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چکيده
با توجه به تالشهاي انجامشده براي کاهش وابستگي صنعت به سوختهاي فسيلي بهدليل تجديدناپذيري و کاهش
قيمت برق توليدي از يكسو و توليد کمتر دي اکسيد کربن براي جلوگيري از گرمشدن کرة زمين از سوي ديگر،
افزايش بازدهي نيروگاهها ،خصوصاً نيروگاههاي بخار ،همواره يکي از روشهاي مؤثر بهمنظور نيل به اين هدف بوده
است .در اين مقاله سعي شده است بحث جامعي پيرامون توربين بخار بهعنوان قلب و المان اصلي نيروگاههاي بخار،
که منابع کمي در مورد آن موجود است ،انجام شود .تکامل توربين بخار از بدو ورود به صنعت تاکنون براساس سه
عامل مهم؛ يعني افزايش فشار و دماي بخار ،بهينهسازي سيکل و بهينهسازي مسير بخار بوده است که در اين مقاله
تشريح ميشوند .براي تکميل بحث پيرامون توربين بخار ،طراحي مکانيکي ،مالحظات طراحي و موارد حائز اهميت در
اين حوزه همچون بارهاي اعمالي به يك توربين بخار ،فناوري مواد مورد استفاده و همچنين فناوري جوش در ادامه
بررسي شدهاند .در انتها نيز آيندهپژوهي فناوري توربين بخار در قالب برنامههاي توسعة کشورهاي پيشتاز توليدکنندة

واژگان کليدي :طراحي توربين بخار ،زيربحراني ،فوقبحراني ،توربين بخار نيروگاهي

با افزايش همهروزة جمعيت کرة زمين و همچنين نياز به

با انواع سوختها از قبيل زغال سنگ ،زغال قهوهاي ،4گاز

مصرف برق در مجامع توسعهيافته و در حال توسعه ،از آغاز

طبيعي ،شکافت هستهاي ،زيست تودهاي و حتي انرژي

قرن بيستم توربينهاي بخار نقش مهمي در توليد

خورشيدي است .همچنين توليد برق توسط بخار از ايمني و

الکتريسيته ايفا کردهاند .امروزه بيش از  06درصد برق

قابليت اطمينان باالتري برخوردار است .در شکل 4

توليدي از طريق نيروگاههايي تأمين ميشود که در مرحلة
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 .1مقدمه

وابستگي توليد الکتريسيته در جهان را در سالهاي  5660و

آخر براي توليد توان الکتريکي از توربين بخار استفاده

 5696م نمايش داده شده است .مشاهده ميشود که باوجود

ميکنند [ .]4از جمله دالئل آن نيز سازگاري اين نيروگاهها

رشد سهم انرژيهاي نو همچنان سوختهاي فسيلي
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اين نوع توربينها مطرح ميشود.
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بهدليل ارزاني زغال سنگ و در نتيجه توربين بخار بهعنوان

آيندة توربينهاي بخار نيروگاهي پرداخته ميشود .مطالعة

واحد اصلي توليد برق سهم قابل توجهي در توليد

بويلر و کندانسور و ديگر اجزاي نيروگاه خارج از بحث اين

الکتريسيته در جهان خواهند داشت .با توجه به سهم بزرگ

مقاله است.

سوختهاي فسيلي در توليد الکتريسيته ،در آينده به
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توربينهاي بخار همچنان نياز خواهد بود .اما الزامات فني

 .2سير پيشرفت فناوري توربين بخار

تغيير قابل مالحظهاي خواهد کرد .جلوگيري از گرمشدن

نيروگاههاي بخار را برحسب فشار و دماي کاري ميتوان به

کرة زمين ايجاب ميکند که توليد دي اکسيد کربن کاهش

چهار دستة کلي نيروگاههاي زيربحراني ،5فوقبحراني،9

يابد .از جمله روشهاي مؤثر براي نيل به اين هدف همواره

ماوراءبحراني 1و ماوراءبحراني پيشرفته 2تقسيم کرد (جدول

افزايش بازدهي نيروگاهها و از جمله نيروگاههاي بخار بوده

 .)4نيروگاههاي زيربحراني اغلب نيروگاههايي هستند که در

است که اين امر طي ساليان عمر نيروگاه بخار انگيزة

آن حداکثر فشار در سيکل بخار زير فشار بحراني آب است.

تالشهايي براي طراحي بهينة اجزاي نيروگاهي شده است.

اين فشار برابر  55/4مگاپاسکال است .در فشارهاي باالتر

همچنين افزايش قيمت سوختهاي فسيلي نيز به اهميت

از آن تفاوتي بين حالت بخار و مايع در سيال وجود ندارد.

