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 انرژی ممیزی 

 و (بادی و خورشیدی نیروگاه)پذیر تجدید های نیروگاه احداث و طراحی  & CHp

 CHPC،  

 انرژی مشاوره 

 سبز های ساختمان طراحی 

 انرژی زمینه در آلمان و ترکیه معتبر های شرکت نمایندگی 

 رطوبت سنسورهای کمک به هوشمند های آبیاری 

 زیر برند 12 از خورشیدی های پنل کننده تامین : 

 

با هدف پایه گذاری نگاهی نو به حوزه های انرژی در سطح ملی و منطقه ای و  سورینا صنعت فردا  شرکت    

با بهره مندی از بهترین و کارآمد ترین متخصصان و نخبگان این حوزه ، تا کنون پروژه های متعددی را در 

ی ویژه انرژ زمینه مطالعات فنی اقتصادی ، امکان سنجی پروژه ها ، امور پیمانکاری و مشاوره در حوزه انرژی به

پیشرو در صنعت انرژی های تجدید پذیر ، با توجه به  سورینا صنعت فردا های تجدید پذیر به اتمام ، شرکت

این .مهندسی ، تأمین تجهیزات و توانمندی های اجرایی می باشد-ظرفیت های کم نظیر مدیریتی ، فنی

به عنوان سرمایه های ملی و در  شرکت با احساس مسئولیت در قبال حفظ و حراست از سوخت های فسیلی

راستای کاهش تلفات تبدیل انرژی در کشور ، حفظ محیط زیست و بهبود کیفیت زندگی مشتریان و عموم 

جامعه در ورود به بازار تولید و تبدیل انرژهای تجدید پذیر با نگاه ملی و از منظر مسئولیت اجتماعی گام های 

 .است نخست را با توفیقاتی چشم گیر برداشته

 مقدمه آشنایی با شرکت سورینا صنعت فردا  

حوزه های اصلی فعالیت شرکت سورینا صنعت فردا عبارتند از:  
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با به کارگیری همه ظرفیت های خود در پی ایفای وظیفه ای است که جامعه ،  سورینا صنعت فردا شرکت

ممیزی و اصالح الگوی مصرف انرژی ، انجام  ماموریت شرکت.نسل های آتی و سهامداران از آن انتظار دارند

و سیستم های تولید پراکنده به پروژه های امکان سنجی ، طراحی و اجرای انواع نیروگاه های تجدیدپذیر 

منظور افزایش ضریب امنیت انرژی در سطح ملی و منطقه ای و انتقال کشور به سیستم پایدار انرژی رویکرد 

 .این شرکت می باشد

 می ذیل شرح فردابه صنعت سورینا شرکت پذیر تجدید نیروگاه احداث توجیهی طرح تهیه و سنجی امکان خدمات

 :باشد

  

 Study Feasibility-preمطالعات : اول فاز

 بادی نیروگاه و خورشیدی نیروگاه احداث اولیه توجیهی طرح تهیه

جهت احداث نیروگاه خورشیدی و نیروگاه بادی، مطالعات زیر را در فاز اول برای سرمایه  شرکت سورینا صنعت فردا

 :گذار محترم انجام می دهد

  بادی و خورشیدی جهت تعیین مکان های متنخب اجرای بررسی مناطق مختلف کشور با توجه به اطلس

 نیروگاه خورشیدی و نیروگاه بادی

  محاسبه و تخمین میزان انرژي الکتریکی تولیدي نیروگاه یک مگاواتی برای شرایط آب و هوایی هر یک

 از محل های منتخب به تفکیک

 ورشیدی و نیروگاه بادی شامل بررسی اجمالی دیگر عوامل تاثیر گذار در تعیین محل نهایی نیروگاه خ

مسائل زیست محیطی و شرایط شبکه توزیع و انتقال برق در منطقه شامل شبکه های موجود و شبکه های در دست 

ای توسعه هاحداث، شرکت توزیع برق مرتبط با نیروگاه، شرایط اجتماعی، بررسی تاثیر انتخاب محل بر پتانسیل

