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 تولید انرژی الکتریکی با استفاده از مخازن تحت فشارارایه روشی نوین برای 

 حبیب اهلل تقی پور -1

مکانیک گرایش ساخت و تولید، دانشکده فنی و مهندسی، موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان کارشناسی دانشجوی  -1

 ایران -اصفهان

hoo.comhtchoram@ya 
 

 چکیده

در این مقاله با استفاده از قوانین مخازن تحت فشار، سیستمی طراحی شده که بتوان با استفاده از آن به تولید انرژی الکتریکی 

پرداخت. وقتی یک مخزن، تحت فشار سیال)هوا( قرار گیرد در تمام قسمت های مخزن فشار یکسان می باشد حال وقتی شیر 

شود. یک مکانیزم پروانه ای بر روی خروجی شیر قرار داده شده سیال با سرعت خیلی زیادی خارج می خروجی مخزن باز شود

کند. با این وجود سیال وقتی به پروانه برخورد کند موجب  رتا زمانی که شیر باز شود سیال برای خارج شدن از پروانه عبو

انه گشتاور مورد نیاز تولید و از طریق یک سیستم انتقال حرکت پروانه و در نتیجه خارج شدن خود می شود. با حرکت پرو

 شود.شود که در نهایت باعث تولید انرژی الکتریکی میقدرت به یک مولد انتقال داده می
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 مقدمه -1

شود تا انرژی الکتریکی تولید شود. اصول پایه برای تولید ته فرایندی است که طی آن از یک منبع انرژی استفاده میتولید الکتریسی

میالدی کشف شد. روش پایه او هنوز هم برای تولید  0281تا اوایل دهه  0281الکتریسیته توسط دانشمند انگلیسی مایکل فارادی در دهه 

الکتریسیته با حرکت یک دور سیم یا یک استوانه مسی بین قطب های یک آهنربا)ژنراتور( تولید  .گیردمیالکتریسیته مورد استفاده قرار 

 .شودمی

های توسعه اقتصادی و بهبودکیفی زندگی بشر است. افزایش روزافزون جمعیت و روند توسعه -تامین انرژی یکی از اساسی ترین پیش نیاز

ژی به خصوص انرژی الکتریکی به شدت افزایش یابد. این روند صعودی در جهان، با وقوع اقتصادی موجب گردیده است که مصرف انر

انقالب صنعتی در اواسط قرن هیجدهم میالدی آغاز شد و همچنان ادامه دارد. این موضوع سبب شده است که تولیدکنندگان فعلی انرژی 

ی می دانیم سهم عظیمی از انرژی الکتریکی تولیدی در جهان  از یاز سوالکتریکی، تولید خود را در جهت تامین این نیازها افزایش دهند. 

شود، که این خود سبب اهمیت پیدا کردن این نوع سوخت ها و وابستگی بازار انرژی کشورها و سوخت های تجدیدناپذیر فسیلی تولید می

ن و روند رو به اتمام این سوخت ها نیز سبب تشدید باشد، که کم بودبه عبارتی استقالل کشورها به مواد نفتی و سوخت های فسیلی می

های -این امر شده است به طوری که این منابع را به ابزار قدرت یک کشور تبدیل کرده است لذا تامین انرژی الکتریکی بخصوص در کشور

ابع متعدد و جدید  و به حداقل شود. راه حل این مشکل بزرگ و جدی استفاده و بکار گیری مندر حال توسعه روز به روز مشکل تر می

های -های ناشی از استفاده این سوخت ها از قبیل آلودگی-با نگاه به بحران یباشد. از سویرساندن وابستگی تولید انرژی خود این منابع می

ه ای...و ایده استفاده از های گلخان-زایش دمای کره زمین به علت تولید گازفهای سمی ناشی از آنها، ا-زیست محیطی و اثرات زیان آور گاز

 کند.سایر منابع تولید انرژی الکتریکی به خصوص منابع تجدیدپذیر و پاک را تقویت می

 منابع تجدیدپذیر

آورند. منابع تجدید پذیر انرژی تنوع بسیاری دارند، مهمترین این منابع شود و معموال آلودگی به وجود نمیاین منبع های انرژی تمام نمی

نماید. انرژی های خورشیدی انرژی دریافتی را به سیگنال الکتریکی تبدیل می-، انرژی خورشیدی که تولید برق را از طریق سلولعبارتنداز

