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 :پروژه عنوان
 تیظرف شیبه منظور افزا یگاز یواحدها یورود یهوا یکارپروژه خنک یو توسعه فناور یو اقتصاد یفن یسنجامکان

 گوناگون کشور یهامیدر اقل یبیو چرخه ترک یگاز یهاروگاهین دیتول

 کشور یهاروگاهیگاز ن نیتورب یواحدها یورود یهوا یکارخنک یو توسعه فناور قیروژه تحقپ عنوان طرح:

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

 ماه 14 :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد 

 :همراه با ذکر مراحل کلی ین و تشریح پروژهتبی

 ریتاث یو ... و بررس یانرژ رهیذخ یهاو سامانه یدیتبر ،یریتبخ یهاموجود و ناموجود شامل روش یبا دانش فن یورود یهوا یکارمتعارف خنک یهاوهیها و شوشمطالعه ر
پروژه مد نظر  ریز نیگوناگون کشور در ا یهامیلدر اق یبیگاز و چرخه ترک نیتورب یهاروگاهیعملکرد ن یبر رو یگاز نیتورب یبه واحدها یورود یهوا شیمختلف سرما یهاروش

قرار خواهد گرفت.  یکشور مورد بررس یهاروگاهیاستفاده از آنها در ن دهیو فا نهیهز نییو تع افتهیتوسعه یبه کار گرفته شده  در کشورها نینو یهاروش ییشناسا نیاست. همچن
حاصل از استفاده  یهاتیو محدود ایشود تا مزا یابینکات قوت و ضعف آنها ارز ییمختلف کشور شناسا یهاروگاهیتفاده در نمتعارف موجود و مورد اس یهااست تا روش ازین نیهمچن

ف ناموجود و متعار یاهروش یانتقال فناور یمناسب برا یالهام بخش الگو یبررس نیاست که ا یهیشوند. بد ییگاز بطور جامع شناسا نیواحد تورب یورود یهوا شیاز سامانه سرما
و  یورود یهوا یکارخنک نیمتعارف و نو یهاروش دهیو فا نهیشناخت هز یعنیپروژه  ریز نیا یبه هدف اصل دنیدر کشور است. انجام مطالعات مورد نظر منجر به رس نینو

در حال  یبیگاز و چرخه ترک نیتورب یهاروگاهیاست ن ازین هدف نیبه ا لین ی. براشودیم یگاز یواحدها یورود یهوا یکارمختلف خنک یهاروش یتوسعه فناور نیهمچن
هر  دیتول تیکاهش ظرف نیشوند و همچن یبندو گرم و مرطوب دسته یشامل معتدل و مرطوب، گرم و خشک، سرد و کوهستان ییمختلف آب و هوا یهامیبا توجه به اقل یبرداربهره

 یهوا یکارپروژه خنک یاجرا رایشوند. ز ییبا ساعات اوج مصرف شناسا تیکاهش ظرف نیا یهمپوشان نیو همچن روگاهین ییواآب و ه هسالده نیانگیبا توجه به م یروگاهیگروه ن
ته در و روش بکار رف هاروگاهیهر گروه از ن یهاتیو محدود ایو شناخت نقاط قوت و ضعف و مزا یو اقتصاد یفن یسنججامع امکان یبررس ازمندیکشور ن یهاروگاهین یورود

اند چگونه گریکدیشده نسبت به  فیتعر یروگاهین یهاگروه یو اقتصاد یفن تینشان خواهد داد که مز هاروگاهین یبند تیبا اولو یبررس نیا جیاست، نتا یورود یهوا یکارخنک
و هم  رانیو مد گذارانهیپروژه هم در نزد سرما نیا یسازادهیپ زهیا انگت ردیگ تمدل کسب و کار مناسب صور یبر رو یجامع تیتا فعال شودیمنجر م یاقتصاد یبررس جینتا نیهمچن

گاز  نیتورب یواحدها یورود یهوا یکارخنک یو توسعه فناور قیپروژه تحق" یاجرا یو مال یبرنامه جامع زمان تیدو چندان شود. در نها یکالن برق حرارت تیریدر سطح مد
 خواهد شد. هیپروژه ارا نفعانیذ یبرا یمشارکتو مدل جذاب  "کشور یهاروگاهین

 باشد:بندهای این پروژه شامل مراحل زیر می
 نیو ... و همچن یانرژ رهیذخ یهاو سامانه یدیتبر ،یریتبخ یموجود و ناموجود شامل روشها یبا دانش فن یورود یهوا یکارمتعارف خنک یهاانواع روش اتیمرور بر ادب -1-1

  ها،تیو محدود هاتیمز سهیو مقا افتهیتوسعه یو کشورها رانیدر ا یبیگاز و چرخه ترک یهانیتورب یهاروگاهیعملکرد ن یرومختلف بر  یهاروش ریتاث یبررس

 کشور،  یهاروگاهیاستفاده از آنها در ن یریپذو امکان افتهیتوسعه یبه کارگرفته شده در کشورها نینو یهایبه فناور ینگاه -2-1

 ییشناسا نیو گرم و مرطوب و همچن یکشور شامل معتدل و مرطوب، گرم و خشک، سرد و کوهستان ییمختلف آب و هوا یهامیر با توجه به اقلکشو یهاروگاهین یبندگروه -3-1

 با ساعات اوج مصرف،  دیتول یهاتیمحدود یوشانپهم زانیو م هاروگاهین ییساله آب و هواده نیانگیبا توجه به اطالعات م یروگاهین یهابرق گروه دیتول یهاتیمحدود

، و مطالعه پروژه یو پس از اجرا شیپ هاروگاهین نیا تیبازده و ظرف سهیو مقا یورود یهوا یکارمجهز به سامانه خنک یبیو چرخه ترک یگاز نیتورب یهاروگاهین ییشناسا -4-1

