
����� � ��	 
���� ����� 

 

 

 

 

 

 

����� � ��	 
���� ����� 

 

(CHP) 

 



  توليد همزمان برق و حرارت
 

 CHPي ايده 

انـرژي  % 50به اين معني كـه بـيش از   ,از نقطه نظر انرژي توليد برق در نيروگاه ها فرايندي بسيار بي فايده است     
اين انرژي به گرما تبديل شده است كه در نهايت به .اوليه در فرايند توليد به هدر مي رود و قابل تبديل به برق نيست 

اين را مي توان بـا جمـع   .قابل توجه دي اكسيد كربن به هوا مي دهد فرآيند توليد مقدار,محيط زيست داده مي شود 
بـراي پـس     chpسيسـتم  . آوري اتالف گرما از فرآيند توليد و تبديل آن به گرماي مـورد نيـاز سـاختمان بهبـود داد    
 .گرفتن اتالف گرما از گازهاي سوخته شده و منابع ديگر در طول فرآيند توليد برق است

 

 

 

  

  
  (CHP)ان برق و حرارتتوليد همزم

توليد دو شكل از انرژي را از يك منبع سوختي از قبيل  cogenerationيا  (CHP) توليد همزمان حرارت و قدرت 
در اكثر برنامه هاي كاربردي . گازهاي طبيعي، بيومس، بيوگاز، زغال سنگ و سوخت هاي نفتي ممكن مي سازد

CHP،  انرژي . طبيعي به دو شكل از انرژي مكانيكي و حرارتي تبديل ميكنندانرژي را از يك منبع سوختي مانند گاز
مكانيكي توليد شده به انرژي الكتريكي تبديل مي شود ، در حالي كه انرژي حرارتي يا حرارت توليد شده به صورت 

 داراي اما نيستند بخش اين در تكنولوژي تنها  CHP اگرچه سيستم هاي. بخار ، آب داغ ، و يا هواي گرم در مي ايد
ژي و كاربرد انر نوع به نسبت وتغيير اصالح قابليت هم آن كه هستند انرژي يكپارچه هاي سيستم در عمده مزيت يك

  .آن است
  
  
  
 



  توليد همزمان برق و حرارت
 

  سابقه ي تاريخي
در سال .اولين سابقه ي تاريخي استفاده از گرمايش مركزي به قرن هاي سوم و چهارم پيش از ميالد باز مي گردد  

در اين سال در شهر هامبورگ از .توليد كننده همزمان برق و حرارت در آلمان شروع به كار نموداولين 1888
  .حرارت حاصل از توليد برق به منظور تامين حرارت تاالر شهراستفاده مي شد

 chpعملكرد سيستم 

به توان مكانيكي در محور ) موتور يا توربين (در اين سيستم انرژي شيميايي سوخت به وسيله ي  يك محرك اوليه 
با توجه . سپس محور وحرك با يك ژنراتور كوپل كي شود و توان الكتريكي توليد مي گردد.خروجي تبديل مي شود

درصد مي باشد، بيش از نيمي از  50مولد كمتر از  به اين اينكه حداكثر بازدهي موجود براي محرك اوليه دستگاه و
مي توند نيروي مورد نياز خود را با گاز ، بنزين ،  chpموتور يك سيستم . انرژي سوخت به صورت گرما تلف مي شود

بيشتر گرمايي كه توليد مي شود  به عنوان نتيجه ي احتراق سوخت در حركت مربوط به . يا حتي نفت تامين كند
بنابراين مي توان با شناسايي منابع اتالف گرما يعني گازهاي خروجي از محرك اوليه و روغن مربوط . ژنراتور مي باشد

روغن كاري با قراردادن مبدل هاي حرارتي مناسب، گرماي اتالفي را به صورت حرارت با دماي باال و قابل استفاده  به
  .بازيافت كرد

و هيدروكربورهاي  NO,CO,CO2به وسيله ي سافي هايي از ازادشدن آالينده هاي زيست محيطي نظير chpسيستم 
  .به حالت مجزا افزايش مي دهد نسوخته جلوگيري مي كند و بازدهي سيستم را نسبت

