Turbinak
1974.eko ¡raileao agertutako ElHUYAR aldizkarian presei buruzko aro
tikulu bat agertzen zen. Bertan presak nola kokatu eta eralki behar llren
aztemen zen laburkl. Artikulu honek baste hura oclabait osatzea hartu
du helburutzst. eta, besteak bezala. nahlko. edo haba esanda, oso galog!·
roki e91090 duo
Lehenengoz. noskl, makinél hauk zertarako erablltzen dlten agertu
btlharko dugu. Deflnlzio gisa zera eman dezakegu: maklna hldraulikoa
isurkin baten energia hldraullkofl energía mekanlkotan transformatzen duen
trasos bat dugu. lsurklna. gehienetan, ura Izaten da, baloa horrek ez du
esan nahi baste isurkinik erabil ezlo daitekeenik.
Maklna hauen klaslfjkazio bat egio aurretik, energíari buruzko bi hitz
asango ditugu. Jaklns denez, edozein isurklnen energia hiru motatan bana
dezakegu: posizio energia (bere altuerari dagokiona). energia zinetlkoa
(bere abiadurari dagokionaJ eta presio energia (momentu horretan isurkl·
nak duen presioari dagokiona).
Honela, bao turbina motak honela banatuko ditugu:
-Isurkinak bere pisuz bakarrlk ballatuz mugi arazten dituen makl·
nak (errotak).
_ Isurkinaren energia zlnetlkoa bakarrik erablltzen dutan maklnak
(Pelton turbina).
- 3 energla motak erabiltzen dituzten makinak (Kapls". Franels,
errabolla) .
Turbomakina hauen ezaugarri nagusia alabe batzuk izatea da. beren
bidez energia transformatuz.
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Egun. turbina hldraulikoak bl taldetan bana dltzakegu. Banaketa hau
beren funtzlonamendu prlntzipioan oinharrltzen da. Alde batetik Petton turbina dugu. Hemen, ura gurpilera zuzentzen denean, eguratsarekin kontaktuan jartzen da eta. hau dela blde, bere presio energia guztia abiadura
-energia bilakatzen da. Beste aldetik. berriz. Franeis. kaplan eta erraboil
turbinak ditugu. Hauetan ura ez da airearekin kontaktuan jartzen turtukia
eragln baino lehen, ondoren baizik. Honela, presio energla guztia ez da
abiadura energla bilakatzen. zatl bat bakarrik balzik. Funtzionamendu
desberdintasun hauk dlrela ta, normala denez gero, beren eglturek ere
desberdinak beharko dute izan. Ikus dltzagun. berez, banan bana, turbina
bakoi12aren barnegiturak.

Peltan turbina.
Bere funtzlonamendua. funtsean. honelakoa da: presio-ubldetik datorren
ura banatzailera heltzen da. Banatzaife 'Eldo injektore hontatlk eguratsere
pasatzen da, zurrusta potente bat sortuz. Zurrusta horrek turtukiak ardatza
mugiaraztea lortzen du. honela energia hidraullkoa mekanlko bllakatuz.
Urak gurpila kolpatu ondoren, urkentze-ubidera zuzen12en da. Turtukia
alabe ba12uz osatutako gurpil bat dugu. Ura, turtuklarl, tangentean hel12en
zaio, alabe hauk bete betean joz. Alabeak ez dira zuzenange[uarrak lzaten, bt goilaredunak balzlk. Gollare Itxura hau horra zergatik: ez bazaio
alabear! forma hau ematen, ura, alabea kolpatzean, bU'eltatu egingo lI12a·
teke eta ondoren datorren alabea atzekaldetlk jo, gurpilaren abiadura bao
!aztatuz. Goitareari forma espezial bat emanez, berrlz, ura beheruntz joaten da eta makinak bere errendimendua ez du guttltzen.
Bana12aile edo injektorea, preslo-ubidearen luzapen bat da. Haizablde
batetan bukatzen da, honen forme konbergentea izanik. Bere barruan orratz
bat dago, eta aurreraka edo atzeraka mugltuz ebakldura ttikiago edo handiago bat gelditzen da halzabldean. Honela, emarla kontrola dalteke, eta
ondorloz, noskl, gurpllaren abiadura. Orratz honen maniobratzea kanpotik
egiten da. Orratz hau normalean puntzola deitzen da, eta bere lana zuzen
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betetzeko kidatua behar du izan. Edozein arrazoirengatik Injektorea bato
·batean itxi behar bagenu, presio--ubidean presioa ikaragarri handltuko !i'
tzateke, instalazio guztia apurtuz. Horregatik, injektore guztlek haizabidaa·
ren g&inean desblderagailu bat daramate. Honen zeregin bakarra momentu
horretan alabetara zihoan ura direkzloz aldatzea da eta, ondoren, poliki
poliki injektorea puntzoiaren bidez itxlz. Badira zenbait Pelton, arrankerako
bjgarren injektore batez baliatzen direnak. Pelton turbinak altuera handiko
(guttienez 200 metro) eta emar! ttlkiko urJauzitan erablltzen dira.
Emarja aldakorra izan arren, errendimendua ez dute guttltzen. Turbi·
naren ardatza horlzontala edo bertikala izan daiteke. Emari handia denean
eta altuera behar baino ttikiagoa, gollareen neurriak handitu egiten dira,
eta bide batez turtuklaren diametroa ttikitu. Turbina hauen goilareak as·
matu zituena, 1879.urtean, Ohioko amerikar bat izan zen, Pelton izenekoa.

