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No. F-13-AAA-0000

توربین گازي یک بررسی علل شکست پره متحرك ردیف اول کمپرسور 
مگاواتی30

محمدرضا جهانگیري، علی اکبر فالح
پژوهشگاه نیرو
تهران، ایران

پورعلی غیاثی
شرکت مدیریت تولید برق ري

تهران، ایران

کمپرسور یکی از واحـدهاي گـازي نصـب شـده در یکـی از      -چکیده
با بررسـی کمپرسـور   . شودر توقف اضطراري مینیروگاههاي کشور دچا

هاي هاي ردیف اول و تعدادي از پرهگردد که تقریبا اکثر پرهمشخص می
هـاي  یکی از پـره . اندهاي نسبتا جدي شدههاي بعدي دچار آسیبردیف

هـدف از ایـن   . شکسته شده ردیف اول تحت آنالیز تخریب قرار گرفـت 
ا و ارائه راهکارهـاي جلـوگیري از   هبررسی، یافتن علل شکست این پره

هاي انجـام شـده در ایـن    ها و تحلیلنتایج آزمایش. وقوع آن بوده است
Clهـاي  تحقیق نشان داد که حفرات ناشی از خوردگی بدلیل وجود یون

ایـن  . هاي کمپرسور تشکیل شده است، به مرور زمان در سطوح پرهSو 
هاي دینـامیکی  ر اثر تنشحفرات محلی براي ایجاد تمرکز تنش بوده و د

هاي خستگی گسترش یافته و در نهایت منجر وارده به پره، بصورت ترك
.به شکست پره شده است

دار شـدن،  پره کمپرسور، آنالیز زوال، خـوردگی، حفـره  : کلمات کلیدي
خستگی

مقدمه.1
هـاي  کاري مورد نیاز با فشار و دبی الزم در توربینهواي احتراق و خنک

هـوا پـس از عبـور از فیلترهـا وارد     . شودطریق کمپرسور تأمین میگازي از
تـر و گرمتـر نیـز    متـراکم طی عبور از طبقـات مختلـف آن   کمپرسور شده و

هاي ثابـت و متحـرك   کمپرسور و شکل آیرودینامیکی پرهابعاد. ]1[شودمی
.باشدتوربین گاز و سازنده متفاوت میع بستگی به نو

هاي ردیف اول کمپرسور یک واحد گازي یب پرهدر این تحقیق علل تخر
18کمپرسـور مـورد نظـر داراي    . مورد بررسی قرار گرفته استمگاواتی 30

هـا سـاخت یـک    بر اساس اطالعات بدسـت آمـده، پـره   . باشدردیف پره می

. اندهزار ساعت عمر نموده100شرکت معتبر خارجی بوده و تاکنون بیش از 
هـزار سـاعته مـورد    30هاي زمـانی  اي و در بازهههاي دورها در بازرسیپره

.اندعملیات تمیزکاري قرار گرفته
هـا از فـوالد زنـگ نـزن     مطابق با اسناد موجـود در نیروگـاه، جـنس پـره    

. است و هیچگونه پوششی روي آنها اعمال نشده است403مارتنزیتی گرید 
تفاده در نـزن مـورد اسـ   ترین فوالدهاي زنـگ جزء پرمصرف403فوالد گرید 
هـاي بخـار   هاي توربینهاي گازي و نیز پرههاي کمپرسور توربینساخت پره

].3-2[باشد می
هـاي کمپرسـور شـامل خسـتگی     هاي اصلی شکسـت بـراي پـره   مکانیزم

پرچرخه، سایش و رفتگی، خـوردگی، برخـورد و ضـربه اشـیاء     وچرخه کم
Surgeاز پدیده ها ناشیهاي شدید یا شکست ناگهانی پرهخارجی و نوسان

در بسیاري از موارد چند مکانیزم همزمان با هم عمل نموده ]. 7-4[باشند می
در هـر حـال بررسـی علـل دقیـق      . شـوند و منجر به تخریب کامل قطعه می