های توربین  بادی را به حرکت در آورد و توسط ژنراتورها این انرژی را به انرژی الکتریکی تبدیل نمود. -باد، بر اثر وزش باد می توان پره

ایی هر چند از توان توسط نوعی مبدل انرژی الکتریکی به دست آورد. انرژی زمین گرمریا، از افت و خیز موج های دریا میانرژی امواج د

ی زمین ذخیره شده -ی گرمایی که در پوسته ی جامد کرهکند. انرژرویم دما افزایش پیدا میهای داخلی آن می-سطح زمین به پوسته

های دانه روغنی، بقایای این -های زراعی مانند تفاله-های گیاهی یا بیومس، محصول-مند. سوختنااست را انرژی زمین گرمایی می

-تواندبه عنوان یک منبع انرژی مورد استفاده قرار بگیرد. اگر چه منابع تجدیدپذیر نامبرده شده متنوع میمحصول ها مانند کاه، چوب می

های ساحلی همراه است. در استفاده از انرژی -از قبیل با خطر از بین رفتن زیستگاه توان مشکالت و معایبیباشد اما برای این منابع می

-اختالل در سیستم های مخابراتی مسایل مورد بحث  درمورد انرژی باد هستند لذا نمی امواج دریا، اثرات بصری توربین ها وایجاد صدا و

 انرژی تجدید پذیر جدید تالش نمود. سنده کرد و باید برای پیشبرد انواعبتوان تنها به این منابع 

 

 های صنعتی کشور جمهوری اسالمی ایران به ثبت رسیده است.-این طرح در قالب اختراع در اداره مالکیت نکته:

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 شرح مکانیزم -2

دارای در این سیستم، از فشار سیال تحت فشار در مخزن به عنوان نیرو برای تولید گشتاور استفاده شده است. مخزن مورد نظر 

 باشد که دارای دو شیر ورودی و خروجی است. ورودی سیال به داخل مخزن به دوای با دوسر کروی می-شکل هندسی استوانه

باشد. بر روی شیر خروجی مخزن یک مکانیزم مکانیکی که متشکل از یک شافت و پروانه می پمپ دستی و کمپرسور می روش

شود شود سیال با سرعت زیاد به پروانه برخورد کرده و با حرکت پروانه خارج میباشد قرار گرفته است هنگامی که شیر باز 

شود. گشتاور تولیدی از (. وقتی پروانه شروع به حرکت کند گشتاور الزم برای تولید انرژی الکتریکی تولید می0مطابق شکل )

 شود.ذخیره)باطری( انتقال مییابد و برق تولیدی به منبع طریق یک سیستم انتقال قدرت به مولد انتقال می

 

 

 اجزای مکانیزم .1شکل

 

فشار سرتاسر سیال در حال سکون و فشار استاتیکی در تمام جهات یکسان است )با صرفه نظر از وزن  قانون پاسکال: -3

مانند روغن  باشد فقط در آن به جای سیال تراکم ناپذیرسیال(. کار سیستم های پنوماتیکی مشابه سیستم های هیدرولیکی می

شود. در سیستم های پنوماتیک برای دست یافتن به یک سیال پرفشار، هوا را توسط یک از سیال تراکم پذیر هوا استفاده می

کنند. گازها دو خاصیت مهم دارند که اگر خیره میلخواه برسد سپس آن را در یک مخزن ذکمپرسور فشرده کرده تا به فشار د

رود. در مخازن تحت فشار همین قانون هم ن باال میارود و اگر حرارت به آنها داده شوند فشارش میفشرده شوند دمای آنها باال

ان در یعرود و به دلیل وجود بخار آب در هوای فشرده و پدیده مکنند و هوا پس از فشرده شدن دمای آن باال میصدق می

 فرآیند خنک کاری باید از یک وسیله بهینه سازی استفاده کرد.
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 اجزای تشکیل دهنده مکانیزم -4

باشد. جنس این ای با دوسر کروی می-شکل هندسی مخزن مورد استفاده در این سیستم به صورت استوانهمخزن:  -4-1

 مخزن از آلومنیوم انتخاب شده است، ویژگی های این نوع فلز ضدزنگ بودن و سبک بودن است.

