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ین بخار در این پژوهش علت شکست پره ردیف آخر تورب—چکیده 
X22CrMoV12.1کم فشار نیروگاهی، ساخته شده از فوالد آلیاژي

شکست در قسمت میانی ایرفویل اتفاق .مورد بررسی قرار گرفته است
اما مشاهدات . گونه استحاله در ماده پره مشاهده نگردیدهیچ. افتاده است

حفره/ظاهري، مطالعات ریزساختاري و بررسی سطح شکست ایجاد شیار
ها یون درحفره. هاي مورد بررسی را نشان دادبه فرار سطح کشش پرهدر ل

افزایش و کاهش مداوم (برداري سیکلی واحدبهره. کلر نیز مشاهده گردید
هاي سیکلی در پره شده و شرایط را براي باعث ایجاد تنش) بار واحد

بر اساس . رشد ترك و ایجاد شکست خستگی فراهم نموده است
اي بوده و هاي انجام شده مد شکست از نوع بین دانهسیها و بررآزمایش

.باشدخستگی می-مکانیزم شکست خوردگی

؛ خوردگی؛ خستگی؛ پره؛ کم فشارتوربین —هاي کلیدي هواژ

مقدمه .1
د که نشوهاي توربین بخار از قطعات مهم توربین محسوب میپره

رخشی شفت حرکت خطی بخار با دما و فشار باال را تبدیل به حرکت چ
ها شکسته شوند واحد خاموش خواهد چنانچه این پره. نمایندتوربین می

.این مساله تبعات اقتصادي زیادي براي نیروگاه به دنبال خواهد داشت. شد
بنابراین انجام آنالیز تخریب پره براي افزایش قابلیت اطمینان سیستم توربین 

.]1[الزم است

، سپس به توربین )HP(د توربین پرفشارابتدا بخار وار،در توربین بخار
هاي پره.شودمی) LP(خر وارد توربین کم فشارآو در ) IP(فشار متوسط

طراحی شده براي استحصال انرژي باقیمانده بخار عبوريتوربین کم فشار
،اخیربر اساس تحقیقات. باشنداست و داراي ایرفویل نسبتا بزرگی می

HPوIPنسبت به پره هاي توربینمعموالLPًناي توربیهمشاهده شده پره

در کنار مواد مختلف پره، فوالد مارتنزیتی .به شکست مستعدتر هستند
.]4-2[ها متداولتر استبراي ساخت این پرهبهبود یافتهکروم%12با

هاي ردیف آخر کم فشار بدلیل کاهش فشاري که در اثر تقطیر در پره
ها به قطرات ریز آب ید پرهآه وجود میهاي کندانسور ببخار روي لوله

به منظور افزایش مقاومت به . شوندبرخورد کرده و دچار پدیده سایش می
هاي ردیف آخر بوسیله کوینچ پره1هاي ردیف آخر سمت مکشسایش پره

درجه حرارت کوینچ و . گیرندقرار میعملیات حرارتی تحت فرکانس باال 
50توان گفت مییباًرتق.گراد استانتیدرجه س400و 1020تمپر به ترتیب

هایی از قبیل سایش، خوردگی و ها بدلیل مکانیزمدرصد تخریب در این پره
.]3[باشدخستگی می- خوردگی

هاي ردیف آخر توربین کم در این مقاله به بررسی علت تخریب پره
.پرداخته شده استبخارMW440یک واحد نیروگاهیفشار
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و نتایجروش تحقیق.2
آسیب دیده به هايه منظور تعیین علل تخریب قطعات آسیب دیده، ابتدا پرهب

در این بررسی میزان خسارات و . دقت مورد بررسی ظاهري قرار گرفتند
هاي متداول براي یکی از روش. وارد شده مشخص گردیدظاهريهايآسیب

تعیین علل شکست قطعات، مطالعه سطوح شکست با استفاده از 
به این منظور . استریو و میکروسکوپ الکترونی روبشی استمیکروسکوپ 

نمونه مناسبی از سطح شکست آماده گردید و پس از تمیزکاري به روش 
آلتراسونیک، با میکروسکوپ استریو و میکروسکوپ الکترونی روبشی مدل 

Tescan-Vegaجهت بررسی تغییرات . مورد مطالعه قرار گرفت
هاي مختلف آن تهیه شد و هایی از قسمتمونهریزساختاري پره آسیب دیده، ن

