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پیشگفتار

ا٘شطی دس التلبد كٔٙتی جٛأْ٘ ،مؾ صیشثٙبئی سا ایفب ٔیوٙذ ،ث ٝایٗ ٔٔٙب وٞ ٝشٌبٜ
ا٘شطی ثٔ ٝمذاس وبفی  ٚثٛٔ ٝلْ دس دػتشع ثبؿذ تٛػٔ ٝالتلبدی ٘یض ٔیؼش خٛاٞذ
ثٛد .خٛؿجختب٘ ٝایشاٖ اص ِ٘ش داسا ثٛدٖ ٔٙبثْ  ٚرخبیش ٔت ّٛٙا٘شطی اص حشٚتٕٙذتشیٗ
وـٛسٞبی جٟبٖ ث ٝحؼبة ٔیآیذ .ایٗ ٔٙبثْ دسوـٛس ٔب ثب لیٕتٞبیی ثٔ ٝشاتت
٘بصَتش اص ػبیش وـٛسٞب  ٚثب ػِٟٛت ثیـتشی ثٔ ٝلشفوٙٙذٓ ٜشهٔ ٝیؿٛدٔ .تأػفب٘ٝ
ٔیضاٖ ٔلشف  ٚاتالف ا٘شطی دس وـٛس ٔب ثٔ ٝشاتت ثبالتش اص وـٛسٞبی كٔٙتی اػت ٚ
ایٗ ٚهٔیت ٔلشف ا٘شطی دس وـٛس ،ثب اكٔ َٛشثٛى ث ٝاستمبء ثٟشٜٚسی  ٚثبصدٞی ا٘شطی
دس جٟبٖٔ ،غبیشت داسد .ایٗ س٘ٚذ ٔلشف لٌٔب ٔٙجش ث ٝثشٚص ٔـىالت صیؼت ٔحیٌی
 ٚچبِؾٞبی اػبػی دس تِٛیذ ،ثٟشٜٚسی  ٚسؿذ التلبدی خٛاٞذ داؿت.
دس ساػتبی افضایؾ ثٟشٚ ٜسیٔ ،ذیشیت ٔ ٚلشف ثٟی ٝٙا٘شطی دس ثخؾ كٔٙتٔٔ ،ذٖ ٚ
تجبستٔ ،جٕ ٝٓٛدػتٛسإُِٔ ٞب  ٚسإٙٞبٞبی صیش تٟی ٝؿذ ٜاػت .سإٙٞبی حبهش
سإٙٞبی ٔذیشیت ا٘شطی حشاستی اص ٔجٌٕ 8 ٝٓٛب٘ٔ ٝزوٛس ٔی ثبؿذ
ٔجٕ ٝٓٛدػتٛسإُِٔ ٞب  ٚسإٙٞبٞبی حٛص ٜا٘شطی
دػتٛسإُِٔ ٕٔیضی ٓجٛسی ا٘شطی
دػتٛسإُِٔ ٔذیشیت ػجض
سإٙٞبی ٔذیشیت ا٘شطی اِىتشیىی
سإٙٞبی ٔذیشیت ا٘شطی حشاستی
سإٙٞبیی اػتفبد ٜاص ا٘شطی صٔیٗ ٌشٔبیی
سإٙٞبی ا٘شطی خٛسؿیذی
اسصیبثی التلبدی ػیؼتٓٞبی ا٘شطی سإٙٞبی ػیؼتٓ ٔذیشیت ا٘شطی
تجذیذ پزیش
رسَل یاراحوذی
هذیزکل دفتز اهَر تْذاشت ،ایوٌی ،هحیط سیست ٍ اًزصی
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هقذهِ

وٙتشَ ؿشایي ثٟش ٜثشداسی ّٕٓ ٚیبتی ػیؼتٓ تِٛیذ  ٚتجذیُ (دیًٞبی ثخبس ،)... ٚ
تٛصیْ (خٌٛى ا٘تمبَ حشاست) ٘ ٚمبى ٔلشف یب تجٟیضات ٔلشف وٙٙذ ٜا٘شطی
حشاستی ٘مـی ٔ ٟٓدس وبٞؾ تّفبت  ٚتمبهبی ا٘شطی حشاستی خٛاٙٞذ داؿت.
ٔذیشیت ٕٞضٔبٖ ػیؼتٓ تِٛیذ  ٚتجذیُ ا٘شطی حشاستی  ٚػیؼتٓٞبی ٔلشف
وٙٙذ ٜا٘شطی دس یه فشآیٙذ ٔٙجش ث ٝثٟشٜثشداسی ػیؼتٓ تِٛیذ ٔ ٚلشف دس ؿشایي
ثٟی ٚ ٝٙدس٘تیج ٝافضایؾ ثٟشٜٚسی ا٘شطی دس فشآیٙذ خٛاٞذ ؿذِ .زا دس ِ٘ش ٌشفتٗ
٘ىبت فٛق  ٚا٘جبْ الذأبت ٔشتجي ثب آٖ سٚؿی ٔٛحش ثشای ٔذیشیت ا٘شطی حشاستی
دس یه فشآیٙذ ٔحؼٛة ٔیؿٛد.
افشایش تْزُ ٍری اًزصی حزارتی درکَرُ ّا ٍ سیستن تخار ٍ آب گزم

