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. یکی از ده استخود اختصاص دا سرمایش بوده که در ساليان اخير سهم قابل توجهی از بار پيک شبکه را به

ژی یریت انرآمد در مدراز آن به عنوان ابزاری مؤثر و کاگذاران انرژی در دنيا  کارهایی که امروزه سياست راه

ن( يد همزماصار تولبرند، توليد انرژی بر مبنای روش توليد همزمان برق، حرارت و برودت )یا به اخت بهره می

ک تی( از یبرود وی توليد همزمان توليد توأم دو یا چند شکل از انرژی )مانند انرژی الکتریکی، حرارت .است

رسی هدف اصلی این مطالعه، بر .باشدهای مختلف( می ی اوليه )مانند انرژی شيميایی سوختمنبع ساده

ده شده و های اوليه استفا موجود در  ایران و جهان است که مشتمل بر انواع محرک CCHPهای  سيستم

  .باشد های خارجی و داخلی فعال در این زمينه می شرکت
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An overview of the development process of combined 

cooling, heating, and power (CCHP) systems in Iran 

and the world 
 

Abstract: Increasing welfare level in human societies, especially in big cities, has caused 

an increase in energy consumption, especially electric energy. One of the major uses of 

electrical energy in our country is in the field of cooling, which has taken a significant share 

of the network's peak load in recent years. One of the solutions that today's energy 

policymakers in the world use as an effective and efficient tool in energy management is 

energy production based on the method of simultaneous production of electricity, heat and 

cooling (or in short, simultaneous production). Simultaneous production is the combined 

production of two or more forms of energy (such as electrical, thermal and refrigeration 

energy) from a simple primary source (such as chemical energy of different fuels). The 

main purpose of this study is to examine the existing CCHP systems in Iran and the world, 

which includes the types of primary drivers used and foreign and domestic companies 

active in this field. 
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 مقدمه -1
 

