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چکيده:
بريده شدن سيمهاي مستهلک کننده يکي از مشکالت متداول در صنعت نيروگاهي و به خصوص توربينهاي بخار
است .بريده شدن سيم مستهلک کننده باعث ايجاد پديده تشديد ،افزايش دامنه ارتعاش و در نتيجه افزايش تنش و در
نهايت شکست پرهها ميشود .در اين مقاله تاثير بريده شدن سيم مستهلک کننده 1بر فرکانس طبيعي و رفتار ارتعاشي
پرههاي رديف آخر توربين بخار  K-300-240نيروگاه رامين اهواز با استفاده از روش عددي المانهاي محدود مورد
مستهلک کننده ،بريده شدن سيم مستهلک کننده بااليي ،بريده شدن سيم مستهلک کننده پاييني و حالت بريده شدن
هر دو سيم مستهلک کننده مورد مطالعه قرار گرفته است .براي حالتهاي فوق فرکانسهاي طبيعي ،شکل مودها،
دياگرام کمپل ،و پاسخ فرکانسي سيستم استخراج شده است .نتايج شبيهسازي عددي نشان ميدهد که هرگاه دو سيم
اتفاق خواهد افتاد.

واژگان کليدي :سيم مستهلک کننده ،توربين بخار ،فرکانس طبيعي ،نمودار کمپل
 .1مقدمه
تحقيقات بسياري از گذشته تا به حال در ارتباط با آناليز مودال

منابع مختلف به روشهاي متفاوتي صورت گرفته است .در

پرههاي توربوماشينها صورت گرفته است و سعي تمامي آنها

بعضي از موارد ،با بررسي و تحليل تنش پرهها ،در شرايط

در جلوگيري از شكست پره در شرايط و دورهاي مختلف

پايدار و ناپايدار نظير تشديد ،زمانهاي بحراني و تنشهاي

كاري بوده است .بررسي و تحليل پرههاي توربين بخار در

عمده به دست آمدهاند ،در مواردي هم بعد از شكست پرهها
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مستهلک کننده بريده شود ،سيستم در دور نامي توربين دچار تشديد شده و لذا با افزايش دامنه ارتعاش پرهها ،شکست
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بررسي قرار گرفته است .براي اين منظور پاسخ ارتعاشي يک آرايش شش پرهاي در حالتهاي مختلف دو رديف سيم
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به بررسي شرايط كاري آنها و صرفا" بررسي مكانيكي پرداخته

اولين بار در سال  2255اثرات نيروي گريز از مركز بر سختي

شده و در مواردي نيز از نتايج شكست نگاري و عاليم

توسط لمب] [2مورد بررسي قرار گرفت .او ارتعاشات عرضي

ميكروسكوپي سطوح شكست ،تخمينهايي در مورد شرايط

ديسکي با ضخامت يکنواخت ،که با سرعت زاويهاي ثابت

كاري و تنشهاي اعمالي به دست آمده است .در دهه اخير

حول محور خود دوران ميکرد را مورد بررسي قرار داد.

