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1. مقدمه
سامانه هاي توليد هم زمان  در صنايع مختلف، به ويژه صنايعي 
كه احتياج به الكتريســيته و حرارت فراوان در تمام طول سال 
دارند (باالي 4500 ســاعت در سال) مانند كارخانجات توليد 
مواد غذايي، توليد آب شيرين، كاغذسازي، صنايع شيميايي، 
سراميك سازي، نساجي، داروسازي و... بسيار سودمند است.

قابليت دسترسي فراوان و محدوده ى وسيع انتخاب، باعث گرديده 
اين فناوري در بخش هاي اقتصادي، عمومي و مسكوني از قبيل 
هتل ها، بيمارستان ها، دانشگاه ها و مدارس، فروشگاه هاي بزرگ، 
ساختمان هاي مسكوني، نفوذ كند. يكي از مهم ترين كاربردهاي 
ســامانه ى توليد هم زمــان، در طرح هاي گرمايش و ســرمايش 
ناحيه اي2 (DH) اســت؛ زيرا حرارت توليد شده توسط سامانه 
براي گرمايــش و توليد آب داغ جهت بخش هاي مســكوني، 

اقتصادي يا صنعتي بسيار ايده آل است.  

 2- Distributed Heating

مهندس سيد اسماعيل امام جمعه
esmailemamjomeh@gmail.com
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C   H   Pتر

نگاهى بر 
سامانه  هاي 

توليد هم زمان 
حرارت و برق

همانطـور كه مى دانيم انرژى برق از اساسـى  ترين 
نيازهاى زندگى در قرون جديد بشـمار مى رود، از 
مصارفى چون روشنايى منازل و معابر گرفته تا در 
بكارگيرى و استفاده از آن در صنعت و پزشكى همه 
و همه نشان مى دهد كه اين انرژى نقش پر اهميتي 
در رفع نيازهاى انسانى و پيشرفت جوامع بشري 
دارد. آمارهاى جهانى تقاضاى رو به رشـد دنيا در 
مصـرف انرژي برق را نشـان مى دهد كه حدود 70 
درصد سرمايه گذارى هاى جهانى در توسعه ى بخش 
انرژى (معادل 11 تريليون دالر) در طى سـه دهه ى 

آينده به تأمين برق اختصاص خواهد يافت.
از طرف ديگـر پراكنده بودن منابع تأمين انرژى 
در نقاط مختلف دنيا باعث شـده كه كشـورها، 
روش هـاى مختلفى جهت تأمين اين انرژى بكار 
گيرند، ماننـد نيروگاه هاي بخاري، گازي، اتمي و 
يا استفاده از انرژي هاي نو. در اين مقاله به توليد 
انـرژي بـه روش توليد هم زمان  بـرق و حرارت1 

(CHP) مى پردازيم.

 1- Combines Heat and Power
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3. سابقه ى تاريخي
توليد هم زمــان در اواخر 1880 در اروپا و آمريكا پديد 
آمد. در اوايل قرن بيســتم اغلب كارخانجات صنعتي، 
برق مورد نياز خود را با استفاده از ديگ هاي ذغال سوز 
و ژنراتورهاي توربين بخار توليــد مي كردند. از طرفي 
در بســياري از اين كارخانجات بخــار داغ خروجي در 
فرآيندهاي صنعتي بكار گرفته مي شد، به طوري كه در 
اوايل 1900 در آمريكا، حــدود 58٪ از كل توان توليد 
شــده توســط نيروگاه هاي صنعتي در محل، به شــكل 
توليــد هم زمان بوده اســت. هنگامي كــه نيروگاه هاي 
برق مركــزي و شــبكه هاي قابل اطمينان برق ســاخته 
شــدند، هزينه هاي توليد و تحويل برق كاهش يافت و 
بسياري از كارخانجات صنعتي شروع به خريداري برق 
از اين شــبكه ها نمودند و توليد برق خودشان را متوقف 
كردند. در نتيجه اســتفاده از توليــد هم زمان  كه 15٪ از 
مجموع ظرفيت الكتريســيته ى توليدي آمريكا در سال 
1950 را به خود اختصاص داده بود، در ســال 1974 به 
5٪ كاهش يافت. ســاير عواملي كه در كاهش استفاده 
از توليد هم زمان  دخيل بودند عبارتند از: قانونمند شدن 
توليد برق، ســهم اندك هزينه هاي خريد برق از شبكه 
در مجمــوع هزينه هاي جــاري كارخانه ها، پيشــرفت 
فناورى هايــي نظير ديگ هاي بخــار نيروگاهي، فراهم 
بودن ســوخت هاي مايع و گازي در پايين ترين قيمت و 

