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 چکیده

مداوم در معرض ارتعاشات ناشی از نیروهاي باشند که به طور ها میهاي گازي پرهترین اجزاء پر کاربرد در توربینیکی از اصلی
ته ارتعاشات ناخواس کاهشبه منظور هاي گاز با عملکرد باال در توربین پیچیده گوناگون از جمله تحریک سیال خارجی هستند.

همچون خستگی و تشدید، مهندسین راهکارهاي مختلفی پیشنهاد  هاپرههاي مخرب در و همچنین جلوگیري از رخداد پدیده
هاي مودال یک سیستم چند مشخصهاست.  تیوب اتصال دهندهها استفاده از شرود، سیم و یا مدترین آنآاند که یکی از کارکرده

توان ها را نمیهاي طبیعی و شکل مودهاي گروه پرههاي سیستم تک پره دارد بطوریکه فرکانسپره تفاوت بسیاري با مشخصه
 يپره ها یبر رفتار ارتعاش  تیوب اتصال دهنده راتیثأت یمقاله به بررس نیدر ا مقایسه نمود.به طور دقیق با یک تحلیل تک پره 

ر گام . دردگییقرار م یکاري از نظر دما، سرعت دورانی روتور و فشار گاز مورد بررس رایطدر ش روین نیتورب کیاول  فیروتور رد
جهت استخراج   ANSYSپره به نرم افزار المان محدود دیمدل پاراسال ابر نقاط، فناوريپره با استفاده از  يسازاول پس از مدل

 اند،متصل شده دگریکدیبه  تیوب اتصال دهنده لهیکه بوس پره ییتا 6تک پره و گروه  يو شکل مودها یعیطب يفرکانس ها
 نآزمواي بین تحلیل فرکانسی اجزاء محدود و به منظور صحه سنجی دقت ابعاد برداري و خواص مواد، مقایسه .شودیمنتقل م

صال تیوب اتنمود که  يریگ جهینت نیچن توانیکمپل و شکل مودها م نمودار لیاز تحل مودال پره در حالت آزاد صورت پذیرفت.
ا مورد تداخل ب گاز نیتورب يدر محدوده کار کهیبطور دهدیا را بهبود مپره هطبیعی  هايفرکانس یبه مقدار قابل توجه دهنده

 بررسی و حساسیت سنجی موقعیت نصب تیوب و قطر داخلی تیوب بر ارتعاشاتهمچین در ادامه . ردیقرار نگ هاي تحریکفرکانس
 د. شومقایسه میشود. در پایان اثر تیوب اتصال بر دامنه ارتعاشات مود اول با تک پره پره انجام می

 .مودال آزمون ؛؛ نمودار کمپل؛ فرکانس طبیعیاتصال دهندهپره توربین؛ تیوب : کلمات کلیدي

 مقدمه -1

ی هاي گاز حوزه مهمبردهاي بحرانی آن در توربینره تحت خستگی پرچرخه به دلیل کارپره توربوماشین و شکست پ اتارتعاش
داخل ت دار با فرکانس عبوري نازلهاي طبیعی سیستم دیسک پرهکه یکی از فرکانسهنگامی  شوند.از تحقیقات توربوماشین تلقی می

 هاي دینامیکی در اثر افزایش دامنه مود مربوطه افزایش یافته و شکست خستگی پر چرخه را در پی خواهد داشت.داشته باشد، تنش
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شرایط عملیاتی مختلف بستگی دارد.  با این حال، هاي توربوماشین به درك دقیق مشخصات ارتعاش پره تحت بنابراین طراحی پره
مخروطی و زاویه پیچش ایرفویل که بصورت گروهی با سیم اتصال دهنده  حالتپره توربین به دلیل داشتن مدلسازي و تحلیل ارتعاشات 

 ]1[ اند، بسار پیچیده است.یا شرود به یکدیگر کوپل شده
را ارائه نموده  ها با شرودها را مورد بررسی قرار داد و یک مدلسازي پارامتریک یکپارچه از پرهابتدا دینامیک گروه پره ]2[پرول

