
  

 واگذاري پروژه تشريحفرم 

  RFP17‐3 
 آن اجراي و اقتصادي و فني مالحظات براساس مفتح شهيد نيروگاه خشك برج مناسب شيميائي رژيم نيتعي و بررسي  :پروژه عنوان

  ارتقاء و توسعه شيمي نيروگاه (آب، سوخت و روغن)  عنوان طرح:
  (آب، سوخت و روغن)طرح ارتقاء و توسعه شيمي نيروگاه   واحد اجرايي:

  ماه 9 :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 
  تبيين و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:

جهيزات، توانند منجر به خوردگي تغيره مي كن از اهميت بسيار بااليي برخوردار است. ايجاد رسوب، ذرات معلق وكنترل شيميايي آب ورودي به برج خنك
جنس  زدا، ضدخوردگي و غيره را در دستور كار قرار دهد.بايست مواد رسوبو عوامل مخرب گردند. برنامه كنترل شيميايي مي بيولوژيكينامطلوب رشد 

رنامه كنترل تجهيزات استفاده شده رابطه مستقيم با طراحي برنامه كنترل شيميايي دارد. لذا هر واحد نيروگاهي مطابق با نوع تجهيزات استفاده شده، ب
   طلبد.منحصر به خود را مي شيميايي

ياء مربوط به برج خشك نيروگاه شهيد مفتح طرحي منحصر به فرد بوده و همزمان از سه آلياژ متفاوت از مس، آلومينيوم و آهن كه هر يك داراي پتانسيل اح
از اين حيث اين نيروگاه تفاوت . باشدميسر مي pHدر محدوده خاصي از  تجهيزاتاز كنترل خوردگي و حفاظت از اينرو  كند.استفاده مي باشندميخود 
وارد بويلر شده و همواره  CPPدرصدي از آب برج پس از گذر از  ،هاي ايران كه آب گردشي برج خشك با آب سيكل يكي بودهنيروگاه اي با بسياري ازعمده

  . رند داردباست و از رژيم و تزريقات شيميايي يكساني بهره مي بهبوددر حال 
طلبد تا سرعت خشك اين نيروگاه يك سيكل بسته جدا و منحصر به خود را دارد كه با آلياژهايي كه ذكر شد يك رژيم شييميايي مختص به خود را ميبرج 

افزايش  اين امر منتج بهآن بسيار حائز اهميت بوده و سرعت  كنترل شود،از آنجائيكه اثرات خوردگي در طوالني مدت مشخص مي. كاهش يابدخوردگي آن 
  گردد.ميهاي بي موقع و اضطراري كاهش هزينه ناشي از خروجبرداري و بهره عمر

اين امر با  كنترل شيميايي آب گردشي برج خشك نيروگاه و به تبع آن كنترل خوردگي و توليد برق پايدار است.ارائه راهكار مناسب جهت هدف از اين پروژه 
  اقتصادي حاصل خواهد شد.هاي دقيق فني و بررسي

  باشد:مراحل پيشنهادي اين پروژه از اين قرار مي
 هاي خشك نيروگاهيهاي شيميايي مورد استفاده در برجمطالعه و بررسي انواع رژيم  
 آوري اطالعات رژيم شيميايي كنوني نيروگاه شهيد مفتح و تعيين مزايا و معايب آنجمع  
  نيروگاه مفتح با در نظر گرفتن پارامترهاي فني و اقتصاديتعيين رژيم شيميايي بهينه برج خشك  
 هاي الزم در نيروگاهاجراي رژيم شيميايي پيشنهادي پس از اخذ موافقت  
 تهيه گزارش جامع و ارائه نتايج در قالب مقاله  

  صورت خواهد گرفت. شهيد مفتحنيروگاه بديهي است دسترسي به اطالعات نيروگاه با تائيد شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي و مديريت 
 :(خروجي مورد انتظار) مشخصات محصول نهايي

  خير بله  افزار است؟ آيا خروجي پروژه از نوع نرم
 :گزارش جامع جهت تحويل به كارفرما مشتمل بر  

  بازديدها، مطالب و مراجع فنيهاي انجام شده، مشاهدات ميداني، شرح فعاليت -
  كن نيروگاه شهيد مفتحن دقيق مزايا و معايب رژيم شيميايي كنوني برج خنكو تعييارزيابي  -
  تعيين رژيم شيميايي بهينه برج خشك نيروگاه مفتح با در نظر گرفتن پارامترهاي فني و اقتصادي -

 اجراي رژيم شيميايي پيشنهادي در نيروگاه و اخذ تائيدات الزم 

 مقاله شامل نتايج بدست آمده در پروژه  
  امات شركت در فراخوان:الز
 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  

 