  

  

  

  

  

  

  

 

  
 هيزات بازيافت و انتقال حرارتجت



  توليد همزمان برق و حرارت
 

  معرفي سيستم توليد همزمان برق و حرارت

براي تامين آب گرم مورد نياز ها  معموالً در مجتمع هاي مسكوني،ساختمانهاي اداري و تجاري، بيمارستانها و هتل
. فضاها ي ساختماني از ديگهاي بخار كه مصرف كننده سوخت هستند استفاده مي شود  وگرمايش و سرمايش

همچنين در اغلب صنايع نيز به مقادير زيادي حرارت به صورت آبگرم و بخار در فرايندهاي توليد نياز مي باشد كه 
تند استفاده مي كه مصرف كننده سوخت هس به منظور تامين حرارت اين صنايع نيزمعموالً از ديگ هاي بخار

     .شود
 را برق توان مي  اين در حالي است كه. در عين حال برق مورد نياز نيز از طريق شبكه سراسري تامين مي گردد

مولدهاي گازسوز در محل مصرف توليد و از حرارت تلف شده، براي توليد آب گرم، بخار يا سرمايش مورد  توسط
گفته  Combined Heat & Powerزمان برق و حرارت از يك منبع يا  مبه اين روش، توليد ه. نياز استفاده نمود

   .مي شود
  

 CHP مزاياي استفاده از سيستم هاي

 ديگـر  طـرف  از زيست محيط حفظ و طرف يك از انرژي به نياز در مهمي بسيار نقش تواند مي CHP سيستم هاي
  :جمله از كنند ايفا
  افزايش بازدهي – 1

 و انتفـال  بـه  نيـاز  عـدم  همچنـين  و بيشتر انرژي توليد مقابل در سوخت كمتر مصرف دليل به CHP سيستم هاي
  .دارند باالتري بازده انرژي، گسترده توزيع

  قابليت اطمينان باال – 2
 انـرژي  بـه  نسـبت  بـااليي  حساسـيت  داراي كـه  تجهيزاتي در اند، شده طراحي باال كفيت با كه CHP سيستم هاي

 هـاي  قطعـي  بـا  بـرق  سراسري هاي شبكه كه شرايطي در ويژه به. دارند تري مطمئن استفاده قابليت است ورودي
  . مواجهند بيشتر

  زيست محيط با سازگاري – 3
 و كرده توليد كمتري آلودگي ها سيستم اين ، CHP به دليل مصرف كمتر سوخت در توليد انرژي در سيستم هاي

  .شود مي اي گلخانه گازهاي كمتر انتشار باعث
  مزيت افتصادي – 4
  ھر در الزمست .نمود لحاظ بدقت را مالي محدوديتھاي بايد CHP واحدھاي پذيري توجيه در

با توجه به شرايط بد اقتصادي جهان و قيمت باالي حامل هاي انرژي استفاده از اين تكنولوژي مي تواند به ويژه در 
  .بلند مدت داراي صرفه باالي اقتصادي باشد
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  CHPعلل گرايش به 
 بهبود قابليت دسترسي مطمئن به انرژي الكتريكي 

 افزايش كارايي توليد انرژي و كاهش در مصرف سوخت وحفظ منابع طبيعي  
  ماهه 6( دوره ي احداث كوتاه(  
 قابليت كاركرد در فشار گاز شهري  
 عدم نياز به آب زياد براي خنك سازي  
 مكان يابي و قابليت حمل و جابجايي آسان  
 استفاده از سوخت جايگزين در صورت قطع گاز( شدن  قابليت دوگانه سوز(  
 حذف تلفات انتقال و كاهش تلفات توزيع برق  
 عملكرد موازي با شبكه  
 بهبود كيفيت توان  
 قيمت تمام شده پايين برق توليدي  
 كاهش اثرات زيست محيطي 

