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 inlineطراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی فلومتر آلتراسونیک گازي مدل  :عنوان پروژه
 فلومتر عنوان طرح:

 نیروگاهیگیري پیشرفته هاي اندازهمرکز توسعه فناوري سیستم واحد اجرایی:
 ماه 16برآورد مدت زمان اجراي پروژه: 

 ریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:تببین و تش
شود. یکی از مهمتـرین و  هاي مدیریت نیروگاهی محسوب میها همواره یکی از مهمترین دغدغهگیري دقیق گاز مصرفی نیروگاهاندازه

چنـد   Inlineلتراسـونیک  فلومترهاي آتوانند قابلیت استناد در تبادالت مالی را داشته باشند، که میدقیقترین انواع فلومترهاي نیروگاهی، 
هـاي اصـلی   مسیره هستند. این تجهیزات بسیار پیشرفته و نیز گرانقیمت هستند و نصب و پشتیبانی تولید آنها همـواره یکـی از دغدغـه   

 باشد.برداران و مدیران میبهره
اسـت  ته اقداماتی در این راستا انجام شدهاست. البعلیرغم نیاز باالي کشور به این تجهیز، تا کنون این تجهیز در داخل کشور تولید نشده

اند. بـا توجـه بـه آنکـه در نیروگـاه فقـط نمونـه        هایی از آن پیشرفت داشتهو چند شرکت معدود داخلی تا مرحله طراحی و ساخت بخش
باشد. با توجـه  ی آن میهاي الزم در این پروژه بخش اصلباشد، کسب گواهینامهبرداري میصنعتی داراي گواهینامه استاندارد، قابل بهره

مرتبط نیز ضروري اسـت. همچنـین پـس از     ATEXهاي به آنکه رعایت مسائل ایمنی در این پروژه بسیار مهم است، کسب گواهینامه
هاي میدانی قرار گیرد. بدیهی مورد آزموننیرو هاي مد نظر پژوهشگاه ، باید محصول پروژه در یکی از محلATEXهاي اخذ گواهینامه

گیرد تا از آن اطمینـان حاصـل گـردد.    ها) مورد ارزیابی قرار می، عملکرد دستگاه (با سایر آزمونATEXپیش از کسب گواهینامه است 
 برداري از آن در داخل کشور پدید آید.باشد تا امکان بهرهنیز مد نظر می Notified body، کسب گواهی از ATEXعالوه بر گواهی 

هاي مذکور در این پروژه، تامین خواهد شد و بخشـی دیگـر از طریـق اخـذ     ، بخشی از هزینههاذ گواهینامههاي باالي اخبه سبب هزینه
هاي مد نظر در این پروژه بر عهـده  . پیشنهاد گواهینامهگرفتخواهد  صورتحمایت سایر نهادهاي مرتبط در صنعت برق یا خارج از آن 

 ، نسبت به تایید یا اصالح آنها اقدام خواهد کرد.اي خودیات بودجهو بر اساس مقتض محقق است و کارفرما پس از بررسی
هـاي عملکـردي آن مشـخص    سنجی دسـتگاه را در آزمـون  ضروري است تا محقق در هنگام تدوین پیشنهاد انجام پروژه، نحوه صحت

است و از ایـن نظـر محـدودیتی    تعیین روش طراحی و ساخت محصول به عهده محقق نماید و تمهیدات الزم بدین منظور را بیندیشد. 
 ، لیکن باید به تایید کارفرما برسد.  شوداعمال نمی

مشخصات فنی مد نظر براي محصول این پروژه به شرح زیر است ولی امکان بازنگري و اعمال برخی تغییرات در آن بـر اسـاس ارائـه    
 پیشنهاد محقق وجود دارد: 

a.  قابل استفاده براي گاز طبیعی 

b. اینچ (قطر لوله ممکن است در هنگام تعریف  16یان گاز براي لوله هاي فوالدي با قطر گیري جراندازه
 پروژه تغییر کند)

c. 0.5گیري جریان گاز از سرعت اندازهm/s  30تاm/s   

d.  مقاوم در برابر خوردگی 

e.  مسیره (در صورت دستیابی به دقت مد نظر، تعداد مسیرهاي کمتر نیز مورد پذیرش است) 4حداقل 

f.  5ضخامت جداره لوله ازmm  20تاmm  
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g. گیري دقت اندازه± گیري باید متناسب با سرعت گاز تعریف شود، دقت (با توجه به آنکه دقت اندازه  1%

