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  پيشگفتار

گذاري و راهبري كالن پژوهش كشور توسط معاونت تحقيقات و منابع در معماري پيشين پژوهش صنعت برق كشور، سياست
گرفت. پژوهشگاه نيرو نيز در كنار ديگر پژوهشگران پژوهش توسط شركت توانير صورت ميانساني وزارت نيرو و مديريت 

  نمود.هاي كاربردي فعاليت ميحقيقي و حقوقي، عموما به عنوان مجري پژوهش

شي و پژوه هاي علميهاي بازيگران اين عرصه و استفاده حداكثري از ظرفيتها و پتاسيلدر معماري كنوني كه بر پايه ظرفيت

گذاري و راهبري كالن همچنان بر عهده معاونت تحقيقات و منابع انساني وزارت كشور طراحي شده است، وظيفه سياست

ازي س گيرد و مسئوليت مديريت و جريانهاي مادر تخصصي صورت مينيرو است. راهبري مياني و نظارت عاليه توسط شركت

افزاري و همچنين نيروي انساني متخصص افزاري، نرماي مناسب سختهپژوهش نيز با توجه به در اختيار داشتن ظرفيت
  قابل توجه به پژوهشگاه نيرو سپرده شده است. 

پژوهي پژوهي، آيندههاي سياستنگر، مانند پروژههاي آيندهتوان به انجام پروژهسازي پژوهش مياز مصاديق مديريت و جريان

ها مسيرهاي اصلي و هدفمند انجام پژوهش در صنعت برق كشور را در قالب پروژهو نقشه راه اشاره نمود. انجام اين گونه 
  كند.اسناد راهبردي ترسيم مي

شان در اي هاي پژوهشگاه نيرو براي جريان سازي پژوهش، شناسايي نخبگان و خبرگان حوزه پژوهش و هدايتاز ديگر برنامه

اند. اين كار با اعطاي گرنت يا پژوهانه به اساتيد دانشگاهي كه صل شدهنگر حاهاي آيندهمسيرهايي است كه از انجام پروژه

هدفمند هستند در قالب طرح  باشند و در اين راه داراي برنامههاي مورد نظر صنعت برق ميمايل به انجام پژوهش در حوزه

  گيرد.  (اعتبار ساليانه تحقيقات اساتيد دانشگاهي) صورت مي "استاد"

نگر آينده هايها و اساتيد توانمند، كه برونداد انجام پروژههاي اكتساب و توسعه فناوري به شركتاري پروژههمچنين برونسپ

وهش سازي و مديريت پژهاي جاري پژوهشگاه نيرو براي جرياناند از ديگر برنامههستند و در قالب اسناد راهبردي تدوين شده
  باشد. مي

هاي مربوطه تدوين و مسيرهاي اصلي توسعه فناوري ريل نامهها و راهبردهاي كالن تعيين، آييندر اين حوزه نيز سياست

كل هاي فناورانه شهاي توسعه فناوري در پژوهشگاه نيرو در قالب اسناد راهبردي و طرحجا كه فعاليتاز آنگذاري شده است. 
سند راهبردي تاييديه اجراي شوراي آموزش، تحقيقات و فناوري وزارت نيرو را دريافت كرده و  40گيرد، تا كنون بيش از مي

   ند.بر پايه آن مراكز توسعه فناوري مربوطه برپا شده ا
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هاي مرتبط با تدوين و به روزآوري استانداردهاي مورد نياز حوزه صنعت برق كشور و همچنين آزمون و بازرسي اجراي طرح
هايي است كه در راستاي مديريت كالن و بسترسازي پژوهش در پژوهشگاه نيرو با راهبري مركز آباصبا نيز از جمله فعاليت

  اشد.بهاي تخصصي مربوطه در پژوهشگاه نيرو در حال اجرا ميصنعت برق ايران) و معاونت(مركز آزمون، بازرسي و استاندارد 

گويي به نيازهاي عاجل صنعت برق است كه در هاي جاري پژوهشگاه نيرو در حوزه پژوهش و فناوري، پاسخاز ديگر فعاليت

نين انجام پروژه هاي حاكميتي و يا با ريسك ها وجود نداشته باشد. همچها تمايلي براي انجام آنبخش خصوصي يا دانشگاه

 هاي پژوهشگاه نيرو است.باال نيز از ديگر ماموريت

علمي  هايدر حال حاضر مسيرها و بسترهاي مورد نياز براي حركت قدرتمندانه به سوي اهداف مورد نظر، با شناسايي ظرفيت

هاي توانمند ايجاد شده است. اميد است با تامين و تزريق ها و شركتو پژوهشي كشور و برپايي تعامالت گسترده با دانشگاه
منابع مالي مورد نياز، اين حركت آغاز شده با قوت، باور و حمايت همه بازيگران عرصه پژوهش و فناوري صنعت برق كشور، 

ر در حوزه يرات مثبت و فراگينزديك شاهد تغييرات و تاث اند، ادامه يافته، در آيندهكه تا كنون نيز همراه اين جريان نوين بوده

  پژوهش صنعت برق بوده، اهداف مورد نظر ار محقق نماييم.

، 1395هاي مصوب پژوهشگاه نيرو در سال ها و بروندادهاي مرتبط با ماموريتدر اين گزارش تالش شده است اهم فعاليت
اي انجام شده، در قالب ساختار سازماني هشامل مديريت و جريان سازي پژوهش، اكتساب و توسعه فناوري و همچنين پژوهش

  نوين پژوهشگاه نيرو معرفي شود. 

  ، از سه فصل به شرح زير تشكيل شده است:1395كارنامه پژوهش و توسعه فناوري پژوهشگاه نيرو در سال 

سپس  ههاي معماري پژوهش صنعت برق كشور به همراه وظايف كليدي مشاركين اصلي معرفي شددر فصل يكم، ابتدا اليه
  پژوهشگاه نيرو پرداخته شده است.  هاي واحدهاي پژوهش و فناوريبه تشريح ساختار و ماموريت

هاي پايان يافته، مقاالت منتشر شده، قراردادهاي منعقد فصل دوم چكيده بروندادهاي پژوهشگاه نيرو شامل فهرست پروژه
  ود.شهاي داخلي و خارجي منعقد شده را شامل مينامهشده و تفاهمها منتشر ها، سمينارهاي برگزار شده، كتابشده با دانشگاه

  ارائه شده است. 1395هاي پايان يافته پژوهشگاه نيرو در سال پروژه در فصل سوم نيز چكيده

هاي انجام شده توسط تالشگران حوزه پژوهش و فناوري صنعت برق كشور، گامي استوار در راستاي سربلندي اميد است فعاليت
  اعتالي ميهن عزيزمان باشد. و

  

  



 

 

 1395كارنامه پژوهش و توسعه فناوري سال 

 

Niroo Research Institue 

  

  فهرست مطالب

 

 I .......................................................................................................................................................................................................................................................... شگفتاريپ

  

 1 ........................................................................................................................................................ روين پژوهشگاه يفناور و پژوهش ساختار يمعرففصل اول: 

 2 ........................................................................................................................................................................................................................................................ كشور برق صنعت پژوهش يمعمار

  3 ............................................................................................................................................................................................................................................................. روين پژوهشگاه التيتشك ساختار
 

  4 ............................................................................................................................................................................................................................... يپژوهش معاونت 1-1-
 

  7 ................................................................................................................................................................................................................................... يفناور معاونت2-1-
 

 11 ..................................................................................................................................................................................... )يتخصص يهامعاونت( هاپژوهشكده3-1-

 13 ......................................................................................................................................................................................................................................... )ديتول يتخصص معاونت( ديتول پژوهشكده

 15 ..................................................................................................................................................................................................................................... )انتقال يتخصص معاونت( انتقال پژوهشكده

 17 ...................................................................................................................................................................................................................................... )عيتوز يتخصص معاونت( عيتوز پژوهشكده

  1818 ................................................................................................................................................................... )ستيز طيمح و يانرژ يتخصص معاونت( ستيز طيمح و يانرژ پژوهشكده
 

 20 ......................................................................................................................................................................................................................... يپژوهش يگروهها4-1-

 31 ...............................................................................................................................................................................................................................................................ستيز طيمح و يانرژ يحوزه

 31 ................................................................................................................................................................................................................................................ ريپذ ديتجد يهايانرژ يپژوهش گروه

 32 .................................................................................................................................................................................................................................................................. ستيز طيمح يپژوهش گروه

 33 ................................................................................................................................................................................................................................................................................. يانرژ تيريمد گروه

 35 ...................................................................................................................................................................................... قدرت يهاستميس و قدرت كيالكترون ،يكيالكتر يهانيماش يحوزه

 35 ........................................................................................................................................................................................................................................................... قدرت كيالكترون يپژوهش گروه

 37 .......................................................................................................................................................................................................................................... دوار يكيالكتر يهانيماش يپژوهش گروه

 39 ....................................................................................................................................................................................................................................... قدرت يهاستميس مطالعات يپژوهش گروه

 41 ............................................................................................................................................................................................................................. قدرت يهاستميس از يبرداربهره يپژوهش گروه

 43 ......................................................................................................................................................................................................................شبكه و داده افزار،نرم مخابرات، ق،يدق ابزار  يحوزه

 43 ........................................................................................................................................................................................................................................................................ قيدق ابزار يپژوهش گروه

 45 ...................................................................................................................................................................................................................................................... يمخابرات رساختيز يپژوهش گروه



 

 

 1395كارنامه پژوهش و توسعه فناوري سال 

 

Niroo Research Institue 

 47 ................................................................................................................................................................................................................................................. شبكه و داده افزار، نرم يپژوهش گروه

 49 ............................................................................................................................................................................................................................................. شبكه كنترل يهاسامانه يپژوهش گروه

 51 ........................................................................................................................................................................................................................................................... دوار زاتيتجه و روگاهين يحوزه

 51 ........................................................................................................................................................................................................................................ يحرارت يهامبدل و كليس يپژوهش گروه

 52 ................................................................................................................................................................................................................................................. روگاهين كنترل و شيپا يپژوهش گروه

 53 ............................................................................................................................................................................................................................................... يكيمكان دوار زاتيتجه يپژوهش گروه

 54 ............................................................................................................................................................................................................................................................................... مواد و يميش يحوزه

 54 .......................................................................................................................................................................................................................................................................... يمتالورژ يپژوهش گروه

 55 ............................................................................................................................................................................................................................................................... نديفرآ و يميش يپژوهش گروه

 56 ............................................................................................................................................................................................................................................................... يفلز ريغ مواد يپژوهش گروه

 58 ................................................................................................................................................................................................................................................. برق اقتصاد و تيريمد حقوق، يحوزه

 58 .............................................................................................................................................................................................................................................................. ياجتماع علوم و تيريمد گروه

 49 ....................................................................................................................................................................................................................................................................... يانرژ و برق اقتصاد گروه

 61 ....................................................................................................................................................................................................................................................... يپژوهاستيس و ينگارندهيآ گروه

 64 ................................................................................................................................................................................................................................................................................حقوق يپژوهش گروه

 66 ...................................................................................................................................................................................................................................................  ها و تجهيزات فشار قويحوزه سازه

 66 ................................................................................................................................................................................................................................................................... برق صنعت يها سازه گروه

 68 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... يقو فشار گروه

  70 .................................................................................................................................................................................................................................................. پست و خط زاتيتجه يپژوهش گروه
 

 71 ..................................................................................................................................................................................................................... يفناور توسعه مراكز5-1-

 73 .............................................................................................................................................................................يروگاهين يواحدها راتيتعم و ينگهدار ،يبرداربهره يفناور توسعه مركز

 74 ................................................................................................................................................................................................. يروگاهين شرفتهيپ يريگاندازه يهاستميس يفناور توسعه مركز

 75 ...................................................................................................................................................................................................................................... يبرق خودرو رساختيز يفناور توسعه مركز

 76 .......................................................................................................................................................................................................................... شرفتهيپ يكيالكتر يموتورها يفناور توسعه مركز

 77 ............................................................................................................................................................................................................................ يانرژ و برق هوشمند شبكه يفناور توسعه مركز

 78 ............................................................................................................................................................................................................................. يانرژ و برق صنعت در نانو يفناور توسعه مركز

 79 ........................................................................................................................................................................................................................................................ يگاز نيتورب يفناور توسعه مركز

 80 ......................................................................................................................................................................................................................................................... يباد نيتورب يفناور توسعه مركز

 81 ................................................................................................................................................................................................................................ باال تيظرف با توان انتقال يفناور توسعه مركز

 82 .................................................................................................................................................................................................................................................يديخورش يانرژ يفناور توسعه مركز



 

 

 1395كارنامه پژوهش و توسعه فناوري سال 

 

Niroo Research Institue 

 83 ....................................................................................................................................................................... برق صنعت ارتباطات و اطالعات يفناور حوزه در تيامن يفناور توسعه مركز

 84 ..................................................................................................................................................................................................................................................................... مرجع يهاشگاهيآزما مركز

 85 ............................................................................................................................................................................................................................... يشيسرما يبارها تيريمد يفناور توسعه مركز

 87 ..................................................................................................................................................................................................................... برق يهاشبكه حفاظت و شيپا يفناور توسعه مركز

 88 .......................................................................................................................................................................................... يانرژ و برق يمدلساز و يزيربرنامه مطالعات يفناور توسعه مركز

 89 .......................................................................................................................................................... توان ديتول يواحدها ملزومات نيتأم و قطعات ساخت و يطراح يفناور توسعه مركز

  90 .......................................................................................................................................................................................................................................... هاكنشبرهم و آب ،يانرژ مطالعات مركز
 

 92 ............................................................................................................................................... 1395 سال در روين پژوهشگاه يدستاوردها دهيچك :دوم فصل

 93 .............................................................................................................................................................................................................................................  افتهي انيپا يها پروژه فهرست  -2-1

 97 .................................................................................................................................................................................................................................................. »استاد« طرح در عملكرد آمار -2-2

 98 ........................................................................................................................................................................................... الملليبين و ملي هايكنفرانس در شده ارائه و چاپ مقاالت -2-3

 106 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  شده برگزار ينارهايسم -2-4

 111 ............................................................................................................................................................................ يپژوهش يواحدها )يداخل مجالت( يتخصص يبروندادها فهرست-2-5

 112 .............................................................................................................................................................................................................................................................. شده منتشر يهاكتاب -2-6

  113 ....................................................................................................................................................................................................................................................... شده منعقد يهانامهتفاهم -2-7
 

 122 ................................................................................................................................................. 1395 سال افتهي انيپا يها پروژه جينتا دهيچك :سوم فصل

 126 ............................................................................................................................................................................... كشور برق يپستها در هوشمند يحسگرها شبكه يكارگيربه پژوهيآينده

 128 ............................................................................................................................................................ ولتاژ به الكتريكي بار پايدار و دقيق مبدل ساخت و طراحي فني دانش به دستيابي

 131 .....................................................................................................................................................................................سيال جرمي فلوي گيرياندازه حرارتي حسگرهاي ميكرو سازيشبيه

 132 .............................................................................................................................................................................................................رانيا برق بازار ميتنظ اتيه يهاتيفعال راهنقشه نيتدو

 135 .................................................... انتقال شبكه بارگذاري محدوديتهاي لحاظ با بازار شده پذيرفته هاي قيمت اولويت براساس واحدها توليد آرايش ريزي برنامه سازي بهينه

 140 .............................................................................................................................................................................................................رانيا برق بازار ميتنظ اتيه يهاتيفعال راهنقشه نيتدو

 142 ................................................................................................................................................. ايران برق بازار تنظيم هيئت دبيرخانه پژوهشي شبكه برداريبهره و سازيپياده طراحي،

 144 ................................................................................................................................................. يانرژ بورس و برق بازار ياقتصاد و يفن مالحظات بر يمبتن ديتول تيريمد يزيربرنامه

 146 .................................................................................................................................. )سازي خصوصي و پروانه صدور طراحي، پايش،( هاي گروه يياجرا يندهايفرا استقرار و تدوين

 148 ................................................................................................................................................. باال ظرفيت با برق انتقال طرح با مرتبط FACTS ادوات و HVDCفناوري راهبردي سند تدوين

 150 ............................................................................................................................................................................................... فتوولتائيك هايمبدل فناوري به يابيدست طرح تدوين و تهيه

 153 ................................................................................... بند آب و يداخل يهادهنده اتصال يفن دانش نيتدو هدف با جامد دياكس يسوخت ليپ وات 100 استك ساخت و يطراح

 155 ............................................................................................................................................ ايران در تودهزيست انرژي با مرتبط هايفناوري توسعه راه نقشه و ملي راهبرد سند تدوين



 

 

 1395كارنامه پژوهش و توسعه فناوري سال 

 

Niroo Research Institue 

 157 ........................................................................................................................................... ايران در خورشيدي انرژي با مرتبط هاي فناوري توسعه راه نقشه و ملي راهبرد سند تدوين

 160 ............................................................................................. نمونه روگاهين كي در يسازادهيپ و يبيترك كليس و يگاز يهاروگاهين عملكرد نيآنال يابيارز يافزارنرم بسته هيته

 162 .................................................................................................................................................................................. هاروگاهين كنترل يهاستميس يطراح راه نقشه و راهبردي سند تدوين

 165 .......................................................................................................................................فارس خليج آب انتقال و تامين طرح اول قطعه پروژه برق نيتام جامع طرح يمهندس خدمات

 167 ........................................................................................................................................................... كالنشهرها توزيع شبكه طراحي با مرتبط هايفناوري توسعه راهبردي سند تدوين

 171 ........................................................................................................................................................................ چيتگر ساختماني مجموعه B پهنه انرژي تامين جامع طرح مهندسي خدمات

 174 ............................................................................................................. كرمان جنوب شبكه يمورد مطالعه با رانيا در عيتوز يهاشبكه يطراح يابيارز يديكل يهاشاخص نيتدو

 177 ........................................................................................................................................... پايين تلفات با ترانسفورماتورهاي فني دانش تدوين و ساخت طراحي، راهبردي سند تدوين

 180 ......................................................................................................................................................................................................................... شبكه به يمگاوات كي كييفتوولتا روگاهين اتصال

 183 ............................................................................................................................................................................................................................... هوشمند شهر پايلوت توزيع شبكه سازيبهينه

 185 ................................................................................................................................................... سردرود كيلوولت 20/132 پست ونياتوماس ستميس يطراح فاز يمهندس خدمات انجام

 187 ............................................................................................................................................. فارس خليج آب انتقال و تامين پروژه برق تامين سيستم شبكه مطالعات يمهندس خدمات

 189 ...................................................................... آنها كاهش راهكارهاي ارائه و اشكاالت بروز بينيپيش هايروش برق، صنعت هايسازه در سالمت پايش راهبردي سند تدوين

 در ژهوي به ريزيبتن و خاكبرداري عمليات حجم كاهش و ساخت سهولت هدف با نيرو انتقال هايدكل پي در) ريزشمع( ميكروپايل از استفاده دستورالعمل تدوين

 191 ....................................................................................................................................................................................................................................... )آبي هايبستر( اشباع و ضعيف هايبستر

 193 .......................................................................................................................................................................................................... "مگاواتي 1 فتوولتاييك پارك احداث " اي سازه خدمات

 195 .................................................................................................... كشور نيروگاههاي تعميرات و نگهداري برداري،بهره نوين آوريهايفن) توسعه( راه نقشه و راهبردي سند تدوين

 198 .................................................................................................................................................... كشور نيروگاههاي راندمان افزايش نوين هايفناوري راه نقشه و راهبردي سند تدوين

 203 .............................................................................................................................. كشور يميقد يهاروگاهين عمر افزايش نوين آوريهايفن) توسعه( راه نقشه و راهبردي سند تدوين

 206 ......................................................................................................................................................... حرارتي هايمبدل و سيكل پژوهشي گروه تحقيقاتي هاياولويت و راه نقشه تدوين

 208 ..................................................... رجايي شهيد تركيبي سيكل نيروگاه GE-F9 گازي واحدهاي كمپرسور گايدون هايپره روي بر يخزدگي ضد سيستم نصب جهت مشاوره

 توزيع بكهش منتخب فيدرهاي در پايلوت صورت به طرح بررسي و كشور منتخب اقليمي مناطق در توزيع فلزي اكسيد متوسط فشار برقگيرهاي سوختن علل بررسي

 210 ........................................................................................................................................................................................................................................................................ شرقي آذربايجان استان

 213 ....................................................................................................... خاص اقليم با مناطق در يعايق  فشارقوي تجهيزات نوين هايفناوري توسعه راه نقشه و راهبردي سند تدوين

 215 ................................................................................................... انتقال رده قدرت كليدهاي نگهداري و تعمير بهينه استراتژي تعيين و وضعيت ارزيابي يابي،عيب راهنماي تدوين

 218 ................................................................................................................................................ شده يريگاندازه ينشت انيجر يهايژگيو از استفاده با يكيسرام يهامقره تيوضع يابيارز

 221 ........................................................................................................................................................................ انرژي و برق صنعت در نانو فناوري توسعه راه نقشه و راهبردي سند تدوين

 224 ........................................................................................................................... 1401 تا 1393 سالهاي در يزد ايمنطقه برق شركت توزيعفوق و انتقال شبكه جامع طرح مطالعات

 226 .................. ايران برق بازار شرايط با آن تطبيق و دنيا برق بازارهاي در مشتقه ابزارهاي به مربوط قراردادهاي و ريسك مديريت روشهاي ريسك، انواع بررسي و مطالعه

 228 ........................................................................................ انتقال شبكه در بادي هاينيروگاه شدناضافه با توزيع فيدرهاي و توزيعفوق و انتقال شبكه ظرفيت توسعه ريزيبرنامه

 230 ........................................................ "ايران برق شبكه راهبري و مطالعه تحليل، افزارهاينرم توسعه و سازيپياده طراحي،"آوريفن توسعه راه نقشه و راهبردي سند تدوين



 

 

 1395كارنامه پژوهش و توسعه فناوري سال 

 

Niroo Research Institue 

 233 ....................................................................................................................................................................... ايران برق شبكه در حفاظت فناوري توسعه راه نقشه و راهبردي سند تدوين

 235 ..........................................................................اصفهان منتظري شهيد نيروگاه مگاواتي 320 ژنراتور گذر آب شينه عدد 60 مكانيكي و الكتريكي تستهاي و ساخت بر نظارت

 237 ...............................................................................................................................................................................................يونيورسال موتورهاي انرژي برچسب و مصرف استاندارد تدوين

 V94,2 ........................................................................................................................................... 242 زيمنس گازي توربين احتراق محفظه اجزاي باقيمانده عمر برآورد فني دانش تدوين

 245 ......................................................................................................... سبالن روگاهين يك واحد داخلي پوسته بازسازي  اتيعمل بر نظارت و بازسازي دستورالعمل نيتدو ب،يتخر زيآنال

 247 ............................................................................................. )عيتوز و انتقال د،يتول( رانيا برق صنعت در يخوردگ كنترل نينو يهايفناور توسعه راه نقشه و يراهبرد سند نيتدو

 250 ...................................................................................................................... يروگاهين داغ قطعات ماندهيباق عمر و تيوضع يابيارز يفناور توسعه راه نقشه و يراهبرد سند نيتدو

 252 ................................................................................................................................ نيروگاهي داغ قطعات و مواد ساخت فني دانش توسعه و طراحي راه نقشه و راهبردي سند تدوين

 255 ............................................................ رديف هر از دست يك ساخت و قم نيروگاه ميتسوبيشي گازي توربين چهارم تا اول رديف سگمنتهاي شرود ساخت فني دانش تدوين

 257 ................................................................... برق صنعت در مورداستفاده تجهيزات يابي عيب و حرارتي تلفات تعيين تشخيص، در) گرافي ترمو(  حرارتي برداري تصوير كاربرد

 259 ........................................................................................................... آب تامين سطحي منابع و هارودخانه در آب آلي هايآالينده اي لحظه پايش در سنسورها از استفاده بررسي

 262 .................................................................................................................................................................................. كشور برق نيمشترك يمندتيرضا سطح يارتقا يراهبرد سند نيتدو

 264 ................................................. قدرت يترانسفورماتورها در يقيعا رطوبت مقدار و دروژنيه و دكربنيمونوكس يگازها غلظت بهنگام يريگاندازه ستميس ساخت و طراحي

 268 ................................................................... )سنجي امكان و دانش مديريت(   BLDCالكتروموتورهاي بكارگيري و توليد فناوري چرخه كردن تكميل عملياتي برنامه تدوين

 274 ................................................................................. انرژي مصرف كارايي افزايش بر تاكيد با يكپارچه موتورهاي توليد سنجيامكان جهت پژوهشي و ايمشاوره خدمات انجام

 281 ................ هيتصف مراحل و ييايميش مواد مصرف كاهش هدف با كشور يهاروگاهين كن خنك ستميس در يفسفوقان ي هيپا يها بازدارنده كاربرد يعمل و يعلم يبررس

 283 ................................................................................ برق صنعت در انرژي سازهاي ذخيره فني دانش وتدوين طراحي،ساخت هاي فناوري توسعه راه نقشه و ملي راهبرد سند تدوين

 285 ................................................................................................................................................................................................... طبس روگاهين در نهيبه ييشو زغال ستميس مطالعه و يبررس

 287 ..................................................................................................................................................نكا سليمي شهيد نيروگاه بخار يك واحد توربوژنراتور ديناميكي پارامترهاي گيري اندازه

 289 .................................................................................................................................................................................. مشهد نيروگاه BBC گاز واحد يك اجزاء ديناميكي پارامترهاي تعيين

 291 ...................................................................................................................... قم نيروگاه در تركيبي سيكل بلوك يك احداث براي اقتصادي و فني سنجي امكان مقدماتي مطالعات

 293 ........................................................................................................................................................................................................................ توزيع دور راه پايانه فني مشخصات تدوين و تهيه

 و تجهيزات تليس ارايه  و ظرفيت و توان پيشنهاد آزمون، استخراج شامل فتوولتائيك سيستمهاي قدرت الكترونيك مبدل آزمايشگاه اندازي راه و طراحي مطالعاتي فاز
 295 ...................................................................................................................................................................................................... دار اولويت تجهيزات تامين همراه به فضا طراحي و تخمين

 297 ................................................................................................................................................................... )توزيع و انتقال توليد،( شبكه حوادث دهيش گزار و پايش رويه تدوين و تهيه

 



 

 
 

 

 

 

 

  

  

  

  

   

:اول فصل  

فناوري  معرفي ساختار پژوهش و

 پژوهشگاه نيرو



 
 

 

٢ 

 

 1395كارنامه پژوهش و توسعه فناوري سال 

 

Niroo Research Institue 

 معماري پژوهش صنعت برق كشور

 --- مسئول وظايف

 تصويب سياست هاي كالن و استراتژي هاي ملي 
معاونت تحقيقات و 

توسعه منابع انساني 

 وزارت نيرو

 گذاريسياست
 نهايي اسناد راهبردي و طرح هاي پيشنهاديتاييد 

 تاييد نهايي حمايت هاي مالي از برپايي و تجهيز آزمايشگاههاي مرجع 

 تاييد نهايي حمايت هاي مالي از پژوهشگران صنعت برق

شركت هاي مادر  نظارت عاليه بر اجراي مديريت پژوهش 

 تخصصي

 (كارفرما و راهبر)

 مديريت پژوهش

 تصويب طرح هاي پژوهش و فناوري  

 تصويب طرح هاي حمايت هاي مالي از برپايي و تجهيز آزمايشگاه هاي مرجع 

 تصويب رويكردها/طرح هاي حمايت هاي مالي از پژوهشگران صنعت برق  

 تدوين اولويت هاي پژوهشي و طرح هاي كالن پژوهش و فناوري   

 پژوهشگاه نيرو

 (مجري)

 ايجاد نظام مديريت دانش و نشر دستاوردهاي پژوهشي  

 حمايت از  تجاري سازي نتايج پژوهش و حقوق مالكيت فكري  

 راهبري تدوين استانداردها و شبكه آزمايشگاههاي مرجع صنعت برق و انرژي  

 ايجاد شبكه مراكز رشد و پارك هاي فناوري در صنعت برق  

نش هاي داحمايت از توسعه دانش كاربردي و توليد ايده، به ويژه در تعامل با دانشگاهها و تشكل  

 هاي مشترك دانشگاه و صنعتبا رويكرد انجام پروژه راهبري پژوهش   

 نوين صنعت برق و انرژي در سطح مليتوسعه فناوري هاي   

 ايجاد نظام پايش تحوالت فناوري در سطح بين الملل  

 انجام مطالعات و برنامه ريزي براي استقرار نظام صالحيت حرفه اي  

 ايجاد شبكه متخصصين در صنعت برق  

 حمايت از پژوهشگران صنعت برق براي توسعه فردي در سطح ملي  

ها، مراكز  دانشگاه اجراي پژوهش و ارائه نتايج مربوطه  

پژوهشي، شركت هاي 

دانش بنيان و محققان و . . 

. 

 

 

 اجراي پژوهش

 * پژوهشگاه نيرو اجراي پروژه هاي زير را به عهده مي گيرد :  

ها اههاي دانشگ) آينده پژوهي، آينده نگاري و سياست پژوهي، با بهره گيري حداكثري از ظرفيت1  

 هايي كه بخش خصوصي تمايل و يا امكانات انجام آنها را ندارد.) اجراي پروژه2  

 درصد بودجه در انجام پروژه هاي پژوهش كاربردي 30) استفاده حداكثر 3 

  



 
 

 

٣ 

 

 1395كارنامه پژوهش و توسعه فناوري سال 

 

Niroo Research Institue 

 

    ساختار تشكيالت پژوهشگاه نيرو
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  عاونت پژوهشيم 1-1-

  
  
  
  
  
  
  

   

 معاونت پژوهشي نام واحد

 ماموريت اصلي
سازي، راهبري و پشتيباني پژوهش هاي آينده نگر و نوآور با رويكرد جريانگذاري، سياست

گريگري و تنظيمها و نخبگان، تسهيلبكارگيري ظرفيت حداكثري دانشگاه  

 نقش هاي كليدي

 هاي تخصصي مورد نيازبرپايي، تلفيق و يا حذف گروه •

 جريان سازي براي اعطاي پژوهانه (گرنت) به اساتيد دانشگاه  •

 و آزمون ايده  جريان سازي براي ايده پروري •

 هاي آينده نگر و نوآور راهبري و نظارت بر پژوهش •

 جريان سازي پشتيباني از رساله هاي كارشناسي ارشد و دكتري  •

 جريان سازي پذيرش دانشجويان پسا دكتري •

 راهبري شبكه متخصصين گروه ها •

 هاراهبري سامانه مديريت دانش گروه •
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ريزي بلندمدت در جهت تغيير و تحول امور چنين برنامههاي پژوهشي و همدهي، گسترش و تقويت فعاليتمنظور سامانبه
هاي ديگر، دومين سطح پژوهشي پژوهشگاه نيرو، معاونت پژوهشي ايجاد گرديده است. معاونت پژوهشي به همراه معاونت

هاي دهي تحقيقات و پژوهشامر تحقيق و پژوهش است، براي سازمانسازماني در پژوهشگاه است. اين معاونت كه متولي 
نياز در توسعه فنّاوري تشكيل شده است. معاون پژوهشي از اعضاي هيئت علمي  هاي موردعلمي و كاربردي و پاسخ به بسته

  :شرح زير استها و مؤسسات آموزش عالي كشور است كه وظايف ايشان به وقت پژوهشگاه و يا يكي از دانشگاه تمام

 هاي پژوهشي صنعت برق كشور؛ها و سرفصلها، برنامهپيشنهاد سياست •

هاي پژوهشي مورد نياز صنعت برق كشور بر مبناي ها و طرحراهبري و نظارت بر فرآيند تدوين و پيشنهاد برنامه •
 نيرو؛هاي توسعه، نـقشه جامع علمي كشور و اسناد راهبردي وزارت انداز، برنامهسند چشم

هاي پژوهشي مورد نياز صنعت برق كشور بر مبناي ها و طرحراهبري و نظارت بر فرآيند تدوين و پيشنهاد برنامه •
 هاي توسعه، نـقشه جامع علمي كشور و اسناد راهبردي وزارت نيرو؛انداز، برنامهسند چشم

مدت و بلندمدت و تالش مدت، ميانهتهيه و تدوين برنامه راهبردي حوزه معاونت پژوهشي پژوهشگاه در افق كوتا •
 در جهت تحقق مفاد برنامه مذكور؛

نگاري علم و فنّاوري در صنعت برق و نظارت بر پژوهي و آيندههاي پژوهشگاه نيرو در حوزه سياستتبيين سياست •
 اجرايي شدن فرآيندهاي مربوط به آن؛

ها و هاي علمي با صنعت برق كشور و نيز با دانشگاهمنظور ارتقاء و توسعه همكاريگذاري بهريزي و سياستبرنامه •
 المللي؛پژوهشي ملي و بين -ساير مراكز علمي 

 ارتباط و هماهنگي مستمر با واحدهاي مرتبط در وزارت نيرو و وزارت علوم، تحقيقات و فّناوري؛ •

ادها و ب استعدطراحي و استقرار پورتال پژوهشي و شبكه متخصصين صنعت برق كشور و نظام شناسايي و جذ •
 ها؛توانمندي

 ريزيمنظور تسريع گردش كار امور پژوهشي و برنامههاي پژوهشي پژوهشگاه بهراهبري و نظارت مستمر گروه •
 منظور ارتقاء كارايي آنها؛به

هاي اطالعاتي و نشريات پژوهشگاه، مطابق با ها، بانكاداره و نظارت بر حسن اجراي كليه امور پژوهشي، كتابخانه •
 هاي مربوط؛نامهمصوبات، مقررات و آيين

گاه و گذاري بخشي در پژوهشمنظور رسيدگي به امور سياستتشكيل و برگزاري منظم جلسات شوراي پژوهشي به •
 .ريزي و پيشبرد وظايف مربوطبرنامه
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  ساختار معاونت پژوهشي
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  معاونت فناوري2-1-

 

  

 

سال   سي در راهبردهاي فناوري و        م ،1393در  سا شگاه نيرو به منظور ايجاد تحول ا سازماني پژوه عاونت فناوري در اركان 

  .سيس گرديدأهاي پيشرفته در صنعت برق تبراي دستيابي به فناوريپژوهش و كمك به صنعت برق كشور 

سته و نيل به           صنايع واب صنعت برق و  ستقرار نظام نوآوري، فناوري در  سازماندهي و ا ساماندهي،  معاونت فناوري به منظور 

صنعت برق، نقش    ستگذاري، تعيي    ساختار فناور محور از طريق پژوهش و در تعامل با واحدهاي عملياتي و اجرايي در  ن سيا

 ها،طرحهاي كالن و موضــوعي صــنعت برق، محقق ســاختن اهداف و نيز اجرايي نمودن اهداف، راهبردها و تصــويب طرح

 معاونت فناوري نام واحد

 ماموريت اصلي

سازي، راهبري و پشتيباني اكتساب، توسعه و تجاري سازي فناوريهاي جريانگذاري، سياست

هاو مورد نياز صنعت برق با رويكرد بكارگيري ظرفيت حداكثري بخش خصوصي، دانشگاه

 گري گري و تنظيممراكز پژوهشي، تسهيل

 نقش هاي كليدي

 برپايي، تلفيق و يا حذف مراكز توسعه فناوري مورد نياز •

 ها و پروژه هاي اسناد راهبردي مصوبراهبري و نظارت بر مديريت اجراي طرح •

راهبري و نظارت بر مديريت تجاري سازي محصوالت و تجهيزات مورد نياز  •
 صنعت برق با تاكيد بر حفظ مالكيت مادي و معنوي

 تسهيل جذب و پيگيري منابع مالي براي توسعه فناوريهاي مورد نياز صنعت برق  •

 مركز رشد فناوري صنعت برقراهبري  •

 ها، نهادها و متخصصين فناورراهبري شبكه شركت •

 هاراهبري سامانه مديريت دانش مراكز و آزمايشگاه •
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ــاب فناوري را بر عهده دارد. اين نقش با نهادينه تجاري و كنترل آنها و در نهايت مديريتها پروژه ــازي و ســازي و اكتس س
هاي فناوري و اثربخش نمودن آنها و ارتباط هاي تخصصي مراكز جهت انجام بهينه فعاليت  شورا هماهنگي شوراي فناوري و  

  .گرددبا ذينفعان و بازيگران صنعت برق محقق مي

  

  وظايف معاونت فناوري به شرح زير است:

  ؛هاي كالن توسعه فناوري صنعت برق كشورهاي توسعه كشور و سياستافزايي بين برنامههماهنگي و هم •

  ريزي، هماهنگي بين بخشي در جهت تحقق اقتصاد دانش بنيان در حوزه صنعت برق؛برنامه •
ــعه فناوري        • ــازي، هدايت و توسـ ــنعت برق و كمك به          هدفمندسـ ــا محور و مأموريت گرا در صـ هاي كاربردي، تقاضـ

   ؛هاسازي نتايج آنتجاري
هاي طراحي بنيان و شـركت هاي دانششـركت سـازي و حمايت از مؤسـسـات و    توسـعه فناوري، تقويت فرايند تجاري  •

   ؛مهندسي در صنعت برق
شور و ارتقاي توان         • صنعت برق ك سعه در  سترش فعاليت تحقيق و تو شركت » مديريت فناوري«حمايت از گ هاي در 

  دانش بنيان؛
  بازارهاي عمومي و تخصصي در صنعت برق؛توسعه مراكز اطالع رساني فناوري و ايجاد و ساماندهي فن •
  هاي علمي، فناوري و نوآوري در صنعت برق؛ايت از ايجاد و تقويت زيرساختحم •
سب و كار دانش    • ضاي ك سرمايه   ارتقاي كارآفريني فناورانه و بهبود ف صنعت برق و هدايت  شور ج بنيان در  هت هاي ك

   ؛بنيانتوليد كاالها و خدمات دانش
   ؛بنيان در صنعت برقزم در اقتصاد دانش پذير و تأمين مالي الگذاري خطرتوسعه سازوكارهاي سرمايه •
   ؛كمك به ارتقاء نظام مالكيت فكري و نظام استاندارد در حوزه علم، فناوري و نوآوري در صنعت برق •
شكل   • ان در بنيهاي خصوصي در زمينه توليد و توسعه صادرات كاالها و خدمات دانش     حمايت از ايجاد و توانمندسازي ت

   ؛صنعت برق
   ؛هاي برتر در صنعت برقذ فناوريحمايت از نفو •
  بنيان؛تحريك تقاضا، بازارسازي و تضمين بازار برق براي توليدات داخلي و بازاريابي و صادرات كاالها و خدمات دانش •
هاي دانش گذاري خارجي در طرحالمللي و توسعه سرمايهتوسعه ديپلماسي علم و فناوري در صنعت برق و ارتباطات بين •

سرمايه بنيان، هداي شبكه     ت  سعه  شور و تو ساني و مالي ايرانيان خارج از ك ويژه  المللي علم و فناوري بههاي بينهاي ان
   ؛هاي ذيربطدر جهان اسالم با هماهنگي و همكاري دستگاه

  منظور توسعه فناوري المللي بههاي بينرصد فرصت •
هاي در صنعت برق كشور با همكاري و هماهنگي دستگاهها توسعه فرايندهاي شناسايي، جذب و انتقال و انتشار فناوري •

  ذيربط؛
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   ؛هدايت و راهبري صنعت برق و صنايع وابسته در حوزه توسعه فناوري •
   ؛هاسازي نتايج آنهاي كالن پژوهشي و فناوري و تجارينظارت بر فرايند تحقق طرح •
   ؛هاي انتقال فناوريو بودجه نظارت بر نحوه تخصيص منابع مالي فناوري حاصل از درآمدهاي عملياتي •
ــنعت برق جهت تأمين مالي طرح • ــازي جهت پياده رايزني و مذاكره با ذي نفعان كليدي ص ــترس ــازي موفق ها و بس س

  ها (ايجاد ضمانت اجرايي)؛طرح
ساخت    • شگاه و ايجاد زير صول مطابق با     تجهيز پژوه شگاهي و تأييد مح سي و آزماي هاي الزم براي انجام خدمات مهند

   ؛الملليتانداردهاي ملي و بيناس
گذاري تأمين و تخصيص منابع مرتبط با ايجاد دانش و انتقال فناوري مورد نياز در صنعت برق (اعم از فاينانس، سرمايه    •

  .پذير)هاي مخاطرهگذاريمشترك، بيع متقابل و ايجاد و توسعه سرمايه
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 ساختار معاونت فناوري
  

ســازي و اكتســاب فناوري قرار دارند و اين معاونت در حوزه معاونت فناوري، شــوراي فناوري، دفتر امورفناوري، دفتر تجاري
ست   وظيفه سيا سعه فناوري و  براي گذاري و راهبري ي  سناد و طرح مراكز تو سعه فناوري را نيز بر  هاي نظارت بر اجراي ا تو

  عهده دارند.

صلي   ساي وظيفه ا سناد  رؤ سعه فناوري،  مراكز و مجريان ا سناد راهبري طرح يا طرح  تو  هايها، تعريف پروژهبازنگري در ا
شي، توزيع پروژه طرح شده براي  هاي كالن پژوه ها بين اجراكنندگان و نظارت بر اجراي آنها تا تحقق اهداف از پيش تعيين 

  باشد. اسناد توسعه فناوري مربوطه مي
سند  ،س مركزبه موازات گزينش رئي ضاي كميته راهبري  يا مدير طرح مجري  ميته شوند. ك انتخاب و معرفي مي مربوطه، اع

شكل است از نمايندگاني از شوراهاي تخصصي مرتبط با سند و نمايندگان         ت ئهي از متخصصين و اعضاي    يراهبري سند مت

شگاه  سند را برعهده دا    علمي دان صي بر اجراي  ص سند براي هر طرح بطور  ها كه وظيفه نظارت فني و تخ رند. كميته راهبري 

شكيل مي  شگاه را به خدمت      شود و مي خاص ت صي از خارج ار پژوه ص شاور يا ناظر تخ تواند براي ايفاي نقش نظارتي خود م

  بگيرد.