نبود يا كمبود محدوديت هاي زيست محيطي. 
در سال 1973 بعد از افزايش هنگفت هزينه هاي سوخت 
و متعاقــب آن بروز بحران انرژي در اغلب كشــورهاي 
جهــان روند مذكــور در توليــد هم زمان  بــه صورت 
معكوس شروع شد. در اثر كاهش منابع سوخت فسيلي 
و افزايش قيمت ها، اين ســامانه ها كه داراي بازده انرژي 

باالتري بودند، بسيار مورد توجه قرار گرفتند. 
توليد هم زمــان  عالوه بر كاهش مصرف ســوخت، 
گازهــاي آالينــده را نيزكاهــش مي دهــد. به همين 
داليل، كشــورهاى اروپايي، آمريكا و ژاپن اقداماتي 
در زمينــه ى افزايش اســتفاده از توليد هم زمان  انجام 
دادند. در سال هاي اخير نيز توليد هم زمان  نه تنها در 

صنعت بلكه در ساير بخش ها توسعه يافته است.
 در 25  ســال اخير انجام پروژه هاي تحقيق و توسعه، به 
پيشرفت هاي مهم فناورى نظير فناوري پيل سوختي منجر 
شــده است. پيل هاي ســوختي امروزه به عنوان يكي از 
سامانه هاي نوظهور در CHP به خوبي شناخته شده اند 
و انتظــار مي رود در آينــده اي نزديك به توليد تجاري 
برسد. در زير مواردي از كاربرد سامانه ى توليد هم زمان 
(CHP) در صنعت و بخش عمومي و همين طور ديگر 
كشــورهاي دنيا  آورده شده است كه نمايانگر وسعت 

زمينه هاي رشد و توسعه اين نوع سامانه ها است.

C   H   P

2. تعريف
 CHP ســامانه ى توليــد هم زمــان  بــرق و انــرژى
عبارتست از، توليد هم زمان ترموديناميكي دو يا چند 
شكل انرژي از يك منبع ساده ى اوليه. توليد هم زمان 
برق و حرارت يك روش صرفه جويي انرژي اســت 
كــه در آن بــرق و حــرارت به طور هم زمــان توليد 
مي شــوند. حرارت حاصل از توليد هم زمان مي تواند 
به منظور گرمايــش ناحيه اي يــا در صنايع فرآيندي 

مورد استفاده قرار گيرد.
فرآيند توليد هم زمان مي تواند بر اســاس اســتفاده از 
توربين هــاي گاز، توربين هــاي بخار يــا موتورهاي 
احتراقي بنا نهاده شــود و منبع توليد انــرژي اوليه نيز 
شامل دامنه ى وسيعي است كه مي تواند سوخت هاي 
فســيلي، زيســت تــوده، زمين گرمايــي يــا انــرژي 

خورشيدي باشد.
گرمايش ناحيه اى شــامل ســامانه اي است كه در آن 
حرارت به صورت متمركز توليد و به تعدادي مشتري 
فروخته مي شــود. اين كار با استفاده از يك شبكه ى 
توزيــع كه از آب داغ يا بخــار به عنوان حامل انرژي 

حرارتي بهره مي برد، انجام مي پذيرد.

