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overhaul  
اغلب براي كارهاي نگهداري و تعميراتي به كار مي روند كه شرايط يك  repairو  overhaulواژه هاي 

 overhaulدر واقع، . نو برگردد يا برنگرددممكن است به شرايط تجهيز  كهتجهيز را بهبود مي بخشند 

به نت تجهيزي تاكيد دارد كه به  repairاغلب به فعاليت هاي نت پيشگيرانه اطالق مي شود در حالي كه 

 تري بايد در مفهوم گسترده Replacement. خرابي رسيده باشد ي ازحالت خرابي تعيين شده يا حد

در نهايت . باشد نيز سياالت كاركرد و قطعاتشامل تعويض ه بر ماشين دوار و سيستم عالوتفسير شود كه 

ت دارد نظير لالدشد كه بر پارامترهاي نت مشكالت سازماندهي ساختار در نت ماشين هاي دوار مي با

  .امكانات، نيروي انساني، آموزش، و ابزار

سال  8كه بيش از  ،براي ماشين هاي با سرويس تميز و غير خورنده overhaulدوره هاي بين بازرسي و 

پيش برنامه ريزي و  درست شامل turnaroundيك . نامند turnaroundمي تواند باشد را معموال 

با  همكاري كارتيمي بين بخش فني، كارگاه، خريد، ايمني، بهره برداري و نيروهاي نت مي باشد عالوه بر آن

در مسائل خاص، مشاوره و . را نيز در بر مي گيرد تجهيز و ديگر منابع خارجي شركتسازنده اصلي 

حالت قابل اطمينان، كاركرد نرم، و با بهره وري آزمايشگاه نيز ممكن است براي بازگرداندن ماشين دوار به 

  . الزم باشد

Overhaul   
. خط سير كار ساعت به ساعت و شيفت به شيفت نگه داشته شود Overhaulخيلي مهم است كه هنگام 

دياگرام ابعاد بحراني و . شركت ها متوجه شده اند كه شرح روزانه يا شيفتي ابزار ارتباطي با ارزشي است

يا  Turnaroundكتاب از د همچنين بايد نهم محوري بايد به عنوان مرجعي آماده در دسترس باشدياگرام 

  . داستفاده كربه موقع  T/Aبسته 

 اكيدا توصيه  Overhaulيك دوربين با كيفيت باال براي مستند سازي جزئيات عكاس قابل همراه با يك 

ويدئويي را در نظر داشته باشيد تا فيلم آموزشي  از دوربين ديجيتال استفاده كنيد و كيفيت فيلم. مي شود

باز و بسته كردن تجهيزات  مراحلبايد شامل  T/Aيك بسته خوب . مفيدي براي اداره تعميرات مهيا شود
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ده باشد ديگر شپس از همه اينها، اگر كارخوب انجام . قابل استفاده باشدنيز بصورت مصور باشد تا در آينده 

   ي نيست ماشين باز شودسال نياز 8تا  5براي 

البته مي باشد  hot alignmentاطالعات  جمع آوريبراي  ماشين زمان مناسبي كاملقبل از توقف 

وجود  hot alignmentچندين روش معتبر براي . باشد متداولبشرطي كه چنين برنامه اي در كارخانه 

يكي از آنها استفاده از پروب هاي جريان گردابي است كه روي حفاظ كوپلينگ يا روي پوسته ماشين . دارد

سومين روش . دومين روش اپتيكال با استفاده از دوربين روي مجموعه ماشين ها است. دننصب مي شو

اخص هايي روي فونداسيون استفاده از ميله هاي تلسكوپي اندازه گيري با نقطه مرجع روي هر ماشين و ش

  .چهارمين و روز آمدترين روش اپتيك ليزري است. مي باشد

سيستم هاي يكي از كه مي شود اكيد انجام نمي دهيد، توصيه  hot alignmentاگر به طور معمول 

به عنوان نمونه هم محوري با ساعت انديكاتور . مختلف را ارزيابي و آنكه مناسب تر است را انتخاب كنيد

