
  

 واگذاري پروژه تشريحفرم 

  RFP28‐27 
 در يك واحد نيروگاه گازي كشور YSZ سراميكي تدوين دستورالعمل اعمال و بكارگيري پودرهاي سنتز شده :پروژهعنوان

  رح توسعه فناوريهاي كنترل خوردگي در صنعت برقط  عنوان طرح:
  سند توسعه فناوريهاي كنترل و پايش خوردگي در صنعت برق  واحد اجرايي:

  ماه  12 :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

  تبيين و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:
 مانند مخربي هاي برابر پديده در ها آن از محافظت و توربين سازنده مواد ذوب از جلوگيري براي ها توربين باالي دماي به توجه با

 راندمان افزايش شوند. برايكار گرفته مي سد حرارتي به هايپوشش و پيچيده كننده خنك هايسيستم داغ، خوردگي و اكسيداسيون

 حرارتي عايق هاي اليه با توربين كننده، اجزاي خنك هواي مقدار كردن محدود يا دما افزايش طريق از گازي توربين يك حرارتي

 شوند. بهمي ناميده حرارتي سد هاي پوشش و شده ترپايين دماي سطوح در اجزا نگهداري باعث ها پوشش اين .شوندمي داده پوشش

 بين كه فلزي مياني اليه و سراميكي رويي اليه يك شامل كه هستند اياليه چند هاي سيستم حرارتي سد هايپوشش معمول طور

  باشد.مي YSZصنعت  در حرارتي سد هايپوشش براي ماده پركاربردترين .باشند مي دارد، قرار سوپرآلياژ و سراميكي رويي اليه
ي دستورالعمل اعمال و بكارگيري پودرهاي سراميكي سنتز شده بر روي تجهيزات دما باالي هدف از انجام اين  پروژه تهيه

هاي دما باالي نيروگاه تعيين شده باشد. براي اين منظور ابتدا مشخصات بهينه پودر مورد استفاده براي هر يك از قسمتنيروگاهي مي
اسب نيز ندهي مدهي، با در نظر گرفتن امكانات كشور، روش پوششهاي مختلف موجود براي پوششي بين روشو پس از مقايسه

، از سازي سطحي نكات قابل توجه در فرآيند آمادهانداردهاي موجود براي پوشش دهي، كليهشود. در ادامه پس از بررسي استتعيين مي
  شود.زبر كردن سطحي و ... مشخص مي جمله روش چربي زدايي، ماسك گذاري،

ه از هاي گازي كشور با استفادي دستورالعمل مذكور، پودر سراميكي توليد شده بصورت پايلوت در يكي از نيروگاهپس از تهيه
  گيرد.دستورالعمل مذكور اعمال شده و عملكرد آن مورد ارزيابي قرار مي

ها به ساير دهي و افزايش طول عمر ايجاد شده در قطعات، استفاده از اين پوششدر نهايت با احتساب سود حاصل از پوشش
  كند.ها نيز تعميم پيدا مينيروگاه

  :(خروجي مورد انتظار) مشخصات محصول نهايي
  
 و تهيه دستورالعمل اعمال و كنترل كيفيت پوششدر يك واحد نيروگاهي  YSZعمال پوششهاي سد حرارتي ا

  
  الزامات شركت در فراخوان:

 ها و موسسات شركت اجرايي و علمي سوابق ارائه تكميل فرم(TDF04) 

 ها شركت واگذاري پروژه پيشنهاد تكميل فرم(TDF09) 
 هاشركتاگذاري تكميل فرم پيشنهاد قيمت پروژه و (TDF10)  

 اطالعات تماس:

  :4013داخلي  88079400تلفن 

  :آدرس پست الكترونيكيmshirpay@nri.ac.ir  
 


