
نیروگاه ھای برق ـ آبی

احمدیحسن 

Page 1 of 35

barghnews.com



n نیروگاه آبی چگونھ کار می کند ؟: فصل اول

n بررسی نیروگاه ھای آبی ایران: فصل دوم

n سد ھای ایران–ضمیمھ یک n سد ھای ایران–ضمیمھ یک

n نیروگاه ھای برق ـ آبی ایران–ضمیمھ دو
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:فصل اول 

نیروگاه برق ـ آبی چگونھ کار می کند ؟  
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مقدمھ
n  بھ منظور تولید برق ، از حجم عظیمي از آب در جایي كھ     آب

ھاي جاري از سطوح باالتر بھ سطوح پایین تر ، از میان یك  
.توربین عبور   مي كنند ، استفاده مي شود 

n آب ناشي از بارندگي در دریاچھ ھاي پشت سد ، در ارتفاعات بلند n آب ناشي از بارندگي در دریاچھ ھاي پشت سد ، در ارتفاعات بلند
.  ، جمع آوري مي شوند 

n  پس از تولید ، آب بھ درون رودخانھ كشیده شده و بھ آرامي حركت
.  مي كند تا باالخره بھ دریا برسد 

n  چرخ ھاي آبي آنھا بسیار سنگین و كند بوده و بازدھي ناچیزي
.  داشتند 

n ھم گسترش یافتند ١٩توربین ھاي ھیدرولیكي در  آغاز قرن  .
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مزیت ھاي نیروي ھیدرولیك
n  آب مورد استفاده در یك فصل ، توسط طبیعت در فصل بعدي

.دوباره وارد چرخھ مي شود 
n آب خودش تا محل نیروگاه مي آید یعني ھیچ عملیات بھره برداري

.را شامل نمي شود) بنزین یا گاز(و جابجایي سوخت  .را شامل نمي شود) بنزین یا گاز(و جابجایي سوخت 
n مي توان آن را براي استفاده ھایي نظیر نوشیدن یا آبیاري ، دوباره

.ھدایت كرد 
n دارد كھ  %) ٨٠در حدود (نیروگاه ھاي آبي راندمان بسیار باالیي

.بسیار باالتر از نیروگاه ھاي حرارتي است 
n دارند كھ  ) سال ۵٠در حدود (نیروگاه ھاي آبي عمر بسیار طوالني

.قابل مقایسھ با نیروگاه ھاي حرارتي است 
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مزیت ھاي نیروي ھیدرولیك
n  حفاظت از آنھا در مقایسھ با نیروگاه ھاي حرارتي آسان و بسیار

.كم خرج است 
nStart  وShutdown  نیروگاه ھاي آبي سریع است.
n تنھا ھزینھ عملكرد و حفاظت  . (ھزینھ تولید برق بسیار كم است n تنھا ھزینھ عملكرد و حفاظت  . (ھزینھ تولید برق بسیار كم است

.)ھزینھ بر است 
n  درصد خاموشي ھاي ناشي از نیروگاه ھاي آبي بسیار كم بوده و

.بنابراین قابلیت اطمینان باالیي دارند 
n  سیل توسط ذخیره سازي دریاچھ اي كھ پشت سد در نظر گرفتھ

.شده ، كنترل مي شود 
n نیز ممكن است ... تغییر پذیري باال در ساخت و كنترل و.
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نیروگاه برق ـ آبی در ایران

n استفاده از پتانسیل آب ھاي سطحي كشور كھ بالغ برTWh/y  
۵٠  

n توجھ و تأكید بر توسعھ پایدار ذکر شده ، عالوه بر موارد n توجھ و تأكید بر توسعھ پایدار ذکر شده ، عالوه بر موارد
و اقتصادي تأمین انرژي در گستره ملي، كاھش گازھاي 
گلخانھ اي بھ منظور جلوگیري از تخریب محیط زیست، 
گسترش ظرفیت ھاي تولید و افزایش درآمدھاي انرژي، 
جایگزین مصرف محصوالت فسیلي از جملھ نفت و گاز 

در نیروگاه ھا، استفاده حداكثر از پتانسیل برق آبي  
كشور و در نھایت صرفھ اقتصادي
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نقص ھای نیروگاه ھای آبی

n مھمترین نقص نیروگاه ھاي آبي، سرمایھ گذاري اولیھ
.باال و زمان طوالني ساخت آن است 

n ساخت سدھا و دریاچھ ھاي پشت سد ، قسمت زیادي از n ساخت سدھا و دریاچھ ھاي پشت سد ، قسمت زیادي از
محیط را زیر آب فرو برده كھ تحت ھدایت عوامل  

