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سند راهبردي و نقشه راه طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي
فصل -1

پيشگفتار

هدف اوليه از طراحي و ساخت نيروگاههاي توليد برق ،ساخت آنها بگونهاي است كه بطور مطمئن و اقتصادي و با حداكثر
بازدهي و سرويسدهي ممكن ،برق مورد نياز را توليد كنند .در چنين نيروگاههايي سعي ميشود كه تا حد امكان از مواد
استاندارد با تاريخچه اثبات شده استفاده شود ،اما توسعه اين نيروگاهها هنگامي بطور كامل ميسر خواهد بود كه امكان استفاده از
مواد كاراتر و فنآوريهاي پيشرفتهتر براي ساخت قسمتهاي مختلف آنها فراهم آمده باشد.
عمر نيروگاههاي حرارتي (بخاري يا گازي) عموما بوسيله عمر قطعات داغ آنها محدود ميشود .اين قطعات داغ كه در
نيروگاههاي بخاري بطور عمده شامل لولههاي بويلر و قطعات داغ توربين بخار (بطور عمده پرهها و روتور) و در نيروگاههاي
گازي بطور عمده شامل پرهها ،ديسك و روتور ،محفظههاي احتراق و انتقال گازهاي داغ و قطعات مربوطه ميباشند ،حين
سرويس در توربين دچار كاهش عمر شده و بمرور زمان دچار آسيب ميشوند .بنابراين نياز به تعميرات دورهاي داشته و پس از
طي شدن عمر ،نياز به جايگزيني دارند .نكته حائز اهميت در خصوص اين قطعات داغ نيروگاهي ،قيمت بسيار باالي آنها است
كه اين امر بدليل استفاده از مواد و تكنولوژيهاي نسبتا گران قيمت در حين ساخت آنها است.
با توجه به اهميت اين قطعات داغ نيروگاهي براي صنعت برق كشور ،لزوم تهيه نقشه راه آينده براي فناوري طراحي و توسعه
دانش فني ساخت اين مواد و قطعات از اهميت چشمگيري برخوردار بوده كه با استفاده از آن ميتوان عالوه بر شناسايي دقيق
مواد و قطعات مورد نياز براي ساخت داخل در سالهاي آتي ،اقتصاديترين فرايندهاي مربوطه را شناسايي كرد و نياز آينده
كشور را در اين زمينه مطابق با اهداف بلند مدت پيشبيني شده در كشور به بهترين نحو تامين نمود.
در اين پروژه سند راهبردي و نقشه راه طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي تدوين خواهد شدد.
گزارش حاضر كه گزارش مرحله اول پروژه است به تدوين مباني سند فناوريهاي طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد
و قطعات داغ نيروگاهي مي پردازد .اين گزارش توسط آقايان دكتر مهرداد آقايي خفري و دكتر محمدرضا جهدانگيري تهيده
شده است .كميته راهبري پروژه مركب از آقايان دكتر موسوي ترشيزي (دانشگاه شهيد عباسپور) ،مهندس تيموري (شركت
تعميرات نيروگاهي ايران) ،دكتر درويش (شركت مهندسي بدر سيستم) ،مهندس نمازي (شركت توانير) ،مهندس چراغدزاده
(شركت مپنا) ،دكتر غالمي پور (سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران) ،مهندس عرب عامري (شدركت ترربده ندور) و
مهندس فالح (پژوهشگاه نيرو) نيز هدايت و نظارت بر انرام پروژه را بر عهده داشتهاند.
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ويرايش اول ،تير 1393

مقدمه
صنعت برق با تأمين بخش قابلتوجهي از انرژي نقش مهمي را در توسعه و پيشرفت کشور دارا است .بدينجهت با توجه به سند
چشمانداز جمهوري اسالمي ايران در افق  1404هجري شمسي ،وزارت نيرو در بخشش بشرق بشا اسشتفاده از منشابع متنشوع و در
دسترس انرژي ،مديريت تقاضا ،تکيه بر ساختاري منسجم و متخصصين توانمند و خالق ميبايست بهگونهاي عمل کند تا کشور
در عرضه برق مطمئن و پايا و باکيفيت مناسب در حد استانداردهاي جهاني سرآمد کشورهاي منطقه گردد و با ايجاد بسشترهاي
الزم ،دسترسي آزاد به شبکه و رقابت منصفانه در بازار برق را ميسر نموده و جمهوري اسالمي ايران را بهعنوان مرکز راهبشري
شبکه برق منطقه تثبيت کند .همچنين در نقشه جامع علمي کشور که حاصل تالش مستمر و فشرده نزديشک بشه هشزار نفشر از
صاحبنظران دانشگاهي و حوزوي و مديران عرصههاي مختلف علم و فناوري کشور هست در بخش فناوريهاي انرژي ،توليد
روشنايي برق با بهرهوري بسيار باال مورد تأکيد قرارگرفته و در بخش فناوريهاي مواد نو ،فناوري آلياژهاي فلشزي مشورد تأکيشد
قرارگرفته است.
براي بررسي وضعيت فعلي توليد برق در ايران ميتوان خالصهاي از وضعيت بخش توليد صنعت برق در کششور را مشورد توجشه
قرارداد .چنين اطالعاتي در جدول ( )1نشان دادهشده است.
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جدول -1توليد برق در ايران در سال 1391
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با توجه به آمار ارائهشده در جدول ( )1مشاهده مي شود که بخش عمده برق توليدي در ايران توسط واحدهاي برقشابي ،گشازي،
بخاري و سيکل ترکيبي تأمين ميشود .با توجه با نتايج ارائهشده در اين جدول ،تعشداد واحشدهاي نيروگشاهي بشه تفکيشک نشوع
نيروگاه ،همچنين انرژي و توان توليد شده توسط واحدهاي نيروگاهي مختلف در اشکال ( )1تا ( )3آورده شده است.

شكل -1تعداد واحدهای نيروگاهی در ايران به تفكيک نوع نيروگاه

شكل -2انرژی توليد شده توسط واحدهای نيروگاهی در ايران به تفكيک نوع نيروگاه
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شكل -3توان توليد شده توسط واحدهای نيروگاهی در ايران به تفكيک نوع نيروگاه

با توجه به نتايج فوق ،در حال حاضر  18درصد توان الکتريکي توليدي در کشور توسط نيروگاههشاي برقشببي-تجديدپشذير و 81
درصد توسط نيروگاههاي حرارتي مثل نيروگاههاي بخاري ،گازي و سيکل ترکيبشي تشأمين مشيششود .ششايانذکشر اسشت عمشر
نيروگاههاي حرارتي (بخاري يا گازي) عموماً بهوسيله عمر قطعات داغ آنها محدود ميشود .اين قطعات در دماي بشااليي قشرار
داشته و در معرض عوامل مخربي مثل افت خواص مکانيکي ،خوردگي و ناپايداري ساختاري قرار دارند .بدينجهت ،ساخت اين
قطعات نيازمند فنّاوري بااليي بوده و گرانقيمت ميباشند.
قطعات داغ در نيروگاههاي حرارتي بهطور عمده شامل لولههاي بويلر ،پرههاي ثابت و متحرك توربين ،روتور و ديسک توربين،
پوسته هاي توربين ،انواع پيچ و مهره هاي مورد استفاده در دماي باال ،محفظههاي احتراق و مسيرهاي انتقال بخشار و گازهشاي
داغ ميباشند .اين قطعات عمدتاً از جنس فوالدهاي آلياژي ،فوالدهاي زنگ نزن و سوپرآلياژها بشوده و بشراي سشاخت آنهشا از
روشهاي پيشرفته مثل ذوب و ريختهگري در خأل ،آهنگري ،نورد يا متالورژي پودر استفاده ميشود.
اين گزارش مباني سند فناوري هاي طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي را موردتوجه قرار داده و به
تشريح ويژگيهاي ذاتي فناوري قطعات و مواد داغ نيروگاهي و چهارچوبهاي مرتبط با توسعه اين فناوري ميپردازد.
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فاز  :1تدوين مباني سند

-1تبيين ضرورت توسعه و توجيهپذيری فنی و اقتصادی سند
 -1-1ديدگاه فنی و اقتصادی
-1-1-1قطعات داغ نيروگاههای گازی
براي بررسي مواد و قطعات داغ مصرفي در توربينهاي گازي کشور ،ابتدا انواع توربينهاي گازي مورد استفاده در توليد برق و
تعداد موجود آنها که متعلق به مجموعه وزارت نيرو ميباشند بر اساس آمار تفصيلي منتشر شده از سوي وزارت نيرو (شرکت
توانير) در سال  1392شناسايي شد .در اين بررسيها ،بخش گاز نيروگاههاي سيکل ترکيبي نيز مد نظر قرار گرفت .سپس نوع
مواد مورد استفاده در ساخت هر قطعه به تفکيک مشخص گرديد .در نهايت با در نظر داشتن ساير واحدهاي گازي موجود در
ساير وزارتخانه ها که البته بمنظور توليد برق استفاده ميشوند ،به مجموع کل مواد و قطعات افزوده شد .براي تعيين مواد و وزن
تقريبي آنها مورد استفاده در ساخت قطعات داغ نيروگاهي ،از اطالعات و مدارك نيروگاهي و نيز اطالعات سازندگان توربينها
استفاده شد .با در نظر گرفتن وزن تقريبي و تعداد قطعات مصرفي در توربينهاي مختلف در کشور ،وزن اين مواد و قطعات
براي توربينهاي نصب شده در کشور مشخص شد .الزم به ذکر است که قطعات داغ مورد بررسي در اين پروژه شامل پرههاي
متحرك و ثابت توربين ،ديسکهاي توربين ،محفظهها و مسيرهاي گاز داغ ورودي به توربين ميباشند .با توجه به کمبود
اطالعات الزم در خصوص وزن روتورهاي نيروگاهي ،اطالعات مربوط به آنها در بررسيها بطور مستقيم لحاظ نشده است و با
توجه به قيمت متوسط روتورهاي نيروگاهي و تعداد تقريبي واحدهاي موجود در کشور ،ارزش تقريبي آنها براورد شده و در
محاسبات نهايي لحاظ گرديد .همچنين با توجه به وزن محدود برخي قطعات نظير شرودها ،سيلها و  ،...در نهايت درصدي در
حد  2-3درصد به وزن نهايي مواد محاسبه شده ميتوان افزود.
جداول  2الي  4مشخصات نيروگاههاي بخاري به تفکيک شبکه و خارج از شبکه در سال  1392در کشور را نشان مي دهد.



سند راهبردي و نقشه راه طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي
6
ويرايش اول ،تير 1393

فاز  :1تدوين مباني سند

جدول -2مشخصات نيروگاههای بخاری به تفكيک شبكه و خارج از شبكه در سال  1392در كشور
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فاز  :1تدوين مباني سند

جدول  -3مشخصات نيروگاههای گازی به تفكيک شبكه و خارج از شبكه در سال  1392در كشور
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فاز  :1تدوين مباني سند

ادامه جدول  -3مشخصات نيروگاههای گازی به تفكيک شبكه و خارج از شبكه در سال  1392در كشور
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فاز  :1تدوين مباني سند

ادامه جدول  -3مشخصات نيروگاههای گازی به تفكيک شبكه و خارج از شبكه در سال  1392در كشور
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فاز  :1تدوين مباني سند

جدول  -4مشخصات نيروگاههای سيكل تركيبی به تفكيک شبكه و خارج از شبكه در سال  1392در كشور
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فاز  :1تدوين مباني سند

ادامه جدول  -4مشخصات نيروگاههای سيكلتركيبی به تفكيک شبكه و خارج از شبكه در سال 1392

با توجه به اطالعات فوق ،تعداد ،توان و سهم هر نوع توربين گازي در کشور در توليد برق مشخص شد و در جدول  5و شکل 4
آورده شده است.
جدول -5تعداد ،توان اسمی و كل توان توليدی واحدهای گازی مولد برق در كشور ارائه شده در آمار تفصيلی صنعت برق
V93.1

Acec-TG20

MW701D

ABBGT13E2

F5

F9

V94.2

5

19

6

6

66

34

131

60

32

128

165

25

123

159

994

300

608

768

990

1650

4182

20829

3/2

0/99

2

2/5

3/2

5/4

13/8

68/7

Others



نوع توربين
تعداد نصب شده در
كشور
توان هر توربين MW
توان كل هر نوع توربين
MW
درصد سهم هر نوع
توربين گازی
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فاز  :1تدوين مباني سند

شكل  -4سهم واحدهای گازی مختلف از كل برق توليدی توسط مجموع اين واحدها

در ادامه مهمترين مواد و قطعات داغ مورد استفاده در توربينهاي گازي مختلف به تفصيل بيان خواهد شد.

 -2-1-1پره توربين
بطور کلي ميتوان گفت که در ساخت پرههاي گردان ،هنگامي که دماي کار نسبتاً پايين باشد ميتوان از سوپرآلياژهاي فورج
نظير  U520و  U720استفاده کرد .با افزايش دماي پرهها ،لزوم استفاده از آلياژهاي مقاومتر ريختگي نظير ،IN738LC
 IN792و  GTD111بيشتر احساس ميشود .نکتهاي که در مورد اين پرهها توجه به آن ضروري است آن است که هنگامي
که دماي سطحي اين نوع پرهها به حدود  C700و باالتر برسد بايستي سطح آنها را با پوششهاي مناسب پوشش داد.
همچنين براي توربينهاي با دماي کاري باال (بيش از  )C 1100موادي که براي ساخت پرههاي رديف اول مورد استفاده قرار
ميگيرند بايستي حتماً توسط هوا خنک گردند .اينکه در يک توربين با مشخصات مورد نياز از کداميک از سوپر آلياژها در ساخت
پرههاي آن استفاده گردد ،بيشتر به سازنده آن توربين مربوط ميشود .به عنوان مثال جدول  6مواد مورد استفاده در ساخت
پرههاي ثابت و گردان سه نوع مختلف از توربينهاي ساخته شده توسط سه سازنده مختلف را نشان ميدهد.
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فاز  :1تدوين مباني سند

آلياژهاي مورد استفاده تا اوايل دهه  90ميالدي جهت ساخت پرههاي گردان توربينهاي  GEشامل ،U700 ،Udimet 500
 IN738و  GTD111بودهاند.
آلياژ  U - 500که در اواسط دهه  60ميالدي بطور عمده براي ساخت پرههاي گردان رديف اول ساخت شرکت  GEمورد
استفاده قرار ميگرفت امروزه بيشتر براي ساخت پره هاي رديف  3استفاده مي شود و از آن براي ساخت پرههاي رديف اول
توربينهاي جديد استفاده نميگردد .در حوالي سالهاي  1965 - 1970ميالدي ،با افزايش دماي توربين هاي ساخت  GEاز
سوپر آلياژ  )Rene 77 ( U700جهت ساخت پره هاي رديف اول توربينهششاي گازي استفششاده شده و پس از آن با ابداع
سوپر آلياژ  IN738LCاز اين آلياژ در محدوده سالهاي  1971 - 1984ميالدي جهت ساخت پره هاي رديف اول توربين هاي
 GEاستفاده گرديد .پس از عرضه سوپر آلياژ  GTD - 111در اوايل دهه  80ميالدي ،استفاده از اين سوپر آلياژ جهت ساخت
پره هاي رديف اول ساخت  GEبسيار فراگير شد و بنابراين از سوپر آلياژ  IN738LCدر ساخت پره هاي رديف دوم توربين
هاي پيشرفته استفاده شد IN 738LC .يکي از مناسب ترين مواد مورد استفاده در ساخت پره هاي توربين بوده است که
ترکيب مناسبي از خواص استحکام خزشي در دماهاي باال و مقاومت به خوردگي را ارائه داده است IN738LC.اولين ماده مورد
استفاده در ساخت پره هاي توربين هاي  GEاست که قبل از آنکه در پره هاي هوايي ساخت اين شرکت مورد استفاده قرار
گيرد ،در توربين هاي زميني استفاده گرديد .اين آلياژ که اولين بار توسط شرکت  INCOبه بازار عرضه گرديد پس از بهينه
سازيهاي فراوان ،امروزه به عنوان يک ماده بسيار بهينه جهت ساخت پرههاي توربين توسط بسياري از سازندگان مورد استفاده
قرار ميگيرد.

جدول  -6مواد مورد استفاده در ساخت پره های گردان و ثابت توربينهای گازی مختلف
ماده مورد استفاده در پرههای
ثابت

ماده مورد استفاده در پرههای
گردان


تعداد رديفها

نوع توربين
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فاز  :1تدوين مباني سند

FSX 414
رديف اول يک آلياژ پايه کبالت جديد
رديف  2و GTD222 : 3
رديف  1و ECY768 : 2
رديف  3و X45 : 4
رديف IN 939 : 1-3
رديف X- 45 : 4
رديف Nim 263 : 5

ويرايش اول ،تير 1393

GTD 111
رديف اول GTD 111 DS
رديف  2و GTD 111 3
رديف IN73BLC : 1-3
رديف U520 : 4
رديف IN 738LC : 1-4
رديف Nim 101 : 5

3
3

GE MS 7001F
GE MS 7001F

4

W/MHI 501F

5

ABB GT13E

مهمترين سوپر آلياژهاي مصرفي در ساخت پرههاي توربين گازي ساخت شرکت وستينگهاوس تا اوايل دهه  90ميالديU500 ،

 IN738LC ،U720 ،U710 ،U520 ،بودهاند .همچنين گفته شده که تا اين محدوده زماني شرکت ABBبيشتر از سوپر
آلياژهاي  IN 738 LCو  IN 939براي ساخت پرههاي توربين هاي خود استفاده نموده است.
شرکت زيمنس نيز در اين محدوده زماني بطور عمده از سوپر آلياژهاي  U720 ،IN792،IN738LCو  Nimonic 90جهت
ساخت پره هاي گردان توربينهاي خود استفاده کرده است.
انواع سوپرآلياژهاي مورد استفاده در ساخت پرههاي ثابت و متحرك در نيروگاههاي مختلف ايران در جداول  7و  8نشان داده
شده است.
جدول  -7مواد مورد استفاده در ساخت انواع پرههای متحرك توربين گازی در نيروگاههای ايران
نام آلياژ
IN738-LC
IN738-LC
IN738-LC
IN738-LC
IN738-LC
IN738-LC

وزن كل ()kg
320/4
436/1
900/9
1196
144

وزن
3/6
4/9
14/3
13
1/2

IN738-LC

IN792/Nim90
GTD111
GTD111

1350/2
1140/8
1196

31/4
12/4
13


تعداد
89
89
63
92
120

103
93
71
43
92
92

نوع و مدل پره
 V94.2رديف اول
 V94.2رديف دوم
 V94.2رديف سوم
 F9رديف سوم
 F5رديف اول
 GT13E2رديف اول تا
چهارم
 MW701Dرديف اول
دوم
سوم
 V94.2رديف چهارم
 F9رديف اول
 F9رديف اول
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فاز  :1تدوين مباني سند

نام آلياژ
U500
IN101
X750
U500

وزن كل ()kg
180

وزن
2

تعداد
90

276

3/45

80

U520

332/5

4/75

70

X750

390

6

65

U520
Nim90
Nim80A
Nim80A

216/55
263/41
561
650/65

3/05
3/71
10/2
11/83

71
71
55
55

نوع و مدل پره
 F5رديف دوم
 GT13E2رديف پنجم
 MW701Dرديف اول
Acec-Fiat TG20
رديف اول
Acec-Fiat TG20
رديف دوم
Acec-Fiat TG20
رديف سوم
 V93.1رديف اول
 V93.1رديف دوم
 V93.1رديف سوم
 V93.1رديف چهارم

جدول  -8مواد مورد استفاده در ساخت انواع پرههای ثابت توربين گازی در نيروگاههای ايران
نام آلياژ
IN738-LC
IN738-LC
IN939
IN939
FSX-414
GTD222
GTD222
FSX-414
N155
IN939
X-45
ECY768
X-45
X-45

وزن كل ()kg
639/4
657/6
825
1306/8
738
1200
1376
400
500

وزن
13/9
13/7
16/5
24/2
41
75
86
40

160

4

60
16-18-20
40

X-45

254/4

10/6

24

X-45

384

32

12

تعداد
46
48
50
54
18
16
16
10
62
93



نوع و مدل پره
 V94.2رديف اول
 V94.2رديف دوم
 V94.2رديف سوم
 V94.2رديف چهارم
 F9رديف اول
 F9رديف دوم
 F9رديف سوم
 F5رديف اول
 F5رديف دوم
 GT13E2رديف اول تا چهارم
 GT13E2رديف پنجم
 MW701Dرديف اول
 MW701Dرديف دوم تا چهارم
Acec-Fiat TG20
رديف اول
Acec-Fiat TG20
رديف دوم
Acec-Fiat TG20
رديف سوم
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وزن كل ()kg
501/6
431/2
609
498

نام آلياژ
U500
N155
ATS15
ATS15

تعداد
44
8
58
56

وزن
11/4
53/9

نوع و مدل پره
 V93.1رديف اول
 V93.1رديف دوم
 V93.1رديف سوم
 V93.1رديف چهارم

 -3-1-1محفظه احتراق و متعلقات
محفطههاي احتراق عموما از ورقهاي آلياژي پايه نيکل ساخته ميشوند Hastelloy X .و آلياژهاي 230 ,617ازجمله مواد
مورد استفاده در ساخت محفظه احتراق ميباشند .ترکيب شيميايي اين مواد در جدول  9آورده شده است .مهمترين ويژگيهاي
اين مواد به شرح زير است:

 شکل پذيري خوب
 خواص دما باالي مناسب (استحکام خزشي ،مقاومت به خستگي حرارتي ،مقاومت به اکسيداسيون)
 عدم نياز به عمليات حرارتي پس از جوشکاري
جدول  -9تركيب شيميايی برخی از آلياژهای مورد استفاده در ساخت محفظه احتراق

براي پايين نگهداشتن دماي فلز در محفظههاي احتراق (در محدوده  950درجه سانتيگراد) از خنک سازي توسط هوا،
پوششهاي  TBCو همچنين نسوزهاي سراميکي استفاده ميشود .مواد فوق را با اطمينال خاطر ميتوان در بسياري از انواع
توربينهاي گازي مورد استفاده قرار داد .در عين حال با افزايش دماي گاز و دماي ورودي در توربينهاي گاز و ايجاد شرايط و
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محصوالت احتراق پيچيده ،تالشهاي مضاعف براي جايگزيني اين مواد با مواد جديدتر صورت ميگيرد .در اين خصوص
مي توان به کاربرد آلياژهاي فريتي مستحکم شده با ذرات اکسيدي و کامپوزيتهاي زمينه سراميکي اشاره نمود .همچنين کاربرد
کامپوزيتهاي زمينه سراميکي  SiC-SiCو اکسيد-اکسيد مورد توجه قرار گرفته است .نمونه الينر محفظه احتراق که از
کامپوزيت سراميکي ساخته شده است در شکل  5نشان داده شده است.

شكل  -5الينر محفظه احتراق ازجنس كامپوزيت سراميكی

براي بررسي بيشتر اجزاي محفظه احتراق نمونهاي از توربين گازي زيمنس V94.2را مورد بررسي قرار ميدهيم .اين توربين
شامل دو محفظه احتراق از نوع سيلو است که در دو طرف آن و به صورت عمودي قرار داشته و به پوسته توربين متصل مي
گردند .اين نوع طراحي امکان استفاده از انتقال هم مرکز هوا و گاز کم سرعت از کمپرسور به محفظه احتراق و از محفظه
احتراق به توربين را فراهم مي کند و باعث افت فشار کمتر مي گردد .هواي کمپرسور از بين پوسته داخلي و خارجي محفظه
احتراق گذشته و قطعات در معرض هواي گرم را خنک مي کند از طرف ديگر تقارن و دو بار تغيير مسير جريان باعث ايجاد دما
و فشار يکنواخت تر در ورودي توربين ميشود.
هر محفظه احتراق داراي  8عدد برنر ميباشد که با سوختهاي مايع ،گازي و حالت دو سوختي ميتوانند کار کنند .سطح داخلي
محفظه احتراق با مواد نسوز پوشيده شده است .اين محفظه احتراق انعطاف پذيري بزرگي را در ابعاد و شکل بندي ايجاد کرده
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است که باعث در دسترس بودن و سهولت در بازرسي و تعميرات شده است .شکل  6اجزاي محفظه احتراق را نشان مي دهد.
صفحه باالئي محفظه احتراق از جنس اينکونل  617ميباشد.

شكل  -6محفظه احتراق توربين زيمنس V94.2

مشعل بخش اصلي محفظه احتراق محسوب مي شود (شکل  .)7کارکرد مشعل در سه حالت کلي گازي پيش مخلوط ،گازي
نفوذي و سوخت مايع مي باشد .در شرايط گازي پيش مخلوط ( )pre mix gas burnerقسمت اعظم هوا از طريق diagonal

 swirlerو بقيه آن از طريق axial swirlerو با چرخش ايجاد شده توسط پره هاي آنها وارد محفظه احتراق مي گردند و به
طبع آن هواي موجود در محفظه احتراق نيز در همان جهت شروع به گردش مي کند .گاز طبيعي بوسيله توزيع کننده بين
برنرها تقسيم شده و از قسمت  22نشان داده شده در شکل  7وارد پره هاي  diagonal swirlerشده و با هوا مخلوط مي
گردد و سپس وارد محفظه احتراق مي شود .در اين حالت براي حفظ پايداري شعله مقداري از گاز از طريق چهار لوله (شماره14
نشان داده شده در شکل  )7وارد محفظه احتراق مي گردد که به آن پيلوت ميگويند.
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شكل  -7مشعل توربين زيمنس V94.2

در حالت کارکرد گازي نفوذي ( ،)diffusion gas burnerسوخت گازي از طريق ورودي  28و سپس  27نشان داده در شکل
 7وارد برنر شده و با گذشتن از منافذ پوسته  axial swirlerبا هوا آميخته مي گردد و وارد محفظه احتراق مي شود .الزم به
ذکر است که اين حالت فقط در توانهاي پايين استفاده مي شود .از طرفي در حالت کارکرد سوخت مايع(، ) fuel oil burner
مقدار سوخت مايع تزريقي از طريق فشار خط برگشتي کنترل مي گردد .سوخت مايع با فشار  72بار وارد محفظه چرخش نازل
سوخت شده و با توجه به فشار خط برگشتي مقداري از آن به سيستم سوخت مايع برگشت داده شده و مقداري از آن با همان
چرخش و از قسمت  16نشان داده شده در شکل  7وارد محفظه احتراق مي شود.
اينزرت برنر يکي ديگر از قطعات موجود در محفظه احتراق توربين گازي زيمنس  V94.2ميباشد .اين قطعه بصورت يکپارچه
در اطراف مشعلهاي محفظه احتراق توربين قرار گرفته است .شکل  8محل قرارگيري اين قطعه در توربين را نشان ميدهد.
تعداد قطعه اينزرت برنر در هر محفظه احتراق  8عدد و در توربين گازي زيمنس برابر با  16عدد ميباشد .اين قطعه از فوالد
زنگ نزن مقاوم به حرارت نيوبيومدار ساخته ميشود و مشخصه  DINآن  GZ-X10NiCrNb32-20است.
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قطعه اينزرت برنر

شكل  -8مكان اينزرت برنر در محفظه احتراق

هاب يکي از قطعات اينرکيسينگ توربين گازي زيمنس  V94.2ميباشد .اين قطعه بصورت استوانهاي شکل درون اينرکيسينگ
قرار دارد و يک سر آن به اينرکيسينگ جوش داده شده است .محصوالت احتراق پس از عبور از ميکسينگ چمبر درون
اينرکيسينگ آمده و پس از برخورد به هاب ،هدايت شده و وارد توربين ميشود .شکل  9نماي ظاهري اينرکيسينگ و هاب و
شکل  10نماي ظاهري ميکسينگ چمبر را نشان ميدهند .جنس اين قطعات از سوپرآلياژ پايه نيکل اينکونل  617است.
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شكل  -9نمای ظاهری اينركيسينگ و هاب و نحوه قرار گيری هاب

شكل  -10نمای ظاهری ميكسينگ چمبر

نگهدارندههاي آجر نسوز ( Brick Holderيا  )Tile Holderقطعات مهمي هستند که وظيفه مهار آجرهاي نسوز را در دو
محفظه احتراق توربين گازي به عهده دارند ،در باالترين ارتفاع داخلي هر محفظه احتراق توربين گازي ورژن  3دو رديف نگه
دارنده بنام هاي  A1و  A2قراردارند ،آجر نسوز اين دو رديف توسط  144نگهدارنده مهار ميشوند ،بنابراين تعداد کل نگهدارنده
هاي اين دو رديف با توجه به وجود  2محفظه احتراق در يک واحد  ،جمعاً تعداد  288عدد مي باشد ،که نيمي از نگه دارنده هاي
اين دو رديف با نيمه ديگر ،از نظر شکل قرينه هستند .پس از نگه دارنده آجرهاي نسوز رديفهاي  A1و ، A2ده رديف


سند راهبردي و نقشه راه طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي
22
ويرايش اول ،تير 1393

فاز  :1تدوين مباني سند

نگهدارنده آجرهاي نسوز به نام هاي L ،K ،J ،H ،G ،F ،E ،D ،C ،Bبه ترتيب از باال به پائين قرار گرفته است و آجرهاي
نسوز را در بر مي گيرند ،براي هر نگهدارنده يک زوج سوراخ در امتداد عمودي بر روي پوسته داخلي اتاق احتراق تعبيه شده
است که فاصله عمودي هر زوج سوراخ معادل ارتفاع آجر نسوز ميباشد .جنس نگهدارنده ها  Nimonic 75مي باشد ( شکل
.)11

رديف

تعداد در هر واحد

جنس

 144عدد

A2 ، A1

 144عدد
 528عدد

Nimonic 75

 144عدد

B-L

 24عدد
 24عدد

شكل  -11نحوه قرارگيری آجرها و نگهدارنده آنها در محفظه احتراق

تمام مواد فلزي ديگر شامل صفحه باالئي محفظه احتراق pressure jacket ،flame tube ،از جنس فوالد کم کربن است.
تمامي قطعات فلزي محفظه احتراق فاقد پوشش ميباشند ولي در حال حاضر بصورت اختياري پوششهاي  TBCمورد استفاده
قرار ميگيرد.
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طبق مستندات نيروگاهي و شبيه سازي انجام گرفته ،دماي تقريبي شعله بين  1600تا  2100درجه سانتيگراد ميباشد .دماي
تقريبي در جداره داخلي سراميکي محفظه احتراق بين  530تا  1100درجه سانتيگراد است .دما در داخل محفظه احتراق نيز بين
 978تا  1612درجه سانتيگراد مي باشد .دماي تقريبي در جداره اينزرت برنر نيز بين  736تا  906درجه سانتيگراد است.
با توجه به توضيحات فوق و در نظر داشتن اين نکته که محفظه هاي احتراق توربينهاي مدل  ،GEميتسوبيشي و آسک فيات از
نوع الينر و ترانزيشن پيس ميباشد ،جدول  10اطالعات مربوط به نوع و ميزان مواد مصرفي در ساخت اين قطعات داغ
توربينهاي گازي نصب شده در کشور را ارائه ميدهد.
جدول  -10مواد مورد استفاده در ساخت انواع محفظههای احتراق توربين گازی در نيروگاههای ايران
نام آلياژ
IN617
Hast. X
Nimonic 263
Hast. X
Hast. X
IN617
Hast. X
Hast. X
Hast. X

وزن كل ()kg
6800
392
770
146
245

وزن
3400
28
55
14/6
24/5

205/6

25/7

تعداد
2
14
14
10
10
2
18
18
8

Hast. X

159/2

20/4

8

V93.1 (NiCr20Ti or
)Nim75

3800

2

نوع و مدل توربين
( V94.2سيلو)
(الينر و کراس فاير تيوب) F9
( F9ترانزيشن پيس)
( F5الينر)
( F5ترانزيشن پيس)
( GT13E2سيلو)
( MW701Dالينر)
( MW701Dترانزيشن)
Acec-Fiat TG20
(ترانزيشن)
Acec-Fiat TG20
(الينر)
( V93.1سيلو)

-4-1-1ديسکهای توربين
در توربينهاي زميني به دليل آنکه وزن ازجمله پارامترهاي اصلي انتخاب مواد بشمار نميرود ديسک و روتور معموال از جنس
فوالدهاي با  %12کرم ساخته شده و در مواردي که استحکامهاي باالتري مورد نظر باشد از انواع پيشرفتهتر اينگونه آلياژها
استفاده ميشود .در عين حال براي افزايش دما در توربينهاي گازي پرفشار جديد تمايل به جايگزيني اين آلياژها با الياژهاي پايه
نيکل وجود دارد .ازجمله مواد پيشنهاد شده در اين زمينه ميتوان به آلياژ  IN706اشاره نمود که مشابه آلياژ  IN706است.
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 IN706بطور گستردهاي براي ساخت ديسک در توربينهاي هوايي استفاده ميشود .ترکيب اين دو آلياژ در جدول  11نشان داه
شده است .مهمترين تفاوت ديسک توربين هوايي و زميني ابعاد و اندازه آن است که موجب شده تا اصالحاتي در آلياژهاي مورد
استفاده در توربينهاي هوايي انجام شود تا قابليت ساخت آنها در عين حفظ خواص توسعه يابد .شرکت جنرال الکتريک مهمترين
ملزومات در اين خصوص را به شکل زير درنظر گرفته است.
 عاري بودن از جدايش در قطعات فورج شده بزرگ
 کارپذيري گرم با توجه به ظرفيت تجهيزات فورج موجود
 قابليت ماشينکاري باالتر از IN718
 افزايش نيافتن هزينهها در مقايسه با IN718

براي دستيابي به اهداف فوق تکنيکهاي پيشرفته تصفيه مذاب مورد استفاده قرار گرفته و شمشهاي عاري از جدايش
ماکروسکوپي عناصر آلياژي تهيه ميشود .اين شمشها سپس فورج عمليات حرارتي ميشوند تا خواص مکانيکي بهينه در
آنها ايجاد شود.
جدول  -11تركيب شيميايی آلياژهای مورد استفاده در ساخت ديسكهای توربين

انواع آلياژهاي مورد استفاده در ساخت ديسک توربين در نيروگاههاي ايران در جدول  12آورده شده است .الزم به ذکر است که
تمامي اين آلياژها از انواع فوالدهاي آلياژي حاوي  12درصد کروم همراه با عناصر آلياژي نظير  V ،Nb ،Moو  Wبوده و لذا از
ذکر آناليز جزئي آنها صرفنظر ميشود.
جدول  -12مواد مورد استفاده در ساخت انواع ديسک توربين گازی در نيروگاههای ايران
نام آلياژ
CrMoV / CrMoVWNb
Steels

وزن كل ()kg
12659

وزن
2688-3560


تعداد
4

نوع و مدل توربين
( V94.2ديسکهاي رديف
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CrMoV Steels
CrMoV Steels

3
3592

1551-2041

2

CrMoV / CrMoVWNb
Steels

5

NiCrMoV Steels

3

NiCrMoV Steels

3

CrMoV Steels

6163

1312-1730

4

 1الي )4
( F9ديسکهاي رديف  1الي
)3
( F5ديسکهاي رديف  1الي
)2
( GT13E2ديسکهاي
رديف  1الي (5
( MW701Dديسکهاي
رديف  1الي )3
Acec-Fiat TG20
(ديسکهاي رديف  1الي )3
( V93.1ديسکهاي رديف
 1الي )4

با توجه به اطالعات جمع بندي شده در جداول  10 ،8 ،7و  12ميزان مصرف آلياژهاي مختلف مصرفي در يک ست پرههاي
متحرك و ثابت ،قطعات محفظه احتراق و ديسکها در توربينهاي گازي وابسته به وزارت نيرو و سهم هر يک از آنها در شکل
 12ارائه شده است.
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شكل  -12ميزان آلياژهای مصرف شده در يک ست از پره ها ،قطعات محفظه احتراق و ديسكهای توربينهای گازی وابسته
به وزارت نيرو

با توجه به برآوردهاي فوق ،تنها در توربينهاي گازي وابسته به وزارت نيرو (گردآوري شده از کتاب آمار تفصيلي صنعت برق)
درحدود  2500تن انواع سوپرآلياژ و  2500تن انواع فوالدهاي آلياژي بعنوان مواد داغ در يک ست از پرهها ،قطعات محفظه
احتراق و ديسکهاي توربين موجود است .مقاديري بمراتب بيشتر از انواع فوالدهاي آلياژي بعنوان مواد داغ در بخشهاي روتور،
شرود ،سيل و  ...واحدهاي گازي و همچنين بعنوان مواد داغ در توربينها و بويلرهاي نيروگاههاي بخاري وجود دارد .اکثر اين
مواد از خارج کشورتامين ميشوند.
با در نظر داشتن سهم واحدهاي نيروگاهي خارج از مجموعه وزارت نيرو و نيز ميزان مصرف مواد داغ در قطعاتي نظير روتورها،
شرودها و  ...که در محاسبات فوق لحاظ نگرديدهاند ،ميتوان ميزان آلياژ مصرفي در يک ست از قطعات داغ واحدهاي گازي را
بمراتب بيشتر از مقادير فوقالذکر (حداقل  3000تن فوالد و  3000تن انواع سوپرآلياژها) در نظر گرفت.
با در نظر داشتن قيمت کلي مواد اوليه و نيز فرايند ساخت قطعات با پيچيدگي مختلف از جنس فوالد يا سوپرآلياژ ،ارزش
موجودي کنوني مواد داغ موجود در يک ست از پرهها ،قطعات محفظه احتراق و ديسکهاي توربين ،تنها در توربينهاي گازي
بيش از 900ميليارد تومان و ارزش قطعات ساخته شده با اين مواد بيش از  5000ميليارد تومان تخمين زده ميشود .همچنين با
توجه به تعداد واحد گازي مولد برق موجود در کشور و ارزش هر روتور موجود در واحدهاي گازي (در نظر گرفتن فقط روتور گرم
موجود در بخش توربين بدون در نظر گرفتن ديسکهاي آن که پيشتر در محاسبات منظور شده است) به ارزش تقريبي  2ميليارد
تومان ،ارزش کل روتورهاي واحدهاي گازي نيروگاهي نيز در حدود  600-700ميليارد تومان خواهد بود .بنابراين ميتوان با يک
تقريب اوليه ،ارزش يک ست از قطعات داغ موجود در توربينهاي گازي کشور را شامل پرهها ،قطعات محفظه احتراق ،روتورها،
ديسکها ،شرودها و  ...در حدود  6000-7000ميليارد تومان تخمين زد .با در نظر گرفتن ارزش خريد هر واحد گازي با توان
تقريبي  130-140مگاوات (تقريبا مساوي با متوسط ظرفيت واحدهاي گازي نصب شده در کشور) در حدود  300-500دالر،
قيمت يک ست از قطعات داغ واحدهاي گازي کشور شامل پرهها ،ديسکها ،روتورها و قطعات محفظه احتراق در حدود قيمت
 4000مگاوات توان نصب شده در کشور ميباشد.
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نکته بسيار مهم در اين خصوص توجه به اين موضوع است که ارزش اقتصادي فوق تنها براي يک ست از قطعات داغ مصرفي
در واحدهاي گازي است .بايد اين نکته را مد نظر داشت که در طول عمر يک واحد گازي ،اگرچه برخي از قطعات سرد واحد،
عمري بسيار طوالني و در حد عمر واحد (مثال  30سال) دارند اما بسياري از قطعات داغ واحدهاي گازي عمال در يک محدوده
 5-10ساله نياز به تعويض کامل دارند .بنابراين اگر ارزش طوالني مدت واحدهاي گازي را مدنظر داشته باشيم ،ارزش قطعات
داغ ميتواند تا چند برابر نسبت به ارزش ساير قطعات سرد فزوني داشته باشد.

 -2-1ديدگاه سياسی و اجتماعی
با توجه به اينکه قطعات داغ واحدهاي نيروگاهي جزء قطعات استراتژيک براي تامين برق مطمئن ميباشند ،هرگونه کمبشود در
اين زمينه مي تواند عواقب سياسي و اجتماعي گسترده را در پي داشته باشد .تامين برق مطمشئن و بشا کيفيشت همشواره يکشي از
نيازهاي توسعه کشورها بوده است و براي اين منظور ،آمادگي واحدهاي نيروگاهي در زمانهاي مختلف اهميشت بشااليي دارد .در
صورت تامين مواد و قطعات داغ نيروگاهي به ميزان مورد نظر و با حفظ ذخيرههشاي الزم ،مشيتشوان اميشدوار بشود کشه ميشزان
خاموشيهاي ناشي از اين پديده را به صفر رساند.
با توجه به اينکه در حال حاضر قسمت عمده مواد داغ نيروگاهي از خارج کشور تامين ميگردد ،وضع تحشريمهشاي ظالمانشه در
سالهاي اخير ،تامين اين مواد را با مشکالت عديده اي مواجه نموده اسشت .تشدوين تکنولشوژي سشاخت ايشن مشواد و اسشتفاده از
پتانسيلهاي موجود داخلي براي ساخت و تهيه اين مواد از آرزوهاي هميشگي دستاندرکاران بشوده و ايشن امشر ضشرورت توجشه
بيشتر به اين مقوله را خاطر نشان ميسازد.
در سالهاي اخير با توجه به شرايط سياسي و اجتماعي کشور ،تدوين سياستهاي اقتصشاد مقشاومتي بعنشوان يکشي از راهبردهشاي
اساسي جهت دستيابي به اهداف واالي توسعه همه جانبه کشور ،توانسته است که مشکالت تحميلي را تشا حشد زيشادي مرتفشع
نمايد .در اين راستا ،استفاده از حداکث ر تشوان داخلشي در جهشت سشاخت مشواد و قطعشات وارداتشي مشيتوانشد ضشمن حمايشت از
توليدکنندگان داخلي ،زمينه عدم نياز به ديگران را نيز تا حد زيادي فراهم آورد .بشديهي اسشت کشه مقولشه مشواد و قطعشات داغ
نيروگاهي ،بدليل نياز اساسي کشور به آنها از جايگاه ويژه اي در اين زمينه برخوردار است.
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با توجه به برنامههاي طوالني مدت کشور براي ارتقاي همه جانبه علمي-فرهنگي و سياسي در سطح منطقهاي و بشينالمللشي،
پژوهش در زمينه مواد و قطعات داغ نيروگاهي مي تواند ضمن افزايش دانش کاربردي ،کشور را به يکي از کشورهاي پيششرو در
اين زمينه در سطح منطقه تبدي ل نمايد .با توجه به کاربردهاي گسترده اين مواد در صنايع پيشرفته نظامي ،پزشکي ،نيروگاهي ،و
 ،...افزايش دانش در اين زمينه ميتواند منجر به توسعه ساير محدودههاي دانشي در کشور گردد.

 -3-1ديدگاه قانونی
با بررسي برنامه راهبردي وزارت نيرو در افق  1404که خود برگرفته از برنامههاي توسعه بلند مدت کشور ميباشد ،الزامات
قانوني درخصوص لزوم تدوين سند راهبردي طراحي و ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي و همچنين نياز به سرمايهگذاري
بيشتر در اين مقوله مشخص ميگردد .در بخش ماموريتها و چشماندازهاي تدوين شده براي وزارت نيرو اعالم شده است که
اين سازمان با برخوردارى از مديريت دانش محور و منابع انسانى کارآمد به گونهاى عمل ميکند تا کشور در زمينه برق مطمئن
و پايا در جهان پيشرو شناخته شده و به عنوان مرکز راهبرى برق در منطقه تثبيت شود .بديهي است که دستيابي به اين اهداف
عالي در گرو تامين کاالهاي مورد نياز در بخشهاي توليد ،انتقال و توزيع برق بوده و در بخش توليد ،ميبايستي توجه ويژه به
قطعات داغ نيروگاهي بعنوان حياتيترين قطعات و کاالهاي مورد نياز براي توليد برق مطمئن و پايا معطوف گردد.
در بند  7از برنامههاي راهبردي وزارت نيرو که بر ارتقاء سطح کارامدي صنعت برق کشور تاکيد شده است ،توسعه روشهاي
نوسازي و بهينهسازي واحدهاي توليد ،تالش براي ارتقاء راندمان و توسعه ظرفيتهاي توليد مورد تاکيد قرار گرفته است .بديهي
است که توسعه ظرفيتهاي توليد و ارتقاء اين واحدها بايستي بر مبناي روشهاي بهينهسازي طراحي و ساخت قطعات مصرفي
در آنها و بخصوص قطعات داغ چنين واحدهايي انجام پذيرد و اين امر جز در سايه تدوين يک برنامه کالن راهبردي در اين
زمينه ميسر نخواهد شد .همچنين در برنامههاي راهبردي مرتبط با پژوهش و در فصل هفتم اين برنامههاي راهبردي ،بر
گسترش پژوهشهاي کاربردي و توسعهاي ،تجاريسازي و ماموريتگرا کردن تحقيقات و نوآوريها و شناسايي فناوريهاي
نوين تاکيد شده است .با بررسي حجم فعاليتهاي تحقيقاتي تجاري شده در  20ساله گذشته در کشور در بخش صنعت برق،
ميتوان مالحظه کرد که کاراترين و مهمترين بخش اين تحقيقات کاربردي و توسعهاي تجاري شده ،مربوط به فعاليتهاي
تحقيقاتي در خصوص قطعات داغ نيروگاهي و بخصوص توربينهاي گازي بوده است .اين امر بخوبي نشان ميدهد که در
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صورت تدوين يک برنامه کالن استراتژيک و راهبردي در اين رابطه ،ميتوان مناسبترين نتايج را با بيشترين بازدهي عايد کشور
و صنعت برق نمود.
و باالخره آنکه در بخش ماموريت ،چشم انداز ،و راهبردهاي بخش پشتيباني صنعت آب و برق ،مقرر گرديده است که وزارت
نيرو با سياستگذاري ،برنامهريزي ،سازماندهي و هدايت ،صنعت آب و برق کشور را در اين زمينه ياري ميرساند .اين بخش
فعاليتهاي خود را از گستره ملي به سطح بينالمللي و به ويژه بازارهاي منطقه گسترش داده و با بهرهگيري کارآمد از منابع
انساني متعهد و متخصص در بخشهاي دولتي و غيردولتي ،مسئوليت خويش را در قبال رشد اقتصادي ،توسعه زيرساختها و
کارآفريني ايفا مينمايد .وزارت نيرو در بخش پشتيباني صنعت آب و برق درصدد است تا با بهرهمندي ازمديريت کارآمد در
بخشهاي دولتي و غيردولتي و با تأکيد بر خوداتکايي بهگونهاي عمل کند که کشور در توليد تجهيزات و خدمات فني و مهندسي
سرآمد منطقه باشد .اين امر هنگامي ميسر خواهد شد که در ابتدا سند کالن صنعت برق در خصوص ساخت مواد ،کاالها و
قطعات مختلف مصرفي در بخشهاي توليد ،انتقال و توزيع نيرو تدوين گردد .با توجه به نقش کليدي قطعات داغ در واحدهاي
توليد برق و فقدان يک سند جامع در اين خصوص ،تدوين چنين سندي درخالل انجام پروژه حاضر در دستور کار قرار گرفته
است.

-2تعيين ابعاد موضوع و محدوده مطالعات سند
-1-2تبيين سطح تحليل
با توجه به تأثير فناوري و نوآوري فناورانه در ابعاد مختلف جامعه ،تصميمگيري راهبردي را ميتوان در سطوح مختلفي به انجام
رساند .اين سطوح را ميتوان در قالب جغرافيايي به سه سطح منطقهاي ،ملي و فراملي تقسيم نمود .سطح منطقهاي به
تصميمگيري در مورد زير بخشهاي ملي ازلحاظ ايجاد کسب وکارهاي دانشبنيان ميپردازد .از بعدي ديگر (فراي جغرافيا)
اسناد راهبردي را مي توان در سطوح بخشي و فناورانه نيز تدوين کرد .سطح بخشي به تعيين سياست و تدوين راهبرد در حوزه
يک صنعت خاص ميپردازد .سطح فناورانه نيز يک فناوري خاص را هدف مطالعه قرار ميدهد که امکان استفاده از آن فناوري
در چندين بخش يا صنعت مختلف نيز وجود دارد .براي تدوين سند راهبردي و نقشه راه طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد
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و قطعات داغ نيروگاهي الزم است تا سطح تحليل در دو بعد جغرافيا و تخصص تعيين گردد .مشخص شدن اين سطح در تعيين
اندازه مرزهاي سيستم تحت مطالعه و انتخاب نوع ابزارهاي سياستگذاري و تدوين راهبرد مؤثر خواهد بود.

-1-1-2سطح جغرافيايی
سطوح را ميتوان در قالب جغرافيايي به سه سطح منطقهاي ،ملي و فراملي تقسيم نمود .سطح منطقهاي به تصميمگيري در
مورد زير بخشهاي ملي توانمند از لحاظ ايجاد کسب وکارهاي دانشبنيان ميپردازد .سطح ملي بيانگر تصميمات دولتها در
توسعه اقتصادي مرتبط با بخشها و فناوريهاي موجود در يک کشور است .سطح فراملي نيز بيانگر همکاريهاي بينالمللي در
برنامهريزي براي توسعه محصوالت و فناوريها است.
نيروگاههاي حرارتي مولد برق در ايران در منطقه جغرافيايي خاصي متمرکز نبوده و در استانهاي مختلف کشوري پراکنده
شدهاند .نحوه پراکندگي نيروگاهها به تفکيک نوع نيروگاه و سهم آن در توليد برق کشور در شکلهاي ( )13تا ( )15نشان
دادهشده است.

شكل -13پراكندگی نيروگاههای بخاری در ايران
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شكل -14پراكندگی نيروگاههای گازی در ايران

شكل -15پراكندگی نيروگاههای سيكل تركيبی در ايران
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چنانچه در شکلهاي فوق نشان دادهشده است ،توليد برق توسط نيروگاههاي حرارتي در سطح کشور بطور پراکنده توزيع شده و
بهترين راهبرد در اين زمينه توجه به دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي در سطح ملي است.

-2-1-2سطح فناورانه
موضوع طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي در صنايع مختلفي ميتواند مورداستفاده قرار گيرد.
شايانذکر است فنّاوري توربينهاي گازي که جهت توليد برق مورد استفاده قرار ميگيرند براي ساخت توربينهاي گازي هوايي
که در هواپيماهاي نظامي و غيرنظامي استفاده ميشوند نيز بکار برده ميشوند .از طرف ديگر مواد مورداستفاده جهت ساخت
قطعات داغ نيروگاهي براي ساخت انواع قطعات در صنايع مختلف ديگر نيز استفاده ميشود .همچنين بسياري از کارخانههاي
بزرگ مثل ذوبآهن براي تأمين بخشي از برق مصرفي يا توليد بخار ،انواع کوچک نيروگاههاي بخار يا توربينهاي گازي
کوچک را بکار مي برند .همچنين موتورهاي توربيني براي پمپاژ نفت و گاز و ساير موارد در صنايع نفت و گاز استفاده ميشوند.
مهمترين صنايعي که با مواد و قطعات داغ نيروگاهي مرتبط ميباشند به شرح زير است:
 صنايع نيروگاهي
نيروگاه گازي
نيروگاه بخار
نيروگاه سيکل ترکيبي
 صنايع نفت و گاز
 صنايع پتروشيمي
 صنايع هواپيمايي
موتورهاي توربيني نظامي
موتورهاي توربيني غيرنظامي
 صنايع دفاعي و هستهاي
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برخي صنايع ديگر نيز نظير صنايع مربوط به کورههاي ذوب و عمليات حرارتي ،صنايع پزشکي ،توربوشارژرها ،ابزار و
قالبهاي شکلدهي و ريختهگري ،شيرها و پمپهاي خاص و  ...از برخي مواد دماي باال استفاده مينمايند که با توجه به
استفاده از اين مواد در صنايع غير نيروگاهي ،از ذکر آنها در اين گزارش صرف نظر شده است.
در کل با توجه به بررسيهاي انجامشده ،موارد استفاده از مواد و قطعات داغ نيروگاهي را بهصورتي که در شکل ( )16نشان
دادهشده ميتوان در نظر گرفت .با توجه به آنکه واحدهاي سيکل ترکيبي را ميتوان ترکيب همزمان واحدهاي گازي و
بخاري در نظر گرفت ،در اين شکل اين واحدها بطور مجزا ذکر نشدهاند.

شكل  -16كاربرد مواد و قطعات داغ نيروگاهی در صنايع مختلف
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سطح فناورانه يک فناوري خاص را هدف مطالعه قرار ميدهد که امکان استفاده از اين فناوري در چندين بخش يا صنعت
مختلف نيز وجود دارد .براي تعيين سطح فناورانه ،تحليل فنّاوريهاي مورداستفاده در دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ
نيروگاهي موردبررسي قرار گرفت .بر اساس مطالعات انجامشده سطح فناورانه تحليل بهصورت شکل  17ارائه ميشود.

شكل -17انواع مواد و قطعات داغ نيروگاهی و فناوريهای مرتبط با ساخت آنها


سند راهبردي و نقشه راه طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي
35
ويرايش اول ،تير 1393

فاز  :1تدوين مباني سند

 -3-1-2مرزبندی فنی يا توصيفی
منطقهبندي تکنولوژيها را ميتوان با توجه به اينکه ازنظر ساختار فني آيا حوزه دانشي ،محصول و يا مجموعهاي از
محصوالت را در برميگيرد انجام داد .بر اين اساس توسعه فناوري را ميتوان در سه واحد تحليل فناوري به معني يک
حوزه دانشي ،محصول و مجموعهاي از محصوالت مرتبط باهم و باهدف برآوردن کارکردي خاص مورد بررسي قرار داد.
اين تقسيمبندي را بر اساس معيارهاي زير ميتوان انجام داد.
حوزه دانشي :تأکيد بر يک فناوري و زير فناوريهاي آن با درنظرگرفتن قابليت استفاده در کاربردها و محصوالت
مختلف
محصول فنبورانه :محوريت قرار گرفتن يک محصول و بررسي فنآوريها و کاربردهاي مرتبط با آن
بخشفنآورانه :هدف ،تحليل و بررسي يک بازار خاص و مجموعهاي بههمپيوسته از محصوالت موردنياز يک حوزه
است.
شايانذکر است دانش و فناوري طراحي و ساخت مواد و قطعات نيروگاهي هر سه حوزه فناوري ،توليد محصول و مجموعهاي
بههمپيوسته از محصوالت موردنياز يک حوزه را دربر ميگيرد .درنتيجه ،قبل از تعيين حوزه غالب در اين زمينه ابتدا محصوالت
و فنآوريهاي اصلي مطرح در طراحي و ساخت مواد و قطعات نيروگاهي را موردبررسي قرار ميدهيم.
برخي از مهمترين قطعات داغ نيروگاهي به شرح زير است.
 -نيروگاه بخار:

 لولههاي بويلر
 لولههاي سوپرهيتر و ريهيتر
 پرههاي ثابت و متحرك توربين
 روتور
 مسير انتقال بخار
 پوسته توربين
 پيچ و مهرههاي مورد استفاده در دماي باال
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 انواع ولوهاي نيروگاهي
 هدر و درام

 -نيروگاه گازی:

 پرههاي ثابت و متحرك توربين
 روتور و ديسک
 محفظه احتراق
 مسير انتقال گازهاي داغ
 پوسته توربين
 انواع شرودها
 انواع سيلها
مهمترين مواد مورداستفاده در ساخت قطعات نيروگاهي را بهصورت زير ميتوان در نظر گرفت.
 فوالدهاي کم آلياژ و آلياژي
 فوالدهاي زنگنزن
 سوپرآلياژها
 فلزات و آلياژهاي فلزات ديرگداز ( مثل رنيم،پالتين ،تنتالم ،نيوبيوم ،موليبدن ،تنگستن)
 ترکيبهاي بين فلزي (مثل تيتانيم آلومينايد ،نيکل آلومينايد)
 ترکيبهاي غيرفلزي مثل سراميکها و کامپوزيتها (مثل کامپوزيت کربن-کربن)
 پوششهاي دماي باال
مواد و قطعات داغ نيروگاهي با استفاده از فنآوريهاي مختلفي توليد ميشوند که برخي از مهمترين آنها به شرح زير است.
 ذوب در خأل
 ذوب در اتمسفر کنترل شده
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 ذوب در اتمسفر معمولي
 فرايندهاي تصفيه مذاب
 فرايندهاي آلياژسازي
 ريختهگري معمولي
 ريختهگري دقيق
 ريختهگري پلي کريستال
 ريختهگري جهتدار
 ريختهگري تک کريستال
 نورد
 آهنگري قطعات داغ
 ماشينکاري قطعات داغ
 متالورژي پودر قطعات داغ
 فرايند HIP
 فرايندهاي پوشش دهي
 فرايندهاي جوشکاري و عمليات حرارتي
از نگاه مرزبندي فني ،برخي از فناوريهاي ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي در ايران ازلحاظ بلوغ فني در مراحل ابتدايي
چرخه عمر خود قرار داشته و هنوز بهطور کامل به يک محصول تجاري تبديل نشده است .همچنين به علت عدم شکلگيري
محصول کامل از اين فناوري ،بازاري که بهطور متمرکز بر اين فناوري تمايل پيداکرده باشد نيز شکلگيري پيدا نکرده است.
بنابراين در شرايط فعلي ،واحد تحليل مناسب براي توسعه و سياستگذاري طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات
داغ نيروگاهي در ايران ،سطح فناوري حوزه دانشي براي اغلب زمينهها و سطح محصول براي برخي از زمينهها است.
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-2-2تبيين افق زمانی تحليل
اسناد راهبردي با در نظر گرفتن افقهاي برنامهريزي براي اقدامات و فعاليتها معني مييابد .دليل برنامهريزي و افقهاي
برنامهريزي بلندمدت در نظر گرفتن روندهاي آتي ،اتفاقات ممکن و تغييرات محتملي است که بر نحوه توسعه فناوري و فرايند
تصميمگيري اثرگذار است .افق برنامهريزي ميتواند بلندمدت ( 25-15ساله) ،ميانمدت ( 15-5ساله) يا کوتاهمدت ( 5-1ساله)
باشد .معموالً افق برنامهريزي در اسناد ملي توسعه فناوريهاي راهبردي ميتواند بلندمدت يا ميانمدت باشد که در فاصلههاي
 5ساله مورد ارزيابي و بازنگري قرار ميگيرند.
با توجه به سند چشمانداز جمهوري اسالمي ايران در افق  1404هجري شمسي ،وزارت نيرو در بخش برق با استفاده از منابع
متنوع و در دسترس انرژي ،مديريت تقاضا ،تکيه بر ساختاري منسجم و متخصصين توانمند و خالق ميبايست بهگونهاي عمل
کند تا کشور در عرضه برق مطمئن و پايا و باکيفيت مناسب در حد استانداردهاي جهاني سرآمد کشورهاي منطقه گردد و با ايجاد
بسترهاي الزم ،دسترسي آزاد به شبکه و رقابت منصفانه در بازار برق را ميسر نموده و جمهوري اسالمي ايران را بهعنوان مرکز
راهبري شبکه برق منطقه تثبيت کند .همچنين توسعه صنعت برق در نقشه جامع علمي کشور و ساير برنامههاي  5ساله و
ميانمدت دولتي موردتوجه قرارگرفته است.
براي تعيين افق زماني سند راهبردي طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي موارد زير را ميتوان مورد
توجه قرارداد:
 صنايع نيروگاهي وسعت و تنوع زيادي داشته و نياز داخلي به آن بسيار گسترده است .عالوه بر اين اسناد راهبردي
باالدستي توسعه وسيع اين صنايع را در سطح ملي و منطقهاي در مدنظر قرار دادهاند.
 طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي فناوريهاي مختلفي را دربر ميگيرد که بخش
قابلتوجهي از آنها در داخل کشور در مراحل ابتدايي خود قرار دارند.
 طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي در برخي از زمينهها نيازمند بررسيهاي تحقيقاتي و
دانشبنيان در قالب طرحهاي کالن ميانمدت است.
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 طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي مجموعهاي از فناوريهاي بههم پيوسته را در برميگيرد
که بهصورت زنجيروار به يکديگر وابسته بوده و توسعه هرکدام مستلزم تکميل حلقه فناوري قبلي است .اين پديده افق
زماني سند توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي را طوالني مينمايد.
با توجه به مجموعه مالحظات فوق ،افق برنامهريزي سند راهبردي طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ
نيروگاهي را ميتوان به صورت ميانمدت ( 10تا  15سال) در نظر گرفت که در فاصلههاي  5ساله مورد ارزيابي و بازنگري
قرار ميگيرد.

 -3-2مرزبندی محتوايی يا ساختاری
مرزبندي محتوايي براي جدايي سيستم از محيط و تشخيص عوامل داخلي اثرگذار بر توسعه فنآوري از عوامل خارجي آن
ضروري است .با داشتن نگاهي سيستمي ،نظام توسعه فنآوري از چهار جزء کنشگران ،نهادها ،شبکهها و فنآوريها
تشکيلشده است.

-1-3-2كنشگران
در توسعه فنآوري ،کنشگر را ميتوان مترادف با ذينفع در برنامهريزي راهبرد سازماني قلمداد نمود .بر اين اساس ،کنشگر
عبارت است از فرد ،گروه و يا سازماني که ميتواند بر وروديها و يا برون دادههاي يک سيستم تأثير بگذارد و يا از خروجيهاي
آن تأثير بپذيرد .کنشگران يک سيستم به دودسته کلي کنشگران داخلي و کنشگران خارجي تقسيم ميشوند.
براي بررسي کنشگران طراحي و ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي ابتدا عوامل تأثيرگذار را بهصورت زير دستهبندي
مينماييم.
توليدکنندگان
بهرهبرداران
موسسههاي تحقيقاتي
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توليدكنندگان :توليدکنندگان مواد و قطعات داغ نيروگاهي با توجه به نوع ماده ،قطعه و فناوري موردنياز در سطوح مختلفيقرار ميگيرند .برخي از مواد و قطعات توسط شرکتهاي خارجي تأمينشده و در برخي از موارد شرکتهاي داخلي بهصورت
مستقل يا با همکاري با شرکتهاي خارجي محصول يا مجموعهاي از محصوالت را توليد ميکنند .همچنين فنآوري توليد
برخي از محصوالت بهصورت پراکنده در داخل کشور موجود است .در برخي از زمينهها نيز توليد در ابعاد آزمايشگاهي و
تحقيقاتي انجام ميگيرد .بر اين اساس ،توليدکنندگان فعال در زمينه طراحي و ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي را به شکل
زير ميتوان در نظر گرفت.
توليدكنندگان خارجی :عمدتاً شرکتهايي را در برميگيرد که در ايران در طي ساليان مختلف مبادرت به ساخت و نصبنيروگاههاي حرارتي کردهاند .برخي از مهمترين اين شرکتها به شرح زير ميباشند .الزم به ذکر است که برخي از اين
سازندگان در حال حاضر ديگر وجود نداشته و با ديگر سازندگان ادغام گرديدهاند.
 -نيروگاههای گازی:

 زيمنس
 هيتاچي
 ميتسوبيشي
 فيات
 آسک
 جنرالالکتريک
 آاگ
 آنسالدو
 بيبيسي
 آلستوم
 سولزر
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 ساير شرکتهاي سازنده خارجي که در تعامل با شرکتهاي اصلي سازنده قطعات و واحدهاي گازي ،مواد و يا قطعات
مورد نياز براي ساخت را فراهم مينمايند .مهمترين شرکتهاي مربوطه در زمينه مواد داغ نيروگاههاي گازي عبارتند
از شرکتهاي سازنده فوالدهاي آلياژي و زنگنزن ،شرکتهاي سازنده سوپرآلياژهاي ريختگي يا کارشده ،شرکتهاي
سازنده پودرهاي فلزي و سراميکي و  ،...و در زمينه قطعات داغ نيروگاههاي گازي شامل شرکتهاي سازنده قطعات
فوالدي دماي باال ،شرکتهاي سازنده قطعات از جنس سوپرآلياژ و ...
 -نيروگاههای بخار:

 فرانکو تسي
 آلستوم
 جي اي
 اي بي بي
 فاستر ويلر
 باب کک
 آنسالدو
 شرکتهاي سازنده روسي نظير تکنو پروم اکسپورت ()LMZ
 شرکتهاي چيني نظير Dongfang Boiler Work
 ساير شرکتهاي سازنده خارجي که در تعامل با شرکتهاي اصلي سازنده قطعات و واحدهاي بخاري ،مواد و يا قطعات
مورد نياز براي ساخت را فراهم مينمايند .مهمترين شرکتهاي مربوطه در زمينه مواد داغ نيروگاههاي بخاري عبارتند
از شرکتهاي سازنده فوالدهاي آلياژي و زنگنزن و  ،...و در زمينه قطعات داغ نيروگاههاي بخاري شامل شرکتهاي
سازنده قطعات فوالدي دماي باال از جمله قطعات فوالدي ريختگي ،لوله هاي فوالدي ،تسمه ،شمش و ورقهاي
کارشده فوالدي و ...
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 -توليدكنندگان داخلی

توليدکنندگان داخلي را ميتوان به دو دسته توليدکنندگان مواد و توليدکنندگان قطعات داغ تقسيم نمود .درزمينه مواد اغلب
شرکتها در حوزه انواع فوالدهاي آلياژي فعال بوده و توليد تجاري انواع سوپرآلياژ در ايران صورت نميگيرد .برخي از
شرکتهاي مهم درزمينه مواد داغ نيروگاهي به شرح زير است.
 شرکت فوالد آلياژي يزد
 شرکت فوالد آلياژي اصفهان
 شرکت فوالد اسفراين
 برخي شرکتهاي خصوصي با پتانسيل توليد مواد داغ نيروگاهي
در زمينه طراحي و ساخت تعداد محدودي از قطعات داغ نيروگاهي ،امروزه اين فعاليت توسط برخي از شرکتهاي داخلي انجام
ميشود .برخي از اين شرکتها با کمک و استفاده از فنآوري شرکتهاي خارجي و تحت ليسانس مبادرت به توليد قطعات
نموده و برخي ديگر بهطور مستقل و با تکيهبر تجربيات خود ،قطعات را توليد ميکنند .هرچند توليد محصول در اغلب اين
شرکتها نيز بهصورت کامل صورت نگرفته و براي تکميل محصول به فنآوري شرکتهاي خارجي متکي ميباشند .عمده
شرکتهاي داخلي درزمينه توليد پره توربين گاز و برخي قطعات محفظه احتراق و نيز لولههاي بويلر و برخي پره هاي توربين
بخار فعاليت ميکنند .برخي از مهمترين اين شرکتها به شرح زير ميباشند.
 شرکتهاي گروه مپنا
 شرکت آذراب
 شرکت سديد
 صنايع شهيد محالتي و ديگر صنايع نظامي
 شرکت تعميرات نيروگاهي ايران
 شرکت ثاقب
 شرکتهاي خصوصي که پتانسيل فعال شدن در ساخت قطعات نيروگاهي را دارند.
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 -بهرهبرداران

قطعات داغ نيروگاهي عالوه بر کاربرد مستقيم در صنايع نيروگاهي در بسياري از صنايع ديگر که از توربينهاي گازي يا بخار
استفاده ميکنند نيز استفاده ميشود .عالوه بر اين مواد دماباالي مورداستفاده در اين حوزه در صنايع ديگر نيز کاربرد دارد .برخي
از بهره بردران مهم در اين زمينه بهقرار زير است.
 وزارت نيرو:
نيروگاههاي گازي
نيروگاههاي بخار
نيروگاههاي سيکل ترکيبي
 ساير توليدکنندگان برق
 وزارت نفت :توربينهاي گازي پمپاژ نفت و گاز
 وزارت دفاع :توربينهاي گازي موتور هواپيما
 پتروشيميها
 صنايع هواپيمايي :توربينهاي گازي موتور هواپيما
 ساير صنايع :واحدهاي توليد برق و بخار در صنايع ،صنايع توليد کورههاي ذوب و عمليات حرارتي ،صنايع توليد شير و
پمپهاي خاص ،ابزار و قالبهاي شکلدهي و ريختهگري فلزات و ...
 موسسههای تحقيقاتیبا توجه به اينکه در ايران بخش قابلتوجهي از مباني طراحي و ساخت مواد و قطعات نيروگاهي در حوزه دانشبنيان قرار دارد،
شرکتها و موسسههاي تحقيقاتي دولتي و خصوصي در اين زمينه فعال ميباشند .شايانذکر است که برخي از توليدکنندگان
داخلي در اين حوزه مثل شرکت موادکاران در ابتدا بهعنوان بخشي از نهادهاي تحقيقاتي فعاليت خود را آغاز نمودند .عالوه بر
اين ،برخي از دانشگاههاي دولتي با در اختيار داشتن تجهيزات و يا اجراي پروژههاي تحقيقاتي درزمينه مواد و قطعات داغ
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نيروگاهي در اين حوزه فعال ميباشند .مؤسسات تحقيقاتي فوق در صورت حمايت ،پتانسيل توليد برخي از مواد و قطعات داغ در
مقياس آزمايشگاهي رادارند .برخي از مهمترين اين مراکز بهقرار زير است.
 پژوهشگاه نيرو
 پژوهشگاه صنعت نفت
 پژوهشگاه صنايع دفاعي و دانشگاه مالک اشتر
 سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي
 دانشگاه علم و صنعت
 دانشگاه شهيد عباسپور
 دانشگاه صنعتي خواجهنصيرالدين طوسي
 دانشگاه صنعتي شريف
 دانشگاه تهران
 دانشگاه فردوسي مشهد
 دانشگاه صنعتي اصفهان

 -2-3-2نهادها
نهادها در توسعه فنآوري مجموعه قوانين ،مقررات ،قواعد و استانداردهايي ميباشند که يا به شکل بازدارنده و يا بهصورت
تحريککننده ،به رفتارهاي اجتماعي-اقتصادي-صنعتي شکل ميدهند .تفاوت بين نهادها با کنشگران در اين است که
کنشگران به اجرا و دنبال کردن فعاليتها ميپردازند ولي قواعد تنها تعامالت بين آنها را تعريف کرده و چهارچوبي براي انجام
فعاليتها ايجاد مينمايند.
با توجه به اينکه فنآوري طراحي و توليد مواد و قطعات نيروگاهي تقريبا در ابتداي مسير توسعه خود قرار دارد نهاد دولتي يا
خصوصي که به تدوين مجموعه قوانين و استانداردهاي موردنياز در اين زمينه اقدام کند تشکيل نشده است .همچنين نهادي که
ارتباط و تعامالت بين کنشگران اين حوزه را سامان دهد تعريف نشده است .در اين زمينه ميتوان شرکت توانير را به عنوان يک
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شرکت دولتي يا برخي از موسسات  NGOنظير سنديکاي صنعت برق را بعنوان سازمانهاي مردمنهاد جهت بر عهده گرفتن
وظيفه اين نهاد يا شناسايي نهادهاي معتبر پيشنهاد نمود.

-3-3-2شبكهها
شبکهها روابط ميان سازماني کنشگراني هستند که به دنبال دستيابي به اهداف مشترکي ميباشند .اتحادهاي راهبردي،
اتحاديههاي گروههاي کاري ،کميتههاي فني ،شبکههاي پروژه ،شبکههاي منطقهاي و شبکههاي سياسي همگي از انواع
شبکههاي ميان کنشگران هستند .براي شناسايي شبکههاي موجود ،ميتوان از طريق شش معيار بنيانگذار/سال تأسيس،
تم رکز فني شبکه ،کنشگران اصلي درگير در شبکه ،مأموريت شبکه ،نوع شبکه و کارکرد شبکه به شناسايي اين جزء ساختاري
پرداخت.
چنانچه قبال نيز اشاره شد فناوري طراحي و ساخت مواد و قطعات نيروگاهي در ايران در حدي توسعهنيافته است که شبکههاي
دولتي يا خصوصي در اين زمينه ايجاد شود .در اين حوزه ميتوان به مجموعه شرکتهاي مپنا اشاره نمود که با اهداف از پيش
تعريفشده به فعاليت درزمينه صنايع نيروگاهي مشغول ميباشند .البته براي تبديلشدن اين گروه به شبکهاي فعال در حوزه
طراحي و ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي تغييرات و تعامالت وسيعي ميبايست صورت پذيرد.

 -3تبيين مشخصههای فناوری های طراحی و توسعه دانش فنيی سياخت ميواد و
قطعات داغ نيروگاهی
در اين بخش جايگاه فناوريهاي طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي با توجشه بشه ابعشاد ماهيشت و
چرخه عمر مشخص خواهد شد.
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-1-3ابعاد ماهيت
از نظر ماهيت کاربردي ،فنآوريها را ميتوان به چهار بعد مختلف تقسيمبندي نمود که عبارتاند از سابقه فنشاوري ،پيچيشدگي
فنآوري ،تناسب فنآوري و حوزه استفاده از فنآوري.
 -1-1-3سابقه فنآوری
بر اساس سابقه ،حضور فنآوريها به دو دسته فنآوريهاي جديد و فنآوريهاي موجود تقسيم ميشوند .فنآوريهاي جديشد
عبارتاند از فنآوري هايي که براي اولين بار در مرز ملي يا بخشي مورد استفاده قرار ميگيرند .شايانذکر است فنآوري جديشد
لزوماً نوظهور نيست و ميتواند قبالً توسط ديگران مورداستفاده قرارگرفته باششد .منظشور از سشابقه حضشور ،ششکلگيشري بشازار
فنآوري است .فنآوريهايي که بازار آنها شکلگرفته است را بايد جزء فنآوريهاي موجود در نظر گرفت.
در حوزه طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي فنآوريهاي متنوعي مورداستفاده قرار مشيگيشرد کشه
ازنظر سابقه حضور در ايران متفاوت ميباشند .براي بررسي سابقه ،ابتدا مهمترين فنآوريهاي مطرح درزمينشه سشاخت مشواد و
قطعات نيروگاهي را با توجه به مالحظات ارائهشده در بخشهاي قبلي گزارش تعريف نموده و سپس سابقه ايشن فشنآوريهشا در
ايران را بهصورت جدول ( )13ميتوان خالصه نمود.
بررسيهاي انجامگرفته در برخي از زمينهها نشاندهنده ساخت محصول و شکلگيري ابتدايي بازار است .در اين زمينه به موارد
زير ميتوان اشاره نمود.
 ساخت مجموعه توربين گازي زيمنس مدل  V94.2توسط شرکت توگا (زيرمجموعه مپنا) و همچنين ساخت برخي
پرههاي واحدهاي گازي فريم  9توسط اين شرکت
 ساخت پرههاي  F5و  F9توسط شرکت مواد کاران (زيرمجموعه مپنا) و همچنين ساخت برخي پره ها از انواع ديگر
مورد استفاده در توربين هاي گازي صنايع نفت و پترشيمي توسط اين شرکت
 ساخت محدود پرههاي ثابت واحدهاي جي ئي  F5و واحدهاي  BBCتايپ  9توسط شرکت تجربه نور ،ساخت محدود
برخي پرههاي توربين گازي توسط شرکت بدر سيستم و ...
 ساخت برخي از انواع بويلر توسط شرکت آذراب
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 ساخت برخي از انواع بويلر توسط شرکت مپنا بويلر
 ساخت برخي از انواع پرههاي ثابت و متحرك توربينهاي بخار و برخي شرودهاي مدلهايي از توربين گازي توسط
برخي شرکتهاي خصوصي
الزم به ذکر است که اين فناوريها و سوابق آنها در گزارشهاي مراحل  3و  4و پس از نظر سنجي از خبرگان بصورت کاملتر
ارائه خواهد شد.
جدول -13سابقه فنآوریهای مرتبط با ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهی
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فنآوری

فنآوری

فنآوری

موجود

جديد

مالحظات

توليد مواد نو

در ابعاد آزمايشگاهي انجامشده

توليد مواد پوششها

در ابعاد آزمايشگاهي انجامشده

طراحي پره توربين

در سطح پاياننامه دانشجويي انجامشده

ذوب در خأل

مراکز موجود محدود بوده و توسعه آنها ضروري است

ذوب در اتمسفر کنترلشده
ريختهگري معمولي
مراکز موجود محدود بوده و توسعه آنها ضروري است

ريختهگري دقيق
ريختهگري پليکريستال
ريختهگري جهتدار
ريختهگري تککريستال
نورد

نورد سوپرآلياژها جديد است

آهنگري قطعات داغ

بهصورت محدود انجامشده

ماشينکاري قطعات داغ

بهصورت محدود انجامشده

متالورژي پودر قطعات داغ
فرايند HIP



در ابعاد آزمايشگاهي انجامشده
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در ابعاد آزمايشگاهي و کارگاهي موجود است

فرايندهاي تصفيه مذاب
فرايندهاي پوششدهي
فرايندهاي آلياژسازي

هرچند براي فوالدها موجود است ولي براي سوپرآلياژها
انجامنشده

فرايندهاي جوشکاري

براي برخي فرايندهاي جوشکاري جديد است

با توجه به جدول ( )13و تعداد فنآوريهاي مطرح در حوزه توليد مواد و قطعشات داغ نيروگشاهي ،سشابقه ايشن فشنآوري را
بهصورت شکل ( )18ميتوان در نظر گرفت.

شكل -18سابقه فنآوری توليد مواد و قطعات داغ نيروگاهی

 -2-1-3پيچيدگی فنآوری
فنآوريها ازنظر پيچيدگي دو دستهاند .فنآوريهاي ساده و پيشرفته .ويژگيهاي فنآوريهاي پيشرفته شامل موارد زيشر
است.
 پيچيدگي زياد
 علم محوري
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 چرخه عمر کوتاه
 سهم باالي فنآوري در قيمت تمامشده کاال يا خدمات
 هزينه باالي تحقيق و توسعه
با توجه به ويژگيهاي فوق ،پيچيدگي فنآوري هاي اصلي در حوزه ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي را در قالب جشدول
( )14ميتوان در نظر گرفت .الزم به ذکر است که پيچيدگي فناوريها نيز در گزارشهاي مراحل  3و  4و پس از نظر سنجي
از خبرگان بصورت کاملتر بازنگري خواهد شد.
جدول  -14پيچيدگی فنآوری های مرتبط با ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهی
فنآوری

فنآوری

فنآوری

ساده

پيچيده

توليد فوالدهاي آلياژي
توليد فوالدهاي زنگنزن
توليد سوپرآلياژها
توليد مواد نو
مواد پوششها
طراحي پره توربين
ذوب در خأل
ذوب اتمسفر کنترل
ريختهگري معمولي
ريختهگري دقيق
ريختهگري پليکريستال
ريختهگري جهتدار
ريختهگري تککريستال
نورد
آهنگري قطعات داغ
ماشينکاري قطعات داغ
متالورژي پودر قطعات داغ
فرايند HIP
فرايندهاي پوشش دهي
فرايندهاي تصفيه مذاب
فرايندهاي آلياژسازي
فرايندهاي جوشکاري

مالحظات

هزينه باالي تحقيق ،پيچيدگي
هزينه باالي تحقيق ،سهم زياد فنآوري
در ابعاد آزمايشگاهي انجامشده
علم محوري ،پيچيدگي

هزينه باالي تحقيق،سهم باالي فنآوري
هزينه باالي تحقيق،سهم باالي فنآوري

هزينه باالي تحقيق،سهم باالي فنآوري

هزينه باالي تحقيق،پيچيدگي زياد
هزينه باالي تحقيق،پيچيدگي زياد
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با توجه به جدول ( )14و تعداد فنآوري هاي مطرح در حوزه توليد مواد و قطعات داغ نيروگاهي ،پيچيدگي اين فشنآوري را
بهصورت شکل ( )19ميتوان در نظر گرفت.

شكل  -19ميزان پيچيدگی فنآوری توليد مواد و قطعات داغ نيروگاهی

-3-1-3تناسب فنآوری
فنآوري مناسب به فنآوريهايي اطالق مي شود که بيشترين سازگاري را با نيازهاي شناسايي شده از يکسو و منابع موجود از
سوي ديگر داشته باشند .بنابراين فناوري مناسب لزوماً فنآوري پيشرفته يشا نوظهشور نيسشت .اسشتفاده مشؤثر از يشک فشنآوري
پيشرفته وقتي امکانپذير است که زيرساختهاي الزم و مهارتهاي انساني موردنياز از قبل وجود داشته باشد.
در پروژه حاضر ،مجريان پروژه براي بررسي دقيقتر تناسب فنآوري ،سه سطح  B ،Aو  Cرا به شکل زيشر معرفشي کشردهانشد.
سطح  Aفنآوري مناسب ،سطح  Cفنآوري نامناسب و سطح  Bحالت بينابيني را نشان ميدهد .شرايط مربوط بشه هرکشدام از
سطوح فوق را بهصورت زير تعريف ميکنيم.
سطح  :Aاين سطح ،فنآوريهاي با ويژگيهاي زير را شامل ميشود.
 فنآوري ساده باشد،
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 سهم زيادي از فنآوري موجود باشد،
 زيرساختهاي موردنياز آنها در ابعاد صنعتي در داخل کشور ايجاد شده باشد.
سطح  :Cاين سطح ،فنآوريهايي را در برميگيرد که شرايط زير را دارند.
 فنآوري پيچيده باشد،
 ازجمله فنآوريهاي جديد باشد،
 زيرساختهاي موردنياز آنها در داخل کشور ايجاد نشده باشد.
سطح  :Bاين سطح ،فنآوريهاي با ويژگيهاي زير را شامل ميشود.
 حداقل يکي از شرايط فنآوري موجود يا فنآوري ساده را داشته باشد.
 زيرساختهاي آن بهصورت محدود يا در ابعاد آزمايشگاهي فراهمشده باشد.
ميزان تناسب فنآوريهاي مطرح در توسعه و ساخت مشواد و قطعشات داغ نيروگشاهي بشا توجشه بشه مالحظشات مطشرحششده در
قسمتهاي مربوط به پيچيدگي و سابقه فنآوري و زيرساختهاي موجود در ايران را به شکلي که در جشدول ( )15آورده ششده
ميتوان در نظر گرفت .الزم به ذکر است که تناسب فناوريها نيز در گزارشهاي مراحل  3و  4و پس از نظر سشنجي از خبرگشان
بصورت کاملتر بازنگري خواهد شد.
جدول  -15ميزان تناسب فنآوریهای ساخت مواد و قطعات نيروگاهی
فنآوری
توليد فوالدهاي زنگ نزن
توليد سوپرآلياژها
توليد مواد نو
توليد مواد پوششها
طراحي پره توربين
ذوب در خأل
ذوب در اتمسفر کنترل شده
ريختهگري معمولي
ريختهگري دقيق
ريختهگري پليکريستال
ريختهگري جهتدار

سطح B

سطح A



سطح C
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فنآوری
ريختهگري تککريستال
نورد
آهنگري قطعات داغ
متالورژي پودر قطعات داغ
فرايند HIP
فرايندهاي پوششدهي
ماشينکاري قطعات داغ
فرايندهاي تصفيه مذاب
فرايندهاي آلياژسازي
فرايندهاي جوشکاري

سطح B

سطح A

سطح C

با توجه به نتايج ارائهشده در جدول ( )15و تعداد فنآوريها ميزان تناسب فنآوريهاي طراحي و ساخت قطعات داغ نيروگاهي
در شکل ( )20نشان دادهشده است.

شكل  -20ميزان تناسب فنآوریهای طراحی و ساخت قطعات داغ نيروگاهی

-4-1-3كاربرد فنآوری
ازنظر کاربرد ،فنآوريها به دودسته فنآوريهاي محصول و فنآوريهاي فرايند تقسشيم مشيششوند .فشنآوريهشاي محصشول
عبارتاند از فنآوريهايي که در ترکيب کاال يا خدمت بکار گرفته ميشوند .فنآوريهاي فرايند ،فنآوريهايي هسشتند کشه در
فرايند توليد يک محصول يا خدمت بکار برده ميشوند.
طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي شامل مراحل توليد محصوالت مختلشف و فراينشدهايي کشه در
توليد محصول نقش دارند است .شايانذکر است براي ساخت قطعات داغ ميبايست از مواد دماباال استفاده نمود .بهعبارت ديگر،
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قطعات داغ نيروگاهي از مواد دماباال ساختهشدهاند .از طرف ديگر تهيه و ساخت مواد دماباال مسشتلزم بشهکشارگيري فراينشدهاي
مختلفي مثل ذوب و تصفيه مذاب است .با توجه به اينکه هدف اصلي سند راهبردي طراحي و توسعه دانش فني ساخت مشواد و
قطعات داغ نيروگاهي توليد قطعات داغ نيروگاهي است ،مجموعه فشنآوريهشاي مشرتبط بشا توليشد مشواد دمابشاال را بشهعنشوان
فنآوريهاي فرايند در نظر ميگيريم.
قطعات داغ نيروگاهي با استفاده از فرايندهايي مثل ريختهگري ،آهنگري ،ماشينکاري و متالورژي پودر ساخته ميشوند .از طرف
ديگر براي توليد محصول کامل ،فرايندهاي تکميلي مثل پوشش دهي و  HIPرا بکار ميبرند .براي تعيين کاربرد فنآوريهاي
مرتبط با طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي فرايندهايي که مستقيماً قطعات داغ نيروگاهي را ايجاد
ميکنند را بهعنوان فنآوري محصول و ساير فرايندهاي تکميلي را تحت عنوان فنآوري فرايند در نظر ميگيشريم .ششايانذکشر
است که برخي از فنآوريهاي توليد محصول مثل ماشينکاري در ساير فنآوريها (مثشل ريختشهگشري و آهنگشري) فشنآوري
فرايند تلقي ميشود.
با توجه به مجموعه مالحظات فوق و بررسيهاي انجامشده ،تقسيمبندي کاربردي فنآوريهاي طراحي و توسشعه دانشش فنشي
ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي در قالب جدول ( )16ارائهشده است.
جدول  -16تقسيمبندی طراحی و توسعه دانش فنی ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهی از منظر كاربرد
فنآوری

فنآوری

فنآوری

محصول

فرايند

توليد فوالدهاي آلياژي
توليد فوالدهاي زنگنزن
توليد سوپرآلياژها
توليد مواد نو
مواد پوششها
طراحي پره توربين
ذوب در خأل
ذوب در اتمسفر کنترل شده
ريختهگري معمولي
ريختهگري دقيق
ريختهگري پليکريستال
ريختهگري جهتدار

مالحظات

در توليد مواد دماباال فنآوري محصول است
در توليد مواد دماباال فنآوري محصول است
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فنآوری

فنآوری

فنآوری

محصول

فرايند

ريختهگري تککريستال
نورد
آهنگري قطعات داغ
ماشينکاري قطعات داغ
متالورژي پودر قطعات داغ
فرايند HIP
فرايندهاي پوشش دهي
فرايندهاي تصفيه مذاب
فرايندهاي آلياژسازي
فرايندهاي جوشکاري

مالحظات

ميتواند براي برخي قطعات فنآوري محصول باشد
براي برخي محصوالت فنآوري فرايند محسوب ميشود
در محصوالت متالورژي پودر فنآوري محصول است

در توليد مواد دماباال فنآوري محصول است

با توجه به نتايج ارائهشده در جدول ( )16وضعيت کاربرد فنآوريها در ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي را بهصورت يکه در
شکل ( )21نشان دادهشده ميتوان در نظر گرفت.

شكل  -21كاربرد فنآوریهای توسعه و ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهی
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 -2-3چرخه عمر
ايجاد يک فناوري جديد نيازمند تغيير در ساير اجزاي اقتصادي و اجتماعي هست .به همين دليل معمشوالً ظهشور يشک فنشاوري
جديد با ممانعت سيستم موجود روبرو شده و در شرايطي ممکن است با شکست مواجشه ششود .ايشن موضشوع در روش شناسشي
تدوين اسناد راهبردي توسعه فناوريهاي صنعت برق جذابيت جايگزيني فناوري را پايين ميآورد .اما ازآنجاکه توسشعه فنشاوري
عاملي محوري در ايجاد مزيت رقابتي است ،اتکا تنها بر فناوريهاي گذشته نيز از توان رقابتپذيري ميکاهشد .بنشابراين بشراي
کاهش ريسک شکست ناشي از مقاومت و نيز دستيابي به مزيت رقابتي الزم است تا بهينه ترين شرايط براي ورود يک فنشاوري
برآورد شود .عالوه بر اين ،فناوريها داراي ويژگيهاي عملکردي و نوع تعامالت با بازار متغير در طول زمان هستند .اين تعبيشر
در طول زمان را بايد در قالب طبقهبندي فناوري در طول چرخه عمر به نمايش گذاشت .تعبير ويژگيهشاي عملکشرد فنشاوري و
رسيدن به بلوغ فني در طول زمان بيانکننده چرخه عمر فناوري است.
چرخه عمر فناوري مفهومي است که نحوه بهبود عملکرد يک فناوري را در طول زمان نشان ميدهد .بهعبارتديگر محل
قرارگيري يک فناوري در چرخه عمر ،متأثر از منحنيهاي چرخه عمر فناوريهاي وابسته به آن هست .ازآنجاکه فناوريهاي
پيچيده غالباً از فناوريهاي ديگري در سطوح پايينتر تشکيلشدهاند ،چرخه عمر آنها نيز مرکب از چرخه عمر اجزاي
تشکيلدهنده آن است .مؤلفه مشخصههاي فناوري عالوه بر آگاهي بخشي تحليلگر و سياستگذار از ويژگيهاي فناوري مورد
بررسي ،داراي کارکرد مهم ديگري نيز هست و آن تأثيرگذاري بر نوع روشها و ابزارهايي الزم در طراحي مؤلفههاي سند است.
بهعنوانمثال اينکه يک فناوري در مراحل ابتدايي چرخه عمر خود قرار داشته باشد يا در مراحل انتهايي آن موضوعي است که
نوع روش يا شاخصهاي مورد استفاده در روش آيندهپژوهي ( مؤلفه موجود در اليه دوم از روششناسي ) را مورد تأثير قرار
ميدهد .همچنين ،زماني که يک فناوري به محدوديت طبيعي خودش برسد جايي براي بهبود نداشته و به سمت زوال و
جايگزيني با فناوريهاي ديگر حرکت ميکند .بنابراين ،الزم است تا فناوريهايي براي توسعه انتخاب شوند که در مرحله زوال
خود قرار نداشته باشند .برنامهريزي براي توسعه قطعات موجود در مرحله زوال منجر به هدر رفت سرمايهگذاريهاي صورت
گرفته و از دست دادن رقابتپذيري ميگردد .با توجه به مالحظات فوق ،چرخه عمر معموالً داراي چهار مرحله زير است:
 جنيني،
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 رشد،
 بلوغ،
 زوال

با توجه به مدل  Steeleجايگاه هرکدام از زير فناوريها در چرخه عمر يک فنآوري را ميتوان با توجه به معيارهشاي زيشر
تعيين نمود.
 تنوع مدلهاي فنآوري
 نوآوري محصول
 نوآوري فرايند
 نوع چيرگي مشتمل بر چيرگي مهندسي ،چيرگي توليد و چيرگي مالي
ارتباط هرکدام از معيارهاي فوق و نحوه تأثير آن بر چرخه عمر فنآوري بهصورت زير ارائهشده است.

شكل  -22معيارهای تأثيرگذار بر روی چرخه عمر فنآوری بر اساس مدل Steel

با استفاده از معيارهاي فوق ميتوان بهصورت کيفي جايگاه فنآوري در چرخه عمر را تعيين نمود.
در تعيين دقيق جايگاه هرکدام از فنآوريهاي مؤثر بر روي طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعشات داغ نيروگشاهي
ميبايست از اطالعات آماري دقيق و مدلهاي رياضي و آماري استفاده نمود .در حال حاضر اين اطالعات و مدلها به ششکل
مستند و مدون در دسترس نبوده و احتماالً ميبايست در قالب پروژههاي تحقيقاتي مستقل بشه نحشو مقتضشي گشرداوري ششود.
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مجريان اين پروژه پس از بررسيهاي مختلف ،براي تعيين کيفي جايگشاه فشنآوريهشا در چرخشه عمشر روش زيشر را پيششنهاد
نمودهاند.
ابتدا با توجه به چهار مرحله چرخه عمر مشتمل بر جنيني ،رشد ،بلوغ و زوال چهار بازه کمي به شکل زير تعريف شد: بازه  1 - 0مرحله جنيني
 بازه  2-1مرحله رشد
 بازه  3-2مرحله بلوغ
 بازه  4-3مرحله زوال
در مرحله دوم ،به هرکدام از معيارهاي تأثيرگذار بر چرخه عمر مشتمل بر تنوع فشنآوري ،نشوع آوري محصشول ،نشوآوريفرايند و چيرگي متناسب با وضعيت فنآوري موردنظر در ايران و منحنيهاي ارائهشده در شکل ( )22عددي در بازه بين 1
تا  4اختصاص داده شد.
 در انتها جايگاه فن آوري در چرخه عمر با توجه به متوسط مقادير اختصاص دادهشده به هرکدام از معيارهاي تأثيرگشذار واينکه مقدار متوسط در کداميک از بازههاي تعريفشده در قسمت اول قرار ميگيرد تعيين شد.
نتايج بررسيهاي انجامشده براي تعيين جايگاه هرکدام از فنآوريهاي طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعشات
داغ نيروگاهي در جدول ( )17آورده شده است .شايانذکر است مقادير ارائهشده در جدول بر اساس بررسيهاي کلي بوده و
تنها بهعنوان نتايج تقريبي و کيفي ميتواند مورد استناد قرار گيرد.
جدول  -17جايگاه فنآوریهای طراحی و توسعه دانش فنی ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهی در چرخه عمر
فنآوری

تنوع

نوآوری

نوآوری

توليد فوالدهاي آلياژي
توليد فوالدهاي زنگنزن
توليد سوپرآلياژها
توليد مواد نو
مواد پوششها
طراحي پره توربين

فنآوری
1/5
0/5
0/5
0/2
0/1
0/5

محصول
1
0/5
0/2
0/1
0/1
0/2

فرايند



چيرگی

جايگاه در
چرخه عمر

1/5

2

رشد

1

1

جنيني

0/5

0 /2

جنيني

0/1

0 /2

جنيني

0/1

0 /2

جنيني

0/2

0 /2

جنيني
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ذوب در خأل
ذوب اتمسفر کنترل
ريختهگري معمولي
ريختهگري دقيق
ريختهگري پليکريستال
ريختهگري جهتدار
ريختهگري تککريستال
نورد
آهنگري قطعات داغ
ماشينکاري قطعات داغ
متالورژي پودر قطعات داغ
فرايند HIP
فرايندهاي پوششدهي
فرايندهاي تصفيه مذاب
فرايندهاي آلياژسازي
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بر اساس نتايج ارائهشده در جدول ( )17چرخه عمر طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي را بهصورت
يکه در شکل ( )23آورده شده است ميتوان در نظر گرفت.

شكل  -23چرخه عمر فنآوریهای طراحی و توسعه دانش فنی ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهی
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با توجه به شکل ( )23فناوريهاي طراحي و دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي بطشور عمشده در ابتشداي توسشعه و
مرحله جنيني و در برخي زمينهها در مرحله رشد قرار دارد.

 -3-3پارادايم فناورانه
پارادايم فنآورانه به منشأ تغييرات زير فناوريهاي مرتبط با يک فنآوري ميپشردازد .در فشنآوريهشاي توليشد بشرق و انشرژي،
مهمترين عوامل مؤثر در تغيير زير فنآوريها را بهصورت زير ميتوان درنظرگرفت.
 افزايش توان رقابتي در بازار
 افزايش راندمان توليد
 کاهش تلفات و هدر رفتن منابع
 کاهش هزينهها و قيمت تمامشده
 کاهش آلودگي محيطزيست
افزايش راندمان توليد برق در نيروگاه هاي حرارتي ازجمله عواملي است که با طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات
داغ نيروگاهي مرتبط است .افزايش راندمان توربينهاي گازي و بخار مستلزم افزايش دماي توربين است .به اين دليل مواد مورد
استفاده در ساخت قطعات داغ در طي دهههاي گذشته تغيير نموده تا دماي باالتري را تحمل کنند .ششکل ( )24رونشد افشزايش
دماي مورد استفاده قطعات داغ از جنس سوپرآلياژ که با تغيير جنس قطعات صورت گرفته را نشان ميدهد.
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شكل  -24انواع سوپرآلياژهای توسعه دادهشده در سالهای مختلف و دمای كاری آنها

ازجمله موارد ديگر در اين زمينه استفاده از مواد نو مثل انواع سراميکها و کامپوزيتها است که توان تحمل دماي باالتري
دارند .تغيير جنس پوششهاي مورداستفاده در قطعات داغ بهگونه اي که دماي باالتري را تحمشل نمشوده يشا دچشار آسشيب
کمتري شوند ازجمله راهکارهاي مورداستفاده ديگر است.
براي افزايش راندمان طراحيهاي جديد سامانههاي توليد برق مثل سيکلهاي ترکيبي مورد توجه قرارگرفته که در ايشران
نيز رو به گسترش هست  .همچنين براي کاهش تلفات حرارتي و افزايش راندمان مواد با هدايت حرارتي باال مورداسشتفاده
قرار مي گيرد .استفاده از مواد با هدايت الکتريکي باال نيز موجب کاهش تلفات الکتريکي در طي مراحل توليد و انتقال برق
ميشود.
منشأ انرژي در نيروگاههاي حرارتي در ايران عمدتاً گاز و برخي از سوختهاي فسيلي است .احتراق و استفاده از اين
سوختها عالوه بر تخريب قطعات داغ موجب انواع آلودگيهاي محيطزيست نيز ميشوند .در اين زمينه انواع فنآوريهاي
مورداستفاده بهگونهاي تغيير ميکنند که سازگاري بيشتري را با محيطزيست داشته باشند .ازجمله اين تغييرات ميتوان به
استفاده از انرژيهاي جايگزين مانند انرژي باد ،خورشيدي و ساير انرژيهاي تجديد پذير اشاره نمود .روند رو به رشد
استفاده از نيروگاههاي بادي در جهان در شکل ( )25نشان دادهشده است .بنابراين در کنار استفاده از نيروگاههاي حرارتي،
توسعه نيروگاهها و منابع توليد انرژي الکتريکي سازگارتر با محيط زيست نيز بايستي مد نظر قرار گيرد.

شكل  -25روند نصب نيروگاههای بادی در جهان در طی ساليان مختلف
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نتيجهگيری
در اين گزارش مباني سند راهبردي و نقشه راه طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي در زمينه
تبيين سطح تحليل ،افق زماني تحليل ،مرزبندي فني ،مرزبندي محتوايي ،ابعاد ماهيت ،چرخه عمر و پارادايم فنآورانه
موردتوجه و بررسي قرار گرفت .اهم نتايج بهدستآمده در اين زمينه به شرح زير ارائه ميشود.
 در بررسيهاي انجامگرفته ،سطح تحليل در ابعاد جغرافيايي بهصورت ملي در نظرگرفته شد.
 افق زماني سند راهبردي طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي بهصورت ميان مدت (10
تا  15سال) در نظر گرفته شد که در فاصلههاي  5ساله مورد ارزيابي و بازنگري قرار ميگيرد.
 بررسي مرزبندي فني نشان داد که ميتوان در  %18فنآوريها پيشتاز بود (سطح منطقه  ،)1در  %64فنآوريها
ميتوانيم در تعقيب پيشتازان جهاني باشيم (منطقه  )2و در  %18فنآوريها تنها استفاده از دانش جهاني ميسر
است (منطقه .)3
 بر اساس بررسيهاي انجامشده ،سطح مرزبندي توصيفي براي اغلب زمينهها و فنآوريها در مرحله حوزه دانشي و
در برخي موارد سطح محصول هست.
بر اساس مرزبندي محتوايي انجامگرفته ،کنشگران شامل توليدکنندگان خارجي و داخلي ،بهرهبرداران (وزارت نيرو،
صنايع نفت و گاز ،صنايع دفاعي و ساير صنايع) ،موسسههاي تحقيقاتي و دانشگاهها ميباشند .هرچند نهاد تعريف
شدهاي که ارتباط و تعامالت بين کنشگران اين حوزه را سامان دهد تعريفنشده است ولي در اين زمينه ميتوان
شرکت توانير را جهت بر عهده گرفتن وظيفه اين نهاد يا شناسايي نهادهاي معتبر پيشنهاد نمود .فناوري طراحي و
ساخت مواد و قطعات نيروگاهي در ايران در حدي توسعهنيافته است که شبکههاي دولتي يا خصوصي در اين
زمينه ايجاد شود .در اين زمينه تنها ميتوان به مجموعه شرکتهاي مپنا اشاره نمود.
 بررسيهاي انجامشده درزمينه ابعاد ماهيت سند نشان داد که از منظر سابقه فنآوري %62 ،فنآوريها جديد و %38
آنها فنآوري موجود هستند .همچنين  %59فنآوريها ساده و  %41آنها ازجمله فنآوريهاي پيچيده ميباشند.
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از منظر تناسب فنآوري بر اساس معيارهاي ارائهشده توسط مجريان پروژه %40 ،فنآوريها در سطح A

(فنآوري مناسب) %20 ،سطح ( Cفنآوري نامناسب) و  %40در سطح ( Bحالت بينابيني) قرار دارند.
 تقسيمبندي فنآوريهاي طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي از منظر کاربرد نشان داد
که  %36فنآوريها از نوع محصول و  %64فنآوريها از نوع فرايند هستند.
 چرخه عمر زير فنآوريهاي مرتبط با طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي بررسي شد.
بر اساس نتايج بهدستآمده  %55فنآوريها در مرحله جنيني %32 ،در مرحله رشد %9 ،در مرحله بلوغ و  %4در
مرحله زوال قرار دارند.
 مشاء تغييرات و پارادايم فنآورانه طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي افزايش توان
رقابتي در بازار ،افزايش راندمان توليد ،کاهش تلفات ،کاهش هزينهها و کاهش آلودگي محيط زيست است.
 جهت باالبردن دقت هر يک از بررسيهاي فوق نياز به استفاده از نظرات خبرگان ضروري است .اين امر در مراحل 3
و  4و با مساعدت کميته راهبري انجام خواهد شد.
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مقدمه
نيروگاههاي توليد برق يا واحدهاي نيروگاهي مولد برق وظيفه توليد برق را در کشور بر عهده دارند .اين واحدهاي نيروگاهي
از بخشهاي مختلفي تشکيل ميشوند که اين مجموعه عظيم در نهايت از انرژي اوليه ناشي از حرکت يک سيال ،براي
چرخاندن روتورهاي عظيم ژنراتور مولد برق استفاده مينمايد.
مهم ترين واحدهاي نيروگاهي در کشور ،همانگونه که در گزارش مرحله اول پروژه ذکر گرديد ،واحدهاي نيروگاهي حرارتي
شامل واحدهاي گازي ،بخاري و سيکل ترکيبي ميباشند .در گزارش حاضر به کاربردها ،اجزاء و زيرسيستمهاي فناوريهاي
طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي پرداخته خواهد شد .بر اساس اين اطالعات ،درختهاي فناوري
در مورد فناوريهاي طراحي و توسعه دانش ساخت مواد ترسيم خواهد گرديد و با توجه به اطالعات گردآوري شده ،آيندهپژوهي
اين فناوريها ارائه خواهد شد.

 -1شناسايي حوزههاي فناورانه
 -1-1قطعات و تجهيزات اصلي نيروگاهي
بررسي هاي انجام شده در مرحله اول پروژه نشان داد که مواد و قطعات داغ نيروگاهي از جمله مهمترين بخشهاي اين
واحدهاي حرارتي ميباشند .برخي از مهمترين قطعات داغ نيروگاهي به شرح زير است.
 نيروگاه بخار: لولههاي بويلر
 لولههاي سوپرهيتر و ريهيتر
 پرههاي ثابت و متحرك توربين
 روتور
 مسير انتقال بخار
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 پوسته توربين
 هدر و درام
 انواع ولوهاي نيروگاهي
 پيچ و مهرههاي مورد استفاده در دماي باال

 نيروگاه گازي: پرههاي ثابت و متحرك توربين
 روتور و ديسک
 محفظه احتراق
 مسير انتقال گازهاي داغ
 پوسته توربين
 انواع شرودها
 انواع سيلها

بررسي روند عمومي تغييرات در نيروگاههاي حرارتي در سالهاي گذشته نشان ميدهد که يکي از مهمترين فعاليتها در اين
زمينه ،توجه به افزايش راندمان و کاهش آالينده هاي زيست محيطي منتشر شده از آنها بوده است .براي مثال ،بررسيهاي
صورت گرفته نشان داده است که در نيروگاههاي گازي افزايش دماي احتراق به اندازه  ،C 55ميتواند باعث افزايش 10-13
درصدي در توان توليدي توربين و نيز افزايش  2-4درصدي راندمان آن گردد .جدول ( )1-1توسعه توربينهاي گازي جديدتر از
طريق افزايش دماي ورودي به آنها و نيز امکان دسترسي به توانهاي بيشتر در آنها را در محدوده سالهاي 1970 - 1993
ميالدي نشان ميدهد.
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جدول ( -)1-1افزايش دماي ورودي و توان توربين هاي گازي در محدوده سالهاي  1970 - 1993ميالدي
دماي ورودي به توربين

حداکثر توان توربين هاي گازي

850 C

MW 58

900C

MW 77

1000C

MW 83

1100C

MW 96

1200C

MW 150

1300C

MW 200 +

سال
1970
1975
1980
1985
1990
1993

اين فاکتور کليدي (افزايش دماي ورودي به توربين) و نيز استفاده از ديگر تکنولوژيهاي پيشرفته (نظير کنترل و کاهش
نشتي نوك پره ،بهبود فشار کمپرسور ،بهبود سيستم احتراق توربين و …) باعث افزايش چشمگير توان و راندمان توربين هاي
جديد گشته است .جدول ( ) 2-1افزايش توان توربين هاي گازي ساخته شده توسط سه سازنده اصلي اين نوع توربين ها) ،GE
 Siemensو  ) ABBرا که بدنبال افزايش دماي ورودي به آنها حاصل گرديده است را نشان ميدهد.
جدول ( )2-1افزايش توان توليدي توربين هاي گازي ناشي از افزايش دماي ورودي به آنها
سال ورود به

دماي ورودي ()C

بازار
1981
1992
1990
1994

1085
1124
1260
1288

100
123
135/7
226

1986
1988
1992

970
1010
1050
1120

121
138
150
200

1973
1986
1992

1070
1100

98
150
165

توان (تقريبي) ()MW

مدل توربين

سازنده

FRAME 9E
GE
FRAME 7F
FRAME 9FA

V94.2

Siemens

V94.3

Type 13
Type 13 E
Type 13 E2

ABB
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افزايش دما در توربينها مستلزم استفاده از قطعات و موادي ميباشد که امکان تحمل شرايط دما باال را داشته باشند.
قطعاتي که دماي آنها در اثر تماس با گاز يا بخار داغ افزايش مييابد عموما بعنوان قطعات داغ شناخته ميشوند .شکلهاي (-1
 )1و ( )1-2بخشهاي مختلف يک توربين گازي را نشان ميدهد.

شكل ( )1-1بخشهاي مختلف يک توربين گازي

شكل ( )2-1بخشهاي مختلف يک توربين گاز
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پيش از ورود به بحث مواد و قطعات داغ توربينهاي گازي مناسبتر آن است که انواع مختلف توربينهااي گاازي معرفاي
شده و تفاوت هاي آنها بيان گردد .در ذيل به دستهبندي انواع توربينهاي گازي از دو منظر ساختار محاور تاوربين و همچناين
ساختار محفظه احتراق پرداخته ميشود.

 -2-1انواع توربينهاي گازي از لحاظ ساختار محور
انواع توربينهاي گازي با توجه به ساختار محور به شکل زير دستهبندي ميشود.
تک محوره ()Single Shaftدو محوره ()Twin Shaft-سه محوره ()Triple Shaft

-1-2-1توربينهاي تک محوره ()Single Shaft
محور اين نوع توربينها يکپارچه ميباشد ،يعني محور کمپرسور و توربين قدرت يکپارچه بوده و با هم کوپل مکانيکي
ميباشند .بدليل يکنواخت بودن سرعت اين نوع توربينها ،معموأل آنها را براي چرخاندن ژنراتورها بکار ميبرند.
توربينهاي مدل  GE-MS5001و ( GE-MS5002Eفريم  5نيروگاهي)( GE-MS9001E ،فريم  )9و زيمنس
 V94.2نصب شده در نيروگاههاي کشور از اين نوع ميباشند .شکل ( )3-1چنين سيستمهايي را نشان ميدهد.
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شكل ( )3-1شماتيک توربينهاي تک محوره

 -2-2-1توربينهاي دو محوره ()Twin Shaft
در اين نوع توربينها ،محور توربين قدرت و محور کمپرسور جدا از هم ميباشند و هيچگونه ارتباط مکانيکي با هم
ندارند .معموأل يک مرحله از توربين بنام توربين کمپرسور با کمپرسور هم محور است و بقيه مراحل با يک محور مجزا از
توربين کمپرسور بعنوان توربين ميباشند .توربين کمپرسور جهت ادامه چرخش محور کمپرسور مورد استفاده قرار ميگيرد.
اين نوع توربينها براي چرخاندن انواع کمپرسورها ،پمپها و ژنراتورها بکار ميروند.
توربينهاي مدل ( MS5002C,D&Eفريم  5نفت و پتروشيمي) نصب شده در صنايع نفت و گاز کشور از اين نوع
ميباشند .شکل ( )4-1زير دياگرام چنين سيستمهايي را نشان ميدهد.
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شكل( )4-1دياگرام شماتيک توربينهاي دو محوره

-3-2-1توربينهاي سه محوره ()Triple Shaft
در اين توربينها محور سه تکه ميباشد (محور کمپرسور ،محور توربو کمپرسور و مجور توربين قدرت) که سومين محور
مربوط به توربين قدرت ميباشد .اين سومين شفت انرژي مکانيکي را به خارج انتقال ميدهد .اين سه محور هيچگونه
ارتباط مکانيکي با هم ندارند .اين نوع توربينها براي چرخاندن کمپرسورها ،پمپها و ژنراتورها بکار ميروند .شکل ()5-1
دياگرام چنين سيستمهايي را نشان ميدهد.
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شكل ( )5-1دياگرام شماتيک توربينهاي سه محوره

 -3-1انواع توربينهاي گازي از لحاظ ساختار محفظه احتراق
ساختار محفظه احتراق نيز مبناي تقسيم بندي توربينهاي گازي است .انواع توربينهاي گاز با توجه به
ساختار محفظه احتراق به شکل زير است.
*محفظههاي احتراق  Annularشامل:
محفظههاي حلقوي بسته مجهز به برنرمحفظههاي باز جريان محوري*محفظههاي احتراق  Cannularشامل:
محفظههاي جريان محوريمحفظههاي جريان معکوس*محفظههاي احتراق استوانه خورجيني Silo

*محفظههاي احتراق مجزا
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-1-3-1محفظه احتراق  Annularحلقوي بسته
اين نوع محفظههاي احتراق به شکل حلقوي يکپارچه بوده و مجهز به تعدادي برنر ميباشند.

-2-3-1محفظه احتراق  Annularجريان محوري
اين نوع محفظههاي احتراق بصورت حلقوي يکپارچه بوده که بر روي بدنه آن سوراخهايي جهت ورود هواي کمپرسور
به داخل محفظه ،تعبيه شدهاند .اين نوع محفظهها مجهز به تعدادي نازل گاز و جرقهزن ميباشند .جهت ورود هوا به
صورت محوري بوده و با جهت خروج گازهاي حاصل از احتراق هم جهت ميباشد.

-3-3-1محفظه احتراق  Cannularجريان محوري
در اين نوع توربينها ،محفظه احتراق از تعدادي استوانه ( )Canکه در محيط اطراف محور به حالت حلقوي قرار
گرفتهاند ،تشکيل شده است .هواي خروجي کمپرسور بصورت محوري وارد محفظه احتراق ميشود.
اين نوع محفظهها مجهز به نازل سوخت و جرقهزن ميباشند.

-4-3-1محفظه احتراق  Cannularجريان معكوس
اين نوع محفظههاي احتراق بصورت استوانههايي است که بر روي بدنه سوراخهايي جهت ورود هوا به آنها تعبيه شده و
همه اين استوانهها که الينر ناميده ميشوند ،توسط رابطهايي بنام  Cross Fire Tubeبه هم مرتبط ميباشند .جهت
جريان هواي ورودي در اطراف الينرها معکوس جهت جريان گازهاي حاصل از احتراق ميباشد .اين نوع محفظهها مجهز
به نازلهاي گاز و جرقهزن ميباشند.
اين سيستم در توربينهاي گازي مدل  GEو ميتسوبيشي نصب شده در کشور استفاده ميشود.
-5-3-1محفظه احتراق استوانه خورجيني Silo
اين نوع محفظههاي احتراق به شکل استوانه خورجيني ميباشند .اين نوع توربينها معموأل داراي دو محفظه بوده و به
شکل عمودي قرار دارند .اين نوع محفظهها مجهز به برنر ميباشند .گاز و هوا درون برنر با هم مخلوط شده و هنگام خروج
شعلهور مي شوند.
اين سيستم در توربينهاي گازي زيمنس مدل  V94.2و  ABBنصب شده در کشور استفاده ميشود.
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-6-3-1محفظه احتراق مجزا
توربين هايي که کمپرسور و توربين قدرت آنها در يک راستا بوده ولي محفظه احتراق آنها مجزا ميباشد .در اين
توربين ها هواي خروجي از کمپرسور توسط يک کانال هوا به طرف محفظه احتراق که در کنار توربين نصب ميباشد،
فرستاده ميشود .گازهاي حاصل از احتراق نيز توسط يک کانال به درون توربين قدرت هدايت ميشوند.
در محفظههاي احتراق مجهز به نازل گاز و جرقهزن ،هوا و گاز در محيط داخلي محفظه با يکديگر مخلوط شده و
توسط جرقهزنها مشتعل ميشوند ولي در محفظههاي مجهز به برنر ،گاز و هوا درون سيستم برنر با يکديگر مخلوط شده و
هنگام خروج از برنر توسط يک شعله کوچک شعلهور ميشوند.
جهت يکنواخت بودن دما در تمام سطوح داخلي محفظه احتراق ،کامل شدن واکنش احتراق در محفظه ،بهتر مخلوط
شدن گاز و هوا و سرعت بخشيدن به گازهاي حاصل از احتراق ،حالت شعله در محفظه احتراق ميبايست به شکل جريان
گردابي( )Turbulantدرآيد .براي ايجاد اين نوع جريان در محفظههاي مجهز به برنر ،قسمت خروجي برنر را طوري
طراحي ميکنند که مخلوط گاز و هوا قبل از شعلهور شدن به حالت جريان گردابي در ميآيد.

 -4-1مواد دما باال
قطعات داغ نيروگاهي براي آنکه مقاومت خود را در مقابل دماي باال و شرايط سخت کاري ناشي از تماس با محصوالت
احتراق حفظ کنند ميبايست از آلياژها و مواد مقاوم در دماي باال ساخته شوند .اين مواد ،عموما مواد دما باال ناميده ميشوند.
مواد دما باال موادي هستند که استحکام ،مقاومت در مقابل محيط و پايداري خود را در محدوده دمايي  260تا  1200درجه
سانتيگراد حفظ ميکنند.
پرهها در توربينهاي گازي اوليه از جنس فوالدهاي آستنيتي  Ni-Cبودند که به روش فورج توليد ميشدند .پس از آن
معلوم شد که نيکل به دليل داشتن خواص برتر نسبت به آهن ،در کاربردهاي دماي باال نتيجه بهتري ارائه مي دهد .نياز به
توسعه آلياژهاي مقاوم در دماهاي باالتر براي توربينهاي نسل جديد باعث شد که پيشرفتهاي قابل توجهي در جهت توسعه
آلياژهاي قابل استفاده در صنعت توربين گاز صورت گيرد .براي مثال به نسل جديد آلياژها معروف به سوپرآلياژهاي پايه نيکل
مي توان اشاره کرد که از سال  1930معرفي شدند .در اين آلياژها از توزيع فاز کوهرنت گاما پرايم ( )'γدر ساختار براي ايجاد
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استحکام پايدار در دماي باال استفاده شده است که منجر به توليد سوپرآلياژ  Nimonic 80گرديد .استحکام اين آلياژها از
رسوب ترکيب بين فلزي حاوي تيتانيم در زمينهاي حاوي  80درصد وزني نيکل و  20درصد وزني کرم به دست آمد .پيشرفت
بعدي کشف واقعيت افزايش استحکام آلياژ با کاهش درصد کرم بود .البته اين کاهش با محدوديت مواجه است ،چون يک
حداقل کرم براي ايجاد مقاومت به اکسيداسيون الزم است .در اين زمان موضوع غنيسازي سطح آلياژ با عنصر آلومينيم ،براي
ا يجاد مقاومت به خوردگي داغ و اکسيداسيون در دماي باال مطرح شد که منجر به استفاده از پوشش هاي آلومينايدي نفوذي بر
روي قطعات گرديد.
بطورکلي آلياژهاي مصرفي براي ساخت قطعات داغ نيروگاهي بايد نقطه ذوب باال ،مقاومت اکسيداسيون و خوردگي داغ
خوب ،استحکام خستگي حرارتي و تنش گسيختگي باال ،قابليت پوششدهي مناسب و استحکام خستگي کمچرخه قابل قبول
داشته باشند .پايداري خواص مکانيکي در دماهاي باال و مدت زمان طوالني از ويژگيهاي مهم ديگري است که اين آلياژها
بايستي دارا باشند.
برخي از مهمترين انواع مواد دما باال به شرح زير است:
 فوالدهاي آلياژي


فوالدهاي زنگ نزن

 سوپرآلياژها
 فلزات با چگالي پايين (مثل برخي از آلياژهاي آلومينيوم و تيتانيوم)
 فلزات و آلياژهاي فلزات ديرگداز ( مثل رنيم ،تنتالم ،نيوبيوم ،موليبدن ،تنگستن)
 ترکيبهاي بين فلزي (مثل تيتانيم آلومينايد ،نيکل آلومينايد)
 ترکيبهاي غيرفلزي مثل سراميکها و کامپوزيتها (مثل کامپوزيت کربن-کربن)
 پوششهاي دما باال
از ميان مواد دما باال ،فوالدهاي زنگ نزن و سوپرآلياژها بيشترين کاربرد را در قطعات داغ نيروگاهي دارند.
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 -1-4-1فوالدهاي زنگنزن
فوالدهاي زنگ نزن ( )Stainless Steelفوالدهايي هستند که داراي مقاومت به خوردگي عالي مي باشند .اين فوالدها
حداقل  %12کرم داشته و در انواع مختلف آن نيکل ،موليبدن و ساير عناصر آلياژي اضافه ميشود .اثر کرم در اين فوالدها را
بصورت زير ميتوان درنظر گرفت.

 باتشکيل اليه محافظ مقاومت به خوردگي را در محيطهاي اکسيدي افزايش ميدهد.
 پايدار کننده فريت
 امکان تشکيل فاز ترد سيگما و کاهش خواص مکانيکي
اثر نيکل به صورت زير است:
 افزايش مقاومت به خوردگي در محيطهاي خنثي و اکسيدي ضعيف
 پايدار کننده آستنيت
 بهبود شکل پذيري و تافنس
موليبدن موجب افزايش مقاومت به خوردگي در مقابل يون کلر و آلومينيوم شده و مقاومت در مقابل پوسته شدن در دماي
باال را افزايش ميدهد.
انواع فوالدهاي زنگ نزن را بصورت زير تقسيمبندي ميکنند.
 فريتي
 مارتنزيتي
 آستنيتي
 رسوب سختي ()PH
فوالدهاي زنگ نزن فريتي  11تا  %30کرم داشته و کربن آن کمتر از  %0/12است .ساير عناصر آلياژي به مقدار کم و
براي بهبود مقاومت به خوردگي و ماشين کاري افزوده ميشود .مهمترين ويژگيهاي اين فوالدهاي زنگنزن به شرح زير است.
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 قابليت عمليات حرارتي و سخت شدن ندارند.
 با توجه به اينکه نيکل ندارند ارزان ميباشند.
 شکل پذيري و جوش پذيري آنها پايين است.
فوالد زنگ نزن مارتنزيتي  12تا  %17کرم داشته و  0/1تا  %1/2کربن دارد .با عمليات حرارتي سخت شده و تشکيل
مارتنزيت ميدهد .مقاومت به خوردگي آن کمتر از انواع فريتي و آستنيتي ميباشد.
فوالد زنگ نزن آستنيتي  5تا  %22نيکل داشته و ويژگيهاي آن عبارتند از:

 عمليات حرارتي نميشود،
 معموال در دماي محيط ساختار آستنيتي دارند،
 شکل پذيري باالتر و مقاومت به خوردگي باالتري نسبت به انواع فريتي دارند،
 در دماهاي باال نيز ميتوان آنها را بکاربرد.
فوالد زنگ نزن رسوب سختي ( PH) 10تا  %30کرم داشته و مقادير مختلف نيکل و موليبدن به آن اضافه ميشود .با
افزايش  Cu,Al,Ti,Cbامکان رسوب سختي ( )Agingآن فراهم شده و استحکام بااليي د ر دماي باال و پايين دارد .همچنين
مقاومت به خوردگي آن خوب است.

-2-4-1سوپرآلياژها
واژه سوپرآلياژ براي نخستين بار بعد از جنگ جهاني دوم براي توصيف گروهي از آلياژها بکار برده شده که در کاربردهايي
که در آنها به کارايي در دماي باال نياز بود ،به ويژه قطعات داغ موتورهاي جت ،مورد استفاده قرار گرفت .بصورت ساده
سوپرآلياژها را ميتوان آلياژهايي درنظر گرفت که:
 پايه آنها يکي از عناصر نيکل ،کروم ،کبالت ،نيوبيوم و يا آهن بوده و
 ساختار و خواص آنها در شرايط دماي باال ،تنشهاي باال يا محيطهاي مخرب حفظ شود.
سوپرآلياژها شامل ترکيبات گوناگون ساخته شده از عناصر آهن ،نيکل ،کبالت و کرم بعالوه مقادير کمتر تنگستن ،موليبدن،
تانتاليوم ،نايوبيوم ،تيتانيوم و آلومينيوم ميباشند .استفاده از عناصر مختلف در انواع سوپرآلياژ موجب افزايش دماي کاري آنها
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ميشود .با توسعه انواع سوپرآلياژها چنانچه در شکل ( )6-1نشان داده شده است در هر سال دماي کاري آنها بطور متوسط ده
درجه افزايش يافته است.

شكل ( )6-1انواع سوپرآلياژهاي توسعه داده شده در سالهاي مختلف و دماي کاري آنها

سوپرآلياژها بطور وسيعي در توليد موتورهاي توربيني هوايي و زميني بکار برده ميشوند .ميزان مصرف سوپرآلياژها در صنايع
مختلف به شرح زير است.

 صنايع هوافضا
توربينهاي گازي%72 :
بدنه:

%8

 توليد برق
توربينهاي گازي%10 :
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نيروگاه هستهاي%2 :
نيروگاههاي فسيلي%1 :
 صنايع شيميايي%6 :
 موارد متفرقه%1 :

-1-2-4-1تقسيم بندي سوپرآلياژها
سوپرآلياژها با توجه به ترکيب شيميايي و فلز پايه آنها معموال به شکل زير دستهبندي ميشوند.

 پايه نيکل
 پايه کبالت
 پايه آهن

سوپرآلياژها از نظر نوع روش مورد استفاده براي ساخت قطعات از آنها به دو دسته ريختگي و کارشده تقسيم بندي ميشوند.
در جدول ( )3-1و ( )4-1ترکيب شيميايي برخي از سوپرآلياژهاي ريختگي و کارشده قابل مشاهده است.
جدول ( )3-1ترکيب شيميايي چند سوپرآلياژ کارپذير (کارشده) (درصد وزني)
other

C

Fe

Al

Ti

Nb

W

Mo

Co

Ni

Cr

0.25Cu
0.03V

0.08
0.05
0.05max

8
2.5
5

0.2
-

0.2
-

3.6
-

-

9
28

2.5max

76
61
63

15.5
21.5
1max

آلياژ
IN600
IN625
Hastelloy B

0.02La
0.9La
0.15Si
2.9(Nb +
) Ta

0.02max
0.10
1
0.01
0.03

1
3max
1
42
37.5

0.2
0.03
0.2

1.5
1.75

4.7
-

14.5
4.5
-

15.5
-

37
61.5
13
-

67
22
1
34.4
41.5

15.5
22
30
16

Hastelloy S
Haynes 188
Stellite B
Incoloy 907
IN706
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جدول ( )4-1ترکيب شيميايي چند سوپرآلياژ ريختگي (درصد وزني)

W

Ta

Ti

B

Al

Fe

Mo

Co

Cr

Ni

C

آلياژ

Zr
0.1

2.6

-

3.4

0.01

3.4

-

1.75

8.5

16

61.5

0.17

IN738

0.06

-

-

5

0.01

5.5

-

3

15

10

60.5

0.18

IN100

6

8

6

1

-

5.6

-

-

0.6

4.6

8

66.2

-

CMSX - 2

1

-

-

-

-

18

9

1

21

50

0.1

Hastelloy X

0.05
-

10
-

3
-

1
3.1

0.01
0.01

5.5
1.5

0.5
-

0.7
10

10
11

8.25
19

59
55

0.15
0.09

Mar – M247
Rene 41

-

-

-

2.6

0.01

1

-

10

10

20

56

0.15

M-252

 -2-2-4-1مقايسه سوپرآلياژهاي کارشده و ريختهگري شده
الف -سوپرآلياژهاي کارشده
يک آلياژکارشده معموال از شمشهاي ريختگي به دست ميآيد اما چندين بار تغيير شکل و عمليات پيش گرم روي آن
انجام مي شود تا به حالت نهايي خود برسد .آلياژهاي کارشده به مراتب همگن تر از آلياژهاي ريختگي که معموال داراي
جدايش ناشي ازفرايند انجماد هستند مي باشند .جدايش نتيجه طبيعي انجماد آلياژاست ،اما در بعضي موارد به صورت شديدتري
رخ ميدهد.
آلياژ هاي کارشده معموال انعطاف پذيرتر از آلياژهاي ريختگي هستند .انعطاف پذيري آلياژ باعث مي شود که بتوان آنها را به
قطعات و اشکال بهتري درآورد  .قطعات آهنگري نيز محصوالت کارشده هستند که مزيت انعطاف پذيري باالتر ماده کارشده
براي توليد اشکال بزرگتر مانند ،ديسک هاي توربين هاي گازي را دارند .هر آلياژي را نميتوان به صورت کارشده درآورد .بعضي
از آلياژها فقط به صورت ريخته توليد ميشوند .آلياژهايي که کارپذيري خيلي کمي دارند ابتدا با متالورژي پودر توليد شده و
سپس آهنگري مي شوند.
ب – سوپرآلياژهاي ريختگي
سوپرآلياژهاي ريختگي در ناحيه دما باالي توربين هاي گازي ،به ويژه در قطعاتي نظير پرههاي هوا بکار ميروند .اکثر
آلياژهاي ريختگي از نوع چند بلوري ( )PCبا دانه هاي هم محور و بعضي ديگر از نوع انجماد جهت دار يافته ( )DSهستند.
دانه هاي يک قطعه ريختگي انجماد جهت دار يافته با يکديگر موازي هستند و تحت عنوان قطعات انجماد جهت دار يافته دانه
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ستوني ( )CGDSشناخته مي شوند .ممکن است يک ريخته انجماد جهت دار يافته فقط داراي يک بلور با محور موازي با محور
طولي پره هاي توربين باشد ،دراين صورت به آن تک بلور انجماد جهت دار يافته ( )SCDSگفته مي شود .ترکيب شيميايي
آلياژ به نحو موثري تعيين کننده استحکام دما باالي آن است .سوپرآلياژهاي پايه نيکل ريخته داراي باالترين استحکام
گسيختگي خزش در دماهي باال هستند ،به همين خاطر از آنها براي کار در پره هاي هوايي توربين گازي تحت شرايط دماي
باال و تنش زياد استفاده مي شود .در طرف مقابل قطعات آهنگري دانه ريز ،استحکام تسليم باالتر و استحکام خستگي کم دامنه
( )LCFبهتري در دماهاي متوسط دارند و به همين دليل از آنها در ساخت ديسک هاي آهنگري شده استفاده مي شود.
بعضي از ويژگي ها و خواص سوپرآلياژها
 )1فوالدهاي معمولي و آلياژهاي تيتانيوم در دماهاي باالتر از  540درجه سانتي گراد داراي استحکام کافي نيستند و
امکان خسارت ديدن آلياژ در اثر خوردگي وجود دارد.
 )2چنانچه استحکام در دماهاي باالتر (زير دماي ذوب که براي اکثر آلياژها تقريبا  1371 – 1204درجه سانتي گراد است
) مورد نياز باشد ،سوپرآلياژهاي پايه نيکل انتخاب ميشوند.
 )3از سوپرآلياژهاي پايه نيکل مي توان در نسبت دمايي باالتري (نسبت دماي کار به دماي ذوب ) در مقايسه با مواد
تجاري موجود استفاده کرد .فلزات ديرگداز نسبت به سوپرآلياژها دماي ذوب باالتري دارند ولي ساير خواص مطلوب
آنها را ندارند و به همين خاطر به طور وسيعي مورد استفاده قرار نمي گيرند.
 )4سوپرآلياژهاي پايه کبالت را مي توان به جاي سوپرآلياژهاي پايه نيکل استفاده کرد که اين جايگزيني به استحکام
مورد نياز و نوع خوردگي بستگي دارد.
 )5استحکام سوپرآلياژ نه تنها مستقيما به ترکيب شيميايي بلکه به فرايند ذوب ،آهنگري و روش شکل دهي ،روش ريخته
گري و بيشتر از همه به عمليات حرارتي پس از شکل دهي ،آهنگري يا ريخته گري بستگي دارد.
 )6سوپرآلياژهاي پايه اهن نسبت به سوپرآلياژ هاي پايه نيکل و کبالت ارزان تر هستند.
 )7سوپرآلياژها مقاومت در برابر اکسيداسيون بااليي دارند اما در بعضي موارد مقاومت به خوردگي کافي ندارند  .در
کاربردهايي مانند توربين هواپيما که دما باالتر از  740درجه سانتي گراد است سوپرآلياژها بايد داراي پوشش باشند.
 )8فن آوري پوشش دهي سوپرآلياژها بخش مهمي از کاربرد و توسعه آنها مي باشد .نداشتن پوشش به معني کارايي کم
سوپرآلياژ در دراز مدت و دماهاي باال است.
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 -3-2-4-1سوپرآلياژهاي بر پايهي کبالت
سوپرآلياژهاي بر پايهي کبالت براي کاربردهايي که خوردگي داغ يک نگراني اصلي است يا براي کاربردهاي سازهاي تحت
تنشهاي پايين در دماهاي متوسط تا باال مورد استفاده قرار ميگيرد .اين آلياژها خواص گسيختگي تنشي و مقاومت خوردگي
عالي از خود نشان ميدهند.
مانند تمامي سوپرآلياژها ريزساختار سوپرآلياژهاي پايهي کبالتي شامل زمينهي گاماي  FCCبا تعدادي از فازهاي
استحکامبخش ميباشد .با اين حال رسوب سختي در سوپرآلياژهاي پايه کبالتي مانند رسوب سختي حاصل از '

و ''

مشاهده شده در سوپرآلياژهاي پايه نيکلي يا پايه نيکل-آهني موثر نيست .اين امر استحکام سوپرآلياژهاي پايه کبالتي را به طور
عمده به تشکيل کاربيد و محلول جامد وابسته کرده است.
چند نمونه از مزيتهاي سوپرآلياژهاي پايه کبالتي نسبت به بقيهي سوپرآلياژها عبارتند از:
 دماي ذوب باالتر (به خاطر نقطهي ذوب باالي کبالت) و در نتيجه منحنيهاي گسيختگي تنشي صافتر که اين امرمنجر به اين شده است که اين آلياژها قابليت تنشي مفيدي تا دماهاي باالتر از سوپرآلياژهاي پايه نيکل-آهن يا نيکل پلي
کريستالي پيدا کنند.
 مقاومت خوردگي داغ باالتر به خاطر ميزان کرم باالتر مقاومت خستگي حرارتي و جوشپذيري باالتر نسبت به سوپرآلياژهاي پايه نيکلي در اين آلياژها ميزان آلومينيم و تيتانيم محدود اجازه کار يا ذوب در هوا يا گاز آرگون را ميدهد که ارزانتر از ذوب در خالميباشد.
يک گروه خيلي مهم از سوپرآلياژهاي پايه کبالتي ،آلياژهاي مقاومت به سايش مانند  Stellite 6Bهست ولي داکتيليتي
پايين اين آلياژها استفاده از آنها را تنها براي پوششکاري محدود کرده است.