 ســازي در بخشســازي فناوري جهت ظرفيتســازي و اكتســاب فناوري نيز وظيفه توســعه، اكتســاب و تجاريدفتر تجاري

راي اسـتمرار توسـعه فناوري و بسـترسـازي براي توليد محصـوالت نوآورانه در مقياس تجاري را برعهده دارد.      خصـوصـي ب  
  .آيدنيز از وظايف ديگر اين دفتر به شمار مي معنويحقوق مالكيت فكري و پرداختن به موضوع 
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  ها (معاونت هاي تخصصي)پژوهشكده3-1-

 

 پژوهشگاه نيرو عبارتند از: تخصصيهاي هاي حوزهيا معاونت هاپژوهشكده

  پژوهشكده توليد �

  پژوهشكده انتقال �

 پژوهشكده توزيع �

  پژوهشكده انرژي و محيط زيست �
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 پژوهشكده  نام واحد

 (معاونت تخصصي)

ماموريت 

 اصلي

همكاري با شركت هاي مادر تخصصي در تهيه برنامه هاي پژوهشي و اكتساب 

 بر پژوهش حوزه تخصصي، راهبري و نظارت فناوري

نقش هاي 

 كليدي

-هاي مادر تخصصي در راستاي سياستتعامل و همكاري با شركت •

هاي پژوهشي حوزه تخصصي مربوطه، ارائه گذاري و تهيه برنامه

 اي و تامين منابعهاي دورهگزارش

هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت پژوهشي و شناسايي نياز •

-ظرفيت حداكثري درون و برونفناوري  حوزه تخصصي با بكارگيري 

 سازماني

هاي دار در قالب شوراهاي اولويتها و پروژهبررسي و تصويب طرح •

 سپاري حداكثريراهبري حوزه تخصصي با رويكرد برون

هاي ها و پروژهنظارت و پايش مستمر  وضعيت اجرا و پيشرفت طرح •

 مصوب

يت داخلي هاي حاكميتي با استفاده از ظرفها و پروژهاجراي طرح •

 پژوهشگاه

 هاي عاجل با رويكرد برون سپاريها و پروژهاجراي طرح  •

 متخصصين حوزه تخصصي  برپايي شبكه •

 راهبري و مديريت دانش حوزه تخصصي •
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  (معاونت تخصصي توليد) پژوهشكده توليد

  

مكانيك، بهره برداري، الكتريك گروه پژوهشي  4همزمان با تاسيس پژوهشگاه نيرو، پژوهشكده توليد نيرو با  1376در سال 

هاي تحقيقاتي مربوط به شيمي و مواد منحصر به پژوهشكده توليد و شيمي و مواد آغاز به فعاليت نمود. با توجه به اينكه پروژه

 3801هايي در حوزه شيمي و مواد بودند لذا مديريت پژوهشگاه در سال ها نيز در حال انجام پروژهنيرو نبود و ديگر پژوهشكده

تصميم گرفت گروه شيمي و مواد از پژوهشكده توليد نيرو منفك و بصورت يك مركز مستقل تحت عنوان مركز شيمي و مواد 

همزمان با تغيير ساختار پژوهشگاه نيرو، پژوهشكده توليد نيرو، بعنوان معاونت  1394به فعاليت خود ادامه دهد. در سال 

هاي د. با بازبيني گروههاي پژوهشي پژوهشگاه و محورهاي تحقيقاتي آنها، گروهتخصصي توليد در ساختار جديد معرفي گردي

،  "سيكل و مبدل حرارتي"هاي پژوهشي مرتبط با پژوهشكده توليد نيرو نيز مورد بازبيني قرار گرفتند و با تغيير نام به گروه

  .مصوب به فعاليت خود ادامه دادند و با محورهاي تحقيقاتي "پايش و كنترل نيروگاه"و  "تجهيزات دوار مكانيكي"
پژوهشكده توليد نيرو در جايگاه معاونت تخصصي اين حوزه در پژوهشگاه نيرو به عنوان كارگزار مديريت اجراي پژوهش و 

 .نمايدتوسعه فناوري در حوزه تخصصي توليد برق و انرژي فعاليت مي

 :باشدبر موارد ذيل ميدهد مشتمل هايي كه اين پژوهشكده انجام ميمجموعه فعاليت

هاي اصلي موفقيت ها، محورها و شاخصتدوين اسناد راهبردي حوزه تخصصي توليد برق و انرژي بر پايه بخش مديريت •

هاي حاكميتي و با ريسك نگر، توسعه فناوري و پروژههاي آيندهحوزه (مانند افزايش راندمان، كاهش تلفات و ...) شامل برنامه

 باال

اد راهبردي حوزه تخصصي توليد برق و انرژي در كميته راهبري پژوهش و فناوري شركت مادر تخصصي و شوراي ارائه اسن  •

 هاي الزميهآموزش، پژوهش و فناوري وزارت نيرو و اخذ تاييد

 اي سند راهبردي حوزه تخصصي توليد برق و انرژيآوري دورهبه روز  •

مصوب در راستاي اجراي اسناد راهبردي حوزه تخصصي توليد برق و  هايهاي كالن و پروژهپايش مستمر اجراي طرح  •

 هاي موفقيت مربوطهانرژي و سنجه

 هاي تابعه و وابستههاي تقاضا محور شركتبندي و كنترل پروژهبررسي، اولويت  •

 يديههاي عاجل، حاكميتي و با ريسك باالي حوزه تخصصي توليد برق و انرژي و اخذ تايارائه پيشنهاد پروژه  •
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 هاي عاجل، حاكميتي و با ريسك باالي حوزه تخصصي توليد برق و انرژي مصوبمديريت اجراي پروژه  •

 مديريت دانش حوزه تخصصي توليد برق و انرژي  •

 هاي علمي پژوهشكده توليد نيرو در قالب برون دادهاي تخصصي حوزه تخصصي پژوهشكده توليد نيرونشر يافته  •

 متخصصين حوزه تخصصي توليد برق و انرژيبرپايي و مديريت شبكه   •

  

  چشم انداز:

هاي نمايد بعنوان كارگزار تامين نيازهاي تحقيقاتي شركتهاي بعمل آمده پژوهشكده توليد نيرو تالش ميريزيبر طبق برنامه

يرو و در پژوهشگاه نمديريت توليد برق عمل نمايد. بعبارت ديگر با استفاده از امكانات سخت افزاري و نرم افزاري موجود 

هاي تحقيقاتي مطرح شده توسط بخش توليد صنعت برق پاسخ مراكز علمي و پژوهشي ديگر، براي مسائل، مشكالت و طرح

و راهكار مناسب ارائه نمايد. لذا پژوهشكده توليد نيرو در آينده نزديك بعنوان نماينده بخش توليد صنعت برق در پژوهشگاه 

تواند موجب استحكام پيوند صنعت برق و مراكز علمي و پژوهشي و استفاده ي تحقيقاتي آنها مينيرو جهت پيگيري نيازها

 .حداكثري از نتايج تحقيقات در صنعت گردد
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  (معاونت تخصصي انتقال) پژوهشكده انتقال

  

سال  انتقال و توزيع ازهاي برداري و اجراي شبكههاي طراحي، بهرهنگرشي نوين به روش پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو با

    .تاسيس گرديد "سازه"و  "خط و پست"، "فشارقوي"با سه گروه پژوهشي  1376

باشد. اين پژوهشكده انتقال نيرو يكي از مراكز تحقيقاتي و پيشرو در زمينه فعاليتهاي مرتبط با صنعت برق و انرژي كشور مي

. از كننداي اهداف تدوين شده براي اين پژوهشكده حركت ميكه در راست استه شامل چندين گروه و آزمايشگاه پژوهشكد

بنيان، اي دانشساله، پژوهشكده 10كند اين است كه در افق جمله مهمترين اهدافي كه پژوهشكده انتقال نيرو آن را دنبال مي

ع تدوين غرب آسيا، مرج با اعتبار جهاني و پيشرو در نوآوريهاي صنعت انتقال برق، قطب علمي دانش صنعت انتقال در منطقه

ساز طرحهاي صنعت انتقال كشور شود. همچنين سياستهاي توسعه برق كشور درحوزه تجهيزات، مديريت تحقيقات و هدايت

مدت، ميان مدت و بلندمدت در حوزه هاي زماني كوتاهشناسايي اولويتهاي تحقيقاتي و پژوهشي صنعت برق و انرژي در افق

  .باشندرو ميكاري پژوهشكده انتقال ني

 

 :بندي شده اند عبارتند ازهاي مختلف در پژوهشكده انتقال نيرو دستهحوزه هاي تحقيقاتي كه در قالب آنها پروژه

 ترانسفورماتور  •

 فشارقوي، تجهيزات و پستهاي انتقال  •

 خطوط انتقال هوايي و زميني  •

 برداري، كنترل و مخابراتبهره  •

 اطالعاتحفاظت، اتوماسيون و فناوري   •

 الكترونيك قدرت  •

 ريزي، اقتصاد و مديريتبرنامه  •

 هاي انتقالسازه  •

  

 :باشدشود به شرح زير ميهاي تحقيقاتي مهمي كه خط مشي اين پژوهشكده در قالب آنها تعريف ميهمچنين برخي از زمينه
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 هاي انتقالطراحي، ساخت و انتقال دانش فني تجهيزات و سيستمهاي خاص شبكه  •

 طراحي، ساخت و انتقال دانش فني تجهيزات آزمايشگاهي فشار قوي  •

برداري هاي پستهاي انتقال و فوق توزيع از جمله كاهش ابعاد، ارزيابي و تخمين عمر تجهيزات، بهرهتحقيق در كليه زمينه  •

 و تعمير و نگهداري تجهيزات و نيز اتوماسيون پست و همچنين ترانسهاي قدرت

 هاي انتقال و فوق توزيعبرداري و توسعه شبكهنرم افزارهاي كاربردي در زمينه طراحي، بهرهتحقيق و ايجاد   •

 تحقيق و مطالعه مواد عايقي، ميدانهاي الكترومغناطيس  •

 سازي دكلهاي موجودطراحي و ساخت دكلهاي نوع جديد در ايران از جمله دكلهاي مهاري، موقت و خودايستا و بهينه  •

 ات و تجهيزات پستهاي و خطوط انتقال نيرو در برابر زلزلهمقاوم سازي تأسيس  •

هاي خطوط انتقال نيرو از جمله كاهش حريم، ايزوالسيون، ارزيابي و تخمين عمر تجيهزات (مقره، تحقيق در كليه زمينه  •

 )دكل، يراق آالت، فونداسيون و هادي

 هاي مختلف حفاظت شبكه و پستهاتحقيق در زمينه  •

 هاي مختلف بازار برقتحقيق در زمينه  •

 هاي مختلف ادوات قابل انعطاف در انتقالتحقيق در زمينه  •

 
  چشم انداز:

هاي صنعت انتقال برق، اي دانش بنيان ، با اعتبار جهاني و پيشرو در نوآوريساله ، پژوهشكده 10پژوهشكده انتقال در افق 

سياستهاي توسعه برق كشور در حوزه تجهيزات، و مديريت قطب علمي دانش صنعت انتقال در منطقه غرب آسيا، مرجع تدوين 

  .تحقيقات و هدايت ساز طرح هاي صنعت انتقال كشور خواهد بود
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  (معاونت تخصصي توزيع) پژوهشكده توزيع

در پژوهشگاه نيرو تاسيس گرديد. اين پژوهشكده در ساختار جديد پژوهشگاه نيرو جاي  1394پژوهشكده توزيع برق در سال 

و  "الكترونيك صنعتي"، "مطالعات سيستم"در قالب سه گروه  1376پژوهشكده برق را گرفت. پژوهشكده برق از سال 

  .تاسيس گرديد "هاي الكتريكيماشين"

ع نيروي برق وري صنعت توزينظربه اينكه فلسفه وجودي پژوهشكده توزيع نيروي برق ، ارتقاء توانمندي علمي و افزايش بهره
باشد، هاي مرتبط و تامين دانش مورد نياز حال و آينده اين صنعت ميق توسعه توان تحقيقاتي كشور در زمينهكشور از طري

لذا نه تنها خود را متعهد به حل مشكالت فعلي صنعت توزيع برق با بكارگيري راهكارهاي نو و دانش بنيان ميداند، بلكه 

ني را هاي فني و غيرفها و نوآوريصنعت از طريق دستيابي به فناوريريزي و تالش براي بهبود علمكرد آتي در اين برنامه

  .جزو اهداف خود قرار داده است

  :لذا به منظور برآوردن اهداف فوق و پاسخ گويي به نياز ذينفعان، موارد زير بعنوان ماموريت پژوهشكده توزيع قرار دارد

 اي در صنعت توزيع نيروي برق مديريت تحقيقات كاربردي و توسعه •

 انجام مطالعات و تحقيقات بنيادي و راهبردي، كالن ، بلندمدت و با ريسك باالي صنعت توزيع نيروي برق  •

 تدوين استانداردهاي فني صنعت توزيع نيروي برق  •

 هاي دانش محور ازجمله توليد، تامين، انتقال ،انتشار و مديريت دانش انجام فعاليت •

هاي الزم براي تضمين و ارتقاء كيفيت تجهيزات ، روشها و سيستمها در ريزي و اجراء و حمايت و هدايت فعاليتبرنامه •

 صنعت توزيع نيروي برق 

 حمايتهاي علمي و تخصصي از صنعت توزيع نيروي برق  •

گيري الزم براي توسعه توانمندي و توسعه زيرساختهاي و منابع الزم براي انجام فعاليتهاي تحقيقاتي و دانش محور در پي •

 صنعت توزيع نيروي برق 

  

  چشم انداز:

يع هاي صنعت توزبنيان، با اعتبار جهاني و پيشرو در نوآورياي دانشساله، پژوهشكده 10پژوهشكده توزيع نيروي برق در افق 

هاي يروي برق و موثرترين مركز تحقيقاتي منطقه غرب آسيا در مورد موضوعات تحقيقاتي و فعاليت دانش محور و فناورين

  .مرتبط با صنعت توزيع نيروي برق خواهد بود
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  (معاونت تخصصي انرژي و محيط زيست) پژوهشكده انرژي و محيط زيست

  

وابستگي رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور به درآمد حاصل از پذيري منابع انرژي فسيلي كشور از يكسو و پايان

هاي فسيلي روي محيط زيست، اهميت صيانت از منابع انرژي صادرات اين منابع، در كنار اثرات بسيار مخرب مصرف سوخت

در محورهاي زير را اجتناب  اوليه كشور و بهره برداري بهينه از آنها را دو چندان نموده است. اين امر انجام تحقيقات كاربردي

 :نمايدناپذير مي

 سازي مصرف و استفاده منطقي از انرژيبهينه  •

 هاي نو و تجديد پذير با توجه به پتانسيل بالقوه بسيار مناسب آنها در كشوربهره گيري از انرژي  •

 جوئي در مصرف انرژي و موادصرفهمنظور ها بههاي آب، هوا و خاك با هدف استفاده مجدد از دور ريزكنترل آالينده  •

يريت مدالذكر از طريق پژوهشكده انرژي و محيط زيست پژوهشگاه نيرو در راستاي فعال نمودن محورهاي تحقيقاتي فوق

گيري ريزي نموده است. پژوهشكده انرژي و محيط زيست با بهرهكاربردي فعاليت خود را برنامه -انجام پروژه هاي تحقيقاتي

تخصصي ورزيده و مجرب و همچنين تجهيزات و امكانات مناسب آزمايشگاهي و كارگاهي، مشغول فعاليت و ارائه از كادر 

 .باشدخدمات مي

  

پژوهشكده انرژي و محيط زيست در جايگاه معاونت تخصصي اين حوزه در پژوهشگاه نيرو به عنوان كارگزار مديريت تحقيقات 

 نمايدميصنعت برق و انرژي در اين حوزه فعاليت 

 :باشددهد مشتمل بر موارد ذيل ميهايي كه اين بخش تخصصي انجام ميمجموعه فعاليت

 هاي كالن حوزه انرژي و محيط زيست صنعت برق و انرژياحصاي سياست  •

 زيستهاي تحقيقاتي انرژي و محيطها و پروژههاي كالن به طرحتبديل سياست  •

 عت برق و انرژيپاسخگويي به نيازهاي عاجل مرتبط در صن  •

 هاي كشورهاي توانمند پژوهشي دانشگاههاي تحقيقاتي مرتبط و واگذاري به مجموعهها و پروژهمديريت طرح  •

 مديريت شبكه پژوهشگران حقيقي و حقوقي حوزه انرژي و محيط زيست صنعت برق و انرژي  •

 سياست پژوهي حوزه انرژي و محيط زيست  •
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 :اندازچشم

 ي انرژي وهاي مرتبط با حوزهمحيط زيست پژوهشگاه نيرو به عنوان مرجع مديريت پژوهش و نوآوريپژوهشكده انرژي و 

   .آيدمحيط زيست صنعت برق و انرژي به شمار مي

 اهداف اصلي مورد نظر اين پژوهشكده عبارتند از:

 ي انرژي و محيط زيست صنعت برقهاي حوزهاستقرار نظام مديريت پژوهش و نوآوري  •

 هاي كالن پژوهشي صنعت برق و انرژي در حوزه انرژي و محيط زيستمديريت طرح تحقق  •

 هاي پژوهشي، دانشگاهي مرتبط و صنعتي پژوهشي متشكل از كليه مجموعهتحقق شبكه  •
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  هاي پژوهشيگروه4-1-

  

  

 

   

پژوهشي  گروه نام واحد  

ماموريت 

 اصلي

ها حداكثري دانشگاهانجام پژوهش هاي آينده نگر و بكارگيري ظرفيت 

 و نخبگان براي ايده پروري و انجام پژوهش هاي نوآور

نقش هاي 

 كليدي

 هاي ميان مدت و بلند مدت پژوهشي گروهتدوين برنامه •

 ها در قالب شوراي راهبري و طرح استادتعامل با اساتيد دانشگاه •

 و آزمون ايده حمايت از نخبگان براي ايده پروري •

 كارشناسي ارشد و دكتري مصوبهاي پشتيباني رساله •

 دانشجويان پسادكتري پذيرفته شده پشتيباني •

 نگاري)پژوهي، آيندهپژوهي، آيندهانجام پروژه هاي آينده نگر (سياست •

 هاي پژوهشي گروههاي آزمون ايده با رويكرد نگهداشت ظرفيتانجام پروژه •

 وهو ارتقاء تخصصي اعضاي گر ريزي براي توسعه، آموزشبرنامه •

 برپايي شبكه متخصصين حوزه تخصصي •

 مديريت دانش حوزه تخصصي •
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  هاي پژوهشي پژوهشگاه نيرومعرفي گروه
 

هاي تخصصي مرتبط با صنعت برق و انرژي و اصلي مديريت پژوهش در حوزه انيمتولي پژوهشگاه نيرو، پژوهشي هاگروه

 يا و راهبردهاهسياستاين واحدها بر پايه ي در اين صنعت هستند. نگارندهيآپژوهي و ي، آيندهپژوهاستيسمتوليان مطالعات 

  .كنندعمل ميپژوهشگاه نيرو وهشي ژمعاونت پابالغ شده از طرف 

هاي هاي پژوهشي اعضاي گروهها و فعاليت. عمده پروژهكننديم تيفعال رويني در پژوهشگاه پژوهشگروه  26در حال حاضر، 

  :عبازتند ازپژوهشي پژوهشگاه نيرو 

نعت يِ صكلي مشسو و خط و  ي از يكفنّاوري و علمهاي يتفعالين بي ارتباط برقرارهايي جهت پژوهي: پروژهياستس •

ريع گذاران و انديشمندان علوم را جهت تسها، ارتباط بين سياستگونه پروژهينايگر هستند. دي سواز  كشوري انرژبرق و 

 آورند.توسعه جامعه فراهم مي

هاي ممكن در يك شاخه فّناوري است. انجام اين كار با ها، شناسايي آيندهگونه پروژهيناپژوهي: محور اصلي در ندهآي •

هاي ممكن در يك زمينه فّناوري گيرد. با واكاوي آيندههاي علمي موجود در جهان صورت ميبررسي و مطالعه پيشرفت

برق  هاي صنعتريزي بهتري را جهت نيل به ارزشتوان برنامهي، ميو شناسايي نيازهاي آتي در حوزه صنعت برق و انرژ

  نگاري هستند.هاي آيندهها، اسناد پشتيبان براي پروژهگونه پروژهو انرژي كشور انجام داد. اين

الب پروژه ر قسوي آن دينه فنّاوري، چگونگي گام برداشتن بهزمينده ممكن و مورد انتظار در يك آنگاري: با شناسايي يندهآ •

اين  دادبرونپذيرد و شده صورت مييرفتهپذنگاري، بر پايه الگوهاي يندهآهاي شود. انجام پروژهنگاري روشن مييندهآ

  ها، سند راهبردي چگونگي دستيابي به فنّاوري در آينده است.پروژه

برطرف كردن يك چالش فّناوري و يا امكان كسب دانش فني  منظور بهكه  است  مدت عموماً كوتاه ايآزمون ايده: پروژه •

  .شوديد و نوآورانه تعريف و اجرا ميجدهاي يدهاي اثبات برادر يك حوزه تخصصي و يا انجام مطالعات  فرد منحصربه

  

نيز  خصصيهاي تهاي پژوهشگاه نيرو و پر رنگ شدن وظيفه مديريت پژوهش، كاركرد گروهبا ايجاد تغييرات در مأموريت

هايي متفاوت از قبل و ساز و كاري جديد متناسب با چارچوب مديريت پژوهش به فعاليت خواهند تغيير كرده و با مأموريت

  پرداخت. 

  :در ماموريت جديد عبازتند ازهاي پژوهشي گروهوظايف اصلي 
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  ر حوزه تخصصي فناورانه)؛هاي پژوهشي دشناخت فناوري موجود و رصد فناوري در حوزه تخصصي مرتبط (مختص گروه •

هاي شناخت راهبردهاي موجود و پيشنهاد راهبردهاي نوين و بلندمدت در حوزه تخصصي مرتبط به وزارت نيرو و سازمان •

  هاي پژوهشي در حوزه تخصصي راهبردي)؛(مختص گروه تابعه

 حوزه تخصصي مرتبط؛نگاري در پژوهي، آيندهپژوهي، آيندههاي سياستشناسايي روندها و انجام فعاليت •

  هاي تدوين اسناد راهبردي سفارش شده از وزارت نيرو؛هاي كالن و طرحمديريت و انجام طرح •

 هاي فناورانه مرتبط با حوزه تخصصي؛آزمون ايده •

داد تخصصي گروه، كتاب، ها و مجالت معتبر، برونها، مقاالت همايشانتشار دستاوردهاي پژوهشي گروه در قالب گزارش •

 د راهبردي و غيره؛اسنا

دادهاي تخصصي گروه در قالب سمينارها، ثبت و فروش اختراع و دانش فني، مشاركت در تدوين استانداردهاي ارائه برون •

پژوهي در هاي سياستسازي اسناد راهبردي توليد شده و نتايج پروژهالمللي و تالش در جهت تصويب و پيادهملي و بين

 گيري كالن كشور؛تصميم

 هاي اكتسابي در حوزه تخصصي مرتبط؛منظور تجميع و مديريت دانش اري مستمر با معاونت پژوهشي بههمك •

هاي موجود در سطح كشور در محورهاي تخصصي مرتبط و همكاري با معاونت پژوهشي ها و توانمنديشناسايي ظرفيت •

 هاي مرتبط؛در ايجاد شبكه متخصصان در حوزه

ها در حوزه هاي حمايتي مشترك پژوهشگاه با دانشگاهها و همكاري در طرحبا دانشگاهمشاركت در امر توسعه تعامل  •

پسا  ها و به كارگيري محققانهاي تحصيالت تكميلي دانشگاهتخصصي مرتبط از جمله طرح استاد، طرح حمايت از پروژه

 دكتري؛

هاي المللي از جمله مشاركت در برنامهينهاي پژوهشگاه در سطح بمنظور پيشبرد برنامهتعامل با معاونت پژوهشي به •

 هاي مشترك در حوزه تخصصي مرتبط؛المللي و انجام پروژهها و يا قراردادهاي بيننامهبيني شده در تفاهمپيش

هاي كالن به شوراي آموزش، تحقيقات هايي از جنس طرح، پروژه و موضوعات پژوهشي با هدف تدوين طرحپيشنهاد ايده •

 رت نيرو از طريق معاونت پژوهشي؛ و فناوري وزا

 هاي رشد در حوزه تخصصي مرتبط.كشف استعدادها و ايجاد فرصت •

هشي هاي پژونگاري و آزمون ايده در گروهپژوهي، آيندهپژوهي، آيندههاي سياستبا توجه به وظايف برشمرده، مديريت پروژه

هاي مرتبط با موضوع تخصصي گروه مربوطه است. پژوهشانجام شده و بدنه كارشناسي گروه متصدي انجام وظايف و 

هاي جامع (بلندمدت) و ساالنه گروه با مدير گروه همكاري كرده و در فرآيندهاي كارشناسان گروه در تدوين برنامه

  د.نهاي تخصصي گروه خود را بر عهده دارپژوهي، وظيفه بررسي و رصد مستمر روندهاي فني در حوزهپژوهي و آيندهسياست
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هاي پژوهشيفهرست گروه  
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   .اندهاي تخصصي به هفت بخش تقسيم شدههاي پژوهشي پژوهشگاه نيرو بر اساس حوزهگروه

  

  

  

  

  هاي پژوهشي مرتبط با حوزه نيروگاه و تجهيزات دوارگروه
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  ها و مطالعات فشارقوي هاي پژوهشي مرتبط با حوزه سازهگروه
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  هاي قدرتهاي الكتريكي، الكترونيك قدرت و سيستمهاي پژوهشي مرتبط با حوزه ماشينگروه 
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  هاي پژوهشي مرتبط با حوزه انرژي و محيط زيست گروه
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  زار، داده و  شبكهافنرمابزار دقيق، مخابرات،  هاي پژوهشي مرتبط با حوزه گروه
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  هاي پژوهشي مرتبط با حوزه شيمي و متالورژي گروه
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  هاي پژوهشي مرتبط با حوزه حقوق، مديريت و اقتصاد برقگروه
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 ي انرژي و محيط زيستحوزه

  
  پذير تجديد هايانرژي پژوهشي گروه �

حوزه انرژيهاي تجديدپذير در هاي كاربردي در و با هدف اجراي پروژه 1377هاي تجديدپذير از سال گروه پژوهشي انرژي
هاي مندي از اعضاء هيات علمي، پژوهشگران و كارشناسان حوزهصنعت برق كشور تشكيل گرديد. اين گروه پژوهشي با بهره

هاي متعدد پژوهشي و مشاوره را به پايان رسانده و يا در دست اجرا دارد. هم اكنون نيز با مختلف انرژيهاي تجديدپذير، پروژه
هاي توسعه فناوريهاي انرژي خورشيدي، زيست ه ماموريت محوله جديد وزارت نيرو، با تهيه و پيگيري اجرا نقشه راهتوجه ب

برق  هاي صنعتهاي انرژي هاي تجديد پذير با رويكرد اولويتتوده و زمين گرمايي، وظيفه مديريت دانش و پژوهش فناوري

  .را برعهده دارد

  :تند ازپژوهشي اين گروه عبارمحورهاي 

 باد انرژي •

 خورشيد انرژي •

 توده زيست انرژي •

 گرمايي زمين انرژي •

 هيدروژن و سوختي پيل هايسيستم •

 كوچك آبي هاينيروگاه •

 اقيانوسي و مد و جزر امواج، هايانرژي •
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 زيست محيط پژوهشي گروه �

  
 توسعه ملزومات از كه كشور هاينيروگاه محيطي زيست اثرات بررسي هدف با و 1372 سال در زيست محيط پژوهشي گروه

 كارشناسان و پژوهشگران و علمي هيئت اعضاي بكارگيري با گروه اين. نمود فعاليت به شروع است، صنعتي هايطرح پايدار

 و نترلك پايش، برق، صنعت گازي هايآاليند كنترل و پايش هايزمينه در خود تحقيقاتي مراكز و هادانشگاه با همكاري و

 داشتبه ، زيست محيط مديريت خاك، احياي و جامد زائدات مديريت برق، توليد واحدهاي در آب مديريت و پساب بازچرخاني

  .نمايدمي فعاليت ايگلخانه گازهاي مديريت و نشر كاهش و برق صنعت در ايمني و

  

  محورهاي پژوهشي اين گروه عبارتند از:

 نيروگاهي واحدهاي معلق ذرات و گازي هايآالينده كنترل و پايش •

 نيروگاهي پساب و آب مديريت و بازچرخاني بازيابي، و آب آلودگي كنترل و پايش •

 خاك آلودگي كنترل و پايش و جامد زائدات مديريت •

• HSE  )برق صنعت در ايمني و بهداشت زيست، محيط مديريت( 

 ايگلخانه گازهاي و هاآالينده نشر تجارت و مديريت •

 زيست محيط در نانو هايفناوري و علوم •

 زيست محيط در زيستي هايفناوري و علوم •

 ) NORM تركيبات( برق صنعت در نوظهور هايآالينده كنترل و پايش شناسايي،- •

 كربن انتشار كاهش و كنترل هايفناوري و علوم •

 ) الكترومغناطيسي هايميدان و حرارتي صوتي، آلودگي(  فيزيكي عوامل و هاآلودگي پايش و مديريت •

  آبي و گازي هايآالينده انتشار مدلسازي و پايش هايسامانه استقرار و سازي پياده •
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  انرژي مديريت گروه �

  
 توسعه رژي،ان جوييصرفه هايبرنامه تدوين زمينه در ايمشاوره و تحقيقاتي هاي فعاليت انجام منظور به انرژي مديريت گروه

 انرژي، مديريت افزارهاينرم توسعه و طراحي غيرمتمركز، انرژي تبديل سيستمهاي و انرژي كنندهمصرف تجهيزات فناوري

 هدر كاهش هدف با كشور اجتماعي و اقتصادي مختلف بخشهاي در الكتريكي بار مديريت و بار پاسخ انرژي، وري بهره بهبود
 ارچوبچ در انرژي اقتصاد و انرژي سيستمهاي كامپيوتر، مكانيك، برق، مهندسي هايتخصص از گيريبهره با انرژي روي

 .است گرديده تشكيل زيست محيط و انرژي پژوهشكده

  محورهاي پژوهشي اين گروه عبارتند از:

 انرژي كنندهمصرف تجهيزات فناوري توسعه •

 انرژي تبديل سيستمهاي فناوري توسعه •

 انرژي كنندهمصرف تجهيزات فناوري توسعه •

 اجتماعي و اقتصادي بخشهاي در انرژي تقاضاي سمت مديريت •

 انرژي كنندهمصرف تجهيزات فناوري توسعه •

 الكتريكي بار مديريت •

 تجهيزات در انرژي برچسب و مصرف استانداردهاي تدوين •

 صنعتي هاي فرآيند در انرژي مصرف معيارهاي تدوين •

 Zero Energy Building شمالي ساختمان به توجه با و ساختمانها در انرژي برچسب و مصرف استاندارد تدوين •

 انرژي مصرف سازي بهينه براي كاربردي افزارهاي نرم تهيه و طراحي •

 مصرف معيارهاي و استانداردها اجراي و اقتصادي و فني هاي تحليل براي كاربردي افزارهاي نرم تهيه و طراحي •

 انرژي

 بار پاسخ •

 ) نيروگاهها ، گاز و نفت ، توليد و ساخت(  صنايع و ساختمان در انرژي مميزي •

 مفيد هاي انرژي به آن تبديل و انرژي بازيافت •

 انرژي مديريت نوين سيستمهاي سازوكارهاي تدوين •

 انرژي مديريت مدتبلند و مدتميان مدت،كوتاه هايبرنامه تدوين •



 
 

 

٣٤ 

 

 1395كارنامه پژوهش و توسعه فناوري سال 

 

Niroo Research Institue 

 انرژي مديريت نوين سيستمهاي و تجهيزات بكارگيري اقتصادي و فني تحليلهاي •

 انرژي كنندهمصرف تجهيزات انرژي برچسب و عملكردي هايهآزمايشگا اندازيراه و طراحي •
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 هاي قدرتهاي الكتريكي، الكترونيك قدرت و سيستمي ماشينحوزه

  

  قدرت الكترونيك پژوهشي گروه �
 

 مورد الكترونيك تجهيزات ساخت و طراحي چنينهم و پژوهشي و تحقيقاتي هايزمينه در قدرت الكترونيك پژوهشي گروه

 هايكننده حريكت راكتيو، توان استاتيك هايكنندهجبران نظير تجهيزاتي گروه اين در. كندمي فعاليت كشور برق صنعت نياز
 توان نتقالا هايسيستم موتورها، دور كنترل و استاتيكي اندازراه هايسيستم سنكرون، الكتريكي هايماشين استاتيك

 در استفاده منظور به) FACTS( توزيع و انتقال هايشبكه در پذيرانعطاف ادوات و) HVDC( مستقيم جريان با الكتريكي
 .است شده سازيپياده و طراحي و گرفته قرار بررسي و مطالعه مورد قدرت سيستم

 به را خود هايفعاليت "قدرت الكترونيك پژوهشي گروه" به نام تغيير با "صنعتي الكترونيك پژوهشي گروه" 1393 سال در
 ناي در ايده آزمون هايپروژه اجراي و پژوهش راهبردي مطالعات و كشور برق صنعت قدرت الكترونيك حوزه در ويژه صورت

 يدها آزمون و نگاريآينده پژوهي،آينده پژوهي،سياست هايپروژه از حمايت و اجرا تعريف، راستا همين در. نمود متمركز حوزه

 گروه اين كار دستور در كشور برق صنعت قدرت الكترونيك حوزه در) POC (Proof of Concept يا) ايده اثبات(

 .دارد قرار پژوهشي

 .باشدمي نيرو پژوهشگاه پژوهشي معاونت هايمجموعه زير از يكي قدرت الكترونيك پژوهشي گروه اكنون هم

 :باشندمي زير محورهاي شامل گروه اين در گرفتهانجام هايپروژه

 توربين دلمب فتوولتائيك، اينورترهاي: ازجمله پراكنده توليد و تجديدپذير انرژي منابع در استفاده مورد هايمبدل �

 ... و ژنراتور ميكروتوربين بادي،

 ،SVC، STATCOM،SSSC ، TCSC: شامل) FACTS( متناوب جريان توان انتقال پذير انعطاف ادوات �

UPFC و … 

 توان كيفيت بهساز ادوات �

 الكتريكي موتورهاي انواع درايو هايسيستم �

 عام ردكارب با سيكلوكانورتر و چاپر اينورتر، يكسوساز، شامل قدرت الكترونيك استاتيكي هايمبدل انواع �
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 سنكرون هايماشين استاتيك تحريك هايسيستم �

 روشنايي صنايع زمينه در ملي استانداردهاي تدوين �

 ساز فرصت پژوهانه آينده و نوپديد پژوهشي هايزمينه �

 TCR زنوعا توزيع هايشبكه براي راكتيو توان استاتيك كننده جبران ساخت و طراحي" پروژه پژوهشي، گروه اين از همچنين

 1389 سال در و كاربردي پژوهشهاي سوم رتبه خوارزمي المللي بين جشنواره نوزدهمين در "6,6kV,�1MVAR ظرفيت با

 1389 سال در "قدرت هايسيستم آنالوگ ساز شبيه" پروژه چنينهم. نمود كسب را اختراعات ثبت اداره از اختراع ثبت گواهي

  .است شده واگذار نيز آن سازيتجاري و ساخت فني دانش و شده اختراع ثبت گواهي دريافت به موفق

  محورهاي پژوهشي اين گروه عبارتند از:

 ...) و سازهاذخيره باد، فتوولتائيك، شامل( پراكنده توليد و تجديدپذير انرژي منابع در استفاده مورد هايمبدل •

 ادوات ،HVDC ، FACTS ادوات شامل(توزيع و انتقال هايشبكه در استفاده مورد جانبي تجهيزات و هامبدل •

Custom Power و ( ... 

 )شارژرها و برقي قطارهاي برقي، خودرو شامل( برقي نقل و حمل هايسيستم در استفاده مورد هايمبدل •

 صنعت در الكتريكي هاي محركه و هاماشين كنترل هايسيستم •

 روشنايي تجهيزات •

 تماس بدون توان انتقال •

 )PET( قدرت الكترونيك ترانسفورماتورهاي •
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 دوار الكتريكي هايماشين پژوهشي گروه �

  
 هايينماش ساخت و مدلسازي طراحي، خصوص در تحقيقاتي هايفعاليت انجام با دوار الكتريكي هايماشين پژوهشي گروه

 واحدهاي اجزاء اميكيدين پارامترهاي تعيين باال، ولتاژ و متوسط ولتاژ الكتريكي هايماشين عايقي وضعيت ارزيابي الكتريكي،

 تحقق راستاي در الكتريكي هايماشين حوزه در راهبردي اسناد تدوين و پژوهي آينده پژوهي، سياست همچنين و نيروگاهي،
 :از عبارتند الكتريكي هايماشين پژوهشي گروه كالن اهداف. داردبرمي گام حوزه اين در گروه كالن اهداف

 الكتريكي انرژي مصرف كاهش -1

 استانداردها رعايت و كيفيت حفظ با قيمت كاهش -2

 وابستگي كاهش و داخل توليد تقويت -3

  روز هايفناوري از استفاده و كارايي بهبود -4

  

  عبارتند از:محورهاي پژوهشي اين گروه 

 الكتريكي هايماشين در جديد مواد كاربرد -1

 جديد ساختار با الكتريكي هايماشين ساخت و طراحي -2

 :كاربردهاي در مرسوم الكتريكي هايماشين -3

 الكتريكي پرسرعت نقل و حمل •

 خانگي •

 صنعتي •

 ژنراتوري •

 الكتريكي هايماشين وضعيت پايش -4

 عمرسنجي و وضعيت ارزيابي •

 عيب رفع و يابي عيب پيشگويانه، نگهداري و سرويس •

 مربوطه افزارهاي نرم توسعه و الكتريكي هايماشين سازيبهينه و تحليل مدلسازي، طراحي، هايروش-5
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 :الكترومغناطيسي هايسيستم ساير -6

 الكترومغناطيسي هايواسطه •

 مغناطيسي تعليق هايسيستم •

 :كوچك ابعاد با الكتريكي هايماشين -7

 الكتريك پيزو هايماشين •

 ميكرو ابعاد در الكتريكي هايماشين •

 مينياتوري الكتريكي هايماشين •

 :الكتريكي درايوهاي -8

 جديد هايالگوريتم •

 سنسورها نوين هايفناوري •

 فناوري بدون سنسور •
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 قدرت هايسيستم مطالعات پژوهشي گروه �

  
 هايپروژه بر تاكيد با و قدرت هايسيستم مطالعات پژوهشي گروه نام با 1377 سال در را خود فعاليت پژوهشي، گروه اين

 ادامه در 1393 سال تا و گروه اين در پذيرفته انجام هايپروژه اهم. نمود آغاز كشور برق صنعت نياز مورد مشاوره و تحقيقاتي

 :است شده آورده

 )سبا( توزيع و انتقال هايشبكه مطالعات افزارنرم توسعه •

 مدت كوتاه بار بينيپيش افزارنرم توسعه •

 Adaption روش به برق صنعت استانداردهاي تدوين •

 معابر روشنايي استاندارد تدوين •

 

 و هاشيوه شناسايي پژوهشي، هايگروه بنيادين وظيفه است، شده آغاز 1393 سال از كه نيرو پژوهشگاه نوين نگرش در

 اين ايهپ بر. باشدمي شده شناسايي آماج سوي به برداشتن گام براي ريزيبرنامه انجام همچنين و پژوهشي درست هايراه
 ده،ش نمايان شدني هايآينده و روپيش هايراه از روشن اينگاره ابتدا پژوهش، هرگونه انجام از پيش تا است نياز نگرش،

 هايگروه رد انجام براي پروژه گونه چهار راستا همين در. برداشت گام خواستني هايآينده سوي به مناسب ريزيبرنامه با سپس
 :است شده گرفته نظر در نيرو پژوهشگاه پژوهشي

 پژوهيسياست •

 پژوهيآينده •

 نگاريآينده •

  ايده آزمون •

 

 پژوهش جنس از چهارم گونه و آينده براي پژوهش جنس از هاپروژه اين نخستين گونه سه شود،مي مشاهده كه گونههمان

  .است كنوني زمان براي
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  :پژوهشي اين گروه عبارتند ازمحورهاي 

 بلندمدت بار بينيپيش •

 ريزشبكه و توزيع هوشمند، هايسيستم توسعه ريزيبرنامه هايروش •

 انتقال شبكه توسعه ريزيبرنامه هايروش •

 توليد توسعه ريزيبرنامه هايروش •

 بار ريزيبرنامه هايروش •

 اطمينان قابليت مطالعات •

  حفاظت هايسيستم مطالعات •
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  قدرت هايسيستم از برداريبهره پژوهشي گروه �
 

 و الانتق توليد، نقش بشر، توسط شده ايجاد ساختار ترين پيچيده و ترين بزرگ بعنوان الكتريكي انرژي قدرت هايسيستم

 ناي طراحي و كنترل برداري، بهره كارآزموده، و ماهر متخصصين از ايمجموعه و دارند عهده بر را الكتريكي انرژي توزيع
 تهم به صنعت به مربوط هايحوزه تمامي در اخير ساليان در كه هايپيشرفت كنار در. دهندمي انجام را عظيم سيستم

 رداريببهره حوزه در بخصوص مشكالتي داراي كشور قدرت شبكه هنوز است، شده ايجاد كشور دانشمندان و متخصصين

 .سازدمي آشكار را قدرت هايشبكه حوزه در پژوهش و تحقيق امر به جدي توجه لزوم امر، همين. است

 برداريهرهب حوزه مشكالت و مسايل حل راستاي در قدرت هايسيستم از برداريبهره گروه تأسيس طرح فوق، موارد به توجه با
 گذاريهدف و ريزيبرنامه ابتدا از. شد مطرح نيرو پژوهشگاه تاسيس ابتداي از حوزه اين در كاربردي و بنيادي تحقيقات انجام و

 با. تاس بوده كشور كل در برداريبهره حوزه در برق صنعت ايمشاوره و صنعتي خدماتي، پژوهشي، نيازهاي پوشش گروه،
 گروه كاركرد اخير، هايسال در پژوهش مديريت وظيفه شدن رنگ پر و نيرو پژوهشگاه هايمأموريت در تغييرات ايجاد

 چارچوب اب متناسب جديد سازوكاري و قبل از متفاوت هاييمأموريت با و كرده تغيير نيز قدرت هايسيستم از برداريبهره

 :دارد برعهده را ذيل هايمسئوليت قدرت هايسيستم از برداريبهره گروه راستا، اين در. پردازدمي فعاليت به پژوهش مديريت

 برداريبهره حوزه در فناوريها رصد و موجود هايفناوري شناخت �

 و نيرو وزارت به مرتبط برداريبهره حوزه در بلندمدت و نوين راهبردهاي پيشنهاد و موجود راهبردهاي شناخت �

 تابعه هايسازمان

 برداريبهره حوزه در نگاريآينده پژوهي،آينده پژوهي،سياست هايفعاليت انجام و روندها شناسايي �

 نيرو وزارت از شده سفارش راهبردي اسناد تدوين هايطرح و كالن هايطرح انجام و مديريت �

 برداريبهره حوزه با مرتبط فناورانه هايايده آزمون �

 و راهبردي اسناد كتاب، معتبر، مجالت و هاهمايش مقاالت ها،گزارش قالب در گروه پژوهشي دستاوردهاي انتشار �

 غيره

 تدوين در مشاركت فني، دانش و اختراع فروش و ثبت سمينارها، قالب در گروه تخصصي دادهايبرون ارائه �

 هايروژهپ نتايج و شده توليد راهبردي اسناد سازيپياده و تصويب جهت در تالش و الملليبين و ملي استانداردهاي

 كشور كالن گيريتصميم در پژوهيسياست

 برداريبهره حوزه در اكتسابي هايدانش مديريت و تجميع منظوربه پژوهشي معاونت با مستمر همكاري �
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 معاونت با همكاري و مرتبط تخصصي محورهاي در كشور سطح در موجود هايتوانمندي و هاظرفيت شناسايي �

 برداريبهره حوزه در متخصصان شبكه ايجاد در پژوهشي

 وزهح در هادانشگاه با پژوهشگاه مشترك حمايتي هايطرح در همكاري و هادانشگاه با تعامل توسعه امر در مشاركت �

 محققان كارگيري به و هادانشگاه تكميلي تحصيالت هايپروژه از حمايت طرح استاد، طرح جمله از مرتبط تخصصي

 دكتري پسا

 هايبرنامه رد مشاركت جمله از الملليبين سطح در پژوهشگاه هايبرنامه پيشبرد منظوربه پژوهشي معاونت با تعامل �

 برداريبهره حوزه در مشترك هايپروژه انجام و الملليبين قراردادهاي يا و هانامهتفاهم در شده بينيپيش

 آموزش، شوراي به كالن هايطرح تدوين هدف با پژوهشي موضوعات و پروژه طرح، جنس از هاييايده پيشنهاد �

 پژوهشي معاونت طريق از نيرو وزارت فناوري و تحقيقات

  برداريبهره حوزه در رشد هايفرصت ايجاد و استعدادها كشف  �
  

  محورهاي پژوهشي اين گروه عبارتند از:

 مطالعات پايداري شبكه  •

 هاي هوشمندبرداري از شبكهبهره  •

 روشنايي  •

 بيني كوتاه مدت بارپيش  •

 برداري بهينه واحدهاي توليد و شبكه انتقالبهره  •

 كيفيت توان  •

 توزيع و توليد پراكندههاي برداري بهينه از شبكهبهره  •

 تلفات شبكه انتقال و توزيع  •

 سيموالتور بازار برق  •

 

   



 
 

 

٤٣ 

 

 1395كارنامه پژوهش و توسعه فناوري سال 

 

Niroo Research Institue 

 شبكهداده و افزار، نرمابزار دقيق، مخابرات، ي  حوزه

 

 دقيق  ابزار پژوهشي گروه �

  
 هايروژهپ بر تاكيد با و دقيق ابزار و كنترل الكترونيك، پژوهشي گروه نام با 1377 سال در را خود فعاليت پژوهشي، گروه اين

 هايدستگاه ،1393 سال تا و راستا همين در. نمود آغاز كشور برق صنعت نياز مورد الكترونيكي هايدستگاه ساخت و طراحي

 :است شده ساخته و طراحي گروه اين در زير، شرح به گوناگوني

 نيروگاهي DC خطاي نشانگر •

 نيروگاهي شيرهاي براي VTR كنندهكنترل •

 OVCT ولتاژ و جريان نوري ترانس •

 دست دور با داده تبادل توانايي با متوسط فشار خطوط خطاي نشانگر •

 MEMS فناوري پايه بر هيدروژن سنجخلوص •

 طبيعي گاز نوري فلومتر •

 برق مصرف نشانگر •

 فيدر مديريت رله •

 خود هاييتفعال ،"دقيق ابزار پژوهشي گروه" به نام تغيير با دقيق، ابزار و كنترل الكترونيك، پژوهشي گروه ،1393 سال در

 زا يكي دقيق، ابزار پژوهشي گروه اكنونهم. نمود متمركز كشور برق صنعت دقيق ابزار موضوع بر ويژه صورت به را

 . باشدمي نيرو پژوهشگاه پژوهشي معاونت هايزيرمجموعه

 و هاشيوه شناسايي پژوهشي، هايگروه بنيادين وظيفه است، شده آغاز 1393 سال از كه نيرو پژوهشگاه نوين نگرش در

 اين ايهپ بر. باشدمي شده شناسايي آماج سوي به برداشتن گام براي ريزيبرنامه انجام همچنين و پژوهشي درست هايراه
 ده،ش نمايان شدني هايآينده و روپيش هايراه از روشن اينگاره ابتدا پژوهش، هرگونه انجام از پيش تا است نياز نگرش،

 هايگروه رد انجام براي پروژه گونه چهار راستا همين در. برداشت گام خواستني هايآينده سوي به مناسب ريزيبرنامه با سپس

  :است شده گرفته نظر در نيرو پژوهشگاه پژوهشي
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 پژوهيسياست •

 پژوهيآينده •

 نگاريآينده •

  ايده آزمون •

 پژوهش جنس از چهارم گونه و آينده براي پژوهش جنس از هاپروژه اين نخستين گونه سه شود،مي مشاهده كه گونههمان

  .است كنوني زمان براي

  محورهاي پژوهشي اين گروه عبارتند از:

• MEMS و MOEMS )الكترومكانيكي ميكرو ادوات( 

 اپتوالكترونيك •

 حسگرها •

 محلي پايش و گيرياندازه •

 الكترونيكي تجهيزات و ادوات •

 پردازشي هايسامانه •

 VLSI و مجتمع مدارهاي •
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 مخابراتي زيرساخت پژوهشي گروه �

  
 كه وقت نيمه پرسنل نفر 10 ميانگين بطور و وقت، تمام پرسنل نفر 15 داشتن اختيار در با مخابراتي زيرساخت پژوهشي گروه

 ساخت زير وزهح با مرتبط تحقيقاتي نيازهاي رفع راستاي در هستند، كشور هاي دانشگاه معتبرترين التحصيالنفارغ همگي

 ديسپاچينگي و مخابراتي هاي شبكه اجراي و طراحي منظور به مهندسي خدمات ارائه كشور، برق صنعت مخابراتي هاي
 مورد جهيزاتت فني مــشخصات استخراج و استانداردها بررسي توزيع، و توزيع فوق انتقال، هاي شبكه در كشور برق صنعت

 منيتا ارتقاء خصوص در طرح ارائه فني، دانش توليد و مربوطه تجهيزات ساخت و طراحي ، برق صنعت مخابرات حوزه در نياز

 .نمايد مي فعاليت كشور برق صنعت نيازهاي و دنيا روز آوريفن با همگام ارتباطي، هاي پروتكل و تجهيزات

 است دهش واگذار خصوصي بخش به پژوهشي گروه اين در شده انجام هايپروژه از تعدادي توليد امتياز و فني دانش تاكنون

. است بوده برق صنعت در مختلفي هاي پروژه اجراي بر نظارت و طراحي مهندسي خدمات انجام متولي گروه، اين همچنين

 تلفمخ تجهيزات اي نمونه و نوعي هاي آزمون انجام قابليت "كشور برق صنعت مخابرات" آزمايشگاه داشتن اختيار در با
  .دارد وجود آزمايشگاه اين در مخابرات و ديسپاچينگ حوزه با مرتبط

  محورهاي پژوهشي اين گروه عبارتند از:

 اختصاصي محورهاي �

 داده انتقال هاي روش •

 سيمي و برق خطوط مخابرات •

 راديويي مخابرات •

 نوري مخابرات •

 مخابراتي و ارتباطي تجهيزات و هاسامانه •

 سيگنال پردازش •

 داده انتقال امنيت •

 سيم بي برق انتقال •

 

 مشترك: محورهاي �

 داده تبادل و پردازش  •
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 كامپيوتري هاي شبكه  •

 داده امنيت  •

  دور از پايش و كنترل هاي سامانه  •
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  شبكه و داده افزار، نرم پژوهشي گروه �
  

 هشيپژو گروه ساختار تغيير با نيرو، پژوهشگاه پژوهشي معاونت هايزيرمجموعه از شبكه و داده افزار، نرم پژوهشي گروه

. نمود متمركز برق صنعت در اطالعات نوين هاي فناوري كاربردهاي زمينه در را خود هايفعاليت ، 1393 درسال كامپيوتر
 هزمين در آنها، اجراي مديريت و دانش توسعه براي پيشرو پژوهشي هاي پروژه تعريف پژوهشي گروه اين ويژه ماموريت

 نعتص مدت بلند/ ميان نيازهاي رفع براي ها پژوهشگاه و ها دانشگاه همكاري با برق، صنعت در اطالعات فناوري كاربردهاي
 .است كشور برق