.  محیطي و دیگر مسائل اجتماعي قرار مي گیرد 

n ھمچنین تغییرات مقادیر آب ، از سالي تا سال دیگر در
اثر كم بودن بارش سالیانھ ، ظرفیت را تحت تاثیر قرار 

مي دھد
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انتخاب سایت براي نیروگاه ھاي آبي

n  در دسترس بودن آب
n ذخیره سازي آب
n  میزان باال بودن آب n  میزان باال بودن آب
n مسافت از محل تولید توان تا مراكز استفاده بار
n عملكرد سایت
n در محل زندگي انسان  (فاكتورھاي محیطي ـ اجتماعي

ھاي آن منطقھ كمترین تاثیر را داشتھ باشد، زیر آب
نرفتن زمین ھاي حاصلخیز، زلزلھ خیز نبودن محیط و  

(...
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Hydrology 

n بھ علمي تعبیر مي شود كھ از فرایند  ) علم آب(از ھیدرولوژي
اداره كردن و كنترل خوردگي و زدگي و نیز تفكیك منابع  

.روزمیني و زیرزمیني آب تشكیل شده است 
n  درون ریز= برون ریز + تغییرات در آب ھاي ذخیره شده n  درون ریز= برون ریز + تغییرات در آب ھاي ذخیره شده
nآب روان روي سطح زمین ، تبخیر(كھ منابع برون ریز ،

)، راه گیري ، تعرق) صاف كردن(پاالئیدن 
n ذخیره گودال ھا ، ذخیره ھاي  (تغییرات در آب ھاي ذخیره شده

)محبوس 
nHydrograph  وھیدروگراف واحد
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طبقھ بندي نیروگاه ھاي آبي
طبقھ بندي براساس خصوصیات ھیدرولیكي 

n نیروگاه ھاي آبي قراردادي

n نیروگاه ھايPumped storage 

n نیروگاه ھايTidal power)ِكشنده توان  ( n نیروگاه ھايTidal power)ِكشنده توان  (

n نیروگاه ھايDepression power 
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طبقھ بندي نیروگاه ھاي آبي
(Base or Peak)طبقھ بندي براساس عملكرد

n:peak load plant  معموال ھنگام صحبت در مورد
كامل مناسب است  peak loadتوان ھیدرولیكي عملكرد 

، ھمچنین قابلیت پرداختن بھ این موضوع كھ خودش ، ھمچنین قابلیت پرداختن بھ این موضوع كھ خودش 
starting  سریع دارد و دارای سھولت نسبي در باال

.بردن باراست 

n:base load plant تولید پیوستھ توان وجود دارد  .
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طبقھ بندي نیروگاه ھاي آبي
طبقھ بندي بر اساس گنجایش نیروگاه

MW٠.١برابر  نیروگاه ھاي با ظرفیت خیلي كم
(very low-capacity) 

MW١.٠برابر  MW١.٠برابر نیروگاه ھاي با ظرفیت كم  . ٢ نیروگاه ھاي با ظرفیت كم  . ٢
)low-capacity(

MW١٠برابر نیروگاه ھاي با ظرفیت متوسط  . ٣
)Medium-capacity(

MW١٠بیش از نیروگاه ھاي با ظرفیت باال . ۴
)High-capacity(
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طبقھ بندي نیروگاه ھاي آبي
)ارتفاع سرچشمھ از زمین( Headطبقھ بندي بر اساس 

n 1.Low-head plants                                                 <15m

n 2.Medium-head plants                                         15-70m

n 3.High-head plants                                               71-250mn 3.High-head plants                                               71-250m

n 4.Very-high head plants                               more than 
250m
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روش ھای دیگر طبقھ بندي نیروگاه ھاي 
آبي

n طبقھ بندي بر اساسStorage )و ) ذخیره سازيpondage 

n  طبقھ بندي بر اساس موقعیت و توپوگرافي

n طبقھ بندي بر اساس خصوصیات ساختاري n طبقھ بندي بر اساس خصوصیات ساختاري
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بخش اصلي نیروگاه ھاي برق ـ آبي
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طبقھ بندي ھیدروتوربین ھا

n نوعimpulse )در یك شكل فوران مانند ، فشار ،  :) ضربھ اي
فوران از رشتھ  . تمام انرژي را بھ انرژي جنبشي تبدیل مي كند 

