
 به نام خدا

 دانشکده مهندسی مکانیک

 عبدالهی دکتر) سیکل های بخاری(                             استاد :    2تمرینهای فصل دوم ترمودینامیک 

دمای بخار آب در ورودی  50Kpaو   3Mpaـ یک نیروگاه بخاری بر مبنای سیکل ساده رانکین کار می کند . حدود فشار بین  1

و آهنگ جریان بخار آب درسیکل   و آهنگ جریان بخار آب در سیکل  c400توربین
s

kg
برای  S-Tاست . مطلوبست)الف( نمودار  60

 این سیکل ،)ب( بازده گرمایی سیکل، ) ج ( قدرت خالص نیروگاه .

***************** 

تولیدگرما دراین نیروگاه ازذغال سنگ استفاده می  کار میکند . برای سیکل ساده رانکینبرمبنای  300MWقدرت  به ـ یک نیروگاه بخاری 2

 ارزش است . ذغال سنگ دارای Kpa25دانسورکن در است .فشار c450و  5MPAشود . فشارو دما در ورودی توربین ، به ترتیب 

گرمایی
Kg

kj
درصد است  69درصد این انرژی به بخار آب در بویلر داده می شود بازده مولد الکتریکی نیز  57ت. فرض کنید اس29300

 برای این سکیل ) ب ( بازده کلی نیروگاه )نسبت قدرت خالص خروجی بر انرژی دریافتی ازسوخت (  T-Sمطلوبست )الف( نمودار 

) thtot    احتراق   ) تدکر : بازیابی 

 ) ج ( آهنگ زغال سنگ مورد نیاز

***************** 

است ، بخار آب درشرایط  30MWـ یک نیروگاه بخاری بر مبنای سیکل ساده رانکین کار می کند و دارای قدرت خالص خروجی  3

Mpa7وc500توربین می شود این بخار توسط گردش آب در لوله های کندانسور خنک می شود. فشار کارکرد کندانسور واردkpa10 

در کندانسور  آهنگ گردش آباست و
s

kg
برای این سیکل )ب( بازده گرمایی سیکل ) ج (  S-Tاست . مطلوبست )الف ( نمودار  2000

 در نظر بگیرید .   %75آهنگ جریان بخار آب  ) د ( افزایش دمای آب خنک کن . بازده تک آنتروپی توربین و پمپ را 

***************** 

و  Mpa10بازاست . بخار آب درشرایط ـ یک نیروگاه بخاری بر مبنای سیکل بازیابی رانکین کار می کند . این نیروگاه دارای دو گرمکن  4

c600  وارد توربین می شود و درKpa5 2/0و  9/0از کندانسور خارج می شود . بخار آب در شرایط Mpa  . ازتوربین استخراج می شود

ان بخار آب در بویلر . آهنگ جریآب از هر دو گرمکن بصورت مایع خارج می شود 
s

kg
برای این  S -Tنمودار است . مطلوبست ) الف ( 27

 ) ب ( قدرت خالص خروجی ازنیروگاه    ) ج ( بازده گرمایی سیکل   سیکل  



 

***************** 

ن بسته است  . بخار آب در شرایط دارای یک گرمکن باز و یک گرمک 250MWـ یک سیکل بخاری بازیابی رانکین ، باقدرت خروجی  7

Mpa5/12 وc5 5 ازآن خارج و وارد کندانسور می شود . بخار آب در فشار  Kpa10وارد توربین می شود و در فشار 0

Mpa8/0 برای گرمکن بسته و در فشارMpa3/0رای گرمکن باز ازتوربین استخراج می شود . آب تغذیه در گرمکن بسته تا دمای ب

چگالش بخار آب استخراجی گرم می شود . بخار آب استخراجی به صورت مایع اشباع ازگرمکن خارج می شود . سپس در گرمکن باز 

 ب ( بازده گرمایی سیکل . دستخوش فرآیند فشارشکن می شود . مطلوبست ) الف ( آهنگ جریان بخار آب مربوطه )

 

 

 

 



 به نام خدا

 دانشکده مهندسی مکانیک

 عبدالهی دکتراستاد :                                 2ترمودینامیک  پرسشهای فصل دوم

 ـ چهار فرآیند سیکل ساده رانکین را بیان کنید .  1

***************** 

خروجی از توربین ، گرمای داده شده ، گرمای ـ در سیکل ساده رانکین با افزایش فشار بویلر ، کار داده شده به پمپ ، کار  2

 دفع شده و محتوی رطوبت در خروجی توربین چه تغییری می کند ؟

***************** 

 تفاوت بین سیکل های بخاری واقعی و ایده آل چیست ؟ـ  3

***************** 

 را برقرار کرد ؟ 10kpaود فشار خنک می ش c20آیا می توان در کندانسوری که با آب ـ  4

***************** 

کل ، آهنگ جریان یکسان است . در این صورت کار یک سیکل ساده رانکین را مجهز به بازگرمکن می کنیم ، در هر دو سیـ  7

داده شده به پمپ ، کار خروجی از توربین ، گرمای داده شده ، گرمای دفع شده و محتوی رطوبت در خروجی توربین چه تغییری 

  می کند ؟ 

***************** 

د هر دو سیکل بین حدود فشار یکسان کار می سیکل ساده رانکین و سیکل رانکین با سه مرحله بازگرمایش را در نظر بگیریـ  9

است . کدام یک از دو سیکل دارای بازده بیشتری  c500و در سیکل بازگرمایشی  c700کند . دمای ماکزیمم در سیکل ساده

 است ؟

 


