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 چکیده 

هاا وادد  ا، باه یاااااان  انحراف و نااهمررای،، نیارو، افاا ه    هر گونه

گاردد  هار گوناه ا ازای      نماید و موجب ا ازای  اداااااام مای   می

دد  گردد ود، و خسادم به سیسرم میاداااش نیز موجب کاه  بهره

نیروگاه اول سد اهید عباساوود دد   4این مقاله بهبود دان اوم واحد 

باا   4ده است  پس ای انجام دان اوم واحاد  سای، آودده اپروژه بهینه

ها، انجام اده مشخص گردید، میزان خروج ای مرکزیت واحد بردسی

بااد  لذا جهت کااه  دان اوم اننییشان   دد مری محدوده مجای می

ها، ااصال دواود به افت احرانی اغییر داده اده است  پیچعدد ای  6

اد کمرر ای حد مجاای ااده   بسی پس ای اغییر اننییشن میزان دان اوم

 ا، اابل ابول اراد گر ره استاست و دد محدوده

واژه های کلیدی
دواود، افت، کوپلینگ، دان اوم، نیروگاه برق آبی

 ران اوت
ها وادد ا، به یااااانهر گونه انحراف و ناهمررای،، نیرو، افا ه

گردد  هر گونه ا زای  و موجب ا زای  ادااااام می نمایدمی

گردد  ود، و خسادم به سیسرم میداااش نیز موجب کاه  بهرها

ها لذا پس ای نصب اطاام ثابت و مرحرک لول بودن و سنرر بودن آن

بهینه سای، نیروگاه اول سد اهید نسبت به مرجع که دد پروژه 

 بااد، انجام اده است دینگ احرانی میعباسوود 

یزام ثابت و مرحرک پس ای نصب، انیمنت و سنرر نمودن کلیه اجه 

بایست دان اوم اسراایکی واحد بردسی ها میو پی  ای نصب یااااان

اود  اگر اراست دانر و افت عمود نبااند، دد هنیام چرخ  واحد 

گردد به این حالت دان ایجاد می 1یک اکل مخروطی مطابق اکل 

 اوم گویند  

ن افت به دد هنیام انجام دان اوم افت باید آیاد بااد  آیاد بود

بااد  هدف ای این عملیام بندها میها و آبمنزله عدم نصب یااااان

بااد  لذا بردسی میزان خروج ای مرکزیت واحد دد هنیام چرخ  می

اگر افت آیاد نبااد امکان بردسی میزان خروج ای مرکزیت واحد 

 وجود ندادد  

ق  رمول گیر، دان اوم طبق اسراندادد مطابالرانس مجای برا، اندایه

گیر، با نقطه  اصله محل اندایه L دد این  رمول  اود محاسبه می 1

اطر بیرونی اراست بلوک دد نظر گر ره  dبااد  همچنین صفر می

اود می

(1)

: مفهوم دان اوم1اکل 

محاسبه  1حد مجای دان اوم برا، کلیه واحدها بر اساس  رمول 

جاوی میزان دان اوم بدست آمده ای این حد موجب گردد و امی

ا زای  لنگ یدن واحد و دد نریجه ا زای  اداااش به سیسرم 

گردد می

  4میزان حد مجاز ران اوت واحد 
اااان اودبین با حد مجای برابر میزان خروج ای مرکزیت واحد دد یا

   با اوجه به اینکه هدف ای انجام این عملیام کاه  ادااااامباادمی

 بااد بااد و بان بودن دان اوم به منزله بان بودن لنیی واحد میمی

دهد  چرا کاه اافت   ها دخ میبه طود مامول ناهمررای، دد کوپلینگ

بااند  دد اکثر موادد ایان  ژنرااود و اودبین به خود، خود مسرقیم می

هاا نیاز داسات    اصل براراد است ولی دد باضای حاانم خاود اافت    

گیار،  ارین و بانارین محل اندایهمین دلیل بین پاییننیسرند و به ه

( اخاار ف وجااود 0.00762 mm) inch 0.003نبایااد بیشاارر ای 

با اسرفاده ای ایم گذاد، امکاان پاذیر    dogleg دااره بااد  اص ح 
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کاد، مجدد دد  لنج کوپلینگ باید مااین offsetاست ولی دد مودد 