 روگاه در آیندهمشتریان نیروگاه و پتانسیل توسعه نی

 تهیه Basic Design  به تفکیک نیروگاه خورشیدی و نیروگاه بادی به ظرفیت یک مگاوات شامل تعیین

تمام ویژگی ها و مشخصات فنی اجزای اصلی نیروگاه، طراحی اولیه نحوه ارتباط الکتریکال تجهیزات، سازه 

و تعیین  LOM موارد مرتبط جهت تکمیلمکانیکال و تخمین حجم عملیات سیویل برای هر دو گزینه و دیگر 

 زمانبندی اولیه پروژه

 تهیه LOM  براساس Basic Design به تفکیک هر نیروگاه 

  سال و  ۵برآورد هزینه های احداث و بهره برداری نیروگاه خورشیدی و بادی به تفکیک در مدت زمان

 در طول مدت عمر مفید نیروگاه

 ه های بادی و خورشیدی با توجه به نتایج مراحل فوقمحاسبه توجیه اقتصادی هر یک از گزین 
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پروژه احداث نیروگاه تجدید پذیر) نیروگاه خورشیدی یا  pre-Feasibility Study این بخش از مطالعات به عنوان

بادی ( تلقی شده و در فاز دوم الزامات درخواست شده توسط سانا جهت تکمیل مطالعه امکان سنجی به عنوان پیش نیاز 

امضای موافقت نامه اولیه احداث نیروگاه و اخذ مجوز احداث نیروگاه خورشیدی یا نیروگاه بادی نیز باید افزوده شود که 

 .شامل موارد زیر می گردد

 تجدیدپذیر برق نیروگاه احداث ياولیه ينامهموافقت

احداث نیروگاه برق تجدیدپذیر )اعم از ي با موافقت معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، متقاضیان دریافت پروانه

ارك و ي مدتوانند به منظور تسهیل در تهیهآبي كوچك، زیست توده و غیره(، مینیرو گاه بادی، نیروگاه خورشیدی، برق

را پس از بررسي « های برق تجدیدپذیري احداث نیروگاهي اّولیّهنامهموافقت»مستندات مورد نیاز براي اخذ پروانه، 

ي ارزیابي توانمندي متقاضیان غیردولتي و نیز مشخص شدن ساختگاه و صدور مجّوز انجام یت در كمیتهصالح

 .سازی صنعت برق دریافت کنندسنجي، از دفتر خیصوصیمطالعات امكان

 نامه یك سال از تاریخ صدور بوده و به درخواست متقاضي و در صورت تأیید شركت توانیر،مدت اعتبار این موافقت *

 .ماه قابل تمدید است شش حداكثر براي مدت

 بادی( نیروگاه با خورشیدی )نیروگاه تجدیدپذیر برق نیروگاه احداث يپروانه

ي ارزیابي های برق تجدیدپذیر، پس از بررسي صالحیت در كمیتههای احداث نیروگاهمتقاضیان دریافت پروانه

و نیز تدارك  سنجياه و صدور مجّوز انجام مطالعات امكانتوانمندي متقاضیان غیردولتي و نیز مشخص شدن ساختگ

زمان سا ي احداث نیروگاه برق تجدیدپذیر را بهپروانه توانند درخواست خود مبني بر صدورمدارک و مستندات ذیل، می

 :ارائه کنند های نو ایران )سانا(انرژی

 ربط؛ي استفاده از زمین از مراجع ذياسنادي مبني بر اجازه 

 محیطي از سازمان حفاظت محیط زیست؛مجّوز زیست 

 ؛ي طرح اتّصال به شبكهتأییدیّه 

 سنجي طرح از نظر طّراحي فني نیروگاه و میزان انرژي قابل استحصال؛ي مطالعات امكانتأییدیّه 

 (.بایست تایپ شود)موارد این فرم مي ي احداث نیروگاه برق تجدیدپذیرفرم درخواست پروانه 

 ي احداث نیروگاه برق از منابع انرژي تجدیدپذیري پروانهها و تعهدات دارندهمسئولیت 

ي شدهی پوششی و فرم تكمیلذكرشده، این مدارك را به همراه نامه متقاضیان پس از تدارك تمامی مدارك و مستندات

