
  

 واگذاري پروژه تشريحفرم 

  RFP29‐3 
بررسي فني و اقتصادي روش هاي كاهش مصرف آب در نيروگاه سيكل تركيبي شيروان و ارائه   پروژه: عنوان

 راهكارهاي مناسب

  ي و غشاييكن حرارتهاي آب شيرينتوسعه فناوري سيستم  عنوان طرح:

زمان برق، حرارت، برودت و آب هاي توليد همي فناوري سيستمي راه توسعهسند راهبردي و نقشه  واحد اجرايي:
  شيرين

  ماه 12 :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

  تبيين و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:
 پديدار موجب دسترس، در آبي منابع صحيح مديريت عدم نهايت در و جمعيت ميزان افزايش اقليمي، لحاظ به ايران جغرافيايي موقعيت
 كه صنعتي مهم بخشهاي از يكي. است شده كشور صنعتي و شرب آب تأمين بخصوص آب تأمين حوزه در جدي هايچالش شدن
 سيكل و كن خنك سيستم هجمل از ها نيروگاه از مختلفي هايبخش. هستند ها نيروگاه دارند عهده بر كشور توسعه در نيز مهمي نقش
 و آبي منابع وضعيت شدن بحراني به توجه با. دارند ايويژه اهميت ها نيروگاه در آب مديريت بحث بنابراين. دارند نياز آب به بخار و آب

  .است كرده پيدا پيش از بيش نياز اهميتي كاهش مصرف آب مورد هايگزينه جانبه همه بررسي لزوم كشور، در منابع محدوديت
لذا  خواهد شد. انجام نيروگاه اين آب كاهش مصرف براي هاراهكار ترينمناسب تعيين براي اقتصادي فني سنجيامكان پروژه، اين در

  برخي از موارد قابل بررسي در اين پروژه به صورت زير ارائه مي گردد:
 شيروانسيكل تركيبي  برآورد ميزان و كيفيت آب مورد نياز در نيروگاه )1

 محاسبه هدررفت آب )2

 تعيين و تحليل فني، اقتصادي گزينه هاي كاهش مصرف آب نيروگاه سيكل تركيبي شيروان )3

  ارائه راهكارهاي مناسب و اجرايي براي كاهش مصرف آب )4
- ش، تصفيه خانه، پيCPPبا توجه به وجود مشكالت هدررفت آب در بويلر بازيافت، ولوها (به صورت نشتي داخلي و بيروني)، سيستم 

ها بايد مورد هاي كاهش مصرف آب  بر روي اين سيستمها و ... روشتصفيه، رژيم شيميايي بويلرها، سيستم مديا و مخزن مديا، پساب
  بررسي قرار گيرد.

 (خروجي مورد انتظار): مشخصات محصول نهايي
سيكل تركيبي ر گرفتن شرايط ويژه نيروگاه با در نظ هاهاي اجرايي آنو طرح ارائه راهكارهاي مناسب از ديدگاه فني و اقتصادي

  جهت كاهش مصرف آب شيروان
  

  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) 
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