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انرژی سوختهای فسیلی

مقدمه
 با افزايش روز افزون جمعيت جهان و محدود بودن منابع انرژي اكثر
كشور ها با مشكل تامين انرژي روبرو هستند.
 سه گروه عمده منابع تامين کنندهی انرژی در دنيا:

 .1انرژيهای تجديد ناپذير (فسيلی :نفت ،گاز ،ذغالسنگ و)...
 .2انرژيهای تجديدپذير( باد ،خورشيد ،زمين گرمايی ،برق آبی ،زيست
توده ،هيدروژن ،اقيانوسی و )....
.3

انرژی هسته ای

ادامه
 با رشد نياز بشر به انرژی و افزايش مصرف سوخت های
فسيلی ،مواد آالينده از جمله گازهای گلخانه ای وارد محيط
زيست ميشوند که آثار زيانبار بسياری برای همه موجودات

زنده کره خاکی ما به همراه دارد .از طرفی ديگر با تمام
مزايايی که برای استفاده از انرژی هسته ای وجود دارد اين
منبع انرژی هم اليزال نبوده و آثار زيست محيطی و اجتماعی

زيادی هم دارد که بعنوان محدود کننده های استفاده از اين
منبع انرژی مطرح هستند.

ادامه
 پس ميتوان گفت رو به اتمام بودن منابع سوخت های فسيلی
و هسته ای و تخريب محيط زيست توسط آالينده های ناشی
از بهره برداری از اين منابع انرژی ،گزينه استفاده و توسعه
کاربرد انرژی های تجديدپذير را امری ضروری و اجتناب
ناپذير نموده است.

استفاده ازمنابع انرژیهای تجدیدپذیر
 نه آلودگيها و تخريب های زيست محيطی انرژيهای فسيلی و هسته ای
را دارند و نه پايان پذير و تمام شدنی هستند .اما با يک چالش عمده
روبرو هستند و آنهم قيمت تمام شده باالی انرژی حاصل از آنهاست.

تکنولوژی استفاده از انرژی های تجديدپذير نسبتا نو بوده و پرداختن
به اين انرژی ها از نظر پژوهشی و کسب دانش فنی و اقتصادی کردن
آنها امری اجتناب ناپذير برای هر ملتی است.

استفاده ازمنابع انرژیهای تجدیدپذیر
عوامل اصلی که باعث توجه جدی جهانيان به توسعه و گسترش استفاده از انرژيهای
تجديدپذير شده است را ميتوان بصورت زير بيان نمود:
 فناپذيری و اتمام پذيری سوختهای فسيلی
 لزوم تنوع بخشی به سبد منابع انرژی کشور
 ضرورت نيل به اهداف توسعه پايدار در بخش انرژی
 ارتقاء امنيت تامين انرژی

 مشکالت زيست محيطی ناشی از مصرف منابع فسيلی و هسته ای
 پاک و اليزال بودن منابع انرژيهای تجديدپذير

انرژي خورشيدي

انررررررررژي خورشررررررريدي
خورشيد نه تنها خود منبع عظيم انرژي است ،بلكه
سرآغاز حيات و منشا تمام انرژي هاي ديگر است.
در هر ثانيه  2/4ميليون تن از جرم خورشيد به انرژي
تبديل مي شود .با توجه به وزن خورشيد كه حدود
 333هزار برابر وزن زمين است اين كره نوراني را
مي توان به عنوان منبع عظيم انرژي تا  5ميليارد سال
آينده به حساب آورد.

كاربرد انرژی خورشيدی
- 1استتتفاده از انتترژي حرارتتتي خورشتتيد بتتراي مصتتارف
خانگي ،صنعتي و نيروگاهي.

- 2تبتتديل مستتتقيم نتتور حاصتتل از پرتوهتتاي خورشتتيد ب ته
الكتريسيته توسط تجهيز اتي به نام فتوولتائيك.

استفاده از انرژي حرارتي خورشيد
ايتتن بختتتش از كاربردهتتتاي انتترژي خورشتتتيدي شتتتامل دو
گروه كاربردهاي نيروگتاهي و كاربردهتاي غيرنيروگتاهي
مي باشد.

كاربردهاي نيروگاهي
تأسيستتتاتي كتتته بتتتا استتتتفاده از آنهتتتا انتتترژي جتتتذب شتتتده
حرارتي خورشيد به الكتريسيته تبد يل مي شتود نيروگتاه
حرارتي خورشتيدي ناميتده متي شتود  .ايتن تأسيستات بتر
استتاس انتتواع متمركتتز كننتتده هتتاي موجتتود و بتتر حستتب
اشكال هندسي متمركز كننده ها تقسيم بندی مي شوند.

