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  توربين بخار نيروگاه شازند HP BY PASSولو  STEMبازسازي و احياي 

 حميدرضا مقصودي                   كارشناس مسئول  مكانيك والو - 1

 اكبر يدي                               كارشناس  مسئول مكانيك  كارگاه - 2

 تعميرات    معاونت     خليل محمدي                     - 3

  :چكيده

به سمت بويلر هدايت   BY PASSكه بتوان مسير بخار ورودي به توربين را از طريق يك مسير  در نيروگاههاي بخار ضروري است
استفاده مي شودو به   HP BY PASS VALVEنمود براي اين منظور از يك والو در مسير بخار ورودي به توربين تحت عنوان 

با توجه به  معيوب شدن سطوح . اختار و جنس  اين والو داراي پيچيدگي هاي خاصي مي باشدبدليل باال بودن فشار و دماي كاري  ، س
. ندي والوهاي باي پس توربين فشار قوي نيروگاه حرارتي شازند نياز مبرم به خريد اين والوها براي تداوم توليد برق  احساس گرديد بآب

لذا عمليات احياء و .تهيه اين والوها همواره با مشكالتي همراه بوده استاز طرفي بدليل تحريم ها و باال بودن هزينه خريد امكان 
و مقرر شد پژوهشي مستند در . اين والو ها كه داراي تكنولوژي باالي ساخت مي باشد ، در دستور كار قرار گرفت STEMبازسازي 

بر همين اساس مشخصات .خصوص قابليت و ريسك پذيري بازسازي در وحله نخست و در مرحله بعد تعيين رويه بازسازي انجام گيرد
نصب و  2زسازي و يك عدد در واحد شماره عدد استم با 4و در نهايت  تهيه گرديد اوليه و نقشه قطعه جهت انجام بررسي هاي اوليه

در اين پروژه با انجام تست هاي مخرب روي يك نمونه استم مستعمل خواص مورد نياز  با توجه به شرايط . عدد تحويل انبار گرديد3
گر يك جنس سخت و ترد و نسبتا پر كربن مي باشد كه كاري قطعه مورد مطالعه قرار گرفت و مشخصات به دست آمده از نمونه بيان

لذا با استناد به نتايج آزمايشات انجام شده و بررسي هاي صورت گرفته پروسه بازسازي  اين والو مشخص . استحكام كششي بااليي دارد
  . و تداوم توليد برق محقق گرديد

  استحكام كششي -  بازسازي – نديبآب – HP BY PASS VALVE - نيبروت  :يديلك ياه هژاو

  

  :مقدمه

با تريپ واحد  ، و خارج شدن مشعلها دماي بخار خروجي از 
نجا كه  دماي پره هاي توربين باال آبويلر كاهش مي يابد و از 

مي باشد هدايت اين بخار باعث بروز شوكهاي شديد حرارتي 
در قسمتهاي دوار و برهم زدن تغييرات طولي شفت و پوسته 
گرديده و خسارات جبران ناپذيري را براي واحد به همراه دارد، 

   HP BY PASSلذا براي جلوگيري از موارد ذكر شده، ولو 
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از قرار گرفته و با هدايت بخار به سمت مسير در حالت ب
به توربين  تر بازيافت ، مانع از ورود جريان بخار با دماي پايين

همچنين در موارد راه اندازي واحد نيز براي . مي گردد
 زدستيابي به فشار و دماي مورد نياز ورود بخار به توربين، با با

ماده آگردد و با نمودن اين ولو كار فشار گيري بخار انجام مي 
شدن شرايط ، نسبت به بستن اين ولو و راه اندازي توربين 

در شرايط نرمال كاري واحد ، اين شير بايد .اقدام مي گردد
ببند بوده و مانع از ورود بخار فشار باال به سيستم آكامال 

 باي پس نمودن بخار،  ااين صورت بزيرا در غير.بازيافت گردد 
و به .مي گردد داخلي ولو خرابي قطعاتاتالف انرژي  و باعث 

  .همين خاطر يكي از ولوهاي مهم نيروگاهيست 

  

 .در سيكل HP BY PASS موقعيت كنترل ولو) 1شكل (

ببندي آ مورد خوردگي شديد در سطوح 3با توجه به بروز  
 ، نياز مبرم به خريد4و2و1در واحد هاي stemوتعويض  

stem براي تداوم توليد احساس گرديد.  

