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چکیذُ

اػتفادُ اص ّCHPا ٍ یا تَیلشّای چگالـی دس ػیؼتنّای گشهایـی كٌؼتی ٍ خاًگی (دس كَست اًتخاب كحیح)
ساًذهاى تَلیذ اًشطی حشاستی سا تاال هیتشد .تشای سػیذى تِ ایي ّذف تایذ ؿشایظ هحیظ اػتفادُ اص ایي ػیؼتن تِ
دلت تشسػی گشدد .تایذ دسًظش داؿت کِ ؿشط اٍلیِ اػتفادُ اص تَیلشّای چگالـی ایي اػت کِ دهای آب تشگـتی
تایذ حذٍد  11ْ Fاص دهای اؿثاع تخاس آب حاكل اص احتشاق (هَخَد دس هحلَالت احتشاق) پاییيتش تاؿذ .دهای
اؿثاع ایي تخاس آب تِ پاساهتشّای دیگشی چَى ًَع ػَخت ٍ همذاس َّای اضافی ًیض ٍاتؼتِ تَدُ ٍ دس حذٍد F
ْ 111تا  135ْ Fاػت ،دسكَستیكِ دهای آب تشگـتی دس تَیلشّای غیشچگالـی  181ْ Fهیتاؿذّ .وچٌیي تایذ تِ
الگَسیتن اًتخاب ً CHPیض دلت ؿَد تا ًؼثت هیضاى تشق تَلیذی تِ حشاست تَلیذی آى ،هتٌاػة تا ًیاص
ػاختواى تاؿذ .دس ایي تحمیك ػؼی ؿذُ اػت ،دالیل تیـتش تَدى ساًذهاى دس تَیلشّای چگالـی ٍ سٍؽّای
هحاػثِ ساًذهاى آى تشسػی ؿذُ ،تشسػی اًَاع  ٍ CHPپاساهتشّای هَثش تش اًتخاب آى تشسػی ؿذُ ٍ ّوچٌیي
خَاب هٌاػثی تِ همادیش ساًذهاى تاالی  %111کِ دس تؼضی اص هٌاتغ تشای تَیلشّای چگالـی ادػا هیؿَد ،دادُ
ؿَدً .تایح ًـاى هیدٌّذ کِ ساًذهاى ایي تَیلشّای چگالـی دس تیـیٌِ خَد تِ حذٍد  ٍ ،%96ساًذهاى ّCHPا
دس تیـیٌِ تِ  %91هیسػذ کِ همادیش تؼیاس هٌاػثی هی تاؿٌذ.

کلیذ ٍاژُ

تَیلش چگالـی -ساًذهاى تَیلش -تَلیذ تشق ٍ حشاست -تَلیذ ّوضهاى -تَلیذ پشاکٌذُCHP -
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ّوضهاى ػالٍُ تش كشفِ التلادی ،ؿاهل هضایای لاتل تَخِ
دیگشی ًیض هیگشدد.

 - 1هقذهِ
ًظام التلادی کـَس ّوَاسُ تا اتتكاسات ٍ لاًَىگزاسی ،تش
تاصدُ هلشف اًشطی دس توام تخؾّا تاکیذ داؿتِ اػت .تِ
خلَف دس ػال اخیش تا اخشای لاًَى ّذفوٌذػاصی
یاساًِّا ،اكالح الگَی هلشف ٍ تاال تشدى تَاى تَلیذ اًشطی
اّویت ٍیظُای یافتِ اػت .تاتَخِ تِ ساًذهاى پاییي تَلیذ
اًشطی حشاستی ٍ اًشطی الكتشیكی دس کـَس ،تشسػی ٍ
ؿٌاخت ػیؼتنّای ًَیي تَلیذ اًشطی حشاستی ٍ الكتشیكی
ضشٍسی تًِظش هیسػذ.
تَیلشّای چگالـی ًؼل خذیذی اص تَیلشّا هیتاؿٌذ کِ
تَاًایی تَلیذ آب گشم تِ هٌظَس گشهایؾ ػاختواى ٍ آب
گشم تْذاؿتی سا داسًذ .ایي گًَِ اص تَیلشّا تشای اٍلیي تاس دس
دِّ 1971تَلیذ ؿذُاًذ[ .]1تضسگتشیي هضیت آًْا تیـتش
تَدى ساًذهاًـاى ًؼثت تِ اًَاع غیشچگالـی هیتاؿذ .تا
تِحال تحمیك ّای تؼیاسی دس هَسد هیضاى ایي ساًذهاى
كَست گشفتِ اػت .ایي تحمیكّا سا هیتَاى تِ كَست صیش
دػتِ تٌذی ًوَد:

-

تَػؼِ تخؾ خلَكی

-

اهكاى تَلیذ تشق ٍ گشها تِ كَست ّوضهاى

-

پیک ػایی

-

تْثَد کیفیت تَاى ٍ لاتلیت اعویٌاى

-

تِ کاسگیشی هٌاتغ ػَخت هتٌَع

-

پـتیثاًی اص ؿثكِ

-

تَلیذ تشق اضغشاسی

-

کاّؾ آلَدگی ّای صیؼت هحیغی

ػیؼتنّای تَلیذ ّوضهاى داسای ساًذهاى تاالیی ّؼتٌذ،
تٍِیظُ تَلیذ ّوضهاى تشق ٍ حشاست هیتَاًذ تاػث افضایؾ
ساًذهاى تَلیذات پشاکٌذُ تا تیؾ اص  91دسكذ گشدد [.]6
دس ایي همالِ ػؼی ؿذُ اػت تا تا تشسػی اًَاع ٍ ساًذهاى
ػیؼتنّای یاد ؿذُ همایؼِای دس هَسد ًحَُ اًتخاب ٍ
اػتفادُ اص آًْا اًدام گشدد.

● تحمیمات آصهایـی کِ هؼوَال تشاػاع ؿشایظ کاسکشد
ػالیاًِ تَیلش اًدام هی ؿًَذ .هاًٌذ هٌاتغ []4[ ٍ ]3[ ،]2
● تحمیمات هحاػثاتی کِ دس آًْا اص سٍؿْای تحلیلی یا
ػذدی اػتفادُ ؿذُ اػت .اص خولِ ایي تحمیك ّا هیتَاى
تِ هٌثغ [ ]5اؿاسُ ًوَد.

 - 2سیستنّای تَلیذ برق ٍ حرارت ()CHP
ّواًغَس کِ اص ًام ایي ػیؼتنّا پیذاػت ،آًْا تَاًایی تَلیذ
اًشطی الكتشیكی(تشق) ٍ اًشطی گشهایی(حشاست) سا دس یک
صهاى داسًذ .ایي ػیؼتنّا تِ دٍ كَست كؼَدی ٍ ًضٍلی
هیتاؿٌذ .دس ػیؼتنّای كؼَدی هٌثغ اٍلیِ اًشطی تشای
تَلیذ تشق دس یكی اص فٌاٍسیّای تَلیذ ّوضهاى تِ کاس سفتِ
ٍ اص حشاست کِ هحلَل خاًثی تِ ؿواس هیسٍد دس فشآیٌذ
تَلیذ كٌؼتی اػتفادُ هیگشدد .اها دس ػیؼتنّای ًضٍلی اص
حشاست تَلیذ ؿذُ دس فشآیٌذ كٌؼتی تشای تَلیذ تشق
اػتفادُ هیگشدد .ایي ػیؼتن دس كٌایغ هحذٍدی هاًٌذ
كٌؼت ؿیـِ کِ دسآى دها گاصّای خشٍخی تِ هیضاى لاتل
تَخْی تاال هیتاؿذ لاتل اػتمشاس اػت[.]7

