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CHPچیست؟ 

از جمله مشکالت و نقاط ضعف سیستم تولید و توزیع برق، راندمان پایین نیروگاهها و اتالف انرژی در شبکۀ توزیع 

میباشد. هرچند پیشرفتهای فنّی چند دهۀ گذشته موجب افزایش نسبی راندمان نیروگاهها شده، لیکن در حال 

انرژی اولیّه در پروسۀ تبدیل به انرژی الکتریکی و در حاضر و در بهترین حالت ممکن نزدیک به شصت در صد 

 مسیر انتقال از نیروگاه به مصرف کننده بهدر میرود.

 

به توضیحات داده شده، میتوان نتیجه گرفت که برای حلّ مشکل باید در ساختار سیستم تولید و توزیع  با توجه

را فراهم کرد. عالوه بر این میتوان و باید از اتالف  برق بازنگری نموده، امکان تولید غیرمتمرکز و در ابعاد کوچک

انرژی در پروسۀ تولید جلوگیری نموده، راندمان را افزایش داد. با تولید برق در محل مصرف و استفادۀ مفید از 

گرمای حاصل از احتراق در سیستمهای گرمایشی و سرمایشی و همچنین جهت تأمین آب گرم و یا تأمین گرمای 

در مصرف سوخت وجود دارد.  در پروسۀ تولید واحدهای صنعتی و ...، امکان صرفه جویی پنجاه درصدی مورد نیاز

تلفیق و ترکیبی از تولید برق و گرما  (Combined Heat and Power) یا CHP در نیروگاههای موسوم به

ضمن صرفه جویی در مصرف بصورت همزمان و با راندمانی بسیار باال )نزدیک به نود در صد( صورت میگیرد که 

سوخت، به لحاظ اقتصادی بسیار مقرون به صرفه بوده، موجب کاهش آلودگی محیط زیست میشود، ضمن اینکه 

  برق تولیدی نیروگاه هم قابلیت استفاده در محل و هم تزریق به شبکه سراسری برق را دارد.
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، یکی CHP به معروف زمانتولید هم یا به اخنصار (Combined Heat and Power  ) زمان گرما و برقتولید هم

زمان و توأم ترمودینامیکی دو یا چند شکل است؛ که عبارت است از تولید هم تولید پراکنده ترین کاربردهایاز مهم

  .انرژی از یک منبع ساده اولیه

و گرمای حاصله برای تولید قدرت محوری و  های فسیلیسوخت دهای قدرت امروزی، معموالً از سوزاندندر مول

ظیم برق های عها، نیروگاهترین این نوع سیستمشود. متداولنرژی الکتریسیته استفاده میسپس تبدیل آن به ا

طور متوسط مختلف دارند، به ای در تأمین نیاز الکتریسیته جوامعکه سهم عمده های حرارتینیروگاه هستند. در

 تنها
1

3
ها شود، به عبارت دیگر بازده این نیروگاهاز انرژی سوخت ورودی، به انرژی مفید الکتریسیته تبدیل می  

ها، مقدار زیادی انرژی حرارتی از طرق مختلف نظیر درصد است. در این نوع نیروگاه 35تا  30حدود 

ذشته، رود. از این گهدر میها و سیستم لولهکشی موجود در تأسیسات، به ، برج خنککن، پمپدیگ بخار کندانسور،

در محل  تولید برق شود. اگردرصد از انرژی الکتریسیته تولیدی، تلف می 15های انتقال برق نیز حدود در شبکه

 .ین مقدار اتالف عمالً وجود نخواهد داشتمصرف صورت بگیرد، ا

استفاده هرچه بیشتر از گرمای آزاد شده در حین فرایند سوختن سوخت، باعث افزایش بازده انرژی و کاهش 

 .شودهای مربوط به تأمین انرژی اولیه میمصرف سوخت و در نتیجه کاهش هزینه

برای مصارف گرمایشی، سرمایشی و بسیاری از فرایندهای توان ها، میاز گرمای اتالفی بازیافتی از این سیستم

تواند عالوه بر افزایش بازده و کاهش مصرف سوخت، باعث زمان برق و گرما، میصنعتی استفاده کرد. تولید هم

