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در اين مقاله از سيستم ذخيره سازي انرژي هواي  —چكيده 

 به همراه توربين بادي، به منظور تأمين برق يك  (CAES)فشرده

واحد مسكوني معمولي به طور مستقل از شبكه، استفاده شده 

است. براي اين منظور، يك منطقه بادخيز(روستاي كهك) جهت 

پياده سازي سيستم انتخاب شده و اطالعات باد مرداد ماه براي 

منطقه جمع آوري شده است. با توجه به باد خيز بودن منطقه، 

ساير ماه هاي سال نيز وضعيت باد مشابهي دارند. به منظور باال 

بردن ضريب اطمينان، روز بيست و ششم مرداد ماه به عنوان 

روزي با وزش باد كمتر از ميانگين، جهت بررسي سيستم مورد 

نظر، انتخاب شده است. سپس ميزان متوسط برق مصرفي منزل 

مسكوني محاسبه شده است. توربين بادي كوچك جهت تأمين 

برق انتخاب مي گردد، سپس با توجه به ميزان مصرف و توليد، 

كمپرسور مناسب جهت پروسه شارژ، انتخاب مي گردد. همچنين 

توربين انبساطي و باتري خانه مناسب براي سيستم در نظر گرفته  

ميشود. و در نهايت محاسبات الزم جهت بررسي عملكرد سيستم 

طراحي شده و توانايي آن در تأمين برق واحد مورد نظر، انجام 

 شده است.

ذخيره سازي انرژي هواي فشرده، توربين  —واژههاي كليدي 

 بادي، مخزن ذخيره هواي فشرده فشار ثابت.

 مقدمه .1

امروزه استفاده از انرژي هاي تجديد پذير بسيار مورد توجه قرار 

گرفته است، چرا كه منابع انرژي تجديد ناپذير مانند سوخت هاي 

فسيلي، نفت، گاز و ... روز به روز در حال كاهش هستند و با 

توجه به مصرف روز افزون اين منابع، در آينده اي نه چندان دور، 

ديگر اثري از اين منابع نخواهد بود. از سوي ديگر آاليندگي 

منابع انرژي فسيلي و جريمه هاي سنگيني كه جهت جلوگيري از 

انتشار گاز هاي آالينده مانند دي اكسيد كربن درنظر گرفته شده 

است، توجه كشورها را بيش از پيش به استفاده از منابع انرژي 

تجديد پذير مانند انرژي باد و خورشيد، جلب كرده است. 

در نيروگاه هاي گازي، بيش از نيمي از ظرفيت توليد توربين 

%)، صرف چرخاندن كمپرسور مي شود. استفاده 60گازي(حدود 

از سيستم ذخيره سازي انرژي هواي فشرده، اين ميزان توان داده 

شده به كمپرسور را به صفر مي رساند و از تمام ظرفيت توربين 
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گازي استفاده مي كند؛ به اين صورت كه در مواقعي كه ميزان 

تقاضا كمتر از توليد است، مازاد برق توليدي مزرعه بادي (يا 

خورشيدي)، صرف چرخاندن كمپرسور مي شود و در اين 

پروسه، هوا فشرده و به داخل مخازني فرستاده و در آنجا ذخيره 

مي شود. سپس در مواقعي كه توان توليدي مزرعه بادي كم است 

ويا در ساعات پيك كه تقاضا باال است، ميتوانيم از آن هواي 

فشرده شده استفاده كنيم و توربين گاز (توربين انبساطي) را به 

حركت درآوريم. 

استفاده از سيستم ذخيره سازي انرژي هواي فشرده در كنار منابع 

انرژي تجديد پذير، مي تواند راهكاري مناسب و دوستدار محيط 

زيست، جهت تأمين ميزان توان نقصاني باشد. در شكل زير 

مقايسه انواع روش هاي ذخيره سازي انرژي از نظر ميزان توان 

توليدي و مدت زمان پاسخگويي(دشارژ)، با يكديگر نشان داده 

] . 1شده است [

 

 : مقايسه انواع روش های ذخيره سازی انرژی1شکل 

همانطور كه مالحظه مي شود، سيستم ذخيره سازي انرژي هواي 

فشرده در بازه بيشترين توان توليدي و همچنين بيشترين مدت 

زمان پاسخگويي، بين روش هاي ذخيره سازي انرژي قرار دارد. 