كنند. ارسال می )سانا(های نو ایران سازمان انرژی ی احداث نیروگاه برق تجدیدپذیر بهدرخواست صدور پروانه

ای نظر خود در این خصوص را به سازمان مذكور پس از بررسی، در صورت تأیید و کامل بودن مدارک طی نامه

ی احداث در مهلت سازی، پروانهكند. پس از ارسال مدارك به دفتر خصوصیسازی اعالم میدفتر خصوصی

 .صادر خواهد شد قانونی
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 تاریخ :

 نام پروژه :
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 نوع سند :

 Study Feasibility جامع مطالعات : دوم فاز

 تهیه طرح توجیهی اجرای نیروگاه خورشیدی یا نیروگاه بادی

 :گزارش مطالعه امکان سنجی باید در فصول جداگانه حداقل موضوعات ذیل را مورد بررسی قرار دهند

 :پروژه شرح.۱

 :پروژه یا نیروگاه از نظر فنی باید از جنبه هاي زیر توصیف شده باشد

قشه محل دقیق سایت، راههاي دسترسی به سایت، بررسی مسیر حمل و نقل تجهیزات، مسیر محل سایت: شامل ن –

شبکه هاي برق و لوله کشی هاي نفت و گاز و امثال آن، کل یه عوارض یا مستحدثات موجود در داخل یا اطراف سایت 

 .و نظایر آنها

تخاب شده، نحوه اجرا یا نصب تجهیزات و مشخصات فنی نیروگاه: شامل مشخصات فنی تجهیزات و یا فرآیندهاي ان –

 .ارتباط آنها با یکدیگر و نظایر آن

با   چیدمان: شامل سایت پالن نیروگاه که نحوه استقرار توربینها و سایر تجهیزات و تاسیسات نیروگاه خورشیدی-

ز ق / تلفن /گاز مورد نیانیروگاه بادی را نشان دهد، تخمین مساحت کل و مساحت مؤثر نیروگاه، تعیین انشعاب آب / بر

 .در زمان احداث یا بهره برداري و نظایر آن

 :ساالنه الکتریکی انرژي تولید میزان برآورد.۲

شامل بررسی اطالعات و داده هاي موجود و مرتبط با محل ساختگاه و ارزیابی منابع انرژي، برآورد میزان انرژي   

پارامترهاي مؤثر در انتخاب تجهیزات )به ویژه توربینهاي بادي(و نظایر  الکتریکی قابل تولید ساالنه از نیروگاه، تعیین

آن. در این خصوص استفاده از نرم افزارها و شیوه هاي رایج و استاندارد باعث تقویت تخمین ها و مطمئن تر شدن 

 .محاسبات خواهد شد. به عنوان مثال استفاده از براي مطالعه نیروگاه بادي توصیه می شود

 

 :شبکه به اتصال طرح.۳

در این فصل طرح اتصال به شبکه نیروگاه و اثرات متقابل نیروگاه و شبکه بر یکدیگر بررسی می شود. بنابراین عالوه 

 :بر ارائه طرح اتصال به شبکه، انجام بررسی ها و محاسبات ذیل نیز ضروري است

داث نیروگاه )پستها و خطوط انتقال و فوق بررسی وضعیت شبکه هاي موجود و در دست احداث در مجاورت محل اح-

 (توزیع

 بررسی چگونگی توزیع بار بر روي پستهاي شبکه هاي انتقال و برآورد بار براي زمان بهره برداري نیروگاه-
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 نام پروژه :
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 بررسی فنی گزینه هاي پیشنهادي براي اتصال به شبکه و مقایسه اقتصادي و اولویت بندي طرحهاي پیشنهادي-

یداري گذراي نیروگاه مورد مطالعه در حاالت حداکثر بار و کم باري و هنگام بروز اتصالی بر روي انجام مطالعات پا-

 .خطوط مهم شبکه

پستهاي شبکه به منظور  (bus bar) مطالعات اتصال کوتاه به منظور محاسبه حداکثر سطح اتصال کوتاه روي شینه-

