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 یانرژ یزیمم کردیبا رو یروگاهین یهالریبازده بو نییتع یهادستورنامه یسازادهیپ :پروژه عنوان

 (یبیبخار و چرخه ترک یهاروگاهیبخار )ن یعملکرد مولدها یبسته ارتقا عنوان طرح:

 یروگاهین یواحدها راتیو تعم ینگهدار ،یبهره بردار یهایعه فناورمرکز توس واحد اجرایی:

 ماه 15 :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد 

 :همراه با ذکر مراحل کلی ین و تشریح پروژهتبی

خواهند داشت.  هاروگاهیبازده ن شیافزا یبر رو یادیز ریثهستند که عملکرد مناسب آنها، تأ یزاتیاز جمله تجه یبیبخار و چرخه ترک یهاروگاهیمورد استفاده در ن یروگاهین یلرهایبو
 عینحوه توز ،ییشناسا یبرا ییهامجموعه اقدام یانرژ یزیاست. مم یروگاهیمهم ن زیتجه نیا یبر رو یانرژ یزیانجام مم لر،یعملکرد بو تیوضع ییشناسا یمؤثر برا یهااز راه یکی

تنها پس از انجام آن مشخص  یانرژ ییجوها و امکانات صرفهاست، که فرصت ندیفرآ ایو  زیتجه کیتلفات در  ریمقاد نییعت نیو همچن یانرژ یهامصرف حامل یهاو مکان
 نینابرابرق است. ب دیتول یهانهیکاهش هز نیمورد نظر و همچن زیتجه ایدر واحد و  یانرژ یهاکاهش مصرف انواع حامل یبرا ییهاحلراه نییعت یانرژ یزی. هدف ممگرددیم
الزم جهت رفع آنها را بکار برد و در  یهانمود و اقدام ییاست را شناسا یکاهش تلفات انرژ یهاتیآن، ظرف جهیکه نت لریدر بو یانرژ یزیمم یهادستورنامه یریبا بکارگ توانیم
 هاروگاهیشده و ضرورت انجام آن در ن انی( بیبی)بخار و چرخه ترک یروگاهین یلرهایدر بو یانرژ یزیمم تیابتدا اهم رپروژه،یز نیرا ارتقا داد. در ا لریدر بو یانرژ یوربهره جهینت

و ... مطالعه و  یریگاندازه لیوسا رساختیز ،یمناسب از جمله سن، فناور یارهایمع هیبر پا هاروگاهیالزم است تا ن یروگاهین یلرهایبو یانرژ یزیمم ی. براگرددیمشخص م
دنبال آن،  هو ب هاروگاهیهرگروه از ن یهاییو توانا هاتیو شناخت محدود یو اقتصاد یفن یسنججامع امکان یبررس ازمندیبخار ن یمولدها یانرژ یزیمم یاجرا رایشوند، ز یبندگروه

 نیا یمستعد اجرا هاروگاهیشان خواهد داد که کدام دسته از نن هاروگاهین یبندتیبا اولو یبررس نیا جیاست. نتا یانرژ یزیمم یهادستورنامه یسازادهیپ دهیو فا نهیهز یسازشفاف
عملکرد  نییمعتبر تع یهادستورنامه نیو همچن تیظرف شیو پا یریگطرح اطلس اندازه جینتا ازمستعد با استفاده  یهاروگاهین یبرا لریبو یانرژ یزیمم طرح هستند. سپس دستورنامه

کاهش تلفات  دیجد یهاتیظرف ج،یکامل نتا لیو تحل لریمختلف بو یاجزا یانرژ یزیو با مم گرددیم هیته کایامر کینجمن مهندسان مکانعملکرد ا نییتع یهااز جمله دستورنامه
 لریبو یعملکرد تیوضع ،یانرژ یزیبدست آمده از مم جینتا هیبر پا نیهمچن .گرددیم نییتع لریمحور از بوبازده یبرداربهره یمناسب برا ییاجرا یهااستیو س شده ییشناسا یانرژ

