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چکیده طرح :

رتبه دوم پژوهش هاي توســعه اي 

                                             
    توربین انبساطي مولد برق دستگاهي است که بر روي ايستگاه هاي تقلیل فشار 
گاز نصب مي شــود. اين ايستگاه ها، فشار گاز را برای استفاده در شهر يا صنايع به 
وســیله رگالتور کاهش مي دهند. با قرار دادن توربین انبساطي مولد برق بر روي 
اين ايستگاه ها بوســیله توربین مي توان گاز را منبسط کرده و فشار گاز را کاهش 
داد و همچنین از نیروي دوراني ايجاد شــده در توربین بواسطه انتقال به ژنراتور 
تولید انرژي الكتريكي نمود. بنابراين از اين دستگاه مي توان به جاي رگالتور استفاده 
کرده و فشار گاز را کاهش داد و همچنین مقداري از انرژي را بازيافت نمود. اين توربین 
که در اندازه کوچک بوده مي تواند بر روي ايســتگاه هاي تقلیل فشارm3/h3 5000 تا 
m3/h3  10000 نصب شــده و در حدود kw 12-10 برق تولید کند که اين انرژي 

برای روشنايي ايستگاه، گرمايش گاز ايستگاه، قطع الكترونیكي گاز در مواقع اضطراري 
و مونیتورينگ ايســتگاه استفاده شده و همچنین نیاز کابل کشي برای تأمین انرژي 
الكتريكي ايستگاه را مرتفع مي سازد. با ساخت اين توربین در ابعاد بزرگتر و نصب 
آن بر روي ايســتگاه هاي تقلیل فشار با دبي بیشتر مي توان مقدار بیشتري انرژي 
تولید نمود. براي مثال با نصب اين توربین ها بر روي ايســتگاه هاي تقلیل فشــار 
نيروگاه هــاي برق که در حدودm3/h3 100000   هســتند مي توان در حدود 
MW 10 برق تولید نمود که با اتصال اين انرژي به شــبكه اصلي برق مي توان 
به صورت بهینه از اين انرژي اســتفاده نمود و مقداري از انرژي الكتريكي مورد 

نیاز کشور را تأمین نمود.
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