
 

  

 
طی سالهاي اخیر تولید برق به وسیله توربینهاي بادي افزایش پیدا  -   چکیده
توربینهاي جدید به صورتهاي متفاوت متصل به شبکه و یا منفعل از . کرده است

ه و به صورت تولید پراکنده در سیستمهاي قدرت مورد استفاده قرار می شبک
تبعات خشکسالی درسال گذشته و کاهش تولید نیروگاههاي آبی که . گیرند

منجر به افزایش بار نیروگاهها قرار گرفت، باعث گردید اکثر شرکتهاي توزیع 
د برق به تولی. نیروي برق از طریق روشهاي متفاوت به پیک سایی بپردازند

وسیله توربینهاي بادي می تواند در ساعات پیک بسیار مفید باشد، البته عکس 
این موضوع نیز صادق است یعنی شاید زمانی در ساعات پیک، تولید برق موثر و 

با توجه به اینکه نیروگاههاي بادي در ایران در مناطق منجیل و . اقتصادي نباشد
ش خصوصی واگذار می گردد، بحث بینالود همانند کشورهاي دیگر به بخ

روشهاي . اقتصادي تولید موثر در ساعات پیک از موارد مهم به شمار می رود
متنوعی در خصوص ذخیره سازي انرژي برق وجود دارد که می توان انرژي را در 

روش فشرده سازي هوا در کنار نیروگاه بادي از . ساعات غیر پیک ذخیره نمود
در این .  بوده که امروزه مورد استفاده قرار می گیردموضوعات جدید و پراهمیت

مقاله ضمن مقایسه به بررسی این روشها به منظور استفاده در زمان پیک 
 .پرداخته می شود

  
 نیروگاه - مدیریت انرژي-شبکه توزیع-انرژي ذخیره شده -هاي کلیدي واژه

  . هواي فشرده-بادي

 قدمهم -1

حـدود بـودن منـابع    با افزایش روز افـزون جمعیـت جهـان و م    
انـرژي در   . انرژي کلیه کـشورها بـا مـشکل انـرژي روبـرو هـستند             

سالهاي اخیر به علت پدیده اي که بحران انرژي نـام گرفتـه اسـت                
  .اهمیت زیادي کسب کرده است

 

 
 

    

 شهرام مرادي، شرکت توزیع نیروي برق استان گیالن، رشت، کدپستی
4188867749) (email: moradi_sh@yahoo.com   

 محمد اسماعیل هنرمند، شرکت توزیع نیروي برق استان گیالن ، رشت، کدپستی
4188867749) (email: m_e_honar@yahoo.com . 

استفاده از نیروي باد به عنوان یک منبع انرژي تجدید پـذیر و             
ژي هـاي  فاقد آلودگی محیط زیستی با توجـه بـه تمـام شـدن انـر           

  .فسیلی و اثرات نامطلوب آنها رو به افزایش است
 آغاز 1975روند توسعه و پیشرفت توربین هاي بادي از سال 

 اولین توربین بادي به شبکه متصل 1980گردیده و در سال 
 سال گذشته پیشرفتهاي قابل توجهی در 20گرچه در طی . گردید

م گرفته اما نیاز زمینه توربین هاي بادي مدرن متصل به شبکه انجا
به تحقیق بیشتر در این خصوص بوده تا توربین هاي بادي که قابل 
اعتماد و موثر بوده کارایی بهتر داشته باشند و هزینه هاي تولید 

بنابراین در شرایط فعلی اتصال . برق آنها کمتر باشد، توسعه یابند
نیروگاههاي بادي به شبکه توزیع در شرایط نرمال و ساعات غیر 
پیک با در نظر داشتن عمر تجهیزات توربینها و خستگی مواد 
منجر به بررسی مسائل اقتصادي به جهت کارایی بهتر و موثرتر 
خواهد بود و این سوال را در ذهن تداعی می نماید که آیا ارزش 
بهاي انرژي تولید شده در ساعات پیک از نظر اقتصادي موثر هست 

هندسین برق در کشورهاي یا خیر؟ امروزه ذهن بسیاري از م
پیشرفته معطوف به مساله ذخیره سازي انرژي و استفاده از آن در 
شرایط مناسب و یا ساعات پیک بوده و روش زیادي نیز ابداع و به 

یکی از این روشها استفاده از . طور عملی اجرا گردیده است
CAES1  یا ذخیره سازي انرژي به صورت فشرده سازي هوا می

 استفاده از مخازن انباشته از قبیل انرژي هواي فشرده و باشد که با
سیستمهاي متحرك موجب پشتیبانی سیستم در شبکه هاي 

این مقاله به بررسی انرژي تولید . توزیع در ساعات پیک می گردد
شده توسط نیروگاههاي بادي و به کارگیري این روش و مزایاي آن 

 

 
 

1 Compressed Air Energy Storage 

  

    يانرژ ذخیره ساز به همراه سیستم هاي استفاده از نیروگاههاي باديبررسی 
  محمد اسماعیل هنرمند شهرام مرادي و
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  .زدجهت ذخیره سازي در ساعات غیر پیک می پردا

