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 چکیده

مقابله با پدیده گرمایش سراسری ضرورت دارد. در این  جویی انرژی برایسازی انرژی و صرفههای نوین در عرصه بهینهها و فناوریاستفاده از سیستم
متداول  یندهایاز فرآ کیهر  قیتحق نیدر اهای فاضالب متداول شده است. های تولید همزمان برق و حرارت در تصفیه خانهراستا، استفاده از فناوری

های قابل کاربرد با رویکرد سیستممتداول  یانرژ ییجوصرفه هایروش ه است و مبتنی بر آنشد یبررس یفاضالب از منظر مقدار برق مصرف هیتصف
های فاضالب های متداول تصفیه خانهها متناسب با ظرفیتربرد این نوع فناوریکا سپس تولید همزمان برق و حرارت مورد بررسی قرار گرفته است.

 دیتول ستمیاستفاده از س، جی. براساس نتابررسی شده است انایر کشور طیبر شرا یمبتن مصرف داخلی و فروش برق به شبکه یوهایسنار براساس
که برق  یدرنظرگرفته شود، مردود و در عوض، در صورت یمصارف داخل برایکه تمام برق  کردیرو نیخانه فاضالب با ا هیهمزمان برق و حرارت در تصف

 نیمختلف نشان دهنده آن است بهتر یوهایسنار یبررس .خواهد بود یه مناسبیتوج یدارا ستمیس نیشده به شبکه فروخته شود، استفاده از ا دیتول
 فراهم شود.  یباالتر باشد و امکان فروش تمام برق به شبکه سراسر هیتصف ستمیس تیکه ظرف افتدیاتفاق م یدر حالت تیوضع
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Abstract 
 

In order to combat against global warming effect, it would be mandatory to use new technologies and 

systems among energy efficiency and energy saving approaches. In line with these approaches, the 

application of combined heat and power (CHP) systems becomes a conventional within the 

wastewater treatment plants. In this research, conventional wastewater treatment plants have been 

reviewed with respect to the application of CHP systems. Thereafter, these systems have been 

analyzed considering two different scenarios including domestic usage of the electricity and export of 

the generated electricity for the case of Iran. According to the results of the study, application of the 

combined heat and power systems with respect to domestic usage of the electricity is not feasible. 

However, for the case with the export of the electricity these systems will be viable in wastewater 

treatment plant. In conclusion, application of the CHP systems would be much feasible with higher 

capacities and for the case of the export of generated electricity to the network. 
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  مقدمه -1
این در  .های فسیلی جهانی در حال کاهش استذخایر جهانی سوخت

در دنیا همچنان در های فسیلی سوختحالی است که میزان مصرف 
حال افزایش است. با توجه به نرخ فعلی مصرف، میزان سوخت مصرفی 

این انرژی  آوریفراهم است.میلیارد بشکه نفت در سال  35جهان 
ند. با کاهش ذخیره و را ایجاد  زیستیحیطمهای امنیتی و چالش

 های انرژی افزایش یابدرود قیمت حاملافزایش مصرف، انتظار می
(Mehr et al., 2018)های مبتنی آوری. در این راستا، توسعه فن

تواند به گیری از منابع انرژی تجدید پذیر میو بهره تولید همزمانبر 
را جایگزین  وری پایینهو با بهر یمیقدهای دولت ها اجازه دهد نیروگاه

تولید همزمان توان و مولدهای ترکیبی . (Cui et al., 2014) کنند
(، که به عنوان یک نیروگاه تولید پراکنده نیز شناخته CHP) حرارت

های تولید انرژی با راندمان باال حلشود، یکی از بهترین راهمی
زه تولید گاز در امرو. (Facci et al., 2018)شود محسوب می

آوری تولید انرژی تجدیدپذیر تصفیه فاضالب به عنوان یک فن فرآیند
 تواند نقش به سزایی را در کاهش استفاده از منابع فسیلی ایفا کندمی