یک گروه پره متصل با سیم اتصال دهنده را تحلیل  ]3[دیک و بایرد  است و ارتعاش اجباري را با استفاده از روش هولزر محاسبه نمود. 
توسط  اها در نظر گرفته شد. یک روش مبتنی بر متغیرهنمودند. انعطاف پذیري ریشه و اثرات سفتی نیروي گریز از مرکز در تحلیل آن

از روش المان  ]5[رال انرژي با استفاده از اصل همیلتون بدست آمدند. باجاج به کار گرفته شد که در آن معادالت حاکم از انتگ ]4[رائو 
ولنگ شامل روش ماتریس انتقال توسط ه هاي کوپل شده استفاده نمود. تحقیقات بیشترهاي طبیعی گروه پرهمحدود براي تعیین فرکانس

هاي متوازن تمرکز نموده هاي طبیعی و پارامترهاي مودال گروه پرهعمدتاً به فرکانس این مقاالتانجام شد.  ]7[، اوینز و امریگان ]6[
هاي توربین به عنوان نقاط شروع ترك حفرات خوردگی در پرهها یکسان در نظر گرفته شوند. است. توازن به معنی آن است که تمام پره

، حفرات خوردگی در دندانه باالیی ریشه کاجی شکل پره کم ]11[هاي آنالیز شکست. در یکی از گزارش]10-8[شوند.ی میخستگی تلق
در پاسخ سواالتی در رابطه با  گیرد، مشاهده شد.ده که در طول تعمیرات اساسی انجام میفشار توربین بخار در بازرسی هاي انجام ش

هاي طبیعی و ایجاد ترك مستعد رشد اشاره کرد که براي بهره توان به تحریک فرکانسشوند میبارهایی که منجر به انتشار ترك می
توان تعیین کرد و به بهینه ترین فاصله زمانی زمانی بازرسی را می برداران و طراحان توربین بسیار حائز اهمیت است. چرا که فواصل

رداران در بهاي بسیار هنگفتی را براي بهرهجهت بازرسی دست یافت. بازرسی، نگهداري و تعمیرات، تعویض قطعات ناشی از خرابی هزینه
هاي به بررسی علل شکست پره در ناحیه سوراخ میانه ایرفویل که اتصال میان پره ]13[سمیع زاده و همکاران  .]12[پی خواهد داشت

، بازرسی هاي شیمیاییکند، پرداختند. در این بررسی آنالیزکننده فراهم می توربین بخار نیروگاه بعثت را از طریق سیم متصل 17ردیف 
رخه نگاري گواه  بر ترك خستگی پر چچشمی و همچنین بررسی تنش به منظور شناسایی مکانیزم شکست انجام گردید. آنالیز شکست

در این ناحیه پس از ایجاد آسیب در جوش  و رشد ترك منجر به شکست از ناحیه سوراخ مقطع ایرفویل می باشد. رشد ترك خستگی
 ساعت پیش بینی گردید. 3,75بریز اتفاق افتاد و با توجه به سرعت دورانی توربین مدت زمان الزم براي رشد ترك و شکست نهایی پره 

تحت اثر تحریک فرکانس طبیعی پره و ایجاد ترك  GG-G6به بررسی شکست پره ردیف اول کمپرسور  ]14[پورسعیدي و همکاران 
ها نشان از خستگی پر چرخه را داشته است بطوریکه تمرکز این مقاله بر روي تعیین نگاري پرههاي شکستخستگی پرداختند. تحلیل

 گرفت. مودهاي فرکانسی بحرانی قرار
کاري  ایطردر ش روین نیتورب کیاول  فیروتور رد يپره ها یتیوب اتصال دهنده  بر رفتار ارتعاش راتیثأت یمقاله به بررس نیدر ا

، ابر نقاط فناوريپره با استفاده از  يساز. در گام اول پس از مدلردگییقرار م یاز نظر دما، سرعت دورانی روتور و فشار گاز مورد بررس
 پره ییتا 6تک پره و گروه  يو شکل مودها یعیطب يجهت استخراج فرکانس ها  ANSYSپره به نرم افزار المان محدود دیمدل پاراسال