 ایران در بادي نیروگاههاي وضعیت   -2

استفاده از توربینهاي بادي در مقایسه با دیگر انرژي هـاي نـو              
قیمـت پـایین تـوربین هـاي بـادي در         . انتخاب مناسبی خواهد بود   

مقایسه با دیگر روشهاي تولید برق به وسیله انرژي هاي نو از موارد          
لیل وجـود منـاطق     در ایران به د   . مهم تایید این موضوع خواهد بود     

بادخیز بستر مناسبی جهت گسترش و بهـره بـرداري از توربینهـاي     
مولدهاي برق بادي جایگزین مناسبی براي      . بادي را فراهم می آورد    

نیروگاههاي گازي و بخاري خواهنـد بـود، مگـر در مـوارد خـاص و        
  .پردازیمروشهاي جدید ذخیره سازي که در این مقاله به آن می 

طالعات انجام شده در زمینه پتانـسیل انـرژي         در حال حاضر م   
بـا در  )  سایت مناسب45شامل بیش از ( منطقه از کشور     26باد در   

 مگـاوات مـی   6500در حـدود   % 33نظر گرفتن یک راندمان کلـی       
  . ]7[باشد

مطالعات مختلفی در خصوص مناطق بادخیز کشور به منظـور          
 منـاطق،  نصب توربین هاي بادي انجام شـده اسـت؛ از جملـه ایـن             

بینالود و دشت دیزباد در جنوب شهرستان نیشابور می باشد که در            
 مگاواتی بینالود بـه اتمـام رسـیده    28,3حال حاضر ساخت نیروگاه  

همینطور منطقـه منجیـل و رودبـار و هرزویـل کـه در حـال           . است
از عملیـات  % 40البتـه در حـال حاضـر بـیش از          . توسعه می باشـد   

اواتی باقی مانـده و طبـق برآوردهـاي     مگ100ساخت نیروگاه بادي  
.  به طول می انجامـد 88صورت گرفته واگذاري این نیروگاه تا سال      

 نیز  MW20پروژه احداث نیروگاه بادي در خواف و زابل به ظرفیت           
  .]10[در دست بررسی و پتانسیل سنجی قرار دارد

 و بحـث  44در حال حال حاضر در پی اجراي سیاستهاي اصل       
اهها به بخش خصوصی هنوز اقدام جـدي و مـوثري           واگذاري نیروگ 

بر اساس محاسبات انجام شده براي تولید هـر         . صورت نگرفته است  
 ریال هزینه می شود، این در حالی است        620کیلو وات ساعت برق     

که هم اکنون هر کیلو وات ساعت برق با اسـتفاده از یارانـه دولتـی          
  .]10[ ریال به مردم فروخته می شود160

این با واگذاري نیروگاهها به بخش خصوصی مسلما می بنابر
بایست پاسخ بهتري دریافت شود و این امر منجر به تضعیف و 

بنابراین این مساله نیاز به . نهایتا متضرر شدن این بخش نگردد
مطالعات بسیار دقیق خواهد داشت و ارزش تولید انرژي در ساعات 

شاید در بعضی از . ودمختلف شبانه روز می بایست دقیقا بررسی ش
ساعات به این نتیجه برسیم که تولید انرژي سود اقتصادي نداشته 
و حتی بیشتر توربین هاي بادي متوقف گردند؛ زیرا هرز کار کردن 
این توربینها نیز باعث اصطکاك قطعات و خستگی مواد گردیده و 

   .نهایتا این توربینها آسیب خواهد دید

 ایران در بادي توربینهاي نصب ظرفیت -3

در حال حاضر ظرفیت کل مزارع بادي در سایت هاي منجیل،           
هرزویـل، پـسکوالن، رودبــار و سـیاهپوش واقــع در اسـتان گــیالن     

KW58600     می باشد که به ترتیب       87 تا پایان آذر KW9400  در 
ــل،  ــل،KW13500منجیـ ــسکوالن، KW18370 در هرزویـ  در پـ

KW2150     در رودبار و KW11220     اسـت ش   در منطقـه سـیاهپو .
هم اکنون عملیات نصب و راه اندازي در این سـایتها ادامـه داشـته               

 در سـایت  KW660 واحـد تـوربین   12که می تـوان از راه انـدازي       
در ادامه این پروژه تا نـصب    .  نام برد  1387سیاهپوش تا پایان سال     

 واحد بـاقی مانـده طـی دو سـال           KW660  ،57 واحد توربین    123
 .]7[و راه اندازي خواهد شدآینده در این منطقه نصب 

 ولت بوده و با استفاده از 690 ولتاژ خروجی توربین ها عمدتاً 
 KV20/0,6پستهاي زمینی توزیع فشار متوسط و نصب ترانسهاي 

در حال حاضر تزریق توان با .  متصل می گرددKV20به خطوط 
 هوایی KV20درنظر گرفتن حداکثر توان مجاز انتقالی خطوط 

.  به شبکه توزیع تزریق می گرددMW47موع حدود موجود در مج
 دستگاه توربین بادي 84 نیز نصب و راه اندازي 1388تا سال 

KW660 به ظرفیت کل MW55,44 در سایت منجیل به بهره 
 KV20/63البته با توسعه و تکمیل پست  .برداري خواهد رسید

