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  فشار نیروگاه بخاربررسی علل شکست پره ردیف آخر توربین کم
  

  کارشناس ارشد، نیروگاه اصفهان -محمديمحمدحسن ملک                     کارشناس، نیروگاه اصفهان -اصغر شهبازيعلی

  دانشگاه اصفهان ،دانشیار - کیاحسین احمدي

  چکیده
هاي استاتیکی و دینامیکی وارد شده بر پره، تواند به دلیل ارتعاشات پره، تنشمیهاي بخار هاي ردیف آخر توربینعلل شکست پره

تی نیروگاه بخار مگاوا 320فشار واحدهاي در این مقاله علل شکست پره ردیف آخر توربین کم. خوردگی، خستگی و غیره باشد
ف آخر در هاي ردیهاي نگهدارنده پرهطراف کابلدهند که وجود ترك در اها نشان مینتایج بررسی. شده است اصفهان بررسی

ها در نواحی با سختی بیشتر به واسطه جوشکاري نامناسب این ترك. گزارش شده است نیروگاه تلفختعمیرات اساسی واحدهاي م
لیل سوراخ همچنین عدم جوشکاري مناسب و وجود محیط شیمیایی نامناسب به د. اندها بودههاي نگهدارنده پرهدر اطراف کابل

اي را حیط خورندهاندازي واحد، مهاي کندانسور و آلودگی آب سیکل و نیز نقصان در عمل نگهداري در هنگام توقف و راهشدن لوله
برداري در شرایط هاي متعدد و بهرهاندازيهمچنین تغییر بار واحد، توقف و راه. ها شده استکه باعث شکست در پره ایجاد نموده
 هک ها شدهمتناوب و خستگی در پره يهاحی و افزایش دبی بخار در شرایط کاري مختلف نیروگاه باعث افزایش تنشخارج از طرا

  .است هدیشخب تعرس ار هرپ تسکش

   نیروگاه بخار، پره توربین، خستگی، خوردگی، شکست :هاي کلیدي واژه

  مقدمه -1
وابسته به استفاده از  هاي بخارالکتریسیته در نیروگاه تولید

ها در ردیف طول پره. اي استهاي بزرگ و چند مرحلهتوربین
فشار که از فوالد مقاوم به خوردگی ساخته آخر توربین کم

- ها در حین بهرهاین پره]. 1[ندباشمی m1به نزدیک اند شده
قرار داشته و زیادي هاي شعاعی تنشبرداري در معرض 

تواند باعث بروز خستگی ناشی از دور باال و ارتعاشات می
  .شکست در آنها شود

 rpm3000عالوه بر آن، کار کردن در محیطی مرطوب در دور 
هاي گردد تا پرهمی باعث c120◦تا  c60◦و در دماي حدود 

یا  1خوردگی تنشردیف آخر اغلب در معرض ترك ناشی از 
و از این رو بسیاري از ] 3و  2[قرار بگیرند 2خستگی خوردگی

هاي ردیف آخر هاي بخار به دلیل ترك یا شکست پرهنیروگاه
دالیل  .فشار و لزوم تعویض آنها از مدار خارج گردندتوربین کم

خستگی، ترك ناشی از  ،هاي بخارتوربین هرپعمده شکست در 
لرزش پره به ]. 4[باشندخوردگی و خستگی خوردگی می تنش

- هاي لرزشی در پره ایجاد میبخار که تنش دلیل جریان متغیر

                                                        
 
 

1. Stress Corrosion Cracking 
2. Corrosion Fatigue  
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ها عامل شکست ناشی از کند، افزایش یافته و این تنش
  ].5[گردندخستگی می

که به منظور  فشار پایین هايتوربینهاي ردیف آخر پره
 اند، طراحی شدهدریافت انرژي باقیمانده از بخار 

اند که با سرعت زیاد ها با ابعاد بزرگ ساخته شدهاز ایرفویل
و در حین کارکرد نیروي شعاعی بسیار بزرگی را  دوران کرده
هاي دهند که پرهمطالعات محققین نشان می .کنندتحمل می
هاي بینربیشتري نسبت به تو رفشار در معرض خطتوربین کم

و  ]10[آرنز و همکاران .]9- 6[فشار باال و فشار متوسط هستند
- بیان کردند که علت اصلی ایجاد خستگی در پره ]11[وایت

هاي بزرگ، ایجاد ارتعاشات هاي فشار پایین نیروگاههاي توربین
اي اجباري در آنهاست که به دلیل شرایط کاري گذرا که نتیجه

