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  كيلووات25 و ساخت مجموعه روتور توربين بادي طراحي
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 چكيده
ه حاضر به منظور تبيين مراحل مختلف انجام شده در  مقال

 كيلووات در گروه 25طراحي و ساخت روتور توربين بادي 
در ابتداي مقاله در . باشد هاي نو پژوهشگاه نيرو مي انرژي

مورد مراحل انجام شده در طراحي و ساخت پره توضيحات 
ارائه شده، سپس فرايند طراحي، تحليل عددي و مختصري 

ساخت هاب توربين تشريح گرديد و به نتايج بدست آمده در 
اين تحقيق در قالب تجربيات طراحي و ساخت هاب اشاره 

در ادامه، مراحل مختلف طراحي محور و انتخاب . شده است
گاههاي آن تشريح و نتايج بدست آمده طي فرايند  تكيه

 .كامل مورد بحث قرار گرفته استطراحي به طور 
 
 قدمهم -1

عنوان منبعي ارزان و بدون  امروزه استفاده از انرژي بادي به
اي توسط متوليان  طور فزاينده ليد برق، بهآالينده جهت تو

بر . انرژي در كشورهاي مختلف مورد توجه قرار گرفته است

ترين  هاي بادي در كوتاه اين اساس طراحي و ساخت توربين
 . تر را فراهم خواهد آورد برداري اقتصادي  امكان بهرهمدت،

طراحي و ساخت روتور تـوربين بـادي، بعنـوان بخشـي از             
مجموعه كه كار تبديل انرژي جنبشي باد را به انرژي مكانيكي           
دوراني مفيد براي توليد انـرژي الكتريكـي بعهـده دارد، حـائز             

اب يـا   منظور از روتور قسمتهاي پـره، هـ       . اهميت بسيار است  
ها و ساير ملحقـاتي اسـت         گاه  توپي، محور اصلي توربين، تكيه    

 . پذيرد صورت مي الكتريكي مولد به آنها طريق از قدرت انتقال اين كه
ترديد پره، مهمترين بخش يك تـوربين بـادي اسـت كـه       بي

طـور    اطالعات مربوط به آن در طراحي ساير اجزاء توربين بـه          
قسمت اعظـم طراحـي     . باشد  ميمستقيم و يا غير مستقيم موثر       

يك توربين بادي از لحاظ مدت انجام و حجم محاسبات تنهـا            
صرف شناسائي نيروهـاي وارد بـر پـره از منـابع گونـاگون و               
طراحي سازه پره جهت تحمل اين بارهـا در شـرايط مختلـف             

با توجه به اينكه نويسـندگان ايـن        . گردد  عملكردي توربين مي  
خت پره بطور مبسوط در مقاالت      مقاله به مبحث طراحي و سا     
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اند، لذا در مقالة حاضر سعي شده اسـت بـا             قبلي خود پرداخته  
اشارة مختصر به آن، تاكيد بيشتر بر مباحث مربـوط بـه هـاب،       

 .محور اصلي و ياتاقانهاي آن گذارده شود
هرچند در اين مقاله تجربيات و تحقيقات چندين ساله 

ه نيرو در زمينة هاي نو پژوهشگا متخصصان گروه انرژي
هاي انرژي مورد بازنگري و  طراحي و ساخت اين مبدل

ار گرفته است، لكن غالب بحثهاي كمي و بعضاً استفاده قر
كيفي مطروحه، بطور خاص در ارتباط با پروژة توربين بادي 

 كيلوواتي در گروه انرژي هاي نو پژوهشگاه نيروست كه 25
لذا در .  استپايان رسيده مراحل طراحي و ساخت آن به

مباحث آتي، هرجا بطور خاص به توربين بادي اشاره شده 
 .باشد  كيلوواتي مي25است، منظور توربين بادي 

 
 حي و ساخت پرهطرا -2

 كيلووات 25و تحليل عددي پره توربين بادي طراحي 
روش . هاي نو انجام گرديد توسط محققين گروه انرژي

ازه صورت هاي عددي آيروديناميك و س طراحي و تحليل
هاي مختلف ارائه  گرفته براي پره در چند مقاله در كنفرانس

جهت مالحظه و بدست آوردن در اينجا ]. 2 و 1[شده است 
هاي بدست آمده از   ممانيك معيار كمي، مقادير نيروها و

) 1(منابع آيروديناميكي حاصل از حل عددي پره در جدول 
 متر و قطر 3/6د طول هر پره حدو. گيرد مورد اشاره قرار مي

 .باشد  متر مي13روتور 
 طراحي و تحليل صورت گرفته، ساخت پره بر اساس

در .  كيلووات در شركت صبا نيرو انجام شد25توربين بادي 
 كيلووات نمايش 25پره ساخته شده توربين بادي ) 1(شكل 

هاي طراحي و ارائه  با توجه به تشريح روش. داده شده است
ر مقاالت ارائه شده قبلي توسط محققين راهكارهاي مربوطه د