  . عكوس، روش هم محوري خوبي است كه مي تواند باعث صرفه جويي شودم

  : مواردي بايد چك شودپس از توقف ماشين و قبل از باز كردن ماشين 

 . كوپلينگ را از نظر حركت و شكستگي پيچ ها بررسي كنيد - 1

 . ترتيب پيچ كوپلينگ ها را به خاطر داشته باشيد و پيچ و مهره را با هم ببنديد - 2

لقي روتور نسبت به بيرينگ محوري را اندازه گيري و ثبت كنيد همچنين فاصله بين انتهاي شافت  - 3

 . هاي دو طرف كوپلينگ را ثبت كنيد

 . موقعيت روتور را نسبت به پوسته چك كنيد - 4

 . چك كنيدرا كمپرسورها  يموقعيت نازل را در پوسته توربين بخار، يا وضعيت بين ديافراگم ها - 5

 .ردن بيرينگ تراست شيم ها را اندازه گيري و موقعيت آنها را ثبت و ضبط كنيدهنگام باز ك - 6

  باز كردن ماشين 

كوشش براي جدا . قرار دهيد كارقبل از باز كردن قطعات اصلي ماشين فرصتي براي بازنگري گام هاي حياتي 

كردن نيمه بااليي پوسته بدون باز كردن پيچ هاي مخفي يا باز كردن پوسته بدون پين هاي راهنما باعث 
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Overhaul شلي . خصوصا هنگام باز كردن لوله كشي روانكاري توجه ويژه اي نماييد. پر هزينه اي مي شود

  . ماشين شودتواند باعث مشكالت جدي در راه اندازي  اوريفيس كنترل فلو يا ورود آلودگي به سيستم مي

همچنانكه ماشين باز مي شود، عكس هاي زيادي بگيريد، يادداشت برداري كنيد و با استفاده از يك كامپيوتر 

ميزان اطالعاتي كه از دست خواهند رفت و مشكالت . كوچك يا ضبط صوت آنچه مي بينيد را مستند كنيد

  . ور استغير قابل تصز حادث شدن شان بازسازي صحنه ها پس ا

يكسان دارد، كه بواسطه مشكالت روي پره هايشان در  khp20يك شركت پتروشيمي چهار توربين بخار 

آنها به اهميت نگهداري چارت جابجايي روتور و تغييرات آن پي بردند كه . بار باز شده اند 31سال  8عرض 

  . نشان داده شده است 2- 13در شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

چارت . نبود كه اين مشكل ادامه خواهد داشت مشخصروتور خراب شد، اولين پره در اولين هنگامي كه 

اگر مي خواهيد ديافراگم . ن استخراج شدرااتعميركروتور در ميانه راه برنامه به زحمت از حافظه  جابجايي

اختالط آنها هنگام . مينان حاصل كنيددر پوسته شان اطهاي كمپرسور را باز كنيد، از عالمت گذاري آنها 
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به همه عالمت هاي حك شده روي ماشين توجه ! بستن ماشين مي تواند عملكرد آن را تحت تاثير قرار دهد

  . كنيد

روتور با بيرينگ تراست آن مانند آنچه قبل از  كهست بد نيبااليي كمپرسور افقي باز مي شود  وقتي نيمه

  . ندباشهم مركز  رو چك كنيد پروانه ها با ديفيوزگيرند توقف دستگاه است قرار 

  بازرسي

شده كاري سطوح آببندي ماشين . هنگام باز كردن ماشين توجه خاصي به رسوبات قابل رويت داشته باشيد

چنين نشتي هايي ممكن است نياز به چك كردن سطوح و انطباق . ممكن است گوياي مسير نشتي باشند

توجه بيشتر به گشتاور الزم براي سفت نياز به حتي آنها با سيم سربي يا گيچ پالستيكي را نشان دهد يا 

در هر مرحله  .خواهد بودرسوب داخلي مسير جريان سيال در ماشين احتماال يكنواخت ن. باشد كردن پيچ ها

با . گاز داغ تر مي شود؛ در برخي گازها اين امر باعث پخته شدن رسوبات مراحل بعدي خواهد شدكمپرسور 

از رسوبات نمونه برداري كنيد . برخي گازها رسوبات مرطوب، و سنگيني در مراحل اوليه شكل خواهد گرفت