 .انتخاب قدرت قطع کلیدهاي آنها

توجه به اینکه تایید کننده نهایی طرح اتصال و مرجع صدور مجوز اتصال به شبکه شرکت الزم به توضیح است با 

توانیر یا شرکت برق منطقه اي ذیربط می باشد، لذا الزم است انجام این مطالعات با هماهنگی و استفاده از معیارها، 

 .اطالعات و داده هاي مورد تایید ایشان صورت گیرد

 :بادی نیروگاه یا خورشیدی نیروگاه اثاحد محیطی زیست ارزیابی.۴

 (noise) اثرات نیروگاه بر محیط زیست باید قبل از اجراي نیروگاه بررسی شود. اگر چه نیروگاههاي برق و رعایت

تجدیدپذیر معموال دوستدار محیط زیست هستند، لکن نکاتی نظیر سر و صدا فاصله از مناطق مسکونی، احتمال کشته 

روگاههاي بادي، مدیریت شیرابه زباله ها و تصفیه دود خروجی در نیروگاههاي زباله و نحوه دفع شدن پرندگان در نی

پسماندها و فاضالبهاي احتمالی، بررسی ترکیب شیمیایی آب خروجی از منابع زمین گرمایی و همچنین بال اشکال بودن 

راحی نیروگاه به توجه و دقت نیاز دارند. محل اجراي پروژه از دیدگاه زیست محیطی از جمله مواردي هستند که در ط

از آنجا که صدور مجوز محیط زیست توسط سازمان حفاظت محیط زیست کشور انجام می شود، لذا به متقاضیان 

 .توصیه می شود این فصل از گزارش را با هماهنگی آن سازمان تهیه نمایند

 

 :اقتصادي بررسی .۵

طراحی مفهومی نیروگاه، متقاضی باید هزینه ها و درآمدهاي پروژه پیشنهادي پس از روشن شدن کلیه جزئیات فنی و 

خود را به روشهاي معمول و استاندارد اقتصاد مهندسی محاسبه نموده و توجیه پذیري اقتصادي طرح را اثبات نماید. 

ژه، ررسی اقتصادي پرواگر چه نرخ خرید برق وزارت نیرو از نیروگاههاي تجدیدپذیر قبال تعیین شده است و نتایج ب

 .این نرخها را تغییر نخواهد داد، لکن از اجراي پروژه اي که توجیه اقتصادي ندارد جلوگیري خواهد شد

تحلیل اقتصادي اجرا و احداث نیروگاه خورشیدی یا نیروگاه بادی باید شامل بررسی و تفکیک هزینه هاي سرمایه 

میزان درآمد ساالنه در طول عمر نیروگاه، محاسبه ارزش حال،  گذاري، تعمیرات و نگهداري، سرمایه در گردش و

 .نرخ و دوره بازگشت سرمایه و نظایر آن می باشد

 :بادی نیروگاه یا خورشیدی نیروگاه اجرای بندي زمان برنامه .۶
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بندي در در پایان گزارش مطالعه امکان سنجی باید برنامه زمان بندي اجراي پروژه ارائه شود. این برنامه زمان 

مراحل بعدي از جمله هنگام صدور پروانه احداث و انعقاد قرارداد خرید برق مورد استناد قرار خواهد گرفت. زمان 

 :شروع در برنامه زمان بندي زمان انعقاد قرارداد خرید برق و کل مدت آن شامل سه دوره ذیل خواهد بود

ادهاي پیمانکاري جهت خریدتجهیزات یا اجراي پروژه و قطعی دوره پیشبرد )شامل فعالیتهاي مقدماتی نظیر عقد قرارد-

 (کردن نحوه تامین مالی

 (دوره احداث نیروگاه )از آغاز فعالیتهاي اجرایی تا راه اندازي نیروگاه-

 (دوره بهره برداري )بعد از راه اندازي نیروگاه –

کارفرما و ارجاع سفارش به شرکت سورینا فاز سوم پروژه پس از دریافت پروانه احداث نیروگاه و بر اساس تصمیم 

صنعت فردامطابق نتایج مطالعات فوق انجام می پذیرد که شامل مراحل طراحی تفصیلی مهندسی و اجرا ، نصب و راه 

