
  

 واگذاري پروژه تشريحفرم 

  RFP29‐4

 آب شيرين كن تبخيري پروژه:عنوان

  كن حرارتي و غشاييهاي 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 نزما مدتبرآورد 

  تبيين و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:
هايي براي و افزايش قيمت جهاني سوخت توجه به روش زيستيمحيطبا توجه به رشد ميزان مصرف انرژي در كشور، مالحظات 

هاي موجود يكي از رويكردهاي مزيستي و افزايش راندمان سيستهاي محيطهش آاليندگيهاي تجديدپذير، كاستفاده از انرژيا
 مديريت الملليينب مؤسسه شاخص اساس بر( رسد. از طرفي با توجه به شدت مشكالت ناشي از كمبود آب شيرينضروري به نظر مي

، )باشد.مي آب شديد درصد رسيده كه نشانگر بحران 80در ايران به بيش از  ساالنه آب منابع كل به نسبت كنوني برداشت آب، درصد
هاي وزارت نيرو قرار داشته باشد. از اين رو در كنار توليد برق، ارائه هايي جهت توليد آب شيرين بايد در اولويت برنامهپرداختن به روش

 تواند گزينه مطلوبي به شمار رود. و آثار محيط زيستي حداقلي مي تجديدپذيرروشي براي توليد آب شيرين با استفاده از منابع انرژي 

- سازي آب به دو دسته اصلي فناوريفناوري شيرين باشد.هاي تأمين اين ماده حياتي ميهاي شور يكي از اين روشزدايي از آبنمك
و  ١ايهاي حرارتي، روش تقطير چندمرحلهشود. از ميان انواع گوناگون فناوريبندي ميهاي غشايي تقسيمهاي حرارتي و فناوري

هاي غشايي به عنوان روشي نيز از ميان فناوري ٣معكوساست. روش اسمزوسعه و كاربرد بيشتري داشتهت ٢ايمرحلهتبخيرناگهاني چند
هاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. تالش براي كاهش مصرف انرژي فسيلي به ازاي كاربردي در توليد آب شيرين در ظرفيت
كن خورشيدي را براي مناطقي كه از تابش مناسبي در طول سال برخوردار هستند، آب شيرين توليد آب شيرين، امكان بروز فناوري

   آورد.فراهم مي
در نيروگاه بخار ايرانشهر با هدررفت آب شيرين مواجه هستيم، به منظور جبران بخشي از آب مصرفي نيروگاه از منابع آب زيرزميني، 

 اساسيلذا در اين پروژه سعي خواهد شد مفاهيم در دستور كار قرار گرفته است.  توجه به توليد آب شيرين با استفاده از انرژي خورشيدي
تحليل  هاي آن مورد ارزيابي قرار گيرد.ها و محدوديت، نيازمنديتبخيري با استفاده از انرژي خورشيديهاي كنمربوط به آب شيرين

عملياتي نتايج حاصل استخراج گردد و  انجام گيرد و برنامهر بر اساس شرايط ويژه نيروگاه مورد نظفني و اقتصادي سناريوهاي ممكن 
 طرح اجرايي تدوين گردد.

  
 (خروجي مورد انتظار): مشخصات محصول نهايي

كن تبخيري با بر اساس نتايج تحليل فني اقتصادي براي نصب و بهره برداري از واحدهاي آب شيرينو طرح اجرايي  ارائه برنامه مشخص 
  ژي خورشيدياستفاده از انر

  

                                                            
1 Multi Effect Distillation (MED) 

2 Multi Stage Flash Distillation (MSF) 

3 Reverse Osmosis (RO) 
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  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:

  :4232داخلي  88079400تلفن  
 ل: آدرس ايميGasTurbineCenter@nri.ac.ir  

  
 


