
  

 واگذاري پروژه تشريحفرم 

  
RFP28‐6 

هاي حرارتي (بيستون، نكا و رامين) و ارائه بررسي جامع اثرات نامطلوب استفاده از سوخت مازوت در نيروگاه  :پروژه عنوان
 راهكار فني و اقتصادي

  هاي احتراق و سوختطرح ارتقا و توسعه فناوري سامانه  عنوان طرح:
  يگازهاي سعه فناوري توربينمركز تو  واحد اجرايي:

  ماه 12  :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 
  تبيين و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:

باشد. با توجه به كمبود منابع گاز طبيعي هاي حرارتي در اولين گام، وابسته به كيفيت و ميزان توان حرارتي دريافتي از سوخت ميكاركرد نيروگاه
 در طول سالهاي گذشته آسيبهاي بسياري به سامانه هاي احتراق و سوختسال و الزام نيروگاهها به استفاده از سوختهاي جايگزين،  در مواقعي از

  شده است.  كاركرد اصلي و طراحيبيشتر قطعات و هم افزايش آاليندگي و خروج از نقاط فرسودگي وارد شده كه هم باعث هاي كشور نيروگاه
ايي يمينيروگاههاي بخار از سوخت مازوت به عنوان سوخت جايگزين گاز استفاده ميشود و اين سوخت به دليل تركيبات شبه صورت مشخص در 

گي در يگر عوامل محيطي باعث افزايش خوردو همچنين نوع احتراق آن، هم آاليندگي بسياري به همراه دارد و هم محصوالت احتراق در كنار د
تواند از داليل و چگوني وقوع اين آسيبها و اثرات فني و اقتصادي كه پيكره نيروگاه را تحت تاثير قرار ميدهد ميآگاهي  شوند.قطعات مختلف مي

  برداري مفيدتر از نيروگاه بسيار موثر باشد. در پيشگيري از حوادث و همچنين افزايش كارآيي و بهره
از سوخت مازوت از مرحله تامين و نگهداري تا احتراق و عبور محصوالت از  جامع در چگونگي تاثير استفادههدف از انجام اين پروژه، بررسي 

. اين تاثيرات شامل خروج از نقاط طراحي در هر يك از مراحل فوق، استدر نهايت خروج محصوالت احتراق به شكل آالينده و گرما و بويلر و ... 
مانورپذيري و اق، كيفيت انتقال حرارت، رسوب و خوردگي منبعث از سوخت مازوت، آاليندگي، عمر قطعات، عملكرد قطعات وابسته، كيفيت احتر

  توان با انجام اين بررسي جامع، راهكارهاي فني و اقتصادي براي بهبود عملكرد و عمر قطعات نيروگاه ارائه نمود.به اين ترتيب ميشود. مي ...
 :انتظار) (خروجي مورد مشخصات محصول نهايي

  نكا و رامين هاي بيستون،وگاهت و فرايندهاي نيرتاثير استفاده از سوخت مازوت در قطعامطالعات 
راحي، افت طخارج از نقاط هاي علمي و مهندسي در مورد داليل كاركرد تحليلوت احتمالي استفاده از اين سوخت با ارائه نقاط ضعف و ق ارائه

 كاهش الودگيعمر و افزايش راندمان و فرآيندها به گونه اي كه  راه حل هاي فني برايئه و همچنين اراگي يندتوان و بازده، احتراق ناقص و آال
  بدون آسيبهاي جانبي محقق گردد.

  مطالعات تاثيرات اقتصادي و هزينه ها و بازگشت سرمايه.
  تجهيزات احتمالي خريداري شده با بودجه پروژه، گزارشها و منابع تكميلي

  ها و اثرات فني و اقتصادي و زيست محيطي ناشي از آنزارش مديريتي كالن در خصوص سياست استفاده از سوخت مازوت در نيروگاهارائه گ
  

  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 فرم تكميل(TDF08‐1) 

  
 اطالعات تماس:

  :4809داخلي  88079400شماره تلفن  
  :آدرس ايميلGasTurbineCenter@nri.ac.ir 

  
 