در اين اينجا، از ايده استفاده از انرژي باد به عنوان منبع انرژي 

تجديد پذير، در كنارِ بكارگيريِ سيستم ذخيره سازي انرژي هواي 

فشرده در مقياس كوچك، استفاده شده است. هدف تأمين برق 

مستقل از شبكه براي يك واحد مسكوني معمولي توسط سيستمِ 

 ذكر شده مي باشد.

 انتخاب منطقه مورد نظر .2

 موقعيت جغرافيايي منطقه انتخابي . 1.2

منطقه مورد نظر، روستاي كهك از توابع استان مركزي 

ميـباشد.اين منطقه به دليل موقعيت كوهستاني داراي آب و هواي 

معتدل رو به سردي مي باشد. شكل زير نمايي از اين منطقه را 

نشان ميدهد. 

 

 : نمايی از روستای کهک2شکل 

 . اطالعات جغرافيايي باد2.2

منطقه كهك از جمله مناطق باد خيز كشور مي باشد، لذا اين 

منطقه براي مطالعه موردي انتخاب گرديد. وضعيت باد در تمام 

ماه هاي سال در اين منطقه، تقريباً مشابه مي باشد؛ لذا اطالعات 

و  دقيقه ثبت گرديده 10 روز) به ازاي هر 31باد مرداد ماه (براي 

از اين اطالعات براي انتخاب نوع توربين بادي و تأمين برق 

 .]8منطقه استفاده شده است [

ميانگين كل سرعت باد مرداد ماه در منطقه كهك برابر با 

m/s11.014 است. با توجه به اين موضوع، براي باال بردن 

بعنوان يك روز نمونه كه  ضريب اطمينان، روز بيست و ششم

 مي باشد كه كمتر از m/s 8.412داراي ميانگين سرعت باد 
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ميانگين كل مي باشد، براي انجام محاسبات تأمين برق در نظر 

گرفته مي شود. شكل زير نمودار سرعت باد در روز بيست و 

ششم را نشان مي دهد. 

 

: سرعت باد روز بيست و ششم 3شکل 

 موردنظر تعيين ميزان برق مصرفي واحد .3

 . انتخاب واحد مورد نظر1.3

براي انتخاب واحد مورد نظر جهت محاسبات، متوسط 

مصرف برق يك منزل مسكوني معمولي در نظر گرفته شده 

است. براي اين منظور، از اطالعات ميزان متوسط برق 

مصرفي يك خانه معمولي در كانادا استفاده شده است. در 

اين محاسبات كه بر مبناي اطالعات انجمن ملي تحقيق 

)كانادا  P0F

�
PNRC) انجام شده است، پروفيل مصرف برق يك 

. [2]خانه معمولي توليد شده است 

. پروفيل برق مصرفي 2.3

با توجه به برق مصرفي هر يك از وسايل، يك پروفيل 

 دقيقه براي مصرف برق، توليد شد. اين 5ساالنه به ازاي هر 

 پروفيل در شكل زير نشان داده شده است.

                                                      
1 National Research Council of Canada 

 

  دقيقه5: پروفيل متوسط مصرف برق ساالنه به ازای هر 4شکل 

 براي Micro CAESطراحي مفهومي  .4

 واحد مستقل از شبكه

. انتخاب توربين بادي با توان مناسب 1.4

با توجه پروفيل برق مصرفي، بيشترين و كمترين مصرف برق به 

 وات مي باشد. لذا براي تأمين برق واحد، از 460 و 1740ترتيب 

 (Aeolos Wind Turbine) كيلووات3يك توربين بادي 

استفاده مي شود. منحني توان اين توربين در شكل زير نشان داده 

. [3] شده است

 

 

 : منحنی توان توربين بادی 5شکل 
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با توجه به منحني سرعت باد روز بيست و ششم و منحني توان 

توربين بادي، ميزان توان توليدي توربين بادي در روز بيست و 

ششم، مطابق نمودار زير است. 

