
  

 فرم تشريح پروژه واگذاري

  RFP37-14 
با استفاده از ميكروجلبك از  2COطراحي، ساخت و آزمون واحد پايلوت جذب زيستي گاز تحقيق و پژوهش در   :عنوان پروژه

 شهيد سليمي نكاسيكل تركيبي نيروگاه دودكش جريان خروجي 
  اي هوا و گاز هاي گلخانه اي از نيروگاه هاي حرارتي كشورطرح توسعه فناوري هاي كنترل انتشار آالينده ه  عنوان طرح:

  سند توسعه فناوري مديريت آالينده ها صنعت برق  واحد اجرايي:
  ماه 24برآورد مدت زمان اجراي پروژه: 

  تبيين و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:
با استفاده از گونه هاي بومي نكا سيكل تركيبي نيروگاه  دودكشاز جريان خروجي  2COهدف از اجراي اين پروژه، جذب زيستي گاز 

دارويي و غذايي)  و دست يابي به يك محصول با ارزش افزوده (ترجيحاًميكروجلبك و جداسازي و برداشت بيومس جلبكي توليد شده 
بوده و سوخت  اتمگاو 440ت ظرفيداراي  انكسيكل تركيبي  نيروگاه .است مناسب داخلي (با قابليت صادرات) و داراي بازار فروش

در حدود  نكاسيكل تركيبي نيروگاه دودكش هاي خروجي از  2COغلظت گاز  مي باشد. نيروگاه گاز طبيعي اين واحد نيروگاهي مصرفي
 2SOآالينده  فاقدگاز دودكش  جريانمي باشد.  sec/3m 780درجه سيلسيوس و دبي دود خروجي  120، دماي دود درصد حجمي  3

 40,0در حدود ميزان برداشت از دود جهت استفاده در اين واحد پايلوت مي باشد.  xNO 3gr/mm 304 كن غلظت آاليندهاست ولي
در انتخاب گونه (هاي) جلبكي بايد بيشتر به نرخ مي باشد. كيلو گرم در روز  1000به ميزان  2COظرفيت تثبيت زيستي درصد بوده و 

اشت آسان و نوع محصول جانبي توليد شده از بيومس جلبكي، توجه شود. همچنين گونه انتخابي رشد گونه (هاي) انتخابي، قابليت برد
مقاوم باشد. با توجه به اينكه در پروژه حاضر محدوديت فضا جهت اجرا و  2COدما يا غلظت مشتمل بر بايد نسبت به تغييرات محيطي 

. تعيين دقيق شوداستفاده ا انواع فتوبيوراكتوره از يكي ازبايد ، لذا مربع) متر 600تا  400دارد (فضاي اجراي پايلوت بهره برداري وجود 
مراحل در پروژه حاضر، پس از انتخاب گونه (هاي) جلبكي مناسب در  نوع فتوبيوراكتور، پس از مطالعات امكان سنجي انجام خواهد شد.

ي) و يا لخته سازي (با استفاده از مواد لخته ساز) و ته نشيني براي پروژه و با توجه به ابعاد سلولي، از شناورسازي (از طريق هوادهاوليه 
جداسازي توده جلبكي توليد شده، استفاده خواهد شد.  براي تغليظ دوغاب جلبكي بدست آمده، با توجه به مصرف انرژي بسيار باالي 

ولي نظر گرفتن ابعاد سلولي، فرايندهاي فيلتراسيون معم سانتريفيوژ در مقايسه با فيلتراسيون، از فيلتراسيون استفاده خواهد شد كه با در
 و يا اولترا فيلتراسيون مي توانند مورد استفاده قرار گيرند. عالوه بر اين، با توجه به نوع محصول جانبي مورد انتظار از بيومس جلبكي

بر توليد شده، ممكن است فرآيند خشك كردن (با استفاده از خشك كن و يا استفاده از نور خورشيد)  نيز در اين پروژه مورد نياز باشد. 
  به صورت زير ارائه مي شود: س آنچه بيان شد، شرح خدمات تفصيلي پروژهاسا
مطالعات آزمايشگاهي جهت انتخاب گونه مناسب جلبكي از ميان گونه هاي بومي كشور. انتخاب گونه مناسب جلبكي بر اساس  -1

نيازسنجي جهت استفاده از بيومس حداكثر قابليت تثبيت زيستي كربن، حداكثر نرخ رشد جلبك و بيومس توليدي و نيز بر اساس 
  توليدي با ارزش افزوده مناسب 

فتوبيوراكتور مناسب در مقياس آزمايشگاهي جهت تثبيت زيستي كربن با استفاده از گونه يا گونه هاي منتخب  طراحي و ساخت -2
  جلبكي

ثر بر راندمان تثبيت زيستي كربن شامل شدت و برسي تأثير پارامترهاي محيطي و عملياتي مؤثر بر راندمان فرآيند. پارامترهاي مؤ -3
تأثير اين پارامترها، بهينه سازي فرآيند در با ، مواد مغذي، ميزان انتقال جرم بين فازها، همزدگي و... مي باشد. pHكيفيت نور، دما، 

  مقياس آزمايشگاهي انجام خواهد شد.
واحد تثبيت زيستي جلبكي و انجام مطالعات و بررسي هاي فني و (ها) و طراحي  فتوبيوراكتورساخت  طراحي مفهومي و تفصيلي -4

   2COاقتصادي جهت طراحي و ساخت واحد پايلوت جذب زيستي 
انعقاد قرارداد با پيمانكار جهت ساخت، نصب و راه اندازي واحد تثبيت زيستي كربن و توليد بيومس جلبكي در فتوبيوراكتور(ها) و  -5

  حصول/ محصوالت جانبي مورد انتظارسازي بيومس جلبكي توليد شده جهت توليد م واحد برداشت، تغليظ و آماده
  مطالعه بازار ، انتخاب و معرفي مشتريان به نيروگاه و تهيه مدل كسب و كار فروش محصول توليدي -6



  

 فرم تشريح پروژه واگذاري

  RFP37-14 
با استفاده از ميكروجلبك از  2COطراحي، ساخت و آزمون واحد پايلوت جذب زيستي گاز تحقيق و پژوهش در   :عنوان پروژه

 شهيد سليمي نكاسيكل تركيبي نيروگاه دودكش جريان خروجي 
  اي هوا و گاز هاي گلخانه اي از نيروگاه هاي حرارتي كشورطرح توسعه فناوري هاي كنترل انتشار آالينده ه  عنوان طرح:

  سند توسعه فناوري مديريت آالينده ها صنعت برق  واحد اجرايي:
سيكل و تحويل به نيروگاه  ارائه آموزش هاي الزم در طي دوره بهره برداري ماه، 6به مدت  بهره برداري آزمايشي، افتتاح پروژه -7

 شهيد سليمي تركيبي 

  
  (خروجي مورد انتظار): مشخصات محصول نهايي

  و آزمون هاي انجام شده طراحي مفهومي و تفصيلي واحد پايلوتآزمايشگاهي، گزارش  -
كشت و واحد برداشت  شامل واحدكيلو گرم در روز  1000به ميزان  2COبا ظرفيت تثبيت زيستي  2COواحد پايلوت تثبيت جلبكي  -

   جلبكميكرو
 توليدي محصول فروش كار و كسب مدل تهيه و نيروگاه به مشتريان معرفي و انتخاب ، بازار گزارش مطالعه -

  
  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 

 