اين مهم افزوده است .بهطور کلي براي طراحي و ساخت

بنابراين سيستم چرخش طبيعي ،که بر اساس تفاوت چگالي

مناسب و همچنين افزايش بازدهي يک نيروگاه حرارتي

بين بخار و مايع ميباشد و سبب جدايي بخار از مايع

بخاري سه رويکرد وجود دارد :افزايش پارامترهاي بخار

ميشود ،وجود ندارد .در اين حالت از بويلرهاي

يکبارگذر0

(شامل دما و فشار بخار) ،طراحي بهينة سيکل (مانند

که فاقد درام هستند استفاده ميشود .عالوه بر اين در

استفاده از بازگرم) و نهايتاً طراحي ائروديناميکي اجزا (مانند

بويلرهاي فوقبحراني بهدليل افزايش فشار و دما ،ضخامت

پروفيلهاي مناسب پرهها ،طراحي سيلهاي مناسب و جز

و جنس مواد نيز تغيير خواهد کرد .در شکلهاي  5و  9سير

اينها) .مشاهده ميشود موارد سهگانة فوق همگي در جزء

تغييرات فشار ،دما ،بازدهي ،توان و تغييرات جنس مواد از

جداييناپذير يک نيروگاه بخار؛ يعني توربين بخار ،بسيار

فناوريهاي زيربحراني بهسمت نيروگاههاي پيشرفته در

حائز اهميت ميباشند .در اين مقاله به مطالعة سير تحول و

طي عمر اين نوع توربينها نمايش داده شده است.

توليد برق در جهان برحسب تراوات ساعت

شکل  .1وابستگي توليد برق در جهان در سالهاي  6002و  6000م []6

جدول  .1انواع نيروگاههاي بخار

زيربحراني

فوقبحراني

ماوراءبحراني

ماوراءبحراني پيشرفته

دماي فوقگرم (سانتيگراد)

141

186

204

280

فشار فوقگرم (بار)

171

626

672

016

دماي بازگرم (سانتيگراد)

141

186

204

700

فشار بازگرم (بار)

01/1

17/1

21/1

70/1

شکل  .1سير تکامل پارامترهاي توربين بخار []0
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نخستين توربين بخار در سال  4889م توسط دالوال 0ارائه

نيروگاهها رخ افتاد و توربينهايي با شرايط فوقبحراني

شد که بهصورت ضربهاي بود .در سال  4881م نيز اولين

گسترش يافتند .با توجه به شکل  5و مطالعات روند توليد

توربين عکسالعملي ارائه شد .اولين توربين صنعتي شرکت

محصوالت شرکتهاي مختلف توربين بخار در جهان،

جنرال الکتريک با توان  266کيلووات نيز در سال  4364م

چرخة عمر انواع مختلف توربين بخار در شکل  1نمايش

توليد شد [ .]1در دهة  4326م ،رشد زيادي در اندازة

داده شده است .طبق چرخة عمر توربين بخار بهجز فناوري
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شکل  .0خواص متفاوت مورد نياز توربين بخار براي شرايط مختلف []0

74

ماوراءبحراني پيشرفته ساير فناوريها به بلوغ رسيدهاند.

روتور فراهم شده است [ .]0 ،1در رديفهاي اولية توربين

مرحلة گذراي نمودار معرف دورة عمر فناوري است که

بخار براي کاهش نيروي تراست از پرههاي ضربهاي

دورههاي جنيني ،رشد ،بلوغ و زوال را طي ميکند .امروزه

استفاده ميشود و در مراحل مياني به بعد از پرههاي عمدتاً

توربينهاي سيکلهاي ساده نيروگاهي در محدودة فشار

عکسالعملي که موارد اخير جهت کارکرد در بارهاي مياني

فوقبحراني قرار دارند و توربينهاي زيربحراني عمدتاً

مناسبترند .با پيشرفت فناوري پرههاي سهبعدي براي

بهصورت سيکل ترکيبي ،صنعتي ،مخصوص انرژيهاي نو

بخش فشار قوي و مياني توسعه يافتهاند که ضريب

و هستهاي مورد استفاده قرار ميگيرند.

عکسالعملي متغير در طول روتور و ارتفاع پره دارند.

شکل  .4چرخة عمر فناوري توربين بخار []1

(الف)

(ب)

(ج)

شکل  .6نمايي از الف) پرة استوانهاي معمولي

توربين بخار همواره بهعنوان سيستم اصلي توليد برق در

ب) پرة گـردابـهاي ،ج) پـرة سهبـعدي []7

جهان مطرح بوده و شرکتهاي متعددي در توليد و
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گسترش فناوريهاي آن حضور داشتهاند .شرکتهاي

 .1-2فشار و دما در توربينهاي بخار

بزرگي چون آلستوم ،جنرال الکتريک ،8زيمنس،3

در گذر از فناوري زيربحراني به فناوري فوقبحراني فشار از

ميتسوبيشي ،46ال .ام .زد 44.و دوسان 45در صنعت توربين

مقدار بحراني آب افزايش خواهد يافت و جهت افزايش

بخار حضور دارند .شرکتهايي چون شانگهاي و مپنا در

بازدهي عالوه بر فشار الزم است دما نيز افزايش يابد.

