
 ٍ باس طزاحیای ریشِ علل تحلیل 
CCR Reactors Outer Basket 

 ّوایَى صودسادُ ، عبدالِ دیَاًی پَر ، حسي قاسوی ، اصغز طحاى
 هعاٍى تعویزات ، رئیس بزًاهِ ریشی تعویزات ، هعاٍى باسرسی فٌی ، سزپزست بزًاهِ ریشی تعویزات رٍتیي

 شزکت پتزٍشیوی ًَری CCRراکتَرّای ٍاحد : هطالعِ هَردی



 هقدهِ

1) Continues Catalytic Regeneration 
2) Outer Basket  

3) Center Pipe 

4) CCR Catalyst Level 



CCR 

CCR :  
 R-3001 ~ 4  

 H-3001 ~ 4 

 D-3503 



 اجشاء تشکیل دٌّدُ راکتَر

oپوسته (shell) 

oCenter pipe 

oOuter basket 

oSpider pipes 

 نمای داخلی راکتور

 نمای خارجی راکتور



Shutdown ًِاخَاست 
  CCRساُ اًذاصی هجذد 

کاّص سؽح کاتالیست دس )
 (داخل ساکتَس

ٍ  RCAتطکیل کویتِ 
 تشسسی هَظَع

 Outer Basketآسیة 

 Center Pipeآسیة 

 هماٍهت هکاًیکی کاتالیست

تجْیضات کٌتشلی تِ 
  دسستی کاس ًوی کٌذ

 

 احتوالیبزرسی رٍیدادّای 



 Outer basketآسیة 

 Center Pipeآسیة 

 Outer Basketٍاسد ضذُ تِ ( ًاخَاستِ)تٌص حشاستی1)

 ٍCenter Pipe دس سشد ضذى ًاگْاًی. 

 کافی هکاًیکی هماٍهت ٍجَد ػذم ٍ ًاهٌاسة ؼشاحی2)

 .Outer Basket خصَظ تِ ٍ Center Pipe دس

جلسِ کاسضٌاسی دس داخل  
ٍ اخز ًظش هطَستی تا 

ساصًذُ تجْیض ٍ ضشکت 
Licensor 

جلسِ کاسضٌاسی دس داخل  
ٍ اخز ًظش هطَستی تا 

ساصًذُ تجْیض ٍ ضشکت 
Licensor 

 احتوالیبزرسی رٍیدادّای 



 CCR ٍاحد راکتَرّای ظزفیت کاّش اصلی علت یابی ریشِ اس پس

 ایي در پیشگیزاًِ ٍ اصالحی اقداهات شد گزفتِ تصوین ، RCA تین تَسط

 .پذیزد اًجام خصَص

 RCAتصویوات اخذ شدُ کویتِ 



 کارهزاحل اًجام 

کاتالیست تخلیه 

کردن بازSpider Pipe   راکتور باالی های 

کردن باز Steam Ring 

کردن بازCap   راکتور 

راکتور زیر در خروجی اسپول کردن باز   

Steam Ring 

 اسپول خروجی



 راکتَرباسرسی قطعات داخلی 

 لسوتْای اص تاصسسی ٍ ساکتَسّا تِ ٍسٍد اص پس

 هحل اص ًیوی تمشیثاً کِ گشدیذ هطاّذُ آًْا داخلی

  ای دایشُ لسوت دٍ (هیلیوتش 2000) اتصال ّای

 ضذُ ضکافتِ ،یکذیگش تِ  Outer Basket صیشیي

   .است



 Outer Basketًوایی اسقسوت ّای آسیب دیدُ 



 فٌیبا تَجِ بِ گشارشات  تصوین ّای گزفتِ شدُ

تمَیت ٍ تؼویش Outer Basket (اصالحی الذام) 

ساخت ٍ ؼشاحی تاص Outer Basket تیطتش هماٍهت تا 



 Outer Basketتعویز ٍ تقَیت 

 Stainless Steel جٌس اص Outer Basket اًحٌاء ؼثك ضذُ خن فَالدی ٍسق اص استفادُ تا

 تِ الصم .پزیشفت اًجام ّا دیذگی آسیة ایي تؼویش دیذُ، آسیة لسوت کل جَضکاسی ٍ  321

 تَدًذ گشفتِ فاصلِ ّن اص کِ ّایی لسوت ّای لثِ اتتذا ّا، تسوِ ایي ًصة اص لثل است رکش