سیال با سرعت باالیی خارج می شود. از این شیر برای باز و بسته کردن هنگامی که این شیر باز شود  شیرخروجی: -4-2

 شودسیال استفاده می

گیرد و باشد. پروانه بر روی شیر خروجی سیال قرار میوظیفه پروانه تولید گشتاور الزم برای مولد تولید توان می پروانه: -4-3

  ده و برای خارج شدن باید از پروانه عبور کند.با باز شدن شیر، سیال با سرعت باال به پروانه برخورد کر

 

 

 پروانه .2شکل

 

باشد. گشتاور انتقالی از پروانه به مولد از طریق یک مکانیزم چرخ دنده وظیفه مولد تولید انرژی الکتریکی میمولد:  -4-4

 گیرد.صورت می

 

 

 مولد مکانیزم .3شکل
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های حرکتی باال مورد نظر باشد -بتا پایین )حدود یک تن( و سرعتهای نس-در مواردی که نیرو سیستم پنوماتیک: -4-5

شود. از مزایای مهم این نوع سیستم ها طراحی ساده، قابلیت افزایش نیرو، سادگی و دقت کنترل، انعطاف پذیری و استفاده می

  ه است.راندمان باال اشاره کرد. در این مکانیزم برای پر کردن مخزن از این نوع سیستم استفاده شد

کند، توان تولیدی از طریق کابل به منبع ذخیره هنگامی که مولد شروع به تولید انرژی الکتریکی می :منبع ذخیره انرژی -4-6

 یابد.)باطری( انتقال می

 

 های پر کردن مخزن:-روش -5

راه هایی که برای سریع پر کردن بار را تحمل کند. یکی از  01تواند تا مخزن مورد استفاده در این سیستم می سور:کمپر -5-1

سور ن طراحی شده تا از این طریق کمپرسور است. بر روی مخزن سیال، یک سوزبر روی سیستم پیاده شده است کمپرمخزن 

 با اتصال به این سوزن بتوان مخزن را از سیال پر کرد.

ایی که برق وجود ندارد استفاده کرد به های مهم این سیستم می توان به جابجایی بودن آن در جاه-از ویژگی دستی: -5-2

یک سیستم پنوماتیکی برای مخزن طراحی شده تا از این طریق بتوان به روش دستی مخزن را شارژ کرد. این کار  دلیل همین

 با استفاده از اهرم سیستم پنو ماتیک امکان پذیر است.

 

 مخزن: مراحل ساخت -6

در هر شکلی وجود داشته باشد اما به طور کلی مخازن کروی، استوانه ای و مخازن تحت فشار ممکن است از لحاظ تئوری  

باشد که به صورت ای یکی از انواع مخازن تحت فشار می-مخروطی بیشترین استفاده را دارند. مخازن تحت فشار استوانه

شد که برای نگهداری مایعات و بابار می01های زیر -تحت فشار ،شود. پر کاربرد ترین انواع مخازنعمودی و افقی ساخته می

باشد. این امر تاثیر به سزایی ل در طراحی مخازن تحت فشار میرین مسائگازها کاربرد دارند. انتخاب مواد مخزن یکی از مهمت

م آلیاژ در تعیین ضخامت ورق، ابعاد و عملکرد مخزن دارد. متداول ترین مواد برای ساخت مخزن تحت فشار، فوالد کربنی و ک

-گرید از فوالد 83ستره وسیعی از درجه حرارت مختلف کاربرد داشته و آیین نامه کاربرد بیش از باشد این فوالدها در گمی 

های با کیفیت مناسب برای مخازن تحت فشار مورد تایید قرار -های آلیاژی را به عنوان ورق-گرید از فوالد33های کربنی و 

های موردنیاز، دارا بودن -رتنداز، در دسترس بودن ورق موردنیاز در ضخامتداده است. مالک های انتخاب این مواد عبا

های -های پایین، دارا بودن استحکام الزم در درجات باالتر و مقاومت در درجه حرارت-چقرمگی موردنیاز برای درجه حرارت

همچنین آید فرم استوانه در میکاری مرحله ای است که ورق به صورت اکسیداسیون و خوردگی. عملیات خوردباال در برابر 

خ زده اتصال، ورق و شل پ گیرد که قبل ازل ها به ورق می باشد که باید با دقت بسیار باالیی صورت بعداز این مرحله، مونتاژ ش

باشد که WPS باشد. جوشکاری باید مطابقدرجه می باشد. مرحله آخر عملیات جوشکاری می 56خ شود که معموال زاویه پمی
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 8زیر پودری  8102کند و همچنین روی مخزن با از داخل مخزن جوش می خورد و جوش ریشه را ایجاد می 8102لکترودبا ا