توليد آب شيرين، صنايع آهن و فوالد، توليد مواد غذايي، بخش صنعت
مخمرسازي، صنايع سيمان،كاغذسازي، داروسازي

صنايع سراميك  سازي، آجرسازي، فرآيند كاني و معدني، پااليش 
نفت، صنايع گلخانه و باغي

بخش گرمايش وسرمايش، هتل ها، و بيمارستان  ها، بخش عمومي
استخرهاي شنا، مراكز تفريحي، دانشگاه  ها و مدارس

زندان  ها وسربازخانه ها، ايستگاه  هاي پليس، فروشگاه  هاي بزرگ، 
ساختمان  هاي اداري، خانه هاي مسكوني

جدول 1. مواردي از كاربرد سامانه ى توليد هم زمان 
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4. فرآيند توليد هم زمان  برق و گرما
يك سامانه ى CHP از اجزاي مختلفي تشكيل شده 
است: مولد قدرت اوليه3، مبدل هاي حرارتي بازيافت 
گرما، ژنراتور، لوله ها، و اتصاالت و ســاير تجهيزات 
جانبــي از قبيل پمپ ها، عايق بندي ها، و .... . همچنين 
در ســامانه هايي كــه از گرماي بازيافت شــده جهت 
مصارف سرمايشــي نيز اســتفاده شــود، از يك چيلر 
تراكمي يا جذبي نيز در كنار ســاير تجهيزات استفاده 
مي شود. به  سامانه هايى كه به طور هم زمان  برق، گرما 
 Trigeneration و سرما توليد مي شود، اصطالحاً 

يا CCHP گفته مي شود.
مولــد قــدرت اوليــه در ســامانه هاي CHP معموالً 
موتورهــاي احتراقــي، توربيــن گاز، ميكروتوربيــن 
و پيل ســوختي اســت. كيفيت گرمــاي خروجي از 
هــر يــك از اين فناوري هــا متفاوت بوده و بســته به 
كاربردهــاي مختلف و نياز گرمايشــي مي توان يكي 
از ايــن فناوري ها را بكار بــرد. از نظر هزينه ى نصب 

 3- Prime mover

و راه انــدازي امروزه موتورهــاي احتراقي پايين ترين 
قيمت را دارند و ســامانه هاي پيل سوختي با توجه به 
آن كه هنوز به مرحله تجاري شــدن نرســيده اند، لذا 

هزينه ى نصب اوليه آن ها باالترين است. 

5. خصوصيات و مزاياي 
 (CHP) گرمايش ناحيه اي

به طور كلــي مي تــوان ويژگى هاى يك ســامانه ى 
گرمايش ناحيه اي را در چند گروه اصلي دســته بندي 

نمود:
• ارتقاءكارآيـي انرژي و راندمـان باالتر: در 
واحدهــاي توليدي هم زمان  برق وحرارت، تلفات به 
حداقل مي رسد. بازده كلي اين واحدها بين 80 تا 90 
درصــد خواهد بود، اين در حالي اســت كه در يك 
نيــروگاه متداول بازده حرارتي بيــن 40 تا 50 درصد 

است. 
• تأمين حرارت مطمئـن و انعطاف پذيري: با 
توجــه به اين كه واحدهاي توليد هم زمان  از حرارت 
توليــدي نيروگاه ها اســتفاده مي كننــد، توليد انرژي 

حرارتي در آنها بدون وقفه انجام مي شــود. همچنين 
ميزان توليد برق و حــرارت، با توجه به تقاضاي آنها 

قابل تغيير است.
• حفـظ محيط زيسـت و كمترين آاليندگى: 
راندمان باالي واحدهاي توليد هم زمان، اين واحدها 
را بــه عنوان راه حلــي قابل قبول بــراي تبديل انرژي 
مطــرح نموده اســت. همچنيــن بازدهي بــاالي اين 
واحدها، باعث مي شود توليد دي اكسيدكربن و ساير 
آالينده هــا نظير تركيبــات گوگردي و اكســيدهاي 
نيتروژن كاهش يابد. از ســوي ديگر در كشــورهايي 
كه قوانين سخت گيرانه زيست محيطي در آنها اعمال 
مي شــود با كاهش تعداد واحدهاي تبديل ســوخت 
به حــرارت مفيد، كنتــرل واحدهاي توليــد آالينده 

