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 :پروژه عنوان
 گازی هایتوربین داغ مسیر قطعات در استفاده جهت مناسب دهیپوشش هایروش و پوششتعیین 
 شده سازیشبیه هایآزمایش انجام با کشور

 طرح توسعه فناوری های کنترل خوردگی در صنعت برق عنوان طرح:

 های کنترل و پایش خوردگی در صنعت برقوسعه فناوریت طرح واحد اجرایی:

  18 : )ماه( اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

 :همراه با ذکر مراحل کلی تببین و تشریح پروژه

های خورندده و در بعيدی مواقد  های گازی در حین سرویس تحت اثر بارهای مكانیكی، دماهای باال، محیطتوربین قطعات مسیر داغ
هدای گدازی، مواومدت کدافی در برابدر  وامد  تدوربین قطعات مسدیر داغنده قرار دارند. بنابراین الزم است مواد بكاررفته در اجزاء سای

های باال، خستگی حرارتی، سایش و همچندین خدوردگی داغ و اکسیداسدیوا را داشدته مكانیكی نظیر خزش، خستگی در درجه حرارت
دهی توربین، در جهت افدزایش دمدای آتدش، های گازی بمنظور افزایش بازدهی و بهرهربینباشند. از سوی دیگر روند فعلی طراحی تو

باشد. با توجه به محدودیت در ساخت آلیاژهای با استحكام مكدانیكی بداالی تدوام بدا افزایش  مر و کاهش فواص  زمانی بازرسی می
های دیگدر های گازی و نیز محدودیت استفاده از تكنولوژی نتوربیقطعات مسیرداغ  مواومت به خوردگی داغ و اکسیداسیوا باال برای

 قطعدات مسدیرداغهای مواوم در برابر خدوردگی و اکسیداسدیوا بدر روی خنك کردا جهت کاهش دمای آا، استفاده از پوششمانند 
سدیوا توسدط پوشدش و های گازی امری الزم و ضروری می باشد که در این حالت، مواومت در برابدر خدوردگی داغ و اکسیداتوربین

های گازی به  لت طول  مر بسیار زیاد کاری آنها، آلیاژ پایه نیدز تامین می گردد. البته در توربینقطعه استحكام مكانیكی توسط آلیاژ 
. در این های مورد استفاده نیز باید خواص مكانیكی حداقلی داشته باشندمند بوده و پوششباید از مواومت به خوردگی نسبتاً خوبی بهره

گردند و برای  رضه میمختلفی به اسامی تجاری  هاپوشش . وجود دارددر کشور ها پوششهای گاری و توربینمیاا انواع مختلفی از 
دهی بر حسب شدرایط سدرویس شدام  ندوع شود. نوع پوشش و روش پوششدهی مختلفی استفاده میا مال آنها از روشهای پوشش

های حرارتی، های مكانیكی، تنشتنش قطعه،سوخت و هوا، دمای گازهای حاص  از احتراق، دمای سطح  هایناخالصیسوخت، میزاا 
دهی انتخاب شدده بسدتگی دارد و به نوع پوشش و روش پوششقطعه دهی گردد. هزینه پوششمیزاا اجزاء ساینده و غیره انتخاب می
هدای تدواا از خسدارتمدیقطعده فلذا با انتخاب پوشش بهینه برای هر دهد. را تشكی  میقطعه کالً بخش مهمی از هزینه تمام شده 
های گرانویمت در موارد غیر ضروری یا خوردگی و های اضافی استفاده از پوششها مربوط به هزینهمختلف جلوگیری کرد. این خسارت

قطعدات ضر برای انتخداب پوشدش بدرای باشد. در حال حاهای نامناسب میدر اثر استفاده از پوشش قطعات مسیرداغتخریب زودرس 
گیرد و پوشش معموالً از توربین در مرحله سفارش، خرید یا بازسازی هیچگونه آزمایش یا تحویوی از طرف خریدار صورت نمی مسیرداغ

 گردد.طرف شرکت سازنده یا بازسازی کننده انتخاب می
گدازی   هدای تدوربین قطعات مسیرداغبرای دهی مناسب پوشش و روشهایبهینه  هایانتخاب پوشششناسائی و پروژه حاضر بمنظور 
 یا هزینه های اضافی پیشگیری بعم  آید. قطعات مسیرداغ تعریف شده است تا از تخریب زودرسموجود در کشور 

 :)خروجی مورد انتظار(مشخصات محصول نهایی

 ورکش گازی هایتوربیننوع و شرایط بهره برداری  در خصوص جم  آوری اطال ات -

 های گازی موجود در کشورتوربین قطعات مسیرداغ بررسی خواص آلیاژ و پوشش -

 خوردگیمیزاا و شدت ندی آنها از نوطه نظر بهای گازی کشور و توسیمتوربین زوال قطعات مسیرداغبررسی  -

 ی مناسبهاهای گازی کشور و انتخاب اولیه پوششتوربین قطعات مسیرداغبررسی انواع پوشش قاب  استفاده در  -

 های انتخاب شده در شرایط مشابه با شرایط توربینارزیابی  ملكرد پوشش -

 های گازیتوربین برای قطعات مسیرداغ دهیپوششو روش  بهینه و تعیین مشخصات پوشش هایانتخاب پوشش -

 در کشور گازی موجودهای توربین قطعات مسیرداغو روش پوشش دهی برای  پوشش ارائه دستورالعم  کنترل کیفیت  -