د اقتصادی، رفاه اجتماعی، بهبوای در رشد انرژی نقش ویژه

های پژوهش .کندکيفيت زندگی و امنيت یک جامعه ایفا می

دهند ميان توسعه یک کشور و ميزان انرژی جهانی نشان می

ی مصرفی آن، رابطه مستقيمی برقرار است و از این رو دسترس

ر نظوکشورهای در حال توسعه به انواع منابع جدید انرژی، به م

در  .ای داردهبود وضع اقتصادی آنها اهميت ویژهپيشرفت و ب

و  این ميان انرژی الکتریکی از عوامل اصلی و زیربنایی رشد

های صنعتی، اقتصادی و اجتماعی است بهشکوفایی بخش

های ارزیابی و پيشرفت توان گفت یکی از شاخصطوری که می

ی ککشورها، شاخص افزایش ظرفيت توليد و توزیع انرژی الکتری

رویه ی اخير نوعی آگاهی و توجه به افزایش بیهادر سال .است

های فسيلی مصرف انرژی و نيز واقعيت فناپذیر بودن سوخت

ای در سطح جهانی با سبب شده است که مطالعات همه جانبه

های توليد هدف کاهش ميزان مصرف انرژی و نيز کاهش هزینه

 .ردپذی ی کشورها، انجامانرژی، بدون ایجاد لطمه به روند توسعه

هایی ها و استراتژیاین مطالعات باعث به وجود آمدن برنامه

  .موسوم به مدیریت انرژی گردیده است

گذاران انرژی در دنيا کارهایی که امروزه سياستیکی از راه

از آن به عنوان ابزاری مؤثر و کارآمد در مدیریت انرژی بهره 

بنای روش توليد همزمان برق، حرارت برند، توليد انرژی بر ممی

توليد همزمان که نوعی خاص از روش توليد  .و برودت است

پراکنده است، عبارتست از توليد توأم دو یا چند شکل از انرژی 

 )مانند انرژی الکتریکی، حرارتی و برودتی( از یک منبع ساده

که  از آنجایی .های مختلف(اوليه )مانند انرژی شيميایی سوخت

های اوليه مصرفی یعنی برق، در الگوی توليد همزمان، انرژی

حرارت و برودت از طریق یک سيستم با سوخت وروردی معين 

های تأمين انرژی به طرز قابل گردند، در نتيجه هزینهتأمين می

کننده های رایج، مصرفدر روش .یابدای کاهش میمالحظه

ی سراسری شبکه مجبور است برق مورد نياز خود را از

خریداری نموده و از سوی دیگر برای مصارف گرمایشی و 

در  .ای را متحمل شودهای جداگانهسرمایشی خود نيز هزینه

توليد همزمان که در قالب توليد پراکنده از  حالی که در شيوه

کننده از شبکه سراسری برق، شود، مصرفآن استفاده می

از محتوای انرژی سوخت مستقل شده و از سوی دیگر چون 

ی (، ميزان و هزینه%90برد )تا ورودی نهایت بهره را می

 .[3-1] یابدهای مصرفی به شدت کاهش میانرژی

باً برای توليد همزمان غال 2CCHPو  1CHPی هاسيستم

های الکتریکی، حرارتی و برودتی چند نمونه مختلف از انرژی

ها از چهار بخش اصلی محرک این سيستم .شونداستفاده می

اوليه، مولد )ژنراتور(، مبدل حرارتی و سيستم کنترل تشکيل 

باشند ها دارای یک محرک اوليه میکليه این سيستم .شده اند

که انرژی شيميایی سوخت را آزاد نموده و آن را به توان 

ها در این سيستم .کندمکانيکی در محور خروجی تبدیل می

محور محرک با یک ژنراتور الکتریکی کوپل بوده و توان 

-ها نشان میبررسی .شودالکتریکی مشخصی در آن توليد می

-های اوليه و مولددهد که حداکثر راندمان موجود برای محرک

درصد بوده و این به این معنی است که بيش از  50ها، کمتر از 

در این  .شودنيمی از انرژی سوخت به صورت حرارت تلف می

ها انرژی حرارتی گازهای خروجی از محرک اوليه، سيال سيستم

کننده محرک روانکاری محرک و روغن جاری در سيکل خنک

توان با قراردادن اوليه، منابع اصلی اتالفات حرارتی بوده و می

های حرارتی گرمای اتالفی را به شکل حرارت با دمای باال مبدل

با فراهم شدن امکان استحصال  .و قابل استفاده بازیافت نمود

های توليد همزمان، راندمان آنها باال حرارت اتالفی در سيستم

ها رفت و این یک خصوصيت بارز در این نوع سيستمخواهد 

های توليد همزمان دارای راندمان باالیی )بيش سيستم .باشدمی

درصد سوخت کمتری  35تا  30درصد( بوده و حدود  50از 

از  .کنندهای موجود و سنتی مصرف مینسبت به سایر سيستم

از تواند چه جویی در مصرف سوخت میدید ملی این صرفه

طریق صادرات و چه از طریق فراهم آمدن شرایطی برای 

 .های سودمندتر از سوخت فسيلی، مزیت محسوب شوداستفاده

های فسيلی عالوه بر موارد فوق استفاده هرچه کمتر از سوخت

از  .های زیست محيطی نيز خواهد شدباعث کاهش آالینده

دی انرژی درص 15الی  10ها از اتالف سوی دیگر این سيستم

توسعه ضریب پدافند  .کنددر شبکه انتقال برق جلوگيری می

غير عامل )عدم وابستگی به انرژی الکتریکی شبکه( از دیگر 

-ها نشان می. بررسیباشدهای توليد همزمان میمزایای سيستم

درصد انرژی کل ورودی به سيستم به صورت  65تا  45دهد که 

توان از آن جهت توليد ده و میانرژی حرارتی قابل بازیافت بو

های توليد استفاده از سيستم .حرارت و برودت استفاده کرد

شدت تلفات اگزرژی و دليل کاهش تلفات حرارتی، بههمزمان به

این مزیت مهم  .دهدهای سيستم را کاهش میبازگشت ناپذیری

های اخير استفاده از این نوع باعث شده است که در سال

 
1 Combined Cooling, Heat and Power 
 

2 Combined Heat and Power 
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ی انرژی مورد توجه اکثر کشورهای پيشرفته دنيا قرار هاسيستم

های اخير بهدر سال CCHPهای در این ميان سيستم .گيرد

ها رو به افزایش شدت مورد توجه قرار گرفته و استفاده از آن

های اوليه استفاده از انرژی حرارتی خروجی از محرک .است

های انرژی جهت تأمين برودت هدف عمده این نوع سيستم

ها عمدتًا با استفاده از توليد برودت در این سيستم .باشدمی

-چيلرهای جذبی انجام گرفته و توليد حرارت نيز مشابه سيستم

های حرارتی صورت ها و مبدلبا استفاده از بازیاب CHPهای 

گانه انرژی توليد سه CCHPهای مزیت عمده سيستم .گيردمی

و الکتریکی به طور همزمان بوده و این قابليت حرارتی، برودتی 

-4] دهدای افزایش میطرز قابل مالحظهراندمان سيستم را به

نشان  CCHPشماتيکی از نحوه عملکرد سيستم  1در شکل  .[7

 داده شده است.
 

 
 

 CCHPشماتيکی از نحوه عملکرد سيستم  1شکل 

 

این است که  CCHPو  CHPهای تفاوت مهم بين سيستم

کنند، فقط الکتریسيته و حرارت توليد نمی CCHPهای سيستم

 .بلکه توانایی توليد بار برودتی را جهت کاربردهای مختلف دارند

کنند در این ميان نقش عمده در توليد برودت را چيلرها ایفا می

آب  .گراد توليد کننددرجه سانتی 7الی  6توانند آب سرد و می

های تهویه تواند در دستگاهشده توسط چيلرها می سرد توليد

کویل و هواساز جهت سرمایش فضاها استفاده مطبوع مانند فن

های توان از این آب سرد در سایر بخشاز سوی دیگر می .شود

استفاده  ..گيری و.کاری تجهيزات، رطوبتصنعتی جهت خنک

 CCHPهای تمدهد که در عمده سيسها نشان میبررسی .کرد

سرمایش فضاهای اشغال شده مد نظر بوده و هدف تأمين 

بر خالف  CCHPهای سيستم .باشدآسایش حرارتی افراد می

 .باشنددارای دو نوع محرک اوليه و ثانویه می CHPهای سيستم

بوده و هدف  CHPهای های اوليه اغلب مشابه سيستممحرک

باشد، این در می ریکیها توليد برق و انرژی الکتنعمده آ

حاليست که هدف محرک دوم توليد بار سرمایشی و برودتی 

  .[11-8]باشدمی
 

 CCHPهای انواع سیستم -2

 

بر اساس ظرفيت کاری، نوع عملکرد،  CCHPهای سيستم

  .شوندبندی میثانویه طبقههای های اوليه و محرکمحرک

 طبقه بندی بر اساس ظرفيت -

برحسب توان الکتریکی توليدی آن  CCHPاندازه سيستم 

کننده به انرژی دانستن نياز واقعی واحد مصرف .شودبيان می

الکتریکی، ميزان بار گرمایشی و ميزان بار سرمایشی در انتخاب 

استفاده از آن تأثير  و نحوه CCHPدرست ظرفيت یک سيستم 

 CCHPهای های اسمی، سيستماز نقطه نظر اندازه .فراوانی دارد

بندی به انواع با مقياس ميکرو، کوچک، متوسط و بزرگ تقسيم

کيلووات  20ها زیر تممحدوده ظرفيت ميکروسيس .شوندمی

ها پتانسيل زیادی برای هرچند ميکروسيستم .باشدمی

های ای تجاری، اداری و مسکونی را دارند، اما نمونهکاربرده

 .محدودی از آنها در حال حاضر و در بازار فعلی موجود است

ها اغلب از نوع موتورهای رفت و محرک اوليه این نوع سيستم

 .باشدهای سوختی و موتورهای استرلينگ میبرگشتی، پيل

ووات تا کيل 20های مقياس کوچک در محدوده ظرفيت سيستم

ها، های زیادی از قبيل فروشگاهمگاوات بوده و در کاربرد 1

ها، ادارات و صنایع کوچک مورد ها، بيمارستانسوپرمارکت

ها نسبت به سایر این نوع سيستم .گيرنداستفاده قرار می

ها و کاربرد بيشتری داشته و ميکروتوربين CCHPهای سيستم

سيستم  .باشندها میی آنموتورهای رفت و برگشتی محرک اصل

 10مگاوات تا  1های مقياس متوسط با ظرفيتی در محدوده 

های های صنعتی، ساختمانها، کارگاهمگاوات، در کارخانه

  .گيردمسکونی، ادارای و تجاری بزرگ مورد استفاده قرار می

مگاوات یک  10های مقياس بزرگ نيز با ظرفيت باالی سيستم

های بزرگ، مين انرژی برای کارخانجات و کارگاهآل تأمنبع ایده

مسکونی با مساحت های تجاری و ها و همچنين مجموعهشهرک

 .باشندباال می

 طبقه بندی بر اساس عملکرد -

به دو روش مورد استفاده  CCHPهای به طور کلی سيستم

( 1FELهایی که تحت بار الکتریکی )سيستم .گيرندقرار می

ها تأمين بار الکتریکی است و هدف عمده آنعمل نموده و 

عمل نموده  (2FTLهایی که تحت بار حرارتی )همچنين سيستم

 
1 Following Electrical Load 
2 Following Thermal Load 
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   FEL در روش عملکردی. ها تأمين بار حرارتی استو هدف آن

