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 :پروژه عنوان
مستعد  یهاروگاهین یبندتیهمزمان و اولو دیتول یبه واحدها لیتبد یمستعد برا یگاز یواحدها یو اقتصاد یمطالعات فن

 به پروژه وستنیپ یبرا

 (یپاچیو گرما )س یکیهمزمان توان الکتر دیتول یهاگاز به واحد نیوربت یهاواحد لیو توسعه تبد قیتحقپروژه  عنوان طرح:

 یروگاهین یواحدها راتیو تعم ینگهدار ،یبهره بردار یهایمرکز توسعه فناور واحد اجرایی:

 ماه 8 :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد 

 :همراه با ذکر مراحل کلی ین و تشریح پروژهتبی

هدف  نیبه ا لین ی. براباشدیو گرما م یکیهمزمان توان الکتر دیتول یبه واحدها لیتبد یمستعد برا یگاز یواحدها یبر رو یو اقتصاد یفن یسنجکانام رپروژهیز نیا یهدف اصل
موجود در جهان  اتیمستعد، ادب یگاز نیوربت یمنظور انتخاب واحدها هشوند. ب یو معرف ییهمزمان شناسا دیتول یبه واحدها لیتبد یمستعد برا یگاز نیتورب یواحدها دیدر ابتدا با

نمود، سپس با  میپروژه را ترس یدر اجرا یو خارج یداخل یهایتا بتوان توانمند ردیقرار گ یگوناگون مورد بررس یهاانجام شده در سازمان یهاطرح نیو همچن نهیزم نیدر ا
همزمان  دیتول یهاچرخه یمقدمات یسازهیگاز و شب نیتورب یواحدها زیدورر یانرژ ظرفیتو نقاط مصرف، برآورد  یانرژ یتقاضا نییتع ها،روگاهین ازیمورد ن یاطالعات فن یآورجمع

 یادو اقتص یفن یسنجامکان تعد،مس یگاز نیتورب یواحدها ییگردند. پس از شناسا شنهادیپ یو اقتصاد یانجام مطالعات فن یگاز مستعد برا نیتورب یمختلف، واحدها یوهایدر سنار
اطالعات بدست آمده از بخش قبل  ،یو اقتصاد یفن یسنجامکان ی. در راستاردیو گرما انجام گ یکیهمزمان توان الکتر دیتول یمنتخب به واحدها یگاز یواحدها لیجهت تبد

 نیا لی. به منظور تکمردیهمزمان مورد مطالعه قرار گ دیولت یهاروگاهیکمک سامانه ن هب نیریو کمبود آب ش شیگرما ش،یسرما ،یصنعت یازهاین نیتام نیشده و همچن یابیارز
 التیتنها با ارائه بسته تسه رایدنبال شده، ز تیبه جد گذارهیجلب سرما یهابودجه و روش نیسازوکار فروش، تخم ،یگذارمتیق ،یانرژ یبردارمختلف بهره یوهایبخش، سنار

 در کشور وجود خواهد داشت. ییهاوژهپر نیچن یبستر اجرا یوارسازامکان هم یگذارهیسرما

 باشد:بندهای این پروژه شامل مراحل زیر می

 وری انرژی )سابا سابق(،، سازمان بهرهمصرف سوخت سازیشرکت بهینهگوناگون شامل پژوهشگاه نیرو،  هایسازمانشده در انجام هایطرحبررسی  -1-1

متمرکز، شناسایی و معرفی واحدهای توربین گازی مستعد برای پیوستن  به واحدهای تولید همزمانهای توربین گازی و... بر روی تبدیل نیروگاه هادانشگاه

 .پروژهبه 

های تولید یروگاهی به سامانهمرور کامل ادبیات موجود در جهان در بخش تحقیق و توسعه و مهندسی و اجرایی واحدهای تولید همزمان متمرکز )تبدیل واحدهای توربین گاز ن -1-1-1

 ،همزمان(

بهینه  وری انرژی )سابا سابق(، شرکتپژوهشگاه نیرو، سازمان بهرههای گوناگون شامل ها در سازمانهای انجام شده بر روی این سامانههای طرحگزارش اقدامات و بررسی کامل -2-1-1

  ها و...،سازی مصرف سوخت و دانشگاه

 پروژه، یسازیجار یموجود برا هایو فرصت دهایتهد ،هایناتوان نیشده و همچنانجام یکارهای هیبرپا دآمدهیپد یهایتوانمند میترس -3-1-1

