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 چکیده

 گردیده سبب انرژی توزیع و انتقال تولید، پایین وری بهره همراه به کشور در انرژی مصرف رشد تداوم

 کلیه تحقق صورت در حتی که ای گونه به باشد، وقوع حال در بخش این نامطلوبی برای آینده تا است

 جمله از اولیه انرژی انواع تولید از انرژی مصرف سال آینده، ده مدت ظرف باالدستی توسعه های برنامه

 و اقتصادی اثرات قطعا   امر این .گردید خواهد تبدیل انرژی واردکننده به کشور و رفته فراتر گاز و نفت

 و سوخت منابع با مدیریت بهینه که است حالی در این داشت. خواهد همراه به را نامطلوبی بسیار اجتماعی

بحران  با مقابله برای اجرایی و عملی اقدامی داشت انتظار توان می زیست محیط از صیانت و کشور انرژی

 بسیاری پیشرفت های کشورهایی که در استفاده حال در راهکارهای جمله از .گردد محقق کشور در رو پیش

 Combined Heat and Power حرارت و برق همزمان است، تولید آورده ها به همراهآن برای زمینه این در را

(CHP) است مصرف محل در . 

و کاربردهای آن در بخش های مختلف مصرف مورد بحث قرار  CHP در این پروژه فناوری های مختلف

 اندازه باها CHP  از استفاده سنجی پتانسیل بهدر ایران و نیز  CHPوضعیت بکارگیری گرفته است. در پایان 

  ه است.شد پرداخته خانگی های ساختمان بخش در مینی و میکرو
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 مقدمه  ۱-۱

از گذشته های نسبتا دور برق مورد نیاز بخش های مختلف مصرف به صورت متمرکز توسط نیروگاه های 

از مکان های دوردست توسط شبکه های انتقال و توزیع نیرو به محل مصرف منتقل می گردید.  برق تولید، و

وسط عمدتا ت درکنار تامین نیازهای الکتریکی مصرف کنندگان به روش متمرکز، نیازهای گرمایشی آنها نیز

تاسیسات گرمایشی مستقل و مستقر در محل حضور مصرف کنندگان اعم از صنعتی، تجاری، مسکونی و غیره 

وخت و مالحظات صورت می گرفته و هم اکنون نیز این شرایط حاکم می باشد. محدودیت های منابع س

مهیا شدن بسترهای مناسب برای ایجاد محیط  زیست محیطی از یک سو، و تحوالت ساختاری بخش انرژی، و

فرصتی مناسب برای تسریع و توسعه فناوری های جدید  رقابتی در عرضه حامل های انرژی، از سوی دیگر

  ه است.اهم نمودررا ف 1(CHP)تولید پراکنده و نیز تولید همزمان برق وگرما

 مطرح، کشور در انرژی کارآیی مسئله درجهان نفتی شوك اولین وقوع با مصادف میالدی، ۱۳۱۹ ازسال 

 حاضر حال در ایران متأسفانه است نگرفته قرار توجه مورد جدی صورت به ها برنامه ریزی در هیچگاه اما

 نظیر کشورهایی .ندارد سهمی هیچ انرژی تولید برای و حرارت برق همزمان تولید روش از استفاده در

حرارت  و برق همزمان تولید روش با را خود حرارتی هاینیروگاه تولید ظرفیت تمام و سوئد استرالیا فنالند،

 آمریکا و انگلستان ژاپن، اتریش، روسیه، آلمان، هلند، دانمارك، کشورهای همچنین .نمایند می استفاده

  کانادا، هایو کشور اندداده اختصاص مذکور روش از استفاده بهخود را  حرارتی برق تولید ظرفیت حداکثر

                                                           
1. Combined Heat and Power 
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 روش این به توجهی قابل میزان به نیز و یونان مکزیک جنوبی، کره ایرلند، جنوبی، آفریقای هندوستان،

اند. آورده روی
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 CHPآشنایی با مفهوم  ۲-۱

نیز نامیده می شود در  1مشترك( که گاهی اوقات تحت عنوان تولید CHPتولید همزمان برق و گرما )

حقیقت تولید متوالی دو صورت مفید انرژی، یعنی برق و گرما، از یک منبع تولید انرژی می باشد. در اغلب 

، انرژی شیمیایی سوخت به انرژی مکانیکی و گرمایی تبدیل می گردد. معموال انرژی مکانیکی CHPکاربرد های 

بخار، آب گرم و یا هوای گرم مورد استفاده قرار می گیرد. براساس برای تولید برق و انرژی گرمایی برای تولید 

می نامند. این سامانه ها تحت  CCHP4و یا  BCHP2 ،CHPB3کاربرد گاهی این سیستم ها را به اختصار 

قرار گرفته نیز مورد اشاره 6( IESارچه انرژی )پیا سیستم های یک و 5(DERراکنده )پعناوینی چون منابع انرژی 

 اند.

