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 محدوده انتخاب آنهاتولیدهمزمان و سیستم
 سید هادی حسینی

 دانشگاه ارومیه 
H.Hosseini1991@gmail.com 

 :چكیده

تولید پراكنده ی مصرف انرژی، انگیزه الزم و مناسب برای روی آوردن به سمت انرژی، اتالفات تولید، توزیع، انتقال و افزایش فزاینده بحران 

را  های تولید همزمان برق و حرارت و یا تولید همزمان برق، حرارت و برودتسیستمهمچون  های پربازده با اتالفات كمسیستمبا اولویت 

اولویت تولیدهمزمان پرداخته شده است.  اما از آنجا كه شناخت و انتخاب در این مقاله ابتدا به اهمیت تولید پراكنده با ایجاد نموده است. 

نوع چرخه و های تولیدهمزمان از نظر های تولیدهمزمان بسیار حائز اهمیت است،  سپس به بررسی انواع مختلف  سیستممناسب سیستم

ها این سیستمی اجراشده هایع كاربردها و برخی نمونهانوا با توجه به میزان تقاضای توان و حرارت، های انتخاب، محدودیتمحرک اصلی

مشــكالت كاهش  ،هــای تكنولــوژیكیپیشــرفتدهد كه با توجه به مزایای این سیستمها نظیر ها نشان میبررسی پرداخته شده است.

مشكالت زیست كاهش تالفات انرژی، ، كاهش اهای سراسری انتقال وتوزیعهای بزرگ و شبكهناشــی از احــداث و نگهــداری نیروگاه

های تولید همزمان برق و حرارت و یا تولید همزمان برق، حرارت و سیستم بازگشت سریع سرمایهمحیطی، افزایش پدافند غیرعامل و 

  .به خود اختصاص داده است تولیدپراكنده ای را در توسعه مولدهایجایگاه ویژهبرودت، 

 های تولیدهمزمانتولیدپراكنده، سیستم ،انرژی، پدافند غیرعاملاتالفات  :های کلیدیواژه

 قدمهم -1

كه تعاریف مختلفی .دهدنشان می ، (Distributed Generation) DGیا  بررسی منابع و مراجع مختلف در زمینه منابع تولید پراكنده

، تولید برق توسط وسائلی IEEE. تا حدودی متفاوت هستندتعاریف ارائه شده برای تولید پراكنده  .برای این منابع در نظر گرفته شده است

. كه به اندازه كافی از نیروگاه های مركزی كوچكتر و قادر به نصب در محل مصرف هستند را به عنوان تولید پراكنده تعریف كرده است

IEAیم به شبكه توزیع محلی تزریق می ، واحدهای تولیدكننده توان در محل مصرف یا در داخل شبكه توزیع كه توان را به طور مستق

از تولید پراكنده آمده است كه، تمام واحدهای تولید كه دارای حداكثر ظرفیت تا  CIGRE كند، اما در تعریفمی معرفی DGكنند را 

 علم در .ل نمی شونداین واحدها معموالً به شبكه توزیع یا فوق توزیع متصل شده و به طور متمركز برنامه ریزی و كنتر. مگاوات باشند 100

 با آن به نزدیك یا و )اعم از صنعتی، مسكونی و تجاری(مصرف  محل در كه ظرفیتهای كم در برق تولید نوع هر به تولید پراكنده مهندسی،

 تعریف شده پراكنده تولید قالب در كمتر و مگاوات ساعت 25 ظرفیتهای هم نیرو دستورالعمل وزارت در می شود. اطالق تكنولوژی، هر نوع

 و هاوتوربین میكر بادی، توربینهای همه و تقریباً  كوچك آبی و گازی توربینهای موتورهای گازسوز، دیزلی، كلیه موتورهای روش است. این

 شود.می شامل را انرژیهای نو انواع فوتوولتاییك و

 گرفته قرار استقبال مورد جهان سطح برق در پراكنده تولیدروش  برق تولید راندمان افزایش و تلفات كاهش منظور اخیر به های سال در 

تولید از  حجم افزایش توزیع و و انتقال تولید، تلفات رشد تقاضا، رشد نرخ دلیل صعودی مصرف برق به روند در ایران نیز با توجه به .است

 سایر مزایای تولید پراكنده همچونقانون اساسی و استفاده از  144گذاری بر اساس اصل یك سو و تشویق بخش خصوصی به سرمایه

سبب  از سوی دیگر یرعاملتجدیدپذیر و افزایش پدافند غ انرژی های استفاده ازكاهش آلودگی محیط زیست، كاهش مصرف انرژی، امكان 

واردشدن این  ا این وجودب .گیردهای راهبردی وزارت نیرو قرار گرفته احداث و توسعه مولدهای پراكنده، در زمره سیاستشده است كه 

ریزی های حفاظتی و پیبینیهای راهبردی صنعت برق به منظور پاسخگویی به بخشی از نیاز كالن شبكه، نیازمند پیشتجهیز در برنامه
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نوع مولد در سطح   تواند به رغم سهولت به كارگیری اینموضوعی كه می. ها استبسترهای فنی و اقتصادی از جمله قوانین و دستورالعمل

 .الن، با پیچیدگیهایی همراه باشدك

  عبارتند از: ترین مزایای به كارگیری تولید پراكنده در صنعت برق مهمبه طور كلی 

  كاهش تلفات شبكه از طریق حذف تلفات انتقال 

  بهبود كیفیت توان و افزایش قابلیت اطمینان شبكه 

 تر برای نصب تجهیزاتهزینه كمتر و مدت زمان كوتاه 

  های متوسطگذاری زیاد و در نتیجه امكان جذب مشاركت عمومی و سرمایهبه به سرمایهعدم نیاز 

 جایی آسان تجهیزات در صورت نیازقابلیت حمل و جابه 

 های زیست محیطی به ویژه با افزایش راندمانكاهش تولید آالینده 

 العبورتر به مناطق صعبرسانی آسانبرق 

 بع تجدیدپذیر انرژی فراهم آوردن امكان استفاده از منا 

 افزایش پدافند غیرعامل 

های فسیلی( باشد. تواند تجدیدپذیر )باد، خورشید، گرمای زمین( و یا تجدیدناپذیر )سوختانرژی مولدهای تولید پراكنده می

