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 مقدمه
 عملیات انتقال گاز در شهر شیراز 5واحد تعمیرات اساسی واقع در ایستگاه مرکزی منطقه 

 محل واحد است که شامل بخش ها و فعالیت های مرتبط است که در ذیل به صورت مختصر
: می شود معرفی کارآموزی  
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که محل انجام کارآموزی در کارگاه مرکزی در آخرین زیرشاخه مرتبط با رشته تحصیلی 
 .است) مهندسی مکانیک(

  
  

  تاریخچه سازمان
  

منطقه پنج عملیات انتقال گاز بعنوان یکی از واحدهای اصلی انتقال دهنده گاز در کشور ، در 

پاالیش و ( فعالیت خود را به عنوان یک واحد مستقل تحت نظر مدیریت عملیات  1370سال 

( این منطقه هم اکنون مسئولیت خدمات انتقال گاز . شرکت ملی گاز ایران آغاز نمود ) انتقال 

سه ( و نگهداری خطوط لوله را در محدوده عملیاتی خود ) انتقال مطمئن ، مستمر و مطلوب 

  .با استانداردها و دستورالعملهای شرکت ملی گاز ایران بعهده دارد مطابق ) استان کشور 

 ایستگاه تقویت فشار گاز می باشد که 6در حال حاضر منطقه پنج عملیات انتقال گاز دارای 

  :عبارتند از 

  کیلومتری شهرستان فراشبند فارس20مجتمع ایستگاههای فراشبند واقع در  -1

  از پاالیشگاه فجر جم 2+700 واقع در کیلومترکنگانایستگاه  -2

   کیلومتری شهرستان نور آباد فارس5مجتمع ایستگاههای نورآباد واقع در  -3

 

 مرکز بهره برداری و تعمیرات جهت نگهداری و تعمیرات خطوط 7همچنین این منطقه دارای 

  :لوله می باشد که عبارتند از 

 مرکز تعمیرات خطوط لوله و حمل و نقل شیراز  -1

 ط لوله و حمل و نقل فراشبندمرکز تعمیرات خطو -2

 مرکز تعمیرات خطوط لوله و حمل و نقل نور آباد -3
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 مرکز تعمیرات خطوط لوله و حمل و نقل غدیر -4

   مرکز تعمیرات خطوط لوله و حمل و نقل تابناک-5

   مرکز تعمیرات خطوط لوله و حمل و نقل جهرم-6

  مرکز تعمیرات خطوط لوله و حمل و نقل آباده-7

 در شهر شیراز می باشد که واحدهای ستادی در آن مستقر می باشند  مرکزیو یک ساختمان 

.  

ارتقاء کیفیت و بهبود مستمر ، جلب رضایت مشتری ، رعایت اصول زیست محیطی ، ایمنی و 

بهداشت حرفه ای براساس قوانین و مقررات کشور جمهوری اسالمی ایران در فعالیتها و 

یست ، حوادث و رویدادها جزو اصول اعتقادی این خدمات ، پیشگیری از آلودگی محیط ز

 .منطقه می باشد

  یصنعتواحد آشنایی اولیه با 
الزم است در ابتدا فلسفه وجودی چنین مناطقی در این وسعت توضیح داده شود تا ضرورت و 

حیاتی بودن این منطقه و خصوصا ایستگاه های تقویت فشارگاز وابسته به آن مشخص و نقش 

ین کننده واحد تعمیرات اساسی و متخصصین شاغل در این واحد در انتقال گاز پررنگ و تعی

  . بیان شودتولیدی کشور به نقاط مختلف کشور

  

 چ پوند در هر این1500 تا 200گاز طبیعی از طریق خط لوله منتقل می شود و فشاری در حدود 

 برابر کاهش می یابد 600طبیعی حمل شده را تا حدود حجم گاز  مربع دارد و این فشار باال

خط لوله ای که . تا نیروی مولد فشار را برای حرکت گاز طبیعی از طریق خط لوله فراهم کند

خطوط لوله دارای چندین ایستگاه .  اینچ می باشد 56 می رساند فتلخگاز را به شهرهای م
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ویت فشار ایستگاه های تق. بیعی را تحت فشار قرار دهندطکمپرسور می باشد که قادرند گاز 

  .کنندمی  مایل در خطوط لوله نصب 100 تا 40گاز معموال به فاصله 

رسورهای فشرده پکمپرسور نقش عمده ای در انتقال گاز در خطوط لوله دارد و عالوه بر کم

سازی  گاز طبیعی ، ایستگاه های اندازه گیری گاز در طول خطوط به فواصل مناسبی قرار 

 نیاز به قطع گاز یریمسدر  خطوط لوله قرار گرفته که چنانچه شیرهایی در طول مسیر. دارند 

عالوه بر این مشعل هایی در بیابانها . طع و وصل نمود قباشد بتوان توسط شیرها جریان گاز را 

ود دارد که چنانچه تحت ج گاز طبیعی وزو مسیر خط لوله جهت سواندن مایعات جدا شده ا

  . ریم خط لوله می گردد حالی ه نگرانی اب ، موجطی مناسبی قرار نگیردیرسی زیست محرب

ان یافتن در لوله فشرده می شود ، اگر چه ایستگاه های یر متناوب گاز طبیعی برای جروبه ط

تند که در حمل و نقل درون شهری ستر از آنهایی هچکتقویت فشار گاز محلی معموال کو

د نیاز ر گاز طبیعی درون خط لوله موفشاری که برای جریان یافتن .مورد استفاده قرار می گیرد

است بسیار کمتر از فشاری است که در بخش حمل و نقل گاز طبیعی مورد استفاده قرارمی 

  .گیرد

  پوند در هر اینچ مربع فشار الزم 3برای حمل  و نقل گاز طبیعی از درون شبکه توزیع حدود 

با .  فشارزدایی می شود گاز طبیعی معموال درخود دروازه ی شهری یا نزدیک آن. است 

ردازش شده است دوباره از فیلترهای خاصی عبور می کند  قبل از انتفال با خط لوله پزاینکه گا

  .اضافی از آن گرفته شودتا کمترین رطوبت یا ذرات 

مرکاتیان همان ماده ای است که بوی تخم مرغ گندیده از خود منتشر می کند و بوی بدگاز به 

این ماده به گاز طبیعی . و قبل از توزیع به گاز طبیعی  اضافه می شود خاطر وجود آن است 
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اضافه می شود چون گاز بی رنگ و بی بو است و بوی آشنای مرکاتیان باعث می شود که تا 

  .نشت یابی گاز آسان تر شود

شرکت های توزیع گاز از یک دسته استانداردهای ایمنی برخوردار است تا از وقایع قابل پیش 

نی جلوگیری کنند و بتوانند مشکالت به وجود آمده در شبکه توزیع را در زمان مقتضی بی

  :معیارهای ایمنی در سطح محلی موارد زیر را شامل می شود . برطرف کنند 

  ابزار آالت نشت یابی  -1

 برنامه های آموزش ایمنی  -2

  ساعت 24تکنسین های کشیک به صورت  -3

 آمادگی اضطراری  -4

  زیسیستم های شبانه رو -5

  
  

 شرح کارآموزی
  

یکه عمده کار ئکارآموزی در کارگاه مرکزی واحد تعمیرات اساسی سپری شد و از آنجا
  توربو) تعمیر و نگه داری و سرویس (متخصصین این واحد انجام تعمیرات و اورهال

کمپرسور ایستگاه های تقویت فشار گاز بود ،  سعی شد تا اطالعاتی جامع از نحوه انجام این 
 همچنین آشنایی در حد این دوره با توربین و کمپرسورهای مورد استفاده در ایستگاه ها کار و

  .کسب شود
  

یکه توربین و کمپرسورهای مورد استفاده در ایستگاه های تقویت فشار گاز جزو ئاز آنجا
 که اطالعات فنی ساخت آن محسوب می شود تکنولوژی های استراتژیک و بسیار گرانقیمت

د کشور می شود لزوم آشنائی با این تکنولوژی و دست یابی به آن و همچنین محدود به چن
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اهمیت فوق العاده زیاد آن برای صنعت نفت و گاز کشور با توجه به وجود چندین خط  لوله 
سراسری  گاز که در فواصلی مشخص نیاز به ایستگاه های تقویت فشار گاز دارد مشخص می 

  .شود
 در مورد توربین و کمپرسور و مشخصات فنی آن ،  زیپس در بخش اول شرح کارآمو

  :مطالبی بیان خواهد شد و در بخش دوم بحث تعمیرات و نگه داری آن مطرح خواهد شد 
 

آشنائی با توربوکمپرسورها: بخش اول   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 شرح توربین گازی 

می باشد که از صفحات ) l(لاساس و پایه ستونهای توربین گاز از فوالد ساخته شده است که به شک
  .فوالدی ساخته شده اند
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 که به شکل تخت و درباال و بر. لی به عالوه سه جز دیگر طوو فلنج دشکیل شده از  تفریم اصلی

روی ستونهای عمودی توربین قرار گرفته است که یکی از آنها در ورودی و دیگری در محل قاب 
من ضعاعی می گردد در شر باعث خنثی شدن حرکت یر مذکوغگزوز قرار گرفته اند پایه های متا

یری از به هم خوردن هم گاثر حرارت را خنثی می نماید به منظور جلور  دحرکت محوری شفت
لو و باالی جزرزی محور و تنش در لوله ها که در اثر حرارت منبسط شده اند و دو پایه در قسمت 

  . آن در میانه توربین نصب شده اند 
جلوگیری به ) غل ها بوها و لپه(  حرکت انبساطی در اثر حرارت از سمت جناحین پایه جلوئی از

  .عمل می آورد و پایه میانی از حرکت انبساطی در اثر حرارت در جهت مستقیم  جلوگیری می نماید
  hp 3800: قدرت خروجی توربین 
  c°15 :درجه حرارت ورودی 

 At 1.033  :زوزگافشار 

  
  کمپرسور محوری 

  :خصات شم
  کلیات  .1
  رسور پروتور کم .2
  محور کمپرسور  .3
  بخش داخیلی بدنه  .4
  قسمت جلوی بدنه کمپرسور قسمت خروجی بدنه کمپرسور .5

  
  سور محوری پرمشخصات کم

   عدد 16: تعداد ردیف بلیدها  .1
  کمپرسور محوری با وظایف سنگین : نوع کمپرسور  .2
  فلنج افقی : جدائی بدنه  .3
  متغیر : تیغه های راهنمای ورودی  .4
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  یات کل
  :کمپرسور محوری از قسمتهای زیر تشکیل شده است 

  شفت .1
  کمپرسور .2
  بدنه .3
   ردیف بلید16 .4
  پره های راهنمای ورودی متغیر  .5
  دو ردیف پره های راهنمای ثابت  .6

 می یابد و در تیغه های در کمپرسور محوری توسط تیغه های متحرکت انرژی سرعتی هوا افزایش
به همین ترتیب طی شانزده مرحله فشار هوا افزایش یافته . شود ی سرعتی تبدیل به فشار می ژثابت انر

  .و از طریق کانال خروجی به سمت محفظه هدایت می شود
بندی ب نکاری و آغن روغکردن روبخشی از این هوا جهت سیستم خنک کننده توربین ، خنک 

  .ا به کار برده می شودهانقیاطا
  

  روتور کمپرسور 
شیارهایی تعبیه شده اند که ریشه های تیغه های متحرک در آن بر روی شفت کمپرسور محوری 