  CHPانواع 

CHP در اندازه بزرگ ايستگاه هاي برق شهر تا اندازه ي كوچك ميكروCHP  در ساختمان هاي كوچك توليد
هاي كوچك از موتور هاي احتراق داخلي با استفاده از گاز طبيعي استفاده مي كنند در  سيستم ,استشده 

  .دارند  توربين بخارحالي كه سيستم هاي بزرگ تمايل به استفاده از گاز و 

اندازه هاي كوچك در و  تجاري مگاوات در بخش 1كمتر از ، عموما اندازه بيش از چند مگاوات در بخش صنعت
  .به كار مي رود مصارف خانگي

  : CHPهزينه ي احداث 
 .به ازاي هر كيلووات ظرفيت مي باشديورو  850تا  750هزينه هاي احداث اين سيستم بطور عمومي بين 

  مبالغ فوق چيلرهاي الكتريكي و جذبي مورد نياز را شامل نمي شوند
  .تاثير زيادي در بازگشت سريعتر سرمايه داردتعيين صحيح ظرفيت بهينه سيستم  •
زيرا مازاد و . مي باشد) گرمايش و سرمايش(رويكرد اصلي در برآورد ظرفيت مورد نياز، ميزان مصرف حرارت  •

  .كمبود برق توليدي از طريق شبكه قابل فروش يا تامين مي باشد
  .ن مي گرددتعداد و سايز بهينه مولدها نيزبا توجه به ظرفيت مورد نياز تعيي •

  دوره ي بازگشت سرمايه
  .برآورد مي گردد سال 4تا  3دوره بازگشت سرمايه معموالً بين 
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  موارد كاربرد توليد مشترك برق و حرارت
البته در . احدهايي كه به طور همزمان به حرارت و توان نياز دارند ، پتانسيل ايجاد توليد مشترك وجود دارد ودر 

صورتيكه سيستم مصرف انرژي خصوصيات زير را داشته باشد، صرفه جويي قابل توجهي در هزينه انرژي بدست 
  .و سيستم توليد مشترك جذاب تر و مقرون به صرفه تر خواهد بودآمده 

  مشخصات يك سيستم ايده آل براي نصب و اجراي توليد مشترك
 داشته باشد نياز حتمي به توان الكتريكي_

  افزوني موارد استفاده از انرژي حرارتي نسبت به الكتريكي_

  الگوي بار ثابت انرژي الكتريكي و حرارتي_

  صورت مداوم استفاده شود و زياد قطع و وصل نشوددستگاه به  _

ساعت در سال 3000 ساعت در سال در اندازه ي ميني تا4500حداقل (بودن ساعات بهره وري فرآيندطوالني _
  )مناسب است

  قيمت باالي برق شبكه يا عدم دسترسي به شبكه_

  :مورد استفاده قرار مي گيردرانرژي حرارتي توليدي به منظور اهداف زي

يزات بازيافت حرارت، توليد آب گرم، آب سرد و خشك كردن، پيش گرم نمودن، توليد بخار فرآيند، محرك تجه
  سيال داغ

  .در نظر گرفته نمي شود CHP، يعني براي تامين تمام نياز واحد تنها به تنهايي كاربرد ندارد CHPمعموال سيستم 
از نظر توليد برق در ساعاتي كه هزينه ي برق توليدي در مقايسه با برق خريداري از شبكه مقرون به صرفه باشد 

  ) .لذا گاهي در برخي از ساعات شبانه روز خريد برق از شبكه مقرون به صرفه تر خواهد بود(.كاربرد دارد
  
  
 

 
  

  

  

 

  

 نمودار تقاضاي انرژي حرارتي روزانه براي يك مركز ورزشي
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  .در كنارآن بايد از يك بويلر بهره گرفت لذا اغلب موارد كامل نمي باشد  نيز CHPحرارت توليدي توسط سيستم 

كه عالوه بر فراهم بودن  يك مخزن آب گرم هم تعبيه شود، CHPتوصيه مي شود در كنار سيستم همچنين 
بدين ترتيب عالوه بر اقتصادي شدن سرمايه . هميشگي آب گرم ، امكان نصب يك آب گرم كن ثانويه هم باشد

