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کلمات کلیدي 6( :تا  91مورد)
لیزر ،تنش پسماند  ،عمر خستگی ،مقاومت در برابر سایش ،استحکام ،توربین گازی ،توربین بخار ،رشد ترک

ضرورت انجام پروژه/طرح:
با گذشت شش دهه ،روش های مختلفی برای ایجاد تنش پسماند فشاری بر روی سطح قطعات به منظور افزایش عمر خستگی و مقاومت در برابر رشد ترک ارائه گردیده اند.
از معروف ترین و متداول ترین این روش ها ،می توان به روش شات پینینگ اشاره کرد .با این حال ،عمق تنش های پسماند ایجاد شده با این روش بسیار محدود بوده و در
حدود  0290میلیمتر استتت .همینین ،با تو ه به کار ستتختی قابج تو هی که در این فر یند تتورت می پذیرد ،زبری ستتطح بطور قابج تو هی افزایش یافته و در قطعاتی
همیون پره کمپرسور ،این امر سبب کاهش راندمان می گردد.
به منظور رفع این م شکالت ،با ا ستفاده از تکنولوژی لیزر روش دیدتری با نام لیزر شوک پینینگ (لیزرپینینگ) در سال  0290میالدی معرفی گردید .در ابتدا ،این فر یند با
ا ستفاده از لیزر پال سی با انرژی پالس ن سبت ًا باال و عرض پالس ب سیار کوتاه انجام می گرفت .بر این ا ساس ،امکان ایجاد تنش های پ سماند ف شاری عمیق تر (حدود  4برابر
عمیق تر از روش شتتات پینینگ) و در عین حال یکنواختی بیشتتتر همراه با تخریب ناسیز ستتطح قطعه فراهد گردید .همینین ،این روش از این قابلیت برخوردار استتت که
می توان بصورت محلی در یک نقطه دلخواه از قطعه اقدام به ایجاد تنش پسماند کرد.
لذا ،امکان سنجی فنی و اقتصادی تو سعه فناوری لیزرپینینگ هت ا ستفاده در نعت نیروگاهی کشور با تاکید بر ا ستفاده از این فناوری هت افزایش عمر قطعات مختلف
توربین ها و کمپرسورهای نیروگاهی ضروری به نظر می رسد.

اهداف پروژه/طرح:
واماندگی مکانیکی قطعات می توانند سبب

دمات و خ سارات مالی فراوانی شوند .واماندگی مکانیکی در واقع شامج اندرکنش ب سیار پیییده ای مابین زمان ،بار و محیط

ا ست که در ن ،محیط شامج دو عامج دما و خوردگی می با شد .علت نهایی اکثر واماندگی های مکانیکی این ا ست که یک ترک به حدی ر شد می کند که ماده باقیمانده
قادر به تحمج تنش ها و کرنش های اعمال شده نبوده و شکست ناگهانی رخ می دهد .به منظور پیش گیری از این اتفاق ،یک راه حج ،تعویض قطعه سیب دیده می باشد

که البته تترفه اقتصتتادی ندارد و در بستتیاری از موارد زمانبر استتت .راه حج دیگر ،کاهش مقدار بار وارده بر قطعه مورد نظر استتت که در خیلی از مواقع این امر امکان پذیر
نیست .اما بهترین راه حج ،استفاده از روش هایی به منظور تأخیر در رشد ترک و یا توقف کامج ن است .لذا با استفاده از این روش ها می توان عمر قطعات را تا مقدار قابج
قبولی بهبود بخشید.
قطعات مکانیکی مو ود در توربین های نیروگاهی تحت شتترایط کاری ستتخت قرار داشتتته ،بعالوه به دلیج ارتعاش کج ستتیستتتد ،تحت بار متنیر با زمان قرار دارند ،لذا
شک ست نا شی از پدیده هایی همیون خ ستگی مکانیکی ،خ ستگی حرارتی ،خ ستگی سای شی و یا ر شد ترک حا ج از خوردگی از عمده ترین دالیج واماندگی این قطعات
است .پیشگیری از شکست و بهبود عمر قطعات ،سال هاست که توسط محققان زیادی مورد مطالعه قرار گرفته است .تنش پسماند فشاری مطلوب می تواند نقش مهمی در
ارتقاء عمر مواد ایفا کند .فناوری لیزرپینینگ به عنوان فر یندی دید با دقت و سرعت باال با ایجاد تنش پ سماند ف شاری در سطع قطعه می تواند منجر به بهبود قابج تو ه
خواص مکانیکی قطعه مورد نظر گردد.
در این پروژه به امکان سنجی فنی و اقتصادی استفاده از فناوری لیزرپینینگ در نعت نیروگاهی کشور به منظور افزایش عمر قطعات مختلف بکار رفته در توربین های
نیروگاهی و به تبع ن کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری نها پرداخته شده است.

