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  ژنراتور و توربين ارتعاشات در تغييرات بروز حيثازتوربوژنراتورفندانسيونفعليوضعيتبررسي پروژه:عنوان

  فناوري سيستم هاي مكانيكي و يكپارچه سازيتوسعه   عنوان طرح:
 مركز توسعه فناوري هاي توربين هاي گازي واحد اجرايي:

  ماه 6: اجراي پروژه زمان مدتآورد بر

  تبيين و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:
توربين و ژنراتور مجموعه اي از تجهيزات دوار  ارتعاشات توربين و ژنراتور يكي از چالش هاي مهم صنعت نيروگاهي محسوب مي شود.

اين  ديناميكسوار مي شوند كه  نياين مجموعه بر روي فونداسيوها مي باشند. تمام ها و ياتاقانها، كوپلينگهستند كه شامل شفت
اي نيست زيرا تجهيزات و تعيين دقيق علت افزايش ارتعاشات كار ساده فونداسيون نيز مي تواند در تحليل نهايي مهم و تاثيرگذار باشد. 

يي هاامروزه روش د ارتعاشات داشته باشند. كه هر يك مي تواند سهمي در تولياي در مجموعه وجود دارند به طوريچيدهعناصر پي
 -جهت تحليل بهتر نتايج نياز به يك مدل از مجموعه توربينمنبع و علت توليد آن ارئه شده است.  جهت تعيين دقيق نوع ارتعاشات،

  ژنراتور و فونداسيون مي باشد.
 واحد باس و ضرورت بررسي وضعيت فونداسيون توربوژنراتورعنيروگاه بندربخاري  برداري واحدبه دليل سپري شدن زمان زيادي از بهره
 فوندانسيون فعلي وضعيت بررسيعنوان مذكور (استاندارد  توربوژنراتور نسبت به حالت اوليه و از لحاظ نشت، تغيير مكان و ارتعاش

ورت بررسي و ارائه راهكار بهينه جهت كاهش ارتعاشات با هدف ضر )ژنراتور و توربين ارتعاشات در تغييرات بروز حيث از توربوژنراتور
  مراحل زير دنبال خواهند شد: در اين پروژه، كه تعريف شده است

ژنراتور و -بازديد اوليه از نيروگاه و بررسي موضوع و جلسه با پرسنل نيروگاه و استخراج مشخصات فني تجهيزات مانند توربين -1
 و فونداسيون و پايه ها كوپلينگ ها

 و بررسي عملكرد فونداسيون هادازه گيري ارتعاشات ان -2

: نرم افزار كامسول داراي ماژولي مخصوص تحليل روتور ديناميك است كه مي هامدل سازي دقيق از مجموعه توربوژنراتور و پايه -3
   آتي استفاده كردهاي توان از آن براي تحليل

  تعيين ريشه مشكل و تحليل آن -4
  مشكل ت رفعارائه راهكار عملي جه-5

  (خروجي مورد انتظار): مشخصات محصول نهايي
 گزارش كامل از روند حل  -1

 ارتعاشاتارائه راهكار عملي جهت رفع  -2

  اعتبارسنجي -3
  الزامات شركت در فراخوان:
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