
  

 واگذاري پروژه تشريحفرم 

  RFP28‐8 
 V94.2كمپرسور توربين گازي  براي پيشرفته هايپوشش از استفاده فناوري توسعه  :پروژه عنوان

  راندمان و توان ارتقاي منظور بهنيروگاهي گاز توربينكمپرسوربامرتبطهايفناوريتوسعهطرح عنوان طرح:
  هاي گازيي توربينمركز توسعه فناور  واحد اجرايي:

  ماه 18 : اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 
  تبيين و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:

 ارتقـاء  اين. باشدمي كمپرسور استاتور و روتور هايپره براي پيشرفته پوشش از استفاده گازي هايتوربين عملكرد ءارتقا راههاي از يكي
. شـود مـي  كمپرسور راندمان و عملكرد افزايش موجب نتيجه در و گشته هاپره آيروديناميكي كلش بهبود و سطح صافي افزايش موجب

 يكـي  باشـد، مي كمپرسور عملكرد و دسترسي قابليت اطمينان، قابليت افزايش براي صرفه به مقرون و پيشرفته روش يك كه ارتقاء اين
 شستشـوي  روش همـراه بـه  روش ايـن  از تـوان مي تاثيرگذاري افزايش براي. باشدمي نيز زيمنس شركت توسط شده ارائه هايارتقاء از
  :باشدمي زير موارد شامل روش اين از استفاده مزاياي   .كرد استفاده كمپرسور خطبر

  گازتوربين خروجي توان در درصدي 1 افزايش  •
  گازتوربين راندمان در درصدي 3/0 افزايش  •
   فرسايش و خوردگي رساندنحداقل به  •
 خـواص  بـا  پوشـش  پروژه اين در. است شده داده بسط V94.2 كمپرسور در پيشرفته هايپوشش فناوري توسعه منظور به حاضر پروژه
  مراحل كلي پروژه شامل موارد زير است: .شد خواهد داده توسعه مناسب زبري از برخورداري عين در مناسب مكانيكي و موادي
 V94.2هاي كمپرسور براي افزايش توان توربين گازي بررسي خواص سطحي مورد نياز در پره -1

 هاي قابل استفاده در توربين گازي  و مقايسه آنهابررسي انواع پوشش -2

 در توربين گازي و مقايسه آنها پوشش دهي قابل استفادهبررسي انواع روش هاي  -3

 ات موادي و ساختينظرگرفتن مالحظ براي بيشينه كردن توان با درو روش اعمال آن توسعه پوشش مناسب  -4

 V94.2بر روي يك قطعه نمونه با مواد به كاررفته در كمپرسور توربين گازي  به كارگيري پوشش توسعه داده شده -5

 بررسي خواص مكانيكي و سطحي قطعه پس از اعمال پوشش -6

  برابر ضربه و مقاومت آن درميزان چسبندگي پوشش طول عمر پوشش توسعه داده شده در دماهاي مختلف بر اساس بررسي  -7
 (خروجي مورد انتظار): مشخصات محصول نهايي

 شامل: -گزارش فني -1

 ارائه نتايج بررسي خواص سطحي موردنياز براي افزايش توان 

 با توجه به مورد قبل هاو روش هاي مختلف اعمال آن هاي قابل استفادهمقايسه انواع پوشش 

 ن حفظ مالحظات موادي و مكانيكي و ساختينتايج توسعه پوشش مناسب براي بيشينه كردن توان در عي 

 بررسي خواص مكانيكي و سطحي قطعه داراي پوشش 

  در دماهاي مختلف طول عمر پوشش توسعه داده شدهبررسي 

  پوشش توسعه داده شدهارائه شناسنامه فني  -2

  الزامات شركت در فراخوان:
 دانشگاهي  محقق اجرايي و علمي سوابق ارائه تكميل فرم(TDF03‐1) 

 ها دانشگاه با قرارداد طالعه دستورالعملم(TDW07‐3) 

 ها دانشگاه واگذاري پروژه پيشنهاد تكميل فرم(TDF08‐1) 
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  RFP28‐8 
 V94.2كمپرسور توربين گازي  براي پيشرفته هايپوشش از استفاده فناوري توسعه  :پروژه عنوان

  راندمان و توان ارتقاي منظور بهنيروگاهي گاز توربينكمپرسوربامرتبطهايفناوريتوسعهطرح عنوان طرح:
  هاي گازيي توربينمركز توسعه فناور  واحد اجرايي:

 اطالعات تماس:

  :4873داخلي  88079400شماره تلفن  
  :آدرس ايميلGasTurbineCenter@nri.ac.ir 

  
 


