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مشخصات کلی نیروگاه سیکل ترکیبی



انواع نیروگاه سیکل ترکیبی



انواع نیروگاه سیکل ترکیبی



بازدهی نیروگاه سیکل ترکیبی



(و نیروگاهناشی از ترکیب د)بازدهی نیروگاه سیکل ترکیبی 



سواالت
نیروگاه سیکل ترکیبی چیست و از چه قسمتهایی تشکیل شده ا. ست ؟1
شماتیک نیروگاه سیکل ترکیبی را ترسیم کنید و نحوه کار آن ر. .ا شرح دهید2
آیا می توان در نیروگاه سیکل ترکیبی بدون روشن بوودن نیروگواه گو   . ازی، از 3

نیروگاه بخار استفاده نمود ؟ 
راندمان نیروگاه سیکل ترکیبی چه میزان است ؟ . 4

در صورتی که راندمان نیروگاه گازی . 40درصود، رانودمان نیروگواه بخوار     520
چوه  ( دو ناشی از ترکیوب ایون  ) درصد باشد راندمان نیروگاه سیکل ترکیبی 

میزان است ؟





کلیات
  رژی در اگر بتوان در نیروگاههای بخار انرژی مورد نیاز برای تبخیر آب را از تبدیل جرم بوه انو

ال سون   گاز، نفت، مازوت، زغ)هسته اتم بدست آورد می توان نیروگاه بخار با سوخت فسیلی 
. را به نیروگاه هسته ای تبدیل کرد... ( و
   در آن چیزی که این عمل به ظاهر ساده را کمی پیچیده می کند حفظ ایمنوی ایون نیروگواه

.ضرایط کاری مختلف است به نحوی که کارکنان، مردم و محیط زیست آسیب نبیند
 به دو صورت می توان جرم را به انرژی تبدیل نمود:
شکافت هسته عناصر سنگین به دو هسته سبک . (شکافت)1
جوش دادن دو هسته عناصر سبک به عنصر سنگین تر . (همجوشی، گداخت )2
ی در حال حاضر روش اول عملی شده است اما روش دوم هنوز عملی نشده است بیش بینی م

.ش این کار در دنیا عملیاتی شود.ه1430شود تا سال 
 ار آن بوا  بنابراین در بیان ساده نیروگاه هسته ای همان نیروگاه بخار است که مشعل دی  بخو

.رآکتور جایگزین شده است
ت ابتدا اصول از آنجا که شکافت هسته ای مانند فرآیند سوختن گاز یک فرآیند شیمیایی نیس

.تبدیل انرژی در واکنش شکافت معرفی می شود



انرژي هسته اي
 است که نماد آن جدول تناوبیعناصر شیمیاییاورانیوم یکی ازUعدد و

کوه یوک عنصور سونگین، سومی، فلوزی،      اورانیوم. می باشد92اتمِی آن 
روه رادیواکتیو و براق به رن  سوفید مایول بوه ن وره ای موی باشود بوه گو        

راکتورهای هسوته  آن برای سوخت 235تعلق داشته و ایزوتوپ تنیدها کآ
بآخوا  در معموال اورانیوم در م ادیر بسویار نواچیز   . میشوداستفاده ای

یعنی در اطراف، غواا و  ) . شودمی یافتو جانوران از جمله انسان گیاهان
(البته م دار بسیار ناچیز . دورن ما هم اورانیوم وجود دارد

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1+%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84+%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D8%A7%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AE%D8%A7%DA%A9
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D8%A8
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86


شکافت هسته اي 



ايهسته شکافت 



ايهسته شکافت 
  لوتوونیم در  پ. سنگین ترین عنصر طبیعی که شکافت پایر است اورانیووم اسوت

ایجواد موی   238طبیعت یافت نمی شود و به صورت مصنوعی از تغییر اورانیوم 
. شود

   یموه  با داشتن اورانیوم می توان عناصر سنگین تر را ایجاد نموود و یوا عناصور ن
موود توا   را نووترون دهوی ن  .... سنگین مثل کبالت، تکنسیوم، ایریدیم، سزیم  و 

ی از آنهوا  رادیواکتیو شود و برای م اصد تشخیصی یا درمانی پزشکی یوا صونعت  
. استفاده نمود



ايهسته شکافت 



واپاشي
         بعضی از مواد خود به خود تولیود اشوعه کورده و جورم آنهوا کوم موی شوود
.و به آنها مواد رادیواکتیو می گویند(واپاشی و بحث نیمه عمر )
 نووع برخوورد بوین    4. در اثر برخورد نوترون واپاشی سریعتر انجام می گیورد

.یک هسته و یک نوترون وجود دارد
برخورد االستیک یعنی برگشت با همان سرعت اولیه-1
رژی برخورد غیر االستیک یا بازگشت با سرعت کمتر و دادن م وداری از انو  -2

.جنبشی به هسته
.نوترون پس از برخورد جاب هسته شود-3

.نوترون پس از برخورد باعث متالشی شدن هسته شود-4



اشعه و راديواکتیو
    اموروزه سوه نووع تشعشوه    . برخورد نوترون با هسته همیشه بوا تشعشوه هموراه اسوت

:شناخته شده است

و در اثر تغییر شکل هسته ایجاد می شود و همان هسته ی هلیوم اسوت :αاشعه ی -1
.شودمسافت زیادی را نمی تواند طی کند و عمالً توسط یک صفحه ی کاغا متوقف می

رون حرکت سریه الکترون های منفی می باشد که در اثر تجزیوه ی نووت  :βاشعه ی -2
.بدست می آید

است ف ط طول موج آن بسیار کمتر اسوت و اثور نفوو     xشبیه اشعه ی :γاشعه ی -3
.اردمی تواند از یک صفحه ی دو سانتیمتری سرب هم بگ. پایری بسیار زیادی دارد

 ي معروف  اسرو ف مر   راديو اكتيوهسته ي اتمي كه تشعشع مي كند به اسم
.اشدبداشته قطعي بيولوژيکي ف يا اثو احتمالي بيولوژيکي تواند اثوات 



ساختمان راکتور
کند . کننده يا مدراتور1
خنك کننده. 2

سوخت يا ماده ي اوليه. 3

ميله هاي . کنترل4

رفلكتور يا منعكس کننده. 5

جدار حفاظ. 6



خنک کننده



خنک کننده



منعکس کننده



حفاظ





انواع راکتور هاي قدرت
 راکتور آب سبک تحت فشارPWR ( درصد نیروگاههوای قودرت دنیوا از    60بیش از

(این نوع هستند 
 راکتور آب سبک جوشانBWR

 راکتورآب سنگین تحت فشارPHWR

 راکتور با خنک کننده گازی دما باالHTGR

 (زاینده)راکتور سریه
و یکوم دکتور   برای مطالعه بیشتر به کتاب منابه تولید انرژی الکتریکوی در قورن بیسوت   

.تفرشی انتشارات دانشگاه خواجه نصیر مراجعه شود
کوه ایون نیروگواه بوه روسوی      . اسوت PWRنیروگاه بوشهر از نوع آب سبک تحت فشوار  

VVERکننده در این نیروگاه از آب سبک به عنوان کند کننده و خنک. گفته می شود
.استفاده می شود





سواالت
نیروگاه هسته ای چیست چه تشابهات و تفاوتهایی با نیروگاه بخار دارد ؟. 1

انرژی پیوند چیست و نمودار آن برای عناصر مختلف به چه صورت است ؟. 2

به چه صورت از انرژی هسته می توان استفاده نمود ؟. 3

فرآیند شکافت و گداخت را با توجه به انرژی پیوند توضیح دهید. 4.

سه نوع تشعشه هسته ای را نام ببرید. 5.

ایزوتوپ چیست ؟ ایزوتوپهای هیدروژن را نام ببرید. 6.

چه عناصری قابلیت شکافت دارند ؟ . .عنصر را نام ببرید75

سنگین ترین عنصر شکافت پایر که در طبیعت یافت می شود را نام ببرید. 8.

در فرآیند شکافت، اورانیوم به چه عناصری تبدیل میشود ؟ . هستند پاره های شکافت چه عناصری) 9
)

ساختمان راکتور شامل چه قسمتهایی است  ؟ هر یک را شرح دهید. 01.

به چه علت در راکتوراغلب از کند کننده استفاده می شود ؟. 11

نیروگاه بوشهر از کدام نوع راکتورهاست ؟ خنک کننده و کند کنده آن چیست ؟. 21

شماتیک نیروگاه هسته ای را ترسیم کنید و نحوه کار آن را شرح دهید. 31.







نیروگاه آبی



نیروگاه آبی



نیروگاه آبی



نیروگاه آبی



بازدهی نیروگاه آبی



توربین 



توربین 



توربین 



توربین فرانسیس 



توربین فرانسیس 



توربین فرانسیس 



انواع سد



ندانتخاب چند سد به جای یک سد بسیار بل



ندانتخاب چند سد به جای یک سد بسیار بل
 ه چنود سود   یک سد با ارتفاع زیاد عالوه بر اینکه هزینه بسیار باالتری نسبت بو

متوسووط دارد، باعووث زیوورآب رفووتن تعوودادی زیووادی شووهر و روسووتا و منوواطق 
.کشاورزی می گردد



سواالت
راندمان نیروگاه آبی چه میزان است ؟ . 1

طول عمر نیروگاه آبی چوه میوزان اسوت و هزینوه تولیود بورق نیروگواه آبوی را بوا          . 2

.دیگرنیروگاهها م ایسه کنید
برای استفاده از انرژی آب به چه علت باید سد ایجاد نمود ؟3.
انواع توربین آبی را نام برده و شرح دهید. 4 .
با توجه به روخانه های کشور از چه نوع توربینی در ایران استفاده میشود ؟. 5

انواع سدهای آبی را نام برده و هر کدام برای چه عرض دره و چوه زمینوی مناسوب    . 6

می باشد ؟
در رودخانه ای مانند کارون احداث یک سد بلند مناسب است یا احداث چنود سود   . 7

متوسط ؟
استفاده از نیروگاههای آبی کوچک چه مزایایی دارد ؟. 8



سواالت
چرا شبکه برق اغلب اوقات سلفی است ؟. 1

برای اصالح ضریب توان از چوه تجهیوزی بایود اسوتفاده کورد ؟ علوت آن را       . 2

.توضیح دهید
آیا خازن می تواند توان اکتیو موتور را تامین کند ؟. 3

خازن گااری در یک کارخانه صنعتی به چه نحوی انجام می شود ؟. 4

سوال اختیاری . وجود دارد بورای  0.5کیلووات با ضریب قدرت 100یک بار : 5
افزایش داد به چه میزان خازن نیاز اسوت  0.9آنکه یتوان ضریب قدرت را به 

؟
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عدم استفاده بهینه از توان دریافتی به علت کاهش ضریب توان

لزوم استفاده از جبران گر توان راکتیو در محل بار
 افزایش ضریب توان: ت اضای شرکت برقS

P
cos



موفق و پیروز باشید


