دورههايآموزشيانجمنمهندسانمكانيكايران


عنوان دوره:

طراحی مقدماتی نیروگاههای بخار

هدف دوره :صنعت برق در كشور شاهد رشد فزاينده اي است  ،انواع نیروگاه های حرارتی شامل واحدهای
گازی ،بخار و تركیبی در كشور نصب ودر حال تولید هستند .هم اكنون دانش فنی طراحی ،ساخت و مديريت اجرای
پروژهای جديد نیروگاهی در كشور موجود است .ارانه دوره طراحی مقدماتی نیروگاه های بخار گامی است در جهت
افزايش توانمندی كاركنان صنعت بر ق نه تنها در امر طراحی بلكه مفید برای بهره برداران و مهندسان واحد های
تعمیراتی نیروگاه های بخار است .زيرا بهره براری مناسب و تعمیرات به هنگام در نیروگاه ها نیازمند آشنايی با مبانی
طراحی نیروگاه های حرارتی است.

محتوي و سرفصل دوره :

وضعیت وشرايط تولید برق نیروگاه های بخار در كشور،
مالحظات انتخاب محل نصب نیروگاه،
آشنايی با عوامل اصلی موثر بر روی عملكرد نیروگاه،
چیدمان اجزای اصلی نیروگاه بخار،
موازنه جرم وانرژی بر روی چرخه نیروگاه و آشنايی با نرم افزار ترمو فلو،
آشنايی با مبانی طراحی اجزای اصلی نیروگاه شامل بويلر ،توربین بخار ،كندانسور و
گرمكنهای آب تغذيه
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دورههايآموزشيانجمنمهندسانمكانيكايران


عنوان دوره:

طراحی مقدماتی نیروگاههای تركیبی

هدف دوره :صنعت برق در كشور شاهد رشد فزآينده ای است ،انواع نیروگاه های حرارتی شامل واحدهای گازی،
بخار و تركیبی در كشور نصب ودر حال تولید هستند .هم اكنون دانش فنی طراحی ،ساخت و مديريت اجرای
پروژهای جديد نیروگاهی در كشور موجود است .ارانه دوره طراحی مقدماتی نیروگاه های تركیبی گامی است در
جهت افزايش توانمندی كاركنان صنعت بر ق نه تنها در امر طراحی بلكه مفید برای بهره برداران و مهندسان واحد
های تعمیراتی نیروگاه های تركیبی است .زيرا بهره براری مناسب و تعمیرات به هنگام در نیروگاه ها نیازمند آشنايی
با مبانی طراحی نیروگاه های حرارتی است.

محتوي و سرفصل دوره :
وضعیت وشرايط تولید برق نیروگاه های تركیبی در كشور،
مالحظات انتخاب محل نصب نیروگاه،
آشنايی با عوامل اصلی موثر بر روی عملكرد نیروگاه،
چیدمان اجزای اصلی نیروگاه تركبی،
موازنه جرم وانرژی بر روی چرخه نیروگاه تركیبی و آشنايی با نرم افزار ترمو فلو،
آشنايی با مبانی طراحی اجزای اصلی نیروگاه تركیبی شامل توربین گاز ،بويلربازياب گرما ،توربین بخار،
كندانسور و گرمكن های آب تغذيه
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عنوان دوره:

معرفی آزمونهای تعیین عملكرد انجمن
مهندسان مكانیک آمريكا در نیروگاههای
بخار ،گازی و تركیبی

هدف دوره :دستورنامه های آزمون های تعیین عملكرد انجمن مهندسان مكانیک آمريكا 1مجموعه ای كامل
برای تعیین عملكرد چرخه های نیروگاه های حرارتی (بخار ،تركیبی و گازی) و اجزای اصلی آنها ست .اين مجموعه
قادر است بازده و كارايی واحدهای نیروگاهی را به شیوه ای دقیق و معتبر تعیین نمايد .در نیروگاههای كشور تعیین
بازده نیروگاهها با روش های غیر استاندارد و نا دقیق انجام می شود .هدف از ارايه اين دوره آشنايی مهندسان و
كارشناسان صنعت برق كشور با مبانی اين دستورنامه هاست.
1- ASME Performance Test Code

محتوي و سرفصل دوره :
آشنايی با اهدا ف دستورنامه های آزمون های تعیین عملكرد انجمن مهندسان مكانیک آمريكا،
دستور تامه های آزمون تعیین عملكرد چرحه های تیروگاهی واجزای اصلی نیروگاهها،
تعیین عملكرد بويلر در نیروگاههای بخار )(PTC 4.1
تعیین عملكرد توربین بخار )(PTC 6.1
تعیین عملكرد توربین گاز )(PTC 22
تعیین عملكرد بويلر بازياب گرما )(PTC 4.4
تعیین عملكرد كلی نیروگاه حرارتی )(PTC 46
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