 -4-2-4-1سوپر آلياژهاي بر پايهي نيكل
سوپر آلياژهاي بر پايهي نيکل ،ترکيبي از باالترين استحکام و دما را در ميان تمامي سوپرآلياژهاي ريختگي و کارشده به
خود اختصاص دادهاند که اين امر اين آلياژها را به گزينهاي ايدهال براي کاربردهايي مانند پرههاي توربين تبديل کرده است.
سوپر آلياژهاي بر پايهي نيکل کارشده معموالً در جاهايي که تافنس بااليي مورد نياز است مانند قطعات توربين مثل ديسکها و
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پرههاي فورج شده مورد استفاده قرار ميگيرند .مثالهايي از آلياژهاي کارشده شامل  Waspaloy ،Rene 41و N-901

ميباشد .آلياژهاي ريختگي براي مقاومت به خزشي و استحکام باال در دماي باال مورد استفاده قرار ميگيرند مانند چرخها 1و
پرههاي ريختهگري دقيق شده .از جمله آلياژهاي ريختگي ميتوان به موارد زير اشاره کرد.Inconel 100, 713, 738 :
در مورد سوپرآلياژهاي پايه نيکل ،عناصر شرکت کننده براي افزايش خواص محلول جامد ،به شکل تشکيل رسوبات و
کاربيدها و پايدارکنندهاي سطح آزاد و مرزدانه معرفي شدهاند .عناصر  Mo ،Wو  Tiاستحکام بخشهاي محلول جامد بسيار
موثري ميباشند .حضور  Wو  Moباعث کاهش ضريب نفوذ آلياژ ميشود (معموالً ارتباط معکوسي بين نقطه ذوب و
نفوذپذيري آلياژ وجوددارد) .گرچه تاثير افزايشي  Crروي استحکام محلول جامد کم ميباشد ولي پتانسيل استحکام بخشي
محلول جامد در آلياژهاي نيکل باال ميباشد زيرا مقادير بااليي از  Crميتواند در زمينه  Niحل شود .عنصر  Coاستحکامبخشي
محلول جامد نسبتاً کوچکي فراهم ميکند ولي پايداري رسوبات ' با اندازه زير ميکرون را در زمينهي محلول جامد نيکل
افزايش ميدهد .سخت بودن حرکت نابجايي از ميان ذرات منظم ' در اين آلياژها علت استحکام خزشي باالي اين آلياژها در
دماهاي باال ميباشد .نکته قابل توجه اين است که فاز ' رفتار غيرعادي در افزايش اين استحکام سه تا شش برابري با افزايش
دما از دماي محيط تا دماي حدود  700درجهي سانتيگراد از خود نشان ميدهد.
حضور کاربيدها در امتداد مرزدانهها در سوپرآلياژهاي پليکريستالي باعث مقاومت به مهاجرت و لغزش مرزدانهاي ميشود.
عناصر سازندهي کاربيدها مانند  Cr ،Ti ،Ta ،Nb ،Mo ،Wو  Vمنجر به تشکيل کاربيدهاي  M6C ،M23C6 ،M7C3و MC

ميشوند .پايدارکنندههاي سطحي شامل  Zr ،B ،Al ،Crو  Hfميباشند.
قابليت دما باالي عالي سوپر آلياژهاي بر پايهي نيکلي به علت ترسيب کسر حجمي باالي فاز ' )Ni3(Al,Tiميباشد که
اين امر نياز به اين دارد که ميزان آلومينيم و تيتانيم حداقل  4تا  6درصد وزني باشد .اين فاز اصليترين فاز استحکام بخش در
آلياژهايي مانند  Rene 80 ،Waspaloyو  Inconel 713ميباشد .تعدادي از سوپر آلياژهاي بر پايهي نيکل بر پايهي رسوب
سختي استحکام نمييابند بلکه بيشتر با تشکيل محلول جامد سخت ميشوند مانند آلياژ .IN625

- Wheel

1
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بعضي مواقع متالورژي پودر يا فورج همدما براي توليد تعدادي از آلياژهاي کارشده با عناصر آلياژي باال مانند  Rene 95و
 Inconel 100مورد نياز است که اين به خاطر کسر حجمي باالي فاز ' ميباشد که کارگرم شمشهاي ريختگي را مشکل
ميکند .جدايش دندريتي شديد ،اندازه دانهي درشت و فازهاي بين دندريتي ترد که در طول انجماد تشکيل ميشوند نيز کارگرم
اين آلياژها را سخت ميکند .زمانيکه کسر حجمي فاز ' بيشتر از  40تا  45درصد شود فاصلهي بين نقطهي ذوب اوليه و خط
انحالل خيلي باريک ميشود و روشهاي کارگرم و متالورژي پودر را محدود ميکند.
رفتار تغييرشکل سوپرآلياژهاي پايه نيکل با متالورژي فازهاي موجود گره خورده است .انرژي نقص در چيده شدن اين
آلياژها پايين ميباشد و لذا تغيير شکل داغ با تبلور مجدد همراه است و کنترل ريزساختاري بر پايه فهم اين پديده و پاسخ آن به
شرايط مختلف کارگرمي استوار است .بهبود خواص مکانيکي اغلب با ميزان تغيير شکل باقيمانده به صورت نقايص نقطهاي و
ريزساختار نابجايي ارتباط دارد.

-5-2-4-1آلياژهاي برپايه نيكل–آهن
سوپرآلياژهاي بر پايه نيکل – آهن با داکتيليته و تافنس بااليشان شناخته ميشوند و عمدتاً در جاهايي که اين خواص مورد
نياز است مورد استفاده قرار ميگيرند ،جاهايي مانند :روتورهاي فورجشده يا ديسکهاي توربين .اين آلياژها در شرايط کارشده
استفاده ميشوند ،دليل اين موضوع آن است که اين روش توليد ،طيف وسيعي از مکانيزمهاي کنترل شکل و اندازه دانه را ارائه
ميدهد .عالوه بر تافنس باالي اين آلياژها ،هزينه آنها نيز پايين ميباشد که اين به دليل مقادير آهن قابل توجه اضافه شده
ميباشد.
سه گروه از آلياژهاي پايه آهن-نيکل وجود دارد .گروه اول آلياژهاي سخت شونده با استفاده از ترسيب ميباشد که رسوبات
) ' Ni3(Al,Tiو ()Ni3Nb

در زمينهاي از با ساختار  FCCتشکيل ميشوند .گروه دوم ،گروه با ضريب انسباط حرارتي

پايين ميباشند که در ادامه بحث خواهند شد .گروه سوم از آلياژهاي پايه آهن-نيکل ،فوالد زنگ نزن اصالح شده ميباشد که
عمدتا با محلول جامد و مقادير کمي رسوبات کاربيدي سخت ميشوند ،مانند ( 19-9DLفوالد زنگ نزن  8-18با مقادير جزئي
کروم و نيکل به عنوان سخت کنندههاي انحاللي و نيز مقاديري بيشتري کربن) و  %21( Inconel-800Hکرم ،و نيکل باال به
همراه مقادير اضافي تيتانيم و آلومينيم که مقداري فاز ' ايجاد ميکنند).
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-5-1بررسي مواد مورد استفاده در قطعات داغ

-1-5-1قطعات داغ نيروگاههاي گازي
-1-1-5-1پره توربين
بطور کلي ميتوان گفت که در ساخت پرههاي گردان ،هنگامي که دماي کار نسبتاً پايين باشد ميتوان از سوپرآلياژهاي
فورج نظير  U520و  U720استفاده کرد .با افزايش دماي پرهها ،لزوم استفاده از آلياژهاي مقاومتر ريختگي نظير ،IN738LC
 IN792و  GTD111بيشتر احساس ميشود .نکتهاي که در مورد اين پرهها توجه به آن ضروري است آن است که هنگامي
که دماي سطحي اين نوع پرهها به حدود  C700و باالتر برسد بايستي سطح آنها را با پوششهاي مناسب پوشش داد .همچنين
براي توربينهاي با دماي کاري باال (بيش از  )1100 Cموادي که براي ساخت پرههاي رديف اول مورد استفاده قرار ميگيرند
بايستي حتماً توسط هوا خنک گردند .اينکه در يک توربين با مشخصات مورد نياز از کداميک از سوپر آلياژها در ساخت پرههاي
آن استفاده گردد ،بيشتر به سازنده آن توربين مربوط ميشود .به عنوان مثال جدول (  ) 5-1مواد مورد استفاده در ساخت
پرههاي ثابت و گردان سه نوع مختلف از توربينهاي ساخته شده توسط سه سازنده مختلف را نشان ميدهد.
آلياژهاي مورد استفاده تا اوايل دهه  90ميالدي جهت ساخت پرههاي گردان توربينهاي  GEشامل ،Udimet 500
 IN738 ،U700و  GTD111بودهاند.
آلياژ  U - 500که در اواسط دهه  60ميالدي بطور عمده براي ساخت پرههاي گردان رديف اول ساخت شرکت  GEمورد
استفاده قرار ميگرفت امروزه بيشتر براي ساخت پره هاي رديف  3استفاده مي شود و از آن براي ساخت پره هاي رديف اول
توربين هاي جديد استفاده نميگردد .در حوالي سالهاي  1965 - 1970ميالدي ،با افزايش دماي توربين هاي ساخت  GEاز
سوپر آلياژ  ) U700(Rene 77جهت ساخت پره هاي رديف اول توربينهاااي گازي استفاااده شده و پس از آن با ابداع سوپر
آلياژ  IN738LCاز اين آلياژ در محدوده سالهاي  1971 - 1984ميالدي جهت ساخت پره هاي رديف اول توربين هاي GE

استفاده گرديد .پس از عرضه سوپر آلياژ  GTD - 111در اوايل دهه  80ميالدي ،استفاده از اين سوپر آلياژ جهت ساخت پره
هاي رديف اول ساخت  GEبسيار فراگير شد و بنابراين از سوپر آلياژ  IN738LCدر ساخت پره هاي رديف دوم توربين هاي
پيشرفته استفاده شد IN 738LC .يکي از مناسب ترين مواد مورد استفاده در ساخت پره هاي توربين بوده است که ترکيب
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مناسبي از خواص استحکام خزشي در دماهاي باال و مقاومت به خوردگي را ارائه داده است IN738LC.اولين ماده مورد استفاده
در ساخت پره هاي توربين هاي  GEاست که قبل از آنکه در پره هاي هوايي ساخت اين شرکت مورد استفاده قرار گيرد ،در
توربين هاي زميني استفاده گرديد .اين آلياژ که اولين بار توسط شرکت  INCOبه بازار عرضه گرديد پس از بهينه سازيهاي
فراوان ،امروزه به عنوان يک ماده بسيار بهينه جهت ساخت پره هاي توربين توسط بسياري از سازندگان مورد استفاده قرار مي
گيرد.
جدول ( )5-1مواد مورد استفاده در ساخت پره هاي گردان و ثابت توربين هاي گازي مختلف
ماده مورد استفاده در پرههاي

ماده مورد استفاده در پرههاي

ثابت
FSX 414
رديف اول يک آلياژ پايه کبالت
جديد
رديف  2و GTD222 : 3
رديف  1و ECY768 : 2
رديف  3و X45 : 4
رديف IN 939 : 1-3
رديف X- 45 : 4
رديف Nim 263 : 5

گردان
GTD 111
رديف اول GTD 111 DS
رديف  2و GTD 111 3
رديف IN73BLC : 1-3
رديف U520 : 4
رديف IN 738LC : 1-4
رديف Nim 101 : 5

تعداد
رديفها
3
3

نوع توربين
GE MS 7001F
GE MS 7001F

4

W/MHI 501F

5

ABB GT13E

مهمترين سوپر آلياژهاي مصرفي در ساخت پره هاي توربين گازي ساخت شرکت وستينگهاوس تا اوايل دهه  90ميالدي
،U520 ،U500 ،

 IN738LC ،U720 ،U710بودهاند .همچنين گفته شده که تا اين محدوده زماني شرکت ABB

بيشتر از سوپر آلياژهاي  IN 738 LCو  IN 939براي ساخت پره هاي توربين هاي خود استفاده نموده است.
شرکت زيمنس نيز در اين محدوده زماني بطور عمده از سوپر آلياژهاي  U720 ،IN792،IN738LCو Nimonic 90

جهت ساخت پره هاي گردان توربين هاي خود استفاده کرده است.
انواع سوپرآلياژهاي مورد استفاده در ساخت پرههاي ثابت و متحرك در نيروگاههاي مختلف ايران در جداول ( )6-1و ()7-1
نشان داده شده است.
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جدول ( )6-1مواد مورد استفاده در ساخت انواع پرههاي متحرك توربين گازي در نيروگاههاي ايران
نام آلياژ
IN738-LC
IN738-LC
IN738-LC
IN738-LC
IN738-LC

تعداد
89
89
63
92
120

IN738-LC

IN738-LC
IN792/Nim90
GTD111
GTD111
U500
IN101
X750

103
93
71
43
92
92
90

U500

80

U520

70

X750

65

U520
Nim90
Nim80A
Nim80A

71
71
55
55

نوع و مدل پره
 V94.2رديف اول
 V94.2رديف دوم
 V94.2رديف سوم
 F9رديف سوم
 F5رديف اول
 GT13E2رديف اول تا
چهارم
 MW701Dرديف اول
دوم
سوم
 V94.2رديف چهارم
 F9رديف اول
 F9رديف اول
 F5رديف دوم
 GT13E2رديف پنجم
 MW701Dرديف اول
Acec-Fiat TG20
رديف اول
Acec-Fiat TG20
رديف دوم
Acec-Fiat TG20
رديف سوم
 V93.1رديف اول
 V93.1رديف دوم
 V93.1رديف سوم
 V93.1رديف چهارم

جدول ( )7-1مواد مورد استفاده در ساخت انواع پرههاي ثابت توربين گازي در نيروگاههاي ايران
نام آلياژ
IN738-LC
IN738-LC
IN939
IN939

تعداد
46
48
50
54

نوع و مدل پره
 V94.2رديف اول
 V94.2رديف دوم
 V94.2رديف سوم
 V94.2رديف چهارم

سند راهبردي و نقشه راه طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي
24
ويرايش اول،مهر1393

فاز  :2هوشمندي فناوري
FSX-414
GTD222
GTD222
FSX-414
N155
IN939

18
16
16
10
62
93

X-45
ECY768

60

X-45

16-18-20

X-45

40

X-45

24

X-45

12

U500
N155
ATS15
ATS15

44
8
58
56

 F9رديف اول
 F9رديف دوم
 F9رديف سوم
 F5رديف اول
 F5رديف دوم
 GT13E2رديف اول
تا چهارم
 GT13E2رديف
پنجم
 MW701Dرديف
اول
 MW701Dرديف
دوم تا چهارم
Acec-Fiat TG20
رديف اول
Acec-Fiat TG20
رديف دوم
Acec-Fiat TG20
رديف سوم
 V93.1رديف اول
 V93.1رديف دوم
 V93.1رديف سوم
 V93.1رديف چهارم

 -2-1-5-1محفظه احتراق و متعلقات
محفطههاي احتراق عموما از ورقهاي آلياژي پايه نيکل ساخته ميشوند Hastelloy X .و آلياژهاي 230 ,617ازجمله مواد
مورد استفاده در ساخت محفظه احتراق ميباشند .ترکيب شيميايي اين مواد در جدول ( )8-1آورده شده است .مهمترين
ويژگيهاي اين مواد به شرح زير است:
 شکل پذيري خوب
 خواص دما باالي مناسب (استحکام خزشي ،مقاومت به خستگي حرارتي ،مقاومت به اکسيداسيون)
 عدم نياز به عمليات حرارتي پس از جوشکاري
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جدول ( )8-1ترکيب شيميايي برخي از آلياژهاي مورد استفاده در ساخت محفظه احتراق

براي پايين نگهداشتن دماي فلز در محفظههاي احتراق (در محدوده  950درجه سانتيگراد) از خنک سازي توسط هوا،
پوششهاي  TBCو همچنين نسوزهاي سراميکي استفاده ميشود .مواد فوق را با اطمينال خاطر ميتوان در بسياري از انواع
توربينهاي گازي مورد استفاده قرار داد .در عين حال با افزايش دماي گاز و دماي ورودي در توربينهاي گاز و ايجاد شرايط و
محصوالت احتراق پيچيده ،تالشهاي مضاعف براي جايگزيني اين مواد با مواد جديدتر صورت ميگيرد .در اين خصوص
مي توان به کاربرد آلياژهاي فريتي مستحکم شده با ذرات اکسيدي و کامپوزيتهاي زمينه سراميکي اشاره نمود .همچنين کاربرد
کامپوزيتهاي زمينه سراميکي  SiC-SiCو اکسيد-اکسيد مورد توجه قرار گرفته است .نمونه الينر محفظه احتراق که از
کامپوزيت سراميکي ساخته شده است در شکل ( )7-1نشان داده شده است.

شكل ( )7-1الينر محفظه احتراق ازجنس کامپوزيت سراميكي

براي بررسي بيشتر اجزاي محفظه احتراق نمونهاي از توربين گازي زيمنس V94.2را مورد بررسي قرار ميدهيم .اين
توربين شامل دو محفظه احتراق از نوع سيلو است که در دو طرف آن و به صورت عمودي قرار داشته و به پوسته توربين متصل
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مي گردند .اين نوع طراحي امکان استفاده از انتقال هم مرکز هوا و گاز کم سرعت از کمپرسور به محفظه احتراق و از محفظه
احتراق به توربين را فراهم مي کند و باعث افت فشار کمتر مي گردد .هواي کمپرسور از بين پوسته داخلي و خارجي محفظه
احتراق گذشته و قطعات در معرض هواي گرم را خنک مي کند از طرف ديگر تقارن و دو بار تغيير مسير جريان باعث ايجاد دما
و فشار يکنواخت تر در ورودي توربين مي شود.
هر محفظه احتراق داراي  8عدد برنر مي باشد که با سوختهاي مايع ،گازي و حالت دو سوختي مي توانند کار کنند .سطح
داخلي محفظه احتراق با مواد نسوز پوشيده شده است .اين محفظه احتراق انعطاف پذيري بزرگي را در ابعاد و شکل بندي ايجاد
کرده است که باعث در دسترس بودن و سهولت در بازرسي و تعميرات شده است .شکل ( ، )8-1اجزاي محفظه احتراق را نشان
مي دهد .صفحه باالئي محفظه احتراق از جنس اينکونل  617ميباشد.

شكل ( )8-1محفظه احتراق توربين زيمنس V94.2

مشعل بخش اصلي محفظه احتراق محسوب مي شود (شکل( .))9-1کارکرد مشعل در سه حالت کلي گازي پيش مخلوط،
گازي نفوذي و سوخت مايع مي باشد .در شرايط گازي پيش مخلوط ( )pre mix gas burnerقسمت اعظم هوا از طريق
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 diagonal swirlerو بقيه آن از طريق axial swirlerو با چرخش ايجاد شده توسط پره هاي آنها وارد محفظه احتراق مي
گردند و به طبع آن هواي موجود در محفظه احتراق نيز در همان جهت شروع به گردش مي کند .گاز طبيعي بوسيله توزيع
کننده بين برنرها تقسيم شده و از قسمت  22نشان داده شده در شکل ( )9-1وارد پره هاي  diagonal swirlerشده و با هوا
مخلوط مي گردد و سپس وارد محفظه احتراق مي شود .در اين حالت براي حفظ پايداري شعله مقداري از گاز از طريق چهار
لوله (شماره 14نشان داده شده در شکل ( ))9-1وارد محفظه احتراق مي گردد که به آن پيلوت مي گويند.

شكل ( :)9-1مشعل توربين زيمنس V94.2

در حالت کارکرد گازي نفوذي ( ،)diffusion gas burnerسوخت گازي از طريق ورودي  28و سپس  27نشان داده در
شکل ( )9-1وارد برنر شده و با گذشتن از منافذ پوسته  axial swirlerبا هوا آميخته مي گردد و وارد محفظه احتراق مي شود.
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الزم به ذکر است که اين حالت فقط در توانهاي پايين استفاده مي شود .از طرفي در حالت کارکرد سوخت مايع( fuel oil

 ، )burnerمقدار سوخت مايع تزريقي از طريق فشار خط برگشتي کنترل مي گردد .سوخت مايع با فشار  72بار وارد محفظه
چرخش نازل سوخت شده و با توجه به فشار خط برگشتي مقداري از آن به سيستم سوخت مايع برگشت داده شده و مقداري از
آن با همان چرخش و از قسمت  16نشان داده شده در شکل ( )9-1وارد محفظه احتراق مي شود.
اينزرت برنر يکي ديگر از قطعات موجود در محفظه احتراق توربين گازي زيمنس  V94.2ميباشد .اين قطعه بصورت
يکپارچه در اطراف مشعلهاي محفظه احتراق توربين قرار گرفته است .شکل ( )10-1محل قرارگيري اين قطعه در توربين را
نشان ميدهد .تعداد قطعه اينزرت برنر در هر محفظه احتراق  8عدد و در توربين گازي زيمنس برابر با  16عدد ميباشد .اين
قطعه از فوالد زنگ نزن مقاوم به حرارت نيوبيومدار ساخته ميشود و مشخصه  DINآن  GZ-X10NiCrNb32-20است.

قطعه اينزرت برنر

شكل ( :)10-1مكان اينزرت برنر در محفظه احتراق
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هاب يکي از قطعات اينرکيسينگ توربين گازي زيمنس  V94.2ميباشد .اين قطعه بصورت استوانهاي شکل درون
اينرکيسينگ قرار دارد و يک سر آن به اينرکيسينگ جوش داده شده است .محصوالت احتراق پس از عبور از ميکسينگ چمبر
درون اينرکيسينگ آمده و پس از برخورد به هاب ،هدايت شده و وارد توربين ميشود .شکل( )11-1نماي ظاهري اينرکيسينگ
و هاب و شکل ( )12-1نماي ظاهري ميکسينگ چمبر را نشان ميدهند .جنس اين قطعات از سوپرآلياژ پايه نيکل اينکونل 617
است.

شكل ( :)11-1نماي ظاهري اينرکيسينگ و هاب و نحوه قرار گيري هاب

شكل ( :)12-1نماي ظاهري ميكسينگ چمبر
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نگهدارندههاي آجر نسوز ( Brick Holderيا  )Tile Holderقطعات مهمي هستند که وظيفه مهار آجرهاي نسوز را در دو
محفظه احتراق توربين گازي به عهده دارند ،در باالترين ارتفاع داخلي هر محفظه احتراق توربين گازي ورژن  3دو رديف نگه
دارنده بنام هاي  A1و  A2قراردارند ،آجر نسوز اين دو رديف توسط  144نگهدارنده مهار ميشوند ،بنابراين تعداد کل نگهدارنده
هاي اين دو رديف با توجه به وجود  2محفظه احتراق در يک واحد  ،جمعاً تعداد  288عدد مي باشد ،که نيمي از نگه دارنده هاي
اين دو رديف با نيمه ديگر ،از نظر شکل قرينه هستند .پس از نگه دارنده آجرهاي نسوز رديفهاي  A1و ، A2ده رديف
نگهدارنده آجرهاي نسوز به نام هاي L ،K ،J ،H ،G ،F ،E ،D ،C ،Bبه ترتيب از باال به پائين قرار گرفته است و آجرهاي
نسوز را در بر مي گيرند ،براي هر نگهدارنده يک زوج سوراخ در امتداد عمودي بر روي پوسته داخلي اتاق احتراق تعبيه شده
است که فاصله عمودي هر زوج سوراخ معادل ارتفاع آجر نسوز ميباشد .جنس نگهدارنده ها  Nimonic 75مي باشد ( شکل
(.))13-1

رديف

جنس

تعداد در هر واحد
 144عدد

A2 ، A1

 144عدد
Nimonic 75
B-L

 528عدد
 144عدد
 24عدد
 24عدد

شكل( : )13-1نحوه قرارگيري آجرها و نگهدارنده آنها در محفظه احتراق
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تمام مواد فلزي ديگر شامل صفحه باالئي محفظه احتراق pressure jacket ،flame tube ،از جنس فوالد کم کربن
است.
تمامي قطعات فلزي محفظه احتراق فاقد پوشش مي باشند ولي در حال حاضر بصورت اختياري پوششهاي  TBCمورد
استفاده قرار ميگيرد.
طبق مستندات نيروگاهي و شبيه سازي انجام گرفته ،دماي تقريبي شعله بين  1600تا  2100درجه سانتيگراد مي باشد.
دماي تقريبي در جداره داخلي سراميکي محفظه احتراق بين  530تا  1100درجه سانتيگراد است .دما در داخل محفظه احتراق
نيز بين  978تا  1612درجه سانتيگراد مي باشد .دماي تقريبي در جداره اينزرت برنر نيز بين  736تا  906درجه سانتيگراد است.
با توجه به توضيحات فوق و در نظر داشتن اين نکته که محفظه هاي احتراق توربينهاي مدل  ،GEميتسوبيشي و آسک
فيات از نوع الينر و ترانزيشن پيس ميباشد ،جدول ( )9-1اطالعات مربوط به نوع و ميزان مواد مصرفي در ساخت اين قطعات
داغ توربينهاي گازي نصب شده در کشور را ارائه ميدهد.
جدول ( )9-1مواد مورد استفاده در ساخت انواع محفظههاي احتراق توربين گازي در نيروگاههاي ايران
نام آلياژ

وزن کل
()kg
6800

وزن

تعداد

نوع و مدل توربين

3400

2

Hast. X

392

28

14

Nimonic 263
Hast. X
Hast. X
IN617
Hast. X

770
146
245

55
14/6
24/5

14
10
10
2
18

( V94.2سيلو)
(الينر و کراس فاير
تيوب) F9
( F9ترانزيشن پيس)
( F5الينر)
( F5ترانزيشن پيس)
( GT13E2سيلو)
( MW701Dالينر)
MW701D
(ترانزيشن)
Acec-Fiat TG20
(ترانزيشن)
Acec-Fiat TG20
(الينر)

IN617

18

Hast. X
Hast. X

205/6

25/7

8

Hast. X

159/2

20/4

8

V93.1 (NiCr20Ti or
)Nim75

3800

 -3-1-5-1ديسکهاي توربين

2

( V93.1سيلو)
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در توربينهاي زميني به دليل آنکه وزن ازجمله پارامترهاي اصلي انتخاب مواد بشمار نميرود ديسک و روتور معموال از جنس
فوالدهاي با  %12کرم ساخته شده و در مواردي که استحکامهاي باالتري مورد نظر باشد از انواع پيشرفتهتر اينگونه آلياژها
استفاده ميشود .در عين حال براي افزايش دما در توربينهاي گازي پرفشار جديد تمايل به جايگزيني اين آلياژها با الياژهاي پايه
نيکل وجود دارد .ازجمله مواد پيشنهاد شده در اين زمينه ميتوان به آلياژ  IN706اشاره نمود که مشابه آلياژ  IN706است.
 IN706بطور گستردهاي براي ساخت ديسک در توربينهاي هوايي استفاده ميشود .ترکيب اين دو آلياژ در جدول ( )10-1نشان
داه شده است .مهمترين تفاوت ديسک توربين هوايي و زميني ابعاد و اندازه آن است که موجب شده تا اصالحاتي در آلياژهاي
مورد استفاده در توربينهاي هوايي انجام شود تا قابليت ساخت آنها در عين حفظ خواص توسعه يابد .شرکت جنرال الکتريک
مهمترين ملزومات در اين خصوص را به شکل زير درنظر گرفته است.
 عاري بودن از جدايش در قطعات فورج شده بزرگ
 کارپذيري گرم با توجه به ظرفيت تجهيزات فورج موجود


قابليت ماشينکاري باالتر از IN718



افزايش نيافتن هزينهها در مقايسه با IN718

براي دستيابي به اهداف فوق تکنيکهاي پيشرفته تصفيه مذاب مورد استفاده قرار گرفته و شمشهاي عاري از جدايش
ماکروسکوپي عناصر آلياژي تهيه ميشود .اين شمشها سپس فورج عمليات حرارتي ميشوند تا خواص مکانيکي بهينه در
آنها ايجاد شود.
جدول ( )10-1ترکيب شيميايي آلياژهاي مورد استفاده در ساخت ديسكهاي توربين
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انواع آلياژهاي مورد استفاده در ساخت ديسک توربين در نيروگاههاي ايران در جدول ( )11-1آورده شده است .الزم به ذکر
است که تمامي اين آلياژها از انواع فوالدهاي آلياژي حاوي  12درصد کروم همراه با عناصر آلياژي نظير  V ،Nb ،Moو W

بوده و لذا از ذکر آناليز جزئي آنها صرفنظر ميشود.
جدول ( )11-1مواد مورد استفاده در ساخت انواع ديسک توربين گازي در نيروگاههاي ايران
نام آلياژ
CrMoV /
CrMoVWNb Steels

وزن کل
()kg
12659

وزن

تعداد

2688-3560

4
3

CrMoV Steels
CrMoV Steels

3592

1551-2041

2

CrMoV /
CrMoVWNb Steels

5

NiCrMoV Steels

3

NiCrMoV Steels

3

CrMoV Steels

6163

1312-1730

4

نوع و مدل توربين
( V94.2ديسکهاي
رديف  1الي )4
( F9ديسکهاي رديف 1
الي )3
( F5ديسکهاي رديف 1
الي )2
( GT13E2ديسکهاي
رديف  1الي (5
MW701D
(ديسکهاي رديف  1الي )3
Acec-Fiat TG20
(ديسکهاي رديف  1الي
)3
( V93.1ديسکهاي
رديف  1الي )4

-2-5-1قطعات داغ نيروگاههاي بخاري
-1-2-5-1فوالدهاي بكار رفته در اجزاي بويلر
انتخاب مواد در بويلر به عوامل مختلفي بستگي دارد .براي مثال براي لوله هاي سوپرهيتر ،ري هيتر ،هدرها و لوله هاي
بخار ،استحکام خزشي و استحکام گسيختگي مهمترين عامل مي باشد .در صورتيکه براي لوله هاي واتروال ،مقاومت به
خوردگي سمت آتش و مقاومت اکسيداسيون سمت بخار اهميت زيادي دارد و يا براي قطعات ضخيم هدرها و لولااههاي بخار،
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قابليت ساخت ،جوش پذيري ،تافنس شکست و مقاومت به خستگي حرارتي نياز است .لوله هاي بويلر بصورت بدون درز و يا با
روش جوش مقاومتي توليد مي شوند.
لوله هاي بدون درز جهت واحدهاي پر فشار که نياز به ضخامتهاي لوله فراتر از محدوده لوله هاي جوشکاري شده دارند
بکار مي روند .فوالدهاي با کربن متوسط کاربرد عمدهاي در بويلر و لوله هاي جداره کوره دارند زيرا اين نوع فوالد ها تنشهاي
باالئي را نسبت به فوالدهاي کم کربن در دماي  250-360 Cتحمل مي کنند .بعالوه خواص مکانيکي بهتري نيز نسبت به
فوالدهاي کم کربن داشته و مي توان لوله هاي با ضخامت کمتر را در مقايسه با فوالدهاي کم کربن در شرايط مساوي بکار
برد.
معموالً باالترين دماهاي کاربردي در سوپر هيترها و ري هيترها مي باشد  .لذا اين لوله ها بايد از موادي که از خواص دما
باال و همچنين مقاومت به اکسيداسيون بيشتري و بهتري برخوردارند استفاده کرد .فوالدهاي کربني براي دماي -510 C
 455بسته به فشار کاري مفيد و اقتصادي هستند .در دماي باالتر ،فوالدهاي آلياژي بکار گرفته مي شوند چرا که فوالدهاي
کربني داراي مقاومت به اکسيداسيون و تنش مجاز کمتري در اين دماها هستند .معموال دو يا چند آلياژ براي ساختن سوپر
هيترها بکار مي رود .براي قسمتهاي ورودي از فوالدهاي کم آلياژي نظير فوالدهاي کربني – موليبدني و براي قسمتهاي
خروجي که دماي بخار و فلز باالتر است از فوالدهاي کم کروم يا با مقدار متوسط کروم استفاده مي شود .معموال از فوالد زنگ
نزن در داغ ترين قسمت سوپرهيتر استفاااده مي شود تا بتااواند شارايط کاااري با فشار نسبتا باال ) )1800-4000psiو
دماهاي  540-565 Cرا که در قسمتهاي مرکزي قرار دارند تحمل نمايد.
بطورکلي فوالدهاي نوع کرولوي 2فوالدهائي هستند که بيشترين کاربرد را در سوپرهيترها دارند .فوالدهاي مذکور در
استاندارد  ASTMنام گذاري شده و به فوالدهاي آلياژي کروم دار اشاره مي کنند که معموال در سه نوع فوالدهاي کروم -
موليبدني  ،زنگ نزن کروم دار و زنگ نزن کروم نيکل دار وجود دارند .فوالدهاي نوع کروم  -موليبدن داراي مقادير مختلفي از
موليبدن مي باشند و معموال مغناطيسي هستند .اين فوالدها فريتي بوده و رفتاري شبيه به فوالدهاي پر کربن دارند .حرارت
دادن اين فوالدها در دماي تحول يا باالتر از دماي تحول ،که جهت شکل دادن و يا جوشکاري نياز است موجب حساسيت به

Croloy

1-
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سخت شدن در حين سرد شدن در هوا مي شود .افزايش عناصر پايدار کننده کربن مانند تيتانيوم و نيوبيوم موجب محدود کردن
سخت شدن اين فوالدها در حين سرد کردن در هوا خواهد شد.
نوع زنگ نزن فوالدهاي کرولوي عبارتند از فوالدهاي کم کربن کروم – نيکل دار که محتوي بيش از  %16کروم و مقدار
کافي نيکل جهت فراهم سازي ساختار آستنيتي در تمامي دماها مي باشند .مقدار متوسط عناصر ديگر نظير موليبدن ،نيوبيوم،
نيوبيوم بعالوه تانتاليوم ،تيتانيوم و سيليسيم ممکن است جهت دستيابي به مقاصد خاص افزوده شوند .فوالدهاي آستنيتي
کرولوي معموال غير مغناطيسي بوده ولي ممکن است پس از کار سرد به مقدار جزئي مغناطيسي شوند .اين فوالدها در حين
سرد شدن در هوا سخت نمي شوند لذا سختي اين فوالدها را ميتوان با کار سرد افزايش داد.
ن وع زنگ نزن فريتي فوالدهاي کرولوي معموال به فوالدهاي پرکروم و يا بعبارت ديگر فوالدهاي کرومي اشاره ميکند .اين
فوالدها محتوي بيش از  %11/5کروم هستند .در مقايسه با فوالدهاي آستنيتي )نيکل – کروم دار( اين فوالدها فرو مغناطيسي
و داراي انعطاف پذيري کم و حساس به شيار  3بوده که ساختار دانه أي آن در حين جوشکاري يا عمليات حرارتي در دماي باال ،
رشد مي کند .از اين فوالدها در شرايطي که نياز به مقاومت در برابر خوردگي در دماي باال است استفاده وسيعي مي شود.
از فوالدهاي کرولوي بطور وسيعي در لو له هاي سوپر هيتر استفاده مي شود .نوع معمول اين فوالدها که در بويلرها کاربرد
دارند عبارتند از :کرولوي  ،0/5کرولوي  ،1/25کرولوي  2 /25و کرولوي  .9در بين فوالدهاي زنگ نزن آستنيتي نوع ،18-8
فوالدهاي نوع  H304 TPو  H 321 TPکه محتوي تيتانيوم هستند بيشترين استفاده را دارند.

 -2-2-5-1فوالدهاي ساده کربني
لوله هاي اکونومايزر و بيشتر لوله هاي واتروال از اين فوالد ها ساخته مي شوند .مهمترين عنصر فوالدهاي ساده کربني
منگنز در حدود  0/6 – 0/25درصد مي باشد که براي افزايش استحکام افزوده مي شود .خصوصيات مورد انتظار از اين فوالدها
با توجه به قسمت هاي مورد استفاده ،مقاومت اکسيداسيون در سمت آب /بخار و مقاومت خوردگي در سمت آتش/دود است .در
جدول ( )12-1باالترين دماي مجاز کاري (دماي فلز لوله) فوالدهاي بويلر آورده شده است .مالحظه مي شود که فوالدهاي

-Notch Sensitive
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ساده کربني حداکثر در دماي  538 Cقابل کاربرد مي باشند که البته در عمل معموالً در دماهاي کمتري بکار برده مي شوند.
ساختار فوالدهاي ساده کربني فريتي ا پرليتي است.
جدول( )12-1دماي مجاز براي کارکرد بعضي از فوالدهاي بويلر

شکل ( )14-1ريز ساختارنمونه اي از اين فوالد را نشان مي دهد .تغييرات ريزساختاري اين فوالدها در طول سرويس به
صورت زير مي باشد.
 -1کروي شدن اليه هاي سمنتيت در داخل دانه هاي پرليت
-2پخش کاربيدها در کل ساختار و تبدل ساختار از حالت فريتي -پرليتي به فريتي-کاربيدي
-3درشت شدن کاربيدها
-4تجزيه کاربيدها و تشکيل گرافيت

شكل( )14-1ريز ساختار فوالد SA-209
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 -3-2-5-1فوالدهاي کم آلياژ
مهمترين فوالدهاي اين گروه خانواده هاي  Mo 5/0 – Cr1و  Mo1- Cr 25/2ميباشند که کاربردهاي زيادي در بويلر
دارند و بخش اعظمي از لوله ها از اين فوالدها ساخته مي شوند .مهمترين عناصر بکار رفته در اين فوالدها کرم  ،موليبدن و
منگنز هستند که عالوه بر افزايش مقاومت به خوردگي باعث بهبود خواص استحکام خزشي و استحکام گسيختگي تنشي
ميشوند.
براساس نوع عمليات حرارتي ،ريز ساختار اين فوالدها مي تواند شامل سه فاز فريت  ،پرليت و بينيت باشد .ريز ساختار
فوالد در شرايط آنيلي شامل فريت و پرليت و در شرايط نرمااليز و تمپر شده شامل فريت و بينيت مي باشد .در جوشکاري و
مواقعي که گرم شدن و سرد شدن سريع موضعي رخ مي دهد ناحيه درشت دانه کامالً بينيتي در مجاورت خط ذوب تشکيل
ميگردد.
ريز ساختار بينيت مقاومت خزشي بهتري در شرايط تنش باال و زمان کوتاه دارد اما در دماي باال نسبت به ساختار پرليتي
سريع تر تغيير مي يابد .در مقابل ريز ساختار فريت – پرليت در تنش پايين و دماهاي متوسط خواص خزشي بهتري را داراست.
چون هر دو ريز ساختار در نهايت به ساختار کروي تبديل مي شوند انتظار مي رود در طوالني مدت به استحکام هاي خزشي
يکساني منتهي شوند .براساس اطالعات موجود تخمين زده مي شود که اين يکسان شدن در  50000ساعت و در دماي C
 540اتفاق افتد.
استحکام خزشي فوالدهاي کروم – موليبدني اساساً از دو فرآيند بوجود مي آيد:
 -1مستحکم شدن محلول جامد زمينه ( فريت ) با عناصر کربن  ،موليبدن و کروم
 -2سخت شدن رسوبي توسط کاربيدها
اگر چه انواع مختلفي از کاربيدها حضور دارند ،اما فاز اصلي کاربيدي و مسئول استحکام دهي  ،ذرات ريز کاربيدهاي MC2

هستند که  Mعموماً موليبدن مي باشد .ريز ساختار اوليه فريت – بينيت شامل کاربيدهاي
 – FeC3کاربيدهاي اپسيلون و کاربيدهاي ريز  MC2است.
از فوالدهاي مهم در خانواده فوالدهاي فريتي  ،فوالدهاي سوپر کروم هستند  .اين فوالدها بين  9تا 12درصد کروم دارند.
کروم باعث افزايش مقاومت خوردگي و اکسيداسيون مي گردد .در سالهاي اخير تحقيقات قابل توجهي در مورد فوالدهاي سوپر
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کر وم صورت گرفته است .گرچه حجم فوالدهاي سوپر کروم بکار رفته در نيروگاههاي کشور پايين مي باشد ،اما اين فوالد
بدليل انطباق ميزان انبساط حرارتي با فوالدهاي کم آلياژي و مقاومت اکسيداسيون بهتر جايگزين مناسبي براي فوالدهاي
آستنيتي مي باشد .در جدول ( )13-1ترکيب شيميايي چندين فوالد  9تا  12درصد کروم آورده شده است.
جدول ( )13-1ترکيب شيميايي چندين فوالد کروم دار

اين فوالدها حداکثر تا دماي  595 Cقابل استفاده ميباشند .خواص فيزيکي از مزاياي با ارزش فوالدهاي  %12کروم
مخصوصاً در کاربردهاي دما باال مي باشد .انبساط حرارتي کمتر آنها در مقايسه با فوالدهاي آستنيتي يک فاکتور مهم است.
براي مثال يک ديگ بخار با  3متر لوله هاي فوالد آستنيني در دماي  595 Cتقريباً  30سانتيمتر منبسط مي گردد که آشکار
است اين مقدار ازدياد طول باعث مشکالت عديده اي مي گردد .از طرف ديگر انبساط کم فوالدهاي سوپرکروم همراه با هدايت
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حرارتي باال باعث تنش هاي حرارتي کمتر نسبت به فوالدهاي آستنيتي در شرايط يکسان مي گردد .سوپر کروم ها نه تنها
نسبت به فوالدهاي مرسوم آستنيتي مورد استفاده در محدوده دمايي يکسان ،تنش حرارتي کمتر و مقاومت بيشتر نسبت به
خر ابي دارند بلکه نسبت به فوالدهاي کم آلياژ و کربني نيز مناسب تر هستند .بيشتر کاربردهاي فوالدهاي  %12کروم به خواص
مکانيکي آنها بستگي دارد .با انجام عمليات حرارتي مختلف محدوده فوق العاده اي از استحکام کششي  620-2070 Mpaبراي
اين فوالدها فراهم مي گردد .روشهاي ويژه سختکاري ترموديناميکي مانند  Marstraining,Ausformingاستحکام باالتري
ايجاد مي نمايند.

 -4-2-5-1فوالدهاي آستنيتي
در مجموعه لوله هاي بويلر ،مناطقي که داراي بيشترين دماي کاري هستند مانند سوپر هيتر ها و ري هيترهاي نهايي
معموالً از فوالدهاي آستنيتي استفاده مي شود .اين فوالدها معموالً جزء خانواده  Ni 8 – Cr 18مي باشند (جدول.)14-1
فوالدهاي زنگ نزن آستنيتي داراي مقاومت به خوردگي خوب و استحکام کششي و خزشي عالي در دماي باال مي باشند .اين
فوالدها در صورتي که شرايط کاري مناسبي داشته باشند ،در سوپرهيتر به مدت  35سال و يا تا زماني که کارآيي خوبي داشته
باشند ،مورد استفاده قرار مي گيرند.
جدول( )14-1ترکيب شيميايي و خواص مكانيكي برخي فوالدهاي آستنيتي
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از فوالدهاي مرسوم آستنيتي ،رده هاي  321 ،304و  347مي باشند .البته اين فوالدها به رده هاي کربن باال ( )Hو کربن
کم ( )Lتقسيم مي شوند .در جدول ( )15-1اختالف موجود در ميزان کربن آلياژ رده  304آورده شده است.
جدول ( )15-1اختالف ميزان کربن در فوالد 304

فوالد
درصد کربن

304L
حداکثر 0/035

304
حداکثر 0/08

304H
0/04-0/1

در واقع براي کاربرد در دماهاي باالتر از  ،538Cمطابق استاندارد  ASMEحداقل کربن  0/04درصد مي باشد تا بدين
ترتيب از استحکام خزشي کافي برخوردار باشد .در سوپرهيتر و ري هيتر رده پر کربن ترجيح داده ميشود .چرا که استحکام
خزشي مناسبي دارد و اين عامل پارامتر مهمي است که بايد در طراحي در نظر گرفته شود .رده هاي ديگري همچون  304Nو
 304Lنيز موجود مي باشند که حرف  Nنمايانگر وجود نيتروژن ( 0/1 – 0/16درصد) و حرف  Lنشاندهنده اين است که
حداکثر ميزان کربن  0/035درصد است.
برخالف فوالدهاي فريتي که تغييرات ريز ساختاري برجسته اي دارند ،تغييرات ريز ساختاري فوالدهاي آستنيتي زياد نمي
باشد و فقط شامل موارد زير است:
تشکيل کاربيدهاي کروم که در نتيجه آن مقاومت به خوردگي کاهش مي يابد
تشکيل ترکيب بين فلزي کروم – آهن ( فاز سيگما )
رشد دانه ها که به صورت تابعي از دما و زمان مي باشد
فوالدهاي آستنيتي نسبت به خوردگي سمت آتش و خوردگي در دماي باالي جريان گاز حساس مي باشند زيرا آنها نسبت
به ترکهاي اکسيدي حساستر از فوالدهاي فريتي مي باشند.
در بويلرهاي مازوت سوز ،در شرايطي که دماي گاز باال باشد ،فوالدهاي آستنيتي در مقايسه با فوالدهاي فريتي ،زمينه
مساعدتري براي ايجاد ترکهاي اکسيدي و پوسته اي شدن دارند .در واقع علت اصلي افزايش سرعت خوردگي در اين فوالدها،
تشکيل مجدد اليه اکسيدي محافظ مي باشد.
تلفيق همزمان دو پديده زير عامل اصلي مشکالت ايجاد شده براي فوالدهاي آستنيتي است.
مستعد بودن اين فوالدها به ترکهاي اکسيدي و پوسته اي شدن
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حمله ترکيبات واناديم به اليه اکسيدي محافظ اين فوالدها (که غالباً اليه نازکي است).
همچنين اليه هاي اکسيدي ايجاد شده به دليل تنشهاي ناشي از انبساط حرارتي بين فلز و اکسيد از سطح لوله برداشته مي
شوند و اين امر باعث مي گردد که سرعت تشکيل اليه اکسيدي روي اين لوله ها افزايش يابد در حالي که لوله هاي فريتي به
ندرت با پوسته اي شدن اليه اکسيدي مواجه اند چرا که ضريب انبساط فلز و اکسيد اختالف کمي داشته و در نتيجه اکسيدهاي
ايجاد شده پيوستگي و چسبندگي خود را در طول عمر لوله حفظ مي کنند .تأثير مهم ترکيبات واناديم مستقيماً نيز مي تواند
سبب خوردگي شود .عالوه بر اين برحسب غلظت ترکيبات و منشا موثر اکسيژن ،محدوده وسيعي از ترکيبات واناديم که شامل
اکسيدهاي واناديم و سولفات سديم مي باشند ،ايجاد مي شوند .اگر واناداتهاي مذاب به اليه اکسيدي محافظ لوله ها برسند،
تجزيه شده و به صورت وانادات هاي کروم و آهن در ميآيند و در نتيجه ميزان حفاظت لوله ها کاهش مي يابد.

-5-2-5-1مواد مرسوم بكار رفته در ساخت روتور توربينهاي بخار
در اواسط سالهاي  ،1940فوالدهاي  ،Ni-Mo-Vبراي ساخت روتورهاي توربينهاي بخار مورد استفاده قرار گرفتند .با توجه
به نياز به استحکام خزشي باالتر ،در اوايل سالهاي  1950ميالدي ،فوالد جديد  Cr-1Mo-0.25V1وارد عرصه شد که تا به
حال نيز به عنوان ترکيب استاندارد براي روتورهاي توربين هاي بخار مورد استفاده قرار ميگيرد.
امروزه فوالدهاي مرسوم در روتورهاي فورج شده توربينهاي فشار قوي ( )HPو فشار متوسط ( ،) IPفوالدهاي
( CrMoV)CrMoV%1و براي روتورهاي فشار ضعيف ( ،)LPاز جنس  ) 3-3.5%NiCrMoV( NiCrMoVهستند.
همچنين اخيراً در ساخت تعداد اندکي از روتورها ،از فوالدهايي با عناصر آلياژي باالتر(  ) Cr 12-9%نيز استفاده شده است.
براي توربينهاي بخار که نيازمند استحکام کافي در دماهاي باال هستند ،اغلب مواد مقاوم در دماي باال (نظير فوالد )Cr 12%
مورد استفاده قرار مي گيرد .از فوالد  C12%در بخشهاي فشار باال ( بدليل استحکام در دماي باالي اين فوالد) استفاده شده در
حاليکه در بخشهاي کم فشار ،ترجيحاً از فوالدهاي کم آلياژي (به واسطه تافنس باالتر اينگونه فوالدها در مقايسه با فوالدهاي
 )Cr 12%استفاده مي شود .در جدول ( ،)16-1ترکيب شيميايي برخي از انواع مرسوم فوالدهاي روتور  Cr 12%ارائه شده است.
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ويرايش اول،مهر1393
جدول ( )16-1ترکيب شيميايي مواد مورد استفاده در ساخت روتور

 -1-5-2-5-1مواد جديد بكار رفته در ساخت روتور توربينهاي بخار
با افزايش دماي بخار در توربينهاي بخار ،مي توان به بازدهي باالتري دست يافت که اين مهم  ،نيازمند بکارگيري آلياژهايي
با ترکيب بهينه است .اينگونه عنوان شده که با بهينه کردن ترکيب شيميايي و پايدار کردن فازهاي کاربيدي در ريز ساختار
فوال دها ،مي توان دماي کاري بخار در توربين نهايي بخار را افزايش داد .در اين راستا فوالد  CrMoWVNb 12نمونه اي از
انواع فوالدهايي است که با اين هدف طراحي شده و مورد بررسي قرار گرفته است .اين فوالد داراي ساختار فريتي بوده و در
سال  ،1998در ساخت روتور توربين نيروگاه حرارتي  Haramachiشرکت  Tohoku Electric Powerاستفاده شده است.
فوالد ديگري که براي استفاده تحت شرايط بخار دما باال ( بيشتر از ) C 650

پيشنهاد شده است ،فوالد

 CrWCoMoVNbBمي باشد .هدف اصلي در ساخت اين فوالد  ،افزايش استحکام گسست خزشي بوده است .افزودن عناصر
 Coو  Bبه فوالد  CrMoWVNb 12و نيز افزايش  ( Wکاهش نسبت  Moبه  ) Vنيز در اين راستا صورت گرفته است.
قابل ذکر است که از اين فوالدها تحت عنوان مواد روتور توربينهاي بخار التراسوپرکريتيکال ياد ميشود.
در جدول ( )17-1ترکيب شيميايي فوالدهاي بکار رفته در روتور توربينهاي بخار برخي از نيروگاههاي بخاري کشور ارائه
شده است.
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جدول ( )17-1ترکيب شيميايي فوالدهاي روتور توربين بخار برخي از نيروگاههاي حرارتي ايران

نيروگاه منتظر قائم
قطعه

نوع آلياژ

HP-IP Rotor
LP rotor

Forged steel
Forged steel

عالمت
استاندارد
-

%C

%Si

%Mn

%S

%P

%Mo

%Cr

%Ni

%V

0/27-0/37
0/35Max

0/20Min
0/1Min

0/70-1/00
0/2-0/4

0/015Max
0/015Max

0/015Max
0/015Max

1/00-1/30
0/3-0/60

1/00-1/30
1/5-2/0

0/50Max
3/25-3/75

0/21-0/29
0/07-0/15

نيروگاه تبريز
قطعه

عالمت استاندارد

%C

HP turbine rotor shaft

KT5000D-S6

0/26-0/33

LP rotor shaft

-

0/28Max

%Si
Max
0/30
Max
0/10

%Mn
0/65-0/85
0/20-0/40

%S
Max
0/020

%P
Max
0/020

Max
0/020

Max
0/020

%Mo

%Cr

1/10-1/50

0/90-1/20

0/30-0/50

1/50-2/00

%Ni
Max
0/60
-3/75
3/25

%V

%Cu

0/20-0/30

-

0/07-0/15

Max
0/35
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نيروگاه طوس
قطعه

عالمت استاندارد

HP turbine rotor
shaft

DIN 21CrMoNiV 4 7

IP rotor shaft

21 CrMOV 57

%C
-0/17
0/25
-0/17
0/25

%Si

%Mn

%S

%P

0/26

0/65

0/003

0/007

-0/15
0/35

0/85-0/35

0/035

0/030

%Mo
-0/65
0/8
-0/65
0/80

%Cr
-0/9
1/25
-1/20
1/50

%Ni
-0/5
0/75
-

%V
-0/25
0/35
-0/25
0/35

نيروگاه شهيد رجايي
عالمت

قطعه

نوع آلياژ

LP rotor

NiCrMoV steel forging

استاندارد
-

%C

%Si

%Mn

%S

%P

%Mo

%Cr

%Ni

%V

0/35
Max

0/12
Max

0/40-0/20

0/015
Max

0/015
Max

0/60-0/30

-1/50
2/00

-3/25
3/75

-0/07
0/15

نيروگاه شهيد منتظري اصفهان
قطعه
HP rotor shaft
IP rotor shaft
LP rotor shaft

عالمت استاندارد
( P2MAروسيه)
( P2MAروسيه)
( P2MAروسيه)

%C
0/27
0/27
0/27

%Si
0/28
0/25
0/29

%Mn
0/46
0/47
0/51

%S
0/015
0/015
0/015

%P
0/006
0/011
0/014

%Mo
0/95
1/01
0/93

%Cr
1/68
1/7
1/65

%Ni
0/35
0/31
0/31

%V
0/29
0/26
0/25

%Cu
0/1
0/07
0/08
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نيروگاه شازند
قطعه
HP turbine rotor
IP turbine rotor
LP turbine rotor

عالمت استاندارد
30Cr1Mo1V
30Cr1Mo1V
25Cr2Ni4MoV

%C
-

%Si
-

%Mn
-

%S
-

%P
-

%Mo
-

%Cr
-

%Ni
-

%V
-

%Cu
-
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 -6-2-5-1مواد بكار رفته در ساخت پوسته توربينهاي بخار
هدف اوليه انتخاب مواد مورد استفاده در ساخت پوسته توربين ،بهبود استحکام خزشي بوده که منجر به تغيير فوالدهاي
مورد استفاده از  C-0.5Moبه  Cr-0.5Mo1و از  0.5Cr-Mo-025Vبه  Cr-1Mo-0.25V1شدهاست .در سالهاي  1960و
اوايل  1970استفاده کنندگان اين فوالدها با موارد متعدد ترك خوردگي ناشي از گرمايش مجدد يا ترك خوردگي ناشي از
عمليات آزادسازي تنش در ناحيه  HAZجوش مواجه شدند که اين مساله محققان را بر آن داشت که به اهميت پديده
داکتيليتي پارگي يا گسست اهميت دهند .در اين دوران فوالدهاي  Cr-0.5Mo-0.25Vپا به عرصه گذاشتند.
طراحي پوسته توربين نيز با هدف حذف ترکهاي حاصل از ساخت و ترکهاي ايجاد شده در حين سرويس دهي بهبود يافت.
در سالهاي بعد فوالد  Cr-1Mo2,25با داکتيليتي خزشي باالتر ،مقاومت خستگي سيکل پايين باالتر و قابليت تعمير بهتر
بوسيله جوشکاري وارد عرصه شدند .در طراحي هاي امروزين از يکي از اين دو فوالد بسته به سازنده توربين استفاده مي شود.
در اوايل سالهاي  1970فوالد بهبود يافته  Cr 0.5Mo 1,25با افزودن تيتانيم و بور مورد بررسي قرار گرفت .اين فوالد به
ميزان قابل توجهي استحکام گسست و داکتيليتي گسست باالتري نسبت به فوالد استاندارد  Cr 0.5Mo 1,25دارد.
در جدول ( ،) 18-1ترکيب شيميايي و محدوده حرارتي کاربردي نمونه هايي از فوالدهاي ريختگي مورد استفاده در ساخت
پوسته توربينها ارائه شده است.
جدول ( )18-1ترکيب شيميايي و محدوده حرارتي کاربردي نمونه هايي از فوالدهاي ريختگي پوسته توربينها

در جدول صفحات بعد ترکيب شيميايي پوسته توربين بخار برخي از نيروگاههاي حرارتي داخل کشور ارائه شده است.
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 هوشمندي فناوري:2 فاز

نيروگاه طوس
%عناصر ديگر
Sn
max 0/025
%Mg 0/060
Sn
max 0/025
-

%V

%Mo

%P

%S

%Mn

1/10-0/90

0/020

0/015

0/90-0/50

-

%Cr
-1/20
1/50
-

-

0/020

0/005

0/20

0/15 -0/08

1/50-1/20

0/90-1/10

0/020

0/015

0/90-0/50

0/15 -0/08

1/50-1/20

0/90-1/10

0/020

0/015

0/90-0/50

0/30-0/20

%Si
0/60
max
2/57
Max
0/60
Max
0/60

%C

عالمت استاندارد

قطعه

0/15-0/20

GS-17CrMoV511

IP casing

3/55

DIN GGG 40

LP casing outer shell

0/15-0/20

GS-17CrMoV511

HP casing outer shell

0/15-0/20

GS-17CrMoV511

LP Inner casing

نيروگاه منتظر قائم
%V
0/30

%Cr
1/25

%Mo
1/05

0/30

1/25

1/05

-

2/00-2/75
1/00-1/50
-

0/90-1/20
0/45-0/65
-

%P

0/06Max
0/035
0/06Max
0/035

%S

0/06Max
0/035
0/06Max
0/035

نوع آلياژ

قطعه
HPپوسته

0/16

-

Inner casing

0/18Max
0/20
0/20Max
0/20

Cr Mo cast steel
Carbon steel plate
Cr Mo Mn cast steel
Carbon steel late

HP innercasing
LP inner casing
HP-IP outer casing
Lp outer casing

%Mn
0/70

%Si
0/40

%C
0/16

0/70

0/40

0/40-0/70
0/35
0/50-0/80
0/35

0/60Max
0/30
0/60Max
0/30
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 هوشمندي فناوري:2 فاز

نيروگاه تبريز
%V
0/35-0/05
0/35-0/05

%Ni
/50Max
0
/50Max
0
-

%Cr

%Mo

%P

%S

%Mn

%Si

%C

عالمت استاندارد

نوع آلياژ

قطعه

1/65-0/90

1/80-1/30

0/012

0/008

0/7

0/46

0/2-0/1

KT5102KS21

Cr-Mo
cast steel

HP outer casing

1/65-0/90

1/80-1/30

0/012

0/008

0/7

0/46

0/2-0/1

KT5102KS21

Cr-Mo
cast steel

HP Inner casing

-

IP inner casing
shell(upper &
lower)

2/39

-

0/015

0/005

0/55

0/18

0/14

-

)نيروگاه شهيد سليمي (نكا
عناصر ديگر
%V0/25-0/35
%Cu 0/30 Max
%Al 0/050 Max
%Cu 0/30 Max
%Al 0/050 Max

%Ni
0/30-0/80
-

%Cr
10/0-12/5
-

%Mo
0/80-1/20
-

%P
0/030
0/040

%S
0/030
0/040

%Mn
1/00Max
0/40-0/80

%Si
0/50 Max
0/10-0/35

%C
0/17-0/23
0/17 Max

عالمت استاندارد

قطعه

X20CrMoV 121
St 35.8

HP turbine Casing
HP turbine Casing

0/30 Max

0/30 Max

0/25-0/5

0/030

0/025

0/40-0/90

0/35 Max

0/20-0/12

15Mo3

HP turbine Casing

0/30 Max

0/30 Max

0/25-0/5

0/030

0/025

0/40-0/90

0/35 Max

0/20-0/12

15Mo3

IP turbine Casing

نيروگاه شازند
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عناصر ديگر

Cu max 0/30
Cu max 0/30
V 0/25-0/40

%Ni

%Cr

%Mo

%P

%S

%Mn

 هوشمندي فناوري:2 فاز
%Si

%C

عالمت استاندارد

قطعه

ZG15Cr2Mo1

HP turbine Casing

ZG15Cr2Mo1

IP turbine Casing

max 0/30

max 0/30

-

0/045

0/045

0/30-0/70

max 0/30

0/12-0/20

Q235-B

LP turbine Casing

max 0/60

10/0-11/5

0/50-0/70

0/035

0/030

max 0/60

max 0/50

0/11-0/18

1Cr11MoV

HP Steam Chest
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 -7-2-5-1مواد مورد استفاده در ساخت پرههاي توربين بخار
پرههاي توربين بخار ،از فوالدهاي زنگ نزن فورج شده  AISI 410 ،AISI 403و  AISI 422حاوي  %12کروم ساخته
ميشوند .افزودن موليبدن ،تنگستن و واناديوم (مثال در نوع  )AISI 422منجر به افزايش استحکام خزشي ميشود .همه
ترکيبهاي تجاري فوالدهاي فورج  %12کروم مورد استفاده در روتورها را ميتوان براي پرههاي فورج شده نيز بکار برد.
فوالدهاي فورج  %12کروم تجاري در دسترس براي شرايط فاز صفر ( بخار در دماي  )ºC 565 :phase 0مناسب هستند.
تحت شرايط فاز يک (بخار در دماي  ،)595 ºC : phase Iترکيبات بهبود يافته فوالد فورج شده روتور  Cr%12يا Nimonic

 80Aکانديد مناسبي براي پرههاي  Control-stageهستند .در پرههاي بلند مورد استفاده در توربينهاي ري هيت ،ممکن
است نياز به استفاده از سوپرآلياژهاي پايه نيکل نظير  M252 ،Nimonic 80Aيا  Refractaloy 26باشد .تحت شرايط فاز
دو (بخار در دماي  )650ºC :phase IIنياز به استفاده سرتاسري از سوپرآلياژ پايه نيکل در پرهها ميباشد .در جدول (،)19-1
ترکيب شيميايي فوالدهاي پرههاي توربينهاي بخار برخي از نيروگاههاي بخاري کشور ارائه شده است.
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 ترکيب شيميايي فوالدهاي پرههاي توربينهاي بخار برخي از نيروگاههاي بخاري کشور،)19-1( جدول

نيروگاه تبريز
%Cb

%Co

%V

%W

%Ni

%Cr

-0/35
0/55

25Max
0/
15Max
0/

-0/15
0/25
-0/20
0/30

/5Max
0
-0/90
1/25

-0/30
0/60
-0/50
0/90

-

-

-

Max
0/50

– 10/00
11/50
-11/00
12/50
11/25
13/00

-

%M
o
-0/80
1/10
-0/90
1/25

%P

%S

%Mn

%Si

%C

Max
0/020

Max
0/015

-0/20
0/60

Max
0/020

Max
0/010

-0/50
0/80
-0/50
0/90

Max
0/50

-0/15
0/20
-0/20
0/25

Max
0/20

Max
0/030

Max
0/030

-0/25
0/80

Max
0/50

-0/06
0/15

عالمت استاندارد

نوع آلياژ

قطعه

KT5300BS5

Cr-Mo-Cb-V
alloy steel

1st stage blades

KT5301HS20

Cr-Mo-W-V
alloy steel

2nd -13th blades
stage

KT5302AS7

12 Cr stainless
steel

نيروگاه طوس
%Nb
-

%Ti
1/00
max

%V
-

0/05
max

-

-0/25
0/35

-

1/00
max

-

%W
-2/5
4/0
0/6
max
-2/5
4/0

%Ni
-13/0
16/0
-0/3
0/8
-13/0
16/0

%Cr
-15/5
18/0
-11/0
12/5
-15/5
18/0

%Mo
0/5
max
-0/8
1/2
0/5
max

%P

%S

0/045

0/030

0/035

0/035

0/045

0/030

%Mn
1/00
max
-0/30
0/80

%Si
0/50
max
-0/10
0/50

1/00
max

0/50
max

%C
-0/08
0/15
-0/20
0/26
-0/08
0/15

عالمت استاندارد

قطعه

X 12 CrNiWTi 1613

HP rotor blades1st -3rd stage

X 22 CrMoV 12 1

HP rotor blades-4th 18th stage

X 12 CrNiWTi 1613

HP fixed blades3rd stage–1st

14th-16th

stage
blades
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0/05
max

-

-0/25
0/35

-

1/00
max

-

0/05
max

-

-0/25
0/35

-0/3
0/8
-13/0
16/0
-0/3
0/8

0/6
max
-2/5
4/0
0/6
max

-11/0
12/5
-15/5
18/0
-11/0
12/5

-0/8
1/2
0/5
max
-0/8
1/2
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0/035

0/035

0/045

0/030

0/035

0/035

-0/30
0/80

-0/10
0/50

1/00
max
-0/30
0/80

0/50
max
-0/10
0/50

-0/20
0/26
-0/08
0/15
-0/20
0/26

X 22 CrMoV 12 1

–HP fixed blades
4th -18th stage

X 12 CrNiWTi 1613

IM rotor blades6th stage–1st

X 22 CrMoV 12 1

IM rotor blades7-21th stage

نيروگاه طوس
%Nb

%Ti
1/00
max

0/05
max

-

%V
-0/25
0/35

%W
-2/5
4/0
0/6
max

%Ni
-13/0
16/0
-0/3
0/8

%Cr
-15/5
18/0
-11/0
12/5

%Mo
0/5
max
-0/8
1/2

%P

%S

0/045

0/030

0/035

0/035

%Mn
1/00
max
-0/30
0/80

%Si
0/50
max
-0/10
0/50

%C
-0/08
0/15
-0/20
0/26

قطعه

%Nb

X 12 CrNiWTi 1613

IM fixed blades6th stage–1st

X 22 CrMoV 12 1

IM fixed blades7-21th stage

منتظر قائم
-

-

-

1/00-1/50

0/45-0/65

0/06Max

0/06Max

0/50-0/80

0/60Max

0/20

-

-

-

0/4-0/6

0/45-0/65

0/06Max

0/06Max

-

0/2-0/5

0/3

نوع آلياژ
Cr Mo Mn
caststeel
Cr Mo Mn
caststeel

0/20-0/30

0/75-1/25

0/50-1/00

11/0-13/0

0/75-1/25

0/03

0/04

1/00Max

. .

0/20-0/50

Stainless
steel

-

-

0/60Max

12/0-13/5

0/20-0/60

0/03Max

0/03Max

0/30-0/60

0/35Max

0/07-0/12

Stainless
steel

%V

%W

%Ni

%Cr

%Mo

%P

%S

%Mn

%Si

%C

قطعه
1 and 2nd blade
ring
rd
3 and 4th blade
ring
HP- IP Rotating
blades-Curtis stage
and 1st and 2nd
reaction row
st

HP reaction rows
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0/20-0/30

0/75-1/25

0/50-1/00

11/0-13/0

0/75-1/25

0/03
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0/04

1/00Max

0/20-0/50

Stainless
steel

First IP reaction
rows

منتظر قائم
%Co

%Ni

%Cr

18/0-22/0

0/60Max

12/0-13/5

-

0/60Max

12/0-13/5

-

0/60Max

12/0-13/5

-

0/60Max

12/0-13/5

-

0/60Max

12/0-13/5

-

0/60Max

11/0-12/5

%Mo
-0/60
0/20
-0/60
0/20
-0/60
0/20
-0/60
0/40
-0/60
0/20
-0/60
0/40

%Mn

%Si

%C

نوع آلياژ

قطعه

0/30-0/60

0/35Max

0/07-0/12

Stainless
steel

HP-IP rotating bladesremainder rows

Max
0/03

0/30-0/60

0/35Max

0/07-0/12

Stainless
steel

HP-IP stationary bladesall rows

Max
0/03

Max
0/03

0/30-0/60

0/35Max

0/07-0/12

Stainless
steel

LP rotating blades-1st
rows

Max
0/04

Max
0/03

0/30-0/60

0/35Max

0/07-0/12

Stainless
steel

LP remainder reaction
rows

Max
0/03

Max
0/03

0/30-0/60

0/35Max

0/07-0/12

Stainless
steel

LP stationary blades-2nd
+ 3th reaction rows

Max
0/04

Max
0/03

0/30-0/60

0/35Max

0/07-0/12

Stainless
steel

LP remainder reaction
rows

%P
Max
0/04

%S
Max
0/03

Max
0/03

نيروگاه شازند
عناصر ديگر
V 0/18-0/30
W 0/70-1/10

%Ni

%Cr

%Mo

%P

%S

%Mn

%Si

%C

عالمت استاندارد

قطعه

0/40-0/80

11/0-13/0

0/50-0/70

0/035

0/030

0/50-0/90

max 0/50

0/12-0/18

1Cr12WMoV

HP moving blade
and root

سند راهبردي و نقشه راه طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي
54
ويرايش اول،مهر1393

فاز  :2هوشمندي فناوري

HP moving blade
and root

1Cr12WMoV

0/12-0/18

max 0/50

0/50-0/90

0/030

0/035

0/50-0/70

11/0-13/0

0/40-0/80

HP moving blade
and root

25Cr2MoVA

0/22-0/29

0/17-0/37

0/40-0/70

0/025

0/025

0/25-0/35

1/50-1/80

max 0/30

Cu max 0/30
V 0/18-0/30
W 0/70-1/10
Cu max 0/30
V 0/15-0/30
Cu max 0/25
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 -8-2-5-1مواد مورد استفاده در ساخت ديافراگم و نازل باکس
نازل ها ،اجزاء ثابتي هستند که وظيفه آنها جهت دادن به جريان بخار تحت زاويه مناسب به سمت پرههاي چرخان ميباشد.
در طرحهاي قديم ،ايرفويلهاي نازل به صفحات تخت نيم دايرهاي شکل جوش داده ميشوند .نازل باکسهاي پيشرفته ،از دو
محفظه فشار نيم دايرهاي شکل با مسيرهاي يکپارچه بزرگ براي عبور بخار ،تشکيل شدهاند .نازلها ،يا به صورت ريختهگري
دقيق تهيه ميشوند يا به صورت ماشينکاري شده به روش  electrodischargeاز قطعه فورج شده .مسير کامل بخار نيز در
نهايت در داخل باکس جوش داده ميشود .نازل باکسهاي پيشرفته از فوالدهاي فورج  Cr%12ساخته ميشوند .ديافراگم
نازل ها ،بسته به ابعادشان به روشهاي متعددي ساخته ميشوند .انواع کوچکتر به صورت نوار پانچ شدهاي که خانههاي نازل در
آن وارد ميشوند ،ساخته ميشوند .ديافراگم نازلهاي متوسط از فوالد ريختگي تهيه شده و ديافراگمهاي مراحل نهايي توربين
به طريقه جوش دادن مستقيم ايرفويلها به رينگها و شبکههاي پيش ساخته توليد ميشوند .ايرفويل ديافراگم از فوالدهاي
 )Cr%12 (AISI type 403و رينگها از صفحات فوالدي کم آلياژ (وابسته به دماي کاري ) ساخته ميشوند .در جدول(-1
 ،)20ترکيب شيميايي برخي از ردههاي آلياژي مورد استفاده در ديافراگمها و نازل باکسها ارائه شده است.
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) ترکيب شيميايي برخي از ردههاي آلياژي مورد استفاده در ديافراگمها و نازل باکسها در نيروگاههاي ايران20-1( جدول
نيروگاه منتظر قائم
%V

%W

%Ni

-

-

-

-0/30
0/20

-1/25
0/75

-1/00
0/50

%Cr
-2/5
2
-13/0
11/0

%Mo
-1/1
0/90
-1/25
0/75

%P

%S

≤0/05

≤0/06

0/04

0/03

%Mn
-0/70
0/40

%Si

%C

نوع آلياژ

قطعه

≤0/60

0/18

Cr Mo steel casting

Nozzle chamber

-0/50
0/20

Forged steel

Hp nozzle
blockes

1 Max

نيروگاه تبريز
%Al

%Cb

%Co

%V

%W

%Ni

-

-0/35
0/55

Max
0/25

-0/15
0/25

Max
0/25

-0/30
0/60

-

-

-

-

Max
0/50

-0/10
0/30

-

-

-

-

-

-

-

-

-0/15

-

Max

%Cr
10/00
11/50
11/25
13/00
11/50
14/50
-0/90

نوعآلياژ

قطعه

-0/15
KTS5300AS5
0/20

Cr-MoCb-V
alloy steel

Nozzles
1 & 2nd & 9th
& 10th stage

Max
0/50

-0/06
KTS5302BS7
0/15

12 Cr
Stainlless
Steel

Nozzles
3rd-8th & 11th –
16th stage

Max
1/00

Max
1/00

Max
0/08

JIS. SUS405

13 Cr
Stainless
steel

Nozzles
17th &18th
stage

0/83

0/48

-0/10

KT5100BS17

Cr-Mo-V

Diaphragm 1st

%Mo

%P

%S

%Mn

%Si

%C

-0/80
1/10

Max
0/025

Max
0/025

-0/50
0/80

-0/20
0/60

Max
0/20

Max
0/030

Max
0/030

-0/25
0/80

-

Max
0/040

Max
0/030

-0/80

0/015

0/015

)عالمت استاندارد (ژاپن

st
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-

-

-

0/35
-0/05
0/35

0/50
-

Max
0/50

1/65
-0/90
1/65

1/30
-1/80
1/30
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0/012

0/008

cast steel

and 9th stage

Cr-Mo-V
cast steel

Diaphragm 2nd
stage

)عالمت استاندارد (ژاپن

نوعآلياژ

قطعه

ASTM A387

Cr-Mo
steel plate

Diaphragm 3rd
and 10th stage
Diaphragm
4th-7th & 11th
& 12th stage
Diaphragm 8th
stage

0/20
-0/10
KT5102KS21
0/20

0/7

0/46

%Mn
-0/88
0/50

%Si
-0/45
0/13

%C
Max
0/21

نيروگاه تبريز
%Al

%Cb

%Co

%V

%W

%Ni

%Cr
-0/85
0/46

%Mo
-0/65
0/40

%P

%S

-

-

-

-

-

-

0/035

0/040

-

-

-

-

-

-

-

-0/64
0/41

0/035

0/040

Max
0/90

-0/32
0/13

Max
0/18

ASTM A204

Mo steel
plate

-

-

-

-

-

-

-

-

0/30

0/040

Max
0/90

Max
0/30

JIS SB42

-

-

-

-

0/30

0/040

Max
0/90

-0/30
0/15
-0/30
0/15

-

-

-

-

-

Max
0/30

JIS SB42

Diaphragm
13th-16th stage

-

-

-

-

-

-

-

-

0/035

0/035

Max
2/5× C

Max
0/23

JIS SM41A

Diaphragm
17th-18th stage

-

نيروگاه طوس
%Sn
max 0/025

%V
0/08 -0/15

%Cr
1/20-1/50

%Mo
0/90-1/10

%P
0/020

%S
0/015

%Mn
0/50-0/90

نيروگاه بندر عباس

%Si
0/60 Max

%C
0/20-0/15

)عالمت استاندارد (آلمان

قطعه

GS-17CrMoV511

Nozzle box
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قطعه

عالمت استاندارد (ايتاليا)

Nozzle

X8CRNI1910UM16901

%C
0/04-0/10

%Si
0/75 Max

%Mn
2/00Max

%P
0/040

%S
0/030

%Cr
18/0-20/0

%Ni
8/00-12/0

نيروگاه شازند
عناصر ديگر

قطعه

عالمت استاندارد

%C

%Si

%Mn

%S

%P

%Mo

%Cr

%Ni

HP fixed blade

1Cr11MoV

0/11-0/18

max 0/50

max 0/60

0/030

0/035

0/50-0/70

10/0-11/5

max 0/60

IP fixed blade

1Cr13

max 0/15

max 1/00

max 1/00

0/030

0/035

-

11/5-13/5

max 0/60

-

LP fixed blade

ZG1Cr13

0/08-0/15

max 1/00

max 0/60

0/030

0/040

-

12/0-14/0

-

-

Cu max 0/30
V 0/25-0/40
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 -9-2-5-1مواد مورد استفاده در ساخت ولوها
فوالدهاي  Cr-Moو فوالدهاي  Cr-Mo-Vاز جمله مواد مرسوم مورد استفاده در ساخت ولو توربينهاي بخار ،هستند .اخيرا
از فوالدهاي  Cr12-9%نيز در ساخت ولو توربينهاي بخار استفاده شده است.

در مورد مشخصات و مزيتهاي فوالدهاي

 Cr12-9%در بخش مربوط به روتورها توضيحاتي ارائه شده است .در جدول ( )21-1برخي از ردههاي فوالدهاي  Cr-Moو
ترکيب شيميايي آنها ارائه شده است.

جدول ( )21-1ترکيب شيميايي برخي از ردههاي فوالدهاي  Cr-Moمورد استفاده در ولو توربينهاي بخار
%Mo

%Cr

%S

%P

%Si

%Mn

%C

0.440.65
0.450.65
0.901.10
0.901.20

0.501.25
1.001.50

Max
0.045
Max
0.045
Max
0.035
Max
0.045

Max
0.045
Max
0.04
Max
0.035
Max
0.04

Max
0.50
Max
0.60
Max
0.50
Max
1.00

0.300.61
0.500.80
0.300.60
0.350.65

Max
0.15
Max
0.20
Max
0.15
Max
0.02

2.0-2.5
8.0-1.0

ASME
Nominal
Specification composition
1Cr-0.5Mo

SA-335P12

1.25Cr0.5Mo

SA-217WC6

SA-387Gr22 2.25Cr-1Mo
9Cr-1Mo

SA-217C12

در جدول ( )22-1ترکيب شيميايي فوالدهاي ولو مورد استفاده در برخي از توربينهاي بخار داخل کشور رائه شده است.
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) ترکيب شيميايي فوالدهاي ولو مورد استفاده در برخي از توربينهاي بخار داخل کشور22-1( جدول

نيروگاه تبريز
%Cu

%V

%W

%Ni
Max
0/50

-

0/35-0/05

-

-

0/35-0/05

-

Max
0/50

%Cr
-0/90
1/65
-0/90
1/65

-

0/35-0/05

-

Max
0/50

-0/90
1/65

%Mo

%P

%S

%Mn

%Si

1/80-1/30

0/012

0/008

0/7

0/46

1/80-1/30

0/012

0/008

0/7

0/46

1/80-1/30

0/012

0/008

0/7

0/46

%C
-0/1
0/2
-0/1
0/2
-0/1
0/2

عالمت استاندارد

نوعآلياژ

قطعه

KT5102KS21

Cr-Mo cast
steel

HP steam
chest

KT5102KS21

Cr-Mo cast
steel

KT5102KS21

Cr-Mo cast
steel

Main stop
valve
Combined
reheat stop
valve

نيروگاه منتظر قايم
%V
0/30
0/30
0/30
-

%Cr
1/25
1/25
1/25
2/00-2/75
1/00-1/50

%Mo
1/05
1/05
1/05
0/90-1/1
0/90-1/10
0/45-0/65

%P

≤0/04
0/05Max
0/04Max

%S

≤0/04
0/06Max
0/04Max

%Mn
0/70
0/70
0/70
0/3-0/6
0/40-/70
-0/80

%Si
0/40
0/40
0/40
0/5
0/6 Max
0/50-1/00

%C
0/16
0/16
0/16
0/10-0/15
0/18
0/10-0/20

نوع آلياژ

قطعه

Forged steel
Cr Mo cast steel
Forged steel

Governing valve chest
Main emergency valves bodies
reheat emergency valves bodies
Steam chest
Reheat stop valves
Interceptor valves body
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0/30
نيروگاه بندر عباس
عناصرديگر

%V

%Ni

%Cr

%Mo

%P

%S

%Mn

%Si

%C

-

-

-

1/00-1/50

0/44-0/65

0/040

0/040

0/30-0/80

0/50-1/00

0/10-0/20

%Cumax0/30

0/03Max

0/50Max

0/50Max

0/20Max

0/040

0/045

1/00Max

0/60Max

0/30Max

-

-

-

11/5-13/5

-

0/040

Max
0/030

1/00Max

1/00Max

0/15Max

عالمتاستاندارد
ASTM A182
GR.F11
ASTM A216
Gr WCB
ASTM A182
Gr F6

قطعه
Steam chest
Wedge gate
valves (Body)
Wedge gate
valves (Stem)

)نيروگاه نكا(شهيد سليمي
%Cu

%Ni

%V

%Cr

%Mo

%P

%S

%Mn

%Si

%C

عالمتاستاندارد

-

0/30-0/80

0/25-0/35

10/0-12/5

0/80-1/20

0/030

0/030

1/00Max

0/50Max

0/17-0/23

X20CrMoV 121

0/30Max

-

-

2/00-2/50

0/90-1/10

0/030

0/025

0/40-0/80

0/50Max

0/080-0/14

10CrMo910

قطعه
HP live
steam valve
IP steam
valve
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نيروگاه شهيد رجايي

%Cr

%Mo

2/75 -2/00

1/20 -0/90

2/75 -2/00

1/20 -0/90

2/75 -2/00

1/20 -0/90

%P
0/040
Max
0/040
Max
0/040
Max

%S
0/040
Max
0/040
Max
0/040
Max

%Mn

%Si

%C

عالمت استاندارد

نوعآلياژ

قطعه

0/70-0/40

Max 0/60

Max 0/18

WH P.D.S1031SBR Rev.D

-

Main stop valve& Governing

0/70-0/40

Max 0/60

Max 0/18

WH P.D.S1031SBR Rev.D

Rehaet stop valve

0/70-0/40

Max 0/60

Max 0/18

WH P.D.S1031SBR Rev.D

Interceptor valve

نيروگاه شازند
عناصر ديگر
Cu max 0/30
V 0/25-0/40

%Ni

%Cr

%Mo

%P

%S

%Mn

%Si

%C

عالمت استاندارد

max 0/60

10/0-11/5

0/50-0/70

0/035

0/030

max 0/60

max 0/50

0/11-0/18

1Cr11MoV
30Cr1MoV

قطعه
HP Governer &
Emergency valves
IP Governer &
Emergency valves
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 -10-2-5-1مواد مورد استفاده در ساخت پيچها
در جدول ( ،)23-1ترکيب شيميايي و خواص فوالدهاي مرسوم مورد استفاده در ساخت پيچهاي دماي باال و خواص آنها
ارائه شده است .براي افزايش دما و فشار توربين الزم است که در ساخت پيچهاي پوسته از موادي با خواص creep

 relaxationبهتر استفاده شود .در شرايط دما و فشار پايين تر فوالدهاي پر کروم مورد استفاده قرار ميگيرند .در حاليکه براي
شرايط دما و فشار باال ،آلياژ پايه نيکل  Nimonic80Aايدهآل است.
جدول ( )23-1فوالدهاي مرسوم مورد استفاده در پيچ توربينهاي بخار و خواص آنها

جدول ( )24-1برخي از فوالدهاي مورد استفاده جهت ساخت پيچها در نيروگاههاي ايران را نشان ميدهد.
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نيروگاه تبريز
قطعه

نوع آلياژ

Bolts-up to 400ºC
temperature

Alloy
steel

Bolts from 400ºC to
480ºC

Alloy
steel

Bolts from 480ºC to
530ºC

Alloy
steel

Bolts from 530ºC to
550ºC

Alloy
steel

%C
-0/45
0/35
-0/45
0/35
-0/25
0/20
0/08

%Si
-0/35
0/20
-0/35
0/20

-1/50
0/50

0/75-1/00

%S
Max
0/04

%P
Max
0/04

%Mn

-0/ . .
0/45

Max
0/04

Max
0/04

Max
0/03 1/00Max

Max
0/04

0/03

0/03

0/4-1/0

%Mo
15 -0/25
0/
-0/65
0/50
75 -1/25
0/
-3/50
2/50

%Cr
-1/10
0/80
-1/15
0/80
-13/0
11/00
-20/0
16/0

%Ni

%W

%V

%Ti

-

-

-

-

-

-

-1/00
0/50
-39/0
35/0

-1/25
0/75

-0/35
0/25
-0/30
0/20

-

-

-2/90
2/30

جدول ( )24-1برخي از فوالدهاي مورد استفاده جهت ساخت پيچها در نيروگاههاي ايران

نيروگاه شازند
قطعه
High temperature
steel bolts

عالمت استاندارد
20Cr1Mo1VNbTiB

%C

%Si

%Mn

%S

%P

%Mo

%Cr

%Ni

عناصر ديگر
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نيروگاه شازند

نام قطعه

High temperature steel bolts

حداقل استحکام تسليم
()Kg/mm2
6800-8500

حداقل استحکام

حداقل تنش %0/2proof

تنش متوسط براي گسست در

تنش متوسط براي ازدياد طول

کششي نهايي

در دماي طراحي

 105ساعت در دماي طراحي

 %0/2در  105ساعت در دماي طراحي

()Kg/mm2

()Kg/mm2

2346

2009

()Kg/mm2
8000-9500

()Kg/mm2
4896

دماي طراحي
()ºC
537
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-6-1فنآوريهاي اصلي مورد استفاده در ساخت مواد و قطعات دما باال
-1-6-1فنآوري ساخت سوپرآلياژها
انواع سوپرآلياژها بسته به نوع آنها بصورت شمش ،ورق ،ميله و انواع کار شده توليد ميشوند .فرايند توليد سوپرآلياژها در
نمودار ( )15-1نشان داده شده است.

شكل ( )15-1فلوچارت توليد سوپرآلياژ
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فرايند توليد قطعات به روش ريختهگري در شکل ( )16-1نشان داده شده است.

شكل ( )16-1نحوه توليد قطعات ريختهگري سوپرآلياژ

شمش سوپرآلياژ را ميتوان با استفاده از روشهاي مختلف شکلدهي بصورت کار شده نيز مورد استفاده قرار داد .شماتيک
توليد قطعات کار شده در شکل ( )17-1آورده شده است.
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شكل ( )17-1فرايند توليد قطعات کار شده سوپرآلياژ

امروزه برخي از قطعات سوپرآلياژ با استفاده از فرايند متالورژي پودر ساخته ميشوند .براي توليد قطعات ابتدا پودر سوپرالياژ با
روشهايي که در نمودار ( )18-1نشان داده شده است توليد شده و سپس قطعه متالورژي پودر با استفاده از مراحلي که در شکل
( )19-1نشان داده شده توليد ميشود.

سند راهبردي و نقشه راه طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي
69
فاز  :2هوشمندي فناوري

ويرايش اول ،مهر 1393

شكل ( )18-1نحوه توليد پودر سوپرآلياژ

شكل ( )19-1نحوه توليد قطعات سوپرآلياژ با استفاده از روش متالورژي پودر
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در ادامه براي بررسي دقيقتر فنآوريهاي مورد نياز براي توليد مواد و قطعات داغ برخي از مهمترين اين فنآوريها را به
اجمال مورد برسي قرار خواهيم داد.

-1-1-6-1ذوب القايي در خال ))(Vacuum induction melting(VIM
در فرايند ذوب القايي تحت خال در مقايسه با فرايندهاي ذوب در هوا ،مقدار اکسيژن و نيتروژن مذاب به مقدار قابل توجهي
کاهش مي يابد .در نتيجه سوپرآلياژهاي توليد شده با  VIMاکسيدها و نيتريدهاي کمتري داشته به عالوه عناصر داراي فشار
بخار باال به ويژه سرب و بيسموت که ممکن است از طريق قراضه وارد شده باشند ،در طي فرايند ذوب به اين روش حذف مي
شوند .مجموع اين عوامل باعث بهبود خواص خستگي و گسيختگي خزش سوپرآلياژهاي توليد شده با  VIMمي شود.

-1-1-1-6-1تشريح فرايند VIM
بار کوره عموما داراي سه بخش است  :بخش مواد خام که قبال در خال ذوب نشده اند .بخش ديرگداز که شامل عناصر
خالصي است که اکسيدهاي پايدار تشکيل مي دهند و تمايل دارند قابليت انحالل اکسيدها و نيتريدهاي موجود در مواد خام را
افزايش دهند .بخش آخر بار شامل قراضه هاي داخلي و خارجي است که قبال در خال ذوب شده اند .به خاطر اينکه امکان دارد
قراضه ها در طي توليد آلودگي پيدا کرده باشند ،الزم است دقت کافي در جدايش و آماده سازي آنها قبل از وارد شدن به فرايند
 VIMانجام گيرد .پس از کامل شدن ذوب يک نمونه ترکيب شيميايي از آن گرفته مي شود .براساس ترکيب شيميايي نمونه،
افزودني هاي الزم به ذوب اضافه مي شود تا ترکيب شيميايي آن به حد مورد نظر برسد .با توجه به اينکه دراين فرايند تغييرات
قابل توجهي در ترکيب شيميايي صورت نمي گيرد ،لذا بايد در تنظيم ترکيب شيميايي ذوب به دست آمده دقت کرد تا در
صورت نياز بتوان مجددا آن را تکرار نمود .پس از به پايان رسيدن مرحله اضافه کردن مواد افزودني ،دماي ذوب به دماي
مناسب برده شده و به درون قالب ها ريخته گري مي شود.
مذاب با وجود اينکه در خال توليد شده ولي مقدار قابل توجهي سرباره ايجاد شده از اکسيژن زدايي ،گوگردزدايي و ذرات
نسوز کوره دارد.

-2-1-1-6-1کوره القايي خال
کوره داراي يک پوسته فوالدي متصل به سيستم ايجاد خال سريع است .کوره ها از سقف يا بدنه باز مي شوند .ظرفيت بوته
يک تا  6تن مطابق استاندارد  GEاست .نسوز ديواره بوته يکپارچه نيست .در تجهيزات قديمي از يک فرکانس استفاده مي شد
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اما تجهيزات جديد با فرکانس هاي مختلفي کارکرده و ذوب را سريعتر اماده مي کنند .دراکثر کوره هاي ذوب القايي در خال
يک محفظه بارگذاري تحت خال در باالي بوته نصب شده است .موادي که بعدا به ذوب اضافه مي شوند از طريق اين محفظه
به درون بوته ريخته مي شوند .نحوه کار بدين شکل است که مواد اضافه شونده درون يک طرف کف ريز قرار داده مي شوند و
سپس ظرف کف ريز و محتويات آن درداخل محفظه قرار مي گيرند .درب محفظه بسته و درآن خال ايجاد مي شود .سپس
دريچه هايي که محفظه بارگذار تحت خال را از کوره ذوب در خال جدا مي کنند ،باز مي شود .ظرف کف ريز تا نزديکي سطح
مذاب پايين مي رود و کف آن باز مي شود ،تامواد به داخل بوته ريخته شوند .کوره هاي قديمي ذوب القايي در خال با يک
محفظه ساخته مي شدند .دراين نوع کوره ها قالب ريخته گري در داخل کوره ذوب القايي قرار مي گرفت .يکي از معايب کوره
هاي قديمي اين بود که پس از هربار پر شدن قالب بايد کوره باز مي شد تا قالب پر شده را خارج کنند و قالب جديد کارگذاشته
شود .درکوره هاي جديد يک محفظه تحت خال جداگانه براي قالب ها وجود دارد .شماتيک کوره  VIMدر شکل ( )20-1آمده
است.

شكل ( )20-1شماتيک کوره VIM
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اغلب براي اطمينان از گوگرد زدايي کامل ،منيزيم به صورت نيکل – منيزيم به مذاب اضافه مي شود .دراين صورت گوگرد
موجود در سوپرآلياژکارشده نهايي به صورت  MgSخواهد بود .اين ترکيب کروي بوده و به نحو قابل مالحظه اي انعطاف
پذيري را افزايش مي دهد .عنصر منيزيم داراي فشار بخار بااليي است و تحت خال جزيي يا کامل نمي توان در مذاب باقي
بماند و تبخير مي شود .به همين دليل آرگون به محفظه خال وارد مي کنند ،تا فشار محيط افزايش يافته و تبخير منيزيم کنترل
شود.

-3-1-1-6-1عمليات تصفيه با VIM
 ،VIMپلت فرمي براي انجام گاززدايي ،حذف ناخالصي هاي فرار از طريق تبخير و کنترل دقيق ترکيب شيميايي را فراهم
مي کند حتي براي عناصر خيلي فعال و قابل اکسيداسيون از قبيل  Tiو  Hfو  Yو غيره .اکسيژن مي تواند به سهولت از طريق
واکنش کربن – اکسيژن حذف شود .پيشرفت واکنش به طور پيوسته با کمک يک اسپکترومتر جرمي خطي و چک کردن
سر عت نشت گرم ،مي تواند بررسي شود .انتخاب مناسب آستر ديرگداز بوته ،همزدن و پاکسازي موثر همچنين کنترل خوب
تحت خال فاکتورهاي کليدي براي دستيابي به مقدار اکسيژن کم در محصوالت است .حذف نيتروژن از اهميت بحراني درذوب
سوپرآلياژها برخورداراست زيرا آلياژها به طور ثابت حاوي عناصر قوي نيتريدزا هستند .با نبود عناصر نيتريدزا ،مي توان حذف
سريع نيتروژن رابطور خاص در حين  carbon boilانتظار داشت .زمان نگهداري و همچنين پاکسازي طوالني مي تواند براي
دستيابي به نيتروژن پايين استفاده شود اما اين امر مي تواند آلودگي مذاب ناشي از سايش ديرگداز ها را نتيجه دهد .دفع
نيتروژن از مذاب به وجود عناصر فعال سطح از قبيل گوگرد و اکسيژن بستگي دارد .کاهش هردوعنصر به بهتر دفع شدن
نيتروژن از مذاب کمک مي کند .هنگامي که واکنش فلز  /سرباره تحت شرايط  VIMنشدني باشد ،حذف قابل توجه گوگرد
نميتواند در حين فرآيند حاصل شود .همان طور که قبال بيان شد ،افزودن  Mgو  Caو  Ceو ..به سمت ته مذاب انجام مي شود
تا حمام گوگرد زدايي شود .درغيراين صورت گوگرد به طور عمده از طريق انتخاب دقيق مواد اوليه يا خالص سازي آنها قبل از
ذوب در خال کنترل ميشود .در حالي که عناصر آلياژي نظير  Biو  Pbو  Seو  Teبه طور زيادي توسط تبخير حذف مي شوند،
عناصري از قبيل  Asو  Snو  Sbتحت تاثير قرار نمي گيرند.
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هم زدن موثر و کارآمد مي تواند براي به حداقل رساندن گراديان غلظتي در نزديک سطح مذاب و بهبود حذف توسط تبخير
استفاده شود .سرعت تبخير مي تواند توسط کاهش فشار باالي مذاب يا فوق گداز مذاب افزايش يابد .روش آخر مناسب نيست
چون منجر به افزايش واکنش با آستر بوته مي شود.

-2-1-6-1استراتژي هاي توليد سوپرآلياژهاي با خلوص باال
دستيابي به اکسيژن پايين ،گوگرد و نيتروژن ( )ppm10همچنين کنترل عناصر مزاحم در حد خيلي پايين (<)ppm 10 – 1
نيازمند کار زيادي است .کنترل نيتروژن به طور ويژه چالشي براي سوپرآلياژ هايست که حاوي عناصر نيتريدزا از قبيل  Ti :و
 Hfو  Alو..هستند .بعضي عناصر به طورخاص Ti ،و  Hfو  Alو ..به طور زيادي قابليت اکسيد شدن دارند و در آخر سيکل
ذوب اضافه مي شوند.
نيتريد اين عناصر حل نمي شود و تمايل دارد به صورت ذرات ريز در مذاب معلق باقي بماند .فيلترهاي فومي ديرگداز بر پايه
زيرکونيا به طورمعمول در حذف اين ذرات به وسيله به دام انداختن موثر هستند .بنابراين شناسايي منابع مواد اوليه که حاوي
نيتروژن پاييني هستند از اهميت بااليي برخورداراست .در غير اين صورت ،مواد اوليه به طور تجاري در دسترس ،در معرض
ذوب چندگانه قرار مي گيرند .به دليل فراواني گوگرد در طبيعت اين عنصر در مواد اوليه به مقدار زيادي وجود دارد .عناصر
مزاحم که به وسيله تبخير قابل حذف نيستند بايستي با دقت در انتخاب مواد اوليه کنترل شوند .آناليز مفصل همه ناخالصي ها با
استفاده از تکنيک هاي پيشرفته نظير  ICPS , ICPMS , GDMS :همراه با باالنس جرمي مناسب مواد اوليه قبل از ذوب
بايستي انجام شود تا ناخالصي ها تشخيص داده شوند .نهايتا ،بهينه کردن پارامترهاي مذاب اهميت دارد پارامترهايي از قبيل :
سرعت هم زدن ،سرعت پاکسازي و مدت آن ،طراحي تانديش و نوع فيلتر براي توليد مناسب سوپرآلياژها اهميت دارد.
افزودن  Caو  Mgيا فلزات نادرخاکي باعث گوگردزدايي مذاب مي شود .بهترين فرج پذيري هنگامي ديده ميشود که مقدار
کلسيم در محدوده  0/017 – 0/025درصد باشد .اما در مقدار کلسيم باالي  0/035درصد به باال پارگي گرم شديدي ديده
ميشود که اين رفتار را به تشکيل فيلمي از ترکيبات بين فلزي نيکل – کلسيم در مرزدانه ها نسبت داده اند.
دوفرايند مهم در فرايند ذوب القايي رخ مي دهد  – 1 :کاهش اساسي در غلظت نيتروژن و اکسيژن مذاب با گاززدايي و
سيستم خال حاصل مي شود که به جلوگيري از اکسايش عناصر فعال همچون  Al , Ti , Zrو  Hfکمک مي کند – 2 .عناصر
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با نقطه ذوب پايين همچون سرب و بيسموت به دليل فشارهاي بخارشان با تبخير از مذاب خارج مي شوند .همزدن
الکترومغناطيسي حذف چنين عناصري را تسريع مي بخشد.
درعمل ماده ريختگي ذوب القايي تحت خال براي کاربرد مستقيم در موتورتوربين گازي مناسب نيست زيرا مقدار جدايش آن
آنقدر زياد است که کارمکانيکي – حرارتي شمش غيرممکن خواهد بود .ثانيا شمش حاصل از ذوب القايي در خال از نظر
مکانيکي سالم نيست ،براي اينکه داراي ترك و تخلخل انجمادي است .پس بعد از انجام ذوب القايي در خال عمليات هاي ذوب
مجدد الزامي است.

-3-1-6-1ذوب مجدد
ريخته گري استاتيکي فرايندي است که براي ريخته گري حجم زيادي از فلز مذاب به درون قالب انجام ميشود .کنترل
انجماد توسط طراحي ق الب و تغذيه فلز براي حذف مک صورت مي گيرد .در قطعات بزرگ ريختگي سرعت انجماد پايين است
و عيب جدايش مثبت شکل مي گيرد .به همين خاطر توليد سوپرآلياژها به روش هاي ( EAF/AODکوره قوس الکتريکي و
سيستم دمش اکسيژن – آرگون) يا  VIMمعموال با ريخته گري استاتيکي آلياژ در الکترودها براي استفاده در عمليات ذوب
بعدي تحت شرايط کنترل شده انجام مي شود .دو فرايند عمده براي ذوب مجدد وجود دارد که عبارتند از  VAR , ESRو
 .EBCHRدر هردو فرايند الکترود دريک بوته آبگرد قرار داده مي شود.
سطح الکترود تا درجه حرارت ذوب گرم مي شود .قطرات فلز مذاب چکيده از الکترود در بوته جمع شده و به سرعت منجمد
مي شوند .با مصرف شدن الکترود ،سطح ذوب شونده با بوته نزديکتر مي شود تا فاصله يکنواختي بين سطح ذوب شونده و
محل انجماد فلز مذاب برقرار شود.

-1-3-1-6-1تشريح فرايند ذوب مجدد در خال با قوس الكتريكي (Vacuum Arc
))Remelting(VAR
در روش  VARالکترود در محفظه خال که در آن بوته آبگرد قرار دارد ،ذوب مجدد مي شود .يک جريان برق مستقيم از
ميان الکترود و پايه بوته عبور مي کند .با بيرون کشيده شدن الکترود قوسي بين پايه بوته و نوك الکترود ايجاد مي شود.
حرارت ايجاد شده توسط قوس سطح انتهايي الکترود را ذوب مي کند و قطرات فلز مذاب بر روي پايه مسي ريخته و منجمد
ميگردد .با افزايش حجم فلز روي پايه مسي يک تعادل بين شمش جامد ،ناحيه خميري و ناحيه مذاب ايجاد مي شود .به خاطر
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اينکه در شرايط تعادلي انتقال حرارت از طريق ديواره هاي جانبي سريعتر از انتقال حرارت توسط شمش و پايه مسي است،
نواحي خميري و مذاب در نزديکي ديواره ها نسبت به مرکز شمش نازك تر هستند .ضخامت ناحيه خميري در مرکز شمش
 ، VARبه وسيله ميزان انتقال حرارت ،قطر بوته و سرعت ذوب شدن سطح الکترود کنترل ميگردد .سرعت ذوب الکترود را با
توجه به مقدار جريان عبوري از ميان الکترود تعيين مي کنند .عوامل کنترل کننده ديگري که در ساختار انجماد نقش مثبت
دارند ،فاصله بين سطح ذوب شونده و سطح حوضچه مذاب و فاصله الکترود از بوته هستند .زماني که سطح الکترود ذوب شود،
قطرات مذاب فورا تحت تاثير وزن خود سقوط مي کنند و به همين دليل  VARفرايندي است که در ان فوق گداز وجود ندارد.
همچنين قابليت انتقال حرارت باال ،روش  VARرا به روش تجاري براي توليد شمش هايي با قطر باال از آلياژهايي که تمايل
به جدايش دارند ،تبديل کرده است .به عالوه وجود قطرات ريز مذاب در محيط خال ،امکان حذف عناصر داراي فشار بخار باال
مانند سرب و بيسموت که در روش  VIMامکان حذف کامل آنها نبود را فراهم مي سازد .متاسفانه عناصر مفيد داراي فشار
بخار باال مانند منيزيم نيز به اين طريق حذف مي شوند .قوس الکتريکي منشا تعدادي از عيوب است .يکي از اين عيوب عبارت
است از جدايش منفي که اثرات آن به اندازه جدايش مثبت برروي خواص آلياژ مخرب نيست .شماتيک کوره  VARدر شکل
( )21-1آمده است.

شكل ( )21-1شماتيک کوره VAR
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-2-3-1-6-1تشريح فرايند ذوب مجدد با سرباره الكتريكي

(Electroslag

))Remelting(ESR
ذوب مجدد با سربا ره الکتريکي در خال انجام نمي گيرد .منبع حرارتي که الکترود را ذوب مي کند ،سرباره مذاب متشکل از
 CaF2و افزودني هاي اکسيدي ديگر است .دراين روش از جريان متناوب استفاده مي کنند .جريان الکتريکي از ميان الکترود،
پوشش سرباره ،شمش در حال انجماد و پايه مسي عبور مي کند .در روش  VARقطرات مذاب از ميان خال مي گذرند ولي در
روش  ESRاز ميان سرباره مذاب عبور مي کنند .تماس فلز با سرباره در طي زمان عبور آن از ميان سرباره اجازه مي دهد که
واکنش هايي بين اين دو صورت گيرد .در اثر واکنش فلز مذاب با  CaF2به مقدار بسيار زيادي گوگرد زدايي انجام مي شود.
کاهش مقدار عناصر سودمند داراي فشار بخار باال نيز به اندازه روش  VARنيست .در  ESRشمش تميزتر و کم گوگرد تر از
روش  VARتوليد مي شود .عمق غوطه وري الکترود در سرباره نقش مشابه طول قوس در روش  VARرا دارد .در اينجا قطر
الکترود و قطر بوته تعيين کننده عمق غوطه وري است.
سرعت ذوب شدن مشابه روش  VARتوسط توان ورودي تعيين مي شود و با کنترل جريان مي توان سرعت ذوب را
کنترل کرد .فرايند  VARبر خالف روش  ،ESRحجم زيادي سرباره دارد و به همين دليل فرايند  ESRحساسيت شديدي به
تغييرات توان ورودي ندارد .به خاطر وجود سرباره به عنوان منبع حرارتي در  ESRروابط بين ضخامت ناحيه خميري و فاصله از
ديواره بوته آبگرد تغيير يافته است .در اولين تقريب مي توان گفت که در يک سرعت ذوب ثابت و قطر بوته يکسان ،عمق
حوضچه مذاب  ESRنسبت به  VARبيشتر است .يعني  ESRدر مقايسه با  VARنسبت به تشکيل جدايش مثبت حساس تر
است ،به بيان ديگر حداکثر قطر شمش قابل دسترس با  ESRنسبت به  VARکمتر ميباشد .يک مزيت ديگر  ESRتوانايي
آن براي توليد اشکال ساده است .حجم زيادي از سوپرآلياژهاي ورقه اي يا صفحه اي شکل را مي توان به صورت الکترودهاي
تختال ريخته گري کرد و سپس آنها را در داخل قالب هاي  ESRبه صورت شمش هاي تختال بزرگتري درآورد .روش VAR

معموال براي توليد شمش هاي گرد استفاده مي شود .در شکل ( )22-1شماتيک روش  ESRآورده شده است.
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شكل ()22-1

شماتيک روش ESR

کيفيت الكترود:
 – 1ترکيب شيميايي:
يک عامل عمومي تاثير گذار بر کيفيت ذوب مجدد در فرايندهاي  ESRو  VARکيفيت الکترود است .کيفيت الکترود با
ترکيب شيميايي ،تميزي (مقدار اکسيد و نيتريد ) و بي عيبي (عاري بودن از مک و ترك ) مشخص مي شود ،ولي مهمترين
عامل ترکيب شيميايي الکترود است .در فرايند  VARبه استثناي کاهش عناصر تبخير شونده تغييري در ترکيب شيميايي
الکترود به وجود نمي آيد (در الکترودهاي نيتروژن دار مقداري کاهش نيتروژن به خاطر تشکيل نيتريدها به وجود مي آيد )
درفرايند  ESRمقدار گوگرد کاهش پيدا مي کند و ممکن است تغييرات جزيي در ترکيب شيميايي به خاطر واکنش عناصر Ti ,

 Al , Zr , Siبا اجزاي سرباره صورت گيرد.
 – 2تميزي :
تميزي الکترود اهميت زيادي دارد ،به ويژه درفرايند  VARکه در نظر گرفتن اکسيدها و نيتريدهاي وارد شده به داخل
حوضچه مذاب اهميت دارد ،زيرا ممکن است باعث کاهش اثر قوس الکتريکي ذوب کننده و نيز آشفته کردن قوس شوند .اين
مساله در الکترودهاي  ESRوجود ندارد.
 – 3مک :
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مک در روش  VARبايد مورد مطالعه قرار گيرد .الکترودهايي با مک هاي مرکزي به هنگام ذوب مجدد در خال ترجيحا از
محل مک ذوب مي شوند .در نتيجه سطح ذوب شونده کامال تخت باقي نمي ماند .مشکل دوم امکان جدا شدن دندريت هاي
مجزا از هم در ناحيه مک دار و افتادن آن در در داخل حوضچه مذاب است .در اين صورت دندريت بدون آنکه ذوب مجدد شده
باشد ،در ساختار حضور مي يابد .ترکيب شيميايي چنين ناحيه اي ترکيب دندريت اوليه و فقير از عنصر آلياژي خواهد بود .اين
مسائل در فرايند  ESRن يز وجود دارد ،ولي عبور مواد ذوب شده و ذوب نشده از ميان سرباره باعث شده که محصوالت ESR

حساسيت کمتري نسبت به مک هاي الکترود داشته باشد.
 – 4ترك
آخرين ويژگي تاثيرگذار الکترود بر کيفيت ذوب مجدد ،وجود ترك هاي افقي است .در سوپرآلياژهاي پرآلياژ تنشهاي حرارتي
ناشي از سرد کردن يا گرم شدن الکترودها درفرايند ذوب مجدد ،ممکن است ترك هاي افقي به وجود آورد .در فرايندهاي
 VARيا  ESRزماني که جبهه ذوب به يک ترك مي رسد ،به خاطر وجود ترك انتقال حرارت در محل ترك کاهش مي يابد،
در نتيجه دماي مواد قبل از ترك افزايش يافته و اين ناحيه سريعتر ذوب مي شود .پس از عبور جبهه ذوب از ترك با ماده
سردتر مواجه مي شود ،و در نتيجه سرعت ذوب کاهش مي يابد .در هردو فرايند VARو  ESRبايد تغييراتي در توان الکتريکي
به وجود آورد تا سرعت ذوب ثابت بماند .به اين طريق مي توان از ناپيوستگي انجماد جلوگيري کرد .تنها راه جلوگيري از
سرعت ذوب توليد الکترودهاي بدون ترك است.

 -3-3-1-6-1عمليات ذوب مجدد در VAR
آماده سازي الکترود تاثير مهمي در کيفيت عمليات  VARدارد .وجود اکسيدها در الکترود  VARنامطلوب است ،زيرا ذرات
اکسيد را وارد سيستم مي کند .بعضي از اکسيدها در دماهاي باال پايدار نيستند .ترکيبات اکسيدي تبخير شونده يونيزه مي شوند
و قوس الکتريکي را ناپايدار مي کنند .در نتيجه پيوستگي فرايند از کنترل خارج مي شود .به همين خاطر اکسيدهاي سطحي
الکترودهارا با سنگ زني حذف مي کنند .هواي کوره با پمپ خارج شده و سطح خال اندازه گيري مي شود .سطح خال ايجاد
شده متغير است .تنها اثر شناخته شده خال باال بهبود مقاومت قوس در برابر ناپايداري است .قوس الکتريکي بين الکترود و پايه
مسي ايجاد مي شود .براي برقراري قوس پايدار توان ذوب (شدت جريان الکتريکي ) افزايش مي يابد.
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کنترل ذوب مجدد در  : VARسه عامل اصلي موثر در فرايند ذوب عبارتند از  :قطر شمش و الکترود ،طول قوس
الکتريکي و سرعت ذوب .قطر شمش و الکترود لقي بين بوته و الکترود را تعيين مي کند .اگر لقي بين اين دو به خاطر انتخاب
نادرست فاصله يا خارج از مرکز بودن الکترود کافي نباشد ،بخشي از جريان الکتريکي از الکترود به ديواره بوته منتقل خواهد شد.
انتخاب قطر شمش ميزان انتقال حرارت و در نتيجه سرعت ذوب را کنترل مي کند .در نتيجه براي ممانعت از جدايش مثبت در
شمش ،در انتخاب شمش بايد دقت کرد .طول قوس فاصله بين سطح ذوب شونده الکترود و سطح فوقاني شمش منجمد شده
مي باشد .طول قوس مورد استفاده 2,5 – 12,5 ،ميلي متر است .سرعت ذوب شدن الکترود به شدت جريان الکتريکي بستگي
دارد.

-4-3-1-6-1عمليات ذوب مجدد در ESR
برخالف کوره  VARآماده سازي الکترودهاي  ESRاز نظر کيفيت فرايند و عمليات خيلي حساس نيست ،زيرا اکسيدهاي
سطح الکترود به سرباره منتقل مي شوند .به همين خاطر سطح الکترودهاي  ESRسنگ زني نمي شوند ،به استثنا مواردي که
در آن استفاده کننده نهايي طبق مشخصات خود و براي اطمينان از عدم وارد شدن آلودگي آهن ناشي از قالب هاي ريخته گري
الکترود ،درخواست سنگ زني سطح الکترودها را کرده باشد .در اينجا دو روش براي شروع عمليات ذوب وجود دارد .شروع سرد
و شروع گرم .در شروع سرد ،سرباره و ذرات ريزي از آلياژ (معموال براده هاي ماشين کاري ) در روي صفحه شروع قرار داده مي
شود .الکترود به داخل مخلوط سرباره و فلز رانده شده و سپس عقب کشيده مي شود ،تا يک قوس ايجاد شود .توان بااليي براي
ذوب در مرحله شروع به کار گرفته مي شود .قوس ايجاد شده مخلوط سرباره و براده هاي آلياژ را ذوب مي کند .دراين موقع
سرالکترود پايين آورده شده و در داخل سرباره غوطه ور مي شود .از اين به بعد ذوب الکترود توسط سرباره صورت مي گيرد.
همچن ين توان الکتريکي شروع ذوب بايد باال باشد تا از جوش خوردن صفحه شروع کننده به شمش جوانه زده اطمينان حاصل
شود .در شروع گرم ،سرباره در بيرون کوره توسط قوس در بوته گرافيتي ذوب مي شود .سپس سرباره از طريق يک سوراخ در
کف بوته به آن وارد مي شود .الکترود پايين آورده مي شود و در سرباره مذاب غوطه ور مي شود و ذوب شدن آغاز مي گردد.
اگرچه توان الکتريکي بااليي براي ذوب شدن مورد نياز نيست ،ولي در آغاز براي اطمينان از ذوب شدن شمش جوانه زده و
صفحه آغازين و انتقال الکتريکي کامل ،ازتوان باال استفاده مي شود.
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همانند فرايند  VARا ستفاده از توان باال در شروع عمليات ذوب از نظر برقراري تعادل در انتقال حرارت توسط پايه و ايجاد
شرايط پايدار ذوب در لحظات شروع فرايند ذوب ،مفيد است.
کنترل ذوب مجدد در  :ESRسه متغير اصلي تعريف کننده يک فرايند ذوب عبارت اند از :
 قطر شمش و الکترود عمق غوطه وري الکترود در سرباره سرعت ذوبانتخاب قطر شمش و الکترود مقدار لقي بين بوته و الکترود را تعريف مي کند .عموما فکر مي شود که غوطه وري الکترود،
عمق نفوذ الکترود در سرباره است .روش تعريف شده اي براي اندازه گيري مقدار غوطه وري وجود ندارد ،ولي طبق مشاهدات
تجربي پيشنهاد شده است که اين مقدار بيش از  604ميلي متر نباشد .درجه غوطه وري بر کيفيت شمش توليد شده تاثير دارد.
 ESRيک فرايند با جريان  ACاست وغوطه وري الکترود به عالوه ضخامت پوشش سرباره را مي توان به عنوان مقاومت اين
جريان در نظرگرفت .تغيير وزن سرباره در سيستم يا تغيير ترکيب شيميايي آن ،امپدانس مدار و نيز آمپراژ و ولتاژ مورد نياز براي
برقراري توان ورودي داده شده (دريک ساعت ذوب ثابت ) را تغيير مي دهد .ضخامت پوشش سرباره تعيين کننده اصلي است و
ميزان غوطه وري الکترود 10تا  20درصد امپدانس را تشکيل مي دهد .اندازه گيري تغييرات اين مقاومت يا تغييرات ولتاژ مربوط
به آن مي تواند براي کنترل غوطه وري الکترود در سرباره مذاب مورد استفاده قرار گيرد .سرعت ذوب الکترود متغير مهم
ديگري است که کنترل مي شود .سرعت ذوب به جريان الکتريکي ذوب بستگي دارد ولي بعضي از فرايندهاي  VARدرجريان
ثابت انجام مي گيرند ،تا سرعت ذوب بهتر کنترل شود .متغير بعدي در  ESRکه کيفيت مذاب را کنترل مي کند ،انتخاب نوع و
حجم سرباره مورد استفاده است .مقاومت پوشش سرباره مذاب به مقاومت سرباره و ضخامت پوشش سرباره که جريان
الکتريکي از ميان آن بايد عبور کند ،وابسته است .شکل ( )23-1تعدادي از متغيرهاي اصلي اندازه گيري شده در فرايند  ESRرا
نشان مي دهد.
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شكل ( )23-1پارامترهاي اندازه گيري شده در روش ESR

تغييرات ولتاژ در اثر تغييرات آمپراژ است .مانند فرايند  VARاگر در انتهاي ذوب شدن ،الکترود کامال مصرف شده باشد ،يا
توان به يکباره قطع شده باشد ،مک هاي انقباضي ايجاد شده که گاه طول آن به چندين سانتي متر هم مي رسد .اين مک ها
بايد در مرحله بعدي عمليات توليد حذف شوند .براي کم کردن مقدار ماده اي که بايد بريده و دور انداخته شود ،بهتر است در
انتهاي مرحله ذوب قبل از اينکه ا لکترود تمام شود ،جريان الکتريکي به تدريج کاهش داده شود ،تا اينکه جريان کامال قطع
شود ،دراين صورت مک هاي انقباضي تشکيل نمي شوند.
انتخاب سرباره :
همه سرباره هاي  ESRداراي  CaF2هستند .اکسيدها ممکن است براي افزايش مقاومت الکتريکي (ايجاد سهولت در ذوب
فلز ) و يا براي اصالح ترکيب شيميايي ذوب به واسطه واکنش هايي که بين آنها مي تواند صورت گيرد ،به سرباره اضافه شوند.
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-2-6-1توليد قطعات سوپرآلياژي به روش ريختهگري
براي توليد يک قطعة سوپرآلياژي به روش ريخته گري به خصوص پرة توربين که مهمترين قطعه سوپرآلياژي است ،چهار
مرحله بايد انجام شود:
 -1تهية نقشه و مشخصات فني
 -2ساخت قالب و ريخته گري دقيق
 -3ماشينکاري قطعات ريخته شده
-4پوشش دهي
اين چهار مرحله براي توليد پره ،به خصوص پره هاي متحرك رديف اول و دوم بايد انجام شوند .البته پره هاي ثابت ممکن
است بخش پوششدهي را نداشته باشند .همچنين پره هاي متحرك در رديفهاي سوم و باالتر در بعضي موتورها ممکن است از
طريق فرايند فورجينگ توليد شده و پوشش نداشته باشند .همچنين براي ايجاد هر صنعت ،سه عامل تجهيزات ،نيروي انساني
ماهر و دانش فني ،الزم است که با توجه به اين سه عامل ،ميتوان به بررسي وضعيت کشور در مورد مراحل چهارگانة فوق و نيز
مشکالت آنها پرداخت.

-1-2-6-1ريختهگري دقيق
در سال  1932با بکارگيري چسبهاي اتيل سيليکات هيدورليز شده ،ريخته گري سوپر آلياژهاي با دماي باال براي توليد
قطعات توربين هاي هوايي مورد توجه قرار گرفت و در ميان انواع روشهاي شکل دهي روش ريخته گري دقيق ،بعنوان روشي
برتر براي توليد قطعات آلياژي مقاوم در دماي باال در مقياس صنعتي مطرح شد .در اواخر دهه  40و اوائل دهه  50ميالدي
تکنولوژي توليد پوسته هاي سراميکي بهبود يافت و اکنون در صنايع ريخته گري دقيق بطور معمول بکار مي رود.
دقت ابعادي و صافي سطح باال و توانايي ايجاد جزئيات دقيق و ريزه کاريهاي هندسي در قطعات از قابليتهاي مهم ريخته
گري دقيق مي باشد .اين عوامل در ريخته گري آلياژهاي خاص مانند سوپر آلياژها ،قطعات ظريف و پيچيده از اهميت بااليي
برخوردارند.
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روند توسعه توربين هاي گازي در جهت افزايش راندمان کاري  ،نيازمند افزايش درجه حرارت گازهاي ورودي به توربين ها
بوده و اين امر طراحان را به سمت روشي براي ريخته گري آلياژهاي ديرگداز ويژه براي قطعات توربين سوق داده است .براين
اساس روش مورد استفاده بايستي قابليت هاي زير را داشته باشد:
الف -توليد انبوه قطعات با تلرانس ابعادي بسيار پايين.
ب -ريخته گري سوپر آلياژهاي با نقطه ذوب باال.
ج -توليد قطعات با خواص متالورژيکي عالي.
د -کاهش هزينه قطعات توليدي نسبت به ساير روشهاي موجود.
اين موارد منجر به بکارگيري روش ريخته گري دقيق در توليد اين قطعات شد و از همان ابتدا صنايع هوايي و نظامي به اين
صنعت روي آوردند.
 -1-1-2-6-1انواع روشهاي ريختهگري دقيق
فرآيند ريختهگري دقيق برمبناي چگونگي ساختار قالب سراميکي به دو صورت ريختهگري دقيق توپر 1و پوستهاي 2تقسيم
بندي مي شود.
ريخته گري دقيق توپر :شکل( )24-1فرآيند ريخته گري دقيق توپر را نشان مي دهد .در اين فرآيند قالب مدل با
ريخته گري (از روي يک نمونه يا مدل اصلي اوليه) يا ماشينکاري تهيه شده و بعد از قرار دادن ماهيچه ها در محل خود ،موم يا
پالستيک مذاب به درون قالب فلزي تحت شرايط کنترل شده تزريق مي شود .بعد از انجماد و سرد شدن و خروج مدل مومي
از قالب راهگاههاي اصلي و فرعي مونتاژ شده و خوشه سازي مدل ها انجام مي شود .پس از تهيه خوشه ابتدا يک پوشش اوليه
از دوغاب سراميکي حاوي مواد ديرگداز (و در صورت لزوم مواد جوانه زا) بر روي خوشه اعمال نموده و بعد از خشک شدن و
ايجاد پوسته اوليه ،خوشه را در داخل درجه قرار مي دهند و درجه را با مواد ديرگداز پر مي کنند تا در فرصت زماني کافي خود را
بگيرد .سپس کل درجه حاوي خوشه و مواد ديرگداز پرکننده را وارونه کرده و طي مدت زمان  12-15ساعت در دماي

0

C

-Solid Investment casting

1

-Shell Investment casting

2
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177-205عمليات ذوب مدل و پخت اوليه قالب انجام مي شود .براي پخت کامل قالب و حذف موم يا پالستيک باقي مانده
درون قالب ،دما با سرعت تقريباً  60 C/ h 0تا  11000 Cافزايش يافته و  4ساعت در اين دما مي ماند .بعد از آماده سازي مذاب
و رساندن آن به دماي الزم ,قالب پيش گرم شده و ريخته گري انجام مي شود .در نهايت با روشهاي مکانيکي و چکشهاي
بادي مواد سراميکي قالبها حذف و قطعات از خوشه جدا شده و سيستم راهگاهي نيز با برشکاري برداشته مي شود و عمليات
نهايي روي قطعات انجاام ميگيرد.

شكل( )24-1نمايش شماتيک فرآيند ريخته گري دقيق توپر

ريخته گري دقيق پوستهاي :شکل ( )25-1فرآيند ريخته گري دقيق پوسته اي را نشان مي دهد .در اين فرآيند ابتدا
قالب مدل از طريق ريخته گري يا ماشين کاري تهيه مي شود .سپس ماهيچهها (در صورت نياز) در محل مورد نظر قرارداده
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شده و تمهيدات الزم براي جلوگيري از تغيير مکان ماهيچهها بعمل مي آيد و موم يا پالستيک مناسب براي توليد مدل با فشار
و دماي تحت کنترل به درون قالب تزريق ميشود .در ادامه راهگاههاي اصلي/فرعي و خوشه مدل با تعداد مشخص و در
راستاي تعيين شده  ،مونتاژ ميشود .بعد از مونتاژ راهگاه اصلي و تغذيه ها ،دوغاب سراميکي اوليه که عمدتاً ،حاوي مواد جوانه
زاست و داراي ذرات با دانه بندي ريزتري نسبت به دوغاب هاي بعدي است به سطح اعمال مي شود .پس از اعمال پوشش
دوغابي ،1خوشه در بستري از مواد ديرگداز 2قرار مي گيرد و اين عمل بصورت تناوبي تکرار مي شود تا پوسته اي از مواد ديرگداز
با ضخامت مناسب ايجاد شود .سپس موم يا پالستيک از درون قالب پوسته اي حذف مي شود .پس از پخت قالب ،فلز مورد نظر
درکوره ذوب شده و به دماي فوق گداز الزم مي رسد ،و ريخته گري مذاب فلز در داخل قالب پيشگرم شده انجام مي گيرد.
معموالً در طول سرد شدن و انجماد مذاب ،پوسته سراميکي ترك خورده و مي شکند .در نهايت در صورت استفاده از ماهيچه
هاي سراميکي در قطعه  ،اين ماهيچه ها را بکمک روش انحالل شيميائي و يا روشهاي مکانيکي حذف نموده و سپس عمليات
تميز کاري و ماشين کاري نهايي 3بر روي قطعات انجام مي شود .در جدول( )25-1مزايا و معايب دو روش ريخته گري دقيق
توپر و پوسته اي با همديگر مقايسه شده اند.

 -2-1-2-6-1ذوب ريزي
از مراحل حساس در فرآيند ريختهگري دقيق ،ذوب و ريختهگري مذاب آلياژ درون قالب سراميکي ميباشد .دستيابي به
تکنولوژي ايجاد محيط خالء در دهه  50نياز به حضور عناصري مانند  Siو  Mnرا به عنوان اکسيژنزدا 1حذف کرده و به اين
دليل حضور آخالهاي غير فلزي و نيز گازهاي  O2و  N2محبوس شده در مذاب به حداقل رسيدند .ضمن اينکه براي
سوپرآلياژهايي که تحت خالء ذوب ميگردند امکان افزودن عناصر اصالح کننده مرزدانهها مانند بُر( )Bبوجود آمده و اضافه
کردن مقادير الزم از فلزات فعالي مانند  Alو  Tiبه مذاب سوپرآلياژها براي بهبود خواص مکانيکي ميسر شد .جدول ()26-1
سير تکاملي تکنولوژي ساخت و اصالح آلياژها را براي استفاده در ريختهگري دقيق در دهههاي مختلف نشان ميدهد.

1- Slurry coating
2- Stuccoing
3- Finishing
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شكل ( )25-1نمايش شماتيک فرآيند ريخته گري دقيق پوسته اي

جدول ( )25-1مقايسه دو روش ريخته گري دقيق توپر و پوسته اي
روش
ريختهگري
1

خواص متالورژيکي

توپر

پوسته اي

توانايي ايجاد انجماد جهت دار وتک کريستال ،سرعت
ضخامت زياد پوشش اطراف قالب توانايي
تغيير در سرعت سرد و گرم کردن و تغييرات سرد کردن باال ،قابليت ايجاد دانه بندي ريزتر و خواص
مطلوبتر ،امکان تغيير درجه حرارت قالب مطابق نياز.
مطلوب در ساختار را محدود مي کند.

- Dioxidizer

4
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روش

توپر

ريختهگري
2

دامنه توليد

3

قيمت توليد

4

زمان توليد

پوسته اي

دامنه توليد از چند گرم تا بيش از  5کيلوگرم قابل تغيير
به خصوص در زمينه ابعاد براي درجه
بوده و ابعادي چنداني براي قطعات ريختگري وجود ندارد.
محدوديت وجود دارد.
مواد قالب حدود يک دهم ميزان مواد مصرفي در روش
به علت مصرف زياد مواد قالب قيمت
توپر است.
محصول نهايي باالست.
مدت زمان الزم براي خودگيري قالب و
زمان توليد کمتر از روش توپر است .
سيکلهاي توليدي باالست و گاهي تا چندين
روز طول مي کشد.

جدول ( )26-1پيشرفتهاي تكنولوژي ساخت و مواد مصرفي در ريخته گري دقيق
دهه
1

2

3

4
5

194
0
195
0
196
0

تكنولوژي ساخت
 ذوب در هوا ريخته گري در هوا -قالبهاي دقيق

مواد استحکام يافته با رسوبات کاربيدي و ايجاد محلول جامد

 ذوب خأل -ريخته گري خأل

آلياژهاي نيکل
(آلياژ)In 713

 قالبهاي پوسته اي /جوانه زاها ماهيچه ها ومسيرهاي هوا خنک -قطعات پيچيده

افزودن  TaوW
(مانند آلياژهاي(B-1900, Rene80

افزايش پايداري فازها (آلياژ ) In100و مقاومت در برابر سولفيداسيون
(آلياژ ) In 738

197

انجماد جهت دار
فرآيند HIP

افزودن ( Hfمانند آلياژ )Mar-M200

198

تک کريستالها
امکان توليد قطعات بزرگ

اصالح کننده هاي مرزدانه اي (مثل آلياژهاي  RN4و )M454

0
0

تكنولوژي مواد

قالبهاي پوسته اي دقت بيشتري را نسبت به انواع قبل داشته و استفاده از مواد ديرگداز مانند  Al2O3, ZrO2در ترکيب
قالبهاي سراميکي ،سازگاري قالب با فلزات را بهبود بخشيده و واکنشهاي سطحي مذاب را کم نموده است .ضمن اينکه دقت
ابعادي بدست آمده بسيار باال رفته است.
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در مورد سوپر آلياژهاي مورد استفاده در ريخته گري دقيق عمليات ذوب دو مرحله اي است .مرحله اول آلياژسازي سوپرآلياژ
از عناصر تشکيل دهنده آن ميباشد .در مرحله دوم از ذوب مجدد شمشهاي آماده (از مرحله اول) تحت شرايط کنترل شده
اتمسفري براي ريختهگري استفاده ميشود.
سالمت قطعه بدست آمده از ريخته گري دقيق به طراحي و ساخت صحيح قالب ,مدل و راهگاهها ،کنترل ترکيب آلياژ
مورد استفاده ،زمان ذوب و درجه حرارت فوق گداز ،نحوه ريخته گري و انجماد مذاب ،سرعت سرد شدن و انجماد ،درجه حرارت
پيشگرم قالب ،استفاده از اصالح کننده ها و روش هاي شيميائي و مکانيکي مورد استفاده براي کنترل دانه بندي بستگي دارد.
تغذيه گذاري صحيح و جهت انجماد نيز در سالمت قطعه مؤثر است.

