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 چکیده 

در این پژوهش به بررسی عددی بازدهی موتور هوا فشرده شبه توربینی پرداخته شده است. برای این 

سپس تاثیر پارامترهای مختلف بر روی  منظور از نرم افزار فلوئنت برای شبیه سازی استفاده شده است.

حاصل شود. از مهم ترین پارامترهایی که تاثیر  کار خروجی موتور بررسی گردیده تا شرایط کاری بهبنه

آن ها بر روی کار توربین بررسی شده است می توان به بررسی تاثیر زاویه ی تزریق هوا، فشار هوای 

 تزریق شده و تعداد نازل ها بر رویکار انبساطی و کار ناشی از خروج سیال اشاره نمود.

ر به قطر پوسته و همچنین یک مقدار بهینه برای تعداد در نهایت یک مقدار بهینه برای نسبت قطر روتو

  نازل ها و در نتیجه زاویه ی قرار گیری آن ها محاسبه شده است.

 

 موتورهوا فشرده، موتور هوایی شبه توربینی، دینامیک سیاالت محاسباتیواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

 فکر به پژوهشگران و محققان همواره فسیلی های سوخت رذخای کاهش و زمین ی کره جمعیت افزون روز رشد به توجه با

 نه انرژی از نوع این. است گرفته قرار آنان توجه مورد همواره تجدیدپذیر های انرژی. بودند جایگرین های سوخت از استفاده

 اغلب دلیل همین به. باشند می نیز مخرب محیطی زیست اثرات بدون اغلب بلکه باشند می پایان بی منبع دارای تنها

 می خریداری کشورها سایر از را آن واقع در و باشند نمی فسیلی انرژی منابع دارای که کشورهای خصوص به جهان، کشورهای

 انجام بسیاری های گذاری سرمایه زمینه این در و باشند می فسیلی سوخت با پذیر تجدید های انرژی جایگزینی دنبال به کنند

 واقع غفلت مورد انرژی های حامل قیمت بودن پایین دلیل به ها سال تجدیدپذیر های انرژی از ادهاستف ما کشور در. اند داده

 همچنین و فسیلی های سوخت خصوص به و انرژی های حامل قیمت افزایش به توجه با اخیر های سال در ولی است شده

 قرار کار دستور در پذیر تجدید های انرژی از استفاده فسیلی، های سوخت ی رویه بی مصرف از ناشی محیطی زیست مشکالت

 .است گرفته

استفاده از انرژی پنوماتیکی و انرژی ذخیره شده در هوای فشرده مدت هاست که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. 

تفاده نمود. مهم تحقیقات ابتدایی در این زمینه نشان می دهد که می توان از انرژی هوای فشرده برای تولید توان های باال اس

 ترین مزیت این سیستم ها عدم تاثیرات مخرب زیست محیطی آن ها می باشد.

هوای فشرده برای رنج های مختلف رایج و کاربردهای صنعتی استفاده می شود. بطور وسیع در صنعت بکار گرفته می شود و 

 .در بعضی اوقات بعنوان چهارمین کاروری در بیشتر صنایع می باشد

تر کارخانجات، سیستم های هوای فشرده در کمترین بازدهی انرژی نسبت به تمامی تجهیزات هستند. یک پتانسیل در بیش 

 .عظیمی برای تغییرات بازدهی انرژی هوای فشرده قابل اجرا می باشد

چند دو قرن پیش از به کار گرفته شد. هر  91موتوری که با هوا کار کند برای اولین بار در حوزه ی حمل و نقل در اواسط قرن 

ایده ی استفاده از هوای فشرده برای تولید توان وبه عنوان محرک را ارایه نموده بود. اولین  9آن شخصی به نام دنیس پاپین

بودند که در لوکوموتیو مورد  2کاربرد موفقیت آمیز موتور هوا فشرده در صنعت حمل و نقل معروف به موتورهای میکاراسکی

سپس  استفاده شدند. 9781دیسامبر  91تند. موتورهای میکاراسکی اولین بار در خطوط ریلی شهر نانت در استفاده قرار گرف

 به ارایه روشی برمبنای گرم کردن توانست بازده موتور میکاراسکی را افزایش دهد.  1روبرت هاردی 9172مدتی بعد در سال 

رده می نامند طرح خودروهایی را که موتور آن ها با هوای فشرده که آن را پدر موتور هوا فش 4سپس سال ها بعد چارلز هودگز

کار می کند را ارایه نمود. البته ارایه ی این طرح تنها موفقیت وی به شمار نمی رود. وی عالوه بر اریه ی طرح به بهینه سازی 

 و تجاری سازی طرح نیز پرداخت. 

