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یىی اص فبوتَسّبی ثسیبس هْن دشٍسش ٍ ًگْذاسی اًجَُ دشًذگبى، تأهیي احتیبخبت حشاستی هحیظ دشٍسش ٍ ًگْذاسی آًْب دس 

حشاستی هٌبست ٍ هغوئي ثبیذ یه هٌجغ  ضشایظ ولی هَلذّبی حشاستی دس سبلي ّبی هشغذاسی. ضشایظ سٌی هختلف است

 ًذاضتِ سبالًِ ٍ هبّبًِ، ّفتگی ،ّبی سٍصاًِ لبدس ثِ تَلیذ گشهبی یىٌَاخت ثبضذ ٍ ًیبص ثِ هشالجت صیبد ٍ ّوچٌیي سشٍیس

ّبی  تىٌسیي اص ٍ ًذاضتِ سا آى خضئی ٍ اسبسی تؼویشات ثِ هلضم خبظ ّبی تىٌسیي ثبضذ، اًذاصی ساُ لبثل ثسبدگی ٍ ثبضذ

استْالن، ّضیٌِ تؼویشات ٍ  لیوت آًْب ثب تَخِ ثِ ّضیٌِ د.س ٍ ًگْذاسی اص آًْب استفبدُ ًوَثتَاى خْت سشٍیهؼوَلی 

ثبیذ لبثل اًغجبق ثب ضشایظ سبلي . ّبی اٍلیِ ٍ ثبًَیِ هٌبست ثبضذ ٍ سبلیبى هتوبدی ثتَاى اص ایي تدْیضات استفبدُ ًوَد ّضیٌِ

اى ثِ ساحتی دس سبلي وبس ًوبیٌذ ٍ سیستن تَْیِ سبلي هشغذاسی سا دچبس هخبعشُ ثَدُ ٍ فضبی صیبدی سا اضغبل ًىٌذ. وبسگش

 . ًىٌذ، حشاست تَلیذ ضذُ سا ثِ ساحتی اص عشیك سیستن تَْیِ سبلي ّذس ًذّذ

ّبی دشٍسش عیَس، ثبیستی ثشخی هلضٍهبت عشاحی اص ثیل دهب  اص سَی دیگش، دس هحبسجبت ثبس حشاستی هَسد ًیبص سبلي

حشاست تَلیذ ضذُ دس دشًذگبى اغلت اص سٍی هیضاى اوسیظى هػشفی دشًذگبى سا دس ًظش داضت. ایي دس حبلی است وِ هتبثَلیسن 

ضَد. یه استجبط هستمین ثیي اوسیظًی وِ تَسظ دشًذُ هػشف ضذُ ثب همذاس حشاستی وِ تَلیذ ضذُ ٍخَد  آًْب هحبسجِ هی

ّب  ال است ٍ همذاس َّای هَسد ًیبص آًْب دس دس ٍاحذ ٍصى ًسجت ثِ سبیش دامّب ثسیبس ثب داسد. احتیبخبت عیَس ٍ هتبثَلیسن دشًذُ

ّب  صیبدتش است. ثغَس هثبل عیَس، دٌح ثشاثش اًسبى دس ٍصى هسبٍی احتیبج ثِ اوسیظى داسًذ، هیضاى َّای هَسد ًیبص ثشای خَخِ

ّب هیضاى ًیبص آًْب ثِ اوسیظى ثیطتش  سضذ خَخِثبضذ، ثب  فَت هىؼت دس دلیمِ هی 2 دثِ اصای ّش ویلَگشم ٍصى صًذُ ثذى حذٍ

ّبی  ّبی هشغذاسی، هیضاى تَلیذ گبص لزا ثبیستی دس ثخص هَلزّبی حشاستی دس سبلي .است ٍ تَْیِ اّویت ثیطتشی هی یبثذ

یبثذ  هی ًبضی اص احتشاق ٍ سَصاًذى اوسیظى ثِ ػٌَاى یىی اص ػَاهل هْن دس ًظش داضت. ایي هَضَع اص هٌظش دیگشی ًیض اّویت

ٍ آى ایٌىِ، دس غَست تَلیذ گبصّبی ًبضی اص احتشاق ٍ ثِ تجغ آى وبّص هیضاى اوسیظى الصم ثشای عیَس، سٌسَسّبی ًػت 

گیشی ٍ تَْیِ هحیظ سا دادُ وِ ایي  ّبی اگضاست سبلي خْت اوسیظى ضذُ، دس هذت صهبى هطخػی دستَس ثبص ضذى خشٍخی