هاي نو، در اين مقاله از ذكر مجدد مطالب  گروه انرژي
 . گردد خودداري مي

  
 ساخت هابطراحي و  -3

پره، حركت دوراني  هاي بادي خواه دوپره يا سه توربين
ها را توسط يك عضو مركزي بنام توپي يا هاب به محور  پره

دليل اينكه در معرض اين عضو ب. سازند اصلي منتقل مي
هاي نسبتاً بزرگ و تغييرات  محوره و با دامنه  سههاي تنش

باشد، طراحي بسيار دقيق و فرايند ساخت  ديناميكي شديد مي
 . نمايد اي طلب مي ويژه

در اين تحقيق پارامترهاي مهم جهت تعيين نوع هاب معين 
ظر گرفتن اين مجموعه اطالعات، شرايط حاكم بر با در ن. شد
هاب مورد بحث از نوع صلب . راحي هاب انتخاب گرديدط

 . انتخاب شده است
گري در  ريخته: هاي توليد هاب به شرح زير است روش

. هاي آماده گري گريز از مركز، جوشكاري پروفيل ماسه، ريخته
در . باشد ترين روش براي ساخت هاب مي ادهروش سوم، س

ي هاب هاي متداول ساخت برا تحقيق انجام شده، روش
توربين بادي تا ظرفيت يك مگاوات تعيين و از بين اين 

. ها، روش جوشكاري مقاطع آماده، انتخاب گرديده است روش
بودن توليد  هزينه ترين نكته در انتخاب اين روش، كم اساسي

اين روش قابليت انعطاف . باشد سازي مي بصورت نمونه
 را دارد و پذيري زيادتري در برابر تغييرات احتمالي در طرح

توان آن را متناسب با شرايط ساخت بقيه قطعات  به آساني مي
 .منطبق نمود

ساخته  هاي پيش براي ساخت هاب از قطعات و پروفيل
گردد و روش اتصال آنها به يكديگر روش   مياستفاده

بدين منظور ابتدا شكل اولية هاب، بدون . باشد جوشكاري مي
با رعايت هندسة نصب ساير در نظر گرفتن ابعاد دقيق و تنها 

افزار  اجزاء بر روي آن، طراحي  و در نرم
SOLIDWORKS در طراحي ). 2شكل ( مدلسازي گرديد

باشد و  اي مي ه انجام شده، تمام مقاطع هاب به صورت داير
. خالي تشكيل شده است هاي تو  استوانه هاب از مجموعه

حجم اي شكل آماده با  بنابراين ميتوان از مقاطع لوله
ماشينكاري اندك و اتصال آنها به يكديگر از طريق جوش به 

تهيه اين مقاطع در بازار ايران به . شكل نهايي دست يافت
باشد و حتي ميتوان به اين ترتيب از  آساني امكان پذير مي

تر شود و  تري استفاده نمود تا ابعاد هاب كوچك جنس مقاوم
توربين بادي است در نتيجه وزن كه مهمترين عامل طراحي در 

 .كاهش يابد
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هاي  اي است كه تحت بارگذاري هاب توربين بادي قطعه
ها در پيكرة هاب بر يكديگر و بر  اين بار. متعددي قرار دارد

خود هاب اعمال شده و حتي در بعضي موارد همديگر را 
اي، نه تنها بايستي تحت  در نتيجه چنين قطعه. كنند مي خنثي

ده تحمل داشته باشد، بلكه بايستي اثرات تاثير نيروهاي وارد ش
ها را بصورت گشتاور به كوپلينگ محور توربين بادي  اين نيرو

. منتقل نمايد و در حكم يك محور كوتاه نيز عمل كند
. شوند منابع متفاوتي دارند مي ب واردهايي كه به ها نيرو

در . همچنين هر كدام از آنها داراي نقطه اثر متفاوتي هستند
توان   مي  آنها را ها،  كلي بدون توجه به محل اثر نيروحالت

 :به صورت زير دسته بندي كرد
ها،  نيروهاي آيروديناميكي، نيروهاي گريز از مركز پره

نيروي جاذبه، نيروي حاصل از اثرات ژايروسكوپي، نيروهاي 
 سرعت دوراني هاب در هنگام اينرسي حاصل از تغيير

 Teetering(هاي االكلنگي گيري و ترمزكردن، ممان سرعت

moments (ها و نيروي  ناشي از اثر ساية باد برج بر روي پره
هر كدام از بارهاي ياد شده حداكثر . ها حاصل از وزن پره

داراي شش مؤلفه در راستاي شش درجه آزادي سيستم 
نحوه اثر و مكان اثر هر يك از شش مجموعه نيروي . باشد مي

ن مثال نيروهاي آيروديناميكي كه از به عنوا. باال متفاوت است
شود در هاب  مي طريق پره به فالنج توربين بادي منتقل

 بصورت نيروي سطحي بر روي سطح خارجي فالنج وارد

در حاليكه نيروي جاذبه زمين بصورت يك نيروي . گردد مي
 حجمي بوده و بر تمامي قطعه بصورت تقريبا يكسان وارد

