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 و راندمان افزايش منظور به بيستون حرارتي نيروگاه كوره مايع سوخت هاينازل سازي بهينه و سازيمدل  پروژه: عنوان
 آلودگي كاهش

  هاي احتراق و سوختطرح ارتقا و توسعه فناوري سامانه  عنوان طرح:
  يگاز هايبينتورمركز توسعه فناوري   واحد اجرايي:

  ماه 7: 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
هاي احتراق و هاي بسياري به سامانههاي گذشته آسيبدر طول سالهاي جايگزين، ها به استفاده از سوختوگاهسال و الزام نير در مواقعي از

شده  كاركرد اصلي و طراحيبيشتر قطعات و هم افزايش آاليندگي و خروج از نقاط فرسودگي وارد شده كه هم باعث هاي كشور نيروگاه سوخت
  است.

ايي يميشود و اين سوخت به دليل تركيبات شخار از سوخت مازوت به عنوان سوخت جايگزين گاز استفاده ميهاي ببه صورت مشخص در نيروگاه
چنين نوع احتراق آن، هم آاليندگي بسياري به همراه دارد و هم محصوالت احتراق در كنار ديگر عوامل محيطي باعث افزايش خورندگي در و هم

  شوند.قطعات مختلف مي
تواند به بهبود شرايط كمك كند و از طرفي جلوي ها ميها و داليل افزايش آاليندگي و يا احتراق ناقص در اين مشعلزلبررسي كاركرد نا

  كاهش آاليندگي بشود.هاي بيشتر را بگيرد و باعث بهبود كاركرد بقيه قطعات وابسته و همچنين بيتخر
باشد، چنانكه بتوان از نتايج كار، كاهش ها ميسازي اين نازلهاي سوخت مايع مازوت و مطالعه و بهينههدف از انجام اين پروژه، بررسي نازل

ر، هاي بويلآاليندگي و افزايش راندمان فرايند احتراق را محقق كرد. در اين پروژه، توجه به تاثير باال دستي احتراق بر ديگر قطعات و مكانيزم
ها نبايد باعث كاهش كارآيي و يا آسيب احتمالي به بقيه تجهيزات نيروگاه اي كه هرگونه تغيير در طراحي مشعلبسيار حائز اهميت است به گونه

   بشود.
 :(خروجي مورد انتظار) مشخصات محصول نهايي

  ها در بويلرها و كاركرد آنمطالعات بر هندسه موجود و رفتار نازل
افزايش اي كه تحليل و بهبود فرآيندها به گونه هاي جديد باكاركرد ناقص و همچنين ارائه طرح هاي علمي و مهندسي در مورد داليلتحليل ارائه

  هاي جانبي محقق گردد.بدون آسيب راندمان و كاهش الودگي
  ها و منابع تكميلينقشه، تجهيزات احتمالي خريداري شده با بودجه پروژه، گزارش

 الزامات شركت در فراخوان:

 سوابق علمي و اجرايي محقق دانشگاهي  تكميل فرم ارائه(TDF03‐1)  
 ها مطالعه دستورالعمل قرارداد با دانشگاه(TDW07‐3) 

 ها تكميل فرم پيشنهاد پروژه واگذاري دانشگاه(TDF08‐1) 

  
  اطالعات تماس:

  :4809داخلي  88079400شماره تلفن 

  :آدرس ايميلGasTurbineCenter@nri.ac.ir  
  

 


