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 V94.2هاي ثابت رديف اول تحليل آماري خسارات ناشي از سرويس در پره

  ي، محمد رضا خواجه، آرش حقگو، حسن بائ*عباس رشوند

  شركت قطعات توربين شهريار
*Abbasrashvand@yahoo.com  

  چكيده

دها در با توجه به نقش كليدي اين واح.بوده اند V94.2سال گذشته اكثريت قريب به اتفاق واحدهاي گازي نصب شده در كشور از نوع  10در طول 
در اين ميان . ، شناسايي تقاط ضعف واحدهاي مذكور و اقدام در جهت رفع و اصالح آنها از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشدتامين برق مورد نياز كشور

در اين تحقيق ضمن گرداوري و تحليل آماري اطالعات . رنددر معرض بيشترين صدمات و خسارتها قرار دا V94.2پره هاي ثابت رديف اول واحدهاي 
دست از اين قطعات از نيروگاه هاي مختلف كشور، مكانيزم هاي غالب و اصلي  20مربوط به صدمات و خسارات وارده ناشي از سرويس در بيش از 

  .   ش صدمات فوق و افزايش عمر اين قطعات پيشنهاد گرديده استصدمات وارده به اين قطعات مورد شناسايي قرار گرفته و در پايان راهكارهايي براي كاه
     .، خستگي، اكسيداسيونهاي تخريب، خزشهاي ثابت، مكانيزم، پرهV94.2توربين  :هاي كليدي واژه

  مقدمه -1
در كشور نصب  V94.2واحد گازي  130تا كنون بيش از 

هزار  20كه با مجموع توان اسمي بيش از  استگرديده 
مگاوات، حدود يك چهارم كل ظرفيت نصب شده نيروگاهي 

با در نظر گرفتن واحدهاي . كشور را تشكيل مي دهند
سيكل تركيبي متصل به اين واحدها ، نقش واحدهاي فوق 

با توجه . در تامين برق كشور بيش ار پيش اهميت مي يابد
هسازي در امر بهره برداري و يا به اين مسئله، هرگونه ب

تعميرات اين واحدها ارتباط مستقيم با تامين برق مطمئن 
از سوي ديگر كاهش هزينه . و پايدار كشور خواهد داشت

هاي بهره برداري و افزايش بهره وري با توجه به ورود بخش 
خصوصي به اين حوزه از ديگر الزامات صنعت برق امروز 

همترين مسائل مرتبط با بهره يكي از م. كشور مي باشد
برداري واحدهاي فوق استهالك باالي قطعات داغ بويژه پره 

از اين رو . هاي ثابت و متحرك رديف اول آنها مي باشد
هرگونه اقدام در جهت شناسايي دقيق عوامل زوال قطعات 
مذكور و معرفي راهكارهاي كاهش آنها مي تواند نقش 

 .باشد مهمي در تامين اهداف فوق داشته

با توان  1974در سال  V94.2نخستين مدل توربين هاي 
ي درجه 850مگاوات و دماي ورودي توربين برابر با  90

مدل هاي بعدي موسوم . گراد به شبكه متصل گرديد سانتي
و با  1985تا  1980در حد فاصل سالهاي  V94.2 (1)به 

درجه سانتي گراد توليد  1000تا  930دماي گاز ورودي 
از آن زمان توليد كنندگان اين خانواده از . ]1[ ديدگر

توربين ها بطور مداوم مدل هاي جديدتري از اين توربين را 
با هدف افزايش دماي گاز ورودي و افزايش فواصل زماني 
. بازرسي و تعميرات دوره اي مسير گاز داغ توليد كرده اند

مدل هاي كنوني نصب شده در كشور بر اساس دماي گاز 
و فاصله زماني بازرسي مسير گاز داغ  C°1060 وديور

 1در جدول شماره  .ساعت طراحي گرديده اند 33000
فواصل زماني تعميرات دوره اي قطعات داغ اين توربين ها 

 . آورده شده است
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فواصل زماني تعمييرات دوره اي قطعات داغ  :1جدول 
  .]V94.2 ]1 (1)توربين 

