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چکیده
با توجه به افزايش تقاضا براي ساخت ساختمانهاي با نياز انرژي باال ،راهحلهاي فني موردنياز است تا با استفاده از آنهاا بتاوان بهصاور
بهينه و با حداقل نمودن مصرف انرژي ،از آن استفاده نمود .لذا بررسي راهحلهايي که بتواند کاهش مصرف انرژي فسيلي و درنتيجه انتشار
گازهاي گلخانهاي را به دنبال داشته باشد ،موردنياز است .يکي از اين راهحل ها ،عبار است از ذخيرهسازي انرژي در منابع زيرزميني که
عمدتاً بر اساس استفاده  24ساعته در نظر گرفته ميشود .گرما در طول روز ذخيره ميشود و در طول شا اساتررا ميگاردد .تقاضاا از
گرما و سرما براي ساختمان کاهش نمييابد ،اما با استفاده از يک ذخيرهسازي زيرزميني ميتوان مقدار انرژي خريداريشده و آساي هااي
زيستمحيطي آن را کاهش داد.
در تحقيق حاضر يک بيمارستان در شهر تهران به نمايندگي از ساختماني با نياز انرژي حرارتي باال موردمطالعاه قارار گرفات و محاسابا
حرارتي و سياالتي براي ذخيره سرما و گرما توسط لولههاي زيرزميني در آن ،توسط نرمافزار متل شبيهسازي گرديد و بارهااي حرارتاي و
برودتي ساختمان نيز توسط نرمافزار HAP4.5محاسبه و در نرمافزار متل وارد شد و اندازه و نحوه پاسخ سيستم ذخيرهساز و کاهش انتشار
دياکسيد کربن مطالعه گرديد.
نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد ،با بهکارگيري سيستم ذخيرهسازي  24ساعته در طي سال ،که داراي  15خط لوله فاوالدي باه قطار
نامي  3اينچ و به طول  600متر که در عمق  3متري سطح زمين قرار ميگيرناد %67 ،از نيااز سااليانه گرمايشاي و  %34از نيااز سااليانه
سرمايشي تأمين و از انتشار ساليانه  127تن دياکسيد کربن جلوگيري ميشود.
کلمات کلیدي :ذخيرهسازي سرما و گرما ،لولههاي زيرزميني ،سيستم ذخيره ساز انرژي  ،مصرف انرژي ،گازهاي گلخانهاي.
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Abstract
Due to increasing demand for high-energy buildings, technical solutions are required to use it
optimally and minimum energy consumption. Thus, investigation on solution that can decrease the
amount of energy and as a result GHG emissions following is needed. One of the solution is based on
underground energy storage that used mainly 24-hour. Heat is stored during day and extracted during
night. Heating and cooling demand of the building is not reduced, but using an underground storage
can decrease the amount of energy that has to be bought and Environmental degradation.
In this investigate, the hospital considered in Tehran City, representing high energy performance
buildings, heat transfer and fluid calculation for heat and cold storage is simulated with MATLAB
program for underground pipes. Also heating and cooling load of the building calculated with HAP4.5
program and results are imported to MATLAB program, then system volume, ground response and
reducing carbon dioxide emissions are studied.
The result of this survey showed that, by using 24-hour storage system during a year, which has 15
line of steel pipes with 600 meters length and nominal diameter of 3 inches where placed in 3 meters
ground depth, 67% of heating load and 34% of cooling load can be met and CO 2 emissions reduced
127 ton per annum.
Key Words: Heat and cold storage, Underground pipes, Energy storage system, Energy consumption,
GHG emissions.

1- MSc in Energy Systems Engineering, Department of Environment and Energy, Science and Research Branch,
IAU, Tehran, Iran.
2- Assistant Professor, Department of Engineering, Astara Branch, IAU, Astara, Iran. *(Corresponding Author)

3

بررسي بکارگيري سيستم ذخيره  24ساعته....

مقدمه
در تمامي نقاط دنياا ،تقاضاا باراي سااخت سااختمانهايي کاه

يکي از اين مقررا را براي ساختوساز سااختمان ،برناماهريزي

ازلحاظ مصرف انرژي ،بهيناه باشاند و نياز عملکارد مطلاوبي از

کرده است( .)1مقررا استفاده از انرژي در ساختمان با توجه به

ديدگاه انرژي داشته باشاند ،در حاال افازايش اسات .درنتيجاه

اين سند ،نحوه مصرف انرژي موردنياز براي گرمايش ،سارمايش

مهندسين به دنبال راهحلهاي فني هستند تا با استفاده از آنها

و گرمااايش آب مصاارفي را تنظيمشااده اساات .بااهعنوانمثال،

بتوان با حداقل نماودن مصارف انارژي ،آن را بهصاور بهيناه

تقاضاي موردنيااز جهات مصارف انارژي ،باراي سااختمانهاي

مصرف نمود و از آن استفاده کرد.

غيرمسااکوني بااا اسااتفاده از منااابع گرمايشااي بااهغيراز باار و

در اکثر کشورهاي اروپايي الزاما موردنياز براي مصارف انارژي

همچنين تقاضا باراي مصارف انارژي حرارتاي ،توساط بار در

در ساختمان توسط تنظيم يک مکمل به مقاررا ساختوسااز،

شکل 1نشان دادهشده است.

معرفي ميگردد .بهعنوانمثال ،هيأ مديره مسکن ملاي ساودد،

شکل-1مشخصات موردنیاز براي مصرف انرژي
انرژي موردنياز در دو ميله اول شکل  1نشاان دادهشاده اسات.

نمود .اين نسره ،عملکرد انرژي مصرفي ساختمان را نيز در نظر

براي ساختمانهاي با جريان تهويه باال ،با توجه به بهداشت باال،

ميگرفت ( .)2الزاما عملکرد انرژي ارايهشده در اين پيشانهاد

ميزان مصرف ميتواند عالوه بر اين ،به مقدار بيشتر از موردنياز،

در گروه دوم از ميله ها ديده ميشود.

