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چكيده گرافيكي

برجستهها
 عامل اصـلي رشـد ترك پرههاي توربين گاز
نيروي گريز از مركز است.
 ضـريب شـدت تنش در مود اول در مقايسـه
با مود دوم و سوم بسيار بزرگتر است.
 نيروي گريز از مركز بـاعـث تحريـك مود
اول ميگردد.

چكيده
در اين پژوهش ،به كمك نرمافزار اجزاي محدود  ANSYSتحليل مكانيك شكست و
تخمين عمر خستگي باقيمانده پره تركدار رديف  ١٦بخش كمپرسور توربين گاز زيمنس
 V94.2تحت تنشهاي مكانيكي و حرارتي ناشي از دوران ،توزيع فشار و دما در بار ١٠٠
درصد در حالت پايا مورد بررسي قرار ميگيرد .در اين راستا ،با مدلسازي تقارن محوري
قطاع مجموعه ديسك و پره با نسبت  ١به  ،٧٩اعمال بارگذاريهاي ترمومكانيكي ،شرايط
مرزي و شرايط اوليه ،مكانهايي از پره كه داراي تنشهاي باﻻيي هستند شناسايي
شدهاند .سپس ،با مدلسازي ترك با ابعاد مختلف در دو ناحيه بر روي ايرفويل پره
كمپرسور به كمك نرمافزار  ANSYSضرايب شدت تنش براي تركها بهدست ميآيند.
همچنين ،با استفاده از رابطه پاريس و استخراج نمودار نرخ رشد ترك برحسب ضريب
شدت تنش ،عمر باقيمانده در رشد ترك خستگي براي تركهايي با ابعاد مشخص در
اين دو ناحيه تخمين زده ميشوند .در پايان ،با انجام تحليل مودال فركانسهاي كاري
پره بهدست آمده و با استخراج دياگرام كمپل ،فركانس تداخل ارتعاشي پره نيز بهدست
آمدهاست .نتايج نشاندهنده آن است كه براي دو ناحيه ترك اول و دوم بر روي سطح
فشاري با افزايش فاصله از ريشه پره كمپرسور عمر باقيمانده پره ترك دار افزايش مييابد.
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 -١مقدمه
توربين گاز يك موتور حرارتي درون سوز است كه انرژي
حرارتي را به انرژي مكانيكي تبديل ميكند .توربينهاي گازي
از انواع تجهيزات توليد انرژي هستند كه استفاده زيادي در
صنعت دارند .مهمترين كاربرد اين تجهيز در نيروگاههاي برق
)توربوژنراتور( ،صنايع هوايي ،دريانوردي و صنايع نفت به
عنوان درايور پمپها و كمپرسورها براي انتقال فراوردههاي
نفتي( است .ﻻزم به ذكر است كه در ابتدا توربينهاي گازي
عمدتاً در صنعت هوانوردي مورد استفاده قرار ميگرفت ،اما
در حال حاضر بخش عمده انرژي الكتريكي مورد نياز ،توسط
نيروگاههاي بخار ،گازي ،سيكل تركيبي و هستهاي توليد
ميگردد .از زمان ورود توربينهاي گاز و كاربردهايشان در
بخشهاي مختلف صنعت ،تجربه رايجي وجود دارد كه
شكستهاي پره بخش كمپرسور يك دليل اصلي از كار افتادن
اين ماشينها است .از كارافتادگي و يا شكست قطعات
توربينهاي گازي ناشي از عوامل مختلفي است كه هركدام
ميبايد به صورت مجزا بررسي گردند .پرههاي دوار و قطعات
ثابت از لحاظ شرايط مواد سازهاي و شرايط محيط كاري )دما
و فشار( با هم متفاوت هستند .بخش سرد دوار به بخش
كمپرسور توربين گاز اطﻼق ميشود كه از تعداد زيادي پره و
ديسك در طبقات مختلف براي متراكم كردن سيال مورد نظر
تشكيل شدهاست .يكي از قطعات مهم در بخش كمپرسور،
پرههاي متحرك هستند .اين پرهها تحت بارهاي حرارتي و
مكانيكي باﻻيي قرار دارند كه از اين نظر جز حساسترين
قطعات در توربينگازي به شمار ميروند .يكي از مشكﻼت رايج
در صنعت نيروگاهي ،شكست در پرههاي بخش كمپرسور
توربين به دﻻيل متعددي از جمله نيروهاي گريز از مركز و
آيروديناميكي پره ،برخورد سيال ،ارتعاش و ناميزاني ميباشد
كه اين عوامل ميتواند باعث ايجاد ترك در پره و شكست آن
شود .در زمينه تحليلهاي ترمومكانيكي پرههاي بخش داغ و
سرد توربينهاي گازي تاكنون تحقيقات زيادي انجام
شدهاست كه در زير به تعدادي از آنها اشاره ميشود.
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در سال  ،١٩٨٥ساتيش چاند و گارگ ] ،[١به بررسي قانون
انتشار ترك در مجاورت نوك ترك در يك منطقه پﻼستيكي
حلقوي با مفهوم بسته بودن ترك پرداختند و سپس قانون
رشد ترك را توسعه داده و براي شانزده ماده مورد مقايسه قرار
دادند و همبستگي خوبي به دست آمد .در سال  ،٢٠٠٦پاگنو
و همكارانش ] ،[٢معادله رشد ترك خستگي پاريس را توسعه
دادند و همچنين رابطه درونياب تعميميافتهاي براي منحني
 S-Nارائه كردند .در سال  ،٢٠٠٩كوبياك و اوركيزا ]،[٣
خرابي و شكستگي پرههاي متحرك يك توربين گازي ١٥٠
مگاواتي ،بعد از  ١٨٠٠ساعت كاركرد و  ٦٥بار خاموش و
روشن شدن را بررسي كردند؛ اما در محفظه احتراق ،قطعات
شكسته و سائيده شده مشاهده نكردند .شركت سازنده ضمن
توجه به كاركرد كم توربين و پس از آزمايشات متالوگرافي و
نمايانسازي ترك ،علت خرابي را خستگي كم چرخه ناشي از
ايجاد ترك در پين نگهدارنده پرهها به ديسك توربين اعﻼم
كرد .همچنين با استفاده از روش اجزاي محدود تأثير ترك در
نزديكي ريشه پره بر فركانس طبيعي آن بررسي شد .در سال
 ،٢٠٠٩ويتك ] ،[٤با انجام آزمايش خستگي ،امكان شكست
ناشي از ارتعاشات پره كمپرسور يك توربين هوايي را
موردبررسي قرار داد .آزمايشهايي بر روي ده نمونه از پرههاي
كمپرسور تحت ارتعاشات شيكر انجام شد .در حين انجام
آزمايش خستگي ،بروز ترك ناشي از ارتعاشات خمشي ايرفويل
پرهها به دست آمد .در سال  ،٢٠١١فرهي و همكارانش ]،[٥
يك توربين گاز  ٣٢مگاواتي را كه در رديف  ١٦و  ١٧بخش
كمپرسور دچار شكست شديد شده بودند به روش اجزاي
محدود موردبررسي قرار دادند .آنها در فصل مشترك ديسك
و شفت تركهاي متعددي را مشاهده كردند كه بهوسيله
مكانيزم خستگي رشد كرده بودند و باعث شكست ديسكها
تحت بارهاي بيش از حد و ضربهاي شده بودند .در سال
 ،٢٠١٢ترابي و بياتي ] ،[٦در خﻼل فرآيند بازرسيهاي
دورهاي توربين گازي واحد  ٣٩نيروگاه ري ،تعداد  ٣٩ترك با
اندازهها و جانمايي مختلف در ديسك شماره  ١١كمپرسور
مشاهده كردند كه شروع تمامي تركها از محل اتصال پرههاي

