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 :پروژه عنوان
های توربین بخار به روش امکان سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت داخل پره

 فورج

 توسعه فناوری ساخت مواد و قطعات داغ نیروگاهی عنوان طرح:

 خت قطعات داغ نیروگاهیارزیابی وضعیت، عمر باقیمانده و سا واحد اجرایی:

 ماه6 :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد كلی 

 تببین و تشریح پروژه همراه با ذكر مراحل كلی:

باشند. این قطعات در هنگام های توربین بخار از جمله قطعات مهم مورد استفاده در نیروگاههای بخاری و سیکل ترکیبی میپره
های مختلف متالورژیکی همچون خزش، خوردگی و لحاظ تنش و حرارت، در معرض آسیببرداری به جهت شرایط حادکاری از بهره

های زمانی مشخص و در صورت آسیب باید تعویض گردند. تامین این قطعات از ...قرار دارند لذا دارای عمر محدودی بوده و در دوره
دنبال دارد. لذا در صورت تامین این قطعات در داخل کشور ه بارز را  یتو جهکشورهای خارجی عالوه بر وابستگی به خارج، خروج قابل 

 . سازدمیسر میین به موقع و مطمئن آنها را معالوه بر رفع وابستگی، تا

پروژه حاضر در راستای فناوریهای مورد نیاز در زمینه تامین قطعات داغ نیروگاهی است و هدف از اجرای آن دستیابی به راهکار مناسب 
جهت تامین پره های توربین بخار مورد نیاز و دارای توجیه اقتصادی، فنی ساخت داخل و ایجاد راهکار مطمئن جهت ایجاد دانش 

 باشد.نیروگاهی در داخل کشور می

های داخلی های مورد استفاده در نیروگاهابتدا مشخصات فنی شامل جنس، مشخصات ابعادی و میزان مصرف انواع پرهدر این پروژه 
های مورد نیاز تعیین و پس از شناسایی مشخص خواهد شد. سپس تجهیزات مورد نیاز برای ساخت این قطعات به روش فورج و هزینه

های اقتصادی های فنی و هزینهجنبه نظرداشتدر نازنده خارجی راهکار مناسب با های معتبر سهای توانمند داخلی و شرکتشرکت
 مربوطه جهت ساخت داخل این قطعات پیشنهاد خواهد شد.

 داخل کشور هاینیروگاههای توربین بخار مورد استفاده در های مطالعاتی در خصوص جنس و انواع پرهانجام بررسی -

 های پرمصرفهای توربین بخار داخل کشور و شناسایی پرهبرآورد میزان مصرف انواع پره -
 های توربین بخار در داخل کشوربررسی تجهیزات مورد نیاز و برآورد هزینه تجهیزات جهت ساخت پره-
 شناسایی توانمندیهای داخل کشور در زمینه ساخت پره های توربین بخار -
 های توربین بخارپره های معتبرخارجی در زمینه ساخت تشناسایی شرک-
های انتقال های داخلی و مقایسه با هزینههای توربین بخار در کشور توسط شرکتهای توسعه تکنولوژی ساخت پرهبررسی هزینه-

 تکنولوژی از شرکتهای معتبر
 کشورهای توربین بخار در داخل ترین روش و ارائه برنامه عملیاتی برای ایجاد دانش فنی ساخت پرهانتخاب مناسب -
 

 مشخصات محصول نهایی)خروجی مورد انتظار(:

 های تووربین بخوار بوه روش    های فنی و اقتصادی به عمل آمده در خصوص ساخت داخل پرهارائه گزارش جامع بر مبنای بررسی

 فورج

 های توربین بخار مورد نیازارائه بهترین راهکار جهت ایجاد دانش فنی ساخت پره 

 

 


