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 چکیده: 

 یگازها یانرژ دوار است که بر اساس هایینسوز از نوع ماشموتور درون یک(، Gas Turbine: یسیگاز، )به انگل ینتورب

مخلوط  یرامحفظه احتراق ب یکفشرده کردن هوا،  یکمپرسور برا یکگاز شامل  ین. هر توربکندیاز احتراق کار م یناش

است.  یکیکانم یداغ و فشرده به انرژ یگازها یکردن انرژ یلتبد یبرا ینتورب یککردن آن و کردن هوا با سوخت و محترق

به کاربرد  بسته ی،انرژ یشده و باق ینصرف چرخاندن کمپرسور خود تورب ین،در تورب یدشدهتول یکیمکان یاز انرژ یبخش

 یا) یماًمستق یافن( و را بچرخاند )توربوژنراتور(، به هوا سرعت دهد )توربوجت و توربو یکیگاز، ممکن است مولد الکتر ینتورب

  بوپراپ و توربوفن(.سرعت چرخش توسط جعبه دنده( به همان صورت مصرف شود )توربوشفت، تور ییربعد از تغ
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 مقدمه1. 

باال  یدر درجه حرارت ها یدبا ینتورب یپره ها یرنظ یباشند و قطعات یسخت م یکار یطشرا یدارا یگاز یها ینتورب

 ینها، قطعات مختلف تورب ینو خورنده تورب یدکنندهاکس یدااتمسفرشد یلبه دل ینداشته باشند.همچن یاستحکام مناسب

کبالت  یهو پا یکلن یهپا یاژهایداشته باشند. تاکنون آل یداسیونو اکس اغد یدر برابر خوردگ ییمقاومت باال یدپره ها با یژهبو

به  یابیامکان دست یاژهاسوپر آل یمیاییش یبکردن ترک ینهبا به یبوده اند اما حت ینساخت قطعات تورب یبرا یاژهاآل ینبهتر

پوشش  یش،و سا یداسیونداغ، اکس دگیدر برابر خور یاژهاآل ینا یمقاوم ساز یلذا براخواص مطلوب فوق وجود ندارد  یهکل

 Thermal)      یسد حرارت یمنظور پوشش ها ینا یکار آمد برا ینوع از پوشش ها یک.  یردگ یدر سطح آنها صورت م ییها

Barrier Coatingsی(   هستند که به اختصار پوشش ها TBC  شوند یم یدهنام. 

 تاریخچه توربین گاز2.

 به یهشب کارکرد ماهیت نظر از که کرد طراحی ماشین یک باربر، جان نام به انگلیسی مخترع یک ،۱۷۹۱ سال در

 یک درآوردن کتحر به برای را توربین این او[ ۱.]کرد خود نام به را طرح این اختراع ثبت و بود امروزی گاز هایتوربین

 شد انجام ینبرل در استولز فرانتس توسط گاز توربین ساخت پروژه یک ،۱۹۰۴ سال در. بود کرده طراحی اسب بدون کالسکه

 هایسال طی در[ ۱.]بود ناموفق پروژه این ولی بود، گرفته قرار استفاده مورد آن ساخت در جهان محوری کمپرسور اولین که

 ترینبزرگ مروزها که آمریکا الکتریک جنرال شرکت که طوری به کردند، فعالیت گاز توربین ایده روی بر مختلف افراد بعد،

 نخستین د،وجو این با. کرد اندازیراه را خود گاز توربین بخش ۱۹۱۸ سال در است، جهان در گاز توربین ٔ  تولیدکننده

 که شد تهساخ سوئیس در سی و باوری براون، شرکت در و( میالدی) ۱۹۳۹ سال در برق، انرژی تولید برای گازی توربین

 .بود مگاوات ۴ آن ظرفیت

 : بندی تقسیم زیر صورت به توان می را نمود ی صنعتی توربینها کلی بطور

 ۱-     (STEAM  TURBINES  )بخار تورینهای 

 توربینها آوردندر بحرکت رایـب ارآبـبخ رویـو ازنی ندـباش یـم نعتـدرص اـتوربینه رینـت قدیمی بخارآب توربینهای 

