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اول رديف ك
فشار داراي ي

روتو هاي پره
  )16 تا
روتور هاي ره
صور به كه 

 همه است.
به شوند مي 

ديو در و شوند
رو شود. مي ل

96 تان

:6 شكل  

از 17 مرحله
متحرك هاي ره
تقريبي طور به

  :شامل ست
S( كه جلويي

ت 2 هاي حله
S( پر كه عقبي
)Tie bolt( ي

دار پره يسك
نصب حيطي

ش مي وصل م
منتقل شده يچ

زمست، 5شماره رتي،

در كمپرسور 
پر كاري خنك
ب هوا اين گيرد

اس اي مجموعه
 )Stub Shaft

مر (شامل پره
 )Stub Shaft

سراسري وري

  ر
د يك پرسور

م صورت به 
هم به مادگي و
پيچ فلنج به ي

 كمپرسور -

و مبدل هاي حرار

هواي از ري
خ براي و ده
گ مي قرار فاده

 روتور

م كمپرسور ور
شفت ستاب

پ و چرخ 15 
شفت ستاب

محو پيچ 16

روتور هاي پره
كمپ از مرحله

كه سراسري
و نري صورت
سطحي طكاك

 

-زا توربين گاز 

صي گروه سيكل و

مقدا
شد توربين
استف مورد

 ر

روتو
ا - 1
2 - 
ا - 3
4 -

  كند. مي
پ - 5
م هر

س هاي پيچ
ص به مركز
اصط طريق

آشنايي با اجز

تخصصخبرنامه
 

 



 
 

 شيارها ي

 چنين هم

 باال پره ك
 دقت با و

 كه هايي 
 در پره ي

 شوند. مي
 طور به 

 كه اند فته
 هوا كه )

انتهاي خوردن
  باشد. س

ه و 1 شماره
  اند. شده 

نوك سرعت 
و دارند كه ي

ايپله دم ط
هاي رينگ  
م ثابت خود 

كه دارند كل

گرف قرار هم ر
است) تر چك

خ پخ از ستفاده
باالنس اميكي

ش ژورنال قان
ماشين همگي

يك با را هوا
يهاي اي پله م

توسط  8 تا 1
.روند مي جا 

جاي در ننده
شك مربعي دم

سر پشت ري
كوچ خروجي 

اس با و شده ب
دينا صورت ه

ياتاق و عقب
ه كمپرسور ن

 كه اند شده
دم توسط ها

ور

 هاي رديف
blade ring(

كن قفل رهاي
د يك خروجي

   
طور شود مي ه

سطح از دي
  يابد. مي ش

9 

نصب آنها وي
به كامال بايد ر

ع و جلو ست
پايين فشار ي

طراحي وري
پره اين كنند.

كمپرسو روتور :7 كل

هاي پره ت.
)g segment

خار توسط و
خ هادي هاي

روند. مي جا 
ديده 8 شكل

ورود (سطح د
افزايش شارش

96 تان

رو روتور هاي
روتور شوند. ي

تراس نيروهاي
ها بند نشت و

طو و است ل
ك مي فشرده و
  شوند. ي

 شك
است ايرفويل

( پره هاي گ
شوند مي ب
ه پره رديف 2

پوسته محيطي
در كه طور ن

دهد مي را وزر
فش و داده ست

زمست، 5شماره رتي،

ه پره كه دارد 
مي محكم خود

ن جهت لويي
و 1 شماره ن

ايرفوي شكل 
و هدايت سور

مي متصل ها خ

 

شكل به نيز 
رينگ در وري

نصب پوسته ي
2 و آخر حله
م شيارهاي ل
همان استاتور 

ديفيو يك كيل
دس از را خود

 كمپرسور -

و مبدل هاي حرار

وجود رهايي
خو محوري ت
جلو شفت ب
ياتاقا بندي ب

  ها ره

به روتور هاي
كمپرس داخل 
چرخ به اند ده

استاتور هاي
محو صورت 
روي محيطي 

مرح 9 ستاتور
داخل به مجزا 

و روتور هاي
تشكي متوالي ه
خ سرعت آن ز

 

