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  توربين گازي ـ هواي خنك كن ـ جعبه دنده بار: يهاي كليد واژه

  
  

  مقدمه
 وارد عرصه توليد انرژي الكتريكي 1940هاي گازي به دنبال عملكرد موفقيت آميز موتورهاي جت از اواخر دهه  توربين

ژه در  سال به سرعت رشد نمود و به عنوان يكي از سيستمهاي تأمين انرژي الكتريكي به وي50گرديدند و در كمتر از 
هاي گاز محدود به توليد انرژي الكتريكي نبوده و در صنايع ديگر از  كاربردهاي توربين. اند مواقع پيك بار شناخته شده

هاي گاز به صورت  توربين. شوند جمله ايستگاههاي پمپاژ خطوط لوله و كمپرسورهاي تأمين هواي فشرده بكار گرفته مي
شوند، لذا به سرعت قابل حمل، مونتاژ و نصب در محل  مختلف ساخته ميهاي  يك مجموعه مستقل از تركيب مؤلفه

باشد و   و همچنين كاربرد آنها به سرعت در حال رشد مي1هاي مولد انرژي الكتريكي فشرده ساخت اين سيستم. باشند مي
هاي  هاي نوين در زمينة خنك كردن مؤلفه دها بطور مستمر در صدد ابداع و استفاده از تكنولوژيتوليد كنندگان اين مول

هاي حاصل از  ها، بهبود در سيكل ترموديناميكي و كنترل آالينده اصلي و فرعي سيستم، بهبود خواص متالوژيكي مؤلفه
  .باشند احتراق مي

 از اهميت خاصي 2وربين، ژنراتور، سيستم روغن و جعبه دنده بارهاي ت خنك نگهداشتن برخي از بخشهاي واحد نظير پره
تر از سيستم، افزايش طول عمر  برداري مناسب تواند منجر به بهره اي مي برخوردار بوده، و بهبود در روشهاي خنك كننده

كننده موجود از هاي خنك  هاي نوين خنك كنندگي و بهبود سيستم قطعات و ايمني بيشتر واحد گردد و لذا ابالغ شيوه
در اين بررسي اصالحاتي در اتاق جعبه دنده بار و تصحيح . باشد هاي مستمر توليد كنندگان اين نيروگاهها مي جمله فعاليت

كن حداكثر تماس ممكن را   صورت گرفته است به نحوي كه جريان هواي خنك3سيستم جريان هواي خنك كن يك مولد
جزئيات تعميرات در طراحي سيستم خنك كننده جعبه . ه ياتاقان شماره دو داشته باشدبا تمام فضاي جعبه دنده بار از جمل

دنده بار و اثرات اين تصحيح بر توضيع جريان و درجه حرارت در داخل اتاق جعبه دنده بار بويژه بر درجه حرارت يا 
رجه حرارت در فضاي جعبه دنده بار در ياتاقان شماره دو به تفصيل مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار گرفته و توزيع د

  .قبل از اعمال تغييرات در سيستم هنك كن و بعد از انجام اصالحات با يكديگر مقايسه گرديده است
  
  2ـ لزوم خنك نگهداشتن فضاي جعبه دنده بار و ياتاقان شماره 1

ابتدا هوا توسط كمپرسور فشرده شده و . باشد هاي سيكل به اين صورت مي  ترتيب مؤلفه.G.Eدر مولدهاي گازي با طرح 
سپس در اتاق احتراق با تركيب سوخت، شعله ايجاد شده و گازهاي داغ . كند اكسيژن مورد نياز را جهت احتراق فراهم مي
بعد از . شود هاي توربين از طريق اگزوز خارج مي شود و پس از برخورد با پره ناشي از احتراق به طرف توربين هدايت مي

در اين . كند  مورد نياز ژنراتور تبديل ميrpm 3000 توربين را به rpm 5100 جعبه دنده اصلي قرار گرفته كه دور اگزوز
ياتاقان اول در ابتداي كمپرسور و ياتاقان . اند باشند و بر روي دو ياتاقان قرار گرفته مولدها توربين و كمپرسور يكپارچه مي

محوطه اطراف ياتاقان . قرار گرفته است) 1( قسمت زير اگزوز مطابق شكل شماره دو در قسمت انتهاي توربين و در
بوسيلة يك پوشش دواليه كه بين آن عايق حرارتي قرار گرفته ايزوله شده ولي با اين حال مقداري از حرارت به محوطه 



