


مچون سيستمي است که حرارت خروجي آن مستقيما مورد استفاده قرار گرفته، ه
د آب استفاده از دود و هواي خروجي در گلخانه يا کوره و نظاير آن و يا براي تولي

ر آن بيش شود و بازده الکتريکي موثگرم و بخار و يا کاربردهاي ديگر بازيافت مي
.هاي حرارتي استاز يک و نيم برابر متوسط بازده نيروگاه



سيستم : افزايش راندمانCHP  مي تواند باعث افزايش راندمان توليدات
گردد، اين در حالي است که اجراي سيستم % 85پراكنده تا بيش از 

CHP به  تنها افزايش بسيار كوچكي در هزينه سرمايه گذاري اوليه را
. همراه خواهد داشت

 تأمين حرارت مطمئن و انعطاف پذير
بازدهي باالي سيستم هاي : محيط زيستCHP شود توليد دي باعث مي

هاي اكسيد كربن و ساير آالينده ها نظير تركيبات گوگردي و اكسيد
.  نيتروژن كاهش يابد

فاده از با توجه به اينكه براي است: هزينه هاي پايين تعميرات و نگهداري
تجهيزات كمتري در هر ساختمان  CHPحرارت توليدي در يك واحد 

 مورد نياز است، هزينه هاي تعميرات و نگهداري تجهيزات نيز كمتر
. خواهد شد
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محاسبه آب گرم مصرفی در طول سال1.

محاسبه  بار گرمايی برای توليد گرما در سال2.

)نميباشد chpمربوط به (محاسبه بار گرمايی پخت و پز در طول سال 3.



 توان توليدی سيستم حداکثرCHP

 تعيين ساعات کارکردCHP

 توليد  کل الکتريسيته ساليانهCHP

 قبل از جايگزيني سيستم هزينه برق شبکه  CHP



  ناشي از تامين برق توسط سيستم ساليانه صرفه جويي  CHP

 مصرف سوخت اضافي بر اثر جايگزيني سيستم CHP  

زمان بازگت سرمايه



)طبق قبوض(نمودار مصرف الکتريکی  بيمارستان  در ماه های مختلف سال 

در نظر  kWhe   150000 اگر بار پايه را براي ماههاي مختلف سال حدود 
مي باشد    1800MWhe  ساليانه گرفته شود ،نياز الکتريسيته پايه 



 متر  718668  گاز مصرفي در ماههاي مختلف سال حدود مجموع
 .مي باشد  MWhth 6779 برابر با    که  مکعب

)  طبق قبوض(بيمارستان  در ماه های مختلف سال گاز  نمودار مصرف 





يک سيستم    جنبه هاي زيست محيطي  CHP   طراحي و عملکرد با
مي بخشد و گازهاي خروجي    مناسب همواره راندمان انرژي را بهبود
را به طور قابل توجهي کاهش مي دهد 


