
  

 واگذاري پروژه تشريحفرم 

  
TDF02‐0

RFP17‐2

 در مربوطه توليدي واحد احداث موردي مطالعه و اكسيدانمولتي محلول با آب گندزدايي سنجيامكان و بررسي  :پروژه عنوان
 طرشت نيروگاه

  هاي مرتبط با شيمي نيروگاهتوسعه فناوري  عنوان طرح:
  هاي مرتبط با شيمي نيروگاهطرح توسعه فناوري  واحد اجرايي:

  ماه 8: اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

  تبيين و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:
 كز آموزش سيموالتوري و توسعه توليد پراكندهابرداري نيروگاه طرشت توليد انرژي الكتريكي است كه در طول زمان مرعمده فعاليت شركت بهره

(DGPC)  ترين نيروگاه كشور و نمادي از عنوان قديمياكنون بهگردد و همدهه قبل برمي 6ريزي نيروگاه به حدود پي. شده است به آن افزوده
اين نيروگاه داراي چهار واحد بخاري آلستوم فرانسه با توان نامي  .برداري مستمر خود قرار داردتوانمندي صنعت برق كشور در شصتمين سال بهره

اين نيروگاه كه مهد پرورش بسياري از گردانندگان و نخبگان پيشين و كنوني صنعت برق كشور بود، درگذشته محل استقرار مگاوات است.  12,5
ها بوده است. هاي توسعه نيروگاهنخستين ديسپاچينگ شبكه سراسري و برخي از دفاتر ستادي و عملياتي صنعت برق و همچنين مقر طرح

منظور هاي پايلوت نيروگاهي بهترين مكان براي اجراي طرحها، مطلوبشتن در حوزه شهري تهران و برخي ويژگياكنون نيز به اعتبار قرار داهم
  .هاي كشور استاشاعه به ساير نيروگاه

 ها، باكتري اعانو از اعم ها ميكروارگانيسم انواع به تواند مي آب. است بيولوژيكي آلودگي آب، منابع خطرناك و عمده بسيار هاي آلودگي از يكي
 باشدمي انگلي و) اي روده باكتريهاي( فرمها كلي شامل باكتريايي هاي آلودگي آب، شايع و عمده آلودگي. شود آلوده ها ويروس و قارچها ، انگلها
 و شيميايي تهدس دو به كلي رطوه ب كه دارد وجود آب منابع گندزدايي براي گوناگوني هاي روش .حذف گردند مختلف طرق بهبايست مي كه

 هيپوكلريت و كلر اكسيد دي كلر، گاز جمله از كلردار تركيبات از استفاده: از عبارتند گندزدايي شيميايي رايج هاي روش. شوند مي تقسيم فيزيكي
 از .شود مي شناخته داناكسي مولتي عنوان تحت كه مواد اين از تلفيقي يا و هيدروژنپراكسيد  يد، و برم چون هايي هالوژن ازن، از استفاده سديم،
 كننده عفوني ضد .با امواج فرابنفش اشاره نمود دهي پرتوو  ، استفاده از امواج فراصوتفيلتراسيون حرارت، توان بهمي فيزيكي رايج هايروش
 خطر بي كننده عفوني دض ماده كاربرد و حمل كه است مهم نيز نكته اين. باشد داشتهرا  مختلف هايمشخصه از ايگسترده طيف بايد آلايده
 فيزيكي، عوامل شيميايي، عوامل از استفاده با اغلب را ضدعفونيفرآيند . نمود گيري اندازه شده تصفيه هايآب در را آن غلظت بتوان و باشد

   .دهندمي انجام تابش و مكانيكي ابزارهاي
طرشت استفاده مي شود كه هزينه بااليي داشته و نگه داري آن نيز در حال حاضر از آب ژاول براي گندزدايي آب برج هاي خنك كن در نيروگاه 

داراي محدوديت مي باشد. حفظ كيفيت آب، افزايش كيفيت گندزدايي، افزايش بازده خنك سازي در برج هاي خنك كن، كاهش ميزان خوردگي 
در محدوده خنثي، توليد در محل و داشتن حداكثر عمر فعاليت، هزينه پايين تر و عملكرد مطلوب تر از  pHدر تاسيسات، ايمني باالتر، دارا بودن 