 پروژه لشام مدت بلند مطالعات متولي نيرو پژوهشگاه پژوهشي گروههاي ساير مانند شبكه و داده افزار، نرم پژوهشي گروه

 .ستا كشور وانرژي برق صنعت در مرتبط تخصصي زمينه در ايده آزمون و نگاري آينده پژوهي،آينده پژوهي،سياست هاي

 ساختار ر،خودكا قرائت خودكار هاي سيستم با مرتبط هاي پروژه انجام در طوالني تجربه شبكه و داده افزار، نرم پژوهشي گروه

 زارهاياف نرم سازي پياده و توسعه و افزار نرم غيرعملكردي/عملكردي هاي آزمون برق، هوشمند شبكه هوشمند، گيري اندازه

 بطوريكه است داده انجام ها زمينه اين در را متعددي هاي پروژه تاكنون 1377 سال از و رادارد كشور برق صنعت نياز مورد

 اين وهبعال. است شده واگذار خصوصي بخش به فوق هاي درزمينه شده انجام هايپروژه از تعدادي توليد امتياز و فني دانش

 ركتش از برخي براي هوشمند گيري اندازه هاي سيستم و كنتورها ي زمينه در نظارت و مشاوره خدمات انجام متولي گروه،

  .است نيزبوده توزيع هاي

  محورهاي پژوهشي اين گروه عبارتند از:

 برق هوشمند شبكه در اطالعات فناروي •

 مرتبط هايآزمون و افزار نرم •

 اشيا اينترنت •

 ابري رايانش •

 موازي رايانش •

 موبايلي رايانش •

 ايران برق صنعت در افزار نرم توسعه متدولوژي •

 داده تحليل و مدل •

 بزرگ هايداده مديريت •
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 داده تبادل و پردازش امنيت، •

 داده آوري جمع هايروش •

 داده ذخيره متدلوژي •

 Embedded هايسامانه •

  كامپيوتري هايشبكه •
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 شبكه كنترل هايسامانه پژوهشي روهگ �

  
 رد شبكه مديريت و كنترل پژوهشكده زيرمجموعه در »متريتله و ديسپاچينگ« نام با 1377 سال در پژوهشي گروه اين

 »كهشب كنترل هايسامانه« به گروه عنوان نيرو پژوهشگاه اهداف و ساختار تغيير با 1394 سال در و شد ايجاد نيرو پژوهشگاه

 .باشدمي نيرو پژوهشگاه پژوهشي معاونت هايزيرمجموعه از يكي اكنون هم و نمود تغيير

 دسيمهن خدمات كه است نيرو پژوهشگاه سيستمي پژوهشي هايگروه از يكي شبكه كنترل هايسامانه پژوهشي گروه

 نترلك هايسامانه زمينه در ايده آزمون و پژوهيسياست نگاري،آينده پژوهي،آينده هايپروژه قالب در را برق صنعت موردنياز

 .دهدمي انجام شبكه

 و اتتجهيز فني مشخصات تعيين و شبكه كنترل و پايش هايزيرساخت و هاسامانه مفهومي طراحي گروه اين همچنين

. دهدمي انجام شوندمي اجرا و طرح هادانشگاه و فناوري توسعه مراكز پژوهشي، هايگروه ساير توسط كه را هاييزيرساخت
 :نمود اشاره زير موارد به توانمي نمونه عنوان به زمينه اين در

 شهر ،BMS پراكنده، يدتول منابع كنترلي مشخصات تعيين شبكه، اتوماسيون زيرساخت تعيين كنترل، مراكز مشخصات تعيين 

 هوشمند

 فني مشخصات تعيين و خورشيدي سلول مزارع كنترل و پايش زيرساخت مفهومي طراحي �

 فني مشخصات تعيين و بادي توربين مزارع كنترل و پايش زيرساخت مفهومي طراحي �

 فني مشخصات تعيين و برقي خودروهاي شارژ هايايستگاه كنترل و پايش زيرساخت مفهومي طراحي �

 EMS ، DR ، DMS ، TCS، اسكادا افزارهاينرم فني مشخصات تعيين و مفهومي طراحي �

 كنترل مراكز ارتباطي هايپروتكل فني مشخصات تعيين و مفهومي طراحي �

 دور راه هايپايانه ارتباطي هايپروتكل فني مشخصات تعيين و مفهومي طراحي �

  )RTU( دور راه هايپايانه فني مشخصات تعيين و مفهومي طراحي �
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  محورهاي پژوهشي اين گروه عبارتند از:

 انتقال هايشبكه كنترل هايسامانه �

 توزيع هايشبكه كنترل هايسامانه �

 متريتله و ديسپاچينگ �

 توزيع اتوماسيون �

 كنترل مراكز ارتباطي هايپروتكل �

  دور راه هايپايانه ارتباطي هايپروتكل �
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 ي نيروگاه و تجهيزات دوارحوزه

  هاي حرارتيگروه پژوهشي سيكل و مبدل �
 

هاي خود را تحت نام فعاليت 1376هاي حرارتي از زمان تشكيل پژوهشگاه نيرو در سال گروه پژوهشي سيكل و مبدل

 هاي اخير و درهاي نيروگاهي و به عنوان بخشي از پژوهشكده توليد نيرو آغاز كرده است. در سالبرداري از سيستمبهره
هاي مورد نياز صنعت برق در حوزه پژوهي و رصد فناورينگاري، سياستهاي پژوهشگاه نيرو آيندهراستاي تغيير ماموريت

هاي حرارتي افزوده شده است، از اين رو تدوين نقشه پژوهشي سيكل و مبدل محورهاي تحقيقاتي گروه نيز به اهداف گروه
هاي مربوطه از وظايف محوله به اين گروه پژوهشي گذاران صنعت برق در حوزهراه و تهيه اسناد پشتيبان براي سياست

با  گاهي، ارتباط مستقيمهاي حرارتي به واسطه فعاليت خود در زمينه تجهيزات نيروشود. گروه سيكل و مبدلمحسوب مي

فعال در  هايهاي حرارتي و شركتهاي توليد نيروي برق، نيروگاهشركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي، شركت

  .زمينه ساخت، تعميرات و بهينه سازي تجهيزات نيروگاهي دارد

  پژوهشي اين گروه عبارتند از:محورهاي 

 نيروگاهي نوين و متعارف هايچرخه •

 بخار مولدهاي •

 حرراتي هايمبدل •

 كن خنك هايسيستم •

 سيال انتقال هايسيستم •

 هانيروگاه توان و راندمان افزايش و سازي بهينه •

 كن شيرين آب و چندگانه همزمان توليد هايسيستم •

 يابي عيب و عملكرد تحليل •

 احتراق فرايند بهبود •

 جرم و حرارت انتقال فرآيندهاي •

  مكانيكي و حرارتي انرژي ذخيره هايسامانه •
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 نيروگاه كنترل و پايش پژوهشي گروه �

  
 برداريبهره گروه از هاييبخش با تمجع و الكتريك گروه انحالل از پس 1389 سال در نيروگاه كنترل و پايش پژوهشي گروه

 وصبخص و برق صنعت دقيق ابزار و كنترل بخش به آزمايشگاهي خدمات ارائه و كاربردي هايپروژه اجراي هدف با نيروگاه

 . گرديد تشكيل هانيروگاه

 اين الوهبع. رسانده انجام به متعددي هايپروژه نيروگاه كنترل و پايش گيري،اندازه سيستم مختلف هايحوزه در گروه اين

  .باشدمي صنعتي اتوماسيون آزمايشگاه و) كارائي تست( عملكرد آزمون آزمايشگاه كاليبراسيون، آزمايشگاه سه داراي گروه

  محورهاي پژوهشي اين گروه عبارتند از:

 نيروگاهي فرآيندهاي مدلسازي و شناسايي •

 فرآيند كنترل هايروش •

 وضعيت و عملكرد پايش •

 حرارتي هاينيروگاه كنترل •

 آبي برق هاينيروگاه كنترل •

 پراكنده توليد مولدهاي كنترل •

 نيروگاهي سازهاي شبيه •

  نيروگاهي كنترل هايسيستم در ايمني سطح و حفاظت •
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 مكانيكي دوار تجهيزات پژوهشي گروه �

  
. نمود آغاز توليدنيرو پژوهشكده زيرمجموعه در را خود فعاليت مكانيك گروه ،1376 سال در نيرو پژوهشگاه فعاليت آغاز با

 هاروگاهني مكانيكي تجهيزات ساخت و مهندسي خدمات ارائه كاربردي، تحقيقات انجام زمينه در گروه اين فعاليت محورهاي

 هايتشرك و نيرو وزارت براي هانيروگاه مكانيكي تجهيزات ساخت و طراحي زمينه در متعددي هايپروژه گروه اين. باشدمي
 .است داده انجام زير هايزمينه در وابسته

 دوار هايماشين ساخت و طراحي •

 حرارتي هايسيكل طراحي •

 بويلر و احتراق محفظه مدلسازي و طراحي •

 كنخنك برج و حرارتي هايمبدل انواع ساخت و طراحي •

 ديناميكي تحليل و آكوستيك ارتعاشات، •

 CHP و پراكنده توليد مولدهاي ساخت و طراحي •

 نيروگاهي تجهيزات ساخت و طراحي •

 و نمود پيدا دوار تجهيزات روي بر بيشتري تمركز گروه هايفعاليت ،1393 سال از گروه، اين هايفعاليت شدن ترگسترده با

 "مكانيكي وارد تجهيزات گروه" به گروه نام و گرديده برق صنعت در مكانيكي دوار تجهيزات زمينه در تحقيقات مديريت متولي

 با مرتبط ايده آزمون هايپروژه انجام و پژوهي سياست راه، نقشه تهيه زمينه در گروه اين هايفعاليت اهم. است يافته تغيير
  .باشدمي فعاليت حوزه

  محورهاي پژوهشي اين گروه عبارتند از:

 دوار تجهيزات هايفناوري با مرتبط پژوهيآينده و نگاريآينده پژوهي،سياست راه نقشه تدوين و تهيه •

 گروه كاري حوزه با مرتبط پيشرفته هايفناوري سنجيامكان و ايده آزمون حمايت و انجام •

 گروه فعاليت حوزه با مرتبط اساتيد و هادانشگاه هايطرح از حمايت •

 گروه فعاليت حوزه با مرتبط مرجع و پايه هايآزمايشگاه توسعه •

 گروه كاري حوزه با مرتبط هايفناوري توسعه راه نقشه و برنامه تدوين •

  گروه هايفعاليت با مرتبط متخصصين شبكه تشكيل •

 ي شيمي و موادحوزه
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 متالورژي پژوهشي گروه �

  
 .نمايدمي فعاليت فلزي تجهيزات و مواد با رابطه در برق صنعت نيازهاي زمينه در متالورژي پژوهشي گروه

 خصصينمت از تحقيقاتي كادر اعضاي. باشدمي مشاوره و آموزش توسعه، و تحقيق هايزمينه در گروه اين اصلي هايفعاليت

 ژوهشيپ كادر. اندشده تشكيل خوردگي و دادن شكل گري،ريخته شناسايي، جمله از مختلف هايگرايش با متالورژي و مواد
 خوردگي وال،ز آناليز عمر، تخمين با ارتباط در و باشدمي وقتپاره و وقتتمام بصورت ليسانس و ليسانسفوق دكتري، شامل

 يپژوهش گروه. باشندمي كاري تجربه داراي... و باال دماي هايپوشش توليد، و ساخت غيرمخرب، هايآزمون باال، دماي در

 قرار آزمايش مورد آنها در توانندمي فلزي قطعات و آلياژها انواع. باشدمي مختلف هايزمينه در هاييآزمايشگاه داراي متالورژي

 ملياتع خوردگي، هايآزمايش مكانيكي، خواص هايآزمايش متالوگرافي،: از عبارتند انجام قابل هايآزمايش از برخي. گيرند
  .غيرمخرب هايآزمايش و حرارتي

  محورهاي پژوهشي اين گروه عبارتند از:

 برق صنعت مصرفي مواد و تجهيزات ساخت فني دانش توسعه •

 هايمسيست و تجهيزات قطعات، كيفيت كنترل و بازرسي نگهداري، تعمير، برداري،بهره بهبود هايروش توسعه •

 برق صنعت

 برق صنعت هايسيستم و تجهيزات قطعات، پايش و باقيمانده عمر وضعيت، ارزيابي هايروش توسعه •

 برق صنعت هايسيستم و تجهيزات ارتقاي و نوسازي بهسازي، هايروش توسعه •

 سيستمها و تجهيزات وريبهره افزايش و عملكرد بهبود فني دانش توسعه •

 تجديدپذير هايانرژي از استفاده با برق مولد هايسيستم به مربوط فلزي اجزاي ساخت تكنولوژي توسعه •

 فلزي مواد هايزمينه در برق صنعت براي راه نقشه و استراتژي استاندارد، تدوين •

 پيشگيري هايروش توسعه و برق صنعت ديده آسيب تجهيزات) Failure analysis( هايزوال تحليل و تجزيه •

  آنها تكرار از
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 فرآيند و شيمي پژوهشي گروه �

  
 رد پژوهشي امور انجام خود، مجهز هايآزمايشگاه و متخصص و خبره كارشناسان همكاري با فرآيند و شيمي پژوهشي گروه

 موزشآ مشاوره، تحقيق، هايزمينه در گروه اين هايفعاليت. دارد عهده بر را برق صنعت در فرآيند و شيمي مختلف هايزمينه

 با يميش مهندسي و شيمي متخصصين از فرآيند و شيمي پژوهشي گروه تحقيقاتي كادر. باشدمي آزمايشگاهي خدمات و
 وادم ساخت فني دانش توسعه به توانمي گروه اين اهداف مهمترين از. استشده تشكيل مختلف علمي مدارج و هاگرايش

 وسعهت حرارتي، راندمان افزايش ها،نيروگاه برداريبهره هايروش توسعه برق، درصنعت استفاده مورد تجهيزات و شيميايي

 تجهيزاتي و فني ،علمي وابستگي كاهش نهايتاً و شيميايي هايروش از استفاده با برق صنعت تجهيزات مانيتورينگ فني دانش

 .نمود اشاره برق صنعت خودكفايي جهت در حركت و كشور از خارج به

 محورهاي پژوهشي اين گروه عبارتند از:

 نيروگاه آب تصفيه و شيميايي كنترل •

 عايقي گازهاي و كاغذ روغن، •

 سوخت •

 شيميايي فرآيندهاي طريق از حرارتي - الكتريكي انرژي كننده ذخيره هايسامانه •

 روانكارها •

 نوين آلي هايپوشش و رنگ •

 شيمي نانو •

   



 
 

 

٥٦ 

 

 1395كارنامه پژوهش و توسعه فناوري سال 

 

Niroo Research Institue 

 فلزي غير مواد پژوهشي گروه �

  
 ها،سراميك لشام برق صنعت فلزي غير مواد زمينه در توسعه و تحقيق زمينه در نيرو پژوهشگاه فلزي غير مواد پژوهشي گروه

 مختلف تركيبات اعانو و بتن ها، كامپوزيت غيرفلزي، مواد نانو رسانا، نيمه مواد فلزي، بين تركيبات كربني، ساختارهاي پليمرها،

 و نتقالا توليد، مختلف هايبخش در رفته بكار مختلف هايسيستم و تجهيزات ساختارها، سازي بهينه براي معدني و آلي
 و تقالان هايدكل و تيرها گيرها، برق و هامقره انواع جمله از مختلفي تجهيزات به توانمي حوزه اين در. باشدمي برق توزيع

 هايافزودني بادي، هايتوربين اجزا نسوزها، و ها عايق حرارتي، سد و سخت سراميكي هايپوشش كابل، و سيم توزيع،

 هايمبدل و سنسورها رساناها، ابر خورشيدي، هايسلول نظير پيشرفته تجهيزات تا روغن و سوخت سياالت به مختلف

 .نمود اشاره ترموالكتريك

 لح و برق صنعت نياز مورد هايفناوري توسعه با رابطه در عمدتا گروه اين انجام درحال و شده انجام تحقيقاتي هايطرح

 تدوين و آزمايشگاهي اي،مشاوره خدمات ارائه زمينه در گروه اين تحقيقاتي، هايطرح بر عالوه. باشدمي برداريبهره مشكالت
 آموزشي هايدوره بصورت تحقيقاتي هايطرح از حاصل نتايج همچنين. دارد فعاليت نيز برق صنعت نياز مورد استانداردهاي

 ارشناسك هشت و علمي هيات عضو پنج پژوهشي گروه اين در. گرددمي ارائه گروه پژوهشي كادر توسط سمينار و مدت كوتاه
 سيم مرجع آزمايشگاه و پليمر و سراميك خورشيدي، سلول ساخت آزمايشگاه آزمايشگاه سه. هستند فعاليت مشغول پژوهشي

  .باشندمي پژوهشي گروه اين هايآزمايشگاه از نيز كابل و

  محورهاي پژوهشي اين گروه عبارتند از:

 رفته كار به كامپوزيتي و پليمري سراميكي، مواد( برق صنعت نياز مورد غيرفلزي اوليه مواد ساخت فني دانش توسعه •

 ...) و وريستورها ساخت در رفته بكار مواد عايق، ايسازه اجزاء و ايزوالتورها ها،مقره در

 پليمري، تنب و كامپوزيتي سراميكي، هايمقره( برق صنعت با مرتبط غيرفلزي تجهيزات ساخت فني دانش توسعه •

 ...) و كابل و سيم ها،عايق پليمري، و سراميكي هايچسب خوردگي، به مقاوم بتني تيرهاي وريستورها،

 ها،يكترموالكتر باال، دما ابررساناهاي( برق صنعت با مرتبط غيرفلزي پيشرفته مواد ساخت فني دانش توسعه •

 ...) و الكتريك پيزو هايسراميك غيرفلزي، سنسورهاي غيرفلزي، هايمغناطيس

 خورشيدي، هايسلول ابررسانا، هايسيم( برق صنعت با مرتبط غيرفلزي پيشرفته تجهيزات ختسا فني دانش توسعه •

 ...) و بادي، هايتوربين كامپوزيتي هايپره خورشيدي، هايجاذب
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 وفناورينان براساس برق صنعت در استفاده مورد فلزي غير تجهيزات و قطعات اوليه، مواد ساخت فني دانش توسعه •

 وريستور نانو ها،نانوكاتاليست نانوفيلترها، ها،نانوافزودني نانوساختار، خورشيدي هايسلول ها،نانورنگ و هانانوپوشش(

 غيرفلزي هاينانوكامپوزيت و مواد نانو -...)  و روي اكسيد

 ...) و هافريت ها،باطري ها،ابرخازن ها،هادي نيمه( الكترونيكي مواد ساخت در تحقيق •

 برق صنعت در موجود غيرفلزي تجهيزات از برداريبهره بهينه هايروش توسعه •

 برق صنعت در استفاده مورد غيرفلزي تجهيزات و قطعات حفاظت و خوردگي كنترل هايروش توسعه •

 فادهاست مورد غيرفلزي تجهيزات و قطعات غيرمخرب ارزيابي و باقيمانده عمر و وضعيت ارزيابي هايروش توسعه •

 برق صنعت در

 رقب صنعت در استفاده مورد غيرفلزي تجهيزات كيفيت كنترل و برداريبهره و ساخت استانداردهاي تدوين •

 برق صنعت در استفاده مورد غيرفلزي تجهيزات و قطعات كشور داخل ساخت استراتژي تدوين •

 سد ايه پوشش و سايش به مقاوم و سخت سراميكي هاي پوشش( غيرفلزي هايپوشش ساخت فني دانش توسعه •

  )حرارتي
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 ي حقوق، مديريت و اقتصاد برقحوزه

  

 اجتماعي علوم و مديريت گروه �

  
 لمسائ مشخص بطور برق، صنعت در انساني علوم مباحث به پرداختن هدف با و 1393 سال در اجتماعي علوم و مديريت گروه

 اعضاي و ابقهس با كارشناسان از گيريبهره با اكنون هم گروه اين. گرديد تاسيس برق، صنعت مديريتي و انساني اجتماعي،

 يانپا به را پروژه تعدادي و بوده شده ياد هايزمينه در ايمشاوره و تحقيقاتي هايپروژه انجام حال در پژوهشي علمي هيات
 .است رسانده

 مديريتي هايپروژه انجام با"برق اقتصاد و مديريت" سابق گروه قالب در 1384 سال از نيرو پژوهشگاه كه است ذكر به الزم

 مركز " هب شده ياد گروه تبديل با اكنون و است كرده ورود انساني علوم و مديريتي مباحث به استراتژيك، ريزيبرنامه و

 مرتبط هايپژوهش به اييافته ساختار شكل به دارد قرار آن در "اجتماعي علوم و مديريت" گروه كه "برق اقتصاد و مديريت

  .پرداخت خواهد برق صنعت در انساني علوم مباحث با

  محورهاي پژوهشي اين گروه عبارتند از:

 استراتژيك مطالعات •

 انساني منابع مطالعات •

 ساختار مطالعات •

 اجتماعي مطالعات •

  سازماني فرهنگ و رفتار مطالعات •
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 انرژي و برق اقتصاد گروه �

  
 برق صنعت در اقتصادي مطالعات انجام محوريت با خاص طور به نيرو پژوهشگاه در 1393 سال از انرژي و برق اقتصاد گروه

 قالب در كه تحقيقاتي هايفعاليت انجام) 93-83 سال از( برق مديريت و اقتصاد گروه اين، بر سابق. گرديد تشكيل انرژي و

 با هشپژو مركز قالب در گروه اين هايفعاليت كه بود دار عهده را باشند؛مي مطرح كشور برق صنعت در ايرشته ميان علوم
 . گرديد تقسيم عنوان همين

 هايمسيست مهندسي برق، مهندس اقتصاد، هايتخصص از خود پژوهشي هايفعاليت انجام جهت انرژي و برق اقتصاد گروه
 .گيردمي بهره اجتماعي - اقتصادي

 :انرژي و برق اقتصاد گروه آرمان بيانيه

 زمينه در ايحرفه هايصالحيت داراي و اعتماد مورد مرجع ساله، ده افق در نيرو پژوهشگاه انرژي و برق اقتصاد گروه
 هجامع در همچنين. است كشور داخل پژوهشي جامعه و سياستگذاران وثوق مورد و بوده برق صنعت اقتصادي هايپژوهش

 .است معتبر و شده شناخته پژوهشي و سياستگذار محافل در جهاني،

 :انرژي و برق اقتصاد گروه مأموريت

 انرژي و برق اقتصاد موضوعات در تحقيقاتي هايپروژه مديريت �

 سازيتجاري -برق صنعت در تجاري محصوالت به كاربردي هايايده تبديل فرايند ساماندهي و تسهيل �

 هايپروژه مانند خاص شرايط واجد هايپژوهش –انرژي و برق اقتصاد زمينه در كاربردي و نظري هايپژوهش انجام �

 المنفعهعام و محرمانه

 گزارشات تدوين و مطالعات انجام و هابررسي طريق از برق صنعت صاحبنظران براي كشور اقتصادي وضعيت ترسيم �

 گيرانتصميم و صاحبنظران براي آنها تاثيرگذار ارائه و زمينه اين در موثر

 دانش هايتشرك( حقوقي هايشخصيت گيريشكل بر تاكيد با پژوهشي تخصصي هايهسته گيريشكل به كمك �

 )بنيان دانش دولتي غير هاي ظرفيت ايجاد. (انرژي اقتصاد حوزه در) خصوصي پژوهشي مراكز و بنيان

 هيلتس مربوطه؛ اطالعات رساني روز به و تدقيق آوري،جمع كاربردي، مطالعات نياز مورد اطالعات بانك دهي شكل �

 زير هيدشكل بيرون به تعهد.(نياز مورد اطالعات به دانشجويان و محققان دسترسي امكان ايجاد و اطالعات انتشار

  )هاساخت
  محورهاي پژوهشي اين گروه عبارتند از:
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 )گذاريتعرفه تدوين قيمت، تنظيم هزينه، تحليل( اقتصادي مقررات تنظيم •

 انرژي بخش در هايارانه و هاماليات •

 هاطرح اقتصادي تحليل و ارزش مهندسي •

 برق بازار •

 )GDP وري،بهره تورم،( انرژي بخش و كالن اقتصاد يرابطه •

 زيست محيط اقتصاد •

 دارايي مديريت •

 )اقتصادي سياستگذاري دولت، اندازه سازي،خصوصي و مالكيت ساختار( انرژي بخش در دولت نقش •
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 پژوهيسياست و نگاريآينده گروه �

  
 تبديل اپذيرن انكار عاملي به دنيا گذاريسياست و سازيتصميم نظام در آوريفن و علم هايپيشران و محيطي تغييرات سرعت

 صنعت ازني مورد هايپروژه انجام در نيرو پژوهشگاه يسابقه. نيست مستثني قاعده اين از هم كشور برق صنعت. است شده

 و انهنگر آينده بينش داشتن تنيده،درهم و پويا محيط اين در كارآمد هايپژوهش انجام يالزمه دهدمي نشان بخوبي برق
 و هاتسياس اين از ناشي پيĤمدهاي تحليل و اقدامات و هاسياست اجراي و تدوين و شرايط تغيير چگونگي از عميق دركي

 .است اقدامات

 پژوهشگاه قشن ارتقاي پيرو و كرد تغيير برق صنعت نيازهاي و شرايط با انطباق در نيرو پژوهشگاه هايمأموريت دليل همين به

 طي زاده،قاضي دكتر آقاي جناب نيرو، پژوهشگاه محترم رياست برق، صنعت تحقيقات مديريت و گذاريسياست يحوزه در

 اين و دكردن منصوب پژوهيسياست و نگاريآينده گروه رياست به را كرمانشاه علي دكتر آقاي جناب 1393 اسفند در حكمي

 .كرد كار به آغاز رسماً تاريخ آن از گروه

 هارتم صرفاً يا خاص آوريفن/موضوع يك مورد در كلي دانش داشتن به محدود تنها مؤثر، سازيتصميم و گذاريسياست
 اصلي عنصر عنوان به توانمي را نگاريآينده. نيست گوناگون مهندسي و تحليلي هايروش و ابزارها كاربرد در

 :دارد اصلي كاركرد سه كه كرد تفسير »گذاريسياست«

 رتبطم تلفيقي هاييافته و شده بنديطبقه اطالعات توليد يبوسيله): Policy-informing( رسانياطالع و بخشيآگاهي 

 طراحي و ازيسمفهوم فرآيند داددرون عنوان به گذارانسياست به هاآن انتقال و آينده، هايگزينه و هاچالش تغييرات، پويايي با
 .هاسياست

 ادغام و تركيب يبواسطه هاسياست تعريف از پشتيباني): Policy-advisory, counselling( مشورتي كاركرد 

 هايافته ينا انتقال و فردي، بازيگران اقدام هايگزينه و استراتژيك، موقعيت درك با نگاري،آيند فرآيند از برآمده هايبينش
 كاركرد( اطالعات يارائه از فراتر نگاريآينده ديگر، بيان به. جديد هايسياست به هاآن تبديل و گذاريسياست بستر به

 به را هاآن گذاران،سياست هايديدگاه و عاليق يجنبه از اطالعات آن تفسير با و كندمي عمل) رسانياطالع: نخست

 .كندمي رهنمون نويني هايسياست

 بستري ساختن فراهم در مندشنظام روش يواسطه نگاري آينده): Policy-facsilitating( سازي آسان و تسهيل كاركرد 

 تواندمي كه تاس ابزاري مناسب، زيرساخت استقرار از پشتيباني و آينده، اندازچشم از مشترك درك ايجاد فردي، يادگيري براي

 رتيبت بدين و كند تسهيل هاسياست آن مشمول بازيگران و جامعه مثبت دهيپاسخ افزاش با را هاسياست سازيپياده
  .كندمي تكميل را سنتي راهبري رويكردهاي
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  محورهاي پژوهشي اين گروه عبارتند از:

 استراتژيك تحول مديريت-1

 صنعت و هابنگاه كار و كسب مدل و راهبردها بازنگري و تدوين �

 كار و كسب نوين هايمدل سازي پياده و وري بهره ارتقاي �

 ايشبكه اقتصاد رويكرد با جهاني اقتصاد و صنعت و اقتصاد با پيوند مدل طراحي �

 شركتي حاكميت طراحي �

 سازماني بلوغ ارزيابي �

 ذينفعان مديريت �

 انساني منابع استراتژيك مديريت �

 شركتي اجتماعي مسئوليت �

 نوآوري و آوريفن مديريت -2

 آوريفن رصد حوزه در مشاوره  �

 هافناوري تاثير ارزيابي  �

 فناوري استراتژي تدوين  �

 فناوري سازيتجاري  �

 فناوري انتقال و اكتساب  �

 بخشي و ملي نوآوري نظامهاي  �

 توسعه و تحقيق ريزيبرنامه  �

 نگاريآينده -3

 محيطي پويش و بانيديده  �

 نويسي سناريو  �

 منفعت هزينه تحليل  �

 محيطي زيست و اجتماعي اقتصادي، تاثيرات تحليل  �

 آينده ترسيم و نويسي انداز چشم  �
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 راه نقشه تدوين و فناوري نگاريآينده  �

 پژوهيسياست -4

 نوين هايفناوري پژوهي سياست  �

 جايگزين هايسياست اثرات تحليل و مسائل تحليل  �

 آوريفن و علم يحوزه در گيريتصميم و سازيتصميم هايمدل  �

 اجرايي مديران و گذارانسياست به پژوهيسياست انتقال و سازي گفتمان مدل  �

 تجاري هوشمندي -5

 هيوسپترون نظام سازي پياده و طراحي  �

 متخصصين اجتماعي شبكه توسعه و طراحي  �

 دانش مديريت -6

 دانش مديريت موفقيت كليدي عوامل ارزيابي  �

  دانش مديريت دوم و اول نسل توسعه و طراحي  �
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 حقوق پژوهشي گروه �

  
 قانون 44 لاص كلي هايسياست اجراي قانون تصويب با كه كشور انرژي بخش و برق صنعت در حقوقي و اقتصادي تحوالت

 حقوق، پژوهشي گروه تاسيس با كه داشت آن بر را نيرو پژوهشگاه گرديد، جديد مرحله وارد) 1386 مصوب( ايران اساسي

 هاي دوره طراحي جهت الزم سنجي امكان نيرو، بخش سازي خصوصي حوزه در آن آثار و حقوقي تحوالت رصد ضمن
 .گيرد قرار كار دستور در الزم علمي كتب تدوين و نياز مورد آموزشي

 ارشد كارشناسي مقاطع در تحصيلي هاي دوره طراحي هدف با و 1394 تابستان سال در حقوق پژوهشي گروه لحاظ بدين

 و) نوين هايانرژي حقوق اي،هسته حقوق برق، حقوق آب، حقوق( آن تخصصي هايرشته در دكترا و "انرژي حقوق"

 يهاپروژه انجام النهايه و ايران برق جامع قانون تدوين و طراحي امكان بررسي و "انرژي حقوق دانشنامه" تهيه همچنين

 اين. رديدگ تشكيل نيرو پژوهشگاه در حقوقي مشورتي نظريات ارائه و انرژي و برق صنعت با مرتبط موضوعات در حقوقي

 ينب جزا، عمومي،( حقوقي مختلف هايحوزه كارشناسان و پژوهشگران علمي، هيئت اعضاء از مندي بهره با پژوهشي گروه
 اراختي در مستمر طور به را خود مشورتي نظريات و داشته اجرا دست در را پژوهشي هايپروژه چند اجراي....)  و تجارت الملل،

  .دهدمي قرار پژوهشگاه مديران

  محورهاي پژوهشي اين گروه عبارتند از

 :انرژي حقوق ارشد كارشناسي دوره دورس و ها سرفصل تهيه •

 دروس و سرفصلها و تشكيل ارشد كارشناسي مقطع در انرژي حقوق رشته پژوهشي، گروه اين همكاران تالش و همكاري با

 با آن بودن قتلفي و رشته بودن جديد دليل به. گرفت قرار تصويب و تاييد مورد تحول شوراي در اداري فرايند طي پيشنهادي

 .گرديد تهيه مذكور دوره دروس جزوات مهندسي هاي رشته

 انرژي حقوق دانشنامه تدوين  •

 هاي انرژي حقوق« ،»برق حقوق« ،»آب حقوق« ي حوزه پنج در دانشنامه، مداخل انرژي، حقوق دانشنامه پژوهشي پروژه در

 روهگ كارشناسان توسط مختلف هاي حوزه در تحقيق و مطالعه با »گاز و نفت حقوق« و »اي هسته حقوق« ،»تجديدپذير

 گرديده آغاز جاري سال شهريور از مداخل شرح و نگارش كار مدخل، 1700 از بيش تعيين از پس. گرديد تدوين و استخراج

 .است
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 برق جامع قانون تدوين •

 آغاز برق حوزه در جاري مقرارت و قوانين تمام آوري جمع با برق جامع قانون تدوين پژوهشگاه، محترم رياست دستور به
 و يدهگرد تهيه بخش هر فصول و جامع قانون هاي بخش عناوين مقررات، و قوانين تمام مطالعه با ماه مرداد پايان تا. گرديد

 و وانينق گستردگي به توجه با فصل هر حقوقي عناوين جاري سال ماه دي پايان تا حداكثر شده انجام بندي زمان طبق بر

 .گرديد خواهد آغاز جديد قانون در مزبور چارچوب در مقررات و تنظيم سپس و تهيه مقررات

 كتاب ي ترجمه  •

 تا ابكت چهارم يك و گرفته قرار گروه كار دستور در »اروپا اتحاديه در برق تجارت حقوق« كتاب ترجمه جاري سال ابتداي از
 .است شده ترجمه مرداد پايان

 دكترا ي دوره دروس و سرفصلها تهيه  •

 رادكت دوره دروس و ها فصل سر تهيه حاضر حال در ،»انرژي حقوق« ارشد كارشناسي هاي سرفصل و عناوين تهيه از پس

 پژوهشي گروه در »اي هسته حقوق« و »تجديدپذير هاي انرژي حقوق« ،»برق حقوق« ،»آب حقوق« تخصصي شاخه چند در
 .باشد مي تهيه دست در حقوق
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 ها و تجهيزات فشار قويحوزه سازه

  

 برق صنعت هايسازه  گروه �

  
 هدف با نيرو، توزيع و انتقال پژوهشكده در نيرو انتقال هايسازه گروه عنوان با 1381 سال در برق صنعت ايهسازه گروه

 و شده تشكيل مخاطرات اين برابر در نيرو انتقال هايسازه سازي مقاوم و ارزيابي و محتمل خطرات ميزان برآورد و شناسايي

 ونآزم در برق صنعت به رساني خدمت جهت مرجع آزمايشگاه عنوان به نيز نيرو انتقال هايسازه آزمايشگاه 1383 سال در

 هدف با 1393 سال در. است گرديده اضافه گروه اين به تحقيقاتي نمونه هايدكل و نيرو انتقال خطوط هايدكل نوعي
 ربوطهم تخصصي هايمحور و داد نام تغيير برق صنعت هايسازه گروه عنوان پژوهشي گروه اين هايفعاليت محدوده گسترش

  .يافت توسعه و تعريف مجدد ذيل شرح طبق نيز

  محورهاي پژوهشي اين گروه عبارتند از:

 خطر آن برابر در سازه آسيب از ناشي برق شبكه خسارت ميزان و خطر برآورد •

 كشور سطح در آنها مشخصه پارامترهاي بندي پهنه و انساني و محيطي مخاطرات شناسايي •

 برق شبكه در هاسامانه و هاسازه خرابي آمدهايپي ارزيابي •

 نيانسا و محيطي مخاطرات برابر در برق صنعت موجود هايسازه و هاسامانه پذيري آسيب ارزيابي مدلهاي توسعه •

 كشور برق شبكه در انساني و محيطي مخاطرات ريسك ارزيابي •

 محتمل خطرهاي مجموعه يا و خطر برابر در سازه قبول قابل ريسك تعيين •

 قبول قابل ريسك ازاي به سازه بهينه طراحي •

 كشور برق شبكه در انساني و محيطي مخاطرات ريسك كاهش روشهاي و راهكارها ارائه و توسعه •

 اطمينان قابليت مبناي بر برق صنعت هايسازه طراحي و بارگذاري استانداردهاي بازبيني و تدوين •

 يسكر و اطمينان قابليت مبناي بر برق صنعت هايسازه سازي بهينه و طراحي در نوين ابزارهاي و روشها توسعه •

 برق صنعت هايسازه در نوين ايسازه فرمهاي و ساختارها بكارگيري •

 برق صنعت در هوشمند هايسازه و مصالح توسعه و بكارگيري •

 محيطي زيست اثرات كاهش هدف با برق صنعت هايسازه طراحي و ارزيابي •
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 طرح اجراي بر نظارت و كيفيت كنترل •

 برق صنعت هايسازه در كيفيت تضمين و كنترل استانداردهاي تدوين و بازبيني •

 برق شبكه محتمل خطرهاي برابر در سازه دوام و مقاومت ارزيابي •

 انساني مخاطرات برابر در برق صنعت موجود هايسازه و هاسامانه پذيري آسيب ارزيابي راهكارهاي توسعه •

 برق شبكه قبول قابل ريسك ازاي به سازه باقيمانده عمر تعيين •

 برق صنعت هايسازه باقيمانده عمر ارزيابي •

 برق صنعت هايسازه سالمت پايش •

 برق شبكه اطمينان قابليت حفظ جهت سازه عمر مديريت •

 برق صنعت در بحران مديريت دستورالعملهاي تدوين و راهكارها توسعه •

 برق صنعت هايسازه نگهداري مديريت نوين ابزارهاي و روشها توسعه •

  برق صنعت هايسازه در موجود آسيبهاي كاهش يا رفع راهكارهاي و روشها توسعه •
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 قوي فشار گروه �

  
 گروه يك وانبعن و نموده آغاز را خود فعاليت نيرو توزيع و انتقال پژوهشكده در نيرو پژوهشگاه تاسيس بدو از قوي فشار گروه

 اصلي متوليان از يكي عنوان به خود اصلي رسالت تا دارد آن بر سعي برق، صنعت براي حياتي هايپروژه انجام با پيشرو

 كارگيريب دانش و برق صنعت روز دانش از آگاهي راستا اين در و. رساند انجام به را كشور در فشارقوي علوم زمينه در تحقيقات
 .است داده قرار خود هاياولويت از را آنها سازي بومي و كشور داخل در نوين هايتكنولوژي

 صالات و پليمري هايمقره پيرسازي ضعيف، فشار كليد قوي، فشار مرجع هايآزمايشگاه انداريراه و طراحي ديگر طرف از
 كاهش( برق صنعت و) كيفيت بهبود جهت( توليدي هايشركت به رسانيخدمت براي استوار ليكن كوتاه چند هر قدمي كوتاه،

 .است بوده) شبكه اطمينان ضريب بهبود و نشده توزيع انرژي و قطعي ساعت كاهش نگهداري، و تعمير هايهزينه

 هايهپروژ انجام به مبادرت كشور جنوبي هاياستان در ايمنطقه برق هايشركت مشكالت درك با گروه اين ديگر سوي از
 در اقعو دراستانهاي آلودگي نقشه تهيه بنيادي حركت ، است نموده كشورمان از خطه اين عايقي معضالت خصوص در متعدد

 مناطق رقيب تجهيزات تحقيقاتي پايگاه اندازيراه كشور، خاص مناطق تجهيزات استاندارد تدوين و تهيه كشور، خاص مناطق
 كشور يجنوب مناطق در تجهيزات استهالك ضرايب تعيين و بررسي هرمزگان، منطقه اي برق شركت همكاري با گرمسيري

 .باشدمي اقدامات اين جمله از ريزگردها پديده خصوص در جامع مطالعات و

 در اهيآزمايشگ و تحقيقاتي خدمات ارائه آماده متخصص و تجربه با كارشناسان از گيريبهره با قوي فشار گروه اكنون هم

  .باشدمي كشور برق صنعت در فشارقوي و عايقي تجهيزات زمينه

  محورهاي پژوهشي اين گروه عبارتند از:

 اين زا يك هر. گرددمي بنديتقسيم مجموعه زير هفت در قوي فشار گروه فعاليتهاي الذكرفوق اهداف به نيل منظور به
 انجام تدس در حاضر حال در يا و اندرسيده انجام به گذشته ساليان طي آنها از بخشي كه باشندمي هاييپروژه شامل هابخش

 :هستند زير شرح به قسمتها اين. باشندمي

 ريزگردها هجوم شرايط در برق خدمات عرضه استمرار ستاد •

 صاعقه و كليدزني عايقي، هماهنگي •

 آن نظاير و موقت ولتاژهاياضافه رزونانس،, فرورزونانس:  ولتاژي اضافه هايپديده •

 فردي ايمني و حفاظت •

 مغناطيسي و الكتريكي هايميدان •
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 نيرو انتقال خطوط حريم •

 )شيلدينگ و ارتينگ و گراندينگ( زمين سيستمهاي •

 قوي فشار هايكابل •

 قوي فشار تجهيزات عمر تخمين و مانيتورينگ و پايش ، وضعيت ارزيابي •

 مستقيم جريان و متناوب جريان قوي فشار بوشينگهاي و ايزوالتورهاي و عايقها •

 قدرت و فشارقوي تست تجهيزات و هاآزمايشگاه اندازي راه •

 قوي فشار گيرياندازه تجهيزات •

 فشارقوي خازنهاي •

 الكتريكي تابلوهاي •

  فشارقوي تجهيزات در جزئي تخليه •
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  پست و خط تجهيزات پژوهشي گروه �

  
 پژوهش توسعه مأموريت با همراهي و همسويي منظور به پست و خط تجهيزات پژوهشي گروه هايمأموريت به عنايت با

 در را ودخ هايفعاليت پژوهشي گروه اين موجود، هايپتانسيل از استفاده منظور به و كشور انرژي و برق صنعت در هدفمند

 ماهنگه و ريزيبرنامه كشور انرژي و برق صنعت در پژوهش كيفيت اعتالي راستاي در و پژوهشي بروندادهاي اعتالي جهت
 در افزارينرم و افزاريسخت امكانات و انساني و فكري هايسرمايه قبيل از منابع بهينه مديريت راستا، اين در. است نموده

 پيش اصلي اهداف از برق صنعت در پست و خط تجهيزات حوزه در گروهي كار از حمايت و هدفمند پژوهش پيشبرد جهت

  .باشدمي پژوهشي گروه اين روي

  محورهاي پژوهشي اين گروه عبارتند از:

 مشتمل تاس متمركز هاآن بر پست و خط تجهيزات پژوهشي گروه هايفعاليت كليه كه پست و خط تجهيزات تخصصي حوزه
 :باشدمي ذيل موارد بر

 برق هايپست و خطوط تعميرات و نگهداري •

 كليدها •

 گيرياندازه و قدرت ترانسفورماتورهاي •

 اتصاالت و هاهادي •

 اتوماسيون •

 آالتيراق •

 توزيع و انتقال هايپست و خطوط طراحي هايروش •

  حفاظتي تجهيزات و رله •
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  مراكز توسعه فناوري-1-5

 

 مركز توسعه فناوري نام واحد

 ماموريت اصلي

ا ها و مراكز پژوهشي ببكارگيري ظرفيت حداكثري بخش خصوصي، دانشگاه

گري جهت اكتساب، توسعه و تجاري سازي گري و تنظيم رويكرد تسهيل

 فناوري هاي مورد نياز صنعت برق 

 نقش هاي كليدي

ها و نهادهاي فناور و برپايي شبكه متخصصين در شناسايي شركت •

 حوزه اسناد راهبردي مربوطه

اكتساب فناوري با اجراي نقشه راه اسناد راهبردي مصوب با رويكرد   •

 حداكثري سپاريبرون

 مديريت دانش حوزه هاي مربوطه •

 تجاري سازي فناوري •
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  : پژوهشگاه نيرو عبارتند از فهرست مراكز توسعه فناوري

 

 برداري، نگهداري و تعميرات واحدهاي نيروگاهيمركز توسعه فناوري بهره 

 گيري پيشرفته نيروگاهيهاي اندازهتوسعه فناوري سيستممركز  

 مركز توسعه فناوري زيرساخت خودرو برقي 

 مركز توسعه فناوري موتورهاي الكتريكي پيشرفته 

  مركز توسعه فناوري شبكه هوشمند برق و انرژي 

 مركز توسعه فناوري نانو در صنعت برق و انرژي 

 مركز توسعه فناوري توربين گازي 

 توسعه فناوري توربين باديمركز  

  مركز توسعه فناوري انتقال توان با ظرفيت باال 

  مركز توسعه فناوري انرژي خورشيدي 

 مركز توسعه فناوري امنيت در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات صنعت برق 

 هاي مرجعمركز آزمايشگاه 

 يشيسرما يبارها تيريمد يمركز توسعه فناور 

 برق يهاو حفاظت شبكه شيپا يمركز توسعه فناور 

 يبرق و انرژ يو مدلساز يزيرمطالعات برنامه يمركز توسعه فناور 

  توان ديتول يملزومات واحدها نيو ساخت قطعات و تأم يطراح يمركز توسعه فناور 

 هاكنشآب و برهم ،يمركز مطالعات انرژ 
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 نيروگاهيبرداري، نگهداري و تعميرات واحدهاي مركز توسعه فناوري بهره �

صنعت برق و واگذاري تعداد قابل توجهي از نيروگاه        سازي در بخش توليد  صي  صو ه بخش ها ببا توجه به اين كه فرايند خ
شتيباني             ضرورت پ ستا نگراني از توليد برق مطمئن از يك طرف و  ست، در اين را شتاب گرفته ا سالهاي اخير  صي در  صو خ

هاي واگذار شده و رفع موانع موجود در اين مسير به عنوان يك وظيفه  ار نيروگاهمناسب وزارت نيرو در ايجاد بستر كسب و ك   
شتر به بخش بهره    ضرورت توجه بي ست   برداري، نگهداري و تعميرات نيروگاهحاكميتي از طرف ديگر،  ضاعف نموده ا . ها را م

هاي مناسبي ايجاد شده است. اما    برداري و هم در بخش نگهداري و تعميرات صنعت برق زيرساخت  امروزه هم در بخش بهره
شي از مغفول افتادن وظايف حاكميتي در پاره اي از موارد   تهديدهايي نظير به مخاطره افتادن توليد برق مطمئن و زيانهاي نا

سازي ارائه خدمات بهره     باعث مي سعه و بهينه  ضوع تو برداري و نگهداري و تعميرات همچنان از اهميت زيادي گردد كه مو
هاي جوييار باشد. با توجه به حجم بازار اين حوزه در داخل و خارج از كشور، توسعه فناوري در اين حوزه ضمن صرفه     برخورد

صت    ارزي، موجب زمينه ستفاده از فر صادرات خدمات بهره سازي براي ا ها خواهد برداري و نگهداري و تعميرات نيروگاههاي 
شگاهها و مراكز پ      سهيم نمودن دان سترده اين فعاليتها اعم از    شد. همچنين  شي در ارائه خدمات نگهداري و تعميرات گ ژوه