 خورد.پاس جوش می

 

 بار فشار11مخزن . 4شکل

 

 روابط مهندسی -7

باعث  آید کهوجود میشود، تنش در اجزای آن سطح بهاعمال می A به یک سطح مشخص F هنگامی که نیرویفشار:  -7-1

شود. اگر نیروی وارد شود. هرچه نیرو به سطح کوچکتری وارد شود، فشار بیشتری ایجاد میشدن اجزای تحت تنش میفشرده

عنوان فشار شود. میزان نیروی وارد بر یک سطح را بهبه یک سطح مشخص افزایش یابد نیز، فشار وارد به سطح بیشتر می

 شودده مینمایش دا p کنند که با نمادتعریف می

(0    )                                                                                                                                                             

 باشدسطح مقطع جسم می Aنیرو و  Fدر این رابطه، 

تنش نرمال وارده به دیواره مخزن با فشار و قطر مخزن رابطه مستقیم دارد. هرچه فشار و  ه مخزن:میزان تنش در دیوار -7-2

شود بنابراین برای ایجاد شرایط بهینه ضخامت مخازن، فشار و قطر قطر افزایش یابد نرمال وارده به دیواره مخزن نیز بیشتر می

ای همراه با دو عدسی آن باید بتوانند تنش وارده شده از فشار -تحت فشار استوانههای مخازن -شود. دیوارهآن طراحی می

  ( نمایش فشار در مخزن و همچنین تنش مخزن را نشان میدهد.6داخل مخزن را خنثی کنند شکل )
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 های نرمال و شعاعی-نمایش تنش. 6شکل

 

 شود.( استفاده می8ابطه )ای از ر-های مخازن استوانه-های نرمال و شعاعی بر دیواره-برای به دست آوردن تنش

(8    )                                                                                                                                         

                                                                                                                                         

 باشد.ضخامت پوسته مخزن می tشعاع استوانه و  rفشار داخلی مخزن،  pدر این رابطه، 

 شود.( تعین می8های نیم کروی طبق رابطه )-ای با درپوش-جرم مخازن استوانه

(8            )                                                                                                                   

 باشد.فشار می pشعاع و  r(، W+2R)کل عرض سیلندر رمتوسط عرض سیلند Wجرم مخزن،  Mدر رابطه فوق، 

 شود.( استفاده می3بیضوی از رابطه ) ای با در پوش نیمه-برای به دست آوردن جرم مخازن استوانه

(3)                                                                                                                                                              

 باشد.ار داخلی مخزن میفش pشعاع استوانه و  rجرم مخزن،  M( 3در رابطه )

نیروی الزم برای گرداندن یک جسم یا حاصل ضرب برداری نیروی وارده بر یک جسم از نقطه اثر نیرو تا نقطه  گشتاور: -7-3

گویند. در این طرح برای شارژ دستی مخزن ( میTuoraqeکند را گشتاور یا تورک )از جسم که بر اثر همین نیرو دوران میای 

مرکز  تا Fشود که فاصله نقطه به قسمت انتهایی اهرم وارد می F(، نیروی 5وماتیکی استفاده شده است. در شکل )از سیستم پن

 د.نامنر میورا طول بازوی گشتا Oگشتاور 
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 سیستم پنوماتیک شارژ دستی مخزن .5شکل

 شود.( استفده می6برای محاسبه مقدار نیروی گشتاور از رابطه )

(6              )                                                                                                                                  

 باشد.طول بازوی گشتاوری می dنیروی وارده و  Fدر این رابطه، 

 ( امکان پذیر است.6از رابطه ) باشد وسرعت، اندازه جابجایی در واحد زمان می سرعت: -7-4

(5      )                                                                                                                                                            

 secزمان بر حسب   tو  mحسب جابجایی بر m/sec ،Sسرعت بر حسب  Vدر رابطه فوق،  

باشد. محاسبه دبی از رابطه گوینند. واحد دبی متر مکعب بر ثانیه میحجم عبوری سیال در واحد زمان را دبی می دبی: -7-5

 آید.( به دست می8)

(8          )                                                                                                                                                       

 باشد.می secزمان بر حسب tو  تغییرات حجم بر حسب  ،  sec/دبی بر حسبQدر این رابطه، 

تواند اعمال و پنوماتیک قدرت یا میزان نیرویی است که می های هیدرولیک-های سیلندر-یکی از مهمترین پارامتر نیرو: -7-6

