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 گاز توربین اجزای یابیعیب و بازرسی نوین روشهای تدوین :پروژه عنوان

 عنوان طرح:
تسلط بر فناوریهای مخرب، غیرمخرب و محاسباتی به همراه روشهای نوین بازرسی جهت 

 ارزیابی عمر باقیمانده قطعات داغ نیروگاهی

 یت و عمر باقیمانده قطعات داغ نیروگاهیسند ارزیابی وضع واحد اجرایی:

 ماه6 :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد كلی 

 تببین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:
هزینه باالی ساخت قطعات داغ و همچنین پیچیدگی ی مورد استفاده در ساخت اجزای مختلف توربین گاز، قیمت بسیار زیاد آلیاژها

به دلیل کارکرد در شرایط دما و فشار باال،  این اجزا  .بب باال بودن قیمت تمام شده اجزای توربین گاز شده استس روشهای تولید آنها،

های متالورژیكی از قبیل خوردگی داغ، خزش، خستگی، برهم دارای عمر محدودی می باشند و در حین کار تحت تأثیر انواع آسیب

شناسایی عیوب ایجاد شده  امكانبه صورت غیرمخرب مختلف آزمایشهای با انجام . دگیرنخستگی و نظایر اینها قرار می-کنش خزش

یكی از فواید روش  .های غیرمترقبه جلوگیری نمودتوقفاز میتوان بینی الزم، ریزی و پیشبا برنامه بر این اساسو فراهم گردیده 

عالوه بر بروز خسارات دون تشخیص در قطعه باقی بمانند های غیر مخرب، تعیین هویت معایبی است که اگر ببكارگیری صحیح آزمون

مالی ممكن است حتی خسارات جانی نیز به همراه داشته باشد. بكارگیری هر یك از سیستمهای بازرسی متحمل هزینه است اما، اغلب 

واقع با بكارگیری مناسب چنین ای خواهد شد. در های مالی قابل مالحظهجوییاستفادة مؤثر از تكنیكهای بازرسی مناسب، موجب صرفه

 های مربوط به انجام آزمایششود، سرعت آزمایش افزایش یافته و هزینهآزمایشهائی، عالوه بر اینكه از تخریب قطعات جلوگیری می

ای از تخریب و شكست های دورهزم و بررسییابد و بدین ترتیب با اعمال آزمونهای ال)در مقایسه با آزمونهای مخرب( کاهش می

 .آیدودرس قطعات ممانعت بعمل میز

شوند. هدف از این پروزه در حال حاضر تكنیكهای متداول آزمونهای غیرمخرب جهت ردیابی عیوب قطعات مسیر گاز داغ استفاده می

ای که روشهای پیشنهادی کارآمد، با شد به گونهباشناسایی و معرفی روشهای نوین کاربردی جهت بازرسی غیرمخرب قطعات داغ می

 دقت باال و مقرون به صرفه باشند.

 

 مشخصات محصول نهایی)خروجی مورد انتظار(:

 قطعات مسیر گاز داغ توربین گازی  ترین روش نوین جهت ردیابی عیوب ایجاد شده درانتخاب مناسب 

 مزایای بكارگیری روش پیشنهادی جزئیات و ه عمل آمده در خصوصهای فنی و اقتصادی بارائه گزارش جامع بر مبنای بررسی 

 