. اصلي خنك كاري شودكند كه بايد تا حد ممكن دماي محوطه ياتاقان شماره دو و قسمت جعبه دنده  ياتاقان نفوذ مي
  . توان بشرح زير تشريح نمود داليل اين خنك كاري را مي

  
  برداري بهتر از سيستم بهره

به عنوان مثال اگر اوپراتور براي بازديد از يك . رود تر باشد دقت اپراتور در حين بازديد باال مي هرچه دماي محيط پايين
  .دهد در قرائت اعداد و بازديد از دست ميقسمت، در معرض دماي باال قرار گيرد دقت خود را 

  
  انجام كار تعميرات در مدت زمان كم

شود كه پس از خارج شدن مولد از  پاييين نگهداشتن دما در محوطه ياتاقان شماره دو و محوطه لودگير مولد باعث مي
در حالت عادي پس . روع كنندمدار، تجهيزات اين بخش زودتر خنك شوند و پرسنل بتوانند كار تعميرات خود را زودتر ش

 ساعت بعد از خارج شدن مولد از مدار دماي قسمت ياتاقان شماره دو و جعبه دنده اصلي به حدود دماي 12از گذشت 
  .كشد تا به يك مقدار حداكثر ثابت برسد  دقيقه طول مي20رسد و پس از در مدار گذاشتن مولد فقط  محيط مي

  
  ايمني مولد

اگرچه  (2سوزي در نيروگاه گازي شهيد زنبق بر اثر نشتي روغن در قسمت ياتاقان شماره  رد آتشتا كنون حداقل ده مو
لذا با كاهش دما در اين ) شود دماي باالي محفظه شيپوري باعث آتش گرفتن روغن مي(مشاهده گرديده است ) جزئي

گردد و در صورت نشت  ري ايجاد ميبردا  شرايط ايمني براي بهره2قسمت و خنك كاري مناسب محفظه ياتاقان شماره 
تواند تا زمان عدم  گردد و در صورت جزئي بودن نشتي روغني مولد مي روغن از ايجاد حادثه بر روي مولد جلوگيري مي

  .نياز شبكه در مدار باقي بماند
  

  كاهش دماي بخش ژنراتور
و با توجه به اينكه اين دو قسمت توسط بعد از قسمت جعبه دنده اصلي ژنراتور قرار گرفته است ) 1(مطابق با شكل 

  .يابد اند بنابراين با كاهش دما در قسمت جعبه دنده، انتقال حرارت به ژنراتور نيز كاهش مي صفحة فلزي از هم جدا شده
  .پردازيم كاري محوطه ياتاقان شماره دو و جعبه دنده اصلي مي حال به بررسي چند نوع مولد گازي از نظر نحوه خنك

  
  G.E. ALSTHOM FRAME 5كاري در مولدهاي  عيت خنكـ وض2

شود و  باشد كه در آن هوا از طريق فن بداخل محوطه جعبه دنده دميده مي مي) 2(خنك كاري در اين مولدها مطابق شكل 
  .شود هاي تعبيه شده بر روي سقف خارج مي مطابق فلشهاي روي شكل از طريق دريچه

  
  باشد  به شرح زير ميG.E. ALSTHOM FRAME 5ود در مولدهاي ـ اشكاالت سيستم خنك كاري موج1ـ2

شود كه اپراتور در  الف ـ دماي باالي محوطه و اثر تشعشعي حرارت ناشي از مجاورت شيپوري با اگزوز مولد باعث مي
  . داشته باشد2حين كار مولد نتواند بازديد كامل از تمام نقاط جعبه دنده و ياتاقان شماره 

در ياتاقان .  باال است1اي روغن ورودي به ياتاقان نسبت به دماي خروجي آن در مقايسه با ياتاقان شماره ب ـ اختالف دم

  .رسد  ميCo17باشد در حالي كه اين اختالف در ياتاقان شماره دو به   ميCo 3 اين اختالف 3شماره 

رسد   ميCo110 دقيقه از دماي حدود دماي محيط به 30ه و ياتاقان در ظرف مدت ج ـ درجه حرارت محوطه جعبه دند
  .شود كه اين، باعث ايجاد تنش حرارتي در بابيت ياتاقان و ساير اتصاالت مي