ی طراحی و فاصله تیغه ها تا بدنه به نح.قرار گرفته اند و توسط خار تیغه ها و شیار قفل می شوند
  .ی را فراهم نمایدهکرده اند که حدکثر بازد

ند به منظور جلوی شفت ماشینکاری شده ا. بعد از نصب ، شفت در حال حرکت باالنس می شود 
رسور نیز پنصب و قرار دادن یاطاقانهای جورنال و تراست و همچنین سیل روغنی وسلس هوائی کم

  .بتوان در این قسمت نصب کرد
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  قسمت بدنه کمپرسور محوری
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :بدنه کمپرسور محوری از سه بخش زیر تشکیل شده است 
   بخش بدنه–الف 

  )ورودی کمپرسور (  بخش جلوی بدنه کمپرسور –ب 
   بخش خروجی بدنه کمپرسور –ج 

  .سه قسمت فوق الذکر توسط پوسته توربین به هم پیوسته اند
  

  بخش ورودی بدنه
اهنمائی و هدایت  ره اصلی این بخشفوظی. تدای کمپرسور محوری قرار گرفته اند بخش در اباین 

  .هوا است 
  :خش قسمتهای زیر را در بر می گیرد باین 

  . شده است چیپن به بدنه آیاطاقان شماره یک که پوسته  –الف 
   پره های راهنمای تیغه ورودی –ب 

هوا با سرعت و  دور کمپرسور ااین پره ها در ابتدای راه اندازی به هوا اجازه می دهند که متناسب ب
  .سور گردد و مانع از سرج کمپرسور گردد مپرشتاب مالیم وارد ک

  .روان کار کردن پره های راهنمای ورودی به کار برده می شودروغن هیدرولیک به منظور 
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  ر محوری وبخش جلوئی کمپرس

  
  . می باشدجاین بخش شامل ده استی

فلنج دو   ابتدا و انتهای این بخش با. بلیدهای ثابت در شیارهای تعیبه شده در بدنه قرار گرفته اند 
گر به بخش خروجی کمپرسور توسط عمودی به بخش ورودی کمپرسور از یکسور و از طرف دی

  .ره متصل شده اندهپیج و م
  

  بخش خروجی بدنه کمپرسور
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بخش خروجی بدنه کمپرسور بزرگترین قسمت بدنه کمپرسور می باشد که از یکسور به بخش میانی 
  .متصل است و از سوی دیگر به ساپورتهای انتاوی کمپرسور منجر میشود

ور وظیفه باالنس نمودن را به عهده داشته و مانع از سرج کمپررسور می بخش خروجی بدنه کمپرس
  .گردد

. ور دیفیوزر و کسل است که باعث افزایش فشار می گردد رسشکل بوداره های خروجی بدنه کمپ
سیلندر داخلی . بخش خروجی بدنه کمپرسور دیفیوزر از دو سیلندر متحدالمرکز ساخته شده است 

  .و سیلندر بیرونی ادامه بدنه کمپزسور می باشد . بر می گیرد روتور کمپرسوررا در 
بخش خروجی بدنه کمپرسور دارای شش استیج ثابت است که تعداد بلیدهای عضو در هر استیج 
بین ده تا پانزده عدد می باشد و بلیدهای هر استیج در شیارهای ماشنیکاری شده در بدنه قرار گرفته 

  .عث قل شدن بلیدها در شیارها می گردداند و توسط خاری نصب شده با
  

  محفظه احتراق 
  کلیات  .1
  پوشش محفظه احتراق  .2
  محفظه احتراق و تجهیزات آن  .3
  شمعها  .4
  تشخیص دهنده شعله ماورا بنفش  .5
  نازل سوخت  .6
  لوله های آتش متقاطع  .7

  
  محفظه احتراق 
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  . سمتهای زیر تشکیل شده است ق محفظه احتراق از
  )شکل باال سمت چپ(.اق در آن قرار دارندری که همه محفظه های احتیک پوشش بیرون-ع

  .وشش روبرو قرار گرفته اند پ دوازده عدد محفظه احتراق که در –ب 
  )شکل باال سمت راست(. به محفظه ها و میزهای آنهاط دوازده عدد گپ مربو–الف 

  
  انتقال دهنده نصب شده در مجموعه محفظه ها

  )ه عدددوازد( نازل سوخت –ج 
  )در غالف خود حرکت دارند(  دو عدد شمع متغیر –م 

   دو عدد جرقه زن –الف 
   دوازده شعله یاب–ل 
 دوازده عدد از لوله های انتقال دهنده آتش پوشش محفظه های احتراق به قسمت خروجی بدنه –ی 

می هوای خروجی کمپرسور محوری به محفظه های احتراق هدایت . کمپرسور جوش خورده است 
  .شود 

پس از مخلوط هوا و گاز شمع ها جرقه زده . لوله سوخت به هر کدام ا محفظه ها کشیده شده است
موقعیکه در یکی از محفظه جرقه زده می . و شعله درون محفظه پایدار شده و مشتعل می گردد 

  .ایدگازهای احتراق محترق از طریق لوله انتقال دهنده به سایر محفظه ها سرایت می نم. شود
  

  شمعها
این دو عدد شمع پاور خود را از . دو عدد شمع درمحفظه ها احتزاق شماره یک و دو نصب شده اند 

  .سیستم انتفال دهنده جرقه دریافت می کنند 
سایر محفظه های احتراق بدون شمع هستند که از طریق کانالهای انتقال دهنده شعله تشکیل شده در 

  . دریافت می کننددو محفظه احتراق دارای شمع را
  

  تشخیص دهنده شعله ماورا بنفش 
روری است که وجود یا عدم وجود شعله در محفظه احتراق به ضالزم و  در حین فرآیند راه اندازی

 دهنده شعله به کار برده شده است که عملکرد آن به انلذا سیستم نش. سیستم کنترل انتقال داده شود
  :شرح ذیل است 

  .ور که در چهار محفظه احتراق نصب شده اند چهار عدد سنس–الف 
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  .  یک تقویت کننده الکتریکی که در کنترل پانل توربین نصب شده است –ج 
  : سنسور های تشخیص دهنده ماورا بنفش الکتریکی تشکیل شده از –د 
   سنسورهای تشخیص دهنده شعله– 1
   قسمتهای تشخیص دهنده گاز-2
  

کربن موجود در شعله منتشر می شود توسط سنسورهای وتشعشات ماورا بنفش که توسط هیدر
نشان داده می ) no flame(تشخیص دهنده شعله حس می گردد و عدم وجود شعله با عالمت 

و . هر دو سنسور از بین رفتن شعله را نشان می دهند . س از تشکیل شعله اگز ولتاژ قطع شود پ.شود 
و به توربین توقف اضطراری داده می . ل می نماید یک سیگنال برای رله پانل کنترل الکتری ارسا

   :و چراغ زیر روشن می گردد. شود 

     FAILURE TO FIRE OR LOSS OF FLAME  
  

          نازل سوخت

 
که وظیفه آن پخش مقدار معین ساخت . هر محفظه احتراق با یک نازل سوخت تجهیز شده است 

  . به داخل لینیر محفظه احتراق می باشد 
خت به حالت پودر شکل از طریق سوراخهای میزان کننده که در سمت دیگر صفحه چرخشی سو

  .سوخت قرار دارد عبور می کند و مستقیما وارد هر محفظه احتراق می گردد
  .رخشی کننده نیاز به هوای با فشار باال داریم چه از سوخت مایع در محفظه به هنگام استفاد

  .به حالت اسپری در می آیند و وارد ناحیه احتراق می گردداتمهای سوخت مخلوط شده با هوا 
عملکرد چرخشی کننده باعث چرخش هوای احتراق شده و در نتیجه بیشترین و بهترین احتراق 

  .بدون دود را ایجاد می نماید
  

  لوله های آتش متقاطع
 ی لوله هاطسمت داخل به هم مرتبط هستند که این ارتباط توس قاق ازردوازده عدد محفظه احت

  .آتش متقاطع انجام می گیرد
این لوله ها باعث انتقال شعله از یک محفظه که توسط شمع مشتعل شده است به محفظه های دیگر 

  .می گردد
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  بخش توربین 
  کلیات  .1
  بخش ثابت توربین .2
  نازل مرحله اول  .3
  نازل مرحله دوم .4
  دیافراگم  .5
  روتور توربین .6

  
  کلیات

ی حرارتی گرفته شده است از محفظه احتراق به انرژی مکانیکی بین تبدیل انرژری تورعملکرد کا
  .است که باعث به حرکت درآمدن محور توربین می گردد

  :اجزا تشکیل دهنده عبارتند از 
  پوسته توربین .1
  نازل استیج اول .2
  مرحله اول که مربوط است به چرخ توربین فشار قوی  .3
  نازل متغیر استیج دوم .4
  چرخ توربین فشار ضعیف مرحله دوم که مربوط است به  .5
  دیافراگم .6
  سیل هوائی .7
  استیج درونی مسیر گاز .8
جداسازی دو نیمه افقی برای تعمیرات امکان . سمتهای استاتور در کارخانه ساخته شده اند قهمه 

  .پذیر شده است
  

  استاتور توربین
اگزوز پیچ کسو به خروجی کمپرسور و قاب یبدنه توربین بخش اصلی از توربین گاز می باشد که از 

تجهیزات درونی بدنه توربین به نحوی نصب شده اند که محصوالت محفظه احتراق به . شده است 
  .سمت پره های توربین هدایت شده  و جریان می یابد
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از قسمت داخلی که یک سمت آن دیواره . نازل استیج اول قسمت می کند و پوشش می دهد 
  .آورد داخلی است که یک معبر گاز را به وجود می 

نازل استیج دوم باعث  حلقه کنترل کننده. نازل استیج دوم شامل دیافراگم و هوای سیل می باشد 
که آنها را از قسمت . تیغه های متغیر بر روی حلقه ای نصب شده اند. تغییر زاویه های آن می گردد 

  .خارجی بدنه توربین حمایت و کنترل می نماید
  
  
  
  
  
  
  

  :ن شامل این بخش از بدنه توربی
 حلقه داخلی و دیوار خارجی معبر گاز درون ط بخش های لفافه ای نازل مرحله اول که توس- 1

  .استیج اول را نشان داده شده است
   سیل هوائی و دیافراگم مرحله دوم و بخشهای لفافه ای نازل مرحله دوم - 2
حله دوم که توسط حلقه اویه دار متغیر مرز کنترل کننده و عمل کننده بخشهای نازل گ رین- 3

  .بین نگه داری و کنترل می شوندربدنه تو بیرون از
دیواره داخلی بدنه توربین در مقابل عبور گازهای 
گرم ایزوله شده است البته به جزسطح پوشش نازل 

هوای خروجی کمپرسور که از نازل استیج اول و . 
دنه توربین و در فضای بین دیواره ایزوله شده ب

 داخلی معبر گاز نشت و پخش جرونی استیدیواره بی
می شود  به محل حرارت متشعشع شده از معبر گاز 

  . دیواره خارجی کمک می کند 
وراخهائی در بدنه فلنچ و در قسمت عمودی و س

ب و ساخته صبخش جلوی مربوط به قالب اگزور ن
شده اند که دفع کننده گازهای نشت یافته می 
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  .باشند
نک کردن ریشه انتهائی بدنه توربین و پیچ های قاب اگزوز در معبر اگزوز به یک جریان هوا برای خ

