خالصه اطالعات سرمایه گذاری

طرح تولید توربین بادی

مهندسین مشاور

درسا صنعت تهران
پاییز 39

معرفی کلی طرح
توربینهای بادی در دو نوع با محور افقی و با محور عمودی ساخته میشوند.
توربینهای بادی کوچک برای کاربردهایی مانند شارژکردن باتریها و یا توان کمکی در قایقهای بادبانی مورد استفاده قرار میگیرند ،در حالی که
توربینهای بادی بزرگتر با چرخاندن ژنراتور ،به عنوان یک منبع تولید انرژی الکتریکی بهشمار میروند .بر اساس نمونه های تولید شده و مطالعات
انجام شده توربین های بادی با محور چرخش افقی رایچ تر می باشند و تقریبا کل توربین های در مقیاس مصارف عمومی و همگانی را در سطح بازار
جهانی تشکیل می دهند.
برای تعیین ارتفاع بهینه برج ،سیستم کنترلی ،تعداد و شکل پرهها از شبیهسازیهای آیرودینامیکی استفاده میشود.
بازده یک توربین بادی بستگی به اندازه توربین و سرعت باد در روتور(چرخ گردان) دارد .توربین های بادی که امروزه ساخته می شوند دارای توان
قدرت حدود  052وات تا  1.4مگاوات می باشند.
فرآیند تولید توربینهای بادی پس از ساخت و مونتاژ ژنراتور و کنترلرها ،پره ها ،برج و ناسل را قالب گیری کرده و پس از آن ژنراتور ،کنترلر و سایر
قطعات الکتریکی را درون ناسل نصب می کنند .مراحل مونتاژ پره ها ،توپی و برج توربین بادی به هنگام نصب صورت می گیرد.

خالصه اطالعات سرمایه گذاری طرح
ظرفیت تولید سالیانه طرح
نام محصول

ظرفیت اسمی

ظرفیت عملی

واحد

توربین بادی

122

002

عدد

میزان سرمایه گذاری مورد نیاز
سرمایه ثابت (میلیون ریال)

سرمایه در گردش (میلیون ریال)

کل سرمایه گذاری (میلیون ریال)

42،441،121

444،040

42،020،444

ماشین آالت و تجهیزات
ارزش ماشین آالت داخلی (میلیون ریال)

ارزش ماشین آالت خارجی (یورو)

کل ارزش ماشین آالت (میلیون ریال)

2

010،452،222

9،0,,،9,9

مساحت زمین و ساختمانهای طرح (متر مربع)
مساحت زمین

کل سطح زیر بنا

سالن تولید

انبارها

ساختمان تاسیساتی

اداری -نگهبانی

15،222

04،522

02،222

4,.222

522

422

هزینه های سالیانه طرح (میلیون ریال)
هزینه های ثابت

هزینه های متغیر

کل هزینه های سالیانه

4،291،202

,,2،190

4،411،,40

مفروضات نوبت کاری

برآورد نیروی انسانی (نفر)
تولیدی

غیر تولیدی

مجموع

تعداد روز کاری

تعداد شیفت

زمان هر شیفت

0,5

1,

000

022

0

 4ساعت

هزینه سالیانه مصرف انرژی (میلیون ریال)

هزینه سالیانه مواد اولیه مصرفی (میلیون ریال)

برق

گاز

آب

کل هزینه مواد

10.2,2

4.154

029

005،042

شاخص های مالی طرح
میزان درآمد سالیانه طرح در  %422ظرفیت عملی (میلیون ریال)

,،142،222

نرخ بازده داخلی طرح

%12.44

خالص ارزش فعلی طرح با نرخ تنزیل ( %02میلیون ریال)

,9.04

درصد تولید در نقطه سر به سر سال اول بهره برداری

%00.,
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