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 الخامسة و السادسةالمحاضرة 

 

  Thermal Power Stationالمحطات الحرارية لتوليد الكهرباء -2

هذا النوع من محطات تولٌد الطالة الكهربائٌة ٌتم تولٌد الطالة الكهربائٌة عن طرٌك  فً

بخارٌة تدار بالبخار وهذا ٌستلزم  تستمد طالتها المٌكانٌكٌة عن طرٌك تربٌنات مولدات

ر مائٌة للحصول على الماء الالزم لتحوٌله إلى بخار كما صادوجود هذه المحطات بجوار م

 أن عملٌة تسخٌن الماء

لتحوٌله إلى بخار تحتاج إلى طالة حرارٌة عالٌة ٌتم الحصول علٌها عن طرٌك حرق ولود 

ٌمكن كذلن عن طرٌك الولود النووي تولٌد مثل النفط او الغاز الطبٌعً أو الفحم، و يرفح

استخدام عدسات ومراٌا  ٌمكن كدلن الطالة الحرارٌة الالزمة التحوٌل الماء إلى بخار و

الطالة الشمسٌة لالستفادة منها الحصول على بعض من الطالة الحرارٌة شكل رلم  لتركٌز

الحرارٌة بواسطة طالة محطات ال كهرباء فً( ٌبٌن رسما تخطٌطٌة لكٌفٌة تولٌد ال4- 1)

اٌضا بانبعاث  صفتت كما الٌةعالولود األحفوري حٌث تتصف هذه المحطات بمدراتها ال

التً تنعدم مائٌة ( تسبب تلوث البٌئة وذلن عكس محطات التولٌد العوادماحتراق ) تجنوا

 االحتراق نتائجفٌها 

 

 

 

ٌة الناتجة عن الطالة النووٌة أما فً حالة محطات التولٌد التً تعتمد على الطالة الحرار 

من حٌث عوادم االحتراق المعتادة المعروفة )مثل أول وثانً أكسٌد نظٌفة هً تعتبر ف
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ً أكسٌد الكبرٌت( ولكنها فً نفس الولت ٌنتج عنها نفاٌات  الكربون، أكاسٌد النٌتروجٌن، ثان

عمل  ٌبٌن فكرة( 5-1نووٌة ٌجب التخلص منها بطرٌمة علمٌة صحٌحة. شكل رلم )

محطات الطالة النووٌة بصورة مبسطة حٌث ٌتم االستعاضة عن الولود بالحرارة الناتجة 

الٌة عن الطرٌك ما ٌسمى بالمبادل غعن التفاعل النووي، وٌتم إٌصال الحرارة إلى ال

 لألخطار. تفاديالحراري الذي ٌفصل محطة تولٌد الكهرباء عن المفاعل النووي 

 

 

 

 

 

 

 

  Gas Turbine Power Stationهرباء بواسطة التربينات الغازية محطات توليد الك-3

ً كولود وٌنتج من عملٌة االحتراق تولٌد فً  محطات التولٌد الغازٌة ٌتم حرق الغاز الطبٌع

عوادم االحتراق( التً ٌستفاد منها فً إدارة تربٌنات غازٌة )من الغازات  كبٌرةكمٌات 

 (6-1)بخارٌة، كما هو مبٌن شكل رلم  ربٌناتتمباشرة دون اللجوء إلى 
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و تتمٌز محطات التولٌد الغازٌة انها لٌست مرتبطة بوجود مصادر للمٌاه على االطالق بل 

 تبطة فمط بالغاز الطبٌعً كولود .انها مر

 

 

 

 Diesel power stationمحطات توليد الكهرباء بواسطة ماكنات الديزل  -4

ٌتم حرق زٌت الدٌزل كولود الدارة محرن الدٌزل الذي ٌعطً فً محطات تولٌد الدٌزل 

ً دوارة  حركة مباشرة دون اللجوء الى أي توربٌن، وبنمل هذه الحركة إلى مولد كهربائ

عدم اعتمادها كدلن تراكٌبها و بساطة فًهذه المحطات بالو تتمٌز ٌمكن تولٌد الكهرباء 

 الولود . على المٌاه باإلضافة إلى سهولة نمل

 بٌن فكرة عمل محطات الدٌزل( 7ٌ-1كل رلم )ش 
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 محطات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة : -5

تعتمد محطات تولٌد الطالة الكهربائٌة من الطالة المتجددة على تحوٌل الطالة المتجددة 

ً  -رٌاح -شمسٌة) إلى طالة  اماالخ( ..... رضحرارة باطن األ-أمواج بحار  -غاز حٌون

كهربائٌة مباشرة )مثل الخالٌا الشمسٌة الفوتو فولطٌة( أو إلى صورة أخرى من صور 

الى طالة كهربائٌة وكما هو معروف، فإن المشكلة  ( ثمالمٌكانٌكٌة  -الطالة )حرارٌة 

المدرة الكهربائٌة الناتجة عن المحطة وذلن لعدم عدم ثبات المشتركة بٌن هذه المحطات هو 

ٌجب االستعانة بطرٌمة ما لتخزٌن  لدلناستمرار المصادر المسببة لهذه الطالة ، وثبات أو 

 . الطالة

فً االشكال التالٌة نمدم فكرة محطات الطالة الشمسٌة الحرارٌة و محطات الطالة الشمسٌة 

 الضوئٌة و محطات الرٌاح :

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022773970584
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تستخدم طالة الرٌاح فً تولٌد الطالة الكهربائٌة و ذلن من خالل دوران مراوح كبٌرة مثبتة 

ارتفاع المحور  بممدار سرعة الرٌاح حٌث كلما ازداد ارتفاعهعلى محور دوران ٌتحدد 

هذا المحور ٌثبت عل صندوق تروس من خالله ٌتم تحوٌل الحركة ازداد سرعة الرٌاح ، 

نتجت من الرٌاح من عمودٌه الى افمٌه فٌدور محور مثبت علٌه الجزء الدوار للمولد و التً 

ً للجزء الثابت  الذي ٌحمل ملفات الجزء الدوار للمولد و التً تتماطع مع المجال المغناطٌس

 للمولد فٌتم نتٌجة ذلن تولٌد الطافة الكهربائٌة .

تمد علٌها فً تولٌد الطالة الكهربائٌة تعتبر طالة الرٌاح من الطالات الهائلة و التً ٌع

 بكمٌات جٌدة فً العراق اذا استغلت . 

 و فً نهاٌة موضوع محطات تولٌد الطالة الكهربائٌة ٌمكن ان نلخص هذه االنواع بما ٌلً :

  . محطات تولٌد بواسطة التربٌنات المائٌة 

 . المحطات الحرارٌة 

 . المحطات الغازٌة 

 . محطات الدٌزل 

 الة المتجددة .محطات الط 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022773970584
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022773970584
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