 

: منحنی توليد توان توربين بادی در روز بيست و ششم 6شکل 

حال با توجه به منحني توليد توان توربين باد در روز بيست و 

ششم، دو منحني توان توليدي و توان مصرفي را با هم ادغام 

ميكنيم و نمودار زير به دست مي آيد. 

 

: ادغام نمودار های توان توليدی و مصرفی 7شکل 

با توجه به نمودار توان توليدي، توربين بادي توانايي تأمين برق 

 صبح 8 صبح را دارد ولي از ساعت 7 الي 21مصرفي از ساعت 

 توانايي تأمين برق مصرفي را ندارد. لذا بايد اين نقصان 20الي 

تأمين برق را به روشي حل كنيم و با توجه به اينكه توان توليدي 

 صبح داراي پتانسيل مناسبي جهت 6 الي 24توربين باد از ساعت 

پروسه شارژ توسط كمپرسور مي باشد، لذا استفاده از سيستم 

CAES .ايده مناسبي براي تأمين نقصان برق واحد مي باشد 

. انتخاب كمپرسور مناسب جهت پروسه شارژ 2.4

 Micro CAESسيستم 

 6 الي 24با توجه به ادغام دو نمودار توليد و مصرف، از ساعت 

صبح پتانسيل خوبي براي استفاده از كمپرسور جهت پروسه شارژ 

وجود دارد و با توجه به عدد تفاضل توان توليدي و مصرفي در 

 كيلووات استفاده 3 الي 2اين ساعات، مي توانيم از يك كمپرسو

به دليل اينكه پروسه در مقياس كوچك مي باشد ، از  كنيم.

  .[4]كمپرسور پيستوني براي اين پروسه استفاده مي كنيم.

 بار 8(عمالً Alup بار از شركت 10 كيلو وات 2.2 لذا كمپرسور 

با توجه به كاتالوگ شركت) جهت انجام اين پروسه انتخاب شده 

است. در شكل زير نمونه اي از اين كمپرسور نشان داده شده 

  .[5]  ليتر بر دقيقه مي باشد335است.دبي حجمي اين كمپرسور 

 

 AGK-N 421 (10 bar) مدل kw 2.2: کمپرسور 8شکل 

1F. انتخاب توربين انبساطي3.4

جهت تأمين   مناسب�

 توان نقصاني

با توجه به اينكه ميزان توان نقصاني كه بايد توسط سيستم ذخيره 

- 1230- وات تا 90سازي انرژي هواي فشرده جبران شود، از 

وات مي باشد، لذا بهترين گزينه براي جبران اين توان، استفاده از 

P2Fتوربين هاي انبساطي شعاعي 

�
Pتوربين هاي  .[6] مي باشد

انبساطي شعاعي معموال براي توان و دبي حجمي پايين استفاده 

                                                      
2 Turbo Expander 
3 Radial Turbo Expander 
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 % دارند، همچنين 80 %-90مي شوند و راندمان آيزنتروپيك 

سرعت چرخش بسيار بااليي دارند. لذا از يك جعبه دنده كاهنده 

جهت كاهش سرعت و تطبيق براي توليد برق استفاده مي شود و 

 لذا در اين سيستم .بنابراين پاسخ گوي دبي هاي متفاوت مي باشد

 كيلووات در نظر گرفته شده است. 2يك توربين انبساطي شعاعي 

. انتخاب باتري خانه مناسب جهت ذخيره برق 4.4

توليدي مازاد 

، ) بيان ميشودAhبر اساس آمپر ساعت ( ظرفيت باتريها

برق  Ah/day نياز است كه ،بنابراين جهت تعيين تعداد باتريها

از رابطه زير استفاده  Ah/day. جهت تعيين شودمصرفي تعيين 

 ] :9شود [مي

)1 (
 

همچنين ميزان مازاد برق مصرفي برابر است با : 

 

 الكتريكي sizing سيستم پيش از آغاز طراحي و DCولتاژ 

 سيستم DCبايستي مشخص گردد. براي انتخاب ميزان ولتاژ 

 ACميتوان از جدول زير استفاده كرد و بسته به ميزان انرژي 

 سيستم را انتخاب كرد. DC مصرفي مورد نياز ولتاژ 

 AC طراحی سيستم  با توجه به توان DC: انتخاب ولتاژ 1جدول 

  سيستم (ولت)DCولتاژ   (وات)ACماكزيمم توان 

 12 1200كمتر از 

 24 2400 تا 1200

 48 2400بيشتر از 

  

 و 24ولتاژ را  DC و ميزان توان مصرفي، 1با توجه به جدول

)، 1 % در نظر مي گيريم و با استفاده از رابطه (80راندمان مبدل را 

 جهت ذخيره سازي ميزان برق Ah1000حداقل يك باتري 

اضافي يك روز مورد نياز است. 