 قطعات  اي تعميراتفواصل دوره

---  Flame tube ceramic 
tiles 

33000  Mixing casing 
33000  Inner casing 

---  Rotor blade stage 1 
---  Rotor blade stage 2 

33000  Rotor blade stage 3 
---  Rotor blade stage 4 

33000  Stator blade stage 1 
33000  Stator blade stage 2 

Depending on 
version  Stator blade stage 3  

---  Stator blade stage 4 
همانگونه كه در جدول فوق مشاهده مي شود فواصل زماني 

ساعت مي  33000بازسازي پره ثابت رديف اول اين توربين 
بر اساس داده هاي موجود اين پره پرخسارت ترين . باشد

در شكل شماره يك . مي باشد V94.2قطعه توربين هاي 
ها جنس اين پره. نمونه از اين پره نشان داده شده است

 MCrAlYو نوع پوشش آن  IN-738سوپرآلياژ پايه نيكل 
  . مي باشد

  
 .V94.2پره ثابت رديف اول : 1شكل 

دماي باال، تنش ( به دليل قرار گيري قطعه در شرايط كاري 
سايش و ، هاي سيكلي ناشي از سرد و گرم شدن

. خسارات مختلفي به اين قطعه وارد مي شود) اكسيداسيون
احتمالي خسارت وارده به اين پره ها عبارتند  مكانيزمهاي

  :از

 خستگي كم چرخه -1-1

خستگي كم چرخه از تنشها و كرنشهاي سيكلي در قطعات 
اين تنشها از توزيع غيريكنواخت دما در . ايجاد مي شود

ر يكنواخت دما نيز از توزيع غي. قطعات ناشي مي شوند
گراديانهاي دمايي ناشي از سرد شدن قطعه يا تغييرات 

به عنوان مثال هنگام استارت كردن توربين يا (دماي گاز 
ترك هاي خستگي . حاصل مي گردند) خاموش شدن آن

كم چرخه همچنين به دليل گراديان حرارتي اعمالي روي 
سمت / سمت گاز داغ(قطعه بين دو سطح سرد و گرم آن  

اين ترك ها  كه . نيز بوجود مي آيند) هواي خنك كاري
و يا لبه  Fillet Radiusعمدتا در نواحي نازكتر قطعه نظير 

TE  ايجاد مي گردند، مرز دانه اي بوده و دهانه آنها باز و
مورفولوزي ترك هاي خستگي .داخل آنها  اكسيد وجود دارد
 .]3و  2[ حرارتي شبكه اي مي باشد

 اكسيداسيون شديد -1-2

درجه  950قرار گيري قطعه در معرض دماي باالتر از 
سانتي گراد منجر به ايجاد اكسيداسيون شديد در قطعه مي 

، پتانسيل ايجاد اين اين قطعه با توجه به دماي كاري. گردد
با اين حال . نوع خسارت بر روي قطعه مذكور وجود دارد

اي است كه اين  نوع پوشش اعمالي بر روي قطعات به گونه
  .نوع خسارت به ندرت بر روي فلز پايه مشاهده مي گردد

 خزش -1-3

خزش عبارت از تغيير فرم تدريجي فلز در دماي ثابت مي 
اين نوع خسارت  در نتيجه قرار گيري بلند مدت . باشد

 .رخ مي دهد) 0.6Tmباالتر از (قطعات در دماهاي باال 
وجاج اعنظير (خسارت خزشي بصورت تغيير فرم قطعه 

هاي خزشي ترك. دهدرخ مي) قطعه يا باد كردن آن
يا ترك هاي شبكه اي روي  CRAZY CRACKبصورت 

  .]3و  2[ سطح قابل مشاهده مي باشند
 سايش -1-4

خسارت سايش در پره هاي ثابت رديف اول عمدتا روي 
سطح داخلي شرود خارجي و در نتيجه سايش نوك پره 

در نتيجه سايش . دمتحرك رديف اول روي ان ايجاد مي شو
 Thermally Inducedشديد ترك هاي ناشي از حرارت

Crack اين ترك ها . روي شرود پره ثابت ايجاد مي شود
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نيز مانند ترك هاي ناشي از خزش بصورت شبكه اي مي 
  .]2[ باشند

 اثر برخورد شيء خارجي -1-5

نظير اجسام (جي اين خسارت در نتيجه برخورد اشياء خار
ي اجسام به جا مانده از اورهال يا برخ، ورودي به توربين