ايران تحت ليسانس يکي از شرکتهاي بزرگ توربين بخار

افزايش اين دو پارامتر اجزاي اصلي نيروگاه را تحت تأثير

توليد ميکنند .اين تجهيزات دستهبنديهاي متنوعي دارند.

قرار ميدهد .از جمله قسمتهايي که بسيار تحت تأثير اين

يک دستهبندي بر اساس فشار و دماي بخار اصلي است.

دو پارامتر هستند بويلر و توربين ميباشند .معموالً با افزايش

دستة ديگر بر اساس تقطيري يا پشت فشاري بودن است.

فشار طراحي اجزاي مياني و انتهايي در توربين تغيير

خود توربين طي مراحل انبساط نيز به چند بخش تقسيم

چنداني نميکند و اغلب طراحي بايد براي اجزاي فشار

ميشود که در حالت معمول داراي طبقات فشار قوي،49

باالي توربين انجام پذيرد که نيازمند ضخامت بيشتر اجزاء

فشار متوسط 41و فشار ضعيف 42است .معموالً با افزايش

ميباشند .با اينحال افزايش فشار سبب افزايش تلفات

فشار بخار اصلي و با ثابتماندن فشار کندانسور ،انبساط

ميشود که در طراحي آببندها ميبايست مد نظر قرار

بزرگي انجام شده و به تعداد طبقات فشار ضعيف بيشتري

گيرد .افزايش دما در سيکل نيروگاهي مطابق سيکل رانکين

نياز خواهد بود .با توليد پرههاي بلند براي رديف آخر توربين

بيشترين تأثير را روي بازدهي دارد و سازندگان سعي بر آن

امکان تجميع طبقات آخر و کوچککردن هرچه بيشتر

دارند تا بتوانند تا حد ممکن دماي سيکل را باال ببرند .براي

سازگاري با دماهاي باالتر اجزاي اصلي توربين بايد از

بهينة مراحل توربين بخار ميشود تحقيقات گستردهاي

آلياژهاي جديد با مقاومت خزشي باالتر ساخته شوند.

انجام دادهاند .با گسترش پردازشگرها قدرتمند و استفاده از
کدهاي ديناميک سياالت

محاسباتي40

مسير جريان

 .2-2بهينهسازي سيكل بخار

مدلسازي و تالش شده است تا اين افتها چه در اجزاي

افزايش فشار و دما در توربينهاي بخار مخصوصاً در

متحرك و چه در اجزاي ثابت پيشبيني و در نهايت حداقل

توربينهاي فوقبحراني سبب افزايش بازدهي سيکل بخار

شوند .ويژگيهاي گوناگوني توسط سازندههاي توربين بخار

ميشود ،البته مشکالتي نيز بههمراه دارد .با افزايش فشار

براي کاهش افت جريان در اجزاي توربين پيشنهاد و اجرا

در يک سيکل ساده ،کيفيت بخار در مراحل آخر توربين

شده است .اين ويژگيها شامل پرههاي پيچشي و گردابهاي

کاهش مييابد و سبب ايجاد سايش در پرههاي رديف آخر

و سهبعدي (شکل  ،)2آببندهاي پيشرفته ،پرههاي بلند

ميشود .همچنين براي افزايش بازدهي الزم است تا بخار

پيشرفتة رديف اخر ،هودهاي بهبوديافته مسير خروج جريان

در مراحل مياني بازگرمايش شود تا با اکسرژي باالتري وارد

و کنترل بهتر نشتيهاي بخار در مسير جريان و جز اينها

مراحل بعدي شود و قابليت انجام کار و در نتيجه بازدهي

ميشوند .استفاده از پرههاي سهبعدي بهتنهايي ميتواند تا

آن افزايش يابد .همچنين در يک نيروگاه بخار براي

 5درصد بازده مرحله به مرحلة توربين را افزايش دهد [.]46

پيشگرمايش بخار و يا کاربردهاي ديگر الزم است مقداري

طراحي و ساخت آببندهاي پيشرفته همچون آببندهاي

از بخار در مراحل مياني از توربين خارج شود که اين کار نيز

برسي و آببندهاي انقباضي تأثير فراواني در کاهش

به نوبة خود سبب باالرفتن بازدهي نيروگاه و همچنين

افتهاي نشتي داشته است [.]1

کاهش اندازة توربين در مراحل پاياني کمفشار توربين
خواهد شد .در بررسي تأثير تعداد بازگرمايشها و زيرکشها
و جز اينها در سيکل نيروگاه پيووارسکي به بررسي اين
پارامترها پرداخته است [ .]8محاسبات وي نشان ميدهد
استفاده از دو سيستم بازگرمايش بخار ميتواند بازدهي
بار بازگرمايش بخار تا دماي حدود  066درجه ،بازدهي
سيکل حدود  4/2درصد نسبت به سيکل با يک بازگرمايش
و حدود  3درصد نسبت به سيکل ساده رانکين  -کالزيوس
هزينهها را افزايش ميدهد و شايد توجيه اقتصادي نداشته
باشد ،مثالً در توربينهاي با فشار خط اصلي متوسط يا