مطالعات ریزساختاري توسط . حکاکی گردیدماربلتوسط محلول 
و میکروسکوپ ARISTOMETمدل LEITZمیکروسکوپ نوري نوع 

تست ماکروسختی جهت . انجام شدTescan-Vegaالکترونی روبشی مدل 
ESEWAYتگاه ارزیابی خواص مکانیکی پره آسیب دیده با استفاده از دس

.در ادامه نتایج حاصله ارائه شده است.انجام گرفتDV RB-Mمدل 

مشاهدات ظاهري.2.1
هاي مورد نظر پس از حادثه نشان داده شده تصاویر پره1هايدر شکل

مربوط به یک واحد 2و1هاي شمارهگردد پرههمانطوریکه مالحظه می.است
یرفویل پره دچار شکست نیروگاهی در دو حادثه جداگانه در قسمت میانی ا

. باشدسطح شکست هر دو پره عمود بر راستاي طولی ایرفویل می. اندشده
در قسمت پائینی پره شکست شده آثار برخورد جسم خارجی مشاهده 

هاي شماره آثار سایش در سطح کشش و در لبه فرار ایرفویل پره. شودنمی
از دو 2و1رههاي شماسطح شکست پره). 2شکل(قابل مشاهده است2و1

قسمت صاف و مسطح در سمت لبه . قسمت مشخص تشکیل شده است
قسمت دوم . گیردفرار که حدود یک سوم سطح مقطع ایرفویل را در بر می

ترك به طول ) 3در شکل(3در پره شماره . باشدداراي سطحی ناصاف می
میلیمتر در قسمت لبه فرار در قسمت یک سوم انتهایی ایرفویل 20تقریبی 

سایش سمت لبه فرار سمت مکش و در طول ایرفویل . قابل مشاهده است
اي در سمت لبه حمله و سایش قابل مالحظه. شوددر این پره نیز مشاهده می

اثر برخورد ) 1شکل(4در پره شماره.شوددر قسمت انتهایی نوك پره دیده می
ی جسم دیگر در قسمت انتهایی ایرفویل پره و تغییر شکل حاصله به خوب

در این پره نیز سایش قابل توجه در سمت لبه حمله . قابل مشاهده است

و سایش لبه فرار سمت مکش در طول ایرفویل دیده 3همانند پره شماره
.شودمی

بررسی سطح شکست.2.2
تعیین مکانیزم تخریب نیازمند بررسی ماکروسکوپی و میکروسکوپی 

براي براي این منظور سطح شکست مناسب. باشدسطوح شکست می
انتخاب و جدا گردید تا بررسیهاي ) 2پره شماره(تخریب شدهبررسی از پره

نمونه مذکور پس از تمیزکاري به روش . الزم بر روي آنها انجام گیرد
آلتراسونیک با استفاده از میکروسکوپ استریو و میکروسکوپ الکترونی 

5و4هايدر شکل. تحت بررسی قرار گرفتTescan-Vegaروبشی مدل
. داده شده استتصویر سطح شکست منتخب در بزرگنمایی پایین نشان

خطوط موازي و هم 2و 1گردد در نواحی شمارههمانطوریکه مالحظه می
جهت . شودمعروف هستند به وضوع دیده می2مرکز که به عالئم ساحلی

تر این نواحی، از میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شده بررسی دقیق
همانطوریکه . تصاویر مربوطه ارائه شده است7و6هاي شکلاست که در
به وضوع دیده ساحلیخطوط2و 1گردد در نواحی شمارهمالحظه می

شود این خطوط نشانگر وجود بارهاي نوسانی در حین سرویس و مراحل می
، که در مرحله ايدر ضمن مد شکست بین دانه. باشدرشد ترك خستگی می

مشاهده سطح شکست3الی1در نواحیگیرد،دوم خستگی قرار می
.در این مناطق کم است3درصد مد شکست کلیواژ). 8شکل(شودمی

که مشخصه شکست نرم 4هااز سطح شکست نیز دیمپل3در ناحیه شماره
شود که در واقع مرحله شکست نهایی قطعه بوده و یا داکتیل است دیده می

.است
گیري و انحناي ا توجه به جهتبه منظور تعیین منطقه شروع ترك، ب

، بررسی )5در شکل1منطقه شماره(خطوط ساحلی به سمت نوك لبه حمله
تصویر 9در شکل. در این منطقه با میکروسکوپ الکترونی انجام گرفت