-زا توربين گاز 

صي گروه سيكل و

شيا شفت
موقعيت در

استاب
آب سطوح

 پر

ه پره
سمت به

شد ماشين

 پره
به دارند

شيارهاي
اس هاي پره

و مستقيم
ه پره

پره دو هر
از گذر در

آشنايي با اجز

تخصصخبرنامه
 



 
 

 از وارده 

 

نيروي بودن  ثابت لزوم و 
سور

كمپرسور حله
   بد.
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كمپرس هاي پره :8 ل

مرح هر در وا
يا مي كاهش 

 

96 تان

 شكل

هو حجم هش
مرحله به حله

زمست، 5شماره رتي،

كاه و فشار ش
مرح ها پره فاع

 كمپرسور -

و مبدل هاي حرار

 

افزايش به وجه
ارتف ها، پره طح

 

-زا توربين گاز 

صي گروه سيكل و

تو با
سط به هوا

آشنايي با اجز

تخصصخبرنامه
 



 
 

 اين در ش
 اي رشته ن

، ها نشگاه
 عمده و

 حمايت 
 ها داوري

 مالي يت
 كاربرد ه

 از جتماع

پژوهش حامي
ميان، جوان ن
دان را DFG ي

و داده شكيل

يورو ميليارد 
د بهترين جام

حماي هاي نامه
به DFG كه 
اج مختلف ي

(D  

ح دولتي غير ه
پژوهشگران ز
اعضاي است. 

تش علوم اي

2.8 بودجه با
انج منظور به 
 :شود مي ل

برنا است. لي
جايي آن از 

ها بخش با سه

(DFG مان

موسسه گترين
از پايدار هاي
پژوهشي ف

ها فرهنگستان
 .شود مي

ب تحقيقاتي ژه
رد. اين بنياد

ذيل مراحل مل

الملل بين هاي ي
و گرفتهررب
موسس اين، ت

11 

آلم ژوهش

بزرگ سابقه ل
ه حمايت ردن
مختلف هاي شته
و علمي ي
انجام آلمان ل

پروژ 30000
 همكاري دار

شامل كه است

همكاري و ي
د را انساني
است مند عالقه

96 تان

پژ بنياد في

سال 80 از ش
آور فراهم ياد

رش ميان رتباط
هاي انجمن،
فدرال دولت 

از بيش از 20
داور علمي

نموده تعيين

 اري

 شگر

اي	رشته ميان ي
علوم جمله

ع اجتماعي ور

زمست، 5شماره رتي،

معر

 (DFG) بيش با
بني اين صلي

ار برقراري در
غيردانشگاهي

توسط بنياد ن

014 سال در 
10000ش از
پروپوزال يب

 وزال

 ري

 داوري 

 علمي ت

ساختا كيفيت 
 

پژوهش به تيجه
هاي برنامه با  

از علوم هاي
امو كليه در ن

)DFG ( 

و مبدل هاي حرار

آلمان ژوهش
ا رسالت ت.
د تسهيل و وم
غ پژوهشي 
اين از مالي ي

آلمان ژوهش
شبي با ساالنه

تصويب براي را

پروپو ريافت
ساختار ررسي
گروه نتخاب
 اوري

كيفيت ررسي
مجدد ررسي
نهايي صميم
نت رساني طالع

 DFG در ت

ها شاخه همه 
بنيان دانش اي

 

پژوهش آلمان (

صي گروه سيكل و

 

  

  

  

پژ بنياد
است كشور
علو سازي

موسسات
ها حمايت

پژ بنياد
س و كرده

ر فرآيندي

 د
 بر
 ان
 د
 بر
 بر
 تص
 اط

اولويت
بنياد اين

ها پژوهش

معرفي بنياد پ

تخصصخبرنامه
 



 
 

