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 ی گاز   نیبا تورب ییآشنا
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پرکاربرد   ی صنعت  زات ی از تجه ی کی (Gas Turbine) یگاز  یها نیتورب
 اریها بس نی تورب نیا .مهم است اریهستند که امروزه وجود آن ها بس

 .شود ی در ساخت آن ها استفاده م یاد یهستند و از فلزات ز میبزرگ و عظ
  نیاز مهندس ی سخت بوده و در اکثر مواقع گروه  اریاز آن ها بس ینگهدار 

موتور درون سوز در  کی ها  نیتورب نی ا .کنند ی استفاده مها  نیتورب نیاز ا
با  یانرژ  لیاقدام به تبد ی و چرخش ی صورت دوران به داخل خود دارند که

آالت  نیو ماش ع ی ها در صنا نیتورب نیا .کنند ی گازها م  قیاستفاده از تحر
 .شوند و سوخت آن ها معموال از گاز است ی استفاده م  ی مختلف

  نیدرباره تورب یشتر ی تا اطالعات ب دیمقاله با ما همراه باش نی ادامه ا در
 .دیبه دست آور یگاز  یها
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 یکنند و با سوزاندن آن ها انرژ  ی ها با گاز کار م نیتورب می که گفت همانطور
 .رسانند ی را به موتور م 

در موتور بالگردها، موتور   یگاز  یها  نیکه تورب دیاست بدان جالب
  ی نیتورب یو موتورها  ی جنگ یماها یموتور هواپ ،یمسافر  یماهایهواپ
کمپرسور  کی یها دارا  نیکدام از تورب هر .شوند ی استفاده م  زیها ن ی کشت

کردن هوا،    بیترک یمحفظه احتراق برا کی فشرده کردن هوا و  یبرا
 .است ی انرژ  دیتول یسوخت و سوزاندن آن برا

 ی ک یمکان یبه وجود آمده به انرژ   یعمل کامل شد انرژ  نی که ا نیاز ا بعد
که همه  دیکن توجه .افتدیرود تا به کار ب ی شده، به سمت موتور م  لیتبد

 .شود ی انجام م هیمتر از چند ثانکارها در ک نیا

از  ی بخش رود و ی شده به سمت موتور نم  دیتول یکه همه انرژ  دیبدان دیبا
 .عمل را تکرار کند نیگردد که دوباره هم ی آن به کمپرسور بر م 

  ی را انجام م تی فعال نیشتر یکمپرسور ب ،یگاز  یها نی قطعات تورب نیب در
 .است شتریقطعات ب گریاز د زیدر آن ن ی نقص فن امکان دهد و

سوخت   یصورت است که انرژ  نی به ا نینحوه عملکرد تورب ماهایهواپ در
  دیتول  ایحرکت و  باعث توربوجت ها رفته و ایگاز به سمت توربوفن ها و 

 .شوند ی م  شتریسرعت ب
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 یگاز  یها نیتورب خچهی تار  2#

آن  در کرد که یطراح نیماش کی 1791به نام جان باربر در سال  ی مخترع 
کالسکه بود که   ک ی نیماش نیا .استفاده شده بود یگاز  نیشبه تورب کیاز 

در سال  بعدها .را به نام خود ثبت اختراع کرد نیشخص آن ماش نیا
 .بسازد یگاز  ن ی تورب کی توانست که  ی شخص 1904

اختراع را در آلمان انجام داد  نیشخص فرانتس استولز نام داشت که ا نیا
کند، با  شی کمپرسور آزما  کیپروژه را با  نیکه قصد داشت ا ی زمان  و

 .شکست روبه رو شد

گاز با استفاده از   نیتورب کیاختراع  یبر رو یادیبعد افراد ز یسال ها رد
 .کار انجام شد نیا 1980قبل از سال  سرانجام کمپرسور تالش کردند و
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شرکت بزرگ در  ک ی که امروزه  کایآمر کی شرکت جنرال الکتر 1980سال  در
 .کرد یخود را راه انداز  دیتول خط است، یگاز  یها  نیتورب  دیتول نهیزم

که  یگاز  نی تورب  کیتوانسته بود که  ی س یشرکت سوئ کیاز آن  قبل
ها را به  نیتورب نیا انبوه برساند و دیبرق را دارد، به تول دیتول  یی توانا 

  4کارخانه  نیشده در ا دیتول نیهر تورب تیظرف .صادر کند گرید یکشورها
 .بوده است یادیز ار یمگاوات بود که در آن زمان مقدار بس

 

