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 :پروژه عنوان
)با تاکید بر طراحی  V94.2تدوین دانش فنی تخمین عمر خستگی پره متحرک توربین گازي زیمنس 

 هاي محاسباتی و مخربهاي خستگی( به روشتست

 مر باقیمانده قطعات داغ نیروگاهیتوسعه فناوري ارزیابی وضعیت و ع عنوان طرح:

 عمر باقیمانده و ساخت قطعات داغ نیروگاهی ،ارزیابی وضعیت یی:واحد اجرا

 ماه 20 حداکثر :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد کلی 

 تببین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:

 

دارند. جهت  هاي تخريب مختلفي از جمله خزش، خستگي، سايش و خوردگي قرارهاي توربين گاز در حين سرويس تحت مكانيزمپره
هاي زماني معيني مورد ارزيابي عمر ها در بازههاي اجباري ضروري است پرهو به تبع آن خاموشي هاي ناگهانيپيشگيري از تخريب

هاي هاي توربين گاز بيشتر از نوع حرارتي است و عمدتاً ناشي از استارت و استاپ و تنشباقيمانده قرار گيرند. مكانيزم خستگي در پره
هايي در داخل كشور انجام شده است اما به تخمين عمر خستگي ها تاكنون پروژهباشد. جهت ارزيابي عمر خزشي پرهاي وارده ميهچرخ

شود و از طرفي در توليد مي V94.2هاي زيمنس بسيار كم پرداخته شده است. با توجه به اينكه درصد بااليي از برق كشور با توربين
ها مورد بررسي باشد. بنابراين الزم است روشهاي ارزيابي عمر خستگي پرهحدها تعداد استارت و استاپ واحدها قابل توجه ميبرخي از وا

قرار گرفته و روشهاي كاربردي تدوين گردد. الزم به ذكر است كه تستهاي خستگي كه در روشهاي مخرب تخمين عمر استفاده 
با توجه به اينكه در كشورهاي ديگر مطالعات جديدي در اين خصوص منتشر شده است در اين  باشند.شوند پيچيده و گرانقيمت ميمي

تر و نتايج حاصله مفيد جهت ارزيابي عمر باقيمانده باشد در كنار اين پروژه سعي بر اين است تا تستهايي ارائه شوند كه انجام آنها راحت
 مي باشد. امر توسعه روشهاي محاسباتي تخمين عمر خستگي مد نظر

 مراحل كلي اين پروژه عبارتند از:
 ها در پره متحرك توربين زيمنس شناسايي و مقايسه روشهاي مختلف ارزيابي عمر خستگي و انتخاب بهترين روشV94.2 
 اولويت بندي بر اساس مزايا و معايب روشهاي مختلف محاسباتي و مخرب تخمين عمر خستگي 
 ي عمر خستگي تدوين دستورالعمل مربوط به ارزياب 
 انجام آزمايشات و تحليل نتايج 
 تدوين دانش فني تخمين عمر خستگي 

 

 مشخصات محصول نهایی)خروجی مورد انتظار(:

 

)با تاكيد بر طراحي تستهاي خستگي( به روشهاي  V94.2گازي زيمنس  توربينپره متحرك  ستگيدانش فني ارزيابي عمر خارائه 
  محاسباتي و مخرب


