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 هاي پيشگيري هاي هيتر يك واحد بويلر نيروگاهي و روش  لولهخوردنعلل ترك 

 
 محمد رضا جهانگيري

 پژوهشگاه نيرو
 

 
 لوله هيتر، تنش خمشي، نوسان لوله، خوردگي، سرعت بخار، صفحه ضربه گير بخار: كليد واژه

 
 
 
 

 چكيده
 شامل نتايج بررسيها و آزمايشهاي انجام شده بر مقاله اين

يك واحد بويلر ) هيتر  ( Heat Exchanger هاي  لولهوير
بررسي ها .  آنهاستشكستگي تعيين علت منظور به نيروگاهي

نشان داد كه عامل اصلي تركيدگي و شكست لوله هاي مورد 
نظر، حضور همزمان تنشهاي خمشي نسبتا زياد و عوامل 

باشد و به نظر مي رسد كه نقش تنشهاي  خورنده ويژه مي
نوساني ايجاد شده در لوله ها بدليل سرعت باالي خمشي 

استفاده از . بخار ورودي به هيتر بسيار چشمگير است
صفحات ضربه گير بخار و كنترل شيمي آب، مناسب ترين 

 .روشها براي پيشگيري از اين نوع تخريب ها مي باشد

 
 مقدمه 

آب ورودي به ) Heat Exchanger(لوله هاي هيتر  
وليد انرژي پس از گذشت تنها سه تا چهار بويلر يك واحد ت

سال از سرويس در ناحيه ورودي بخار به هيتر دچار ترك و 
شكستگي شد، بگونه اي كه عمآل استفاده از آنها در خط توليد 

اين حالت در چند هيتر مشابه .  بخار نيروگاه ناممكن گرديد

 در واحدهاي ديگر نيز اتفاق افتاد در حاليكه بر اساس ادعاي
 سال مورد 30سازنده، اين هيتر ها ميبايستي حداقل 

با توجه به اين موارد، نمونه هايي . برداري قرار مي گرفت بهره
از لوله هاي شكسته شده دريافت شد و به منظور تعيين علت 

 . ترك خوردگي مورد بررسي و آزمايش قرار گرفت

 
   نمونه دريافت شده و موقعيت آن 

 مورد نظر را از زواياي مختلف تصاوير هيتر)  1(شكل 
نيز نقشه هيتر را همراه با مشخصات ) 2(شكل . نشان مي دهد

. لوله ها ، بافل ها و تيوب شيت هاي مربوطه ارائه مي دهد
موقعيت لوله هاي ترك خورده و شكسته شده در قسمت 

مي باشد كه شكل ) 2 در شكل Dنازل (ورودي بخار به هيتر
ل و نحوه تركيدگي لوله ها را نشان اين مح) 4(و  ) 3( هاي 

 .مي دهد

 
   شرايط سرويس

مشخصات طراحي و همچنين شرايط كاري ) 1(جدول 
همانطور كه ديده مي . هيترهاي مورد نظر را نشان مي دهد 

    98-F-CAM-420
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شود دما و فشار بخار ورودی به هیتر در شرایط بهره برداری 
 و دما و Kg/cm2 1/3 و C 250°اسمی به ترتیب در حد 

 و C64°ر آب ورودی به لوله های هیتر در حد فشا
Kg/cm2 6/5همچنین دما و فشار آب خروجی از .  می باشد

 و Kg/cm2 14/5 و C 106°لوله های هیتر به ترتیب در حد 
دما و فشار بخار آب کندانس شده خروجی از هیتر به ترتیب 

 . می باشدKg/cm2 72/2 و C 140°در حد 
ب ورودی به این لوله ها کنترل شیمیایی خاصی روی آ

انجام نمی شود، اما آب از نوع کندانس می باشد که از بخار 
نوع کنترل شیمیایی آب ورودی به بویلر . حاصل می شود

بعضاً و . شامل تزریق هیدرازین وتری سدیم فسفات می باشد
در پاره ای موارد بدلیل مشکالت کمبود آب ، احتمال اسیدی 

)  الف و ب -2( جداول . داردبودن نسبی این آب وجود 
نمونه هایی از نتایج آنالیز های آب تغذیه و آب بویلر را نشان 

با توجه به اطالعات آورده شده در این جدولها ، . می دهد
مشخص می گردد که در برخی از ساعات سال ، قلیائیت آب 

 ( -OHبویلر تا حد زیادی افزایش یافته است و مقدار یونهای 
در این آب بسیار ) دارد 2P-Mستقیم با پارامتر که ارتباط م