و نيز شرايط تحريم و  stemطرفي با توجه به جنس خاص از 
باال بودن  قيمت ارز، تهيه اين قطعه همواره با مشكالتي همراه 

و ساختار  stemلذا براي شناسايي جنس  .بوده است
ن بررسي هاي دقيق و تستهاي مكانيكي مورد نياز آمتالوگرافي 

مي باشد، تا با بررسي دقيق آن بتوان معيار مناسبي را براي 
هاي كاركرده داشته و در  stemحداكثر استفاده مجدد از 

سيب ديده و نيز ساخت آادامه نسبت به بازسازي سطوح 
stem  جديد در داخل كشور دستوالعمل مناسبي را تهيه
  .نمود

  :عيب  شرح

بدليل خوردگي مكانيكي  در محل سطح آبند سيت و ديسك 
خوردگي  در بررسي انجام شده عمده 2والو مطابق با شكل 

 .بدليل پايين تر بودن كالس متريال ديسك بوده است

  
  خوردگي سطح آببند ديسك -)2شكل (

مي بايست اين والو در شرايطي كه واحد در مدار بوده است و 
كامال آبند باشد خوردگي ايجاد شده منجر به نشتي داخلي 

همانطور . برداري از واحد مي شده است والو و اختالل در بهره
مشخص است با بروز نشتي داخلي  3شكل شماره  كه درنمودار

و در صورت تداوم . نوسانات زيادي  ايجاد شده است ،اين والو
ري  از واحد نيروگاهي  امكان پذير بردا اين نوسانات بهره

  .نخواهد بود

  
 نوسانات ايجاد شده در هنگام نشتي داخلي والو -)3شكل (

  

مشخصات  و DREمدل  by passعملكرد شير 
  :استم شير 

اين شير عمل كاهش دما و فشار بخار سوپر هيت را در يك 
  .زمان انجام مي دهد 
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اطمينان توربين مي باشد از آنجا كه اين والو به عنوان شير 
كه .بايد داراي دو مشخصه كارائي و قابليت اطمينان  باال باشد
  .براي حصول به دو قابليت مذكور نكات ذيل ضروري است

  : مقاومت به ضربه : الف

 FASTبا توجه به عملكرد اكچويتور پيستوني و نيز سيستم 

OPEN  كه در شرايط خاص به ولو فرمان مي دهد ، نيروي
ادي به صورت ضربه اي روي سطح اببندي ولو اعمال مي زي

لذا مقاومت به ضربه و چقرمگي آن مي بايست در حد . شود
  .قابل قبولي باشد

  :مقاومت به خزش: ب

در ناحيه زير  537دماي بخار(با توجه به دماي كاري باال
stem  و وجود فشار پشت شير حفظ خواص و استحكام

با . لند مدت مورد توجه استمكانيكي و چقرمگي شكست در ب
توجه به فراهم بودن شرايط خزش مواد و متريال مورد استفاده 

  .بايد استحكام به خزش مناسبي داشته باشد

  
  بار 167درجه و فشار 537بخار با دماي )4شكل   (            

  :مقاومت در برابر شوك هاي حرارتي:  ج

 537با  main steamبا توجه به اخالف دمايي كه بين بخار 
درجه وجود دارد  320درجه دما و بخار بازيافت خروجي با 

در (اتي شديدي رتحت شوك هاي حر  by passشيرهاي 
قرار داشته و در طراحي نسبت ) درجه سانتي گراد  250حدود

به انتخاب جنس مقاوم و مناسب كه قابليت تحمل شوكهاي 

ت هاي شير حرارتي را داشته باشد توجه ويژه شده و از مزي
  . مي باشد

  
  توربوالنس حرارتي در ولوناشي از اسپري آب روي بخار )5شكل (

  :مقاومت به خستگي :د

اين شيرها بر اساس تعداد دفعات باز و بسته شدن  و در بلند 
مدت تحت بار گذاري نوساني مكانيكي قرار داشته و لذا جنس 