راحت تر انجام خواهد پذيرفت.
• هزينه هـاي كمتـر : در توجيه پذيري واحدهاي 
CHP  بايــد محدوديت هاي مالــي را به دقت لحاظ 
نمود. الزم اســت در هــر ناحيه انرژي هــاي رقيب با 
واحدهاي توليد هم زمان  مقايســه و تصميم گيري به 
دقت انجام پذيرد. معمــوالً واحدهاي توليد هم زمان  
به سرمايه گذاري بيشتري نسبت به سامانه هاي معمول 
تبديــل انرژي نيــاز دارند. ولي بايد دقت داشــت كه 
ميزان مصرف انرژي در آن ها بســيار پايين تر اســت: 
بــه عبارت ديگــر، هزينه هــاي متوســط تبديل يك 
واحد انــرژي در واحدهاي CHP پايين تر از ســاير 

روش هاست.
• استفاده هرچه بيشتر از فضاي ساختمان ها: با 
استفاده از واحدهاي توليد هم زمان، تجهيزات نصب 
شــده در تأسيســات گرمايشي ســاختمان ها كاهش 
مي يابد، به همين دليل فضاي بيشــتري در ساختمان ها 

قابل استفاده خواهد بود.
• هزينه هـاي پايين تر تعميـرات و نگهداري: 
بــا توجه به اين كه براي اســتفاده از حرارت توليدي 
در يك واحد توليــد هم زمان، تجهيزات كم تري در 
هر ساختمان مورد نياز اســت، هزينه هاي تعميرات و 

نگهداري تجهيزات نيز كمتر خواهد شد.
• تأميـن انـرژي الكتريسـيته با كيفيت بسـيار 
يــك  از  معمــوالً   CHP ســامانه هاي  در  باالتـر: 
 DC مبــدل4 در خروجــي ژنراتور بــراي تبديل برق
به AC اســتفاده مي شــود. خروجي اين مبدل بسيار 
يكنواخت و بدون نوســان ولتاژ يا فركانس مي باشد. 
از ســوي ديگر مولدهاي CHP داراي فناورى بسيار 
پيشــرفته تري نســبت به ســامانه هاي متداول هستند و 
برق را با يكنواختي بســيار بيشتري توليد مي كنند. در 
مولدهايي نظير پيل سوختي كيفيت برق خروجي در 

حد بسيار باالتري قرار دارد. 
از اين گذشته برقي كه از شبكه هاي محلي خريداري 
مي شــود داراي نوســان ولتاژ و افت فركانسي بسيار 
زيادي به ويژه در نقاط انتهايي شــبكه اســت كه اين 

4- Converter

 درصد حرارت تأمين شده به روشنام كشور
متمركز به كل تقاضاي حرارت

 سهم
CHP

 طول خطوط انتقال آب
(km) گرم

------85٪ايسلند

------70٪روسيه

16392---52٪لهستان

3623900٪50٪فنالند

6223900٪50٪دانمارك

611180٪42٪سوئد

2501---22٪جمهوري چك

252646٪14٪اطريش

8174969٪12٪آلمان

252646٪4٪كره

جدول 2. 
اطالعات 
مربوط به 
10 كشور 

استفاده كننده ى 
عمده ى 

سامانه هاي 
توليد هم زمان 

شكل 1. سهم 
CHP از كل 

توليد داخلي 
برق كشورهاي 

مهم جهان
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مي تواند آســيب هاي جدي به دستگاه ها و تجهيزات 
برقــي وارد آورد. همچنيــن مقدار زيــادي از انرژي 
الكتريسيته از طريق خطوط انتقال نيرو به هدر مي رود 
كه در سامانه هاي CHP چون برق در محل مصرف 
توليــد مي شــود، در عمل اين بخــش از تلفات صفر 

مي باشد.
• امكان فروش توان توليد شـده ى اضافي به 
شبكه: در ســامانه هاي CHP مصرف كنندگان قادر 
خواهند بود عالوه بر تأمين نيازهاي الكتريســيته خود 
در ساعات اوج مصرف، برق توليدي اضافي خود را 

به شبكه هاي محلي بفروشند.