Francis turbina.
Turbina honen egitura ondoko bi irudietan agertzen da. Presi<HJbidetik
datorren urak elementu guzti hauek zeharkatzen ditu:
_ Ganbara espirala, aurlebanatzailea, banatzailea, turtukia eta tuto)
barreiagarria.
Ganbara espiralaren egln~izun nagusla ura aurrebanatzaileari berdin
banatzea da. Baita lehen bir·norantza ematea ere. AurrebanatzaiJea. zirkuluan dauden alabe irmo batzuez osatua dago. Bere eginkizuna blkoitza da:
alda batetik ura behar den direkziora zuzentzen hastea, eta ganbara espiralar! eglturazko sendotasuna eskaintzea bestea. Banatzailea ere beste
alabe batzuez osatuta dago. Hauk, 8urrekoak ez bezala, mugikorrak dira.
Alabe hauek ere bi eginkizun dituzte. Lehendik zuzentzen hasia zen ur'
korrontea erabat zuzentzen dute, ondoren turtukiak errendimendu handie·
na lor dezan. Baina ba du bigarren egiteko bat ere, erabat Inportantea: ur
emarla kontrolatu. Banatzailearen alabeak mugltuz, urarl leku gehiago edo
guttiago uzten diogu pasatzeko, honela potentzia handituz edo ttikituz.
Alabe guztiak batera mugitzen dira, eta horretarako biela eta eragingallu
si;:;tema bat erabiltzen da. Turtukia, ardatzareklko biratzen diren alabe batzuk osatzen dute. Halaz ere, alabe hauek ardatzari irmoki lotuta daude.
Banatzailearen eta turtuklaren arteko hutsuneari, burdintartekoa deritzogu.
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Turtukiaren ondoren tutu barrei6garria dator. Turbina honetan garrantzi han·
dikoa da: Ura turtukitik ¡rteten denean badu oraindik presio energia bato
Kontutan hartul tutu honetan presioa egurats presioa dela, depresio bat
sortzen da. Honela, urak turtukia uztean duen -energi kopurua ttlklago!l
izango da. eta turblnaren errendlmendu.a handitu egiten da. Depresloa len·
bat eta handiago, hainbat eta errendimendu hobea. Bestalde, tutu barreiagarri egoki bat ezartzen bada, makingelaren altuera igo egin dezakegu.
urjauziaren altup.ra galdu gabe ur bajutan. eta noski, datu hau erabat inportantea da uholdeak gertatzen direnerako. Oepresio honek, beste gauza
guztiak bezala, ba du bere muga. Depresioa gehlegi handltzen bada, kabi·
tazioa sortzen da. Fenomeno honen olnharrla ondokoa da: Ilkidotan lurri·
nez eta gasez beterik dauden barrunbeak sortzen dira, presioa bailo kri·
tiko batetara aldatu gabe, heltzen denean. Honetarako. presio balu eta
abladura handiak gertatu behar dute aldi berean.
Ura, preslo bajuko puntut~tik pasatzean, lurrindu egiten da, oxigenoz
aberats dlren poltsak sortuz. Oxigeno honek pareta metalikoak oxidatu
egiten dltu: ondoren. urak, sorlutako oxldoak berekin eramaten ditu. ma·
terialea defentsarik gabe ut7:lz. Bestarde, gas poltsa hauek presio han·
diagoko puntutara pasatzean, bEirriro likuatu egiten dira, inploslo g090rrak
sortuz.
Francls turblnak 400 metro baino altuera ttiklagoko ur·jauzitan era·
blltzen dira, eta emariek erdlmailakoak edo handlak behar dule Izan. Beren
obiadura 50 eta 400 bira minutuko artean dagoenean. errendimendu ona
10rtzen da. Turbina hau 1847.urtean Francis jaunak (inglesa) asmatu zuen.
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Kaplan turbina.
Turbina hau Francis turbinaren ebolulio bat da. Dlferentziarik handie·
na turtukian datla. Oraingo honetan alabeek forma aerodinamiko bat dute.
eta beren kopurua ttikia da (2-6). Posizioz ere aldatuta daude: lehen bao
nanallearen irteeran baziren, orain ukabila pasa ondoren daude berriz.
Fluxuaren direkzioa, banatzailearen a[abeak pasatzerakoan axiala da. Turbinaren ardatza normalean bertikala izaten da, balna halaz ere badira beste
zenbait zeharka muntatuk. Turbina honen ezaugarri nagusia, hataz ere, ez
da oraln arte aipatu. Hau da. hain zuzen, turbina hau praktiko Izatea bultzatu duena. Turtuki honen alcbeak mugikorrak dira. Honela, ur emariare!"!
arauera, alabeei behar den angelu bat ematen zaie, uraren indarra guztiz
aprobetxa dezaten. Alabeak ardatzarekin batera blratzen dira. Alabeek
nahi duten angelua har dezakE:tenez geroz, esan dezakegu kaplan turbina
batek beste askoren funtzioak batean biltzen dituela.
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Turbina hau altuera ttlklko eta emari handietako ur·jauzitan erabiltzen
da. Bere asmatzailea Kaplan jauna (Txekaslavaklarra) dugu eta asmatu,
1922.urtean asmatu zuen.