 .  شود می استفاده

 ٢-    GAS,EXPANSIONTURBINE انبساطی گازی توربینهای 

 توربین رخشچ وسبب وردکردهـبرخ اـه هـه تیغـب شده توربین وارد معینی بافشار و حرارت گازطبیعی که توربینهایی 

 .  شود می

 ۳-     GAS COMBUSTION  TURBINE احتراقی توربینهای 

 حجم هایجادشد حرارت ودراثرسوختن سوزد می احتراق درمحفظه فشرده وهوای گازطبیعی مقداری دراین توربینها 

 وسبب کرده خوردبر توربین های  تیغه هـب    یـمعین رارتـح شارودرجهـزیادوف احجمـوگازب شود می زیاد             گاز

 . شود می توربین چرخش

 اجزا توربین های گازی3. 

 ریس صورت وبه سرهم پشت که است توربین ویک احتراق محفظه یک ، کمپرسورهوا یک گازی توربین واساس پایه

 ثرمکانیزمدرا که گردد می احتراق محفظه وارد وسپس شود می فشرده ورودی هوای ابتدا . اند قرارگرفته مجموعه دریک

 شود می منبسط توربین گازدریک این سپس. شود می( گاز)  هوا حرارت فشارودرجه افزایش موجب باسوخت همراه احتراق

 مکانیکی ای رانشی العمل عکس صورت به آن انرژی مازاد و چرخاند می را کمپرسور توربین  .شود می آن چرخش موجب که

  . شود ظاهرمی خروجی محور دودرانتهای ازاین قدرت وتلفیقی
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 اجزای یک توربین گازی -1شکل 

 

 کند، تغییر دتوان می آن آرایش یا و مراحل تعداد. کند کارمی متفاوت بامتغیرهای ولی اساس برهمین گازی هرتوربین

 صورت وبه هم لبدنبا(  فشرده داغ هوای)  سیال انبساط ودرانتها( افزایی گرما) احتراق افزایی فشار مراحل همواره ولی

  . شود می قدرت تولید موجب توربینها درتمامی همسان

 رفتار مامیت مختلف اجزاء با آشنایی ضمن موارد باتشریح ولی نظربرسد به پیچیده کمی ابتدا است ممکن مجموعه این

 :کرد بیان گازی های توربین برای را زیر های ویژگی توان می . شد خواهد مشخص آن

 ( داخلی احتراق موتورهای سایر درمقابل) وزن به قدرت باالی عددی نسبت بودن دارا 

 بخار توربین خالف بر آب به نیاز عدم 

 انسانی حضورنیروی بدون برداری بهره قابلیت  

 دور ازراه کنترل 

 سریع اندازی راه قابلیت 

 وبرگشتی رفت حرکت با قطعات حضور عدم  

 نگهداری و تعمیر هزینه بودن پایین  

 باال عمر داشتن 

 کارآیی زا انتظار.است گازی توربین یک عنصراصلی سه وتوربین احتراق محفظه ، کمپرسورهوا شد بیان که همانطور

 وهزینه وزن افزایش پیچیدگی، درمقابل و راندمان و خروجی قدرت افزایش برای.کند می تعیین آنرا مشخصه و نوع دستگاه

 . شود اضافه آن به مختلف دراشکال تجهیزاتی است ممکن مجموعه
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 قدرت ینتورب یکدو محوره به همراه  یگاز ینتورب یک یاز اجزا ینمونه ا -2شکل 

 

 اكمپرسورهو4. 

 :  دونوع این عبارتنداز.  گیرد قرارمی استفاده مورد گازی درتوربینهای کمپرسورهوا دونوع

 )شعاعی جریان(  گریزازمرکز  -۱ 

 محوری جریان  -٢ 

 درکمپرسور .سهــمقای امـدرمق است کمپرسور انواع انتخاب مهم وعمرکمپرسورازعوامل اندازه راندمان به درکنارتوجه 

 یالـــس انـــجری وریـــمح مـــه.  است شعاعی بیشترازکمپرسورجریان آن طول کوچکترو کمپرسور قطر محوری جریان

 سورجریاندیگرکمپر ازطرف .تـاس موثرترساخته درموتورهواپیما کاربرد برای آنرابخصوص محوری جریان کمپرسورهای در

 ایــه اــهواپیم.      دــده یــم شانــن ودــازخ ریـت بـنامناس لـسالعمـعک اتیـعملی بـنامناس درشرایط شعاعی