وٛسٞ ٜب  ٚثٛیّشٞب ٕٟٔتشیٗ ػیؼتٓ ٞبی ٔلشف ػٛخت  ٚتِٛیذ  ٚتجذیُ حبّٟٔبی
ا٘شطی حشاستی ٔحؼٛة ٔیؿ٘ٛذ اص سٚیىشدٞبی ٔ ٟٓثشای ث ٝحذالُ سػب٘ذٖ
ٔلشف ػٛخت  ٚوبٞؾ ٞضیٞ ٝٙبی ا٘شطی دس ػیؼتٓ ٔیتٛاٖ ٔٛاسد صیش سا ثش
ؿٕشد:



کاّش تار حزارتی تَیلز

وّی ٝالذأبت وٙتشِی و ٝثِٕٛٙس وبٞؾ تّفبت دس ػیؼتٓٞبی ا٘تمبَ ،تٛصیْ ٚ
ٔلشف ثخبس یب آة ٌشْ ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٔیٍیشد ٘مؾ  ٚػٕٟی ٔٛحش دس وبٞؾ
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تمبهبی ا٘شطی حشاستی  ٚوبٞؾ ثبس حشاستی ػیؼتٓ ٞبی تِٛیذ خٛاٞذ داؿت .اص
ٕٟٔتشیٗ ساٞىبسٞبیی وٕٓ ٝذتبً وٓ ٞضی٘ ٝٙیض ثٛدٔ ٚ ٜی ثبیؼت دس ایٗ ثخؾ
ٔذِ٘ش لشاس ٌیش٘ذ ٓجبستٙذ اص:


ثشسػی دٚسٜای  ٚاكالح ٓبیك وبسی:
 خٌٛى ثخبس  ٚخٌٛى تٛصیْ آٖ خٌٛى جْٕ آٚسی  ٚثشٌـت وٙذا٘غ ػٌٛح ٔجذِٟبی حشاستی -ػٌٛح دیً ثخبس  ٚوٛسٜ



سفْ ٘ـتی ٞبی خٌٛى ثخبس



تٕٔیش  ٚتٔٛین تّٞ ٝبی ثخبس ٔٔیٛة



ثبصیبفت  ٚثشٌشدا٘ذٖ وٙذا٘غ



وٙتشَ  ٚوبٞؾ ثّٛداٖ ثٛیّشٞب



افضایؾ ویفیت آة تغزی ٚ ٝآة ججشا٘ی دیً ثخبس



تشٔیٓ ٘ـتی ٞبی وٙذا٘غ



لٌْ جشیبٖ  Steam Tracingدس فلٌ َٛشْ ػبَ



خبٔٛؽ وشدٖ ثٛیّشٞب دس صٔبٖ ٞبی ًٛال٘ی غیش وبسوشدی
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وٙتشَ  ٚوبٞؾ صٔبٖ آٔبد ٜثىبس ٌشْ دس وٛسٞ ٜب  ٚثٛیّش ٞب



وبٞؾ تّفبت ثخبس flash



حزف ػیؼتٓ پیّٛت پیٛػت ٚ ٝجبیٍضیٙی آٖ ثب ػیؼتٓ اِىتش٘ٚیىی



شٌاسایی پتاًسیل ّای تاسیافت ٍ استفادُ اس تجْیشات تاسیافت
حزارت

تٔییٗ  ٚثٝوبسٌیشی پتب٘ؼیُٞبی ثبصیبفت حشاست دس ٚاحذٓ ،ال ٜٚثش أىبٖ وبٞؾ
٘یبص ث ٝا٘شطی حشاستی  ٚوبٞؾ ٔلشف ػٛخت دس ثشخی اص ٔٛاسد ٔٙجش ث ٝوبٞؾ
ثبس ػشٔبیـی (وبٞؾ ٔلشف آة خٙه وٗ یب وبٞؾ ثبس ٔجذَ ٞبی خٙه وٙٙذٜ
ٛٞایی) دس فشآیٙذ ٘یض ٔی ٌشدد .ثشخی اص ساٞىبسٞب و ٝدس ایٗ ثخؾ ٔی ثبیؼت دس
ِ٘ش ٌشفت ٝؿ٘ٛذ ٓجبستٙذ اص:


اػتفبدٞ ٜش چ ٝثٟتش  ٚثیـتش اص ثخبس flash



ثٟشٌ ٜیشی اص اؤٛ٘ٛبیضس ثشای پیؾ ٌشْ وشدٖ آة تغزی ٚ ٝآة ججشا٘ی



پیؾ ٌشْ وشدٖ ٛٞای احتشاق دس ( Recuperatorاػتفبد ٜاص ا٘شطی
حشاستی ٌبصٞبی دٚدوؾ)



اػتفبد ٜاص تّفبت حشاستی آة ثّٛداٖ



اػتفبد ٜاص حشاست ٌبصٞبی خشٚجی اص دٚدوؾ ثِٕٛٙس تبٔیٗ ػبیش ٘یبصٞبی
حشاستی ػبصٔبٖ یب ٚاحذ.
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اػتفبد ٜاص تّفبت حشاستی ػبیش ثخـٟب دس پیؾ ٌشْ وشدٖ آة ججشا٘ی یب
تغزی ٝثٛیّش