 -3-1-2-6-1ذوب و ريختهگري دقيق سوپر آلياژ هاي پايه نيكل
آلياژهاي پايه نيکل به دليل استحکامدهي توسط رسوب سختي و نقطه ذوب باال به همراه خواص مکانيکي ،خوردگي و
اکسيداسيون مناسب بصورت گسترده براي ساخت قطعات توربين هاي گازي بکار مي روند .قابليت هاي ريختهگري اين آلياژها
نسبت به آلياژهاي پايه کبالت کمتر است .در گذشته اندازه قطعات ريخته شده از آلياژهاي پايه نيکل ،کوچک و حدود يک
کيلوگرم و يا کمتر بود اما با پيدايش فرآيندهاي پيشرفته ريختهگري و عمليات ( HIPبراي اصالح کيفي قطعات ريختگي از
طريق کاهش تخلخلهاي داخلي) ،امکان توليد قطعات بزرگ (حتي با قطر بزرگتر از 150سانتيمتر) به روش ريختهگري دقيق
فراهم شده است .اصول طراحي سيستم راهگاهي براي ريخته گري آلياژهاي پايه نيکل با ساير سوپر آلياژها يکسان بوده و وزن
مذ اب ريخته شده براي هر قطعه بسته به وزن سيستم راهگاهي و تغذيه گذاري براي پرکردن قالب به  1/5-4برابر وزن قطعه
نهايي مي رسد.
با پيشرفت روش هاي توليد شمش هاي اوليه و استفاده از تکنولوژيهاي پيشرفته نظير روش ذوب القايي تحت خال ((،VIM
روش ذوب با قوس الکتريکي تحت خالء ( )VARو ....امکان توليد شمشهاي بسيار تميز و همگن از نظر شيميايي امکان پذير
شده است .البته ذوب مجدد شمش هاي پايه نيکل بدليل آنکه داراي عناصر فعال در ترکيب شيميايي خود هستند تحت خالء و
يا حفاظت گاز آرگاون انجام ميگيرد.
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تخلخل ها بيشتر به دليل گازهاي حل شده و يا عدم توانايي تغذيه مناطق بين دندريت ها و جبران انقباض طي انجماد
بوجود مي آيند .ميکرو تخلخل ها نيز بيشتر بدليل انقباض طي انجماد در آلياژهايي با دامنه انجماد وسيع (محدودة خميري)
تشکيل مي شوند.
شارژ کوره ذوب :براي تهيه مذاب آلياژهاي پايه نيکل جهت ريخته گري دقيق نازلها از شمش اصلي 1استفاده مي شود و
براي به حداقل رساندن ورود آخالها به داخل قطعه ريختگي بايستي از فيلترهاي پايه زيرکونيايي در داخل قالب ريخته گري
استفاده نمود .در ريخته گري آلياژهاي پايه نيکل مقادير  Alو  Tiبايستي در باالترين حد تلرانسي ترکيبي آلياژ حفظ شوند تا از
اثرات مفيد آنها در افزايش استحکام حداکثر استفاده بعمل آيد .بدليل کاهش درصد مقادير  Alو  Tiدر آلياژهاي ريختگري
شده ،کاربرد برگشتي ها بعنوان ذوب اوليه براي ريختهگري آلياژهاي نيکلي از جمله  IN939مجاز نميباشد.
درصد پايين گازهاي جذب شده در مذاب باعث افزايش قابليت ريخته گري شده و آخالهاي غيرفلزي و تخلخل هاي گازي
و انقباضي را کاهش مي دهد .وجود گوگرد باال در شارژ آلياژهاي ريختگي باعث افزايش تمايل به پارگي داغ و ترشوندگي
نامطلوب آلياژها و نسوزها در حين ذوب و ريختهگري ميشود و لذا کنترل گوگرد شمش مورد استفاده امري ضروري است.
عمليات ذوب :ذوب و ريختهگري سوپر آلياژهاي پايه نيکل در خالء انجام مي شود که اين امر براي جلوگيري از حذف
عناصر آلياژي فعال ( )Al,Tiانجام مي گيرد .در صورت استفاده از شمش تميز و خالء کافي طي ذوب و ريختهگري و نيز
کنترل پارامترهاي ريختهگري ميتوان ميزان اکسيژن قطعات را در زير 20 PPmحفظ کرد.
درجه حرارت مذاب درحين عمليات ذوب مي تواند با استفاده از يک ترموکوپل غوطه وري کنترل شود هر چند استفاده از
پيرومتر نوري راحت تر است ولي سرباره سطحي مذاب مي تواند باعث ايجاد خطا در کنترل درجه حرارت باشد و لذا در کاربرد
پيرومتر مي بايستي از محل تالطم مذاب که فاقد پوسته هاي سطحي است اندازه گيري دما انجام گيرد.
محدوده ذوب آلياژهاي پايه نيکل در حدود فوالدهاي زنگ نزن مي باشد و درجه حرارت ذوبريزي آنها به ندرت به باالتر
از  1650 C°مي رسد .با انتخاب يک فوق گداز مناسب باالي دماي ليکوئيدس آلياژ (براي مثال حدود  )120° Cدرجه حرارت

1-Master heat
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ريخته گري حدود  1560 C°و يا حتي کمتر قابل قبول خواهد بود .دماي دقيق را خواص نهايي مورد نظر و دانه بندي تعيين
مي کند.
ترکيب شيميايي مذاب و خالء :بعد از ايجاد محيط خالء در دهه  50ميالدي سيلسيم و منگنز به عنوان مواد مانع از
اکسيداسيون سوپر آلياژها از ترکيبات حذف شدند .وجود خالء بسياري از آخالهاي غير فلزي مانند  N2,O2را نيز حذف کرد .در
زمان کوتاه ذوب و ريخته گري تغييرات مهمي در ترکيب آلياژ پديد نيامده و نيازي به افرودني ها نيست اما بايد خالء الزم
حداقل در حدود10 -2mbar-وجود داشته باشد .کاهش خالء باعث ايجاد آخالهاي غير فلزي به علت حضور اکسيژن و نيتروژن
خواهد شد و بعالوه عناصر فعال مانند آلومينيم و کروم طي ذوب اکسيد شده و از مذاب حذف خواهند شد .اين تغيير ترکيب
شيميايي خواص نهايي را تحت تاثير قرار مي دهد .کيفيت مذاب را پوستههاي اکسيدي ،محصوالت واکنش مذاب با نسوز بوته
و ساير آخالها به همراه تميزي شمش اوليه تعيين ميکند.
در صورت نگهداري طوالني مدت مذاب برخي فلزات مانند کروم و منگنز از بين خواهند رفت .تغييرات ترکيب در حدود
مجاز هم مي توانند داراي اثرات مهمي باشد .حضور ناخالصي ها و عناصر باقي مانده نيز اثرات قابل توجهي بر خواص مکانيکي
سوپر آ لياژهاي ريختگي دارد .همواره استفاده از شمش اوليه منطبق با درصدهاي عناصر استاندارد و فاقد آلودگي به همراه خالء
باالتر کمک زيادي به سالمت قطعه نهايي مي کند [.]73
بوته هاي مورد استفاده براي ذوب :مطالعات ذوب سوپر آلياژها نشان داده است که تشکيل آخالهاي اکسيدي تا حد
زيادي تابع مواد نسوز بوته کوره القايي مي باشد .در اين رابطه مشخصات شيميايي نسوز از جمله درصد  MgOو Al2O3

و ZrO2داراي اهميت مي باشد. .ميزان تخلخل نسوز و ميزان پخت آن از عوامل ديگري هستند که روي اکسيد شدن عناصر
سوپر آلياژ اثر مي گذارند.
سرباره گيري :تشکيل سرباره با کنترل دقيق فرآيند ذوب و محدود کردن زمان نگهداري مذاب قبل از ريخته گري مي
تواند کاهش يابد .به اين منظور و براي اجتناب از تشکيل مجدد اليه سرباره سطحي و عدم نياز به سرباره گيري مجدد ،بايستي
عمليات سرباره زدايي حين ذوب ريزي انجام شود .استفاده از شمش اوليه تميز ،تميزکاري بوته قبل از قراردادن شمش و حذف
آلودگي هاي احتمالي سطح شمش به همراه خالء در حد  torr4-10به تميزي بيشتر ذوب و حداقل نمودن سرباره کمک مي
کند.
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فيلتراسيون مذاب :از آنجائيکه عمليات ريخته گري مطلوب همواره نيازمند ذوب تميز و حفظ تميزي آن در طول
عمليات است لذا نقش فيلترها در ريخته گري اهميت پيدا مي کند .بکارگيري فيلترها اگر چه باعث کاهش تالطم مذاب و
محبوس شدن هواي موجود در راهگاهها مي شود ولي نرخ پرشدن قالبها را نيز کاهش مي دهد .درهر حال بايستي توجه کرد
که استفاده از فيلترها بخصوص در ريخته گري سوپرآلياژهاي پايه نيکل ممکن است نيازمند انتخاب فوق گداز باالتري باشد تا
امکان پرشدن مقاطع نازك و نقاط دور دست قالب وجود داشته باشد .در عين حال فيلترها آخرين موانع بر سر راه آخالهاي
غيرفلزي محسوب مي شوند و در صورتيکه مراحل اوليه فرآيند ذوب بطور صحيح انجام شود استفاده از فيلترها به تميزي قطعه
کمک خواهد کرد.
اضافه کردن جوانه زا :براي کنترل انجماد هم محور در قطعات از پارامترهاي مختلفي استفاده مي شود .استفاده از
دوغاب اوليه حاوي مواد جوانه زا بعنوان اليه اول پوشش سراميکي ،انتخاب درجه حرارت ريخته گري و درجه حرارت پيشگرم
مناسب براي قالب سراميکي ،ضخامت قالب سراميکي ،نحوه قرارگيري قطعات در خوشه هاي ريخته گري دقيق ،موقعيت
راهگاهها ،عايق بندي قالب سراميکي و سرعت بارريزي از جمله پارامترهايي هستند که با کنترل آنها مي توان دانه بندي
قطعات ريختگي را کنترل نمود.
آلياژهاي پايه نيکل به کنترل اندازه دانه بندي با عمليات جوانه زني پوسته اي به نحو مطلوبي جواب مي دهند .اضافه کردن
 2-6درصد آلومينات کبالت ،متاسيليکات کبالت يا اکسيد کبالت و کنترل درجه حرارت ريخته گري اين آلياژ کاهش قابل
مالحظه اي را در اندازه دانه بندي سطحي قطعات ريختگي ايجاد مي کنند .البته ميزان کاهش اندازه دانه بندي با مقدار ماده
جوانه زاي مورد استفاده متناسب است.
پيشگرم قالب سراميكي :پيشگرم قالب سراميکي بر قابليت ريختهگري و کيفيت قطعات توليد شده موثر است .محدوده
دماي پيشگرم براي سوپرآلياژهاي پايه نيکل معموالً بين  760-1150° Cو درجه حرارت ريختهگري نيز بين -1595° C
1425متغير است .تعيين دقيق پارامترهاي ريختهگري معموالً به ساختار نهايي مورد نظر و کيفيت الزم براي قطعات ريخته شده
و نيز نوع آلياژ بستگي دارد .ذکر اين نکته الزم است که با کاهش درجه حرارت پيشگرم قالب بدليل کاهش اندازه دانه ،عمر
خزشي قطعات بهبود مييابد.
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-3-6-1ساخت پره
فناوري ساخت پره توربين بسيار پيچيده بوده و چون قطعات ساخته شده از اين دست جزء قطعات استراتژيک به شمار
ميآيند ،دانش فني آن در اختيار کشورهاي محوري است ،اين مسئله يکي از عواملي است که باعث شده قيمت قطعات پره
توربين با اين نوع آلياژها گران بوده و داراي ارزش افزوده بااليي باشد.
به عنوان مثال اگر ماده اوليه يک پره توربين داراي قيمتي در حدود  20دالر باشد ،قيمت پره ساخته شده به روش
ريختهگري دقيق حدود  400دالر و باالتر خواهد بود .به علت شرايط سخت کاري و فرسودگي قطعات پره توربين و نياز آن به
تعمير و تعويض همواره ،به پرههاي جديد نياز است .به همين دليل ساخت قطعات از اين دست باعث صرفه جويي ارزي شده و
در صورت صادرات ارز آور نيز خواهد بود.
اصوال جهت ساخت پرههاي توربين گازي از ريختهگري استفاده ميشود .ريختههاي سوپرآلياژهاي پايه نيکل عمدتا به
روش ريختهگري دقيق توليد ميشوند .در گذشته اکثر قطعات آلياژهاي پايه نيکل کوچک و درحدود  1کيلوگرم بودند .امروزه با
اصالح روشهاي ذوب و ريختهگري و ترميم توسط جوشکاري و استفاده از روش  HIPقطعات ريختهگري بزرگ و پيچيده به
مرحله توليد رسيده و جايگزين قطعات آهنگري و جوشگاري در موتورهاي توربيني گرديدهاند.

-1-3-6-1پره هاي با انجماد جهت دار
در اوايل دهه  90ميال دي ،با توجه به آنکه تکنولوژي ساخت سوپر آلياژهاي پلي کريستال ريختگي ،تقريباً به حد تکامل و
اشباع خود رسيده بود ،تالشهاي کمي در مورد توسعه سوپر آلياژهاي پايه نيکل ريختگي معمولي ( پلي کريستال ) صورت
پذيرفت .از طرف ديگر با توجه به آنکه در توربين هاي جديد تر ،دماي ورودي به توربين در حال افزايش بود بنابراين عمده
طراحان و سازندگان توربين هاي جديد رو به پره هاي ثابت و متحرك انجماد جهت دار يافته آوردند .ضمن آنکه روند تالشهاي
بعدي نيز ساخت پره ها از آلياژهاي تک کريستال 1بود .در سالهاي گذشته شرايط کار توربين هاي گازي زميني (دما  /تنش )
بگونه اي بود که خوردگي داغ نوع  IIيکي از مالکهاي اساسي جهت انتخاب مواد بشمار مي آمد.

- Single Crystal = SC = SX
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متاسفانه بيشتر آلياژهاي پلي کريستال قديمي نتوانسته اند پره هاي  DSمناسبي را توليد نمايند .آلياژهاي  DSجديد کمي
هم توانسته اند کليه مشخصات الزمه را همراه با قابليت ريخته گري مناسب از خود به نمايش گذارند .اين آلياژهاي جديد مي
بايستي ضمن آنکه مقادير نسبتاً بااليي از کروم را در ترکيب خود دارا باشند ،عناصر  Tiو  Alآنها نيز بايد تا حد امکان باال
باشد ،بگونهاي که ضمن تامين مقاومت به خوردگي مناسب ( حضور کروم ) ،تحمل دماي حداقل  30-100Cبيشتر از
 IN738LCدر شرايط تنشي( ) 140-200 MPaاز خود به نمايش گذارند.
جدول (  )27-1ترکيب شيميايي تعدادي از سوپر آلياژهاي با دانه هاي جهت دار (  )DSرا نشان ميدهد.
جدول ( )27-1ترکيب شيميايي تعدادي از آلياژهاي  DSمورد استفاده در ساخت پره هاي توربين گازي

شرايط انجماد جهت دار پره هاي توربين بايستي بگونه اي باشد که جهت [ ]100دانه ها ( جهت با مدول االستيسيته
حداقل ) در راستاي طولي پره ها قرار گيرد چرا که با توجه به کم بودن مدول االستيسيته اين جهت ،هنگام قرار گرفتن پره
تحت شرايط کرنش هاي االستيک و پالستيک مقدار کمتري تنش به پره وارد شده و لذا استحکام خزشي ،داکتيليتي و نيز
استحکام خستگي حرارتي پره بسيار بهبود خواهد يافت .شکل ( ) 26-1شماتيکي از فرآيند ريخته گري پره هاي  DSرا نشان
مي دهد.

شكل ( )26-1شماتيک فرآيند ريختهگري پره هاي توربين گازي و انجماد آنها به روش جهت دار
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نکته بسيار مهم در مورد آلياژهاي مورد استفاده جهت ساخت پره ها به روش انجماد جهت دار ،امکان ساخت پره هايي با
طول نسبتاً بزرگ ( تا حدود  60سانتي متر ) از اين آلياژ ها است .براي ايجاد چنين شرايطي بايستي حالتي را فراهم آورد که کل
گرماي موجود در مذاب از يک طرف قطعه ريختگي خارج گردد و بر اين اساس هم بايد يک شيب حرارتي مناسب داشت و هم
سرعت بيرون کشي قطعه از کوره ( يا نقطه گرم ) بسيار کنترل شود .در مورد سوپر آلياژهاي پايه نيکل شيب حرارتي Cm C /

39-72و نرخ بيرون کشي  30Cm/hrمناسب تشخيص داده شده است .مهمترين عيوب تشکيل شده حين ساخت پره هاي
توربين از آلياژهاي  DSشامل دانه هاي هم محور ،دانه هاي با جهت گيري نامناسب ( غير از [  ،)] 001ترك خوردن مرز دانه
ها ،انقباض و ايجاد حفرات ريز در آنها مي باشد که در اين ميان ترك خوردن مرز دانه ها حين انجماد پره هاي  DSبسيار با
اهميت است .اين عيب ناشي از تفاوت در ضرايب انبساط حرارتي سوپر آلياژ و ماهيچه هاي سراميکي مورد استفاده در ساخت
پره هاي سوراخدار مي باشد و جهت جلوگيري از اين عيب در حدود  0/8 - 2درصد وزني  Hfبه ترکيب سوپر آلياژ اضافه مي
شود.
اولين کارهاي تحقيقاتي در زمينه استفاده از تکنولوژي انجماد جهت دار در ساخت پره هاي توربين هاي گازي ،در حوالي
دهه  60ميالدي و در شرکت  P&Wصورت گرفت .آنها در ابتدا سعي کردند که از آلياژهاي پلي کريستال معمولي نظير IN
 100و  MAR - M 200جهت ساخت پره هاي  DSاستفاده نمايند اما نتايج اوليه با شکست مواجه گرديد .شرکت Martin

 Metalsاولين شرکتي بود که به اهميت حضور  Hfدر پره هاي  DSپي برد .با توجه به تمايل زياد اين عنصر به واکنش با
اکسيژن محيط و نيز قالب سراميکي حداکثر مقدار مجاز اين عنصر در حدود  2درصد تعيين گرديد .پس از آن سوپرآلياژهايDS

ديگري توسط شرکتهاي مختلف ابداع گرديد که تمامي آنها براي ساخت پره هاي توربين هاي هوايي مورد استفاده قرار گرفته
و نتايج رضايت بخشي بهمراه داشتند .از جمله اين آلياژ ها مي توان به  MAR-M002 , RENE 80Hو MAR - M247

اشاره نمود که توسط شرکتهاي  Rolls - Royce ،GEو  Garrettابداع گرديدند .جدول ( )28-1ترکيب شيميايي تعدادي از
اين سوپر آلياژها را نشان مي دهد.
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جدول ( )28-1ترکيب شيميايي تعدادي از سوپر آلياژهاي  DSو پليکريستال جهت ساخت پره توربين گازي

با توجه به تغيير روشهاي خنک کردن پره هاي توربين هاي گازي به مرور زمان و تغيير شکل و پيچيدگي ايرفويل پره هاي
جديدتر ،استفاده از آلياژهاي  DSقديمي نمي توانست شکل پره هاي جديد همراه با سيستم هاي خنک کنندگي پيچيده را در
آنها ايجاد نمايد .بنابراين الزم گرديد تا قابليت ريخته گري آلياژهاي  DSمورد استفاده در ساخت پره هاي جديد تر از طريق
اصالح ترکيب شيميايي آنها بهبود يابد .با توجه به آزمايشات متعدد مشخص گرديد که عناصر زيرکونيم و سيليسيم موجود در
ترکيب سوپر آلياژهاي پايه نيکل مي توانند تاثير نامطلوبي بر قابليت ريخته گري  DSآنها داشته باشند و از جمله عوامل ضعف
مرز دانه ها مي باشند .بعالوه مشخص شد که جهت دستيابي به يک پره ريخته شده به روش  DSعاري از عيوبي نظير ترك
در مرز دانهها ،کنترل دقيق عنصر  Tiهمراه با گوگرد موجود در ترکيب آن بسيار الزامي است و بر اين اساس آلياژهاي DS

نسل دوم با کنترل بهتر ميزان عناصر زير کونيم ،تيتانيوم ،سيليسيم و کربن عرضه گرديدند که از آن جمله مي توان به سوپر
آلياژهاي  CM247LC DSو  CM 186 LCDSاشاره نمود .الزم به ذکر است که با افزودن عنصر  Reبااه تاارکيب
سوپرآلياژ  CM 186 LCDSامکان دستيابي به آلياژ  DSفراهم گرديد که خواص خزشي آن به خوبي با بسياري از
سوپرآلياژهاي تک کريستال نسل اول برابري مي کند در حاليکه قيمت آن بسيار ارزانتر است .عالوه بر بهبود ترکيب شيميايي
آلياژ ،سعي گرديد تا با بهبود فرآيند انجماد قطعات  ،DSکيفيت پرههاي حاصله بهتر گردد ،لذا با توجه به ضعف هاي روش
معمولي ب ريجمن جهت ساخت پره هاي توربين هاي گازي بزرگ ،استفاده از روش سرد کردن و انجماد پره ها در يک حمام فلز
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مذاب (  1 )LMCپيشنهاد گرديد که امروزه تعدادي از کشورهاي پيشرفته از اين روش جهت ساخت پره هاي توربين هاي
گازي بزرگ از سوپر آلياژهاي  DSاستفاده مي نمايند .همچنين با توجه به تمايل واکنش فراوان عنصر Hfموجود در ترکيب
آلياژهاي  DSبا سراميک و ماهيچه هاي مورد استفاده در قالب پره ،و نيز گران بودن قيمت اين عنصر ،امروزه کوششهاي بسيار
وسيعي در حال انجام است تا بتوان از سوپر آلياژهاي  DSبا استحکام باال و فاقد عنصر  Hfدر ترکيب شيميايي آنها ( نظير
 ) GTD 111 - DSجهت ساخت انواع پره هاي توربين گازي استفاده نمود که از جمله اين فعاليت ها مي توان باااه اقدامات
انجام گرفته در شرکتهاي  ABBو انستيتو تحقيقاتي مواد و هوا فضا در کشور چين اشاره نمود [  87و  .]92مدلسازي فرآيند
هاي ريخته گري و انجماد پره هاي ساخته شده از سوپر آلياژهاي  DSدر چند ساله اخير پيشرفت هاي وسيعي يافته است .اگر
چه عموماً براي بهينه سازي فرآيند ريخته گري پره هاي  DSبه منظور دستيابي به يک مقدار قابل قبول از قراضه ها و دور
ريزها ،مدت زماني در حدود  1-2سال الزم مي باشد ،اما با استفاده از مدلسازي اين فرآيندها صرفه جويي قابل مالحظه اي در
هزينه ها و زمان بعمل خواهد آمد [ .] 4
اگر چه تعداد سوپر آلياژهاي پايه نيکل  DSکه قابليت مناسبي جهت ساخت پره هاي توربين هاي گازي هوايي از خود
نشان داده اند بسيار زياد است ،اما تنها تعداد نسبتاً محدودي از آنها در ساخت پره هاي گردان توربين هاي گازي زميني استفاده
شده اند .همانگونه که قبالً اشاره شد سوپر آلياژ  DSمورد استفاده توسط شرکت  GEجهت ساخت پرههاي گردان توربين هاي
گازي زميني  GTD111 - DSمي باشد که قابليت خود را بخوبي نشان داده و از آن در ساخت بسياري از مدلهاي پيشرفته
توربين هاي گازي استفاده مي شود.
با توجه به اينکه  Pallottaسوپرآلياژ  DSمورد استفاده در ساخت پره هاي گردان توربين هاي شرکت وستينگهاوس را از
نوع  X - 750 DSعنوان ميکند اما  McQuigganاز شرکت وستينگهاوس ،سوپرآلياژ  DSمورد استفاده در ساخت پره هاي
گردان رديف  1و  2توربين هاي مدل  Gاين شرکت را آلياژ  MAR - M002دانسته است .همچنين اگر چه با توجه به
همکاري بسيار نزديک شرکتهاي زيمنس و ميتسوبيشي با وستينگهاوس ممکن است به نظر برسد که پره هاي  DSمورد

1-Liquid Metal Cooling
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استفاده در توربين هاي مشابه مربوط به اين شرکتها نيز از آلياژهاي فوق الذکر باشد اما در مراجع اشاره شده که جنس پرههاي
مورد استفاده در توربينهاي سري  Gميتسوبيشي CM247LCDSميباشد.
با توجه به گستردگي بسيار زياد سوپرآلياژهاي  DSمورد استفاده در ساخت پره هاي توربين هاي گازي ،در پروژه بسيار
گسترده اي که در اروپا با نام  COST501انجام پذيرفت ،تعدادي از مواد بسيار مناسب و پيشرفته جهت ساخت پره هاي
توربين هاي گازي زميني پيشنهاد گرديده اند و خواص آنها با سوپر آلياژهاي پرمصرف و معمولي کنوني نظير  IN738و
 IN939مقايسه شده است .با توجه به پارامترهاي بسيار متعددي که در حين بهينه سازي سوپر آلياژها جهت ساخت پره هاي
توربين وجود دارد دو معيار اصلي براي انتخاب مناسب ترين سوپر آلياژهاي  DSجهت ساخت پره هاي گردان توربين هاي
گازي عبارتند از:
الف ) قابليت ريخته گري مناسب آلياژ بصورت  DSشامل دسترسي و ايجاد ساختار دانه اي مطلوب در پرههاي ريختگي،
عدم واکنش با قالب ،عدم ايجاد آخالها و …
ب ) بهبود در استحکام گسيختگي خزشي آلياژ حداقل به ميزان  30درصد نسبت به سوپر آلياژ متداول .IN738LC
نمونههاي سوپر آلياژ  DSانتخاب شده جهت بررسي شامل مواد موجود در جدول ( )29-1مي باشد .اين مواد براساس
مدارك و منابع موجود انتخاب گرديدند وسعي گرديده است که مناسب ترين موادي که قبالً کارايي خود را در توربين هاي
زميني نشان داده اند ( بصورت آلياژهاي معمولي پلي کريستال ) ،جهت اين کار انتخاب گردند .در اين رابطه سااوپر آلياژ IN
 792DSاصالح شده سوپر آلياژ  ،IN 792آلياژ  IN 6203 DSاصالح شده سوپر آلياژ  ،IN 939آلياژ NFP 1916DS

اصالح يافته آلياژ  IN 738و آلياژ  CM247LC DSاصالح يافته سوپر آلياژ پلي کريستال  MAR - M 247مي باشند [  40و
.] 76
جدول ()29-1ترکيب شيميايي آلياژهاي  DSمورد بررسي در پروژه

COST 501
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در اولين آزمايشات انجام شده مشخص گرديد که آلياژ  CM247LC DSقابليت ريخته گري و انجماد  DSمطلوبي داشته
و دو آلياژ  IN 6203 DSو  NFP 1916 DSقابليت ريخته گري متوسطي دارند که البته مشکالتي در زمينه ريخته گري و
انجماد اين آلياژهاي  DSنظير تلفات  ،Hfنوع دانه بندي حاصله ،ترك خوردن در مرز دانه ها و … به وجود آمد که لزوم توجه
بيشتر به اين حالت را متذکر گرديد .با توجه به آنکه تحت هر گونه شرايط ريخته گري آلياژ  IN 6201 DSداراي دانه هاي هم
محور حين ريخته گري و انجماد مي شد و واکنش عناصر موجود در اين آلياژ با قالب بسيار زياد بود ،لذا عمالً از مرحله ادامه
بررسيها حذف گرديد .آزمايشات متعدد بعدي نيز نشان داد که عمالً سوپر آلياژ  NFP 1916 DSحين انجماد مشکالت فراواني
خواهد داشت که مهمترين آنها ترك خوردن مرز دانه هاي آلياژ مي باشد .بنابراين ،اين آلياژ نيز از ادامه مراحل پروژه COST

 501حذف گرديد .بررسيهاي خواص مکانيکي اين سوپرآلياژ ها نيز نشان داد که اگر چه تمامي سوپر آلياژهاي
 IN792 DS ،CM247LCDSو  IN 6203 DSداراي مقاومت خزشي بهتري نسبت به آلياژ  IN738LCميباشند اما در
مورد آلياژ  IN6203DSاين افزايش مقاومت نسبت به ساير آلياژها کمتر است وحتي بررسيهاي گسترده تر نشان داد که عمالً
تفاوت چندان زيادي بين مقاومت خزشي اين آلياژ و آلياژ  IN 738LCوجود ندارد.
نتايج حاصل از اندازه گيري استحکام کششي ،استحکام تسليم و درصد ازدياد طول نمونه هاي تهيه شده از سه سوپر آلياژ
 CM247LCDS , IN6203 DSو  IN762 DSمورد بررسي قرارگرفته است .مشاهده شده که با افزايش دماي آزمايش،
بيشتر بودن خواص استحکامي آلياژها در جهت طولي نسبت به جهت عرضي آنها کاهش مييابد .همچنين در محدوده هاي
دمايي باالتر ،آلياژ  CM247LC DSبيشترين مقادير استحکام کششي و آلياژ  IN6203 DSکمترين استحکام کششي را
داراست که در زمينه انعطاف پذيري عکس اين حاالت مشاهده ميشود.

-2-3-6-1پرههاي تککريستال )(SC

1

با توجه به روند رو به گسترش استفاده از توربين هاي گازي با راندمان باالتر در سالهاي اخير ،دماي احتراق و ورودي گازها
به توربين افزايش بيشتري يافته است و لذا باعث گرديده که پره هاي گردان ( و حتي ثابت ) توربينهاي پيشرفته تر از نوع DS

نيز فراتر رفته و با استفاده از سوپر آلياژهاي تک کريستال ساخته شوند .در اين فرآيند مذاب سوپر آلياژ مورد نظر در يک قالب
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پيشگرم شده مناسب که توسط المانهاي حرارتي گرم نگه داشته ميشود ريخته شده و با استفاده از مبرد و هسته هاي اوليه
شرايط الزم براي تشکيل پره هاي تک کريستال فراهم مي گردد .شکل (  )27-1شماتيکي از اين فرايند را نشان ميدهد.

شكل ()27-1

شماتيک فرايند ريخته گري و انجماد سوپر آلياژهاي SC

سوپر آلياژهاي تک کريستال نسبت به سوپر آلياژهاي  DSقابليت تحمل دماي باالتري دارند که داليل آنرا ميتوان
بصورت زير بيان نمود.
-1فرآيند انجماد جهت دار (  ) DSمي تواند باعث تشکيل کاربيد هاي درشتي از نوع  MCدر تعدادي از آلياژها گردد که
اين کاربيدها به نوبه خود باعث ايجاد ترکهاي ريز و سرعت زياد خستگي اين آلياژها در بارهاي تناوبي مي گردند.
 -2اگر به هر دليلي تعدادي از دانه ها در امتداد مناسب خود قرار نگيرند ،در محل برخورد اين دانه ها با سطح آزاد پره،
ترکهاي خزشي بسرعت تشکيل شده و رشد مي نمايند.

1- Single Crystal
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-3در صورت حذف مرزدانه ها مي توان عناصر استحکام بخش به اين مرزها ( نظير کربن ،بور ،زيرکونيم و هافنيم ) را از
ترکيب آلياژ خارج نمود و با حذف اين عناصر امکان تشکيل کاربيدهاي  MCدر ساختار آلياژ کاهش يافته و اين امر ضمن
افزايش استحکام خستگي آلياژ نقطه ذوب آلياژ ( ذوب موضعي ) را افزايش خواهد داد .با افزايش اين نقطه ذوب ،امکان باال
بردن دماي عمليات حرارتي و حالليت کامل رسوبات  موجود در ساختار ريختگي ( که داراي ابعاد درشتي مي باشند ) نيز
فراهم آمده و آنگاه با کنترل بهينه عمليات حرارتي و سرد شدن آلياژ امکان دسترسي به حجم زياد ذرات  در ساختار و بهبود
خواص خزشي آلياژ ميسر ميگردد.
 -4در صورت حذف مرز دانه ها ،ترکيب شيميايي آلياژ را مي توان به نحو مناسب تري انتخاب نمود بگونهاي که حد بهينه
خواص مکانيکي توام با مقاومت به خوردگي و اکسايش در آلياژ فراهم آيد .اين امر حتي ميتواند قابليت ريخته گري آلياژ را
بهبود بخشد.
طراحان و سازندگان توربين هاي گازي و قطعات آنها نيز در واقع از همين نکات استفاده کرده اند و ترکيب شيميايي سوپر
آلياژهاي تک کريستال را بر اين اساس مقداري متفاوت از سوپر آلياژهاي  DSانتخاب نموده اند .جدول ( )30-1ترکيب
شيميايي تعدادي از سوپر آلياژهاي  SXمورد استفاده در ساخت پره هاي توربين هاي گازي را نشان مي دهد .در آلياژهاي
 SXاضافه کردن رنيم نيز کمک زيادي به افزايش استحکام آلياژ از طريق بهينه سازي ذرات   نموده است بگونه اي که
افزايش رنيم تا حد  3درصد وزني به سوپر آلياژهاي اوليه ( نسل اول ) منجر به ايجاد نسل دوم سوپر آلياژهاي تک کريستال
شد که امروزه جهت استفاده در توربينهاي گازي زميني بيشترين پتانسيل را دارا مي باشند.
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جدول ( )30-1ترکيب شيميايي تعدادي از سوپر آلياژهاي  SXمورد استفاده در پره هاي توربين هاي گازي

در رابطه با پره هاي تک کريستال ،اولين فعاليت ها در حوالي دهه  60ميالدي و بصورت موازي با پره هاي  DSدر شرکت
 Pratt & Whitneyانجام گرفت .متاسفانه نتايج اوليه در اين رابطه نشان داد که تک کريستالهاي ساخته شده از جنس
 MAR - M 200داراي سطوحي از استحکام خزشي ،استحکام خستگي ،حرارتي و مقاومت به خوردگي مي باشند که بيشتر از
مقادير متناظر در مورد آلياژ  MAR - M200DSنمي باشد .تنها تفاوت در اين در حالت ،افزايش استحکام و داکتيليتي آلياژ
تک کريستال در جهت عرضي نسبت به آلياژ  DSبود .حتي پس از آنکه ثابت شد که خواص عرضي سوپر آلياژهاي  DSرا مي
توان با اضافه کردن مقادير مناسب هافنيم به ترکيب سوپر آلياژ بهبود بخشيد ،فعاليت هاي مربوط به آلياژهاي تک کريستال
بطور کامل متوقف گرديد .پس از اين مرحله هنگامي که در اواسط دهه  70ميالدي کشف شد که خواص خزشي تک
کريستالهاي پايه نيکل توسط کسر حجمي ذرات   در ساختار آنها کنترل مي شود ،فعاليت هاي مجددي بر روي ساخت سوپر
آلياژهاي تک کريستال آغاز گرديد چرا که در مورد سوپر آلياژهاي معمولي ( پلي کريستال ) و  ،DSحتي اگر عمليات انحالل
آنها بسيار نزديک به دماي ذوب انجام مي گرفت ،ذرات   موجود در ساختار ريختگي تنها به مقدار نسبتاً کمي در ساختار حل
شده و به عبارت ديگر مقدار نسبتاً زيادي از ذرات   درشت در ساختار ريختگي ( بصورت ذرات   مجزا يا بصورت يوتکتيک
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هاي  )  -  باقي مي ماند .بنابراين پايين بودن دماي ذوب اين نوع سوپر آلياژها ،عمالً عمليات حرارتي کامل آنها را با
مشکل مواجه مي نمود .با ايجاد ساختارهاي تک کريستال اين امکان فراهم آمد تا با کاهش عناصر استحکام بخش به مرز دانه
ها نظير کربن ،زيرکونيم و بور نقطه ذوب آلياژ باالتر رفته و بدين ترتيب شرايط الزم جهت عمليات حرارتي انحالل کامل سوپر
آلياژهاي تک کريستال فراهم آيد.
پره هاي تک کريستال اولين بار توسط شرکت  Pratt & Whitneyدر سال  1982ميالدي در موتورهاي توربين هاي
هوايي بوئينگ  767و ايرباس  A310مورد استفاده قرار گرفتند .آلياژ مورد استفاده  PWA1480بود که يک سوپر آلياژ تک
کريستال نسل اول ( نظير  Rene N4 ،CMSX -2و … ) مي باشد که فاقد عنصر رنيم در ترکيب شيميايي خود مي باشد.
پس از اين زمان نيز کليه سازندگان اصلي توربين هاي هوايي ،سوپر آلياژهاي  SCجديدي توسعه داده و در توربين هاي ساخت
خود استفاده نموده اند که از آن جمله مي توان به آلياژهاي  Rene N4ساخت شرکت  SRR99 ،GEو  RR2000ساخت
شرکت رولزرويس ،آلياژهاي  AM1و  AM3ساخت  ONERAدر فرانسه CMSX-2 ،و  CMSX-3در شرکت Cannon-

 Muskegonو  SC-16بوسيله  ONERAاشاره کرد .اين آلياژهاي نسل اول که همگي فاقد عنصر رنيم در ترکيب خود مي
باشند ،تقريباً خواص خزشي معادل با يکديگر دارند اما رفتار خوردگي و نيز قابليت ريخته گري و دانسيته متفاوتي دارند .با
اصالح ترکيب شيميايي آلياژهاي تک کريستال از طريق افزودن عنصر رنيم در حد  3درصد وزني ،سوپر آلياژهاي تک کريستال
نسل دوم ابداع گشتند که از آن جمله مي توان به آلياژهاي  SC180 ،PWA1484 ،CMSX-4و  Rene N5اشاره کرد.
مزيت اصلي اين سوپر آلياژها ،افزايش قابل مالحظه استحکام خزشي آنها ( حدود  )30 Cدر مقايسه با سوپر آلياژهاي نسل
اول مي باشد ]  76و  .[ 74با افزودن  5-6درصد وزني رنيم به ترکيب سوپر آلياژهاي تک کريستال ،سوپر آلياژهاي نسل سوم
توسعه يافتند که از آن جمله مي توان به  CMSX-10اشاره نمود.
عموماً بيشترين مقادير استحکام خزشي در مورد سوپر آلياژهاي تک کريستال نسل سوم حاصل مي شود ولي نکته بسيار
مهم در مورد آنها ،عدم پايداري ساختاري آنها حين سرويس مي باشد و اين امر بخصوص در مورد پرههاي توربين هاي بزرگ
(زميني) حائز اهميت است چرا که طراحي اين پره ها عموماً براي عمرهاي طوالني تر (نسبت به پره هاي هوايي) انجام
مي گيرد و در اين مدت سرويس طوالني ،بايد آلياژهايي انتخاب گردد که تا حد امکان از تشکيل فازهاي ناخواسته و علي
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الخصوص فازهاي  1 TCPد ر آن جلوگيري شده و به عبارت بهتر پايداري ساختاري مناسب حين کار در دماي باال را دارا باشد.
بنابراين مناسب نيست که از چنين سوپر آلياژهاي تک کريستال نسل سومي براي ساخت پره هاي توربين هاي بزرگ زميني
استفاده نمود ]  .[ 86براي مثال با اضافه کردن  6درصد وزني رنيم به ترکيب سوپر آلياژهاي تک کريستال ،فازهاي TCP

تشکيل شده مي تواند باعث تسريع شديد در شکست خزشي آن گردد .عالوه بر اين به دليل واکنش شديد اين عنصر با قالب
هاي ريخته گري و نيز جدايش شديد آن در قطعات ريخته گري بزرگ و تاثير مخرب آن در عمليات حرارتي هاي بعدي
قطعات ،نمي توان مقدار اين عنصر را در ترکيب آلياژ تا حد زيادي باال برد .بنابراين در حال حاضر بيشتر فعاليت هاي مربوط به
ساخت سوپر آلياژهاي  SXجهت پرههاي توربين هاي زميني بزرگ و متوسط براي آلياژهاي حاوي حدود  3درصد وزني رنيم
انجام مي گيرد.
اگر چه بسياري از ا نواع مختلف سوپر آلياژهاي تک کريستال جهت ساخت پره هاي کوچک توربين هاي جت هوايي ابداع
شده اند اما امروزه تالش فراواني مي شود تا با توسعه 2تکنولوژي آنها ،امکانات ساخت پره هاي بزرگتر مورد استفاده در توربين
هاي زميني نيز فراهم گردد .با اينحال مشکالت متعددي در زمينه استفاده از سوپر آلياژهاي تک کريستال در ساخت پره هاي
توربين هاي گازي زميني موجود مي باشد که عبارتند از :
-1ترکيب شيميايي سوپر آلياژهاي توسعه يافته جهت ساخت پره هاي توربين هاي هوايي بگونهاي است که عمالً مقادير
کمي کروم جهت حفاظت در برابر خوردگي و اکسايش وجود دارد .بنابراين در صورت نياز به استفاده از آلياژهاي  SCدر ساخت
پره هاي توربين هاي زميني مي بايستي توجه بيشتري به ساخت و توسعه آلياژهاي مقاومتر در برابر خوردگي معطوف گردد.
-2مشکالت ناشي از  Scale - upکردن پره ها و آلياژهاي مورد استفاده در توربين هاي هوايي براي کاربرد در توربينهاي
گازي زميني شامل :
 -1-2اساساً تکنولوژي توليد قطعات  SCبر پايه وجود يک شيب حااارارتي منااااسب در محااادوده  7C/mmميباشد
که اين مقدار دو برابر شيب مورد نياز در ساخت قطعات  DSمي باشد .هر چه ابعاد پره هاي ريختگي بزرگتر باشد دسترسي به

1- Topoligically Closed-Packed
2- Scale – up
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چنين شيب حرارتي زيادي مشکلتر مي شود و در صورتي که شيب حرارتي کمتر از مقدار مورد نظر باشد ،نقائص ريختگي نظير
دانه هاي هم محور و … در ساختار آلياژ ايجاد مي گردد .حتي اگر بتوان از حضور عيوبي نظير نقائص فوق الذکر در آلياژ
ريخته شده تحت شيب هاي حرارتي کمتر ممانعت بعمل آورد ،خواص مکانيکي اين آلياژ نسبت به آلياژهاي بهينه کمتر خواهد
بود و اين به دليل تاثير اين شيب هاي حرارتي برروي فواصل بين دندريتي است .در حقيقت شيب حرارتي کم منجر به افزايش
فواصل بين دندريتي شده که اين امر هنگام عمليات حرارتي ،انحالل ذرات درشت   را مشکل نموده ولذا ساختار مناسب
ايجاد نمي گردد .دليل ديگر اين امر ايجاد تخلخلهاي ميکروسکپي بيشتر در چنين نمونه هايي است که استحکام خستگي آلياژ
را تحت تاثير قرار ميدهد [  4و  .] 97البته در صورت کاهش نرخ رشد و حرکت جبهه مذاب مي توان تعدادي از اين نقائص را
تا حدي جبران نمود اما اين امر هزينه توليد را چند برابر مي کند.
 -2-2بدليل نياز به سوپر هيت هاي فوق العاده باال ( دماي باالي  ،)1500 Cجهت تامين شيب هاي حرارتي و نيز زمان
طوالني تماس آلياژ با قالب ،واکنش عناصر مذاب با قالب بسيار زياد بوده و کيفيت مناسب حاصل نخواهد آمد .عالوه بر اين
ماده قالب بايستي در طي اين مدت استحکام کافي را جهت تحمل وزن مذاب دارا باشد .يکي از نکات قابل مالحظه در اين
رابطه لزوم نزديکي ضرايب انبساط حرارتي قالب و فلز مي باشد چرا که در غير اينصورت عيوب مختلفي در فرآيند ايجاد مي
گر دد .همه اين مسائل باعث بحراني شدن طراحي و لزوم کاربرد قالب هاي مخصوص مي گردد و اين امر بخصوص براي پره
هاي بزرگ توربين هاي زميني بيشتر حاد مي گردد.
عالوه بر موارد فوق الذکر ،در مورد پره هاي کوچک هوايي ،در بسياري از موارد تعداد نسبتاً زيادي (  6 - 24عدد ) پره بطور
همزمان در يک قالب ساخته مي شوند و اين امر در مورد پره هاي توربين هاي زميني با حجم و وزن زياد ممکن نمي باشد و
هنوز تجربيات کافي در اين زمينه بدست نيامده است.
با توجه به کليه اين مسائل بهنگام طراحي يک آلياژ ريختگي تک کريستال جهت کاربرد در شرايطي که هم استحکام
خزشي مناسب و هم رفتار خوردگي بهينهاي از آن انتظار مي رود ( پره هاي توربين هاي گازي زميني ) ،مهمترين مشخصات
مورد نياز به شرح ذيل مي باشد:
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الف ) قابليت ريخته گري مناسب  :که به معني عاري بودن قطعه ريختگي از عيوبي نظير “ “  “ “ Sliver ،Freckelsو
… مي باشد .عالوه بر اين تطبي ق اين آلياژ و قطعه ريختگي با تکنولوژيهاي موجود در زمينه ريخته گري و ماهيچه گذاري نيز
از اهميت فراواني برخوردار است.
ب ) قابليت عمليات حرارتي مناسب  :که به معني وجود يک محدوده دمايي نسبتاً وسيع و قابل قبول براي عمليات حرارتي
ان حالل آلياژ مي باشد .اين امر بخصوص با در نظر گرفتن پتانسيل بالقوه تغيير ترکيب شيميايي قطعات ريختگي بزرگ از نواحي
تحتاني تا فوقاني قطعه اهميت زيادي دارد.
ج ) پايداري حرارتي مناسب  :که به معني انتخاب بهينه ترکيب شيميايي آلياژ مي باشد بگونه اي که امکان ايجاد فازهاي
مضر و علي الخصوص فازهاي  TCPکه حين سرويس در دماي باال ايجاد مي گردند را تا حد امکان کاهش دهد.
د) استحکام خزشي مناسب
و ) مقاومت به خوردگي و اکسيداسيون مناسب و يا قابليت پوشش دهي بسيار مطلوب
همانند سوپرآلياژهاي  ،DSسوپر آلياژهاي  SCمتعددي نيز تا کنون ابداع گرديده که هر يک ويژگيهاي متفاوتي را ارائه داده
اند .اگر چه تعداد بسيار زيادي از آلياژهاي تک کريستال در ساخت توربين هاي هوايي استفاده گرديده اند ،اما با توجه به شرايط
حاد خوردگي و لزوم توجه بيشتر به عمر پره هاي توربين هاي زميني تنها تعداد کمي از اين آلياژهاي  SCجهت استفاده در
توربين هاي زميني مناسب تشخيص داده شدهاند.

-4-6-1فرايندهاي شكل دهي قطعات و مواد دما باال
برخي از مهمترين روشهاي مورد استفاده براي شکلدهي مواد دما باال مثل انواع فوالدها و سوپرآلياژها را به صورت زير
ميتوان درنظرگرفت.
کارگرم :فوالدها و بسياري از سوپرآلياژهاي پايه نيکل با قابليت پيرسختي مي توانند تحت عمليات کارگرم توسط نورد و يا
آهنگري قرار گيرند .محدوده بااليي دماي کار گرم توسط دماي ذوب ،اندازه دانه و غيره و محدوده پاييني اين دما توسط
انعطاف پذيري و سفتي ماده تعيين مي شود.
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کار سرد :فوالدها و آلياژهاي پايه نيکل کارشده موجود بصورت ورق را مي توان بصورت شکل هاي بسيار پيچيده با
قابليت تغييرفرم پالستيک زياد شکل دهي نمود .استحکام پايين آلياژ اينکونل  600و نايمونيک  75سبب بروز مشکالتي در
شکل دهي آنها مي شود .آلياژها با استحکام باال و در شرايط آنيل قابليت تغييرفرم و کارسرد بااليي را دارند.
با توجه به اهميت زياد فرايند آهنگري و نورد در توليد قطعات داغ نيروگاهي ،در ادامه برخي از ويژگيهاي اين فرايندها را
مورد بررسي قرار ميدهيم.

-1-4-6-1آهنگري مواد دما باال
در طي چند دهه اخير ،صنعت آهنگري نوع آوري هاي تکنولوژيکي متعددي را به ثبت رسانده است .کاربرد طراحي ،توليد و
مهندسي به کمک کامپيوتر خصوصا در آهنگري آلياژهاي مقاوم در برابر حرارت به دليل کيفيت باالتر محصوالت و هزينه هاي
کمتر توليد ،رضايت بخش مي باشد .از طرف ديگر پيشرفت هاي آلياژي اخير به افزايش دماي سرويس منجر شده است که به
مفهوم قابليت آهنگري پايين تر اين آلياژها مي باشد .همچنين توليد قطعات نزديک به شکل نهايي به منظور کنترل دقيق
شکل نهايي مورد تقاضا است .ماشين کاري اين آلياژها بسيار دشوار و هزينهبر بوده و در برخي از موارد در حدود  %40از هزينه
هاي توليد را شامل مي شود .پيچيدگي اين فاکتورها باعث ميشود تا کامپيوتر سهم بيشتري در صنعت آهنگري آلياژهاي مقاوم
در برابر حرارت داشته باشد .کامپيوتر ميتواند فرايندهاي آهنگري را تجزيه و تحليل کرده ،سيالن فلز را پيش بيني نموده و
مصرف انرژي ،طراحي عملکرد و روش توليد را بهينه نمايد.
اهنگري آلياژهاي مقاوم در برابر حرارت به صورت گسترده اي در صنايع قدرت ،شيمي و هسته اي همانند اجزا ساختار يک
هواپيما ،موشک ،اجزا تورين گازي مانند شفت ها ،تيغه ها ،اتصاالت و پره ها به کار ميرود .از آنجائيکه اين آلياژها داراي
استحکام ب االيي در دماهاي باال هستند ،در مقايسه با اغلب آلياژها ،دشوارتر آهنگري ميشوند .آلياژهاي مقاوم در برابر حرارت
قابليت آهنگري پايين تري از فوالدهاي زنگ نزن دارند .عموما اين آلياژها ميتوانند در دو گروه اصلي دسته بندي شوند:
 .1آلياژهاي مستحکم محلول جامد مانند آلياژ )X(UNS N06002
 .2آلياژهاي مستحکم

مانند )Waspaloy(UNS N07001

گروه دوم در مقايسه با گروه اول بسيار دشوارتر آهنگري ميشوند.

 -2-4-6-1روش هاي آهنگري
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سه فاکتور بحراني در هر روش آهنگري ،کرنش ،آهنگ کرنش و دماي قطعه کار در طول آهنگري مي باشد .صرف نظر از
روش مورد استفاده ،آهنگري آلياژهاي مقاوم در برابر حرارت بايد به عنوان بخشي از يک فرايند ترمومکانيکال کلي انجام شود.
در برخي از حاالت ،فرايندهاي آهنگري به منظور بهبود تنش گسيختگي ،خزش و عمر خستگي کم چرخه صورت ميگيرد.
بنابراين مقصود از آهنگري اين آلياژها ،پااليش دانه يکنواخت ،سيالن دانه کنترل شده و بي عيب بودن ريزساختار مي باشد.
اين اهداف اغلب به روش هاي ذوب ،طراحي قالب هاي شمش ريزي و روش هاي در هم شکستن شمش ها و يا تختال ها
بستگي دارد.
براي دستيابي به اندازه دانه مطلوب و مشخصات سيالن دلخواه الزم است تبلور مجدد در هر مرحله کنترل شود .تبلور مجدد
همچنين به حذف کاربيدهاي مرزدانه اي که به گسترش در طي سرمايش يا گرمايش استاتيکي تمايل دارند ،منجر ميشود.
آهنگري قالب باز :آهنگري قالب باز ميتواند براي توليد پيش فرم هاي قطعات بزرگ همانند چرخ ها و شفت هاي
توربين گازي مورد استفاده قرار بگيرد .بسياري از اين پيش فرم ها در آهنگري قالب بسته کامل ميشوند .آهنگري قالب باز به
ندرت براي توليد اشکال با وزن کمتر از  kg 9استفاده ميشود.
آهنگري قالب بسته :آهنگري قالب بسته به صورت گسترده اي براي آهنگري آلياژهاي مقاوم در برابر حرارت استفاده
ميشود .به هر حال فرايند به صورت کلي با فرايندهاي قالب بسته در توليد اشکال مشابه از فوالدهاي کربني و يا آلياژي متفاوت
مي باشد .براي مثال ،پيش فرمهاي توليد شده توسط آهنگري ،نورد و يا اکستروژن به صورت گسترده اي در آهنگري قالب
بسته آلياژهاي مقاوم در برابر حرارت به کار ميروند .به دليل دشواري بيشتر آهنگري اين آلياژها در مقايسه با آهنگري قطعات
هم شکل و هم اندازه از فوالدهاي کربني و آلياژي ،ساخت قالبها نيز دشوارتر مي باشد.
آهنگري کله زني  :آهنگري کله زني گرم در برخي از مواقع به عنوان تنها عمليات آهنگري و در اغلب موارد براي توليد
پيش فرمهاي آ لياژهاي مقاوم در برابر حرارت به کار ميرود .در آهنگري کله زني گرم آلياژهاي مقاوم در برابر حرارت ،حداکثر
طول آهنگري شده در حدود دو برابر قطر قطعه کله زني مي باشد.
آهنگري شعاعي:آهنگري شعاعي اغلب براي توليد محصوالت متقارن ،مانند لوله توپ استفاده ميشود .ماشين هاي
آهنگري شعاعي (شکل  ) 28-1با اصول آهنگري شعاعي سرد يا گرم با سه ،چهار و يا شش چکش براي توليد محصوالت توپر
يا توخالي با مقاطع دايره ،مربع ،مستطيل يا پروفيل استفاده ميشوند .ماشين هاي مورد استفاده براي لوله هاي توپ از نوع افقي
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بوده و ميتوانند اندازه ي سوراخ لوله ي توپ را روي يک ماندرل با دقت ماشين کاري ،توليد نمايند .در اغلب موارد ،محصوالت
توليد شده در آهنگري شعاعي در مقايسه با محصوالت روش هاي معمول آهنگري ،خواص متالورژيکي و مکانيکي مطلوب
تري دارند.

شكل ( )28-1آرايش قطعه کار و ابزار در آهنگري شعاعي

آهنگري چرخشي
آهنگري چرخشي يک فرايند آهنگري با دو قالب ميباشد که تنها قسمت کوچکي از قطعه کار در هر لحظه با يک روش
مداوم تغيير فرم ميدهد .همانطوريکه در شکل ( )29-1نشان داده شده است ،محور قالب بااليي نسبت به محور قالب پاييني در
يک زاويه ي کوچک منحرف شده است و باعث ميشود که نيروهاي آهنگري تنها در سطح کوچکي از قطعه کار اعمال شوند.
هنگامي که يک قالب نسبت به قالب ديگر ميچرخد ،سطح تماس ميان قالب و قطعه کار که جاي پا ناميده ميشود به صورت
پيوسته در سراسر قطعه کار پيشرفت نموده تا شکل نهايي قطعه کار حاصل شود .زاويه ي انحراف ميان دو قالب تاثير عمده اي
روي اندازه جاي پا و در نتيجه ميزان نيروي آهنگري به کار رفته روي قطعه کار دارد .نيروي مورد نياز در آهنگري چرخشي
کمتر از يک دهم نيروي مورد نياز در ديگر روش هاي معمول آهنگري مي باشد.

سند راهبردي و نقشه راه طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي
109
ويرايش اول ،مهر 1393

فاز  :2هوشمندي فناوري

شكل (( )29-1الف) آرايش قطعه کار و ابزار در آهنگري چرخشي( ،ب) نماي باالي قطعه کار که سطح تماس قالب (جاي
پا) را نشان ميدهد

آهنگري دقيق
آهنگري دقيق يک فرايند نسبتا جديد مي باشد که به دليل ماهيت هندسي ظريف تر و دقيق تر محصوالت تمام شده و نيز
حذف اضافه اندازه ها ي ماشين کاري و تلرانس هاي ابعادي بسته تر ،از ديگر روش هاي آهنگري متمايز مي باشد .اين فرايندها
عموما روي فلزات سبک مانند آلومينيوم و تيتانيوم و در کاربردهايي که وزن ،استحکام و شکل داخلي قطعات ،فاکتورهاي
پراهميتي هستند ،با افزايش هزينه ها و زمان تحويل ،صورت ميگيرند .در آهنگري دقيق تلرانس بسته با استفاده از مغزي هاي
قالب ،دقت بهينه در حفرات قالب و کنترل دقيق دماي فرايند و فشار در طول آهنگري به دست مي آيد .در اين فرايندها ،طرح
هاي قالب اصالح شده کاربرد گسترده اي يافته اند .يکي از اين طرح ها که در شکل ( )30-1نشان داده شده است به قالب
هاي کامل معروف مي باشد .در اين روش ،سطح خارجي حفره آهنگري کامال در ميان قالب ،ماشين کاري شده است .يک پانچ
بااليي و پاييني وارد حفره قالب شده و قطعه کار احاطه شده را کامال آهنگري ميکنند .پانچ بااليي با ضربه پرس تحريک
ميشود و قطعه کار کامل شده با باال رفتن پانچ بااليي که متصل به مکانيزم ضربه قاطع ( )Knockout Mechanismمي
باشد ،از قالب خارج ميشود.

سند راهبردي و نقشه راه طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي
110
ويرايش اول ،مهر 1393

فاز  :2هوشمندي فناوري

شكل ( )30-1طرح قالب هاي کامل در آهنگري دقيق

آهنگري پودر
آهنگري پودر فرايندي براي آهنگري گرم پيش فرم زينتر شده تا دانسيته تئوري  %100مي باشد .آهنگري متالورژي پودر در
ابتدا براي توليد قطعات فوالدي و سوپرآلياژهايي که قابليت کارپذيري پاييني دارند ،مورد استفاده قرار ميگرفته است .بعدها
روش متالورژي پودر براي توليد اشکال متقارن با سوراخهاي بزرگ و نيز قطعاتي که در روش هاي ديگر نياز به عمليات ماشين
کاري بااليي دارند ،مورد استفاده قرار گرفته است.
آهنگري همدما و قالب گرم
آهنگري همدما و قالب گرم يک فرايند آهنگري گرم بوده که قالب ها در دماي مشابه قطعه کار (آهنگري همدما) و يا در
دماي نزديک آن (آهنگري قالب گرم) ميباشند .اين فرايندها اصوال براي توليد مواد گرانبها مانند تيتانيوم و سوپرآلياژهاي پايه
نيکل استفاده ميشوند تا يک ريزساختار ريز دو فازي پايدار در طي کارگرم حاصل شود .چنين ريزساختاري اغلب به
سوپرپالستيسيته منسوب مي باشد .سوپرپالستيسيته يک مشخصه مطلوب براي پر نمودن قالبها در فرايندهاي آهنگري حجيم
و افزايش طول مطلوب در فرايندهاي شکل دادن ورق مي باشد.
حذف کامل يا جزئي قالب سرد شده در آهنگري همدما يا قالب گرم ،عالوه بر ايجاد خواص سوپر پالستيک ماده باعث
ميشود تا آهنگري در مقايسه با ديگر فرايندهاي معمول که دماي قالب تنها چند درجه باالتر از دماي محيط ميباشد ،در تلرانس
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بسته تري انجام شود .در نتيجه هزينه هاي ماشين کاري و ماده کاهش مي يابد .به هر حال حذف قالب هاي سرد شده منجر
به کاهش تعداد قالب هاي قطعه سازي براي توليد يک قطعه معين ميشود .بعالوه ماشين هاي با سرعت هاي پايين کوبه مانند
پرس هاي هيدروليکي ميتوانند مورد استفاده قرار بگيرند .آهنگ کرنش پايين تر در اين فرايند ها باعث کاهش تنش سيالن
ماده و در نتيجه فشار پايين تر مورد نياز براي آهنگري ميشود و در نتيجه قطعات بزرگ ميتوانند با تجهيزاتي با ظرفيت کوچکتر
از فرايندهاي معمول آهنگري توليد شوند.

 -3-4-6-1آلياژهاي آهنگري
جدول ( )31-1معمولي ترين آلياژهاي مقاوم در برابر حرارت و دماهاي آهنگري و آهنگ هاي کرنش مربوطه را ليست
نموده است.
جدول ( )31-1دماهاي آهنگري و آهنگ آهنگري براي آلياژهاي مقاوم در برابر حرارت

دو مشخصه اساسي که به ميزان زيادي رفتار آهنگري آلياژهاي مقاوم در برابر حرارت را تحت تاثير قرار ميدهد ،تنش
سيالن و داکتيليته مي باشد .از آنجائيکه اين آلياژها به گونه اي طراحي شده اند تا در برابر تغيير فرم در دماهاي باال مقاوم
باشند ،دور از انتظار نمي باشد که به سختي کارگرم شده و داکتيليته محدودي داشته و تنش هاي سيالن آنها باال باشد .به
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عالوه هر عنصر آلياژي که کيفيت سرويس را بهبود دهد ،معموال کارپذيري اين آلياژها را کاهش ميدهد .اين آلياژها معموال
پس از حالليت رسوب ها کار ميشوند .تجمع باالتر عناصر آلياژي محلول ( 40الي  %50کل) منجر به افزايش تنش سيالن،
افزايش دماي تبلور مجدد و کاهش دماي ساليدوس و بنابراين باريک نمودن رنج دماي کاربردي در شکل دادن گرم ميشود .از
آنجائيکه داکتيليته به عنوان ميزان کرنش تا شکست تعريف ميشود ،داکتيليته اين آلياژها به دماي تغيير فرم ،آهنگ کرنش،
تاريخچه قبلي ماده ،ترکيب شيميايي ،ميزان جدايش ،تميزي و حالت تنش صورت گرفته توسط فرايند تغيير فرم بستگي دارد.
محدوديت هاي دمايي براي آهنگري آلياژهاي مقاوم در برابر حرارت بر پايه نيکل به صورت گسترده اي توسط فعل و
انفعاالت ذوب و رسوب گذاري معين ميشود .در تمام آلياژهاي مقاوم در برابر حرارت ،احتماال يک منطقه دمايي واسطه با
داکتيليته کم ،در طي آهنگري فلز در ميان دماهاي تغيير فرم باال و پايين وجود خواهد داشت .منطقه با داکتيليته کم اغلب در
دماي حدود  %50دماي ذوب اندازه گيري شده بر حسب مقياس کلوين رخ خواهد داد.
آلياژهاي بر پايه آهن :عموما ماده اوليه آهنگري آلياژهاي بر پايه آهن با توجه به اندازه قطعه ،به صورت مقاطع مربع
پرس آهنگري شده و يا مقاطع دايره اي نورد گرم مي باشد .شمش هاي ريختگي در برخي از مواقع مورد استفاده قرار ميگيرند.
ناخالص هاي آلياژي تاثير محسوسي روي قابليت آهنگري آلياژ دارند .آلياژهاي محتوي تيتانيوم و آلومينيوم ميتوانند جدايش
هاي نيتريدي و کربونيتريدي را توسعه دهند که به صورت رشته هايي در ميله هاي کار شده حضور يافته و روي قابليت
آهنگري آلياژ موثر خواهند بود .اين نوع از جدايش تقريبا با کاربرد ذوب تحت خال حذف خواهد شد .بنابراين آلياژهاي بر پايه
آ هن ميتوانند به تنوع گسترده اي از اشکال با تغييرات سطح مقطع بزرگ با قابليت آهنگري مشابه فوالدهاي زنگ نزن نوع
 AISI304آهنگري شوند .دما تاثير مهمي روي قابليت آهنگري دارد .رنج دمايي بهينه براي آهنگري  A-286و آلياژهاي بر
پايه آهن مشابه ،بسيار باريک ميباشد.
آلياژهاي بر پايه نيكل :آلياژهاي بر پايه نيکل به صورت انواع ميله ها و شمشال ها در اندازه هاي متفاوت براي
آهنگري در دسترس مي باشند .اين آلياژها معموال توسط يکي از روش هاي زير ذوب ميشوند:
 .1ذوب در هوا و در ادامه ذوب القايي تحت خال يا ذوب قوسي با الکترودهاي مصرفي تحت خال
 .2ذوب القايي تحت خال و در ادامه ذوب قوسي با الکترودهاي مصرفي تحت خال
 .3ذوب قوسي با الکترودهاي مصرفي تحت خال
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در مقايسه با روش هاي ذوب قوسي معمول ،اين سه روش ذوب با کاهش ميزان جدايش ،به بهبود قابليت آهنگري شمش
ها منجر ميشود .به هر حال اغلب شمش ها همواره داراي جدايش بوده که بر قابليت آهنگري آلياژ تاثير گذار است .توليد شمش
ها توسط ذوب القايي تحت خال به سوي مرکز شمش منجمد شده و از آنجائيکه عناصر آلياژي و ناخالصي ها در مرکز شمش
متمرکز ميشوند ،در مقايسه با روش هاي ديگر توليد شمش زمان انجماد طوالني تري دارند .در شمش هاي توليد شده در روش
ذوب قوسي با الکترودهاي مصرفي عموما ميزان جدايش کمتر مي باشد.
آلياژهاي بر پايه نيکل عموما قابليت آهنگري پايين تري از آلياژهاي بر پايه آهن دارند و تقريبا تمام آلياژهاي بر پايه آهن
براي توليد يک شکل معين به نيروي کمتري نياز دارند )UNS N13017( Astroloy .و  Alloy U-700دو آلياژ بر پايه نيکل
با دشواري آهنگري ميباشند .براي يک درصد معين تغييرات سطح مقطع کله زني در دماي آهنگري  1095درجه سانتيگراد،
اين آلياژها در حدود دو برابر انرژي مورد نياز براي آلياژ بر پايه آهن  A-286نياز دارند.
آهنگري آ لياژهاي بر پايه نيکل به کنترل دقيق شرايط متالورژيکي و عملياتي نياز دارد .خصوصا الزم است در کنترل دماي
فلزکاري توجه ويژه اي صورت بگيرد .الزم است تا اطالعات مربوط به زمان انتقال ،زمان حرارت دادن ،دماي تمام کاري و
درصد تغييرات سطح مقطع با دقت يادداشت شود .قطعات بحراني معموال شماره گذاري ميشوند و به صورت دقيق يادداشت ها
بر روي قطعات نصب ميشوند.
آلياژهاي بر پايه نيکل به تغييرات موضعي در ترکيب شيميايي حساس هستند که ميتواند به تغييرات بزرگي در قابليت
آهنگري ،اندازه دانه و خواص نهايي قطعات منجر شود .در بعضي از موارد تغييرات تند اندازه دانه در قطعات آهنگري شده
 )UNS N09901( Alloy 901در مجموعه قالب هاي مشابه رخ ميدهد .در برخي از قطعات دماي آهنگري بهينه براي
حرارت دادن ماده آهنگري توسط قطعات آهنگري نمونه و آزمايش نمودن آنها پس از عمليات حرارتي به منظور تنوع در اندازه
دانه و ديگر خواص معين ميشود.
آلياژهاي بر پايه کبالت :از آنجائيکه معموال آلياژهاي بر پايه کبالت در مقايسه با آلياژهاي بر پايه آهن ،کربن بيشتري
دارند به دليل افزايش تعداد کاربيدهاي سخت که منجر به کاهش قابليت آهنگري ميشوند ،نميتوانند به صورت مناسبي آهنگري
شوند .هنگاميکه آهنگري در حداکثر دما صورت ميگيرد Alloy 25 ،کارسخت ميشود .بنابراين فشار آهنگري با افزايش تغييرات
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سطح مقطع افزايش مي يابد .همچنين اين آلياژها عموما به حرارت دادن مجدد در طول آهنگري نياز دارند تا تبلور مجدد را
تسريع نموده و منجر به کاهش فشار آهنگري در مراحل بعدي شود.
شرايط آهنگري ( دما و تغييرات سطح مقطع ) تاثير محسوسي روي اندازه دانه آلياژهاي بر پايه کبالت دارد .از آنجائيکه
داکتيليته پايين ،تردي تمپر و استحکام خستگي کمچرخه با رشد دانه ها رخ خواهد داد ،کنترل دقيق آهنگري و عمليات حرارتي
نهايي با اهميت مي باشد .آلياژهاي بر پايه کبالت مستعد به رشد دانه طي حرارت دادن در دماهاي باالتر از  1175درجه
سانتيگراد مي باشند .اين آلياژها به آهستگي حرارت داده ميشوند و به زمان حرارت دادن طوالني براي يکنواخت شدن دما نياز
دارند .بنابراين دماهاي آهنگري و تغييرات سطح مقطع به عمليات آهنگري و طراحي قطعه وابسته مي باشد.
معموال آلياژهاي بر پايه کبالت با تغييرات سطح مقطع پايين آهنگري ميشوند .تغييرات سطح مقطع به گونه اي انتخاب
ميشود که کرنش به دست آمده در فلز به تبلور مجدد و پااليش دانه ها در طي سيکل حرارتي بعدي منجر شود .هنگاميکه
مقطع عرض قطعه آهنگري شده کاهش مي يابد ،در سيکل حرارتي بعدي به زمان کمتري براي يکنواخت شدن دما مورد نياز
مي باشد و با کوتاه شدن زمان حرارت دادن ،ممکن است دماي حرارت دادن در برخي از مواقع  85-30درجه سانتيگراد باالتر از
دماي آهنگري اوليه بدون تاثيرات مضر افزايش يابد .به هر حال اگر قطعه تنها مقادير اندکي تغييرات سطح مقطع در مراحل
آهنگري بعدي متحمل شود ،الزم است تا قطعه آهنگري در دماهاي پايين تري حرارت داده شود .اين تغييرات سطح مقطع
کوچک بايد  5الي  %15باشد تا از رشد دانه غير معمول در طول آنيل بعدي اجتناب شود.
آلياژهاي پودر :برخي از آلياژها مانند  Alloy IN-100و  Alloy 95محتوي مقادير باالي

بوده و شمشال هاي

ريختگي آنها نميتوانند آهنگري شوند .به هر حال پودر اين آلياژها ميتواند با روش هاي متعددي فشرده شود تا شمشال هايي با
اندازه دانه بسيار کوچک توليد شود .چنين شمشال هايي ميتوانند با موفقيت آهنگري شوند .شرکت هاي  Prattو  Whitneyاز
روش انحصاري  Gatorizingبراي توليد پيش فرم هاي کمپرسور موتور و ديسک هاي توربين از شمشال هاي Alloy IN-

 100استفاده نموده اند .در فرايند  Gatorizingکه نوعي فرايند آهنگري همدما مي باشد ،قطعه کار در دماي  1175درجه
سانتيگراد نگهداري ميشود .نيتريد بور به عنوان روانکار استفاده ميشود؛ فرايند در خال انجام گرفته تا از اکسيداسيون قالب ها
جلوگيري شود .کاربرد اين روش به تغييرات سطح مقطع مطلوب ماده و ماشينکاري تمام شده منجر ميشود.

 -4-4-6-1نورد مواد و قطعات داغ
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فرايند نورد ازجمله روشهاي قديمي شکلدهي فلزات بشمار ميرود .نورد شکلدهي ماده اوليه با عبور آن از ميان دو غلطک
ميباشد .با استفاده از اين فرايند ميتوان هم محصوالت نيمهتمام و هم قطعات تمام شده را توليد نمود .فرايند نورد عموما به دو
دسته زير تقسيمبندي ميشود.
 نورد ورق
 نورد مقاطع
در فرايندهاي نورد ورق شمش ريختهگري با عبور از ميان غلطکهاي صاف کاهش ضخامت داده و طول آن افزايش
مييابد .اين فرايند براي توليد محصوالت نيمهتمام مثل انواع ورق ،تسمه و فويل مورد استفاده قرار ميگيرد .در فرايندهاي نورد
مقاطع شمش از ميان غلطکهاي شياردار عبور کرده و عالوه بر کاهش ضخامت شکل شمش نيز تغيير ميکند .نورد مقاطع
براي توليد انواع پروفيلهاي ساختماني مثل ميلگرد ،نبشي ،تيرآهن و ساير مقاطع مثل انواع لوله مورد استفاده قرار ميگيرد.
شکل ( )31-1مراحل مختلف توليد محصوالت نيمهتمام با استفاده از فرايند نورد را نشان ميدهد.

شكل ( )31-1فرايند توليد محصوالت نيمهتمام با استفاده از نورد
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توليد هرکدام از محصوالت بوسيله يک يا چند قفسه نورد دو سويه يا چند سويه نورد پيدرپي انجام ميشود .هر قفسه نورد
دربرگيرنده يک چهار چوب فوالدي ميباشد که ياتاقانهاي غلتکها را درخود نگهميدارد و نيروي نورد را تحمل ميکند .چرخش
غلطکها بوسيله يک موتور برقي و جعبهدنده تامين ميشود.
قفسههاي نورد ممکن است دوغلتکه يک سويه باشند که در اينصورت قطعهکار همواره از يک سو به فضاي بين دو غلطک
کشيده ميشود و پس از تغييرشکل ،از سوي ديگر خارج ميشود .قفسههاي دو غلتکه ممکن است دو سويه باشند .در اين
صورت با تغيير جريان برق در موتور ،جهت چرخش غلتکها و درنتيجه جهت حرکت قطعهکار عوض ميشود .براي کاهش نيرو
و توان ،افزايش دقت و يکنواختي ضخامت ورقهاي نازك از قفسههاي چهارغلتکه استفاده ميکنند .در اين نوع قفسهها،
غلتکهاي کاري بوسيله دو غلتک پشتيبان حمايت ميشوند .غلتکهاي پشتيبان از خمش غلتکهاي کاري جلوگيري ميکنند .در
نورد ورقهاي بسيار نازك و فويلها از قفسههاي خوشهاي استفاده ميشود .در اين قفسهها ،قطر غلتکهاي کاري کوچک بوده و
تعداد غلطکهاي پشتيبان ميتواند به ده غلتک نيز برسد.
امروزه فرايند نورد عالوه بر محصوالت نيمهتمام براي توليد محصوالت تمام شده نيز مورد استفاده قرار ميگيرد .در اين
زمينه ميتوان به نورد حلقه اشاره کرد که در شکل ( )32-1نشان داده شده است .فرايند نورد ميتواند براي توليد انواع چرخدنده
و يا پيچها بکار برده شود.
هرچند فرايند نورد بصورت سرد و گرم انجام ميشود ولي براي تغييرشکلهاي زياد و بويژه براي مواد با استحکام باال و
شکلپذيري کم مثل سوپرآلياژها اغلب از نورد گرم استفاده ميشود .در اين زمينه ميبايست مالحضات مربوط به شکلدهي داغ
مواد دما باال که در بخش آهنگري به آن اشاره شد را در نظر داشت.

شكل ( )32-1فرايند نورد حلقه
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-7-1فنآوريهاي تكميلي مورد استفاده در ساخت مواد و قطعات دما باال

-1-7-1عمليات حرارتي سوپرآلِياژها
عمليات حرارتي به کار گيري دما در يک مدت زمان کافي براي انجام کامل يکي از موارد ذيل است:
کاهش تنش ها (تنش زدايي)
توزيع مجدد عناصر آلياژي
رشد دانه ها
تبلور مجدد دانه ها
انحالل فازها
تشکيل فازهاي جديد با رسوب از محلول جامد
تغيير ترکيب شيميايي سطح با وارد کردن اتم هاي خارجي
تشکيل فازهاي جديد با وارد کردن اتم هاي خارجي

 -1-1-7-1عمليات حرارتي مشترك سوپر آلياژها
عمليات حرارتي به سوپر آلياژها امکان داده است که خواص خود را توسعه دهند .عمومي ترين عمليات هاي حرارتي عبارتند
از:
تنش زدايي
تابکاري فرآيندي
تابکاري کامل
تابکاري انحاللي
رسوب (پير) سختي

آب دادن (کوئنچ)
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هدف از آب دادن آلياژهاي مقاوم در برابر حرارت ،نگهداشتن محلول جامد فوق اشباع بدست آمده از عمليات حرارتي
تابکاري انحاللي تا دماي اتاق در آلياژهاي رسوب سخت شده مي باشد .آب دادن ،ذرات  ’γريز تري را قبل از عمليات حرارتي
رسوب سختي به دست مي آورد .براي سرد کردن سوپر آلياژها معموال از آب ،روغن ،هوا يا گاز خنثي استفاده مي شود .فلسفه
وجودي آب دادن نگهداشتن عناصر سخت کننده ( )Nb ،Ti ،Alدر محلول جامد به اندازه اي است که در عمليات حرارتي
رسوب سختي ،فازهاي  ’γو ”γبه اندازه کافي در ساختار ايجاد شوند .آلياژهاي محلول جامد و سخت شده با کاربيد آب داده
نمي شوند .تنش هاي داخلي ناشي از آب دادن مي تواند به فوق پير سخت شدن بعضي از آلياژهاي پير سخت شونده شتاب
دهد.
فرآيند هاي انحاللي يا تابكاري کامل
هدف از اين دو عمليات حرارتي انجام يکي از موارد ذيل است:
تبلور مجدد کامل
همگن کردن
انحالل کامل يا تقريبا کامل همه فازها در ساختار زمينه FCC

معموال اولين مرحله در عمليات حرارتي آلياژهاي رسوب سخت شده ،انحالل است .دماي انحالل در بعضي از آلياژهاي کار
شده به خواص مورد نظر بستگي دارد .توصيه مي شود براي بدست آوردن خواص گسيختگي خزش بهينه از دماي انحالل
باالتر و براي بدست آوردن خواص کششي بهينه کوتاه مدت ،بهبود مقاومت خستگي و بهبود مقاومت شکست ناشي از ترك ،از
دماهاي انحالل پايين تر استفاده شود .استفاده از دماي انحالل باالتر در آلياژهاي کار شده باعث رشد ترکها و انحالل بيشتر
کاربيدها مي شود.
براي عمليات حرارتي تابکاري کامل و يا انحاللي دماي باالتري الزم است .گاهي محدوده دمايي عمليات حرارتي بين 982
درجه سانتيگراد تا  1230درجه سانتيگراد و حتي  1316درجه سانتيگراد در سوپر آلياژهاي تک بلور قرار دارد .وقتي که دما به
باالترين حد (و گاهي به پايين ترين حد) خود مي رسد ،بايد دقت ويژه اي در جلوگيري از ذوب موضعي عناصر جدايش يافته
تعادلي يا غير تعادلي در طي انجماد اوليه به عمل آيد .ذوب موضعي يک مشکل جدي به ويژه در قطعات ريختگي مانند پره
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توربين هوايي است .در آلياژهاي ک ار شده جدايش مشکل ساز نيست ،زيرا اين آلياژها در طول فرآيند تغيير شکل و چندين
مرحله حرارت دادن ،همگن مي شوند.
فرآيند هاي رسوب سختي (پير سخت شدن)
عمليات حرارتي رسوب سختي ،استحکام آلياژهاي پير سخت شونده را به دليل رسوب يک يا چند فاز ( ’γو )”γدر زمينه
فوق اشباع ايجاد شده با عمليات حرارتي انحاللي ،افزايش مي دهد.
دماي رسوب گذاري نه تنها نوع ،بلکه اندازه رسوب را نيز تعيين مي کند .عمليات حرارتي رسوب سختي در يک دماي ثابت
که ممکن است بين  621درجه سانتيگراد تا  1038درجه سانتيگراد قرار داشته باشد ،انجام مي گيرد .عمليات حرارتي رسوب
سختي چند مرحله اي در آلياژهاي کار شده انجام مي شود ،ولي اين نوع عمليات حرارتي در آلياژهاي ريختگي معمول نيست.
عوامل موثر بر انتخاب يا تعداد مراحل پير سخت کردن و زمان و دماي رسوب گذاري عبارتند از:
نوع و تعداد فازهاي رسوبي
اندازه رسوب
ترکيب استحکام و انعطاف پذيري مورد نظر
عمليات حرارتي آلياژهاي مشابه
توزيع اندازه و شايد نوع رسوب ،توسط دماي عمليات حرارتي پير سخت کردن تعيين مي شود .وقتي که بيش از يک فاز مي
تواند رسوب کند ،انتخاب درست دماي پير سخت کردن مقادير بهينه اي از فازهاي رسوبي را نتيجه مي دهد .به جاي اين
عمليات حرارتي ،از يک عمليات حرارتي پير سخت کردن دو مرحله اي که انواع و اندازه هاي مختلفي از رسوب ها را توليد مي
کند ،مي توان استفاده کرد .معموال در عمليات حرارتي پير سخت کردن دو مرحله اي ،اختالف دماي کمي بين دو مرحله وجود
دارد .به عنوان مثال در يک سوپر آلياژ پايه نيکل کار شده مانند  Waspaloyعمليات حرارتي پير سخت کردن ابتدا در دماي
 840درجه سانتيگراد و سپس در دماي پايين تر از  760درجه سانتيگراد انجام مي شود.
رسوب هاي استحکام دهنده ( ’γو ”γو گاهي  )ηتنها فاز هاي رسوب کننده در عمليات حرارتي پير سخت کردن نيستند.
کاربيد ها و در شرايط نا مناسب فازهاي  tcpنظير  σنيز رسوب مي کنند .يک دليل اصلي براي عمليات حرارتي پير سخت
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کردن دو مرحله اي ،عالوه بر کنترل رسوب هاي  γو ،”γايجاد و کنترل کاربيد هاي مرز دانه اي است .در آلياژهاي کار شده
بايد دقت کافي به عمل آيدکه کاربيد ها توزيع مناسبي داشته باشند.
در بعضي موارد ،به ويژه وقتي که بيش از دو دما براي پير سخت کردن استفاده مي شود ،مرحله اول عمليات حرارتي پير
سخت کردن در دماي پايين تر و مرحله دوم در دماي کمي باالتر انجام مي شود .اين فرآيند ،عمليات حرارتي پير سخت کردن
نوساني ناميده مي شود .به عنوان مثال اين عمليات حرارتي در يک آلياژ کار شده به صورت زير انجام شده است :قرارگيري در
 871درجه سانتيگراد و سپس در  982درجه سانتيگراد و بعدا در  649درجه سانتيگراد و سپس قرارگيري در دماي  760درجه
سانتيگراد .بدين نکته توجه داشته باشيد که دماهاي داده شده مربوط به آلياژ خاصي نيستند و تنها براي نشان دادن پيچيدگي
عمليات حرارتي پير سخت کردن در اکثر آلياژهاي مهم است.

-2-1-7-1اتمسفرهاي محافظ
در صورتي که در عمليات حرارتي تابکاري کامل يا انحالل اکسيداسيون زياد سطح مجاز نباشد ،از اتمسفرهاي محافظ
استفاده مي شود .اگر در آلياژهاي کار شده (به دليل حذف عيوب سطحي در عمليات بعدي) و يا در آلياژهاي ريختگي
اکسيداسيون ناچيز باشد (در شرايط دما و زمان داده شده) ،سوپرآلياژها را مي توان در مجاورت هوا يا مخلوطي از هوا و
محصوالت احتراق کوره هاي گاز سوز عمليات حرارتي تابکاري کامل يا انحاللي کرد .تعدادي از اتمسفرهاي محافظ عبارتند از:
اتمسفر گرمازا
اتمسفر گرماگير
اتمسفر هيدروژن خشک
آرگن خشک
خالء

 -3-1-7-1کوره ها
امکانات و تجهيزات استفاده شده براي عمليات حرارتي سوپرآلياژها به ندرت با تجهيزات مربوط به عمليات حرارتي
فوالدهاي زنگ نزن اختالف دارند .عموما دامنه کنترل دما بين  -/+14درجه سانتيگراد بوده و امکان دارد دماي عمليات به
 1290درجه سانتيگراد برسد .عموما عمليات حرارتي سوپرآلياژها به صورت توده اي انجام مي شود .به جز سوپرآلياژهاي رسوب
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سخت شونده ،در بقيه سوپرآ لياژها حرارت دادن توده اي براي تابکاري يا انحالل کامل ممکن در کوره هاي جعبه اي انجام
شود.
بعضي از فرآيندهاي عمليات حرارتي ممکن است به وسيله کوره هاي مداوم مانند کوره هاي تسمه نقاله اي انجام گيرد.
کوره هاي تسمه نقاله اي به طور گسترده اي به منظور عمليات حرارتي تابکاري در خط توليد استفاده مي شوند و نسبت به
کوره مداوم غلتکي مصرف گاز بيشتري دارند .در نتيجه هزينه اتمسفر کوره تسمه نقاله اي به مراتب بيشتر از کوره غلتکي
است.
عمليات حرارتي سوپرآلياژها اغلب در کوره هاي خالء انجام مي گيرد .حرارت کوره مي تواند از المنت هاي الکتريکي يا
جريان القايي تامين شود .کوره هاي خالء نيز براي عمليات حرارتي توده اي قطعات طراحي شده اند .اگر قطعات تحت عمليات
حرارتي انحالل يا تابکاري تحت خالء قرار گيرند ،سرد شدن آنها از دماي عمليات حرارتي با قرارگيري آنها در يک محفظه
تحت خالء داراي گاز خنثي پر فشار و سرد کردن از طريق انتقال حرارت هدايتي قطعات انجام مي شود.
معموال پير کردن سوپرآلياژها در محدوده دمايي  621درجه سانتيگراد تا  1040درجه سانتيگراد در کوره جعبه اي با وجود
اتمسفر محافظ يا بدون آن انجام مي شود .تلرانس درجه حرارت معموال  -/+14براي آلياژهاي کار شده و  -/+8درجه
سانتيگراد براي آلياژهاي ريختگي است .کوره هاي مداوم به دليل طوالني بودن سيکل پير سختي ،به ندرت مورد استفاده قرار
مي گيرند .حمام هاي نمک توصيه نمي شوند ،زيرا امکان واکنش بين کلريدهاي نمک و سطح آلياژ در طي مدت زمان طوالني
غوطه وري قطعه ،که الزمه عمليات حرارتي پير سختي است ،وجود دارد.

 -2-7-1تكنولوژي فشار هيدرواستاتيک گرم )(HIP
 HIPمخفف ( )Hot Isostatic Pressingبوده و به معناي فشار هيدرواستاتيک گرم است .به عبارت ديگر مواد تحت يک
فرايند حرارتي و به اضافه فشار هيدرواستاتيکي که به ترتيب دما بين  2000 ~ 100درجه سانتيگراد و فشار بين MPa200

 ~100متغير است ،قرار مي گيرند .معموالً از گاز آرگون جهت ايجاد فشار هيدرواستاتيکي و به لحاظ محيطي خنثي استفاده مي
شود.

سند راهبردي و نقشه راه طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي
122
فاز  :2هوشمندي فناوري

ويرايش اول ،مهر 1393

عمليات  HIPفرايندي است که موجب ايجاد پيوند نفوذي در اتم ها مي گردد .در ابتدا فرايند  HIPبراي اتصال دهي فلزات
مشابه يا غيرمشابه استفاده مي گرديد ،که آن را اتصال دهي تحت فشار گاز مي ناميدند.
روشهايي مشابه که همانند عمليات  HIPاز دما و فشار باال استفاده مي کند ،وجود دارد .با وجود اينکه در نورد فلزات و
فرايند تزريق ،فشار و دماي باال اعمال مي شود ،ولي از فشار هيدرواستاتيک که در عمليات  HIPوجود دارد ،استفاده نمي کنند.
تفاوت دماي موجود بين عمليات  HIPو فشار گرم عمدتاً به عملکرد فشار هيدرواستاتيک بر روي قطعه اشاره دارد ،از سوي
ديگر در روش فشار گرم از فرايند فشار تک محوري استفاده مي شود.
عمده ويژگي هاي و نکات  HIPدر مقايسه با فشار گرم عبارتند از HIP :مي تواند همواره فشار را به طور مداوم و يکنواخت
به تمام قسمتهاي قطعه وارد کند .شکل قطعه نسبت به شکل اوليه قطعه بعد از اعمال فشار تغيير زيادي نمي کند و اگر تغيير
کند چروك ها به همين نحو باقي مي ماند و فشردگي کمي روي محصول فشار وجود دارد .به عالوه  HIPمي تواند تمام
ويژگي ها و پارامترهاي فشار گرم را در گستره و ميدان بهتري اعمال کند .به طور خالصه ويژگيهاي  HIPرا به صورت زير
ميتوان عنوان نمود.
ا زنيتر کردن تحت فشار باال براي مواد پودري
ا پيوند نفوذي براي مواد مختلف
ا رفع عيوب محصوالت زنيتر شده
ا رفع عيوب داخلي محصوالت ريخته گري
ا ترميم مجدد وجوان سازي قسمت هاي فرسوده و تحت خستگي و خزش قرار گرفته
ا اعمال و تلفيق فشار باال و کربورنيزه کردن

-1-2-7-1انواع کوره هاي HIP
کوره  HIPداخل محفظه فشار قرار مي گيرد .اين کوره ها توسط المنت هاي الکتريکي حرارت مورد نياز را از طريق تشعشع
و جابجايي گاز تامين مي کنند .براي جلوگيري از اتالف حرارت از طريق جداره ،عايق هاي چند جداره از نفوذ گازهاي داغ به
داخل محفظه فشار جلوگيري مي کنند.
انواع کوره هاي  HIPبه شرح زير است:
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کوره هاي تشعشعي:
در اين کوره ها حرارت از طريق تشعشع به قطعات کار منتقل مي شود .اين کوره ها با المنت هاي حرارتي اطراف قطعات
کار به دو نوع تقسيم مي شوند:
الف ا سيستم بار سرد که المنت و بار هر دو از دماي اتاق شروع به گرم شدن مي کند.
ب ا سيستم بار داغ که ابتدا قطعات در بيرون گرم مي شوند و سپس درون کوره داغ شارژ خواهند شد.
کوره هاي با انتقال حرارت از طريق جابجايي
در اين کوره ها با گرم شدن گاز متراکم اطراف المنت هاي حرارتي ،حرارت از طريق مولکول هاي گاز داغ و جابجايي آن به
قطعات کار مي رسد .اين نوع کوره ها بيشتر متداول است.
کوره هاي با انتقال حرارت فشار
در اين کوره ها انتقال حرارت تابعي از ضريب انتقال حرارت کلي گاز مي باشد و با افزايش سرعت حرکت گاز درون کوره
اين ضريب افزايش مي يابد .عمل به حرکت در آوردن گاز در اين کوره ها توسط يک پنکه انجام مي گيرد .از مزاياي اين کوره
سرد شدن و گرم شدن سريع آن است.
استفاده از کوره هاي با مکانيزم جابجايي چندين مزيت دارد که عبارتند از :قطعات در معرض مستقيم تشعشع ناشي از المنت
حرارتي قرار نمي گيرند ،يک محفظه بزرگ مطابق با قطر ظرف وجود دارد ،المنت هاي حرارتي در اثر شارژ و تخليه خسارت
نمي بينند و ساختمان آن بسيار ساده تر از کوره هاي چندگانه مي باشد.

 -2-2-7-1تجهيزات جانبي
سيستم هاي جانبي در  HIPاز سيستم خالء ،پنکه ها ،تجهيزات الکترونيک نشان دهنده مقدار گاز ،هشدار دهنده و سيستم
هاي کنترلي تشکيل شده است .سيستم خالء براي تخليه محفظه فشار ازگازهاي مختلف مي باشد .نوع پمپ بکار رفته
مکانيکي است و اين پمپ در فشارهاي کم کار مي کند .سيستم هاي سرد کننده درجه حرارت ظرف فشار را زير محدوده درجه
حرارت معين و طراحي شده نگه مي دارد .سيستم آبگرد ،عمل سرد کردن را انجام مي دهد .درون آب مواد ممانعت کننده اضافه
مي شود تا از خوردگي فوالدهاي کم آلياژي که ظرف هاي فشار از آن ساخته مي شوند جلوگيري شود.
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براي نگه داري قطعات در محفظه از فيکسچرهايي استفاده مي شود که در درجه حرارت باال از آن استفاده مي کنند .فوالد
کربني درجه حرارت بااليي را تحميل کرده و در بسياري از کاربردها استفاده مي شود .آلياژهاي نيکل ا کروم با استحکام خزش
باال براي تغييرات فازي مناسب نمي باشد و مي توانند براي فيکسچر مورد استفاده قرار گيرند .براي قطعات کاربيد تنگستني که
دماي بااليي نياز دارند فيکسچرهايي از جنس گرافيت خالص استفاده مي کنند .سيستم هاي نمايش دهنده مقدار گاز و عدم
نشت آن به طور اتوماتيک کار مي کنند زيرا گازهاي خنثي سنگين تر از هوا هستند و سالمتي را به خطر مي اندازند.
سيستم کنترل واحد  HIPمجموعه اي است متصل به کوره که محفظه فشار ،سيستم گازرساني و سيستم هاي جانبي را
مديريت ميکند .اين سيستم توسط رايانه کنترل مي شود .تجهيزات کنترل در مقياس آزمايشگاهي و تحقيقاتي با کوره هاي
مختلفي در دسترس مي باشد ،که هر کدام عمليات و ساختمان متفاوتي دارند و هر يک داراي المنت هاي حرارتي و ترموکوپل
هاي با محدوده گسترده اي از درجه حرارت مي باشند.

-3-2-7-1انواع روشهاي عمليات HIP
روش انجام فرايند  HIPبراي هر قطعه با توجه به نوع آن متفاوت است .به طور کلي در فرايندهاي  HIPسه روش وجود
دارد:
( )1روش ،Encapsulation
( )2روش حمام شيشه (،)glass bath method
( )3زنيتر کردن  +فرايند HIP

شکل ( )33-1به طور شماتيک سه روش مربوط به فرايند  HIPرا نشان مي دهد.
روش معمول در  ،HIPروش  Encapsulationاست که خود به دو صورت اجرا مي گردد (الف) روش ( Capsuleب)
روش  Capsule Freeمي باشد.
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شكل ( )33-1انواع روشهاي فرايند  )a( HIPروش  )b( Encapsulationروش حمام شيشه ))e( (glass bath method
زنيتر کردن  +فرايند HIP

 -4-2-7-1روش Capsule method
شکل ( )34-1شماتيک روش کپسول را نشان ميدهد .يک مزيت مهم روش کپسول دستيابي به مواد با دانسيته باال است.
زنيتر ايجاد شده توسط  HIPنمي تواند توسط يک زنيتر معمولي حاصل شود .بنابراين روش کپسول روشي براي زنيتر کردن
تحت فشار براي پودر مواد است .در اين روش الزم است که دما و فشار با دقت بررسي شود .طريقه  HIPمواد عمليات حرارتي
شده و عملکرد آنها در جدول ( )32-1نشان داده شده است.

شكل ( )34-1طرح و شماتيک روش کپسول
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جدول ( )32-1عمده ترين مواد تحت  HIPبا فشار و دماي آنها

 -5-2-7-1روش بدون کپسول Capsule Free Method
تصوير کلي روش  Capsule Free Methodدر شکل ( )35-1نشان داده شده است .اگر سوراخ هايي به طور ايزوله در
ميان قطعه وجود داشته باشد آنها به وسيله  HIPپر شده و توسط فرايند نفوذ محو مي گردد.

شكل ( )35-1شماتيک روش Capsule Free Method

اگر سوراخ هاي دروني قطعه داراي رفتار غيرايزوله و جدا از هم باشند ،بوسيله عمليات  HIPمحو و پر نمي شوند .بنابراين
اگر همه سوراخ ها داراي رفتار ايزوله باشند ،تاثير  HIPموجب از بين رفتن آنها شده و امکان ايجاد دانسيته باال فراهم مي
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گردد .از روش  Capsule Free Methodبراي ( )1رفع عيوب )2( ،رفع عيوب داخلي ريختگي )3( ،جوان سازي قسمت هاي
تحت خستگي نيز استفاده مي شود.

-3-7-1پوششهاي دما باال
-1-3-7-1انواع پوشش هاي محافظ
توسعه توربين هاي گازي با افزايش راندمان منجر به افزايش دماي گاز ورودي شده است و شرايط تقابل با محيط خورنده و
مخرب توربين ،استفاده از پوشش هاي محافظ در اين صنعت را اجتناب ناپذير نموده است .بنابراين در طراحيهاي جديد بايستي
پره هاي توربين از آلياژهايي ساخته شوند که بتوانند در دماهاي خيلي باالتر در مقابل اثرات مخرب شديد محيطي توأم با دما و
تنش مقاومت داشته باشند .سوخت و هواي ورودي همچنين اغلب شامل مواد آالينده خورندهاي نظير گوگرد ،ساديم ،پتاسايم،
واناديم و موليبدن هستند که منجر به رسوب سولفات فلزات قليايي روي سطح پرهها شده و موجب خوردگي داغ شاديد ماي-
گردند .عمل فيلتراسيون سوخت و هوا ،نيز با توجه به امکانپذير نبودن حذف کامل اين عوامل نمي تواند روش ماوثري باراي
جلوگيري از خوردگي و اکسيداسيون باشد.
استفاده از پوشش ها بهترين روش حفاظت قطعات داغ توربين گاز در برابر عوامل فوق است؛ بدين ترتيب که آلياژ صرفاً بر
اساس دستيابي به خواص مکانيکي مناسب طراحي شده و سپس توسط يک پوشاش مقااوم باه اکسيداسايون و خاوردگي داغ
محافظت ميگردد.
تاکنون تالشهاي زيادي براي شناسايي ترکيب پوششهايي که در محيط مقاوم و پايدار باشاند و نياز توساعه روشهااي
پوششدهي براي دستيابي به پوشش بدون عيب با چسبندگي مناسب انجام گرفته است .افزودن آلومينيم باه ساطح ساوپرآلياژ
(آلومينايزينگ) باعث افزايش مقاومت به اکسيداسيون آن مي گردد .کرم موثر بر بهبود خواص خوردگي همچنين باه آليااژ پاياه
نيکل اضافه مي شود تا با تشکيل  Cr2O3و  NiCr2O4محافظ در پوسته اکسيدي و حذف  NiOمقاومت اکسيداسيون افزايش
يابد .چون مقادير باالتر کرم با مکانيزم سخت کردن بوسيله فاز کوهرنت گاما پرايم ( )'γتداخل مي کند بناابراين باراي تاامين
همزمان خاصيت استحکام دماي باال و مقاومت اکسيداسيون طراحي آلياژ بر اساس ترکيب مناساب آليااژي باه عاالوه اعماال
پوشش هاي آلومينايزينگ سطحي صورت ميگيرد.
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پوششهاي مورد استفاده در اثر واکنش با اکسيژن محيط تشکيل اليه اکسيدي ( )Al2O3,Cr2O3با چگاالي و چسابندگي
مناسب با زمينه داده و مانع نفوذ عناصر مضر مثل اکسيژن ،نيتروژن ،گوگرد و ديگر عناصر به فلز زمينه ميگردناد .باه هماين
دليل بايستي پوشش حاوي کرم ،آلومينيم و حتي سيليسيم کافي باشد تا اين عناصر به طور پيوسته در تشکيل پوساته محاافظ
شرکت نمايند .تشکيل فازهاي ناخواسته و همچنين نفوذ سريع عناصر پوشش به داخل زمينه مهم است چون تشکيل حفرات يا
تركها در فصل مشترك پوشش-زمينه و پديده نفوذ متقابل (از پوشش به سمت زميناه و باالعکس) منجار باه تغييار ترکياب
شيميايي پوشش و در نهايت موجب کاهش يا حذف اثر حفاظتي پوشش ميگردد.
پوشش هاي مورد استفاده در صنعت توربين گاز را مي توان به انواع نفوذي ،روکشي و سد حرارتي دسته بندي نمود .در ادامه
پوشش هاي آلومينايدي نفوذي به اختصار تشريح مي گردد.

-2-3-7-1پوشش هاي آلومينايدي نفوذي و انواع آنها
اولين دسته از پوششها که بطور گسترده براي حفاظت پرههاي توربين گازي استفاده شد بر اساس غناي کاردن ساطح باا
آلومينيم پايهگذاري گرديد .اکثر اين پوششها که از گروه آلومينايدهاي نفوذي هستند بواسطة نفوذ داخلي  ،Alنفوذ خارجي Ni

يا در مواقعي بواسطة هر دو نوع نفوذ تشکيل مي شوند .جهات نفاوذ عناصار يااد شاده تاابعي از پارامترهااي ترمودينااميکي و
سينتيکي ،روش آلومينايزينگ ،درجه حرارت و زمان پوششدهي ميباشد.
پوششهاي نفوذ داخلي :چنانچه پارامترهاي آلومينايزينگ به گونهاي انتخاب شوند که فعاليت  Alدر سطح ماده باال باشاد،
اتمهاي  Alبه سمت داخل نفوذ کرده و تشکيل فاز  δ-Ni2Al3مي دهند .سرعت نفوذ  Niدر اين فاز تقريباً صفر است در حالي
که  Alبا ضريب نفوذ باال در  873 Kبه سرعت نفوذ کرده و رشد داخلي پوشش را باعث مي گردد .در اين وضعيت رشد ،عناصر
آلياژي پايه در سرتاسر پوشش حضور خواهند داشت .در نتيجه غالباً عناصري مثل  Re,Ta ,Mo,Wو غياره بصاورت محلاول
جامد در زمينة پوشش يا بصورت رسوبات در قسمتهاي خارجي پوشش قابل پيشبيني هستند.
پوششهاي نفوذ خارجي :در اين فرايند براي سوپرآلياژها از يک مخلوط پودري شامل منبع پودري آلياژ دوتايي آلومينيم باا
اکتيويته پايين شيميايي کاسته شده مانند  ،Fe-Al ،Ni-Alيا  Cr-Alاستفاده مي شود .به دليل کاهش اکتيويته آلومينيم ،فشار
بخار گونه هاي هاليدي آلومينيم تشکيل شده براي ايجاد پوشش در دماهاي پايين کافي نيست و الزم اسات دماا تاا محادوده
 1273-1423Kافزايش يابد .افزايش دما موجب افزايش سرعت نفوذ حالت جامد مي شود .در اين حالت بدليل کاهش فعاليات
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 Alدر سطح ،عنصر نفوذکننده غالب نيکل است و فاز  β-NiAlبواسطة نفوذ به سمت باالي  Niاز ميان الية  Alراساب شاده
تشکيل خواهد شد .نفوذ عناصر سن گين آلياژي در اين اليه بسيار کند است .لذا درصد آنها در پوشش نهايي بسيار ناچيز خواهاد
بود .حداکثر درصد  Alدر اين نوع پوشش معموالً کمتر از مورد پوشش نفوذ داخلي است.
برخي از انواع پوششهاي آلومينايدي به شرح ذيل است:
الف -پوششهاي آلومينايدي ساده:
چنانچه پودر فلزي مخلوط پودري مورد استفاده در فرايند ايجاد پوشش نفوذي صرفا شامل  Alخالص باشد ،پوشش حاصل
به پوشش آلومينايدي ساده معروف است.
پوشش آلومينايدي نفوذي به سمت خارج شامل اليه خارجي  NiAl-βغني از نيکل بر روي ناحيه نفوذ متقابل و يک الياه
داخلي متشکل از يک رشته ذرات رسوبي عناصر آلياژ پايه ،اندکي باالتر از ناحيه نفوذ متقابل ميباشد .پوشش آلومينايدي نفوذي
به سمت داخل داراي ساختار سهناحيهاي است که ناحيه خارجي شامل زمينه  NiAl-βغني از آلومينيم به هماراه عناصار آليااژ
پايه و کاربيدهاي پراکنده اين عناصر به صورت  M6C ،M23C6و MCميباشند .ناحيه داخلي متشکل از زمينه  NiAlغناي از
آلومينيم و عاري از عناصر آلياژ پايه و رسوبات کاربيدي است .داخليترين ناحيه نفوذ ،ناحيه نفوذ متقابل مايباشاد .ايان ناحياه
متشکل از کاربيد فلزات ديرگداز نظير تنگستن ،موليبدن ،تانتالوم و عناصر ديگر و يا فازهاي بينفلزي پيچيده در زمينه  NiAlو
يا  Ni3Alاست که با خارج شدن نيکل از آلياژ پايه به وجود آمده است.
به دليل برخي ضعفهايي که در پوشش آلومينايدي ساده وجود داشت روي اين پوششها اصالحاتي صورت گرفته که منجر
به ظهور خانوادههاي پوششي زير گرديده است :
 آلومينايدي اصالح شده با فلزات گرانقيمت نظير پالتين يا پاالديم آلومينايدي اصالح شده با عنصرکرم و آلومينايدي اصالح شده با عنصر سيليسيمب -پوششهاي آلومينايدي اصالح شده با پالتين:
اين پوششها براي اولين بار در سال  1972با افزودن پالتين به پوششهاي آلومينايد ساده در پوششدهي پرههاي متحرك
رديف اول توربين هاي گازي شرکت جنرال الکتريک معرفي شد .روش متداول براي اعمال اين نوع پوشش ،استفاده از آبکااري
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الکتريکي براي ايجاد يک اليه نازك پالتين بر روي سطح ميباشد .سطح قطعه سپس تحت عمليات آلومينايزينگ قارار ماي-
گيرد.
از انواع تجاري اين پوشش ميتوان به  RT-22از شرکت کرمالوي LDC-2E ،و  MDC-150Lاز شارکت SermaTech

اشاااره کاارد .پوشااش  RT-22و  LDC-2هاار دو بااه کمااک سمانتاساايون و  MDC-150Lبااه روش رسااوب شاايميايي فاااز
بخار( )CVDبر روي آلياژ اعمال ميشوند.
ج -پوششهاي آلومينايدي اصالح شده با کرم :
کرم ميتواند از طريق دو فرايند در پوشش هاي آلومينايدي نفوذي وجود داشته باشد .در فرايند اول ،عناصر کرم و آلاومينيم
بطور همزمان در يک فرايند تکمرحلهاي سمانتاسيون بستهاي رسوب داده ميشوند .اما به دليل اختالف زياد در ضاريب نفاوذ
کرم و آلومينيم در اليه  ،NiAlاين روش مشکل و اغلب غيرممکن است .لاذا در فرآينادي دو مرحلاهاي ،پوشاشدهاي در دو
مرحله غني سازي اليه سطحي از طريق کرمايزينگ نفوذي انجام شده و در مرحله بعد توسط فرايند آلومينايزينگ تکميل ماي-
گردد .مثالي از اين نوع پوشش  Elcoat-37ميباشد.
د -پوششهاي آلومينايدي اصالح شده با سيليسيم:
حضور  Siبه جاي قسمتي از  Alدر مواد اولية پوششدهي آلومينايزينگ منجر به تشکيل الية آلومينايدي حاوي سيليسيم و
ترکيبات سيليسيمدار معروف به پوشش آلومينايد اصالح شاده با سيليسيم (يا بعبارتي پوشش  )Al-Siمايگاردد .باراي اعماال
اينگونه پوششها از روشهاي سمانتاسيون پودري و دوغابي استفاده ميشود .اما اصالح با روش سمانتاسيون پودري به واسطه
اختالف زياد در فشار بخار هاليدهاي آلومينيم وسيليسيم مشکل ميباشاد ،بناابراين از روش دوغاابي باه عناوان ياک فرآيناد
جايگزين براي روش سمانتاسيون پودري استفاده ميشود .معروفترين کاربرد روش دوغابي در اعمال پوششهاي

Sermaloy

Jو  Sermaloy 1515مي باشد.
نقش کيفي  Siدر افزايش مقاومت به خوردگي داغ و حتي اکسيداسيون پوششهاي آلومينايدي توسط چنادين محقاق باه
اثبات رسيده است .بر اساس تحقيقاات انجاام شاده توساط ،K.Shirvaniپوشاش هااي اصاالح شاده  %Al-20Siwtو Al-
 %25SiWtبيشترين حفاظت را در برابر خوردگي نوع  HTLCباراي پوشاش اعماالي روي ساوپرآلياژ پاياه نيکال Inconel
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 738LCارائه مي دهند .بر اين اساس حداقل مقدار سيليسيم در پوششهاي نفوذي براي ايجاد مقاومات خاوردگي داغ مقادار
 10-12درصد وزني سيليسيم فقط در اليه حدود  10ميکرون سطحي خواهد بود.

-3-3-7-1روشهاي اعمال پوشش هاي نفوذي
پوششهاي نفوذي معموال توسط روشهاي سمانتاسيون بستهاي ،روشهاي باالي پودري ،ترسايب شايميايي فااز بخاار و
دوغابي فلز ،اعمال ميشوند .در ادامه توضيح مختصري در مورد اين روشها ارائه شده است.
روش سمانتاسيون پودري و باالي پودري
روش متداول آلومينايزينگ سوپرآلياژها فرآيند سمانتاسيون پودري اسات .در ايان روش قطعاات درون محفظاهاي حااوي
مخلوط پودري متشکل از آلومينيم ،يک هاليد ( NaCl،NaF ،NH4Clو يا مخلوطي از آنها) به عنوان فعالساز و پودر پرکننده
و خنثي معموالً  Al2O3قرار مي گيرند .سپس محفظه با گاز خنثي (معموالً آرگون) پر شده و تا دماي فرآيند حارارت داده ماي-
شود .در شکل ( )36-1نمايي از اين سيستم به همراه مکانيزم فرآيند آلومينايزينگ نشان داده شده است.

شكل ( )36-1فرآيند آلومينايزينگ پودري پره هاي توربين گازي

مهمترين پارامتر در آلومينايزينگ پودري اين است که خارجي ترين اليه روي سطح قطعه يک ترکيب بين فلزي باا مقادار
آلومينيم باال مثل  Ni2Al3يا يک ترکيب بين فلزي با مقدار  Alکم ،مثل  NiAlباشد .جهت نفوذ آلومينيم در قطعه بستگي به
فعاليت فرآيند پودري دارد .آلومينايزينگ دماي پايين فعاليت بااال( )LTHAدر دمااي  1023-1223 Kو فرآيناد دمااي بااال
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فعاليت پايين ( )HTLAدر محدودة  1173-1323Kبدست مايآياد .درصااد آلوميناايم در مخلااوط پااودري روشLTHA

نسابت باه  HTLAبيشتاار است .قطعات بعاد از آلوميانايازينگ (عمدتاً نوع  )LTHAمعماوالً در معارض عملياات حرارتاي
دماي باال (براي مثال  ) 1343Kقرار گرفته تا فاز ترد  δ-Ni2Al3به  β-NiAlتبديل شود .با توجه به جنس آلياژ پايه ،ترکياب
مواد پوشش درون جعبه ،مقدار آلومينيم و ضخامت اليه پوشش ،دما و زمان عمليات تعيين مي شود.
مشکل اين روش امکان گير افتادن ذرات پودري (بويژه ذرات  )Al2O3در نواحي سطحي ساختار پوشش است ،که افازايش
حساسيت به ترك خوردگي را باعث ميشود .استفاده از روش سمانتاسيون باالي پودري راه حلي براي اين مشکل است .در اين
روش قطعاتي که بايستي پوششدهي شوند باالي مخلوط پودر روي سبدهايي قرار داده شده و سپس با افزايش دما و توليد گاز
آلومينيم هاليدي و عبور اين گاز از روي سطح قطعه ،نفوذ آلومينيم به داخل سطح قطعه صاورت گرفتاه و پوشاش آلومينايادي
تشکيل ميگردد.
از جمله مزاياي روش سمانتاسيون بسته اي مي توان به ساده و قابل تکرار بودن ،دامنه وسيع کاربرد در سوپرآلياژها ،ايجاد
ضخامت و سطح مناسب ،امکان ماسک سطوح ،پوشش دهي شکل ها و اندازه هاي مختلف و مقرون به صرفه براي مقدار زياد
را اشاره کرد.
در اين روش شيوه هاي صنعتي مختلفي براي بهبود پوشش هاي آلومينايدي از طريق تغيير ترکيب آنها نيز وجود دارد که از
جمله به موارد زير اشاره مي گردد :
 رسوب همزمان عناصر مختلف از بسته انجام عملياتي روي سوپرآلياژ قبل از آلومينايزينگ رسوب يک فلز (مثل پالتين) يا يک آلياژ روي سطح سوپرآلياژ قبل از آلومينايزينگ.مزاياي روش سمانتاسيون باالي پودري :
 امکان پوشش دهي مجاري داخلي قطعات وجود دارد. مشااااکالت روش سمانتاساااايون پااااودري در مااااورد بااااه دام افتااااادگي ذرات  Al2O3در پوشااااش کااااهمي تواند مشکالتي را در طي عملکرد پره بوجود آورد ،با استفاده از اين روش حذف مي گردد.
رسوب شيميايي فاز بخار
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بر عکس روش سمانتاسيون پودري که واکنش توليد فاز گازي حاوي آلومينيم در داخل محفظه انجام مي شاود ،در CVD

فرآيند توليد هاليد آلومينيم در خارج از محفظة پوششدهي انجام ميگيرد .اين وضعيت باعث شده تا کنترل بهتري بار واکانش
صورت گيرد چرا که دما ،فشار و غيره به طور مستقل قابل کنترل هستند .عالوه بار ايان ،در ايان روش باه کماک مادارهاي
چندگانة تهية گاز هاليد ،ميتوان پوششهاي متفاوتي را به طور همزمان بر روي سطح داخلي کانالهاي خناک شاونده پاره و
روي سطح پرهها اعمال نمود.
 -4-3-7-1فرايند پوشش دهي دوغابي
روش دوغابي يک فرآيند جايگزين باراي روش سمانتاسايون پاودري باه منظاور تشاکيل پوشاشهااي محاافظ بار روي
سوپرآلياژها است .به عنوان مثال ،در فرآيند دوغابي تشکيل پوشش آلومينايد سااده معاروف باه آلومينايزيناگ دوغاابي ،پاودر
آلومينيم خالص مستقيماً برروي سطح آلياژ رسوب داده شده و سپس طي عمليات نفوذدهي در درجه حرارت باال آلاومينيم ذوب
شده ،با نفوذ به اليه سطحي تشکيل فاز نيکل آلومينايد را ميدهاد .دو فرآيناد  PWA 545 , PWA 44از جملاه روشهااي
تجاري صنعتي توليد پوشش آلومينايد دوغابي ميباشند.
ايجاد پوششهاي دماي باال به روش دوغابي شامل مراحل ذيل است:
آماده سازي دوغاب
آماده سازي سطح قطعات
راسب کردن اليه نازکي از دوغاب برسطح
عمليات نفوذدهي اليه راسب شده در درجه حرارت باال و
از بين بردن باقيماندههاي نفوذ نکرده.
ابتدا محلولي با ويسکوزيته مناسب حاوي يک رزين ،يک حالل و پودر عناصري که بايستي در سطح قطعه آلياژ گردند (باه
صورت پودر خالص يا پودر آلياژي) آمادهسازي ميگردد .مخلوط حاصل معروف به دوغاب است .سپس قطعااتي کاه بايساتي
پوشش داده شوند به روشهايي از جمله اسپري ،برسزني و يا غوطهوري به اليه نازکي از دوغاب آغشته مايگردناد .قطعاات
آغشته به دوغاب در درجه حرارت باالتر از  1023 Kقرار گرفته تا پوشش در اثر نفوذ اجزاء فلزي دوغاب به داخل الية سطحي
آنها تشکيل گردد .از آنجائيکه معموالً بخشي از مواد دوغاب پس از اتمام فرآيند پوششدهي در حالت نفوذ نکرده باقي ميماند،
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الزم است به روشهاي مکانيکي از جمله سندبالست و يا برسزني برطرف گردند .در مواردي ممکن اسات ماواد ديگاري باه
عنوان فعالکننده از جمله نمکهاي کلريد سديم يا کلريد آمونيم به دوغاب اضافه شوند .اجزاء اصلي دوغااب عبارتناد از :رزيان،
حالل و پودرهاي فلزي

-5-3-7-1پوششهاي روکشيMCrAlY
در اواخر دهه 1960پوشش هاي روکشي باه منظاور مقاومات در برابار خاوردگي و اکسيداسايون باه صاورت MCrAlY

 )(M=Ni,Co,Feتوليد شد .پوششهاي اوليه  MCrAlYپوششهايي با پايه کبالت همراه با  15تا  20درصاد وزناي کاروم و
حدود  %12وزني آلومينيوم و  0/1– 0/9 %وزني ايتريم بودند .در آن سالها تکنولاوژي ترسايب فيزيکاي فااز بخاار باه کماک
پرتوالکتروني( )EB-PVDبراي پوششهاي روکشي(  ) MCrAlYتوسعه يافت و تا اوايل دهه  1980همه پوششهاي روکشي
توسط اين روش اعمال گرديد .پوششهاي روکشي به طور موفقيت آميازي توساط روشهااي پاشاش پالساما در فشاار کام
( )LPPSو پاشش پالسما در اتمسفر ( ،)APSاعمال ميشود .نتايج پيشرفتهاي روز افزون منجر به تنوع پوششهاي موجاود
شده که توسط فرآيندهاي مختلفي اعمال ميشود.

 -1-5-3-7-1روشهاي اعمال پوشش MCrAlY
تفاوت پوششهاي روکشي با پوشش نفوذي در ناحيه نفوذ متقابل ميباشد که در فصلمشترك باين پوشاش و ساوپرآلياژ
زمينه واقع ميشود .در پوششهاي روکشي اتصال بين زميناه و روکاش از ناوع شايميايي نمايباشاد .بناابراين در روشهااي
پوششدهي روکشي ،عمدتاً از روشهاي تشکيل پيوند فيزيکي نظير روشاهاي ترسايب فيزيکاي فااز بخاار ( )PVDو پاشاش
پالسمايي استفاده ميشود.

 -2-5-3-7-1ترسيب فيزيكي فاز بخار
اين روش ،اولين روش پوششدهي بوده که در سال  1960به منظور پوششدهي روکشي مورد اساتفاده قارار گرفتاهاسات.
 PVDنوعي روش رسوب دادن فلزات از فاز بخار تحت خالء و متراکم کردن ذرات فلزي روي قسمت هاي مورد نظر ميباشد.
اين روش ،توانايي پوشش دهي فلزات ،آلياژها و سراميک ها را روي اکثر مواد با اشکال متنوع دارد .اين روش در فشار پايين
(حدود  10-1پاسکال) به منظور جلوگيري از اکسيداسيون بخار فلزي انجام ميگيرد .حداقل ضخامت پوششدهي در ايان روش
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ده ميکرومتر ميباشد .نرخ رسوبگذاري توسط گرماي ورودي به منظور تبخير فلز پوشش کنترل ميشاود .گرمااي الزم برابار
تبخير فلز ،از طريق القايي و مقاومتي تأمين ميگردد .اما بهترين روش براي ايجاد گرما ،استفاده از تفنگ الکتروني ميباشد.
مزايا و معايب آن روش عبارتند از:
الف) مزايا:
 -1امکان رسوبدهي همزمان عناصر مختلف
 -2توانايي تغيير در ترکيب شيميايي شمش اوليه براي رسيدن به ترکيب شيميايي مورد نظر با توجه به تفاوت در فشار بخار
عناصر مختلف
 -3اقتصادي بودن
 -4پوششدهي همزمان قسمت هاي مختلف
ب) معايب
 -1عدم امکان پوششدهي سطوح داخلي به علت قرار نگرفتن در خط ديد تفنگ الکتروني
 -2مشکل بودن رسوب دهي عناصر با فشار بخار پايين
 -3نياز به خالء باال براي جلوگيري از اکسيداسيون سوپر آلياژ که عدم تامين شرايط منجر به ايجاد پوشش غيار چسابنده
ميگردد.
امروزه از روش هاي پيشرفته  ،PVDترسيب فيزيکي فاز بخار به کمک پرتوالکتروني () ،1)(IBAD،EBP-VDپوششدهي
يوني و يون پراني به منظور پوششدهي استفاده ميشود.

 -3-5-3-7-1ترسيب فيزيكي فاز بخار به کمک پرتو الكتروني
امروزه به منظور تشکيل فاز بخار از پرتو الکتروني استفاده ميشود و لذا به اين روش  EB-PVDاطالق ميگاردد .در ايان
روش ،ابتدا شمشي که داراي ترکيب شيميايي مورد نظر ميباشد تهيه ميگردد .سپس بوسيله تفنگ الکتروني و با تمرکز پرتوي

1-Ion Beam Assised Deposition
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ايجاد شده توسط سيم پيچهاي مغناطيسي ،تبخيرشدن صورت ميپذيرد .نمايي از اين روش در شکل ( )37-1نشان داده شاده
است.
معموالً ترکيب شيميايي پوشش راسب شده با ترکيب شيميايي حوضچه مذاب تفاوت خواهد داشت که ايان امار باه دليال
تفاوت در فشار بخار عناصر تشکيل دهنده پوشش ميباشد .براي رفع اين مشکل ،ترکيب شيميايي شامش اولياه را متفااوت از
ترکيب شيميايي پوشش در نظرميگيرند .بهعنوان مثال براي ايجاد پوشاش باا ترکياب Co-21Cr-11Al-0.3Yباه حوضاچه
مذابي با ترکيب  Co-4Cr-6Al-2Yنياز ميباشد .بدين ترتيب با توسعه تکنولوژي راسب شدن عناصر با فشار بخارهاي متفاوت
امکان پذير شده است .اين فرآيند در خالء انجام مي گيرد .حرکت اتمهاي تبخير شده از حوضچه مذاب به سمت سطح قطعه در
يک خط مستقيم صورت ميپذيرد .به منظور ايجاد پوشش يکنواخت ،نمونه در ابر بخار در طول سيکل پوششدهاي در جهاات
مختلف چرخانده ميشود .شيب دمايي حوضچه ،موقعيت قطعه نسبت به تفنگ و روش چرخاندن قطعه در ابر اثار مهماي روي
ترکيب پوشش ميگذارد.

شكل ( )37-1تصوير شماتيكي از دستگاه EB-PVD
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پس از مرحله رسوبدهي روي سطح آلياژ پايه ،اغلب عمليات پسگرمکردن به منظور تشکيل پيوند فيزيکي بين پوشاش و
زمينه صورت ميپذيرد .عليرغم اينکه اين فرآيند ،فرآيند پوششدهي روکشي محسوب ميشود ،با وجاود ايان نفاوذ در طاول
فرآيند در فصل مشترك زمينه با پوشش روي ميدهد که پيوند متالورژيکي پوشش با زمينه را تأمين ميکند.
مطالعات توسط مووچان و دمچيسلين وسپس تورنتون نشان داد که ساختار پوشش بستگي باه دمااي رساوب دارد کاه باه
صورت تابعي از نقطه ذوب( )Tmبيان ميشود .در دماهاي پايينتر از حدود  0/3 Tmبدون اعمال انرژي اضافي پوشش متخلخل و
غيرچسنبده بوجود ميآيد .در دماهاي باالتر از حدود  0/5 Tmساختار کامل متراکمي شکل ميگيرد .همچناين باراي بعضاي از
ترکيبات در دماهاي بيشتر از 0/7 Tmتبخير مجدد انتخابي برخي از عناصر روي ميدهد .بنابراين باياد دمااي بهيناهاي باراي
رسوب در نظر گرفت.
ساختمان و ترکيب پوششها در طول ضخامت پوشش کامالً ثابت ميباشد و تنها در محدوده کوچکي در منطقه نفوذ متقابل
تغيير ميکند.
به علت طبيعت عمليات رسوبدهي ،رسوبات معموالً بهصورت ستوني بر روي زمينه سوپرآلياژ رشد ميکنند .لذا با يک فاصله
نسبت به هم اين رشد صورت ميپذيرد که جدايش بين ستونها را سبب ميگردد.
اين مشکل به ويژه در شرايطي که سطوح داراي تحدب به سمت خارج باشند ،حائز اهميت ميباشد ،براي رفع اين عياب از
روش  Laser Glazing ،Glass Bead Peeningاستفاده ميشود تا آلياژ در معارض حماالت محيطاي و ترکهااي خساتگي
حرارتي واقع نگردد.

 -4-5-3-7-1پوششدهي يوني
اين روش يکي از انواع روشهاي  PVDمي باشد که به منظور افزايش چسبندگي و چگالي ،سطح پوشاش باا يونهااي گااز
ورودي از منبع کمکي ،بمباران ميشود.
يون پراني آبكاري يوني ()SIP
اين روش يکي از روشهاي PVDاست که در آن زمينه توسط يونهايي تحت شرايط خالء بمباران ميشود .تجهيزات ماورد
استفاده در اين کار به منظور پوششدهي روکشي در شکل ( )38-1آورده شده است .پرههاي توربين به طور معلق در اتاقکي از
جنس فوالد ضد زنگ که قبال پيش گرم شدهاند قرار مي گيرند و توسط صفحاتي از جنس مواد پوشش دهنده ،احاطه ميشوند.
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اتصاالت الکتريکي مناسب بين پره هاي توربين و صفحات منبع ايجاد ميشود و با تبخير مواد پوشاش از روي ايان صافحات
پوششدهي پرهها صورت مي پذيرد.
در اين روش جرياني از گاز آرگون خالص شده و يا ديگر گازها در داخل اتاقاک پايشبيناي شاده اسات .دماا در محفظاه
پوششدهي به همراه محتويات آن تا حدود  573 Kافزايش مي يابد و پرهها با قرارگرفتن در اختالف پتانسايل منفاي بزرگاي
توسط يونها بمباران شده و بدين طريق تميز ميگردند .در طول عمليات پوششدهي ،مقدار بااليي از ولتاژ منفاي باه صافحات
منبع پوشش اعمال مي گردد که منجر به تخليه در اتاقک شده و باعث ميگردد که يونهاي آرگون ،صافحات را بمبااران کنناد.
اتمها و يونهاي مواد منبع ،از صفحات پراکنده شده و بهطور اتفاقي در طول محفظه حرکت ميکنند و روي پرههااي تاوربين
رسوب داده ميشوند و ايجاد پوشش ميکنند.

شكل ( )38-1دستگاه SIP

-5-5-3-7-1پاشش پالسمايي
اين روش از ساليان پيش بهمنظور پوشش دهي مورد استفاده قرار گرفته است پاشش پالسما يک نوع فرآيند پاشش حرارتي
ميباشد .اين فرآيند شامل مرحله تزريق مواد پوشش بهصورت پودر آلياژ به داخل بخار گاز پالسما در دماي باال ميباشد .در اين
روش ذرات پودر تا نزديک يا باالي نقطه ذوب حرارت داده ميشود و به سمت زمينه شتاب داده ميشوند.
قابل ذکر است که پالسما ،گاز به شدت يونيزه شدهاي ميباشد که معموال ًدر فشار کم داراي يونهاي مثبات و منفاي برابار
است که از تخليه قوس الکتريکي با فرکانس باال ناشي از جريان مستقيم توسط گازهاي ورودي و ذرات پودري توليد ميشود.
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ذرات فلزي مذاب که روي سطح قرار ميگيرند بهصورت موازي با سطح رشد ميکنند .فاکتورهايي نظير ميازان پايشگارم
شدن ،ويژگيهاي تفنگ پالسما ،فاصله تفنگ تا قطعه و… همگي در ساختار و ويژگيهااي رساوب تأثيرگاذار خواهناد باود.
عملکرد مشعل پالسما ،توليد و تثبيت منطقهاي با دماي باال ميباشد تا ذرات پودري که به اين منطقه ميرسند بتوانند گرم شده
و به سمت قطعه کاري شتاب داده شوند .دماي باال توسط تمرکز قوس الکتريکي در حجم بسيار کوچک باه دسات مايآياد و
همچنين شتاب گرفتن توسط طراحي مناسب نازل اسپري تأمين ميشود.
پس از پوشش دادن سوپرآلياژ به روش پالسمايي ،در ابتدا فصل مشترك پوشش موازي با سطح زمينه ميباشاد اماا بعاد از
گرم کردن ،اين فصل مشترك ديگر بهصورت موازي با زمينه نبوده و به صورت يک ناحيه نفوذي با طبيعت دو فازي مشااهده
ميشود.
پاشش پالسما ميتواند در فشار اتمسفر ،تحت خالء و يا در فشار کم اعمال گردد که به ترتيب تکنيکهاي پاشش پالسمايي
در فشار اتمسفر ( ،)APSپاشش پالسمايي در خالء ( ،)VPSو پاشش پالسمايي در فشار کم را تشکيل ميدهند.
اگر چه روش پاشش پالسمايي يک تکنولوژي جديد نميباشد ،اما استفاده از عمليات در خالء ياا فشاار کام تقريبااً جدياد
ميباشد که شمايي از اين دو روش در شکل ( )39-1آمده است .از آنجا که امروزه عناصر تشکيل دهنده پوشش را عناصر فعالي
نظير کروم و آ لومينيوم تشکيل مي دهند ،اعمال پاشش پالسمايي در فشار محيطي پايين ،ميزان عيوب در اليه اکسيد محافظ را
به حداقل مي رساند .از جمله مزاياي استفاده از فشار کم در پاشش پالسمايي ،سرعت باالي ذرات پودر ميباشاد کاه افازايش
قابليت شکلدهي اجزاء پودر را به همراه خواهد داشت .در اين شرايط هدايت پوشش به روي سطح سوپرآلياژبه کمک يک گااز
خنثي صورت ميگيرد و در ايان روش نياز مانناد  EB-PVDباه منظاور افازايش چسابندگي پوشاش باه زميناه از عملياات
پسگرمکردن استفاده ميشود.