حضور این مقادیر فراوان . بیشتر از حد مطلوب شده است
 ) NaOHعمدتاً به شکل (  در آب  بویلر -OHیونهای 

باعث می گردد که امکان انتقال آنها به بخار ورودی به بویلر 
 افزایش یابد و با توجه به حاللیت فراوان این یونها در بخارها

و آبهای سردتر ، در اولین موقعیت هایی که امکان کندانس 
نظیر هیترهای مورد ( شدن این بخارها وجود داشته باشد 

 صورت -OH، فرآیند تغلیظ مجدد این یونهای ) بررسی 
 PHعالوه بر این در برخی از ساعات سال نیز ]. 1[میپذیرد

 آب بویلر اسیدی شده است که اینحالت می تواند به معنی
حضور یونهای کلرید در این آب و امکان انتقال آنها به 
بخارهای ورودی به بویلر و تجمع و تغلیظ مجدد آنها در 

 .هیترهای مورد بررسی باشد
 بهره برداری و سرویس این هیترها تقریبًا بصورت دائم 

همچنین براساس اطالعات در دسترس ، هیچگونه . بوده است
 .داردنشتی دیگری در سیستم وجود ن

 

   آزمایش های انجام شده
به منظور بررسی علل ترکیدگی لوله های مورد نظر، 
آزمایش ها و بررسی هایی شامل بررسی های ظاهری، اندازه 
گیری ابعادی، آنالیز شیمیایی، سختی سنجی، بررسی با 
میکروسکوپ استریو، بررسی سطوح شکست و سطوح 

 ، SEMترونی داخلی و خارجی لوله ها با میکروسکوپ الک
بررسی های متالوگرافی و آنالیز تنش بر روی آنها صورت 

 : گرفت 

 
   نتایج آزمایش ها

    بررسی های ظاهری 
در مرحله اول از بررسی ها ، سطوح داخلی و خارجی ، 
نحوه گسیختگی و شکل ظاهری ترک مورد بررسی قرار 

 مشاهده می شود، لوله های)  3( همانطور که از شکل . گرفت
هیتر مورد نظر تقریبًا در یک سمت محل ورودی بخار 

عمود ( گسیخته شده اند و این گسیختگی در جهت محیطی 
این محل احتماال همان . آنها ایجاد شده است) برجهت طولی 

ناحیه ای است که لوله ها توسط بافل مجاور نگهداری و 
 آنها نسبت به  Supportپشتیبانی نمیگردند و لذا طول بدون

در این نواحی گسیخته شده، . وله های مجاور بیشتر استل
هیچگونه تغییر شکل قابل مالحظه ای در لوله صورت نگرفته 

در . و شکست آنها بصورت شکست ترد ظاهر شده است 
قسمت هایی از سطوح خارجی لوله ها تمرکز بیشتری از 
محصوالت خوردگی بصورت موضعی مشاهده می گردد، ولی 

ی شدید و عمومی در لوله ها اتفاق نیفتاده هیچگونه خوردگ
 .است

عالوه بر ترکهای بزرگ و اصلی ، در بسیاری از نواحی 
دیگر لوله دریافتی ، ترکهای کوچک یا متوسط دیگری نیز 
وجود دارد که جهت رشد همه آنها عمود بر جهت طولی لوله 

با بررسی دقیق تر این لوله مشخص شد که لوله مورد . میباشد
دارای یک ناحیه جوشکاری شده در امتداد طول لوله می نظر 

باشد و بنابراین این لوله ها به روش خمکاری و جوشکاری 
 .ورقهای نورد شده تولید شده اند
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    اندازه گیری ابعادی
با اندازه گیری ابعادی لوله های کارکرده  و ترک خورده 
 مشخص گردید که ابعاد آنها در همان حد طراحی می باشد
وحتی پس از سرویس نیز هیچگونه تغییر ابعادی قابل مالحظه 

 میلی 16قطر خارجی لوله ها . ای در آنها روی نداده است
 . میلی متر است1متر و ضخامت آنها 

 
    آنالیز شیمیایی لوله ها 

آنالیز شیمیایی لوله های مورد نظر که به روش ) 3(جدول 
حسب درصد وزنی کوانتومتری اندازه گیری شده است را بر

همانگونه که از این جدول مشخص می . عناصر نشان می دهد
گردد فوالد مورد استفاده در ساخت این لوله ها ، فوالد زنگ 

ترکیب فوالد مورد نظر همان .  می باشد304نزن آستنیتی نوع 
 .فوالدی است که در طراحی در نظر گرفته شده است 