٘لت ػیؼتٓ ثبصیبفت حشاست ثش سٚی صثبِ ٝػٛص یب وٛسٜ



٘لت ػیؼتٓ ثبص یبفت حشاستی چٍبِـی



تْثَد راًذهاى تَیلز ٍ کَرُ

ٕٟٔتشیٗ ٔٛاسدی ؤ ٝی تٛا٘ذ ثشای وٙتشَ  ٚثٟجٛد سا٘ذٔبٖ ّٕٓیبتی ػیؼتٓ
تِٛیذ ثخبس دسِ٘ش ٌشفت ٝؿٛد ٓجبستٙذ اص:


وبٞؾ دسكذ ٛٞای اهبفی



تبٔیٗ ٛٞای الصْ ثشای احتشاق وبُٔ



٘لت ػیؼتٓ وٙتشَ ٛٞای اهبفی  ٚوٙتشَ CO



ثٟی ٝٙػبصی ثبس ثیٗ ثٛیّشٞب دس ػیؼتٓ ٞبی چٙذ ثٛیّشی



خبٔٛؽ وشدٖ ثٛیّشٞبی غیش هشٚسی



٘لت ثٛیّشٞبی وٛچه ثشای ثبسٞبی جضیی فلّی (ٔب٘ٙذ تبثؼتبٖ)



٘لت ٔـُٔ ٞبی ثب دسكذ ٛٞای اهبفی وٓ



تٕٔیش  ٚتٔٛین ثٕٛلْ ٔـُٔٞب



٘لت تجٟیضات تِٛیذ اغتـبؽ دس جشیبٖ ٌبص دسثٛیّشٞب



تٕیض وبسی ثٕٛلْ ػٌٛح حشاستی  ٚسػٛة صدایی
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ثٟجٛد ویفیت آة ججشا٘ی  ٚتغزی ٝثٛیّش ثشای وبٞؾ تِٛیذ سػٛة



تجذیُ ثٛیّش ٔىؾ ًجیٔی ث ٝثٛیّش ٔىؾ اججبسی



کاّش ّشیٌِ سَخت:

یىی اص سٚؿٟبی ٔذیشیت ا٘شطی حشاستی ،وبٞؾ ٞضی ٝٙا٘شطی اص ًشیك سٚؿٟبی صیش
ٔی ثبؿذ:


جبیٍضیٙی ػٛخت ٔٙبػت



أىبٖ ػٙجی اػتفبد ٜاص پٕپ حشاستی



سایز راّکارّا:

ٓال ٜٚثش ساٞىبسٞبی روش ؿذ ٜدس ثبال ،ػبیش سٚؿٟبی لبثُ إٓبَ ٘یض ٔی ثبیؼت
ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌیش٘ذ .ثشخی اص ایٗ ساٞىبسٞب ٔٙجش ث ٝثٟجٛد ّٕٓىشد ػیؼتٓ
تِٛیذ  ٚتجذیُ ا٘شطی حشاستی ؿذٕٞ ٚ ٜضٔبٖ ثش سٚی وبٞؾ ٔلشف ا٘شطی
اِىتشیىی ٘یض احش ٔخجت ٔیٌزاس٘ذ.


پبویضٍٟ٘ ٜذاؿتٗ ػٌٛح ا٘تمبَ حشاست



وٙتشَ ٘فٛر ٛٞا ث ٝداخُ دیً ثخبس



اػتفبد ٜاص دٚس ٔتغیش دس پٕپ آة تغزیٝ



اػتفبد ٜاص دٚس ٔتغیش دس فٗ ثٛیّش



اػتفبد ٜاص ٔٛتٛس  ٚپٕپ ثب سا٘ذٔبٖ ثبال ثشای آة تغزی ٚ ٝوٙذا٘غ ثشٌـتی
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اػتفبد ٜاص ٔٛتٛس  ٚدٔٙذ ٜثب سا٘ذٔبٖ ثبال ثشای ٛٞا



حل َٛإًیٙبٖ اص ٓذْ ٚجٛد ٘ـتی ٛٞا یب ٔحلٛالت احتشاق ثیٗ ٔحفِٝ
احتشاق ٔ ٚحیي



إًیٙبٖ اص ّٕٓىشد كحیح ٔـُٔ

هویشی ّای دٍرُ ای اًزصی

ثِٕٛٙس وٙتشَ ؿشایي ّٕٓیبتی ٔشتجي ثب ٔٛاسد اؿبس ٜؿذ ٜدس ثبال ،تٟی ٝچه
ِیؼت  ٚا٘جبْ ٕٔیضی ٞبی دٚسٜای اص ػیؼتٓ تجذیُ ،تِٛیذ ،ا٘تمبَ ٔ ٚلشف
ا٘شطی حشاستی أشی هشٚسی خٛاٞذ ثٛد.
تؼییي ٍ ارسیاتی شاخص ّای ػولکزدی اًزصی