رئوفي و مامندي

٣

روتور كمپرسور به ديسك بود .در بررسيها مشخص شد علت

شكست استاتيكي را به دست آوردند .آنها به اين نتيجه

شروع تركها ،سايش پرهها و ديسك در محل اتصال آنها

رسيدند كه افزايش عمق ترك باعث كاهش فركانس طبيعي

بوده و رشد تركها در اثر پديده خستگي سايشي اتفاق افتاده

در پره شده است .در سال  ،٢٠١٨راني و همكارانش ] ،[١٢به

است .در سال  ،٢٠١٤پورسعيدي و بختياري ] ،[٧پره

بررسي شكست در پره رديف اول يك توربين گاز  ٣٠مگاواتي

كمپرسور توربين گاز  GE-F6را در شرايطي كه دو ترك

پرداختند .تحقيقات شامل بازرسي چشمي ،آناليز شيميايي،

نيمبيضوي در آن وجود داشت موردبررسي قرار دادند و به اين

آناليز ريزساختار و ارزيابي تنش با استفاده از نرمافزار ANSYS

نتيجه رسيدند كه ترك دوم تاثيري بر روي شدت تنش نهايي

بود .مشخص شد كه شكست پره به دليل اثر توام فرسايش،

ندارد ،ولي با اينحال روند رسيدن به طول بحراني را تسهيل

اكسيداسيون ،گرم كردن بيش از حد و خوردگي داغ اتفاق

ميكند .در سال  ،٢٠١٥بويسن و همكارانش ] ،[٨به بررسي

افتاده است .در سال  ،٢٠١٨ياكويي و شوجيانگ ] ،[١٣تاثير

تخمين عمر خستگي پره توربين رديف فشار پايين تحت

عمر خستگي تركيبي چرخه پايين با چرخه باﻻ را بر عملكرد

رزونانس پرداختند .آنها از طريق انجام آزمايش خواص ماده

خستگي پره كمپرسور موردمطالعه قرار داده و به اين نتيجه

را به دست آورده و نمودار تنش عمر ) (S-Nرا رسم كردند.

رسيدند كه چرخههاي تركيبي عمر پره را در مقايسه با عمر

آنها به اين نتيجه رسيدند كه در پرههاي توربين تحت شرايط

خستگي كم چرخه خالص بهطور قابلمﻼحظهاي كاهش

رزونانسي ،با كمترين تغيير در فاكتورهايي مانند تنش حالت

ميدهد .در سال  ،٢٠١٩ژنگ و همكارانش ] ،[١٤رشد ترك

پايا ،ضريب استهﻼك و دامنه تحريك ،باعث تغيير

بر روي يك پره كمپرسور را تحت ارتعاش موردبررسي قرار

قابلمﻼحظه در عمر خستگي ميگردد .در سال ،٢٠١٦

دادند و به اين نتيجه رسيدند كه نيروهاي آيروديناميكي تاثير

پلزيوتشنيگ و همكارانش ] ،[٩تحليل مكانيك شكست در

بيشتري در رشد ترك در سرعتهاي پايين دارند درحاليكه

X20Cr13

نيروي گريز از مركز بر رشد ترك در سرعتهاي باﻻ تاثير

را با استفاده از روش اجزاي محدود انجام دادند و مشاهده

بيشتري خواهند داشت .موسوي و همكارانش ] ،[١٥در سال

كردند بيشترين حالت تنش در لبههاي ريشه پره توربين ايجاد

 ،٢٠٠٩به تحليل شكست در پرههاي فن خنككننده ژنراتور

شده و ترك در همين نقاط شروع به رشد ميكند .سپس ،عمر

توربين گاز پرداختند .تحليل تنش در پره نشان داد كه

رشد ترك خستگي را تخمين زدند و نتايج به دست آمده را با

حداكثر تنش وارده بر قطعه از حد دوام ماده خيلي كمتر است

روش تجربي مقايسه كردند كه تطابق خوبي به دست آمد .در

اما در حالتي كه تمام صفحات ريشه پره در تمام جهات ثابت

سال  ،٢٠١٦مامندي و رجبي ] ،[١٠تحليل مكانيك شكست

شده بود حالت تشديد وجود داشت .در نهايت آنها به اين

و تخمين عمر باقيمانده در رشد ترك خستگي پره توربين

نتيجه رسيدند كه در حالت تشديد مقدار تنش كششي در

گاز  Ruston TA-1750را با استفاده از روش اجزاي محدود

ريشه از حد دوام ماده بيشتر بوده و نشان از كاهش عمر پره

انجام دادند و نتايج به دست آمده از روش غيرخطي را با

دارد كه طي چند دوره بارگذاري شكسته ميشود.

تحليل خطي رابطه پاريس مورد مقايسه قرار دادند .در سال

ﻻزم به ذكر است از آنجايي كه ،توربينهاي گاز صنعتي و

 ،٢٠١٦فرناندس و همكارانش ] ،[١١يك روش براي تحليل

هوايي جز تجهيزات داراي تكنولوژي باﻻ و بسيار گران قيمت

ترك سهبعدي ارائه كردند .سپس ،يك ترك سهبعدي بر روي

بوده ،بررسي عوامل واماندگي هر نوع و مدلي از اين

پره كمپرسور توربين گاز مدل كردند و در نهايت اثرات اندازه

توربينهاي گاز در كاركرد داراي اهميت بوده و توسط

ترك در لبه پره و همچنين سرعت دوراني را بر روي

شركتهاي سازنده و محققين شاغل در صنعت و پژوهشگران

پارامترهاي شكست )شدت تنش ،انتگرال  (Jدر تحليل

دانشگاهي تحقيقات گستردهاي در طي ساليان متمادي بر

ريشه پره يك توربين بخار از جنس فوﻻد آلياژي
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روي اين عوامل و فرايندها انجام شدهاست .به عنوان نمونه به

كه دارند از تجهيزات گران قيمت در صنايع باﻻدستي نفت و

مقاﻻت چاپ شده در كنفرانسهاي جهاني و بين المللي

گاز و نيروگاهي كشور محسوب ميشوند .اين توربين گاز يك

ساليانه توربين گاز با عنوان  GTCو گزارشات متعدد فني

توربوماشين تك محوره است كه محور يا شفت آن بين توربين

)مانند NASA technical

و كمپرسور مشترك است .روتور در محفظهاي پرفشار بر روي

 (reportsو شركتهاي سازنده ميتوان اشاره كرد .از اين

دو ياتاقان دوران ميكند .توان توليدي از طريق يك شفت

منظر به عنوان زمينه نوآوري پژوهش پيش رو براي تحليل

مياني در انتهاي كمپرسور به يك ژنراتور منتقل ميشود.

مكانيك شكست و تخمين عمر پره تركدار كمپرسور رديف

بخش كمپرسور اين توربين از  ١٦رديف ديسك و پره تشكيل

 ١٦توربين گاز زيمنس  V94.2انجام شدهاست.

شده كه هوا را به عنوان سيال عامل متراكم مينمايد .دماي

در اين پژوهش ،با استفاده از روش اجزاي محدود تحليل

خروجي از كمپرسور در حدود برابر با  ٣٣٠ °Cو سرعت دوراني

مكانيك شكست پره كمپرسور رديف  ١٦توربين گاز زيمنس

بخش كمپرسور توربين در بار كامل  ٣٠٠٠rpmاست .هواي

 V94.2تحت تنشهاي مكانيكي و حرارتي ناشي از دوران،

محيط پس از متراكم شدن در كمپرسور در دو محفظه احتراق

توزيع فشار و دما در بار  ١٠٠درصد در حالت پايا مورد بررسي

با سوخت تركيب شده و سپس محترق ميگردد .هريك از اين

قرار ميگيرد .در اين راستا ،با مدلسازي تقارن محوري قطاع

محفظهها شامل هشت مشعل به منظور افزودن گرما به هواي

مجموعه ديسك و پره با نسبت  ١به  ،٧٩اعمال بارگذاريهاي

ورودي توربين ميباشند .سپس ،گازهاي داغ با دماي تقريبي

ترمومكانيكي ،شرايط مرزي و شرايط اوليه مكانهايي از پره

 ١١٠٠ °Cو با سرعت حدود  ٨٠m/sوارد توربين شده و با

كه داراي تنشهاي باﻻيي هستند شناسايي شدهاند .سپس ،با

عبور از چهار رديف پره بخش توربين منبسط شده و با فشار

مدلسازي ترك با ابعاد مختلف در دو ناحيه بر روي ايرفويل

اتمسفر به محيط تخليه ميگردد .در شكل  ،١نماي برش

پره به كمك نرمافزار  ANSYSضرايب شدت تنش براي تركها

خورده نمونهاي از يك توربين گاز زيمنس  V94.2و اجزاي

بهدست ميآيند .سپس ،با استفاده رابطه پاريس و استخراج

آن نشان داده شدهاست.