 
   سختی سنجی 

هایی از لوله مورد نظر در نواحی با آماده سازی نمونه 
مختلف و اندازه گیری میکرو سختی آنها ، متوسط سختی لوله 
ها در نواحی جوشکاری شده و نواحی بدون جوش بصورت 

همانگونه که از این جدول مشخص . بدست آمد) 4(جدول 
است سختی لوله های مورد نظر در ناحیه جوش و بدون 

د مجاز و مناسب خود قرار جوش تقریبًا برابر بوده و در ح
 . دارد

 
    بررسی های انجام شده با میکروسکوپ استریو

تصویر میکروسکوپ )  الف و ب – 4( شکل های 
استریوی نحوه ترک خوردگی لوله دریافتی را در بزرگنمایی 

( همانگونه که از شکل .  برابر نشان می دهد25 برابر و 6های 
ود روی سطح لوله مشخص است ترک اصلی موج)  الف – 4

بطور عمده در جهت عمود بر جهت طولی لوله رشد نموده و 
برروی این . تا حد زیادی در حال شاخه شاخه شدن می باشد

سطح حفرات کوچکی نیز مشاهده می گردد که می تواند 
ناشی از سایش و برخورد بخار و یا خوردگی موضعی سطح 

مشخص ) ب -4( با بررسی دقیق تر شکل . خارجی لوله باشد

می گردد که ترک های ریزی نیز در اطراف ترک اصلی 
تشکیل شده و در حال رشد می باشند که جهت رشد آنها نیز 
موازی ترک اصلی و در جهت عمود بر محور طول لوله 

در محل های مختلف از لوله و ترجیحًا در دو طرف . هاست
متوسط مقابل به هم از لوله ، تعداد نسبتًا زیادی ترک ریز و 

مشاهده گردید که جهت رشد همگی آنها موازی با ترک 
نمایشی از این ترکهای ریز را در ) 5(شکل . اصلی می باشد

 . برابر نشان می دهد30بزرگنمایی 
سطح داخل لوله را در زیر محل ترک اصلی نشان ) 6(شکل
در این شکل می توان دید که در زیر ترک اصلی . می دهد

سط نیز وجود دارد که در اطراف این چندین ترک ریز و متو
ترکها عوامل خورنده و رسوبات حاصل از محصوالت 

تشکیل رسوبات سفید رنگ همراه . خوردگی تمرکز یافته اند
 می (Fe3O4)با کریستالها و بلورهای درشت اکسید آهن 

 تواند نمایانگر تغلیظ هیدروکسید سدیم در این نواحی باشد

 .گردد این ترکها بخوبی مشاهده میکه در اطراف برخی از ] 2[
با توجه به شکل های فوق به نظر می رسد که ترکهای 
موجود در نواحی مختلف لوله های مورد نظر ، هم از سطوح 

 و هم از سطوح خارجی آنها آ غاز شده اند، اما اداخلی لوله ه
اثرات باقیمانده ناشی از تغلیظ مواد خورنده و رسوبات 

ارجی لوله ها کمتر مشخص است که خوردگی روی سطوح خ
این امر احتماًال بدلیل حرکت بخار گرم روی این سطوح و 

 . زدایش آنها از سطح خارجی می باشد

 
  SEM  بررسی سطوح شکست لوله ها با 

تصویر سطح شکست نمونه مورد نظر را در ) 7(شکل 
همانگونه که از شکل . بزرگنمائی های مختلف نشان می دهد

شخص است ، شکست حاصله بدون هیچگونه تغییر م) الف ( 
فرم پالستیکی به وقوع پیوسته و مشخصات شکست ترد را 

که سطح شکست را در ) ب(شکل. بخوبی نشان میدهد
 برابر نشان می دهد، نمایانگر ترد بودن نحوه 320بزرگنمائی 

رشد ترک و حضور صفحات کلیواژ پر شکل متعدد در صفحه 
اگر چه قسمت عمده رشد ترک . داصلی رشد ترک می باش

اصلی بصورت درون دانه ای صورت گرفته است، اما برخی از 
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ترکهای ثانویه ترجیحًا بصورت مرز دانه ای 
(Intergranular)الف و ب– 8(شکلهای .  رشد نموده اند  (

نیز نحوه تغلیظ ترکیبات خورنده را روی نواحی بسیار 
.  نشان می دهدموضعی سطوح خارجی لوله های مورد نظر

اثرات ناشی از برخورد بخار با سرعت بسیار ) الف-8(شکل 
زیاد و سایش سطوح خارجی لوله ها را نیز بخوبی نشان می 

 .دهد

 
    بررسی های متالوگرافی 

از لوله های هیتر ترکدار مورد نظر، از مقاطع مختلف نمونه 
ی و مانت، سنباده زن( هایی تهیه گردید و پس از آماده سازی 

