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   رتبه اول پژوهش هاي توسعه اي

عنوان طرح: دستيابي به فناوري انجماد جهت دار براي ساخت پره هاي توربين گازي
سازمان مجري: شركت مهندسي و ساخت پره توربين مپنا- پرتو

نماينده:  دكتر مجيد بهمني
همكاران:  نود و هشت نفر از همكاران شركت مهندسي و ساخت پره توربين مپنا- پرتو و 

ساير مؤسسه هاي همكار
ســازمان هاي همكار:  معاونت تحقيق و توسعه شركت گروه مپنا، شركت مواد كاران جاهد نوآور، 
دانشــكده مهندسي علم مواد دانشــگاه صنعتي اصفهان، دانشــكده متالورژي و مواد پرديس 

دانشكده هاي فني دانشگاه تهران

چكيده طرح:
يکـى از روش هـای افزايـش دمـای ورودی و بـازده در توربین هـاي گازي نسـل های جديـد، به كارگیـري 
پره هـاي )Directionally Solidified )DS در ايـن توربین هـا اسـت كـه بـا تکنولـوژي انجمـاد جهـت دار 

تولیـد مي شـوند.
در روش انجمـاد جهـت دار بـا تغییـر سـاختار انجمـادی از هم محـور بـه سـتوني و در جهـت حداكثـر تنـش، 
خـواص مکانیکـي قطعـات و پره هـاي توربیـن گازي تولید شـده افزايـش يافته و نهايتـًا مقاومت ايـن پره ها در 
شـرايط حرارتـي و تنشـي توربین هـاي پیشـرفته  گازي راندمـان باال نسـل جديد افزايـش مي يابد. پیاده سـازي 
ايـن تکنولـوژي در مقیـاس صنعتـي مسـتلزم به كارگیـري دانـش كلیـدي در زمینه هـاي متعـددي از قبیـل 
تركیـب شـیمیائي و ريخته گـري سـوپر آلیاژ هـاي خـاص، قالـب و ماهیچـه سـرامیکي پیچیـده و طراحـي و 

سـاخت خطـوط رباتیـک قالب گیـري و كـوره ريخته گـري VIM مي باشـد.
طـرح دسـتیابي بـه فنـاوري انجماد جهت دار براي سـاخت پره هـاي توربین شـامل ده زير پروژه، با مشـاركت 
شـركت مهندسـي و سـاخت پـره توربیـن مپنـا- پرتـو و معاونـت تحقیق و توسـعه شـركت گروه مپنـا و برخي 
دانشـگاه  هاي معتبـر داخلـي در خـرداد 1390 در گـروه مپنـا آغـاز و در مـدت 32 مـاه منجـر بـه تولیـد انبـوه 
پـره رديـف اول توربیـن MS5002D مـورد اسـتفاده در صنايـع نفـت و گاز شـده اسـت. ايجـاد و توسـعه زيـر 
سـاخت ها ي تولیـد انـواع پره هـاي انجماد جهـت دار و زمینه سـازي تولید و توسـعه توربین هاي گازي پیشـرفته 

كاس F و باالتـر در كشـور و گـروه مپنـا از جملـه مهم تريـن دسـتاوردهاي ايـن طـرح به شـمار مي آيند. 


