
توربین آبی

چگونه به کمک توربین آبی از انرژی آب استفاده کنیم؟

جریان آب دارای انرژی است. چرخ آبی اولین ماشینی بود که به کمک آن توانستند از این انرژی 
استفاده کنند. در اثر ریزش آب روی پره های چرخ، نیرو وارد می شود و چرخ را به دوران در می آورد 

و به این ترتیب انرژی آب باعث بوجود آمدن انرژی مکانیکی )حرکتی( می شود.

روش مونتاژ:
 پایه های توربین را بر روی پایه مشبک قرار دهید.

 پروانه های توربین را مطابق شکل بر روی پایه قرار دهید. )محور پروانه در دو سوراخی که بر روی 
پایه است قرار گیرد(. سپس قیف را بر روی پایه ها سوار کنید.

 نخی را از سوراخ قرقره عبور دهید و گره بزنید. قرقره را بر روی محور پروانه ای که در ارتفاع باالتر 
است، وصل کنید. سر دیگر نخ را به وزنه قالب دار وصل کنید. طول نخ را حدود 15 سانتی متر در 

نظر بگیرید.
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پروانه توربین از جنس پالستیک1

پایه مشبک از جنس پالستیک 2
در ابعاد 13×13 سانتی متر

قیف پالستیکی در ابعاد 11×11 3
سانتی متر

فولی پالستیکی4

هدف: آشنایی با کارکرد کلی توربین آبی و تبدیل انرژی آب به انرژی مکانیکی 

گروه سنی: 6 تا 10 سال       دوره تحصیلی: علوم ابتدایی



با مراجعه با فروشگاه اینترنتی شرکت به آدرس www.eeishop.ir آسان خرید نمایید.

تهــران جــاده مخصــوص کــرج، بعــد از کیلومتــر 7، ابتــدای بزرگــراه آزادگان )بــه ســمت جنــوب(، ورودی شــهرک اســتقالل، بلــوار 
دکتــر عبیــدی، خیابــان شــهید جــالل، شــرکت صنایــع آموزشــی   کدپســتی:1389796311  صنــدوق پســتی: 13445-379 

دورنــگار: 44545294)021(   واحــد فــروش و خدمــات پــس از فــروش: 44545295-8)021(
www.eei-co.com       email: sales@eei-co.com    Info@eei-co.com       instsgram:@eeisanayeamoozeshi

شرح آزمایش:
 1- پارچ پر از آبی را بردارید.

 2- آب آن را درون منبع توربین )قیف( بریزید.
 3- به حرکت پروانه ها نگاه کنید و بعد از اطمینان از کارکرد آن ها مراحل زیر را انجام دهید. 
)هر دو پروانه بایستی با ریزش آب برروی آن ها به چرخش درآیند. چنانچه جهت آن را به اشتباه 

گذاشته اید دوباره مراحل نصب را تکرار و جهت آن را اصالح نمایید.(
 4- مجدداً آب را درون منبع توربین بریزید و به باال آمدن وزنه و کار مکانیکی انجام شده دقت کنید.

نکته:
متداول ترین نوع استفاده از انرژی آب، استفاده در سدها است. جاری شدن آبی که در پشت سد 
جمع شده است، توربین های بزرگ را به چرخش درمی آورد که آن ها نیز مولدهای برق را به چرخش 

در می آورند و در نتیجه برق تولید می شود.
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