان زنجان

در راستای انجام وظـایف ملـی و همچنـین تـروی  و     
فرهنگ سازی استفاده از انـرژی هـای پـاک و روش    
های نوین  سازمان نظام مهندسی سـاختمان اسـتان  

.زنجان نسبت به این امر اقدام نمود
در همین راستا دو پروژه در مجموعه نظام مهندسـی  

.استان تعریف و اجرا گردید



به،محوطهونگهبانیمصرفیبرقازقسمتیتامینپروژه1.
OFF)شبکهازمنفصلصورت Grid)کیلوواتیکظرفیتبا

پنلعدددوازحاصلشدهتولیدالکتریکیانرژیپروژهایندر
عدددودراصلیساختمانجنوبیورودیمحلدرمنصوبهخورشیدی

،ناوبمتبهمستقیمبرقمبدلیکازاستفادهباوشدهذخیرهباتری
رامحلدرمنصوبهروانتابلوهایونگهبانیمصرفیبرقازقسمتی
.نمایدمیتامین

لوواتکیدهظرفیتباشبکهبهمتصلخورشیدینیروگاهپروژه.2
انهساموشدهاستانبرقشبکهواردتماماًتولیدیبرقپروژهایندر

.استنشدهبینیپیشآندرسازیذخیره



کیلووات به صورت منفصل از شبکه1پنل با ظرفیت 
( OFF GRID )







کیلو واتی10نیروگاه خورشیدی 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

شرکت تعاونی انرژی گستران اوستا:طراحی و اجرا 



کیلوات 10اده شده در نیروگاه خورشیدی فتجهیزات است

سازمان نظام مهندسی ساختمان زنجان

(ایرانساخت )SSF-P60پنل خورشیدی پلی کریستال مدل•
طراحی و )از جنس فوالد گالوانیزه گرم کیلووات 10سازه نگهدارنده پنلها با ظرفیت •

(ساخت ایران

(آلمانساخت )محصول شرکت کاکو کیلووات 10خورشیدی با ظرفیت اینورتر •

(طراحی ، ساخت و اجراء توسط شرکتهای داخلی)متعلقات سیستم ارت کابل و •

(طراحی و ساخت توسط شرکتهای داخلی)حفاظتی تابلو های •



هزینه و درآمد نیروگاه خورشیدی

کیلووات سازمان نظام مهندسی ساختمان10

ریال000000547:                  هزینه تمام شده کل پروژه 
ریال00070054هزینه متوسط هر کیلووات نیروگاه            
ریال00000012درآمد تقریبی ماهیانه                             
ریال000000144درآمد تقریبی سالیانه                          

سال4الی 3.5دوره بازگشت سرمایه 
سال 20مدت زمان قرارداد خرید تضمینی 



هزینه برق سازمان نظام مهندسی ساختمان

1396سالبهمربوطبرقهایحسابصورتدرموجوداطالعاتطبق

ساعتکیلووات22040آنمیزانوبوده96سالششمدورهبهمربوطبرقمصرفبیشترین(-

ساعتکیلووات6720آنمیزانو96سالسومدورهبهمربوطنیزمصرفکمترین(-

.باشدمیساعتکیلووات13268حدودماهدرسازمانبرقمصرفمتوسط(-

.استبودهریال16/843/799مبلغکمترینوریال59/159/000مصرفیبرقهزینهبیشینه

.باشدمیریال34/140/115نیزپرداختیبرقهزینهمتوسط



ای توجه به ماهیت غیر انتفاعی سازمان نظام مهندسی ساختمان و عـدم وابسـتگی آن بـه بودجـه هـ     با 

فـراهم  دولتی ،طبق رویه شرکت برق توزیع و سازمان ساتبا ، امکان عقد قرارداد فـروش تضـمینی بـرق   

ورت که در ایـن صـ  . توان حداکثر تا ظرفیت انشعاب نسبت به عقد قرارداد فروش اقدام نمودبوده و می 

. خواهد بودریال 8000کیلووات نرخ خرید تضمینی برق خورشیدی از قرار هر 

.یک سیستم خورشیدی از روش زیر استفاده می گرددقطعی محاسبه عایدی جهت 

روز 365خورشیدی منصـوبه در بـدترین حالـت  و طـی     نیروگاه های این صورت که در شهر زنجان به 

کـه  . نـد برابر ظرفیت اسمی خود انرژی الکتریکی به شبکه بـرق تزریـق نمای  5سال می توانند به میزان 

.کیلووات ساعت در روز می باشد50کیلووات معادل 10برای نیروگاهی با ظرفیت 



کیلـووات بـا مراحـل    10مذاکرات صورت گرفته در فاز اول اجرای نیروگاه خورشیدی با ظرفیت طبق 