، از انرژی گرمایی تولیدی به عنوان منبع انرژی در فرایند تولید CHP شود. در آالینده کاهش انتشار گازهای

شود. مصرفکنندگانی که به مقدار انرژی گرمایی زیادی در طول روز نیاز دارند )صنایع تولیدی، قدرت استفاده می

https://fa.wikipedia.org/wiki/CHP
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%DA%AF_%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87


 

سپال آموزشی و فنی مجتمع دقیق ابزار و رقب دپارتمان یوکیل فرزین: تنظیم و تهیه                     

 

های خود به نحوی مطلوب توانند برای کاهش هزینهمیها و...( ها، دفاتر بزرگ، خشکشوییها، ساختمانبیمارستان

  .بهره ببرند CHP از

رای ها بگردد. آنهای پیشرفته یونان و روم بازمیسابقه تاریخی استفاده از گرمایش مرکزی، به زمان امپراتوری

های قصرها و قلعههای عمومی، ورزشگاه، های آهکی را با حفر کانال به حماماولین بار، آب گرم خروجی از الیه

های های صنعتی، برق مورد نیاز خود را با استفاده از دیگ، اغلب کارخانهقرن بیستم نظامی منتقل کردند. در اوایل

ها، از بخار داغ خروجی در فرایندهای کردند. در بسیاری از این کارخانهتوربین بخار، تولید میسوز و ژنراتورهای زغال

درصد از کل توان تولیدی توسط 85در آمریکا، حدود  1900که در اوایلطوریشد بهصنعتی استفاده می

 .استزمان بودههای صنعتی در محل مصرف، به صورت تولید همنیروگاه

ق، های تولید و تحویل برهای قابل اطمینان برق ساخته شدند، هزینههای برق مرکزی و شبکهگاههنگامی که نیرو

ف ها کرده و تولید برق خود را متوقهای صنعتی شروع به خریداری برق از این شبکهپایین بود و بسیاری از کارخانه

بارتند از: قانونمند شدن تولید برق، سهم زمان دخیل بودند عکردند. دیگر عواملی که در کاهش استفاده تولید هم

های های دیگها، پیشرفت تکنولوژیهای جاری کارخانههای خرید برق از شبکه در مجموع هزینهاندک هزینه

های ترین قیمت و نبود یا کمبود محدودیتهای مایع و گازی در پایینبخار نیروگاهی، فراهم بودن سوخت

 .محیطیزیست

، کشورهای جهان های سوخت و متعاقب آن بروز بحران انرژی در اغلبافزایش هنگفت هزینه، پس از 1973در 

، هاافزایش قیمت و سوخت فسیلی آغاز شد. بر اثر کاهش منابعروند یاد شده در تولید همزمان، به صورت معکوس 

 .ها که دارای بازده انرژی باالتری بودند، بسیار مورد توجه قرار گرفتنداین سیستم

دهد. به همین تولید همزمان، عالوه بر کاهش مصرف سوخت، میزان گازهای آالینده را نیز کاهش می

های و آمریکا، اقداماتی را در زمینه افزایش استفاده از تولید همزمان، انجام دادند. در سال کشورهای اروپایی علت،

است. انجام وکار توسعه یافتههای کسبتنها در صنعت بلکه در دیگر بخشزمان نهاخیر نیز تولید هم

است. منجر شده پیل سوختی نولوژی نظیر فناوریهای مهم تکنیز به پیشرفت تحقیق و توسعه هایپروژه

 .اندهای نوظهور در زمینه تولید انرژی تبدیل شدهبه یکی از سیستم های سوختیپیل امروزه

 

 زمان برق و گرمافرایند تولید هم منابع 

 داغ خروجیتوان، تلفات ناشی از گازهای است که میزمان برق و حرارت، فرض شدهسازی سیستم تولید همدر مدل

های مطرح ابزمان برق و حرارت کرد. انتخرا به صورت بازیافت حرارت، وارد شبکه تولید هم های گازیتوربین از

برای تولید برق، استفاده از بویلر بازیافت  معمولی نیروگاه سیکل ترکیبی برای استفاده از بازیافت حرارت، استفاده از