كاربردهاي نيروگاهي
درنيروگاههاي حرارتتي خورشتيدي وظيفته اصتلي بخشتهاي خورشتيدي
توليتتد بختتار متتورد نيتتاز بتتراي تنذيتته توربينهااستتت يتتا بتته عبتتارت ديگتتر
ميتوان گفت كه اين نوع نيروگاهها شامل دو قسمت هستند:
التتف -سيستتتم خورشتتيدي كتته پرتوهتتاي خورشتتيد را جتتذب كتترده و بتتا
استفاده از حرارت جذب شده توليدبخار مينمايد.
ب -سيستتتمي موستتوم بتته سيستتتم ستتنتي كتته هماننتتد ديگتتر نيروگاههتتاي
حرارتتتي بختتار توليتتد شتتده را توستتط تتتوربين وژنراتتتور بتته الكتريستتيته
تبديل مي كند.

كاربردهاي غيرنيروگاهي
كاربردهي غير نيروگاهي انرژي خورشيدي شامل موارد
متعددي است كه مهمترين آن ها عبارتند از :آبگرمكن و
حمتتتتام خورشتتتتيدي ،گرمتتتتايش و ستتتترمايش ستتتتاختمان و
تهويتته مطبتتوع خورشتتيدي ،آب شتتيرين كتتن خورشتتيدي،
خشتتتك كتتتن خورشتتتيدي ،اجتتتاق هتتتاي خورشتتتيدي ،كتتتوره
خورشيدي ،خانه هاي خورشيدي.

سيستم فتوولتائيك
تبديل مستقيم پرتوهاي خورشيد به الكتريسيته به وسيله
تجهيزاتي به نام فتوولتائيك به پديده اي كه در اثر تابش
نتتور بتتدون استتتفاده از مكتتانيزم هتتاي محتترك ،الكتريستتيته
توليد كند پديده فتوولتائيك و به هر سيستمي كته از ايتن
پديده استفاده كند سيستم فتوولتائيك مي گويند.

مزايا استفاده از سامانه های فتوولتائيک
• تبديل مستقيم انرژی تابشي به انرژی الكتريكي
• عدم نياز به مصرف سوخت فسيلي و يا شبكه سراسری برق

• عدم ايجاد آلودگي صوتي و زيست محيطي
• قابليت توليد در محل مصرف با توان های مختلف ،متناسب با
نياز مصرف کننده

مزايا استفاده از سامانه های فتوولتائيک
• سهولت در نصب ،راه اندازی و بهره برداری
• امكان نصب بر نمتا و يتا روی ستقف خانته هتا و توانتايي
ذخيره سازی انرژی در باطری
• تامين انرژی الكتريكتي نقتاط دور افتتاده ،ختار از شتبكه
سراسری برق و صعب العبور

• طول عمر مناسب و قابليت اعتماد باال

مزاياي انرژي خورشيدي
 (1توليد برق بدون مصرف سوخت
 (2عدم احتيا به آب زياد

 (3عدم آلودگي محيط زيست
 (4امكان تأمين شبكه هاي كوچك و ناحيه اي
 (5استهالك كم و عمر زياد
 (6عدم احتيا به متخصص

انرژي آب و امواج

انرژي آب
نيروي آب نوعي انرژي خورشيدي ذخيره شده است
زيرا تمام سيستم هاي اقليمي و آبي زمين را خورشيد
به حركت در مي آورد .نيروي آب حداقل از زمان
امپراطوري روم مهار مي شده و مورد استفاده قرار مي
گرفته است .نيروي آب منبع پاكيزه اي است و توليد
آلودگي نمي كند و نيازمند هيچ گونه سوختي نمي باشد
و به طور كلي انرژي كارآمدي است.

انرژي هيدروالکتريک
انرژي هيدروالکتريک از ريزش آب بتر روي تتوربين آبتي و
بتتته گتتتردش در آوردن تتتتوربين بدستتتت متتتي آيتتتد .مقتتتدار بتتترق
حاصتتله بستتتگي دارد بتته مقتتدار آب و ارتفتتاعي كتته آب ستتقوط
كرده تا به توربين برسد .بتراي ايتن منظتور اقتدام بته ستاختن
سدهاي مخزني مي نمايند تا از آب ذخيتره در پشتت آن بتراي
توليد برق و كشاورزي و احيانا ً آب شهري استفاده شود.

انرژي امواج درياها و اقيانوس ها
در اثر انتقال انرژي مكانيكي باد به دريا اموا به وجتود
مي آيند .ميزان انتقال اين انرژي بستگي بته سترعت بتاد
و مسافتي كه باد در طول دريا طتي كترده دارد.امتوا بته
خاطر جرم آبي كه نسبت به سطح متوسط دريتا جابته جتا
شتتتده ،انتتترژي پتانستتتيل و بتتته ختتتاطر ستتترعت ذرات آب،
انرژي جنبشي را با خود حمتل متي كننتد .انترژي ا متوا
حاصتتتله در منتتتاطق ستتتاحلي در حتتتدود  2تتتتا  3ميليتتتون
مگاوات برآورد مي شود.

