
 نیروگاه چیست؟

 برای آن از که است صنعتی تأسیسات از ایمجموعه شود،می شناخته هم «برق کارخانه» نام با کهنیروگاه برق 

 .شودمی استفاده الکتریکی انرژی تولید

 پتانسیل انرژی ای،هسته انرژی شیمیایی، انرژی مانند آن هایشکل دیگر از انرژی تبدیل نیروگاه یک اصلی وظیفه

 ماشینی است؛ ژنراتور یا مولد عهده بر اصلی وظیفه هانیروگاه همه در تقریباً. است الکتریکی انرژی به... و گرانشی

 هایراه از ژنراتور یک چرخاندن برای نیاز مورد انرژی. کندمی تبدیل الکتریکی انرژی به را مکانیکی انرژی که دوار

 سازنده گروه فنی دانش و منطقه آن در انرژی مختلف منابع به دسترسی میزان به عموماً و شودمی تأمین مختلفی

 .دارد بستگی

 :انواع نیروگاه ها به شرح زیرمی باشد

 نیروگاه حرارتی  -1

 نیروگاه آبی -2

 نیروگاه بادی -3

http://www.g-m-u.ir/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/4432
http://www.g-m-u.ir/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/4432


 نیروگاه خورشیدی -4

 :نیروگاه حرارتی نیزخود به چند دسته تقسیم می شود

 نیروگاه بخار 

 نیروگاه گازی 

 نیروگاه سیکل ترکیبی 

 نیروگاه هسته ای 

 .منابع انرژی تجدید پذیر می باشد خورشیدی( -بادی  -نیروگاه )آبی 

 از معموالً که حرارتی وسیله به مولدها آوردن در حرکت به برای نیاز مورد مکانیکی انرژی حرارتی نیروگاه یک در

 بخار از( آنها درصد ۸۶ حدود در) حرارتی هاینیروگاه بیشتر. شودمی تأمین آیدمی وجود به هاسوخت سوختن

 بخاری هاینیروگاه را هانیروگاه این دلیل همین به و کنندمی استفاده مکانیکی انرژی ایجاد و حرارت انتقال برای

  .نامندمی نیز

 گرم از پس آب. کندمی استفاده محرک عامل و سیال عنوان به بخار از معموالً که است ینیروگاهنیروگاه بخار: 

 به را آن ،خود جنبشی انرژی از استفاده با و رودمی شده متصل ژنراتور یک به که بخار توربین سمت به شدن

 طراحی در اختالف بزرگترین. شودمی فشرده کندانسور در بخار توربین، از بخار عبور از پس. آوردمی در حرکت

 .است مربوط نیروگاه در مصرفی سوخت نوع به نیز گرمایی هاینیروگاه

 :ویژگی های نیروگاه بخار به شرح زیر می باشد

 .می باشد %45راندمان نیروگاه بخار نسبتا باالست وحدود   -1

 .هزینه احداث نسبتا باال وهزینه جاری )سوخت( متوسط می باشد -2

 .زمان احداث این نیروگاه نسبتا زیاد است -3

 .وگاه نسبتا طوالنی استرعمر این نوع نی -4

 (تولیدی نیروگاه)سرعت تغییرتوان . آهنگ تغییر باراین نیروگاه متوسط است -5

 .ی زیادی داردگودلازنظر زیست محیطی نسبتا آ -۶

http://www.g-m-u.ir/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/4190
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 دارای نیروگاه این. کندمی کار برایتون سیکل اساس بر و است هوا عامل سیالدر این نیروگاه نیروگاه گازی: 

 روتورها افتادن کار به نحوه. باشدمی گاز توربین و احتراق اتاق کمپرسور، اصلی جزء سه دارای و است گازی توربین

 وارد شدن گرم کمی و تراکم از پس و شده کمپرسور وارد ورودی سیال که است صورت بدین هانیروگاه این در

 در را داغ بخار همان کار که حاصل داغ هوای سپس و گیردمی صورت احتراق سوخت توسط و شده احتراق اتاق