، سفتگی اًشطی ضذُ وِ خْت تَلیذ آى سَخت هَسد استفبدُ لشاس گشفتِ است اهش، ضوي سشد وشدى هحیظ سبلي، ثبػث ّذس

   گشدد. هی

 

 :اًَاع هَلذّای حرارتي در سالي ّای هرغذاری
 فشّیتشّبی هؼوَلی چْبس ضبخ ٍ -1

 بدسّبی هػٌَػیه -2

 هشوضی )خت ّیتشّب( دهٌذُ َّای گشمّبی  ٍ سیستن ّب اًَاع ثخبسی -3

  ّبی تبثطی سیستن -4

 ()وف خَاة گشهبیص اص وفّبی  سیستن -5

ثِ دٍ گًَِ اغلی تفىیه  ثش حست ًحَُ دشٍسش ٍ ًَع وبس، ّبی دشٍسش عیَس دس سبلي هَلذّبی حشاستیاًَاع هَاسد استفبدُ اص 

  گشدد:  هی

  هَلذّبی حشاستی ٍیظُ دشٍسش سٍی ثستش -1

  هَلذّبی حشاستی ٍیظُ دشٍسش دس لفس -2
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ّبی گشم، سادیبًت  اًَاع فش ٍ چْبسضبخ، هبدسّبی هػٌَػی، اًَاع دهٌذُ هَلذّبی حشاستی ٍیظُ دشٍسش سٍی ثستش، ضبهل

 .( هی ثبضٌذوف خَاة) ّیتشّب، سیستن گشهبیص اص وف

 ٍ ضشایظ است الصم ضَد، هی استفبدُ هشوضی وشدى گشم ّبی سٍش اص ثیطتش لفس داخل دشٍسش دسایي دس حبلی است وِ 

. دس حبل حبضش ثب تَخِ ثبضذ یىسبى لفس هختلف ّبی عجمِ دس سبلي دهبی وِ ضَد تٌظین عَسی سبلي وشدى گشم ًحَُ

تَاى دهبی هَسد ًیبص  ّبی گشهبیص اص وف )وف خَاة( ثشلی وِ لبثلیت وٌتشل دهبی دلیك داسًذ، ًیض هی ثِ اسائِ سیستن

 ّبی تٌظین ًوَد. لفس

 

 :هقایسِ سيستن ّای حرارتي در سالي ّای هرغذاری
ًمع دس احتشاق ٍ ّوچٌیي اضغبل فضبی  ایي سیستن ثذلیل هػشف ثبالی سَخت ٍ :سيستن فر ٍ چْار ضاخ  -1

 400الی  300صیبدی اص سبلي هشغذاسی ٍ خغش آتص سَصی ثغَس ولی هشدٍد هی ثبضذ ٍ ّوچٌیي فضبیی دس حذٍد 

 .هتشهشثغ اص سغح هشغذاسی سا اضغبل هی ًوبیذ

تَخِ ثِ هػشف سشاًِ سَخت ثبال ٍ ّوچٌیي  یي سیستن ثبا جت ّيتر(:) سيستن دهٌذُ َّای گرم هركسی  -2

ساًذهبى حشاستی دبییي دس هشاحل هختلف تَلیذ حشاست، هَسد تأییذ ًوی ثبضذ، صیشا دس ایي سیستن فضبیی ثٌبم 

اگضٍص( هَخَد دس ّیتش ثِ خبسج اص ) ّیتشخبًِ دس ًظش گشفتِ هی ضَد وِ همذاسی اص حشاست تَلیذ ضذُ تَسظ دٍدوص

 . یبثذ سبلي هشغذاسی اًتمبل هی هحَعِ ّیتشخبًِ ٍ

گیشد، همذاسی اص حشاست اص عشیك  ایي سیستن ثذلیل ایٌىِ دس یىی اص اًتْبی سبلي دس هحیغی ثِ ًبم ّیتشخبًِ لشاس هی

دسیچِ اًتمبل حشاست ّیتشخبًِ ثِ لَلِ اغلی دهٌذُ َّای گشم اًتمبل دیذا وشدُ ٍ همذاس صیبدی اص حشاست دس ایي 

ثیي ّیتشخبًِ ٍ سبلي هشغذاسی اص ثیي هی سٍد. ثذلیل ٍخَد وبًبلی ثشای اًتمبل َّای گشم ضذُ لسوت یؼٌی فضبی 

دس سبلي هشغذاسی همذاس لبثل تَخْی اص حشاست تَلیذی غشف گشم وشدى وبًبل َّای گشم دس سبلي هی ضَد ٍ ثذلیل 