سند راهبردي و نقشه راه طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي
140
فاز  :2هوشمندي فناوري

ويرايش اول ،مهر 1393

شكل ( )39-1شماتيكي از پاشش پالسمايي دراتمسفر و در فشارکم

سطح پوشش حاصل از روش پالسمايي نسبت به روش  EB-PVDاز زبري بيشتري برخوردار مايباشاد و لاذا باه منظاور
دستيابي به يک سطح صيقلي و صاف ،عمليات پرداخت کاري مختلفي مانند سايش دوغابي و دماش بخاار کنتارل شاده روي
سطح پوشش صورت ميپذيرد با توجه به اينکه عناصر مورد استفاده در اين روش بهصورت پودري مي باشند ،لذا فشار بخارهاي
مختلف عناصر که از جمله موارد مشکل آفرين در روش  EB-PVDاست ،در اين روش حاائز اهميات نمايباشاد .هار گوناه
ماده اي که قابليت پودر شدن به ابعاد مناسب و پايداري در فاز مذاب را داشته باشد ميتواند در تفنگ پالسمايي ماورد اساتفاده
قرار گيرد .همچنين روش پالسمايي باعث ايجاد پوششي با مقاومت اکسيداسيون باالتر و نرماي بهتار نسابت باه روش EB-

 PVDميشود .از جمله معايب روش پالسمايي و  EB-PVDدر مقايسه با روش نفوذي ،مشکل خط ديد ميباشد که با توجاه
به پيچيدگي قطعات مورد استفاده در توربينها ،نظير پره هاي ثابت و متحرك ،ضخامت پوشش در قسمتهاي مختلاف متفااوت
مي گردد و لذا در اين شرايط پوششدهي در چندين مرحله صورت مي پذيرد که به علات روي هام افتاادن پوششاها در محال
اتصال ،برجستهشدن پوشش را بههمراه خواهد داشت .عالوه بر اين هزينه پوششدهي را نيز افزايش ميدهد.
پوششدهي کانالهاي خنککننده ،با استفاده از روشهاي روکشي مقدور نميباشد ،بنابراين در اين شارايط ،اعماال همزماان
پوشش روکشي براي سطح خارجي و پوشش نفوذي آلومينايدي براي سطوح داخلي به منظور ايجاد پوشش کامالً محافظ مورد
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استفاده قرار ميگيرد .استفاده از مجموع چند روش به منظور پوششدهي ،مشکل نفوذ ترکيبات نامحلول را نيز بر طرف ميکند.
به عنوان مثال ،اگر سطح پوششهاي روکشي توسط سيلسيوم غني گردد ،مقاومت به خوردگي داغ پوشش افزايش مييابد بدون
آنکه خواص مکانيکي زمينه سوپر آلياژ پايه نيکل را کاهش دهد.
همچنين طراحي برخي پرههاي توربين که در محدوده درجه حرارتهاي مختلف کار ميکنند به گونهاي است کاه همزماان
چند مکانيزم مختلف خوردگي در سطوح پره اتفاق مي افتد که اساتفاده از روشاهاي ترکيباي امکاان محافظات پاره هاا را باه
شيوههاي مختلف فراهم ميکند.
مزاياي روش اسپري پالسمايي عبارتند از:
-1

امکان پوششدهي انواع آلياژهاي حاوي عناصري با فشار بخارهاي مختلف

-2

باال بودن نرخ رسوبگذاري و در نتيجه افزايش سريع ضخامت پوشش

-3

تجهيزات ساده و هزينه کم

-4

پوششدهي تحت شرايط کاري تميز

-5

امکان انجام فرآيند بهصورت غير مداوم و در مراحل مختلف

-6

قابليت اتوماسيون اجزاي دستگاه براي ايجاد رسوب يکنواخت و دقيق

-7

امکان پوششدهي سراميکها روي قطعات فلزي

-8

امکان رسوب  Siکه در  EB-PVDبه علت تفاوت فشار بخار آن در مقابل ديگر اجزا امکان پذير نميباشد.

 -6-5-3-7-1انواع پوششهاي روکشيMCrAlY
در اواخر دهه 1960پوششهاي روکشي باه منظاور مقاومات در برابار خاوردگي و اکسيداسايون باه صاورت MCrAlY

 )(M=Ni,Co,Feتوليد شد .پوششهاي اوليه  MCrAlYپوششهايي با پايه کبالت همراه با  15تا  20درصاد وزناي کاروم و
حدود  %12وزني آلومينيوم و  0/1– 0/9 %وزني ايتريم بودند.
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به منظور بهينهکردن مقاومت به خوردگي داغ نوع  ،IIنيکل را به جاي کبالت جايگزين کردند .درصد آلومينيوم را نيزکاهش
دادند .تا سال  1980همه پوششهاي روکشي  MCrAlYبا استفاده از روش  EB-PVDاعمال ميشدند .اما در سالهاي اخيار،
پوششدهي توسط روش اسپري پالسمايي در فشار پايين و در خالء نيز توسعه يافته است.
دومين پوشش روکشاي از ناوع  CoCrAlYتوساط روش  EB-PVDدر  1972و  NiCoCrAlYدر ساال  1974اعماال
گرديد .پس از آن تالشها در جهت بهينهسازي پوششهاي فوق نتايج زير را در بر داشت.
 -1تغييرات در مقادير نيکل ،کبالت ،آهن ،کروم و آلومينيوم به منظور پوششدهي در کاربردهاي مورد نظر
 -2افزودن عناصري نظير تانتالوم ،تنگستن ،موليبدن ،زيرکنيوم ،سيليسيوم ،هافنيوم ،تيتانيم ،کاربن ،پالتاين و روديام باه
منظور افزايش مقاومت به اکسيداسيون ،خواص مکانيکي و پايداري
 -3افزودن ايتريم به منظور باال بردن مقاوت به اکسيداسيون سيکلي از طريق بهبود چسبندگي پوشش به زمينه.
 -4آماده سازي سطحي پيش از عمليات پوششدهي
 -5اعمال عمليات پس رسوبدهي
 -6تکنيک هاي پوششدهي متناوب مانند ( اسپري پالسما در فشاار کام و ياون پراناي) بهتارين روش باراي پوششادهي
روکشي ،اعمال روش  LPPSميباشد که عمليات را در زمان کمتر ،سادهتر و با قابليت اتوماسيون بهتر پيش ميبرد .در
اين روش امکان دستيابي به ريزساختار ترکياب شايميايي دقياقتار وجاود دارد کاه توساط روش  EB-PVDمقادور
نميباشد.

 -6-3-7-1پوششهاي روکشيTBC
پوشش هاي  TBCگروه مهمي از پوشش ها هستند که وظيفه آنها کاهش دماي قطعات حين سرويس و بنابراين افازايش
عمر آنها از اين طريق مي باشد .اين پوشش ها ترکيبي از چند اليه پوشش مختلف بوده که هر اليه وظيفه و شرايط خاص خود
را دارد (شکل.)40-1
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شكل ( )40-1اجزاء ساختاري پوشش هاي TBC

باالترين اليه که نقش عايق حرارتي را ايفا مي نمايد شامل يک اليه سراميکي مي باشد که هدايت حرارتي آن تا حد امکان
پائين باشد .عموماً سراميک تشکيل دهنده اين اليه( ZrO2زير کونيا) مي باشد .همانگونه که در بخش هاي بعدي گزارش بيان
خواهد شد ،زيرکونيا حين قرار گيري در دماي باال ،استحاله فازي نشان ماي دهاد و بناابراين جهات پايادار ساازي ايان الياه
سرامي کي مي بايستي به آن ترکيبات خاصي اضافه شود .جهت اتصال بهتر اليه سراميکي روي سطح قطعه فلازي ماورد نظار،
بين اين دو ناحيه (فلز پايه و اليه سراميکي) از ياک پوشاش پيونادي واساط 1از اناواع پوشاش هااي فلازي مقااوم در برابار
اکسيداسيون استفاده مي شود .اين پوشش فلزي پيوندي مي تواند يک پوشش نفوذي آلومينايدي نظير پالتين آلومينايد و يا يک
پوشش روکشي با ترکيب عمومي  MCrAlYباشد .در طي اعمال پوشش سراميکي  ،يک اليه اکسيدي رشد کنناده در دمااي
باال با نام  ، TGOکه عمدتاً از  Al2O3تشکيل شده است  ،روي سطح پوشش پيوندي در فصل مشترك سراميک – پوشاش
پيوندي تشکيل مي شود .در واقع اين اليه  TGOباعث پيوند دادن شيميايي اليه ساراميکي باه پوشاش پيونادي ماي شاود.
بنابراين مي توان در نظر گرفت که پوشش هاي  TBCسيستمهايي هستند که از يک اليه سراميکي ،يک اليه  TGOو ياک
اليه پوشش فلزي پيوندي تشکيل گرديده اند .ضخامت تقريبي هر اليه بصورت کلي عبارت از  :اليه سراميکي در حدود 125

1-Bond Coat
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تا  1000ميکرومتر  ،پوشش پيوندي در حدود  50تا  125ميکرومتر و اليه  TGOدر حدود  0/5تا  10ميکرومتار کاه ضاخامت
اين اليه آخر بستگي به مدت زمان نگهداري پوشش  TGOدر دماي باال حين فرآيند پوشش دهي يا سرويس دارد.
با معرفي پوشش هاي  TBCدر اوايل دهه  80ميالدي و استفاده از آنها در تاوربين هااي  JT9Dسااخت شارکت Pratt

 ،&Whitneyامکان افزايش دما و تحمل دمايي قطعات تا حدود  C200بطور ناگهاني افزايش يافت .بديهي اسات کاه ايان
کاهش دماي قطعات ضمن افزايش عمر خزشي و خستگي آنها ،تاثير مستقيم بر کاهش اکسيداسيون آنهاا در دمااي بااال نياز
خواهد داشت .با کاهش دماي سرويس درصد بيشتري از خواص دماي پائين در آلياژ باقي ميماند ضمن آنکاه نيااز باه هاواي
خنک کن براي قطعات تا حد زيادي کاهش خواهد يافت .شکل ( )41-1شماتيک بهبود تحمال دماايي ماواد را طاي ساالهاي
گذشته نشان مي دهد.
عالوه بر مزاياي مستقيم فوق الذکر ،استفاده از پوشش هاي  TBCمي تواند مزاياي مهم اما غير مستقيم ديگري نيز داشته
باشد .نشان داده شده است که پوشش هاي  TBCمي تواند تغييرات دمايي موضعي در نواحي قطعات را کاهش دهد .ايان امار
مي تواند باعث کاهش اعوجاج و افزايش عمرخستگي حرارتي قطعات گردد .عالوه بر اين پوشش هاي  TBCنحوه پاسخگويي
قطعات به حالت هاي گذراي دمايي را تحت تاثير قرار مي دهد .اين حالت هاي گذرا ناشي از تغييرات ناگهاني در انرژي ورودي
به قطعات دماي باال بوده و معموال هنگام نشست و برخواست هواپيماها و يا صعود ناگهاني آنها و ياا ترياپ کاردن واحادهاي
گازي زميني در پره هاي آنها رخ مي دهد .اين حالت هاي گذرا و ناگهاني دمايي تاثير بسيار مخربي بر عمر خساتگي حرارتاي
قطعات فلزي مربوطه بجاي مي گذارد .از آنجا که پوشش هاي  TBCضريب انتقاال حارارت کمتاري دارا ماي باشاند ،نحاوه
پاسخگويي و تحت تاثير قرار گرفتن آنها به اين تغييرات شديد دمايي خيلي کندتر از قطعات فلزي بوده و لذا آنها ضمن تعاديل
نمودن اين شرايط شبه شوك دمايي ،منجر به بهبود قابل مالحظه عمر خستگي حرارتي قطعات مي گردند.
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شكل ( )41-1شماتيک بهبود تحمل دمايي مواد طي سالهاي گذشته

 -1-6-3-7-1روشهاي اعمال پوشش روکشيTBC
روش پالسما اسپري
پوشش هاي بر پايه زيرکونيا تنها مي توانند به روشهايي اعمال شوند که اين روشها قادر به تامين انرژي کافي جهت ذوب،
تبخير يا خرد کردن شيميايي پودرها تا ابعادي شوند که امکاان ايجااد ياک پوشاش چسابنده و مقااوم ايجااد گاردد .يکاي از
فرآيندهايي که مي تواند انرژي کافي جهت اين عمليات را تامين نمايد براساس پديده پالسما مي باشد.
در اين فرآيند ،يک جت پالسما پودرهاي مواد اوليه را جهت اعمال پوشش ذوب مي نمايد .پالسما در گان مربوطه ايجاد مي
شود .اين فرآيند در هوا مي تواند انجام گيرد و در اين صورت به آن  APSمي گويند .اين فرآيند مي تواند جهت استفاده باراي
پوشش هاي فلزي يا پوشش هاي سراميکي بکار رود ،هر چند که با توجه به نقاط ذوب باالتر سراميک هاا  ،تجهيازات ماورد
استفاده براي آنها به اصالحاتي نياز دارند.
شکل( )42-1نمون ه اي از سيستم هاي مورد استفاده را نشان مي دهد .همانگونه که ديده مي شود در ايان روش پودرهااي
مواد پوشش با استفاده از يک گاز حامل به گرمترين ناحيه پالسما تغذيه مي شود .اين ناحياه ،منطقاه ترکياب مجادد يونهاا و
الکترونها مي باشد.

شكل( )42-1نمونه اي از سيستم هاي پوشش دهي پالسما اسپري
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فرآيند پوشش دهي پالسما اسپري معموالً در يک محيط بسته انجام مي شود .يکي از فرآيندهاي جديد پوشش دهي بر پايه
پالسما اسپري ،روش پالسما اسپري پيش ماده انحالل يافته مي باشد .در اين روش مواد خام تزريق شده به درون جت پالسما
به شکل پودر نبو ده  ،بلکه به شکل مايع مي باشد .پيش ماده آبي بدست آمده در طي عبور از طريق جهت پالسما تا سطح مورد
نظر تحت واکنش هاي پيروليز فيزيکي و شيميايي قرار گرفته و سپس بصورت پوشاش  YSZ7روي ساطح ماي نشايند .رياز
ساختار حاصله از اين فرآيند داراي ريز ترکهاي عرضي بوده و نسبت به پوشش هاي  TBCپالسما اسپري متداول داراي ساختار
ريزتري است .اين حالت منجر به بهبود عمر پوشش شده و امکان ايجاد پوشش هاي ضخيم تر روي سطوح فلزي را فراهم مي
آورد.
روش EB-PVD

روش  EB-PVDفرايند ديگري است که بوسيله آن مي تواند اليه سراميکي  TBCرسوب داده شاود .ايان روش در واقاع
اصالح روش اليه نشاني بخار با نرخ باال است که براي پوششهاي فلزي بکار برده شده است.
زيرکونيا ديرگدازي با دماي ذوب خيلي باال(  )2690Cاست ،چنانچه قبالً نيز بحث شد بدليل دمااي ذوب بااال ،روشاهاي
سنتي گرم کردن ،اين اکسيد را ذوب نخواهد کرد .بنابراين روشهاي خاصي بايد جاايگزين گاردد .يکاي از ايان روشاها ،روش
پالسما اسپري است که با جزئيات بحث شد .روش دوم انتقال موضعي انرژي باال به زيرکونيا با استفاده از الکترونهاي متمرکاز
شده با قدرت (توان) باال در فرآيند اليه نشاني بخار فيزيکي با اشعه الکتروني است .اشعه اي از الکترونها که با تفنگ الکتروناي
ايجاد شده ،روي زيرکونياي نسبتاً پايدار که مي تواند به شکل گرانوله (دانه بندي شده) يا شمش هاي استوانه اي در حالت زينتر
شده ،متمرکز گردد.
اساس روش  EB-PVDشامل ايجاد يک حوضچه مذاب مواد خام در يک محفظه خالء از طرياق گارم کاردن  YSZ7باا
اشعه الکتروني فوکوس شده با انرژي باال مي باشد .حوضچه بخار را ايجاد مي کند .قطعه اي که قرار است پوشاش داده شاود،
باالي حوضچه نگه داشته مي شود .پوشش روي سطح قطعه تشکيل مي شود .برخالف روش پالسما اسپري کاه در آن حجام
زيادي از مذاب روي سطح پوشش ايجاد مي شود ،در فرايند  EB-PVDاين فرايند در مقياس ملکولي صورت مي گيرد .فرآيند
به طور کامل درون محفظه پوشش  EB-PVDصورت مي گيرد .شکل ( )43-1شمائي از پوشش دهنده  EB-PVDرا نشاان
مي دهد.
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شكل( )43-1شماتيک EB-PVD

 -2درخت فناوري و آينده پژوهي
 -1-2درخت فناوري
در مباحث مرتبط با مديريت فناوري ،رويکردهاي مختلفي براي شناسايي حوزه اي فناورانه ارائه شده است .از جمله آنها باه
موارد زير ميتوان اشاره نمود.
 نگرش زنجيره ارزش فناوري
 نگرش فرآيندي


نگرش QFD

 نگرش درخت فناوري
شايانذکر است که عموماً از درخت فناوري در برنامهريزي فناوري در سطح ملي استفاده ميشود .برنامهريازي فنااوري باه
فهم عميقي از فناوريها و روند تغييرات آن نياز دارد .رسم يک درخت به تصميم گيران در بحث و تبادل نظر کماک مايکناد.
درخت فناوري بهصورت متني يا گرافيکي به تعيين ارتباطات در ميان فناوريها کمک ميکند .ترسيم درخت فنااوري ،ياک راه
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ايده آل براي نمايش گرافيکي يا متني از اجزاء ،پيکربندي و ارتباطات بين اجزاء دانش موردنظر بوده و موجاب فهام دقيقاي از
موضوع ،حتي براي افراد ناآشنا ،ميشود .درخت فناوري معموالً در سطح ملي و براي يک بخش يا حوزه فنااوري ياا صانعتي
مورداستفاده قرارمي گيرد .در يک تعريف ساده عموماً يک درخت فناوري ،شامل تعدادي گره و خط هست .هر گاره مايتواناد
بيانگر يک موضوع ،مفهوم ،فناوري ،کاربرد يا هرگونه اطالعات ديگر بوده و خطوط بين گره ها ،ارتباط بين آنهاا را نشاان ماي
دهد .يکي از مهمترين کاربردهاي درخت فناوري براي مديران ،برنامه ريزان و مديران تحقياق و توساعه ،امکاان شناساايي و
تحليل و تصميم گيري بر روي فناوري مرتبط با فعاليت ها يا فرايند هاي بنگاه ،همچنين کنترل و رديابي اثرات فناورانه آنها بر
محصوالت و خدماتشان مي باشد .از اين روش مي توان براي شناسايي حوزههاي فناورانه در هر دو حالت زيرفناوري و کاربرد
نيز استفاده نمود .
با توجه به مجموعه بررسيهاي انجام شده توسط مجريان پروژه درخت فناوري طراحي و توسعه دانش فناي سااخت ماواد و
قطعات داغ نيروگاهي طراحي و ترسيم شد .بخشهاي مختلف اين درخت فنآوري در شکلهاي ( )1-2تا ( )14-2نشان داده شده
است.
در خصوص اين درختهاي فناوري توجه به نکات ذيل حائز اهميت است:
الف) اگرچه مرحله طراحي مواد و قطعات داغ نيروگاهي مي تواند يکي از مراحل مهم و تاثيرگذار در روند دستيابي به داناش
فني ساخت مواد و قطعات قلمداد شود اما با توجه به گستردگي اين موضوع و همچنين با در نظر داشتن آنکاه تااکنون فعاليات
قابل قبولي در اين زمينه در کشور انجام نگرفته و فاصله زيادي در اين خصوص مابين کشورهاي صاحب دانش طراحي و ساير
کشورها وجود دارد ،لذا اين موضوع در حد نسبتا کمرنگي در اين طرح دنبال شده است .اين موضوع از آنجا که ميتواند منجر به
کاهش پراکندگي در وقت و هزينه ها و در عوض عميقتر شدن ساير موضوعات مرتبط با ساخت مواد و قطعاات داغ نيروگااهي
گردد مناسب است .از طرف ديگر ،به نظر ميظرسد که حتي بسياري از شرکتهاي کنوني صاحب داناش طراحاي تاوربينهاا و
قطعات داغ نيروگاهي نظير شرکتهاي ميتسوبيشي ژاپن ،آنسالدو و  ...از مسير اوليه مهندسي معکوس و تحت ليساانس باودن و
پس از گذشت زمان طوالني صاحب دانش طراحي شدهاند .لذا اين مسير در اين طرح مفيدتر تشخيص داده شد .بنابراين در اين
طرح ترجيح داده شده است که بجاي فعاليت در جنبه هاي مختلاف ،تنهاا باه مفااهيم تکنولاوژي سااخت ماواد و قطعاات داغ
نيروگاهي و با عمق بيشتر پرداخته شود.
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ب) با توجه به اهميت برخي قطعات نظير پره هاي توربين ،و همچنين در نظر داشتن فرايندهاي متعدد جانبي جهت ساخت
اين قطعات در مقايسه با برخي ديگر از قطعات ديگر ،درختهاي فناوري براي برخي قطعات با گساتردگي کااملتري ارائاه شاده
است.

شكل (  )1-2بخش اصلي درخت توسعه فناوري طراحي و ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي
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شكل ( )2-2درخت توسعه فناوري طراحي و ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي مربوط به فناوريهاي کلي ساخت قطعات

شكل ( )3-2درخت توسعه فناوري طراحي و ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي مربوط به فناوريهاي جانبي ساخت
قطعات
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شكل ( )4-2درخت توسعه فناوري طراحي و ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي مربوط به فناوريهاي ساخت مواد

شكل ( )5-2درخت توسعه فناوري طراحي و ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي مربوط به فناوريهاي ساخت بر اساس
تقسيمبندي قطعات از ديدگاه فرايند ساخت
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شكل ( )6-2درخت توسعه فناوري طراحي و ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي مربوط به فناوريهاي ساخت جانبي پرهها
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شكل ( )7-2درخت توسعه فناوري طراحي و ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي مربوط به فناوريهاي ساخت ريختهگري
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شكل (  )8-2درخت توسعه فناوري طراحي و ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي مربوط به فناوريهاي ساخت شكلدهي
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شكل ( )9-2درخت توسعه فناوري طراحي و ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي مربوط به فناوريهاي ساخت پوستهها
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شكل ( )10-2درخت توسعه فناوري طراحي و ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي از ديدگاه انواع مواد مصرفي
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شكل ( )11-2درخت توسعه فناوري طراحي و ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي براي ساخت پرهها
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شكل ( )12-2درخت توسعه فناوري طراحي و ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي براي ساخت لولهها
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شكل ( )13-2درخت توسعه فناوري طراحي و ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي براي ساخت محفظه هاي احتراق و
مسير گاز داغ
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شكل ( )14-2درخت توسعه فناوري طراحي و ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي براي ساخت روتور و ديسک

-2-2آينده پژوهي دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي
در اين بخش با توجه به عدم قطعيتهاي موجود و شناسايي آنها ،آيندههاي محتمل براي فنااوريهااي طراحاي و توساعه
دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي شناسايي خواهد شد.
آيندهپژوهي دانش و معرفتي است که منجر به باز شدن ديد سياستگذاران نسبت به رويدادها ،فرصت ها و چالشهاي احتمالي
آينده شده و از طريق کاهش ابهامها و ترديدهاي فرساينده ،توانايي انتخابهاي هوشمندانه را افزايش ميدهد .داناش حاصال از
آينده پژوهي اين اجازه را به سياستگذاران ميدهد تا بدانند که به کجاها مي توانند بروند (آيندههاي اکتشافي) و به کجاهاا باياد
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بروند (آينده هاي هنجار) .آينده پژوهي مشتمل بر مجموعه تالشهايي است که با استفاده از تجزيه و تحليل مناابع ،الگوهاا و
عوامل تغيير و يا ثبات ،به تجسم آينده هاي بالقوه و برنامه ريزي براي آنها ميپردازد .به عبارت ديگر ،آيناده پژوهاي مانعکس
ميکند که چگونه از دل تغييرات امروز ،واقعيت فردا تولد مييابد .يکي از پيش فرض هاي آينده پژوهي اذعان به وجود گزيناه
هاي متعدد آينده است .در مباحث آينده پژوهي ،منظور از آينده درنظرگيري سه حالت آيندههااي ممکان ،محتمال و مطلاوب
است .
آينده ممکن هر چيزي اعم از خوب يا بد ،محتمل يا بعيد است ،که ميتواند در آينده روي دهد .آينده محتمل ،آينده ممکني
است که به احتمال زياد در آينده به وقوع خواهد پيوست .آينده مطلوب نيز ،آينده محتملي است که مطلوب و مرجح باشد.
در اينجا الزم است تا بيان گردد که آينده پژوهي روشهاي تعريف شدهاي دارد که الزم است در ايان طارح ايان روشهاا
دنبال گردند .هدف از آينده پژوهي در اين مطالعه بررسي وضعيت و روند توسعه فناوريها در دنيا است صرف نظر از قلمروهاي
جغرافيايي ،تا بر اساس آن احيانا در مراحل بعد فناوري هايي انتخاب نشوند که در دنيا در حال کنار گذاشته شدن هستند .آيناده
فناوري هاي مورد نظر در اين طرح مواردي است که ما در اين پروژه به دنبال ساختن آنها هستيم .بنابراين مشخص کردن ايان
آينده در اين بخش از پروژه بطور کامل امکان پذير نبوده و الزم است در مراحل بعدي پروژه و بر اساس روشهاي تاييد شاده
اين کار انجام شود.
ذکر اين نکته در اين مجال بسيار حياتي است که در نظر داشته باشيم که بررسي روند و وضعيت توسعه فناوريهاي ساخت
مواد و قطعات داغ در دنيا و انطباق آن با کشور ،دقت ،دانش و حساسيت ويژهاي را نيازمند است .بايستي بخاطر داشته باشيم که
کشور ما در حال حاضر با تکنولوژيهاي روز دنيا در زمينه ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي فاصلهاي چند ده ساله داشته و لذا
آگاهي از اين فاصله در حين تصميمگيري ب سيار ضروري است .عالوه بر اين ،پيگيري نيازهاي کوتاه مدت کشور در زمينه مواد
و قطعات داغ نيروگاهي بسيار حياتي است و اين امر بخصوص با در نظر داشاتن شارايط سياساي و اجتمااعي کشاور اهميات
دوچنداني مييابد.
با توجه به بررسيهاي انجام شده ،مطالعات تطبيقي مربوط به روند توسعه اين تکنولوژيها در دنيا (ارائه شده در بخاشهااي
قبلي گزارش حاضر و متعاقب آن ترسيم درخت هاي فناوري در بخش  )1-2و جمعبندي نظرات اوليه در کميتاه راهباري ايان
طرح ،نتايج اوليه مربوط به آينده پژوهشي توسعه تکنولوژي دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي به شرح ذيال ارائاه
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ميشوند .بديهي است که اين نتايج در گزارشهاي مراحل آتي پروژه بازنگري و با تفصيل بيشتر ارائه خواهند شد .در اين بخش
از گزارش ،در ابتدا بر اساس مطالعات مطرح شده در بخشهاي قبلي گزارش ،مجددا ماروري بار روناد رو باه پيشارفت ماواد و
قطعات داغ نيروگاهي در دنيا و تکنولوژي ساخت آنها بر اساس مطالعات انجام شده بعمل ميآيد و سپس وضعيت کنوني و آينده
احتمالي اين مواد و قطعات در داخل کشور ترسيم مي شود .در مراحل بعدي پروژه نيز ،با استفاده از الگوهاي مناسب نسابت باه
انتخاب اولويتهاي الزم متناسب با مسائل فني و اقتصادي کشور اقدام خواهد شد.

 -1-2-2بررسي و مطالعه روندد سداخت مدواد و قطعدات داغ نيروگداهي در کشدورهاي
پيشرفته دنيا
با توجه به اينکه چنين اطالعاتي پيشتر در بخشهاي فوقالذکر از گزارش به تفصيل بيان گرديده است ،در اين بخش تنهاا
به خالصهاي از نتايج گردآوري شده از مطالعات روند پيشرفت آتي اين مواد و قطعات داغ نيروگاهي پرداخته ميشود.
مطالعات انجام شده نشان مي دهد که در بخاش واحادهاي بخااري مولاد بارق ،روناد آتاي جهااني باه ساوي واحادهاي
سوپرکريتيکال و التراسوپرکريتيکال ميباشد .شکل ( )15-2روند توسعه واحدهاي بخاري را نشان ميدهد.

شكل ( )15-2روند توسعه آتي واحدهاي بخاري توليد انرژي در دنيا
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همانگونه که از شکل فوق مشاهده مي شود ،نيروگاههاي بخاري از سالها قبل به منظور بهبود بازدهي ،کاهش آاليندههااي
زيست محيطي و نيز امکان توليد و توان بيشتر به سوي نيروگاههاي با راندمان بيشتر رشد داشتهاند (شکل  .)16-2اين امار در
اين نيروگاهها از طريق افزايش دما و فشار کاري واحدهاي بخاري صورت پذيرفته و واحدهاي با دماي کاري  600-760درجه
سانتيگراد و فشار کاري  32-36مگاپاسکال به بازار توليد انرژي عرضه شدهاناد و ياا عرضاه خواهناد شاد .بار اسااس برناماه
پيشنهادي  DOEو  EPRIواحدهاي توليد بخار در امريکا بايستي تا سال  2010با بخار باا دمااي  677° Cو تاا ساال 2020
جهت کار در دماي 760 °Cطراحي و ساخته شوند .تحت اين شرايط کاري سخت و بخصوص براي قطعاتي نظيار لولاههااي
سوپرهيتر ،پرهها و حتي روتور ،مواد سنتي و معمولي جوابگو نبوده و تغييرات وسيعي در مواد مصرفي صورت پذيرفته است.

شكل ( )16-2بهبود بازدهي و کاهش آاليندههاي زيست محيطي با استفاده از واحدهاي بخاري پيشرفتهتر سوپرکريتيكال
و الترا سوپرکريتيكال نسبت به واحدهاي قديميتر سابكريتيكال
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بر اساس گزارش منتشر شده از سوي  DOEمواد مختلف مورد نيااز باراي سااخت بخشاهاي روتاور  HPو  ،IPپارههااي
متحرك و ساکن توربين ،پوششهاي مقاوم به سايش و خوردگي و پوسته توربين واحدهاي سوپرکريتيکال فوق پيشرفته مطاابق
با شکلهاي  17-2الي  22-2در کشور آمريکا ساخته خواهند شد .بر اساس اين گزارش ،انتخاب مواد براي واحادهاي کناوني و
آتي ( )760 °Cاحتماال بصورت شکلهاي  23-2و  24-2خواهد بود.

شكل ( Roadmap )17-2پيشنهادي  DOEبراي مواد روتور HP
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شكل ( Roadmap )18-2پيشنهادي  DOEبراي مواد روتور IP

شكل ( Roadmap )19-2پيشنهادي  DOEبراي مواد `پره متحرك
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شكل ( Roadmap )20-2پيشنهادي  DOEبراي مواد پره ثابت

شكل ( Roadmap )21-2پيشنهادي  DOEبراي پوششهاي مقاوم به خوردگي و سايش
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شكل ( Roadmap )22-2پيشنهادي  DOEبراي مواد پوسته توربين

شكل ( )23-2مواد مورد استفاده در توربين بخار با دماي 600 °C
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شكل ( )24-2مواد احتمالي مورد استفاده در توربينهاي بخار با دماي 760 °C

جدول  1-2برخي مواد پيشنهادي براي ساخت لوله هاي واحدهاي بخاري سوپرکريتيکال را مطابق با  Roadmapدپارتمان
انرژي آمريکا نشان ميدهد .همانگونه که از جدول فوق مشاهده ميشود براي ساخت لولههاي با شارايط کااري ساخت نظيار
سوپرهيترها و حتي لولههاي ري هيتر ،سوپرآلياژها تنها مواد مصرفي ميباشند در حاليکه در واحدهاي موجود در کشاور ماا کاه
جزء واحدهاي قديمي ميباشند ،به هيچ عنوان از سوپرآلياژ استفاده نشده است.
جدول ( )1-2برخي مواد پيشنهادي و مصرفي در ساخت لولههاي واحدهاي بخاري التراسوپرکريتيكال
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شکل  Roamap 25-2شرکت زيمنس را تا افق سال  2030ميالدي براي ساخت واحادهاي التراساوپرکريتيکال پيشارفته
همراه با مواد اصلي مصرفي در ساخت قطعات نشان ميدهد .همانگونه که از اين شکل مشخص است سوپرآلياژهاي پايه نيکل
در اين واحدهاي پيشرفته نقش حياتي دارند.

شكل ( )25-2مواد احتمالي مورد استفاده در توربينهاي بخار با دماي  700 °Cمربوط به شرکت زيمنس

موسسه  IEAکه بخشي از فعاليتهاي تحقيقاتي مرتبط با انرژي در اتحاديه اروپا را انجام ميدهد ،اذعان نموده است کاه در
کشور چين اولين واحدهاي التراسوپرکريتيکال با دماي کاري  700درجه سانتيگراد در سال  2021ساخته خواهند شد .همچناين
در کشور هند نيز در همين محدوده سالها ،واحدهاي فوق به بهرهبرداري خواهند رسيد .بنا بر نظر ايان موسساه ساوپرآلياژهاي
پايه نيکل و  Ni-Feدر ساخت قطعات اين واحدها بکار گرفته خواهند شد .در ژاپن نيز واحدهاي باا دمااي کااري  700درجاه
سانتيگراد و با راندمان  %48مقرر شده که تا سال  2020به مرحله تجاري شدن برسند.
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با بررسي جامع اطالعات منتشر شده در خصوص واحدهاي بخاري مشخص است که در آمريکا محدوده دمايي واحادها در
حدود  60درجه سانتيگراد باالتر از اروپا و ژاپن لحاظ شده است .جدول  2-6برخي از ماواد پيشانهادي و ماورد اساتفاده باراي
ساخت قطعات داغ توربينهاي بخار با طراحي سوپرکريتيکال را که توسط شرکتهاي مختلف پيشنهاد شده است ،نشان ميدهاد.
همانگونه که از اين جدول مشاهده مي شود سوپرآلياژها و بخصوص سوپرآلياژهاي کارشده پايه نيکل مهمترين سازندههاي اين
قطعات ميباشند.
جدول ( )2-2برخي مواد پيشنهادي و مصرفي در ساخت قطعات داغ توربين واحدهاي بخاري التراسوپرکريتيكال

جهت آشنايي بيشتر با ترکيب شيميايي آلياژهاي ذکر شده در جداول فوق ،جدول  3-2ارائه شده است .اين اطالعات بخوبي
نشان مي دهد که استفاده از لوله هاي فوالد معمولي فريتي/پرليتي در نيروگاههاي بخاري پيشرفته آينده بسيار محادود خواهاد
بود.
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جدول ( )3-2ترکيب شيميايي مواد پيشنهادي و مصرفي در نواحي مختلف دنيا جهت ساخت قطعات داغ واحدهاي بخاري
التراسوپرکريتيكال

مرور مطالعات انجام شده همچنين نشان مي دهد که در بخش واحدهاي گاازي مولاد بارق ،روناد آتاي جهااني باه ساوي
واحدهاي با راندمان بيشتر ميباشد .شکل ( )26-2روند توسعه واحدهاي گازي را در شرکت  GEو شکلهاي ( )27-2و ()28-2
روند توسعه واحدهاي گازي را در شرکتهاي ميتسوبيشي و زيمنس نشان ميدهد .اين واحدهاي گازي پيشرفته پس از تستهاي
اوليه در حوالي سالهاي  2020بصورت تجاري شده به بازار عرضه خواهند شد .همانگونه که مشاهده ميشود مهمترين اهاداف
اين ارتقاء واحدهاي گازي ،دسترسي به راندمان بيشتر ،کاهش آالينده هاي زيست محيطي و افزايش توان واحدهاي گازي بوده
است.
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اين بررسيها و مطالعات نشان مي دهد که واحدهاي گازي آتي در دنيا با دماهاي ورودي گاز بسيار باال به تاوربين در حادود
 1400-1600درجه سانتيگراد کار خواهند کرد و لذا مواد مصرفي در قطعات داغ توربين بايستي مقاومت بسيار بااليي دارا باشند.
همانگونه که در بخشهاي قبلي گزارش و همچنين شکل ( )29-2نشان داده شده است استفاده از سوپرآلياژهاي با مقاومت باال
(مثال سوپرآلياژهاي تک کريستال براي ساخت پرهها) ،استفاده از پوششهاي عايق حرارتي و نيز بهبود سيستم خناککننادگي
قطعات داغ از جمله مهمترين روش هاي کاربردي براي بهبود قابليت مواد براي عملکرد مناسب در توربينهاي جديد مايباشاد.
عالوه بر اين ،استفاده از سوپرآلياژهاي تقويت شده با ذرات اکسيدي  ،ODSاستفاده از آلياژهااي مقااوم بار مبنااي  Ptو ،Mo
استفاده از قطعات سراميکي و کامپوزيتي و ديگر مواد نو نيز هم اکنون توسط برخي از سازندگان مهم توربينهاي گازي در دنياا
در مرحله تحقيق و توسعه قرار دارد و ميتواند در توربينهاي گازي آتي سهمي داشته باشد.
تکنولوژي ساخت اين مواد نيز بطور عمده در گزارشهاي مرحله اول و گزارش حاضر ذکر شده است .اين تکنولوژيها باراي
ساخت قطعات سوپرآلياژي شامل روشهاي ريختهگري (انواع ريختهگريهاي معماولي ،جهاتدار و تاک کريساتال) هماراه باا
روشهاي کارگرم و کار سرد ميباشد .پوششهاي جديد نيز بطور عماده توساط روشهاايي مثال پالساما اساپري،EBPVD ،
 HVOFو  ...اعمال ميشوند که توضيحات مفصل در بخشهاي قبلي گزارش آورده شده است .براي ساخت مواد و قطعاات ناو
نيز بطور عمده از روشهاي ذکر شده در گزارش شامل روشهاي ريخته گري ،کارگرم و سرد ،متالورژي پودر و  ...استفاده ميشود
که بطور مفصل در بخشهاي قبلي گزارش و در درختهاي فناوري در بخش  1-6ارائه شدهاند.

شكل ()26-2

روند توسعه کنوني و آتي واحدهاي گازي و سيكل ترکيبي توليدي در شرکت GE
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شكل ( )27-2روند توسعه کنوني و آتي واحدهاي گازي و سيكل ترکيبي توليدي در شرکت ميتسوبيشي
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شكل ( )28-2روند توسعه کنوني و آتي واحدهاي گازي در شرکت زيمنس

شكل ( )29-2روند توسعه مواد و روش ساخت قطعات در واحدهاي گازي با افزايش دماي کاري واحد
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-2-2-2آينده ممكن دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي
آينده ممکن دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي دربرگيرنده تمامي سناريوهاي قابل پايشبيناي در ايان حاوزه
است .با توجه به مطالعات انجام گرفته آينده ممکن در حوزه ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي را ميتوان در دو بخاش ماواد
داغ و قطعات داغ مورد بررسي قرار داد که با توجه به ارتباط تنگاتنگ اين دو موضوع ،در ادامه در خصوص هر دوي آنها بطاور
مشترك پرداخته خواهد شد.
آينده ممکن مواد و قطعات داغ نيروگاهي در دو حوزه بينالمللي و ملي قابل بررسي است .هرچند اين دو حوزه کامال وابسته
به يکديگر بنظر مي رسند ولي به دليل برخي شرايط خاص داخل کشور ازجمله تحريمهاي ظالمانه بينالمللي در زميناه ماواد و
تکنولوژيهاي جديد و اقتصاد مقاومتي بعنوان راهگشاي غلبه بر اثر تحريمها ،بررسي موضوع دقت ويژهاي را طلب مينمايد.
از منظر بينالمللي با توجه به پيشرفت و توسعه مواد نو از يک سو و هزينه جايگزيني مواد ،مشاکالت زيسات محيطاي
نيروگاههاي حرارتي و کاربرد انرژيهاي نو از سوي ديگر ،آينده ممکن در زمينه مواد داغ نيروگاهي را به شکل زيار مايتاوان
خالصه نمود.
الف) محدود شدن کاربرد نيروگاههاي حرارتي به دليل مشکالت زيست محيطي و مصرف باالي انرژي.در اين حالت يکي از سناريوهاي محتمل کندشدن آهنگ توليد و مصرف قطعات داغ نيروگاههاي حرارتي و جايگزين شدن
آن با ساير نيروگاهها است .اين شرايط که احتماال در ساير کشورهاي دنيا و بخصوص کشورهاي پيشرفته زودتر آغاز خواهد شد،
نميتواند در بازه هاي زماني کوتاه مدت در کشور ما نقش چشمگيري داشته باشد.
ب) استفاده از مواد جديد براي بهبود کارايي واحدهاي توليد انرژي.اين سناريو که تقريبا از دهه قبل در کشورهاي پيشرفته آغاز شده است بر مبناي افزايش راندمان نيروگاههاي گازي تا حاد
امکان و کاهش آالينده هاي زيست محيطي اين نيروگاهها بنا شده است .با توجه به اينکه راندمان نيروگاههااي حرارتاي بطاور
مستقيم با دماي سرويس اين نيروگاهها ارتباط دارد ،استفاده از مواد با تحمل دمايي باالتر نظير مواد سراميکي در بخشهاي داغ
توربينهاي گازي و نيز استفاده از سوپرآلياژهاي مقاوم براي ساخت بخشهاي داغ واحدهاي بخاري را شامل ميشود .استفاده از
مواد کامپوزيتي ،آلياژهاي ديرگدازتر بر پايه پالتين و موليبدن ،توسعه ترکيبات بين فلزي خااص و  ...نياز از جملاه فعاليتهااي
مرتبط در اين زمينه است که در حال حاضر فعاليتهاي تحقيق و توسعه زيادي روي آنها در دنيا در حال انجام است .الزم به ذکر
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است که هرچند فعاليتهاي نسبتا گستردهاي در اين خصوص در دنيا در حال انجام است ،ليکن به نظر ميرسد که تاا اساتفاده
فراگير و مطمئن اين قطعات در واحدهاي آتي توليد نيرو فاصله وجود داشته باشد.
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نتيجهگيري
در گزارش حاضر انواع مواد داغ نيروگاهي شامل انواع فوالدهاي کام آليااژي و پرآليااژي ،اناواع ساوپرآلياژها ،ماواد جدياد
سراميکي و کامپوزيتي ،مواد پوشش و  ...و همچنين انواع فرايندهاي ساخت مواد شامل روشهاي ذوب و ريختهگري ،آلياژسازي
و تصفيه ،روشهاي شکلدهي گرم و سرد و  ...به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است .در بخش تکنولوژيها نيز ضمن شناسايي
انواع قطعات داغ نيروگاهي براي واحدهاي بخاري و گازي شامل لولههاا ،پارههاا ،قطعاات محفظاه احتاراق ،ديساکهاا و ...
فرايندهاي ساخت قطعات شامل انواع ريختهگري ها ،نورد و فورج ،پوشش دهي ،جوشکاري و  ...بطور کامل بررسي شدهاند .بار
اساس اين بررسيها ،درختهاي توسعه فناوري ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي بطور کامل ترسيم شد و آينادهپژوهاي الزم
براي اين فناوريها ارائه گرديد .بر اساس اين نتايج ،در گزارش هاي مراحل بعدي پروژه ،اهداف ،راهبردها و برنامههااي بهيناه
براي دستيابي به نتايج مناسب ارائه خواهد گرديد.
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مقدمه
در مرحله سوم طرح «سند راهبردی و نقشهراه طراحي و توسعه دانش فني ساخت موواد و قطعوات داغ نيروگواهي» ،ارکوان
جهتساز طرح ندوين مي گردد .اين ارکان شامل بيانيه چشم انداز ،اهداف و راهبردها ميباشد .سواختار ايون گوزارش بوه ايون
صورت است:
بيانيه اوليه چشمانداز بر مبنای مطالعات صورت گرفته (خصوصاً چشمانداز ساير کشورها) و اسناد باالدستي (خصوصواً اسوناد
راهبردی صنعت برق) تدوين ميگردد .در ادامه روند تدوين اهداف ارائه شده و بر اساس روند تشوري شوده ،اهوداف کوالن در
طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي تعيين ميشوند.
سپس به تدوين راهبردها پرداخته ميشود .جهت تدوين راهبردهای اين طرح ،سه موضوع اصلي مورد توجه قرار گرفته است.
موضوع اول ساخت مواد داغ نيروگاهي ،موضوع دوم ساخت قطعات داغ نيروگاهي و موضوع سوم طراحي موواد داغ اولويوتدار
ميباشد .در موضواعات ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي دو شاخص جذابيت و توانمندی مواد و قطعات داغ نيروگاهي موورد
توجه قرار گرفته است .با در نظر گرفتن نتايج حاصل از جذابيت مواد و قطعات و نتيجوه حاصول از توانمنودی در فنواوریهوای
ساخت مواد و قطعات ،ماتريس جذابيت -توانمندی برای مواد و قطعات ترسيم شده و با استفاده از اين ماتريس اولويوت بنودی
مواد و قطعات صورت گرفته و پس از تعيين روش اکتساب مواد و قطعات مختلف ،راهبردهای مربوط به ساخت مواد و قطعوات
داغ نيروگاهي تدوين گرديده است .در نهايت به منظور اولويتبندی مواد و قطعات داغ نيروگاهي ،آنها بر اساس شاخصهوای
جذابيت و توانمندی ارزيابي شدهاند .در اين روش پيشنهادی ،تعيين مواد و قطعات برگزيوده بوا اسوتفاده از مواتريس دو بعودی
جذابيت-توانمندی صورت پذيرفته است.
در راستای نيل به اهداف طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي ،راهبردهوای توسوعه ايون موواد و
قطعات نيز شناسايي و در گزارش حاضر بيان گرديدهاند.
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فنشي سشا ت مشواد و اطعشاغ دا

نيروگاهي
به طور کلي چشمانداز 1بيانگر افق و جايگاه مطلوب ،آرماني و رقابتي برای سازمان ،صنعت يا تکنولوژی اسوت .چشومانوداز
همواره اميدها و اهداف آرماني را نشان ميدهد و يادآوری ميکند که جهت حرکت به کدام سو ادامه مييابد .به اعبوارت ديگور
چشمانداز آيندهای است واقعگرايانه ،محققالوقوع و جذاب که کليد رهبری حرکت به سوی اهوداف اسوت .بور ايون اسواس در
خصوص طراحي و توسعه دانشفني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي ،چشمانداز شامل جايگاه مطلوب کشوور در طراحوي و
توسعه دانشفني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي خواهد بود.
اهميت چشمانداز از ابعاد گوناگوني قابل بررسي است ،با توجه به موارد ذکر شده ميتوان گفت کوه چشومانوداز دو کوارکرد
اصلي دارد :نخست از به بيراهه کشيده شدن فعاليت ها جلوگيری کرده و دوم اينکه همواره اميد را برای نيل بوه اهوداف تعيوين
شده تقويت مينمايد.
انواع آينده که در چشمانداز به آن پرداخته ميشود ،در سه دسته ،طبقهبندی ميشود :آينده ممکون ،آينوده محتمول و آينوده
مطلوب.
آينده ممكن :شامل تمامي آيندههايي است که مي تواند اتفاق بيفتد .مهم نيست که اين آيندهها تا چه حد احتموال وقووع
داشته باشند و يا حتي دستنيافتني باشند.
آيندههاي محتمل :آنچه به احتمال بسيار زياد در آينده به وقوع خواهد پيوست.
آيندههاي مطلوب :آنچه مطلوبترين و ارج ترين رويداد آينده به شمار ميرود.
هدف از نگارش اين بخش ،تدوين بيانيه اوليه چشمانداز فناوریهای طراحي و توسعه دانشفني ساخت موواد و قطعوات داغ
نيروگاهي ميباشد .بيانيه اوليه چشمانداز بايد مبتني بر مطالعات صورت گرفتوه (خصوصواً چشومانوداز سواير کشوورها) و اسوناد
باالدستي (خصوصاً اسناد راهبردی صنعت برق) تدوين گردد .با توجه به اينکه تدوين بيانيه اوليوه چشومانوداز نيازمنود شوناخت
1-Vision
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اساس و چهارچوب نظری تدوين چشمانداز و مالحظات کلي تدوين چشمانداز ميباشد در ابتدا بوه بررسوي چوارچوب نظوری و
مالحظات کلي تدوين و تبيين چشمانداز پرداخته ميشود .پس از آن با تجزيه و تحليل مطالعات انجام شده و اسناد باالدسوتي،
به تدوين بيانيه اوليه چشمانداز پرداخته ميشود.

 -1-1چهارچوب نظري در صوص تدوين و تبيين بيانيه چشمانداز
همانطور که اشاره شد يکي از گامهای اساسي در تدوين برنامه راهبردی ،تدوين چشمانداز اسوت .در حقيقوت مويبايسوت
مقصد نهايي در يک افق زماني مشخص تعيين گردد .با تهيه چنين تصويری از آينده ،فعاليتها و تصوميمگيوریهوای کوالن،
فرابخشي و بخشي دارای يک هدف واحد و آن رسيدن به چشمانداز تعيين شده ميباشد.
در اين بخش از گزارش به بررسي مباني نظری در انتخاب يک چشمانداز مناسب و همچنين بررسوي الزاموات آن پرداختوه
شده است .بر اين اساس ،ابتدا تعاريف و ويژگيهای چشمانداز از منابع اعلمي مختلوف ارائوه و سوپس متودولوژیهوای تودوين
چشمانداز معرفي شده است.

 -1-1-1تعريف چشمانداز
واژه چشمانداز در زبان فارسي به معني تصوری است که از آينده در نظر انسان مجسم ميشود .در مطالعوات انجوام گرفتوه،
تعاريف مختلفي از چشمانداز وجود دارد که برخي از مهمترين آنها به شرح ذيل ارائه ميشود ]:[1
 -1آينده واقعگرايانه ،قابل تحقق و جذاب
 -2بيان صري سرنوشتي که بايد به سوی آن حرکت کرد
 -3هنر ديدن ناديدنيها
 -4چشمانداز يک اعامل کليدی در رهبری و يک جنبش ذهني از شناختهها به ناشناختهها است که رهبران اثربخش را
قادر ميسازد با در کنار هم قرار دادن حقايق ،آرزوها ،ايدهآلها ،فرصتها و تهديدها ،آيندهای جذاب برای خود خلق
کنند.
 -5چشمانداز اعبارت است از تصوير مطلوب و آرمان قابل دستيابي جامعه در يک افق زماني معين بلندمدت که متناسب با
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مباني ارزشي و آرمانهای نظام و مردم تعيين ميگردد.
 -6چشمانداز به اعنوان تصوير آيندهای که در جستجوی خلق آن هستيم معرفي شده ،که هر چه اين تصوير از نظر
جزئيات غنيتر باشد ،جالبتوجهتر خواهد بود.
 -7چشمانداز اعالوه بر اين که برانگيزاننده ،هدايتگر و جهتدهنده اداره جامعه و همچنين الهامبخش ،وحدتآفرين و قابل
فهم برای همه اقشار ميباشد ،بايد از ويژگيهای آيندهنگری ،واقعگورايي ،ارزشگرايي و جوامعنگری برخوردار بوده و
نسبت به وضع موجود ،چالش اسواسي داشته باشد تا بتوان اعزم ملي را جهت تحقق آن فراهم آورد.
 -8چشمانداز هر مجمواعه اگر به صورت دقيق ،جامع و آيندهنگرانه تعريف شده باشد ،ميتواند مسير حرکت را همواره
هدفمند و جهتدار نمايد .آگاهي کامل ذينفعان به چشمانداز ،ميتواند آنها را در تصميمات کليدی ياری دهد .البته
چشمانداز ميتواند در طي زمان تکميل گردد.
 -9چشمانداز آميزهای از ارزش و داوریهای مبتني بر ايدئولوژی و واقعيتهای اجتمااعي ،فرهنگي و اقتصادی ميباشد.
طبق اين ديدگاه ،هر ايدئولوژی ،ترسيمکننده يک چشمانداز است ،لذا در مقام برنامهريزی و تصميمگيری بايد
ايدئولوژی واحدی حاکم باشد تا چشمانداز واحدی شکل بگيرد.
 -10چشمانداز ،ارائه دهنده يک تصوير مطلوب ،آرماني و قابل دستيابي است که مانند چراغي در افق بلندمدت ،فرآوری
سازمان و ذینفعانش قرار دارد و واجد ويژگيهای جامعنگری ،آيندهنگری ،ارزشگرايي و واقعگرايي ميباشد.
 -11چشمانداز اعبارت است از تصوير مطلوب (شفاف ،واقعي ،جذاب و قابل قبول) و آرمان قابل دستيابي در افق زماني معين
بلندمدت ،که متناسب با مباني ارزشي ذینفعان تعيين ميگردد.
مبتني بر تعاريف مختلف ارائه شده ،ويژگيهای زيادی را برای يک چشمانداز مطلوب ميتوان مدنظر قرار داد که در ادامه و
مبتني بر يافتههای کتابخانهای به تعدادی از آنها اشاره خواهد شد.

 -2-1-1ويژگيهاي يک چشمانداز مطلوب
در تعاريف اشاره شده ويژگيهای مختلفي برای چشمانداز مطلوب بيان شده است که در اين بخش برخي از مهمترين آنهوا
بيان شده است .ويژگيهايي که چشمانداز مطلوب بايد دارای آنها باشد اعبارتند از]:[1
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 -1قابل دستيابي در زمان مورد نظر و کميتپذير
 -2برآيند آثار ناشي از مزيتها (مؤلفههای قوت و فرصت) از يک طرف و رافع چالشها (نقاط ضعف و تهديد)
 -3جامع ،تحولگرا ،آيندهنگر و پويا
 -4دارای افق زماني معين
 -5بلندپروازانه و در اعين حال منحصر به فرد
 -6برانگيزاننده مشارکت همگاني و مشوق حرکت
 -7پيونددهنده حال و آينده به همديگر (يعني در اعين آنکه بايد واقعگرايانه باشد ،مطابق با آرمانها نيز باشد)
 -8اطمينانبخش و توجهبرانگيز برای توجه ذينفعان
 -9دارای حس مالکيت و تعلق و تقويتکننده اين حس در ذينفعان
 -10تعيينکننده مسير حرکت و به وجود آورنده هدفي منسجم (در اين خصوص چشمانداز بايد تصويری ممکن از اهداف
مطلوب را دارا باشد)
 -11تداومبخش به برنامهريزی و اجرا آنها
 -12نشاندهنده فرصتهای موجود و راه بهرهجويي از اين فرصتها

 -3-1-1ضرورغ تدوين چشمانداز
از ديگر مواردی که بايد در تدوين بيانيه اوليه چشمانداز در نظر گرفته شود ،درک و بيان ضرورت و اهميت تدوين چشمانداز
ميباشد .همان طور که اشاره شد ضرورت اصلي تدوين چشمانداز تعيين افق ،جايگاه و موقعيت مطلوب است که با تعيين آن از
منحرف شدن از مسير اصلي جلوگيری شده و اميد فعاليت در مجمواعه ذينفعان مدنظر تقويت ميشود.
به طور کلي چشمانداز در سطوح مختلف ملي ،بخشي و سازماني در پاسخ به مجمواعه سؤاالتي مشابه سؤاالت زيور تعريوف
ميشود:
 -1آيا اختالل و سردرگمي نسبت به اهداف وجود دارد؟
 -2آيا افراد از يکنواخت بودن کار خود شکايت دارند؟
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 -3آيا در حال از دست دادن بازار ،شهرت يا ااعتبار هستيم؟
 -4آيا رقبای جديدی در حال ظهور هستند که قرار است خدمات بهتری ارائه دهند؟
 -5آيا به نظر ميرسد حرکت جامعه با روندهای تغيير محيطي هماهنگ نيست؟
 -6آيا احساس غرور و افتخار در جامعه ما کاهش يافته است؟
 -7آيا کساني هستند که صرفاً برای پول کار ميکنند و هيچ تعهدی نسبت به جامعه نداشته باشند؟
 -8آيا اجتناب از ريسک در جامعه بيش از حد الزم است؟ (افراد تمايل به مسئوليتپذيری ندارند ،در چارچوب قوانين و
مقررات ،محدود ماندهاند و در مقابل تغيير مقاومت ميکنند؟)
 -9آيا احساس مشترک نسبت به پيشرفت يا حرکت به سمت جلو مشاهده ميشود؟
 -10چنانچه پاسخ هر يک از سؤاالت فوق در يک نظام توسط کارشناسان مستقل مثبت قلمداد شود ،اصوالح سواختارهای
راهبردی و در رأس آن تعريف چشماندازی جديد اجتنابناپذير خواهد بود.
لذا بايد جهتدهي جديد و نويني تعريف و تنظيم گردد و از اين رو برخورداری از يک چشمانداز مؤثر ،جامع و کارآمود حوائز
اهميت خواهد شد.

 -4-1-1انواع چشماندازها
هر بيانيه چشمانداز از لحاظ محتوايي ،بايد سه اعنصر زير را به صورت روشن دارا باشد:
 -1صحنه و يا مرزهای رقابتي
 -2مزيت رقابتي
 -3قابليت رقابتي يا شايستگيهای محوری
برخي از مزايا و ابعاد قدرت چشمانداز در شکل ( )1-1ارائه شده است.
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شكل ( :)1-1بررسي ابعاد ادرغ و مزاياي چشمانداز

اکثر چشماندازها به بيان جملهای کيفي و کلي پرداختهاند .با اين وجود ،ميتوان چشمانداز را به چهار نوع دستهبنودی نموود
[:]1
چشمانداز كمي
چشماندازی است که در آن شاخص های کمي برای آينده مطلوب بيان شده و سپس هر يک از اين شاخصهوا اعددگوذاری
ميشوند .چشماندازهای کمي مي توانند از نوع اعددی (به اعنوان مثال ،ميزان توليد در افق زماني چشمانداز) و يا از نوع درصدی
(درصد سهم توليد در کشور يا منطقه در افق زماني چشمانداز) باشند.
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چشماندازكيفي
بر خالف چشمانداز کمي ،در اين چشمانداز به بيان جمالتي کيفي و اعاری از ااعوداد و ارقوام پرداختوه مويشوود .ايون نووع
چشمانداز ،شاخصهای کيفي را برای نشان دادن آينده مطلوب سازمان يا بخش به کار ميبرند.
چشمانداز رتبهاي
در چشمانداز رتبه ای ،جايگاه کشور ،سازمان يا بخش بين ديگران به اعنوان مالک بيان آينده مطلوب در نظور گرفتوه شوده
است .به اعنوان مثال ،ممکن است کشور يا سازماني در بيانيه چشمانداز خود ااعالم نمايد که قصد دارد در بين رقبا جايگاه سووم
را دارا باشد.
چشمانداز مقايسهاي
در چشمانداز مقايسهای ،جايگاه آينده در مقايسه با رقبای اصلي ترسيم ميشود و مالک پيشرفت و توسعه برتری نسبت بوه
يک رقيب خاص ااعالم شده است.
البته بايد توجه داشت که چشماندازهای رتبهای و مقايسهای تا حدی زيرمجمواعه چشماندازهای کمّي و کيفوي هسوتند و از
اين روی چشمانداز در دو دسته کلي کيفي و کمي قابل طبقهبندی خواهند بود.
پس از شناسايي مباني پايه ،ضرورتهای خلق چشمانداز و معرفي انواع آن نوبت به شوناخت روشهوای تبيوين چشومانوداز
ميرسد ،از اين رو در ادامه به بررسي روشهای مختلف تبيين چشمانداز پرداخته شده است.

 -5-1-1روشهاي تبيين بيانيه چشمانداز
فرآيند تدوين چشمانداز دارای پيچيدگي و سختي وصفناپذيری است ،از اين رو روشهای بسيار متنوواعي توسوط محققوان
مختلف برای تدوين بيانيه چشم انداز پيشنهاد شده است .به دليل پيچيدگي موجود در اين فرآيند ،ميتوان گفت که هيچ کدام از
روش های موجود کامل نيست و به همين دليل در اکثر موارد برای تدوين بيانيه چشمانداز بايود از ترکيوب چنود روش اسوتفاده
نمود .از اين رو در ادامه برخي از مهمترين روشهای تدوين و خلق چشمانداز در ادامه ارائه شده است.
روش  5چرا
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کالينز و پوراس در سال  1996طي مقالهای در مجله "بررسيهای بازرگاني هاروارد" توصيه کردند که با اين پرسش کار را
آغاز کنيد که "چرا اين کاالها و خدماتي را که ما توليد ميکنيم مهم هستند؟" اين سؤال را  5بار تکرار کنيد تا به هدف بنيادين
خود پي ببريد.
روش استوارغ
توماس استوارت قالبي را طراحي کرده که تدوين چشمانداز را برای هر جامعهای تسهيل مينمايد:



جايگاه جامعه (رهبر ،پيشرو ،جهاني)...،



کاال و خدمات (نوآور ،ارزان ،متنوع ،باکيفيت)...،



مشتريان و ذینفعان (بازار جهاني ،خلق ارزشي به ذينفعان)...،



صنعت

روش برغ نينوس
برت ني نوس روش نسبتاً پيچيده ولي جامعتری را برای تدوين چشمانداز معرفي کرده است که اين روش شامل مراحل زير
ميباشد:



وضعيت فعلي جامعه ،کسب و کار و نحوه فعاليت



تعيين مرزهای چشمانداز (شناسايي ذينفعان و نيازهای آنان)



تعيين جايگاه جامعه در محيط آتي



ارزيابي و انتخاب چشمانداز نهايي

روش كيگلي
به زاعم کيگلي ،چشم انداز رهبر ،بر درک گذشته و حال داللت دارد و مهمتر از آن ،نقشهراهي برای آينده ارائه ميکند و بوه
افراد راهکارهايي در جهت اعمل و اعکسالعمل برای تحقق آينده مطلوب اعرضه ميدارد .بايد توجه داشت که پس از تبيين هور
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يک از ارکان چشمانداز ،کيگلي در فرآيندی با نام فرآيند برنامهريزی رايزني رهبری ،نحوه تدوين چشمانداز را در گامهوای زيور
خالصه ميکند:
 -1انتخاب افراد شرکتکننده در تدوين چشمانداز
 -2تدارک جلسه آشنايي مختصری برای تمام افراد گروه مرکزی
 -3تهيه و ارسال پرسشنامه برای هر يک از ااعضا و گروههای مرتبط
 -4مصاحبه با افرادی که اين شيوه را ترجي ميدهند
 -5جمعآوری پاسخها و دستهبندی پاسخهای مشابه
 -6خالصه کردن نتايج
 -7آمادهسازی و ارسال کتاب دادهها برای ااعضای گروه مرکزی
روش التام
در اين شيوه هشت گام معرفي شده که به شرح زير ميباشند:
 -1گام اول :جمعآوری داده ها و اطالاعات بنيادين
 -2گام دوم :طوفان ذهني
 -3گام سوم :حذف اضافات
 -4گام چهارم :تدوين سند اوليه
 -5گام پنجم :تصحي بيانيه
 -6گام ششم :آزمون معيارها
 -7گام هفتم :کسب تأييد يا تصحي
 -8گام هشتم :ابالغ چشمانداز
در شکل ( )2-1گامهای پردازش چشمانداز به طور خالصه ذکر شده است:
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شكل ( :)2-1گامهاي پردازش يک چشمانداز مطلوب

 -2-1فرآيند (روش منتخب) تدوين چشمانداز طراحي و توسعه دان

فني سا ت مواد و

اطعاغ دا نيروگاهي
با توجه مطالب ذکر شده در رابطه با تعريف ،ويژگيها و روشهای چشمانداز و جمعبندی اين مطالب ميتووان بوه انتخواب
يک روش پيشنهادی ترکيبي برای تدوين چشمانداز پرداخت .همان طور که اشاره شد موارد مختلفي در بسط و تدوين چشمانداز
دارای اهميت مي باشند ،که به منظور در نظر گرفتن اين موارد در بيانيه چشمانداز بايد به يک سری سؤاالت کليودی و اساسوي
توجه شود .اين سؤاالت اعبارتند از:
 -1رسالت اصلي چيست؟ ما امروز چه هستيم؟ آرزو داريم چه بشويم؟ توانمندی اصلي ما چيست؟
 -2چگونه آرزوی اصلي بيان شده در بيانيه چشمانداز محقق خواهد شد؟ راهبرد رشد داخلي سيستم در هر يک از
زيربخشهای اصلي آن چيست؟
 -3اگر زير بخشهای اصلي پتانسيل الزم برای رشد را نداشته باشند ،راهبرد رشد خارجي برای تحقق آرزوی چشمانداز
تبيين شده کدام است؟
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در واقع ميتوان اشاره کرد که روش (متدلوژی) منتخب تدوين هر چشمانداز پاسخ به سؤاالت فووقالوذکر بووده و پيشونهاد
ميشود برای تدوين چشمانداز بر اساس فلوچارت ارائه شده در شکل ( )3-1اعمل شود.

شكل ( :)3-1مدل اجرايي لق چشمانداز

از اين رو بر اساس روش منتخب گامهای خلق يک چشمانداز به شرح زير ميباشد:
در مرحله اول به بررسي اسناد باالدستي ،نظرات خبرگان پرداخته شده و با استفاده از اين بررسيها يک ديد کلي نسبت بوه
فضای سيستم مدنظر به دست ميآيد.
در مرحله دوم بايد ويژگي های اساسي ذکر شده در يک بيانيه اوليه مطلوب لحاظ شود .در مرحله سوم با توجه به اطالاعوات
انجام شده و ديد به دست آمده از مرحله قبل ،به تدوين بيانيه ابتدايي از چشماندازپرداخته ميشود.
در مرحله چهارم که در شکل ( )3-1از آن تحت اعنوان برگزاری پنل ذينفعان ياد شده است ،چشمانداز اوليه بوا ذينفعوان در
ميان گذاشته مي شود .در اين مرحله پس از دريافت و بررسي نظرات ذينفعان در صورت لزوم تغييراتي در بيانيه اوليه چشمانوداز
داده ميشود .با استفاده از تکنيکهايي مانند طوفان ذهني بيانيه چشمانداز که مورد قبول تمام ذينفعان باشود نهوايي و تودوين
ميشود.
الزم به يادآوری است که چشم انداز تدوين شده بايد مورد ارزيابي قرار گيرد تا کارايي آن اثبات شوود .بورای اثبوات کوارايي
چشمانداز ،بيانيه نهايي چشمانداز تدوين شده از لحاظ دارا بودن صفات و ويژگيهای ضوروری چشومانوداز بررسوي و سونجيده
ميشود و در صورتي که صفات و ويژگيهای ذکر شده را دارا باشد چشمانداز از کارايي خوبي برخوردار خواهد بود.

سند راهبردي و نقشه راه طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي
13
ویرایش اول ،اردیبهشت 1394

فاز  :3تدوین ا رکان جهت ساز

 -1-2-1نتايج حاصل از بررسي اسناد باالدستي
همان طور که اشاره شد يکي از مهمترين مراحل در تدوين سند راهبردی تبيين چشمانداز است ،که منظور تدوين چشمانداز
نياز به بررسي اسناد مختلف پرداخته ميشود .يکي از منابع اصلي برای تدوين بيانيه اوليه چشمانداز اسناد باالدسوتي مورتبط بوا
حوزه مدنظر ميباشند .با توجه به متنوع بودن ارگانهای قانونگذار ،اسناد باالدسوتي متعوددی در رابطوه بوا طراحوي و توسوعه
دانشفني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي بررسي شدهاند که ليست اين اسناد در جدول ( )1-1ارائوه شوده اسوت .در اکثور
اسناد بررسي شده سياستهای کلي کشور مشخص شده و به طور خاص به موضوع طراحي و توسعه دانشفني سواخت موواد و
قطعات داغ نيروگاهي اشاره نشده است .با مطالعه قوانين و سياستهای مرتبط ،با توجه به پتانسيلهای موجود در به کوارگيری
طراحي و توسعه دانشفني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي ،ويژگيهای قابل تصور برای چشمانداز پيشنهادی را مويتووان
برداشت کرد .ويژگي و مواردی که با توجه به اسناد باالدستي ميتوانند در بيانيه چشمانداز در نظر گرفته شوند ،در جدول ()2-1
ارائه شدهاند.
جدول ( :)1-1عناوين سياستها و برنامههاي مصوب بررسي شده

رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

تاريخ

اانون

مرجع صادركننده

چشمانداز جمهوری اسالمي ايران در افق [2]1404
قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتمااعي ،فرهنگي جمهوری اسالمي ايران][4
سند چشمانداز و برنامة راهبردی بلندمدت وزارت نيرو][3
مجمواعه مقاصد و اهداف فناورانه کالن در صنعت برق کشور][3
سياستهای کلي نظام در زمينه توليد ملي ،حمايت از کار و سرمايه ايراني][5
سياستهای کلي اقتصاد مقاومتي][5
سياستهای کلي اصالح الگوی مصرف][5
سياستهای کلي نظام در زمينه انرژی][5
سياستهای کلي نظام در زمينه اعلم و فناوری][5
سند "اولويتهای تحقيقاتي و فناوری مصوب کميسيونهای تخصصي وزارت اعلوم،
تحقيقات و فناوری"][7
قانون هدفمند کردن يارانهها][5

مجمع تشخيص مصلحت نظام
مجلس شورای اسالمي
وزارت نيرو
وزير نيرو
مجمع تشخيص مصلحت نظام
مجمع تشخيص مصلحت نظام
مجمع تشخيص مصلحت نظام
مجمع تشخيص مصلحت نظام
مجمع تشخيص مصلحت نظام

1382
1390
1390
1391
1391
1392
1389
1379
1393

شورای اعالي اعتف

1390

مجلس شورای اسالمي

1388

تصويب
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جدول ( :)2-1بررسي اسناد باالدستي

رديف

اانون تصويب
شده

بخ

مربوط به صنعت برق

 توسعهيافته

 برخوردار از دانش پيشرفته ،توانا در توليد اعلم و فناوری
1

چشمانداز جمهوری
اسالمي در افق 1404

2

قانون برنامه پنجم
توسعه اقتصادی ،اجتمااعي،
فرهنگي جمهوری اسالمي
ايران

موارد و ويژگيهاي اابل برداشت از اانون كه در
تدوين بيانيه اوليه چشمانداز بايد در نظر گرفته شوند

دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي
در افق 1404

 متکي بر توليد ملي

 بهرهمند از محيط زيست مطلوب

 دست يافتن به جايگاه اول اقتصادی ،اعلم و فناوری در
سط منطقه آسيای جنوب غربي

حمايت از محيط زيست به واسطه افزايش بازدهي نيروگاهها از
طريق ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي

دستيابي به جايگاه دوم اعلمي و فناوری در منطقه و تثبيت آن
دستيابي به فناوری طراحي و ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي
دستيابي به فناوریهای پيشرفته مورد نياز

بهينهسازی توليد و افزايش راندمان نيروگاهها و کاهش اتالف

بهينهسازی توليد و افزايش راندمان نيروگاهها با استفاده از مواد و
قطعات داغ نيروگاهي مناسب
 ارتقاء بهرهوری از طريق ساخت مواد و قطعات داغ
نيروگاهي

3

سند چشمانداز و برنامة
راهبردی بلندمدت وزارت
نيرو

وزارت نيرو با ارتقاء بهرهوری و بهرهگيری از فناوریهای نوين ،سازگار با
محيطزيست و متناسب با زيرساختهای حال و آينده و توسعه مشارکت و
بهرهوری منابع انساني متخصص و خالق بهاعنوان ارزشمندترين دارايي ،نقشي
مؤثر در رفاه اجتمااعي و تبادل برق با کشورهای منطقه ايفا نموده و در راستای
کاهش شدت انرژی ،افزايش خوداتکايي و توسعه کاربرد انرژیهای تجديدپذير
اقدام ميکند

گسترش بازار صنعت آب و برق کشور به سط جهاني ،به ويژه کشورهای
منطقه از طريق توسعه و ارتقای بهرهوری و کيفيت ارائه خدمات در سط ملي
افزايش بهرهوری توليد برق و ارتقاء بازده نيروگاهها
حمايت از مراکز پژوهشي و صنايع مرتبط به منظور توسعة فناوریهای
جديد در راستای کاهش مصرف انرژی
توسعه ظرفيتهای توليد ،انتقال و توزيع برق متناسب با نيازهای مصرف
مديريت شده و نوسازی و بهينهسازی آنها

 سازگاری با محيط زيست به وسيله بهبود بازدهي
نيروگاهها
 گسترش تبادل برق با کشورهای منطقه با افزايش پايايي
در شبکه از طريق ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي
 دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت مواد و قطعات
داغ نيروگاهي
توسعه و ارتقای بهرهوری و کيفيت ارائه خدمات از طريق ساخت
مواد و قطعات داغ نيروگاهي
افزايش بهرهوری توليد برق و ارتقاء بازده نيروگاهها از طريق به
روزرساني و ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي
توسعه فناوریهای جديد در راستای کاهش مصرف انرژی از طريق
افزايش راندمان نيروگاهها به وسيله ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي
بهينه سازی توليد برق از طريق ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي
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رديف

اانون تصويب
شده

4

مجمواعه مقاصد و
اهداف فناورانه کالن در
صنعت برق کشور

5

سياستهای کلي توليد
ملي ،حمايت از کار و سرمايه
ايراني

6

سياستهای کلي اقتصاد
مقاومتي

7

سياست های کلي
اصالح الگوی مصرف
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بخ

مربوط به صنعت برق

افزايش امنيت انرژی (پدافندی-فني و قابليت اطمينان) جهت تحقق
مقصد کالن سرآمد کشورهای منطقه در اعرضه برق پاک ،مطمئن ،پايا با
کيفيت مناسب
باال بردن قدرت رقابت و افزايش بهرهوری اعوامل توليد با:
 کاهش هزينه ها و بهبود کيفيت توليد
 بهينهسازی تعامل اعوامل توليد
افزايش بهرهوری برق در کليه مراحل زنجيره توليد تا مصرف

موارد و ويژگيهاي اابل برداشت از اانون كه در
تدوين بيانيه اوليه چشمانداز بايد در نظر گرفته شوند
سرآمد کشورهای منطقه در اعرضه برق مطمئن و پايا با ساخت مواد
و قطعات داغ نيروگاهي
باال بردن قدرت رقابت و افزايش بهرهوری اعوامل توليد از طريق
کاهش هزينه اعرضه برق و افزايش پايداری شبکه از طريق ساخت مواد
و قطعات داغ نيروگاهي
افزايش بهرهوری برق در بخش توليد با ساخت مواد و قطعات داغ
نيروگاهي

توسعه زيرساختهای توليد و انتقال برق و تالش برای تأمين ملزومات
تبديل کشور به قطب تامين و تبادل برق منطقه

تبديل کشور به قطب تامين و تبادل برق منطقه از طريق توسعه
زيرساختهای توليد ،به واسطه توسعه فناوری طراحي و ساخت مواد و
قطعات داغ نيروگاهي

اولويت دادن به افزايش بهرهوری در توليد ،انتقال و مصرف انرژی در
ايجاد ظرفيت های جديد توليد انرژی.

افزايش بهره وری در توليد با ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي

8

سياستهای کلي نظام
در بخش انرژی

 ارتقاء جايگاه جهاني کشور در اعلم و فناوری و تبديل ايران به
قطب اعلمي و فناوری جهان اسالم.
 دستيابي به اعلوم و فناوریهای پيشرفته با سياستگذاری و
برنامه ريزی ويژه

9

سياستهای کلي نظام
در بخش اعلم و فناوری

 استفاده از فناوریهای جديد و انتقال تکنولوژی
 دستيابي به روشها و فناوریهای نوين جهاني (انتقال فناوری
و دانش فني به کشور) و همگام سازی با روند سريع پيشرفت جهاني
 بهروزسازی آموزشهای مرتبط با فناوریهای جديد
 انتقال فناوری و دانش فني به کشور در اعرصههايي که هنوز
نياز به ورود فناوری خارجي ميباشد
 ارتقا و انتقال دانش فني در بخش طراحي و مهندسي

10

سند "اولويتهای
تحقيقاتي و فناوری مصوب
کميسيونهای تخصصي
وزارت اعلوم ،تحقيقات و
فناوری"

 استفاده از فناوریهای جديد و انتقال تکنولوژی
 دستيابي به روشها و فناوریهای نوين جهاني (انتقال فناوری
و دانش فني به کشور) و همگام سازی با روند سريع پيشرفت جهاني
 بهروزسازی آموزشهای مرتبط با فناوریهای جديد
 انتقال فناوری و دانش فني به کشور در اعرصههايي که هنوز
نياز به ورود فناوری خارجي ميباشد
ارتقا و انتقال دانش فني در بخش طراحي و مهندسي

11

قانون هدفمند کردن
يارانهها

بهبود بازده توليد انرژی

دستيابي به فناوری طراحي و توسعه دانشفني ساخت مواد و قطعات
داغ نيروگاهي

دستيابي به فناوری طراحي و توسعه دانشفني ساخت مواد و قطعات
داغ نيروگاهي

بهبود بازده توليد انرژی از طريق ساخت مواد و قطعات داغ
نيروگاهي

سند راهبردي و نقشه راه طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي
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 -2-2-1نتايج حاصل از بررسي نظراغ برگان و كارشناسان حوزه مواد و اطعاغ دا
نيروگاهي
استفاده از نظرات افراد دارای اعلم و تجربه در هر زمينهای ميتواند جهت تصميمگيری و برنامهريزی مفيد باشد چراکه
نظرات خبرگان ميتواند راهنمايي باشد که به کاربردی شدن برنامهريزیهای صورت گرفته کمک کند و نظرات برگرفته از
تجربه آنها در اين زمينه به افراد ديگر ديد بهتری در حوزه تخصصي خبرگان دهد .در حوزه مواد و قطعات داغ بايد توجه داشت
که ديدگاههای خبرگان وکارشناسان داخلي باتوجه به شناخت مطلوب ايشان از وضعيت فعلي حوزه توليد انرژی ،بسيار حائز
اهميت و اساسي است .مبتني بر يافتههای کتابخانهای ااعم از نشريات ،مقاالت ،مصاحبهها ،سخنرانيها و ساير نقل قولهای
منتشرشده ،و همچنين برمبنای صحبتهای اخير و نقطه نظرات کالن مسئولين و کارشناسان تخصصي حوزه مورد بحث از
جمله وزير نيرو ،قائممقام وزير نيرو ،معاون هماهنگي توليد توانير ،مديراعامل شرکت مديريت توليد برق ری ،معاون بازسازی
شرکت قطعات توربين شهريار ،معاونت مهندسي نيروگاه شهيد منتظری و سرپرست نيروگاه رامين اهواز .اعمده نظرات خبرگان و
کارشناسان در موارد زير خالصه ميشود:
 -1توليد داخلي اين محصوالت سبب قطع وابستگي ما به کشورهای خارجي ميشود
 -2ساخت بومي تمام تجهيزات نيروگاهي
 -3افزايش راندمان نيروگاهها
 -4داخليسازی قطعات نيروگاهي
 -5سرمايهگذاری بيشتر در توسعه ساخت قطعات داخل کشور
 -6حمايت از صنايع پشتيبان صنعت نيروگاهي
 -7کاهش هزينه تعمير توربين از طريق بازسازی قطعات داغ

سند راهبردي و نقشه راه طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي
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 -3-1تبيين چهارچوب بيانيه و ارائه پي

نويس اوليه بيانيه چشمانداز

پس از بررسيهای صورت گرفته ،ويژگيها و زمينههای مهم برای تدوين بيانيه چشم انداز مشخص شود .ايون زمينوههوا و
روش استخراج آنها در ادامه آمده است:

تووم هووای اسووتخراج شووده از اسووناد
باالدستي:
 کسب دانش پيشرفته و توليد
اعلم و فناوری بر مبنای نياز
کشور
 بهينه سازی توليد برق و

تمهای نهايي:
 خودکفايي
 کاهش هزينههای توليد
 افزايش پايايي

توومهووای اسووتخراج شووده از نظوورات
خبرگان:
داخلي سازی قطعات نيروگاهي
کاهش هزينههای نگهداری و
تعميرات نيروگاهها
افزايش راندمان نيروگاهها

افزايش راندمان و بهرهوری
نيروگاهها

با جمعبندی ويژگيهای استنتاج شده از بررسي اسناد مختلف و بر اساس موارد ذکر شده بيانيه اوليه چشومانوداز طراحوي و
توسعه دانشفني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي در کشور به شرح زير تبيين و ااعالم ميگردد:

صنعت برق ايران در بخش توليد در افق  ،1404با تاکيد بر افزايش خودکفايي ،ضمن توانايي به کارگيری به
روزترين و مناسب ترين فناوری های ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي ،تسلط به دانش فني طراحي مواد
را در راستای رفع نيازهای صنعت برق ،کمک به کاهش هزينه های توليد نيرو و افزايش پايايي شبکه دارا
ميباشد.

سند راهبردي و نقشه راه طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي
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پس از تدوين بيانيه اوليه چشم انداز ،جهت جمعبندی نظرات ،بيانيه اوليه چشمانداز در کميته راهبری طرح ارايه گرديد کوه
اسامي ااعضای کميته راهبری در جدول ( )4-1آمده است .در اين جلسه ااعضای کميته راهبری مطرح نمودند که در افق ،1404
امکان تسلط به دانش فني طراحي مواد در کشور وجود نخواهد داشت .زيرا هم اکنون ميزان  90درصد از مواد موردنياز کشور از
خارج وارد شده و دانش فني طراحي مواد در مراحل ابتدايي خود در ايران قرار دارد .بنابراين در فاصلهای  10ساله تسلط کامل به
دانش فني طراحي مواد داغ نيروگاهي امکان پذير نبوده و صنعت برق در بازه زماني سند ،تنها امکان انجوام تحقيقوات پايوه در
زمينه طراحي مواد اولويت دار را خواهد داشت .از اينرو با توجه به نظرات ااعضای محترم کميته راهبری ،بيانيه نهايي چشمانداز
طرح طراحي و توسعه دانشفني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي ،به شرح زير تبيين و ااعالم ميگردد:

صنعت برق ايران در بخش توليد در افق  ،1404با تاکيد بر افزايش خودکفايي ،ضمن تمرکز بر انجام تحقيقات پايه
در زمينه طراحي مواد داغ نيروگاهي ،توانايي به کارگيری بهروزترين و مناسبترين فناوریهای ساخت مواد و قطعات
داغ نيروگاهي را در راستای رفع نيازهای صنعت برق ،کمک به کاهش هزينه های توليد نيرو و افزايش پايايي شبکه
دارا ميباشد.

به منظور تبيين هرچه بيشتر اعبارات کليدی مورد استفاده در چشمانداز توضيحات مربوط به هر يک از آنها در جدول ()3-1
ارائه شده است.
جدول ( :)3-1تعريف عباراغ كليدي چشمانداز

اعبارت
خودکفايي
به کارگيری
بهروزترين
مناسبترين
دانش فني

توضيحات
وضعيتي که در آن برای بقاء به کمک ،حمايت کشور خارجي يا تعامل با آنها نياز نباشد.
اين امر ميتواند با آموزش نيروی انساني متخصص و توسعه فناوریها و تجهيزات نوين به
منظور بوميسازی تکنولوژی در داخل محقق شود.
اعالوه بر دستيابي به دانش فني امکان استفاده از آن نيز مهيا باشد.
جديدترين فرآيندهای ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي
فناوریهای سازگار با نياز فعلي صنعت نيروگاهي کشور
مجمواعه ای از اطالاعات صنعتي ،مفيد و ارزشمند که به همراه آن آگاهيها و مهارتهای
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توضيحات

اعبارت

فني و غير فني جهت طراحي مواد داغ نيروگاهي وجود دارد.

پايايي شبکه

بيانگر سط احتمال تأمين بار مشترکين در چهارچوب استانداردهای مرتبط و به ميزان
مورد تقاضا ميباشد .اين سط با استفاده از شاخصهايي از قبيل تعداد دفعات ،مدت و دامنه
اثرات نامطلوب در تأمين نياز مصرفکنندگان بيان ميشود.

نام اعضاي كميته راهبري
جناب آقای دکتر موسوی
جناب آقای مهندس تيموری
جناب آقای دکتر درويش
جناب آقای مهندس چراغزاده
جناب آقای مهندس نمازی
جناب آقای دکتر غالميپور
جناب آقای مهندس اعرب اعامری
جناب آقای مهندس فالح
جناب آقای دکتر محمدرضا جهانگيری

سمت
اعضو هيئت اعلمي دانشگاه صنعت آب و برق
مديراعامل شرکت تعميرات نيروگاهي ايران
مديراعامل شرکت بدر سيستم
رييس دفتر مهندسي شرکت موادکاران (مپنا)
کارشناس دفتر فني توليد شرکت توانير
اعضو هيئت اعلمي سازمان پژوهشهای اعلمي و صنعتي ايران
مديراعامل شرکت تجربه نور
مدير گروه متالورژی پژوهشگاه نيرو
مدير طرح حاضر

جدول( :)4-1اسامي و سمت اعضاي كميته راهبري

 -2تدوين اهداف كالن طراحي و توسعه دان

فني سشا ت مشواد و اطعشاغ دا

نيروگاهي
در ادامه روند تدوين اهداف ارائه شده و بر اساس روند تشري شده ،اهداف کالن در طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد
و قطعات داغ نيروگاهي تعيين شدهاند .اهداف در برنامههای توسعه يک فناوری بيانگر مقاصد و يا خواستههای مطلوب حاصل از
توسعه فناوری ميباشند ،که اين اهداف از طريق انجام اقدامات پيشنهادی محقق ميشوند .اگرچه اهداف ممکن است در سطوح
مختلفي قابل تعريف باشند ،اما در سند راهبردی الزم است صرفاً اهداف اساسي معرفي شوند .اهداف اساسي بوه اهودافي گفتوه
ميشود که بر جهتگيریهای اصلي فعاليتهای حوزه سند تأثيرگذار هستند.
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 -1-2چهارچوب نظري تدوين اهداف كالن طراحي و توسعه دان

فني سا ت مواد و

اطعاغ دا نيروگاهي
يکي از گامهای اساسي در تعيين جهتگيری های کالن يک برنامه راهبردی ،تدوين اهداف توسعه در راسوتای چشومانوداز
تعريف شده است .اين هدفگذاری در سط کالن بهمنظور شفاف نمودن مسير نيل به چشمانداز انجوام مويگيورد .در حقيقوت
اهداف مذکور ،پاسخگوی يک سؤال اساسي است با اعنوان "به منظور رسيدن به چشمانداز در افق زماني تعيين شوده ،بوه چوه
مقاصدی بايد دست يافت؟" .با تعيين اين اهداف در مسير دستيابي به چشمانداز ،کنشگران دخيول در نظوام توسوعه فنواوری،
اهدافي بلندمدتي را دنبال ميکنند و در نتيجه ،برنامهريزیها ،تصميمگيریها و فعاليوتهوای خوود را براسواس آن بوهصوورت
دقيقتر و با جزئيات بيشتر انجام دهند].[1
در روششناسي پيشنهادی ،تدوين اهداف با دو رويکرد باال-به-پايين و پايين-به-باال صورت ميپذيرد .رويکرد بواال-بوه-
پايين رويکردی هدف محور است که به دنبال ترسيم يک آينده مطلوب برای توسعه صنعت اسوت .در طورف مقابول ،رويکورد
پايين-به-باال نگاهي مسئلهمحور 1به توسعه صنعت دارد .با استفاده از اين رويکرد ترکيبي ،از يک طرف همراستايي اهوداف بوا
چشماندازهای کالن ملي و ساير ارکان جهتساز باالدستي حفظ شده ،و از طرف ديگر ،تمام مسايل و مشکالت موجود در مسير
توسعه صنعت نيز مورد هدف تحليل و بررسي قرار مي گيرند .در اين بخش ،فرآيند تدوين اهداف کالن با نگاهي باال-به-پايين
صورت مي گيرد .اين اهداف در راستای چشمانداز و با تعريف حوزههای اهداف مشخص ميشوند .اعالوه بر حوزههای هدف که
بيان کننده ابعاد اهداف هستند ،کيفيت و ويژگي های اين اهداف بايد تعيين شود .به منظور تعيين کردن حوزهها و ويژگويهوای
ضروری هدف ،به بررسي مدلهای هدفگذاری پرداخته شده است.

1- Issue-based

سند راهبردي و نقشه راه طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي
21
فاز  :3تدوین ا رکان جهت ساز

ویرایش اول ،اردیبهشت 1394

 -1-1-2حوزههاي اهداف تعيين شده
در منابع برنامه ريزی راهبردی ،مطالعات مختلفي با موضواعيت تدوين حوزه های اهداف تعيين شده اسوت .در زيور بوه طوور
خالصه به بررسي اين مدلها پرداخته ميشود:
حوزههاي اهداف در مدل كارغ امتيازي متوازن ][9
 منظر مالي (سودآوری ،رشد در آمد ،و افزايش بهرهوری)
 منظر مشتری (تعيين مشتريان مخاطب ،تعيين ارزشهای پيشنهادی بنگاه با توجه به مشتريان)
 منظر فرآيندهای داخلي (روابط با تأمين کنندگان ،تصميمگيری درمورد توسعه محصوالت و خدمات جديد،
خدمات پس از فروش ،و مهندسي مجدد فرايندهای توليد)
 منظر يادگيری و رشد (رضايت کارکنان ،فضای مناسب کاری ،دسترسي به سيستمهای اطالاعاتي الزم،
برنامههای آموزش کارکنان)
حوزههاي اهداف در مدل پيرس و رابينسون[10]1
توجه به مشتری ،نوآوری ،بهرهوری ،توجه به بخش مالي ،منابع انساني ،لحاظ کردن محيط خارجي
حوزههاي اهداف براساس مدل تركيبي فيليپس][11
 بازار (سعي در حفظ سهم بازار فعلي ،افزايش صادرات)
 نوآوری (باالبردن توان نوآوری و طراحي محصول)
 بهرهوری (بهبود کيفيت محصوالت توليدی ،افزايش بهرهوری واحدهای توليدی و خدماتي شرکت)
 منابع مالي (استفاده بهينه از منابع مالي شرکت و خارج از شرکت برای تأمين اهداف بازار)
 منابع انساني (ايجاد انگيزه برای ارائه کار بهتر)

1- Pierce & Robinson
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 مسئوليتهای اجتمااعي (حفظ محيط زيست و حفظ ايمني و بهداشت محيط کار)
 منابع اوليه (تالش برای تأمين مواد اوليه مورد نياز از داخل کشور)
حوزههاي اهداف براساس مدل دكتر اعرابي[12]1
 سودآوری
 بهرهوری (سادهسازی رويهها و سيستمها برمبنای استانداردهای جهاني)
 موضع رقابتي (ارتقای نقش و جايگاه در اقتصاد ملي ،توسعه همکاریهای بينالملي و منطقهای)
 پيشرفت کارکنان (سرمايهگذاری در نيروی انساني و ظرفيتسازی)
 روابط کارکنان
 رهبری فناورانه
 مسئوليت اجتمااعي (جلب رضايت ،ااعتماد و مشارکت خدمتگيرندگان)

 -2-1-2دريافت ورودي از نظراغ

برگان همراستا با چشمانداز ،اصول ارزشي و

هوشمندي فناوري
در ابتدا الزم است تا از نظرات خبرگان پيرامون اهداف کالن توسعه صنعت استفاده شود .ايون کوار بوا برگوزاری پنولهوای
خبرگي و بحث گروهي ميان متخصصين ،در چارچوب نتايج حاصل از هوشمندی فناوری (روندهای رشد و توسوعه فنواوری در
آينده) ،تأکيد بر مولفههای موجود در چشمانداز ،و در نظر داشتن اصول ارزشي صورت ميگيرد .در مجموع ميتووان ايون طوور
بيان نمود که اهداف ترجمه چشمانداز در ابعاد مختلف هستند.

 -2اين مدل در مورد تدوين استراتژی گمرک ايران مورد استفاده قرار گرفته است.
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 -3-1-2تدوين اوليه اهداف كالن بر اساس اطالعاغ ورودي
با توجه به نظرات جمع آوری شده متخصصين پيرامون اهداف کالن ،در اين مرحله الزم است تا تحليلگران به پااليش اين
نتايج با درنظر داشتن دو محور حوزههای هدف و ويژگي های هدف بپردازند .به اعبارت ديگر ،تحليلگران نظرات خبرگان را در
حوزههای هدف دستهبندی نموده و با درنظرداشتن ويژگيهای ضروری ،آنها را بازنويسي ميکنند.
حوزه های اهداف به معرفي ابعادی ميپردازند که الزم است تا به آنها پرداخته شوود .اگرچوه ايون حووزههوا در هور موورد
مطالعاتي دارای تفاوتها و دستهبندیهای مختلفي هستند ،اما ميتوان يک حالت اعمومي برای اين حوزههوا ارائوه نموود .ايون
دستهبندی تنها به منظور ساماندهي ذهني برنامهريزان در تدوين اهداف اسناد راهبردی است و الزامي در پوشوش هموهجانبوه
آنها در هر مورد مطالعاتي به وجود نميآورد.
اهداف تدوين شده در يک سند ملي بايد دارای ويژگيهای ضروری نيز باشند .اين ويژگيها در ادبيوات بوا نوام SMART

 Goalsمطرح ميشود .اين ويژگيها اعبارتند از:
 مشخص باشد( 1بهطور واض و اعيني بيانکننده تغييری باشد که قرار است اتفاق بيافتد)،
 قابل اندازهگيری باشد،2
 قابل دستيابي باشد،3
 واقعگرايانه باشد ،4و
 محدود به زمان باشد.5

1- Specific
2- Measurable
3- Achievable
4- Realistic
5- Time Bound
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شكل ( :)1-2ويژگيهاي اهداف كالن

 -4-1-2تأييد و نهاييسازي اهداف كالن
اهداف کالن ،راهنماهای توسعه در ساير مراحل خواهند بود .بنابراين ،اهداف اوليه طراحي شده برای نهوايي شودن نيازمنود
تأييد دوباره افراد متخصص هستند .اجرای اين مرحله به کاهش خطای ناشي از بازنويسي و پااليش اهداف توسط تحليلگوران
کمک ميکند.

 -5-1-2دريافت باز ورد
از آنجا که تدوين گامهای مختلف سند در يک فرايند تعاملي به وقوع ميپيوندد ،اهداف کالن تدوين شده در بخش ممکون
است با تدوين گام های بعدی سند دچار تغيير و اصالح شوند .تدوين اهداف خرد (اهوداف پوايين-بوه-بواال) و دريافوت تصووير
واقعيتر از وضعيت موجود يکي از مهمترين بازخوردهايي است که ميتواند منجر به بازبيني در اهداف کالن شود.
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 -2-2فرآيند تدوين اهداف طراحي و توسعه دان
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فني سا ت مواد و اطعاغ دا نيروگاهي

به منظور تدوين اهداف طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي ،ابتودا بوه مورور ادبيوات و مطالعوه
تعاريف و مفاهيم مرتبط با اهداف پرداخته ميشود .نتيجه مرور ادبيات و مطالعات انجام گرفته در بخشهای قبلوي ايون فصول
ارائه شده است .اهم اين مباحث اعبارت بودند از تعريف اهداف ،رابطه چشمانداز با اهداف ،ويژگيهای اهداف ،حوزههای اهداف
بلندمدت و  ...که به صورت مفصل ارائهگشت .مراحل تدوين اهداف کالن به طور خالصه در شکل ( )2-2به صورت گرافيکوي
ارائه شده است.
مطابق فرآيند ذکر شده در بخشهای قبل ،در اين گزارش به منظور تعيين اهداف طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و
قطعات داغ نيروگاهي از سه منبع استفاده شد ،که اعبارتند از:
 -1اسناد باالدستي مرتبط با فناوری طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي
 -2گزارش توجيهپذيری استفاده از فناوری طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي
 -3چشم انداز طراحي و توسعه دانشفني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي

 -1-2-2مراحل تدوين اهداف طراحي و توسعه دان

فني سا ت مواد و اطعاغ دا

نيروگاهي
مراحل تدوين اهداف کالن برای طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي به طور خالصه در شوکل
( )2-2نشان داده شده است .همانگونه که در شکل ( )2-2مشخص است اهداف طراحي و توسعه دانش فنوي سواخت موواد و
قطعات داغ نيروگاهي بايد در جهت رسيدن به چشم انداز و در مسير استراتژی کالن انرژی کشور باشد و از سوی ديگر اهوداف
با توجه به قابليت های فناوری تعيين گردند .در اينجا الزم است تفواوت بوين شواخصهوای چشومانوداز و اهوداف بيوان شوود.
شاخصهای چشمانداز از يکسری اعوامل کلي تشکيل شدهاند که بازه زماني آن بلند مدت است ،در حاليکه اهداف بازه زمواني
کوتاهتر و نيز ابعاد و سنجههای جزئيتری نسبت به شاخصهای چشمانداز دارا هستند.
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در گام بعدی با اخذ نظرات خبرگان حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهي به بررسي اطالاعات حاصل از ايون منوابع يواد شوده
پرداخته و پيش نويس اهداف سند مورد بحث تعيين ميگردد .در نهايت پس از نهاييسازی اهداف و تعيين بازخوردهوا ،اهوداف
کالن تعيين ميگردند.

شكل ( :)2-2نحوه تعيين اهداف كالن در سند طراحي و توسعه دان

فني سا ت مواد و اطعاغ دا نيروگاهي

در ادامه اهداف استخراج شده به اعنوان نتايج حاصل از بررسي منابع مختلف ارائه شده است.

 -2-2-2نتايج حاصل از بررسي گزارش توجيهپذيري][13
يکي از پارامترهای مهم در تعيين اهداف کالن توسعه فناوریهای مختلوف ،توانوايي و پتانسويل بوه کوارگيری فنواوری در
زمينههای مختلف است ،که با فعالسازی و شکوفاسازی پتانسيلهای فناوری در حوزههای مختلف ميتوان به نتوايج مناسوبي
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دست يافت .قابليتها و پتانسيلهای به کارگيری فناوری طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگواهي بوه
طور مفصل در گزارش توجيهپذيری توسعه اين فناوریها بحث شده و ميتوان گفت که گزارش توجيهپذيری يک منبع مناسب
برای تعيين توانايي فناوری طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي و تعيين اهداف برای آينده ميباشد.
اهداف استنباط شده از اين گزارش اعبارتند از:
 -1کاهش هزينههای تعمير و نگهداری واحدهای نيروگاهي
 -2کاهش ميزان خاموشي های ناشي از کمبود قطعات داغ نيروگاهي
 -3تامين برق مطمئن و با کيفيت

 -3-2-2نتايج حاصل از بررسي چشمانداز تدوين شده
با توجه به چشمانداز تدوين شده برای فناوری های طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي ،تمهای
اصلي چشمانداز ،خودکفايي ،کاهش هزينه های توليد و افزايش پايايي ميباشود .لوذا بورای دسوتيابي بوه مووارد ذکور شوده در
چشمانداز ميبايست اهداف طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي را طوری تعريف کورد کوه امکوان
دستيابي به موارد ذکر شده در چشمانداز را در افق تعيين شده امکانپذير سازد ،در اين راستا با توجه بوه شوکل ( ،)3-2اهوداف
ارائه شده در شکل را ميتوان در راستای چشمانداز تعريف کرد:
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شكل ( :)3-2اهداف اابل استنتاج از چشمانداز
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 -4-2-2نتايج حاصل از بررسي گزارش اسناد باالدستي
با توجه به متنوع بودن ارگانهای قانون گذار اسناد باالدستي متعددی در رابطه با طراحي و توسعه دانش فني ساخت موواد و
قطعات داغ نيروگاهي بررسي شدهاند که ليست اين اسناد بخش تدوين چشمانداز آورده شدهاست .در اکثر اسوناد بررسوي شوده
سياست های کلي کشور مشخص شده و به طور خاص به حوزه فناوری های طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعوات
داغ نيروگاهي اشارهای نشده است .با مطالعه قوانين و سياسوت هوای مورتبط ،اهوداف قابول اسوتنتاج از ايون قووانين در حووزه
فناوریهای طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي تعيين شدهاند.
جدول ( :)1-2اهداف اابل استنتاج از اسناد باالدستي در حوزه طراحي و توسعه دان

فني سا ت مواد و اطعاغ دا

نيروگاهي

رديف

اانون

1

2

چشمانداز جمهوری اسالمي
ايران در افق 1404

قانون برنامه پنجم توسعه
اقتصادی ،اجتمااعي ،فرهنگي
جمهوری اسالمي ايران

بخ

مربوط به صنعت برق

 توسعهيافته
 برخوردار از دانش پيشرفته
 متکي بر توليد ملي
 مستقل و مقتدر سامان دفااعي
 بهرهمند از محيط زيست مطلوب
 دست يافتن به جايگاه اول اقتصادی ،اعلم و فناوری در
سط منطقه آسيای جنوب غربي
 بهينهسازی توليد و افزايش راندمان نيروگاهها،
کاهش اتالف و توسعه توليد همزمان برق و حرارت



دستيابي به جايگاه دوم اعلمي و فناوری در منطقه و

تثبيت آن



دستيابي به فناوری های پيشرفته مورد نياز

اهداف اابل استنتاج از اسناد باالدستي

 افزايش توان داخلي در طراحي و توسعه دانش فني
ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي




ارتقا راندمان نيروگاهها

کاهش هزينههای ناشي از واردات مواد و قطعات
داغ نيروگاهي



کاهش خروج های اضطراری نيروگاهها
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بخ

مربوط به صنعت برق

اهداف اابل استنتاج از اسناد باالدستي

 افزايش بهرهوری توليد برق و ارتقاء بازده نيروگاهها
 وزارت نيرو با ارتقاء بهرهوري و بهرهگيری از
فناوریهای نوين ،سازگار با محيطزيست و متناسب با
زيرساختهای حال و آينده و توسعه مشارکت و بهرهوری منابع
انساني متخصص و خالق بهاعنوان ارزشمندترين دارايي ،نقشي
مؤثر در رفاه اجتماعي و تبادل برق با كشورهاي منطقه
3

سند چشمانداز و برنامة
راهبردی بلندمدت وزارت نيرو

4

مجمواعه مقاصد و اهداف
فناورانه کالن در صنعت برق کشور

5

سياستهای کلي توليد ملي،
حمايت از کار و سرمايه ايراني

ايفا نموده و در راستای کاهش شدت انرژی ،افزاي
وداتكايي و توسعه کاربرد انرژیهای تجديدپذير اقدام ميکند

افزايش بازده نيروگاهها و خوداتکايي از طريق دستيابي به دانش
فني طراحي و ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي

 گسترش بازار صنعت آب و برق کشور به سط جهاني ،به
ويژه کشورهای منطقه از طريق توسعه و ارتقای بهرهوری و کيفيت
ارائه خدمات در سط ملي
 توسعه ظرفيتهای توليد ،انتقال و توزيع برق متناسب با
نيازهای مصرف مديريت شده و نوسازی و بهينهسازی آنها

6

7
8

9

سياستهای کلي اقتصاد
مقاومتي

سياستهای کلي اصالح
الگوی مصرف
سياستهای کلي نظام در
بخش انرژی
سياستهای کلي نظام در
بخش اعلم و فناوری

افزايش امنيت انرژی (پدافندی-فني و قابليت اطمينان) جهت تحقق
مقصد کالن سرآمد کشورهای منطقه در اعرضه برق پاک ،مطمئن ،پايا با
کيفيت مناسب
باال بردن قدرت رقابت و افزايش بهرهوری اعوامل توليد با:
 کاهش هزينه ها و بهبود کيفيت توليد
 بهينهسازی تعامل اعوامل توليد
 افزايش بهرهوری برق در کليه مراحل زنجيره توليد تا
مصرف
 پايداری و بهبود کيفيت و کميت خدمات آب و برق در
بخشهای مختلف مصرف
 توسعه زيرساختهای توليد و انتقال برق و تالش برای
تأمين ملزومات تبديل کشور به قطب تامين و تبادل برق منطقه

کاهش خروجهای اضطراری
افزايش توان داخلي در حوزه طراحي و ساخت مواد و قطعات داغ
نيروگاهي
 کاهش هزينههای ناشي از واردات مواد و قطعات داغ
نيروگاهي
 کاهش هزينههای نگهداری و تعميرات مواد و قطعات
داغ نيروگاهي

 افزايش راندمان نيروگاهها
 کاهش خروج های اضطراری
 ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي

اولويت دادن به افزايش بهرهوری در توليد ،انتقال و مصرف انرژی در
ايجاد ظرفيت های جديد توليد انرژی.

افزايش راندمان نيروگاهها

بهينهسازی مصرف و کاهش شدت انرژی.

افزايش راندمان نيروگاهها

 ارتقاء جايگاه جهاني کشور در اعلم و فناوری و تبديل
ايران به قطب اعلمي و فناوری جهان اسالم.
 دستيابي به اعلوم و فناوریهای پيشرفته با سياستگذاری و
برنامه ريزی ويژه

دستيابي به دانش فني طراخي و ساخت مواد و قطعات داغ
نيروگاهي
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سند "اولويتهای تحقيقاتي و
فناوری مصوب کميسيونهای
تخصصي وزارت اعلوم ،تحقيقات و
فناوری"
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بخ

مربوط به صنعت برق

 استفاده از فناوریهای جديد و انتقال تکنولوژی
 دستيابي به روشها و فناوریهای نوين جهاني (انتقال
فناوری و دانش فني به کشور) و همگام سازی با روند سريع
پيشرفت جهاني
 بهروزسازی آموزشهای مرتبط با فناوریهای جديد
 انتقال فناوری و دانش فني به کشور در اعرصههايي که
هنوز نياز به ورود فناوری خارجي ميباشد
 ارتقا و انتقال دانش فني در بخش طراحي و مهندسي
بهبود بازده توليد انرژی

اهداف اابل استنتاج از اسناد باالدستي

دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت مواد و قطعات داغ
نيروگاهي

ارتقا راندمان نيروگاهها از طريق ساخت مواد و قطعات داغ
نيروگاهي

 -3-2اهداف كالن تعيين شده در سند راهبردي طراحي و توسعه دان

فني سا ت مواد و

اطعاغ دا نيروگاهي
بر اساس نتايج حاصل از بررسي منابع ذکر شده ،اهداف کالن سند راهبردی طراحي و توسوعه دانوش فنوي سواخت موواد و
قطعات داغ نيروگاهي به صورت زير تعريف ميشوند:
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جهت استفاده از نظرات خبرگان و کارشناسان ،اهداف تدوين شده در جلسه کميته راهبری ارائه شده و کليه اهداف موورد تاييود
ااعضای کميته راهبری قرار گرفت .اسامي ااعضای کميته راهبری پيشتر در جدول ( )4-1آمده است .همچنين در راستای کميسازی
اهداف ،در اين جلسه تصميم بر اين شد که کميسازی اهداف نياز به تعريف پروژههايي مجزا داشته که الزم است طي يوک يوا دو
سال به انجام برسد .نهايتا تنها هدف اول "کاهش  50درصدی هزينه واردات ناشي از مواد و قطعات داغ" کمي شده و بقيه اهداف
به صورت کيفي باقيماندند .در رابطه به مقدار در نظر گرفته شده برای کاهش هزينه واردات نيز الزم به ذکر است کوه در مرحلوه
اول سند راهبردی و نقشه راه طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي ،ميزان تقريبي نياز به مواد و قطعوات
داغ نيروگاهي برای واحدهای گازی و بخاری ( و سيکل ترکيبي) در هرسال در حدود  3000ميليارد تومان تخمين زده شده است .با
در نظر گرفتن آنکه در حال حاضر بيش از 90درصد مواد داغ نيروگاهي از خارج از کشور تامين ميشود و به تقريب حدود  50درصد
قطعات داغ واحدهای بخاری و گازی در داخل کشور ساخته ميگردد لذا پتانسيل زيادی جهت ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي و
به خصوص مواد داغ نيروگاهي در کشور وجود دارد .با در نظر گرفتن امکانات متعدد فرآيندهای ساخت مواد داغ ،نظيور کارخانجوات
بزرگ ذوب و ريخته گری و همچنين تجهيزات موجود در کشور در زمينه فرآيندهای ساخت نظير فورج ،نورد و  ...ميتووان بوا يوک
برنامهريزی منا سب و البته در صورت تامين منابع مالي و ايجاد يک سيستم مديريتي مناسب از اين پتانسيلها استفاده نمود .با توجه
به کليه موارد فوق ميتوان انتظار داشت در يک بازه  5تا  10ساله 50 ،درصد از هزينههوای واردات موواد و قطعوات داغ نيروگواهي
کاسته شود و در داخل کشور توليد شود .با توجه به موارد مطرح شده ،اهداف نهايي شده اعبارتند از:
 -1کاهش حداقل  50درصد هزينههای ناشي از واردات مواد و قطعات داغ نيروگاهي
 -2کاهش هزينههای تعميرات و نگهداری
 -3کاهش خروجهای اضطراری نيروگاهها
 -4ارتقاء توان واحدهای نيروگاهي
 -5ارتقاء راندمان نيروگاهها
 -6افزايش تحقيق در زمينه طراحي مواد اولويتدار داغ نيروگاهي

سند راهبردي و نقشه راه طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي
34
فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

ویرایش اول ،اردیبهشت 1394

 -7افزايش صادرات خدمات فني مهندسي و مواد و قطعات داغ نيروگاهي

 -3تدوين راهبردهاي طراحي و توسشعه دانش

فنشي سشا ت مشواد و اطعشاغ دا

نيروگاهي
در گام سوم از مرحله سوم طرح تدوين سند راهبردی طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي ،به تدوين
راهبردها پرداخته ميشود .راهبردها مجمواعه جهتگيریهای اصلي برای دستيابي به اهداف را مشوخص مويکننود .جهوت تودوين
راهبردهای اين طرح ،با توجه به چشمانداز سند ،سه موضوع اصلي الزم است مورد توجه قرار گيرد .موضووع اول سواخت موواد داغ
نيروگاهي ،موضوع دوم ساخت قطعات داغ نيروگاهي و موضوع سوم طراحي مواد داغ اولويتدار ميباشد .در موضواعات ساخت مواد
و قطعات داغ نيروگاهي دو شاخص جذابيت و توانمندی مواد و قطعات داغ نيروگاهي مورد توجه قرار گرفتوه اسوت .جهوت ارزيوابي
جذابيت مواد و قطعات داغ نيروگاهي ،سواالتي مطرح شده و پرسشنامهای تهيه شده کوه بور اسواس ايون پرسشونامه و طبوق نظور
خبرگان ،جذابيت مواد و قطعات مختلف به دست آمده است .برای ارزيابي توانمندی ساخت مواد و قطعات ،از آنجا که مصداق معيوار
توانمندی در ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي فناوریهای ساخت اين مواد و قطعات بوده و با توجه به اين نکته کوه بسوياری از
اين فناوریها در ساخت مواد و قطعات مختلف مشترک بوده و دستيابي به اين فناوریها ميتواند ساخت مواد و قطعات بسوياری را
تسهيل کرده و همچنين از آنجا که گلوگاه اصلي در ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي ،فناوریهای ساخت آنها ميباشد ،در ايون
طرح معيار توانمندی ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي ،به طور مجزا ارزيابي شده و بعد از دستهبنودی فنواوریهوای سواخت بور
اساس معيار توانمندی ،توانمندی ساخت هريک از مواد و قطعات داغ نيروگاهي محاسبه شده است .با در نظر گرفتن نتايج حاصل از
جذابيت مواد و قطعات و نتيجه حاصل از توانمندی در فناوریهای ساخت مواد و قطعات ،ماتريس جذابيت -توانمندی برای موواد و
قطعات ترسيم شده و با استفاده از اين ماتريس اولويت بندی مواد و قطعات صورت گرفته و پوس از تعيوين روش اکتسواب موواد و
قطعات مختلف ،راهبردهای مربوط به ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي تدوين گرديده است .همچنين در موضوع طراحي مواد ،از
آنجا که طبق نظر کميته راهبری توانمندی کشور در طراحي مواد بسيار پايين ميباشد ،برای تصميمگيری در رابطه بوا مووادی کوه
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ميتوان بر روی طراحي آنها ،به تحقيق پرداخت ،از بين موادی که روش اکتساب آنها توسعه درونزا شده است و در افوق  10سواله
سند ميبايست در کشور توليد شوند ،مواد داغ نيروگاهي که در آينده نيز دارای کاربرد ميباشند انتخاب شده و بر اساس آن راهبورد
مربوط به طراحي مواد داغ نيروگاهي تدوين گرديده است .در شکل ( )1-3فرايند تدوين راهبردها در اين طرح نشان داده شده است.

شكل ( :)1-3مدل مفهومي تدوين راهبردها
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 -1-3اولويتبندي مواد و اطعاغ دا نيروگاهي بر اساس شا صهاي جذابيت و توانمندي
در اين بخش ابتدا جذابيت مواد و قطعات داغ نيروگاهي ارزيابي شده سپس توانمندی فرآيندهای ساخت آنها ارزيوابي شوده و در
نهايت به منظور اولويتبندی مواد و قطعات داغ نيروگاهي ،آنها را بر اساس شاخصهای جذابيت و توانمندی ارزيابي ميکنويم .در
اين روش پيشنهادی ،تعيين مواد و قطعات برگزيده با استفاده از ماتريس دو بعدی جذابيت-توانمندی 1صورت ميپذيرد.
شاخص جذابيت بيان کننده ابعاد ذاتي گزينههايي است کوه بورای سياسوتگوذار دارای مطلوبيوت هسوتند .در مقابول ،شواخص
توانمندی به دنبال ارزيابي قابليت های موجود در برگزيدن هر يک از گزينههاست .بدين منظور شاخصهوای جوذابيت و توانمنودی
مواد و قطعات داغ نيروگاهي ،مشخص گرديده و پرسشنامهای برای ارزيابي اين شاخصها طراحي شده است .اين پرسشنامهها برای
خبرگان و متخصصان ارسال شده و جمعبندی نتايج پرسشنامهها ميزان جذابيت و توانمندی مواد و قطعات داغ نيروگاهي را مشخص
کرده است .سپس نتايج به دست آمده وارد ماتريس جذابيت-توانمندی شده و جايگاه هر ماده و قطعه در ماتريس جذابيت توانمندی
مشخص گرديده است .در ادامه روند اولويتبندی مواد و قطعات داغ نيروگاهي توضي داده شده است.

 -1-1-3تعيين شا صهاي جذابيت و توانمندي مواد و اطعاغ دا نيروگاهي
جذابيت يک فناوری به ويژگيها و موقعيت آن فناوری در مقايسه با ساير فناوریها بر ميگردد .تعيين موقعيوت نسوبي جايگواه
يک فناوری يا تجهيز از سوی متخصصان ،ميزان جذابيت آن را مشخص خواهد کرد .برای اندازه گيری جذابيت توسعه يک فناوری
يا تجهيز ابتدا بايد شاخص های مرتبط با آن را شناسايي کرد .نمونهای از شاخصهای جذابيت موجود در ادبيات اعبارتند از:
 تنوع کاربرد فناوری هزينههای دستيابي به دانش فني فناوری ميزان منافع اقتصادی ناشي از به کارگيری فناوری -ميزان اشتغالزايي ناشي ازتوسعه فناوری و ...
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توانمندی يک فناوری به ميزان قابليت دستيابي به آن فناوری در مقايسه با ساير فناوریها برميگردد .تعيين موقعيت نسبي
توانايي در دستيابي به يک فناوری از سوی متخصصان ،ميزان توانمندی آن را مشخص خواهد کرد .برای اندازهگيری توانمندی
توسعه يک فناوری ابتدا بايد شاخص های مرتبط با آن را شناسايي کرد .نمونهای از شاخصهای توانمندی موجود در ادبيات اعبارتند
از:
 وضعيت دسترسي به دانش فني ،مواد اوليه و قطعات مربوط به فن آوری وضعيت دسترسي به منابع انساني متخصص برای توسعه فن آوری وضعيت دسترسي به زيرساخت نرم مورد نياز برای توسعه فن آوری هماهنگي ذينفعان و نهادهای مسئول توسعه فن آوری و ....در ادامه شاخصهای جذابيت و توانمندی شناسايي شده برای اولويتبندی مواد و قطعات داغ نيروگاهي آورده شده است.