  



  .(Frame 5)ـ وضعيت خنك كاري جعبه دنده اصلي و ياتاقان شماره دو در مولدهاي هيتاچي 3
هاي فلزي از جعبه دنده اصلي ايزوله شده و دو عدد فن كه در  ، بوسيلة دريچه2 قسمت ياتاقان شماره در اين مولدها

هايي كه بر روي ديواره اتاقك تعبيه شده وارد قسمت جعبه دنده  قسمت پايين شيپوري قرار گرفته، هوا را از طريق دريچه
. رود هاي تعبيه شده در سقف بيرون مي تاقان از طريق دريچهدمد و پس از برخورد با پوسته يا كند و بداخل شيپوري مي مي

  ).3شكل (
  
  G.E. ALSTHOM FRAME 5ـ اشكاالت سيستم خنك كاري موجود در مولدهاي 1ـ3

دمونتاژ ها و فنها  هاي اگزوز بايد ابتدا دريچه  در اين نوع مولدها يا تعويض ترموكوپل2جهت بازديد از ياتاقان شماره ) الف
  . نفر ساعت، كار احتياج دارد30شود كه اينكار حداقل به 

  .باشد ، قابل رؤيت نمي2نشتي روغن از ياتاقان شماره ) ب
  
   G.E. ALSTHOM FRAME 5ـ وضعيت خنك كاري در مولدهاي 4

  .تبديل دور رفع شده است دور توربين و ژنراتور يكسان بوده و لذا نياز به جعبه دنده جهت FRAME 9در مولدهاي 
در اين نوع مولدها ژنراتور بعد از اگزوز قرار دارد و لذا براي كاهش اثرات انتقال حرارت ناشي از برخورد گازهاي داغ به 

شود  اند كه با خنك كاري اين اتاقك بوسيله هوا باعث مي قسمت شيپوري و ژنراتور، بعد از شيپوري اتاقكي را تعبيه نموده
  :تا

   دما در محوطه اطراف ياتاقان كاهش يابدالف ـ
  ب ـ انتقال حرارت از شيپوري به ژنراتور به حداقل خود برسد

  
   و جعبه دنده اصلي2ـ طرح پيشنهادي براي خنك كاري بهتر محوطه ياتاقان شماره 5

  .تا حد امكان برطرف شود) 2شكل (در اين طرح تالش شده تا اشكاالت موجود در طرح اصلي 
 كوشش نشان داده شده در شكل 2ر عملكرد خنك كنندگي و تسهيل جريان هواي خنك در اطراف ياتاقان شماره به منظو

  :باشد وظايف اين پوشش بشرح زير مي. طراحي و بر روي مولد نصب گرديده است) 5(
  .ـ ايجاد سپر حرارتي در مقابل تشعشع ناشي از گرم شدن قسمت شيپوري1
  .اتاقان شماره دو به سمت باال و خروج از اتاقكـ هدايت هواي گرم اطراف ي2
در وضعيت فعلي مولد . 2ـ هدايت اجباري هواي خنك ورودي به محفظه جهت حركت در اطراف ياتاقان شماره 3

  .گردد گردد هواي خنك كن بطور مناسب به اطراف ياتاقان هدايت نمي مالحظه مي) 2(همانطور كه در شكل 
دگي سيستم، يك عدد فن مكنده نيز در قسمت باالي سقف اتاقك جعبه دنده اصلي نصب جهت بهبود عملكرد خنك كنن

  . كمك نمايد2شده تا به جريان هوا در داخل محوطه ياتاقان شماره 
  .ـ ايجاد سپر حرارتي مناسب بين بدنه اگزوز و ژنراتور4

اند و اين   از هم جدا شدهmm5خامت در مولد موجود ژنراتور و اتاقك جعبه دنده اصلي بوسيله يك صفحه فلزي به ض
با نصب پوشش طراحي شده، بدنه ژنراتور از تابش . باشد صفحه تحت تأثير تابش حرارتي مستقيم شيپوري و اگزوز مي

  .كند لذا ژنراتور در درجه حرارت كمتري نسبت به قبل كار مي. گردد حرارتي مستقيم شيپوري و بدنه اگزوز محافظت مي
  
   و جعبه دنده اصلي2آمده از اعمال طرح بهبود عملكرد سيستم خنك كاري محوطه ياتاقان شماره ـ نتايج بدست 6