یىی اص اثضاسٞبی ٔذیشیت ا٘شطی جٟت وٙتشَ ؿشایي ّٕٓیبتی ،تٔییٗ پتب٘ؼیّٟبی
ثٟجٛد  ٚوبٞؾ تّفبت ا٘شطی ٕٞ ٚچٙیٗ اسصیبثی احشثخـی الذأبت ا٘جبْ ؿذ ٜثش
اػبع ؿبخلٟبی ّٕٓىشدی ا٘شط ی دس ٚاحذ ٔی ثبؿذ .ثشای ایٗ ِٔٛٙس ،تٔییٗ ٚ
تحّیُ ؿبخق ٔلشف ٚیظ ٜا٘شطی حشاستی  ٚوُ ث ٝاصای ػٌٛح فٔبِیت دس ٞش
ثخؾ یب ٚاحذ اص ػبصٔبٖ ٕٞ ٚچٙیٗ تٔییٗ  ٚتحّیُ ؿبخلٟبی ّٕٓىشدی ثشای
تجٟیضات ٕٓذٜء ٔلشف وٙٙذ /ٜتِٛیذ وٙٙذ ٜا٘شطی ٔٔ ٟٓیثبؿذ .دس ایٗ ساػتب
ٕٞچٙیٗ الصْ اػت ٞذفٍزاسی ٔٙبػت ثشای ؿبخلٟبی ٔزوٛس ث ٝاصای ػٌح
فٔبِیت ٘یض إٓبَ ٌشدد.
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پیَست :تَضیحات هزتثط تا تزخی اقذاهات ٍ راّکارّا



کٌتزل کیفیت آب

حفَ  ٚوٙتشَ ویفیت آة ٔلشفی دس دیٍٟبی ثخبس ٓبّٔی ٔٛحش دس افضایؾ
سا٘ذٔبٖ ٕٓ ًَٛ ٚش ایٗ تجٟیض ٔی ثبؿذٓ .ذْ وٙتشَ ویفیت آة ٔٙجش ث ٝافضایؾ
سػٛة ٌزاسی سٚی ػٌٛح ا٘تمبَ حشاست  ٚثشٚص خٛسدٌی ٔی ٌشدد.تشػیت ثذِیُ
ٚجٛد أالح وّؼیٓٙٔ ،یضیٓ  ٚػیّیىب ٔٙجش ث ٝافضایؾ هخبٔت الی ٝسػٛثی
ٔی ؿٛد  ٚثبالسفتٗ دٔبی ِٞ ِٝٛبی دیً  ٚتشویذٌی ِٞ ِٝٛب سا ثذ٘جبَ داؿتٔ ٚ ٝی
تٛا٘ذ سا٘ذٔبٖ دیً ثخبس سا تب  %10وبٞؾ دٞذٓ .ال ٜٚثش أالح فٛق ،وٙتشَ دی
اوؼیذ وشثٗ ،اوؼیظٖ ٔحّٛٔ ،َٛاد ّٔٔك جبٔذ  pH ٚآة ٘مـی ٔ ٟٓدس وٙتشَ
ویفیت آة خٛاٞذ داؿت.



احتزاق
َّ oای اضافی

احتشاق وبُٔ ػٛخت ٘یبصٔٙذ ٛٞای ثیؾ اص حذ تئٛسی ٔیجبؿذ .احش ٘بٌّٔٛة
افضایؾ ٛٞای اهبفی ٘یض افت ثبصدٞی وٛس ٜخٛاٞذ ثٛد .ثٙبثشایٗ پبیؾ  ٚوٙتشَ
ٔؼتٕش ٛٞای اهبفی (ثِٕٛٙس وبٞؾ دسكذ ٛٞای اهبفی  ٚتبٔیٗ ٛٞای الصْ ثشای
احتشاق وبُٔ) اص ًشیك ٘لت ػیؼتٓ وٙتشَ ٛٞای اهبفی  ٚوٙتشَ ٘ ،COلت
ٔـُٔ ٞبی ثب دسكذ ٛٞای اهبفی وٓ  ٚحل َٛإًیٙبٖ اص ٓذْ ٚجٛد ٘ـتی ٛٞا یب
7
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ٔحلٛالت احتشاق ثیٗ وٛس ٜیب ثٛیّش ٔ ٚحیي (ِ٘یش :وٙتشَ ٘مبى ا٘ذاصٌ ٜیشی
ٛٞای اهبفی ،دسیچٞ ٝبی دػتشػی ثٔ ٝحفِ ٝاحتشاق  ٚػبیش ٘مبى داسای پتب٘ؼیُ
٘ـت و ٝایٗ أش اص ًشیك ٔـبٞذ ٜچـٕی  ٚیب اػتفبد ٜاص تشٌٔٛشاف  ٚپیشٔٚتش ٚ
 ...لبثُ ا٘جبْ خٛاٞذ ثٛد) ٘مـی ٔٛحش دس استمبء ثبصدٞی وٛس ٜیب دیٍٟبی ثخبس
خٛاٞذ داؿت.
 oدهای َّای احتزاق

تغییش دٔبی ٛٞای احتشاق ٔٙجش ث ٝتغییش دسكذ ٛٞای اهبفی (ثذِیُ تغییش
دا٘ؼیتٔ )ٝیٌشدد ِزا ٔی تٛا٘ذ ؿذیذاً ثبصدٞی دیً ثخبس سا تحت تأحیش لشاس دٞذ.
اص ایٗ س ٚثب تغییش دٔبی فلّی الصْ اػت تِٙیٓ اِٚیٛٞ ٝای اهبفی ثٛیّش ٔجذدا
ا٘جبْ ؿٛد .دس كٛست ٓذْ تجٟیض وٛس ٜث ٝآ٘بِیضٚس اوؼیظٖٓ ،الیٕی ِ٘یش سً٘
ؿّٔ ٚ ٝیب كذای وٛس٘ ٜیض ٔی تٛا٘ذ ثیبٍ٘ش تِٙیٓ یب ٓذْ تِٙیٓ وٛس ٜثبؿذ.
ًَ oع سیستن احتزاق

