إَاع تكُٕنٕژيْاي تٕنيد پزاكُدِ چيست؟ بّ چّ َٕع سيستًٓايي يٕند تٕنيد پزاكُدِ گفتّ ييشٕد؟
تىٌٕٛٛژيٙبي لبثً لجٛي دس ايٓ ِجضج ػجبستٕذ اص:
-1

Gas Reciprocating Engine

-2

Gas Turbine

Wind Powe -3
Hydro Power -4
Solar Powe -5
استفادِ اس كداو َٕع تكُٕنٕژيْاي تٕنيد پزاكُدِ در كشٕر داراي تٕجيّپذيزي بيشتزي ييباشد؟
اص ِٛاسد اؽبسٖ ؽذٖ أٛاع ٌِٛذ٘بي پشاوٕذٌِٖٛ ،ذ٘بي  Gas Turbine Small ٚ Gas Engineداساي
ثيؾتشيٓ الجبي ثشاي اعتفبدٖ ِيثبؽٕذ.
ايٍ يٕضٕع اص ديذگبِ ثبصاس جٓبَي يطشح ضذِ استْ .ش چُذ كّ ثب تٕجّ ثّ ٔفٕس يُبثغ گبص دس كطٕس ٔ ْى چُيٍ آضُبيي
ثيطتش ثب ايٍ َٕع تكُٕنٕژيٓب ٔ ايكبٌ تأييٍ ثشخي اص لطؼبت يجًٕػّْب ثٓشِثشداسي اص دٔ َٕع تكُٕنٕژي َبيجشدِ داساي
ثيطتشيٍ تٕجيّ ييثبضذ .سبيش تكُٕنٕژيْب يب تجبسي َطذِاَذ ٔ يب ثّ داليهي دس حبل حبضش دس حذ يٕنذْبي گبصسٕص
تٕجيّپزيش َيستُذ .جذٔل ريم اطالػبت أنيّ سشيبيّگزاسي ثشاي إَاع تكُٕنٕژيٓب سا ثّ استُبد طشحٓبي اجشا ضذِ اسايّ
ييًَبيذ:

سديف
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3

َٕع تكُٕنٕژي

سٔذ ظشفيت
دسؽشايظ ISO

Gas
Reciprocating
Engine
Gas
Reciprocating
Engine
Gas
Reciprocating
Engine

ْضيُّ تمشيجي
سشيبيّگزاسي پبيّ
ثشاي خشيذ
دستگبِ

ْضيُّ تؼًيش
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آيبس اسائّ ضذِ ثشاي سشيبيّگزاسي تُٓب ثشاي سفبسش خشيذ يٕنذ ٔ ثذٌٔ نحبظ ْضيُّْبي اَتمبل ٔ َصت ييثبضذ.

ثؼالِٔ ثشاي سشيبيّگزاسي ،حتًًب ثبيذ اطالػبت صيش سا اص فشٔضُذگبٌ ٔاحذ دسيبفت ًَٕد:


لبثٍيت اعّيٕبْ دعتگبٖ



لبثٍيت دعتشعي



ِيضاْ خشٚري دس ؽشايظ عبيت



ِيضاْ عبصگبسي ثب ؽشايظ گبص (ثب اسايٗ فشِٛي گبص ِقشفي ثٗ عبصٔذٖ)



ِيضاْ تغييشات خشٚري  ٚسأذِبْ دعتگبٖ دس ٘ش عبي ثٙشٖثشداسي تب دٚسٖ تؼّيشات اعبعي



ؽشايظ ٘ ٚضيٕٗ٘بي تؼّيشات اعبعي

ثب ثشسعي ايٓ ِٛضٛػبت ِيتٛاْ پي ثشد وذاَ عشصٙب ثشاي ارشا داساي تٛريٗپزيشي ِيثبؽٕذِ .ضبعجبت اٌٚيٗ ٔؾبْ ِيد٘ذ اعتفبدٖ اص
ايٓ دٛٔ ٚع تىٌٕٛٛژي داساي ثيؾتشيٓ تٛريٗ دس ليبط ثب عبيش تىٌٕٛٛژي٘بي پشاوٕذٖ دسوؾٛس اعت.