:تقریبیذیل انجام  پذیرفت که درآمد ناشی این نیروگاه، بصورت 

درماههای پیک مصرف وسازمان را های برق از هزینه درصد 20

درصد از هزینه های برق سازمان در ماههای غیر پیک 75

.را پوشش خواهد داد



کیلووات10خورشیدی روند اجرای نیروگاه 

سازمان نظام مهندسی ساختمان زنجان



1397/1/16تاریخ شروع قراراداد -مرحله اول

بهکهتتجهیزاوسایرخورشیدی،استراکچر،اینورترخورشیدیپنلشاملمربوطهتجهیزاتتهیه

بهروز25مربوطهپنلساختوسفارشزمانکشورداخلسازندهازخورشیدیپنلخریددلیل

گیریپیو،ساتباسایتدرنامثبتشاملاداریمراحلاقداماتاینموازاتبهالبته.انجامیدطول

.گرفتصورتساختگاهتائیدوبازدیدجهتنیزتوزیعبرقشرکتطریقاز

مرحله دوم

که از آماده سازی و نصب استراکچر خورشیدی با شرایط درخواستی نماینده سازمان از پیمانکار

.شدشرکت مجری انجام ناودانی اصالح شده با ضخامت ورق باالتر و اصالح در خود سازه های 



آماده سازی و نصب سازه



ساخت کالف و میلگرد بندی در پایه ها 



سوممرحله 

باخورشیدیهایاستراکچرپایهوفونداسیونسازیآماده

کاماستحافزایشجهتالزمهایاستانداردرعایتباریزیبتون

لگردمیوکالفساختسازماننمایندهدرخواستبهبناکهبتن

.پذیرفتصورتهاپایهدربندی



آماده سازی و قالب بندی جهت تزریق بتن



تصویر پس از بتن ریزی پایه ها





مرحله چهارم

قاب پلی  با ACو DCارسترسرجخورشیدی و تابلو های اینورترنصب •

های الزم و اجباری ساتباکربنات ضد رطوبت با رعایت استاندارد 



و اتصال به شبکهارسترسرجو تابلو های اینورتر



مرحله پنجم

اتصالوDCمدارکشیکابلوخورشیدیهایپنلنصب

DCوACحفاظتیوکنترلیهایتابلوواینورتربه

حفاظتیکلیدهایوفیوزهاوارسترهاسرجشامل







توزیعاتصال و تزریق به شبکه شرکت : مرحله ششم

نصبو1397/3/27تاریخدرنیروگاهپروژهاجرایاتمامبهتوجهبا

بهتزریقواتصال1397/4/11تاریخدربرقتوزیعشرکتطرفازکنتور

بصورتروزانه1397/4/21تاریختاوگردیدهآغاززنجانبرقتوزیعشبکه

ساعتکیلووات650حدوددرمجموعدروکیلووات70الی60تقریبی

وزردهمدتدرزنجانبرقشبکهبهوتولیدبرق(ساعتواتمگا0.65)

.استگردیدهتزریقفوق



گزارش کلی از تولید انرژی و تجهیزات بکار رفته در نیروگاه
کیلوواتی سازمان نظام مهندسی ساختمان10خورشیدی 

عدد پنل ساخت ایران38:                 پنل خورشیدی 

وات265:      توان هر پنل خورشیدی 

پلی کریستال:     تکنولوژی ساخت پنل ها 

وات10070:       ظرفیت کلی نصب شده 

ناودانی فوالدی با گالوانیزه گرم:           نوع سازه نگهدارنده 

کیلووات سه فاز کاکو ساخت آلمان10:            اینورتر خورشیدی 

قرائت از راه دور فهام:                      کنتور برق 



میزان جلوگیری از ورود گاز 
CO2

کیلوگرم16/7: روزانه 

کیلوگرم500: ماهیانه 

کیلوگرم6000:سالیانه 

میزان تولید انرژی

نیروگاه خورشیدی

کیلووات ساعت52:روزانه 

مگاوات ساعت1/54:ماهیانه 

مگاوات ساعت18/466:سالیانه 



کیلوواتی سازمان نظام مهندسی  10نیروگاه خورشیدی 

ساختمان باعث کاهش میزان گازهای آالینده به میزان  

.کیلوگرم در سال میگردد6000

56عملکرد زیست محیطی این نیروگاه خورشیدی برابر با 

.اصله درخت بالغ خواهد بود



:منابع و مواخذ 
سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق•

http://www.satba.gov.ir/

شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان•
http://www.zedc.ir/

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان•
http://www.zanjan-nezam.org/

شرکت انرژی گستران اوستا•
http://www.avetsamarket.com/

برق نیوز•
http://www.barghnews.com/

http://www.satba.gov.ir/
http://www.zedc.ir/
http://www.zanjan-nezam.org/
http://www.avetsamarket.com/
http://barghnews.com/


پایان