همزمان تولید و یا  (CHP)  1و حرارت توان )برق(قابلیت تولید همزمان تولید پراكنده، مولدهایی هستند كه مولدهای ترین پربازده

دارند. با توجه به اهمیت سیستمهای تولید همزمان در روش تولید پراكنده، در این مقاله به  (CCHP) 2سرمایش، گرمایش و توان

 .شودهای تولید همزمان پرداخته میو كاربردهای سیستم هاتكنولوژیبررسی 

 جهان در تولیدهمزمان پایه بر پراکنده تولید -2

اولین كشورهایی بود كه از این واحدها برای تامین انرژی مورد نیاز خود استفاده كرد. پس از آن سایر كشورهای دنیا نیز دانمارک جزء 

ی تولید همزمان داشته است. در حال حاضر بیشترین های اخیر اروپا بیشترین فعالیت را در زمینهبه این زمینه روی آوردند. در سال

  % 53ان در اروپا در اختیار كشورهای دانمارک، هلند و فنالند است. در بین این كشورها دانمارک حدود سهم استفاده از تولید همزم

هایی در زمینه تولید همزمان و كند. سایر كشورهای اروپایی نیز  سیاستانرژی مورد نیاز خود را  از طریق تولید همزمان تامین می

شود كه این كشور قصد دارد طی انرژی از طریق تولید همزمان تامین می 12.5ود % گسترش آن اتخاذ كرده اند. در كشور آلمان حد

 CHPانرژی مورد نیاز از طریق  8افزایش دهد. در آمریكا  در حال حاضر  حدود %  25به %  2020ایی این مقدار را تا سال برنامه

 .دشوتامین می

 

 اخیرتغییرات ساختار تولید در دانمارک طی دو دهه  -1شكل 

 

 

 
1 Co-generation heat and power 
2 Cooling heating and power generation 
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 همزمان تولید هایتكنولوژی و روشها -3

. به تعدد آنها بسیار حائز اهمیت است های رایج و اطالع از تنوع وهای تولید همزمان، آشنایی با تكنولوژیبرای شناخت بهتر نیروگاه

ها از یك الگوی ثابت تمامی واحدتوان برای شوند و نمیها با توجه به شرایط هر واحد نیروگاهی مطرح میدلیل آنكه بهترین تكنولوژی

ی عملكرد ها و نحوهاستفاده كرد، بنابراین برخورداری از یك واحد نیروگاهی با راندمان باال نیازمند داشتن آگاهی الزم از تمامی تكنولوژی

 . آنهاست

( نرخ 2جوئی كند. شكل)انرژی اولیه صرفهتولید همزمان فقط زمانی سودمند است كه در مقایسه با تولید جداگانه گرما و الكتریسیته، در 

دهد. این منحنی بر مبنای بازده سوخت برای تولید جداگانه را به صورت تابعی از نسبت تولید توان )نسبت توان الكتریكی به گرما( نشان می

نیروگاه تولید همزمان باید باالی این در یك نیروگاه حرارتی است. واضح است كه بازده  %40و بازده تولید توان  %85بازده بویلر گرمائی 

 منحنی قرار گیرد زیرا هزینه سرمایه گذاری آن معموال به میزان قابل توجهی بیشتر از تولید جداگانه است.

 

 بازده سوخت برای تولید جداگانه -2شكل 

 شوند:های تولیدهمزمان در حالت كلی به دو دسته اصلی تقسیم بندی مینیروگاه

، كه در این چرخه از انرژی ورودی اولیه برای تامین بخار یا گازهای احتراقی فشار و دما باال جهت تولید توان استفاده 3سیكل فوقانی -1

شود )به بیان دیگر حرارتی كه سطح دمای باالتری دارد برای تولید الكتریسیته مورد استفاده قرار می گیرد( و سپس از بخار و گازهای می

 شود.تر تامین حرارت مورد نیاز استفاده میمای پاییناحتراقی با فشار و د

باشد. سپس از گرمای ای از آن كوره سیمان دما باال می، كه در آن هدف اصلی استفاده گرما در دمای باالست، كه نمونه4سیكل تحتانی -2

شود. كه مسلما بازده چرخه تولید برق آن استفاده میپسمانده و بازیابی كه كیفیت پایین از نظر دما و قابلیت انجام كار دارد، برای تولید برق 

های تولید همزمان جویی واقعی در انرژی اولیه بیشتر است. برخی از آرایشتوان گفت كه در چرخه صعودی صرفهپایین خواهد بود. پس می

 در چرخه صعودی در زیر آمده است:

 6و توربینهای پس فشاری 5ركش دارنیروگاه تولید همزمان بر پایه سیكل بخار با توربینهای زی 

 7نیروگاه تولید همزمان برپایه توربین گازی  

 گاز و بخار  8نیروگاه تولید همزمان برپایه سیكل تركیبی 

 احتراق داخلی و خارجی( 9نیروگاه تولید همزمان برپایه موتورهای رفت و برگشتی( 

 10نیروگاه تولید همزمان بر مبنای حرارت مركزی زمین 
 

 

 
3 Topping cycle 
4 Bottoming cycle 
5 Extraction condensing 
6 Back – Pressure 
7 Gas turbine heat recovery 
8 Combined Cycle 
9 Reciprocating Engines (Internal and External Combustion) 
10  Geo thermal 
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  11تولید همزمان بر پایه میكرو توربیننیروگاه 

 12سوختی های پیلتولید همزمان بر پایه  نیروگاه 

 نیروگاه تولید همزمان بر مبنای سیكل بخار  3-1

شود. مقدار جرم بخار استخراج شده از توربین بازده انرژی نیروگاه در این نیروگاه از درصدی از بخار توربین برای تامین حرارت استفاده می

-هر چه مقدار جرم استخراج شده بیشتر باشد، نرخ انرژی گرمائی بیشتر و توان خروجی كمتر می. همزمان را تحت تاثیر قرار می دهدتولید 

 . مقدار بهینه جرم استخراج شده از توربین بر اساس احتیاج سیستم به مقدار گرما و توان تعیین می شود. شود

انتخاب بین این دو نوع بستگی به مقادیر . شوندفشاری و توربین بخار زیر كشی تقسیم میاین نیروگاهها به دو نوع توربین بخار پس 

ترین نیروگاه تولید همزمان، نیروگاههایی هستند كه از توربینهای پس سادهتوان و حرارت، كیفیت حرارت و فاكتورهای اقتصادی دارد. 