چكیده پروژه/طرح:
پیشینه تحقیقاتی  40ساله فناوری لیزر در ایران؛ از حدود  00سال پیش رشد و توسعه نعت لیزر ایران را سرعت بخشید .از سوی دیگر در قرن بیست و یکد که به قرن لیزر
و فوتونیک شهرت دارد و بیش از  90سال از غاز ن نمیگذرد ،خبر از تحوالتی در حوزه فناوری های لیزر و فوتونیک داده می شود .لیزر و فوتونیک یک فناوری کلیدی و
توانمند ساز است که دارای اثرات اهرمی غیرقابج انکار بر دیگر فناوری ها می باشد .امروزه بسیاری از فناوری نسج های دید لیزر بومی سازی شده و یا زیرساخت هایالزم
برای نها در کشور ایجاد شدهاست که در نتیجه ن محصوالتی به بازار عرضه شده است .بعضی دیگر از فناوری های مربوط به لیزر ،در لبه تکنولوژی و دانش فنی است.
از طرف دیگر ،شکست حا ج از عواملی همیون ترک خستگی ،ترک حا ج از خوردگی و بارهای سای شی از عوامج مهد از کار افتادگی قطعات تحت شرایط بارگذاری
سخت و بلند مدت (همیون قطعات نیروگاهی) می با شد .روش های ب سیاری به منظور ارتقاء عمر قطعات مکانیکی و ود دارد .یک د سته مهد از فناوری های مورد ا ستفاده
هت بهبود و افزایش عمر قطعات ،فناوری های پردازش مکانیکی سطح می باشند که اساس نها ایجاد یک الیه تنش پسماند فشاری بر روی سطح قطعه است .این تنش
پسماند فشاری سطحی سبب لوگیری از ایجاد و یا گسترش ترک های ناشی از سیب های گوناگون در قطعه شده و در نتیجه باعث ارتقاء عمر قطعات می گردد.
فناوری لیزرپینینگ به عنوان یکی از فناوری های ن سبتاً دید و کارامد در حوزه فناوری های یردازش مکانیکی سطح دارای قابلیت های متعددی در ارتقاء عمر قطعات
نیروگاهی می باشد.