  .کار برده می شوند
  
  

  TURBIN ROTOR AND WHEEL  روتور توربین و دیسک آن 
 و توربین بار از هم جدا هستند و به شرح  )H.P.T(در توربین گازی دو روتور توربین فشار قوی 

 .زیراند

که توسط یک . وسط کمپرسور محوری به حرکت در می آید روتور توربین فشار قوی ت -1
  .محور گرداننده فرعی به حرکت در می آید 

  .روتور توربین فشار ضعیف که توسط بار داده شده به آن حرکت در می آید  -2
مکانیزم هر کدام . ار داده شده اند رهر دو روتور توربین در یک ردیف و در بخش توربین ق -3

 . گری دارد و هر دو توربین می توانند در دو سرعت متفاوت کار کنند از آنها بستگی به دی

 .شه روتور کمپرسور متصل شده استیدیسک توربین فشار قوی مستقیما به ر -4

 .وندی شت می حما2و 1محور توربین فشار قوی و کمپرسور توسط یاطاقانهای  -5

 .ن حمایت می گردددیسک توربین بار به روتور آن پیچ شده است و توسط دو عدد یاطاقا -6

یاطاقان شماره سه که از نوع جرنال رینگ است که در قسمت جلوی بخش اگزوز قرار  -7
 .گرفته است 

یاطاقان شماره چهار که از نوع جرنال تراست برینگ می باشد که در محفظه قرار گرفته  -8
 .و محل استقرار آن پس از فریم اگزوز می باشد . است 

هر شده است که به منظور توقف جاز مجل کننده سرعت غیر م توربین بار به یک کنتررمحو -9
 .توربین در سرعتهای غیز مجاز به کار برده می شود

توسط  پیچی که بر روی کنترل سرعت غیر مجاز نصب شده است سرعت نهائی را قبل از مونتاژ 
 .توربین آزمایش می نمایند
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  بهره برداری توربین
  مسئولیت بهره بردار -1
  ی کلی بهره برداراحتیاط ها -2
 بهره برداری با بار نرمال -3

 ملزومات برق اضطراری -4

  دوره اییبازرسی ها -5

 جکها و بازرسی ها هنگام استارت و آغاز بهره برداری -6

 
  مسئولیت بهره بردار

  :دانستنیهای ضروری برای بهره برداری عبارتند از 
   .SOM نقشه شماتیک لوله ها ودستگاه های -الف
اید از برق دستگاه های مکانیک و برقی توربین گاز آگاهی داشته باشد به  بهره بردار ب–ب 

  علت اهمیت آنها در بهره برداری
 توربین گازی جدید یا پس از تعمیرات به هیچ وجه نباید مبادرت به استارت آن نمود مگر -ج
  .ط ذیل مهیا باشدیشرا

  .جام مالحظه شده باشدمندیها تحت عنوان جکهای قبل از بهره برداری انزلیست نیا-1
  . به احتیاط های کلی و عمومی بهره برداری توجه شده باشد-2
  

  احتیاط های کلی بهره برداری
  حد و  حدود درجه حرارت ها 

  . بخش دوازده مراجعه کنید5برای مشاهده ستینگ کنترل درجه حرارت واقعی اگزوز به جلد 
 درآن جزئیاتی بنا شده است که در این خط مرجع. رارت اگزوز مهم استحخط مرجع درجه 

  :حین شرایط بهره برداری ماندگار حالتهای زیر را در برمیگیرد 
   استارت یونیت–الف 

   قبل و بعد از توقف یونیت–ب 
   قبل و بعد از تغییرات یونیت–ج 

ثبت دقیق درجه حرارت . نکته مهم خواندن و دقت در تغییرات درجه حرارت اگزوز می باشد
  .ز باعث می شود که مشکالتی که ممکن است به تدریج ظاهر گردند را متوجه شویمدر طی رو
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  : حد متوسط تغییرات قابل قبول به شرح زیر استms-5002در یونیت 
)14F±20C ( و)35F±25F(  

تجاوز کند بهترین عملی که می ) 60F±25F(و ) 33C±14C(اگر درجه حرارت اگزوز 
  .است) فروضات آنم(توان انجام داد تغییر خط مرجع 

درجه حرارت ماکزیمم مطلقی که سطح دیسک توربین در حین بهره برداری می تواند داشته 
   C 800°F 427°:باشد عبارتست از

. دو عدد ترموکوپل نصب شده برای انتقال دمای دیسک توربین روبروی همدیگر قرار گرفته اند
حد متوسط درجه حرارت دو و درجه حرارت مذکور باید حد متوسط درجه حرارت باید 

برای مطمئن شدن از صحت و درستی ترموکوپل با استفاده از ترموکوپل سوم .ترموکوپل باشد
اگر درجه حرارت نشان داده شده بیشتر از آن دو باشد توموکوپل ممکن است اشکال داشته 

  .باشد و باید در اسرع وقت تعمیر و تعویض شود
 دیسک بیشتر از درجه حرارت باشد که ست شده موقعیکه حد متوسط درجه حرارت سطح

نشان دهنده اشکاالت که ممکن است به علت یکی از ) درباال به آن اشاره شده است( است
  :اشکاالت ذیل باشد

  اشکال در خطوط هوای خنک کننده -1
  پوشش سیل توربین -2
 تابیدگی بیش از اندازه در استاتور توربین -3

 موقعیت نامناسب ترموکوپل  -4

 دن سیستم احتراق بد عمل کر -5

 نشتی از لوله های داخلی -6

 تابیدگی بیش از اندازه و دیفیوزر داخلی اگزوز -7

اگر بیش از میزان تعیین شده بود . به هنگام استارت دمای سطح دیسک به آرامی بازرسی شود 
که مانعی سر راه آن قرار نگرفته . بخشهای خارجی سیستم خنک کننده هوائی بازرسی شوند 

 .باشد

البته قبل از آن .ازه اوریفیس هوای خنک کننده اجازه داده شده است که اندکی تغییر کنداند
  . شورت شود و نظرات االزم دربازه تغییر اندازه اورفیس  را از آنان کسب نمودN.Pباید با 

  .تعد از تغییرات اساسی توربین عمع اورفیس ها به سایز اورجینال خود تغییر داده شوند
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  :توجه
جلوی سطح دیسک توربین توسط هوائی که از قسمت هوای سیل با فشار باالی قسمت 

  .کمپرسور خنک میشود
  .در اینجا اورفیسی برای کنترل جریان هوا وجود ندارد

  
  حد و حدود فشارها 

  .مرجع دستگاه ها برای فشار واقعی کلید سیتینگ می باشد
  . می باشد تغذیه میشود25psi آن فشار روغن روغنکاری در یاطاقان از هدری که فشار اسمی

  . می رسدpsi 8موقعیکه توربین متوقف شود فشار 
رات به دام ذممکن است ناشی از کثیفی و ) 8و 25( تغییرات فشار بین دو مقادیر مذکور در باال

  .افتاده در سیستم فیلتر کننده روغن روغنکاری باشد
  

  حد و حدود لرزش ها
سطح لرزش در حد . از نباید بیشتر از یک اینچ در ثانیه باشدماکزیمم لرزش کلی در توربین گ

اگر در درستی نشان دهنده لرزش شک نمودید یا اگر دقت نیاز . اینج در ثانیه نرمال است0.5
  .داشتید توصیه می شود از تجهیزات تست لرزش استفاده نمایند

  
  حد و حدود بار

  .افزایش بار از عوامل بغرنج توربین گاز می باشد
آنچنان انجام شده است که اجازه می دهد که توربین در مرز ) N.P(طراحی توربین گاز توسط 

  .بی خطر و ایمنی برای مدت طوالنی مورد بهره برداری قرار گیرد
. این توربینها چنان طراحی شده اند که تامین کننده حداکثر بهره برداری بودن اشکال می باشد

  :ا تامین می نمایندبنابر عملکرد آنها موارد زیر ر
   استرسهای دینامیکی کمپرسور و توربین در اثر گرما یا لرزش –الف 

   استرسهای دیسک توربین –ب 
   سیستم خنک کننده و غیره–ج 

 با توجه به طراحی باالی این توربین ها و اعتماد کامل به آن معتقد است که N.Pشرکت 
  .میت الزم به رسیدگی به توربین قائل گردد باید هر دستورالعمل عمل نماید و اهزمشتری نی
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ولی باید به . بنابراین نمی توان محدودیت بار برای بهره برداری مطمئن از آنها برای آنها قائل شد
این نکته توجه داشت که پیامد بهره برداری بیش از حد و تامل بار افزونتر باعث افزایش 

  .  کندN.Pنمی تواند مسئولیتی متوجه شرکت و همچنین بهره برداری غلط . تعمیرات می گردد 
ر توانائی و بهره برداری بیش از اندازه از ثالبته موضوعی که باید توجه داشت این است که حداک

  .پالک مشخصات الصاق شده به توربین بستگی به عوامل زیادی دارد
   غلظت هوا–الف 

   درجه حرارت هوا–ب 
   درجه حرارت اگزوز–ج 
  

  ره برداری در سیستم احتراقاحیتاط های به
  .پرسنل بهره برداری باید اشراف کامل بسبت به احتیاطهای زیر داشته باشند

 شد نشان دهنده ه خارج گردید و مشاهدMS-5002اگر ناگهان دود سیاه از یونیت  -1
  :اگر انتشار دوده توسعه و ادامه یافت باید اعمال زیر را انجام دهید. اشکاالت جدی می باشد

 . بالفاصله یونیت از سرویس خارج شود و بازرسی از محفظه احتراق انجام گیرد–الف 

 باید روشهای زیر را به کار برد و سعی شود حتی المقدور اشکاالت محفظه احتراق کاهش -2
  .یابد

 SPEED TRONIC درجه حرارت اگزور در حین بهره برداری توسط سیستم کنترل –الف 

  .نشان داده شده است
  .جه حرارت از مجاز خود بیشتر گردد عالمت اخطار ظاهر خواهد شداگر در

  : واحد تعمیرات اعمال زیر را باید انجام دهند –ب 
   بازرسی از قسمتهای داخلی محفظه احتراق و لینرها-
   بازرسی از انتقال دهنده ها-
   بازرسی نازل سوخت-
 دهنده درجه حرارت و ترموکوپلها و  بهره برداری از توربین با تعدادی از کنترل کننده نشان-3

خواندن درجه حرارت های مختلف محفظه احتراق باعث پیشگیری از مشکالت محفظه احتراق 
  .می گردد

  :بهره بردار باید نکات ذیل را رعایت کند 
   کنترل ترموکوپلها–الف 



 23

  ه ترموکوپلهاس مقای-ب
  

  احتیاط های توقف و به آرامی خنک کردن
  !!اخطار

 در اثر آسیب دیدن یکی از قسمتهای متحرک توربین انجام گرفته است به هیچ وجه اگر توقف
  .روتور به حرکت در نیاورید

به منظور خنک نگاهداشتن یاطاقانها و عدم آسیب پذیری به آنها باید . پمپ روغن روشن بماند
  .پمپ مذکور روشن باشد

داخلی و متحرک روتور مورد اگر علت توقف به سرعت تعمیر شود و همچین باید قسمتهای 
  .بازرسی قرار گیرد که آسیب ندیده باشند می توان عمل به آرامی خنک کردن را انجام داد

اگر توقف انجام داده شده باشد و توربین توسط چرخدنده ضامن دار نمی چرخد باید به عوامل 
  .زیر دقت داشت