(Energy Efficiency in Water and Wastewater 

Facilities, 2013)  .رو تولید همزمان برق و حرارت با از این
ها ن قرار گرفته و به بررسی فرصتایوگاز مورد توجه محققاستفاده از ب

 ,Eastern Research Group)اند و منافع حاصل از آن پرداخته

 مولد در این نوع سیستم ایجاد یکرو هدف اصلی از این .(2006
-گازهای گلخانه کامالً قابل تجدیدپذیر است که کمترین میزان انتشار

کند. اصل تعادل رخه عمر را برآورده میممکن را با حداقل هزینه چ ای
جرم بر روی اجزای زیست تخریب پذیر در فاضالب برای ارزیابی حجم 
گاز هضم کننده تولید شده از لجن از طریق فرآیند هضم بی هوازی 

در تحقیق حاضر ابتدا  .(Helal et al., 2013) شوداعمال می
در ادامه به شده است.  معرفیتصفیه فاضالب  متداولهای فرآیند

این خانه اشاره شده است. ارزیابی به میزان تولید برق در یک تصفیه
موضوع با توجه به شرایط کشور در سناریوهای مختلف مورد بررسی 

جویی انرژی با صرفهپتانسیل در پایان نیز میزان قرار گرفته است. 
 هایخانهاستفاده از سیستم تولید همزمان برق و حرارت در تصفیه

اضالب مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق این ف
زیست فراهم مندان و فعاالن حوزه انرژی و محیطامکان را برای عالقه

گذاری در دید مناسبی برای سرمایهتحلیل، نتایج با بررسی سازد تا می
 .این حوزه پیدا کنند

 فرآیندهای تصفیه فاضالب  -2

به شرر  زیرر  متداولفرآیندهای تصفیه فاضالب  در این تحقیق برخی
 اند:بررسی قرار گرفتهمورد 
 تصفیه فاضالب با استفاده از صافی؛ -

 ؛تصفیه فاضالب با استفاده از لجن فعال -

 تصفیه فاضالب پیشرفته با و بدون نیتریفیکاسیون. -

تمام این فرآیندها مبتنی بر تصفیه بیولوژیکی و شیمیایی فاضالب است. 
 اند.مه هر یک از فرآیندها به صورت اجمالی بررسی شدهدر ادا

 

 تصفیه فاضالب با استفاده از صافی -2-1
گیر عبور داده در ابتدای این نوع فرآیند، جریان پساب فاضالب از آشغال

تر با استفاده از سیستم حذف شن هوادهی از شود. سپس مواد کوچکمی

نشینی الب وارد مخزن تهشود. در ادامه، جریان فاضفاضالب جدا می
، صافیشود و در آن سایر ذرات قبل از تصفیه بیولوژیکی در سیستم می

شود. در این صافی، ، فاضالب آلی عبور داده میصافیدر شود. حذف می
-کنند. در مرحله تههای هوازی با تغذیه از مواد آلی، رشد میباکتری

در ادامه فاضالب تصفیه  شوند.نشین مینشینی ثانویه سایر ذرات نیز ته
شود. به منظور حذف مواد آلی شده، به منظور گندزدایی، کلرزنی می

شود. به لجن باقیمانده، از تصفیه بیولوژیکی و سپس تغلیظ استفاده می
هوازی است و در ادامه، منظور حذف مواد آلی، مرحله بعدی هضم بی

سوز یا تفاده از زبالهگیری از لجن به طور مکانیکی انجام شده و با اسآب
 1در شکل فوق تمام مراحل شمای د. شوارسال به لندفیل، دفع می

 نشان داده شده است.