 هاي مختلف در هنگام تعریف پروژه مشخص خواهد شد)گیري براي سرعتاندازه

h. گیري همراه با جزییات امکان گزارش 

i. هاي فشار و دما (داراي وروديmA4-20 جهت ارائه فلو به صورت استاندارد ( 

j. هاي استاندارد داراي خروجیRS232  یاRS485 ) و جریانmA4-20 ( 

k. هاافزار مناسب براي بررسی گزارشمجهز به نرم 

l.  1تکرارپذیري% 
 مهمترین موارد مد نظر در اجراي این پروژه به شرح زیر هستند:

 الذکردستیابی به مشخصات فنی فوق -

 هاي عملکردير آزمونموفقیت د -

   ATEXهاي موفقیت در کسب گواهینامه -
 هاي میدانیموفقیت در آزمون -

 هاي منتخب مورد نیاز (بنا به پیشنهاد محقق)موفقیت در کسب گواهینامه -

 ارائه راهکارهاي مناسب براي تعمیر و نگهداري محصول -

 گزارش   -

گیرد. شایسته است، در مراحل الحات مد نظر کارفرما، مورد تایید قرار میمراحل اجراي پروژه، بنا بر پیشنهاد محقق است و مطابق اص
، نکات مورد نیاز براي ابتدادر این زمینه ارائه شود تا از نیز اي سازي محصول نیز مد نظر قرار گیرد و برنامهاجراي پروژه، تجاري

 بینی شده باشند.سازي محصول نیز پیشتجاريهاي احتمالی براي باشد و اقدامات الزم و حمایتسازي لحاظ شدهتجاري
  پروژه:اجراي مزایاي فنی، اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی  -2

با توجه به اهمیت تولید این نوع فلومتر در داخل کشور، انجام این پروژه مزایاي اقتصادي متعددي از جمله اشتغالزایی، جلوگیري از 
 شتیبانی پایدار، عدم وابستگی به خارج و عدم وابستگی به مسائلی از قبیل تحریم و ... دارد.تر، پخروج ارز، قیمت تمام شده پایین
 (خروجی مورد انتظار): مشخصات محصول نهایی

 ارائه محصول مبتنی بر مشخصات فنی باال -
 هاي میدانی نتیجه آزمونطراحی و ساخت و نصب و گزارش شامل  -
 ازها و گواهینامه مورد نیارائه تاییدیه -
 اقتصادي تولید داخل -امکانسنجی فنی -
 (تحلیل بازار) المللی جهت عرضه در بازار داخلی و صادرات محصولگزارش توجیهی جهت اخذ استانداردهاي ملی و بین -
 سازي محصولبرنامه تجاري -
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 الزامات شرکت در فراخوان:

 دانشگاهی  محقق اجرایی و علمی سوابق ارائه تکمیل فرم(TDF03-1) 
 ها دانشگاه با قرارداد عه دستورالعملمطال(TDW07-3) 
 ها دانشگاه واگذاري پروژه پیشنهاد تکمیل فرم(TDF08-1) 

 اطالعات تماس:
  :4423داخلی  88079400تلفن 
 :آدرس پست الکترونیکی vvaghef@nri.ac.ir 

 

سازي آن با همکاري محقق و بنیان توانمند، جهت توسعه نتایج تحقیق و تجاريهاي دانش: معرفی شرکتتذکر
هاي معرفی شده یا عدم انتخاب آنها شود. کارفرما در انتخاب هر یک از شرکتکارفرما، سبب افزایش امتیاز محقق می

 اختیار دارد.