محرک اوليه و  .هدف عمده سيستم تأمين بار الکتریکی است

حرارت  .ژنراتور وظيفه تأمين بار الکتریکی را بر عهده دارند

ها جهت تأمين بار حرارتی واحد اتالفی از این نوع سيستم

در صورتی که انرژی حرارتی بازیافتی برای  .شودبازیابی می

تأمين بار حرارتی مورد نياز )گرمایش و سرمایش( کافی نباشد، 

در روش  .شودحرارت اضافی توسط دیگ بخار کمکی تأمين می

وليد بار حرارتی برای هدف عمده سيستم ت FTLعملکردی 

اگر مقدار  .باشدتأمين نياز بارهای گرمایشی و سرمایشی می

الکتریسيته توليدی برای تأمين نياز واحد کافی نباشد، 

 .شودالکتریسيته اضافی از شبکه وارد می

 ساس ارتباط با شبکهطبقه بندی بر ا -

ته بسها بر اساس ارتباط به شبکه به دو دسته وااین سيستم

 شوند. در حالت اتصال بهبه شبکه و مستقل تقسيم بندی می

به شبکه متصل بوده و قادر است در  CCHPشبکه سيستم 

از  را صورت کم بودن توان الکتریکی توليدی نياز مورد نياز خود

به  CCHPدر عملکرد مستقل نيز سيستم  .شبکه خریداری کند

توسط خود شبکه متصل نبوده و همه نيازهای انرژی آن 

 .شودسيستم و به طور مستقل تأمين می

 های اوليهبندی از نظر محرکدسته -

های توليد همزمان بوده و محرک اوليه جزء اصلی سيستم

های های عمده مهندسان و طراحان سيستمیکی از دغدغه

های انرژی انتخاب یک محرک اوليه مناسب برای سيستم

CCHP توان به موتورهای می های اوليهاز انواع محرک .باشدمی

های ها، توربينگاز، ميکروتوربينهای ، توربينرفت و برگشتی

 در .سوختی و موتورهای استرلينگ اشاره کردهای بخار، پيل

های اوليه به کار توزیع فراوانی درصد استفاده از محرک 2شکل 

 .نشان داده شده است CCHPو  CHPهای رفته در سيستم

شود موتورهای رفت و برگشتی همانطور که مشاهده می

 .[13و 12]باشند می بيشترین سهم را در این ميان دارا

شود موتورهای رفت و برگشتی همانطور که مشاهده می

 CHPهای بيشترین کاربرد را به عنوان محرک اوليه در سيستم

د دهها نشان میبررسی .(4و  3باشند )شکل دارا می CCHPو 

ن های سوختی و ميکروتوربيهای اوليه، پيلکه در بين محرک

 .ها دارندکيزان آالیندگی را نسبت به سایر محرکمترین م

های اوليه نقش حرارت و دمای گازهای خروجی از محرک

و  های ثانویه جهت توليد بار سرمایشیمهمی در کارایی محرک

  .ندهای حرارتی برای توليد بار گرمایشی دارهمچنين در مبدل
 

 

 
های های به کار رفته در سيستمتوزیع فراوانی محرک 2شکل 

CHP  وCCHP [12] 

 

 
سيلندر با توان الکتریکی خروجی  16موتور گازسوز  3شکل 

 [13]کيلووات  900

 

 
سيستم توليد همزمان با محرک اوليه موتور احتراق  4شکل 

 [13]کيلووات  2535تا  776داخلی 

 

 در جهان CCHPهای توسعه سیستم روند -3

های انجام گرفته در زمينه های اخير گستره پروژهدر سال

CCHP اطالعات منتشر شده از این  .رشد فراوانی داشته است

ها در سطوح گوناگون بوده و برخی با جزیئات بيان شده و پروژه

بر همين اساس طبق  .برخی نيز به صورت کلی ارائه شده است

ها دسته بندی گردید و در ادامه اطالعات منتشر شده، پروژه

  .اندبيان شده
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 [16-14] انجام شده در جهان CCHPهای پروژه 1 جدول

 ثانویه محرک اولیه محرک اجرا محل کشور شهر/ ردیف

 راندمان

 ژنراتور

 برق 

 ظرفیت

 ژنراتور

 برق

 )کیلووات(

  ظرفیت

 سرمایشی

 )کیلووات(

 کل راندمان

 و )سرمایش

 الکتریسیته(

 گازیموتور مرکز خرید پرتغالليسبون  1
جذبی تک  چيلر

 اثره
39% 6000 3600 89% 

 %83 1940 1100 %38 جذبی دو اثره چيلر گازیموتور دیتاسنتر ملبرن استراليا 2

 گازیموتور فرودگاه اسپانيامادرید  3
جذبی تک  چيلر

 اثره
41% 33000 19800 77% 

 کاسيلون اسپانيا 4
کارخانه توليد 

 شيمياییمواد 
 %73 2930 13430 %28 جذبی دو اثره چيلر گازیتوربين

 بالروس 5
کارخانه توليد 

 فيبر شيميایی
 گازیموتور

جذبی تک  چيلر

 اثره
40% 36000 15000 87% 

6 
 امریکا

 سندیا گو
 مرکز مخابرات

گاز و توربين

 خورشيدی

جذبی تک  چيلر

 اثره
35% 4500 4600 83% 

7 
 امریکا

 نيوجرسی
 %83 1454 1412 %38 جذبی دو اثره چيلر گازیموتور دانشکده

8 
 امریکا

 کارولينای شمالی
 پایگاه نظامی

گاز و  توربين

 خورشيدی
 %93 3500 5200 %35 جذبی دو اثره چيلر

9 
 امریکا

 نيو جرسی

دانشگاه 

 تحقيقاتی
 %82 2326 4555 %38 جذبی دو اثره چيلر گازیموتور

10 
 هند

 دهلی
 %69 2547 2200 %39 جذبی دو اثره چيلر گازیموتور ستاره 7هتل 

11 
 هند

 گرگاون
 %85 4210 1400 %38 جذبی دو اثره چيلر گازیموتور مرکز خرید

12 
 روسيه

 مسکو

مرکز خرید 

 محلی
 %68 3000 2000 %38 جذبی دو اثره چيلر گازیموتور

13 
 هند

 گرگاون
 %83 14491 4200 %38 جذبی دو اثره چيلر گازیموتور مرکز آی تی

14 
 هند

 دهلی
 %85 5233 1400 %38 جذبی دو اثره چيلر گازیموتور مرکز خرید

15 
 اسپانيا

 مالورکا
 %68 1766 3041 %41 جذبی دو اثره چيلر گازیموتور بيمارستان

16 
 هند

 گجرات
 %81 4431 4500 %38 جذبی دو اثره چيلر گازیموتور سازیشرکت برج

17 
 پاکستان

 کراچی

شرکت 

 سازیفيلم
 %97 7398 2055 %39 جذبی دو اثره چيلر گازیموتور

18 
 تایلند

 بانکوک

ساختمان اداری 

 دولتی
 %94 21000 5500 %32 جذبی دو اثره چيلر گازتوربين

19 
 اندونزی

 جاکارتا

کارخانه 

آالت ماشين

 نساجی

 %81 13700 16000 %38 جذبی دو اثره چيلر گازیموتور

20 
 اندونزی

 سرپونگ
 %82 4210 2200 %38 جذبی دو اثره چيلر گازیموتور مرکز خرید

 %83 756 1170 %38 جذبی دو اثره چيلر گازیموتورساختمان اسناد  آلمان 21
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 امنيتی مونيخ