هاي کمپرسور جهـت جلـوگیري از بـروز وقـایع مشـابه امـري       شکست پره
هـاي  م بررسـی ضروري بوده و لذا در این تحقیق سعی شده است تا با انجـا 

هاي ردیف اول کمپرسور مورد نظر شناسـایی  کامل، دالیل ایجاد شکست پره
.شود و اقدامات پیشگیرانه براي جلوگیري از حوادث مشابه ارائه گردد

مواد و روش تحقیق. 2
هاي مورد نظر، یک عدد پره شکسته شده منظور تعیین علل شکست پرهبه

به منظـور  . ر اختیار محققین قرار گرفتتوسط نیروگاه مورد نظر د) 1شکل (
هاي زیر بر روي ها و بررسیتعیین مکانیزم تخریب پره حادثه دیده، آزمایش

.آن انجام گرفت
ررسی ظاهريب. 2-1
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به منظور تعیـین جـنس و   : تعیین ترکیب شیمیایی آلیاژ پره. 2-2
تهیـه نمونـه   هاي مورد بررسی، پس از استاندارد معادل آلیاژ بکار رفته در پره

تعیـین  سـکوپی نشـري  از پره، ترکیب شیمیایی آلیاژ پـره بـه روش اسپکترو  
.گردید

جهت بررسی ریزساختار و تغییرات آن در پره آسیب : متالوگرافی. 2-3
سنباده (سازي هاي مختلف آن تهیه و پس از آمادههایی از قسمتدیده، نمونه

. گردیـد 1ی مناسـب حکـاکی  هاي شیمیایبا استفاده از محلول) زنی و پولیش
ARISTOMETمدل LEITZسپس با استفاده از میکروسکوپ نوري نوع 

تحـت  Tescan-Vegaمـدل ) 2SEM(و میکروسکوپ الکترونـی روبشـی   
اي از نواحی مختلف ریزسـاختاري و  همچنین آنالیز نقطه. بررسی قرارگرفتند
.انجام پذیرفتEDSسطحی به روش 

ـ : بررسی سطوح شکسـت . 2-4 ین مکـانیزم تخریـب نیازمنـد    تعی
بـراي ایـن   . باشـد بررسی ماکروسکوپی و میکروسکوپی سطوح شکست می

تخریب شده انتخاب و جدا منظور سطح شکست مناسب براي بررسی از پره
این سطح شکست پـس از  . هاي الزم بر روي آن انجام گیردگردید تا بررسی

روســکوپ اســتریو و تمیزکــاري بــه روش آلتراســونیک، بــا اســتفاده از میک
تحـت بررسـی قـرار    Tescan-Vegaمیکروسکوپ الکترونی روبشی مـدل 

.گرفت
سـنجی  به منظور بررسی خواص مکانیکی، سختی: سختی سنجی. 2-5

در DV RB-Mمـدل  ESEWAYدر مقیاس ماکرو بـا اسـتفاده از دسـتگاه   
.قسمت ایرفویل و ریشه پره انجام گرفت

نتایج و بحث.3
اهريبررسی ظ. 3-1

ردیف پره ثابـت  18ردیف پره متحرك، 18کمپرسور مورد بررسی داراي 
هاي متحرك ردیـف اول و  تعدادي از پره. و یک ردیف پره ثابت راهنما بود

ها در اثر حادثـه بوجـود آمـده    هاي ثابت و متحرك سایر ردیفبرخی از پره
ابـل  هاي ثابـت ردیـف اول دچـار تخریـب ق    پره. بودنددچار صدماتی شده

هاي متحرك ردیف اول داراي تخریـب بیشـتري   رهپ. اي نشده بودندمالحظه
قسـمت  . بودند و برخی از آنها بطور کامل از قسمت میانی شکسته شده بود