به منظور صحه سنجی دقت ابعاد برداري و خواص مواد، .شودیمتصل شده اند، منتقل م دگریکدیتیوب اتصال دهنده به  لهیکه بوس
کمپل و شکل مودها  نمودار لیاز تحل مودال پره در حالت آزاد صورت پذیرفت. آزمونبین تحلیل فرکانسی اجزاء محدود و  ايمقایسه

در  کهیبطور دهدیپره ها را بهبود مطبیعی  هايفرکانس ینمود که تیوب اتصال دهنده به مقدار قابل توجه يریگ جهینت نیچن توانیم
همچین در ادامه بررسی و حساسیت سنجی موقعیت نصب . ردیقرار نگ هاي تحریکتداخل با فرکانسمورد  گاز نیتورب يمحدوده کار

 گردد.شود. در پایان اثر تیوب اتصال بر دامنه ارتعاشات مود اول با تک پره مقایسه میتیوب و قطر داخلی تیوب بر ارتعاشات پره انجام می

 تعریف مسئله -2

ي هااي متقارن است که از تعدادي گروه پره تشکیل شده است. هربسته یا گروه داراي پرهدار یک ساختار چرخهسیستم دیسک پره
را بر عهده دارند و  نوكهاي مجاور در ناحیه اند. شرودها وظیفه اتصال پرهمتعددي است که با سیم، تیوب یا شرود به هم متصل شده

ا ها در ارتفاعات کوتاه بچون پره باالي توربین کاربرد دارند. چنین مراحلی از لحاظ دینامیکی مقاوم هستند بطور کلی در مراحل فشار
ار خوش تغییر شکل خمشی بسیهاي بلندتري دارند که دستهاي طبیعی باال قرار دارند. از سوي دیگر، مراحل فشار پایین، پرهفرکانس

اندازي و توقف از شرایط تشدید گذرا مانند تري قرار دارد و در طول راهها در محدوده پایینن پرههاي طبیعی ایشوند. فرکانسباالتري می
یا  ها اغلب با اتصاالت سیمیهاي ارتعاشی، سفتی این پرهکنند. براي محدود کردن تغییر شکلهاي تحریک گذر نازل، عبور میفرکانس
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ک و شوند. سیستم دیسها متصل میاي با استفاده از جوش لحیم به پرهسطح مقطع دایره رود. اینگونه اتصاالت معموالً باتیوب باال می
تایی توسط تیوب 6تایی و 5هاي ها در گروهنشان داده شده است. همانطور که مشخص است پره )1شکل ( درپره توربین مورد بحث 

 Cooperجزو محصوالت شرکت  Cooper RT-48ها با کد شناسایی این سري از توربیناند. اتصال دهنده به یکدیگر کوپل شده
Bessemer رد. گیهاي شرکت ملی نفت ایران مورد استفاده قرار میباشد که به منظور تولید نیروي الزم و به عنوان محرك پمپ می

توربین شود. برخی مشخصات کوپل می AVON 1533,1534,1535هاي گازي رولزرویس انگلیس مدل هاي این پاورتوربین با توربین
ها را پس از دمونتاژ روتور توربین در فرایند تعمیرات اساسی بریدگی حلقه اتصال بین پره )2شکل ( در ) ارائه شده است.1در جدول( نیرو

 دهد. را نشان می
 توربین نیرواطالعات فنی  .1جدول

Power Turbine 
Rotation ccw 

Normal rpm 5200 
Turbine Inlet Pressure 2.7bar,(39 Psia) 

Turbine Inlet Temperature 637.8 C,(1180F) 
 

 
 

 توربین گازي رولزرویس به عنوان مولد گاز Cooper RT-48 توربین نیرو
 توربین مولد گاز رولزرویس و پاورتوربین کوپربسمر .1شکل 

 