توسط مراكز علمي-صنعتي

نمودار نرخ رشد ترك برحسب ضريب شدت تنش ،عمر
باقيمانده در رشد ترك خستگي براي تركهايي با ابعاد
مشخص در اين دو ناحيه تخمين زده ميشوند .در پايان ،با
انجام تحليل مودال فركانسهاي كاري پره بهدست آمده و با
استخراج دياگرام كمپل فركانس تداخل ارتعاشي پره نيز
بهدست آمدهاست.

 -٢مشخصات كاركردي و مدلسازي اجزاي
محدود پره رديف  ١٦كمپرسور توربين گاز
V94.2
توربينهاي گازي زيمنس  V94.2با توان مكانيكي تقريباً
 ١٦٠ MWبا تعداد نزديك به صدوپنجاه واحد در شبكه برق
كشور در سيكل ساده و تركيبي بدنه اصلي توليد برق حرارتي
را تشكيل ميدهند .اين توربينها به دليل فناوري پيشرفتهاي

مكانيك هوافضا /سال  /١٤٠١دوره  /١٨شماره ١

شكﻞ ) :(١نماي برش خورده از توربين گاز زيمنس

V94.2

پرههاي متحرك كمپرسور روي ديسكهاي روتور سوار
هستند و وظيفه آنها اين است كه انرژي دريافتي را به انرژي
جنبشي و افزايش فشار روي هواي ورودي كمپرسور تبديل
كنند و سپس آنها را به سمت پرههاي ثابت هدايت كنند تا
انرژي پتانسيل هواي فشرده را به همراه پرههاي ثابت به
افزايش فشار هوا تبديل نمايند .پروفيلهاي پرهها مطابق با

رئوفي و مامندي

٥

مشخصههاي جريان بهينه شده و با در نظر گرفتن نسبت

زنگ نزن  X20Cr13است .اين فوﻻد آلياژي در صنايع

عرض به طول تقويت ميگردند .هر مرحله كمپرسور شامل

مختلفي كاربرد دارد.

يك رديف پرههاي متحرك و سپس يك رديف پرههاي ثابت
است كه در مجموع هر مرحله باعث افزايش فشار روي هواي
عبوري ميشوند .شكل ريشه اين پرهها كمترين ابعاد را دارد
و روي شيارهايي كه بر روي ديسك روتور تعبيه شده نصب
ميشوند .وجود واشرها و ثابت كنندههايي كه روي ديسك
نصب ميشوند از حركت طولي پرهها روي شيارهاي ديسك
جلوگيري ميكنند .اين روش امكان تعويض و يا جا زدن پرهها
را در هنگامي كه حتي روتور از جاي خود بيرون آورده نشده

)الف(

را فراهم ميآورد .در شكلهاي  ٢الف و  ٢ب بهترتيب نماي
واقعي از مجموعه ديسك و پرههاي كمپرسور رديف ١٦
توربين گاز مورد بررسي و نماي مدلسازي شده از مجموعه
ديسك و پرهها در نرمافزار  CATIAدر اين پژوهش نشان داده
شدهاست.

 -١-٢مدلسازي پره و ديسك رديف  ١٦كمپرسور
توربين گاز

)ب(

در شكل  ٣الف مدل سهبعدي ايرفويل پره و در شكل  ٣ب

شكﻞ ) :(٢الف( مدل واقعي ديسك و پره رديف ١٦

هندسه ايجاد شده پره و ديسك در نرمافزار  CATIAنشان

كمپرسور؛ ب( مجموعه ديسك و پره رديف  ١٦كمپرسور

داده شدهاست .با توجه به اين كه  ٧٩پره در رديف  ١٦بخش

مدلسازي شده

در نرمافزار CATIA

كمپرسور توربين گاز وجود دارد براي سادهسازي تحليل و با
استفاده از تقارن محوري پره همراه با ديسك ،قطاعي با نسبت
 ١به  ٧٩مطابق شكل  ٣ب در نرمافزار  CATIAايجاد
شدهاست .ﻻزم به ذكر است كه در پژوهش كنوني مدل
هندسي سهبعدي پره كمپرسور توربين به كمك ابر نقاط
بهدست آمده از اسكن نوري و ايجاد مقاطع متعدد در راستاي
طول پره در نرمافزار  CATIAايجاد شدهاست.

 -٢-٢خواص ماده پره كمپرسور
پرههاي توربين گاز در شرايطي كار ميكنند كه متغيرهاي
دما ،فشار و جريان سيال عوامل اثر گذار در كاركرد آن هستند.

)ب(

)الف(

شكﻞ ) :(٣الف( مدل سهبعدي هندسه پره كمپرسور رديف
١٦؛ ب( مدل تقارن محوري قطاع ديسك و پره كمپرسور
رديف  ١٦با نسبت  ١به ٧٩

ماده مورد استفاده در پره كمپرسور رديف  ١٦از فوﻻد آلياژي

مكانيك هوافضا /سال  /١٤٠١دوره  /١٨شماره ١

مدلسازي ،تخمين رشد ترك خستگي و تحليل مودال پره كمپرسور توربين گاز

٦

از جمله كاربردهاي آن استفاده در موتور موشكها ،پرههاي

روي ايرفويل و در شكل  ٤پ نمايي از مدل تقارن محوري

توربين گاز و روتور سانتريفيوژهاي هستهاي است .در اين

قطاعي از مجموعه پره و ديسك با نسبت يك به  ٧٩با اعمال

پژوهش رفتار ماده همسانگرد در نظر گرفته ميشود .عنصر

سرعت دوراني  ٣٠٠٠ rpmحول محور ) yبراي مدلسازي

پايه در اين فوﻻد آلياژي ،آهن بوده و تركيبات شيميايي فوﻻد

نيروي گريز از مركز وارده بر پره( در حالت بار كامل نشان

آلياژي  X20Cr13در جدول  ١ارائه شدهاست .همچنين،

داده شدهاند .بيشينه دماي پره توربين در شرايط كاري پايا

خواص مكانيكي و فيزيكي اين فوﻻد آلياژي در جدول  ٢ارائه

برابر با  ٣٣٠ °Cميباشد .توزيع دما به شكلي است كه ريشه

شدهاست.

پره دمايي در حدود  ٥٠-١٥٠°Cدارد و دما در راستايي محور

جدول ) :(١درصد تركيب شيميايي فوﻻد آلياژي

X20Cr13

طولي پره افزايش مييابد و اكثر سطح ايرفويل داراي بيشترين

V94.2

مقدار دما ميباشند .همچنين ،مقدار ميانگين فشار هوا بر روي

استفاده شده در پره كمپرسور رديف  ١٦توربين گاز

ايرفويل پره رديف  ١٦كمپرسور برابر با )١ MPa (=١٠ bar

تركيبات شيميايي آلياژ ) X20Cr13برحسﺐ (%
P

Si

Mn

C

≤ ٠/٠٤٥

≤١

≤١

٠/١٧-٠/٢٥

Cu

Ni

Cr

S

≤ ٠/١٨

≤ ٠/٣٣

١٢-١٤

≤ ٠/٠٣

جدول ) :(٢خواص فيزيكي و مكانيكي فوﻻد آلياژي
X20Cr13

كميت

مقدار

مدول اﻻسيسيته E

٢٠٥ GPa
٠/٢٣٥
٧٧٠٠ kg/m3
٦٩٠ MPa
٨٥٠ MPa
٤٦٠ J/kg.K

نسبت پواسون ν
چگالي ρ

مقاومت تسليم
مقاومت نهايي كششي Sut
ظرفيت گرمايي ويژه K
Sy

 -٣-٢شرايﻂ بارگذاري دمايي ،فشار و دوراني پره

ميباشد.

