
 چکيده

فاده می پمپ استبه  الکتروموتورها یک قطعه بحرانی می باشد که برای انتقال آرام قدرت از گ در پمپنکوپلی

. اگر کوپلینگ به طور مناسبی طراحی، انتخاب و نگهداری شود، می تواند برای مدت طولانی و با ایمنی شود

ای برای انتقال قدرت چرخدندهنیروگاه مارون از کوپلینگ  UGBدر پمپ  موتور و پمپ کار کند.الکتروبین 

های این کوپلینگ در حین کارکرد دچار خوردگی شده و در شود. دندهبین الکتروموتور و پمپ استفاده می

نیروگاه  1شود که به دفعات واحد نهایت بدلیل معیوب شدن امکان انتقال قدرت را ندارد. این امر سبب می

با استفاده از آزمایشهای تجربی، روابط تئوری و تحلیل نرم افزار مارون از مدار خارج گردد. در این تحقیق 

شود. ارتعاشات پمپ و الکتروموتور در حین کارکرد واحد انسیس به بررسی علل خرابی کوپلینگ پرداخته می

شود. از بینی علت شکست کوپلینگ استفاده میگیرد و از تغییرات ارتعاشات برای پیشمورد بررسی قرار می

ئیکه ممکن است ارتعاشات زیاد پمپ و در نهایت شکست کوپلینگ ناشی از پدیده کاویتاسیون باشد، وقوع آنجا

دیگری که گیرد. عامل با استفاده از روابط تئوری مورد بررسی قرار می UGBپدیده کاویتاسیون در پمپ 

باشد که این ن یاتاقان میتواند سبب بروز ارتعاشات و خرابی پمپ گردد ورود هوا به روغن از سطح مخزمی

 Ansys CFXموضوع نیز با استفاده از تحلیل سه بعدی گردش روغن در مخزن یاتاقان با استفاده از نرم افزار 

. ناهمراستایی پمپ و الکتروموتور از عوامل مهم وقوع ارتعاشات و شکست کوپلینگ گیردمورد بررسی قرار می

ق مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای مناسب برای برطرف کردن باشد که این موضوع نیز در این تحقیمی

کوپلینگ  ای،گردد. در نهایت با انجام محاسبات و یافتن علت خرابی کوپلینگ چرخدندهاین مشکل پیشنهاد می

گردد. نیروگاه مارون نصب می UGBروتکس به عنوان جایگزین پیشنهاد شده و روی پمپ و الکتروموتور پمپ 

ستایی پمپ و الکتروموتور تاثیر زیادی بر روی ارتعاشات داشتند که در نصب کوپلینگ جدید، عوامل ناهمرا

پس از  UGBایجاد کننده ناهمراستایی برطرف و پیک ارتعاشات در تستهای انجام شده کاهش یافت. پمپ 

برداری مورد بهره 1931انجام اصلاحات مربوطه و تعویض کوپلینگ در زمان قرارگیری واحد در مدار در زمستان 

 قرار گرفت و بدون هیچگونه مشکلی برای طولانی مدت مورد استفاده قرار گرفت.

 