موفق به ساخت یک موتور کم استهالک با  5سوی به نام گایسال کار سخت و طاقت فرسا دانشمند فران 92سپس بعد از 

آالیندگی بسیار پایین برای وسایل نقلیه شهری شد که با هوای فشرده کار می کردند. وی نام این تکنولوژی را تکنولوژی هوای 

ف شرده زده اند و ر نامید. دانشمندان و کمپانی های متعددی در دنیا دست به توسعه و تجاری سازی موتورهای هوا 6فشرده

این راه نیز موفقیت های بسیاری کسب شده است. به خصوص کشورهایی که دارای حمعیت زیاد هستند مانند هند و چین به 

کمپانی تاتا موتور هند اولین خوردوی  2007شدت به دنیال توسعه ی متورهای هوا فشرده می باشند. به طوری که در سال 

در واقع می توان موتورهای هوا فشرده را  هوا فشرده کار می کرد را به بازار جهانی معرفی نمود. درون شهری خود که با موتور

                                                           
1 Dennis papin 

2 Mekaraski 

3 Robert hardie 

4 Charles B Hodges 

5 Guy 

6 Compressed air technology(CAT) 
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نوعی از موتورهای مکانیکی دانست که با استفاده از انبساط ناگهانی هوا تولید توان می کنند و کار انجام می دهند. بنابراین می 

هوای فشرده را به کار مکانیکی تبدیل می کنند. حال این کار مکانیکی  توان گفت که به طور کلی موتورهای پنوماتیکی انرژی

می تواند منجر به حرکت خطی و یا حرکت دورانی بشود. تنها تفاوت این دو نوع حرکت این است که برای تولید حرکت خطی 

پره ای و یا موتورهای هوایی از دیافراگم استفاده می شود در صورتی که برای ایجاد حرکت دورانی از موتورهای هوایی نوع 

پیستونی استفاده می شود. موتورهای پنوماتیکی که از حدود دو قرن پیش ساخته می شدند امروزه در انوع مختلفی یافت می 

شوند. هر چند امروزه به منظور بهبود بخشیدن به بازدهی این موتورها از روش های مختلفی استفاده می شود. این اصالحات 

در  ی مخزن ذخیره ی هوای فشرده و سیستم گرمایش هوای ورودی و یا خود ساختار موتور صورت می گیرد.اغلب بر رو

 موتورهای هوا فشرده از یک سیستم مبتکرانه برای کنترل حرکت دو پیستون مولد و یک میل لنگ استفاده می شود.

مل می کند و در مرحله ی دوم به صورت حالت پیستون در دو مرحله کار می کند: در مرحله ی اول به عنوان یک موتور ع

میانه بین فرایند متراکم سازی و یا انبساط عمل می کند. این موتورها اغلب شامل چهار پیستون دو مرحله ای می باشند. به 

راکم محفظه ی انبساط. در واقع این محفظه ها دو عمل مهم را انجام می دهند. اولی مت 4محفظه ی تراکم و  4عنوان مثال 

ساختن جریان هوا و پر کردن هوای فشرده در تانک ذخیره ی هوا می باشد و دومی  منبسط کردن هوای فشرده ی ذخیره 

 شده در تانک طی یک فرایند انبساط هم دما می باشد.

 
 مروری بر کارهای گذشته

مجهز به سیستم ذخیره سازی هوای  به ارایه ی یک سیستم ترکیبی بادی (Zhao et al, 2014)، ژاو و همکارانش2094در سال 

 پرداختند.  9فشرده از نوع آدیاباتیک و سیستم ذخیره ی انرژی از نوع چرخ طیار

به ارایه ی سیستم دما پایین ذخیره ی هوای فشرده از نوع  (Wolf, Budt, 2014)، ولف و همکارش بودت2094در سال 

ایه ی راهکاری برای رفع چالش های موجود در زمینه ی سیستم های ادیاباتیک پرداختند. هدف اصلی آن ها از این سیستم ار

