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 ماه 6 تا 4 :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد کلی 

 هدف اصلی -1

 باشد.تحقیق شامل همه انواع فلومترهای نیروگاهی اعم از آب، بخار، گاز و ... میتذکر: این 

باشند. تا کنون در زمینه تولید داخل آنها علیرغم وجود توانمندی باال در داخلل کولور    فلومترها از جمله تجهیزات پرکاربرد در صنعت می

رکن اصلی در ایجاد زنجیره تولید پایدار و از عناصلر اصللی تعیلین توجیله     اقدامات اندکی صورت گرفته است. با توجه به آنکه نیازسنجی 

باشد  ضروری است تا از انواع و تعداد فلومترهای مورد استفاده در صنعت  اطالعات مناسبی تجمیع نمود  تلا  اقتصادی حمایت از تولید می

هلای  گیری زنجیلره تلامین و هدفمنلد نملودن فعالیلت     شکل بتوان با استفاده از آنها نسبت به اتخاذ تصمیمات حاکمیتی صحیح به جهت

   اقدام نمود.صنعت بخش خصوصی متناسب با نیاز 

 در این راستا این پروژه دو گام دارد:

نیروگاهی با اولویت صنایع در صنایع « موخصات فنی هر فلومتر»و « تعداد فلومتر»  «نوع فلومتر»الف( در گام نخست سه پارامتر اصلی 

هلا ملورد   نیروگلاه صنایع به ویلهه در  شود. اول آنکه چه تعداد فلومتر در حال حاضر در شوند. در این گام  دو هدف دنبال میمی استخراج

استفاده است و دوم آنکه چه تعداد فلومتر در هر سال به جهت نصب  تعمیر  پوتیبانی و یا جایگزینی مورد نیلاز اسلت. سلوال دوم بسلیار     

گیری در جهت تعیین صلرفه اقتصلادی تولیلد یلع نلوع      است چرا که بر اساس آن نیاز بازار فلومتر برای تصمیممهمتر از سوال نخست 

تحقیق در این مرحله  بیوتر به دنبال تعیین نیاز تقریبی بازار صلنایع کولور    شود.محصول و حمایت از تولیدکننده داخلی آن موخص می

 باشد.به انواع فلومترها می

شود کله اسلامی   ها محدود میفلومتر اصلی مورد استفاده در نیروگاهدسته  14ردگی انواع فلومترها  این موضوع به حدود با توجه به گست

نیروگاه محدود خواهد بود به طوری کله ایلن    20های کوور  این بررسی به آنها در ادامه ذکر خواهد شد. با توجه به تعداد باالی نیروگاه

های سیکل ترکیبی  بخار و گازی به طور همگن خواهد بود. با توجله بله آنکله شلرکت مونلا و      گونه نیروگاهنیروگاه شامل تمام سه  20

باشند  اطالعلات  نیروگاهی میصنعتی و های فعال در نصب تجهیزات ترین شرکتهای زیرمجموعه آن  یکی از بزرگترین و اصلیشرکت

 یل مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. انواع فلومترهای مورد ارزیابی عبارتند از:ام  در این تحل 21شرکت مونا نیز به عنوان نیروگاه 

Diaphragm type, orifice, Annubar or Pitot (all for liquid and gas) 

OVAL gear flow meter 

positive displacement 

Coriolis flow meter 

Ultrasonic flow meter (for gas and liquid) 

Thermal flowmeters (Hot wire, hot film, MEMS) 

Electromagnetic flowmeter 

Paddle, vane flow switch 

Turbine flowmeters (for liquid and gas) 

Rota meter, ball float flowmeter 

Vortex Flowmeter 

Flow controller (for liquid and gas) 

Flow computer (for liquid and gas) 
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Other traditional flowmeter types such as optical, radar, … 

شلود و در هلر یلع از    بخلش تقسلیم ملی    10الذکر به های نیروگاهی سه گانه فوقب( پس از استخراج انواع فلومترها  هر یع از گونه

د شد. چنانچه برای برخی از این اطالعات امکان استخراج اطالعات مقلدور  نهای نیروگاه  موخصات زیر به طور تقریبی ارائه خواهبخش

 اطالعات ارائه خواهند شد:نباشد  دالیل عدم تهیه 

 (barبازه فوار) -

 گراد(بازه دما)سانتی -

 (inch)بازه قطر لوله -

 (m3/hبازه دبی) -

 حداکثر خطای قابل قبول)%( -

 پیونهاد استخراج گردد( 21فلومتر پیونهادی متخصصان نیروگاه )در مجموع  -

 اهداف جانبی:  -2

فلومترهای مورد استفاده در آن حوزه نیز نیازسنجی شده و  ورد انتظار است تامشود و نیز می« های پراکندهنیروگاه»این تحقیق شامل 

ارائه شوند. همچنین الزم است تا تعداد فلومترهای هوشمند « موخصات فنی هر فلومتر»و « تعداد فلومتر»  «نوع فلومتر»سه پارامتر 

 مورد نیاز صنعت نیز استخراج شوند.

 

 :سابقه موضوع -3

است. اگرچه گزارش مذکور آمار انواع فلومترهای کنون فقط یع بار گزارشی در گروه ابزاردقیق پهوهوگاه نیرو تهیه شدهدر این زمینه تا 

دهد. ضمن دهد  لیکن اطالعاتی از نیاز ساالنه کوور به انواع فلومترها در این صنایع ارائه نمیمورد نیاز در صنعت نیروگاهی را ارائه می

الذکر  نیروگاه فوق 21است که مناسبتر است با گسترش آن به نیروگاه استخراج شده 3ده در آن گزارش فقط از آنکه اطالعات ارائه ش

تحلیل جامعتری ارائه شود. همچنین گزارش مذکور اطالعات موخصات فنی نیروگاه در مواردی که فلومتر وجود ندارد یا نیازمند اصالح 

  دهد.های تولید پراکنده و نیز فلومترهای هوشمند نیز اطالعاتی ارائه نمینیروگاه است و در موردباشند را ارائه ندادهمی

 

  پروژه:اجرای مزایای فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی  -4

ربلاره تولیلد   تلوان د شود و با استفاده از آن اطالعلات ملی  با انجام این پروژه  نیاز سالیانه صنایع نیروگاهی به انواع فلومترها استخراج می

 گیری نمود.داخل انواع فلومترها و توجیه اقتصادی بودن ایجاد زنجیره تولید در داخل کوور  تصمیم
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    روش انجام پروژه -5

 باشد.  2نیروگاه مذکور در بند  21باشد ولی اطالعات استخراجی باید شامل روش انجام پروژه به اختیار پیونهاد دهنده پروژه می

 اید همراه با ذکر منابع باشد.  گزارش ب: تذکر

 
 مشخصات محصول نهایی)خروجی مورد انتظار(:

 گزارش شامل موارد زیر:
  نیروگاه  21نوع فلومتر در  14برای « موخصات فنی هر فلومتر»و « تعداد فلومتر»  «نوع فلومتر»تعیین سه پارامتر 

 ر یا اصالح فلومترهای فعلی در آنها ضروری است.تعیین موخصات فنی بخوهایی فاقد فلومتر نیروگاه که وجود فلومت 

 بندی مناسب آنارائه بانع اصالعاتی موارد فوق و طبقه 

  نیروگاه )تا حد امکان( 21ارائه ریز اطالعات فلومترهای موجود در 

 های پراکنده و نیز فلومترهای هوشمندارائه اطالعات مربوط به فلومترهای مورد نیاز نیروگاه 

 جی اطالعات گردآوری شدهسنگزارش صحت 

 

 