با پيشرفت در طراحي توربوماشينها و افزايش مشكالت

پژوهش او براي بر طرف نمودن مشکالت شکست ديسک

ارتعاشي مربوط به آنها محققين تالشهاي زيادي را در

توربين بود ،بدين صورت که در پرههاي ديسک توربين با

ارتباط با بحث آناليز مودال پره توربين انجام دادند تا شرايط

ضخامت کم ،بخار از طريق نازلهايي که به طور متقارن در

كاري بحراني براي پرههاي توربين را تخمين زده و از

اطراف ديسک نصب شدهاند خارج ميشود .طي سالهاي

شكست آنها جلوگيري كنند .يك شاخه از تحقيقات در زمينه

 2292الي  2292و با پيشرفت در طراحي و ساخت پرههاي

ارتعاشات به بحث تحليل ارتعاشات آزاد پرههاي موتور توربين

موتورهاي جت در آمريكا ،انگلستان و عموما" در آلمان

دوار ميپردازد .بيشترين كارهايي كه در اين زمينه انجام شده

مطالعات زيادي بر روي خرابي پرهها در اثر ارتعاشات صورت

است بدين گونه بوده كه پرهها به عنوان تير مدل شدهاند و

گرفت] .[5ريگر و مك كالين] [3در سال  2292ارتعاشات

تنها فركانسهاي ارتعاشي پره در حالت آزاد به دست آمده

يك شبكه متشكل از تعدادي تير با مقطع منشوري يكنواخت

است .يکي از داليل اصلي شکست در پرههاي توربين بخار،

را بررسي كردند .آنها در مطالعات خود تيرها را در حالت آزاد

باالخص در طبقات کم فشار که پرههاي آنها معموآل داراي

و حالت يک سر گيردار مورد بررسي قرار دادند .اثرات نسبت

طول بلند ،پيچش و تغيير مقطع قابل مالحظهاي ميباشند،

جرم ،سختي و نسبت طول بين شبکههاي مختلف در حالت

به دليل آثار خستگي ديناميکي ناشي از تنشهاي ارتعاشي

تقارن و عدم تقارن مورد بررسي قرار گرفت و نتايج بدست

وارده ميباشد ،بطوري که مقادير اين تنشها بخصوص در

آمده تحت عنوان پارامترهاي بدون بعد در جدولي بيان

شرايط تشديد که در حين راهاندازي و خاموش کردن توربين

گرديد .با پيشرفت در روشهاي محاسباتي ،در سال 2292

بوجود ميآيد بسيار باالتر از مقادير تنشهاي استاتيکي است.

ديميترياديس] [9بررسي ارتعاشي يك پره توربين را با در

نواحي داراي تمرکز تنش در پرهها بيشتر از نواحي ديگر در

نظر گرفتن ديسك صلب با قطر محدود و به روش اجزاي

معرض شکست قرار ميگيرند .بنابراين در طراحي و ساخت

محدود انجام داد .در سال  2229رومر] [9-2آزمايش مودال

پرهها بايستي حتياالمکان از بوجود آمدن تمرکز تنش

مجموعه ديسك-پره يك توربين صنعتي را به روش

جلوگيري بعمل آورد .انتخاب جنس مناسب نيز در استهالک

آزمايشي و در دماي محيط به انجام رساند و با نتايج المان

تنشهاي ارتعاشي مؤثر ميباشد به طوري که در پرههاي

محدود مقايسه نمود .اشكال كار وي نيز عدم در نظر گرفتن

طبقات کم فشار معموآل از فوالدهاي زنگ نزن  %25کروم

بار گريز از مركز وارد بر پره بود .وي تحليل خود را تنها در

استفاده مينمايند .اين دسته از آلياژها عالوه بر مقاومت به

حالت استاتيكي و در دماي محيط به انجام رساند .ژيمين و

خوردگي در شرايط کارکرد از خاصيت استهالک کنندگي

همكاران] [9به كمك روش المان محدود ،عمر خزشي پره

ارتعاشي خوبي نيز برخوردار ميباشند .فرکانس طبيعي در

توربين را در دماي ثابت  299درجه سانتيگراد و در دور 3999

پرهها تابعي از جنس و هندسه پره ميباشند و طبيعتآ در يک

دور در دقيقه به دست آوردند .يک مدل ساده براي پيش بيني

طبقه که کليه پرهها هم جنس ميباشند آنچه که باعث بوجود

عمر قطعات تحت خزش در توربين گاز در شرايط مختلف

آمدن تغييرات و انحراف در فرکانس طبيعي ميگردد هندسه

ارائه شد .پاسخ معادالت سطحي براي اتصال شرايط عملياتي

پره ميباشد.

استفاده ميشود که با خزش قطعه در رابطه است ،که از اين

عوامل براي پيش بيني خزش در قطعه و تعيين درجه حرارت

در پژوهش آنها اثرات دمپر پلت فرم در سيستم ديناميکي

استفاده ميشود .در سال  5993استوارت موفات] [8در مقاله-

ديسک و پره تحت دوران و رزونانس اندازهگيري شده است.