در اين بخش با نصب سنسورهاي درجه حرارت در نقاط مختلف محوطه ياتاقان شماره دو و جعبه دنده اصلي در دو 
رت در محوطه ذكر شده و تأثيرات حالت يكي قبل از اعمال طرح و ديگري بعد از اعمال آن به بررسي توزيع درجه حرا



محل نصب سنسورهاي درجه . پردازيم ناشي از اجراي طرح كه منجر به عملكرد سيستم خنك كننده گرديده است مي
الزم به ذكر است كه جهت مقايسه عملكرد قبل و بعد . مشخص گرديده است) 2( در اشكال 6 الي 1هاي  حرارت با شماره

پارامترهايي كه در طول آزمايشات در دو حالت . گيريها در شراييط يكسان انجام گيرد اندازهاز اجراي طرح الزم است كه 
  :اند عبارتند از ثابت نگهداشته شده

  ـ دماي محيط
  ـ توان مولد

  )ورودي به ياتاقانها(ـ دماي روغن هدر 
  ـ دماي گازهاي خروجي از اگزوز

 بر 3دهد محور قائم در اين نمودار درجه حرارت نقطه  ان مينحوة تغييرات درجه حرارت نقطه سه را نش) 1(نمودار 
الزم . باشد اندازي  واحد تا رسيدن درجه حرارت به حالت پايدار مي حسب درجه سانتيگراد و محور افقي زمان شروع راه

ارت نقطه مربوط به تغييرات درجه حر) 1(به توضيح است كه در كليه نمودارهاي ارائه شده، منحني با برچسب شماره 
مربوط به تغييرات درجه حرارت نقطه مورد ) 2(موردنظر قبل از اجراي طرح و نصب پوشش، منحني با برچسب شماره 

مربوط به تغييرات درجه حرارت نقطه مورد نظر ) 3(اشاره بعد از نصب پوشش و اجراي طرح و منحني با برچسب شماره 
گردد درجه  مالحظه مي) 1(همانطور كه در نمودار . باشند كنده ميبعد از اجراي طرح بدون در مدار قرار دادن فن م

قبل از نصب پوشش طراحي شده و تصحيح فرايند خنك كنندگي اتاقك جعبه دنده بار و ) 5شكل  (3حرارت نقطه شماره 

پس از نصب پوشش و . رسد مي Co105اندازي مولد به   دقيقه از شروع راه30 پس از گذشت 2محوطه ياتاقان شماره 

  . رسد  ميCo 75  دقيقه به حداكثر 50 بعد از گذشت 3اجراي طرح پيشنهادي درجه حررت نقطه 

نشان دهنده گردد كه   ميCo 35گردد كه نصب پوشش موجب كم شدن درجه حرارت در اين نقطه به مقدار  مالحظه مي
گردد كه نصب پوشش  عالوه بر آن مالحظه مي. عملكرد بسيار مناسب پوشش در بهبود وضعيت خنك كنندگي دارد

موجب كاهش تأثيرات تشعشعي ناشي از دماي باالي بدنه شيپوري به بدن اپراتور بازديد كننده داشته و لذا انجام بازديد در 
گردد حتي با  مالحظه مي)  1(چنانچه از نمودار شماره . پذيرد تي انجام مياتاقك جعبه دنده و محوطه اطراف آن  براح

  .باشد خارج كردن فن مكنده از مدار وضعيت خنك كنندگي مناسبتر از قبل از اجراي طرح مي
 اندازي مولد در دو حالت قبل و  را بر حسب زمان از شروع راه4چگونگي تغييرات درجه حرارت نقطه شماره ) 2( نمودار 

گردد كه درجه حرارت بدنه ياتاقان  با بررسي نمودار مالحظه مي. دهد بعد از اجراي طرح بهبود خنك كنندگي نمايش مي

  . بعد از اجراي طرح كاهش يافته استCo 85 قبل از اجراي طرح به Co 110 از 2شماره 
گردد كه با نصب پوشش،  مالحظه مي. تاقان پس از نصب پوشش كمتر گرديده استهمچنين نرخ تغييرات درجه حرارت يا

كه اين موجب كاهش درجه حرارت در اين نقطه . جريان هواي خنك كن مجبور به حركت در اطراف ياتاقان گرديده است
 از لحاظ ايمني  موجب بهبود عملكرد سيستم4كاهش درجه حرارت  در نقطه . نصب به قبل از اجراي طرح گرديده است

