
های توانمند در زمینه احداث و شناسایی شرکتفراخوان 

از نوع خورشیدی حرارت های برداری از نیروگاهبهره

 کلکتور سهموی خطی

وری و بهره های تجدیدپذیرزمان انرژیسا،  انرژی های تجدیدپذیر کاربرد ی اهداف توسعهدر راستای اجرا

تکنولوژی و دانش فنی نیروگاه های حرارت خورشیدی از نوع  به منظور انتقالنظر دارد انرژی برق )ساتبا( در 

طراحی، ساخت، تامین تجهیزات، شناسایی شرکت های توانمند در زمینه  نسبت به، کلکتور سهموی خطی

 ، اقدام نماید. یک نیروگاه در مقیاس اقتصادی  احداث، بهره برداری و نگهداری

پیشنهادهای خود را طبق جداول پیوست،  ،آیددعوت به عمل می این حوزهو عالقمند به  های توانمندشرکتاز 

ساتبا ارسال سازمان وری و نوآوری جهت بررسی به دفتر پژوهش، فنا، 51/90/5095تاریخ روز دوشنبه تا 

 نمایند.

آماده ( 195 داخلی  محسن تقدسیمهندس  آقای) 99190509همکاران این دفتر از طریق شماره تماس 

 باشند.سواالت و ارائه اطالعات تکمیلی در خصوص طرح مذکور میپاسخگویی 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

دعوت به ارائه پيشنهاد  مدارک و مستندات  

 

 

خطی رد مقیاس  احداث نیروگاه خورشیدی رحارتی از نوع کلکتور سهمویرپوژه 

 اقتصادی
 

 

تجدیدپذری و بهره وری ربق اریان )ساتبا(سازمان ارنژيهای   
فناوری و نوآوریژپوهش، دفتر   



 

 

 مقدمه:

در راستای اهداف برنامه های توسعه ای کشور در توسعه انرژی های تجدیدپذیر، ساازمان سااتبا در نظار دارد    

نیروگاه حارارت خورشایدی از ناوع    طراحی، ساخت، تامین تجهیزات، اجرا، بهره برداری و نگهداری نسبت به 

اقادام نمایاد. در هماین     ،روزشبانه تولید برق در کلبا قابلیت  از لحاظ اقتصادی با ظرفیت بهینهسهموی خطی 

مراکز پژوهشی/ دانشگاه هاا و  های ها و عالقمندیشناسایی توانمندیسازمان در نظر دارد نسبت به این ارتباط، 

 شرکت های فعال در حوزه انرژی های تجدیدپذیر اقدام نماید.

خدمات قابل انجام برای اجارای پاروژه ماذکور، در طای یاک      بدیهی است پس از شناسایی توانمندی و شرح 

 خاب پیمانکار اصلح جهت انجام پروژه مذکور اقدام خواهد گردید. تفرآیند رقابتی نسبت به ان

 

 گزارش شناخت

و از نظار  درجه شامالی در کمربناد خورشایدی واقاد گردیاده       01الی  11کشور ایران نیز با عرض جغرافیایی 

استفاده از این منبد انرژی در دریافت انرژی خورشیدی بین مناطق مختلف جهان در موقعیت مناسبی قرار دارد. 

ارائه راهکاار جهات   تامین سبد انرژی الکتریکی کشور و تنوع بخشی به آن با استفاده از فناوری های مختلف و 

 توسعه کشور می باشد. بکارگیری از آن از وظایف دولت در مسیر رشد و توسعه 

 جریاان  آن در که مخصوصی روغن وسیله به ها لوله این توسط شده جذب حرارت ،سهموی خطی نیروگاه  در

 همان دقیقاً که مبدل این در گردد، می هدایت حرارتی مبدل یک به روغن مرحله این از سپ ود.ش می جذب دارد

 باا  بخار به تبدیل آنرا و شده منتقل آب به روغن حرارت دهد، می انجام را رانکین سیکل در شده یاد بویلر عمل

 هماان  نیاز  بخاار  پاس  ایان  از و میکند طی را بسته سیکل یک روغن این سپس و کند می نظر مورد فشار و دما

 تنها شود می مشاهده که همانطور لذاد. پیمای می متداول حرارتی های نیروگاه در که نمود خواهد طی را سیکلی

 را ثانویاه  سایکل  یک مذکور روغن سیکل و باشد می الزم حرارتی انرژی تامین نحوه در نیروگاه دو این تفاوت



 یا محور دریک را خورشید توانند می کلکتورها موجود تکنولوژی به توجه با ها نیروگاه این در .دهد می تشکیل

 ساعات خالل در خورشیدی انرژی سازی ذخیره برای حرارتی ذخیره سیستمهای از نیز و نمایند دنبال محور دو

 سیسات   از اوقااتی  چناین  برای یا و نمود استفاده شب، یا کمتر تابش با های ساعت در استفاده منظور به پرتابش