شکل  .2افتهاي معمول در قسمت پرفشار توربين []11

پايين بازگرمايش بخار توجيه اقتصادي ندارد [.]3
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افزايش مييابد .البته افزايش تعداد مبدلها و بازگرمايش

شکل  0افتهاي معمول در اجزاي توربين بخار را بهصورت
 .3-2طراحي بهينة مسير بخار

درصدي از افت کل توربين نشان ميدهد .افتهاي پروفيل

براي ساليان متمادي سازندگان توربينهاي بخار براي

نازل و پرههاي متحرك ،جريان ثانويه و نشتي حدود  86تا

شناخت بيشتر سازوکارهاي افت که سبب کاهش عملکرد

 36درصد افتهاي توربين بخار را شامل ميشوند.
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نيروگاه بخار را به  24درصد برساند .همچنين استفاده از دو

01

بزرگ مثل اجزاي بويلر ،مخازن تحت فشار و لولهها داراي
کدها و استاندارهاي مختلف همچون استانداردهاي انجمن
مهندسان مکانيک امريکا هستند که اطالعات جامعي
همچون ليست مواد ،اطالعات طراحي مواد ،تضمين
کيفيت ،روشهاي ساخت ،قوانين طراحي و پايش در حين
عملکرد را دربر ميگيرند .براي اجزاي توربين بخار چنين
استانداردهايي وجود ندارد .يکي از دالئل مهم اين است که
تنها فشار پارامتر طراحي نميباشد و طراحي توربينهاي
بخار تحت تأثير پارامترهاي مهم ديگري نظير بارهاي
پيچيده ،سازوکارهاي شکست چندگانه و اثر متقابل اجزاي
شکل  .0فلسفة طراحي براي توربينهاي بخار []1

چهار مرحلة اصلي طراحي بهينة ائروديناميکي مسير در
شرکتهاي سازندة توربين بخار شامل مراحل زير است:

استانداردها ،روشهاي طراحي عمومي نيز وجود دارد.
دستورالعمل انرژي بريتانيايي آر 402 .و آر 480 .يا راهنماي
آلماني اف .کا.

ام43.

از اين قبيلاند .طراحي توربينهاي

 .4توسعة بهتر برنامههاي کامپيوتري مناسب ديناميک

بخار بر اساس اين دستورالعملها نيز نميتواند صورت

سياالت محاسباتي براي پيشبيني و بررسي بهتر

گيرد؛ زيرا آنها همة قوانين و اطالعات ضروري براي

رفتار پيچيدة جريان

طراحي ايمن توربين بخار را شامل نميشوند .همة اين

 .5توسعة مفاهيم طراحي جديد براي بهبود بازدهي
پايدار با استفاده از کدهاي سي .اف .دي.
 .9انجام آزمايشات گسترده براي معتبرسازي نتايج
شبيهسازي کدهاي عددي
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مختلف مانند روتور و پوسته است .البته عالوه بر کدها و

 .1توسعة ابزار قوي و مناسب براي براي اجراکردن
طراحيهاي سهبعدي پيشرفته

استانداردها و کدها ويژگي مشترکي دارند که براي بارهاي
خاصي طراحي شدهاند [ .]4از اصول طراحي ميتوان به
فلسفة طراحي که در حال حاضر توسط شرکت زيمنس
بهکار گرفته ميشود اشاره کرد .اين فلسفه اجازة استفادة
بهينه و اقتصاديتر از مواد را ميدهد .فلسفة طراحي توربين
بخار در شکل  0آمده است .عالوه بر در نظر گرفتن
استانداردها و کدها ،اين فلسفه بر اساس تست مواد،

 .3سير پيشرفت در طراحي مكانيكي توربينهاي

تحقيقات در زمينة سازوکارهاي شکست مواد و رفتار اجزاي

بخار بزرگ

توربين ميباشد که همواره در حال بهبود ميباشد .دو

طي بيش از يکصد سال تجربة توربين بخار ،سازندگان

ورودي اصلي اين فرايند طراحي بارها و شرايط مرزي اجزاء

فلسفههاي طراحي مکانيکي را توسعه دادهاند .اين فلسفه بر

و جنس مواد ميباشند که در ادامه تشريح خواهند شد.