فرورفتگي ھاي پروانھ توربین بھ كار برده شده در پیرامون 
علت تاثیر ، گردانھ توربین آبي است كھ  . چرخ وارد مي شوند  علت تاثیر ، گردانھ توربین آبي است كھ  . چرخ وارد مي شوند 

.چرخانده مي شود 
n نوعreaction )بر اساس بازگشت واكنش كار مي كند  ) :واكنشي

آب در فشار باال و حجم پائین بھ توربین وارد شده ، قسمتي از  . 
چنین فشار انرژي بھ انرژي جنبشي تبدیل و سپس آب بھ گردانھ  
توربین آبي وارد و انرژي فشار متعاقبا بھ انرژي جنبشي تبدیل  

آب جریان یافتھ در میان گردانھ ي توربین ، یك  . مي شود 
واكنش را بر روي پره گردانھ بھ وجود آورده و گردانھ را مي  

.  چرخاند 
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n امروزه ، مقدار واحدھاي آبي تولید شده بیش ازMW٢۵٠ 
است كھ با افزایش این مقدار برخي نقص ھا ظاھر مي 

:شوند 
n كاھش گرما افزایش یافتھ و ظرفیت سرماي بیشتري باید

.تامین شود 
n ارتعاشات بھ طور مشابھ افزایش یافتھ و ساختارھاي ایمني n ارتعاشات بھ طور مشابھ افزایش یافتھ و ساختارھاي ایمني

.باید خیلي نیرومندتر شوند 
n  تحمل رانش باید مخصوصا براي وظایف سنگین طراحي

.شده باشد و باید راندمان باالي سرد شدن فراھم شود 
n ماشین ھا براي خروجي مشابھ ، كوچكتر شده اند

،گنجایش ذخیره انرژي كمتر ي موجود است كھ جوابگوي 
.نوسانات بار است 
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:فصل دوم 

بررسی نیروگاه ھای برق ـ آبی ایران
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نیروگاه ھای برق ـ آبی در ایران

n ھم اكنون ظرفیت نصب شده در نیروگاه ھاي برق آبي
مگاوات است و ساالنھ حدود ھشت ھزار  ٢٤٠٠كشور 

گیگاوات ساعت انرژي تولید مي كنند كھ حدود ھفت گیگاوات ساعت انرژي تولید مي كنند كھ حدود ھفت 
درصد از تولید انرژي برق كشور را بھ خود اختصاص 

.داده است

n برنامھ ریزي ھاي انجام شده در این زمینھ حاكي است
قدرت تولید انرژي برق آبي در  ١٤٠٠كھ تا سال 

درصد  ١٩ھزار مگاوات مي رسد و  ٢٩كشورمان بھ 
.از برق كشور را شامل مي شود
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٣نیروگاه آبی کارون 
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اھداف و منافعطرح 
n میلیون کیلووات   ۴١٣٧تولید (مگاواتی ٢٠٠٠توسط یک نیروگاه

:)مگاوات ٣٠٠٠، قابل توسعھ تا ساعت انرژی برق آبی در سال
کنترل سیالبھای مخرب و عرضھ آب بھ میزان یک میلیارد -·

مترمکعب براي آبیاريمترمکعب براي آبیاري
درصد از تولید   ٢.٧از انرژي برق آبي و % ۶٠افزایش حدود  -·

انرژي برق کشور
میلیون   ۶٧٠٠میلیون دالر حاصل از تنظیم ١۶٧۵سودي معادل -·

مترمکعب آب
میلیون دالر حاصل از تولید انرژي برق  ٢٠٠سودي معادل  -·

در سال  آبي
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٠٥/٠٤/٨٥گزارش روزانھ مخزن وتولیدمورخ

nگزارش مخزن
متر ٨٤٢.٩٨.........................................................تراز مخزن 

میلیمتر ٠...................................................میزان بارندگي
متر مكعب در  ٢۶۵..........................................دبي متوسط ورودي

ثانیھثانیھ
متر ٠.٢٩......................................... تغییرات تراز مخزن

میلیون  ٢٨٨١.١٢..................................................... حجم مخزن 
متر مكعب

متر مكعب در ثانیھ ٤١٣...................... دبي متوسط تخلیھ از نیروگاه 
متر مكعب در ثانیھ ٠... .................دبي متوسط تخلیھ از سرریز ھا