 -1-1-1-3شا صهاي جذابيت مواد و اطعاغ دا نيروگاهي
جهت اولويتبندی مواد و قطعات داغ نيروگاهي پس از بررسي شاخصهای جذابيت موجود در ادبيات ،شاخصهای جذابيت مواد
و قطعات داغ نهايي شدند .که از بين اين شاخصها 4 ،شاخص بين مواد و قطعات مشترک ميباشود .معيارهوای مشوترک ارزيوابي
جذابيت مواد و قطعات داغ نيروگاهي اعبارتند از:
 -1ميزان استفاده از ماده/قطعه در مقايسه با ساير مواد/قطعوات داغ نيروگواهي :هور چوه يوک ماده/قطعوه نسوبت بوه سواير
مواد/قطعات ،کاربرد بيشتری داشته باشد ،بالطبع از جذابيت باالتری نيز برخوردار خواهد بود.
 -2ميزان فوريت نياز کشور به ماده/قطعه :هرچه ميزان فوريت و نياز کشور به يک قطعه يا ماده بيشتر باشد ،آن ماده يا قطعه
داغ نيروگاهي جذابيت باالتری خواهد داشت.
 -3ارزش مالي ماده /قطعه در مقايسه با ساير مواد/قطعات داغ نيروگاهي :از جمله اهداف اصلي ايون طورح ،کواهش هزينوهی
واردات در صورت ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي ميباشد که با توجه به اهميت اين هودف ،در ايون شواخص بوه آن
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پرداخته شده است .از همين روی با توجه به اين شاخص ،مواد و قطعاتي کوه ارزش ريوالي بواالتری داشوته باشوند دارای
جذابيت بيشتری خواهند بود.
 -4نرخ رشد کاربرد مواد/قطعات در آينده :هرچه ماده يا قطعه در آينده دارای کاربرد بيشتری باشد جذابيت آن قطعه يوا مواده
داغ نيروگاهي باالتر خواهد بود.
همانطور که اشاره شده يکي از شاخصهای جذابيت برای ارزيابي جذابيت قطعات داغ نيروگاهي با شواخصهوای در نظور
گرفته شده برای ارزيابي جذابيت مواد داغ نيروگاهي متفاوت بوده که در ادامه آمده است:
 -5ميزان خسارتها و هزينه های تحميل شده به واحد نيروگواهي در اثور اعملکورد نامناسوب قطعوه :ايون معيوار بوه ارزيوابي
هزينههای ناشي از اعملکرد نامناسب قطعات مي پردازد .هرچه اعملکرد نامناسب يک قطعه هزينههای بيشتری را به واحود
نيروگاهي تحميل کند ساخت آن قطعه جذابيت بيشتری خواهد داشت.
 -2-1-1-3شا صهاي توانمندي مواد و اطعاغ دا نيروگاهي
همانطور که پيشتر اشاره شد ،گلوگاه ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي فرآيندهای ساخت آنها ميباشد لذا برای تدقيق تعيين
توانمندی مواد و قطعات داغ نيروگاهي ،توانمندی فرآيندهای ساخت آنها به صورت مجزا سنجيده شده و جهت محاسوبه توانمنودی
هريک از مواد و قطعات داغ نيروگاهي از ميانگين حسابي توانمندی فرآيندهای ساخت آنها استفاده شده اسوت .بورای مثوال جهوت
ساخت روتور توربين گازی به فناوریهای شکلدهي به روش آهنگری ،شکلدهي به روش کشوش و اکسوتروژن و ذوب و ريختوه
گری در اتمسفر کنترل شده و خال نياز ميباشد .توانمندی هريک از فرآيندهای ساخت فوق توسط پرسشنامهای که در اداموه شورح
داده خواهد شد ،سنجيده شده است .توانمندی روتور توربين گازی حاصل ميانگين حسابي توانمندی  3فرآيند ساخت آن ميباشد.
بوورای تعيووين شوواخصهووای موورتبط بووا توانمنوودی فرآينوودهای سوواخت مووواد و قطعووات داغ نيروگوواهي پووس از بررسووي
شاخص های موجود در ادبيات تعدادی شواخص نهوايي شود .شواخص هوای تعيوين شوده بورای توانمنودی در ايون طورح اعبارتنود
از:
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 -1وضعيت دانش فني موجود در کشوور بورای توسوعه فنواوری :طبيعوي اسوت هرچوه دانوش فنوي بيشوتری موجوود يوا در
دسترس باشد ،زيرساخت توسوعه فنواوری موورد نظور فوراهمتور بووده و توانمنودی بواال مويرود .دانوش فنوي در قالوب
مستندات موجود ،مقاالت و دانشهای ثبت شده و ثبت نشده نيز مطرح ميشود.
 -2وضووعيت منووابع مووالي قابوول تخصوويص بوورای توسووعه فنوواوری :از اعواموول تعيووينکننووده جهووت توسووعه يووک فنوواوری
توانايي جوذب منوابع موالي جهوت تحقيوق و توسوعه مويباشود .هرچوه جوذب منوابع موالي آسوانتور باشود ،توانمنودی
توسعه فناوری بيشتر است.
 -3وضعيت نيروی انساني متخصص و کارآمد برای توسعه فناوری :اين معيار يکي از اساسيترين فاکتورهای توانمندی
ميباشد .در صورت وجود نيروی انساني متخصص بيشتر و کارآمدی ايشان ،امکان تحقيق در زمينه اين فناوری بيشتر
فراهم ميگردد .کارآمدی به معنای داشتن دانش و همچنين تجربه کافي است.
 -4وضعيت زيرساختهای سختافزاری و نرمافزاری در دسترس جهت توسعه فناوری :در بحث زيرساختهای سختافزاری،
وضعيت تجهيزات و آزمايشگاههای موجود در کشور ،اصليترين شاخص ميباشد .طبيعي است که هرچه ميزان امکانات
سختافزاری بيشتر فراهم ميشود ،امکان توسعه بيشتر و سريعتری در آن زمينه به وجود ميآيد .زير ساختهای
نرم افزاری نيز مانند نرم افزارهای تخصصي مورد نياز برای مراحل مختلف طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و
قطعات داغ نيروگاهي ميباشد.
 -5وضعيت آمادگي و هماهنگي دستگاهها و سازمانهای مرتبط برای توسعه اين فناوری :ممکن است برای توسعه يک
فناوری به هماهنگي بين دستگاهها و سازمانهای مختلف نياز باشد .شاخص اخير سط آمادگي و هماهنگي بين دستگاهها
و سازمانها را بررسي مينمايد.
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 -2-1-3ارزيابي جذابيت و توانمندي مواد و اطعاغ دا نيروگاهي
در اين بخش به بررسي روش ارزيابي شاخصها پرداخته ميشود .روشهای مختلفوي بورای ارزيوابي وجوود دارد (از روشهوای
رياضي محض گرفته تا روش های کامالً کيفي همچون پنل خبرگان) که روش منتخب در اين قسمت استفاده از نظر کارشناسان از
طريق ارسال پرسشنامه است.
پرسشنامههای طراحي شده حاصل سااعتها تالش کارشناسان طرح تدوين سند راهبردی و نقشه راه طراحي و توسعه دانش فني
ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي است و سعي شده است تا پرسشنامهها تا حد ممکن گويا و موجز باشد تا برای فرد پاسخدهنوده
خستهکننده نباشد .از طرف ديگر سواالت به نحوی طراحي شده است که پاسخ آنها توانايي تفکيک توانمندی فنواوریهوای موورد
استفاده را داشته باشد و از سواالت دارای پاسخ مشترک يا بسيار شبيه هم برای فناوریهای مختلف خودداری شده است .به منظور
ارزيابي جذابيت مواد داغ نيروگاهي پرسشنامهای حاوی  4سوال ،به منظور ارزيابي جذابيت قطعات داغ نيروگاهي پرسشنامهای حاوی
 5سوال و به منظور ارزيابي توانمندی فناوریهای ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي ،پرسشنامهای شامل  5سوال برای خبرگوان
ارسال شد .معيارهای اين پرسشنامهها در بخشهای قبل به تفصيل بيان شدهاست .همچنين پرسشنامه توانمندی فرآيندهای ساخت
در پيوست  ،1جذابيت قطعات در پيوست  2و جذابيت مواد در پيوست  3به نمايش درآمده است.
با توجه به اين که ميزان خبرگي افراد پاسخدهنده متفاوت بود ضروری بود تا نظرات ارائه شده در پرسشونامه بور اسواس ميوزان
دانش پاسخدهندگان نسبت به فناوری مورد نظر ارزيابي گردد .بنابراين از پاسخدهندگان خواسته شد تا قبول از پاسوخ بوه سوواالت
ميزان آشنايي خود با فناوری را مشخص کنند .همچنين در پرسشنامه ارزيوابي توانمنودی فرآينودهای سواخت موواد و قطعوات داغ
نيروگاهي ،با توجه به اهميت متفاوت شاخصها به سواالت وزنهای متفاوتي داده شوده اسوت .در معيارهوای توانمنودی ،وضوعيت
زيرساختهای سختافزاری و نرم افزاری و وضعيت دانش فني موجود در کشور نسبت به ساير شاخصها اهميت بيشوتری داشوته و
وضعيت منابع مالي و منابع نيروی انساني در درجات بعدی اهميت قرار دارند در نهايت هم وضعيت آمادگي و هماهنگي دستگاهها و
سازمانهای مربوط ،کمترين اهميت را نسبت به ساير شاخصها دارا ميباشد .جدول ( )1-3نشاندهنده وزن هريک از شواخصهوا
ميباشد.
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جدول ( :)1-3وزن سواالغ پرسشنامه ارزيابي توانمندي فرآيندهاي سا ت مواد و اطعاغ دا نيروگاهي
شماره

معيارهاي توانمندي فرآيندهاي سا ت مواد و اطعاغ دا

سوال

نيروگاهي

وزن

1

وضعيت دانش فني موجود در کشور برای فناوری

0/26

2

وضع منابع مالي قابل تخصيص برای فناوری

0/18

3

وضعيت نيروی انساني متخصص در زمينه فناوری

0/16

4

وضعيت زيرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری

0/26

5

وضعيت آمادگي و هماهنگي دستگاه ها و سازمانهای زيربط

0/14

اين پرسشنامهها بين کارشناسان حوزه متالورژی ،شرکتهای فعال در حوزه ساخت قطعات داغ نيروگاهي و کميته راهبری تدوين
سند راهبردی و نقشه راه طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي ،توزيع شد .اسامي افرادی که پرسشنامه را
تکميل نمودهاند در جدول ( )2-3آمدهاست.
جدول ( :)2-3اسامي افراد پاسخدهنده به پرسشنامه

رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

اسامي افراد
دکتر موسوی
مهندس چراغزاده
دکتر آقايي
مهندس نمازی
مهندس فالح
دکتر رحماني
مهندس طباطبايي
مهندس مهدیزاده
مهندس آيينهروايي
مهندس طاهرسيما

سمت
اعضو هيات اعلمي دانشگاه شهيد اعباسپور
مدير مهندسي موادکاران -شرکت مپنا
اعضو هيات اعلمي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي
کارشناس دفتر فني توليد توانير
مدير گروه پژوهشي متالورژی پژوهشگاه نيرو
اعضو هيات اعلمي دانشگاه شهيد اعباسپور
کارشناس شرکت برق منطقهای تهران
کارشناس پژوهشگاه نيرو
کارشناس شرکت تعميرات نيروگاهي ايران
کارشناس بازنشسته دفتر فني توليد توانير
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رديف
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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اسامي افراد
مهندس کاظم پور
مهندس تيموری
مهندس ضيايي
مهندس خداپرستي
مهندس غياثيپور
دکتر جهانگيری
دکتر غالميپور
مهندس شيرپي
دکتر درويش
مهندس رضاخاني
مهندس سلطانلو

سمت
کارشناس پژوهشگاه نيرو
مدير اعامل شرکت تعميرات نيروگاهي ايران
کارشناس گروه مکانيک پژوهشگاه نيرو
کارشناس شرکت مشانير
شرکت مديريت توليد برق ری
مدير طرح حاضر
اعضو هيات اعلمي سازمان پژوهشهای اعلمي و صنعتي ايران
سرپرست آزمايشگاه متالورژی پژوهشگاه نيرو
مدير اعامل شرکت بدر سيستم
کارشناس پژوهشگاه نيرو
کارشناس آزمايشگاه متالورژی پژوهشگاه نيرو

در مجموع  21پرسشنامه دريافت شد که نتايج اين پرسشنامهها وارد نرمافزار اکسل شد و محاسوبات الزم بورای اولويوتبنودی
انجام شد .برای پاسخگويي به هرسوال فرد پاسخدهنده ميبايست اعددی بين يک توا ده را انتخواب نمايود .نحووه محاسوبه بورای
فناوریهای ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي بدين صورت است که اعدد توانمندی هر فناوری ،که ميانگين ااعداد نسبت دادهشده
به سواالت مختلف است و اعددی بين  1تا  10ميباشد در ضريب آشنايي هر فرد خبره ،که افراد قبل از تکميل پرسشنامه بوه خوود
نسبت ميدهند ،ضرب شده و در نهايت بر جمع ضرايب آشنايي تقسيم ميشود و بدين ترتيب برای هر فناوری اعددی بين 1توا 10
بدست ميآيد .همچنين همانطور که اشاره شده هريک از سواالت پرسشنامه توانمندی ،دارای اهميوت متفواوتي نسوبت بوه سواير
سواالت ميباشد لذا به هريک از سواالت پرسشنامه توانمندی ،ضريب اهميتي نسبت داده شده و سواالت وزن دهوي شودند کوه در
جدول ( )1-3قابل مشاهده است .بنابراين توانمندی هريک از فرآيندهای ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي بوه صوورت ميوانگين
وزني اهميت هريک از سواالت محاسبه شدهاست که اعددی بين  1تا  10ميباشد.
پس از ارزيابي توانمندی در هريک از فناوریهای ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي ،برای محاسبه توانمنودی نهوايي سواخت
مواد و قطعات داغ نيروگاهي مختلف همانطور که پيشتر توضي داده شد ،از ميانگين توانمندی فرآيندهای ساخت آن ماده يا قطعه
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استفاده شده است .برای مثال جهت ساخت روتور توربين گازی به فناوریهای شکل دهي به روش آهنگری ،شکل دهي بوه روش
کشش و اکستروژن و ذوب و ريخته گری در اتمسفر کنترل شده و خال نياز ميباشد .توانمندی فناوری شکل دهي به روش آهنگری
 ،5.99شکلدهي به روش کشش و اکستروژن  5.62و توانمندی فناوری ذوب و ريخته گری در اتمسفر کنتورل شوده و خوال 5.88
ميباشد که ميانگين حسابي توانمندی اين سه فناوری  5.82ميباشد .پس ميانگين توانمندی فرآيندهای ساخت روتور توربين گازی
يا همان توانمندی ساخت روتور توربين گازی  5.82ميباشد .توانمندی مابقي مواد و قطعات داغ نيروگواهي نيوز بوه هموين ترتيوب
محاسبه شده است .جهت اطمينان از صحت نتايج به دست آمده ،نتايج در جلسه کميته راهبری ارائه گرديده که مورد تاييود ايشوان
قرار گرفت.
در ادامه نتايج مربوط به جذابيت مواد و قطعات داغ نيروگاهي و توانمندی فرآيندهای ساخت آنهوا در جوداول ( )3-3الوي ()5-3
آمده است.
جدول ( :)3-3نتايج جذابيت مواد دا نيروگاهي

رديف

ماده

جذابيت

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

شمش ريختگي سوپرآلياژ پايه  Niو Co
شمش ريختگي سوپرآلياژ پايه Fe
شمش کارشده سوپرآلياژ پايه  Niو Co
شمش کارشده سوپرآلياژ پايه Fe
ورق و تسمه سوپرآلياژ پايه  Niو Co
ورق و تسمه سوپرآلياژ پايه آهن
پودر پوشش فلزی
پودر پوشش سراميکي
شمش و ورق کارشده انواع فوالد آلياژی
شمش ريختگي انواع فوالد آلياژی
مواد جوشکاری و بريزينگ
پودرهای سراميکي برای ساخت قطعات داغ مثل پره (مواد نو)

9.38
4.76
7.23
4.84
8.73
4.59
8.46
8.43
5.54
5.41
7.25
3.19
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رديف
13
14
15

ماده
ورق و تسمه (ODSمواد نو)
آلياژهای ديرگداز بر پايه  Ptو ( ...مواد نو)
ترکيبات بين فلزی (مواد نو)

جذابيت
4.58
4.59
4.34

جدول ( :)4-3نتايج جذابيت اطعاغ دا نيروگاهي

رديف

اطعه

جذابيت

1

پره ثابت توربين گازی

9.04

2

پره متحرک توربين گازی

9.32

3

روتور توربين گازی

6.77

4

ديسک توربين گازی

6.80

5

محفظه احتراق و مسير انتقال گاز داغ توربين گازی

8.13

6

پوسته توربين گازی

5.01

7

پيچ و مهره دما باال توربين گازی

5.49

8

شرود توربين گازی

6.84

9

انواع سيل توربين گازی

6.44

10

لوله بويلر واحد بخاری

8.04

11

لوله سوپرهيتر و ریهيتر توربين بخاری

8.13

12

پره ثابت توربين بخاری

7.35

13

پره متحرک توربين بخاری

7.55

14

روتور توربين بخاری

6.03

15

ديسک توربين بخاری

5.78

16

مسير انتقال بخار توربين بخاری

5.55

17

پوسته توربين بخاری

5.12

18

پيچ و مهره دما باال توربين بخاری

5.53
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رديف

اطعه

جذابيت

19

ولو توربين بخاری

6.33

20

هدر و درام توربين بخاری

5.07

جدول ( :)5-3نتايج توانمندي فناوريهاي سا ت مواد و اطعاغ دا نيروگاهي

رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

فرآيند
جوشکاری اصطکاکي
جوشکاری ليزر
ذوب ،تصفيه و آلياژسازی پيشرفته
متالورژی پودر برای ساخت قطعات سراميکي
متالورژی پودر برای ساخت قطعات کامپوزيتي
متالورژی پودر برای ساخت قطعات فلزی
ماشينکاری با روش سنگ خزشي
شکل دهي به روش آهنگری
شکل دهي به روش نورد
شکل دهي به روش کشش و اکستروژن
فرايند توليد پودر فلزی
فرايند توليد پودر سراميکي
ذوب و ريخته گری دقيق به روش انجماد جهت دار
ذوب و ريخته گری دقيق به روش تک کريستال
ذوب و ريخته گری در اتمسفر کنترل شده و خال
HIP
پوشش دهي پالسما و HVOF

بريزينگ در خالء
بريزينگ در اتمسفر کنترل شده
برشکاری با ليزر

توانمندي
6.16
4.85
4.86
4.10
3.70
4.90
5.14
5.99
6.20
5.62
4.53
4.29
4.69
3.29
5.88
4.28
5.68
4.65
5.12
5.42
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رديف
21
22
23

فرآيند
ااعمال تنش فشار سطحي از طريق التراسونيک
ااعمال تنش فشار سطحي از طريق ليزر
ساخت ماهيچه سراميکي

توانمندي
5.09
4.83
5.55

جدول ( )5-3توانمندی فرآيندهای ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي را نشان مي دهد .طبق نتايج حاصول از ايون جودول بوه
صورتي که پيش تر توضي داده شده است توانمندی مواد و قطعات داغ نيروگاهي محاسبه شده است که در جوداول ( )6-3و ()7-3
به نمايش در آمده است.
جدول ( :)6-3نتايج توانمندي مواد دا نيروگاهي

رديف

ماده

توانمندي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

شمش ريختگي سوپرآلياژ پايه  Niو Co
شمش ريختگي سوپرآلياژ پايه Fe
شمش کارشده سوپرآلياژ پايه  Niو Co
شمش کارشده سوپرآلياژ پايه Fe
ورق و تسمه سوپرآلياژ پايه  Niو Co
ورق و تسمه سوپرآلياژ پايه آهن
پودر پوشش فلزی
پودر پوشش سراميکي
شمش و ورق کارشده انواع فوالد آلياژی
شمش ريختگي انواع فوالد آلياژی
مواد جوشکاری و بريزينگ
پودرهای سراميکي برای ساخت قطعات داغ مثل پره (مواد نو)
ورق و تسمه (ODSمواد نو)
آلياژهای ديرگداز بر پايه  Ptو ( ...مواد نو)
ترکيبات بين فلزی (مواد نو)

4.86
4.86
5.43
5.43
5.69
5.69
4.70
4.58
5.73
5.37
5.37
4.58
4.93
5.44
5.00
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جدول ( :)7-3نتايج توانمندي اطعاغ دا نيروگاهي

رديف

اطعه

توانمندي

1

پره ثابت توربين گازی

4.92

2

پره متحرک توربين گازی

4.88

3

روتور توربين گازی

5.83

4

ديسک توربين گازی

5.33

5

محفظه احتراق و مسير انتقال گاز داغ توربين گازی

5.11

6

پوسته توربين گازی

5.39

7

پيچ و مهره دما باال توربين گازی

5.74

8

شرود توربين گازی

5.37

9

انواع سيل توربين گازی

5.29

10

لوله بويلر واحد بخاری

5.92

11

لوله سوپرهيتر و ریهيتر توربين بخاری

5.92

12

پره ثابت توربين بخاری

5.77

13

پره متحرک توربين بخاری

5.57

14

روتور توربين بخاری

5.83

15

ديسک توربين بخاری

5.63

16

مسير انتقال بخار توربين بخاری

5.83

17

پوسته توربين بخاری

6.08

18

پيچ و مهره دما باال توربين بخاری

5.74

19

ولو توربين بخاری

5.85

20

هدر و درام توربين بخاری

6.10
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 -3-1-3تحليل نتايج اولويتبندي مواد و اطعاغ دا نيروگاهي
در ابتدا مي توان ميزان جذابيت و توانمندی را تفکيک کرد و نتايج را بر اساس هر يک از اين دو معيار مرتب کورد .در اداموه بوه
بررسي نتايج اولويتبندی مواد و قطعات داغ نيروگاهي پرداخته ميشود.
نتايج تفکيکي مرتب شده بر اساس جذابيت و توانمندی مربوط به مواد داغ نيروگاهي در جدول ( )8-3و ( )9-3نشان داده شوده
است.
جدول ( :)8-3نتايج تفكيكي مرتب شده بر اساس جذابيت مواد
رديف

ماده

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

شمش ريختگي سوپرآلياژ پايه  Niو Co
ورق و تسمه سوپرآلياژ پايه  Niو Co
پودر پوشش فلزی
پودر پوشش سراميکي
مواد جوشکاری و بريزينگ
شمش کارشده سوپرآلياژ پايه  Niو Co
شمش و ورق کارشده انواع فوالد آلياژی
شمش ريختگي انواع فوالد آلياژی
شمش کارشده سوپرآلياژ پايه Fe
شمش ريختگي سوپرآلياژ پايه Fe
ورق و تسمه سوپرآلياژ پايه آهن
آلياژهای ديرگداز بر پايه  Ptو ( ...مواد نو)
ورق و تسمه (ODSمواد نو)
ترکيبات بين فلزی (مواد نو)
پودرهای سراميکي برای ساخت قطعات داغ مثل پره (مواد نو)

توانمندي جذابيت

4.86
5.69
4.70
4.58
5.37
5.43
5.73
5.37
5.43
4.86
5.69
5.44
4.93
5.00
4.58

9.38
8.73
8.46
8.43
7.25
7.23
5.54
5.41
4.84
4.76
4.59
4.59
4.58
4.34
3.19
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بر اساس جدول فوق مشخص است شمش ريختگي سوپرآلياژ پايه  Niو  ،Coورق و تسمه سووپرآلياژ پايوه  Niو  ،Coپوودر
پوشش فلزی و پودر پوشش سراميکي دارای باالترين جذابيت در ميان مواد داغ نيروگاهي هستند و کليه مواد نو (پودرهای سراميکي
برای ساخت قطعات داغ مثل پره ،ورق و تسمه  ،ODSترکيبات بين فلزی و پودرهای سراميکي برای ساخت قطعات داغ مثل پره)
به همراه ورق و تسمه سوپرآلياژ پايه آهن جذابيت کمتری نسبت به ساير مواد و قطعات داغ نيروگاهي دارند.
جدول ( :)9-3نتايج تفكيكي مرتب شده بر اساس توانمندي مواد

رديف

ماده

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

شمش و ورق کارشده انواع فوالد آلياژی
ورق و تسمه سوپرآلياژ پايه  Niو Co
ورق و تسمه سوپرآلياژ پايه آهن
آلياژهای ديرگداز بر پايه  Ptو ( ...مواد نو)
شمش کارشده سوپرآلياژ پايه  Niو Co
شمش کارشده سوپرآلياژ پايه Fe
شمش ريختگي انواع فوالد آلياژی
مواد جوشکاری و بريزينگ
ترکيبات بين فلزی (مواد نو)
ورق و تسمه (ODSمواد نو)
شمش ريختگي سوپرآلياژ پايه  Niو Co
شمش ريختگي سوپرآلياژ پايه Fe
پودر پوشش فلزی
پودر پوشش سراميکي
پودرهای سراميکي برای ساخت قطعات داغ مثل پره (مواد نو)

توانمندي جذابيت
5.73
5.69
5.69
5.44
5.43
5.43
5.37
5.37
5.00
4.93
4.86
4.86
4.70
4.58
4.58

5.54
8.73
4.59
4.59
7.23
4.84
5.41
7.25
4.34
4.58
9.38
4.76
8.46
8.43
3.19

طبق جدول ( )10-3بيشترين توانمندی های مواد داغ نيروگاهي به شومش و ورق کارشوده انوواع فووالد آليواژی ،ورق و تسومه
سوپرآلياژ پايه  Niو  Coو ورق و تسمه سوپرآلياژ پايه آهن مربوط مي شود و کمترين توانمندی مربوط به پودر پوشش فلزی ،پودر
پوشش سراميکي و پودرهای سراميکي برای ساخت قطعات داغ مثل پره (مواد نو) ميباشد .همچنين جدول فوق نشان ميدهد کوه
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توانمندی ساخت مواد داغ نيروگاهي مختلف نزديک به هم بوده و اختالف توانمندی ميان اولين و آخرين ماده  1.15مويباشود کوه
اعدد بزرگي نيست.
قطعات داغ نيروگاهي را نيز مي توان بر اساس جذابيت و توانمندی مرتب نمود که نتايج آن در جوداول ( )10-3و ( )11-3آموده
است.
جدول ( :)10-3نتايج تفكيكي مرتب شده بر اساس جذابيت اطعاغ

رديف

اطعه

توانمندي جذابيت

1

پره متحرک توربين گازی

4.88

9.32

2

پره ثابت توربين گازی

4.92

9.04

3

محفظه احتراق و مسير انتقال گاز داغ توربين گازی

5.11

8.13

4

لوله سوپرهيتر و ریهيتر توربين بخاری

5.92

8.13

5

لوله بويلر واحد بخاری

5.92

8.04

6

پره متحرک توربين بخاری

5.57

7.55

7

پره ثابت توربين بخاری

5.77

7.35

8

شرود توربين گازی

5.37

6.84

9

ديسک توربين گازی

5.33

6.80

10

روتور توربين گازی

5.83

6.77

11

انواع سيل توربين گازی

5.29

6.44

12

ولو توربين بخاری

5.85

6.33

13

روتور توربين بخاری

5.83

6.03

14

ديسک توربين بخاری

5.63

5.78

15

مسير انتقال بخار توربين بخاری

5.83

5.55

16

پيچ و مهره دما باال توربين بخاری

5.74

5.53

17

پيچ و مهره دما باال توربين گازی

5.74

5.49

18

پوسته توربين بخاری

6.08

5.12
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رديف

اطعه

توانمندي جذابيت

19

هدر و درام توربين بخاری

6.10

5.07

20

پوسته توربين گازی

5.39

5.01

جدول ( )10-3نشان مي دهد پره ثابت و متحرک توربين گازی دارای جذابيت بسيار بااليي مي باشند و پوسته تووربين بخواری،
هدر و درام توربين بخاری و پوسته توربين گازی کمترين جذابيت را ميان قطعات داغ نيروگاهي دارا ميباشند .همچنين طبق جدول
( ) 11-3هدر و درام توربين بخاری و پوسته توربين بخاری بيشترين توانمندی و پره ثابت و متحرک توربين گازی کمترين توانمندی
را ميان قطعات داغ نيروگاهي دارا ميباشند.
جدول ( :)11-3نتايج تفكيكي مرتب شده بر اساس توانمندي اطعاغ

رديف

اطعه

توانمندي جذابيت

1

هدر و درام توربين بخاری

6.10

5.07

2

پوسته توربين بخاری

6.08

5.12

3

لوله بويلر واحد بخاری

5.92

8.04

4

لوله سوپرهيتر و ریهيتر توربين بخاری

5.92

8.13

5

ولو توربين بخاری

5.85

6.33

6

روتور توربين گازی

5.83

6.77

7

روتور توربين بخاری

5.83

6.03

8

مسير انتقال بخار توربين بخاری

5.83

5.55

9

پره ثابت توربين بخاری

5.77

7.35

10

پيچ و مهره دما باال توربين گازی

5.74

5.49

11

پيچ و مهره دما باال توربين بخاری

5.74

5.53

12

ديسک توربين بخاری

5.63

5.78

13

پره متحرک توربين بخاری

5.57

7.55
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رديف

اطعه

توانمندي جذابيت

14

پوسته توربين گازی

5.39

5.01

15

شرود توربين گازی

5.37

6.84

16

ديسک توربين گازی

5.33

6.80

17

انواع سيل توربين گازی

5.29

6.44

18

محفظه احتراق و مسير انتقال گاز داغ توربين گازی

5.11

8.13

19

پره ثابت توربين گازی

4.92

9.04

20

پره متحرک توربين گازی

4.88

9.32

 -1-3-1-3ماتريس جذابيت -توانمندي مواد و اطعاغ دا نيروگاهي
قسمت اصلي تحليل نتايج با توجه به متدولوژی ،از طريق تعيين جايگاه در ماتريس جذابيت –توانمندی صورت ميگيرد .هموان
طورکه از نام اين ماتريس نيز مشخص است از دو بعد جذابيت و توانمندی تشکيل شده است .بر اساس معيارهوای مطورح شوده در
ابتدای بخش و جمع بندی نتايج پرسشنامهها و محاسبات الزم ،هر کدام از ابعاد جذابيت و توانمندی تعيين شدهاند و کافي است که
اين مقادير در ماتريس نمايش داده شوند .ماتريسهای اوليهای که حاصل ميشود در شکلهای ( )2-3و ( )3-3نموايش داده شوده
است.
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شكل ( :)2-3ماتريس جذابيت توانمندي مواد دا نيروگاهي
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شكل ( :)3-3ماتريس جذابيت توانمندي اطعاغ دا نيروگاهي

 -1-1-3-1-3ناحيهبندي ماتريس ارزيابي جذابيت و توانمندي مواد و اطعاغ دا نيروگاهي
با توجه به ادبيات موضوع ،اين ماتريس بايد به چند منطقه تقسيم شود تا بتوان بر اساس آن ،دست به انتخاب زد .اين مواتريس،
بيانگر جايگاه جذابيت و توانمندی هريک از مواد و قطعات ميباشد .در اين ماتريس برای تقسيمبندی ميتوان از تقسيم به سه ناحيه
(با استفاده از خطوط شيبدار) ،چهار ناحيه و شانزده ناحيه استفاده نمود.
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تعداد و نحوه نواحي در نظر گرفته شده در ماتريس جذابيت-توانمنودی وابسوته بوه پوارامتر پراکنودگي فنواوریهوا در مواتريس
جذابيت-توانمندی ميباشد .در واقع ناحيهبندی در نظر گرفته شده بايد به گونهای انجام پذيرد که بتوان دسته فنواوریهوا را از هوم
تميز داد ،به اعبارت ديگر فناوری های دارای توانمندی و جذابيت تقريباً يکسان در يک ناحيه قرار گيرند .نحوه صحي دستهبندی بوا
توجه به پراکندگي زيرفناوریها در ماتريس جذابيت-توانمندی در شکل ( )4-3ارائه شده است .در مجموع ترجي داده ميشود که از
يک سو تا حد امکان تعداد نواحي انتخاب شده در ماتريس کمتر بوده و از سوی ديگر زيرفناوریها بر روی مرزهای نواحي مختلوف
قرار نگيرند.

شكل ( :)4-3اثر پراكندگي فناوريها در ماتريس جذابيت و توانمندي بر انتخاب نواحي ماتريس

در اين ميان با توجه به ماتريس و نوع انتخاب در اين طرح از روش تقسيم سه ناحيه استفاده شد .فناوریهايي که در قسمت باال
و راست ماتريس قرار دارند دارای جذابيت و توانمندی نسبتا بااليي هستند .در اين ناحيه ،استراتژی انتخوابي توسوعه درونزا اسوت.
توسعه درونزا يعني توسعهای که به صورت همه جانبه و در داخل کشور بايد صورت گيرد و معموال از تحقيق و توسعه برای کسوب
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يک فناوری شروع مي شود .در حقيقت هنگامي که يک فناوری از جذابيت بااليي برخوردار است ،چنانچه توانمندی دستيابي بوه آن
فناوری نيز از ميزان قابل قبولي برخوردار باشد ،توسعهی همه جانبه آن در کشور روش اکتساب مناسب آن فناوری خواهد بود.
فناوریهايي که در ناحيه پايين چپ ماتريس قرار گرفته اند دارای جذابيت و توانمندی بوه نسوبت پواييني هسوتند .بنوابراين از
فناوریهای اين دسته بايد چشمپوشي کرد و در حيطه توسعه فناوری جايي ندارند .زيرا هنگامي که جذابيت يک فناوری در مقايسه
با ساير فناوریها پايين باشد و همچنين توانمندی دستيابي به آن فناوری نيز کم باشد ،در اولويتهای توسعه فناوری قرار نميگيرد.
استراتژی مناسب برای اين دسته از فناوریها چشمپوشي ميباشد.
ساير فناوریها که در اين دو ناحيه قرار ندارند وارد الگوريتم روش اکتساب شده و ممکن است روشهای اکتساب مختلفوي بوه
هرفناوری نسبت داده شود مانند :توسعه درونزا ،انتقال فناوری و چشم پوشي و ممکن است فناوری در داخول کشوور وجوود داشوته
باشد.
شکل ( )5-3نمايش دهنده هريک از مواد داغ نيروگاهي و شوکل ( )6-3نموايش دهنوده هريوک از قطعوات داغ نيروگواهي در
ماتريس جذابيت توانمندی با تقسيم سه ناحيهای ميباشد.
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شكل ( :)5-3تقسيم بندي ماتريس جذابيت توانمندي مواد دا نيروگاهي

همانطور که از شکل ( )5-3پيداست ،مواد زير درناحيه  1ماتريس قرار گرفتهاند:
 شمش ريختگي سوپرآلياژ پايه Niو Co
 ورق و تسمه سوپرآلياژ پايه Niو Co

 پودر پوشش فلزی
 پودر پوشش سراميکي
 مواد جوشکاری و بريزينگ
 شمش کارشده سوپرآلياژ پايه Niو Co
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با توجه به اينکه اين فناوریها هم جذابيت بااليي دارند و هم توانمندی کشور در آنهوا باالسوت مويتووان جهوت توسوعه ايون
فناوریها رويکرد توسعه درونزا را پيشنهاد نمود توسعهای که به صورت همهجانبه و در داخل کشور بايد صورت گيرد.
در قسمت  3ماتريس جذابيت توانمندی تنها پودرهای سراميکي برای ساخت قطعات داغ مثل پره (مواد نو) قرار دارد .ايون مواده
جذابيت پاييني دارد و همچنين توانمندیهای کشور در مورد اين ماده پايين است پس از توسعه پودرهای سوراميکي بورای سواخت
قطعات داغ مثل پره (مواد نو) چشمپوشي ميشود.
مابقي مواد داغ نيروگاهي در ناحيه  2ماتريس جذابيت توانمندی واقع شدهاند و ميبايست توسط الگوريتم روش اکتساب در مورد
آنها تصميم گيری نمود .موادی که در ناحيه  2ماتريس واقع شدهاند اعبارتند از:
 شمش و ورق کارشده انواع فوالد آلياژی
 شمش ريختگي انواع فوالد آلياژی
 شمش کارشده سوپرآلياژ پايه Fe
 ورق و تسمه سوپرآلياژ پايه آهن
 آلياژهای ديرگداز بر پايه  Ptو ( ...مواد نو)
 شمش ريختگي سوپرآلياژ پايه Fe
 ترکيبات بين فلزی (مواد نو)
 ورق و تسمه (ODSمواد نو)
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شكل ( :)6-3تقسيم بندي ماتريس جذابيت توانمندي اطعاغ دا نيروگاهي

قطعات پره ثابت توربين گازی و پره متحرک توربين گازی در ناحيه اول ماتريس واقوع شودهانود و طبوق توضويحات داده شوده
رويکرد توسعه اين دسته از قطعات داغ نيروگاهي توسعه درونزا ميباشد.
 13قطعه نيز در ناحيه سوم ماتريس واقع شدهاند و به دليل جذابيت پايين از توسعه اين قطعات چشمپوشي ميشود .قطعاتي کوه
در ناحيه سوم ماتريس جذابيت توانمندی قطعات داغ نيروگاهي واقع شدهاند اعبارتند از:
 روتور توربين بخاری
 ديسک توربين بخاری
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 مسير انتقال بخار توربين بخاری
 پيچ و مهره دما باال توربين بخاری
 پيچ و مهره دما باال توربين گازی
 پوسته توربين گازی
 پوسته توربين بخاری
 هدر و درام توربين بخاری
 شرود توربين گازی
 ديسک توربين گازی
 روتور توربين گازی
 انواع سيل توربين گازی
 ولو توربين بخاری
مابقي قطعات در ناحيه دوم ماتريس قرار دارند و بايد به کمک الگوريتم روش اکتساب ،در مورد آنان تصوميمگيوری نموود .ايون
قطعات اعبارتند از:
 محفظه احتراق و مسير انتقال گاز داغ توربين گازی
 لوله سوپرهيتر و ریهيتر توربين بخاری
 لوله بويلر واحد بخاری
 پره متحرک توربين بخاری
 پره ثابت توربين بخاری
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 -4-1-3روش اكتساب مواد و اطعاغ دا نيروگاهي
در اين قسمت مواد و قطعات که نياز است در مورد روش اکتساب آنها تصميمگيری شود وارد الگوريتم روش اکتساب ميشووند.
برای تعيين روش اکتساب مواد و قطعات داغ نيروگاهي ،الگوريتمي طراحي شده است که در ادامه به تفصيل شرح داده خواهد شد.
جهت تعيين روش اکتساب آن دسته از فناوریهايي که در ناحيه  2ماتريس جذابيت توانمندی مواد و قطعات داغ نيروگاهي واقع
شدهاند ،الگوريتمي طراحي شده است .اين الگوريتم از چند شرط و ورودی و تصميمگيری در هر مرحله استفاده ميکند .با ورود هور
فناوری ،اولين شرطي که بررسي ميشود وجود يا اعدم وجود توليدکننده داخلي ميباشد .در گامهوای بعودی شوروط ديگوری موورد
بررسي قرار ميگيرد که به شرح زير است:
 -1تقاضای ريالي برای اين ماده/قطعه به چه ميزان است؟
 -2فرآيندهای ساخت اين ماده/قطعه تا چه ميزان در داخل کشور موجود مي باشد؟
 -3آيا تقاضای اين قطعه هزينه دستيابي به آن را پوشش مي دهد؟
 -4هزينه تحقيق نسبت به انتقال فناوری چگونه است؟
 -5اين ماده/قطعه در چه مرحلهای از چرخه اعمر خود قرار دارد؟
با توجه به اين شروط ،روش اکتساب مشخص ميگردد که در ادامه تمامي حاالت ممکن مورد بررسي قرار ميگيرد:
 اولين سوال موجود در الگوريتم بررسي ميکند که آيا تامين کننده داخلي برای اين ماده/قطعه وجود دارد يا
خير .در صورتي که تامين کننده داخلي برای ماده/قطعه وجود داشته باشد ادامه داده نميشود زيرا ماده/قطعه در داخل
کشور وجود دارد در غير اين صورت به مراحل بعدی الگوريتم پرداخته ميشود.
 در مرحله بعد فاکتور بسيار مهم تقاضای ريالي ماده/قطعه مطرح است .منظور از تقاضای ريالي ارزش ريالي
يک ماده/قطعه ضربدر تعداد تقاضای آن ماده/قطعه ميباشد .ممکن است يک ماده/قطعه تقاضای پاييني داشته باشد اما
ارزش هرواحد از ماده/قطعه بسيار باال باشد يا بالعکس تقاضا در مورد ماده/قطعهای باال باشد اما مجموع اين تقاضا
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ارزش ريالي بااليي نداشته باشد .بنابراين به کمک اين سوال ماده/قطعه از فيلتری ميگذرد که مشخص ميکند اين
ماده/قطعه چه مقدار برای کشور هزينه دارد .ماده/قطعه هايي که تقاضای رياليشان زياد است از ماده/قطعه هايي که
تقاضا ريالي کمي دارند جدا ميشود.
 اگر تقاضای ريالي يک ماده/قطعه کم باشد ،بررسي ميشود که فرآيندهای ساخت اين ماده/قطعه تا چه ميزان
در داخل کشور موجود ميباشد .اگر فرآبندهای ساخت ماده/قطعه هم در داخل کشور به ميزان زيادی موجود نباشد
توسعه اين ماده/قطعه برای کشور اولويت ندارد و رويکرد چشم پوشي برای آن پيشنهاد ميشود.
 اما اگر تقاضای ريالي کم باشد ولي فرآيندهای ساخت ماده/قطعه تا حد زيادی درداخل کشور موجود باشد
بررسي ميگردد که آيا تقاضای ماده/قطعه هزينه دستيابي به آن را در داخل کشور توجي ميکند يا خير .در واقع به بيان
بهتر آيا دستيابي به اين ماده/قطعه در داخل کشور توجي اقتصادی دارد يا خير .در صورتي که ميزان تقاضای ريالي به
قدری کم باشد که دستيابي به ماده/قطعه در داخل کشور توجي نداشته باشد رويکرد چشم پوشي برای آن ماده/قطعه
پيشنهاد مي شود اما در صورتي که دستيابي به ماده/قطعه در داخل کشور توجي اقتصادی داشته باشد رويکرد پيشنهادی
توسعه درونزا و يا انتقال فناوری ميباشد به اين صورت که هر رويکردی که هزينه کمتری برای کشور داشته باشد
انتخاب ميگردد.
 در حالتي که تقاضای ريالي برای يک ماده/قطعه زياد باشد و فرآيندهای ساخت اين ماده/قطعه تا حد زيادی
در داخل کشور موجود باشد ،هزينه تحقيق با انتقال فناوری مقايسه ميگردد و هرکدام هزينه کمتری داشت به اعنوان
رويکرد پيشنهادی انتخاب ميشود.
 اما اگر تقاضای ريالي برا ماده/قطعه باال باشد ولي فرآيندهای ساخت اين ماده/قطعه در داخل کشور وجود
نداشته باشد ،چرخه اعمر ماده/قطعه بررسي مي گردد .اگر ماده/قطعه در مرحله زوال باشد دستيابي به آن در داخل کشور
منطقي نيست و رويکرد چشم پوشي پيشنهاد ميگردد .اگر ماده/قطعه در مرحله جنيني خود باشد ميتوان اين ماده/قطعه
را در داخل کشور توسعه درونزا نمود و اگر ماده/قطعه در مرحله رشد و بلوغ خود باشد مجددا هزينههای تحقيق را با
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انتقال فناوری مقايسه نموده و رويکرد ارزانتر به اعنوان رويکرد پيشنهادی ااعالم خواهد شد.
تمامي اين حاالت را ميتوان در الگوريتم ارائه شده در شکل ( )7-3مشاهده نمود.

شكل ( :)7-3الگوريتم روش اكتساب مواد و اطعاغ دا نيروگاهي

خروجي الگوريتم (روش اکتساب پيشنهادی) برای مواد و قطعات داغ نيروگاهي که در ناحيه  2ماتريس جذابيت توانمندی قرار
گرفته بودند ،در جداول ( )12-3و ( )13-3ارائه شده است .الزم به ذکر است مواد و قطعاتي که در داخل کشور موجود بودند با خط
تيره مشخص شدهاند.
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جدول ( :)12-3روش اكتساب پيشنهادي براي مواد دا نيروگاهي

روش اكتساب
ماده
رديف
1
شمش ريختگي سوپرآلياژ پايه Fe
چشم پوشي
2
شمش کارشده سوپرآلياژ پايه Fe
چشم پوشي
ورق و تسمه سوپرآلياژ پايه آهن
3
توسعه درونزا
شمش و ورق کارشده انواع فوالد آلياژی
4
شمش ريختگي انواع فوالد آلياژی
5
چشم پوشي
6
ورق و تسمه (ODSمواد نو)
چشم پوشي
 7آلياژهای ديرگداز بر پايه  Ptو ( ...مواد نو)
چشم پوشي
ترکيبات بين فلزی (مواد نو)
8

بر اساس جدول فوق رويکرد پيشنهادی برای شمش و ورق کارشده انواع فوالد آلياژی توسعه درونزا ميباشد و از توسعه مواد داغ
نيروگاهي شمش کارشده سوپرآلياژ پايه  ،Feورق و تسمه سوپرآلياژ پايه آهن ،ورق و تسمه (ODSمواد نو) ،آلياژهای ديرگوداز بور
پايه  Ptو ( ...مواد نو) و ترکيبات بين فلزی (مواد نو) چشمپوشي ميشود .همچنين شمش ريختگي سووپرآلياژ پايوه  Feو شومش
ريختگي انواع فوالد آلياژی در داخل کشور تامين ميشوند.
جدول ( :)13-3روش اكتساب پيشنهادي براي اطعاغ دا نيروگاهي

رديف

اطعه

روجي الگوريتم

1
2
3
4
5

محفظه احتراق و مسير انتقال گاز داغ توربين گازی
لوله بويلر واحد بخاری
لوله سوپرهيتر و ریهيتر توربين بخاری
پره ثابت توربين بخاری
پره متحرک توربين بخاری

توسعه درونزا
انتقال فناوری
انتقال فناوری
توسعه درونزا
توسعه درونزا
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نتايج الگوريتم روش اکتساب برای قطعات داغ نيروگاهي به اين صورت است که برای قطعات محفظه احتراق و مسير انتقال گاز
داغ توربين گازی ،پره ثابت توربين بخاری و پره متحرک توربين بخاری رويکرد توسعه درونزا پيشنهاد ميشود و برای قطعات لوله
بويلر واحد بخاری و لوله سوپرهيتر و ریهيتر توربين بخاری رويکرد انتقال فناوری پيشنهاد ميگردد.

 -2-3طراحي مواد دا نيروگاهي
همانطور که پيشتر اشاره گرديد تسلط بر طراحي مواد داغ نيروگاهي در افق زماني طرح حاضر امکانپذير نميباشد و از
اولويتهای اين سند راهبردی نيست .اما افزايش تحقيقات پايه در اين زمينه ميتواند در افق زماني  10ساله اين طرح صورت پذيرد.
با توجه به اين که دستيابي به دانش فني طراحي مواد در آيندهای دورتر امکانپذير است ،تحقيقات پايه جهت طراحي مواد
ميبايست تنها در مورد موادی که در آينده دارای کاربرد فراوان خواهند بود انجام شود .در غير اينصورت ممکن است پس از انجام
تحقيقات پايه جهت طراحي مادهای ،در آينده از کاربرد آن ماده کاسته شود و نتيجه تحقيقات و بودجههای صرف شده جهت
دستيابي به دانش فني آن ماده مفيد واقع نشوند .لذا از ميان موادی که ميبايست به صورت درونزا توسعه يابند تنها موادی برگزيده
خواهند شد که در آينده دارای کاربرد زيادی باشند.
موادی که روش اکتساب آنها توسعه درونزا ميباشد اعبارتند از:
 شمش ريختگي سوپرآلياژ پايه Niو Co
 ورق و تسمه سوپرآلياژ پايه Niو Co

 پودر پوشش فلزی
 پودر پوشش سراميکي
 مواد جوشکاری و بريزينگ
 شمش کارشده سوپرآلياژ پايه Niو Co

 شمش و ورق کارشده انواع فوالد آلياژی
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که از ميان آنها شمش و ورق کارشده انواع فوالد آلياژی ،شمش ريختگي سوپرآلياژ پايه Niو  Coو شمش کارشده سووپرآلياژ
پايه Niو  Coدر آينده دارای کاربرد فراوان ميباشند .لذا تحقيقات پايه معطوف به اين سه ماده ميشود.

 -3-3راهبردهاي تعيين شده براي توسعه دان

فني سا ت مواد و اطعاغ دا نيروگاهي

در راستای نيل به اهداف طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي بايد راهبردهوای توسوعه ايون موواد و
قطعات شناخته شود .در اين فرايند ،ابتدا با استفاده از اطالاعات مرحله دوم پروژه ،حوزههوای فناورانوه مشوخص گرديود .سوپس بوا
اولويتبندی در بخش فناوری ،روش اکتساب مشخص شد .در انتها با در نظر گرفتن چشمانداز و محورهای اهداف کالن و همچنين
روشهای اکتساب مشخصشده 4 ،راهبرد برای طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي تدوين شد.
راهبردهای شناسايي شده اعبارتند از:
 -1دستيابي به دانش فني ساخت مواد داغ نيروگاهي شامل  :شمش و ورق کارشده انواع فوالد آلياژی ،شمش ريختگي
سوپرآلياژ پايه Niو  ،Coورق و تسمه سوپرآلياژ پايه Niو  ،Coپودر پوشش فلزی ،پودر پوشش سراميکي ،مواد
جوشکاری و بريزينگ و شمش کارشده سوپرآلياژ پايه Niو Co
 -2همکاری و مشارکت با شرکتهای پيشرو جهت انتقال دانش فني ساخت قطعات لوله بويلر واحد بخاری و لوله سوپرهيتر
و ریهيتر توربين بخاری
 -3دستيابي به دانش فني ساخت قطعات داغ نيروگاهي شامل :محفظه احتراق و مسير انتقال گاز داغ توربين گازی ،پره ثابت
توربين بخاری ،پره متحرک توربين بخاری ،پره ثابت توربين گازی و پره متحرک توربين گازی
 -4تحقيق در زمينه طراحي مواد داغ نيروگاهي شامل شمش و ورق کارشده انواع فوالد آلياژی ،شمش ريختگي سوپرآلياژ
پايه Niو  Coو شمش کارشده سوپرآلياژ پايه Niو Co
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نتيجهگيري
يکي از نتايج گزارش حاضر ،تدوين بيانيه اوليه چشمانداز فناوریهای طراحي و توسعه دانوشفنوي سواخت موواد و قطعوات داغ
نيروگاهي ميباشد .بيانيه اوليه چشمانداز بر مبنای مطالعات صورت گرفته (خصوصاً چشومانوداز سواير کشوورها) و اسوناد باالدسوتي
(خصوصاً اسناد راهبردی صنعت برق) تدوين گرديد .با توجه به اينکه تدوين بيانيه اوليه چشمانداز نيازمند شناخت اساس و چهارچوب
نظری تدوين چشمانداز و مالحظات کلي تدوين چشمانداز ميباشد ،در ابتدا به بررسي چهارچوب نظری و مالحظات کلي تودوين و
تبيين چشمانداز پرداخته شد .پس از آن با تجزيه و تحليل مطالعات انجام شده و اسناد باالدسوتي ،نسوبت بوه تودوين بيانيوه اوليوه
چشمانداز اقدام شد.
در ادامه روند تدوين اهداف ارائه شد و بر اساس روند تشري شده ،اهداف کالن در طراحي و توسعه دانش فنوي سواخت موواد و
قطعات داغ نيروگاهي تعيين شدند.
در گام سوم ،به تدوين راهبردها پرداخته شد .راهبردها مجمواعه جهتگيریهای اصلي بورای دسوتيابي بوه اهوداف را مشوخص
ميکنند .جهت تدوين راهبردهای اين طرح ،با توجه به چشمانداز سند ،سه موضوع اصلي مورد توجه قرار گرفت .موضوع اول ساخت
مواد داغ نيروگاهي ،موضوع دوم ساخت قطعات داغ نيروگاهي و موضوع سوم طراحي مواد داغ اولويتدار بود .در موضواعات سواخت
مواد و قطعات داغ نيروگاهي دو شاخص جذابيت و توانمندی مواد و قطعات داغ نيروگاهي مورد توجه قرار گرفته است .جهت ارزيابي
جذابيت مواد و قطعات داغ نيروگاهي ،سواالتي مطرح شده و پرسشنامههايي تهيه شد که بر اساس اين پرسشونامههوا و طبوق نظور
خبرگان ،جذابيت مواد و قطعات مختلف به دست آمده است .برای ارزيابي توانمندی ساخت مواد و قطعات ،از آنجا که مصداق معيوار
توانمندی در ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي فناوریهای ساخت اين مواد و قطعات بوده و با توجه به اين نکته کوه بسوياری از
اين فناوریها در ساخت مواد و قطعات مختلف مشترک بوده و دستيابي به اين فناوریها ميتواند ساخت مواد و قطعات بسوياری را
تسهيل کرده و همچنين از آنجا که گلوگاه اصلي در ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي ،فناوریهای ساخت آنها ميباشد ،در ايون
طرح معيار توانمندی ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي ،به طور مجزا ارزيابي شده و بعد از دستهبنودی فنواوریهوای سواخت بور
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اساس معيار توانمندی ،توانمندی ساخت هريک از مواد و قطعات داغ نيروگاهي محاسبه شده است .با در نظر گرفتن نتايج حاصل از
جذابيت مواد و قطعات و نتيجه حاصل از توانمندی در فناوریهای ساخت مواد و قطعات ،ماتريس جذابيت -توانمندی برای موواد و
قطعات ترسيم شده و با استفاده از اين ماتريس اولويت بندی مواد و قطعات صورت گرفته و پوس از تعيوين روش اکتسواب موواد و
قطعات مختلف ،راهبردهای مربوط به ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي تدوين گرديده است .همچنين در موضوع طراحي مواد ،از
آنجا که طبق نظر کميته راهبری توانمندی کشور در طراحي مواد بسيار پايين ميباشد ،برای تصميمگيری در رابطه بوا مووادی کوه
ميتوان بر روی طراحي آنها ،به تحقيق پرداخت ،از بين موادی که روش اکتساب آنها توسعه درونزا شده است و در افق  10سواله
سند مي بايست در کشور توليد شوند ،مواد داغ نيروگاهي که در آينده نيز دارای کاربرد ميباشند انتخاب شده و بر اساس آن راهبورد
مربوط به طراحي مواد داغ نيروگاهي تدوين گرديده است .در نهايت به منظور اولويتبندی مواد و قطعات داغ نيروگاهي ،آنها را بر
اساس شاخصهای جذابيت و توانمندی ارزيابي کردهايم .در اين روش پيشنهادی ،تعيين مواد و قطعات برگزيده با استفاده از ماتريس
دو بعدی جذابيت-توانمندی صورت پذيرفته است.
در راستای نيل به اهداف طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي بايد راهبردهوای توسوعه ايون موواد و
قطعات شناخته شود .در اين فرايند ،ابتدا با استفاده از اطالاعات مرحله دوم پروژه ،حوزههوای فناورانوه مشوخص گرديود .سوپس بوا
اولويتبندی در بخش فناوری ،روش اکتساب مشخص شد .در انتها با در نظر گرفتن چشمانداز و محورهای اهداف کالن و همچنين
روشهای اکتساب مشخصشده 4 ،راهبرد برای طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي تدوين شد.
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پيوست  -1پرسشنامه ارزيابي توانمندي فناوري ها

پرسشنامه ارزيابي توانمندي فناوريهاي سا ت مواد و اطعاغ دا نيروگاهي
نام و نام انوادگي:
تحصيالغ  /تخصص:

پست سازماني:
شماره تماس:

آدرس پست الكترونيک:
آيا مايليد اطالعاغ شخصي جنابعالي در بانک اطالعاغ متخصصين ذ يره گردد؟

بلي 

ير

تجربياغ ابلي(در صورغ امكان ،به صورغ الصه ضميمه گردد)

مالحظاغ :

پرسشنامه حاضر به بررسي توانمندی فناوری های ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي ميپردازد .نحوه پاسخگويي پرسشنامه به اين
نحو است که در زير هر سوال ،جدول فناوری های مورد نياز برای ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي وجود دارد و بايد به تمام اين
فناوری ها اعددی نسبت داده شود.
در صورتي که فکر مي کنيد سوال برای اين فناوری مناسب نيست ،اعدد ( )0را در خانه مربوطه قرار دهيد.
ماتريسي که کاربرد فناوری ها را برای ساخت مواد و قطعات مختلف نشان مي دهد به پيوست تقديم مي گردد.
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لطفاً در جدول زير ميزان آشنايي خود را با فناوری مورد نظر با ااعداد بين  0تا  5مشخص نماييود .اعودد صوفر بوه منزلوه اعودم
آشنايي ،اعدد  1آشنايي بسيار کم و ...اعدد  5بيانگر آشنايي کامل جنابعالي با اين فناوری ميباشد ( .بديهي است در صورت قرار دادن
اعدد صفر ،در ادامه لزومي به پر کردن خانه های مربوط به اين فناوری نميباشد).

فناوري

جوشکاري
اصطکاکی

جوشکاري لیزر

ذوب ،تصفیه و
آلیاژسازي
پیشرفته

متالورژي پودر
براي ساخت
قطعات سرامیکی

متالورژي پودر
براي ساخت
قطعات
کامپوزيتی

متلورژي پودر
براي ساخت
قطعات فلزي

ماشینکاري با
روش سنگ
خزشی

شکلدهی به
روش آهنگري

شکلدهی به
روش نورد

میزان آشنايی

فناوري

شکلدهی به روش
کشش و اکستروژن

فرآيند تولید
پودر فلزي

فرآيند تولید
پودر سرامیکی

ذوب و
ريختهگري دقیق
به روش انجماد
جهتدار

ذوب و ريخته
گري دقیق به
روش تک
کريستال

میزان آشنايی

فناوري

بريزينگ در
اتمسفر کنترل
شده

برشکاري با لیزر

اعمال تنش
فشاري سطحی
از طريق
التراسونیک

اعمال تنش فشار
سطحی از طريق
لیزر

ساخت ماهیچه
سرامیکی

ذوب و ريخته
گري در
اتمسفر کنترل
شده و خال

HIP

پشش دهی
پالسما و
HVOF

بريزينگ در
خال
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ارزيابي توانمندي در به كارگيري فناوريهاي سا ت مواد و اطعاغ دا نيروگاهي
 -1وضعيت دان

فناوري

جوشکاري
اصطکاکی

جوشکاري لیزر

فني موجود در كشور براي توسعه اين فناوري را چگونه ارزيابي ميكنيد؟

ذوب ،تصفیه و
آلیاژسازي
پیشرفته

متالورژي پودر
براي ساخت
قطعات سرامیکی

متالورژي پودر
براي ساخت
قطعات
کامپوزيتی

متلورژي پودر
براي ساخت
قطعات فلزي

ماشینکاري با
روش سنگ
خزشی

شکلدهی به
روش آهنگري

شکلدهی به
روش نورد

میزان آشنايی

فناوري

شکلدهی به
روش کشش و
اکستروژن

فرآيند تولید
پودر فلزي

فرآيند تولید
پودر سرامیکی

ذوب و
ريختهگري دقیق
به روش انجماد
جهتدار

ذوب و ريخته
گري دقیق به
روش تک
کريستال

میزان آشنايی

فناوري

بريزينگ در
اتمسفر کنترل
شده

برشکاري با لیزر

اعمال تنش
فشاري سطحی
از طريق
التراسونیک

اعمال تنش فشار
سطحی از طريق
لیزر

ساخت ماهیچه
سرامیکی

ذوب و ريخته
گري در
اتمسفر کنترل
شده و خال

HIP

پشش دهی
پالسما و
HVOF

بريزينگ در
خال
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 -2وضعيت منابع مالي اابل تخصيص براي توسعه اين فناوري را چگونه ارزيابي ميكنيد؟

فناوري

جوشکاري
اصطکاکی

جوشکاري لیزر

ذوب ،تصفیه و
آلیاژسازي
پیشرفته

متالورژي پودر
براي ساخت
قطعات سرامیکی

متالورژي پودر
براي ساخت
قطعات
کامپوزيتی

متلورژي پودر
براي ساخت
قطعات فلزي

ماشینکاري با
روش سنگ
خزشی

شکلدهی به
روش آهنگري

شکلدهی به
روش نورد

میزان آشنايی

فناوري

شکلدهی به
روش کشش و
اکستروژن

فرآيند تولید
پودر فلزي

فرآيند تولید
پودر سرامیکی

ذوب و
ريختهگري دقیق
به روش انجماد
جهتدار

ذوب و ريخته
گري دقیق به
روش تک
کريستال

میزان آشنايی

فناوري

بريزينگ در
اتمسفر کنترل
شده

برشکاري با لیزر

اعمال تنش
فشاري سطحی
از طريق
التراسونیک

اعمال تنش فشار
سطحی از طريق
لیزر

ساخت ماهیچه
سرامیکی

ذوب و ريخته
گري در
اتمسفر کنترل
شده و خال

HIP

پشش دهی
پالسما و
HVOF

بريزينگ در
خال
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 -3وضعيت نيروي انساني متخصص و كارآمد (داراي دان

و تجربه كافي) براي توسعه اين فناوري

را چگونه ارزيابي ميكنيد؟

فناوري

جوشکاري
اصطکاکی

جوشکاري لیزر

ذوب ،تصفیه و
آلیاژسازي
پیشرفته

متالورژي پودر
براي ساخت
قطعات سرامیکی

متالورژي پودر
براي ساخت
قطعات
کامپوزيتی

متلورژي پودر
براي ساخت
قطعات فلزي

ماشینکاري با
روش سنگ
خزشی

شکلدهی به
روش آهنگري

شکلدهی به
روش نورد

میزان آشنايی

فناوري

شکلدهی به
روش کشش و
اکستروژن

فرآيند تولید
پودر فلزي

فرآيند تولید
پودر سرامیکی

ذوب و
ريختهگري دقیق
به روش انجماد
جهتدار

ذوب و ريخته
گري دقیق به
روش تک
کريستال

میزان آشنايی

فناوري

بريزينگ در
اتمسفر کنترل
شده

برشکاري با لیزر

اعمال تنش
فشاري سطحی
از طريق
التراسونیک

اعمال تنش فشار
سطحی از طريق
لیزر

ساخت ماهیچه
سرامیکی

ذوب و ريخته
گري در
اتمسفر کنترل
شده و خال

HIP

پشش دهی
پالسما و
HVOF

بريزينگ در
خال
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 -4وضعيت زير سا تهاي سختافزاري و نرمافزاري در دسترس جهت توسعه اين فناوري را
چگونه ارزيابي ميكنيد؟

فناوري

جوشکاري
اصطکاکی

جوشکاري لیزر

ذوب ،تصفیه و
آلیاژسازي
پیشرفته

متالورژي پودر
براي ساخت
قطعات سرامیکی

متالورژي پودر
براي ساخت
قطعات
کامپوزيتی

متلورژي پودر
براي ساخت
قطعات فلزي

ماشینکاري با
روش سنگ
خزشی

شکلدهی به
روش آهنگري

شکلدهی به
روش نورد

میزان آشنايی

فناوري

شکلدهی به
روش کشش و
اکستروژن

فرآيند تولید
پودر فلزي

فرآيند تولید
پودر سرامیکی

ذوب و
ريختهگري دقیق
به روش انجماد
جهتدار

ذوب و ريخته
گري دقیق به
روش تک
کريستال

میزان آشنايی

فناوري

بريزينگ در
اتمسفر کنترل
شده

برشکاري با لیزر

اعمال تنش
فشاري سطحی
از طريق
التراسونیک

اعمال تنش فشار
سطحی از طريق
لیزر

ساخت ماهیچه
سرامیکی

ذوب و ريخته
گري در
اتمسفر کنترل
شده و خال

HIP

پشش دهی
پالسما و
HVOF

بريزينگ در
خال
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 -5وضعيت آمادگي و هماهنگي دستگاهها و سازمانهاي مرتبط را براي توسعه اين فناوري چگونه ارزيابي
ميكنيد؟

فناوري

جوشکاري
اصطکاکی

جوشکاري لیزر

ذوب ،تصفیه و
آلیاژسازي
پیشرفته

متالورژي پودر
براي ساخت
قطعات سرامیکی

متالورژي پودر
براي ساخت
قطعات
کامپوزيتی

متلورژي پودر
براي ساخت
قطعات فلزي

ماشینکاري با
روش سنگ
خزشی

شکلدهی به
روش آهنگري

شکلدهی به
روش نورد

میزان آشنايی

فناوري

شکلدهی به
روش کشش و
اکستروژن

فرآيند تولید
پودر فلزي

فرآيند تولید
پودر سرامیکی

ذوب و
ريختهگري دقیق
به روش انجماد
جهتدار

ذوب و ريخته
گري دقیق به
روش تک
کريستال

میزان آشنايی

فناوري

بريزينگ در
اتمسفر کنترل
شده

برشکاري با لیزر

اعمال تنش
فشاري سطحی
از طريق
التراسونیک

اعمال تنش فشار
سطحی از طريق
لیزر

ساخت ماهیچه
سرامیکی

ذوب و ريخته
گري در
اتمسفر کنترل
شده و خال

HIP

پشش دهی
پالسما و
HVOF

بريزينگ در
خال
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پيوست  :2پرسشنامه ارزيابي جذابيت اطعاغ دا نيروگاهي

نام و نام انوادگي:

پست سازماني:

تحصيالغ /تخصص:

شماره تماس:

آدرس پست الكترونيک:
آيا مايل هستيد اطالعاغ شخصي جنابعالي در بانک اطالعاتي متخصصين ذ يره
گردد؟
تجربياغ ابلي (در صورغ امكان) به صورغ الصه ضميمه گردد

مالحظاغ:
اين پرسشنامه حاوی  5سؤال است که مربوط به ارزيابي جذابيت قطعات داغ نيروگاهي شناسايي شده ميباشد .پاسخ به هر سؤال ميتواند توسط
اعددی بين ( 1به منزله جذابيت يا توانمندی بسيار كم قطعه) تا ( 10به منزله جذابيت يا توامندی بسيار زياد قطعه) بيان شود.
نحوه پاسخگويي به سؤاالت به اين نحو است که در سطرهای جدول پاسخ (ارائه شده در انتهای پرسشنامه) ،قطعات مورد نظر و در ستونهای اين
جدول ،شماره سؤاالت پرسشنامه درج شده است .خواهشمند است برای پاسخ به سؤاالت ،اعدد مورد نظر برای هر کدام از سؤاالت را در خانه مربوط به هر
قطعه وارد کنيد .همچنين ،خواهشمند است در ستون چهارم جدول نهايي ،ميزان آشنايي خود را با هر کدام از قطعات به صورت اعددی بين ( 1به منزله
آشنايي بسيار كم) و ( 10به منزله آشنايي بسيار زياد) وارد کنيد.
به منظور مقايسه بهتر و دقيقتر تجهيزات مختلف ،پيشنهاد ميشود که پاسخنامه به صورت ستوني پر شود.
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ارزيابي جذابيت اطعاغ دا نيروگاهي
رديف

1

2

سوال

ميزان استفاده از اطعه را در مقايسه با ساير اطعاغ دا نيروگاهي در چه وضعيتي ميدانيد؟
بسيار زياد

10

5

1

بسيار کم

ميزان فوريت نياز كشور به اين اطعه را چگونه ميبينيد؟
بسيار زياد

10

5

1

بسيار کم

ميزان سارغها و هزينههاي تحميل شده به واحد نيروگاهي در اثر عملكرد نامناسب اطعه به چه
3

ميزان است؟

10

5

1

بسيار زياد
4

5

بسيار کم

ارزش مالي اطعه را در مقايسه با ساير اطعاغ دا نيروگاهي چه مقدار ميدانيد؟
بسيار زياد

10

5

بسيار کم

نرخ رشد كاربرد اطعه را در آينده چگونه ارزيابي ميكنيد؟
10

5

1

بسيار کم
بسيار زياد
توضيحاغ ( :در صورت نياز به توضيحات تکميلي بيشتر درباره هر يک از سواالت ،لطفاً توضيحات تکميلي خوود را بوا ذکور
دقيق تجهيز مورد نظر و همچنين شماره سوال مربوطه در اين قسمت درج فرماييد).
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جدول پاسخ
ميزان آشنايي شما با اين اطعه

رديف

عنوان اطعه

كاربرد

0

قطعه نمونه

نحوه پاسخگويي به سؤاالت

1

پره ثابت

واحدهای گازی

2

پره متحرک

واحدهای گازی

3

روتور

واحدهای گازی

4

روتور

واحدهای گازی

5

ديسک

واحدهای گازی

6

محفظه احتراق و مسير انتقال گاز داغ

واحدهای گازی

7

پوسته توربين

واحدهای گازی

8

پيچ و مهره دما باال

واحدهای گازی

9

شرود

واحدهای گازی

10

انواع سيل

واحدهای گازی

11

لوله بويلر

واحدهای بخاری

12

لوله سوپرهيتر و ریهيتر

واحدهای بخاری

13

پره ثابت

واحدهای بخاری

شماره سوال
5 4 3 2 1
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رديف

عنوان اطعه

كاربرد

14

پره متحرک

واحدهای بخاری

15

روتور

واحدهای بخاری

16

ديسک

واحدهای بخاری

17

مسير انتقال بخار

واحدهای بخاری

18

پوسته توربين

واحدهای بخاری

19

پيچ و مهره دما باال

واحدهای بخاری

20

ولو

واحدهای بخاری

21

هدر و درام

واحدهای بخاری

ميزان آشنايي شما با اين اطعه

شماره سوال
5 4 3 2 1
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پيوست  :3ارزيابي جذابيت مواد دا نيروگاهي
پرسشنامه ارزيابي جذابيت مواد دا نيروگاهي

نام و نام انوادگي:

پست سازماني:

تحصيالغ /تخصص:

شماره تماس:

آدرس پست الكترونيک:
آيا مايل هستيد اطالعاغ شخصي جنابعالي در بانک اطالعاتي متخصصين
ذ يره گردد؟
تجربياغ ابلي (در صورغ امكان) به صورغ الصه ضميمه گردد

مالحظاغ:
اين پرسشنامه حاوی  5سؤال است که مربوط به ارزيابي جذابيت مواد داغ نيروگاهي شناسايي شده ميباشد .پاسخ به هر سؤال ميتواند توسط
اعددی بين ( 1به منزله جذابيت يا توانمندی بسيار كم ماده) تا ( 10به منزله جذابيت يا توامندی بسيار زياد ماده) بيان شود.
نحوه پاسخگويي به سؤاالت به اين نحو است که در سطرهای جدول پاسخ (ارائه شده در انتهای پرسشنامه) ،مواد مورد نظر و در ستونهای اين
جدول ،شماره سؤاالت پرسشنامه درج شده است .خواهشمند است برای پاسخ به سؤاالت ،اعدد مورد نظر برای هر کدام از سؤاالت را در خانه مربوط
به هر ماده وارد کنيد .همچنين ،خواهشمند است در ستون چهارم جدول نهايي ،ميزان آشنايي خود را با هر کدام از مواد به صورت اعددی بين ( 1به
منزله آشنايي بسيار كم) و ( 10به منزله آشنايي بسيار زياد) وارد کنيد.
به منظور مقايسه بهتر و دقيقتر تجهيزات مختلف ،پيشنهاد ميشود که پاسخنامه به صورت ستوني پر شود.
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ارزيابي جذابيت مواد دا نيروگاهي
رديف

1

2

3

4

سوال

ميزان استفاده از ماده را در مقايسه با ساير مواد دا نيروگاهي در چه وضعيتي ميدانيد؟
بسيار زياد

10

5

1

بسيار کم

ميزان فوريت نياز كشور به اين ماده را چگونه ميبينيد؟
بسيار زياد

10

5

1

بسيار کم

ارزش مالي ماده را در مقايسه با ساير مواد دا نيروگاهي چه مقدار ميدانيد؟
بسيار زياد

10

5

1

بسيار کم

نرخ رشد كاربرد مواد را در آينده چگونه ارزيابي ميكنيد؟
10

5

1

بسيار کم
بسيار زياد
توضيحاغ  ( :در صورت نياز به توضيحات تکميلي بيشتر درباره هر يک از سواالت ،لطفاً توضيحات تکميلوي خوود را بوا

ذکر دقيق تجهيز مورد نظر و همچنين شماره سوال مربوطه در اين قسمت درج فرماييد).
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جدول پاسخ
رديف

عنوان اطعه

كاربرد

0

ماده نمونه

نحوه پاسخگويي به
سؤاالت

1

شمش ريختگي سوپرآلياژ پايه  Niو Co

واحدهای گازی

2

شمش ريختگي سوپرآلياژ پايه Fe

واحدهای گازی

3

شمش کارشده سوپرآلياژ پايه  Niو Co

واحدهای گازی

4

شمش کارشده سوپرآلياژ پايه Fe

واحدهای گازی

5

ورق و تسمه سوپرآلياژ پايه  Niو Co

واحدهای گازی

6

ورق و تسمه سوپرآلياژ پايه آهن

واحدهای گازی

7

پودر پوشش فلزی

واحدهای گازی

8

پودر پوشش سراميکي

واحدهای گازی

9

شمش و ورق کارشده انواع فوالد آلياژی

واحدهای گازی

10

شمش ريختگي انواع فوالد آلياژی

واحدهای گازی

11

مواد جوشکاری و بريزينگ

واحدهای بخاری

12

پودرهای سراميکي برای ساخت قطعات
داغ مثل پره (مواد نو)

واحدهای بخاری

ميزان آشنايي شما با
اين اطعه

1

2

3

4
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رديف

عنوان اطعه

كاربرد

13

ورق و تسمه ( ODSمواد نو)

واحدهای بخاری

14

آلياژهای ديرگداز بر پايه  Ptو ( ...مواد نو)

واحدهای بخاری

15

ترکيبات بين فلزی (مواد نو)

واحدهای بخاری

ميزان آشنايي شما با
اين اطعه

1

2

3

4
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پيوست  :4فرآيندهاي سا ت مواد و اطعاغ دا نيروگاهي

رديف

فرآيند سا ت

1

جوشکاری
اصطکاکي
جوشکاری ليزر
ذوب ،تصفيه و
آلياژسازی
پيشرفته
متالورژی پودر
برای ساخت
قطعات سراميکي
متالورژی پودر
برای ساخت
قطعات
کامپوزيتي
متالورژی پودر
برای ساخت
قطعات فلزی
ماشينکاری با
روش سنگ
خزشي
شکل دهي به
روش آهنگری
شکل دهي به
روش نورد
شکل دهي به
روش کشش و
اکستروژن
فرايند توليد پودر
فلزی
فرايند توليد پودر
سراميکي

2
3

4

5

6

7

8
9
10

11
12

ترکيبات بين
فلزی (مواد
نو)

√

آلياژهای
ديرگداز بر
پايه  Ptو ...
(مواد نو)

√

√

مواد دا نيروگاهي
پودرهای
مواد
ورق و تسمه سراميکي برای
( ODSمواد ساخت قطعات جوشکاری
و بريزينگ
داغ مثل پره
نو)
(مواد نو)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

شمش
ريختگي انواع
فوالد کربني و
کمآلياژی

شمش و
ورق کارشده
انواع فوالد
کربني و
کمآلياژی

√
√

√
√

√
√

√
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رديف

فرآيند سا ت

13

ذوب و ريخته
گری دقيق به
روش انجماد
جهت دار
ذوب و ريخته
گری دقيق به
روش تک
کريستال
ذوب و ريخته
گری در اتمسفر
کنترل شده و
خال

16

HIP
پوشش دهي
پالسما و
HVOF
بريزينگ در
خالء
بريزينگ در
اتمسفر کنترل
شده
برشکاری با ليزر
ااعمال تنش
فشار سطحي از
طريق
التراسونيک
ااعمال تنش
فشار سطحي از
طريق ليزر
ساخت ماهيچه
سراميکي

14

15

17

18
19

20
21

22

23
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ترکيبات بين
فلزی (مواد
نو)

√

آلياژهای
ديرگداز بر
پايه  Ptو ...
(مواد نو)

مواد دا نيروگاهي
پودرهای
مواد
ورق و تسمه سراميکي برای
( ODSمواد ساخت قطعات جوشکاری
و بريزينگ
داغ مثل پره
نو)
(مواد نو)

شمش
ريختگي انواع
فوالد کربني و
کمآلياژی

شمش و
ورق کارشده
انواع فوالد
کربني و
کمآلياژی

√

√

√

√
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مواد دا نيروگاهي
رديف

فرآيند سا ت

1

جوشکاری
اصطکاکي
جوشکاری ليزر
ذوب ،تصفيه و
آلياژسازی
پيشرفته
متالورژی پودر
برای ساخت
قطعات سراميکي
متالورژی پودر
برای ساخت
قطعات
کامپوزيتي
متالورژی پودر
برای ساخت
قطعات فلزی
ماشينکاری با
روش سنگ
خزشي
شکل دهي به
روش آهنگری
شکل دهي به
روش نورد
شکل دهي به
روش کشش و
اکستروژن
فرايند توليد پودر
فلزی
فرايند توليد پودر
سراميکي
ذوب و ريخته
گری دقيق به

2
3

4

5

6

7

8
9
10

11
12
13

پودر پوشش
سراميکي

√

پودر پوشش
فلزی

√

√
√

ورق و تسمه
سوپرآلياژ
پايه آهن

√

ورق و تسمه
سوپرآلياژ پايه
 Niو Co

√

√

√

√

√

شمش
کارشده
سوپرآلياژ
پايه Fe

√

√

شمش کارشده
سوپرآلياژ پايه
 Niو Co

√

√

شمش
ريختگي
سوپرآلياژ
پايه Fe

√
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رديف

14

15

16
17

18
19

20
21

22

23

فرآيند سا ت

روش انجماد
جهت دار
ذوب و ريخته
گری دقيق به
روش تک
کريستال
ذوب و ريخته
گری در اتمسفر
کنترل شده و
خال
HIP
پوشش دهي
پالسما و
HVOF
بريزينگ در
خالء
بريزينگ در
اتمسفر کنترل
شده
برشکاری با ليزر
ااعمال تنش
فشار سطحي از
طريق
التراسونيک
ااعمال تنش
فشار سطحي از
طريق ليزر
ساخت ماهيچه
سراميکي

ویرایش اول ،اردیبهشت 1394

ترکيبات بين
فلزی (مواد
نو)

آلياژهای
ديرگداز بر
پايه  Ptو ...
(مواد نو)

مواد دا نيروگاهي
پودرهای
مواد
ورق و تسمه سراميکي برای
( ODSمواد ساخت قطعات جوشکاری
و بريزينگ
داغ مثل پره
نو)
(مواد نو)

شمش
ريختگي انواع
فوالد کربني و
کمآلياژی

شمش و
ورق کارشده
انواع فوالد
کربني و
کمآلياژی
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مواد دا

اطعاغ دا نيروگاهي

نيروگاهي
رديف

فرآيند سا ت

1

جوشکاری

شمش ريختگي

هدر و درام

ولو

پيچ و مهره دما

پوسته

مسير انتقال

ديسک

سوپرآلياژ پايه Ni

توربين

توربين

باال توربين

توربين

بخار توربين

توربين

و Co

بخاری

بخاری

بخاری

بخاری

بخاری

بخاری

√

اصطکاکي
2

جوشکاری ليزر

3

ذوب ،تصفيه و
آلياژسازی پيشرفته

4

√

متالورژی پودر برای
ساخت قطعات
سراميکي

5

متالورژی پودر برای
ساخت قطعات
کامپوزيتي

6

متالورژی پودر برای
√

ساخت قطعات

√

فلزی
7

ماشينکاری با روش

√

سنگ خزشي
8

شکل دهي به روش

√

√

√

√

√

آهنگری
9

شکل دهي به روش
نورد

√

√

√

√
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مواد دا

اطعاغ دا نيروگاهي

نيروگاهي
رديف

فرآيند سا ت

10

شکل دهي به روش

شمش ريختگي

هدر و درام

ولو

پيچ و مهره دما

پوسته

مسير انتقال

ديسک

سوپرآلياژ پايه Ni

توربين

توربين

باال توربين

توربين

بخار توربين

توربين

و Co

بخاری

بخاری

بخاری

بخاری

بخاری

بخاری
√

√

کشش و اکستروژن
11

فرايند توليد پودر
فلزی

12

فرايند توليد پودر
سراميکي

13

ذوب و ريخته گری
دقيق به روش
انجماد جهت دار

14

ذوب و ريخته گری
دقيق به روش تک
کريستال

15

ذوب و ريخته گری
در اتمسفر کنترل

√

√

√

√

√

شده و خال
16

HIP

17

پوشش دهي پالسما
و HVOF

18

بريزينگ در خالء

19

بريزينگ در اتمسفر

√

√
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مواد دا

اطعاغ دا نيروگاهي

نيروگاهي
رديف

فرآيند سا ت

شمش ريختگي

هدر و درام

ولو

پيچ و مهره دما

پوسته

مسير انتقال

ديسک

سوپرآلياژ پايه Ni

توربين

توربين

باال توربين

توربين

بخار توربين

توربين

و Co

بخاری

بخاری

بخاری

بخاری

بخاری

بخاری

کنترل شده
20

برشکاری با ليزر

21

ااعمال تنش فشار
سطحي از طريق
التراسونيک

22

ااعمال تنش فشار
سطحي از طريق
ليزر

23

ساخت ماهيچه
سراميکي

رديف

فرآيند سا ت

1

جوشکاری اصطکاکي

2

جوشکاری ليزر
ذوب ،تصفيه و
آلياژسازی پيشرفته
متالورژی پودر برای
ساخت قطعات
سراميکي
متالورژی پودر برای

3
4

5

روتور
توربين
بخاری

پره متحرک
توربين
بخاری

اطعاغ دا نيروگاهي
لوله بويلر
لوله سوپرهيتر و
پره ثابت
واحد
ریهيتر توربين
توربين
بخاری
بخاری
بخاری
√

√

√

انواع سيل
توربين
گازی

شرود توربين
گازی
√
√
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رديف

6
7
8
9
10
11
12
13

14

15

فرآيند سا ت
ساخت قطعات
کامپوزيتي
متالورژی پودر برای
ساخت قطعات فلزی
ماشينکاری با روش
سنگ خزشي
شکل دهي به روش
آهنگری
شکل دهي به روش
نورد
شکل دهي به روش
کشش و اکستروژن
فرايند توليد پودر
فلزی
فرايند توليد پودر
سراميکي
ذوب و ريخته گری
دقيق به روش انجماد
جهت دار
ذوب و ريخته گری
دقيق به روش تک
کريستال
ذوب و ريخته گری
در اتمسفر کنترل شده
و خال

16

HIP
پوشش دهي پالسما و
HVOF
بريزينگ در خالء
بريزينگ در اتمسفر
کنترل شده
برشکاری با ليزر

21

ااعمال تنش فشار

17
18
19
20
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روتور
توربين
بخاری

پره متحرک
توربين
بخاری

اطعاغ دا نيروگاهي
لوله بويلر
لوله سوپرهيتر و
پره ثابت
واحد
ریهيتر توربين
توربين
بخاری
بخاری
بخاری

انواع سيل
توربين
گازی

شرود توربين
گازی

√
√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√
√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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رديف

22
23

فرآيند سا ت
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پره متحرک
توربين
بخاری

روتور
توربين
بخاری

اطعاغ دا نيروگاهي
لوله بويلر
لوله سوپرهيتر و
پره ثابت
واحد
ریهيتر توربين
توربين
بخاری
بخاری
بخاری

انواع سيل
توربين
گازی

شرود توربين
گازی

سطحي از طريق
التراسونيک
ااعمال تنش فشار
سطحي از طريق ليزر
ساخت ماهيچه
سراميکي

اطعاغ دا نيروگاهي
رديف

فرآيند سا ت

1

جوشکاری
اصطکاکي
جوشکاری ليزر
ذوب ،تصفيه و
آلياژسازی پيشرفته
متالورژی پودر برای
ساخت قطعات
سراميکي
متالورژی پودر برای
ساخت قطعات
کامپوزيتي
متالورژی پودر برای
ساخت قطعات
فلزی
ماشينکاری با روش
سنگ خزشي
شکل دهي به
روش آهنگری
شکل دهي به
روش نورد

2
3
4

5

6

7
8
9

پيچ و مهره
دما باال توربين
گازی

پوسته
توربين
توربين
گازی

محفظه احتراق و مسير
انتقال گاز داغ توربين
گازی

روتور
توربين
گازی

ديسک
توربين
گازی

پره
متحرک
توربين
گازی

پره ثابت
توربين
گازی
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
√
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اطعاغ دا نيروگاهي
رديف

فرآيند سا ت

10

شکل دهي به
روش کشش و
اکستروژن
فرايند توليد پودر
فلزی
فرايند توليد پودر
سراميکي
ذوب و ريخته گری
دقيق به روش
انجماد جهت دار
ذوب و ريخته گری
دقيق به روش تک
کريستال
ذوب و ريخته گری
در اتمسفر کنترل
شده و خال

16

HIP
پوشش دهي
پالسما و
HVOF
بريزينگ در خالء
بريزينگ در اتمسفر
کنترل شده
برشکاری با ليزر
ااعمال تنش فشار
سطحي از طريق
التراسونيک
ااعمال تنش فشار
سطحي از طريق
ليزر
ساخت ماهيچه
سراميکي

11
12
13

14

15

17

18
19
20
21

22

23

پيچ و مهره
دما باال توربين
گازی

پوسته
توربين
توربين
گازی

محفظه احتراق و مسير
انتقال گاز داغ توربين
گازی

روتور
توربين
گازی

ديسک
توربين
گازی

پره
متحرک
توربين
گازی

پره ثابت
توربين
گازی

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√
√

√
√

√
√
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مقدمه
در مرحله چهارم طرح «سند راهبردي و نقشهراه طراحيی و توسيعه دانيش فنيی سياخت ميواد و قطعيات داغ نيروگياهی»،
سياستها و اقدامات مورد نياز براي تحقق چشم انداز ،اهداف و راهبردها مشخص میگردد .اين سياستها و اقدامات براي رفع
مشكالت موجود در ابعاد توسعه و انتشار دانش ،فعاليتهاي كارآفرينی ،شكل دهی به بازار ،تأمين منابع ميالی ،انسيانی و ميواد،
مشروعيت بخشی و جهتدهی به سيستم در حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهی تعيين میشيود ] .[1ورودي الزم بيراي تعييين
سياستها و اقدامات مديريتی ،چالش ها و مشكالت موجود در هر يك از اين ابعاد است كه با كمك كارشناسيان و خبرگيان در
حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهی استخراج میشود .بهعالوه در كاركرد توسعه دانش ،اقدامات فنّی نيز ارائيه خواهنيد شيد كيه
ورودي آنها راهبردهاي ارائه شده در گزارش مرحله سوم میباشد.
ساختار اين گزارش به اين صورت اسيت :در بخيش اول دربياره مبيانی نظيري تيدوين سياسيتهيا و اقيدامات در ادبييات
سياستگذاري فناوري صحبت میشود .سپس فرايند تدوين سياستها و اقدامات سند راهبيردي و نقشيهراه طراحيی و توسيعه
دانش فنی ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهی مورد بحث قرار میگيرد .در نهايت ،سياستها و اقدامات تدوين شده براي رفيع
مشكالت توسعه مواد و قطعات داغ نيروگاهی ارائه خواهد شد.
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 -1چارچوب نظري تدوين سياستها و اقدامات سند طراحی و توسعه دانش فنی
ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهی
مبناي تدوين اين سياستها و اقدامات در اين سند نظام نوآوري فناورانه )TIS( 1است .بنا بر تعريف كارلسون و استانكيويكز
] [2نظام فناورانه عبارت است از« :شبكهاي پويا از عامالن 2كه در يك ناحيهي اقتصادي/صنعتی تحت زيرساختهاي نهيادي
خاص با يكديگر در تعامل بوده و در توليد ،انتشار و بهرهبرداري از فناوري سهيم هستند».
نقطه آغاز تحليل يك نظام فناورانه نوآوري بر يك منطقه جغرافيايی يا بخش صنعتی متمركز نيست ،بلكه بر يك تكنولوژي
يا يك زمينه فناورانه متمركز است .هدف بيشتر مطالعات نظامهاي نوآوري فناورانه ،تحليل و ارزيابی توسعه يك نوآوري فناورانه
خاص در قالب ساختار يا فرآيندهاي پشتيبان (يا مخرب) آن است .از اين منظر ،میتوان به اين رويكرد بهعنيوان ييك گونيهي
خردنگر 3از مفهوم نظام هاي بخشی نوآوري نگريست .رويكرد نظام نوآوري فناورانه داراي مشخصههياي عميومی رويكردهياي
نظام نوآوري است .با اين وجود ،دو مشخصه ،اين رويكرد را از رويكردهاي ديگر متمايز میسازد .اوّلين مشخصه ،تأكيد رويكرد
نظام نوآوري فناورانه بر نقش شايستگی اقتصادي ،توانايی توسعه و استفاده از فرصتهاي جديد كسب و كار بهعنيوان جنبيهاي
مهم از نوآوري فناورانه میباشد .اين رويكرد بر كافی نبودن تحريك جريآنهاي دانش براي وقوع تغييرات فناورانيه و عملكيرد
اقتصادي تأكيد میكند .تحريك جريانهاي دانش براي تحريك فعّاالنه دانشهاي موجود بهمنظور ايجاد فرصيتهياي جدييد
كسب و كار ،الزم است .اين جنبه رويكرد نظام نوآوري فناورانه بر اهميت اشخاص بهعنوان منابع نوآوري تأكيد ميیكنيد .ايين
موضوع توسط رويكردهاي كلنگر 4نظام نوآوري مغفول واقع گرديده است .تمركز بر فعّاليتهاي كارآفرينانه ،مكمّل تأكييد بير
جريانهاي دانش است .مشخصه دوّم متمايز كننده مطالعات مربوط به نظام نوآوري فناورانه از رويكردهاي ديگر ،تمركز زياد آن

1- Technological innovation system
2- Agents
3- Micro oriented
4- Macro oriented
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بر پويايی سيستم است .تمركز بر اقدام كارآفرينانه ،پژوهشگران حوزه نظيام فناورانيه نيوآوري را تشيويق بيه نگريسيتن بيه آن
بهعنوان چيزي كرده است كه در طول زمان ايجاد میگردد.

 -1-1كاركردها در نظام نوآوري فناورانه
هدف هر نظام نوآوري از جمله نظام نوآوري فناورانه ،تحقق اهداف فرايند نوآوري است .اين اهداف شيامل خليق ،انتشيار و
بهرهبرداري از فناوري است كه در قالب توسعه فناورانه ،بهظهور میرسد .حال دستههاي مختلف فعالييتهيايی كيه بير توسيعه
فناوري اثر میگذارند ،كاركردهاي نظام نوآوري فناورانه نيام ميی گيرنيد .كاركردهيا ،فراينيدهايی هسيتند كيه وجيود آنهيا در
شكل گيري يك نظام نوآوري فناورانه ضروري است .هريك از اين كاركردها ،میتواند از طريق فعّاليتهياي گونياگون محقيق
شوند .در راستاي شكلگيري نظام نوآوري فناورانه براي يك فناوري 7 ،كاركرد گونياگون باييد محقيق گيردد .از طرفيی ،ايين
كاركردها بر يكديگر اثرگذار هستند و می توانند منجر به تقويت و يا تضعيف يكيديگر شيوند .درنتيجيه چنيين تعيامالتی مييان
كاركردها ،حلقه هاي علّی و معلولی متفاوتی قابل شناسايی هستند .بنابراين ،در ادامه به معرفی كاركردها و چگونگی اثرگيذاري
آنها بر يكديگر پرداخته خواهد شد.
از آنجايی كه تنها با تحليل ساختاري نظامهاي فنی-اجتماعی نمی تيوان تغيييرات فناورانيه را تحلييل كيرد ،ايين رويكيرد
میبايست فراهمآورنده چارچوبی براي تحليل فرايندي نظامهاي فنی-اجتماعی باشد .بدين منظور ،محققان مختلف به تعرييف
كاركردهاي نظام نوآوري پرداختهاند .نظرات برخی از اين محققان در سالهاي مختلف حول محور كاركردهياي نظيام نيوآوري
فناورانه در جدول ( )1-1آورده شده است.
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سورز و هكرت ()2009؛ سورز و همكاران ()2010 ،2009

فعاليتهاي كارآفرينی

توسعه دانش

انتشار دانش

جهتدهی به جستجو

شكلدهی بازار

تأمين و تخصيص منابع

فن آلفن و همكاران ()2009

فعاليتهاي كارآفرينی

توسعه دانش

انتشار دانش

جهتدهی به جستجو

شكلدهی بازار

تأمين و تخصيص منابع

ايجاد مشروعيت

تأثيرگذاري بر جهتدهی تصميمات

شكلدهی بازار

تأمين و تخصيص منابع

مشروعيتبخشی

جهتدهی به جستجو

شكلدهی بازار

تأمين و تخصيص منابع

ايجاد مشروعيت/غلبه بر مقاومت در برابر تغيير

جهتدهی به جستجو

شكلدهی بازار

تأمين و تخصيص منابع

حمايت از سوي گروهاي پشتيبان

برگك و همكاران ()2008؛
ياكوبسن و همكاران ()2008
الكماد و همكاران ()2007؛ هكرت و نگرو ()2009هكرت و
همكاران ()2007؛ نگرو و همكاران ()2008
نگرو و همكاران ()2007

آزمايشهاي كارآفرينی
فعاليتهاي كارآفرينی

توسعه دانش

فعاليتهاي كارآفرينی

توسعه دانش
تحقيق و توسعه
مزيتسازي
فراهم كردن خدمات
مشاورهاي

ادكوئيست ()2005

ريكن ()2000

جانسون ()1998

انتشار دانش از
طريق شبكهها
انتشار دانش از
طريق شبكهها
شبكهسازي

اجرا
ايجاد و انتشار محصول
جديد
ايجاد و انتشار فرصت
نوآورانه

تحقيق

انجام تحقيقات بازار

تامين حداقلهاي كيفی
ايجاد و تغيير ساختار صنعتی
ايجاد و تغيير قواعد

شكلدهی بازار
محصول جديد

فعاليتهاي حمايتی

هموار كردن
شكلگيري بازار

ارتباط

مصرف نهايی

آموزش

افزايش
شبكهسازي

هدايت تكنولوژي

ايجاد بازار و انتشار
دانش بازار

هدايت فرايند جستجو

ايجاد و شبيهسازي بازار

هدايت فرايند جستجو

هموارسازي تبادل
دانش و اطالعات

شناسايی پتانسيلهاي توسعه

توسعه اثرات جانبی مثبت

تأمين مالی فرايند نوآوري

تأمين منابع

ايجاد دانش جديد

ياكوبسن و برگك ()2004
ليو و وايت ()2001

توسعه و انتشار دانش

حمايت از سوي گروههاي پشتيبان

ايجاد نيروي انسانی
حمايت
هموارسازي تأمين مالی
ايجاد بازار نيروي كار
تأمين منابع

تأمين مشوقها براي بنگاهها

جدول ( :)1-1فهرست كاركردهاي ارائه شده توسط محققان مختلف

هموار كردن ايجاد اثرات
جانبی مثبت

مشروعيتبخشی فناوري و بنگاه

غلبه بر مقاومت در برابر تغيير
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با مرور بخش عمدهاي از مقاالتی كه به دستهبندي كاركردها پرداختهاند ،هفت كاركرد اصلی مورد شناسايی قرار میگيرنيد.
مجموعه كاركردهاي ذكر شده بههمراه شاخصهايی براي سنجش سطح برآورده شدن اين كاركردها در جدول ( )2-1ارائه شده
است.
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جدول ( :)2-1كاركردهاي اصلی نظام نوآوري فناورانه و شاخصهاي سنجش آنها
كاركرد

توصيف

شاخص

فعاليتهاي

شامل ترجمهي دانش فنی موجود در زمينهي يك فناوري خاص به زبان
موقعيتهاي كاري جديد و انجام پروژههاي عملياتی و يا انجام فعاليتهايی
با هدف اثبات مفيد بودن فناوري نوظهور در محيط تجاري است .

تعداد و كيفيت پروژههاي انجام شده با هدف تجاريسازي،
حجم سرمايهگذاريهاي خطرپذير انجام شده ،تعداد
نمايشگاههاي فناوري برگزار شده ،تعداد پروژههاي نمايشی
انجام شده

خلق دانش

دربرگيرندهي فعاليتهاي يادگيري است كه بهطور عمده بر دانش فنی فناوري
و به ميزان كمتر ،بر بازار ،شبكهها و مصرفكنندههاي آن تمركز دارد .اين
فرايند يادگيري ،به اقسام گوناگونی میتواند واقع شود .يادگيري كتابخانهاي و
يادگيري درحين انجام كار از انواع مهم اين دسته از فعاليتها هستند.

تعداد مقاالت ISIمنتشر شده ،تعداد حق اختراعات ثبت شده
به صورت بينالمللی در زمينه فناوري ،تعداد مطالعات علمی و
فنی صورت گرفته از فناوري ،تعداد گزارشهاي توليد شده در
رابطه با مطالعهي بازار ،تعداد مطالعات امكانسنجی انجام شده

كارآفرينی

انتشار دانش

دربرگيرندهي فعاليتهايی است با هدف پراكندهسازي 1و بهاشتراکگذاري
دانش و اطالعات انجام میشوند .بنابراين مهمترين نقش كاركرد انتشار
دانش ،ايجاد يادگيري تعاملی است .وجود روابط و در حالت پيچيدهتر،
شبكههايی از بازيگران از پيشنيازهاي اين كاركرد به شمار میرود.

جهتدهی به

اشاره به فعاليتهايی دارد كه منجر به مشخصشدن نيازها و جهتدهی به
فعاليتهاي بازيگران موجود در نظام فناوري میگردد .همچنين ،رفع
مشكالت موجود در كاركردهاي ديگر نظام نيز میتواند در قالب اين كاركرد
انجام شود.
شامل فعاليتهايی (مانند حمايتهاي مالی از كاربرد فناوري نوظهور) است كه
با ارائهي امتيازاتی منجر به ايجاد تقاضا براي فناوري میگردد.

سيستم

شكلدهی بازار

2

تعداد كنفرانسها و كارگاههاي برگزار شده در رابطه با فناوري،
تعداد و اندازه شبكههاي متشكل از بازيگران موجود در نظام
فناورانه ،ميزان جابهجايی نيروهاي تحصيلكرده دانشگاهی با
محوريت فناوري
تعداد و اثربخشی قوانين مربوط به فناوري ،استانداردهاي
تدوين شده ،ميزان شكلگيري انتظاراتی دربارهي آيندهي
فناوري
تعداد و تنوع كاربران موجود براي فناوري ،تعداد و تنوع
نهادهاي تنظيمشده براي شكلدهی به بازار ،ميزان عدم
قطعيت موجود در برابر توليدكنندگان و يا سرمايهگذاران،
مرحلهي بلوغ (دورهي عمر) بازار

تأمين منابع

شامل تخصيص سرمايههاي مالی ،انسانی ،مكمل و مواد مورد نياز براي
توسعه فناوري است .همچنين ،گسترش زيرساختهاي عمومی مورد نياز
پيشرفت فناوري ،مانند سيستمهاي آموزشی و تسهيالت تحقيق و توسعه نيز
در زمرهي اين كاركرد قرار میگيرد.

حجم كمكهاي بالعوض دولتی (يارانه) و سرمايهگذاريهاي
بخش دولتی و خصوصی ،ميزان دسترسی به نيروي انسانی
فنی ،ميزان دسترسی به مواد اوليه ،ميزان توسعه
زيرساختهاي مورد نياز فناوري و محصوالت و خدمات مكمل

مشروعيتبخشی

دربرگيرندهي تمامی فعاليتها با هدف غلبه بر مخالفت بازيگران ذينفع در
فناوريهاي كنونی از طريق تشويق صاحبان قدرت به ايجاد آرايش جديدي از
قواعد و مقررات مربوط به نظام نوآوري فناورانه است.

ميزان همگرائی نهادهاي موجود و نظام نوآوري فناورانه در
حال توسعه ،ميزان مشروعيت سرمايهگذاري در توسعهي
فناوري و محصوالت مربوط به آن ،ميزان رايزنیهاي سياسی
بين گروههاي درگير براي حمايت از فناوري ،ميزان حمايت از
فناوري در رسانهها

حال ،به مرور مفاهيم اين كاركردها خواهيم پرداخت.

1- Dissemination
2- Sharing
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 فعاليتهاي كارآفرينی
كارآفرينان از بازيگران كليدي در نظامهاي نوآوري بهشمار میروند .فعّاليتهاي كارآفرينی را نيز میتوان در قاليب يكيی از
فرآيندهاي اصلی نظام نوآوري جاي داد .فعّاليت كارآفرينی عبارتست از تبديل دانش فنی موجود به كسب و كارهاي جديد .اين
كار از طريق انجام پروژههاي اجرايی انجام میشود .بنابراين ،از الزمههاي انجام فعّاليت كارآفرينی ،وجيود دانيش فنيی اسيت.
نكته قابل بيان آن است كه هر بازيگري (شامل هر بازيگري در بخش خصوصی يا عمومی و يا بازيگران دولتی ،دانشگاهی و يا
صنعتی) كه به انجام فعّاليت هاي كارآفرينی مبادرت ورزد ،در آن مقطع خاص بهعنوان كارآفرين شناخته میشيود .بنيابراين ،در
برخی موارد ،حتی دولتها نيز میتوانند در نقش كارآفرين ظاهر شوند.
بهطور كلی میتوان دو زيركاركرد را براي فعّاليتهاي كارآفرينی متصور شد :ايجاد فرصتهياي كياري جدييد و شناسياندن
فرصت هاي كاري جديد .در ايجاد فرصت هاي كاري جديد ،كسب سود بهطور مستقيم مورد هدف قرار میگييرد؛ درحاليكيه در
شناساندن فرصت هاي كاري جديد ،ايجاد مشروعيت براي آن محصول يا خدمت (و در سطحی باالتر براي تكنوليوژي) هيدف
اصلی فعّاليت است .در اين حالت ،با ايجاد مشروعيت براي محصول يا خدمت ارائه شده ،زمينيهاي بيراي كسيب سيود فيراهم
میشود.
میتوان گفت كه فعّاليتهاي كارآفرينی شامل تالشهايی است كه بطور مستقيم به تجاريسازي محصوالت و خدمات ارائه
شده بر پايهي دانش فنی موجود می پردازند .درحقيقت ،اين فعّاليت است كه يك نظام نوآوري را از يك نظام تحقيقات متميايز
میسازد .الزم به ذكر است كه انجام فعّاليتهاي كارآفرينی میتواند منجر به شكلگيري دانشهاي جديد از تكنولوژي موجيود
گردد .بنابراين ،از يكسو توسعه دانش الزمه انجام فعّاليت هاي كارآفرينانه است و از سوي ديگير ،فعالييتهياي كارآفرينانيه بيا
افزايش دانش فنی در رابطه با تكنولوژي همراه است.
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در ادبيات ،نمونههايی از فعّاليتهاي مربوط به اين كاركرد برشمرده شدهاند:
 سرمايهگذاريهاي خطرپذير صورتپذيرفته (پروژههاي انجام شده) در تجاريسازي تكنولوژي
 ورود شركتهاي نوآور در عرصهي تجاريسازي تكنولوژي
 تأسيس شركتهاي نوپا
 ورود شركتهاي موجود در حوزههاي ديگر به حوزه تكنولوژي
 ارائهي محصوالت و خدمات جديد در زمينهي تكنولوژي
 فعّاليتهاي انجام شده با هدف نمايش و توجيهپذير ساختن تكنولوژي
 برگزاري نمايشگاه تكنولوژي
 انجام پروژههاي نمايشی
 توسعه دانش
كاركرد توسعه دانش ،دربرگيرنده تمامی فعاليتهايی است كه میتوان در فرايند يادگيري 1قرار داد .بيديهی اسيت كيه ايين
كاركرد در قلب فرايند نوآوري و درنتيجه در قلب يك نظام نوآوري جاي دارد .بنابراين ،تحقق اين كاركرد پيشنياز توسعه نظام
نوآوري فناورانه تلقی میگردد و جزء كاركردهايی است كه می بايست پيش از كاركردهاي ديگر محقَق گردد .اين ييادگيري در
رابطه با موضوعات مختلف مانند دانش فنی تكنولوژي نوظهور ،بازار ،شبكهها و مصرفكنندگان صادق است .با اين وجود ،تأكيد
بيشتري در رابطه با يادگيري دانش فنی تكنولوژي نوظهور وجود دارد .از اين منظر (موضوع مورد تمركز) میتوان كاركرد خلق
دانش را به دو دسته تقسيم كرد :خلق دانش فنی و خلق دانش غيرفنی.
اين فرايند يادگيري ،به اقسام گوناگونی میتواند واقع شود .از مهمترين انواع يادگيري رخداده در راستاي تحقق اين كاركرد،
يادگيري در حين جستجو( 2يادگيري كتابخانهاي) و يادگيري در حين انجام كار ،3يادگيري در حين تعامل 4و يادگيري در حيين

 -1برخی از محققان اين كاركرد را كاركرد يادگيري نام نهادهاند.
1- Learning by searching
2- Learning by doing
3- Learning by interacting
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استفاده 1میباشد .البته می بايست به اين موضوع توجّه داشت كه يادگيري در حين تعامل درصورت وقوع بهصورت اَشكال زيير
در قالب اين كاركرد قرار می گيرد :تعامل موجود بين بازيگران موجود در سيستم در حالتی كه هيچ يك از آنان دانش مورد نظر
را ندارد (همگی آنها براي رسيدن به يك دانش مشترک با يكديگر تعامل دارند و بين آنها جريان دانشی قابل توجّهی وجيود
ندارد)؛ تعامل موجود بين بازيگران موجود در سيستم با بازيگران خارج از سيستم كه دانش از بازيگر خارجی بيه بيازيگر داخليی
جريان میيابد.
می توان براي دانش موجود در سيستم ،سطوح مختلفی را متصور شد .اين سطوح عبارتند از سطح بنگياه ،صينعت و جامعيه.
دانش موجود در سطح بنگاه عبارتست از دانشی كه مختص بنگاهها بوده و براي دستيابی به آن میبايست آن را درون بنگاهها
جستجو كرد .اين دانش (كه سهم بيشتر آن متعلق به دانش فنی است) در رابطه با محصوالت و فرايند تولييد آنهيا در حيطيه
تخصصی بنگاهها است و معموالً بنگاهها حاضر به تسهيم آن با ساير بنگاهها نمیشوند .دانش موجود در سطح صنعت (كه سهم
بيشتر آن متعلق به دانش غيرفنی است) متعلق به بنگاه خاصی نيست و حاصل از پارادايم موجود در سيطح صينعت ميیباشيد.
براي دستيابی به دانش موجود در سطح يك صنعت می بايست وارد صنعت مورد نظر شد .دانش موجيود در سيطح جامعيه نييز
همچون دانش موجود در سطح صنعت متعلق به مجموعه اي از بازيگران موجود در آن جامعه است .براي اكتساب ايين نيوع از
دانش نيز میبايست وارد جامعه مورد نظر شد .از طريق ارزيابی شاخصها و رخدادهاي زير میتوان ميزان برآوردن اين كاركرد
را بررسی كرد:
 تعداد مقاالت  ISIمنتشر شده در زمينه تكنولوژي
 تعداد حق اختراعات ثبت شده به صورت بينالمللی در زمينه تكنولوژي
 تعداد و اندازه نهادهاي تحقيقاتی ( )R&Dفعال در زمينه تكنولوژي
 تعداد و اندازه مطالعات علمی و فنی صورت گرفته درباره تكنولوژي
 تعداد تستهاي آزمايشگاهی انجام شده بر روي تكنولوژي

4- Learning by using
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 تعداد انجام آزمايش و پيادهسازي تكنولوژي در ناحيهاي از محيط بهجاي محدوده گستردهتر (پايلوت)1
 تعداد توسعه و ايجاد نمونههاي آزمايشی و اوليه از تكنولوژي (پروتوتايپ)2
 انتشار دانش
كاركرد انتشار دانش دربرگيرنده مجموعهاي از فعاليتها با هدف تسهيم 3و به اشتراکگذاري 4دانش 5و اطالعيات در مييان
بازيگران مختلف موجود در سيستم است .يك عامل سياختاري ضيروري بيراي تحقيق انتشيار دانيش ،شيبكه اسيت .يكيی از
ويژگیهاي مهم نظام نوآوري فناورانه ،وجود شبكه در ساختار آن است .مهمترين نقشی كه يك شيبكه قيادر بيه بيرآوردن آن
است ،فراهم آوري بستري براي ايجاد جريان دانش و اطالعات در بين بازيگران موجود در سيستم است .دو نوع از شيبكههيا را
میتوان متصور بود :شبكههاي نرم و شبكههاي سخت .در شبكههاي نرم ،لزوماً دانش موجود در منبع دانشی (بازيگر برخوردار
از دانش) به بازيگر خواهان دانش بهصورت كامل منتقل نمیشود .نمونههايی از ايين نيوع از شيبكه عبارتنيد از كنفيرانسهيا،
همايشها ،كارگاهها و پايگاه هاي اطالعاتی مشترک بين بازيگران موجود در نظام .از اين پس ،اين نوع از انتشار دانش ،تسهيم
دانش ناميده میشود .در شبكه هاي سخت ،دانش موجود در منبع دانشی توسط بازيگر خواهان آن دريافت میشود .نمونههيايی
از اين نوع از شبكه ها عبارتند از اتحادهاي استراتژيك ،هابهاي تكنولوژي و سرمايهگذاريهاي مشترک .6اين نيوع از انتشيار
دانش ،به اشتراکگذاري دانش ناميده میشود .نمونهاي از رخدادها و شاخصهاي نشانگر تحقق اين كاركرد عبارتند از:
 تعداد فعّاليت هاي تحقيق و توسعه و نوآورانه مشترک صورت پذيرفته ميان واحدهاي مختلف (با هدف تسيهيم
دانش)
 ميزان جابجايی نيروهاي تحصيلكرده دانشگاهی با محوريت تكنولوژي

1- Pilot
2- Prototype
1- Dissemination
2--Sharing

 -3همان طور كه كاركرد خلق دانش مشتمل بر خلق دانش فنی و غيرفنی است ،كاركرد انتشار دانش نيز قابل تقسيم بيه انتشيار دانيش فنيی و
انتشار دانش غيرفنی میباشد.
4- Joint venture
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 كنفرانسها ،كارگاههاي آموزشی ،پيمآنها و توافقنامههاي بين بازيگران ،سرمايهگذاريهاي مشترک صيورت
پذيرفته با موضوع تكنولوژي
 جهتدهی به سيستم
كاركرد جهتدهی به سيستم متشكل از فعّاليتهايی است كه به گزينش و محدود كردن گزينيههياي موجيود در رابطيه بيا
تكنولوژي ،كاربرد آنها و بازارشان در سطوح مختلف میپردازد .اين سطوح عبارتند از سطح فراسيستم 1و سطوح كالن 2و خرد
سيستم .3اين فعّاليتها بهمنظور همگرا ساختن تالشهاي انجام گرفته در توسعه تكنولوژي انجام میشوند .میتوان اين فرايند
گزينشی را دربرگيرنده شناسايی فرصت هاي موجود در نظام نوآوري فناورانه دانست .براي توضيح بيشيتر ميیتيوان گفيت كيه
به علت وجود محدوديت در منابع در دسترس ،از ميان گزينه هاي مختلف موجود بايد دست به انتخاب زد و بر آن تمركز نميود.
بدون انجام اين مرحله  ،نياز و انتظارات بازيگران از روند توسعه ناشناخته باقی مانده و منيابع در دامنيه وسييعی از گزينيههياي
كاربردي و فناورانه پراكنده شده و بههدر میرود .درنتيجه ،تعداد قابل توجّهی از گزينههاي توسعه با وجود صرف منبع برايشان،
ناموفق باقی میمانند .براي جلوگيري از وقوع اين رخداد ،كاركرد جهتدهی به سيستم در روند توسعه فناورانه تعريف میگردد.
میتوان فعّاليتهاي انجام شدهي مربوط به اين كاركرد را بيه سيه دسيته تقسييم كيرد :تنظيميی ،4شيناختی 5و هنجياري.6
درحقيقت ،فعّاليتهاي رخ داده در اين كاركرد منجر به ايجاد ،تغيير و يا از ميان برداشتن نهادهاي موجود در سيسيتم ميیشيود.
براي توضيح بيشتر میتوان گفت كه برخی از رخدادها میتوانند انتظارات را نسبت به برخی گزينههاي پيشرو افيزايش دهنيد
(شناختی) .براي مثال ،عملكرد خوب يك گزينه تكنولوژي منجر به افزايش انتظارات از آن گزينه میگردد .با افزايش انتظارات
نسبت به آن گزينه ،اولويّت آن گزينه در اذهان باالتر میرود .اين رخداد بهمعناي تغيير در شناختهاي پيشين و ايجاد شيناخت

 -1منظور از فراسيستم ،سيستمی است كه سيستم مورد مطالعه را در بر میگيرد .در ادبيات از اين فراسيستم با نام  Landscapeياد میشود.
 -2سطوح كالن سيستم مشتمل بر سطوحی است كه نسبتاً در طول زمان پايدار هستند و با توسعهي تكنولوژي تغييرات اندكی در آنها حاصيل
میشود .اين سطوح را  Regimeمینامند.
 -3اين مجموعه از سطوح متأثر از تغييرات فراوانی هستند و بهشدت متالطم میباشند .در ادبيات اين سطوح را  Nicheمینامند.
4- Regulative
5- Cognitive
6- Normative
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جديد نسبت به گزينه هاي موجود است .برخی ديگر از رخدادها می توانند منجر به تغيير در هنجارهاي موجود شوند .براي مثال،
وقوع يك رخداد طبيعی ممكن است منجر به افزايش ارزش انواع خاصی از تكنولوژيهياي تولييد انيرژي (ماننيد انيرژيهياي
تجديدپذير) گردد .با افزايش ارزش اين نوع از تكنولوژيها ،پارادايم جديدي در نظام موجود شكل میگيرد .در پيارادايم جدييد،
هنجارهاي جديدي مطرح میشوند (گونهي هنجاري جهتدهی به سيستم) .ممكن است درنتيجهي وقوع رخدادهاي اثرگذار بر
شناخت ها و هنجارهاي سيستم ،قوانين ،مقررات ،استانداردها ،توافقنامه ها و بطور كلی ،تصيميمات جدييدي (تنظيميی) اتخياذ
گردند .اتخاذ اين تصميمات نيز میتوانند منجر به هدايت سيستم بهسوي گزينههاي خاص شود.
نمونههاي از رخدادهاي مربوط به اين كاركرد در ادامه آورده شدهاند:
 وضع چشماندازهاي جديد براي توسعه تكنولوژي و يا موارد ديگر كه بر تكنولوژي اثرگذارند
 شفافسازي تقاضاي كاربران اصلی
 رشد تكنولوژي در كشورهاي ديگر
 شكلگيري انتظاراتی دربارهي آيندهي تكنولوژي
 هدفگذاريهاي انجام شده در سياستگذاريهاي تكنولوژي
 قانونگذاري در رابطه با تكنولوژي
 تدوين استانداردها
 شكل دهی به بازار
مجموعهاي از فعّاليتها با هدف رقابتپذير ساختن تكنولوژي نوظهور نسبت به تكنولوژيهياي موجيود در عرصيه بيازار در
طول تحقق اين كاركرد قرار میگيرند .نبايد انتظار داشت كه تكنولوژيهاي نوظهور ،توانايی رقابت با تكنولوژيهاي موجيود را
داشته باشند .بنابراين نياز است تا با هدف حمايت از نوآوري ،شرايطی قابل رقابت در بازار براي تكنولوژي نوظهور پديد آورد .در
واقع میبايست با انجام مجموعهاي از فعّاليتها ،براي رقابت تكنولوژي نوظهور با ساير تكنولوژيها محيطی كنترل شده پدييد
آورد .نوع فعّاليتها و هدف ميانمدت آنها در طول دوره تكامل تكنولوژي نوظهيور متغيير اسيت .بيهبييان ديگير ،بيا توسيعه
تكنولوژي و افزايش قابليتهاي آن ،نوع فعّاليتهاي مربوط به تكنولوژي و هدف آنهيا بيراي توسيعه اسيتفاده از آن در بيازار
نسبت به ديگر تكنولوژيها تغيير میكند.
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درحقيقت ،يك تكنولوژي نوظهور در مسير رشد و توسعه خود نيازمند دستيابی به قابليتهايی است كه به واسطه آنها بتواند
در بازار نفوذ كرده و بهسوي بلوغ خود حركت نمايد .شكل گيري بازار هر تكنولوژي نوظهور با پيدايش سه قابليت ،قابليتهياي
فنی ،1قابليتهاي اقتصادي 2و قابليتهاي بازار 3در آن تكنولوژي همراه خواهد بود .بهعبارت ديگر ،شكلگيري بازار تكنولوژي
در قالب دستيابی به اين سه قابليت تجلی پيدا مینمايد .با دستيابی به هر قابليت ،توانايیهايی از ابعاد گونياگون در تكنوليوژي
ايجاد می گردد و زمينه را براي نفوذ تكنولوژي در بازار آماده میكند .در اين جا مناسب است تا منظور از هر دسته از قابلييتهيا
كه پيشنيازي براي ورود تكنولوژي به بازار است روشن گردد:
 قابليتهاي فنی اشاره به قابليت هايی داشته كه يك تكنولوژي با دارا بودن آنها میتواند از لحاظ فناورانه ،ممكن تلقی
شود .به عبارت ديگر ،زمانی كه يك تكنولوژي از قابليت فنی برخوردار باشد ،دسترسی به زيرتكنولوژيهاي الزم براي توليد آن
ممكن بوده ،مواد اوليه و تجهيزات مكمل موردنياز موجود میباشد ،دانش كافی براي انتقال تكنوليوژي در اختييار اسيت ،كلييه
ا جزاي فنی آن با يكديگر سازگاري داشته (هماهنگی ميان اجزا) ،تكنولوژي به خروجی قابل قبول خود دست يافته (تكنوليوژي
درست عمل میكند) و درنهايت تكنولوژي از قابليت اطمينان 4بااليی برخوردار میباشيد .بنيابراين ،بيا دارا بيودن ايين قابلييت
درمورد يك تكنولوژي مفروض میتوان از پشتيبانی كامل از بعد فناورانه در آن تكنولوژي اطمينان حاصل نموده و دستيابی بيه
تكنولوژي را چه از بُعد توليدي و چه از بُعد انتقال تكنولوژي ممكن دانست.
 قابليت اقتصادي به قابليت هايی اشاره دارد كه تكنولوژي با دارا بودن آنها از لحاظ اقتصادي بهصرفه تلقی ميیگيردد.
تكنولوژي كه از قابليتهاي اقتصادي برخوردار باشد ،تحليل هزينه-فايده 5در مورد تكنولوژي نتيجهاي مثبت (چيرگی فايده بير
هزينه) بههمراه داشته ،هزينههاي توليد ،مونتاژ و يا انتقال آن بهصرفه بوده ،خروجی توليدي از تكنولوژي داراي ارزش باال بوده
و در مجموع ورود به بازار اين تكنولوژي پربازده تلقی میگردد .بهطور قطع زمانی يك تكنولوژي قادر به دستيابی به اين قابليت

1- Technological Potential
2- Economical Potential
3- Market Potential
4- Reliability
1- Cost Benefit Analysis
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خواهد بود كه از قابليتهاي فنی برخوردار شده باشد .بهعبارت ديگر ،دستيابی بيه قابلييتهياي فنيی ،پييشنيياز دسيتيابی بيه
قابليتهاي اقتصادي است.
 قابليت بازار در يك تكنولوژي به اين معنی خواهد بود كه عالوه بر دارا بودن قابليتهاي فنيی و اقتصيادي ،تكنوليوژي
توانايی رقابت با ساير گزينههاي موجود در بازار را داشته ،با تمايالت مصرفكنندگان سازگار بوده و در نهايت قادر خواهد بود در
كنار امكان پذيري فنی و اقتصادي ،در بازار با موفقيت توسعه پيدا كند .زمانی كه يك تكنولوژي بتواند به اين قابليت دست پيدا
نمايد ،تمام شرايط براي ورود به بازار در آن مهيا شده و از اين پس با اين تكنولوژي بهصورت يك محصيول تجياري برخيورد
میشود.

شكل ( :)1-1نمايش مسير توسعه بازار تكنولوژي

كاركرد شكل دهی به بازار ،شامل فعّاليت هايی (مانند حمايت مالی از مصرف تكنولوژي نوظهور و يا سياستهياي ماليياتی
براي تكنولوژي هاي رقيب) است كه منجر به ايجا تقاضا براي تكنولوژي در راستاي حمايت از آن میگردد .تفياوت مييان ايين
كاركرد و كاركرد جهتدهی به سيستم در آن است كه در اين كاكرد ،گزينش نهايی توسط كاربران تكنولوژي انجام ميیشيود؛
درحالیكه در كاركرد جهت دهی به سيستم كاربران نقشی در فرايند گزينش ايفا نمیكنند .بنابراين میتوان كاركرد شكلگيري
بازار را حالت خاصی از كاركرد جهتدهی به سيستم دانست .با استفاده از شاخصها و شناسايی فعّاليتهاي مختلف ،ميیتيوان
ميزان تحقق اين كاركرد را سنجيد .نمونهاي از اين اقالم در ادامه آورده شده است:
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شناسايی مرحله بلوغ (دورهي عمر) بازار
شفافسازي پتانسيل بازار
تعداد و تنوع كاربران موجود براي تكنولوژي
تعداد و تنوع نهادهاي تنظيم شده براي شكلدهی به بازار
ميزان عدم قطعيت موجود در برابر توليدكنندگان و يا سرمايهگذاران
هزينههاي مصرف تكنولوژي
 بسيج منابع
مجموعهاي از فعّاليتهاي مربوط به تأمين و هماهنگی وروديهاي الزم براي توسعه نظام نوآوري در راستاي تحقق كاركرد
بسيج منابع قرار میگيرند .دسترسی به منابع مورد نياز ،يكی از ضروريترين نيازهاي توسعه نظامهاي نيوآوري فناورانيه اسيت.
فعّاليتهايی كه در اين كاركرد صورت میپذيرد ،بيشتر از جنس سرمايهگذاريهايی است كه در فرايند توسعه انجام ميیشيوند.
همچنين ،گسترش زيرساختهاي عمومی مورد نياز پيشرفت تكنولوژي ،مانند سيستمهاي آموزشی و تسهيالت تحقيق و توسعه
نيز در زمره اين كاركرد قرار می گيرد .درصورت عدم وجود منابع ميالی و ابزارهياي ميورد نيياز و نييز بيازيگرانی بيا توانيايی و
قابليت هاي متمايز ،يك تكنولوژي نوظهور به هيچ وجه مورد استقبال قرار نخواهد گرفت .بنابراين ،اين كياركرد داراي اهمّيّيت
فراوانی در روند توسعه میباشد .بنابراين نگاشت كاركرد بسيج منابع در چهار بُعد مختلف ،امكانپذير است:
منابع انسانی :تأمين و هماهنگسازي افراد علمی يا فنی موردنياز براي توسعه تكنولوژي
منابع مالی :تأمين و هماهنگسازي بودجهها و اعتبارات موردنياز براي توسعه تكنولوژي
منابع مادي :تأمين و هماهنگسازي مواد (و در پارهاي اوقات ،قطعات) موردنياز براي توسعه تكنولوژي
منابع مكمل :تأمين و هماهنگسازي زيرساختها ،محصيوالت و ييا خيدمات مكميل 1موردنيياز بيراي توسيعه
تكنولوژي

 -1منظور از اين اقالم مكمل آنهايی است كه مختص نظام نوآوري موردنظر نيستند و به راحتی میتوان آن را از نظامهاي ديگر تأمين كرد.
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اين كاركرد میتواند توسط دولت ،صن عت و يا هر بازيگر ديگري كه در روند توسعه فناوري مشيغول اسيت ،بيرآورده گيردد.
هرچه سطح بلوغ تكنولوژي نوظهور بيشتر شود ،انتظار می رود سهم بخش خصوصی در تأمين منابع مورد نياز نيز بيشتر گيردد.
نمونهاي از رخدادهايی كه میتواند منجر به تحقق اين كاركرد شود ،در ادامه آورده شده است:
كمكهاي بالعوض دولتی (يارانه)
سرمايهگذاريهاي بخش دولتی و خصوصی در گسترش فناوري
توسعه زيرساختهاي مورد نياز تكنولوژي و محصوالت و خدمات مكمل
تأمين مواد اوليه مورد نياز براي توسعه تكنولوژي از خارج از كشور
دردسترس بودن نيروي انسانی فنی در رابطه با تكنولوژي موردنظر
 مشروعيت بخشی
آن دسته از فعّاليتهايی كه به دنبال ايجاد مقبوليت اجتماعی براي تكنولوژي جديد هسيتند و ميیتواننيد منجير بيه تغييير
نهادهاي موجود در جامعه و همراستا شدن آن ها با نيازهاي بازيگران موجود در نظام مورد نظر گردند را میتوان محقَيقكننيده
اين كاركرد دانست .براي توضيح بيشتر می توان گفت كه ظهور يك تكنولوژي جديد ،اغلب بيا مخالفيت بيازيگرانی كيه داراي
منافع در تكنولوژيهاي كنونی هستند ،همراه می شود .بنابراين ،نياز است تا بازيگران تكنولوژي نوظهور ،بر اين لختی 1موجيود
غلبه نمايند .اين كاركرد در توسعه تكنولوژيها مانند يك كاتاليزگر عمل میكنيد و بيه فراينيد توسيعه نظيام نيوآوري سيرعت
میبخشد .اين امر از طريق تشويق قانونگذاران و سياستگذاران ،به ايجاد آرايشبندي جديدي از بدنه قواعد و مقررات مربوط
به نظام نوآوري فناورانه صورت میپذيرد .كاركرد حمايت از سوي نهادهاي پشتيبان ،شامل البیهاي سياسيی و رايزنيیهيايی
است كه بين گروه ذينفعان تكنولوژي صورت میپذيرد .شبكهها ،نقشی مهم را در تحقق اين كاركرد ايفا میكنند .اين كياركرد
از اهميت بااليی در توسعه نظام نوآوري برخوردار است؛ چراكه معموالً در بدو توسعه يك نظام نوآوري ،بازيگران موجيود در آن
بهآسانی دست به ايجاد شبكهاي ميان خود نمی زنند .از اين رو در ارتباط بيا تكنوليوژي مطليوب و نييز روش دسيتيابی بيه آن

 -1نام ديگري كه بر اين كاركرد نهاده می شود ،حذف مقاومت در براي تغيير (لختی يا اينرسی) است .بنابراين ،علت وجودي اين كاركرد ،غلبه بر
اينرسی بازيگران موجود در نظام است.
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اختالفنظر وجود دارد و شناسايی يك موضع شفاف در اين رابطه دشوار خواهد بود .بنابراين ،ايجاد اتحاد براي توسعه تكنولوژي
امر سهلی نمیباشد .در اينجا وجود شبكه ها عالوه بر تسهيل كردن انتشار دانش ميان بازيگران ،به همگيرا سياختن آنيان نييز
كمك میكند .بنابراين از يك سو بازيگران موجود در نظام نوآوري با يكديگر همكاري زيادي ندارند .از سوي ديگر بهعلت آنكه
توسعه تكنولوژي نوظهور منجر به كنار زده شدن برخی تكنولوژيهاي ديگر میگردد ،بازيگران مربوط به تكنولوژيهاي موجود
(رقيب تكنولوژي نوظهور) كه داراي تعامالت قابل توجّهی با يكديگر هستند با توسعه تكنولوژي نوظهيور مخالفيت ميیكننيد.
بنابراين ،كاركرد مشروعيتبخشی براي توجيه كردن تكنولوژي نوظهور بهعنوان بخشی از نظام فنی جديد و مقاوميت در برابير
مقابله هاي انجام گرفته از سوي بازيگران موجود اهمّيّت دارد .نمونهاي از رخدادها و شاخصهاي نمايانگر تحقق اين كاركرد در
ادامه آورده شده است:
ميزان همگرائی نهادهاي موجود و نظام نوآوري فناورانه در حال توسعه
ميزان مشروعيت سرمايهگذاري در توسعه تكنولوژي و محصوالت مربوط به آن
رايزنیهاي سياسی بين گروههاي درگير براي حمايت از تكنولوژي
اعمال نفوذ گروههاي پشتيبان تكنولوژي در بخشهاي مختلف دولت و صنعت
 ميزان حمايت از تكنولوژي موردنظر در رسانه ها

 -2-1ابعاد ساختاري نظام نوآوري فناورانه
در اين بخش به چهار دسته از عوامل ساختاري موجود در نظام هاي نوآوري فناورانه پرداخته خواهد شيد .ايين چهيار دسيته
عبارتند از بازيگران ،1نهادها ،2فناوريها 3و روابط و شبكهها.4

1- Actors
2- Institution
3- Technology
4- Network
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 -1-2-1بازيگران
دسته بازيگران شامل تمام سازمآنهايی است كه به طور مستقيم به عنوان توسعهدهنده و يادگيرنيده فنياوري ييا بيه طيور
غيرمستقيم به عنوان تنظيمكننده ،تأمينكننده مالی و ديگر نقش ها در ظهور فناوري نقش دارند .در حقيقت ،اين بازيگران ،يك
نظام نوآوري تكنولوژيكی هستند كه با انتخاب ها و تصميمات خود ،فناوريهايی را ايجاد ،منتشر و بهرهبرداري میكنند .ايجياد
يك نظام فناورانه نوآوري وابسته به وجود مهارتها و اشتياق بازيگران آن براي انجام اقدامات مختلف است.
تنوع بالقوه بازيگران در يك نظام نوآوري فناورانه بسيار زياد است و گسترهاي از بازيگران بخش خصوصی ،بازيگران دولتی،
توسعه دهندگان فناوري تا گيرندگان آن را در بر می گيرد .برخی از بازيگران در توسعه يك فناوري نقش پيشرو 1را دارند و ساير
بازيگران ،پيرو 2هستند .بازيگران پيشرو آنهايی هستند كه كامالً در توسعه يك فناوري خاص وارد شدهانيد و بيه موفقييت آن
فناوري وابسته میباشند .در طرف مقابل ،بازيگران پيرو كامالً در توسعه يك فناوري درگير نشدهاند و میتوانند بين گزينههياي
مختلف ،دست به انتخاب بزنند .به طور معمول ،پيشروان توسعه يك فناوري ،متشكل از واحدهاي صينعتی و توسيعهدهنيدگان
فناوري كوچك هستند كه تنها درحوزه يك فناوري به ايفاي نقش مشغول هستند .در طرف مقابل ،پيروان را میتوان متشكل از
تنظيمگران ،تأمينكنندگان مالی ،كاربران و بنگاههاي بزرگ با قابليت حمايت از انواع مختلفی از گزينههاي تكنولوژيكی دانست.
در اين مطالعه براي تحليل نظام نوآوري فناورانه بازيگران (افراد ،سازمآنها و شبكهها) را برحسب نقش آنها در فعاليتهاي
اقتصادي تقسيمبندي كيرديم :جامعيه ميدنی ،سيازمآنهياي غيردولتيی( ،)NGOشيركتهيا (نوبنييان ،بنگياههياي كوچيك و
متوسط( ،)SMESشركتهاي چندمليتی و نيز شركتهاي بزرگ) ،موسسيات دانشيی (دانشيگاههيا ،نهادهياي فناورانيه ،مراكيز
تحقيقاتی و مدارس) و ديگر بخشها شامل (سازمآن هاي حقوقی ،مؤسسات مالی ،بانكهيا ،نهادهياي واسيطهاي (بيميههيا) و
مشاوران) .اين بازيگران مختلف همگی میتوانند نقشهاي متفاوتی را در يك نظام ايفا نمايند.

5- Enactor
6- Selector

سند راهبردي و نقشه راه طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي
19
فاز  :4تدوین برنامه ،اقدامات و سياستها

ویرایش اول ،اردیبهشت 1394

 -2-2-1نهادها
نهادها در نظام نوآوري فناورانه دو نوع هستند :نهادهاي رسمی و نهادهاي غير رسمی [ .]2نهادهاي رسمی قواعدي ميدون
شده هستند و توسط افراد ذيصالح ملزم به اجرا شدن می گردند .از طرفی ،نهادهاي غيررسمی ضيمنیتير هسيتند و در نتيجيه
فرايند تعامل بازيگران شكل میگيرند .نهادهاي غيررسمی میتوانند هنجاري يا شناختی باشند .قواعد هنجاري همان ارزشها و
هنجارهاي اجتماعی با جنبههاي اخالقی هستند ،درحالیكه قواعد شناختی را میتيوان چيارچوبهياي ذهنيی و پيارادايمهياي
اجتماعی دانست[.]3
مثالهايی از نهادهاي رسمی عبارتند از قوانين دولتی و تصميمات سياستی و يا بخشنامهها يا قراردادهاي بنگاهها .مثالی در
رابطه با قواعد هنجاري ،مسئوليت احساس شده توسط يك شركت در رابطه با عدم توليد ضايعات و يا پاكيزهسازي آنها است.
مثال هايی در رابطه با قواعد شناختی نيز جستجوي ذهنی( 1ابتكاري) يا رويههاي حل مسأله هستند[ .]6[ ,]2همچنين میتيوان
نگاهها و انتظارات بازيگران درون نظام را نيز در اين دسته جاي داد.
براي يك نظام نوآوري تكنولوژيكی كه در مرحلهي سازندگی 2است ،پيكربندي نهادي معموالً توسعه نيافته است .اين حرف
بدان معناست كه قواعد نهادي كمی (به ويژه از نوع رسمی) وجود دارند و حتّی قواعد موجود با فناوري در حال ظهيور ناسيازگاز
هستند .انتظار میرود كه قواعد شناختی براي هدايت بازيگران ،بهويژه پيروان ،در مراحل اولييه حماييت از فنياوري نوظهيور از
اهميت ويژهاي برخوردار باشد .عالوه بر آن ،نگاهها و انتظارات ،به جهتی ،تنها علّت حمايت از يك فناوري نوظهور اسيت .ايين
موضوع به مفهوم كارآفرين ريسكپذير 3مربوط است كه با نوعی فرصت تحريك میشود و براي بر هم زدن ساختارهاي موجود
از طريق تطبيق دادن آن ها با حالت مطلوب خويش و يا ايجاد ساختارهاي جديد ،تالش میكند .از منظر مداخله ،عوامل نهادي
به علت هدف واقع شدن توسط سياستهاي حاكميتی و حتّی راهبردهاي كسب و كار ،از اهمّيت بااليی برخوردار هستند .عالوه
بر آن ،حضور ،مهارتها و اشتياق پيشروان و پيروان ،تنها میتواند به صورت غيرمستقيم از طريق ساختار نهادي نوآوري فناورانه

1- Heuristic
2- Formative
1- Risk-taking
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تحت تأثير قرار گيرد .اين ساختار از طريق برنامهاي حمايتی ،مشوق هاي مالياتی و موارد ديگر بر اين بازيگران اثير ميیگيذارد.
همچنين ماهيت ساختار فناورانه از دايرهي اثر مستقيم بسياري از بازيگران ،به ويژه حاكميت ،خارج است.
 -3-2-1زيرساخت
زيرساخت ها متشكل از مصنوعات و زيرساخت هاي فناورانه (كه خود آنها نيز مصنوع به شمار میروند) بهصورتی يكپارچيه
هستند .عملكرد فنی اقتصادي اين مصنوعات كه شامل ساختارهاي هزينه ،ايمنی ،قابليت اطمينان ،آثار افزايش مقياس و موارد
ديگر هستند از اهمّيت حياتی براي فهم فرايند تغيير فناورانه برخوردارند .همچنين ،در نظر گرفتن وجيوه غيرمياديتير فنياوري
همچون دانش موجود در آن و مشخصات زنجيره ارزش ايجاد شده توسط آن معنادارتر بيهنظير ميیرسيد .در رابطيه بيا ميورد
نوآوري ها در انرژي پايدار ،در نظر گرفتن مشخصات آاليندگی و ديگر اثرات جانبی زيستمحيطی نيز از اهمّيت فراوان برخوردار
هستند .عالوه بر آن ،درصورت تشخيص يك فناوري به عنوان فناوري با اثرات منفی زيستمحيطی ممكن است نظام نيوآوري
فناورانه با وجود جذاب بودن آن فناوري براي مجموعه بزرگی از بازيگران و توسعه يافتن نهادهايی در رابطيه بيا آن دسيت بيه
توقف آن بزند.
درصورت عدم در نظر گرفتن وجوه فناورانه بهعنوان بخشی از نظام نوآوري فناورانه ،يك مكانيزم بازخوردي مهم (بين تغيير
فناورانه و تغيير نهادي) مغفول واقع می شود .براي مثال ،در صورت ايجاد بهبود در ايمنی و قابليت اطمينان در نتيجه ايجاد يك
طرح ،ارائه يارانه براي تحقيق و توسعه در حمايت از يك فناوري نوظهور ،راه را براي اجراي طرحهاي حمايتی با جزئيات بيشتر
(شامل نمايشهاي علمی) هموار خواهد كرد .اين اقدام نيز میتواند منجر به بهبودهاي فناورانه بيشتر گردد.
 -4-2-1روابط و شبكهها
مؤلفههاي موجود در نظام نوآوري فناورانه ،صرفاً سنگ بناي آن محسوب میشوند .ايين بخيش فيراهم آورنيده ييك نگياه
مفهومی به تمامی روابط ممكن است.

روابط:
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روابط ممكن بين مؤلفههاي ساختاري داراي انواع گوناگونی میباشند .میتوان اين روابط را به روابيط بيين بيازيگران ،بيين
نهادها ،بين فناوريها و همچنين بين بازيگران و نهادها ،بين بازيگران و فنارويها و بين فناوريها و نهادها تقسيم كرد.
براي فهم اين موضوع ،نهادها و فناوريها را بهعنوان بخشهايی از نظام قواعد در نظر بگيريد كه در آن هر قاعده به قواعد
ديگر اشاره دارد .قواعد موجود میتوانند در رابطه با يك مسأله خاص يكديگر را رد ( ناهمگرايی )1يا تقويت كنند (همگرايی) .از
اين طريق نهادها میتوانند به يك جنبه فناورانه سود (زييان) رسيانند و بيالعكس .بيراي مثيال ييك بخشينامه بيراي كياهش
آلودگیهاي خودرو میتواند به استفاده از فناوري پاک كمك كند .مثال ديگر نيز میتواند اثر زيرساختهاي جادهاي بر الگوهاي
مسافرت كاربران باشد .روابط بين بازيگران و نهادها و بين بازيگران و فناوريها مشابه يكديگر میباشند .هر دو ايين روابيط از
نوع روابط فاعل-مفعولی می باشند .اين موضوع با در نظر گرفتن اختالف بين اين روابط و روابط بين بيازيگران بهتير فهمييده
میشود.
شبكهها:
د ر برخی موارد خاص ،روابط موجود در يك گروه از بازيگران ،نهادها و فناوريها از روابط موجود در خارج از گروه ،قيويتير
است .در صورتی كه اين مؤلفههاي ساختاري باعث ايجاد يك پيكربندي متراكم گردند ،میتوان آن را يك ساختار شبكهاي ييا
يك شبكه ناميد .مثالی در اين رابطه میتواند ائتالف بنگاه هايی براي كاربرد يك فناوري نوظهور باشيد (قواعيد فناورانيه) كيه
بهوسيلهي مجموعهاي از روشهاي حل مساله هدايت میشود و توسط برنامههاي يارانه اي حمايت میشيود (قواعيد نهيادي).
همچنين ،انجمنهاي صنعتی ،2جوامع تحقيقاتی ،شبكههاي سياستی ،روابط عرضهكننده و كاربر نيز مثالهايی از اين شبكههيا
بهشمار میروند.
شبكهها فراهمآورنده شكلی از همكاري است كه در وضعيتی بين جهتمند نبودن منعطيف بازارهيا و صيلب بيودن سلسيله
مراتبیها (براي مثال در بنگاهها) قرار میگيرد [ .]2شبكه ها همچنين بين اعتماد و رقابت مييان بيازيگران مسيتقل بيا عالئيق

1- Misalignment
1- Industry association
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ناهمگون ،تعامل برقرار میكنند .حفظ اين تعامل در محيطی مهم تلقّی میگردد كه توسعه فناوري نوظهور وابسته به بازتركيب

1

مفهومی و عملی دانش است.
از آنجايی كه تعامالت ديناميك و پويا است ،درنظرگرفتن آنها به عنوان يكی از عناصر ساختاري سيستم مشكل اسيت .در
بعضی از مقاالت ادبيات براي توصيف ارتباط و روابط همكاري ميان بازيگران از عبارت "شبكه" استفاده شده است وليی ييك
"شبكه" می تواند به عنوان يك شكل بزرگتر بازيگران سازمانی درنظرگرفته شود .با اين وجود تعامالت محدود به اتفاق افتادن
در درون شبكهها نيست .در مراحل اوليه توسعه يك سيستم شبكههايی وجود ندارد ولی تعامالت دو طرفه ميان بازيگران اتفاق
میافتد.
جدول ( )3-1تمامی ابعاد ساختاري  TISرا به صورت خالصه نشان میدهد.
جدول ( :)3-1ابعاد ساختاري نظام نوآوري فناورانه

ابعاد ساختاري

بازيگران

نهادها
تعامالت
زيرساختها

زير بخشها
 جامعه مدنی
 شركتها :شركتهاي تازه تاسيس شده ،بنگاههاي كسب و كار كوچيك و متوسيط ،كارخانجيات بيزرگ،
شركتهاي چند مليتی
 دولت
 سازمآنهاي مردم نهاد
 بخشهاي ديگر :سازمانهاي قانونگذاري ،بانكها /سازمآنهاي ميالی ،نهادهياي واسيطهاي ،كيارگزاران
دانشی و مشاورين
 سخت :قوانين ،مقررات ،دستورالعملها
 نرم :هنجارها ،عادتهاي رايج ،رسوم ،سنتی و انتظارات و...
 در سطح شبكه
 در سطح ارتباطات فردي
 تجهيزاتی :ابزارهاي فنی ،ماشينها ،ساختمآنها ،جادهها ،پلها و ...
 دانشی :دانش ،تخصص ،اطالعات راهبردي

2- Recombination
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 -2تدوين سياستها و اقدامات غير فنی رفع چالشهاي توسعه موواد و قطعوات
داغ نيروگاهی
سياستها و اقدامات مجموعهاي از طرحها و برنامه هاي اجرايی هستند كه به تحقق راهبردها و دستيابی به اهيداف كميك
میكنند .و در حقيقت راهكارهايی جهت رفع موانع توسعه يك فناوري هستند .همان طور كه در بخش مبانی نظري اشاره شيد
مبناي تدوين سياستها و اقدامات در اين سند ،نظام نوآوري فنآورانه ( )TISاست .همانطور كه اشاره شد يك دسته سياست
و اقدام مديريتی در پاسخ به چالشهاي موجود در كاركردهاي نظام نوآوري فنآورانه و يك دسته اقدام فنيی ميورد نيياز بيراي
كاركرد توسعه دانش ،ارائه میشود كه در ادامه فرايند تدوين هريك و نتايج آنها ارائه میگردد.

 -1-2فرايند تدوين سياستها و اقدامات غير فنی (مديريتی)
فرايند تدوين اين سياستها و اقدامات در شكل ( )1-2نشان داده شده است.