افزايش يابد .حداکثر مقدار مجاز براي اضافه شدن به اين ميزان

يااک اسااتراتژي همهجانبااه مااديريتي در اتحاديااه اروپااا نيااز

سرانه انرژي ،کاه انارژي اضاافي تلقاي ميگاردد ،توساط رنا

تصوي شده است و هدف آن ،مصرف انرژي کمتار در ايان قااره

روشنتر نشان دادهشده است.

است .در آژانس انرژي سودد ،در مورد ساختمانها ،بحثي مطرح

در اکتباار  ،2010هيأ مااديره مسااکن ملااي سااودد ،پيشاانهاد

است تحت عنوان "نزديک به ساختمان صفر " ،که بدان معناي

تجديدنظر از نحوه مصرف انرژي مربوط به ساال  2009را اراياه

است که اين ساختمان داراي يک عملکرد انرژي بسيار باالسات

4

خاکنژاد و همکار

فصلنامه انسان و محيط زيست شماره  ،47زمستان97

و مقدار کمي از انرژي استفادهشده بايد از منابع انرژي تجدياد-

گروه چهارم ميلههاي شکل 1نيز مصرف انرژي در ساختمانهاي

پذير و يا از بر يا حرار توليدشده در سايت و ياا نزدياک باه

با مصرف انرژي نزدياک باه صافر ( )Passiveنشاان دادهشاده

ساختمان تأمين گردد .نتيجه اين بحثها در اتحاديه اروپا ،ايان

است .سيستمهاي انرژي زماين گرماايي باه دو طرياق سااخته

است که بايد تمام ساختمانهاي جدياد تاا پاياان ساال ،2020

ميشوند ،يا بهگونهاي طراحي ميگردناد تاا باهطاور پيوساته از

نزديک به ساختمان صافر سااخته شاوند .باراي سااختمانهاي

حرار زمين يا از حرار

آبهاي زيرزميني استفاده کنند و يا

مربوط به برش دولتي ،اين تاريخ بايد حتي قبل از آن ،يعني تا

ابتدا مجهز به سيستم ذخيره انرژي ميگردند تا بتوانند در موارد

پايان سال  2018صور پذيرد ( .)3محادوديتهاي اساتفاده از

لزوم از اين انرژي استفاده ميکنند .سيساتمهاي مرتلاف باراي

انرژي بر اساس تصميم آژانس انرژي سودد را ميتاوان در گاروه

اساااتررا گرماااا از زماااين کاااه در شاااکلهاي 2و  3نشاااان

سوم از ميلههاي 0شکل  1ديد .همانطور که ديده ميشود ،اين

دادهشدهاند( .)4تمام اين سيستمها با استفاده از درجاه حارار

محدوديتها شامل نصف کردن حد پايين مصرف کناوني اسات.

زمين  ،که کامالً ثابت فرض ميشود استفاده ميکنناد .باه ايان

آژانس انرژي سودد با استفاده از ايان قاوانين ،باه ياک دياد در

صور که با استفاده از يک پمپ حرارتي ،درجه حارار زماين

آينده ،براي کاهش تقاضاي انارژي مصارفي ،اشااره ميکناد .در

را باال ميبرند تا براي گرمايش يک ساختمان و  ،...استفاده شود.

شکل -2سیستمهاي حلقه باز براي استخراج گرما از زمین)(4

شکل -3سیستمهاي حلقه بسته براي استخراج گرما از زمین)(4
براي سيستمهاي حلقه بسته افقي ،لولهها در حدود  2-1متر در

هدايت زمين است .در طول فصل تابستان ،تاابش خورشايد باه

عمق زمين قرار داده ميشوند .درجاه حارار زماين در طاول

سطح زمين ،باعث افزايش درجه حرار در اطراف لوله ميشود.

زمستان ،هنگاميکه ساختمان باه گرماايش احتياا دارد افات

بر ايان اسااس ،اندرساون در ساال  2008باا اساتفاده از روش

ميکند .اينکه با چه سرعتي و چه مقادار درجاه حارار افات

ذخيره چاهکي باراي ذخيرهساازي گرماا جهات ياک کارخاناه

ميکند وابسته به ظرفيات گرماايي زماين و همچناين ضاري

ريرتهگري ،که عالوه بر مصارف زيااد بار باا انارژي حرارتاي
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تلفشده زيادي مواجه است ،توسط  140چاه به عمق  150متر

همانطور که در مروري بر کارهاي صور گرفتاه مطارح شاد،

که باهعناوان مبادل حرارتاي بار روي تاوده سانگي600 000

در ايران هنوز بر پايه اين روش ،ذخيرهساازي انارژي حرارتاي،

مترمکعبااي هسااتند ،اسااتفاده نمااود و درنهاياات باار اساااس

صور نگرفته است .رفتار سيستم ذخيرهسازي انرژي بر اسااس

اناادازهگيريهاي دوساااله محاساابه گرديااد کااه ميتااوان 3800

مصرف  24ساعته نيز ازجمله ديگر ناو آوريهااي ايان تحقياق

مگاوا ساعت انرژي اتالفاي را ذخياره نماود و  2600مگااوا

است .چالشهاي اصلي در تحقيق به اين موضوع برميگردد کاه

ساعت يعني  68درصد را بازيابي نمود و مابقي اتالف حرارتي از

تا چه حاد ،ذخيرهساازي گرماا و سارما ميتواناد باا توجاه باه

سيستم ذخيرهسازي است .همچنين با ذخيرهسازي انارژي کاه

خواستههاي کاربران از ساختمان ،مفيد واقاع شاود و همچناين

جايگزين سوخت فسيلي گرديده است ،انتشار دياکسايد کاربن

چگونه زمين ،به ذخيرهسازي انرژي حرارتاي ،پاساخ ميدهاد .و

به ميزان تقريبي  1700تن در سال کاهش يافت (.)5

اين سيستم تا چه اندازه در کاهش گازهااي گالخاناهاي مفياد

در چند سال اخير عالقه به اساتفاده از سيساتمهاي ذخيرهسااز

خواهد بود.

