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چکیده
سیستم های ذخیره انرژی حرارتی در نیروگاهها نقش مهمی در ذخیره انرژی گرمایی ایفا می کند .استفاده از
سیستم ذخیره حرارتی توانایی داشتن توان در یک میزان ثابت را علیرغم پراکندگی قابل توجه مقدار تشعشع
خورشیدی ،فراهم ساخته و می تواند زمان تولید توان را متناسب با نیاز مصرف کننده تغییر دهد .در این مقاله
با شبیه سازی یک نیروگاه تولید بخار سهموی خطی با تولید  1mwو دارای مساحت  300m2کلتور
خورشیدی ،به بررسی تاثیر استفاده از سیستمهای ذخیره انرژی بر کارگرد نیروگاه در دو حالت هوای ابری و
هوای صاف پرداخته می شود.در پایان این نتیجه حاصل می شود که یک سیستم توان خورشیدی متمرکز بدون
ذخیره حرارتی ،نوسان زیادی در خ روجی توان به ویژه در هنگامی که آسمان ابری است خواهد داشت .همچنین
اضافه کردن سیستم ذخیره حرارتی سهم انرژی خورشیدی نیروگاه را به میزان  47%برای یک بار پایه خروجی
توان حرارتی  1MWافزایش می دهدکه این امر باعث کاهش میزان مصرف سوخت مکمل به میزان  %34می
شود.
واژگان کلیدی :ذخیره سازی انرژی ،نیروگاه خورشیدی ،انرژی حرارتی ،شبیه سازی دینامیکی
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مقدمه
منابع انرژی برگشت پذیر طبیعت ،مثل خورشید و باد زمانی که با سوخت های فسیلی مقایسه می شوند معایب
ذاتی در خود دارند .سوختهای فسیلی الزاماً انرژی ذخیره ای دارند که می توانند در صورت مطالبه از طریق
احتراق سوخت گسیل شوند .ذخیره انرژی حرارتی ( ) TESیا ذخیره انرژی به عنوان حرارت دادن یا خنک
کاری ،یک تکنولوژی موثر هزینه با پتانسیل کاربرد های زیاد می باشد ) 1(.سیستم توان خورشیدی متمرکز
( ) cspارزش تکنولوژی ذخیره انرژی حرارتی را نشان می دهد ( .) 2سیستم توان خورشیدی متمرکز به تشعشع
خورشیدی با استفاده از آینه یا لنز ها با حرارت دادن یک سیال برای یک نیروگاه یا دیگرکاربردها متمرکز می
شود .) 3( .بدون ذخیره کردن  ،خروجی توان از این سیستمها زمانی که یک اختالل در سیستم رخ می دهد،
قطع می شود برای مثال ،زمانی که خورشید پشت ابر می رود انرژی کمتری موجود است و در نتیجه خروجی
توان کاهش می یابد ( ) 4دلیل اینکه تکنولوژیهای سیستم های توان خورشیدی متمرکز هنوز در حال توسعه
است ،موارد کم سیستم ذخیره انرژی حرارتی با این سیستم ها است که مطالعه شده اند (.تاریخچه این موارد
به خوبی در مقاله مدرانو و همکاران ( ) Medrano et alموجود است )) 5(.که مهمترین دلیل آن این است که
سطح مدل سازی دینامیکی این سیستمها برای فهمیدن کامل رفتار سیستم ها مهم است و تحقیقات بیشتر،
پیشرفت و طراحی چنین نیروگاههایی به دید ما کمک می کند .تعداد زیادی تکنولوژی کنترل پیشرفته با
سیستم های توان خورشیدی متمرکز با غلبه بر مسائل پراکنده طبیعت از طریق تشعشع خورشیدی به کار برده
