
	توليد پراكنده و همزمان برق و حرارت 

پيرل«هنگامي كه توماس اديسون براي تامين برق مورد نياز شهروندان نيويورك ايستگاه توليد برق 
»توليد پراكنده«را راه اندازي كرد، اساساً استراتژيي را مطرح كرد كه امروزه از آن به عنوان » استريت

 .ياد مي شود

توليد برق در محل مصرف يا در نزديكي آن با استفاده از سيستم هاي توليد برقتوليد پراكنده شامل  
  مگاوات مي رسد 25نسبتا كوچك است كه ظرفيت آنها معموال به كمتر از 

در حالي كه سرمايه گذاري هنگفت در امر توسعه بخش عرضه انرژي و تلفات در شبكه توزيع و انتقال
ي شود ؛ توسعه توليد پراكنده در صنايع ، پااليشگاه ها ، شهركاز دغدغه هاي وزارت نيرو محسوب م

به ويژه اگر با استفاده از فناوري ؛روش هاي رفع اين نگراني ها است هاي مسكوني و صنعتي ، يكي از
هاي مختلف، عالوه بر توليد انرژي الكتريكي در محل، امكان تامين انرژي گرمايي مورد نياز نيز وجود

  .داشته باشد
سيستم هاي توليد كننده همزمان انرژي الكتريكي و حرارتي عالوه بر سرعت باال در نصب از ميزان

   .تلفات در سيستم انتقال و توزيع نيز مي كاهد و اثار مثبت زيست محيطي هم دارد
عوامل مختلفي دست به دست 70سابقه استفاده از توليد پراكنده به درستي روشن نيست اما بعد از دهه 

  را مطرح كردند» توليد پراكنده«م دادند و مبحث ه
درصد از 5درصد است و در فرآيند انتقال برق بيش از  37هاي حرارتي در كشور راندمان نيروگاه

درصدي در شبكه18ها در نقطه مصرف ساخته شوند اتالف دهيم و اگر نيروگاهتوليد را از دست مي
   .شودمصرف، در قسمت توزيع نيز حذف مي

كه به صورت همزمان حرارت و برق chp هايبه گفته قائم مقام وزارت نيرو ، با استفاده از نيروگاه
   .درصد رساند 80درصد افزايش داد و به باالي  50توان راندمان را كنند، ميتوليد مي

كرده و جزوها پايگاه بسيار خوبي پيدا چيان مي افزايد : ايران در فناوري و ساخت انواع نيروگاهچيت
همزمان برق و حرارت هم توانمند كشور اول دنيا در اين صنعت است و بايد در عرصه هاي توليد 10

   .تر شود
  CHP توليد همزمان برق و حرارت

وليد همزمان برق و گرما يا توليد همزمان، از مهمترين كاربردهاي توليد پراكنده است كه توليدت
  يا چند شكل انرژي از يك منبع ساده اوليه را شامل مي شودهمزمان و توام ترموديناميكي دو 



ستفاده هرچه بيشتر از گرماي آزاد شده در حين فرآيند سوختن سوخت، باعث افزايش بازده انرژي وا
   .كاهش مصرف سوخت و در نتيجه كاهش هزينه هاي مربوط به تامين انرژي اوليه مي شود

يستم ها مي توان براي مصارف گرمايشي، سرمايشي و بسياري ازاز گرماي اتالفي بازيافت شده از اين س
فرآيندهاي صنعتي استفاده كرد. توليد همزمان برق و گرما، مي تواند عالوه بر افزايش بازده و كاهش

از انرژي گرمايي توليد شده در CHP مصرف سوخت، باعث كاهش انتشار گازهاي آالينده نيز شود. در
   .عنوان منبع انرژي استفاده مي شود فرآيند توليد قدرت به

مصرف كنندگاني كه به مقدار انرژي گرمايي زيادي در طول روز نياز دارند، مانند صنايع توليدي،
بيمارستان ها، ساختمان ها و دفاتر بزرگ، خشكشويي ها و ...، مي توانند براي كاهش هزينه هاي خود

  .بهره ببرند CHP به نحوه مطلوبي از
توليد همزمان برق وحرارت متصل به شبكه سراسري برق كشور با استفاده از موتور ژنراتور نيروگاه