 
 بریدگی حلقه اتصال بین پره اي تحت اثر سایش و خوردگی .2شکل 

 
 و تعریف شرایط مرزي مدلسازي -3

صورت گرفته است.  Wapaloyها، بر روي پره از جنس سوپر آلیاژ هاي طبیعی پرهآنالیز المان محدود به منظور ارزیابی مقادیر فرکانس
اسکن و فایل ابر  Baces Scaner/Series 100/6جهت انجام آنالیز، مدل سه بعدي پره با استفاده از سیستم اسکنر لیزري 
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به صورت فایل  SolidWorksتبدیل گردید. سپس در نرم افزار  Solidبه فایل  Geomagicافزار با استفاده از نرم  (STL.*)نقاط
Parasolid (*.x_t) و جهت انجام آنالیز، مدل سه بعدي پره به نرم افزار  استخراج شدهAnsys  وارد شده است. سپس عملیات

 (Tetrahedral)(هرمی چهار وجهی)  Solid187المان مورد نظر جهت مش بندي المان  ،)3شکل ( مطابقبندي انجام گردید. مش
بعدي هاي سهسازي مدلهاي بی قاعده مناسب است. همچنین یک المان مهم براي مدلبندي مدلانتخاب شد. این المان براي مش

ها را در اجسام بی قاعده و داراي هندسه نامنظم و سطوح داراي انحنا، بهتر مدل ها و جدارهباشد. المان مذکور نواحی نزدیک به دیوارهمی
و  78204ترتیب ه بتایی پره ها  6همچنین تعداد المان و گره گروه   باشد.گره می 22034المان و   11623کند. پره مورد نظر دارايمی

 باشد.می 133710

 
 تیوب اتصال دهندهها و اجزاء محدود و همخوانی با مونتاژ پرهمدل .3شکل 

 مودال تجربی آزمون -4

باشند. پدیده تشدید باعث هاي آن در معرض خستگی دور باال میهاي توربین به علت امکان وقوع تشدید در دورکاري و هارمونیکپره
 تواندگردد که عامل اصلی بروز خستگی دور باال است. عواملی همچون ساخت، سایش و خوردگی میهاي دینامیکی میافزایش تنش

ها ایجاد شود نیز د. همچنین، تغییراتی که ممکن است در فرآیند مهندسی معکوس در پرهشوها پره باعث تغییر در مشخصات مودال
شود. مزیت استفاده از این روش نسبت مودال پره در حالت آزاد انجام می آزموندر مقاله حاضر  تواند باعث بروز پدیده تشدید گردد.می

به حالت گیردار آن است که نیاز به فیکسچر نداشته و داده هاي بدست آمده دقیقتر و اغتشاش کمتري دارند. دستگاه مورد استفاده در 
مودال تجربی و روش  آزمونهاي حاصل از فرکانس )4شکل ( مطابق گر سیگنال هستند.چکش، شتاب سنج و تحلیل آزمایشگاه شامل

ه پر ماده آلیاژدهنده مدلسازي دقیق و تعریف صحیح اجزاء محدود براي تک پره بصورت آزاد از همخوانی خوبی برخوردار است که نشان
 باشد.می

 
 تجربی مودال آزموننتایج فرکانسی پره در حالت آزاد (الف) حل اجزاء محدود، (ب) مقایسه  .4شکل 
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 راه حل جهت کاهش ارتعاشات 4-1

ها، بطور مداوم در معرض ارتعاشات ناشی از نیروهاي خارجی از جمله تحریک سیال ترین جزء توربینمسلماً پره به عنوان یکی از اصلی
گیرد. بارهاي دینامیکی اعمالی به پره باعث ایجاد ارتعاشات اجباري ناشی از نیروهاي متفاوتی است که سیال خارجی(گاز) عامل قرار می

 هاي کاري باال خواهد شد. اشات اجباري باعث به وجود آمدن خستگی ناشی از تعداد سیکلآن است. ارتع
باشد. یکی از هاي توربین،کاهش دامنه ارتعاشات به منظور جلوگیري از خستگی پر چرخه مییکی از اهداف اصلی در طراحی پره