 ماندـران دلیلـب .دـکنن می استفاده محوری جریان ازکمپرسورهای اــوتمام اــتقریب نعتیــص یــزمین ایــوموتوره زرگــب

 نعتیـص دالهایـم درعملیات اوقات دربعضی چنین وهم ابعادی ونیزمالحظات شعاعی جریان ورهایـکمپرس االیـب سبتاـن

 .شود می استفاده کمپرسورها نـایاز

 شعاعی گریزازمركز جریان كمپرسورهای

 زنظرساختمانا جریان محوری کمپرسورهای به نسبت رفتند بکارمی توربینی اولیه درهواپیماهای که کمپرسورها نوع این

 به انرژی این. کند می منتقل سیال به را محرکه یق ازطر شده تامین انرژی (3)شکل  کمپرسورگریزازمرکز یک .تراند ساده

 سورهایکمپر درتمامی انرژی وتبدیل تغییر چگونگی. شود می تبدیل دو ازاین تلفیقی یا و سیال فشار ، سیال سرعت

 پروانه انواع. رددا نام (impeller)پروانه آید درمی چرخش موتوربه که انرژی تبدیل عامل. است یکسان تقریبًا گریزازمرکز

 .است شده داده نشان  4 شکل در
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 كمپرسورگریزازمركزاجزا  -3شکل 

 

 
 انواع پروانه -4شکل 

 

 :( 5)شکل  است زیر صورت به کمپرسور پروانه در سیال برای سرعت های مولفه

VR تاس گریزازمرکز نیروی از ناشی که پروانه ازمرکز سمت بیرون به تیغه راستای موازی و شعاعی درجهت. 

VT   است پروانه چرخش ودرجهت تیغه نوك نقطه در پروانه برمحیط مماس که . 

)معینی زاویه با و وفشار سرعت با سیال را که (V)است سومی مولفه سرعت دو این عملی برآیند  تیغه زنوكا (

  (ها روانهپ در)مقطع دراین سرعت افزایش میزان.است تیغه نوك حرکت سرعت VT فوق شکل در. کند می خارج پروانه

 . فشاراست بیشترازافزایش مراتب به

 
 مولفه های سرعت برای سیال در پروانه كمپرسور -5شکل 
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 (Volute)شیپوره اجزای5. 

 نقطه دریک که است شده طراحی طوری مرکز از کمپرسورگریز پوسته :(Tongue of Casing)پوسته زبان نقطه

 مجرای قطعم سطح ازپوسته خروجی تانقطه زبانه ازنقطه .گویند می پوسته زبان نقطه آن به که شود می تیز نوك کامال

 تحرک عکس پروانه چرخش جهت درصورتیکه .است خودگرفته رابه شیپوره طوریکه شکل به است افزایش روبه ورودی

 شیپوره اردو زبان، از پس و شده خارج پروانه چپ سمت از بالفاصله سیال پروانه چرخش درهنگام باشد ساعت های عقربه

 و شود می عجم شیپوره پوسته و پروانه درحدفاصله بیشتری بیشترو سیال آن به موجب که دارد ادامه روند این .شود می

 مقطع طحس به ورود لحاظ به سیال جنبشی انرژی از ای عمده بخش مسیر این از عبور در .شود می خارج پوسته از سپس

 .شود می تبدیل(  فشار)  پتانسیل انرژی به وسیعتر

 
 چگونگی كاهش سرعت در شیپوره  -6شکل 

 

 محوری جریان با دوار كمپرسورهای

  باشد می ستقیمـم طـخ یک بصورت حرکت واین (7)شکل گویند AXIAL MOTIONمحوررا  یک درطول حرکت

. 

