
  

 واگذاري پروژه تشريحفرم 
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 و حفظ خالء جاديعملكرد كندانسورها در ا شيبه منظور افزا روگاهيخالء ن يهاپمپ يسازنهيساخت و به :پروژهعنوان
    توان ديتول يملزومات واحدها نيمأو ساخت قطعات و ت يطراح يوسعه فناورمركز ت  واحد اجرايي:

  ماه 10 :پروژه اجراي زمان مدتبرآورد 
  تبيين و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:
پمپ خأل هواي كندانسور همراه با ارتقاي مشخصات پمپ موجود تعريف داخل ، پروژه ساخت به دليل مشكل خأل كندانسور در نيروگاه بندرعباس

عدد از اين نوع  10نيروگاه است. با توجه به اين كه حداقل شده است. در حال حاضر هدف از اين پروژه، ساخت يك نمونه و آزمايش آن در محل 
ساز سفارش موارد بعدي به زمينهتواند ميهاي مشابه وجود دارد، دستيابي به دانش فني ساخت اين پمپ، پمپ در نيروگاه بندرعباس و نيروگاه

  شد. مراحل كلي پروژه به شرح زير است:باتوليد كننده داخلي 
از موجود  يا ساير مستندات مربوط به پمپو  ي فني، جانماييهاو كندانسور و نقشهموجود و مشخصات پمپ خأل آوري اطالعات جمع -1

 نيروگاه بخار بندرعباس    

 شرايط كاري كندانسور جانمايي پمپ موجود و بررسي و تطبيق طراحي پمپ با  -2

 طراحي و ساخت نمونه پمپ خأل جديد  -3

 سازنده به منظور حصول اطمينان از صحت عملكرد آزمايش پمپ خأل ساخته شده در محل -4

  تحويل پمپ خأل به نيروگاه بخار بندرعباس و آزمايش پمپ خأل در شرايط كاري -5
 (خروجي مورد انتظار): مشخصات محصول نهايي

 1450 پمپسرعت دوراني باشد. مي از نوع رينگ مايعايتاليا بوده و  Scam (Torino)ساخت شركت  WL16مدل  اوليه نيروگاهپمپ خأل 
متر مكعب در  150كيلوگرم در ساعت و دبي آب جبراني (آب دريا)  31، ظرفيت مكش هواي خشك كيلووات 27توان مصرفي  ،دور در دقيقه

را  )ربعكيلوگرم بر سانتي متر م 0,045معادل متر جيوه (ميلي 33 در حدود خألتوان حفظ به صورت مداوم فعال بوده و پمپ بايد است.  ساعت
رود پمپ جايگزين داراي عملكرد مشابه (يا بهتر) از پمپ موجود بوده و شود. انتظار ميدر زير نماي شماتيك پمپ موجود مشاهده ميداشته باشد. 

  مسائل جانمايي آن نيز در هماهنگي با نيروگاه بندرعباس در نظر گرفته شود. 
اجراي پروژه،  در الزم است باشدمي كشور داخل ساخت و نيست اوليه ساخت مطابقجود وم پمپ بر روي شده نصب تجهيزات اينكه به توجه با

 .گيرد قرار توجه مورد اين نكته

  
  الزامات شركت در فراخوان:

 ها و موسسات شركت اجرايي و علمي سوابق ارائه تكميل فرم(TDF04) 

 ها شركت واگذاري پروژه پيشنهاد تكميل فرم(TDF09) 
  هاشركتتكميل فرم پيشنهاد قيمت پروژه واگذاري (TDF10) 

 اطالعات تماس:

  :4856داخلي  88079400تلفن  
  :آدرس ايميلAshabestari@nri.ac.ir 