اي به بررسي پيشگويي پاسخ تحريكات اجباري پره توربين

در اين مقاله به بررسي تاثيرات سيمهاي مستهلک کننده بر

گاز صنعتي پرداخت و با استفاده از نرم افزارهاي المان محدود

رفتار ارتعاشي پرههاي متحرک رديف آخر توربينK-300-

فركانسهاي طبيعي و شكل مودهاي پره توربين را به دست

 240نيروگاه رامين پرداخته ميشود .با توجه به مدلسازي

آورد .وي با اعمال نيروي گريز از مركز بر پره روتور از جنس

صورت گرفته و محاسبه فرکانس تحريک در شرايط کاري

تيتانيوم فركانس هاي طبيعي  2مود اول پره را به دست آورد.

توربين و رسم نمودار کمپل ،مشخص شد در شرايط طراحي

او کمپرسور  3مرحلهاي را مورد استفاده قرار داد و از ميرايي

پره مشکل رزونانسي به وجود نيامده است .از آنجا سيمهاي

آيروديناميکي و تغييرات فرکانس صرف نظر نمود .در سال

مستهلک کننده بيش از پرهها مستعد شکست و بريده شدن

 5999پريرا و همكاران] [2آناليز مودال پره مرحله پنجم يك

مي باشند ،بريده شدن سيمهاي مستهلک کننده سبب تغيير

توربين را مورد بررسي قرار دادند .آنها با محاسبه فركانس

فرکانس طبيعي پرهها شده که منجر به تشديد در هارمونيک-

تحريك پره در دور كاري توربين ،به نتيجه عدم وقوع پديده

هاي عبوري در دور کاري توربين ميگردد.

تشديد در پره رسيدند .هدف آنها از انجام اين پژوهش بررسي
خستگي در چرخه توربين ،تعيين فرکانس طبيعي ،حالتهاي

 .2مشخصات توربين بخار

توربين و عملکرد توربين است .در سال  5925سانويتو و

فشار قوي ) (HPداراي  48رديف پره ،سيلندر فشار متوسط

همکاران] [29بيان نمودند که در توربين بخار کم فشار ،پره

) (IPداراي  42رديف و سيلندر فشار ضعيف ) (LPآن

رديف آخر بيشترين سطح ارتعاشات را تجربه مينمايد .آنها

داراي  46رديف پره ميباشد .قدرت اسمي آن  942مگاوات

ترک در پره و خرابي سيم مستهلک کننده را مورد بررسي

ميباشد و در دماي  216درجه سانتيگراد و فشار  816اتمسفر

قرار دادند .يک سيستم براي اندازهگيري زمان ارتعاشات تيغه

به سيلندر فشار قوي وارد ميشود .پره رديف  93که در شکل

به منظور بررسي رفتار ديناميکي در شرايط عملياتي متفاوت

-4الف نشان داده شده است ،آخرين رديف از سيلندر فشار

مورد بررسي قرار گرفت .همچنين در آن سال زوکا و

ضعيف ميباشد با دماي تقريبي بين  22تا  06درجه سانتيگراد

ارتعاشات در پره هاي توربين به منظور جلوگيري از شکست
و خستگي استفاده کردند .پيش بيني پاسخ غيرخطي مدل
ديسک و پره در نرم افزار المان محدود با استفاده ار دمپر
پلت فرم براي ارزيابي عملکرد توربين صورت گرفته است.

گروه 9تايي پره ،که توسط دو سيم مستهلک کننده پرهها را
به هم متصل ميکنند ،مدلسازي ميشوند .هر کدام از سيم-
هاي مستهلککننده در دو طرف ابتدايي و انتهايي خود به
پره جوش خوردهاند.
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همکاران] [22از دمپرهاي اصطکاکي براي کنترل سطح

و فشار  6822اتمسفر کار ميکند .در شکل -2ب ،هندسه
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مرتبط با ارتعاشات ديسک و پره بر اساس نحوه چرخش

توربين  K300-240داراي سه سيلندر است که سيلندر
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(ب)

(الف)
شکل :1الف) نمايي از سيلندر فشار ضعيف توربين بخار ب) نماي هندسي پره هاي رديف آخر