ست یىٌَاختی سا دس سبلي ایدبد هتش، ّیتش ًوی تَاًذ ثِ خَثی دسخِ حشا 100عَل صیبد سبلي هشغذاسی دس حذٍد 

هَستبت سا دس اًتْبی سبلي هشغذاسی لشاس دٌّذ ٍ ایي ػول ثبػث ضذُ شًوبیذ، وِ ایي اهش سجت هی ضَد تب ّویطِ ت

تب اثتذای سبلي هشغذاسی داسای دسخِ حشاست ثبالتش اص حذ ًیبص عیَس ثبضذ ٍ اٍاسظ سبلي حشاست تمشیجبً هٌبست ٍ 

ٌٌذ وِ خَد سَخت اًتْبی سبلي َّای سشدتش اص احتیبج ثذى دشًذُ سا داضتِ ثبضذ لزا ّیتش سا ثغَس دائن استفبدُ هی و

دس سیستن گشهبیص اص عشیك خبثدبیی َّای ، سیستن دهٌذُ َّای گشم دس سبلي هشغذاسی. وٌذ بالیی سا هػشف هیث

گشم حشاست ثیطتش دس صیش سمف هتوشوض هی گشدد ٍ سغَح ًضدیىتش ثِ وف ٍ هحل دشٍسش عیَس اص دهبی هٌبست 

 . بس صیبد استثشخَسداس ًخَاّذ ضذ ٍ اتالف حشاست اص عشیك سمف ثسی

اتالف حشاستی ثِ ػلت حشوت َّای گشم ٍ خشٍج آى اص خذاسُ ّب، دسّب، دٌدشُ ّب ٍ َّاوص ّب دس سیستن خبثدبیی 

ّفتگی سبلي هشغذاسی سا ثَسیلِ دشدُ ّبی  0-2ثسیبس صیبد است ٍ لزا دس سٍش دشٍسش ثش سٍی ثستش ثیي سٌیي 

یك سٍصًِ ّبی هَخَد دس اعشاف دشدُ ّبی دالستیىی ثِ لسوت دالستیىی تمسین ثٌذی هی ًوبیٌذ. َّای گشم اص عش

دس . ّبی خبلی اص خَخِ سبلي هشغذاسی اًتمبل هی یبثذ. گشهبیص ثِ سٍش خبثدبیی ثستگی ثِ حشوت َّای گشم داسد

غٌؼت هشغذاسی گشد ٍ غجبس ایدبد ضذُ اص ػوش هفیذ دستگبُ دهٌذُ َّای گشم دس سبلي هشغذاسی هی وبّذ ٍ 
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بػث ایدبد ثسیبسی اص ثیوبسی ّبی دستگبُ تٌفسی عیَس هی گشدد. اص خولِ آًْب هی تَاى ثِ ثیوبسی هضهي ّوچٌیي ث

 .اضبسُ ًوَد (CDR) دستگبُ تٌفس

 ثبضٌذ: ػالٍُ ثش ایي هَاسد، ػیَة اغلی خت ّیتشّب ثِ ضشح ریل هی

 سبلي داخل دس احتشاق اص حبغل ثخبسات ٍ وشثي هًََاوسیذ، وشثي اوسیذ دی غلظت افضایص( الف

 سبلي ثِ سشد َّای هدذد ٍسٍد ًتیدِ ٍدس ًشهبل حذ اص ثیص سبلي تخلیِ ّبی في وبسوشد ثِ ًیبص(  ة

 گشهبسبص دیگش اًَاع ثِ ًسجت دبییي َّادّی(  ج

 گَضت ثِ هشؽ داى ًسجت) تجذیل ضشیت وبّص ّوچٌیي ٍ ثیوبسی احتوبل افضایص ٍ هشؽ گیشی اوسیظى وبّص(  د

 ّب هشغذاسی دس( هشؽ

شاست دس سیستن گشهبیص وفی ثیطتش اص عشیك وف سبلي هٌتمل هی ح (:سيستن گرهایص از كف ) كف خَاب -3

ضَد، لزا اهىبى خْت دادى ثِ هسیش گشهبیص ٍخَد داضتِ ٍ حشاست ثیطتش دس فضبی وف ٍ سبیش هىبًْبی هَسد ًیبص 

دس صهبًی وِ دهبی هحیظ ٍ دهبی ثذى دشًذُ یىسبى است خشیبى  Foavier هتوشوض هی گشدد وِ عجك لبًَى

 حشاست اص یه سَ ثِ سَی دیگش ٍخَد ًذاسد. 