ّٕٓىشد اجضاء ٔختّف ػیؼتٓ احتشاق ٔیثبیؼت ث٘ ٝح ٛكحیح وٙتشَ ؿٛد .ثشای
ایٗ ِٔٛٙس ثبیذ:
٘ ؼجت ػٛخت ثٛٞ ٝا ث ٝتٙبػت ثبس تِٙیٓ ٌشدد
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 آسایؾ  ٚچیذٔبٖ ٔـُٔ ٞب دس دیٍٟبی ثخبس چٙذ ٔـّٔی ثبیذ ثٌٝ٘ٛ ٝ
ای ثبؿذ و ٝاػتفبدٕٞ ٜضٔبٖ اص وّیٔ ٝـُٔ ٞب ث ٝحذالُ ثشػذ.
 كحت ّٕٓىشد  ٚدػتٛسپزیشی دٔٙذٜٞبی ٛٞا اص ػیؼتٕٟبی وبٔپیٛتشی
ثلٛست سٚصا٘ٛٔ ٝسد ثشسػی لشاس ٌیشد.
ّٕٓ ىشد ؿیشآالت وٙتشَ  ٚتِٙیٓ جشیبٖ ٌبص  ٚفـبس ٘بصَ ٌبص ثلٛست
ٔشتت ثشسػی ؿٛدٛ٘ .ػبٖ فـبس ٌبص ٔٙجش ث ٝاحتشاق ٘بلق  ٚوبٞؾ
سا٘ذٔبٖ احتشاق خٛاٞذ ؿذ
ٓ ال ٜٚثش ٔٛاسد فٛق ثشای ػیؼتٕٟبی ثب ػٛخت ٔبیْ ِ٘یش ٘فت ٌبص یب
ٔبصٚت ٘یض ٔی ثبیؼت ٔٛاسد صیش ِحبٍ ؿٛد:
-

تٕیض وشدٖ ٘بصَ ٔـّٟٔبی ػٛخت ٔبیْ جٟت دػتیبثی ثٝ
ثبصدٞی ثیـتشٞ .شٌ ٝ٘ٛتغییش دس سً٘ ؿّٔ ٚ ٝیب ؿىُ آٖ ٔیتٛا٘ذ
دس احش تجْٕ دٚد ٜدس ٘ٛن ٘بصَ ثبؿذ ؤ ٝیجبیؼت ٘ؼجت ثٝ
پبن ػبصی آٖ الذاْ ؿٛد.

-

فـبس ػٛخت اسػبِی ثٔ ٝـُٔ تخجیت ؿٛد فـبس ٔتغیش ػٛخت
ٔبیْ اسػبِی ث٘ ٝبصَ ٔٙجش ث ٝوبٞؾ ثبصدٞی ،احتشاق ٘بلق
ٚتـىیُ دٚدٔ ٜیٍشدد.
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 5-9تجْیشات جاًثی

اص جّٕ ٝتجٟیضات جب٘جی دیٍٟبی ثخبس ٔیتٛاٖ فٟٙب ،پٕپٞبی تغزی ٝآة،
ٔٛتٛسٞب  ٚتٛسثیٗ ٞبٔ ،حشوٞ ٝبی اِىتش٘ٚیىی ٔٛتٛسٚ ،ػبیُ ٍٟ٘ذاسی ٔٛاد ٚ
دٔٙذٜٞبی دٚد ٜسا ٘بْ ثشد.
 oفي ّا

وتشَ دثی  ٚفـبس ٛٞا یب ٌبص ٓجٛسی اص فٟٙبی ٘( FD ّٛدٔٙذ )ٜیب ٔ( IDىٙذ)ٜ
ٕٔٔٛال ث ٝیىی اص سٚؿٟبی صیش ا٘جبْ ٔیؿٛد:


وٙتشَ دٚس یب ػشٓت ٔتغیش



وٙتشَ پشٜٞبی ٚسٚدی



وٙتشَ دٔپش ٚسٚدی

سٚؿٟبی ٔزوٛس ث ٝتشتیت وبٞؾ وبسایی روش ؿذ ٜا٘ذ .ثشای ٔٛتٛسٞبی ته ػشٓتٝ
یب د ٚػشٓتٕٛٔٔ ٝال وٙتشَ جشیبٖ ٛٞا یب ٔحلٛالت احتشاق تٛػي وٙتشَ دٔپش
ٚسٚدی  ٚیب تغییش ٚهٔیت پشٞ ٜب ا٘جبْ ٔی ؿٛد وٙتشَ جشیبٖ ٛٞا تٛػي تغییش
صاٚیٞٝبی پشٜٞب ٘شٔتش اص وٙتشَ تٛػي صاٚی ٝدٔپش ا٘جبْ ٔیـٛد .وٙتشَ دٚس،
ثبصدٞی ثیـتشی ٘ؼجت ث ٝػبیش سٚؿٟب داسد .ثخلٛف دس ٔٛاسدیى ٝاص فٗ ثشای
ٔذت صٔبٖ صیبد  ٚثذفٔبت دس ثبسٞبی وٓ اػتفبد ٜؿٛد.
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ٍٟ٘ذاسی  ٚتٕٔیش ٔٙبػت  ٚثٕٛلْ فٗٞب ٔیتٛا٘ذ دس ثٟجٛد سا٘ذٔبٖ ا٘شطی ػیؼتٓ
ٔٛحش ٚالْ ؿٛد .لشاس ٌشفتٗ ٌشد ٚغجبس سٚی ػٌٛح پش ،ٜتغییش ٔـخل ٝوبسی فٗ
 ٚوبٞؾ وبسایی آٖ سا ثٕٟشا ٜخٛاٞذ داؿت .اص ایٗ س ٚثبصسػی دٚسٜای ػٌٛح
پشٜٞب ،یبتبلبٖٞب  ٚثّجشیًٞٙبی فٗ ٕٞ ٚچٙیٗ فبكّ ٝآصاد ثیٗ فٗ ٔ ٚحُ اػتمشاس
آٖ ٘مـی ٔٛحش دس حفَ سا٘ذٔبٖ فٗ خٛاٞذ داؿت.
 oپوپ ّای تغذیِ آب دیگ تخار