 .شود مي
ين بادي در سه حالت كاركرد مورد  توربدر اين تحقيق،

سه حالت بارگذاري بشرح زير . بررسي قرار گرفته است
 :است

 ري در حالت عملكرد با دور نامي  بارگذا–الف 
آستانه (اي   بارگذاري در حالت بيشترين سرعت زاويه–ب 
 )توقف
 )شرايط طوفاني(ي در حالت حد تحمل نهائي بارگذار–ج 

 محاسبة مقدار بار ناشي از ت بارگذاري دراين سه حال
. گردد مي هريك از منابع نيروي ذكر شده در باال نيز رعايت

هاي اعمال آن بر روي هاب بسيار زياد  ها و حالت  بارتعداد
به منظور رسيدن به جواب مشخص، چهار موقعيت . است

باشد  دوراني اصلي كه در آن بارگذاري به صورت بحراني مي
هر . له بر اساس آن تحليل گرديددر نظر گرفته شد و مسئ

با استفاده .  درجه دوران دارد90حالت نسبت به حالت قبلي 
 موقعيت، دوازده حالت براي بار گذاري خستگي 4از اين 
آيد كه با آن ميتوان عمر خستگي و ضريب اطمينان   مي بدست

 .بارگذاري را محاسبه نمود
دل در اين تحقيق، مدل عددي اجزاء محدود از روي م

  و بصورت حجمي ANSYSافزار  در نرمهندسي اوليه 
هاي مدل  ابعاد و اندازه. ساخته شد و مورد تحليل قرار گرفت

هاي استاندارد و موجود در بازار داخلي  ها با  اندازه از پروفيل
نتايج . است تا به آساني قابل دستيابي باشد تخاب گرديدهان

اسب بودن اين حاصل از تحليل با روش اجزاء محدود، من
 كيلووات تاييد 25ها را براي هاب توربين بادي  انتخاب

 .كند مي
شده از سه قسمت زير تشكيل شده  ه بعدي ساختهمدل س

 :است
 فالنج و لوله متصل به آن-لف ا

 )بدنه اصلي( استوانه محوري -ب 
  صفحه اتصال به محور اصلي، كوپلينگ-  ج
نيز مدل هاي گرده جوش  سازي هاب، قسمت ر مدلد
سازي كل قطعه هاب به نحوي انجام شده است  مدل. اند شده

كه قطعات جدا از يكديگر باشند و فقط در نقاط جوش با 
يكديگر اتصال داشته تا مدل بدست آمده به واقعيت نزديكتر 

 .باشد
پارامترهاي مورد بررسي، تنش معادل وان مايسز، خيز و 

ده از تحليل در هاي معادل بدست آم  تنش.باشد دوران مي
رد نامي معموالً در گردن فالنج بيشترين مقدار را حالت كارك

اعداد بدست آمده مبناي مناسبي براي محاسبه خستگي . دارد
زيرا در مدل اوليه بيشترين تنش در گردن فالنج ايجاد . نيستند

ميگردد و در نتيجه، تمركز تنش زياد باعث ايجاد ترك و رشد 
ور رفع اين نقيصه، مدل جديدي به منظ. آن خواهد شد
در مدل اصالح شده مقادير باال به ميزان . پيشنهاد گرديد
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هاي واقعي در حالت آستانه  چشمگيري كاسته شده و تنش
 ).4 و 3شكلهاي . (آمد توقف بدست

هاي بدست آمده و همچنين   در نهايت بر اساس تنش
پذيري، جنس مورد نظر از بين فوالدهاي كم  قابليت جوش

هاي مجاز قطعه براي  مقدار تنش. اب شده استكربن انتخ
اين جنس با .  استCK45 با نام تجاري  1.1091جنس

نسبت مدول برشي به مدول (قابليت تحمل تنش برشي باال 
 ].3[باشد  ترين پيشنهادها مي يكي از مناسب) يانگ بيشتر

در مدل اصالح شده، مقادير تنش بدست آمده براي حالت 
دهي  باشد كه اطمينان بارگذاري و پاسخ  ميقفآستانه تو

اين موضوع از اين جهت حائز . سيستم را افزايش ميدهد
اهميت است كه در هر دور چرخش هاب، سه مرتبه نيروي 

در اين حالت  . حاصل از شوك به سيستم وارد ميشود
مجموعه بايستي قابليت تحمل بار را داشته باشد كه اين 

روش طراحي مستحكم در نظر گرفته موضوع با استفاده از 
در اين حالت ضريب اطمينان خستگي براي  بدنه . شده است

نتايج تحليل ]. 4[آيد   بدست مي4/6 و براي فالنج 4/4اصلي 
عددي براي مقدار كرنش ايجاد شده در سيستم نشانگر اين 

اين عامل باعث . باشد است كه چقرمگي مجموعه نسبتاً باال مي
 توسط هاب شده و از آسيب رساندن به تحمل بهتر شوك

اين افزايش . نمايد مجموعه جلوگيري مي
اولين عامل، : ناشي از دو عامل است) toughness(چقرمگي