 متصل می KV63سیاهپوش در آینده این نیروگاه به خطوط 
همچنین ظرفیت توربینهاي بادي نصب شده در سایت . گردد

 بوده MW28,4، 86بینالود در استان خراسان رضوي تا پایان سال 
فاز دوم این . ]9[تشکیل شده استKW660 توربین 43که از 

 KW33000 به ظرفیت KW660 واحد توربین 50پروژه شامل 
  .]7،9[می باشد که تا سال آینده به بهره برداري می رسد

 باد انرژي با مکمل و ترکیبی ستمهايسی -4

روش ترکیبی یکی از اشکال گوناگون به کارگیري انرژي هـاي       
در این روش، انرژي تجدیدپذیر به یک شـکل واسـطه           . نو می باشد  

تبدیل و ذخیره می شود تا در موقع لزوم فرضاٌ ساعات اوج بار نیـاز         
زي روشـهاي ذخیـره سـا     . مصرف کننده شبکه توزیع را تامین کند      

انرژي به همراه انرژي باد که در  مقاله بررسی می گردد مـی توانـد      
به کارگیري انرژي باد و فتوولتائیک و یـا       . نوعی روش ترکیبی باشد   

 دیزل روشهاي مکمل می باشند، به این معنی کـه در            -انرژي بادي 
این روش از سازگاري بین منابع، وسایل و تجهیزات و نیازهـا دفـاع      

هـدف از  . اوت در نوع استفاده نهایی بهره می گیـرد   می کند و از تف    
طراحی سیستم مکمل بـه حـداقل رسـاندن هزینـه هـاي سـرمایه               
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  .گذاري و سالیانه تعمیر و نگهداري می باشد
مشخصات منابع گوناگون انرژي در ایـن سیـستم بایـد دقیقـاٌ             
. مورد مطالعه قرار گیرد و به طور مناسب و مطلوب اسـتفاده گـردد       

از توربین بادي با مولد آسـنکرون طبعـاٌ بـه تنهـایی ارزش          استفاده  
نیروگاهی ندارد و چون ماهیت باد به طور تـصادفی متغیـر اسـت و        
هم فرکانس مولد القایی عالوه بر سرعت شفت آن به بار نیز وابسته         
است؛ یعنی حتی اگر سرعت محرك آن ثابت باشد، باز هم فرکانس      

وه بر این ژنراتورهاي القـایی قابلیـت      عال. با تغییر بار تغییر می کند     
و به همین دلیل بایـد ولتـاژ آن را نیـز          . تولید توان راکتیو را ندارند    

  .کنترل کرد
به دلیل طبیعت نامنظم باد نیز می توان سیستم تامین انـرژي        
را با نصب باتري و یا سایر عناصر ذخیره کننده انـرژي و یـا مکمـل     

در صـورت عـدم   (رها کامل کرد مناسب آن یعنی نصب دیزل ژنراتو   
دیزل ژنراتور سـنکرون در اینجـا بـراي مبـدل        ). وجود شبکه محلی  

انرژي باد به عنوان یک شـبکه مـصنوعی محـسوب مـی شـود و در       
مقابل نوسانات فرکانس و ولتاژ به دلیل تغییرات سرعت باد یـا بـار              

در این سیـستمها دیـزل بـه عنـوان عـضوي از کنترلـر               . می ایستد 
حسوب می شود و فرکـانس را توسـط گـاورنر و ولتـاژ را               سیستم م 

  . ژنراتور سنکرون کوپل شده به آن کنترل می کندAVRتوسط 
در کشور پهناور ما مناطقی وجود دارد که می توان با نصب 

 -سیستم انرژي باد.  دیزل آنها را تامین کرد-سیستمهاي انرژي باد
ود متشکل از یک دیزل که به صورت معمول در دنیا استفاده می ش

نیروگاه دیزلی است که به صورت پارالل با یک مزرعه بادي 
   .]13،14[است

 برق سازي ذخیره مختلف کاربردهاي -5

تکنولوژي هاي ذخیره سازي برق می توانند براي پشتیبانی در       
در ترکیـب بـا   . مواقع قطع طوالنی مدت مورد استفاده قـرار گیرنـد   

ستمهاي ذخیـره سـازي مـی    سیستمهاي پیشرفته الکترونیکی، سیـ   
توانند اثـرات مخـرب ناشـی از اعوجـاج امـواج را کـاهش دهنـد و                  

در . اختالالت به وجود آمده در ولتاژ را تا حد ممکن از بـین ببرنـد               
ترکیب با منابع انرژي تجدید پذیر، ذخیره سازي انرژي مـی توانـد             
ارزش انرژي فتوولتائیک و انرژي بادي تولید شده را افـزایش دهـد             

ه این در نتیجه ایجاد یک نوع تعادل بین تقاضاي مصرف کننده و    ک
  .میزان برق تحویلی می باشد

سیستمهاي ذخیره سازي انرژي الکتریکـی، مـی تواننـد بـراي            
مدیریت پیک بار، پشتیبانی بـار، تقویـت فرکـانس و ولتـاژ، ارتقـاء               
کیفیت انرژي، کاهش هزینه هاي سرمایه گذاري و پشتیبانی بـراي        