ریز ) 9(شکل . توسط محلول گلیسریجیا اچ گردید) پولیش
 برابر 50ساختار میکروسکوپی لوله مورد نظر را در بزرگنمایی 

همانگونه که از این شکل دیده می شود، . نشان می دهد
 میکرومتر 100ساختار لوله کامًال آستنیتی با اندازه دانه تقریبی 

ش را در بزرگنمائی ساختار ناحیه جو ) 10(شکل . می باشد
در این شکل دندریت های انجمادی .  برابر نشان می دهد100

ناحیه جوش و پیوستگی مناسب این ناحیه با نواحی اطراف 
 . لوله بخوبی نمایان است

تصاویر ساختار )  الف،ب و ج – 11(شکلهای 
میکروسکپی مقاطع مختلف لوله مورد نظر را در جهات طولی 

و در نواحی مختلف نزدیک ) اصلی عمود بر سطح شکست ( 
با بررسی این . به ناحیه جوش و دور از آن نشان می دهد

ساختارها مشخص گردید که ترکها هم از سطوح داخلی و هم 
از سطوح خارجی لوله مورد نظر آغاز شده اند و محل جوانه 

همچنین این ترکها . زنی آنها اغلب درون دانه ای بوده است
 جوش و هم در بسیاری از نواحی دیگر هم در نواحی اطراف

لوله ایجاد شده اند و لذا به نظر نمی رسد که محل جوشکاری 
. شده در لوله ، هیچ ارجحیتی برای شروع ترکها داشته باشد

ترکها پس از جوانه زنی روی سطح خارجی یا داخلی لوله ، 
 رشد نموده (Transgranular)اغلب بصورت درون دانه ای 

ی از آنها حین رشد بصورت شاخه شاخه در آمده اند و بسیار
 ترکها حین رشد (branching)اند که این شاخه شاخه شدن 

، یکی از مهمترین عالمات نشاندهنده مکانیزم خوردگی تنشی 

(Stress Corrosion Cracking =SCC)هر ]. [باشد  می
چند که برخی از این ترکها این حالت را بطور مشخص نشان 

بعضی از شاخه های فرعی رشد ترکها بصورت مرز . نداده اند
اینحالت )  ب – 11( دانه ای پیشروی نموده است که شکل 

با بررسی دقیق تر این شکل ها می توان دید . را نشان می دهد
که علیرغم آنکه برخی ترکها قسمت عمده ضخامت لوله 

را طی نموده اند، ولی هنوز باعث )  درصد 80بیش از (
 میزان تنش های اعمالی به حد تنش شکست اند کهنگردیده 

نهایی لوله ها برسد و اینحالت نشان می دهد که میزان تنش 
های اعمالی چندان باال نبوده است ، بگونه ای که حتی با 
کاهش زیاد ضخامت لوله در برخی ترکها و آثار تمرکز تنش 
زیاد ایجاد شده در این ترکهای پیشروی کرده ، هنوز تنش 

 .لی نتوانسته اند باعث ترکیدگی کامل لوله گردندهای اعما

 
   آنالیز تنش

مهمترین عوامل ایجاد کننده تنش در لوله های هیتر مورد 
نظر فشار آب داخل این لوله ها و نیز فشار بخار ورودی به 
آنها و یاکندانس خروجی از آنهاست که در نواحی ورودی 

ای خمشی در بخار یا خروجی کندانس منجر به ایجاد تنش ه
عالوه بر این، با توجه به باال بودن . این لوله ها می گردد

سرعت بخار حین ورود به هیتر، احتمال ایجاد تنشهای 
خمشی نوسانی در لوله های موجود در این ناحیه نیز وجود 

 .دارد
با در نظر گرفتن ابعاد لوله های مورد نظر و فشار آب داخل 

ده در لوله بدلیل فشار آب آنها، میزان تنش های بوجود آم
 برای تنش MPa 5-4در حد ( داخلی بسیار کم می باشد 

برای تنش های طولی MPa 2-1 و (Hoop)های محیطی 
(Axial) ( ، و لذا عامل اصلی ایجاد کننده تنش در لوله ها

همان فشار بخار ورودی به ناحیه مورد نظر و نیز نوسان و 
البته در . یه می باشدارتعاش احتمالی لوله ها در آن ناح

صورتی که امکان انبساط و انقباض حرارتی آزاد و مناسب 
لوله ها حین آغاز و پایان سرویس هیتر نیز فراهم نگردد، تنش 
های بسیار زیادی می تواند در جهت طولی به لوله ها وارد 