سند راهبردي و نقشه راه طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي
24
ویرایش اول ،اردیبهشت 1394

فاز  :4تدوین برنامه ،اقدامات و سياستها

شناسايی مرحله توسعه مواد و قطعات داغ
نيروگاهی

شناسايی بازيگران نظام توسعه مواد و قطعات
داغ نيروگاهی

مرحله اول :شناسايی
وضعيت موجود

مرحله دوم :شناسايی

شناسايی كاركردهاي با اولويت براي تحقق وضعيت مطلوب
توسعه مواد و قطعات داغ نيروگاهی

وضعيت مطلوب

شناسايی چالشهاي مرتبط با هر يك از ابعاد ساختاري در هر يك از
كاركردهاي بااولويت از طريق مصاحبه با متخصصان و خبرگان حوزه مواد و
قطعات داغ نيروگاهی

مرحله سوم :شناسايی
چالشها و موانع توسعه
فناوري

پااليش و جمعبندي نظرات كارشناسان و تهيه
فهرست نهايی چالشها

مرحله چهارم :تدوين

تدوين سياستها و اقدامات براي هر دسته از
چالشها

اقدامات براي رفع
چالشها و موانع

شكل ( :)1-2فرايند تدوين سياستها و اقدامات توسعه مواد و قطعات داغ نيروگاهی

همانطور كه در شكل ( )1-2نشان داده شده است در مرحله اول ،وضعيت موجود توسعه فناوري مشخص میشيود .بيدين
منظور ابتدا مرحله توسعه مواد و قطعات داغ نيروگاهی تعيين میشود .سپس ،بازيگران نظام توسعه مواد و قطعات داغ نيروگاهی
شناسايی می شود .در مرحله دوم ،با توجه به خروجی حاصل از مرحله اول ،كاركردهاي با اولويت براي تحقق وضيعيت مطليوب
توسعه مواد و قطعات داغ نيروگاهی مشخص می گردد .در مرحله سوم ،موانع موجود مرتبط بيا هير ييك از ابعياد سياختاري در
كاركردهاي با اولويت از طريق مصاحبه با متخصصان و خبرگان آشنا با حوزه مواد و قطعات داغ نيروگياهی تعييين ميیگيردد.
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چالشهاي شناسايی شده پااليش و جمعبندي میشود و فهرست نهيايی چيالشهياي توسيعه ميواد و قطعيات داغ نيروگياهی
مشخص میشود .در مرحله آخر ،اقدامات پيشنهادي براي رفع چالشها و موانيع توسيعه ميواد و قطعيات داغ نيروگياهی ارائيه
میشود.
در ادامه اين مراحل توضيح داده شده است .الزم به ذكر است كه نتايج بيه دسيت آميده در تميامی ايين مراحيل از طرييق
مصاحبه با خبرگان و كارشناسان آشنا با حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهی استخراج شده است .اسامی اين افراد در بخش -1-3
 3گزارش مرحله سوم ارائه شده است.

 -2-2شناسايی وضعيت موجود مواد و قطعات داغ نيروگاهی
همان طور كه اشاره شد در مرحله اول فرايند تدوين سياستها و اقدامات ،وضعيت موجيود ميواد و قطعيات داغ نيروگياهی
شناسايی میشود .اين كار بر مبناي شناسايی مرحله توسعه مواد و قطعات داغ نيروگاهی و نيز بازيگران نظام توسعه اين ميواد و
قطعات در كشور انجام میشود كه در ادامه توضيح داده میشود.
 -1-2-2بازيگران نظام توسعه مواد و قطعات داغ نيروگاهی
ساختار هر نظام نوآوري متشكل از بازيگران و ذينفعانی است كه هر يك به طور مستقيم يا غيرمستقيم نقيشهيايی را ايفيا
میكنند .اين بازيگران میتوانند شامل بخش دولتی ،شركتهاي توليدكننده ،شركتهاي مشاور ،دانشگاههيا ،مراكيز پژوهشيی،
موسسات مالی ،موسسات حقوقی و  ...باشند .در اين گام ،بازيگران نظام توسعه ميواد و قطعيات داغ نيروگياهی در حيوزههياي
كارآفرينی ،تحقيق و توسعه ،انتشار دانش ،تأمين منابع انسانی ،منيابع ميالی ،ميواد ،قطعيات و تجهييزات ،مشيروعيت بخشيی،
شكلدهی به بازار و سياستگذاري و جهتدهی به فعاليت هاي طراحی و توسعه دانش فنی ساخت مواد و قطعات داغ نيروگياهی
شناسايی شدهاند .در اين راستا ابتدا با بررسیها و تحقيقات ،بازيگران حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهی شناسايی شدند سيپس
طبق نظرات كميته راهبري طرح ،نهايی شدند .بازيگران به تفكيك كاركردها در جدول ( )1-2آمده است.

سند راهبردي و نقشه راه طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي
26
فاز  :4تدوین برنامه ،اقدامات و سياستها

ویرایش اول ،اردیبهشت 1394

جدول ( :)1-2بازيگران نظام توسعه مواد و قطعات داغ نيروگاهی

كاركردها

كارآفرينی

توسعه دانش

انتشار دانش

بازيگران
وزارت نيرو و شركتهاي زير مجموعه نظير مجموعه شركتهاي مپنا ،شركت قطعات توربين شهريار ،شركت تعميرات
نيروگاهی ايران و ...
وزارت صنعت ،معدن و تجارت و شركتهاي زير مجموعه نظير مجموعه شركتهاي فوالد آلياژي ،شركت آذرآب و ...
وزارت دفاع و شركتهاي زيرمجموعه نظير شركت فوالد آلياژي اصفهان و  ...سازمان صنايع هوايی ايران
وزارت نفت و شركتهاي زير مجموعه نظير شركت  OTCو ...
شركتهاي خصوصی
پژوهشگاه نيرو ،پژوهشگاه صنعت نفت ،مراكز و پژوهشكدههاي مرتبط در دانشگاه مالك اشتر ،پژوهشگاه مواد و
انرژي ،سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ايران ،مركز پژوهش متالورژي رازي
دانشگاههاي دولتی مانند تهران ،مالك اشتر ،علم و صنعت ،صنعتی شريف ،صنعت آب و برق عباسپور ،فردوسی مشهد،
صنعتی اصفهان ،خواجه نصير ،صنعتی اميركبير ،تربيت مدرس ،صنعتی سهند تبريز ،شيراز ،باهنر كرمان ،صنعت نفت،
شهيد چمران اهواز و امام حسين و ...
دانشگاه هاي آزاد واحدهاي علوم تحقيقات و جنوب تهران ،كرج ،ساوه ،دزفول ،اراک ،اهواز ،نجفآباد ،يزد و ...
پارک هاي علم و فناوري ( مانند پارک علم و فناوري تهران و اصفهان و )...
موسسه آموزش عالی ،علمی كاربردي صنعت آب و برق
جهاد دانشگاهی دانشگاه ها (مانند جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران ،جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت و جهاد
دانشگاهی دانشگاه صنعتی اميركبير و )...
شركتها و سازمانهاي دولتی يا شبه دولتی شامل مجموعه مپنا ،OTC ،شركت فوالد آلياژي ايران ،كارخانه ثاقب
نيروي هوايی ،شركت آذراب ،شركت تعميرات نيروگاهی ايران ،شركت قطعات توربين شهريار ،صنعت نفت ،صنايع
دفاع ،صنايع هواپيمايی ايران ،سازمان صنايع هوايی ،شركتهاي صها و هسا ،و ...
شركت ها و موسسات خصوصی نظير بدر سيستم ،تجربه نور و ...
موسسات آموزشی خصوصی
توانير (دبيرخانه كنفرانس بينالمللی برق و دبيرخانه همايش واحدهاي گازي  GE-F9و )V94.2
انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران (دبيرخانه كنفرانس ملی نيروگاه هاي برق)
انجمن مهندسين متالورژي ايران (دبيرخانه كنفرانس بين المللی مواد مهندسی و متالورژي و كنگره ساالنه انجمن
مهندسين متالورژي ايران)
انجمن سازه هاي فوالدي ايران
انجمن آهن و فوالد ايران
انجمن خوردگی ايران (دبيرخانه كنگره ملی خوردگی)
شركت بهره برداري نيروگاه طرشت (دبيرخانه كنفرانس ملی نيروگاههاي برق كشور)
دبيرخانه كنفرانس تجهيزات دوار در صنايع نفت و نيرو
انجمن مهندسين مكانيك ايران ،انجمن سطح ،سنديكاي صنعت برق و ...
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بازيگران

معاونت علمی و فناوري رياست جمهوري
شركتهاي سازنده توربينهاي گازي در كشور نظير مپنا و OTC
بانكها
صندوقهاي حمايت از تحقيقات و نوآوريها نظير صندوق حمايت از طرحهاي نوآورانه وزارت نيرو و ...
معاونت تحقيقات وزارت علوم
منابع مالی
معاونت تحقيقات وزارت نفت
معاونت تحقيقات وزارت دفاع
معاونت تحقيقات وزارت نيرو و معاونت تحقيقات شركت توانير
سازمان توسعه برق ايران
تامين
منابع
منابع
انسانی

مواد،
قطعات و
تجهيزات

شكلدهی به بازار

معاونت تحقيقات و منابع انسانی وزارت نيرو
پژوهشگاه نيرو ،پژوهشگاه صنعت نفت ،مراكز و پژوهشكدههاي مرتبط در دانشگاه مالك اشتر ،پژوهشگاه مواد و
انرژي ،سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ايران ،مركز پژوهش متالورژي رازي
دانشگاههاي دولتی تهران ،مالك اشتر ،علم و صنعت ،صنعتی شريف ،صنعت آب و برق عباسپور ،فردوسی مشهد،
صنعتی اصفهان ،خواجه نصير ،صنعتی اميركبير ،تربيت مدرس ،صنعتی سهند تبريز ،شيراز ،باهنر كرمان ،صنعت نفت،
شهيد چمران اهواز و امام حسين و ...
دانشگاههاي آزاد واحدهاي علوم تحقيقات و جنوب تهران ،كرج ،ساوه ،دزفول ،اراک ،اهواز ،نجفآباد ،يزد و ...
شركت ها و موسسات خصوصی
موسسه آموزش عالی ،علمی كاربردي صنعت آب و برق
شركتهاي تامين كننده مواد داغ نيروگاهی
شركتهاي تامين كننده قطعات داغ نيروگاهی
شركتهاي تامين كننده تجهيزات ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت
وزارت دفاع
وزارت نفت
وزارت نيرو
توانير
سازمان توسعه برق
مجموعه شركتهاي مپنا
گمرک
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كاركردها

جهتدهی به سيستم

مشروعيت بخشی

بازيگران
معاونت علمی و فناوري هاي رياست جمهوري
وزارت نيرو
دفتر آموزش ،تحقيقات و فناوري وزارت نيرو
دفتر پشتيبانی فنی توليد توانير
دفتر استانداردهاي فنی ،مهندسی ،اجتماعی و زيستمحيطی برق و انرژي وزارت نيرو
معاونت علمی و فناوري رياست جمهوري
سازمان ملی استاندارد ايران
شوراي عتف
توانير
سازمان توسعه برق

همانطور كه پيش تر اشاره شد بازيگران ممكن است پيشرو يا پسرو باشند .طبق ادبيات كلييه شيركتهياي سيازنده ميواد و
قطعات داغ نيروگاهی پيشرو محسوب میشوند و مابقی بازيگران پسرو میباشند .همچنين نحوه تاثيرگذاري هريك از بازيگران
در نظام توسعه مواد و قطعات داغ نيروگاهی در فاز پنجم طرح به تفصيل بيان خواهد شد.
 -2-2-2شناسايی مرحله توسعه مواد و قطعات داغ نيروگاهی
مرحله توسعه هر نظام فناورانه بر اساس وضعيت ساختاري نظام توسعه فناوري و مجموعهاي از شاخصها ييا نشيانههياي
تحقق مرحله توسعه تعيين میشود .اين مراحل عبارتند از :پيشتوسعه ،توسعه ،اوجگيري ،سرعتگيري ،تثبيت .نشانههاي تحقق
مراحل يا شاخصهاي تشخيص مرحله توسعه در جدول ( )2-2ارائه شده است.
جدول ( :)2-2شاخصهاي شناسايی مرحله توسعه نظام نوآوري فناورانه
آيا نمونه اوليه از فناوري (محصول يا فرايند) ساخته شده است؟
بازيگران اصلی در اين حوزه چه كسانی هستند؟ نقش دانشگاهها و مراكز پژوهشی چيست؟ آيا شركتهاي دانشبنيان به اين حوزه وارد
شدهاند؟ آيا دولت به اين حوزه وارد شده است؟ نقش آن (سياستگذاري ،تنظيمگري و  )...چيست؟
آيا محصول فناوري بدون حمايتهاي دولتی در بازار به صورت آزاد فروخته میشود؟
و يا :آيا توليد انبوه محصول فناوري (محصول يا خدمت) توجيه اقتصادي دارد؟
و يا :آيا توليد انبوه محصول فناوري (محصول يا خدمت) آغاز شده است؟
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آيا شبكههاي علمی و فناوري شكل گرفتهاند؟ وضعيت آنها چگونه است؟
وضعيت بازار چگونه است؟ در حال رشد يا به اشباع كامل رسيده است؟
نرخ ورود توليد كنندگان محصول فناوري چگونه است؟
نرخ كاهش قيمت محصول فناوري چگونه است؟
نرخ فروش محصول فناوري چگونه است؟
آيا انجمنها و سنديكاهاي مربوطه شكل گرفتهاند؟

بر اساس سواالت فوق و وضعيت ساختاري نظام توسعه مواد و قطعات داغ نيروگاهی میتيوان مرحليه توسيعه ايين ميواد و
قطعات را مشخص كرد .اين موضوع در شكل ( )2-2نشان داده شده است.

شكل ( :)2-2نشانههاي تحقق مراحل براي تعيين مرحله توسعه

با بررسی سواالت فوق و جدول ( )3-2میتوان مرحله توسعه نظام را بر اساس ساختار موجود حول فناوري شناسايی كرد.
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جدول ( :)3-2ويژگی مراحل توسعه به تفكيك عناصر ساختاري براي تعيين مرحلهي نظام نوآوري فناورانه
پيش توسعه

بازيگران

دانشگاهها و مراكز
پژوهشی،
تعداد محدود،
نقش تسهيلگري دولت
كم كم شكل میگيرد.

توسعه
شركتهاي دانشبنيان عالوه بر
دانشگاهها و مراكز پژوهشی،
شركتهاي سرمايه گذاري خطر
پذير در اين حوزه ورود میكنند،
نقش دولت در سياستگذاري
پررنگ میشود.

تعامالت

روابط فردي شكل
گرفته است،
شبكههاي مربوط
به فناوري وجود ندارند

شبكههاي ضعيف علمی
شكل میگيرد

نهادها

نهادهاي نرم شكل
میگيرند،
نهاد سختی هنوز
وجود ندارد.

نهادهاي سخت درحال
شكلگيري هستند.

اوجگيري
انجمنها و سنديكاها
شكل گرفته اند،
افزايش شركتهاي دانش
بنيان،
نقش دولت در
سياستگذاري پررنگ
میشود.
شبكههاي علمی در
حال قوي شدن است،
شبكههاي ضعيف
صنفی كم كم شكل
میگيرد.
نهادهاي سخت شكل
گرفتهاند.

سرعتگيري
تعداد رقباي در حوزه توسعه
فناوري به شدت افزايش میيابد،
نقش پررنگ بانكها و موسسات
مالی،
نقش دولت در تنظيمگري پررنگ
میشود.

شبكههاي علمی قوي،
شبكههاي صنفی در حال
قوي شدن.

افزايش تنوع نهادها بسته به
نيازها.

تعادل

تمام بازيگران در اين
حوزه فناورانه به صورت فعال
حضور دارند.

شبكههاي علمی قوي،
شبكههاي صنفی قوي.

نهادهاي سخت متنوعی
وجود دارد.

برخی از مواد و قطعات داغ نيروگاهی در سطح توليد انبوه می باشند و برخيی ديگير هنيوز بيه مرحليه سياخت نمونيه اولييه
نرسيدهاند .بازيگران اصلی تعدادي از مواد و قطعات داغ نيروگاهی دانشگاهها و مراكز پژوهشی میباشند درحالی كيه بيازيگران
اصلی برخی از مواد و قطعات داغ نيروگاهی شركتهاي دانش بنيان و شركتهاي خصوصی میباشند .از سوي ديگر تعامالت و
روابط بين دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتی و شركت هاي سازنده مواد و قطعات داغ بيه خيوبی شيكل نگرفتيه اسيت .بيا توجيه بيه
تفاوتهاي ذكر شده نمی توان تمامی مواد و قطعات داغ نيروگاهی را در يكی از مراحل توسعه جاي داد بلكه طبق بررسیهياي
انجام شده ،برخی از آنها در مرحله پيش توسعه و برخی ديگر در مرحله توسعه قرار دارند .جهت تعيين مرحله توسيعه هرييك از
مواد و قطعات داغ نيروگاهی ابتدا پيش نويسی طبق نظر تيم فنی طرح تهيه گرديد و سپس در جلسه كميته راهبري ،با حضيور
آقايا ن دكتر موسوي ،مهندس فالح ،مهندس نمازي ،دكتر عباسی ،دكتر غالميی پيور ،دكتير جهيانگيري ،مهنيدس چراغيزاده،
مهندس ژام و دكتر درويش مطرح و روي مرحله توسعه هريك از مواد و قطعات بحث گرديد .نتايج به دست آمده در جدول (-2
 )4آمده است.
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جدول ( :)4-2مرحله توسعه مواد و قطعات داغ نيروگاهی

رديف

مواد و قطعات داغ نيروگاهی

مرحله توسعه

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

شمش ريختگی سوپرآلياژ پايه  Niو Co
ورق و تسمه سوپرآلياژ پايه  Niو Co
پودر پوشش فلزي
پودر پوشش سراميكی
مواد جوشكاري و بريزينگ
شمش كارشده سوپرآلياژ پايه  Niو Co
پره متحرک توربين گازي
پره ثابت توربين گازي
لوله سوپرهيتر و ريهيتر واحدهاي بخاري
محفظه احتراق و مسير انتقال گاز داغ توربين گازي
لوله بويلر واحدهاي بخاري
پره متحرک توربين بخاري
پره ثابت توربين بخاري
شرود توربين گازي
ديسك توربين گازي
روتور توربين گازي
انواع سيل توربين گازي
ولو توربين بخاري
روتور توربين بخاري

توسعه
پيش توسعه
پيش توسعه
پيش توسعه
پيش توسعه
پيش توسعه
توسعه
توسعه
پيش توسعه
توسعه
پيش توسعه
توسعه
توسعه
توسعه
توسعه
پيش توسعه
توسعه
پيش توسعه
پيش توسعه

طبق جدول فوق كليه مواد داغ نيروگاهی با اولويت و همچنين قطعيات داغ نيروگياهی شيامل لوليه سيوپرهيتر و ريهيتير
واحدهاي بخاري ،لوله بويلر واحدهاي بخاري ،ديسك توربين گازي ،روتور توربين گازي ،ولو تيوربين بخياري و روتيور تيوربين
بخاري در مرحله پيش توسعه قرار دارند و همچنين قطعات داغ نيروگاهی شامل پره متحرک توربين گازي ،پيره ثابيت تيوربين
گازي ،محفظه احتراق و مسير انتقال گاز داغ توربين گازي ،پره متحرک توربين بخاري ،پره ثابت توربين بخاري ،شرود تيوربين
گازي و انواع سيل توربين گازي در مرحله توسعه قرار دارند.
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 -3-2شناسايی وضعيت مطلوب توسعه مواد و قطعات داغ نيروگاهی
فرايند نوآوري يك فرايند تكاملی است و هميشه در حال تغيير و تحول است و نمیتوان يك سيسيتم بهينيه بيراي فراينيد
نوآوري تعريف كرد ،پس هدف نظام را بايد در طول اين فرايند تعريف كرد .هدف يك نظام نوآوري انتقال نظيام ميورد نظير از
يك مرحله توسعه به مرحله بعدي است .البته بايد توجه داشت كه لزوما مرحله بعدي وضعيت بهينه نيست و فقط توسيعه نظيام
نوآوري مد نظر است.
نكته اصلی در اينجا نحوه انتقال از يك مرحله به مرحله ديگر است .كاركردهاي هر مرحله به سيه دسيته كياركرد كلييدي،
حمايتی و حاشيهاي تقسيم میشود .تحقق كاركرد كليدي به منزله انتقال به مرحله بعدي است .شكل ( )3-2مراحيل توسيعه و
كاركردهاي كليدي ،حمايتی و حاشيهاي مرتبط با هر مرحله را نشان میدهد .جدول ( )5-2نيز كدگذاري كاركردهاي هفتگانيه
نظام نوآوري فناورانه را نشان میدهد.
جدول ( :)5-2كدگذاري كاركردهاي نظام نوآورانه فناوري
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شكل ( :)3-2مراحل توسعه و كاركردهاي كليدي ،حمايتی و حاشيهاي

در بخش قبلی مشخص شد كه برخی از اجزاي نظام توسعه مواد و قطعات داغ نيروگاهی در مرحله پيشتوسعه و برخی ديگر
در مرحله توسعه قرار دارند .بر اساس شكل فوق ،زمانی كه سيستم در مرحله پيشتوسعه قرار داشته باشد و هدف ما رسيدن به
مرحله بعدي نظام توسعه فناوري باشد  4كاركرد داراي اهميت می باشند كه كاركرد توسعه دانش كاركرد كلييدي ،كاركردهياي
انتشار دانش و بسيج منابع كاركردهاي حمايتی و كاركرد جهتدهی به سيستم كاركرد حاشيهاي است و زمانی كيه سيسيتم در
مرحله توسعه قرار داشتهباشد هر  7كاركرد توسعه دانش ،انتشار دانيش ،جهيتدهيی بيه سيسيتم ،بسييج منيابع ،فعالييتهياي
كارافرينی ،شكلگيري بازار و مشروعيت بخشی بايد محقق شوند كيه در ايين مييان كاركردهياي كيارآفرينی و توسيعه دانيش
كاركردهاي كليدي هستند .در بخش بعدي فرايند تدوين اقدامات و سياستها ،چالشهاي مرتبط با هر يك از ابعاد ساختاري در
 7كاركرد شناسايی میشود.

 -4-2شناسايی چالشها و موانع توسعه مواد و قطعات داغ نيروگاهی
در گام قبلی براي دستهاي از مواد و قطعات داغ نيروگاهی كاركردهاي توسعه دانش ،انتشار دانش ،تأمين منابع و جهتدهی
به سيستم به عنوان كاركردهاي با اولويت و براي دستهاي ديگر هر هفت كاركرد نظام نواورانه فناوري شناسايی شدند .در ايين
گام با استفاده از يك تحليل ساختاري-كاركردي ،چالش ها و موانع پيش روي توسعه مواد و قطعات داغ نيروگاهی ،در هر هفت
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كاركرد شناسايی شده است .همان طور كه پيشتر بيان شد اين چالشها از طريق مصاحبه با  9نفر از خبرگان و كارشناسان آشنا
با اين حوزه استخراج شده است .اسامی اين افراد در ادامه ارائه شده است:
نام
جناب آقاي دكتر موسوي
جناب آقاي مهندس چراغزاده
جناب آقاي مهندس عرب عامري
جناب آقاي دكتر غالمیپور
جناب آقاي مهندس تيموري
جناب آقاي مهندس نمازي
جناب آقاي مهندس فالح
جناب آقاي دكتر درويش
جناب آقاي مهندس مهديزاده
جناب آقاي مهندس شيرپی

سمت
عضو هيئت علمی دانشگاه آب و برق
رييس دفتر مهندسی شركت موادكاران(مپنا)
مديرعامل تجربه نور
عضو هيئت علمی سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ايران
مديرعامل شركت تعميرات نيروگاهی ايران
كارشناس دفتر فنی توليد توانير
مدير گروه متالورژي پژوهشگاه نيرو
مدير عامل شركت بدر سيستم
كارشناس گروه متالورژي پژوهشگاه نيرو
كارشناس گروه متالورژي پژوهشگاه نيرو

در اين فرايند كليه موانع و چالش هاي مورد نظر خبرگان و متخصصان استخراج شد و پس از پااليش و حذف موارد تكراري،
فهرست نهايی چالشها تهيه شد .در ادامه به بررسی چالشهاي شناسايی شده جهت توسعه مواد و قطعيات داغ نيروگياهی بيه
تفكيك هر يك از كاركردهاي نظام نوآوري فناورانه میپردازيم.
 -1-4-2چالشهاي كارآفرينی
چالش هاي كاركرد كارآفرينی شامل موانعی است كه از تبديل دانش فنيی موجيود بيه كسيب و كارهياي جدييد جليوگيري
مینمايد .كسب و كارهاي جديد می تواند ايجاد شود يا شناسانده شود .در حالت اول هدف كسيب سيود و در حاليت دوم هيدف
مشروعيتبخشی است .میتوان گفت چالشهاي فعاليت هاي كارآفرينی شامل موانعی است بر سر راه تالشهايی كه بيه طيور
مستقيم به تجاريسازي محصوالت و خدمات ارايه شده بر پايه دانش فنی موجود میپردازند .در حقيقت اين فعاليت اسيت كيه
يك نظام نوآوري را از يك نظام تحقيقاتی متمايز میسازد.
چالشها و موانع شناسايی شده در زمينه كارآفرينی در حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهی توسعه يافته عبارتند از:
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 كمبود تعداد كارآفرينان در مورد برخی از مواد و قطعات داغ نيروگاهی مانند برخی از پرههاي توربين و ديسك
توربين ...
 نبودن اتحاديه صنف توليد كنندگان مواد و قطعات داغ نيروگاهی جهت پيگيري مشكالت توليدكنندگان و
ايجاد ارتباط بين آنان
 عدم حمايت از ورود و فعاليت كارآفرينان حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهی
 -2-4-2چالشهاي توسعه دانش
چالشهاي مربوط به اين كاركرد ،دربرگيرنده تمامی فعّاليتهايی است كه می تواند منجر به مانع در فرايند ييادگيري شيود.
اين چالشها در رابطه با موضوعات مختلف مانند دانش فنی تكنولوژي نوظهور ،بازار ،شبكهها و مصرفكنندگان ممكين اسيت
رخ دهد .در كشورهاي در حال توسعه ،يكی از مهمترين داليل عدم توسعه برخی صنايع تكنولوژي محور ،عدم توسعه دانش آن
صنعت است .در كشورهاي توسعه يافته ،اين موضوع به دليل رقابت تنگاتنگ شركتهاي مختلف حل میشود .در واقع رقابيت
اصلی بنگاه هاي اقتصادي بر سر نوآوري است و اين موضوع منجر به سرمايهگذاري بنگاههاي مختلف در توسعه دانش میشود
و دانش توسعه می يابد .ولی در كشورهاي در حال توسعه عمدتاً ،بنگاههايی با توانايی رقابتپذيري باال وجيود نداشيته و عميالً
توسعه دانش به صورت درونزا رخ نمیدهد و می بايست به صورت برونزا يا انتقال دانش و فناوري ،رخ دهد .لذا همين موضيوع
نياز به مداخله دولت و ايجاد جهتگيري در همين موضوع را دارد.
چالشها و موانع شناسايی شده در زمينه توسعه مواد و قطعات داغ نيروگاهی عبارتند از:
 همسو نبودن فعاليتهاي مراكز تحقيقاتی و دانشگاهها با نياز صنعت
 نبود آزمايشگاه مرجع و كمبود تجهيزات مناسب در آزمايشگاههاي موجود
 نارضايتی صنعتگران از كيفيت پروژههاي تحقيقاتی
 مشاركت ضعيف بخش خصوصی در توليد دانش
 ناكارآمدي نظام مالكيت معنوي در كشور
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 -3-4-2چالشهاي انتشار دانش
چالشهاي اين كاركرد در اثر نامناسب بودن شبكهها و روابط ايجاد میشود كه بخشی از آن متأثر از ماهيت شبكهها اسيت.
در واقع يكی از موارد ديگري كه منجر به عدم توسعه يك نظام فناورانه خاص يا يك صنعت دانشمحور میشود ،عدم انتشيار
صحيح اطالعات و يا دانش ميان بازيگران مختلف آن حوزه است .اگر دانش ميان تعداد بسياري از نقيشآفرينيان ييك حيوزه
منتشر شود و در عين حال حقوق مالكيت معنوي و فكري رعايت شود ،میتوان شاهد بروز يك نوع رقابت سالم ميان بنگاههاي
اقتصادي بود كه می تواند منجر به توسعه شود .در غير اين صورت بعضاً دولتها میتوانند با دخاليتهياي هوشيمندانه از بيروز
اينچنين چالشهايی جلوگيري نمايند .چالشهاي شناسايی شده در اين كاركرد عبارتند از:
 ارتباطات ضعيف با شركتهاي پيشرو بينالمللی در زمينه مواد و قطعات داغ نيروگاهی
 بیكيفيتی و نمايشی بودن سمينارها
 مكانيزم ناكارآمد تبادل دانش مرتبط با مواد و قطعات داغ بين صنعت نفت ،صنعت برق و صنايع نظامی
 كيفيت و كميت پايين نشريات علمی حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهی
 عدم وجود ارتباط مناسب بين دانشگاهها و موازيكاري
 ضعيف بودن ارتباطات بين بخشهاي تحقيق و توسعه شركتهاي زير مجموعه صنعت برق به جهت
رقابتی بودن فضا
 -4-4-2چالشهاي تأمين منابع
يكی ديگر از انواع چالشهاي سيستمی كه منجر به عدم توسعه نظام يك صنعت میشود ،عدم تخصيص بهينه منابع اعم از
منابع مالی ،انسانی ي ا تجهيزاتی به داليل مختلف است .در واقع همين عدم تخصيص بهينه منابع منجير بيه ايجياد ميوانعی در
حوزههاي مختلف توسعه دانشی و يا مديريتی میشود كه دولت میتواند با اتخاذ سياستهايی در جهت رفع اين موانع برآيد و از
بروز چنين چالشی در سيستم جلوگيري نمايد.
مداخالت دولت در رابطه با اين چالشها مجموعهاي از فعّاليتهاي مربوط به تيأمين و همياهنگی وروديهياي الزم بيراي
توسعهي نظام نوآوري را پوشش میدهد كه در راستاي تحقق كاركرد تأمين و تسهيل منابع قرار میگيرند .اين چالشها به سه

سند راهبردي و نقشه راه طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي
37
فاز  :4تدوین برنامه ،اقدامات و سياستها

ویرایش اول ،اردیبهشت 1394

دسته چالشهاي مربوط به منابع انسانی ،منابع مالی و مواد و تجهيزات تقسيم میشود .چالشهاي مشخص شده در اين كاركرد
عبارتند از:
 كمبود نقدينگی در شركتهاي سازنده مواد و قطعات داغ نيروگاهی
 عدم وجود پايگاه اطالعاتی جامع از آخرين دستاوردها و پژوهشهاي كشور در حوزه مواد و قطعات داغ
نيروگاهی براي عموم محققين ،توليدكنندگان و سياستگذاران
 ناكافی بودن نيروي متخصص در حوزه فناوريهاي ريختهگري به روش انجماد جهتدار و تككريستال
 كمبود برخی تجهيزات مورد نياز و ضعف مديريت آنها
 -5-4-2چالشهاي شكلدهی به بازار
مجموعه فعاليتها با هدف رقابتپذير ساختن تكنولوژي نوظهور نسبت به تكنولوژيهاي موجود در عرصهي بازار در طيول
تحقق اين كاركرد قرار میگيرد .نبايد انتظار داشت كه تكنولوژيهاي نوظهور ،توانايی رقابت با تكنولوژيهاي موجود را داشيته
باشند .چالشهاي اين كاركرد به موانع پيشروي مجموعهاي از فعاليتها بر میگردد كه براي رقابت تكنولوژيهاي نوظهور بيا
تكنولوژيهاي موجود تالش میكنند .همچنين موانعی كه در مسير رشد و توسعه ييك فنياوري نوظهيور جهيت دسيتيابی بيه
قابليتهاي فنی ،اقتصادي و بازار وجود دارند ،از ديگر چالشهاي اين كاركرد به حساب میآيند.
چالشهاي اين كاركرد به شرح زير است:
 عالقه نيروگاهها براي خريد خارجی مواد و قطعات داغ نيروگاهی به دليل سهولت
 توليد انبوه در حوزه قطعات داغ مانند روتورها ،پرههاي خاص محفظههاي احتراق خاص و برخی شرود
ها ،ديسكها و ولوها به دليل كم بودن تقاضا ممكن نيست
 كمبود قوانين حمايتی جهت استفاده از مواد و قطعات داغ نيروگاهی ساخت داخل كشور
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 -6-4-2چالشهاي جهتدهی به سيستم
كاركرد جهتدهی به سيستم ،اشاره به فعاليتهايی دارد كه به مشخص شدن نيازها و جهتدهی به فعاليتهياي بيازيگران
موجود در نظام فناوري منجر می گردد .همچنين ،رفع مشكالت موجود در كاركردهاي ديگر نظام نيز ميیتوانيد در قاليب ايين
كاركرد انجام شود .اين كاركرد می تواند توسط بازيگران مختلفی از جمله صنعت ،دولت و بازار تحقق پيدا كند .چالشهاي ايين
كاركرد در ارتباط با وجود چشم انداز توسعه فناوري ،انتظارات ،تعهد ،هنجارها ،قوانين و مقررات ،اسيتانداردها تعرييف ميیشيود.
چالشهاي شناسايی شده در اين كاركرد عبارتند از:
 عدم وجود نهادي جهت ارزيابی ،كنترل و تقويت مراكز توليد دانش و توليدكنندگان در حوزه مواد و
قطعات داغ نيروگاهی
 عدم وجود نهاد متمركز سياستگذاري در حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهی متشكل از بازيگران مختلف
 -7-4-2چالشهاي مشروعيتبخشی
آن دسته از موانع واقع در مسير فعاليت هايی كه به دنبال ايجاد مقبوليت اجتماعی براي تكنولوژي جديد هستند و میتواننيد
منجر به تغيير نهادهاي موجود در جامعه و هم راستا شدن آنها با نيازهاي بازيگران موجود در نظام مورد نظر گردند را میتيوان
از چالشهاي اين كاركرد دانست.
ظهور يك تكنولوژي جديد ،اغلب با مخالفت بازيگرانی كه داراي منافع در تكنولوژيهاي كنونی هستند ،همراه میشود .اين
كاركرد در توسعه تكنولوژيها مانند يك كاتاليزور عمل میكند و به فرآيند توسعه نظام نوآوري سرعت میبخشد.
چالشهاي مربوط به اين كاركرد عبارتند از:
 استفاده ناكافی از ظرفيت هاي تبليغی و ترويجی كشور در جهت ترويج استفاده نيروگاهها از مواد و قطعات
داغ نيروگاهی توليد داخل
 اولويت نداشتن فناوريهاي مرتبط با مواد و قطعات داغ نيروگاهی براي مسئوالن
 ديد كوتاهمدت در بين مديران كنونی نيروگاهها در نتيجه دورههاي كوتاه مديريتی
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جدول ( :)6-2چالشهاي توسعه مواد و قطعات داغ نيروگاهی به تفكيك هر يك از كاركردهاي نظام نوآوري فناورانه در هر يك از ابعاد ساختاري

بازيگران

كاركردها


كارآفرينی

توسعه دانش

كمبود تعداد كارآفرينان در مورد برخی از مواد و
قطعات داغ نيروگاهی مانند پرههاي توربين و
ديسك توربين ...

تعامالت

نهادها

نبودن اتحاديه صنف توليد كنندگان مواد و قطعات داغ نيروگاهی
جهت پيگيري مشكالت توليدكنندگان و ايجاد ارتباط بين آنان

عدم حمايت از ورود و
فعاليت كارآفرينان حوزه مواد
و قطعات داغ نيروگاهی

 نارضايتی صنعتگران از كيفيت پروژههاي
تحقيقاتی

 همسو نبودن فعاليتهاي مراكز تحقيقاتی و دانشگاهها با نياز
صنعت

 مشاركت ضعيف بخش خصوصی در توليد دانش

 عدم تعريف پايان نامههاي دانشگاهی در حوزه مواد و
قطعات داغ توسعه نيافته و پروژههاي تحقيقاتی

 ناكارآمدي نظام مالكيت
معنوي در كشور

زيرساختها

 نبود آزمايشگاه مرجع و كمبود تجهيزات
مناسب در آزمايشگاههاي موجود
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كاركردها

بازيگران

انتشار دانش

 كيفيت و كميت پايين نشريات علمی حوزه مواد و
قطعات داغ نيروگاهی

تامين منابع

 كمبود برخی تجهيزات مورد نياز و ضعف مديريت
آنها
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تعامالت

نهادها

زيرساختها

 ارتباطات ضعيف با شركتهاي پيشرو بينالمللی در زمينه
مواد و قطعات داغ نيروگاهی
 مكانيزم ناكارآمد تبادل دانش مرتبط با مواد و قطعات داغ
بين صنعت نفت ،صنعت برق و صنايع نظامی

 بیكيفيتی و نمايشی
بودن سمينارها

 ضعيف بودن ارتباطات بين بخشهاي تحقيق و توسعه
شركتهاي زير مجوعه صنعت برق به جهت رقابتی بودن
فضا
 عدم وجود ارتباط مناسب بين دانشگاهها و موازيكاري
 عدم وجود پايگاه اطالعاتی جامع از آخرين
دستاوردها و پژوهشهاي كشور در حوزه
مواد و قطعات داغ نيروگاهی براي عموم
محققين ،توليدكنندگان و سياستگذاران
 ناكافی بودن نيروي متخصص در حوزه
فناوريهاي ريختهگري به روش انجماد
جهتدار و تككريستال
 كمبود نقدينگی در شركتهاي سازنده مواد
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بازيگران
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تعامالت

زيرساختها

نهادها

و قطعات داغ نيروگاهی

شكلدهی به
بازار

 توليد انبوه در حوزه قطعات داغ مانند روتورها ،پرههاي خاص
محفظههاي احتراق خاص و برخی شرودها ،ديسكها و
ولوها به دليل كم بودن تقاضا ممكن نيست



كمبود قوانين حمايتی
جهت استفاده از مواد
و قطعات داغ
نيروگاهی ساخت
داخل كشور



عالقه نيروگاهها براي خريد خارجی مواد و
قطعات داغ نيروگاهی به دليل سهولت
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كاركردها

بازيگران

جهتدهی به
سيستم

 عدم وجود نهادي جهت ارزيابی ،كنترل و تقويت
مراكز توليد دانش و توليدكنندگان در حوزه مواد و
قطعات داغ نيروگاهی
 عدم وجود نهاد متمركز سياستگذاري در حوزه مواد
و قطعات داغ نيروگاهی متشكل از بازيگران
مختلف

مشروعيتبخشی

 ديد كوتاهمدت در بين مديران كنونی نيروگاهها در
نتيجه دورههاي كوتاه مديريتی
 اولويت نداشتن فناوريهاي مرتبط با مواد و قطعات
داغ نيروگاهی براي مسئوالن
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تعامالت

نهادها

زيرساختها

 استفاده ناكافی از ظرفيت هاي تبليغی و
ترويجی كشور در جهت ترويج استفاده
نيروگاهها از توليدكنندگان داخلی مواد و
قطعات داغ نيروگاهی
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 -5-2سياستها و اقدامات غير فنی مورد نياز براي توسعه مواد و قطعات داغ نيروگاهی
همان طور كه در شكل ( )1-2نشان داده شده است ،سياستها و اقدامات مديريتی مورد نياز بر اساس فهرست چالشهيا و
موانع شناسايی شده در مرحله قبلی پيشنهاد میشود .اين سياستها  7دسته هستند كه همان طور كه پيش از اين اشاره شد بر
اساس چالشها و موانع شناخته شده در كاركردهاي هفت گانه نظام نوآوري فنآورانه پيشنهاد می شوند.

 -1-5-2سياستها و اقدامات مربوط به كارآفرينی
 رايزنی جهت اعطاي معافيت مالياتی به كارآفرينان حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهی
 تشكيل كميته تخصصی توليدكنندگان مواد و قطعات داغ نيروگاهی در سنديكاي صنعت برق ايران
 -2-5-2سياستها و اقدامات مربوط به توسعه دانش
 انجام پروژه تحقيقاتی در خصوص تعيين نحوه دقيق حمايت از پروژه هاي مشترک بين مراكز دانشگاهی و
شركت هاي فعال در حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهی
 تاسيس و بهرهبرداري آزمايشگاههاي مرجع
 رايزنی با مديران وزارت نيرو جهت تخصيص بودجه براي حمايت از شركت هاي دانش بنيان در حوزه مواد
و قطعات داغ نيروگاهی در مرحله پيش توسعه
 حمايت از پايان نامه ها و مقاالت كاربردي در حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهی در مرحله پيش توسعه
 -3-5-2سياستها و اقدامات مربوط به انتشار دانش
 برقراري ارتباط با شركتها و مراكز علمی و تحقيقاتی معتبر كشورهاي پيشرو در زمينه مواد و قطعات داغ
نيروگاهی
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 حمايت از برگزاري همايش هاي تخصصی با كيفيت مناسب در حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهی
 ايجاد ارتباط بين وزارتخانههاي ذينفع حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهی
 حمايت از تهيه و انتشار نشريات تخصصی در حوزه مواد قطعات داغ نيروگاهی
 كمك به شكلگيري انجمنهاي علمی در حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهی
 -4-5-2سياستها و اقدامات مربوط به تأمين منابع (مالی ،انسانی و مواد)
برنامهريزي براي سازماندهی به مشاركت بانكها و ساير صندوقها و موسسات مالی براي حمايت از


توليدكنندگان داخلی
 تقويت و توسعه مركز ساماندهی و تامين نيازهاي نيروگاهی
 برگزاري دورههاي آموزشی در زمينههاي فناوريهاي ريختهگري به روش انجماد جهتدار و تككريستال
 بسترسازي جهت استفاده از زيرساختهاي فنی موجود (نظير  ،HIPسنگ خزشی ،جوش و برش ليزر و)...
 انجام پروژه تحقيقاتی جهت شناسايی زيرساخت فنی مورد نياز و نحوه توسعه آنها بر حسب نياز
 -5-5-2سياستها و اقدامات مربوط به شكلدهی به بازار
 تدوين و پيشنهاد قوانين حمايتی جهت استفاده از مواد و قطعات داغ نيروگاهی ساخت داخل كشور
 شناسايی كشورهاي داراي صنعت نيروگاهی مشابه ايران و تالش در جهت صادرات به آنها
 -6-5-2سياستها و اقدامات مربوط به جهتدهی به سيستم

 تشكيل ستاد راهبري طرح طراحی و توسعه دانش فنی ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهی
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 -7-5-2سياستها و اقدامات مربوط به مشروعيتبخشی
 برگزاري همايش و سمينار براي آگاهیبخشی ضرورت استفاده از مواد و قطعات داغ نيروگاهی ساخت داخل
كشور
در جداول ( )7-2الی ( )13-2سياستهاي رفع چالشهاي توسعه ميواد و قطعيات داغ نيروگياهی بيراي هير كياركرد اراييه
شدهاست.
جدول ( :)7-2سياستها و چالشهاي كاركرد كارآفرينی
سياست/اقدام

چالش
كمبود تعداد كارآفرينان در مورد برخی از مواد و قطعات داغ
نيروگاهی مانند برخی از پرههاي توربين و ديسك توربين
...
عدم حمايت از ورود و فعاليت كارآفرينان حوزه مواد و
قطعات داغ نيروگاهی
نبودن اتحاديه صنف توليد كنندگان مواد و قطعات داغ
نيروگاهی جهت پيگيري مشكالت توليدكنندگان و ايجاد
ارتباط بين آنان

رايزنی جهت اعطاي معافيت مالياتی به كارآفرينان
حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهی

تشكيل كميته تخصصی توليدكنندگان مواد و قطعات
داغ نيروگاهی در سنديكاي صنعت برق ايران

جدول ( :)8-2سياستها و چالشهاي كاركرد توسعه دانش

چالش

سياست/اقدام

همسو نبودن فعاليتهاي مراكز
تحقيقاتی و دانشگاهها با نياز صنعت

انجام پروژه تحقيقاتی در خصوص تعيين نحوه دقيق حمايت از
پروژه هاي مشترک بين مراكز دانشگاهی و شركت هاي فعال در
حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهی

نبود آزمايشگاه مرجع و كمبود تجهيزات
مناسب در آزمايشگاههاي موجود

تاسيس و بهرهبرداري آزمايشگاههاي مرجع

نارضايتی صنعتگران از كيفيت

چالش محيطی
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پروژههاي تحقيقاتی
مشاركت ضعيف بخش خصوصی در
توليد دانش
ناكارآمدي نظام مالكيت معنوي در
كشور
ناكافی بودن طرحها و پروژههاي
تحقيقاتی در حوزه مواد و قطعات داغ
توسعه نيافته

رايزنی با مديران وزارت نيرو جهت تخصيص بودجه براي حمايت از
شركت هاي دانش بنيان در حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهی در
مرحله پيش توسعه
چالش محيطی
حمايت از پايان نامه ها و مقاالت كاربردي در حوزه مواد و قطعات
داغ نيروگاهی در مرحله پيش توسعه

جدول ( :)9-2سياستها و چالشهاي كاركرد انتشار دانش

چالش

سياست/اقدام

ارتباطات ضعيف با شركتهاي پيشرو بينالمللی در
زمينه مواد و قطعات داغ نيروگاهی

برقراري ارتباط با شركتها و مراكز علمی و
تحقيقاتی معتبر كشورهاي پيشرو در زمينه
مواد و قطعات داغ نيروگاهی

بیكيفيتی و نمايشی بودن كنفرانسها
مكانيزم ناكارآمد تبادل دانش مرتبط با مواد و قطعات
داغ بين صنعت نفت ،صنعت برق و صنايع نظامی
كيفيت و كميت پايين نشريات علمی حوزه مواد و
قطعات داغ نيروگاهی

حمايت از برگزاري همايش هاي تخصصی
با كيفيت مناسب در حوزه مواد و قطعات
داغ نيروگاهی
ايجاد ارتباط بين وزارتخانههاي ذينفع
حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهی
حمايت از تهيه و انتشار نشريات تخصصی
در حوزه مواد قطعات داغ نيروگاهی

عدم وجود ارتباط مناسب بين دانشگاهها و موازيكاري
ضعيف بودن ارتباطات بين بخشهاي تحقيق و توسعه
شركتهاي زير مجموعه صنعت برق به جهت رقابتی
بودن فضا

كمك به شكلگيري انجمنهاي علمی در
حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهی
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جدول ( :)10-2سياستها و چالشهاي كاركرد تامين منابع

چالش

سياست/اقدام

كمبود نقدينگی در شركتهاي سازنده مواد و قطعات داغ
نيروگاهی

برنامهريزي براي سازماندهی به مشاركت

بانكها و ساير صندوقها و موسسات مالی

براي حمايت از توليدكنندگان داخلی

عدم وجود پايگاه اطالعاتی جامع از آخرين دستاوردها و
پژوهشهاي كشور در حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهی براي
عموم محققين ،توليدكنندگان و سياستگذاران

تقويت و توسعه مركز ساماندهی و تامين
نيازهاي نيروگاهی

ناكافی بودن نيروي متخصص در حوزه فناوريهاي ريختهگري
به روش انجماد جهتدار و تككريستال

كمبود برخی تجهيزات مورد نياز و ضعف مديريت آنها

برگزاري دورههاي آموزشی در زمينههاي
فناوريهاي ريختهگري به روش انجماد
جهتدار و تككريستال
بسترسازي جهت استفاده از زيرساختهاي
فنی موجود (نظير  ،HIPسنگ خزشی،
جوش و برش ليزر و)...
انجام پروژه تحقيقاتی جهت شناسايی
زيرساخت فنی مورد نياز و نحوه توسعه آنها
بر حسب نياز

جدول ( :)11-2سياستها و چالشهاي كاركرد شكلدهی به بازار

چالش
كمبود قوانين حمايتی جهت استفاده از مواد و قطعات داغ نيروگاهی
ساخت داخل كشور
عالقه نيروگاهها براي خريد خارجی مواد و قطعات داغ نيروگاهی به دليل
سهولت
توليد انبوه در حوزه قطعات داغ مانند روتورها ،پرههاي خاص

سياست/اقدام
تدوين و پيشنهاد قوانين حمايتی جهت
استفاده از مواد و قطعات داغ نيروگاهی
ساخت داخل كشور
شناسايی كشورهاي داراي صنعت
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محفظههاي احتراق خاص و برخی شرود ها ،ديسكها و ولوها به دليل

نيروگاهی مشابه ايران و تالش در جهت

كم بودن تقاضا ممكن نيست

صادرات به آنها

جدول ( :)12-2سياستها و چالشهاي كاركرد جهتدهی به سيستم

سياست/اقدام

چالش
عدم وجود نهادي جهت ارزيابی ،كنترل و تقويت مراكز توليد دانش
و توليدكنندگان در حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهی
عدم وجود نهاد متمركز سياستگذاري در حوزه مواد و قطعات داغ
نيروگاهی متشكل از بازيگران مختلف

تشكيل ستاد راهبري طرح طراحی و توسعه
دانش فنی ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهی

جدول ( :)13-2سياستها و چالشهاي كاركرد مشروعيتبخشی
چالش

سياست/اقدام

استفاده ناكافی از ظرفيت هاي تبليغی و ترويجی
كشور در جهت ترويج استفاده نيروگاهها از
توليدكنندگان داخلی مواد و قطعات داغ نيروگاهی
اولويت نداشتن فناوريهاي مرتبط با مواد و قطعات
داغ نيروگاهی براي مسئوالن
پرداختن مديران كنونی نيروگاهها به مسائل
كوتاهمدت بدليل دورههاي كوتاه مديريتی

برگزاري همايش و سمينار براي آگاهیبخشی
ضرورت استفاده از مواد و قطعات داغ نيروگاهی
ساخت داخل كشور
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 -3تدوين اقدامات فنی طراحی و توسعه دانش فنی ساخت موواد و قطعوات داغ
نيروگاهی
اقدامات فنی اقداماتی هستند كه به توسعه نظام نوآوري در حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهی با اولويت كه در مرحله سيوم
طرح شناسايی شدهاند كمك میكنند .با توجه به راهبردهاي حاصل از مرحله سوم طرح تدوين سند راهبردي و نقشه راه طراحی
و توسعه دانش فنی ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهی ،دستيابی به دانش فنی مواد و قطعات داغ نيروگياهی بيه سيه مرحليه
تقسيم گرديد .اين مراحل عبارتند از:
 .1دستيابی به دانش فنی ساخت نمونه اوليه از ماده يا قطعه داغ نيروگاهی
 .2دستيابی به دانش فنی ساخت نمونه پايلوت از ماده يا قطعه داغ نيروگاهی
 .3دستيابی به دانش فنی ساخت در مقياس توليد انبوه از ماده يا قطعه داغ نيروگاهی
جهت دستيابی به دانش فنی ساخت يك قطعه يا ماده داغ نيروگاهی الزم است ابتدا نمونيه اولييهاي از آن مياده ييا قطعيه
ساخته شود و پس از آن نمونهاي در مقياس نيمه صنعتی يا پايلوت ساخته شود و در نهايت به توليد انبوه برسد.
اين اقدامات شامل  4بخش ساخت مواد داغ نيروگاهی ،ساخت قطعات داغ نيروگاهی ،انتقال فناوري قطعات داغ نيروگاهی و
طراحی مواد داغ نيروگاهی میباشد.

 -1-3اقدامات فنی براي توسعه ساخت مواد داغ نيروگاهی
 .1تسلط به دانش فنی ساخت انواع شمش و ورق كارشده انواع فوالد آلياژي(.در مقياس آزمايشگاهی)
 .2تسلط به دانش فنی ساخت انواع شمش ريختگی سوپرآلياژ پايه  Niو ( .Coدر مقيياس آزمايشيگاهی ،نيميه صينعتی و
صنعتی)
 .3تسلط به دانش فنی ساخت انواع پودر پوشش فلزي مورد استفاده در پوششدهی قطعيات داغ تيوربينهياي گيازي( .در
مقياس آزمايشگاهی و نيمه صنعتی)
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 .4تسلط به دانش فنی ساخت انواع پودر پوشش سراميكی مورد استفاده در پوششدهی قطعات داغ توربينهاي گازي( .در
مقياس آزمايشگاهی و نيمه صنعتی)
 .5تسلط به دانش فنی ساخت انواع مواد جوشكاري و بريزينگ مورد استفاده در ساخت و بازسازي قطعات داغ توربينهياي
گازي( .در مقياس آزمايشگاهی و نيمه صنعتی)
 .6تسلط به دانش فنی ساخت انواع شيمش كارشيده از سيوپرآلياژهاي پاييه  Niو ( .Coدر مقيياس آزمايشيگاهی و نيميه
صنعتی)
 .7تسلط به دانش فنی ساخت انواع ورق و تسمه سوپرآلياژ پايه  Niو ( .Coدر مقياس آزمايشگاهی و نيمه صنعتی)

 -2-3اقدامات فنی براي توسعه ساخت قطعات داغ نيروگاهی
 .1تسلط به دانش فنی ساخت انواع پره ثابت و متحرک توربين گازي( .در مقياس آزمايشگاهی ،نيمه صنعتی و صنعتی)
 .2تسلط به دانش فنی ساخت انواع محفظه احتراق و مسير انتقال گاز داغ توربين گازي( .در مقيياس آزمايشيگاهی ،نيميه
صنعتی و صنعتی)
 .3تسلط به دانش فنی ساخت انواع پره ثابت و متحرک توربين بخاري( .در مقياس آزمايشگاهی ،نيمه صنعتی و صنعتی)

 -3-3اقدامات فنی براي انتقال فناوريهاي قطعات داغ نيروگاهی
 .1انجام مطالعات جهت انتخاب روش و مبدأ مناسب جهت انتقال دانش فنی ساخت لوله هاي بويلر (سيوپرهيتر ،ريهيتير،
اكونومايزر و  )...واحدهاي نيروگاهی بخاري

 -4-3اقدامات فنی براي توسعه طراحی مواد داغ نيروگاهی
 .1انجام تحقيقات پايه در زمينه طراحی انواع سوپرآلياژهاي ريختگی پايه  Niو  Coدر مقياس نمونه اوليه.
 .2انجام تحقيقات پايه در زمينه طراحی انواع سوپرآلياژهاي كارشده پايه  Niو  Coدر مقياس نمونه اوليه.
 .3انجام تحقيقات پايه در زمينه طراحی مواد شمش و ورق كارشده انواع فوالد آلياژي در مقياس نمونه اوليه.
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نتيجهگيري
هدف مرحله چهارم از طرح « تدوين سند راهبردي و نقشه راه طراحی و توسيعه دانيش فنيی سياخت ميواد و قطعيات داغ
نيروگاهی » تدوين سياستها و اقدامات مورد نياز براي تحقق چشمانداز ،اهداف و راهبردهياي طراحيی و توسيعه دانيش فنيی
ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهی بود .در ابتداي اين گزارش مبانی نظري مربوط تيدوين اقيدامات شيامل كاركردهيا و ابعياد
ساختاري نظام نوآوري فناورانه ( )TISبه تفصيل مورد بحث قرار گرفت .سپس فراينيد چهيار مرحليهاي تيدوين اقيدامات سيند
طراحی و توسعه دانش فنی ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهی توضيح داده شد .در مرحليه اول ايين فراينيد وضيعيت موجيود
توسعه فناوري با شناسايی مرحله توسعه مواد و قطعات داغ نيروگاهی و بازيگران نظام توسعه اين مواد و قطعات مشخص شيد.
در مرحله دوم ،با توجه به خروجی حاصل از مرحله اول ،كاركردهاي با اولويت بيراي تحقيق وضيعيت مطليوب توسيعه ميواد و
قطعات داغ نيروگاهی تعيين شد .در مرحله سوم ،موانع موجود از طريق مصاحبه با متخصصان و خبرگان آشنا با حوزه طراحی و
توسعه دانش فنی ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهی تعيين شد و در نهايت سياستها و اقدامات پيشنهادي براي رفع چالشها
و موانع طراحی و توسعه دانش فنی ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهی ارائه شد.
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 -1مقدمه
در این بخش از سند با عنوان «تدوین رهنگاشت و برنامه عملياتي» با ارائه مدلي از گامهاي الزم جهت تكميل فرایند برنامه
عملياتي و همچنين ابزارهاي هرگام پرداخته ميشود كه در نهایت منجر به دستيابي به برنامه عملياتي و رهنگاشت 1در راستتاي
چشمانداز سند خواهد شد .در مراحل  3و  4این پروژه اركان جهتساز (شامل چشمانداز ،اهداف و راهبردهاي طراحي و توستعه
دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي) و نيز اقدامات الزم براي تحقق آن تدوین شد.
در ابتداي این گزارش نحوه تقسيم اقدامات تدوینشده در مرحله  4به پروژههتاي اجرایتي توحتيا داده متيشتود و ست
فهرست پروژههاي تعيينشده ارائه ميگردد .در گام بعدي زمان و بودجه الزم براي تكميل پروژههتا مشتخص خواهتد شتد .در
ادامه متوليان و مجریان انجام پروژهها بر اساس نگاشت نهادي مشخصشده تعيين ميگردند .در نهایت ،نقشه راه (رهنگاشتت)
مربوط به طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي بر اساس اقدامات تعيين شده ترسيم ميشود.

 -2فرایند تدوین پروژههاي اجرایي
در این بخش فرایند تدوین پروژههاي اجرایي سند طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي توحيا
داده ميشود و در نهایت فهرست پروژهها ارائه ميشود .همانطور كه اشاره شد ،الزم است اقدامات تعيتين شتده در فتاز  ،4بته
پروژه هاي اجرایي شكسته شود .در واقع در این بخش باید مشخص گردد كه چه پروژه یا مجموعه پروژههایي بایتد در ستاليان
مختلف اجرا گردد تا در صورت اجراي این پروژه ها بتوان اطمينان حاصتل كترد كته اقتدامات ،راهبردهتا ،اهتداف و در نهایتت
چشمانداز طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي محقق شده است .فرایند تدوین برنامته عمليتاتي در
شكل ( )1-2نشان داده شده است .مطابق این شكل ،ابتدا اقدامات شناسایي شده در مرحلته  4بتر استاس معيارهتایي شكستته
ميشوند و فهرست پروژهها استخراج ميشود .س

زمان و بودجه مورد نياز براي انجام هر یک از پروژهها مشخص ميشود و

از این طریق منابع الزم براي تحقق اقدامات تعيين ميگردد .در نهایت با شناسایي نهادهاي مرتبط در محيط داخلي و بيروني و
نقش آنها ،متولي و مجري انجام پروژهها شناسایي ميشود.
1- Road Map
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اقدامات

شكستن اقدامات

فهرست پروژهها

تخصیص بودجه

زمانبندي

تعیین منابع اقدامات

تخصیص مجریان و متولیان
انجام پروژه

شكل ( :)1-2فرایند تدوین برنامه عملیاتي

 -1-2شكستن اقدامات به پروژههاي اجرایي
مجموعه پروژه هاي اجرایي كه از شكستن اقدامات به دست ميآید ،ميبایست به نحوي جامع باشد كه انجام صحيا آنهتا
منجر به تحقق اقدام مورد نظر شود و از همينرو در تعریف پروژها ميباید جنبههاي مختلف اقدام مورد توجه قرار گيترد .نكتته
حائز اهميت دیگر ميزان شكسته شدن اقدامات ميباشد .همانگونه كه یک اقدام ميتواند به مجموعهاي از پتروژههتا شكستته
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شود ،هر پروژه نيز قابل شكسته شدن به مجموعهاي از فعاليتها ميباشد و این روند را در مورد فعاليتها نيز ميتوان ادامه داد.
این مفهوم را ميتوان به صورت ملموستري در شكل ( )2-2مشاهده نمود كه در آن اقدام  Xبه سه پروژه و پروژه شماره  1به
دو فعاليت شكسته شده است .حال ميتوان مجموعه كل پروژههتایي كته بتراي انجتام اقتدام  Xاجترا شتود را بته دو صتورت
{ X  }x1،x2,x3و { X  }x11،x12،x2,x3ارائه نمود كه تفاوت این دو در تعداد سطوح شكسته شدن اقدام ميباشد .بنابراین
الزم است معيارهاي مناسبي براي تعيين تعداد سطا شكسته شدن اقدامات تعيين گردد [.]1

شكل ( :)2-2نحوه شكستن اقدام X

در این بررسي دو معيار به شرح زیر مبناي عمل قرار ميگيرد [:]1
الف) ميزان منابع الزم براي انجام پروژه اجرایي قابل تخمين باشد .به عبارتي در سطا خاصي ميتوان برآورد مناسبي از ميزان
منابع مورد نياز ارائه نمود.1

 -1توحيحات بيشتر در مورد اقسام منابع در قسمتهاي آتي بيان خواهد شد.

سند راهبردي و نقشه راه طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي
4
ويرايش اول ،تير 1394

فاز  :5برنامه تحليلي و تهيه رهنگاشت

ب) هر پروژه اجرایي در اندازهاي باشد كه بتوان آن را به یک مجري محول نمود .به عبارتي اگر پروژه اجرایي به انتدازه كتافي
جزء نشده باشد ،به طوري كه گستردگي ابعاد مختلف آن امكان اختصاص آن را به یک مجري ستل نمایتد ،متيبایتد پتروژه
اجرایي مربوط به فعاليتهاي دیگري شكسته شود تا تخصيص آن به مجري واحد امكانپذیر گردد.
ساختار كلي شكستن اقدامات به پروژههاي اجرایي مشابه  1WBSميباشد كه در بحث متدیریت پتروژه تتاكنون تحقيقتات
فراواني در مورد آن صورت پذیرفته است.
نكته دیگر حصول اطمينان از جامعيت پروژههاي اجرایي در راستاي تحقق اقدامات ميباشد .تاكنون الگوریتمي كه تضتمين
نماید مجموعه پروژه هاي اجرایي منتخ براي تحقق اقدام كفایت مينماید ارائه نشده است .تنهتا بتا بهترهگيتري از قضتاوت
خبرگان ،استفاده از تجارب پيشين و در صورت امكان بهكارگيري ابزارهایي چون شبيهسازي متيتتوان اميتدوار بتود مجموعته
پروژههاي اجرایي شرایط كافي براي حصول اقدامات را فراهم سازند.

 -1-1-2مبناي شكستن اقدامات
یكي از مسائل كليدي در فرآیند شكستن اقدامات به پروژههاي اجرایي ،تعيين مبنایي است كه بر اساس آن اقدامات شكسته
شوند .به عنوان نمونه اقدامي مثالي با عنوان تأسي

آزادراه را در نظر بگيرید .این اقتدام متيتوانتد بتر دو مبنتاي جفرافيتایي

2

(راهسازي كوهستاني ،بياباني و جنگلي) و عملكردي( 3زیرسازي راه ،روسازي و آسفالت ،حفاظت حاشية راه و  )...به پتروژههتاي
اجرایي زیرمجموعة خود شكسته شود .اینكه كدام مبنا براي شكستن اقدامات مورد توجه قرارگيرد بر استاس عوامتل مختلفتي
تعيين ميشود كه در ادامه به مهمترین آنها اشاره ميشود [.]1
الف) ساختار و فرهنگ حاكم :اگر در ساختار موجود كشور تقسيم بندي ویژه و یا هنجارهاي پذیرفته شدة اثرگذاري وجود داشته
باشد ،ميتواند مبناي شكستن پروژههاي اجرایي را جهت دهي نماید .به عنوان نمونه در مورد مثال فوق اگر سيستتم راهستازي
كشور بر اساس مناطق جفرافيایي در بخشهاي راهسازي كوهستاني ،بياباني و جنگلي شكل گرفته باشد كه هر بخش توانایيها

2- Work-Breakdown-Structure
3- Geographical Base
4- Functional Base
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و قابليتهاي كليدي الزم در حوزه فعاليت خود بهدست آورده است ،و بنابراین تقسيمبندي متذكور متيتوانتد مبنتاي شكستتن
اقدامات قرار گيرد.
ب) نيازمنديهاي فعلي :نيازمنديهایي كه بر مبناي آن شكسته شدن اقدامات صورت ميپذیرد در طول زمان قابل تفيير است.
در مورد مثال اخير ممكن است در فاز طراحي آزادراه ها نيازهاي طراحي موج شكستن پروژههاي اجرایي بر مبناي جفرافيایي
شود وليكن در زمان اجرا نيازها تفيير كرده و مبناي عملكردي مورد استفاده قرارگيرد.
ج) منافع اقتصادي :ميزان كس درآمد از پروژههاي اجرایي ميتواند مبنایي براي شكستن اقدامات باشد .به عنوان مثال درآمدزا
یا هزینهبر بودن پروژههاي اجرایي از این جهت ميتواند مبنا قرار گيرد كه ابتدا پروژههاي اجرایي درآمدزا انجام شوند و از درآمد
حاصل براي انجام پروژههاي اجرایي هزینهبر استفاده شود.
د) نظرات ذینفعان :از آنجایي كه هدف از تحقق اقدامات در واقع برآوردن نياز ذینفعان و كس منافع توسط این گروه ميباشد،
حروري است نظرات ذینفعان در بخشهاي مختلف فرآیند پيادهسازي از جمله چگونگي شكستن اقدامات مورد توجه قرارگيرد.
در صورتي كه تصميم گرفته شود كه تعدادي از پروژههاي اجرایي نيز به زیرفعاليتتهایشتان شكستته شتوند ،متيتتوان در
شكستن دوم از مبناي دیگري استف اده نمود .به طتور مثتال در مرحلته اول بتر مبنتاي جفرافيتایي و در مرحلته دوم بتر مبنتاي
عملكردي عمل نمود.

 -2-1-2ابزارهاي شكستن اقدامات
تاكنون مفاهيم و موحوعات كليدي شكستن اقدامات مورد بحث و بررسي قرارگرفت .در این بخش چند ابزار براي انجتام ایتن
مهم معرفي ميگردد [:]1
الف) تجزیه و تحليل فرایند استاندارد
در ادبيات برخي از اقدامات فرایندي تجربه شده اي وجود دارد كه به طور عام توسط نخبگان علمي آن حوزه متورد پتذیرش
قرارگرفتهاست .چنين فرایندهایي فرایندهاي استاندارد ناميده مي شود .در صورتي كه در مورد اقدامات خاصي فراینتد استتاندارد
وجود داشته باشد ،پروژههاي اجرایي ارائه شده در آن بهعنوان مجموعه پروژههاي اجرایي استاندارد پذیرفته ميشوند.
ب) بهينهكاوي
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در صورتي كه در راستاي تحقق یک اقدام ،فرایند استانداردي وجود نداشته باشد و یا به علت عدم دسترستي قابتل استتفاده
نباشد ،از ابزار بهينهكاوي استفاده ميشود .بهينهكاوي به معني بررسي تجربههاي انجام شده و یادگيري ميباشد .اگرچه در این
حالت به علت عدم وجود الگویي استاندارد ،انتظار ميرود تجربه هاي پيشين در ابعاد مختلفي با یكدیگر تفاوت داشتته باشتند -
كه از علل اصلي آن خواستگاه منطقهاي و ویژگيهاي خاصي است كه فرایند در قال آن طراحي و اجرا شده استت -یكتي از
مسائل كليدي به كارگيري این ابزار چگونگي در كنار هم قرار دادن نتایج تجربههاي مختلف براي دستيابي به الگویي مطلتوب
ميباشد .اگر نتوان از این روش به مجموعهاي از پروژههاي اجرایي قابل قبول دست یافت ،از پروژههتاي اجرایتي غيتر نهتایي
بهدست آمده ميتوان در ابزار علي -معلولي استفاده نمود.
ج) تحليل عليمعلولي
هدف این ابزار استفاده از نظرات خبرگان براي شكستن اقدامات به مجموعه پروژههاي اجرایي ميباشد .از همينرو حروري
است استفاده از این ابزار با حض ور خبرگاني مسلط بر ابعاد مختلف اقدام مربوطه صورت گيرد .در ادامه چگونگي استفاده از ایتن
ابزار در جلسهاي با حضور خبرگان توحيا داده ميشود.
گام  :1در ابتداي جلسه توحيحات مربوط به معرفي اقدام ارائه مي گردد تا كليه افراد حاحر به نگرش یكساني از اقتدام متورد
نظر دست یابند.
گام  :2در یک طوفان فكري پروژههاي اجرایي كه از نظر خبرگان براي انجام اقدام مزبور حروري به نظر ميرسد مطرح شده
و در معرض دید همگان قرار ميگيرد.
حاحرین جلسه مي باید این نكته را مد نظر قرار دهند كته در مرحلته اول صترفاق اقتدامات بته پتروژههتاي اجرایتي اساستي
تشكيلدهندهاش شكسته ميشوند .از همينرو بهتر است از بيان مواردي كه خود زیرفعاليتِ پروژههاي اجرایي اساسي به شتمار
مي روند و یا قابل بيان شدن به شكل پروژههاي اجرایي كالنتري هستند اجتناب ورزند .در صورتي كته تصتميم گرفتته شتود
برخي پروژههاي اجرایي به زیرفعاليت هاي خود شكسته شوند ،در مرحله دیگري فرایند جاري در مورد آن پتروژههتاي اجرایتي
تكرار ميشود .به عبارتي در هر مرحله از بهكارگيري این ابزار ،شكستن تنها در یک سطا انجام ميپذیرد.

سند راهبردي و نقشه راه طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي
7
فاز  :5برنامه تحليلي و تهيه رهنگاشت

پ

ويرايش اول ،تير 1394

از انجام این گام فهرست اوليهاي از پروژههاي اجرایي پيشنهادي به دست ميآید .در تكميل این فهرست متيتتوان از

اطالعات به دست آمده از دو ابزار دیگر بهویژه بهينهكاوي استفاده نمود.

1

گام  :3كليه موارد موجود در ليست اوليه تحت سه عنوان زیر دستهبندي ميشوند:
الف) پروژههاي اجرایي اصلي تكين :پروژههاي اجرایي هستند كه اوال در راستاي تحقق اقدام مورد نظر انجتام آنهتا حتروري
بوده و ثانياق در بين سایر پروژه هاي اجرایي پيشنهاد شده موارد مشابه قابل جایگزیني با آن وجود ندارد.
ب) پروژه هاي اجرایي جایگزین :این دسته شامل آن بخش از پروژههاي اجرایي حروري ميباشد كه در بين سایر پتروژههتاي
اجرایي ،موارد مشابهِ قابل جایگزیني با آنها یافتت متي شتود .در ایتن حالتت هتر گتروه از پتروژههتاي اجرایتي مشتابه را در
مجموعههایي جمع كرده كه مجموعههاي جایگزیني ناميده ميشوند .سرانجام ميباید از هر یک از مجموعههاي جایگزین یک
پروژه اجرایي انتخاب شود.
مجموعههاي جایگزین نباید با یكدیگر داراي اشتراك باشند .همچنين درصورتي كه پروژه اجرایي قابل تخصيص به بيش از
یک مجموعه جایگزین باشد ،آن پروژه اجرایي به چند بخش تفكيک شده و هر بخش به مجموعه مربوطه اختصاص ميیابد.
ج) پروژههاي اجرایي پشتيباني :پروژه هاي اجرایي كه در راستاي تحقق یک اقدام ،حروري نيستند ولي ميتوانند فرآیند انجتام
اقدام مورد نظر را تقویت كرده و آنرا تسریع بخشند.
در صورتي كه پ

از دسته بندي فوق مواردي وجود داشته باشند كه به نوعي زیرفعاليت سایر پروژههاي اجرایتي اصتلي یتا

پشتيباني به حساب آیند حذف ميگردند  -در صورت لزوم در شكستن پروژههاي اجرایي به زیرفعاليتها در مراحل بعتد متورد
استفاده قرار ميگيرند  -و در غيراینصورت الزم است پروژه هاي اجرایي اصلي یا پشتيبان دیگري تعریف شود كته دربرگيرنتده
زیرفعاليت مزبور باشد.
در نهایت پروژههاي اجرایي دستهبندي شده ميباید داراي دو ویژگي باشند:
در یک سطا باشند

 -1ممكن است بتوان درمورد یک فعاليت از روش تحليل فرآیند استاندارد و یا بهينهكاوي به نتيجه رسيد ،عليرغم اینكه در مورد اقدام
باالدست استفاده از این دو ابزار نتيجهبخش نبوده باشد.
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غير از پروژههاي اجرایي درون یک مجموعه جایگزین ،سایر پروژههاي اجرایي باید بدون هم وشاني باشند .در غير
اینصورت ميباید تفييراتي در آنها اعمال گردد كه هم وشاني موجود حذف شود.

 -3-1-2بازنگري نهایي و انتخاب پروژههاي اجرایي
قبل از نهایي شدن پروژههاي اجرایي ،به منظور ارزیابي جوان مختلف پروژههاي اجرایي ارائه شده و قضاوت در مورد موجه
بودن یا عدم موجه بودن آن ها ،هر پروژه اجرایي مي باید بر اساس معيارهاي مختلفي از جمله معيارهاي فني ،مالي و اقتصادي،
اجتماعي و زیستمحيطي مورد مميزي قرار گيرد .بر این اساس ،پروژه هاي اجرایي به دست آمده در مرحله قبل متورد بتازبيني
قرار گرفته و پروژه هایي كه از نظر معيارهاي مختلف ناموجه باشند ،كنار گذاشته ميشوند .در واقع پتروژههتاي اجرایتي نهتایي
ميبایست به نحو مطلوبي موجبات دستيابي به مقاصد سایر سطوح راهبردي را فراهم سازند .از همينرو حروري به نظر ميرسد
با نگاهي اجمالي به گامهاي طي شده نواقص احتمالي مورد بازبيني قرارگيرند [.]1

 -2-2فهرست پروژههاي اجرایي طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ
نیروگاهي
با توجه به موارد مطرح شده در ابتداي این بخش در ارتباط با حرورت و نحوه شكستن اقدامات به پروژههاي اجرایي ،در این
بخش ،پروژههایي شناسایي ميشوند كه اجرایي شدن آنها منجر به تحقق اقدامات ميگردد .با توجه به ابزارهاي گوناگوني كه
جهت شكستن اقدامات در بخش قبل معرفي شده با بررسيهاي صورت گرفته این نتيجه حاصل شد كه ابزار تحليل عليمعلولي
بهترین ابزار براي شكستن اقدامات در این طرح ميباشد.
همان طور كه در گزارش مرحله چهارم سند اشاره شد اقدامات مربوط به این سند در دو دسته اقدامات فني و غير فني تدوین
شد .با توجه به سطا اقدامات غير فني تعریف شده در مرحله چهارم ،تصميم گرفته شد تا این اقدامات به سطا پایينتر شكسته
نشود و زمانبندي و بودجه بندي بر روي اقدامات انجام شود .اما در ارتباط با اقدامات فني ،با توجه به امكان شكستتن اقتدامات
تصميم بر این شد تا پروژههاي اجرایي ذیل هر یک از اقدامات فني تعریف شود.
مجموعه پروژههاي اجرایي كه از شكستن اقدامات به دست ميآید ،ميبایست به نحوي جامع باشند كه انجام صحيا آنها
منجر به تحقق اقدام مورد نظر شود در این بخش تالش شتده استت بتا استتفاده از نظترات خبرگتان و كارشناستان ،جامعيتت
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پروژه هاي اجرایي شناسایي شده براي هر اقدام حفظ شود .مورد دیگري كه در رابطه با شكستن اقدامات ميبایست مورد توجته
قرار گيرد ،سطا شكسته شدن اقدامات ميباشد .در این طرح اقدامات تا سطحي شكسته شدهاند كته بتتوان بتراي پتروژههتاي
اجرایي حاصل از شكستن آنها زمان و بودجه تخصيص داده و همچنين مجري جهت اجراي آنها مشخص نمود.
الزم به ذكر است اقدام "تسلط به دانش فني ساخت انواع محفظه احتراق و مسير انتقال گاز داغ توربين گازي( .در مقيتاس
آزمایشگاهي ،نيمه صنعتي و صنعتي)" در فاز 4طرح حاحر به عنوان یكي از اقدامات فني معرفي گردید اما با توجه به اینكه این
اقدام در یكي دیگر از طرح هاي كالن وزارت نيرو در با عنوان توسعه فناوري توربين گازي در نظر گرفته شده است ،لذا مطابق
با مصوبات كميسيون فني مراحل  5و  6طرح حاحر این اقدام در فازهاي  5و  6طرح حذف گردیده است .كمسيون فني مراحل
 5و  6با حضور آقایان مرجانمهر ،فتحي ،ژام ،فالح ،خاجي ،خسروي ،جهانگيري و قاسمي و خانمها ذليریان و اصفرزاده تشكيل
شده است.
همچنين با توجه به لزوم در نظر داشتن فناوري هاي بسيار نوین و با احتمال كاربرد در آینتده ،بتر استاس مصتوبات جلسته
كمسيون فني طرح ،دو پروژه مطالعاتي در خصوص كاربرد مواد نانو و همچنين فناوريهاي كاربرد ليزر در ساخت مواد و قطعات
داغ نيروگاهي به طرح حاحر افزوده شده است.
در ادامه پروژههاي شناسایي شده براي هر یک از اقدامات فني در جدول ( )1-2ارائه شده است [.]2
جدول ( :)1-2پروژههاي توسعه ساخت مواد داغ نیروگاهي

ردیف

عنوان پروژهها

اقدام  :1تسلط به دانش فني ساخت انواع شمش ریختگي از سوپرآلیاژهاي پایه  Niو ( .Coدر مقیاس نمونه اولیه ،نیمه
صنعتي و صنعتي)
1-1
2-1
3-1

تدوین دانش فني ساخت شمش ریختگي از سوپرآلياژهاي پایه نيكل  GTD222 ،IN792 ،GTD111 ،IN939و FSX-414
در مقياس نمونه اوليه
تدوین دانش فني ساخت شمش ریختگي از سوپرآلياژهاي پایه نيكل  GTD222 ،IN792 ،GTD111 ،IN939و FSX-414
در مقياس پایلوت
تدوین دانش فني ساخت شمش ریختگي از سوپرآلياژهاي پایه نيكل  GTD222 ،IN792 ،GTD111 ،IN939و FSX-414
در مقياس توليد انبوه و صنعتي متناس با نياز كشور و بر مبناي دانش فني بدست آمده در مقياس پایلوت.

اقدام  : 2تسلط به دانش فني ساخت انواع ورق و تسمه سوپرآلیاژ پایه  Niو (. Coدر مقیاس نمونه اولیه ،نیمه صنعتي و
صنعتي)
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ش فني ساخت ورق و تسمه از سوپرآلياژهاي پایه نيكل  Hastelloy X ،IN617و  Nimonic 263در مقياس نمونه
اوليه
ش فني ساخت ورق و تسمه از سوپرآلياژهاي پایه نيكل  Hastelloy X ،IN617و  Nimonic 263در مقياس پایلوت
ش فني ساخت ورق و تسمه از سوپرآلياژهاي پایه نيكل  Hastelloy X ،IN617و  Nimonic 263در مقياس توليد
انبوه و صنعتي متناس با نياز كشور و بر مبناي دانش فني بدست آمده در مقياس پایلوت

ط به دانش فني ساخت انواع پودر پوشش فلزي مورد استفاده در پوششدهي قطعات داغ توربینهاي
گازي(.در مقیاس نمونه اولیه ،نیمه صنعتي و صنعتي)

نش فني ساخت انواع پودر پوشش فلزي نفوذي و  MCrAlYمورد استفاده در پوششدهي قطعات داغ توربينهاي گازي در
مقياس نمونه اوليه
نش فني ساخت انواع پودر پوشش فلزي نفوذي و  MCrAlYمورد استفاده در پوششدهي قطعات داغ توربينهاي گازي در
مقياس پایلوت
نش فني ساخت انواع پودر پوشش فلزي نفوذي و  MCrAlYمورد استفاده در پوششدهي قطعات داغ توربينهاي گازي در
مقياس توليد انبوه و صنعتي متناس با نياز كشور و بر مبناي دانش فني بدست آمده در مقياس پایلوت
به دانش فني ساخت انواع پودر پوشش سرامیكي مورد استفاده در پوششدهي قطعات داغ توربینهاي

گازي(.در مقیاس نمونه اولیه ،نیمه صنعتي و صنعتي)
نش فني ساخت انواع پودر پوشش سراميكي مورد استفاده در پوششدهي قطعات داغ توربينهاي گازي در مقياس نمونه اوليه
دانش فني ساخت انواع پودر پوشش سراميكي مورد استفاده در پوششدهي قطعات داغ توربينهاي گازي در مقياس پایلوت
ش فني ساخت انواع پودر پوشش سراميكي مورد استفاده در پوششدهي قطعات داغ توربينهاي گازي در مقياس توليد انبوه و
صنعتي متناس با نياز كشور و بر مبناي دانش فني بدست آمده در مقياس پایلوت
به دانش فني ساخت انواع مواد جوشكاري و بریزینگ مورد استفاده در ساخت و بازسازي قطعات داغ

توربینهاي گازي( .در مقیاس نمونه اولیه ،نیمه صنعتي و صنعتي)
ش فني ساخت انواع فيلرهاي جوشكاري پایه نيكل و كبالت مورد استفاده در ساخت و بازسازي قطعات داغ توربينهاي گازي در
مقياس نمونه اوليه
ش فني ساخت انواع فيلرهاي جوشكاري پایه نيكل و كبالت مورد استفاده در ساخت و بازسازي قطعات داغ توربينهاي گازي در
مقياس پایلوت
ش فني ساخت انواع فيلرهاي جوشكاري پایه نيكل و كبالت مورد استفاده در ساخت و بازسازي قطعات داغ توربينهاي گازي در
مقياس توليد انبوه و صنعتي متناس با نياز كشور و بر مبناي دانش فني بدست آمده در مقياس پایلوت
ش فني ساخت انواع پودرهاي بریزینگ پایه نيكل و كبالت مورد استفاده در ساخت و بازسازي قطعات داغ توربينهاي گازي در
مقياس نمونه اوليه
ش فني ساخت انواع پودرهاي بریزینگ پایه نيكل و كبالت مورد استفاده در ساخت و بازسازي قطعات داغ توربينهاي گازي در
مقياس پایلوت
ش فني ساخت انواع پودرهاي بریزینگ پایه نيكل و كبالت مورد استفاده در ساخت و بازسازي قطعات داغ توربينهاي گازي در
مقياس توليد انبوه و صنعتي متناس با نياز كشور و بر مبناي دانش فني بدست آمده در مقياس پایلوت

ه دانش فني ساخت انواع شمش كارشده از سوپرآلیاژهاي پایه  Niو ( .Coدر مقیاس نمونه اولیه ،نیمه
صنعتي و صنعتي)

ش فني ساخت شمش كارشده از سوپرآلياژ پایه نيكل  Nimonic 80/90/105/115و  Udimet 520/720در مقياس
نمونه اوليه و پایلوت
ش فني ساخت شمش كارشده از سوپرآلياژ پایه نيكل  Nimonic 80/90/105/115و  Udimet 520/720در مقياس
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جدول ( :)2-2پروژههاي

پایلوت
ش فني ساخت شمش كارشده از سوپرآلياژ پایه نيكل  Nimonic 80/90/105/115و  Udimet 520/720در مقياس
توليد انبوه و صنعتي متناس با نياز كشور و بر مبناي دانش فني بدست آمده در مقياس پایلوت

توسعه ساخت قطعات داغ

ه دانش فني ساخت انواع شمش و ورق كارشده از فوالدهاي آلیاژي (در مقیاس نمونه اولیه ،نیمه صنعتي

نیروگاهي

و صنعتي)
ن دانش فني ساخت شمش كارشده و ورق از فوالدهاي پرآلياژي (زنگ نزن و سوپرآلياژ پایه آهن) در مقياس نمونه اوليه
وین دانش فني ساخت شمش كارشده و ورق از فوالدهاي پرآلياژي (زنگ نزن و سوپرآلياژ پایه آهن) در مقياس پایلوت
ش فني ساخت شمش كارشده و ورق از فوالدهاي پرآلياژي (زنگ نزن و سوپرآلياژ پایه آهن) در مقياس توليد انبوه و صنعتي
متناس با نياز كشور و بر مبناي دانش فني بدست آمده در مقياس پایلوت

جدول ( :)3-2پروژههاي

ردیف

انتقال فناوري قطعات داغ

عنوان پروژهها

اقدام  : 1تسلط به دانش فني ساخت انواع پره متحرك و ثابت توربین گازي( .در مقیاس نمونه اولیه ،نیمه صنعتي و
1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1

صنعتي)
تدوین دانش فني ساخت پرههاي توربين گازي با انجماد جهتدار در مقياس نمونه اوليه
تدوین دانش فني ساخت پره هاي توربين گازي با انجماد جهتدار در مقياس پایلوت ( یک دست)
تدوین دانش فني ساخت پره هاي توربين گازي با انجماد جهت دار در مقياس توليد انبوه و صنعتي متناس با نياز كشور و بر مبناي
دانش فني بدست آمده در مقياس پایلوت
تدوین دانش فني ساخت پره هاي توربين گازي تک كریستال در مقياس نمونه اوليه
تدوین دانش فني ساخت پرههاي توربين گازي تک كریستال در مقياس پایلوت (یک دست)
تدوین دانش فني ساخت پره هاي توربين گازي تک كریستال در مقياس توليد انبوه و صنعتي متناس با نياز كشور و بر مبناي دانش فني
بدست آمده در مقياس پایلوت

اقدام  : 2تسلط به دانش فني ساخت انواع پره متحرك و ثابت توربین بخاري( .در مقیاس نمونه اولیه ،نیمه صنعتي و

1-3
2-3
3-3

صنعتي)
تدوین دانش فني ساخت انواع پرههاي ثابت و متحرك توربين بخاري به روش فورج در مقياس نمونه اوليه در سه اندازه كوچک ،متوسط
و بلند از دو آلياژ منتخ
تدوین دانش فني ساخت پره هاي متحرك و ثابت توربين بخاري به روش فورج در مقياس پایلوت ( یک دست) در سه اندازه كوچک،
متوسط و بلند از دو آلياژ منتخ
تدوین دانش فني ساخت پره هاي متحرك و ثابت توربين بخاري به روش فورج در مقياس توليد انبوه و صنعتي متناس با نياز كشور و بر
مبناي دانش فني بدست آمده در مقياس پایلوت در سه اندازه كوچک ،بزرگ و متو.سط از دو آلياژ منتخ
نیروگاهي

ردیف

عنوان پروژهها

اقدام  : 1انجام مطالعات جهت انتخاب روش و مبدأ مناسب جهت انتقال فنآوري لوله هاي بویلر (سوپرهیتر ،ري هیتر،
اكونومایزر و  )...واحدهاي نیروگاهي بخاري
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2-1

ويرايش اول ،تير 1394

شناسایي و انتخاب لوله هاي بویلر پرمصرف و مورد نياز در كشور ،جن و روش ساخت آنها و سازنده هاي عمده در دنيا
انتخاب روش مناس انتقال فناوري ساخت لوله هاي بویلر و تهيه دستورالعمل هاي مربوطه
جدول ( :)4-2پروژههاي توسعه طراحي مواد داغ نیروگاهي

عنوان پروژهها

ردیف

اقدام  :1انجام تحقیقات پایه در زمینه طراحي انواع سوپرآلیاژهاي ریختگي پایه نیكل و كبالت در مقیاس نمونه اولیه
1-1

طراحي و توسعه سوپرآلياژهاي پيشرفته ریختگي پایه نيكل و كبالت جهت استفاده در قطعات داغ نيروگاهي در مقياس نمونه اوليه

اقدام  : 2انجام تحقیقات پایه در زمینه طراحي انواع سوپرآلیاژهاي كارشده پایه نیكل و كبالت در مقیاس نمونه اولیه
طراحي و توسعه سوپرآلياژهاي پيشرفته كارشده پایه نيكل و كبالت جهت استفاده در قطعات داغ نيروگاهي در مقياس نمونه اوليه
1-2
اقدام  :3انجام تحقیقات پایه در زمینه طراحي انواع فوالدهاي آلیاژي ریختگي و كارشده در مقیاس نمونه اولیه

1-3

طراحي و توسعه فوالدهاي آلياژي ریختگي پيشرفته جهت استفاده در قطعات داغ نيروگاهي در مقياس نمونه اوليه

2-3

طراحي و توسعه فوالدهاي آلياژي كارشده پيشرفته جهت استفاده در قطعات داغ نيروگاهي در مقياس نمونه اوليه
اقدام  : 4انجام تحقیقات پایه در زمینه مواد نانو مورد استفاده در ساخت قطعات داغ نیروگاهي
مطالعه و بررسي مواد نانو مورد استفاده در ساخت قطعات داغ نيروگاهي

1-4

اقدام  :5انجام تحقیقات پایه در زمینه روشهاي بر مبناي لیزر جهت ساخت قطعات داغ نیروگاهي
1-5

مطالعه و بررسي روشهاي بر مبناي ليزر جهت ساخت قطعات داغ نيروگاهي

 -3تخصیص منابع
در برنامهریزي عملياتي تخصيص منابع فرایند تصميمگيري در مورد چگونگي بهكارگيري منابع موجود بته منظتور نيتل بته
مقاصد تعيين شده ،بهویژه در كوتاهمدت ميباشد .تخصيص منابع در سطوح مختلف راهبتردي از جملته اقتدامات ،پتروژههتاي
اجرایي ،فعاليتها و سایر سطوح باالتر قابل تعریف مي باشد .همانطور كه در بخش قبل عنوان شد یكي از معيارهاي مورد توجه
در تعيين تعداد سطوحي كه اقدامات شكسته ميشوند ،رسيدن به سطحي است كه در آن بتوان منابع الزم را برآورد نمتود .ایتن
برآورد بر دو مبنا صورت ميپذیرد:
الف) تجربههاي پيشين
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ب) نظر خبرگان
منابعي كه در برنامه عملياتي این سند مورد توجه قرار خواهند گرفت ،عبارتند از هزینه ،زمان و در صورت لزوم منابعي چون
دانش و فن آوري .تأمين منابع انساني با استفاده از هزینة اختصاص یافته توسط مجري فعاليت صورت ميپتذیرد .البتته هزینته
نيروي انساني برآورد شده و جزء منابع مالي به مجري تخصيص ميیابد .با توجه به محدود بتودن زمتان ،جهتت دستتيابي بته
اهداف در زمان مورد نظر ،ميبایست مدت زمان الزم براي انجام هر پروژه ،به عنوان یكي از اصليترین منتابع اجرایتي شتدن
پروژه ها ،به درستي مشخص گردد .الزم به ذكر است كه در این پروژه تخصيص زمان یتک فرآینتد تخصتيص منتابع محتدود
ميباشد .به عبارتي كل زمان در دسترس براي تحقق پروژههاي اجرایي تا سال  1404ميباشد و هر پروژه ميبایست در متدت
زمان خاصي كه به آن تخصيص داده ميشود به اتمام رسد .از طرف دیگر منابع مالي به عنوان منابع نامحتدود در نظتر گرفتته
ميشوند .بنابراین در مورد هر پروژه اجرایي هزینه الزم برآورد شده و اختصاص ميیابد . 1همان گونه كه در بخش قبلي اشتاره
شد اقدامات غير فني تعيين شده به سطا پایينتر شكسته نشده است در نتيجه زمان و بودجه هتر یتک از اقتدامات غيتر فنتي
برآورد ميشود .در این بخش زمان و بودجه تخميني الزم براي انجام اقدامات غير فني و پروژههاي مربوط به اقدامات فني بته
ترتي در جدولهاي ( )1-3و ( )2-3ارائه شده است .زمانبندي دقيق پروژهها ميتواند به ترسيم صحيا رهنگاشت كمک كند.
پيش نيازي و همنيازي پروژهها و اقدامات در بخش  5و در رهنگاشت مشخص شده است [.]2

جدول ( :)1-3بودجهبندي و زمانبندي اقدامات غیر فني طراحي و توسعه دانش فني مواد و قطعات داغ نیروگاهي

ردیف

(ماه)

هزینه پرسنلي

اقدام

زمان

هزینه تجهیزات

مدت

هزینه
كل
(میلیون
ریال)

 -1مسأله مهمي كه در تخصيص منابع مالي محدود مورد مالحظه قرار ميگيرد اولویتبندي فعاليتها بهگونهاي است كه مشخص باشد منابع
احافي كه احياناق در طول پروژه اختصاص ميیابند به كدامیک از آنها تعلق گرفته و در صورت كاهش منابع كداميک با كمبود مواجه ميشوند.
این مالحظه براي پروژه جاري وجود ندارد.
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ردیف

(ماه)
رایزني جهت اعطاي معافيت مالياتي به كارآفرینان حوزه مواد و
1
قطعات داغ نيروگاهي
تشكيل كميته تخصصي توليدكنندگان مواد و قطعات داغ
2
نيروگاهي در سندیكاي صنعت برق ایران
انجام پروژه تحقيقاتي در خصوص تعيين نحوه دقيق حمایت از
 3پروژه هاي مشترك بين مراكز دانشگاهي و شركت هاي فعال
در حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهي
تاسي و بهرهبرداري آزمایشگاه مرجع مواد و قطعات داغ
4
نيروگاهي مواد و قطعات داغ نيروگاهي
رایزني با مدیران وزارت نيرو جهت تخصيص بودجه براي
 5حمایت از شركت هاي دانش بنيان در حوزه مواد و قطعات داغ
نيروگاهي در مرحله پيش توسعه
حمایت از پایان نامه ها و مقاالت كاربردي در حوزه مواد و
6
قطعات داغ نيروگاهي در مرحله پيش توسعه
برقراري ارتباط با شركتها و مراكز علمي و تحقيقاتي معتبر
7
كشورهاي پيشرو در زمينه مواد و قطعات داغ نيروگاهي
حمایت از برگزاري همایش هاي تخصصي با كيفيت مناس در
8
حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهي
ایجاد ارتباط بين وزارتخانههاي ذينفع حوزه مواد و قطعات داغ
9
نيروگاهي
حمایت از تهيه و انتشار نشریات تخصصي در حوزه مواد قطعات
10
داغ نيروگاهي
كمک به شكلگيري انجمنهاي علمي در حوزه مواد و قطعات
11
داغ نيروگاهي
برنامهریزي براي سازماندهي به مشاركت بانکها و سایر

12
صندوقها و موسسات مالي براي حمایت از توليدكنندگان داخلي


12
12
12
96
18
96
96
96
36
96
36
24

13

تقویت و توسعه مركز ساماندهي و تامين نيازهاي نيروگاهي

96

14

برگزاري دورههاي آموزشي در زمينههاي فناوريهاي

48

هزینه پرسنلي

اقدام

زمان

هزینه تجهیزات

مدت

هزینه
كل
(میلیون
ریال)
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ردیف

(ماه)

هزینه پرسنلي

اقدام

زمان

هزینه تجهیزات

مدت

هزینه
كل
(میلیون
ریال)

ریختهگري به روش انجماد جهتدار و تکكریستال
15
16
17
18
19
20

بسترسازي جهت استفاده از زیرساختهاي فني موجود (نظير
 ،HIPسنگ خزشي ،جوش و برش ليزر و)...
انجام پروژه تحقيقاتي جهت شناسایي زیرساخت فني مورد نياز و
نحوه توسعه آنها بر حس نياز
تدوین و پيشنهاد قوانين حمایتي جهت استفاده از مواد و قطعات
داغ نيروگاهي ساخت داخل كشور
شناسایي كشورهاي داراي صنعت نيروگاهي مشابه ایران و
تالش در جهت صادرات به آنها
تشكيل ستاد راهبري طرح طراحي و توسعه دانش فني ساخت
مواد و قطعات داغ نيروگاهي
برگزاري همایش و سمينار براي آگاهيبخشي حرورت استفاده
از مواد و قطعات داغ نيروگاهي ساخت داخل كشور

18
18
24
24
18
36

جدول ( :)2-3بودجهبندي و زمانبندي پروژههاي مربوط به اقدامات فني در توسعه ساخت مواد داغ نیروگاهي

ردیف

عنوان اقدامات و پروژهها

زمان

هزینه

هزینه مواد و

(ماه)

پرسنلي

تجهیزات

تسلط به دانش فني ساخت انواع شمش ریختگي از
1

سوپرآلیاژهاي پایه  Niو ( .Coدر مقیاس نمونه اولیه ،نیمه

60

صنعتي و صنعتي)
1-1
2-1

تدوین دانش فني ساخت شمش ریختگي از سوپرآلياژهاي پایه نيكل
 GTD222 ،IN792 ،GTD111 ،IN939و  FSX-414در مقياس
نمونه اوليه
تدوین دانش فني ساخت شمش ریختگي از سوپرآلياژهاي پایه نيكل

24
18

هزینه كل
(میلیون
ریال)
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 GTD222 ،IN792 ،GTD111و  FSX-414در مقياس
پایلوت
دانش فني ساخت شمش ریختگي از سوپرآلياژهاي پایه نيكل
 GTD222 ،IN792 ،GTD111و  FSX-414در مقياس
و صنعتي متناس با نياز كشور و بر مبناي دانش فني بدست آمده
در مقياس پایلوت.
دانش فني ساخت انواع ورق و تسمه سوپرآلیاژ پایه

(. Coدر مقیاس نمونه اولیه ،نیمه صنعتي و صنعتي)

ش فني ساخت ورق و تسمه از سوپرآلياژهاي پایه نيكل ،IN617
 Hastelloyو  Nimonic 263در مقياس نمونه اوليه
ش فني ساخت ورق و تسمه از سوپرآلياژهاي پایه نيكل ،IN617
 Hastelloyو  Nimonic 263در مقياس پایلوت
ش فني ساخت ورق و تسمه از سوپرآلياژهاي پایه نيكل ،IN617
 Hastelو  Nimonic 263در مقياس توليد انبوه و صنعتي
نياز كشور و بر مبناي دانش فني بدست آمده در مقياس پایلوت

ويرايش اول ،تير 1394

18

60
24
18
18

به دانش فني ساخت انواع پودر پوشش فلزي مورد

ر پوششدهي قطعات داغ توربینهاي گازي(.در مقیاس

60

نمونه اولیه ،نیمه صنعتي و صنعتي)

ش فني ساخت انواع پودر پوشش فلزي نفوذي و  MCrAlYمورد
پوششدهي قطعات داغ توربينهاي گازي در مقياس نمونه اوليه
ش فني ساخت انواع پودر پوشش فلزي نفوذي و  MCrAlYمورد
در پوششدهي قطعات داغ توربينهاي گازي در مقياس پایلوت
ش فني ساخت انواع پودر پوشش فلزي نفوذي و  MCrAlYمورد
پوششدهي قطعات داغ توربينهاي گازي در مقياس توليد انبوه و
ناس با نياز كشور و بر مبناي دانش فني بدست آمده در مقياس
پایلوت

24
18

18

دانش فني ساخت انواع پودر پوشش سرامیكي مورد

ر پوششدهي قطعات داغ توربینهاي گازي(.در مقیاس

60

نمونه اولیه ،نیمه صنعتي و صنعتي)

دانش فني ساخت انواع پودر پوشش سراميكي مورد استفاده در
شدهي قطعات داغ توربينهاي گازي در مقياس نمونه اوليه
دانش فني ساخت انواع پودر پوشش سراميكي مورد استفاده در
ششدهي قطعات داغ توربينهاي گازي در مقياس پایلوت
دانش فني ساخت انواع پودر پوشش سراميكي مورد استفاده در
ي قطعات داغ توربينهاي گازي در مقياس توليد انبوه و صنعتي
نياز كشور و بر مبناي دانش فني بدست آمده در مقياس پایلوت

ه دانش فني ساخت انواع مواد جوشكاري و بریزینگ

24
18
18
42
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اده در ساخت و بازسازي قطعات داغ توربینهاي گازي.

در مقیاس نمونه اولیه ،نیمه صنعتي و صنعتي)

ش فني ساخت انواع فيلرهاي جوشكاري پایه نيكل و كبالت مورد
ساخت و بازسازي قطعات داغ توربينهاي گازي در مقياس نمونه
اوليه
ش فني ساخت انواع فيلرهاي جوشكاري پایه نيكل و كبالت مورد
ساخت و بازسازي قطعات داغ توربينهاي گازي در مقياس پایلوت
ش فني ساخت انواع فيلرهاي جوشكاري پایه نيكل و كبالت مورد
ساخت و بازسازي قطعات داغ توربينهاي گازي در مقياس توليد
عتي متناس با نياز كشور و بر مبناي دانش فني بدست آمده در
مقياس پایلوت
ش فني ساخت انواع پودرهاي بریزینگ پایه نيكل و كبالت مورد
ساخت و بازسازي قطعات داغ توربينهاي گازي در مقياس نمونه
اوليه
ش فني ساخت انواع پودرهاي بریزینگ پایه نيكل و كبالت مورد
ساخت و بازسازي قطعات داغ توربينهاي گازي در مقياس پایلوت
ش فني ساخت انواع پودرهاي بریزینگ پایه نيكل و كبالت مورد
ساخت و بازسازي قطعات داغ توربينهاي گازي در مقياس توليد
عتي متناس با نياز كشور و بر مبناي دانش فني بدست آمده در
مقياس پایلوت

18
12

12

18
12

12

ط به دانش فني ساخت انواع شمش كارشده از

یاژهاي پایه  Niو ( .Coدر مقیاس نمونه اولیه ،نیمه

60

صنعتي و صنعتي)

ش فني ساخت شمش كارشده از سوپرآلياژ پایه نيكل Nimonic
 80/90/10و  Udimet 520/720در مقياس نمونه اوليه و
پایلوت
ش فني ساخت شمش كارشده از سوپرآلياژ پایه نيكل Nimonic
 80/90/10و  Udimet 520/720در مقياس توليد انبوه و
ناس با نياز كشور و بر مبناي دانش فني بدست آمده در مقياس
پایلوت

به دانش فني ساخت انواع شمش و ورق كارشده از

آلیاژي (در مقیاس نمونه اولیه ،نیمه صنعتي و صنعتي)
ش فني ساخت شمش كارشده و ورق از فوالدهاي پرآلياژي (زنگ
نزن و سوپرآلياژ پایه آهن) در مقياس نمونه اوليه
ش فني ساخت شمش كارشده و ورق از فوالدهاي پرآلياژي (زنگ
نزن و سوپرآلياژ پایه آهن) در مقياس پایلوت
ش فني ساخت شمش كارشده و ورق از فوالدهاي پرآلياژي (زنگ
پرآلياژ پایه آهن) در مقياس توليد انبوه و صنعتي متناس با نياز

36

24

60
24
18
18
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شور و بر مبناي دانش فني بدست آمده در مقياس پایلوت

جدول ( :)3-3بودجهبندي و

زمانبندي پروژههاي مربوط به اقدامات فني در توسعه ساخت قطعات داغ نیروگاهي

ردیف

1
1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1

2
1-2

2-2

3-2

عنوان اقدامات و پروژهها
تسلط به دانش فني ساخت انواع پره متحرك و ثابت توربین
گازي( .در مقیاس نمونه اولیه ،نیمه صنعتي و صنعتي)
تدوین دانش فني ساخت پرههاي توربين گازي با انجماد جهتدار در مقياس
نمونه اوليه
تدوین دانش فني ساخت پره هاي توربين گازي با انجماد جهتدار در مقياس
پایلوت ( یک دست)
تدوین دانش فني ساخت پره هاي توربين گازي با انجماد جهت دار در مقياس
توليد انبوه و صنعتي متناس با نياز كشور و بر مبناي دانش فني بدست آمده
در مقياس پایلوت
تدوین دانش فني ساخت پره هاي توربين گازي تک كریستال در مقياس
نمونه اوليه
تدوین دانش فني ساخت پرههاي توربين گازي تک كریستال در مقياس
پایلوت (یک دست)
تدوین دانش فني ساخت پره هاي توربين گازي تک كریستال در مقياس
توليد انبوه و صنعتي متناس با نياز كشور و بر مبناي دانش فني بدست آمده
در مقياس پایلوت
تسلط به دانش فني ساخت انواع پره متحرك و ثابت توربین
بخاري( .در مقیاس نمونه اولیه ،نیمه صنعتي و صنعتي)
تدوین دانش فني ساخت انواع پرههاي ثابت و متحرك توربين بخاري به
روش فورج در مقياس نمونه اوليه در سه اندازه كوچک ،متوسط و بلند از دو
آلياژ منتخ
تدوین دانش فني ساخت پره هاي متحرك و ثابت توربين بخاري به روش
فورج در مقياس پایلوت ( یک دست) در سه اندازه كوچک ،متوسط و بلند از
دو آلياژ منتخ
تدوین دانش فني ساخت پرههاي متحرك و ثابت توربين بخاري به روش
فورج در مقياس توليد انبوه و صنعتي متناس با نياز كشور و بر مبناي دانش
فني بدست آمده در مقياس پایلوت در سه اندازه كوچک ،بزرگ و متوسط از
دو آلياژ منتخ

زمان

هزینه

هزینه مواد و

(ماه)

پرسنلي

تجهیزات

108
24
18
18
24
18
18

60
24

18

18

هزینه
(میلیون
ریال)
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جدول ( :)4-3بودجهبندي و زمانبندي پروژههاي مربوط به پروژههاي اقدامات فني انتقال فناوري قطعات داغ نیروگاهي

ردیف

عنوان اقدامات و پروژهها

زمان

هزینه

هزینه مواد و

(ماه)

پرسنلي

تجهیزات

هزینه
(میلیون
ریال)

انجام مطالعات جهت انتخاب روش و مبدأ مناسب
جهت انتقال فنآوري لوله هاي بویلر (سوپرهیتر ،ري

1

1-1
2-1

هیتر ،اكونومایزر و  )...واحدهاي نیروگاهي بخاري
شناسایي و انتخاب لوله هاي بویلر پرمصرف و مورد نياز در
كشور ،جن و روش ساخت آنها و سازنده هاي عمده در دنيا
انتخاب روش مناس انتقال فناوري ساخت لوله هاي بویلر و
تهيه دستورالعمل هاي مربوطه

24

12
12

جدول ( :)5-3بودجهبندي و زمانبندي پروژههاي مربوط به پروژههاي اقدامات فني توسعه طراحي مواد داغ نیروگاهي

ردیف

1
1-1
2
1-2

3

1-3

عنوان اقدامات و پروژهها
انجام تحقیقات پایه در زمینه طراحي انواع سوپرآلیاژهاي
ریختگي پایه نیكل و كبالت در مقیاس نمونه اولیه
طراحي و توسعه سوپرآلياژهاي پيشرفته ریختگي پایه نيكل و كبالت
جهت استفاده در قطعات داغ نيروگاهي در مقياس نمونه اوليه
انجام تحقیقات پایه در زمینه طراحي انواع سوپرآلیاژهاي
كارشده پایه نیكل و كبالت در مقیاس نمونه اولیه
طراحي و توسعه سوپرآلياژهاي پيشرفته كارشده پایه نيكل و كبالت
جهت استفاده در قطعات داغ نيروگاهي در مقياس نمونه اوليه
انجام تحقیقات پایه در زمینه طراحي انواع فوالدهاي
آلیاژي ریختگي و كارشده در مقیاس نمونه اولیه
طراحي و توسعه فوالدهاي آلياژي ریختگي پيشرفته جهت استفاده در
قطعات داغ نيروگاهي در مقياس نمونه اوليه

هزینه

هزینه مواد و

زمان

پرسنلي

تجهیزات

(ماه)
24
24
24
24

36

18

هزینه
(میلیون
ریال)
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وسعه فوالدهاي آلياژي كارشده پيشرفته جهت استفاده در
قطعات داغ نيروگاهي در مقياس نمونه اوليه

حقیقات پایه در زمینه مواد نانو مورد استفاده در
ساخت قطعات داغ نیروگاهي

و بررسي مواد نانو مورد استفاده در ساخت قطعات داغ
نيروگاهي

حقیقات پایه در زمینه روشهاي بر مبناي لیزر

جهت ساخت قطعات داغ نیروگاهي
ررسي روشهاي بر مبناي ليزر جهت ساخت قطعات داغ
نيروگاهي

پ
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18
12

 -4تقسييیك كييار

12

ملييييييييييييي

18

(نگاشييتنهييادي

18

مطلوب)

از تعيين پروژههاي اجرایي و محاسبه زمان الزم براي اجرایي شدن هر پروژه ،در این بخش بتا یتک نگاشتت نهتادي

مطلوب ،مجریان پروژههاي اجرایي براي طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي شناسایي خواهند شد.
جهت شناسایي مجریان انجام هر پروژه ،ابتدا ميبایست كليه بازیگران در حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهي شناسایي شوند ،لذا
براي این كار ميبایست نگاشت نهادي محيط داخلي و بيروني ترسيم شده و با تحليل وحع موجود ،وحع مطلوب نهادي ترسيم
گردد .در ادامه ابتدا توحيا مختصري در رابطه با نگاشت نهادي و كاركردهاي آن آورده شده ،س

نگاشت نهادي طراحتي و

توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي ترسيم شده است .در انتها نيز متوليان پروژههتاي اجرایتي بتا توجته بته
نگاشت نهادي مطلوب مشخص شده است.

 -1-4نگاشت نهادي

1

از یک سو ،تعدد سازمانها و نهادهاي خصوصي و دولتي كه هر یتک بته نتوعي در حتوزه متواد و قطعتات داغ نيروگتاهي
نقشآفریني ميكنند و از سوي دیگر تنوع نقشهایي كه باید در توسعه این سيستمها ایفا شود نياز به بررستي و تحليتل دقيتق
توسعه این سيستمها را از منظر نهادي (ساختاري) نمایانتر ميكند .براي تحليتل وحتعيت ستاختاري متيتتوان از روشهتاي
مختلفي نظير نگاشتنهادي استفاده كرد ،به كمک نگاشت نهادي بهخوبي ميتوان وحعيت بازیگران مختلتف موجتود در یتک
صنعت و وحعيت ایفاي نقش آن ها را بررسي و تحليل نمود .نگاشت نهادي ،ماتریستي استت كته در یتک بعتد ستازمانهتا و
1- Institutional mapping
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نهادهاي درگير در این حوزه و در بعد دیگر انواع نقشهایي كه این سازمانها به عهده ميگيرند را نمتایش متيدهتد .در واقتع
تكميل نگاشت نهادي بدین معناست كه هر یک از این سازمانها و نهادها چگونه در این حوزه نقشآفریني ميكنند .بنابراین با
تحليل نگاشت نهادي موارد زیر را ميتوان دریافت:
آیا نقشي وجود دارد كه متولي نداشته باشد؟
در یک نقش مشخص چه سازمانها یا نهادهایي فعاليت دارد؟ تعدد سازمانها و نهادها چگونه است؟ در صورت كثرت
نهادها آیا نيازي به مدیریت یك ارچه نهادهاي فعال وجود دارد؟
ميزان درگير بودن نهادهاي مرتبط و غيرمرتبط در نقش چگونه است؟ آیا نقشي وجود دارد كه هيچ نهاد مرتبطي در آن
فعاليت ندارد؟
آیا در نقش مورد نظر ،نياز به وجود نهادي متمركز احساس ميشود؟
آیا نهادهاي غيردولتي در نقش مورد نظر ميتوانند جایگزین نهادهاي دولتي شوند؟
نگاشت نهادي یكي از ابزارهاي مطالعه سيستم نوآوري ميباشد .نظام ملي نوآوري مجموعهاي است از موسسات مجتزا كته
بطور مشترك یا انفرادي به توسعه و انتشار فناوريهاي جدید كمک ميكنند .این موسسات چهتارچوبي فتراهم متيكننتد كته
دولتها بتوانند در آن چهارچوب ،سياستهایي جهت تاثيرگذاري بر فرایند نوآوري را شكل داده و اجرا كنند.
در یک سطا عمومي كاركرد اصلي یا كلي نظامهاي نوآوري ،تعقي و انجام فرایندهاي نوآوري یا به عبارت دیگتر «خلتق،
اشاعه و بهرهبرداري» از نوآوري هاست .بنابراین كاركرد اصلي هر نظام نتوآوري توليتد ،اشتاعه و بكتارگيري دانتش و نتوآوري
ميباشد .از نظر ادكویست ،1عواملي كه بر خلق ،اشاعه و بهرهبرداري از نوآوريها تاثيرگذار باشند ،فعاليت محسوب ميشوند .به
عنوان مثال تحقيق و توسعه (به عنوان ابزاري براي توليد دانش) ،یكي از فعاليتهاي نظام نتوآوري استت .تتامين منتابع متالي
بهمنظور تجاريسازي دانش نيز یک فعاليت ميباشد.
نگاشت نهادي چارچوبي است كه با نمایي ساده و جامع وحعيت موجود سيستم نوآوري را نشان متيدهتد و بتا بررستي آن
مي توان نقایص موجود در اجزا و روابط ميان اجزاي سيستم را شناسایي و تحليل نمود .در این روش سعي ميشود تتا ميتزان و

1-Edquist
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كيفيت روابط موجود ميان نهادها در سيستم نوآوري ترسيم شده و همچنين چگونگي مشاركت ميان بخش خصوصي و دولتتي
تبيين شود .با استفاده از این روش تحليلي ،نقش نسبي هر كتدام از بتازیگران فعتال در نظتام ملتي نتوآوري همچتون دولتت،
دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي و همچنين بنگاههاي خصوصي در فرایند نوآوري به دست ميآید.

 -1-1-4انواع نقشها در نگاشت نهادي
كاركردهاي اصلي یک نظام ملي نوآوري به چهار دسته اصلي سياستگذاري ،تنظيمگري ،تسهيلگري و ارائه خدمات تقسيم
ميشود .در فرایند توسعه صنعتي ،یكي از پرسشهاي اساسي این استت كته كتدام مجموعته از تصتميمات سياستتگتذاري و
نهادسازي و نيز اقدامات اجرایي در سطا كالن ملي و در سطا صنعت ،به عنوان زمينهساز موفقيت توسعه صتنعتي بایتد متورد
توجه قرار گيرد؟ نكته مهم در پاسخ به این سوال آن است كه این مجموعه اقدامات ،به ختودي ختود شتكل نمتيگيترد ،بلكته
نيازمند نقش موثر دولت است .بنابراین تبيين جایگاه و حوزه وظایف دولت در فرآیند توسعه صنعتي به صورت یكتي از مباحتث
جدالانگيز ادبيات جدید توسعه درآمده است .در ادامه به تبيين هر یک از نقشهاي چهارگانه پرداخته ميشود.

الف) سياست گذاري
سياستگذار نهادي است كه برنامههاي پيگيري شده توسط دولت ،كس و كارها و غيره را تعيين ميكند .سياستگذاري به
صورت فرایندي تعریف شده است كه به واسطه آن دولت به منظور ارائه پيامد (تفييرات مطلوب در دنياي واقعتي) ،چشتمانتداز
سياسي خود را به برنامه و عمل تبدیل ميكند .لذا سياستگذاري ،كاركرد اصلي هر دولت مي باشد .در واقع ،سياست ميتوانتد
شكلهاي مختلفي مانند سياستهاي غير مداخله اي ،تنظيم ،تشویق تفييرات داوطلبانه (مانند كمکهاي مالي) و ارائه ختدمات
عمومي به خود بگيرد.
ب) تنظيمگري
تنظيم ،مجموعه گوناگوني از ابزارهاست كه به واستطه آن دولتت نيازمنتديهتاي شتركتهتا و متردم را تنظتيم متيكنتد.
كاركردهاي تنظيمكننده بنا به دالیل گوناگوني به وجود آمدهاند از جمله:
تعيين حقوق و مسئوليتهاي هر یک از موجودیتهاي جامعه به منظور تحقق اهداف توسعه پایدار
تنظيم استانداردهاي صنعتي
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تعيين و جمعآوري مالياتها و دیگر درآمدها و ...
در مجموع سه عامل اصلي بر شكل ،كاركرد و دامنه سياستهاي تنظيمگري تاثير دارند:
 -1اهداف و منابع تنظيمگري
 -2ساختار نهادي محيط تنظيمگري
 -3شرایط مختلف صنعت در محيط تنظيمگري
اهداف مختلف تنظيم گري آثار مستقيم مختلفي بر نوع تنظيم گري مورد استفاده به جاي ميگذارند .اگتر اهتداف ختاص در
تنظيمگري مد نظر باشد ،شكل ،كاركرد و دامنه سياستهاي تنظيمگري نيز تحت تاثير آن قرار ميگيرنتد .منتابع محتدود نيتز
ميتواند بر ماهيت و طبيعت تنظيمگري اثر گذار باشد ،این مسئله ميتواند به واكنشي شدن سياستهاي تنظيمگري بيانجامد.
ساختار نهادي و تشكيالتي كشورها نيز بر قابليتها و توانایيهتاي ستازمانهتاي تنظتيمگتر متوثر استت .در صتورتي كته
محدودیت هاي اعمال شده از سوي حكومت بر نهاد تنظيمگر زیاد شود ،توانایيهاي این نهاد براي اعمال جرائم و پاداشها نيز
كاهش ميیابد .در شرایطي كه فناوريهاي موجود در بازار ،رقابت را ميان عرحهكنندگان افزایش دهد ،توانایيهاي تنظيمگران
نيز تحت تاثير قرار ميگيرد .در این حالت ها تقاحتاكنندگان در بتازار نيتز از قتدرت خریتد بتاالیي برختوردار هستتند و عمتال
سياستهاي دستور و كنترل نميتواند كارایي الزم را داشته باشد.
ج) تسهيلگري
سازمانهاي محلي یا بينالمللي هستند كه معموال توسط دولت سرمایهگذاري ميشتوند و هتدف آن توستعه و بهبتود بتازار
خدمات ميباشد .یک تسهيلكننده ،تامينكنندگان خدمات را از طریق ایجاد محصوالت خدماتي جدید ،ارتقاء تجتارب مفيتد و
ایجاد ظرفيت حمایت ميكند .به عالوه ،تسهيلكننده ميتواند بر طرف تقاحا از طریق آموزش صنایع كوچتک دربتاره مزایتاي
خدمات یا فراهم كردن محركهایي براي امتحان آن ها نيز متمركز شود .كاركردهاي دیگر یک تسهيلكننتده شتامل ارزیتابي
خارجي تاثير تامينكنندگان خدمات ،تضمين خدمات و حمایت براي محيط سياسي بهتر ميباشد .عمل تسهيل ،كاركردي است
كه به طور معمول توسط سازمانهاي توسعهگرا انجام شده و ميتواند شامل سازمانهتاي غيردولتتي ،انجمتنهتاي صتنعتي و
كارفرمایان و عاملهاي دولتي باشد .در مجموع نقش تسهيلگري داراي زیرنقشهاي زیر ميباشد:
تسهيلگري در بعد فناوري
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تسهيلگري منابع دانشي
تسهيلگري منابع مالي
تسهيلگري ظرفيت سازي و ترویج
تسهيلگري توسعه ارتباطات
د) ارائهدهنده كاال و خدمات
ارائهكننده خدمات آمورشي و پژوهشي :تأمينكننده خدمات آموزشي و پژوهشي شامل دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مؤسساتي
هستند كه در زمينه آموزش و پژوهش در حوزه طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي فعاليت
ميكنند.
ارائهكننده خدمات صنعتي :شامل شركتهایي هستند كه در زمينه توليد یا تأمين مواد و قطعات داغ نيروگاهي فعاليت
ميكنند .این شركتها ممكن است سازندة تمام مواد و قطعات نبوده و تركيبي از عمليات طراحي ،ساخت و مونتاژ را انجام دهند
و یا ارائهكننده محصول یا خدمتي به سازندگان مواد و قطعات داغ نيروگاهي باشند.

 -2-1-4مراحل طراحي نگاشت نهادي مواد و قطعات داغ نیروگاهي
با توجه به موارد ارائه شده در رابطه با نگاشت نهادي و كاركردهاي اصلي آن ،در این بخش مراحل اصلي طراحتي نگاشتت
نهادي مواد و قطعات داغ نيروگاهي ارائه ميگردد.
الف) شناسایي سازمانها و نهادهاي مرتبط با مواد و قطعات داغ نیروگاهي در كشور
نهادهاي اصلي مرتبط با مواد و قطعات داغ نيروگاهي از طریق جستجو و بررستي استناد ،متدارك و گتزارشهتاي داخلتي
شناسایي شدند و س

با مطالعه ساختار سازماني هر یک از سازمانها و مطالعه شرح وظایف و اهداف در نظرگرفته شده براي

سازمانها و نهادهاي تابعه و وابسته هر یک از آنها نهادهاي مختلف فعال در زمينه كاركردهاي نظام نوآوري متورد شناستایي
قرارگرفت .بر اساس مطالعات صورت گرفته نظرات خبرگان ،كنشگران شناسایي شده در حوزه مواد و قطعتات داغ نيروگتاهي
شامل موارد زیر ميباشد كه در پيوست الف توحيحي از وظایف هر كدام آورده شده است:

 .1وزارت صنعت ،معدن و تجارت
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 .2وزارت دفاع
 .3وزارت نفت
 .4وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
 .5معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري
 .6معاونت منابع انساني وتحقيقات توانير
 .7معاونت امور صنعتي و تحقيقاتي وزارت دفاع
 .8معاونت پژوهش و فناوري وزارت نفت
 .9معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم
 .10سازمان ملي استاندارد ایران
 .11شوراي عتف (وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري)
 .12جهاد دانشگاهي
 .13گمرك
 .14دفتر آموزش ،تحقيقات و فناوري (وزارت نيرو)
 .15دفتر پشتيباني فني توليد (توانير)
 .16دفتر استانداردهاي فني ،مهندسي ،اجتماعي و زیستمحيطي برق و انرژي (وزارت نيرو)
 .17سندیكاي صنعت برق ایران
 .18مركز مدیریت فناوري در صنعت برق و ساماندهي تامين نيازهاي نيروگاهي (توانير)
 .19سازمان توسعه برق ایران (وزارت نيرو)
 .20پژوهشگاه نيرو (وزارت نيرو)
 .21پژوهشگاه صنعت نفت
 .22مراكز و پژوهشكدههاي مرتبط در دانشگاه مالک اشتر (وزارت دفاع)
 .23پژوهشگاه مواد و انرژي (وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري)
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 .24سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ایران (وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري)
 .25مركز پژوهش متالورژي رازي
 .26دانشگاههاي دولتي و آزاد
 .27پارك هاي علم و فناوري (وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري)
 .28بانکها
 .29موسسه آموزش عالي ،علمي كاربردي صنعت آب و برق
 .30موسسات آموزشي خصوصي
 .31انجمن ها
 .32صندوقهاي حمایت از تحقيقات و نوآوريها نظير صندوق حمایت از طرحهاي نوآورانه وزارت نيرو و ...
 .33شركت هاي وابسته به وزارت نيرو نظير مجموعه شركتهاي م نا ،شركت قطعات توربين شهریار ،شركت تعميرات
نيروگاهي ایران و ...
 .34شركتهاي وابسته به وزارت صنعت ،معدن و تجارت نظير مجموعه شركتهاي فوالد آلياژي ،شركت آذرآب و ...
 .35شركتهاي وابسته به وزارت دفاع نظير شركت فوالد آلياژي اصفهان ،سازمان صنایع هوایي ایران و ...
 .36شركتهاي وابسته به وزارت نفت نظير شركت  OTCو ...

ب) شناخت روابط میان بنگاهي بین نهادهاي موجود درحوزه مواد و قطعات داغ نیروگاهي:
در این بخش ،تالش شدهاست تا حمن شناسایي و بررسي تعامالت موجود ميان نهادهاي مختلف و توجه به كاركرد اصتلي
آنها در نظام توسعه این فناوري ،نقاط حعف ،كاستيها وگسستگيها در این زمينه مشخص شود .كاركردهایي كه با توجه بته
نظام نوآوري در نگاشت نهادي مواد و قطعات داغ نيروگاهي به كار بترده شتده استت شتامل :سياستتگتذاري ،تنظتيمگتري،
تسهيلگري ،ارائهدهنده كاال و خدمات (آموزشي ،پژوهشي و صنعتي) ميباشد.
ج) تهیه ماتریس نهاد-كاركرد براي وضع موجود
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باتوجه به اطالعات جمع آوري شده در مراحل قبل ميتوان ماتری
تهيه كرد .همان گونه كه از نام ا ین ماتری

نهاد-كاركرد را در حوزه مواد و قطعتات داغ نيروگتاهي

مشخص است دو عامل ،نهادهاي مختلف و كاركردهاي شناسایي شده بر استاس

ادبيات نظام نوآوري در كنار هم آمدهاند.
جدول ( :)1-4نگاشت نهادي توسعه مواد و قطعات داغ نیروگاهي
كاركرد
سیاستگذاري

تنظیكگري

تسهیلگري

نهاد
وزارت صنعت ،معدن و تجارت
وزارت دفاع
وزارت نفت
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري
معاونت منابع انساني وتحقيقات توانير
سازمان ملي استاندارد ایران
شوراي عتف (وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري)
جهاد دانشگاهي
گمرك جمهوري اسالمي ایران
دفتر آموزش ،تحقيقات و فناوري (وزارت نيرو)
دفتر پشتيباني فني توليد (توانير)
دفتر نظارت بر توليد (توانير)
دفتر استانداردهاي فني ،مهندسي ،اجتماعي و
زیستمحيطي برق و انرژي (وزارت نيرو)
سندیكاي صنعت برق ایران
مركز مدیریت فناوري در صنعت برق و ساماندهي تامين
نيازهاي نيروگاهي (توانير)
سازمان توسعه برق ایران (وزارت نيرو)
پژوهشگاه نيرو (وزارت نيرو)
پژوهشگاه صنعت نفت
مراكز و پژوهشكدههاي مرتبط در دانشگاه مالک اشتر
(وزارت دفاع)
پژوهشگاه مواد و انرژي (وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري)
سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ایران (وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري)
مركز پژوهش متالورژي رازي

ارائه دهنده خدمات
آموزشي پژوهشي صنعتي

*
*
*
*
*
*

*
*

*

*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*

*

*
*

*
*
*
*
*
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*
*

*
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كاركرد
سیاستگذاري

تنظیكگري

تسهیلگري

نهاد
دانشگاهها و موسسات آموزشي
پارك هاي علم و فناوري (وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري)
بانکها
انجمن هاي علمي
صندوقهاي حمایت از تحقيقات و نوآوريها نظير صندوق
حمایت از طرحهاي نوآورانه وزارت نيرو و ...

ارائه دهنده خدمات
آموزشي پژوهشي صنعتي
*

*
*
*
*

*
*

*
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محیط داخل صنعت

سياست گذاري

نقش ها

محیط ملي

معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري
معاونت امور صنعتي و تحقيقاتي وزارت دفاع
معاونت پژوهش و فناوري وزارت نفت
معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم
شوراي عتف )وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري(

تنظيم گري

معاونت امور
تحقيقات و
منابع انساني
وزارت نيرو

دفتر پشتيباني
فني توليد

تسهيل گري

ويرايش اول ،تير 1394

دفتر نظارت بر
توليد

دفتر آموزش،
تحقيقات و
فناوري

معاونت منابع
انساني و
تحقيقات توانير

دفتر استانداردهاي
فني ،مهندسي،
اجتماعي و زیست
محيطي برق و
انرژي

معاونت امور
تحقيقات و
منابع انساني
وزارت نيرو

سندیكاي صنعت
برق ایران
صندوق هاي حمایت از
تحقيقات و نوآوري ها نظير
صندوق حمایت از طرح هاي
نوآورانه وزارت نيرو و ...

سا ز ما ن
توسعه برق
ایران

مركز مدیریت فناوري در
صنعت برق و ساماندهي
تامين نيازهاي نيروگاهي

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
و ز ا ر ت د فا ع
وزارت نفت
معاونت پژوهش و فناوري وزارت نفت
سازمان ملي استاندارد ایران
گمرك
معاونت امور صنعتي و تحقيقاتي وزارت دفاع ،معاونت
پژوهش و فناوري وزارت نفت ،پژوهشگاه صنعت نفت،
مراكز و پژوهشكده هاي مرتبط در دانشگاه مالک اشتر
)وزارت دفاع( ،پژوهشگاه مواد و انرژي )وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري( ،سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي
ایران )وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري( ،پارك هاي علم و
فناوري )وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري( ،جهاد
دانشگاهي ،معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري،
بانک ها ،معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم ،شوراي
عتف )وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري( و بانک ها

انجمن ها

آموزشي

موسسه آموزش عالي ،علمي
كاربردي صنعت آب و برق

پژوهشگاه نيرو

پژوهشي

وزارت دفاع ،وزارت نفت ،وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري،
شركتهاي وابسته به وزارت صنعت ،شركتهاي وابسته به
وزارت دفاع ،شركتهاي وابسته به وزارت نفت ،پژوهشگاه
صنعت نفت ،مراكز و پژوهشكده هاي مرتبط در دانشگاه
مالک اشتر )وزارت دفاع( ،پژوهشگاه مواد و انرژي )وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري( ،سازمان پژوهشهاي علمي و
صنعتي ایران )وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري( ،مركز
پژوهش متالورژي رازي ،دانشگاه هاي دولتي و آزاد ،پارك
هاي علم و فناوري )وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري( و
جهاد دانشگاهي

صنعتي

شركتهاي وابسته به وزارت نيرو نظير مجموعه
شركتهاي م نا ،شركت قطعات توربين شهریار،
شركت تعميرات نيروگاهي ایران و ...

نوع روابط ⟵ :تنظيمي نظارتي

⟵ تامين مالي

وزارت دفاع ،وزارت نفت ،وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري،
پژوهشگاه صنعت نفت ،مراكز و پژوهشكدههاي مرتبط در
دانشگاه مالک اشتر )وزارت دفاع( ،پژوهشگاه مواد و انرژي
)وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري( ،سازمان پژوهشهاي
علمي و صنعتي ایران )وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري(،
دانشگاههاي دولتي و آزاد ،موسسات آموزشي خصوصي و
جهاد دانشگاهي

⟵ علمي ،فني و اطالعاتي

شكل ( :)1-4ارتباط بین نهادها در حوزه مواد و قطعات داغ نیروگاهي

وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،وزارت دفاع ،وزارت نفت،
شركتهاي وابسته به وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
شركتهاي وابسته به وزارت دفاع ،شركتهاي وابسته به
وزارت نفت ،مراكز و پژوهشكدههاي مرتبط در دانشگاه
مالک اشتر )وزارت دفاع(
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 -3-1-4تحلیل نگاشت نهادي
در این نگاشت ابتدا بازیگران و ذینفعان اصلي تاثيرگذار در طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگتاهي
شناخته شده است و در ادامه كاركردهاي اصلي هركدام از این ذینفعان در توسعه این فناوري با توجه به چهار كاركرد اصلي ذكر
شده مشخص شده است .در نگاشت نهادي 36 ،گروه تاثيرگذار اصلي شناسایي شده است كه اهداف و وظتایف مهمتترین آنهتا
بررسي شده است و س

نگاشت نهادي كلي توسعه این فناوري بر اساس این وظایف و اهداف در جتدول ( )1-4بيتان شتده

است كه در این جدول نقشي كه هر بازیگر در توسعه این فناوري متولي آن است ،مشخص شده است .در شكل ( )1-4با توجه
به سه رابطه تنظيمي -نظارتي ،تامين مالي و علمي ،فناوري و اطالعاتي ،روابط بين نهادهاي اثرگذار در حوزه مواد و قطعات داغ
نيروگاهي مشخص شده است .بازیگران به دو دسته بازیگران داخل صنعت برق و بتازیگران ختارج صتنعت بترق دستتهبنتدي
شدهاند و روابط تنها ميان بازیگران داخل صنعت برق شناسایي شده است.