  .تارت نمود دقیقه پس از توقف توربین گاز می توان مجددا اس20 –الف 
  . استفاده شودSUVIMAC IVبرای نرمال استارت از پانل 

  .  در طی زمان بیست دقیقه به تذکرات باال دقت مجدد نمائید–ب 
  

  شرح کمپرسور 
  PCL 802 – 3124کمپرسور  -1
 بدنه  -2

 دیافراگم و دیفیوزر  -3

 )روتور ( شفت  -4

 )مخزن تعادل ( باالنس درام  -5

 یاطاقان جورنال  -6

 یاطاقان تراست  -7

 یل های شانه ای داخلی س -8

 سیستم سیل گازی  -9
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  کلیات
با حروف و شماره های بزرگ انگلیسی ) NUOVO PIGNON(کمپرسور گریز از مرکز 

  .مشخص می شود
 بدنه کمپرسور را شرح می دهد که نشان دهنده بدنه کمپرسور است که با یک شکاف PCLحروف 

  .طولی به شباهت به دو نیمه بشکه است 
  .ه اسمی کمپرسور را بیان می کندز اندا800شماره های 

  . تعداد ایمپلر را مشخص می کند2عدد 
  . نشان دهنده قطر ورودی و خروجی کمپرسور است42-36-30-24-20-16شماره های 

  
  شرح کمپرسور 

 24طر ورودی و خروجی کمپرسور ق.فلنچ های ورودی و خروجی به طرفین بدنه جوش خورده اند 
  .است 

 گریز از مرکزی است که دارای ور نشان دهنده و معرف کمپرسPCL 802 – 3/24مشخصه 
دارای یک روتور است از نظر .  میلی متر است 800یک مرحله تراکم است و اندازه اسمی ان 

  .تئوری با دو ایمپلر مشخص می شود ولی عمال دارای سه ایمپلر می باشد
  

  بدنه 
 یک سمت آن به ورودی منتهی می شود که باز است و توسط  شبیه بشکه ای است کهPCLبدنه 

  .ک فلنچ عمودی آنرا مسدود نموده اند ی
از فوالد ساخته شده اند سطوح تماس هر دو قسمت ماشینکاری ) باال و پائین ( هر دو قسمت بدنه 

  .شده اند 
  .دو عدد پایه طولی بدنه را نگاه می دارد

ور محلی برایی یاطاقان وسیل انتهائی طراحی شده است که هائی خروجی بدنه کمپرستدر قسمت ان
  .مانع از نشت گاز می گردد

  .یاطاقان وسیل زا بدون باز کردن بدنه کمپرسور می توان بازرسی نمود
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  PCLدیفیوزر و دیافراگم 
. دیافراگم نصب و قرار گرفته است اطراف روتور که باعث شکل دهی و کمپرس هوا می گردد

داده شده از میان دیافراگم باعث تشکیل دیفیوزر در قسمت خروجی ایمپلر می گردد که حلقه عبور 
  .باعث تبدیل انرژی جنبشی گاز به انرژی فشاری می گردد 

در . دیفیوزر فلویی گاز را در امتداد محور و به سمت ورودی اولین ایمپلر انتقال انتقال می دهد 
کیل شده است از یک عدد رینگ که در قسمت باالی قسمت ابتدای ورودی دیافراگم دیفیوزر تش

سور و از قسمت دیفیوزر خارج پراالتی که از باالی پوست خارجی کماتص. بدنه نصب شده است 
تالف فشار بین ورودی خیش بینی شده اند که با استفاده از اپاند برای وصل به سیستم ارار دقیق  شده

  .د ه گیری می کنزدیفیوزر  فلوی گاز را اندا
دیافراگم توسط یک خط افقی به دو قسمت تشکیل شده است که توسط پیچ و میخ پرچ به یکدیگر 

  .متصل و محکم شده اند 
اگم با میله هائی و اهرمهائی به بدنه متصل شده است که با قسمت داخلی به شکل فرمجموعه دیا

  .بشکه در آمده است 
م پروانه قرار گرفته اند که باعث کاهش نشت شای بر روی دیافراگم و در نزدیک چسیل های شانه 

  .بین خروجی و ورودی دیافراگم و به حداقل رساندن آن می گردد 
 شکل در نشیمنگاه مرحله سوم دیافراگم و محیط بدنه آن در نقاط اتصال بهم قرار oحلقه سیل 
  .گرفته است

  .آورد  می شکل از نشت بین دو قسمت با فشارهای مختلف جلوگیری به عملoحلقه 
  

  روتور 
  .روتور از محور و ایمپلر و جدا کننده تشکیل و ساخته شده است 

سمتهای قجدا کننده بر روی شفت و در امتداد محور قرار گرفته اند و از نفوذ و نشت گاز به سایر 
  .محور جلوگیری می کنند

  .ود کمپرسور گریز از مرکز است که باعث افزایش سرعت گاز می شزی اایمپلر بخش
رص و محکم قپره های آن بر روی دیسک  حرکت عقربه های ساعت است و گردش ایمپلر عکس

  .شده است
 درصد بیش از ماکزیمم 15 ایمپلرها در دوری به میزان زفبل از شروع به استفاده از محور هر کدام ا

  .دور تست و باالنس می گردد
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ری است که مستقیما تحت تاثیر فشار وتور دارای حرکت محوردر حین بهره برداری از کمپرسور 
  .هر ایمپلر به وجود می آورد) شارود( ورودی است که ناشی از اختالف فشار بین دیسک یا پوشش 

حرت محوری همچنین توسط تراست برسنگ . حرکت محوری توسط باالنس درام خنثی می گردد
  .نیز خنثی می گردد

  
  باالنس درام 

ت تاثیر حرکت محوری است که ار طرف ورودی هر ایمپلر به روتور کمپرسور گریز ار مرکز تح
  .آن است) کاور (آن وارد می آید که ناشی از اختالف فشار بین ورودی ایمپر و پوشش 

  . حرکت محوری توسط باالنس درام متعادل می شود
  .باالنس درام در انتهای محور و بعد از آخرین ایمپلر نصب شده است 

 شانه ای شکل با هم در انتهای محور قرار گرفته اند که با آنها محفظه بالنس باالنس درام وسیل های
  .گفته می شود) باالنس درام( 

کارائی باالنس درام حد و میزان حرکت محوری است و مانند یاطاقانهای تراست برینگ عمل می 
  .کنند و از حرکت محوری جلوگیری به عمل می آورد

بعد از اینکه باالنس درام . ار بر روی شفت قفل می شودخسط یک باالنس درام در انتهای شفت تو
  .بر روی شفت قرص و محکم شد و مجددا در یک شرایط دینامیک تست و باالنس می گردد

  
  

  جرنال برینگ
ن با فشار کم از غور .ای کفشک هائی است که تحت تاثیر فشار روغن هستندرجرنال برینگ دا

خهای مخصوص جریان می یابد و کفشک ها را روغنکاری می یاطاقان رادیال و سپس از سورا
  .نماید

 نگه داری می B استیل ساخته شده اند وتوسط قفل Aبا توجه به شکل باال کفشک های 
با حمایت .  که استیل ساخته شده است به بدنه وصل شده اند Cکفشک ها با واسطه پوشش .شوند

  . در نشیمنگاه قرار گرفته استFدو رینگ 
یاطاقان در جهت های محور و حرکتهای شعاعی نوسان اندک ) شل (ک ها در درون پوشش کفش

  .داشته و حداکثر حرکتها و لرزشها مذکور در جهت های مختلف جلوگیری می کند
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 Cپوسته .  بر روی پوسته مهار شده اند Dحرکتهای کفشک ها در داخل پوسته یاطاقان توسط پین 
د که دو قسمت می باشد که مشابه هم هستند و توسط پیچ و مهره محکم نیز از استیل ساخته شده ان

  .شده اند
  . از حرکت مجموعه یاطاقان که بر روی پوسته محکم شده است جلوگیری به عمل می آوردEپس 

  
  TRUST BERINGتراست برینگ 

دهد که تراست برینگ در پوسته ای و در انتهای روتور قرار گرفته است و دو عمل را انجام می 
  )رفت و برگشت ( عبارتند از جلوگیری از حرکت محوری شفت در دو جهت 

چونکه باالنس درام . تراست برینگ برای جذاب باقیمانده حرکت محوری شفت طراحی شده است
  .به تنهائی نمی تواند مانع از حرکت محوری شفت گردد و حالت تعادل برقرار کند

  )O.C.R(حلقه کنترل کننده روغن 
 
  LABYRINTH SEALل های شانه ای سی

سیل های شانه ای بین قسمت های دورانی و ثابت کمپرسور به کار برده می شوند و باعث کاهش 
 .الف فشار دارند می گردداختنشت گاز بین دو قسمتی که 

  .سیل های شانه ای از حلقه های متعددی که حالت دندانه ای دارند و فاصله کمی با روتور دارند
ای البرنیت از دو یا چهار پاره  و از مواد نرمی ساخته شده اند که احیانا در اثر برخورد با حلقه ه

  .آسیب وارد نسازند) روتور ( روتور به به آن 
سیل های شانه ای . ع از نشت گاز به سمت دیافراگم می شوند نسیل های شانه ای قسمت باال ما

  .می گردندقسمت پائینی مانع از نشت گاز بین دو ایمپلر 
  .سیل های شانه ای روتور بین ایمپلر و باالنس دروام قرار دارند

سیل های شانه ای که در انتهای شفت قرار . سیل شانه ای روتور بین ایمپلر و باالنس درام قرار دارند
  .دارد و مانع از نشت گاز از کمپرسور به بیرون می گردد

  
  DRY SEAL) گاز آب بندی خشک(گارسیل 
و مانع از نشت گاز به . ب بندی در دو انتهای شفت کمپرسور قرار گرفته و نصب شده اند قسمت آ

 .خارج از کمپرسور می گردد
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سیل . مجموعه سیل ازسیل های شانه ای به عالوه دو عدد سیل گازی خشک ساخته شده است 
  .ساخته شده است) روبروی هم(ک از دو رینگ صورت به صورت شگازی خ

 که از جنس کاربید تنگستن ساخته شده است و همراه روتور در گردش است و  یک رینگ–الف 
  .متحرک است 

  .نگ ثابت که از جنس کربن ساخته شده است ی ر–ب 
  .هر دو رینگ الف و ب روبروی همدیگر قرار گرفته اند 

  .ائی طراحی و ساخته شده استک شرکت جان کرین آمریطسیل گازی خشک توس
 کدام از سیل های گازی مجهز به سیستم مکانیک مذکور در باالست گاز سیل را به بخش داخلی هر

  .هنگام کار کمپرسور گاز حمایت و پشتیبانی می کند
  

  بهره برداری از کمپرسور 
سلسله مراتب .  به اپراتور اجازه بهر برداری صحیح از کمپرسور می دهد هدستورالعمل ها داده شد

  :است بهره برداری به شرح ذیل 
   ملزومات سیستم سیل گازی-الف 

  )گازی (  سیستم شستشوی هوائی –ب 
   ملزومات سیستم روغنکاری و استارت–ج 
   ملزومات سیستم ضد سرج–د 
   یونیت استارت –ه 
  

ید ونقشه های مربوطه آدر حین بهره برداری ، استارت ، توقف مراقبتهای الزم از یونیت باید به عمل 
  .زرسی و مطالعه قرار گیرندذیل مورد دقت و با

