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 موسسه خدم
 توجه به چا
جديد و حل

 

خنك كاري هو

صي گروه سيكل و

EPRI به

متصد
RIموسسه 

972سال 
تاسيس ش
و توزيع و
جامعه حم
يك سازما
را جمع آو

هاي تحليل
انداخته و
برق آمريك

40حدود 
اين موسس
در تمام د

 باشد. مي

فعاليت ه

اين
محصول،
بازارهاي

مقدمه اي بر خ

تخصصخبرنامه
 



 
 

شد و با 
اي  شاوره

ا نظرات 
در زمينه 

ن و صديا
 پشتيباني 

ليون نفر 
ق اياالت 

 EPRIس 

 گسترده 
پذيري  ب

چه وجود 

سعه براي 
 خود را 
ترسي به 

رق و در 
جمله بيان 

ايت مدير ار
ك شوراي مش
شد. اين شور
ت، خبرگان د
رمندانش، متص
ي جامعه را

ميل 30ي برق 
ي بخش برق
ريكا به تاسيس

ين خاموشي
از ميزان آسيب
قيقات يكپارچ

و توس حقيق
ايشان ديدگاه
ه منظور دست

 با صنعت بر
 را در اين ج

 و تحت هد
ن از نظرات يك

EPRI باش مي
 محيط زيست

، كارEPRIد. 
مندسازي  بهره

، باعث قطعي
 آسيب پذيري
نعت برق آمر

صل شد، اما اي
االت متحده ا

ريزي و تحق ه

مان مستقل تح
 مثبتي داد و ا
جلس سنا، به

كليدي مواجه
اموريت خود

ان اين مركز
يات مديره آن

هاي ر برنامه
هاي  سازمان

كند نعكس مي
 كه ماموريت

1396ر سال 
ق و همچنين
كالتي در صن

ساعت وص 1
ضاي كنگره ايا
براي آن برنامه

جاد يك سازم
تي آن پاسخ

ه بازرگاني مج

و مشكالت ك
ما EPRIالصه
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ران و متصديا
و هيا EPRIن

ي جامعه در
مومي دولتي،
آكادميك را من
مركز هستند

حده در نوامبر
به انرژي برق
ك چنين مشك

12 در ظرف
اعض يي شد و

و بحراني كه بر

گره براي ايج
 فني و عمليات
 رسمي كميته

موضوعات و
. به طور خال

"دهيم. كل مي

96 تان

رمندان، مدير
 عالوه بر اين

مند هنده بهره
 تسهيالت عم
هاي مالي و آ
اصول اداره م

 مريكا

در اياالت متح
ن كشور به اي

 عدم وقوع يك

كنندگان رف
سيون امريكايي
ندگي مردم و

رخواست كنگ
هاي ه چالش

ر يك جلسه
.بط ارائه داد

  مريكا

ت بر روي م
 جامعه است.
ي برق را شك

بين گاز

تابست، 4شماره رتي،

E بوسيله كار
شود. جام مي

د كه نشان د
سيون تنظيم
ه ري و انجمن
د به رعايت

قيقات برق آم

د ه شبكه برق
 رو به رشد

ها براي تالش

ق عمده مصر
عه و سياس جام

ثيرگذار در ز
 

 Chaunبا در
 و پرداختن به

در يقاتي برق
ش علمي مرتب

قيقات برق آم

انجام تحقيقا 
فعان انرژي و

گر آينده نيروي

اي ورودي تورب

و مبدل هاي حرار

EPRIهاي  يت

يات مديره انج
يرندگ بهره مي

ي مانند كميس
سياست فناور
يره آن متعهد

موسسه تحقي 

وشي گسترده
زان وابستگي

 نشان داد و تال

غم اينكه برق
ساسيت افراد ج
ين صنعت تا
.گران شدند

 ncey Starrر

ز بخش برق
 موسسه تحقي

حقيق و پژوهش

تحقموسسه  

EPRIريت 

ز اعضاء، ذينف
با يكديگ "ت: 

 

خنك كاري هو

صي گروه سيكل و

فعالي
نظارت هي

نفره ب 30
هاي سازمان

انرژي و س
هيات مدي

  كند. مي

تاريخچه

خامو
شد و ميز
متحده را
 انجاميد.