 .3تشريح مسئله و تعريف شرايط مرزي
آناليز المان محدود با انتقال مدل سه بعدي از نرمافزار
ساليدورک 2به محيط نرم افزار  ANSYSو اعمال شرايط
مرزي و مش بندي آن و در نهايت حل االستيک مدل انجام
شد .تعداد مش ايجاد شده براي مدل تک پره  2829عدد و

براي گروه  9تايي پره و سيمهاي مستهلک کننده 23299
عدد ميباشد .المان مورد استفاده براي پره و سيمهاي
مستهلک کننده از نوع تتراهدرال  29گرهاي و براي سطوح
تماس بين ايرفويل و سيمهاي مستهلک کننده از نوع
کنتاکت (تماس سطحي  8گرهاي) ميباشد .خواص مکانيکي
پره و سيم مستهلک کننده در جدول  2مشاهده ميشود.

جدول : 1مشخصات مکانيکي پره و سيم مستهلک کننده
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ضريب پواسون

مدول االستيسيته )(GPa

چگالي)(Kg/m3

اجزاء

3.0

033

0033

پره

3.0

69

0903

سيم مستهلک کننده

حالت چهارم

حالت سوم

حالت دوم

حالت اول

(بريده شدن هردو

(بريده شدن سيم

( بريده شدن سيم

(اعمال دو سيم مستهلک

سيم مستهلک)

مستهلک کننده بااليي)

مستهلک کننده پاييني)

کننده)

شکل .2حالتهاي مختلف سيم مستهلک کننده

 .4آناليز ديناميک پره
اگر فرکانس و شکل مود نيروي تحريک کننده خارجي با
فرکانس و شکل مود ذاتي سازه برابر شوند ،باعث ايجاد

تشديد در سازه ميشود .سرعت دوراني روتور از دور صفر
افزايش مييابد تا به سرعت  0333دور بر دقيقه (دور پايا)

که ماکزيمم توان توربين است ،برسد .فرکانسهاي طبيعي

اثرات مختلف سيمهاي مستهلک کننده به ترتيب در جدول

سازه تحت تحليل پيش تنش مودال به دست ميآيند .مقادير

 2و شکل  0محاسبه شده است.

فرکانسهاي طبيعي پرهها و شکل مودهاي ارتعاشي تحت
جدول .2فرکانسهاي طبيعي پره در حالت هاي مختلف اعمال سيم مستهلک کننده()Damping Wire
مود
دهم

مود
نهم

مود
هشتم

مود
هفتم

مود
ششم

مود
پنجم

مود
چهارم

مود
سوم

مود
دوم

مود
اول

فرکانس
)(Hz

489.54

450.35

442.86

355.5

314.33

260.86

196.98

167.55

144.19

74.76

حالت اول

250.22

245.77

244.02

240.86

236.74

232.88

180.26

151.95

140.24

66.58

حالت دوم

273.56

260.43

248.71

140.13

125.5

123.41

119.59

114.91

109.24

69.28

حالت سوم

1434.9

1197

1041

817.53

676.290

451.74

293.14

275.52

138.29

59.26

حالت چهارم

(الف)

(ب)

شکل  .3به ترتيب از چپ به راست  6مود اول ارتعاشي (الف) :حالت اول ( ،ب) :حالت دوم ( ،پ):حالت سوم ( ،ت) :حالت چهارم

 .5دياگرام کمپل
دياگرام کمپل عموماً براي طراحي روتورهايي که ديسک پره
روي آنها قرار گرفته ،مانند توربينها و فنها مورد استفاده
قرار ميگيرند .بطوريکه نقاط برخورد فرکانسهاي طبيعي و
خطوط تحريک نمايانگر تشديد در آن ناحيه ميباشد .دياگرام

کمپل نموداري است که نمايانگر سرعت توربين در محور
افقي (بر حسب دور در دقيقه) بر حسب فرکانس در محور
عمودي (بر حسب هرتز) ميباشد .فرکانسهاي طبيعي پره و
فرکانسهاي تحريک در اين دياگرام رسم ميشوند .اين
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(ت)
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(پ)