 -2-4تخصیص متولیان اقدامات
با توجه به نگاشت نهادي ترسيم شده ،ميتوان مجریان هر یک از اقدامات را شناسایي كرد .در این راستا و به منظتور شتناخت
مجریان بالقوه ،با در نظر گرفتن ميزان همسویي اقدام با مأموریت مجري ،توان علمتي و فنتي ،تتوان انستاني و متدیریتي و...
مجریان فعال هر اقدام مشخص خواهد شد .در ادامه با توجه به موارد اشاره شده متوليان شناسایي شده براي اقدامات غير فني و
فني در جدولهاي ( )2-4و ( )3-4ارائه شده است.
جدول ( :)2-4متولیان اقدامات غیر فني توسعه مواد و قطعات داغ نیروگاهي

ردیف

اقدام

1

رایزني جهت اعطاي معافيت مالياتي به كارآفرینان حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهي

2

تشكيل كميته تخصصي توليدكنندگان مواد و قطعات داغ نيروگاهي در سندیكاي صنعت برق ایران

متولي
ستاد راهبري/
وزارت صنعت ،معدن و
تجارت
ستاد راهبري/
سندیكاي صنعت برق
ایران
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ردیف

اقدام

متولي

3

انجام پروژه تحقيقاتي در خصوص تعيين نحوه دقيق حمایت از پروژه هاي مشترك بين مراكز
دانشگاهي و شركت هاي فعال در حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهي

ستاد راهبري

4

تاسي

و بهرهبرداري آزمایشگاه مرجع مواد و قطعات داغ نيروگاهي

5

رایزني با مدیران وزارت نيرو جهت تخصيص بودجه براي حمایت از شركت هاي دانش بنيان در
حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهي در مرحله پيش توسعه

6

حمایت از پایان نامه ها و مقاالت كاربردي در حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهي در مرحله پيش
توسعه

7

برقراري ارتباط با شركتها و مراكز علمي و تحقيقاتي معتبر كشورهاي پيشرو در زمينه مواد و
قطعات داغ نيروگاهي

8

حمایت از برگزاري همایش هاي تخصصي با كيفيت مناس در حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهي

9

ایجاد ارتباط بين وزارتخانههاي ذينفع حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهي

10

حمایت از تهيه و انتشار نشریات تخصصي در حوزه مواد قطعات داغ نيروگاهي

11

كمک به شكلگيري انجمنهاي علمي در حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهي

12

برنامهریزي براي سازماندهي به مشاركت بانکها و سایر صندوقها و موسسات مالي براي حمایت
از توليدكنندگان داخلي

13

تقویت و توسعه مركز ساماندهي و تامين نيازهاي نيروگاهي

14

برگزاري دورههاي آموزشي در زمينههاي فناوريهاي ریختهگري به روش انجماد جهتدار و
تکكریستال

15

بسترسازي جهت استفاده از زیرساختهاي فني موجود (نظير  ،HIPسنگ خزشي ،جوش و برش
ليزر و)...

ستاد راهبري/
پژوهشگاه نيرو
ستاد راهبري/
صندوقها ،بانکها
ستاد راهبري/
معاونت پژوهش و
فناوري وزارت علوم
ستاد راهبري/
دفتر روابط بينالملل
وزارت نيرو/
پژوهشگاه نيرو
ستاد راهبري/
انجمن هاي علمي
ستاد راهبري/
وزارت نيرو
ستاد راهبري/
انجمن هاي علمي
ستاد راهبري/
پژوهشگاه نيرو
ستاد راهبري /بانکها،
صندوقها و موسسات
مالي
ستاد راهبري/
توانير/
پژوهشگاه نيرو
ستاد راهبري/
انجمنهاي علمي/
دانشگاهها/
موسسات آموزشي
ستاد راهبري/
سندیكاي صنعت برق
ایران/
وزارت نيرو
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ردیف

اقدام

متولي

16

انجام پروژه تحقيقاتي جهت شناسایي زیرساخت فني مورد نياز و نحوه توسعه آنها بر حس نياز

ستاد راهبري

17

تدوین و پيشنهاد قوانين حمایتي جهت استفاده از مواد و قطعات داغ نيروگاهي ساخت داخل كشور

18

شناسایي كشورهاي داراي صنعت نيروگاهي مشابه ایران و تالش در جهت صادرات به آنها

19

تشكيل ستاد راهبري طرح طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي

20

برگزاري همایش و سمينار براي آگاهيبخشي حرورت استفاده از مواد و قطعات داغ نيروگاهي
ساخت داخل كشور

ستاد راهبري/
پژوهشگاه نيرو /گمرك
ستاد راهبري/
دفتر توسعه صادرات و
صدور خدمات فني و
مهندسي
پژوهشگاه نيرو/
وزارت نيرو
ستاد راهبري/
سندیكاي صنعت برق
ایران

جدول ( :)3-4متولیان اقدامات فني توسعه مواد و قطعات داغ نیروگاهي
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

اقدام
تسلط به دانش فني ساخت انواع شمش و ورق كارشده انواع فوالد آلياژي(.در مقياس
آزمایشگاهي)
تسلط به دانش فني ساخت انواع شمش ریختگي سوپرآلياژ پایه Niو ( .Coدر مقياس
آزمایشگاهي ،نيمه صنعتي و صنعتي)
تسلط به دانش فني ساخت انواع پودر پوشش فلزي مورد استفاده در پوششدهي قطعات داغ
توربينهاي گازي(.در مقياس آزمایشگاهي و نيمه صنعتي)
تسلط به دانش فني ساخت انواع پودر پوشش سراميكي مورد استفاده در پوششدهي قطعات
داغ توربينهاي گازي( .در مقياس آزمایشگاهي و نيمه صنعتي)
تسلط به دانش فني ساخت انواع مواد جوشكاري و بریزینگ مورد استفاده در ساخت و بازسازي
قطعات داغ توربينهاي گازي( .در مقياس آزمایشگاهي و نيمه صنعتي)
تسلط به دانش فني ساخت انواع شمش كارشده از سوپرآلياژهاي پایه  Niو ( .Coدر مقياس
آزمایشگاهي و نيمه صنعتي)
تسلط به دانش فني ساخت انواع ورق و تسمه سوپرآلياژ پایه Niو ( .Coدر مقياس
آزمایشگاهي و نيمه صنعتي)
تسلط به دانش فني ساخت انواع پره ثابت و متحرك توربين گازي( .در مقياس آزمایشگاهي،
نيمه صنعتي و صنعتي)
تسلط به دانش فني ساخت انواع پره ثابت و متحرك توربين بخاري( .در مقياس آزمایشگاهي،
نيمه صنعتي و صنعتي)

متولي
ستاد راهبري
ستاد راهبري
ستاد راهبري
ستاد راهبري
ستاد راهبري
ستاد راهبري
ستاد راهبري
ستاد راهبري
ستاد راهبري
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10
11
12
13
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انجام مطالعات جهت انتخاب روش و مبدأ مناس جهت انتقال فنآوري لوله بویلر لوله هاي
بویلر (سوپرهيتر ،ري هيتر ،اكونومایزر و  )...واحدهاي نيروگاهي بخاري
انجام تحقيقات پایه در زمينه طراحي انواع سوپرآلياژهاي ریختگي پایه  Niو  Coدر مقياس
نمونه اوليه
انجام تحقيقات پایه در زمينه طراحي انواع سوپرآلياژهاي كارشده پایه  Niو  Coدر مقياس
نمونه اوليه
انجام تحقيقات پایه در زمينه طراحي مواد شمش و ورق كارشده انواع فوالد آلياژي در مقياس
نمونه اوليه

ستاد راهبري
ستاد راهبري
ستاد راهبري
ستاد راهبري

14

انجام تحقيقات پایه در زمينه مواد نانو مورد استفاده در ساخت قطعات داغ نيروگاهي

ستاد راهبري

15

انجام تحقيقات پایه در زمينه روشهاي بر مبناي ليزر جهت ساخت قطعات داغ نيروگاهي

ستاد راهبري

 -5ترسیك رهنگاشت
آخرین گام در فرایند برنامهریزي عملياتي تدوین رهنگاشت است .رهنگاشتت نمایتانگر اركتان اساستي فرآینتد پيتادهستازي
استراتژي و خروجي فرایند برنامهریزي عملياتي ميباشد .نمایش كليه سطوح راهبردي از چشمانداز تا فعاليتهتا ،تقتدم و تتأخر
حاكم در سطوح مختلف بهویژه در سطا اقدامات ،زمانبندي تحقق هر سطا به همراه منابع اختصاص یافته و در نهایت معرفي
متوليان هر یک از سطوح اجزاي تشكيلدهنده رهنگاشت ميباشند.
همان گونه كه در ابتدا عنوان شد تجربه انجام پروژههاي تتدوین برنامته استتراتژیک نشتان متيدهتد كته بستياري از ایتن
استراتژيها یا هيچگاه پياده نشدهاند و یا در مسير پيادهسازي با موانع زیادي روبرو شدهاند .در بررسي علل این موحوع دو دليل
عمده قابل تأمل است .اول اینكه معموالق قابليتهاي مدیریتي نقش مهمي دارند .حتال آنكته پيتادهستازي استتراتژي در كنتار
توانمنديهاي مدیریتي نيازمند برنامه ميباشد .دليل دوم این امر ،وجود شكافي است كه بين الیه استراتژیک و الیته عمليتاتي
وجود دارد .آنچنانكه در بسياري از موارد ،در حالي كه استراتژيهاي ارزشمندي بر روي كاغذ آمدهاند ،تصميمات و برنامههتاي
اجرایي بدون توجه به استراتژيها و سياستها به اجرا گذاشته ميشود .هرچند این دو عامل تا اندازه زیادي با هم مرتبط استت
ولي فقدان یک سازوكار مناس براي تبدیل استراتژي به برنامه و اهداف عملياتي و روزمره نيز یک علت اصلي در ایجتاد ایتن
شرایط به شمار ميآید .بنابراین مرحله پایاني (و یا یكي از مراحل پایاني) در فراینتد برنامتهریتزي استتراتژیک ،تتدوین برنامته
عملياتي است كه یكي از مهمترین دستاوردها در این مرحله ،تهيه نقشه راه ميباشد كه نمایانگر اركان اساسي فرایند پيادهسازي
استراتژي و خروجي اصلي فرایند برنامهریزي است .هر چند باید تاكيد كرد كه هيچ گاه رهنگاشت نميتواند جاي راهبر را بگيرد
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و كليد به كارگيري این الگو در پيادهسازي استراتژي قابليتهاي هنرمندانه راهبري استت .آنچنانكته استتفاده از تكنيتکهتا و
متدولوژيهاي تدوین و پيادهسازي استراتژي در فقدان قابليتهتتتاي راهبري نميتواند به تحول منجر شود.
نظر به اهميت تهيه رهنگاشت در فرایند برنامهریزي عملياتي ،در ادامه به ارائه تعتاریف دقيتقتتري از رهنگاشتت پرداختته و
مولفهها و شاخصهاي مورد توجه در تهيه رهنگاشت را بيان ميشود.
تعاریف :در تالش براي توصيف هر چه دقيقتر و كاربرديتر مفهوم رهنگاشت ،تعاریف متعددي ارائه شده است .تعاریف ذیل
در تفسير مفهوم رهنگاشت ارائه شده است:
الف) رهنگاشت ابزاري است براي ارتباط بين چشمانداز ،ارزشها و اهداف با اقدامات استراتژیكي كه براي تحقق اهداف مورد
نياز است.
ب) رهنگاشت جدولي زماني است كه بخش هاي مختلف یک برنامه كاري را تعریف نمتوده و در عتين حتال سررستيدهاي

1

موجود در مسير را نيز شامل ميشود.
ج) رهنگاشت برنامهاي است براي شناسایي مسير آینده كه آنچه باید در آینده توسعه یابد را در بستر زمان نشان ميدهد.
د) رهنگاشت آنچه را كه باید در بين زمانهاي سررسيد از زمان حال تا زمان تحقق هدف انجام شود نشان ميدهد.
ه) رهنگاشت مجموعهاي است كه شامل اهداف كمي و كيفي ،استراتژيها و تاكتيکها (اقدامات ،فعاليتهتا و شتاخصهتا)
بوده و بازههاي زماني و مجریان در نظر گرفته شده براي انجام این اقدامات را نشان ميدهد.
لذا براي رسيدن به هدف ،ره نگاشت باید سطا مطلوب و مناسبي از جزئيات را در برگرفته تا در مجموع ابزار توانمندي را بتراي
هدایت فعاليتها در طول زمان در اختيار مدیران سازمان قرار دهد.
اگر چه برخي تعاریف كاركردهایي همچون توجيه اقتصادي اقدامات و معرفي پيچيتدگيهتاي موجتود بتين زیتر سيستتمهتاي
زیرساختها را نيز از مولفههاي یک رهنگاشت ميدانند ،اما برخي تعاریف سعي در هر چه واقعيتر كتردن انتظتارات كتاربران از
كاركردهاي رهنگاشت دارند و بيان ميكنند همانطور كه رهنگاشت نباید در صدد تشریا استراتژيها برآید ،نباید بصورت جزیتي
به تشریا زیر ساختهاي فني الزم در پيادهسازي یک فناوري اشاره كنند.

1- Deadline
2- Milestone
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در یک جمعبندي ،ميتوان اینگونه بيان نمود كه ره نگاشت ،نمایش كالني از روش پيمودن مستير تحقتق اهتداف را در زمتان
مشخص بيان ميكند .اگر چه استفاده از مشخصههایي همچون شاخص تحقق اقدام ،مجري و نقاط خاص 2موجود در مسير ،به
توصيف هر چه روشنتر این مسير كمک ميكند .لذا به نظر ميرسد در نخستين گام ،ترسيم گامهاي اصلي در مسير پيادهسازي
استراتژي الزم و حروري است.
با توجه به موارد ذكر شده در بخشهاي قبل ،رهنگاشتهتاي طراحتي و توستعه دانتش فنتي ستاخت متواد و قطعتات داغ
نيروگاهي در افق زماني  10ساله ترسيم شده است .این رهنگاشتها شامل نقشه راه توسعه نظتام نتوآوري متواد و قطعتات داغ
نيروگاهي (مبتني بر اقدامات غير فني) و نيز نقشه راه طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي (مبتنتي
بر اقدامات فني) است .این رهنگاشتها در شكلهاي ( )1-3و ( )2-3نشان داده شده است.
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شكل ( :)1-5رهنگاشت اقدامات فني

1394

1395

1397

1396

1399

1398

1401

1400

1402

1403

تسلط به دانش فني ساخت انواع شمش ریختگي از سوپرآلیاژهاي پایه  Niو Co
)در مقیاس نمونه اولیه ،نیمه صنعتي و صنعتي(
تدوین دانش فني ساخت شمش ریختگي از سوپرآلياژهاي پایه نيكل ،IN939
 GTD222 ،IN792 ،GTD111و  FSX-414در مقياس نمونه اوليه

تدوین دانش فني ساخت شمش ریختگي از سوپرآلياژهاي پایه نيكل IN
 GTD222 ،IN792 ،GTD111 ،939و  FSX-414در
مقياس نمونه اوليه

تدوین دانش فني ساخت شمش ریختگي از سوپرآلياژهاي پایه نيكل
 GTD222 ،IN792 ،GTD111 ،IN939و  FSX-414در
مقياس نمونه اوليه

انجام مطالعات جهت انتخاب روش و مبدأ مناسب جهت انتقال
فن وریلوله هاي بویلر )سوپرهیتر ،ري هیتر ،اكونومایزر و  (...واحدهاي
نیروگاهي بخاري
شناسایي و انتخاب لوله هاي بویلر
پرمصرف و مورد نياز در كشور ،جن و
روش ساخت آنها و سازنده هاي عمده در
دنيا

انتخاب روش مناس انتقال فناوري ساخت
لوله هاي بویلر و تهيه دستورالعمل هاي
مربوطه

تسلط به دانش فني ساخت انواع ورق و تسمه سوپرآلیاژ پایه  Niو ). Coدر مقیاس نمونه اولیه ،نیمه صنعتي و صنعتي(

تدوین دانش فني ساخت ورق و تسمه از سوپرآلياژهاي پایه نيكل IN617،
Hastelloy Xو  Nimonic 263در مقياس نمونه اوليه

تدوین دانش فني ساخت ورق و تسمه از سوپرآلياژهاي پایه نيكل IN
617، Hastelloy Xو  Nimonic 263در مقياس پایلوت

تدوین دانش فني ساخت ورق و تسمه از سوپرآلياژهاي پایه نيكل IN
617، Hastelloy Xو  Nimonic 263در مقياس صنعتي

تسلط به دانش فني ساخت انواع پودر پوشش فلزي مورد استفاده در پوششدهي قطعات داغ توربینهاي گازي).در مقیاس نمونه اولیه ،نیمه صنعتي و صنعتي(
تدوین دانش فني ساخت انواع پودر پوشش فلزي نفوذي و  MCrAlYمورد استفاده در
پوششدهي قطعات داغ توربينهاي گازي در مقياس نمونه اوليه

تدوین دانش فني ساخت انواع پودر پوشش فلزي نفوذي و MCrAlY
مورد استفاده در پوششدهي قطعات داغ توربينهاي گازي در مقياس
پایلوت

تدوین دانش فني ساخت انواع پودر پوشش فلزي نفوذي و MCrAlY
مورد استفاده در پوششدهي قطعات داغ توربينهاي گازي در مقياس
صنعتي

تسلط به دانش فني ساخت انواع پودر پوشش سرامیكي مورد استفاده در پوشش دهي قطعات داغ توربینهاي گازي).در مقیاس نمونه اولیه ،نیمه صنعتي و صنعتي(

انجام تحقیقات پایه در زمینه طراحي انواع سوپرآلیاژهاي ریختگي پایه
نیكل و كبالت در مقیاس نمونه اولیه

تدوین دانش فني ساخت انواع پودر پوشش سراميكي مورد استفاده در پوششدهي
قطعات داغ توربينهاي گازي در مقياس نمونه اوليه

طراحي و توسعه سوپرآلياژهاي پيشرفته ریختگي پایه نيكل و كبالت جهت استفاده در قطعات
داغ نيروگاهي در مقياس نمونه اوليه

تدوین دانش فني ساخت انواع پودر پوشش سراميكي مورد استفاده در
پوششدهي قطعات داغ توربينهاي گازي در مقياس پایلوت

تدوین دانش فني ساخت انواع پودر پوشش سراميكي مورد استفاده در
پوششدهي قطعات داغ توربينهاي گازي در مقياس صنعتي

تسلط به دانش فني ساخت انواع مواد جوشكاري و بریزینگ مورد استفاده در ساخت و بازسازي قطعات داغ توربینهاي گازي) .در
مقیاس نمونه اولیه ،نیمه صنعتي و صنعتي(

تدوین دانش فني ساخت انواع فيلرهاي جوشكاري پایه نيكل و
كبالت مورد استفاده در ساخت و بازسازي قطعات داغ توربينهاي
گازي در مقياس نمونه اوليه

تدوین دانش فني ساخت انواع فيلرهاي
جوشكاري پایه نيكل و كبالت مورد استفاده
در ساخت و بازسازي قطعات داغ توربينهاي
گازي در مقياس پایلوت

تدوین دانش فني ساخت انواع فيلرهاي
جوشكاري پایه نيكل و كبالت مورد استفاده در
ساخت و بازسازي قطعات داغ توربينهاي گازي
در مقياس صنعتي

تدوین دانش فني ساخت انواع پودرهاي بریزینگ پایه نيكل و
كبالت مورد استفاده در ساخت و بازسازي قطعات داغ توربينهاي
گازي در مقياس نمونه اوليه

تدوین دانش فني ساخت انواع پودرهاي
بریزینگ پایه نيكل و كبالت مورد استفاده در
ساخت و بازسازي قطعات داغ توربينهاي
گازي در مقياس پایلوت

تدوین دانش فني ساخت انواع پودرهاي
بریزینگ پایه نيكل و كبالت مورد استفاده در
ساخت و بازسازي قطعات داغ توربينهاي گازي
در مقياس صنعتي

تسلط به دانش فني ساخت انواع شمش كارشده از سوپرآلیاژهاي پایه  Niو ) .Coدر مقیاس نمونه اولیه ،نیمه صنعتي و صنعتي(
تدوین دانش فني ساخت شمش كارشده از سوپرآلياژ پایه نيكل Nimonic 80/90/105/
 115و  Udimet 520/720در مقياس صنعتي

تدوین دانش فني ساخت شمش كارشده از سوپرآلياژ پایه نيكل  Nimonic 80/90/105/115و  Udimet 520/720در
مقياس نمونه اوليه و پایلوت

تسلط به دانش فني ساخت انواع پره متحرك و ثابت توربین گازي) .در مقیاس نمونه اولیه ،نیمه صنعتي و صنعتي(
تدوین دانش فني ساخت پره هاي توربين گازي با انجماد جهت دار در مقياس نمونه
اوليه

تدوین دانش فني ساخت پره هاي توربين گازي با انجماد جهتدار در
مقياس پایلوت ) یک دست(

تدوین دانش فني ساخت پره هاي توربين گازي با انجماد جهت دار در
مقياس صنعتي

تدوین دانش فني ساخت پره هاي توربين گازي تک كریستال در مقياس نمونه اوليه

تسلط به دانش فني ساخت انواع محفظه احتراق و مسیر انتقال گاز داغ توربین گازي) .در مقیاس نمونه اولیه ،نیمه صنعتي و صنعتي(

انجام تحقیقات پایه در زمینه طراحي انواع سوپرآلیاژهاي كارشده پایه
نیكل و كبالت در مقیاس نمونه اولیه
طراحي و توسعه سوپرآلياژهاي پيشرفته كارشده پایه نيكل و كبالت جهت استفاده در قطعات داغ
نيروگاهي در مقياس نمونه اوليه

تدوین دانش فني ساخت انواع محفظه احتراق و مسير انتقال توربينهاي گازي با
كالس دمایي  Fدر مقياس نمونه اوليه و پایلوت

تسلط به دانش فني ساخت انواع شمش و ورق كارشده از فوالدهاي آلیاژي )در مقیاس نمونه اولیه ،نیمه صنعتي و صنعتي(
تدوین دانش فني ساخت شمش كارشده و ورق از فوالدهاي پرآلياژي )زنگ نزن و
سوپرآلياژ پایه آهن( در مقياس نمونه اوليه

تدوین دانش فني ساخت شمش كارشده و ورق از فوالدهاي پرآلياژي
)زنگ نزن و سوپرآلياژ پایه آهن( در مقياس پایلوت

تدوین دانش فني ساخت شمش كارشده و ورق از فوالدهاي پرآلياژي
)زنگ نزن و سوپرآلياژ پایه آهن( در مقياس صنعتي

تسلط به دانش فني ساخت انواع پره متحرك و ثابت توربین بخاري) .در مقیاس نمونه اولیه،پایلوت ) نیمه صنعتي( و صنعتي(
انجام تحقیقات پایه در زمینه
مواد نانو مورد استفاده در
ساخت قطعات داغ نیروگاهي
تدوین دانش فني ساخت انواع پرههاي ثابت و متحرك توربين بخاري به روش فورج
در مقياس نمونه اوليه در سه اندازه كوچک ،متوسط و بلند از دو آلياژ منتخ

تدوین دانش فني ساخت پره هاي متحرك و ثابت توربين بخاري به
روش فورج در مقياس پایلوت ) یک دست( در سه اندازه كوچک ،متوسط
و بلند از دو آلياژ منتخ

انجام تحقیقات پایه در زمینه طراحي انواع فوالدهاي آلیاژي ریختگي و كارشده در مقیاس نمونه اولیه

طراحي و توسعه فوالدهاي آلياژي ریختگي پيشرفته جهت
استفاده در قطعات داغ نيروگاهي در مقياس نمونه اوليه

طراحي و توسعه فوالدهاي آلياژي كارشده پيشرفته جهت استفاده در
قطعات داغ نيروگاهي در مقياس نمونه اوليه

تدوین دانش فني ساخت پرههاي توربين گازي تک كریستال در
مقياس پایلوت )یک دست(

تدوین دانش فني ساخت پره هاي توربين گازي تک كریستال در
مقياس صنعتي

تدوین دانش فني ساخت پرههاي متحرك و ثابت توربين
بخاري به روش فورج در مقياس توليد انبوه و صنعتي متناس با
نياز كشور و بر مبناي دانش فني بدست آمده در مقياس پایلوت
در سه اندازه كوچک ،بزرگ و متو.سط از دو آلياژ منتخ

مطالعه و بررسي مواد نانو مورد استفاده در
ساخت قطعات داغ نيروگاهي

انجام تحقیقات پایه در زمینه روشهاي بر مبناي
لیزر جهت ساخت قطعات داغ نیروگاهي
مطالعه و بررسي روشهاي بر مبناي ليزر جهت ساخت قطعات داغ
نيروگاهي

تدوین دانش فني ساخت انواع محفظه احتراق و مسير انتقال توربينهاي
گازي با كالس دمایي  Fدر مقياس صنعتي
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1397

1396

1398

1399

1400

1401

تشكيل ستاد راهبري طرح طراحي و توسعه دانش
فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي
انجام پروژه تحقيقاتي در
خصوص تعيين نحوه دقيق
حمایت از پروژه هاي
مشترك بين مراكز
دانشگاهي و شركت هاي
فعال در حوزه مواد و قطعات
داغ نيروگاهي

رایزني جهت اعطاي معافيت
مالياتي به كارآفرینان حوزه مواد
و قطعات داغ نيروگاهي

تشكيل كميته تخصصي
بسترسازي جهت استفاده از زیرساختهاي فني
توليدكنندگان مواد و قطعات داغ موجود )نظير  ،HIPسنگ خزشي ،جوش و برش
نيروگاهي در سندیكاي صنعت برق
ليزر و(...

برگزاري همایش و سمينار براي آگاهيبخشي حرورت استفاده از مواد و قطعات داغ نيروگاهي
ساخت داخل كشور

ایجاد ارتباط بين وزارتخانه هاي ذینفع حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهي

كمک به شكل گيري انجمن هاي علمي در حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهي

برگزاري دوره هاي آموزشي در زمينه هاي فناوري هاي ریخته گري به روش انجماد جهتدار و تک كریستال

انجام پروژه تحقيقاتي جهت شناسایي زیرساخت
فني مورد نياز و نحوه توسعه آنها بر حس نياز
برنامهریزي براي سازماندهي به مشاركت بانکها و سایر صندوقها و
موسسات مالي براي حمایت از توليدكنندگان داخلي

تدوین و پيشنهاد قوانين حمایتي جهت استفاده از مواد و قطعات داغ
نيروگاهي ساخت داخل كشور
رایزني با مدیران وزارت نيرو جهت تخصيص
بودجه براي حمایت از شركت هاي دانش بنيان در
حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهي در مرحله پيش
توسعه

شناسایي كشورهاي داراي صنعت نيروگاهي مشابه ایران و تالش در
جهت صادرات به آنها

·

· تاسي و بهره برداري آزمایشگاه مرجع مواد و قطعات داغ نيروگاهي
· حمایت از پایان نامه ها و مقاالت كاربردي در حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهي در مرحله پيش توسعه
· حمایت از تهيه و انتشار نشریات تخصصي در حوزه مواد قطعات داغ نيروگاهي
· تقویت و توسعه مركز ساماندهي و تامين نيازهاي نيروگاهي
برقراري ارتباط با شركتها و مراكز علمي و تحقيقاتي معتبر كشورهاي پيشرو در زمينه مواد و قطعات داغ نيروگاهي
· حمایت از برگزاري همایش هاي تخصصي با كيفيت مناس در حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهي

شكل ( :)2-5رهنگاشت اقدامات مدیریتي

1402

1403
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 -6نتیجهگیري
در مرحله پنجم از طرح «تدوین سند راهبردي و نقشه راه طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي»،
برنامه عملياتي سند و نقشه راه طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي تدوین شد .این برنامه عملياتي
شامل پروژهها ،زمانبندي و بودجه مورد نياز آنها است .در این گزارش ابتدا فرایند تدوین پروژههاي اجرایي سند بر اساس
اقدامات شناسایي شده در مرحله چهارم توحيا داده شد .با توجه به سطا اقدامات غيرفني تصميم گرفته شد تا این اقدامات به
سطا پایينتر شكسته نشود .اما اقدامات فني سند در سه دسته اقدامات ساخت نمونه اوليه ،نيمه صنعتي و صنعتي به پروژههاي
اجرایي تقسيم شد .پ

از این مرحله زمانبندي و بودجهبندي مربوط به اقدامات و پروژهها مشخص شد .با توجه به شكسته

نشدن اقدامات غير فني ،زمان و هزینه براي اقدامات تعيين شد .در گام بعدي فرایند برنامهریزي عملياتي ،متوليان انجام
اقدامات و پروژهها مشخص شد .براي این كار ابتدا وحعيت موجود نهادهاي مرتبط با مواد و قطعات داغ نيروگاهي مشخص شد
وس

پيشنهاداتي براي بهبود آن ارائه شد و نگاشت نهادي طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي

ترسيم شد .در نهایت با توجه به این كه اقدامات به دو دسته فني و غير فني تقسيم شده بود دو رهنگاشت براي توسعه نظام
نوآوري فناوري مواد و قطعات داغ نيروگاهي و نيز براي طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي در بازه
 10ساله ترسيم شد.

منابع و مراجع
 -1روش شناسي تدوین اسناد راهبردي توسعه فناوريهاي صنعت برق ،مركز تحقيقات سياست علمي كشور1393 ،
 -2گزارش مرحله چهارم سند راهبردي و نقشه راه طراحي و توسعه دانش فني ستاخت متواد و قطعتات داغ نيروگتاهي ،گتروه
پژوهشي متالورژي پژوهشگاه نيرو1394 ،
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پیوست الف :معرفي اجمالي نهادهاي مرتبط با نگاشت نهادي طراحيي و توسيعه
دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نیروگاهي

وزارت نیرو
وزارت نيرو یكي از مهمترین وزارتخانههاي اقتصادي دولت محسوب ميشود .ميزان اعتبارات ساليانه این وزارتخانه به طتور
طبيعي چند برابر برخي از وزارتخانهها است .اهميت تامين و توزیع آب و برق با كيفيت مطلوب كه از حياتيترین نيازهاي جامعه
است ،مهمترین هدف این وزارتخانه محسوب ميشود .اما ميتوان مهمترین اهداف وزارت نيرو را به شرح زیتر در چنتد محتور
ذكر كرد:
حفاظت ،نگهداري ،بهرهبرداري و بهبود كمي و كيفي منابع آبهاي سطحي و زیرزميني.
رحایت و اقناع مردم با تامين ،تصفيه و توزیع مناس آب بهداشتي سالم و دائمي براي انواع مصارف.
باالبردن بهداشت محيط شهرها و روستاها با طراحي و اجراي شبكههاي جمعآوري و تصفيهخانههاي فاحالب.
تامين نيازهاي انرژي با كيفيت مطلوب و تمام وقت براي انواع مصارف شهروندان
دیدگاه بلند مدت (دورنگر) به صيانت از منابع آب و انرژي و انتقال آن به نسلهاي آینده
وظایف و ماموریتهاي این وزارتخانه در بخش برق شامل موارد زیر ميباشد:
سياستگذاري ،برنامهریزي ،اجرا و توسعه طرحهاي توليد ،انتقال و توزیع انرژي برق در شهرها و روستاهاي سراسر كشور
بررسي و تدوین پيشنهادهاي الزم در زمينه راهبردها ،سياستها ،برنامهها ،قوانين و آیيننامههاي صنعت برق و تعرفههاي
بهاي مصرف و اشتراك برق به طور ساليانه جهت ارائه به دولت و مجل

و اجراي آنها

برنامهریزي جهت انجام طرحهاي تحقيقاتي و پژوهشي مرتبط با فعاليت شركت و هماهنگي و برنامهریزي آموزشي بهمنظور
ارتقاء سطا علمي كاركنان صنعت برق كشور
جذب سرمایههاي داخلي و خارجي و ایجاد زمينههاي الزم براي مشاركت بخش خصوصي در اجراي طرحهاي توليد و
انتقال برق درسراسر كشور
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و تبادل اطالعات الزم به منظور استاندارد كردن و ارتقاء

فعاليتهاي صنعت برق كشور
هدفمند كردن ميزان مصرف برق و یارانهها برابر استانداردهاي جهاني
سياستگذاري ،نظارت و هماهنگي بين شركتهاي زیرمجموعه به منظور اجراي به موقع طرحهاي برق در راستاي پيشبرد
اهداف كالن صنعت برق كشور

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
بخش صنعت ،معدن و تجارت ایران با دارا بودن بيشترین سهم اقتصادي كشور ،داراي تعامل گستردهاي با سایر بخشهاي
اجتماعي ،اقتصادي و سياسي جامعه ایران است و ميتواند یكي از موثرترین پيشرانهاي اقتصادي كشور باشد .بنابراین آشنایي
با وحع موجود ،برنامه ها و سياست هاي این بخش مي تواند تصویر روشني از وحعيت و توان آینده اقتصادي ایران در اختيار
مخاط قرار دهد .بخش صنعت ،معدن و تجارت نه تنها ميتواند سهم باالیي در ساماندهي معيشت جامعه داشته باشد ،بلكه
مي تواند اقتدار و كارامدي كشور را براي دستيابي به امنيت ،عدالت ،رفاه ،آزادي ،استقالل و عزت ملي تقویت نماید.

ارتباط گسترده این بخش با بخش هاي مختلف مانند حوزه پولي و بانكي ،بورس ،توليد ،توزیع ،اشتفال ،واردات ،صادرات،
ارتباط بين مصرف كننده و توليد كننده و بسياري بخش هاي دیگر و ميزان اثر گذاري و اثرپذیري از این بخش ها نشانگر
اهميت باالي شناخت صنعت ،معدن و تجارت كشور است.
از مهمترین شرح وظایف وزارت صنعت ،معدن و تجارت به موارد زیر مي توان اشاره نمود:

تدوین و ابالغ راهبردهاي توسعه صنعتي ،معدني و تجاري كشور و تعيين اهداف ،سياستها ،برنامهها ،استاندردها ،نظامها،
آیين نامهها و حوابط كلي بخشهاي صنعت ،معدن و تجارت هماهنگ باسياستهاي كالن كشور با جل مشاركت تشكلها و
سازمانهاي غير دولتي و مردم نهاد مرتبط و نظارت براجرا و تحقق آنها.

تعيين سياستهاي توسعه صادرات غيرنفتي ،محصوالت صنعتي ،فرآوردههاي معدني و خدمات فني و مهندسي و تجاري و
تنظيم و اجراي مقررات مربوط به حمایت هاي صادراتي.
مدیریت و تسهيل فرایند توليد و تجارت داخلي و خارجي.
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برنامهریزي ،هدایت ،و حمایت از ایجاد و توسعه زیرساخت ها و واحدهاي صنعتي ،معدني و تجاري و شهركهاي صنعتي
مشترك با كشورهاي هدف براساس راهبردهاي توسعه صنعتي ،معدني و تجاري كشور و متناس با توازن منطقه اي ،آمایش
سرزمين و مالحظات زیست محيطي
تنظيم و توسعه روابط تجاري ،صنعتي و معدني و تهيه یادداشت هاي تفاهم و موافقت نامه هاي مرتبط و انعقاد و اجراي
قراردادها با سایر كشورها و نهادها و سازمانهاي تخصصي و مجامع منطقهاي و بينالمللي ذیربط با هماهنگي وزارت امور
خارجه و در چارچوب سياست خارجي جمهوري اسالمي ایران و قوانين مربوط.
مدیریت الحاق جمهوري اسالمي ایران به سازمان جهاني تجارت.

قبول عضویت و نمایندگي دولت جمهوري اسالمي ایران در نهادها و سازمانهاي تخصصي و مجامع منطقهاي و بين المللي
مربوط به امور صنعت ،معدن و تجارت در چارچوب قوانين.

مدیریت رویدادهاي تجاري ،صنعتي و معدني اعم از اعزام و پذیرش هياتها و كميسيونها ،برگزاري و شركت در
نمایشگاهها و همایشهاي داخلي و خارجي وتعيين و اعزام رایزنهاي مورد نياز به منظور توسعه صادرات غيرنفتي و جذب
سرمایه و فناوري.

برنامه ریزي ،هدایت و حمایت از توسعه و جذب سرمایه گذاري هاي داخلي و خارجي براي توسعه صنعت ،معدن ،تجارت و
انتقال فناوري و همچنين سرمایه گذاري براي ایجاد و توسعه صنایع مبتني بر فناوري هاي پيشرفته و خطر پذیر در موارد
حروري و در مناطق كمتر توسعه یافته.

برنامه ریزي و ایجاد شرایط الزم براي حفظ ،صيانت و افزایش ظرفيتهاي توليدي واحدهاي صنعتي و معدني و بازسازي ،
نوسازي و گسترش فعاليت آنها.

سياستگذاري و برنامهریزي براي ایجاد و توسعه مجتمعها و شهركهاي صنفي ،صنعتي و معدني و نيز پشتيباني از ایجاد و
توسعه واحدهاي صنعتي و معدني و توانمندسازي بنگاه هاي كوچک و متوسط
ساماندهي ،حمایت و نظارت بر ایجاد ،توسعه و فعاليت انجمنها و تشكل هاي صنفي ،صنعتي ومعدني ،شبكهها و خوشهها و
سازمانهاي غيردولتي و مردم نهاد مرتبط با بخشهاي صنعت ،معدن و تجارت و صدور مجوزهاي تاسي

و فعاليت آنها.
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و كار و افزایش بازدهي ،بهرهوري ،رقابتپذیري و توسعه كار آفریني بخشهاي

صنعت ،معدن و تجارت.
حمایت از توسعه و تقویت نامها وعالئم تجاري ،تجاريسازي آثار مالكيت فكري و معنوي اعم از اختراعات ،اكتشافات و
نوآوريها.

برنامهریزي ،هدایت ،حمایت و مدیریت توليد صادرات محور با ارزش افزوده باال و فناوريهاي پيشرفته و هدایت و حمایت از
مدیریت واردات مبتني بر توليد صادراتگرا.
سياستگذاري و برنامهریزي جهت بهبود نظام توليد ،تامين و توزیع ،نظارت بر شبكههاي توزیع كاال و خدمات ،توسعه رقابت
و جلوگيري از انحصار در بازار.
ساماندهي زنجيرههاي تأمين و توزیع كاال و خدمات و مدیریت تنظيم و كنترل بازار.

نظارت و حمایت از حقوق توليدكنندگان و مصرف كنندگان
تعيين سياستها و حوابط قيمت كاال و خدمات و حوابط خدمات پ

از فروش و نظارت بر اجراي آنها.

سياستگذاري و برنامهریزي در حوزه تجارت الكترونيكي كشور و توسعه و حمایت از كاربردهاي فناوري اطالعات و ارتباطات
در بخش هاي صنعت ،معدن و تجارت.

ساماندهي ،استقرار و بكارگيري نظام یك ارچه آمار و اطالعات و شبكه جامع اطالع رساني و توليد ،تحليل و ارائه آمارها و
گزارشهاي تخصصي در بخشهاي صنعت ،معدن و تجارت.

حمایت از توسعه آموزش و پژوهش ،تحقيق و توسعه) ،(R&Dترویج و انتشار یافتهها و نتایج تحقيقات وهدایت و بهرهگيري
ازتوانمنديهاي مراكز آموزشي و پژوهشي و فناوري جهت توسعه بخشهاي صنعت ،معدن و تجارت.

همكاري و مشاركت با دستگاهها در زمينه سياستگذاري و برنامهریزي براي تربيت و تامين نيروهاي متخصص بخشهاي
صنعت ،معدن و تجارت در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و برنامهریزي و همچنين آموزش ،توسعه مدیریت و توانمندسازي
شاغلين بخشهاي مذكور.

سياستگذاري ،برنامهریزي ،نظارت ،صيانت و حمایت از توسعه زیربناها ،اكتشاف ،استخراج و بهرهبرداري از معادن و فراوري
معدني با بكارگيري علوم ،فنون و فناوريهاي پيشرفته.
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سياستگذاري و برنامهریزي و انجام مطالعات و بررسيهاي زمينشناسي و شناسایي مخاطرات زمينشناختي و تهيه
نقشههاي مربوط ،تهيه اطالعات پایه شناسایي ،پيجویي و اكتشاف عمومي منابع و ذخایر معدني و تهيه گزارشهاي فني و
اقتصادي و ایجاد و گسترش پایگاه دادهها و اطالعرساني جامع علوم زمين براي بهرهبرداري از مزیتهاي زمين و ظرفيتهاي
معدني كشور.

وزارت نفت
صنعت نفت به عنوان پيشران اقتصاد كشور داراي جایگاه ویژه اي است كه داشتن نقش اساسي درتحقق اهداف كالن
اقتصاد ملي در افق چشم انداز  20ساله ،موتور محركه اقتصاد ملي ،پيشبرد دی لماسي اقتصادي جمهوري اسالمي ایران و
تضمين امنيت ملي كشور از طریق توسعه همكاريها و تعامالت منطقهاي و بينالمللي از آن جمله است .حمن آنكه سهم 28
درصدي در توليد ناخالص داخلي كشور ،سهم  84درصدي از درآمد ارزي كشور ،سهم بيش از  95درصدي در تامين انرژي اوليه
مورد نيازكشور غيرقابل انكار است .صنعت نفت یكي از اصلي ترین مزیتهاي اقتصاد ایران به شمار ميرود بهطوریكه بخش
عمدهاي از بودجه كل كشور از بخش نفت تامين ميشود .بنابراین مناس است كه با تكيه بر آن حمن حفظ استقالل بودجه
كشور از درآمد هاي نفتي ،زمينه توسعه اقتصادي پایدار را فراهم نمود.
چشك انداز صنعت نفت در افق :1404
كاهش شدت انرژي كشور به كمتر از 0,3
حفظ جایگاه ظرفيت دومين توليد كننده نفت خام در اوپک كه مستلزم حفظ فاصله مناس از نظر ایجاد ظرفيت توليد با
سایر رقباي این جایگاه ميباشد.
دستيابي به جایگاه دوم جهاني در ظرفيت توليد گاز طبيعي با توجه به حرورت استفاده از مخازن مشترك.
دستيابي به جایگاه اول منطقه به لحاظ ظرفيت پاالیشي به منظور ایجاد باالترین ارزش افزوده از منابع هيدروكربوري
كشور.
دستيابي به جایگاه اول منطقه از لحاظ ارزش توليد مواد و كاالهاي پتروشيميایي به منظور ایجاد باالترین ارزش افزوده از
منابع هيدروكربوري كشور.
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نيل به جایگاه اول فناوري نفت و گاز در منطقه.

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري
نقش راهبردي توسعه علوم ،تحقيقات و فناوري در توسعه پایدار و حفظ و ارتقاي موقعيت علمي و اقتدار كشور در منطقه و
در سطا بينالمللي امروزه شناخته شده است و مهمترین عامل در تحقيق اهداف سند چشم انداز  1404ایران اسالمي محسوب
ميشود .دستاوردهاي این بخش در رشد و شكوفایي علمي ،گسترش مرزهاي دانش و خطشكني و نفوذ به حوزههاي انحصاري
فناوري هاي پيشرفته ،همواره در سال هاي اخير مورد مباهات مسئوالن عاليرتبه كشور و عنایت خاص مقام معظم رهبري بوده
است .در این ميان نظام آموزش عالي به دليل سروكار داشتن با تربيت دانشمندان ،متفكران و مدیران آینده و شكل دادن به
سرمایه انساني كشور ،در رشد و تعالي علمي و فرهنگي همه جانبه و احياي هویت تمدني ایران اسالمي ،نقش پيشران و موتور
محركه را به عهده دارد.

اهداف وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري
الف  -توسعه علوم ،تحقيقات و فناوري و تقویت روحيه تحقيق و تتبع و ترویج فكرخالق و ارتقاء فرهنگ علم دوستي.

ب  -اعتالي موقعيت آموزشي ،علمي و فني كشور.
ج  -تعميق و گسترش علوم ،معارف ،ارزشهاي انساني و اسالمي و اعتالي جلوههاي هنر و زیبائيشناسي و ميراث علمي
تمدن ایراني و اسالمي.
د  -تأمين نيروي انساني متخصص و توسعه منابع انساني كشور.
هت  -ارتقاء سطا دانش و مهارتهاي فني و توسعه و ترویج فرهنگ تفكر علمي درجامعه.
و  -حفظ و تحكيم آزادي علمي و استقالل دانشگاهها ،مراكز علمي و تحقيقاتي.

حدود اختيارات و مأموریتهاي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري به صورت ذیل ميباشد:
-در زمينه انسجام امور اجرایي و سياستگذاري نظام علمي و امور تحقيقات و فناوري
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شناسایي مزیتهاي نسبي ،قابليت ها ،استعدادها ونيازهاي پژوهش و فناوري كشور بر مبناي آیندهنگري و آیندهپژوهي
و معرفي آن به واحدهاي توليدي ،تحقيقاتي ،دانشگاهها و مراكز آموزشي و تحقيقاتي جهت بهرهبرداري

·

بررسي اولویت هاي راهبردي تحقيقات و فناوري با همكاري یا پيشنهاد دستتگاههتاي اجرایتي ذیتربط و پيشتنهاد بته
شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري

·

حمایت از توسعه تحقيقات بنيادي و پژوهشهاي مرتبط با فناوريهاي نوین بر اساس اولویتها

·

برنامه ریزي براي تدارك منابع مالي و توسعه فناوري كشور و مشتاركت در ایجتاد ،توستعه و تقویتت فنتاوري ملتي و
حمایت ازتوسعه فناوريهاي بومي

·

اتخاذ تدابير الزم به منظور افزایش كارایي و اثر بخشي تحقيقات كشتور و توستعه تحقيقتات كتاربردي بتا همكتاري
دستگاههاي ذیربط

·

اتخاذ تدابير و تهيه پيشنهادهاي الزم درخصوص انتقال فناوري و دانش فني و برنامهریتزي بته منظتور بتوميكتردن
فناوريهاي انتقال یافته به داخل كشور و ارائه آنها به شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري

·

ایجاد زمينه هاي مناس براي عرحه فناوري در داخل و خارج كشور و حمایت از صدور فنتاوريهتاي توليتد شتده در
كشور و كمک به ایجاد انجمنها و شركتهاي غير دولتي علمي ،تحقيقاتي و فناوري

·

اتخاذ راهكارهاي مناس براي كمک به توسعه پژوهش و فناوري در بخشهاي غير دولتي
-در زمينه اداره امور دانشگاهها و موسسات آموزش عالي تحت پوشش وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

·

تعيين راهكارهاي الزم و برنامه ریزي و حمایت از ایجتاد و گستترش دانشتگاههتا ،موسستات آمتوزش عتالي ،مراكتز
تحقيقاتي و فناوري و دیگر مراكز فعاليتهاي علمي  -پژوهشي هماننتد شتهركهتاي تحقيقتاتي ،آزمایشتگاههتاي ملتي،
موزههاي علوم و فنون با استفاده از منابع دولتي و غيردولتي و مشاركتهاي مردمي متناس با نيازها و حرورتهاي كشور

·

برنامهریزي اجرایي ،آموزشي و تحقيقاتي متناس با نيازها و تحوالت علمي و فني در جهان

·

نظارت بر فعاليتهاي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور
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در مجموع این وزارتخانه هم نقش نظارت بر دانشگاههاي كشور را بر عهده دارد كه وظيفه معاونت آموزشي این وزارتخانه
ميباشد و هم نقش سياستگذاري نظام علمي و امور تحقيقات و فناوري را برعهده دارد كه وظيفه مركز برنامهریزي و
سياستگذاري پژوهشي در معاونت پژوهش و فناوري این وزارتخانه است.

معاونت امور تحقیقات و منابع انساني وزارت نیرو
وظایف حاكميتي بخش تحقيقات و منابع انساني:
برنامهریزي جامع منابع انساني صنعت آب و برق
تدوین سياستها و راهبري منابع انساني
مطالعه و بررسي و تنظيم سياستهاي افزایش انگيزش و كارآمدي منابع انساني
بررسي و تدوین راهكارهاي استقرار ارزشهاي انساني در سازمان
مطالعات ،برنامهریزي و ساماندهي امر مدیریت و ارائه الگوي مناس مدیریتي
راهبري تحول اداري صنعت آب و برق و ارتقاء سالمت اداري
مطالعات ،تدوین ،اصالح و استقرار ساختار سازماني ،سيستمها و روشهاي كارآمد در وزارت نيرو
تدوین و ارائه طرحهاي ارتقاء كيفيت و بهبود بهرهوري صنعت آب و برق
تدوین سياستهاي آموزش و تحقيقات صنعت آب و برق
ساماندهي ارتباطات با مراكز آموزشي و پژوهشي درون و برون صنعت آب و برق
تدوین سياستها و استراتژي توسعه فناوري
تدوین و استقرار نظام راهبري و توسعه آموزش
راهبري برنامههاي آموزشهاي تخصصي مورد نياز صنعت
هدایت هياتهاي امناء مراكز آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق
مطالعه و بررسي مستمر فناوريهاي نوین اطالعاتي مورد نياز صنعت
تدوین نظام ارتباطات بهنگام در صنعت آب و برق
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تدوین و استقرار نظام آماري و اطالعاتي در وزارت نيرو
مدیریت و راهبري اطالعات علمي ،اسناد و كتابخانه
ایجاد بانک اطالعاتي صنعت و بروزرساني آن
مطالعه و ارائه سيستمهاي مكانيزه جهت ارائه خدمات به مشتركين صنعت آب و برق

دفتر آموزش ،تحقیقات و فناوري وزارت نیرو
بیانیه ماموریت وزارت نیرو در بخش آموزش ،پژوهش و فناوري

وزارت نيرو در بخش آموزش ،پژوهش و فناوري عهده دار ارتقاي دانش و مهتارتهتاي منتابع انستاني ،توستعه پتژوهش و
فناوري ،افزایش آگاهيهاي عمومي و خالقيت و نوآوري در راستاي تامين نيازهاي صنعت آب و برق است.
این بخش با سياستگذاري ،برنامه ریزي ،هدایت ،نظارت و تكيه بر منابع انساني توانمند و متعهد به عنوان اصليترین سرمایه
و با توسعه و بكارگيري روشهاي نوین در فعاليتهاي علمي ،نظام مدیریت دانش و تعامل شبكهاي با نهادهاي فعال در صنعت
آب و برق به ویژه درحوزههاي ني ،مدیریتي و اقتصادي در راستاي توسعه پایدار اقدام مينماید.

بیانیه چشكانداز وزارت نیرو در بخش آموزش ،پژوهش و فناوري

وزارت نيرو در بخش آموزش ،پژوهش و فناوري با برخورداري از مدیریت دانتشمحتور و ظرفيتتهتاي غنتي مفزافتزاري،
نرمافزاري ،سخت افزاري و سازماني و مشاركت موثر بخش غيردولتي ،در حوزه منابع انساني متخصص و كارآمد و توسعه دانش
و فناوري در صنعت آب و برق سرآمد منطقه خواهد بود.

توانیر
موضوع فعالیت شركت توانیر :مدیریت سهام و سرمایههاي شركت در صنعت برق ،انجام هرگونه فعاليت در راستاي تأمين
برق مطمئن و اقتصادي براي كليه مصارف خانگي ،عمومي ،صنعتي ،كشاورزي ،تجاري و غيره اعم از سرمایهگذاري ،مدیریت و
نظارت بر ایجاد و بهرهبرداري از تأسيسات و انجام كليه معامالت مربوط به برق كه براي تحقق اهداف شركت الزم ميباشد از
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طریق شركتهاي زیرمجموعه و یا درصورت لزوم با تصوی مجمع عمومي توسط خود شتركت متوارد زیتر از جملته وظتایف
شركت ميباشد.
بررسي و تدوین پيشنهادهاي الزم در زمينه راهبردها و سياستها و برنامههاي بلندمدت و ميان مدت صنعت برق و ارایه آن
به وزارت نيرو
اجراي سياستها ،برنامهها و مصوبات وزارت نيرو
تهيه طرحهاي الزم براي توسعه تأسيسات توليد ،انتقال و توزیع برق و ارایه آن بهوزارت نيرو جهت اخذ مجوز
سرمایهگذاري در تأسيسات توليد و انتقال و توزیع صنعت برق
اتخاذ تدابير و راهكارهاي الزم به منظور حصول اطمينان از اجراي صحيا و بهموقع طرحهاي توسعه و بهينهسازي
تأسيسات
راهبري و پایش شبكه سراسري برق از طریق شركتهاي زیرمجموعه و همچنين ایجاد سازوكارهاي الزم براي توسعه
رقابت در امر توليد ،خرید و فروش برق از جمله ایجاد سيستمها و انجام عمليات بازار و بورس برق
تدوین و پيشنهاد تعرفههاي برق به وزارت نيرو
خرید و فروش عمده برق در داخل و خارج كشور از طریق شركتهاي زیرمجموعه
اخذ هرگونه وام و تسهيالت مالي از منابع داخلي و خارجي ،عرحه اوراق قرحه و مشاركت داخلي و پيش فروش انشعاب و
انرژي برق و سایر روشهاي تأمين منابع مالي با اخذ مجوز از مراجع قانوني ذیربط
مدیریت ،توسعه و تأمين منابع مالي صنعت برق و استفاده بهينه از این منابع از طریق برقراري تسهيالت و گردش منابع
مالي فيمابين شركت و شركتهاي زیرمجموعه
انجام عمليات الزم به منظور نظارت در نحوه استفاده از انرژي برق به نمایندگي از طرف وزارت نيرو و همچنين ترویج
فرهنگ مدیریت مصرف به منظور بهينهسازي مصرف و كاهش مصارف غيرحروري
بررسي ،مطالعه و سایر اقدامات الزم براي توسعه فناوري ،انتقال دانش فني و اطالعرساني تأمين كاال و ساخت تجهيزات
موردنياز صنعت برق كشور
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حمایت از توسعه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در زمينههاي تخصصي مرتبط با صنعت برق و پشتيباني از برنامههاي
تربيت متخصصان موردنياز صنعت برقكشور
حمایت از تحقيقات و فعاليتهاي علمي و توسعه منابع انساني و سایر عوامل موثر در بهبود مدیریت و بهرهوري صنعت برق
كشور
مدیریت و هماهنگي تجاري ،فني و برنامهاي بين شركتهاي زیرمجموعه و هدایت و هماهنگي آنها در جهت سياستهاي
تعيين شده از طرف وزارت نيرو و دولت
نظارت بر امور مدیریت و نظام مالي شركتهاي زیرمجموعه و انجام بازرسي وحسابرسيهاي الزم
تدوین مقررات و استانداردها و دستورالعملهاي الزم براي حسن اجراي امور و استفاده بهينه از امكانات و تأسيسات صنعت
برق و ارایه آنها به وزارت نيرو و همچنين انجام عمليات الزم به منظور نظارت بر اجراي آنها به نمایندگي وزارت نيرو
پيشنهاد و پيگيري درخواستهاي عمومي صنعت برق از دولت
انجام هرگونه عمليات مالي ،معامالت ،سرمایهگذاري ،تشكيل شركت ،مشاركتدر مؤسسات و شركتهاي دیگر كه مرتبط
با موحوع شركت باشد ،با رعایت مقررات مربوط
مبادرت به هرگونه فعاليت كه با هدف شركت مرتبط باشد
معاونت منابع انساني و تحقیقات توانیر
اصول وظایف:

· تهيه وپيشنهاد برنامههاي تامين ،حفظ و ارتقاء نيروي انساني درراستاي سياستها واستراتژيهاي تعيين شده ازسوي
وزارت نيرو
· طراحي سازمان وتشكيالت براساس موازین علمي وسياستهاي وزارت نيرو وبررسي و تائيد سازمان تفضيلي وكلي
شركتهاي تحت پوشش بعنوان شركت مادرتخصصي
· انجام اقدامات الزم در ارائه روشها و گردش كارها به منظور حذف تشریفات وبهبود كارآیي
· اجراي طرحهاي مصوب طبقهبندي مشاغل كارمندي وكارگري درچارچوب دستورالعملها وحوابط حاكم
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· ارزیابي عملكرد شركتهاي تحت پوشش از بعد مدیریت منابع انساني
· بررسي نظامهاي انگيزشي نيروي كار و تهيه الگوها و طرحهاي انگيزشي مناس
· برگزاري گردهم آیيهاي تخصصي و آموزشي به منظور تبادل وانتقال اطالعات موجود
· اداره امور پشتيباني سازمان شامل :امورپرسنلي و رفاهي ،امورمالي ،امورتداركات و خدمات ،امورحقوقي وچرخبال
· انجام مطالعات موردي مدیریت درسطا صنعت برق كشور به منظور حل مسائل و مشكالت موجود مدیریتي
· بررسي مسائل ایمني ورفاه وبهرهوري وكارآیي نيروي انساني درسطا صنعت برق و تهيه و ارائه طرحهاي مناس

دفتر پشتیباني فني تولید توانیر
شرح وظایف :
·

تهيه و تدوین روشها و دستورالعملهاي موردنياز جهت بهبود عمليات بهرهبرداري نيروگاههاي مختلف (حوزه فعاليت
مالكيتي)0

·

تهيه و تدوین استانداردهاي تعميراتي واحدهاي توليد و نيروگاههاي مختلف (حوزه فعاليت حاكميتي)0

·

نظارت عالي در اجراي تعميرات واحدهاي توليدي (حوزه فعاليت مالكيتي)0

·

بازدیدهاي دورهاي از تاسيسات توليد برق بهمنظور نظارت كلي و عالي بر عمليات بهرهبرداري و نگهداري تاسيسات و
ارائه پيشنهادات الزم در مورد رفع اشكاالت (حوزه فعاليت مالكيتي)0

·

نظارت بر راهاندازي نيروگاههاي جدید و شركت در كميتههاي بهرهبرداري (حوزه فعاليت حاكميتي)

·

نظارت بر آزمایشهاي كارآئي نيروگاهها (حوزه فعاليت مالكيتي)0

·

بررسي معای فني موجود در نيروگاهها و تعيين راهكارهاي موردنياز (حوزه فعاليت سندیكائي)0

·

هتدایت و پشتيبتاني فني نيروگاهها و ارائه خدمات تخصصي الزم (حوزه فعاليت سندیكائي)0

·

همكاري با واحدهاي ایمني و بهداشت محيط كار و شركت در جلسات كميتههاي ایمني (حوزه فعاليت حاكميتي)
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·

همكاري در تجزیه و تحليل حوادث عمده نيروگاهها و ارائه روشهاي پيشگيري و تكرار (حوزه فعاليت سندیكائي)0

·

تهيه دستورالعملها و استانداردهاي موردنياز جهت بهرهبرداري و تعميرات نيروگاهها (حوزه فعاليت مالكيتي)0

·

برگزاري سمينارهاي تخصصي براي نيروگاهها جهت تبادل اطالعات و تحليل مشكالت فني (حوزه فعاليت
سندیكائي)

·

تلفيق و تائيد برنامهریزي بهرهبرداري از نيروگاهها و تطبيق عملكرد آنها و بررسي انحرافات ایجاد شده و ارائه
روشهاي رفع آن (حوزه فعاليت حاكميتي).

·

بررسيهاي الزم جهت افزایش بهرهوري نيروگاهها (حوزه فعاليت سندیكائي).

·

هماهنگيهاي الزم در جهت تامين سوخت نيروگاهها (حوزه فعاليت مالكيتي).

·

ارزیابي فني-مدیریتي نيروگاهها و شركتهاي مدیریت توليد (حوزه فعاليت حاكميتي).

·

همكاري در تهيه استانداردهاي نيروي انساني موردنياز نيروگاهها (حوزه فعاليت حاكميتي).

·

همكاري در تهيه استانداردهاي آموزشي موردنياز نيروي انساني بخش توليد (حوزه فعاليت حاكميتي).

·

بررسي عوامل تلفات انرژي و ارائه روشهاي مناس جهت كاهش تلفات (حوزه فعاليت مالكيتي).

·

هماهنگي در تدوین برنامه تعميرات نيروگاهها (حوزه فعاليت حاكميتي)0

·

نظارت بر فعاليت تعميراتي نيروگاهها جهت انجام مطابق برنامه (حوزه فعاليت سندیكائي)0

·

تهيه و تدوین آمار و گزارشات توليد -سوخت و حوادث (حوزه فعاليت حاكميتي)0

·

نظارت بر راهاندازي اوليه نيروگاهها پ

از اجراي تعميرات اساسي و ارائه گزارش كيفيت كارهاي تعميراتي انجام شده

(حوزه فعاليت مالكيت)0
·

اقدامات الزم در جهت تهيه استانداردهاو شاخصهاي صنعت برق (حوزه فعاليت حاكميتي).

·

همكاري با واحد استاندارد و شركت در جلسات كميته استاندارد نيروگاهها (حوزه فعاليت مالكيتي).

·

رسيدگي و همكاري با برقهاي منطقهاي در رابطه با حوادث غيرمترقبه (زلزله ،سيل ،بازسازي و غيره) (حوزه فعاليت
حاكميتي).

·

همكاري در سهميهبندي ارز و اعتبارات مربوط به نيروگاهها (حوزه فعاليت حاكميتي).
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همكاري اجراي آزمایشهاي شيميائي موردنياز نيروگاهها جهت تعيين زمان شستسشوي شيميائي (حوزه فعاليت
سندیكائي).

·

بررسي مشخصات فني قطعات و كاالها و مواد و تجهيزات موردنياز نيروگاهها (حوزه فعاليت سندیكائي).

·

همكاري با سایر ارگانهاي زیرمجموعه توانير و وزارت نيرو در امور مربوط به توليد (حوزه فعاليت حاكميتي).

·

بررسي عوامل آلودهكننده محيط زیست در نيروگاهها و ارائه راهكارهاي كاهش این آلودگيها (حوزه فعاليت
سندیكائي).

·

شركت در كميتههاي مختلف زیست محيطي (حوزه فعاليت حاكميتي).

·

همكاري در تهيه استانداردهاي زیست محيطي جهت ایجاد هماهنگي در نيروگاهها (حوزه فعاليت حاكميتي).

·

رسيدگي به شكایات مختلف از طرف ارگانهاي ذیربط در جهت تاثيرات آلودهكنندگي زیست محيطي نيروگاهها و
ایجاد راهكارهاي مناس در جهت رفع و یا كاهش آلودگي (حوزه فعاليت مالكيتي).

·

پيشبيني انرژي توليدي نيروگاهها (حوزه فعاليت مالكيتي).

·

تائيد بودجه سرمایهگذاري اختصاصي نيروگاهها (حوزه فعاليت مالكيتي).

·

همكاري در تهيه بودجه موردنياز نيروگاهها (حوزه فعاليت سندیكائي).

·

انجام بررسيهاي فني الزم جهت رفع نواقص اصلي نيروگاهها و ارائه راهكارهاي رفع آنها (حوزه فعاليت سندیكائي).

·

همكاري در جهت شناخت اشكاالت طراحي نيروگاهها و انعكاس آن به واحدهاي ذیربط (حوزه فعاليت سندیكائي).

·

تهيه و صدور دستورالعملهاي فني جهت بهبود راندمان و كاهش مصرف سوخت نيروگاهها (حوزه فعاليت سندیكائي).

·

همكاري در تهيه قراردادهاي خرید ،مناقصه و یا ترك تشریفات مناقصه (حوزه فعاليت حاكميتي).

·

نظارت عاليه بر عملكرد دفاتر فني توليد برقهاي منطقهاي (حوزه فعاليت حاكميتي).

·

نظارت عاليه بر عملكرد حفاظت كاتدي ،رنگ و پوشش نيروگاهها (حوزه فعاليت حاكميتي).
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دفتر استانداردهاي فني ،مهندسي ،اجتماعي و زیستمحیطي برق و انرژي وزارت نیرو
بطور خالصه ،كار و فعاليت صنعتي در سطا ملي و بينالمللي نيازمند استفاده وسيع و گسترده از استانداردها و امر
استانداردسازي است.
استفاده از استانداردها و استانداردسازي فواید زیر را براي بنگاههاي صنعتي ،تجاري و خدماتي به همراه دارد :كاهش
هزینه ها ،امكان اتصال به سایر محصوالت و خدمات ،انطباق با الزامات قانوني ،امكان دستيابي به بازارها ،مزیت رقابتي و
كاهش هزینههاي حمانتي و جرائم ذیربط.
همچنين دولت ها نيز براي امر استانداردسازي منافعي قائل بوده و براي جدیت خود در این زمينه دالیلي دارند :دستيابي به
اهداف توسعه ملي در زمينههاي صادرات ،بازرگاني و رشد اقتصادي ،دسترسي به فناوريها ،كاهش هزینههاي مرتبط با
خریدهاي دولتي و غيردولتي از طریق استانداردسازي ،استفاده گسترده از استانداردها بجاي وحع قوانين و مقررات ،انطباق با
الزامات بينالمللي.
صنعت برق از بدو توليد خود در یکصد و پنجاه سال پيش جزء صنایع پيشگام در زمينه استفاده از استاندارد بوده است و این
موحوع در ابتدا از یکسو به دليل وجود حرورتهاي اقتصادي و عملياتي اتصال شبكههاي برق به یكدیگر در سمت عرحه
برق و از سوي دیگر به دليل وجود لوازم برقي در سمت تقاحا بوده است كه توافق در مورد ولتاژ و فركان

را حروري مينموده

است .دشوار است صنعت برق امروزي را بدون استفاده بسيار وسيع و گسترده از استاندارد و استانداردسازي ،حتي تصور نمود .به
همين دليل است كه كميسيون بينالمللي الكتروتكنيكال ) (IECدر زمره اولين مؤسسات تدوین استاندارد در سطا جهان
است.
در كشور ما نيز ،شكلگيري صنعت برق با استفاده از استانداردهاي بينالمللي همراه بوده است اما به دليل وابستگي گسترده
این صنعت به واردات از خارج ،كميت و كيفيت امر استاندارد و استانداردسازي مطلوب نبوده است .ولي ،بخصوص ،بعد از خاتمه
جنگ تحميلي و به دليل حرورت توسعه ملي ،انطباق با شرایط تحریم از طرف برخي كشورها ،و كاهش نياز به ارز خارجي از
یکسو و از سوي دیگر به دليل وجود صنعتگران ،نيروي انساني با انگيزه و بازار نسبتاق بزرگ داخلي و وجود امكان صادرات ،عزم
و اراده دولتمردان بر توسعه ملي و درونجوش صنعت برق قرار گرفت .در این شرایط طبيعي بود كه وجود استانداردها و مقررات
فني ،ركن توسعه صنعت برق قلمداد شود .البته در این زمينه ،عليرغم اذعان به تالش گسترده و صادقانه كارشناسان و
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متخصصان صنعت برق ،به دالیل ساختاري ،كاستيهایي وجود داشته است كه رفع آنها در دستوركار امور برق و انرژي در
وزارت نيرو قرار گرفته است.
در ساختار جدید صنعت برق كه در آن بر تفكيک مسئوليتهاي حاكميتي از وظایف مالكيتي ،مدیریتي و تصديگري ،تاكيد
مي شود ،استفاده از ظرفيت و كاركرد استانداردها و مقررات فني به عنوان موحوعي راهبردي در ساماندهي مجدد مناسبات و
تعامالت بازیگران صنعت برق در جهت مصالا ملي ،به همراه سایر كاركردها مانند مدیریت بازار برق ،تدوین برنامههاي كالن و
بهرهوري بخشهاي عرحه و تقاحا ،مورد توجه قرار گرفته است.
هر گاه حرورت داشته باشد كه اعمال حاكميت با هدف تامين منافع و مصالا ملي و نيز حفاظت از حقوق ذینفعان صنعت
برق ،بدون استفاده از حقوق و اختيارات مالكيت و نيز بدون قرار گرفتن در جایگاه مدیریت و تصديگري صورت پذیرد،
مهمترین ابزار ،قوانين ،مقررات ،استانداردها ،نظامنامهها ،آیيننامهها و دستورالعملها خواهد بود.
همانطوریكه در باال گفته شد ،استانداردها و مقررات فني ،پروتكلهایي جهت همكاري و همافزایي در تعامالت
دستاندركاران صنعت برق ميباشد .كيفيت و بهبود مداوم این پروتكلها ،از شاخصهاي توسعه در هر كشوري است.

با توجه به كليه موارد فوق ،در معاونت امور برق و انرژي وزارت نيرو ،دفتري تحت عنوان دفتر استانداردهاي فني و
مهندسي ،اجتماعي و زیستمحيطي برق و انرژي شكل گرفته است كه با رویكرد حاكميتي و با بهرهگيري از دستاوردهاي
گذشته ،به این مهم ب ردازد.
بطور كلي نتایج نهایي فعاليتهاي صنعت برق از طریق كارآمدي و اثربخشي كوتاهمدت ،ميانمدت و دراز مدت آشكار
ميشود و جامعه و مسئولين آن را از دو طریق درك مينمایند:
 -1تاثيرگذاري مثبت بر كيفيت زندگي مردم
 -2تاثيرگذاري مثبت بر توسعه پایدار ملي.
براي دستيابي به این نتایج ،امور برق و انرژي وزارت نيرو در موارد زیر بر صنعت برق و تعامالت آن نظارت عاليه داشته و
اعمال حاكميت مينماید:
 -1حفاظت از حقوق متقابل مشتریان و بخش عرحه برق
 -2حفظ پایایي و امنيت سيستم قدرت كشور
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 -3بهرهوري بخش عرحه برق
 -4مدیریت تقاحاي برق
 -5تعامالت صنعت برق با محيطزیست
 -6خوداتكایي علمي و فني صنعت برق
 -7بازرگاني برق (بازرگاني داخلي و خارجي)
 -8توازن و پایداري اقتصادي صنعت برق
ابزار معاونت امور برق و انرژي وزارت نيرو براي نظارت عاليه و اعمال حاكميت عبارتند از :سياستگذاريها ،برنامهریزيهاي
ملي ،مقررات ،استانداردها ،حوابط فني ،نقشههاي راه فناوري ،نظامنامهها ،آیيننامهها ،دستورالعملها ،ایجاد شرایط مناس ملي
و بينالمللي.
دفتر استانداردهاي فني و مهندسي ،اجتماعي و زیستمحيطي برق و انرژي ،به عنوان یک دفتر از معاونت امور برق و انرژي،
مسئوليت تدوین استانداردها و مقررات فني ،مدیریت ظرفيتسازي براي استقرار و تحقق و نيز نظارت بر اجرا و بهبود مداوم آنها
را ،در تمامي موارد هشتگانه فوق ،با اثرگذاري مستقيم و یا با واسطه ،بر عهده دارد.
ذكر این نكته حروري است كه دستيابي شهروندان ،صنایع و سازمانها به برق ،الزاماق از طریق شبكه سراسري انجام نميپذیرد
بلكه استفاده از شبكهها و ظرفيتهاي محلي و خصوصي نيز ميتواند كاربرد داشته باشد كه در این زمينهها نيز استانداردها و
مقررات فني كاربرد گستردهاي دارند.

معاونت پژوهش و فناوري وزارت نفت
وظایف معاونت پژوهش و فناوري وزارت نفت

معاونت پژوهش و فناوري به منظور ساماندهي ،سازماندهي و استقرار نظام پژوهش ،فناوري و نوآوري در صنعت نفت و نيل به
ساختار فناور محور از طریق پژوهش و فناوري و در تعامل با واحدهاي عملياتي و اجرایي در سطا صنعت ،نقش سياستگذاري،
تعيين اهداف ،راهبردها و تصوی طرح هاي كالن و موحوعي وزارت نفت ،محقق ساختن اهداف و نيز اجرایي نمودن نظام
پژوهش و فناوري در سطا شركت هاي اصلي همراه با نظارت را بر عهده دارد .این نقش با نهادینهسازي و هماهنگي شوراي
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سياستگذاري و نظارت راهبردي پژوهش و فناوري صنعت نفت و كارگروههاي تخصصي جهت انجام بهينه فعاليتهاي پژوهش
و فناوري و اثربخش نمودن آن در موحوعات كاركردي نظام محقق مي گردد.

وظایف سیاستگذاري ،راهبري و مدیریت

الف -اداره شوراي سياستگذاري پژوهش و فناوري در غياب وزیر
ب -بهرهبرداري از نتایج مطالعات راهبردي و آیندهنگاري انجام شده به منظور تبيين و استفاده در سياستها و برنامههاي
پيشنهادي
تهيه و تدوین مقررات و سازوكارهاي مختلف مورد نياز امور پژوهشي و فناوري متناس با مأموریتها ،اهداف و طرحهاي
توسعه صنعت نفت در چارچوب سياستهاي شوراي عالي سياستگذاري پژوهش و فناوري به منظور روانسازي فعاليتهاي
پژوهش و فناوري و پيادهسازي نتایج آنها
ت -بررسي و ارزیابي كمي و كيفي و تدوین گزارشهاي فعاليتهاي توسعه پژوهش ،فناوري و نوآوري در سطا صنعت بر
اساس معيارها و شاخص هاي تعيين شده و ارایه به شوراي سياست گذاري
ث -تلفيق ،یك ارچهسازي و همسوسازي برنامههاي پژوهشي و فناوري هر یک از شركتها با سياستهاي شورا و تهيته و
ارایه سبد كالن پژوهش و فناوري صنعت نفت به شوراي سياستگذاري
ج -تنظيم و ابالغ آیيننامه و مقررات مربوط به كارشناسي ،داوري ،نظارت ،رسيدگي به تاخيرات ،چگونگي عقد قراردادها و
حل اختالفات در قراردادهاي پژوهش و فناوري
چ -تلفيق ،یك ارچهسازي وتدوین نهایي نقشه راه فناوري وزارت نفت و تعيين نقش شركتهاي اصلي و تابعه در آن
ح -تهيه و تنظيم و پيشنهاد محدوده فعاليت ،شرح وظائف و اختيارات نهادهاي پژوهش و فناوري وزارت جهت تصوی در
شوراي سياستگذاري و نظارت راهبردي بر آنها
خ -فراهم آوردن سازوكارهاي الزم براي برنامهریزي،ارایه ساختار و قوانين و مقررات مرتبط با برونس اري

وظایف بازاریابي و بازارسازي
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الف -تدوین حوابط نظارت بر طراحي راهكارهاي بازاریابي و فروش فناوري بين بخشي و بينالمللي
ب -هدایت ،حمایت و فعالسازي هر چه بيشتر واحدهاي مسئول و حامي ساخت داخل در سطا وزارت نفت و شركتهاي
اصلي و فعالسازي و ارتقاء بخش خصوصي در این ارتباط
پ -كمک به شكلگيري بازار از طریق تعيين راهكارهاي بازارسازي (كنترل خرید هاي دولتي و ایجتاد مشتوقهتا) بتراي
توليد محصوالت نوآورانه و بكارگيري دستاوردهاي تحقيقاتي و توسعه فناوري
ت -تدوین سياستهاي یك ارچهسازي نحوه انتقال واجراي فناوريهاي موردنياز (در داخل و خارج) و ارائه پيشنهاد تهيه و
تدوین مقررات و قوانين مورد نياز به سطوح ذیربط در دولت و مجل

وظایف شبكه سازي و مدیریت دانش

الف -تبيين ،طراحي و نظارت بر نحوه جاريسازي نظام مدیریت دانش در سطا صنعت نفت و شركتهاي اصلي
ب-تبيين ،طراحي و نظارت بر نحوه جاريسازي نظام مدیریت و حفاظت از مالكيت فكري در سطا صنعت نفت و
شركتهاي اصلي
پ -تدوین برنامه همكاريهاي بين بخشي و بينالمللي در عرصه پژوهش و فناوري
ت-تدوین برنامههاي نحوه تعامل و همكاري وزارت نفت و شركتهاي اصلي و تابعه با اتحادیهها ،اصناف و انجمنهاي
علمي و تخصصي
ث -تدوین برنامههاي نحوه همكاري و شبكهسازي با دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي از جمله قط بندي ،اجراي طرحها و
پروژهها ،پایاننامههاي تحصيالت تكميلي و طرح اینترنشيپ
ج -راهاندازي پایگاه اطالعاتي پروژهها
چ -قط بندي دانشگاهها و مراكز پژوهشي و شركتهاي دانشبنيان
وظایف تأمین و تجهیز مناسب

الف -تدوین برنامههاي تامين و توسعه منابع انساني و تدوین و ابالغ برنامهها و آیيننامههاي الزم براي تامين ،آموزش و
تربيت نيروي انساني مورد نياز حوزه پژوهش و فناوري در تعامل با دستگاههاي اجرایي مربوطه
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ب -تدوین برنامههاي تامين و تخصيص منابع مرتبط با ایجاد دانش و انتقال فناوري موردنياز در طرحهاي توسعه صنعت
نفت (اعم ازفاینان  ،سرمایه گذاري مشترك ،بيع متقابل و ایجاد وتوسعه سرمایهگذاريهاي مخاطرهپذیر)
پ -تدوین برنامهها و آیيننامههاي الزم براي تامين و تخصيص منابع مالي مورد نياز پژوهش ،فناوري و نوآوري صنعت
نفت
ت -تدوین برنامههاي تامين و توسعه منابع زیرساختي و تدوین برنامهها و آیين نامههاي الزم براي تامين و تخصيص
منابع زیرساختي مورد نياز پژوهش ،فناوري و نوآوري
ث -نظارت عاليه بر نحوه تخصيص منابع مالي پژوهش و فناوري صنعت نفت حاصل از درآمدهاي عملياتي و بودجه هاي
انتقال فناوري طرح هاي توسعه در شركتهاي اصلي و تابعه

وظایف حمایت از تجاري سازي و كارآفریني

الف -ساماندهي و تدوین حوابط زیرساختهاي الزم جهت حمایت از كارآفریني و تجاريسازي مانند پاركهاي فناوري،
مراكز رشد و ایجاد صندوقهاي سرمایهگذاري خطر پذیر در صنعت نفت
ب -تبيين مقررات مورد نياز در راستاي مشاركت هرچه بيشتر فناوران بخش خصوصي در توسعه فناوري صنعت نفت
پ -تعيين صالحيت و صدور مجوز تأسي

و فعاليت مراكز پژوهش و فناوري بخش خصوصي مبتني بر نيازمندیهاي صنعت

نفت
ت -تعيين راهكارهاي حمایتي جهت شركتهاي نوپا و فناور محور و تعامل با شركتهاي طراحي و مهندسي در راستاي
فعالسازي و افزایش توان آنها براي مشاركت در تدوین اسناد مهندسي پایه
ث -تدوین قوانين و مقرات مرتبط با انتقال و فروش دانش فني در صنعت نفت

پژوهشگاه نیرو
پژوهشگاه نيرو به منظور تحقق بخشي از وظایف پژوهشي وزارت نيرو و نيز ارتقاء كيفي امور آن وزارتخانه ،تاسي

گردید.

پژوهشگاه نيرو سازمان ي دولتي است كه مسئوليت راهبري تحقيقات وابسته بته صتنعت بترق و انترژي ایتران را برعهتده دارد.
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پژوهشگاه نيرو درسال  1376با اخذ مجوز سه پژوهشكده" برق"" ،توليتدنيرو" و "انتقتال و توزیتع نيترو "از شتوراي گستترش
آموزش عالي بهطور رسمي كار خود را آغاز و در سال  1377با اخذ دو مجوز جدید پژوهشكدههاي "انرژي و محيط زیستت" و
"كنترل و مدیریت شبكه" را نيز به مجموعه خود افزود و در ادامه با ایجاد " مراكزشيمي و مواد" "،توسعه فناوري توربينهتاي
بادي"و" آزمایشگاههاي مرجع" فعاليتهاي خویش را توسعه بخشيد.

با توجه به نقش زیربنایي صنعت برق در رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور ،پژوهشتگاه نيترو بتا انجتام پتروژههتاي
بنيادي ،كاربردي و توسعه اي به منظور پاسخگویي بهتر و بيشتر به نيازهاي صنعت بترق و رفتع مشتكالت آن و دستتيابي بته
فناوري هاي نوین اقدام به تعریف پروژه برنامه استراتژیک خود همراستا با خواستهها و برنامتههتاي استتراتژیک وزارت نيترو و
برنامه توسعه پنجم كشور نموده و در سال1387پ

از تبيين بيانيههاي ماموریت ،چشمانداز و ارزشهاي ستازماني بتا تحليتل

محيط داخل و خارج و همچنين مطالعات تطبيقي در عرصه بينالمللي استراتژيها و اهتداف پژوهشتگاه را تتدوین و در ستال
1389با استفاده از متدولوژي كارت امتيازي متوازن( )BSCبا اجراي برنامهها و دستيابي به اهداف كمي راه رسيدن به چشمانداز
را هموار نموده است.

فلسفه وجودي ماموریت پژوهشتگاه نيترو شتامل ارتقتاء فنتاوري ،توستعه پتژوهش و نتوآوري جهتت افتزایش توانمنتدي،
رقابتپذیري و بهرهوري صنعت برق و انرژي كشور است.

محصوالت وخدمات این ماموریت تكميل چرخه مدیریت نوآوري و فناوري صنعت برق و انرژي از طریق موارد زیر است.
انجام تحقيقات توسعهاي و كاربردي و بنيادي در حوزه صنعت برق وانرژي
اجراي مطالعات و تحقيقات راهبردي ،كالن ،بلندمدت و با ریسک باالي صنعت برق و انرژي
مدیریتِ تحقيقات كاربردي و توسعهاي صنعت برق و انرژي
آیندهنگاري ،سياستپژوهي و برنامهریزي فناوريهاي نوین در عرصه صنعت برق و انرژي
اكتساب فناوريهاي نوین در عرصه صنعت برق و انرژي
تجاريسازي نتایج تحقيقات و بكارگيري در صنعت برق و انرژي
تهيه استانداردها و ارائه خدمات آزمایشگاهي و ارزیابي كيفيت تجهيزات و سيستمهاي صنعت برق وانرژي
طراحي و توسعه زیرساختهاي مورد نياز جهت ایجاد مراكز و شركتهاي نوآور در حوزه صنعت برق و انرژي
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ایجاد و توسعه شبكه فناوري ميان دانشگاهها ،مراكزپژوهشي و قط هاي علمي پژوهشي داخل و خارج كشور درحوزه
صنعت برق و انرژي

پژوهشگاه صنعت نفت
بیانیه ماموریت پژوهشگاه صنعت نفت

مأموریت پژوهشگاه ،ارزش آفریني مستمر براي ذینفعان با توسعه فناوري و ارائه راهكارهاي فناورانه است " .متا بتا اتكتاء بته
شایستگي هاي محوري و بهره گيري از ساز و كارهاي نظام نوآوري باز ،مأموریت خود را به انجام ميرسانيم .سرمایه فكري ما،
بزرگترین دستمایه در حركت به سمت تعالي است .ما متعهد به اخالق حرفه اي و توسعه پایدار هستيم".
اهداف
·

پيگيري و جهتدهي به راهبردها و فعاليتهاي پژوهشگاه در راستاي تحقق هدف «پژوهش منجر به فناوري»

·

ارتقاي فناوريهاي ملي ،جذب سرمایه ،ظرفيت سازي و توسعه منابع انساني الزم براي تبدیل علم به فناوري

·

طراحي راهكارهاي فناورانه و فرایندهاي بوميسازي فناوري براي مقابله با تحریمها و تهاجمها

·

ارتباط و تعامل مستمر با بدنه عملياتي صنعت و رفع نيازهاي فناورانه صنعت نفت

·

تاسي  ،توسعه و همكاري با شركتهاي دانشبنيان اقماري و پاركهاي علتم و فنتاوري بتراي پتژوهش گستترده و
صنعتيسازي دستاوردهاي پژوهشي

·

بسط و گسترش ارتباطات و همكاريهاي داخلي و بينالمللي

·

افزایش بهرهوري با توجه به ظرفيت و مزیتهاي موجود سازمان

·

دستیابي به اهداف بلندمدت با بهرهبرداري بهينه از منابع

سیاستها و فعالیتها
·

ارایه خدمات علمي-آزمایشگاهي
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·

ارایه مشاوره براي بهينهسازي و رفع تنگناهاي صنایع با اولویت صنعت نفت

·

اكتشاف و ارزیابي منابع هيدروكربوري و توسعه روشهاي ازدیاد برداشت

·

اتخاذ رویكرد افزایش توليد كوتاهمدت با تاكيد بر روش چاهمحور

·

شناسایي منابع هيدروكربوري غيرمتعارف

·

مطالعات جامع مخازن و ارایه برنامه توسعه ميدان

·

شناسایي ،ارزیابي و ساخت كاتاليست

·

رفع معضالت صنایع نفت و گاز به كمک نانوفناوري

·

توسعه فني ،انتقال و بومي كردن فناوريهاي پاالیشگاهي

·

ارایه ليسان ها و طراحي واحدهاي تحت ليسان

·

توسعه پژوهشهاي مرتبط با بهبود و ارتقاي كيفيت فراوردههاي نفتي

·

توسعه روشهاي تصفيه و انتقال گاز و تبدیل آن به دیگر محصوالت باارزش

·

سنتز و فرموالسيون مواد شيميایي براي صنایع نفت ،گاز و پتروشيمي

·

شبيهسازي فرایندهاي صنایع نفت و پتروشيمي به كمک نرمافزارهاي مهندسي مرتبط

·

شناسایي و كاربرد پليمرهاي ویژه در صنایع

·

توسعه دانش فني و بوميسازي فرایندها ،طراحي مفهومي ،بنيادي ،تفصيلي و رفع مشكالت صنایع مرتبط

·

ساخت پایلوتهاي مهندسي ،مدلسازي و شبيهسازي فرایندها

·

توسعه و انتقال فناوري ساخت تجهيزات صنعت نفت

·

ارایه فناوريهاي نوین در رفع آلودگي آب ،هوا ،خاك و حفاظت از تاسيسات نفتي

·

دستیابي به ليسان هاي مورد نياز و بوميسازي ساخت پاالیشگاههاي ملي نفت ،گاز و ميعانات گازي

·

ارایه خدمات علمي -آزمایشگاهي

پژوهشگاه مواد و انرژي

پاالیشگاههاي نفت و ميعانات گازي
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یكي از پژوهشگاه هاي مستقل و زیر نظر وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ایران است .این پژوهشگاه از چهار پژوهشكده
سراميک ،نيمه هاديها ،انرژي و پژوهشكده فناوري نانو و مواد پيشرفته تشكيل شدهاست كه در  12گروه تخصصي به
فعاليتهاي تحقيقاتي در زمينههاي مرتبط با مواد و انرژي ميپردازند .این پژوهشگاه هماكنون با توجه به اهداف برنامههاي
توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور ،همكاري گستردهاي با دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي ،صنایع ،موسسات اجرایي بخش دولتي و
بخش خصوصي برقرار كرده است.
سرلوحه اهداف پژوهشگاه ،گسترش علوم و تكنولوژي در زمينه هاي بنيادي ،كاربردي و توسعهاي است كه از طریق اجراي
پروژههاي مربوط تحقق مي یابد .عالوه بر این ،پژوهشگاه آموزش بخشي از كادر پژوهشي مورد نياز كشور را از طریق تاسي

و

توسعه دوره هاي تحصيالت تكميلي در سطوح دكترا (مهندسي مواد) و كارشناسي ارشد (سراميک ،نانو مواد و تبدیل و ذخيره
انرژي) و نيز آموزشهاي كوتاه مدت تخصصي داخلي و خارجي براي انتقال تجربههاي فني به عهده دارد.
اینک پژوهشگاه مواد و انرژي با پشتوانه بيش از  40سال تجربه تحقيقاتي و با برخورداري از تخصصهاي حدود  76نفر
عضو هيات علمي 100 ،نفر كارشناس و تكنيسين پژوهشي و نيز تجهيزات پيشرفته و بعضاق منحصر به فرد در ایران ،نقش
مهمي در توسعه و بهبود كيفيت صنعت نوپاي كشور بعهده دارد.

سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ایران
باتوجه به مأموریت و وظایف محوله به وزارت علوم ،تحقيقات و فنّتاوري در قتانون برنامته پنجستاله ستوم توستعه اقتصتادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران و الیحه قانوني تجدید ساختار وزارت علوم ،تحقيقات و فنّاوري و نگرش نظاممنتد
این الیحه براي انسجام بخشيدن به امور اجرایي و سياستگذاري نظام علمي و فنّاوري كشور و تعيين سياستها و اولویتهتاي
راهبردي در حوزة تحقيقات و فنّاوري توسط وزارت علوم ،تحقيقتات و فنّتاوري ،حمایتتهتاي برنامتهریتزي ،ستاختآفرینتي و
بسترسازي در سطا معاونت فنّاوري و انجام حمایتهاي ملي از ایجاد فنّاوري (تحقيق و توستعه)در ستطا ستازماني ،ستازمان
پژوهشهاي علمي وصنعتي ایران به عنوان نهاد حمایتي براي عملياتيكردن سياستها و برنامهها در زمينته ایجتاد فنّتاوري در
سطا ملي انتخاب گردید.
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اهداف

هدف اصلي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ایران حمایت از ایجاد فنّاوري (تحقيق و توسعه ) در سطا ملي خواهتد بتود و
براي این منظور ميكوشد تا از طریق اعمال حمایتها و ارائه تسهيالت (علمي ،فني ،مالي ،حقوقي ،اداري و فرهنگي) و فراهم
آوردن ترتيبات الزم براي تعامل بهرهور و مؤثر عرحه و تقاحاي فنّاوري زمينههاي رشد خالقيت و نوآوري ،به كارگيري نتتایج
تحقيقات و تجاري كردن فنّاوري هاي حاصل از تحقيق و توسعه را در یک فضاي رقابتي فراهم آورد.
وظایف

حمایت از تكميل چرخة تحقيق تا توليد به منظور فراهم كردن زمينههاي بهكارگيري مؤثر نتایج تحقيقاتحمایت از مستندسازي ،جذب ،بوميسازي و اشاعه دستاوردهاي حاصل از ایجاد فنّاوريحمایت و پشتيباني از مخترعين ،مبتكرین ،محققين كارآفرین ،مؤسسات و شركتهاي كتارآفرین و هتدایت فعاليتت آنهتا درجهت تحقق اولویت هاي ایجاد فنّاوري
حمایت از توسعه و گسترش مراكز خدمات فني  -مهندسي ،مشاورهاي و مدیریت ایجاد فنّاوريحمایت مالي و تشویق بخش خصوصي در فعاليتهاي ایجاد فنّاوريایجاد سازوكارهاي حمایتي از طریق سازماندهي تشكيالت و امكانات مناس این نوع حمایتها در سازمانایجاد ارتباط مؤثر و ارائه خدمات اطالعرساني بين عرحهكنندگان و متقاحيان ایجاد فنّاوري و فنّاوريهاي ایجاد شدهایجاد زمينههاي الزم براي ارائه فنّاوريهاي حاصل از تحقيق و توسعه از طریق برپایي نمایشگاههتا و جشتنوارههتا از جملتهجشنواره خوارزمي و انتشار اطالعات مربوطه به صورت كتاب ،مجله ،فيلم ،خبرنامه ،بروشور .و ...
ایجتاد زمينتههاي مناس براي برگزاري و تترویج دورههاي كاربردي و حرفهاي  ،همایشهتا و كارگتاههتاي تخصصتي بتهمنظور توسعه منابع انساني در عرصههاي مختلف ایجاد فنّاوري
گسترش همكاري در روابط علمي – فني با سازمانها و مراكز پژوهشي – فنّاوري در سطا ملي ،منطقهاي و بتينالمللتي درزمينه موحوع فعاليت سازمان
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اتخاذ تدابير مناس جهت حمایت از تضمين مالكيت فكري و افزایش قدرت ریسکپذیري (خطر پذیري) مشاركتكنندگان دربرنامههاي ایجاد فنّاوري
ایجاد پژوهشكده هاي تحت پوشش سازمان با شخصيت حقوقي مستقل به منظور انجام تحقيقات توستعه فنّتاوري در جهتتاولویت هاي ملي و فنّاوري هاي نوین

مركز پژوهش متالورژي رازي
آزمایشگاههاي مركز پژوهش متالورژي رازي محدوده گستردهاي از خدمات آزمایشگاهي را در زمينه خواص شيميایي،
فيزیكي ،مكانيكي ،فلزات ،پليمرها و سراميکها ارائه داده و در تحليل و بررسي علل تخری و شكست قطعات صنعتي و تعيين
طول عمر باقيمانده تجربيات گستردهاي دارد .این مركز در حال حاحر بيش از  150نفر كارشناس تمام وقت داشته و عالوه بر
آن از مشاوران متعددي با تجربيات صنعتي و دانشگاهي در زمينههاي مختلف استفاده مي نماید .خدمات ارائه شده در مركز
پژوهش متالورژي رازي را مي توان به سه گروه اصلي تقسيم نمود:
 -1مشاوره صنعتي در زمينه مهندسي مواد به مجموعه گستردهاي از شركتها و واحدهاي صنعتي كه آزمایشهاي متداول
متالورژي ،فيزیكي و شيميایي ،مكانيكي و استخراجي و تهيه شناسنامه فني قطعات فلزي و غير فلزي را شامل ميگردد
 -2انجام پروژههاي پژوهشي كوتاه مدت كه عمدتا بررسي علل تخری  ،تعيين عمر باقي مانده ،شكست و خوردگي قطعات
مورد استفاده در صنایع نفت و گاز و پتروشيمي ،صنایع نيروگاهي ،ماشينسازي و صنایع سيمان را شامل ميشود .عالوه بر آن
تدوین دانش فني و فناوري توليد قطعات جزو این گروه از پروژههاي كوتاه مدت مركز محسوب ميگردند.
-3انجام پروژه هاي پژوهشي بلند مدت شامل پروژههایي كه از طرف سازمانها و یا شركتها و صنایع مختلف مطرح شده و
دستاوردهاي آن مستقيماق در واحد مربوطه مورد استفاده قرار ميگيرند شامل پروژههایي نظير افزایش عمر قطعات ،بهينهسازي
آلياژ و تركيبات شيميایي جهت دستيابي به خواص مورد نظر و دستيابي به آلياژهاي جدید مهندسي ،مهندسي معكوس،
بررسيهاي فني ،اقتصادي و بازرسي و مشاورههاي فني.

ماموریت مركز پژوهش متالورژي رازي
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ماموریت این شركت ،انجام پژوهش ،توسعه ،آموزش و ارائه خدمات در حوزه مهندستي متواد استت .ایتن ماموریتت بتا اجتراي
پژوهش ،توسعه آموزش و ارائه خدمات در زمينه فلزات ،پليمرها ،سراميکها و كام وزیتها تحقق مي یابد .حيطه فعاليتت ایتن
شركت تامين نيازهاي داخلي ایران است و همزمان از فرصت حضور در بازار جهاني استقبال متينمایتد .مشتتریان ایتن مركتز،
شركتهایي هستند كه به هر شكل ممكن با علم و مهندسي مواد مرتبط ميشوند .قصد نهایي ماموریت این مركز ،خلق ارزش
براي همه ذینفعان و توسعه پایدار براي ایران است.

موسسه آموزش عالي ،علمي كاربردي صنعت آب و برق
مؤسسه آموزش عالي علمي ت كاربردي صنعت آب و برق در سال  1359تحت نام ستاد سازندگي و آموزش تاسي

و فعاليت

خود را آغاز كرد و هم اكنون با ربع قرن فعاليت ،در زمرة یكي از با سابقهترین و مجهزترین مراكز آموزشهاي علمي ت كاربردي
و حمن خدمت كشور به شمار ميآید.
ماموریت موسسه ،به عنوان تنها مجري فعاليتهاي رسمي آموزشهاي علمي كاربردي وزارت نيرو ،تدوین و انتقال دانش
كاربردي و فناوري روز و ارتقاي مهارتهاي مورد نياز صنعت آب و برق در سطا ملي و منطقه اي از طریق آموزشها و
پژوهشهاي كاربردي است.
این مؤسسه با برخورداري از امكانات پنج مجتمع بزرگ عالي آموزشي و پژوهشي ،هفت واحد آموزشي و دو مركز ملي
آموزشهاي تخصصي ،كه هر یک در یكي از قط هاي آموزشي و صنعتي كشور واقع شدهاند ،وظيفه تربيت و تأمين نيروي
انساني متخصص صنعت آب و برق كشور را به عهده دارد.
مؤسسه در چارچوب حوابط و مقررات وزارت نيرو و نيز وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و به منظور پاسخگویي به نيازهاي
صنعت آب و برق در سه حوزه اصلي فعاليت مي كند.
· اجراي دورههاي بلند مدت كارداني و كارشناسي علمي ت كاربردي
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· برنامه ریزي و اجراي دورههاي آموزشي كوتاه مدت در جهت رشد و ارتقاي كاركنان صنعت آب و برق
· اجراي پژوهشهاي كاربردي.

معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري
معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري در  15بهمن سال  1385به دستور ریاست جمهور وقت و با استناد بته اصتل 124
قانون اساسي تشكيل گردید .معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري زیر نظر رئي

جمهور قرار دارد و به منظور هماهنگي و

همافزایي امور علمي و فناوري در كل كشور تشكيل شده است كه از وزارتخانهها و سایر دستتگاههتاي اجرایتي كشتور مجتزا
ميباشد و از  5معاونت تشكيل شده كه عبارتند از :معاونت سياستگذاري و ارزیابي راهبردي ،معاونت توسعه فنتاوري ،معاونتت
نوآوري و تجاريسازي ،معاونت امور بين الملل و تبادل فناوري و معاونت توسعه مدیریت و منابع .دفتر سياستگتذاري معاونتت
سياستگذاري و ارزیابي راهبردي نقش سياستگذار را بر عهده دارد .اهداف معاونت علمي وفناوري ریاست جمهوري عبارتند از:
ارتقاي اقتدار ملي ،توليد ثروت و افزایش كيفيت زندگي مردم از طریق افزایش توانمنديهاي فناوري و نوآوري در كشورارتقاي «نظام ملي نوآوري» و تكميل مؤلفهها و حلقههاي آنتوسعه «اقتصاد دانشبنيان» از طریق هماهنگي و همافزایي بينبخشي و بين دستگاهيارتقاي ارتباط «دانش» با «صنعت» و «جامعه» و تسهيل تبادالت بين بخشهاي عرحه و تقاحاي فناوري و نوآوريتجاريسازي دستاوردهاي فناوري و نوآوري و توسعه شركتهاي دانشبنيانتوسعه فناوريهاي راهبردي و اولویتدار ملي مطرح در نقشه جامع علمي كشوراعتالي ارتباطات بينالمللي علمي ،فناوري و نوآوري و توسعه دی لماسي علمي و فناوريوظایف اساسي معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري عبارتند از:
سياستگذاري و برنامهریزي تأمين منابع مالي درنظام علم ،فناوري و نوآوري كشور-هدفمندسازي ،هدایت و توسعه پژوهشهاي كاربردي ،تقاحا محور و مأموریتگرا و كمک به تجاريسازي نتایج آنها
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توسعه دی لماسي علم و فناوري و ارتباطات بينالمللي و توسعه سرمایهگذاري خارجي در طرحهاي دانشبنيان ،هدایتسرمایههاي انساني و مالي ایرانيان خارج از كشور و توسعه شبكههاي بينالمللي علم وفناوري به ویژه در جهان اسالم با
هماهنگي و همكاري دستگاههاي ذیربط
توسعه ساز و كارهاي سرمایهگذاري خطرپذیر وتأمين مالي الزم در اقتصاد دانشبنيانتحریک تقاحا ،بازارسازي وتضمين بازار براي توليدات داخلي و بازاریابي و صادرات كاالها و خدمات دانشبنيانرصد فرصتهاي بينالمللي بهمنظور توسعه فناوري به ویژه شناسایي و كس فناوريهاي نوظهور با هماهنگي و همكاريدستگاههاي ذیربط
-انجام اقدامات الزم جهت توسعه اولویتهاي علم و فناوري نقشه جامع علمي كشور

پاركهاي علك و فناوري
یک "پارك علمي" سازماني است كه بوسيله متخصصين حرفهاي مدیریت ميشود و هتدف اصتلي آن افتزایش ثتروت در
جامعه از طریق ارتقاء فرهنگ نوآوري و رقابت در ميان شركتهاي حاحر در پارك و مؤسسههاي متكي بر علم و دانش است.
اهداف پاركهاي علم و فناوري در ذیل تشریا شده است.
گسترش و تقویت روح پژوهش و تفكر علمي در جامعهتالش منظم و مستمر به منظور رویارویي با نيازهاي حال و آیندهكمک به توسعه هماهنگ بخشهاي مختلف از جمله دانشگاهها و صنایع از طریق برقراري ارتباط سازمان یافتهرشد و پرورش خالقيتها و ایجاد روحيه كارآفریني در فارغالتحصيالن-زمينهسازي مناس جهت تجاري نمودن تحقيقات

وظایف پاركهاي علك و فناوري

سازماندهي امكانات تحقيق و توسعه براي ایجاد پيوند بين منابع و مهارتهاي دانشگاهها و مراكز علمي و فناوري وصنعتي
-جهت دادن مؤثر جامعه علمي كشور به سوي تحقيق در رشتههاي مورد نياز
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برنامهریزي و ایجاد زمينه مناس به منظور كاربردي و تجاري كردن نتایج تحقيقاتایجاد فضاي مناس علمي و پژوهشي براي جذب دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از كشورارتقاء دانش فني متخصصين براي بروز خالقيتها و نوآوريها در زمينه فناوريدستيابي به آخرین اطالعات و دانش فني مورد نياز به منظور كس و ایجاد فناوري برتر به منظور رقابت در جامعه جهانياشاعه فرهنگ و سازماندهي فعاليتهاي جمعي تحقيقاتي و فناوري و استفاده از امكانات پاركها-ایجاد بستر مناس براي فعاليت واحدها و مؤسسههاي علمي و فناوري غيردولتي و دولتي در پارك

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران كشور
هدف از تأسي

صندوق ،شكوفایي امور تحقيقاتي در راستاي توليد علم ،فناوري و تجاريسازي و بهرهمنتدشتدن متردم از

نتایج آنها ،از طریق ارائه كمکها و خدم ات حمایتي و مادي و معنتوي به پژوهشگران و فناوران حوزوي و دانشگاهي ایرانتي
اعم از حقيقي و حقوقي ميباشد.
در صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران كشور پروژههاي تحقيقاتي مورد حمایت قرار ميگيرند كه بتر استاس نيازهتا و
مزیتهاي كشور تعریف شده باشند .انواع حمایتهاي مادي و معنوي از پژوهشگران و فناوران به صورت زیر ميباشد:
كمک به اجراي طرحهاي تحقيقاتيحمایت از دورههاي پسادكتراحمایت از طرحهاي تحقيق و توسعهاعطاي كرسي پژوهشيكمک به ثبت بينالمللي اختراعاتحمایت از ایجاد و توسعه زیرساختهاي پژوهشيثبت ایدهها و طرحها (برخورداري صاحبان ایدهها و طرحها ازمنافع حقوقي آنها)گرنت-كمک براي به ثمر رساندن نوآوريها و خالقيتهاي منجر به توليد
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-و دیگر فعاليتهاي حمایتي

گمرك
گمرك جمهوري اسالمي ایران سازماني دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارایي است كه به عنوان مرزبان اقتصادي كشور
نقش محوري و هماهنگكننده را در مبادي ورودي و خروجي كشور دارد و مسئول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون
امورگمركي و سایر قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) كاال و وصول حقوق ورودي و عوارض
گمركي و مالياتهاي مربوطه و الزامات فني و تسهيل تجارت است .گمرك جمهوري اسالمي ایران براي انجام وظایف قانوني
خود ،سطوح واحدهاي اجرایي مورد نياز را بدون رعایت حوابط و تقسيمات كشوري و ماده ( )30قانون مدیریت خدمات
كشوري ،متناس

با حجم و نوع فعاليتها تعيين مينماید .تشكيالت گمرك و واحدهاي اجرایي متناس

مأموریتهاي محوله توسط گمرك جمهوري اسالمي ایران تهيه ميشود و پ

با وظایف و

از تأیيد وزیر امور اقتصادي و دارایي به تصوی

هيأت وزیران ميرسد .گمرك جمهوري اسالمي ایران شامل ستاد مركزي گمرك ایران و گمركهاي اجرایي است.

وظایف و اختیارات گمرك جمهوري اسالمي ایران

الف -اعمال سياستهاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور كاال
ب -تشخيص و وصول حقوق ورودي و سایر وجوه قابل وصول قانوني توسط گمرك ایران
پ -انجام تشریفات قانوني ترخيص و تحویل كاال به صاح یا نماینده قانوني وي و بررسي اسناد ترخيص به منظور احراز
صحت شرایط ترخيص و وصول كسر دریافتي یا استرداد احافه دریافتي
ت -كنترل و نظارت بر امر عبور كاال از قلمرو كشور
ث -اجراي قوانين و مقررات مرتبط با بازارچههاي مرزي ،مرزنشينان و پيلهوران
ج -اعمال مقررات گمركي درباره معافيتها و ممنوعيتها در بخشهاي صادرات قطعي ،صادرات موقت ،واردات قطعي ،واردات
موقت ،كران بري (كابوتاژ) ،عبور داخلي كاال ،انتقالي ،معامالت پایاپاي مرزي ،فروشگاههاي آزاد ،بستهها و پيکهاي سياسي و
پست بينالملل
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چ -اجراي قوانين و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمركي ،كاالهاي متروكه و حبطي
ح -پيشبيني و فراهم نمودن زیرساختهاي مورد نياز براي اجرا و استقرار سامانهها ،رویهها و روشهاي نوین همچون پنجره
واحد در فعاليتهاي گمركي
خ -جمعآوري ،تجزیه و تحليل و انتشار آمار ميزان واردات و صادرات كاال
د -بررسي و شناخت موانع نظام گمركي و برنامهریزي در جهت رفع آنها
ذ -اظهارنظر درباره پيشنوی

طرحها ،لوایا ،تصوی نامههاي مرتبط با امورگمركي

ر -اتخاذ روشهاي مناس جهت هدایت و راهبري دعاوي حقوقي و قضایي در رابطه با امورگمركي
ز -آموزش كاركنان و نظارت و انجام بازرسي اعمال و رفتار كاركنان گمرك ،كشف تخلف و تقصيرات اداري آنان
ژ -بازرسي از واحدهاي اجرایي گمركي و نظارت بر عملكرد آنها و ساماندهي كمي و كيفي مبادي ورودي و خروجي
س -رسيدگي و حل اختالفات ناشي از اجراي قانون و مقررات گمركي فيمابين گمرك و صاح كاال برابر قوانين و مقررات
مربوطه
ش -گسترش ارتباطات بينالمللي ،انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامههاي گمركي دو یا چندجانبه ،عضویت و تعامل فعال با
سازمانهاي بينالمللي و گمركي با رعایت اصل هفتاد و هفتم ( )77قانون اساسي و قوانين مربوطه
ص -رعایت توصيههاي سازمان جهاني گمرك ،قراردادهاي بازرگاني و توافقنامههاي منعقده یا پایاپاي در چارچوب قوانين و
مقررات مربوطه
ض -رعایت مفاد قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسي به منظور واگذاري امور غيرحاكميتي
گمركي به بخشهاي خصوصي و تعاوني
ط -استفاده از فناوريهاي نوین و تجهيز اماكن گمركي به ابزارهاي پيشرفته جهت افزایش كارایي و بهبود انجام تشریفات
گمركي
ظ -تمهيدات الزم براي تسهيل امور تجاري ،تشویق صادرات و گسترش عبور كاال
ع -تسهيل فرایندهاي گمركي با هدف توسعه گردشگري
غ -انجام سایر وظایف گمركي به موج قانون امورگمركي و یا سایر قوانين و مقررات
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جهاد دانشگاهي
جهاددانشگاهي نهادي است عمومي و غيردولتي زیرنظر شوراي عالي انقالب فرهنگي  ،داراي شخصيت مستقل و از لحتاظ
اداري ،استخدامي و مالي تابع مقرراتي است كه در چارچوب اختيارات قانوني به تصوی هيات امناي جهاددانشگاهي ميرسد.
اهداف

گسترش تحقيقات و شكوفایي روحيه تتبع و استعدادها در سطا جامعه براي نيل به خوداتكایي توسعه امور فرهنگي در سطا جامعه از طریق همكاري با حوزه  ،دانشگاه و سایر مراجع و نهادهاي فرهنگي به خصوص براينسل جوان
 گسترش طرحهاي كاربردي و نيمه صنعتي از طریق پيوند با مراكز علمي و تحقيقاتي به منظور به كارگيري نتایج پژوهشوظایف كلي جهاد عبارت است از:
 تبليغ و ترویج فرهنگ و هنر اسالمي و برنامه ریزي فرهنگتي و تربيتتي و ایجتاد آمتادگي فكتري و مكتبتي در قشتر جتوانبخصوص دانش آموزان دبيرستاني و دانشجویان به منظور مقابله با غربزدگي و انحرافتات در چتارچوب سياستتهاي فرهنگتي
كشور
ایجاد تشكيالت منا س به منظور تأليف ،ترجمه و انتشار كت  ،نشریات نتایج تحقيقات و مقاالت علمي ،فرهنگي و توليد موادكمک آموزشي
 انجام دادن تحقيقات توسعهاي و كاربردي پيگيري طرحهاي تحقيقاتي جهاد تا پایان مرحله نيمه صنعتي و صنعتي -ارائه خدمات علمي-فني در زمينههاي مختلف مورد نياز جامعه
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حمایت ،تشویق و جذب دانشجویان و پژوهشگران جوان و مستعد و برنامهریزي و ایجاد شترایط و امكانتات الزم بته منظتورفراهم آوردن زمينه فعاليتهاي علمي و پژوهشي آنان بر مبناي شناخت مشكالت واقعي و نيازهاي تخصصي جامعه
اجراي دورههاي رسمي آموزش هاي علمي-كاربردي مطابق حوابط و مقررات آموزش عالي كشورایجاد تشكيالت آموزشي و تحقيقاتي مطرح شده در بندهاي این ماده براساس قوانين و مقررات آموزش عالي-مشاركت در ایجاد زمينههاي مناس براي اشتفال بيشتر فارغ التحصيالن دانشگاهي

صندوق مالي توسعه تكنولوژي ایران
صندوق مالي توسعه تكنولوژي ایران در سال  1374از تفيير نام صندوق مالي حمایت از محققين و مخترعين شكل گرفتت.
هدف اصلي صندوق عبارت است از تأمين منابع مالي مورد نياز طرحهاي مبتني بر دانش و فناوري و كارآفرینان فناور ،محققين
و مخترعين نوآور (اعم از حقيقي و حقوقي) به منظور نيل به خودكفایي و استتقالل اقتصتادي كشتور و رهتایي از وابستتگي و
توسعه بازار داخلي و خارجي خدمات و محصوالت مبتني بر دانش و فناوري كشور .اولویتتهتاي صتندوق در حتوزههتاي زیتر
ميباشد:
بيوتكنولوژيصنایع پایيندستي پتروشيمي مبتني بر فناوريمواد پيشرفتهنانوتكنولوژيتجهيزات و سيستمهاي پيشرفته الكترونيكي و مخابراتيتجهيزات پيشرفته پزشكي-صنایع شيميایي و فرایندي پيشرفته
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شوراي عالي علوم ،تحقیقات و فناوري (عتف)
بر اساس ماده  99قانون برنامه سوم توسعه فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي كشور ،وزارت فرهنگ و آموزش عالي بته وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري تفيير نام داده و مأموریتهاي جدي و جدیدي در حوزه پژوهش و فناوري به وزارت محول شده است.
بر همين اساس قانون اهداف ،وظایف و تشكيالت وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري در شهریورماه  1383بته تصتوی مجلت
شوراي اسالمي رسيده است .بر اساس مواد  3و  4این قانون ،تشكيل شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري بتا هتدف ایجتاد
هماهنگي و یك ارچگي در سياستگذاري كالن اجرایي در حوزه علوم ،تحقيقات و فناوري پيشبيني شده است.
شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري در جهت ارتقاي كيفيت سياستگتذاري در زمينتههتاي مختلتف علتوم ،تحقيقتات و
فناوري و راهبري توسعه فناوريهاي داراي اولویت ملي ،اقدام به تشكيل كميسيونهاي دوازدهگانه نموده است .از مهتمتترین
وظایف این كميسيونها ميتوان به اولویتبندي و پيشنهاد اجراي طرحهاي اجرائي بلندمدت سرمایهگذاري كالن در بخشهاي
آموزشي ،پژوهشي و فناوري و همچنين بررسي و پيشنهاد منابع مالي مورد نياز در حوزههاي علوم ،تحقيقتات و فنتاوري اشتاره
كرد.
وظایف شوراي عالي علوم تحقيقات و فناوري به شرح زیر ميباشد:
اولویتبندي و انتخاب طرحهاي اجرائي بلندمدت سرمایهگذاري كالن در بخشهاي آموزشي و پژوهشي و فناوريبررسي و پيشنهاد منابع مالي مورد نياز در حوزههاي علوم ،تحقيقات و فناوري-ارائه گزارش به مجل

شوراي اسالمي :مجل

شوراي اسالمي در بند  26قانون بودجه سال  ،1388كليه دستگاههاي

اجرایي را مكلف به گزارشدهي از عملكرد بودجههاي پژوهشي خود نموده و وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري نيز موظف است
گزارشات مزبور را جمعبندي و به شكل جامعي به مجل

ارائه نماید.

در واقع با توجه به بند اول وظایف این شورا ،ميتوان این شورا را جزء سياستگذاران پژوهشي كشور قلمداد نمود.
سندیكاي صنعت برق ایران
سندیكاي صنعت برق ایران یک نهاد صنفي ،متشكل از  470شركت سازنده تجهيزات ،پيمانكار و مشاور صنعت برق است
كه در راستاي دفاع از منافع مشروع اعضاي خود و بر اساس نقش و جایگاه تشكلهاي صنفي در سند چشم انداز  20ساله
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كشور ،افزایش اثربخشي سرمایهگذاريهاي انجام شده در صنعت برق از طریق ساماندهي بخش خصوصي و تعميق مشاركت و
شكلدهي به سرمایه اجتماعي در ميان خانواده صنعت برق ایران را دنبال مي كند.
این تشكل به عنوان تنها تشكل صادراتي نمونه كشور در سال  ،1390به منظور تحقق اهداف خود ،توسعه بازار اعضا،
مطالعه مستمر و ایجاد بانک اطالعاتي در زمينههاي مرتبط ،ارائه خدمات مشورتي و حقوقي ،جلوگيري از ایجاد رقابت هاي
ناسالم ،توسعه ارتباط و همكاري با سازمانهاي دولتي و خصوصي ،تدوین استانداردها و آیيننامهها ،ارتقاي دانش فني ،گسترش
ظرفيتهاي اطالعرساني و تكميل ساختار سازماني خود را بر اساس الگوهاي مدرن انجمنهاي كس و كار دنيا تنظيم و در
دستور كار قرار داده است.

مركز مدیریت فناوري در صنعت برق و ساماندهي تامین نیازهاي نیروگاهي توانیر
وظایف

· راهاندازي و تشكيل شورايهاي تخصصي حمایت از ساخت داخل
· برپایي نمایشگاه مجازي دائم نيازمندیها و توليدات
· ایجاد بانک اطالعاتي و اولویتبندي ساخت قطعات و تجهيزات
· ایجاد بانک اطالعاتي سازندگان ،توليدكنندگان ،واردكنندگان و صادركنندگان
· حمایت از صنایع كوچک ،خوشه هاي صنعتي و شهركهاي صنعتي تخصصي
· ارتقاء توانمندیها براي رقابتپذیري در سطا بينالمللي و كس سهم مناس از بازارهاي جهاني
· زمينه سازي مشاركت توليد كنندگان داخلي با سازندگان معتبر بين المللي
· توسعه حوزه فعاليتهاي شركتهاي منطقهاي به سطا ملي
· استفاده از پتانسيل صنعتگران سایر صنایع در نيازمندیهاي مشترك با صنعت برق
· ایجاد فرصتهاي شفلي مناس جهت جذب دانشآموختگان دانشگاهي
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· حمایت و پشتيباني از مراكز علمي و پژوهشي در نمونه سازي ،ارتقاي فنآوري و انتقال تكنولوژیها و تجربيات روز دنيا
در ساخت
· ارتباط با آزمایشگاههاي داخل و خارج از كشور
سازمان توسعه برق ایران
چشكانداز

صنعت برق در همه كشورهاي توسعه یافته ،روندي را طي ميكند كه منتهي به خصوصي شدن این صنعت زیربنایي استت.
در همين زمينه در ایران نيز نياز فراوان و رو به رشد كشور ،وزارت نيرو را بر آن داشت كته بتا درك مزیتت هتاي ورود بختش
خصوصي به صنعت برق ،وظيفه جذب بخش خصوصي را به ویژه در بخش نيروگاههاي حرارتي به سازمان توسعه بترق ایتران
بس ارد.
در همين راستا سازمان توسعه برق ا یران تاكنون موفق به جذب مشاركت سرمایه گذاران خصوصي ایراني و ختارجي بتراي
ستاخت چنتدین نيروگتاه خصوصتي در قالت

قراردادهتاي ) BOT (Build,Operate,Transferو (Build-Own- BOO

) Operateشده است .به همين دليل سازمان توسعه برق ایران به نمایندگي از مجموعه وزارت نيرو قصتد دارد كته بتا تعامتل
هرچه بيشتربا بخش خصوصي نسبت به جذب سرمایهگذاري هاي داخلي و خارجي در این صنعت اقدام نماید.
وظایف و ماموریتها

الف  -احداث و توسعه نيروگاهها و افزایش ظرفيت توليد برق
ب  -اجراء طرحها و پروژههاي ملي احداث ،توسعه و بهينه سازي خطوط و پستهاي انتقال برق
پ  -احداث و توسعه مراكز دیس اچينگ و شبكههاي مخابراتي برق
ت  -ارائه خدمات مدیریت پروژه در زمينه احداث و توسعه تاسيسات صنعت برق ،براستاس روشتهاي مختلتف سترمایهگتذاري
توسط اشخاص غيردولتي اعم از حقيقي و حقوقي
ث  -اجراي طرحها و پروژههاي مورد درخواست شركتهاي برق منطقهاي
ج  -تدوین و تهيه طرحهاي اجرایي متناس با نيازهاي صنعت برق كشور و ارائه آن به شركت مادر تخصصي تتوانير و اعمتال
نظارت دراجراي اینگونه طرحها
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چ  -انجام مطالعات امكان سنجي در احداث نيروگاه ها براساس شرایط اقليمي و منابع سوخت در كشور و ارائه آن بته شتركت
توانير
ح  -مشاركت در تهيه استانداردهاي برق و ارائه خدمات مشاورهاي در این ارتباط
خ  -اجراي برنامههاي شركت مادر تخصصي توانير در زمينه حمایت و تقویت ظرفيت هاي پيمانكاري ،مشتاورهاي و ستاخت و
توليد تجهيزات نيروگاه ها و شبكه هاي انتقال و همچنين انجام مطالعات الزم براي انتخاب فناوري مناس توليد و انتقال بترق
در كشور و استفاده در امر توليد و انتقال برق در چارچوب سياست هاي وزارت نيرو
د  -همكاري و اشتراك مساعي با دیگر شركتها و موسسات مرتبط با صنعت برق و پيمانكاران اعم از داخلي و ختارجي بتراي
عرحه یا دریافت خدمات تخصصي در زمينه هاي مطالعاتي ،مهندسي ،اجرایي و همچنتين انتقتال ،جتذب و ارتقتاء فنتاوري در
صنعت برق كشور
ذ  -انجام هرگونه عمليات و معامالت كه عالوه بر رعایت صرفه و صالح ،براي مقاصد شركت حروري و مرتبط باشد.

سازمان ملي استاندارد ایران
هدف سازمان استتاندارد ایتران تعيين ،تدوین و نشر استتانداردهاي ملي (رسمي) و نظارت بر اجراي آنها و همچنتين انجتام
تحقيقات مربوطه ميباشد .فعاليتهاي اساسي این سازمان در حوزههاي زیر ميباشد:
تعيين ،تدوین و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) به عنوان تنها مرجع رسمي این وظيفه در كشورانجام تحقيقات به منظور تدوین استاندارد ،باال بردن كيفيت كاالهاي توليد داخلي ،كمک به بهبود روشهاي توليد وكارایي صنایع
ترویج استانداردهاي ملينظارت بر اجراي استانداردهاي اجباريكنترل كيفي كاالهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كاالهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودنامكانات رقابت با كاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بينالمللي
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كنترل كيفيت كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمایت از مصرفكنندگان داخلي و جلوگيري از ورودكاالهاي نامرغوب خارجي
راهنمایي علمي و فني توليدكنندگان و توزیعكنندگان انواع كاالها-آزمایش و تطبيق نمونه كاال با استانداردهاي مربوط ،اعالم مشخصات و اظهار نظر مقایسهاي و صدور گواهينامههاي الزم
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پیوست ب :شناسنامه اقدامات مدیریتي
-1رایزني جهت اعطاي معافیت مالیاتي به كارآفرینان حوزه مواد و قطعات داغ نیروگاهي
امروزه ماليات بهعنوان مهمترین منبع درآمدي دولتها محسوب ميشود .ماليات ميتواند بهصتورت ماليتات مستتقيم و یتا
ماليات غير مستقيم دریافت شود .ماليات مستقيم شامل ماليات بر درآمد ،ماليات بر مشاغل ،حقوق ،شركتها ،و ماليات بتر ارث
است و ماليات غير مستقيم شامل ماليات بر مصرف و فروش ،ماليات بر فرآوردههاي نفتي ،ماليات بر واردات و  ...ميباشد.
معافيت مالياتي به ميزان بخشودگي مالياتي اطالق مي شود كه در آن دولت بنتا بتر سياستتهتا و اولویتتهتاي اقتصتادي
تعریف شده از برخي از فعاالن اقتصادي ميزان كمتري ماليات دریافت ميكند .هدف از این معافيتها تشویق عاملين اقتصتادي
براي حضور در صنعت و یا زمينه اقتصادي خاص و افزایش توليد و انگيزة فعاليت ميباشد .معافيت مالياتي منجتر بته كتاهش
هزینههاي توليد و افزایش سود ناشي از توليد ميشود .لذا فعاالن اقتصادي انگيزة بيشتتري بتراي حضتور در زمينتههتایي كته
مشمول معافيت مالياتي قرار ميگيرند خواهند داشت.
با بررسي قوانين و مقررات موجود در زمينة ماليات خواهيم دید كه كمتر مصوبه قانوني به منظور توسعه مواد و قطعتات داغ
نيروگاهي وجود دارد و لذا مجموعه قوانين فوق انگيزه خاصي را در آینده براي حضور در صنعت مواد و قطعتات داغ نيروگتاهي
ایجاد نخواهد كرد و لذا ميبایست به منظور تشویق و ایجاد انگيزه اقتصادي ونيز كاهش هزینههاي توليتد و تحقيتق و توستعه
قوانين و مصوبات مورد نياز به تصوی دولت و یا در صورت لزوم مجل

شوراي اسالمي برسد.

در این راستا ابتدا ميبایست طي تحقيقاتي شركتهاي توليد كننده مواد و قطعات داغ نيروگاهي شناسایي شوند و مشخص
گردد هركدام به چه ميزان ميبایست از معافيت مالياتي برخوردار شوند س

قوانين مربوط به معافيت مالياتي توليدكنندگان و

معافيت مالياتي واردات تجهيزات و مواد اوليه مورد نياز آنها تنظيم شود .قوانين تنظيم شده ميبایست از طریق برگزاري جلسات
و مكاتبه با مراجع مرتبط به تصوی آنان برسد.
متولي این اقدام ستاد راهبري طرح و وزارت صنعت ،معدن و تجارت ميباشد .شاخص تحقق این اقدام به تصوی رسيدن
قانون معافيت مالياتي ميباشد.
 -2تشكیل كمیته تخصصي تولیدكنندگان مواد و قطعات داغ نیروگاهي در سندیكاي صنعت برق ایران
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توسعه مواد و قطعات داغ نيروگاهي با در نظرگرفتن نظام نوآوري فناورانه نيازمند وجود و اثرگذاري نهادهاي واسطي خواهد
بود تا بوسيله آن روابط و تعامالت موجود در نظام ،نهادینه و زمينه توسعه پایدار این فناوري فراهم گردد .ایجاد تشكلهاي
صنفي و غير دولتي در جوامع امروزي از اهميت قابل مالحظهاي برخوردار است .این تشكلها در واقع نماینده گروههاي مختلف
جامعه ميباشند كه به نحوي با جزء و یا اجزایي از فرآیند توسعه تكنولوژي مرتبط بوده و داراي عالیق و انگيزههاي مشترك در
یک مجموعه متشكل هستند .این تشكلها داراي ویژگيهایي هستند كه در صورتي كه به طور كامل رعایت شود تضمينكننده
موفقيت و پایداري آنها خواهد بود .از جمله این ویژگيها مي توان به موارد زیر اشاره كرد:
 -1خودجوشي و نياز طبيعي
 -2تعهد و هدف مشترك
 -3قانونمندي
 -4برنامه و فعاليت مشخص
 -5جل مشاركت و عضویت
 -6مشاركت و مسئوليتپذیري
تشكل هاي صنفي و غير دولتي در حوزه فناورانه براساس شرایط تحقيقاتي و علمي كشور و جهان و همچنين انگيزشهاي
موجود حوزه این تكنولوژي به طور خودجوش به وجود آمده ،داراي حوابط مشخص و تعریف شدهاي بوده و در راستاي دستيابي
به اهداف خود داراي برنامه و فعاليت مشخص در یک بخش یا رسته خاص ميباشد .اصوالق هدف این تشكلها سودجویانه
نيست بلكه بيشتر داراي اهداف علمي ،فرهنگي و اجتماعي ميباشند .همچنين این تشكلها ميتوانند عالوه بر پيگيري
مشكالت صنفي ،باعث افزایش ارتباطات بين شركتهاي فعال در یک حوزه شوند.
در حال حاحر چنين تشكلي مختص مواد و قطعات داغ نيروگاهي وجود ندارد .در صنعت برق چنين تشكلي با عنوان
سندیكاي صنعت برق ایران وجود دارد كه داراي  19كميته تخصصي ميباشد و ميتوان از ظرفيت این نهاد استفاده كرد .در
وحعيت كنوني سازندگان مواد و قطعات داغ در این سندیكا جایگاه مناسبي ندارند .لذا پيشنهاد ميگردد با توجه به ارزش ریالي و
اهميت مواد و قطعات داغ براي كشور ،كميتهاي تخصصي با عنوان كميته مواد و قطعات داغ نيروگاهي در این سندیكا تشكيل
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شود كه همانند سندیكاي صنعت برق این كميته نيز در چهار بخش نمایندگي از اعضا ،تمهيد مشاركت اعضا ،ارائه خدمات به
اعضا و تنظيم و توسعه صنعت برق كشور ایفاي نقش نماید.
پ

از رایزني و هماهنگي با سندیكاي صنعت برق ،الزم به تدوین آیين نامه براي این كميته ميباشد .پ

از تشكيل كميته

به منظور اطالع رساني و آگاهي بخشي و جل مشاركت توليدكنندگان مواد و قطعات داغ نيروگاهي ،ميتوان برگزاري همایشي
با حضور توليدكنندگان برگزار نمود.
مجري این اقدام ستاد راهبري طرح و سندیكاي صنعت برق ایران ميباشند و شاخص تحقق اقدام تشكيل شدن كميته مورد
نظر در سندیكاي صنعت برق ایران ميباشد.
-3انجام پروژه تحقیقاتي در خصوص تعیین نحوه دقیق حمایت از پروژههاي مشترك بین مراكز
دانشگاهي و شركتهاي فعال در حوزه مواد و قطعات داغ نیروگاهي
مطابق آمار و تحقيقات صورت گرفته حدود هشتاد درصد از نيروهاي عالم و تحصيلكرده در دانشگاهها هستند و كمتر از
بيست درصد در مراكز تحقيقاتي؛ صنایع و شركتها مشفول به كار ميباشند .بنابراین ميتوان گفت كه نهاد علم در جامعه،
دانشگاه است .ارتباط مناس بين صنعت و دانشگاه یكي از عوامل مهم و حروري در توسعه همه جانبه كشورها است و بدون
ایجاد این ارتباط توسعه فناوريهایي كه در مرحله پيشتوسعه هستند بسيار دشوار خواهند بود .ارتباط صنعت و دانشگاه در واقع
استفاده از توانمنديهاي دانشگاه در جهت رفع نيازهاي صنعت است.
همانطور كه در فاز چهارم سند طراح ي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي اشاره شد یكي از مشكالت
در توسعه مواد و قطعات داغ همسو نبودن تحقيقات دانشگاهي با نياز صنعت ميباشد .صنعت برق لزوما نياز به دانش روز ندارد
اما دانشگاه معموال به دنبال دانش روز است .به همين علت ارتباط دانشگاه و صنعت برق داراي حعفهاي فراواني است .از این
رو كمک به تعریف پروژه هاي مشترك بين مراكز دانشگاهي و شركتهاي فعال در حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهي به
عنوان یكي از اقدامات سند طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي در نظر گرفته شده است كه
ميتواند به ترميم این فاصله كمک نماید.
این حمایتها ميتوانند هم از دانشگاه و هم از صنعت صورت پذیرد .حمایت از دانشگاه ميتواند بدین صورت باشد كه
مشوقهایي براي پروژههایي كه صنعتي ميشوند در نظر گرفته شود و حمایت از صنعت ميتواند به صورت اعطاي وام ،اعطاي
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معافيت مالياتي ،رتبهبندي شركتها و  ...باشد .در این راستا ميبایست ابتدا پروژهاي تحقيقاتي در خصوص تعيين دقيق نحوه
حمایت از دانشگاه و صنعت تعریف شود .دانشگاهها و تخصصهاي هر دانشگاه نيز باشد مشخص شوند چرا كه با توجه به
محدودیتها همه دانشگاهها نميتوانند در همه زمينهها به صورت تخصصي فعاليت نمایند پ

ميبایست تخصص هر دانشگاه

مشخص گردد .در ادامه ميبایست آیين نامهاي جهت همكاري ميان دانشگاهها و شركتهاي سازنده مواد و قطعات داغ
نيروگاهي تدوین شود و از طریق مراجع ذيربط به دانشگاه و صنعت ابالغ شود.
مجري این اقدام ستاد راهبري طرح ميباشد و شاخص اقدام به اتمام رسيدن پروژه تحقيقاتي است.
-4تاسیس و بهرهبرداري آزمایشگاه مرجع مواد و قطعات داغ نیروگاهي
یكي از معضالت سازندگان مواد و قطعات داغ نيروگاهي نبود آزمایشگاه مرجع مواد و قطعات داغ نيروگاهي در كشور در
حوزه مواد و قطعات داغ ميباشد .یک ماده یا قطعه ممكن است در تستهاي یک آزمایشگاه تایيد و در آزمایشگاه دیگري
مردود شود .بدون وجود یک آزمایشگاه مرجع مواد و قطعات داغ نيروگاهي نميتوان با قطعيت در مورد نتایج حاصل از
تستهاي مختلف یک قطعه یا ماده اظهار نظر نمود .همچنين به دليل حساسيت و ارزش باالي توربينهاي نيروگاهها ،قطعاتي
كه جهت نص در توربين ساخته ميشوند ميبایست قبل از نص در محيطي آزمایشگاهي مورد تست عملكردي قرار گيرند تا
از صحت آن قطعه اطمينان حاصل شود .چراكه در صورتي كه قطعه پ

از نص

در توربين دچار نقص شود ميتواند

خسارتهاي سنگيني به توربين و نيروگاه وارد كند .لذا نياز است آزمایشگاه مرجع مواد و قطعات داغ نيروگاهيي براي انجام انواع
تستهاي نوعي ،نمونهاي و روتين بر روي قطعات به وجود آید .در این راستا یكي از اقدامات سند طراحي و توسعه دانش فني
ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي ،ایجاد آزمایشگاه مرجع مواد و قطعات داغ نيروگاهي ميباشد .بدین منظور الزم است ابتدا
طرحي جهت ایجاد این آزمایشگاه تدوین شود .س
شود .پ
تاسي

در راستاي اجراي طرح زمين و تجهيزات مورد نياز آزمایشگاه خریداري

از افتتاح آن نيز ميبایست هزینههایي ساليانه براي عملكرد مناس آزمایشگاه در نظر گرفته شود.
این آزمایشگاه توسط ستاد راهبري طرح و پژوهشگاه نيرو انجام خواهد شد و در صورت تاسي

مرجع مواد و قطعات داغ نيروگاهي این اقدام محقق گشته است.