های تحت مرحله آخر توربین منبسط شده و بخار از خروجی توربین وارد لوله بخار تاهـا، در ایـن نـیـروگـاه. كنندفشاری استفاده می

این طرح در صنعت شكر بسیار مورد . می شودفشاری برای استفاده در یك فرایند انتقال حرارت )گرمایش محلی یا صنعتی( فرستاده 

كند كه برای شود و نیروگاه آن مقدار بخار را تولید میدر این طرح تفاله نیشكر به عنوان سوخت استفاده می. استفاده قرار گرفته است

 (Extraction Condensing)در نیروگاههای مجهز به توربین بخار زیركشی . گرمایش به آن نیاز دارد و تفاله مازاد ذخیره می شود

تواند برای ر استخراج شده از توربین میبخا. شودمقداری از بخار قبل از رسیدن به آخرین مرحله توربین در طبقات میانی از آن زیركش می

و توربین  فشاریپسبا توربین های نیروگاه نمای شماتیكی( 3)شكل. گرمایش متمركز یا برای مصارف صنعتی مورد استفاده قرار داد

  .دهدزیركشی را نشان می

 
 )ب(   )الف( 

 چگالشی-فشار، ب( توربین زیرکشی-الف( توربین پس -3شكل 

فشار پس-توان از چند مرحله زیركشی و یا از حالت تركیبی توربین بخار زیركشیكه نیاز به بخار با دمای متفاوت باشد، میدر صورتی 

 .دهدرا نشان می فشاری مورد استفاده در صنعت شكرپس -زیركشی سیستم تولیدهمزمان شماتیك 4شكل استفاده كرد. 

 
 پس فشار مورد استفاده در صنعت شكر-نیروگاه تولید همزمان با توربین زیرکشی -4شكل 

 نیروگاه تولید همزمان بر مبنای سیكل توربین گازی2-3 

 

 

 
11 Micro Turbine 
12 Fuel Cell 
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از این انرژی گرمایی . ، انرژی گرمایی گازهای خروجی از توربین در یك مبدل بازیافت گرما بازیافت می شودنیروگاه تولید همزمان توربین گازدر 

مقدار بخار تولیدی در یك نیرو . بردبازیافتی می توان برای تولید بخار استفاده كرد و آن را در مصارف صنعتی و یا به عنوان یك منبع گرمایی بكار 

بویلر بیشتر باشد، مقدار بخار  هرچه دمای گازهای ورودی به. گاه تولید همزمان وابسته به دمای گازها ورودی به بویلر بازیافت گرما می باشد

 . تولیدی افزایش خواهد یافت

 
 با احتراق تكمیلی نیروگاه تولید همزمان بر مبنای سیكل توربین گازی -5شكل

   نیروگاههای تولید همزمان بر پایه سیكل ترکیبی 3-3

انضمام بویلرهای بازیافت حرارت و توربین بخار هستند نیز اخیراً، استفاده از نیروگاههای سیكل تركیبی كه شامل یك یا چند توربین گاز به  

تواند بسته به نوع توربین بخار، نیروگاه می. یك نیروگاه سیكل تركیبی شامل یك یا چند توربین گازی و توربین بخار است. اندمتداول شده

های كمكی برای اگر از خنك كن .دهدنشان می یك نیروگاه سیكل تركیبی تولید همزمان را (6)شكل  .معمولی یا تولید همزمان باشد

مشخصة . مورد استفاده قرار دارد  CHPخنك كردن مایعات خروجی از توربین بخار استفاده نشود میتوان این واحدها را بعنوان واحدهای

بویلرهای بازیافت و به منظور این حرارت توسط . تمامی نیروگاههای سیكل تركیبی، بازیافت حرارت از گاز خروجی توربینهای گاز است

معموالً برای افزایش كیفیت بخار از مشعلهای كمكی كه از گاز خروجی توربین گاز . تولید بخار مورد نیاز توربینهای بخار استفاده میشود

 .شودكنند برای حرارت دادن بویلر كمكی استفاده میبعنوان هوای ورودی استفاده می

شود اساس سیستمهای تولید همزمان با آنها از مایع خروجی از كندانسور برای تأمین حرارت استفاده می سیستمهای سیكل تركیبی كه در

 .دهندسیكل تركیبی را تشكیل می
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 گاز-نیروگاه ترکیبی توربین گاز-6شكل

 تولید همزمان بر پایه موتور رفت و برگشتی  احتراق داخلی سیستم 3-2

تجاری و صنعتی كوچك  رفت و برگشتی  احتراق داخلی برای انواع كاربردها نظیر مناطق مسكونی، سیستم تولید همزمان بر پایه  موتور

درصد است و در صورتیكه در اثر قوانین زیست  42تا  35بازده الكتریكی موتورهای رفت و برگشتی بین  .مورد استفاده قرار می گیرد

ین نوع موتورها در سایزهای ا .یابدكاهش می %1پیدا كند این راندمان  محیطی الزم باشد اكسیدهای نیتروژن به میزان زیادی كاهش

مزیت دیگر این نوع سیستم ها این است كه با سوخت های مختلفی می تواند كار  .باشندموجود می MW10تا بیشتر از  kw 10مختلف از 

 .كنند و محدودیت خاصی از آن نظر ندارند

 
 سیستم تولید همزمان بر پایه  موتور رفت و برگشتی  احتراق داخلی -7شكل

 نیروگاه تولید همزمان بر مبنای حرارت مرکزی زمین 3-3

ممكن  بسته به حالت سیال ژئوترمال در مخزن،. در سراسر جهان تعداد زیادی نیروگاه ژئوترمال برای تولید نیرو و حرارت در حال كارند

ساده ترین چرخه . مورد استفاده قرار می گیرد 16دوتایی تركیبی -، آنی15، دوتایی14، بخار آنی 13بخار مستقیماست انواع مختلف چرخه های 

نیروگاه  .جریان ازچاه ژئوترمال وارد توربین می شود و سپس در اتمسفر یا یك كندانسور خارج می شود. است بخار مستقیم ی ژئوترمال،

 .عی كه قسمت مایع آن غالب است و به اندازه ی كافی داغ هستند مورد استفاده قرار می گیرندهای بخار آنی ، برای تولید نیرو از مناب