 .گردد که برای هیتر مورد نظر اینحالت به وجود نیامده است
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 28890کثر مقدار بخار ورودی به هیتر با توجه به آنکه حدا
کیلوگرم در ساعت می باشد، با در نظر گرفتن فشار بسیار کم 
این بخار ، دانسیته آن نیز کم می باشد و با در نظر گرفتن 
مقدار بخار ورودی و سطح مقطع نسبتا کم نازل ورودی بخار، 

بیش ( سرعت بخار ورودی به ناحیه مورد نظر بسیار باالست 
بنابراین در قسمتهایی از ناحیه ).  متر بر ثانیه 60-70از 

بافل ) قطاع برش خورده ( ورودی بخار که لوله ها در پنجره 
مجاور قرار داشته و لذا طول بدون پشتیبان آنها بیش از بقیه 

 98/0طول لوله های بدون پشتیبان در این ناحیه ( لوله هاست 
نوسانها و ) شد  متر میبا63/0متر و در لوله های مجاور 

لرزشهایی ایجاد گردیده است که این نوسانات ضمن ایجاد 
، می تواند به )خستگی(تنشهای خمشی نوسانی در لوله ها 

تنشهای خمشی ناشی از فشار ( تنهایی یا همراه عوامل دیگر 
بخار یا حضور مواد خورنده در سطوح داخلی یا خارجی 

 به دلیل سرعت همچنین. باعث شکست آنها گردد) ها  لوله
بسیار زیاد بخار ورودی به این ناحیه هیتر،  سطوح فوقانی 

و ) Erosion(های موردنظر در این ناحیه دچار فرسایش  لوله
 ].4[اند شده) Impingement Pits(های ضربه بخار حفره

 ).8 و 4شکل های (
 با توجه به دشوار بودن محاسبه تنشهای خمشی یا طولی 

ها بدلیل نوسان و ارتعاش آنها، در ذیل تنها ایجاد شده در لوله 
به نحوه توزیع این تنشها در اثر اعمال فشار بخار روی لوله ها 

بدیهی است که نوسان لوله ها در ناحیه . اشاره می گردد
ورودی بخار می تواند باعث افزایش فراوان تنشهای خمشی 

نحوه توزیع تنش  ) 12(شکل . در لوله های مورد نظر گردد
ایجادی در لوله های هیتر )  در تصویر Zجهت ( ای طولی ه

مورد نظر را در ناحیه ورودی بخار ، هنگامی که فشار بخار 
 (Kg/cm2اعمالی روی سطح آنها در حد فشار اسمی کاری  

همانگونه که از این تصویر . باشد را نشان می دهد  ) 1/3
 دیده می شود در نواحی مختلف لوله های مورد نظر تنش

با توجه به آنکه . های کششی یا فشاری متفاوتی وارد می شود
تنها تنش های کششی می توانند منجر به ایجاد ترک و رشد 
آنها در لوله ها گردد، لذا مساعدترین مکانها جهت ایجاد ترک 
در لوله ها ، شامل قسمتهایی از سطوح خارجی و قسمتهایی 

ودی بخار می از سطوح داخلی لوله ها در نواحی میانی ور
،  باشد که با لحاظ نمودن اثرات تنشی ناشی از نوسان لوله ها

تفاوت دمای لوله ها در این نواحی و نحوه  تغلیظ مواد 
، ترک  ) NaOHیونهای کلریدی یا  (  خورنده مورد نظر

. خوردن لوله ها می تواند در هر یک از این نواحی اتفاق بیفتد
ت گرفته ، در شرایط اسمی با توجه به این تحلیل تنشی صور

بهره برداری ، تنش های کششی ناشی از فشار بخار در حد 
MPa 60-35 روی سطوح داخلی یا خارجی لوله ها به 

 درصد تنش تسلیم 20وجود می آید که مقدار آنها در حد 
این تنش های کششی همراه با . فوالد مورد نظر می باشد

ولی لوله ها، بسیار تنشهای نوسانی ایجاد شده  در راستای ط
 ایجادی در آنها می باشد (hoop)بیشتر از تنش های محیطی 

و لذا لوله های مورد نظر نیز در جهت عمود بر این تنش های 
 .طولی شکسته شده اند

 
    نتیجه گیری 

براساس آزمایشها و بررسی های انجام شده مشخص می 
یتر شود که گسیختگی لوله ها در ناحیه ورودی بخار به ه

بدلیل حضور همزمان تنشهای خمشی نسبتا زیاد و محیط 
با توجه به آنکه سرعت بخار ورودی به . خورنده بوده است