علير
باعث حس
كشور از ا
نداشت، نگ
دكتر
حمايت از
در مورد

اهداف تح

ماموريت

مامو
حمايت از
كرده است

مقدمه اي بر خ

تخصصخبرنامه
 



 
 

ش برق با 
 با هزينه 
ر هستيم. 
ي است. 

هاي  وري

  كه :

 

E شود  مي
روزافزون 

هاي  ينده
ف و نيز 

اي،  هسته
 انرژي و 
قيقات و 
ديگر در 
 در مورد 

. 

ه است. بخش
بل اطمينان و

ي كمترها نده
ي باشد، ناكافي
 در زمينه فناو

 آورده است ك

 كند. اني مي
  د.

EPRIناورانه 

ن تقاضاي ر
اي با آال ينده

توزيع و مصر

ل تحقيقات ه
يقات كارايي

هاي تحق هرنام
مختلف با يكد
رد تحقيقات

مراجعه نمود.

ن مهمي نبود
 براي برق قاب
به سمت آالين
ظ هزينه منطقي
ي همكارانه

كي به وجود

ظهور را پشتيبا
بخشد سريع مي

  كند. ي
ن علمي و فنا

ختنرآورده سا
ا به سمت آي

هاي توليد، ت ه

ش سنتي شامل
ي شامل تحقيق
ن و اجراي بر

هاي زماني م ق
يقات در مور

https://ww م

ين مركز به اين
ي روز افزون
ر حال گذار ب
ي كه از لحاظ
ا قيق و توسعه

سعه استراتژيك
  ت.

د و در حال ظ
سازي، تس ري

 را تشويق مي
 باال رفتن توان
ي خود در بر
ه و جامعه ر
ق را در زمينه

شود. بخش مي
 بخش مجازي
 منظور تدوين
كي و در افق
بر انجام تحقي

ww.epri.com
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ن در تاريخ اين
ساختن تقاضاي
ي دهد كه در

ها به طوري ده
سابقه به تحق

 تحقيق و توس
سك باال است

هاي جديد شته
بل از تجاي ق
تخصصي-ن

ا كه موجب ب
سيله به اعضاي
 مناسب بوده
ري بخش برق

جازي انجام مي
رژي بوده و
بطور دائم به

 انرژي الكتريك
ب EPRIمركز

mسايت  ه وب

96 تان

موريت تاكنون
ور برآورده سا
 حالي رخ مي
 كاهش آاليند
س م تعهدي بي

 فناوري سبد
باارزش و ريس
ياتي و نيز رش

اي هاي توسعه م
يقات فني ميان
ي مشتركي را
د تا بدين وس
 لحاظ هزينه
وري در فناور

 دهد. شش مي

 سنتي و مج
ط زيست و انر

ها بط ين بخش
ف مرتبط با
شان دهنده تم

 ذير است.

توان به سه مي

بين گاز

تابست، 4شماره رتي،

رد كه اين مام
ديدي به منظو
و اين امر در
يد برق براي

ها مستلز الش

EPRI  

ي نوآوري در
و كاربردهاي ب

هاي حي  رشته
 را بوسيله گام
 و انجام تحقي

هاي ق و توسعه
كند حمايت مي

طمينان كه از
ند. برنامه نوآ
ط زيست پوش

E  

در دو بخش
ف برق، محيط
ر است. كه اي

هاي مختلف مينه
بخش دوم نش
هاي تجديدپذ
تر با اين موسس

اي ورودي تورب

و مبدل هاي حرار

EP دار مي بيان
ي فناورانه شد
واجه است و
ي كنوني تولي
فق با اين چا

  ق است.