 
 تفاوت حركت شعایی و محوری 7شکل 

 

 

 

 Axial Movement Compressorمحوری  جریان کمپرسور دهد محورحرکت بموازات گازرا جریان که کمپرسوری

 (8.)شکل گویند می
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 محوری جریان نمونه ای از یک كمپرسور 8شکل 

 

 های تیغه .است (Rotor Blades)متحرك تیغه تعدادی و (Stator Blade)ثابت تیغه تعدادی دارای کمپرسور این

 ترتیب .رخدچ می محور همراه و اند گرفته قرار محور روی های متحرك تیغه و (9)شکل اند گرفته قرار بدنه درون ثابت

 اینکه ضمن . قراردارد ثابت های تیغه دوردیف متحرك دربین تیغه ردیف یک که باشد می صورت بدین ها تیغه قرارگرفتن

 هوا سرعتو فشار افزایش وباعث کنند می عمل پنکه های پره همانند متحرك های تیغه. بایکدیگرندارند تماسی هیچگونه

 ودرنتیجه بورکردهع کنند می عمل کننده پخش همانند که تیغه فاصله ازبین هوا ثابت های تیغه با هوا دراثربرخورد گردند می

 رابتدریج واه که است صورت بدین کمپرسورها فشاردراین ازافزایش پس. نمایند می فشارهواراحاصل وافزایش سرعت شدن کم

 . رود می باال فشارهوا شدن حجم، کم ودرنتیجه رانند می تری تنگ فضای به

 
 (Rotor Blades)متحرک تیغه تعدادی و (Stator Blade)ثابت تیغه -9شکل 
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 Rolles-Royceنمونه ای از یک كمپرسور هوا توربین  -10شکل 

 

 محوری جریان كمپرسور های تیغه انواع

 که ستادیگری  های نمونه یا ای چلچله دم شکل به کمپرسورمعموال ثابت های وتیغه متحرك های تیغه ریشه

 بخوبی غهتی ریشه که شده ساخته بدنه وداخل ها دیسک درمحیط مشابهی شیارهای .است شده داده نمایش 11 درشکل

 قرارمی گیرند.  شیارها دراین

  
 انواع تیغه -11شکل 

 

 :از عبارتند ها تیغه نام انواع

 ای چلچله دم-1

 راهی سه -٢

 صنوبری ریشه -۳

 معکوس راهی سه -۴

 معکوس صنوبری ریشه -٥

 گرد ته -٦

 هوا: کمپرسور های ویژگی

 :از است عبارت کمپرسور در کارکرد مهم ویژگیهای

 تراکم نسبت (V2/V1) 
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 هوا جریان دبی (Q) 

 موتور چرخشی سرعت (RPM) 

 ورودی هوای حرارت درجه (T1) 

 ورودی فشارهوای (P1) 

 ضعیتو بهترین شاخص معموال که است معینی فیزیکی های توانایی دارای نو نسبتا دستگاه موتوریک چرخشی سرعت

 رایب .دارند کمپرسور نهایی کارکردی دروضعیت مهمی نقش ورودی وفشارهوای حرارت درجه .است توربین آن طراحی

 تیعملیا کلی وضعیت تشریح. است ضروری معین مأخذ یک انتخاب مختلف عملیاتی کمپرسوردرشرایط وضعیت ارزیابی

 انجاماز پس کمپرسور مختلف عملیاتی شرایط ارزیابی در .است خاص های منحنی یا عددی نیازمند محاسبات کمپرسور

 شود می گفته (معادل سرعت ، معادل جریان نرخ آن به که)  ماخذ استاندارد شرایط معادل شرایط به آن تبدیل و محاسبات

 .شود می استفاده( Performance Curve) کمپرسور کارکرد منحنی به موسوم هایی ازمنحنی

 كمپرسور در( Surging)سرج6. 

 و شود می کمتر هوا حجم به سیستم احتیاج ، باشد پر سیستم اگر فرستد، می سیستم بطرف را هوا کمپرسور زمانیکه

 شارسیستمف که شود می باعث باشند نداشته کمپرسورمصرف تحویلی هوای اندازه به ها کننده مصرف شرایط دراین چنانچه

 پرسورمیکم ظرفیت شدن کم باعث امرخود این. گردد می کمپرسورزیاد خروجی فشارمقاومت افزایش درنتیجه و باالبرود

 انبیشترازتو فشارش که تاحدی کند می پیدا آنقدرافزایش سیستم در فشار شود استفاده ازهوا اگرهمچنان. شود

 این گردد بیشترازفشارکمپرسورمی سیستم فشار وچون شود می متوقف هوا جریان که است حالت دراین. کمپرسورگردد

 کمپرسور رفط به ازفشارهوا مقداری که بعدازمدتی .کمپرسوربرگردد بطرف سیستم ازدرون هوا جریان که شود می امرباعث

