
  

 واگذاري پروژه تشريحفرم 

  RFP12‐14

 هاي كندانسورهاي نوين تميزكاري لولهروش  :پروژهعنوان
  نوسازي و افزايش عمر واحدهاي بخاري  عنوان طرح:

 هاي قديميسند نوسازي و افزايش عمر نيروگاه واحد اجرايي:
  ماه 14  :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

  مراه با ذكر مراحل كلي:تبيين و تشريح پروژه ه
  

ها دارند. خوردگي، تخريب و باشند كه نقش مهمي در بهبود عملكرد و افزايش بازدهي نيروگاهها مينيروگاهمهم  ها از اجزايكندانسور
كندانسور  هاييكي از مشكالت لولهكند. ها صدمات زيادي به توليد پايدار انرژي در يك نيروگاه وارد مياز كارافتادگي كندانسور

(بخصوص در نيروگاههاي كنار دريا و رودخانه) راسب شدن رسوب در داخل آنها است. رسوب ايجاد شده عالوه بر كاهش راندمان 
ورود يونهاي مس به گردد. مشاهده گرديد كه ها و به تبع آن آلودگي آب سيكل واحد ميكندانسور منجر به خورده و سوراخ شدن لوله

اخواسته ذكر شده گردد. جهت پيشگيري از موارد نروال منجر به خوردگي شديد و بدنبال آن سوراخ شدگي آنها ميوات يهاداخل لوله
ها روشهاي متفاوتي بر حسب شرايط كاري براي تميزكاري لولهشسشو شوند.  با روشهاي مناسب ي كندانسورهاضروري است لوله

، سپس بر اساس روشهاي اي تشكيل شده در كندانسورهاي كشور شناسايي شدههتدوين شده است. در اين پروژه ابتدا وضعيت رسوب
    گردد.هاي كندانسور تهيه ميهاي تميزكاري لولهنوين بررسي شده دستورالعمل

  باشد.شرح خدمات پيشنهادي بشرح زير ميبراي انجام اين پروژه 
شده در كندانسورهاي كشور (بخصوص در نيروگاهاي كنار دريا و رودخانه) بر اساس منابع هاي ايجاد بررسي نوع رسوبمرحله اول: 

  موجود و يا در صورت نياز تهيه نمونه از نيروگاهها
  هاي كندانسور (روشهاي تجاري و اجرايي)تميزكاري لولهنوين بررسي انواع روشهاي : مرحله دوم

  هاي كندانسور و نظارت بر اجراي آن در يكي از واحدهاي نيروگاهيتميزكاري لولههاي اجرايي جهت تدوين دستورالعمل: سوم مرحله
  

 (خروجي مورد انتظار): مشخصات محصول نهايي
  هاي كندانسورهاي اجرايي جهت تميزكاري لولهتدوين دستورالعمل -
  نظارت بر اجراي دستورالعمل تدوين شده در يكي از واحدهاي نيروگاهي -
  

 در فراخوان: الزامات شركت

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

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

 

  اطالعات تماس:
  :4013داخلي  88079400شماره تلفن 

  :آدرس ايميلlifeExtension@nri.ac.ir 

 


