تدوين برنامه بلندمدت بهينهسازي بخش عرضه انرژي ،تأثير مثبتي بر اقتصاد كشور و ارتقاي نقش ايران در بازارهاي جهاني انرژي
دارد .راهكارهاي بهينهسازي متعددي در بخش عرضه انرژي مطرح است كه از جمله ميتوان به توليد همزمان برق و حرارت اشاره كرد.
انرژي مهمترين نيروي محركه اقتصاد است .توليد همزمان برق و حرارت يك روش صرفهجويي انرژي است كه در آن برق و حرارت
بطور همزمان توليد ميشوند .حرارت حاصل از توليد همزمان ميتواند براي گرمايش ناحيهاي يا در صنايع فرآيندي مورد استفاده قرار
گيرد .فرآيند توليد همزمان ميتواند بر اساس استفاده از توربينهاي گاز ،توربينهاي بخار يا موتورهاي احتراقي بنا نهاده شود و منبع
توليد انرژي اوليه نيز شامل دامنه وسيعي است كه سوختهاي فسيلي ،زيست توده ،زمينگرمايي يا انرژي خورشيدي را دربرميگيرد.
برخي از مهمترين مزاياي استفاده از اين فناوري عبارتند از:
 افزايش پايداري و امنيت فني سيستم قدرت 
 امكان فروش برق توليد شده اضافي به شبكه 
 كاهش هزينههاي تأمين انرژي اوليه براي مصرفكننده :كاهش در مصرف سوخت؛ از ديد ملي ،اين صرفهجويي در مصرف
سوخت ميتواند چه از صادرات و چه از فراهم آمدن شرايطي براي استفاده سودمندتر از سوخت فسيلي مزيت محسوب شود .
 كاهش انتشار آاليندههاي زيست محيطي :استفاده هر چه كمتر از سوختهاي فسيلي باعث كاهش آاليندههاي محيط زيستي
ميشود .
 ارتقاء بهرهوري انرژي:به دليل مصرف كمتر سوخت در مقابل توليد انرژي بيشتر و همچنين عدم نياز به انتقال و توزيع گسترده
انرژي ،بازده باالتري حاصل ميگردد .
 كاهش وابستگي به واردات انرژي .

سيستمهاي  CHPبا توجه به گستردگي كاربرد و استفاده از آن در بخشهاي مختلف ،قابليت استفاده در موارد زير را دارد:



در ساخت كارخانجات صنعتي مختلف از قبيل كارخانجات شيميايي ،صنايع غذايي ،توليد شيشه ،كاغذ و خمير آن ،توليد

اتانول و همچنين واحدهاي نفت و گاز،


نهادها و سازمانها از جمله دانشگاهها و موسسأت آموزشي ،بيمارستانها ،زندانها و مراكز نظامي،



ساختمانهاي تجاري مانند هتلها ،فرودگاهها و مجتمعهاي تجاري بزرگ،



شهرداريها از جمله در توليد سيستمهاي انرژي مجزا از مواد پسماند شهري،



در واحدهاي مسكوني بزرگ.

بويلرهاي بازياب حرارت مانند بويلرهاي معمولي از نوع كاركرد به دو دسته جهت توليد بخار و آبگرم تقسيمبندي ميشوند و
همچنين از نقطه نظر نوع طراحي و ساخت به دو شكل واترتيوب و فايرتيوب عرضه ميگردند.

صرف نظر از دما و ميزان انرژي قابل بازيافت ،بازيابي حرارت هنگامي مفيد است كه امكان استفاده از آن وجود داشته باشد ،از
جمله مواردي كه ميتوان از حرارت بازيافتي استفاده نمود عبارتند از:

 پيشگرم كردن هواي احتراق،
 پيشگرم كردن كوره،
 پيشگرم كردن گاز و خشك كردن،
 توليد بخار جهت توليد نيرو،
 توليد بخار فشار پايين جهت فرآيندهاي خاص،
 پيشگرم كردن سوخت،
 گرم كردن محيط،
 گرم كردن هواي جبراني،
 پيشگرم كردن آب تغذيه ديگ بخار،
 روانسازي روغنهاي صنعتي،
 تهيه حرارت الزم در بخش ژنراتور سيستمهاي تبريد جذبي،
 توليد بخار جهت استفاده در فرآيند توليد آب شيرين به روش حرارتي.

