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 های گازیهای دمای باال در قطعات مسیر داغ توربینتولید پوشش و ارائه برنامه عملیاتی برایامکان سنجی فنی و اقتصادی  :پروژه عنوان

 های مقاوم به خوردگی در تجهیزات با اولويت صنعت برقتوسعه دانش فنی پوشش عنوان طرح:

 خوردگی در صنعت برقو پايش  کنترلهای ریتوسعه فناوطرح  واحد اجرایی:

 ماه 4: اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

 تبیین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:

با توجه به شرايط کاری قطعات مسیر باشند. از قطعات مهم، حساس و گرانقیمت در تولید برق میهای گازی قطعات مسیر داغ توربین
های باال(، اين قطعات در معرض خوردگی داغ و اکسیداسیون قرار دارند. به منظور جلوگیری از )کار در درجه حرارت های گازیداغ توربین

آلیاژ مورد استفاده برای ساخت اگر چه باشد. های ناشی از خوردگی، استفاده از پوشش بر روی اين قطعات امری ضروری میايجاد آسیب
مورد آسیب قرار پوشش سريع  از بین رفتنبايد مقاومت در برابر خوردگی کافی داشته باشد تا در صورت  های گازیقطعات مسیر داغ توربین

 .باشدپوشش می های محیطی بر عهدهاصلی حفاظت در برابر خوردگی و تهاجم هبا اين حال وظیف نگیرد،
های سد های روکشی و پوششی نفوذی، پوششهاهای کاربردی در دماهای باال به سه دسته پوششبندی کلی پوششدر يك تقسیم

گردند. بنابراين دستیابی به فناوری تعیین نوع پوشش و های مختلف بر روی قطعه اعمال میها با روششوند. اين پوششحرارتی تقسیم می
 دهی و اعمال و بکارگیری اين سه نوع پوشش مد نظر اين پروژه قرار داده شده است.های پوششروش

های دمای باالی مناسب جهت استفاده در نجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای تعیین، اعمال و بکارگیری پوششسامکان
 باشد. اصلی پروژه حاضر می های گازی ، هدفقطعات مسیر داغ توربین

های دمای پوششگردند. سپس عیین میهای گازی دارای پوشش تدر اين پروژه، نخست قطعات بحرانی و مهم قطعات مسیر داغ توربین 
جديد مقاوم  های دمای باالیپوششمورد استفاده در اين قطعات در کشورهای پیشرفته مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته و از میان آنها  باال

گردد که کدامیك از انجام گرفته و مشخص می هاسنجی فنی و اقتصادی بر روی اعمال اين پوشششوند. امکانبه خوردگی انتخاب می
در باشند. های گازی از نقطه نظر فنی و اقتصادی مناسب میدهی جهت تولید در داخل کشور در قطعات مسیر داغ توربینهای پوششروش

اعمال  ه هزينه در صورتهای ناشی از خوردگی، میزان سود بجويی اقتصادی و کاهش خسارتنحوه اعمال پوشش، میزان صرفهاين راستا، 
های عملیايی و امکانات گذاری و هزينههای سرمايههای منتخب، هزينههای انتخاب شده، چرخه عمر اعمال پوششاستفاده از پوشش و

 ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی داخل و خارج کشور برای اعمال و بکارگیری از هر يك از داخل کشور و نحوه همکاری با شرکت
گردد.  بنابراين مراحل اين پروژه عبارت در قالب يك برنامه عملیاتی ارائه می های گازیهای دمای باال در قطعات مسیر داغ توربینشپوش

 خواهند بود از:
 های گازی کشور از نقطه نظر خوردگی قطعات بحرانی و مهم قطعات مسیر داغ توربینتعیین  -1
 های گازیجهت استفاده در قطعات مسیر داغ توربین های دمای باالی مناسبتعیین پوشش -2
های دمای باالی مناسب جهت های ناشی از خوردگی و میزان سود به هزينه در صورت استفاده از پوششتعیین میزان کاهش خسارت -3

 های گازی استفاده در قطعات مسیر داغ توربین
های دمای باالی پوششو بررسی امکانات داخل کشور برای اعمال و بکارگیری  های عملیايیگذاری و هزينههای سرمايههزينهتعیین  -4

  های گازیمناسب جهت استفاده در قطعات مسیر داغ توربین
های دمای باالی پوششها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی داخل و خارج کشور برای اعمال و بکارگیری تعیین نحوه همکاری با شرکت -5

  های گازیدر قطعات مسیر داغ توربین مناسب جهت استفاده
در قطعات مسیر داغ اعمال و بکارگیری های دمای باالی مناسب جهت پوششاعمال و بکارگیری  تعیین، برایارائه برنامه عملیاتی  -6

 های گازیتوربین
 :)خروجی مورد انتظار(مشخصات محصول نهایی

 های گازیهای دمای باالی مناسب جهت استفاده در قطعات مسیر داغ توربینپوششرگیری برای تعیین، اعمال و بکاارائه برنامه عملیاتی  -
 


