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  مقدمه

  

این   بندي تجهیزات آن آسیب ببیند، دهد که عایق اتصال کوتاه رخ می  در یک سیستم قدرت هنگامی
وجودآمده در سیستم حاصل از صاعقه یا امواج کلیدزنی یا کثیفی  ولتاژهاي به  موضوع ناشی از اضافه

تواند رخداد  دقیق میبرداري و نگهداري  طراحی،بهره.ها ویا علل مکانیکی و طبیعی دیگر است عایق
هاي اتصال کوتاه چندین مرتبه از  جریان.باشد اتصال کوتاه را به حداقل برساند، اما قادر به حذف آنها نمی

برداري شرایط عادي بزرگترند و اگر حذف نگردند، ممکن است باعث آسیب دیدگی  هاي بهره جریان
بارها نیز ممکن است متحمل  ها و باس پیچ سیم.سوزي، و انفجار شوند هادي، آتش شدن عایق، ذوب

بدیهی است که عیوب باید . دیدگی مکانیکی ناشی از نیروهاي مغناطیسی هنگام وجود عیب شوند آسیب
  .به سرعت از سیستم قدرت حذف گردند

ها استفاده  و رله) گیري کلیدها با ترانسفورماتورهاي اندازه(فیوزها و کلیدهاي بازوبست سریع
  .هاي مهم توزیع در جهت حفاظت دارند وسیعی در سیستم
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  فصل اول

  تولید

ها تولید و بعد از  ها به وسیله ي توربین هاي تولید انرژي هستند که انرژي در آن ها مکان نیروگاه     
انواع . شوند ها هدایت می سمت مصرف کننده هاي افزاینده روي خطوط انتقال به تحویل به پست

  .اند شده شرح دادهها در بخش زیر  نیروگاه

 :نیروگاه دیزلی

امروزه . شود ها نیروي محرکه ژنراتور توسط یک موتور درونسوز دیزلی تأمین می این نوع نیروگاه  در     
شود و بیشتر براي مواقع اضطراري و  هاي دیزلی به عنوان یک نیروگاه پایه کمتر استفاده می از نیروگاه

ایران که به شبکه  در حال حاضر در مناطقی از. گردد ها استفاده می این نیروگاه  احتماالً بار حداکثر شبکه از
ها معموالً داراي توان تولیدي  این نیروگاه  .شود هاي دیزلی استفاده می سراسري متصل نیستند از نیروگاه

KW 630تاKW 12000شده است تصویري از نیروگاه دیزلی نمایش داده 1در شکل . هستند. 

  

  نیروگاه دیزلی 1شکل 

 :مزایاي نیروگاه دیزلی عبارتند از



3 

 

 .ها به آب نیاز ندارند این نیروگاه  .1

 .گیرند مورد استفاده قرار می... ها و ها، دانشگاه هایی مثل بیمارستان عنوان برق اضطراري در مکان به.2

دیزلی بیشتر است مورد استفاده قرار اي که هزینه انتقال برق از هزینه تولید نیروگاه  در مراکز دور افتاده. 3
 .گیرند می

  :معایب نیروگاه دیزلی عبارتند از

 .ها پایین است این نیروگاه  رنج تولیدي. 1

 .هاي مکانیکی زیادي که در آنها وجود دارد داراي عمر کمیهستند دلیل حرکت این نوع نیروگاه به  .2

راندمان عبارت است از نسبت انرژي گرفته شده . ( باشند ها داراي راندمان پایینی می این نوع نیروگاه  .3
 )از نیروگاه به انرژي داده شده به نیروگاه 

 .ها، هزینه برق تولیدي آنها باالست این نیروگاه  به دلیل راندمان پایین. 4

 :نیروگاه گازي

ها  این نیروگاه  در. شود هواي محیط است هاي گازي سیالی که سبب چرخش توربین می در نیروگاه     
کمپرسورها وسایلی هستند که با مکش هواي محیط به درون خود، هوا را . شود از کمپرسور استفاده می

معموالً براي افزایش راندمان نیروگاه، هواي ورودي را از . دهند فشرده کرده و فشار آن را افزایش می
. ورودي به کمپرسور گرم شود دهند تا هواي مجاورت گازهاي خروجی از دودکش توربین عبور می

شود و  شود و در آنجا با سوخت فسیلی ترکیب می هواي فشرده شده در کمپرسور وارد اتاق احتراق می
اینکه گاز   براي. باشد شود که آالینده نیز می سوزد و گاز داغی با فشار باال از اتاق احتراق خارج می می