ی طوالنی با یك سیال عامل این نیروگاه ها در یك چرخه.نیروگاه های چرخه ی دوتایی از منابعی  با قسمت مایع غالب استفاده می كنند

دوتایی به منظور بهره  -در نیروگاه های آنی. ، عمل می كنند(و غیره R114تان،ایزوبوتان،ایزوپن) دوتایی كه دمای جوش پایینی دارند

 .ی هر دو سیستم، یك بخش دوتایی و یك بخش آنی تركیب می شوندبرداری از مزیت های به هم پیوسته

 

 

 
13 Direct steam 
14 Flash steam 
15  Binary 

16  Combined flash- binary 
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 نیروگاه تولید همزمان بر مبنای حرارت مرکزی زمین -8شكل

 
 

 

 17میكروتوربینسیستم های تولید همزمان بر پایه  3-4

تولید الكتریسیته را داشته  30%های احتراقی هستند كه می توانند بازده حدود سیستم های میكرو توربین درواقع نوع كوچك شده توربین

باشد و ای در این سیستم ها  بسیار كم میانتشار گازهای گلخانه .توانند استفاده كنندع زیادی میوها از سوخت های متناین سیستم. باشند

برای كاربردهای تولید همزمان بازده  .های میكروتوربین پتانسیل باالئی برای بازگردانی گرما دارندسیستم .نیاز كمی برای نگهداری دارند

وجود   KW80 تا   KW 25ا در سایزهای مختلف ازهمیكرو توربین  .و باالتر هم می توان توسط این سیستم ها بدست آید  80%كلی  

 .های مسكونی و ساختمان های تجاری و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرندبرای تامین الكتریسیته و گرمای محل دارند و

 

 
 شماتیكی از یک سیستم میكرو توربین -9شكل 

 
   سوختی های پیلسیستم های تولید همزمان بر پایه  3-5

الكترولیت است كه باعث تولید الكتریسیته بدون استفاده از احتراق و ها واكنش هیدروژن با اكسیژن در حضور یك پیل سوختیاساس كار 

توان برای گرمایش محلی و از گرمای حاصله می شوند.یا كار مكانیكی می شود. آب و گرما نیز به عنوان محصوالت فرعی واكنش تولید می

 یا تولید آب گرم استفاده نمود.

         واكنش در آند  eHH 222
 

OHeOHواكنش در كاتد                            22 22/12   

OHOH                واكنش كلی 222 2/1  

 در این سیستم هیدروژن را كه  به عنوان سوخت مورد استفاده قرار می گیرد، می توان از منابع مختلفی مثل گاز طبیعی، پروپان، زغال و یا

 الكترولیز آب تامین كرد.با استفاده از 

 

 

 
17 Micro turbine  
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پیل پتانسیل باالئی هم برای تولید الكتریسیته و هم برای تولید همزمان دارد. مزایای سیستم تولید همزمان بر پایه  پیل سوختیتكنولوژی 

عبارتند از: سر و صدای كمتر، نیاز به نگهداری كمتر، آلودگی كمتر از لحاظ انتشار گازهای گلخانه ای و پتانسیل مناسب برای  سوختی

 تر. حتی با واحد های كوچك 85- 90دستیابی به بازده كلی %

به عنوان نمونه می توانند تولید كربن  آلودگی مضر كمتری نسبت به نیروگاه تولید همزمان احتراقی وارد محیط می كنند سوختی های پیل

  VOCSو تولید  68( را تا %   CO، تولید مونو اكسید كربن )91( را تا  %xNO ، تولید اكسید نیتروژن ) 49( را تا  %2COدی اكسید )

 .كاهش دهد 93را تا % 

ست. اگرچه قیمت باال و عمر كوتاه ازجمله عیب را برای كاربردهای صنعتی ، تجاری و مسكونی مناسب كرده ا سوختیهای پیلاین مزایا 

 های این سیستم به شمار می رود.

 18پیل سوختی الكترولیت پلیمر .شوندها به پنج نوع اصلی طبقه بندی میهای سوختی براساس نوع الكترولیت استفاده شده در آنپیل

(PEM) ( یا غشاء مبادله كننده پروتونPEFC) ،19پیل سوختی قلیایی (AFC) ،20پیل سوختی اسید فسفریك (PAFC) ، پیل سوختی

ر است كه پیل الزم به ذك. (DMFC)23م پیل سوختی متانول مستقیو  (SOFC) 22پیل سوختی اكسید جامد، (MCFC) 21كربنات مذاب

 ایی ازهای سوختی بر اساس دمای عملكرد، دارای دامنة دماست. پیل PEFCز خانوادة پیل سوختی (DMFC) مسوختی متانول مستقی

°C۸۰ یبرا(PEFC)  تا°C۱۰۰۰ برای (SOFC) های سوختی دمای پایینباشند. پیلمی PEFC) ،PAFC ،(AFC  های دارای حامل

های ها از طریق مدار خارجی را به عهده دارند، و در پیلانتقال الكترون هستند كه انتقال یون از میان الكترولیت و -OHیا  و  +Hیونی

، جریان الكتریكی به ترتیب از طریق  (SOFC)و الكترولیت اكسید جامد (MCFC)ب مانند الكترولیت كربنات مذاباال سوختی دمای 

یون در الكترولیت معموالً در دمای یا سرامیكی رسانش  (SOFC) های سوختی اكسید جامدیابد. در پیلانتقال می -Oو  -COهاییون

 .شوددرجه سانتیگراد انجام می ۱۰۰۰تا  ۶۰۰بین 

 سیستم تولید همزمان بر پایه موتور استرلینگ 3-8    
موتورهای استرلینگ در چرخه استرلینگ كار می كنند. این چرخه همانند چرخه اتو است با این تفاوت كه فرآیند آدیاباتیك چرخه اتو با 

عنوان موتور احتراق خارجی رشد كرده كه همراه با فرایند هم دما در چرخه استرلینگ جایگزین شده است .این چرخه در سالهای اخیر به 

موتور استرلینگ با توجه به نوع آرایش آن به سه نوع آرایش آلفا، بتا و گاما طبقه بندی می  .اصالحاتی شبیه چرخه كارنو عمل می كند

 ( انواع موتورهای استرلینگ نمایش داده شده است.10شوند. در شكل )

شود كه ها باعث می وره دارای دو كورس توان است و احتراق به صورت پیوسته برقرار است. این ویژگییك موتور استرلینگ در هر د 

