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 چکیده

 ابتدا ابعاد هندسي به اين منظورتحليل شده است. با ريشه شيبدار پره هاي كمپرسور محوري  ارتعاشات آزاد در اين پژوهش

اثير ، ميزان ت ANSYSسازي و تحليل تنش و مودال در نرم افزار . پس از آن با استفاده از مدلآن مورد بررسي قرار گرفت پره و ريشه

-ميشكست پره موجب  1ارتعاشات بر آن بررسي شد. با توجه به بررسي هاي انجام شده و تحليل عددي، مشاهده شد خستگي سايشي

كه به دليل افزايش تنش و نزديك شدن فركانس طبيعي پره به سرعت بحراني روتور در محل اتصال پره به ديسك رخ داده است.  شود

تا  سه شرط مرزي حالت لق، حالت شيب دار و حالت تداخل مناسب، مورد استفاده قرار گرفتازي، و مدل س براي انجام تحليل ها

از بين اين سه شرط مفروض، شرط مرزي حالت شيبدار بيشترين تاثير را بر افزايش  نزديك ترين حالت به مدل واقعي مدل سازي شود.

 ارتعاش و در نتيجه خستگي سايشي و شكست پره داشته است.

 ريشه پره كمپرسور. ؛آناليز مودال خستگي سايشي؛ ؛پره كمپرسور :ات کلیدیکلم

 مقدمه -1

. به منظور بررسي و يافتن علت دقيق احتمال شكست پره كمپرسور در ريشه آن بعلت خستگي سايشي قابل رخ دادن است

فاده ت. با اساسته پرداخته شدد رخ دهد ناحيه اي كه شكست در آنجا مي توانشكست و حل اين مشكل، در اين تحقيق ابتدا به بررسي 

شود و سپس با تحليل از مدل سازي عددي پره ها در حالت تحليل تنشي ميزان ماكزيمم تنش اعمال شده شده در پره محاسبه مي

سيس صورت افزار ان شود. كليه محاسبات عددي با استفاده از نرمسي ميربرارتعاشي مقدار پاسخ فركانسي پره ها در زمان كاركرد 

گرفته است. از جمله پژوهش هايي كه در اين زمينه انجام شده است، تاثير طراحي هندسي پره توربين بر پاسخ ارتعاشي توسط هولز و 

با استفاده از تحليل عددي به يك مدل بهينه براي پره دست يافتند كه بيشترين عمر خستگي پرچرخه را دارا كه  باشدمي ]1[نهمكارا

دو حالت عددي و آزمايشگاهي، آناليز ارتعاشاتي بر روي پره توربين انجام دادند و مشاهده كردند كه  در ]2[و همكاران رانيباشد. 

فركانس طبيعي پره در حالت تست آزمايشگاهي از حل عددي كمتر است كه به دليل عيوب متالورژيكي به وجود آمده در حين كاركرد 

پره توربين بخار را مورد تحليل عددي و آزمايشگاهي قرار دادند و يافتند كه در هنگام رسيدن  ]3[افتد. ژوو و همكاراناين اتفاق مي

افتد كه تاثير زيادي بر كاهش عمر فركانس كاري توربين به فركانس طبيعي پره، در محل اتصال پره به ديسك سايش اتفاق مي

در دماي باال تست خستگي سايشي روي پره  ]4[و همكاران ژن قو شود.خستگي پرچرخه دارد و در نهايت موجب شكست پره مي

يشتر است و عمر خستگي يي ناحيه تماس ميزان سايش باالتوربين انجام دادند و با نتايج عددي نيز مقايسه كردند و يافتند كه در لبه ب

                                                   
1 Fretting Fatigue 
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ابي و حل يك مشكل واقعي در صنعت نوآوري تحقيق حاضر علت ي ابد.يو در اين ناحيه گراديان تنش نيز افزايش مي يابدميكاهش 

 بوده كه با استفاده از مشاهدات عيني و تحليل عددي انجام شده است.

 مشاهدات مسئله  -2

داده  نمايش( 1پره نمونه اي را كه شكست در آن رخ داده است در شكل) وسكوپيبرخي ويژگي هاي مهم ماكرو  مقطع شكست

هاي كامال متفاوت را آشكار مي سازد. ناحيه اول كه از سمت لبه ه مجزا با ويژگيبررسي سطح شكست وجود حداقل دو ناحيشده است. 