22 
 استراليا

 سيدنی
 %83 3315 3600 %39 جذبی دو اثره چيلر گازیموتور فرودگاه

23 
 استراليا

 ملبورن
 %83 1000 1200 %39 جذبی دو اثره چيلر گازیموتور تجاری ساختمان

24 
 استراليا

 ملبورن

 دیتاسنتر

 بانک
 %91 1940 1100 %38 جذبی دو اثره چيلر گازیموتور

25 
 استراليا

 ملبورن

 بيمارستان

 کودکان
 %84 2550 2320 %38 جذبی دو اثره چيلر گازیموتور

26 
 مکزیک

 مکزیکوسيتی

 ساختمان

 شناسیگياه
 %65 2268 930 %35 جذبی دو اثره چيلر موتور دیزل

27 
 استراليا

 سيدنی

 ساختمان

 تفریحی
 %82 870 1100 %38 جذبی دو اثره چيلر گازیموتور

28 
 شيلی

 کاراکاس

بلندترین 

 ساختمان تجاری
 %84 30000 14400 %40 جذبی دو اثره چيلر گازیموتور

29 
 عربستان

 جده

بلندترین 

 ساختمان تجاری
 %82 11600 6000 %38 جذبی دو اثره چيلر موتور دیزل

30 
 کلمبيا

 بوگاتا

 کارخانه

 نيکل
 %71 1454 1750 %38 جذبی دو اثره چيلر گازیموتور

31 
 تونس

 انفيدا
 %84 4350 4349 %38 جذبی دو اثره چيلر گازیموتور فرودگاه

32 
 ترکيه

 استانبول
 %69 5690 4500 %38 جذبی دو اثره چيلر گازیموتور مرکز سرگرمی

 
 [16و  15] 2016در کشورهای اتحادیه اروپا در سال  CCHPو  CHPهای های سازوکارهای حمایتی از سيستمپروژه 2 جدول

 

 پاداش فروش اساس هزینه پرداخت بر حمایت مالیاتی کشور
طرح صدور 

 گواهی

کمک مالی 

 سرمایه

های حمایت

 دیگر
 بدون حمایت

        اتریش

        بلژیک

        جمهوری چک

        دانمارک

        فنالند

        فرانسه

        آلمان

        یونان

        مجارستان

        ایرلند

        ایتاليا

        هلند

        لهستان

        پرتغال

        اسلوواکی

        اسلونی

        اسپانيا

 انگلستان
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    CCHPو  CHPهای فعال در زمینه شرکت -4

 

 ، رشدCCHPو  CHPهای گسترش فزاینده استفاده از سيستم

های صنعتی در این زمينه را سرعت بخشيده است به فعاليت

های بزرگ خارجی تمایل به فعاليت در این طوری که شرکت

و  CHPها های فعال در زمينه سيستمشرکت .اندحوزه داشته

CCHP شوندبر اساس فعاليت به دو دسته اصلی تقسيم می. 

نتخاب فعال ه طراحی، محاسبه و اهایی که در حوزشرکت

را  CCHPو  CHPهای تمهایی که پکيج سيسهستند و شرکت

اندازی های کوچک و متوسط توليد، نصب و راهدر مقياس

وده ها نيز در هر دو زمينه فعال بالبته برخی از شرکت .کنندمی

ها بزرگ که از جمله شرکت .انددههای مختلفی انجام داو پروژه

و  CHPهای دازی و یا توليد پکيجدر طراحی، نصب و راه ان

CCHP کاوازاکی، ،بوش هایفعال هستند می توان به شرکت

  اشاره کرد. زیمنس و براد

   های فعال در این حوزه نيز از جمله شرکت برادشرکت 

زمينه اصلی کار این شرکت طراحی و ساخت انواع  .باشدمی

 80ر پروژه د 35000باشد و این شرکت چيلرهای جذبی می

نمایی از سيستم نصب شده در  (5) در شکل .کشور داشته است

یک مرکز خرید نشان داده شده است. نخستين چيلر جذبی 

 .توليد شد 1992شعله مستقيم نيز توسط این شرکت در سال 

این  CCHPهای با توجه به کاربرد چيلرهای جذبی در سيستم

های ز سيستمهای مختلفی ااندازی پروژهراه شرکت نصب و

CCHP های دیگر نيز هستند شرکت .را در دنيا انجام داده است

اسامی  .که در حوزه طراحی، نصب و راه اندازی فعاليت دارند

 .ارائه شده است 3جدول  ها دربرخی از آن

 CHPهای های بزرگ حاضر در زمينه توليد پکيجاز شرکت

محدوده  .بردمی توان شرکت صنعتی بوش را نام  CCHPو 

 2000تا  600های شرکت بوش از توان الکتریکی پکيج

ها محدوده توان حرارتی این پکيج .باشدکيلووات الکتریکی می

ها  موتورهای محرک پکيج .باشدکياووات می 1053تا  333از  

احتراق داخلی رفت و برگشتی سيکل دیزل با سوخت گاز 

، MANهای ت شرکتاین موتورها ساخ .طبيعی هستند

MWM  وMTU های توليدکننده پکيج از دیگر شرکت .هستند

 Capstone Turbine Corporation (Horizonتوان به شرکتمی

Power Systems) های این محرک اوليه پکيج .اشاره کرد

محدوده توانی  .شرکت همگی از نوع ميکروتوربين هستند

کيلووات و محدوده نرخ توان  1000تا  28ها از خروجی پکيج

باشد مگاژول بر کيلوات ساعت می 9/10تا  4/14حرارتی از 

های توليد اسامی برخی دیگر از شرکت 4در جدول  .[17]

 .آمده است CCHPو  CHPکيج های کننده پ

 

 [16] جهاندر  CCHP و CHPهای های فعال در زمينه طراحی، نصب و راه اندازی سيستمشرکت 3جدول 

 وب سایت شرکت کشور نام شرکت ردیف

1 Kalor-Center Ltd مجارستان www.kalorcenter.hu 

2 Posco Energy کره جنوبی www.poscoenergy.com 

3 E.ON آلمان www.eon.com 

4 FuelCell Energy آمریکای شمالی www.fuelcellenergy.com 

5 Atrex Energy آمریکای شمالی www.atrexenergy.com 

6 Fuji Electric ژاپن www.fujielectric.com 

7 GEM Energy آمریکا www.gemenergycapstone.com 

8 Kraft Energy Systems آمریکا www.kraftenergysystems.com 

 

 [16] جهاندر  CCHP و CHPهای  های فعال در زمينه توليد پکيجشرکت  4جدول 

 نام شرکت ردیف
توان الکتریکی 

 )کیلووات(

توان حرارتی 

 )کیلووات(
 وب سایت شرکت کشور

1 ago AG Energie + 

Anlagen 
 www.ago.ag آلمان  665تا   215 532تا  143

2 Viessmann 6  آلمان  660تا  9/14 530تا www.viessmann.com 

3 Solid Power 5/1 6/0  ایتاليا www.solidpower.com 

4 2G Energy, Inc 550  آمریکا 1975تا  606 2000تا www.2g-energy.com 
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 COLOMBO [18] دینصب شده مرکز خر CCHP ستمياز س شماتيک 5شکل 