گاهي و... مي             تهيه و فروش نرم  ــ ئه خدمات آزمايشـ گاه نگهداري و تعميرات و ارا ــ ند  افزارهاي تجاري، تجهيز آزمايشـ توا
ه منظور كاهش يا پيشگيري هاي كاري جديد را به وجود آورد. عالوه بر موارد فوق افزايش توانمندي هاي اين حوزه بفرصت

هاي مربوطه نيز به عنوان يكي از داليل از خروج هاي اضطراري و توقف توليد برق ناشي از خرابي تجهيزات و كاهش هزينه
برداري، نگهداري و تعميرات واحدهاي هاي بهرهضرورت انجام اين طرح قابل بيان است. مطابق برآورد صورت گرفته هزينه   

س  صنعت برق بالغ بر  گازي، بخاري و  سال مي  736يكل تركيبي در بخش توليد  سيل كاهش  ميليون دالر در  گردد. اگر پتان
شود،  درصد تخمين زده   30تا  15هاي ناشي از به كارگيري فناوري هاي نوين بهره برداري، نگهداري و تعميرات بين  هزينه

صرفه  صالحات به   آنگاه ميزان  شي از اين ا سال بالغ مي  220تا  110جويي نا ست كه اين   ميليون دالر در  شايان ذكر ا گردد. 
 باشد. عالوه بركاهش برداري، نگهداري و تعميرات واحدهاي نيروگاهي ميهاي بهرهجويي فقط بخش مربوط به هزينهصرفه 
سي به واحدها، كاهش خروجي   هزينه ستر شي از افزايش قابليت اطمينان د ضطراري از هاي مذكور منافع نا ات جمله تبع هاي ا

شتر از كاهش هزينه   اين اقدامات مي شد كه منافع قابل توجهي به مراتب پي صنعت برق   با صيب بخش توليد   هاي مذكور را ن
ــعه و كاربرد فناوري بهره برداري، نگهداري و تعميرات،  ــاس با هدف رفع چالش هاي پيش روي توس خواهد نمود. بر اين اس

ژوهش و فناوري وزارت نيرو پيشنهاد گرديد. در اين راستا نقشه راه توسعه نظام بهره    طرح حاضر به شوراي محترم آموزش، پ  
سال     ساله (تا انتهاي  ساس  1404برداري، نگهداري و تعميرات و فناوري اين حوزه براي افق زماني ده  ) تدوين گردد تا بر ا

و دســت اندركاران مرتفع گردد. متعاقبا و پس از آن نيازمندي هاي اين حوزه در قالبي نظام مند و با همكاري ســاير ذينفعان 
ستگاه هاي          صنعت و نمايندگان د شگاه و  شكل از جمعي از خبرگان دان سند مت شنهاد مطروحه كميته راهبري تدوين  تاييد پي
شده و با           ساس متدولوژي تهيه  سعه نظام و فناوري بهره برداري، نگهداري و تعميرات بر ا سند تو شكيل گرديد و  ذيربط ت

 .مشاركت متخصصان و خبرگان صنعت و دانشگاه تدوين گرديد
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 گيري پيشرفته نيروگاهيهاي اندازهمركز توسعه فناوري سيستم �
 

هاي برق به عنوان با توجه به نقش بنيادين انرژي الكتريكي در ساختار زير بنايي صنعت و اقتصاد كشور، نياز توجه به نيروگاه
ري به ها از طريق شـبكه سـراسـ   كند. عموماً توان توليدي اين نيروگاهي اهميت بسـياري پيدا مي اي توليد اين انرژمنابع پايه

ستاده مي       شاورزي، تجاري و... فر صنعتي، ك شور به حركت در آيد. در واقع بدون     شهرها و مراكز  صادي ك شود تا چرخه اقت
سخن گفتن از مقوله وجود نيروگاه ست.  ها،  صنعت برق بيهوده ا صب، راه  اي به نام  هداري و برداري، نگاندازي، بهرهبنابراين ن

سيار زيادي را در افزايش عمر         ها، از اهميت زيادي برخوردار ميتعميرات نيروگاه سب، نقش ب ست و منا شت در شد. نگهدا با
يوه اگير از شــهاي نيروگاه ايفا نموده و اثر بســزائي در باالبردن بهره اقتصــادي آن دارد. همچنين داشــتن آگاهي فردســتگاه

سرمايه     شت  سته كاركرد، موجب نگهدا ستفاده از ابزار    هاي ملي ميكاركرد و پايش دقيق و پيو شود. يقيناً اين اهداف بدون ا
ست نخواهد آمد  ساله تا افق    .دقيق به د ستاي افزايش توان توليد داخل، در يك بازه ده  ، 1404با ياري خداوند بزرگ و در را

 :در حوزه ابزار دقيق نيروگاهي، كشوري استجمهوري اسالمي ايران 

 برخوردار از دانش فني طراحي و ساخت تجهيزات ابزار دقيق با اهميت نيروگاهي �

 داراي سهم مناسب از بازارهاي داخلي و جهاني �
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سايل نقليه موتوري نظيرخودرو        سط و سوخت تو صرف باالي  سيكلت م سطح جهان موجب آاليندگي زياد  ها،موتور ها و... در
محيط زيست شده و از طرف ديگر كاهش منابع سوخت فسيلي موجب توجه روزافزون به منابع انرژي تجديد پذير و وسايل       

كربن دنقليه جديد گشته است.مطابق بررسي ها، چنانچه روند مصرف انرژي به شكل موجود ادامه پيدا كند، ميزان دي اكسي       
سال    شده تا سال  2050توليد  سيد. مطابق برنامه  خواهد 2005به دوبرابرميزان آن در سال   ر ستي در هاي جهاني، اين مقدار باي

 .برسد 2005به نصف ميزان آن درسال  2050

سايل نقليه موتوري كه ازانرژي ال      ستفاده ازو ستفاده ازمنابع انرژي تجديدپذير،ا ستيابي به اين هدف،دركنارا به  تريكيكجهت د
 .باشداي و مصرف انرژي ميهاي اصلي در كاهش توليد گازهاي گلخانهبرند از الويتعنوان نيروي محركه بهره مي

شورما،ارزان بودن حامل  ست.آلودگي       درك سيلي ا سوختهاي ف صرف زياد  هاي انرژي و پايين بودن كيفيت خودروها،ازداليل م
هاي ميليون ليتر بنزين در كشور است و محدوديت منابع نفتي و هزينه   60انه شديد هوا كه بخشي از آن به دليل مصرف روز   

 .شودزياد توليد بنزين دركناركيفيت پايين خودروها، موجب افزايش مصرف بنزين مي

سعه خودروهاي برقي تاكيد دارند.      تمامي اين داليل برلزوم همگامي باتالش ستيابي به فناوري و تو ستاي د هاي جهاني دررا
اي يافته و با وجود رقبايي روزه انگيزه و نياز به اســتفاده از خودروهاي برقي در بســياري از كشــورهاي جهان، موج فزايندهام

 چنان مورد توجهها، همچون موتورهاي درون سوز سوخت فسيلي (بنزين، گازوييل، گاز و گاز مايع) و مزاياي مربوط به آنهم
 .ها و مردم قرار گرفته استدولت

ــتور كار قرار دادن خودروب هاي برقي به دليل اهميت آن و همچنين اثاري ا توجه به اين موارد و تاكيد وزير محترم نيرو بردس
صرف و ذخيره انرژي الكتريكي مي    شبكه قدرت و توليدانرژي الكتريكي، م شد تا  گذارند باعكه ورود خودرو هاي برقي بر  ث 

پيدا كرده و نســبت به تدوين نقشــه راه توســعه فناوري خودرو برقي و در ادامه  مركز خودرو برقي موجوديت 1394در ســال 
 .تحقق اهداف نقشه راه و چشم انداز آن همت بگمارد
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ل و...) ان، حمل و نقموتورهاي الكتريكي از جمله مهمترين اجزاء خطوط توليد صــنايع مختلف (مانند نيرو، نفت، فوالد، ســيم
ها و تجهيزات تجاري و خانگي كه روزانه با آنها سر و كار داريم، از سويي موتورهاي الكتريكي عضو مهمي از سيستم هستند.

باشند. بر اساس برآوردهاي بعمل آمده در كشور بيش از دو ميليون موتور الكتريكي(در محدوده تواني يك كيلووات تا چند مي
طوط توليد صنايع مختلف و بيش از شصت ميليون موتور الكتريكي در لوازم خانگي موجود، در منازل مسكوني     مگاوات) در خ

درصــد از مصــرف انرژي الكتريكي كل كشــور را شــامل  40باشــد كه مصــرف انرژي الكتريكي آنها بيش از درحال كار مي
تروموتور در داخل كشــور در حدود پنجاه هزار گردد. همچنين براســاس برآوردهاي انجام شــده چرخش مالي صــنعت الكمي

يارد ريال تخمين زده مي   قاء كيفيت موتورهاي الكتريكي در افزايش بهره وري انرژي           ميل به اهميت ارت با توجه  ــود كه  شـ
ساالنه هزينه    شورها،  سب فناوري هاي             ك سعه براي ك صرف تحقيق و تو صنعتي  شرفته  شورهاي پي سط ك هاي زيادي تو

ــرف مي     مربوطه با هدف    ــرف انرژي و افزايش كيفيت و دوام آنها صـ هاي مختلفي از  گردد و تاكنون فناوري  كاهش مصـ
ست. در اين بين فناوري      ضه گرديده ا صرف جهاني عر هاي موتورهاي الكتريكي با توجه به تنوع كاربردها، ابداع و به بازار م

 .ته و يا اينكه استفاده از آنها نهادينه نشده استجديد موتورهاي الكتريكي بداليل مختلف كمتر به كشور ما راه ياف

ساس با هدف رفع چالش  شرفته (پربازده) و همچنين    بر اين ا سعه و كاربرد فناوري موتورهاي الكتريكي پي هاي پيش روي تو
صرف انرژي الكتر     چالش سل جديد موتورهاي الكتريكي و نهايتا افزايش بهره وري م سترده ن ستفاده و كاربرد گ كي در يهاي ا

ــوراي محترم آموزش، پژوهش و فناوري وزارت نيرو   ــنعت، لوازم خانگي و...، به ش ــتفاده در ص موتورهاي الكتريكي مورد اس
پيشنهاد گرديد نقشه راه توسعه فناوري انواع موتورهاي الكتريكي پيشرفته (پربازده) براي افق زماني ده ساله (تا انتهاي سال       

آن فناوري موتورهاي الكتريكي مورد نياز در قالبي نظام مند و با همكاري ســاير ذينفعان و  ) تدوين گردد تا بر اســاس1404
سند          شنهاد مطروحه، كميته راهبري تدوين  ستفاده واقع گردد. متعاقبا و پس از تاييد پي شده و مورد ا سب  ست اندركاران، ك د

شگاه و صنعت و نمايندگان تام االختيا    شكل از جمعي از خبرگان دان ر دستگاه هاي ذيربط (وزارت خانه هاي نفت، صنعت،   مت
سند            شكيل گرديد و  سازندگان لوازم خانگي) ت سازمان بهره وري انرژي ايران وانجمن  سازي،  شهر  معدن و تجارت، راه و 
شوراي محترم علوم، تحقيقات و فناوري        صوب  ساس متدولوژي م شرفته (پربازده) بر ا سعه فناوري موتورهاي الكتريكي پي  تو

سازندگان موتورهاي الكتريكي تدوين            شگاه و همكاري جمعي از  صنعت و دان صان و خبرگان  ص شاركت متخ (عتف) و با م
سند و          سه مورد تاييد كميته محترم راهبري تدوين  صد و نود و  سي سفند ماه هزار و  سند نهايتا در تاريخ هفدهم ا گرديد. اين 

صد و نو     سي شت ماه هزار و  شوراي محترم آموزش، پژوهش و فناوري وزارت نيرو  در تاريخ پنجم ارديبه د و چهار مورد تاييد 
ــرفته   ــعه فناوري موتورهاي الكتريكي پيش ــوب، مركزي با عنوان مركز توس ــند مص ــاس مفاد مندرج در س قرار گرفت. بر اس

ــگاه نيرو راه    ــتگاه ها و نهادهاي          (پربازده) در محل پژوهشـ دولتي ذيربط، مراكز  اندازي گرديد تا با همراهي و همكاري دسـ
شركت       شد،  شهرك هاي علمي و تحقيقاتي، مراكز ر شگاهي،  صنفي ذيرب هاي دانش بنيان، انجمنتحقيقاتي و دان ط و هاي 

 .سازندگان موتورهاي الكتريكي، چشم انداز ترسيم شده براي صنعت موتورهاي الكتريكي تحقق يابد

  



 
 

 

٧٧ 

 

 1395كارنامه پژوهش و توسعه فناوري سال 

 

Niroo Research Institue 

 مركز توسعه فناوري شبكه هوشمند برق و انرژي �
  

شگاه نيرو با هدف            مر ست كه در پژوه سعه فناوري ا شمند آب، برق و انرژي يكي از مراكز تو شبكه هو سعه فناوري  كز تو
هاي مرتبط با شبكه هوشمند تأسيس گرديده است. با توجه به ماهيت شبكه هوشمند، اين موضوع يك         سازي فناوري بومي

هاي مرتبط است كه در تمامي موضوعات كالن نظير برق، آب و حل ها و ارائه راهاي از فناوريفناوري نيست، بلكه مجموعه
ي در گذار و خصوصهاي دولتي، سياستتواند مطرح شود. تنوع تعاريف مطرح در زمينه هوشمندسازي، تنوع سازمانانرژي مي

يجاد هوشــمندي در ســازد. اين مركز معتقد اســت كه براي ااين رابطه، ايجاد همگرايي را در اين حوزه ســخت و پيچيده مي
شور بايد تجربيات زيادي در قالب پروژه شبكه  ر هاي پايلوت هدفدار بدست آيد كه ه هاي بزرگي نظير آب، برق و انرژي در ك

هاي مركز در بازه عمر يكساله آن بر  يك بخشي از مسائل مطرح در آن حوزه را مشخص خواهند كرد. بر اين اساس فعاليت    
اه نيرو هاي پژوهشگ نظيم گرديده است هر چند كه ساير وظايف اين مركز نيز بر اساس سياست     اساس پايلوت هاي هدفدار ت 

  .در حال پيگيري است
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ــال      ــتفاده از فناوري نانو در حوزه برق و انرژي از سـ ــگاه نيرو و با انجام پروژه    1382مبحث اسـ اي تحت عنوان  در پژوهشـ
چندين پروژه تحقيقاتي و  1388تا  1382هاي شروع شد. در سال    "بررسي كاربردهاي فناوري نانو در صنعت برق و انرژي  "

شگاه انجام شد كه از جمله مهمترين آن    ه توان بها ميساخت در زمينه كاربردهاي نانوفناوري در حوزه برق و انرژي در پژوه
هاي بزرگ هاي كليدي قرن بيست و يكم، توجه جدي كشورها و شركت   از فناوريبه عنوان يكي » فناوري نانو«سنتز نانو  "

هاي منحصــر به فرد آن موجب شــده تا طيف وســيعي از تحقيقات به ســوي اين  دنيا را به خود جلب نموده اســت و ويژگي
ست و يكم روانه شود.    و  نحوي كه به آنها خواصها است به  ، رويكرد نوين به فناوري»فناوري نانو«فناوري جادويي قرن بي

ــته، بلكه در بهره    اي ميكاركرد ويژه  ــد. اين فناوري به خودي خود كاركردي نداشـ هاي متداول گيري از آن در فناوريبخشـ
ــتهتوان اثرات ويژه آن را در بهبود خواص درك نمود. اين فناوري همچنين با طبيعت بينمي ه اي خود در آينده دربرگيرندرش

ــد آنها را فراهم مي   ي امروزي خواهد بود و به جاي رقابت با فناوري       ها همه فناوري   امروزه با  .آوردهاي موجود، موجبات رشـ
شد فناوري    سرعت باالي ر سعه   توجه به  شورهاي تو شور به منظور    يافته به فناوريها و رويكرد ك صنعت برق ك هاي نوين، 

سو و ارتقاء  ها و توانمنديحفظ ظرفيت سوي ديگر ناگزير از  سطح علمي و جلوگيري از عقب هاي موجود از يك  ماندگي از 
بر همين اساس پژوهشگاه نيرو كه عمالً بازوي پژوهشي صنعت برق كشور محسوب         .باشد هاي نوين ميگرايش به فناوري

ــالت  گيري از فناوري نانو در حلهاي مرتبط را برعهده دارد با هدف ترويج بهرهشــود و ماموريت توســعه فناوري مي معض
سعه فناوري نانو در حوزه برق و انرژي «اندازي -صنعت برق و انرژي اقدام به راه  ست. اين مركز با حمايت  » مركز تو نموده ا

انو هاي مبتني بر فناوري نها و پروژهمند طرحبنيان و هدايت كالن و نظامهاي دانشاز مراكز دانشگاهي، تحقيقاتي و شركت  
صنعت برق   سمت نيازهاي  سعه توانمندي موجبات افزايش بهره به  صنعت برق فراهم خواهد آورد و متعاقباً  وري و تو ها را در 

هاي دانش بنيان و مراكز پژوهشــي محقق دســتيابي به چشــم انداز توليد محصــوالت با ارزش افزوده باالتر را براي شــركت
  .خواهد كرد
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ــت يابي به اولويت هاي فناوري هاي مربوطه و ايجاد              مركز توربين گاز با ه    ــي در ارتباط با دسـ دف ايجاد مركز هم انديشـ
زيرســاخت هاي ملي در اين ارتباط تاســيس گرديده اســت. اين مركز با اســتفاده از توانمنديهاي داخلي، صــاحب نظران     

  .ربوطه تالش خواهد نموددانشگاهي و صنعتي به منظور ارتقاي توانمنديها و دست يابي به فناوريهاي م
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شده، تكنولوژي             ساير انرژي هاي تجديد پذير باعث  سبت به  شده آن ن شناخته  ستفاده از انرژي باد با توجه به مزيتهاي  ا
هبود چشمگير  ث بساخت توربين هاي بادي رشد بيشتري پيدا كند. بنحوي كه در چند دهه اخير نه تنها پيشرفت فناوري باع    

شاخص هزينه  سوس تر باعث افزايش      كيفيت، قابليت اطمينان، طول عمر و  ست، بلكه بطور مح شده ا اي توربينهاي بادي 
سايزهاي باالتر گرديده است. همچنين توسعه احداث نيروگاه      ش ظرفيت توربين هاي بادي و تجاري شدن  ور هاي بادي در ك

سيل باالي باد در اي  شد. با      15000ران با ظرفيت تقريبي بيش از با توجه به پتان شور ميبا سعه ك مگاوات جزو اهداف برنامه تو
توجه به موارد فوق جهت ايجاد دانش فني طراحي توربين هاي بادي و بومي ســـازي توليد اين توربين ها در كشـــور، مركز 

  .در پژوهشگاه نيرو تاسيس گرديد 1389توسعه فناوري توربين هاي بادي در سال 
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در تمامي كشورهاي پيشرفته دنيا با مصارف باالي انرژي الكتريكي و وسعت باالي كشور و همچنين دور بودن نسبي مراكز 

ه انرژي ب توليد برق از مصارف آن، فناوري انتقال توان با ظرفيت باال از چند دهه پيش بكار گرفته شده است. رشد سريع نياز

الكتريكي به عنوان حامل اصلي انرژي در رشد صنعت و رفاه اجتماعي و به دنبال آن توليد و انتقال توان در ظرفيت باال، يكي 

اينك عالوه بر كريدورهاي انتقال توان با ظرفيت باال در داخل كشورها، يافتگي كشورها است. همهاي مهم رشد و توسعهاز پايه

ر منطقه ايجاد شده كه خود نقش بسزايي دجوار و يا همانرژي الكتريكي با ظرفيت باال بين كشورهاي همكريدورهاي تبادل 

در اين ميان به خصوص كشورهاي نسبتاً پهناور، كشورهاي با فاصله نسبتاً زياد بين مراكز  .توسعه تجارت برق در دنيا دارد

يكي و راهبردي در تبادالت انرژي الكتريكي با كشورهاي ديگر، توليد و مصرف و همچنين كشورهاي داراي موقعيت ژئوپليت

كامالً وابسته به فناوري انتقال انرژي در ظرفيت باال خواهند بود. ايران نيز كشوري است كه از هر سه ويژگي گفته شده در 
است در ه بارز اجراي اين سيباال برخوردار است. خصوصاً آنكه يكي از سياستهاي راهبردي كشور، اقتصاد مقاومتي است و نمون

باشد و از سوي ديگر، از ابزارهاي الزم براي توسعه صادرات و تجارت برق با كشورها، صنعت برق، توسعه صادرات برق مي

به همين دليل و با درك درست از نياز كشور به فناوري انتقال توان با  .باشدبكارگيري فناوري انتقال توان با ظرفيت باال مي

باال، انجام طرح كالن و تهيه اسناد راهبردي و نقشه راه اين فناوري و به دنبال آن، تاسيس مركز فناوري انتقال توان ظرفيت 
هاي انتقال توسعه فناوري سيستم”ريزي وزارت نيرو قرار گرفت. بر اين اساس پيشنهاد ايجاد مركز با ظرفيت باال در برنامه

به وزارت نيرو ارائه شد و سرانجام ايجاد اين مركز در ارديبهشت  1392نيرو در سال توسط پژوهشگاه “ توان با ظرفيت باال

  .در شوراي عالي آموزش، تحقيقات و فناوري وزارت نيرو به تصويب رسيد 1393ماه 
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  مركز توسعه فناوري انرژي خورشيدي �
هاي يست محيطي است كه از دير باز به روشانرژي خورشيد يكي از منابع تأمين انرژي رايگان، پاك و عاري از اثرات مخرب ز

هاي اخير، كشورهاي جهان را بر آن داشته كه با مسائل گوناگون مورد استفاده بشر قرار گرفته است. بحران انرژي در سال

مله هاي تجديدپذير و از جهاي فسيلي با انرژيمربوط به انرژي، برخوردي متفاوت نمايند كه در اين ميان جايگزيني انرژي

جويي در مصرف انرژي، كنترل عرضه و تقاضاي انرژي و كاهش انتشار گازهاي انرژي خورشيدي به منظور كاهش و صرفه

آالينده با استقبال فراواني روبرو شده است. با توجه به پتانسيل باالي ايران بخاطر دريافت مناسب تابش خورشيد، الزامات 
هاي برداري از انرژي خورشيد، توسعه فناوري انرژيبهره اقتصادي و اجتماعي محيطي، امنيتي،هاي زيستقانوني و مزيت

باشد. بر اين اساس مركز توسعه فناوري انرژي خورشيدي با هدف مديريت تحقيقات حوزه خورشيدي در ايران امري حياتي مي

دهي توليد برق خورشيدي و همچنين جهتهاي هاي توسعه فناوريها و سياستخورشيدي وزارت نيرو و ارائه راهكارها، برنامه
  .هاي مختلف خورشيدي، در پژوهشگاه نيرو تأسيس گرديدهاي مناسب براي دستيابي به تكنولوژيو انتخاب روش
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 مركز توسعه فناوري امنيت در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات صنعت برق �
 

زيرساخت شبكه الكتريكي و زيرساخت ارتباطات و اطالعات كه براي هاي توليد، انتقال و توزيع برق با استفاده از دو سيستم

اهميت زيرساخت  .شوندرود و به صورت موازي وجود دارند، مشخص ميخودكارسازي و كنترل شبكه الكتريكي به كار مي

يت ها مسئولارتباطات و اطالعات در عملكرد سيستم قدرت به صورت روزافزون در حال افزايش است. زيرا اين بخش نه تن
هاي كنترلي را نيز بر عهده دارد. تر وظيفه ارسال فرمانبازيابي اطالعات از تجهيزات ميداني را بر عهده دارد، بلكه از آن مهم

هاي يك مديريت قابل اطمينان براي اين دو زيرساخت امري ضروري است و با ادامه يافتن اتوماسيون و جايگزيني عمليات

شود. از اين رو، قابليت اطمينان سيستم قدرت طور قابل توجهي به زيرساخت اطالعات وابسته مي دستي، اين مديريت به

يستم كند. به منظور جلوگيري از هرگونه قطعي در سشديداً به قابليت اطمينان زيرساخت ارتباطات و اطالعات بستگي پيدا مي
شود. پس زيرساخت ارتباطات و اطالعات بايد در سطحي از  قدرت، بايد در زيرساخت سيستم قدرت، پايداري مورد تياز تامين

كه زيرساخت ارتباطات و به علت آن .قابليت اطمينان مديريت شود كه بتواند پايداري مورد نياز سيستم قدرت را فراهم آورد

لكرد سيستم مشود، اين زيرساخت نيازمند محافظت است تا بتواند عاطالعات ستون فقرات كنترل سيستم قدرت محسوب مي

قدرت را تضمين و از قابليت اطمينان مورد نياز اين سيستم پشتيباني كند. امنيت ارتباطات و اطالعات اساس محافظت از 
ت هاي قدرهاي سيستمزيرساخت اطالعات در مقابل حمالت عمدي و غير عمدي سايبري است. البته الزم است كه ويژگي

  . نيز در اين خصوص در نظر گرفته شود
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 هاي مرجعمركز آزمايشگاه �
 

نگهداشت درست و مناسب، نقش بسيار زيادي را در افزايش عمر دستگاهصنعت برق و انرژي كشور، هرساله نيازمند سرمايه 

باشد. گذاريهاي زيادي جهت توسعه و بازسازي به منظور تامين نياز مصرف و همچنين رعايت اصول استانداردهاي فني مي
يزات بكار گرفته شده در صنعت برق نقش غيرقابل انكاري را در مسائل مبتالبه اين صنعت دارا بوده و كيفيت و قيمت تجه

كه بتوان از تجهيزات با كيفيت و قيمت مناسب بهره برد نه تنها حجم سرمايه گذاري الزم كاهش ميطبيعي است در صورتي

افزايش مصرف انرژي برق و نياز به  .تري مواجه خواهد گرديديابد بلكه كيفيت بهره برداري از اين صنعت نيز با بهبود بيش

ين صنعت را باشد نياز اهاي جديد و توسعه شبكه انتقال و توزيع نيرو ميتوليد بيشتر اين انرژي كه الزمه آن احداث نيروگاه

تفاده از ژي برق نيازمند به اسدهد. لهذا براي توليد و انتقال و توزيع مناسب انربه ساخت و تهيه تجهيزات به وضوح نشان مي

باشيم كه اين مهم نقش آزمايشگاههاي مرجع منطبق با استانداردهاي معتبر را براي كنترل تجهيزات مرغوب و با كيفيت مي

سازد. براي اطمينان از كيفيت تجهيزات بكار گرفته شده در صنعت برق الزم است كه اين كيفيت تجهيزات مذكور نمايان مي
بل از نصب در شبكه، تحت فرآيند كنترل كيفيت و به ويژه انجام آزمونهاي الزم قرار گرفته و در صورت موفقيت تجهيزات ق

هاي مرجع معتبر تا چند سال قبل در كشور در اين مورد، مجوز خريد و بهره برداري از آنها صادر گردد. عدم وجود آزمايشگاه
هاي ساير كشورها صورت پذيرفته و يا متاسفانه به طور كلي صورت نگرفته كه سبب گرديده بود كه اين آزمونها در آزمايشگاه

اين مساله مشكالت متعددي را براي صنعت برق ايجاد نموده بود. باتوجه به اهميت اين موضوع براي صنعت برق ايران 

، تجهيز و راه اندازي آن اقدام هاي مرجع را در دستوركار قرار داده و در جهت تكميلضروري است كه مقوله توسعه آزمايشگاه

از اينرو با هدف هدفمند سازي ساز و كار كنترل كيفيت تجهيزات مورد استفاده در صنعت برق و پشتيباني از محققين  .نمايد
ها در شبكه، مركز آزمايشگاههاي مرجع پژوهشگاه نيرو و پژوهشگران و با هدف افزايش تامين برق پايدار و كاهش خاموشي

  .رديدتشكيل گ
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 يشيسرما يبارها تيريمد يمركز توسعه فناور �

ها تنها در طي چند ماه گرم سال و كاهش همزمان افزايش تقاضاي انرژي الكتريكي براي تامين سرمايش مورد نياز ساختمان
سبب  هاي گازيتوان خروجي از واحدهاي نيروگاهي گازي و سيكل تركيبي به دليل كاهش راندمان حجمي كمپرسور توربين

هاي فراواني به صنعت برق كشور و منافع ملي كشور گرديده و لذا براي برون رفت از اين بروز مشكالت و تحميل هزينه

ي از برخالف بسيار. هاي مديريت كالن كشور ارائه گرددهاي مناسب و مستندي همسو با سياستوضعيت الزم است راه حل

ها و هنه آب و هوايي متمايز بوده كه طبيعتا هر كدام از آنها داراي ويژگيكشورهاي دنيا، كشورمان داراي حداقل چهار پ
يري، هاي سرمايشي بسيار متنوعي مشتمل بر تبخنيازهاي سرمايشي و گرمايشي متفاوتي مي باشند. از طرف ديگر سيستم

هاي خاص خود را دارا ديتها و محدوتراكمي و جذبي به صورت موضعي و يا مركزي وجود دارد كه هر كدام از آنها مزيت

وين و هاي مختلف در كشور تدها و اقليممي باشند و الزمست يك برنامه مدون و سيستماتيك براي استفاده آنها در كاربري

  .بكار گرفته شود

وين اتواند چالشي ديگر بشمار آيد. هر ساله محصوالتي با عنهاي سرمايشي نيز ميهاي جديد به عرصه سيستمورود تكنولوژي

شوند كه الزاما تمامي آنها براي تمامي شرايط مناسب نيستند. در حقيقت هاي مختلفي به بازار كشور وارد ميو تكنولوژي
نباشد. از سوي  تواند همسو با منافع مليبيشتر، وارد كنندگان تكنولوژي مناسب سرمايشي در كشور را تعيين مي نمايند كه مي

رارتي زمين هاي پمپ حهاي سرمايشي خورشيدي و يا هيبريدي، سيستمديگر همانند سيستم هايديگر بسياري از تكنولوژي
رخي توانند براي تامين سرمايش در بهاي ذخيره ساز سرما و ... در طي چند سال اخير توسعه داده شدند كه ميگرمائي، سيستم

يف هاي سرمايشي خواهند شد. تعركارايي سيستم از مناطق آب و هوايي كشور بسيار عملكرد مناسبي داشته و موجب ارتقاء
دماهاي آسايش براي كاربريها و مناطق مختلف آب و هوايي كشور، استفاده از پوششهاي عايق و كمتر جذب كننده تشعشعات 

خورشيدي در پشت بام و جداره هاي ساختمان، استفاده از ترموستاتها و سيستمهاي كنترلي و هوشمند براي سيستمهاي 
ايش مركزي و ... از جمله راهكارهاي غير فعال مديريت انرژي در سمت تقاضا مي باشد كه مي بايستي بر مبناي اصول سرم

  . علمي و شناختي و بصورت سيستماتيك تعريف، به روز رساني و جهت اجرا فراهم گردند

گروهي، راهكارهاي فني و غير فني از هاي در نهايت همانگونه كه توضيح داده شد، ارتقاء فرهنگ مصرفي مردم توسط رسانه

ابزارهاي موجود جهت سوق دادن مشتركين به سمت مصرف اصولي و منطقي انرژي بوده و طبيعتا سياستها و برنامه ريزيهاي 

طلبد. از طرف ديگر اقدامات خاصي را با توجه به استانداردهاي ملي و جهاني و ويژگيهاي اقتصادي و اجتماعي كشور مي

و غيرمنسجم عالوه بر اينكه فاقد هر گونه هدف مشخص و كمي بوده، اصوال داراي پشتوانه مالي مناسب و قوانين پراكنده 

  .الزم براي اجرا نبوده و اثرات عمده اي را بدنبال نخواهد داشت

بارهاي  تهاي مديريهاي مناسب ميان مدت و بلند مدت توسعه فناوريبنابراين، هدف اين مركز، تعيين و تدوين سياست

هاي اقليمي، فني، اقتصادي و اجتماعي كشور و با توجه به سرمايشي در كشور براي ساختمانها با در نظر گرفتن ويژگي
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استگذاري هاي سيباشد بوده و نتايج آن قابل ارائه به حوزهتجربيات كشورهاي ديگر در اين زمينه در قالب اين طرح كالن مي
هاي اجرايي... جهت نظام مند شدن بكارگيري ها و ساير دستگاهظام مهندسي و و يا شهرداريهمانند وزارت نيرو و سازمان ن

  .باشدها ميهاي سرمايشي در ساختمانسيستم

   



 
 

 

٨٧ 

 

 1395كارنامه پژوهش و توسعه فناوري سال 

 

Niroo Research Institue 

 برق يهاو حفاظت شبكه شيپا يمركز توسعه فناور �
 

از  "هاي برقشبكهحفاظت "كه داللت بر آگاهي از سيستم دارد، در كنار مفهوم ديرآشناي  "پايش"اصطالح امروزي 

هاي هاي قدرت هستند كه امروزه با تحوالت نوين پيش روي شبكهبرداري از سيستمموضوعات مهم و راهبردي در بهره

 .اندقدرت و رشد شتابان فناوري، اهميتي دو چندان يافته

ي توسعه ن با ديدگاه حمايت ازاي صنعت برق و انرژي و همچنيپژوهشگاه نيرو با ماموريت مديريت تحقيقات كاربردي و توسعه

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري حفاظت در شبكه "فناوري و نوآوري در حوزه پايش و حفاظت شبكه برق، تدوين 

ل هاي قدرت شاماندركاران حوزه حفاظت سيستمگيري از نظرات بخش بزرگي از صاحبنظران و دسترا با بهره "برق ايران
تجهيزات  كنندگانونگذاران اين حوزه، متخصصان خبره و استادان دانشگاه، كاربران و سازندگان و تامينگيران و قانتصميم

 .حفاظتي به پايان برده و سند مذكور را منتشر نموده است

با  "هاي برقمركز توسعه فناوري پايش و حفاظت شبكه"شده، دادهالذكر و بنا به ضرورت تشخيصمتعاقب تدوين سند فوق
اندازها و دستيابي به اهداف كالن و راهبردهاي نقشه راه تدوين شده كه در راستاي بهبود و ارتقاء وضعيت ف تحقق چشمهد

ي ي گسترش صادرات و توسعهالمللي در عرصهدانش و فناوري حفاظت سيستم قدرت در كشور همراه با رويكردهاي بين

 .باشد ، تشكيل شده استدانش و فناوري مي

و  ي مليي پايش و حفاظت سيستم قدرت در عرصهي اين مركز، توسعه و ارتقاء دانش و توان فناورانه در حوزههدف اصل

المللي است كه نيل به آن با شناخت و ارزيابي صحيح وضعيت فعلي، اتخاذ رويكردي درست جهت حمايت مناسب از بين

پذير بط امكانهاي مرتي بخشرتباطات و تعامالت موثر بين كليههاي راهبردي و برقراري اي فناوري، استمرار پشتيبانيتوسعه

 .است

هاي برق، ايجاد ي دانش و فناوري پايش و حفاظت شبكههاي مركز شامل ساماندهي توان ملي كشور در حوزهاهم فعاليت

مايت هاي برق، حهشبكه علمي با هدف مديريت و نظارت بر هم افزايي توانمندي كل كشور در زمينه پايش و حفاظت شبك
اي برق صنعتي، هاز گسترش تعامالت علمي بين المللي در اين حوزه تخصصي، توسعه كيفي دانش و فناوري حفاظت در شبكه

هاي برق، ساماندهي و حمايت از توسعه فناوري ي پايش و حفاظت شبكهتشكيل پايگاه اسناد و مدارك علمي در زمينه
اي و كاربردي بويژه در بخش خصوصي، اي، توسعهگيري از تحقيقات پايهبا بهرهتجهيزات پايش و تجهيزات حفاظتي 

اي و فناورانه و مديريت ارائه خدمات علمي، هاي كاربردي و توسعهها و پروژهريزي، تعريف و حمايت از اجراي طرحبرنامه

 .باشدمي پژوهشي و آزمايشگاهي به صنعت برق در زمينه فناوري پايش و حفاظت در صنعت برق
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 يبرق و انرژ يو مدلساز يزيرمطالعات برنامه يمركز توسعه فناور �

ميالدي نسبت داد.  1970توان به افزايش قيمت نفت در دهه ريزي انرژي در جهان را ميتوجه جدي و گسترده به برنامه
يعي، توجه به نظير نفت و گاز طب هاي فسيليويژه كشورهاي توسعه يافته به سوختبحران نفتي و وابستگي زياد كشورها به

 گيري بازارهاي انرژي وريزي انرژي را دوچندان نمود. همچنين توجه به امنيت انرژي كشورها، شكلگذاري و برنامهسياست

تشار از ان هاي جهاني ناشيويژه استفاده از منابع تجديدپذير و نو و چالشاي انرژي، متنوع سازي منابع انرژي بهتبادالت منطقه

اي در جهان، متخصصين و سياستگذاران حوزه انرژي را به اين مهم واداشته هاي زيست محيطي و گازهاي گلخانهآالينده
ريزي انرژي بپردازند. با گذشت زمان و مطرح گرديدن مفاهيم مربوط به است كه با دقت و اهميت بيشتر به مسئله برنامه

ي ابعاد ي پايدار يعنالمللي، جايگاه و اهداف خود را در راستاي توسعهسطوح ملي و بينريزي انرژي در ي پايدار، برنامهتوسعه

  .محيطي و نهادي قرار داده استاقتصادي، اجتماعي، زيست

هاي كلي اصالح الگوي مصرف، سند ملي راهبرد انرژي كشور تا افق در كشور، نيز قوانين و اسناد باالدستي مانند سياست

ز ريزي و سياستگذاري متمركو برنامه ششم توسعه به صورت مستقيم به لزوم برنامه 1404نداز وزارت نيرو ا، سند چشم1414

هاي جامع انرژي كشور پرداخته است. اين اسناد و قوانين و هماهنگ دولت در بحث انرژي و تدوين و استقرار طرح و برنامه
هاي كلي نظام در ، سياست1414از صنعت نفت و گاز ايران در افق به همراه ساير قوانين و اسناد باالدستي مانند چشم اند

شدت انرژي، ايجاد تنوع  سازي عرضه و مصرف انرژي و كاهشهاي كلي اقتصاد مقاومتي و ... بر بهينهبخش انرژي، سياست
ت انرژي وسعه تبادالهاي تجديدپذير و تدر منابع انرژي كشور، رعايت مسائل زيست محيطي، تالش براي افزايش سهم انرژي

در كشور با  ريزي يكپارچه انرژيبا كشورهاي منطقه و تقويت نقش ژئوپليتيك كشور اشاره دارند كه تحقق آن مستلزم برنامه
ها و تصميمات در سطح وزارت نيرو و نفت و در باشد. همچنين بر لزوم هماهنگي در تدوين برنامهرويكرد توسعه پايدار مي

  .عالي انرژي تاكيد شده است هماهنگي با شوراي

ريزي انرژي فرآيندي مستمر و سيستماتيك به منظور برقراري تعادل بين عرضه و تقاضاي انرژي در يك چارچوب برنامه

هاي مناسب براي رسيدن به اهداف توسعه پايدار در آينده است. استمرار حلاي از راهسياستي مشخص و دستيابي به مجموعه
ريزي انرژي در اي و متمركز را براي امر برنامهيزي انرژي به خصوص در سطح ملي، لزوم وجود نهادي حرفهرفرآيند برنامه

ري از گيريزي انرژي و امكان بهرههاي تخصصي در مدلسازي و برنامهسازد كه عالوه بر داشتن قابليتكشور ضروري مي

زد تا ريزي فراهم ساو سياستگذاران را در فرآيند برنامههاي متخصصين، امكان مشاركت و هماهنگي تمام ذينفعان شبكه

تدوين شده ضمانت اجرايي داشته باشد و در هماهنگي كامل با نهادهاي ذينفع در  عالوه بر صحت و كيفيت نتايج، برنامه
كند و در  اكشور اجرا شود. همچنين بتواند نقش سياست پژوهي و مشاوره به سياستگذاران در خصوص مسايل انرژي را ايف

    .ريزي انرژي در كشور فعال باشدزمينه مديريت دانش و انتشار و اشاعه برنامه
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  توان ديتول يملزومات واحدها نيو ساخت قطعات و تأم يطراح يمركز توسعه فناور �
ع نفت، واحدهاي توليد توان صنايها، هاي مرتبط با قطعات مصرفي نيروگاهبومي سازي دانش فني طراحي، ساخت و فناوري

يجاد هاي توليد كننده خارجي و اگاز و پتروشيمي و ...، از نقطه نظر توسعه فناوري، كاهش وابستگي ارزي و زماني به شركت

سازي، انبارداري، هاي ذخيرهاي است. همچنين با توجه به لزوم كاهش هزينهالعادهاشتغال مؤثر و پايدار، داراي اهميت فوق

ريد، زمان توقف واحدها به واسطه نبود قطعات يدكي و ... و نيز گسترش ارتباطات موثر بين زمان انتظار جهت سفارش خ

عان هاي اطالعاتي و ايجاد پايگاه شبكه ذينفمراكز ذينفع، امكان تأمين ملزومات واحدهاي توليد توان از طريق طراحي سيستم
  باشد:رح زير ميو بهبود فرايندهاي مرتبط، ميسر خواهد بود. اهداف اين مركز به ش

 بررسي و نيازسنجي قطعات و ملزومات واحدهاي توليد توان -1

  هاي دانش بنيان در حوزه ساخت و تأمين قطعاتحمايت از توسعه كمي و كيفي شركت -2

 افزائي و به اشتراك گذاري دانش و تجربياتهاي متخصص و دانش بنيان جهت همتشكيل شبكه شركت -3

ها و مؤسسات پژوهشي در حوزه ساخت قطعات و زنجيره تأمين خالقانه و جديد دانشگاهها و اقدامات رصد فعاليت -4
 ملزومات

ي هاهاي دانشجويي در راستاي تدوين سند توسعه راهبردي فناورينامههاي تحقيقاتي و پايانحمايت از پروژه -5
 روهاي مهم پيشساخت، قوانين و مسائل حقوقي، شناسائي نقاط كليدي و چالش

هاي نرم افزاري و سخت افزاري به منظور بهينه هاي عملياتي جهت ارتقاء و توسعه دانشي و تدوين برنامهطراح -6
 سازي زنجيره تأمين ملزومات

 هاي اجرائي طراحي و ساخت قطعات در داخل كشورريزي جهت شناسايي مشكالت و چالشبرنامه -7

 مرتبط و در دسترس هاي اطالعاتيگردآوري آمار و اقدام در راستاي تهيه بانك -8

 ها در حوزه طراحي و ساخت قطعاتحمايت از توسعه و تجاري سازي فناوري -9
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 هاكنشآب و برهم ،يمركز مطالعات انرژ �
 

براي ايجاد انرژي الكتريكي در نيروگاه هاي گازي و بخار و سيكل تركيبي از آب استفاده مي گردد و براي استحصال آب از 

وزيع آب به منظور مصارف شرب و كشاورزي نياز به انرژي است. توجه به روندهاي كلي تغييرات اقليم منابع زيرزميني و نيز ت
و محدوديت منابع آب و ارتباط تنگاتنگ اب و انرژي و طرح مفاهيمي چون آب مجازي و انرژي مجازي، ضرورت نگاه 

ملياتي اي عاي از مسئلهريجا به طور فزايندهيكپارچه به آب و انرژي و برهمكنش هاي بيش از پيش احساس مي شود. آب تد

شود و دسترسي به آب، ريسك رو به رشدي را براي صنعت نيروي الكتريكي در به يكي از مسائل مهم راهبردي تبديل مي

بر  عهاي جديد قرار داده است. به ويژه در مناطقي كه شاهد تنش آبي هستيم، نزاگذاري در نيروگاهريزي براي سرمايهبرنامه
كند. آب همچنين دغدغه رو به رشدي هاي پيشنهادي جديد اضافه ميسر حقوق آب، مؤلفه ديگري را به ريسك در نيروگاه

هاي شود، شركتهاي نفت و گاز است. به نسبتي كه صنعت نفت روي بازيابي پيشرفته و بهتر نفت متمركز ميبراي شركت
محدوديت  تفاده در توليد و حل مشكالت مرتبط با آب توليدشده پيدا كنند. واقعيتنفت و گاز نياز دارند منابع آبي را براي اس

منابع آب صنعت انرژي را وادار خواهد ساخت از آب در استخراج، تبديل و تحويل انرژي با كارآيي بسيار بيشتري استفاده كند. 