شود. در تعین نیرو بیشتر استفاده می (Kgfباشد. البته در عمل از واحد کیلوگرم نیرو )( میNنماید. واحد بیان نیرو نیوتن )

 شود.( استفاده می2برای تبدیل این دو واحد از رابطه )

(2                       )                                                                                                                           

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 ( امکان پذیر است.9( از رابطه )Kgf( به کیلوگرم نیرو )tonبرای تبدیل قدرت سیلندر از واحد متداول تن )

(9                          )                                                                                                               

-توان، برابر است با کار انجام شده در واحد زمان و آن را معموال بر حسب وات یا اسب بخار بیان می :سیلندرها توان -7-7

های کاربردی فشار و دبی مطابق با رابطه -یدرولیک و پنوماتیک معموال توان را با استفاده از پارامترکنند. در سیستم های ه

 ( محاسبه می نماینند.01)

(01                  )                                                                                                                                            = P  

 باشد.دبی می Qفشار بر حسب بار و  (، kwتوان بر حسب کیلو وات ) Pدر این رابطه،  

معموال در محاسبات تعیین نیرو و سرعت حرکت سیلندر، مساحت پیستون )پشت  قطر سیلندر و میل پیستون: -7-8

( و 00باشد. این مقادیر با استفاده از روابط )پیستون )جلوی سیلندر( بسیار با اهمیت میسیلندر( و مساحت بخش حلقوی 

 آید.( به دست می08)

(00                       )                                                                                                                            

(08           )                                                                                                                                   

قطر  D(، مساحت حلقوی پیستون بر حسب ) (، مساحت موثر پیستون بر حسب ) (، 08( و )00در روابط )

 .( استcmقطر  میل پیستون بر حسب ) d( و cmپیستون بر حسب )

باشد. این نیرو از رابطه های مختلف تابع سطح مقطع آن می-نیروی اعمالی از طرف سیلندر در فشار نیروی سیلندر: -7-9

 آید.( به دست می08)

(08          )                                                                                                                                                F= P 

مقطع  سطح Aو  barفشار پشت یا جلوی پیستون بر حسب  Kgf ،Pنیروی سیلندر بر حسب کیلوگرم نیرو Fدر رابطه فوق، 

 باشد.( میپشت یا جلوی سیلندر بر حسب )

( محاسبه 06( و )03های هیدرولیک و پنوماتیک  با استفاده از روابط )-سرعت رفت و برگشت سیلندر سرعت حرکت: -7-11

تر باشد باشد. هرچه دبی ورودی بیشگردد. سرعت حرکت سیلندر عمدتا تابع مقدار دبی ورودی و سطح مقطع آن میمی

 شود.سرعت حرکت سیلندر بیشتر خواهد بود و هر چه سطح مقطع سیلندر بزرگتر باشد باعث کندی حرکت می

(03                            )                                                                                                                    

(06           )                                                                                                                                     
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دبی  Q(، m/secشت سیلندر بر حسب )سرعت برگ (، m/secسرعت رفت سیلندر بر حسب ) (، 06( و )03در روابط )

 ( و سطح حلقوی میل پیستون بر حسب ) (، مساحت موثر پیستون بر حسب ) ورودی به سیلندر، 

 باشد.راندمان حجمی سیلندر می

مقداری ثابت است. آزمایش ها نشان می دهد که  رای یک جرم معین، نسبت های کامل ب-معادله ی حالت گاز قوانین گازها: -7-11

 ( بیان می شود.05های گاز نسبت مستقیم دارد و به صورت رابطه )-این مقدار ثابت به نوع گاز بستگی ندارد بلکه با تعداد مولکول

(05 )                                                                                                       

 p( و حجم گاز بر حسب ) V(، molهای گاز بر حسب )-کولتعداد مول n(، Kدمای مطلق گاز بر حسب ) Tدر این رابطه، 

 شود.مل گفته میثابت گازهای کا Rهای کامل و به -( است. معادله فوق، معادله گازpaفشار گاز بر حسب )

 ( نمایش شده است.08در رابطه ) SIواحد ثابت گازها در 

(08 )                                                                    

 ( نمایش شده است.02در رابطه ) SIمقدار ثابت گازها در 

(02 )                                                                                                                           

 

نمایش  شود و با مولکول از آن گاز است و به این عدد، عدد آووگادرو گفته می  مول گاز یعنی تعداد هر 

یعنی جرم یک مول از آن گاز است. به طور مثال جرم مولی هیدروژن شود. جرم مولی )جرم مولکولی( یک گاز داده می

( به 09های گاز از رابطه )-کولباشد. تعداد مولمی g2مولکول هیدروژن  است یعنی جرم تعداد 

 آید.دست می

(09)                                                                                               

( جرم مولی گاز ) ( و gجرم گاز ) m(، molهای گاز )-کولتعداد مول nجرم،  Mتعداد مول ها،  0(، عدد 09در رابطه )

 است.