دس ایي هیاى تشخی تؼاسیف اص ساًذهاى تَیلشّای چگالـی
هغشح گشدیذُ اػت کِ تا اػتٌاد تِ آى ساًذهاى آًْا تیؾ اص
 %111هؼشفی هیگشدد ٍ ؿشکتّای تَلیذی ٍ حتی
ؿشکتّای هؼتثش اص ایي اػذاد دس کاتالَگّای خَد اػتفادُ
ًوَدُاًذ.
هؼوَال تشق هَسد ًیاص ٍاحذّای كٌؼتی ،تداسی ٍ هؼكًَی
اص ًیشٍگاُّای ػوذُ کـَس تاهیي هیگشدد دس حالی کِ ًیاص
حشاستی توام آًْا دس ّواى هحل تَلیذ هیؿَد .اها سٍؽ
دیگشی کِ اص دیشتاص هَسد تَخِ لشاس گشفتِ اػت ،تَلیذ
ّوضهاى تشق ٍ حشاست .فٌاٍسی تَلیذ ّوضهاى اص اتتذای لشى
تیؼتن تِ ػٌَاى یک سٍؽ التلادی تشای سفغ ًیاص
کاسخاًِّا تِ اًشطی ٍ ّوچٌیي تاصیافت حشاست اص اًشطیّای
اتالفی هغشح گشدیذُ اػت .اػتفادُ اص فٌاٍسی تَلیذ

دس ٍاحذّای تَلیذ ّوضهاى تشق ٍ حشاست ،تلفات تِ حذالل
سػیذُ ٍ تاصدُ کلی ایي ٍاحذّا تیي  81تا  91دسكذ خَاّذ
تَد .ایي دس حالی اػت کِ دس یک ًیشٍگاُ هتذاٍل تاصدُ
حشاستی تیي  27تا  55دسكذ تَدُ کِ تیـتشیي کاسایی
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 NOxتِ  51ppmسػیذُ اػت .کاستشد هَتَسّای پیؼتًَی
تشای تَلیذ تشق دس تاهیي تاس کوكی ،تاس پیک ،تمَیت ؿثكِ
ٍ کاستشدّای ّوضهاى تَلیذ تشق ٍ حشاست کِ ًیاص تِ آب
داؽ ،تخاس کن فـاس یا چیلشّای خزتی داسًذ ،هی تاؿذٍ .لتی
ایي هَتَسّا تشای ػشهایؾ هَسد اػتفادُ لشاس هیگیشًذ،
خشٍخی حشاستی هَتَس پیؼتًَی هی تَاًذ دس یک چیلش
خزتی تک هشحلِای اػتفادُ ؿَد[.]8

هشتَط تِ ًیشٍگاُ ّای ػیكل تشکیثی هیثاؿذ[.]8
اص هْوتشیي ػیؼتنّای تَلیذ ّوضهاى تشق ٍ حشاست
هیتَاى تِ هَتَسّای پیؼتًَی ،تَستیيّای گاص ٍ
هیكشٍتَستیيّا اؿاسُ کشد.

 - -1 2هَتَرّای پیستًَی
هَتَسّای دسٍى ػَص پیؼتًَی اص هتذاٍل تشیي
تكٌَلَطیّای هٌاتغ تشکیثی تشق ٍ حشاست تَدُ ٍ دس تاسّای
کوتش اص  5Kwػشیؼتشیي سؿذ سا دس تاصاس داؿتِاًذ .ایي
هحشکْا لاتلیت تْشُتشداسی تا اًَاع ػَخت گاص عثیؼی،
گاصٍییل ٍ تٌضیي سا داسا هیتاؿٌذ .تاصُ ظشفیت هَتَسّای
پیؼتًَی هَسد اػتفادُ دس تَلیذ تَاى اص چٌذیي کیلٍَات تا
حذٍد  11MWهی تاؿذ .هَتَسّای پیؼتًَی تِ دٍ گشٍُ
ػوذُ احتشاق خشلِ ای ٍ احتشاق تشاکوی تمؼین هیگشدًذ.
هَتَسّای احتشاق خشلِای تا گاص عثیؼی کاس کٌٌذ ٍلی
هیتَاى آًْا سا تشای کاس تا پشٍپاى ،گاصٍئیل یا گاصّای
تاصیافتی ًیض تٌظین ًوَد .هَتَسّای احتشاق تشاکوی کِ
اغلة هَتَسّای دیضلی ًاهیذُ هیؿًَذ تا ػَخت دیضل یا
هاصٍت کاس هیکٌٌذ ٍ هیتَاى آًْا سا تشای کاس تِ كَست
دٍگاًِ ػَص ًیض تٌظین ًوَد .تا تَخِ تِ آلَدگی ًاؿی اص
اػتفادُ اص هَتَسّای دیضلی اکٌَى تشای تَلیذ تشق دس هذت
عَالًی (تیؾ اص  511ػاػت دس ػال) ،هَتَسّایی کِ گاص
عثیؼی هیػَصاًٌذ گضیٌِ هٌاػةتشی هیتاؿٌذ .دس ًؼل
خذیذ هَتَسّای تا ػَخت گاص عثیؼیّ ،ضیٌِ اٍلیِ کن ٍ
ساُاًذاصی ػشیغ تَدُ ٍ دس كَست ًگِداسی هٌاػة لاتلیت
اعویٌاى تاالیی داسًذ .تاصدُ الكتشیكی هَتَسّای گاصػَص اص
 28دسكذ ( اسصؽ حشاستی خالق ) تشای هَتَسّای کَچكتش
اص  ٍ 111MWتیؾ اص  43دسكذ تشای هَتَسّای احتشالی
تضسگتش اص  3MWهی تاؿذ .حشاست گاصّای داؽ خشٍخی ٍ
ػیؼتن خٌک کاسی ایي هَتَسّا سا هی تَاى تشای تَلیذ آب
داؽ یا تخاس کن فـاس اػتفادُ ًوَد .تاصدُ کلی ػیؼتن CHP
تا دس ًظش گشفتي تشق ٍ اًشطی حشاستی هفیذ دس ٌّگام
اػتفادُ اص هَتَسّای گاصػَص هؼوَال دس حذٍد  71تا 81
دسكذ هیتاؿذ .تا حؼاػیتْای التلادی ٍ صیؼت هحیغی
کِ دس عَل ػِ دِّ گزؿتِ اػوال ؿذُ اػت ،فٌاٍسی
هَتَسّای پیؼتًَی پیـشفت صیادی کشدُ ٍ هٌدش تِ افضایؾ
تاصدُ ػَخت ٍ کاّؾ آلَدگی ؿذُ اػت .دس هَتَسّای
گاصػَص پیـشفتِ تا تْثَد عشاحی کٌتشل احتشاق ػغح تَلیذ

تا تَخِ تِ ایي کِ هَتَسّای پیـشفتِ گاصّای اگضٍص
خٌکتشی داسًذ ،تاصیافت حشاست فمظ هیتَاًذ تِ كَست
تخاس تاؿذ .هثال یک هَتَس دیضل  4.2MWهیتَاًذ
1.5MWتخاس ٍ  3.1MWآب گشم ٍ داؽ تَلیذ کٌذ .تا تَخِ
تِ ایي کِ کل هلشف ػَخت تشای ایي هَتَس حذٍد
 11MWتَدُ اػت ،تاصدُ کل هدوَػِ تِ حذٍد  88دسكذ
هیسػذ[.]9