هیتر بسیار باال می باشد لذا این بخار می تواند حین عبور از 
روی لوله های هیتر آنها را به نوسان در آورد و در نواحی که 

 باشد این نوسانات طول لوله های بدون بافل نگهدارنده زیاد
. باعث ایجاد تنشهای خمشی نسبتا زیادی در آنها می گردد

این تنشها همراه با تنشهای خمشی ناشی از فشار بخار شرایط 
را برای ترک خوردن لوله ها فراهم می آورد و هنگامی که 
عوامل خورنده ویژه در این ناحیه از هیتر تغلیظ گردد ، لوله 

 .و شکسته می شوندها به آسانی ترک خورده 
با توجه به مکانیزم فوق مکانیزم اصلی ترک خوردن لوله 
های مورد نظر را می توان یک نوع مکانیزم خوردگی تنشی به 
حساب آورد که نوسانات مکانیکی لوله ها یکی از عوامل 

لذا به نظر می رسد . اصلی ایجاد جزء تنشی آن بوده است
نوسانات لوله ها در حین طراحی هیتر مورد نظر به مسئله 

ناحیه ورودی بخار توجه کافی صورت نگرفته باشد، چرا که 
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با در نظر داشتن مقدار بخار ورودی به این ناحیه، دانسیته و 
فشار بخار و نیز سطح مقطع نسبتا کم نازلهای ورودی بخار، 
احتمال نوسان لوله ها در این ناحیه بسیار زیاد می باشد و 

 لوله های با فواصل بافل بیشتر بخصوص این حالت برای
بنابراین در صورتی که در مرحله طراحی این . حادتر می باشد

هیترها استفاده از یک صفحه ضربه گیر بخار لحاظ می شد، و 
طراحی حرارتی و مکانیکی هیتر همراه با در نظر داشتن 
مسایل ارتعاش و نوسان احتمالی لوله ها صورت می گرفت، 

در .  ترکها در لوله ها بسیار کاهش می یافتاحتمال ایجاد این
ناحیه خروجی کندانس هیتر با توجه به کمتر بودن فشار، 
سرعت و دمای بخار کندانس شده شرایط الزم برای ترک 

 .خوردن لوله ها به وجود نیامده است

 
   پیشنهادات

با توجه به اینکه عوامل اصلی ترکیدگی و شکست لوله 
سیکلی (مان تنشهای خمشی فراوانهای مورد نظر،حضور همز

باشد، برای جلوگیری یا  و عوامل خورنده ویژه می) و ثابت
 :کاهش ایجاد این ترکها بایستی از روشهای زیر استفاده کرد

 
   کاهش تنش های اعمالی 

با در نظر داشتن آنکه عامل اصلی ایجاد تنش های خمشی 
از سرعت در لوله های مورد نظر ناشی ) نوسانی یا ثابت ( 

 ) ρV2در حقیقت پارامتر  ( بسیار زیاد بخار ورودی به هیتر 
و نیز فشار بخار اعمالی روی سطح آنهاست، لذا بایستی به 
               طرق مناسب نظیر استفاده از یک صفحه ضربه گیر بخار

)Impingment Plate ( و یا نصب یک یا دو بافل
 به هیتر ، از ایجاد این نگهدارنده لوله ها در محل ورودی بخار

همچنین استفاده از وسایل . تنش ها در لوله ها جلوگیری نمود
و روشهایی جهت جلوگیری از نوسان لوله ها در ناحیه 
ورودی بخار می تواند تا حد زیادی از ایجاد ترکها جلوگیری 

در صورت استفاده از هر یک از تجهیزات و وسایل . نماید
به طراحی حرارتی و مکانیکی هیتر فوق الذکر مسایل مربوط 

نیز باید بطور دقیق مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد تا از بروز 

در این رابطه با . مشکالت آتی در این زمینه جلوگیری شود
استفاده کردن از یک صفحه ضربه گیر بخار در یکی از هیتر 
های مورد بررسی در یکی از واحدهای مورد نظر، مشکل 

 .وله ها بطور کامل مرتفع گردیده استشکستهای این ل

 
 )  و یونهای کلر NaOH(   کاهش عوامل خورنده 

با توجه به آنکه فوالد مورد استفاده در ساخت لوله های 
 می باشد که 304هیتر مورد نظر از جنس زنگ نزن آستنیتی 

 در محیط های قلیایی یا حاوی SCCحساسیت زیادی به 
منشاء اصلی ورود این یونها به یونهای کلرید دارد، بایستی 

بخار و آب هیتر شناسایی گردیده و از حضور آنها جلوگیری 
از طرف دیگر این احتمال نیز وجود دارد که با اصالح . نمود