 یگاز  یها نیکاربرد تورب 3#

  ع ین ها در صناآ نیدارند و مهم تر  یادیز یکاربردها یگاز  یها نیتورب
 .است ع ی صنا گریو د یی هوا

 .مییگو  ی ها را به شما م نیتورب  نیادامه کاربرد ا در
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 برق دیتول  1-3#

 

ها و استفاده از    نیتورب  نیتوان با سوزاندن گاز در کمپرسور ا  ی م  ی سادگ به
 رهیبرق ذخ یها روگاهیرا در ن آن کرد و دیبه دست آمده، برق تول یانرژ 

 .کرد و سپس به سمت شهرها فرستاد
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 جت  یموتورها  2-3#

 

 یها نیتورب از جت قرار دارند و  یمایهواپ یجت در کناره ها یموتورها
رانش در آن ها  شیپ جادیا یها برا الیس هیشتاب دادن و تخل یبرا یگاز 

که  دیدان ی م د،یاطالع داشته باش وتنین نیاز قوان اگر .شود ی استفاده م 
 .موضوع ممکن است نیا

  نیتورب یتوربوفن باشد دارا ایکه موتور آن ها توربوجت و   یی ها جت
 .مشابه است یگاز  نیکامال با تورب عملکردشان هستند و  یگاز  یها

هستند   یگاز   یها نینوع از تورب  کیتوربوجت ها  دی دان ی که م  همانطور
دهند تا   ی کرده و سپس به سمت به موتور انتقال م جادیرا ا یانرژ  که

 .شود نی شتاب و سرعت موتور تام
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و خروج هوا را کنترل کرده   ورود است که نی مکان ا نی کمپرسور در ا نقش
 .به جت استفاده کند دنیسرعت بخش  یو از آن برا

آن ها با توربوجت   یی جت هستند و کارا یجزو موتورها زیها ن توربوفن
 ی موتورها چند پره وجود دارد که به آن ها فن م نیا در .وت استها متفا 

  یبرا یبه ورود هوا و انرژ  ازیفن شروع به کار کند ن نکهیا یبرا .ندیگو
 قیتحر  جاد یو ا یانرژ  دیتول یکمپرسور را برا بتواند چرخش دارد که

 .کند کیتحر

آن رد شده و سپس به  یشد، هوا از مجرا کی کمپرسور تحر نکهیاز ا بعد
 نیاز انجام همه ا بعد .رود ی م  ستمیس ی به سمت خروج یصورت انرژ 
توان   ی م  ی راحت به شده و جادیسرعت ا شی افزا یخالص برا یکارها انرژ 
 .کرد جادیشتاب را ا
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 توربوشفت ها 3-3#

 

کاربرد  ی نیو زم  یی ا یدر ،یی هوا عیدر صنا  ی صنعت ینوع از موتورها  نیا
 .شوند ی استفاده م زیها و ناو ها ن ی بالگردها، تانک ها، کشت  در دارند و

رود  ی به کار م ع یصنا  نیدر ا ی کیمکان   یانرژ  دیتول یتوربوشفت برا  موتور
  یگر ید ی صنعت   قطعات  .شود ی باشد که باعث حرکت آن ها م یا قطعه تا

کار را انجام  نیهم  بایتقر زیبه نام توربوکمپرپمپ ها و توربو کمپرسورها ن
به کار  یمصرف شده برا یدر مقدار انرژ  زیتفاوت آن ها ن تنها .دهند ی م

 .انداختن کمپرسور است

 یان یپا سخن

 و  میبا شما همراه بود یگاز  یها  نی تورب ی معرف  نهیمقاله در زم نیا در
  دیبا .میکرد انیشما ب یرا برا ی پرکاربرد صنعت  زات یتجه  نیعملکرد ا روش
که دارند، مصرف سوخت   یی ها با توجه به کارا نیتورب نیکه ا دیبدان
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شود   ی مختلف باعث م  ع یآن ها در صنا ی اتیح کاربرد دارند اما زین یادیز
 .گرفته شود دهی مشکل ناد نیکه ا

 

  نیشوند از تورب ی استفاده م  ی نی و زم یی ایدر  ع یکه در صنا یی ها  نیتورب
 تر بوده و   فیشوند، ضع  ی استفاده م  یی هوا ع ی که در صنا یی ها

 .کنند ی مصرف م   زین یکمتر  سوخت

 

استفاده شده و در موتور موشک ها  زین ی موشک   ع یها در صنا نیتورب انواع
 شود. ی استفاده م  ژهیو  یها نیاز تورب زین