 - -2 2تَربیي ّای گازی
یک ػیؼتن ػادُ ٍ کن ّضیٌِ تَلیذ تشکیثی تشق ٍ حشاست
هی تَاًذ تا تشکیة یک تَستیي گاص ٍ یک تَیلش تاصیافت
حشاست ایداد ؿَد .تیـتشیي اػتفادُ اص اًشطی گاصّای
خشٍخی تشای تَلیذ تخاس دس هَلذّای تذٍى هـؼل هیتاؿذ.
تذیي كَست کِ گاصّای خشٍخی اص تَستیي گاص هیتَاًذ تِ
ػٌَاى یک هٌثغ هؼتمین اًشطی تشای تَیلشّای HRSG
اػتفادُ گشدد .دس ایي ػیكل همذاس گشهایی کِ هیتَاًذ
تاصیافت ؿَد تِ دسخِ حشاست گاصّای خشٍخی ٍ ًَع
ػَخت اػتفادُ ؿذُ دس تَستیي گاصی ٍاتؼتِ اػت .چٌاًچِ
ػَخت هایغ تاؿذ ،دهای گاصّای خشٍخی سا هی تَاى تا
دهای  121تا  171دسخِ کاّؾ داد ٍ اگش ػَخت گاص
عثیؼی تاؿذ دهای گاصّای خشٍخی سا هی تَاى تا دهای 61
تا  111دسخِ کاّؾ داد .اگش دها تیـتش کاّؾ یاتذ احتوال
سػیذى تِ ًمغِ ؿثٌن ٍ خَسدگی ػَلفیذی ٍخَد خَاّذ
داؿت .تَستیيّای گاصی دس اًذاصُ ّای هختلف اص چٌذ كذ
کیلٍَات تا چٌذ كذ هگاٍات هَخَد هی تاؿٌذ[.]11
ایي تَستیيّا حشاست تاالیی تَلیذ هیکٌٌذ کِ هیتَاًذ تشای
گشهایؾ ًاحیِ ای یا كٌؼتی هَسد اػتفادُ لشاسگیشد .کن
تَدى ّضیٌِ ًگِداسی ٍ تاال تَدى کیفیت حشاست اغلة تاػث
هیؿَد تَستیي گاصی اًتخاب هٌاػثی تشای تؼیاسی اص
ّCHPای كٌؼتی ٍ تداسی تضسگتش اص  1هگاٍات تاؿذ.
ٍضؼیت فؼلی دس كٌؼت تشق کـَس تذیي گًَِ اػت کِ اص
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تَستیي گاص فمظ تشای تَلیذ تشق اػتفادُ هی ؿَد ،اها
هیتَاى تا کوک یک هثذل تاصیافت حشاستی ساًذهاى ًیشٍگاُ
سا تاال تشد .تِ ػالٍُ هیتَاى تا کاستشد تَستیي گاصی دس چشخِ
تشکیثی ،تا اػتفادُ اص حشاست خشٍخی اص تَستیي ،تخاس
پشفـاس تَلیذ ًوَد ٍ اص آى دس یک تَستیي تخاس ،تِ هٌظَس
تَلیذ تَاى تیـتش اػتفادُ کشد .چشخِّای ػادُ تَستیي
گاصی کِ تٌْا تشای تَلیذ تشق هَسد اػتفادُ لشاس هیگیشًذ
داسای تاصدّی ًضدیک تِ  35دسكذ هیتاؿٌذ  ،دس كَستی
کِ تا اػتفادُ اص  CHPهیتَاى تاصدُ سا تِ  61تا  81دسكذ
استماء داد .تَستیيّای گاصی اص کن آالیٌذُتشیي تدْیضات
تَلیذ تَاى تَدُ ٍ همذاس  NOxدس گاص خشٍخی آًْا تؼیاس کن
اػتّ .وچٌیي همذاس  CO2تش ٍاحذ کیلٍَات ػاػت کِ دس
تَستیيّای گاصی تَلیذ هیؿَد کوتش اص دیگش فٌاٍسیّای
فؼیلی هیتاؿذ .دهای تاالی گاص خشٍخی اص تَستیيّای
گاصی کِ حذٍد  61تا  71دسكذ اًشطی ػَخت ٍسٍدی سا
تـكیل هیدّذ ،لاتلیت تَلیذ تخاس فشآیٌذ تا فـاس ٍ دهای
تاالیی دس حذٍد  911ْ F ٍ 1211psigدسخِ فاسًْایت سا
داسد ٍ ّوچٌیي هیتَاى اص آى دس فشآیٌذّای كٌؼتی تشای
گشهایؾ یا خـک کشدى اػتفادُ کشدً .وًَِ هتذاٍلی اص
کاستشد تَستیي گاص دس هدوَػِّای  CHPتداسی ٍ غیش
كٌؼتی ٍ داًـگاّی تا چشخِ ػادُ ،تَستیي گاص 5MW
هیتاؿذ کِ دس آى حذٍد  8MWحشاستی ،تخاس (یا آب گشم)
تا فـاس  151تا  411psiدس یک هَلذ تخاس تاصیافت حشاست
تَلیذ هیؿَد ٍ تِ یک ػیؼتن حشاست هشکضی تشای تاهیي
گشها دس صهؼتاى ٍ یا تِ چیلش خزتی تشای ػشد کشدى هحیظ
دس تاتؼتاى هٌتمل ًوَد .هحفظِ احتشاقِ اغلة تَستیيّای
گاصی  911تا  BTU 1111تش فَت هكؼة اػتاًذاسد
هیتاؿذ کِ ؿاهل گاص عثیؼی هیؿَد .فـاس هحفظِ احتشاق
تَستیي ّای گاص اص  75تا  psig 351هیتاؿذ کِ فـاس خظ
لَلِ گاص عثیؼی ّویـِ اص ایي همذاس تاالتش اػت ،اها ٌّگام
اًذاصُگیشی دس ٍسٍد تِ ؿْش ،ػثَس اص ػیؼتن تَصیغ ٍ
اًذاصُگیشی تشای تحَیل تِ هلشف کٌٌذُ کاّؾ هی یاتذ.
تؼتِ تِ هحل لشاسگیشی هدوَػِ تَستیي گاص دس ػیؼتن
گاص ،هوكي اػت تِ کوپشػَس گاص ًیاص تاؿذ تا فـاس ػَخت
سا تا تَخِ تِ ػیؼتن احتشاق ٍ کٌتشلش خشیاى تَستیي تٌظین
ًوایذ[.]8