   نقشه روغنکاری –الف 
   نقشه گازی سیل –ب 
   نقشه ابزار دقیق –ج 
   نقشه لوله های ابزار دقیق –د 
   نقشه توربوکمپرسور –ه 
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  !!اخطار 
اه ها و روشهای بهره برداری در شرایط متفاوت بدست نیاورده اند گتا پرسنل اطالعات کامل از دست

  . اری از کمپرسور ننمایند مبادرت به بهره برد
  .ل ایمنی مدنظر باشد وتدارکات الزم جهت تهیه وسائل ایمنی انجام گیردئقبل از هر چیز مسا

  
  ملزومات سیستم گاز سیل و سیستم شستشو 

  . نشان داده شده استsos 44949/1سیستم گاز سیل در نقشه 
 فشار در سیل هاس شانه ای شستشوی را برای افزون دهی) هوا ( چک کنید تهیه کننده گاز  -1

  ه آنراظخارج و آماده نمودن محف
 BY PASSهمچنین شیر کنترل باز باشد وشیر . شیر ایزوله کننده باید چک و بررسی شود  -2

  .بسته باشد
 PCV 2131 کنترل ولو فشار گاز شستشو  -3

  pdcv 2194شیر کنترل اختالف فشار گاز سیل و باالنس درام  -4

 .اشد وشیر تخلیه و ونت بسته باشد و فیلتر گاز سیل بازرسی شود شیر ایزوله کننده باز ب -5

ه کننده بسته و شیر تخلیه و ولند شیر ایزن به آن ماطفیلتر ذخیره بازرسی شود وشیرهای مربو -6
 .شیر ونت باز باشند 

 .بازرسی شود که شیر ایزوله کننده مربوط به یکسان کننده خط گاز فیلتر بسته باشد -7

 .یر ایزوله کننده خط اولیه ونت باز باشدبازرسی شود که ش -8

 
  .این شیر باید پس از اولین استارت حالت باز پلمپ شود

  
این شیر مربوط به شیرهای پرشر سوئیچ و گیچ فشار و . شیر ایزوله کننده بازرسی شود  -9

  .ترانس میتر فشار و نشان دهنده اختالف فشار است که باید باز باشند 
من تنظیم ضشستشو مربوط به سیل شانه ای کمپرسور که در ) هوا(شیر تامین کننده گاز  -10

فشار هوای . کننده فشار در خطوط شستشو است باید در حالت افزون دهی فشار باشد
شستشوی مربوط به هدر یاطاقانها که به طور موازی با ارقام دیگری مانند درجه حرارت 

  .اده شده مورد بازرسی قرار گیردروغن و فشار گاز سیل و فشار روغن در این بخش قرار د
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ک سیل باید بازرسی شاختالف فشار بین محفظه تحت فشار سیل شانه ای و محفظه گاز خ -11
چونکه ارتباطات خطوط ونت ثانویه که در واقع تبادل کننده است و همچنین تنظیم . شود 

 .کننده می باشد و امکان روشن نمودن پمپ روغن را بری ما فراهم می سازد 

فیس ولو تنظیم کننده جریان که در خط اولیه ونت قرار گرفته است باید کامال باز باشد اور -12
 .رار گیردقو مورد بازرسی 

م یولین استارت تنظا ز سازد باید پس امیاین شیر که اختالف فشار اندکی را برای ما فراهم  -13
  .عیت باقی بماندضشده و در همین و

 .ط به آنالیز گاز باشد ه کننده مربولیزوابازرسی شود که شیر  -14

 . به سیستم هوای شستشو  گاز سیل مورد بازرسی قرار گیردطآالرم های مربو -15

 
  ملزومات سیستم روغن ، روغنکاری و استارت 

  احتیاط
ی الزم است که افزون دهی فشار انجام گیرد که این فشار رقبل از راه اندازی سیستم روغن ، روغنکا

  . ای است که بین سیل مکانیکی و یاطاقان واقع شده استمربوط به گاز محفظه سیل شانه
  .بازرسی کندی که شیر ایزوله کننده مربوط به گیج های فشار و نشان دهنده آن باز باشد -1
  . به لوله درین روغن روغنکاری بسته باشدطیزوله کننده مربوابازرسی کنید که شیر  -2
 ه به دستورالعمل رایدت را استارت کنبرای راه اندازی روغن ، روغنکاری قبل از اینکه یونی -3

 .اندازی توربین گاز به طور دستی مراجعه نمائید

زمانیکه پمپ روغن در حالت بهره برداری قرار دارد و فشار روغن در نقاط مختلف یاطاقان  -4
 .وسایر موارد مورد بازرسی فرار گیرد

ه در روی خروچی میزان خروج روغن از یاطاقان جورنال و تراست از دریچه شیشه ای ک -5
 .مسیر روغن روغنکاری کمپرسور قرار دارد مورد بازرسی قرار گیرد

 
  ملزرمات سیستم ضد سرج

در ذیل نشان دهنده هائی که مربوط به سیستم ضد سرج هستند و مانع از وقوع سرج می گردند بیان 
  .می شود

  .بعد از اولین راه اندازی موقتا صافی برداشته شود -1
  .ر ایزوله کننده خط ورودی کمپرسور و ترانس میتر فشار باز باشدبازرسی شود که شی -2
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 .بازرسی شود که شیر ایزوله کننده خط خروجی کمپرسور و ترانس میتر فشار باز شود -3

بازرسی شود که فشار هوای ابزار دقیق آماده سرویش دهی باشد برای شیر ریسیکل ضد  -4
 سرج 

 .اشدشیر بالک باید در موقعیت بسته قرار گرقته ب -5

تا آنجا ( ت بسته قرار گرفته باشد یعق مورشیر یک طرفه در خروجی نازل کمپرسور البد د -6
 )که ممکن است

 .شیر یکطرفه باید از نوع بدون ضربه سنگین باشد -7

 
  UNIT START UPراه اندازی یونیت 

 در اینجا اطالعات کلی درباره کمپرسور داده می شود برای استارت و بهره برداری باید به
  .دستورالعمل های داده شده در کتاب توربین گاز مراجعه کنید

  توجه
  .کمپرسور و خطوط گاز را باز کنید ) تخلیه (شیر درین  -1
  .شیر ایزوله کننده مربوط به گیج و سوئیچ و فشار باز باشد بازرسی شود که -2
 .کمپرسور گاز پرچ شود -3

 .ور را باز کنیدشیر درین از خط باالئی به خط پائینی گاز مربوط به کمپرس -4

 .فشار هوای هدر تحت فشار مربوط به محفظه سیل شانه ای بازرسی شود -5

 .شیر پرکننده کمپرسور را باز کنید -6

 .آالرم های مختلف بازرسی شوند -7

 .شیر ورودی را باز کنید وشیر پرکننده را ببندید -8

 .ه استمطمئن شوید که دستورالعمل دستی مربوط به راه اندازی توربین گاز مشاهده شد

  .شیر خروجی را باز کنید -9
  .وربین گاز مراجعه کنیدتبرای راه اندازی کمپرسور باید به کتاب 

در حال بهره برداری است اختالف فشار بین خط گاز سیل ) BUFFER(موقعیکه گاز سیل  -10
  .یا فشار ورودی را بازرسی کنید) متعادل کننده ( و خط گاز باالنس 

  .از سرج کمپرسور اجتناب کنید -11
 .را در خط ونت اولیه کمپرسور تنظیم کنید جریان -12
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  :احتیاط 
این فیلتر پس از . برای اولین راه اندازی کمپرسور باید صافی موقتا در قسمت ورودی جفت شود

  .اینکه معلوم شد که لوله ها عمال تمیز شده اند برداشته می شوند
  

  UNIT SHHUT DOWNتوقف اضطراری 
  .در سرج خودداری نمائیدبرای توقف اضطراری یونیت 

  .از قرار دادن کمپسور در سرج خودداری نمائید -1
  .قف نمائید و سپس شیرهای ورودی و خروج کمپرسور را ببندیدوتوربین گاز را مت -2
 .قطع شود و پس از آنکه کمپرسور توقف اضطراری داده شد) BUFFER (رگاز باف -3

رت خروجی روغن یاطاقان متعادل بر طبق دستورالعمل توربین گاز پس از اینکه درجه حرا -4
رسید پمپ کمکی روغن روغنکاری باید توقف اضطراری ) 55C 130Fحدودا .(شد
 .شود

گاز افزونی فشار مربوط به محفظه سیل .پس از اینکه پمپ روغن توقف اضطراری داده شد -5
 .شانه ای که بین سیل مکانیکی خشک و یاطاقان قرار گرفته قطع گردد

 
  اخطار 

باید توسط یک گاز بی . اری داده می شود رور را برای مدت طوالنی توقف اضطاگر کمپرس
  .خطر عمل افزونی فشار انجام گیرد

  
  ROUTINE CHECKESبازرسی های جاری 

  :بازرسی های جاری در حین بهره برداری 
  :یل است ذبازرسی ادواری که براساس کارکرد ماشین منظما باید انجام شود به شرح 

  ر مخرن اصلی روغنسطح روغن د -1
  درجه حرات یاطاقانها  -2
 درجه حرارت روغن از خروجی یاطاقانها -3

 فشار روغن در یاطاقانهای جورنال و تراست -4

 دل کنندهافشار هدر لوله گاز متع -5

 فیلترز فشار گاز سیل در زمان عبور ا -6
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 اختالف فشار بین محفظه تحت فشار هوای شستشو و محفظه جدا کننده  -7

 )ودی کمپرسوررو( گاز باالنس ) BUFFER(از سیل اختالف فشار بین گ -8

 فشار هوای شستشو در قسمت پائین دست شیر کنترل فشار -9

  میزان جریان گاز در لوله های ونت اولیه-10

  اختالف فشار عبوری از ونت اولیه و اورفیس ولو تنظیم کننده جریان-11

   آنالیز گاز در لوله های ونت ثانویه -12
  .ر لوله های خروجی که از گیج کالس عبور می کنند جریان روغن د-13
   پروسه فشار گاز لوله های ورودی و خروجی کمپرسور -14
   درجه حرارت گاز ورودی و خروجی کمپرسور-15
   تغییر مکان محوری شفت اکسیال -16
   لرزشهای شعاعی-17
   بهره برداری به تناوب از فیلترهای گاز سیل-18

  

 

 
  اورهال توربین و کمپرسور در ایستگاه هاتعمیرات و: بخش دوم 

1 - inlet guide vane :  پس از پائین آوردنplanium air inlet کلیه تیغه های ورودی 
 تیغه های متحرک روتور که پس از N.D.Tهوا، کلرنس گیری و بازرسی غیر مخرب 

  .بررسی هیچ مشکلی مشاهده نگردید
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 cambustion chamber-2: ل شامcombustion ، liner ، transition piece ، cross 

fire tube ، combustion cover chamber  ها که همگی بازرسی و تعویض نازلهای
  .سوخت محفظه های احتراق والینرها و ترانزیشنها صورت گرفت

  
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2- inlet compressor casing ،discharge copressore casing  شامل

copressore casing :  باز کردن پوسته قسمت باالئی قسمت ورودی و خروجی
کمپرسور هوا و بررسی کلیه تیغه های ثابت آن ، که هیچ مشکلی مشاهده نگردید 

  )solvex(شستشوی آن با حالل مناسب 
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3- first stage nozzle :  توربین ) پره های ثابت( باز کردن نازل مرحله اولhp و 

check dyeن آن و جایگزینی آن با قطعه نو به دلیل ترکهای بیش از حد مجاز  کرد
  .روی تیغه های آن

 
 
 
 
 
 
 
 

4- turbin casing :  باز کردن و بازرسی پوسته باالیی توربین و بازدید از قسمتهای
 ، که هیچ مشکلی مشاهده NCV ، بازوی iaphragmمختلف آن مانند بلیدها ، 

 .جهت نصبنگردید و در نهایت شستشوی آن 

  
  
  
  
  
  
  
  

6-   1 : bearing no :  بازرسی و اندازه گیریclearance های bearing و 
labyrinth seal ها که به علت سایش bearing و پدهای تراست معموالمعموال در 

  . ساعته کلیه قطعات آن تعویض می گردد4800اورهال 
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7-    2no:  bearing :  بازرسی و اندازه گیریclearance های bearing و labyrinth 

seal که به علت سایش bearing در قسمت تحتانی و سوختگی روغن در قسمت سیل در این 
bearingنیز کلیه قطعات تعویض می گردد .  