اصهيتزيٍ عهم رٔيكزد بزاي استفادِ اس يٕندْاي پزاكُدِ كداو است؟
ِٕظٛس ايزبد صِيٕٗ٘بي الصَ ثشاي اعتفبدٖ اص تخقـ ِتخققبْ  ٚعشِبيٗگزاسأي وٗ لبدس ثٗ اصذاث ٔيشٚگبٖ ثشق دس
سٔزٙبي پبييٓ ٘غتٕذ  ٚثب ػٕبيت ثٗ صزُ پبييٓ عشِبيٗگزاسي ثشاي اصذاث ٚاصذ٘بي تٌٛيذ پشاوٕذٖ ،لٛأيٓ ٚ
سا٘ىبس٘بي الصَ ثشاي اعتفبدٖ اص ايٓ ظشفيتٙب تذٚيٓ ؽذٖ اعت.

ثؼالِٔ ثب ػُبيت ثّ افضايص ييضاٌ تمبضب ثشاي يصشف دس كطٕس ٔ ًْچُيٍ ػذو ايكبٌ تٕسؼّي ضجكّ دس ثشخي َمبط ضجكّ،
ثكبسگيشي ٔاحذْبي لبثم دستشسي سشيغ جٓت سفغ يطكم يُبست است .استفبدِ اص ايٍ يٕنذْب دس اَتٓبي ضجكّ يُجش ثّ
كبْص تهفبت اص طشيك ايجبد تغييش دس ٔنتبژ اَتٓبي خط است.
اص عشفي ٌِٛذ٘بي  Gas Enginesاص لبثٍيت وبس ثب فؾبس گبص وُ ثشخٛسداسٔذ  ٚدسٔمبط ِختٍف ؽجىٗ
لبثً ٔقت ِي ثبؽٕذ  ٚاص ايٓ ٔظش ٔيبصي ثٗ تٛعؼٗ ؽجىٗ گبصسعبٔي ثشاي تأِيٓ گبص ايٓ ٚاصذ٘ب
ّٔيثبؽذ.
يصشفكُُذگبٌ ثشق ايٍ يٕنذْب اص يضايبي تأييٍ ثشق يطًئٍ ٔ ثب كيفيت يطهٕة حتي دس ضشايط لطغ ضجكّ ثشخٕسداس
ييثبضُذ.
پارايتزْاي يٓى بزاي سفارش خزيد ٔ بٓزِبزداري اس يٕندْاي پزاكُدِ كدايُد ؟
عبصٔذگبْ ٌِٛذ٘بي پشاوٕذٖ اص ٌضبػ ٔٛع تىٌٕٛٛژي تب صذٚدي ِضذٚد  ٚؽٕبختٗ ؽذٖأذ .عشِبيٗگزاس پظ اص أزبَ
ثشسعي٘بي الصَ ثشاي أتخبة ٔٛع تىٌٕٛٛژي ِي ثبيذ تضٍيً وبٍِي اص ِيضاْ ِقشف ّٛٔ ٚداس ثبس دس ِضً سا داؽتٗ
ثبؽذِ .ضذٚديت ٘بيي وٗ ثشاي أتخبة ظشفيت ٌِٛذ دس ِضً ٚرٛد داسد ثغتٗ ثٗ ٔٛع تىٌٕٛٛژي ِتفبٚت خٛا٘ذ ثٛد .ثٗ
عٛس ِخبي دس أتخبة ظشفيت ِٕبعت ٌِٛذ  Gas Engineثبيذ ايٓ ِضذٚديت سا دس ٔظش گشفت وٗ چٕبٔچٗ ثبس ِضٍي اص
 %05ظشفيت ٔبِي دعتگبٖ وّتش ثؾٛد ٌِٛذ  Shut downخٛا٘ذ ؽذٌ .زا ِٕبعت اعت دعتگب٘ٙبيي ثب ظشفيت
ِٕبعت أتخبة ؽٔٛذ .ثؼال ٖٚعشِبيٗگزاس ِیثبيذ ٌِٛذي سا ثب سأذِبْ ثبالتشي ِذٔظش لشاس د٘ذ ٚ ،اص عبصٔذٖ ِغّئٕي
دعتگبٖ سا خشيذاسي ّٔبيٕذ  ٚؽشايظ وٍي صيش سا ٌضبػ ّٔبیذ:



ٌِٛذ ثشاي تٌٛيذ أشژي ثب فشِٛي گبص ِقشفي تغبثك وبًِ داؽتٗ ثبؽذ.