با توجه به . میکروسکوپ الکترونی در شروع ترك نشان داده شده است
، Al ،Si ،Cعناصر) 1ولجد(آنالیز انجام شده از ذرات موجود در این منطقه

O ،Na ،Ca ،Fe ،Cl مشاهده شده است که درصد برخی از این عناصر قابل
با توجه به رسوبات موجود در سطح لبه فرار و آنالیزهاي انجام .توجه است

).2و جدول9شکل(باشداز نقاط قابل توجه مینیز در برخیClشده، عنصر 

2 -Beachmark
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4 - Dimple

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


بررسی علت شکست پره توربین فشار ضعیف بخار در یک واحد نیروگاهی داخل کشور
تهران، ایران1392–المللی برق بیست و هشتمین کنفرانس بین

3

نیز وجود دو منطقه 1هبررسی ماکروسکپی سطح شکست در پره شمار
دیده 2همانند پره شمارهکامالً متمایز و نیز عالئم ساحلی در سمت لبه فرار

.می شود

بررسی ترکیب شیمیایی.2.3
هاي مورد به منظور تعیین جنس و استاندارد معادل آلیاژ بکار رفته در پره

مجهز SEMبه روش 2نظر جهت بررسی، پس از تهیه نمونه از پره شماره
ارائه 3ترکیب شیمیایی نمونه تعیین گردید که در جدولEDAXپروببه 

با مقایسه تطبیقی با ترکیب شیمیایی آلیاژهاي فوالد، ترکیب . شده است
DIN 1.4923شیمیایی آلیاژ پره مورد نظر نزدیک به استاندارد آلیاژ

)X22CrMoV12.1(]6[باشدمی.

بررسی ساختاري.2.4
هایی آن در پره آسیب دیده نمونهجهت بررسی ریزساختاري و تغییرات

قسمت ریشه، نزدیک منطقه شکست و درسمت (از قسمت هاي مختلف آن
سازي با استفاده از محلول ماربل تهیه و پس از آماده) لبه هاي حمله و فرار

LEITZسپس با استفاده از میکروسکوپ نوري نوع . حکاکی گردید

TescanVegaمدلو میکروسکوپ الکترونی روبشی ARISTOMETمدل

تصویر ساختار نمونه تهیه شده 12و11هايدر شکل.تحت بررسی قرارگرفتند
گردد ریزساختار همانطوریکه که مالحظه می. ارائه شده است2از پره شماره 

با مقایسه ریزساختار . از فاز زمینه مارتنزیت تمپر شده تشکیل شده است
داشت که تغییرات توان اظهارریشه پره و مناطق نزدیک شکست می

اي در منطقه شکست نسبت به حالت ریزساختار ریزساختاري قابل مالحظه
.اتفاق نیافتاده است) 11شکل- موقعیت مرجع ریشه(اولیه پره 

سختی سنجی.2.5
سنجی در به منظور بررسی خواص مکانیکی پره تخریب شده، سختی

مت در قسDV RB-MمدلESEWAYمقیاس میکرو با استفاده از دستگاه
2هاي لبه فرار و حمله ایرفویل و نزدیک سطح شکست و ریشه پره شماره

. باشدمی)HV30(323و 318، 323، انجام گرفت که به ترتیب عدد سختی
گردد سختی در منطقه شکست در مقایسه با سختی همانطوریکه مالحظه می

با .باالتر استتقریباً یکسان و حتی) و مقدار پیشنهادي براي این فوالد(ریشه
توان مقدار حدودي سنجی انجام شده و رابطه زیر میتوجه به سختی

استحکام کششی این فوالد را محاسبه نمود؛

σTs(MPa)=3.2 × H

σTs(Mpa)=1033

این خواص استحکامی معمولمقدار استحکام کششی معادل به مقدار
.نزدیک و حتی باالتر است)Mpa950-800(فوالد

بحث.3

مواد و خواص مکانیکی پره شکسته شده مطابق با مشخصات آنالیز
باشد به عبارت دیگر ماده یا خواص آن در شکست پره طراحی این قطعه می