 به CAESبررسي پاسخگويي سيكل  .5

 نياز واحد

  جهت Micro CAES. بررسي چيدمان سيكل 1.5

تأمين برق واحد 

شماتيك چيدمان كلي سيستم توليد برق انتخابي توربين باد همراه 

 ، در شكل زير نشان داده شده است. Micro CAESبا 

همانطور كه در شكل پيداست، برق توسط توربين بادي توليد 

ميشود و به طور مستقيم به مصرف كننده مي رسد و در مواقعي 

 CAESكه برق توليدي توربين بادي مازاد بر نياز است، سيستم 

وارد مدار مي شود. همانطور كه در شكل مشاهده مي شود، برق 

اضافي براي چرخاندن كمپرسور به كار ميرود. كمپرسور هوا را 

فشرده مي كند و لذا دماي هوا در خروج از كمپرسور باال ميرود. 

P3Fدر اينجا از يك سيستم ذخيره سازي انرژي گرمايي

�
P جهت جذب 

گرماي هواي فشرده شده در پروسه شارژ و استفاده مجدد از اين 

گرما در پروسه دشارژ استفاده ميشود. اين كار باعث افزايش 

راندمان سيكل و همچنين عدم استفاده از سوخت جهت پيش 

گرم كردن هواي ورودي به توربين انبساطي مي شود( عدم تبادل 

حرارت از خارج سيستم،پروسه آدياباتيك) و همچنين عدم انتشار 

گاز هاي آالينده به محيط زيست را به همراه دارد. 

                                                      
4 Thermal Energy Storage (TES) 
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: شماتيک چيدمان طراحی مفهومی سيستم توليد برق توربين بادی 9 شکل
 Micro CAESهمراه با 

. انجام محاسبات الزم جهت تأمين نقصان برق 2.5

در ساعات مورد نياز 

براي انجام محاسبات الزم، فرضيات زير را در نظر مي گيريم : 

 ـ هوا را گاز كامل در نظر مي گيريم.

  در نظر گرفته مي شود.1.4 براي هوا، Kـ 

  % است.80ـ راندمان آيزنتروپيك توربين انبساطي و كمپرسور را 

 و C° 25)، دماي هوا 1ـ در قسمت ورودي كمپرسور(مرحله 
 باشد. مي bar 1 هوا فشار

% 60 با راندمان (TES)ـ از سيستم ذخيره سازي انرژي حرارتي 
 استفاده شده است.

 در bar8 و فشارC° 25  با دماي TESـ هوا بعد از عبور از 
 مخزن ذخيره و با محيط همدما ميشود.

 6 شب الي 12 ساعت (از ساعت 6ـ مدت زمان پروسه شارژ 
 صبح) مي باشد.

) در توربين bar 1ـ هوا در پروسه دشارژ تا فشار محيط (
 انبساطي منبسط مي شود.

ـ از افت فشار مسير در پروسه دشارژ صرف نظر مي كنيم و فشار 
  در نظر مي گيريم.bar8پشت توربين انبساطي را 

  CRpR air = 1.05 kj/ kgR R°k ـ 

 - از تلفات ژنراتور صرف نظر مي شود.

براي كمپرسور داريم : 

)2 (
 

)3 (
 

)4 (

 

هوا پس از عبور از كمپرسور، وارد سيستم ذخيره سازي انرژي 

 % مي شود و مقداري از گرماي آن گرفته 60گرمايي با راندمان 

مي شود و مجدداً در پروسه دشارژ مقداري از اين گرماي ذخيره 

شده به هوا داده مي شود. 