سیستن گشهبیص وفی ایي اهىبى سا ثِ هذیشیت ٍاحذّبی دشٍسش عیَس هی دّذ وِ ثب تمسین ثٌذی ٍ وٌتشل هٌغمِ 

یستن گشهبیص اص وف ثبػث چشخص َّا س. ای ٍ اهىبى گشهبیص دس هٌبعك اًتخبثی عجك ًیبص دشًذگبى عشاحی ضَد

ًوی ضَد، دس ًتیدِ آلَدگی هَاد هؼلك ٍ غجبس هَخَد دس َّا ثِ ضذت وبّص یبفتِ، لزا اثشات هثجت دس ثْذاضت 

 ٍاحذّبی دشٍسش عیَس سا داسد. 

تمل حشاست تَلیذ ضذُ دس وف سبلي ّبی هشغذاسی هستمیوبً ثِ ثذى دشًذگبى ٍ تدْیضات ٍ ادٍات سبلي هشغذاسی هٌ

هی گشدد ثذٍى ایٌىِ ًیبصی ثِ گشم ضذى وبهل هحیظ دشٍسضی ثبضذ، دس ًتیدِ حشاست تَلیذی هحیظ سا سشیؼتش گشم 

 وِ است هحلی دس ٍالغ دس ٍ سبلي وف دس حشاست توشوض وف، اص گشهبیص سیستن هضیت هْوتشیي. اص ایٌشٍ؛ هی وٌذ

  .ضَد هی خلَگیشی ثبال استفبػبت ٍ سمف صیش دس حشاست توشوض اص ٍ داسد ٍخَد حشاست ثِ ًیبص ثیطتشیي

وَتبُ ضذى صهبى گشهبیص، غشفِ خَیی صیبدی دس اًشطی ٍ ٍلت سا دس ثشداضتِ ٍ ًیبصی ثِ گشم وشدى سبلي ّبی 

سبػت اص ًظش ٍلت ٍ ّضیٌِ دس سیستن  48تب  24هشغذاسی لجل اص ٍسٍد خَخِ ًوی ثبضذ وِ ایي صهبى دس حذٍد 

 .ثِ ػول هی آیذگشهبیص وفی غشفِ خَیی 

 عیَس دس ٍصى افضایص دسغذ؛ 30 تب 20 ثبػث گَضتی ّبی هشغذاسی دس( ٍهحبسجِ ًمطِ ثب) وف اص گشهبیص سیستن

 حبلی دس.  گیشیذ هی غَست ثْتش ّن ّب خَخِ تَلذ آغبصیي سعَثت تبهیيدس ایي سٍش،  هضایب، سبیش ثش ػالٍُگشدد.  هی

 خبسج خْت لذست دش تَْیِ سیستن ثِ ًیبص ٍ ضذُ سبلي َّای خطىی ثِ هٌدش گشهبیطی ّبی سیستن اص ثسیبسی وِ

  .داسًذ CO2 سبختي

ایي ًَع گشهبیص، هحػَلی ًَیي ٍ اختشاػی است وِ هٌدش ثِ  :(TopSUN) ساى تاپبرقي  سيستن گرهایص -4

. ایي ضیَُ گشهبیص، اهىبى استفبدُ گشدد هیّبی الصم ثشای اًتمبل سیبل اص هَتَسخبًِ )ّیتش هشوضی(  وطی حزف لَلِ

ّبی حشاستی وبسثشدی دس  دس وف، دیَاس ٍ سمف سا داضتِ ٍ اص ایٌشٍ، هی تَاًذ ثػَست ّوضهبى وبسوشد، اًَاع دیگش سٍش

 ّب سا فشاّن آٍسد.  هشغذاسی
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 ساى: ّای هرسَم با سيستن گرهایص تاپ ّای اٍليِ ٍ عولياتي سيستن هقایسِ ّسیٌِ
 ضَد. هتش هشثؼی دس ًظش گشفتِ هی 1800گشفتِ دس یه سبلي همبیسِ غَست 

 200 حذٍدا هشغذاسی سبلي ثشای وبلشی ویلَ 000/100 ّیتش خت ّش دَضص لبثل فضبیخت ّیتش: ثب تَخِ ثِ ایٌىِ  -1

ویلَوبلشی ًیبص  000/100دستگبُ خت ّیتش  9هتش هشثغ،   1800ثبضذ. لزا ثشای سبلٌی ثب هسبحت  الصم هی هشثغ هتش