انرژي جزر و مد ،درياها و اقيانوس ها
 جزر و مد دريا در اثتر جاذبته متاه و خورشتيد بته هنگتام گتردش زمتين بته
وجود مي آيد  .نيروي جاذبه متاه باعتث ايجتاد برآمتدگي در آب هتا شتده و
به علت گردش وضعي زمين اين برآمدگي به سمت غرب جريتان پيتدا متي
كند.
 در هنگام مد ،مي توان آب را پشت مخزن سدي كه در عرض دريا احداث
مي گردد ،جمع نمود .ستپس در هنگتام جتزر ،آب جمتع شتده در پشتت ستد
را ،درست مثل يك نيروگاه برق آبي ،به خار هدايت كرد.

انرژي باد

انرژي باد
از باد براي راندن كشتي ها و همچنين به گردش در
آوردن آسياب استفاده مي شده است .اخيراً از باد براي
توليد برق استفاده مي كنند .امكانات بالقوه ي انرژي باد
فوق العاده زياد است  ،اما هنوز بر سر راه استفاده از
آن مشكالت وجود دارد زيرا از نظر زمان ،مكان و شدت
بسيار متنيير است ،جهت،سرعت و مدت وزش باد در
هر محل خاصي بسته به پستي و بلندي محل و شدت
اختالفات درجه ي حرارت هوا در مقياس هاي محلي و
ناحيه اي به شدت متنيير است.

استحصال انرژي از باد توسط توربين هاي بادي

از نظر عملكردي در توربين هاي بادي انرژي جنبشي
باد به انرژي مكانيكي و سپس به انرژي الكتريكي تبديل
مي شود و داراي دو نوع است:
الف)توربين هاي بادي با محور چرخش عمودي
ب)توربين هاي بادي با محور چرخش افقي

كاربرد انرژي باد
الف) كاربرد هاي نيرو گاهي
كاربردهتتاي نيروگتتاهي تتتوربين هتتاي بتتادي شتتامل كاربردهتتاي متصتتل بتته شتتبكه

برق رساني و به شرح است:
 oتوربين هاي بادي منفرد :تأمين بارهاي الكتريكي از نوع مسكوني،
تجاري،صنعتي يا كشاورزي استفاده مي شود.
 oمزارع بادي  :چندين توربين بادي متمركز را شامل مي شود و بته منظتور
تأمين انرژي كه از طريق شبكه توزيع مي شود طراحي شده است.

كاربردهای غيرنيروگاهی
پمپهاي بادي آبكش كه عمل پمپاژ آب به وسيله آنها بتراي اهتداف
زير انجام مي شود:

 تأمين آب آشاميدني حيوانات در مناطق دورافتاده
 آبياري در مقياس كم
 آبكشي از عمق كم جهت پرورش آبزيان

 تأمين آب مصرفي خانگي

مزاياي بهره برداري از انرژي باد
 .1توربين هاي بادي به سوخت هاي فسيلي نياز ندارند

 .2رايگان بودن انرژي باد
 .3توانايي تأمين بخشي از تقاضاي انرژي برق
 .4كمتر بودن نسبي قيمت انرژي حاصل از باد نسبت به انرژي هاي فسيلي
 .5كمتربودن هزينه هاي جاري و هزينه هاي سرمايه گذاري انرژي باد در بلند مدت
 .6تنتتوع بخشتتيدن بتته منتتابع انتترژي در بلنتتد متتدت –قتتدرت متتانور زيتتاد ،جهتتت بهتتره
برداري در هر ظرفيت و اندازه (از چند وات تا چندين مگاوات)
 .7عدم نياز به آب

انرژي زيست توده

انرژي بيوماس (زيست توده )
هر ارگانيسم زنده اي كه انرژي خورشيد را جذب نموده و در خود به صورت
ذخيره نگه مي دارد بيوماس ناميده مي شود.
زيست توده يا بيوماس عالوه بر خاصيت تجديد پذير بودن دوستدار محيط زيست

نيز مي باشد ،اين انرژي يكي از بهترين و پر استفاده ترين نوع انرژي هايي است
كه از گذشته دور نيز مورد توجه بشر قرار داشته است.
منابع انرژي هاي زيست توده مي توانند به شكل اصلي انرژي مانند الكتريسته و

يا حاملهاي انرژي چون سوختهاي گازي و مايع  ،نيازهاي بخشهاي مختلف در
جامعه بشري را تأمين كنند.