 -٤-٢المانبندي پره و ديسك به روش اجزاي
محدود
در شكل  ،٥مشبندي پره كمپرسور توربين گاز از المان ٤
وجهي  ١٠گرهاي در نرمافزار  Hypermeshنشان داده
شدهاست.
در پژوهش كنوني ،براي بررسي دقت نتايج بهدست آمده از
روش اجزاي محدود و براي تأييد كيفيت شبكه ،همگرايي
جواب تنش معادل )فون ميسز(   eدر شبكهبنديهايي با
اندازه متفاوت مورد بررسي قرار گرفته است .بيشترين مقدار
تنش معادل فون ميسز در هر يك از اجزا به عنوان معياري
براي مقايسه در همگرايي انتخاب ميگردد .زيرا اين تنش

كمپرسور در حالت كاركرد پايا در بار كامﻞ

معادل ،در بردارنده اثر تمامي مؤلفههاي تنش است .در اين

در تحليلهاي پيش رو ،فشار و دماي حالت پايا در بار ١٠٠

روش ،فرآيند شبكهبندي فضاي محاسباتي با درشتترين

درصد بر روي مدل سهبعدي پره اعمال شدهاست .همچنين،
سرعت دوراني برابر با  ٣٠٠٠ rpmبراي پره در شرايط كاري
در حالت پايا در نظر گرفته شدهاست .ﻻزم به ذكر است كه
پس از شروع به دوران روتور توربين گاز مدت زماني ﻻزم است
تا روتور به سرعت دوراني در بار كامل برسد و سپس تنشها
در چرخش پره به حالت پايا ميرسند .در اين زمان ،پره به
حداكثر شرايط دماي كاري خود در حالت پايا ميرسد .در
شكل  ٤الف و  ٤ب ،به ترتيب كانتور توزيع دما و فشار بر
مكانيك هوافضا /سال  /١٤٠١دوره  /١٨شماره ١

شبكه ممكن شروع شده و افزايش المانها تا جايي ادامه
مييابد كه مكان بيشينه تنش فون ميسز در شبكهبندي تغيير
نكند و مقدار آن در همسايگي يك عدد مشخص قرار گيرد.
با توجه به مطالب فوق پره تحت بارگذاري عملكردي قرار
گرفته و مقادير تنش فون ميسز براي پره بدون ترك در جدول
 ٣به ازاي تغيير اندازه المان ارائه شدهاست .با بررسي نتايج
بهدست آمده در جدول  ٣مشاهده ميشود كه بيشترين
اختﻼف بهدست آمده براي تنش معادل در شبكهبنديهاي

رئوفي و مامندي

٧

مورد بررسي در حدود  ١٠ MPaبا اختﻼف نسبي در حدود ٣

گرفته ميشود و همانطور كه مشاهده ميشود بيشينه تنش

درصد است .اين مطلب نشان دهنده همگرايي حل اجزاي

فون ميسز ايجاد شده توسط تنشهاي اعمالي خيلي كمتر از

محدود بوده و همگرايي قابل قبولي از تنش وارده بر پره در

تنش تسليم ماده تشكيل دهنده پره است .همچنين با توجه

مدل ايجاد شده را نشان ميدهد .بنابراين ،در ادامه تحليل

به شكل  ،٧بيشترين تنش برشي برابر  ٢١٤/٦٦ MPaميباشد

نتايج از مش با اندازه المان  ١ mmبراي كل مدل استفاده

كه در سطح مكش پره در نزديكي ريشه پره اتفاق افتادهاست.

شدهاست.

)الف(

 -٣تحليﻞ اجزاي محدود مكانيك شكست و
تخمين عمر باقيمانده پره تركدار توربين گاز
V94.2
در اين بخش ،ابتدا به تحليل تنش پره كمپرسور بدون ترك
پرداخته شده تا موقعيتهاي مستعد ايجاد ترك شناسايي
شوند .سپس ،با مدل سازي ترك در دو موقعيت احتمالي بر
روي پره ،مقادير شدت تنش در مود اول شكست ارزيابي شده
)ب(

و با ايجاد مدل ترك پيش رونده مراحل رشد ترك شبيهسازي
شده تا از روي روند آن با تخمين ضريب شدت تنش ،تخمين
عمر باقي مانده رشد ترك خستگي انجام شود .در انتها با انجام
تحليل مودال و استخراج دياگرام كمپل پارامتر تاثير گذار
فركانس تشديد كاري نيز بهدست آمدهاست .ﻻزم به ذكر است
براي اطمينان يافتن از فرايند مدلسازي اجزاي محدود در
تحليل ترك و تخمين عمر باقي مانده پره ترك دار و ارزيابي
نتايج ،كاليبراسيون نرمافزار با نتايج گزارش شده در مرجع ][٤

)پ(

انجام شدهاست.

 -١-٣تحليﻞ تنش پره بدون ترك توربين گاز
در شكل  ،٦توزيع تنش فون ميسز ناشي از سرعت دوراني،
فشار و توزيع دما بر هر دو سطح فشاري و مكشي پره نشان
داده شدهاست .بيشترين تنش فون ميسز ايجاد شده در پره
برابر با  ٣٩٣/٥٧ MPaاست .در شكل  ٦الف مﻼحظه ميشود
كه بيشترين تنش در لبه حمله سطح فشاري و بيشترين مقدار
آن روي سطح مكشي مطابق شكل  ٦ب در وسط سطح
مكشي و در ناحيه اتصال آن با ريشه رخ ميدهد.
ارائه نتايج تنش فون ميسز به اين دليل است كه تنش فون
ميسز همواره به عنوان يك پناهگاه امن براي طراحي در نظر

شكﻞ ) :(٤الف( كانتور توزيع دما بر روي ايرفويل؛ ب( سطح
فشار در پره بخش كمپرسور توربين گاز بدون ترك )نماي
روبرو از سمت فشار ايرفويل پره(؛ پ( نمايي از نيروي گريز
از مركز وارده بر پره حول محور

y

مكانيك هوافضا /سال  /١٤٠١دوره  /١٨شماره ١

مدلسازي ،تخمين رشد ترك خستگي و تحليل مودال پره كمپرسور توربين گاز

٨

مكان مقطع در نظر گرفتن ترك بر روي آن نشان داده
شدهاست.
)الف(

شكﻞ ) :(٥نمايي از پره بخش كمپرسور المانبندي شده در
نرمافزار

Hypermesh

شماره المانبندي

نوع المان

اندازه المان

)(mm

١٢٢٦١٢٠ ١١٥٣٢٩٣

١٧٥٥٢٩٩ ١٦٦٨٧٠٥ ١٢٢٨٠٤٦ ١١٠١٣١٩

٧٨٢٠٤٢

تعداد المان

تعداد گره

٣٩٩/٤٤

٣٩٥/٢٨

٣٩٣/٥٧

٣٨٨/٩٨

٤

٤
وجهي

٢

max

٣

٤
وجهي

١/ ٥

)ب(

١/٨٢٥e-٦ ١/٩٤٥e-٦ ١/٩٦٠e-٦ ٢/٩٠٠e-٦

٢

٤
وجهي

١

)𝐚𝐏𝐌( 𝒆𝝈

min

١

٤
وجهي

٠/ ٩

٨٥٩٩٨٥

جدول ) :(٣بررسي همگرايي شبكهبنديها

 -٢-٣اعتبارسنجي نتايج تحليﻞ مكانيك شكست
و تخمين عمر باقيمانده و كاليبراسيون نرمافزار

شكﻞ ) :(٦توزيع تنش فون ميسز در پره بدون ترك رديف
 ١٦كمپرسور :الف( روي سطح فشاري پره؛ ب( روي سطح
مكشي پره

در اين پژوهش ،جهت اعتبارسنجي نتايج در تحليل مكانيك
شكست براي محاسبه ضرايب شدت تنش و تخمين عمر باقي
مانده در پره كمپرسور ،از نتايج آزمايش خستگي در انتشار
ترك انجام گرفته در مرجع ] [٤بهره گرفته شدهاست .ﻻزم به
ذكر است كه در مرجع ] [٤تحليل خستگي و عمر رشد ترك
در پره طبقه اول كمپرسور توربين گاز هوايي متعلق به يك
هليكوپتر بررسي شدهاست .در شكل  ،٨هندسه مورد مطالعه
در مرجع ] [٤و مدل پره طبقه اول كمپرسور توربين گاز و
مكانيك هوافضا /سال  /١٤٠١دوره  /١٨شماره ١