و فعاليت آزمایشگاه
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-5رایزني با مدیران وزارت نیرو جهت تخصیص بودجه براي حمایتهاي مالي از شركتهاي دانش بنیان
در حوزه مواد و قطعات داغ نیروگاهي در مرحله پیش توسعه
توليد دانش به دو صورت امكانپذیر است .توليد دانش توسط دولت و شركتهاي دولتي و توليد دانش توسط بخش
خصوصي .جهت افزایش و تسریع در توليد دانش نياز است عالوه بر بخش دولتي بخش خصوصي نيز در این امر مشاركت فعال
نماید .اما در بخش خصوصي سودآوري اهميت بسيار زیادي به نسبت بخش دولتي دارد لذا جهت اقتصادي بودن توليد دانش در
بخش خصوصي نياز است تا حمایت هایي از این بخش صورت پذیرد تا ریسک فعاليت كم شود و احتمال سودآوري بيشتر شود.
شركتها و مؤسسات دانشبنيان ،شركت یا موسسهاي خصوصي و یا تعاوني است كه به منظور همافزایي علم و ثروت ،توسعه
اقتصاد دانشمحور ،تحقق اهداف علمي و اقتصادي (شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري) و تجاريسازي نتایج تحقيق و
توسعه (شامل طراحي و توليد كاال و خدمات) در حوزه فناوريهاي برتر و باارزش افزودهي فراوان تشكيل ميشود.
توليد دانش در مواد و قطعات داغ نيروگاهياي كه در مرحله پيش توسعه هستند داراي اهميت ميباشد و نياز به برنامهریزي
و حمایت دارد .لذا این حمایتها ميبایست فقط از شركتهاي دانشبنياني كه در حوزه مواد و قطعات داغ در مرحله پيش
توسعه فعاليت دارند صورت پذیرد .بر همين اساس ميبایست نظارت بر روند رشد شركتها و مراكز دانش بنيان و تحليل مستمر
دستاوردها با اهداف كالن تدوین شده در سند طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي انجام شود و
متناس با آن از شركتهاي دانش بنيان حمایتهاي مالي صورت پذیرد .در این راستا نياز به رایزني با مسئوالن وزارت نيرو
جهت تخصيص بودجه براي این حمایتها ميباشد.
این اقدام توسط ستاد راهبري طرح و با همكاري صندوقها و بانکها انجام خواهد شد و شاخص تحقق اقدام تامين حداقل
 10درصد بودجههاي ساليانه شركتهاي دانش بنيان ميباشد.
-6حمایت از پایان نامهها و مقاالت كاربردي در حوزه مواد و قطعات داغ نیروگاهي در مرحله پیش توسعه
همان طور كه بر اساس چالشها و ویژگيهاي توسعه مواد و قطعات داغ نيروگاهي مشخص شد كه برخي از مواد و قطعات
داغ در مرحله پيشتوسعه قرار دارد .با توجه به توحيحات ارائه شده در رابطه با مراحل مختلف توسعه فناوري مشخص ميگردد
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كه كاركرد اصلي براي فناوريهاي قرار گرفته در این مرحله كاركرد توسعه دانش ميباشد .از این رو یک مبحث با اهميت در
توسعه مواد و قطعات داغ توجه به تحقيق و پژوهش در این حوزه بوده و یكي از اساسترین بازیگران كاركرد توسعه دانش
دانشگاهها ميباشند .با این نگرش یكي از اقدامات سند راهبردي طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ
نيروگاهي" ،حمایت از پایان نامهها و مقاالت كاربردي در حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهي در مرحله پيش توسعه " در نظر
گرفته شده است.
حمایت از پایاننامههاي كارشناسي ارشد و دكتري مرتبط با طراحي مواد و ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي در مرحله
پيش توسعه به سه روش امكانپذیر است:
الف) حمایتهاي مالي :این حمایت به عنوان اصليترین فعاليت به شمار ميرود .این حمایت در سه حوزه مختلف قابل انجام
است:
 حمایت مالي از پایاننامههاي كارشناسي ارشد به صورت كمک نقدي به دانشجو حمایت مالي از پایان نامه هاي دكتري به صورت كمک نقدي به دانشجو حمایت تشویقي از صنعتي شدن دستاوردهاي پایاننامهها به طوري كه در مواردي كه پایاننامه كامالق در راستاي نيازهايصنعت بوده و در این بخش قابل اجرا باشد فرد ،مبلفي را به عنوان تشویقي دریافت كند.
ب) پشتيبانيهاي فيزیكي :این نوع حمایت شامل دو عنوان اصلي مي شود:
 حق استفاده از آزمایشگاهها :در این مورد به دانشجویاني كه پایاننامههایي مرتبط با موحوعات مطرح شده در حوزه مواد وقطعات داغ تعریف كردهاند ،حق استفاده به صورت رایگان ولي در تعداد محدودي آزمایش در هر سال از آزمایشگاهها داده
ميشود.
 حق استفاده از كتابخانههاي خارج از دانشگاهها :در این مورد حق استفاده رایگان از كتابخانههاي مرتبط با این موحوع بهدانشجویان داده مي شود.
ج) حمایتهاي مشاوره اي :این نوع حمایت به منظور رفع موانع علمي دانشجویان و كمک به ایشان در انجام پایاننامه ميباشد
كه از آن به عنوان اطالع رساني علمي و مشاوره علمي به دانشجویان یاد شده است.
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به منظور ارتقاي سطا پژوهشهاي صورت گرفته در این حوزه و جلوگيري از هدر رفت هزینه و انرژي حمایت از
پایاننامهها باید به صورت گزینشي انجام پذیرد و با بررسي پایاننامههاي مختلف تعریف شده در این حوزه از پایاننامههاي
كاربردي و منطبق بر نيازهاي صنعت برق حمایت شود .در راستاي اجراي این اقدام فعاليتهاي مختلفي باید انجام شود ،كه
ليست این فعاليتها در جدول زیر ارائه شده است.
مجري این اقدام ستاد راهبري طرح و معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم است .همچنين جهت تحقق این اقدام الزم
است ساليانه از  10پایاننامه حمایت شود.
-7برقراري ارتباط با شركتها و مراكز علمي و تحقیقاتي معتبر كشورهاي پیشرو در زمینه مواد و قطعات
داغ نیروگاهي
صنعت نيروگاهي ایران و به دنبال آن مواد و قطعات داغ نيروگاهي صنعتي پيرو محسوب ميشود .بدین معني كه مسيري
كه قرار است در افق  10ساله سند راهبردي طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي طي شود قبال
توسط كشورهاي پيشرو در این حوزه (مانند امریكا ،آلمان ،ژاپن و  )...طي شدهاست .لذا مشخص است كه ایجاد ارتباط بين
بازیگران داخلي با مراكز علمي و تحقيقاتي و شركتهاي معتبر كشورهاي پيشرو ميتواند به توسعه مواد و قطعات داغ نيروگاهي
و كس دانش فني طراحي و ساخت آنها كمک زیادي نماید.
در حال حاحر ارتباط چنداني ميان مراكز علمي و تحقيقاتي داخلي و شركتها و دانشگاههاي خارجي وجود ندارد ،كه افزایش
و بهبود این ارتباطها بدون فراهم نمودن مقدمات مورد نياز و زمينهسازي الزم امكانپذیر نخواهد بود .در این راستا ابتدا الزم به
شناسایي شركتها و مراكز هدف ميباشد .پ

از شناسایي آنها الزم به هماهنگي و البيگري با مسئولين كشور جهت حمایت

از برقراري ارتباط با این شركتها و مراكز ميباشد .در نهایت ميبایست تفاهم نامههاي همكاري با شركتها و مراكز شناسایي
شده منعقد گردد .همچنين به منظور تشویق صنعت و دانشگاه كشور به برقراري ارتباط با با شركتها و مراكز علمي تحقيقاتي
كشورهاي پيشرو ميتوان آیين نامهاي براي حمایت از همكاريهاي بينالمللي جهت ایجاد انگيزه در مجموعههاي داخلي
تدوین نمود .این حمایتها به از راههاي مختلفي امكان پذیر است .مانند معافيت مالياتي ،امتيازاوري در مناقصات و . ...
این اقدام ميباید توسط ستاد راهبري طرح ،دفتر روابط بينالملل وزارت نيرو و پژوهشگاه نيرو انجام شود و شاخص تحقق
اقدام انعقاد حداقل یک تفاهمنامه همكاري در سال است.
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-8حمایت از برگزاري همایش هاي تخصصي با كیفیت مناسب در حوزه مواد و قطعات داغ نیروگاهي
طبق نظر خبرگان یكي از چالشهاي موجود در كاركرد انتشار دانش ،بيكيفيت بودن و تخصصي نبودن همایشها ميباشد.
بسياري از همایشهاي برگزار شده جنبه نمایشي دارند و كاركردهاي اصلياي كه از برگزاري یک سمينار انتظار ميرود در آنها
برآورده نميشود ،چراكه در برخي مواد تعداد شركت كنندگان مهمتر از كيفيت آنان ميباشد .همچنين نياز است در حوزه مواد و
قطعات داغ نيروگاهي همایشهاي تخصصيتري برگزار شوند .جهت افزایش كيفيت و تخصصي شدن همایشها یكي از
اقدامات سند راهبردي طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي " حمایت از برگزاري همایش هاي
تخصصي با كيفيت مناس

در حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهي" ميباشد .جهت انجام این حمایتها نياز است ابتدا

شاخصهایي جهت ارزیابي كيفيت همایشها تدوین شود .س

آیيننامهاي در خصوص حمایت از همایشهاي مناس تدوین

شود و از طریق رایزني با دستگاههاي ذيربط ابالغ شود و هرگونه حمایت تشویقي از همایشها منوط به این شاخصها گردد.
مجري این اقدام ستاد راهبري طرح و انجمنهاي علمي ميباشند و شاخص تحقق آن برگزاري حداقل یک همایش در سال
است.
-9ایجاد ارتباط بین وزارتخانههاي ذينفع حوزه مواد و قطعات داغ نیروگاهي
مواد و قطعات داغ عالوه بر نيروگاه ها در صنعت نفت و صنایع نظامي نيز داراي كاربرد ميباشد .هر كدام از وزارتخانههاي
نيرو ،نفت و دفاع نيازمند این مواد و قطعات ميباشند و در راستاي رفع نيازهاي خود برخي از این مواد و قطعات را در داخل
كشور توسعه ميدهند .متاسفانه در حال حاحر ارتباط مفيدي جهت انتشار دانش بين این وزارتخانهها وجود ندارد و این سب
انجام فعاليتهاي موازي در این وزارتخانهها شده است .در حالي كه با به اشتراكگذاري تجربيات و دانش فني هریک از این
وزارتخانهها با یكدیگر ميتوان سریع تر و با هزینه كمتر براي كشور مواد و قطعات داغ را توسعه داد .لذا یكي از اقدامات مهم
سند راهبردي طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي " ایجاد مكانيزم ارتباطي بين وزارتخانههاي
ذينفع حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهي" ميباشد .اگر بتوان با ایجاد مكانيزمي بين این وزارتخانهها ارتباط برقرار نمود
ميتوان در هزینههاي ملي صرفه جویي نمود و همچنين با شتاب بيشتري مواد و قطعات داغ را بوميسازي نمود .جهت پيگيري
این مهم ميبایست كميتهاي در ستاد راهبردي طرح تشكيل گردد .از طریق برگزاري نشستهاي مشترك و برنامههاي
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مشترك بازدید ميتوان ارتباط بين این دستگاهها را افزایش داد .در نهایت با انعقاد تفاهم نامه همكاري بين این وزارتخانهها
ميتوان توسعه مواد و قطعات داغ را در كشور تسریع و تسهيل نمود .این اقدام ميبایست توسط ستاد راهبري و وزارت نيرو
انجام شود و شاخص تحقق آن انعقاد تفاهم نامه همكاري بين وزارتخانههاي مربوطه است.
-10حمایت از تهیه و انتشار نشریات تخصصي در حوزه مواد قطعات داغ نیروگاهي
همان طور كه در بخشهاي قبلي اشاره شد از جمله چالشهاي مهم در حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهي نبود جریان
علمي و تعامل دانش مناس ميان بازیگران مختلف این حوزه ميباشد ،كه این چالش سب بروز مشكالتي زیادي از جمله
موازكاري ،ناآگاهي از فعاليت سایر گروهها ،عدم دسترسي به دانش موجود در داخل كشور و  ...ميشود .یكي از راهكارهاي
ممكن براي رفع برخي از مشكالت ذكر شده تهيه و چاپ نشریه تخصصي در حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهي است .روند
عملكرد این نشریه به این صورت است كه محققين داخلي كشور ميتوانند نتایج حاصل از تحقيقات علمي به صورت مقاالت
علمي به این نشریه ارسال نموده و مقاالت دریافت شده پ

از انجام داوري و تأیيد توسط كارشناسان حوزه مواد و قطعات داغ

نيروگاهي در نشریه چاپ مي گردد .از آنجایي كه در حال حاحر مقاالت مربوط به مواد و قطعات داغ نيروگاهي در نشریات
تخصصي برق چاپ ميشوند ،دسترسي به مقاالت این حوزه سخت و زمانبر است و این در حالي است كه با چاپ چنين
نشریه اي ،محققين حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهي به طور جامع و یك ارچه به نتایج علمي جدید به دست آمده در این حوزه
دسترسي پيدا كنند.
این اقدام توسط ستاد راهبري طرح و انجمنهاي علمي انجام ميشود و شاخص اقدام انتشار  4شماره نشریه در سال است.
-11كمك به شكلگیري انجمنهاي علمي در حوزه مواد و قطعات داغ نیروگاهي
ایجاد انجمن هاي علمي در داخل كشور یكي از راهكارهاي پيشنهادي براي كمک به توسعه دانش در زمينه مواد و قطعات
داغ نيروگاهي ميباشد .انجمنهاي علمي و دانشي از جمله مراكزي هستند كه به منظور پرورش استعدادهاي علمي ،مدیریتي،
تقویت نشاط علمي و اجراي برنامههاي تكميلي همسو با نيازهاي حوزه مدنظر ایجاد ميشوند .بسترسازي و ایجاد انجمنهاي
علمي-دانشي در جوامع امروزي از اهميت قابل مالحظهاي برخوردار است .به طور كلي فعاليتهاي انجمنهاي علمي در چند
بخش كلي خالصه ميشود ،كه عبارتند از:
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-1فعاليت در زمينه كمک به برگزاري سمينارها و كارگاههاي علمي در سطا منطقهاي ،ملي و بينالمللي
-2برگزاري دورههاي آموزشي تكميلي و تقویتي و تشكيل كارگاههاي تخصصي
-3برگزاري و همكاري در اجراي جشنوارهها،كنفران ها و مسابقات علمي (داخلي و خارجي)
-4توليد وانتشار نشریه علمي ،كتاب و نشریات الكترونيكي ،نرم افزارهاي رایانهاي و فيلمهاي علمي –آموزشي
-5حمایت و تشویق مادي و معنوي از ابتكارات ،خالقيتهاي علمي ،فعاليتهاي پژوهشي و اختراعات مرتبط با حوزه مواد و
قطعات داغ نيروگاهي
با توجه به شرح فعاليتهاي یاد شده مشخص است كه ایجاد چنين انجمنهایي ميتواند به توليد دانش ،افزایش تحقيق و
توسعه در زمينه فناوريهاي كمک كند .با توجه به اینكه اساس انجمنهاي دانشي ،ایجاد توسط نيروهاي داوطل ميباشد ،تيم
مجري سند طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي (وزارت نيرو) با ارائه خدمات و حمایتهاي مختلف
به ایجاد انجمن در حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهي كمک نماید.
در اولين گام از اجراي این اقدام باید كارگروه و مركزي براي انجام فعاليتهاي مربوط به حمایت از تشكيل انجامها ایجاد
شود .در ادامه باید فرصتها ،ظرفيتها و زمينههاي بالقوه براي ایجاد و توسعه این انجمنها را در بستر دانشگاهها ،صنعت و
سایر نهادها از جمله نهادهاي مدني شناسایي شده و پ

از مطالعه و انجام بررسيهاي الزم ،از روشها و ابزارهاي مختلف در

جهت ایجاد جذابيت براي ایجاد انجمنهاي مستعدِ شكلگيري استفاده كرد .ارائه كمکهاي مالي از طریق وامهاي بالعوض و
اطالعرساني به انجمنهاي شناسایي شده از ابعاد حمایتهاي مالي و اطالعاتي خواهد بود .همچنين در راستاي ارائه خدمات
علمي ،باید سمينارها و نشستهاي مختلفي با هدف ایجاد ارتباط و تبادل علمي ميان این انجمنها با سایر مراكز مشابه داخلي
و خارجي برگزار شود .از دیگر فعاليتهاي در این زمينه بررسي و شناسایي موانع موجود بر سر راه ایجاد و توسعه این گونه
انجمنها و پيگيري به منظور رفع آنها ميباشد .مجموعه فعاليتهاي فوق ميتواند زمينهساز شكلگيري و توسعه نهادهایي
كارآمد در بخشهاي مختلف از جمله دانشگاه و صنعت و در نهایت تسریع در فرآیند توسعه مواد و قطعات داغ نيروگاهي گردد.
در این راستا ميبایست كارگروهي جهت پيگيري مسائل مربوط به انجمنهاي علمي در ستاد راهبري طرح طراحي و توسعه
دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي تشكيل شود و حمایتهاي مالي ،حقوقي و ...از ایجاد و رشد انجمنهاي علمي
صورت گيرد.
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مجري این اقدام ستاد راهبري طرح و پژوهشگاه نيرو ميباشند و شاخص تحقق اقدام تاسي

انجمن علمي در حوزه مواد و

قطعات داغ نيروگاهي است.
-12برنامهریزي براي سازماندهي به مشاركت بانكها و سایر صندوقها و موسسات مالي براي حمایت از
تولیدكنندگان داخلي
یكي از مشكالتي كه شركتهاي سازنده مواد و قطعات داغ با آن مواجه هستند كمبود نقدینگي در این شركتهاست .با
توجه به این كه معادل 20درصد مبلغ قراردادهاي این شركتها با مشتریانشان در ابتداي پروژه پرداخت ميشود و مابقي آن
پ

از اتمام پروژه ،این شركتها جهت به اتمام رساندن پروژه و پرداخت حقوق كارمندان خود با كمبود نقدینگي مواجه هستند.

از طرفي دیگر این شركتها براي انعقاد قرارداد به تضمين بانكي نياز دارند .یكي از معيارهاي بانک جهت حمانت یک شركت
ميزان نقدینگي موجود در آن شركت مي باشد .همانطور كه پيشتر اشاره شد شركتها اغل كمبود نقدینگي دارند و در نتيجه
حمانت بانک نيز با مشكل مواجه ميشود .با توجه به اهميت موادو قطعات داغ نيروگاهي براي كشور حروري است
حمایتهایي جهت رفع مشكالت توليدكنندگان این مواد و قطعات انجام شود .در راستاي رفع مشكالت ذكر شده یكي از
اقدامات سند راهبري طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي" ،برنامهریزي براي سازماندهي به
مشاركت بانکها و سایر صندوقها و موسسات مالي براي حمایت از توليدكنندگان داخلي" ميباشد .حمایت بانکها و موسسات
مالي و صندوقها ميتواند از طریق اعطاي وامهاي كم بهره به توليدكنندگان مواد و قطعات داغ نيروگاهي و یا تضمين
شركتهاي سازنده توسط بانک جهت انعقاد قرارداد باشد .جهت انجام این امر ابتدا نياز است شركتهاي سازنده شناسایي شوند.
س

از ميان بانکها و صندوقها و موسسات مالي برخي از آنها انتخاب شوند.
مجریان این اقدام ستاد راهبري طرح ،بانکها ،صندوقها و موسسات مالي هستند .شاخص این اقدام تدوین آیين نامه

همكاري موسسات مالي و شركتهاي سازنده است.
-13تقویت و توسعه مركز ساماندهي و تامین نیازهاي نیروگاهي
همان طور كه در فاز چهارم تدوین سند طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي مشخص گردید
یكي از چالشهاي اساسي پيشروي توسعه مواد و قطعات داغ نيروگاهي  ،عدم وجود پایگاه اطالعاتي جامع از آخرین دستاوردها
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و پژوهشهاي كشور در حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهي براي عموم محققين ،توليدكنندگان و سياستگذاران ميباشد .یكي از
اقدام هاي مهم و قابل اجرا براي رفع این چالش ایجاد یک بانک اطالعاتي كامل و جامع در حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهي
ميباشد.
یک بخش مهم كه باید در این سامانه در نظر گرفته شده و همواره به روز شود ،بخش اولویتهاي تحقيقاتي صنعت برق،
پروژههاي انجام شده و در حال اجرا در این حوزه ميباشد .بخش ذكر شده ميتواند به تطبيق تحقيقات با اولویتها و جلوگيري
از دوباره كاري و هدر رفت منابع مالي كمک كند.اطالعات مربوط به حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهي پ

از جمعآوري به

منظور دستيابي عموم بازیگران این حوزه در سيستم نرمافزاري طراحي شده قرار ميگيرند .بازیگران مختلف این حوزه بدون
پرداخت هزینه ميتوانند از اطالعات ارائه شده در این سيستم استفاده نمایند.
با بررسيهاي انجام شده مشخص گردید مركزي با نام مركز ساماندهي و تامين نيازهاي نيروگاهي وجود دارد كه یكي از
وظایف آن ایجاد بانک اطالعاتي ميباشد .وظایف این مركز عبارتند از:
· راهاندازي و تشكيل شورايهاي تخصصي حمایت از ساخت داخل
· برپایي نمایشگاه مجازي دائم نيازمندیها و توليدات
· ایجاد بانک اطالعاتي و اولویتبندي ساخت قطعات و تجهيزات
· ایجاد بانک اطالعاتي سازندگان ،توليدكنندگان ،واردكنندگان و صادركنندگان
· حمایت از صنایع كوچک ،خوشه هاي صنعتي و شهركهاي صنعتي تخصصي
· ارتقاء توانمنديها براي رقابتپذیري در سطا بينالمللي و كس سهم مناس از بازارهاي جهاني
· زمينه سازي مشاركت توليد كنندگان داخلي با سازندگان معتبر بين المللي
· توسعه حوزه فعاليتهاي شركتهاي منطقهاي به سطا ملي
· استفاده از پتانسيل صنعتگران سایر صنایع در نيازمنديهاي مشترك با صنعت برق
· ایجاد فرصتهاي شفلي مناس جهت جذب دانشآموختگان دانشگاهي
· حمایت و پشتيباني از مراكز علمي و پژوهشي در نمونه سازي ،ارتقاي فنآوري و انتقال تكنولوژيها و تجربيات روز دنيا
در ساخت
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· ارتباط با آزمایشگاههاي داخل و خارج از كشور
لذا جهت رفع چالش ذكر شده یكي از اقدامات این سند " تقویت و توسعه مركز ساماندهي و تامين نيازهاي نيروگاهي"
ميباشد به گونهاي كه این مركز پاسخگوي نيازهاي فوق باشد .در این راستا ابتدا ميبایست نشستي جهت آگاهسازي و جل
همكاري ،با مسئوالن مركز ساماندهي و تامين نيازهاي نيروگاهي برگزار نمود .پ
مناس براي ارائه در بانک اطالعاتي مشخص و گردآوري شود .س

از آن با انجام پرو»ه تحقيقاتي محتواي

با طراحي و پيادهسازي سيستم نرمافزاري مناس  ،امكان

دسترسي بازیگران و ذینفعان مختلف حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهي به این بانک اطالعاتي مهيا شود.
مجریان این اقدام ستاد راهبري طرح ،توانير و پژوهشگاه نيرو ميباشند .در صورت مشاركت بازیگران مختلف حوزه مواد و
قطعات داغ نيروگاهي در این مركز ،این اقدام محقق شده است.
-14برگزاري دورههاي آموزشي در زمینههاي فناوريهاي ریختهگري به روش انجماد جهتدار و
تككریستال
طبق نظر خبرگان حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهي در مجموع كمبود نيروي انساني متخصص از چالشهاي توسعه مواد و
قطعات داغ نيروگاهي نميباشد اما در مورد دو فناوري ریختهگري به روش انجماد جهتدار و ریختهگري به روش تک كریستال
نيروي متخصص به ميزان كافي در كشور وجود ندارد .لذا نياز به برگزاري دورههاي آموزشي و تربيت نيروي متخصص در دو
حوزه ریختهگري به روش انجماد جهتدار و ریختهگري به روش تکكریستال وجود دارد .این آموزشها ميتواند از طریق اعزام
افراد به دورههاي آموزشي بين المللي انجام شود و یا از طریق دعوت از اساتيد بين المللي جهت تدری
ابتدا ميبایست دورههاي بينالمللي مناس

و اساتيد مناس

شناسایي شوند س

در ایران .بدین منظور

آموزش افراد یا از طریق اعزام افراد به

دورههاي بينالمللي و یا از طریق دعوت از اساتيد صورت پذیرد.
مجریان این اقدام ستاد راهبري طرح ،انجمنهاي علمي ،دانشگاهها و موسسات آموزشي هستند .همچنين شاخص این اقدام
آموزش حداقل  10نفر در سال است.
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-15بسترسازي جهت استفاده از زیرساختهاي فني موجود (نظیر  ،HIPسنگ خزشي ،جوش و برش
لیزر و)...
جهت توليد مواد و قطعات داغ نيروگاهي در داخل كشور به تجهيزات مربوط به فرآیندهاي ساخت آنها نياز ميباشد .برخي از
این تجهيزات بسيار گرانقيمت هستند و تعداد محدودي از آنها در داخل كشور وجود دارند .با توجه به قيمت باالي این
تجهيزات تهيه آنها براي اغل شركتهاي خصوصي سازنده مواد و قطعات داغ نيروگاهي امكانپذیر نيست و این تجهيزات
اغل در اختيار شركتهاي دولتي ميباشند .به منظور توسعه مواد و قطعات داغ در داخل كشور ميبایست از امكانات موجود
حداكثر استفاده را نمود .لذا یكي دیگر از اقدامات سند راهبردي طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي،
"بسترسازي جهت استفاده از زیرساختهاي فني موجود (نظير  ،HIPسنگ خزشي ،جوش و برش ليزر و ")...ميباشد .براي
بسترسازي جهت استفاده از زیرساختهاي فني موجود ميبایست ابتدا تجهيزات فوقالذكر شناسایي شده و س

با رایزني با

شركتها و سازمان هاي مالک ،امكان استفاده از این تجهيزات را براي توليدكنندگان مواد و قطعات داغ نيروگاهي ،تا حد امكان
فراهم نمود.
این اقدام توسط ستاد راهبري طرح ،سندیكاي صنعت برق ایران و وزارت نيرو انجام خواهد شد و شاخص آن تدوین و ابالغ
دستورالعمل استفاده از تجهيزات است.
-16انجام پروژه تحقیقاتي جهت شناسایي زیرساخت فني مورد نیاز و نحوه توسعه آنها بر حسب نیاز
بنا بر توحيحاتي كه پيشتر بيان شد برخي از تجهيزات در داخل كشور موجود ميباشند و برخي دیگر به تعداد بسيار
محدودي وجود دارند و برخي از تجهيزات در داخل كشور وجود ندارند (مانند دستگاههاي ساخت پودر ،برخي دستگاههاي فورج
و نورد و . )...جهت توسعه مواد و قطعات داغ نيروگاهي در داخل كشور نياز به توسعه تجهيزات الزم براي ساخت آنها نيز
ميباشد .لذا یكي دیگر از اقدامات این سند "انجام پروژه تحقيقاتي جهت شناسایي زیرساخت فني مورد نياز و نحوه توسعه آنها
بر حس

نياز" ميباشد .در این راستا ابتدا ميبایست زیرساختهاي مورد نياز شناسایي شوند و پ

زیرساختهاي موجود بررسي شود و راهكارهاي ممكن جهت توسعه آنها ارائه گردد.
مجري این پروژه تحقيقاتي ستاد راهبري طرح و شاخص اقدام ،اتمام پروژه است.

از آن نحوه توسعه
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-17تدوین و پیشنهاد قوانین حمایتي جهت استفاده از مواد و قطعات داغ نیروگاهي ساخت داخل كشور
نيروگاهها به عنوان مشتریان اصلي مواد و قطعات داغ نيروگاهي همواره دو گزینه براي تهيه قطعات داغ مورد نياز خود پيش
رو دارند :خرید از توليدكنندگان داخل كشور و خرید از خارج كشور .اغل نيروگاهها به دليل سهولت و كيفيت بهتر قطعات
خارجي گزینه خرید خارجي را انتخاب ميكنند .چرا كه اولویت اول براي نيروگاهها رفع نيازهاي فعلي ميباشد .جهت توسعه
مواد و قطعات داغ نيروگاهي نياز است بازار آن بوجود آید و یكي از راههاي شكلگيري بازار ایجاد تقاحا از جان نيروگاههاست
كه منجر به رونق ميشود .لذا ميبایست قوانين حمایتي جهت استفاده از مواد و قطعات داغ نيروگاهي ساخت داخل كشور
تدوین شود تا به توسعه آنها در داخل كشور كمک نماید.
یكي از راه هاي حمایت از محصوالت توليد داخل ،افزایش هزینه واردات محصوالتي است كه در داخل كشور امكان تامين
آن فراهم ميباشد كه به وسيله تصوی تعرفه گمركي براي برخي از مواد و قطعات داغ امكانپذیر است .در این خصوص ابتدا
مي بایست مواد و قطعاتي كه كشور توانایي توليد آنها را دارد شناسایي شوند س

در خصوص اعمال تعرفه پيشنهادي با

نهادهاي ذي ربط رایزني انجام شود.
راه دیگر جهت افزایش استفاده نيروگاه ها از محصوالت توليد داخل تضمين كيفيت محصوالت توليد داخل است .در این
خصوص توليدكنندگان داخلي ميبایست محصوالت خود را مطابق با استانداردهاي محصوالتي خارجي توليد كنند و محصوالت
مطابق با این استانداردها كنترل كيفي شوند .بدین وسيله نيروگاهها رغبت بيشتري براي استفاده از محصوالت توليد داخل
خواهند داشت.
مجریان این اقدام ستاد راهبري طرح ،پژوهشگاه نيرو و گمرك هستند و شاخص تحقق اقدام ،تصوی تعرفه پيشنهادي و
الزام رعایت استانداردهاي تدوین شده است.
-18شناسایي كشورهاي داراي صنعت نیروگاهي مشابه ایران و تالش در جهت صادرات به آنها
یكي از مواردي كه باعث ميشود شركتها سمت توليد برخي قطعات داغ نيروگاهي مانند روتورها ،پرههاي خاص،
محفظههاي احتراق خاص و برخي شرودها ،دیسکها و ولوها نروند این است كه توليد این قطعات در مقياس صنعتي ممكن
نيست و صرفه اقتصادي ندارد .دليل آن كم بودن تقاحا براي این قطعات در داخل كشور ميباشد .یک راه حل براي رفع این
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مشكل " شناسایي كشورهاي داراي صنعت نيروگاهي مشابه ایران و تالش در جهت صادرات به آنها " است .با جذب تقاحاي
خارج از كشور ميتوان به بازار این قطعات داغ نيروگاهي نيز وسعت بخشيد و توليد آنها را اقتصادي نمود.
جهت انجام این اقدام ابتدا ميبایست كشورهاي داراي پتانسيل صادرات به آنها شناسایي شوند .س

موانعي كه در راه

صادرات به این كشورها وجود دارند شناسایي شوند و راهكارهایي جهت رفع آنها پيشنهاد گردد .در نهایت نياز به تشكيل یک
كميته پيگيري ميباشد كه با دستگاههاي مرتبط مانند وزارت امور خارجه سفارت و كنسولگريهاي ایران در كشورهاي هدف،
سفارتخانههاي كشورهاي هدف در ایران و ...رایزني نماید.
این اقدام توسط ستاد راهبري طرح و دفتر توسعه صادرات و صدور خدمات فني و مهندسي انجام خواهد شد و شاخص آن
تحقق صادرات به كشورهاي هدف است.
-19تشكیل ستاد راهبري طرح طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نیروگاهي
یكي از چالشهاي اصلي شناسایي شده در فاز چهارم سند طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي،
نبود یک مرجع مشخص جهت ایجاد هماهنگي بين بازیگران مختلف حوزه مواد و قطعات داغ است .از اینرو الزم است به
منظور تحقق اهداف سند ،ساز و كاري اندیشيده شود .لذا پيشنهاد ميگردد ستاد راهبري سند طراحي و توسعه دانش فني ساخت
مواد و قطعات داغ نيروگاهي در وزارت نيرو تشكيل شده و بر نحوه اجراي این سند نظارت كرده و بازنگريهاي الزم در سند و
گزارش كالن مربوطه را در فواصل زماني مشخص به وزارت نيرو ارائه نماید .این ستاد با ایجاد ساز و كارهاي الزم و استفاده از
نهادهاي مختلف ،حمن انجام تصميمگيري هاي الزم ،وظيفه نظارت بر تحقق اهداف سند و ارزیابي پيشرفت كار را بر عهده
خواهد داشت .از جمله وظایف اصلي این ستاد ميتوان به موارد زیر اشاره كرد:
سياست گذاري اجرایي ،راهبري ،هماهنگي و ایجاد ارتباطات بين دستگاهي الزم براي توسعه مواد و قطعات داغ نيروگاهينظارت و پيگيري اجراي دقيق و كامل مفاد سندپایش شاخصهاي عملكردي و اثربخشيبررسي طرحها و برنامههاي بخشي و فرابخشي ،و نظارت بر اجراي صحيا اقداماتتصميمگيري براي تخصيص بودجهها به پروژههاي اجرایي-تدوین و پيشنهاد مجموعه قوانين و مقررات
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استمرار بخشيدن به انجام مطالعات راهبردي مورد نياز در خصوص توسعه مواد و قطعات داغ نيروگاهينظارت كالن بر پروژههاي توسعه مواد و قطعات داغ نيروگاهيپ

از تشكيل ستاد و مطالعه تدوین اهداف و مأموریتها و طراحي ساختار سازماني ستاد ،الزم است كميتههایي جهت

پيگيري و نظارت بر اجراي اقدامات سند در حوزههاي مختلف تشكيل گردد .لذا ابتدا باید كميتههاي موردنياز ،اعضاي آنها و
شرح وظایف هر كميته به طور دقيق مشخص گردد .كميتهها ميبایست در فواصل زماني منظم ،تشكيل جلسه داده و گزارشي
از فعاليتهاي خود آماده كرده و در زمان مشخص به اطالع ریي

ستاد برسانند تا در صورت لزوم اقدامات الزم صورت گيرد.

جهت تشكيل ستاد ابتدا ميبایست اهداف و ماموریتهاي ستاد تدوین شوند و ساختار سازماني آن طراحي شود .پ

از آن

مجوز تشكيل ستاد از مراجع ذي ربط اخذ شود و محل استقرار دبيرخانه ستاد تامين گردد .در نهایت كادر اداري و تجهيزات مورد
نياز تهيه گردد.
این ستاد باید توسط وزارت نيرو و پژوهشگاه نيرو تشكيل شود و شاخص اقدام همان تشكيل شدن ستاد است.
-20برگزاري همایش و سمینار براي آگاهيبخشي ضرورت استفاده از مواد و قطعات داغ نیروگاهي
ساخت داخل كشور
همانطور كه پيشتر اشاره شد یكي از مشكالت توسعه مواد و قطعات داغ نيروگاهي عالقه نيروگاهها براي خرید خارجي
محصوالت مورد نياز خویش است .عالوه بر نيروگاهها برخي مسئوالن نيز اهميت ساخت داخل مواد و قطعات داغ نيروگاهي را
نميدانند .لذا نياز است در این خصوص مدیران نيروگاهها و مسئوالن آگاه شوند .این مهم را ميتوان از طریق " برگزاري
همایش و سمينار براي آگاهيبخشي اهميت استفاده از مواد و قطعات داغ نيروگاهي ساخت داخل كشور " انجام داد.
م جریان این اقدام ستاد راهبري طرح و سندیكاي صنعت برق ایران هستند و شاخص اقدام برگزاري حداقل یک سمينار در
سال است.
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پیوست ج :شناسنامه پروژهها و اقدامات فني ،معرفي مختصر پروژهها ،زمان و هزینههاي تخمیني و شاخص پروژهها

لیست اقدامات ،عناوین پروژه ها ،هزینه ها و زمان اجراي پروژه هاي توسعه طراحي مواد داغ نیروگاهي
اقدام  :1انجام تحقیقات پایه در زمینه طراحي انواع سوپرآلیاژهاي ریختگي پایه نیكل و كبالت در مقیاس نمونه اولیه
زمان
ردیف

عنوان پروژهها

1-1

طراحي و توسعه سوپرآلياژهاي پيشرفته ریختگي پایه نيكل و كبالت جهت استفاده در
قطعات داغ نيروگاهي در مقياس نمونه اوليه

(ماه)

هزینه(ریال)
هزینه پرسنلي

24

هزینه مواد مصرف شدني و نشدني

شاخص
هزینه كل
خواص مكانيكي و
خوردگي حداقل به ميزان
 20درصد بيشتر نسبت به
سوپرآلياژهاي ریختگي
پيشرفته روز دنيا

مقياس نمونه اوليه بگونهاي است كه كليه تست هاي كنترل كيفي الزم بر روي یک قطعه واحد توليد شده با ماده طراحي و ساخته شده قابل انجام باشد .این نمونه هاي ریختگي باید با روشي
مشابه با روش مورد استفاده در توليد پایلوت و توليد صنعتي توليد شده باشد.
اقدام  . : 2انجام تحقیقات پایه در زمینه طراحي انواع سوپرآلیاژهاي كارشده پایه نیكل و كبالت در مقیاس نمونه اولیه
24
1-2

طراحي و توسعه سوپرآلياژهاي پيشرفته كارشده پایه نيكل و كبالت جهت استتفاده در
قطعات داغ نيروگاهي در مقياس نمونه اوليه

خواص مكانيكي و
خوردگي حداقل به ميزان
 20درصد بيشتر نسبت به
سوپرآلياژهاي كارشده
پيشرفته روز دنيا
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گونهاي است كه كليه تست هاي كنترل كيفي الزم بر روي یک قطعه واحد توليد شده با ماده طراحي و ساخته شده قابل انجام باشد .این نمونه هاي كارشده باید با روشي
استفاده در توليد پایلوت و توليد صنعتي توليد شده باشد.

حقیقات پایه در زمینه طراحي انواع فوالدهاي آلیاژي ریختگي و كارشده در مقیاس نمونه اولیه
18

3,000,000,000

لیست اقدامات،
عناوین پروژه ها،

6,000,000,000

سعه فوالدهاي آلياژي ریختگتي پيشترفته جهتت استتفاده در قطعتات داغ
مقياس نمونه اوليه

9,000,000,000

خواص مكانيكي و
خوردگي حداقل به ميزان
 20درصد بيشتر نسبت به
فوالدهاي آلياژي پيشرفته
ریختگي روز دنيا

گونهاي است كه كليه تستهاي كنترل كيفي الزم بر روي یک نمونه واحد توليد شده قابل انجام باشد .این فوالدهاي آلياژي ریختگي باید با روشي مشابه با روش مورد
وت و توليد صنعتي توليد شده باشد .ابعاد شمشهاي ریختگي بایستي بگونهاي تعيين گردد كه حداقل وزن آنها  10كيلوگرم باشد

هزینه ها و زمان اجراي
پروژه هاي توسعه
ساخت مواد داغ

خواص مكانيكي و
10,000,000,000
7,000,000,000
3,000,000,000
18
خوردگي حداقل به ميزان
سعه فوالدهاي آليتاژي كارشتده پيشترفته جهتت استتفاده در قطعتات داغ
 20درصد بيشتر نسبت به
مقياس نمونه اوليه
صنعتي) و صنعتي)
(نیمه
اقدام  :1تسلط به دانش فني ساخت انواع شمش ریختگي از سوپرآلیاژهاي پایه  Niو ( .Coدر مقیاس نمونه اولیه ،پایلوت
آلياژي پيشرفته
فوالدهاي
كارشده روز دنيا
هزینه(ریال)
زمان

پروژهها
یک نم ونه واحد توليد شده قابل انجام(ماه)
هزینه باید
آلياژي كارشده
فوالدهاي
عنوانروي
ردیفكليه تستهاي كنترل كيفي الزم بر
گونهاي است كه
استفاده كل
روش مورد هزینه
مشابهو بانشدني
روشيشدني
مواد بامصرف
پرسنلي
باشد .این هزینه

ليد صنعتي توليد شده باشد .ابعاد ورقها و شمشهاي كارشده بایستي بگونهاي تعيين گردد كه حداقل وزن آنها  5كيلوگرم باشد.

نیروگاهي

شاخص
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تدوین دانش فني ستاخت شتمش ریختگتي از ستوپرآلياژهاي پایته نيكتل ،IN939
 GTD222 ،IN792 ،GTD111و  FSX-414در مقياس نمونه اوليه
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24

مطابق با استانداردهاي
سازندگان معتبر (در ادامه
گزارش ارائه شده)

مقياس نمونه اوليه بگونهاي است كه كليه تست هاي كنترل كيفي الزم بر روي یک نمونه واحد توليد شده قابل انجام باشد .این نمونه شمش باید با روشي مشابه با روش مورد استفاده در توليد پایلوت
و توليد صنعتي توليد شده باشد .ابعاد نمونه شمشها بایستي بگونهاي تعيين گردد كه حداقل وزن آنها  10كيلوگرم باشد.
2-1

تدوین دانش فني ساخت شتمش ریختگتي از ستوپرآلياژهاي پایته نيكتل ،IN939
 GTD222 ،IN792 ،GTD111و  FSX-414در مقياس پایلوت

18

مطابق با استانداردهاي
سازندگان معتبر (در ادامه
گزارش ارائه شده)

شمشهاي پایلوت باید با روشي مشابه با روش توليد صنعتي توليد شده باشد و بر مبناي دانش فني بدست آمده در مقياس نمونه اوليه صورت پذیرفته باشد .دستگاهها و تجهيزات مورد استفاده در
ساخت نمونه پایلوت ميبایستي حداقل در محدوده كوچكترین تجهيزات توليد صنعتي مرتبط و موجود در كشور باشند.
3-1

تدوین دانش فني ستاخت شتمش ریختگتي از ستوپرآلياژهاي پایته نيكتل ،IN939
 GTD222 ،IN792 ،GTD111و  FSX-414در مقياس توليد انبتوه و صتنعتي
متناس با نياز كشور و بر مبناي دانش فني بدست آمده در مقياس پایلوت.

18

مطابق با استانداردهاي
سازندگان معتبر (در ادامه
گزارش ارائه شده)

مقياس توليد انبوه بایستي در یک شركت توليدي و با روش صنعتي صورت پذیرد.
اقدام  : 2تسلط به دانش فني ساخت انواع ورق و تسمه سوپرآلیاژ پایه  Niو (. Coدر مقیاس نمونه اولیه ،نیمه صنعتي و صنعتي)

1-2

تتتدوین دانتتش فنتتي ستتاخت ورق و تستتمه از ستتوپرآلياژهاي پایتته نيكتتل ،IN617
 Hastelloy Xو  Nimonic 263در مقياس نمونه اوليه

24

مطابق با استانداردهاي
سازندگان معتبر(در ادامه
گزارش ارائه شده)

مقياس نمونه اوليه بگونهاي است كه كليه تستهاي كنترل كيفي الزم بر روي یک نمونه واحد توليد شده قابل انجام باشد .این تسمه و ورق باید با روشي مشابه با روش مورد استفاده در توليد پایلوت
و توليد صنعتي توليد شده باشد .ابعاد ورقها و تسمهها بایستي بگونهاي تعيين گردد كه حداقل وزن آنها  10كيلوگرم باشد
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تتتدوین دانتتش فنتتي ستتاخت ورق و تستتمه از ستتوپرآلياژهاي پایتته نيكتتل ،IN617
 Hastelloy Xو  Nimonic 263در مقياس پایلوت
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18

مطابق با استانداردهاي
سازندگان معتبر(در ادامه
گزارش ارائه شده)

ورقها و تسمه هاي پایلوت باید با روشي مشابه با روش توليد صنعتي توليد شده باشد و بر مبناي دانش فني بدست آمده در مقياس نمونه اوليه صورت پذیرفته باشد .دستگاهها و تجهيزات مورد استفاده
در ساخت نمونه پایلوت ميبایستي حداقل در محدوده كوچكترین تجهيزات توليد صنعتي مرتبط و موجود در كشور باشند
3-2

تتتدوین دانتتش فنتتي ستتاخت ورق و تستتمه از ستتوپرآلياژهاي پایتته نيكتتل ،IN617
 Hastelloy Xو  Nimonic 263در مقياس توليد انبوه و صنعتي متناس بتا نيتاز
كشور و بر مبناي دانش فني بدست آمده در مقياس پایلوت

18

مطابق با استانداردهاي
سازندگان معتبر(در ادامه
گزارش ارائه شده)

مقياس توليد انبوه بایستي در یک شركت توليدي و با روش صنعتي صورت پذیرد.
اقدام  : 3تسلط به دانش فني ساخت انواع پودر پوشش فلزي مورد استفاده در پوششدهي قطعات داغ توربینهاي گازي(.در مقیاس نمونه اولیه ،نیمه صنعتي و صنعتي)

1-3

تدوین دانش فني ساخت انواع پودر پوشش فلزي نفوذي و  MCrAlYمورد استفاده
در پوششدهي قطعات داغ توربينهاي گازي در مقياس نمونه اوليه

24

مطابق با استانداردهاي
سازندگان معتبر(در ادامه
گزارش ارائه شده)

مقياس نمونه اوليه بگونهاي است كه كليه تست هاي كنترل كيفي الزم بر روي یک نمونه واحد توليد شده قابل انجام باشد .این پودرها باید با روشي مشابه با روش مورد استفاده در توليد پایلوت و
توليد صنعتي توليد شده باشد .حداقل وزن نمونه اوليه پودرها بایستي  5كيلوگرم باشد.
2-3

تدوین دانش فني ساخت انواع پودر پوشش فلزي نفوذي و  MCrAlYمورد استفاده
در پوششدهي قطعات داغ توربينهاي گازي در مقياس پایلوت

18

مطابق با استانداردهاي
سازندگان معتبر(در ادامه
گزارش ارائه شده)

پودرهاي پایلوت باید با روشي مشابه با روش توليد صنعتي توليد شده باشد و بر مبناي دانش فني بدست آمده در مقياس نمونه اوليه صورت پذیرفته باشد .دستگاهها و تجهيزات مورد استفاده در ساخت
پودرهاي پایلوت ميبایستي حداقل در محدوده كوچكترین تجهيزات توليد صنعتي مرتبط و موجود در كشور باشند
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18

مطابق با استانداردهاي
سازندگان معتبر(در ادامه
گزارش ارائه شده)

مقياس توليد انبوه بایستي در یک شركت توليدي و با روش صنعتي صورت پذیرد.
اقدام  : 4تسلط به دانش فني ساخت انواع پودر پوشش سرامیكي مورد استفاده در پوششدهي قطعات داغ توربینهاي گازي(.در مقیاس نمونه اولیه ،نیمه صنعتي و صنعتي)

1-4

تدوین دانش فني ساخت انواع پودر پوشش سراميكي مورد استتفاده در پوشتشدهتي
قطعات داغ توربينهاي گازي در مقياس نمونه اوليه

24

مطابق با استانداردهاي
سازندگان معتبر(در ادامه
گزارش ارائه شده)

مقياس نمونه اوليه بگونهاي است كه كليه تستهاي كنترل كيفي الزم بر روي یک نمونه واحد توليد شده قابل انجام باشد .این پودرها باید با روشي مشابه با روش مورد استفاده در توليد پایلوت و
توليد صنعتي توليد شده باشد .حداقل وزن نمونه اوليه پودرها بایستي  3كيلوگرم باشد.
2-4

تدوین دانش فني ساخت انواع پودر پوشش سراميكي مورد استتفاده در پوشتشدهتي
قطعات داغ توربينهاي گازي در مقياس پایلوت

18

مطابق با استانداردهاي
سازندگان معتبر(در ادامه
گزارش ارائه شده)

پودرهاي پایلوت باید با روشي مشابه با روش توليد صنعتي توليد شده باشد و بر مبناي دانش فني بدست آمده در مقياس نمونه اوليه صورت پذیرفته باشد .دستگاهها و تجهيزات مورد استفاده در ساخت
پودرهاي پایلوت ميبایستي حداقل در محدوده كوچكترین تجهيزات توليد صنعتي مرتبط و موجود در كشور باشند
3-4

تدوین دانش فني ساخت انواع پودر پوشش سراميكي مورد استتفاده در پوشتشدهتي
قطعات داغ توربينهاي گازي در مقياس توليد انبوه و صنعتي متناس با نياز كشتور و
بر مبناي دانش فني بدست آمده در مقياس پایلوت

18

مطابق با استانداردهاي
سازندگان معتبر(در ادامه
گزارش ارائه شده)

مقياس توليد انبوه بایستي در یک شركت توليدي و با روش صنعتي صورت پذیرد.
اقدام  :5تسلط به دانش فني ساخت انواع مواد جوشكاري و بریزینگ مورد استفاده در ساخت و بازسازي قطعات داغ توربینهاي گازي( .در مقیاس نمونه اولیه ،نیمه
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صنعتي و صنعتي)
1-5

تدوین دانش فني ساخت انواع فيلرهاي جوشكاري پایه نيكل و كبالت متورد استتفاده
در ساخت و بازسازي قطعات داغ توربينهاي گازي در مقياس نمونه اوليه

18

مطابق با استانداردهاي
سازندگان معتبر(در ادامه
گزارش ارائه شده)

مقياس نمونه اوليه بگونهاي است كه كليه تست هاي كنترل كيفي الزم بر روي یک نمونه واحد توليد شده قابل انجام باشد .این پودرها باید با روشي مشابه با روش مورد استفاده در توليد پایلوت و
توليد صنعتي توليد شده باشد .حداقل وزن نمونه اوليه فيلرها بایستي  5كيلوگرم باشد.
2-5

تدوین دانش فني ساخت انواع فيلرهاي جوشكاري پایه نيكل و كبالت متورد استتفاده
در ساخت و بازسازي قطعات داغ توربينهاي گازي در مقياس پایلوت

18

مطابق با استانداردهاي
سازندگان معتبر(در ادامه
گزارش ارائه شده)

فيلرهاي پایلوت باید با روشي مشابه با روش توليد صنعتي توليد شده باشد و بر مبناي دانش فني بدست آمده در مقياس نمونه اوليه صورت پذیرفته باشد .دستگاهها و تجهيزات مورد استفاده در ساخت
نمونه پایلوت ميبایستي حداقل در محدوده كوچكترین تجهيزات توليد صنعتي مرتبط و موجود در كشور باشند
3-5

تدوین دانش فني ساخت انواع فيلرهاي جوشكاري پایه نيكل و كبالت متورد استتفاده
در ساخت و بازسازي قطعات داغ توربينهاي گازي در مقياس توليتد انبتوه و صتنعتي
متناس با نياز كشور و بر مبناي دانش فني بدست آمده در مقياس پایلوت

18

مطابق با استانداردهاي
سازندگان معتبر(در ادامه
گزارش ارائه شده)

مقياس توليد انبوه بایستي در یک شركت توليدي و با روش صنعتي صورت پذیرد.
4-5

تدوین دانش فني ساخت انواع پودرهاي بریزینگ پایه نيكل و كبالت مورد استفاده در
ساخت و بازسازي قطعات داغ توربينهاي گازي در مقياس نمونه اوليه

18

مطابق با استانداردهاي
سازندگان معتبر(در ادامه
گزارش ارائه شده)

مقياس نمونه اوليه بگونهاي است كه كليه تست هاي كنترل كيفي الزم بر روي یک نمونه واحد توليد شده قابل انجام باشد .این پودرها باید با روشي مشابه با روش مورد استفاده در توليد پایلوت و
توليد صنعتي توليد شده باشد .حداقل وزن نمونه اوليه پودرها بایستي  5كيلوگرم باشد.
5-5

تدوین دانش فني ساخت انواع پودرهاي بریزینگ پایه نيكل و كبالت مورد استفاده در

18

مطابق با استانداردهاي
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سازندگان معتبر(در ادامه
گزارش ارائه شده)

ساخت و بازسازي قطعات داغ توربينهاي گازي در مقياس پایلوت

پودرهاي بریزینگ پایلوت باید با روشي مشابه با روش توليد صنعتي توليد شده باشد و بر مبناي دانش فني بدست آمده در مقياس نمونه اوليه صورت پذیرفته باشد .دستگاهها و تجهيزات مورد استفاده
در ساخت نمونه پایلوت ميبایستي حداقل در محدوده كوچكترین تجهيزات توليد صنعتي مرتبط و موجود در كشور باشند
6-5

تدوین دانش فني ساخت انواع پودرهاي بریزینگ پایه نيكل و كبالت مورد استفاده در
ساخت و بازسازي قطعات داغ توربينهاي گتازي در مقيتاس توليتد انبتوه و صتنعتي
متناس با نياز كشور و بر مبناي دانش فني بدست آمده در مقياس پایلوت

18

مطابق با استانداردهاي
سازندگان معتبر(در ادامه
گزارش ارائه شده)

مقياس توليد انبوه بایستي در یک شركت توليدي و با روش صنعتي صورت پذیرد.
اقدام  :6تسلط به دانش فني ساخت انواع شمش كارشده از سوپرآلیاژهاي پایه  Niو ( .Coدر مقیاس نمونه اولیه ،نیمه صنعتي و صنعتي)
1-6

تدوین دانتش فنتي ستاخت شتمش كارشتده از ستوپرآلياژ پایته نيكتل Nimonic

24

 80/90/105/115و  Udimet 520/720در مقياس نمونه اوليه

مطابق با استانداردهاي
سازندگان معتبر(در ادامه
گزارش ارائه شده)

مقياس نمونه اوليه بگونهاي است كه كليه تست هاي كنترل كيفي الزم بر روي یک نمونه واحد توليد شده قابل انجام باشد .این شمشهاي كارشده باید با روشي مشابه با روش مورد استفاده در توليد
پایلوت و توليد صنعتي توليد شده باشد .ابعاد شمشها بایستي بگونهاي تعيين گردد كه حداقل وزن آنها  10كيلوگرم باشد
2-6

تدوین دانتش فنتي ستاخت شتمش كارشتده از ستوپرآلياژ پایته نيكتل Nimonic

18

 80/90/105/115و  Udimet 520/720در مقياس پایلوت

مطابق با استانداردهاي
سازندگان معتبر(در ادامه
گزارش ارائه شده)

شمشهاي پایلوت باید با روشي مشابه با روش توليد صنعتي توليد شده باشد و بر مبناي دانش فني بدست آمده در مقياس نمونه اوليه صورت پذیرفته باشد .دستگاهها و تجهيزات مورد استفاده در
ساخت نمونه پایلوت ميبایستي حداقل در محدوده كوچكترین تجهيزات توليد صنعتي مرتبط و موجود در كشور باشند.
3-6

تدوین دانتش فنتي ستاخت شتمش كارشتده از ستوپرآلياژ پایته نيكتل Nimonic

 80/90/105/115و  Udimet 520/720در مقياس توليد انبوه و صنعتي متناس

24

مطابق با استانداردهاي
سازندگان معتبر(در ادامه
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گزارش ارائه شده)

با نياز كشور و بر مبناي دانش فني بدست آمده در مقياس پایلوت

مقياس توليد انبوه بایستي در یک شركت توليدي و با روش صنعتي صورت پذیرد.
اقدام  : 7تسلط به دانش فني ساخت انواع شمش و ورق كارشده از فوالدهاي آلیاژي (در مقیاس نمونه اولیه ،نیمه صنعتي و صنعتي)
1-7

تدوین دانش فني ساخت شمش كارشده و ورق از فوالدهتاي پرآليتاژي (زنتگ نتزن و
سوپرآلياژ پایه آهن) در مقياس نمونه اوليه

24

مطابق با استانداردهاي
سازندگان معتبر(در ادامه
گزارش ارائه شده)

مقياس نمونه اوليه بگونهاي است كه كليه تستهاي كنترل كيفي الزم بر روي یک نمونه واحد توليد شده قابل انجام باشد .این شمشهاي كارشده و ورقهاي فوالد آلياژي باید با روشي مشابه با روش
مورد استفاده در توليد پایلوت و توليد صنعتي توليد شده باشد .ابعاد شمشها و ورقها بایستي بگونهاي تعيين گردد كه حداقل وزن آنها  10كيلوگرم باشد
2-7

تدوین دانش فني ساخت شمش كارشده و ورق از فوالدهتاي پرآليتاژي (زنتگ نتزن و
سوپرآلياژ پایه آهن) در مقياس پایلوت

18

مطابق با استانداردهاي
سازندگان معتبر(در ادامه
گزارش ارائه شده)

ورقها ،تسمه ها و شمشهاي كارشده پایلوت باید با روشي مشابه با روش توليد صنعتي توليد شده باشد و بر مبناي دانش فني بدست آمده در مقياس نمونه اوليه صورت پذیرفته باشد .دستگاهها و
تجهيزات مورد استفاده در ساخت نمونه هاي پایلوت ميبایستي حداقل در محدوده كوچكترین تجهيزات توليد صنعتي مرتبط و موجود در كشور باشند
3-7

تدوین دانش فني ساخت شمش كارشده و ورق از فوالدهتاي پرآليتاژي (زنتگ نتزن و
سوپرآلياژ پایه آهن) در مقياس توليد انبوه و صنعتي متناس با نياز كشتور و بتر مبنتاي
دانش فني بدست آمده در مقياس پایلوت

18

مطابق با استانداردهاي
سازندگان معتبر(در ادامه
گزارش ارائه شده)

مقياس توليد انبوه بایستي در یک شركت توليدي و با روش صنعتي صورت پذیرد.
**نكته مهم :پيشنهاد مي شود كه در كليه طرحهاي فوق ،پروژه ها در سه مقياس نمونه اوليه ،نيمه صنعتي (پایلوت) و صنعتي به یک مركز واحد واگذار گردد و بر اساس سياست ساخت صنعتي
قطعات توسط آن مركز ،مراحل توليد نمونه اوليه و پایلوت با مشاركت مراكز تحقيقاتي و دانشگاههاي دیگر انجام پذیرد ،ليكن دانش فني كليه مراحل ساخت از مركز متولي درخواست گردد.
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لیست اقدامات ،عناوین پروژه ها ،هزینه ها و زمان اجراي پروژه هاي توسعه ساخت قطعات داغ نیروگاهي
اقدام  : 1تسلط به دانش فني ساخت انواع پره متحرك و ثابت توربین گازي( .در مقیاس نمونه اولیه ،نیمه صنعتي (پایلوت) و صنعتي)
زمان
ردیف

عنوان پروژهها

1-1

تدوین دانش فني ساخت پره هاي توربين گازي تک كریستال در مقياس نمونه اوليه

(ماه)
24

هزینه(ریال)
هزینه پرسنلي

هزینه مواد مصرف شدني و نشدني

شاخص
هزینه كل
مطابق با استانداردهاي
سازندگان معتبر (در
ادامه گزارش ارائه شده)

مقياس نمونه اوليه بگونهاي است كه كليه تستهاي كنترل كيفي الزم بر روي یک نمونه واحد توليد شده قابل انجام باشد .این نمونه پره باید با روشي مشابه با روش مورد استفاده در توليد
پایلوت و توليد صنعتي توليد شده باشد.
2-1

تدوین دانش فني ساخت پرههاي توربين گازي تک كریستال در مقياس پایلوت (یک
دست)

18

مطابق با استانداردهاي
سازندگان معتبر (در
ادامه گزارش ارائه شده)

پره هاي پایلوت باید با روشي م شابه با روش توليد صنعتي توليد شده باشد و بر مبناي دانش فني بدست آمده در مقياس نمونه اوليه صورت پذیرفته باشد .دستگاهها و تجهيزات مورد استفاده در
ساخت نمونه پایلوت ميبایستي حداقل در محدوده كوچكترین تجهيزات توليد صنعتي مرتبط و موجود در كشور باشند.
3-1

تدوین دانش فني ساخت پره هاي توربين گازي تک كریستال در مقياس توليد انبوه و
صنعتي متناس با نياز كشور و بر مبناي دانش فني بدست آمده در مقياس پایلوت

مقياس توليد انبوه بایستي در یک شركت توليدي و با روش صنعتي صورت پذیرد.

18

مطابق با استانداردهاي
سازندگان معتبر (در
ادامه گزارش ارائه شده)
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اوليه
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24

مطابق با استانداردهاي
سازندگان معتبر (در
ادامه گزارش ارائه شده)

مقياس نمونه اوليه بگونهاي است كه كليه تستهاي كنترل كيفي الزم بر روي یک نمونه واحد توليد شده قابل انجام باشد .این نمونه پره باید با روشي مشابه با روش مورد استفاده در توليد
پایلوت و توليد صنعتي توليد شده باشد.
5-1

تدوین دانش فني ساخت پره هاي توربين گازي با انجماد جهتدار در مقياس پایلوت
( یک دست)

18

مطابق با استانداردهاي
سازندگان معتبر (در
ادامه گزارش ارائه شده)

پره هاي پایلوت باید با روشي مشابه با روش توليد صنعتي توليد شده باشد و بر مبناي دانش فني بدست آمده در مقياس نمونه اوليه صورت پذیرفته باشد .دستگاهها و تجهيزات مورد استفاده در
ساخت نمونه پایلوت ميبایستي حداقل در محدوده كوچكترین تجهيزات توليد صنعتي مرتبط و موجود در كشور باشند.
6-1

تدوین دانش فني ساخت پره هاي توربين گازي با انجماد جهت دار در مقياس توليد
انبوه و صنعتي متناس با نياز كشور و بر مبناي دانش فني بدستت آمتده در مقيتاس
پایلوت

18

مطابق با استانداردهاي
سازندگان معتبر (در
ادامه گزارش ارائه شده)

مقياس توليد انبوه بایستي در یک شركت توليدي و با روش صنعتي صورت پذیرد.
**نكته مهم :در پایان اجراي طرحهاي فوق ،بایستي دو شركت بزرگ توليدي بعنوان دو منبع اصلي جهت ساخت پره هاي توربين گازي پيشرفته ایجاد شده باشند .یعني مقياس صنعتي توليد
پرههاي تکكریستال و جهتدار در دو شركت بزرگ قابل انجام باشد.
اقدام  : 2تسلط به دانش فني ساخت انواع پره متحرك و ثابت توربین بخاري( .در مقیاس نمونه اولیه،پایلوت ( نیمه صنعتي) و صنعتي)

1-3

تدوین دانش فني ساخت انواع پرههاي ثابت و متحرك توربين بخاري به روش فورج
در مقياس نمونه اوليه در سه اندازه كوچک ،متوسط و بلند از دو آلياژ منتخ

24

مطابق با استانداردهاي
سازندگان معتبر

مقياس نمونه اوليه بگونهاي است كه كليه تستهاي كنترل كيفي الزم بر روي یک نمونه واحد توليد شده قابل انجام باشد .این قطعات باید با روشي مشابه با روش مورد استفاده در توليد پایلوت
و توليد صنعتي توليد شده باشد.
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تدوین دانش فني ساخت پره هاي متحرك و ثابت توربين بخاري به روش فتورج در
مقياس پایلوت ( یک دست) در سه اندازه كوچک ،متوسط و بلند از دو آلياژ منتخ

مطابق با استانداردهاي
سازندگان معتبر

18

پره هاي پایلوت باید با روشي مشابه با روش توليد صنعتي توليد شده باشد و بر مبناي دانش فني بدست آمده در مقياس نمونه اوليه صورت پذیرفته باشد .دستگاهها و تجهيزات مورد استفاده در
ساخت نمونه پایلوت ميبایستي حداقل در محدوده كوچكترین تجهيزات توليد صنعتي مرتبط و موجود در كشور باشند.
3-3

تدوین دانش فني ساخت پره هاي متحرك و ثابت توربين بخاري بته روش فتورج در
مقياس توليد انبوه و صنعتي متناس با نياز كشور و بر مبناي دانش فني بدست آمتده
در مقياس پایلوت در سه اندازه كوچک ،بزرگ و متو.سط از دو آلياژ منتخ

مطابق با استانداردهاي
سازندگان معتبر

18

مقياس توليد انبوه بایستي در یک شركت توليدي و با روش صنعتي صورت پذیرد.
**نكته مهم :پيشنهاد مي شود كه در كليه طرحهاي فوق ،پروژه ها در سه مقياس نمونه اوليه ،نيمه صنعتي (پایلوت) و صنعتي به یک مركز واحد واگذار گردد و بر اساس سياست ساخت صنعتي
قطعات توسط آن مركز ،مراحل توليد نمونه اوليه و پایلوت با مشاركت مراكز تحقيقاتي و دانشگاههاي دیگر انجام پذیرد ،ليكن دانش فني كليه مراحل ساخت از مركز متولي درخواست گردد.

اقدام : 1

انجام مطالعات جهت انتخاب روش و مبدأ مناس جهت انتقال فنآوري لوله هاي بویلر (سوپرهيتر ،ري هيتر ،اكونومایزر و  )...واحدهاي نيروگاهي بخاري
زمان

ردیف
1-1

عنوان پروژهها
شناسایي و انتخاب لوله هاي بویلر پرمصرف و متورد نيتاز در كشتور ،جتن
ساخت آنها و سازنده هاي عمده در دنيا

(ماه)
و روش

10

هزینه(ریال)
هزینه پرسنلي

هزینه مواد مصرف شدني و نشدني

شاخص
هزینه كل
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انتخاب روش مناس انتقال فناوري ساخت لوله هاي بویلر و تهيه دستورالعمل هتاي
مربوطه
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10
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شاخصهاي پروژه هاي طرح توسعه فناوري ساخت مواد و قطعات داغ نیروگاهي
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 معرفي اقدامات فني و پروژههاي توسعه ساخت قطعات داغ نیروگاهي .1تسلط به دانش فني ساخت انواع ورق و تسمه سوپرآلیاژ پایيه  Niو ( .Coدر مقیياس آزمایشيگاهي و
نیمه صنعتي)
همانگونه كه در گزارشهاي مراحل اول و دوم پروژه ذكر شد ،ورقها و تسمههاي سوپرآلياژهاي پایه نيكل و كبالت از جمله
مهم ترین مواد اوليه مورد استفاده در ساخت قطعات داغ نيروگاهي مي باشند كه تاكنون اقدام جدي در زمينه تدوین دانش فنتي
ساخت آنها در كشور انجام نشده و قسمت عمدهاي از این مواد با صرف هزینههاي هنگفت بصورت واردات به كشور وارد شده و
در بخشهاي مختلف صنایع نيروگاهي و غير نيروگاهي مصرف مي گردد .همانگونه كه پيشتر مشخص گردید مهتمتترین ایتن
ورقهاي سوپرآلياژي مصرفي در قطعات نيروگاهي شامل آلياژهاي  IN617و  Hastelloy-Xو  Nimonic 263ميباشند.
اقدام فني فوق در راستاي تدوین دانش فني ساخت كليه ورقها و تسمههاي مورد نظر بوده كه با توجه بته وجتود امكانتات
مناس در این زمينه در كشور ،ميتوان با یک برنامه ریزي مناس در آینده نسبت به ساخت قری به اتفاق ایتن شتمشهتا در
كشور اقدام نمود .براي اینكار تسلط به دانش فني ساخت این ورقها و تسمهها در سه مقياس آزمایشگاهي (نمونه اوليه) ،نيمته
صنعتي و صنعتي پيشبيني شده است.
مقياس نمونه اوليه بگونهاي است كه كليه تست هاي كنترل كيفي الزم بر روي یک نمونه واحد توليد شده قابل انجام باشد.
این تسمه و ورق باید با روشي مشابه با روش مورد استفاده در توليد پایلوت و توليد صنعتي توليتد شتده باشتد .ابعتاد ورقهتا و
تسمهها بایستي بگونهاي تعيين گردد كه حداقل وزن آنها  10كيلوگرم باشد .ورقها و تسمههاي پایلوت باید با روشي مشتابه بتا
روش توليد صنعتي توليد شده باشد و بر مبناي دانش فني بدست آمده در مقياس نمونه اوليه صورت پذیرفته باشد .دستگاهها و
تجهيزات مورد استفاده در ساخت نمونه پایلوت مي بایستي حداقل در محدوده كتوچكترین تجهيتزات توليتد صتنعتي مترتبط و
موجود در كشور باشند .مقياس توليد انبوه بایستي در یک شركت توليدي و با روش صنعتي صورت پذیرد.
 .2تسلط به دانش فني ساخت انواع شمش ریختگي سوپرآلیاژ پایه  Niو ( .Coدر مقیاس آزمایشيگاهي،
نیمه صنعتي و صنعتي)
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بررسي هاي انجام شده در مراحل اول و دوم پروژه مشخص نمود كه شمش هاي ریختگي سوپرآلياژهاي پایه نيكل و كبالت
از جمله مهم ترین مواد اوليه مورد استفاده در ساخت قطعات داغ نيروگاهي ميباشند كه هرچند كته در ستالهاي اخيتر برختي از
انواع این شمشها در داخل كشوذ ساخته شدهاند ،اما آمار واردات آنها به كشور هنوز رقم باالیي را شامل ميگردد.
اقدام فوق در راستاي تدوین دانش فني ساخت كليه شمشهاي مورد نظر بوده كه با توجه به وجود امكانات مناست در ایتن
زمينه در كشور ،مي توان با یک برنامه ریزي مناس در آینده نسبت به ساخت قری به اتفاق این شمشها در كشور اقدام نمتود.
براي اینكار تسلط به دا نش فني ساخت این شمشها در سه مقياس آزمایشگاهي (نمونه اوليه) ،نيمه صنعتي و صنعتي پيش بيني
شده است.
مقياس نمونه اوليه بگونهاي است كه كليه تست هاي كنترل كيفي الزم بر روي یک نمونه واحد توليد شده قابل انجام باشد.
این نمونه شمش باید با روشي مشابه با روش مورد است فاده در توليد پایلوت و توليد صنعتي توليد شده باشد .ابعاد نمونه شمشها
بایستي بگونهاي تعيين گردد كه حداقل وزن آنها  10كيلوگرم باشد .شمشهاي پایلوت باید با روشي مشابه با روش توليد صنعتي
توليد شده باشد و بر مبناي دانش فني بدست آمده در مقياس نمونه اوليه صورت پذیرفته باشتد .دستتگاهها و تجهيتزات متورد
استفاده در ساخت نمونه پایلوت مي بایستي حداقل در محدوده كوچكترین تجهيزات توليد صتنعتي مترتبط و موجتود در كشتور
باشند .مقياس توليد انبوه بایستي در یک شركت توليدي و با روش صنعتي صورت پذیرد.
 .3تسلط به دانش فني ساخت انواع پودر پوشش فليزي ميورد اسيتفاده در پوشيشدهيي قطعيات داغ
توربینهاي گازي( .در مقیاس آزمایشگاهي و نیمه صنعتي)
پودرهاي پوشش فلزي كه براي پوشش دهي و حفاظت قطعات مهم نيروگاهي در حين ستروی

در شترایط ستخت كتاري

(محيط خورنده و دماي باال) استفاده ميشوند ،به دو دسته اصلي پودرهاي پوشش نفوذي و پودرهاي پوشتش روكشتي تقستيم
بندي ميشوند .مهمترین روش ساخت این پودرها روش اتمایزینگ فلز و آلياژ مذاب بوده و كنترل تركي و مشخصات فيزیكو-
شيميایي این پودرهاي ساخته شده براي دسترسي مناس به خواص حفاظت كنندگي در قطعات پوشش داده شده بسيار حياتي
است.
اقدام فوق در راستاي تدوین دانش فني ساخت پودرهاي پوششدهي مورد نظر بوده كه با توجه به قيمت باالي واردات آنها
به كشور و عدم توليد داخلي آنها ،بتوان با یک برنامه ریزي مناس در آینده نسبت به ساخت آنها در كشور اقتدام نمتود .بتراي
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اینكار تسلط به دانش فني ساخت این پود رهاي فلزي در سه مقياس آزمایشگاهي (نمونه اوليه) ،نيمه صتنعتي و صتنعتي پتيش
بيني شده است.
مقياس نمونه اوليه بگونهاي است كه كليه تست هاي كنترل كيفي الزم بر روي یک نمونه واحد توليد شده قابل انجام باشد.
این پودرها باید با روشي مشابه با روش مورد استفاده در توليد پ ایلوت و توليد صنعتي توليد شده باشد .حداقل وزن نمونته اوليته
پودرها بایستي  5كيلوگرم باشد .پودرهاي پایلوت باید با روشي مشابه با روش توليد صنعتي توليد شده باشد و بر مبنتاي دانتش
فني بدست آمده در مقياس نمونه اوليه صورت پذیرفته باشد .دستگاهها و تجهيزات مورد استفاده در ستاخت پودرهتاي پتایلوت
مي بایستي حداقل در محدوده كوچكترین تجهيزات توليد صنعتي مرتبط و موجود در كشور باشند مقياس توليد انبوه بایستتي در
یک شركت توليدي و با روش صنعتي صورت پذیرد.
 .4تسلط به دانش فني ساخت انواع پودر پوشش سرامیكي مورد استفاده در پوشش دهيي قطعيات داغ
توربینهاي گازي( .در مقیاس آزمایشگاهي و نیمه صنعتي)
پودرهاي پوشش سراميكي نيز كه براي پوشش دهي و حفاظت قطعات مهم نيروگاهي در حين ستروی

در شترایط ستخت

كاري (محيط خورنده و دماي باال) استفاده ميشوند ،بيشتر به منظور حفاظت قطعات داغ نيروگاهي و كاهش دماي سروی

آنها

در راستاي افزایش عمر كاري آنها بكار ميروند .این پودرهاي سراميكي كه بطور عمده بر پایته اكستيد زیركتونيم متيباشتند،
پودرهاي پوشش روكشي ميباشند .مهمترین روش ساخت این پودرها روشهاي شيميایي است و كنتترل تركيت و مشخصتات
فيزیكو-شيميایي این پودرهاي ساخته شده براي دسترسي مناس به كيفيت پودرها و خواص حفاظت كنندگي قطعات پوشتش
داده شده در دماي باال حروري است.
اقدام فوق در راستاي تدوین دانش فني ساخت پودرهاي پوشش دهي سراميكي مورد نظر بوده كه با توجه به قيمت بتاالي
واردات آنها به كشور و عدم توليد داخلي آنها ،بتوان با یک برنامه ریزي مناس در آینده نسبت به ساخت آنهتا در كشتور اقتدام
نمود .براي اینكار تسلط به دانش فني ساخت این پودرهاي پوشش سراميكي در سه مقياس آزمایشگاهي (نمونته اوليته) ،نيمته
صنعتي و صنعتي پيش بيني شده است.
مقياس نمونه اوليه بگونهاي است كه كليه تستهاي كنترل كيفي الزم بر روي یک نمونه واحد توليد شده قابل انجام باشد.
این پودرها باید با روشي مشابه با روش مورد استفاده در توليد پایلوت و توليد صنعتي توليد شده باشد .حداقل وزن نمونته اوليته
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پودرها بایستي  3كيلوگرم باشد .پودرهاي پایلوت باید با روشي مشابه با روش توليد صنعتي توليد شده باشد و بر مبنتاي دانتش
فني بدست آمده در مقياس نمونه اوليه صورت پذیرفته باشد .دستگاهها و تجهيزات مورد استفاده در ستاخت پودرهتاي پتایلوت
مي بایستي حداقل در محدوده كوچكترین تجهيزات توليد صنعتي مرتبط و موجود در كشور باشند مقياس توليد انبوه بایستتي در
یک شركت توليدي و با روش صنعتي صورت پذیرد.
 .5تسلط به دانش فني ساخت انواع مواد جوشكاري و بریزینگ ميورد اسيتفاده در سياخت و بازسيازي
قطعات داغ توربینهاي گازي( .در مقیاس آزمایشگاهي و نیمه صنعتي)
فيلرهاي جوشكاري و مواد (چسبها و پودرهاي) بریزینگ از جمله مهمترین مواد مصرفي در حين ساخت و بازسازي قطعتات
داغ نيروگاهي بوده كه بطور عمده برپایه آلياژهاي آهن ،نيكل و كبالت مي باشند .این مواد در حال حاحر از خارج كشور تتامين
مي گردند و به نظر مي رسد كه با صرف هزینه اي معقول و تدوین دانش فني ساخت ،بتوان نسبت بته ستاخت آنهتا در داختل
كشور اقدام نمود.
اقدام فوق در راستاي تدوین دانش فني ساخت فيلرهاي جوشكاري پرمصرف و وارداتي و نيز پودرها و چسبهاي مصرفي در
بریزینگ قطعات داغ نيروگاهي مورد نظر بوده كه با توجه به قيمت باالي واردات آنها به كشور و عدم توليد داخلي آنها ،ميتوان
نسبت به ساخت آنها در كشور ا قدام نمود .براي اینكار تسلط به دانش فني ساخت این مواد در دو مقياس آزمایشتگاهي (نمونته
اوليه) و نيمه صنعتي پيش بيني شده است.
مقياس نمونه اوليه بگونهاي است كه كليه تست هاي كنترل كيفي الزم بر روي یک نمونه واحد توليد شده قابل انجام باشد.
این فيلرها و پودرها بای د با روشي مشابه با روش مورد استفاده در توليد پایلوت و توليد صنعتي توليتد شتده باشتد .حتداقل وزن
نمونه اوليه پودرها بایستي  5كيلوگرم باشد .پودرهاي پایلوت باید با روشي مشابه با روش توليد صنعتي توليتد شتده باشتد و بتر
مبناي دانش فني بدست آمده در مقياس نمونه اوليه صورت پذیرفته باشتد .دستتگاهها و تجهيتزات متورد استتفاده در ستاخت
پودرهاي پایلوت مي بایستي حداقل در محدوده كوچكترین تجهيزات توليد صنعتي مرتبط و موجود در كشور باشند.
 .6تسلط به دانش فني سياخت انيواع شيمش كارشيده از سيوپرآلیاژهاي پایيه  Niو ( .Coدر مقیياس
آزمایشگاهي و نیمه صنعتي)
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بررسي هاي انجام شده در مراحل اول و دوم پروژه مشخص نمود كه شمشهاي كارشده سوپرآلياژهاي پایه نيكل و كبالت نيز
از جمله مهمترین مواد اوليه مورد استفاده در ساخت قطعات داغ نيروگاهي ميباشند كه هرچند آمار مصترف و واردات آنهتا بته
كشور در مقایسه با شمشهاي ریختگي كمتر است ،اما با اینحال رقم باالیي را شامل ميگردد .از جمله مهمترین این شمشهاي
كارشده مي توان به شمشهاي  Udimet 720 ، Nimonic 90و  Nimonic 115اشاره نمود.
اقدام فوق در راستاي تدوین دانش فني ساخت شمشهاي كارشده مورد نظر بوده كه با توجه به وجود دانش نسبي و امكانات
مناس در این زمينه در كشور ،مي توان با یک برنامه ریزي مناس در آینده نسبت به ساخت این شمشها در كشور اقدام نمود.
براي اینكار تسلط به دانش فني ساخت این شمشها در دو مقياس آزمایشگاهي (نمونه اوليه) و نيمه صتنعتي پتيش بينتي شتده
است.
مقياس نمونه اوليه بگونهاي است كه كليه تست هاي كنترل كيفي الزم بر روي یک نمونه واحد توليد شده قابل انجام باشد.
این نمونه شمش باید با روشي مشابه با روش مورد استفاده در توليد پایلوت و توليد صنعتي توليد شده باشد .ابعاد نمونه شمشها
بایستي بگونهاي تعيين گردد كه حداقل وزن آنها  10كيلوگرم باشد .شمشهاي پایلوت باید با روشي مشابه با روش توليد صنعتي
توليد شده باشد و بر مبناي دانش فني بدست آمده در مقياس نمونه اوليه صورت پذیرفته باشتد .دستتگاهها و تجهيتزات متورد
استفاده در ساخت نمونه پایلوت مي بایستي حداقل در محدوده كوچكترین تجهيزات توليد صتنعتي مترتبط و موجتود در كشتور
باشند.
 .7تسلط به دانش فني ساخت انواع شمش و ورق كارشده انواع فوالد آلیاژي (در مقیاس آزمایشگاهي)
در حال حاحر برخي شمشها و ورقهاي فوالد آلياژي در كشور توليد ميگردند ،اما تعدادي از آنهتا نيتز وارداتتي هستتند كته
مقادیر ارز زیادي جهت واردات آنها مصرف ميگردد .از جمله این ورقها و شمشهاي فوالد آلياژي وارداتي ميتوان به آلياژهتاي
 N-155و  ...اشاره نمود.
اقدام فني فوق در راستاي تدوین دانش فني ساخت كليه ورقها و شمشهاي فوالد آلياژي مورد نظر در كشور بوده كه با توجه
به وجود امكانات مناس در این زمينه ،ميتوان با یک برنامه ریزي مناس در آینده نسبت به ساخت قری به اتفاق ایتن متواد
اقدام نمود .براي اینكار تسلط به دانش فني ساخت این ورقها و شمشهاي فوالد آلياژي در مقياس آزمایشتگاهي (نمونته اوليته)
پيش بيني شده است.
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مقياس نمونه اوليه بگونهاي است كه كليه تستهاي كنترل كيفي الزم بر روي یک نمونه واحد توليد شده قابل انجام باشد.
این تسمه و ورق باید با روشي مشابه با روش مورد استفاده در توليد پایلوت و توليد صتنعتي توليتد شتده باشتد .ابعتاد ورقهتا و
شمشها بایستي بگونهاي تعيين گردد كه حداقل وزن آنها  10كيلوگرم باشد.

 اقدامات فني و پروژه هاي توسعه ساخت قطعات داغ نیروگاهي .1تسلط به دانش فني ساخت انواع پره ثابت و متحرك توربین گازي (در مقیاس آزمایشگاهي ،نیمه
صنعتي و صنعتي)
همانگونه كه در گزارشهاي مراحل اول و دوم پروژه ذكر شد ،پرههاي ثابت و متحرك توربينهاي گازي از جمله مهمترین
قطعات داغ نيروگاهي ميباشند كه هرچند كه تاكنون اقدامات گستردهاي در زمينه تدوین دانش فني ستاخت برختي از آنهتا در
كشور انجام شده (پرههاي پلي كریستال یا با انجماد معمولي) ،اما تاكنون اقدام اجرایي كاملي در خصوص ساخت انواع پرههتاي
با انجماد جهتدار و بخصوص پرههاي تک كریستال در كشورصورت نگرفته است .با توجه به آنكه توربينهاي گازي پيشترفته
از پرههاي تکكریستال و با انجماد جهتدار استفاده ميكنند ،لذا جهت تامين نياز آتي كشور به این نوع پرهها و عق نماندن از
این دانش و تكنولوژي ،دسترسي به دانش و تكنولوژي ساخت چنين پره هایي بسيار حياتي است.
اقدام فني فوق در راستاي تدوین دانش فني ساخت كليه پرههاي مورد نظر بوده كه بتوان با یتک برنامتهریتزي مناست در
آینده نسبت به ساخت این پرهها در كشور اقدام نمود .براي اینكار تسلط به دانش فني ساخت این پرههاي با انجماد جهتتدار و
تکكریستال در سه مقياس آزمایشگاهي (نمونه اوليه) ،نيمه صنعتي و صنعتي پيشبيني شده است.
مقياس نمونه اوليه بگونهاي است كه كليه تست هاي كنترل كيفي الزم بر روي یک نمونه واحد توليد شده قابل انجام باشد.
این نمونه پره باید با روشي مشابه با روش مورد استفاده در توليد پایلوت و توليد صنعتي توليد شده باشد .نتيجه نهایي این مرحله
ساخت یک عدد پره با انجماد جهتدار یا تک كریستال است كه تمامي ویژگيهاي یک پره قابل نص در توربين را دارا باشد.
پرههاي پایلوت (كه شامل یک دست از پرههاي مورد نظر مي باشند) باید با روشي مشابه با روش توليد صنعتي توليد شده باشد
و بر مبناي دانش فني بدست آمده در مقياس نمونه اوليه صورت پذیرفته باشد .دستگاهها و تجهيزات مورد استتفاده در ستاخت
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نمونه پایلوت مي بایستي حداقل در محدوده كوچكترین تجهيزات توليد صنعتي مرتبط و موجود در كشور باشند .مقيتاس توليتد
انبوه بایستي در یک شركت توليدي و با روش صنعتي صورت پذیرد.
**نكته مهم :در پایان اجراي طرحهاي فوق ،بایستي دو شركت بزرگ توليدي بعنوان دو منبع اصلي جهت ساخت پرههاي
توربين گازي پيشرفته ایجاد شده باشند .یعني مقياس صنعتي توليد پرههاي تکكریستال و جهتدار در دو شركت بزرگ قابل
انجام باشد.
 .2تسلط به دانش فني ساخت انواع پره ثابت و متحرك توربین بخاري (در مقیاس آزمایشيگاهي ،نیميه
صنعتي و صنعتي)
پرههاي ثابت و متحرك توربينهاي بخاري از جمله مهم ترین قطعات داغ نيروگاهي (مربوط به واحدهاي بخاري) ميباشند
كه هرچند كه تاكنون اقدامات گسترده اي در زمينه تدوین دانش فني ساخت برختي از آنهتا در كشتور انجتام شتده (پترههتاي
ماشينكاري شده از شمشهاي اوليه كارشده) ،اما تاكنون اقدام اجرایي كاملي در خصوص ساخت انواع پترههتاي فتورج شتده در
كشورصورت نگرفته است .با توجه به آنكه از این پرهها در بسياري از واحدهاي بخاري پيشرفته و نيز كم رسور واحدهاي گازي
استفاده ميشود ،لذا جهت تامين نياز آتي كشور به این نوع پرهها و عق نماندن از این دانش و تكنولوژي ،دسترسي به دانش و
تكنولوژي ساخت چنين پرههایي بسيار حياتي است.
اقدام فني فوق در راستاي تدوین دانش فني ساخت كليه پرههاي ( كوچک ،متوسط و بزرگ) مورد نظر بوده كه بتوان با یک
برنامه ریزي مناس در آینده نسبت به ساخت این پره ها در كشور اقدام نمود .براي اینكار تستلط بته دانتش فنتي ستاخت ایتن
پرههاي فورج در سه مقياس آزمایشگاهي (نمونه اوليه) ،نيمه صنعتي و صنعتي پيشبيني شده است.
مقياس نمونه اوليه بگونهاي است كه كليه تست هاي كنترل كيفي الزم بر روي یک نمونه واحد توليد شده قابل انجام باشد.
این نمونه پره باید با روشي مشابه با روش مورد استفاده در توليد پایلوت و توليد صنعتي توليد شده باشد .نتيجه نهایي این مرحله
ساخت یک عدد پره فورج شده با ابعاد كوچک ،متوسط و بزرگ از آلياژهاي مورد نظر است كه تمامي ویژگيهاي یک پره قابتل
نص در توربين را دارا باشد .پرههاي پایلوت (كه شامل یک دست از پرههاي مورد نظر مي باشند) باید با روشي مشابه با روش
توليد صنعتي توليد شده باشد و بر مبناي دانش فني بدست آمده در مقياس نمونته اوليته صتورت پذیرفتته باشتد .دستتگاهها و
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تجهيزات مورد استفاده در ساخت نمونه پایلوت مي بایستي حداقل در محدوده كتوچكترین تجهيتزات توليتد صتنعتي مترتبط و
موجود در كشور باشند .مقياس توليد انبوه بایستي در یک شركت توليدي و با روش صنعتي صورت پذیرد.
 -3-3اقدامات فني و پروژههاي انتقال فناوريهاي قطعات داغ نیروگاهي
 .1انجام مطالعات جهت انتخاب روش و مبدأ مناس جهت انتقال دانش فني ستاخت لولتههتاي بتویلر (ستوپرهيتر ،ريهيتتر،
اكونومایزر و  )...واحدهاي نيروگاهي بخاري
 -4-3اقدامات فني و پروژه هاي توسعه طراحي مواد داغ نیروگاهي
 .1انجام تحقیقات پایه در زمینه طراحي انواع سوپرآلیاژهاي ریختگي پایه  Niو  Coدر مقیاس نمونه اولیه

در توربينهاي گازي جدید براي افزایش بازدهي و قابليت اطمينان ،از موادي استفاده مي شود كه قابليت تحمل دمایي باالتر
داشته و خواص بهتري را ارائه مي دهند .براي ارتقائ دانش كشور در این زمينه و استفاده از ایتن دانتش در پتروژههتاي آتتي
صنعت برق ،انجام تحقيقات پایه در خصوص طراحي و ساخت انواع سوپرآلياژهاي پایه نيكل و كبالت ریختگي پيشرفته پيشنهاد
گردیده است .دسترسي به دانش طراحي سوپرآلياژهاي ریختگي با خواص مكانيكي و خوردگي حداقل به ميزان  20درصد بيشتر
نسبت به سوپرآلياژهاي ریختگي پيشرفته روز دنيا هدف اصلي این اقدام است.
اقدام فني فوق در راستاي تدوین دانش فني طراحي سوپرآلياژهاي پيشرفته مورد نظر بوده كه بتوان بتا یتک برنامتهریتزي
مناس در آینده نسبت به ساخت قطعاتي از این آلياژها در كشور اقدام نمتود .بتراي اینكتار انجتام تحقيقتات پایته در مقيتاس
آزمایشگاهي (نمونه اوليه) پيشبيني شده است.
مقياس نمونه اوليه بگونهاي است كه كليه تست هاي كنترل كيفي الزم بر روي یک قطعه واحد توليد شده با ماده طراحي و
ساخته شده قابل انجام باشد .این نمونههاي ریختگي باید با روشي مشابه با روش مورد استفاده در توليد پایلوت و توليد صنعتي
توليد شده باشد.
 .2انجام تحقیقات پایه در زمینه طراحي انواع سوپرآلیاژهاي كارشده پایه  Niو  Coدر مقیاس نمونه اولیه

همانگونه كه در باال ذكر شد در توربينهاي گازي جدید براي افزایش بازدهي و قابليت اطمينان ،از موادي استفاده ميشود كه
قابليت تحمل دمایي باالتر داشته و خواص بهتري را ارائه دهند .براي ارتقائ دانش كشور در این زمينه و استفاده از این دانتش
در پروژه هاي آتي صنعت برق ،انجام تحقيقات پایه در خصوص طراحي و ستاخت انتواع ستوپرآلياژهاي پایته نيكتل و كبالتت
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كارشده پيشرفته پ يشنهاد گردیده است .دسترسي به دانش طراحي سوپرآلياژهاي كارشده با خواص مكانيكي و خوردگي حتداقل
به ميزان  20درصد بيشتر نسبت به سوپرآلياژهاي كارشده پيشرفته روز دنيا هدف اصلي این اقدام است.
اقدام فني فوق در راستاي تدوین دانش فني طراحي سوپرآلياژهاي كارشده پيشترفته متورد نظتر بتوده كته بتتوان بتا یتک
برنامه ریزي مناس در آینده نسبت به ساخت قطعاتي از این آلياژها در كشور اقدام نمود .براي اینكتار انجتام تحقيقتات پایته در
مقياس آزمایشگاهي (نمونه اوليه) پيشبيني شده است.
مقياس نمونه اوليه بگونهاي است كه كليه تستهاي كنترل كيفي الزم بر روي یک قطعه واحد توليد شده با ماده طراحي و
ساخته شده قابل انجام باشد .این نمونه هاي كارشده باید با روشي مشابه با روش مورد استفاده در توليد پایلوت و توليد صتنعتي
توليد شده باشد.
 .3انجام تحقیقات پایه در زمینه طراحي مواد شمش ریختگي و ورق كارشده انواع فوالد آلیاژي در مقیاس نمونه اولیه

در نيروگاههاي جدید براي افزایش بازدهي و قابليت اطمينان ،از موادي استفاده مي شود كه قابليتت تحمتل دمتایي بتاالتر
داشته و خواص بهتري را ارائه مي دهند .براي ارتقائ دانش كشور در این زمينه و استفاده از ایتن دانتش در پتروژههتاي آتتي
صنعت برق ،انجام تحقيقات پایه در خصوص طراحي و ساخت انواع فوالدهاي آلياژي ریختگي پيشرفته پيشنهاد گردیده استت.
دسترسي به دانش طراحي فوالدهاي ریختگي نيروگاهي با خواص مكانيكي و خوردگي حداقل به ميزان  20درصد بيشتر نسبت
به فوالدهاي ریختگي نيروگاهي پيشرفته روز دنيا هدف اصلي این اقدام است.
اقدام فني فوق در راستاي تدوین دانش فني طراحي فوالدهاي ریختگي و كارشده نيروگاهي پيشرفته مورد نظتر بتوده كته
بتوان با یک برنامه ریزي مناس در آینده نسبت به ساخت قطعاتي از ایتن آلياژهتا در كشتور اقتدام نمتود .بتراي اینكتار انجتام
تحقيقات پایه در مقياس آزمایشگاهي (نمونه اوليه) پيشبيني شده است.
مقياس نمونه اوليه بگونهاي است كه كليه تست هاي كنترل كيفي الزم بر روي یک نمونه واحد توليد شده قابل انجام باشد.
فوالدهاي آلياژي ریختگي باید با روشي مشابه با روش مورد استفاده در توليد پایلوت و توليد صتنعتي توليتد شتده باشتد .ابعتاد
شمشهاي ریختگي بایستي بگونه اي تعيين گردد كه حداقل وزن آنها  10كيلوگرم باشد .فوالدهاي آلياژي كارشده باید با روشي
مشابه با روش مورد استفاده در توليد پایلوت و توليد صنعتي توليد شده باشد .ابعاد ورقها و شمشهاي كارشده بایستتي بگونتهاي
تعيين گردد كه حداقل وزن آنها  5كيلوگرم باشد.
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 -1مقدمه
هر برنامهريزي نيازمند ارزيابي بوده و بدون آن نميتوان از اجراي برنامه اطمينان حاصل نموود .در سوند طراحوي و توسوعه
دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي نيز نمي توان بدون ارزيابي ،به نحوه عملكرد و اثربخشي ارکان مختلف سند (که
براساس نقشهراه اين سند صورت ميگيرد) پي برد .به منظور ارزيابي الزم است شاخصهاي عملكردي و اثربخشي تعريف شده
تا بتوان درطول زمان با بررسي وضعيت شاخص ها ،ميزان پيشرفت ارکوان مختلوف سوند را مشوخص کورد .عوالوه بور تعيوين
شاخصها ،ميبايست مشخص گردد که چه ساختارهاي نظارتي ،در چه مقاطع زماني و چگونه بايد ايجاد شوند توا پوروژههواي
اجرايي مختلفي را که براي حصول به اهداف نقشه راه طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي صورت
ميگيرد مورد ارزيابي قرار دهند .همچنين با توجه به اينكه نقشهراه يك سند زنده و پويا براي تحرك بخشهاي مختلف صنعت
برق کشور در جهت حصول به اهداف اين صنعت ميباشد ،ضرورت دارد در بازههاي زماني مشخصي به بازنگري و بروزرسواني
اين سند پرداخته شود .در اين بخش از طرح ،برنامهريزي الزم جهت انجام اين بازنگريها نيز مشخص خواهد شد .در ادامه بوه
ترتيب ،فرايند ارزيابي سند طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي ،مكانيزم ارزيابي ،سواختار نظوارت و
بهروزرساني سند طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي بررسي شده است.

 -2فرايند ارزيابي سند طراحي و توسعه دانش فني سااتت ماواد و عطعااا دا
نيروگاهي
مكانيزمي که در اين سند براي ارزيابي تحقق برنامههاي سند در نظر گرفته شده است شامل مراحل اصلي زير ميباشد:
 -1تدوين شاخصهاي عملكردي و اثربخشي
 -2شناسايي منابع اطالعاتي براي اندازهگيري شاخصها
 -3جمعآوري اطالعات و مقايسه با معيارهاي کمّي تعيين شده
 -4تفسير نتايج و ارائه پيشنهاد
مرحله اول از مكانيزم ارزيابي سند که شامل تدوين شاخصهاي عملكردي و اثربخشي ميباشد قبل از اجرايي شودن سوند
صورت مي پذيرد .در اين مرحله براي ارکان مختلف سند که شامل چشمانداز ،اهداف و اقدامات ميباشد تعدادي شاخص تعريف
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مي شود .پس از آغاز اجرايي شدن سند و تشكيل ستاد راهبري سند ،منابع اطالعاتي که ميتوان ميزان شاخصها را بوا کموك
آنها تعيين کرد ،شناسايي شده و طي دورههاي زماني مشخص مقادير شاخصها اندازه گيري شده و نتوايج حاصول از آن موورد
ارزيابي قرار گرفته و در صورت لزوم بازنگريهاي الزم صورت ميپذيرد .در ادامه شاخصهاي سند طراحي و توسعه دانش فني
ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي و نحوه دستيابي به آنها مورد بررسي قرار گرفته است.

 -1-2تدوين شاتصهاي عملكردي و اثربخشي
شاخص ،استانداردي است که دستيابي به آن نشاندهنده نيل به مقصد ميباشود .جزئيوات شواخصهوا تعيوينکننوده طورز
اندازهگيري دامنه دستيابي به اهداف عيني در زمانهاي مختلف ميباشد .اندازهگيريها ميتوانند کمي ،کيفي و يا رفتاري باشند.
شاخص ها همان ابزار نظارت بر پيشرفت سطوح راهبردي هستند که ناظر بر طبق آنها ميزان تحقق آن سوط را انودازهگيوري
مينمايد .از همينرو شاخصها مي بايد ابعاد مختلف سطوح راهبردي را مورد توجه قرار دهند به شكلي کوه پيشورفت اموور بور
اساس شاخصها تضمينکننده تحقق کامل اقدامات گردد .در همين راستا شاخصها ميبايد مشخصکننده ابعاد ذيل باشند [:]1
الف) کميت (چقدر)
ب) کيفيت (چگونه)
ج) زمان (چه موقع)
د) محل (کجا)
در برخي از شاخص ها ممكن است ابعاد چهارگانه فوق قابل تعريف نباشند ،به عنوان مثال ممكن است محل در موورد يوك
شاخص فني تعريفپذير نباشد که در اين حالت از بررسي اين بعد خاص صرفنظر ميشود.
شاخصها بايد با مالحظه ويژگيهاي زير تعريف شوند:
الف) اساسيبودن :يعني جنبه اساسي يك سط خاص را منعكس نمايد.
ب) واقعي بودن :هر شاخص بايد منعكسکننده يك واقعيت  -و نه تصور ذهني  -بوده و براي همگان مفهوم واحدي را القا
نمايد.
ج) قابل قبول بودن :بايد بتوان تغييرات شاخص را به تحقق يا عدم تحقق مقصود منتسب نمود.
د) مبتني بر دادههاي قابل کسب بودن :دادههاي الزم براي اندازهگيري شاخص ميبايد در دسترس باشد [.]1
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 -1-1-2تعريف شاتصهاي سند راهبردي طراحي و توسعه داناش فناي سااتت ماواد و
عطعاا دا نيروگاهي
با توجه به موارد مطرح شده ،در اين بخش شاخصها در دو سط کالن و خرد طراحي شدهاند .بوا پيموايش شواخصهواي
کالن ميتوان تحقق چشمانداز و اهداف کالن را بررسي کرده و با تعريف شاخصهاي خرد در سط اقدامات ميتووان ميوزان
تحقق اقدامات را ارزيابي نمود .در ادامه شاخصهاي تعيين شده براي بررسي تحقق چشمانداز ،اهداف و اقدامات در جداول (-2
 )1تا ( )7-2آورده شدهاند:
جدول ( :)1-2شاتصهاي شناسايي شده براي چشم انداز سند راهبردي طراحي و توسعه دانش فني ساتت مواد و
عطعاا دا نيروگاهي

رديف

شاتص

1

وضعيت دانش فني ساخت مواد داغ نيروگاهي

2

وضعيت دانش فني ساخت قطعات داغ نيروگاهي

3

وضعيت دانش فني طراحي مواد داغ نيروگاهي

معيار ارزيابي
دستيابي به دانش فني ساخت
مواد داغ نيروگاهي
دستيابي به دانش فني ساخت
قطعات داغ نيروگاهي
انجام تحقيقات پايه در زمينه
طراحي مواد داغ نيروگاهي

جدول ( :)2-2شاتص شناسايي شده براي اهداف کالن کمي سند راهبردي طراحي و توسعه دانش فني ساتت مواد و
عطعاا دا نيروگاهي

رديف
1

شاتص

معيار ارزيابي

ميزان هزينه واردات مواد و قطعات داغ نيروگاهي حداقل  50درصد کاهش هزينه
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جدول ( :)3-2شاتصهاي شناسايي شده براي اعداماا غيرفني توسعه مواد و عطعاا دا نيروگاهي

رديف
1
2
3
4

5

اعدام
رايزني جهت اعطاي معافيت مالياتي به کارآفرينان حوزه مواد و قطعات داغ
نيروگاهي
تشكيل کميته تخصصي توليدکنندگان مواد و قطعات داغ نيروگاهي در سنديكاي
صنعت برق ايران
انجام پروژه تحقيقاتي در خصوص تعيين نحوه دقيق حمايت از پروژه هاي مشترك
بين مراکز دانشگاهي و شرکت هاي فعال در حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهي
تاسيس و بهرهبرداري آزمايشگاه مرجع مواد و قطعات داغ نيروگاهي مواد و قطعات
داغ نيروگاهي
رايزني با مديران وزارت نيرو جهت تخصيص بودجه براي حمايت از شرکت هاي
دانش بنيان در حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهي در مرحله پيش توسعه

شاتص
تصويب قانون معافيت مالياتي
تشكيل شدن کميته مورد نظر
اتمام پروژه تحقيقاتي
تاسيس آزمايشگاه مرجع مواد و
قطعات داغ نيروگاهي و فعاليت آن
تامين حداقل  10درصد بودجه
هاي ساليانه شرکتهاي دانش
بنيان

حمايت از پايان نامه ها و مقاالت کاربردي در حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهي در
مرحله پيش توسعه
برقراري ارتباط با شرکتها و مراکز علمي و تحقيقاتي معتبر کشورهاي پيشرو در
زمينه مواد و قطعات داغ نيروگاهي
حمايت از برگزاري همايش هاي تخصصي با کيفيت مناسب در حوزه مواد و قطعات
داغ نيروگاهي

انعقاد حداقل يك تفاهم نامه
همكاري در سال
برگزاري حداقل يك همايش در
سال

9

ايجاد ارتباط بين وزارتخانههاي ذينفع حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهي

انعقاد تفاهم نامه همكاري

10

حمايت از تهيه و انتشار نشريات تخصصي در حوزه مواد قطعات داغ نيروگاهي

انتشار  4شماره نشريه در سال

11

کمك به شكلگيري انجمنهاي علمي در حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهي

تاسيس انجمن علمي

6
7
8

12
13
14
15

حمايت از  10پايان نامه در سال

تدوين آيين نامه همكاري
برنامهريزي براي سازماندهي به مشارکت بانكها و ساير صندوقها و موسسات مالي
موسسات مالي و شرکتهاي سازنده
براي حمايت از توليدکنندگان داخلي
مشارکت بازيگران حوزه مواد و
تقويت و توسعه ستاد ساماندهي و تامين نيازهاي نيروگاهي
قطعات داغ در ستاد
برگزاري دورههاي آموزشي در زمينههاي فناوريهاي ريختهگري به روش انجماد
آموزش حداقل  10نفر درسال
جهتدار و تكکريستال
بسترسازي جهت استفاده از زيرساختهاي فني موجود (نظير  ،HIPسنگ خزشي ،تدوين و ابالغ دستورالعمل استفاده
از تجهيزات
جوش و برش ليزر و)...
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شاتص

اعدام
انجام پروژه تحقيقاتي جهت شناسايي زيرساخت فني مورد نياز و نحوه توسعه آنها بر
حسب نياز
تدوين و پيشنهاد قوانين حمايتي جهت استفاده از مواد و قطعات داغ نيروگاهي
ساخت داخل کشور
شناسايي کشورهاي داراي صنعت نيروگاهي مشابه ايران و تالش در جهت صادرات
به آنها
تشكيل ستاد راهبري طرح طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ
نيروگاهي
برگزاري همايش و سمينار براي آگاهيبخشي ضرورت استفاده از مواد و قطعات داغ
نيروگاهي ساخت داخل کشور

انجام پروژه
تصويب تعرفه پيشنهادي و الزام
رعايت استانداردهاي تدوين شده
صادرات به کشورهاي هدف
تشكيل ستاد
برگزاري حداقل يك سمينار در
سال

جدول ( :)4-2پروژههاي توسعه ساتت مواد دا نيروگاهي

رديف

عنوان پروژهها

اعدام  :1تسلط به دانش فني ساتت انواع شمش ريختگي از سوپرآلياژهاي پايه  Niو ( Coدر مقياس نمونه اوليه ،نيمه
صنعتي و صنعتي)
1-1
2-1
3-1

تدوين دانش فني ساخت شمش ريختگي از سوپرآلياژهاي پايه نيكل  GTD222 ،IN792 ،GTD111 ،IN939و FSX-414
در مقياس نمونه اوليه
تدوين دانش فني ساخت شمش ريختگي از سوپرآلياژهاي پايه نيكل  GTD222 ،IN792 ،GTD111 ،IN939و FSX-414
در مقياس پايلوت
تدوين دانش فني ساخت شمش ريختگي از سوپرآلياژهاي پايه نيكل  GTD222 ،IN792 ،GTD111 ،IN939و FSX-414
در مقياس توليد انبوه و صنعتي متناسب با نياز کشور و بر مبناي دانش فني بدست آمده در مقياس پايلوت.

اعدام  : 2تسلط به دانش فني ساتت انواع ورق و تسمه سوپرآلياژ پايه  Niو ( Coدر مقياس نمونه اوليه ،نيمه صنعتي و
صنعتي)
1-2
2-2
3-2

تدوين دانش فني ساخت ورق و تسمه از سوپرآلياژهاي پايه نيكل  Hastelloy X ،IN617و  Nimonic 263در مقياس نمونه
اوليه
تدوين دانش فني ساخت ورق و تسمه از سوپرآلياژهاي پايه نيكل  Hastelloy X ،IN617و  Nimonic 263در مقياس پايلوت
تدوين دانش فني ساخت ورق و تسمه از سوپرآلياژهاي پايه نيكل  Hastelloy X ،IN617و  Nimonic 263در مقياس توليد
انبوه و صنعتي متناسب با نياز کشور و بر مبناي دانش فني بدست آمده در مقياس پايلوت

اعدام  : 3تسلط به دانش فني ساتت انواع پودر پوشش فلزي مورد استفاده در پوششدهي عطعاا دا توربينهاي گازي
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(در مقياس نمونه اوليه ،نيمه صنعتي و صنعتي)
1-3
2-3
3-3

تدوين دانش فني ساخت انواع پودر پوشش فلزي نفوذي و  MCrAlYمورد استفاده در پوششدهي قطعات داغ توربينهاي گازي در
مقياس نمونه اوليه
تدوين دانش فني ساخت انواع پودر پوشش فلزي نفوذي و  MCrAlYمورد استفاده در پوششدهي قطعات داغ توربينهاي گازي در
مقياس پايلوت
تدوين دانش فني ساخت انواع پودر پوشش فلزي نفوذي و  MCrAlYمورد استفاده در پوششدهي قطعات داغ توربينهاي گازي در
مقياس توليد انبوه و صنعتي متناسب با نياز کشور و بر مبناي دانش فني بدست آمده در مقياس پايلوت

اعدام  : 4تسلط به دانش فني ساتت انواع پودر پوشش سراميكي مورد استفاده در پوششدهي عطعاا دا توربينهاي
گازي (در مقياس نمونه اوليه ،نيمه صنعتي و صنعتي)
1-4
2-4
3-4

تدوين دانش فني ساخت انواع پودر پوشش سراميكي مورد استفاده در پوششدهي قطعات داغ توربينهاي گازي در مقياس نمونه اوليه
تدوين دانش فني ساخت انواع پودر پوشش سراميكي مورد استفاده در پوششدهي قطعات داغ توربينهاي گازي در مقياس پايلوت
تدوين دانش فني ساخت انواع پودر پوشش سراميكي مورد استفاده در پوششدهي قطعات داغ توربينهاي گازي در مقياس توليد انبوه و
صنعتي متناسب با نياز کشور و بر مبناي دانش فني بدست آمده در مقياس پايلوت

اعدام  : 5تسلط به دانش فني ساتت انواع مواد جوشكاري و بريزينگ مورد استفاده در ساتت و بازسازي عطعاا دا

1-5
2-5
3-5
4-5
5-5
6-5

توربينهاي گازي (در مقياس نمونه اوليه ،نيمه صنعتي و صنعتي)
تدوين دانش فني ساخت انواع فيلرهاي جوشكاري پايه نيكل و کبالت مورد استفاده در ساخت و بازسازي قطعات داغ توربينهاي گازي در
مقياس نمونه اوليه
تدوين دانش فني ساخت انواع فيلرهاي جوشكاري پايه نيكل و کبالت مورد استفاده در ساخت و بازسازي قطعات داغ توربينهاي گازي در
مقياس پايلوت
تدوين دانش فني ساخت انواع فيلرهاي جوشكاري پايه نيكل و کبالت مورد استفاده در ساخت و بازسازي قطعات داغ توربينهاي گازي در
مقياس توليد انبوه و صنعتي متناسب با نياز کشور و بر مبناي دانش فني بدست آمده در مقياس پايلوت
تدوين دانش فني ساخت انواع پودرهاي بريزينگ پايه نيكل و کبالت مورد استفاده در ساخت و بازسازي قطعات داغ توربينهاي گازي در
مقياس نمونه اوليه
تدوين دانش فني ساخت انواع پودرهاي بريزينگ پايه نيكل و کبالت مورد استفاده در ساخت و بازسازي قطعات داغ توربينهاي گازي در
مقياس پايلوت
تدوين دانش فني ساخت انواع پودرهاي بريزينگ پايه نيكل و کبالت مورد استفاده در ساخت و بازسازي قطعات داغ توربينهاي گازي در
مقياس توليد انبوه و صنعتي متناسب با نياز کشور و بر مبناي دانش فني بدست آمده در مقياس پايلوت

اعدام  :6تسلط به دانش فني ساتت انواع شمش کارشده از سوپرآلياژهاي پايه  Niو ( Coدر مقياس نمونه اوليه ،نيمه
صنعتي و صنعتي)
1-6
2-6
3-6

تدوين دانش فني ساخت شمش کارشده از سوپرآلياژ پايه نيكل  Nimonic 80/90/105/115و  Udimet 520/720در مقياس
نمونه اوليه و پايلوت
تدوين دانش فني ساخت شمش کارشده از سوپرآلياژ پايه نيكل  Nimonic 80/90/105/115و  Udimet 520/720در مقياس
پايلوت
تدوين دانش فني ساخت شمش کارشده از سوپرآلياژ پايه نيكل  Nimonic 80/90/105/115و  Udimet 520/720در مقياس
توليد انبوه و صنعتي متناسب با نياز کشور و بر مبناي دانش فني بدست آمده در مقياس پايلوت

اعدام  :7تسلط به دانش فني ساتت انواع شمش و ورق کارشده از فوالدهاي آلياژي (در مقياس نمونه اوليه ،نيمه صنعتي
و صنعتي)
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تدوين دانش فني ساخت شمش کارشده و ورق از فوالدهاي پرآلياژي (زنگ نزن و سوپرآلياژ پايه آهن) در مقياس نمونه اوليه
تدوين دانش فني ساخت شمش کارشده و ورق از فوالدهاي پرآلياژي (زنگ نزن و سوپرآلياژ پايه آهن) در مقياس پايلوت
تدوين دانش فني ساخت شمش کارشده و ورق از فوالدهاي پرآلياژي (زنگ نزن و سوپرآلياژ پايه آهن) در مقياس توليد انبوه و صنعتي
متناسب با نياز کشور و بر مبناي دانش فني بدست آمده در مقياس پايلوت
جدول ( :)5-2پروژههاي توسعه ساتت عطعاا دا نيروگاهي

رديف

عنوان پروژهها

اعدام  : 1تسلط به دانش فني ساتت انواع پره متحرك و ثابت توربين گازي (در مقياس نمونه اوليه ،نيمه صنعتي و
1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1

صنعتي)
تدوين دانش فني ساخت پرههاي توربين گازي با انجماد جهتدار در مقياس نمونه اوليه
تدوين دانش فني ساخت پره هاي توربين گازي با انجماد جهتدار در مقياس پايلوت ( يك دست)
تدوين دانش فني ساخت پره هاي توربين گازي با انجماد جهت دار در مقياس توليد انبوه و صنعتي متناسب با نياز کشور و بر مبناي
دانش فني بدست آمده در مقياس پايلوت
تدوين دانش فني ساخت پره هاي توربين گازي تك کريستال در مقياس نمونه اوليه
تدوين دانش فني ساخت پرههاي توربين گازي تك کريستال در مقياس پايلوت (يك دست)
تدوين دانش فني ساخت پره هاي توربين گازي تك کريستال در مقياس توليد انبوه و صنعتي متناسب با نياز کشور و بر مبناي دانش فني
بدست آمده در مقياس پايلوت

اعدام  : 2تسلط به دانش فني ساتت انواع پره متحرك و ثابت توربين بخاري (در مقياس نمونه اوليه ،نيمه صنعتي و
صنعتي)
1-3
2-3
3-3

تدوين دانش فني ساخت انواع پرههاي ثابت و متحرك توربين بخاري به روش فورج در مقياس نمونه اوليه در سه اندازه کوچك ،متوسط
و بلند از دو آلياژ منتخب
تدوين دانش فني ساخت پره هاي متحرك و ثابت توربين بخاري به روش فورج در مقياس پايلوت ( يك دست) در سه اندازه کوچك،
متوسط و بلند از دو آلياژ منتخب
تدوين دانش فني ساخت پرههاي متحرك و ثابت توربين بخاري به روش فورج در مقياس توليد انبوه و صنعتي متناسب با نياز کشور و بر
مبناي دانش فني بدست آمده در مقياس پايلوت در سه اندازه کوچك ،بزرگ و متو.سط از دو آلياژ منتخب
جدول ( :)6-2پروژههاي انتقال فناوري عطعاا دا نيروگاهي

رديف

عنوان پروژهها

اعدام  : 1انجام مطالعاا جهت انتخاب روش و مبدأ مناسب جهت انتقال فنآوري لوله هاي بويلر (سوپرهيتر ،ري هيتر،
1-1
2-1

اکونومايزر و  )...واحدهاي نيروگاهي بخاري
شناسايي و انتخاب لوله هاي بويلر پرمصرف و مورد نياز در کشور ،جنس و روش ساخت آنها و سازنده هاي عمده در دنيا
انتخاب روش مناسب انتقال فناوري ساخت لوله هاي بويلر و تهيه دستورالعمل هاي مربوطه
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8
فاز  :6تدوین برنامه ارزیابي و بروز رساني

ویرایش اول ،شهریور 1394

جدول ( :)7-2پروژههاي توسعه طراحي مواد دا نيروگاهي

رديف

عنوان پروژهها

اعدام  :1انجام تحقيقاا پايه در زمينه طراحي انواع سوپرآلياژهاي ريختگي پايه نيكل و کبالت در مقياس نمونه اوليه
1-1

طراحي و توسعه سوپرآلياژهاي پيشرفته ريختگي پايه نيكل و کبالت جهت استفاده در قطعات داغ نيروگاهي در مقياس نمونه اوليه

اعدام  : 2انجام تحقيقاا پايه در زمينه طراحي انواع سوپرآلياژهاي کارشده پايه نيكل و کبالت در مقياس نمونه اوليه
1-2

طراحي و توسعه سوپرآلياژهاي پيشرفته کارشده پايه نيكل و کبالت جهت استفاده در قطعات داغ نيروگاهي در مقياس نمونه اوليه

اعدام  :3انجام تحقيقاا پايه در زمينه طراحي انواع فوالدهاي آلياژي ريختگي و کارشده در مقياس نمونه اوليه
1-3

طراحي و توسعه فوالدهاي آلياژي ريختگي پيشرفته جهت استفاده در قطعات داغ نيروگاهي در مقياس نمونه اوليه

2-3

طراحي و توسعه فوالدهاي آلياژي کارشده پيشرفته جهت استفاده در قطعات داغ نيروگاهي در مقياس نمونه اوليه
اعدام  :4انجام تحقيقاا پايه در زمينه مواد نانو مورد استفاده در ساتت عطعاا دا نيروگاهي

1-4

مطالعه و بررسي مواد نانو مورد استفاده در ساخت قطعات داغ نيروگاهي
اعدام  :5انجام تحقيقاا پايه در زمينه روشهاي بر مبناي ليزر جهت ساتت عطعاا دا نيروگاهي

1-5

مطالعه و بررسي روشهاي بر مبناي ليزر جهت ساخت قطعات داغ نيروگاهي
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جدول ( :)8-2شاتصهاي شناسايي شده براي اعداماا فني طرح توسعه ساتت مواد و عطعاا دا نيروگاهي
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 -3تدوين ساتتار نظارا ،به روزرساني و مكانيزم ارزيابي
 -1-3ساتتار نظارا و بهروز رساني
همان طور که اشاره شد ،به منظور تحقق اهداف سند الزم است ساز و کاري انديشيده شده و ساختار نظارتي براي آن تعيين
گردد .وزارت نيرو وظيفه سياست گذاري کالن ،هماهنگي و نظارت کالن بر اجراي اين سند را بر عهده دارد .ستاد راهبري طرح
طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي بر نحوه اجراي اين سند نظارت ميکند و بازنگريهاي الزم در
سند و گزارش کالن مربوطه را در فواصل زماني مشخص به وزارت نيرو ارائه خواهد نمود .اين ستاد با ايجاد ساز و کارهاي الزم
و استفاده از نهادهاي مختلف ،ضمن انجام تصميمگيريهاي الزم ،وظيفه نظارت بر تحقق اهداف سند و ارزيابي پيشرفت کار را
بر عهده دارد .از جمله وظايف اصلي اين ستاد ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
 سياست گذاري اجرايي ،راهبري ،هماهنگي و ايجاد ارتباطات بين دستگاهي الزم بوراي توسوعه موواد و قطعوات داغ
نيروگاهي
 نظارت و پيگيري اجراي دقيق و کامل مفاد سند
 پايش شاخصهاي عملكردي و اثربخشي
 بررسي طرحها و برنامههاي بخشي و فرابخشي ،و نظارت بر اجراي صحي اقدامات
 تصميمگيري براي تخصيص بودجهها به پروژههاي اجرايي

ستاد راهبري طرح طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي در پژوهشگاه نيرو تشوكيل مويشوود و
اعضاي اصلي آن عبارتند از:
 نماينده وزير نيرو در بخش برق و انرژي
 نماينده وزير نيرو در امور تحقيقات و منابع انساني
 نماينده مدير عامل توانير
 معاونت پژوهشي پژوهشگاه نيرو
 معاونت فناوري پژوهشگاه نيرو

سند راهبردي و نقشه راه طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي
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 سه نفر از صاحبنظران و خبرگان حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهي از دانشگاههاي برتر کشور با حكم رئيس ستاد
 سه نفر از نمايندگان صنعت در حوزههاي سازندگان ،مشاوران و پيمانكاران با حكم رئيس ستاد
 دو نفر از نمايندگان سنديكاي صنعت برق ايران در حوزههاي مرتبط با حكم رئيس ستاد
 دبير ستاد به انتخاب رئيس ستاد

جهت انجام وظايف در نظر گرفته شده براي ستاد ،الزم است ساختاري براي ستاد در نظر گرفته شود ،کوه ايون سواختار در
شكل ( )1-3نشان داده شده است.
ستاد راهبري طرح طراحي و
توسعه دانش فني ساخت مواد
و قطعات داغ نيروگاهي

کميته آموزش

کميته پژوهش

کميته پشتيباني

شكل ( : )1-3ساتتار ستاد راهبري طرح طراحي و توسعه دانش فني ساتت مواد و عطعاا دا نيروگاهي

همانطور که در شكل ( )1-3نشان داده شده است .سه کميته اصلي در ذيل اين ستاد ميبايست تشكيل گردد ،که هور کميتوه
وظيفه رسيدگي به يكي از حوزههاي مورد نظر ستاد را بر عهده دارند .اين کميتهها عبارتند از:
 کميته آموزش
 کميته پژوهش

سند راهبردي و نقشه راه طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي
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 کميته پشتيباني
در ادامه شرح وظايف هر کدام از کميتهها آورده شده است:
شرح وظايف کميته آموزش
 نيازسنجي و برنامهريزي آموزشي براي توسعه دانش فني طراحي و ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي
 کمك به برگزاري دورههاي آموزشي
 حمايت از برگزاري همايشها و کنفرانسها
شرح وظايف کميته پژوهش
 تدوين برنامه جامع جهتدهي به فعاليتهاي تحقيق و توسعه و تهيه دستورالعملهاي مورد نياز و نظارت بر اجوراي
آن
 شناسايي پاياننامهها و طرحهاي پژوهشي کاربردي در حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهي و حمايت از آنها تا مرحله
عملياتي شدن آنها
 پايش و ارزيابي مستمر وضعيت دانش فني موجود در حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهي
 نظارت بر انتخاب مشاورين مناسب براي انجام پروژههاي تعريف شده در سند
 ارزيابي عملكرد محققين ،پيمانكاران و مشاورين در قبل ،حين و بعد از انجام پروژهها
 ارائه سيستم جامع ارزيابي مجريان طرحها و پروژههاي و نظارت بر صحت انجام کار
 نظارت بر رعايت تمامي استانداردها در اجراي پروژهها
 تدوين و ارزيابي شاخصهاي عملكردي و اثربخشي چشمانداز ،اهداف و اقدامات
 تهيه ،تحليل و بهروزرساني بانكهاي اطالعاتي مورد نياز
 جمعآوري و جمعبندي نتايج پروژهها
شرح وظايف کميته پشتيباني
 رايزني با نهادهاي دولت جهت انجام اصالحات مورد نياز در قوانين و مقررات مرتبط
 رايزني با نهادهاي سياستگذار جهت تسهيل دسترسي بازيگران توسعه مواد و قطعات داغ نيروگاهي
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 پيگيري ابالغ و اجرايي شدن دستورالعملهاي نظام توسعه مواد و قطعات داغ نيروگاهي
 زمينهسازي همكاري ميان شرکتها و مراکز تحقيقاتي داخلي با شرکتها و مراکز تحقيقاتي معتبر خارجي
 ايجاد ارتباط بين صنعت برق و دانشگاهها و مراکز علمي-تحقيقاتي
 تسهيل ارتباط با انجمنهاي بينالمللي جهت آگاهي از آخرين دستاوردها در زمينه مواد و قطعات داغ نيروگاهي
 کمك به تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز جهت توسعه مواد و قطعات داغ نيروگاهي
 تهيه قرارداد هاي تيپ براي مناقصات
تبصره  :1مصوبات ياد شده در چارچوب اين سند و ابالغ رئيس ستاد براي کليه دستگاههاي مرتبط الزم االجرا ميباشد.
تبصره  :2ستاد راهبري طرح در صورت نياز به اصال ح ساختارها و ساز و کارهاي نهادي ذيربط ،گردش کار الزم را از طريوق
مراجع ذيصالح انجام خواهد داد.
تبصره :3با توجه به روند سريع تحوالت الزم است در صورت تشخيص ،ساختار و نحوه فعاليوتهواي سوتاد موورد بوازبيني و
تجديدنظر قرار گيرد.

 -2-3مكانيزم عملكرد
با توجه به وظايف مطرح شده براي اين کميتهها ،ميبايست مكانيزمي انديشيده شود که به عنووان چوارچوبي بوراي انجوام
فعاليتهاي ارزيابي در نظر گرفته شود .همانطور که اشاره شد ،از جمله وظايف اصلي اعضاي سوتاد راهبوري طورح طراحوي و
توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي ،نظارت و پيگيري اجراي دقيق و کامل مفاد سند و پايش شواخصهواي
عملكردي و اثربخشي ميباشد .لذا اعضاي ستاد جهت انجام وظايف درنظر گرفته شده ميبايست جلسات منظم ( 6مواه يكبوار)
برگزار کرده و در فاصله بين جلسات از طريق همكاري و اخذ آموار و گوزارشهوا از دسوتگاههواي متوولي حووزههواي مورتبط
شاخصهاي تعيين شده را ارزيابي کرده و پس از نهاييسازي و تلفيق آنها گزارش آن را در دورههاي زماني  6ماهه به وزارت
نيرو اعالم نمايد.

سند راهبردي و نقشه راه طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي
15
ویرایش اول ،شهریور 1394

فاز  :6تدوین برنامه ارزیابي و بروز رساني

اعضاي مرکز موظفند طبق نتايج حاصل از ارزيابي شاخص ها ،اقدامات الزم را جهت اطمينان از تحقق سند در افق 10ساله،
اتخاذ کنند .مرکز در صورت نياز به اصالح ساختارها و ساز و کارهاي نهادي ذيربط ،از طريق مراجوع ذيصوالح گوردش کوار را
انجام خواهد داد.
همچنين مرکز موظف است به رصد فناوريهاي مرتبط و در حال توسعه در حوزه مواد و قطعوات داغ نيروگواهي بپوردازد و
گزارش آن را طي دورههاي زماني  2ساله به وزارت نيرو ارائه نمايد.
با توجه به روند تحوالت و نيز وضعيت پيشرفت سند ،الزم است چهار سال پس از اجرايي شدن سند با توجه بوه نتوايج بوه
دست آمده از آمار خرابيها و همچنين نتايج حاصل از پروژهاي تدوين دانش فني ،سند مورد بازبيني و تجديدنظر قرار گيرد.
همچنين در صورتي که در انتهاي هرسال پس از آغاز اجراي طرح ،مقدار شاخص کلي پيشرفت سند بيش از  %25نسبت به
مقدار آن طبق برنامه کاهش داشت ،الزم است که سند مورد بازبيني قرار گيرد.
جدول ( :)1-3رويكرد مناسب در راستاي بازبيني و تجديدنظر در سند تدوين شده بر اساس تحقق معيارهاي مربوط به
اجراي پروژههاي فني تعيين شده.
ميزان تحقق معيارهاي تعريف شده براي
انجام پروژههاي فني
اقدامات مورد نياز براي بازبيني و يا تجديدنظر

 30-0درصد

 70-30درصد

 90-70درصد

باالي  90درصد

تجديدنظر

بازبيني

بازبيني مختصر

نياز به بازبيني ندارد

سند راهبردي و نقشه راه طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي
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 -4نتيجهگيري
مرحله ششم اين سند به عنوان آخرين مرحله از طرح "تدوين سند راهبردي و نقشه راه طراحي و توسعه دانش فني ساخت
مواد و قطعات داغ نيروگاهي" به تدوين برنامه ارزيابي و بهروزرساني اين سند مي پردازد .در اين مرحله بايد مشخص شوود کوه
چه افرادي در چه ساختاري و بر اساس چه شاخص ها و معيارهايي بايد به ارزيابي پيشرفت اجوراي سوند در طوول بوازه زمواني
تعريف شده بپردازند .براي اين کار ابتدا شاخصهايي در سط کالن (چشمانداز و اهداف) و در سط خُرد (اقودامات غيرفنوي و
فني) تعريف شد .سپس ساختار نظارت ،بهروزرساني و ارزيابي سند مشخص شد .براي اين کار اعضاي اصلي ستاد راهبري طرح،
کميتههاي اين ستاد شامل کميته آموزش ،پژوهش و پشتيباني تعيين و وظايف هر يك از کميتهها مشخص گرديود .در نهايوت
تعيين شد که اين ستاد در بازههاي زماني  6ماهه به پيگيري و ارزيابي اجراي سند بر اساس شاخصهاي تعريفشده بپوردازد و
گزارش آن را به وزارت نيرو ارائه کند .همچنين مقرر شد اين ستاد با توجه به وضعيت پيشرفت سند نسبت به بازنگري آن اقدام
نمايد.
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