


سیستم تولید همزمان برق و حرارت

در کنار ارتقاء تجهیزات افزایش راندمان، یکی از راهکارهای مهم کاهش 
اتالف انرژی و افزایش راندمان که در صنعت برق دنیا بکار گرفته میشود  
بازیافت حرارت، همـزمان با تولید برق می باشد که در این روش رانـدمان 
به طور چشمگـیری افزایـش می یـابد به شکـلی کـه با اجـرای صحیح 

این سیستم، راندمان باالی 80 درصد هم دست یافتنی است.
و  دریا  از آب  یوتیلیتی ها  در  پروسس  بخـار  از  استفاده  در دهه گذشتـه 
پس ماندهای بازیافت شده به دلیل هزینه انرژی باال بـسیار محدود استفاده 
می گردد . امروزه طراحـی نیـروگاه های دو منظوره بـرای تولید آب شیرین و 
برق از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه بوده و باعث ایجاد انگیزه بیشتر 

برای روی آوردن به این روش شده است.
گروه مپنا پیـشرو در بـخش انـرژی کشــور در راستـای استـفاده بهـینه 
از منـابع انـرژی، اقـدام به اجـرای طـرح تولـید همـزمان بـرق و حـرارت

) CHP (Combined Heat & Power نموده است. 
واحدهای تولید آب شیرین جزیره قشم در پروژه تولید همزمان برق و آب، 

اولین تجربه موفق در این راستا میباشد.
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مقایسه راندمان در دو حالت تولیدی مجزا و همزمان برق و حرارت سیستم های آب شیرین کن : 
به طور کلی معمول ترین فرآیندهای شیرین سازی آب بر اساس روش عملکرد شامل فرآیندهای حرارتی 

و غشایی هستند. 

فرآیندهای حرارتی 
)MED( تقطیر چند مرحله ای  

)MSF( تبخیر ناگهانی چند مرحله ای  
)VC( تراکم بخار  

سیستم آب شیرین کن شرکت ساخت تجهیزات سپاهان بر اساس شیوه MED-TVC طراحی و ساخته
 می شود. اساس فرآیندهای این سیستم نمک زدایی، تقطیر به روش چند مرحله ای بهمراه چرخش بخار

 )Vapor Recirculation( و چرخش آب تغذیه میباشد. 
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هر واحـد آب شـیرین کن از چنـد مبدل تبخیر و میـعان کننـده )افکت(
به همراه یک کندانسور تشکیل شده است. انرژی مورد نیاز سیستم به وسیله 
بخار اشباع خشک تامین می گردد که معمواًل از بویلر بازیاب HRSG گرفته 

می شود. 
در این سیستم، فرآیند تبخیر روی سطح خارجی لوله های گرمایشی 
اتفاق می افتد و فرآیند چگالش در داخل لوله ها انجام می پذیرد و برای 
باال بردن راندمان از یک ترمو کمپرسور استفاده می شود. محصول نهایی 
پس از عبور از سیستم Remineralization  آب شیرین آشامیدنی می باشد.
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CHP DIAGRAM (25 MW) - MAPNA سیستم تولید همزمان برق و حرارت قشم

سیستم تولید همزمان 25 مگاوات و 9.000 مترمکعب آب در روز شامل تجهیزات زیر است :

 توربین گازی
  ژنراتور

  سیستم کنترل و تجهیزات مربوطه
  بویلر بازیاب حرارتی

  آب شیرین کن

در ابتدای چرخه تولید، توربین گازی مدل UGT 25000 و ژنراتور مدل Jisalt 245F ، 25 مگاوات برق در شرایط ISO تولید میکند.
با هدایت دود خروجی توربین به داخل بویلر بازیاب حرارتی )HRSG(، بخار حاصله در دو دستگاه آب شیرین کن از نوع حرارتی استفاده شده و مجموعٌا 

حدود 104 لیتر بر ثانیه )9000 مترمکعب در روز( آب شیرین تولید میکند، که در شرایط ISO راندمان کل سیستم به حدود 80 درصد میرسد.



Desalination Type MED-TVC
Product net flow rate/unit (m3/Day) 4500
GOR (Product Intel Steam) 8.5
Operating Steam Pressure (Barg) 12/9
Operating Steam temperature (˚C) 202
Effect Tube Arrangement Horizontal
Guaranteed Product Water TDS (ppm) Less than 10
Steam Flow Rate/Unit (Ton/Hr) 23.2

آب شیرین کن قشم

همزمان با شروع پروژه تولیـد همـزمان برق و آب قشم توسط گروه مپنا عملیات طراحی، سـاخـت، نصـب و راه انـدازی واحدهای
 آب شیرین کن  این پروژه به شرکت ساخت تجهیزات سپاهان واگذار گردید.

این سیستم آب شیرین کن از نوع تقطیر چند مرحله ای – تراکم حرارتی بخار )MED-TVC( به ظرفیت مجموعاً 18.000 مترمکعب 
در روز متشکل از چهار واحد 4.500 متر مکعبی می باشد. 

در این طرح بدلیل در اختیار داشتن بخار تولیدی بویلر بعنوان منبع اصلی انرژی  که حاصل بازیافت انرژی گازهای خروجی توربین 
است، استفاده از سیستم MED-TVC نسبت به سایر روش های موجود مقرون به صرفه بوده و هزینه تولید آب شیرین نسبت به 
سایر روش ها کاهش می یابد. همچنین این فناوری عالوه بر اینکه دارای دما و فشار عملیاتی پائینی می باشد، از مصرف برق پائینی 

برخوردار است و محدوده ظرفیت مورد نیاز طرح CHP را نیز پوشش می دهد.
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