در مصرف آب (و انرژي) نتيجه دهد. تبديل اي را جويي قابل مالحظهتواند صرفهتالش براي بهبود كارآيي آب نيز مي

ها بلكه به درك بهتر بخش انرژي هاي اثربخش نه فقط به افزايش آگاهي از چالشحلهاي جهاني آب و انرژي به راهدغدغه

 گيران بايستي مسائل حوزه انرژي و حوزه آب را به صورتاز رابطه پيچيده آب و انرژي نياز دارد. سياست گذاران و تصميم

گذاري آب و انرژي، تأمين آب و انرژي و به تبع آن غذا را به مخاطره خواهد يكپارچه نگاه كنند. عدم نگاه يكپارچه در سياست

  .انداخت و رويكردهاي مبتني بر كاهش شيب تغييرات مخرب اقليمي را با چالش مواجه خواهد ساخت
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  :مصوبد راهبردي فهرست اسنا

  انرژيابررسانا در صنعت برق و  •
  اتوماسيون پيشرفته در شبكه توزيع برق •
  ارزيابي وضعيت و عمر باقيمانده قطعات داغ نيروگاهي •
  هاي حرارتيافزايش راندمان نيروگاه •
  هاي حرارتي كشورافزايش راندمان نيروگاه •
  افزايش عمر واحدهاي نيروگاهي قديمي كشور •
  انرژي زمين گرمايي •
  انرژي زيست توده •
  برقهاي پايايي در شبكه •
  هاي صنعت برقپايش سالمت سازه •
 تجهيزات الكترونيك قدرت در شبكه برق •

  تجهيزات فشارقوي عايقي در مناطق با اقليم خاص •
  هاي بخار نيروگاهيتوربين •
  سازهاي شبكه توزيع برقافزارهاي كاربردي و شبيهتوسعه نرم •
 توليد همزمان برق، حرارت، برودت و آب شيرين •

  برق ايرانخدمات مشتركين صنعت  •
  سازهاي انرژيذخيره •
  هاي صنعت برقربات •
  ساخت ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين •
  هاهاي كنترل نيروگاهطراحي سيستم •
  شهرهاطراحي شبكه توزيع كالن •
  بر در ساختمانهاي پربازده انرژيفناوري •
  كنترل خوردگي در صنعت برق •
  ها در صنعت برقمديريت آالينده •
  برداري شبكه برقساز بهرهشبيهافزارهاي نرم •



 

 
 

  

  

   

دوم: فصل  

چكيده دستاوردهاي پژوهشگاه نيرو 

1395در سال   
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  فهرست پروژه هاي پايان يافته  -2-1

 كشور برق يپستها در هوشمند يحسگرها شبكه يكارگيربه پژوهيآينده .1

 ولتاژ به الكتريكي بار پايدار و دقيق مبدل ساخت و طراحي فني دانش به دستيابي .2

 سيال جرمي فلوي گيرياندازه حرارتي حسگرهاي ميكرو سازيشبيه .3

 رانيا برق بازار ميتنظ اتيه يهاتيفعال راهنقشه نيتدو .4

 ديتهايمحدو لحاظ با بازار شده پذيرفته هاي قيمت اولويت براساس واحدها توليد آرايش ريزي برنامه سازي بهينه .5
 انتقال شبكه بارگذاري

 رانيا برق بازار ميتنظ اتيه يهاتيفعال راهنقشه نيتدو .6

 ايران برق بازار تنظيم هيئت دبيرخانه پژوهشي شبكه برداريبهره و سازيپياده طراحي، .7

 يانرژ بورس و برق بازار ياقتصاد و يفن مالحظات بر يمبتن ديتول تيريمد يزيربرنامه .8

  )سازي خصوصي و پروانه صدور طراحي، پايش،( هاي گروه يياجرا يندهايفرا استقرار و تدوين .9

 باال ظرفيت با برق انتقال طرح با مرتبط FACTS ادوات و HVDCفناوري راهبردي سند تدوين .10

 فتوولتائيك هايمبدل فناوري به يابيدست طرح تدوين و تهيه .11

 و يداخل يهادهنده اتصال يفن دانش نيتدو هدف با جامد دياكس يسوخت ليپ وات 100 استك ساخت و يطراح .12

 بند آب

 ايران در تودهزيست انرژي با مرتبط هايفناوري توسعه راه نقشه و ملي راهبرد سند تدوين .13

 ايران در خورشيدي انرژي با مرتبط هاي فناوري توسعه راه نقشه و ملي راهبرد سند تدوين .14

 نمونه روگاهين كي در يسازادهيپ و يبيترك كليس و يگاز يهاروگاهين عملكرد نيآنال يابيارز يافزارنرم بسته هيته .15

 هاروگاهين كنترل يهاستميس يطراح راه نقشه و راهبردي سند تدوين .16

 فارس خليج آب انتقال و تامين طرح اول قطعه پروژه برق نيتام جامع طرح يمهندس خدمات .17

 كالنشهرها توزيع شبكه طراحي با مرتبط هايفناوري توسعه راهبردي سند تدوين .18

 چيتگر ساختماني مجموعه B پهنه انرژي تامين جامع طرح مهندسي خدمات .19

 كرمان جنوب شبكه يمورد مطالعه با رانيا در عيتوز يهاشبكه يطراح يابيارز يديكل يهاشاخص نيتدو .20
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 پايين تلفات با ترانسفورماتورهاي فني دانش تدوين و ساخت طراحي، راهبردي سند تدوين .21

 شبكه به يمگاوات كي كييفتوولتا روگاهين اتصال .22

 هوشمند شهر پايلوت توزيع شبكه سازيبهينه .23

 سردرود كيلوولت 20/132 پست ونياتوماس ستميس يطراح فاز يمهندس خدمات انجام .24

 فارس خليج آب انتقال و تامين پروژه برق تامين سيستم شبكه مطالعات يمهندس خدمات .25

 ارهايراهك ارائه و اشكاالت بروز بينيپيش هايروش برق، صنعت هايسازه در سالمت پايش راهبردي سند تدوين .26
 آنها كاهش

 كاهش و ساخت سهولت هدف با نيرو انتقال هايدكل پي در) ريزشمع( ميكروپايل از استفاده دستورالعمل تدوين .27

  )آبي هايبستر( اشباع و ضعيف هايبستر در ويژه به ريزيبتن و خاكبرداري عمليات حجم

 "مگاواتي 1 فتوولتاييك پارك احداث " اي سازه خدمات .28

 وركش نيروگاههاي تعميرات و نگهداري برداري،بهره نوين آوريهايفن) توسعه( راه نقشه و راهبردي سند تدوين .29

 كشور نيروگاههاي راندمان افزايش نوين هايفناوري راه نقشه و راهبردي سند تدوين .30

 كشور يميقد يهاروگاهين عمر افزايش نوين آوريهايفن) توسعه( راه نقشه و راهبردي سند تدوين .31

 حرارتي هايمبدل و سيكل پژوهشي گروه تحقيقاتي هاياولويت و راه نقشه تدوين .32

 سيكل نيروگاه GE-F9 گازي واحدهاي كمپرسور گايدون هايپره روي بر يخزدگي ضد سيستم نصب جهت مشاوره .33

 رجايي شهيد تركيبي

 به طرح ررسيب و كشور منتخب اقليمي مناطق در توزيع فلزي اكسيد متوسط فشار برقگيرهاي سوختن علل بررسي .34

 شرقي آذربايجان استان توزيع شبكه منتخب فيدرهاي در پايلوت صورت

 اصخ اقليم با مناطق در يعايق  فشارقوي تجهيزات نوين هايفناوري توسعه راه نقشه و راهبردي سند تدوين .35

 انتقال رده قدرت كليدهاي نگهداري و تعمير بهينه استراتژي تعيين و وضعيت ارزيابي يابي،عيب راهنماي تدوين .36

 شده يريگاندازه ينشت انيجر يهايژگيو از استفاده با يكيسرام يمقرهها تيوضع يابيارز .37

 انرژي و برق صنعت در نانو فناوري توسعه راه نقشه و راهبردي سند تدوين .38

 1401 تا 1393 سالهاي در يزد ايمنطقه برق شركت توزيعفوق و انتقال شبكه جامع طرح مطالعات .39
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 برق بازارهاي در مشتقه ابزارهاي به مربوط قراردادهاي و ريسك مديريت روشهاي ريسك، انواع بررسي و مطالعه .40
 ايران برق بازار شرايط با آن تطبيق و دنيا

 شبكه در بادي هاينيروگاه شدناضافه با توزيع فيدرهاي و توزيعفوق و انتقال شبكه ظرفيت توسعه ريزيبرنامه .41

 خطوط ديناميك بارگذاري كردن لحاظ و توزيع يا انتقال

 راهبري و مطالعه تحليل، افزارهاينرم توسعه و سازيپياده طراحي،"آوريفن توسعه راه نقشه و راهبردي سند تدوين .42

 "ايران برق شبكه

 ايران برق شبكه در حفاظت فناوري توسعه راه نقشه و راهبردي سند تدوين .43

 منتظري شهيد نيروگاه مگاواتي 320 ژنراتور گذر آب شينه عدد 60 مكانيكي و الكتريكي تستهاي و ساخت بر نظارت .44

 اصفهان

 يونيورسال موتورهاي انرژي برچسب و مصرف استاندارد تدوين .45

 V94,2 زيمنس گازي توربين احتراق محفظه اجزاي باقيمانده عمر برآورد فني دانش تدوين .46

 سبالن روگاهين يك واحد داخلي پوسته بازسازي  اتيعمل بر نظارت و بازسازي دستورالعمل نيتدو ب،يتخر زيآنال .47

  )عيتوز و انتقال د،يتول( رانيا برق صنعت در يخوردگ كنترل نينو يهايفناور توسعه راه نقشه و يراهبرد سند نيتدو .48

 يروگاهين داغ قطعات ماندهيباق عمر و تيوضع يابيارز يفناور توسعه راه نقشه و يراهبرد سند نيتدو .49

 نيروگاهي داغ قطعات و مواد ساخت فني دانش توسعه و طراحي راه نقشه و راهبردي سند تدوين .50

 يك ساخت و قم نيروگاه ميتسوبيشي گازي توربين چهارم تا اول رديف سگمنتهاي شرود ساخت فني دانش تدوين .51

 رديف هر از دست

 آب تامين سطحي منابع و هارودخانه در آب آلي هايآالينده اي لحظه پايش در سنسورها از استفاده بررسي .52

 كشور برق نيمشترك يمندتيرضا سطح يارتقا يراهبرد سند نيتدو .53

 در يقيعا رطوبت مقدار و دروژنيه و دكربنيمونوكس يگازها غلظت بهنگام يرياندازهگ ستميس ساخت و طراحي .54

 قدرت يترانسفورماتورها

 امكان و دانش مديريت(  BLDCالكتروموتورهاي بكارگيري و توليد فناوري چرخه كردن تكميل عملياتي برنامه تدوين .55
  )سنجي

 صرفم كارايي افزايش بر تاكيد با يكپارچه موتورهاي توليد سنجيامكان جهت پژوهشي و ايمشاوره خدمات انجام .56

 انرژي



 
 

 

٩٦ 

 

 1395كارنامه پژوهش و توسعه فناوري سال 

 

Niroo Research Institue 

 هدف اب كشور يروگاههاين كن خنك ستميس در يفسفوقان ي هيپا يها بازدارنده كاربرد يعمل و يعلم يبررس .57
 هيتصف مراحل و ييايميش مواد مصرف كاهش

 در انرژي سازهاي ذخيره فني دانش وتدوين طراحي،ساخت هاي فناوري توسعه راه نقشه و ملي راهبرد سند تدوين .58

 برق صنعت

 طبس روگاهين در نهيبه ييشو زغال ستميس مطالعه و يبررس .59

 نكا سليمي شهيد نيروگاه بخار يك واحد توربوژنراتور ديناميكي پارامترهاي گيري اندازه .60

 مشهد نيروگاه BBC گاز واحد يك اجزاء ديناميكي پارامترهاي تعيين .61

 قم نيروگاه در تركيبي سيكل بلوك يك احداث براي اقتصادي و فني سنجي امكان مقدماتي مطالعات .62

 توزيع دور راه پايانه فني مشخصات تدوين و تهيه .63

 آزمون، تخراجاس شامل فتوولتائيك سيستمهاي قدرت الكترونيك مبدل آزمايشگاه اندازي راه و طراحي مطالعاتي فاز”  .64

 براي ارد اولويت تجهيزات تامين همراه به فضا طراحي و تخمين و تجهيزات ليست ارايه  و ظرفيت و توان پيشنهاد

 “ 94 سال

  )توزيع و انتقال توليد،( شبكه حوادث دهيگزارش و پايش رويه تدوين و تهيه .65
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  »استاد« آمار عملكرد در طرح -2-2

استا با ربه اساتيدي كه داراي برنامه پنج ساله مدون پژوهشي هم (اعتبار ساليانه تحقيقات اساتيد دانشگاه) "استاد"در طرح 
شود. در همين راستا ابتدا يك قرارداد مقدماتي هاي پژوهشي پژوهشگاه نيرو باشند، گرنت (پژوهانه) ساليانه اعطا ميبرنامه

يلي و سپس در صورت پذيرفته شدن برنامه پيشنهادي، يك قرارداد تفصيلي با دانشگاه مربوطه براي تهيه برنامه پژوهشي تفص
، براي هر طرح تفصيلي 1395ميليون تومان و مبلغ اعطاي پژوهانه ساليانه در سال  5شود. مبلغ قرارداد مقدماتي، منعقد مي

  ميليون تومان بوده است.  20

 

 

 

  

  

  

  

  

 مقدماتي هايپيشنهاد

  دريافت شده
  منعقد شدهمقدماتي قراردادهاي 

  هابا دانشگاه

192 113 

 پيشنهادهاي تفصيلي

  دريافت شده
  منعقد شدهتفصيلي قراردادهاي 

  هابا دانشگاه

38 31 
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  الملليهاي ملي و بينمقاالت چاپ و ارائه شده در كنفرانس -2-3 

  نويسندگاننام و نام خانوادگي   عنوان مقاله  رديف

1  
  

با  Siemens V94,2بهينه سازي فرآيند نگهداشت يك توربين گازي 
 RCMاستفاده از رويكرد 

 معصوميحميد 

2  
هاي ارتقاء منتخب براي بهبود ارزيابي فني اقتصادي بكارگيري بسته

  GE-F9راندمان و توان توليدي واحدهاي گازي 
 منصوري محمد تاجيك

  افزايش خواص ابررسانايي در سيستم ابررسانايي بيسكو  3
 آراني فالح حسام

 نوري رياحي نسترن

4  
حوزه انرژي زمين گرمايي در شناسايي و طبقه بندي فناوري هاي نوين 

 ايران(درخت فناوري)
 جواد نورعليئي

5  
روي  NiMoO4خواص ابرخازني الكترود حاوي نانوميله هاي 

  اكسيدگرافن احيا شده
 سبزي علي

 Clamp-onطراحي و ساخت فلومتر آلتراسونيك گازي مدل   6

 واقف وحيد حميتي

 خليق سليمي يحيي

7  
بيتي جهت ارتباط درون  8طراحي و پياده سازي تبادل داده موازي 

 Embeddedها براي مدارهاي سيستمي بين پردازنده

 فر متين فرهاد، اميري حسام

 فراهاني اميرآبادي مريم

 زاده مهدي محسن V94,2ديدگي اينر كيسينگ يك واحد گازي بررسي داليل آسيب  8

9  
كانكتورها جهت اتصال به هاديهاي غير بررسي چگونگي ايجاد پوشش بر 

  هم جنس
 باجقلي اعظم

  اثر جريان آمونيا بر خواص ساختاري پوشش نيتريدتيتانيم روي فوم گرافن  10
 دبير فاطمه

  نوري رياحي نسترن
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  نويسندگاننام و نام خانوادگي   عنوان مقاله  رديف

11  
با روش ذوب و عمليات حرارتي  BaCuSiساخت تركيب ترموالكتريك 

  همگن سازي
 ذوالرياستين اشكان

12  
تجزيه ي آب با كارايي باال به روش فتوالكتروشيميايي با استفاده از انرژي 

 خورشيدي بر پايه ي اكسيد نانوساختار چاپ توري شده

 موخر سياوش روزبه

 نوري رياحي نسترن

13  
 نانو ذرات ساخت نانو كامپوزيت زمينه مس تقويت شده با

 γ-Cu5Zn8 براي استفاده در اتصاالت الكتريكي  
 ذوالرياستين اشكان

14  
هاي دهنده حفره در سلولكاربرد كربن به عنوان اتصال فلزي و اليه انتقال

 خورشيدي پروسكايتي با پايداري باال
 مهديخاني علي

15  
هاي ولسلدهنده حفره در كاربرد كربن به عنوان اتصال فلزي و اليه انتقال

  خورشيدي پروسكايتي با پايداري باال
 موخر سياوش روزبه

16  
وري انرژي در كولرهاي گازي اسپليت با سنجي افزايش بهرهامكان

 BLDCبكارگيري موتورهاي 

 راد ابراهيمي حسن

 والشاني اميني سهراب

17  
بكارگيري اتوبوس درونشهري برقي توربيني، به منظور كاهش آاليندگي و 

  برق محرك توليد
 طباطبائي ضيائي سعيد سيد

18  
هاي ارزيابي فني و افتصادي فرآيند سولفورزدايي هيدروتريتينگ در نيروگاه

  ايران , مطالعه موردي براي نيروگاه شازند اراك

 قزويني پورمقدم پيمان

 مقدم دالور زهرا

19  
با روش ذوب و عمليات حرارتي  BaCuSiساخت تركيب ترموالكتريك 

  همگن سازي
 ذوالرياستين اشكان

20  
تجزيه ي آب با كارايي باال به روش فتوالكتروشيميايي با استفاده از انرژي 

  خورشيدي بر پايه ي اكسيد نانوساختار چاپ توري شده

 موخر سياوش روزبه

 نوري رياحي نسترن

21  
برگشتي) در چك ولوهاي سازي و رفع مشكل پسينگ(بروز جريان بهينه

  نيروگاه آبادان GE-Frame9مسير سوخت مايع واحدهاي گازي
  سالمي سينا
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  نويسندگاننام و نام خانوادگي   عنوان مقاله  رديف

22  
مروري بر طراحي و پياده سازي سيستم پايش وضعيت ارتعاشي 

  نيروگاه رامين اهواز 4توربوژنراتور واحد 

 آقااميني مهدي

 خالصي حميدرضا

 بخشي علي

 آسايش مسعود

23  
مقايسه رفتار آرايه هاي جت مغشوش در جريان عرضي به روش شبيه 

  )LESسازي گردابه هاي بزرگ (
 توكلي احسان

24  
نيروگاه بندرعباس با  4بازتواني كامل واحد  مقايسه اقتصادي طرح

  هاي رقيب توسعه ظرفيت نيروگاهيطرح

 تجرق نمازي اكبر

 رحماني فرشته

 فراهاني سربندي ابراهيم محمد

25  
دهاي ي واحبندي بهينه تعميرات پيشگيرانهافزار تعيين زمانطراحي نرم

  نيروگاهي با در نظر گرفتن مالحظات اقتصادي بازار برق و بورس انرژي

 زاده شعبان مرتضي

 مباركه موسوي پيمان سيد

 رديابي توانانتقال به واحدهاي توليد برمبناي  تخصيص تلفات در شبكه  26

 برهمندپور همايون

 مسلمي نيكي

 فرهادخاني مهدي هاي ساختاري هيات تنظيم بازار برق ايرانارزيابي قابليت  27

28  
توزيع اقتصادي رزرو توان راكتيو بين ژنراتورهاي سيستم قدرت برپايه 

  تشكيل نواحي كنترل ولتاژ

 رنجبر مونا

  برهمندپور همايون

  دهي حوادث توليد و شبكه انتقال در شبكه برق امريكاگزارشبررسي روند   29
 بيدگلي مديحي زهرا

  زاده شعبان مرتضي
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  نام و نام خانوادگي نويسندگان  عنوان مقاله  رديف

30  
ارزيابي ساختار حقوقي تنظيم مقررات در بخش توزيع ايران: بررسي 

  تحليلي و تطبيقي
 محمدي مريم

  هاي توزيع برقاجتماعي شركتي براي شركتتوسعه مدل مسئوليت   31
 ديلمي عضدي بهشاد

 حيدري غالمرضا

32  
 پيشنهاد رويكردي جامع براي تدوين محورهاي تحقيق و توسعه سيستم

  انداز ساير كشورهاقدرت ايران بر مبناي مطالعه تحليلي چشم

 زاده شعبان مرتضي

 فراهت حامد

 بيدگلي مديحي زهرا

 حسيني شاه اميد

33  
هاي نگهداري در مديريت دارايي شبكه انتقال برق تحليل نقش استراتژي

 با استفاده از مدل پويايي سيستم

 فرهادخاني مهدي

 مرزوني حسني مسعود

 وزيع ايرانتتعيين نقاط مناسب ارزيابي كيفيت توان شبكه انتقال و فوق  34

 مسلمي نيكي

 آزاد زاده خطيب هادي

 عباسي جعفر

35  
 -متغير در واحدهاي تلمبه -فايده استفاده از فناوري سرعت -هزينهتحليل 

  ثابت -اي در مقايسه با فناوري سرعتذخيره

 احمدي علي مهدي

  زاده شعبان مرتضي

36  
ه برداري ديناميكي با توجريزي توسعه ظرفيت خطوط انتقال و بهرهبرنامه

  به رشد بار

 نوروزي هادي

  گودرزي مصطفي
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  نام و نام خانوادگي نويسندگان  مقالهعنوان   رديف

37  
 230بررسي اقتصادي استفاده از ريزشمع در پي دكل هاي خط انتقال نيرو 

 كيلوولت چهارمداره نيروگاه پره سر گيالن
 ذكاوتي اصغر علي

38  
 230بررسي اقتصادي استفاده از ريزشمع در پي دكل هاي خط انتقال نيرو 

 پره سر گيالنكيلوولت چهارمداره نيروگاه 
 سرائيصحنه جعفري علي محمد

  هاي انتقال نيرودكل تعيين ضريب اطمينان طراحي ريزشمع در پي  39
 سرائيصحنه علي جعفري محمد

 اصغرذكاوتي علي

  اولويت بندي تأسيسات صنعت برق براي پايش سالمت سازه ها  40
 سرائيصحنه جعفري علي محمد

 عليرضارهنورد

41  
هاي بحراني در خطوط انتقال جهت افزايش ظرفيت حرارتي اسپنشناسايي 

  آبرودنمك -كيلوولت نوشهر 63خط با مطالعه موردي خط 

 محمدگودرزي

 گيلوانژاد مجتبي

 گودرزي مصطفي

42  
كي هاي پايش ظرفيت ديناميسازي سيستمارزيابي فني و اقتصادي پياده

  هاي باديمنظور توسعه نيروگاه) بهDLRخط (

 رؤفي اله حبيب

 مسلمي نيكي

 نميني نظافت جواد

43  
ريزي تعميرات و نگهداري قابليت اطمينان محور در افزار برنامهتوسعه نرم

  توزيعشبكه هاي انتقال و فوق

 جعفرعباسي

 مسلمي نيكي

44  
مطالعه فني و اقتصادي توليد برق از زيست توده كشاورزي با استفاده از 

  (مطالعه موردي: استان خوزستان)فناوري گازي سازي 
 مهدي رضائي

45  
طراحي و تحليل مكانيزم حركتي متمركزكننده خورشيدي با موتور 

  كيلوواتي 10استرلينگ 

 طباطبائي ضيائي سعيد سيد

  بزرگمهري شهريار
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  نام و نام خانوادگي نويسندگان  عنوان مقاله  رديف

46  
تن تبريد در  5خورشيدي سازي سيستم سرمايش جذبي سازي و بهينهشبيه

  شهر تهران
 داودمحمدي

 پور زهراشريف  دهاي شبكه هوشمنهاي ترافيكي و الزامات مخابراتي زيرسيستممشخصه  47

48  
بررسي و مقايسه كاربردي انواع مختلف توپولوژي اينورترهاي فتوولتائيك 

  درراستاي افزايش بكارگيري انرژي خورشيدي
 بنفشه همداني

 بنفشه همداني شناخت فني انواع تكنولوژي مبدلهاي فتوولتائيكبررسي و   49

50  
بيني هاي فتوولتائيك و پيشمطالعه و بررسي وضعيت بازار انواع مبدل

  هاآينده آن
 بنفشه همداني

51  
ها با بررسي مشكالت همكاري متقابل در تجهيزات اتوماسيون پست

 و ارائه راهكار IEC 61850 پروتكل

  مژگان صالحي

 حميد دانايي

  IEC 61850 هاي سنتي با استانداردبررسي طرح توسعه پست  52
  مژگان صالحي

 حميد دانايي

53  Criteria for choosing the best substation 

protection scheme  

  مژگان صالحي

  حميد دانايي 

  سليماني فر مهران

54  
 قويبررسي مشكالت جاري و ثبت شده دراتوماسيون پست هاي فشار 

  DCS سنتي و

  فريبرز فيضي

  دانايي حميد

  سليماني فر مهران
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55  
آشنايي با ساختار و روشهاي سنتز نيتريد بور ماده مورد استفاده در بهبود 

  1395ماهنامه نانو. بهمن -هدايت حرارتي سياالت

  رادمهدي صالحي

  فرزانه هاشمي نصر

  كرداني مريم

56  

ماهنامه نانو، –آشنايي با عوامل موثر بر انتقال حرارت در نانو سياالت 

 1395بهمن 

	  

  رادمهدي صالحي

  فرزانه هاشمي نصر

  مريم كرداني

57  
فصلنامه علمي -نانو كامپوزيت ها و عوامل موثر بر هدايت حرارتي آنها

  )1395دوازدهم (ترويجي انجمن نانو فناوري ايران. دنياي نانو سال 

  مهدي صالحي

  ليال احمديان علم

  مريم كرداني

58  

به سوخت با استفاده از انرژي خورشيدي به منظور بازيابي  CO2تبديل 

سي و نهمين همايش شيمي نيروگاههاي -خروجي نيروگاهها. CO2گاز 
 1395دي ماه  15و  14-نيروگاه اصفهان-كشور

	  

  مجيد قهرمان افشار

  مهدي صالحي راد

59  

سنتز اكسيد گرافن به روش هامرز اصالح شده و بررسي پايداري آن در 

 سوسپانسيون آبي براي كاربردهاي نيروگاهي

چهارمين كنفرانس تخصصي فناوري نانو در صنعت برق و انرژي، تهران، 
  .1395ايران، شهريور 

ق. باصري، م. شريعتي نياسر، 
  هدي مولوي

  الكتريكي در شبكه برق كشورسازي انرژي ¬پژوهي ذخيره¬آينده  60

سهيال دليريان ، ميالد نريماني، 
نازنين عبدي، معصومه 

  نژاد¬قاسمي
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  سازي¬سازها در صنعت برق و سود حاصل از ذخيرهكاربرد ذخيره  61

سهيال دليريان ، ميالد نريماني، 

نازنين عبدي، معصومه 

  نژاد¬قاسمي

62  
  

  
Geothermal Resource Assessment in Derik 

Region (NW-Iran)  
  جواد نورعليئي

63  

  
An Integrated Appraisal of Burgan Reservoir in 

soroosh Oil Field, Using Petrographic and Petro 

physical Approaches  

  داور ابراهيمي

64  

SURFACE MODIFIED HEXAGOBAL BORON 

NITRIDE AS PROPER NANOFILLER FOR 

THERMAL MANAGEMENT APPLICATIONS 

سومين همايش ملي تكنولوژيهاي نوين در شيمي،پتروشيمي و نانو 

1395خرداد  22،23ايران(دانشگاه شهيدبهشتي ايران   

M. Salehirad1, M.M. 

Alavi Nikje 1, L. 

Ahmadian-Alam2, F. 

Hashemi Nasr2 

65  

AN INVESTIGATION ON THE STABILITY, 

ELECTRICAL AND THERMAL 

CHARACTERISTICS OF THE INSULTING OIL 

NANOFLUIDS 

IJE TRANSACTIONS A: Basics Vol. 29, No. 10 

(October 2016) 1423-1430. 

M. Asefi, H. Molavi, M. 

Shariaty Niassar, J. 

Babaee Darband, N. 

Nemati, M. Yavari and 

M. Akbari, 

66  
Local static hold-up in a rotary sieved disc 

contactor for a butyl acetate-water system 

F. Behzad, H. 

Bahmanyar, M. 

Mousavian, H. Molavi, 

F. Fogh 
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  سمينارهاي برگزار شده  -2-4
  محور سمينار   دهنده/سخنرانارائه نام سمينار   رديف

  مهدي فرهادخاني   تدوين سند راهبردي ارتقاي سطح رضايتمندي مشتركين برق كشور   1
مديريت و علوم  

  اجتماعي 

 Steve Eeckoudt EnGieLab  روغن هاي ترانسفورماتور نو، جديدترين توسعه در صنعت  2

ها و ها، انگيزهدستورالعملرساني به صنايع خودروسازي در آمريكا: برق  3

 هامشوق
  اميرحسين رنجبر 

Fiat Chrysler 

Automobiles 

(FCA) 

 پژوهشگاه نيرو و  IEEE --  دومين نشست –چالش مهندسي برق   4

 )HEMS( سيم و خودكار منازل هوشمندسيستم مديريت انرژي بي  5

كاميار مهران، نيما فالح، 
مهندس اماني (مديربخش 

  ساختمان آبا سابا)

QueenMary 

Univ. 

6  
در  PVساعته جهت تحليل اثر سطح باالي نفوذ توليد  24روش جامع 

 هاي فشارمتوسط و  ضعيفشبكه
 - UNSW  مريم هاشمي نمين

Australia 

  ابزار دقيق  مهسا عاليي راه توسعه رباتهاي صنعت برقتدوين سند راهبردي و نقشه  7

  ابزار دقيق   محمد اسكويي   راه خودرو برقي تدوين سند راهبردي و نقشه  8

  ابزار دقيق   مجتبي طباطباييان   هاي برق كشور پژوهي بكارگيري حسگرهاي هوشمند در پستآينده  9

10  
شرفته گيري پيهاي اندازهراه توسعه سيستمتدوين سند راهبردي و نقشه

  ها در نيروگاه
  ابزار دقيق   بابك اميني 

11  
سازي حرارتي ارائه راهكارهاي مناسب و كسب دانش فني، جهت جبران

  حسگرهاي ولتاژ نوري 
  ابزار دقيق   حسام اميري 

12  
دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت مبدل دقيق و پايدار بار 

  الكتريكي به ولتاژ
  ابزار دقيق   محمود تكابي

نگاري و آينده   پيروز غفراني   كاربردي ديپلماسي علم و فناوري  -سمينار آموزشي  13
  پژوهيسياست

14  
ت ساز صنعافزارهاي شبيهراه توسعه نرمتدوين سند راهبردي و نقشه

  هاي توليد، انتقال و توزيعبرق در رده
  اقتصاد برق و انرژي   فرهاد فالحي 
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  اقتصاد برق و انرژي   مهدي فرهادخاني  هاي هيات تنظيم بازار برق ايران راه فعاليتتدوين نقشه  15

16  
راه توسعه فناوري تجهيزات الكترونيك تدوين سند راهبردي و نقشه

  قدرت در شبكه برق 
  الكترونيك قدرت   احمد اسماعيلي 

17  
ارتينگ (سيستم حفاظتي زمين) و ايمني در شبكه توزيع برق سراسري 

  ايران 
  انتقال و توزيع   جمشيد رازقي 

  انرژي تجديدپذير  ثريا رستمي  برداري از انرژي باد در كشورراه  بهرهتدوين سند راهبردي و نقشه  18

  انرژيهاي تجديدپذير   همداني بنفشه  آشنايي با صنعت اينورترهاي فتوولتائيك و جايگاه آن در دنيا  19

  انرژيهاي تجديدپذير   پروفسور ايكه وبر   آخرين دستاوردهاي توليد سلولهاي انرژي خورشيدي   20

21  
هاي مرتبط با انرژي راه توسعه فناوريتدوين سند راهبردي و نقشه

  توده در ايران  زيست
  انرژيهاي تجديدپذير   مهدي رضايي

22  
هاي مرتبط با انرژي راه توسعه فناوريتدوين سند راهبردي و نقشه

  زمين گرمايي در ايران  
  انرژيهاي تجديدپذير   جواد نورعليئي 

  علي هاشمي   آن هايچالش بررسي و خورشيدي هاينيروگاه احداث صنعت با ناييآش  23
هاي انرژي

  تجديدپذير 

24  
كارگاه يكروزه معرفي تجارب كشورهاي آمريكاي شمالي در ترويج و 

  توسعه انرژيهاي تجديدپذير  
  انرژيهاي تجديدپذير    علي نادريان 

  انرژيهاي نو   علي نادريان   فتوولتاييك سيليكوني    25

  پيروز غفراني   پژوهي و سناريوپردازي كاربردي آينده -سمينار آموزشي  26
نگاري و آينده

  پژوهيسياست

  محمدتقي عيسايي  گيري در شرايط عدم قطعيت  تصميم  27
نگاري و آينده

  پژوهيسياست

  زاده پيام حنفي  يافته كاربرد تفكر نرم در حل مسائل غيرساخت  28
نگاري و آينده

  پژوهيسياست
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  پيروز غفراني   اصول و فنون مذاكره  29
نگاري و آينده

  پژوهيسياست

  پيروز غفراني   اينوآوري يا اكوسيستم نوآوري و انتشار شبكه  30
نگاري و آينده

  پژوهيسياست

  رها خرازي آذر   ارتباطات استراتژيك   31
نگاري و آينده

  پژوهيسياست

  پيروز غفراني   گيري رويكرد سيستمي بر تصميم  32
نگاري و آينده

  پژوهيسياست

  سيدجواد حسيني  هاي فناور در ايران داليل شكست شركت  33
نگاري و آينده

  پژوهيسياست

34  
هاي نوين حفاظت در راه توسعه فناوريتدوين سند راهبردي و نقشه

  شبكه ايران 
  زهرا مديحي 

برداري بهره
  هاي قدرت سيستم

  علي بخشي  ها هاي كنترل نيروگاهراه طراحي سيستمتدوين سند راهبردي و نقشه  35
پايش و كنترل 

  نيروگاه

36  
هاي بخار راه توسعه فناوري توربينتدوين سند راهبردي و نقشه

  نيروگاهي 
  جعفر آقاياري 

تاسيسات دوار 
  مكانيكي 

  ساره شفيعي  مالكيت فكري    37
سازي و تجاري

  اكتساب فناوري 

38  
هاي فناورانه در طراحي مطالعات و شناخت جامع از الزامات و نيازمندي

  شهرها شبكه توزيع كالن
  مجتبي گيلوانژاد 

تجهيزات خط و 
  پست

39  
برق  هاي انتقالراه توسعه فناوري سيستمتدوين سند راهبردي و نقشه

  با ظرفيت باال
  مصطفي گودرزي 

خط و  تجهيزات
  پست

40  
هاي طراحي، ساخت و راه توسعه فناوريتدوين سند راهبردي و نقشه

  تدوين دانش فني ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين  
  افسون پرهيزگار 

تجهيزات خط و 
  پست 

41  
هاي توزيع با مطالعه هاي كليدي ارزيابي طراحي شبكهتدوين شاخص

  موردي شبكه جنوب كرمان 
  مصطفي گودرزي 

تجهيزات خط و 
  پست 

  سيد سعيد ضيايي طباطبايي  هاي گازي  راه طراحي توربينتدوين سند راهبردي و نقشه  42
تجهيزات دوار 

  مكانيكي
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43  
زمان برق، هاي توليد همتدوين دانش فني طراحي و ساخت سيستم

  حرارت، سرما و آب شيرين  
  مسعود آسايش

تجهيزات دوار 
  مكانيكي

44  
برداري، نگهداري و راه فناوري نوين بهرهتدوين سند راهبردي و نقشه

  ها  تعميرات نيروگاه
محمدابراهيم سربندي 

  فراهاني
  توليد نيرو 

  توليد نيرو  سيد احمد احمدي  انتخاب سيستم بهينه زغال شويي براي نيروگاه طبسبررسي و   45

  آثار حقوقي الحاق به منشور انرژي  46
مهدي  -اسداهللا صحرانورد

  تفتاني
  حقوق

47  
 برداري اقتصادي وپذيري شبكه انتقال براي بهرهاستفاده از انعطاف

  هاي قدرتقابل اطمينان سيستم
  دانشگاه يوتا   مصطفي اردكاني

48  
تدوين سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي طراحي،ساخت 

  وتدوين دانش فني ذخيره سازهاي انرژي در صنعت برق
  سهيال دليريان

ذخيره سازهاي 
انرژي الكتريكي در 

  صنعت برق

49  
آوري امنيت در حوزه فن راه توسعه فناوريتدوين سند راهبردي و نقشه
  و ارتباطات صنعت برقاطالعات 

  زير ساخت مخابرات  دولت جمشيدي

50  
سازي و توسعه راه فناوري طراحي، پيادهتدوين سند راهبردي و نقشه

  افزارهاي تحليل، مطالعه و راهبري شبكه برق ايران  نرم
  حميد دانايي

هاي كنترل سامانه
  شبكه

  شبكه برق   همايون حائري   هاي بادي با نگاه پايداري شبكه برق توسعه نيروگاه  51

52  
هاي طراحي، ساخت و راه توسعه فناوريتدوين سند راهبردي و نقشه

  سازي انرژي در صنعت برق تدوين دانش فني ذخيره
  شيمي و فرآيند   سهيال دليريان 

  احمديمهدي علي  شور  هاي آبي كسنجي استفاده از فناوري ژنراتور القايي در نيروگاهامكان  53
ماشينهاي الكتريكي 

  دوار

54  
راه طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد تدوين سند راهبردي و نقشه

  و قطعات داغ نيروگاهي  
  متالورژي   محمدرضا جهانگيري

55  
ها (هوا، آب و خاك) در راه مديريت آاليندهتدوين سند راهبردي و نقشه

  صنعت برق ايران  
  محيط زيست   عبداهللا مصطفايي

  مديريت   مصطفي مهاجري   فلسفه علم   56
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  مديريت انرژي   زادهوهاب مكاري  هاي مديريت بارهاي سرمايشي  راه فناوريتدوين سند راهبردي و نقشه  57

  هانيه آرزمجو   سازي راهبردي با رويكرد هوشين كانري جاري  58
مديريت و علوم 

  اجتماعي

59  
لزوم توجه به  توانمندي هاي پويا در صنعت برق كشور، مطالعه موردي 

  بنگاههاي سازنده تجهيزات صنعت برق كشور
  السادات پسنديدهاشرف

مديريت و علوم 
  اجتماعي

  زادههادي خطيب  راه توسعه پايايي در شبكه برق ايرانتدوين نقشه  60
 هايمطالعات سيستم

  قدرت

61  
 هاي جريانهاي سراميكي با استفاده از ويژگيوضعيت مقرهارزيابي 

  شدهگيرينشتي اندازه
  مطالعات فشار قوي   ايمان احمدي جنيدي

62  
هاي نوين تجهيزات راه توسعه فناوريتدوين سند راهبردي و نقشه
  ها در مناطق با اقليم خاص فشارقوي و عايق

  مطالعات فشارقوي   مجيد رضايي 

  گرايش قدرت  -هاي مهندسي برق ميزگرد چالش  63
با حضور نخبگان صنعت 

  برق و دانشگاه
  معاونت پژوهشي 

  مهندسي برق   حميدرضا روشندل  تعيين منابع طبيعي زيرزميني با استفاده از امواج الكترومغناطيس    64

65 High Voltage, HVDC & Renewable Energy ... مهندسي برق  كاوه ملكيان و  

  مهندسي برق   بهروز بحراني   DCو  AC-DCهاي راهكارهاي پيشرفته الكترونيك قدرت براي ريزشبكه  66

  مهندسي برق   فر فرخ اميني  هاي قدرت آوري در سيستمدرآمدي بر مفهوم تاب  67

  مواد غيرفلزي   حسين كوهاني    راه توسعه فناوري ابررسانا در صنعت برق تدوين سند راهبردي و نقشه  68

69  
مروري بر چند نمونه از بازارهاي برق دنيا و رويكرد آنها در حضور منابع 

  تجديدپذير 
  زاده دوستي

هيĤت علمي دانشگاه 
  لرستان

 --   سيدجواد حسيني   سازي هاي كاهش ريسك در فرايند تجاريتكنيك  70
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واحدهاي  (مجالت داخلي) فهرست بروندادهاي تخصصي-2-5

  پژوهشي 

  شماره  فصل  مدير اجرايي/رابط  مدير مسئول/سردبير  نام گروه پژوهشي  ر ديف

  محيط زيست  1
  /ليچايي مرتضي جاللي

  عبداهللا مصطفايي
  2  تابستان  پيمان پورمقدم

2  
  

  هاي تجديدپذيرانرژي

  شهريار بزرگمهري/

  مهدي رحيمي تاكامي

  

  حامد محبي
  1  بهار

  تجهيزات خط و پست  3
  مجتبي گيلوانژاد/

  هادي نوروزي

  هادي نوروزي/

  بهدخت اميدزاده

  1  بهار

  2  تابستان

  3  پاييز

4  
  

  مواد غيرفلزي

  نسترن رياحي/

  حسام فالح آراني

  

  حسين كوهاني

  1  تابستان

  2  زمستان

  الكترونيك قدرت  5
  سعيد حاتمي/

  بنفشه همداني
  سعيده ثاراللهي

  2  تابستان

  3  زمستان

  2  تابستان  مرجان رادكامران  مسعود آسايش  تجهيزات دوار مكانيكي  6

  حميد معصومي  فرشته رحماني  هاي حرارتيسيكل و مبدل  7
  2  تابستان

  3  زمستان

  2  زمستان  نوذر ايراني  ادوارد غريبيان  پايش و كنترل نيروگاه  8

  ندا ياوري  بابك اميني  ابزار دقيق  9
  1  تابستان

  2  زمستان

  1  تابستان  مجيد رضايي  مجيد رضايي  مطالعات فشار قوي  10
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  دهتشر شهاي منكتاب -2-6

 

 

  عنوان كتاب  نويسنده  نوع چاپ
 

 رديف 

 چاپ نخست
پور، وحيد قرباني كيومرث حيدري، مهدي يادي

 پاشاكاليي

تامين مالي پايدار براي پژوهش و 
  نوآوري
 

1 

تمديد چاپ: 
 چاپ سوم

 همايون حيدري 

 هايسيستمهاي زمين و رفتار شبكه
  برق 
 

2 
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 1395هاي منعقد شده در سال نامهتفاهم -2-7

  1395هاي داخلي سال نامهتفاهم فهرست �
 

نامهتاريخ انعقاد تفاهم  شماره رديف نام دانشگاه 

12/2/1395  1 دانشگاه صنعتي اراك 

28/2/1395 و تحقيقاتدانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم    2 

26/4/1395 المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزلهپژوهشگاه بين   3 

30/5/1395  4 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز 

5/8/1395  5 مركز تحقيقات مخابرات ايران 

18/8/1395  6 دانشگاه زنجان 

18/8/1395  7 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 

22/9/1395 بلوچستان دانشگاه سيستان و   8 

15/10/1395  9 دانشگاه فردوسي مشهد 

20/10/1395 هاي علمي و صنعتي ايرانسازمان پژوهش   10 

25/10/1395  11 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان شرقي 

25/10/1395  12 دانشگاه تبريز 

27/10/1395 وري انرژي ساباسازمان بهره   13 

16/11/1395 رجاييدانشگاه تربيت دبير شهيد    15 
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  1395هاي بين المللي سال نامهفهرست تفاهم

  

 تفاهم نامه في مابين شركت كپكو كره جنوبي و پژوهشگاه نيرو -1

 آلمان و پژوهشگاه نيرو SAGتفاهم نامه في مابين شركت  -2

 تفاهم نامه في مابين دانشگاه پلي تكنيك درسدن و پژوهشگاه نيرو -3

 ايتالياو پژوهشگاه نيرو CESIتفاهم نامه في مابين مركز آزمايشگاه  -4

 اسلووني و پژوهشگاه نيرو engie labتفاهم نامه في مابين شركت  -5

  تفاهم نامه في مابين پژوهشكده انرژي ارمنستان و پژوهشگاه نيرو -6
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١١٦ 

 

 1395كارنامه پژوهش و توسعه فناوري سال 

 

Niroo Research Institue 
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 فصل سوم:

1395سال  پايان يافتهچكيده نتايج پروژه هاي   
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  عنوان پروژه: 

  ارائه راهكارهاي مناسب و كسب دانش فني، جهت جبران سازي حرارتي حسگرهاي ولتاژ نوري

  پژوهشگاه نيرو  كارفرما:  ابزار دقيق  گروه مجري:

 PCNPN29  كد پروژه:  حسام اميري  مدير پروژه:

  و حسن كوزه گر مرتضي مظفري، ندا ياوري، سعيد گلخني  همكاران:

  خالصه پروژه:

شگاه نيرو پروژه    ست كه در پژوه سفورماتورها   بيش از يك دهه ا ساخت تران نوري با كارفرمايي  يريگاندازه يهاي مختلف 
س شركت توانير و برق منطقه  صل    يدهاي به انجام ر ست. هدف ا ستم كامل      گونه پروژه يناز انجام ا يا سي ساخت يك  ها، 

سفورماتور نوري   ست. اين پروژه  230و 132، 63هاي ولتاژي گيري ولتاژ و جريان در ردهاندازهتران ها با توجه كيلوولت بوده ا
اند. تجربيات كسب شده در خصوص مسائل فشار قوي،      به مشخصات فني اوليه مورد توافق كارفرما اجرا شده و خاتمه يافته   

سيرهاي ارتباط    سگرهاي نوري و م سيار ارزنده بوده، ول  مكانيكي، اپتوالكترونيك، ح صل  هكينبا توجه به ا ينوري ب  يتمركز ا
شين، پ يدر پروژه ها  يشها پكه رفع آن يفن ياز چالش ها برخي است،  بوده گيريكليت ساخت يك دستگاه اندازه   يبر رو ي

صنعت   يك يدتول يازن صول  ست، هنوز باق  يمح ستگي خروجي  . از جمله اين چالشبودمانده  يا سگرهاي اندازه ها، واب  يريگح
ضوع  ين. اشد ها ميگيريكه منجر به ايجاد خطا در اندازه بودهت دما ييرانوري با تغ ش  يهااز چالشهمواره  ،مو  يروز پژوه

 يدر راستا  يارزشمند  يارحل مشكل پايداري حرارتي گام بس   ين. بنابرابوده است  ينهزم ينعالقمند به ا ياز كشورها  ياريبس 
  باشد.ميمحصوالت  گونهنيا يصنعت يدتول

سگرهاي ولتاژ نوري       "پروژه  سازي حرارتي ح سب دانش فني، جهت جبران  سب و ك با هدف غلبه بر  "ارائه راهكارهاي منا
شي ابزار دقيق تعريف گرديد. در اجراي اين پروژه، پياده    صورت پروژه آزمون ايده در گروه پژوه و سازي د چالش مذكور، به 

  كار قرار گرفت:مسير اصلي در دستور 
  گيرياصالح طرح ساخت سنسوري جديد با بهبود حرارتي و دقت اندازه -
  هاي تركيبي نوري و پردازشيگيري شده با روشاصالح سيگنال اندازه -

ســازي براي ترانســفورماتورهاي اين پروژه هر دو شــيوه مورد بررســي و آزمون قرار گرفت تا راهكاري بهينه و قابل پياده در
ساخت داخل ارائه گردد.  نوري شد    3اجراي اين پروژه به  ولتاژ  سيم بندي  سي انواع مقاالت و  در فاز اول .فاز تق ، پس از برر

شده روز دنيا  ساختار آن        تمركز بر روي انواع روشبا ، پتنت هاي ثبت  صالح  سور و ا سن ساخت  و با توجه به امكانات  هاي 
سيستم جهت انجام  نيكيهاي الكترودر فاز دوم، انواع نيازمندي و ساخته شد. هايي از سنسور ولتاژ نوري طراحي موجود، مدل

ــي قرار گرفت   ــازي دمايي مورد بررس ــازي الگوريتم جبران س ــبات ولتاژ و پياده س ، و بردهاي الكترونيكي گيرنده ليزرمحاس
م ني پروژه، يكپارچه سازي مجموعه سيست. در فاز سوم و پاياپردازنده، كانديشنينگ، ثبت داده و دما و ... طراحي و ساخته شد
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صورت گرفت      سور و الكترونيك  سن سور طراحي و پياده      الگوريتمي براي جبران . در اين مرحله،در بخش  سن سازي دمايي 
شد و در نهايت با انجام آزمون    شده، دقت خطاي ميانگين        سازي  ساخته  ستم  سي سنجش دقت بر روي مجموعه   3/1هاي 

  .درجه سانتيگراد به دست آمد 51تا  10درصد در بازه دمايي 

  

  :نتايجچكيده 

  درجه سانتيگراد 51تا  10درصد در بازه دماي   3/1 يرياندازه گ يمتوسط خطادستيابي به  �
  در پايان پروژه درصد 2به در حالت بدون جبران سازي  درصد 22از  يممماكز يكاهش خطا �
ستقل از           � صورت م سبات پايدار به  ستيابي به محا سازي و د سيگنال ورودي بر روي روابط جبران شدت  حذف اثر تغييرات 

  شدت سيگنال ورودي
  يستمس الكترونيكدر فيزيك يا اصالح ضرايب در صورت تغيير  دستيابي به شيوه كاليبراسيون آسان و امكان �
 مطلوب و مورد نياز كاهش هزينه توليد ساخت سنسور با حفظ كالس دقت �

 بستر سازي مناسب جهت انجام مرحله صنعتي سازي �

  ندات پروژه:تمس

، گروه ابزار دقيق، پژوهشگاه نيرو، تير "ولتاژ يطراحي، اصالح ساختار و ساخت حسگر اپتيك"گزارش مرحله اول پروژه،  �
 .95ماه 
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 .95دقيق، پژوهشگاه نيرو، تير ماه ، گروه ابزار "و ساخت سخت افزار يطراح"گزارش مرحله دوم پروژه،  �

، گروه ابزار دقيق، پژوهشگاه نيرو، دي ماه "آزمون هاي صحت سنجي و انجام اصالحات"گزارش مرحله سوم پروژه،  �
95. 
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 :پروژه عنوان

  كشور برق پستهاي در هوشمند حسگرهاي شبكه كارگيريبه پژوهيآينده

 
  پژوهشگاه نيرو  كارفرما:  دقيقابزار   گروه مجري:

 PCNPN28  كد پروژه:  طباطبائيان مجتبي  مدير پروژه:

  

 محمودي سعيد رحماني، معصومه :همكاران

  تهران دانشگاه برق دانشكده استاد لساني، حميد دكتر آقاي :پروژه ناظر
 

 :پروژه خالصه

در  كه آيندهپژوهي است پروژه نخستين “كشور برق پستهاي در هوشمند حسگرهاي شبكه به كارگيري آيندهپژوهي” پروژه
 در موجود و چالشهاي فعلي وضعيت شناخت آن، اجراي از هدف و شده تعريف نيرو پژوهشگاه نوين سياست هاي راستاي

 حسگرهاي بيسيم شبكه مطلوب فناوري و محتمل هاي آينده يافتن و برق صنعت توزيع فوق و انتقال شبكه هاي و پستها
شبكه  بررسي به اول فاز در :ميباشد زير شرح پروژه به اجرايي روند .ميباشد شده شناسايي چالشهاي حل راستاي در هوشمند

 زمينه اين در موجود استانداردهاي مهمترين ادامه در و پرداخته شده آنها به مربوط مسائل و هوشمند حسگر بيسيم هاي
 132 ، 400 ولتاژهاي( توزيع فوق و انتقال سطوح در قوي فشار پستهايجزئيات  بررسي به ابتدا دوم بخش در .شدند مطالعه

 مختلف روش سه اساس بر كار اين كه شدند شناسايي پستها آينده و حال نيازهاي چالشها و سپس و پرداخته )كيلوولت 63 و
 قالب در دلفي آينده پژوهي متدولوژي سرانجام و پستها از پروژه تيم ميداني بازديدها قوي، فشار زمينيه پست هاي در مطالعه

 اساتيد، صاحب از تعدادي ديدگاههاي آن طي كه شد انجام “بيسيم حسگرهاي شبكه” و “قوي فشار پستهاي” دو كميته
 آن نتايج از و پردازش شده و جمع آوري مرحله چند در پروژه موضوع با مرتبط زمينه هاي در متخصص كارشناسان و نظران

 پستهاي تجهيز روشهاي بررسي”پروژه  در شده انجام فعاليت آخرين .شد استفاده پستها محتمل آينده هاي شناسايي براي
 حسگرهاي بي سيم شبكه قابليتهاي از استفاده شد با سعي آن طي كه بود “هوشمند حسگرهاي شبكه به فوق توزيع و انتقال

نظارت  و كنترل اعمال و فعلي، مشكالت رفع براي روشهاييپروژه،  دلفي كميته هاي كارشناسان نظرات براساس و هوشمند
  .شود نيرو پيشنهاد انتقال خطوط و پستها تجهيزات بر پيشرفته

، تاييد خاتمه پروژه توسط پژوهشگاه اعالم 95سرانجام با برپايي جلسه شوراي راهبري و كميسيون نهايي پروژه در آذر ماه 
  شد.

