
 پروژه تشریحفرم  

 
RFP38-8 

 :پروژه عنوان
های جدید جهت استفاده در تجهیزات با اولویت صنعت تولید پوشش و ارائه برنامه عملیاتی سنجی فنی و اقتصادیامکان

 های آلی و تبدیلی(های دمای باال و پوششبرق )بغیر از پوشش

 زات با اولویت صنعت برقهای مقاوم به خوردگی در تجهیتوسعه دانش فنی پوشش عنوان طرح:

 خوردگی در صنعت برقو پایش  کنترلهای توسعه فناوریطرح  واحد اجرایی:

 ماه 4  :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

 :همراه با ذکر مراحل کلی ین و تشریح پروژهیتب

گردد. به دلیل ی فلزی استفاده میهابه منظور افزایش مقاومت به خوردگی در تجهیزات گوناگون صنعت برق، از انواع مختلف پوشش
باشند در ها، در این پروژه تجهیزاتی که از منظر خوردگی بیشتر از سایر تجهیزات، حساس به خوردگی میگستردگی کاربرد این پوشش

حساس به خوردگی اولویت قرار دارند. این تجهیزات شامل تجهیزات حساس به خوردگی در نیروگاه بخاری )مانند توربین بخاری(، تجهیزات 
 باشند.در نیروگاه آبی )مانند پره توربین( و تجهیزات حساس به خوردگی در نیروگاه گازی )مانند کمپرسور( می

 -سرامیکی -فلزی، فلزی -های سرامیکی، سرامیکیهای غیرفلزی )مانند پوششهای فلزی، انواع مختلف پوششعالوه بر پوشش
 گیرند. استفاده در صنعت برق )مانند کمپرسور( مورد استفاده قرار میپلیمری و . . .( در تجهیزات مورد 

های جدید جهت استفاده در تجهیزات با اولویت صنعت برق )بغیر پوشش تولید برای عملیاتی برنامه ارائه و اقتصادی و فنی سنجیامکان
 . باشدمی حاضر پروژه اصلی هدف ،های آلی و تبدیلی(های دمای باال و پوششاز پوشش

های آلی و تبدیلی( های دمای باال و پوششپوشش )بغیر از پوشش دارای که برق صنعت مهم و بحرانی قطعات نخست پروژه، این در
 استفاده مورد های آلی و تبدیلی( های دمای باال و پوشش)بغیر از پوشش جدید فلزی و غیرفلزی هایپوشش سپس. گردندمی تعیین باشند

 شوندمی انتخاب خوردگی به مقاوم جدید هایپوشش آنها میان از و گرفته قرار تحقیق و بررسی مورد پیشرفته کشورهای در قطعات این در
 تجهیزات در کشور داخل در تولید جهت هاآن از کدامیك که گرددمی مشخص و گرفته انجام هاآن روی بر اقتصادی و فنی سنجیامکان و
 کاهش و اقتصادی جوییمیزان صرفه ساخت، نحوه راستا، این در. باشندمی مناسب اقتصادی و فنی نظر نقطه از برق صنعت اولویت با

 هایپوشش تولید عمر چرخه شده، انتخاب هایپوشش از استفاده تولید و صورت در هزینه به سود میزان خوردگی، از ناشی هایخسارت
 پژوهشی و تحقیقاتی مراکز و هاشرکت با همکاری نحوه و کشور داخل امکانات و یعملیای هایهزینه و گذاریسرمایه هایهزینه منتخب،

 برنامه یك قالب در برق صنعت اولویت با تجهیزات در جدید فلزی و غیر فلزی هایپوشش از یك هر تولید برای کشور خارج و داخل
 :از بود خواهند عبارت پروژه این مراحل بنابراین.  گرددمی ارائه عملیاتی

های آلی و های دمای باال و پوششبغیر از پوشش فلزی و غیر فلزی پوشش دارای که) کشور برق صنعت مهم و بحرانی قطعات تعیین -1
  خوردگی نظر نقطه از( تبدیلی باشند

 برق صنعت اولویت با تجهیزات در استفاده جهت جدید فلزی و غیر فلزی هایپوشش تعیین -2
)بغیر  جدید فلزی و غیرفلزی هایپوشش از استفاده صورت در هزینه به سود میزان و خوردگی از ناشی هایسارتخ کاهش میزان تعیین -3

  برق صنعت اولویت با تجهیزات در استفاده هتهای آلی و تبدیلی( جهای دمای باال و پوششاز پوشش
 جدید فلزی و غیرفلزی هایپوشش تولید برای کشور داخل امکانات بررسی و عملیایی هایهزینه و گذاریسرمایه هایهزینه تعیین -4

  برق صنعت اولویت با تجهیزات در استفاده هتهای آلی و تبدیلی( جهای دمای باال و پوشش)بغیر از پوشش
)بغیر  جدید فلزی و غیرفلزی هایپوشش تولید برای کشور خارج و داخل پژوهشی و تحقیقاتی مراکز و هاشرکت با همکاری نحوه تعیین -5

  برق صنعت اولویت با تجهیزات در استفاده هتهای آلی و تبدیلی( جهای دمای باال و پوششاز پوشش
 هدت های آلی و تبددیلی( ج های دمای باال و پوشش)بغیر از پوشش جدید فلزی و غیر فلزی هایپوشش تولید برای عملیاتی برنامه ارائه -6

  برق تصنع اولویت با تجهیزات در استفاده

 :)خروجی مورد انتظار(مشخصات محصول نهایی

 هتهای آلی و تبدیلی( جهای دمای باال و پوشش)بغیر از پوشش جدید فلزی و غیر فلزی هایپوشش تولید برای عملیاتی برنامه ارائه -
 برق صنعت اولویت با تجهیزات در استفاده

 