 مای  تاامین  فسایلی  های سوخت توسط را تابش ک  ساعات نیاز مورد انرژی آن در که کرد استفاده هیبرید های

 دماای  حاداکرر  در که محدودیتی دلیل به خطی سهموی کلکتورهای به مجهیز خورشیدی های نیروگاه در .کنند

 مسالله  کاه  هنگاامی  و باشاد  مای  گراد سانتی درجه 400 آن برای حصول قابل دمای بیشترین دارد وجود روغن

 را محدودیتی دهی ، قرار نظر مد را حرارتی مبدل در آب به روغن از حرارت انتقال جهت نیاز مورد دمای تفاوت

 دماای  آنجائیکاه  از و نمود خواهی  مالحظه شنیور به آید می وجود به قدرت سیکل بخار، دمای حداکرر در که

 باازده  شادن  محادود  باعا   عامل این لذا باشد می رانکین سیکل حرارتی بازده در مه  پارامترهای از یکی بخار

 سایکل  نیااز  ماورد  بخاار  و نماود  حذف را روغن طریقی به بتوان که صورتی در اساس این بر .گردد می حرارتی

 بااالتر  دماایی  به توان می نمود تولید سهموی های کلکتور جاذب های لوله داخل در و مستقی  طور به را قدرت

  .باشد می باالتر بازده به دستیابی آن متعاقب که یافت دست

 نیروگاه خورشیدی سهموی خطی شیراز سایت  معرفی

 قاراردارد. کیلومتری پل فسا در جنب نیروگاه سیکل ترکیبای فاارس   51 -در استان فارس این ساختگاه

 می باشد.  5مشخصات جغرافیایی و تابش منطقه به شرح جدول 

 مشخصات جغرافیایی و تابش منطقه -5جدول

 11 15 طول جغرافیایی  

 65  10 عرض جغرافیایی  

 متر 5119 ارتفاع از سطح دریا

 kwh/m2/year1619 ساالنه تابش مستقی 

 هکتار  61 مساحت ساختگاه

 



 

 

 نیروگاه محل استقرار  -5شکل 

 شيراز در مقياس اقتصادیدر سایت  نيروگاه سهموی خطی خورشيدیهدف: اجرای 

ی فنی و اقتصاادی  هدف از تعریف پروژه پیش رو، طراحی، احداث، راه اندازی، برداشت اطالعات، مدلساز

در یک نیروگاه حارارت خورشایدی از ناوع ساهموی خطای در       با استفاده از انرژی خورشید سیکل تولید برق

سایت شیراز می باشد. تا بتوان بر اساس آن مطالعات دقیقی در خصوص میزان توان قابل  قتصادی و درمقیاس ا

 به برق نمود.انرژی خورشیدی  و نیز تبدیل های سهموی خطیاستحصال از کلکتور

ایجاد بستر تکنولوژیکی مناسب جهات تولیاد بارق از    ضمن شناسایی و اصلی اجرای این طرح، دیگر اهداف از

فاراه  ساازی   ، و پایش عملکردناخت این فناوری در کشور، تحلیل در نیروگاه های حرارتی و شانرژی خوشید

، حرارت خورشیدی از ناوع کلکتورهاای ساهموی خطای    زمینه های الزم جهت توسعه بکارگیری نیروگاههای 

انجام مطالعات اقتصادی بر روی یک نموناه  و  فعال نمودن بخش خصوصی در زمینه ساخت تجهیزات مختلف

  باشد.میکیلووات  5999با مقیاس عملی 



 (TORشرح کلی خدمات پروژه)

رود پیشنهاد دهنده  ضامن مطالعاه   شرح خدمات پیشنهادی و مورد انتظار بشرح زیر ارائه می گردد و انتظار می

همراه سایر مدارک درخواستی به کارفرما تسالی   دقیق و کامل این شرح خدمات نسبت به تکمیل آن اقدام و به 

ات در شناسایی توانمنادی هاا   نماید. بدیهی است رویکرد و روش شناسی نسبت به پروژه و تکمیل شرح خدم

 ، برخوردار است.ازاهمیت باالیی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ذیل تعریف شده است.جدول کلیات و سرفصل های شرح خدمات تعریف شده برای پروژه به شرح 

 می بایست توسط پيشنهاد دهندگان محترم تکميل شود. جداولی که

  پروژه مشخصات

 عنوان 
پروژه احداث نيروگاه خورشيدی حرارتی از نوع کلکتور سهموی خطی پيشنهاد و اجرا 

 در مقياس اقتصادی
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بررسی پروژه های نمونه انجام شده و مطالعاه فنااوری هاای جدیاد نیروگااه هاای        -5

سهموی خطی در جهان و مقایسه شرایط آب و هاوایی، اقلیمای،    حرارت خورشیدی از نوع

 شیراز با آنهانیروگاه حرارت خورشیدی موقعیت مکانی و ... سایت 

مدلسازی فنای نیروگااه، تهیاه لیسات تجهیازات، ماشاین آالت، لاوازم و ... شاامل          -1

 تجهیزات وارداتی و تولید داخل 

ریالی(، تعیاین  مدلسازی اقتصادی نیروگاه شامل برآورد میزان سرمایه اولیه )ارزی و  -6

 ارزش برق تولید شده، محاسبه مدت زمان بازگشت سرمایه و ...