با توجه .  ايجاد مي شود) قطعات كنده شده از داخل توربين
به سرعت پايين گاز داغ در ورودي پره ثابت رديف اول اين 

  . اثر به ندرت باعث خسارت عمده به قطعه مي گردد
 اروژن  -1-6

ن شامل خسارت سايشي ايجاد شده روي سطح قطعه اروژ
جامد ريز كه همراه جريان گاز به سطح قطعه بوسيله ذرات 

اين ذرات ريز مي توانند همراه  .برخورد مي كنند مي باشد
مسير گاز  هواي ورودي كمپرسور و يا سوخت توربين وارد

اروژن مي تواند باعث تخريب پوشش و تبعات . داغ گردند
 .]2[ بعدي آن گردد

  بررسي هاي آماري و آزمايشگاهي  -2
دست از پره هاي ثابت رديف اول  20وي تحقيق حاضر بر ر

كه براي نخستين بازسازي ارسال شده  V94.2توربين 
اين پره ها در مرحله بازرسي اوليه و در . بودند انجام گرفت

بازرسي چشمي . ابتداي بازسازي مورد بازرسي قرار گرفتند
بر روي كليه پره ها انجام گرفته و پس از ثبت هر نوع 

ر يك از پره ها، فراواني هر نوع از خسارت موجود روي ه
خسارات بر روي كل قطعات محاسبه و بر حسب درصد 

  .تعيين گرديد
همچنين به منظور تعيين وضعيت ساختار متالورزيكي، از 

سپس  نمونه ها . هر يك از قطعات نمونه اي تهيه گرديد
، 220، 100مانت شده و پس از انجام سمباده زني با  مش 

، توسط  ميكوسكوپ الكتروني و پوليش 1000و  500، 320
بمنظور . و ميكروسكوپ نوري مورد بررسي قرار گرفتند

استفاده  EDXتعيين جنس قطعه و پوشش  از آناليزگر 
 . گرديد

  نتايج   -3
هاي ثابت رديف سگمنت از پره 1000در اين مطالعه حدود 

در . مورد بررسي چشمي قرار گرفتند V94.2اول توربين 
، هاچشمي عيوب مشاهده شده روي پرههاي بررسي

مهمترين عيوب مشاهده شده . بندي شدشناسايي و دسته
  :روي قطعات به شرح زير تقسيم گرديدند

 ترك روي ايرفويل -

 ترك شبكه اي روي ايرفويل -

 اروژن روي ايرفويل -

 ترك روي شرود -

 ترك شبكه اي روي شرود -

- FOD روي ايرفويل 

ر تابيدگي ، باد كردن الزم به ذكر است ساير خسارات نظي
روي  Missing Materialايرفويل ، پوسته شدن پوشش و 

  .قطعات بررسي شده مشاهده نگرديد
چند نمونه از اين عيوب نشان داده شده  2در شكل شماره 

  :است
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ترك ) ب(ايرفويل،  TEي ترك بر روي لبه) الف: (2شكل 

) ت(روي ايرفويل،  اي برترك شبكه) پ(برروي ايرفويل، 
) ج(اي بر روي شرود، ترك شبكه) ث(ترك بر روي شرود، 

  .اروژن

درصدفراواني هر يك از  عيوب فوق پس از جمع بندي در 
  .ارائه شده است 2جدول 

درصد فراواني هر يك از خسارات مشاهده شده  :2جدول 
  .روي قطعات

  عيوب  (%)درصد 
  ترك بر رروي ايرفويل 78%
  شبكه اي بر روي ايرفويل هايترك  37%

  اروژن بر روي ايرفويل  38.50%
  ترك بر روي شرود  18%
  هاي شبكه اي بر روي شرودترك  53%

0.50%  FOD بر روي ايرفويل  
محل هايي از قطعه كه اين خسارت ها مشاهده  3در شكل 
  .بصورت شماتيك نشان داده شده است مي شوند

  

  
هاي مستعد به خسارت، تصوير شماتيك از مكان: 3شكل 

ترك و ) ب(اي بر روي ايرفويل، ترك و ترك شبكه) الف(
  .اي بر روي شرودترك شبكه

همانگونه كه مشاهده مي شود ترك هاي روي ايرفويل 
بيشترين فراواني را در ميان عيوب مشاهده شده روي 