بايد در  مواد بكار گرفته شده در ساخت اجزاي اين نوع شير ها
  .برابرخستگي مقاومت خوبي داشته باشد

  مقاومت به سايش مناسب سطح آب بند : و

وعدم بروز نشتي داخلي در  plugو   seatآببندي مناسب 
دماي باالي كاري و در بلند مدت از قابليت هاي مهم اين 
شيرها است ، زيرا در صورت بروز نشتي داخلي بايد نسبت به 

ساعت واحد  72اقدام و حداقل خارج نمودن واحد از مدار 
خارج گردد تا بتوان نسبت به تعمير شير اقدام نمود، و اين 

مشكالتي را براي شبكه برق   بار اشكال خصوصا در زمان پيك
، لذابه همين خاطر شير كنترل مذكور بايد از .موجب مي گردد

 و  seatمقاومت به سايش خوبي در ناحيه اببندي  plug 
  . برخوردار باشد

  :ساختار و مشخصات ابعادي 

در .شودپالگ از نوع بال دار استفاده مي  براي كاهش فشار يك
كه جريان . ل ها ي مخصوص را بكار مي گيردانااين طراحي ك

موجب كاهش سطح وبخار را به مسير هاي مجزايي تقسيم 
دسي بلي نسبت به طرح هاي پالگ معمول مي  10نويز 
آب بصورت اسپري به ناحيه توربوالنس و سرعت بخار باال .گردد

يك قفسه با كانتور خاص جت بخار را به . تزريق مي شود
چندين جت كوچك مي شكند كه موجب كاهش نويز مي 
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اين قفسه همچنين از رسيدن قطرات كوچك آب به .گردد
جداره هايي كه پشت آنها فشار است جلوگري مي كند تا 

. رودبحرارتي در اين جداره ها از بين امكان رخداد شوك 
و چيدمان چيدمان بهينه نازل هاي اسپري آب شكل قفسه 

ترهاي مهم طراحي و اثر گذار بر عمر سوراخ هاي قفسه از پارام
  .شير هستند

نشان داده شده  6مشخصات ابعادي استم در شكل شماره 
همانطور كه مشاهده مي شود سختي قطعه در منطقه . است

 300طق در حدود ابرينل و در ساير من 440تا  430ميله 
در فعاليتهاي تجربي رويه اي جهت تعيين . برينل مي باشد

رسي نوع و ضخامت قيق مقدار سختي نواحي مختلف و برد
  .پوشش احتمالي پيش بيني خواهد شد

نواحي سايش بوجود آمده در محل سطح آب بند استم و 
ل دقيقا در رينگي شكاين ناحيه . نشمينگاه روي استم است

  .گي استم مي باشدباالي منطقه پره اي كل

 
  نقشه استم والو - )6شكل شماره (

  :فعاليتهاي تجربي

جهت انجام فعاليت بازسازي و ساخت  اولين گام شناخت 
مورد نياز الزم در اين بخش تستهاي . مي باشد قطعهكامل 

جهت تبيين كامل خواص مورد توجه در سازه با توجه به 
عملكرد آن مورد بررسي قرار گرفت فعاليتهاي تجربي پيشنهاد 

در زير بخش هاي آتي مورد بحث قرار مي  تفصيلشده كه به 
  :گيرد عبارتند از 

آزمون كوانتومتري روي نمونه اصلي جهت تبيين تركيب 
وي ميلگرد جهت تبيين آزمون كشش سرد ر ،شيميايي

استحكام كششي و تسليم و مدول االستيك در دماي 
آزمون كشش گرم روي ميلگرد جهت بررسي  ،استاندارد

استحكام به حرارت ماده و تبيين اثر دما بر خواص مكانيكي 
آزمونهاي خزش و آزاد سازي تنش روي نمونه هاي ميلگرد 