هایغ ٍ گاصی سا هیػَصاًٌذ تا یک خشیاى گاص پشاًشطی سا
خْت چشخاًذى ؿفت طًشاتَس الكتشیكی دس ػشػت تؼیاس تاال
(دس حذ چٌذیي ّضاس دٍس دس دلیمِ) تَلیذ ًوایٌذ.
هیكشٍتَستیيّا داسای یک تخؾ تْثَد ػاص هی تاؿٌذ.
تْثَدػاص تاػث افضایؾ ساًذهاى هیكشٍتَستیي هیگشدد .دس
یک ػیؼتن هیكشٍتَستیي ،یک کوپشػَس ؿؼاػی َّای
ٍسٍدی سا هتشاکن هیکٌذ ،ػپغ َّا تا اػتفادُ اص حشاست
گاص خشٍخی تَستیي ،دس تْثَدػاص پیـگشم هیؿَدَّ .ای
خشٍخی اص تْثَدػاص دس هحفظِ احتشاق تا ػَخت هخلَط
ؿذُ ٍ گاص داؽ حاكل اص احتشاق تا ػثَس اص تَستیي هٌثؼظ
هیگشدد .تَستیي کوپشػَس سا تِ ساُ اًذاختِ ٍ دس هذلّای
تک هحَسُ طًشاتَس سا ًیض تِ کاس هیاًذاصد .هذلّای
تکهحَسُ ،هؼوَال تا ػشػت  61111دٍس تش دلیمِ ٍ تاالتش
کاس کشدُ ٍ تَاى الكتشیكی تا فشکاًغ تاال ٍ هتغیش تَلیذ
هیًوایٌذ .ایي تَاى ًخؼت تا یكؼَػاصی ،تِ خشیاى ٍ DC
ػپغ تِ خشیاى هتٌاٍب تا فشکاًغ  61یا ّ 51شتض تثذیل
هیگشدد .هیكشٍتَستیي ّا تش اػاع ػیكل تشهَدیٌاهیكی
تَستیيّای گاص تضسگ کِ ػیكل تشایتَى ًاهیذُ هی ؿَد کاس
هیکٌٌذ .هیكشٍتَستیيّا داسای حدن تؼیاس کوی تَدُ ٍ تِ
ساحتی تِ ؿثكِ هتلل هیؿًَذ .لغؼات هكاًیكی کوی
داؿتِ ٍ لزا ّضیٌِّای ًگِداسی ٍ تؼویشات کوی داسًذ.
ظشفیت تَلیذ تشق آًْا اص  25تا  KW511تَدُ ٍ اص ًظش
ػَخت هلشفی اًؼغاف پزیشی تاالیی داسًذ ،تِ عَسی کِ
هی تَاى اص گاص عثیؼی ،پشٍپاى ٍ گاصّای هتلاػذ اص صتالِ دس
آى اػتفادُ ًوَد .تاصدُ تَلیذ تشق تشای هیكشٍتَستیي ّا 25
تا  31دسكذ هتغیش تَدُ ٍ دهای گاص خشٍخی دس
حذٍد 511Fهی تاؿذ کِ ًـاى اص هٌثغ گشهایی هٌاػثی دس
خشٍخی داسد .تِ ػالٍُ تَلیذ  NOxایي هَلذّا اص هَتَسّای
دسٍى ػَص کوتش اػت .دسکاستشدّای تَلیذ ّوضهاى تَاى ٍ
گشها ،گشهای گاص خشٍخی خْت هلاسف هختلف تِ کاس
گشفتِ هیؿَد .چٌیي ػیؼتوی تا تَخِ تِ ساًذهاى تاالی
آى دس همایؼِ تا تَلیذ تشق تِ تٌْایی تؼیاس ػَدهٌذ
هیتاؿذ .تِ ػٌَاى هثال دس تیواسػتاًی کِ دس همالِ کاٍػی
ًظاد ٍ اسدّالی هَسد تشسػی لشاس گشفتِ اػت ،تا اػتفادُ اص
هیكشٍتَستیي هی تَاى ساًذهاى حشاستی سا تِ  85دسكذ
سػاًیذ.

 - 3- 2هیکرٍتَربیي ّا

ً - 4- 2حَُ اًتخاب

هیكشٍتَستیيّا تَستیيّای کَچک گاصی ّؼتٌذ کِ ػَخت

تا تَخِ تِ تٌَع اًتخاب تشای ػیؼتن ّای  ،CHPالصم اػت

4

الكتشیكی حاكل ؿذُ اػت[.]4

تا یک هدوَػِ تَلیذ ّوضهاى سا تِ گًَِ ای اًتخاب کشد کِ
ّن تاس الكتشیكی ،گشهایی ٍ ػشهایی سا تاهیي کشدُ ٍ ّن
ایٌكِ هدوَع ّضیٌِّای اٍلیِ اص حذاکثش ػشهایِ گزاسی
اٍلیِ هوكي ،تیـتش ًـَد .اص عشف دیگش ،ػَد کل فشٍؽ
تشق هاصاد تِ ؿثكِ تیـتش تاؿذ .اًتخاب تدشتی ػیؼتنّای
تَلیذ ّوضهاى (ؿاهل ظشفیت ًٍَع ،دػتگاُ  ٍ CHPتَیلش
گاصی کوكی ٍ ػایش اخضا) هوكي اػت تْیٌِ ًثاؿذ ٍ حتی
هٌدش تِ هلشف ػَخت ٍ آالیٌذگی تیـتش ٍ خؼاسات هالی
گشدد .تٌاتشایي هی تَاى تشای اًتخاب تْیٌِ ػیؼتن اص هذل
 TOSCSاػتفادُ ًوَد .ایي هذل کِ تشای ػیؼتنّای تَلیذ
ّوضهاى هتلل تِ ؿثكِ دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت سا هیتَاى
تٌْا تا حزف پاساهتشّای هشتَط تِ ؿثكِ ،دس ػیؼتنّای
تَلیذ ّوضهاى هٌفشد تِ کاس تشد .ایي هذل خغی ٍ پیَػتِ
اػت ٍ تَػظ یک تاًک اعالػاتی تغزیِ هی گشدد .ایي تاًک
ؿاهل اعالػات ؿشکت ّای تَلیذ کٌٌذُ دػتگاُ ّا ٍ
ظشفیت ّای هتٌَع آًْا هی تاؿذ .تذیْی اػت کِ هیضاى
دلت ٍ تٌَع ًتایح تذػت آهذُ تا حدن هذل استثاعی
هؼتمین داسد .تا ایي هذل تشای ػیؼتن تَلیذ ّوضهاى
هیتَاى ظشفیت تْیٌِ اخضای ػیؼتن سا تؼییي کشد .تشای
هثال ،ایي هذل تیاى هیکٌذ کِ کذام ظشفیت اص دػتگاُ
تَلیذ ّوضهاى اص کذام ؿشکت ػاصًذُ هٌاػة اػت .ایي
هذل ػالٍُ تش ایي تاًک اعالػاتی ،پاساهتشّا ٍ ضشایة
هختلفی خْت لحاػ کشدى تاصدُ التلادی دػتگاُ ّا داسا
هی تاؿذ کِ اص آى خولِ هی تَاى تِ ّضیٌِ تؼویشات ٍ ًگِ
داسی ،لیوت ػَخت ،حذاکثش ػشهایِ گزاسی هوكي ،لیوت
تشق فشٍؿی ٍ ...اؿاسُ کشد .ایي هذل دس ٍالغ تا دس ًظش
گشفتي ؿشایظ هَخَد ،تْتشیي اًتخاب سا اص هیاى اعالػات
تاًک خَد گضیٌؾ هی کٌذ .تٌاتشایي ّوضهاى تا دس ًظش
گشفتي تاهیي تاسّا ،اخضای تْیٌِ ػیؼتن اًتخاب هیؿًَذ.
دس ًتیدِ حذاکثش ػَد کل ًتیدِ هیدّذ .هیضاى لاتلیت ایي
هذل تِ گؼتشدگی ٍ کاهل تَدى تاًک اعالػاتی آى تؼتگی
داسد[.]11

 - -1 3بْبَد در فرآیٌذ احتراق
دسحال حاضش تْتشیي ساُ تشای اًتمال حشاست حذاکثشی ٍ
یكٌَاخت تشای دیگْای کَچک ،اًتمال حشاست تلَست
تـؼـؼی تـخیق دادُ ؿذُ اػت .تشای سػیذى تِ ایي ًَع
اًتمال حشاست ،ػغح ؿؼلِ سا افضایؾ هیدٌّذ .ػوذتاً ػغح
ؿؼلِ اص عشیك ؿاخِ ای کشدى ؿؼلِ افضایؾ هییاتذ.
تذیيدلیل ًؼل خذیذی اص هـؼل ّا تِ ًام هـؼلّای
فَسیگغ 1یا ؿؼلِ خضُای تَلیذ گشدیذًذ[ ]12کِ ؿكل
ظاّشی آًْا ّواًگًَِ کِ دس ؿكلْای  2ٍ1دیذُ هیؿًَذ
تلَست تَسی تَدُ ٍ تدای تَلیذ یک ؿؼلِ ّضاساى ؿؼلِ تا
عَل کن تَخَد هیآٍسد.