 

 در ایران CCHPو  CHPهای روند توسعه سیستم -5

 

های توليد همزمان در جهان، ایران با رشد روز افزون سيستم

رشد و توسعه  1404سال  20نيز در افق چشم انداز 

در این  .های توليد همزمان را مورد توجه قرار داده استسيستم

راستا ایران نيز همپای دیگر کشورها در مسير توسعه 

س آمارهای بر اسا .داردزمان گام بر میهای توليد همسيستم

ارائه شده از سوی وزارت نيرو پيش بينی بهره برداری از 

 1397های های جدید سيستم توليد همزمان برای سالظرفيت

با توجه به محدود بودن  .باشدمگاوات می 200ساالنه  1400تا 

های واقعی انجام پروژه 5در ایران، در جدول  CCHPهای پروژه

معرفی و جزیئات  CCHPو   CHPهایشده در زمينه سيستم

 .گرددها ارائه میموجود در آن

 

 [19]در ایران  CHPهای انجام شده در زمينه پروژه 5جدول 

 آذربایجان شرقی

 ردیف
نام شرکت فروشنده 

 برق

ظرفيت نامی 

 قرارداد
[MW] 

برداری ظرفيت عملی بهره

 شده تاکنون
[MW] 

 سال احداث محل احداث
قرارداد با 

 توانير
 محرک اوليه

1 
صنایع تجاری پارال 

 منسوجات
6 8/5 

گذاری شهرک صنعتی سرمایه

 خارجی
 Caterpillar دارد 90

2 
خدماتی کشاورزی 

 یاشيل آرین
1/2 9/1 

روی آذر شهر، روب-جاده تبریز

 نيروگاه حرارتی تبریز
 Guascor دارد 92

 7/7 1/8 مجموع
    

 آذربایجان غربی

 ردیف
نام شرکت فروشنده 

 برق

ظرفيت نامی 

 قرارداد
[MW] 

برداری ظرفيت عملی بهره

 شده تاکنون
[MW] 

 سال احداث احداثمحل 
قرارداد با 

 توانير
 محرک اوليه

 Caterpillar دارد 94 هابادم -اروميه، جاده اروميه 2 1/7 اروم پک 1

 2 1/7 مجموع
    

 اصفهان

 ردیف
نام شرکت فروشنده 

 برق

ظرفيت نامی 

 قرارداد
[MW] 

برداری ظرفيت عملی بهره

 شده تاکنون
[MW] 

 سال احداث محل احداث
قرارداد با 

 توانير
 محرک اوليه

1 
ریسندگی بهار ریس 

 اصفهان
76/4 4 

منطقه صنعتی دهق، خيابان 

 هيئت امناء
 Guascor دارد 89

2 
تعاونی بهنام انرژی 

 نائين
 Guascor دارد 90 شهرک صنعتی نائين 8/1 1/2



 1401 یشماره پنجم، آذر و د یکم،و  یال سس                                                                                                              يکمکان یمهندس یهنشر
 

 
 

58 

 

3 

مؤسسه صندوق رفاه 

اعضای هيئت علمی 

 دانشگاه کاشان

1 1 
محل دانشگاه کاشان، 

 خودتأمين
 FG WILSON دارد 91

4 
-صعود گستر آسيا

 2سگزی 
5/25 25 

سگزی  63/20اتصال به پست 

 )عمار( 2
 Wartsila دارد 93

 Guascor دارد 94 شهررضا، شهرک صنعتی رازی 6 1/17 توان اميد پاسارگاد 5

6 
مجتمع نيروگاهی توان 

 اميد صفاهان
 Guascor دارد 94 شهرک صنعتی ميمه 8/15 1/17

7 
روستایی عدالت تعاونی 

 طالخونچه
 MWM دارد 94 شهرک صنعتی مبارکه 1 1/5

 MWM دارد 94 شهرک صنعتی مبارکه 1 1/5 نوین برق آیسان 8

 6/55 76/77 مجموع
    

 تهران

 ردیف
نام شرکت فروشنده 

 برق

ظرفيت نامی 

 قرارداد
[MW] 

برداری ظرفيت عملی بهره

 شده تاکنون
[MW] 

 سال احداث محل احداث
قرارداد با 

 توانير
 محرک اوليه

 4/5 2/6 کن-تانير 1
کيلوولت  63/20محدوده پست 

 کن
 Guascor دارد 90

 3/9 3/10 معنوی-تانير 2
کيلوولت  63/20محدوده پست 

 معنوی
 Guascor دارد 91

3 
توليد ایستگاهی نيرو 

 خاصه
 88 محل نيروگاه طرشت 1 1

خاتمه دوره 

 خرید
FG WILSON 

4 
ایستگاهی نيرو توليد 

 ویژه
 Guascor دارد 90 محل نيروگاه طرشت 9/0 1

 7/5 2/6 تانير کاشانی 5
کيلوولت  63/20محدوده پست 

 کاشانی
 Guascor دارد 90

6 
صنعت یاران نيروگاهی 

 ایرانيان )ميناکو(
 Guascor دارد 91 شهرک آزمایش 7 2/7

7 
طراحی مهندسی 

 کمپرسور نفت آسيا
8/3 8/3 

آباد، بلوار شمس شهرک صنعتی

 5و 3مهستان، خيابان گلسرخ 
 Guascor دارد 90

 90 محل نيروگاه طرشت 5/0 6/0 گاسکور پارس آریا 8
خاتمه دوره 

 خرید
Guascor 

9 

مهندسی، توسعه و 

توليد صنعت انرژی برق 

 خاورميانه )مپکو(

 Caterpillar دارد 92 بارميدان مرکزی ميوه و تره 6 6

10 
ایستگاهی نيرو توليد 

 خاصه
 92 بوستان گفتگو 1 2

خاتمه دوره 

 خرید
Guascor 

11 
-کاوش پيام پاسارگاد

 مرکز باهنر
1/1 1 

خيابان شریعتی، باالتر از دولت، 

 مرکز تلفن باهنر
 MWM دارد 92

12 
توليد ایستگاهی نيرو 

 وارزمیخ -ویژه
3/13 8/12 

پست فوق توزیع شهرک 

 آبادصنعتی عباس
 Guascor دارد 93

 Wartsila دارد 93 کيلوولت لویزان 63/20پست  6 6/9 پایا دیاکو آسيا 13

 2 2/4 پارسيا گاز آسيا فراز 14
اتصال به فيدر گل آزین از 

 آبادپست فوق توزیع شمس
 Wartsila دارد 94

15 
توليد ایستگاهی نيرو 

 واحد )تانير(
25 24 

کيلوولت  63/20محدوده پست 

 شهرک شوش
 Guascor دارد 94

 MTU دارد 94 برج ميالد 4 4 اميران 16

 8 3/8 نيرو پارسه 17
ستارخان، نيروگاه شهيد 

 فيروزی
94 

 
HYUNDAI 



 يکمکان یمهندس یهشرن                                                                                                                    مکاران                        و ه پورينحس
 