صنعتی  های مناطقهای دارای مزیت فنی تبدیل به واحدهای تولید همزمان شامل نقشهشهرهای همجوار نیروگاه های صنعتی وصنایع و شهرک آوری اطالعات مورد نیاز برایجمع -4-1-1

 ،، شرایط اقلیمی و ...و کمبود آب شیرین حرارتی ،های انرژی الکتریکیتقاضا، هاتراکمهای توسعه شهرها، نزدیک به نیروگاه و مطالعه طرح و شهری

 و توربین گازی و چرخه ترکیبی،، در دو سناریسامانه تولید همزمان متمرکز ، به کمکآب شیرین کمبود احتمالی و گرمایش ،سرمایش بخار صنعتی، مطالعات تطبیقی تأمین نیازهای -5-1-1

 ،و مناطق صنعتی منی ساکنان شهرهایکارهای فنی برای اجرای این خطوط با توجه به مسایل فنی و اخط انتقال انرژی گرمایی از نیروگاه به نقاط مصرف و ارایه راه طراحی مفهومی -6-1-1

 های اضطراری و اوج مصرف شبکه، ای نیروگاه، توقفگرما در شرایطی نظیر تعمیرات اساسی و دوره برق و نیازهایمطالعه قابلیت اطمینان سامانه پیشنهادی به منظور تامین  -7-1-1

 ،لید همزمان توان الکتریکی و گرماواحدهای توربین گاز مستعد برای انجام مطالعات فنی و اقتصادی تبدیل واحدهای گازی به واحدهای تواولیه پیشنهاد  -8-1-1

 یکیهمزمان توان الکتر دیتول یهاگاز به واحد نیتورب یهاواحد لیتبدهای گازی برای پیوستن به پروژه ترین نیروگاهمستعد یو اقتصاد یفن یسنجامکان -2-1

 .و گرما

 ،و... گرمایی ،کتریکیلکنندگان و نیازهای انرژی اهای مستعد و آمار مصرفشامل اطالعات فنی نیروگاه -1-1ارزیابی اطالعات ارایه شده در بند  -1-2-1

 در دو سناریو توربین گازی و چرخه ترکیبی زمانهمهای تولید به کمک سامانه نیروگاه و کمبود آب شیرین گرمایش، سرمایش صنعتی، تأمین نیازهای فنی و اقتصادی سنجیامکان -2-2-1

 (،12پذیر و ارتقای نظام مالی کشور )ماده با عنایت به درآمدهای حاصل از اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت

 ،رائه سناریوهای اجرایی پیشنهادیا -3-2-1

 ،ل زمان، میزان و نوع مصرف و غیرهبا در نظر گرفتن پارامترهای تأثیرگذار از قبی و آب شیرین برودتی ،انرژی حرارتی بخار صنعتی، هایگذاری و تعیین هزینهقیمت -4-2-1

 به تفکیک مشترکین و کاربری، و آب شیرین برودت ،حرارت بخار صنعتی، در خصوص ساز و کار فروش پیشنهادهاارائه  -5-2-1

 شده،ی شرح خدمات اصالحهای پروژه تبدیل واحدهای گازی به واحدهای تولید همزمان و ارایهبازنگری زیرپروژه -6-2-1

 های پروژه،ی موردنیاز برای انجام هریک از زیرپروژهتخمین بودجه -7-2-1

 های پروژه،  از زیرپروژهی کنترل پروژه برای هریک ی برنامهبندی و ارایهی برنامه زمانارایه -8-2-1

 ،ف برای تامین اعتبارات موردنیازگذاری و بیشترین سود اقتصادی( با توجه به سناریوهای مختلی مستعد )کمترین سرمایههابر روی نیروگاهاجرایی ی ارایه برنامه -9-2-1

 ،گذاری بر روی پروژهی تسهیالت سرمایههای جلب سرمایه و ارائه بستهمطالعه روش -10-2-1

 :)خروجی مورد انتظار( محصول نهایی مشخصات
 گاز در سطح جهان و کشور، نیتورب یهمزمان در واحدها دیتول ژهیهمزمان به و دیتول یواحدها یفناور ییشناسا 

 همزمان، دیتول یبه واحدها لیتبد یگاز مستعد در کشور برا نیتورب یواحدها ییشناسا 

 گاز نیتورب یهمزمان در واحدها دیژه تولپرو یاقتصاد تیمز نییو تع یو اقتصاد یفن یابیارز. 



 