زيرزميني بين فصلي در کانادا افزايشيافته است .دو نمونه پروژه

مواد و روشها

اجراشده را اشاره ميکنيم ( .)6پروژه اکوتوکس با روش BTES

روش مورداستفاده در اين پاياننامه ،محاسبا نظري محاسباتي

و پااروژه مديسااين هااا بااا روش  ATESميباشااد .در پااروژه

و برنامهنويسي (توسط برناماه متلا ) اسات .باراي انجاام ايان

اوتوکس که باا ترکيا دو روش جماعآوري انارژي خورشايد و

تحقيق ،يک بيمارستان موردمطالعه قرار ميگيارد و محاسابا

ذخيره آن بهوسيله سيستم  BTESجهت تاأمين گرماايش52

مربوطه حرارتي و سياالتي باراي ذخياره سارما و گرماا توساط

خانواده که هريک در منازل به متراژ  160-140مترمربع زندگي

لولههاي زيرزميني در آن اعمال ميگردد .براي انجام محاسبا ،

ميکنند ،سيستم ذخيره چاهکي ،به حجام  50000مترمکعا

مدل رياضي از سيستم ذخيرهساز بر اساس معادال انارژي بناا

شامل  144حلقه چاه حفاريشده باه عماق  35متار در خاا

ميگردد .سپس بارهاي حرارتي و برودتي ساختمان توسط نارم

استفاده گرديده است که بهصور شعاعي و به فاصله  2/25متر

افزار HAP4.5با توجه به دادههاي آبوهوايي تهران سااعت در

از يکديگر قرار دارند که توسط دو لولاه پالساتيکي باه يکاديگر

هر ساعت محاسابه و در نرمافازار متلا وارد ميگردناد .رفتاار

متصل شادهاند و نهايتااً توساط لولاه باه مرکاز انارژي متصال

سيسااتم ذخيرهساااز زيرزمينااي نيااز ،موردمطالعااه قاارار گياارد.

گرديدهاند و با اين سيستم به ازاي هر منزل مساکوني تقريبااً 5

محاسبه توزيع درجه حرار در لوله به دسات ميآياد و پاساخ

تن ساليانه انتشار گازهاي گلخانهاي را کاهش مييابد.

دما در زمين محاسبه ميشود .ساختمان ،زمين و لوله از طرياق

پروژه مديسين ها با روش  ATESباا اساتفاده از ساه حلقاه

معادال ساختاري به يکديگر ارتباط پيداکردهاند.

چاه گرم و سه حلقه چاه سرد که فاصله بين گروه چاههاي سرد

ساااختمان موردمطالعااه داراي فعاليتهااا و بارهاااي داخلااي بااه

و چاههاي گرم در حادود  200متار ميباشاد ،باراي سااختمان

نمايندگي از يک بيمارستان به ابعاد  50×30مترمرباع در چهاار

بلندمرتبه به مساحت تقريبي  12000مترمربع انجاام گردياد و

طبقه با ارتفاع هر طبقه  3/5متر است که کاربري طبقه همکاف

درنتيجه ميزان مصارف ساوختهاي فسايلي باراي گرماايش و

برش اداري و پذيرش و کلينيک ،طبقاه اول اتا هااي بساتري

سوخت جهت توليد بر مصرفي چيلر باراي سارمايش کااهش

خصوصي ،طبقه دوم برش اعمال جراحاي و ريکااوري و طبقاه

يافت و در کل ترماين زده ميشاود کاه سااليانه  480تان از

سوم نيز اتا هاي بساتري عماومي ميباشاد .شارايط دماايي و

انتشار گازهاي گلخانهاي از اين ساختمان کاهش يابد.

گرمايي در ساختمان تنها به ميازان اساتفاده از درجاه حارار
معمول براي گرمايش و سرمايش طراحي ميگاردد .ايان بادان
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معناساات کااه يااک فاارض باار اياان اساات کااه سيسااتم داخلااي

حرارتي داخلاي نياز باراي کال دوره محاسابه توساط نرمافازار

ساختمان ،قادر به انتشار و جمعآوري انارژي معماول موردنيااز

 HAPشناختهشدهاند.

براي گرمايش يا سرمايش اسات .سيساتم ذخياره انارژي ،تنهاا

پس از واردکردن دادهها ،مطابق شکل  ،5رساانايي در زماين در

منبع حرارتاياش ،باياد از انارژي سااختمان باشاد .ايان بادان

بين المانها محاسبه ميشود .توجه داريم که رسانايي وابسته به

معناست که تعادل استررا و بازگشت انرژي بهمنظور حفظ اثر

زمان نيست و بنابراين در خار از حلقه مربوط باه زماان اسات

ذخيرهسازي تضمين شاود .ذخيرهساازي انارژي باا اساتفاده از

محاسبه ميشود .همچنين شعاع مرباوط باه هار الماان ،يعناي

رس انجاام

شعاع هر دايره در شکل ،5بهصور لگاريتمي با توجه به فاصاله

رس داراي خواصي اسات کاه انتقاال انارژي باه

آنها از لوله ،افزايش مييابد .اين امر باه خااطر ايان اسات کاه

زمين و سرعت اين انتقال ،به اين خواص مرتبط هستند .دمااي

دماي نقاط نزديک به لوله ،تغييرا بيشتري دارند و المانهاي

سطح نيز ديگر عامل مرتبط با اين محاسبا ميباشد .شماتيک

اطراف لوله بايد کوچکتر انترااب شاوند ،اماا المانهااي دور از

مدل رياضي استفادهشده در محاسبا مطابق شکل  4ميباشد.