سطح شكست را شامل مي شود، ناحيه اي ربع بيضي شكل با ظاهري نسبتاً روشن و  %70فرار در ريشه پره گسترش يافته و حدود 

بيضي در قسمت ريشه پره شروع شده و در امتداد صاف است و در عين حال پوشيده از خطوط ساحلي است. ناحيه دوم كه از مرز ربع 

. عالئم ماكروسكوپي فوق حاكي از رشد تر استتر و ناصافي ظاهري تيرهاسطحي مورب تا لبه حمله در ايرفويل پره امتداد يافته دار

بيضي و مركز انحناي ترک بر اثر خستگي پرچرخه تحت تنش هاي متغير و كم دامنه مي باشد. با توجه به نحوه گسترش ناحيه ربع 

 خطوط ساحلي در بخش مياني سطح شكست، مي توان مسير عمومي رشد ترک را از سمت لبه فرار به سمت لبه حمله در نظر گرفت.

ها و فشرده شدن مجموعه عالئمي از قبيل شكل ظاهري آسيب سطحي، دفرمگي و لهيدگي و خشن شدن سطح، تشكيل ميكرو ترک

است كه در اثر  2شكست، نشانگر جوانه زني و رشد اوليه ترک تحت تاثير سايش نوساني يا فرتينگذرات ريز سايشي روي سطح 

جابجايي هاي جزئي بين سطوح رخ مي دهد. آثار خطوط ساحلي بر جاي مانده روي سطح شكست نشان مي دهد كه در ادامه با 

ترک به تدريج افزايش يافته و رشد ترک با مكانيزم پيشروي ترک و دور شدن از گراديان تند تنش در سطح، نسبت عمق به عرض 

 هاي تناوبي سيكلي در ريشه پره تا وقوع شكست نهايي قرار داشته است.خستگي و تحت تاثير تنش

 

 تصویر ماکروسکوپی از سطح شکست پره . 1شکل 

 تعریف مسئله -3

انحراف اول مربوط به ميزان و نحوه . شود مشاهدهد مي توان( 2شكل )ها در سه مقطع مطابق گيري پرهاندازه دردو نوع انحراف 

تواند شود. از ميان اين دو انحراف عامل اول ميزني كف پره و انحراف دوم به اندازه زاويه سطح تماس پره با ديسك مربوط ميسنگ

ها سنگ زني شده است. فرار پره ها به صورت متمايل )شيبدار( به سمت لبهكف پرهاين شرايط،  در .منجر به بروز فرتينگ در پره شود

. با توجه به اينكه سنگ زني كف پره ها دارداين الگوي سنگ زني تطابق كاملي با ناحيه فرتينگ و شكست در سمت فشار و لبه فرار پره

مدل  عينشود، مدل سه بعدي مشخصي جهت تحليل آن موجود نيست. در نتيجه با استفاده از شروط مرزي مدر حين مونتاژ انجام مي

  شود.سازي انجام مي

 

                                                   
2 Fretting  



 ایران -تهران  –دانشگاه صنعتی امیرکبیر  -1401آذر ماه  –کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات  دوازدهمین

 

 

3 

 

 هاگیری روی پرهموقعیت های اندازه. 2شکل 

 تحلیل تنش و ارتعاشات -4

در تحليل تنشي انجام ، تحليل تنش و تحليل مودال پره انجام شده است. هاي استاتيكي در حين كاركردشبه منظور تخمين تن

مقدار دور در نظر گرفته شده، براي توربين هاي صنعتي يك عدد است. در نظر گرفته شده كمپرسور  براي روتور rpm 7000ر شده دو

  ها صرفنظر شده است.به دليل تأثير ناچيز بارهاي حرارتي و سياالتي از اعمال اين بارگذاريمتداول است. 