E"rraboll turbina.
Orain arte ikusitako turbinak ur·jauzi dexente edo handitan erablltzeko
asmatlJak dira. Turbina hauetar. ur-jauzia ttikitu bezain azkar, erredlmendua segidan jaisten da. Orajn arte ikusitaka guztien artean ha;n egoera
desegokitan normaltasunez funtziana lezaken bakarra Kaplan turbina da.
Problema hau dela tao turbina mota berri bat asmatu zen. Tipo hau gehien
aztertu dutenak frantsesak izan dira.
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Berez, Kaplsn itxurakoak dira. Baina ba dute berelztasun ¡nportante
!)at. Ikusi:cQ dugunez. Artematarea eta maniobratzeko behar duen tres·
narla guztia gurpilaren kuboaren barroan aurkitzen dira. Ekipo guzti
honek boJumen handi bat betetzen du, eta bestalde. uraren barnean aur·

kitzen da. Horregstik. deos erraboil antzeko estali aerodinamlko batetan
sartzen da. Hortik datorkio bere Izena.
Turbina 8xialak dira, ur fluxua ez balt da lnoiz dlrekzioz aldatzen.
Honela, sida batetik, errendimendu on bat lortzeaz aparte. bere inguruko
obrak (azpiegltura e.a,) erruz merketzen dira. Banatzalle eta gurpilaren
alabeak irmoak ede muglkorrak izan daitezke. Bastalde alabeak maklna
Itzulgarrla bilakatzeko gai dira, bl norantzetako fluxuz funtliona bait le·
zakete.