شده است .) 6( .این تکنیک ها به طور کلی بر روی کنترل دمای خروجی کلکتور خورشیدی از طریق تغییر
میزان جریان سیال انتقال حرارت (( ) HTFقابلیت تغییرات دادن ) در میدان کلکتور تمرکز دارد ( .) 7اگر ذخیره
انرژی قابل مالحظه ای وجود نداشته باشد ،خروجی توان از نیروگاه متغیر خواهد شد مثل تغییر تابش
خورشید .بر عکس ،مدلسازی کلکتور خورشیدی با سیستم ذخیره انرژی حرارتی مستقیم با دو تانک یک
قابلیت تغییر اضافی بوجود می آورد :میزان جریان از تانک ذخیره به بار مبدل حرارتی یا بویلر است .بنابراین،
در همین حال دمای خروجی میدان کلکتور می تواند هنوز کنترل شود .توان دریافت شده و بار می توانند به
صورت مستقل کنترل شوند .امکان پایدار نگه داشتن خروجی توان زمانی که آسمان ابری است یا خروجی توان
تغییر می کند بهتر می تواند تغییرات مصرف کننده را انجام دهد .سیستم ذخیره انرژی حرارتی فقط قسمتی
از کل انرژی سیستم را بیان می کند ،برای مدل سازی دینامیکی سیستم کامل ضروری است که فعل و
انفعاالت اجزای ذخیره انرژی را با دیگر اجزای سیستم درک کنیم .در این مقاله ،تمرکز شبیه سازی روی
سیستم ذخیره انرژی حرارتی است و اینکه چطور می توان کنترل خروجی توان را بهبود بخشید.
نمای کلی سیستم
سیستم ذخیره انرژی حرارتی مدلسازی شده در این مقاله از دو تانک ذخیره مستقیم که سیال انتقال حرارت به
عنوان واسطه ذخیره انرژی عمل می کند .این سیستم نیاز به دو تانک جدا دارد اما نیاز به مبدل حرارتی مکمل
با انتقال حرارت از کل سیال انتقال حرارت به واسطه ذخیره ای رفع شده است .سیال در دمای پایین در تانک
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سرد ذخیره می شود ،حرارت در میدان کلکتور خورشیدی به سیال داده می شود و سیال گرم در دمای باالتر
در تانک گرم نگهداری می شود .کلکتور خورشیدی از آینه ای سهموی با تمرکز کردن تشعشع مستقیم
خورشید به لوله جاذب ،که درون آن جریان سیال انتقال حرارت که جاذب حرارت است استفاده می شود .برای
کنترل دمای خروجی از کنترلر پیشفاز با فیدبک مثبت که برای میزان جریان جرمی جریان ( 1کل جریان
ورودی به میدان کلکتور که قابل تغییر دادن است) استفاده شده است( .شکل  1را مشاهده نمایید) .انرژی
ذخیره شده در این تانک گرم دریافت شده از طریق پمپ سیال گرم به درون بویلر می رود .در این مدل سازی،
فرض شده است که آب مایع اشباع به سمت بویلر می رود و بخار اشباع خارج می شود .در این تغییر ،سیال
گرم به دمای پایین بر می گردد و به تانک سرد پمپ می شود .خروجی توان از طریق میزان جریان بخار اشباع
تولید شده در بویلر بیان می شود .این میزان جریان اندازه گیری و کنترلر  PIDآن را کنترل و با استفاده از
جریان ( 2جریان که از سیال تانک گرم به تانک سرد می رود) که قابلیت تغییر دادن را دارد استفاده می شود.