شكﻞ ) :(٧توزيع تنش برشي در پره بدون ترك
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٩

شكﻞ ) :(٨هندسه پره طبقه اول كمپرسور توربين گاز
هوايي و مكان ترك بر روي آن ][٤
در شكل  ،٩مقطع شكست ناشي از رشد ترك خستگي در
آزمايش خستگي ناشي از بار رزونانسي پره طبقه اول كمپرسور
توربين گاز هوايي نشان داده شدهاست ] .[٤ﻻزم به ذكر است
كه در آزمايش تشريح شده در مرجع ] ،[٤پديده خستگي و
ايجاد و رشد ترك خستگي ناشي از شرايط كاري در حالت
رزونانس پره توسط دستگاه شيكر ) (shakerدر آزمايشگاه
مورد مطالعه قرار گرفتهاست .در اين مرجع ،رزونانس اول پره
برابر با  ٧٧٤ Hzگزارش شدهاست.
براي اطمينان از صحت نتايج بهدست آمده از تحليل مكانيك
شكست توسط روش اجزاي محدود ،ابتدا ﻻزم است كه مدل
هندسي پره مطابق با ابعاد شكل  ٨و مقطع نزديك به ايرفويل
ارائه شده در شكل  ٩ايجاد گردد .شكل  ١٠الف مدل
المانبندي شده از نوع تتراهدرال پره طبقه اول كمپرسور
توربين گاز هوايي را نشان ميدهد .همچنين ،در شكل  ١٠ب
شرايط مرزي گيردار در پره جهت شبيهسازي قرارگيري پره
در دستگاه شيكر بر انتهاي ريشه پره نشان داده شدهاست.

)ب(

)الف(

شكﻞ ) :(١٠الف( المانبندي پره كمپرسور؛ ب( شرط مرزي
گيردار در پره
براي بررسي رشد ترك خستگي در حالت كاري و در شرايط
رزونانس ،تحليل تنش اجزاي محدود ترك در مقطعي به
فاصله  ١٠ mmاز پايينترين سطح مربوط به ريشه

Dove

 Tailبر روي پره كمپرسور توربين گاز هوايي مرجع ] [٤انجام
شدهاست .اين مقطع در منطقه قرارگيري در بيشترين
تنشهاي خمشي پره واقع است كه اين وضعيت امكان بروز
ترك و پيشروي آن در اين مقطع را بسيار بيشتر از مناطق
ديگر در سطح ايرفويل پره خواهد نمود .از سوي ديگر امكان
شكست در اين مناطق بر روي ايرفويل پره طبقه اول كمپرسور
بر اساس حوادث گزارش شده و واماندگيهاي واقعي
پيشآمده براي تعدادي از پرههاي رديف اول كمپرسور
توربينهاي هوايي ،كه دچار ترك پيشرويكننده و در نهايت
شكست شدهاند ،نيز وجود دارد .در منطقه داراي تنش باﻻ بر
روي پره متحرك كمپرسور توربين گاز هوايي در مرجع ][٤
با مدلسازي ترك و ايجاد مدل رشد ترك خستگي ،نتايج
تحليل تنش مكانيك شكست نيز بهدست آمدهاند .سپس نتايج
تحليلهاي انجام گرفته براي تعيين نرخ رشد ترك خستگي
پره در بارگذاري رزونانسي با نتايج آزمايش در مرجع ][٤

شكﻞ ) :(٩شماتيك مقطع نمونه شكست در رشد ترك
خستگي پره طبقه اول كمپرسور توربين گاز هوايي ][٤

مقايسه شدهاست .با در نظر گرفتن تركهاي نيمبيضوي بر
روي سطح ايرفويل پره ] [٤در مقطع اشاره شده در باﻻ تحليل

مكانيك هوافضا /سال  /١٤٠١دوره  /١٨شماره ١
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١٠

مكانيك شكست براي پره با خواص مكانيكي درنظر گرفته

با توجه به نوع ماده اشاره شده و بكار رفته در توربين هوايي

شده در نرمافزار  ANSYSانجام شدهاست .براي اين منظور با

در مرجع ] ،[٤ضرايب معادله پاريس در رابطه كلي به صورت

مدلسازي سه ترك نيمبيضوي ،نتايج تحليل تنش اجزاي

 da/dN =C(KI)mبا  C=10.2و  m=2درنظر گرفته شده كه

محدود براي توزيع پارامتر  KImaxدر مدلسازي ترك در پره

در آن  da/dNنرخ رشد ترك خستگي و  KImaxبيشينه

ارائه شدهاند .اين سه ترك مرتبط با شرايط كاري در رزونانس

مقاومت در برابر شكست ماده ميباشد ] .[١٦ﻻزم به ذكر است

با دامنه ثابت بوده و نتايج مربوط به نرخ رشد ترك آن در

كه منحني خطي ) log(da/dNبرحسب ) log(KImaxدر

مرجع ] [٤براي مقايسه در دسترس ميباشد .سپس ،بر اساس

مراجع به عنوان رابطه پاريس شناخته ميشود ] .[١٦در ادامه

ضريب شدت تنش  KImaxدر نوك ترك ،منحني تغييرات

با مدلسازي تركهايي نيم بيضوي با سه اندازه ) (a/cمختلف

شدت تنش برحسب عمق ترك استخراج شده و معادله حاكم

در نرمافزار اجزاي محدود  ANSYSنتايج تحليل مكانيك

بر آن بهدست آمدهاست .در ادامه ،با بهرهگيري از معادله

شكست در رشد ترك خستگي در پره ترك دار طبقه اول

پاريس و محاسبه كامپيوتري به محاسبه عمر رشد ترك

كمپرسور با خواص مكانيكي و اعمال بارگذاري بهدست

خستگي و نرخ رشد ترك پرداخته شدهاست .در نهايت بر

آمدهاست .ﻻزم به ذكر است كه  cنشاندهنده نصف طول ترك

اساس تحليل اجزاي محدود و نتايج آزمايش در مرجع ][٤

و  aعمق ترك ميباشد .در جدول  ،٤ابعاد هندسي در

مقايسهاي بين اين دو انجام شده تا صحت نتايج بهدست آمده

مدلسازي سه ترك و مقدار  KImaxمحاسبه شده از تحليل

از روش اجزاي محدود حاضر با نتايج آزمايش تاييد گردد.

اجزاي محدود به كمك نرمافزار  ANSYSبراي پره تركدار در

در شكل  ١١الف و  ١١ب بهترتيب مدل اجزاي محدود و مش

مقطع نمونه پره ارائه شدهاست.

ايجاد شده براي پره تركدار طبقه اول كمپرسور توربين گاز

جدول ) :(٤ابعاد هندسي ترك و مقدار محاسبه شده

هوايي و نماي بزرگ شده از مدل مش در محل وجود ترك

براي پره تركدار در مقطع نمونه پره

در پره نشان داده شدهاست.

شماره ترك

)c (mm

)a (mm

١

٠/ ٥

٠/ ٥

٩/١٠١

٢

١/٢٥

١/٢٥

١٣/٣٧٣

٣

٢/٢٥

٢/٢٥

١٥/٤٥٥

KImax

)KImax (MPa√m

در گام بعدي ،با استفاده از مقادير محاسبه شده از تحليل
اجزاي محدود براي  KImaxبا عمق تركهاي مختلف ،منحني
 KImaxبرحسب عمق ترك  aبه دست ميآيد .در شكل ١٢
الف ١٢ ،ب و  ١٢پ ،بهترتيب براي تركهاي شماره  ٢ ،١و
 ٣در پره طبقه اول كمپرسور توربين هوايي ،توزيع  KIنشان
داده شدهاست .به كمك برنامه محاسباتي نوشته شده در
انتگرالگيري عددي براي محاسبه نرخ رشد ترك خستگي و
)الف(

)ب(

شكﻞ ) :(١١الف( مدل اجزاي محدود و مش؛ ب( مش در
محل وجود ترك در پره كمپرسور

مكانيك هوافضا /سال  /١٤٠١دوره  /١٨شماره ١

تخمين عمر باقيمانده در رشد ترك خستگي بر حسب سيكل،
در جدول  ،٥نتايج بهدست آمده از تحليل اجزاي محدود با
نتايج مرجع ]) [٤نتايج آزمايش( مقايسه شدهاند .مقايسه
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١١

نتايج ،نشاندهنده تطابق بسيار خوب بين نتايج تحليل اجزاي

طبق مشاهدات واقعي از توربينهاي حادثه ديده و گزارش

محدود و كدهاي كامپيوتري با نتايج آزمايش در مرجع ][٤

بازرسيهاي دورهاي انجام شده بر روي توربين گازهاي

ميباشد.