 تحليل تنشي  4-1

ين مدل سعي شده است تحليل شده است. در ا ANSYSدر تحليل تنشي انجام شده مدل ديسك به همراه پره در نرم افزار 

ه و ( نمايي از سطح تماس پر3در شكل) ين كار استاتيكي پره نزديك باشد.كه شرايط مرزي تماسي تا حد امكان به شرايط واقعي ح

 استفاده شده است. cyclic symmetryديسك نشان داده شده است. به منظور كاهش حجم محاسبات نيز از مدل 

 
 . سطوح تماس پره و دیسک3شکل 

دهد كه با صرفنظر از تمركز تنشي كه در شيار الک پليت در پره وجود دارد بيشترين نشان مي انجام شدهتحليل تنش نتايج 

با در نظر گرفتن تنش  ((.4)شكل )ستبه دست آمده ا 405Mpaافتد. مقدار اين تنش برابر تنش فون مايز در ميانه ريشه پره اتفاق مي

ديسك تنش  آيد. اما با توجه به اينكه در بحث تماس پره باپره به دست مياين براي  1.64اطمينان  ضريب 666Mpaتسليم برابر با 

 تر، تنش نرمال به سطح است لذا محاسبه تنش هاي نرمال ضروري است.مهم

 

 الف

 

 ب

 شکل کلی تنش در ریشه الف: مقطع برش خورده  ب: -توزیع تنش فون مایز در پره پس از پر کردن گودی محل الك پلیت. 4شکل 
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هاي نرمال به سطح كه بيشترين نقش را در اين با توجه به اينكه در شكست پره فرتينگ عامل اصلي بوده است لذا بايد تنش

دهد در ناحيه تماس پره با بررسي شده است. نتايج تحليل نشان مي 3د. به اين منظور تنش مينيمم اصليپديده دارند بررسي نمو

  ((.5)شكل ) باشدمي 503Mpaن تنش عمودي به سطح برابر ديسك بيشتري

 
 الف

 
 ب

 الف: تنش در سمت فشار  ب: تنش در سمت مکش (Pa)واحد تنش:  پرهتوزیع تنش کمینه اصلی روی سطوح ریشه . 5شکل 

 تحليل ارتعاشي 4-2

ها )سنگ زني باق مونتاژي پرهخستگي( و عدم انط-اين تحليل بر اساس نتايج حاصل شده در مورد علت شكست پره )فرتينگ

فعال  ها منجر بهدار كف پرهزني شيبدهد كه چگونه سنگشيبدار كف پره( انجام شده است. تحليل و بررسي انجام شده نشان مي

 سازي بايد شرايط مرزي تحليل را به شرايط مرزي. لذا براي واقعي سازي شبيهينگ و در نهايت شكست پره شده استفرت شدن پديده

توان متصور بود. در ادامه اين زني متمايل، نزديك كرد. به اين ترتيب سه حالت براي شرايط مرزي پره ميبه وجود آمده به دليل سنگ

 حاالت معرفي شده است.

 شرط مرزی حالت لق 4-2-1

ين پره و آيد كه بحالت اول زماني است كه كف پره با كف ديسك هيچ تماسي نداشته باشد. اين شرط زماني به وجود مي

شود كه بدانيم در كاركرد نرمال توربين نيز به دليل نيروهاي مناسب وجود نداشته باشد. اين موضوع زماني تشديد مي 4ديسك تداخل

هاي طبيعي در اين حالت كف اين ترتيب براي محاسبه فركانس. به گريز از مركز فاصله كف پره با ديسك مقداري افزايش خواهد يافت

دار ريشه در جهت عمود به سطح مقيد و يك سمت پره براي جلوگيري از حركات محوري پره مقيد نخواهد شد و تنها دو سطح شيب

 ده است. نشان داده ش (6)شناسيم در شكل مرزي حالت لق ميشود. اين شرايط مرزي كه به عنوان شرايط مقيد مي

 
. شرایط مرزی در حالت لق )کف پره در تماس با دیسک نیست(6شکل   

 شرط مرزی حالت شیبدار 4-2-2

زني شود. در اين حالت ديگر تمام كف پره با سطح ديسك افتد كه كف پره به صورت شيبدار سنگحالت ديگر زماني اتفاق مي

توان درصدهاي براي اين حالت از نظر ميزان درگيري كف پره مي ر تداخل مناسب رعايت شده باشد(.در تماس نخواهد بود )حتي اگ

                                                   
3 minimum principal stress 
4 Interference 
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شرايطي نشان داده شده است كه درصدهاي متفاوتي از سطح كف پره در تماس با ديسك است و  (7)شكلمختلفي در نظر گرفت. در 

تحليل شده  %80و  %50،  %20هاي مياني درصدهاي زني بيشتر تماسي با ديسك ندارند. براي اين حالتبقيه كف پره به دليل سنگ

 است.