شود، شرود و سیم(یا تیوب) مستهلک کننده است. با پره میاجزاء کاربردي که در عمل  باعث کاهش دامنه و میرا کردن ارتعاشات 
اي کاهش یابد. تفاوت شرود و سیم مستهلک کننده این است تواند به طور قابل مالحظهها  میاستفاده از این اجزاء، دامنه ارتعاشات پره
لندتر ها نسبت به قسمت پر فشار به طول پرههاي مستهلک کننده در قسمت کم فشار توربین ککه شرود عموماً در قسمت پر فشار و سیم

نند و کها تعبیه شده عبور میهایی که در بین پرههاي مستهلک کننده از بین سوراخگیرند. در عمل سیماست، مورد استفاده قرار می
شود. افزایش استحکام می ها باعثها با عبور از میان پرهدهد. این سیمارتعاشات مربوط به اصطکاك بین پره و خودش را کاهش می

نند، کها دوران میشوند و اثرات ضربه و اصطکاك بین هر دو پره زمانی که سیستم روتور و پرههاي شرود دار بر روي روتور نصب میپره
بر هم کنند. عوامل غیر خطی همچون هاي شرود دار در واقع به عنوان میرا کننده با اصطکاك خشک عمل میوجود خواهد داشت. پره

هاي غیر خطی تحت تأثیر اصطکاك، ضربه و یا ها، توسط این میرا کننده به وجود خواهند آمد. زمانی که سامانهکنش نیروي بین پره
هاي دینامیکی پیچیده مثل  دو شاخگی، پرش و حرکت اغتشاشی به وجود خواهند آمد که ارتجاع پذیري غیر خطی قرار بگیرند پدیده

 بازه پاسخ پره را محدود نمایند.توانند به شدت می
فرکانس  ها را محدود وشوند. این شرود در واقع حرکت سر پرههاي توربین غالباً با استفاده از یک شرود به یکدیگر بسته میسر پره

ل اند در شکحکم شدههاي توربین که با شرود مسازد. برخی از مودهاي ارتعاشی پرهها را به هم مرتبط میو مودهاي ارتعاشی تک تک پره
تمام  Aشوند. در ارتعاشات نوع تقسیم می Bو  Aهاي محکم شده با شرود به دو نوع کلی مودهاي ارتعاشی پره نشان داده شده است.

وع ها ممکن است در فازي دیگر ارتعاش داشته باشند؛ به این نبعضی از پره Bکنند. در ارتعاشات نوع ها فقط در یک فاز ارتعاش میپره
شود. ارتعاشات به هر شکلی که باشد داراي بینهایت مود هستند و در بعضی مودها با یکدیگر تفاوت ارتعاش ارتعاش گروهی گفته می

ع تر هستند زیرا این نومت Bشود. اما ارتعاشات نوع و الی آخر نشان داده می 1A، دومی با 0Aدارند. براي مثال اول مود ارتعاشات با 
و الی آخر داراي  0B ،1Bگردند. به عنوان مثال، هر کدام از مودهاي هاي جداگانه نیز متمایز میله الگوهاي خمشی پرهارتعاشات بوسی

m-1 باشند که شکل ارتعاش میm 15[باشدها در یک گروه میتعداد پره[. 
 ): 1توان با استفاده از رابطه (ها را میوه از پرهفرکانس یک گر

)1(  𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝 =
𝛿𝛿𝑝𝑝2

𝑙𝑙2
�
𝐸𝐸𝐸𝐸
𝜇𝜇

 

ت ها بدساُمین ریشه معادله فرکانس است که با در نظر گرفتن شرایط مرزي مربوط به وجود شرود سر پره iبرابر با  𝛿𝛿𝑝𝑝که در آن 
 شود:ربط داده می 𝑘𝑘𝑏𝑏آید. رابطه باال با فرمول زیر به می