سوزي  چنانچه قبالً اشاره گرديد دماي باال در اين قسمت موجبات بروز آتش. گردد و افزايش طول عمر قطعات سيستم مي
در هنگام نشتي روغن را فراهم نموده است در صورتي كه با اجراي طرح بهبود عملكرد خنك كنندگي دما در اطراف 

عالوه بر اين . شود سوزي منتفي مي  كاهش يافته كه در صورت بروز نشتي روغن مسئله اتفاق آتشCo 85ياتاقان به 
  .گردد كاهش دما در اين قسمت موجب كاهش تنشهاي حرارتي و خستگي در ياتاقان و افزايش عمر مفيد آن مي

عبه دنده اصلي را نسبت به زمان  يا درجه حرارت نقطه فوقاني اتاقك ج5نحوه تغييرات درجه حرارت نقطه ) 3(نمودار 

باشد   ميCo100گردد درجه حرارت اين نقطه قبل از نصب پوشش حدود  چنانچه از نمودار مالحظه مي. دهد نشان مي

ر بهبود عملكرد يابد كه نشان از كارايي پوشش طراحي شده د  تقليل ميCo70كه با نصب پوشش، دماي اين نقطه به 
كاهش دما در اين نقطه همچنين بيانگر كاهش تأثيرات تابش حرارتي اگزوز به . خنك كنندگي اتاقك جعبه دنده بار دارد



كند، و  ژنراتور بوده و لذا پس از نصب پوشش مالحظه گرديده است كه ژنراتور نيز در درجه حرارت كمتري كار مي
  .راي اين طرح بهبود يافته استوضعيت خنك كنندگي ژنراتور نيز با اج

بيانگر تغييرات درجه حرارت هواي خنك كن در قسمت خروجي هوا از اتاقك جعبه دنده بار و يا بعبارتي ) 4(نمودار 
شكل (باشد   نسبت به زمان در دو حالت قبل و بعد از اجراي طرح بهبود خنك كنندگي مي6تغييرات درجه حرارت نقطه 

گردد هواي خنك كن خروجي از اتاقك جعبه دنده بار قبل از اجراي طرح به حداكثر  مالحظه ميچنانچه از نمودار ). 5
Co 90رسيده كه پس از نصب پوشش و اجراي طرح بهبود وضعيت خنك كنندگي جعبه دنده بار، درجه حرارت   مي

دهد كه با اجراي طرح و با هدايت اجباري هواي خنك كن به گردش  اين نشان مي. رسد  ميCo115هواي خروجي به 
در اطراف ياتاقان قبل از خروج از اتاقك، برداشت حرارت از سيستم بمرتب بهتر و مناسبتر از حالت اوليه مولد بوده و لذا 

  .باشد ي خنك كن ميدماي هواي خروجي افزايش كامالً چشمگيري داشته است كه جاكي از ارتقاي انتقال حرارت به هوا
  
  گيري ـ نتيجه7

براي دستيابي به هدف، .  از اهداف اين بررسي بوده است2كاهش درجه حرارت اتاقك جعبه دنده بار بويژه ياتاقان شماره 
با نصب اين پوشش ). 5شكل (يك پوشش فلزي طراحي و در داخل اتاقك فوق و در مقابل شيپوري نصب گرديده است 

ن مكنده به سستم خنك كننده اتاقك جعبه دنده بار، وضعيت خنك كنندگي به نحو محسوس و و اضافه نمودن يك ف
چنانچه از نتايج مالحظه گرديده است توزيع درجه حرارت در داخل اتاقك و بويژه دماي ياتاقان . مناسبي بهبود يافته است

شان از بهبود جريان هواي خنك كننده و اي پس از اجراي طرح كاهش يافته است كه ن  به مقدار قابل مالحظه2شماره 
اجراي طرح فوق با توجه به نتايج بدست آمده موجب افزايش ايمني سيستم، ايجاد شرايط . قدرت خنك كنندگي آن دارد

 و افزايش طول مدت 2اي توسط اپراتور، افزايش طول عمر قطعات بويژه ياتاقان شماره  مناسب جهت بازديدهاي دوره
  .سيستم در حالت پايداري خواهد گرديدبرداري از  بهره
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