هوا فشرده و افزایش بازدهی سیستم های موجود بوده است. امروزه پژوهش های بسیار زیادی در زمینه ی طراحی و بهینه 

لفی در سطح سازی سیستم های ذخیره ی انرژی هوا فشرده صورت گرفته است و واحدهای ذخیره ی انرژی هوا فشرده مخت

تجاری مطرح در سطح جهان اشاره نمود. یکی مربوط به  CAESدنیا ساخته می شود. در این میان می توان به  دو مورد واحد 

مگاوات می  210می باشد. این واحد که دارای ظرفیت  9187واحد ساخته شده در هانوفر آلمان می باشد که مربوط به سال 

کی اضافی خروجی در شرایط غیر پیک و بازپس دهی ان در شرایط پیک مصرف برق می باشد. باشد برای ذخیره ی توان الکتری

مگاوات می  990در ایاالت متحده آمریکا ساخته شده است که دارای توان اسمی  9119واحد معروف دیگر نیز در سال 

سطح جهان از واحد های ذخیره سازی  . البته این امر غیر قابل انکار می باشد که در(Karellas, Tzouganatos,2014)باشد

هوای فشرده در سطح بزرگ چندان استقبال نشد.به این معنی که واحدهای ذخیره ی انرزی هوای فشرده که در مقیاس 

 ,Liu)کوچک ساخته شده و مورد استفاده قرار گرفته اند بسیار بیش تر از واحدهای صنعت و تجاری در مقیاس بزرگ می باشند

Wang, 2015).  

در سال های اخیر استفاده از سیستم های ذخیره انرزی در واحدهای تولید چندگانه نیز سیار مورد توجه قرار گرفته است. 

واحدهای تولید چندگانه دارای بازدهی باالتری نسبت به واحدهای معمولی می باشند و به همین دلیل به شدت مورد استقبال 

تولید چند گانه با استفاده از انرژی های تجدید پذیر نظیر انرژی بادی و به خصوص انرژی  قرار گرفته اند. امروزه اغلب واحدهای

 , Wang et al)خورشیدی تغذیه میشند. لذا وجود سیستم های ذخیره سازی انرژی در این واحدها بسیار حیاتی می باشد

رداخت. وی سیستو های ذخیره ی هوای به بررسی کاربردهای هوای فشرده پ (Patel, 2008)، پاتل2007. در سال (2015

                                                           
1 Flywheel  
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فشرده را به عنوان یک باتری بزرگ و انعطاف پذیر دانست که می تواند برای بسیاری از کاربردهای فنی و مهندسی مفید واقع 

گردد. سپس وی به بررسی مزایای سیستم های ذخیره ی انرژی هوای فشرده پرداخت. نهایتا وی پتانسیل این سیستم ها در 

در لوکزهامبرگ در زمینه ی  MDIی صنعت خوردو سازی را مورد توجه قرار داد. و به تحقیقات انجام شده توسط گروه  زمینه

 توسعه ی خودروهای هوا فشرده اشاره نمود.

طرح جدیدی از موتورهای هوا فشرده به عنوان منبع نیروی محرکه به جای موتورهای احتراق داخلی توسط باهارات راج سینگ 

 ارایه گردید. (Singh, 2010)کار سینگو ان

درجه و زاویه محفظه  60حداکثر توان خروجی با نسبت های متفاوت شفت خروجی به بدنه موتور در حالت بهینه زاویه پاشش 

کیلوواتبه دست آمد)در حالت کمترین مصرف هوای فشرده(. در حالتی  17188درجه برای وضعیت انبساط خطی به مقدار  45

دور بر دقیقه  2500بار و سرعت دوران موتور  6پوند بر اینچ مربع یا  10میلیمتر، فشار پاشش هوا  900دنه خروجی که قطر ب

به دست آمد. بعدا اثر توصیه حالت هم فشار و انبساط آدیاباتیک)عایق بندی شده( هوای با فشار باال برای نسبت های متفاوت 

 ,Singh)تعداد محفظه ها و زاویه پاشش مورد مطالعه قرار گرفته و تحلیل گردیدشفت خروجی به بدنه موتور در وضعیت بهینه 

2009). 

هوای فشرده را به عنوان منبع نیروی محرکه در خودرو استفاده نمودند. آن  (Addala, 2013)آنیرود آداال و سیرینواسو گانگادا

نیروی محرکه مناسب، قابل اعتماد و اقتصادی در ها نتیجه گیری نمودند که موتور هوای فشرده می تواند به عنوان یک 

 خوردروها مورد استفاده قرار گیرد. 