میلیون متر  ٨٨.٨٨.......... ................................حجم خالي مخزن 
مكعب
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٠٥/٠٤/٨٥گزارش روزانھ مخزن وتولیدمورخ
nگزارش نیروگاه

توان  (mwh) ............ توان اكتیو (mw) ..........حداكثر توان تولید...............واحد نیروگاه
جمع ساعات كاركرد (mvarh) .......راكتیو

 ..........................3.114 ........................ 272 .....................................٨656واحد ..........................3.114 ........................ 272 .....................................٨656واحد
.........................................13.26

 ………………3.155 .......................... 274 ..................................  ٧570واحد 
...................................... 13.30 

 1.200 ............................ 264.........................256....... ........................ ٦واحد 
..................................... 05:30 

 .................................. 0 ................................. 0 ..........................… ٥0واحد 
..................................... 00:00 

 930 .......................... 4.020 .................................255........................... ٤واحد 
.................................... 19:51 

 …………......…4.011 ............................ 254 ................................ ٣913واحد 
.................................... 19:37 
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نیروگاه آبی کرخھ
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اھداف پروژه کرخھ

n ھزار ھكتار از أراضى   ٣٢٠تأمین و تنظیم آب جھت آبیاري
)  دوسالق و باغھ -ارایض  -اوان (پل   پایین دست ، دشتھاي پاي

و ھمچنین دشتھاي حمیدیھ ، قدس ، دشت آزادگان ، دشت عباس  
، فكھ و عین خوش واقع در شمال غربي و غرب استان  ، فكھ و عین خوش واقع در شمال غربي و غرب استان  

خوزستان

n گیگا وات ساعت در سال  ٩٣۴تولید انرژي برقابي بھ میزان

n  كنترل سیلھاي مخرب رودخانھ و جلوگیري از خسارات ناشي از
آن
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ھیدرولوژي

متوسط حجم آورد ساالنھ رودخانھ در ایستگاه    
میلیون متر مكعب   ٥٩١٦ھیدرومتري پاي پل بالغ بر 

است و متوسط آبدھي دراز مدت سالیانھ در این ایستگاه  است و متوسط آبدھي دراز مدت سالیانھ در این ایستگاه  
توزیع زماني . متر مكعب بر ثانیھ است  ١٨٨معادل 

بیش . مي باشد  یكنواخت غیررواناب در طي سال بسیار 
ماه بھمن تا   ٤درصد از كل رواناب سالیانھ در % ٦٤از 

اردیبھشت ماه رخ مي دھد و حداكثر رواناب ماھیانھ  
.استمربوط بھ فروردین ماه 
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مشخصات کلی نیروگاه

n مگاوات ٤٠٠: ظرفیت نیروگاه

nمگاوات ٣/١٣٣واحد و ظرفیت ھریك  ٣:تعداد واحدھا

n گیگاوات ساعت ٩٣٤: متوسط انرژي تولید ساالنھ n گیگاوات ساعت ٩٣٤: متوسط انرژي تولید ساالنھ
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تجھیزات نیروگاه

nجرثقیلھا
nدریچھ ھاي انسداد لولھ مكش
nمشخصات شیرھاي ورودي
nتوربین ھا nتوربین ھا
nسیستم گاورنر
nژنراتور
n  یكسو كننده
nتجھیزات میدان
n  شینھ ھاي حفاظ دار
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تجھیزات نیروگاه
nكلیدھا
nتجھیزات برقگیر
nترانس ھا

سیستم كنترل نیروگاه nسیستم كنترل نیروگاه

n سیستم جریان مستقیم(DC) و تغذیھ غیر قابل قطع(UPS) 
نیروگاه

n سیستم جریان متناوب)AC (  نیروگاه
nترانسفورماتور اصلي

nخطوط انتقال
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)کرج(نیروگاه آبی امیرکبیر 
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مشخصات نیروگاه

تھران استان -محل سد 

مركزي نام حوضھ آبریز اصلي

كرج نام رودخانھ

50000 ھكتار -سطح زیر كشت 

90 مگاوات -ظرفیت نیروگاه 

بتني دو قوسي نوع سد
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سد لتیان
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مشخصات نیروگاه

تھران استان -محل سد 

مركزي نام حوضھ آبریز اصلي

جاجرود نام رودخانھ

120000 ھكتار -سطح زیر كشت 

45 مگاوات -ظرفیت نیروگاه 
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با تشکربا تشکر
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