شکل  - 1دو تانک سیستم ذخیره انرژی حرارتی به میدان کلکتور سهموی متمرکز خورشیدی مستقیما اتصال دارند.
این سیستم ا ز میزان جریان شماره  1با کنترل دمای خروجی سیال از میدان کلکتور و میزان جریان شماره  2با کنترل
میزان جریان از بویلر استفاده می کند.

کنترل
به دلیل ضربه اختالالت بزرگ کارکرد سیستم ،کنترل اتوماتیک برای کارکرد واحد ضروری است .دمای میدان
کلکتور از طریق طرح کنتر لر فیدبک  PIDمثبت پیش فاز کنترل می شود .طرح کنترل بیش فعال برای اندازه
گیری پرتو عمود مستقیم با پیش بینی تغییرات در دمای خروج میدان استفاده می شود .کنترل  PIDبا
فیدبک همچنین انحراف جریان پایدار را کاهش داده و محاسبه اختالالت اضافی را انجام می دهد( .مثل دمای
محیط ،سرعت باد و غیره) .برای یک سیستم با ذخیره انرژی حرارتی ،خروجی توان با استفاده از کنترلر PID
کنترل شده است که بعد از آغاز شارژ تانک ذخیره گرم ،فعال می شود .برای یک سیستم بدون ذخیره انرژی
حرارتی  ،کنترل توان وجود نداشته و به منظور حفظ و نگهداری تجهیزات و استفاده مناسب از آنها و به دلیل
ایمنی ،یک میزان جریان مینیمم به درون میدان کلکتور خورشیدی ارسال می شود و سیستم در استراحت
خواهد ماند.
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نتایج
 - 1روز صاف :سیستم بدون ذخیره
در این مقاله یک نیروگاه تولید بخار سهموی خطی با تولید  1mwبا مساحت  433 m2کلکتور خورشیدی
است طراحی شده است [8].سیستم کنترل برای کنترل دمای خروجی کلکتور تا  493ₒ Cطراحی شده است.
فرض شده که این بویلر در دمای ثابت  33( 053˚cبار فشار) کار می کند .فرض شده که یک سیستم کنترل
مجزا برای نگه داشتن دما و فشار بویلر استفاده شود .هیچ تانک ذخیره در این راه اندازی وجود ندارد فقط
میزان جریان سیال انتقال حرارت قابل تغییر می باشد که از طریق همان میدان خورشیدی می باشد شبیه
آنچه که در درون بویلر وجود دارد .نتایج این شبیه سازی ها در شکل های0و 4نشان داده شده است.

شکل  - 2نمودار کل توان قابل دسترس خورشیدی و توان دریافت شده برای بارگذاری در سیستم کلکتور سهموی
خطی بدون ذخیره حرارتی

همانطور که در شکل  4نشان داده شده است ،کنترلر فیدبک مثبت پیشفاز به خوبی دما را ثابت نگه می دارد .
نگه داشتن ثابت دمای خروجی کلکتور به این دلیل است که میزان جریان سیال انتقال حرارت متغیر است  ،در
نتیجه خروجی توان متغیر است که در شکل  0نشان داده شده است .بدلیل اینکه واحد برای تولید حرارتی
 1mwطراحی شده است ،یک توان منبع فسیلی بصورت پشتیبان (به طور مثال گاز طبیعی) باید برای هر کم
شدن توان محاسبه و استفاده شود.
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شکل  - 3دمای خروجی کلکتور و دمای خروجی بویلر سیال انتقال حرارت برای یک سیستم بدون ذخیره انرژی حرارتی

همانطوری که در شکل  0دیده می شود ،توان سوخت فسیلی مکمل زمانی که سهم انرژی خورشیدی کمتر از
آستانه  1mwمی شود استفاده می شود .برای سیستم  cpsبدون ذخیره حرارتی ،طرح کنترل برای ثابت نگه
داشتن خروجی توان طراحی شده است که امکان پذیر نیست ،زیرا سیستم فقط می تواند از تابش خورشید در
دسترس ،توان تولید کند .بدون ذخیره ،سیستم توانایی ندارد انرژی بیش از حد جذب کند زمانی که انرژی
خورشید در دسترس است در نتیجه زمانی که کمبود پرتو خورشید را داریم انرژی ذخیره شده ای به محض
دریافت وجود ندارد.
 - 2روز صاف :سیستم با ذخیره
سیستم بویلر/کلکتور به طور مشابه با سیستم ذخیره انرژی حرارتی در نظر گرفته شده اند .کنترل خروجی توان
و دمای خروجی کلکتور ممکن است به صورت مستقل تنظیم شود .طرح کنترل با استفاده میزان سیال انتقال
حرارت از میان کلکتور به عنوان متغیری قابل تغییر است که برای نگه داشتن ثابت دمای خروجی با استفاده از
کنترلر فیدبک مثبت پیشفاز استفاده می شود .میزان جریان سیال انتقال حرارت از میان بویلر با نگه داشتن
خروجی توان (یا معادل آن ،میزان تولید بخار) به صورت ثابت با استفاده از کنترلر فیدبک استفاده می شود .در
شکل  3نشان دادیم که کنترلر ،توان خروجی را در نقطه تنظیم ثابت نگه می دارد ،صبح زود در روز صاف با
سیستم ذخیره ،زمانی که انرژی خروشید بیشتر در دسترس تر از مطالبه بار است ،انرژی از طریق گرمای سیال
انتقال حرارت بیش از اندازه در تانک ذخیره گرم حاصل می شود .همانطور که در شکل  3و  5نشان داده می
شود ،سیستم به صورت کامل در زمان  t=11/3hشارژ میشود .هرچ ند که به دلیل انرژی خورشید هنوز
بیشتر
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شکل  - 4کل انرژی خورشیدی قابل دسترس و کل توان دریافت شده برای بارگذاری در سیستم با ذخیره انرژی حرارتی