  .شودمي رف آب گرم برطرف عدم انطباق زمان توليد و مص گذاري،

از انجايكه امكان توليد برق مازاد به شبكه وجود دارد معيار انتخاب دستگاه ، ديماند حرارتي واحد مي باشد كه 
  .مازاد حرارت توليد نشود 

بسيار عالوه بر اندازه سيستم نوع سيستم انتخابي هم اوال براي تامين نيازهاي كاربر و ثانيا از نظر صرفه اقتصادي 
 .مهم است

  

   Micro CHPکوچک مقياس در حرارت و برق مشترک توليد

كوچكتر  چندان دستگاه اين ابعاد. توليدكنندة بخشي از حرارت و توان الكتريكي مورد نياز يك واحد تك خانوار است 
واحد هاي جانشين بسيار خوبي براي بويلرهاي حرارت مركزي نيست و شايد بتوان گفت  CHPاز ساير نمونه هاي 

نزديك % CHP  85و راندمان % 88اگرچه راندمان بويلر .مسكوني است، كه آب گرم و گرماي خانه را تامين مي كند
سوخت  .عالوه بر توليد حرارت، برق مورد نياز را نيز تامين مي كند CHP بوده و قيمت بويلر نيز كمتر است اما 

انرژي آن % 25- 10كه) سوخت ها نيز وجود دارد طراحي بر اساس ساير (گاز طبيعي است  MICROCHPصرفي م
مازاد اين برق توليدي غالبا افزون بر نياز خانوار است و لذا  . آن به حرارت تبديل مي شود%80_70به الكتريسيته و 

 .آن به فروش مي رسد

  
  

 CHPشکل شماتيک ميکرو 
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 باشد داشته تواند مي گوناگوني مصارف مسكوني واحد هر اندازه با متناسب Micro CHP توسط شده توليد حرارت
MICRO CHPسيستم  اين در روند مي كار به بخار ديگ با معموال هاmicro CHP و كند مي توليد را كلي گرماي 

به  CHPدر ديگ هاي بخار قديمي .  شود مي استفاده پشتيبان سيستم عنوان به بخار ديگ از مصرف اوج زمان در
  .گيرد به صورت موازي با ديگ بخار قرار مي  CHPصورت سري قرار مي گرفت در حالي كه در سيستم جديد 

  

  ساختار تقاضاي انرژي حرارتي ساختمانها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :CHPمعايب سيستم ميكرو 
  .براي چرخه هاي كوچك كم بازده هستند  هاCHPميكرو  •
  از برق توليد شده اضافي است و بايد به شبكه داده شود%50حدود  •
  .پيش بيني مي شود عمر اين سيستم كوتاه باشد  •

 ساختمانھا حرارتی انرژی تقاضای ساختار
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  .تجهيزات و تاسيسات سيستم گران است •
  .ها سنگين است و نياز به سطحي صاف و محكم داردCHPبعضي تجهيزات  •
  .سال باشد20مان بازگشت سرمايه حدود پيش بيني مي شود ز •

  :CHPمزاياي سيستم ميكرو 
• CHP ها با توليد برق اضافي امنيت را براي سيستم برق شهري در زماني كه موازي با اوج تقاضاي مصرف

  .است فراهم مي كند
  .ها با دامنه ي وسيعي از سوخت كار مي كنندCHPميكرو  •
  .كربن ذخيره كنندها اين پتانسيل را دارند كه CHPميكرو  •
  .الكترسيته ي اضافي را مي توان به شبكه فروخت •
با همان  CHPنصب اسان به دليل شباهت اين سيستم با ديگ بخار معمولي مي توان ان را با يك دستگاه  •

 .اندازه جايگزين كرد 

Micro CHPشود برده بكار كوچك هاي شركت و اداري دفاتر ها، رستورن براي تواند مي خانگي مصارف بر عالوه  .
 دستگاه چند يا دو از توان مي باشدMicro CHP دستگاه توانايي از بيشتر واحد نياز مورد حرارتي بار اگر همچنين