جنس انتخاب شده براي هاب است كه خود داراي انرژي 
. باشد و پارامتر چقرمگي زيادي را داراست شكست بااليي مي

ه قبل از شكست اين شود ك اين مقدار چقرمگي باعث اين مي
جنس بتواند تغيير طول االستيك وپالستيك زيادي را تحمل 

باشد كه اثر قابل  دومين عامل شكل ظاهري هاب مي. نمايد
پذيري سيستم و در نتيجه باال  اي بر ايجاد انعطاف مالحظه

 .بردن حد انرژي الزم براي شكست دارد
زير شرح   كيلووات به25ساخت هاب توربين بادي ترتيب 
عدد لولة سايز  عدد فالنج، سه سه(سازي اجزا   آماده:بوده است

، )شده، سيلندر اصلي و صفحة پيشاني هاب سايز شده
درجه، 120بورينگ كاري سيلندر اصلي بطور دقيق در فواصل 

گانه در سيلندر اصلي و  هاي سه سواركردن و جفت نمودن لوله

ا از سمت جوشكاري دور تا دور درزهاي اتصال مركزي آنه
جلو و عقب هاب، سنتر كردن مجموعة سيلندر بر روي 
صفحة پيشاني و جوشكاري دورتادور آن در وضعيت قائم از 

ها و  بيرون و داخل، تعيين وضعيت دقيق فالنجها بر روي لوله
ها،  تثبيت آن با خال جوش و سپس جوش سراسري فالنج

ه ي قطعات در برابر خوردگي، سوارنمودن مجموعده پوشش
ابعاد نهايي هاب و در ) 5(در شكل . بر روي محور اصلي

 .شكل هاب ساخته شده نشان داده شده است) 6(شكل 
 
 حي و ساخت محورطرا -4

گردد  ل دوراني كه باعث چرخش محور ژنراتور ميكوپ
در حين عملكرد و . باشد عامل اصلي ايجاد توان الكتريكي مي

 كوپل مفيد، يا حتي توقف يك توربين بادي عالوه بر اين
انواع بارهاي غير مفيد بر روي پره و هاب توربين بادي با 

جهت حذف هرچه بيشتر . گردد هاي گوناگون ايجاد مي منشاء
بارهاي غير مفيد و تنها انتقال كوپل دوراني مفيد به مجموعه 

و نهايتاً ژنراتور، از محور اصلي ) جعبه دنده (افزاينده دور 
اين محور كه نسبت به محور خروجي . شود توربين استفاده مي

مبدل دور، سرعت كمتري دارد به محور دور پايين موسوم 
باشد و چون به طور مجزا و نه بخشي از ادامه محورهاي  مي

گيرد، از  جعبه دنده يا ژنراتور در مسير انتقال قدرت قرار مي
نظر مقاومت در برابر شكست استاتيكي و نيز خستگي بسيار 

عالوه بر طراحي مناسب محور اصلي، . ستحائز اهميت ا
بايست در فرايند ساخت محور نيز نكاتي خاص مد نظر قرار 
گيرد تا انتقال بار از روتور به مبدل دور به نحو مطلوب 

انتخاب ماده مناسب جهت ساخت محور نيز از . صورت پذيرد
روش توليد . باشد عوامل بسيار حساس در استحكام محور مي

ها، تعداد توليد و ساير  ز جنس محور، هزينهمحور متاثر ا
 . باشد پارامترها مي

 و تعيين ابعاد محور از عوامل بسيار موثر در طراحي يكي
بطوركلي بارگذاري . باشد  بارها مي وجنس آن، نوع و اندازه

ه معني تنش بيشتر بوده و ابعاد بزرگتر براي محور  بتر سنگين
 كه بطور ثابت و رهاييبا. جهت تحمل اين تنشها الزم است
گردند، شرايط مطلوبتري از  با آهنگ بارگذاري كم وارد مي
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بارهاي نوساني با . نمايند  تحمل بار در محور ايجاد ميلحاظ
 زياد باعث بروز پديده تكرارهايتغييرات شديد و دامنه 

خستگي و گسترش پالستيك تنش و نهايتاً گسيختگي در 
وي هاب توربين بادي شامل  بر ربارگذاري .گردند ميمحور 

منابعي است كه در قسمت قبل از آنها ياد شد و نيز شامل 
اي برابر و جهتي مخالف  هاي محور با اندازه العمل عكس

براي . باشد مي) صرفنظر از وزن خود هاب (بارهاي يادشده 
 هاي با هاب ثابت، بارگذاري روي محور شامل ماشين
رهاي آيروديناميك  قابل توجهي ناشي از باهاي ممان
 در روتورهاي االكلنگيدر حاليكه درمورد هابهاي . هاست پره

هرچند در هر . گردد دو پره اين ممان بطور مجازي حذف مي
، محور يك سر گيردار نوسانات ممان بزرگي را ناشي مورددو 

 .شود از وزن روتور گردان متحمل مي
در طراحي محور بايست فرايندي كه جهت توليد اتخاذ 

 مدنظر قرار گيرد و توليد محور با فرايندهاي ،گردد مي
 اثر فرايند توليد در استحكام .باشدپذير  بيني شده امكان پيش