)2(  𝑘𝑘𝑏𝑏 = 𝛿𝛿𝑝𝑝
𝑆𝑆𝑝𝑝2 − 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑉𝑉𝑝𝑝 + 𝑣𝑣𝑏𝑏𝛿𝛿𝑝𝑝(𝑆𝑆𝑝𝑝𝑉𝑉𝑝𝑝 − 𝑈𝑈𝑝𝑝𝑇𝑇𝑝𝑝)
𝑈𝑈𝑝𝑝𝑉𝑉𝑝𝑝 − 𝑆𝑆𝑝𝑝𝑇𝑇𝑝𝑝 + 𝑣𝑣𝑏𝑏𝛿𝛿𝑝𝑝(𝑈𝑈𝑝𝑝2 − 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑉𝑉𝑝𝑝)

 

𝑣𝑣𝑏𝑏باشد؛ یعنی نسبت جرم شرود در هر پره به جرم خود پره می 𝑣𝑣𝑏𝑏آرگومان تابع کریلوف و  𝛿𝛿𝑝𝑝که در آن  = 𝑚𝑚𝑏𝑏 𝑚𝑚1�. 
 توان آن را با فرمول زیر محاسبه کرد:شود و مینامیده می ١شرود سفتیضریب  𝑘𝑘𝑏𝑏) یعنی 2عبارت سمت چپ معادله (

)3(  𝑘𝑘𝑏𝑏 =
12(𝑚𝑚 − 1)𝐻𝐻𝑏𝑏𝐸𝐸𝑏𝑏𝐸𝐸𝑏𝑏𝑙𝑙 cos𝛽𝛽2

𝑚𝑚𝑡𝑡𝑏𝑏𝐸𝐸𝐸𝐸
 

𝐻𝐻𝑏𝑏دهد (براي شرودهاي پرچ شده: ها را نشان میکیفیت بستن شرود به پره 𝐻𝐻𝑏𝑏که  = 0.1 − و براي شرودهاي لحیم  0.3
𝐻𝐻𝑏𝑏)شده  = 0.1 − 0.6 ،𝐸𝐸𝑏𝑏  ،مدول االستیسیته شرودها𝐸𝐸𝑏𝑏  ،گشتاور لختی شرود𝑡𝑡𝑏𝑏  طول شرود در هر پره (گام شرود) وβ  زاویه

1 Bending stiffness factor 
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) 5(کلش فرکانس ارتعاشات گروه پره با استفاده از را دارد. سفتیاي از پره است که کمترین بین جهت دوران دیسک و بردار نرمال صفحه
 به خوبی بیان شده است.

 
 ]15[مودهاي فرکانسی گروه پره ها .5شکل 

 کمپل  نمودار 4-2

عموماً براي  نمودارباشد. این کمپل براي طراحی و تمرین مهندسان به منظور تشخیص نواحی امن عملکرد در طراحی مفید می نمودار
گیرند. در مورد توربین گاز مورد ها مورد استفاده قرار میها و فنطراحی روتورهایی که دیسک پره روي آنها قرار گرفته، مانند توربین

ول هاي مرحله اباشند، فرکانس تحریک نازلعدد می 42هاي ردیف دوم عددو نازل 40هاي ردیف اول بحث، با توجه به اینکه تعداد نازل
 آید:و دوم از رابطه زیر بدست می

BPF2 = (𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑏𝑏𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑁𝑁𝑏𝑏∗𝑁𝑁𝑝𝑝𝑁𝑁)
60

  [𝐻𝐻𝐻𝐻] 
BPF1= (40*5200)/60= 3466.66 Hz 

BPF2 = (42*5200)/60= 3640 Hz 

هاي روتور در نقاط هاي طبیعی پره و هارمونیکمشخص است، خطوط فرکانس) 7و ( )6( هاي شکل هاي کمپلنمودارهمانگونه که از 
نقاط، نقاطی اهمیت دارند که در سرعتی معادل سرعت روتور قرار داشته باشند. براي این  یکدیگر تداخل دارند. از میان اینزیادي با 

هاي تشدید آیند، فرکانسهایی که از برخورد این سه خط به دست میشود. فرکانسرسم می rpm5200ور خطی عمودي از نقطه منظ
مود  د.شوهاي باال  احتمالی هستند که سازه ممکن است به بیشترین دامنه ارتعاشی دست یابد و باعث خستگی و شکست پره در سیکل