 به روعش کمپرسورمجددا فشارکمپرسورکمترگردید کزیمم ازما فشار سیستم شد و مصرف سیستم درون اینکه یا و برگشت

. ایستد بازمی ارهکمپرسوردوب باشد داشته ادامه بمقدارکم هنوز ازسیستم اگراستفاده .کند می سیستم بداخل هوا کردن فشرده

 .نامند می سرج یا زدن کمپرسورراموج به هوا سریع وبرگشت رفت این

 :شود می زیر مشکالت ایجاد باعث باشد داشته ادامه سرج اگرعمل

 شدید لرزش 

 ها یاتاقان خرابی 

 بندها نشت خرابی  

 محور خرابی 

 فاندیشین خرابیfoundation  

 :شود می استفاده زیر اجزای از کمپرسور در سرج از جلوگیری برای

 تخلیه ازشیرهای استفاده(Bleed Valve) 

 کمپرسور ورودی در متغییر های تیغه(Inlet Guide Valve) 

 هوا كمپرسور در انرژی تبدیل7. 

( است واه فشار معموال که)ورودی فشار سمت یک رد .کند می جدا ازهم را هوا فشاری متمایز بخش دو هوا کمپرسور

 مپرسورانرژیک داخل به هوا ورود محض به .(12)شکل است بیشتر فشار کمپرسور، کارکرد نتیجه در دیگر ودرسمت قراردارد

 هوا نجریا نرخ کمپرسور، فیزیکی مشخصه. شود می منتقل هوا به کمپرسور دیسک روی های موجود تیغه چرخش ازطریق

 می تعیین کند نتقلم هوا به تواند کمپرسورمی راکه انرژی مقداری عوامل این و کند می تعیین آنرا راندمان و تراکم نسبت ،

 . کند
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 دو قسمت ورودی و خروجی كمپرسور -12شکل 

 

 :شود می محاسبه زیر رابطه از  کمپرسور در هوا به شده منتقل انرژی میزان

(1                                                                                                               ) 

 

 (Combustion Chamber-Combustor)احتراق محفظه معرفی8. 

(  چرخاند می ار کمپرسور که توربینی)  شود توربین وارد مستقیما هوا کمپرسور بوسیله هوا فشار افزایش از بعد اگر

 انرژی معادل بینتور درمحورخروجی شده حاصل انرژی ، انرژی اتالف بودن ناچیز فرض با نرود ازبین میان دراین انرژی وهیچ

 .ماند نمی باقی توربین محور درخروجی اضافی توان هیچ و بود خواهد کمپرسور چرخش برای نیاز مورد

 
 فرایند كاری یک توربین به صورت ساده -13شکل 

 

 که ردک کاری بایست می لذا .است رفته هدر به استارتر شده توسط منتقل انرژی و است نگرفته صورت کاری پس 

 یک در سوخت سوختن از استفاده آنتالپی با افزایش این که داد افزایش مقدارزیاد به را کمپرسور خروجی هوای انتالپی

 نشان شماتیک صورت به Rolls-Royce توربین در احتراق محفظه یک ،14 شکل در. گیرد می صورت احتراق محفظه

 .است شده داده

 

TCh p
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 Rolls – Royceمحفظه احتراق توربین  -14شکل 

 

 گازی توربین در احتراق سیستم طراحی مهم نکات

 ظهازمحف خروجی هوای حرارت توزیع.شود می طراحی کوچک نسبتا احتراق فضای خاص کاربردهای بعضی در جز به

 Hot)احتراق داغ نقطه اضافی، حرارت ایجاد از جلوگیری جهت .باشد داشته خوبی تاکارایی است یکدست تاحدامکان احتراق

Spot) مستمر بایستی می (Continuous) پایدار و(Stable) ذرات یلتشک موجب نباشد، کامل احتراق اگرفرآیند .باشد 

 دارد ابدنبالر وتوربین ها تیغه عمرمفید کاهش توربین تیغه وکندگی سایش ذرات این باالی سرعت لحاظ به که شده کربنی

 در بایست یم    نکات این.دارد وجود نیز مصالح (Fatigue)خستگی و است باال بسیار دما و فشار احتراق، محفظه در .

