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پیش زمینه
امروزه بخش مهمی از صنعت کشور عزیزمان ایران مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط با اجزای دوار و خصوصا توربینهای
پاالیشگاههای یفت ،ااز و پتروشتیمی که در واقع قلب تپنده صتنعت هستتند ارتباط تنگاتنگی
تولید توان استت ییروااهها ،ت
با صتتتنعت اجزاو دوار و موتورهای توربینی دارید توربینااز به عنوان تکنولوژیکترین ستتتازه دستتتت بشتتتر دارای ابعاد
اویااویی در علوم مهندستی دارد مهندستی مکاییک ،بر ،،متالورژی و مواد از بستترها برای این صتنعت هستتند حرا ی،
بهینهستتازی ،تستتت ،راهایدازی ،یگهداری و تعمیرات وجوه کلی این صتتنعت را یشتتان میدهد دفتر حرا ی شتترکت
سترمایهاذاری بین المللی توستعه تاارت هیرمند در راستتای توستعه استتراتژیک در یظر دارد با استتفاده از تاارب فنی
داخلی ،بهرهمندی از جوایان پرتالش و باستواد و استتفاده از ظرفیتهای خالی صتنعت اام مهم در عرصته این بردارد در
این ماموعته بخشهتای متعتددی از توایمنتدیهتای دفتر حرا ی و شتتترکتتهتای همکتار اراته شتتتده کته هر کتدام از این
بخشهای اامهای رو به جلو اما یه با ظرفیت کامل است

طراحی و بهینهسازی
دفتر حرا ی در زمینه حرا ی اجزاو دوار قادر به ایاام سرفصلهای ذیل است؛
 )1حرا ی یک بعدی ،دوبعدی و شبه سهبعدی پرههای توربین محوری ،کمپرسورمحوری ،کمپرسور اریز از مرکز و ایواع فنها
 )2شبیهسازی عددی جریان ،ایرژی و سازهای ایواع پرهها و شفت و آببندها
 )3شبیه سازی آیرواالستیسیته پرههای فن و بلوور
 )4شبیهسازی آیروترمواالستیسیته بخشهای داغ موتورهای توربینااز
 )5حرا ی تست ریگهای مولفهای آیرودینامیک کمپرسور ،توربین و ایواع فنها تا توان  2مگاووات و دور 40000rpm
 )6حرا ی تست استندهای کسکید کمپرسور و توربین تا دبیهای 40kg/s
 )7حرا ی توربوشارژرهای صنعتی و خودرویی
 )8حرا ی توربواکسپندر تا توانهای  5مگاووات
 )9حرا ی ایواع میزهای تراست و دینامومتر به ترتیب تا  2 tonو 500 n.m
 )10حرا ی مکاییزمهای افزایش بازده ،توان و دبی عبوری از توربیناازهای اورهال شده
در مورد توایمندیهای ارا ه شده پروژهای منحصر به فرد و پرتکرای ایاام شده است که در صورت ییاز آن ماموعه محترم قابل
ارا ه است
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تست
بخشی از توایمندیهای دفتر حرا ی در زمینه تست اجزاو دوار عبارتند از؛
 )1تست عملکردی ایواع کمپرسورهای محوری و اریز از مرکز تا دور  30000rpmو توان 450kW
 )2تست عملکرد توربینهای محوری و اریز از مرکز
 )3تست اسپین شفت و یا سایر اجزا تا دور 30000 rpm
 )4ایواع تستهای استخراج ساختار جریان و وقوع یاپایداریها
 )5تست خمش ،اشتاور و پیچش ایواع شفت تا حول یک متر و بیشینه قطر 250mm
 )6تست کسکید پره توربین و کمپرسور به همراه اثرات خنککاری تا دبی 10 kg/s
تستهای مذکور مورد به مورد ایاام شده و می تواید با مشخصات مختلف تکرار شود جهت ارا ه بیشتر این اقدامات دفتر حرا ی
شرکت هیرمند این آمادای را دارد تا در جلسات خصوصی به بحث و بررسی و امکان سنای بنشیند

تعمیرات و نگهداری
در زمینه تعمیرات و یگهداری دفتر حرا ی شترکت هیرمند دارای توایمندیها با ستابقه بیش از  10ستاله را دارد ،بخش
مهمی از این توایمندیها عبارتند از؛
 )1اورهال و تعمیر اساسی ایواع کمپرسورهای اریز از مرکز تا توان 2mW
 )2ساخت پروایه ،شفت ،تراست پد ،بیرینگ پد ،لبیریت سیل و هاییکام سیل
 )3ایاام خدمات ماشینکاری ،بریزینگ ،ریختهاری دقیق
 )4اورهال موتورهای توربین اازی تا توان 10MW
 )5ساخت شفت  GGو  PTایواع توربینهای ااز تا توان 10 MW
 )6اورهال موتورهای توربین بخار تا توانهای 10MW
 )7اورهال ایواع توربوشارژر و توربواکسپندر
 )8تعمیر و یگهداری ایواع ولو و تاهیرات موتور
 )9ساخت سنسورهای وایرلس ارتعاش سنج و دورسنج
 )10پایش وضعیت موتور و عیب یابی
 )11االینمنت لیزری و باالیسینگ تا دورهای 40000rpm
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