لوله ،تغييرا دمايي کمتري دارند و نياازي باه در نظار گارفتن

در ابتدا تمام دادههاا بارگاذاري ميشاود ،باراي مثاال هندساه

المانهاي کوچک باراي آنهاا نيسات .تغييار لگااريتمي شاعاع

ساختمان ،ابعاد لوله ،حدود باال و پايين درجه حرار و اطالعا

المانها ،امکان استفاده از المانهاي کمتري را براي زمين فراهم

مواد براي ديوارها ،زمين و سايال .درجاه حارار خاار و باار

ميکند که افزايش سرعت محاسبا را در پي دارد.

سيستمهاي لوله افقاي در زماين متشاکل از خاا
ميگيرد .خا

شکل  -5نحوه قرارگیري المانهاي زمین به همراه
مقاومت حرارتي مربوط به هر المان

شکل -4شماتیک حجم کنترل سیستم

در مرحله بعد ،گام زماني پايدار توسط رابطههاي 1و ،2محاسابه

بر طبق معادله  1و سادهسازي بر اساس نکاتي که در ذيل اشاره

ميگردد .مدلهاي ساختمان ،لولاه و زماين هام باا اساتفاده از

ميشود نهايتاً به معادله زير ميرسيم:

يک گام زماني پايدار ،به هم مرتبط شده و محاسبا حالتپاياا

رابطه2

براي آنها در هر مرحله زماني ،انجام ميگيرد .گام زماني پايدار
با توجه به رفتار مدل زمين تعيين ميشود(.)7
رابطه1
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گام زماني پايدار براي رسيدن به جواب پايدار و بدون نوساانا ،

اين تغيير دما به دماي داخل ( )Tindoorاضافه ميگردد .در ايان

باشاد ،مقادار انارژي

مرحله دماي محاسبهشاده ،تحات عناوان  Tindoor-checkذخياره

در داخل الماان

ميشود .اگار ايان دماا ،بزر تار ،کوچاکتر و ياا باين حادود

نوساني شادن پاساخ

واحد سارمايش،

ضروري است .اگر گام زماني بسيار بازر
(

) بسيار زياد ميشود تا جايي که

تغيير عالمت ميدهد و همين امر ،موج
ميگردد و به همين جهت ضري

 0/95در معادلاه فاو دياده

مشرصشده براي دماي داخل باشد ،به ترتي

واحد گرمايش و هيچکدام از آنها فعال ميشوند .ساپس دمااي

ميشود.

خروجااي از واحااد ساارمايش/گرمايش () )TR(tبااا اسااتفاده از

براي شروع حلقه حل ،مقادير اولياه (در لحظاه :)t=0موردنيااز

اطالعا مربوط به دماي ورودي به ايان واحاد () )TE(tو ماد

است که عبارتند از دماي واحد مربوط به سارمايش و گرماايش

سرمايش و يا گرمايش ،مشرص ميشود .در شاکل  6شاماتيک

( ،)TEدماي داخل ( ،)Tindoorدماي هر المان زمين (.)Tground

دماي خروجي  TRکه همان دماي ورود به لولاه اسات ()Tinlet

سپس درجه حارار خاار وارد ميشاود .همچناين در مواقاع

مشاهده ميشود.

لزوم ،اگر دماها مرباوط باه فواصال زمااني زيااد باشاند ،درجاه

با دانستن درجه حرار محيط اطراف لوله ،يعني درجه حرار

حرار باا درونياابي محاسابه ميگاردد .پاسازآن ،محاسابا

در المان شعاعي مربوط به درونيترين برش زمين براي هر

مربوط به از دست دادن يا به دست آوردن گرما به دليل انتقال،

برش از لوله مطابق شکل  ،7توزيع دما در لوله را ميتوان

تهويه و حرار داخلي محاسبه ميشود .مجموع اين گرما به نام

محاسبه نمود .درجه حرار

زمين در گام قبلي محاسبهشده

 qtotخواهد بود و باعث تغيير در دماي محيط داخلاي ميشاود.

است.

شکل  -6مدل دماهاي سیستم

شکل  -7مدل تهیهشده براي لوله

در اين مرحله ،توزيع جديد دما براي زمين محاسبه ميگاردد و

گويي تقاضاي سرمايشي و گرمايشي موردنياز خود ميباشد کاه

حلقه حل بعدي در گام زماني بعدي ،با داشتن اين دماي جديد

اين امر با استفاده از تجهيزا سرمايشي و گرمايشي مساتقر در

براي زمين ،تکرار ميگردد.

موتورخانه امکانپذير شده است .در اثر اساتفاده از

ايان

ميباشند و باه جهات تاأمين

محاسبه توليد گازهاي گلخانهاي :همانطور کاه اشااره شاد و

سيستمها ،که شامل چيلر و دي

در فرضيا نيز آمده است ،ساختمان بهتنهايي قاادر باه پاساخ-

انرژي اين دستگاهها به بر و گاز طبيعي احتيا ميباشاد .لاذا
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بهناچار توليد گازهاي گلخانهاي که ناشي از بر مصرفي چيلار
و گاز مصرفي دي

صور ميگيرد .اماا سيساتم ذخيرهساازي

خاکنژاد و همکار

درنتيجه ميزان گاز مصرفي به جهت توليد بار چيلار عباار
است از:
رابطه5

انرژي ،مقاديري از انرژي الزم را تأمين ميکند و نياز از ميازان
کارکرد آنها ميکاهد و درنتيجه آن ،توليد گازهاي گلخاناهاي
و مرصوصاً توليد گاز دياکسيد کربن که ناشي از ساوختن گااز

دياکسيد کربن توليدشده ناشي از احترا يک مترمکعا

طبيعي در نيروگاه که به جهت توليد بر است و ياا از ساوختن

متان در نيروگاههااي کشاور نياز از جاداول ( )255-1و ميازان

آب گرم مرکزي کاساته ميشاود ،هرچناد

گاااز مصاارفي نيااز از جاادول ( )135-1در ترازنامااه اناارژي

اندکي بر جهت کارکرد پمپ حرارتي الزم است و باعث تولياد

قابلمحاسبه اسات کاه برابار  1/27کيلاوگرم دياکسايد کاربن

مقداري دياکسيد کربن ميگردد.