 . اندازی نیروگاه می باشد

رما را به کارفشایان ذکر است شرکت سورینا صنعت فردادر دوره بهره برداری بعنوان پیمانکار ، توانایی ارائه خدمات 

 . نیز خواهد داشت

 

 

 انرژی خورشیدی در ایران 

ذیر را برنامه ریزی نموده پ تجدید انرژی مگاوات 5000 توسعه پنجم ی برنامه برای ایران میاسال جمهوری   

ذبر اعم از بادی و خورشیدی در پ تجدید برق نیروگاه مگاوات 100 به نزدیک تنها تاکنون که حالی دراست. 

مگاوات برق تجدید  2000نصب و راه اندازی شده است. جالب اینجاست که در برنامه چهارم توسعه هم کشور 

پذیر پیش بینی شده بود که به دالیلی محقق نشد. در همین راستا برآن شدیم تا با مطالعات گسترده و بررسی 

ر ادامه خدمتتان ارائه می جوانب اجرایی کار، طرحی جامع جهت احداث نیروگاه خورشیدی تدوین کنیم که د

 گردد.

انرژی خورشیدی یکی از منابع انرژیهای تجدیدپذیر و از مهمترین آنها می باشد. میزان تابش انری خورشیدی    

در نقاط مختلف جهان متغیر بوده و در کمربند خورشیدی زمین بیشترین مقدار را داراست. کشور ایران نیز 

لعات نشان می دهد که استفاده از تجهیزات خورشیدی در ایران مناسب در نواحی پرتابش واقع است و مطا

 بوده و میتواند بخشی از انرژی مورد نیاز کشور را تأمین نماید.
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 شرکت سورینا صنعت فردا
 پیشنهاد فنی برق خورشیدی

 تاریخ :

 نام پروژه :

 کارفرما :

 نوع سند :

 

 تابع توزیع انرژی خورشیدی در جهان

 

 تجدیدپذیر نیروگاههای امکانسنجی مطالعه برای اولیه مجوز مگاوات  ١٩٨0٩در حدود  ٩٤تا پایان آبان ماه 

 قرارداد دارای مگاوات ١٥2٩ است، رسیده برداریبهره به مگاوات ٦٥ تقریبا   میان این از که است شده صادر

 ٤٦2یا خرید نقدی  ١٣٣مگاوات و قرارداد ماده  ٩٦٨ل دو نوع قرارداد بیع متقابل شام) باشد می برق خرید

ارای موافقتنامه اولیه یا پروانه احداث مگاوات در حال انجام مطالعه امکانسنجی یا د ٦٨١2مگاوات(. همچنین 

 .می باشند

 

 یرد از که است محیطی زیست مخرب اثرات از عاری و پاك رایگان، انرژی تامین منابع از یکی خورشید انرژی

 انجه کشورهای اخیر، هایسال در انرژی بحران. است گرفته قرار بشر استفاده مورد گوناگون هایروش به باز

 هاییانرژ گزینیجای میان این در که نمایند متفاوت برخوردی انرژی، به مربوط مسائل با که داشته آن بر را

 ی،انرژ مصرف در جوییصرفه و کاهش منظور به خورشیدی انرژی جمله از و تجدیدپذیر هایانرژی با فسیلی

 .است شده روبرو فراوانی استقبال با آالینده گازهای انتشار کاهش و انرژی تقاضای و عرضه کنترل
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 شرکت سورینا صنعت فردا
 پیشنهاد فنی برق خورشیدی

 تاریخ :

 نام پروژه :

 کارفرما :

 نوع سند :

 

 منتشر انرژی کل از. کندمی ساطع انرژی ساعت کیلووات   ١.١*١020 ثانیه هر در خورشید متوسط طور به

 هر در زمین که است معنی بدان این. رسدمی زمین سطح به آن %٤7 حدود در تنها خورشید، توسط شده

 . کندمی دریافت Btu میلیون ٦0 حدود در تابشی ساعت

 هایسوخت کل احتراق از ناشی انرژی تمام با برابر زمین به خورشید تابش روز سه از ناشی انرژی یعنی 