 در کشور،  پروژه یاجرا یبرا طیحائز شرا یهاوگاهرین نییتع یانجام شده برا یبندگروه یحاصل از آن و بازنگر یهاتیو محدود هاتیمز قیدق

 منتخب،  یهاروگاهین یشبکه، و معرف یهایازمندیو ن دیتول یهاتیو محدود یروگاهین یهاگروه طیبه شرا تیبا عنا ییآب و هوا میاز هر اقل روگاهین دو انتخاب -5-1

 منتخب، یهاروگاهین یدر کشور )موجود( بر رو یبوم یمتعارف با دانش فن یهابا استفاده از روش یگاز واحدهای یورود یهوا یکارخنک یمفهوم یطراح -6-1

( و یانرژ رهیذخ یهاو سامانه یدیتبر یهاناموجود در کشور )روش یمتعارف با دانش فن یهابا استفاده از روش یگاز واحدهای یورود یهوا یکارخنک یمفهوم یطراح -7-1

 منتخب، یهاروگاهین یبر رو  2-1 شده در بند ییشناسا نینو یهاروش نیهمچن

منتخب،  یهاروگاهین یبر رو نینو یهاموجود و ناموجود در کشور و روش یمتعارف با دانش فن یهاگوناگون شامل روش یکارخنک یهاروش یفن یسنجامکان مطالعات -8-1

 یمعتبر  و بررس یافزارهااز نرم یریگبهرهبا  یورود یهوا یکارخنک یهامانهسا یسازهیمنتخب و انجام شب یهاروگاهین یبرا یکارمختلف خنک یهایکربندیپ ییشناسا

 اوج مصرف، یهادر طول سال و زمان دیبازده و تول شیافزا زانیم

مقدار  نیمنتخب، تخم یهاروگاهین یورود یهوا یکارخنک یمناسب برا یفن شنهادیپ هیمنتخب، ارا یهاروگاهین یبر رو یانتخاب یهاسامانه بیو معا ایمزا قیدق یابیارز  -9-1

 شنهادها،یشدن پ ییدرآمد حاصل از اجرا

فهرست کاال  نییمنتخب و تع یهاروگاهین یبر رو نینو یهاموجود و ناموجود در کشور و روش یمتعارف با دانش فن یهاشامل روش یکارجذاب خنک یهاسامانه هیپا یطراح -10-1

 از،یمورد ن زاتیو تجه

 و ...، دیو  توقف تول یو نگهدار ریتعم ،یاندازنصب و راه ،یکاال،  مهندس نیتأم یهانهیمنتخب شامل هز یهاروگاهیدر ن یاتیو عمل ییجراا یهانهیهز برآورد -11-1

های قانونی از پروژه یتهای اقتصادی و ارایه حماهای آمادگی و فروش انرژی در ساعات اوج مصرف( به منظور ایجاد مشوقبازنگری قوانین بازار برق )باز تعریف تعرفه -12-1

 سازی هوای ورودی واحدهای گازی،خنک

 

  ،یخصوص یهاو بنگاه یمنافع مل دگاهیمنتخب از د یهاروگاهین یبر رو شنهادهایپ یاجرا یاقتصاد یسنجامکان -13-1

 یفناور ییگاز و شناسا نیتورب یورود یهوا یکارنکسامانه خ یشنهادیپ یشدن راهکارها ییاجرا یهاو فرصت دهایشامل نقاط قوت و ضعف، تهد جیکامل نتا یبندجمع -14-1

  ،یو اقتصاد یحاصل از مطالعات فن جینتا یهیمنتخب بر پا یهاروگاهین یبرا یکارموثر خنک

 پروژه، یاجرا یهانهیهز نیتأم یو صنعت برق برا هاروگاهین رانیمدگذاران و سرمایه یکسب و کار برا مناسب مدل ارایه -15-1



  ی،و دولت یخصوص روگاهیدر دو حالت ن گذارانهیسرما د،یتول تیریشرکت مد د،یتول یپروژه شامل شرکت مادر تخصص نفعیذ یهاطرف هیکت کلمشار جلببررسی  -16-1

 ،های مورد نیاز های داخلی در توسعه فناوریبه منظور توانمند سازی شرکت تیصاحب صالح یو خارج یداخل یهاشرکت نشیمناسب نحوه گز یارایه الگو  -17-1

 ،یگاز یهانیتورب یورود یهوا یکارخنک یبرا نفعانیذ یبرا یو مدل جذاب مشارکت یو مال ییجامع اجرا یمنتخب و ارایه برنامه زمان یهاروگاهین یبندتیاولو -18-1

 ها به هنگام اجرای پروژه، گر نیروگاههای بیمهبررسی مالحظات فنی شرکت -19-1

 .منتخب یهاروگاهیپروژه در ن یاجرا یاسناد واگذار هیته یبرا یمشخصات فن هیارا -20-1

 :)خروجی مورد انتظار( مشخصات محصول نهایی
 از اقدامات انجام شده تاکنون، یلیتحل هیو جهان و ارا رانیا یهاروگاهیبکارگرفته در ن یورود یهوا یکارخنک یهاروش ییشناسا 

 گاز، نیتورب یورود یهوا یکارخنک نینو یهایفناور ییشناسا 

 کشور، ییآب و هوا یهامیگاز در اقل نیتورب یورود یهوا یکارخنک نیمتعارف و نو یهاروش دهیو فا نهیزه نییتع 

 گذاران،هیو سرما رانیمد یمدل مناسب کسب و کار برا ییشناسا 

 پروژه یاجرا یفن یاسناد واگذار هیجهت ته یمشخصات فن هیارا. 

 