 
 صافیفرآیند تصفیه فاضالب با استفاده از  -1شکل 

(Goldstein & Smith, 2002) 
 

 تصفیه فاضالب با استفاده از لجن فعال -2-2
د لجن فعال در ابتدا وارد مشابه فرآیند قبل، فاضالب ورودی به فرآین

شود. به گیر شده، سپس از سیستم حذف شنی عبور داده میآشغال
شود. نی اولیه استفاده میینشتر، از مخزن تهمنظور حذف ذرات کوچک

سپس هضم هوازی مواد معلق و پساب در یک مخزن هوادهی انجام 
به  شود. در ادامه به منظور حذف مواد هضم شده، جریان فاضالبمی

نشینی ثانویه، فاضالب شود. پس از تهنشینی ثانویه پمپ میمخزن ته
شود. به طور مشابه، تصفیه شده با استفاده از فرآید کلرزنی گندزدایی می

نشینی اولیه به صورت هوازی هضم شده و به منظور جداسازی لجن ته
 شود. در ادامه، جامداتنشینی پمپ میمایع از جامدات، به مخزن ته

باقیمانده تغلیظ شده و به منظور جداسازی باقیمانده مواد آلی، در معرض 
گیری از لجن باطله شود. سپس آبفرآیند هضم بی هوازی قرار داده می

گردد. در انجام شده و با استفاده از زباله سوز یا ارسال به لندفیل، دفع می
 فرآیند مذکور نشان داده شده است.شمای ، 2شکل 

 
 لفرآیند تصفیه فاضالب با استفاده از لجن فعا -2شکل 

 (Goldstein & Smith, 2002) 
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 تصفیه فاضالب پیشرفته با و بدون نیتریفیکاسیون -2-3

فرآیند تصفیه فاضالب پیشرفته مشابه فرآیند لجن فعال است با این 
تفاوت که در این فرآیند، قبل از تخلیه جریان فاضالب تصفیه شده به 

گیرد. ی، یک تصفیه اضافی به شکل فیلتراسیون انجام میصورت فیزیک
این نوع فرآیندها در حذف نیتروژن، فسفر و جامدات معلق، بسیار مفیدتر 

گیر شده و شن هستند. در این نوع فرآیند، پساب ورودی وارد آشغال
شود. پس از حذف مواد معلق در مخزن ته نشینی، هضم حذف می

شود. در صورت نیاز به حذف انجام می هوازی در فرآیند لجن فعال
های مخصوص نیتریفیکاسیون استفاده نیتروژن، در این مرحله از باکتری

ی ثانویه، مواد شیمیایی به جریان فاضالب تزریق تنششود. پس از تهمی
شود تا به توده جامدات باقیمانده اضافه شده و در مرحله فیلتراسیون می

شود. ندزدایی، آب تصفیه شده خارج میشود. بعد از گبعدی حذف می
گیری، با استفاده از زباله لجن تغلیظ شده، پس از هضم بی هوازی و آب

فرآیند مذکور شمای ، 3. در شکل شودسوز یا ارسال به لندفیل، دفع می
 نشان داده شده است.

 
 هفرآیند تصفیه فاضالب پیشرفت -3شکل 

(Goldstein & Smith, 2002)  

 

هالای روشهای فاضالالب و ف برق در تصفیه خانهمصر -3

 آنجویی انرژی در صرفه

، مقادیر مصرف ویژه برق هر یک از فرآیندهای مذکور 4در شکل 
بر حسب کیلووات ساعت بر براساس ظرفیت تأسیسات تصفیه فاضالب 

شود، مقدار نشان داده شده است. همان طور که مشاهده می مترمکعب
یابد. ه به افزایش ظرفیت تصفیه خانه کاهش میمصرف ویژه برق با توج

همچنین با توجه به افزایش سطح پیچیدگی فرآیندها، مقدار مصرف 
یابد. علت این موضوع، نیاز بیشتر به پمپاژ و در ویژه برق افزایش می

 نتیجه مصرف برق بیشتر است.
 