اثر بحرانی تعداد محفظه های روتور را با تغییر زاویه پاشش بر راندمان یک  (Singh , 2010)باهارات راج سینگ و انکار سینگ

ودند که توان خروجی محور در حالت زاویه پاشش موتور هوای فشرده محفظه ای جدید تحلیل نمودند. آن ها نتیجه گیری نم

 دور بر دقیقه به دست می آید.  2500بار و دور موتور  6عدد، غ=فشار پاشش  90درجه، تعداد محفظه  60

یک مدل ریاضی را برای موتور هوا فشرده محفظه ای توسعه دادند و نتیجه گیری  (Xing et al, 2008)ژینگ لو و همکاران

 کاری پیوسته می تواند.  توسط مهندسین جهت کنترل فرایند موتور مورد استفاده قرار گیرد.  نمودند که مدل

موتور هیبریدی جدیدی )ترکیبی از یک موترو احتراق داخلی و یک موتور  (Shen, Hwang, 2012)یوتاشن و یان رن هوانگ

ق و کمپرسوری که با این توربین هم محور می باشد، هوای فشرده( را ارایه نمودند. در این طرح گازهای خروجی ناشی از احترا

 هوای فشرده موتور هوایی را تامین می نمایند. 

نشان دادند که هوای فشرده می تواند به عنوان یک منبع انرژی جایگزین برای  (Singh, 2011)باهارت راج سینگ و انکار سینگ

ودند که برای موتور هوای فشرده نمونه)تحت بررسی( حالت سوخت های فسیلی مدنظر قرار گیرد. آن ها همچنین اثبات نم

 باشد.  0785تا  078بهینه در وضعیتی به دست می آید که نسبت قطر محور به قطر محفظه بین 

 

 معادالت حاکم

 :نوشترا به صورت زیر  موتور هوا فشردهمی توان کار انجام شده توسط 

 )9(                        (w2) کار سیال پایای خروجی + (w1)کار ترمودینامیکی انبساط هوای فشرده = کل کار خروجی سیستم

 بنابراین داریم:

                                                                                                                                     )2( 

 ( را به صورت زیر نوشت:1wنامیکی انبساط هوا )می توان کار ترمودی

                                                                                                                   )1( 

 رابطه ی فوق را می توان به صورت زیر بازنویسی کرد:
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                                                                                                                             )4( 

 می باشد که وزن مخصوص هوا نامیده می شود. 974برای هوا برابر  در روابط فوق 

 می دانیم که برای فرایند آدیاباتیک داریم:

                                                                                                               )5( 

 بنابراین داریم:

                                                                                                                                               )6( 

 اریم:د( 4( در رابطه ی )6با جایگزاری رابطه ی )

                                                                                                               )8( 

فرایند تخلیه هوا به محیط تخلیه می رخ می دهد. در نتیجه ی  رده، بعد از فرایند انبساط هوای فشفرایند تخلیه سیال عامل

( منبسط می شود و فار آن نمی توان از فشار هوای 5pشود. بدیهی است که در این فرایند هوای نهایتا تا فشار هوای اتمسفر)

ت. به عبارت دیگر فرض می محیط کمتر شود. فرایند تخلیه ی هوا به اتمسفر ار می توان یک فرایند حجم ثابت در نظر گرف

شود که در حجم ثابت فشار هوا کاهش یابد و به فشار محیط برسد. الزم به ذکر است که در این فرایند هیچ کار فیزیکی 

 صورت نمی گیرد. 

 از آنجایی که توربین به عنوان یک ماشین جابجایی مثبت عمل می کند بنابراین تا زمانی که در خروجی توربین جریان سیال

( را می توان مطابق زیر به دست 2wپایا وجود دارد، کار بالقوه در.ن جریان توسط روتور جذب می شود، بنابراین کار جریان)

 آورد:

                                                                                                                      )7( 

 (، کار کلی فرایند به صورت زیر محاسبه می شود:2( در رابطه ی )8(  و )7جایگزاری رابطه ی ) با

                                                                      )1( 

 می آید: پره باشد، توان خروجی شفت از رابطه ی زیر به دست nهنگامی که توربین هوای فشرده دارای 

                                                                                  )90( 

 بیان گر کل کار خروجی فت بر حسب نیوتن متر برای یک سیکل کامل می باشد.  nwدر رابطه ی فوق 

می  N(r/min)ین صورت سرعت دورانی سیستم برابر با سیکل کامل را طی کند در ا Nاگر توربین هوای فشرده در هر دقیقه 

 باشد.