مختلف ،اغلب تركها در گوشهها و لبههاي پرههاي بخش
)الف(

كمپرسور توربين گاز ايجاد ميگردند .اين تركها به داخل
قطعه نفوذ كرده و رشد ميكنند به طوري كه ميتوان آنها را
مطابق شكل  ١٣به صورت ربع بيضوي يا نيم بيضوي در نظر
گرفت.
در شكل  ،١٤دو ترك نيم بيضوي با ابعاد مختلف در دو
موقعيت )محل( شامل الف( در نزديكي اتصال ايرفويل به ريشه
و ب( باﻻتر از ريشه پره ،كه در نرمافزار  ANSYSمدلسازي

)ب(

شده نشان داده شدهاند .شواهد تجربي و نتايج تحليل تنش
اجزاي محدود نشان ميدهد كه بيشتر پرههاي بخش
كمپرسور از اين نقاط دچار شكست ميشوند و در نتيجه اين
مكانها بيشتر از نقاط ديگر مستعد ايجاد و رشد ترك هستند
].[١٠
در اين تحقيق ،ابتدا مطابق شكل  ١٤در دو ناحيه مذكور در
باﻻ ترك اوليه با هندسه نيمبيضوي به ابعاد

)پ(

a=٠/٣٦٤ mm

)عمق ترك( و ) c=٠/٣٨٠ mmنصف طول ترك( در نظر
گرفته شدهاست .سپس ترك اوليه در نه مرحله تا شكست
نهايي پره رشد داده شده ] [١٠و در نهايت ضرايب شدت تنش
بيشينه توسط نرمافزار  ANSYSمحاسبه شدهاست .ابعاد
تركهاي در نظر گرفته شده در تحليل در جدول  ٦و جدول
 ٧در ادامه مقاله ارائه شدهاند .پس از مدلسازي تركهاي نيم
بيضوي در دو ناحيه مذكور در باﻻ بر روي پره كمپرسور
توربين گاز و سپس رشد ترك خستگي تا طول ترك بحراني

شكﻞ ) :(١٢توزيع  KIدر محل ترك در پره طبقه اول
كمپرسور توربين هوايي :الف( ترك شماره ١؛ ب( ترك
شماره ٢؛ پ( ترك شماره .٣

 -٣-٣مدلسازي و تحليﻞ مكانيك شكست و
تخمين عمر رشد عمر خستگي پره تركدار توربين
گاز V94.2

ضرايب شدت تنش به عنوان نمونه براي تركهاي مرحله ،٣
 ٥و ) ٩جدول  ٦را ببينيد( در شكل  ١٥در ناحيه اول ارائه
شدهاست .همانطور كه از شكل  ١٥مشاهده ميشود در مراحل
اول كه ترك اندازه كوچكتري دارد بيشترين مقدار پارامتر
شدت تنش مود اول شكست  KIروي پيشاني ترك به وجود
ميآيد .اما با پيشروي ترك مشاهده ميشود كه توزيع شدت
تنش به مرور به مركز ترك منتقل ميشود ].[١٠

مكانيك هوافضا /سال  /١٤٠١دوره  /١٨شماره ١
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١٢

جدول ) :(٥مقايسه نتايج عمر خستگي و نرخ رشد ترك
خستگي بهدست آمده از آزمايش ] [٤و ) FEMرابطه پاريس(
براي پره كمپرسور توربين هوايي
اختﻼف
نسبي ][٤
و

FEM

)Nf (cycle

برحسﺐ

KImax
)(MPa√m

درصد
آزمايش
Nf

در
مرجع

a
)(mm

FEM

] [٤

٠
٣/ ٦
٦ /٥

٠
١×١٠٥
٢×١٠٥

٠
٩٦٥٣٢
١٨٧٨١٨

٩/١٠١
١٣/٣٧٣
١٥/٤٥٥

٠/ ٥
١/٢٥
٢/٢٥

)الف(

)الف(

)ب(
شكﻞ ) :(١٤الف( تركهاي ايجاد شده در دو ناحيه مختلف
بر روي پره كمپرسور رديف ١؛ ب( هندسه ترك نيم بيضوي
مدلسازي شده در نواحي مختلف

در نرمافزار ANSYS

در شكل  ،١٦نمودار تغييرات ضريب شدت تنش بيشينه مود
اول برحسب طول ترك براي دو ناحيه مورد مطالعه بر روي
)ب(
شكﻞ ) :(١٣هندسه تركهاي ايجاد شده در قسمتهاي
مختلف پره توربين گاز ] :[٤الف( ترك نيم بيضوي؛ ب(ترك
ربع بيضوي

مكانيك هوافضا /سال  /١٤٠١دوره  /١٨شماره ١

سطح فشاري پره توربين گاز نشان داده شدهاست .همانطور
كه مﻼحظه ميشود با افزايش طول ترك براي هر دو ناحيه
مقدار بيشينه ضريب شدت تنش  KIافزايش مييابد .همچنين،
مشاهده ميشود كه با افزايش فاصله از ريشه پره مقادير
بيشينه ضرايب شدت تنش كاهش مييابد.
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١٣

 -٤-٣تعيين ثابتهاي رابطه پاريس و محاسبه نرخ
رشد ترك پيشرونده
همانطور كه در شكل  ،١٧نشان داده شده نمودار نـرخ رشـد
ترك خستگي برحسب دامنه ضريب شدت تـنش شـامل سـه
ناحيه ميباشد ،ناحيه  Iيا ناحيه رشد ترك حد آسـتانه كه در
اين حالت جابجايي سطح ترك عمود بر سطح ترك ميباشد،
ناحيـه  IIيـا ناحيه رشد ترك پايدار كه در اين حالت جابجايي
سطح ترك در صفحه ترك اما عمود بر لبه ترك ميباشد ،و
در آخر ناحيـه  IIIكـه ناحيـه رشـد تـرك ناپايـدار ناميده
ميشود كه در اين ناحيه جابجايي سطح ترك در صفحه ترك
ولي موازي با لبه ترك است.

شكﻞ ) :(١٧نمودار شماتيك نرخ رشد ترك خستگي بر
حسب دامنه ضريب شدت تنش ][١٦
در شكل  ،١٨نمودار تغييرات ضرايب شدت تنش مود اول
) ،(KIمود دوم ) (KIIو مود سوم ) (KIIIبرحسب طول ترك در
شكﻞ ) :(١٥توزيع ضرايب شدت تنش براي تركهاي شماره
 ٥ ،٣و  ٩در ناحيه اول بر روي پره كمپرسور رديف ١٦

شكﻞ ) :(١٦تغييرات ضريب شدت تنش بر حسب طول
ترك در دو ناحيه متفاوت بر روي پره كمپرسور رديف ١٦

ناحيه اول مورد مطالعه بر روي پره كمپرسور نشان داده
شدهاست.

شكﻞ ) :(١٨تغييرات ضرايب شدت تنش مود اول ،مود دوم
و مود سوم براي ترك در ناحيه اول بر روي پره كمپرسور
رديف ١٦
مكانيك هوافضا /سال  /١٤٠١دوره  /١٨شماره ١

مدلسازي ،تخمين رشد ترك خستگي و تحليل مودال پره كمپرسور توربين گاز

١٤

با بررسي رفتار ضرايب شدت تنش مود اول تا سوم در اين

بارگذاري ديناميكي قطعه كه با  R   min /  maxبيان

نمودارها مشاهده ميشود كه مقادير شدت تنش در مود اول

ميشود ] .[١٠در رابطه ) ،(٢مقادير ثابتهاي تعيين شده براي

شكست در مقايسه با مود دوم و سوم بسيار بزرگتر ميباشد

رابطه پاريس در  R=0نشان داده شدهاست.