  .به کار روندوژي هاي تجدیدپذیر تکنول
کاربرد ذخیره سازي در ارتباط با مدیریت پیـک بـار بـا هـدف      

. جداسازي ساعات تولید و ساعات مصرف انـرژي انجـام مـی گیـرد            
یک نمونه کاربرد این مساله، تسطیح بار می باشد که همانگونه کـه      

نشان داده شده اسـت، شـامل ذخیـره سـازي انـرژي             ) 1(در شکل   
شده در مواقعی است که تولید انرژي ارزان و اسـتفاده آن در           تولید  

  .]9[مواقع لزوم می باشد

  
   ذخیره سازي انرژي در ساعات غیر پیک و ارزان-)1(شکل 

 برق سازي ذخیره روشهاي انواع -6

تفـاوت چـشمگیر هزینـه تولیـد بـرق و قیمـت فــروش آن در       
بـرق، ایـده    ساعات مختلف شبانه روز با توجه بـه راه افتـادن بـازار              

ذخیره سازي برق در ساعات غیر پیک و اسـتفاده از آن در سـاعات         
  .پیک را مطرح می نماید

کاربرد دسـتگاههاي مختلـف ذخیـره سـازي بـرق بـه منظـور           
مدیریت پیک بار، ارتقاء کیفیـت بـرق، تقویـت فرکـانس و کـاهش          
ــاي     ــراي تکنولوژیه ــشتیبانی ب ــذاري و پ ــرمایه گ ــاي س ــه ه هزین

سیستمهاي ذخیره سازي   . استفاده قرار می گیرند   تجدیدپذیر مورد   
 که در ساعات غیر پیک انباشته سازي آب در ارتفاع و            2هیدروپمپها

یـا خازنهـاي    عمل تولید برق را انجـام مـی دهنـد    در ساعات پیک،  
تکنولوژیهاي سایر   اینجادر   .مقیاس باال کامال شناخته شده هستند     

  : شرح داده می شوندهامختلف ذخیره سازي معرفی و ویژگیهاي آن
 3جریانی باتریهاي -1- 6

باتریهاي جریانی می توانند انرژي ناپیوسته و کم بازده را           
.  بـراي تـامین انـرژي تبـدیل کننـد      مطمـئن به منبعی سبز و     

 -باتریهاي جریانی می توانند نقطه اتصال میان باتریهاي سربی     
باتریهـاي جریـانی از سـال    . اسیدي و پیلهاي سـوختی باشـند    

  هـاي  ی دیگـر موجودیـت داشـته و در کـشتی          شکل به   1880
پس از چند دهه بی     . بادي براي تامین نیرو استفاده می شدند      

ن استرالیایی و ژاپنی    محققااعتنایی، در نیمه هاي دهه هشتاد       
 

 
 

2 Pumped Hydro Storage 
3 Flow Batteries 
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  .بردنددوباره این ایده را براي تحقیقات خود به کار 
ی باتریهاي جریانی انرژي شیمیایی را بـه انـرژي الکتریکـ          

-1: تبدیل می کنند و از دو بخـش عمـده تـشکیل شـده انـد         
سلولهاي به روي هم انباشته که در آنجا توان از فرم الکتریکی            

ــود   ــی ش ــدبل م ــیمیایی تب ــرم ش ــه ف ــاوي -2. ب ــاي ح تانکه
). 2شـکل   (الکترولیتها کـه انـرژي در آنهـا ذخیـره مـی شـود             

استفاده از باتریهاي جریانی بـراي شـبکه بـرق بـدین صـورت              
 که آنها توانمندي باتریهاي معمولی و پیلهاي سـوختی را     است

با هم همراه می سازد، هماننـد پیـل سـوختی عمـر باتریهـاي        
جریانی باال است و بازده مناسـب داشـته و بـا محـیط زیـست         

تشابه آن با پیل سوختی ایـن اسـت کـه متغیـر            . سازگار است 
 طراحی نرخ انرژي تولیدي سیستم جدا از نرخ تـوان محاسـبه          

با افزایش میزان تانکهاي الکترولیتی مقدار انرژي که        . می شود 
بـا  . از شبکه می تواند ذخیـره و آزاد کنـد، افـزایش مـی یابـد             

افزایش پیلهاي روي هم انباشته می توان توان تولیدي شـبکه           
هماننـد باتریهـاي سـنتی امـا متفـاوت از پیلهـاي        . را باال بـرد   

و خروجـی بـرق را      سوختی، باتریهاي جریـانی شـبکه ورودي        
در . هیچگونه منبع خارجی انرژي وجـود نـدارد    . همزمان دارند 

عوض انرژي الکتریکی در یک زمان به شبکه وارد مـی شـود و       
شبکه انـرژي الکتریکـی تـا هنگـام نیـاز آتـی، در محلولهـاي                

  .الکتروشیمیایی ذخیره می کند
باتریهاي جریانی ظرفیـت فراوانـی بـراي مـصارف بـرق و         

توان تولیدي مزرعه بادي را می توان       .  وجود دارد  شبکه قدرت 
در این شبکه ذخیره کرد و سطح برق خروجـی را بـا حـداقل                
نوسان تصحیح کرد؛ در نتیجه زمان افزایش تولیـد بـرق و بـه              
هنگام پرکاري توربینها و یا قطع وزش باد، مـی تـوان از بـرق               

در آن صـورت  . ذخیره شـده در زمـان مناسـب اسـتفاده کـرد       
  .]11[ کنندگان شاهد نوسانهاي جریان نخواهند بودمصرف

از باتریهاي جریـانی بـه منظـور افـزایش کیفیـت بـرق و               
قابلیت اطمینان در سیستم کوچک به عنـوان مثـال سیـستم             

MW1که انتهاي فیدر قرار دارد، استفاده می شود .  