 توانمی روز، چهل مدت به خورشید تابش اثر در که گرفت نتیجه توانمی بنابراین و است زمین دل در فسیلی

 . نمود ذخیره را قرن یک نیاز مورد انرژی

 رایگان و پاك پایان،بی انرژی منبع این از حدودی تا توانمی خورشیدی کلکتورهای کارگیری به با بنابراین

 نمود جویی صرفه فسیلی هایسوخت مصرف در زیادی بسیار حد تا و کرد استفاده

  

 

  

 خورشیدی انرژی دریافت نظرمیزان از ایران کشور موقعیت 

 به که شده واقع ایمنطقه در و است گرفته قرار شمالی عرض درجه ٤0 تا 2٥ مدارهای بین در ایران کشور

 در خورشیدی تابش میزان. دارد قرار هارده باالترین در جهان نقاط بین در خورشیدی انرژی دریافت لحاظ

 زانمی از باالتر البته که است شده زده تخمین سال در مترمربع بر ساعت کیلووات 2200 تا ١٨00 بین ایران

 قابل بسیار که است شده گزارش روزآفتابی 2٨0 از بیش سالیانه متوسط طور به ایران در. است جهانی متوسط

 .است توجه
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 شرکت سورینا صنعت فردا
 پیشنهاد فنی برق خورشیدی

 تاریخ :

 نام پروژه :

 کارفرما :

 نوع سند :

  انرژی خورشیدی در

 دنیا 

گیگاوات از ظرفیت  ٣0حدود 

فتوولتائیک جدید در سراسر جهان 

عملیاتی شده است  20١١در سال 

درصدی در کل دنیا  7٤و با افزایش 

است. گیگاوات رسیده  70به میزان 

نصب و راه اندازی واقعی در طول 

گیگاوات  2٥نزدیک به  20١١سال 

بوده است چراکه بعضی از 

ظرفیتهای متصل شده به شبکه در 

 نصب شده بوده اند. 20١0سال 
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  Info@sorinagroup.com 
  +98-4135264082 

 شرکت سورینا صنعت فردا
 پیشنهاد فنی برق خورشیدی

 تاریخ :

 نام پروژه :

 کارفرما :

 نوع سند :

برابر میزان کل نصب شده جهانی  ١0در حدود  20١١ظرفیت عملیاتی سیستمهای فتوولتائیک در آخر سال 

 200٦درصدی را در بازه زمانی  ٥٨ت و بدین وسیله به طور متوسط نرخ رشد ساالنه سال قبل بوده اس ٥در 

آلمان،  20١١به ارمغان آورده است. کشورهای پیشرو در بیشترین ظرفیت نصب شده تا انتهای سال  20١١تا 

ایتالیا، ژاپن، اسپانیا و آمریکا  بوده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فتوولتائیک جهاننمودار رشد ظرفیت کل نیروگاههای 

الی که مساحت ح در گیگاوات 5 برای ما و است کرده ریزی برنامه 2020 سال تا پذیر تجدید برق گیگاوات 500 برای چین

 طبیعی امکانات خورشیدی نرژی او دریا به دسترسی و طبیعی منابع حیث از دو هر و ماست مساحت برابر 10چین حداکثر 

 .داریم خوبی

 : چین برنامه

 گیگاوات 44 حاضر حال در بادی برق گیگاوات 150

 گیگاوات 100 حاضر حال در آبی برق گیگاوات 300

 گیگاوات 1 حاضر حال در ولتاییک فوتو خورشیدی برق گیگاوات 20

 گیگاوات 2 حاضر حال در زیستی برق گیگاوات 30

 

 خورشیدی انرژی از استفاده هایویژگی  
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 شرکت سورینا صنعت فردا
 پیشنهاد فنی برق خورشیدی

 تاریخ :

 نام پروژه :

 کارفرما :

 نوع سند :

 (کربن اکسیددی جمله از ایگلخانه گازهای انتشار حذف) آلودگی بدون و پاك   

 پایانبی   

 دردسترس و رایگان   

 فسیلی هایسوخت مصرف کاهش   

 خطربی و امن   

 خورشیدی انرژی کاربرد 

 :شودمی بندیدسته زیر صورت به خورشید انرژی از استفاده موارد کلی طور به

 خورشیدی انرژی از روشنایی تامین  

 الکتریسیته انرژی تامین  

o هافوتوولتاییک از استفاده با برق تولید 

 

o خورشیدی گرمایش از استفاده با برق تولید 

   