موتوراسترینگ خیلی آرام و نرم كار كند و در نتیجه میزان لرزش و تولید سروصدا و همچنین آلودگی این موتور نسبت به موتور رفت و 

 باشد.برگشت احتراق داخلی بسیار كمتر می

دیگر این موتورها این است كه فرآیند احتراق خارجی امكان استفاده از انواع بیشتری از سوختها را نسبت به فر آیند احتراق داخلی ویژگی 

 رود.دهد. بنابراین میزان كنترل و همچنین میزان بازده احتراق باالتر میبه سیستم می
 

 

 

 
18 Polymer electrolyte membranes 
19Alkaline fuel cells 
20 Phosphoric acid fuel cells  
21 Molten carbonate fuel cells 
22 Solid oxide fuel cells 
23 Direct methanol fuel cells 
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 های مختلف موتورهای استرلینگ آرایش -10شكل

استرلینگ دارای پتانسیل خوبی برای رسیدن به بازده باال است و انعطاف پذیری زیادی برای استفاده از سوخت های مختلف را دارد. موتور 

این سیستم ها دارای آلودگی كمتری از نظر تولید گاز های گلخانه ای هستند و سر و صدا و ارتعاش كمتری دارند. برخالف موتور رفت و 

لی، تامین گرما از طریق یك منبع خارجی صورت می گیرد. بنابراین دامنه وسیعی از منابع انرژی همراه با سوخت های برگشتی احتراق داخ

قابل استفاده می باشد. به خاطر اینكه فرآیند احتراق در   24فسیلی مثل نفت یا گاز و منابع انرژی تجدیدپذیر مثل خورشید و یا بیوماس

ك فرآیند پیوسته و قابل كنترلی می باشد و همچنین محصوالت احتراق داخل موتور نمی شوند. موتورهای بیرون موتور اتفاق می افتد، ی

 .استرلینگ نسبت به موتور های احتراق داخلی سریعتر و نرمتر كار می كنند و نیاز به نگهداری بیشتری دارند

شود كه ها باعث می صورت پیوسته برقرار است. این ویژگییك موتور استرلینگ در هر دوره دارای دو كورس توان است و احتراق به  

موتوراسترینگ خیلی آرام و نرم كار كند و در نتیجه میزان لرزش و تولید سروصدا و همچنین آلودگی این موتور نسبت به موتور رفت و 

 باشد.برگشت احتراق داخلی بسیار كمتر می

اق خارجی امكان استفاده از انواع بیشتری از سوختها را نسبت به فرآیند احتراق داخلی ویژگی دیگر این موتورها این است كه فرآیند احتر

 رود.دهد. بنابراین میزان كنترل و همچنین میزان بازده احتراق باالتر میبه سیستم می

 گرما به الكتریكی توان تولید نسبت -4

باشد. به عنوان مثال اگر های تولید همزمان میانتخاب تكنولوژی سیستمنسبت تولید توان الكتریكی به گرما یكی از مهمترین پارامترهای 

 میزان تقاضا برای تولید برق و حرارت/بخار تقریبا یكسان )نسبت توان به حرارت یك( و یا نیاز تولید برق بیشتر از حرارت )نسبت توان به

های نسبت توان به حرارت را برای سیستمجدول )( كیبی مناسب اند.های تولیدهمزمان بر پایه سیكل ترحرارت بزرگتر از یك( باشد نیروگاه

 دهد.مختلف تولید همزمان نشان می
 های مختلف تولید همزماننسبت توان به حرارت سیستم -1جدول

System  Range 
Power Output 
Efficiency (%) 

Typical Overall 
Efficiency 

(%) 

Typical Power 
to Heat Ratio 

(PHR) 

 

 

 
24 BIOMASS 
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Back-pressure 
steam turbine  

0.4-300 MW
e
 14 – 28 84 – 92 0.07-0.25 

Extraction-
condensing steam 
turbine 

0.4-300 MW
e
 22-40 60-80 0.1-0.5 

Gas Turbine  0.5-300 MW
e
 25-40 65-80 0.45-0.75 

Combined Cycle  10-300 MW
e
 35-50 75-90 0.75-1.70 

Internal 
Combustion 
Engine  

1 KW
e 
- 

15MW
e
 

25-45 65-85 0.50-1.80 

Steam Engine  20 KW
e 
- 2 

MW
e
 

5-25 70-80 0.10-0.45 

Micro Turbine  20-250 KW
e
 25-30 50-80 0.55-0.76 

 25برودت و حرارت و برق همزمان تولید همزمان تولید -5

، استفاده از یك چیلر جذبی در كنار سیستم تولیدهمزمان برق و حرارت است. برودت تولید همزمان برق و حرارت واساس كار سیستمهای 

شود. پس از ها جریان دارد به بخار تبدیل میمبرد در اواپراتور چیلر جذبی، پس از دریافت گرما از آبی كه در كویلهای هواساز یا فن كویل

گرما  شود. محلول مبرد و جاذب توسط پمپ به یك ژنراتورمایع تبدیل میكننده توسط یك جاذب مایع  دو باره به تبخیر، در جذب

-جدا شود. سپس بخار مبرد به كندانسور فرستاده می شود تا مبرد تبخیر شده و در فشار باالتر از جاذبفرستاده شده و به آن گرما داده می

یابد. در واقع از یك لوله موئین، فشارش تا فشار اواپراتور كاهش میشود تا گرمایش گرفته شده به مایع تبدیل شود. و در نهایت پس از عبور 

كننده، پمپ و ژنراتور گرما به جای كمپرسور در چیلر تراكمی است. با توجه به مصرف شدن جذباساس كار چیلرهای جذبی جایگزین

هزینه  ،جذبی چیلرهایدر  ای انرژی الكتریكیانرژی گرمایی به جو مصرف بیشتر ، كمپرسورنسبت به پمپ  كمترانرژی الكتریكی بسیار 

تواند بصورت مستقیم از می ی الزم در ژنراتور گرماگرمایانرژی كمتر از چیلرهای تراكمی است. به طرز چشمگیری این چیلرها های مصرفی 

تولید همزمان برق و حرارت و در سیستمهای  منابع سوخت فسیلی نظیر مشعل های گازی و یا از طریق بخار آب یا آب گرم تامین گردد.