اساس تجربه و تحقيقات بسيار بهدست آمده است .با توجه
به تقاضاي مشتريان توربين بخار براي عمر بيشتر توربين،

 .1-3بارهاي اعمالي به توربين

بازده و انعطافپذيري باالتر ،دقت و صحت فلسفههاي

بارهاي اعمالي به يک توربين بخار عالوه بر آثار ساخت و

طراحي روزبهروز از اهميت بيشتري برخوردار ميشود.

نصب مانند تنشهاي پسماند و شرايط اعمالي توسط اتصال

بيشتر اجزاي مورد استفاده در سيکل بخار نيروگاههاي

پيچها و شرينکفيتها ،از شرايط دما و فشار بخار ناشي

ميشود .برخي از اين آثار طبيعت پايا دارند ،برخي نيز داراي

بههمين دليل در زمان طراحي نيز بهعنوان يک پارامتر بار

طبيعت کمچرخهاند مانند انبساطهاي گرمايي که در حين

براي دماهاي باال بايد مورد توجه قرار گيرد .در اجزاي

راهاندازي توربين داراي اهميت هستند و همچنين برخي از

توربين بخار ممکن است چندين شرايط باري که در باال

اين آثار نيز داراي ماهيت با چرخة باال مانند تنشهاي

ذکر شد رخ دهد .بسته به اجزاء و محل قرارگيري آنها،

خمشي اعمالشده در شفتها و پرههاي در حال دوراناند.

بارهاي مختلف منجر به شکستهاي مختلف اجزاء

عالوه بر آن آثاري که به محيط کاري نيز مربوطند از جمله

ميشود .تلفيق اين بارها از اهميت خاصي برخوردار است؛

اکسيداسيون ،خوردگي و فرسايش نيز بايد مورد توجه قرار

زيرا اثر متقابل بارهاي مختلف مانند خزش و خستگي رشد

گيرند .تمامي آثار ذکرشده بايد براي طراحي ،تحليل و

آسيب را تحت تأثير قرار ميدهد .بهعنوان نمونه توزيع بارها

انتخاب مواد يک توربين بخار مد نظر قرار گيرند.

و سازوکارهاي شکست احتمالي براي يک توربين 966

خالصهاي از شرايط بارهاي اصلي به شرح زير است:

مگاواتي در شکل  8آورده شده است .در پرههاي بلند رديف

الف) دماي فلزات مورد استفاده:

آخر ،خستگي کمچرخه و خوردگي از عوامل اصلي شکست

 .4در وروديهاي فشارباال و فشارپايين بسيار باال (در

هستند.

توربين بخارهاي امروزي حدود  056درجه)
 .5در راهاندازيها و قسمتهاي فشارپايين توربين
پايين (موجب سطح خيس در اين بخشها ميشود)
ب) بارهاي استاتيک:

 .2-3مواد مورد استفاده در توربين بخار

پيشرفت در فناوري توربين بخار همانند ساير فناوريها
بسيار متأثر از پيشرفت در فناوري مواد است .با توجه به

 .4نوع اوليه :فشار بخار داخل و خارج ،نيروهاي گريز

اجزاء و بارهاي اعمالي به آن ،رفتار و خواص متفاوت براي

از مرکز ،گشتاور اعمالي بهدليل بار ،نيروهاي ناشي

اجزاء نياز است .جدول  5خواص ضروري براي اجزاي اصلي

از جريان

توربين بخار را نشان ميدهد.

 .5نوع ثانويه :اتصاالت (پيچها و شرينکفيتها) ،و
انبساطهاي گرمايي

امروزه خزش ،يکي از مهمترين و بحرانيترين بحثهاي
توربين بخار است؛ زيرا چرخة عمر طراحي اين محصوالت

مشخص سيکل کاري ميشوند:

ساعت افزايش پيدا کرده است .بنابراين تستهاي طوالني

 .4چرخة پايين :انبساطهاي گرمايي در طول
راهاندازي ،تغيير بار و خاموشکردن توربين

و روشهاي برونيابي دقيقي بايد توسعه يابند و مورد
اعتبارسنجي قرار گيرند .طي دهههاي اخير ،آلياژهاي

بهدليل وزن ،ناميزاني ،نيروهاي ديناميکي جريان،

کرومو) توسعه يافتهاند و با موفقيت در بازار توربين بخار

ارتعاشات خودتحريک

عرضه شدهاند .با استفاده از اين فوالدها ،در مقايسه با فوالد

 .9بارهاي ضربهاي :تغييرات ناگهاني در شرايط بخار،
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 .5چرخة باال :تنشهاي خمشي متناوب شفتها