منابع زيست توده (بيوماس)

بخشي از تشعشع خورشيد كه به اتمسفر زمين مي
رسد ،به دليل فرايند فتوسنتز در گياهان جذب مي شود.
جالب است بدانيدكه ميزان انرژي كه ساالنه توسط
فتوسنتز ذخيره مي شود ،چندين برابر بيشتر از كل
مصرف معمولي انرژي جهان و حدوداً  200برابر
مصرف انرژي غذايي معمولي كل جهان است.

منابع زيست توده
منابع بيوماسي كه براي توليد انرژي مناسب هستند ،كته
به صورت عمده به شش گروه تقسيم بندي ميگردند:
- 1سوختهاي چوبي

 -2زائدات جنگلي ،كشاورزي ،باغداري و صنايع غذايي
 -3ضايعات جامد زباله هاي شهري
 4فضوالت دامي -5فاضالبهاي شهري
 -6فاضالبها پس ماندها و زائدات آلي صنعتي.

تكنولوژيهاي تبديل انرژي بيوماس

تكنولوژي هتاي تبتديل بيومتاس متي توانتد بته سته دستته اساستي تقستيم
شوند

 فرايند هاي احتراق مستقيم
 فرآيندهاي ترمو شيميائي
 فرآيندهاي بيوشيميائي

فرايندهاي احتراق مستقيم
احتراق مستقيم يك فرايند اساسي است كه معموالً براي تبتديل بيومتاس
به انترژي مفيتد متورد استتفاده قترار متي گيترد  .حترارت يتا بختار توليتد
شده براي توليد الكتريسته و يتا فتراهم كتردن حترارت متورد نيتاز بتراي
مصتتتارفي نظيتتتر فرآينتتتدهاي صتتتنعتي ،گرمتتتايش فضتتتا ،پختتتت و پتتتز ،يتتتا
گرمايش نواحي مختلف شهري مصرف مي شود.

فرآيند ترموشيميائي
پيرو ليز از اساسي ترين فرايند هاي مجموعه روشتهاي ترموشتيميايي
در تبتتتتديل زيستتتتت تتتتتوده بتتتته محصتتتتوالت بتتتتا ارزش و مناستتتتب استتتتت
محصوالت توليد شده عبارتند از يك مخلوط گازي  ،يك مايع نفت ماننتد
و چيزي شبيه زغال كربني خالص  ،توزيع اين محصوالت به ميتزان و
حجم ذخيره  ،دماو فشار واكنش و نيز مدت زمان حضور گتاز در محتل
احتراق و نرخ گرمايش بستگي دارد.

فرآيند هاي بيو شيميايي
ايتتن نتتوع فتتر آينتتد هتتا در بيتتو شتتيمي متتواد ختتام و فعاليتتت
متابوليك ارگانيزم هاي ميكروبتي جهتت توليتد ستوختهاي
گازي و سوختهاي مايع كار برد دارد.

مزاياي استفاده از بيوگاز
)1استفاده از بيوگاز ستبب كتاهش آلتودگي محتيط زيستت خواهتد شتد و ايتن امتر بته دليتل استتفاده از
مواد زائد جامد و مايع در توليد بيوگاز است.
)2استفاده از اين گاز سبب صرفه جويي در سوخت هايي فسيلي شتده و همچنتين فضتوالت حيتواني
و انساني كه براي سالمتي انسان مضر هستند را به كتودي آلتي و بستيار مناستب بتراي استتفاده در
كشاورزي تبديل خواهد كرد.
)3كود حاصل از فرايند توليد بيوگاز فاقد بوي مشمئز كننتده ،انگتل هتا و عوامتل بيمتاري زا بتوده و
همچنين به دليل بيشتر بودن نيتروژن ،نسبت به ساير كودها از كيفيت باالتري برخوارد است.

)4در فرايند سوختن گتاز متتان ،گتاز منواكستيد كتربن كته از جملته گتاز هتاي ستمي و خطرنتاك استت
توليتتد نمتتي شتتود ،بنتتابراين متتي تتتوان بيوگتتاز را بتته عنتتوان ستتوختي ستتالم و ايمتتن در مكتتان هتتاي
مسكوني مورد استفاده قرار داد.

كاربرد هاي بيوگاز
 .1در گرم كردن ديگ هاي بخار كارخانه ها
 .2به كارگيري ،در ژنراتور ها براي توليد برق

 .3به عنوان سوخت براي گرم كردن خانه ها و پخت و پز
 .4استفاده در صنعت حمل ونقل به عنوان سوخت در خودرو
هاي مختلتف( ايتن گتاز ستبب كتاهش ميتزان آالينتده دي اكستيد
كربن گاز گلخانه اي تا حدود  65تا  85درصد مي شود).