د. شايان 
 در را ي

 قرار موم

 بنياد اين 
 هزينه ك
 المللي ين
 فعال شگر
 قرارداد  

 تالش ي

 كند مي ش
 انجام ت
 و رشد ر

 اروپا علم
 اروپاي ط

 كرده فظ

 گسترش 
 پژوهشي
(AKA) ،

 هشت وه
 تحقيقاتي

 پژوهشي دارد
هايي توصيه ره

عم اختيار در 

حمايتي هاي
كمك بر عالوه

بي همكاري با
پژوهشگ، كار د

DFG با قبل

استراتژي چهار

تالش و اشته
موسسات و راد

امور كليه در 
ع انجمن ريق
ارتباط دفتر و
حف را اروپا يه

،پژوهش از
پ هاي سازمان

( آكادميك ط
 (GRC) ،گرو

ت حفاري وم

ريهمكا ره
هموا، خود ي
جامعه در ي

ه برنامه كليه 
ع توانند مي، د

با كه هايي وژه
پيشبرد جهت

ق از كه خود 

چ بر تكيه با ا

د جانبه چند 
افر بهترين ان
بلكه نبوده ش
طر از بنياد ن
و (ERC) وپا
اتحادي رد خود

ا مشترك ت
س فعال عضو

روابط الملل ن
پژوهش هاني
(M ،كنسرسيو

غير و موسيقي
هاي يافته چاپ
علمي هاي فته

شامل كه ست
باشند داشته ي
پرو در كلي ر

و شده قسيم
كشور علمي

. 

اروپا بنيان ش

يا دو هاي ي
ميا و داوري

پژوهش از ت
اين كند. مي يفا
ار پژوهش ي

خ فعال نقش

حمايت هدف
المللي بين ت

بين همكاري
جه شوراي، )

Materials W
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م هاي كادميآ
چا با و جرايي

يا از مناسب

اس اي گونه به
المللي بين ري

طور به مايند.
تق ژوهشگران

موسسه با ي
.بود خواهد ط

دانش موسسه 

همكاري وپايي
بهترين با، ت
حمايت هاي مه
ايف كليدي شي

(ESF ،شوراي
تا كند مي ش

اب DFGلي:
امكانات به 

كميته جمله
(IFS) علم ي

World Netw

96 تان

آ، خصوصي 
اج هاي سيون

استفاده و ي

 المللي بين ي
همكار انجام

نما دريافت ز
پژ بين شترك
خارجي هشگر
ارتباط در ست

بزرگترين وان
 :د

ارو ملي سات
رقابت بهترين

برنام ايجاد در
نقش اروپا اديه
(F اروپا علم

(KoWi) تالش

الملل بين زشي
دسترسي جاد
از المللي ن
(I ،جهاني بنياد
(work مواد 

 .باشد مي 

زمست، 5شماره رتي،

بخش، ها وزه
كميس طريق ز

علمي هاي ري

هاي همكاريه 
به تمايل كه 
نيز همكاري ه

مش طور به يت
 DFG پژوه و
اس كرده امضا 

 DFG عنو به
كند ايفا مللي

موسس ديگر اب
آن در كه ند
د تنها بنياد ن
اتحا در بنيان 

(Scien ،بنياد
( آلمان هشي

 .هد

آموز و علمي
ايج و علمي 

بين هاي كميته
(ICSU علم ي

علم جهاني 
(ECORD) ا

)DFG ( 

و مبدل هاي حرار

مو، ها ارستان
از DFG كه 

گذا سياست 

DF  به توجه
پژوهشگراني

هزينه كمك 
مسئوليت، شوند

موسسات با 
مشترك هش

نيز كالن طح
الم بين نقشي 

اب DFGروپا: 
كن ايجاد مدلي
اين نقش گيرد.
دانش وسعه

nce Europe

پژوه موسسات
دهد گسترش و

ع هاي سازمان
هاي همكاري
ك و غيردولتي
جهاني شوراي

(G8 ،شبكه
اروپا قيانوسي

 

پژوهش آلمان (

صي گروه سيكل و

بيما جمله
ذكر است
خصوص

 .دهدمي

FG در

پ شود. مي
،پژوهشي

ش مي انجام
آلمان در

پژوه انجام

سط در
كه كندمي

ار .1
م
گ
تو
)