 اقدام نمود. لریبو ییبازده و کارا شیکاهش تلفات و افزا یدر راستا توانیم لر،یپرتلفات بکار رفته در بو تجهیزاتشده و با شناخت  ییشناسا

 باشد:بندهای این پروژه شامل مراحل زیر می

 ی نیروگاهی:های ممیزی انرژی در بویلرهاسازی دستورنامهسنجی پیادهامکان 

بخار  یهامولد یانرژ یزیمم نهیو مطالعات انجام شده در زم یجار یهاروش ییو شناسا یانرژ یزیضرورت انجام مم انیب ،و سطوح آن یانرژ یزیمم یهاروش اتیمرور بر ادب -1-1

  ،کشورها ریو سا رانیدر ا یروگاهین

شده در   ینیب شیعملکرد پ نییمتناسب با نهاد تع یبیبخار و چرخه ترک یهاروگاهیدر ن یت انرژیریمد عملکرد و نییها و اهداف استقرار واحد تعح ضرورتیان و تشریب -2-1

 ،"بهبود عملکرد یهاروش هیو ارا یروگاهین یواحدها یراندمان و مصرف داخل ت،یظرف شیو پا یریگاطلس اندازه"طرح 

دست آمده از به جینتا هیبر پا نیچنو هم لریبخار در بو دیساخت، سن و مقدار تول یفناور به نوع، با توجه( یبیو چرخه ترک یکشور )بخار یهاروگاهین یلرهایبو یبندگروه -3-1

در هر گروه جهت انجام  روگاهین پنجو انتخاب  هاروگاهین یبندتیاولو تیو در نها یریگاندازه لیوسا یهاساخت ریکشور و ز یهاروگاهیعملکرد در ن نییتع یجار یهاروش

 ،یانرژ یزیمم

و  یطراح ه،یاطالعات اول یآورمنتخب و جمع یهاروگاهین لریدر بو یانرژ یزیبه منظور مم یروگاهیگرما ن ابیباز لریو بو لریبازده بو نییتع یهادستورنامه شنهادیپ -4-1

با  یانرژ یزیمم یهادستورنامه یسازیجار یبرا یبررس وردم یهاهروگایهر گروه از ن زیتجه یالزم برا یازهاین شیپ نییوابسته و تع زاتیتجه ریو سا لریبو یبرداربهره

 ،"بهبود عملکرد یهاروش هیو ارا یروگاهین یواحدها یراندمان و مصرف داخل ت،یظرف شیو پا یریگطرح اطلس اندازه"شده در  هیارا ایانجام شده  یهابه روش تیعنا

 و... چرخش دود یها، فنمکنده یهافن ،دمنده یهافن ها،تیهیر ترها،یها، درام، سوپرهاواپراتور، پمپ زر،ی، اکونوماهوا شگرمکنیشامل پ لریمختلف بو یاجزا یانرژ یزیمم -5-1

و اقدامات  یاتالف انرژ یهامکان ییعملکرد در طرح اطلس و شناسا نییتع یاهبدست آمده در انجام آزمون جیگوناگون با استفاده از نتا یهایمنتخب در بارگذار یهاروگاهین

 الزم جهت کاهش تلفات،

  ،یشنهادیپ یهاجهت انجام روش ییبرنامه اجرا ارایهو  یکاهش تلفات انرژ یشده برا نییتع راهکارهای یاقتصاد -یکینامیترمود لیتحل -6-1

 ،تمام بار و پاره بار طیدر شرا لریکامل بو یسازهیشامل شب لریدر بو یانرژ یزیمم یتوسعه برنامه نرم افزار -7-1

   ،یانرژ یزیمم یسازیجار یبرا هاروگاهین زیتجه یبرا ازیمورد ن زاتیتجه یو فراهم ساز نهیهز نیخمت -8-1