این گاز با سرعت زیاد وارد   ن را به حرکت درآورد بایدداغ پرفشار ورودي به توربین، محور چرخنده آ
بنابراین گاز پرفشار و داغ با سرعت زیاد .شود این عمل توسط نازل ابتداي توربین انجام می  .توربین شود

شود و حرکت دورانی روتور  کند و سبب چرخش روتور توربین می هاي توربین برخورد می به پره
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ها معموالً مازوت،  این نیروگاه  سوخت. شود ژنراتور و در نتیجه تولید برق میتوربین نیز سبب چرخش 
  .گازي نمایش داده شده است  تصویري از نیروگاه 2در شکل . گاز و گازوئیل است

  
  نیروگاه گازي 2شکل 

  :مزایاي نیروگاه گازي عبارتند از

 .ها به آب نیاز ندارند این نیروگاه  .1

 )برد ماه زمان می 6حدوداً ساخت یک نیروگاه گازي . ( شوند زود ساخته می. 2

کم و زیاد کردن تولید نیروگاه را مانور کردن نیروگاه . ( ها سرعت مانور باالیی دارند این نیروگاه  .3
 )گویند می

 .توان روشن کرد ها را خیلی زود می این نیروگاه  .4

 :معایب نیروگاه گازي عبارتند از

 .ها پایین است ن نیروگاهای  راندمان. 1

 .ها کوتاه است این نیروگاه  عمر. 2

 .هزینه برق تولیدي آنها باالست. 3
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 .ها پایین است این نیروگاه  رنج تولید انرژي. 4

 :نیروگاه بخاري

هاي فسیلی مثل نفت و گاز طبیعی و مازوت، حرارتی تولید  ها از سوختن سوخت این نیروگاه  در     
بخار خشک یعنی بخاري که . شود آن آب درون دیگ بخار به بخار خشک تبدیل می شود که توسط می

درجه سانتی گراد  500کامالً به صورت گازي باشد و هیچ گونه قطره آبی در آن نباشد و دماي آن باالي 
در اثر . آورد ها را به چرخش در می شود و روتور توربین هامی این بخار خشک وارد توربین  .باشد

بخارهاي خشک خارج . شود کند و برق تولید می ها، ژنراتور شروع به چرخش می محور توربین چرخش
اي است که بخار خشک  کندانسور وسیله. شوند ها وارد کندانسور شده و به مایع تبدیل می شده از توربین

. شوند مپاژ میهایی مجدداً به دیگ بخار پ مایع حاصل توسط پمپ. کند را سرد کرده و به مایع تبدیل می
  .تصویري از نیروگاه بخاري نمایش داده شده است 3در شکل 

  
  نیروگاه بخاري 3شکل 

  :مزایاي نیروگاه بخاري عبارتند از

 .هاي گازي بهتر است ها از نیروگاه این نیروگاه  راندمان. 1

 .هاي گازي است ها بیشتر از نیروگاه این نیروگاه  رنج تولیدي. 2

 .هاي گازي است ها بیشتر از نیروگاه این نیروگاه  عمر. 3
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 :هاي بخاري عبارتند از معایب نیروگاه

 .ها به آب نیاز دارند این نیروگاه  .1

 .هاي گازي است ها کمتر از نیروگاه این نیروگاه  سرعت مانور.2

 .برد هاي گازي زمان بیشتري می ها نسبت به نیروگاه این نیروگاه  ساخت. 3

 .هاي گازي است ها بیشتر از نیروگاه این نیروگاه  برق تولیدي هزینه. 4

 :نیروگاه سیکل ترکیبی

هاي گازي مقداري از  در نیروگاه. باشند ها ترکیبی از دو نیروگاه گازي و بخاري می این نوع نیرگاه  
سبب شوند و همین امر  ها از چرخه تولید برق خارج می گازهاي پرانرژي از طریق دودکش توربین

هاي گازي دماي زیادي  گاز خارج شده از دودکش توربین. گردد هاي گازي می کاهش راندمان نیروگاه
هاي بخاري  دارد و قادر است آب مایع را به بخار خشک تبدیل کند یعنی همان عملی که در نیروگاه

در کنار یکدیگر قرار هاي سیکل ترکیبی دو نیروگاه گازي و بخاري را  بنابراین در نیروگاه.شود انجام می
هاي فسیلی استفاده  هاي گازي از سوخت هاي سیکل ترکیبی براي فعالیت توربین در نیروگاه. دهند می
هاي گازي  هاي بخاري از گازهاي خارج شونده از دودکش توربین کنند اما براي فعالیت توربین می