 ( محاسبه کرد.81توان از رابطه )های گاز را می-تعداد مول

(81 )                                                                              

 باشد.عدد آووگادرو می تعداد مولکول های گاز و  Nجرم هر مول،  xدر رابطه فوق، 
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یتر حجم ل 3/88کلوین و فشار اتمسفر(  888( )دمای صفر درجه سلسیوس یا STPهر مول گاز کامل در شرایط استاندارد )

حذف شده و کمیت مجهول مساله  Rدارد. اگر معادله ی حالت این گاز را با معادله ی حالت گاز موجود مقایسه شود، ثابت 

 آید.( دست می80طبق رابطه )

(80 )                                                                                               

( بر حسب ) فشار استاندارد،  دمای مطلق،  Tتعداد مول ها،  nحجم گاز،  Vفشار گاز،  P(، 80در رابطه )

 ( است.273Kدمای استاندارد ) میلی لیتر و -سی سی

باشد، حذف گردیده است. همچنین نیازی ر دسترس میکه مقدار تقریبی آن د Rمزیت استفاده از این رابطه آن است که ثابت 

و  Tیکسان باشد. باید دقت شود که  و  Pهمچنین  و  Vنوشته شود بلکه کافی است واحدهای  SIدر  Pو  Vنیست که 

 داده شود از آن در رابطه  Rشود هر گاه در مساله ای مقدار حتما بر حسب کلوین نوشته شود. توصیه می 

 ( استفاده شود.80استفاده شود در غیر این صورت از رابطه )

ی الکتریکی می باشد. برای ژنقش پروانه در این طرح، تولید گشتاور الزم از طریق سیال تحت فشار برای تولید انر پروانه:

 ( استفاده می شود.88محاسبه سرعت پروانه از رابطه )

(88      )                                                                                                                                         

 می باشد 8103همان  تعداد دور بر دقیقه و  Nپروانه،  Dدر این رابطه، 

 ( امکان پذیر می باشد.88ن تعداد دور از رابطه )یا هما Nبه دست آورن 

(88               )                                                                                                                                    

 سرعت می باشد. Vدر رابطه فوق، 

 ( به دست می آید.83ار کار انجام شده در واحد را توان می گوینند و از رابطه )مقد :پروانه توان

(83                       )                                                                                                                               

 زمان انجام کار است. tمقدار کار انجام شده و  wدر این رابطه، 

 

 سیرتحلیل و بر -8

همه هوای اتمسفر حاوی بخار آب است، این میزان بخار آب در دمای باال، بیشتر و در دمای پایین کم تر است. وقتی که هوا 

درجه سانتی گراد با  81دمای  بار فشار و8یابد به عنوان مثال یک کمپرسور که دارای شود غلظت آب افزایش میمتراکم می
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لیتر آب تولید کند. در این طرح برای  21ساعت فشرده کاری  2مدت  دردرصدی هوا، می تواند  21ت و رطوب 811S/0  حجم

تصفیه آب موجود در هوا ناشی از فشرده سازی، یک شیر اطمینان کوچک در کف مخزن قرار داده شده است تا در مواقعی که 

توان به کنند میذرات موجودی را که در جریان هوا از صافی عبور میداشته باشد از این طریق خارج شود.  آب در مخزن وجود

.این روش معموالً برای ذراتی به دشوور مکانیکی جدا میت، های صافی باشند-چندین روش جدا کرد.اگر ذرات بزرگ تر از روزنه

هایش -های باریک تر و روزنه-هر چقدر که صافی فشرده تر، دارای فیبرو  میلی متر هستند 0که بزرگ تر از شودکار برده می

توانند بوسیله فیبرهای صافی که میهستند um0و  um110. ذراتی که بین یابدکوچک تر باشد، بازدهی صافی افزایش می

دهند. سپس با کت ادامه میکند، جدا شوند، درحالیکه ذراتی به واسطه لختی شان به حرجریان هوا از میان آنها حرکت می