1- Etch
2- Scanning Electron Microscopy

پایینی یک پره متحرك شکسته شده در این مقاله مورد بررسی قـرار گرفـت   
).1شکل(

سـتاي  گـردد، سـطح شکسـت بـا را    مالحظه می1که در شکل همانطوري
بر روي سطح ایـن پـره یـک    . سازددرجه می45اي در حد طولی پره، زاویه

سطح پره پس از تمیزکاري مـورد  . رنگ و نسبتا چرب دیده شدرسوب سیاه
در سمت لبه حمله پره آثار کندگی کوچک در اثـر  . بررسی دقیق قرار گرفت

.سایش دیده شد

بررسی ترکیب شیمیایی آلیاژ پره.3-2
گیري ترکیب شـیمیایی آلیـاژ پـره را ارائـه     ایج حاصل از اندازهنت1جدول 

نـزن، ترکیـب   با مقایسه تطبیقی با ترکیب شیمیایی فوالدهـاي زنـگ  . دهدمی
، لـیکن  ]9-8[باشـد  مـی AISI 403شیمیایی آلیاژ پره مشابه استاندارد آلیـاژ  

مقداري 403نسبت به استانداردهاي فوالد میزان مولیبدن در ترکیب این پره
تواند منجر به بهبود نسبی مقاومت بـه ضـربه و نیـز    مولیبدن می. باالتر است

بـا بررسـی منـابع    ]. 11-10[اي این فوالدهـا گـردد   مقاومت خوردگی حفره
علیـرغم مقاومـت بـه    403توان متوجـه شـد کـه فـوالد گریـد      اطالعاتی می

چنـدان  هاي معمولی، مقاومت به خـوردگی  خوردگی نسبتا مناسب در محیط
لـذا در ایـن   . نـدارد Sو Clهـاي  هاي مرطوب حاوي یـون خوبی در محیط

.]14-12[گیرد اي قرار میاي و مرزدانهشرایط در معرض خوردگی حفره

بررسی سطح شکست. 3-3
تصاویر میکروسکوپ اسـتریو و الکترونـی از سـطح    3و 2هاي در شکل

آثـار  گـردد  ظـه مـی  کـه مالح همـانطوري . شکست پره نشان داده شده است
ماکروسکپی رشد تدریجی ترك که بیانگر وقوع پدیده خستگی در پره است، 

اي تـا  همچنین الگوي رودخانه. در این سطح شکست بخوبی مشخص است
اي نشـانگر پیشـروي   این آثار رودخانه. شودحدي در این تصویر مشاهده می

.باشدترك خستگی از روي چند صفحه مختلف می
تـوان منشـاء جوانـه زنـی تـرك      ردن معکوس عالئم ساحلی میبا دنبال ک

. نشان داده شـده اسـت  4چنین تصویري در شکل . خستگی را مشخص کرد
شود منشاء پیدایش ترك بر روي سطح خارجی پره همانگونه که مالحظه می

آنـالیز شـیمیایی بـه    . و در محل حفرات تشکیل شده روي این سـطح اسـت  
در این نواحی تغلیظ Sو Clان داد که عناصر از این حفرات نشEDSروش 

).c-4شکل (اند یافته
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هـاي خسـتگی   در نواحی از سطح شکست مربوط به مرحلـه رشـد تـرك   
هاي تشکیل شده همراستا و تركStriation، آثار )b-3در شکل Aنواحی (

Striationحضور این خطوط . بوضوح قابل رویت استهاStriationبا این 

هـا بطـور   Striationالزم به ذکر است که ایـن  . رائه شده استا5در شکل 
دلیـل ایجـاد   . باشـند مـی ) Beach Marks(عمده همراستا با خطوط ساحلی 

هاي ها، نیاز به بررسیStriationهاي متعدد در سطح، در ناحیه تشکیل ترك
تواند بدلیل ترد بودن نسـبی  هاي موئی میتکمیلی دارد، هرچند که این ترك