 .كرد استفاده موازي بطور
 تا 90 حدود باال گرماي و درجه 80 تا 70 حدود در پايين گرماي مساوي ي اندازه به ها  micro CHP اكثر
 باكتري رشد عدم براي درجه 60 باالي دماي در)  DHW(  خانگي آب تامين همچنين و كنند مي فراهم درجه120
 . كنند مي لژيونال
 و گردد بهينه عملكرد تا گيرد قرار سيستم از بخشي عنوان به مداوم صورت به مانيتورينگ سيستم يك است بهتر

گردد محاسبه سرمايه بازگشت  
 

  :ها CHPموارد كاربرد 

  .و مسكوني كاربرد دارد) ها گلخانه (بويژه كشاورزي و صنعتي مختلف هاي زمينه در CHP سيستم

  :در صنايع	CHP	كاربرد

بخش صنعت در مقايسه با ديگر بخش هاي اقتصادي، قديمي ترين ، بزرگ ترين و بيشترين تعداد را در سيستم هاي 
اين داليل .كاربرد توليد همزمان را داشته استبخش صنعت به داليل چندي عمده ترين .توليد همزمان دارا مي باشد

  :عبارت اند از

  برق نسبتاً باالشدت مصرف       •
نياز به انرژي الكتريكي طي شبانه روز و نياز همزمان به تامين گرمايش و سرمايش فضاهاي متنوع       •

  كارخانه
  دسترسي و تامين برق مطمئن به باال حساسيت و اهميت      •
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  كيفيت برق مصرفي به باال حساسيت و اهميت      •
  باال نسبت به انرژي مصرف شدت      •
  .پتروشيمي و چوب و كاغذ، صنايع غذايي بهترين موارد براي توليد همزمان هستندصنايع       •
  :در ساختمان	CHP	كاربرد

از جمله موارد .ساختمان هايي كه بصورت پيوسته و طي شبانه روز از انرژي استفاده مي نمايند در اولويت قرار دارند
  :در ساختمانها عبارتند از CHPاستفاده از سيستم هاي 

  فرودگاهها      
  .... و مسكوني هاي مجتمع           •
  :)گلخانه ( در كشاورزي	CHP	كاربرد

 كشت گلخانه اي •

  ايستگاههاي پمپاژ آب  •
  صنعتي هاي دامداري  •
  .....سردخانه ها و   •

  CCHPتوليد همزمان برق حرارت و سرما 

طبق تعريف هرگونه توليد توامان انرژي حرارتي و مكانيكي از يك منبع انرژي واحد،توسط سيستمي يكپارچه و از 
حال چنانچه اين سيستم با يك . مي شودگفته  (CHP)يك منبع واحد سوخت ،توليد همزمان برق و حرارت 

چيلرجذبي براي تامين سرمايش ساختمان يا فضاهاي صنعتي تكميل گردد و آب گرم مورد نياز چيلر جذبي با 
 Combinedتامين شود به عنوان يك سيستم توليد همزمان برق،حرارت و سرما  CHPاستفاده ازحرارت سيستم 

Cool, Heat & Power شناخته ميشود.  
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  تجهيزات و اجزاء سيستم توليد مشترك برق و حرارت

تبديل كرده تا ژنراتورهاي  محركهاي اوليه شامل دستگاههائي است كه انرژي سوخت را به قدرت محور چرخنده
استفاده مي شوند عبارت محرك هاي اوليه كه غالبا در سيستم هاي توليد همزمان  .برقي را به حركت درآورند

    توربين هاي گازي و موتور هاي رفت و برگشتيتوربين هاي بخار، :است از
و ديگر اينكه در فرآيند احتراق  سوخت هاي است كه استفاده مي كنندابتدا در  عمده بين محركهاي اوليهتفاوت 

  .مقدار و درجه حرارت انرژي دفع شده مي باشدوع، نآنها و راندمان حرارت كلي، 
  :براساس نوع محرك اوليه اش دسته بندي مي شود  CHPسيستم هاي 