 

59 

 

 94 محل کارخانه صبا باتری 3 3 صبا باتری 18
 

Guascor 

 4/101 8/112 مجموع
    

 چهارمحال و بختیاری

 ردیف
نام شرکت فروشنده 

 برق

ظرفيت نامی 

 قرارداد
[MW] 

برداری ظرفيت عملی بهره

 شده تاکنون
[MW] 

 سال احداث محل احداث
قرارداد با 

 توانير
 محرک اوليه

 Caterpillar دارد 93 منطقه صنعتی بروجن 4 6 روجنب-ساختمانی برکه 1

 4 6 مجموع
    

 خراسان رضوی

 ردیف
نام شرکت فروشنده 

 برق

ظرفيت نامی 

 قرارداد
[MW] 

برداری ظرفيت عملی بهره

 شده تاکنون
[MW] 

 سال احداث محل احداث
قرارداد با 

 توانير
 محرک اوليه

1 

کارخانجات ریسندگی، 

بافندگی و پوشاک 

 جامعه

 Guascor دارد 91 جاده کالت 7مشهد، کيلومتر  7/3 1/4

 3 9/7 رنگين کمان سناباد 2
مشهد، منطقه نمونه ملی 

 188گردشگری سپاد، قطعه 
92 

 
Jenbacher 

3 
یاران انرژی صنعت 

 فدک قدر
 93 مشهد، پایانه مسافربری مشهد 3 7/4

 
MTU 

 7/2 8/2 مجتمع وليعصر 4

مشهد، خيابان خواجه ربيع، 

خيابان ولی عصر، مجتمع ولی 

 عصر

 DEUTZ دارد 94

 4/12 5/19 مجموع
    

 خراسان شمالی

 ردیف
نام شرکت فروشنده 

 برق

ظرفيت نامی 

 قرارداد
[MW] 

برداری بهرهظرفيت عملی 

 شده تاکنون
[MW] 

 سال احداث محل احداث
قرارداد با 

 توانير
 محرک اوليه

 Guascor دارد 91 شهرک صنعتی شيروان 1 9/1 استحکام سازه بجنورد 1

 1 9/1 مجموع
    

 فارس

 ردیف
نام شرکت فروشنده 

 برق

ظرفيت نامی 

 قرارداد
[MW] 

برداری ظرفيت عملی بهره

 شده تاکنون
[MW] 

 سال احداث احداث محل
قرارداد با 

 توانير
 محرک اوليه

1 
نيرو ساخت جاوید 

 پارس
6 

1 

5/3 

شهرک صنعتی همایجان، قطعه 

 ، بلوک الف10

92 

93 
 Jenbacher دارد

2 
فنی مهندسی محسن 

 نيروی پارس
 Caterpillar دارد 92 شهرک صنعتی فيروزآباد 1 3/2

3 
تعاونی حدیث مهر 

 پارس
8/16 15 

شيراز، شهرک صنعتی بزرگ 

 gcoشيراز، بلوک 
 HYUNDAI دارد 93

 7/5 6 فرقان شيمی شيراز 4
منطقه شيراز، شهرک صنعتی 

آب باریک، سمت راست، کوچه 
 Jenbacher دارد 93
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4 

5 
خدمات کشاورزی 

 خوشه پرور مرودشت
 MWM دارد 94 شهرستان مرودشت 6 4/8

 2/32 5/39 مجموع
    

 قزوین

 ردیف
شرکت فروشنده نام 

 برق

ظرفيت نامی 

 قرارداد
[MW] 

برداری ظرفيت عملی بهره

 شده تاکنون
[MW] 

 سال احداث محل احداث
قرارداد با 

 توانير
 محرک اوليه

 4/3 4 نفيس نخ 1
شهرک صنعتی ليا، شرکت 

 نفيس نخ
88 

خاتمه دوره 

 خرید
Guascor 

 DEUTZ دارد 91 جاده روستای ليا 2/1 4/1 نگين برق قزوین 2
MWM 

3 
بانيان رسا قدرت 

 کاسپين
 Caterpillar دارد 93 شهرک صنعتی کاسپين 9/3 8/5

 10 10 دسترنج رضا بافت 4

ان، کيلومتر تهر -آزادراه قزوین

 2000، بعد از نيروگاه 35

 مگاواتی شهيد رجایی

 Guascor دارد 93

 Caterpillar دارد 94 شهرک صنعتی البرز 8 6/15 نساجی ميهن مهر 5

 4 8/7 یاس نخ البرز 6

شهرک صنعتی البرز، خيابان 

حکمت، خيابان عالمه قزوینی، 

 شرکت یاس نخ

 DEUTZ دارد 94
MWM 

 5/30 6/44 مجموع
    

 قم

 ردیف
نام شرکت فروشنده 

 برق

ظرفيت نامی 

 قرارداد
[MW] 

برداری ظرفيت عملی بهره

 شده تاکنون
[MW] 

 سال احداث محل احداث
قرارداد با 

 توانير
 محرک اوليه

 2/5 3/5 مهندسی ری نيرو 1
تهران، جنب -جاده قدیم قم

 پست معصوميه
 Guascor دارد 92

 2/5 3/5 مجموع
    

 

های سهم هر استان در بهره برداری از سيستم( 6)در شکل 

CHP شود سهم همانطور که مشاهده می .ارائه شده است

ها بيشتر از استان تهران و اصفهان در استفاده از این سيستم

نيز سهم هر کدام از  7شکل  در .[19]باشد ها میبقيه استان

های رفت و برگشتی در ایران های توليدکننده محرکشرکت

 Guascorهای در این بخش نيز سهم شرکت .ارائه شده است

کاربرد  .[19] باشداز همه بيشتر می Caterpillarو 

های سرد مورد توجه بوده قليمبيشتر در ا CHPهای سيستم

است، زیرا در این مناطق توليد گرمایش در کنار توليد برق حائز 

هایی که در طی سال شرایط آب و اما در اقليم .باشداهميت می

های کنند، سيستمهوایی گوناگون سرما و گرما را تجربه می

( بيشتر مورد CCHPتوليد همزمان حرارت، برودت و برق )

از این رو با توجه به گستره اقليمی در ایران و  .باشدمی توجه

های علمی زیادی در زمينه وجود مناطق گرم فراوان فعاليت

های در کنار این فعاليت .انجام گرفته است CCHPهای سيستم

  .های مختلفی نيز اجرا گردیده استعلمی و دانشگاهی پروژه

ای است که در به گونهشرایط اقليمی برخی از مناطق ایران 

های توليد همزمان حرارت و طی برخی از فصول نياز به سيستم

های در استفاده از سيستم .باشدبرودت در کنار توليد برق می

CCHP های اجباری های مختلف باید به محدودیتدر اقليم

تحميل شده توسط این سيستم توجه کرد. یکی از موارد مهم 

کن     سيستم وجود چيلر جذبی و برج خنکدر استفاده از این 
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های خنک کن وظيفه خنک کردن جاذب و باشد. برجمی

های کندانسور چيلرهای جذبی را بر عهده دارد. استفاده از برج

باشد. مناطق مرطوب، مناطق خنک کن دارای محدودیت می

کم آب، مناطق با هوای غبار آلود و مناطق دارای آب با امالح 

ای هستند که استفاده از برج خنک کن در آنها ر منطقهباال چها

باید به  CCHPهای شود. لذا در استفاده از سيستمتوصيه نمی

توان این مشکل را این مساله توجه کرد. البته با تمهيداتی می

 ها رفع نمود. در این سيستم
 

 

 
های توليد همزمان برق و سهم هر استان از سيستم 6شکل 

 [19]حرارت 

 
های های توليدکننده محرکسهم هر کدام از شرکت 7شکل 

 [19]رفت و برگشتی در ایران 

 

های انجام شده داخل مشخصات کامل سه نمونه از پروژه

 6باشند، در جدول میCCHP کشور که مجهز به سيستم 

 آورده شده است.
 