خستگي محور، شكل هندسي محور و ابعاد مجاز محور 
بحديست كه امكان دارد محوري كه با يك فرايند توليد، 

ت اطمينان بااليي دارد با يك روش توليد ديگر عمالً فاقد قابلي
با توجه به بارگذاري سيكليك محور و بروز . كاربري گردد

پديده خستگي، يك روش بسيار مناسب براي توليد محور 
روش فورجينگ يا آهنگري است، چرا كه در اين روش با 
ايجاد تنشهاي پسماند فشاري، عمر محور در برابر خستگي 

گسيختگي از نوع خستگي غالباً . يابد ايش چشمگيري ميافز
هاي ميكروسكوپي در قطعه  ناشي از پيدايش و رشد ترك

تغيير شكل پالستيك در انتهاي تركها در طي  . باشد مي
سيكلهاي بارگذاري متعدد منجر به افزايش طول ترك و 

گردد كه خود باعث  كاهش سطح تحمل كننده تنش مي
ادامه اين روند نهايتاً . شود  باقيمانده ميافزايش تنش در سطح

 مل كننده تنششود كه تنش در سطح تح به حالتي منجر مي
. گيرد گردد كه گسيختگي در قطعه صورت مي بحدي زياد مي

اساساً توليد محور به روش فورجينگ در تعداد توليد باال 
توان در مقدار ماده  توجيه اقتصادي داشته و از طرفي مي

اي  جويي قابل مالحظه نيز زمان فرايند توليد صرفهمصرفي و 

از اينرو فورجينگ محورها در صنايع مختلف بسيار . نمود
در مواردي كه تعداد كمتري از محورها . است مرسوم گرديده

مورد نياز باشند اساساً با توجه به هزينه باالي ساخت قالب و 
صرفه نيز نياز به پرس گرم، روش آهنگري چندان مقرون به 

در اين حالت روشهاي ماشينكاري محور براي ايجاد . نيست
در هر صورت هر . تر است هزينه شكل نهايي به مراتب كم

گردد بايستي در  روشي كه در فرايند ساخت محور اعمال مي
طراحي مدنظر قرار گيرد و ضرايب مربوط به آن در محاسبه 

ت اين در روشهاي ماشينكاري رعاي. ابعاد محور اعمال شود
نكته ضروري است كه مواد خام بايد در ابعادي انتخاب گردند 
كه حجم و نتيجتاً زمان و هزينه ماشينكاري به حداقل ممكن 

 .كاهش يابد
 كيلووات، همانند 25براي طراحي محور توربين بادي 

ها و هاب، نيروها براي سه حالت عملكردي  طراحي پره
كاركرد در حالت ، )نامي (گوناگون يعني كاركرد طراحي 

با . حالت حد تحمل نهائي مدنظر قرار گرفتندآستانه توقف و 
توجه به اينكه بين دو حالت ديناميكي طراحي و كاركرد در 
آستانه توقف مقادير تنشهاي حالت آستانه توقف بسيار 

تر خواهند بود، در طراحي خستگي محور  تر و سنگين بحراني
محور طراحي شده در اين نيروها مدنظر گرفت كه قطعاً 

از لحاظ تحمل . حالت طراحي نيز قابل اطمينان خواهد بود
نهايتاً محور طراحي شده مورد اثبات استحكام استاتيكي نيز 
نقطه  )7( محور اصلي توربين مطابق شكل در. قرار گرفت

گاه اول  تكيه. باشد شروع محور از ناحيه كوپلينگ گيربكس مي
گاه   و تكيهC ترمز در نقطه  و سپس ديسكAمحور در نقطه 
نقطه انتهاي محور كه در واقع به .  قرار داردBدوم در نقطه

 . است  نامگذاري گرديدهEگردد، نقطه  هاب متصل مي
مدنظر در ) E(نيروهاي وارد بر نقطة انتهاي محور اصلي 

ها، نيروي  وزن مجموعه هاب و پره: حور عبارتند ازطراحي م
گشتاورهاي وارد بر نقطة انتهاي . هتراست و نيروي گردان پر

 وزن، كوپل گرداننده، گشتاور  نيز شامل ممان) E(محور اصلي 
ژيروسكوپي، كوپل اينرسي روتور در تغيير سرعت  و ممان 

 .باشند االكلنگي هاب مي
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جهت ادامه طراحي بايستي دوره تناوب تكرار 
در اين . هاي محور توربين بادي مشخص گردد بارگذاري

هاي نيرو و ممان مطالعه   روند تغييرات هريك از مولفهتحقيق
گرديد تا تحليلهاي انجام شده به حداقل تعداد مورد نياز 

در غير اينصورت بدليل تعدد منابع نيرو و ممان و . برسد
ساختار . يابد تغييرات پيچيده آن امكان بروز خطا افزايش مي

قارن محور روتور توربين يك ساختار متقارن است اين ت
يعني از لحاظ . باشد مي قابل مشاهده 120°نسبت به صفحات 