  

  
8- high pressure turbin rotor  : پس از باز کردن روتورhp مراحل تمیزکاری کلیه 

توربین مرحله (  تیغه های گرم توربین تیغه های متحرک کمپرسور هوا، تمیز کاری
 به علت چسبندگی بابیت روی 2 و 1، پالیش کردن کلیه محل های بیرینگ ) اول 
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 تیغه های متحرک N.D.Tروتور ، انجام گرفت و سپس با تست و بازرسی غیر مخرب 
  .روتور هیچ مشکلی مشاهده نگردید

  
9- low pressure turbin rotor : غه های متحرک توربین قدرت تمیز کاری کلیه تی    

، پالش کردن کلیه محله های بیرینگ به علت چسبندگی بابیت ) توربین مرحله دوم ( 
که در نهایت مشکلی مشاهده نگردید و  N.D.Tغیر مخرب روی آن ، تست و بازرسی 

  .روتور جهت نصب آماده گردید

10 – exhaust casing : این پس از باز کردن دیواره های فوقانی casing و دیفیوزر آن 
که مسیر خروج گازهای داغ پس از توربین قدرت می باشند تمام این قسمت ها بازرسی 

  .گردید، که هیچ مشکلی مشاهده نشد و در نهایت جهت نصب شستشو و آماده گردید
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11- 3  bearing no 3   :  بازرسی و اندازه گیریbearing clearance و labyrinth seal 

 کلیه seal در قسمت تحتانی و سوختگی روغن در قسمت bearingبه علت سایش که 
  . نیز تعویض گردیدbearingقطعات این 

12-  4bearing no:بازرسی و اندازه گیری  clearance bearing و تراست labyrinth 

seal ها که به علت سایش bearing و پدهای تراست و سوختگی روغن در قسمت seal 
  .عات آن تعویض گردیدکلیه قط

13- axial compressor stator :  ثابت کمپرسور هوا ، کلرنس کلیه تیغه های تمیز کاری
  .گیری بازرسی گردید که هیچ مشکلی مشاهده نگردید

14- 2nd. stage nozzle :  تمیزکاری کلیه تیغه های متحرک توربین قدرت ، کلرنس گیری
  .ه نگردیدو بازرسی گردید که هیچ مشکلی مشاهد

15- load coupling :  کلیه قسمت های کوپلینگ کمپرسور گاز و توربین تمیزکاری و
  .اندازه گیری هم محوری گردید که هیچ مشکلی مشاهده نگردید
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16- auxialiary coupling :  کلیه قسمت های کوپلینگ گیربکس توربین تمیزکاری و
  .ردیدکه هیچ مشکلی مشاهده نگردیداندازه گیری هم محوری گ

17- oil cooler :  کلیه قسمت های کولر روغن تمیزکاری و تست هیدرولیکی با نظارت
  .بازرسی فنی انجام گرفت که هیچ مشکلی مشاهده نگردید

18- fuel gas path : کلیه مسیرهای گاز توربین بازرسی فنی انجام گرفت که هیچ مشکلی
  .مشاهده نگردید

19- aux. oil pump :  بازدید وبررسی پمپ روغن کاری توربین که هیچ مشکلی مشاهده
  .نگردید

  . باز کردن توربین استارتر و بررسی بیرینگ ها و بلیدهای آن -20
Axialiary gearbox  

کاور گیربکس باز، بررسی کلیرنس چرخ دنده ها عملکردکوپلینگ الکترومغناطیسی برینگ 
  .ب بود و مشکلی مشاهده نگردیدها شافت و سایر قطعات خو

  . باز کردن کامل کمپرسور و بیرون آوردن مجموعه روتور -21
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   تمیز کردن روتور و کمپرسور و بستن آنها -22
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  :پروژه دوره کارآموزی 
  ترجمه متون علمی

 
   و شیوه های موثر نشت گیریball valveتست غیر مخرب آب بندی 
  لوله گاز طبیعی فشار باالخطوط 

  
به علت نشت در شیرها ،  خارج کردن و یا خشک کردن مقطع های  بزرگ خطوط لوله گاز

  .برای عاملین خطوط لوله گاز پرهزینه است
آزمایشهای زیر نشان می دهد که نشت های جزئی در خطوط لوله، به طور قابل قبولی بوسیله 

  . نشت گیری در محل شیر، آب بندی  می شودتزریق مواد درز گیر شیر، توسط سیستم 
 trunnion( سر محورgrove b-5 و grove  b4-cمحل مخصوص نشت گیری  در  

 است که از آن استفاده می شود تا آب بندی محل نشت حتی در ball valveنصب شده ) 
  .محل هایی که نشت شدید است را به نتیجه برساند

  
که ممکن است با تزریق  ) Ultra-heavy( نگین نشت گیری ترکیبی  اضطراری فوق س

مستقیم در سوراخ بدنه این شیرها باشد، می تواند یک نشت گیری موقت قابل قبول فراهم 
  .کند

نشت )  bubble tight ( به این شیوه نشت گیری فراهم شده است که یک حباب فشرده 
  .دگیری بوجود می آورد تا شیر برای باز یا بسته شدن چرخانده شو

شیرهای خطوط لوله مورد استفاده گاز طبیعی با انواع آالیندگی مرتبط هستند که شکاف های 
  .وردآجزئی در سطح بوجود می 

کوچکترین آسیب در راه اندازی که به خاطر زباله های ساخت اتفاق می افتد می تواند به 
 زنی گرم خاطر خوردگی و فرسایش معمول سطح درونی لوله ؛ قسمت های عملیات ضربه

(hot – tapping) آهن تازه ریخته گیری شده صدمه دیده خطوط لوله ، باعث شود  .  
   که معموال در خدماتball valveیک سری از آزمایش های تست غیر مخرب بروی  

  . لوله فشار باال استفاده می شود انجام داده شدندخطوط



 42

، درزگیرها و ترکیبات نشت )  lubricant/sealants () درزگیر/روان کننده (انواع 
  .گیری اضطراری به کار برده شدند تا شیرها را در درجات مختلف آسیب، آب بندی کند

از آزمونهای انجام داده شد نتیجه گرفته شد که جزئیترین محل نشت را می توان با استفاده از 
  .ترکیبات متفاوت آب بندی شیرها  نشت گیری کرد

  :روش های ازمایش  و نتایج آزمایش را شرح می دهدگزارش ذیل مرحله به مرحله 
  

  
  :تجهیزات 

 grove b-5 600 اینچ کالس ball valve 12یک 

 اینچی در 3.توپی شیر برای شروع آزمایش دوم  شکاف های .شیر در ابتدای آزمایش نو بود
 هر به طور عادی این اندازه و مدل شیربا یک پورت تزریق درزگیر به ازای. آن ایجاد شد

  .محل حلقه تهیه شده است
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 درجه اختالف در مقابل محل استاندارد در 180برای اهداف آزمایش ، یک پورت تزریق با 
  .محل هر حلقه اضافه شد

   .10000 پمپ تزریق درزگیر با ماگزیمم فشار تخلیه Sealweld ACTIV-8دو  
 اصالح شده با Sealweld SuperGun manual screw-primed gunیک 
  .  psig 20000کزیمم فشار تخلیه ما

     )hand held computer( یک دستگاه اندازه گیری گاز توربین با کامپیوتردستی 
  .به عنوان فراهم کننده بازخوان لحظه ای از نوسانات جریان در یک فرمت دیجیتال
ایجاد ( شکاف های آسیب در طی مجموعه اول آزمایش ها با یک دستگاه تراش صنعتی

  . ساخته شد)ه شیارکنند
 روان کننده روغنی (و انواع.یک سنگ برقی دستی در سری دوم آزمایش ها به کار برده شد

 فوت مکعب  نیتروژن گازی در 12000 و تقریبا lubricant/sealants) )( نشت گیر/
  بطری های فشار باال

  
Background : 

 downstreamیک  ویژه ball valvesمدل های زیادی از سرمحور نصب شده روی 

self relieving محل حلقه که این از فشار بیش ازحد روی بدنه،  وقتی توپی در حالت 
  .بسته است و افزایش حرارتی مایع رخ می دهد جلوگیری می کند
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 self relieving downstream seatبرای جلوگیری از ترکیدن بدنه شیر یک 

 که برای محل spring forceه بیشتر از خط فشار  موقعیکه فشار بدن.استفاده شده است
 شده می شود، حالت ارتجاعی و فنری از بین می رود و فشار به خارج شیر  حلقه به کاربرده

  . می رودdownstreamکه فشار کمتری دارد فرار می کند و معموال به سمت 

 
 

شده  چنان طراحی Grove models B-4C and B-5 مدل  ball valveشیرهای 
 اتفاق افتاد و در حالت بسته باعث آسیب و upstream seatاند که اگر نشتی در پیش از 

 X ( ،the downstream با مقدار A2 > A1(فرسودگی  شد با افزایش فشار در بدنه

seat فعال خواهد شد .  
 یک نشت گیری عملی در مقابل توپی اعمال the downstream seatدر این شرایط ، 

  ) به باالی عکس برگردید .(می کند
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این نوع طرح محل شناور مستقل ، با شیر در حالت بسته و فشار محفظه بدنه بیشتر از خط فشار 
  seat  ، self relieveزیرا این طراحی از . یک محفظه بدنه بسته به وجود می آورد

  .نیست
  ball  valve  از  B-5 وthe grove B-4Cیک شیر کاهش فشار استاندارد روی بدنه 

که این شرایط را گسترش دهد یک ) i.e. 1.65 x MOP(هر فشار اضافی . تهیه شده است
این شیر کاهش فشار به سبب تراکم پذیزی گاز برای . منفذ و خروجی محسوب می شود

بنا بر این دالیل این فرضیه شده است که ، به سبب . شیرهای خدمات گازی نیاز نشده است
 در مواردی از نشت شدید ، که یک ماده ضد  the unique Groveطرح محل حلقه 

 را بتوان مستقیما به محفظه بدنه به هردو مسیر خارج ultra-heavyنشت فوق سنگین  
حلقه انرژی بدهد ، با این راه  یک آب بندی موقت ) نشیمنگاه(تزریق کرد و فشار به محل
  .قابل قبول بوجود بیاورد