براي توربين انبساطي داريم : 

)5 (
 

)6 (
 

)7 (

 

 

با توجه به روابط آيزنتروپيك و راندمان توربين و كمپرسور، نتايج 

 بدست آمد : CAESزير براي هر يك از مراحل سيستم 
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 Micro CAES: نتايج بدست آمده در هر مرحله از سيستم 10 شکل

 صبح تا 8حال بايد با توجه به كمبود توان توليدي در ساعات 

، ميزان هواي فشرده  مورد نياز  جهت تأمين توان الزم را 20

بدست آورد.براي اين كار، دبي جرمي هواي مورد نياز براي هر 

ساعت كمبود توان را محاسبه كرده؛ دبي جرمي مبادله شده در هر 

ساعت را به جرم تبديل مي كنيم و مجموع جرم هاي مورد نياز 

 .را بدست مي آوريم

رابطه زير، توان توليدي توربين انبساطي را نشان مي دهد : 

)8(  

 20 صبح تا 8توربين انبساطي بايد ميزان توان كاستي از ساعات 

) 8را جبران كند، لذا توان هاي كاستي اين ساعات را در رابطه (

قرار مي دهيم و مجموع جرم مورد نياز جهت استفاده در توربين 

انبساطي را بدست مي آوريم : 

)9( 
 

براي شرايط داخل مخزن داريم : 

)10 (

 

با توجه به رابطه گاز كامل، حجم مخزن مورد نياز را بدست مي- 

آوريم : 

)11 ( 

)12 (
 

حال بايد بررسي كنيم كه آيا در پروسه شارژ، كمپرسور توان 

) را 9فشرده سازي ميزان هواي مورد نياز بدست آمده در رابطه (

 دارد يا خير.

kg/mPچگالي هوا را ثابت و برابر 

3
P 1.2[7]  در نظر مي گيريم. 

 مي باشد. Lit/min 335دبي حجمي كمپرسور انتخاب شده،

)13 (
 

)14 (
 

)15 ( 

)16 (
 

با توجه به مقايسه ميزان جرم هواي مصرف شده در پروسه 

دشارژ و ميزان هواي توليد شده در پروسه شارژ، داريم : 

 

لذا سيستم طراحي شده، توانايي تأمين ميزان هواي مورد نياز  

توربين انبساطي جهت جبران برق كاستي را دارد. 

انتخاب مخزن ذخيره هواي فشرده با  .6

 فشار ثابت

در اين طراحي، فشار مخزن، جهت ثابت نگه داشتن فشار ورودي 

توربين انبساطي، ثابت در نظر گرفته شده است. براي استفاده از 

مخزن با فشار ثابت، راهكار هاي متفاوتي وجود دارد كه در اينجا 
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يك طراحي مفهومي جديد جهت ثابت نگه داشتن فشار داخل 

مخزن، بكار گرفته شده است. 

. استفاده از وزنه تعادل و سيلندر پيستون 1.6

اساس كار اين روش مانند استفاده از وزنه تعادل در آسانسورهاي 

ساختمان مي باشد. در اين روش از يك وزنه تعادلِ هم وزن 

پيستون با وزنه هاي رويش استفاده مي شود.در ابتدا پيستون وزني 

 مي باشد. سپس رفته رفته كه bar 8ندارد و فشار داخل مخزن 

هوا تخليه مي شود، فشار داخل مخزن كاهش مي يابد، لذا براي 

جبران آن از وزنه هاي كوچك به شكل گوي كه به سر پيستون 

راه دارند، استفاده مي شود و در صورت كاهش فشار داخل 

مخزن، اين وزنه ها به تدريج بر روي پيستون سرازير مي شوند و 

پيستون را به سمت پايين فشار مي دهند و فشار داخل مخزن را 

ثابت نگه مي دارند. در انتها كه همة وزنه ها بر روي پيستون قرار 

گرفتند و هواي داخل مخزن خالي شد(اتمام پروسه دشارژ)، قبل 

از پروسه شارژ و براي باال بردن مجدد پيستون ،از وزنه تعادل 

استفاده مي شود. اين وزنه تعادل، توسط كابل و قالب به پيستون 

وصل مي شود. خود وزنه تعادل نيز براي به كار گيري مجدد،  

توسط جرثقيل هاي زنجيري كوچك و به كمك يك الكتروموتور 

كم توان، به حالت اوليه باز مي گردد. برق مورد نياز 

الكتروموتورها در اين سيستم، مي تواند توسط مازاد توان توليدي 

 11كه در باتري خانه ذخيره شده است، تأمين گردد.در شكل 

شماتيكي از اين سيستم نشان داده شده است. 