  
   نماي شماتیک باتریهاي جریانی-)2(شکل 

یـره سـاز انـرژي بـا     هزینـه سـرمایه گـذاري نیروگـاه ذخ    

 ساعت 3تکنولوژي باتریهاي جریانی براي مدت زمان میانگین        
  .]4[ می باشدKW2800-1800/$تخلیه مداوم 

 4طیار چرخ -2- 6

این روش، تکنولوژي جدیدي نیـست، ولـی بـا توسـعه و              
چرخ طیـار مـی توانـد افـزایش         پیشرفت مواد کامپوزیت، قطر   
 دقیقـه افـزایش      دور در  80000یافته و سرعت نیز تـا حـدود         

در ساعات عادي و غیرپیک موتور چرخ را با سـرعت مـی      . یابد
چرخاند، هرچه ممان اینرسـی و چـرخش روتـور زیـاد شـود،              

 در ساعات پیک    .انرژي بیشتري در چرخ طیار ذخیره می شود       
موتور به ژنراتور تبدیل شده و از انرژي ذخیره شـده اسـتفاده             

  .می شود
به جهـت جلـوگیري از اصـطکاك و تلفـات انـرژي، ایـن               
چرخها داخل یک محفظه خالء می چرخند و در ایـن شـرایط         

  .تلفات انرژي کمتري دارند
از این روش در مقیاس بزرگتر نیز استفاده می شـود؛ بـه             

 که با اتصال چـرخ طیارهـا در یـک ردیـف بـه صـورت                نحوي
  ).4شکل (ماجوالر به کار گرفته می شود

یارها در طـول عمـر خـود داراي هزینـه کمتـري           چرخ ط 
نسبت به باتریهاي جریان هستند و قابلیـت پیـک سـایی نیـز             

  .]1[دارند
  

  
  MW1 ذخیره سازهاي گروهی چرخ طیار با قدرت -)4(شکل 

هزینه سرمایه گذاري نیروگاه ذخیره ساز انرژي با تکنولوژي 
  ساعت تخلیه مداوم3چرخ طیار براي مدت زمان میانگین 

$/KW2800-2100می باشد .  
 5(SMES)  ابررسانا با سازي ذخیره -3- 6

سیستمهاي ذخیره ساز ابررسانا چندین سال است که در         
سایتهاي عمومی و صنعتی کشورهاي مختلـف بـه دو منظـور            

 

 
 

4 Flywheel 
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استفاده می شود؛ اول پشتیبانی از ولتاژ انتقال و دوم کیفیـت             
از . پذیرنـد برق براي مشترکانی که در اثر نوسان بـرق آسـیب          

 از این واحـدها در ایـن دو بـازار    MW100 بالغ بر    1970سال  
به طور میـانگین بـا     (در سراسر جهان در حال فعالیت هستند        

این واحدها می توانند در ).  یا کمتر براي هر واحد   MW3نرخ    
یک خروجی باال در کمتر از میلی ثانیه پاسخ مناسـبی داشـته      

 براي دوره هاي زمـانی کوتـاه        ، اما )مشابه چرخ طیارها  (باشند  
  .]1[کاربرد دارند

هزینـه سـرمایه گـذاري نیروگـاه ذخیـره سـاز انـرژي بـا         
 ساعت تخلیه   3تکنولوژي ابررساناها براي مدت زمان میانگین       

  . می باشدKW4000-2700/$مداوم 
 (CAES)فشرده هواي سازي ذخیره-4- 6

ــدتاٌ روي    ــوچکتر عم ــاد ک ــرژي در ابع ــازي ان ــره س ذخی
 باتریهـا و خـازن هـا و سیـستمهاي ذخیـره سـازي              سیتمهاي

انباشته مانند هیدروپمپها  شناخته شده هستند، هرچنـد کـه           
در خصوص سیستمهاي انباشته مانند هواي فـشرده شـناخت          

  .]1[کمتري وجود دارد
مفهوم سیستم هواي فـشرده ایـن اسـت کـه در سـاعات              
عادي و غیر پیک هوا به وسیله کمپرسـور فـشرده شـده و بـه          
درون مخزن زیرزمینی پمپ می شود، مخازن زیرزمینی مانند         
چاههاي گاز طبیعی و یا حفره هاي زیرزمینی نمک و یا حتی            
مصنوعی می باشند، سپس می تـوان در سـاعات اوج بـار ایـن      
هواي فشرده را با مقداري گرما وارد سیکل یک نیروگاه گـازي   