مولدهاي بازياب حرارت شركت سيستمهاي انرژي فردا جهت توليد بخار يا آب داغ با استفاده از حرارت اتالفي توربينهاي گازي،
موتورهاي ديزل سرعت متوسط و يا حرارت اتالفي برخي فرايندهاي صنعتي مورد استفاده قرار ميگيرند .مجموعه تامين شده توسط
شركت سيستمهاي انرژي فردا همچنين ميتواند شامل دياريتورها ،پمپهاي تغذيه ،دستگاههاي عمليات بهبود كيفيت آب ،لولهكشيها،
شيرها ،تجهيزات و سيستم كنترلي اختصاصي نيز باشد .راهحلهاي پيشنهادي شركت سيستمهاي انرژي فردا طيف وسيعي از روشها از
جمله بويلرهاي واترتيوب ،فايرتيوب ،روغن داغ و سيستمهاي توليد بخار مافوق گرم را در برميگيرد .چنانچه براي تامين نيازهاي بخار
سيستم نياز به حرارتي بيشتر از ميزان حرارت اتالفي مجموعه وجود داشته باشد ،امكان فراهم نمودن احتراق كمكي نيز ميسر ميباشد.
در واقع ،سياست شركت سيستمهاي انرژي فردا بر اين پايه بنا نهاده شده است كه مشتريانش به جاي خريد يك محصول يا خدمت،
يك راه حل براي پروژه خود دريافت نمايند.
يك مولد بخار بازياب حرارت )𝑮𝑺𝑹𝑯( در واقع بويلري است كه منبع حرارتي آن گازهاي داغ خروجي از يك توربين گاز ،موتور
ديزل يا فرايند صنعتي ميباشد .دو مورد از متداولترين كاربردهاي اين مولدها در نيروگاههاي سيكل تركيبي و مجموعههاي توليد
همزمان الكتريسيته و حرارت ميباشد .در يك نيروگاه سيكل تركيبي ،تمركز بر توليد الكتريسيته بوده و بويلر براي ايجاد بخار مورد
استفاده در توربين مورد استفاده قرار ميگيرد .ميزان راندمان در توربينهاي گازي كوچك و متوسط به  %55ميرسد .اين در حالي
است كه در توليد همزمان ،ماژولي براي توليد حرارت نيز در مجموعه گنجانده ميشود كه به دماي بسيار پايينتر گازهاي خروجي و
راندمان كلي باالتر از  %90ميانجامد.
مولدهاي بخار بازياب حرارت كاربريهاي فراواني در محدوده وسيعي از فرايندهاي صنعتي كه در آنها توليد همزمان بخار يا حرارت
و الكتريسيته مورد نياز باشد ،پيدا كردهاند .بويلرهاي بازياب حرارت نقشي راهبردي در سيستمهاي توليد همزمان حرارت و برق ايفا
ميكنند؛ چراكه بكارگيري آنها راندمان انرژي باالتر و انتشار گازهاي آالينده كمتر را درپي دارد .بديهي است كه دستيابي به اين
مزيتها در گرو انجام يك طراحي درست براساس هزينه دوره عمر كاري سيستم ميباشد.

دانش و فوت و فن به كار رفته در مولدهاي بخار بازياب حرارت شركت سيستمهاي انرژي فردا حاصل سالها تجربه كارشناسان و
مهندسين آن در طراحي و ساخت انواع بويلرها و مبدلهاي حرارتي ميباشد.
طرحهاي پيشنهادي شركت سيستمهاي انرژي فردا به صورت بويلرهاي واترتيوب يا فايرتيوب با يك پاس عبوري حرارت به همراه
اكونومايزر با لولههاي فيندار ميباشد .اين بويلرها مجهز به مسير فرعي گازهاي حاصل از احتراق ميباشند كه جهت تنظيم حرارت
ورودي به بويلر به كار رفته و به صورت خودكار و تدريجي بر اساس فشار بخار خروجي از مولد عمل ميكند.
طراحي ،ساخت و محاسبات مربوط به تنشهاي اعمالي و همچنين انتخاب مواد بر اساس استاندارد 𝟑𝟓𝟗𝟐𝟏 𝑵𝑬 صورت ميپذيرد.

ظرفيت حرارتي يك مولد بخار بازياب حرارت بر اساس انرژي ورودي آن -كه خود به بار موتور وابسته است -تعيين ميگردد .از
آنجايي كه توليد حرارت در خروجي باالي موتور بيشتر از خروجي پايين موتور ميباشد توليد بخار مولد نيز در محدوده مشخصي تغيير
ميكند .چنانچه فرايندي كه از بخار توليد شده استفاده ميكند نتواند خود را با اين تغييرات هماهنگ سازد ،زمانهايي وجود خواهد
داشت كه خروجي بخار از نيازهاي فرايند فراتر خواهد رفت.
توليد حرارت و تقاضاي بخار بايد متعادل باشند و در مواردي كه اين امكان وجود نداشته باشد ،بايد قسمتي از حرارت خروجي را از
بين برد و يا ابزاري فراهم نمود كه با استفاده از آن بتوان حرارت ورودي به بويلر را تنظيم نمود .دو روش اصلي براي تنظيم ميزان
حرارت ورودي به بويلر وجود دارد.
در روش اول و با استفاده از يك مخزن خنككن ،بويلر قادر خواهد بود تا حداكثر دبي بخار را به صورت پيوسته توليد نمايد .زماني
كه دبي بخار مورد نياز از اين مقدار حداكثر كمتر باشد ،بخار اضافي به سمت مخزن خنككن هدايت شده و در آنجا چگاليده ميشود.
كندانس حاصل به مخزن آب تغذيه بويلر برگردانده شده و به عنوان آب تغذيه با كيفيت خوب به سيستم بر ميگردد.
در روش دوم ،از يك مسير جانبي يا كمكي براي تنظيم ميزان حرارت ورودي به بويلر استفاده ميشود.

