
 توسط شرکت مدیریت تولید برق اصفهانو در حال انجام لیست پروژه های انجام شده 

 تاریخ ضزٍع عٌَاى دلیك پزٍصُ ردیف
تاریخ 
 پایاى

 ّشیٌِ هطالعِ
 ریال

 چکیدُ
ّدف اس اخزای 

 پزٍصُ
 هدزی

1 

کٌتزل پزٍسِ احتزاق تَیلز تِ 
رٍش فاسی ٍ تزرسی هیشاى 

تأثیز آى تزٍی راًدهاى احتزاق 
 صزفِ خَیی سَختٍ 

 000/480/228 اداهِ دارد 25/12/95

ع کِ ّویطِ هَرد درخَاست تَدُ یکی اس هَارد هْن ٍ هطلَب اس صٌای
افشایص راًدهاى ٍ ًیش کاّص آالیٌدگی ٍاحدّای صٌعتی است کِ 
ًیزٍگاُ ّا اس ایي لاعدُ هستثٌی ًیستٌد اس ایي رٍی تا رٍیکزد حفظ 

هگاٍاتی ًیزٍگاُ  320اس ٍاحدّای  اًزصی عولکزد احتزاق تَیلز یکی
اصفْاى ٍ تأثیز پاراهتزّای کٌتزلی تزٍی فزآیٌد احتزاق ٍ ًیش تلفات 

 .اًزصی خزٍخی اس دٍدکص هَرد تحث لزار هی گیزد

 –افشایص راًدهاى 
صزفِ خَیی 

کاّص  –سَخت 
 آالیٌدگی

دکتز کارگز 
 داًطگاُ
 ًدف آتاد

2 

خٌثی ساسی پسأب ّای 
کالریفایزّا ٍ تزج ّای خٌک 

کي تا ّدف اًطثاق تا 
 استاًداردّای سیست هحیطی 

1/5/96 
در ضزف 
هثادلِ 
 لزارداد

000/760/440 

هعوَل تزیي رٍش هَرد استفادُ در تصفیِ پسأب ّای ًیزٍگاّْا 
استفادُ اس فزآیٌد اًعماد ضیویایی هی تاضد کِ تا استفادُ اس ًوک ّای 

یٌدُ هی ضَد رٍش ٍ آلویٌیَم ٍ یا ًاًَ هَاد تاعث رسَب آال آّي
پیطٌْادی در ایي پزٍصُ تِ صَرت اتداعی تا ًام تلفیمی اًعماد الکتزیکی 

سیستی ) اًعماد الکتزیکی ّوزاُ تا  –اکسیداسیَى پیطزفتِ  –
  .الکتزٍفٌتَى ٍ تیَلَصیکی ( در یک پکیح ارائِ ضدُ است

 –کاّص آالیٌدگی 
کاّص رسَتات 
 –ضیویایی ٍ لدي 

کاّص هصزف هَاد 
 ضیویایی

دکتز عزتیاى 
داًطگاُ 
صٌعتی 

 هالک اضتز

3 

 پسأتْای  ِتصفی
ضستطَی ّای ضیویایی هاًٌد 
 اسید ضَیی ٍ للیاضَیی ٍ . . .

1/8/97 
در ضزف 
هثادلِ 
 لزارداد

000/000/500 

تدلیل اّویت رٍسافشٍى آب احیاء ٍ استفادُ هددد اس فاضالب صٌایع اس 
اّداف اصلی حفاظت هٌاتع هحیط سیست تَدُ لذا حتی االهکاى سعی 

هی ضَد پسأب ضستطَی ضیویایی ٍاحدّا پس اس اًدام عولیات تصفیِ 
 هٌاسة هدددا تزگطت دادُ ضدُ ٍ هَرد استفادُ لزار گیزد. 

صزفِ خَیی در 
 –هصزف آب 

 کاّص آالیٌدگی

داًطگاُ 
 هالک اضتز

4 

طزاحی ٍ ساخت عایك ّای 
حزارتی ًاًَ تا استفادُ اس 

 000/000/150/1 1/2/95 1/2/94 فٌاٍری ًاًَ در ًیزٍگاُ اصفْاى

ساخت عایك ًاًَیی پتَیی اس ایزٍصل عالٍُ تز اًعطاف پذیزی تِ دلیل 
داضتي ضزیة ّدایت حزارتی پاییي تز هزتثِ تاالیی اس عولکزد حزارتی 

عایك ّای پطن ٍ ضیطِ ٍ پطن دارد ٍ استفادُ اس ایي عایك خایگشیي 
عولکزد تْتزی خَاّد داضت ٍ حزارت کوتزی ٍارد هحیط سیست سٌگ 

 هی ًواید.

 -هاى افشایص راًد
پزت اًزصی کاّص 

 در هحیط سیست

دکتز 
 عالفچیاى

 

 