چسبند. بازدهی صافی در این خصوص با افزایش سرعت جریان و به کار کنند و به سطح آن میهای صافی بر خورد می-فیبر

-که در جریان هوا بطور تصادفی حرکت می ذرات خیلی کوچک .یابدهای فشرده تر افزایش می-گیری صافی

مانند و در تمام مدت جهت شان گیرند. آنها در جریان هوا معلق میهای هوای قرار می-با مولکول کنند تحت تأثیر برخورد

چسبند. در این خصوص با کنند و به آنها میهای صافی برخورد می-کند، به همین علت است که به آسانی به فیبرتغییر می

اند، بازدهی صافی های نازک تر تشکیل شده-از فیبرهای فشرده تری که -کاهش سرعت جریان هوا و به کار گیری صافی

 .یابدافزایش می

 و مولفه محوری یا شعاعی  توان گشتاور را به دو مولفه مماسی ( می5با توجه به شکل ) های گشتاور:-مولفه -8-1

ما مولفه محوری یا شعاعی، موازی با بازوی نیرو است. تجزیه کرد. باید دقت کرد که مولفه مماسی، عمود بر بازوی حرکت است ا

گذرد و فقط مولفه مماسی نیرو است که در مولفه محوری یا شعاعی هیچ نقشی در گشتاور ندارد چون از میان نقطه اتکا می

 گشتاور سهم دارد.

دما در همه ی نقاط آن یکسان  های کامل هنگامی برقرار است که گاز به حال تعادل باشد، یعنی فشار و-معادله حالت گاز

کنند. همچنین اگر باشد. اگر فشار تمامی نقاط گاز یکسان نباشد مولکول ها از ناحیه ی پرفشار به نواحی کم فشار شارش می

های انتقال گرما -گیرد و یکی از روشدمای نقاط مختلف گاز متفاوت باشد بین آن قسمت ها مبادله ی گرما صورت می

 تواند سبب شارش سیال شود.به این ترتیب هم اختالف فشار و هم اختالف دما میجابجایی است. 

 

 آنالیز -9

استحکام  و /80و ضریب پوواسن GPa810و مدول االستیک   MPa 06یک مخزن با فشار داخلیANSYSبا استفاده از نرم افزار

 باشد.می SI ی مورد استفاده در آنالیز بر حسبگرفت. کلیه واحدهارا مورد بررسی قرار (8)با ابعاد شکل  و Mpa061تسلیم 
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 جدار نازک مدل اولیه مخزن .7شکل

 . از نیمه باالیی مخزن مدل شده است¼نتایج حاصل از این تحلیل برای 

 که بااست MPa 080دهد که در ناحیه داخلی روی فیلر بحرانی است و برابر با تنش فون مایسز را نشان می (،2در شکل)

دارا  56/0شود بنابراین ضزیب اطمینانی تقریبا برابر با می باشد مقایسه می Mpa061سلیم متریال سازنده مخزن که استحکام ت

مقدار آن برای مخازن تحت فشار معموال می باشد با توجه به این نکته که ضریب اطمینان به عوامل متعددی بستگی دارد و

برای .افتد بحرانی است و احتمال شکست در آن وجود داردمم اتفاق میاست،پس ناحیه ای که در آن تنش ماکزی 3یا  6/8

 کردrefineتنش در این ناحیه می توانیم مش بندی را در نزدیک نقطه بحرانی رمحاسبه مقدار دقیق ت

. 

 کانتور تنش فون مایسز. 8شکل
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مانند شکل قبل ناحیه فیلر  و در قسمت باالی آن روی کالهک مخزن مشخص شده xσماکزیمم تنش عمودی(، 9)در شکل 

برای بقیه مناطق مخزن که بیشتر با رنگ سبز و آبی  باشد.همچنینمی MPa98که برابر با کندنیز تنش زیادی را تحمل می

 مشاهده می کنیم مقدار تنش تقریبا ثابت است مشخص شده

 
 

 ماکزیمم تنش عمودی .9شکل

است.مقدار این تنش  MPa006رخ می دهد که برابر با  رزن روی فیلدر قسمت داخلی مخ  yσماکزیمم تنش (، 01)در شکل 

 روی کالهک مخزن تقریبا ثابت و کم است،در قسمت استوانه ای نیز تغییرات کمی دارد.

 
 yσ ماکزیمم تنش. 11شکل

 