نشان می دهیم، به صورت زیر  totalwبنابراین کل کار خروجی سیستم در واحد زمان که همان توان سیستم می باشد وآن را با 

 محاسبه می شود:

                                                               )99( 

به صورت زیر محاسبه  N(r/min)پره و با سرعت دورانی  n( برای توربین هوای فشرده با 1wهمچنین کار انبساط هوای فشرده )

 می گردد:

                                                                                               )92( 

 داریم: Nپره و سرعت دورانی  n( برای توربین هوای فشرده با 2wان سیال پایا)همچنین برای کار جری

                                                                                                                       )91( 

باشند، در این صورت تعداد پره ها را می توان از رابطه  Ɵ°یه ی فضایی که در صورتی که پره ها دارای زاو همچنین می دانیم

 ی زیر به دست آورد:

                                                                                                                                                       )94( 
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دانیم که محفطه ی توربین هوای فشرده کامال مدور نمی باشد و تقارن ندارد و بنابراین می توان میزان تغییر حجم در  می

     فرایند انبساط از ورودی تا خروجی توربین را با استفاده از تغییر طول در پره ها محاسبه نمود. 

 
 تغییرات طول پره در موقعیت های مختلف انبساط هوا(. 1شکل)

 

نشان  at’variable’aXمتغییر می باشد. در صورتی که این مقدار متغییر را با  بسته به مقادیر مختلف  BGمی دانیم که طول 

 مثلثاتی داریم: ( و با استفاده از وابط هندسی و9دهیم، آنگاه با توجه به هندسه ی نشان داده ده در شکل )

                                                            )95( 

نیز شعاع روتور می باد که برابر با  r( است. همچنین شعاع پوسته می باشد که برابر نصف قطر پوسته) در رابطه ی فوق 

می باشد، که زاویه ی بین پره در موقعیت فعلی با جهت  زاویه ی  ( می باشد. همچنین نصف مقدار قطر روتور)

 ا ب یا  بیان گر زاویه ی  می باشد و  بیان گر زاویه ی  ها می باشد. همچنین  xمثبت محور 

 می باشد.  برابر با زاویه ی  می باشد که بیان گر زاویه ی بین دو پره ی متوالی می باشد. همچنین 

 را می توان به صورت زیر محاسبه نمود: B-G-I-H-Bتغییرات حجم مکعب 

                                                                                                  )96( 

می باشد که بیان گر تغییر طول پره ها در حین چرخش در محفظه ی پوسته ی  و  در رابطه ی فوق 

فرض نمود. زیرا  را می توان به صورت خط SMو  IG ،HB ،LKتوربین می باشد.  الزم به ذکر می باشد که کمان های  

 هنگامی که اندازه ی کمان و زاویه ی کمان به سمت مقادیر کوچک میل کند طول کمان با طول خط تقریبا برابر می شود.

( می توان 9می باشد. همچنین همان طور که در شکل ) و یا  حجم محصور بین دو پره ی متوالی در ورودی برابر با 

 نمود، داریم: مشاهده

                                            )98( 

 به داخل پوسته تزریق می شود. همچنین می دانیم که هوای فشرده در زاویه ی 

  و  ( و با در نظر گرفتن 95( در رابطه ی )98با جایگزاری مقادیر به دست آمده در رابطه ی )

 داریم:
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                              )97( 

                                          )91( 

 ( داریم:96( در رابطه ی )91( و )97با جایگزاری مقادیر به دست آمده در رابطه ی )

                                                                                  )20( 

نشان می دهیم و حجم محصور شده بین زوایای  یا  همچنین برای حجم در خروجی که آن را با  

( 95می باشد. با جایگزاری شرایط فوق در رابطه ی ) 

 داریم:

                                                                                                        )29( 

                                                                )22( 

 ( داریم:96( در رابطه ی )22( و )29با جایگزاری مقادیر رابطه ی )