سپس ببينيد حالل  ؟شگيري از رسوب آنها وجود داردپي امكان آيا و ؟ماهيت آنها چيستتا اوال ببينيد 

   ؟صرفه جويي كرد Overhaulمناسبي يافت مي شود تا بتوان آنها را شستشو داد و در زمان 

تعميركاران ماهر تجربه خوبي اما اگرچه سازندگان تجهيزات شستشوي تجهيز با دور باال را توصيه نمي كنند 

. دارند ،در حاليكه ماشين تا نيمه پر از سيال شستشو باشد ،دور پاييناز شستشوي تجهيزات با دور باال و 

. سازگار باشدها  o‐ringهنگام انتخاب سيال شستشو اطمينان حاصل كنيد كه سيال با قطعات داخلي نظير 

تميز كاري با پوست گردو، و غيره، مورد پذيرش بسياري از تعميركاران توربين هاي گازي مي باشد، اما بدون 

اگرچه بحث . ده استمآمواردي مانند گرفتگي اوريفيس، گذرهاي هوا و مانند آن بوجود . مشكل هم نيست

بيرينگ ها و آببندها از نظر عالئم خطر بايد . شستشو خارج از اين مبحث است اما باعث صرفه جويي مي شود

اگرچه در بازار بيرينگ هايي با . خستگي بابيت مي باشد رايجيكي از مشكالت . بصورت بصري چك شوند

برخي سازندگان با تغيير در اين حدود اما توصيه مي كنند،  ستضخامت را سالها in 0.010بابيت كمتر از 

البيرنت ها نيز . عتي بيرينگ هاي با بابيت نازك تا امروز عالي بوده استبا وجود اين، تجربه صن. مخالفند
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خراش هاي عميق روي پروانه ها يا شافت نشانگر . مطالبي را بازگو مي كنند كه بايد مطالعه و آناليز شوند

، و البيرنت هاي فرسوده يا خراب نشانگر كاهش راندمان. لنگي شافت در برخي اوقات بهره برداري مي باشد

در بيرينگ ها مواد . روي باالنس پيستون مشاهده شود نشانگر خرابي بيرينگ تر است مي باشدخرابي اگر 

پلي مرهاي پر شده با گرافيت با عملكرد باال قادر به رويارويي با مشكالت خوردگي  Vespelجديدي، نظير 

در سرعت بحراني يا نزديك آن يا  سايش مي تواند نشانگر بهره برداري نامناسب باشد نظير كاركرد. هستند

  .در سرج؛ مشكل ديناميك هاي روتور؛ انحناي حرارتي؛ يا مشكالت مشابه

  . مي باشند صحيحمشاهده موقعيت، عمق، و توزيع سايش كليد آناليز 

  تميز كاري 

دستگاه هنگام تميزكاري قطعات رسوب گرفته مانند روتورها و ديافراگم ها مطمئن شويد كه كار دور از محل 

قطعات ديگر  به ماسه و پوسته گردوي استفاده شده براي اين منظور معموال راهي براي ورود. صورت گيرد

روتور بايد از نظر ورود آلودگي به محل هاي عبور گاز با دقت . نظير بيرينگ ها و آببندها پيدا مي كنند

غير قابل دسترسي پروانه قرار گرفته و نمونه هايي سراغ داريم كه پليسه يا آلودگي در نقاط . بررسي شود

را ها با استفاده از يك آينه دندانپزشكي و بازرسي با دست مي توان اين آلودگي . باعث جامي آن شده است

  . رفع كرد

كار معمول خوبي  dye penetrateيا تكنيك هاي  magnetic particleبازرسي روتور با استفاده از 

شود؛ چرا كه باعث آشكاري خرابي هايي مي شود كه هنگام كاركرد آسيب اين گام قويا توصيه مي . است

  . وارد كنندجدي مي توانند 

چندين ترك اطراف چشمه پروانه پنج مرحله اي در  dye penetrateو  magnetic particleبازرسي 

يك  Overhaul از تا اين نقطه. نصب شده در سرويس هيدروژن نسبتا تميز نشان داد يك روتور كمپرسور