- می و انباشته شده در سیال عامل توربین ههاي خورنداز یون
  .بوجود آمده است باشد

هاي مستهلک کننده بر روي اثر سیستم ]12[باگی و همکاران
هاي توربین بخار را بررسی هاي دینامیکی وارد بر پرهتنش

 هاپره 1هاي نگهدارندهکابلنمودند و نشان دادند که جدا شدن 
شده و خطر  آنها منجر به افزایش بسیار زیاد تنش در

- پره ]13[مازور و همکاران.  شکستگی آن را افزایش داده است
مگاواتی را که دچار  660هاي ردیف آخري یک توربین 

 شکست شده بود بررسی نمودند و دریافتند که تشدید
همچنین مازور و  .مکانیکی عامل شکست آن نبوده است

آخر هاي ردیف در تحقیق دیگري شکست پره ]14[همکاران
مگاواتی را مطالعه نمودند که تعداد زیادي از  28یک توربین 

آنها با استفاده از . هاي ردیف آخر شکسته شده بودندپره
ها در این پره تنش و ترك را ،فی و تحلیل فرکانسیمتالوگرا

بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که تشدید در حالت کار 
ه یت پره کار ناحعادي باعث شکست نشده، بلکه عامل شکس

دریافتند  ]15[کوبیاك و همکارانش. گذرا در بار کم بوده است
به دلیل  مگاواتی 350بین هاي یک تورعلت شکست پرهکه 

حداکثر تنش  مونیک سیزدهم بوده است وپدیده تشدید در هار
ها با سطح تماسی مطابقت نداشته و آن را علت در ریشه پره

  .شکست پره معرفی نمودند

هاي ردیف آخر در این مقاله به بررسی علل شکست پرهدر 
. شودتوربین نیروگاه بخار اسالم آباد اصفهان پرداخته می

باشد که مگاواتی می 320نیروگاه اصفهان داراي دو واحد 
                                                        

 
 

1 . lashing wire 

مشابه واحدهاي نیروگاه بندرعباس و بیستون کرمانشاه بوده و 
رکت و تحت لیسانس ش 2ساخت شرکت ایتالیایی فرانکوتوسی

باشد و مورد شکست پره در هر می 3آمریکایی وستینگهاوس
توربین بخار از نظر مراحل . سه نیروگاه گزارش گردیده است

) فشارفشار باال، فشار متوسط و کم( اي بودهانبساط سه مرحله
  .فشار نیز به صورت متقارن استو توربین کم

باشد یطول م cm90فشار داراي هاي ردیف آخر توربین کمپره
دو کابل باالیی و  ابپره  8عدد است که هر  120و تعداد آنها 

اند تا از لرزش وابسته به افت پایینی نگهدارنده به هم ثابت شده
گروه  15ها جلوگیري شود و در مجموع در سرعت بخار پره

درصد رطوبت در منطقه  12وجود . اندتایی قرار گرفتههشت
بخار  5همین دلیل لبه حمله و به] 16[مجاز بوده 4گذراي فازي

  .اي مقاوم به سایش محافظت گردیده استها توسط الیهپره

ها و هاي انجام شده در اورهالدر مطالعات میدانی و بررسی
دار در وجود حداقل دو پره ترك 6هاي غیر مخربانجام آزمایش

هر اورهال گزارش گردیده و نیز وجود ترك در ناحیه کابل 
. ی نگهدارنده در اکثر موارد مشهود بوده استباالیی و پایین

همچنین فرسایش پره و تغییر ضخامت آن در ناحیه کابل 
نیز مشاهده  mm7/0به  mm9/1باالیی و پایینی نگهدارنده از 

  .شده است

چرخد و می rpm3000در این نیروگاه محور توربین با دور 
، 2و در مود  rpm1800، 1دورهاي وقوع تشدید در مود 

rpm2600 اندازي فرکانسباشد که در هر بار توقف و راهمی -
 7هاي تشدید وجود خواهد داشت؛ بنابراین خستگی سیکلی باال

  .ناپذیر استنیز اجتناب

  زمان و چگونگی شکست پره -2
اصفهان با مگاواتی نیروگاه  320واحد دوم  1391در بهمن 

ریپ ت 4و  3هاي در نواحی یاتاقان آالرم سطح باالي لرزش
فشار بوده و پس از ها نگهدارنده توربین کماین یاتاقان. کندمی