 :نتايج چكيده

 هوشمند؛ حسگرهاي بي سيم شبكه هاي آينده پيش بيني و فعلي وضعيت شناسايي �
 نيرو؛ انتقال شبكه و قوي فشار پستهاي آينده پيش بيني و فعلي وضعيت شناسايي �
  قوي فشار پستهاي در موجود چالشهاي شناسايي �
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 خطوط و پستها در هوشمند حسگرهاي بي سيم شبكه هاي به كارگيري براي عملي هاي روش پيشنهاد �
 آنها؛ از بهينه بهره برداري و موجود مشكالت رفع منظور به انتقال �
 اصلي تجهيزات كنترل و پايش بهينه روش هاي شناخت زمينه در آينده نگاري پروژه هاي تعريف پيشنهاد �
 هوشمند؛ حسگرهاي بي سيم شبكه هاي از استفاده با پستها �
 حسگرهاي بيسيم شبكه هاي از استفاده با پستها كنترل و پايش آينده نگاري پروژه تعريف پيشنهاد �
 ؛ (IOT) اشيا اينترنت و هوشمند �

 :پروژه مستندات

 دقيق گروه ابزار » كشور برق پستهاي در هوشمند حسگرهاي شبكه به كارگيري آيندهپژوهي پروژه نهايي گزارش �
  . 95 مردادماه نيرو، پژوهشگاه ، شبكه مديريت و كنترل پژوهشكده ،
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  پروژه: 

  دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت مبدل دقيق و پايدار بار الكتريكي به ولتاژ

  پژوهشگاه نيرو  كارفرما:  ابزار دقيق  گروه مجري:

 PCNPN27  كد پروژه:  محمود تكابي  مدير پروژه:

  سعيد گلخني ، حسن كوزه گر فرهاد متين فر،   همكاران:

  خالصه پروژه:

سنج در           شتاب  سگرهاي  صورت گرفته در حوزه ابزار دقيق، آمار به كارگيري ح ستي و پروژه هاي  سناد باالد مطابق با ا

فعاليت در جهت رفع چالشــهاي موجود در اين بخش به نظر الزم و  ،صــنعت برق و ديگر صــنايع بســيار باالســت. بنابراين 

ست. در اين پروژه،    شتاب دما باال كه داراي خروجي بار الكتريكي      طراحيضروري ا سگرهاي  ساخت بخش الكترونيكي ح و 

مورد نظر اين پروژه اســت. خروجي بار الكتريكي شــتابســنج در رنج پيكو كولن بوده و امپدانس خروجي آن بســيار  ،هســتند

ستم ابزار دقيقي كه قابليت تبديل اين بار الكتريكي به و      سي ست. بنابراين طراحي  سب باال و با كمترين نويز  لتاژ با دامنه منا

  پذيري و امپدانس كم را دارا باشد، الزم به نظر ميرسد.

شترين كاربرد در             ستم اندازه گيري ارتعاش را كه بي سي صات مطلوب يك  شخ سان با تجربه مكانيك م شنا شاوره كار با م

ست. ا       شده ا ست تهيه و مبناي كار اين پروژه قرار داده  شامل بازه اندازه گيري ارتعاش از     صنعت برق را دارا صات  شخ ين م

10mg  50تاg  1و دقتmg .در اين باند بوده است  

بر اين اساس يك سنسور شتابسنج پيزوالكتريك كه خروجي بار توليد ميكند انتخاب و خريداري شد. تمامي طراحي هاي  

  است. اين پروژه براي اين سنسور كه داراي مشخصات فني ويژه اي است صورت گرفته

آناليزهاي فركانســي و  Orcad Captureدو نوع مبدل در اين پروژه طراحي شــده كه اين طراحي ها به كمك نرم افزار 

و تست آزمايشگاهي آنها در   زماني و نويز روي آنها انجام شده است.  ساخت اين طراحي ها با رعايت  نكات ويژه آنها انجام    

  ها در آزمايشگاه ارتعاش پژوهشگاه نيرو انجام شده است.گروه ابزار دقيق  و تستهاي عملكردي آن
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نتايج اندازه گيريها حاكي از دستيابي به پاسخ فركانسي مطلوب مطابق طراحي بوده و در خصوص دقت اندازه گيري به جاي     

1mg  2به دقتmg           سترسي به سهاي باال ، د صا از فركان صو سي طراحي خ ست يافته ايم كه با اندكي كاهش از باند فركان د

  نيز امكانپذير است. 1mgدقت 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :نتايجچكيده 

 طراحي مبدل بار به ولتاژ بر اساس دو ساختار متفاوت   �

 شامل پاسخ هاي زماني و فركانسي و نويز خروجي آنها  Orcad Captureآناليز الكتريكي طراحي در محيط  �

 تست الكتريكي دو طرح  شامل پاسخ فركانسي و نويز خروجي و مطابقت با طراحي هاي نرم افزاري  �

 SA6200و  AP2037انجام تستهاي عملكردي و اندازه گيري نويز خروجي و مقايسه با دو سنسور صنعتي  �

 اندازه گيري خروجي طرحها نسبت به دو سنسور صنعتيدستيابي به عملكرد بهتر در  �

 در اندازه گيري شتاب  2mgدستيابي به پهناي باند مطلوب مطابق با طراحي و دقت  �

 با كاهش باند از بخش فركانسهاي باال قابل دسترسي است 1mgدستيابي به دقت  �

  ندات پروژه:تمس

سور پيزو الكتريك و مبدلهاي بار       « � سن سي  شكده كنترل و مديريت » به ولتاژ مربوطهمطالعه و برر  ، ابزار دقيق ، پژوه
 94شبكه ، پژوهشگاه نيرو، تير ماه 
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شگاهي      « � ستهاي آزماي ساخت نمونه اوليه مبدل بار به ولتاژ و ت شكده كنترل و مديريت  » طراحي و  ، ابزار دقيق ، پژوه
 95شبكه ، پژوهشگاه نيرو، آبان ماه 

، ابزار دقيق ، پژوهشــكده كنترل و مديريت شــبكه ، » حات الزم و نهايي ســازيعملكردي و انجام اصــال هايتســت « �
 95پژوهشگاه نيرو، اسفند ماه 
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  عنوان پروژه:

  گيري فلوي جرمي سيالسازي ميكرو حسگرهاي حرارتي اندازهشبيه

  پژوهشگاه نيرو  كارفرما:  ابزار دقيق  گروه مجري:

  PCNPN30  كد پروژه:  اشرفيسيده فاطمه   مدير پروژه:

  سيده فاطمه اشرفي  همكاران:

  پروژه: چكيده

فت، ن يعاز جمله صنا يعصنا يشتر. در بكنديم يرا نسبت به زمان معرف يكه حجم مواد عبور ي استايلهوس سنجيدب      

وريكه عدم است به ط ياتيحامري مانند گاز، نفت، هوا و ...  ياليس عبوري يفلو يقو ... دانستن مقدار دق يمينيروگاه، پتروش

كل فلو كه  زانينكته كه م ينبا توجه به ا ينناپذيري را به دنبال داشته باشد همچنتواند صدمات جبرانكنترل مقدار فلو مي

در  يمالحظات مال يلدلبه  فلو يقدق يريگاندازه ي،صنعت يهاپروسه يرموارد نظ يارياست در بس يمعرف جرم ماده مصرف
ا ب يمتعملكرد، كاربرد و ق ي،ها از نظر فناوري، طراحسنجاست، دبي يتاز سيال حائز اهم يحجم مشخص يدفروش و خر

  هم متفاوت هستند.

و  يطمح يهوا يانجر يدب يقدق يمتنظ ييلهشود به وسيم يدبخار تول يگكه توسط د يبخار يدها بازده تولدر نيروگاه      

كه  ييهايچهها، توسط دريانجر ينهر كدام از ا يدب ين. همچنشوديگرم توسط دو كانال مجزا كنترل م يشپ يهوا يانجر
وخت با س يبترك يشده و برا يبترك يطمح يهوا يانبا جر يشگرمپ ين هوايا. جرشوديها قرار دارند، كنترل مدرون كانال

 ياتيح ياربخار بس يگد يها و بازدهيچهكنترل خودكار در يهوا برا يانجر يدب يعو سر يقدق يريگشود. اندازهآماده مي

و در برابر  يي)در پاسخگو( يعسر يق،دق يدبا برندياز آن بهره م يانجر يدب يريگاندازه يكه مهندسان برا يفناوراست. 

  باشد. بهترين گزينه مي سنج حرارتي به دليل پاسخ سريعباال مقاوم باشد در چنين شرايطي دبي يينوسانات دما

ه داراي توان به تجهيزاتي دست يافت كهاي اخير با پيشرفت فناوري، با استفاده از فناوري ميكروالكترونيك ميدر سال      

 ها به جايتوان از آنباشند و ميتر وضريب اطمينان باالتر ي كمابعاد كوچك، توان مصرفي پايين، قيمت تمام شده

  ردقيق كنوني استفاده كرد. تجهيزات ابزا

 MEMSامروزه استفاده از اين تجهيزات در صنعت به سرعت در حال افزايش است. در اين ميان حسگرهاي  لذا      

thermal mass flow meter  به دليل دقت مناسب در فلوي كم، پاسخ بسيار سريع، كاهش توان مصرفي، حساس

  مورد استقبال قرار گرفته اند.  نبودن به ارتعاش و دقت مناسب: در صنعت 
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  :نتايجچكيده 

 ي سيالگيري فلوميكرو حسگرهاي حرارتي اندازهدستيابي به دانش طراحي و ساخت ميكرو  •

  

  دات پروژه:تنمس

ي ابزار ، گروه پژوهش»ها گيري پيشرفته در نيروگاهتدوين مباني سند توسعه فناوري اندازه«گزارش مرحله يكم پروژه،  �
 1393پژوهشگاه نيرو، دقيق، 

، گروه پژوهشي ابزار دقيق، »ها گيري پيشرفته در نيروگاههوشمندي فناوري اندازه«گزارش مرحله دوم پروژه،  �
 1393پژوهشگاه نيرو، 
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  عنوان پروژه: 

  يرانبازار برق ا يمتنظ ياته هاييتراه فعالنقشه ينتدو

  پژوهشگاه نيرو  كارفرما:  اقتصاد برق و انرژي  گروه مجري:

  PEPN06  كد پروژه:  مهدي فرهادخاني  مدير پروژه:

  ليلي مقيمي همكاران:

  خالصه پروژه:

ريزي راه فعاليتهاي هيات تنظيم بازار برق براي يك افق شش ساله، ابتدا متدولوژي برنامهدر اين پروژه، با هدف تدوين نقشه 
شود.  شماري از         راهبردي هيات تنظيم بازار برق ايران تدوين مي  ضعيت تنظيم مقررات در بخش برق  سي و سپس به برر

ــورها پرداخته مي ــعيت كنوني هيات تنظيم بازار برق ايران مورد مطالعه قرار ميكش ــود. در ادامه، تاريخچه و وض ر گيرد. دش
ستخراج موردنظر ا ادامه اسناد باالدستي مربوط به تنظيم مقررات بخش برق مورد بررسي قرار گرفته و موضوعات رگوالتوري

شورهايي را به عنوان نماينده از هر نظام برگزيده و    شود. پس از آن، با معرفي نظام مي شورهاي مختلف، ك هاي حقوقي در ك
شورها مورد مطالعه قرار مي    ضعيت نهاد تنظيم مقررات برق اين ك صورت گرفته، آرمان و اهداف  و گيرد. بر مبناي مطالعات 

شروي هيات تنظيم بازار برق ايران براي دستيابي  ن چالشكالن و ارزشها و همچني  ستخراج   هاي پي و  به آرمان تعيين شده، ا
ب هر شوند و ضمن بيان مزايا و معايشوند. سناريوهايي در خصوص جايگاه هيات تنظيم بازار برق ايران تعريف ميتعريف مي

هاي راهبردي هيات موضوعات راهبردي، راهبردها و پروژه شوند. در ادامه  سناريو، اولويت آنها نسبت به يكديگر مشخص مي   
ــوند. در گام بعد، پروژه   تنظيم تعريف و تبيين مي ــده و ماتريس جذابيت    هاي راهبردي اولويت  شـ ري آنها پذي امكان -بندي شـ

ــيم مي با تعيين ارتباطات پيش      ترسـ ها،  راي اجراي آنها و برآورد منابع الزم ب  نيازي ميان پروژه  هم-نيازي گردد. در نهايت، 
 گردد.راه هيات تنظيم بازار برق ايران در قالب سه فاز دو ساله تدوين مينقشه

  :نتايجچكيده 

 ريزي راهبردي هيات تنظيم بازار برق ايران متدولوژي برنامه �

 مطالعات تفصيلي تنظيم مقررات در صنعت برق كشورهاي منتخب �

 پيشرو در بازار برقروند تجديد ساختار صنعت برق در كشورهاي  �

 هاي هيات تنظيم بازار برق ايرانآرمان، اهداف كالن و ارزش �

 هاي دستيابي به آرمان هيات تنظيم بازار برق ايرانچالش �

 موضوعات راهبردي و راهبردهاي هيات تنظيم بازار برق ايران �

 سناريوهاي پيشنهادي براي جايگاه هيات تنظيم بازار برق ايران �
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 هاي راهبردي هيات تنظيم بازار برق ايرانپذيري پروژهامكان-دي و ماتريس جذابيتهاي راهبرپروژه �

 راه فعاليتهاي هيات تنظيم بازار برق ايراننقشه �

 

  ندات پروژه:تمس

ــه « � ــعه نقش ــعه متدولوژمطالعه ادبيات توس ــه يراه و توس ، گروه »هيات تنظيم بازار برق ايران يراه فعاليتهاتدوين نقش
 اقتصاد برق و انرژي، پژوهشگاه نيرو؛پژوهشي 

 ، گروه پژوهشي اقتصاد برق و انرژي، پژوهشگاه نيرو؛»برق جهان يبازارها يمطالعات تطبيقي رگوالتورها « �

ــا  يرانبازار برق ا يمتنظ ياتآرمان و اهداف كالن ه يينتع « � ــناس ــي »نهاد ينا يكنون يهاچالش ييو ش ، گروه پژوهش
 هشگاه نيرو؛اقتصاد برق و انرژي، پژو

  ، گروه پژوهشي اقتصاد برق و انرژي، پژوهشگاه نيرو.» هاي هيات تنظيم بازار برق ايرانراه فعاليتترسيم نقشه « �
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  عنوان پروژه :

بهينه سازي برنامه ريزي آرايش توليد واحدها براساس اولويت قيمت هاي پذيرفته شده بازار با لحاظ 

    انتقالمحدوديتهاي بارگذاري شبكه 

  

  پژوهشگاه نيرو  كارفرما:     برقو مديريت  اقتصاد  گروه مجري:

  PMAPN06  كد پروژه:  فرهاد فالحي  مدير پروژه:

  

  خالصه پروژه:

شركت مديريت شبكه برق ايران با توجه به نياز و توسعه بازار ، از اين نرم افزار براي محاسبه اجراي بازار روزانه بهره مي 
افزار آورده شده افزار در محيط جاوا به موتور محاسباتي سي پلكس بهره مي برد در ادمه مشخصه از اين نرمبرد. اين نرم 

  است.
 كيلوولت 230و  400خط و ترانسفورماتور در سطوح  2100مدلسازي محدوديتهاي شبكه انتقال بيش از  •

دار بودن، حداقل زمان مدلسازي محدوديتهاي فني واحدهاي نيروگاههاي از جمله حداقل زمان در م •
 خاموش بودن، آهنگ تغييرات توليد و....

 مدلسازي محدوديتهاي گلوگاهي كه برگرفته شده از مطالعات پايداري و ديناميكي شبكه •

 براي تعيين حداقل ذخيره منطقه اي و ناحيه در شبكه  n-2و  n-1قابليت مدلسازي پشامد رنك  •

 سريع بندرز بهره گرفته شده استدر اين نرم افزار از الگوريتم پيشرفته  •

در بازار برق  95محدويتهاي ولتاژ و توان راكتيو يكي از ويژگيهاي اين نرم افزار هست كه در ابتدايي سال  •
 اجراي شده است.

بعنوان پروژه برتر تحقيقاتي صنعت برق شناخت شد و همچنين از لحاظ توليد نرم  1394قابل ذكر هست اين پروژه در سال 

  بعنوان نرم افزار برتر صنعت برق شناخت شد.افزار 
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  نمايي از پايان اجراي برنامه و ذخيره اطالعات آرايش بازار برقشكل(الف): 
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  نمايي از پايان اجراي برنامه و ذخيره اطالعات آرايش بازار برقشكل(ب): 
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  پايداري و ديناميكي شبكهشكل(ج): نمايي از پنجره توليد محدوديتهاي مطالعات 

  

  پروژه : و اهداف بدست آمده چكيده نتايج

 كشور قدرت سيستم از برداريبهره هايهزينه كاهش •

  بازار توسط اقتصادي - اجرايي توليد آرايش برنامه ارايه •

 اصالح رفتار پيشنهاد قيمت بازيگران  •

  افزايش رابطه بين بار و قيمت متوسط موزن بازار برق •
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  افزايش فضاي رقابتي بين نيروگاه هاي توليد كننده انرژي الكتريكي  •

  كاهش انحصار و قدرت بازار برق نيروگاههاي با راندمان باال ( سيكل تركيبي و بخار ) •

  براي جلوگيري از خاموش و روشن شدن اضافه تغيير روند قيمت دهي برخي نيروگاههاي خاص •

  كاهش هزينه خريد انرژي بازار برق •

  ش قيمت متوسط موزن بازار برقكاه •

  كاهش هزينه سلب فرصت •

 ريال منابع ملي 20,000,000,000متوسط صرفه جويي روزانه بيش از  •

  

  مستندات پروژه :

كده ؛ پژوهش»طراحي نرم افزار اجراي بازار برق ايران مستندات«برق؛ مجموع گزارشات و مديريت  گروه پژوهشي اقتصاد -1

  پژوهشگاه نيرو.انرژي و محيط زيست؛ 

؛ »سازي و تست نرم افزار اجراي بازار برقمستندات پياده «برق؛ مجموع گزارشات و مديريت  گروه پژوهشي اقتصاد -2

 پژوهشكده انرژي و محيط زيست؛ پژوهشگاه نيرو.

 شكده؛ پژوه»گزارش فني نرم افزار اجراي بازار برق ايران«برق؛ مجموع گزارشات و مديريت  گروه پژوهشي اقتصاد -3

  انرژي و محيط زيست؛ پژوهشگاه نيرو.
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  عنوان پروژه: 

  يرانبازار برق ا يمتنظ ياته هاييتراه فعالنقشه ينتدو

  پژوهشگاه نيرو  كارفرما:  اقتصاد برق و انرژي  گروه مجري:

  PEPN06  كد پروژه:  مهدي فرهادخاني  مدير پروژه:

  ليلي مقيمي همكاران:

  خالصه پروژه:

ريزي راه فعاليتهاي هيات تنظيم بازار برق براي يك افق شش ساله، ابتدا متدولوژي برنامههدف تدوين نقشه در اين پروژه، با

راهبردي هيات تنظيم بازار برق ايران تدوين مي شود. سپس به بررسي وضعيت تنظيم مقررات در بخش برق شماري از 

ر ادامه گيرد. ديات تنظيم بازار برق ايران مورد مطالعه قرار ميشود. در ادامه، تاريخچه و وضعيت كنوني هكشورها پرداخته مي

اسناد باالدستي مربوط به تنظيم مقررات بخش برق مورد بررسي قرار گرفته و موضوعات رگوالتوري موردنظر استخراج 
 هر نظام برگزيده وهاي حقوقي در كشورهاي مختلف، كشورهايي را به عنوان نماينده از شود. پس از آن، با معرفي نظاممي

گيرد. بر مبناي مطالعات صورت گرفته، آرمان و اهداف وضعيت نهاد تنظيم مقررات برق اين كشورها مورد مطالعه قرار مي
هاي پيشروي هيات تنظيم بازار برق ايران براي دستيابي به آرمان تعيين شده، استخراج و كالن و ارزشها و همچنين چالش

ب هر شوند و ضمن بيان مزايا و معايهايي در خصوص جايگاه هيات تنظيم بازار برق ايران تعريف ميشوند. سناريوتعريف مي

هاي راهبردي هيات شوند. در ادامه موضوعات راهبردي، راهبردها و پروژهسناريو، اولويت آنها نسبت به يكديگر مشخص مي

ري آنها ترسيم پذيامكان-بندي شده و ماتريس جذابيتاولويت هاي راهبرديشوند. در گام بعد، پروژهتنظيم تعريف و تبيين مي
راه هيات ها و برآورد منابع الزم براي اجراي آنها، نقشهنيازي ميان پروژههم-نيازيگردد. در نهايت، با تعيين ارتباطات پيشمي

 گردد.تنظيم بازار برق ايران در قالب سه فاز دو ساله تدوين مي

  :نتايجچكيده 

 ريزي راهبردي هيات تنظيم بازار برق ايران متدولوژي برنامه �

 مطالعات تفصيلي تنظيم مقررات در صنعت برق كشورهاي منتخب �

 روند تجديد ساختار صنعت برق در كشورهاي پيشرو در بازار برق �

 هاي هيات تنظيم بازار برق ايرانآرمان، اهداف كالن و ارزش �

 نظيم بازار برق ايرانهاي دستيابي به آرمان هيات تچالش �

 موضوعات راهبردي و راهبردهاي هيات تنظيم بازار برق ايران �
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 سناريوهاي پيشنهادي براي جايگاه هيات تنظيم بازار برق ايران �

 هاي راهبردي هيات تنظيم بازار برق ايرانپذيري پروژهامكان-هاي راهبردي و ماتريس جذابيتپروژه �

 ازار برق ايرانراه فعاليتهاي هيات تنظيم بنقشه �

 

  ندات پروژه:تمس

، گروه پژوهشي »هيات تنظيم بازار برق ايران يراه فعاليتهاتدوين نقشه يراه و توسعه متدولوژمطالعه ادبيات توسعه نقشه « �
 اقتصاد برق و انرژي، پژوهشگاه نيرو؛

 رژي، پژوهشگاه نيرو؛، گروه پژوهشي اقتصاد برق و ان»برق جهان يبازارها يمطالعات تطبيقي رگوالتورها « �

قتصاد ، گروه پژوهشي ا»نهاد ينا يكنون يهاچالش ييو شناسا يرانبازار برق ا يمتنظ ياتآرمان و اهداف كالن ه يينتع « �
 برق و انرژي، پژوهشگاه نيرو؛

  ، گروه پژوهشي اقتصاد برق و انرژي، پژوهشگاه نيرو.» هاي هيات تنظيم بازار برق ايرانراه فعاليتترسيم نقشه « �
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  عنوان پروژه :

 برداري شبكه پژوهشي دبيرخانه هيئت تنظيم بازار برق ايرانسازي و بهرهطراحي، پياده

  
  پژوهشگاه نيرو  كارفرما:  اقتصاد برق و انرژي  گروه مجري:

  PEPN03  كد پروژه:  داوود عبداهللا زاده  مدير پروژه:

  فرهاد فالحي همكاران:

  خالصه پروژه:

يورود فراهم كردن يازار برق براب در حوزه تحقيقات هب ،در راستاي انجام وظايف خود رانيبازار برق ا ميتنظ ئتيه رخانهيدب

تفاده ن حوزه اسيا تحقيقاتي يهاتياز ظرف در اين راستا رخانهي. دبپردازدمي ميتنظ ئتيدر ه يسازميالزم جهت تصم يها

ود كه هر شدر حوزه بازار برق، توسط متخصصين و خبرگان فعال در حوزه بازار برق انجام مي ي تحقيقاتيهاتيفعال .كندمي
شغولند. ي خويش مشدههاي تعريفهاي متبوع خود به امر تحقيقات در حوزهيك بطور پراكنده در مراكز تحقيقاتي يا دانشگاه

ي خود و هاي تحقيقاتها به سمت نيازها و اولويتركز، دبيرخانه بايد سازوكاري براي هدايت اين ظرفيتبه دليل اين عدم تم

عت و افزايي دانشي داشته باشد و نيز بتواند ارتباط بين صنها با يكديگر به منظور ايجاد همهمچنين مرتبط كردن اين ظرفيت

  ر نمايد.دانشگاه را در حوزه بازار برق به نحو مناسبي برقرا

پژوهشي،  دهد. در اين شبكهشبكه پژوهشي دبيرخانه هيئت تنظيم بازار برق ايران اين سازوكار را در اختيار دبيرخانه قرار مي
ايج كنند، نتهاي تحقيقاتي خويش تالش مياعضا عالوه بر آنكه در جهت اخذ منابع مالي از دبيرخانه جهت انجام فعاليت

نامه، و گذاري انتشارات پژوهشي (گزارش پروژه، مقاله، پاياناشتراكحقيقاتي خود را نيز در قالب بههاي تها و نوآوريفعاليت

دهند چرا كه در غياب تعامل اطالعاتي مفيد و موثر بين اجزاي شبكه، اجزا غيره) در اختيار همتايان تحقيقاتي خود قرار مي

ين شود كه تعامل اطالعاتي و تسهيم دانش باي تحقيقاتي باعث ميهعملكرد بهينه نخواهند داشت و انتشار نتايج فعاليت
  اجزاي مختلف شبكه پژوهشي صورت گرفته و در نتيجه هر يك از اجزا به عملكرد بهينه خود نزديك شوند.

ون پورتال چتوان به ابزارهايي تواند مورد استفاده قرار بگيرد كه از جمله آنها ميابزارهاي مختلفي در اين شبكه پژوهشي مي
سازي اين شبكه پژوهشي و هاي تخصصي، شبكه اجتماعي و غيره اشاره كرد. پروژه حاضر، به طراحي و پيادهمجازي، انجمن

  نامه بين پژوهشگاه نيرو و دبيرخانه هيئت تنظيم بازار برق خواهد پرداخت.برداري از آن در چارچوب زماني تفاهمسپس بهره
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  پروژه : و اهداف بدست آمده چكيده نتايج

  دانش مديريت مفاهيم و ادبيات مرور

  دانش مديريت سازي پياده مراحلتوضيح 

  ايران برق بازار در دانش نقشه سازي پياده و تدوين مراحل انتخاب

 و استخراج ليست منابع دانش و دانشكاران مرتبط با بازار برق در ايران ايران برق بازار در دانش نقشه سازي پياده

  مستندات پروژه :

برداري شبكه پژوهشي دبيرخانه هيئت تنظيم سازي و بهرهطراحي، پياده "گزارش مرحله اول و بخشي از مرحله دوم پروژه
   "بازار برق ايران

    



 
 

 

١٤٤ 

 

 1395كارنامه پژوهش و توسعه فناوري سال 

 

Niroo Research Institue 

  عنوان پروژه :

  بر مالحظات فني و اقتصادي بازار برق و بورس انرژيريزي مديريت توليد مبتني برنامه

  پژوهشگاه نيرو  كارفرما:  اقتصاد برق و انرژي  گروه مجري:

  PMAPN06  كد پروژه:  زادهمرتضي شعبان  مدير پروژه:

  مهدي فرهادخاني مباركه، محمد فتاحي، سيد پيمان موسوي همكاران:

  خالصه پروژه:

 ديتول تيريمد يهاشركت يمنعطف و چندكاره برا يريگميتصم يو توسعه ابزارها هيبرق، ته يبازارها يرقابت يدر فضا

 يبندزمان نييدر تع )ISO( قدرت ستميسمستقل بردار بهره نيو همچن يامنطقهانتقال و برق يها)، شركتGENCOsبرق (

، از  )يادوره راتي(بابت انجام تعم و خطوط انتقال يروگاهين يواحدها ژهيبه و زاتيتجه رانهيشگيمناسب و موثر خروج پ

 ايو  ،ياهروگين يواحدها راتيتعم يبندزمان رانهيشگيپ يزيرپروژه كه به مبحث برنامه نيبرخوردار است. ا ييبسزا تياهم

 يخروج واحدها ينهيبه يزمان ياهدوره نييتع ي دردارد به دنبال راهكار مناسب ديخروج واحدها، تاك يزيراصطالحا برنامه

  . دباشيتا دو ساله) م كي( مدتانيم يزيردر افق برنامه يبرق خصوص ديتول تيريشركت مد كي يروگاهين

. قرار گرفته است يمرحله اول پروژه، ساختار اجرايي برنامه تعميرات در برخي از بازارهاي برق مشهور دنيا مورد بررس در

كه شامل  GENCOسبد توليد واحدهاي نيروگاهي تحت پوشش يك ريزي يكپارچه در مرحله دوم، تصميمات مؤثر در برنامه

واحدها  ريزي خروجمدت مرتبط با برنامه، تصميمات ميانبرقروز فروش  بازارمدت وي در ارتباط با شركت در تصميمات كوتاه

باشند با و عقد قرارداهاي دوجانبه، مي انرژي تعميرات و نيز تصميمات بلندمدت مرتبط با شركت در بازار بورسانجام بابت 

 ابزار كي. در مرحله سوم، اندشده يبندبا دقت دسته ،يشنهاديپ ياضير يهامدل يهايژگيجزئيات بااليي مطالعه و از نظر و

مديريت  هايبر مبناي مدلي بهبود يافته، كاربردي و در عين حال متناسب با ساختار بازار برق ايران براي شركت يريگميتصم

 يهامسألهتركيبي از زيرسازي جامع و به صورت در قالب يك مسأله بهينه ،مدل رياضي ني. اشوديم شنهاديتوليد برق پ

  مدت و بلندمدت مطرح شده است. ميان ،مدتگيري كوتاهتصميم
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افزاري تافزاري و سخيازهاي نرمسازي و نهاي بهينهريزي مديريت توليد و پرهيز از چالشبه منظور حل يكپارچه مسأله برنامه
هاي با ظرفيت باالتر، تمامي توابع هدف و قيود رياضي متناظر با هاي قوي و حافظهدر خصوص استفاده از پردازنده

گيري خود، از يكديگر تفكيك شده و مجددا مدت و بلندمدت از نظر ماهيت متغيرهاي تصميممدت، ميانكوتاه هاييرمسألهز
سازي در حين فرآيند حل مسأله و در بدنه الگوريتم بهينهالگوريتم آزادسازي الگرانژ ز روش قدرتمند حل زيرگراديان با استفاده ا

 ،هان دادهگيري در فضاي نايقيتصميمو امكان  پوشش ريسكبه منظور  نيگردد. همچنمي قرارها پيوند برميان اين زيرمسأله
  . شده استسازي استوار (مقاوم) مدلسازي بهينه به صورتمسأله 
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  عنوان پروژه :

  تدوين و استقرار فرايندهاي اجرايي گروه هاي (پايش، طراحي، صدور پروانه و خصوصي سازي) 

     دبير خانه هيات تنظيم

  
  پژوهشگاه نيرو  كارفرما:  اقتصاد برق و انرژي  گروه مجري:

  PMAPN01  كد پروژه:  پيمان موسوي  مدير پروژه:

  پيمان موسوي،مسعودحسني،فرهادفالحي همكاران:

  خالصه پروژه:

ت يبي به مامورايكه در هر سازمان براي دست مي باشدتهاي متوالي و مرتبط يمجموعه فعال سازكار عملياتي (فرايند عملياتي)  

ساز وكارهاي عمليايتي سه دسته هستند  .ندين نمايرا تأمسازمان ازهاي اساسي يسازمان طراحي شده اند؛ تا با عملكرد بهتر ن

رار ق اهداف سازمانم با يل داده و در ارتباط مستقيفلسفه وجودي واحد مربوطه را تشك دسته اول ساز و كارهاي اصلي كه
ن يت تأماصلي در جه ساز و كارهاياز ين منابع مورد نيم و با تأمير مستقيكه بطور غ. دسته دوم ساز و كار هايي هستند دندار

ي در روي انسانيت و رهبري نيهستند كه وظيفه هدا كرده و دسته سوم سازوكارهاييعمل سازمان ي يازها و انتظارات نهاين

 مي سازمانيت جامع يريكي از اركان فلسفي مديفرآيند محوري در اين راستا  .كنندابي به اهداف سازماني را دنبال مييدست

ا در بر سازمان رت يفياساس ارتقاي ك ستم تلقي شده ويك سيوالت و اصالحات در كه در آن فرآيندها محور تمام تح باشد

را در طول يك فرآيند در كنار هم قرار داده و باعث تشكيل  ساختار سازماني ،نگرش فرآيندي با تأكيد به فرآيندها گيرند.مي

در اين پروژه براي  .گسترش مي دهد را در راستاي اهداف كليدي سازمان سيستمتيمهاي بين بخشي گرديده و تالشهاي 

هاي هيات تنظيم بازار برق، نمونه فرايندها و فعاليتهاي موجود دبيرخانه هيات تنظيم بازار برق بر مبناي اهداف و آرمان
فرايندهاي توسعه يافته هر يك از گروهها (پايش، طراحي، صدور پروانه و خصوصي سازي) با تشكيل پنلهاي تخصصي تدوين 

فرايندهاي سازماني شركت تعيين گردد. اين پروژه بدليل تغيير ساختار وزارت نيرو و حذف دفتر خصوصي  گرديد تا بر مبناي آن
  تنها منوط به شناخت سيستم و طراحي فرايندها آن دفتر گرديد. 
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  پروژه : و اهداف بدست آمده چكيده نتايج

 صدور پروانه و خصوصي سازي) دبير خانه هيات تنظيمدر اين پروژه با شناخت فرايندهاي اجرايي گروه هاي (پايش، طراحي، 

    نسبت به تدوين فرايندهاي اجرايي آن نهاد اقدام و مستند گرديد.
 

  مستندات پروژه :

 پروانه صدور طراحي، پايش،( هاي گروه جاري اجرايي فرايندهاي شناسنامه "برق و انرژي؛ گزارش گروه پژوهشي اقتصاد

  نيرو.پژوهشگاه  ")سازي خصوصي و
  

    



 
 

 

١٤٨ 

 

 1395كارنامه پژوهش و توسعه فناوري سال 

 

Niroo Research Institue 

  عنوان پروژه:

  مرتبط با طرح انتقال برق با ظرفيت باال FACTSFACTSFACTSFACTSو ادوات  HVDCHVDCHVDCHVDCتدوين سند راهبردي فناوري

  پژوهشگاه نيرو  كارفرما:  الكترونيك قدرت  گروه مجري:

  NPIEST01  كد پروژه:  بنفشه همداني  مدير پروژه:

  بابائي رگنياميرپيروز قلعه، سعيد حاتمي، بهروز عارضي، مهدي  همكاران:

  پروژه: چكيده

ــتم ــيسـ هاي مجاور منابع توليد برق به      ها جهت انتقال برق از مكان    هاي انتقال برق با ظرفيت باال يكي از مهم ترين راه     سـ
سمت  شمار مي    ق شبكه برق، به  ست  سوم در       هاي دور د شتر منابع انرژي مر شور ما و تجمع بي سيع ك آيد. با توجه به پهنه و

رق تسهيل ها، صادرات بچنين با استفاده از اين سيستمانتقال مفيد خواهد بود. هم هايبخشي از ايران، استفاده از اين سيستم
رق از هاي انتقال بشود. از طرفي، هزينه گشته و باعث رونق مالي و بهبود روابط با كشورهاي مجاور و دريافت كننده برق مي  

ستم   سي ساير هزينه  طريق  سه با  شبكه برق پائين هاهاي انتقال برق با ظرفيت باال در مقاي ه مراتب باالتر ها بتر و بازده آني 
راهي  ونوعي سيستم انتقال انرژي الكتريكي  هاي انتقال توان جريان مستقيم ولتاژ باال)(سيستم   HVDCهاي است. سيستم   

ه از جريان اداستف رقيب جدي روش است و در اين زمينه   (توان زياد) هاي كالننوين براي انتقال انرژي الكتريكي در مقياس
شار قوي   متناوب شد فناوري   رود.مار ميش هب EHVACفوق ف توان به موارد زير مي HVDCاز كاربردهاي مهم و رو به ر

  اشاره كرد:
 انتقال انرژي در مقادير زياد و مسافتهاي طوالني  -

  غيرسنكرون به يكديگر ACهاي اتصال شبكه -
 انتقال انرژي الكتريكي بوسيله خطوط بستر دريا -

 انتقال انرژي حاصل از توربينهاي بادي فراساحل به خشكي -

 هاهاي هوشمند و ابرشبكهموردنياز در توسعه ساختارهاي شبكه DCايجاد لينك  -

 هاي هوشمند در بكارگيري منابع انرژي تجديدپذيرافزايش توانمندي شبكه -

كاربرد ادوات  هم قدرت، مي    FACTSچنين  كه  ــب ند نقش مهمي را دربه در شـ تامين انرژي الكتريكي،    توا تار  ــاخ بود سـ
كه  ديد توانيواقع م درايفا نمايد.  ، افزايش پايداري ســيســتم قدرت و ... انتقال تيظرف شيافزا ،توان انيجر يســازنهيبه

 يهاحلراه توانديها مو كاربرد آن دهديارائه م ســـتميســـ يزيررا در برنامه يديجد يوهايســـنار FACTSكاربرد ادوات 
  توان ارائه دهد. يسازنهيو به يحل مساله پرشدگ يبرا يمناسب يكيو تكن ياقتصاد

ساخت اجزاء، اجرا و پياده  HVDCهاي مختلف فناوري انتقال باتوجه به بخش ست و    اعم از دانش فني، طراحي و  سازي، ت
، زاياي عمده و گسترش كاربرد اين فناوري كند. م...، رسيدن به اين فناوري سطح بااليي از اشتغال را نيز در كشور ايجاد مي    

شور را موجب مي     سعه بنيادين آن در ك شناخت و تو سند راهبردي و   لزوم  ست و در اين پروژه، به تدوين  گردد. لذا در گام نخ
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شه راه فناوري   ستاي انجام مطالعات جامع از الزامات و نيازمندي  FACTSو ادوات  HVDCنق سعه  در را هاي فناورانه در تو
ستم   سند، حوزه  هاي انتقال برق با ظرفيت باال، پرداخته ميسي س  شود. تدوين اين  شم انداز بكارگيري و تو عه هاي كاربرد و چ

ــت      HVDCتكنولوژي  ــخص نموده و اقدامات اجرايي در جهت دسـ يابي به آنها بطور دقيق و در    در خطوط قدرت را مشـ
  كند.ا بيان ميهاي زماني كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت ربازه

 :از عبارتند پروژه اين در پذيرفته صورت اقدامات مهمترين

  FACTSو   HVDCهايتدوين مباني سند توسعه فناوري و موضوع ابعاد تعيين .1

 هوشمندي فناوري .2

 سازتدوين اركان جهت .3

 هاتدوين برنامه اقدامات و سياست .4

 نگاشت (نقشه راه) و برنامه عملياتيتدوين ره .5

 برنامه عملياتي و نقشه راه فناوريتدوين  .6

  :نتايجچكيده 
 HVDCانتقال  خطوط با شبكه توسعه خصوص در فناورانه نيازهاي كليات شناخت •

 در كشور HVDCهاي انتقال توان يابي به فناوري سيستمدستيابي به برنامه اجرائي دست •

توان  هاي انتقالهاي مرتبط با سيستمكارگيري و توسعه تكنولوژيانداز بههاي كاربرد و چشمكردن حوزهمشخص •
  باال در كشور 

 دت مدت و بلندممدت، ميانهاي زماني كوتاههاي مرتبط در بازهيابي به فناوريتعيين اقدامات اجرايي در جهت دست •

شورهاي غيرسنكرون به خصوص شبكه ك متناوب جريان هايشبكه بين اتصاالتآب و  زير انتقال يابي به امكاندست •
 همسايه 

  افزايش امنيت عرضه انرژي •

  دات پروژه:تنمس
، گروه پژوهشي الكترونيك قدرت، پژوهشكده توزيع » HVDC فناوري توسعه راهنقشه و راهبردي سند مباني تدوين«  �

 .1393برق، پژوهشگاه نيرو، 

 .1393، گروه پژوهشي الكترونيك قدرت، پژوهشكده توزيع برق، پژوهشگاه نيرو، » HVDC فناوري هوشمندي«  �

، گروه پژوهشي الكترونيك قدرت، پژوهشكده توزيع برق، پژوهشگاه » HVDC فناوري ساز برايجهت اركان تدوين«  �
 .1393نيرو، 

ي الكترونيك قدرت، پژوهشكده توزيع برق، ، گروه پژوهش» HVDC فناوريبرنامه اقدامات و برنامه عملياتي  تدوين«  �
 .1393پژوهشگاه نيرو، 
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  عنوان پروژه:

  هاي فتوولتائيكيابي به فناوري مبدلتهيه و تدوين طرح دست

  پژوهشگاه نيرو  كارفرما:  الكترونيك قدرت  گروه مجري:

  PIEPN11  كد پروژه:  بنفشه همداني  مدير پروژه:

  سعيد حاتمي، اميرمحمد ساداتي، پويان اميري، علي شفيعي علويجه، رامين حسينعلي زاده، مهدي قاسمي همكاران:

  پروژه: چكيده

باشد. اقبال و هاي تجديدپذير و به ويژه انرژي خورشيدي روز به روز در حال گسترش ميامروزه استفاده از انرژي      

يكي از  كند وهاي مرتبط را ايجاب مييابي به دانش فني تكنولوژيگسترش استفاده از انرژي فتوولتائيك، لزوم دست
  باشد. ولتائيك ميفتو ترين بخشها در يك سيستم فتوولتائيك، مبدلمهم

يابي به فناوري اين تجهيزات، شناسايي و احاطه كامل بر ابعاد استراتژيك، فني، كاربردي، گام نخست در راستاي دست 

اقتصادي و ... تكنولوژي درقالب تدوين سند اجرايي و استراتژيك توسعه فناوري است. در اين راستا، در اين پروژه به تهيه و 

ا در يابي به اين فناوري روز دنيهاي فتوولتائيك پرداخته شده است تا روش دستي به فناوري مبدليابتدوين طرح دست
 هاي مربوطه،هاي فناوريكشور، بررسي و مشخص شود. در اين پروژه ضمن بررسي جامع ابعاد موضوع و ارزيابي مشخصه

  يابي به فناوري تدوين خواهد شد. سند راهبردي و اجرايي دست

ورها راه انرژي خورشيدي ساير كشنايي كامل با وضعيت فناوري در دنيا، نخستين گام بررسي و شناخت نقشهجهت آش

ها و باشد. پس از بيان ضرورت فناوري و شناسايي برنامهاعم از كشورهاي پيشرفته و پيشرو و كشورهاي درحال توسعه، مي

د بررسي و شناخت كامل قرار گرفته است. سپس سازندگان معتبر اهداف كشور در اين زمينه، كليه ابعاد فني تكنولوژي مور
ي حال، شناسايگرفته تابههاي صورتهاي داخل كشور در اين زمينه و فعاليتها بررسي و توانمنديخارجي و محصوالت آن

  شده است. 