فوالدي با تحمل خزش در دماهاي باال (فوالدهاي 3-45

آلياژي  4کرومو ،حدود  26تا  06درجه کلوين افزايش

اتصال کوتاه ،حوادث طبيعي مانند زلزله

دماي بخار بدون اينکه طراحي تغيير قابل مالحظهاي کند

د) آثار محيطي :اکسيداسيون ،خوردگي ،فرسايش

ممکن است .مواد مورد استفاده در توربينها تا دماي حدود

در دماهاي باالي  166درجه فلزات در معرض خزش قرار

 200درجه تغيير قابل مالحظهاي نميکنند .در دماهاي

ميگيرند که اين رفتار به زمان کاري آنها بستگي دارد؛

باالتر به موادي با استحکام باالتر نياز است.
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ج) بارهاي ديناميکي که سبب تنش و کرنش در تعداد

طبق تقاضاي مشتري از  466هزار ساعت به  566هزار

03

شکل  .8بارها و سازوکارهاي شکست احتمالي در يك توربين []1
جدول  .6الزامهاي مواد براي کاربرد در طراحي توربين بخار []1
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جدول  .0مواد رايج در قسمتهاي مختلف فشار باالي توربين بخار []16
اجزاء

 006درجه

 066درجه

 056درجه

 200درجه

)9-10%Cr(W
)12CrW(Co
CrMoWVNbN

)CrMoV(cast
10CrMoVNb

9-12%CrMoV
A286
IN718

422
9-12%CrMoV
Nimonic 80A
IN718

9-12%CrWCo
12CrMoWVNBN

1CrMoV
12CrMoVNbN
26NiCrMoV115

پوسته ،جداره
(شيرآالت ،گلوگاه بخار ،نازل باکس ،سيلندر)

CCA617
Inconel 740

اتصاالت

U700
U710
U720
Nimonic 105, 115

روتورها ،ديسک

CCA617
Inconel 740

VF8C+
CCA617
Inconel 625
In &18
Nimonic 263,
105, 115
Waspaloy
IN718
CCA617
Inconel 625
Haynes 230
Inconel 740

پرهها

فرج پايه نيکل

فرج پايه نيکل

9-12%CrWCo

لولهها

Inconel 740

CCA617

P92

422
10CrMoVNbN
P22

دستهبندي جنس مواد براي دماهاي مختلف در اجزاي فشار

بزرگ مانند پوسته و ولوهاي توربين بخار نيز بهدليل

باالي توربين در جدول  9آمده است .در دماهاي باالتر از

پيچيدگي هندسي چالش ديگري در ساخت اجزاي توربين

نيکل و آلياژهاي پايه نيکل جهت افزايش استحکام بيشتر

بخار محسوب ميشوند.

استفاده ميگردد .در دماهاي باالتر اجزاي اصلي توربين
بخار نميتوانند از آلياژهاي فوالدي ساخته شوند؛ زيرا اين

 .3-3فناوري جوش در اجزاي توربين بخار

آلياژها در دماهاي باال داراي مقاومت گسيختگي خزشي کم

با افزايش فشار و دما بهنظر ميرسد که فقط اجزاي در

(که موضوع مهمي در توربين بخار است) ميباشند .لذا در

معرض دما و فشارباال مانند ورودي قسمت فشارباالي

برنامههاي آينده براي ساخت مواد مقاومتر در دماهاي

توربين يا ورودي قسمت فشار مياني توربين که جريان آن

باالتر آلياژهاي پاية نيکل مورد توجه قرار گرفتهاند (شکل

بازگرمايش شده است ،الزم است از آلياژهاي مقاومتر مانند

.)3

پاية نيکل ساخته شوند .لذا با اين روش نياز است اجزاي
توربين چندتکه ساخته و در نهايت بههم جوش داده شوند
که فناوريهاي جوش اين مواد به يکديگر نيز يکي از موارد
چالشبرانگيز توسعة صنعت توربين بخار در جهان محسوب
ميشود .همچنين براي مواد جوش و همچنين مواد پايه
انجام تستهاي غيرمخرب مانند تست اولتراسونيک نيز بايد
امکانپذير باشد .بهعلت ساختار دانهاي آلياژهاي پاية نيکل

شکل  .1مقاومت گسيختگي خزشي براي مواد مختلف []10

و پژواكهاي تداخلي در جوشها ،تست فراصوت نيز يکي
از چالشهاي بزرگ در زمينة تحقيقات استفاده از آلياژهاي

