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 بسمه تعالی

 وزارت علوم،تحقيقات وفناوري

 سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ايران
 

 سازمان پژوهشها، خانواده محبت، صميميت و تالش

 

 
 

 نيروگاه حرارتی شازند اراك 1394تهاي پژوهشی سال اطالع رسانی اولوي موضوع:

 با سالم واحترام،   

پيوست(، بمنظور  ) فايل نيروگاه حرارتي شازند اراك 1394هاي پژوهشي سال رساند اولويتاستحضار ميه ب 

نيروگـاه بـه آدر    برداري اعضاي محترم هيأت علمي آن پژوهشكده در پايگاه الكترونيكي اين اطالع و بهره

http://www.shazandtpp.ir        در بخش مقاالت منتشر گرديـده اسـتع عالنمنـدان جهـت اسـع اطالعـات

 توانند با اميته تحقيقات اين نيروگاه تما  حاصل نمايندع بيشتر مي

 

 با آرزوي توفيق الهی

 

 سعيد ميردامادي

 مدير كل دفتر مركزي ارتباط با دانشگاه ها و صنعت

 



اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرحداليل اولويت داشتنعنوان تحقيقرديف

كاهش محدوديت هاي توليد و جلوگيري از حوادث احتمالي در توربينبررسي علت شكست پيچ هاي توربين1
بررسي علل تخريب و ارائه راهكارهاي مناسب و قابل اجرا براي 

جلوگيري از بروز شكست پيچ

شناسايي عوامل بروز حادثه و معرفي روشهاي عملي رفع اشكالجلو گيري از بروز حوادث براي ژنراتور 325 مگاواتي نيروگاه شازندبررسي علت عملكرد رله pole slip در ژنراتور نيروگاه شازند2

3
مدل سازي و تحليل رفتار هيدروديناميك و بهسازي ياتاقان هاي Tilt توربين 

نيروگاه شازند و تاثير پارامترهاي مختلف بر روي پايداري ياتاقان
كاهش ويبريشن توربين

مدل سازي و تحليل رفتار هيدروديناميك روغن در ياتاقان هاي 
Tilt توربين نيروگاه شازند

4
مدل سازي تاثير خروج هيترهاي فشار قوي بر توليد واحدها با ارائه نرم افزار 

مرتبط نيروگاه شازند
افزايش هزينه ناشي از خروج هيترهاي فشار قوي و كاهش توليد

مدل سازي تاثير خروج هيترهاي فشار قوي بر توليد واحدها به 
كمك نرم افزار مرتبط

5
مدل سازي مشعل هاي نيروگاه حرارتي شازند و تاثير پارامترهاي مختلف از جمله 

فشار بخار اتمايزينگ در پايداري شعله
افزايش راندمان خروجي

مدل سازي مشعل هاي نيروگاه حرارتي شازند و تاثير پارامترهاي 
مختلف از جمله فشار بخار اتمايزينگ در پايداري شعله

6
بررسي و شناسايي عوامل عملكرد كاذب رله هاي حفاظتي ژنراتور نيروگاه حرارتي 

( pole slip & Stator Earth Fault 95% مطالعه موردي رله ) شازند
شناسايي عوامل بروز حادثه و معرفي روش هاي عملي رفع اشكالجلوگيري از بروز حوادث براي ژنراتور نيروگاه

امكان سنجي روش اكسيژن شويي لوله هاي سوپرهيت در نيروگاه حرارتي شازند7
با توجه به عدم تاثير مطلوب روش هاي موجود در شستشوي لوله هاي سوپر 

هيتر و نياز به رسوب زدايي اين بخش از لوله ها در نيروگاه شازند
بررسي و امكان رسوب زدايي لوله هاي سوپر هيت به روش 
اكسيژن زدايي و ارايه راهكار و روش عملياتي براي اين فرآيند

8
بررسي امكان سنجي استفاده از گاز LPG پااليشگاه شازند در بويلرهاي نيروگاه، 

جهت كاهش آلودگي محيط زيست
كاهش آلودگي محيط زيست در جهت پاسخگويي به ارگان هاي مرتبط 

زيست محيطي
ارايه راهكارها و مالحظات فني اجراي طرح

اولويت هاي تحقيقاتي نيروگاه حرارتي شازند در سال 1394
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