ویلَوبلشی، ثِ ضشح ریل  000/100دستگبُ خت ّیتش  9ست. دیشٍی لیوت حذٍدی ّش خت ّیتش، ّضیٌِ خشیذاسی ا

 ثبضذ: هی

 تَهبى 000/500/22دستگبُ ;  9×  تَهبى 000/500/2:  گبصٍئیلی ّیتش خت لیوت -

 تَهبى 000/300/24دستگبُ ;  9×  تَهبى 000/700/2:  گبصی ّیتش خت لیوت -

 تَهبى 000/000/27دستگبُ ;  9×  تَهبى 000/000/3:  سَص دٍگبًِ ّیتش خت لیوت -

لیتش دس سبػت هػشف ٍ ثب دس ًظش گشفتي ایٌىِ ّش سبػت  8هػشف اًشطی ایي هحػَالت دس ًَع گبصٍئیلی؛ ثِ اصای ّش 

ِ ایي همذاس لیتش خَاّذ ثَد و 1440لیتش دس سٍص هػشف گبصٍئیل ٍ دس هبُ حذٍد  48ثبس خت ّیتش استبست ضَد،  2

لیتش دس هبُ خَاّذ ثَد. دس سَی دیگش ثِ اصای ّش سبػت وبسوشد الىتشٍهَتَس خت  12960دستگبُ  9هػشف ثشای 

 ویلٍَات دس سبػت؛ دس عَل هذت یىوبُ هػشف خَاّذ داضت. 222ّیتش، ثغَس هتَسظ 

ّبی دشٍسش عیَس  ّب ٍ هىبى اسیسیستن گشهبیص اص وف: ثب تَخِ ثِ ایٌىِ اسصاى تشیي ًَع گشهبیص اص وف ثشای هشغذ -2

 گشدد: ضَد؛ لزا ثشای وبسثشی چٌیي سٍش گشهبیطی هؼوَالً اص هػبلح ٍ تدْیضاتی ثػَست صیش استفبدُ هی استفبدُ هی

 هتبالیض ػبیك ثذٍى -سبًتیوتش 2 ضخبهت ثب P20 ػبیك -

  اتیلي دلی 32 لَلِ -             سادیبتَس ایشاى یب ًیَدبیخ الیِ دٌح 16 لَلِ -

 هتؼلمبت ٍ ثست -                                   دستی ضیش ٍ هبًیفَلذ -

ّبی عشاحی، اخشا ٍ عشاحی  ثب دس ًظش داضتي ایي هَاسد، ّضیٌِ اٍلیِ استفبدُ اص ایي ًَع گشهبیص؛ ثب تَخِ ثِ ّضیٌِ

 تَهبى خَاّذ ثَد.  000/300/51هتش هشثؼی دس حذٍد،  1800ًمطِ ثشای سبلي 

هتش  15300وي گبصی دس هبُ  هػشف اًشطی دس ایي سٍش، ثشحست هیضاى هػشف سیستن ّیتش هشوضی ثشای گشم

 هىؼت خَاّذ ثَد.

)ػبیك  هػشفی الالم خٌس ٍ ًَع ثِ ثستِ سبى؛ تبح گشهبیص سیستن ّضیٌِ ٍ لیوتسبى:  تبحسیستن گشهبیص   -3

. ثب ایي ٍخَد، ّضیٌِ ولی است هتفبٍت سبختوبى هؼوبسی ٍ هَلؼیت ّوچٌیي ٍحشاستی ٍ ثشٍدتی ٍ ػبیك سعَثتی( 

دسغذ سغح دَضطی ثبضذ، ّضیٌِ ثِ ضشح ریل  100هتش هشثؼی وِ غشفب اص وف، ٍ ثب دَضص  1800هشغذاسی ًوًَِ، 

 خَاّذ داضت:

 تَهبى 000/000/18هتش هشثغ ;  1800× تَهبى  000/10ّش هتش هشثغ ; لیوت هحػَل ًشهبل تبدسبى:  -

 تَهبى 000/300/15هتش هشثغ ;  1800× تَهبى  500/8ّش هتش هشثغ ;  الیِ: 7ثبصتبثطی ػبیك  -

ویلٍَات دس سبػت ٍ دس عَل هذت یىوبُ هػشف  60تب  37اصای ّش سبػت وبسوشد ایي سیستن، ثغَس هتَسظ ثِ 

 ویلٍَات سبػت خَاّذ داضت. 1665

 اص ًظش لیوتی، لبثل اسخبع ًخَاٌّذ ثَد.ثَدُ ٍ  ٍ همبیسِ اػالهی، غشفب خْت ًوًَِ ّبی لیوت تَجِ:


