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 به عنوان مثال، در حدود 15 درصد از کل برق تولیدی ایالت کالیفرنیا از نیروگاه های هیدروالکتریک تأمین می شود. اما بیشترین 
تولید برق آبی مربوط به ایالت واشنگتن است. 3 سد از 6 سد اصلی که برروی رودخانه کلمبیا احداث شده اند عبارتند از: گراند کولی 
)Grand coulee(، چیف جوزف )Chief joseph( و جان دی )John Day(. حدود 87 درصد از کل برق تولیدی ایالت واشنگتن 

از نیروگاه های هیدروالکتریک تأمین می شود. مقداری از برق تولیدی این نیروگاه ها به ایالت های دیگر نیز ارسال می شود.

انرژی آبی:
انرژی آبی یا هیدرولیک،انرژی است که از آبشارها و آب های درحال حرکت می گیرند و برای هدف های مختلفی استفاده میکنند.

درزمان های قدیم این انرژی را از آسیاب های آبی میگرفتند و ازاین انرژی برای آبیاری ،استفاده ازآسیاب ها وبکار انداختن دستگاه 
های مختلفی مانند دستگاه های پارچه بافی،چوب بری،چکش زنی،جرثقیل اسکله،آسانسورهای خانگی وحفرمعدن استفاده میکردند.

از اوایل قرن بیستم تا به امروز از انرژی آبی در صنایع جدید استفاده میشود.درواقع این انرژی را میتوان درجایی ذخیره کرد ودرجایی 
دورتراستفاده کرد.یکی دیگرازروش هایی که میتوان از این انرژی استفاده کرد،استفاده دردستگاه ترومپ میباشد که به وسیله آبشارها 
فشارمتراکم ایجاد میکندو به وسیله شبکه لوله کشی این انرژی را به مسافت های دورتربرای استفاده دستگاه هایی که در فاصله ی 
زیادی از آبشارها قراردارند،می فرستد.انرژی آبی یک انرژی تجدید پذیر است؛این ویژگی باعث شده  که این انرژی منبعی مهم برای 

زندگی امروز و آینده باشد.
انرژی آب در علم آب شناسی،به وسیله نیرویی که آب به بستر رودخانه و شاخه های آن وارد میکند،بررسی می شود.وقتی جریان 
سیل جاری میشود آب به سبب بیشترین حرکت،بیشترین گل والی را ایجاد میکند که باعث میشود بیشترین انرژی را داشته باشند.

با برداشت گل و الی و رسوب که به مرور فرسوده شده و یا به وسیله جریان رودخانه به جایی دیگر منتقل می شود؛از بستر رودخانه 
،این انرژی دریافت می شود.

موسسه ی جهانی World Bank تاثیر برق آبی  بدون در نظر گرفتن کربن موجود در اتمسفر را روی اقتصاد و پیشرفت های موجود 
در صنایع  بررسی کرده است و به این نتیجه رسیده که سد ها دلیل قابل توجهی برای مشکالت محیط زیستی و جامعه ای می باشند.

چرخ ها و آسیاب های آبی ابتدا در هند ساخته شدند؛همچنین در امپراطوری روم از نیروی آسیاب های آبی برای تولید آرد از جو و اره 
کردن  الوار و خرد کردن سنگ ها استفاده می کردند.در چین هم امپراطوری هان استفاده گسترده ای از آسیاب های آبی کرده است.
همچنین در چین و باقی کشورهای خاور دور از هیدرولیک برای آبیاری توسط کانال ها با بهره برداری از Pot Wheel استفاده کرده اند.
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 اکسیژن تولید می شود که این کار بعدها به عنوان الکترولیز شناخته شد.
سال 1882: اولین نیروگاه آبی در آمریکا شروع بکار کرد و انرژي برق حاصل از آن براي روشنایي خیابان هاي شهر کوچکي کافي بود.

امروزه: حدود 20درصد از الکتریسیته دنیا از طریق توان آبی تولید می شود و حدود 150 کشور پتانسیل استفاده از آن را دارا 
می باشن.

زمانی که در کوه ها و تّپه ها باران می بارد، آب حاصل از آن به صورت نهر و رودخانه جاری شده و به دریا می ریزد. از آب جاری 
و ریزشی می توان به نحو احسن استفاده نمود. انرژی عبارت است از »توانایی انجام کار«. بنابراین می توان از آب جاری، که حاوی 

انرژی جنبشی است، برای تولید برق استفاده کرد.
در گذشته برای خرد کردن گندم و ذرت در آسیاب ها، از آب جاری برای چرخاندن چرخ های چوبی آسیاب استفاده می کردند. این 

نوع آسیاب را آسیاب آبی یا آسیاب غالت می گفتند.
در سال 1086، کتاب چند جلدی Domesday نوشته شد. در این کتاب فهرست کلیه امالک، خانه ها، فروشگاه  ها و سایر موارد 
در انگلستان ارائه شده است. در این کتاب فهرست 5624 آسیاب آبی واقع در جنوب رودخانه ترنت )Trent( در انگلستان درج شده 

است. به عبارت دیگر به ازای هر 400 نفر یک آسیاب وجود داشت.
گردش چرخ های آسیاب آبی یا از طریق آب های ریزشی )ریزش آب از باال بر روی چرخ( و یا آب های جاری )رودخانه( صورت 
می گیرد )این نوع آسیاب ها در تصویر نشان داده شده اند(. امروزه از آب جاری نیزمی توان برای تولید برق استفاده نمود. هیدرو به 

معنی آب است. بدین ترتیب هیدرو _ الکتریک یعنی تولید برق از طریق انرژی آب .
استفاده از انرژی جنبشی آب جاری جهت تولید برق را نیروی هیدروالکتریک گویند. با ایجاد سد می توان جریان رودخانه را متوقف 
نمود. در تصویر مربوط به سد شاستا )Shasta( در شمال کالیفرنیا، با ایجاد سد، مخزنی از آب تشکیل می شود. اما سدهای احداثی 
برروی رودخانه های بزرگ تر باعث تشکیل مخزن نمی شود. جهت تولید برق در یک نیروگاه هیدروالکتریکی، آب رودخانه به داخل 

آن هدایت می شود. همچنین سد داالس بر روی رودخانه کلمبیا، در طول مرز بین ایالت اورگون و واشنگتن، احداث شده است.
نیروگاه های آبی بزرگ ترین تولید کنندگان برق در ایاالت متحده هستند. این نیروگاه ها 10 درصد از کل برق مصرفی این کشور 
را تأمین می کنند. ساخت نیروگاه های از این نوع در ایالت های که دارای کوهستان های مرتفع و رودخانه های زیادی هستند، می 

تواند منجر به افزایش تولید برق شود.

تاریخچه استفاده از انرژی آب
استفاده  آب  نیروی  از  امروز  به  تا  پیش  سال  صدها  از  بشر 
می کرده است. در طول تاریخ علم و تکنولوژی، توان آب به 
طور شگفت انگیزی همواره مورد استفاده بوده است. در قرون 
انرژی اصلی ترین منبع تولید توان  این  تا قرن 19  وسطی و 
برای آسیاب های گندم بوده است. در قرن 19، چرخ های آبی 
امروزه  آب  توان  اما  دادند.  بخار  موتورهای  به  را  خود  جای 
هنوز نقش مهمی در تولید الکتریسیته در اکثر کشورها ایفا 

می کند.
می توان بطورخالصه تاریخچه انرژی آبی را اینگونه بیان کرد:

2000 سال پیش: استفاده یونانی ها از چرخ های آبی به منظور 
تبدیل گندم به آرد

سالهای 1800: دانشمندان انگلیسی، ویلیام نیکلسون و آنتونی 
کارلیسل، دریافتند که با اعمال جریان برق به آب، هیدروژن و
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انرژی آبی تولید برق به وسیله ی انرژی آب در حال حرکت است.باران یا برف آب شده ، که معموال از کوه ها و تپه ها سرچشمه می 
گیرند ، جوی ها و رودها را به وجود می آورند که در نهایت به اقیانوس منتهی می شوند. انرژی آب در حال حرکت می تواند خیلی 

قابل توجه باشد ، به طوریکه هرکس که قایق سواری در رودخانه های خروشان را تجربه کرده باشد ، می داند.
این انرژی برای قرن هاست که مورد بهره برداری قرار گرفته است. از زمان یونانیان باستان ، کشاورزان از چرخ های آبی)آسیاب های 
آبی( برای آسیاب کردن گندم و تبدیل آن به آرد ، استفاده می کردند. آسیاب آبی که در یک رود قرار دارد ، با استفاده از سطل 
هایی که اطراف چرخ واقع شده اند ، آب در حال جریان را جمع می کنند. انرژی جنبشی رود در حال جریان ، چرخ را می چرخاند 

و این انرژی جنبشی تبدیل به انرژی مکانیکی ای می شود که آسیاب را به کار می اندازد.
در اواخر قرن 19 ام ، انرژی آبی تبدیل به منبعی برای تولید برق شد. اولین نیروگاه برق آبی در آبشار نیاگارا در سال 1879 ساخته 
شد. در سال 1881 چراغ های برق خیابان شهر آبشار نیاگارا از طریق انرژی آبی تامین شده بود. در سال 1882 اولین نیروگاه برق 

آبی جهان در اپلتون ویسکانسین ، شروع به کار کرد.

نیروگاه برق آبی رابرت موزس نیاگارا

یک نیروگاه آبی معمول نظامی ست متشکل از سه بخش : یک نیروگاه الکتریکی که در آن برق تولید می شود ، یک سد که می 
تواند برای کنترل جریان آب باز و بسته شود ، و یک مخزن که می توان آب را در آن ذخیره کرد. آب پشت سد از درون مدخل 
آبگیری)در لوله( جاری می شود و به تیغه های داخل توربین فشار می آورد و آنها را می چرخاند. توربین یک ژنراتور)مولد برق( 
را می چرخاند تا برق تولید شود. مقدار برقی که می تواند تولید شود به ارتفاعی که آب از آن سقوط می کند و مقدار آبی که در 
سیستم حرکت می کند ، بستگی دارد. این برق می تواند در طول خطوط برق در مسافت های طوالنی ، به خانه ها ، کارخانه ها ، 

و محل کسب و کارها منتقل شود.
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در سال 1753 مهندس فرانسوی برنارد فورست ِد بلیدور مجله Architecture Hydrauliqne را منتشر کرد که در آن محور 
های افقی و عمودی ماشین های آبی را تشریح کرده بود.در اواخر قرن نوزدهم ژنراتورهای برق توسعه یافتند و هم اکنون می توان 

بدون استفاده از انرژی آبی کار کنند.در واقع افزایش تقاضاها باعث توسعه ،پیشرفت و انقالب صنعتی شد.
در یک روش معروف قدرت موج آزادشده از یک مخزن را برای هل دادن و استخراج سنگ معدن فلزی مورد استفاده قرارداده اند.این 
روش اولین بار در معدن طالی Dolauchothi واقع در Wales، هفتاد و پنج سال قبل از میالد مسیح مورد استفاده قرار گرفته 
است اما در معدن های اسپانیا مانند  Las Medulas توسعه یافته است.این انرژی در قرون وسطی به صورت وسیعی در بریتانیا 
برای استخراج سنگ معدن سرب و قلع استفاده می شده،بعد از مدت ها این روش به معدن های هیدرولیک تکامل یافته و در معدن 

های طال کالیفرنیا مورد استفاده قرار گرفته است.
در آغاز انقالب صنعتی بریتانیا،آب منبع اصلی انرژی برای اختراعات 
جدید مانند Water Frame ریچارد آرت رایت بود.اگرچه استفاده 
از نیروی آب برای استفاده از بخار در کارگاه های بزرگ و کارخانه 
 ها بود،باز هم در قرن 18و19 در بسیاری از عملیات های کوچک 
از نیروی آب استفاده می شد.مانند رانندگی به وسیله کوره های 
انفجار کوچک)dvfi furance(و کارگاه گریست و سازه هایی که 
آبشار سنت آنتونی پیش از فروریختن، 1860نزدیک آبشار سنت آنتونی که 50 فوت )15 متر( ارتفاع دارد و به

رودخانه می سی سی پی میریزد ساخته شده بود. در سال 1830 که اوایل اوج کانال سازی ایاالت متحده بود؛هیدرولیک انرژی الزم 
برای حمل و نقل از باال به پایین تپه های شیب دار که از طریق خطوط راه آهن به هم متصل بود را تهیه می کرد.به مرور زمان 
خطوط راه آهن در حمل نقل پیشی گرفت و سیستم های کانالی توسعه یافت و مجهز به سیستم های برق آبی شد که در تاریخ الول 

)Lowell( ،ماساچوست یک مثال کالسیک از توسعه تجاری و صنعتی ساخته شده با استفاده از نیروی آب می باشد.
با پیشرفت تکنولوژی استفاده از چرخ های آبی در توربین ها و موتور های آبی در توربین ها و موتورهای آبی توسعه یافت.در سال 1848 
جیمز بی فرانسیس در حالی که به عنوان سر مهندس در شرکت قفل و کانال الول کار میکرد توربینی طراحی کرد که راندمان 90 
درصد داشت.او روش های علمی را در این طرح به کاربست و راه حل هایی برای مشکالت این توربین طراحی کرد.روش های محاسباتی 
ریاضی و گرافیکی به او اجازه داد تا با اطمینان طراحی هایی با بهره وری باال که دقیقا مطابق با شرایط خاص آن مکان را داشت انجام 
دهد.توربین فرانسیس هنوز هم به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد.در سال 1870 با استفاده از صنعت معدن کالیفرنیا،لستر 
آلن پلتن بهره وری چرخ های ضربه ای توربین پلتن را که برق آبی را از باالی کوهستان های کالیفرنیا می گرفت،را توسعه داد.
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هوای فشرده آبی:
آبی که در هر نهر وجود دارد می تواند هوای فشرده را بدون نیاز به قطعات متحرک و به طور مستقیم ایجاد کند.در این طرح آب را 
به صورت یک ستون در حال سقوط در نظر بگیریم و به صورت عمد حباب های هوا را از طریق ایجاد تالطم یا کاهش فشار ونچوری 
در ارتفاعات باال با آن مخلوط میکنیم و به آن اجازه می دهیم که درون یک شفت داخل یک قنات سقوط کند.در واقع در این شفت 

)اتاق مسقف( می توانیم هوای به دام افتاده در آب را از آن جدا کنیم

انواع انرژی های هیدرولیک:
هیدرولیک اصوال برای تولید الکتریسیته استفاده می شود که در گروه های گسترده ای مانند موارد زیر تقسیم می شود.

1. انرژی آبی معمولی به وسیله سد های برق آبی.
2. انرژی آبی که به وسیله حرکت رودخانه ها با استفاده از انرژی جنبشی به جریان رود استفاده می کند.

3. پروژه های 10 مگاواتی کوچک که اغلب هیچ مخزنی برای ذخیره احتیاج ندارند.
4. پروژه های انرژی آبی چند کیلو وات تا چند صد کیلو وات که به خانه های روستاهای دوردست فرستاده میشود.

5.پروژه های انرژی آبی که با استفاده از لوله کشی به مکان مورد نظر فرستاده می شود.
6. پمپ ذخیره سازی برق در زمان هایی که مصرف کم است برای روز هایی که مصرف زیاد است.

منابع برق آبی را با توجه به دسترسی به آنها می توان دسته بندی کرد.قدرت تابعی از مقدار هیدرولیک و ارزش جریان سیال است که 
هر مقدار هیدرولیک انرژی بر واحد جرم آب می باشد.مقدار استاتیک متناسب با اختالف ارتفاع آب می باشد و به سرعت حرکت آب 
بستگی دارد.در حالی که مقدار هیدرولیک به سرعت حرکت آب بستگی دارد.هر مقدار از آب می تواند به اندازه ی وزن خود کار انجام دهد

توان آب در حال سقوط را می توان از سرعت جریان ،چگالی آب،ارتفاع سقوط آب و شتاب گرانش محاسبه شود.
برخی از سیستم های هیدرولیک مانند چرخ آبی می توانند بدون تغییر ارتفاع،جریان را انتقال بدهند در واقع در این سیستم انرژی 
مورد نیاز را انرژی جنبشی آب روان تامین می کرد و چرخ های آبی هر دو این انرژی ها را یعنی انرژی هیدرولیک و انرژی جنبشی 

را ذخیره می کنند.
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انرژی آبی تقریبا 1/5 برق جهان را تامین می کند. چین ، کانادا ، برزیل ، ایاالت متحده آمریکا و روسیه ، 5 تولید کننده ی بزرگ 
انرژی آبی در سال 2004 بودند.یکی از بزرگترین نیروگاه های آبی در تری گورجز)سه دره( در رودخانه ی ییانگتر چین است. مخزن 
این وسیله از سال 2003 شروع به پر شدن کرده است ، ولی انتظار نمی رود که این نیروگاه تا سال 2009 کامال قابل استفاده باشد. 

سد 1/4 مایل)2/3 کیلومتر( پهنا و 607 فوت)185 متر( ارتفاع دارد.
بزرگترین نیروگاه آبی در ایاالت متحده ی آمریکا در گراند کولی دم)جویبار سد بزرگ( در رودخانه ی کلمبیا در شمال واشنگتن 

واقع شده است. بیشتر از 70درصد برق تولید شده در ایالت واشنگتن از طریق امکانات برق آبی تولید می شود.
امروزه انرژی آبی ارزان ترین راه تولید برق است. به این دلیل که وقتی سد ساخته می شود و تجهیزات نصب می شوند ، منبع انرژی 

جریان آب آزاد است. انرژی آبی یک منبع سوختی پاک است که ساالنه با بارش برف و باران قابل تجدید است.
انرژی آبی به راحتی در دسترس است. مهندسان می توانند جریان آب داخل توربین ها را برای تولید برِق تقاضا شده ، کنترل کنند. 

به عالوه مخازن می توانند امکانات تفریحی مثل شنا و قایق سواری را فراهم کنند.
اما رودخانه هایی که روی آنها سد احداث می شود ممکن است حیات وحش و یا منابع طبیعی دیگر را تخریب یا مختل کند. بعضی 
ماهی ها مثل سالمون ممکن است از شنا کردن به سمت باالی رودخانه برای تولیدمثل ، منع شوند. تکنولوِژی هایی مثل نردبان 
های ماهی به سالمون کمک می کند که از سد باال بروند و به مناطق تولیدمثل باالی رودخانه برسند. اما حضور سدهای هیدرولیک 
الگوهای مهاجرتی را تغییر می دهد و به جمعیت ماهی ها آسیب می زندو نیروگاه های انرژی آبی همچنین می توانند منجر به 

کاهش سطح اکسیژن محلول در آب شوند که برای ساکنین رودخانه مضر است.

برق آبی در شبکه لوله ای:
شبکه های هیدرولیکی برای حمل آب تحت فشار و انتقال قدرت مکانیکی از منبع به 
کاربران مورد استفاده قرار می گرفت.منبع قدرت معموال در باالی آب قرار می گرفت 
ویکتوریا  در شهرهای  ابتدا  در  کند.این شبکه  کار  پمپ  توسط یک  توانست  و می 
معروف  ادو  ،جت  یافت  توسعه  و سوئیس  درژنو  انگلستان صورت گرفت سپس  در 

شیرهایی برای فشار بیش از حد در این شبکه ها طراحی کرده است.
هر روز و در هر لحظه، حجم زیادی از آب بطور دائم در لوله های آبرسانی شهرهای 
برنامه ریزی شده  از قبل  با هدف خاص و  این آب  بزرگ در جریان است. هرچند 
ای جاری است اما چرا از جریان آن برای تولید انرژی برق آبی استفاده نشود. این 
 Lucid Energy ساخت شرکت Lucidpipe دقیقاً همان کاری است که سیستم
قرار است انجام دهد. این سیستم در لوله های آب شهر پورتلند ایالت اورگان نصب 

خواهد شد. 
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سهم این منطقه همانند منطقه آمریکای شمالی باوجود افزایش تولید انرژی الکتریکی از محل هیدروالکتریک از 21,1 درصد به 17.7 
درصد از مجموع مصرف انرژی تولیدشده به روش هیدروالکتریک در مناطق مختلف جهان کاهش یافته است. در ده سال گذشته، 
مصرف انرژی تولیدشده به روش هیدروالکتریک در منطقه اروپا و آسیا نیز باوجود افزایش از 179,9 میلیون تن معادل نفت خام به 
195.7 میلیون تن با کاهش سهم در مجموع انرژی مصرفی تولید شده از محل هیدروالکتریک در جهان روبرو بوده است. سهم این 

منطقه از 28,3 درصد به 22.3 درصد از مجموع مصرف انرژی تولید شده به روش هیدروالکتریک در جهان کاهش نشان می دهد.
ادامه بررسی آمارهای منتشره نشان می دهد، مصرف انرژی تولید شده به روش هیدروالکتریک در منطقه خاورمیانه در دوره ده ساله 
مورد بررسی، به دلیل خشکی و دمای باال و محدودیتهای آبی و منابع غنی نفت و گاز و امکان استفاده از انرژیهای خورشیدی و بادی 

و نیز بارشهای اندک و مسائل زیست محیطی با تغییرات اندکی روبرو بوده و همچنان سهم ناچیز خود را حفظ کرده است.
مصرف انرژی الکتریکی تولیدشده به روش هیدروالکتریک در منطقه خاورمیانه از سال 2004 تا پایان 2014 از 4 میلیون تن معادل 
نفت خام به 5,2 میلیون تن معادل نفت خام ) حدود 0.6 درصد از مصرف انرژی تولید شده به روش هیدروالکتریک در جهان( 

افزایش یافته است.
در منطقه آفریقا نیز همانند خاورمیانه و با شرایط آب و هوایی تقریبا مشابه، در ده سال گذشته، مصرف انرژی تولیدشده به روش 
هیدروالکتریک تنها از 19,8 میلیون بشکه معادل نفت خام به 27.5 میلیون تن ) حدود 3.1 درصد از مصرف انرژی تولید شده به 

روش هیدروالکتریک در جهان( افزایش نشان می دهد.
افزایش اندک مصرف انرژی تولیدی به روش هیدروالکتریک یا آبی در مناطق 
مختلف جهان در سالهای گذشته در حالی است که در مجموع کشورهای آسیا 
و اقیانوسیه مصرف انرژی تولید شده به روش هیدروالکتریک از سال 2004 
تا پایان 2014 از 154,2 میلیون تن معادل نفت خام به 341.6 میلیون تن 
افزایش نشان می دهد و سهم این منطقه با رشدی چشم افزا از 24.3 درصد 
به 38.9 درصد از مجموع مصرف انرژی تولید شده به روش هیدروالکتریک در 

جهان افزایش نشان می دهد.
چنان که مالحظه می شود، آمارهای منتشره حاکی از این است که تنها منطقه 
آسیا و اقیانوسیه است که بیشترین تغییرات مثبت را در طی ده سال گذشته 
در افزایش سهم از مصرف انرژی تولید شده با روش هیدروالکتریک دارا بوده 

است.
در دیگر مناطق جهان استفاده از انرژی هیدروالکتریک به دالیلی مانند  احتمال 

ایجاد چالشهای زیست محیطی، احتمال ایجاد تغییرات در اقلیم سرزمینی، 

احتمال ایجاد اختالل در زیست بومها )مانند آنچه در دریاچه ارومیه و دیگر دریاچه های ایران رخ داد(، امکان استفاده از انرژی بادی 
و خورشیدی که از تخریبهای زیست محیطی و زیست بومی کمتر برخوردار است، کمبود آب و وجود اقلیمهای خشک و کم بارش 
که باید با حساسیت باال آبهای زیر سطحی در این مناطق مدیریت شود، مسائل مالی و یا ترکیبی از این موارد از رشدی درخور 

برخوردار نبوده است.
 در این میان منطقه خاورمیانه و آفریقا از جمله مناطقی هستند که مدیریت آب باید با باالترین درجه حساسیت در آن مورد بررسی 

قرار گرفته و بدون برنامه ریزی نسبت به احداث سد و یا حفر چاههای عمیق اقدام نشود.
 هرگونه اقدام مطالعه نشده در این مناطق می تواند خسارتهای جبران ناپذیری را به بار آورد و به نابودی اقلیمهای سرزمینی و حیات 

گیاهی و جانوری و تغییرات شدید آب و هوایی منجر شده و کوچ روستانشینان را به شهرها به شکلی باور نکردنی سرعت بخشد.
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سهم خاورمیانه و جهان از 
انرژی آبی:

روش  به  شده  تولید  الکتریکی  انرژی 
تنها  خاورمیانه  منطقه  در  هیدروالکتریک 
0,6 درصد از مصرف انرژی تولید شده به 

روش هیدروالکتریک در جهان است.
روش  به  تولیدشده  انرژی  مصرف 
براساس  )تبدیل  در جهان  هیدروالکتریک 
با  و  خام  نفت  بشکه  یک  حرارتی  معادل 
یک  در  تبدیل  راندمان  38درصد  فرض 
تا   2004 سال  از  مدرن(  حرارتی  نیروگاه 
پایان 2014 از 635,2 میلیون تن معادل 
نفت خام در سال به 879 میلیون تن افزایش 
است. درصدی   38.4 رشد  دارای  و  یافته 

مجموع انرژی مصرفی تولیدشده در جهان 
از محل سوختهای فسیلی شامل نفت و و 
گاز و زغالسنگ و همچنین انرژی هسته ای 

و هیدروالکتریک و انرژیهای تجدیدپذیر و زیستی از سال 2004 تا پایان 2014 از 10556,5 میلیون تن معادل نفت خام در سال به 
12928.4 میلیون تن در روز افزایش یافته است.

براین اساس، مالحظه می شود سهم مصرف انرژی تولید شده به روش هیدروالکتریک از مجموع کل انرژی مصرفی تولید شده از منابع 
مختلف در جهان، از سال 2004 تا پایان 2014 از 6,0 درصد به 6.8 درصد افزایش یافته است.

در طی دوره ده ساله 2004 تا پایان 2014 مصرف انرژی تولید شده به روش هیدروالکتریک در منطقه آمریکای شمالی از 143,6 
میلیون تن معادل نفت خام به 153.5 میلیون تن رسیده است.

باوجود این افزایش، سهم این منطقه به دلیل رشد بیشتر تولید انرژی الکتریکی از طریق هیدروالکتریک در مجموع کشورهای آسیا و اقیانوسیه، 
در مجموع مصرف انرژی تولید شده به روش هیدروالکتریک در مناطق مختلف جهان از 22,6 درصد به 17.5 درصد کاهش نشان می دهد.

در همین دوره، مصرف انرژی تولید شده به روش هیدروالکتریک در منطقه آمریکای جنوبی و مرکزی نیز از 133,8 میلیون تن معادل 
نفت خام به 155.4 میلیون تن معادل نفت خام افزایش پیدا کرده است.

سهم این منطقه همانند منطقه آمریکای شمالی باوجود افزایش تولید انرژی الکتریکی از محل هیدروالکتریک از 21,1 درصد به 17.7 
درصد از مجموع مصرف انرژی تولیدشده به روش هیدروالکتریک در مناطق مختلف جهان کاهش یافته است.

در ده سال گذشته، مصرف انرژی تولیدشده به روش هیدروالکتریک در منطقه اروپا و آسیا نیز باوجود افزایش از 179,9 میلیون تن 
معادل نفت خام به 195.7 میلیون تن با کاهش سهم در مجموع انرژی مصرفی تولید شده از محل هیدروالکتریک در جهان روبرو بوده است. 

سهم این منطقه از 28,3 درصد به 22.3 درصد از مجموع مصرف انرژی تولید شده به روش هیدروالکتریک در جهان کاهش نشان می دهد.
ادامه بررسی آمارهای منتشره نشان می دهد، مصرف انرژی تولید شده به روش هیدروالکتریک در منطقه خاورمیانه در دوره ده ساله 
مورد بررسی، به دلیل خشکی و دمای باال و محدودیتهای آبی و منابع غنی نفت و گاز و امکان استفاده از انرژیهای خورشیدی و بادی و 

نیز بارشهای اندک و مسائل زیست محیطی با تغییرات اندکی روبرو بوده و همچنان سهم ناچیز خود را حفظ کرده است.
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بخش های اصلي نیروگاه برق ـ آبي:

تجهیزات نیروگاه:
جرثقیلها

دریچه هاي انسداد لوله مکش
مشخصات شیرهاي ورودي

توربین ها
سیستم گاورنر

ژنراتور
یکسو کننده

تجهیزات میدان
شینه هاي حفاظ دار

کلیدها
تجهیزات برقگیر

ترانس ها
سیستم کنترل نیروگاه

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

سیستم جریان متناوب )AC( نیروگاه
ترانسفورماتور اصلي

انتخاب مکان مناسب براي نیروگاه آبي:
1- در دسترس بودن آب

2- ذخیره سازي آب
3- میزان باال بودن آب

4- مسافت از محل تولید توان تا مراکز استفاده بار
5- عملکرد سایت

انسان هاي آن  زندگي  اجتماعي )در محل  ـ  فاکتورهاي محیطي 
هاي  زمین  نرفتن  آب  زیر  باشد،  داشته  را  تاثیر  کمترین  منطقه 

حاصلخیز، زلزله خیز نبودن محیط و ...(
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انرژی آبی در ایران:
استفاده از این انرژی همواره مورد توجه بشر بوده است در ایران قدیم نیز از 
انرژی آب برای آرد کردن غالت بهره گیری می شده است. صنعت برق آبی به 
معنی تولید نیرو در همه ی مناطق ایران می باشد و بزرگترین منبع الکتریسیته 
تجدیدپذیر و پاک است. انرژی برق آبی98,8 درصد از تولید ملی برق تجدید 
پذیر و 13,8 درصد از مجموع الکتریسیته تولیدی در ایران را تشکیل می دهد. 
بخش عمده ای از توسعه آینده صنعت برق آبی بر امکانات و زیر ساخت های 
موجود و در حال استفاده متمرکز خواهد بود که فرصت هایی به منظور افزایش 

تولید انرژی تجدیدپذیر بدون ساخت سدهای بزرگ و جدید فراهم می کند.
 برطبق مطالعات اخیر معاونت امور برق و انرژی-دفتر برنامه ریزی کالن برق 

و انرژی، برق آبی کمترین هزینه متعادل سازی برق )LCOE( در تمام منابع 
انرژی تجدیدپذیر و سوخت های فسیلی اصلی و همچنین هزینه هایی حتی کمتر از گزینه های بهره وری انرژی را ارائه می دهد.

نیروگاه آبی:
نیروگاه های آبی برای تولید برق از نیروی جاذبه ی زمین و نیروی خورشید به کار می روند. آب در اثر گرمای محیط که عمده ترین علت 
آن خورشید است بخار می شود و در اتمسفر صعود می کند. سپس به صورت باران و برف فرو ریخته می شود. آبی که روی ارتفاعات 
ریخته و به صورت نهر های کوچک و پس از آن رود های بزرگ تر جاری می شود و آن گاه پس از طی نمودن مقداری از مسیر انرژی 

پتانسیل  گرانشی آن به انرژی جنبشی تبدیل می شود.
در نیروگاه های آبی یا حالت باال به صورت طبیعی وجود دارد یا اینکه با ایجاد سد و تجمع آب و افزایش ارتفاع آن پشت سد حالت باال 
را ایجاد می کنیم نیاز برای انرژی برق در روز تغییر می کند، برای مثال وقتی یک برنامه ی تلویزیونی معروف به پایان می رسد نیاز به 
برق شدیداً تغییر می کند. نیاز به انرژی در هفته ها و فصل ها نیز متغیر است. همین طور در روز های تعطیل و روز های کاری مصرف و 

تولید انرژی نسبت هم نوسانات زیادی دارند.
مشکل این است که عمده ی توان مصرفی توسط نیروگاه های با سوخت فسیلی تولید می شود که نیم ساعت یا بیشتر طول می کشد 
که به حداکثر ظرفیت خود برسند. این زمان در مورد نیروگاه های هسته ای بیشتر هم هست. ما به چیزی نیاز داریم که بتواند فوراً از 

صفر به حداکثر ظرفیت تولید انرژی برسد، و بتواند حدود نیم ساعت کار کند تا نیروگاه های دیگر به سطح دلخواه تولید انرژی برسند.
به منظور تولید برق ، از حجم عظیمي از آب در جایي که آب هاي جاري از سطوح باالتر به سطوح پایین تر ، از میان یک توربین عبور 
مي کنند ، استفاده مي شود .آب ناشي از بارندگي در دریاچه هاي پشت سد ، در ارتفاعات بلند ، جمع آوري مي شوند . پس از تولید ، آب 
به درون رودخانه کشیده شده و به آرامي حرکت مي کند تا باالخره به دریا برسد . چرخ هاي آبي آنها بسیار سنگین و کند بوده و بازدهي 

ناچیزي داشتند . توربین هاي هیدرولیکي در  آغاز قرن 19 گسترش یافتند .
آب مورد استفاده در یک فصل ، توسط طبیعت در فصل بعدي دوباره وارد چرخه مي شود .آب خودش تا محل نیروگاه مي آید یعني هیچ 
عملیات بهره برداري و جابجایي سوخت )بنزین یا گاز( را شامل نمي شود. مي توان آن را براي استفاده هایي نظیر نوشیدن یا آبیاري ، 

دوباره هدایت کرد .نیروگاه هاي آبي راندمان بسیار باالیي )در حدود 80درصد( دارد که بسیار باالتر از نیروگاه هاي حرارتي است.
نیروگاه هاي آبي عمر بسیار طوالني )در حدود 50 سال( دارند که قابل مقایسه با نیروگاه هاي حرارتي است .

حفاظت از آنها در مقایسه با نیروگاه هاي حرارتي آسان و بسیار کم خرج است . Start و Shutdown نیروگاه هاي آبي سریع است. 
هزینه تولید برق بسیار کم است . )تنها هزینه عملکرد و حفاظت هزینه بر است .(درصد خاموشي هاي ناشي از نیروگاه هاي آبي بسیار 
کم بوده و بنابراین قابلیت اطمینان باالیي دارند .سیل توسط ذخیره سازي دریاچه اي که پشت سد در نظر گرفته شده ، کنترل مي شود 

.تغییر پذیري باال در ساخت و کنترل , ... نیز ممکن است.
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سرعت  و  توان  به  حساس  عناصر  داراي  بزرگ  هاي  واحد  کننده  تنظیم 
هستند تنظیم کننده هاي تغیرات بار را احساس کرده و به منظور حفظ 
توازن دریجه  سد را حرکت مي دهند اگر توربین ژنراتور کوچک در مقایسه 
با نیروگاه کوجک باشند با تغییر موقعیت دریجه و پره ها ي توربین مي 

توان کنترل هاي الزم را انجام داد .
اگر بار سیستم افزایش یابد دیگر ژنراتور قادر به تامین بار با جریان ورودي 
نخواهد بود سرعت سنج ژنراتور که بر روي محور ان نصب شده پیغامي به 
سنسور سرعت توربین مبني بر اینکه سرعت چرخش کم است  مي فرستد  
با در یافت این پیغام سیستم به منظور افزایش سرعت  جریان ورودي به 
توربین را به صورت خودکار افزایش خواهد داد  با دریجه باز تر اب بیشتري 
به توربین خواهد رسید و ارد مي شود و انژي بیشتري تولید خواهد شود 
زماني که بار کاهش پیدا مي کند فرایند منجر به بسته شدن دریچه حلقه 
خواهد شد بدین ترتیب جریان ورودي کاهش مي یابد . اکثر ژنراتور ها به 
شبکه سراسري متصل هستند و چون تنظیم کننده ان ها به تغییرات بار 
حساس است باید بین تمام ژنراتور ها انطباق زماني وجود داشته باشد  تا 
اصالح بار به یک ژنراتور فشار وارد نکند  و تمام ژنراتور ها در اصالح بار 

نقش داشته باشند.

 Wicket(پره هاي تنظیم کننده جریان آب ، )Stay Ring(حلقه ثابت ، )Spiral Case(هر توربین شامل اجزاء زیر است : محفظه حلزونـي 
.)Draft Tube(و درافت تیوب)Runner( رانر ، )Gate

آب وارد محفظه حلزوني شده و پس از عبور از پره هاي ثابت و پره هاي ویکت گیت، با برخورد به  رانر، آن را به چرخش درآورده و سپس 
از طریق درافت تیوب و تونل پایاب )Tail Race(خارج مي شود. بمنظور جدا کردن درافت تیوب از آب پایاب، در مواقع الزم )براي تخلیه 
آب درافت تیوب(،در بعضي از طرحها، از استاپ الگ )دریچه( )Stop-Log( در انتهاي درفت تیوپ استفاده مي شود. دبي آب توربین 
از این طریق)با تغییر باز شدگي دریچه هاي ویکت   )Governer(باز و بسته شدن پره هاي ویکت گیت  کنترل مي شود. گاورنر توسط 
گیت(، قدرت خروجي و سرعت توربیـن را کنترل مي کند. در باال دست محفظه حلزوني، شیرپروانه اي)Butterfly Valve( قرار دارد که 
در مواقع عادي و اضطـراري براي توقـف جریان آب از آن استفاده مي گردد.باید توجه کرد که شیرپروانه اي براي کنترل دبي آب استفاده 

نمي شود و همواره یا کامال” باز است و یا کامال” بسته.
بطور مثال نیروگاه کارون یک، داراي چهار واحد با محور عمودي 
است. هر دو توربین داراي یک ورودي و پنستاک هستند که 
هر پنستاک به دو قسمت تقسیم شـده و هر قسمت آن به یک 
محفظه حلزوني متصل شده است. با حد خالص 160,4  درصد 
و دبی171، قدرت واحد ، حدود MW 254 و راندمان آن حدود 

94,5 درصد می باشد..

مقدمه اي بر كنترل دور توربین آبي:
تنظیم کننده ها به منظور تنظیم سرعت وخروجي توربین ژنراتور طراحي مي گردنند این کار را با تنظیم نمودن دریچه هاي حلقه اي و 
تنظیم جریان اب از توربین انجام مي دهند تنظیم کننده توربین کاپالن زاویه تیغه توربین را براي بیشترین ضریب راندمان تنظیم مي کند.
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طبقه بندي نیروگاه هاي آبي براساس خصوصیات هیدرولیکي: 
نیروگاه هاي آبي قراردادي

Pumped storage نیروگاه هاي
نیروگاه هاي Tidal power)ِکشنده توان(

Depression power نیروگاه هاي

طبقه بندي هیدروتوربین ها)توربین های مختص نیروگاه آبی(:
نوع Impulse )ضربه اي(: در یک شکل فوران مانند ، فشار ، تمام انرژي را به انرژي جنبشي تبدیل مي کند . فوران از رشته فرورفتگي 

هاي پروانه توربین به کار برده شده در پیرامون چرخ وارد مي شوند . علت تاثیر ، گردانه توربین آبي است که چرخانده مي شود .
 نوع Reaction )واکنشي(: بر اساس بازگشت واکنش کار مي کند . آب در فشار باال و حجم پائین به توربین وارد شده ، قسمتي از چنین 
فشار انرژي به انرژي جنبشي تبدیل و سپس آب به گردانه توربین آبي وارد و انرژي فشار متعاقبا به انرژي جنبشي تبدیل مي شود . آب 

جریان یافته در میان گردانه ي توربین ، یک واکنش را بر روي پره گردانه به وجود آورده و گردانه را مي چرخاند .
امروزه ، مقدار واحدهاي آبي تولید شده بیش از MW250 است که با افزایش این مقدار برخي نقص ها ظاهر مي شوند :

کاهش گرما افزایش یافته و ظرفیت سرماي بیشتري باید تامین شود .
ارتعاشات به طور مشابه افزایش یافته و ساختارهاي ایمني باید خیلي نیرومندتر شوند .

تحمل رانش باید مخصوصا براي وظایف سنگین طراحي شده باشد و باید راندمان باالي سرد شدن فراهم شود .
ماشین ها براي خروجي مشابه ، کوچکتر شده اند ،گنجایش ذخیره انرژي کمتر ي موجود است که جوابگوي نوسانات بار است .

توربین:
توربین یک سیستم مکانیکي است که انرژي پتانسیل آب را به انرژي مانیکي تبدیل مي کند. مقدار انرژي تولید شده به پارامترهایي از 

قبیل هد، دبي و مقدار تلفات نشتي بستگي دارد.
توربینهاي آبي، معموال” به 3 دسته کلي پلتون، فرانسیس و کاپالن تقسیم مي گردند که در هر نیروگاه متناسب با هد و دبي آب، توربین 

.jمتناسب با آن، انتخاب مي گردد.در بسیاري از نیروگاههاي بزرگ و متوسط ایران از توربین نوع فرانسیس  عمودي استفاده شده اس
بطور مثال، توربین هاي نیروگاه کارون یک،دز،کارون 3 و کرخه،از نوع فرانسیس، عکس العملي و با محور عمودي مي باشند که کاماًل در 

آب  غوطه ور هستند. آب باعث ایجاد کوپل چرخشي در توربین مي شود.
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گاورنر الکتروهیدرولیک:
هیدرولیک  دیجیتال  نوع  از  سرعت  گاورنرهای  نوع  جدیدترین 

می باشند.
این گاورنر از سه قسمت مهم وکلی زیر تشکیل شده است:

قسمت الکتریکی
قسمت الکتروهیدرولیک

-قسمت تقویت هیدرولیک
شکل زیر این قسمتها را نشان میدهد:

قسمت الکتریکی،کار کنترلی را به عهده دارد که یک ریز پردازشگر
می باشد .عالیم ورودی به آن ،سیگنال سرعت لحظه ای توربین و سیگنال موقعیت پره های هادی است.کنترولر دیجیتال با دریافت این 
عالیم و بر اساس مقدار سرعت مرجع)سرعت سنکرون( وپارامترهای کنترلی دیگر،یک سیگنال الکتریکی صادر می کند که به قسمت 

الکتروهیدرولیک می رود.
در قسمت الکتروهیدرولیک،سیگنال الکتریکی دریافتی که در حوزهmA 20-4 است به یک شیر الکتریکی تغذیه می شود.این وسیله به 
تقویت کننده کویل متحرک یا M.C.A معروف است که براساس جریان الکتریکی دریافتی ،یک سیگنال هیدرولیک صادر می کند وبه 
این ترتیب نوعی عمل تبدیلی الکتروهیدرولیک انجام می شود.در قسمت تقویت هیدرولیکی ،سیگنال هیدرولیکی دریافتی باعث جابجایی 

میل پیستون یک شیر بزرگ به نام شیر کنترل می شود .
این شیر،جریان روغن فشرده را به دو سروموتور می دهد. در نتیجه پیستون ومیل پیستون سرو موتورها جابجا شده ،که چون از راه 
از قسمت  یک حلقه به پره های هادی متصلند،این پره ها را به حرکت در می آورند. به زبان ساده تر ،سیگنال هیدرولیکی دریافتی 
الکتروهیدرولیک،از نظر هیدرولیک تقویت می گرددتا بتواند پره های هادی را جابجا کند.جابجایی میل پیستون سروموتورها از راه یک 

ترانس دیوسر به سیگنال الکتریکی تبدیل شده وبه کنترولر خورانده می شودتا به این ترتیب حلقه کنترلی گاورنر بسته شود.

قسمت الکترونیکي گاورنر:
یک کنترل کننده الکترونیکي حلقه بسته )Close Loop( ، مجهز به PLC ، به صورت کامال” دوتایي )Full Redundant(، کنترل سیستم 

را بر عهده مي گیرد.سیگنال هاي ورودي این کنترل کننده معموال” عبارتند از:
)4-mA20( سیگنال آنالوگ سرعت توربین، از خروجي سنسورهاي سرعت توربین

)4-mA20(سیگنال آنالوگ نشان دهنده موقعیت ویکت گیت هاي توربین
)4-mA20( سیگنال آنالوگ نشان دهنده توان خروجي ژنراتور 

GOVERNOR DESK قسمت هاي مختلف سیستم
محرک هاي الکترو هیدرولیک

شیر خاموش و روشن سریع
شیر کنترل اصلي

محدود کننده بار  هیدرو لیکي - مکانیکي
فیدبک میکانیکي

اهرم هاي کنترل فیلتر روغن
سنسور ها و سویچ ها وسایل اندازه گیري سرعت چرخشي
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 این عمل را کنترل اتوماتیک ژنراتور یا AGC  مي نامند در سیستم هاي مجزا تنظیم کننده ها به تنهاي تقییرات بار را انجام مي دهند 
در شبکه هاي بزرگ دامنه نواسانات خیلي زیاد است ومعموال حساسیت تنظیم کننده هاي میکانیکي خیلي پایین در این حالت کنترل 
تنظیم کننده ها روي اصالح بار خیلي پایین مي باشد در این حالت تجهیزات کنترل اتوماتیک که سیستم را پیوسته پاالیش مي کنند  

بکار گرفته مي شونداین وسایل باید یک سیستم پایدار ایجاد کنند.

گاورنرهای توربینهای آبی:
در نیروگاههای آبی ،آب در  مخازنی پشت سدها ذخیره می گرددواین مخزن نسبت به سطح توربین دارای اختالف ارتفاعی است 
که به عنوان هد شناخته میشود. آبی که از داخل این هد فرو می ریزد،انرژی حرکتی به خود می گیردوسپس به تیغه های توربین 

برخورد می کند.

تشریح عمومی گاورنر:
گاورنر همانطور که گفته شد یک سیستم کنترلی فیدبک است که برای کنترل دور توربین و در نتیجه تثبیت فرکانس قدرت ژنراتور 

به کار می رود.از جنبه تکامل تدریجی ،گاورنرها ی سرعت را به چهار گروه میتوان تقسیم کرد:
گاورنرهیدرو مکانیکی
گاورنر الکترومکانیکی

گاورنر الکترو هیدرولیک
 گاورنر دیجیتال الکتروهیدرولیک

تشریح عمومی گاورنرالکترومکانیکی:
سیگنال مرجع ،سرعت سنکرون توربین ) ژنراتور(است که فرکانس  
می  توربین  ای  لحظه  ،دور  ورودی  واقعی  سیگنال  دارد.   HZ50
باشد و سیگنال خروجی ،جابجایی پیستون سرو موتورهاست که 
قدرت خروجی  که  کنند  تنظیم می  را چنین  هادی  های   پرده 
سرعت  نتیجه  در  و  مساوی  ژنراتور  نیاز  مورد  قدرت  با  توربین 

سنکرون ژنراتور حفظ شود.
    شکل زیر اجزای اساسی یک گاورنر الکترو مکانیکی را نشان 
می دهد. در اینجا،گویهای گریز از مرکز با یک موتور الکتریکی به 
به  از دستگاه دیگری،معروف  آیند. جریان موتور  چرخش در می 

PMG یا ژنراتور مغناطیس دایم ،گرفته می شود . PMG روی
ژنراتور نیروگاه نصب می شود. تغییری در سرعت سنکرون ژنراتور ،موقعیت گویهای گریز از مرکز را تغییر داده و باعث تغییر مکان 
شیر کنترل میگردد تا روغن تحت فشار به سرو موتور اصلی منتقل گرددوموقعیت جدیدی به گشودگی پره های هادی بدهد. این 

حرکت پره ها از طریق یک مکانیسم فیدبک به شیر کنترل منتقل میشود تا شیر را به موقعیت خنثی بر گرداند.
برای پایدار سازی حرکت سروموتورها از اجزای میرا کننده،در مسیر فیدبک استفاده میشود. اگر این اجزای میرا کننده در مسیر 
فیدبک وجود نمی داشتند ،کل مجموعه گاورنر در حالت نوسانی قرار می گرفت .به این مفهوم که سروموتورهای پره ها پیوسته در 
حالت جلو- عقب رفتن می بودند.در مدلهای قدیمی گاورنر یعنی نوع هیدرومکانیکی،سرعت دوران وزنه ها از خود محور توربین گرفته 
می شد.در کنترولر جدیدتری نسبت به نوع PMG کنترولر سرعت از نوع SSG یا مولد سیگنال سرعت می باشدکه الکترونیکی است.

را پیوسته دریافت می کنند.در  ژنراتور  نتیجه سرعت دورانی لحظه ای  ژنراتور نصب می شوندودر  بر روی  PMG هر دو  SSG و 
گاورنرهای جدیدتر ،کنترولر یک کامپیوتر کوچک و یا  PLC می باشد. این گاورنر از نوع دیجیتالی است،یعنی سیگنال سرعت واقعی 
و مرجع به طور دیجیتالی به آن خورانده می شود ویک پردازشگر،عمل محاسبه و تولید سیگنال نهایی کنترل را به عهده دارد.اشاره می 
 SSG است. )تاسیس 1340( گاورنر نیروگاه موجود کارون از نوع الکترونیکی PMGشود ،گاورنر نیروگاه سد کرج از نوع الکترومکانیکی

است.)تاسیس 1365( وجدیدترین سیستم گاورنر نیروگاه کشور ،گاورنر دیجیتال الکترو هیدرولیک نیروگاه توسعه کارون می باشد.
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توضیحی درباره گشتاور و سرعت توربین آبی:
قدرت خروجی توربین آبی که از راه محور به ژنراتور منتقل می شود ،تابعی از سرعت توربین و میزان گشودگی پره های هادی است.

این تابع را میتوان برای تغییرات آرام پره ها)مشخصه های استاتیک( بدست آورد. اما اگر تغییرات سرعت ویا تنظیم پره ها سریع باشد 
،روندهای گذرائی روی می دهد که باید از روی مشخصه های دینامیک بدست آیند.اختالف بین مشخصه های دینامیک واستاتیک در 
وهله اول به این واقعیت مربوط است که جابجائی سریع پره ها ی توربین فرانسیس منجر به تولید امواج فشاری معروف به ضربه قوچ 

می شود.
 بنابه این دلیل تغییرات گشتاور و قدرت تولیدی توربین از تغییرات سریع زاویه پره های هادی تبعیت نمی کند وبه واسطه حظور 
جریان آب ،رفتارهای دیگری از توربین وژنراتور سر می زند که در حالت آرام تنظیم پره های  هادی دیده نمی شود . به دالیل فوق،برای 
مطالعه عملکرد گذرای توربین ،الزم است که رفتار آبراهه توربین ،رفتار الکتریکی ژنراتور و اینرسی توربین وژنراتور بررسی شوند.به 

عالوه اگر ژنراتور به شبکه بزرگی متصل باشد،رفتار شبکه نیز بر روی عملکرد توربین اثر می گذارد .
با بسته شدن سریع پره های هادی بجای کاهش قدرت توربین نوعی افزایش دیده می شود .بعد از گذشت مدتی، قدرت توربین افت 
کرده و از تنظیم جدید پره های هادی تبعیت می کند. همچنین دیده می شود تغییر قدرت الکتریکی ژنراتور نسبت به تغییر قدرت 
توربین ،تاخیر زمانی دارد . این رفتار به هنگام تغییر سریع گشتاور روی می دهد،چون افزایش قدرت توربین نه تنها صرف افزایش 

قدرت الکتریکی ژنراتور ،بلکه باعث شتاب دادن به روتور آن نیز می شود.
وظیفه گاورنر حس سرعت توربین وتنظیم پره های هادی مطابق با تغییرات سرعت است تا اینکه شرط برابری گشتاور توربین و ژنراتور 

دوباره برقرار شود.گاورنر نیروگاه هیدرولیک به دو صورت می تواند عمل کند :
مجزا از شبکه

موازی با شبکه
در حالت مجزا از شبکه ،برای حفظ فرکانس سنکرون ژنراتور، الزم است که دور سنکرون توربین حفظ شود. بنابراین سروموتور گاورنر 
با توجه به نوسان بار تحمیلی به ژنراتور پیوسته پره های هادی را تنظیم می کند تاهمواره گشتاورتوربین با گشتاور ژنراتوربرابر باشد.

وقتی که ژنراتور موازی با شبکه کار می کند ونقش کنترولر فرکانس را به عهده ندارد ،سرعت آن می تواند به اندازه چند درصد )%5-2( 
در پاسخ به افزایش بارشبکه افت کند.با توجه به طرزکار ژنراتور )مجزا یا موازی با شبکه(،سیستم گاورنر سه وظیفه کاری دارد :

گاورنر سرعت
گاورنر قدرت

گاورنر سرعت - قدرت
گاورنر سرعت برای واحدی است که باید در پاسخ به نوسانات بار ،همواره دور سنکرون خود را حفظ کند.این واحد می تواند مجزا کار 
کند ویا نقش کنترولر فرکانس را به عهده داشته باشد.در حالت دوم، گاورنر واحدی را کنترل می کند که به ازای افزایش بار ،دچار افت 
سرعت شده ولی گاورنر با تنظیم پره های هادی ،قدرت خروجی توربین را مطابق نیاز ژنراتور تنظیم می کند تا دوباره سرعت سنکرون 
ژنراتور حفظ شود. افت سرعت این واحد مخالف صفر است ودر نتیجه کمی دیرتر به تغییر بار پاسخ می دهد .تفاوت گاورنر سرعت 
وقدرت در این است که اولی سریعترین پاسخ را به تغییر بار شبکه می دهد.به زبان دیگر گاورنر سرعت سریعترین گاورنر موجود در 

شبکه است.
همچنین گاورنر را طوری می توان تنظیم کرد که هر دو وظیفه کنترل قدرت و سرعت را انجام دهد.

در ایران نقش کنترل فرکانس شبکه به عهده یکی از واحدهای نیروگاه سد دز است. نیروگاه دز دارای هشت واحد به قدرت نامی
 MV65 و قدرت مجموع MW520 می باشد. در یکی از این واحدها،افت دایم سرعت گاورنر صفر تنظیم شده است .این واحد،حساسترین 

واحد تولید قدرت در ایران نسبت به نوسانات بار شبکه است .
اگر به هنگام کارکرد عادی شبکه ،ناگهان باری به شبکه تحمیل شود که باعث افت سرعت شبکه گردد،کنترولر فرکانس دز)یکی از 
واحدها ( این اضافه بار را متقبل می شود . درفاصله ای که این واحد زیر بار می رود ،اپراتورهای نیروگاه موظفند ،در صورت پذیرش 
نیروگاه واحدهای دیگری را زیر بار برده تا واحد کنترولر فرکانس از زیر این بار تحمیلی آزاد شود. در واقع واحد کنترل فرکانس ،واحدی 
است که تقریبا به طور پیوسته در حالت بی بار کار می کند و به همین دلیل به واحد flat  معروف است .در صورتی که حین کنترل 
،قدرت  فرکانس شبکه  ،برای حفظ  ایران  نیروگاههای  ،مسئوالن مرکز کنترل  بار شود  نوسانات  پذیرای  نتواند  فرکانس هیچ واحدی 
مصرفی بعضی مناطق را قطع می کنند .شبکه الکتریکی کشور پیوسته در حال گسترش وسنگین شدن است ،به همین دلیل جهت 

کنترل فرکانس به واحدهای قدرتمندی نیاز است تا جوابگوی نوسانات بزرگ بار در شبکه باشند.
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قسمت هیدرولیکي گاورنر:
واحد تأمین فشار روغن: از این واحد به منظور تأمین فشار روغـن براي عملکرد سروموتورهاي توربین و نهایتا” باز و بسته شدن ویکت 

گیت هاي توربین استفاده مي شود.
سیستم روغـن گـاورنر شامل مخــزن روغن، تانک فشار روغن/هوا)Air Oil Vessel( ، دو دستگاه پمـپ روغـــن گـــاورنر، شیرهاي 
سولونوئیدي، شیر هیدرولیکي، سیستم خنک کن روغن )شامل دو دستگاه پمپ، کولر و فیلتر دوتایي مربوطه(، تجهیزات کنترل و 

اندازه گیري، لوله کشي و غیره مي باشد. برق سیستم کنترل گاورنر از دو فیدر مجزا،از سیستم DC نیروگاه تأمین مي شود.

سرو موتور اصلي:
سیلندرها- پیستون - رینگ ها

انواع انباره ها:
انباره دیفراگمي
انباره بادکنکي
انباره پیستوني

وظایف انباره ها:
ذخیره سازي انرژي

میرا کردن ارتعاشات
تعدیل نوسانات جریان

جبران کاهش مقدار روغن
تأمین انرژي براي شرایط اضطراری

)Servomotor(سروموتور
دو عدد سـروموتور براي باز و بسته کردن پره هاي هادي به طـور 

همزمان پیــش بیني می شود. آنها این توانایي را دارند که
 تحت هر شرایطي گشتاور پیچشي الزم بـراي باز/بسته شدن

پره هاي هادي را فراهم نمایند.

كنترل دور توربین فرانسیس:
توربینهای آبی مورد استفاده در ایران از نوع فرانسیس هستند. قدرت خروجی این توربینها را می توان با کنترل دبی جریان آب ورودی 
به توربین  کنترل کرد. در توربین فرانسیس،برای کنترل دبی جریان از پرده های متحرک معروف به پره های هادی استفاده می شود. 
تعداد این پره ها تابع سرعت ویژه توربین است که بر مبنای مالحظات ارتعاشات مکانیکی و هیدرودینامیکی توربین انتخاب می شود. 

پره های هادی هر کدام حول یک محور قایم میتوانند بچرخندومرکز دوران تک تک پره ها روی یک دایره فرضی قرار دارد .
میشود.  انجام  همزمان  ها  پره  حرکت 
یک  به  بازوهایی  توسط  هادی  های  پره 
حلقه  این  هستند.  متصل  بزرگ   حلقه 
پیستونهای سروموتوروصل  میل  به  خود 
شده است. میزان جابجایی میل پیستونها 
می  کنترل  گاورنر  توسط  سروموتورها 

گردد.
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افت دائمی سرعت:
اگر برای کنترل دور سیستمی )تثبیت فرکانس شبکه الکتریکی(

چند گاورنر بطور همزمان در حال کار باشند ،امکان ندارد سرعت همگی آنها یکی باشد .یعنی گاورنری که سرعت بیشتری دارد، سعی 
می کند سیستم را به سرعت خود نزدیک کند.به این ترتیب،این گاورنر بار جذب می کند تا یا به هدف خود برسد و یا اینکه به حد 

اکثر گشودگی پره های هادی a0=100% برسد )حالت پره های کامال باز(.
گاورنر اگر بتواند فرکانس سیستم را به باالبکشد،گاورنر دیگر سرعت زیادی را حس می کند و برای نزدیک کردن سرعت گاورنر سریعتر 

،بار را دفع می کند .
نتیجه این که یک واحد سرعت می گیرد و به خاطر دفع بار باعث کند شدن سرعت واحد دیگر می گردد. عمل گاورنرها معکوس 
یکدیگر می شود. برای جلوگیری از بروز این وضعیت، گاورنرها دارای نوعی مشخصه هستند که به افت دائم سرعت معروف است واثر 

آن این است که به  موازات افزایش گشودگی پره های هادی و یا جذب بار ،از میزان حساسیت گاورنر به تغییرات سرعت می کاهد.

نیروگاه برق آبی در جهان:

كاربرد های جدید برای انرژی باد:
ده ها سال تالش مشترک بخش خصوصی و دولتی انرژی باد را از رویای دیروز به واقعیت امروز تبدیل نموده. برای حصول اطمینان 
از رشد صنعتی انرژی باد کوشش پیگیری برای خلق کاربردهای جدید این انرژی دنبال می شود تا بازارهای تازه ای را به روی آن باز 
کند. از جمله این کاربردها نصب توربین های بادی در آب های ساحلی )اعم از آب های کم عمق یا عمیق(، استفاده از انرژی باد برای 
تولید آب شیرین، و توسعه فن آوري های جدید برای استفاده از باد در طرح های انرژی هم زمان و یا انرژی کمکی با سایر انرژی های 

تجدید شونده مانند نیروی آب در پروژه های برق- آبی ... مي باشد.
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میزان سرعت:
با تنظیم این پارامتر روی تابلوی کنترل گاورنر ،می توان میزان انحراف را از سرعت سنکرون به صورت دستی کنترل کرد.این تنظیم 
معموال در محدوده 10-15% سرعت سنکرون می باشد و بار گذاری روی ژنراتور را کنترل می کند. مثال اگر میزان سرعت یک ،منفی 
بوده و زیر فرکانس شبکه  باشد ،به واحد دستور داده می شود تا با رسیدن به یک سرعت خاص )که طبق میزان سرعت تنظیم می 

شود (بار دفع کند. وبرعکس اگر میزان سرعت، باالی فرکانس خط باشد ،به ژنراتور اجازه داده می شود
بار جذب کند.تنظیم میزان سرعت مثبت برای واحدی که افت سرعت دارد  باعث افزایش فرکانس قدرت ژنراتور خواهد شد.

حدود پره های هادی:
کنترل حدود جابجائی پره های هادی برای این است که از طریق دستی بتوان حداکثر گشودگی مجاز پره ها را تثبیت کرد . وقتی 
که میزان گشودگی پره های هادی در یک مقدار بینابینی بود و میزان سرعت مقدار مثبتی داشته باشد ،گشودگی پره ها در این 
مقدارتعیین شده ،حفظ می شود .به این ترتیب گفته می شود که توربین در حالت بار مسدود کار می کند .میزان گشودگی پره های 
هادی توربین فرانسیس که با الفایا النشان داده می شود . روی منحنی عملکرد توربین مشخص می شود. در عمل این میزان گشودگی 
در یک محدوده است .مثال برای نیروگاه سد دز، پره های هادی بین 30-80% اجازه باز وبسته شدن دارند. در مقادیر کوچکتر الفا 
نسبت به حداقل  گشودگی مجاز ،به دلیل پدیده کاویتاسیون پره ها دچار خورده گی می شود . در عمل برای جلوگیری از این پدیده 
،هوای فشرده به آب ورودی به توربین تزریق می شود. به همین دلیل ،میزان جابجائی پره های هادی و حداقل وحداکثر آن به صورت 

اطالعاتی در کنترولر گاورنر ثبت می شود.
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نیز این عیب  رفع  برای  که  آسیب می بینند  توربین ها  بین  در  دریا  به  رودخانه  از  مهاجرت  در طول  ماهی های کوچک   همچنین 
ایجاد محیط مناسب برای  فعالیت هایی که  تمام  با  پایین رودخانه می برند.  به  قایق های کوچک  با  را  از سال ماهی ها   در قسمتی 
 برای ماهی ها انجام می شود بازهم با ساخت سد از میزان ماهی ها کاسته می شود. در کشورهایی مانند ایاالت متحده بستن مسیر
 مهاجرت ماهی ها و دیگر موجودات آبزری به وسیله سد ممنوع است و حتماً باید برای عبور آنها تمهیداتی اندیشیده شود. به این
 )Marmot Dam( ترتیب در برخی موارد سدها می توانند واقعاً برای ماهی ها آسیب رسان باشند که نمونه ای از آنها سد مارموت
اولین برای  رودخانه  سد  این  تخریب  از  پس  رسید.  پایان  به   2007 اکتبر   20 در  آن  حذف  عملیات  که  متحده است  ایاالت   در 
بود متحده  ایاالت  در  عملیات حذف سد  بزرگ ترین  این سد  عملیات حذف  کرد.  آغاز  را  آزاد خود  جریان  سال  از100  پس  بار 
 ایجاد سدها معموالً باعث به وجود آمدن تغییراتی در قسمت های پایینی رودخانه می شوند. آب خروجی از توربین ها معموالً حامل
 مقدار کمتری از رسوبات است و این خود باعث پاک شدن بستر رودخانه و از بین رفتن حاشیه های رودخانه می شود. به دلیل اینکه
 توربین ها معموالً به نوبت کار می کنند نوساناتی در جریان آب خروجی ایجاد می شود که شدت فرسایش بستر رودخانه را افزایش
 می دهد. همچنین ظرفیت اکسیژن حل شده در آب به دلیل کار توربین ها کاهش می یابد چراکه آب خروجی توربین ها معموالً گرمتر
 از آب ورودی آنهاست که این خود می تواند جان برخی گونه های حساس را به خطر بیندازد. برخی دیگر از سدها برای افزایش
 ارتفاع فشار مسیر رودخانه را منحرف کرده و باعث عبور آب از مناطق پر شیب تر می شوند و به این ترتیب مسیر قبلی رودخانه را
 از این روش استفاده شده است که نه تنها موجب )Tekapo( و پوکاکی )Pukaki( خشک می کنند. برای مثال در رودخانه های تپاکو
 به خطر افتادن برخی گونه های موجودات آبزی شده بلکه پرندگان مهاجر منطقه را نیز به شدت در خطر قرار داده است.سدهای
.بسیار بسیار بزرگ مانند سد اسوان )در مصر( و سد سه دره )در چین( تغییرات زیادی را در باال و پایین رودخانه به وجود می آورند

انتشار گازهای گلخانه ای
 آب جمع شده در پشت سد در مناطق گرمسیری می تواند مقدار قابل توجهی از گاز متان و گاز کربنیک را تولید کند. این گازها در اثر
 پوسیدگی قسمت های مختلف گیاهان و زباله هایی به وجود می آیند که از باالی رودخانه آمده اند و به وسیله باکتری های ناهوازی تجزیه
 می شوند. بیشتر گاز تولیدی در اثر پوسیدگی را گاز متان تشکیل می دهد که از نظر آثار گلخانه ای از دی اکسیدکربن خطرناک تر است. براساس
 گزارش کمیسیون جهانی سدها، در سدهایی که منبع آنها نسبت به برق تولیدی آنها کوچک است )کمتر از 100 وات به ازای هر مترمربع از
.آب( و درخت های اطراف مسیر رودخانه پاکسازی نشده اند، میزان گاز گلخانه ای تولیدی از یک نیروگاه گرمایی با سوخت نفت بیشتر است

جابجایی جمعیت
ممکن مناطق  این  است.  سد  پشت  آب  توسط  رفته  آب  زیر  مناطق  در  ساکن  جمعیت  جابجایی  سدها،  ساخت  معایب  دیگر   از 
باالیی هستند و بدین ترتیب دلبستگی زیادی بین مردم ارزش  اعتقادی دارای  یا  از نظر فرهنگی  باشد که   است شامل مناطقی 
 ساکن با منطقه و آن منطقه خاص وجود دارد و به این ترتیب با باال آمدن آب این مکان های تاریخی یا فرهنگی از بین خواهند
.رفت. از جمله سدهایی که در مراحل ساخت با این قبیل مشکالت روبه رو شدند می توان به سد سه مره یا سد کالید اشاره کرد
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معایب نیروگاه آبی:
 

آسیب به محیط زیست
 پروژه های احداث سد معموالً با تغییرات زیادی در اکوسیستم منطقه احداث سد همراه هستند. برای مثال تحقیقات نشان می دهد

 که سدهای ساخته شده در کرانه های اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام در آمریکای شمالی از میزان ماهی های قزل آالی رودخانه ها
 به شدت کاسته است و این به دلیل جلوگیری سد از رسیدن ماهی ها به باالی رودخانه برای تخم گذاری است و این درحالی است

 .که برای عبور این ماهی ها به باالی رودخانه محل های خاصی در سد در نظرگرفته شده است

مزایا نیروگاه آبی:

مالحظات اقتصادی 
 بیشترین مزیت استفاده از نیروگاه ها آبی عدم نیاز به استفاده از سوخت ها و در نتیجه حذف هزینه های مربوط به تامین سوخت

 است. درواقع هزینه انرژی الکتریکی تولیدی در یک نیروگاه آبی تقریباً از تغییرات قیمت سوخت های فسیلی نظیر نفت، گاز
 طبیعی و زغال سنگ مصون است. همچنین عمر متوسط نیروگاه های آبی در مقایسه با نیروگاه های گرمایی بیشتر است، به طوری

 که عمر برخی از نیروگاه های آبی که هم اکنون در حال استفاده هستند به 50 تا 100 سال پیش بازمی گردد. هزینه کار این
.نیروگاه ها در حالی که به صورت خودکار کار کنند کم است و بجز در موارد اضطراری به پرسنل زیادی در نیروگاه نیاز نخواهد بود

 در موقعیت هایی که استفاده از سد چندین هدف را پوشش می دهد، ساخت یک نیروگاه آبی هزینه نسبتاً کمی را به هزینه های
 ساخت سد اضافه می کند. ایجاد یک نیروگاه هیمچنین می تواند هزینه های مربوط به ساخت سد را جبران کند. برای مثال درآمد
 که بزرگ ترین سد جهان است با فروش انرژی الکتریکی تولیدی در »Three Gorges« ناشی از فروش انرژی الکتریکی در سد

.سد در طول 5 تا 7 سال جبران شده است
انتشار گازهای گلخانه ای

 در صورتی که سوختی در نیروگاه سوخته نشود، دی اکسید کربن )که یک گاز کلخانه ای است( نیز در نیروگاه تولید نخواهد شد.
 البته در مراحل احداث نیروگاه مقدار ناچیزی گاز دی اکسید کربن تولید می شود که در مقابل میزان دی اکسید کربن تولیدی در

 نیروگاه های گرمایی که از سوخت های فسیلی برای تولید انرژی گرمایی استفاده می کنند بسیار ناچیزاست. البته در این نیروگاه ها
.بر اثر اجتماع آب پشت سد گازهایی متصاعد می شود که در پایین به آنها اشاره شده است

 آب ذخیره شده در پشت یک سد در واقع می تواند بخشی از امکانات مربوط به ورزش های آبی باشد و به این ترتیب می تواند به
 جاذبه ای برای گردشگران تبدیل شود. در برخی از کشورها از این آب برای پرورش موجودات آبزی مانند ماهی ها استفاده می شود

 به این ترتیب که در برخی سدها محیط های خاصی برای پرورش موجودات آبزی اختصاص یافته که همیشه از نظر داشتن آب
.پشتیبانی می شوند
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