                                                                                )21( 

(، توان خروجی کلی 92-4( در  رابطه ی )24-4( و )29-4در رابطه ی )و  با جایگزاری مقادیر به دست آمده برای 

 سیستم را می توان از رابطه ی زیر به دست آورد:

                                                                                                   (24)  

 

 شبیه سازی عددی

 ( مشاهده نمود.2نمایی از موتور هوا فشرده مورد بررسی در این پژوهش را می توان در شکل )

 
 مورد بررسی نمایی از هندسه ی موتور هوا فشرده (.2) شکل

به مش بندی و گسسته سازی دامنه ی حل پرداخته شود. همان طور که می دانیم معادالت حاکم بر جریان سیال شامل  سپس

( می توان نماهایی از 1پایه ای بقای جرم، بقای مومنتوم)ناویر استوکس( و بقای انرژی می باشد. در شکل ) سه دسته معادله ی
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در این پژوهش  مود. الزم به ذکر است که به دلیل در نظر گرفته شدن هر چه بهتر اثر الیه مرزیمش بندی مساله را مشاهده ن

ش بندی همان طور که در شکل نیز دیده می شود است. به این معنی که المان های م ته استفاده شدهفااز مش غیرساختار ی

می باشد. همچنین تعداد المان ها نیز در حدود  در نزدیکی مرزهای جامد که امکان تشکیل الیه مرزی وجود دارد ریزتر

 ( قابل مشاهده می باشد. 1در نظر گرفته شده است که در شکل ) 2100000

 

 
 تعداد گره ها و المان ها مساله یبند مش از هایینما.(3شکل)
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 ( نشان داده شده است. 4همچنین شرتیط مرزی توربین هوا فشرده در شکل )

 
 شرایط مرزی برای مساله (. تنظیمات4) شکل

 نتایج

( می توان تغییرات توان 5اولین پارامتری که در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد، زاویه ی تزریق می باشد. درشکل )

خروجی موتور هوا فشرده به ازای زاویه ی تزریق هوا برای فشارهای مختلف هوای ورودی را مشاهده نمود. الزم به ذکرمی باشد 

 دور بر دقیقه برای روتور به دست آمده اند. 2500دیر نمودار فوق برای سرعت دورانی که مقا

 
 تغییرات توان خروجی موتور هوا فشرده به ازای زاویه ی تزریق برای فشارهای مختلف هوای ورودی .(5) شکل

یش فشار هوای ورودی، کار انبساط ( می توان مشاهده نمود، با افزایش زاویه ی نازل و همچنین افزا5همان طور که در شکل )

 10توربین هوا فرده افزایش می یابد. همان طور که می توان مشاهده نمود، شیب افزایش کار انبساط برای زوایای نازل بزگتر از 

ا درجه می باشد لذا برای بهینه ی سازی توربین های هو 10تا  45درجه افزایش می یابد. بهترین انتخاب برای زوایای نازل 

فشرده باید سعی شود که تعداد نازل ها در این محدوده باشد. همچنین این مقدار افزایش شیب برای فشارهای باال نیز بیشتر 

 072بار کار انبساط تنها در حدود  2درجه برای فشار ورودی  10درجه به  60می باشد. برای مثال با تغییر زاویه ی نازل از 

کیلووات کار انبساط افزایش می یابد. لذا با افزایش فشار  4بار بیش از  6تی که برای فشار کیلووات افزایش می یابد در صور

 ورودی شیب نمودار نیز افزایش بیشتری را نشان می دهد. 

( می توان درصد سهم کار انبساطی در کل کار خروجی توربین هوا فشرده را مشاهده نمود. همان طور که پیش تر 6در شکل )

ر خروجی از یک توربین هوا فشرده برابر با مجموع دو کار مختلف می باشد. کار ناشی از انبساط هوای فشرده که عنوان شد کا

آن را کار انبساط نامیدیم و کار ناشی از خروج جت سیال از محفظه ی انبساط. هدف اصلی در توربین های هوا فشرده تقویت 

 ا طوری طراحی می شود که بر اساس انبساط هوای فشرده عمل کند. سهم کار اول می باشد زیرا مکانیزم این توربین ه
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همان طور که مشاهده می شود، با افزایش فشار ورودی و همچنین افزایش زاویه ی تزریق هوا سهم کار انبساط از کل توان 

شود و در حین منبسط شدن خروجی توربین هوا فشرده افزایش می یابد. زیرا با افزایش فشار ورودی کار انبساط هوا بیشتر می 