ميشود؛ زيرا روش ساخت اين اجزاء بسيار متفاوت از اجزاي

نشان ميدهند .بنابراين فلسفة طراحي توربينهاي بخار

محصوالت ديگر مانند توربين گاز ،که از اين مواد بهره

کنوني براي بررسي مقاومت مکانيکي که بدون تست

ميبرند ،ميباشد .بهدليل فشارهاي بسيار باال در

مستقيم براي آلياژهاي پاية نيکل ميباشد ،بهراحتي قابل

توربينهاي بخار نسل آينده ،که حدوداً  42برابر بيشتر از

تعميم نيستند .فلسفة طراحي توربينهاي گازي نيز در اين

توربين گازي ميباشند ،اجزاي توربينهاي بخار بسيار

مورد کمکي نخواهند کرد؛ زيرا فشار باالي بخار

ضخيمتر و با سطح مقطع بزرگتر ميباشند .لذا چالش اصلي

توربينهاي بخار نيازمند طراحي متفاوت از توربينهاي

فناوري مواد و روش ساخت آنها توليد اجزاي بزرگ پاية

گازي است .اندازه و جرمهاي اجزا مورد نياز بسيار بزرگتر از

نيکل است .روتورهاي توربين بخار معموالً از روش فورج

آنها در توربين گازي ميباشند [ .]49با اينحال شرکتهاي

ساخته ميشوند .فورج اجزاي کوچک پاية نيکل کار سخت

سازندة توربين بخار سعي در استفاده از اين فناوري داشته و

و پيچيدهاي نيست ،در حاليکه فورج اجزاي بزرگ بسيار

با استفاده از تست و مطالعات در اين زمينه توانستهاند از اين

مشکل و پيچيدهتر است .بههمين دليل امکانسنجي

فناوري استفاده کنند .بهعنوان نمونه در توربين سري K

استفاده از اين مواد در برنامههاي کشورهاي توسعهيافته

شرکت زيمنس طراحي بهصورتي است که در آن پوستة

مانند کشورهاي اروپايي قرار دارد .اجزاي ريختهگري بسيار

خارجي اصالً در معرض جريان دماباال قرار نميگيرد و
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با ضخامت باالي توربين بخار چالش بزرگي محسوب

فوالدهاي کرومدار در دماهاي باال رفتار متفاوتي از خود
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استفاده از اين آلياژها براي روتورهاي بزرگ و پوستههاي

پاية نيکل شده است .آلياژهاي پاية نيکل نسبت به

00

جريان دماباال با استفاده از گايدها و حلقههاي  Lشکل

جمله شرکت زيمنس ميباشد .نمونهاي از آن توربينها

مستقيماً بهدرون پوستة داخلي و پرههاي  HPو  IPهدايت

سري  Kزيمنس است که در چهار اندازه ساخته ميشوند و

ميشود .بنابراين ،مواد مورد استفاده در پوستههاي خارجي

محدودة کاري  466تا  066مگاوات را پوشش ميدهند و

باشد که سبب کاهش قابل

در همة اين چهار مدل بهمنظور استفاده از ويژگيهاي

مالحظهاي در هزينههاي ساخت توربين ميشود .استفاده از

طراحي يکسان ،از يک فلسفة طراحي با توجه به مفهوم

روتورهاي جوشکاري شده نيز ميتواند سبب صرفهجويي در

مقياسگذاري استفاده شده است [ .]0بايد توجه داشت در

مصرف مواد سوپرآلياژ شود .براي مثال در توربين سري E

اين موارد با افزايش دما در قسمتهاي اصلي توربين تنها

زيمنس خواص مواد الزم براي قسمت داغ  IPبا پرههاي

جنس مواد تغيير خواهد کرد و طراحي توربينها يکسان

کوچک و قسمتهاي سرد  LPبا پرههاي بلند کامالً از هم

است .يکي از دالئل اقبال شرکتها به مدلهاي ماژوالر

متفاوتند .ترکيب مواد مختلف براي روتور خواص مکانيکي

کاهش تنوع توربينهاي زيربحراني بهمنظور کاهش

بهينهاي را براي محدودة دمايي وسيع بازگرم ميدهد .تا

هزينههاست که در مواردي چون سيکل ترکيبي،

دماي  202درجه فوالد 5د رصد کروم براي قسمتهاي IP

خورشيدي ،بايومس و سيکل ساده استفاده ميشوند.

ميتواند چدن

کروي56

و پوستة داخلي استفاده ميشود .در دماي  066درجه مواد
روتور و پوستة داخلي با فوالد  46درصد کروم جايگزين

 .7آيندهپژوهشي

ميشوند .قسمتهاي  LPنيز از فوالد با  9/2درصد نيکل

در برنامههاي آيندة کشورهاي سازندة توربين بخار ،ساخت

ساخته ميشوند .در شکل  46روتور اين نوع توربين نمايش

و بهکارگيري توربينهاي ماوراءبحراني پيشرفته طي

داده شده است.

