
1391بهمن 30لغایت 28-اولین همآیش ملی توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایران

3034:کدمقالهسیستم روانکاري استرن تیوب و روشهاي جلوگیري از نشتی روغن

کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

روغنیاز نشتيریجلوگيروشهاوب ویاسترن تيروانکارستم یس

4يمحمدرضا نگهدار، 3شهرام جانباز، 2یقره چاه... ، عطاا1زادهعیل شفیاسماع

چابهار ییایو علوم دريانوردیدانشگاه دریئت علمیعضو ه4و3و2و1

دهیچک
ییاز آن کشور به کشورهایک کشور و عدم نیییایش اقتدار  دریاست که به طور خود به خود باعث افزاییهایژگیاز جمله وییایل دریوساير و نگهداریتوانایی تعم

عث بروز روغن که به نوبه خود بایاز نشتيریجلوگيآن براير و نگهداریتعم. باشدیستم رانش شناورها میسیاصلياز اجزایکیوب یاسترن ت.شودیگر مید
.اتاقان آن استیوب یاز متعلقات استرن تیکیوب و یله شفت استرن تیبه وسستم انتقال قدرت یساز ملزومات یکی.ار مهم استیسشود  بیا میدر دریآلودگ

ن یا. وجود دارديروانکاريبرایعات مختلفیما.شودیاستفاده ميروانکاريع روانکار برایک مایاتاقان از ین نوع یادر . استیاتاقان لغزشیوب از نوع یاتاقان استرن تی
ستم یروغن در سیاز نشتيریجلوگيهاروشو با روغن وبیاسترن تيستم روانکاریسین مقاله به بررسیدر ا.ن استیریا و آب شیروغن، آب درعات شامل یما

.شودیپرداخته ماست، یاز منابع آلودگیکیکه با روغنيروانکار

آببندوب، یاتاقان استرن تیبا روغن، ياروب، روانکیاسترن ت:يدیکليهاواژه

مقدمه- 1
ک روانکار یله یاتاقان که به وسیا دو یک و یله یوب شفت به وسیدر استرن ت. باشدیت شفت پروانه در بدنه شناور میهدايبرايالهیوب وسیاسترن ت
ن یرا تحمل و همچنها وزن شفت پروانه اتاقانین یا. شوندیشناخته میو عقبییاتاقان جلویيهاشود که به نامیشوند نگهداشته میميروانکار

یق عقبیعا. وب بماندیدر درون استرن تروانکارشود که یوب باعث میاسترن تییق جلویعا. کنندیمنتقل مبه شناور پروانه را یکینامیدرودیهيروین
از منابع یکی.باشدیوب میاز ورود آب به  درون استرن تيریجلوگيگریدر درون و دروانکارينگهداریکیدهد، یوب دو عمل انجام میاسترن ت

روغن کمک ین نشتیاز ايریجلوگيهاوب به ارائه روشیکارکرد استرن تیستن چگونگدان.وب شناورهاستیروغن از استرن تیط نشتیمحیآلودگ
در وبیروغن ساالنه از استرن تیوب است، مقدار نشتیاسترن تيهاقید کنندگان عایاز تولیکیکه 1ال پروپالشنیطبق گزارش شرکت وارتس.کندیم

2ستریجیدز ریاستاندارد لو.کندیوارد ميجديهابیا آسیست دریط زیا شده و به محین مقدار روغن تماما وارد دریا. تر استیون لیلیم10حدود 

وب را یاسترن تیدرصد خراب43و 24ب یبه ترتوب یاسترن تیو خارجیداخليهاقیعايهایسال گذشته درصد خراب20گزارش داده است که در 
].1[دهندیل میتشک

یروغنيستم روانکاریس-2
هر .کنندیرانش استفاده ميدو شفت براایک یازینظاميشناور ها. شودیوب از روغن استفاده میشفت استرن تيروانکاريستم براین سیدر ا

95وب در یاسترن تيستم روغنکارین سیا.ر آورده شده استیدر شکل زيستم روغنکارین سیاياست که نمايستم روغن کاریک سیيشفت دارا
.شودیاستفاده ميتجاريدرصد شناورها

1 -Wartsila Propulsion
2 -Lloyd’s Register Standard(LR)
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]1[وبیاسترن تيستم روغنکاریاز سیکیشمات:21شکل 

یبا روغن معموليستم روانکاریوب سیع- 3
شتر از یبوب ید که فشار روغن درون استرن توشیمیاز ورود آب به درون شناور سعيریجلوگيبرا،یمیقديو در شناورهایمعموليهاستمیدر س