انيكي و جهت بررسي اثر همزمان دما و زمان بر خواص مك
استاندارد  ، آزمون ضربه روي نمونهمقاومت به خزش ماده

 wpsتهيه ،جهت بررسي استحكام به ضربه در دماي استاندارد 
براي   pqrتهيه   ،جوشكاري مطابق استاندارد هاي معتبر

جوشكاري تعميراتي و اجراي آن توسط جوشكار داراي 
ا تا حد شايان ذكر است در انجام اين فعاليت ه. گواهينامه

  . امكان سعي شده ملزومات  استانداردهاي مربوطه رعايت شود

  :)آناليز شيميايي(آزمون كوانتومتري  

جهت استفاده  Cr  9-12%امروز آلياژهاي فوالد مارتنزيتي
در شرايط كاري فشار و دماي بخار سوپر هيت توسعه داده 

كه جنس نمونه مورد بررسي نيز جز اين گروه مي . شده اند
سطح آبند ديسك نشيمنگاه و ساق استم بايستي در . باشد

مقابل اكسيداسيون و همچنين سايش و تماس در حين 
واد با استفاده از اليه هاي ضخيم م. عملكرد مقاوم باشد

مقاومت به سايش باال روي سطح توسط جوشكاري مي تواند 
راهكاري ارزان تر براي توليد و بازسازي يك استم يا بوش 

اما راه كاري بلند مدت براي يك نيروگاه نخواهد بود . باشد
  بلكه راه كار نهايي استفاده از آلياژهاي جامد مناسب مي باشد

يب شيميايي و اطمينان اين آزمون به منظور دستيابي به ترك
. از جنس و نوع مواد اوليه مورد استفاده انجام خواهد شد

جنس مواد بكار گرفته شده در قسمتهاي مختلف اين شير در 
  نشان داده شده است 7شكل 
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  جنس قسمتهاي مختلف والو -)7شكل (

در اولين گام آناليز شميايي به روش كوانتومتري روي نمونه 
رصد عناصر به كار رفته در نمونه مشخص انجام پذيرفت تا د

نتايج به دست آمده را نشان مي دهد   8شكل  1جدول . گردد
مقادير عناصر در محدوده مجاز  ASTMمطابق استاندارد 

  .ت اس UNS K 91002ماده 

cu Ni Nb   V   Mo  Cr  Mn  Si C  
0.11 0.5 0.16  0.2  1  10.4 0.56 0.47 0.2 
  شيميايي انجام شده به روش كوانتومتريآتاليز -1جدول  -8شكل 

cu Ni Nb   V   Mo  Cr  Mn  Si C  
<0.5 <1 <0.5  <0.3  <1 10-

12 
<1 <0.5 <0.2 

 محدوده مجاز عناصر براي فوالد مورد نظر – 2جدول  -9شكل 

  :ريز ساختار 

. يك مقطع از استم  مورد بررسي متالوژيكي قرار گرفته است 
به نظر مي رسد يك زمينه فريت همراه  در بررسي انجام شده 

  .. با ذرات كاربيد كروي شكل در ريز ساختار ديده مي شود

  :آزمون سختي سنجي

جهت تهيه رويه مناسب عمليات حرارتي و يا احتماال پوشش 
دهي نياز است كه سختي سطحي قطعه در نقاط مختلف به 

همچنين جهت اطالع از روش هاي . دقت اندازه گيري شود
سخت كاري و عمق اليه سخت شده نياز است در يك مقطع 
. برش خورده در راستاي عمق ميكروسختي سنجي انجام گيرد

الزم به ذكر .. تا پروفيل  سخت شوندگي نمونه به دست آيد
است پس از بازسازي و عمليات حرارتي نياز از مجددا سختي 

  . رتي انجام پذيرداسطحي جهت اعتبار سنجي رويه عمليات حر

استم خصوصا در منطقه سطح آبند مقاومت  همهمترين مشخص
از آنجا كه مقاومت به سايش با سختي . به سايش باال مي باشد

سطحي رابطه مستقيم دارد در اين بخش به بررسي سختي 
جهت بررسي سختي . نمونه در نقاط مختلف پرداخته مي شود