 

  مخزن فشار ثابت با استفاده از سيلندر پيستون و وزنه تعادل:11شکل 

. محاسبات مربوط به طراحي مفهومي مخزن 2.6

ذخيره (جنس، ابعاد و ضخامت) 

 باشد. 13.28همانطور كه بدست آورديم، حجم اوليه مخزن بايد 

0.20جنس مخزن را از نوعي فوالد معمولي با مشخصاتC   با)

  =Mpa215SRyR) با تنش مجاز  070M20استاندارد انگليسي 

 گيريم.در نظر مي 

 متر در نظر مي گيريم و با توجه به رابطه حجم 1شعاع مخزن را 

 استوانه، داريم:                               

)17( 
 

براي بدست آوردن ضخامت مورد نياز مخزن جهت تحمل فشار 

bar 8به  با توجه به روابط تنش هاي استوانه جدار نازك، ، بايد 

تئوري هاي واماندگي استاتيكي مراجعه كنيم. از ميان اين تئوريها، 

معيار ترسكا به عنوان محافظه كارانه ترين معيار، انتخاب ميشود. 

 را در معيار (nRsfR)معادله زير، رابطه بين تنش ها و ضريب اطمينان

 ترسكا مي دهد:

)18( 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 عنوان مقاله
  تهران، ايران1392 –بيست و هشتمين كنفرانس بين المللي برق 

9  
 

با توجه به شرايط بار گيري و تخليه بار، ضربه به هنگام نصب، 

عيوب ساختاري مواد بكار رفته، جوشكاري و اتصاالت، ضريب 

 در نظر مي گيريم. 2اطمينان را برابر 

براي تنش برشي ماكزيمم، با توجه به تنش هاي استوانه جدار 

نازك داريم : 

)19 (

 

)20 (

 

)21 (
 

 ميليمتر بدست آمد. 7.441در نتيجه ضخامت مخزن طراحي شده، 

 8لذا با توجه به ورق هاي موجود در بازار، از ورق با  ضخامت 

ميليمتر براي طراحي مخزن استفاده مي شود. 

 نتايج .7

با توجه به مباحث و محاسباتي كه در باال مطرح شد، استفاده از 

  به همراه انرژي هاي تجديد پذير از Micro CAESتكنولوژي 

جمله باد، خورشيد و... مي تواند گزينه خوبي جهت اطمينان از 

تأمين برق در ساعاتي كه كاهش توليد توان داريم، باشد. 

در اين مطالعه، روز بيست و ششم مرداد ماه به عنوان روزي كه 

توليد باد در آن كمتر از ميانگين توليد باد در كلِ ماه مرداد است، 

انتخاب شد. 

با توجه به وزش باد و توان مصرفي واحد، توربين بادي، 

كمپرسور، توربين انبساطي و مخزن مورد نياز جهت تأمين برق 

نقصاني، انتخاب و طراحي شد.  

با توجه به محاسبات انجام شده، براي هواي فشرده مورد نياز 

جهت تأمين برق مصرفي واحد مسكوني در پروسه هاي شارژ و 

 دشارژ، داريم :

 
لذا ميزان هواي ذخيره شده در پروسه شارژ توسط كمپرسور، 

پاسخگوي هواي فشرده مورد نياز توربين انبساطي در پروسه 

دشارژ مي باشد و سيستم طراحي شده مي تواند به صورت 

مستقل از شبكه، برق يك منزل مسكوني با مشخصات ذكر شده  

در اين منطقه را تأمين كند. 

در اين طراحي ، از مخزن ذخيره سازي هواي فشرده با فشار 

ثابت در قالب يك طراحي مفهومي جديد، استفاده شد و با انجام 

محاسبات مربوط به تئوري هاي واماندگي استاتيكي و تنش هاي 

استوانه جدار نازك، ابعاد مخزن طراحي شده به صورت زير 

بدست آمد. 

 

 : ابعاد مخزن طراحی شده12شکل 
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