تکلیف سزی اٍل تزهَزیٌاهیک/ 2گزٍُ زکتز سلینپَر ٍ زکتز صساقت /تارید تحَیل 11/12/12:زرکالس حل توزیي
 -1شکل شواتیک یک ًیزٍگاُ سهیيگزهایی تا زٍ شیز اًثساط هطاتق سیز است .هٌثغ سهیيگزهایی تِ صَرت هایغ
اشثاع زر زهای  230 °Cهَجَز است .هایغ سهیيگزهایی اس چاُ تَلیس تا ًزخ  230 kg/sاسترزاج هیشَز ٍ تا فشار
 500 kPaتا فزآیٌسی کِ اساسا آًتالپی ثاتت است هٌثسط هیگززز .سپس ترار حاصل زر هحفظِی جساکٌٌسُ جسا
شسُ ٍ تِ سوت تَرتیي ّسایت هیشَز .هایغ ذزٍجی اس هحفظِی جساکٌٌسُ اس شیز اًثساط زٍم کِ زر فشار
 150 kPaتٌظین شسُ است ػثَر هیکٌس ٍ ترار تَلیسی تِ طثقِی پاییيتز ّواى تَرتیي فزستازُ هیشَزّ .ززٍ
جزیاى ترار تَرتیي را زر فشار  10 kPaتا کیفیت  10%تزک هیکٌٌس .هطلَب است؛
 زهای ترار زر ذزٍج اس شیز اًثساط زٍم تَاى تَلیس شسُ تَسط طثقِی پاییٌی تَرتیي -راًسهاى حزارتی ًیزٍگاُ

 -2یک ًیزٍگاُ ترار تز اساس سیکل راًکیي تا گزهایش هجسز کار هیکٌس .ترار تا فشار  ٍ 12/5 MPaزهای
 550°Cتا ًزخ ٍ 7/7 kg/sارز تَرتیي فشار -تاال هیشَز ٍ زر فشار  2 MPaآى را تزک هیکٌس .ترار زر فشار ثاتت
تا زهای  450°Cقثل اس آًکِ زر تَرتیي فشار -پاییي هٌثسط شَز ،هجسزا گزم هیگززز .راًسهاى آیشًتزٍپیک تَرتیي
ٍ پوپ تِ تزتیة  10% ٍ 55%است .ترار کٌساًسَر را تِ صَرت هایغ اشثاع تزک هیکٌس .اگز هحتَای رطَتت ترار
زر ذزٍج اس تَرتیي اس  5%تجاٍس ًکٌس ،هطلَب است؛
 فشار کٌساًسَر تَاى ذالص ذزٍجی -راًسهاى حزارتی

 -3یک سیکل راًکیي ترار ایسُآل تا زٍ گزهکي آب تغذیِ (یکی تاس ٍ زیگزی تستِ) هطاتق شکل سیز را زر ًظز
تگیزیس .ترار زر فشار  ٍ 12/5 MPaزهای ٍ 550°Cارز تَرتیي هیشَز ٍ زر فشار  10 kPaتِ کٌساًسَر ترلیِ
هیگززز .ترار زر فشار  0/5 MPaتزای گزهکي آب تغذیِ تستِ ٍ زر فشار  0/3 MPaتزای گزهکي تاس اس تَرتیي
استرزاج هی شَز .آب تغذیِ تا زهای چگالش ترار سیزکش شسُ زر گزهکي آب تغذیِ تستِ گزم هیشَز .ترار
سیزکش شسُ گزهکي آب تغذیِ تستِ را تِ صَرت هایغ اشثاع تزک هیکٌس ،سپس تا طی فزآیٌس اًثساط تِ گزهکي
آب تغذیِ تاس هیرٍز .تا تَجِ تِ ذطَط اشثاع ،سیکل را رٍی ًوَزار ً T-sشاى زّیس ٍ هطلَب است؛
 ًزخ زتی جزهی ترار ػثَری اس تَرتیي تزای تَاى ذالص ذزٍجی 250MW -راًسهاى حزارتی سیکل

 -4یک ًیزٍگاُ ترار تزاساس سیکل راًکیي تاسیاب-گزهایش هجسز ایسُآل کار هیکٌس ٍ تَاى ذالص ذزٍجی آى
 50 MWاست .ترار زر فشار  ٍ 10 MPaزهای ٍ 550°Cارز تَرتیي فشار -تاال هیشَز ٍ زر فشار  0/5 MPaآى را
تزک هی کٌس .هقساری ترار زر ّویي فشار تزای گزم کززى آب تغذیِ زر یک گزهکي آب تغذیِ تستِ سیزکش
هیشَز .فزض کٌیس آب تغذیِ ،گزهکي را زر زهای چگالش ترار سیزکش شسُ تزک کٌسّ .وچٌیي ترار سیزکش
شسُ تِ صَرت هایغ اشثاع اس گزهکي ذارج شَز ٍ تِ ذطی کِ آب تغذیِ را حول هیکٌس پوپ شَز .ترار تاقیواًسُ
تا زهای  500°Cتاسگزم شسُ ٍ زر تَرتیي فشار -پاییي تا فشار کٌساًسَر  10 kPaهٌثسط هیشَز .تا تَجِ تِ
ذطَط اشثاع ،سیکل را رٍی ًوَزار ً T-sشاى زّیس ٍ هطلَب است؛
 ًزخ زتی جزهی ػثَری اس تَیلز -راًسهاى حزارتی سیکل

 -5یک ًیزٍگاُ ترار کِ تزاساس سیکل راًکیي تا تاسیاب کار هیکٌس ،تَاى ذالص ذزٍجی  150 MWزارز .ترار
زر فشار  ٍ 10 MPaزهای ٍ 500°Cارز تَرتیي ٍ زر فشار ٍ 10 kPaارز کٌساًسَر هیشَز .راًسهاى آیشًتزٍپیک
تَرتیي  ٍ 50%راًسهاى پوپ  15%است .ترار زر فشار  0/5 MPaتزای گزم کززى آب تغذیِ زر گزهکي آب تغذیِ
تاس اس تَرتیي سیزکش هیشَز .آب گزهکي را تِ صَرت هایغ اشثاع تزک هیکٌس .تا تَجِ تِ ذطَط اشثاع ،سیکل را
رٍی ًوَزار ً T-sشاى زّیس ٍ هطلَب است؛
 ًزخ زتی جزهی ػثَری اس تَیلز راًسهاى حزارتی سیکل ّوچٌیي ًزخ اکسزصی ًاتَز شسُ زر طی فزآیٌس تاسیاب را هحاسثِ کٌیس .زهای هٌثغ گزهایی را ٍ 1300Kزهای چاُ (هٌثغ سزز) را  303 Kزر ًظز تگیزیس.