عالوه بر موارد ذكر شــده، اين گونه نيروگاه ها دراي 
مزاياي ديگري نيز هستنند كه عبارتند از:

توليــد  و  بــه ســوي خصوصي ســازي  - حركــت 
غيرمتمركز برق؛

- جلوگيــري از تلفات توزيع و انتشــار در شــبكه ى 
سراسري؛

- كاهش مصرف سوخت و ذخيره ى انرژي
- افزايش ســرمايه، ســودآوري و كاهش احتياجات 

سوختي خاص با استفاده از گاز طبيعي 
- افزايش شــغل و بكارگيري نيروي انســاني در جهت 

مطالعه، تحقيق و توسعه ى سامانه هاي توليد هم زمان .

6. روش هاي توليد هم زمان 
نيروگاه هاي توليد هم زمان  را مي توان به پنج دسته ى 

كلي تقسيم نمود:
- بازيافت از توربين هاي زيركش دار5
- بازيافت از توربين هاي پس فشاري6

- بازيافت حرارت از توربين هاي گازي7
- بازيافت از سيكل تركيبي8

- ميكروتوربين ها9
- بازيافت از موتورهاي رفت و برگشتي10

CHP  7. راندمان سامانه هاي
راندمــان نيروگاه هــاي حرارتي عبارتســت از انرژي 
الكتريكي توليد شده تقسيم بر مقدار سوخت مصرف 
شــده در مورد ســامانه هاي CHP تعريــف راندمان 

چنين است:
الف- راندمان كلي : عبارتست از مجموع انرژي 
الكتريكي و انرژي حرارتي مفيد توليد شــده تقســيم 
بر مقدار ســوختي كه توسط سامانه ىCHP مصرف 
مي شود. راندمان كلي سامانه هاي CHP بيش از 70 

درصد است.
ب- راندمـان توليـد برق : عبارتســت از انرژي 
الكتريكي توليد شده تقسيم بر سوخت مصرف شده.

8. مدل سازي شبكه ى توليد 
هم زمان برق و حرارت

تعيين اطالعات مورد نياز و انتخاب روش برنامه ريزي، 
مهم ترين قســمت بررسي انجام مطالعات  بهينه سازي 
است. بدين منظور الزم است ساختار منطقي از كليه ى 
تجهيزات قابل اســتفاده در شبكه توليد هم زمان  برق 
و حرارت تدوين گردد. مدل مورد استفاده براي اين 
مطالعه مدل نرم افزاري EFOM-ENV بوده است. 
اين مدل يك مدل بهينه سازي جريان انرژي است كه 
با رسم شبكه ى جريان انرژي و وارد كردن اطالعات 
فني و اقتصادي و محدوديت هــاي موجود، برنامه ى 
بلندمدت ســامانه ى انرژي را ارايه مي نمايد. شكل 2 
شبكه ى انرژي  كه بدين منظور مدل سازي شده است 

را نشان مي دهد.
همان گونه كه در شــكل 2 مالحظه مي شــود، تلفات 
ناشــي از گازهاي داغ خروجي از توربين هاي گازي 
بــه صــورت بازيافت حــرارت وارد شــبكه ى توليد 
هم زمان  برق و حرارت مي شــود. انتخاب هاي مطرح 
براي اســتفاده از بازيافت حرارت، استفاده از نيروگاه 
چرخه ى تركيبي معمولي براي توليد برق، استفاده از 
بويلر بازيافت حرارت براي توليد آب گرم و استفاده 

5- Extraction condensing
6- Back – Pressure
7- Gas turbine heat recovery
8- Combined Cycle
9- Micro Turbine
10- Reciprocating Engines

شكل 3. انتقال 
آب گرم و 

سامانه ى پايش 
رايانه اى

شكل 2. مدل شبكه ى انرژي توليد هم زمان  برق و حرارت

گاز طبيعيسال مطالعه
(سنت برمتر مكعب)

گازوييل
(دالر بر بشكه)

نفت كوره
(دالر بربشكه)

زغال سنگ
(دالر بر تن)

13833/621/316/533
13883/621/316/533
13933/822/417/335
13983/822/417/335
1408423/418/237

جدول 3. هزينه هاي سوخت ورودي به مدل بر اساس سناريوي مبنا
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از توربين بخار پس فشــاري11 براي توليد برق و آب 
گرم است.