اسـازي  در واقع هواي فـشرده در اینجـا جد       ). 5شکل  (فرستاد  
چرخه تراکم و انبساط از محفظه احتـراق تـوربین گـازي مـی       
باشد و عمالٌ این سیستم کـار کمپرسـور در نیروگـاه گـازي را       
انجام می دهد و می توان در ساعات پیک کمپرسور را از مدار              

3در یک توربین گـازي حـدود        . خارج نمود 
 انـرژي تولیـدي   2

ردن هوا توسط کمپرسـور مـی شـود و    توربین صرف متراکم ک  
3تنها  

 از انرژي مکـانیکی تولیـدي خـود را صـرف عملیـات              1
امـا بـا اسـتفاده از سیـستمهاي         . ژنراتورهاي برق مـی نماینـد     

CAES             هواي از پیش فشرده و گاز احتراق مستقیماٌ بـه اتـاق 
ربینهـا  احتراق فرستاده می شوند و متقابالٌ خروجـی بـاالتر تو           

  .می تواند به محورهاي ژنراتور انتقال یابد

  
   ذخیره سازي هواي فشرده در سیکل توربین گازي-) 5(شکل 

این تکنولوژي اثبات و آزمایش شده و زمان زیادي اسـت           
که استفاده از گنبدهاي نمکی براي ذخیره کردن گاز طبیعـی         

د انجام می شود و در آینده نیروگاههاي برق ذخیـره سـاز بایـ             
بتوانند بدون نیاز به سوختهاي فسیلی کار کننـد و بـه حـدود         

KWh1,4            انرژي الکتریکی در ساعات کم بـاري جهـت تولیـد 
KWh1   ــته ــاز داش ــار نی ــاعات اوج ب ــی در س ــرژي الکتریک  ان
  .]8[باشند

هزینه سرمایه گذاري نیروگاه ذخیره ساز انرژي بـا تکنولـوژي           
 ساعت تخلیه مداوم    10فشرده سازي هوا براي مدت زمان میانگین        

$/KW750-600می باشد .  
تکنولوژیهاي مختلف ذخیره سازي مناسب بـراي       ) 6(در شکل   

به عنوان مثـال اسـتفاده   . مدت زمان موردنیاز نشان داده شده است  
 2از باتریهاي جریانی و چـرخ طیارهـا بـراي بـازه زمـانی کمتـر از                 

خـاب   سـاعت انت 12 تـا  2ساعت و سیستم فشرده سازي هـوا بـین     
  .مناسبی خواهد بود

  
 مقایسه ساعات تخلیه روزانه سیستمهاي مختلف ذخیره سازي انرژي -)6(شکل

  نسبت به هزینه سالیانه 

پیداست، انتخاب نامناسب ) 6(همانگونه که در شکل 
سیستمهاي ذخیره سازي مختلف در بازه زمانی مورد نیاز، منجر به 

تصادي مقرون به صرفه سرمایه گذاري کالن می گردد که از نظر اق
نخواهد بود؛ به عنوان مثال استفاده از باتریهاي جریانی براي زمان 

 ساعت در روز، منجر به باال رفتن هزینه سالیانه می 2بیش از 
  .]4[گردد

 انرژي ساز ذخیره با بادي نیروگاه -7

ــزارع    ــار م ــشرده در کن ــره ســازي هــواي ف سیــستمهاي ذخی
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 جدیـدي بـوده کـه در بعـضی از     توربینهاي بادي از تکنولوژي هاي   
کشورها مشغول سرمایه گذاري و توسعه آن هستند و حتـی قـصد             
دارند تجهیزات مورد نظر را بـراي ذخیـره سـازي منـابع انـرژي در            

  . مقیاس بزرگ توسعه دهند
در فن آوریهاي جدید ذخیره سازي هواي فـشرده توربینهـاي           

 کـه در    6بادي داراي یک فشرده کننـده داخلـی در قـسمت ناسـل            
د و در چنـد سـال    نباالي توربین بادي جاي گرفته است، مـی باشـ         

  .]6[د بودنآینده قابل استفاده خواه
در مناطق بادخیز و مستعد نصب توربینهاي بادي، اسـتفاده از           

 همانند سیستم تولید ترکیبی خواهـد بـود؛ بـدین           CAESسیستم  
دي منظور که زمانی ممکن است باد کم هزینه ترین سیـستم تولیـ           

باشد، اما این موضوع متغیر است و نمی تواند به عنوان یـک منبـع               
 نقـش بـاتري را بـراي        CAESدر اینجـا    . ثابت قابل اطمینان باشـد    

انرژي باد فراهم می کند و انرژي باد به عنوان منبع تولید نیـرو بـه            
  .کار می رود

در شرایط غیر پیک و عـادي روزانـه نیروگـاه بـادي هـم روال               
را داشته و هم به منظور فشرده سازي هوا استفاده می           عادي تولید   

گردد و در ساعات پیک و یا شرایطی که به هر دلیل امکان تولید از         
 بهـره بـرداري    CAESطریق نیروگاه بادي فراهم نباشد از سیـستم         

  ).7شکل (می گردد 
با مطالعات زمین شناسی دقیـق بـه منظـور اسـتفاده از بـستر        

یره هواي فشرده نیز ایـن امکـان را مـی           آبخیز زیرزمینی جهت ذخ   
سـاختار  . دهد که در کنار مزارع بادي از ایـن روش اسـتفاده نمـود             

