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TDF02-0 
  RFP28-19 

 بعثت نیروگاه سوز گازوییل هايمشعل جایگزین گازسوز آپ وارم مشعل ساخت و طراحی مطالعه، :پروژه عنوان
 هاي احتراق و سوختطرح ارتقا و توسعه فناوري سامانه عنوان طرح:

 مرکز توسعه فناوري توربین گاز واحد اجرایی:

 ماه 12 : اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

 تبیین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:
محیطی و محدودیتهاي تامین و هزینه سوختهایی همچون گازوئیل، تعدادي از نیروگاهها میبایست تجهیزات با توجه به شرایط زیست

عی به عنوان جایگزینی براي سوخت مازوت و یا گازوئیل استفاده خود را به شکلی بازبینی کنند که بتوانند از سوخت پاك گاز طبی
باید در آینده نزدیک از حالت سوخت بویلرهاي سیکل بخار نیروگاه بعث بخشی از تجهیزات سامانه هاي احتراق نمایند. در این راستا، 
براي استفاده از سوخت آپ نیروگاه، علهاي وارمباید مشمشخصاً د. به این ترتیب نبه سوخت گاز طبیعی تبدیل شو مایع (گازوئیل/مازوت)

هاي کنترلی، قابلیت جایگزینی با سامانه هاي موجود هاي انتقال سوخت و نیز سامانهبه شکلی بازطراحی شوند که مجموعه سامانهگاز 
البته این  یر نشود.یتغ دستخوشنیز ، در حالی که مجموعه نقاط کارکرد سیکل ثابت بماند و سطوح حرارتی بویلر را داشته باشند

 ریزي شود که در صورت نیاز بتوان در آینده و در شرایط خاص این تجهیزات را به شکل اولیه بازگرداند.جایگزینی باید به نحوي برنامه
ختیار تیم طراحی قرار خواهد گرفت اما در صورت هاي فعلی، موجود است و در االزم به ذکر است که بخشی از اطالعات فنی سامانه

نیاز باید بررسی هاي عمیق تر توسط تیم طراحی انجام شود. همچنین در انجام این پروژه، محدوده وسیعی از تخصص و تجربیات در 
 راحی مربوطه باشند.هاي احتراق مورد نیاز است که پیشنهاد دهندگان میبایست قادر به تشکیل تیم طزمینه طراحی و ساخت سامانه

در نهایت هدف از انجام این پروژه، بررسی شرایط فعلی، انجام فاز مهندسی و طراحی قطعات، تهیه اسناد فنی و نقشه هاي ساخت و 
      برداري این قطعات پرداخت.در گام بعد بتوان به تامین، ساخت، نصب و بهره کهچنانهمچنین توجیه فنی و اقتصادي میباشد 

 (خروجی مورد انتظار): ات محصول نهاییمشخص
هاي جانبی (انتقال سوخت، کنترل و ...) بر شرایط فعلی کارکرد بویلر و مشعلها، طراحی مشعلهاي جدید و طراحی سامانهمطالعات 

اد فنی و ، بررسی میزان آالیندگی و قابلیت اطمینان سامانه هاي طراحی شده، تهیه اسنNFPAاساس استانداردهاي معتبر همچون 
تجهیزات احتمالی خریداري شده با  مطالعات تاثیرات اقتصادي و هزینه ها و بازگشت سرمایه.برداري، نقشه ساخت و نصب و بهره

 .بودجه پروژه، گزارشها و منابع تکمیلی
 الزامات شرکت در فراخوان:

 دانشگاهی  محقق اجرایی و علمی سوابق ارائه تکمیل فرم(TDF03) 
 ها دانشگاه با قرارداد العملمطالعه دستور(TDW07) 
 ها دانشگاه واگذاري پروژه پیشنهاد تکمیل فرم(TDF08) 

 اطالعات تماس:
  :4809داخلی  88079400تلفن 
  :آدرس پست الکترونیکیEtavakoli@nri.ac.ir 

 