 MPa086در قسمت بیرونی و باالی مخزن با رنگ قرمز مشخص شده که مقدار آن برابر zσماکزیمم تنش(، 00)در شکل

مقدار . باشد که در هنگام قید گذاری قرار دادیمXدلیل تمرکز تنش در آن ناحیه می تواند وجود قید در راستای محور است،

 این تنش در قسمت استوانه ای آن از باال با نزدیک شدن به مرکز مخزن  افزایش می یابد
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 zσماکزیمم تنش .11شکل

 

و با رنگ قرمز مشخص شده است،مقدار این تنش در قسمت  MPa 613با برابر  xyτماکزیمم تنش برشی(، 08)درشکل
 ای و قسمت بیرونی کالهک آن زیاد و نزدیک به مقدار بحرانی است. استوانه

 
 xyτماکزیمم تنش برشی .12شکل

ر وی فیله در ناحیه باالی کالهک و ررا نشان می دهد بیشترین مقدار آن در شکل با رنگ قرمز مشخص شده کxɛ(، 08شکل )

 را داریم.  Xحداکثر است،یعنی در این نواحی بیشترین تغییر ضخامت در راستای محور
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  X   بیشترین تغییر ضخامت در راستای .13شکل

 

را نشان می دهد ومشاهده می شود روی کالهک به دلیل وجود قیود کمترین مقدار را دارد ودر ناحیه فیلر yɛ(، 03شکل )

 را داریم . Y حداکثر کرنش در راستای

 
 Y مقدار کرنش در ناحیه فیلرشده در راستای .14شکل

جابجایی زیادی  Zیعنی مخزن در راستای  ،رانشان می دهد مقدار این کرنش در اکثر نواحی مخزن زیاد استzɛ(، 06شکل )

 همچنین بیشترین جابجایی در قسمت بیرونی کالهک مشخص شده است . .دارد
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  Z         راستای مقدار کرنش در .15شکل

 

در نواحی  xyرا نشان می دهد و بر خالف حالت های قبل مشاهده می شود مقدار کرنش برشی در صفحه xyɛ(، 05شکل )

 اطراف فیلر حداقل است.

 

 
 xyمقدار کرنش برشی در صفحه  .16شکل
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 نتیجه گیری -11

اد آنالیزها، توضیح و نتیجه هر قسمت در بخش آنالیز شده آورده در این طرح مخزن مورد آنالیز قرار گرفت که به دلیل حجم زی

 شده است..

ش کرنش، گشتاورها و همچنین در این مقاله یک مخزن تحت فشار با مکانیزم تولید برق، برای اثبات طراحی از نظر قوانیین تن

زن کنترل در دسترس بودن ورق با سی قرار گرفت. در ساخت مخرن حاکم بر سیستم های پنوماتیکی مورد تحلیل و برقوانی

ضخامت های مختلف، دارا بودن چقرمگی در درجات پایین و همچنین استحکام باال در درجات باالتر از نکات مهمی است که 

 باید توجه کرد. 

ر یک شیر افتد لذا برای این کا ان اتفاق مییعباتوجه به اینکه هوا دارای رطوبت می باشد و در حالت فشرده بودن پدیده م

ی مکانیکی بر روی مخزن دچار زنگ زدگی رطوبت هوا خیلی باالست مکانیزم هااطمینان تصفیه، تعبیه شده تا در جاهایی که 

نشوند. همچنین برای اطمینان بیشتر می توان اجزای تشکیل دهنده سیستم را از فوالد ضد زنگ ساخت تا در مقال رطوبت 

 هوا دچار خرابی نشوند.

تم می توان در جاهایی که امکان انتقال شبکه برقی وجود ندارد یا با هزینه ها و مشکالت زیادی همراه باشد می با این سیس

ط کوهستانی یا تم در سایزهای کوچک تر برای مسافرت به نقاستوان این مشکالت را رفع کرد. همچنین می توان از این سی

سور در نی شده است تا در مواقعی که کمپرکپسول دو روش پیش بی ندارد استفاده کرد. برای شارژجاهایی که برق وجود 

دسترس باشد بتوان مخزن را شارژ کرد و در مواقع دیگر به روش دستی شارژ شود. این روش نسبت به سایر روش های مشابه 

زمین نگران تامین برق صرفه تر می باشد و در آینده نزدیک در هیچ نقطه ای از ه دارای بازدهی بیشتر و از لحاظ اقتصادی ب

 نخواهد بود.
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