ِيضاْ خشٚري دعتگبٖ دسؽشايظ عبيت سا ثب ِذاسن فٕي اٌٚيٗ تضّيٓ ّٔبيذ.

افت خشٚري  ٚسأذِبْ ٌِٛذ ثشاي دٚسٖي ثٙشٖثشداسي ثغيبس أذن ثٛدِٖٛ ،سد تضّيٓ

تأِيٓوٕٕذٖ لشاس گيشد.


عشٚيظ  ٚپؾتيجبٔي تأِيٓ لغؼبت دس دٚسٖي ثٙشٖثشداسي تٛعظ فشٚؽٕذٖ تضّيٓ ؽٛد.



عبصٔذٖ ثب ِمشسات اتقبي ثٗ ؽجىٗ ثشق وؾٛس آؽٕب ثبؽذ.

عبصٔذٖ ثشاعبط ِذاسن ِغتٕذ ،تضّيٓ٘بي الصَ ثشاي وبسوشد دايُ دعتگبٖ ثشاي صِبْ

صذالً ِٛسد دسخٛاعت خشيذاس سا دس عٛي دٚسٖي ثٙشٖثشداسي اسائٗ ّٔبيذ.
ٌيغت لغؼبت ِٛسد ٔيبص ٘ ٚضيٕٗ٘بي تمشيجي ثشاي دٚسٖ ثٙشٖثشداسي  Main Overhaul ٚاص فشٚؽٕذٖ
دسيبفت گشدد.
تٕنيد پزاكُدِ چيست؟
تأييٍ اَشژي ثشق ثب استفبدِ اص يٕنذْبي تٕنيذ ثشق ثب ظشفيت (حذاكثش)  25يگبٔات كّ لبثهيت َصت دس يحهٓبي يصشف ٔ
يب اتصبل ثّ ضجكّ تٕصيغ ثب لبثهيت كبسكشد دايى ثًُظٕس تأييٍ اَشژي ثشق سا داسَذ ٔ ،اص نحبظ يطخصّْبي صيستيحيطي
ثٓشِثشداسي اص آَٓب دس يشاكض يختهف ييسش ثبضذ.
ِغبثك ثب ِقٛثٗ رٍغٗ ٘ 50يبت تٕظيُ ثبصاس ثشق وؾٛس(پيٛعت ؽّبسٖ ٔ ،)0يشٚگبٖ٘بیی کٗ اص
ٔظش فٕی لبثٍيت اتقبي ثٗ ؽجکٗ تٛصیغ ِضً اتقبي سا داسا ٘غتٕذ  ٚظشفيت ػٍّی تٌٛيذ آٔٙب اص 20
ِگبٚات ثيؾتش ٔيغت ،ثٗ ػٕٛاْ ٔيشٚگبٖ ِميبط کٛچک تٍمی ِیؽٔٛذ.
ثش اعبط تجقشٖ ّ٘بْ ِقٛثٗ ،اگش تٌٛيذکٕٕذٖای داسای ظشفيت تٌٛيذ ثيؼ اص ِ 20گبٚات ثٛدٖ،