 
 : مصرف ویژه برق فرآیندهای تصفیه فاضالب4شکل 

ها و تجهیزات مورد استفاده در فناوری، فرآیندها، سیستمبا توجه به نوع 
-های فاضالب، مهمترین راهکارهای صرفههر یک از انواع تصفیه خانه

جویی انرژی مبتنی بر اصال  ساختار، جایگزینی و تغییر فناوری به شر  
 زیر است:

 های روشنایی محوطه؛بهبود در سیستم 

 و تهویه مطبوع؛های سرمایش، گرمایش بهبود در سیستم 

 ها؛رفع نشتی 

 ؛اسکاداافزاری نصب سیستم نرم 

 بهبود بازدهی تجهیزات هوادهی و هضم بی هوازی؛ 

 استفاده از سیستم تولید همزمان برق و حرارت؛ 

 های تجدیدپذیر؛استفاده از انرژی 

 درایو فرکانس متغیر. همراه باهای پمپاژ استفاده از سیستم 

همزمان برق و  دیتول ستمیاستفاده از س یسنجمکاندر این تحقیق ا
. در این بررسی و تحلیل شده است فاضالب هایخانه هیحرارت در تصف

توان سیستم انرژی را متناسب با نیاز انرژی مصرف نوع فناوری، می
شر  زیر این ها به سیستماین مزایای کلی  .کردکننده نهایی طراحی 

نوع فناوری، کمتر از نیاز مزیت بازدهی: نیاز سوخت این ( 1 است:
های جداگانه تولید برق و حرارت است. همچنین با سوخت سیستم

توان تا مقدار زیادی از تلفات انتقال و توزیع استفاده از این سیستم می
مزیت قابلیت اطمینان: با استفاده از این فناوری، ( 2 کرد؛برق جلوگیری 

ارتی درون تصفیه خانه فراهم امکان تولید برق با کیفیت باال و انرژی حر
تر آن که با نصب این فناوری، نگرانی از احتمال اتفاقاتی شود و مهممی

( 3 ؛رسدکه ممکن است برای شبکه سراسری رخ دهد، به حداقل می
: به واسطه مصرف سوخت کمتر به ازای واحد انرژی زیستیمحیطمزیت 

ای و سایر گلخانهتولید شده در این فناوری، میزان انتشار گازهای 
مزیت اقتصادی: به واسط بازدهی باالی ( 4 ؛یابدها کاهش میآالینده

این نوع فناوری و در نتیجه آن کاهش مصرف سوخت، هزینه قبوض 
این گونه یکی از مزایای مهم  .یابدانرژی تصفیه خانه کاهش می

 توان از بیوگازهای فاضالب این است که میدر تصفیه خانه هاسیستم
در این . کردتولید شده در هاضم بی هوازی به عنوان سوخت استفاده 

با توجه به ی تولید همزمان هاسیستم استفاده از سنجیتحقیق امکان
های برق کشور در سال تعرفهراساس فرآیندهای تصفیه فاضالب ب

 با فرض قیمت دالر هاتعرفه 1در جدول  انجام پذیرفته است. 1394
در  های فاضالب ارائه شده است.ریال برای تصفیه خانه 000،30 برابر با

، فرض بر آن است که تقاضای برق مورد نیاز تحقیقسناریو اول این 
برق  ،کیلووات باشد. در این سناریو 30ها باالتر از برای تصفیه خانه

مصارف داخلی تصفیه خانه  تولید همزمان برایتولیدی توسط سیستم 
ف برق ساالنه هر از فرآیندها با فرض ضریب مصر استفاده خواهد شد.