کندانسور وقوع  8هاي کنداکتیویتهمدتی کوتاه وجود آالرم
از نوع  اهدحاو نیا نماید، زیرا کندانسورشکست پره را تأیید می

                                                        
 
 

2. Franko Tosi  
3. Westing House  
4. Phase Transition Zone 
5. leading edge 
6. Non Distructive Test 
7. High Cycle Fatigue 
8. conductivity  
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هاي آن موجب پره به لوله جدا شده سطحی بوده و برخورد تکه
همانگونه که در  .هیابی آب برج به آب سیکل شده استار

ها از شود مشخص شد که یکی از پرهمشاهده می 1شکل 
ناحیه کابل باالیی و پایینی نگهدارنده دچار شکستگی شده و 

همچنین مطابق . هاي مجاور نیز آسیب رسانده استبه پره
هاي وجود چندین پره معیوب که به وسیله آزمایش 2شکل 

کابل باالیی و  غیر مخرب انجام شد، وجود ترك در ناحیه
  .اندبخار را نشان داده 1پایینی نگهدارنده و در سمت لبه فرار

  

فشار و شکستگی یک پره از ردیف آخر توربین کم :1شکل 
  هاي مجاورآسیب رساندن به پره

  

  وجود ترك در ناحیه کابل باالیی و پایینی نگهدارنده: 2شکل 

                                                        
 
 

1. trailing edge 

  هاي انجام شده بر روي پرهبررسی -3
توزیع سختی مطالعه شد و  کیمتالورژیاز نظر محل ترك پره 

هاي ارسالی حاوي ترك بررسی گردید و در مقایسه با در نمونه
توزیع سختی در طول . مهمی بدست آمدنمونه پره سالم نتایج 

دهد ویکرز را نشان می 250یک پره سالم، مقادیري در حدود 
ی و و همچنین مقادیر سختی محاسبه شده در ناحیه کابل باالی

پایینی نگهدارنده براي یک پره سالم، مقادیر بیشتري را نشان 
هاي ارسالی هاي توزیع سختی در نمونهدر بررسی .دهدمی

ها و در حاوي ترك مشاهده گردید که سختی در این نمونه
هاي فاقد اطراف ناحیه ترك به مراتب بیشتر از سختی نمونه

کروسکوپی هاي ماکروسکوپی و میترك است و در بررسی
دار مشخص گردید که ترك با رسیدن به هاي تركنمونه

در . منطقه آسیب دیده از جوشکاري چند شاخه شده است
گیري توزیع سختی در طول ترك هم مشاهده شد که اندازه

سختی در منطقه آسیب دیده از جوشکاري و در مجاورت ترك 
  .باشدبه مراتب بیشتر از سختی سایر نقاط پره می

هاي موجود در پره مشخص شد ررسی سطح شکست تركدر ب
ها در منطقه متأثر از جوش به طور که سطح شکست نمونه

اي ها متفاوت است، بگونهکامل با سطح شکست سایر قسمت
که سطح آن در منطقه متأثر از جوش حاوي تعداد زیادي از 

هاي ریز و درشت و داراي آثاري از خوردگی و حضور ترك
تأیید  را باشد که وجود فرآیند خستگی خوردگیناخالصی می

  .اي استکند و نیز این ناحیه داراي مکانیزم مرز دانهمی

در زمان جوشکاري و تعمیر کابل باالیی و پایینی نگهدارنده 
. کندسختی پره تحت تأثیر دماي منطقه جوشکاري تغییر می

و جوشکاري نامناسب بنابراین علت اصلی ایجاد ترك در پره، 
که به منظور  تبوده اسجوشکاري با عدم سطح یکنواخت 

 ايحیهنااین عمل . انجام شده استجلوگیري از تمرکز تنش 
اي ایجاد کرده و محیط خورنده نمودهترك فراهم براي  مستعد

  .شده است هاهاي سیکلی باعث شکست پرهتنش و در نتیجه

  محیط خورنده پیرامون پره -4
 PHکن تر است و اصفهان داراي برج خنکنیروگاه اسالم آباد 

به دلیل سوراخ . گرددکنترل می 8کننده در حدود آب خنک
هاي کندانسور و عدم امکان ایزوله کردن سایدهاي شدن لوله

همیشه مطرح سیکل آلودگی آب  ،کندانسور در موقع مقتضی
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در هنگام خروج  1از طرفی نقصان عمل نگهداري. بوده است
طوبت نیز خود عامل بعدي بوده که به هنگام واحد و وجود ر