انرژي زمين گرمايي

انرژي زمين گرمايي
به تعيبری ساده ،انرژی حرارتی موجود در زير پوسته
زمين ،انرژی زمينگرمايی ناميده میشود .در حقيقت
زمين منبع عظيمی از انرژی حرارتی است که اين
حرارت به طريقههای متفاوتی از جمله فورانهای
آتشفشانی ،آبهای موجود در سيستمهای زمينگرمايی و
يا بواسطه خاصـيت رسـانايی ( )Heat flowاز
بخشهای درونی به سطح زمين هدايت میشود.

انرژي زمين گرمايي
حرارت زمين از مجموعهای آتشين که بيش از  4ميليارد سال پيش
شکل گرفته و رفته رفته روبه انجماد گذاشته و هم اکنون نيز در حال
سرد شدن است ،سرچشمه میگيرد .هر چه به اعماق زمين نزديکتر
میشويم  ،حرارت آن افزايش میيابد بطوریکه اين حرارت در هسته
زمين به بيش از  5000درجه سانتيگراد میرسد

انرژي زمين گرمايي
حرارت به طور مداوم از هسته زمين به خار آن
جريان میيابد و به اليه های سنگی در سطوح باالتر
منتقل ميگردد .هنگاميکه حرارت و فشار کافی وجود
داشته باشد برخی از سنگها ذوب شده و تشکيل مواد
مذاب را میدهند که بدليل سبکی آنها نسبت به سنگهای
در برگيرنده به آرامی به سمت پوستة زمين حرکت
کرده و حرارت را از عمق به سطح منتقل مینمايند

انرژي زمين گرمايي
در اکثر موارد ،مواد مذاب در زير پوسته زمين باقی
مانده و سبب گرم کردن سنگها و آبهای جوی نفوذی
اطراف خود -گاه تا  370درجه سانتيگراد میشود

سيستم زمين گرمايي
مقداری از اين آبهای زمينگرمايی داغ از طريق گسلها
و شکافهای زيرزمـين به سطح راه يـافته و به صـورت
چشمههــای آب داغ وآبفشانهــا ( )Geysersظاهر
میشوند .ليکن بخش اعظم اين آبها در داخل شکافها و
فضاهای خالی موجود در سنگهای متخلخل پوسته
محبوس شده و ذخيرهای طبيعی از آب داغ را فراهم
میآورد که منبع زمينگرمايی يا سيستم زمينگرمايی نام
دارد.

سيستم زمين گرمايي
بطور کلی براساس ويژگيهای زمين شناسی،
هيدرولوژيکی و انتقال حرارت ،مخازن زمينگرمايی بـه
چـهارگـروه اصـلی طبـقه بـندی مـیشونـد.
-1 مـخازن گـرمـابی
 -۲ مخازن سنگ داغ خش

 -۳ مخازن زمين تحت فشار
 -۴ مخازن ماگماتيک

کاربردهای انرژی زمینگرمایی
 کاربردهای انرژی زمينگرمايی بطور کلی به دو بخش عمده
طبقه بندی میگردد

 - توليد برق
 - استفاده مستقيم از انرژی حرارتی

تولید برق
 به منظور توليد برق از انرژی زمينگرمايی ،آبهای
داغ يا بخارات داغ طبيعی از درون چاههای حفر شده
به سطح زمين هدايت شده و جهت به چرخش
درآوردن توربين مورد استفاده قرار میگيرند

استفاده مستقیم از انرژی حرارتی
 استفاده مستقيم از انرژی زمينگرمايی به معنای
بهرهبرداری بدون واسطه از انرژی حرارتی درون
زمين است در اين حالت ،انرژی زمينگرمايی به
انرژی الکتريکی تبديل نميشود بلکه به صورت
مستقيم از انرژی حرارتی آن استفاده ميگردد

استفادههای مستقیم از انرژی
زمینگرمایی
 بطور کلی استفادههای مستقيم از انرژی زمينگرمايی
را ميتوان در چند گروه طبقه بندی کرد

 - امين گرمايش ساختمانها کاربردهای کشاورزی
 - کاربردهای صنعتی
 - استحمام و آبدرمانی

 - ذوب برف و يخ
 - پمپ حرارتی زمينگرمايی

انرژي هسته اي

انرژي هسته اي
 انرژي هسته اي يعني انرژي هسته ي اتم،براي آزاد
كردن اين انرژي و استفاده از آن دو نوع فرآيند را مي
توان به كار گرفت كه يكي شكافت هسته اي و ديگري
گداخت هسته اي مي باشد.