هاي و مبدل 3واينورترها، ميكر2ايهاي رشته، مبدل1هاي مركزيهاي فتوولتائيك، چهار فناوري مبدلدر زمينه مبدل

DC-DC ها، پارامترهاي ارزيابي فناوري در سطوح خرد و باشند. به منظور ارزيابي اين فناوريمطرح مي 4بهبوددهنده توان

                                                           
١ Central Plant Inverter 

٢ String Inverter 

٣ Micro Inverter 

٤ DC-DC Converter 
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هاي حكومتي و غيره، تعيين شده است. سپس با استفاده از كالن با انجام برآوردهاي فني، اقتصادي، اجتماعي، سياست
اي هاي رشتهه و نظرات خبرگان، فناوري داراي اولويت در كشور مشخص شده كه فناوري مبدلپارامترهاي مشخص شد

يابي به اين فناوري مورد ارزيابي قرار هاي مختلف دستباشد. درادامه روشكيلووات) مي 100كيلووات تا  1(محدوده تواني 
  ي به عنوان سبك اكتساب تعيين شده است.هاي همكاري فناورانه و تحقيق و توسعه داخلگرفته و تركيبي از روش

در  هاي فتوولتائيكيابي به فناوري و بومي كردن دانش فني مبدلها و اقدامات فني در راستاي دستدرنهايت برنامه

مدت و بلندمدت ارائه و برآوردهاي زماني و مالي جهت اجراي اين اقدامات مطرح مدت، ميانهاي زماني كوتاهكشور، در بازه

  ه است. شد

  

  
  :نتايجچكيده 

 هاي فتوولتائيك در كشوريابي به فناوري مبدلدستيابي به سند و برنامه اجرائي دست •

  هاي فتوولتائيك در كشور كارگيري و توسعه تكنولوژي مبدلانداز بههاي كاربرد و چشمكردن حوزهمشخص •

  مدت و بلندمدت مدت، ميانهاي زماني كوتاهيابي به فناوري در بازهتعيين اقدامات اجرايي در جهت دست •

 

  

  دات پروژه:تنمس

، گروه پژوهشي »مطالعه و بررسي مستندات نقشه راه انرژي خورشيدي ساير كشورها « پروژه،  1-1گزارش مرحله  �
 1395الكترونيك قدرت، پژوهشگاه نيرو، 

، گروه پژوهشي »تبيين شرايط توسعه فناوري در كشور و تعيين مباني سند « پروژه،  3-1و  2-1حل گزارش مرا �
 1395الكترونيك قدرت، پژوهشگاه نيرو، 

هشي ، گروه پژو»هاي فتوولتائيك هاي فني تكنولوژي مبدلشناسايي و تعيين مشخصه« پروژه،  1-2گزارش مرحله  �
 1395الكترونيك قدرت، پژوهشگاه نيرو، 

، گروه پژوهشي »هاي فتوولتائيك هاي مبدلشناسايي و تعيين استانداردها و آزمون« پروژه،  2-2گزارش مرحله  �
 1395الكترونيك قدرت، پژوهشگاه نيرو، 

، گروه »ها هاي فتوولتائيك و محصوالت آنشناسايي سازندگان معتبر خارجي مبدل« پروژه،  1-3گزارش مرحله  �
 1395رت، پژوهشگاه نيرو، پژوهشي الكترونيك قد
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، »هاي فتوولتائيك در جهان و شناسايي وضعيت فعلي كشور بررسي بازار مبدل« پروژه،  3-3و  2-3گزارش مراحل  �
 1395گروه پژوهشي الكترونيك قدرت، پژوهشگاه نيرو، 

روه پژوهشي ، گ»هاي فتوولتائيك تعيين نحوه دستيابي به فناوري مبدل« پروژه،  2-4و  1-4گزارش مراحل  �
 1395الكترونيك قدرت، پژوهشگاه نيرو، 

، گروه پژوهشي »هاي فتوولتائيك تدوين برنامه عملياتي براي فناوري مبدل« پروژه،  2-5و  1-5گزارش مراحل  �
 1395الكترونيك قدرت، پژوهشگاه نيرو، 
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  عنوان پروژه:

دانش فني اتصال دهنده وات پيل سوختي اكسيد جامد با هدف تدوين 100طراحي و ساخت استك 

  هاي داخلي و آب بند

  خالصه پروژه:

ستفاده از اين سوختها از يك سو و نياز روز افزون به انرژي از سوي         سيلي و آلودگي ناشي از ا امروزه به دليل كاهش منابع ف
هاي ســوختي اكســيد جامد تجهيزات تبديل انرژي هاي نوين توليد انرژي جلب شــده اســت. پيلديگر توجه به ســمت روش

ــوخت نظير هيدروژن را بدون گذر از فرايند احتراق به   ــيميايي موجود در يك س ــتند كه اين توانايي را دارند كه انرژي ش هس
مزايايي از  و الكتريسيته تبديل كنند. راندمان بسيار باال، آلودگي اندك، قابليت استفاده از رنج وسيعي از سوختها، مدوالر بودن

  هاي سوختي در تامين انرژي آبنده جهان متصور باشد.اي براي پيلاين دست باعث شده است تا جايگاه ويژه
سيده و           به دليل اهميت فناوري پيل صويب ر شور به ت سوختي در ك سند راهبرد ملي فناوري هيدروژن و پيل  سوختي  هاي 

وات  100ظور دستيابي به اهداف مندرج در آن، طراحي و ساخت يك استك    ابالغ گرديده است. همراستا با اين سند و به من   
  پيل سوختي اكسيد جامد با تكيه بر دانش و تجربيات داخل كشور در دستور كار قرار گرفت.

ستفاده از روش     شد و با ا ستك انجام  سي قرار     در اين پروژه ابتدا طراحي اوليه براي ا سازي عملكرد آن مورد برر شبيه  هاي 
سازي نمونه       گر شبيه  صل از  شد. بر مبناي نتايج حا ست فت و طراحي بر مبناي اين نتايج بهبود داده  ك هاي واقعي اجزاي ا

هاي داخلي، منيفولدهاي سوخت و هوا، آب بند و ... ساخته شدند. پس از ساخته شدن اجزاي      شامل سل، فريم، اتصال دهنده   
خته شده مورد بررسي قرار گرفت و سعي شد بر مبناي نتايج به دست آمده      استك و مونتاژ نمودن اجزا، عملكرد استكهاي سا   

  وات حاصل گرديد. 100واحدي توان معادل  5عملكرد استك بهبود داده شد. در نهايت با استفاده از يك استك 

  حامد محبي مدير پروژه:  انرژيهاي تجديدپذير گروه مجري:
 CNENE14 كد پروژه:  سازمان انرژيهاي نو ايران كارفرما:

شـــهريار بزرگمهري، حميد عبدلي، همايون كنعاني، حامد اصـــالن نژاد، اميرحســـين قبادزاده، رضـــا  همكاران:
  حاج عليرضايي، عليرضا بابايي، حميدرضا صوابيه، ياسر ماليي، آرمان رئوفيمحمودي، اميرحسين 
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  چكيده نتايج:

 ساخت و تست نخستين استك پيل سوختي اكسيد جامد در كشور �

 استكهاي كوچكتوسعه دانش فني طراحي  �

 توسعه دانش فني ساخت اتصال دهنده هاي داخلي �

 ساخت آب بندهاي دما باال �

 توسعه دانش فني شبيه سازي عملكرد استكهاي كوچك �

 هاي ساخت و تست پيل سوختيتجهيز آزمايشگاه �

  مستندات پروژه:

شي انرزيهاي تجديدپذير  - سوختي ا « ؛ گزارشگروه پژوه سيد جامد انتخاب طرح و طراحي مفهومي پيل  شك  ؛»ك ده پژوه
 .نيروانرژي و محيط زيست؛ پژوهشگاه 

شي انرزيهاي تجديدپذير  - سيد جامد       « ؛ گزارشگروه پژوه سوختي اك سازي عملكرد پيل  شكده انرژي و  ؛»شبيه   پژوه
 .نيرومحيط زيست؛ پژوهشگاه 

شي انرزيهاي تجديدپذير  - صال دهنده   « ؛ گزارشگروه پژوه ساخت ات شكده انرژي و محيط   ؛»هاي داخليطراحي و  پژوه
 .نيروزيست؛ پژوهشگاه 

شي انرزيهاي تجديدپذير  - ساخت آب بندي دما باال « ؛ گزارشگروه پژوه ست؛    ؛»انتخاب و  شكده انرژي و محيط زي پژوه
 .نيروپژوهشگاه 

ــي انرزيهاي تجديدپذير - ــتك « ؛ گزارشگروه پژوهش ــت اس ــل و تس ــت؛  ؛»ســاخت س ــكده انرژي و محيط زيس پژوهش
  .نيروپژوهشگاه 
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  عنوان پروژه:

  

  توده در ايرانهاي مرتبط با انرژي زيستتدوين سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري

  
  وزارت نيرو  كارفرما  هاي تجديدپذيرانرژي  گروه مجري

  PNEPN10  كد پروژه  مهدي رضايي  مدير پروژه

  
  فرساقي صالحي، فاطمه محمدي، ابراهيم فياضي، نگار الونيپرست كاشاني، شهريار بزرگمهري، مريم عابدي، آرش حق همكاران:

   
  خالصه پروژه

در  تودهزيســتبا انرژي  هاي مرتبطتدوين ســند راهبرد ملي و نقشــه راه توســعه فناوري"، پروژه 1393در خرداد ماه ســال 
ــگاه واگذار گرديد.         "ايران ــوي دفتر آموزش، تحقيقات و فناوري وزارت نيرو به پژوهشـ ــلي اين پروژه در از سـ مجري اصـ

  باشد.دار ميباشد كه وظيفه تدوين سند مذكور را عهدههاي تجديدپذير ميپژوهشگاه نيرو، گروه انرژي
  

  چكيده نتايج

توده بر اساس انجام مطالعات تطبيقي و دار براي توليد برق از منابع مختلف زيستهاي اولويتشناسايي فناوري �
 با تكيه بر نظر خبرگان داخلي و خارجي و شرايط فعلي كشورپژوهي آنها در دنيا آينده

 دار برق زيستيهاي اولويتهاي توسعه فناوريشناسايي گلوگاه �

 دار برق زيستي در كشورهاي اولويتها و توسعه فناوريانداز، اهداف كالن و راهبردهاي رفع چالشتدوين چشم �

 وده كشورتترسيم ساختار سازماني و زنجيره ارزش بخش زيست �

 

  مستندات پروژه

ــي انرژي»تودههاي مرتبط با انرژي زيســتتدوين مباني ســند توســعه فناوري« � هاي تجديدپذير، ، گروه پژوهش
 پژوهشكده انرژي و محيط زيست، پژوهشگاه نيرو.

شمندي فناوري « � ست هو شي انرژي »تودههاي مرتبط با انرژي زي شكده انرژي  ، گروه پژوه  وهاي تجديدپذير، پژوه
 محيط زيست، پژوهشگاه نيرو.

سعه فناوري   تدوين اركان جهت« � ست ساز مرتبط با تو شي انرژي »تودههاي مرتبط با انرژي زي ي ها، گروه پژوه
 تجديدپذير، پژوهشكده انرژي و محيط زيست، پژوهشگاه نيرو.

وهشي  ، گروه پژ»تودهتهاي مرتبط با انرژي زيس هاي مرتبط با توسعه فناوري تدوين برنامه اقدامات و سياست  « �
 هاي تجديدپذير، پژوهشكده انرژي و محيط زيست، پژوهشگاه نيرو.انرژي
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ژوهشي  ، گروه پ»تودههاي مرتبط با انرژي زيست نگاشت (نقشه راه) و برنامه عملياتي توسعه فناوري   تدوين ره« �
 هاي تجديدپذير، پژوهشكده انرژي و محيط زيست، پژوهشگاه نيرو.انرژي

سعه فناوري     برنامه ارزيابي و بهتدوين « � سند تو ساني  ست روزر  ، گروه پژوهشــي»تودههاي مرتبط با انرژي زي
 هاي تجديدپذير، پژوهشكده انرژي و محيط زيست، پژوهشگاه نيرو. انرژي
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   عنوان پروژه:

  راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي خورشيدي در ايرانتدوين سند 

  وزارت نيرو  كارفرما  هاي تجديدپذيرانرژي  گروه مجري
  PNEPN11  كد پروژه  پرست كاشانيآرش حق  مدير پروژه

  

عرفاني، محمد غياثيان، هادي فارابي  محمد مهدي اخالقي،  محمد مهدي اميرآبادي فراهاني، مهدي رهايي، ســـينا ســـالمي، امير همكاران: 

   اصل، سيد علي فرهمند، سيد مرتضي مواليي، گيتي نوري
 

هاي انرژي خورشيد يكي از منابع تأمين انرژي رايگان، پاك و عاري از اثرات مخرب زيست محيطي است كه از دير باز به روش

اخير، كشورهاي جهان را بر آن داشته كه با مسائل هاي گوناگون مورد استفاده بشر قرار گرفته است. بحران انرژي در سال

مله هاي تجديدپذير و از جهاي فسيلي با انرژيمربوط به انرژي، برخوردي متفاوت نمايند كه در اين ميان جايگزيني انرژي
ي اجويي در مصرف انرژي، كنترل عرضه و تقاضاي انرژي و كاهش انتشار گازهانرژي خورشيدي به منظور كاهش و صرفه

با توجه به پتانسيل باالي ايران بخاطر دريافت مناسب تابش خورشيد، الزامات  .آالينده با استقبال فراواني روبرو شده است
برداري از انرژي خورشيد، تدوين سند راهبرد ملي براي بهره محيطي، امنيتي، اقتصادي و اجتماعيهاي زيستقانوني و مزيت

  باشد. بخش برق انرژي خورشيدي در ايران امري حياتي ميهاي مرتبط با توسعه فناوري

ها و بازار مورد مطالعه قرار گرفت و با بررسي اسناد باالدستي و مطالعات در راستاي اجراي اين سند در ابتدا روند فناوري
نين كشورهاي منطقه، برداري از انرژي خورشيدي و همچالگوبرداري از ساير كشورها از جمله كشورهاي پيشرو در حوزه بهره

الن انداز، اهداف كهاي انرژي خورشيدي در كشور تعيين شد. در راستاي رسيدن به چشماندازي براي آينده حوزه فناوريچشم

ت ها مورد بررسي قرار گرفها و سبك اكتساب هر يك از آنبندي فناوريمشخص گرديد. در ادامه مسير تدوين سند، اولويت
هاي موجود هاي الزم براي رفع چالشر اين راه براي هر حوزه شناسايي گرديد. سپس اقدامات و سياستهاي موجود دو چالش

ي به اهداف يابها اعم از فني و غير فني براي دستاي شكسته شد تا مجموعه فعاليتهاي تعريف شدهتعيين و به زير پروژه

ها به دست آمد كه مبنايي براي بندي براي هر يك از پروژهمورد نظر مشخص گردد. در همين راستا، متولي، بودجه و زمان

ار هاي حوزه خورشيدي روند تغييرات بسيراه توسعه فناوري انرژي خورشيدي شد. از آنجا كه در برخي تكنولوژيطراحي نقشه
اين مركز  ن اهدافباشد، مركز توسعه فناوري انرژي خورشيدي در پژوهشگاه نيرو تاسيس گرديد كه يكي از مهمتريسريع مي

ها، رصد فناوري و مديريت هاي تعيين شده براي تحقق هريك از آنساله اين سند و نقشه راه بر اساس شاخص 2بازبيني 
پژوهي، سياست پژوهي، مديريت خدمات علمي، فني و هاي انرژي خورشيدي است. همچنين آيندهتحقيقات در حوزه فناوري
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هاي تحقيقاتي منجر به پايلوت و حمايت از محققين، ها و پروژهها، مديريت طرحاهتخصصي، حمايت از تجهيز آزمايشگ
  باشد.هاي انرژي خورشيدي از ديگر وظايف اين مركز ميتوسعه فناوري بنيان در حوزههاي دانشدانشجويان و شركت

  چكيده نتايج:

  هاي حوزه برق خورشيدي در كشوربندي فناوريشناسايي و اولويت -

 هاي مرتبط با حوزه برق خورشيدي در كشورها و اقدامات مورد نياز براي توسعه فناورييي سياستشناسا -

 راه توسعه فناوري نسل اول و دوم فتوولتائيكدستيابي به نقشه -

 هاي نسل نوين فتوولتائيكراه توسعه فناوري سلولدستيابي به نقشه -

 راه توسعه فناوري سهموي خطيدستيابي به نقشه -

 استرلينگ خورشيدي-راه توسعه فناوري ديشبي به نقشهدستيا -

 راه توسعه فناوري دودكش خورشيديدستيابي به نقشه -

 هاي خورشيديها و تكميل استانداردها و آزمايشگاهراه شناسايي نيازمنديدستيابي به نقشه -

 انرژي خورشيدي در كشور اندازي مركز توسعه فناوريتاسيس و راه -

  مستندات پروژه:

 هاي تجديدپذير، پژوهشكده انرژي، گروه انرژي»هاي مرتبط با انرژي خورشيديتدوين مباني سند توسعه فناوري« -

  1393ماه و محيط زيست، پژوهشگاه نيرو، دي

هاي تجديدپذير، پژوهشكده انرژي و محيط گروه انرژي ،»هاي مرتبط با انرژي خورشيديهوشمندي فناوري« -

 1394ماه زيست، پژوهشگاه نيرو، تير

هاي تجديدپذير، پژوهشكده انرژي و گروه انرژي، »هاي مرتبط با انرژي خورشيديتوسعة فناوريساز اركان جهت« -

 1394ماه محيط زيست، پژوهشگاه نيرو، تير

هاي تجديدپذير، پژوهشكده انرژي و محيط گروه انرژي» ها و اهداف خرد توسعه فناوري انرژي خورشيديسياست« -

 1394ماه پژوهشگاه نيرو، تيرزيست، 

هاي تجديدپذير، پژوهشكده انرژي و محيط زيست، گروه انرژي» راه) و برنامه عملياتينگاشت (نقشهتدوين ره« -

 1394ماه پژوهشگاه نيرو، شهريور
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هاي تجديدپذير، پژوهشكده انرژي و محيط زيست، پژوهشگاه گروه انرژي» تدوين برنامه ارزيابي و بروزرساني« -

 1394ماه نيرو، شهريور
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  عنوان پروژه:

 كيدر  يسازادهيو پ يبيترك كليو س يهاي گازعملكرد نيروگاه نيآنال يابيارز يافزاربسته نرم هيته

 نمونه روگاهين

  پژوهشگاه نيرو  كارفرما:  پايش و كنترل نيروگاه  گروه مجري:

  PECPN08  كد پروژه:  ادوارد غريبيان  مدير پروژه:

  حميدرضا خالصي، علي بخشي، سميه جعفري همكاران:

 خالصه پروژه:

هاي انرژي و كمبود منابع سوخت در كشور مشكالتي براي توليد برق در پي داشته كه به طبع آن افزايش روزافزون هزينه
رق كشور را ب هاينيروگاههاي وزارت نيرو تبديل گشته. اين موضوع  هاي كشور به يكي از اولويتافزايش راندمان نيروگاه

ي براي شاخص عنوانبهبر آن داشته است كه در ارزيابي و بهبود راندمان خود بازنگري كرده و فرآيند اندازه گيري راندمان را 
تحليل عملكرد عوامل مؤثر در فرآيند توليد مورد توجه قرار دهند. هدف از اندازه گيري راندمانِ در نيروگاه، بررسي وضعيت 

  صورت شاخصي كلي نمايانگر وضعيت يك واحد نيروگاهي است.باشد كه بهتوليد مي مصرف سوخت و ميزان

اين پروژه باهدف ارائه يك نرم افزار جامع محاسبه راندمان كه منطبق بر آخرين استانداردهاي مطرح در صنعت برق باشد 
اشد و به بتجهيزات نيروگاهي نميتعريف شده. شايان ذكر است كه راندمان هميشه معيار مناسبي براي ارزيابي عملكرد 

هاي ديگري مانند ظرفيت بويلر بازياب نيز بعنوان شاخص عملكرد همين دليل نير در استانداردهاي آزمون عملكرد شاخص
  محاسبه ميگردد.

اسبات حهاي سيكل تركيبي توسعه داده شده است و مافزار توسعه داده شده در اين پروژه براي ارزيابي عملكرد نيروگاهنرم
 ASME RTCباشد. اين استانداردها شامل مي ASMEهاي عملكرد بر اساس استانداردهاي راندمان و ساير شاخص

براي توربين بخار   ASME PTC 6,2:2004براي بويلر بازياب و  ASME PTC 4,4:2008براي توربين گاز،  22:2005
توسعه  افزار مناسب وافزار و نرماي محاسبه راندمان با نصب سختهاي مورد نياز برباشد.در اين پروژه دادهسيكل تركيبي مي

شود. پس از نيروگاه اخذ شده و در بانك اطالعاتي مناسب ذخيره مي DCSبرداري از افزار دادههايي از نرمبخش
هاي ييرات كميتگردد. تغها، محاسبات بر اساس استانداردهاي مربوطه انجام ميگيري و حذف برخي خطاها در دادهمتوسط

هاي مرتبط با عملكرد به شرايط استاندارد نيز مرتبط با عملكرد اجزاي واحد بصورت نمودار قابل نمايش است. اصالح كميت
شود و بنابراين كاربر قادر به مشاهده انحراف از عملكرد مطلوب با توجه به نمودارهاي اصالح عملكرد سازنده انجام مي

  خواهد بود.
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  :نتايجچكيده 

هاي گازي هاي سيكل تركيبي و توربينافزاري توليد شده كه ميتوان براي پايش و بهبود عملكرد نيروگاهدر اين پروژه نرم
افزار نمودارهاي مختلفي براي بررسي افت عملكرد و شناسايي مشكالت عملكردي واحد ارايه ميده. از استفاده نمود. اين نرم

زيمنس اشاره  TXPو  infi90 ABBبرداري از سيستم كنترل  توان به تدوين روش دادهمي دستاوردهاي جانبي پروژه نيز

  نمود.

 ندات پروژه:تمس

 كليو س يگاز يروگاههايعملكرد ن يروشها و روابط محاسبات يروش محاسبات و يكپارچه ساز نييتعنام گزارش:  -1
 PECPN08/T01، كد گزارش: معتبر يبر اساس استانداردها يبيترك

، كد گزارش: اطالعات افتيو در روگاهيكنترل ن ستميارتباط با س يروشها نييو تع يبررسنام گزارش:  -2
PECPN08/T02 

كد گزارش:  ي،بيترك كليو س يگاز روگاهيعملكرد ن يابيارز يمحاسبات ينرم افزار ةيته :گزارشنام  -3
PECPN08/T03  

 PECPN08/T04رش:  كد گزاتحليل و طراحي رابط كاربر نرم افزار، نام گزارش:  -4

  PECPN08/T05كد گزارش:   تهيه رابط كاربر نرم افزار مانيتورينگ آنالين،نام گزارش:  -5
كد گزارش:  ، ستميعملكرد س شينمونه و آزما روگاهيشده در ن يطراح ستميس يساز ادهينام گزارش: پ -6

PECPN08/E  
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 عنوان پروژه:

  هاكنترل نيروگاههاي طراحي سيستمتدوين سند راهبردي و نقشه راه 

  پژوهشگاه نيرو  كارفرما:  پايش و كنترل نيروگاه  گروه مجري:

  PECPN09  كد پروژه:  علي بخشي  مدير پروژه:

  ادوارد غريبيان، محسن منتظري، همايون ابطحي، مجتبي زارع مهرجردي، محمد زماني مياندشتي همكاران:

  خالصه پروژه:

كه با پيشرفت فناوري،  باشديم هاروگاهينناپذير و بسيار مهم در تمام واحدهاي صنعتي از جمله سيستم كنترل جزء جدائي

ي كنترل نيز متحول شدند. هر چند اصول اوليه طراحي تغييرات كمتري داشته است ولي طي همين مدت، تكنولوژي هاستميس

ي هاستميسو از سيستم كنترل نيوماتيك و نيمه خودكار به  شدهكامالً دگرگون سازي سيستم كنترل و تجهيزات مرتبط پياده

يمكه تحول تجهيزات كنترلي چندين برابر تجهيزات اصلي مكانيكي نيروگاه  يبه طوريافته  ارتقاءالكترونيكي و هوشمند 

 مايتوجه به دورن ننصب شده و همچنيهاي ي اخير و رشد تعداد نيروگاههاسال. از طرفي توسعه صنعت نيروگاهي در باشد

. بهمين دليل نياز به ايجاد توانمندي در طراحي و ساخت كنديمهاي بيشتر را ايجاب رشد مصرف برق، الزام نصب نيروگاه

اي هبا توجه به مشكالت عديده در اين زمينه در سطح نيروگاه به خصوص. شوديمسيستم كنترل نيروگاه نيز به شدت احساس 

هاي  ي كالن و برنامهها استيسكننده خارجي، در اين خصوص و در راستاي  نيتأمي هاشركتو عدم پاسخگويي كشور 

ي پژوهشي مناسب براي ايجاد توانمندي الزم براي ها طرحتوسعه پژوهش وزارت نيرو اين پروژه با هدف تدوين برنامه و 

  ي كنترل نيروگاه انجام شد.هاستميسطراحي و ساخت 

 :نتايج چكيده

  تبيين ضرورت بحث و داليل توجيهي تدوين اين سند •

ل تركيبي هاي سيكهاي ديگر، شامل نيروگاهسطح تحليل مطالعات، با توجه به جامعيت و قابليت تعميم به نيروگاه •

  باشد.بوده و براي صنعت برق كل كشور مي
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  1404اندازتوسعه كشور تا سال ساله و در راستاي سندچشم  10تبيين افق زماني بصورت مطالعات  •

  ارزش و درخت فناوري سيستم كنترل نيروگاه رهيزنجهاي فناوري سيستم كنترل نيروگاهي، تعيين مشخصه •

دار جهت توسعه فناوري كه از آن جمله مي توان به هاي اولويتانداز و اهداف كالن و شناسايي فناوريتدوين چشم •

اي حوزه تست (سيموالتور) اشاره كرد. همچنين با توجه به توسعه فناوري ههاي حوزه عملكردي و فناوريفناوري

اجرا و پياده سازي در بسياري از شركت ها( از جمله مكو) لذا اين فناوري با نظر خبرگان در اين سند داراي اولويت 

  تري منظور گرديد.پايين

  داري براي فناوري هاي اولويت و توسعه داخل قيتحقانتخاب سبك اكتساب  •

  هاي كالن و خرد تدوين سياست •

الزم  و زمان بودجه ،طرح هدافبه ا يابيدست يالزم برا ياتيعمل يهاتميآ نگاشت توسعه فناوري شاملتشريح ره •

   و نيز مجريان پيشنهادي جهت انجام كارها هاتيفعال يسازادهيپ يبرا

اني ارزيابي، نظارت و بروزرسجهت  ،"نيروگاهيمركز توسعه فناوري كنترل "تاسيس مركزي تحت عنوان پيشنهاد  •

  اين برنامه 

  ندات پروژه:تمس

ه، گروه پژوهشي پايش و كنترل نيروگا»  هاي كنترل نيروگاهتدوين مباني سند و هوشمندي فناوري طراحي سيستم«

  PECPN09/T01-02 كدگزارش: 1394پژوهشكده توليد نيرو، پژوهشگاه نيرو، ارديبهشت 

گروه پژوهشي پايش و كنترل نيروگاه، پژوهشكده » هاي كنترل نيروگاه سيستم ساز  توسعه فناوريجهت تدوين اركان« 

 PECPN09/T03 كد گزارش:  1394توليد نيرو، پژوهشگاه نيرو، آذرماه 

 ترلگروه پژوهشي پايش و كن» سيستم كنترل نيروگاهي  ها و اقدامات فني توسعهگزارش فاز چهارم: تدوين سياست« 

 PECPN09/T04 كد گزارش: 1394نيروگاه، پژوهشكده توليد نيرو، پژوهشگاه نيرو، آذرماه 
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، گروه پژوهشي پايش و كنترل نيروگاه» فناوري سيستم كنترل نيروگاهي توسعه نگاشترهگزارش فاز پنجم: تدوين « 

  PECPN09/T05 گزارش: كد 1394پژوهشكده توليد نيرو، پژوهشگاه نيرو، دي ماه 

گروه پژوهشي » سيستم كنترل نيروگاهي  فناوري ي نقشه راهروز رسانبهارش فاز ششم: تدوين مكانيزم ارزيابي و گز« 

 PECPN09/E كد گزارش:  1394پايش و كنترل نيروگاه، پژوهشكده توليد نيرو، پژوهشگاه نيرو، دي ماه 
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  عنوان پروژه:

  رح تامين و انتقال آب خليج فارسخدمات مهندسي طرح جامع تامين برق پروژه قطعه اول ط

  پژوهشگاه نيرو  كارفرما:  تجهيزات خط و پست  گروه مجري:

 NCTTAF01  كد پروژه:  ايمان احمدي جنيدي  مدير پروژه:

  آرمان صفايي، حسن حميدي، علي عاقلي همكاران:

  

  خالصه پروژه:

آلودگي شهري و گرم شدن آب و هواي جهاني در هاي محيطي مانند منابع انرژي سوخت فسيلي روبه اتمام است و نگراني

باشد. عالوه بر اين، افزايش تقاضاي انرژي و تمايل به استفاده از تكنولوژي جديد و منابع انرژي تجديدپذير حال افزايش مي
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ويژه هب هاي بادي  و پيل سوختي ايجاد شده است. منابع انرژي پراكندهمانند سلول خورشيدي، منبع دخيره باطري، توربين

هاي قدرت ها در سيستمDER هاي اخير بطور گسترده مورد استفاده شده است. امروزه نصب هاي تجديدپذير در سالانرژي

گذاري جديد ههاي سرمايدليل مزايايي مانند كاهش تلفات، پيك زدايي، كيفيت توان باالتر، زمان نصب كمتر، كاهش هزينهبه

  هاي محيطي رو به افزايش است.نگراني هاي انتقال و توزيع ودر سيستم

ران و فارس به مركز ايكن و انتقال آب از خليجشيرينهدف از انجام اين پروژه، بررسي آلترناتيوهاي تامين برق پروژه آب

هفت هاي يك تا مگاوات و براي هر يك از ايستگاه 100كن شيرينباشد. توان مورد نياز براي آبانتخاب آلترناتيو برتر مي

هاي تامين توان پروژه خليج فارس مورد مطالعه و ارزيابي قرار مگاوات است. بر اساس توان مورد نياز مذكور، روش 21

گرفت. جهت مطالعه مذكور، پس از ارزيابي شبكه گاز و برق آلترناتيوهاي تامين برق و طرح مفهومي آنها استخراج گرديدند 

در  هر آلترناتيو برآورد شده و هزينه و منفعتتصادي مشخص گرديدند. در نهايت اق-هاي فنيو براي هر آلترناتيو شاخص

سودآوري بيشتري را  CHPنهايت الترناتيو برتر مشخص گرديد. طبق مطالعات انجام شده، استفاده توامان از شبكه و مولد 

  به همراه خواهد داشت. لذا اين طرح به عنوان طرح بهينه و منتخب انتخاب گرديد.

  :نتايجچكيده 

 شناسايي نقاط كانديد براي نصب مولد و برآورد ظرفيت �

 برداري از منابع توليد پراكندهارائه مدل بهره �

 هاي اوليه مدل و هزينه نگهداري و تعمير تاسيساتهزينه �

 هاي تامين برقبرداري و هزينهنحوه بهره �

 هاي قابليت اطمينان تامين برقشاخص �

  زيست محيطي، آلودگي بصري، آلودگي صوتي و ارتعاشي هايفضاي اشغال شده، شاخص �

 ارزيابي آلترناتيوها از منظر قابليت اطمينان و كفايت طرح براي تامين مطمئن برق مجموعه �

 هاي آيندهبررسي آلترناتيوها در سناريوهاي مختلف براي تعرفه برق و گاز در سال �
 

  ندات پروژه:تمس

  ارائه آلترناتيو برتر جهت مطالعه �
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  عنوان پروژه:

  هاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرهاتوسعه فناوريتدوين سند راهبردي 

  پژوهشگاه نيرو  كارفرما:  تجهيزات خط و پست  گروه مجري:

 PTQPN15  كد پروژه:  مجتبي گيلوانژاد  مدير پروژه:

  مرتضي زمانيان -مهرداد مالكي -تارا خياميم -احسان آزاد فارساني همكاران:

  

  

  خالصه پروژه:

كه  اقتصادي است، به نحوي ييپاسخ به رشد مصرف برق با حداكثر كارا يعهاي توزي شبكهو توسعه يطراح يهدف اصل

 يينهبه يابيتمركز روي اقداماتي چون مكان يشترب يعهاي توزشبكه ينقض نگردد. در طراح يستمحاكم بر س هاييتمحدود
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سطح مقطع هادي، انتخاب تجهيزات متناسب با شرايط  ييندرها، تعيف يينهبه يريابيمس يع،و فوق توز يعهاي توزپست

ارتباط با طراحي و توسعه شبكه توزيع كالنشهرها بايد توجه داشت كه ناپايداري توسعه شهري  درباشد. كالنشهرها و ... مي

را متأثر  شهري زيستيطو صنعتي كالنشهرها در سنوات گذشته، در ابعاد و گستره وسيعي محيط اقتصادي، اجتماعي و مح

را به سمت استفاده از انواع تجهيزات  يعتوز هايكتدر كالنشهرها، شر يننموده است. امروزه معضل تراكم انبوه و كمبود زم

است.  سوق داده ياننصب پست انحصاري در ملك متقاض ينشهرها و همچن ينيو روزم يرزمينيز يكمپكت در فضاي عموم

اي از اتفاقات را به خود اختصاص داده و همچنين بخش با توجه به وضعيت شبكه توزيع كشور در حال حاضر كه بخش عمده

ها، هاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع و كاربرد آندهد، لزوم توسعه فناورياز اتالف انرژي الكتريكي در آن رخ مي توجهيبلقا

 يعتوز يهادر دستگاه يابيو استانداردها، نظارت، كنترل و ارز ينكات فن يتنوآوري، رعا ي،شامل آموزش و انتقال دانش فن

راهبردي توسعه فناوريهاي  سندپروژه، با تدوين  ين. در اشودياحساس م يداًشد ثادو كاهش حو يمنيسطح ا يشبراي افزا

ريزي صورت هاي توزيع در كالنشهرها مطابق با برنامهمرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها سعي شده تا توسعه شبكه

و نقشه  ازيمورد ن هايياستاقدامات و س يناهداف و راهبردها به تدو يبا بررس پذيرفته در اين سند صورت پذيرد. در اين سند،

    كالنشهرها پرداخته شده است. يعشبكه توز يمرتبط با طراح هاييراه توسعه فناور

  

  :نتايجچكيده 

 هاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع در كالنشهرها مشتمل بر:تدوين اهداف كالن توسعه فناوري �

 افزايش پايايي شبكه برق �

 برداري در شبكه برقبهره هاي نصب وكاهش هزينه �

 حفظ مبلمان شهري �

 محيطي كالنشهرهاهاي زيستكاهش آالينده �

  افزايش ايمني شبكه برق در كالنشهرها �

  كالنشهرها يعشبكه توز يمرتبط با طراح هاي¬توسعه فناوري يراهبردهاتدوين  �

 به شرح ذيل: هاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرهابندي فناورياولويت �

 در بخش پست به ترتيب عبارتند از: هافناوريترين ابجذ �

  پست زيرزميني -1

  پست زميني -2
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 پست هوايي -3

 ها در بخش توليد به ترتيب عبارتند از:ترين فناوريجذاب �

  هاي تجديدپذيرانرژي -1

 توليد پراكنده -2

 سازهاذخيره -3

  ها در بخش خط به ترتيب عبارتند از:ترين فناوريجذاب �

  خطوط زميني -1

 خطوط هوايي -2

 به ترتيب عبارتند از: D-Factsها در بخش ترين فناوريجذاب �

  تغييردهنده ارايش شبكه -1

 سازهاجبران -2

 هاهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها با رويكرد مديريت بازار فناوريراهبردهاي توسعه فناوريتدوين  �

 مشتمل بر: كالنشهرها يعشبكه توز يمرتبط با طراح هاي¬هاي توسعه فناورياقدامات و سياستتدوين  �

 ها و اقدامات عموميسياست �

 ها و اقدامات مربوط به مديريت بازارسياست �

  و ره نگاشت توسعه فناوري پروژه هاي اجراييتهيه فهرست  �
 

  ندات پروژه:تمس

ده انتقال پژوهشك، گروه پژوهشي تجهيزات خط و پست، »تدوين مباني سند فناوري طراحي شبكه توزيع كالنشهرها« �

 .1393نيرو، پژوهشگاه نيرو، 

، گروه پژوهشي تجهيزات خط و پست، پژوهشكده انتقال »فناوري طراحي شبكه توزيع كالنشهرها يمطالعه هوشمند« �

 .1393نيرو، پژوهشگاه نيرو، 

ات خط تجهيز، گروه پژوهشي »هاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرهاساز توسعه فناوريتدوين اركان جهت« �

 .1394و پست، پژوهشكده انتقال نيرو، پژوهشگاه نيرو، 

 .1394، گروه پژوهشي تجهيزات خط و پست، پژوهشكده انتقال نيرو، پژوهشگاه نيرو، »ها و اقداماتتدوين سياست« �
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و، ر، گروه پژوهشي تجهيزات خط و پست، پژوهشكده انتقال ني»نگاشت (نقشه راه) و برنامه عملياتيتدوين ره« �

 .1394پژوهشگاه نيرو، 

، گروه پژوهشي تجهيزات خط و پست، پژوهشكده انتقال نيرو، پژوهشگاه نيرو، »تدوين برنامه ارزيابي و بروزرساني« �

1394. 

  الملليهاي ملي و بينمقاالت چاپ و ارائه شده در كنفرانس

اولويت در بخش طراحي شبكه توزيع كالنشهرها و تدوين هاي با شناسايي فناوري"م. گيلوانژاد، ت. خياميم، ا. آزاد فارساني،  -1

 .1395 ، كرج ،برق يع نيرويتوزهاي شبكهنفرانس ك يكمينو  يستب،  "ها و اقدامات جهت توسعه آنها در كشورراهبردها، سياست
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  عنوان پروژه:

  مجموعه ساختماني چيتگر BBBBخدمات مهندسي طرح جامع تامين انرژي پهنه 

  موسسه مسكن سازان بتاجا  كارفرما:  پزوهشكده انتقال  گروه مجري:

  NCTMSB01  كد پروژه:  آرمان صفايي  مدير پروژه:

  محمد جواد اقبالي-رويا فوالدي-احمد فالح دوست -امير فرجيان -علي معاني همكاران:

  خالصه پروژه:

، هاي مختلف خانگيالكتريكي در بخشهاي اخير با رشد روزافزون جمعيت كشور، تقاضا براي استفاده از انرژي در سال
گيري يافته است. متناسب با اين افزايش در تقاضا، نياز به افزايش عرضه صنعتي، تجاري، كشاورزي و عمومي، رشد چشم

ها، هاي كالن موردنياز براي ايجاد نيروگاهگذاريافزايش هزينه توليدبرق، سرمايه شود.برق نيز به وضوح احساس مي
ترشدن محيطي مربوط به توليد انرژي الكتريكي و مسائل مربوط به گرم شدن سطح كره زمين، گرانزيست هايآلودگي

صورت يك ها، مديريت عرضه و تقاضاي برق را بهبار روي عمر نيروگاه ها، تاثيرات سوءتغييرات مداومسوخت موردنياز نيروگاه
  مسئله اصلي تبديل كرده است.

اي فني و اقتصادي فراواني براي وزارت نيرو بعنوان متولي تامين برق كشور دارد. از اين رو توليد پراكنده برق مزاي
گذاري براي تامين برق در محل مصرف به منظور تمركززدايي از واحدهاي نيروگاهي، بهبود قابليت اطمينان شبكه و سياست

ده است. رسالت اين طرح، ارائه تسهيالت و ريزي شطرح "طرح توسعه توليد پراكنده"وري، تحت عنوان افزايش بهره
  هاي توزيع و توسط بخش خصوصي است.هايي براي افزايش توليد برق در شبكهمشوق

هاي مختلف استفاده از اجاق آشپزخانه برقي و اجاق در اين گزارش ابتدا بار الكتريكي، حرارتي و برودتي مجموعه در حالت
است. در ادامه پس از ارزيابي خطوط گاز و برق چيلرهاي جذبي و يا تركيبي برآورد شدهآشپزخانه گازي و همچنين استفاده از 

مجموعه شهري چيتگر پرداخته شده است.  Bمنطقه، به بيان عوامل موثر در تعيين گزينه مناسب براي تامين برق پهنه 
موعه، آلترناتيوها از لحاظ فني و اقتصادي ها جهت تامين برق مجهمچنين پس از شرح هر آلترناتيو و بيان مزايا و معايب آن

در انتخاب آلترناتيو ارجح موارد اقتصادي،  مقايسه گرديده و در نهايت آلترناتيو ارجح جهت تامين برق مجموعه ارائه شده است.
داري از بركارهاي احداث و بهرهفني، محيط زيستي، طراحي مجموعه و ساير موارد در نظر گرفته شده است. در انتها راه

  هاي مقياس كوچك ارائه شده است.نيروگاه
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  مجموعه شهري چيتگر Bآلترناتيوهاي تامين انرژي پهنه 

  

  :نتايجچكيده 

 برآورد بار الكتريكي پهنه شامل تجهيزات مصرفي، روشنايي، تاسيسات گرمايشي و سرمايشي و ... �

 برآورد بار حرارتي ساختمان ها �

 ها برآورد بار برودتي ساختمان �

 استخراج الگوي مصارف بار الكتريكي، حرارتي و برودتي �

 ارزيابي شبكه فشار متوسط و فوق توزيع منطقه جهت اتصال مولدها �

 ارزيابي شبكه گازرساني منطقه �
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 هاي توليد همزمان برق و حرارتبرآورد ميزان گاز مورد نياز نيروگاه �

 بررسي زيست محيطي منطقه �

 نرژي پهنهاستخراج آلترناتيوهاي تامين ا �

 ارائه طرح مفهومي تامين انرژي از شبكه و تاسيسات مركزي �

 گيري از منابع توليد همزمان برق و حرارت و برودتارائه طرح مفهومي بهره �

 هاي تجديدپذيرگيري از منابع انرژيارائه طرح مفهومي بهره �

 سوز توليد همزمان برق و حرارتهاي موتورهاي درونتعيين ظرفيت �

 قاط كانديد جهت نصب مولدهاشناسايي ن �

 اقتصادي براي هر يك از آلترناتيوهاي تامين انرژي-هاي فنياستخراج شاخص �

 هاي توليد همزمان برق و حرارت و برودتبرداري نيروگاهبرآورد هزينه ساخت و بهره �

 ارزيابي آلترناتيوها از منظر قابليت اطمينان و كفايت طرح �

 مختلف براي تعرفه برق و گاز در سالهاي آينده بررسي آلترناتيوها در سناريوهاي �

 Bانتخاب گزينه ارجح تامين انرژي پهنه  �

 شناسايي و ارزيابي راهكارهاي نگهداري و تعمير تاسيسات �

  

  ندات پروژه:تمس

 "مجموعه ساختماني چيتگر و ارزيابي آلترناتيوهاي تامين انرژي Bبرآورد بار الكتريكي، حرارتي و برودتي پهنه " �

  .1394پژوهشكده انتقال نيرو، گروه پژوهشي تجهيزات خط و پست، 
    



 
 

 

١٧٤ 

 

 1395كارنامه پژوهش و توسعه فناوري سال 

 

Niroo Research Institue 

  عنوان پروژه:

هاي توزيع در ايران با مطالعه موردي شبكه جنوب هاي كليدي ارزيابي طراحي شبكهتدوين شاخص

 كرمان

  شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان  ا:كارفرم  پزوهشكده انتقال  گروه مجري:

  CTBJK01  كد پروژه:  مصطفي گودرزي  مدير پروژه:

  نسب، تارا خياميم، ميثم گيلوانژادمجتبي گيلوانژاد، سيدرشيد خاضعي همكار:

  

  خالصه پروژه:

 شود تجهيزات در سطوح ولتاژيهاي توزيع گستردگي قابل مالحظه آنهاست. همين امر باعث ميمهمترين ويژگي شبكه

هاي سطوح انتقال از ارزش و اهميت كمتري برخوردارند، اما در توزيع، اگرچه تك تك نسبت به تجهيزات نيروگاهي و المان

به ايجاد  شوند. لذا نگاه سيستمياي ميردگي جغرافيايي، داراي ارزش ويژهها و گستكل سيستم توزيع با توجه به تعداد المان

ا ناپذير است. از سوي ديگر، تماس نزديك شبكه توزيع بهاي بهينه در اين سطح گسترده، بسيار الزم و ضرورتي اجتنابطرح

به گروه  كيفيت توان از گروهي شود كه اين شبكه عالوه بر اينكه مسير اصلي انتقال اغتشاشاتكنندگان موجب ميمصرف

ها و همچنين اغتشاشات رخ داده در شبكه باالدست را نيز به مشتركين تحميل نمايد. بهترين ديگر باشد، آثار كليه قطعي

گذاري بهينه باشد و هم بتواند كليه بارها را چه در زمان حال و چه در سيستم توزيع سيستمي است كه هم از لحاظ سرمايه

ذيه نمايد. وظيفه سيستم توزيع توان الكتريكي دريافت توان از يك يا چندين منبع تغذيه و تحويل آن به مشتركين آينده تغ
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اي كه بهترين عملكرد را داشته باشد، ضروري است. اهميت سيستم توزيع، لزوم طراحي و نصب اين سيستم را به گونه

  سازد. مي

ن اطالعاتي از بارهاي سيستم، انواع آن و ميزان تراكم آن در منطقه مورد براي طراحي يك شبكه توزيع نيروي برق، داشت

نظر بسيار اهميت دارد. زيرا بسته به نوع تعرفه بار (شهري، روستايي و صنعتي) و سطح پوشش آن در منطقه، نحوه طراحي 

ي و اقليمي نيز در بحث طراحي شبكه و تجهيزات مورد استفاده در آن متفاوت خواهد بود. از سوي ديگر، شرايط آب و هواي

 سازي كرد. علت اين امر، اثراتي است كهتوان يك شبكه نوعي را در شرايط مختلف اقليمي پيادهبسيار اهميت دارد و نمي

گذارد. شرايط مختلف آب و هوايي و تفاوت در ميزان تمركز بارهاي شهري، روستايي شرايط جغرافيايي بر عملكرد تجهيزات مي

نوان ها تحت عكند كه هر يك از اين حالتهاي مختلفي را براي طراحي ساختار شبكه ايجاد ميدر شهرها، وضعيتو صنعتي 

شود. به عبارت ديگر، هر شهر و استاني بستر آزمون مختص خود را دارد و شهرهايي كه در يك اقليم بستر آزمون شناخته مي

ي هاي شبكه توزيع و شرايط آب و هواياين پروژه ابتدا با بررسي مشخصهآب و هوايي هستند، بستر آزمون مشابهي دارند. در 

شده است.  بنديكشور ايران به پنج ناحيه گرم و مرطوب، گرم و خشك، معتدل و مرطوب، معتدل و خشك و سرد تقسيم

ب توان و ...) لفات، ضريسپس با تعيين بستر آزمون و استخراج هر يك از عوامل اثرگذار(نظير چگالي بار، ضريب بار، ضريب ت

 105براي  DisPlanافزار هاي بهينه توسط نرمسازي، شبكههاي پروسه بهينههاي توزيع به عنوان وروديدر طراحي شبكه

هاي كليدي جهت ارزيابي طراحي هاي طراحي شده، شاخصاست. با تجزيه و تحليل شبكهسناريوي متفاوت طراحي گرديده

هاي كليدي است. در انتها دفترچه مقادير شاخصن با توجه به نوع بار و موقعيت جغرافيايي تعيين شدههاي توزيع در ايراشبكه

  است.هاي توزيع در ايران ارائه گرديدهارزيابي طراحي شبكه

  

  :نتايجچكيده 

 بررسي روند طراحي شبكه توزيع استاندارد در ايران �

و خشك، معتدل و خشك، معتدل و مرطوب و سرد با توجه به بندي كشور به پنج منطقه گرم و مرطوب، گرم تقسيم �

 شرايط اقليمي و جغرافيايي

هاي تعيين شده با توجه به اطالعات آماري مربوط به تعداد مشتركين و هاي آزمون براي هر يك از اقليمارائه بستر �

  مساحت هر يك از بارهاي صنعتي، شهري و روستايي

 هاي توزيع در ايران با توجه به اقليم مورد مطالعهگذار در طراحي شبكهتعيين محدوده هر يك از عوامل اثر �

 سناريوي مختلف طراحي شبكه توزيع جهت پوشش تمامي نقاط كشور  105ارائه  �
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 ارائه طراحي بهينه هر يك از سناريوهاي تدوين شده �

 هاي توزيع در ايرانهاي كليدي ارزيابي طراحي شبكهتدوين دفترچه مقادير شاخص �
 

  ندات پروژه:تسم

، گروه پژوهشي تجهيزات خط و پست، پژوهشكده انتقال »هاي توزيع استاندارد در ايرانتشريح روند طراحي شبكه« �

 .1393نيرو، پژوهشگاه نيرو، 

، گروه پژوهشي تجهيزات خط و پست، پژوهشكده انتقال نيرو، پژوهشگاه »تدوين بستر آزمون طراحي شبكه توزيع« �

 .1394نيرو، 

، گروه پژوهشي تجهيزات خط و پست، پژوهشكده »هاي عوامل اثرگذار و تدوين سناريوايي مشخصات و ويژگيشناس« �

 .1394انتقال نيرو، پژوهشگاه نيرو، 

 .1394، گروه پژوهشي تجهيزات خط و پست، پژوهشكده انتقال نيرو، پژوهشگاه نيرو، »آناليز طراحي« �

، گروه پژوهشي تجهيزات خط و پست، پژوهشكده »هابندي طرحدستهها و تحقيق در نتايج طراحي، انتخاب شاخص« �

 .1394انتقال نيرو، پژوهشگاه نيرو، 

، گروه پژوهشي تجهيزات خط »هاي توزيع در ايرانهاي كليدي ارزيابي طراحي شبكهتدوين دفترچه مقادير شاخص« �

  .1394و پست، پژوهشكده انتقال نيرو، پژوهشگاه نيرو، 
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  عنوان پروژه:

  تدوين سند راهبردي طراحي، ساخت و تدوين دانش فني ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين

  پژوهشگاه نيرو  كارفرما:  تجهيزات خط و پست  گروه مجري:

 PTQPN13  كد پروژه:  افسون پرهيزگار  مدير پروژه:

  راويه نامليتي، علي معاني و همكارانشان همكاران:

 

  

 

  

  خالصه پروژه:

ترين نيازهاي عنوان يكي از مهمه هاي توليد، انتقال و توزيع نيرو همواره بوري در بخش افزايش بهره كاهش تلفات و

هاي گيري از تجهيزات و فناوريو بهرهاست وري مطرح بوده صنعت برق در جهت كاهش هزينه تمام شده و افزايش بهره

ظرفيت  برداران شبكه پيگيري شده است.طرف بهره هاي انتقال و توزيع نيرو همواره ازكاهش تلفات در سطح شبكه

واحدهاي نيروگاهي  عملي برابر ظرفيت 4/3توزيع كشور حدود ترانسفورماتورهاي قدرت نصب شده در شبكه انتقال و فوق

 . همچنين در بخشاستوري شبكه انتقال اهميت ترانسفورماتورهاي قدرت در افزايش بهره دهندهكه اين عدد نشان  است

اين تعداد فراوان  توجه به كند. باعبور مي 580،000هاي توزيع نيرو از زيع، تعداد ترانسفورماتورهاي توزيع در مالكيت شركتتو
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كاهش تلفات در  موضوعدار شبكه برق داخلي صنايع و مشتركين ديماندي، و همچنين با احتساب ترانسفورماتورهاي برق

  از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.وري شبكه سراسري برق ترانسفورماتورها و اثر آن در افزايش بهره

، كاهش هزينه تامين تلفات انرژي توان بهاز نقطه نظر اقتصادي مي هاي توزيعكاهش تلفات توان در شبكهاز جمله آثار 

هاي هاي توزيع، به تعويق انداختن زمان توسعه شبكه انتقال و كاهش هزينههاي شبكهاي عملياتي و سرمايهكاهش هزينه

توزيع قدرت، به تعويق انداختن زمان احداث واحدهاي توليد و در نتيجه كاهش هاي انتقال و فوقاي و عملياتي شبكهسرمايه

 تلفاتمترانسفورماتورهاي ك كارگيرياز بهاشاره نمود. همچنين ساير آثار ناشي  اي و عملياتي بخش توليدهاي سرمايههزينه

خواهد بود. از اين رو توسعه فناوري وريهاي نيروگاهي از طريق افزايش بهرهاز نقطه نظر اقتصادي، كاهش حجم آالينده

در راستاي تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه مبني بر افزايش هاي كاهش تلفات در ترانسفورماتورها، اقدامي استراتژيك 

  خواهد بود.وري در صنعت برق هرهب

هاي شناسايي شده براي كاهش تلفات در ترانسفورماتورها عبارتند از: تغيير طراحي در اكتيوپارت، استفاده از هسته فناوري

  آمورف (در ترانسفورماتور هاي توزيع)، استفاده از مواد ابررسانا، استفاده از عايق هاي خاص، مبدل هاي الكترونيك قدرت.