Iهاي فناوري 

براي EPRIمه 
نبال مفاهيم و
يقات پايه در

هاي محتمل ر
ها م تخصص

 برنامه تحقيق
ي كرده و ح
يز و قابل اط
شده هدايت كن
يمني و محيط

EPRIيقات 

د EPRIيات 
زيع و مصرف
ي تجديد پذير
ناورانه در زم

ستند. وجود بخ
ه رژي و انرژي
شتري آشنايي بي

 

خنك كاري هو

صي گروه سيكل و

PRI

هاي چالش
مناسب مو

هاي فناوري
مواجه مو
انرژي برق

ها نوآوري

برنام
به دن
تحقي
ه ايده
ادغام
اين

را شناسايي
انرژي تمي
محدود ش
سالمت، ا

يسبد تحق

تحقي
توليد، توز

هاي انرژي
نوآوري فن
تعامل هس
كارايي انر
براي

مقدمه اي بر خ

تخصصخبرنامه
 



 
 
 

 به همين 
ت توليد 
حت تاثير 

به علت  
گاز ربين 

يب كه با 
يابد. به  ي

ي چرخه 

نيا انجام 
ي (شامل 
يم است. 
را به زير 
. در يك 
ش نياز به 
ر از يك 
نبساطي، 
سرمايش 

با خنك  
كنند و  ي

تواند   مي
 ساز سرما

  ز

ده را دارد و
از ظرفيت جهي

 به شدت تح
 توان توليدي

به تورورودي 
؛ به اين ترتيبت

افزايش ميز 
زياب حرارتي

 و صنعتي د
 دسته تبخيري

) قابل تقسيمما
واي ورودي ر

.عمل كنند بي
 نوع سرمايش

سازي، بخار ده
ز يك شير ا

كن س ب خنك
هايسيستم  

رد استفاده مي
ازياب آن نيز
نده ذخيره س

توربين گاز

 باالترين بازد
سهم قابل توج 

ين واحدها
افت كشور با

كردن هواي و
استد مطرح

 از توربين گا
مين انرژي با

  شود.  

لف تحقيقاتي
به دو ر كلي

يره ساز سرم
ي خشك هو

انيكي و جذبي
شود. اين  مي

 بعد از فشرد
س با عبور ا

ور سيستم، آب
.شود ستاده مي

عنوان مبره  ب
راي قسمت با

خنك كنناي 

ي ورودي ت

  ي

چرخه تركيبي
ر نيزضل حا

ا يوان توليد
برق در ك رف

ك كخنست. 
ين افت توليد

عبوري جرم
منبع اصلي تا
وليدي نيز مي

ر مراكز مختل
بين گاز بطور

ذخيو  چيلردار
توانند دماي  مي
روش مكا  دو
سور فشردهر

كن دارد. خنك
پسس چگاليده 

سمت اواپراتو
ربين گاز فرس
ب و از آب
ي مورد نياز بر
ها  اين سيستم
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ري هواي

ميد معصومي

خل كشور چ
در حال وست
، اما توشود ي

ني پيك مصر
ضروري اسل
جبران ا يرها

ج  دبي نتيجه
گزوز توربين م
مقدار بخار تو

لهاي اخير در
 ورودي تورب
نك كننده چ

كن چيلردار 
مي توانند به

سيله يك كمپر
و مدار آب خن
د. اين بخار

آيد. در قس مي
ورودي به تور

عنوان جاذبه
 نمايند. انرژي

استفاده از .