  Gas Turbine گازي هاي توربين
  موتورهاي احتراق داخلي

  Micro Turbine  توربين  ميكرو
  Micro Wind power  بادي هاي توربين

  Micro Hydro  كوچك آبي مولدهاي
  Photovoltaic خورشيدي  سلول
  Fuel Cell   سوختي  پيل

  :ها آمده است CHPدر جدول زير اطالعاتي از انواع 
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نسبت مربوط به نرخ انرژي در كاربردهاي توليد همزمان ،يك پارامتر عمده براي هر يك از محرك هاي اوليه ، 
  .مي باشد حرارتي تأميني و توان الكتريكي خروجي

  :تجهيزات الكتريكي

تجهيزات سوئيچينگ، مدار  ان شامل ژنراتورها، ترانسفورمرها،توليد همزمتجهيزات الكتريكي براي سيستمهاي 
  .شكن ها، رله ها، كنتورها، كنترلها، خطوط انتقال و ديگر تجهيزات وابسته مي باشد

سيستم هاي توليد همزمان ممكن است نياز به تجهيزاتي براي اتصال به سيستم شبكه داشته باشد تا براي بهره 
  .و نيز فروش نيروي برق به شبكه، مورد استفاده قرار بگيردبرداري اضطراري 

  :ژنراتورها
  .وسيله اي است كه انرژي مكانيكي چرخنده از يك محرك اوليه را به انرژي الكتريكي تبديل مي كند

  :“HRSG” (Heat Recovery Steam Generation) جهيزات بازيافت حرارتت
انواع تجهيزات توليد سيستم هاي توليد همزمان مورد استفاده قرار مي گيرند ،تجهيزات بازيابي حرارت اوليه كه در 

  .را نيز در اين قسمت مي توان در نظر گرفت بعالوه چيلرهاي جذبي. كننده بخار و آب گرم را شامل مي شود
  انتخاب انها وابسته به نوع محرك اوليه و شرايط بخار مورد نياز دارد

  
 :پركاربرد است حاضر حال در  CHP سه شكل كلي از سيستم هاي

  يا توربين هاي گازي با سيستم بازيافت حرارتيموتور   - 1
  بخار با توربين بخاربويلر   - 2
  موتورهاي ديزل احتراق داخلي  - 3
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 موتور يا توربين هاي گازي با سيستم بازيافت حرارتي

 توليد)  بيوگاز يا طبيعي گاز(  گاز سوختن از  CHPتوربين گازي يا موتور رفت و برگشتي در سيستم هاي  •
ت گرفته مي حرار بازيافت قسمت توسط سيستم از خروجي  حرارت بعد مرحله در و كنند مي الكتريسيته

از اين رو اين گونه . اين انرژي به شكل بخار يا آب داغ در سيستم هاي حرارتي مجاور استفاده مي شود. شود
در صنايع بزرگ و كوچك كه نياز به تامين برق و حرارت به طور همزمان ا مي توان ر  CHP  سيستم هاي

   .دارند استفاده كرد

  
 :محاسن

  قابليت اطمينان باال
  حرارت قابل استفاده با انرژي باال، 

  هزينه سرمايه گذاري نسبتاً كم
  .در بارهاي كم به طور دائم كار مي كنند

امكان استفاده از سوختهاي مختلف وجود دارد و حتي ممكن است يك واحد با چند سوخت كار كند اما در صورتي 
  .كه واحد گاز سوز باشد الزم است فشار گاز مورد استفاده باال باشد 

  درصد 80تا  60) برق و انرژي مفيد(بازدهي كل 
  كم آالينده ترين تجهيزات توليد توان

   معايب
  ن ظرفيت توليدي آنها محدود بود 

  امكان نياز به دوره هاي تعميرات اساسي
  :كاربرد
CHPمگاوات باشد 1صنعتي و تجاري بزرگتر از  هاي  
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 بويلر بخار با توربين بخار

