
  

 واگذاري پروژه تشريحفرم 

  RFP28‐14 
  دوم سرعت در برداريبهره و عملكردبهبودمنظوربهنيروگاههاG.R FANبازطراحي  :پروژه عنوان

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

  ماه 12 :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

  تبيين و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:
يك مشكل قديمي نيروگاه رامين مي باشد به طوري كه با نصب و راه اندازي فن بعد  GRFan سرعت دوم بروز ارتعاشات در

ساختار ياتاقان بندي فن به  از مدت كوتاهي دامنه ارتعاشات باال مي رود و باعث تخريب ياتاقان ها و بيرينگ ها مي شود.
با فاصله حدودا يك متر  تاي ديگر 2در سمت الكتروموتور و  تا 2ياتاقان مي باشد كه  4اين شكل است كه مجموعه داراي 

 4در سمت فن قرار گرفته است و فن به صورت آويزان (آورهنگ) بعد از ياتاقان از همديگر و درون يك هوزينگ مشترك 
دور بر دقيقه مي باشد كه با توجه  750و  500بيرينگ مي باشد. فن داراي دو دور  2شامل  فن ياتاقانقرار مي گيرد. هر 

به مشكل ارتعاشات امكان استفاده از دور دوم وجود ندارد. چنانچه بتوان مشكل را حل نمود عالوه بر جلوگيري از تخريب 
ياتاقان ها و افزايش هزينه هاي تعمير و خارج شدن فن از مدار توليد، با افزايش دور فن دماي كوره تنظيم مي شود و 

  جي كاهش مي يابد و از سوختگي واتر وال جلوگيري مي شود.ناكس خرو
باعث مهار ارتعاشات شد. بر همين پروانه و اصالح روتور فن و كاهش وزن و پروانه مي توان با اصالحاتي در ساختار روتور 

  اساس مراحل اجراي پروژه به شرح زير پيشنهاد مي گردد:
  عملكردي و انجام اصالحات مورد نظر با در نظر گرفتن ملزومات ايمني طراحي و ساخت پروانه و شافت مطابق شرايط -1
  نصب و راه اندازي مدل آزمايشي و برطرف كردن مشكالت احتمالي-2
  

 :(خروجي مورد انتظار) مشخصات محصول نهايي
  

 گزارش كامل از روند حل  -1

 طراحي و ساخت پروانه و شافت اصالح شده -2

  اعتبارسنجي -3
  

 راخوان:الزامات شركت در ف

 ها و موسسات تكميل فرم ارائه سوابق علمي و اجرايي شركت(TDF04‐1)  
 ها تكميل فرم پيشنهاد پروژه واگذاري شركت(TDF09‐2) 

 ها تكميل فرم پيشنهاد قيمت پروژه واگذاري شركت(TDF10‐1) 
 

  اطالعات تماس:
  :4249داخلي  88079400تلفن 

  :آدرس ايميلGasTurbineCenter@nri.ac.ir  
  

 