درازاي احترا يک مترمکع گاز طبيعي ميباشد)8(.

مياازان انتشااار و صاارفهجويي گاااز دياکساايد کااربن چيلاار :

پس ميزان دياکسيد کربن توليد برابر است با:

ميزان مصرف بر چيلر تراکمي از رابطه 3محاسبه ميشود

رابطه6

گاز طبيعي در دي

رابطه3

ضاري

گااز

به همين ترتي ميتوان با داشتن انرژي سرمايشي صارفهجويي
 ikw/kwنساابت کيلاووا بار مصاارفي باه کيلااووا

سرمايش توليدشده است و در مشرصاا فناي چيلار انتراابي
موجود است.
بر طبق آخرين ترازنامه انارژي کشاور ،باراي ايان ميازان بار
مصرفي ،نياز به توليد بر بيشتري با توجه به بازده نيروگااه و
اتالفا خطوط انتقال و توزياع ميباشاد .اعاداد متوساط باازده
نيروگاهي و تلفا خطاوط انتقاال و توزياع باه ترتيا ،38/9%

شااده ،کاااهش انتشااار دياکساايد کااربن ناشااي از آن را نيااز
پيشبيني کرد.
انتشار و صرفهجويي گاز دياکسيد کربن دي

و مشعل :ميازان

کيلوکالري درخواستي به جهت توليد انارژي گرمايشاي توساط
مشعل دي

آبگرم ازنظر گاز مصرفي با رابطاه زيار باه دسات

ميآيد:
رابطه7

 3/%02و  12/93%ميباشد)8( .
پس ميزان کيلووا ساعت درخواستي به جهت توليد بر چيلر
موردنظر از گاز مصرفي در نيروگاه با رابطه زير به دست ميآيد:
رابطه4

درنتيجه ميزان گاز مصرفي در مشعل دي

آبگرم عبار است

از:
رابطه8

گاز طبيعي از ترکي

حجمي بهصور  95%متاان 3/2% ،اتاان،

 0/%2پروپااان 1% ،نيتااروژن و  0/6%مااابقي گازهااا تشکيلشااده
عمده سوخت مصرفي نيروگاههاي کشور را گاز طبيعي تشاکيل
ميدهد .لاذا بار اسااس جادول ارزش حرارتاي ساوختها کاه
مديريت پژوهش و فناوري شرکت ملي گاز اياران منتشار کارده
اساات ،ارزش حرارتااي گاااز متااان  9434کيلوکااالري بااه ازاي
هر مترمکع ميباشد)9(.

است( .)10لذا با توجه به درصد بااالي متاان ،معادلاه ساوختن
گاز شهري را با معادله سوختن گاز متان جايگزين ميکنايم .باا
فرض اينکه هواي واکنش هواي اساتوکيومتريک اسات ،جهات
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واحد حجم سوزانده شاده از گااز متاان ،باه هماان ميازان گااز

تجزیه و تحلیل داده ها

دياکسيد کربن حاصل ميشود:

ابتدا مقدار سرمايش و گرمايش موردنيااز سااختمان شارح داده

رابطه9

ميشااود .سااپس تقاضاااي ذخيرهسااازي  24ساااعته شاارح داده

هر مترمکع

گاز متان ،ياک مترمکعا گااز دياکسايد کاربن

توليد ميکند و وزن هر مترمکع

آن  1/96کيلوگرم اسات کاه

اين عدد بسيار نزديک باه مقادار  117پوناد دياکسايد کاربن
به ازاي هر يکميليون بي تي يو گاز طبيعي( 1/98کيلوگرم دي
اکسيد کربن به ازاي هر مترمکع

گاز طبيعي)نزديک است کاه

مديريت اطالعا انرژي آمريکا منتشر کرده است)11(.

ميشود و درنهايت به ميزان تغيير در انتشار گاز دياکسيدکربن
ناشي از ذخيرهسازي انرژي روزانه پرداخته ميشود.
با محاسبه توان موردنياز دستگاههاي تهويه در هار گاام زمااني،
باار سرمايشاي و گرمايشاي موردنيااز سااختمان در طاي سااال
بااه دساات ميآياد .در شااکل  8دماااي محاايط بياارون و دماااي
موردنيااااز در داخااال سااااختمان ،کاااه باااين  21تاااا 23
درجاه ساانتيگراد در نظار گرفتهشااده اسات ،در طاي سااال را

پس ميزان دياکسيد کربن توليد برابر است با:

مشاهده ميکنيم .در پايين آنهم حالت سرمايشي و گرمايشاي

رابط10

دستگاههاي تهويه ديده ميشود .از روز اول که برابر اول فرودين
به همين ترتي

ميتوان با داشتن انرژي گرمايشي صارفهجويي

شااده ،کاااهش انتشااار دياکساايد کااربن ناشااي از آن را نيااز
پيشبيني کرد.