96 تان

ر خنك كا

حم

يد توان در دا
 به آن شده اس

تامين ميهها
همزماوجه به

رفع اين مشكل
مترين راهكار
ش يافته و در

جي از اگخرو
عث افزايش م

كاري در سا ك
يرمايش هوا

هاي خن يستم
كهاي خنك تم
مسيستمها ين

ار مبرد به وس
ش كمپرسور و

شود گاليده مي
وجود م آن ب

جريان هواي و
هبرمايد ب -يم

C 5 خنك
گاز تهيه شود

بين گاز

تابست، 4شماره رتي،

قدمه اي بر

 مختلف تولي
اي توجه ويژه

نيروگا ن نوع
. با تورار دارد

ر ي برايكار
مهم يكي ازن 

لي آن افزايش
ه هواي داغ خ
فزايش دبي باع

وشهاي خنك
ي مختلف سر

سيي (شامل
بخيري، سيست
نيز برسانند. اي
 مكانيكي، بخا
ي براي رانش
 و در آن چگ
 سرمايش در
عبيه شده در ج
ز محلول ليتي
ي را تا حدود
جي توربين گ

اي ورودي تورب

و مبدل هاي حرار

مقد

هاي ن چرخه
سالهاي اخير ت

توسط اينر 
ماي محيط قر

، يافتن راهكما
به عنوانگرما 

دن هوا چگالي
توجه به اينكه

باشد، اين افز ي

 و توسعه رو
هاي ت. روش

ديا) و تبريدي
هاي تب سيستم

تر محيط ني ب
 خنك كننده

 جانبي اضافي
 عبور كرده و
ده و قابليت

هاي تعب  كويل
معموالً ازبي 

هواي ورودي
ازهاي خروج

 

خنك كاري هو

صي گروه سيكل و

  

در ميان
دليل در س
برق كشو
افزايش دم
افزايش دم
در فصل گ
خنك كرد
عالوه با ت
تركيبي مي

مطالعه
شده است
فاگ و مد
برخالف س
دماي حباب

سيستم با
يك توان
كندانسور

منبسط شد
شده و به

جذكننده 
توانند  مي

بوسيله گا

مقدمه اي بر خ

تخصصخبرنامه
 



 
 

در  .باشد
گ ذخيره 
خ جهت 
تا حدود 

د، سپس 
. اين در 

 ستمد سي

ورد نظر بكه م
 مخازن بزرگ
ه از ذوب يخ

توان دما را ت ي

اندازي شد راه
 قرار گرفت.
شرفته تر مانند

ت پيك شبك
وليد شده در
رد توليد شده
ن سيستم مي

ري نصب و
 مورد استفاده
ستم هاي پيش

 فقط در ساعا
ي مكانيكي تو
ه يا آب سر

اين استفاده از 

 در نيروگاه ر
زاهدان و ...

 كشور از سيس
  د.

8 

 واحد گازي
ه از چيلرهاي
د ذخيره شد

شود. با ه مي

 بار در ايران
ئم، كرمان، ز
نيروگاه هاي
فاده نمي شود

96 تان

افزايش توان
سرد با استفاد
ك، آب سرد
ز به كار گرفته

ي براي اولين
رس،منتظر قا
هيچ يك از ن
يا تركيبي استف

بين گاز

تابست، 4شماره رتي،

گيرد كه ر مي
 يخ يا آب س

ن ساعات پيك
ي توربين گاز

تبخيري  كننده
ي همچون فا
ل حاضر در ه
ساز سرما و ي

اي ورودي تورب

و مبدل هاي حرار

رد توجه قرار
ت غير پيك،
 با فرا رسيدن
 هواي ورودي

  هش داد.

هاي خنك م
ههاي ديگري
ت كه در حال
ر دار، ذخيره س

 

خنك كاري هو

صي گروه سيكل و

زماني مور
طي ساعات

گردد. مي
سرمايش

C 10 كا

ستمسي
در نيروگا
حالي است

چيلراي ه

مقدمه اي بر خ

تخصصخبرنامه
 



 
 

ا قابليت 
از وجود 
ي حياتي 
وان توليد 
 انرژي با 
ي يافتن 
 اما آنچه 
سته برق 
ة صنعت 

برداري  ره
.  