 بجای Na2HPO4نظیر استفاده از ( کنترل شیمی آب بویلر 
Na3PO4 (  تاثیر این عوامل را کاهش داد هر چند که این ،

 . بررسی های جامع تر می باشدعملیاتها مستلزم

 
   سایر روشهای اصالحی

عالوه بر موارد فوق الذکر ، استفاده از روشهای دیگر نظیر 
تغییر جنس لوله ها ، حفاظت کاتدی یا تزریق ممانعت کننده 

 مناسب ، در برخی حاالت مشابه توانسته (Inhibitor)های 
، ولی این است جوابهای نسبتا مناسبی به همراه داشته باشد 

روشها به عنوان روشهای ثانویه مطرح می باشند و در حقیقت 
مهمترین روشهای کاهش و جلوگیری از ترکها  همان دو 

 .روش اصلی فوق الذکر می باشد
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  برابر برابر برابر برابر٦٦٦٦مورد نظر در بزرگنمايي مورد نظر در بزرگنمايي مورد نظر در بزرگنمايي مورد نظر در بزرگنمايي  لولهلولهلولهلوله                 

 
 

 
 

 
 

    
 
                                     

 
 
 
 
 

 
    برابربرابربرابربرابر    ١٢١٢١٢١٢ تصوير ميكروسكوپ استريو از سطح داخلي لوله،  تصوير ميكروسكوپ استريو از سطح داخلي لوله،  تصوير ميكروسكوپ استريو از سطح داخلي لوله،  تصوير ميكروسكوپ استريو از سطح داخلي لوله، ––––٦٦٦٦   شكل   شكل   شكل   شكل        تصوير ميكروسكوپ استريو از ترك هاي ريز روي                  تصوير ميكروسكوپ استريو از ترك هاي ريز روي                  تصوير ميكروسكوپ استريو از ترك هاي ريز روي                  تصوير ميكروسكوپ استريو از ترك هاي ريز روي                 ----٥٥٥٥شكلشكلشكلشكل

  برابر برابر برابر برابر٣٠٣٠٣٠٣٠                سطوح لوله مورد نظر در بزرگنمايي                 سطوح لوله مورد نظر در بزرگنمايي                 سطوح لوله مورد نظر در بزرگنمايي                 سطوح لوله مورد نظر در بزرگنمايي 
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  برابر برابر برابر برابر٣٢٠٣٢٠٣٢٠٣٢٠با بزرگنمايي با بزرگنمايي با بزرگنمايي با بزرگنمايي ) ) ) )  الف الف الف الف––––    ٧٧٧٧((((مشابه تصوير مشابه تصوير مشابه تصوير مشابه تصوير ---- ب ب ب ب----٧٧٧٧       شكل       شكل       شكل       شكل     برابر     برابر     برابر     برابر    ٨٠٨٠٨٠٨٠ از سطح شكست لوله، بزرگنمايي  از سطح شكست لوله، بزرگنمايي  از سطح شكست لوله، بزرگنمايي  از سطح شكست لوله، بزرگنمايي SEM تصوير  تصوير  تصوير  تصوير –––– الف الف الف الف----٧٧٧٧ شكل شكل شكل شكل

 
 

    
    
    
    
    

 
 
 
 
 

     از حضور برخي تركيبات خورنده روي سطح لوله از حضور برخي تركيبات خورنده روي سطح لوله از حضور برخي تركيبات خورنده روي سطح لوله از حضور برخي تركيبات خورنده روي سطح لولهSEMتصويرتصويرتصويرتصوير––––بببب----٨٨٨٨      شكل      شكل      شكل      شكل   در زير             در زير             در زير             در زير              از سطح خارجي لوله  از سطح خارجي لوله  از سطح خارجي لوله  از سطح خارجي لوله SEMتصويرتصويرتصويرتصوير–––– الف الف الف الف----٨٨٨٨شكلشكلشكلشكل  
  برابر برابر برابر برابر١٦١٦١٦١٦محل شكست لوله مورد نظر ، بزرگنمايي محل شكست لوله مورد نظر ، بزرگنمايي محل شكست لوله مورد نظر ، بزرگنمايي محل شكست لوله مورد نظر ، بزرگنمايي      

 
 

 
 
 
    

 
 
 
 
 
 