انتخاب شده  8از نمونه مطابق شكل   A-B-Cسه سطح 
 1000grبه روش ويكرز و با نيروي  A,Bسختي سطوح . تاس

به منظور . انجام شده استDIN 6507مطابق استاندارد 
بررسي پروفيل سختي در راستاي شعاعي مقادير سختي فاصله 

شكل  4در جدول   A ,Bاز سطح خارجي نمونه براي سطوح 
  . . نشان داده شده است 10

  

  .سنجي سختي آزمون در بررسي مورد سطوح )10شكل(

فاصله از
 (mm)سطح 

  0  1.5 3  4.5  6  7.5  9  

 (hv1)سختي

طح
س

a 

307  321  327  299  304  312  295  

 (hv1)سختي

ح 
سط

b 

307  310  297  305  304  308  310  

بر  a,b مقادير سختي اندازه گيري شده سطوح -3جدول -11شكل 
  حسب فاصله از سطح خارجي استم

نمونه مورد بررسي به روش راكول سي    Cسختي سطح 
روي سه  kgf 150و با نيروي DIN6508مطابق با استاندارد 

همانطور كه . محل مختلف از مقطع استم انجام پذيرفته است
مشاهده مي شود سختي تقريبا در همه قسمتهاي استم برابر و 

اين مقدار توزيع يكنواخت . مي باشد HRC 40-30در حدود 
عمليات حرارتي كويينچ و تمپر يك نواخت  كي سختي بيانگر

و حاكي از عدم انجام هر گونه عمليات . روي نمونه است
شايان ذكر است كه بر اساس نوع . سختي سطحي مي باشد

را  444HB-277عمليات حرارتي  سازنده محدوده سختي 
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كه مقادير به دست آمده در اين محدوده . توصيه كرده است
  . است

و آزمون كشش  مكانيكي در دماي محيطاستحكام 
  :سرد

بررسي قابليت بازسازي قطعه و نحوه انجام آن مستلزم اطالع 
دقيق از خواص مكانيكي ماده علي الخصوص خواص پالستيك 

مراجعه به منابع علمي بيانگر اين نكته است كه خواص . است
حرارتي و االستيك ماده كمتر تابع شركت سازنده بوده و 

ورد استفاده در كارهاي علمي بسيار نزديك به يكديگر مقادير م
اما مقاومت تسليم مواد حتي در تركيب هاي . مي باشد

و از طرفي   . مي باشدشيميايي نزديك به هم بسيار متفاوت 
اند به مي دهد كه مواردي مثل تنش هاي پسمتحليل ها نشان 

ن در اجراي اي. شدت تابع مقدار مقاومت تسليم ماده هستند 
 ASTM E 8-00آزمون و تفسير نتايج آن از استاندارد 

استحكام مناسب نمونه مي   ،پس از  سختي. استفاده مي شود
از آن . تواند اهميت بسزائي در عملكرد مطلوب آن داشته باشد

جا كه استحكام باال هم موجب بهبود مقاومت به سايش و هم 
استحكام  جلوگيري از تغيير شكل سازه مي گردد در اين بخش

  .مكانيكي نمونه بررسي مي گردد

مطابق . با توجه به اينكه نمونه داراي مقطع استوانه اي است
استاندارد بايستي در سه جهت در مختصات استوانه اي نمونه 

تا در خصوص مورد نظر در اين سه جهت به دست . تهيه شود
  . اين محل ها در شكل زير نشان داده شده است. آيد

  
 كييمكان خواص نييتع جهت نمونه سه هيته محل) 12 شكل(

  ASTMمطابق

مطابق با استاندارد  subsizeبنابر اين سه نمونه تست كشش 
ASTM E8M  سه  14شكل . تهيه و مورد تست قرار گرفت

  . نمونه را پس از انجام تست نشان مي دهد

ش در شمقادير به دست آمده از آزمون ك  15شكل  جدول
مقادير . دهد  مي سه نمونه را نشاندماي محيط براي 

-724استحكام تسليم براي اين فوالد توسط استاندارد برابر 

1172  mpa 1310-931استحكام نهايي mpa حد اقل
و حد اقل ازدياد طول شكست برابر   196gpaمدول االستيته 