83

دياگرام نقاطي که فرکانسهاي طبيعي پره با فرکانسهاي
تحريک آن تداخل پيدا ميکنند را نشان ميدهد.
در اين قسمت با بررسي نتايج آناليز مودال پره به ازاي 59
مود ارتعاشي و سرعتهاي دوراني مختلف (صفر تا 3999
دور بر دقيقه) دياگرام کمپل براي چهار حالت مختلف که در
شکل  9نشان داده شده ،ترسيم ميگردد .خطوط مورب
مشکي رنگ در نمودارهاي کمپل شکل  9از پايين به باال به
(الف)

(ب)

mech_mag@yahoo.com

نشرية علمي ترويجي صوت و ارتعاش  /سال پنجم  /شمارة دهم 5 ................................ 5931 /
96

ترتيب از  ( 1xفرکانس دور کاري توربين)16.5x ،
(فرکانس دور کاري ژنراتور)( 27x ،فرکانس دور کاري
روتور( 28x ،)LPفرکانس دور کاري روتور 45x ،)IP
(فرکانس دور کاري روتور ( 46x ،)HPفرکانس تحريک
نازل رديف ( 65x ،)32فرکانس تحريک نازل رديف )38
ميباشند.

(پ)

(ت)

اغتشاشات پيراموني در توربين بخار سبب اعمال يكسري
نيروها در دور كامل روتور ميگردد ،كه مقدار آنها متناسب
با فاصله ازديافراگمها ميباشد .اغتشاش در باالدست باعث
تحريک توسط اثر پتانسيل جريان يا دنبالههاي جريان که
برگرفته از جريان ثانويه لبه فرار پرههاي ثابت ميباشد،
خواهد شد .اجزاي پائين دست تنها با اثرات جريان پتانسيل
ميتوانند روي روتورها تأثير بگذارند .در نتيجه اين نيروها را
ميتوان در قالب فركانسهاي هارمونيك با کمک آناليز
فوريه نمايش داد .به طور کلي معادله حرکت يک سيستم
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مطابق شکل -9الف هيچکدام از فرکانسها ،بدليل يکسان
نبودن شماره هارمونيکها با فرکانس مربوطه ،دچار تشديد
در دور کاري نشدهاند .همانگونه که در نمودار کمپل شکل
-9ت مشخص است تمامي هارمونيکها با خطوط فرکانس
طبيعي پره در دور کاري  3999دور بر دقيقه تداخل دارند که
باعث ايجاد تنشهاي ارتعاشي باالتر از حد مجاز ميشوند و
چنانچه پره چند ثانيه در اين وضعيت قرار گيرد دچار شکست
ميگردد .همچنين تداخل هارمونيکها با خطوط فرکانس
نمودارهاي کمپل شکل -9پ و -9ت که فقط يک سيم
مستهلک کننده لحاظ شده است ،بيانگر شرايط رزونانس
ميباشد.

 .6آناليز هارمونيک پره
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شکل .0دياگرام کمپل (الف) :حالت اول ( ،ب) :حالت دوم ( ،پ):حالت سوم ( ،ت) :حالت چهارم

94

مکانيکي تحت نيروي هارمونيک به صورت رابطه  1بيان
ميگردد:
()1

𝑡[M]{ü } + [C]{u̇ } + [k]{u} = Fn 𝑒 −inω

که در آن ] [Mماتريس جرم [C] ،ماتريس ميرايي[k] ،
ماتريس سختي{u} ،بردار جابجايي {Fn} ،بردار ديناميکي
و } {ωسرعت دوراني است .آناليز هارمونيک در واقع مبتني
بر آناليز ارتعاشي پره با احتساب ضريب ميرايي سيستم مي-
باشد .دراين روش تحليل ،با تعيين يک بازه فرکانسي
مناسب ،پاسخ فرکانسي پره به تحريک بارهاي اعمالي
بررسي ميشود .در اين روش تمام انواع بارگذاريها به-
صورت نوساني تحليل ميشود و بنابراين هيچگاه امکان
بررسي توام يک بار استاتيکي مانند نيروي گريز از مرکز با
يک بار ديناميکي مانند نيروهاي آيروديناميک وجود ندارد.
عامل تحريک کننده پرههاي توربين ،نيروي نوساني ناشي از
جريان بخار است .توزيع فشار ناشي از جريان دوفازي رديف
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آخر توربين بخار در نرمافزار انسيس  cfxانجام شده است
که نيروي هارمونيکي ناشي از فشار بر سطح مقعر و محدب
پره در شکل  2نشان داده شده است .همچنين مقدار ميرايي
پره با توجه به محاسبات انجام شده ،به روش نيم توان معادل
 92959در نظر گرفته شده است.