م
و

س .2
ه
غ
ش
)

اق

معرفي بنياد پ

تخصصخبرنامه
 



 
 

 الزمه مي
 كه، دنيا ر

 طالعات
 هاي روژه

 موسسه 

 "ها ايده 
 المللي ين

 .مايد

 محقق، د
 اين هشي

 جوايز، ي

رسم قرارداد 
كشور 50 در 
ا تبادل شامل 

پر از مشترك
مناسب كاري

سرزمين – ن
بي عرصه در را
نم تشويق را ي

استاد ستياري
پژوه هاي ينه
پژوهشي نات

عقد كشورها 
متعددي شي
ها قرارداد ين

م مالي حمايت
همك صورت ر

آلمان در هش
ر آلمان ممتاز
پژوهشي كاري

دس، علمي وايز
هز كمك ين

امكان ساخت 

كبسياري در 
پژوهش سسات
اي است. هشي

ح و مشترك
D در تواند مي

 .كند

پژوه" نام با
م هاي پژوهش
همك  و جذب

جو قالب در
همچني .دهد ي

هزينه كمك
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كه جايي آن
 DFG موس با

پژوه همكاري
م هاي نفرانس

DFG نيز رداد

ك حمايت ران

اي پروژه ر
پ آلماني ديگر

ج را جهاني ر

 شغلي هايي
مي ارائه علمي
ك، ممتاز هش

96 تان

از: المللي بين
،است المللي
ه قرارداد راي
كن برگزاري،

قرار نبود رت
پژوهشگر از 

د DFG: ش
د موسسات ي

برتر نيروهاي

ه فرصت گران
ع هيئت در 

پژو، گروهي
 .شود مي م

زمست، 5شماره رتي،

ب هاي همكاري
بين پژوهشي 
دار، شود مي ز
پژوهشگر دل

صور در شوند.
مشترك ورت

پژوه المللي 
همكاري با كه 
ترتيب بدين 

پژوهشگ از ت
عضويت و را

،فردي وهانه
انجام المللي ن

)DFG ( 

و مبدل هاي حرار

هم و راردادها
 هاي همكاري

نيز ايران شامل
تباد، ژوهشي
ش مي ژوهشي
صو به خارجي

بين ازاريابي
كند مي الش
و كرده مطرح

حمايت براي 
دكتر پسا حقق

پژو صورت 
بين هاي رنامه

 

پژوهش آلمان (

صي گروه سيكل و

قر .3
ه
ش
پژ
پژ
خ

با .4
تال
م

DFG

مح، دكترا
6 به بنياد

بر و علمي

  

  

معرفي بنياد پ

تخصصخبرنامه
 



 
 

وب

 خه

 ك كن

ك كن 
  گذر

 زايي

 

 مصو

كلوخ

آب خنك c

آب خنك
تك گ

o
c

ز هسته nu

 بيگانه

agglomerate 

cooling water 

once-through 
cooling water 

ucleosynthesis

وزه

 و مواد ي
  رژي

 زيست

 زيست

s يك 
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يرس

 حو

مهندسي
متالور

 با
 ل

ز محيط
ن

ز محيط د

فيزي
 و

96 زمستان

فار ادب و ن

كه مختلف جزاي
متصل يكديگر به
 ند

كرد  براي خنك

كند مانه گردش مي

اي در دما هسته

،5شماره حرارتي،

زبا رهنگستان

 تعريف

اج و شكل و دي
ب حرارت يا عي
دهن تشكيل را ري

 صنعتي معموالً
 

در سام يا دو بار

 اثر واكنشهاي ه

كل و مبدل هاي ح

فر مصوب ي

بند دانه با مواد از 
طبيع يا مصنوعي
تر بزرگ مجموعة

 در فرايندهاي
رود كار مي ها به

كني كه تنها يك 

هاي اتمي بر سته
 

 

 مي

صصي گروه سيكخ

هاي واژه

مخلوطي
م چسب
م و شوند

آبي كه
ه چگالنده

خنك آب

توليد هس
فشار باال

 

واژه هاي علم

بروندادهاي تخ


