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  في الطاقة المائيةانواع العنفات ( التوربينات ) المستخدمة  7.4

  نوع العنفة لمصادر الطاقة المائية على :يعتمد اختيار 

 ارتفاع الماء  -1
 سرعة الماء -2

 ءكمية الما -3

يف العجلة المستخدمة. وتبعاً لهذا التصنويعتبر شكل العنفة دالة للضغط المسلط من قبل الماء ونوع 

  -يوجد طريقتان لعمل التوربينات الكهرومائية هما:

  Reaction Turbine العنفة التفاعلية 7.4.1

 تها :ومن امثل

 VLHعنفة  7.4.1.1

  

 

  يسعنفة فرانس 7.4.1.2

من (  متر. وهي عنفة مستخدمة كثيرا  وتستخدم لالرتفاعات  6سم الى  30هي عنفات يتراوح قطرها بين 
دائري  تكون هذه العنفات  على شكل لولبي بممرات متداخله مشابه الى   ن) متر  وهي ذات دورا2-200

ضغط المن  حركية متولدةشفرات مصمم الستغالل اكبر طاقة كون شكل الريش واليقوقعة الحلزون . حيث 
 في العنفة تكون اقل من القدرة ةولدتالمستخدمة. ان القدرة الم سرعة الماء وكميته الناتج من الخارجي
 سبب خسائر االحتكاك.ب هعلي المسلطة
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 )لعنفات ذات الجريان المحوري(اكابلن  ةعنف 7.4.1.3

الماء اكبر ما يمكن وهي تستخدم عند وجود كميات كبيرة من الماء والرتفاع فيها  لتكون المساحة التي يدخ

ة ضعف سرعحيث تكون سرعة الشفرات ، ال يتجاوز عدة امتار. وهي ابسط من الناحية التقنية قليل جداً 

  الماء.

  

  

       

  
  
  
  
  

 

  عنفة تايسون 7.4.1.4

  
  
  

 Gorlov Turbineعنفة كورلوف  7.4.1.5
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  Impulse Turbineالعنفة الدفعية  7.4.2

  الدوالب المائي (الناعور)  7.4.2.1

     

  Pelton Wheelدوالب بلتن  7.4.2.2

متر ويتكون من دوالب ومجموعة  250وهو المفضل لالستخدام في االرتفاعات العالية والتي تزيد عن 

مالعق او اكواب كبيرة مثبتة حول الدوالب ويمر بواسطة ضغط الماء السريع على هذه االكواب على 

ومن ميزاته ان العنفه هنا ال تدور وهي مغمورة  في الماء بل خارج الماء مما  تدور الدوالب. التوالي والتي

 يقلل من مقاومة الحركة .

 

                

بصورة رئيسية على مايسمى بالسرعة النوعية  تعتمد  بلتن التوربين من المتولدة القدرة ان

sSpecific speed ηلرئيسي في تحديد موقع التوربين ونوعه، والتي بدورها تعتبر العامل ا. 

باالضافة الى ذلك فإن السرعة النوعية تفيد المصممين عند الرغبة في زيادة او انقاص حجم التوربين 

  السرعة النوعية بالمعادلة االتية: ىمن خالل التصميم االساسي. ويمكن ان تعط

𝜂 = 𝑛.
√𝑃

𝜌. (𝑔𝐻)
  



 د. رائد خضر الفهداوي       الطاقة المائية -7محاضرة 
   

36 
 

 ρ، و mارتفاع الماء بـ  Watt ،Hالقدرة بالـ   rpm ،(P( ةد الدورات بالدقيقتمثل عد nحيث: 

  .3Kg/mتمثل الكثافة 

ويتضح من المعادلة اعاله ان دوالب بلتن يمكن ان يعمل بكفاءة كلما كان االرتفاع اكثر وقل التدفق 

  لمائي ولكن بضغط اعلى نسبياً.ا

   

علما ان سرعة   دورات بالدقيقة. 10يدور بمعدل متر  250ارتفاعه   بلتندوالب اوجد القدرة  الكلية الناتجة من  \س

  ).1/2sη=كواب  تعادل نصف سرعة تدفق الماء. (بما ان سرعة االكواب نصف سرعة تدفق الماء فنعتبر اال

  عنفات االنفتاح والتيار العكسي  7.4.2.3
نفة ن شفرات والتي يدخل الماء للعوالتي  تتكون مالدفعية التيار العكسي هي نوع اخر من العفنات  ةان عنف

بعد ان تم استبدال االكواب تن نموذج مطور من دوالب بل. وتعتبر من خاللها ويصادفها ايضا في خروجه

ن تستخدم كميات اكبر من الماء من دوالب بلت ان بانهتالعمق. وتختلف عن  دوالب بل ةالمزدوجة بمنفردة قليل

يستخدم هذا النوع في المحطات الصغيرة التي ال تزيد  اعات المتوسطة.وهذا يعني امكانية استخدامه لالرتف

  ).kw) 100طاقتها عن 

رتفاعات ات الدافعة فأنها مناسبة لالفن  اكثر مناسبة لالرتفاعات  العالية , اما العنتمن خالل ما تقدم وجدنا ان دواليب بل

 االرتفاع  ليس العامل الوحيد في تحديد افضليهلالرتفاعات المتوسطه  ولكن  تصلح المنخفضة وعنفات  فرانس  

لنوعية  العنفات  هو السرعة ا ختيارات العنفه  بل القدرة  المقيدة ايضا  لها صله بالموضوع الن  العامل المستخدم في ا

  التي تم التطرق اليها في موضوع دوالب بلتن.

مة  مواد مناسبه للمنظولللتوفير  سرعه  دوران  الختيار افضل  عنفه الستخدام معين . معادلتهاحيث تستخدم هذه 

  الرئيسية . والجدول ادناه يمثل  مديات  السرعة الناتجة من انواع العفنات 

  دقيقه\السرعة   دورة  العنفه  ت

  70-500  عنفه فرانس   .1

  600-900  العنفه الدافعة   .2

  350-1000  نعنفه كابل   .3

  10-45  نتدوالب بل   .4

  20-50  عنفه االرتفاع   .5

  20-90  يكسنفه التيار العع   .6


