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  مقدمه
اي است كـه بطـور مطمـئن و     هاي توليد برق، ساخت آنها بگونه هدف اوليه از طراحي و ساخت نيروگاه

در چنـين  . دهـي ممكـن، بـرق مـورد نيـاز را توليـد كننـد        اقتصادي و با حـداكثر بـازدهي و سـرويس   
شود كه تا حد امكان از مواد استاندارد با تاريخچه اثبات شده استفاده شـود، امـا    سعي ميهايي  نيروگاه

ده از مـواد كـاراتر و   ها هنگامي بطـور كامـل ميسـر خواهـد بـود كـه امكـان اسـتفا         توسعه اين نيروگاه
  .هاي مختلف آنها فراهم آمده باشد تر براي ساخت قسمت هاي پيشرفته آوري فن

ايـن  . شـود  عموما بوسيله عمر قطعات داغ آنها محـدود مـي  ) بخاري يا گازي(رارتي هاي ح عمر نيروگاه
بطور (هاي بويلر و قطعات داغ توربين بخار  هاي بخاري بطور عمده شامل لوله قطعات داغ كه در نيروگاه

هـاي   هـا، ديسـك و روتـور، محفظـه     هاي گازي بطور عمده شامل پره و در نيروگاه) ها و روتور عمده پره
باشند، حين سرويس در توربين دچـار كـاهش    انتقال گازهاي داغ و قطعات مربوطه مي مسير احتراق و

اي داشته و پـس از طـي    بنابراين نياز به تعميرات دوره. شوند مرور زمان دچار آسيب ميه عمر شده و ب
هي، قيمـت  نكته حائز اهميت در خصوص اين قطعـات داغ نيروگـا  . شدن عمر، نياز به جايگزيني دارند

هاي نسبتا گـران قيمـت در حـين     بسيار باالي آنها است كه اين امر بدليل استفاده از مواد و تكنولوژي
  .ساخت آنها است

با توجه به اهميت اين قطعات داغ نيروگاهي براي صنعت برق كشور، لزوم تهيه نقشـه راه آينـده بـراي    
ت از اهميت چشمگيري برخوردار بوده كـه  فناوري طراحي و توسعه دانش فني ساخت اين مواد و قطعا

توان عالوه بر شناسايي دقيق مـواد و قطعـات مـورد نيـاز بـراي سـاخت داخـل در         با استفاده از آن مي
ترين فرايندهاي مربوطه را شناسايي كرد و نياز آينده كشـور را در ايـن زمينـه     هاي آتي، اقتصادي سال

  .كشور به بهترين نحو تامين نمودبيني شده در  مطابق با اهداف بلند مدت پيش
راهبـردي و نقشـه راه طراحـي و توسـعه دانـش فنـي سـاخت مـواد و قطعـات داغ           سند"حاضر  سند

 .ه استتدوين شد باشد كه در پژوهشگاه نيرو مي "نيروگاهي
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  قطعات داغ نيروگاهي طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد وتوسعه فناوري  انداز چشم
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   توسعه فناورياهداف 
  هاي ناشي از واردات مواد و قطعات داغ نيروگاهي درصد هزينه 50كاهش حداقل 

 هاي تعميرات و نگهداري كاهش هزينه 

 ها هاي اضطراري نيروگاه كاهش خروج 

 ارتقاء توان واحدهاي نيروگاهي 

 ها ارتقاء راندمان نيروگاه 

 دار داغ نيروگاهي افزايش تحقيق در زمينه طراحي مواد اولويت 

 افزايش صادرات خدمات فني مهندسي و مواد و قطعات داغ نيروگاهي 

  

  راهبردهاي توسعه فناوري 
  شمش و ورق كارشـده انـواع فـوالد    : دستيابي به دانش فني ساخت مواد داغ نيروگاهي شامل

، پـودر  Coو  Ni، ورق و تسمه سوپرآلياژ پايه Coو  Niآلياژي، شمش ريختگي سوپرآلياژ پايه 
پوشش فلزي، پودر پوشش سراميكي، مواد جوشكاري و بريزينگ و شمش كارشـده سـوپرآلياژ   

 Coو  Niپايه

 خت قطعـات لولـه بـويلر    هاي پيشرو جهت انتقال دانش فني سا همكاري و مشاركت با شركت
 هيتر توربين بخاري واحد بخاري و لوله سوپرهيتر و ري

 محفظه احتراق و مسير انتقال گاز : دستيابي به دانش فني ساخت قطعات داغ نيروگاهي شامل
داغ توربين گازي، پره ثابت توربين بخاري، پره متحرك توربين بخاري، پره ثابت توربين گازي 

 ازيو پره متحرك توربين گ

    ،تحقيق در زمينه طراحي مواد داغ نيروگاهي شامل شمش و ورق كارشده انواع فـوالد آليـاژي
 Coو  Niو شمش كارشده سوپرآلياژ پايه Coو  Niشمش ريختگي سوپرآلياژ پايه 
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  ي توسعه فناوري ها سياستو  اقدامات
  اقدامات فني براي توسعه ساخت قطعات داغ نيروگاهي

 در مقياس آزمايشـگاهي،  . (اخت انواع پره ثابت و متحرك توربين گازيتسلط به دانش فني س
  )نيمه صنعتي و صنعتي

     در . (تسلط به دانش فني ساخت انواع محفظه احتراق و مسير انتقـال گـاز داغ تـوربين گـازي
 )مقياس آزمايشگاهي، نيمه صنعتي و صنعتي

 در مقياس آزمايشگاهي، . (يتسلط به دانش فني ساخت انواع پره ثابت و متحرك توربين بخار
 )نيمه صنعتي و صنعتي