اين گونه سيستم . توربين هاي بخار در توليد بخار و در كنار آن به عنوان محصول جانبي برق توليد مي كنند
يا مواد هدر ) زغال سنگ يا بيومس ( سوخت هاي جامد  كه ميشوند استفاده صنعت در زماني معموال  CHP هاي

  .ه عنوان سوخت در كنار آن موجود باشدرفت ب
در اين . در صنايع قند و شكر، كارخانجات چوب، صنايع غذايي و غيره موقعيت و قابليت اجراي بيشتري دارد  

  . تأمين شود) توليدي مواد زائد ( كارخانجات سوخت اين سيستم ها از 

  
  )احتراق داخلي(موتورهاي  ديزل 

براي مصرف كننده هاي كوچكي كه نياز بيشتري به انرژي الكتريكي دارند و يا به ) احتراق داخلي (موتور ديزل 
 . مناسب مي باشد) بخار فشار پائين يا آب گر م ( كيفيت انرژي حرارتي پائيني نياز دارند 

  . بيمارستانها و ساختمانهاي تجاري، نمونه اي از مشتريان سيستم توليد مشترك موتور ديزل هستند  •
  .موتور ديزل هزينة سرمايه گذاري اوليه پائيني دارد  •
  . در استفاده از سوختهاي مختلف انعطاف پذيري دارد  •
به . ي محيط تأثيري بر آن نداردعالوه بر آن در اين سيستم، بر خالف توربين گاز، درجه حرارت و آب و هوا •

  .آب و هواي گرم كامالً مناسب استهمين دليل براي كشورهايي با 
  كوچك مقياس در همزمان توليد ها سيستم ي مقايسه
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 موتور استرلينگ

موتور استرلينگ يك نوع موتور حرارتي است كه بر خالف موتورهايي كه تاكنون نامبرده شد، از نوع برونسوز است 
گرچه امروز موتورهاي استرلينگ پركاربرد نيست ، اما توانايي آن را دارد كه از بازدهي بيشتر نسبت به موتورهاي .

  .ديزلي برخوردار است

  

  

  

  

سيکل موتورھای ترکيبی
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  :مهمترين ويژگي اين موتره عبارت است از

  امكان استفاده از سوخت هاي متفاوت از جمله بيوگاز

  آاليندگي كمتر

  نياز كم تر به تعميير و نگه داري

  توليد صداي كمتر در هنگام كمتر

  :نقطه ضعف عمده دارد 2اما 

  قبل از راه اندازي و توليد قدرت نياز به گرم شدن دارد

  .عدم توانايي انطباق سريع موتور با تعمييرات بار است

  :سلول سوختي

نرژي از سوخت در سطح شيميايي به جاي سوزاندن سلول سوختي تازه وارد بازار دنيا شده است و توسط مصرف ا
پيل هاي سوختي اين توانايي را دارند كه توليد برق و گرما به صورت بسيار مؤثزتر با توليد .آن كار مي كنند 

پيل هاي سوختي با تبديل اكسيژن و هيدروژن به برق بدون استفاده از هيچ .گازهاي كمتر و صداي كمتر كنند 
  .گرما توليد مي شود و آب به عنوان محصول اضافي است  ژنراتور در يك فرايند الكتروشيمياييموتور يا 
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 :مزاياي سلولهاي سوختي

  راندمان الكتريكي باال - 1
كه  -به غير از پمپها و دمنده هاي سلول سوختي -نبود قسمتهاي متحرك در حين كاركرد سلول سوختي - 2

  .مي گردد باعث كاهش آلودگي صوتي و محيطي
نبود احتراق در سلولهاي سوختي باعث كاهش قابل مالحظه مواد زايد خروجي و ماهيت سازگاري با طبيعت را  - 3

  .به سلول سوختي داده است
 با كوچكتري سوختي سلولهاي روز به روز الكتروگرمايي درحالت سوختي سلول باالي راندمان به توجه با -4 

  .شود مي ساخته مناسب قيمت و تجاري مقياس
  

  

  

  