   .مگاوات هفتم شهريور در كنار ساختمان وزارت نيرو افتتاح شد 4به ظرفيت  ( chp)گازسوز 
پيش از اين نيز نيروگاه مشابه ديگري در كيش افتتاح شده كه متعلق به بخش خصوصي است. در كنار

  .، حرارت ناشي از فرآيند توليد برق بازيافت و استفاده مي شود chp يد برق از نيروگاهتول
قائم مقام وزير نيرو با اشاره به اينكه اين نيروگاهها را مي توان به دليل قدرت پايين در محل مصرف

هدر رفت برق را در بخش انتقال و توزيع برق كاهش مي chp نصب كرد، گفت: نصب نيروگاههاي
  . درصد از مصرف برق توليدي ، صرفه جويي مي شود 20دهد و بيش از 

وي درباره حرارت اين نوع نيروگاهها گفت: حرارت توليد برق در ساير نيروگاه ها هدر مي رود در
حالي كه از اين حرارت ،بخار توليد مي شود و مي توان اين بخار را وارد سيستم موتورخانه و تاسيسات

ا در فصل گرما ، سرمايش مورد نياز و در فصل سرما ، گرمايش مورد نياز و در همهساختمان كرد ت
   .فصول ، آب گرم مورد نياز ساختمان تامين شود

وزارت نيرو ساخت اين نوع نيروگاه را سياست جديد اعالم كرده است و همه ساختمان هاي بزرگ ،
ولتي ، دانشگاهها و مجتمع هاي آموزشي ميمجتمع هاي مسكوني، هتل ها ، بيمارستان، ساختمان هاي د

   .توانند به راحتي ازاين سيستم استفاده كنند
  مزيت ها 

  :مزاياي توليد همزمان برق و حرارت شامل 
 افزايش بازده انرژي  



 ن انرژي اوليه براي مصرف كننده كاهش هزينه هاي تامي  
  الكتريكي با كيفيت بسيار باالترتامين انرژي  
 افي به شبكه اصلي برق رسانيتوليد شده اض امكان فروش برق  

) فن آوريهاي مبتني بر سوخت هاي فسيلي مانند موتورهاي رفت1فن آوري هاي توليد پراكنده شامل 
) فن آوري هاي مبتني بر انرژي هاي تجديد2و برگشت ، پيل سوختي، ميكروتوربين، توربين گاز و 

   .توربين آبي كوچك، انرژي امواج و جذر و مد است پذير مانند توربين بادي، صفحات فتوولتاييك،
  CHP انگيزه هاي احداث واحدهاي

 ر فن آوري هاي با راندماننياز به تجديد ساختار در صنعت برق ، رشد سريع تكنولوژي و ظهو
  باال

  آلودگي هوا و محيط زيست ناشي از سوزاندن سوخت هاي فسيلي در تكنولوژي هايي كهكاهش
   .دارند و هم آلودگي زيادي توليد مي كنند راندمان پايين

 لزوم صرفه جويي در مصرف انرژي با توجه به رو به زوال بودن منابع سوخت فسيلي.  
   مزاياي بالقوه توليد پراكنده

 كاهش نياز به شبكه سراسري  
 احداث و بهره برداري بسيار آسان و سريع  
  ان به صورت همزمانتوليد برق با كيفيت باال و امكان استفاده از گرماي  
 صرفه جويي زياد در مصرف انرژي  
 و ...متنوع مانند بيوگاز، گاز طبيعي  امكان استفاده از منابع انرژي اوليه  
 صرفه جويي اقتصادي براي مصرف كننده نهايي  
 افزايش امنيت تامين انرژي براي مصرف كننده نهايي  
  الينده هاي زيست محيطيانتشار آكاهش  

شامل صنايع شيميايي ، CHP قابليت استفاده از مولد هاي مقياس كوچك از نوعصنايع توليدي با 
غذايي، نساجي ، كشاورزي ، كاغذسازي ، فلزكاري ، سراميك و سفال گري ، محصوالت چوبي و صنايع

   .بازيافت است
بيمارستان ها ،مي توان به  CHP از مراكز خدماتي با قابليت استفاده از مولدهاي مقياس كوچك از نوع