ميباشد .بادين معناي کاه اگار از سيساتم ذخيرهساازي گرماا
اسااتفاده شااود ،در اياان دوره اناارژي از سيسااتم ذخيرهسااازي

قاباالذکر اساات اياان کاااهش انتشااار در دي ا

بااا اسااتفاده از

بهکارگيري پمپ حرارتي صور پذيرفته است ،پس بايد انتشاار
دياکساايد کااربن ناشااي از اناارژي الکتريساايته موردنياااز
پمپ حرارتي که در نيروگاه توليد ميشاود ،از مجماوع کااهش
انتشار دياکسيد کربن دي

ميباشد باه ماد  12روز سيساتم تهوياه در حالات گرماايش

و چيلر کسر شود که باا اساتفاده

از روابط ( )4الي ( )6محاسابه ميشاود .منتهاي در رابطاه ()4
بايد ميزان انرژي موردنياز پمپ حرارتي که با اساتفاده از رابطاه
( )11بهدستآمده است جايگزين شود.
رابطه11

اسااتررا ميشااود .از روز  13تااا روز  48سيسااتم تهويااه در
هر دو حالات گرماايش و سارمايش بکاار گرفتاه ميشاود کاه
به معني ذخيرهسازي گرما و استررا گرماا از زماين ميباشاد.
در طي تابستان حالت غال

سيستم سرمايشي و حالت خاموش

(روز  49الااي  )195اساات .در اواياال فصاال پاااييز بااه مااد
حدود يک ماه (روز  196الي  )226سيساتم بهصاور دوحالتاه
سرمايشي و گرمايشي کاار ميکناد .پاسازآن تاا انتهااي ساال
سيستم در حالت گرمايشي خواهد باود .تاوان موردنيااز جهات
کارکرد دستگاهها در شکل  ،9باه تصاوير کشايده شاده اسات.
خطااوط قرمزرن ا

باااالي صاافر نشاااندهنده تااوان گرمايشااي

موردنياز و خطوط آبيرن

در زير صفر ،مقادير توان سرمايشاي

همچنااين مياازان صاارفهجااويي ناشااي از کاااهش انتشااار گاااز

ساختمان است.

دياکسيد کربن براساس جدول ( )237-1ترازنامه انارژي ساال

بااا توجااه بااه نمااودار شااکل 9و يااا قساامت پاااييني شااکل ،8

 ،93به ازاي هر کيلوگرم گاز دياکسايد کاربن برابار 100رياال

ميتااوان فهميااد کااه طااول دورهاي کااه سيسااتم گرمايشااي

است( )13و با محاسبا فاو و کااهش انتشاار بدسات آماده،

مورداستفاده است با طول دورهاي که سيستم سرمايشي در حال

صرفه جويي زيست محيطي توسط سيستم ذخيره سازي بدست

کار ميباشند تقريباً يکسان است .اما ميتوان ديد که ميزان باار

ميآيد.

حداکثر سرمايشي از بار حاداکثر گرمايشاي بايشتار اسات .باا
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جمعکردن بارهاي سرمايشي و گرمايشي در طاول ساال ،دياده

نياااز اساات تااا تقاضاااهاي سرمايشااي و گرمايشااي در اياان دوره

ميشود که انرژي سرمايشي بيش از انرژي گرمايشاي موردنيااز

مشرصه اصالح شوند تا برابر گردند .ايان اصاالح يعناي انارژي

است .انرژي گرمايشي و سرمايشي در مد زمان محاسابه برابار

بسيار زيادي از ذخيرهسااز گرفتاه نشاود بهگوناهاي کاه اسات.

اعداد زير است:

تقاضاهاي اضافي سرمايشي و گرمايشي ،که پسازايان تغييارا

اناارژي گرمايشااي 977,188 KWh :يااا )KWh/(m2-year

موردنياز است ،توسط سيستمهاي ديگري تاأمين خواهاد شاد.

162/8

طراحااي سيسااتم ذخيرهسااازي جهاات اياان دوره مشرصااه

انرژي سرمايشي -1,582,029 KWh :يا )KWh/(m2-year

انجامگرفتااه و محاساابا بااراي نحااوه پاسااخگااويي بلندمااد

-263/6

سيسااتم ذخيرهساااز ،تکاارار گرديااده اساات .بااار سرمايشااي و

تقاضا و طراحي ذخيرهسازي  24ساعته :جهت ذخيرهساازي 24

گرمايشي موردنياز در دوره مشرصاه :دوره مشرصاه از روز 13

ساعته ،نياز است تا تقاضا باار سرمايشاي و گرمايشاي از روز تاا

سال شروع و تا روز  48به مد  35روز از اواساط فاروردين تاا

متفاو باشد .طبق شکل  ،8رفتار مشاابه ايان توضايح در

اواسط ارديبهشتماه ميباشد .اختالف دماي داخال و خاار در

بهار و پاييز ديده ميشود .بنابراين طراحاي سيساتم ذخيرهسااز

اين دوره در شکل  10در نمودار باال نشان دادهشاده اسات و در

انرژي  24ساعته بر اساس دوره  35روزه ميباشد و در اين دوره

نمودار پايين اين شکل حاال تقاضاي گرمايش و سارمايش در

زماني مشرص ،هر دو تقاضاي سرمايشي و گرمايشاي از روز تاا

طي روزها و ش هاي اين دوره ميبينيم .در شکل،11

تاوان

ش وجود دارد..

موردنياز گرمايشاي و سرمايشاي در طاي دوره مشرصاه نشاان

نکته حايز اهميت در رابطه با ذخيره  24ساعته ،براباري انارژي

دادهشده است .ميتوان با توجه به شکل و محاسبا متوجه شد

استررا شده از زمين با انرژي واردشده به زمين است .بناابراين

توان سرمايشي بيشتري موردنياز است.

ش

شکل  -8مقایسه دماي بیرون و داخل ساختمان و نوع حالت

شکل  -9توان موردنیاز براي گرمایش و سرمایش

کارکرد سیستم تهویه مطبوع
در حالت سرمايش نسبت به گرمايش ،انرژي سرمايشي بيشتري

مجمااوع ان ارژي حرارتااي در طااي دوره مشرصااه در شااکل 12

در طي دوره مشرصه موردنياز است .مجموع انرژي موردنيااز در

مشاهده ميشود .همانطور که ميبينيم انتهاي نماودار در زيار

طي اين دوره  35روزه برابر  30,658 KWhانرژي گرمايشي و

صفر ميباشاد و ايان بادان معناي اسات کاه انارژي موردنيااز

 -35,231 KWhانرژي سرمايشي است.