ثخؾی اص ایٓ ظشفيت تٛعظ خٛد ا ٚیب دیگش ِقشفکٕٕذگبْ ِتقً ثٗ ؽجکٗ ِضٍّی ثٗ ِقشف
ثشعذ ِ ٚبیً ثٗ ػشضٗ ثميّٗ ظشفيت آِبدٖ تٌٛيذ خٛد ثٗ ؽجکٗ ثبؽذ ،تب عمف ِ 20گبٚات اص تٌٛيذ
آِْ ،ؾّٛي اصکبَ ٔيشٚگبٖ٘بی ِميبط کٛچک خٛا٘ذ ؽذ؛ ِؾشٚط ثش آٔکٗ ِبصاد تٌٛيذ آْ ٔغجت
ثٗ کً ِقشف دس ؽجکٗ ِضٍّی ،ثيؼ اص ِ 20گبٚات ٔجبؽذ.
چّ شزكتٓا ٔ يا يجًٕعّْايي ايكاٌ اتصال بّ شبكّ ٔ بٓزِبزداري اس يٕندْاي پزاكُدِ را دارَد؟
ؽشوتٙبي (غيشدٌٚتي) وٗ ِتمبضي ٔقت  ٚثٙشٖثشداسي اص ٌِٛذ٘بي پشاوٕذٖ ثشاي وبسثشي Grid
 Supportسا ٘غتٕذِ ،يثبيذ داساي صذالً ستجٗ فٕي ِ ٚبٌي ِتٕبعت ثب ظشفيت دسخٛاعتي اص
عٛي ٚصاست ٔيش ٚثبؽٕذ  ٚدس ايٓ فٛست ِيتٛإٔذ ِزٛص٘بي اٌٚيٗ سا ثشاي ٚفً ثٗ ؽجىٗ دسيبفت
ّٔبيٕذ .الصَ ثٗ تٛضيش اعت ِذت اػتجبس ايٓ ِزٛص تب صِبْ تىّيً ِغتٕذات عشس ِ 6بٖ ِيثبؽذ.
چّ طزحٓايي جٓت بٓزِبزداري يٕرد تأييد ٔ يا در أنٕيت قزار ييگيزَد؟
ِتمبضيبْ اصذاث ٚاصذ٘بي ٔيشٚگب٘ي وٗ داساي ِٛافمتٙبي افٌٛي اٌٚيٗ ِيثبؽٕذ ،عشس
اِىبْعٕزي خٛد سا ؽبًِ اعالػبت فٕي  ٚػٍّيبتي ٚاصذ٘بي ِٛسدٔظش دس لبٌت «عشس
تٛريٗپزيشي» ثٗ وّيتٗ اسصيبثي ِتمبضيبْ اصذاث ٚاصذ٘بي تٌٛيذ پشاوٕذٖ اسائٗ ِئّبيٕذ .ايٓ عشس
ثبيذ صتياٌّمذٚس صبٚي اعالػبت وبٍِي دس خقٛؿ پبساِتش٘بي دعتگبٖ اص رٍّٗٛٔ :ع  ٚتشويجبت

