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 نوع از يك شماره ياتاقان پاييني نيمه جانبي و تحتانيپدهايدمايافزايشچالشرفعوبررسي  :پروژه عنوان

Hydrodynamic Tilt Pad Journal Bearing  نوع توربينهاي به مربوط K‐300 و K‐315  
  كي و يكپارچه سازيفناوري سيستم هاي مكانيتوسعه   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:
هاي قان شماره يك توربين . ياتامي گرددياتاقان و آسيب به اليه بابيت  منجر بهمشكالت فني است كه  بابيت ياتاقانها از جملهافزايش دماي 

افزايش دماي خارج از محدوده مجاز پدهاي  .داراي سه پد در نيمه پاييني و سه پد در نيمه بااليي مي باشندواحدهاي نيروگاه رامين  بخار كليه
سبب برخورد فيزيكي  4پاييني و جانبي در شرايط توليدي نامي فصلي در كليه واحدها مشهود است. اين چالش به طور ويژه در واحد شماره 

 ژورنال با پدهاي تحتاني و جانبي و آسيب جدي به آنها مي گردد به نحوي كه خارج از مركزي ژورنال در محل ياتاقان مشهود است و اين معضل
سيستم  و نشت شديد بخار شده كه مشكالت ديگري چون نفوذ رطوبت به HPبه نوبه خود سبب بروز نشتي در محل خروج روتور از سيلندر 

موضوع يك راهكار عملي با در نظر وژه الزم است تا ضمن ريشه يابي علل اين مشكل و تحليل در اين پرروغنكاري توربين را سبب مي گردد. 
   رفتن مالحظات اقتصادي ارائه گردد. مراحل كلي پروژه به شرح زير مي باشد:گ
  مستندات فني مرتبط از طريق برگزاري جلسات با كارشناسان فني نيروگاهكسب اطالعات و  -1
   بررسي مستندات فني مرتبط -2
ريشه يابي علل مستقيم و غيرمستقيم (ممكن است عللي بجز مشكالت طراحي ياتاقان همچون خطاهاي بهره برداري يا وجود اشكال در  -3

  ه باشد)بخش هاي ديگر توربين سبب بروز چنين عارضه اي شد
  ارائه راهكارهاي عملي جهت رفع مشكل -4
  ارائه طرح توجيهي براي راهكارهاي ارائه شده -5
  ماهه 6برآورد راهكار در يك بازه  -6
  

  :(خروجي مورد انتظار) مشخصات محصول نهايي
 عيب يابي و رفع مشكلگزارش كامل از روند  -1

 راهكارهاي عملي و طرح توجيهي براي راهكار ارائه شده -2

  اعتبارسنجي -3
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