به عبارتی محیط . گردداندازي واحد، تشدید میتوقف و راه
  .هاي ردیف آخر محیطی خورنده بوده استپیرامون پره

 هاهاي سیکلی باال در پرهتنش -5

واحدهاي نیروگاه اسالم آباد اصفهان به دلیل قرار گرفتن در 
ر کم علت براي جبران بارهاي و کارکرد در با ايجایگاه شبکه
اند و یکی از طور دایم مجبور به تغییر بار بوده به مختلف شبکه

تغییر ناحیه گذراي فازي  ،موارد مطرح در بحث خستگی پره
) تغییر بار(همین عامل یفرط زا .باشددر هنگام تغییر بار می

- بعضی از خروج نآ بقاعتم و رلیوب هب شنت ندمآ دراو باعث
 هاي اضطراري واحد جهت تعمیر بویلر به دلیل سوراخ شدن

واحد، وضعیت  اندازيراه و توقفبا هر دفعه . شودآن می
خورد و واحد به شیمیایی آب از نظر باال بودن امالح به هم می

مجبور به  يزادناهار يادتبا رددلیل محدودیت در فشار بویلر 
در نتیجه مورد . شودمی 2کار در حالت خارج از نقطه طراحی

هاي سیکلی باال در رسد باعث ایجاد تنشبعدي که به نظر می
است که در  3شود، لرزش وابسته به افت سرعت بخارپره می

   .آیدحالت کار در نقطه خارج از طراحی پیش می

نماید، هاي سیکلی باال ایفاي نقش میعامل بعدي که در تنش
تر از عامل اول است که قوي 4لرزش غیر وابسته به سرعت بخار

 رت عون زا ناهفصا هاگورین ياهدحاو نککنخ ياهجرب. باشدمی
 ندوب رادم زا جراخ آبی وبه دلیل مسایل کم .تسا يرابجا
کننده خنکافزایش دماي آب  و جرب ياهنف زا يدادعت

کندانسور در واحدهاي نیروگاه اصفهان، خالء کندانسور کاهش 
از این رو به منظور تولید بار نامی، دبی بخار بیش . یافته است

به دلیل افزایش فشار پشت توربین که دلیل . از حد آالرم است
آن، هم افزایش دبی بخار و هم کاهش خالء ناشی از افزایش 

باشد و از آنجایی که سور میکننده کنداندماي آب خنک
- افزایش دبی بخار باعث کاهش دمپینگ آیرودینامیکی می
- گردد، پدیده لرزش غیر وابسته به سرعت بخار در ایجاد تنش

   .هاي سیکلی باال سهیم بوده است

                                                        
 
 

1. preservation  
2. off design 
3. stalled flutter 
4. unstalled flutter  

 نیبروت رد راخب یبد زین يداع تلاح رد قوف لماع زا ریغ هب
دلیل افزایش دبی بخار در توربین، یکی از  .تسا الاب دحاو نیا

بندي در آن و دیگري تغییر در طراحی و بین رفتن نوارهاي آب
تر و در تعویض هیترهاي آب تغذیه بویلر با هیترهایی بزرگ
افزایش  .نتیجه افزایش دبی بخار مصرفی هیترها بوده است

دبی مصرفی هیترها و در پیامد آن تغییر فشار در طبقات 
مختلف توربین، باعث ایجاد حرکت محوري غیر متعارف از نظر 

محور توربین و نیز نوسان آن  يروحم جهت حرکت طبیعی
آثار نوسانات حرکت محوري  3با توجه به شکل . یده استگرد

 و قابل رؤیت 5هاي یاتاقان تراستکه با تغییر در دماي لقمه
بیانگر تغییر در  3نمودارهاي شکل  .شوداست، اثبات می دانتسا

هاي یاتاقان تراست توربین است که تغییرات دماي لقمه
دهنده حرکت غیر متعارف و غیر یکنواخت نامنظم آن نشان

  .محوري محور توربین است

  

  

هاي یاتاقان تراست در یک نوسانات دما در کفشک :3شکل 
  شبانه روز

اي این حرکات و نوسانات محوري که باعث تشدید اثر ضربه
- مورد دیگري در ایجاد تنش ،گرددنازل و لرزش محوري می

طبق آزمایشی که انجام شد با . هاي سیکلی باال بوده است
هیترهاي فشار قوي و بستن والوهاي ورودي  وج تعدادي ازخر