 .شود گرفته نظر در صالح طراحی و مواد انتخاب

 

 احتراق محفظه در ورودی هوای توزیع

 کامل دنش افشان موجب بخش ازاین عبورهوا. کند عبورمی جریان دهنده شکل های تیغه از ورودی هوای ٢۰ ٪ تا ۱٥ 

 دردرجه آن نیزاحتراق و هوا و سوخت کامل اختالط آن نتیجه. شود می( است همراه سوخت قطرات با معموال که) سوخت

 .است احتراق محفظه اول بخش در باال حرارت

 واه بقیه .شود کامل سوختن عمل تا شود می هدایت احتراق محفظه دوم بخش به خاص مجاری از هوا ۳۰ ٪ حدود

 ایندر. شود می مصرف احتراق محفظه کردن خنک نیز و احتراق محصول کردن همگن برای احتراق محفظه سوم بخش در

 Hot)داغ های نقطه سایر ازایجاد که گیرد صورت باید درحدی خود درمسیرعبوری احتراق کردن محصول همگن بخش

Spot) که دباش نیازمی مورد وقدرت ساخت طراحی به بستگی احتراق محفظه تعداد .کند جلوگیری احتراق محفظه در 

 . باشد مجزا احتراق محفظه یاچندین احتراق محفظه یک دارای توربین است ممکن
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 نسوخت گرمای محاسبه

 ولیدت سوخت، واحد حجم یا و جرم واحد سوختن از که گرمایی میزان از عبارتست (Heating Value)حرارتی ارزش

ا در هکه مقدار آن  .است...  و BTU/lbm  ، MJ/kg ، BTU/gal، MJ/lit های واحد دارای حرارتی، ارزش .شود می

 آورده شده اند. 1جدول 

 ها سوخت از برخی حرارتی ارزش -1 جدول

 

 :شود می استفاده زیر ساده رابطه از کامل، سوختن فرآیند در آنتالپی محاسبه جهت

(2                                                                                                         ) 

 

 توربین قدرت9. 

 قدرت توربین معرفی

 در نهایت کار در این که است، مکانیکی انرژی به انرژی تبدیل نهایی، هدف توربین یک در دانیم، می که همانطور

 که دارد وجود توربین از عمده نوع دو کمپرسورها، همانند کلی، طور به .گیرد می صورت (power turbine)توربین قدرت

VHmh . 

Fuel type MJ/l MJ/kg 
BTU/imp 

gal 
BTU/US 

gal 
BTU/lbm 

Regular gasoline/petrol 34.8 47 150,100 125,000 - 
Premium 

gasoline/petrol - 46 - - - 

Autogas (LPG) (60% 
propane and 40% butane) 

25.5-
28.7 51 - - - 

Ethanol 23.5 31.1 101,600 84,600 - 
Methanol 17.9 19.9 77,600 64,600 - 

Gasohol (10% ethanol 
and 90% gasoline) 23.7 45 145,200 121,000 - 

E85 (85% ethanol and 
15% gasoline) 33.1 44 142,750 118,950 - 

Diesel 38.6 48 166,600 138,700 - 
BioDiesel 35.1 39.9 151,600 126,200 - 

Vegetable oil (using 
9.00 kcal/g) 34.3 37.7 147,894 123,143 - 

Aviation gasoline 33.5 46.8 144,400 120,200 - 
Jet fuel, naphtha 35.5 46.6 153,100 127,500 - 
Jet fuel, kerosene 37.6 47 162,100 135,000 - 

Liquefied natural gas 25.3 55 109,000 90,800 - 
Methane - - - - 23,900 
Gas Oil - - - - 19,400 

Liquid hydrogen 9.3 130 40,467 33,696 - 
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 حرارت ازدرجه ناشی حرارتی های تنش ایجاد امکان لحاظ به .محوری جریان توربین و شعاعی جریان از توربین عبارتند

 کمپرسورهای همانند . نیستند استفاده قابل باال حرارت بادرجه گازی توربینهای معموال برای شجاعی توربینهای جریان زیاد،

 تیغه ردیف یک شامل مرحله هر.  کند عبورمی توبین مراحل سری ازیک احتراق اتاق درون فشرده هوای داغ محوری، جریان

 یک روی (rotor blades)متحرك های تیغه ردیف یک همچنین .قراردارند بدنه در که (stator blades)است ثابت های

