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 LNBمشعل  و شبيه سازي عملكرد نمونه صنعتي آزمون، نصب، تحقيق و پژوهش در طراحي ، ساخت  پروژه: عنوان
  (يك دست در نيروگاه شازند)

  فناوري كنترل انتشار آالينده هاي هوا و گازهاي گلخانه اي نيروگاه هاي كشور توسعه طرح  عنوان طرح:
  عه فناوري  مديريت آالينده ها در صنعت برقسند توس  واحد اجرايي:

  ماه 24: اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

  تبيين و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:
 مصرفي با توجه به نوع سوخت نيروگاه هادودكش در  كه حد مجاز انتشار آنهاهستند هايي ) از جمله آاليندهNOxنيتروژن ( هاياكسيد

سازمان نشر  حدود مجاز مترمكعب (مطابق با آخرينبر نرمال ميلي گرم  600تا  200از نزديكي و دوري نيروگاه به مراكز شهري و 
را رعايت نكرده كه منجر به اخذ  در حال حاضر برخي از نيروگاه هاي بخاري كشور اين حدود مجاز باشد.ميمتغير  محيط زيست) 

 هايهدف از اين پروژه ساخت مشعلز براي نيروگاه ها از طرف سازمان حفاظت محيط زيست مي گردد. عوارض انتشار غير مجا
. اين برساند %3در غلظت اكسيژن باقي مانده دود  vppm 30حدود  را به NOxغلظت آالينده  باشد كهمي LNBنيروگاهي  صنعتي

 Burner  Lowمشعل و شبيه سازي عملكرد آزمون، نصب، ساختي، طراحبه بويلر هاي نيروگاهي پروژه با بررسي شرايط احتراق در 
NOx )LNB .آالينده  انتشار اين پروژه كاهشهدف اصلي ) خواهد پرداختNOx  از نيروگاه هاي بخاري كشور و در نتيجه كاهش

(جهت توسعه ساير صنايع ،  بايست قابليت استفاده در صنعت برقمحصول نهايي اين پروژه ميهزينه هاي خارجي توليد برق مي باشد. 
پذير تجاري سازي را ارائه توجيه يا فرآيند هاي يندآو ضمن ارائه مدل كسب و كار فر باشد را داشتهكسب و كار آتي) و قابليت صادرات 

، حرارتي سوزي را داشته و تعويض مشعل نبايد موجب افت راندمان ناشي از تغيير رژيمبايست قابليت دوگانهاين محصول مي نمايد.
نيروگاه پايلوت اين  گردد. و توان توليدي واحد نيروگاهي پايلوتافت ظرفيت توليد بخار ( از نظر دبي و دما بخار سوپرهيت و ري هيت) 

براي يك  مشعل مي باشند و در اين پروژه 24نيروگاه شازند داراي مگاواتي  325 واحد 4بويلرهاي هريك از  پروژه نيروگاه شازند است.
مرحله اصلي انجام  )9( نهاين پروژه در  جايگزين شود. LNB هاي با مشعلمشعل موجود  24بايد كليه  مگاواتي اين نيروگاه 325د واح

 خواهد شد:

 :منابع، مستندات و مدارك بررسي مطالعات ميداني و انجام ، شازندبويلر نيروگاه  هاي مشعل بررسي شرايط موجود مرحله اول
 شازند نيروگاه بردارياطالعات بهرهعلمي و فني و تجميع 

 :شازندنيروگاه  هايبويلر يكي از تحليل فرايند احتراق مرحله دوم 

  ساخت مشعل  مفهومي، تفصيلي طراحي :سوممرحلهLNB مشعل اوليه برابر با داراي ظرفيت توليد انرژي حرارتي 

 :ساخت نمونه اوليه مشعل  مرحله چهارمLNB 

 :نمونه  مشعل و تحليل عملكرد آزمون مرحله پنجمLNB  ساخته شده بر روي بستر آزمون و  انجام شبيه سازيCFD  

 :بر طرف نمودن مشكالت عملكردي مشعل نمونه  مرحله ششمLNB  مشعل  28ساخته شده و ساخت و تحويلLNB  به
 نيروگاه شازند

 :هاي هاي نيروگاه شازند با مشعلاز بويلر يهاي يكتعويض مشعل مرحله هفتمLNB و  و انجام آزمون هاي عملكردي
 سازيشبيه

 :بررسي عملكرد و رفع عيوب احتمالي مشعل هاي  مرحله هشتمLNB  در يك دوره شش ماهه 

 هاي مشعلآموزش بهره برداري برگزاري سمينار (وبينار) جهت تشريح نتايج پروژه و  :نهم مرحله LNB به پرسنل نيروگاه شازند  
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  (خروجي مورد انتظار): مشخصات محصول نهايي
  مشعل 24ساخت Burner Low NOx  داراي خروجيمشعل يدك)  4(بعالوه vppm 30 3 دود مانده باقي اكسيژن غلظت در%  
 هاي زير را نيز به همراه داشته باشد:بايست گزارشمحصول نهايي مي  
 ساخت مشعل  مفهومي و تفصيلي گزارش فني شامل ارزيابي وضعيت موجود، طراحيLNB 
 و بررسي عملكرد مشعل هاي  ، شبيه سازيگزارش فني مراحل ساخت، آزمون ، نصبLNB در نيروگاه شازند 
  مشعل مدل كسب و كار و قابليت تجاري سازيارائه گزارش LNB (تحليل بازار) جهت توليد صنعتي و صادرات محصول 
 للياهينامه هاي ملي و بين المو اخذ گو گزارش توجيهي جهت ثبت اختراع ملي 
  هايتعمير و نگهداري مشعل بهره برداري، دستورالعمل  LNBساخته شده 

  
  : 1 توضيح مهم

يا  نامه قبولمحقق دانشگاهي در هنگام ارائه پروپوزال بايد شركت سازنده مشعل كه با ايشان همكار خواهد بود را معرفي و 
را همراه با ساير شركت به همراه رزومه آن  ع فراخوانبا موضو شركت سازنده مشعل ممهور به مهر و امضا همكاري تفاهم نامه

  بارگزاري نمايد.مدارك 
  : 2توضيخ مهم 

   خارجي باشد. LNB مشابه قيمت مشعل هايدرصد  50 كمتر از بايدمشعل)  28قابل تحويل به نيروگاه ( LNBمت مشعل هاي يق
  : 3توضيح مهم 

پيشنهاد  - بو  5تا  1پيشنهاد براي اجراي مراحل  -الفاي پروژه مشتمل بر كليه شركت كنندگان در فراخوان بايد دو پيشنهاد اجر
همچنين ارائه جدول آناليز هزينه ها به تفكيك موارد مورد نياز را در سامانه فراخوان بارگزاري نمايند.  9تا  1براي اجراي مراحل 
   پروژه الزامي است.

  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:

  :4863داخلي  88079400تلفن  
 :آدرس پست الكترونيكيsnazarikudahi@nri.ac.ir 

 