اين ترك ها عمدتا به موازات . قطعات دارا مي مي باشند
 TEو يا لبه  fillet Radiusرجي و روي ديواره داخلي و خا

در بسياري از موارد اين ترك ها با ترك . ايجاد مي شوند
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نيز اين  يدر موارد. هاي ريز شبكه اي همراه مي باشند
كه اي كه در يك ترك ها از به هم پيوستن ترك هاي شب

با توجه به مشخصات . اند تشكيل مي شوندراستا قرار گرفته
تشكيل اين ترك ها خستگي كم چرخه ذكر شده مكانيزم 

سه نمونه از اين نوع ترك ها در شكل هاي . مي باشد
  .نشان داده شده است) ت(2و ) ب( 2و ) الف(2

ديگر خسارت قابل توجه مشاهده شده روي پره ها ترك 
اين ترك ها  همانگونه . هاي شبكه اي روي شرود مي باشند

پره متحرك  Tip Rubbingكه پيشتر اشاره شد، در نتيجه 
عمق . رديف اول روي اين ناحيه از قطعه ايجاد مي شوند

ناحيه ترك دار روي شرود معموال به چندين ميليمتر مي 
نشان ) ث(2يك نمونه از اين نوع خسارت در شكل . رسد

  .داده شده است
سومين خسارت مشاهده شده در اين قطعات اروژن مي 

رات ريز جامدي عامل اصلي ايجاد اين نوع خسارت ذ. باشد
است كه همراه گاز داغ حركت كرده و به مرور باعث تخريب 

اين ذرات ريز همراه . مي گردند) و قطعه(سطح پوشش 
در . هواي ورودي يا سوخت وارد مسير گاز داغ مي گردند

  .يك نمونه اروژن نشان داده شده است) ج(2شكل 
چهارمين خسارت از نظر فراواني ترك هاي شبكه اي روي 

مكانيزم تشكيل اين نوع خسارت نيز . ايرفويل مي باشد
. خستگي كم چرخه مي باشد كه پيشتر به آن اشاره شد

مستعدترين مناطق جهت ايجاد اين نوع ترك ها سطح 
  . مقعر پره ها مي باشد

  هاي ثابتبررسي ريزساختاري پره -3-1
ك سوپرآلياژ پايه نيكل استحكام داده شده ي IN-738آلياژ 

توسط رسوب سختي است كه به دليل خواص خزشي عالي 
و مقاومت به خوردگي بسيار خوب به طور گسترده در 

مورد V94.2هاي گازي هاي ثابت توربينساخت پره
بخشي در اين آلياژ از طريق استحكام. گيرداستفاده قرار مي

 Ni3(Al, Ti)با تركيب  γ'گذاري فاز بين فلزي رسوب
گري به طور كلي ميكروساختار آلياژ ريخته. گرددفراهم مي
IN-738  شامل رسوبات'γ  در زمينه آلياژ همراه با

  .باشدمي  M23C6و  MCكاربيدهاي
ساختار ميكروسكوپي نرمال اين  4در شكل شماره 

  . سوپرآلياژ نشان داده شده است

  
الورژيكي سوپرآلياژ از ساختار مت SEMتصوير : 4شكل 
IN738  در بزرگنماييX 3000 اسيداگزاليك: و محلول اچ.  

در نتيجه قرارگيري اين سوپرآلياژ در شرايط سرويس 
تغييراتي در وضعيت ساختار متالورژيكي  آن پديدار مي 

  :اين تغييرات عبارتند از. گردد

 درشت شدن رسوبات گاماپرايم  -

در مرز دانه  M23C6تشكيل فيلم پيوسته از كاربيد  -
 ها

ادامه قرارگيري قطعه در اين شرايط ضمن تشديد تغييرات 
، ترد شدن قطعه، فوق الذكر باعث افت استحكام خزشي
  .دفرمگي و نهايتا شكست قطعه مي گردد

ساختار متالورژيكي يك نمونه از پره  5ر شكل شماره د
ساعت آورده شده  33000ثابت رديف اول با ساعت كاركرد 

رشد اندازه . پره تهيه شده است TEنمونه از لبه . تاس
رسوبات گاماپريم و تشكيل شبكه كاربيد مرز دانه اي ناشي 

  .از شرايط سرويس مشهود مي باشد

  

  

 

  

  
از ساختار متالورژيكي سوپرآلياژ  SEMتصوير : 5شكل 

IN738  در بزرگنماييX3000 اسيداگزاليك: و محلول اچ.  