ؿكل :1هـؼل ّای ًؼل خذیذ فَسیگغ

ؿكل  :2ؿؼلِ ّای تَخَد آهذُ سٍی هـؼل فَسیگغ

دس داخل تَسی هخلَط ػَخت ٍ َّا کِ لثال دس هخلَط
کي ،2هخلَط ؿذُ اًذ ٍخَد داؿتِ ٍ دس سٍی تَسی ؿؼلِ
ّای کَچک دیذُ هیؿَد .تذلیل کَتاُ تَدى عَل ایي
ؿؼلِ ّا ،هثذل حشاستی تایذ تِ هـؼل ًضدیک تاؿذ .دس صیش
یک ًوًَِ اص تَیلش چگالـی ؿشکت  Baxiآٍسدُ ؿذُ

- 3بررسی ساختواى بَیلرّای چگالشی
تَیلشّای چگالـی تِ هٌظَس افضایؾ ساًذهاى( دس همایؼِ تا
تَیلشّای لذیوی تش غیشچگالـی) عشاحی گشدیذُ اًذ .ایي
افضایؾ ساًذهاى اص عشیك افضایؾ تْشُ ٍسی دس احتشاق،
چگالؾ تخاس آب هَخَد دس هحلَالت احتشاق ،تاصیاتی
اًشطی هحلَالت احتشاق ٍ خزب اًشطی گشهایـی هَتَسّای

Furigas burner
Mixer
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اػت[.]12

 - -2 3چگالش بخار آب هَجَد در هحصَالت
احتراق
دس تَیلشّای چگالـی دهای هحلَالت احتشاق پاییي آٍسد
ؿذُ ٍ اص ًمغِ ؿثٌن تخاس آب هَخَد دس هحلَالت احتشاق
ػثَس هیکٌذ .دس ایي فشآیٌذ دهای آب تشگـتی تِ تَیلش
هؼوَال  ]4[ 11ْ Fپاییي تش اص دهای اؿثاع تخاس آب هَخَد
دس هحلَالت احتشاق هی تاؿذ(دهای آب تشگـت تِ تَیلش
حذالل تایذ  ]4[ 7ْ Fپاییي تش اص دهای اؿثاع تخاس آب
هَخَد دس هحلَالت احتشاق تاؿذ تا چگالؾ س دّذ) تا تا
چگالؾ تخاس آب ،همذاسی اص اًشطی هلشفی سا تاصیاب ًوایذ.
تِ دلیل کن تَدى همذاس ٍ اًَاع هَاد آالیٌذُ دس فشآیٌذ
احتشاق ،آب حاكل اص چگالؾ ػوی ًثَدُ ٍ هیتَاى آى سا
اص عشیك ػیفَى تخلیِ کشدٍ .لی تِ ّش حال ایي آب تا
حذی اػیذی تَدُ ٍ هیتَاًذ تِ تَیلش ٍ ػایش اخضای آى کِ
تا آب حاكل اص چگالؾ دس استثاط ّؼتٌذ آػیة تضًذ .تذیي
دلیل هثذل حشاستی اص هَاد هماٍم دس هماتل خَسدگی هاًٌذ
اػتیل ػاختِ هیؿَد[ .]12ایي اهش تاػث افضایؾ لیوت
ایي تَیلشّا ًؼثت تِ اًَاع غیشچگالـی هیگشدد.

ؿكل  :3خایگیشی هـؼل ٍ هثذل حشاستی دس داخل تَیلش

اػتفادُ اص ایي هـؼلْا تاػث ؿذُ اػت تا ساًذهاى احتشاى تِ
تیـیٌِ خَد سػیذُ ٍ دس ػیي حال تا تٌْا َّ %2.8ای اضافِ
تتَاى احتشالی ایذُ آل سا تَخَد آٍسد[ .]13کاّؾ َّای
اضافی ًیض تاػث کاّؾ دتی گاصّای خشٍخی ؿذُ ٍ
ساًذهاى احتشاق سا تاال هیتشد .اػتفادُ اص ایي هـؼل ّا تاػث
کاّؾ آالیٌذُ ّایی چَى  Noxتِ صیش  11ppmگشدیذُ ٍ
ًگشاًی سا دس هَسد آلَدگی آب حاكل اص احتشاق ًیض تا حذ
صیادی اص تیي تشدُ اػت .دس صیش ًوایی اص لغؼات داخلی
تَیلش آٍسدُ ؿذُ اػت[.]12

ؿكل ً :4وایی اص لغؼات ٍ چیذهاى تَیلش چگالـی ؿشکت

- 3استفادُ از پوپ غرق در آب
- 3

1

دس كَستیكِ ایي تَیلشّا دس لالة پكیح یًَیتّای
گشهایـی تِ کاس سًٍذ ،غالثا اص پوپ ّای غشق دس آب تشای
تِ خشیاى دس آٍسدى آب دس آًْا اػتفادُ هیؿَد .دس ایي
پوپّا سٍتَس ٍ هحفظِ داخلی اػتاتَس کاهال غشق دس آب
اػت .اًشطی هلشفی دس ایي پوپ ّا تِ دٍ تخؾ اًشطی
هكاًیكی ٍ اتالفات گشهایی تمؼین هیگشدد .اًشطی هكاًیكی
آًْا دس هؼیش حشکت آب دس لَلِّا تِ گشها تثذیل هیؿَد،
پغ تِ ّذس ًویسٍد .اتالفات حشاستی هَتَس ًیض کِ دس آب
هیتاؿذ تلَست اًشطی گشهایی تَدُ ٍ تاػث گشم ؿذى آب
هیگشدد .دس ٍالغ هیتَاى گفت ساًذهاى حشاستی ایي پوپ
 %111اػت.

Baxi
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 - -4 3استفادُ از هبذل دٍ لَلِ ای 1بِ عٌَاى
دٍدکش
هحلَالت احتشاق پغ اص ػثَس اص هشحلِ چگالؾ ٍاسد
دٍدکؾ ٍ یا دس ٍالغ هثذل پَػتِ ٍ لَلِ هیؿًَذ .هؼوَال
ؿشکت ّای ػاصًذُ حذالل عَل هداص آى سا  4هتش هؼشفی
هیًوایٌذ[ .]12دس ایي هثذل دٍد اص الیِ داخلی ٍ َّای
تیشٍى اص الیِ خاسخی ػثَس هیکٌذ .ایي اهش تاػث هیؿَد تا
همذاس صیادی اص اًشطی گشهایی هحلَالت احتشاق 2تاصیاتی
ؿَد .الصم تِ رکش اػت کِ چیذهاى ٍ عشاحی هـؼل ٍ
هثذل حشاستی تِ گًَِ ای اًدام هی گیشد کِ دهای
هحلَالت احتشاق دس ٌّگام ٍسٍد تِ دٍدکؾ ،تاالتش اص دهای
اؿثاع تخاس آب هَخَد دس آى تاؿذ .پغ دس داخل دٍدکؾ
فشآیٌذ چگالؾ س ًخَاّذ دادٍ .لی تایذ دس هَسد ًحَُ ًلة
ٍ عَل دٍدکؾ دلت ؿَد تا دس داخل آى چگالؾ س ًذّذ.
دس ؿكل ً 5وایی اص دٍدکؾ پكیح گشهایـی ؿشکت Wolf
آٍسدُ ؿذُ اػت[.]16