مناطق آبخیز زیرزمینی مناسـب و ایـده آل، امکـان ذخیـره سـازي       
حجم زیادي از هوا را فراهم می نمایـد؛ البتـه شـرایط آب و هـوا و                  

ست جنس زمین منطقه به منظـور اسـتفاده از ایـن روش مـی بایـ               
  .پتانسیل الزم را براي انرژي باد و ذخیره سازي داشته باشد

  
  CAES نماي شماتیک اتصال نیروگاه بادي و سیستم -)7(شکل 

 

 
 

6 nacelle 

  انرژي سازي ذخیره مزایاي -8
مزایاي اقتصادي یا تجاري ذخیره سازي انـرژي مـی توانـد در             
چهار حوزه اصلی زنجیره تولید جریان برق بیان گردد کـه عبارتنـد    

لید، انتقال و توزیع، نگهداري انـرژي و ذخیـره سـازي انـرژي              تو: از
  .]1[تجدید پذیر

ذخیره سازي انرژي هواي فشرده امکان بهره بـرداري کامـل از     
موثرترین و کارآمدترین واحـدها و بهینـه سـازي ترکیـب تولیـد را       

عـالوه بـر ایـن موجـب اجتنـاب از بـه کـارگیري               . فراهم می سازد  
ده کننده از سوختهاي بـاارزش و گـران در     واحدهاي ناکارآمد استفا  

زمان پیک می گردد، همچنین نقاط سوزنی منحنی پیـک نیـز بـه              
  .آسانی با سیستم ذخیره سازي در سطح توزیع کاهش می یابد

یکپارچه سازي انرژي ذخیره شده با سیستم شـبکه         ) 9(شکل  
تولید و کاربردهاي ذخیره سازي انرژي روي شـبکه را نمـایش داده    

 این حالت عرصه وسیعی در هرگونه وضعیت تولید، انتقـال و             .است
قابلیـت تکنولـوژي هـاي مختلـف بـراي          . توزیع را پوشش می دهد    

واکنش سریع هنگام تبدیل انرژي ذخیره شده به جریـان بـرق بـه               
  :آسانی سه وظیفه اصلی را فراهم می کند

    هنگـام  ) بـه مـدت چنـدین سـاعت       (مدیریت انرژي
 نیازهاي زمان پیکمتعادل سازي بار یا 

    بـراي  ) به مدت چندین ثانیه یا دقیقه     (قدرت اتصال
اطمینــان از اســتمرار ســرویس رســانی و پــشتیبانی 

 بدون وقفه

        بـه مـدت چنـدین      (کیفیت برق و قابلیت اطمینـان
در پشتیبانی تاسیسات سـاخت،     ) میلی ثانیه یا ثانیه   

 کنترل فرکانس و ولتاژ
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انرژي در شبکه کاربرد ذخیره سازي -)9(شکل 

 در سازي ذخیره سیستم از استفاده سنجی امکان -9
  ایران

با بررسی موردي تـوان تزریـق شـده بـه شـبکه توزیـع فـشار                 
متوسط هوایی در سایت منجیل در طول سال با توجـه بـه شـرایط               

 ماهه اول سال تقریبا در 6تداوم سرعت وزش باد در این منطقه، در      
 6یـد سـیکل منظمـی دارد و در     طول شبانه روز، بـاد موجـود و تول        

ماهه دوم سال در ساعات صبح به دلیل پـایین بـودن سـرعت بـاد،                
همچنـین بیـشترین تـوان تزریـق شـده در      . تولید کمتر مـی باشـد   

ماههاي تیر و مرداد است که با توجه به شرایط مطلـوب وزش بـاد،               
  .توان تولیدي نیروگاه بادي در کاهش پیک بار نیز موثر می باشد

 هاي انجام شده در مـورد عملکـرد نیروگاههـاي بـادي             بررسی
 است که میانگین تولید توربینها در یک ساعت بار پیک از         بیانگر آن 

میانگین تولید در یک ساعت بار عادي و بار کـم در تمـام ماههـاي                
مهمتـر از   . سال بیشتر است و این از اهمیت ویژه اي برخوردار است          

وربینها در سایت منجیل و رودبـار از  همه آنکه میزان تولید سالیانه ت  
  .تولید سالیانه توربینهاي مشابه در نقاط دیگر جهان بیشتر است

طبق آمار موجود، میزان تولید سالیانه هر مگاوات توربین بادي          
 میلیون کیلـووات سـاعت متفـاوت        3,4 تا   2در نقاط دیگر جهان از      

ودبـار از   در حالی که این رقـم در سـایت منجیـل و ر         ]5[بوده است 
 میلیون کیلووات ساعت بـراي هـر مگـاوات تـوربین بـادي        4 تا   3,4

، بنابراین با پتانـسیل موجـود و تـوان تزریـق            ]12[متغیر بوده است  
شده در شرایط فعلی با اسـتفاده از ذخیـره سـازي در سـاعات غیـر          

  .پیک می توان مقدار توان تحویلی در ساعات پیک را افزایش داد
 به KV63گاه بادي به خطوط فوق توزیع    در صورت اتصال نیرو   

