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Принцип роботи ПАЕС з двосекційним повітросховищем на базі ДГА 

представлено в роботі [1], в якій до складу системи ДГА входить детандер, що 

з'єднаний валами з генератором. Пропонується включити до системи [1] 

двоступеневу систему детандерів з додатковим підігрівом повітря між 

ступенями в ДГА. Функціональна схема запропонованої зміненої системи 

наведена на      рис. 1. 
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Рисунок 1 – Функціональна схема ПАЕС з двоступеневою системою 

детандерів у ДГА 



На цій схемі: 1 – повітросховище високого тиску (ПСВ),                                          

2 – повітросховище низького тиску (ПСН), 3 – детандер високого тиску ДГА,       

4 – детандер низького тиску ДГА, 5 – клапан, 6 – електричний генератор ДГА,    

7 – регулятор тиску, 8 – теплообмінник, 9 – електроенергетична система (ЕЕС), 

10 – теплоносій, 11 – компресор, 12 – електропривод компресора. 

В той же час при застосуванні підігріву від будь-якого джерела тепла 

потужність двоступінчастого детандера більша ніж одноступінчастого, і 

збільшується при збільшенні температури підігріву [2]. 

Використання двоступеневої ДГА з додатковим підігрівом повітря між 

ступенями може призвести до підвищення потужності установки. Особливо, 

якщо є доступ до дармового джерела тепла. Окремою задачею є питання 

знаходження оптимальних параметрів системи підігріву повітря у розрізі 

підвищення ефективності ДГА в цілому. 
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