 جنبشی انرژی به فشارگازآن و شود می منبسط برسد ثابت های تیغه به گازداغ آنکه محض به  .اند قرارگرفته متحرك دیسک

 . است فشارافزایی فرآیند فرآیندکامال عکس این ، شود می تبدیل

 :کنند می تعیین را استحصال قابل مکانیکی انرژی میزان زیر، های پارامتر

 متحرك و ثابت های تیغه (profile)پروفیل و طرح

 احتراق محفظه از توربین به ورودی گاز حرارت درجه

 احتراق محفظه از توربین به ورودی گاز فشار

 توربین در( ها تیغه ردیف تعداد) مراحل تعداد

 وربینت طرف به( Transition Piece)گاز دهنده انتقال کانال بوسیله احتراق، محفظه خروجی قسمت از داغ، گاز

 (15)شکل  شود. می هدایت

 
 انتقال هوا از محفظه احتراق به توربین -15شکل 

 

 

 شامل (Compressor Rotor)کمپرسور چرخنده دستگاه مثل ،(Turbine Rotor)توربین چرخنده دستگاه

 هر بین .باشند می محور هم همگی و اند تیغه تعدادی شامل ها صفحه این.(16)شکل باشد می (Disk)تعدادی صفحه

 صفحه رخاندنچ برای  . کند می عبور ثابت های ازتیغه مرحله یک از گازداغ ، توربین چرخنده دستگاه های ازتیغه مرحله

 . گردد تبدیل بیشتر جنبشی انرژی به باید فشارگازداغ این بنابر ، داشته جریان باید گاز چرخنده
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 اجزا یک چرخنده توربین -16شکل 

 

 خود نیروی فشرده گاز شود، می مشاهده که همانطور. دهد می نشان سرعت پر گاز و فشار پر گاز بین تفاوت ،17 شکل

 توان می ، خاصیت این از.برد بکارمی جهت خودرادریک بیشترنیروی گاز سریع جریان ولی کند می وارد درتمام جهات را

 .کرد استفاده توربین درآوردن حرکت به جهت

 
 نشان سرعت پر گاز و فشار پر گاز بین تفاوت -17شکل 

 

 دیگر هتدرج آن ونیروی رود بکارمی جهت یک در آن بیشترنیروی گردد می تبدیل سرعت به فشار هنگامیکه واقع در

 .  گردد می کم فشارآن شود زیاد گاز سرعت هرگاه. شود کمترمی

قطع م سطح که است، شده طراحی ای گونه به نازل، .شود می استفاده (Nozzle)نازل از گاز، سرعت افزایش جهت

 .دهد یش میافزا را سرعت و شده تبدیل جنبشی انرژی به در آن فشاری انرژی بنابراین،.(18)شکل است افزایش به رو آن
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 نازل توربین -18شکل 

 

 :کرد استفاده حرکت ایجاد جهت گاز انرژی جنبشی از توان می صورت دو به کلی حال در

 مانعی با و ودش می خارج دهانه از باال سرعت با گاز و بوده ثابت نازل آن در که (Impulse Effect)ای ضربه اثر روش

 کنند، یم کار روش این با که هایی توربین.شود می گاز حرکت جهت در حرکت ایجاد موجب و کند می برخورد پره مانند

 .شوند می نامیده ای ضربه توربین

 ازگ حرکت جهت خالف و در بوده وصل متحرکی جسم با نازل آن در که( Reaction Effect)العملی عکس اثر روش

 می کار وشر این با که هایی توربین. گیرد می قرار استفاده مورد... و چمن پاش آب موشک، در روش این.کند می حرکت

 .شوند می نامیده العملی عکس توربین نیز کنند

 .است شده داده نشان توربین انواع ،19 شکل در

 
 تفاوت توربین ضربه ای و عکس العملی -19شکل 

 

 (Impulse Turbine)ای ضربه توربین10. 