شكافت هسته اي
 شكافت هسته اي عبارت است از شكستن هسته ي اتم به
ذرات كوچكتر و گداخت هسته اي يعني تركيب هسته هاي
اتم و توليد هسته هاي سنگين تر .محصول فرعي هر دو
واكنش  ،آزاد شدن انرژي است .واكنش هاي مهار
شده ي شكافت هسته اي در راكتورهاي هسته اي
صورت مي گيرد و در نتيجه آن انرژي توليد مي شود
.اين فرآيند ها نيازمند به اورانيوم به عنوان سوخت مي
باشند ولي اورانيوم خود ميليونها سال طول مي كشد تا
تراكم آن به حدي برسد كه بتوان با معدن كاوي مقرون
به صرفه آن را استخرا كرد

اورانیوم
 اورانيوم به سه صورت در طبيعت وجود دارد.
اورانيوم  238كه تقريبا ً  3/99درصد از كل اورانيوم
طبيعي را تشكيل ميدهد .اورانيوم  235كه حدود 7/0
درصد كل اورانيوم است و اورانيوم  234كه حدود
 005/0درصد را تشكيل مي دهد .اورانيوم  235تنها
ماده شكافت پذير است كه به طور طبيعي وجود دارد و
لذا وجودش از نظر توليد انرژي هسته اي ضروري است
.از طريق فرآوري يا غني سازي اورانيوم ،تراكم
اورانيوم  235را از  7/0به  3درصد مي رساند .و اين
اورانيوم غني شده به عنوان سوخت در واكنش هاي
شكافت هسته اي به مصرف مي رسد

راكتور هسته اي
 در راكتورهاي هسته اي (شكافنده)اورانيوم  235را از
طريق بمباران نوترونی مي شكافند .محصول اين واكنش
نوترون،تركش هاي شكافت و گرما است .نوترون هاي
آزاد شده هر يك با اتم هاي اورانيوم  235اصابت مي
كنند و به طور كلي نوترون هاي بيشتر ،تركش هاي
شكافت و گرماي بيشتري آزاد مي كنند .نوترون هاي
آزاد شده ،پرشتابند و براي باال بردن احتمال شكافت مي
بايد از سرعت آنها كاست يا به اصطالح آنها را مهار يا
كند سازي نمود.

راكتور هسته اي
 متداول ترين مهارگيرمورد استفاده ،آب است .همراه با
ادامه ي اين فرآيند،يك واكنش زنجيره اي پيش مي آيد و
اورانيوم بيشتر شكافته شده و نوترون و حرارت
زيادتری آزاد مي شود.

فرايند گداخت
 بر خالف شكافت كه در آن هسته هاي سنگين از قبيل
اورانيوم مي شكند،در فرايند گداخت عناصر سبكي از
قبيل هيدروژن با هم جوشيده و يكی شده و عناصر
سنگين تري از قبيل هليوم به وجود مي آيد .همراه با
بروز گداخت،انرژي حرارتي آزاد مي شود .گداخت هسته
اي در واقع منبع انرژي در خورشيد و ساير ستاره
هاست

فرايند گداخت
 دو ايزوتوپ هيدروژن يعني دو تريوم ( )Dو تريتيوم
( )Tدر يك راكتور گداخت فرضی به درون محفظه ي آن
يعني جايي كه موقعيت الزم براي گداخت تامين
شده،تزريق مي گردد .محصوالت گداخت D-T،شامل
هليوم و نوترون است كه اولي مسئول توليد  20درصد
انرژي آزاد شده و دومي  80درصد آن مي باشد.

براي بروز گداخت چندين شرط ضرورت دارد.
 اول آنكه درجه حرارت مي بايست فوق العاده باال باشد (
براي گداخت  T-Dحدود  100ميليون درجه سانتي
گراد)

 دوم آنكه چگالي سوخت بايد نسبتا ً زياد باشد .همه ي
اتم ها در دماي الزم براي گداخت الكترون هاي خود را
از دست داده و به پالسما تبديل مي شوند.
 سوم آنكه پالسما را مي بايد تا زمانی محدود نگاه داشت
كه اطمينان حاصل شود انرژي حاصل از گداخت ،از
انرژي تامين شده براي حفظ حالت پالسما پيشي گيرد

مزایای گداخت هسته ای
 از نظر زيست محيطي روش گداخت هسته اي مناسب تر
به نظر مي رسد .اول آنكه كاربرد و حمل و نقل آن در
مقايسه با انرژي شكافت و انرژي سوختهاي فسيلي
آسانتر است .ثانيا ً راكتور گداخت در مقايسه با نوع
شكافت،محصوالت پرتو زاي حاصل از شكافت
ندارد،ضايعات پرتو زاي آن نيز كم است و احتمال بروز
حادثه نيز چندان نيست

معایب گداخت هسته ای
 اما از سوي ديگر راكتور هاي مولد گداختي از موادي
استفاده مي كنند كه براي انسان سمي است .مثالً اگر
ليتيوم به مقدار زياد از طريق تنفس و خوردن وارد بدن
شود مسموميت به بار مي آورد.