 

 [19] در ایران CCHPهای انجام شده در زمينه پروژه 6جدول 

 اجرا محل شهر ردیف
  محرک

 اولیه

 محرک

 سرمایش

  محرک

 ثانویه

 راندمان

 ژنراتور

 برق 

 ورژنرات ظرفیت

 )کیلووات( برق

 ظرفیت

 سرمایی

 (کیلووات)

 کل راندمان

 و )سرمایش

 الکتریسیته(

 گازتوربين نيروگاه کيش 1
جذبی  چيلر

 دو اثره

بخار خروجی از 

 مبدل
28% 36000 17580 81% 

 مشهد 2
تجاری 

 آکسون
 گازیموتور

جذبی  چيلر

 دو اثره

دایرکت فایر و 

اگزاست و آب 

 گرم

39% 4500 5274 86% 

 رشت 3
 بيمارستان

 تختخوابی160
 گازیموتور

جذبی  چيلر

 دو اثره

اگزاست و آب 

 گرم
36% 2000 2461 79% 

 

 

 CCHPسب و کار پیشنهادی واحدهای ارائه مدل ک -6

کننده و با توجه به دیدگاه حاکمیتی، مصرف

 تولیدکننده

یکی از مصارف عمده انرژی الکتریکی در داخل کشور در حوزه 

سرمایش بوده که در ساليان اخير سهم قابل توجهی از بار پيک 

های شبکه را به خود اختصاص داده است. با توجه به بررسی

گيگاوات از ميزان بار الکتریکی  20صورت گرفته نزدیک به 

یشی بوده که های سرماشبکه در اوج مصرف مرتبط با سيستم

های سنگينی را تأمين این ميزان مصرف حجم سرمایه گذاری

بر حوزه نيروگاهی، شبکه انتقال و سيستم توزیع برق کشور، 

رویه مصرف نماید. از عوامل مهم در این افزایش بیتحميل می

توان به تغيير الگوی رفاه جامعه از انرژی در حوزه سرمایش می

های ش تبخيری به سمت سيستماستفاده از کولرهای سرمای

درصدی مصرف انرژی  400الی  200تراکمی با افزایش 

الکتریکی، عدم توليد محصوالت سرمایش تراکمی با رده انرژی 

مناسب در داخل کشور، ورود حجم قابل توجهی کاالی قاچاق 
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)کولرهای گازی تبرید تراکمی( به داخل کشور که عمالً نظارت 