های پیشنهادی محاسبه شده و با توجه به ظرفیت 95/0کارکرد ساالنه 
های های فنی و هزینههای انجام شده، قابلیتبراساس بررسی است.
نتایج مصرف  3در جدول  است. 2های متدوال به شر  جدول سیستم

فاضالب براساس  هیتصف یندهایاز فرآ کیهر  برق و هزینه ساالنه
ها به منظور تأمین برق هر یک از تصفیه خانه ارائه شده است. تیظرف

با فرض این که ضریب تأثیر میان باری، اوج بار و کم باری به ترتیب 
در . باشد ساعت در روز 7و  ساعت در روز 7، ساعت در روز 10برابر با 
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ی در انطباق با میزان هابندی هر یک از فناوریادامه به منظور اولویت
برق مورد نیاز هر یک از فرآیندهای تصفیه فاضالب، توان تولیدی در هر 

های انجام شده توسط تیم براساس بررسی فناوری بررسی شده است.
پیشنهادی متناسب با نوع فرآیند تصفیه فاضالب و فناوری این تحقیق، 
 ی در هر سناریودرنظرگرفتن کمترین نیاز به سرمایه گذار ظرفیت آن با

، تحقیقدر سناریو دوم این  ارائه شده است. 4در جدول  شناسایی شده و
مستقر در  تولید همزمانفرض بر آن است که کل برق تولیدی سیستم 

تصفیه خانه به شبکه فروخته شود. قیمت پایه برای اتصال به شبکه 
 در اینظرگرفته شده است. ندالر( در 03/0ریال ) 900فشار متوسط 

 5درآمد حاصل از فروش برق در جدول مقدار برق تولید شده و  صورت
سیستم تولید استفاده از  برای بازگشت سرمایه زمانارائه شده است.

براساس ظرفیت تصفیه هر یک از فرآیندهای  همزمان برق و حرارت
 نشان داده شده است. 5شکل در و دوم  تصفیه فاضالب در سناریو اول

که سرمایه گذاری برای سیستم تولید همزمان برق  ددهمینتایج نشان 
و حرارت در هر یک از فرآیندهای تصفیه فاضالب در حالتی مقرون به 
صرفه است که ظرفیت تصفیه فاضالب باالتر باشد. همچنین مقایسه 

دهد که زمان بازگشت سرمایه در نتایج سناریو اول و دوم نشان می
شبکه سراسری فراهم شود، مقرون  حالتی که امکان فروش تمام برق به
در باالترین ظرفیت زمان بازگشت به صرفه خواهد بود. به عنوان نمونه 

در  ونیکاسیفیترین شرفتهیپمقایسه شده برای فرآیند تصفیه فاضالب 

سال است در حالی که برای همان فرآیند در  7/30اول برابر با  ویسنار
 سال کاهش یافته است. 4/8سناریو دوم به 

 های فاضالبهای برق برای تصفیه خانهتعرفه -1جدول 

تقاضای 
کمتر یا 
 30برابر با 

 کیلووات

 0 ($/kWدیماند قراردادی )

هزینه مصرف در کم باری 
(kWh/$) 

0044/0  

هزینه مصرف در میان باری 
(kWh/$) 

0075/0  

هزینه مصرف در اوج بار 
(kWh/$) 

0177/0  

تقاضای 
بیشتر از 
30 

 کیلووات

5456/0 ($/kWدیماند قراردادی )  

هزینه مصرف در کم باری 
(kWh/$) 

0036/0  

هزینه مصرف در میان باری 
(kWh/$) 

0071/0  

هزینه مصرف در اوج بار 
(kWh/$) 

0142/0  

 متدوال تولید همزمانهای های سیستمهای فنی و هزینهقابلیت -2جدول 

 (kW/$هزینه های نصب ) نوع سیستم
تولید راندمان 

 توان )%(
راندمان تولید 
 همزمان )%(

 76 28 4،500 کیلووات 100تا  30با ظرفیت  Small Rich Burnموتور 

 55 26 4،000 کیلووات 250تا  30میکروتوربین با ظرفیت 

 76 29 3،600 کیلووات 300تا  100با ظرفیت  Rich Burnموتور 

 76 42 5،500 کیلووات 2000تا  200پیل سوختی با ظرفیت 

 71 32 3،200 کیلووات 900تا  300با ظرفیت  Small Lean Burnموتور 

 75 38 2،500 مگاوات 8/4تا  1با ظرفیت  Lean Burnموتور 

 75 35 2،100 مگاوات 16تا  4توربین احتراقی با ظرفیت 

 