   
تماس 80% تماس 50%  تماس 20%   

زنی شیبدار کف پرههای میانی برای سنگ. حالت7شکل   

 شرط مرزی حالت تداخل مناسب 4-2-3

افتد كه تداخل مناسب بين پره و ديسك وجود داشته باشد به طوريكه كف پره هميشه در شرط مرزي ديگر زماني اتفاق مي

درنظر گرفته شود  %100هاي مياني بخش قبل است كه ميزان تماس يسك باقي بماند. اين حالت در واقع يكي از حالتتماس با د

 (.(8))شكل

 
کف پره با دیسک( %100. شرط مرزی حالت نرمال )تماس 8 شکل  

 تحليل مودال پره 4-3

هاي طبيعي پره، دياگرام كمپل و بررسي سبا شرايط مرزي ذكر شده انجام شد. خروجي تحليل مودال، فركان پره تحليل مودال

 شود.باشد كه در ادامه به آن پرداخته ميهاي اصلي در مدهاي مختلف ميمحل تنش

ليست شده است. بر اساس اين نتايج ( 1جدول )هاي طبيعي بر اساس شرايط مرزي معرفي شده در بخش قبل در فركانس

به طوريكه ((. 9شكل)شود )ماس كافي بين پره و ديسك ( در مد چهارم ايجاد ميبيشترين تأثير ناشي از لق بودن پره )يا عدم ت

يابد. اين در حالي است كه هرتز در حالت تداخل كامل افزايش مي 2834هرتز در حالت لق به  2293فركانس طبيعي در مد چهارم از 

ترين اين ترتيب با تغيير شرايط مرزي در كف پره حساسفركانس طبيعي پره در مدهاي ديگر تقريباً بدون تغيير باقي مانده است. به 

 است. )مد خمشي( مد طبيعي نسبت به اين تغيير، مد چهارم

فرکانس طبیعی پره با شرایط مرزی متفاوت )هرتز( شش. 1جدول  
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%100ز حالت لق تا تماس تغییر فرکانس طبیعی پره با تغییر شرایط مرزی ا. 9شکل   

 بحث و تحليل نتايج 4-4

باشد. در اين ترين مد ارتعاشي به تغيير شرايط مرزي در كف ريشه پره ميدر بخش قبل ديده شد كه مد طبيعي چهارم حساس

 شود.بخش داليل بحراني بودن مد چهارم پره ارائه مي

 تحریک مد طبیعی چهارم طبق دیاگرام کمپل 4-4-1

، كه پره رديف سوم كمپرسوري ي باشد يا خير، دياگرام كمپل پرهتواند مد بحرانال كه آيا مد چهارم ميبراي پاسخ به اين سؤ

رسم شده است. براي تفسير بهتر در دياگرام كمپل  (10)( در شكل (1)از جدول  5با فرض شرط مرزي تداخل مناسب )حالت  است،

رسم شده است.  رديف دوم و سوم مي باشد، 5گذر از مقابل وين هايفركانس  كه به ترتيب ناشي از 26Xو  24Xتنها دو تحريك 

نيز  26Xتداخل دارد و تحريك (  rpm 7000 ~ rpm 6700)هاي داراي شكستوده كاري توربينبا مد چهارم در محد 24Xتحريك 

افتد نمودار پره چه اتفاقي مي گيرد. اكنون براي درک بهتر اينكه در عمل، با شيب دار شدن كف ريشهنزديك به اين ناحيه قرار مي

هاي حادثه ديده دو محدوده باال و رسم شده است. در اين نمودار با در نظر گرفتن حدود پايين و باالي سرعت كاري توربين( 11) شكل

 1دول رسم شده است. همچنين با توجه به نتايج آناليز مودال براي شرايط مرزي مختلف طبق ج 26Xو  24Xپايين براي تحريكات 

( به حالت %0هاي طبيعي اول تا ششم نمايش داده شده است. مشاهده مي شود كه با رفتن از حالت لق )تماس نقاط مربوط به فركانس

