
  نیروگاه بخار

  

  

شود. وظیفه اي از تأسیسات صنعتی است که از آن براي تولید انرژي الکتریکی استفاده می نیروگاه برق مجوعه 

اي، انرژي پتانسیل هاي آن مانند انرژي شیمیایی، انرژي هستهاصلی یک نیروگاه تبدیل انرژي از دیگر شکل 

درصد آنها) از بخار براي انتقال  86ارتی (در حدود هاي حرگرانشی و ... به انرژي الکتریکی است. بیشتر نیروگاه 

هاي بخاري نیز می  ها را نیروگاهکنند و به همین دلیل این نیروگاه حرارت و ایجاد انرژي مکانیکی استفاده می

  :یک نیروگاه بخار از اجزاء زیر تشکیل شده است .نامند
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 برج خنک کن

  

برج خنک کننده دستگاهی است که با ایجاد سطح وسیع تماس آب با هوا تبخیر آسان می کند و باعث خنک 

سریع آب می گردد.عمل خنک شدن در اثر از دست دادن گرماي نهان تبخیر انجام می گیرد، در حالی که شدن 

مقدار کمی آب تبخیر می شود و باعث خنک شدن آب می گردد.باید توجه داشت آب مقداري از گرماي خود را 

  .دهدبه طریق تشعشع ،هدایتی وجابجایی و بقیه از راه تبخیر از دست می

 

  

   



  احتراق داخل موتور

  

  

و  سوختها مخلوط شود که در آنگفته می هاییموتوربه  موتورهاي احتراق داخلییا  سوزموتورهاي درون

 احتراقشوند. بر اثر ق میمحتر و داده واکنش ايبسته در داخل محفظه) اکسیژنمعموالً هوا یا (اکسیدکننده 

شوند و بر اثر انبساط این گازها قطعات متحرك موتور به حرکت درآمده گازهاي داغ با دما و فشار باال حاصل می

  .دهندو کار انجام می

  

   



 ايرحلهکمپرسور دو م

  

  

این دستگاه از دو کمپرسور تشکیل شده است. گاز متراکم شده در مرحله اول  قبل از ورود به مرحله دوم تراکم، 

کاري نماید. در این آزمایش به بررسی تأثیر خنکجهت انجام عمل خنک کاري از یک مبدل حرارتی عبور می

  .پرداخته می شود میانی بر راندمان کمپرسور دو مرحله اي

  

   



 ترمو الکتریک

  

ها قادر است اثر پلیته پمپ حرارتی ترموالکتریک با الهام از مدل پلیته ساخته شده و با به کار گیري نیمه هادي

هاي غیر رد که نیمه هاديذشود که جریان الکتریکی مستقیم از مداري بگرا تشریح کند. این اثر وقتی ظاهر می

هاي مدار اختالف دما شود که بین اتصاالت نیمه هاديیان باعث میهمجنس در آن وجود داشته باشد. عبور جر

  .پرداخته می شودبه وجود آید. در این آزمایش به بررسی اثر متقابل انرژي الکتریکی و انرژي گرمایی 

  

 

   



 توربین گازي

  

کند. هر توربین گاز شامل یک کار می احتراقگازهاي ناشی از  انرژياست که بر اساس  ماشین دواریک 

کردن آن و یک براي مخلوط کردن هوا با سوخت و محترق محفظه احتراقبراي فشرده کردن هوا، یک  کمپرسور

است. بخشی از انرژي مکانیکی  انرژي مکانیکیبراي تبدیل کردن انرژي گازهاي داغ و فشرده به  توربین

تولیدشده در توربین، صرف چرخاندن کمپرسور خود توربین شده و باقی انرژي، بسته به کاربرد توربین گاز، 

  ).توربوفنو  توربوجت( را بچرخاند (توربوژنراتور)، به هوا سرعت دهد ژنراتور برقممکن است 

  

  

   



 دیگ مارست

  

شود تعدادي از آنها سطح مایع را ترك کنندو این اگر به آب انرژي دهیمافزایش فعالیت مولکول ها سبب می

کند و این تعادل بستگی به فشار ماده خالص در مجاورت با آب دارد عمل تا رسیدن به یک تعادل ادامه پیدا می

رك کنند و انرژي کمتري براي رها سازي نیاز توانندسطح مایع را تتر میها راحتهرچه فشار کمتر باشد مولکول

  شود.محاسبه می p-tو منحنی پرداخته شده دارند. در این آزمایش به بررسی رابطه بین فشار و دماي بخار 

  

  

   



 سیکل استرلینگ

  

  

 این سیستم یک موتور .توضیح داده شد 1816توسط رابرت استرلینگ در سال  بارموتور استرلینگ براي اولین 

. این سیکل داراي تبدیل انرژي گرمایی به انرژي مکانیکی می باشد که در آن واکنش شیمیایی انجام نمی گیرد

   .استدو فرآیند حجم ثابت  و همدمادو فرآیند 

  

  

   



 پمپ هاي حرارتی و سیکل تبرید

  

پمپ حرارتی مکانیکی یکی از انواع سیکل  تراکم بخار است که مقداري انرژي را از یک منبع بزرگ (مانند هوا) 

  گردد. صورت گرما جذب کرده و به یک منبع محدود (مانند آب) انتقال داده و باعث گرم شدن آن میبه

یک محیط بزرگ یعنی هوا انتقال  در سیکل تبرید گرما از یک فضاي محدود (محفظه اپراتور) جذب شده و به

  گردد.یابد و باعث کاهش درجه حرارت فضاي محدود میمی