به عبارت دیگر، در سیستم های تولید همزمان شود. این انرژی گرمایی، توسط گرمای بازیافتی از سیستم تامین می ، تمام یا بخشی ازبرودت

باالیی برخوردار بوده و  با توجه به وجود انرژی گرمایی ارزان قیمت به میزان قابل توجه، نصب و راه اندازی سیستم جذبی از توجیه اقتصادی

شماتیك یك  11شكل  صرفه جویی های ناشی از به كارگیری آن موجب بازگشت سرمایه هولیه سیستم در مدت كوتاهی می گردد.

های شود كه تمامی سیستمدهد. یادآوری میسیستم تولید همزمان سرمایش، گرمایش و توان را با مولد پایه اولیه توربین گاز نشان می

 اند.د همزمان برای این سیستم قابل استفادهتولی

 

 

 
25Combined Cooling, Heating and Power 
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 تولید همزمان سرمایش، گرمایش و توان را با مولد پایه توربین گاز -11شكل 

 

 

 

 تولیدهمزمان هایسیستم کاربردهای  -6

پراكنده، وجود دارد. گرمای های جدید در مبحث تولید بخصوص با نگرش های تولید همزمانسیستمپتانسیل رو به افزایشی برای استفاده از 

مكانهای ، بیمارستانها، مناطق مسكونی همچون اداری و عمومی تجاری، بخش در خروجی از این سیستمها یا به منظور گرمایش محلی

 ی صنعتیهامكانرود. شوند و یا در صنایع فرایندی در واحدهای صنعتی به كار میاستفاده میهای اداری ها و ساختمانفرودگاه آموزشی،

 چوبتولید آب شیرین، سیمان، شكر،  غذایی، شیمیائی، عبارتند از كارخانجات صنایع هستند های تولیدهمزمانسیستم نصب اولویت در كه

  .فلزی صنایع كاغذ، و

 

 

 

 

 

 
 کاربرد تولید همزمان در صنعت و بخش عمومی -2جدول 

 بخش صنعت

فوالد، صنایع موتوری، صنایع آهن و ، لید آب شیرینتو

، صنایع سیمان، صنایع کاغذ فرایندهای مواد غذایی و مخمر

های چوبی، صنایع سازی، فرایندسازی و تخته، صنایع دارو

های سازی، صنایع نساجی، فرایندسازی، صنایع آجرسرامیک

ای و باغی، کانی و معدنی، صنایع پاالیش نفت، صنایع گلخانه

 𝑪𝒐𝟐ی صنایع تولید عمده
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 عمومیبخش 

ها، (، هتل26DHبخش گرمایش و سرمایش ساختمان)

ها، های شنا و مراکز تفریحی، دانشگاهها، استخربیمارستان

 مدارس

 

های تولیدهمزمان و ظرفیت تعداد و ظرفیت تولید سیستمظرفیت تولیدهمزمان بر اساس نوع كاربرد،  15تا  12شكلهای 

های تولید شود، بیشترین كاربرد سیستمچنانچه از نمودارها مشاهده می.دهدمینشان را  نوع سوخت مصرفی ها براساسسیستم

 باشد. می % 30همزمان توان و حرارت در صنایع شیمیایی با ظرفیت كاربری 

 

 ظرفیت تولیدهمزمان بر اساس نوع کاربرد در حال حاضر -12شكل

احتراق داخلی بیشترین درصد كمی را دارا هستند با این های با مولد موتور رفت و برگشتی همچنین با وجودی كه سیستم

بیشترین سوخت مصرفی در این  آید.های تولیدهمزمان با پایه سیكل تركیبی بدست میوجود بیشترین ظرفیت تولید از سیستم

 باشد.درصد می 73سیستمها نیز گاز طبیعی با مقدارمصرف 

 

 
 موجودهای تولیدهمزمان درصد تعداد سیستم -13شكل

 

 

 
26 Districted Heating 
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 های تولیدهمزمان موجوددرصد ظرفیت تولید سیستم -14شكل

 

 های تولیدهمزماندرصد مصرف نوع سوخت در سیستم -15شكل

 

 استفاده از واحد تولید همزمان برق و حرارت در گلخانه ها 6-1

ها به دانست.  زیرا كنترل دمای گلخانه توان به عنوان یكی از بسترهای مناسب استفاده از این تكنولوژیی را میاهای گلخانهمحیط

داشتن دما در فصول سرد و گرم، مطابق دمای رشد ای برخوردار است. ثابت نگاهعلت حساسیت گیاهان به این عامل حیاتی از اهمیت ویژه

هت است كه تاسیسات پذیری تولیدات، كاهش ریسك تولید و .... خواهد شد. بدین جآل گیاه باعث حفظ كیفیت محصوالت، رقابتایده

 روند و برای ایجاد آن نیز به سرمایه گذاری قابل توجهی نیازمند است.ها از مهمترین اجزاء آن به شمار میحرارتی و برودتی گلخانه

نعت پذیری این صها، الزم است كه انرژی زیادی مصرف شود. بنابراین رقابتبرای تامین دمای مورد نیاز فضای چند هزار متری گلخانه

وابستگی شدیدی به قیمت انرژی دارد. تامین انرژی مطمئن و اقتصادی دو عامل كلیدی بقای این صنعت هستند و از همین رو بود كه 

ها به این معنا بود تولید همزمان برق و حرارت در گلخانه .اندهای صنعتی اولین پذیرای تولید همزمان برق و حرارت در جهان بودهگلخانه

داران با نصب ژنراتورهای نیروگاهی و استفاده از حرارت بازیافت شده عالوه بر ایجاد یك درآمدزایی مضاعف برای واحد صنعتی هكه گلخان

اند. چرا كه تولید برق واحدهای تولید همزمان برق و حرارت فراتر از مصرف انرژی الكتریكی خود، خود را از وابستگی به قیمت انرژی رهانده

 . ای كه تولید برق داشته، حساسیت خود را از تحوالت بازار انرژی مبرا داشته اندبا فروش مازاد انرژی تولیدی و ارزش افزودهآنها بوده و 

خروجی از اگزوز مولدها و دمیدن  2COبا پیشرفت تكنولوژی، مزیت مضاعفی نیز برای این واحدها ایجاد شد تا با استفاده از استحصال گاز 

های ها باعث ارتقای كیفیت تولیدات نیز بشوند. این طرح كه در بسیاری از كشورهای دنیا اجرا شده به عنوان یكی از آیتمآن به گلخانه