تواند مد شود. به اين ترتيب مد چهارم مي(، فركانس طبيعي در مد چهارم به محدوده بحراني وارد مي%100تداخل مناسب )تماس 

 مرزي كف پره نيز در تحريك اين مد نقش دارد. باشد و شرايط  بحراني

 

های بحرانی . نزدیک شدن فرکانس طبیعی چهارم به سرعت11شکل 

 26Xو  24Xناشی از تحریکات 

 

 با فرض شرط مرزی تداخل مناسب 3دیاگرام کمپل پره ردیف . 10شکل 

 

                                                   
5 Vane Passage Frequency 
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 تطابق نقطه شکست پره با محل تنش ماکزیمم در مد چهارم 4-4-2

دچار   Trailing edgeو لبه  Pressure sideدهد كه ريشه پره در بخشهاي حادثه ديده نشان مير توربينها دبررسي پره

تواند دال بر تحريك مد چهارم مي اكنون يكي از شواهدي كه .مين ناحيه آغاز شده استشود و شروع ترک نيز از هفرتينگ زياد مي

تماس ناحيه شروع ترک و فرتينگ تطابق داشته باشد. مولفه تنشي مهم در ناحيه  هاي بيشينه در مد چهارم باباشد اين است كه تنش

هاي حادثه تواند براي توربينمي 4تا  1حاالت  1باشد. از ميان شرايط مرزي ارائه شده در جدول مي پره با ديسك تنش اصلي كمينه

اي تواند اتفاق بيافتند. تنش اصلي كمينه در مدهار ميدزني شيبديده وجود داشته باشد. چراكه اين حاالت بر اساس الگوي سنگ

با كف ديسك( آمده است. در اين حالت تطابق خوبي  %0براي شرط مرزي پره لق )سطح تماس ( 12)طبيعي اول تا چهارم در شكل

و   %50، %20طح تماس شود. اين مقايسه براي شرايط مرزي ديگر از سبين نقاط ماكزيمم تنش با نقاط فرتينگ و شروع ترک ديده مي

 نيز نتايج مشابهي به دست آمده است.  80%

 
 تماس( %0پره در حالت لق ) 4تا  1. تنش اصلی کمینه در مدهای 12شکل 

 

 های آسیب دیدهتطابق جهت حرکت پره در مد طبیعی چهارم با جهت سایش در پره 4-4-3

شان داده شده است. چنانچه اين مد تحريك شود و ن (13)مد چهارم به طور شماتيك در شكلحركت پره نسبت به ديسك در 

 (13)باشد. مقايسه تصوير پايين در شكلها بايد با جهت حركت پره در اين مد همخواني داشته همزمان فرتينگ نيز اتفاق افتد سايش

 دهد.حركت پره نسبت به ديسك در مد چهارم كه در باالي آن آمده است اين تطابق را نشان ميبا 
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 تطابق جهت حرکت پره نسبت به دیسک در تحریک مد طبیعی چهارم با جهت سایش در یک پره آسیب دیده. 13شکل 

 نتیجه گیری -5

و مشاهده شد كه به دليل وقوع  گرفت مورد بررسي قرارتغيير هندسه ريشه پره كمپرسور محوري به يك هندسه شيبدار 

با توجه به اينكه هندسه شيبدار كف پره در هنگام مونتاژ با  دا خواهد كرد.پره بشدت افزايش پيشكست احتمال خستگي پرچرخه، 

پذيرد و مدل سه بعدي آن موجود نيست در نتيجه با استفاده از شرايط مرزي مناسب سنگ زني بر روي كف ريشه پره صورت مي

مشاهده شد كه افزايش تنش و نزديك  ANSYSپره در نرم افزار  مودالتحليل عددي تنش و  سازي عددي آن انجام شد كه بادلم

ن منجر شود. براي شكست آمي تواند به شدن فركانس طبيعي پره به سرعت بحراني منجر به بروز خستگي سايشي در پره و در نهايت 

شرط انجام تحليل ها سه شرط مرزي حالت لق، شيبدار و تداخل مناسب مورد استفاده قرار گرفت كه از بين اين سه شرط مفروض، 

  بيشترين تاثير را بر شكست پره داشته است. به دليل تحريك مود ارتعاشي چهارم مرزي حالت شيبدار
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