ؿكل ً :6وَداس خشیاى دس داخل یک پكیح گشهایـی چگالـی

ّویي عَس کِ دس ؿكل دیذُ هیؿَد دس ایي تَیلش اص یک
هـؼل تـؼـؼی تا تغزیِ پیؾ آهیختِ 3اػتفادُ ؿذُ اػت
کِ اخضای آى اص لشاس صیش هیتاؿذ -1 .خشٍخی هحلَالت
احتشاق اص تَیلشٍ -2 .سٍدی َّای پیؾ گشم تِ هحفظِ
پكیحَّ -3 .ای پیؾ گشم ٍاسد ؿذُ تِ هحفظِ پكیح -4.آب
گشم خشٍخی اص هثذل حشاستی -5 .آب ٍسٍدی تِ هثذل
حشاستی -6 .هخلَط ػَخت ٍ َّا دس داخل هـؼل
تـؼـؼیٍ -7 .سٍدی َّا تِ دهٌذُ هخلَط کي -8 .4پوپ
غشق دس آب -9 .آب چگالؾ یافتِ دس خشٍخی تَیلش ٍ
ٍسٍدی ػیفَى -11 .هخلَط ػَخت ٍ َّا دس ٍسٍدی
هـؼل -11 .سگَالتَس ٍسٍدی گاص ؿْشی(ػَخت) تِ
هخلَطکي -12 .ؿیش ػِ ساِّ لغغ ٍ ٍكل کٌٌذُ هذاس آب
گشهایـی ػاختواى -13 .هثذل حشاستی تَلیذ آب گشم
هلشفی -14 .آب گشم گشهایـی ػاختواى -15 .آب گشم
هلشفیٍ -16 .سٍدی ػَختٍ -17 .سٍدی آب ػشد هلشفی.
 -18لَلِ خشٍخی ػیفَىٍ -19 .سٍدی آب گشهایـی تِ
پكیح.

ؿكل ً :5وایی اص دٍدکؾ دٍخذاسُ پكیح گشهایـی چگالـی ؿشکت
 Wolfآلواى

ً - 5وَدار جریاى در بَیلر چگالشی
- 3
دس ؿكل ً 6وَداس خشیاى ػیال یک تَیلش چگالـی کِ دس
داخل یک پكیح گشهایـی اػتفادُ ؿذُ ،آٍسدُ ؿذُ
اػت[.]12
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ؿكل  :8دهای اؿثاع تخاس آب دس هحلَالت احتشاق تش اػاع تغییشات
سعَتت ًؼثی َّا دس دهای  71ْ Fتشای پشٍپاى دس دٍ حالت َّای
اضافی

 - -6 3پاراهترّای هَثر بر راًذهاى بَیلرّای
چگالشی
دهای اؿثاع تخاس آب هَخَد دس هحلَالت احتشاق تِ همذاس
ًیتشٍطى هَخَد دس ػَختَّ ،ای اضافی احتشاق ٍ سعَتت
َّای هحیظ ٍاتؼتِ هیتاؿذ[ ]4کِ دس اداهِ تاثیشات تواهی
ایي پاساهتشّا تش دهای اؿثاع تخاس آب هَخَد دس هحلَالت
احتشاق ٍ دسًتیدِ تش ساًذهاى تَیلش تشسػی هیؿَد .ؿكل
ؿواسُ  7دهای اؿثاع سا تش اػاع تغییشات َّای اضافی
تشای ػَختّای گاص ؿْشی ،پشٍپاى ٍ ًفت ػفیذ دس ؿشایظ
َّای هحیغی تا  %71سعَتت ًٍ 71ْ Fـاى هیدّذ[.]4

دس ؿكل  8دیذُ هیؿَد کِ افضایؾ همذاس سعَتت ًؼثی
َّا تِ چِ همذاس تاػث افضایؾ دهای اؿثاع تخاس آب هَخَد
دس هحلَالت احتشاق هیؿَدٌّ .گاهی کِ سعَتت ًؼثی
َّا افضایؾ هییاتذ ،تَیلش تایذ اًشطی تیـتشی سا تشای
افضایؾ دهای حدن ثاتتی اص َّا كشف کٌذ .فشآیٌذ چگالؾ
کِ پغ اص فشآیٌذ احتشاق اًدام هیؿَد ،همذاس صیادی اص ایي
اًشطی سا تاصیاب هیًوایذٍ .لی تاص ّن همذاسی اص آى ،اص
دٍدکؾ خاسج هیؿَد .دس همایؼِ تا تَیلشّای غیشچگالـی،
افضایؾ سعَتت َّا تاثیش تؼیاس کوتشی تش سٍی ساًذهاى
تَیلشّای چگالـی داسد .ایي دس حالی اػت کِ افضایؾ
سعَتت َّا تِ همذاس صیادی ساًذهاى تَیلشّای غیشچگالـی سا
کاّؾ خَاّذ دادّ .وچٌیي دیذُ هیؿَد کِ تا افضایؾ
َّای اضافی دهای اؿثاع تخاسآب کاّؾ هییاتذ.
دس تحمیماتی کِ دس آصهایـگاُ  BNLدپاستواى اًشطی ایاالت
هتحذُ آهشیكا 1كَست پزیشفتِ اػت ،ساًذهاى حشاستی یک
تَیلش چگالـی تا ػَخت ًفت ػفیذ تشسػی ؿذُ اػت[.]4
تش اػاع ایي تحمیك آصهایـگاّی ،ؿكل ً 3ـاى دٌّذُ
ساًذهاى تَیلش تشحؼة تغییشات دهای آب تشگـتی اػت ٍ
افضایؾ ساًذهاى سا تا کاّؾ دهای آب تشگـتی ًـاى
هیدّذ.

ؿكل :7دهای اؿثاع تخاس آب هَخَد دس هحلَالت احتشاق تش اػاع
تغییشات َّای اضافی تشای ػَخت ّای هختلف

ّواًگًَِ کِ دس ایي ؿكل هـاّذُ هیؿَد ،تا افضایؾ دسكذ
َّای اضافی ،دهای اؿثاع تخاس آب کاّؾ هییاتذ .ایي
کاّؾ دهای اؿثاع ،تِ دلیل کن ؿذى غلظت تخاس آب دس
هحلَالت احتشاق اػتّ .وچٌیي تشای ػَخت ّای داسای
ّیذسٍکشتي ّای ػٌگیي تش دهای اؿثاع کوتش اػت .ؿكل
ً 8یض تاثیشات سعَتت ًؼثی سا تش سٍی دهای اؿثاع تخاس آب
ًـاى هیدّذ.