بازده به  نییتع یهادستورنامه یاحتمال یگرما، و بازنگر ابیباز یهالریو بو یروگاهین یلرهایبو هیدر کل یانرژ یزیمم یهادستورنامه یسازادهیپ یو اقتصاد یفن یسنجامکان -9-1

 ،یانرژ یزیمم یهادستورنامه یساز ادهیپ ییبرنامه اجرا هیو ارا یانرژ یزیظور مممن

 های بخار کشور:های ممیزی انرژی در نیروگاهسازی دستورنامهجاری 
گرما  ابیبخار باز یهابخار و مولد یهاگاهروین لریبو یانرژی زمانی انجام زیرپروژه و انجام مرحله به مرحله ممیزی اسازی ممیزی انرژی در دورهارایه برنامه زمانی جاری -10-1

 ها،تیو رفع محدو نامهوهیفهرست نقاط ضعف و قوت ش ارایهکشور و  یبیچرخه ترک یهاروگاهین

 ر،لیبازده و عملکرد بو یهر کدام بر رو ریتأث زانیو م یحرارت یهاتلفات و قرضه قیدق ییشناسا تیبا محور لریبو یانرژ یزیمم جینتا املک لیتحل -11-1

و  یکاهش نشت یموجود برا یهاییتوانا شیافزا تیبا محورهای مشابه و یا دستورنامه PTC 4.3هوا با توجه به دستورنامه  شگرمکنیپ یانرژ یزیمم جینتا قیدق لیتحل -12-1

 بازده، شیافزا

 آب و بخار،  یمستعد نشت یهامکان ییشناسا تیمحورو بازگرمکن با  تریاواپراتور، سوپره ز،یشامل اکونوما یسطوح حرارت یانرژ یزیمم جینتا قیدق لیتحل -13-1



 تیبا محور های مشابهو یا دستورنامه PTC 8.2 و پمپ با توجه به دستورنامه های مشابهو یا دستورنامه PTC 11با توجه به دستورنامه  فن یانرژ یزیمم جینتا قیدق لیتحل -14-1

 و بهبود عملکرد، یکاهش مصرف انرژ یهاروش ییشناسا

در  دیجد یهالیشناخت پتانس تیبا محور یانرژ یزیقبل از مم طیو شرا یاندازبا آزمون راه جینتا سهیو مقا یریگبا استفاده از اطالعات حاصل از اندازه لریبو ییکارا لیتحل -15-1

 یهاو روش اتیبه تجرب تیو کاهش مصرف سوخت با عنا لریاز بو ورمحبازده یبرداربهره یمناسب برا ییاجرا یهااستیس ارایهو  یبازده و کاهش تلفات انرژ شیجهت افزا

  ،یریگشده در طرح اطلس اندازه هیارا

و کارشناسان و آموزش نحوه انجام  رانیمد یبرا یانرژ یسازنهیو به تیریمد یهاوابسته و آموزش زاتیبخار و تجه یهادر مولد یمصرف انرژ یسازنهیبه یه راهکارهایارا -16-1

 .یروگاهیبخار ن یهادر مولد یانرژ یزیبه مم لین یبخار برا یهامولد زاتیملکرد  تجهع نییتع یهاآزمون
 

 :)خروجی مورد انتظار( مشخصات محصول نهایی
 یروگاهین یلرهایدر بو یانرژ یزیمم یهادستورنامه یسازیجار یالزم برا یازهاینشیپ ییشناسا، 

 یانرژ یزیمم یاهدستورنامه یسازادهیپ دهیو فا نهیهز یسازشفاف، 

 گرما، ابیباز لریو بو لریبو یانرژ یزیمم یهادستورنامه یسازیو جار ابالغ 

 لریبو ییکارا شیافزا یبرا ییاجرا یراهکارها هیو ارا لریدر بو یمنابع تلفات انرژ ییشناسا . 

 