  [1]ها، آن صودم پذیردو سوداخ

ت بودن افت به آ ست باودن و یاا خام باودن آن ادابااا پیادا       داس

  Doglegدهاد و  دخ می هاا، دد کوپلینگکند  ناهمررای، یاویهمی

داده ااده   نشاان  ا، نااهمررای، یاویاه  نمایی ای  2نام دادد  دد اکل 

است 

ا،: ناهمررای، یاویه2اکل 

 : آ ست بودن3اکل 

افت است که دد کوپلینگ  2آ ست بودن یک ناهمررای، موای، بین 

نماایی ای ایان نااهمررای،     3دد ااکل   دهاد  ژنرااود و اودبین دخ می

 نشان داده اده است 

خروج ای مرکزیت واحد دد  ،پس ای بردسی اعداد مشخص گردید

اد  داه حل بایااااان اودبین، کوپلینگ و یااااان نود به یک جهت می

ها، کوپلینگ اص حی جهت بهبود دان اغییر اننییشن اسرد بلت

 بااد دواود به افت ژنرااود می

ها، ااصال دواود عدد ای اسرد بلت 6جهت بهبود دان اوم اننییشن 

ا زای  یا ره  x+دد جهت  0.15mmبه افت ژنرااود به میزان 

دواود به افت ژنرااود  ها،است  با اوجه به اینکه اننییشن اسرد بلت

بااد، اصمیم به می 0.60ها، کوپلینگ دو افت و اسرد بلت 0.45

 گر ره اده است   0.15mmا زای  اا 

نیروگاه اول سد اهید عباسوود دد پروژه  4محاسبه دان اوم واحد 

کند  دد سای، حد مجای خروج ای مرکزیت واحد دا اائید میبهینه

ها نمای  داده ها، یااااانمیزان حد مجای دان اوم دد محل 1جدول 

 اده است 

حد مجاز ران اوت: 1جدول 

 محل
یاتاقان

باالیی

یاتاقان 

تحتانی

یاتاقان 

توربین

حد مجاز ران 

(mmاوت )
11/1 10/1 11/1

 بهبود ران اوت
جهت خواندن میزان جابجاایی اافت دد هنیاام چارخ  ای سااعت      

صاب  هاا، ن اندیکااود اسرفاده اده است  بادین منظاود دد مواایات   

 yو  xیااااان و محل ااصال دو افت ژنرااود و اودبین دد محودهاا،  
نقطه جهت ارائت بر دو، اافت   8ساعت اندیکااود نصب اده است  

مشخص اده است  جهت محاسبام میزان خروج ای مرکزیت واحد ای 

 CEAاسرفاده اده است  این  رمول بار طباق اساراندادد     2 رمول 

دان اوم  3مطاابق  رماول    روج ای مرکزیتبااد  دو برابر میزان خمی

 بااد می

(2)

(3)

 HPپمپ پس ای انظیمام و آماده سای، ارایط جهت چرخ  واحد 

دوان اده است  این پمپ بین پدها، یااااان اراست و اراست بلوک 

دود  HP، 8کناد  پاس ای دواان اادن پماپ       یلم دوغن ایجاد مای 

دود اولیه جهت ثابت اادن اارایط    3 چرخ  واحد آغای اده است 
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دود باد، جهت ثبت میزان جابجایی افت  5اود  واحد چرخیده می

 انجام اده است   

 

ها، اودبین و احرانی با پس ای انجام دان اوم نرایج حاصل دد یااااان

محاسبه ااده اسات  نراایج حاصال دد      3و  2ها، اسرفاده ای  رمول

 نمای  داده اده است   2جدول 

اسات، میازان دان اوم دد یاااااان     مشخص 3همانیونه که دد جدول 

بااد  این حد لنیی دد محادوده  اودبین با حد مجای دان اوم برابر می

ساای، هادف   بااد ولی با اوجاه باه اینکاه دد پاروژه بهیناه     مجای می

بااد  لذا کاه  دان اوم موجاب کااه    ا زای  داندمان نیروگاه می

 اود  ود، میادااااام و دد نریجه ا زای  بهره

 

 نتایج حاصل از ران اوت: 2جدول 

 محل
یاتاقان 

 باالیی

یاتاقان 

 تحتانی

یاتاقان 

 توربین

میزان ران 

 (mmاوت )
11/1 12/1 10/1 

 

اسات، میازان دان اوم واحاد دد    مشاخص   2همانیونه که دد جدول 

بااد  لذا جت بهبود دان اوم باا  برابر میدان اوم  حد مجایاودبین با 

بایست باا اغییار   می xاوجه به خم بودن واحد به سمت محود منفی 

 ها، ااصال این ناهمررای، دا جبران نمود  کشیدگی پیچ

مرر لیمی 45/0ها، ااصال دواود به افت ژنرااود میزان کشیدگی پیچ

 60/0هاا، ااصاال دو اافت    بااد  همچنین میزان کشیدگی پیچمی
ها، ااصال دواود به اافت دد  عدد ای پیچ 6مرر است  لذا ااداد میلی

مرر ا زای  کشیدگی داده میلی 15/0به میزان  xبخ  مثبت محود 

 اند  اده

ها، ااصال دواود به افت احرانی عملیام پس ای اغییر اننییشن پیچ

ان جهت بردسی این اغییرام انجاام ااده اسات  نراایج حاصال دد      د

مشاخص   3همانیونه که دد جدول  نمای  داده اده است  3جدول 

هاا بسایاد کمرار ای حاد     ها، نصب یاااااناست، دان اوم دد دد محل

بااد  پایین بودن دان اوم دد این نواحی باه منزلاه کااه     مجای می

 بااد ود، سیسرم میی  بهرهادااااام واحد و دد نریجه ا زا
 

 هاپس از تغییر کشیدگی پیچ: میزان ران اوت 2جدول 

 محل
یاتاقان 

 باالیی

یاتاقان 

 تحتانی

یاتاقان 

 توربین

میزان ران 

 (mmاوت )
11/1 110/1 12/1 

 
 

هاا، باان مشاخص اسات، میازان خاروج ای       همانیونه که دد جادول 

ئین باودن دان اوم موجاب   بااد  لذا پامرکزیت واحد بسیاد پائین می

هاا  کاه  ادااااام سیسرم و دد نریجاه عادم خساادم باه یاااااان     

 گردد  می

پس ای داه اندای، واحد با اسرفاده ای سنسودها، اماسی و غیر اماسی 

میزان جابجایی و اراب واحد بردسی اده اسات  باا بردسای میازان     

یاد  مشاخص گرد  ISO 7919-5ادااااام و مقایساه باا اساراندادد    

بااد  نریجه پائین باودن  می B/Cمیزان ادااااام واحد دد محدوده 

 بااد  دان اوم کاه  ادااااام می
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