در ضمن تغییرات ساختاري نیز در قطعه بوجود نیامده . نقشی نداشته است
.است

هاي آسیب دیده قابل توجه هاي شکسته شده و پرهشیارها در لبه فرار پره
بخشی از گفتتوان ها میبا توجه به شیارهاي موجود درسطوح پره. تاس

Al2O3و یاSiO2این شیارها مربوط به برخورد ذرات ساینده مانند 

معموالً منبع این ). حضور این ذرات در شیارها تایید شده است(باشدمی
در آب تغذیه، بخار FeوSiO2رغم اینکه ذراتعلی. باشدذرات بخار می

گردد و در اکثر مواقع در زیر حد مجازهیت مدام کنترل میو بخار رياصلی 
ppb)20 ( است اما افزایش موردي این عناصر از حد مجاز و یا حتی ذرات

تواند تاثیر مخرب خود را داشته کمتر از حد مجاز نیز در دراز مدت می
ها تحت فشار بخار، این ذرات به سطح پره در هنگام چرخش پره. باشد

فرآیند . کنندرخورد کرده و شیارهایی در اثر برخوردهاي مداوم ایجاد میب
سایش ناشی از این ذرات بستگی به اندازه ذرات، مورفولوژي و سرعت 

اگر ذرات بصورت ساچمه کروي در نظر گرفته . برخورد آنها به پره دارند
فضاي پشت ذره بعنوان . شود منطقه برخورد بصورت مخروطی خواهد بود

.شودمی5اف عمل کرده و منجر به خوردگی شکافیشک

به دلیل توربینهاي آخر در ضمن با توجه به کندانس بخار در ردیف
، سایش ناشی از برخورد قطرات آب نیز در این ]6[افت خالء کندانسور

.]4[اشاره شده استنیزهاها محتمل است و در منابع و گزارشپره

ها سهم قطرات آب کور در لبه فرار پرهبا توجه به تشکیل شیارهاي مذ
.باشدنسبت به ذرات ساینده در تشکیل شیارها بیشتر می
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باشد که میClهاي خوردگی مشاهده شده بعضاً حاوي عنصر حفره
منابع احتمالی . زنی و رشد خوردگی شکافی را تشدید نمایدتواند جوانهمی

Cl-باشدی از نشتی میبخار و آب تغذیه در طول لوله کندانسور ناش .
این عناصر روي سطح پره مشاهده . هستندKو Caهاي ممکن کلر حامل
) 13شکل- کاهش و افزایش( برداري سیکلی نوسانات باردر بهره. گردید

وقتی که بخار . شودباعث خشک و تر شدن بصورت جایگزینی سطح پره می
کن است با اما با کندانس کم بخار مم. خشک است خوردگی خیلی کم است

بطوریکه نمک بخار کندانس شده ( غلظت باالي نمک کلریدي آلوده شود
در شرایط کاهش بار این نمک ممکن ). برابر بخار خواهد شد106حاوي 

و دوباره در . است روي سطح پره رسوب کرده و خوردگی را تشدید نماید
بخار تبخیر (ممکن است در نمک اسیديCO2و O2طول خاموش کردن 

NH3 ( حل شده و ممکن است شرایط خوردگی را تحریک یا تشدید
.]2[نماید

وقتی ترك یا حفره بوسیله برخورد ذرات سیلیکا یا برخورد ناشی از 
قطرات آب تشکیل شد، بوسیله عملکرد کلر مکانیزم خوردگی شکافی 

ناشی از ( بخاطر کاهش سطح مقطع. شودتر میتشدید شده و شکاف گسترده
رسد که براي یابد و به اندازه میتنش افزایش می) سایش/كحضور حفره تر

از عالئم ساحلی روي سطح شکست .]2[رشد سریع ترك کافی خواهد بود
زنی ترك در لبه فرار ایرفویل و در توان مشاهده کرد که نقاط جوانهمی

.نواحی که شیارها وجود دارند قرار دارد

تغییرات بار که در این با توجه به شرایط سیکلی بارگذاري ناشی از
خستگی بصورت شرایط براي رشد ترك)13شکل(واحد نیز مشهود است

فراهم گردیده شکست نهاییو در نهایت) مرحله دوم خستگی(ايبین دانه
خطوط با توجه به سطح شکست و محدوده ناحیه دوم خستگی و.است