د كه سازنده اين كمپرسور يبه نظر مي رس. اما حاال گرفتاري جدي بوجود آمده بود روتين انجام شده بود،كار 

 overخاص به تست  speed  ضعف پروانه و سپس اندازه كردن چشمه البيرنت عادت كرده بود، لذا

البته غير قابل ) over speedبراي جبران خستگي كششي هنگام (توضيحات ارائه شده . داشت يساختار
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بسياري سازندگان بسهولت حداكثر مجاز انبساط در قطر چشمه پروانه را به عنوان كاركرد . دسترس است

اين تنها راه قابل قبول براي خريد پروانه كمپرسور به . ضمانت مي كنند over speedقطر قبل از تست 

   . دعنوان قطعه اي از ماشين نو يا قطعه تعويضي مي باش

  بستن تجهيز 

چند فاز . وقتي ماشين باز شد و همه قطعات تميز و بازرسي شدند، فرآيند بستن تجهيز مي تواند آغاز شود

روتورهاي سنگين . حياتي در اين قسمت وجود دارد يكي از مهمترين آنها دقت در حمل روتور مي باشد

نگهدارنده هاي خاص دارند كه بايد  نياز به حمل خاص و، در بعضي حاالت،) 2500lbsبيش از (بزرگ 

امر خصوصا براي توربين هاي گازي ضرورت دارد  ناي. ساخته شوند تا از صدمه ديدن روتور جلوگيري شود

با ارزش ترين قطعات . گهواره روتور نيز يك آيتم ضروري است. ترد و شكننده اي دارد قطعاتآن چرا كه 

از انبار به مخاطره /يا هنگام انتقال به Overhaulنگام يدكي تان را بواسطه قصور در حفاظت شان ه

  . نيندازيد

، تجربه ثابت كرده است كه ديد نبدودر يك مكان  o‐ringهنگام جا زدن هوزينگ ها و ديگر اجزا داراي 

را با دست جا بزنيد تا هم محوري قطعات  ها را در آورده و هوزينگ o‐ringبهترين راه اين است كه ابتدا 

خارهاي مخفي يا شيم هاي پنهان نيز مي توانند با اين روش با عالمت هاي رنگي . بسته شده آزمايش شود

سمباده زد تا هرگونه  600را ابتدا بايد با كاغذ سمباده خشك يا مرطوب درجه  o‐ringجاي . جا داده شوند

يك . را با گريس يا روغن مناسب روانكاري نماييد O‐ring. چك شود ناصافي زدوده شود و سپس با دست

o‐ring  پاره، كه به تنهايي ارزشي ندارد، موفقيت يكOverhaul را مي تواند تحت تاثير قرار دهد.   

تجربه چند ساله نشان داده است كه . لقي مجاز بيرينگ يكي از مهمترين نكات هنگام بستن تجهيز مي باشد

pad هاي يك tilting pad journal bearing   باعث سايش كوچكي در رينگ نگهدارنده يا هوزينگ 

هاي تعويضي  padهمچنين . مي شوند كه مي تواند باعث افزايش لقي بيش از مشخصات تعيين شده شود

ها تنها راه درست براي چك كردن لقي بيرينگ در اين نوع بيرينگ . ممكن است در حد مجاز نباشند

ژورنال بيرينگ نوع لقي در . بيرينگ و يك صفحه تخت مي باشد journalاز يك مرغك اندازه استفاده 
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sleeve از صحت گشتاور وارده به پيچ هاي روي بيرينگ اطمينان . مي تواند با پالستيك گيج چك شود

  . حاصل كنيد

هنگام نصب بيرينگ از قرار گرفتن خارها در جايشان اطمينان حاصل كنيد و در صورت وجود بند روغن در 

برخي از اين مراحل بديهي به نظر مي رسند، اما . بيرينگ از جهت چرخش صحيح آن اطمينان حاصل كنيد

روغن مصرفي همچنين شايسته است كه هم خطي سوراخ . هر كدام حاصل مشكالت تجربه شده اي هستند

اينچ شيار در هوزينگ يك بيرينگ  8/3به خاطر . دچك شودر هوزينگ با شيارهاي تغذيه در بيرينگ 