درجه شیب نمدارها  50تا فشار اتمسفر کار بیشتری ایجاد می کند. هممان طور که مشاهده می شود برای زاویه تزریق کمتر از 

بیشتر میباشد به طوری که از زاویه ی تزریق ده درجه هر چه پیش می رویم شیب نمودار رفته رفته کاهش می یابد و هنگامی 

درجه می رسیم شیب نمودار تقریبا صفر شده و وبا افزایش بیشتر زاویه ی تزریق سهم کار انبساط از کار کل  60 که به زاویه

نمی شود. البته این امر کامال منطقی به نظر می رسد زیرا وقتی سیال به صورت جت آزاد می شود مقداری کار  %15بیش از 

 ز کار کل مربوط به کار سیال آزاد شده خواهد بود.انجام می دهد و بنابراین همواره یک درصد معینی ا

 

 
 درصد سهم کار انبساط از کل کار خروجی توربین هوا فشرده بر حسب زاویه ی تزریق و فشار هوای ورودی (.6) شکل

 

 ( بر حسب کیلو وات برای مقادیر مختلف نسبت قطر روتور به قطرexpanW( می توان کار انبساط سیال عامل )8در شکل )

دور بر دقیقه و فشار  2500( برای سرعت دورانی Ɵ( را به ازای مقادیر مختلف زاویه ی دو نازل متوالی روتور )d/Dپوسته )

میلی متر مشاهده نمود. الزم به ذکرمی باشد که در این حالت زاویه ی تزریق هوای  900بار و قطر پوسته برابر با  6ورودی 

 فرض شده است. درجه 60( ثابت و برابر با Φفشرده)

 
( را به ازای d/D( بر حسب کیلو وات برای مقادیر مختلف نسبت قطر روتور به قطر پوسته )expanWکار انبساط سیال عامل ) (.7) شکل

 122بار و قطر پوسته برابر با  6دور بر دقیقه و فشار ورودی  2522( برای سرعت دورانی Ɵمقادیر مختلف زاویه ی دو نازل متوالی روتور )

 میلی متر
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( . 94در شکل فوق توان انبساط برای تعداد نازل های روتور مختلف نشان داده شده است. می دانیم که با استفاده از رابطه ی )

درجه باشد تعداد  10با داشتن زاویه ی نازل ها می توان تعداد آنها را به دست آورد و بلعکس. برای مثال اگر زاویه ی نازل ها 

درجه  60عدد و برای زاویه ی  7درجه تعداد پنازل ها  45عدد خواهد بود همچنین برای زاویه ی  92ور برابر با نازل های روت

عدد خواهد بود. همان طور که می توان مشاهده نمود با افزایش  4درجه تعداد نازل ها 10عدد و برای زاویه ی  6تعداد نازل ها 

توربین کاهش می باشد. همچنین افزایش تعداد نازل ها کار انبساط را افزایش می نسبت قطر روتور به قطر پوسته توان انبساط 

( نمودار به صورت پارابولیک و بعد زا آن به صورت خطی 0765تا  0755پایین ) در بازه ی  d/Dدهد. به طوری که برای مقادیر 

می شود در صورتی که تعداد نازل های در می آید و شیب کاهش توان با شتاب بیشتری کاهش می یابد.  همچنین مشاهده 

عدد باشد  4تاثیر بیشتری بر روی توان انبساط خروجی دارد در صورتی که اگر تعداد نازل ها  d/Dروتور زیاد باشند، نسبت 

تاثیر بسیار مالیم تری بر توان انبساط خروجی می گذارد. همان طر که مشاهده می شود توان انبساط با نسبت  d/Dافزایش 

ر روتور به قطر پوسته تقریبا رابطه ی خطی دارد و به صورت خطی با افزایش نسبت قطر روتور به قطر پوسته کار انبساط قط

 کاهش می یابد.