 هوا گرمایش و سرمایش  

 ها اجاق  

 کن شیرین آب  

 آب گرمایش  

 خورشیدی هایآبگرمکن از استفاده با خانگی مصارف نیاز مورد گرمآب تهیه-

 فرایندها برخی نیاز مورد گرمای تامین و صنعتی فرایندهای در آبگرم تامین-

 استخرها گرمایش-

 فصلی آب ذخیره مخازن-
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 شرکت سورینا صنعت فردا
 پیشنهاد فنی برق خورشیدی

 تاریخ :

 نام پروژه :

 کارفرما :

 نوع سند :

  آبگرمكن خانگی خورشیدی
 

 

 %٨0جالب است بدانید که گرمایش آب و فضا مجموعا  بیش از 

کند و بنابراین بیش از یک ها مصرف میانرژی را در ساختمان

شود. میسوم کل انرژی مصرفی جهان در جهت گرمایش مصرف 

درصد کل  ٣0تا  20از این میان گرمایش آب به طور متوسط 

کند.بنابراین با استفاده از انرژی مصرفی در خانه را مصرف می

انرژی مورد نیاز برای  %70توان سالیانه آبگرمکن خورشیدی می

 گرمایش آب را تامین کرد.

 
ک یبخش اصلی یک آبگرمکن خورشیدی کلکتور آن است که خود شامل 

وسیله تابش کلی خورشید حرارت یافته و حرارت خود را ورق است که به

به یک سیال جذب کننده )مانند آب ( که داخل لوله در حال جریان است، 

شود و دارای پوشش کند. رنگ این ورق همیشه تیره انتخاب میمنتقل می

خاصی است که بتواند ضریب جذب انرژی را به حداکثر و ضریب پخش را 

ها را در ه حداقل برساند. برای رسیدن به دمای باال، مجموعه ورق و لولهب

ای دهند تا از اثر گلخانهداخل یک جعبه عایق با روکش شیشه قرار می

 بتوان استفاده کرد.

 

 و شده دوجداره تانک یک وارد طبیعی گردش با و دما اختالف اثر بر شود،می گرم روش این با که آبی 

رسد و یا خانوار می گرمایش مصرف به مستقیم طور به یا شده گرم آب این. کندمی گرم را مخزن آب

دهد. شکل زیر طرح ساده ای از این توسط یک مبدل حرارتی دمای آب مصرفی خانواده را افزایش می

 دهد:آبگرمکن را نشان می
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 شرکت سورینا صنعت فردا
 پیشنهاد فنی برق خورشیدی

 تاریخ :

 نام پروژه :

 کارفرما :

 نوع سند :

 
 انواع کلكتورهای خورشیدی

 Flat-plate collectorsهای تخت کلکتور 

 

رود. یشمار مترین نوع کلکتور بهترین و پر استفادهاین کلکتور ساده

ساختار آن به شکل یک جعبه مستطیل شکل بوده که در داخل آن 

یک صفحه جاذب فلزی از جنس مس یا آلومینیوم با پوششی به 

های خاص است. این صفحه، جاذب انرژی حرارتی خورشید است. رنگ

کوچکی قرار گرفته که آب یا سیال انتقال  هایدر زیر صفحه، لوله

ها جریان دارد. اطراف کلکتور به منظور کاهش اتالف حرارت در آن

حرارتی عایق بندی شده است. روی سطح جعبه نیز از پالستیک 

 شفاف یا شیشه پوشیده شده است.