العات فی اس اطفشاری برای تولید برق و آبگرم است. بر اسپستوربین بخار حرارت برای تولید آبگرم و استفاده از

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D9%81%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%84_%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1
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درصد افزایش  70درصد به بیش از  34پس از نصب سیستم بازیافت حرارت، از حدود  توربین گازی موجود، بازده

 .رسددرصد می 30درصد به کمتر از  66های گازی از حدود وربینیابد؛ لذا تلفات تمی

ها و اتصالها و دیگر تجهیزات بازیافت گرما، ژنراتور، لوله ارتیهای حرمبدل ، دارای یک مولد قدرت،CHP سیستم

ذبی جها و غیره است. اگر این سیستم مجهز به مصارف سرمایشی شود، به یک چیلر تراکمی یا ها و عایقنظیر پمپ

گرما و  زمان برق،گویند که از توانایی تولید هممی Trigeneration یا CCHP هانیاز دارد. به این نوع سیستم

 .سرما برخوردارند

، معموالً موتورهای احتراقی، توربین گازی، میکروتوربین و پیل سوختی CHP هایمولد قدرت اولیه در سیستم

ها، متفاوت بوده و بسته به کاربردهای مختلف و نیاز گرمایشی، است. کیفیت گرمای خروجی هر یک از این فناوری

ترین اندازی، موتورهای احتراقی دارای پاییند. امروزه از نظر هزینه نصب و راهها را به کار برتوان یکی از آنمی

 .ا دارنداند، باالترین هزینه رهای پیل سوختی با توجه به اینکه هنوز به مرحله تجاری شدن نرسیدهقیمت و سیستم

 

 

 مزایی این سیستم

درصد از انرژی  30های معمولی خود، ران در سیستمیابد. ایها، بازده انرژی افزایش قابل توجهی میدر این سیستم

رسد. البته نباید میدرصد  50به  سیکل ترکیبی هایکند. این میزان در نیروگاهورودی را به انرژی مفید تبدیل می

 80حدود  CHP ها را نادیده گرفت. در سیستمو مصارف داخلی نیروگاه انتقال نیرو تلفات زیاد انرژی در خطوط

درصد  90شود. اگر از پیل سوختی استفاده شود، بازده تا نزدیکی درصد از انرژی ورودی به انرژی مفید تبدیل می

 .رسدهم می

های معمولی های انرژی اولیه برای مصرفکنندگان است در سیستماز دیگر مزایای این سیستم، کاهش هزینه

گاز  وزیع برق خریداری کند. برای مصارف گرمایشی نیز بایدهای تولید و تمصرفکننده مجبور است برق را از شبکه

 وخت، مصرفکننده از شبکه برق مستقل شده و چون از گاز یا سCHP یا فسیلی خریداری شود. در سیستم طبیعی

 .آیندهایش به شدت پایین میکند، هزینهوری استفاده میفسیلی در باالترین حد بهره

شود که باعث یکنواخت در خروجی سیستم استفاده می AC به DC ، از یک مبدل برای تبدیل برق ازهاCHP در

ید. در آبرقی وارد نمیها و تجهیزات شود و هیچ آسیبی به دستگاهشدن و بدون نوسان بودن ولتاژ و فرکانس می

ها، دارای نوسان ولتاژ و افت فرکانس بوده و مقدار زیادی از انرژی الکتریسیته، از طریق صورتی که برق شبکه

شود، این بخش از تلفات از آنجا که برق در محل مصرف، تولید می CHP رود. درخطوط انتقال نیرو به هدر می

توانند بخشی از برق تولیدی خود را در ساعات اوج مصرف، این طریق میرسد. تولیدکنندگان برق از به صفر می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%AF%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C


 

سپال آموزشی و فنی مجتمع دقیق ابزار و رقب دپارتمان یوکیل فرزین: تنظیم و تهیه                     

 

تواند عالوه بر افزایش بازده و کاهش مصرف سوخت باعث زمان گرما و برق، میتولید هم .به شبکه برق بفروشند

 .کاهش انتشار گازهای آالینده نیز گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