سالهاي  5656تا  5652م مشاهده ميشود .در اين ميان
امريکا با هدف رسيدن به دماي  006درجة سانتيگراد سعي
در افزايش بازدهي و کاهش حدود  56درصدي مقادير دي
اکسيد کربن را دارد .اروپا ،ژاپن و چين دماي بخار 056
درجه را هدف برنامههاي خود قرار دادهاند .خالصهاي از
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برنامههاي اين کشورها در جدول  1ارائه شده است.
افزايش بازدهي تا  22درصد ،افزايش طول پرههاي رديف
آخر با استفاده از تيتانيوم و مواد با استحکام باال جهت
شکل  .10روتور جوشکاريشده براي توربين سري  Eزيمنس []7

افزايش سطح جريان و کاهش طول روتور و کاهش وزن و
هزينهها ،ارائة طراحيهاي پيشرفته سهبعدي با اتالف کمتر

 .7-3توربينهاي ماژوالر

براي پرههاي ثابت و متحرك ،توسعة واحدهاي بزرگ

در گذار از فناوري زيربحراني به فرابحراني ،معموالً هر دو

باالي  4666مگاوات بهطور سري و موازي جهت کاهش

پارامتر فشار و دما افزايش مييابند .تأثير افزايش دما در

هزينة توليد برق ،گسترش فناوري  IGCCيا گازيسازي

افزايش بازدهي بيشتر از تأثير افزايش فشار است .لذا يکي

زغال سنگ جهت کاربرد واحدهاي گازي بههمراه بخاري،

از روشهاي مناسب براي رسيدن به بازدهيهاي باالتر

توسعه و تحقيق پيرامون آببندهاي بهينهتر و پيشرفتهتر،

استفاده از توربينهاي زيربحراني با دماي سيال باالتر از

تحقيق پيرامون بهينهسازي جهت استارت سريع توربين

 200درجه است که مورد توجه سازندگان بزرگ توربين از

بخار و حداقلسازي تنشهاي حرارتي پسماند مواردي

هستند که در پژوهشهاي آينده توربين بخار مورد توجه

سازندگان ميباشد [.]2

جدول  .1مواد رايج در قسمتهاي مختلف فشارباالي توربين بخار []9
کشور

مرحله فناوري

اهداف

برنامهها

اروپا

بيشتر از  20گيگاوات نيروگاه بخار زغال
سنگي يا در حال ساخت ()5661

دما 066 :تا  056درجه ،فشار 92 :تا 93
مگاپاسکال ،بازدهي بيشتر از  26درصدف توان:
 166تا  4666مگاوات ،کاهش دي اکسيد کربن

پروژة

امريکا

بيشتر از  466گيگاوات نيروگاه بخاري

دما 006 :درجه ،فشار 92 :مگاپاسکال ،بازدهي
نت  12تا  10درصد ،توان 166 :تا 4666
مگاوات ،کاهش دي اکسيد کربن تا  42الي 55
درصد

برنامة نيروگاه ماوراء بحراني پيشرفته.
مجري  DOEو OCDO

ژاپن

بيشتر از  40گيگاوات نيروگاه بخار
ماوراءبحراني زغال سنگي ( 066درجه و
فشار  52مگاپاسکال)

دما 066 :تا  056درجه ،فشار 92 :مگاپاسکال،
بازدهي نت  10تا  18درصد ،توان4666 :
مگاوات ،کاهش دي اکسيد کربن تا  42درصد

پروژة توسعه فناوري ماوراءبحراني
پيشرفته
مجري CEIETP

چين

بيشتر از  06گيگاوات نيروگاه بخار
ماوراءبحراني زغال سنگي 940 ،گيگاوات
سفارش نيروگاه بخار ماوراءبحراني

دما 066 :تا  056درجه ،فشار 92 :مگاپاسکال،
بازدهي بيشتر از  26درصد ،کاهش دي اکسيد
کربن

برنامة وزارت انرژي :نيروگاه بخاري
ماوراءبحراني  066درجه
توليد لولههاي بحراني براي واحدهاي
ماوراءبحراني پيشرفته :وزارت علم و
فناوري
پروژههاي تحقيقاتي ملي

FT7: NextGenPower.MACPLUS

برنامة
AD700: COMTES+ENCIO.HWT II

 .0نتيجهگيري
نياز به آن ،نسلهاي مختلف توربين بخار بهصورت

استحکام باالي پايه نيکل توسعه يابد .ورود کامپيوتر و

زيربحراني ،فوقبحراني و ماوراءبحراني ارائه شدهاند و

کدهاي تحليل مکانيکي امکان طراحي و ارائه پروفيلهاي

تحقيقات روي نسل ماوراءبحراني پيشرفته با بازدهي

پيشرفتة سهبعدي و با حداقل تلفات را ممکن ساخته و

نزديک  22درصد ادامه دارد .دما و فشار بخار دو پارامتر

پرههاي بلند رديف آخر و ميسرشدن جوشکاري روتورهاي

اصلي در سير پيشرفت اين فناوري است .عامل اصلي

ترکيبي امکان تجميع طبقات و کاهش هزينهها را ممکن

محدودکننده ،دماي بخار اصلي است که با افزايش آن الزم

mech_mag@yahoo.com

ساخته است.
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