  . شافت و پروانه يك كمپرسور هواي سرعت باال از بين رفتند ،تعويضي

تكيه قبل از اينكه نيمه بااليي پوسته يك ماشين دو تكه بسته شود، توصيه مي شود كمانش نهايي ميان دو 

، را بر عهده دارند Overhaulاين كار خصوصا براي كساني كه مسئوليت مهندسي يك . روتور چك شود گاه

  . و نمي توانند شخصا شاهد همه جابجايي هاي روتور هنگام كار باشند مفيد است

آن  taperاينكه خيالي فرض . جاي نشستن هاب كوپلينگ محدوده ديگري است كه بايد مورد توجه باشد

و امتحان اثر رنگ روي ) bluing(با رنگ آبي زدن روي شافت . است باعث كاهش اطمينان مي شودصحيح 

درصد بايد تماس  85براي احتياط حداقل . سوراخ كوپلينگ، جاي نشستن آن مي تواند به درستي چك شود

زني نياز است يا اگر تماس قابل قبول نيست، بايد تشخيص داد كه آيا سمباده . بين آنها به وجود آمده باشد

به داليل روشن كار سمباده زني روي نيمه كوپلينگ انجام نمي شود، مگر با استفاده از يك گيج رينگ . خير

. باشد بايد اصالح شود و توسط يك فرد با تجربه مالحظه و ثبت شود Taperكوپلينگي كه زياد . playو 

  . ر سازنده بسته شوندو گشتاور مورد نظ پيچ هاي كوپلينگ نيز بايد طبق مشخصات

لقي مجاز بيرينگ ها و . همينطور كه ماشين جمع مي شود اطالعات را در نمودار ابعاد بحراني وارد كنيد

البيرنت، تعليق كلي روتور، لقي مجاز بيرينگ تراست، گشتاور پيچ ها، و غيره، همه بايد اندازه گيري و ثبت 

در مقايسه با اطالعات رشد گرمايي پس از راه اندازي هم محوري شافت و اطالعات حد پايه سرد . شوند

به خاطر داشته باشيد كه فاصله آزاد انتهاي شافت ها چك شود، . ماشين روي برگه خاصي بايد ثبت شوند
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وقتي داخل يك . شود گكوپلينبه چرا كه همه روتورها يكسان نيستند و ابعاد اشتباه مي تواند باعث آسيب 

  . ء را از پيراهن تان در آوريدشويد، به خاطر داشته باشيد همه اشياماشين باز شده خم مي 

چك هاي ديگري نيز وجود دارند كه بايد مورد توجه باشند نظير اينكه آيا روتور آزاد مي گردد و اينكه روغن 

موارد اخير درست قبل از بستن پيچ هاي بيرينگ يا پوشش ها در . در مسيرهاي درستي جريان پيدا مي كند

در برخي ماشين ها كه لوله داخلي . مطمئن شويد كه اتصاالت روغن بسته شده اند. جايشان بايد انجام شود

كه روغن به بيرينگ يا اين ودر نشانگر شيشه اي جريان مي توان مشاهده كرد روغن دارند، جريان روغن را 

  ! آببندها مي رسد

  مستند سازي آنچه انجام شده است

از يك آنااليزر اگر سيستم مراقبت ثابتي نداريد، . ، نياز است راه اندازي نيز مراقبت شودOverhaulدر پي 

قابل حمل يا يك ثبات مدرن براي استحصال داده هاي ارتعاشي حد پايه به منظور مقايسه با اطالعات 

معموال چند ساعت پس از راه  Hot alignmentاندازه هاي . استفاده كنيد Overhaulكاركرد قبل از 

يت شد چك مي شود، براي برخي معموال عملكرد ماشين پس از اينكه شرايط تثب. اندازي قرائت مي شوند

همه اين اطالعات سنجش مفيدي براي موفقيت . ماشين ها تثبيت شرايط تا چند روز طول مي كشد

Overhaul  به حساب مي آيند و بايد به محض راه اندازي دستگاه و نه فرصتي چند هفته اي پس از راه