   .هتل ها ، دانشگاه ها و مجتمع هاي مسكوني اشاره كرد



  
  توليد پراكنده در جهان

شامل CHPبنابر گزارش اتحاديه جهاني انرژي پراكنده؛ كشورهاي داراي بيشترين ظرفيت نصب شده 
، ژاپن)10012(، هند )20840(، آلمان )28153(، چين  )65100(،روسيه  )مگاوات84707(آمريكا 

اسپانيا ،)6600(، فرانسه )6765(، كانادا )7160(، هلند )7378(، تايوان )8310(، لهستان )8723(
5410(و اسلواكي  )5440(، انگلستان )5690(دانمارك  ،)5830(فنالند  ،)5890(ايتاليا  ،)6045(

   .است )مگاوات
، اتريش)3490(سوئد  ،)4522(، جمهوري كره )5200(،جمهوري چك  )مگاوات 5250(سهم روماني 

،)1602(سنگاپور  ،)1864(استراليا  ،)1890(بلژيك  ،)2050(، مجارستان )2838(، مكزيك )3250(
،)790( ، تركيه)1040(، ليتواني )1080(پرتغال ،)1203(اندونزي  ،)1316(برزيل  ،)1600(استوني 

   .است )مگاوات110(و ايرلند  )240(يونان  ،)590(التويا 
در آينده نزديك ايران در رتبه كرد،ابراز اميدواري  ،سجادي معاون سازمان بهره وري انرژي ايران

   خواهد گرفت.خوبي قرار 
   توليد پراكنده در ايران

،بررسي مجدد فرآيندهاي مختلف صنعتي و انتخاب صنايع پتانسيل دار "ايران تاكنون در موضوع هاي 
ارزيابي فني و اقتصادي فناوري هاي قابل ،بررسي مكانيزم هاي مالي ،شناسايي انواع فناوري هاي رايج

،انتخاب و معرفي فناروي هاي مورد استفاده در سيستم هاي توليد پراكنده ،استفاده در صنايع ايران
تعيين ، اولويت بندي صنايع براي اجراي طرح هاي توليد پراكنده در كشور به لحاظ فني و اقتصادي

ني آزادشده و تلفات كاهش يافته در شبكه برق كشور در صورت اجراي طرح هايظرفيت هاي توا
   .توليد پراكنده در صنايع اولويت دار ، مطالعاتي را انجام داده و طرح هايي را اجرا كرده است

تعيين ظرفيت منابع مالي آزادشده در شبكه برق كشور ، تعيين تاثير سيستم هاي توليد پراكنده بر
ي و عملكردي شبكه ، برآورد ميزان تاثير سيستم هاي توليد پراكنده بر كاهش انتشارمشخصات فن

وبرگزاري دوره آموزش براي صنايع مورد مطالعه، شركت SOX , NOX , CO2 گازهاي گلخانه اي
   .هاي توزيع و مشاوران هم بررسي شده است

تسهيالت مالي به متقاضيان ساخت نيروگاه هايمعاون سازمان بهره وري انرژي ايران (سابا) هم از ارائه 
  .خبر داده است ( chp ) توليد همزمان برق و حرارت



 مگاوات براي ساخت نيروگاههاي 500هزار و  3به گفته سيدحسن سجادي بخش خصوصي بيش از 

chp تقاضا كرده و موافقت نامه آن امضا شده است.   
رمان در بخش هاي خدماتي و صنايع استفاده ميدر حال حاضر بيشتر نيروگاه هاي كوچك در كشو

 .شود

اين فناوري فرصت خوبي براي كاهش مصرف انرژي اوليه (سوخت نيروگاه) و كاهش هزينه است و
   .انرژي الكتريكي و حرارتي مطلوب هم فراهم شود

انگيزهاجراي طرح بزرگ تحول اقتصادي و به ويژه هدفمند كردن يارانه حامل هاي انرژي مي تواند 
هاي اقتصادي خوبي براي سرمايه گذاري بخش خصوصي در توسعه نيروگاه هاي پراكندو توليد همزمان

  .برق و حرارت فراهم اورد
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