ُٚیف ٝپٕپٞبی ٔزوٛس تبٔیٗ جشیبٖ  ٚفـبس ٔٛسد ٘یبص ثشای جشیبٖ آة ٚسٚدی ثٝ
ثٛیّش ٔیثبؿذ .سٚؽٞبی صیبدی ثشای وٙتشَ دثی  ٚفـبس آة تغزی ٝخشٚجی اص
پٕپٞب ٚجٛد داسد .یىی اص ساٟٞبی ٔٙبػت ٛٔ ٚحش دس وٙتشَ دثی  ٚافضایؾ
سا٘ذٔبٖ ػیؼتٓ ،اػتفبد ٜاص ٔٛتٛسٞبی ثب وٙتشَ ػشٓت ٔتغیش یب دٚس ٔتغیش
ٔیثبؿذ .سٚؽ دیٍشاػتفبد ٜاص ٔٛتٛس اِىتشیىی ثب ػشٓت حبثت ٔٚتلُ ث ٝػیؼتٓ
وٙتشَ ػشٓت ٔتغیش ٞیذسِٚیىی ٔیجبؿذ .ػبد ٜتشیٗ سٚؽ ٘یض و ٝغبِجب ٔٛسد
اػتفبدٚ ٜالْ ٔیؿٛد اػتفبد ٜاص ؿیشٞبی ٔىب٘یىی دس ٔؼیش پٕپ  ٚدیً ثخبس،
جٟت وٙتشَ دثی  ٚفـبس جشیبٖ ٔ BFWیثبؿذ و ٝتٛاْ ثب ایجبد افت فـبس  ٚدس
٘تیج ٝتّفبت ا٘شطی ٔی ثبؿذ .دس ٔٛاسدیى ٝاص ثخبس ثشای ثٌ ٝشدؽ دس آٚسدٖ
پٕپٞبی تغزی ٝآة دیً ثخبس اػتفبدٔ ٜی ؿٛد .أىبٖ وٙتشَ دٚس پٕپ اص ًشیك
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وٙتشَ ٔلشف ثخبس ٚجٛد خٛاٞذ داؿت .پٕپٞبی ٌشدؽ ٔجذد آة ٘یض ثبیذ
ًٛسی تِٙیٓ ؿ٘ٛذ و ٝحذالُ صٔبٖ ّٕٓىشد سا داؿت ٝثبؿٙذ تب حذاوخش كشفٝ
جٛئی ا٘شطی حبكُ ؿٛد.
 oهَتَرّا ٍ تَرتیي ّا

اص ٔٛتٛسٞبی اِىتشیىی اِمبیی یب تٛسثیٗ ٞبی ثخبس ثٔٛٙاٖ ٔحشن فٗ ٞب ،پٕپٟب ٚ
ػبیش ٔبؿیٗ ٞبی ٔٛجٛد دس فشآیٙذ اػتفبدٔ ٜیـٛد .دس ؿشایٌی و ٝدس فشآیٙذ،
ثخبسفـبس ثبال دس دػتشع ثبؿذ ٘ ٚیبص ث ٝثخبس فـبس ٔتٛػي  ٚپبییٗ ٘یض دس فشآیٙذ
ٚجٛد داؿت ٝثبؿذ اػتفبد ٜاص ٔحشن ثخبسٔ ،مش ٖٚث ٝكشف ٝتش ٔیؿٛد( .دس وٙبس
اسصیبثی لیٕت ثشق  ٚثخبس)
 oهحزکِ ّای الکتزًٍیکی هَتَر