سرمايشي بزر تر از انرژي موردنياز گرمايشي است.
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شکل  -10مقایسه دماي بیرون و داخل ساختمان و نوع حالت

شکل  -11توان موردنیاز براي گرمایش و سرمایش در دوره

کارکرد سیستم تهویه مطبوع در دوره مشخصه

مشخصه

شکل  -12مجموع انرژي موردنیاز سرمایشي و گرمایشي در دوره مشخصه

با توجه به بزر تر بودن توان سرمايشي و مجموع زمان کارکرد

سياه) با مجماوع انارژي سرمايشاي اصالحشاده (مسااحت زيار

بايشتار اصاالح باار سرمايشاي و گرمايشاي موردنيااز در دوره

خطوط سبز) برابر است.

مشرصه :براي محاسابه رفتاار ذخيرهسااز حرارتاي ،درخواسات

درنهاياات مقااادير اناارژي سرمايشااي و گرمايشااي اصالحشااده

انرژي و بازگشت انرژي به ذخيرهساز بايستي برابر باشند .راهحل

بهصور زير محاسبه گرديدهاند:

براي محاسبا کنوني ،کااهش ميازان سارمايش موردتقاضاا از

گرمااايش اصالحشااده 30,658 KWh :کااه  %100گرمااايش

ذخيرهساز ،چنانچه جمع انرژي سرمايش و گرمايش تغييريافته

موردتقاضا ميباشد (با در نظر گرفتن الکتريسيته پمپ حرارتي)

صفر ميگردد.

ساارمايش اصالحشااده -20,439 KWh :کااه  58%ساارمايش

در شااکل  ،13ساارمايش و گرمااايش موردنياااز و ساارمايش و

موردنياز ميباشد.

گرمايش اصالحشده را مشاهده ميکنيم .خطوط قرمز ،گرمايش

مجموع انرژي موردنيااز از سيساتم ذخيرهساازي در شاکل 14

موردنياااز و خطااوط آبااي ساارمايش موردتقاضااا ،خطااوط سااياه

نشان دادهشاده اسات .کاه فقاط انارژي بهدساتآمده از زماين

گرماااي بهدسااتآمده از زمااين (ذخيرهساااز) و خطااوط ساابز

ميباشد و شامل گرمايش توليادي ناشاي از الکتريسايته پماپ

سرمايش اصالحشده حاصله از سيستم ذخيرهساز هستند.

حرارتااي نيساات .درنهايات همااانطور کااه گفتهشااده بايسااتي

چنانچه در شکل ميبينيم فقط قسمتي از گرمايش موردنياز از

مجموع انرِژي اصالحشده حرارتي که از زمين استررا ميشاود

زمين به دست ميآيد که به خاطر الکتريسيته مصرفي در پماپ

با مجموع انرژي واردشده به آن برابر باشد ،يعني انتهاي نماودار

حرارتي که نهايتاً به انرژي گرمايي تبديل ميشاود .توجاه شاود

به صفر برسد.

که مجموع انرژي گرمايشاي اصاالحي (مسااحت زيار خطاوط-
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شکل -13نمودار توان گرمایشي و سرمایشي موردنیاز

شکل  -14مجموع انرژي حرارتي اصالحشده (حاصله از

در مقایسه با توان گرمایشي و سرمایشي اصالحشده در

سیستم ذخیرهساز) در دوره مشخصه

دوره مشخصه
طراحي ذخيرهساز انرژي بر اسااس تقاضااي اصالحشاده جهات

لوله قرارگرفته است .که به معني عمق سيستم ذخيرهساازي در

کنترل آبوهوا :براي تصميمگيري در رابطه با اندازه ذخيرهسااز،

زمين ميباشد.
توزيع دما از ورودي لوله تا انتهاي خروجي لولاه باه

محدوديتهايمان پوشش دادن توان و مقدار انارژي اصالحشاده

بهاينترتي

در دوره مشرصه ميباشد سيستم ذخيرهساازي بايساتي بادون

طااول  600متاار در زمانهاااي مرتلااف از دوره مشرصااه بااه

گرمايش اضافي اينها را مديريت نمايد .طاول لولاهها بار طباق

شکل 17خواهد بود .دماهاي ورودي و خروجي از ايان لولاه در

پمپ انترابي و لوله در نظار گرفتهشاده 600 ،متار ميباشاد .و

طي اين دوره مشرصه که تکرار گرديده است در شکل 18ديده

دماي سطح زمين نيز  8درجه سلسيوس است.

ميشااود .نااواحي آبيرن ا

در محاسبا شبيهسازي در نرمافزار متل جهات ياافتن مقادار

دماهاي خروجي از لوله ميباشاند .الزم باه توضايح اسات اگار

تعداد خطوط لولاه ،اعاداد را وارد مايکنيم و درنهايات

نواحي قرمز پايينتر از آبي باشند يعني سيال درون لوله خناک

مناس

اعداد مناس

اين سيستم به صور  :طول لوله برابر  600متر و

دماااي ورودي و نااواحي قرمزرن ا

شده است.

تعداد خطوط موردنياز خط  15مي باشد.

اسااتفاده بهينااه از سيسااتم فااو کااه بااراي دوره مشرصااه و

با تعداد خطوط کافي همه تقاضاي اصالحشده تاأمين ميشاود.

ذخيرهسازي  24ساعته طراحيشده ،بدينصاور اسات کاه در

درصدهاي انرژي ذيل توسط ذخيرهسازي پوشش داده ميشود:

طي سال هم از سيستم استفاده شود ،در اين صور مقادير زير

 %100از اناارژي گرمايشااي اصالحشااده و يااا  100%از اناارژي

را از کل انرژي مورد تقاضاي ساالنه تأمين کند:

گرمايشي موردتقاضا  100%از انرژي سرمايشي اصالحشاده و ياا

ذخيااره گرمااايش کاال217 ,878 KWh( 653,636 KWh :

 %58از انرژي سرمايشي موردتقاضا کاه در شاکل 15مشااهده

مربوط به انرژي الکتريکي هيت پمپ) معادل  67%درصد از نياز

ميشود.