ؿكل  :9ساًذهاى حشاستی ػَخت ًفت ػفیذ دس یک تَیلش چگالـی تش
اػاع دهای آب تشگـتی ،تحمیك ؿذُ دس آصهایـگاُ BNL

The BNL laboratory of U.S. Department of Energy
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ؿكل  :11تغییشات ساًذهاى حشاستی یک تَیلش چگالـی دس حالت پایذاس
تش اػاع تغییشات دهای آب تشگـتی

دس ایي تحمیك هیضاى آب چگالؾ یافتِ تشاػاع تغییشات
دهای آب تشگـتی ًیض اًذاصُ گیشی ؿذُ اػت .تحمیمات
ًـاى دادُ اػت کِ ایي تَیلش تِ آب تشگـتی تا دهای صیشF
ْ  115احتیاج داسد تا ؿشٍع تِ چگالؾ ًوایذ ٍ ایي دها 7
دسخِ فاسًْایت کوتش اص ًمغِ ؿثٌن آب اػت[ .]4دس ؿكل
 11هیضاى آب چگالؾ یافتِ تشاػاع تغییشات دهای آب
تشگـتی ًـاى دادُ ؿذُ اػت کِ تا افضایؾ دها هیضاى آب
چگالؾ یافتِ کاّؾ هییاتذ.

دس ًْایت دس هشخغ[ ]5همذاس تغییشات ساًذهاى تَیلشّای
چگالـی تشحؼة دهای آب تشگـتی تِ سٍؽ تحلیل احتشاق
آٍسدُ هحاػثِ ؿذُ کِ دس ؿكل  12ایي ًتایح آٍسدُ ؿذُ
اػت .دس ایي ؿكل هالحظِ هیؿَد کِ تا افضایؾ دهای آب
ٍسٍدی تِ تَیلش ،ساًذهاى حشاستی تَیلش چگالـی کاّؾ
هییاتذ.

خذٍل  :1دادُ ّای ػولیاتی تشای هحاػثِ ساًذهاى حشاستی فللی
تَیلشّای چگالـی تشای ؿشایظ آب ٍ َّایی ؿْش تَػتي 1آهشیكا

ؿكل  :11هیضاى آب چگالؾ یافتِ تشاػاع دهای آب تشگـتی دس تَیلش
چگالـی تا ػَخت ًفت ػفیذ .آصهایؾ ؿذُ دس آصهایـگاُ BNL

دس یک تحمیك ػاالًِ کِ دس ػال  2115اًدام ؿذُ اػت
[ً ]2یض هیضاى تغییشات ساًذهاى تَیلش چگالـی تش حؼة
تغییشات دهای آب تشگـتی تشسػی ؿذُ اػت کِ ًتایح آى
دس ؿكل ً 11ـاى دادُ ؿذُ اػت ٍ هاًٌذ ؿكل  3تا کاّؾ
دها ساًذهاى افضایؾ هییاتذ.

ؿكل  :12ساًذهاى حشاستی تَیلش چگالـی (تش پایِ اسصؽ حشاستی تاال)
تشاػاع تغییشات دهای آب ٍسٍدی تَیلش تا ػَخت گاص دس تاس کاهلٍ 2
 O2 %6دس هحلَالت احتشاق

- 7تعاریف تجاری برای راًذهاى بَیلرّای
- 3
چگالشی
دس هٌاتغ هختلفی چَى [ ]15[ ٍ ]14[ ،]1اص هؼادلِ هـَْس
صیش اػتفادُ ؿذُ اػت تا تا اػتفادُ اص ساًذهاى تَیلش تش
اػاع ػَصاًذى ػَخت تا اسصؽ حشاستی تاال ،هؼادلِای تشای

Boston
Full load
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ساًذهاى تَیلش تشاػاع ػَصاًذى ػَخت تا اسصؽ حشاستی
پاییي 1هحاػثِ ؿَد.
()1

G hout  hin 

 Lv 

B .Qlv

دس هؼادلِ (  Lv )1ساًذهاى تَیلش سا تشاػاع ػَخت تا
اسصؽ حشاستی پاییي ًـاى هیدّذ G .دتی آب ػثَسی اص

اگش همذاس ٍالؼی   Hvدس   lvضشب ؿَد ،ساًذهاى ٍالؼی
آى تذػت هیآیذ .تش ایي اػاع ساًذهاى اسصؽ حشاستی
پاییي تَیلشٍ ،اتؼتِ تًِ ،ؼثت اسصؽ حشاستی تاال تِ اسصؽ
حشاستی پاییي ػَخت اػت ٍ ّشچِ ایي همذاس تیـتش ؿَد
ساًذهاى تیـتش خَاّذؿذ.

تَیلش hout , hin ،تِ تشتیة اًتالپی آب ٍسٍدی ٍ خشٍخی تِ
یا اص تَیلش B ،دتی گاص هلشفی ٍ  QLvاسصؽ حشاستی پاییي
ػَخت هیتاؿذ.
اص هؼادلِ ( )1هیتَاى هؼادلِ ( )2سا ًیض چٌیي ًَؿت.
()2

G hout  hin 
B .QHv

دس ؿكل  13همایؼِای دس ایي هَسد تیي تَیلشّا چگالـی ٍ
غیشچگالـی تشگشفتِ اص کاالتَگ ؿشکت ّ Ferroliآٍسدُ ؿذُ
اػت[.]17

 Hv 

کِ دس آى   Hvساًذهاى تَیلش سا دس ٌّگاهی کهِ اص ػهَخت
تا اسصؽ حشاستی تاال 2اػتفادُ هیکٌذ ٍ  QHvاسصؽ حشاستی
تاالی ػَخت ٍ ػایش پاساهتشّا هاًٌذ هؼادلِ ( )1هیتاؿٌذ .اص
تمؼین ایي دٍ هؼادلِ تش ّن ًتیدِ هیؿَد.
QHv
()3
 Hv
QLv
دس كههَستیكِ تههَیلش آدیاتاتی هک فههشم ؿههَد ،تشاتههش %111
خَاّذ ؿذ ٍ دس ایي كَست:

 Lv 

()4

QHv
QLv

 Lv,max 

ّ  Lv,maxوَاسُ تضسگتش اص  1اػت .دس حمیمت ایي تؼشیف
تِ هؼٌای ایي اػت کِ ساًذهاى تَیلشّای غیشچگالـی %111
دسًظش گشفتِ ؿَد ٍ تشاػاع آىً ،ؼثت ساًذهاى تَیلشّای
چگالـی تِ ساًذهاى تَیلشّای غیشچگالـی ًَؿتِ ؿَد کِ
الثتِ ایي همذاس تضسگتش اص  1خَاّذ تَد .ایي هیضاى تشای گاص

ؿكل  :13همایؼِ ای تیي ساًذهاى تَیلشّای چگالـی ٍ غیشچگالـی
تشاػاع اتالفات تخاس آب

ؿْشی دس تیـیٌِ خَد تِ  %112.5هیسػذ .پغ   Lvاص
لشاس صیش اػت.