هاي سیکل ترکیبی انرژي بیشتري  نیروگاه این ترتیب به ازاي مقدار معینی سوخت، در  به. کنند استفاده می
هاي سیکل ترکیبی داراي راندمان بیشتري  شود و در نتیجه نیروگاه هاي گازي تولید می نسبت به نیروگاه
تصویري از نیروگاه سیکل ترکیبی نمایش  4در شکل . باشند هاي گازي و بخاري می نسبت به نیروگاه

  .داده شده است
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  نیروگاه سیکل ترکیبی 4شکل 

  

  

  :نیروگاه برق آبی

آب جمع شده . شود ها از آب جمع شده در پشت سدها براي تولید برق استفاده می این نیروگاه  در     
چرخش روتور . شود هاي توربین سبب چرخش روتور توربین می در پشت سدها با برخورد به پره

تصویري از نیروگاه برق آبی  5در شکل . شود د برق میتوربین نیز سبب چرخش ژنراتور و در نتیجه تولی
  .نمایش داده شده است
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  نیروگاه برق آبی5شکل

  :مزایاي نیروگاه برق ابی عبارتند از

 .آلودگی محیط زیست ندارد. 1

 .هزینه سوخت ندارد. 2

 )کند سال هم کار می 100اگر خوب ساخته شود تا . ( عمر باالیی دارد. 3

 .مانور باالیی داردسرعت و قدرت . 4

 .ها بسیار پایین است این نیروگاه  هزینه نگهداري. 5

 .کند ها تغییر نمی این نیروگاه  با گذشت زمان بازده. 6

 .ها بسیار کمتر است هاي آبی نسبت به بقیه نیروگاه پرسنل مورد نیاز نیروگاه. 7

 .کند آب مورد نیاز براي کشاورزي و شرب را تأمین می. 8

 .کند ها جلوگیري می ها و سیالب سیلاز . 9

  .ایجاد کرد توان فضاي تفریحی مناسب در اطراف سدها می. 10
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 :معایب نیروگاه برق آبی

 .ها بسیار زیاد است این نیروگاه  هزینه ساخت. 1

 .ها با مشکل همراه خواهد بود این نیروگاه  هاي کم آبی، میزان تولید در سال. 2

 .براي ساخت سد خیلی زیاد استمدت زمان مورد نیاز . 3

 .برد هاي زیادي را زیر آب می هاي آبی، زمین مخزن نیروگاه. 4

 .باشد هاي بسیار خاص می هاي آبی در مکان قابلیت نصب نیروگاه. 5

  

 :اي نیروگاه هسته

تنها . هاي بخاري است اي مشابه روش تولید برق در نیروگاه هاي هسته روش تولید برق در نیروگاه     
اي براي تولید حرارت جهت تبدیل آب به  این است که در نیروگاه هسته  این دو نیروگاه در  تفاوت بین

واکنش . شود اي استفاده می هاي هسته هاي فسیلی از واکنش بخار خشک به جاي استفاده از سوخت
ترون توسط آن، تعادل و جذب نو 235این اساس است که با بمباران نوترونی هسته اورانیوم   اي بر هسته

این هسته به دو   خورد و در نتیجه ها در هسته اورانیوم بر هم می ها و پروتون نیروهاي داخلی بین نوترون
  این تقسیم هسته با انرژي آزاد شده بسیاري همراه است که درصد زیادي از  .شود هسته سبکتر شکافته می

از آن به صورت انرژي  گردد و درصد کمی اطع میاین انرژي به صورت انرژي جنبشی توسط نوترون س
اي که در آن  توان با عبور سیال واسطی مثل جیوه از درون محفظه در عمل می. یابد تشعشعی انتقال می

این ترتیب   پذیرد انرژي جنبشی مذکور را به سیال واسط انتقال داد و به اي صورت می شکافت هسته
اي که راکتور نام دارد انجام  هاي هسته این عمل در قلب نیروگاه  .حرارت سیال واسط را افزایش داد

کند و در نتیجه آب به بخار  سیال واسط حرارت خود را به سیال اصلی یعنی آب منتقل می. شود می
چرخاند و با چرخش  شود و روتور توربین را می بخار خشک وارد توربین می. گردد خشک تبدیل می

هاي بخاري،  شود و مانند نیروگاه آید و در نتیجه برق تولید می حرکت در می هروتور توربین، ژنراتور ب
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گردد و سپس توسط پمپ  ها وارد کندانسور شده و تبدیل به مایع می بخار خشک خارج شونده از توربین
  .اي نمایش داده شده است تصویري از نیروگاه هسته 6در شکل . شود به راکتور پمپاژ می

  

  
  اي نیروگاه هسته 6شکل 

 :اي عبارتند از مزایاي نیروگاه هسته



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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