نی و اقتصادی به گونه ای که نیروگاه دارای توجیه اقتصاادی باوده و   ف ارائه گزارش -0

مدت زمان بازگشت سرمایه آن برای سرمایه گذار بخش خصوصی یا دولتی دارای جاذابیت  

 باشد.

اقتصادی باشد بودجه مورد نیاز پاروژه یاا از طریاق تاامین     در حالتی که پروژه دارای توجیه 

اعتبار از منابد دولتی انجام خواهد شد یا بخش خصوصی سرمایه اولیه را تامین خواهد نمود. 

در غیر این صورت و اگر پروژه دارای توجیه اقتصادی نباشد انجام مراحال طراحای، تاامین    

 تجهیزات، احداث و ... انجام نخواهد شد.  

نیروگاه حرارت خورشیدی از لحاظ فعالیت هاای عمرانای،   و دقیق راحی مفهومی ط -1

 مکانیکال، الکتریکال، ابزار دقیق و ...

انجام فعالیت های عمرانی، ساخت تجهیزات مکانیکاال داخلای، تهیاه تجهیازات و      -5

 لوازم مورد نیاز نیروگاه از تولید کنندگان داخلی یا سازندگان خارجی

ربوط به تمامی فعالیت های و تجهیزات مطاابق باا اساتانداردهای    انجام آزمایشات م -9

 رایج

 بسته بندی، بارگیری، حمل، نصب و ... تجهیزات تهیه شده -9

 راه اندازی، بهره برداری، انجام تعمیرات و نگهداری از نیروگاه -0
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 ماه 10

پیشنهاد در خصوص پروژه مذکور، اطالعات درخواستی در ضمن ارائه گردد به از متقاضیان درخواست می

 متقاضیان مورد بررسی قرار گیرد. شناساییجداول پیوست را نیز تکمیل نموده و ارسال نمایند تا در فرآیند 

 

 

 

 اطالعات درخواستی از متقاضيان 

 متقاضی شرکت کلی مشخصات -1

 سیس:أسال ت نام شرکت:

 نشانی:

 زمینه کاری:

 تلفن:                                                شماره نمابر:شماره 

 نشانی الکترونیکی:

 شماره ثبت:                                                 تاریخ ثبت:

 مدیره هیلترئیس 

 :خانوادگی نام نام و

 سمت: این درسابقه کار 

 رشته تحصیلی: مدرک و

 سال اخذ مدرک:

 مدیرعامل

 :خانوادگی نام نام و

 سابقه کار در این سمت:

 رشته تحصیلی: مدرک و

 سال اخذ مدرک:



 

 

 

 

  پروژه( 59ی مرتبط و حداکرر هاپروژه -سال اخیر 59یی )اجرا ابقهستجربه/ -2

با فناوریهای و فعاليت های مرتبط  پروژه های مرتبط شامل تجربيات منظور از  تجربيات و سوابق کاری

 می باشد. نیروگاه های خورشیدی، نیروگاه های حرارتیانرژی های تجدیدپذیر، 

 

 

 

 

 

 مدیره هیلتاعضای 

 :خانوادگی نام نام و

 سمت: این درسابقه کار 

 رشته تحصیلی: مدرک و

 سال اخذ مدرک:

 :خانوادگی نام نام و

 سمت: این درسابقه کار 

 رشته تحصیلی: مدرک و

 سال اخذ مدرک:

 :خانوادگی نام نام و آخرین دارندگان امضای مجاز

 

 :خانوادگی نام نام و

 

 

 :خانوادگی نام نام و

 نام کارفرما  عنوان پروژه 

مدت 

انجام 

 پروژه

تاریخ 

 شروع/پایان
 نتایج پروژه مبلغ
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 انجام پروژه )تکميل شرح خدمات پيشنهادی(برای  پيشنهادی خدمات شرح -3

 رود متقاضیان نسبت به ارائه متدولوژی مناسب برای انجام هریک از مراحل ذیل اقدام نمایند. انتظار می

 شرح پيشنهاد عنوان 

  مطالعات 

  طراحی مفهومی

  طراحی تفصيلی

  خرید یا ساخت

  تحليل عملکرد

 

 ارائه برنامه زمانبندی -4

 پروژه به همراه اجرای هر قسمت آن می بایست توسط مشاور به همراه سایر مدارک ارائه گردد .برنامه زمانبندی اجرای کل 