ساختار متالورژيكي چند نمونه تهيه شده از  7 و 6در شكل 
  . اين قطعات در شرايط كاركرده آورده شده است
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 )ميكروگراف نوري نمونه از پره كاركرده الف :6شكل 

 ساختار پوشش) ب X200در بزرگنمايي  ساختار فلز پايه
  .X50در بزرگنمايي 

  
  

  
در  ميكروگراف نوري نمونه از پره كاركرده :7شكل 

ساختار ) ب ،X200 ساختار فلز پايه )الفبزرگنمايي، 
  .X50 پوشش

نيز آناليز شيميايي فلز پايه و پوشش  4 و 3در جدول 
  .مربوط به يكي از قطعات آورده شده است

 .EDXبه روش  آناليز شيميايي فلز پايه :3جدول 

At% Wt% Element 
6.68 3.14 Al 
0.56 1.75 Ta 
0.84 2.69 W 
0.22 0.35 Nb 
1.19 2 Mo 
4.08 3.41 Ti 
16.53 15 Cr 
8.06 8.29 Co 
61.84 63.36 Ni 
100 100 Total 

  .EDXآناليز شيميايي پوشش به روش  :4جدول 
At% Wt% Element 
16.95 8.84 Al 
0.25 0.43 Y 
25.41 25.53 Cr 
26.06 29.67 Co 
31.33 35.53 Ni 
100 100 Total 

  
  تحليل نتايج -4

مهمترين خسارات موجود بر روي پره هاي ثابت رديف اول 
V94.2 بررسي هاي ساختاري به عمل آمده . ترك مي باشد

بر روي نمونه هاي تهيه شده از اين قطعات نشان مي دهد 
اگرچه زوال ساختاري ناشي از سرويس به صورت رشد 

در مرز دانه ها   M23C6رسوبات گاما پريم و رسوب كاربيد 
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قطعات مشهود است اما اثري از تشكيل حفره در در كليه 
مرز انه ها يا تغيير شكل نامتعارف رسوبات گاماپريم به 

در هيچ يك از قطعات نيز بادكردگي . چشم نمي خورد
بررسي  همچنين. فرمگي قطعه ديده نمي شودايرفويل يا د

هاي به عمل آمده نشان دهنده مقاومت قابل قبول پوشش 
CoNiCrAlY  به روش اعماليLPPS  33000پس از 

با توجه به مشاهدات ساختاري از . ساعت كاركرد مي باشد
نمونه هاي متعدد گرفته شده از اين قطعات و شواهد فوق 

فرضيه اورهيت شدن يا دخالت مكانيزم  هاي خزشي  ،الذكر
-مي در تشكيل ترك هاي روي سطح اين قطعات مردود

عامل تشكيل ترك با توجه به اين مسئله مهمترين  .باشد
هاي مشاهده شده روي ايرفويل قطعات خستگي حرارتي 

نيز تاييد كننده اين  مورفولوژي ترك هاي مذكور. مي باشد
  .  امر مي باشد

يمنس در نسخه هاي جديدتر اين نوع توربين شركت ز
درجه  1075بويژه در نسخه هاي با دماي گاز ورودي 

ات اعمال پوشش سانتي گراد و به منظور افزايش عمر قطع
TBC  4[ را بر روي اين قطعات توصيه نموده است[ .  

بين (اين نوع پوشش ها به دليل كاهش گراديان حرارتي 
د تنش ميتوان) سمت هواي خنك كاري/ سمت گاز داغ 

هاي سيكلي ايجاد كننده خستگي حرارتي را به نحو موثري 
  .]4[ كاهش دهند

  نتيجه گيري - 5
شي از خستگي كم چرخه به منظور كاهش ترك هاي نا

به دليل كاهش گراديان ) سد حرارتي( TBCاعمال پوشش 
حرارتي و تنش هاي سيكلي مي تواند باعث كاهش ترك 

  . خوردگي پره ها و كاهش خسارت قطعات گردد
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