 (  مشاهده نمود.Ɵ( تغییرات توان ناشی از خروج سیال را برای مقادیر مختلف نازل روتور )زاویه ی نازل7همچنین در شکل )

 
( را به d/D( بر حسب کیلو وات برای مقادیر مختلف نسبت قطر روتور به قطر پوسته )flowWخروج سیال عامل )کار ناشی از  (.8) شکل

بار و قطر پوسته برابر با  6دور بر دقیقه و فشار ورودی  2522( برای سرعت دورانی Ɵازای مقادیر مختلف زاویه ی دو نازل متوالی روتور )

 میلی متر 122

 

ی توان درصد سهم کار انبساط از توان کلی توربین را در حالت های مختلف مشاهده نمود. همان طور ( م1همچنین در شکل )

که مشاهده می شود در نسبت های قطر روتور به قطر پوسته باال شیب نمودار بیش تر است و با کاشه نسبت قطر روتور به قطر 

میل می کند. به عبارت دیگر هر چقدر نسبت قطر روتور پوسته شیب نمودار کاهش یافته و سمت خط مستقیم)با شیب صفر( 

به قطر پوسته کمتر باشد توان نشاس از خروج سیال بیشتر خواهد بود زیرا سیال به صورت جت آزاد خواهد شد. البته زاویه ی 

قطر روتور به قطر پوسته نازل نیز در این امر بسیار موثر می باشد و حتی می توان گفت که تاثیر زاویه نازل بیش از تاثیر نسبت 

می باشد. به طوری که با افزایش زاویه ی تزریق نیز توان ناشی از خروج سیال افزایش می یابد. الزم به یادآوریاست که در 
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توربین های هوا فشرده کار اصلی را انبساط سیال انجام می دهد و سهم کار حاصل از خروج سیال در مقابل کار ناشی از 

 اچیز می باشد.انبساط بسیار ن

 
 ریمقاد یازا به را( d/D) پوسته قطر به روتور قطر نسبت مختلف ریمقاد یبرا درصد سهم کار انبساط از توان کلی توربین  (. 9) شکل

 متر یلیم 122 با برابر پوسته قطر و بار 6 یورود فشار و قهیدق بر دور 2522 یدوران سرعت یبرا( Ɵ) روتور یمتوال نازل دو ی هیزاو مختلف

 

 جمع بندی
  می باشد. البته برای  0765تا  0755یک مقدار بهینه برای نسبت قطر وتر به قطر پوسته وجود دارد که در بازه ی

درجه باشد. در 45عدد باشد به عبارت دیگر زاویه ی بین پره ها  7زمانی که تعداد پره های روتور ثابت و برابر با 

می توان یافت اما دیگر لزوما در  d/Dبازهم همچنان یک مقدار بهینه برای نسبت صورتی که تعداد پره ها تغییر کند 

 بازه ی ذکر شده نمی باشد.

  بار توان خروجی توربین برای قطر  6برای مقدار بهینه  ی ذکر ده در فوق و برای فشار رودیD = 100 mm   در بازه

 کیلو وات قرار می گیرد. 4789کیلووات تا  471ی 

 از خروج سیال برای حالت پایا و برای نسبت  توان ناشیd/D  کیلو وات می باشد. 0764کیلو وات تا  0724در بازه ی 

  با افزایش فشار هوای ورودی به طور کلی توان خروجی توربین افزایش می یابد اما برای نسبتd/D  یک مقدار بهینه

ون اندازه ی قطر پوسته، سرعت دورانی روتور و برای توان خروجی وجود دارد. این مقدار بهینه به عاومل دیگر چ

 دور بر دقیقه  اریم: 2500بار و سرعت دورانی  6تعداد پره ها نیز بستگی دارد. برای فشار ورودی 

o  هنگامی که نسبتd/D  عدد باشد(  7درجه باشد)تعداد پره ها  45باشد، و زاویه ی پره ها  0755برابر با

 کیلو وات قرار می گیرد. 571تا  475توان کلی بهینه در بازه ی 

o  عدد  92باشد، و تعداد پره ها  0715تا  077هنگامب که نسبت قطر روتور به قطر پوسته در بازه ی

 2778تا  0787درجه باشد(آن گاه توان کلی بهینه توربین بادی در بازه ی  10باشد)زاویه ی بین پره ها 

 کیلو وات می باشد.

ن نتیجه گرفت که مقدار بهینه برای توان خروجی شفت برای توربین هوا فشرده پره دار زمانی به بنابراین به طور کلی می توا

درجه  45باشد و همچنین زاویه  بین پره ها  0765تا  0755( در بازه ی d/Dدست می آید که نسبت قطر پره به قطر پروسته)

 عدد باشد(. 7باشد)تعداد پره ها 
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