ها وجود ندارد و همچنين عدم خاصی بر ميزان مصرف انرژی آن

ازل های عمومی، اداری و حتی منمای مناسب محيط تنظيم د

در فصل گرم اشاره کرد. با عنایت به موارد فوق دو راه حل 

 گردد.اساسی به منظور رفع مشکل تشریح شده پيشنهاد می

الف( صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی با تنظيم 

 مناسب دمای محيط و همچنين بکارگيری تجهيزات با راندمان

 انرژی باال

بهره برداری از دت به سمت های تأمين بروب( توسعه روش

شور ه کمنابع اتالفی انرژی و همچنين استفاده از منابع انرژی ک

باشد که گاز طبيعی از در تأمين آن دارای مزیت نسبی می

 باشد.جمله این موارد می
 

با توجه به دیدگاه  CCHPهای واحدهای زیتم -

 کننده و تولیدکنندهحاکمیتی، مصرف

از دیدگاه حاکميتی، مصرف  CCHPهای های سيستممزیت

 ارائه شده است. (7)کننده و توليد کننده در جدول 
 

  CCHPهای های سيستممزیت 7جدول 

 میتیاز دیدگاه حاک CCHPهای های سیستممزیت

 و برودت و حرارت همزمان توليد به توجه با انرژی مصرف کاهش -1

 فسيلی انرژی منبع یک از الکتریکی توان

 قطعات سازی بومی سطهوا به کشور از ارز خروج از جلوگيری -2

 سامانه اصلی

 جدید کار و کسب هحوز توسعه صورت در پایدار اشتغال ایجاد -3

 در شبکه برودتی بار کاهش بدليل شبکه خاموشی از جلوگيری -4

 گرم فصول

 یباالدست اسناد مطابق انرژی مصرف شدت کاهش -5

 در بخصوص) تبرود اثر در شبکه ساعته 200 بار پيک کاهش -6

 خشک( و گرم مناطق

 سراسری شبکه به برق تزریق بدليل شبکه هایزیرساخت تقویت -7

 متوسط فشار و ضعيف فشار های پست مانند

 ف کنندهاز دیدگاه مصر CCHPهای های سیستممزیت

 و مطلوب باکيفيت رودتب و الکتریکی انرژی منبع به دستيابی -1

 نوسان بدون

 رضهع و تأمين آن طبع به و برق سراسری شبکه از استقالل -2

 یوتيليتی پایدار

 سراسری شبکه از گاز و برق قطع نهایی هایاولویت در قرارگرفتن -3

 هایورودی منابع زایشاف بدليل غيرعامل پدافند ضریب افزایش -4

 انرژی جریان

 در شبکه از استقالل بدليل آن توقف عدم و توليد روند پایداری -5

 نياز صورت

 ید کنندهاز دیدگاه تول CCHPهای های سیستممزیت

 کشور صنعت محرک عنوان به مگاواتی موتورهای توليد اهميت -1

 .ریلی و دریایی نقل و حمل پراکنده، مقياس توليد حوزه در

 توليد یا اکثرا که مگاواتی موتورهای واردات به وابستگی عدم -2

 اییآمریک دار سهام یک دارای یا و بوده آمریکایی هایکمپانی

 .باشندمی

 اکنون هم که تیمگاوا موتور حساس قطعات واردات به نياز عدم -3

 .گرددمی تأمين دشواری و سختی با

 و کنترلی سيستم و حرارت حصالاست سيستم قطعات سازیبومی -4

 باالیی درصد در تاکنون که سازی یکپارچه توانمندی همچنين

 .است گرفته صورت

 به باال راندمان با جذبی چيلرهای سازی بومی و ساخت و طراحی -5

 .استحصالی حرارت منابع انواع از برداری بهره منظور
 

های مورد انتظار در این حوزه کسب و کار مسئولیت -

(CCHPاز دیدگاه حاکمیتی، مصرف ) کننده و

 تولیدکننده

( CCHPکسب و کار )ر این حوزه دهای مورد انتظار مسئوليت

می از دیدگاه حاکميتی، مصرف کننده و توليد کننده موضوع مه

 پيشنهاد شده است. 8باشد که بخشی از آن در جدول می
 

های مورد انتظار در این حوزه کسب و کار مسئوليت 8جدول 
CCHP 

 ظار از دیدگاه حاکمیتیهای مورد انتمسئولیت
 

متر مکعب در  ریال به ازای هر 50مين گاز نيروگاهی با تعرفه أت -1

 کاربرد تزریق کامل برق به شبکه سراسری

هر متر مکعب  ریال به ازای 500مينی أمين گاز با تعرفه خود تأت -2

 مين کننده برق خودأبرای واحدهای ت

ای توليد وضع تعرفه مناسب برای واردات تجهيزات اصلی واحده -3

( شامل موتور CCHP) همزمان حرارت، برودت و توان الکتریکی

 بی به صورتی که در ابتدا از شکلذگازسوز، مبدل و چيلرهای ج

د گيری کسب و کار حمایت شود و در ادامه از بومی سازی و تولي

 داخلی قطعات اصلی حمایت شود.

ی توليد ارائه تسهيالت ارزان قيمت به منظور توسعه واحدها -4

د ( در مناطق مستعCCHPهمزمان حرارت، برودت و توان الکتریکی )

 کشور )به خصوص نواحی گرم و خشک(

توان  های توليد همزمان حرارت، برودت وقرار دادن پروژه -5

های تحت پوشش پروژه ارتقاء ( در ليست پروژهCCHPالکتریکی )

سازی مصرف های مسکونی و اداری شرکت بهينهراندمان موتورخانه

 سوخت

سکونی و اداری دارای چيلر های افزایش تعرفه گاز واحدهای م -6
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باشد( به منظور جذبی در فصول گرم )هم اکنون این عدد باالتر می

تشویق به تغيير سيستم به سامانه توليد همزمان حرارت، برودت و 

 ( CCHPتوان الکتریکی )

 های مورد انتظار از دیدگاه مصرف کنندهمسئولیت

 گرفته تعلق تسهيالت ختبازپردا تعهد و اوليه مالی منابع تأمين -1

 الزم استانداردهای اخذ تصور در داخل توليد تجهيزات به اعتماد -2

 شبکه در موجود استانداردهای طبق تجهيزات از برداری بهره -3

 سازنده های العمل وردست طبق تجهيزات نگهداری و تعميرات -4

 های مورد انتظار از دیدگاه تولید کنندهمسئولیت

ا بتأمين و طراحی موتورهای گازسوز و قطعات حساس آن  -1

توان طبق های مورد پذیرش وزارت نيرو )در این زمينه میراندمان

ساله تخفيفات مناسبی در راندمان انرژی  5ای تا یک دوره نامهآیين

 الکتریکی توليدی به توليد کننده داخلی ارائه نمود(

حرارت و ادوات کنترلی راحی و ساخت تجهيزات استحصال ط -2

 مربوطه

 راحی و ساخت چيلرهای جذبی راندمان باالط -3
 

 CCHPمتولیان و ذی نفعان حوزه کسب و کار  -

توان به می CCHPاز متوليان و ذی نفعان حوزه کسب و کار 

 های ذیل اشاره کرد.بخش

ليد شرکت ملی گاز ایران )تأمين گاز ورودی به نيروگاه تو -

 (CCHPبرودت و توان الکتریکی )همزمان حرارت، 

شرکت بهينه سازی مصرف سوخت کشور )گاز صرفه جویی  -

شده در واحدهای توليد همزمان حرارت، برودت و توان 

 (CCHPالکتریکی )

های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق سازمان انرژی -

 )ساتبا( )کاهش مصرف برق برودتی(

يد داخل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )تول -

 تجهيزات(

 های صنعتی کشور )حوزه دانشی مبحث(دانشگاه -

 بخش خصوصی دانش بنيان )توليد قطعات حساس( -

 بخش خصوصی )کسب و کار حوزه مورد بررسی( -

 

 CCHPهای سیاستی کسب و کار در حوزه ارائه بسته -

نيز موضوع  CCHPارائه بسته سياستی کسب و کار در حوزه 

ارائه توان به مواردی مانند مهمی است و در این خصوص می

ی ارائه بسته، حمایتی از محصوالت توليدی داخل کشور بسته

ی حمایتی تعرفه خرید ارائه بسته، حمایتی در قالب تسهيالت

برق تضمينی واحدهای توليد همزمان حرارت، برودت و توان 

ی حمایتی تعرفه گاز طبيعی ارائه بسته، (CCHPالکتریکی )

ورودی واحدهای توليد همزمان حرارت، برودت و توان 

در کشور  CCHPتدوین نقشه راه حوزه و  (CCHPالکتریکی )

 اشاره کرد. )بخش کسب و کار(

 جمع بندی -7

 CCHPهای با بررسی کارهای صورت گرفته در زمينه سيستم

ه بندی کار اشارتوان موارد ذیل را به عنوان جمعدر ایران می

 کرد:

کی از مصارف عمده انرژی الکتریکی در داخل کشور در ی -

ر با حوزه سرمایش بوده که در ساليان اخير سهم قابل توجهی از

-پيک شبکه را به خود اختصاص داده است. استفاده از سيستم

تواند کمک زیادی در خصوص کاهش مصرف می CCHPهای 

ی ستگبرق ایجاد نماید. توسعه ضریب پدافند غير عامل )عدم واب

 .اشدبسيستم میبه انرژی الکتریکی شبکه( از دیگر مزایای این 

دهد که محرک اقعی انجام شده نشان میوبررسی کارهای  -

و  های موجود در ایران موتورهای رفتاوليه در بيشتر سيستم

  .باشدبرگشتی گازسوز می

دهد که محرک اقعی انجام شده نشان میوبررسی کارهای  -

ی های موجود در ایران چيلرهای جذبثانویه در بيشتر سيستم

  .باشدمی

در  CCHPهای زی سيستمسادر خصوص توانمندی و بومی -

ت و های داخلی در ساختوان به قابليت باالی شرکتایران، می

، های این سيستم شامل موتور گازسوزتوليد هر کدام از بخش

. اشاره مبدل حرارتی، ژنراتور، ترانسفورماتور، چيلر جذبی و ...

  .کرد

نيز موضوع  CCHPحوزه  کسب و کار درارائه بسته سياستی  -

 مهمی است که باید مورد توجه قرار گيرد.
 

 تقدیر و تشکر -8

و  و معنوی شرکت توانير مالی هایبدینوسيله از حمایت

 .گرددمی در انجام این تحقيق قدردانی پژوهشگاه نيرو
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