) تداخل دارد. بر اساس 42Xهارمونیک ( که با فرکانس تحریک گذر پره ثابتهرتز محاسبه شده  3659,2ششم تک پره در دور توربین 
 Cooper RT-48مدارك ارائه شده توسط شرکت سازنده مبناي در نظر گرفتن تیوب اتصال دهنده براي ردیف اول توربین نیروي 

ن موتور هاي پاییهاي توربین تحت اثر هارمونیکاینکه پره به با توجه با هارمونیک هاي روتور بوده است.تداخل فرکانس هاي طبیعی پره 
 هاتک پره و گروه پرهشوند بایستی در نمودار کمپل این تحریکات نیز مد نظر قرار گیرد. از مقایسه نمودار کمپل دچار ارتعاشات می
 با هارمونیک پنجم خواهد شد.  تشدید تحت مود اول خمشی تک پرهمشخص است که 

نشان داده  )8شکل ( ادامه بررسی و حساسیت سنجی موقعیت نصب تیوب و قطر داخلی تیوب بر ارتعاشات مود اول خمشی پره دردر 
منجر  %70تیوب از هاب پره باعث افزایش فرکانس مود اول خمشی و براي فاصله بیش از  %70شده است. افزایش فاصله تا فاصله حدود 

پره و اثر غالب جرم متمرکز نسبت  نوكانتهایی تحت تأثیر جرم تیوب در  %30د. کاهش فرکانس در وشبه کاهش فرکانس طبیعی می 
یابد. ها کاهش میهر چه بیشتر شود، سفتی اتصال بین پره  o/RiRنسبت قطر  )8شکل ( در هش فرکانس را در پی دارد.به اثر سفتی کا

 به باال با کاهش ناگهانی فرکانس ها مواجه است. 0,6کاهش ضریب سفتی از نسبت 

2 Blade Pass Frequency 
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 هانمودار کمپل (الف) تک پره ، (ب) گروه پره .6شکل 

 
 هاهاي پایین (الف) تک پره ، (ب) گروه پرهنمودار کمپل هارمونیک .7شکل 

 
    ، (ب) تغییرات موقعیت نصب تیوبحساسیت سنجی فرکانس طبیعی مود اول خمشی پره نسبت به (الف) تغییرات قطر تیوب .8شکل 

 آنالیز هارمونیک پره 4-3

 سایر ها Vaneاز فاصله با متناسب آنها مقدار که د،شومی روتور کامل دور در نیروها یکسري اعمال سبب موتور در پیرامونی اغتشاشات 
 یا جریان پتانسیل اثر توسط تحریک باعث باالدست باشد. اغتشاش در دارنده اگزوز میهاي نگهقبیل پایه از اغتشاش عامل اجزاي

 پتانسیل جریان اثرات با تنها دست پائین اجزاي شد. خواهد باشد،فرار پره هاي ثابت میکه برگرفته از جریان ثانویه لبه  جریان هايهدنبال
، دست پایین در مانع یک اثر و پتانسیل اثر از تر آهسته خیلی Wakeاثر ، )9(شکلبگذارند. مطابق با  تأثیر روتورها روي توانند می

  هارمونیک با کمک آنالیز فوریه نمایش داد. هايفرکانس قالب در توان می را نیروها این نتیجه در د.یابمی کاهش
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 اثر اغتشاشات جریان بر ارتعاش پره .9شکل 

 بازه تعیین یک با تحلیل، روش دراین. باشد می سیستم میرایی احتساب ضریب با پره ارتعاشی آنالیز بر مبتنی واقع در آنالیز هارمونیک
 نوسانی بصورت ها بارگذاري انواع تمام روش این در. شود می بررسی اعمالی بارهاي تحریک به پره فرکانسی پاسخ مناسب، فرکانسی

 نیروهاي مانند دینامیکی بار یک مرکز با از گریز نیروي مانند استاتیکی بار یک مأتو بررسی هیچگاه امکان بنابراین و شود می تحلیل
 ریشه روي بر گاهی تکیه مرزي شرایط ترتیب بدین .گرفت قرار ارزیابی مورد تنهایی به پره یک تحلیل این در .ندارد وجود آیرودینامیک