 در رفته کار به کمپرسور. شودمی ژنراتور چرخاندن باعث و شده گازی توربین وارد دهدمی انجام بخار توربین

 گیرندمی قرار استفاده مورد صنایع و هانیروگاه در که گازی هایتوربین. باشدمی توربین همانند گازی نیروگاه

 . دارند زیادی مزایای

 ویژگی های نیروگاه گازی

 %(25-%30حدود ) .راندمان نیروگاه گازی نسبتا پایین است  -1

 .هزینه تاسیس متوسط ولی هزینه جاری زیادی دارد -2

 .شتر استیر ونگهداری آن بیسوخت گران تر و هزینه تعم -3

 .زمان احداث نسبتا کوتاهی دارد -4

 .عمر آن نسبت به نیروگاه بخارکمتر است چون توربین دردمای باالیی کار می کند -5



سوخت مازوت یاذغال سنگ که ازنظر زیست محیطی نسبتا آلودگی باالیی دارد ولی نسبت به نیروگاه بخار  -۶

 .دارند آلودگی اش کمتر است

 

 به مقرون اعتماد، قابل پذیر،انعطاف کارآمد، بسیار حل راه ترکیبی سیکل هاینیروگاهنیروگاه سیکل ترکیبی: 

 و بخار توربین از ترکیبی واقع در ترکیبی سیکل نیروگاه. است برق تولید برای زیست محیط با سازگار و صرفه

 تلف حرارتی انرژی حال عین در کند،می تولید را برق گازی توربین ژنراتور که نحوی به باشدمی گازی توربین

 گیردمی قرار استفاده مورد بخار توربین نیاز مورد بخار تولید برای( احتراق محصوالت توسط) گاز توربین از شده

 .کندمی پیدا افزایش نیروگاه از بری بهره سیکل دو این کردن ترکیب با. شودمی تولید اضافی برق طریق این به و

 بین راندمانی معمول طوربه گرما اتالف از استفاده بدون برق نیروگاه کارخانه ساده چرخه یک از الکتریکی بازده

 .دارد را درصد ۶0 حدود الکتریکی راندمان ترکیبی سیکل با نیروگاه همان که حالی در دارد، درصد 40 تا 25

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 کنترل کیفی آب در نیروگاه ها

در فرایند تولید برق در تمامی نیروگاه ها، آب یکی از اجزا مهم و پر مصرف در فرایند است. کنترل پارمترهای 

، اکسیژن  pHکیفی آب در تمامی بخش های این فرایند از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. هدایت الکتریکی، 

ان های مورد پایش و پارامترای کیفی آب را نشان محلول و سختی از جمله این پارامترها می باشد. جدول زیر مک

 می دهد. 

 محل اندازه گیری پارامترهای پر اهمیت محل اندازه گیری پارامترهای پر اهمیت

pH خروجی واحد حذف یون 

 ورودی بویلرها

خروجی برج های خنک 

 کننده

TOC ورودی واحد حذف یون 

 ورودی واحد میعان

 Makeupخروجی واحد 

 خروجی واحد حذف یون (ECالکتریکی )هدایت 

 خروجی بویلرها

خروجی برج های خنک 

 کننده

ورودی آب واحد حذف  کدورت

 یون

 

 ورودی بویلرها (DOاکسیژن محلول )

ورودی و خروجی واحد 

 حذف اکسیژن

2Cl خروجی واحد حذف یون 

 ورودی بویلرها

 

 ورودی توربین ها (2SiOسیلیس )

 ورودی و خروجی بویلرها

+Na خروجی واحد حذف یون 

 خروجی بویلرها

 +2Ca )خروجی واحد حذف یون )سختی 

ورودی برج های خنک 

 کننده

 ورودی بویلرها آمونیوم

 

ORP ورودی واحد حذف یون 

ورودی برج های خنک 

 کننده

 ورودی واحد حذف اکسیژن

+2& Fe +Cu ورودی بویلرها 

ورودی برج های خنک 

 کننده

 

 معمارزادهتهیه کننده: فرخنده 