مراحل و روشهاي انجام پروژه/طرح:
-

بررسی دستگاه لیزر مورد استفاده در فر یند لیزرپینینگ

-

بررسی مشخصات تنش های باقیمانده ایجاد شده با استفاده از فناوری لیزرپینینگ

-

بررسی اثرات فر یند لیزرپینینگ بر خواص مکانیکی مواد

-

بررسی استفاده از فناوری لیزرپینینگ برای قطعات نیروگاهی

-

بررسی فواید استفاده از فناوری لیزرپینینگ

-

بررسی مزیت های فناوری لیزرپینینگ در مقایسه با فناوری های مشابه

-

بررسی موارد مورد استفاده از فناوری لیزرپینینگ در توربین های نیروگاهی

-

بررسی مدل های مختلف لیزر (موج پیوسته ،پالس و )Q Switching

-

مشخصات فنی و اقتصادی مدل های متداول لیزر در فر یند لیزرپینینگ

-

تخمین کاهش هزینه حا ج از فناوری لیزرپینینگ برای توربین های بخار کشور

-

تخمین کاهش هزینه حا

ج از فناوری لیزرپینینگ برای کمپرسورهای توربین V94.2

اهم نتایج بهدستآمده از انجام پروژه/طرح (خروجیهاي فنی ،ثبت اختراع ،مقاالت ،کتب ،گزارشهاي فنی و : )...
با تو ه به مباحث مطرح شده ،از لحاظ فنی ،تکنولوژی لیزرپینینگ دارای کاربردهای متعدد برای قطعات مختلف توربین های نیروگاهی می باشند که موارد مهد اثرات
مثبت ن همانطور که به نها اشاره شد عبارتند از:


افزایش عمر و استحکام خستگی قطعات تحت بارهای متناوب همیون پره های توربین و کمپرسور به اندازه  9الی  0برابر



افزایش مقاومت در برابر خستگی سایشی قطعات تحت بارهای سایشی همیون ریشه پره های توربین و اتصاالت پییی روتورها به اندازه  9تا  3برابر



افزایش استحکام وش قطعات وشکاری شده به یکدیگر تا  020برابر



افزایش سختی سطح قطعات تحت بارهای سایشی و ضربه ای همیون پره های کمپرسور تا  9برابر



افزایش مقاومت در برابر رشد ترک حا ج از تنش خوردگی در قطعات تحت بارهای سایشی و محیط خورنده همیون پره های توربین بخار به اندازه  3الی  0برابر

بر این اساس ،طبق بر وردهای ورت گرفته در مرا ع متعدد ،با استفاده از فناوری لیزرپینینگ می توان هزینه های تعمیر و نگهداری موتورهای توربینی را بین  %30تا
 %00کاهش داد.
از طرف دیگر ،مشخص شد که با رف کمی زمان بیشتر می توان با استفاده از لیزرهای سوئیچ Q-با سگالی انرژی کمتر یا متوسط که نسبت به لیزرهای با انرژی باال
از قیمت به مراتب کمتری برخوردار می باشند ،به عمق تنش پسماند و مساحت تحت پوشش مورد نظر دست یافت ،همینین ،مجموعه تجهیزات یک دستگاه لیزرپینینگ از
سه بخش ا لی زیر تشکیج شده است ،که البته هزینه ا لی ساخت ن مربوط به بخش اول می باشد:
 تجهیزات منبع لیزر
 تجهیزات کنترل نوری لیزر
 تجهیزات کنترل موقعیتی لیزر
بر اساس بر ورد اقتصادی به عمج مده در مورد هزینه تأمین بخش اول دستگاه (تجهیزات منبع لیزر) که هزینه ا لی ساخت دستگاه می باشد ،به ترتیب برای لیزرهای
انرژی پایین و متوستتط در محدوده های  00الی  090میلیون و  000میلیون الی  0میلیارد تومان استتت .این هزینه ها در مقایستته با کاهش هزینه های تعمیرات و نگهداری
حا ج از این فناوری برای توربین های بخار کشور حدود  220میلیارد تومان طی  9سال و کمپرسور توربین های  V94.2کشور حدود  000میلیارد تومان طی  00سال خواهد
بود لذا ،می توان نتیجه گرفت که استفاده از فناوری لیزرپینینگ هد در حین فر یند ساخت قطعات و هد در حین بازسازی نها از مزیت اقتصادی قابج قبولی برخوردار است.
البته ،با تو ه به سالش های عنوان شده برای استفاده از این فناوری ،مالحظه گردیده است که پارامترهای مختلفی در میزان تأثیر فناوری لیزرپینینگ بر بهبود و ارتقاء
عمر قطعات و خواص مکانیکی نها تعیین کننده می با شند .لذا ،به منظور درک بهتر تأثیرات این پارامترها بر میزان اثربخ شی فناوری لیزرپینینگ روی قطعات ،نیاز به ک سب
دانش فنی مربوطه و انجام تحقیقات عددی و تجربی بیشتر در هر مورد بخصوص می باشد.