     برابر برابر برابر برابر١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠ دنظر در ناحيه جوش، دنظر در ناحيه جوش، دنظر در ناحيه جوش، دنظر در ناحيه جوش،  ساختار ميكروسكوپي لوله مور ساختار ميكروسكوپي لوله مور ساختار ميكروسكوپي لوله مور ساختار ميكروسكوپي لوله مور----١٠١٠١٠١٠       شكل       شكل       شكل       شكل         ريز ساختار ميكروسكوپ نوري لوله مورد               ريز ساختار ميكروسكوپ نوري لوله مورد               ريز ساختار ميكروسكوپ نوري لوله مورد               ريز ساختار ميكروسكوپ نوري لوله مورد              ----٩٩٩٩شكل شكل شكل شكل     
  برابر برابر برابر برابر٥٠٥٠٥٠٥٠ نظر در ناحيه بدون جوش ، بزرگنمائي  نظر در ناحيه بدون جوش ، بزرگنمائي  نظر در ناحيه بدون جوش ، بزرگنمائي  نظر در ناحيه بدون جوش ، بزرگنمائي      
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 تصوير ريز ساختار ميكروسكوپ نوري از تشكيل چند  تصوير ريز ساختار ميكروسكوپ نوري از تشكيل چند  تصوير ريز ساختار ميكروسكوپ نوري از تشكيل چند  تصوير ريز ساختار ميكروسكوپ نوري از تشكيل چند –––– الف  الف  الف  الف ----١١١١١١١١شكل شكل شكل شكل 
ترك شاخه شاخه شده در سطح خارجي لوله زير ترك اصلي بزرگنمايي ترك شاخه شاخه شده در سطح خارجي لوله زير ترك اصلي بزرگنمايي ترك شاخه شاخه شده در سطح خارجي لوله زير ترك اصلي بزرگنمايي ترك شاخه شاخه شده در سطح خارجي لوله زير ترك اصلي بزرگنمايي 

     برابر برابر برابر برابر١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠

    

    

        

 

    

تركهاي مختلف ايجاد  شده تركهاي مختلف ايجاد  شده تركهاي مختلف ايجاد  شده تركهاي مختلف ايجاد  شده  ساختار ميكروسكوپ نوري  ساختار ميكروسكوپ نوري  ساختار ميكروسكوپ نوري  ساختار ميكروسكوپ نوري –––– ب  ب  ب  ب ----١١١١١١١١شكل شكل شكل شكل 
 درصد ضخامت لوله ،  درصد ضخامت لوله ،  درصد ضخامت لوله ،  درصد ضخامت لوله ، ٨٠٨٠٨٠٨٠در سطح خارجي لوله و رشد كرده تا بيش از در سطح خارجي لوله و رشد كرده تا بيش از در سطح خارجي لوله و رشد كرده تا بيش از در سطح خارجي لوله و رشد كرده تا بيش از 

  برابر  برابر  برابر  برابر ٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠بزرگنمايي بزرگنمايي بزرگنمايي بزرگنمايي 

 
 

 ايجاد همزمان تركهاي داخلي و خارجي روي سطوح لوله  ايجاد همزمان تركهاي داخلي و خارجي روي سطوح لوله  ايجاد همزمان تركهاي داخلي و خارجي روي سطوح لوله  ايجاد همزمان تركهاي داخلي و خارجي روي سطوح لوله ----جججج----١١١١١١١١شكل شكل شكل شكل 
    ١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠در برخي نواحي آن و آغاز به شاخه شاخه شدن آنها ، بزرگنمائي در برخي نواحي آن و آغاز به شاخه شاخه شدن آنها ، بزرگنمائي در برخي نواحي آن و آغاز به شاخه شاخه شدن آنها ، بزرگنمائي در برخي نواحي آن و آغاز به شاخه شاخه شدن آنها ، بزرگنمائي 

    برابربرابربرابربرابر

    

 
 

ايجاد ايجاد ايجاد ايجاد ) ) ) )  در تصوير  در تصوير  در تصوير  در تصوير Zجهت جهت جهت جهت ( ( ( ( زيع تنش هاي طولي زيع تنش هاي طولي زيع تنش هاي طولي زيع تنش هاي طولي  نحوه تو نحوه تو نحوه تو نحوه تو----١١١١۲۲۲۲شكل شكل شكل شكل 
شده در لوله هاي هيتر در ناحيه ورودي بخار ، در صورتي كه فشار بخار شده در لوله هاي هيتر در ناحيه ورودي بخار ، در صورتي كه فشار بخار شده در لوله هاي هيتر در ناحيه ورودي بخار ، در صورتي كه فشار بخار شده در لوله هاي هيتر در ناحيه ورودي بخار ، در صورتي كه فشار بخار 

    .... باشد باشد باشد باشد٣٣٣٣////١١١١    Kg/cm2اعمالي روي آنها در حد اعمالي روي آنها در حد اعمالي روي آنها در حد اعمالي روي آنها در حد 
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