  
  :شرح درزگیری 

 به گونه ای طراحی شده اند که برای عملیات های نرمال نیاز به  ball valve  شیرهای
 APIاستفاده از گریس کاری و یا روغن کاری در طی آزمایش .روغن کاری ندارند

hydrostaticممکن است آسیب جزئی بعد از اینکه . در کارخانه ممنوع شده استvalve 
 جابجایی نادرست و یا به خاطر شن و چرکی از کارخانه حمل شده باشد اتفاق بیفتد، به دلیل

 .که در شیر در خطوط لوله ای که در حال نصب قرار می گیرد

 is خط لوله hydrostaticشیر معموال در طی نصب و راه اندازی ها وطی آزمایش های 

cycled .  آلودگی ها و خراش های ریز روی سطح صیقلی به وجود می آورد و موجب
این نشت های جزئی فقط بعد از وارد شدن گاز پرفشار به خط . می شودمسیرهای نشت جزئی 
  .لوله مشخص می شود

آزمایش کارخانه تائید کرد که نشت های آب بندی کوچک را می توان آب بندی کرد 
 Sealweld Total-Lubeتوسط  استفاده از گریس های رتبه سبک یا درزگیرهای مثل 

 standard seat injectionاالت تزریق  ، به داخل محل استاندارد اتص#911

fittings روی شیرهای the Grove B-5 ball valveفراهم بنماید .  
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 Sealweld 5050 Ball مسیرهای نشت سخت تر به طور قابل قبولی توسط تزریق 

Valveاندازه های بزرگ و متنوع تکه های . آب بندی می شوندPTFE در درجه های 
 sealant injectionی شود می توان با اطمینان توسط  به کار برده م5050مشخص 

fittings  اتصاالت تزریق نشت گیری و internal check valves بدون احتمال خطر 
  . وجود داشته باشد check valve)   سوراخ گیر( از مکانیزم و سازوکار توپی

که فقط یک آب این  بیان می کند که این ترکیبات آب بندی و نشت گیری طراحی شده اند 
شیرهای با نشت شدید یا توپی آسیب دیده باید تعمیر و یا . بندی موقت قابل قبول فراهم کنند

  .فورا تعویض شوند
استفاده از نشت گیری های اضطراری  یک نشت گیری موقت برای زمانی که خطوط لوله در 

ور است فراهم  و یا تعمیر کمپرسpig launchingحال مرتبط شدن به هم و اتصال است ، 
 . می کند 

در خیلی از موارد نشت گیری به تزریق . وقتی شیر چرخانده می شود آب بندی از بین می رود
 مسیر نشت نیاز خواهد شد و در زمان بعدی به یک حباب فشرده bridge-offدرست به 

  .آب بندی نیاز شده است
یکه تعمیر شیر و یا جایگزینی ، این نوع نشت گیری ها معموال در خطوط لوله با قطر زیاد جائ

  .غیر عملی و به طور سرسام آوری گران است به کار برده شده اند
  

  1992مرور اولین آزمایش در دسامبر 
  

  هدف 
 برای شبیه سازی آسیب های ball valveبه این هدف آسیب عمدی روی محل سطح شیر 

ه در مسیر درابتدای کار جزئی در محل که ممکن است به علت زباله های ساخت باقی ماند
  .اتفاق بیفتد بوجود امد؛ و همچنین برای نشان دادن تاثیر تزریق نشت گیر در محل نشت 
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در آغاز، در یک انتهای شیر، توپی شیر عمدا تراشیده شد و در انتهای دیگر واشر آب بند 

 . عمدا آسیب دیده شد

یک دستگاه . کار برده شدیک دستگاه تراش برقی صنعتی کوچک برای ایجاد شکاف به 
میزان نشت و حباب فشرده .سنجش گاز توربین برای اندازه گیری جریان گاز به کار برده شد

با استفاده از شیلنگ مخصوص قطر کوچک متصل به دریچه مخزن ) نشت گیر( آب بندی 
 و مخزن محتوی آب صابون متصل شده است اندازه turbine meterبدنه که به یک 

  .گرفته شد
 دقیقه در محل 25حباب فشرده در انجا هیچ نشتی نداشت و برای مدت % 100توجه شود که 

 نیتروژن گازی برای یک آزمایش متوسط psig 1000 .دوام آورد) نشت گیری ( آب بندی 
 دقیقه به 5 دقیقه به طور مستقل و  5 در این اندازه api 6dیک شیر مدل .به کار برده شد

شیر می بایست نشت گیری شود بدون آنکه در . محل ،  آزمایش شدطور همزمان برای هر 
  .مدت آزمایش افت فشار مشاهده شود

  
  :آزمایش ) فرآیند(پروسه
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شیر بارها سرهم شد، آزمایش شد، جدا شد، تمیز شد،آسیب بدتر شده و نشت گیری شد و 

  .جدا شد تا بدترین وضعیت نشت مشخص شد
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    نوع آسیب  یار توپینتایج آزمایش ش

  1آزمایش   بدون آسیب   نشت گیر حباب فشرده  % 100 شیر -
  بدون نیاز به نشت گیری -
  نشت گیر حباب فشرده % 100 شیر -

  2آزمایش    اینچ005.: شیارهای  توپی 

  بدون نیاز به نشت گیری -
ارتجاعیت واشر آب بندی به حالت  -

  مطابقت می کند005.شیارهای 

قبل از   CFM 6,76یک نرخ نشت  -
  تزریق نشت گیر

  3آزمایش    اینچ010.: شیارهای توپی 

 و Total-Lube #911تزریق  -
  آب بندی حباب فشرده % 100

 قبل از cfm 40یک نرخ نشت  -
 تزریق نشت گیر

به   ( Total-Lube #911تزریق  -
 دقیقه 10نظر می رسد برای مدت 

نشت گیری شود و آنگاه شروع نشت 
)cfm 40 نرخ ، به تدریج برگشت به

آب % 100 (5050تزریق آب بند  -
  )بندی حباب فشرده 

 تا 015.: شیارهای توپی 
.020 

  

تهیه نیتروژن ناکافی که جریان  -
آزمایش را هدایت کند و  نرخ نشتی 

  . را برآورد کند شدید
 آنگاه تهیه 5050تزریق آب بند  -

1000 psig فشار N2 100 و  %
  .حباب فشرده آب بندی کند

  4آزمایش   020.  : توپی شیارهای
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  آزمایش آسیب واشر

  
  

    نوع آسیب   نتایج آزمایش آسیب واشر
 CFM 5.5نرخ نشت  -

هدف، شبیه سازی آسیب بوسیله  -
pinching off یک الکترود 

 جوشکاری

  5آزمایش nick -1محل واشر 
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 CFM 18نرخ نشت  -

  
 -4محل واشر 

nicks  
  6آزمایش 

 CFM 36نرخ نشت  -

کردن بوسیله با شبیه سازی  -
pinching a pig off or 

pinching a coupon از روی 
 عملیات ضربه زنی گرم

  

دو جای تراش 
)scrapes(  

  7آزمایش 

تهیه نیتروژن ناکافی که جریان  -
  .آزمایش را هدایت کند

این به عنوان بدترین وضعیت آسیب  -
  .واشر مطرح شد

 مقطع ¾برش دادن 
 از واشر به طور کامل

  8آزمایش 

  
 Total-Lube #911 مورد نشت محل آسیب یک حباب فشرده آب بندی با 4 تمامی در

ما معتقدیم توربین .  سنگینتر نیاز نشد5050آب بند . به وسیله تزریق مناسب به نتیجه رسیده شد
اگر مسیر درز یک شیار . متر ممکن است به عنوان یک ابزار تجزیه تحلیل مفید واقع شود

شروع با یک آب بندی کوچک ، . کوچک باشد آن معلوم نمی شودبزرگ و یا چندین شیار 
مسیرهای نشت کوچک ممکن است نشت گیری شود و دیگر نیازی به آب بندی سنگین 

به عنوان نتیجه یک آزمایش آسیب واشر ممکن است استنتاج شود که فقط به خاطر . نباشد
  .نباشداینکه نشتی شیر شدید است به کار بردن آب بندی سنگین نیاز 

 در کاربرد یک خط  لوله نمونه ، نشتی شیر ادامه می Sealweldبدون معرفی نشت گیرهای 
  .یافت و احتماال فرسوده شدن و بزرگ کردن اندازه مسیردرز در گذر زمان
     

  1995 ژانویه –دومین مراحل آزمایش 
مین سری از دو.  سال بعد از اولین آزمایش برقرار شد2دومین سری از مجموعه آزمایشها 

شیار توپی به عنوان آسیب . آزمایشها صحت و سقم نتایج سری اول آزمایشها را تائید کرد
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تزریق شدند تا ) heavier(رفته رفته   نشت گیرهای سنگین تر.دوباره به تدریج بیشتر شد
آنگاه محفظه بدنه با یک آب بند ترکیبی فوق .سیستم نشت گیر محل غیر قابل استفاده شود

  . پر شد) ultra-heavy sealing compound(سنگین
 seat( یک طرح نشیمنگاه حلقه Grove B-5 ball valveبه طوریکه قبال توصیف شد 

ring (مقابل. منحصر به فرد دارد)runnion mounted (  ،مفصل افقی نصب شده  دیگر
ball valve طراحی شد که ویژگی اش downstream self-relieving نشیمنگاه 

 محل حلقه به upstream طراحی شده است چنانکه هر نشتی قبل از Grove B-5 ، حلقه
downstreamمحل حلقه سخت تردر جهت خالف توپی فشار بیاورد .  

آب (    محل نشت گیرGrove این فرضیه به وجود امد که به علت طراحی منحصر به فرد
خواهد ) ultra-heavy(، پرکردن محفظه بدنه با یک آب بند فوق سنگین ) seal: بند 

  .توانست دو چیز انجام بدهد
  و  upstream محفظه بدنه پرشده خواهد توانست که فشار هیدرواستاتیک به هر دو     -1

downstream محل آب بند حلقه اعمال کند، از این راه هر دو محل را در خالف توپی
  .تحمیل کند

 sealing( در آب بندی ترکیبی PTFE اندازه افزایش داده شده و مقدار ذره های -2

compound (فوق سنگین حتی مسیرهای نشت شدید را آب بندی خواد کرد.  
این بدترین . شیار داده شدdownstream  و upstreamتوپی عمدا از هر دو قسمت 

  .was quantifiedمورد آسیب شیارگذاری 
% 100با توجه به . د انجام شد درجه سانتی گرا20همه آزمایشها در محیط بسته ی اتاق با دمای 

نیتروژن برای آزمایش متوسط به .  دقیقه بدون نشتی باید دوام داشته باشد25حباب فشرده ، 
  .کار رفت
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به کار برده شد تا شیارهای توپی ) electric disk grinder( یک دستگاه سنگ سمباده 
  . بود1/8را عمیق تر بکند ، عرض دستگاه تراش تقریبا 

  
  : کار آزمایش شیوه

  
همه .شیر با استفاده از توپی های مشابه که در آزمایش های اول به کار گرفته شد سر هم شد

شیر برای راحتی مونتاژ وجداسازی در . در آزمایش جدید بودند ) elastomers(کشپارها 
لوله کشی برای محصور کردن  یک انتها متصل شد تا اجازه دهد . حالت عمودی نصب شد

فقط یک محل حلقه در زمان تست، .باالی نیتروژن در یک انتهای دیگر فراهم شودفشار 
شیر با شیارهای .آزمایش شد تا آسیب با تزریق کردن به  محل حلقه ها بیشتر آب بندی نشود