دارای این مزیت فنی هستند که قابلیت استحصال انرژی مفید بیشتری از سوخت ورودی  CHPسامانه های 

را دارا می باشند. استفاده از سوخت برای تولید همزمان برق و گرما، بازدهی انرژی را افزایش داده و امکان 

ه سراسری را فراهم می آورد. یکی دیگر از مزایای مهم تولید برق با هزینه هایی قابل رقابت با قیمت برق شبک

 ، کاهش و یا قطع وابستگی به برق مورد نیاز از شبکه می باشد. CHPبکارگیری سامانه های 

بهینه ترین شرایط استفاده از سیستم های تولید همزمان برق و گرما وقتی است که قیمت برق قابل تامین 

 به طور قابل توجهی به  CHPد. توجیه اقتصادی ازشبکه زیاد و قیمت سوخت کم باش

                                                           
1. Cogeneration 

2. Building Cooling , Heating and Power 

3. Cooling , Heating and Power for Buildings 

4. Combined Cooling , Heating and Power 

5. Distributed Energy Resources 

6. Integrated Energy Resources 
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تولید برق توسط نیروگاه های معمول بستگی دارد. اصوال این قیمت ها تابعی از میزان 1 های حدیقیمت 

 .[1]سرمایه گذاری، هزینه های بهره برداری و هزینه های تعمیر و نگهداری می باشد 

 با سامانه های سنتی تولید انرژی CHPمقایسه  ۲-۲

درروش های سنتی مثل نیروگاه های متداول برق که فقط انرژی الکتریکی تولید می کنند، معموال بخش 

موازنه  ۱-۲تخلیه شده و تلف می گردد. در شکل  اعظمی از انرژی گرمایی بدست آمده از سوخت به محیط

ه مرکزی مشاهده می گردد. در چنین سیستمی مشترکان، ساده و تخمینی انرژی ورودی و خروجی یک نیروگا

 برق مورد نیاز خود را فقط از طریق شبکه دریافت می کنند.

می باشد. این 2 مزیت اقتصادی ظرفیت نیروگاهیکی از عمده ترین مزایای چنین سیستم هایی بهره مندی از 

 مزیت به معنی کاهش قیمت یک واحد ظرفیت نصب شده نیروگاه می باشد. 

 

 : موازنه انرژی یک نیروگاه سنتی۱-۲شکل 

                                                           
1. Marginal cost 

2. Power plant economy of scale 
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امروزه اغلب مشترکان بطورخاص و مشترکان بخش های مسکونی، تجاری و عمومی بطورعام نیازهای 

آب، بخار و هوای گرم مورد نیاز خود را با حرارتی در فرآیند های مختلف و نیز بارهای گرمایشی از جمله 

تامین می نمایند. معموال در این سامانه های حرارتی نیز قسمتی از  رارتیهای ح پکیج استفاده از بویلرها ویا

موازنه ساده انرژی در این سیستم ها را نشان  ۲-۲انرژی گرمایی بدست آمده از سوخت به هدر می رود. شکل 

 می دهد.

 

 موازنه انرژی در یک سامانه حرارتی: ۲-۲شکل 

 

حال چنانچه در یک سیستم ترکیبی، تامین برق از طریق شبکه و تامین نیازهای گرمایی توسط بویلر صورت 

گیرد، بازدهی کلی این سیستم انرژی به نسبت میزان انرژی گرمایی مورد نیاز به انرژی الکتریکی بستگی دارد 

 می باشد.  ٪ ۵۵تا  ۴۲می شود بازدهی ترکیبی در محدوده ی  مالحظه ۹-۲ همانگونه که در شکل.



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل هشتم

 نتیجه گیری و جمع بندی
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 کارآیی افزایش جایگزین، سوخت بحث اهمیت سوخت، بهای عمده افزایش از پس اخیر دهه سه در

 همزمان تولید جمله از جدید های آوری فن از استفاده به تمایل ،محیطی آلودگی زیست کاهش و انرژی

 در تلفات زیادی مقدار وجود دلیل به ها فناوری این از است. استفاده یافته افزایش (CHP)حرارت  و برق

 حرارت از مقداری بازیافت با است. گرفته شکل الکتریکی یا مکانیکی انرژی به انرژی حرارتی تبدیل هنگام

 برق که حال عین در و افزایش می یابد ای مالحظه قابل مقدار به سیستم بازدهی کل حرارتی، های مبدل در

 .گردد می تامین نیز عمومی و صنعتی تجاری، نیاز مراکز مورد حرارت شود، می تولید

 و متمرکز غیر تولید و سازی خصوصی سوی به حرکت به میتوان همزمان تولید های سیستم مزایای از

 انرژی تبدیل کارآیی افزایش سراسری، شبکه در انتقال و توزیع تلفات از جلوگیری و حرارت، برق مستقل

 آالینده کاهش و نیروگاهی توان و برق تولید در رقابت افزایش و مصرف سوخت کاهش آن، از استفاده و

 حرارت و برق تولید نمود. پروژه اشاره ای گلخانه و گازهای کربن اکسید دی بخصوص محیطی زیست های

 طرح این توان میCHP سیستم  مزایای بر تکیه بنابراین با باشد می ایران در انرژی تولید نوین طرحهای از

 .نمود مطرح سیاستگذاران نزد ملی طرح یک به عنوان را
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