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 های مخرببه روش GE-F9تدوین دانش فنی تخمین عمر پره متحرک ردیف اول توربین گاز  :پروژه عنوان

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

 داغ نیروگاهیعمر باقیمانده و ساخت قطعات  ،ارزیابی وضعیتطرح  واحد اجرایی

 ماه 20حداكثر  :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد كلی 

 :همراه با ذكر مراحل كلی تببین و تشریح پروژه
 

های توربین گاز فشار باالی نیروگاهی از موضوعات تحقیقاتی مهم در زمینه نیروگاههاست. پره -تخمین عمر باقیمانده قطعات دما باال
های متالورژیکی از قبیل باشند و در حین کار تحت تاثیر انواع آسیبو فشار باال، دارای عمر محدودی میبه دلیل کارکرد در شرایط دما 

ها در نظر گرفته شده است اما گیرند. در طراحی اولیه میزان محدودی از این آسیبخوردگی داغ، خزش، خستگی و نظایر اینها قرار می
 کند، هر واحد بر حسب بهرهبینی شده در طراحی اولیه به طور دقیق مطابقت نمیایط پیشبا توجه به اینکه در عمل شرایط واحد با شر

لفف تعیفین و بفا    برداری تاریخچه خاصی دارد. عمر باقیمانده واحد یا قسمتهای مختلف آن را میتوان با انجام آزمایشها و مطالعات مخت
های فراوانی در هزینه واحد صفورت  جوییهای غیر مترقبه جلوگیری نمود. در این صورت صرفهبینی الزم، از توقفریزی و پیشبرنامه

اطالع کند، ضرر زیادی به واحد تحمیل میهای توربین گازی قیمت بسیار باالیی داشته و تخریب هر پره پرهبا توجه به اینکه گیرد. می
هفا، در  اهمیت بسزایی دارد. با توجه به اهمیت روشهای مخرب در تخمین عمفر پفره  آنها از وضعیت متالورژیکی و تعیین عمر باقیمانده 

هفای مخفرب   با تاکیفد بفر روش   GE-F9توربینهای گازی ردیف اول پروژه حاضر سعی میشود که دانش فنی تخمین عمر پره متحرک 
 کسب گردد. 

 
 برآورد عمر باقیمانده عبارتند از:به طور کلی اهداف 

 های اجباریجلوگیری از خروج 
 های غیرضروریجلوگیری از تعویض 
 تنظیم مناسب فواصل بازرسی، تعمیر و تعویض 
 افزایش عمر واحد 

 
 مراحل کلی این پروژه عبارتند از:

 آوری اطالعاتجمع 

 - های ردیف اول به مرور زمانبررسی تغییرات ایجاد شده در پره 

 عیین آنالیز دمایی پره های متحرک ردیف اول ت 

  تعیین آنالیز تنشی پره های متحرک ردیف اول 

 تهیه نمونه و انجام آزمایشات 

 های گازیردیف اول توربین متحرک تدوین دستورالعمل تخمین عمر پرهGE-F9 
 

 :)خروجی مورد انتظار(مشخصات محصول نهایی
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