گردد. در شكل زیر شمای كلی  نحوه تولید همزمان برق، حرارت و پیشنهادی تولید كنندگان مولدهای همزمان برق و حرارت نیز معرفی می

 نعتی نشان داده شده است.  برای یك گلخانه ص 2COگاز 

توان در فصل گرما نیز به نحو مناسبی سرمای برودتی به این سیكل انرژی می -های جدید حرارتیهای جذبی یا سیستمبا استفاده از چیلر

تگی ها را تامین كرد. انتخاب نوع سیستم سرمایش و گرمایش قطعا به نوع محصول زیر كشت و مشخصات آن بسمورد نیاز گلخانه

ای به عوامل متعددی چون دما، رطوبت نسبی و های گلخانهسیستم تولید همزمان برق، حرارت، سرما برای مجموعه دارد.طراحی دقیق
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های منطقه از نظر تامین منابع انرژی، دسترسی به شبكه های ارتفاع محل ساختگاه، نوع كشت و طراحی اولیه تاسیسات گلخانه، محدودیت

  .تری نیازمند استی دارد كه خود به مطالعات دقیقبرق و .... بستگ

 نیروگاه تولید همزمان قدرت و تصفیه آب دریا  6-2
 Multi Stageو یك  HRSG،یك  27سیكل ساده توربین گاز 1این نمونه از سیستم تولید همزمان قدرت و تصفیه آب دریا شامل 

Flash28  می باشد. سیستمHRSGاز نوع شعاعی است. آب در داخل لوله ها می جوشد . بخار جدا شده ای تك فشار و ، یك بویلر لوله

مبادله گرما بین گازهای گرم عبوری از كانال و آب داخل لوله توسط همرفت ، رسانش و تابش صورت می گیرد. یی می شود.وارد درام باال

شود. ه فشارش را كاهش دهد، ابتدا خفه میشود، برای اینك MSFقبل از اینكه وارد گرمكن آب شور  HRSGبخار تولید شده توسط  

 .دهد( شماتیكی از این نیروگاه را نمایش می16شكل )

 
 

 شماتیكی از نیروگاه تولید همزمان قدرت و تصفیه آب دریا -16شكل

 

 کاربرد نیروگاه تولید همزمان در صنعت شكر 6-3

ورودی افزایش پیدا خواهد كرد كارهای تحقیقاتی و عملی زیادی در زمینه امروزه با درک این مطلب كه بازده نیروگاه با افزایش فشار بخار 

طراحی نیروگاههای تولید همزمان با سوخت نیشكر انجام می گیرد. صنعت شكر طرحهای گوناگونی را برای بهبود بخار تولیدی به منظور 

ست. با پیشرفت تكنولوژی وجود توربین های بخار برای نیروگاه ارضاء شرایط بخار مورد تقاضای نیروگاه و تولید نیروی مازاد به كار گرفته ا

یا تولید  30زیركشدار یا 29تولید همزمان در صنعت شكر برای سوزاندن سوختی مثل نیشكر  ضروری می باشد. توربین با فشار برگشتی ساده

 MW 5000 - 1500مان در هندوستان در حدود همزمان از هر دو می تواند انتخاب خوبی باشد. انرژی بدست آمده از نیروگاه تولید همز

بوده است. بنابراین تفاله نیشكر نقش مهمی در جایگزینی سوخت های فسیلی ایفا  MW 3500برآورد شده است. اكثر مقادیر در حدود 

این مقادیر باالی انرژی می كند و بطور گسترده می توانند در بویلر ها و كوره ها ی نیروگاهها بكار رود. البته بایستی توجه داشت كه 

 بایستی با بازده باال بدست آید. 

 

 

 
27 Gas Turbin (GT) 
28 MSF 
29 Simple backpressure type 
30 Extraction condensing type 
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 شماتیک کارخانه شكر با سیستم تولیدهمزمان -17شكل 

 کاربرد نیروگاه تولید همزمان در صنعت سیمان ۶-4

 %60الی  %50ی انرژی صنایع سیمان جزو فرآیندهای صنعتی ای است كه بیشترین مصرف انرژی را دارند. در اغلب مناطق جهان، هزینه 

ی مستقیم تولید سیمان را شامل می شود. با وجود اینكه كارخانه های سیمان جدید غالباً از فرآیند خشك استفاده می كنند كه هزینه

برای كاهش سوخت انرژی در فرآیند تولید .نسبت به فرآیند تر، سوخت كمتری مصرف می كند باز هم میزان انرژی زیادی مورد نیاز است

یروگاه تولید هم زمان قادر به بازیافت گرمای هدر رفته در تولید انرژی الكتریكی با كاهش احتراق حاصل از سوخت و همچنین سیمان ، ن

برای تولید سیمان می باشد. به این منظور گرمای هدررفته در كارخانه ی سیمان به CO2 كاهش هزینه های زیاد انرژی الكتریكی و صدور 

رارت پایین و تلفات گرمایی با درجه حرارت متوسط تقسیم شده و نیروگاه های مختلف، مناسب با این تلفات تلفات گرمایی با درجه ح

 .و سیكل كالینا  ORCگیرند نظیر سیكل بخار تك مرحله ای ، سیكل بخار دو فشاره، گرمایی مورد استفاده قرار می

  است: در برخی از مناطق جهان در ادامه آمده  CHPی نصب های انجام شده در زمینهاطالعات مربوط به برخی پروژه

 

 هاکاربرد نیروگاه تولید همزمان در بیمارستان 6-5
 در کشور کرواسی    OSIJEKبیمارستان درCHP سیستم   6-5-1

بیمارستان حدود  1999ساختمان است. در سال  30هكتار و شامل  7.5یك مركز درمانی با مساحت  OSIJEKبیمارستان 

هزار دالر بود. برای  417ی انرژی مصرفی حدود مگاوات ساعت برق مصرف كرده است، كه كل هزینه 6.105گیگا ژول حرارت و  96.43

 ی بیمارستان ابتدا اقدامات زیر صورت گرفت: كاهش هزینه

 .ود ضریب بار با استفاده از مدیریت مصرفبهب -

 .های توان راكتیواستفاده از جبران سازی -

 .ای حرارتیبهبود عایق بندی لوله -

                                                                                                                                                        .های تهویه با نصب بازیاب حرارتیبهبود سیستم -
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بود از رو برای كاهش  ی برق و حرارت مجزابا وجود  اقدامات انجام شده همچنان مصرف انرژی بیمارستان زیاد بود. بیمارستان دارای شبكه