تشویت ٔحشوٞٝبی اِىتش٘ٚیىی ٔٛتٛس ثب ٔٛتٛسٞبی سا٘ذٔبٖ ثبال ٔٙجشث ٝكشفٝ
جٛئی ا٘شطی ٕٞ ٚچٙیٗ وبٞؾ ٞضی ٝٙتٕٔیشات خٛاٞذ ؿذ .ایٗ أش اص ًشیك
وٙتشَ جشیبٖ سٚؿٗ ٚخبٔٛؽ ؿذٖ ٔٛتٛسٞب  ٚتِٙیٓ ػشٓت ٔٛتٛس فشآٞ
ٔیآیذٔ .حشوٞ ٝبی جذیذ ؿبخلٞٝبی حفبُتی ٔٙبػجی سا ثشای ٔٛتٛس اسائٝ
ٔیذٙٞذ  ٚث ٝخٛثی اص پغ هشثٞ ٝبی ِٚتبط ٘بٌٟب٘ی دس ؿجى ٝتٛصیْ (Inrush
) Currentثش ٔیآیٙذ .اص جّٕ ٝدیٍش ٔـخلٞ ٝبی حفبُتی ایٗ ػیؼتٓ ٔیتٛاٖ
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ثٔ ٝحذٚد وشدٖ جشیبٖ  ٚلٌْ آٖ دس كٛست اهبف ٝثبس ؿذٖ ٔٛتٛس و ٝثٔوبً ٔٙجش
ث ٝخشاثی ٔٛتٛس ٔیـٛد ،اؿبسٕٛ٘ ٜدٔ .حشو ٝاِىتش٘ٚیىی ٔٛتٛس ٕٞچٙیٗ ٔی تٛا٘ذ
ػٛختٗ ػیٓ پیچ ٞبی ٔٛتٛس سا ث ٝحذالُ ثشػب٘ذٕٟٔ .تشیٗ ٘ىت ٝدس ایٗ
ٔحشوٞٝب كشف ٝجٛئی ا٘شطی اػت .ثٛٙٓ ٝاٖ ٔخبَ تغییش ػشٓت ٌشدؽ یه پٕپ
ث ٝجبی ثؼتٗ ؿیش دس ٔؼیش جشیبٖ ٔی تٛا٘ذ ث 20ٝاِی  40دسكذ كشف ٝجٛئی
ثشق ٔٙجش ؿٛد .لشاسدادٖ ٔٛتٛس دس حبِت آٔبد ٜثىبس ،ث ٝجبی ٌشدؽ ٔذا ْٚآٖ دس
حبِت ثی ثبسی ثبٓج كشف ٝجٛئی ا٘شطی ٔی ؿٛد .ثٌٛس وّی یه ٔٛتٛس ،ػبال٘ ٝتب
چٙذ ثشاثش لیٕت خٛد ،ا٘شطی اِىتشیىی ٔلشف ٔی وٙذ ٞ ٚضی٘ ٝٙلت تجٟیضات
وٙتشَ اغّت دس وٕتش اص  3ػبَ ثبصٌـت ٔی ؿٛد .تخٕیٗ صدٔ ٜی ؿٛد و ٝوٕتش
اص  3دسكذ ٔٛتٛسٞبی جشیبٖ ٔتٙبٚة اص ٔحشوٞ ٝبی اِىتش٘ٚیىی ثشخٛسداس ثبؿٙذ.
ٓٛأُ دیٍشی و ٝث ٝاػتفبد ٜاص ٔحشوٞ ٝبی اِىتش٘ٚیىی جزاثیت ٔی ثخـذ،
ٓجبستٙذ اص :وبٞؾ لیٕتٟب ،صٔبٖ پبػخٍٛیی وٛتب ٜتش ،لبثّیت إًیٙبٖ ثیـتش،
وبسثشدٞبی جذیذتش .اص دیٍش ٔضایبی وٙتشَ وٙٙذ ٜاِىتش٘ٚیىی ػبدٌی ٘لت ،ساٜ
ا٘ذاصی  ٚتِٙیٓ آٖ اػتٔ .حشوٞ ٝبی آ٘بِٛي لذیٕی تش ثٛػیّ ٝپتب٘ؼیٔٛتشٞبی
اِىتشٔٚىب٘یىی تِٙیٓ ٔیؿ٘ٛذ .ایٗ تِٙیٓ وٙٙذٞ ٜب دائٕبً دس ٔٔشم ٌشد  ٚغجبس
ثٛد ٚ ٜاغّت ث ٝدفٔبت ٘یبصٔٙذ وبِیجش ٜؿذٖ  ٚتِٙیٓ ٔجذد خٛاٙٞذ داؿت.
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 oسایز هالحظات:

إًیٙبٖ اص ّٕٓىشد كحیح ٔـُٔ :دیً ٞبی ثخبسی ٔجٟض ث ٝچٙذیٗ ٔـُٔ
ثب فٙأٚسی سیضپشداص٘ذٞ ٜب ّٕٓىشد ثٟتشی ٘ؼجت ث ٝػیؼتٕٟبی لذیٕی تش اص
خٛد ٘ـبٖ ٔیدٙٞذ ،تِٙیٓ ػٛخت ثٛٞ ٝا ثشای ػیؼتٕٟبی لذیٕی صٔب٘یىٝ
یىی اص چٙذ ٔـُٔ خبٔٛؽ ؿٛد دؿٛاس ثٛد٘ ٚ ٜـت جشیبٖ ٛٞا اص ٔـُٔ
خبٔٛؽ ث ٝداخُ ٔحفِ ٝاحتشاق ثبٓج ثش ٓٞخٛسدٖ ٘ؼجت ػٛخت ٛٞ ٚا
ؿذٕٓ ٚ ٜالً ثبصدٞی دیً ثخبس وبٞؾ ٔیبثذ .دس حمیمت دس ػیؼتٕٟبی
جذیذ اص تِٙیٓ وٙٙذ ٜخٛدوبس ٔ ٚؼتٕش ػٛخت ثٛٞ ٝا اػتفبدٔ ٜیؿٛد.
اغّت ٔـُٔ ٞب دس صٔبٖ وبٞؾ ثبس ٘یبص ثٛٞ ٝای (اهبفی) ثیـتشی ٘ؼجت ثٝ
صٔبٖ پشثبسی داس٘ذ .ثب وٕه ػیؼتٓ ٞبی ٛٞؿٕٙذ وبٔپیٛتشی ٔیضاٖ ثبس
دیً ثخبس ؿٙبػبیی  ٚتِٙیٕبت الصْ ثُٕٔ ٔیآیذ .ثٔجبست دیٍش ػیؼتٕٟبی
وبٔپیٛتشی ثب ا٘ذاص ٌ ٜیشی ٔیضاٖ اوؼیظٖ دس ٌبص خشٚجی تِٙیٕبت دلیك تش
سا دس ٘ؼجت ػٛخت ثٛٞ ٝا ایجبد ٔیٕ٘بیٙذ .اٌش ٛٞای احتشاق ثیؾ اص حذ
وبٞؾ یبثذ ،احتشاق ٘بلق حبدث ؿذ ٚ ٜثبصدٞی دیً ثخبس وبٞؾ ٔییبثذ.
ثشای تِٙیٓ ثٟتش ػیؼتٓ ػٛخت ثٛٞ ٝا ٓال ٜٚثش وٙتشَ وٙٙذ ٜاوؼیظٖ،
ٚػیّ ٝدیٍشی ثشای وٙتشَ ٔٛ٘ٛاوؼیذ وشثٗ ٘یض تٔجیٔ ٝیٌشدد .دس ایٙلٛست
ػیؼتٓ وبٔپیٛتشی ثب ا٘ذاصٌ ٜیشی غِّت ٔٛ٘ٛاوؼیذ وشثٗ دس ٌبص خشٚجی،
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دػتٛس الصْ سا ثشای تِٙیٕبت ثٟی ٝٙكبدس ٔی وٙذ٘ .یبصػٙجی ثخبس دس یه
ٚاحذ ثشٔجٙبی ٘یبص ثخؾٞبی ٔلشفی كٔٙت ثذلت ٔٔیٗ ٔیٌشدد .تِٙیٕبت
دیً ثخبس ثبیذ ث٘ ٝحٛی ثش٘بٔ ٝسیضی ؿٛد و ٝثخبس ٔٛسد ٘یبص تِٛیذ  ٚاص تِٛیذ
ثی سٚی ٝجٌّٛیشی ؿٛد.
تِٙیٓ فـبس وٛسٛٔ ٜجت افضایؾ سا٘ذٔبٖ دیً ثخبس ؿذٔ ٚ ٜبْ٘ اص تخشیت دیً
ثخبس ٔیٍشدد .دس احش تغییش ثبس دس دیً ثخبس ،فـبس دس داخُ وٛس ٜتغییش یبفت ٚ ٝثٝ
ٕٞیٗ دِیُ وٛس ٜثب اػتفبد ٜاص یه ثش٘بٔ ٝغیشخٌی ٘ؼجت ث ٝتِٙیٓ فـبس الذاْ
ٕ٘ٛد ٚ ٜثبصدٞی دیً ثخبس سا حفَ ٔیٕ٘بیذ .دٔبی ثخبس خشٚجی اص دیً ثخبس ثش
اػتفبد ٜوٙٙذٌبٖ ثخبس ّٕٓ ٚىشد دیً ثخبس تأحیشٌزاس اػت .اٌش دٔبی ثخبس ث ٝحذ
وبفی ٘شػذ ،أىبٖ تخشیت ٚػبیّی و ٝاص ثخبس تغزیٔ ٝی ؿ٘ٛذ ٚجٛد خٛاٞذ داؿت
 ٚاص ًشفی دٔبی ٔبصاد ثش ًشاحی دیً ثخبس ٔٛجت وٛتب ٜؿذٖ ًٕٓ َٛش دیً
ثخبس ٔیٌشددِ .زا الصْ اػت دٔبی ثخبس تِٛیذی ثٙحٙٔ ٛبػت وٙتشَ  ٚتخجیت
ؿٛد.
آدرس دستزسی ایٌتزًتی
سایت ٍسارت صٌؼت ،هؼذى ٍ تجارت /قسوت خذهات/قَاًیي هقزرات ٍ تخش ًاهِّا
.htmlآییٗ٘-بٔ-ٝلٛا٘یٗٔ-مشساتWWW.mimt.gov.ir/Web_Directory/478-

15

دفتر  HSEEوزارت صنعت ،معدن و تجارت

ًحَُ استٌاد تِ راٌّوا:

دس كٛست اسجبّ ث ٝایٗ سإٙٞب  ،اص ٓجبست صیش دس ثخؾ ٔٙبثْ ٔ ٚشاجْ اػتفبدٜ
ٕ٘بئیذ:
دفتش أٛس ث ٟذاؿت ،ایٕٙیٔ ،حیي صیؼت  ٚا٘شطیٚ ،صاست كٔٙتٔٔ ،ذٖ  ٚتجبست،
،1396
ا،َٚ
ٚیشایؾ
حشاستی،
ا٘شطی
ٔذیشیت
سإٙٞبی
.htmlآییٗ٘-بٔ-ٝلٛا٘یٗٔ-مشساتWWW.mimt.gov.ir/Web_Directory/478-
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3- Energy Management Handbook, Eighth Edition Steve
Doty, Wayne C. Turner
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