 Evacuated-tube collectorsکلکتورهای تحت خال 

 

دو جداره شفاف موازی تشکیل شده است این کلکتور از تعدادی لوله 

که در داخل آن یک تیوب با پوششی از ماده جاذب قرار دارد. هوا از 

فضای بین دو جداره خارج گردیده وخال ایجاد شده از اتالف حرارت 

کند. مزیت این نوع کلکتور توانایی در ایجاد دمای باالتر جلوگیری می

 باشد.می
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 شرکت سورینا صنعت فردا
 پیشنهاد فنی برق خورشیدی

 تاریخ :

 نام پروژه :

 کارفرما :

 نوع سند :

   خورشیدی خانگی آبگرمکن

 

 و کندمی مصرف هاساختمان در را انرژی %٨0 از بیش مجموعا  فضا و آب گرمایش که بدانید است جالب 

 گرمایش میان این از. شودمی مصرف گرمایش جهت در جهان مصرفی انرژی کل سوم یک از بیش بنابراین

 از استفاده با بنابراین.کندمی مصرف را خانه در مصرفی انرژی کل درصد ٣0 تا 20 متوسط طور به آب

 .کرد تامین را آب گرمایش برای نیاز مورد انرژی %70 سالیانه توانمی خورشیدی آبگرمکن

 

 کلی تابش وسیلهبه که است ورق یک شامل خود که است آن کلکتور خورشیدی آبگرمکن یک اصلی بخش

 جریان حال در لوله داخل که(  آب مانند) کننده جذب سیال یک به را خود حرارت و یافته حرارت خورشید

 بتواند که است خاصی پوشش دارای و شودمی انتخاب تیره همیشه ورق این رنگ. کندمی منتقل است،

 مجموعه باال، دمای به رسیدن برای. برساند حداقل به را پخش ضریب و حداکثر به را انرژی جذب ضریب

 رد.ک استفاده بتوان ایگلخانه اثر از تا دهندمی قرار شیشه روکش با عایق جعبه یک داخل در را هالوله و ورق

 آب و شده دوجداره تانک یک وارد طبیعی گردش با و دما اختالف اثر بر شود،می گرم روش این با که آبی

 کی توسط یا و رسدمی خانوار گرمایش مصرف به مستقیم طور به یا شده گرم آب این. کندمی گرم را مخزن

 نشان را آبگرمکن این از ای ساده طرح زیر شکل. دهدمی افزایش را خانواده مصرفی آب دمای حرارتی مبدل

 :دهدمی

 

  

 

 

 Concentrating collectors کلکتورهای سهموی

 

ها سطح آینه ای داشته و برای تجمع انرژی خورشیدی بر این کلکتور

 رود.کار میروی تیوب جاذب که شامل سیال انتقال حرارت است، به
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 شرکت سورینا صنعت فردا
 پیشنهاد فنی برق خورشیدی

 تاریخ :

 نام پروژه :

 کارفرما :

 نوع سند :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رای پروژه ................................ب
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 شرکت سورینا صنعت فردا
 پیشنهاد فنی برق خورشیدی

 تاریخ :

 نام پروژه :

 کارفرما :

 نوع سند :

تی برق در کل مگاوا ١.٦محاسبات اولیه بیانگر مصرف ، روشنایی  مورد نیاز برای مصرفیبرای تامین برق   

در راستای گسترش استفاده از انرژی ها  ٩٤و با توجه به سیاست های تشویقی سال  می باشدمجموعه 

شده   CHPموجبات سرمایه گذاریهای بیشتر  در زمینه نیروگاه های خورشیدی ، بادی و تجدید پذیر 

 است.

 24/9/94خالصه اطالعات پیشرفت پروژه های متقاضیان احداث نیروگاه های تجدیدپذیر غیر دولتی  تا تاریخ 

پیشبینی ها حاکی از این می باشد که رشد سرمایه گذاری در زمینه انرژی، با توجه به سیاست های جدید 

 سال آینده را هدف قرار داده است ، بیشتر هم خواهد شد. ٣دولت که گرانی حامل های انرژی در 
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 شرکت سورینا صنعت فردا
 پیشنهاد فنی برق خورشیدی

 تاریخ :

 نام پروژه :

 کارفرما :

 نوع سند :

 ،توسط مصرف کننده  فروش برق تولید شدهخرید برق توسط اداره برق و نصب کنتورهای دو طرفه برای 

مصوبه در این زمینه به قرار زیر می باشد :آخرین 
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