ِزبص عٛخت ِقشفي ،دٚسٖ عبخت  ٚاصذاثٔ ،ضٖٛي تأِيٓ اػتجبس ،صِبْ وبسوشد عبٌيبٔٗ دعتگبٖ،
پبساِتش٘بي ثٙشٖثشداسي ػٍّيبتي دعتگبٖ  ٚعبيش اعالػبت الصَ ثبؽذ.
عشس اسائٗ ؽذٖ عپظ رٙت ثشسعي  ٚاخز ِقٛثٗ٘بي الصَ ثٗ وّيتٗ اسصيبثي اسربع دادٖ خٛا٘ذ
ؽذ.
ٚاصذ ِزوٛس ظشف ِذت (صذاوخش) د٘ ٚفتٗ ٔمغٗ ٔظشات خٛد سا اػالَ داؽتٗ ِ ٚتمبضي ثب سفغ
ِٛاسد ٔمـ ِزذداً عشس سا ثٗ ّ٘بْ ٚاصذ اسعبي خٛا٘ذ ّٔٛد تب ِزٛص٘بي ٔٙبيي اصذاث فبدس
گشدٔذ.
در چّ يٕاردي بكارگيزي يٕندْاي پزاكُدِ ييتٕاَد بزاي سزيايّگذار تٕجيّپذيز باشد؟
ِّٙتشيٓ ِغئٍٗاي وٗ ثشاي عشِبيٗگزاس دس ساعتبي تٛريٗپزيشي ثىبسگيشي ايٓ ٔٛع ٌِٛذ٘ب ِذٔظش
اعت پبساِتش٘بي اسصيبثي عشصي اعت وٗ ا ٚدٔجبي ِيوٕذٌ .زا عشِبيٗگزاس ثبيذ اعالػبت وبٍِي
اص عشط خٛد داؽتٗ ثبؽذ.
ٌِٛذ٘بي پشاوٕذٖ ِيتٛإٔذ ثؼٕٛاْ تأِيٓوٕٕذٖ ثشق پبيٗ ِٛسد اعتفبدٖ لشاس گيشٔذ .دس ايٓ صبٌت
عشِبيٗگزاس ِيتٛأذ ثب أزبَ ِضبعجبت ِجتٕي ثش ِذي ِبٌي ٛٔ ٚع تىٌٕٛٛژي أتخبثي ليّت تّبَ
ؽذٖ ثشق سا ِضبعجٗ  ٚثب صبٌت اعتفبدٖ اص ؽجىٗ عشاعشي ِمبيغٗ ّٔبيذ .ثشاي اوخش وبسثشد٘بي
تزبسي  ٚفٕؼتي ػّذٖ ،اعتفبدٖ اص ايٓ ٌِٛذ٘ب دس ليبط ثب ؽشايظ خشيذ ثشق اص ؽجىٗ ِمش ْٚثٗ
فشفٗ اعت .ثؼالِ ٖٚقشفوٕٕذٖ ِيتٛأذ ِبصاد تٌٛيذ دعتگبٖ خٛد سا اص عشيك ؽجىٗ پؾتيجبْ ثٗ
ؽجىٗ ثفشٚؽذ  ٚيب دس صِبْ خشٚد اضغشاسي ٌِٛذ اص ؽجىٗ ،ثشق ِٛسد ٔيبص خٛد سا اص ؽجىٗ تأِيٓ
ّٔبيذ .اص ايٕش ٚثىبسگيشي ٌِٛذ دس عبيت ِيتٛأذ ٔمؼ فشٚؽٕذٖ ثشق سا ثشاي ِقشفوٕٕذٖ ايفب
ّٔبيذ.
در چّ َقاطي ييتٕاٌ يٕندْاي پزاكُدِ را َصب ٔ بٓزِبزداري كزد؟
ِکبْ ٔقت ٌِٛذ٘بي پشاوٕذٖ دس ؽجىٗ تٛصيغ  ٚپغتٙبي  60/25ويٌٍٚٛت ِيثبؽذٌ .يغتي اص
ِضٍٙبي لبثً ٔقت ثٕب ثٗ دسخٛاعت عشِبيٗگزاس تٛعظ ٚاصذ ثشٔبِٗسيضي ؽشوت تٛأيش لبثً اسائٗ
ثٗ ٚارذيٓ ؽشايظ ِيثبؽذ .ثؼالِ ٖٚتمبضي خٛد ِيتٛأذ ِضً اصذاث سا پيؾٕٙبد  ٚثب ّ٘بٕ٘گي
ٚاصذ٘بي ريشثظ ِزٛص٘بي اتقبي ثٗ ؽجىٗ سا دسيبفت ّٔبيذ.
شزايط َصب ٔ بكارگيزي يٕندْاي پزاكُدِ در شبكّ چگَّٕ است؟
ثب تٛرٗ ثٗ اِىبْ اتقبي ٌِٛذ٘ب ثٗ ؽجىٗ ،رٙت اتقبي ثٗ ؽجىٗ تٛصيغ ثبيذ ِمشسات اعتبٔذاسد IEEE 1547
(پيٛعت ؽّبسٖ )05وبِالً سػبيت ؽٛد .ثؼالٌِٛ ٖٚذ٘ب ثبيذ اص ٌضبػ آاليٕذٖ٘بي صيغت ِضيغي
(فٛتي  ٚأتؾبس رسات ِؼٍك) ِغبثمت ثب اعتبٔذاسد عبصِبْ صفبظت ِضيظ صيغت سا داؽتٗ
ثبؽٕذ.
عًدِ ريسكٓاي سزيايّگذاري بزاي احداث ٔاحدْا كدايُد؟