قسمت کف محل حلقه  . اینچی در سر و قسمت سالم توپی در محل کف مونتاژ شد030.
 psig 1440قسمت کف تا  .مایش اول و جداسازی بودآسیب ناچیز نشان داد که نتیجه آز

   تا 020.یک نشت خیلی کوچک از . تحت فشار قرار داده شد و نشت گیری نیاز نشد

CFM .030به محل حلقه ، . اندازه گرفته شدTotal-Lube #911 اونس        12 به وزن 
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حاصل % 100ه تزریق شد ویک حباب فشرد)  کیلوگرم02835.=  گرم 28,35=  اونس 1( 
  . فشار نیتروژن فراهم شدpsig 1440 و 5050 اونس نشت گیر 12برای سر حلقه ، . شد

 اونس 2 تا 1نشیمنگاه حلقه با .  دقیقه به وجود آمد3 تا 2 بعد از CFM 0.5یک نشت جزئی 
حاصل % 100 و و یک حباب فشرده ”was “topped up 5050اضافی از نشت گیر 

 به 5050 در داخل نشت گیر PTFEذرات . ر جداسازی و بازدید شدبعدا، هنگامی که شی.شد
.  محل تراشیده شد5 اینچ در 010.قسمت کف توپی به عمق . صورت فشرده دیده می شدند

 به داخل کف نشیمنگاه Total-Lube #911.  اندازه گرفته شد CFM 9,50یک نرخ 
نتایج موفق این آزمایش . دنشت گیری به دست آم% 100حلقه تزریق شد و یک حباب فشرده 

شیارهای قسمت سر تا . ها نتایج آزمایش هایی که دو سال قبل انجام شدند را تائید کردند
 درجه مخالف 180( در مقابل آن 010. شیار اضافی به عمق 5 گود شد و  040. تا  037.

  . افزوده شد) محل   شیارهای قبلی
 فشار گاز نیتروژن psig 10000تزریق شد و  5050 اونس از نشت گیر 12سرحلقه آب بند با 

سپس نشت اتفاق افتاد و به . یک نشت گیری موقت و گذرا حاصل شد. به کار برده شد
 .  افزایش یافتCFM  15.00 تا 10,00تدریج تا 

 تزریق شد و 5050 نشت گیر  )XXXH) triple extra heavy اونس از 12سرانجام 
  . شدآب بند حاصل % 100یک حباب فشده 

شیارهای قسمت کف بین . شیر جداسازی شد ، تمیز شد و شیارهای هر دو انتها عمیق تر شدند
= seal=( به کف آب بند5050 اونس از نشت گیر 12 عمیق تر شدند و 027. تا  020.

.  تفاوت فشار  به دست نیامدpsig 1000آب بند با یک . تزریق شد) کاسه نمد،درپوش
 CFM 30 تا 20 کاهش داده شد ولی ثابت نماند و نهایتا از CFM   2 تا 1نشت تقریبا از 
 ترزیق شد اما آب بندی به نتیجه XXXH 5050 اونس از نشت گیر 12. افزایش یافت

 تا 20 کاهش داده می شد اما متوقف نمی شد و دوباره به مقدار  CFM 2 تا 1نشت به . نرسید
30 CFMد و همین نتیجه به دست آمد و آب بندی  بار تکرار ش6این مرحله تا . بر می گشت

 .حاصل نشد



 55

 XXXHتزریق     نشت گیر.  عمیق تر شده بود060. تا 050.شیارهای قسمت باال بین 

 کاهش CFM 2 تا 1 به CFM 20 تا 15  به داخل حلقه آب بندی سر ، نشت را از 5050
  . برگردد CFM 20 تا 15هنگامی که تزریق نشت گیر متوقف شد نشتی می توانست به . داد

  . بار با همان نتایج تکرار شد و آب بندی به نتیجه نرسید3این مرحله 
 بار 12 شیر پاک کن به هر دو محل حلقه ها تزریق کردیم و شیر را Sealweld اونس 12ما 

ما . متوجه شدیم که در هر بار چرخش نیروی بیشتری برای چرخاندن الزم است. چرخاندیم
 علت آن شیارهای توپی باشد که با نشیمنگاه حلقه هنگام رد شدن ازکنار احتمال می دهیم که
  .آن درگیر می شود

 CFM 2 تا 1 تحت فشار قرار داده شد و یک نرخ نشت بین psig 1000قسمت کف تا 
% 100 تزریق شد و یک حباب فشرده 5050 اونس نشت گیر 12به داخل شیر .مشاهده شد
 تزریق 5050 تحت فشار قرار داده شد، نشت گیر psig 1000قسمت سر تا . حاصل شد 

میزان نشت هنگامی که آب بندی .  اندازه گرفته شدCFM 20 تا 10شد و یک نرخ نشت بین 
 XXXH 5050 اونس از 12 ما  .جزئی به دست آمده از بین می رفت به شدت نوسان داشت

ینکه تزریق متوقف شد ، بعد از ا.  کاهش دادیمCFM 2 تا 1تزریق کردیم و نشتی را تا به 
 بار با نتایج مشابه تکرار شد و آب 5این مرحله .  برگشت می کرد20 تا 10نشتی به تدریج به 

 XXXXH (quadruple extra اونس 12بعد از آن ما . بندی به نتیجه نمی رسید

heavy) 5050 دقیقه حفظ می شد به دست 2 تزریق کردیم و یک آب بندی که برای 
 بار تکرار شد ، یک آب 3این عمل . اینکه یک نشتی کوچک دوباره شروع شودآمد قبل از 

به هر حال، . بندی موقت هر بار بدست می آمد قبل از اینکه نشتی هر بار دوباره شروع شود
 .آب بندی به دست آمد % 100برای چهارمین بار همانند شیوه باال ، یک حباب فشرده 
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 حفره توپی  ½اندازه گیری ها از .  دوباره اندازه گیری شدبه محض جداسازی ، عمق شیارها
  . ها گرفته شدند ، جائیکه محل آب بندی با توپی تماس داشت

  
  

   قسمت سر –) بر حسب اینچ ( عمق شیار
.050  .050  .055  .061  .055  .060 

  .025  .023  .027  .023  .023  
 

   قسمت کف–) بر حسب اینچ ( عمق شیار 
  

.025  .023  .018  .024  .015 
                                          

 - ”002.(ما رویه نشیمنگاه حلقه را بازدید کردیم و چندین خراش کوچک و کم عمق 

  .در نشیمنگاه حلقه یافتیم که نتیجه چرخاندن شیر بود) ”004.
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  :شیر به شرح ذیل بیشتر آسیب دیده بود 
  سر  قسمت –) بر حسب اینچ ( عمق شیار

.080  .075  .090  .070  .080  .073 
  .075  .085  .066  .067  .045  
 

   قسمت کف–) بر حسب اینچ ( عمق شیار 
  

.068  .068  .065  .070  .071 
 

 به داخل هر دو محل سر و کف تزریق شد ، اما XXXXH 5050یک مقدار کم از 
و اتصاالت درونی شیر فشار زدائی شد و نشت گیر . اتصاالت تزریق ظاهرا کامال بسته شد

check valveبطوریکه انتظار می رفت درون .  برداشته شدcheck valve ذرات بزرگ 
PTFEشیر بدون .  پیدا شد که سد راه آن شده بودcheck valve های داخلی ، دوباره 

 تزریق شد قبل از اینکه کانالهای XXXXH 5050و دوباره فقط یک مقدار کم از . بسته شد 
  .ی شیر به همان دلیل دوباره مسدود شودنشت گیر درون

در این . میزان نشت نوسان نداشت و ثابت بود.  اندازه گرفته شدcfm 8یک نرخ نشت 
مرحله از آزمایش ، سیستم تزریق محل آب بندی به طور منطقی و قابل انتظار از کار افتاد که 

 . بودPTFEعلت آن شکل گیری انسداد،به خاطر ذرات بزرگ 
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  پیشنهاداتنتایج و 
  نتایج 

 منبع درآمد ملی می توانست به  و بزرگترین صنعت وآشنائی با صنعت نفت و گاز به عنوان مهمترین
عنوان دوره ای مفید از کارآموزی برای یک دانشجوی مهندسی مکانیک تلقی شود که متاسفانه به 

یت بودن این دوره  این صنعت با نظام آموزش عالی و بی اهممختلف  هایدلیل عدم آشنائی بخش
برای مدیران این صنعت برای تشویق دانشجویان برای آشنایی با این صنعت و درک نوع مشکالت 

 گام نهادن در راهی برای حل آن و عدم همکاری در این راه برایاین صنعت و راهنمایی دانشجو 
 نتیجه  است،عتکه دلیلی جز نبود وجدان و سواد کاری در تمامی پست های مدیریتی کالن این صن

  .د اشتنجز یاس و سرخوردگی و به بطالت گذارنده شدن این دوره با ارزش ای 
، هر  دانشگاه های کشور و صنعت بیمار این کشورخصوصامتاسفانه نظام آموزش عالی ناکارآمد 

  .کدام راهی بسیار متفاوت با هم در پیش گرفته اند که به نظر می رسد همه به بی راهه ختم می شود
  

مادامی که وضعیت صنعت و شیوه ی پذیرش کارآموز بدین گونه که بدون کمترین آگاهی و 
  .ی نخواهد بود مفید، دوره کارآموزی دورهشتابزده باشد

آموزش مناسب در البته نباید از صنعتی که در حال توسعه و عقب مانده است انتظار همکاری و 
 دانشجوی کارآموزی به چشم یک مزاحم در حداقل نه تا زمانی که به. دوره کارآموزی داشت

  .بخش های مختلف صنعت دولتی کشور نگریسته می شود
  پیشنهادات

 2 و کارآموزی1بهتر بود دو واحد درس کارآموزی که به صورت دروس یک واحدی کارآموزی
نه     دانشجوها ملزوم به گذراندن جداگا،  مانند بقیه دانشگاه ها  ،آورده شده استدر رشته مکانیک 

 ،تا دانشجو ضمن آشنائی اولیه با صنعت مرتبط.  مثال در دو تابستان مختلف.می شدندهر کدام 
 شانس بیشتری برای انتخاب صنعت مناسب تر و مفیدتر را 2حداقل در مرتبه دوم در کارآموزی

  .د واحتمال به هدر رفتن این دوره کاهش یابدشداشته با
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  ضمائم و منابع
  ضمائم

 عملیات انتقال 5رات اساسی منطقه ی از ساختمان مرکزی و کارگاه مرکزی واحد تعمییعکس ها
  گاز واقع در شیراز

  
  

همچنین پروژه ترجمه دوره کارآموزی با نظر سرپرست کارآموزی در زمینه نشت گیری شیرآالت 
 رفتن بزرگ صنعتی خطوط لوله انتقال گاز در محل خط لوله بدون جدا کردن شیر که موجب هدر

  .میزان قابل توجهی گاز پاالیش شده می شد انتخاب شد
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  منابع
  :آموزش نیروی انسانی شرکت ملی گازکتب 
  اصول دستگاه ها و طرز کار توربین احتراقی گازی .1
   PCL – 802 – 3/24 وکمپرسور MS 5002Cبهره برداری از توربین  .2
ر ، طریقه راه اندازی و اصول اساسی ، ساختمان ، طرز کا(کمپرسورهای گریز از مرکز .3

 )روش نگه داری

  ساعته کمپرسور واحد مکانیک2400 ساعته توربین و 4800گزارش اورهال .4

  
  

  
  