پره اعمال گردید. همچنین مقدار میرایی پره با توجه به محاسبات انجام شده، به روش  مقعر سطح بر  39psi (0.268 MPa)فشار پره،
 در نظر گرفته شد. 0.0063نیم توان معادل 

 
 تایی پره6نمودار پاسخ فرکانسی پره. الف)تک پره ، ب) گروه  .10شکل 

تایی کوپل شده با تیوب اتصال حدود 6هاي ر حالت گروه پرهداول  دهرتز و فرکانس مو 406فرکانس مود اول خمشی تک پره حدود 
هرتز است که در تداخل با مود  416 ،)الف-7شکل ( دار کمپلباشد. فرکانس تحریک ناشی از هارمونیک پنجم مطابق نموهرتز می 462

رد. بنابراین فلسفه طراحی تیوب اتصال دهنده به منظور دور بر دقیقه قرار دا 5200تا  5000اول تک پره در محدوده سرعت کاري 
مالحظه  )10شکل ( باشد. همچنین دراي قابل درك میزایش سفتی ناشی از اتصال بین پرههاي طبیعی پره تحت اثر افافزایش فرکانس

باشد که این عامل باعث افزایش عمر خستگی می برابر کمتر از دامنه نوسان تک پره 3  ها حدوداًشود که دامنه ارتعاشات گروه پرهمی
 باشد.پره تحت اثر نوسانات فشار گاز عبوري از سطح ایرفویل می

 نتیجه گیري -5

عی پره هاي طبیتهلک کننده در جلوگیري از ارتعاشات و دور کردن فرکانسها و آنالیزهاي مختلف اثر استفاده از تیوب هاي مسبا بررسی
هاي کاري بررسی شد. همانگونه که از تحلیل تنش تک پره مشخص شد، پره در حاشیه ایمنی در دور کاري قرار دارد. در از فرکانس

رکانس طبیعی مود ششم با فرکانس تحریک ف ) مشخص است،2کمپل تک پره همانگونه که در جدول( نمودارتحلیل مودال و استخراج 
تایی 6نمودار کمپل بدست آمده از گروه شود. همچنین با توجه به می تشدیددر دور کاري تداخل دارد که باعث ایجاد  42X(هارمونیک) 
رفته  هاي طبیعی از بینهاي تحریک و فرکانس، در محدوده کاري توربین، تداخل فرکانسی بین فرکانستیوب اتصال دهندهپره  همراه با 
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. همچنین نتایج آنالیز هارمونیک نشان دادند که با استفاده از شودنمیي براي پره در دور کاري ایجاد تشدیدو بنابراین هیچگونه مشکل 
ونیک، با انجام آنالیز هارم هاي طبیعی و بارهاي اعمالی کاهش داد.توان مقدار جابجایی پره تحت فرکانسمی تیوب اتصال دهنده

ترتیب براي تک ه ب )10شکل ( تایی پره تحت اثر فشار گاز بررسی شدند. نتایج آنالیز هارمونیک در6هاي طبیعی تک پره و گروه فرکانس
توان مقدار جابجایی پره تحت بارهاي اعمالی را دهند که با استفاده از تیوب اتصال دهنده میتایی پره آورده شده، نشان می6پره و گروه 

 .نشودرا به نحوي افزایش داد که موجب ایجاد تشدید در شرایط کاري موتور هاي طبیعی آن کاهش داد و در عین حال مقادیر فرکانس
هایی که در یک ها دو دیدگاه طراحی وجود دارد. در دیدگاه اول و براي توربینبر این اساس، در مبحث طراحی شرودها و نیروي بین آن

و  است مدنظرو اصطالحاً پایدارسازي فرکانسی  تشدید هاي طبیعی از تحریک و عدم رخدادکنند، دور بودن فرکانسدور خاص کار می
 مقدار میرایی در درجه دوم اهمیت قرار دارد.
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