ساليانه

در شکل 16توزيع دما در زمين جهت تعيين اندازه زمين جهات

ذخيره سرمايش کل -542 ,336 KWh :معادل با  34%درصد

ذخيرهسازي ديده ميشود .محاسبا اين مورد در برش ميااني

از نياز ساليانه

لوله انجامگرفته اسات .در ايان شاکل محاور  Xنمايناده شاعاع

بهعبار ديگر تقاضا براي گرمايش و سارمايش هار مترمرباع در

حلقهها از مرکز لوله تا سطح زمين ميباشد .چنانچاه مشارص

سال پس از کسر ذخيرهسازي برابر خواهد بود با:

است تا شعاع دو الي سه متري اطراف لولاه تحات تاأثير دمااي

انرژي گرمايشي53/92 KWh/(m2-year) :
انرژي سرمايشي-173/2 KWh/(m2-year) :
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شکل  -15توان حرارتي سیستم ذخیرهساز در دوره

شکل -16توزیع دما در زمین تا شعاع  8متري در اطراف لوله

مشخصه با طول و تعداد کافي خطوط لوله

در دوره مشخصه و تکرار دوره در سال

در اين صور توجه داريم توسط سيستم کنترلي دماي خروجي

تا حدودي انارژي استررا شاده از زماين و برگشات دادهشاده

سيال از لوله که در محدوده  4تا  12درجه تنظيمشده اسات ،

به زمين را ،متعادل ميگردد( .شکل)19

شکل  -17توزیع دما در طول لوله در زمانهاي مختلف

شکل  -18توزیع دما در لوله در دوره مشخصه و تکرار دوره

دوره مشخصه و تکرار دوره در سال

در سال

شکل  -19مجموع انرژي حرارتي زمین با استفاده از سیستم ذخیرهسازي و استفاده در طي سال مجهز به سیستم کنترلي
دماي خروجي لوله
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مقادير انتشار گازهاي گلخانهاي :سيستم ذخيرهساازي انارژي،

خاکنژاد و همکار

ناشي از سوختن گاز طبيعي در نيروگاه که به جهت توليد بار
آب گرم مرکزي کاسته ميشود .نتايج بدست

مقاديري از انرژي الزم را تأمين ميکناد و درنتيجاه آن تولياد

است و يا در دي

گازهاي گلخانهاي و مرصوصاً توليد گاز دياکسايد کاربن کاه

آمده در جدول  1نشان داده شده است.

جدول -1مقایسه انتشار  CO2ناشي از بکارگیري تجهیزات و سیستم ذخیره  24ساعته
تجهیزات
دي

انتشار –CO2بدون ذخیره سازي(تن) کاهش انتشار  CO2با سیستم ذخیره سازي (تن)
220/6

-147/7

آبگرم و مشعل
پمپ حرارتي

-

+77/1

چيلر تراکمي

166/4

-57

مجموع

387

-127/6
- 32/%9

درصد

درمجموع دياکسيد کاربن کاهشيافتاه ( 127/6 ton:کااهش

 53/92توسط سيستم دي

انتشار  32/9%نسبت باهکل انتشاار) ميباشاد و صارفه جاويي

حرارتي تأمين ميشود.از تقاضاي انرژي سااليانه سرمايشاي کاه

اقتصادي ناشي از کاهش انتشار نيز 12,760,000ريال ميباشد.

) -263/6 KWh/(m2-yearميشد ،نيز نيااز اسات تاا چيلار

نتیجهگیري

) -173/2 KWh/(m2-yearرا تااأمين نمايااد .بااهعبار ديگر

بر اساس شبيهسازي انجامشده ذخيرهساازي  24سااعته جهات

 67%از نياز ساليانه گرمايشي و  %34از نياز ساليانه سرمايشي را

روزهاي  13تا 48ام سال طراحي گردياد و در ايان ماد و باا

تأمين ميکند.

در نظر داشتن لزوم برابري انرژي وارده باه سيساتم ذخيرهسااز

از آنجاييکه سيستم براي دوره مشرصه طراحاي گردياده باود،

(زمااين) و اسااترراجي از آن ،بارهاااي حرارتااي کااه توسااط

انرژي کامتاري ذخياره ميکناد و پاساخگاوي نيااز حاداکثري

اين سيستم تأمين ميشود اصالح گرديد .درنتيجاه ايان اصاالح

بار سرمايشي و گرمايشي که در تابستان و زمستان رخ ميدهاد،

بارهاي حرارتي طي دوره مشرصه 100% ،نياز گرمايشي و 58%

نيست.

از نياز سرمايشي بيمارستان از سيستم ذخيرهساازي  24سااعته

انتشار گازهاي گالخاناهاي  127/6تان باا اساتفاده از سيساتم

با ابعاد  15خط لوله  600متري که در عمق ساه متاري ساطح

ذخيره  24ساعته،از مجماوع انتشاار  387تان در ساال کاساته

کار گذاشتهشده بودند ،تأمين گرديد.

ميشود .بهعبار ديگر  32/9%از انتشاار گازهااي گلراناهاي باا

اسااتفاده بهينااه از سيسااتم فااو کااه بااراي دوره مشرصااه و

بهکارگيري سيستمهاي ذخيره روزاناه جلاوگيري ميشاود و در

ذخيرهسااازي  24ساااعته طراحيشااده ،بدينصااور اساات کاه

نتيجه اين کاهش نيز به ميزان 12,760,000ريال در هار ساال

در طي سال هم از سيساتم اساتفاده شاود ،در ايان صاور باا

صرفهجويي ميگردد.

اندکي نابرابري انرژي وارده و استررا شده از سيستم ذخيرهساز
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