عنوان مثال پست سـیاهپوش و تزریـق تـوان در ایـن سـطح ولتـاژ،        

مسلماٌ استفاده از تکنولوژي ذخیره سـازي مناسـب و تلفیـق آن بـا              
نیروگاه بادي جدا از اینکه بـه کـاهش پیـک بـار کمـک مـی کنـد،            

  .سوددهی اقتصادي نیز خواهد داشت
 و غیر پیک که مقـدار زیـادي از          در این روش در ساعات عادي     

ظرفیت نصب شده خارج از مدار می باشد و هزینه تولید برق نیز در     
این ساعات کمتر است، ذخیره سازي صورت می گیرد و در سـاعات      
پیک،برق ذخیره شده در صورتی که شبکه نیـز جوابگـو باشـد وارد              
مـدار شــده و عــالوه بــر افـزایش قــدرت تحــویلی در پیــک، باعــث   

  .اخت تر شدن منحنی بار می گرددیکنو
بنابراین در این شرایط تکنولوژیهاي ذخیره سازي بسیار مفید و 

الزم به ذکر است منطقه منجیل به عنوان نمونه . سودآور خواهد بود
می توان با مطالعه و بررسیهاي فنی و اقتصادي در  ذکر شده است و

روشهاي مناطق مختلف ایران با شرایط آب و هوایی مختلف از 
  .مناسب ذخیره سازي استفاده نمود

  گیري نتیجه -10
با توجه به بحران انرژي که جهان بـا آن روبـرو اسـت، ذخیـره                 
سازي انرژي به منظور کاهش هزینـه و کـاهش مـصرف سـوختهاي        

  .فسیلی امري اجتناب ناپذیر است
بر اساس بررسی هاي انجام شده که در این مقاله به آنها اشـاره     

  :حاصل می گرددشد، نتایج ذیل 
 با توجه به ماهیت باد، ایـن امکـان وجـود دارد کـه در                -الف

بعضی سـاعات شـبانه روز بـه دلیـل عـدم تقاضـاي بـرق، تولیـد              
اقتصادي نبوده و توان تزریق شده به شبکه توسط نیروگـاه بـادي    
مفید نباشد؛ عکس این موضوع زمانی است که تقاضـاي بـرق بـه            

لوب نبوده و عمالٌ تولید نداشـته  شدت باال است اما سرعت باد مط     
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با استفاده از تکنولوژیهاي مختلف ذخیـره سـازي متناسـب         . باشد
منطقه اي که نیروگاه ذخیره ساز در آن واقع است، مـی تـوان در       
ساعات عادي که سرعت باد مناسب و تقاضاي بـرق کمتـر اسـت              
 عمل ذخیره سازي و یا توام با تولید را انجام داد و در ساعاتی که               
نیاز به برق ذخیـره شـده اسـت و یـا بـه دلیـل عـدم وزش بـاد،                     

  .توربینهاي بادي متوقف است، از برق ذخیره شده استفاده نمود
ــی دهــد اســتفاده از   -ب ــشان م ــل ن  بررســی ســایت منجی

تکنولوژیهاي ذخیره سازي با وضعیت فعلـی اتـصال توربینهـا بـه           
در خطوط فشار متوسط هوایی مقـرون بـه صـرفه نخواهـد بـود،               

 و KV63صورتی که با اتصال این نیروگاهها به خطوط فوق توزیع       
بــه کــارگیري روش مناســب ذخیــره ســازي موجــب ســوددهی  

 .اقتصادي می گردد
  ذخیره سازي انرژي موجب امنیت، کاهش محدودیتهاي     -ج

انتقال، گسترش و بهینه سازي ظرفیتهـاي نیروگاههـاي سـوخت           
ار گیــري منــابع پــاك کارآمــد، کــاهش ســرمایه گــذاري، بــه کــ
با پاسـخ دهـی     (تجدیدپذیر، مدیریت بار، کنترل فرکانس و ولتاژ        

 .]2[می شود و امکان تولید پراکنده را فراهم می سازد) سریع
  برنامه ریزان اقتصادي همانگونه که ذخیـره سـازي گـاز             -د

طبیعی را براي صنعت و مشترکان مفیـد مـی داننـد، بایـد ارزش      
مفـاهیم ذخیـره    .  مد نظـر قـرار دهنـد       ذخیره سازي انرژي را نیز    

سازي انرژي هم اکنون بـراي توسـعه و گـسترش آمـاده اسـت و              
 .]3[ذخیره سازي انرژي باید پیاده سازي گردد

  امــروزه تغییــر ســاختار صــنعت بــرق از بخــش دولتــی بــه -ه
خصوصی با تکنولوژیهاي جدید درآمیخته که عالوه بر تبدیل، توزیع   

ي مقبولیت تجاري نیز هـستند؛ بـه علـت    و ذخیره سازي انرژي دارا  
فرصتهاي خوبی که با استفاده از تکنولوژیهاي ذخیـره سـازي بـراي        

د، همیـاري  شـو حفظ انرژي و مزایاي زیست محیطـی پدیـدار مـی            
  .دولت را در پیشبرد این تکنولوژیها تا بهره برداري کامل می طلبد
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