 برای تولید انرژی در بیمارستان استفاده شد. برای اجرای طرح  اقدامات زیر صورت گرفت: CHPمصرف انرژی از واحدهای 

 ی طرحی از میزان تقاضای برق و حرارت در آینده بررسی میزان بار و تهیه -

 های موجود برای نصبانتخاب بهترین گزینه -

  CHPتوجه به مالحظات فنی و اقتصادی و تعیین پارامترهای الزم برایانتخاب بهترین طرح با  -

 هایی برای اجرای طرحلعملاتهیه طرح و دستور -

 اجرای طرح   -

 :در نهایت طرح بهینه برای بیمارستان به صورت زیر انتخاب شد

 .كیلو وات ساعت ۱۰47نصب موتور گاز سوز  -

  .خنك كنكیلو وات ساعت و سیستم  25۰۰نصب بویلر  -

ساعت باقیمانده برق مورد نیاز از شبكه  10ساعت تعیین شد و در  CHP ،14ی زمانی كار های مختلف، دورهبا توجه به قیمت برق در زمان

 . شودسراسری تامین می

 :( موجود است3اطالعات كامل طرح در جدول)

 کرواسی OSIJEKدر بیمارستان  CHPاطالعات مربوط به نصب  -3جدول

 
 (  DERBY شهر) در انگلیس  GRIFITHدر بیمارستان   CHP سیستم 6-5-2

شویی  و  مركز نگهداری تخت است. وقتی این بیمارستان قسمت خشك 100یك بیمارستان محلی  با   GRIFITHبیمارستان  

، خواسته شد مطالعات الزم SEDA، ریزیهای برنامهاز سازمان 2011ی خود را ارتقاء داد با كمبود ظرفیت تولید مواجه شد. در سال آذوقه

در این بیمارستان انجام دهد. پس از انجام مطالعات در خالل الگوهایی برای مصرف انرژی بیمارستان  CHP را برای استفاده از واحدهای

شود كه توانایی تامین می ساله  به انجام رسید. به این صورت كه گرمای مورد نیاز  توسط  یك بویلر  بخار تامین 2ایی طی قرار داد پروژه

گذاری این های جدید است. سرمایهو...را دارد. این پروژه مثال خوبی از چگونگی جایگزینی سیستم خانه، شوفاژشویی، آشپزگرمای خشك

تیبانی گذاری باریسك كم است. برای تامین انرژی در زمان تعمیرات، یك سیستم پشی مسئوالن بیمارستان، یك سرمایهطرح به گفته

 طراحی شده است و از این رو قابلیت اطمینان طرح در سطح باالیی قرار دارد .

 
 GRIFITHدر بیمارستان  CHPاطالعات مربوط به نصب   4جدول

 KW  220 Gas Engine به كار رفته CHPنوع 

 سال 15 عمر تخمینی پروژه

 2003 سال اجرا

 دالر 940000 ی اولیههزینه

 دالر 140000 ساالنههای كاهش هزینه

 %12 نرخ بازگشت سرمایه

 تن 1380 ای در هر سالهای گلخانهكاهش گاز
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 ( در استرالیا  Costle Main ایستگاه غذایی )یی اکاربرد سیستم تولید همزمان در صنایع غذ  6-6

زمینه تولید همزمان از نظر طراحی، نصب های انجام شده در ترین پروژهیكی از كامل  KR Costle Main پروژه ایستگاه غذایی

سوز و سه بویلر بخار است كه از خروجی حرارت ژنراتورها استفاده این پروژه شامل نصب سه ژنراتور گاز .قطعات و مدیریت اجرای طرح است

سال برآورد شده است. این  15فید پروژه شود. عمر مكند. برای باال بردن  قابلیت اطمینان طرح، از یك بویلر آماده به كار نیز استفاده میمی

مگاوات ساعت گرما به صورت  آب گرم را دارد.   3مگاوات ساعت گرما به صورت بخار و  7مگا وات ساعت برق و  405طرح توانایی  تامین 

 د.شوای كاسته میتن از گازهای  گلخانه 12000است. پس از اجرای طرح هر سال به میزان  75بازده طرح حدود % 

 
 ( آلمان)در یک استخر در اشتوتگارت  CHPطرح   6-7

ها از كیلووات حرارت را دارد. در این ماژول 196كیلووات برق و  12است كه هر ماژول توانایی تولید  CHP ماژول 3این طرح شامل  

است. در  93سیستم بازیافت حرارت %و بازده كل آن با در نظر گرفتن  34شود كه بازده الكتریكی آن % موتورهای گاز سوز استفاده می

زمان طراحی، مسائلی از قبیل قابلیت طرح، میزان سر و صدای تولیدی توسط طرح و فضای الزم برای اجرای طرح، مهمترین مسائلی بود 

ائلی بود كه نیاز شدند. همچنین امكان تغییر ماهیت آب در اثر حل شدن گاز دی اكسید كربن در آن از دیگر مسكه باید به دقت بررسی می

 :ای از اطالعات این طرح را نشان می دهدبه بررسی دقیق داشت.جدول زیر خالصه

 در اشتوتگارت )آلمان(  CHPاطالعات مربوط به نصب   -5جدول 

  KW112 Gas Engine به كار رفته CHPنوع 

 2000 سال اجرا

 یورو 725000 ی اولیههزینه

 یورو 203800 های ساالنهكاهش هزینه

 سال 2كمتر از  نرخ بازگشت سرمایه

ای در های گلخانهكاهش گاز

 هر سال

تن  767
2CO 

 گیری نتیجه -7

های تولیدهمزمان برای صنایع و كاربردهای مختلف به ویژه اولویت و مقدار تولید برق یا گرما )پارمتر تولید توان به انتخاب انواع سیستم

ها در كاربردهای مختلف، در این مقاله به ای برخوردار است. به منظور استفاده و انتخاب صحیح و مناسب از این سیستمگرما( از اهمیت ویژه

هایی از كاربردهای عملی این ی تولیدهمزمان و محدوده انتخاب آنها پرداخته شده است. همچنین نمونههابررسی انواع مختلف سیستم

 ر گرفته است.سیستمها در دنیا مورد بررسی قرا
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