ورودي  کاهش دبی بخاربخار هیترهاي آب تغذیه باقیمانده و 
، حرکت محوري توربین و در حد طراحی اولیه واحد آنهابه 

اثر نوسانات طولی محور  4در شکل . نوسانات آن کنترل گردید
 هاي یاتاقان تراست در قبل و بعد از انجامبر روي دماي لقمه

  .شودآزمایش مشاهده میاین 

                                                        
 
 

5. thrust 
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اثر خروج تعدادي از هیترهاي فشار قوي بر روي  :4شکل 
  نوسانات یاتاقان تراست

شود بازگرداندن مقدار مشاهده می 4همان طور که از شکل 
دبی بخار ورودي به هیترهاي آب تغذیه در حد طراحی اولیه 

  .واحد باعث مهار نوسان محوري توربین شده است

مگاواتی نیروگاه  320واحد دوم  ،بر ایرادهاي فوقعالوه 
ها در حالت دوران یاتاقان 1اصفهان به دلیل ایراد در پیش بار

و نیز کار در حالت خارج  3و کاهش دور توربین 2محور توربین
اگرچه براي . از نقطه طرح داراي سطح باالي لرزش بوده است

 يرادربهرهب ماگنه رد به حداقل رساندن آن در حالت فوق
بخار یر در ترتیب بستن باز و بسته شدن والوهاي اقدام به تغی

هایی ولی به هر حال در زمان شده است؛ورودي به توربین می
- هاي سیکلی باال را نیز تشدید مینیز لرزش باالي محور، تنش

  .کرده است

 بنديجمع -6

در این مقاله علل شکست پره ردیف آخر توربین واحد دوم 
. ن مورد بررسی قرار گرفتمگاواتی نیروگاه بخار اصفها 320
فشار این نیروگاه با دور هاي ردیف آخر توربین کمپره

rpm3000  و شعاعcm90  در معرض نیروهاي شعاعی زیادي
دار در این قرار دارند و در هر اورهال وجود حداقل دو پره ترك

ناشی  به طور کلیها وجود این ترك. ردیف گزارش شده است
ها هاي نگهدارنده پرهناحیه کابلاز جوشکاري نامناسب در 

محیطی  ،هاي ردیف آخر در این واحدمحیط پیرامون پره. است
هاي خورنده است که چنین محیطی به دلیل سوراخ شدن لوله

کندانسور و همچنین عدم نگهداري مناسب در زمان خارج 
                                                        

 
 

1. preload 
2. run up 
3. run down 

همچنین چندین عامل باعث قرار گرفتن . باشدبودن واحد می
اند؛ از جمله هاي سیکلی باال شدهرض تنشها در معاین پره

هاي اضطراري واحد به دلیل سوراخ تغییر مکرر بار واحد، خروج
شدن بویلر، لرزش وابسته به افت سرعت بخار پره به دلیل 

اندازي، لرزش خارج از طرح کار کردن واحد در زمان ابتداي راه
. رغیر وابسته به سرعت بخار به دلیل خالء پایین کندانسو

لرزش غیر وابسته به سرعت بخار خود متعاقب افزایش دبی 
بخار به واسطه خالء پایین و جبران کاهش تولید واحد با 

- افزایش دبی، افزایش دبی ناشی از از بین رفتن نوارهاي آب
بندي توربین و نیز افزایش دبی بخار ناشی از تغییر در طراحی 

. باشدتر میگو تعویض هیترهاي فشار قوي با هیترهاي بزر
افزایش دبی مصرفی هیترها و در پیامد آن تغییر فشار در 
طبقات مختلف توربین، باعث ایجاد حرکت محوري غیر 

بنابراین وجود ترك . متعارف و نوسان محوري آن گردیده است
هاي ردیف آخر، همراه با هاي نگهدارنده پرهدر ناحیه کابل

در پره ایجاد کرده  محیطی خورنده فرآیند خستگی خوردگی را
هاي سیکلی باال تشدید شده است که این حالت همراه با تنش

  .و در نهایت منجر به شکست پره گردیده است

   تشکر و قدردانی
که با  اصفهان از مدیر عامل و کارکنان نیروگاه اسالم آباد

هاي خویش نویسندگان این مقاله را یاري اطالعات و حمایت
توفیق روزافزون این عزیزان را . شودتشکر میاند، تقدیر و نموده

  .از خداوند متعال آرزومندیم
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