،بارگذاري و هندسه دوره تناوب
3
 دوره تناوب دوران كامل 1

براي مطالعه تغييرات نيرو و ممان، يك نقطه . باشد محور مي
به عنوان مبدا بر روي محور فرض گرديد و تغييرات هريك از 

 دوران محور دنبال º120ين نقطه در طي ها نسبت به ا مولفه
 بررسي مجدد مرتبه نيروها و ممانها حاوي ). 8شكل (شد 

نكات مهمي درباره ماهيت بارگذاري محور است كه به عنوان 
 : گردد  كيلووات ارائه مي25نتيجه طراحي محور توربين بادي 

تـرين پديـده در بارهـاي محـور، پديـده حركـت               بحراني -
 .باشد  اثر ايجاد سايه باد توسط برج مياالكلنگي هاب در

تـرين حالـت بواسـطه        پس از ممـان االكلنگـي،  بحرانـي         -
 . آيد ترمزكردن محور پيش مي

محور تحت پيچش، خمش و نيروي فشـاري محـوري و            -
 . باشد برشي مي

تغييرات شديد در دامنه نيروها و ممانها شكست خستگي          -
 .نمايد را تشديد مي

ترين نقطه هـر مقطـع بـين          بحرانيدامنه تغييرات تنش در      -
 اسـت و     دار قابل مطالعـه     دو حالت عمودي يك پره نشان     

تـرين نقطـه      توانـد در خـارجي      ترين نقطه، مي    اين بحراني 
 . محيطي محور قرار گيرد

ترين مقطع پس از مطالعه گرافهاي تنش برشـي و            بحراني -
ممان خمشي و كوپل پيچشـي و نيـروي محـوري بطـور             

يين است و در اين فرايند بايست منـاطق         همزمان قابل تع  
 . تمركز تنش از نظر دور نگردد

دهند در صورتيكه  نتايج محاسبات در اين تحقيق نشان مي
از يك مهاركننده ترمز استفاده گردد نيروي تامين كننده كوپل 

ترمزي بسيار بزرگ خواهد بود و اين نيرو بصورت برش از 
در صورتيكه . گردد طريق ديسك ترمز به محور منتقل مي

 نسبت به 180˚استفاده از يك جفت مهاركننده در موقعيتهاي 
هم باعث خنثي شدن اثر هر يك از جفت نيروها در خود 

محور از لحاظ بارگذاري در موقعيت بهتري ديسك شده و 
بهر حال محور بر اساس وجود يك مهاركننده . گيرد قرار مي

هاركننده استفاده گردد تا در صورتيكه از يك م طراحي مي
ها دچار عيب  گردد و يا در حين عملكرد يكي از مهاركننده

 .شد، محور در حالت بحراني نيز قابل اطمينان باشد
ه قطر محور بر اساس معيار خستگي، خواص براي محاسب

با   (CK-45)فوالد جنس محور از . ماده انتخاب گرديد
590~2/740مقاومت كششي mmNل نرمال و  براي آني

2/800~650 mmNتنش . باشد  براي حالت بهسازي مي
براي MPa430  براي آنيل نرمال و 335Mpaتسليم حدود 

.  در معيار برنيل است207سطح  حالت بهسازي و سختي
گردد  تر براي ماده فرض مي براي اطمينان بيشتر مقادير ضعيف

ه سهولت قابليت دسترسي به آن در دليل انتخاب اين ماد]. 5[
در ادامه روند طراحي محور، . بازارهاي داخلي است

 هاي بحراني زير مدنظر قرار گرفت و پس از انجام حالت
 ]:6[محاسبات، نتايج زير بدست آمد 

اين حالت كالً نسبت به حالت ترمز : لت دور گرفتنحا
ي  كوپل پيچشS و Aتنشهاي كمتري دارد و تنها در نقاط 

 . وجود دارد
ترين حالت در طراحي محور همين  بحراني: حالت ترمزي

در اين حالت، كوپل پيچشي به ميزان قابل . استحالت 
يابد و ساير منابع بار نيز همزمان اعمال  توجهي افزايش مي

 .گردند مي
اين : اثبات استحكام استاتيكي در حالت حد تحمل نهايي

ه توربين بدليل وجود دهد ك ري زماني رخ ميحالت بارگذا
تنها نيروهاي وارد بر . تندباد از سرويس خارج گرديده است

ها و وزن و ممان  ها، ممان گرداننده پره آن، نيروي تراست پره
محاسبات حاكي از آن بود كه اين حالت . باشند وزن روتور مي

 .باشد تر از حالت ترمزي نمي بحراني
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هاي نيرو  ز گرافدر محاسبه قطر بر اساس معيار خستگي ا
و رابطه اصالح شده گودمن در ) 9(ندرج در شكلو ممان م