 نوع ینا اجزای ،20 شکل در. شود می استفاده ها تیغه دادن حرکت برای ای ضربه ازخاصیت ها توربین نوع دراین

 شترازفشارداغبی نازل به ورودی فشارگازداغ و قراردارد ها تیغه جلوی درقسمت بزرگ نازل یک .است شده ها مشخص توربین

 .رود گازبکارمی سرعت افزایش برای نازل، شد اشاره قبال که همانطور . است ازآن خروجی
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 توربین ضربه ایاجزای  -20شکل 

 

 به.آورد می در رکتبه ح را آن و زند می ضربه آن به و کند می برخورد ها تیغه با نازل از خروجی پرسرعت گاز ادامه، در

 ثابت های تیغه زا تعدادی از توان می بزرگ نازل یک بجای درتوربین .نامند می ای ضربه را ها توربین نوع این دلیل، همین

 ای، ربهض های توربین .است شده داده نشان 21 شکل در روش این.کرد استفاده دهند می انجام را نازل کار که کوچک

 .باشد باال خیلی توربین ورودی که فشار روند، می کار به مواردی در معموال

 
 .كوچک استفاده كرد ثابت های تیغه از تعدادی از توان می بزرگ نازل یک بجای درتوربین -21شکل 
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 (Reaction Turbine)العملی عکس توربین11. 

 .کند کار می اساس این بر (22)شکل  چمن پاش آب شد، اشاره قبال که همانطور

 
 چمن پاش آب -22شکل 

 

 منبسط اه تیغه بین در فشار پر گاز .است شده داده نشان العملی عکس گازی توربین یک از ای نمونه ،23 شکل در

 .یابد می افزایش آن سرعت درنتیجه و شود می بیشتر انرژی جنبشی فشار، افت و اثرانبساط در و شده

 
 العملی عکس گازی توربین یک از ای نمونه -23شکل 

 

 ای ضربه ینهایدرتوب ثابت های تیغه .کنند می استفاده نیز ضربه اصل از کنند، می کار اساس این بر که هایی توربین

 کلی، حالت در .(24)شکل  اند متفاوت توربین، نوع دو این در متحرك های تیغه ، اما هستند هم همانند العملی عکس و

 کمتر فشار با متحرك، و ثابت های سری تیغه یک از عبور از پس گاز که است، ای گونه به طراحی توربین، نوع از نظر صرف

 .شود می ها تیغه این از دیگر سری یک وارد مجددا
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 ضربه ای و عکس العملیتفاوت تیفه توربین  -24شکل 

 

 كمپرسور توربین12. 

 جداگانه صورت به توربین یک آن در که دارد وجود توربین اجزای از هایی چینش شد، بیان یک فصل در که همانطور

 وربینت و کمپرسور توربین بین عمده تفاوت .نامند می کمپرسور توربین را توربین این.شود می متصل کمپرسور به

 :از است عبارت( بار توربین)قدرت

 بیشتر ربا توربین چرخنده دستگاه صفحات تعداد از کمپرسور توربین چرخنده دستگاه صفحات ها، توربین اغلب در

 .است

 وحجم دهش کم گاز فشار توربین قسمت در شود،و می کم آن حجم و شود می فشرده که هوا درکمپرسور، که آنجایی از

 تیغه از بزرگتر را ربا توربین های تیغه ، کند باربرخورد توربین های تیغه با خوبی به گاز اینکه برای پس شود، می زیاد آن

 .سازند کمپرسورمی توربین های

  .بیشتراست ها آن در شکستگی احتمال بنابراین بلندترند، و بزرگتر بار توربین های تیغه که آنجایی از

 .سازند می تری مقاوم آلیاژهای از را بار توربین های تیغه بنابراین

 
 توربین بار و توربین كپرسور -25شکل 
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 نتیجه گیری:13. 

 گاز هایینتورب یایمزا

 یکسانبا توان  یرفت و برگشت یگاز نسبت به موتورها هایین: توربیادز یارتوان به وزن بس نسبت، 

 [٥ترند.]کوچک

 است. کمتر یرفت و برگشت یگاز از موتورها هایینجهت ارتعاش تورب یکحرکت در  یلکمتر: به دل ارتعاش 

 یرفت و برگشت یمتحرك کمتر از موتورها هایبخش. 

 کمتر یروغنکار هزینه 

 

 گاز هایینتورب معایب

 [٥]بودنگران 

 [٥]یادز یکار دمای 

 [٥]بارییدر حالت ب یرفت و برگشت یکمتر نسبت به موتورها راندمان 

 یطوالن یاندازراه زمان 

 [٥نوسان بار] یطب در شرانامناس کارکرد 
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