9. انتقال آب گرم
براي انتقال آب گرم از خطوط لوله ى خاصي استفاده 
مي شــود. اين خطوط براي حداكثر فشــار عملياتي 
bar  16 طراحي شده اند و به حسگرهاي نشت ياب 
مجهز هســتند. ايــن خطوط به طور كلــي با خطوط 
انتقال آب يــا گاز طبيعي تفاوت دارند و به گونه اي 
طراحي شــده اند كــه حداكثر مقاومــت حرارتي و 
ايمني را داشــته باشــند. معموالً بــراي جلوگيري از 
نشتي و كنترل دقيق از يك سامانه ى پايش رايانه اى 
اســتفاده مي شود. با استفاده از سامانه ى پايش امكان 
يافتن سريع محل خرابي و تسريع در برطرف نمودن 

آن فراهم مي شود. (شكل 3)

10. هزينه ى سـوخت هاي ورودي به مدل 
شبكه ى توليد انرژي

در شــبكه ى توليد انرژي از فرآورده هاي نفتي، گاز 
طبيعي، زغال ســنگ و ســوخت هســته اي به عنوان 
ســوخت ورودي در بخش هاي مرتبط استفاده شده 
اســت. همچنين گزينه هــاي مختلف توليــد برق به 
وسيله انرژي هاي نو در اين شبكه در نظر گرفته  شده 

است. (شكل 3)
جدول 3 ريز هزينه ى ســوخت هاي مصرفي ورودي 
به بخش بــرق، كه از بعضي بخش هاي مرتبط تأمين 
مي  شــود را نشــان مي دهد. اين قيمت ها بر اســاس 
قيمت هاي متوســط 30 ســال گذشــته و بر اســاس 

محتمل ترين سناريوي ممكن پيش بيني شده است.

نتيجه
راهكارهاي بهينه ســازي متعددي در بخش عرضه ى 
انرژي مطرح اســت كــه از جمله ى آن هــا مي توان 

11- Back pressure

بــه توليد هم زمان  برق و حرارت، ســرمايش هواي 
ورودي به توربين هاي گازي، استفاده از توربين هاي 
انبساطي و تعيين تركيب بهينه در عرضه ى حامل هاي 
انرژي اشــاره نمــود. در مطالعه ى حاضــر، برنامه ى 
بلندمدت اســتفاده از واحدهاي توليد هم زمان  برق 
و حرارت در كشــور، كه بر اســاس حداقل ســازي 
مجموع هزينه هاي اقتصادي سامانه ى عرضه ى انرژي 
كشور تهيه  شده است، از نظر گذشت. در محاسبه ى 
هزينه هــاي اقتصــادي ســامانه ى عرضــه ى انرژي، 
مؤلفه هاي ســرمايه گذاري، هزينه هاي بهره برداري و 

هزينه هاي سوخت لحاظ شده است.
بــا توجه به تأثيرپذيري انتخــاب روش هاي مختلف 
توليــد هم زمان  برق و حرارت از شــرايط محيطي، 
پيشــنهاد مي شــود مطالعــات ميداني هــر پروژه ى 
اجرايي به صورت موردي انجام شــود. الزم اســت 
در اين مطالعات، ســازوكارهاي فروش حرارت نيز 
به دقت مورد بررســي قرار گيرد؛ زيرا بازار مطمئن 
فــروش حرارت تأثيــر مهمي بر انتخــاب جايگزين 

موجود در توليد هم زمان  دارد.
 آن چه بديهي به نظر مي رسد، اين است كه، استفاده 
از توليــد هم زمان  برق و حرارت به منظور باال بردن 
بازده بخش عرضه ى انرژي است، كه به دليل مزاياي 

بارز آن روزبه روز رو به افزايش است.

-----------------------------------
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