و یا حضور عوامل خورنده در محیط ایجاد ) مارتنزیت تمپرشده(زساختار ری
.شده باشد

توان گفت که با توجه به وجود آثار پیشروي تدریجی ترك کـه  در کل می
ها در پره با مکانیزم خسـتگی  باشد، رشد تركمشخصه شکست خستگی می

هـاي خسـتگی نیـز حفـرات و شـیارهاي      منشاء ترك. صورت پذیرفته است
هـاي کلـر و گـوگرد در محـیط     خوردگی بوده است که در اثر حضـور یـون  

.اندبوجود آمده

بررسی ریزساختاري. 3-4
هاي تهیه شده از پره ارائه شـده  تصویر ریزساختار نوري نمونه6در شکل 

گردد ریزساختار شامل مارتنزیت تمپر شـده  که مالحظه میهمانطوري. است
درصـد  2احی مختلـف ریزسـاختار کمتـر از    است و میزان فریت دلتا در نـو 

مـورد  403این کم بودن مقدار فریت دلتا براي فـوالد  . )c-6شکل (باشد می
استفاده در پره کمپرسور بسیار اساسی است، چرا که با افزایش آن بـه میـزان   

هــاي الزامــی پیشــنهاد شــده در درصــد مطــابق بــا نیازمنــدي2-5بیشــتر از 
، مقاومت به خوردگی، مقاومت به ضـربه و  ]15و 9-8[استانداردهاي معتبر 

].17-16[یابد استحکام آلیاژ بشدت کاهش می
هـا را  هاي متالوگرافیکی وجود هیچگونه پوششی روي سـطح پـره  بررسی
ها در نواحی مختلف و بخصوص در لبـه حملـه دچـار    سطح پره. تایید نکرد

خوردگی تا خوردگی موضعی شدید شده و این حفرات و شیارهاي موضعی
.)bو a-6هاي شکل(اند عمق زیادي از قطعه داخل شده

لبه حملـه،  هايهایی از قسمتتر ریزساختار، نمونهبه منظور بررسی دقیق
تهیه و مـورد بررسـی بکمـک    هاي مرکزي ایرفویل در پرهفرار و قسمتلبه 

. دهـد نتایج حاصـله را نشـان مـی   7شکل . قرار گرفتSEMمیکروسکوپ 
گردد در قسمت نوك لبه حمله و سـطوح فشـار و   که مالحظه میهمانطوري

کشش در نزدیک نوك لبه حمله، آثار خـوردگی و تشـکیل حفـره در سـطح     
عمق این حفرات و شیارهاي خوردگی در برخـی  . ها قابل مالحظه استپره

.ن بودمیکرو150از نواحی در حدود 

ها و شیارهاي خـوردگی بـا اسـتفاده از روش    محصوالت داخل این حفره
EDSگردد عالوه بر اکسید همانطوریکه مالحظه می. مورد آنالیز قرار گرفت

نیز در ایـن نـواحی قابـل    Sو Clعناصر آلیاژي، حضور عناصر دیگري مثل 
).8و 7هاي شکل(توجه است 

هـاي مـورد   انجام شده، در سطح پرههاي میکروسکوپیبا توجه به بررسی
حفـرات  . اي دیـده شـده اسـت   اي و حفـره هـاي مرزدانـه  بررسی خـوردگی 

موجـود در محـیط کـاري    Sو Clتواند ناشی از حضـور یـون   خوردگی می
تواند منجر حفرات مذکور در سطح در اثر نیرو و یا تنش می. کمپرسور باشد
تواند منجـر  بارهاي بعدي میهاي سطحی گردند که با اعمالبه تشکیل ترك

.به شکست قطعه گردد

سختی سنجی.3-5
گیري شد و مشخص گردیـد کـه   هاي مختلف اندازهسختی پره در قسمت

. ویکرز است245سختی در نواحی مختلف تقریبا نزدیک به هم و در حدود 
گردد که آلیـاژ در شـرایط   با توجه به مقادیر سختی بدست آمده، مالحظه می