در دسترس است سیستم مجاز به بیشتر شدن شارژ دارد .زمانی که این اتفاق می افتد ،کنترلر دمای خروجی
کلکتور غیر فعال می شود .جریان به سمت تانک گرم که برابر خروجی جریان از تانک گرم است می رود زیرا
تانک پر است .این نتیجه در کاهش میزان جریان درون میدان کلکتور و دمای باالتر خروج میدان کلکتور اثر
دارد .انرژی اضافی ،مح صول دمای باالتر در این حالت است  .عالوه بر این دمای بیشتر از حالت مجاز می تواند
دلیل خرابی تجهیزات یا منجر شدن به پایین آمدن دما سیال انتقال حرارت می شود زمانی این اتفاق می افتد،
قسمتی از میدان خورشیدی بایستی خاموش شود تا از رخداد باالتر رفتن بیش از اندازه دما جلوگیری کند .به
طور متناوب ،انرژی بیشتر می تواند از طریق استفاده تانک های بزرگ برای نگه داشتن میزان جریان سیال
انتقال حرارت دمای خروجی درون کلکتور کم یا زیاد استفاده شود .هر چند که ،عالوه بر این ظرفیت فقط در
همچین روزهایی بهره برداری کرد زمانی که شرایط ایده آل باشد عالوه بر این ظرفیت ذخیره اضافی ممکن
است هزینه موثر نداشته باشد .این سیستم ،با تعیین ترکیب بهینه سطح میدان خورشیدی و ظرفیت ذخیره
براساس مینیمم هزینه حلقوی واحد سایز آن تعیین شده است.

شکل  - 5نمودار دمایی برای سیستم با ذخیره انرژی حرارتی

www.SID.ir

Archive of SID
چهارمین کنفرانس بین المللی

شبیه سازی و بررسی تاثیر ذخیره انرژی حرارتی بر کارکرد یک نیروگاه

رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

حرارتی خورشیدی

شکل  - 6حجم سیال انتقال حرارت در تانکهای ذخیره حرارتی

 - 3روز ابری :سیستم بدون ذخیره
زمانی که یک روز ابری با تغییرات بزرگتر در حالت انرژی خورشیدی در دسترس شبیه سازی شده است،
تغییرات نمایشی سیستم در خروجی توان که نتایج در شکل  7تا  8نشان داده شده است.
همانطور که در شکل  7نشان دادیم ،پوشش ابر متناوب دلیل دریافت توان با توجه به تغییرات پرتو خورشیدی
قابل دسترس می باشد .نوسان زیاد در توان خروجی یک بار بزرگ روی سیستم انرژی باقیمانده می گذارد که
امکان دارد نیاز به بارهای خاص مقتضی دارد .در این آنالیز فرض شده است که سوخت پشتیبان فسیلی می
تواند به سرعت خاموش و روشن شود اما در واقعیت امکان ندارد سیستم توانایی انجام این کار را داشته باشد.
برای تولید توان الکتریکی به طور خاص ،امکان دارد به صورت شیب دار سریعاً باال و پایین داشته باشد که راه
ایده آلی برای توان تولید یا راه موثری نیست .کنترل دما در این سناریو عالی است همانطور که در شکل 8
نشان داده می شود دمای خروجی سیال بویلر بعضی از اوقات دبی جرمی ناگهان کاهش می یابد که تالش می
شود که دمای خروجی حوزه کلکتور کنترل شود .با وجود کنترل دما ،خروجی توان نوسان می یابد.