 صفیهبرق ساالنه هر یک از فرآیندهای تصفیه فاضالب براساس ظرفیت ت و هزینه مصرف -3جدول 

 131،244،875 65،622،438 26،248،975 13،124،488 6،562،244 1،312،449 ظرفیت )مترمکعب در سال(

 629 1،693 2،953 5،197 11،943 23،230 (MWh) صافیمصرف برق ساالنه فرآیند 

 775 2،375 4،173 7،717 18،243 35،698 (MWhمصرف برق ساالنه فرآیند لجن فعال )

فرآیند تصفیه فاضالب پیشرفته مصرف برق ساالنه 
(MWh) 

900 2،729 4،882 9،029 21،064 41،210 

مصرف برق ساالنه فرآیند تصفیه فاضالب پیشرفته 
 (MWhنیتریفیکاسیون )

1،023 3،340 6،207 11،628 27،758 54،072 

 190،850 95،121 42699 24،261 13،909 5،165 ($) صافیهزینه برق ساالنه فرآیند 

 293،284 149،877 63،401 34،288 19،516 6،372 ($برق ساالنه فرآیند لجن فعال )هزینه 

 338،571 173،059 74،184 40،111 22،428 7،397 ($هزینه برق ساالنه فرآیند تصفیه فاضالب پیشرفته )

هزینه برق ساالنه فرآیند تصفیه فاضالب پیشرفته 
 ($نیتریفیکاسیون )

8،410 27،441 51،001 395،53  228،050 444،239 
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 فناوری انتخابی با درنظرگرفتن کمترین نیاز به سرمایه گذاری در هر سناریو -4جدول 

 131،244،875 65،622،438 26،248،975 13،124،488 6،562،244 1،312،449 ظرفیت )مترمکعب در سال(

نوع فناوری 
پیشنهادی 
برای سیستم 
 تولید همزمان

 Richموتور  میکروتوربین فرآیند صافی

Burn 
 Smallموتور 

Lean Burn 
 Smallموتور 

Lean Burn 
 Leanموتور 

Burn 
 Leanموتور 

Burn 

 فرآیند لجن فعال
 Richموتور 

Burn 
 Richموتور 

Burn 
 Smallموتور 

Lean Burn 
 Smallموتور 

Lean Burn 
 Leanموتور 

Burn 

توربین 
 احتراقی

فرآیند تصفیه 
 فاضالب پیشرفته

 Richموتور 

Burn 
 Smallموتور 

Lean Burn 
 Smallموتور 

Lean Burn 
 Leanموتور 

Burn 
 Leanموتور 

Burn 

توربین 
 احتراقی

فرآیند تصفیه 
فاضالب پیشرفته 
 نیتریفیکاسیون

 Richموتور 

Burn 
 Smallموتور 

Lean Burn 
 Smallموتور 

Lean Burn 
 Leanموتور 

Burn 
 Leanموتور 

Burn 

توربین 
 احتراقی

فناوری ظرفیت 
پیشنهادی 
برای سیستم 
تولید همزمان 

(kW) 

440،1 625 355 205 80 فرآیند صافی  795،2  

195،2 930 505 290 100 فرآیند لجن فعال  290،4  

فرآیند تصفیه 
 فاضالب پیشرفته

110 330 590 090،1  535،2  955،4  

فرآیند تصفیه 
فاضالب پیشرفته 
 نیتریفیکاسیون

125 405 750 400،1  034،3  500،6  

میزان سرمایه 
گذاری فناوری 
پیشنهادی 
برای سیستم 
تولید همزمان 

($) 