شکل .5نيروهاي هارمونيک ناشي از فشار بخار

(الف)

(ب)

(پ)

(ت)

شکل .6نمودار پاسخ فرکانسي پره در چهار حالت مختلف( ،الف) :حالت اول ( ،ب) :حالت دوم ( ،پ):حالت سوم ( ،ت) :حالت چهارم

نتايج حاصل از پاسخ هارمونيکي پرهها در شکل  9نشان از
عملکرد مناسب سيمهاي مستهلک کننده در کنترل
ارتعاشات و جابجايي پرهها در مود اول را دارد .در صورت

بريده شدن هر دو سيم مستهلک کننده (شکل -9ت) ميزان
جابجايي پره حدود  29ميليمتر ميشود که با توجه به نسبت
ديد منظري باال باعث برخورد پرهها با يکديگر و شکست

ميگردد؛ لذا بدون اعمال سيم مستهلک کننده نميتوان
توربين را راه اندازي نمود.
 .7نتيجه گيري
در اين مقاله ،تاثير سيمهاي مستهلک کننده بر فرکانسهاي
طبيعي پرههاي متحرک رديف آخر توربين بخار K-300-
 240مورد تحليل قرار گرفت .جهت انجام کار ابتدا مدل
هندسي پره تهيه گرديد .سپس مدل توسط نرم افزار اجزاء
محدود انسيس تحليل گرديد و نتايج زير حاصل شد.
 )2با توجه به نيروهاي تحريک کننده مدل حالت اول (اعمال
دو سيم مستهلک کننده) ،نتايج بدست آمده از فرکانسهاي
طبيعي ،شکل مودها و نمودار کمپل نشان ميدهد که
فرکانس تشديد در دور نامي توربين وجود ندارد.
 )5در حالتي که اتصال سيمهاي مستهلک کننده با پرهها از
بين برود ،رفتار ديناميکي سازه متفاوت خواهد بود .بريده
شدن سيمهاي مستهلک کننده سبب تغيير در فرکانسهاي
طبيعي پرهها ميشود که اين عامل در تعميرات اساسي
توربين نيز مشاهده گرديده است .در اين حالت شکل مودها
مطابق شکلهاي -3ب -3،پ-3 ،ت استخراج گرديد.
همانگونه که در نمودار کمپل شکل -9ب مشخص است

تمامي هارمونيکها با خطوط فرکانس طبيعي پره در دور
کاري  3999دور بر دقيقه تداخل دارند که باعث ايجاد تنش-
هاي ارتعاشي باالتر از حد مجاز ميشوند و چنانچه پره چند
ثانيه در اين وضعيت قرار گيرد دچار شکست ميگردد.
همچنين تداخل هارمونيکها با خطوط فرکانس نمودارهاي
کمپل شکل -9پ و -9ت که فقط يک سيم مستهلک
کننده لحاظ شده است ،بيانگر شرايط رزونانس ميباشد.
 )3نتايج حاصل از پاسخ هارمونيکي پرهها در شکل  9نشان
از عملکرد مناسب سيمهاي مستهلک کننده در کنترل
ارتعاشات و جابجايي پرهها در مود اول را دارد .در صورت
بريده شدن هر دو سيم مستهلک کننده ميزان جابجايي پره
حدود  29ميليمتر ميشود که باعث برخورد پرهها با يکديگر
و شکست ميشود.
 .8تشکر و قدرداني:
نويسندگان مقاله از جناب آقاي مهندس سيد احمد مرتضوي،
جناب آقاي مهندس غالمرضا محمودي زودجاني و جناب
آقاي مهندس حميد رضا ترکي براي همکاري ها و راهنمايي
هايي ارزنده آنها ،صميمانه تشکر و قدرداني مي نمايند.
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