استفاده شده است و در هيچ مقطعي ] 7[طراحي محورها 
 . كمتر نيست5/1ضريب اطمينان از 

 25نقشه محور طراحي شده توربين بادي ) 10(ر شكل د
 . كيلووات ارائه گرديده است

ها، نصب طي فرايند ساخت محور، در ايجاد جاي خار
ها و ساير ملحقات از   سوارنمودن كوپلينگبالبرينگها،

. هاي مجاز استفاده شده است هاي استاندارد و تلرانس توصيه
 كيلووات ساخته شده در 25محور توربين بادي ) 11(در شكل

 .كارگاه ساخت پژوهشگاه نيرو نمايش داده شده است
 براي هاي مناسب گاه احي محور اصلي بايد تكيهپس از طر

با توجه به دوار بودن روتور . آن طراحي و يا انتخاب گردد
ها بايستي قابليت دوران را براي محور ايجاد  گاه نوع تكيه

تواند از بين ياتاقانهاي لغزشي  ها مي گاه از اينرو اين تكيه. نمايد
. يا ياتاقانهاي غلتشي انتخاب گردد) معروف به ياتاقان ژورنال(

 سرعت دوراني، ميزان بار، مقدار اصطكاك با توجه به محدودة
مجاز و همچنين قابليت سرويس و نگهداري خاص در 

ها استفاده  برينگها و رولربرينگ هاي بادي عموماً از بال توربين
. باشند هاي بسيار متعدد مي گردد كه خود داراي گزينه مي

هاي منتخب جهت محور اصلي توربين بادي بايد  ياتاقان
 بار شعاعي و محوري نسبتاً سنگين را داشته و قابليت تحمل

بار محوري توسط يكي از . به سهولت قابل سوار كردن باشند
توان هردو  شود لكن براي حفظ تقارن مي دو ياتاقان تحمل مي

براي تحمل همزمان بار . گاه را مشابه انتخاب نمود تكيه
رديفه  توان از رولربرينگ مخروطي تك شعاعي و محوري مي

استقرار ياتاقان بر روي محور در .  دورديفه استفاده نموديا
محل مشخص شده از طريق ايجاد نمودن پله و استفاده ار 

 .پذير است خارهاي فنري امكان
رديفه براي تحمل بـار محـوري در          ياتاقانهاي مخروطي تك  

اين ياتاقانها تحت بارهـاي شـعاعي   . يك جهت مناسب هستند   
بنـابراين  . نمايند  محوري ايجاد مي  خالص نيز يك مولفة نيروي    

براي تحمل بار محـوري ايجـاد شـده معمـوالً از يـك جفـت                
 .گردد ياتاقان مخروطي بصورت پشت به پشت استفاده مي

دهند در صورتيكه ياتاقان      محاسبات صورت گرفته نشان مي    
4EC32026 بــا كــدX  انتخــاب گــردد ميــزان عمــر بــراي 

 حدود  B براي موقعيت     ميليون دور و   4/64 حدود   Aموقعيت  
 22 و   5  ميليون بوده كه طبق بـرآورد، معـادل بترتيـب             2/295

بـا توجـه بـه اينكـه دسترسـي بـه         . باشـد   سال طول عمـر مـي     
پذير است، يك بار      تر امكان   ياتاقانهاي دو رديفه معموالً راحت    

در صـورتيكه   . نيز انتخاب بر اساس اين ياتاقانهـا تكـرار شـد          
 A انتخـاب گـردد بـراي موقعيـت      DF/32226ياتاقان با كد

  ميليـون    584 حدود   B ميليون دور و براي موقعيت       96حدود  
گردد كه طبق برآورد معادل بترتيب        دور طول عمر محاسبه مي    

 .باشد  سال طول عمر مي44 و 7
 
 گيري نهائي بحث و نتيجه -5

ساس مطالب ذكر شده در مقاله و تجربيات بدست آمده بر ا
توان به مطالب زير   اجزاء روتور ميدر طول طراحي و ساخت

 :اشاره نمود
در انتخاب جنس مناسب جهت هاب عـالوه بـر ابعـاد و              -

شكل پيشنهادي براي هاب، دامنه تغييـرات تـنش بسـيار           
هاي استاتيكي بـاال و       در صورتيكه سطح تنش   . مهم است 

توان با انتخـاب      هاي ديناميكي پائين باشد، مي      مقدار تنش 
گـري سـوق      ليد را به سمت ريختـه     مواد چدني، روش تو   

كـربن و     در غير اين صورت استفاده از فوالدهاي كـم        . داد
ــاب روش ــه   انتخ ــا آن، گزين ــب ب ــد متناس ــاي تولي اي  ه

 .ناپذير خواهد بود اجتناب

ــدوده    - ــتن مح ــادي، دانس ــوربين ب ــور ت  در طراحــي مح
پارامترهائي همچون وزن تقريبـي سـاير اجـزاء، مكـانيزم           

هـاي مسـئله      ور نامي به عنوان ورودي    كاركرد توربين و د   
هـاي طراحـي، ايـن مقـادير          از طرفي در فاز   . الزامي است 

بنـابراين  . ممكن است دستخوش تغييـرات متعـدد گـردد        
استفاده از يك برنامه سعي و خطا در طراحي محور مفيد           