  ويژگي هاي مولتي اكسيدان ها مي باشد.  
مصرفي آب ژاول هدف نهايي پروژه حاضر توليد محلول مولتي اكسيدان با احداث يك واحد توليدي در نيروگاه طرشت و جايگزيني اين سيستم با 

  گردد:برخي از موارد قابل بررسي در اين پروژه به صورت زير ارائه مي. باشديم
  ...بويلرها كن، خنك هاي برج در نيروگاه مصرفي آب تصفيه خصوص در طرشت نيروگاه مشكالت ارزيابي و شناخت -
 كاهش ميزان خوردگي در تاسيساتبه منظور افزايش راندمان و  مصرفي نيروگاه آب كيفيتبررسي علل و ارائه راهكارها جهت بهبود  -

   اكسيدان مولتي محلول توليد منظور به مناسب فرموالسيون ارائه -
 نيروگاهمحل  در اكسيدان مولتي توليدي واحد احداث اقتصادي و فني ارزيابي -

 ابعاد محيط زيستي احداث واحد توليد محلول مولتي اكسيدان ارزيابي -

در زمينه  طرشتنيروگاه  فعليمشكالت  ،هاي ميداني و ارزيابي مستنداتبررسي، زديدهاي حضوريطي با در گام نخستمنظور الزم است بدين 
با تكيه بر  اتيهاي اجرايي و عمليراه حل سپس جهت رفع مشكالت مذكور،گردد.  به صورت دقيق و همراه با جزئيات مشخص تصفيه آب

عملياتي و شرايط نيروگاه بررسي شده  از منظرپيشنهادي هاي راه حلاست كه همچنين ضروري گردد.  هاي اقتصادي و زيست محيطي ارائهجنبه
بديهي است دسترسي به اطالعات نيروگاه با تائيد شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق  ند.باش را داراكارفرما و قابليت اجرا و پذيرش از طرف 

  صورت خواهد گرفت. نيروگاه طرشت حرارتي و مديريت
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  هاي مرتبط با شيمي نيروگاهتوسعه فناوري  عنوان طرح:
  هاي مرتبط با شيمي نيروگاهطرح توسعه فناوري  واحد اجرايي:

  :(خروجي مورد انتظار) ل نهاييمشخصات محصو
  گزارش جامع جهت تحويل به كارفرما مشتمل بر:

  بازديدها، مطالب و مراجع فنيهاي انجام شده، مشاهدات ميداني، شرح فعاليت -
  مشكالت نيروگاه طرشت در خصوص تصفيه آب مصرفي نيروگاه در برج هاي خنك كن، بويلرها...و تعيين دقيق ارزيابي  -
 طرشت نيروگاه نجي جايگزيني آب ژاول با محلول مولتي اكسيدان درامكان س -

 طرشت نيروگاه در مولتي اكسيدان به منظور توليد محلولارائه فرموالسيون مناسب  -

 طرشت نيروگاه محل واحد توليدي مولتي اكسيدان درارزيابي فني و اقتصادي احداث  -

 طرشت نيروگاه محل ث واحد توليدي مولتي اكسيدان دراحداجهت ارزيابي و تعيين تجهيزات مورد نياز  -

  طرشت نيروگاه محل در بررسي ابعاد محيط زيستي احداث واحد توليد محلول مولتي اكسيدان -
  الزامات شركت در فراخوان:

 دانشگاهي  محقق اجرايي و علمي سوابق ارائه تكميل فرم(TDF03‐1) 

 ها دانشگاه با قرارداد مطالعه دستورالعمل(TDW07‐3) 

 ها دانشگاه واگذاري پروژه پيشنهاد تكميل فرم(TDF08‐1) 

  
 اطالعات تماس:

  :4079داخلي  88079400تلفن  
  :آدرس پست الكترونيكيayousefpour@nri.ac.ir  

  
 