انرژي هسته اي
 انرژي هسته اي در مجموع ،مانند يکی از انرژي هاي
موجود در جهان مثل انرژي بادي ،آبی ،گاز و نفت و ...
است ،اما در مقايسه با آنها جزو انرژي هاي پايان ناپذير
شمرده می شود ،که از نظر ميزان توليد انرژي
پاسخگوي نيازهاي بشر خواهد بود .يعنی انرژي حاصل
از تبديل ماده به انرژي برابر است با جرم ماده ضرب در
سرعت نور به توان  2که نشان دهنده انرژي زياد حاصل
از تبديل مقدار کمی ماده به انرژي است.

کاربردهاي انرژي هسته اي
 انرژي هسته اي کاربردهاي متعددي دارد که در يک
تقسيم بندي کلی ميتوان آن را به نظامی و غيرنظامی يا
صلح جويانه تقسيم کرد

کاربردهاي انرژي هسته اي
 توليد برق ،يکی از نيازهاي روزمره و فوق العاده تأثير
گذار بر زندگی مردم است که اگر با صرفه اقتصادي
بيشتر و آلودگی هرچه کمتر زيست محيطی همراه باشد

 يکی از روشهاي تشخيصی و درمانی ارزشمند در طب،
پزشکی هسته اي است که در آن از ايزوتوپهاي راديو
اکتيو (راديو ايزوتوپ) براي پيشگيري ،تشخيص و
درمان بيماريها استفاده می شود

کاربردهاي انرژي هسته اي
 پرتودهی مواد غذايی ،عبارت است از قرار دادن ماده
غذايی در مقابل مقدار مشخصی پرتو گاما ،به
منظورجلوگيري از جوانه زنی بعضی محصوالت غذايی
مانند پياز و سيب زمينی و همچنين کنترل آفات انبار ي،
کاهش بار ميکربی و قارچی
 نقش تکنيک هاي هسته اي در پيشگيري ،کنترل و
تشخيص بيماريهاي دامی ،نقش تکنيک هاي هسته ا ي
در توليد مثل دام ،نقش تکنيک هاي هسته اي در تنذيه
دام ،نقش تکنيک هاي هسته ا ي در اصالح نژاد دام،
نقش تکنيک هاي هسته اي در بهداشت و ايمنی
محصوالت دامی و خوراك دام

کاربردهاي انرژي هسته اي
 کاربرد تکنيک هاي هسته اي در مديريت منابع آب همان
بهبود دسترسی به منابع آب جهان ،يکی از زمينه هاي
بسيار مهم توسعه شناخته شده است

نیروگاه هسته اي

نیروگاه هسته اي
 يک نيروگاه الکتريکی که از انرژي توليدي شکست
هسته ( )Nuclear Power Stationنيروگاه هسته اي
اتم اورانيوم يا پلوتونيم استفاده می کند .اولين جايگاه از
اين نوع در  27ژوئن سال  1958در شوروي سابق
ساخته شد .که قدرت آن  5000کيلو وات است .چون
شکست سوخت هسته اي اساسا ً گرما توليد می کند از
گرماي توليد شده رآکتور هاي هسته اي براي توليد بخار
استفاده می شود از بخار تولی د شده برا ي به حرکت در
آوردن توربين ها و ژنراتور ها که نهايتا ً براي توليد برق
استفاده می شود

پیل برق هسته اي
Nuclear Electric battery
 پيل هسته اي يا اتمی دستگاه تبديل کننده انرژي اتمی به
جريان برق مستقيم است ساده ترين پيل ها شامل دو
صفحه است .يک پخش کننده بتاي خالص مثل استرنيوم
 90و يک هادي مثل سيلسيوم.

فناوري تولید هیدروژن

فناوري تولید هیدروژن
 هيدروژن از منابع مختلفي همانند منابع انرژي اوليه(
منابع پايان پذير مانند نفت خام) ،منابع انرژي ثانويه
(منابع كه با استفاده از منابع اوليه انرژي توليد مي
شوند مانند بنزين) و منابع تجديد پذير (منابعي كه بدون
دخالت انسان به طور متناوب توليد مي شوند مانند باد،
خورشيد و آب) بدست مي آيد .امروزه هيدروژن را مي
توان از فرايند هايي همچون الكتروليز آب ،رفورمينگ
گاز طبيعي و اكسيداسيون جزيي سوخت هاي فسيلي
بدست آورد.

