
  پروژه تشریحفرم  

 
RFP19-1 

 V94.2های متحرک توربین گاز های جدید ارزیابی عمر خزشی پرهارائه روش :پروژه عنوان

 توسعه فناوری ارزیابی وضعیت و عمر باقیمانده قطعات داغ نیروگاهی عنوان طرح:

 اهیعمر باقیمانده و ساخت قطعات داغ نیروگ ،طرح ارزیابی وضعیت واحد اجرایی:

 ماه 12 حداكثر :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد كلی 

 تببین و تشریح پروژه همراه با ذكر مراحل كلی:

هاي زودهنگام و هاي گازي هستند. شرايط كاري پيچيده حاكم بر آنها، تخريبهاي گردان از جمله قطعات حساس در توربينپره
هاي آسيب در اين اجزاء، خزش ميباشد. خزش تغيير شكلي وابسته به زمان ن مكانيزمتريشود. اصليبيني را باعث ميبعضاً غيرقابل پيش

هاي دهد. تغييرات ابعادي غير قابل قبول، گسيختگي ناشي از خزش و از كار افتادگياست كه در درجه حرارت باال و تحت تنش رخ مي
هاي توربين، مدت جه خزش در ماده به وقوع بپيوندد. پرهتواند در نتيموضعي بوسيله رشد ترك و... از جمله مواردي است كه مي

ترين گيرند. در اين شرايط، خزش به عنوان يكي از اصليهاي پائين و متوسط در دماهاي باال قرار ميهاي طوالني تحت تنشزمان
تگي يا يك مقدار ازدياد طول در يك هاي توربين بر پايه يك تنش منجر به گسيخنمايد، لذا پرههاي تغيير شكل  مواد عمل ميمكانيزم

بيني ها و شرايط پيشبرداري پرهند . به دليل تفاوت در شرايط بهرهشوند و داراي يك عمر طراحي ويژه هستبازه زماني طراحي مي
هاي مختلفي توسعه پيدا گيري مقاومت به خزش در مواد، روششده، عمر واقعي آنها با عمر طراحي متفاوت است. از اينرو براي اندازه

يج حاصل از تخمين عمر قطعات تاثير بسزايي داشته تواند بر نتاهاي مختلف متفاوت است و اين امر مياند كه عموما دقت روشكرده
ها هاي ريزساختاري، گسيختگي تنشي، خزش و... در ارزيابي عمر خزشي پرههاي متداول مانند بررسيباشد. در حال حاضر از روش

وژه استفاده از به روزترين، بر بوده و به زمان نسبتا زيادي نياز دارند. هدف از اجراي اين پرشود روش هاي مذكور هزينهاستفاده مي
ها با دقت هاي نوين امكان بررسي پرههاست. اميد است با بكارگيري روشها در ارزيابي عمر خزشي پرهجديدترين و كارآمدترين روش
 و سرعت بيشتري فراهم گردد.

 مراحل كلي اين پروژه عبارتند از:
 v94.2ش در تخريب پره هاي متحرك واحدهاي گازي و بررسي نقش خز.v94 بررسي اسناد و سوابق واحدهاي گازي 

 شناسايي روشهاي ارزيابي عمر خزشي
 مقايسه روشها و انتخاب راهكار مناسب

 انجام آزمايشات، تحليل نتايج و مقايسه نتايج با روشهاي متداول
 

 اهداف حاصل از انجام این پروژه عبارتند از:
 مر خزشيشناسايي و بكارگيري روشهاي جديد ارزيابي ع -
 امكان مقايسه نتايج حاصل از روشهاي مختلف -
 آموزش و بكارگيري سيستم نوين -
 بهبود سرعت ارزيابي عمر خزشي -
 افزايش دقت ارزيابي عمر خزشي -
 كاهش هزينه هاي ارزيابي -
 

 مشخصات محصول نهایی)خروجی مورد انتظار(:

مذكور از دقت بااليي برخوردار باشد، به لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه باشد و در شركتهاي معتبرر   ارائه راهكار نوين عملي جهت ارزيابي عمر خزشي)راهكار
 مورد استفاده قرار گرفته باشد(

 

 