000320، فرآیند صافی  ،000738  ،000،1361  ،000،0002  ،000،6003  ،500،9876  

000،360 فرآیند لجن فعال  ،000،0441  ،000،6161  ،000،9762  ،500،4875  ،000،0099  

فرآیند تصفیه 
 فاضالب پیشرفته

000،396  056،000،1  ،000،8881  ،000،7252  ،500،3376  ،500،40510  

فرآیند تصفیه 
فاضالب پیشرفته 
 نیتریفیکاسیون

000،425  ،000،2961  ،000،4002  ،000،5003  ،000،3508  ،000،65013  

 یت تصفیهبرق ساالنه هر یک از فرآیندهای تصفیه فاضالب براساس ظرف مقدار برق تولید شده و درآمد حاصل از فروش -5جدول 

 131،244،875 65،622،438 26،248،975 13،124،488 6،562،244 1،312،449 ظرفیت )مترمکعب در سال(

 صافیبرق تولید شده ساالنه فرآیند 
(MWh) 

665 1،706 2،954 5،201 11،983 23،260 

برق تولید شده ساالنه فرآیند لجن فعال 
(MWh) 

832 2،413 4،202 7،739 18،266 35،701 

ق تولید شده ساالنه فرآیند تصفیه بر
 (MWhفاضالب پیشرفته )

915 2،746 4،910 9،071 21،096 41،235 

برق تولید شده ساالنه فرآیند تصفیه 
 (MWhفاضالب پیشرفته نیتریفیکاسیون )

1،040 3،370 6،241 11،651 27،795 54،093 

988،62 51،180 19،973 ($) صافیدرآمد فروش برق ساالنه فرآیند   156،037 359،510 697،799 

درآمد فروش برق ساالنه فرآیند لجن فعال 
($) 

24،966 72،401 126،078 232،184 548،004 1،071،041 

درآمد فروش برق ساالنه فرآیند تصفیه 
 ($فاضالب پیشرفته )

27،462 82،388 147،299 272،129 632،888 1،237،065 

درآمد فروش برق ساالنه فرآیند تصفیه 
 ($فاضالب پیشرفته نیتریفیکاسیون )

31،207 101،112 187،245 349،524 833،864 1،622،790 
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 های مختلف در دو سناریوهای تصفیه فاضالب در ظرفیتفرآیندهر یک از برای  استفاده از سیستم تولید همزمان زمان بازگشت سرمایه -5شکل 

 

 گیری نتیجه -4
از منظرر  تصفیه فاضرالبهای متداول ندفرآی تحقیق هر یک ازدر این 

جرویی انررژی های صرفهمقدار برق مصرفی بررسی شد. در ادامه روش
 شد. بررسیهای فاضالب متداول مورد استفاده در تصفیه خانه

سپس با توجه به اهمیت استفاده از سیستم تولید همزمان برق و حرارت 
وهای مختلف مبتنی های فاضالب، این فناوری در سناریدر تصفیه خانه

اسرتفاده از سیسرتم  در ادامرهبر شرایط کشور مورد بررسی قرار گرفت. 
تولید همزمان برای دو رویکرد مصرف برق داخلری و فرروش بررق بره 

براساس نتایج به دست آمده، استفاده از  مورد تحلیل قرار گرفت.شبکه، 
ایرن در تصفیه خانه فاضرالب برا برق و حرارت  تولید همزمانسیستم 

مرردود و رفته شرود، گرویکرد که تمام برق جهت مصارف داخلی درنظر
در عوض، در صورتی که برق تولید شده به شبکه فروخته شود، استفاده 

بررسری . نترایج کمری از این سیستم دارای توجیه مناسبی خواهرد برود
که  دهدرخ می زمانیبهترین وضعیت  دهدمیسناریوهای مختلف نشان 

و امکان فروش تمام برق بره شربکه  بودهتصفیه باالتر ظرفیت سیستم 
 سراسری فراهم شود. 
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