  
  اقدامات فني براي توسعه ساخت مواد داغ نيروگاهي

         در مقيـاس  .(تسلط به دانش فنـي سـاخت انـواع شـمش و ورق كارشـده انـواع فـوالد آليـاژي
  )آزمايشگاهي

        تسلط به دانش فنـي سـاخت انـواع شـمش ريختگـي سـوپرآلياژ پايـهNi   وCo) .  در مقيـاس
 )آزمايشگاهي، نيمه صنعتي و صنعتي

 دهي قطعـات داغ   تسلط به دانش فني ساخت انواع پودر پوشش فلزي مورد استفاده در پوشش
 )در مقياس آزمايشگاهي و نيمه صنعتي. (هاي گازي توربين

 دهي قطعـات   تسلط به دانش فني ساخت انواع پودر پوشش سراميكي مورد استفاده در پوشش
 )در مقياس آزمايشگاهي و نيمه صنعتي. (زيهاي گا داغ توربين

         تسلط به دانش فني ساخت انـواع مـواد جوشـكاري و بريزينـگ مـورد اسـتفاده در سـاخت و
 )در مقياس آزمايشگاهي و نيمه صنعتي. (هاي گازي بازسازي قطعات داغ توربين

   تسلط به دانش فني ساخت انواع شمش كارشده از سوپرآلياژهاي پايـهNi  وCo) . مقيـاس  در
 )آزمايشگاهي و نيمه صنعتي

   تســلط بــه دانــش فنــي ســاخت انــواع ورق و تســمه ســوپرآلياژ پايــهNi  وCo) . در مقيــاس
 )آزمايشگاهي و نيمه صنعتي
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  هاي قطعات داغ نيروگاهي اقدامات فني براي انتقال فناوري
  لـه هـاي   لو  انجام مطالعات جهت انتخاب روش و مبدأ مناسب جهت انتقال دانش فني سـاخت

  واحدهاي نيروگاهي بخاري...)هيتر، اكونومايزر و  سوپرهيتر، ري(بويلر 
  

  اقدامات فني براي توسعه طراحي مواد داغ نيروگاهي
   انجام تحقيقات پايه در زمينه طراحي انواع سوپرآلياژهاي ريختگي پايـهNi  وCo   در مقيـاس

  اوليه  نمونه
  سوپرآلياژهاي كارشـده پايـه   انجام تحقيقات پايه در زمينه طراحي انواعNi  وCo   در مقيـاس

 اوليه  نمونه

  انجام تحقيقات پايه در زمينه طراحي مواد شمش و ورق كارشده انواع فوالد آلياژي در مقياس
 اوليه  نمونه

  
  ها و اقدامات غير فني مورد نياز براي توسعه مواد و قطعات داغ نيروگاهي سياست

 تي به كارآفرينان حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهيرايزني جهت اعطاي معافيت ماليا 

  تشكيل كميته تخصصي توليدكنندگان مواد و قطعات داغ نيروگاهي در سنديكاي صنعت برق
 ايران

  انجام پروژه تحقيقاتي در خصوص تعيين نحوه دقيق حمايت از پروژه هاي مشترك بين مراكز
 داغ نيروگاهي دانشگاهي و شركت هاي فعال در حوزه مواد و قطعات

 هاي مرجع برداري آزمايشگاه تاسيس و بهره 

    رايزني با مديران وزارت نيرو جهت تخصيص بودجه براي حمايت از شركت هاي دانـش بنيـان
 در حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهي در مرحله پيش توسعه

   نيروگـاهي در مرحلـه   حمايت از پايان نامه ها و مقاالت كاربردي در حوزه مواد و قطعـات داغ
 پيش توسعه

 ها و مراكز علمي و تحقيقاتي معتبر كشورهاي پيشرو در زمينه مـواد   برقراري ارتباط با شركت
 و قطعات داغ نيروگاهي

        حمايت از برگزاري همايش هاي تخصصي بـا كيفيـت مناسـب در حـوزه مـواد و قطعـات داغ
 نيروگاهي

 ه مواد و قطعات داغ نيروگاهينفع حوز هاي ذي ايجاد ارتباط بين وزارتخانه 
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 حمايت از تهيه و انتشار نشريات تخصصي در حوزه مواد قطعات داغ نيروگاهي 

 هاي علمي در حوزه مواد و قطعات داغ نيروگاهي گيري انجمن كمك به شكل 

 هـا و موسسـات مـالي بـراي      ها و ساير صـندوق  ريزي براي سازماندهي به مشاركت بانك برنامه
 نندگان داخليحمايت از توليدك

 تقويت و توسعه مركز ساماندهي و تامين نيازهاي نيروگاهي 

 دار و  گري به روش انجمـاد جهـت   هاي ريخته هاي فناوري هاي آموزشي در زمينه برگزاري دوره
 كريستال تك

 نظير (هاي فني موجود  بسترسازي جهت استفاده از زيرساختHIP    سـنگ خزشـي، جـوش و ،
  ...)برش ليزر و

 ژه تحقيقاتي جهت شناسايي زيرساخت فني مورد نياز و نحوه توسعه آنها بـر حسـب   انجام پرو
 نياز

   تدوين و پيشنهاد قوانين حمايتي جهت استفاده از مواد و قطعات داغ نيروگاهي ساخت داخـل
 كشور

 شناسايي كشورهاي داراي صنعت نيروگاهي مشابه ايران و تالش در جهت صادرات به آنها 

 طرح طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي تشكيل ستاد راهبري  
 بخشي ضرورت استفاده از مواد و قطعات داغ نيروگاهي  برگزاري همايش و سمينار براي آگاهي

  ساخت داخل كشور
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  طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهيفناوري توسعه  نگاشت ره
  فنيره نگاشت اقدامات 
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  ره نگاشت اقدامات مديريتي

  
  