شکل  - 7نمودار کل انرژی خورشیدی موجود و انرژی دریافت شده برای بارگذاری در روز قسمتی ابری برای سیستم
بدون ذخیره
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شکل  - 8دمای خروجی سیال انتقال حرارت از کلکتور و بویلر برای سیستم بدون ذخیره حرارتی

 - 4روز ابری :سیستم با ذخیره
ارزش ذخیره انرژی حرارتی برای کنترل خروجی توان یک سیستم خروشیدی متمرکز بهترین حالت است در
روزهای ابری (شکل های  9تا  ) 11در برابر روشنایی سیستم بدون ذخیره ،و سیستم با ذخیره خروجی توان را
ثابت نگه می دارد ،با وجود این حقیقت از توان خورشیدی پیوسته قابل دسترس نیست .در همین حال مهم
است که دمای خروجی کلکتور را کنترل کنیم با باال نگه داشتن کافی دما برای دریافت حرارت با بار و کافی با
جلوگیری از کاهش دمای سیال ،کنتر ل های دمای خروجی در مقدار ثابت ضروری نیست .خروجی توان هنوز
می تواند به خوبی علیرغم نوسان دما کنترل شود .زیرا محتویات تانک ذخیره گرم یک ذخیره انرژی است،
سیستم کنترل بویلر می تواند به محض دریافت ،خروجی توان را ثابت نگه دارد.

شکل  - 9توان موجود و دریافتی بر ای یک سیستم با ذخیره حرارتی در روز قسمتی ابری
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شکل  - 11دماها برای سیستم با ذخیره در روز قسمتی ابری

شکل  - 11حجم سیال انتقال حرارت در تانک های ذخیره برای روز قسمتی ابری

به دلیل انرژی کل کمتری در روزهای ابری در دسترس است ،بیش از اندازه شارژ سیستم  TESدر این حالت
رخ نمی دهد .دمای تانک ذخیره گرم ،عالوه بر این ثابت ماندن تنظیم دمای خروجی کلکتور  390 cباقی می
ماند.
نتیجه
خالصه هر سناریویی که در باال مشاهده شد در جدول  1آورده شده است .نتایج این شبیه سازی نشان می
دهد که از طریق افزایش  8ساعت ظرفیت ذخیره ،سهم خورشید (کسر انرژی تامین شده توسط خورشید) از
نیروگاه می تواند بیشتر از  37%تا باالی  73درصد در روز ابری افزایش یابد.
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 خالصه هر سناریو شبیه سازی که نشان دهنده سوخت تکمیلی مورد نیاز و سهم خورشیدی- 1 جدول

انرژی دریافتی برای بارگذاری
سوخت تکمیلی مورد نیاز
) mwh(
)%(سهم خورشیدی

روز ابری با سیستم

روز ابری بدون

روز صاف با سیستم

روز صاف بدون سیستم

ذخیره

سیستم ذخیره

ذخیره

ذخیره

16.48

16.82

8.41

8.49

12.58

7.18

15.78

15.51

47.6

71.1

34.3

35.4

 مزیت اصلی ذخیره انرژی حرارتی توانایی نگهداری خروجی توان ثابت از، در طول روزهای ابری،هر چند که
.طریق استفاده کردن از تانک ذخیره به عنوان یک حائل میان انرژی قابل دسترس و انرژی درخواستی می باشد
 هر چند که بیشتر کنترل پیشرفته و طرح بهینه می تواند به.طرح کنترل ساده برای این هدف انجام شده است
. طرح کنترل بهینه می تواند هزینه کارکرد را مینیمم کند.منظور یک اهرم کامل برای طرح ذخیره دنبال شود
همچنین ذخیره انرژی حرارتی به این سیستم ها اجازه می دهد بر تعداد زیادی از مسائل وابسته به توان
.خورشیدی غلبه کنند
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