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 :پروژه عنوان
مورد  انواع موادها و ها، تسمهاقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت ورق -سنجی فنیامکان

 ساخت و جوشکاری قطعات داغاستفاده در 

 داغ نیروگاهیو قطعات ساخت مواد توسعه فناوری  عنوان طرح:

 عیت، عمر باقیمانده و ساخت قطعات داغ نیروگاهیارزیابی وض واحد اجرایی:

 ماه 7 :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد كلی 

 

 تببین و تشریح پروژه همراه با ذكر مراحل كلی:

 قطعات بازسازی و ساخت در استفاده مورد اوليه مواد ترین جمله مهم از مواد مورد استفاده در جوشکاری و بریزینگها و  ، تسمهورقها

 این از ای عمده قسمت و نشده انجام كشور در آنها فني ساخت دانش تدوین زمينه در جدی اقدام تاكنون كه باشند مي نيروگاهي داغ

 .گردد مي مصرف نيروگاهي غير و نيروگاهي صنایع مختلف های بخش و در شده وارد كشور به هنگفت های هزینه صرف با مواد

ساخت و  تهيه مواد اوليه مورد نيازاغ نيروگاهي و لزوم توجه به تامين و بازسازی این قطعات، با توجه به محدودیت عمر كاری قطعات د

گردد. ياد وابستگي و خروج ارز از كشور مآنها از اهميت بسزایي برخوردار است. تامين این مواد از كشورهای خارجي باعث ایج بازسازی

و عملياتي نمودن تامين مواد مورد نياز در داخل كشور است. در ریزی هدف از اجرای این پروژه، دستيابي به راهکار مناسب جهت برنامه

مصرفي در داخل كشور و  مواد مورد استفاده در جوشکاری و بریزینگ قطعات داغانواع ورق، تسمه و در پروژه حاضر این راستا 

آنها ) مشخصات ابعادی، ميزان مصرف ساليانه، جنس، خواص، قيمت و.....( تهيه شده و توانمندیهای داخلي جهت مشخصات هر یک از 

در  آنهابرای ساخت و در نهایت برنامه عملياتي مناسب گيرد مياقتصادی مورد بررسي قرار  -های فنيساخت آنها با لحاظ نمودن جنبه

  خواهد شد.ارائه صنعت برق 

 :اهداف پروژه

 و مواد مورد استفاده در جوشکاری و بریزینگبررسي نيازهای صنعت برق در خصوص انواع ورق، تسمه  -

 اقتصادی-ارزیابي فني -

 شناسایي امکانات داخلي -

 اولویت بندی تامين نيازها  -

 

 مشخصات محصول نهایی)خروجی مورد انتظار(:

 مواد مورد استفاده در جوشکاری و بریزینگو  ارائه برنامه عملیاتی جامع برای ساخت داخل انواع ورق، تسمه-

  مورد نيازانواع مواد ارائه بهترین راهکار جهت ایجاد دانش فني ساخت 

 

 