   .گشدیذًذ  Tack Weldٍ ضذُ سساًذُ ّن تِ الومذٍس حتی



 Outer Basketتعویز ٍ تقَیت 



 Outer Basketتعویز ٍ تقَیت 



 دیدگیدالیل آسیب 

 :دیذگی آسیة اصلی دالیل

  اص حاصل ّای تٌص تشاتش دس  Outer Basketساختاس کافی هماٍهت ػذم ٍ ای ًمؽِ تخشیة

  اهش ایي کِ تاضذ هی کاتالیست ٍ ّا اسکشیي هتشیال تیي تفاٍت تِ تَجِ تا اًمثاض ، اًثساغ

   .تاضذ هی هحتول تسیاس ًاخَاستِ ّای  Shut downدس



 بیشتزهقاٍهت با   Outer Basketساختباس طزاحی ٍ 

  ٍ ؼشاحی تاص ٍ گشفتِ لشاس تَلیذ هذاس دس ساکتَسّا ،Outer Basket تمَیت ٍ تؼویش اص پس

  اص پس .گشفت لشاس فٌی کاسضٌاساى کاس دستَس دس تیطتش هماٍهت تا Outer Basket ساخت

 .گشفت لشاس کاس دستَس دس  Outer Basketهجذد ؼشاحی ، فٌی ّای تین تَسػ کاسضٌاسی



 جدیدٍ قدین   Outer Basketهقایسِ

Outer Basket لذین Outer Basket جذیذ 

 یکپاسچگی
سانتی متر با قابلیت  90متر در  2ساخت پانل های 

 اتصال به یکذیگر

 متر 2عمودی  به ارتفاع ساپورت تقویتی  ساپَست تمَیتی ػوَدیػذم 

 کمربنذ تقویتی افقی افمیساپَست تمَیتی ػذم 



 Center Pipeآسیب دیدگی 

 تِ ساکتَسّا دس  Center Pipe سٍی تش ّا دیذگی آسیة

 :ضاهل کلی صَست

 آى ّای اسکشیي ٍایش ضذى هتَسم ٍ تشآهذگی 

 تِ اسکشیي ٍایش اتصال هحل دس پاسگیTop Blank Off   

اسکشیي ٍایش تیي فعای ضذى تاص ٍ End Bar 



 Center Pipeتعویز 

  لؽاػی ّای تشش تؼَیط

   Center Pipe اص ضذُ هؼیَب



 End Barتعویز قسوت اتصال ٍایز اسکزیي بِ 

  دس  End Barاص ضذُ جذا ّای اسکشیي ٍایش دادى لشاس

 ّای تسوِ ًصة ٍ ّوذیگش تِ آًْا صًی  Tack ٍ ّن کٌاس

 آًْا سٍی تش SS TP 321 جٌس اص فَالدی



 تقَیتًتیجِ گیزی تعویز ٍ 

 ًسثت تیطتشی استحکام اص کِ گشفت لشاس کاس دستَس دس  Outer Basketتمَیت ٍ تؼویش

 تَدى دستشس دس است تَاًستِ کِ ای گًَِ تِ تَدُ تشخَسداس اٍلیِ  Outer Basketتِ

 6.7 ٍ تشساًذ هاُ 13.6 تِ هاُ 8 اص دسصذی 70 افضایص تا هاِّ 24 صهاًی تاصُ دس سا ساکتَسّا

   .تیفضایذ دٍسُ ایي دس ضشکت دسآهذ تِ دسصذ



 طزاحیًتیجِ گیزی باس 

Outer Basket  تؼویشات اٍلیي دس تا ضَد هی ًگْذاسی اًثاس دس ٍ ساختِ ضذُ، ؼشاحی تاص  

 سَد دسصذی 7 افضایص آهاسی ّای سٍش تَسػ اٍلیِ تشآٍسد .گشدد تؼَیط ، ساکتَسّا اساسی

  .دّذ هی ًطاى سا ّا  Outer Basket تؼَیط اص پس هجتوغ سالیاًِ



 با سپاس اس تَجِ شوا

 h_samadzadeh@bpciran.comصودسادُ  ،     
 divanipour@bpciran.coma_دیَاًی پَر ،      

 h_ghasemi@bpciran.comقاسوی  ، 
 a_tahan@bpciran.comطحاى  ، 
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