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Апстракт 
 
Гасна турбина као енергетска машина још од давних 40-десетих година минулог 
столеча па до дан данас  све више и више се усовршава. Могушност на то даје 
интензивни технолошки напредак у машинској индустрији посебно у области 
проналазака и примена нових топло-отпорних материјала за произвидњу и изградња 
турбинских делова и усоврашвања постоечких ротациских компресора. 
У садашни милениум достигнуте су веома добре резултате при испитивање и израдњу 
малих гасних турбина кои су намењени за погон моторних возила. Овакве турбине 
представљаји један од многих потенцијалних супститутора класичног клипног мотора. 
Овај труд има за цил да изложи савремени достигнуча и резултате у машинској 
области и обалсти Енергетике како и да да провнозирачке констатацие за натамошни 
развитак и перспектива гасно-турбинског погона. 
 
Вовед 
 
У фамилии Енергетско – топлинских машина са унутрашње сагоревање припада и 
Гасна турбина. Она се делумно разликуе од парну турбину и класичног клипног 
мотора са унотрашнем сагоревањем и поред одрегених сличносте кое има. 
Гасна турбина у суштини представља решење у коме су избегнуте две карактеристичне 
мане у односу на парну турбину т.ј. клипног мотора. 
Она нема потреба од парогенератора (случај код парну турбину) и врши 
трансформацију на кинтечичку енергију у механички посао помочи ротацие без 
потребе од транслационо-осцилаторни посредником (случај код класичног клипног 
мотора за унутрашним сагоревањем). 
 
На Слика 1 је представена је шема гасној турбини која се примењује при испитивања  
при погону возила. 
 
Начин на који ради гасна турнина је следечи: 
 
Ушмукани ваздух преку придушувача (6) компримира се са рото компресором (2) и 
под притисак се доводи у комору за изгоревањем (3) у којој континуирано се убризгава 
гориво. У комору за изгоревање се доводи се топлина у процесу. 
Запањена мешавина од горива и ваздуха гори при што настају продукте сагоревање т.ј. 
изгорене гасове кои су носители потенцијалне енергие. 
Мали део од ове енергие трансформише се у механички рад преко експаније у лопатке 
ротациског венеца у први турбински тачак (2) т.ј. први степен. Овај механички рад 
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троши се за погон компресиског ротора (2) т.ј. за компримовање ваздуха који је 
неопходан за сагоревање. 
По делумне експанзије у првог степена т.ј. у парној турбини изгорели гасови пролазе 
кроз регулирачког апарата (ту су усмерени) и експандирају при што предају своју 
енергију на лопатке ротора од погонске гасне турбине (5). Ова турбина је једностепена 
и има посебно вратило (5). После проѓе кроз ророрског венеца на овој турбини, гасови 
усмерују се према диска разменувача топлине (1) и пролазе кроз њега т.ј. врше 
предзагревање компримираног ваздуха у нега и потом излазе у атмосверу. 
На овој шеми јасно се види други (главни) ротор на погонску турбину (5) и његова веза 
са трансмисијом т.ј. са редуктором. На спојку овога редуктора резултира механички 
рад у облику вртежног момента Mt [Nm]. Ту се налази место где спојка се повезује са 
мењачем возила и предаје вртежни моменат. 
Предносте кои даје гасна турбина у односи на класичног мотора са унутрашним 
сагоревањем су следечи: 
 

- Већа рамномерност при рад и делује без ударе и потресе 
- Већа издржљивост – трајност и поред вечи број вртежа 
- Мирнии рад због бољу урамнотежености без инерцијалне силе и превртливих 

момента 
- Боља емисија издувних гасова због континуираног сагоревања 
- Могучност да се користе јевтиние горива. 

 
Недостаци су: 
 

- Потреба од ветчу површину на направу које се користи за предзагревање 
ваздуха – разменувач (1) 

- Лошије прилагоџивање при регулацие снаге и потежшкоча у вези стиме. 
- Веча специфична потражња горива а стиме и мања економичност (ηe=0.16 – 

0,20) која је условњена со нижу температуру издувних гасова пред експанзие. 
- Неопходна пореба од редуктора због ветчих вртежа у погонској турбини (и до 

60 000 min-1) а стиме и ветчих механичких загуба. 
- Конструкција је веома габаритна због разменувача и редуктора што утиче не 

само на тежину конструкцие тагоџер и на цену. 
 

И поред наведене недостатке гасно – турбинског погона данас се примењују на 
местима где су потребне велике снаге на пример: за погон бродова, подморнице, 
пливачке багере, локомотиве, тешке рударке и градежне машине. 
Ова конкретна мала гасна турбина са два степена и две вратила такозвана “двоскена” 
турбина даје веома високи вртежни моменат при старту и при малих брзина возила. Са 
овом се омогучије уградња на једноставних менувача со мали број променливих 
брзинских степена. Са посебних и специјалне мере код оваквих турбина редукована је 
потрошња горива. 
Са применом на керамичке роторске лопатке и ротора у садашно време створене су 
предуслове да се реши проблем због вечу специфичне потрочивачке горива, Овакве 
изграџене роторе су поотпорне на топлинских оптеречења и омогучен је довод топлине 
и при високе температуре. 
У велики број Европских лабараторије су постигнуте веома завидне резултате при 
тестирање на овакве керамичке роторе кое могу да издржу температуре и до 1250 0С 
при 60 000 min-1. 
 
Заклучак 
 
Мале гасне турбине кои су констуиране са две одделних вратила за турбокомпресором 
и погонску турбину такозване “двоскене” имају мању специфичну потрочњу горива са 
чиме остварује се ветчи ефективни коефициент корисног дејства у споредбу од 
турбину која има класичне челичне роторе и лопатке. Код гасних турбине са керамичке 
роторске лопатке ефективни коефициент дејства крета се од 0,20 до 0,25 и више. 



Такоџер код оваквих турбина можно је да се користе и јевтинија горива што битно 
влијае врз економичности. 
Коефициент корисног дејства код овакве турбине се подобрује со предгревање ваздуха 
који се доводи у процесу сагоревања преку топлинског разменувача. 
Све елементе које су развиене и примењени у последних година за поболжање и 
усоврчавање на мале гасне турбине поткрепују уверење да овај вид погонских мотора 
намење за примену у возилима желе да држе корак са временом и перманентно се 
адаптирају кон све вечи и вечи покомприциране соодносе меѓу човека, мачине и 
околину. 
Због наведено и због перманентних иновацие мала гасна турбина представља један од 
сериозних потенцијалних супститутора класичног клипнога погонског мотора код 
современих возилима. 
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