 . خواهد بود

ترين   هاي بحراني مورد مطالعه، بحراني      در بين همه حالت    -
ر دو قطعه هاب و محور توربين بادي حالت در طراحي ه 
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مربوط به زماني است كه توربين در شرايط آستانه توقف          
لذا معيار بارگذاري در    . گردد  مجبور به ترمز اضطراري مي    

 .طراحي نيز بايد بر همين اساس انتخاب گردد

گـردد     فرايندي كه براي توليد هاب و محـور اتخـاذ مـي            -
شده خواهـد بـود و        ماممتاثر از شمارگان توليد و قيمت ت      

خود نيز بر روش طراحي و ابعاد قطعات تاثيري بنيـادين           
 . گذارد مي

 
 دردانيق -6

جهت  از مسئولين و پرسنل محترم شركت صبا نيرو به
ت پره و از مسئولين و پرسنل محترم كارگاه ساخت ساخ

 25خاطر ساخت هاب و محور توربين بادي  پژوهشگاه نيرو به
 .دگرد كيلووات تشكر مي

 
 مراجع

 -پرست كاشاني، مسعود مظفـري      عباس بحري، آرش حق    -1
سازي راهكارهاي طراحـي پـره تـوربين بـادي بـا              بهينه« 

 -»اي  هـاي آيرودينـاميكي و سـازه        نتايج تحليل استفاده از   
ــرانس      ــتمين كنف ــاالنه و هش ــرانس س ــين كنف دوازدهم

 - تهران -1383 ارديبهشت -المللي مهندسي مكانيك    بين
 بيت مدرسدانشگاه تر

مطالعـه اثـر      «-پرست كاشاني، عبـاس بحـري       آرش حق  -2
پديده استال بر عملكرد پـره تـوربين بـادي توسـط حـل              

  -كنفـرانس انجمـن هوافضـاي ايـران       مين  چهار -»عددي
 صنعتي اميركبير دانشگاه - تهران -1381بهمن 

3- ‘Metals Handbook’ 9TH Edition, Vol 1, 
ASM, 1990. 

»  كيلووات 25هاي بادي     بينطراحي هاب تور  « گزارش   -4
تدوين دانش فني طراحي كامل نيروگاه بادي        « پروژة   -

تا ظرفيت يك مگاوات به همراه ساخت و مستندسازي         
 PNEPT05/T5 كد گزارش    -» كيلوواتي 25نيروگاه بادي   

  پژوهشگاه نيرو– 81 بهمن -

سازي، ترجمة عبـداهللا      جداول استاندارد طراحي و ماشين     -5
 1373نژاد،  ولي

 25هـاي تـوربين بـادي         گزارش طراحي شفت و ياتاقـان      -6
 ، پژوهشـگاه نيـرو، خـرداد        PNEPT05/T6كيلووات،  

1382 
7- Joseph.E.Shigley and Charles.R.Miscke; 

Standard Handbook of Machine Design; 
McGrowHill, 1986. 

 25هاي بـادي   طراحي آيروديناميكي پرة توربين  « گزارش   -8
تـدوين دانـش فنـي طراحـي كامـل          « پروژة   -» كيلووات

نيروگاه بادي تا ظرفيت يك مگاوات به همراه سـاخت و           
 كـد گـزارش   -» كيلـوواتي 25مستندسازي نيروگاه بـادي     

PNEPT05/T3 - پژوهشگاه نيرو– 81 اسفند  
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 ]8[ كيلووات 25آيروديناميكي پره توربين بادي  بارهايمقادير ) 1(جدول
 Mz(N.m) My(N.m) Mx(N.m) Fz(N) Fy(N) Fx  (N) 

 -2630214 6-11520-56701طراحي
 -7015890 10-30219-1723322آستانه توقف
 -100311086 -48-35264-9923002حد تحمل

 

 
  كيلووات25 بادي توربينهاي ساخته شده  پره) 1(شكل 

هندسة نصب، ساخته  هاب بر اساس فرايند ساخت و اوليةطرح ) 2(شكل 
 SOLIDWORKSافزار  شده در محيط نرم

 

  
 ]4[ حالت طراحي درتوزيع تنش در توپي  ) 3(شكل 

 
 ]4[توزيع تنش در توپي در حالت كاركرد آستانه توقف ) 4(شكل

  
 گرفته تشكل هاب ساخته شده بر اساس طراحي صور ) 6 (شكل  شده برحسب ميليمترساختهابعاد كلي هاب  ) 5(شكل 
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 )درجه120(وضعيتهاي دوراني محور در دورة تناوب بارگذاري ) 8(شكل   آن نمايش محور اصلي و نامگذاري نقاط بحراني در) 7(شكل 

  

  

  
  دوران روتور120˚تغييرات نيرو و ممان در سه جهت متعامد به ازاي) 9(شكل 

 

  
 گرفته محور ساخته شده بر اساس طراحي صورت) 11(شكل  برحسب ميليمترابعاد كلي محور ساخته شده ) 10(شكل 
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