با توجه به اين مقادير . پيشنهاد شده است  %  16تا  10
مشاهده مي شود كه مقادير به دست آمده همگي در محدوده 

  . مجاز پيشنهاد شده توسط سازنده مي باشد

Elongation 
(%) 

  

Elastic 
modulus 

[Mpa] 
  

Ultimate 
stress 

[Mpa] 
  

Yield 
stress 

(0.2%) 
[Mpa] 

  

Specimen 
No  

12.738 199514.1  1005.7  888.902  1  
14.4433 208422.7  998.696  836.524  2  
15.3307 201987.5  976.398  753.25  3  

  نتايج آزمون كشش سرد- 13شكل 

  : باال و كشش گرماستحكام مكانيكي در دماي 

اين تست به منظور اطالع از ميزان حفظ خواص مكانيكي در 
دماي باال صورت مي گيرد به منظور اجراي صحيح اين آزمون  

درجه  600آگاهي از مقاومت تسليم ماده در دماي كاري  
بدين منظور عالوه بر كشش سرد . سانتي گراد ضروري است 

براي . كشش گرم نيز روي نمونه ميلگرد انجام شده است
  . اجراي اين آزمون نيز از دستگاه تست خزش استفاده شد

مورد   ASTM E 21-03در اجراي اين آزمون استاندارد 
ي بر اين استاندارد تاكيد فراواني مبن. استفاده قرار گرفت 

لذا ابتدا . كاليبراسيون دمايي دستگاه قبل از انجام آزمون دارد
كاليبراسيون Kدستگاه با استفاده از يك ترموكوپل دقيق نوع 

  .دمايي مي شود

در تماس با سيال با دماي  از آنجا كه سطح آب بند استم
حفظ خواص مكانيكي و . درجه سانتي گراد است 550حدود 

در شرايط كاري با دماي باال  پايداري مقاومت به سايش
اولين و ساده ترين راهكار بررسي شرايط . بايستي بررسي گردد

هر . نمونه در دماي باال  انجام تست كشش دما باال مي باشد
هاي باال نيازمند انجام  چند بررسي دقيق رفتار ماده در دما

ي خزش  تست آزاد سازي تنش و بررسي متالوگرافي تست ها
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كاهش هزينه و ه دليل محدوديت جنس و جهت ليكن ب. است
. م آن در اين فاز پروژه خودداري گرديد زمان پروژه از انجا

مطابق  sub sizeبنابر اين در اين بخش سه نمونه كشش 
آنچه در بخش قبل توضيح داده شد و تحت تست كشش تك 

  . درجه سانتي گراد قرار گرفته است 600محوره در دماي 

Elongati
on 

(%) 
  

Elastic 
modulus 

[Mpa] 
  

Ultimat
e 

stress 
[Mpa] 

  

Yield 
stress 

(0.2%) 
[Mpa] 

  

Specime
n 

No  

32.175 121304.57  422.39 391.16 1 
35.22 126929.42  415.459

2  
355.52

1 
2 

36.21 126929.42  400.324 326.89 3 
  نتايج آزمون كشش گرم - 14شكل 

  :به ضربه در دماي محيط  مقاومت

چقرمگي مناسب و مقاومت به ضربه در كنار داشتن مقاومت به 
سايش و استحكام باال حالت ايده آل براي جنس يك استم 

بدليل ضربات و بارهاي . شير فشار قوي داشته مي باشد
ناگهاني ناشي از باز و بسته شدن شير و فشار سيال باال جنس 

ين روي در از ا. پيچ بايد مقاومت به ضربه مناسبي داشته باشد
اين بخش به بررسي مقاومت به ضربه نمونه مورد نظر پرداخته 

براي اين منظور در سه جهت نشان داده شده در . مي شود
  ASTM E23-12Cسه نمونه مطابق استاندارد 12شكل 

  .براي آزمون چارپي تهيه و سپس در دماي محيط تست گرديد

ده ذكر ش 4جدول 15شكل نتايج سه تست انجام شده در 
است همانگونه كه مشاهده مي شود مقدار ميانگين 