یدر اصطالح روغن مصرف شود ولیعنیرون نشت کند یاز روغن به بيمقدارد که وشیح داده میترجها مستین سیدر ا. فشار آب پشت پروانه باشد
نیتاميبراسطح آب يدر شناور در باالک مخزن روغن یباال مشخص شده است، همانطور که در شکل ن منظور یايبرا. ندآب به داخل نفوذ نک

.اضافه کردن روغن به آن وجود داشته باشديبرایدسترسد که وشیقرار داده میین مخزن در جایا.شدیقرار داده موب یفشار روغن درون استرن ت
گالن2300وب معادل یرن تمقدار روغن استT-AO 178کالس ینظاميمثال در شناورهايبرا.ر استیمتغن روغن بسته به نوع شناور یمقدار ا

.ر آورده شده استیمابر  در زیک ناو هواپین شناور در کنار یر ایتصو.باشدیهر دو شفت ميروغن براتر یل8706که معادل 

مابریک ناو هواپیدر کنار T-AO 178کالس یشناور نظام:2شکل 

]2[با روغنيستم روانکاریبا سییوب شناورهایدراسترن تیاز نشتيریجلوگيروشها- 4
.میپردازیآنها میکه در ادامه به بررسوجود دارد،یروغنيوب هایاسترن تدر یاز نشتيریجلوگيبرایمختلفيهاروش

وبیاسترن تيدر ابتدا و انتها3)نمدکاسه (قینگ عایاستفاده از چند ر

است که با آب در يآب بند عقب آب بند.وجود داردیو آب بند عقبییآب بند جلويهاوب به نامیاسترن تيدو آب بند در ابتدا و انتهان روشیدر ا
ان داده شده است شامل سه عدد کاسه نمد ر نشیکه در عکس زیآب بند عقب.قرار داردیاست که درون کشتيآب بندییتماس است و آب بند جلو

باشد یدو عدد کاسه نمد ميداراییآب بند جلو. وبیروغن درون استرن تينگهداريبرایکیاز ورود آب و يریجلوگيدو کاسه نمد برا. باشدیم
.ر آورده شده استیدر زیو عقبییجلويهاآب بندیشکل کل. باشدیوب میروغن درون استرن تينگهداريکه هردو آنها برا

3 -Rotary seal
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یو عقبییجلويهاآب بندیکلينما:3شکل 
.ر آورده شده استیشفت در زيآب بند بر رويرینحوه قرار گ

]4[و]3[شفتيآن رويریو نحوه قرار گاز کاسه نمدیینما:4شکل 
ن روشیايایمزا

شود از همین روجهت تعویض این کاسه ون به رینک برنزي چسبانده مییزاسیولکانباشد کاسه نمدها بعد از شافت توسط عملیات الزم به ذکر می
ون سیل مجدد را روي رینگ تولید کرد و سادگی یزاسیعمل ولکانبا نمدها در هنگام خرابی کافی است این کاسه نمد روي رینگ را بریده و مجددا 

.جام دادتوان این عملیات را در محل اناي است که حتی میطرح به گونه

یروش فشار منف.1

یوب نشتیآب بند استرن تکه یط در صورتین شرایدر ا.رون باشدیکمتر از فشار آب بوب یشود فشار روغن داخل استرن تیمین روش سعیدر ا
به آب خن اضافه شده و ن آب یشود که ایوب وارد میط اطراف به درون استرن تیدا کند آب محیرون نشت پیروغن روانکار به بنکه یايدهد، به جا

.شودیه میت تخلیدر نها
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روش فشار مثبت.2

گذاشتن ا یله پمپ و ین  فشار روغن به وسیدر ا.پردازندیآن ميآب بندهایوب به چک نشتین روش با اعمال فشار مثبت به داخل استرن تیدر ا
را یزان نشتیتوان میشود و میوب چک میاسترن تین حالت نشتیادر .کنندیوب اعمال میفشار مثبت را به داخل استرن تمخزن در ارتفاع باال

.ن کردییتع

يریجه گینت-5
ست یط زیمحیجه آلودگیروغن و در نتیزان نشتیماز یتوان مقدار قابل توجهیمیکه در باال گفته شد به مقدار قابل توجهییهابا استفاده از روش

.ن باشدیریا آب شیا و یآنها آب درشود در روانکار در ییهاوبیبر استفاده از استرن تید سعید بایجديشناورهایدر طراحینیهمچن.استفاده کرد
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