.ساحلی مشاهده شده این نوع خستگی از نوع کم چرخه بوده است

گیرينتیجه.4

آلیاژ پره مطابق با گرید تعریف شده فوالد بوده و هیچ .1

.ه استغیریکنواختی در ریزساختار ماده پره مشاهده نشد

.خواص مکانیکی آلیاژ پره کاهش پیدا نکرده است.2

ها شیارها و حفرات ناشی از در سطح پره و در لبه فرار پره.3

د آمده ذرات سیلیکا بوجوقطرات آب و یا پره بابرخورد

شده هاباعث تشدید شکافنیزحضور نمک کلریدي. است

زنی ترك عمل هایی براي جوانهاین مناطق بعنوان محل.است

.نموده است

باعث ) افزایش و کاهش مداوم بار واحد(واحدتغییرات بار.4

هاي سیکلی در پره شده و شرایط را براي رشد ایجاد تنش

.مایدنترك و ایجاد شکست خستگی فراهم می

اي بوده و مکانیزم شکست دانهمد شکست از نوع بین.5

.باشدخوردگی می- خستگی

پیشنهاد.5

 شیمی آب بطور مناسب باید چک شود و سطح سیلیکا و کلر باید

.تحت کنترل باشند

پلیسه باشند خوردگی وها تمیز و عاري از رسوباتاگر پره

.توان حذف یا کاهش داداي را میشکافی و حفره

هاي روکشی با مقاومت به سایش تفاده از پوششاس

هاي ردیف آخردر پره) Stelliteمانندآلیاژهاي استالیت(مناسب

با افزایش مقاومت به تواندمیو انجام عملیات حرارتی مناسب

.ها را کاهش دهدسایش سطح پرهسایش سطح،
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LPردیف آخرتوربین) 2و1شماره(هاي شکسته شدهتصویر پره: 1شکل 

هاي شکسته پره) سطح کشش ایرفویل(تصویر لبه فرار سمت محدب: 2شکل 
LPشده ردیف آخرتوربین

وموقعیت ترك در لبه فرار آن3شماره تصویر پره: 3شکل 

نآترك در لبه فرار وموقعیت3شماره تصویر پره: 4شکل 

و مناطق مختلف جهت بررسی 2شماره تصویر سطح شکست پره: 5شکل 
SEMبا

درسطح شکست پره2تصویر میکروسکوپ الکترونی از منطقه شماره :2شکل 
)5شکل(2شماره 
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درسطح شکست پره3تصویر میکروسکوپ الکترونی از منطقه شماره : 3شکل 
2شماره 

درسطح شکست پره3و 2تصویر میکروسکوپ الکترونی از مناطق:8شکل 
2شماره 

1تصویر میکروسکوپ الکترونی از ذرات موجود در منطقه شماره : 9لشک

2شماره درسطح شکست پره

9در شکلBوAاز ذرهEDAXنتایج آنالیز: 1جدول

ذره درصد وزنی عناصر
Fe Ti Ca K Si Al O C

A 0.95 0.45 0.79 0.93 2.54 37.79 56.55 -

B 5.04 - 1.31 - 1.85 0.59 46.47 41.66

تصویر میکروسکوپ الکترونی از ترك و ذرات موجود در نوك لبه : 10شکل 
2شماره فرار پره

10در شکلDوCاز ذرهEDAXنتایج آنالیز: 2جدول

ذره درصد وزنی عناصر
Fe Cl Ca S Si C O Cr

C 3.45 0.68 1.35 0.56 20.83 23.98 3.45 4.19

D 32.58 29.05 0.59 3.33 0.82 4.48 22.11 4.07

]6[و آلیاژ استاندارد) 2شماره(ترکیب شمیایی آلیاژ پره مورد بررسی:3جدول

عنوان ستون
Ni V C Mo Si Mn Fe Cr

EDAX - - - 1.62 0.33 1.19 85.9
0

10.9
5

1.4923(
X22Cr
MoV12

-1)

0.3-
0.8

0.25
-

0.35

0.18
-

0.24

0.8-
1.2

Max
0.5

0.4-
0.9

Bal. 11-
12.5
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در قسمت 2شماره تصویر میکروسکوپ نوري از ریز ساختار پره-: 11شکل 
ریشه پره 

در قسمت 2شماره تصویر میکروسکوپ نوري از ریز ساختار پره: 12شکل 
لبه فرار پره 

]6[4تغییرات بار واحد شماره: 13شکل 
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