  

  

    

  :نواع سوختا

هاست اگرچه تحقيقات نشان مي دهد مي توان  CHPگاز طبيعي به عنوان معمول ترين فرم سوخت براي ميكرو 
 .استفاده كرد wood gasگرماي خورشيدي و  ,از سوخت هاي پايداري نظير بيوماس

  :خورشيدي هاي CHP ميكرو

يكي ديگر از گزينه ها فتوولتاييك .اينها را مي توان توسط فتوولتايك جمع آوري حرارت خورشيد به دست آورد
گاهي اوقات به نام همزمان قدرت و حرارت خورشيدي ناميده مي .است)(CCVTهاي متمركز شده و حرارتي 

توليد برق و حرارت است در  تكنولوژي مورد استفاده در اين فرايند فتوولتايك متمركز براي.(CHAPS)شود
آب گرم و تهويه مطبوع وفرآيند نمك زدايي با گرما به كار برده ,همان مدل گرما ممكن است در حرارت مركزي 

  .شود
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SOPOGY  يك سيستم متمركز خورشيدي استMICRO CSP)  ( اين سيستم بر اساس يه لغاز سهموي كه در
ا را مي توان براي گرم كردن آب يا تهويه مطبوع به كار برد و از باالي خانه قرار مي گيرد عمل مي كند كه گرم

  .يك توربين بخار براي توليد برق استفاده كرد

.  

  

  

  

  

  

  :نكات فني

 انتخاب نوع و اندازه محرك اوليه

  همخواني بارهاي حرارتي و برق
  :مانيتورينگ و كنترل

  مختلفي بر روي موتور تعبيه شدهبراي مانيتورينگ و كنترل موتورهاي گاز سوز سنسورهاي 
  .كه اين سنسور ها به تابلوهاي كنترلي موتور متصل مي باشند. است

  محفظه ي آكوستيك
قرار مي گيرد  Base Frameكه بين فنداسيون و  (Elastic Mounting)با استفاده از ضربه گير فوالدي 

  .ارتعاشات و صدا توليدي تا حد زياد دمپ مي شود
  نصب دستگاهتهويه در محل 

  .دماي محل نصب موتور براساس نياز اعالم شده از طرف سازنده مي بايستي كنترل شود
  .جهت جلوگيري از افزايش دما، بايستي به كمك سيستم تخليه و تعويض هوا، دما را كنترل نمود

 :آيتمهاي مهم در انتخاب محل نصب دستگاه

  خارجي ديوار يك به نزديك امكان حد تا:  تهويه امكان –
  ارتعاشات دمپ امكان –
  سوخت تامين –
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  الزم دسترسيهاي تامين –
  .باشد) با توجه به ظرفيت دستگاه(يا زير همكف يا برروي بام ) طبقه همكف(فضاي نصب مي تواند در روي زمين 

بايستي متر فضاي دسترسي در اطراف موتور  2با توجه به ظرفيت دستگاه استفاده شده حداقل يك متر تا حداكثر 
  .در نظر گرفت

 اجراي پروژه نمونه سيستم توليد همزمان برق و حرارت در وزارت نيرو

وزارت نيرو اقدام به خريد يك واحد نمونه موتور ژنراتور گاز سوز مجهز به سيستم بازيافت حرارت و نصب آن در 
از آنجائيكه براي سيستم هاي گرمايشي ساختمان موجود از بخار آب . ساختمان مركزي وزارت نيرو نموده است 

گرم در ساعت است مي تواند باعث كيلو 2800د از اين سيستم كه حدو) باز يافت ( استفاده ميشود بخار توليدي 
عدم استفاده از يكي از دو ديگ بخار مورد استفاده در موتور خانه شود و عالوه بر آن در تابستان از اين بخار براي 

كارآيي الكتريكي سيستم خريداري . استفاده در چيلر هاي جذبي موجود در اين ساختمان استفاده خواهد شد 
  . درصد ميباشد  82رصد و كارآيي كل اين سيستم در حدود د 41شده حدود 
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