Urjauzi ttikitan erabiltzen dira, emarla edonolakoa izanlk. Denetan eza·
gunena -la Ranee-ko zentralea dugu. 24 turbinaz osatoa Izanik bera.

Turbina hidraulikotan erabiltzen diren materialeak.
Kondizl0 eta esfortzu txarrenetan lan egln behar duen zatia turtukla
dugu. Horregatlk, bera egiteko erabiltzen den materlaleak ondoko punloak
bete behar dilo:
- Hortzlkadur erreslstenlzia.
- Abrasioa.
- Erosioa.
- Erreslstentzla mekaniko handi bat.
- Neke erreslstentzia.
- Kolpe erresistentzia.
- Mekanlkatze erraza izatea.
- Mekanikatzearen iraunpena.
- Soldeatze erraza.
- Urne arraza.
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Noski, kondizio guzti hauek betetzen dituen meterialerlk ez da oraindik asmatu. Horregatik, kasu hauetan egileak zenbait kondiziori lehentasuna eman beharra lzaten du, tabrikatu ahal izateko.
Honelako turtuki bat moldaketaz egiten de lehenik, ondoren mekani:::etuz. Hortzikadura ondo agoenta dezan, altzeiruari manganeso, kromo edo
nikel plska bat gehltzen zaio, normalean gure artean altzalru herdolgaltzek
deituriko materlalea sortaraziz ete materiale hauen beren soldatze koalltateak hobetuz. Altzairu hauek karbono gutti dute eta honegatik beren erresistentzla mekanikoa nahiko ttikia izaten da.
Egun erabiltzen diren altzairuek beste metele asko daramatza!'e nahasto.
ta. Turtukia urazpian dagoenez gero, behar beharrezko baldlntza ez her·
doiltzea da. Horretarako P2% kromo daramaten altzairuak erabiltzen dlra,
hots, altzairu trerdoigaitzak. Beste batzuk, berriz, 17% kromo, 4% nikel
eta 0,1% karbono duten altzairuak erablltZ'en dituzte. Pelton turbina
Hadtreld altzalruz (12% manganeso eta 1% karbono) egina dago.
Hemen alpatu dftugun altzalruak batzuk bakarrak dire, bestela zerren·
da gehlegi luzatuko bait Iltzateke. Kasu bakoltza partlkularki aztertu beharra

Izaten da, ez bail da berdin turtuklak la Rance-ko ur gazltan edo Vese-ka
ur gezeten lan egitea.

ZENTRAL HIDROELEKTRIKOAK
HIZTEGIA
Tubo difusor: Tutu barreiagarrl.
Abrasión: Abrasion.
Alabe: Alabe.
Antedistribuldor: Aurrebanatzaile.
Biela: Biela.
Bulbo (turbina): Erraboil.
Cámara espiral: Ganbara espiral.
Canal de desague: Urkentze-ublde.
Caudal: Emar!.
Cayidad: Barrunbe.
CaYitacl6n: Kabilazio.
Centrifuga (bomba): Zentrlfuga.
ComprensIble: Konprlmagarrl.
Corrosión: Hortzlkadura.
Cubo (rueda): Kubo.
CnaNo (agua): Zurrusta.
Deflector: Desbideragailu.
Descargador: Deskargatzaile.
Descripción: Deskribapen.
Distribuidor: Banatzalle.

DistribuIdor regulable: Banatzaile erre·
gulagarrl.
EntrehieNo: Burdlntarteko.
El1lsl6n: Eroslo.
Fatiga (reslst.): neke.
Fluido: lsurldn
Golpe de &llete: Ariete kolpe.
Incomprensible: Konprlmagaitz.
Irreyar.ible: Itzulgaltz.
Maniyela. Eraglngailu.
Mecanil8do (subst.): Mekanikatu.
Moldeo: Moldaketa.
Motriz (miq.): Eraglnkor.
PurmSn: Puntzoi.
Radial (maq.): Erradla!.
Rayersible: ltzulgarrl.
Rodete: Turtuki.
seccl6n Ir.nsve....!: Zeharkako ebakldura.
Tobera: Hafzabide.
Tuberr. forzada: Preslo-ublde.
KEPA ZALB/DE
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