فناوري عرضه و ذخیره هیدروژن

 الف) فناوري ذخيره سازي هيدروژن
.1 ذخيره سازي به صورت گاز فشرده در مخازن فوالدي و
كامپوزيتي
.2 ذخيره سازي به صورت مايع در مخازن فوق سرد
.3 ذخيره سازي در هيدريدهاي فلزي

فناوري عرضه و ذخیره هیدروژن
 ب) فناوري انتقال و پخش هيدروژن
.1 انتقال از طريق خط لوله(به صورت گاز يا مايع)
.2 انتقال از طريق جاده و راه آهن كه در فشار باال در سيلندر
هايي در محدوده فشار حدود  15تا  40مگاپاسكال توسط
كاميون و قطار حمل مي شود.
.3 انتقال از طريق دريا با كشتي هاي حامل مخازن گاز

كاربرد هیدروژن
.1 كاربرد هيدروژن به عنوان سوخت كه موجب كاهش
آالينده هاي زيست محيطي و حذف اكسيدهاي كربن ناشي
از احتراق سوخت هاي فسيلي مي گردد.

.2 استفاده از هيدروژن در پيل هاي سوختي

مزاياي هیدروژن
.1 مصرف منحصر به فرد ،انتشار بسيار نا چيز آالينده
ها ،برگشت پذير بودن چرخه توليد آن و كاهش اثرات
گلخانه اي.
.2 سيستم انرژيي هيدروژني بدليل استقالل از منابع اوليه
انرژي ،سيستمي دائمي ،پايدار ،فنا ناپذير ،فراگير و
تجديد پذير محسوب مي شود.
.3 در بحث كنترل آاليندگي و آلودگي شهرها موتورهاي
الكتريكي و پيل هاي سوختي جايگزين بسيار مناسبي
براي موتورهاي احتراقي است.

سوخت فسیلی

سوخت فسیلی
 سوخت هاي فسيلي همچون زغال سنگ و نفت از بقاياي
گياهان و جانوراني كه در زير درياها در زمانهاي قديم مدفون
شده اند به وجود مي آيند و به طور طبيعي ،بصورت مواد
جامد ،مايع و گاز يا مخلوطي از آن ها در معادن يافت مي
شوندوخود بر  2نوع اند.

انواع منابع فسیلی
 )1 منابع هيدروكربني زنده
 شامل بقاياي گياهان درختان ،بوته ها و ساير رستني هاست
كه به عنوان سوخت

 )2 منابع هيدروكربني غير زنده
 الف) زغال سنگ
 ب) نفت

 ) گاز

داليل نیاز به پیدا كردن جانشین
 الف) محدوديت منابع سوختهاي فسيلي
 ب) خطرات زيست محيطي

محدوديت منابع سوختهاي
فسیلي
 با توجه به رشد جمعيت و همچنين افزايش مصرف انرژي
ساليانه به طور متوسط نزديك به  10ميليارد تن سوخت
مصرف مي شود به طوري كه در زمان حاضراين رقم تا 15
ميليارد تن افزايش خواهد يافت ،اين افزايش به كاهش منابع
انرژي فسيلي منجر مي شود .و تحقيقات نشان مي دهد كه
عمر متوسط منابع زيرزميني انرژي (نفت ،زغال سنگ و گاز
طبيعي) بيش از صد سال نخواهد بود و چنين رشدي احتيا
به منابع جايگزين را اعالم مي كند.

خطرات زيست محیطي

خطرات زيست محیطي
 مصرف سوختهاي فسيلي موجب ايجاد دي اكسيد كربن و
گازهاي ديگري ميگردد.تجمع و افزايش بيش از حد اين
گازها در جو زمين،موجب ايجاد اليه ضخيمي از گاز ميگردد
كه همانند پوشش پالستيكي گلخانه ها ،از بازگشت حرارت
مازاد حاصل از تابش نور خورشيد به سطح زمين به فضا
جلوگيري كرده و گرما را در نزديكي سطح زمين نگه ميدارد
و همانند گلخانه باعث گرم شدن هواي زمين ميگردد.

خطرات زيست محیطي
 بارانهاي اسيدي هم يكي از اشكال آلودگي هوا بشمار
ميروند.گازهاي دي اكسيد گوگرد و اكسيد نيتروژن حاصل از
مصرف سوختهاي فسيلي ،در هوا با بخار آب موجود تركيب
شده و تشكيل اسيد سولفوريك و اسيد نيتريك را مي دهند كه
به همراه ابرها بر فراز گستره وسيعي از زمين حركت كرده و
هنگام تبديل ابرها به بارش ،اين اسيدها به سطح زمين
برگشته و موجب تخريب جنگلها ،پوشش گياهي و حتي
ساختمانها و ابنيه ساخت دست بشر و نيز آلودگي منابع آبي
سطحي و زيرزميني مي گردند.