ثب تٛرٗ ثٗ ايٕىٗ ايٓ ٔيشٚگب٘ٙب ٔٛػبً وٛچىٕذ ٌزا سيغه٘بي عشِبيٗگزاسي آٔٙب دس صذ پبييٕي
اعتِ .غاٌٛفف ثب تٛرٗ ثٗ تزبسة عبيش وؾٛس٘ب  ٚثشخي اص پشٚژٖ٘بي ثٙشٖثشداسي ؽذٖ ِّٙتشيٓ
سیغک٘ب ػجبست اعت اص:
أتخب ة ٔبدسعت ٌِٛذ٘ب اص ٌضبػ ويفي (ػذَ تغبثك ثب ؽشايظ ِضً ٔقت ،ػذَ أغجبق

ؽشايظ ػٍّي ثب ِؾخقٗ٘بي فٕي اٌٚيٗ ،ػذَ عبصگبسي ثب ِؾخقٗ٘ب  ٚتشويجبت عٛخت)
·

ػذَ ٌضبػ ٘ضيٕٗ٘بي ثبالعشي ثشاي اصذاث

·

ٚسؽىغتگي  ٚيب تغييشات عبصِبٔي عبصٔذٖ افٍي وبال

ػذَ ثىبسگيشي تيُ وبسؽٕبعي ِتٕبعت ثب فؼبٌيتٙبي ارشايي  ٚعٛالٔي ؽذْ پشٚعٗ٘بي
·
خشيذ  ٚاصذاث
كاربزد يٕندْاي تٕنيد پزاكُدِ كداو است؟
يٕنذْبي پشاكُذِ ييتٕاَُذ ثّ يُظٕس تأييٍ ثشق ثشاي كبسثشدْبي يختهف ثّ ضشح ريم دس ضجكّ تٕصيغ َصت ٔ ثٓشِثشداسي
ضَٕذ:


ٌِٛ : Grid Supportذ ثٗ عٛس راتي ثٗ ؽجىٗ تٛصيغ ِتقً اعت.

§

Peak-Shaving

§

)ٌِٛ : Stand alone (Island modeذ ثغٛس ِزضا اص ؽجىٗ ثبس ِضٍي سا تأِيٓ ِيوٕذ.

§

Standby Power

§

)CHP (Combined Heat & Power

يشاياي احداث َيزٔگاِْاي كٕچك بزاي سزيايّگذار ٔ بٓزِبزدار ٔ يا يصزفكُُدِ َٓايي كدايُد؟
يًٓتشيٍ يضايبي استفبدِ اص ايٍ يٕنذْب سا ييتٕاٌ دس يٕاسد صيش ػُٕاٌ كشد :
ثب تٛرٗ ثٗ اعتمشاس ٌِٛذ٘بي تٌٛيذ پشاوٕذٖ دس ِضٍٙبي ِقشف ،تٍفبت تٛصيغ  ٚأتمبي وب٘ؼ

يبفتٗ ّ٘ٚچٕيٓ ويفيت تٛأي وٗ دس اختيبس ِقشفوٕٕذٖ ٔٙبيي لشاس ِيگيشد دس ِمبیغٗ ثب
ٚاصذ٘بي ثضسگ ٔيشٚگب٘ي ثٙتش خٛا٘ذ ثٛد.
اصذاث ايٓ ٚاصذ٘ب صزُ عشِبيٗگزاسي ثباليي سا دس ثش ٔخٛا٘ذ داؽت ٌ ٚزا تٛعؼٗي
·
ِؾبسکت ثخؼ خقٛفي سا فشاُ٘ ِيعبصد .صِبْ وٛتبٖ عبخت  ٚاصذاث ٚاصذ٘ب اص ديگش ِضايبي
ايٓ ِزّٛػٗ٘بعت.
اص ِضايبي ثبسص اصذاث ٚاصذ٘بي تٌٛيذ پشاوٕذٖ ِيتٛاْ ثٗ فشٕ٘گعبصي  ٚايزبد فضبي
·
اؽتغبي آٔٙب اؽبسٖ وشد.

·

ِبٌىيت ٔيشٚگب٘ي ثب لبثٍيت تٌٛيذ  00عبي

·

عشػت  ٚعٌٛٙت دس تقّيُگيشي  ٚالذاَ ٔغجت ثٗ خشيذٔ ،قت  ٚثٙشٖثشداسي اص ٌِٛذ٘ب

افالس  ٚتؼذيً ٔشط فشٚػ أشژي ِتٕبعت ثب تغييشات ِٛحش ٌِٛفٗ٘بي ليّت تّبَ ؽذٖ ٚ
·
ِغتمً اص عيبعت٘بي صّبيتي ،التقبدي  ٚارتّبػي صبوّيت