علت را ميتوان اينگونه دانست كه نيروهاي گريز از مركز باعث
تحريك مود اول شكست ميگردند .بنابراين ميتوان به اين
نتيجه دست يافت كه عامل اصلي رشد ترك در پرههاي
كمپرسور توربين گاز مقدار باﻻي نيروي گريز از مركز است.
در ناحيه دوم براي مقادير بزرگ  ،∆Kنرخ رشد ترك برحسـب

)(٢

C  5.7 1014 , m  3.4

بنابراين رابطه پاريس براي فوﻻد آلياژي  X20Cr13عبارت
است از:
)(٣

dl
 5.7 1014 (K )3.4 ,
dN

دامنـه ضـريب شدت تنش در مختصـات لگـاريتمي خطـي

براي رشد ترك مرحلهاي )ترك پيش رونده( رابطه پاريس به

بـوده و توسـط معادله پاريس به صورت زير بيان ميشود

صورت زير بازنويسي ميگردد.

].[١٦
dl
 C(K )m ,
dN

)(١

)(٤

l
 C (K )m ,
N

با توجه به اينكه ترك دوبعدي است ،پس در دو راستاي طولي

در رابطه ) dl/dN ،(١نشاندهنده نرخ رشد ترك l ،طول ترك،

و عمقي رشد مييابد .در اين تحقيق براي هر مرحله از رشد

 ∆Kضريب شدت تنش مود اول شكست )مود ) (Iو يا در

ترك ،طول آن بهصورت دلخواه و مناسب افزايش داده

حالت مود تركيبي ضريب شدت تنش معادل( C ،عرض از مبدا

شدهاست .در نهايت براي هر مرحله از رشد ترك تعداد سيكل

خط مستقيم ناحيه  IIو  mشيب خط ناحيه  IIهستند كه از

ﻻزم براي افزايش طول يا عمق آن مطابق رابطه ) (٥بهدست

ثابتهاي ماده به حساب ميآيند .براي تعيين نرخ رشد ترك

ميآيد.

خستگي با استفاده از معادله پاريس ،بايد ثابتهاي مكانيك

)(٥

شكست ماده مشخص شوند .در شكل  ،١٩منحني نرخ رشد
ترك برحسب تعداد سيكل بارگذاري براي ماده  X20Cr13در
Rهاي مختلف نشان داده شدهاست ].[٩

l
C ( K ) m

N 

كه در آن  ∆lافزايش طول ترك در هر مرحله از رشد و مقدار
آن برابر  ∆2cاست .سرانجام تعداد سيكل ﻻزم براي رشد ترك
از اندازه اوليه تا طول ترك نهايي برابر حاصل جمع تعداد
سيكلها در هر مرحله مطابق رابطه ) (٦محاسبه ميشوند.
)(٦

m

N   N ,
i 1

در جدول  ٦و جدول  ،٧مقادير ضرايب شدت تنش

KImax

براي تركهايي با عمق و طولهاي مختلف و ميزان نرخ رشد
ترك ) (dl/dNبراي هر مرحله رشد از ترك اوليه تا طول
نهايي در دو ناحيه مورد بررسي بر روي پره رديف ١٦
شكﻞ ) :(١٩نرخ رشد ترك برحسب فاكتور شدت تنش
فوﻻد آلياژي [٩] X20Cr13
ﻻزم به ذكر است كه پارامتر  Rكه بر روي منحنيهاي اين
شكل عبارت است از نسبت تنش حداقل به تنش حداكثر در

مكانيك هوافضا /سال  /١٤٠١دوره  /١٨شماره ١

كمپرسور ارائه شدهاست .در جدول  ٦و جدول  ٧ستون مربوط
به متوسط نرخ رشد ترك در هر سيكل ،بيانگر متوسط رشد
تركي به عنوان نمونه به طول  ١/٢٥٠ mmبه ازاي يك سيكل
ﻻزم براي رشد تركي )افزايش طول ترك( با اندازه اوليه
مشخص در واحد طول ميباشد.

رئوفي و مامندي

١٥

جدول ) :(٦مقادير محاسبه شده ضريب شدت تنش و نرخ

كمپرسور توربين گاز وجود دارد به طوري كه عمر خستگي و
مقادير ارائه شده در اين جداول براي رشد تركهاي پس از

a
)(mm

)c (mm

𝒙𝒂𝒎 𝑰𝑲
)𝐦𝐦√𝐚𝐏𝐌(

شماره ترك

رشد ترك براي ترك در ناحيه اول

فرض شده كه تركي به طول  ٠/٣٨٠ mmدر پره رديف ١٦

١

٠/٣٦٤

٠/٣٨٠

٠/٩٦٠

١٦٣/٤٣

٠

٢

٠/٧٢٨

٠/٨٠٠

٠/٩١٠

٢٢٥/٦٨

٥ / ٧٢٤٦  ١٠٦

٣

١/٠٣٨

١/٢٥٠

٠/٨٣١

٢٦٦/٤٤

١/٠٠٦٧ ١٠٥

٤

١/١٣٦

١/٦٠

٠/٧١٠

٢٧٨/٤٢

١/١٦٩١ ١٠٥

٥

١/٢٣١

١/٩١

٠/٦٤٦

٢٨٩/٠٥

١/ ٣٢٧٩ ١٠٥

٦

١/٤٣٨

٢/٧٥

٠/٥٢٣

٣٠٩/٠١

١/ ٦٦٦٤ ١٠٥

٧

١/٦٠٣

٣/٥٥

٠/٤٥١

٣٢٣/١٥

با استفاده از نمودار تعداد سيكل كاري بر حسب طول ترك

١/ ٩٤٠٢  ١٠٥

ميزان طول ترك بحراني را بهدست آورد .عمر سازه در حين

٨

١/٦٨٩

٤/٥٥

٠/٣٧١

٣٣٣/٦٨

٢ / ٧١٣٩ ١٠٥

رشد ترك ،كاهش مييابد .با استفاده از رابطه پاريس ،ميتوان

٩

١/٧١٨

٥/٥٢

٠/٣١٠

٣٤٣/٣

٢ / ٣٨٣٢ ١٠٥

تعداد سيكل كاري در طي رشد ترك را از رابطه ) (٥محاسبه

a/c

dl/dN

)(mm/cycle

 -٥-٣محاسبه تعداد سيكﻞ باقيمانده و تخمين

جدول ) :(٧مقادير محاسبه شده ضريب شدت تنش و نرخ
شماره ترك

)a (mm

c
)(mm

𝒙𝒂𝒎𝑰𝑲
)𝐦𝐦√𝐚𝐏𝐌(

رشد ترك براي ترك در ناحيه دوم
a/c

اين طول ترك موجود محاسبه شدهاند ].[١٠

عمر خستگي پره ترك دار كمپرسور توربين گاز
تخمين عمر باقيمانده از جمله مهمترين مباحث مطرح شده
در تحليل مكانيك شكست ميباشد .براي بهدست آوردن عمر
سازه بايد مدت زمان يا تعداد سيكل كاري سازه را براي آنكه
از طول ترك اوليه به طول بحراني خود برسد ،محاسبه نمود.