ً- 4تیجِگیری
اص آًدا کِ ّضیٌِ اًتمال ٍ تَصیغ تشق ػْن تاالیی اص ّضیٌِ
تَلیذ اًشطی سا دستشهیگیشد( ،ایي هیضاى تشای ؿثكِّای
سایح تا  511دالس تشای ّش  KWهی سػذ ٍ دس هؼیش اًتمال
ٍ تَصیغ الكتشیؼیتِ تا  7دسكذ اًشطی ّذس هیسٍد ،).لزا
اػتفادُ اص تَلیذ پشاکٌذُ ٍ تَلیذ ّوضهاى ّضیٌِ تَلیذ اًشطی

خذٍل  :2حذاکثش همذاس ساًذهاى حشاستی تَیلش چگالـی تشاػاع ػَخت
تا اسصؽ حشاستی پاییي

)LHV(Low Heat Value
)HHV(High Heat Value

1
2
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الكتشیكی سا تِ همذاس صیادی کاّؾ ٍ تاصدُ سا افضایؾ
هیدّذ .اػتفادُ اص تَلیذ ّوضهاى دس ػاختواىّای تداسی
ٍ ؿْشکْای كٌؼتی ًیض ػالٍُ تش کاّؾ هلشف ػَخت ٍ
تْیٌِ ػاصی اًشطی ،دس صهاًْای پیک هلشف ًیض تؼیاس هفیذ
اػت .تٌاتشایي دس كَست تلوین گیشی دسػت اص هیاى
اًتخابّای هَخَد تِ کاسگیشی ػیؼتن تَلیذ ّوضهاى
تؼیاس همشٍى تِ كشفِ هیتاؿذ.
تا ایي ٍخَد تایذ تَخِ داؿت کِ دس کالى ؿْشّا اػتفادُ اص
ّCHPا تا ٍخَد افضایؾ ساًذهاى ،تاػث تـذیذ آلَدگی َّا
خَاّذؿذ .لزا دس ایي هَاسد تْتش اػت اًشطی دس فاكلِ
دٍستشی اص ؿْش تَلیذ ؿَد تا تاػث ایداد آلَدگی دس ؿْش
ًگشدد .ایي اهش کاستشدّای  CHPسا کاّؾ دادُ ٍ آى سا
هحذٍد تِ هكاىّای دٍس اص ؿْش هی ًوایذ .تلَس اضافِ
ؿذى دٍد تَلیذی ّCHPا (دٍد تَلیذی تِاصای تشق
هلشفی) دس ؿْشّایی چَى تْشاى تِ آلَدگی َّای هَخَد
دس ایي ؿْشّا تؼیاس ًگشاى کٌٌذُ اػت .تِ ّویي دلیل تایذ
تِ فكش ػیؼتوی ًَیي تشای تَلیذ اًشطی گشهایی دس
هكاىّایی کِ  CHPلاتلیت اػتفادُ سا ًذاسد ،تَد .ایي
ػیؼتن هی تَاًذ یک تَیلش چگالـی تا خلَكیاتی کِ رکش
ؿذ تاؿذ .اص ػوش تَیلشّای چگالـی صهاى صیادی ًویگزسد
ٍلی تا ایي ٍخَد دس کـَسّای غشتی اص ایي تَیلشّا تؼیاس
اػتفادُ هیؿَد .ایي دسحالی اػت کِ دس ایشاى ّیچ ؿشکتی
الذام تِ تَلیذ ایي گًَِ تَیلشّا ًٌوَدُ اػت ٍ تٌْا چٌذ
ؿشکت هحذٍد اخیشا ٍاسدات ایي هحلَل سا ؿشٍع کشدُ اًذ.

ؿكل  :14هـؼل ؿؼلِ آتی تا ػَخت گاصٍئیل دس تَیلش چگالـی

ایي هـؼل دٍدُ تَلیذ ًویکٌذ ٍ دسًتیدِ هیتَاى تذٍى
ًگشاًی اص ػوی ؿذى آب حاكل اص چگالؾ ،ایي فشآیٌذ سا
اًدام داد[.]18
دس ٌّگام اًتخاب تَیلشّای چگالـی تایذ تِ اػتاًذاسدّای
ًلة ٍ ساُ اًذاصی آًاى تَخِ ًوَد .سػایت حذالل عَل
دٍدکؾ ،صٍایای دٍدکؾ ،اًتخاب دسػت تَاى دػتگاُ ( تِ
هٌظَس پاییي ًگِ داؿتي دهای آب تشگـتی ٍ ّوچٌیي
احتشاق هٌاػة) ،عشاحی ػیؼتن ّیذسًٍیک هٌاػة ٍ ...تا
حذ صیادی دس ساًذهاى تَیلش هَثش هیتاؿٌذ.
دس خذٍل صیش آًالیض ػَد هالی تیي  ،BCHP1تَیلش
غیشچگالـی ٍ تَیلش چگالـی تشای ػاختواى اداسُ فذسال
ؿْش ػیاکغ آهشیكا 2آٍسدُ ؿذُ اػت[.]3

اػتفادُ اص تَیلشّای چگالـی دس هٌاصل هؼكًَی ٍ دس اداسات
تا حذ صیادی هیتَاًذ تِ کاّؾ هلشف اًشطی دس کـَس
کوک ًوایذ .لیوت صیاد ایي هحلَل سغثت خشیذاساى سا کن
هیًوایذ ٍلی دس كَست تَخیِ التلادی هٌاػة دس هَسد
تاصگـت ػشهایِ دس دساص هذت ،هیتَاى خشیذاساى سا تِ
اػتفادُ اص ایي ًَع تَیلشّا تشغیة ًوَد .هیتَاى تش سٍی ایي
تَیلشّا هـؼل ؿؼلِ آتی گاصٍئیل ػَص سا ًیض ًؼة ًوَد.
تلَیش ایي هـؼل دس صیش آٍسدُ ؿذُ اػت.

ؿكل ً :14تایح آًالیض هالی تشای ػاختواى اداسُ فذسال ؿْش ػیَکغ
آهشیكا

دس پایاى تایذ گفت کِ ّ CHPا ٍ تَیلشّای چگالـی
هیتَاًٌذ هكولّای هٌاػثی تشای تَلیذ اًشطی دس کـَس
تاؿٌذٍ .لی تایذ تشای سػیذى تِ ساًذهاى هٌاػة ،دس اًتخاب

Building Combined Heat and Power System
Federal Office Building, Sioux City
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 "تؼییي، ػیذ هحوذ تمی تغحائی،[سضا ّاؿوی11]
 تاCHCP ُظشفیت تْیٌِ اخضا ًیشٍگاُ ّای کَچک پشاکٌذ
 دس ػاختواى ّایTOSCS هذل تشًاهِ سیضی خغی
". اداسی، تداسی،هؼكًَی

.آًْا تؼیاس دلت ؿَد
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، هشتضی، هحوذی اسدّالی، اهیذسضا،[کاٍػی ًظاد6]
 "هذیشیت هلشف اًشطی ٍ تِ کاسگیشی ػیؼتن تَلیذ.1388
،".ّوضهاى دس تیواسػتاى ّا ٍ اثشات صیؼت هحیغی آى
54، 53،ػتثشاى
،ُ ٍّاب هكاسیضاد، صّشُ ػلیواًیاى،[هحثَتِ صهاًی ًظاد7]
 "اهكاى ػٌدی تكاسگیشی تَلیذ.1389 ،اهیذ ؿاکشی
ٍ  تیؼت،"ّوضهاى تشق ٍ حشاست دس كٌایغ کاًی غیش فلضی
،پٌدویي کٌفشاًغ تیي الوللی تشق
 ٍصاست،[دفتش تْثَد تْشُ ٍسی ٍ التلاد تشق ٍ اًشطی8]
".1388، "ساٌّوای خاهغ تَلیذ ّوضهاى تشق ٍ حشاست،ًٍیش
 "کاستشد ػیؼتن ّای،ٍ ٍصاست ًیش، حویذ،[چیت چیاى9]
".تَلیذ تشکیثی تشق ٍ حشاست
 ؿشکت، خَاد هْذٍی،[اػواػیل سهضاًی آلذاؽ11]
ٍ ِ "هغالؼ.1388 ،هذیشیت ًیشٍگاُ ّای گاصی خشاػاى
تشسػی تَلیذ ّوضهاى دس ًیشٍگاُ ػیكل تشکیثی ؿشیؼتی
 ّفتویي ّوایؾ هلی اًشطی،"هـْذ
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