وقف در 
نگهداري 
ي بهينه از 
سب دارد 
ك برنامة 

باشد   مي

  هي

جاد شرايطي با
ها ناشي ا كت

 مناسب امري
تو ري كه مي
ن مولد اين

 جهاني در پي
باشد. كي مي

طوري كه پيوس
خير در چرخة
د مگر با بهر

طلبد قع را مي
كه هرگونه تو
ئن مستلزم ن

برداري ما بهره
 و تعمير مناس
ي از ايجاد يك
 توقف توليد

اي نيروگا

 هستيم، ايجا
ي تمامي حرك
يي و كيفيت

باشد، به طور 
ها به عنوان گاه

روزه صنعت
 انرژي الكتريك

باشد به ط  مي
د برابر با تأخ

گردد صل نمي
سب و به موقع

باشند ك د مي
ايدار و مطمئ

باشد، ام ي مي
ول نگهداري

هدف اصلي د.
صلي و به تبع

  

در واحدها

 رق

ژي و صنعت
 كه پاية اصلي
 انرژي با كارا
در صنايع مي
ه نقش نيروگ

شود، امر  مي
تر  و مطلوب

 اطمينان باال
ظه عدم توليد
كتريكي حاص
 تعميرات مناس
ده چرخ توليد

پاحفظ توليد 
يط زمان كاري
ستفاده از اصو

گردد  اجرا مي
 تجهيزات اصل

گردد: زير مي
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ت بحراني د

ر نمازي تجر
  

ي در تكنولوژ
از آنجاست؛

ذا حفظ اين ا
چرخة توليد د
 اينجاست كه
ت آن افزوده
هر چه بيشتر
يت و قابليت
را كه هر لحظ
الي انرژي الك
د نگهداري و
نسان گردانند

گردد. ح د مي
داري در شراي
قطعه نياز به اس
دي بررسي و
ي ناخواستة ت
اد پيامدهاي ز

  د

ست محيطي

96 تان

 تجهيزات

اكبر

شاهد پيشرفتي
غييري ضروريس

باشد، لذ ي مي
صر اصلي چ
 قلمداد كرد.
وز بر اهميت
جهت توليد ه

 توليد با كيفيت
رار گيرد، چر
ت اطمينان باال
د آن، كه خود
عضاي بدن ا
 فرآيند توليد

برد قيم و بهره
مر مفيد هر ق
يار مهم و جد
 از كارافتادگي
هيز باعث ايجا

  د
ي فرآيند توليد

  يا تعويض
  بردار  بهره

ي ايمني و زيس

هاي نيروگاهي

تابست، 4شماره رتي،

م شناسايي

ه هر لحظه ش
ام هرگونه تغ
رژي الكتريكي
 الكتريكي عنص

مادر صنعت
وده و هر رو

تري در ج سب
 انتظار است

كننده قر صرف
وب و قابليت
طول عمر مفيد
ت همچون اع
جب خلل در
يم و غير مستق
ه كارگيري عم

بسيدر صنايع
ي، جلوگيري
ناخواستة تجه
ا توقف توليد
گاه در راستاي
زينة تعمير و ي
ملكرد نفرات

هاي جاد آسيب

حراني در واحده

و مبدل هاي حرار

لزوم

اي امروز كه
ال جهت انجا
 خصوص انر

انرژي گردد.
 عنوان يك

ائز اهميت بو
ي بهتر و مناس

هاي برق وگاه
ر اختيار مصر
 كيفيت مطلوب
 نيروگاه در ط
ات در صنعت
ن عضو موج
 مرتبط مستقيم
 در راستاي به
 اين مبحث د
ير و نگهداري
 كارافتادگي ن

 كاهش و يا
  گلوگايجاد
 افزايش هز
 خلل در عم
 احتمال ايج

 

بح ي تجهيزات

صي گروه سيكل و

در دنيا
اطمينان با
انرژي به
گ تلقي مي
برق را به
ارزش حا
راهكارهاي

از نيروكه 
مطلوب د

باشد. مي
صحيح از
تجهيزا
كوچكترين
تجهيزات
تجهيزات
كه امروزه
منظم تعمي
چرا كه از










لزوم شناسايي

تخصصخبرنامه
 



 
 