كرد .شكل  ٢٠نشان دهنده تعداد سيكل كاري ﻻزم براي رشد
ترك از طول معين براي دو ناحيه مورد مطالعه بر روي سطح
فشاري پره ميباشد .طول ترك اوليه ،مقدار  ٠/٣٨٠ mmدر

dl/dN
)(mm/cycle

نظر گرفته شدهاست .از نمودارهاي شكل  ٢٠مشاهده ميشود
كه با افزايش فاصله از ريشه پره ،عمر افزايش مييابد بهطوري

١

٠/٣٦٤

٠/٣٨٠

٠/٩٦٠

٢٢٢/٣

٠

٢

٠/٨٠٠ ٠/٧٢٨

٠/٩١٠

٢٨٩/٠

٠/٠٠٠٠١٣٢

٣

١/٢٥٠ ١/٠٣٨

٠/٨٣١

٣١١/٧

٠/٠٠٠٠١٧١

٤

١/١٣٦

١/٦٠

٠/٧١٠

٣١٦/٣

٠/٠٠٠٠١٨٠

٥

١/٩١ ١/٢٣١

٠/٦٤٦

٣٢٣/٥

٠/٠٠٠٠١٩٤

٦

٢/٧٥ ١/٤٣٨

٠/٥٢٣

٣٣٤/٠

٠/٠٠٠٠٢١٧

٧

١/٦٠٣

٣/٥٥

٠/٤٥١

٣٤٢/٢

٠/٠٠٠٠٢٣٥

٨

١/٦٨٩

٤/٥٥

٠/٣٧١

٣٤٨/٥

٠/٠٠٠٠٢٥٠

٩

٥/٥٢ ١/٧١٨

٠/٣١٠

٣٥١/٠

٠/٠٠٠٠٢٥٦

كه در فاصله چند ميليمتر باﻻتر از ريشه عمر باقيمانده در
رشد ترك سه برابر ميشود .به عنوان مثال ،عمر رشد ترك از
طول  ٠/٧٦ mmتا حدود  ١١/٠٥ mmبراي ترك در ناحيه
اول ،برابر  ٦٤٠هزار سيكل كاري ميباشد .يعني  ٦٤٠هزار
سيكل ﻻزم است تا ترك اوليه به طول ترك بحراني برسد.

به عنوان مثال از جدول  ٦ميتوان مشاهده نمود كه براي
رسيدن طول تركي به طول  ١/٢٥٠ mmبه تركي به طول
 ١/٦٠ mmبه عبارت ديگر متوسط رشد يك ترك در افزايش

شكﻞ ) :(٢٠نمودار تعداد سيكل ﻻزم براي رشد ترك در دو

طولي به اندازه  ٠/٣٥ mmبرابر است با  ٦/٩× ١٠-٦در هر

ناحيه مورد مطالعه بر روي پره رديف  ١٦كمپرسور

سيكل كاري ميباشد .ﻻزم به ذكر است كه در جداول فوق
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مدلسازي ،تخمين رشد ترك خستگي و تحليل مودال پره كمپرسور توربين گاز

١٦

 -٦-٣تحليﻞ مودال و تعيين فركانس تشديد كاري
ت( مود چهارم -خمشي

پره كمپرسور
يكي از دﻻيل شكست پرهها ،خستگي ناشي از ارتعاشات كاري
است .از اين رو بررسي و تحليل رفتار ارتعاشي در پره بسيار
مهم است .از جمله تحليلهايي كه بر روي پرههاي توربين گاز
انجام ميگيرد تحليل مودال براي بهدست آوردن فركانسهاي
طبيعي پره است .در شكل  ،٢١نتايج تحليل مودال براي شش

ث( مود پنجم–تركيبي

مود اول پره بدون ترك رديف  ١٦بخش كمپرسور توربين گاز
در سرعت دوراني ) ٣٠٠٠ rpmدور درحالت پايا( انجام شده

ب( مود دوم– خمشي

ج( مود ششم– تركيبي

الف( مود اول -خمشي

و فركانسهاي طبيعي آن در جدول  ٨ارائه شدهاست.

شكﻞ ) :(٢١شكل شش مود اول و فركانسهاي طبيعي پره
كمپرسور رديف  ١٦بدون ترك در سرعت ٣٠٠٠ rpm
جدول ) :(٨فركانسهاي طبيعي پره بدون ترك در سرعت

پ( مود سوم– پيچشي

 ٣٠٠٠ rpmدر مودهاي ارتعاشي مختلف
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شماره مود

فركانس طبيعي پره برحسﺐ Hz

١

٣٢٧/٦٣

٢

١٢٦٤/٩

٣

١٣٤٩/١

٤

٢٤٩١/٤

٥

٢٩٧٠/٢

٦

٣٢٣١/٢

رئوفي و مامندي

١٧

دياگرام كمپل نموداري است كه تغييرات فركانس طبيعي
سيستم را برحسب سرعت دوراني پره نشان ميدهد .اين
نمودار همچنين براي بهدست آوردن سرعتهاي بحراني در
سيستم مورد استفاده قرار ميگيرد ،به اين صورت كه محل
تقاطع فركانسهاي تحريك پره با فركانسهاي طبيعي آن به
عنوان سرعت بحراني يا فركانس رزونانس شناخته ميشوند.
اين دياگرام عموم ًا براي طراحي روتورهايي كه ديسك و پره
روي آنها قرار گرفته ،مانند توربينهاي گاز و پمپها مورد
استفاده قرار ميگيرد .در مورد توربين گاز مورد بررسي در اين
پژوهش ،با توجه به اينكه تعداد پرههاي رديف شانزدهم بخش
كمپرسور  ٧٩عدد ميباشند ،فركانس تحريك پرههاي رديف
شانزدهم از رابطه ) (٧بهدست ميآيد.
)(٧

تعداد دوران روتور در ثانيه × تعداد پره در هر
رديف = فركانس تحريك پره بر حسب

Hz

بنابراين،
 = 79×50=3950 Hzفركانس تحريك پره رديف شانزدهم
در شكل  ،٢٢نمودار كمپل پره بدون ترك رديف آخر بخش
كمپرسور ارائه شدهاست .خطوط رنگي در نمودار كمپل
فركانسهاي طبيعي هستند كه برحسب سرعت زاويهاي روتور
مقادير متغيري دارند .همچنين خط مشكي رنگ در نمودار

 -٤نتيجهگيري
در اين پژوهش ،نتايج تحليل رشد ترك خستگي براي پره
رديف  ١٦بخش كمپرسور توربين گاز  V94.2تحت تنشهاي
حرارتي و مكانيكي با استفاده از روش اجزاي محدود به كمك
نرمافزار  ANSYSارائه شد .خﻼصهاي از نتايج بهدست آمده
عبارتند از:
 -١در عمر باقيمانده بهدست آمده براي دو ناحيه ترك اول و
دوم روي سطح فشاري پره كمپرسور مشاهده شد كه با
افزايش فاصله از ريشه پره ،عمر به شدت افزايش مييابد به
صورتي كه عمر در فاصله چند ميليمتر باﻻتر از ريشه تقريباً
سه برابر ميشود.
 -٢با توجه به نتايج تحليل مودال و دياگرام كمپل بهدست
آمده براي پره رديف آخر كمپرسور در سرعت  ٣٠٠٠ rpmدر
فركانس  ٣٩٥٠ Hzبين فركانس طبيعي و فركانس تحريك
پره تداخل ايجاد شدهاست كه باعث تشديد در پره ميشود.
 -٣عامل اصلي رشد ترك پرههاي توربين گاز ،نيروي گريز از
مركز است .در تحليل مكانيك شكست ،ضريب شدت تنش در
مود اول شكست در مقايسه با مود دوم و سوم بسيار بزرگتر
ميباشد و نيروي گريز از مركز باعث تحريك مود اول ميگردد.

كمپل نشانگر فركانس تحريك پره بدون ترك رديف ١٦
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ABSTRACT

 The main cause of the crack growth of
gas turbine blades is the centrifugal
force.

 The coefficient of stress intensity in
the first mode is much larger than the
second and third modes.

 The centrifugal force stimulates the
first mode.
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ABSTRACT
In this study, the fracture mechanics analysis for the 16th stage of a
Siemens V94.2 gas turbine compressor blade under mechanical and
thermal stresses due to rotation, pressure and temperature distributions in
the full load steady state condition is studied using ANSYS finite element
software. Modeling a symmetric sector of a balde-disk assembly with a
ratio of 1 to 79 with applying thermomechanical loading, boundary
conditions and initial conditions, locations with high stress levels on the
blade airfoil are recognized. Then, using ANSYS software to model cracks
with different sizes in two specified locations on the airfoil, the stress
intensity factors are calculated. Moreover, by applying Paris relation, crack
growth rate with respect to the stress intensity factors are obtained to
estimate remaining life in the fatigue crack growth for the cracks with
initial dimensions in these two locations. Finally, doing modal analysis, the
operating frequencies of the blade have been calculated and according to
obtained Campbell diagram, the interacting frequencies for the blade are
also specified. The obtained results show that for these two cracks locations
on the pressure side of the blade airfoil, by increasing the distance from the
root of the compressor blade, the remaining life of the cracked compressor
blade increases, accordingly.
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