ت حرارتی کوئنچ و تمپر شده مورد اسـتفاده قرارگرفتـه و خـواص آن    عملیا
مطابق با خواص استاندارد بوده و در شرایط کارکرد افت خـواص مکـانیکی   

.نداشته است

گیري و پیشنهادهانتیجه.4
م گرفتـه، نتـایج زیـر حاصـل     هـاي انجـا  ها و بررسـی با توجه به آزمایش

:گرددمی
، Sو Clهاي شی از خوردگی بدلیل وجود یونهاي اولیه ناحفرات و ترك

این حفرات و . هاي کمپرسور تشکیل شده استبه مرور زمان در سطوح پره
هـاي  هاي اولیه، محلی براي ایجـاد تمرکـز تـنش بـوده و در اثـر تـنش      ترك

هاي خستگی گسترش یافته و در نهایت دینامیکی وارده به پره بصورت ترك
.منجر به شکست پره شده است

:گرددجهت جلوگیري از حوادث مشابه، موارد زیر پیشنهاد می
به محفظه کمپرسور و جلوگیري از آنClشناسایی عوامل ورود -
هاي مقاوم به خوردگی و سایش بر روي سـطح اینگونـه   استفاده از پوشش-

سرامیکی و یا استفاده -کادمیومی یا آلومینیومی-هاي نیکلها مانند پوششپره
هـاي مرطـوب در حضـور    تر در برابر خوردگی در محـیط ژهاي مقاوماز آلیا

Sو Clهاي یون
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هایی که داراي عمر کـارکرد طـوالنی   بازرسی دقیق و کامل غیرمخرب پره-
هاي سطحیباشند، بمنظور اطمینان از عدم وجود تركمی
کـه داراي عمـر   هـایی انتخاب و بررسی مخرب یک نمونه از مجموعه پـره -

هـاي  باشند، بمنظور اطمینان از عدم وجود حفرات و تركطوالنی میکارکرد 
ناشی از خوردگی
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AISI-403ترکیب شیمیایی آلیاژ پره کمپرسور مورد بررسی و مقایسه با آلیاژ -1جدول

MoNiSPMnSiCrCFeElement
0.5440.140.0130.0150.420.17513.10.115Baseپره

--0.03max0.04max1max0.5max11.5-130.15maxBaseAISI 403

تصویر پره شکسته شده در نماهاي مختلف) b(و ) a(-1شکل 

تصویر میکروسکوپ استریو از نواحی مختلف سطح شکست پره-2شکل 
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تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی با بزرگنمایی کم و متوسط از سطح شکست پره-3شکل 
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برگشتی و ثانویه از الکترون SEMتصاویر ) b(باشد، زنی ترك خستگی در سطح که نمایانگر حضور حفرات خوردگی میاز محل جوانهSEMتصویر ) a(-4شکل
آنالیز شیمیایی محصوالت خوردگی در حفره سطحی) c(محل حفره خوردگی سطحی، 
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هاي مویی در این ناحیه استها همراه با تركStriationهاي خستگی در سطح شکست که نمایانگر حضور از ناحیه رشد تركSEMتصاویر ) a(-5شکل
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تصاویر میکروسکوپ نوري از سطوح آماده سازي شده ) c(تصاویر میکروسکوپ نوري از سطوح آماده سازي شده براي متالوگرافی قبل از اچ و ) bو a(-6شکل 
براي متالوگرافی بعد از اچ
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cدر تصویر Aاي ناحیه آنالیز نقطه) d(الکترونی از ریزساختار پره همراه با تصاویر میکروسکوپ) c-a(-7شکل 
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aتصویر در Cآنالیز نقطه ) b(تصویر میکروسکوپ الکترونی از حضور یک حفره خوردگی در سطح پره شکسته شده، ) a(-8شکل 
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