ليد يعني 
رات با به 
قطة بهينه 

هاي  هزينه
هايي  كان

 هر گونه 
ضرورت 
ستراتژي 
ستاندارد 

و يا توقف تول
داري و تعمير
 يافتن يك نقط
 و كاهش هز
 از جمله مك
شد، چرا كه

جاست كه ضين
ز به تدوين اس
صورت يك ا

يجه كاهش و
نگهد م توليد.

يانه به دنبال
ي ناخواسته
 صنايع مادر
با ر كشور مي

باشد لذا اي  مي
س شده و نياز
ها دارد تا به ص

جهيز و در نتي
 ناشي از عدم
 و يا پيشگوي
هاي ر افتادگي

وان يكي از
خة صنعت د
 صنايع ديگر

ها احساس وگاه
س اهميت آنها
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كارافتادگي تج
هاي واه هزينه

 و پيشگيرانه
كاهش از كا
رارتي به عنو
كم حفظ چرخ
چرخ گردندة
زيكي در نيرو
وگاه بر اساس

96 تان

ه كرد كه از ك
عميراتي و خو
ت اصالحي
ري نرمال، ك

هاي حر روگاه
در آنها در حك
 در شبكه و چ

فيز هاي ارايي
 تجهيزات نير

هاي نيروگاهي

تابست، 4شماره رتي،

توان خالصه ي
تع هاي  هزينه

ري و تعميرا
ر شرايط كا

نير باشد.  مي
ار و مطمئن د
معناي توقف
ي مديريت د
ميرات براي

  ر آيد.

حراني در واحده

و مبدل هاي حرار

 يك جمله مي
ها، خواه زينه

 اصول نگهدار
فظ تجهيز د

و تعميرات 
كه توليد پايدا
وليد برق به م
 فرآيند كاراي
گهداري و تعم
حد به اجرا در

 

بح ي تجهيزات

صي گروه سيكل و

اما در
افزايش هز
كارگيري
جهت حف
نگهداري

باشند ك مي
خلل در تو
ايجاد يك
مناسب نگ
در آن واح

  
  

  

لزوم شناسايي

تخصصخبرنامه
 



 
 

وب

ون 
 ياس

 يجبران

 كننك
گذر

 ةچرخ 
مر

 

 مصو

آزمو
آزمقي

آب جب m

آب خنك
گتك  

o
c

يابيارز
 عم

 بيگانه

bench-scale 
testing 

makeup water 

once-through 
cooling water 

life-cycle 
assessment 

وزه

  مي

سي
يست و 

 ژي

سي
يست و 

 ژي

سي
يست و 

 ژي
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يرس

 حو

شيم  م

مهند
زي محيط

انرژ

ت

مهند
زي محيط

انرژ

مهند
زي محيط

انرژ

 ك

96 تابستان

ن و ادب فار

كم ياسدر مق يي

و نشت يراز تبخ ي

مانه گردش

يك محيطي يستز
 رادف:مت( ن
li( 

،4شماره  حرارتي،

رهنگستان زبا

 تعريف

يمياش يندهايفرا 

ي اتالف آب ناش

دو بار در سا يا ك

ز يامدهايپ ةگران
ر سرتاسر عمر آن
fe-cycle anal

كل و مبدل هاي ح

فري مصوب 

ياها  روش ياواد 

جبران كردن يرا
 شود يضافه م

يككه تنها  كنيك

نگ كل يابيارز يرا
در يتفعال يك يا 

lysisعمر  ةچرخ

 

 مي

خصصي گروه سيك

واژه هاي

آزمون مو

كه بر يآب
اض يرهو غ

آبِ خنك
 كند يم

بر يروش
محصول

چ يلتحل

 

واژه هاي علم

بروندادهاي تخ


