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یکیمراحل تبدیل انرژی شیمیایی سوخت به انرژی الکتر



ساختار شماتیک یک نیروگاه بخار



ساختار شماتیک یک نیروگاه بخار



نحوه کار یک نیروگاه بخار



توربین یک نیروگاه بخار



توربین یک نیروگاه بخار



شرایط بهره برداری یک نیروگاه بخار



سازگاری با محیط زیست



بازدهی نیروگاه بخار



بازدهی نیروگاه بخار



حرارت خروجی از نیروگاه بخاراز استفاده بهینه 



برج خنک کننده



برج خنک کننده تر



برج خنک کننده خشک



مزایای برج خنک کننده خشک



مثالی از تخریب برج خنک کننده تر
 نتک  کامال مشابه یکدیگر استت بترج خ  ( شهید رجایی)نیروگاه همدان و قزوین

.کننده نیروگاه همدان تر و برج خنک کننده نیروگاه قزوین خشک است
 در اثر برداشت آب از چاههای نیروگاه همدان، زمین نشست کرد و برای نجتات

ریتق  نیروگاه از تخریب شدید پساب اطراف را از طریق چاه بته زیتر نیروگتاه تز   
.  نمودند

   ههتای  به عبارتی وجود یک نیروگاه با سیکل تر می تواند بته خشتک شتدن چا
!!!اطراف نیروگاه منجر شود 



حذف برج خنک کن
   زمتانی کته بتتوان   . در بعضی از شرایط می توان برج خنک کتن را حتدف کترد

ای به طور عمده در کشورهای سردسیر بتر )حرارت چگالنده را به مصرف رساند 
یتا حترارت را بته آب    ... ( تامین گرمایش ساختمانها یا آب کردن یخ جاده ها و 

. دریا داد
 اه و نیروگت ( مکان آن نزدیک شهر ساری در کنتار دریتای ختزر    )در نیروگاه نکا

رارت حت ( مکان آن در نزدیکی شهر بوشهر و کنار خلیج فارس)هسته ای بوشهر 
ه گونته  چگالنده به آب دریا منتقل می شود برای حفظ محیط زیست سیستم ب

درجته  35ای طراحی شده است که دمای آب منتقل شتده بته دریتا کمتتر از     
.باشد



سواالت
کوره، مولد بخار، توربین و ژنراتور چه وظیفه ای در نیروگاه بخار دارند ؟. 1

چگالنده و برج خنک کن چه نقشی در چرخه نیروگاه بخار دارند ؟. 2

شماتیک نیروگاه بخار را ترسیم کنید و نحوه کار نیروگاه بخار را شرح ده. .ید3

نیروگاه بخار برای تامین کدام بار مناسب است . علتت  ( ایه بار پیک، بار میانی، بار پ)4
آن چیست ؟

راندمان نیروگاه بخار در چه بازه ای قرار دارد ؟. 5

برج خنک کن چه نقشی را دارد و نوع تر و خشک آن به چه نحو کار می کند ؟. 6

مزایای برج خنک کن خشک چیست ؟. 7

برج خنک کننده تر چه عواقبی برای منطقه می تواند داشته باشد ؟. 8

آیا سیستم خنک کن در همه نیروگاه به صورت برج است ؟. 9





مشخصات کلی نیروگاه گازی



مشخصات کلی نیروگاه گازی



شمای کلی نیروگاه گازی



انرژی-نمودار دما



شمای کلی نیروگاه گازی



سواالت
کمپرسور، اتاق احتراق، توربین و ژنراتتور چته وظیفته ای در نیروگتاه گتاز     . ی  1

دارند ؟
شماتیک نیروگاه گازی را ترسیم کنید و نحوه کار نیروگاه آن را شر. .ح دهید2
نیروگاه گازی برای تامین کدام بار مناسب است . ، بار پایته  بار پیک، بار میانی)3

علت آن چیست ؟( 
راندمان نیروگاه گازی چه میزان است ؟ بقیه انرژی کته متورد استتفاده قتر    . ار 4

نمی گیرد چگونه دفع می شود ؟



موفق و پیروز باشید