  . اندازي ثبت شوند

بسياري از . اطالعات كامپيوتري ماشين را به روز كنيدبه محض اينكه شرايط ماشين رضايت بخش شد 

مهندسان از اين وظيفه شانه خالي مي كنند و عذر فشار كار روزانه را بهانه اي براي تاخير يا حتي فراموشي 

در مستند . تا هنوز ماجراها در ذهنتان تازه هستند بنشينيد و اين كار را خاتمه دهيد. مي دانند مهماين كار 

  : يك تجهيز موارد زير را در نظر بگيريد Overhaulسازي 

شرح ماشين، شامل سازنده، شماره مدل، تعداد مراحل و ديگر پارامترهاي فيزيكي، . اطالعات پايه ماشين - 1

 . فعلي Overhaulقبلي و علت  Overhaulسريال، زمان خريد، زمان 
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قبلي و فعلي داده هاي  Overhaulمقايسه بين سطوح  -داده هاي ارتعاشي، عملكرد و سالمت مكانيكي - 2

ته ماشين، و دامنه ارتعاشي و عملكردي با رويكرد آموزشي، شامل جريان پروسس، فشار و دما، پوس

داده هاي . فشار، دما و دماي برگشتن روغن مصرفي ،جريان گردابي، همينطور ارتعاش پروب هاي

   ابزارهاي. ندنز شرايط ماشين حاصل كا يعملكردي بايد آنقدر دقيق و كافي باشند تا ارزيابي دقيق

 .اندازه گيري كاليبره شده اي نيز الزم است

فهرست كاملي از قطعات يدكي ماشين همينطور فهرستي از قطعات يدكي مصرف شده  -قطعات يدكي - 3

 . كه شامل شماره قطعه ارائه شده توسط سازنده، و شماره انبار شركت باشد. واقعي تهيه كنيد

اين نمودار را با مشخصات ارائه شده توسط كارخانه، و ابعادي كه هنگام باز كردن  -حرانينمودار ابعاد ب - 4

اين اطالعات بايد شامل مواردي نظير . كامل كنيد Overhaulماشين ثبت كرده ايد و ابعاد هنگام 

 تعليق كلي روتور، لقي بيرينگ هاي تراست، لقي بيرينگ هاي شعاعي، موقعيت روتور در تعليق كلي،

 . و وضعيت كوپلينگ باشد) bluing(ها، وضعيت نازل ها، چك بيرينگ با رنگ  لقي البيرنت

 نمودار چرخش آزاد روتور و گزارش باالنس  - 5

نمودار هم محوري شافت قرائت هاي مطلوب پايه با احتساب داده هاي پيش  -نمودار هم محوري شافت - 6

  ، وOverhaul، قرائت هاي پس از Overhaulبيني هنگام رشد حاصل از گرما، قرائت هاي قبل از 

 . داده هاي حاصل از رشد گرمايي را در بر مي گيرد

  Overhaulعكس هاي  - 7

 . به عكس هاي مرتبط ارجاع دهيد. Overhaulبحثي از  - 8

 : توصيه ها - 9

  هاي آينده  Overhaulبراي  •

  براي قطعات فرسوده اما قابل بازيافت  •

  . براي تميزكاري روي كار، اگر امكان پذير است •

  براي طراحي دوباره قطعات، اگر امكان دارد  •
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 . از داده هاي الزم فايل پشتيبان تهيه كنيد -10

داليل هر حالت را بطور . در نوشتن گزارش، تعيين كنيد چه چيزي اشتباه و چه چيزي درست بوده است

فهرستي از قطعات مصرف شده را . كامل تعيين كنيد بطوريكه موفقيت تان از تجارب تان تميز داده شوند

تصميم بگيريد آيا . ه نداريداگر در آينده نزديك به قطعه اي نياز نداريد آنرا نگ. براي مسئول انبار بفرستيد

در حالت اخير نام او را در . بعدي نيز دعوت كنيد Overhaulكارخانه سازنده را براي از نفر  الزم است يك

به كتابچه ماشين رجوع كنيد و مواردي كه اشتباه ذكر شده است . گزارش ذكر كنيد تا اشتباهي پيش نيايد

   .را در حاشيه آن اصالح كنيد
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