28.24J/CM2 شايان . براي نمونه ها به دست آمده است
را پيشنهاد داده  J/CM2 18.6ذكر است كه سازنده مقدار 

  . كه همه مقادير بدست آمده بيش از اين مقدار مي باشد. است

Unit 
  

Tempera
ture  

Unit . Value Specmen 
No  

°C 20  J/cm2 1 33.36 1 
°C 20  J/cm2 32.93 2 
°C 20  J/cm2 18.42 3 
°C 20  J/cm2 28.24 Average 

  نتايج آزمون ضربه – 15شكل 

  

  ::نتايج حاصل ازمطالعات تجربي

از آنجا كه گام نخست در بازسازي و ساخت يك سازه 
در اين . مهندسي تعيين خواص مكانيكي مورد نياز است

گزارش با انجام تست هاي مخرب روي يك نمونه استم 
مستعمل خواص مورد نياز  با توجه به شرايط كاري قطعه مورد 

مشخصات به دست آمده از نمونه بيانگر . مطالعه قرار گرفت 
سخت و ترد و نسبتا پر كربن مي باشد كه استحكام يك جنس 

  . كششي بااليي دارد

  :مراحل بازسازي

پس از تكميل مطالعات اوليه در خصوص والو  با توجه به 
ضرورت و نياز واحد به اين قطعه سه روش بشرح ذيل در 

  :دستور كار قرار گرفت 

  :طراري بازسازي اض - الف

گرديد كه سختي و لعات اوليه انجام شده مشخص ادر مط
جنس و خواص مكانيكي  ديسك در تمام جهات و نواحي به 

لذا با انجام يك عمليات ماشين كاري سطح . يك ميزان است 
ميليمتر جابجا و خوردگي هاي روي سطح  5تا 1آبند به ميزان

با انجام اين كار بطور موقت مشكل بر طرف . آبند برداشته شد 
اگر چه با انجام . ني خارج گرديدو نياز به قطعه از حالت بحرا

اين روش مشكل بصورت مقطعي برطرف شد اما با توجه به  
بار بيشتر نمي توان اين كار را  4يا  3ابعادي تا  محدوديت
الزم به ذكر است نمونه والو بازسازي شده به اين . انجام داد

بكار گيري و بدون هيچ گونه مشكلي  2روش  در واحد شماره 
   . است سرويس داده

  :روش بازسازي در  بلند مدت  -ب

در روش بازرسازي بلند مدت پس از آنكه ديگر جايي براي 
ماشين كاري و پرداخت سطوح آببندي وجود نداشته باشد 
بوسيله فيلر استاليت سطوح آبندي جوشكاري و مجدد ماشين 
كاري خواهد شد و بدين وسيله والو مجددا احياء و بازسازي 

  . مي گردد
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 ASMEجهت تائيد عمليات جوشكاري با استناد به استاندارد 

SEC 9  تست هاي تائيدPQR  ها مشخص و بر اساس آن
  .عمليات جوشكاري انجام مي شود

  :والو  ج پروژه ساخت

با بدست آوردن اطالعات اوليه در خصوص جنس و پارامترهاي 
ك عدد استم در دستور كار قرار مكانيكي والو، پروژه ساخت ي

و تالش بر اين است كه اين مهم توسط . گرفته است 
  . شركتهاي داخل كشور محقق گردد

  :نتيجه

با توجه به همگن بودن جنس استم والو و يكسان بودن خواص 
مكانيكي بويژه پروفيل سختي در نواحي اببند و ساق استم ، با 
انجام ماشينكاري و لپينگ سطوح  آببند ، استم در حال حاضر 

قابل استفاده مي باشد ولي در بلند مدت بايد نسبت به 
همچنين با . بازسازي از طريق جوشكاري و ساخت اقدام نمود

انجام اين پروژه عالوه بر دستيابي به دانش فني ساخت و 
بازسازي، امكان تداوم توليد در واحدهاي نيروگاه شازند مقدور 
گرديده و مقادير قابل توجهي نيز صرفه جويي ارزي براي 

  كشوردر پي داشته است
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