 راهبردي تدوين سندوري در ترانسفورماتورها، در انديشي براي افزايش بهرهبا توجه به موارد ياد شده و نظر به ضرورت چاره
هاي مطرح در كاهش تلفات فناوري شناساييضمن  "طراحي، ساخت و تدوين دانش فني ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين"

وري و برنامه عملياتي جهت افزايش بهره بررسي را هاي كاهش تلفاتهر يك از فناوريترانسفورماتورها، ابعاد فني و اقتصادي 

  . شودميارائه  در ترانسفورماتورها

يل توجيه دال ، ابتدا"تدوين سند راهبردي طراحي، ساخت و تدوين دانش فني ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين"در پروژه 

لعات ابعاد موضوع و محدوده مطا شود. سپساتورهاي با تلفات پايين بررسي ميپذيري و ضرورت توسعه فناوري ترانسفورم

هاي فناوريمشخصه شود. در بخش بعدي به بررسيمي تعيينريزي و مرزبندي فني شامل سطح تحليل، افق زماني برنامه

ياني، اقدامات الزم جهت حصول شود. در بخش پاو چرخه عمر پرداخته مي نظر ماهيتمهاي كاهش تلفات ترانسفورماتورها از 

  شود.به اين فناوريها شناسايي و تخصيص زمانو بودجه ميگردند نهايتا جمع بندي و نتيجه گيري ارائه مي

  

  :نتايجچكيده 

يل توجيه دال ، ابتدا"تدوين سند راهبردي طراحي، ساخت و تدوين دانش فني ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين"در پروژه 

لعات ابعاد موضوع و محدوده مطا شود. سپسپذيري و ضرورت توسعه فناوري ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين بررسي مي

هاي فناوريمشخصه شود. در بخش بعدي به بررسيمي تعيينريزي و مرزبندي فني شامل سطح تحليل، افق زماني برنامه
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شود. در بخش پاياني، اقدامات الزم جهت حصول و چرخه عمر پرداخته مي نظر ماهيتمز هاي كاهش تلفات ترانسفورماتورها ا

  شود.به اين فناوريها شناسايي و تخصيص زمانو بودجه ميگردند نهايتا جمع بندي و نتيجه گيري ارائه مي

 

  ندات پروژه:تمس

 مرحله اول، تا ششم  پروژه گزارش �

  ساخت و تدوين دانش فني ترانسفورماتورهاي با تلفات پايينسند راهبردي تدوين سند راهبردي طراحي،  �
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  عنوان پروژه:

  اتصال نيروگاه فتوولتاييك يك مگاواتي به شبكه

  كارفرما:  تجهيزات خط و پست  گروه مجري:
طرح توسعه فناوري هاي انرژي هاي 

  تجديدپذير

  CTQNE01  كد پروژه:  آرمان صفايي  مدير پروژه:

  سعيد مسعودي-معين عابديني-دوستاحمد فالح  همكاران:

  خالصه پروژه:

توليد پراكنده برق مزاياي فني و اقتصادي فراواني براي وزارت نيرو بعنوان متولي تامين برق كشور دارد. از اين رو 

 وگذاري براي تامين برق در محل مصرف به منظور تمركززدايي از واحدهاي نيروگاهي، بهبود قابليت اطمينان شبكه سياست

هاي هايي براي افزايش توليد برق در شبكهريزي شده است. رسالت اين طرح، ارائه تسهيالت و مشوقوري، طرحافزايش بهره

  توزيع و توسط بخش خصوصي است.

در اين پروژه بعد از دريافت اطالعات الزم از شركت توزيع نيروي برق استان مركزي، شرايط فني اتصال نيروگاه فتوولتاييك 

اواتي به شبكه توزيع مورد ارزيابي قرار گرفته است. براي اين منظور نيروگاه خورشيدي و شبكه توزيع اراك در نرم افزار مگ 1

DigSilent  شبكه توزيع اراك شامل مطالعات پخش بار، اتصال كوتاه،  419مدلسازي شده و تاثيرات اتصال نيروگاه به فيدر

ارزيابي قرار گرفته است. در نهايت طرح اتصال به شبكه آماده و بعد از ارائه به شركت  هارمونيك، حالت گذرا و .. به دقت مورد

  اخذ شده است. 419توزيع استان مركزي مجوز اتصال نيروگاه به فيدر 

در ادامه شبكه داخلي اتصال نيروگاه به شبكه شامل ترانسفورماتور افزاينده ولتاژ، تابلوهاي فشار متوسط ترانسفورماتور و 

شبكه، سطح مقطع كابل فشار متوسط و سيستم حفاظتي نيروگاه طراحي شده و تجهيزات مورد نياز جهت اتصال نيروگاه به 

  شبكه انتخاب شده اند. پس از انجام تست هاي الزم تحت نظارت مناسب، تجهيزات انتخابي نصب و راه اندازي شده است. 

كيلوولت شامل  20راحي شده، تست هاي راه اندازي نيروگاه در بخش در نهايت بعد از نصب تجهيزات مطابق طرح اتصال ط

تست كابل ارتباطي، تست سيستم حفاظتي، تست جرياني و ولتاژي، تست هارمونيك، تست ضريب توان و ساير تستهاي مورد 

  نياز انجام شده و نيروگاه به شبكه بصورت دائم متصل شده است.
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  :نتايجچكيده 

 شبكه توزيع اخذ اطالعات اوليه �

 انجام مطالعات فني اتصال نيروگاه به شبكه �

 ارائه طرح اتصال نيروگاه به شبكه توزيع �

 اخذ مجوز اتصال به شبكه از شركت توزيع استان مركزي �

 نظارت بر طراحي پست افزاينده و شبكه داخلي �

 طراحي سيستم روشنايي حراستي نيروگاه �

 متوسط فشار هشبك به اتصال و طراحي هايفعاليت بر نظارت   �

 هاي طراحي و اتصال به شبكه فشار متوسطسپاري فعاليتبرون �

 شبكه به نيروگاه اتصال روند بر نظارت �

 هاطراحي با ااجر عمليات انطباق كنترل و نيروگاه داخل حراستي روشنايي و كشيكابل عمليات تجهيزات، تست بر نظارت �
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 اندازي نيروگاههاي راهنظارت بر تست �

  

  پروژه:ندات تمس

پژوهشكده انتقال نيرو، گروه پژوهشي  "طراحي اوليه تزريق به شبكه و اخذ اطالعات و مجوزهاي فني و اجرايي الزم  " �

 .1394تجهيزات خط و پست، 

قال نيرو، پژوهشكده انت "هاي طراحي و نظارت كارگاهي اتصال نيروگاه فتوولتاييك به شبكه برون سپاري فعاليت " �

  .1395زات خط و پست، گروه پژوهشي تجهي
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  عنوان پروژه:

  سازي شبكه توزيع پايلوت شهر هوشمندبهينه

  مركز توسعه فناوري شبكه هوشمند برق و انرژي  كارفرما:  تجهيزات خط و پست  گروه مجري:

 NPSPPN01  كد پروژه:  مجتبي گيلوانژاد  مدير پروژه:

  پويا مسعودي، رشيد خاضعي نسب همكاران:

  

  خالصه پروژه:

دهد. با توجه شبكه توزيع انرژي الكتريكي، آخرين حلقه از سيستم قدرت است كه انرژي را به مصرف كنندگان تحويل مي
ديگر براي  . از سويدهد اختصاص پيچيدگي بهره برداري را به خودبه ماهيت گسترده اين شبكه، بديهي است كه بيشترين 

ا توجه ب باالترين كيفيت و كمترين ميزان قطعي در اختيارشان قرار گيرد. مصرف كنندگان، مطلوب است كه انرژي الكتريكي با
مري اجتناب ا هاي اتوماسيون توزيع و در گام بعد، هوشمندسازي شبكهبه داليل فوق و عواملي از اين دست، استفاده از سيستم

يدار و بهينه ي از يك شبكه توزيع استاندارد، پاگيرسازي موثر شبكه توزيع هوشمند، بهرهاولين نيازمندي پياده نمايد.ناپذير مي
  هاي هوشمند شبكه فراهم گردد. برداري بيشينه از قابليتاست تا امكان بهره
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در پروژه حاضر، بخشي از شبكه توزيع شهر تهران كه در اين گزارش از آن به عنوان پايلوت شبكه توزيع هوشمند غرب 
آوري اطالعات از شركت سازي، مورد بررسي قرار گرفته است. پس از جمعلعات بهينهشود، جهت انجام مطاتهران نام برده مي

سازي قرار گرفته و وضعيت موجود اين شبكه از ديدگاه نقاط افزار ديگسايلنت مورد شبيهتوزيع منطقه، شبكه موجود در نرم
ابليت اطمينان ق اههاي تكميلي از ديدگيله انجام تحلسپس ب ضعف و ويژگيهاي فني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

نجام شده قسمت ا يندر ا يزحاصل از پخش بار ن يجنتا يبررس ينپرداخته شده است و همچن يلوتو كيفيت توان در اين پا
ل مطالعات از قبي يلوتهاي گوناگون مورد نياز جهت اصالح و بهينه سازي شبكه توزيع منطقه پابررسي بعداست. در بخش 

منطقه  يعتوز ينهطرح به Displanافزار انجام شده است و در ادامه با استفاده از نرم يلوتبار، بررسي وضعيت منطقه پا ردوبرآ
گيري از بندي و نتيجهبه جمع انتهااند. نهايتا در شده يبررس يزو تلفات آن ن ينهمختلف هز يهاارائه شده و شاخص يلوتپا

   است.شده  تهمطالعات انجام شده پرداخ

  :نتايجچكيده 

 تعيين وضعيت فني شبكه موجود منطقه پايلوت و شناسايي نقاط ضعف آن �

 تهيه طرح بهينه شبكه فشار متوسط منطقه پايلوت �

 تهيه طرح بهينه شبكه فشار ضعيف منطقه پايلوت �

 گذاري اصالح و بهينه سازي شبكه توزيع منطقه پايلوتهاي سرمايهبرآورد اوليه هزينه �

 

  پروژه:ندات تمس

، گروه پژوهشي تجهيزات خط و پست، پژوهشگاه »شهر هوشمند يلوتپا يعشبكه توز ينهو ارائه طرح به يابيارز« �
 .1395نيرو، 
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  عنوان پروژه:

 سردرود كيلوولت 20/132 پست ونياتوماس ستميس يفاز طراح يانجام خدمات مهندس

  پژوهشگاه نيرو  كارفرما:  پزوهشكده انتقال  گروه مجري:

 CTQIB05  كد پروژه:  مريم وديعتي  مدير پروژه:

  سينا سلطاني همكار:

  

  

  خالصه پروژه:

وماسيون گردد.استفاده از سيستم اتهاي مهم شبكه محسوب ميهاي توزيع يكي از ضروريتبهبود قابليت اطمينان در شبكه

تواند به هاي توزيع ميهمچنين هوشمندسازي شبكهگيري از آن در راستاي مديريت شبكه از قبيل مانور، نگهداري و و بهره
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ها داراي دو سازي اتوماسيون در انواع سيستمشمار آيد.پيادهعنوان يكي از مهمترين ابزار در راستاي بهبود قابليت اطمينان به
ه معني ترل نيز بها ورخدادها در هر لحظه و كنباشد كه پايش به معني رصد مقادير، وضعيتمرحله اصلي پايش و كنترل مي

امل ها، فيدر و مشتركين را شباشد. همچنين اتوماسيون سه سطح پستامكان صدور فرمان بر اساس مقتضيات شبكه مي

ولتاژ خط  سازي افتشود كه اتوماسيون پست شامل كنترل ولتاژ باس، كنترل جريان باس در ترانس موازي پست، جبرانمي
سازي محل يابي، ايزولهباشد. همچنين اتوماسيون فيدرها شامل مواردي مانند عيبيك ميو بستن مجدد كليدها به طور اتومات

باشد. اتوماسيون مشتركين نيز داراي مراحل مختلفي مانند قرائت كنتورهاو يا مديريت مصرف خطا و يا كنترل توان فيدر مي

توان به باشد كه مين داراي اهداف ديگري نيز ميباشد. عالوه بر افزايش قابليت اطمينان استفاده از سيستم اتوماسيومي
كه، سازي شببرداري، بهبود راندمان شبكه، كاهش زمان رفع عيب، مدلهاي بهرهمواردي مانند كاهش پيك بار، كاهش هزينه

  مديريت بار، تشخيص خطا و محل خطا اشاره كرد.

، سطوح DCSهاي تجهيزات سيستم ده، سپس نيازمنديهاي توزيع ذكر شدر اين پروژه در ابتدا مباني اتوماسيون شبكه
هاي قابليت اطمينان بيان شده است. مفاهيم اصلي حفاظت هاي بهبود شاخصمختلف اتوماسيون ، مزاياي استفاده از آن و راه

لتاژ وهاي نهايي پست سررود و اينترالك كنترلي پست سررود در سطح هاي هوشمند، ليست سيگنالهاي توزيع، شبكهشبكه
  الملي و نقشه راه آنها مورد بررسي قرار گرفته است. كيلوولت، تجربيات بين 132و  20

  :نتايجچكيده 

كيلوولت با استفاده  20گيري از توابعي همچون اتوماسيون فيدرهاي سطح هوشمندسازي بخشي از شبكه توزيع با بهره �
 از:

 نصيب حسگرهايي نظير جريان و ولتاژ �

 يستم پايش دائم وضعيت س �

 كنترل اتوماسيوني سيستم با نصب كليد بر روي فيدرها �

هاي شبكه و استفاده از اتوماسيون در كنترل و پايش كليدهاي مربوطه ترين بخشگيري از نقاط مانور در مناسببهره �
  به منظور تسريع در شناسايي خطا و افزايش سرعت رفع آن

گيري از بستر اتوماسيون به منظور مبتني بر قابليت اطمينان با بهرههاي نوين تعمير و نگهداري استفاده از تكنيك �

 ترين تصميمات در خصوص تعمير و نگهداري اجزاي مختلف شبكهاتخاذ مناسب
 

  ندات پروژه:تمس

، گروه پژوهشي تجهيزات خط و »هاي اتوماسيون و تهيه مدارك فني پست سردرودانجام مطالعات كاربردي سيستم« �
 .1392پژوهشكده انتقال نيرو، پژوهشگاه نيرو، پست، 
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  عنوان پروژه:

  خدمات مهندسي مطالعات شبكه سيستم تامين برق پروژه تامين و انتقال آب خليج فارس

  پژوهشگاه نيرو  كارفرما:  تجهيزات خط و پست  گروه مجري:

 NCTTAF02  كد پروژه:  ايمان احمدي جنيدي  مدير پروژه:

  بهرامي، حسن حميدي، علي عاقليسيف اله  همكاران:

  خالصه پروژه:

 -انتقال آب خليج فارس، امكان سنجي و ارزيابي فني  1هدف از مطالعات طرح تأمين برق آب شيرين كن و ايستگاه 

  باشد.برتر مي كن در فاز اول پروژه و ارائه گزينههاي ممكن تأمين ديماند مورد نياز مجتمع آب شيريناقتصادي گزينه

ها و خطوط انتقال در حال احداث در مجاورت ها و خطوط انتقال شبكه و همچنين پستتوجه به وضعيت موجود پستبا 

هاي ممكن جهت تأمين برق سازي شده است و گزينهافزار پيادهكن، فايل مطالعاتي شبكه مورد نظر در نرممنطقه آب شيرين

  مورد نياز ارائه و امكان سنجي شده است.

انتقال آب  1هاي پيشنهادي جهت تأمين توان مورد نياز آب شيرين كن و ايستگاه انجام مطالعات سيستمي گزينهبه منظور 

صورت گرفته و نتايج مطالعات پخش  DIgSILENT (PowerFactory 14,0,525)افزار سازي در نرمخليج فارس، شبيه

هاي پيشنهادي، مچنين با توجه به نتايج مطالعات سيستم گزينههاي پيشنهادي ارائه شده است. هبار و اتصال كوتاه براي گزينه

هاي حاكم بر شبكه سراسري از نظر بارگيري خطوط، پروفيل ولتاژ و سطوح اتصال كوتاه جهت مقايسه فني گزينهمحدوديت

ظر فني ي گزينه برتر از نهاي مورد مطالعه مورد ارزيابي قرار گرفته و طرح بهينه و قابل قبول از نظر فني ارائه شده است. برا

  نيز مطالعات اقتصادي و برآورد هزينه انجام گرفته است.

  

  :نتايجچكيده 

هاي مورد مطالعه هاي حاكم بر شبكهبا انجام مطالعات پخش بار و اتصال كوتاه در گزينه پيشنهادي، شرايط و محدوديت

ها، ماكزيمم و مينيمم سطوح اتصال كوتاه مورد پروفيل ولتاژ باساز نظر نحوه توزيع توان، بارگيري خطوط و ترانسفورماتورها، 

  توان به موارد ذيل اشاره نمود.ارزيابي گرفت كه بطور خالصه مي
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ها، ميزان بارگيري از خطوط برداري از جمله پروفيل ولتاژ پستنتايج پخش بار همگرا شده و معيارهاي فني طراحي و بهره

بردراي ميهاي مجاز طراحي و بهرهتوزيع توان در شبكه مورد مطالعه مناسب بوده و در محدودهو ترانسفورماتورها و نحوه 

هاي اصلي شبكه مورد مطالعه در اين سناريو نيز در باشد. مقادير سطوح اتصال كوتاه حداكثر و حداقل سه فاز و تك فاز باس

 230ور افزايش قابليت اطمينان تأمين توان مجتمع ولتاژ باشد. عالوه بر اين در اين گزينه به منظمحدوده قابل قبول مي

مگا ولت  3×80كيلوولت به ظرفيت  33/230كيلوولت تبديل نشده و از يك پست واسط  11كيلوولت به صورت مستقيم به 

قابليت اي انتخاب شده است كه طرح داراي آمپر استفاده شده است. تعداد و ظرفيت ترانسفورماتورهاي اين پست نيز بگونه

Full Redundancy  بوده و با خروج يك ترانس نيز امكان تأمين توان بار كل مجتمع وجود خواهد داشت. لذا از بين

  باشد.كن ميترين گزينه جهت تأمين توان مورد نياز مجتمع آب شيرينهاي پيشنهاد شده، اين گزينه مناسبگزينه

  ندات پروژه:تمس

 مطالعه  ارائه گزارش آلترناتيو برتر جهت �
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  عنوان پروژه:

بيني بروز اشكاالت و هاي پيشهاي صنعت برق، روشتدوين سند راهبردي پايش سالمت در سازه

  ارائه راهكارهاي كاهش آنها

  پژوهشگاه نيرو  كارفرما:  هاي صنعت برقسازه  گروه مجري:

  PCVPN10  پروژه:كد   محمد علي جعفري صحنه سرايي  مدير پروژه:

  عليرضا رهنورد، آزاده گودرزي همكاران:

  خالصه پروژه:

باشند هاي خاص و در معرض شرايط محيطي و كاري خاص ميهاي صنعت برق به لحاظ شرايط كاركرد خود جزء سازهسازه

سياري دهد. بافزايش مي       ها) بيني نشده را در مورد آنها (نسبت به ساير سازههاي پيشها و خرابيكه احتمال وقوع آسيب
هاي صنعت برق، با اجراي يك برنامه مناسب مديريت نگهداري، پيش از رسيدن به مراحل هاي ايجاد شده در سازهاز آسيب

ها توان از وقوع خسارات گسترده ناشي از فروپاشي و خرابي كلي سازهباشند. بدين ترتيب ميبحراني قابل تشخيص و رفع مي
مود. سامانه مديريت نگهداري نيازمند وجود يك سيستم پايش جهت جستجو و تشخيص آسيب هاي جزئي و اقدام جلوگيري ن

ا هاي ساده نظير بازرسي چشمي تتوانند شامل سيستمهاي پايش و تشخيص خرابي ميباشد. سيستمجهت رفع آنها مي

 باشند.  SHMهاي پايش سالمت سازه يا به اختصار، ) يا سيستمNDEهاي غير مخرب (هاي پيچيده تر نظير ارزيابيسيستم

) بطور كلي عبارتست از مشاهده رفتار و شرايط كاركرد سازه بصورت به هنگام در طول عمر آن، SHMپايش سالمت سازه (

 كه ميتوان بر اساس گيري پارامترهاي مرتبط با شرايط كاركرد سازه و پردازش آنها،با استفاده از اطالعات حاصل از اندازه

گيري پارامترها و كسب اطالعات مورد نياز با استفاده از شبكه اطالعات مذكور وضعيت سالمت سازه را مشخص نمود. اندازه

گيرد. كاركرد اصلي سيستم پايش سالمت سازه، جستجو، كشف و آشكارسازي سنسورهاي نصب شده بر روي سازه صورت مي

   باشد.يري از وقوع خرابي كلي ناشي از گسترش آنها در سازه ميهاي موضعي با هدف جلوگآسيب

هاي صنعت برق و لزوم بكارگيري فناوري پايش سالمت سازه در ها در سازهبيني آسيببا توجه به اهميت شناسايي و پيش
افزاري افزاري و نرمهاي فني و سختآنها، هدف از انجام طرح حاضر، كسب دانش فني به همراه تعيين ملزومات و نيازمندي

ب ها بيني و تشخيص آسيهاي صنعت برق؛ با هدف پيشجهت نصب، راه اندازي و بكارگيري فناوري پايش سالمت در سازه

 ها داراي كاربردهاي وسيعباشد. با توجه به اينكه فناوري پايش سالمت سازهو ارائه راهكارهاي جلوگيري يا كاهش آنها مي

هاي دسي سازه (از مرحله طراحي و ساخت تا نگهداري و تعمير) بوده و از طرف ديگر، نياز به حوزههاي مختلف مهندر حوزه
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هاي دهي فعاليتسازي و جهتاي جامع براي هماهنگمختلفي از دانش علمي و فني، تخصص و فناوري دارد، وجود برنامه
باشد. بدين منظور، در پروژه حاضر سند راهبردي و ميمورد نياز ذينفعان مختلف و افزايش كارايي و اثربخشي آنها، ضروري 

  ها در صنعت برق تدوين شده است. نقشه راه توسعه فناوري پايش سالمت سازه

اي است كه به دنبال هاي ساختار يافتهها، راهبردها، اقدامات و برنامهانداز، اهداف، سياستاي از چشمسند راهبردي، مجموعه

ه هوشمندانه دولت بوده و با پشتيباني از نوآوري، آينده مطلوب از توسعه فناوري و مسير رسيدن به آن توسعه فناوري با مداخل

كند. تدوين سند راهبردي در اين پروژه طي شش مرحله انجام شده و در انتها، سند راهبردي و نقشه را در كشور مشخص مي

  و ارائه شده است. هاي صنعت برق تدوينراه توسعه فناوري پايش سالمت در سازه

  :نتايجچكيده 

 اي (شش مرحله) گزارشهاي مرحله �

 هاي صنعت برق كشورسند ملي راهبردي توسعه فناوري پايش سالمت در سازه �

 هاي صنعت برق كشورنگاشت) توسعه فناوري پايش سالمت در سازهنقشه راه (ره �

  ندات پروژه:تمس

 هاي صنعت برق، پژوهشكده انتقال، پژوهشگاه نيرو.سازه، گروه »تدوين مباني سند « گزارش مرحله اول  �

هاي صنعت برق، پژوهشكده انتقال، ، گروه سازه»ها هوشمندي فناوري پايش سالمت سازه« گزارش مرحله دوم  �
 پژوهشگاه نيرو.

 نيرو.هاي صنعت برق، پژوهشكده انتقال، پژوهشگاه ، گروه سازه»تدوين اركان جهت ساز « گزارش مرحله سوم  �

هاي صنعت برق، پژوهشكده انتقال، پژوهشگاه ، گروه سازه»تدوين اقدامات و سياستهاي اجرايي « گزارش مرحله چهارم  �
 نيرو.

هاي صنعت برق، پژوهشكده انتقال، ، گروه سازه»نگاشت (نقشه راه) و برنامه عملياتي تدوين ره« گزارش مرحله پنجم  �
 پژوهشگاه نيرو.

هاي صنعت برق، پژوهشكده انتقال، پژوهشگاه ، گروه سازه»روزرساني تدوين برنامه ارزيابي و به« گزارش مرحله ششم  �
 نيرو.

هاي صنعت برق، پژوهشكده انتقال، ، گروه سازه»هاي صنعت برق سند راهبردي توسعه فناوري پايش سالمت در سازه«  �
 پژوهشگاه نيرو.

    



 
 

 

١٩١ 

 

 1395كارنامه پژوهش و توسعه فناوري سال 

 

Niroo Research Institue 

  عنوان پروژه:

هاي انتقال نيرو با هدف سهولت ميكروپايل (ريزشمع) در پي دكلتدوين دستورالعمل استفاده از  

هاي هاي ضعيف و اشباع (بسترريزي به ويژه در بسترساخت و كاهش حجم عمليات خاكبرداري و بتن

  آبي)

شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق   كارفرما:  پزوهشكده انتقال  گروه مجري:

  حرارتي

  JTTB01/T05-1  پروژه: كد  اصغر ذكاوتيعلي  مدير پروژه:

  محمد علي جعفري صحنه سرايي، عليرضا خداورديان، سيد احمد سيد حسيني، سجاد سالمي، محمد امين قطبيهمكاران پروژه: 

  

خطوط انتقال نيرو با هدف سهولت   تدوين دستورالعمل استفاده از ميكرو پايل (ريزشمع) در فونداسيون برجهاي موضوع:

 عمليات خاكبرداري و بتن ريزي، بويژه در زمين هاي ضعيف و اشباع (زمين هاي آبي)اجرا و كاهش حجم 

  پيش زمينه:

با توجه به رشد سريع مصرف برق در كشور و به دنبال آن لزوم گسترش شبكه هاي انتقال و فوق توزيع، بخش قابل توجهي 

 اص مي يابد. با توجه به آمار ارائه شده، در مناطقياز بودجه صنعت برق كشور به احداث خطوط انتقال وفوق توزيع نيرو اختص
كه داراي زمينهاي مسئله دار هستند، هزينه اجراي فونداسيون داراي رتبه اول و در مابقي زمين ها هزينه احداث فونداسيون 

هاي مربوط  درصد هزينه هاي احداث يك خط به هزينه 30در رديف دوم قرار مي گيرد بطوريكه در بعضي از موارد بيش از 

 30به اجراي فونداسيون برجهاي انتقال نيرو اختصاص يافته است. در حاليكه هزينه خريد و نصب برجهاي انتقال كمتر از 

   .درصد كل هزينه احداث خط مذكور بوده است

احتي ي توان بربا استفاده از روش هاي نويني كه در احداث و طراحي فونداسيون هاي برج هاي انتقال نيرو ابداع شده است م

هزينه و زمان الزم براي احداث و بهره برداري فونداسيون را به حداقل ممكن كاهش داد. رويكرد اصلي اين پروژه بر روي 

ع خاك مختلف مي باشد. اجراي انوامقايسه روش هاي اجراي فونداسيون و بررسي جزئيات اجرايي و هزينه هاي آن در 

رايي، امكان اجرا در چند جبهه مختلف كاري و اجراي پي در پي و همزمان كليه مراحل ميكروپايل بدليل سهولت فراوان اج

ساخت، در مقايسه با روشهاي ديگر از سرعت بسيار بااليي برخوردار خواهد بود. همچنين عدم نياز به امكانات خاص براي 

روشها، از مزيتهاي اين روش به حساب مي  تجهيز و در نتيجه عدم اتالف وقت جهت آغاز عمليات اجرايي در مقايسه با ساير

  .آيد
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  اهداف:

دستورالعمل كاربردي در طراحي سازه اي و ژئوتكنيكي فونداسيون ميكروپايل در "يكي از اهداف اصلي اين پروژه تدوين 

م مي ااست كه با توجه به بررسي آيين نامه هاي مختلف و امكان سنجي هاي فني موجود در كشور انج "خطوط انتقال نيرو

كيلوولت و فونداسيون يك برج  230پذيرد. در اين پروژه براي انجام مطالعات اقتصادي، با انتخاب يك نمونه سكشن شاهد 
آويزي و يك كششي، سه نوع فونداسيون مختلف (ميكروپايل، شمع درجا و فونداسيون منفرد)  از لحاظ فني، اقتصادي مورد 

  ايت با توجه به نوع خاك منطقه قرارگيري خط انتقال گزينه برتر انتخاب ميگردد.بررسي و مقايسه قرار ميگيرند و در نه

  نتايج اساسي:

 شرفتهيپ يكشورها ريدر سا دهديانتقال نشان م يدكلها يدر پ زشمعيطرح استفاده از ر نهيشيپ نهيمطالعات در زمانجام  •
 استفاده شده است.  رويانتقال ن يدر دكلها يفناور نياز ا

 زيرساختهاي الزم جهت توسعه استفاده از اين نوع فونداسيون در صنعت برق، موجود است. •

 كاهش هزينه هاي ساخت، نيروي انساني و صرفه جويي در زمان بدليل در سرعت باالي اجراي ميكروپايل  •

 و كاهش هاي انتقال نيري طرح و اجراي ريزشمع براي دكل نامهسازي و ارائه نسخه اختصاصي آيينبومي •

درصد كاهش  25تا  15دهد استفاده از پي ريزشمع در خاك هاي ضعيف و اشباع حدود بررسي نتايج اقتصادي نشان مي •
 هاي شاهد) به دنبال خواهد داشت.هاي احداث پي (نسبت به پي تكي با ستونچه دكلدر هزينه

انجام گرديد و مدلسازي  شاهد) يقه دكلهاسر (به عنوان منط پره روگاهيدر منطقه ن زشمعيطرح آزمايشي و آزمون ر •
  عددي با توجه نتايج آزمايشات انجام شد.

  

  

 

 
 

 

 

  

   : پروژه عنوان
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  "مگاواتي 1احداث پارك فتوولتاييك  "خدمات سازه اي 

  

هاي انرژي هاي تجديد طرح توسعه فناوري  كارفرما:  هاي صنعت برقسازه  گروه مجري:

  پذير

  CCVNE01  كد پروژه:  ذكاوتياصغر علي  مدير پروژه:

  

  پيش زمينه:

يدر جهان م يديخورش يانرژ ليپتانس نهيدر زم ايدن يكشورها نيدر سال جزو بهتر يروز آفتاب 300با داشتن حدود  رانيا

 يعوامل نيتراز مهم يكي يديخورش يدر كشور، استفاده از انرژ يروستا يو پراكندگ رانيا يايجغراف تي. با توجه به موقعباشد

 سهيدر مقا يانرژ ديو تول يبرق رسان يهاراه نياز بهتر يكي يديخورش ياز انرژ تفاده. اسرديمورد توجه قرار گ دياست كه با
يو عوامل مشابه م ينقل، نگهدارحمل نه،يبه روستاها و نقاط دور افتاده در كشور از نظر هز يانتقال انرژ يهامدل گريبا د

متصل به  AC مگاوات 1فوق در خصوص فعاليت هاي طراحي و اجرايي احداث نيروگاه فتوولتاييك به ظرفيت  پروژه.باشد

  .شبكه در نزديكي شهر اراك است

ده ش نيتدو ينامه ها نييضوابط دستورالعمل و ا نيهاي خورشيدي با لحاظ آخر هدف عمده پروژه، ساخت و احداث نيروگاه

ازه هاي صنعت برق پژوهشگاه نيرو كنترل و نظارت بر فعاليت هاي عمراني پروژه را بر عهده . در اين راستا گروه سمي باشد

  .گرفت

  اهداف:

 نيفناوري فتوولتاييك و احداث نيروگاه در مقياس مگاواتي براي اولين بار در كشور و همچن ي پروژه، توسعه نياز اهداف مهم ا
رق به شبكه ب قييك طرح پايلوت در كشور جهت الگوسازي و ترويج بستر مناسب جهت احداث نيروگاه هاي بيشتر تزر جاديا

تر و كسب دانش فني اجرا و ساخت نيروگاه خورشيدي با توجه به منابع موجود سراسري و توليد برق خورشيدي با هزينه پايين

در خصوص انواع سيستم هاي  يو علم يانجام تحقيقات كاربرد در كشور مي باشد. فراهم آوردن مكاني مناسب جهت

 ليانسپت جاديجامعه، ا اقشارفتوولتاييك و همچنين آشنايي دانش آموزان و دانشجويان با آنها، فرهنگ سازي و آموزش به 
 وكاهش ندهيدر آ يديبزرگ خورش يها روگاهين يو ساخت و راه انداز يطراح يكارشناسان ماهر برا تيو ترب يفن ،يعلم

رويه كنترل تفصيلي مدارك سازه اي و  پروژهاين  در اهداف پروژه بوده است. گرياز د ستيز طيها و حفظ مح ندهيانتشار آال
  نظارت بر فعاليت هاي عمراني پروژه پارك خورشيدي به اختصار اشاره مي گردد. 
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  نتايج اساسي:

  كسب دانش فني طراحي و ساخت نيروگاه خورشيدي •
  رويه اي واحد در زمينه احداث نيروگاه خورشيديبررسي  •
تسلط كامل كارفرما و دستگاه نظارت بروي احداث نيروگاه خورشيدي با توجه به ارائه مقاطع مختلف نظارتي و نحوه  •

  كنترل پروژه
  كاهش چشمگير زمان پروژه با توجه به شناسايي عملكردهاي موازي و فعاليت هاي زماني مرتبط •
  هاي مرتبطدندارامراحل اجرايي با توجه به معرفي آزمون ها و استكنترل كيفيت  •
  كنترل كيفيت تجهيزات و كاالهاي تحويلي با توجه به معرفي آزمون ها و استاندارهاي مرتبط •

 تهيه و تنظيم چك ليست هاي نظارتي و كنترل كيفيت جهت جلوگيري از تاخيرات اجرايي و  ايجاد سالمت كار
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  عنوان پروژه:

برداري، نگهداري و تعميرات آوريهاي نوين بهرهين سند راهبردي و نقشه راه (توسعه) فنتدو

  ي كشورنيروگاهها

  پژوهشگاه نيرو  كارفرما:  سيكل و مبدل هاي حرارتي  گروه مجري:

  POPPN18  كد پروژه:  محمدابراهيم سربندي فراهاني  مدير پروژه:

  و محمد حسن كرماني فراز خطير، بهنام براتچي، محمد مهدي يحيي آبادي، محمد زماني اكبر نمازي تجرق،علي محرمي، همكاران پروژه: 

  خالصه پروژه:

 نبرداري مدرشناسايي دقيق سيستم جامع نگهداري و تعميرات و بهرهمستلزم پاسخگويي به نيازهاي بخش توليد صنعت برق، 
ريزي براي ايجاد زيرساختهاي برنامه مي باشد. ارائه تصويري از آينده اين فناوري در افق ميان مدت و بلند مدت و نيز

برداري، بومي كردن سيستم مدرن بهره و افزاري الزم براي توسعه سيستم جاري به سيستم مدرن مورد اشارهافزاري و نرمسخت
وارد ماجرايي كردن از جمله اقدامات الزم در اين زمينه است.  وديتهاي كشورنگهداري و تعميرات بر اساس قابليتها و محد

از جمله اقداماتي است كه بايد در قالب يك نقشه راه مورد توجه قرار گيرد. در راستاي تامين اهداف مورد اشاره، پيش گفته 

سخگوي بخش مهمي از نيازهاي بخش طرح حاضر مورد توجه قرار گرفته است. اجراي اين طرح در ابعاد ملي مي تواند پا

  برداري، نگهداري و تعميرات در حوزه توليد صنعت برق باشد.بهره

  مراحل انجام اين پروژه به شرح زير انجام گرفت :

 برداري، نگهداري و تعميرات نيروگاههاآوريهاي نوين بهرهسند مديريت و توسعه فن يمبان ينتدو -

ي حوزه بهره برداري و نت و ارائه تصويري از موضوعات مطرح در اين حوزه در بررسي اجمالي روش ها و فناوري ها -

 آينده

 هانيروگاه يراتو تعم ينگهدار ي،هاي بهره بردارساز توسعه فناوريتدوين اركان جهت -

 هانيروگاه يراتو تعم ينگهدار ي،هاي بهره بردارتوسعه فناوري هايياستتدوين برنامه اقدامات و س -

 هابرداري، نگهداري و تعميرات نيروگاههاي بهرهنگاشت و برنامه عملياتي توسعه فناوريرهتدوين  -

 هانيروگاه يراتو تعم ينگهدار ي،هاي بهره بردارتوسعه فناوري يروز رسانو به يابيتدوين برنامه ارز -
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رات بهره برداري، نگهداري و تعمي بر اساس موارد پيش گفته، مهمترين چالشها و نيازهاي بخش توليد صنعت برق در زمينه
 ساله تدوين گرديد. 10واحدهاي نيروگاهي معين و براي مرتفع كردن آنها يك نقشه 

  

  

 

  چكيده نتايج:

  :رفتمالك عمل قرار گ ياصل يكردسه رو ياستيها و اقدامات سبرنامه يندر تدو

  توسعه ساختار يكردرو �

  يتوسعه فناور يكردرو �

  عاجل  يازهاين يسازبرطرف يكردرو �

 ينكالن در ا طرح 7 يدآن اهداف مقرر گرد يو در جهت برآورده ساز نمودنديرا دنبال م يهدف يكردهاي فوقاز رو يكهر 

  :. اين طرح ها عبارتند ازحوزه انجام شود

  وگاهيرسازي مصرف داخلي واحدهاي نيگيري ظرفيت و راندمان واحدهاي نيروگاهي كشور و بهينهتهيه اطلس اندازه  .1

  برداري، نگهداري و تعميرات واحدهاي نيروگاهياندازي مركز مديريت توسعه فناوري بهرهراه  .2

  هاي فيزيكي در بخش توليد صنعت برقبه كارگيري رويكرد مديريت دارايي  .3
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  آنها يسازبرداري، نگهداري و تعميرات در بخش توليد صنعت برق با هدف بهينههاي نوين بهرهتوسعه فناوري  .4

هاي فني و اقتصادي توليد برق در افزاري محاسبه و تحليل شاخصافزاري و نرمسازي امكانات سختفراهم  .5

  سازي آنهاي كشور و بهينهنيروگاه

برداري، نگهداري و تعميرات واحدهاي بخاري، گازي و سيكل تركيبي و سازي فرآيند بهرهيكسان و بروزرساني  .6

  سازي آنهابهينه

 برداري، نگهداري و تعميرات واحدهاي نيروگاهينوين بهرهو سيستم هاي مديريتي  هارصد فناوري  .7

 

  مستندات پروژه:

هشي ، گروه پژوبرداري، نگهداري و تعميرات نيروگاههاآوريهاي نوين بهرهسند مديريت و توسعه فن يمبان ينتدو •

 .1394، روپژوهشگاه نيسيكل و مبدل هاي حرارتي، پژوهشكده توليد، 

بررسي اجمالي روش ها و فناوري هاي حوزه بهره برداري و نت و ارائه تصويري از موضوعات مطرح در اين حوزه  •

 .1394گروه پژوهشي سيكل و مبدل هاي حرارتي، پژوهشكده توليد، پژوهشگاه نيرو، ، در آينده

، گروه پژوهشي سيكل و هانيروگاه اتيرو تعم ينگهدار ي،هاي بهره بردارساز توسعه فناوريتدوين اركان جهت •

 .1394، پژوهشگاه نيرومبدل هاي حرارتي، پژوهشكده توليد، 

شي ، گروه پژوههانيروگاه يراتو تعم ينگهدار ي،هاي بهره بردارتوسعه فناوري هايياستتدوين برنامه اقدامات و س •

 .1394، پژوهشگاه نيروسيكل و مبدل هاي حرارتي، پژوهشكده توليد، 

هشي ، گروه پژوهابرداري، نگهداري و تعميرات نيروگاههاي بهرهنگاشت و برنامه عملياتي توسعه فناوريوين رهتد •

 .1394، پژوهشگاه نيروسيكل و مبدل هاي حرارتي، پژوهشكده توليد، 

ژوهشي ، گروه پهانيروگاه يراتو تعم ينگهدار ي،هاي بهره بردارتوسعه فناوري يروز رسانو به يابيتدوين برنامه ارز •

  .1394، پژوهشگاه نيروسيكل و مبدل هاي حرارتي، پژوهشكده توليد، 
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  عنوان پروژه:

  هاي نوين افزايش راندمان نيروگاههاي كشورتدوين سند راهبردي و نقشه راه فناوري

  پژوهشگاه نيرو  كارفرما:  سيكل و مبدل هاي حرارتي  گروه مجري:

  POPPN17  كد پروژه:  سلطاني حسينيمسعود   مدير پروژه:

  ژادنو سينا باقري محمد حسن كرماني ،محمد زمانيمحمد تاجيك منصوري، ندا اصغري، ميالد ستاره، اكبر نمازي تجرق، همكاران پروژه: 

  

  خالصه پروژه:

كشور محسوب جويي مصرف انرژي در سازي مصرف سوخت در نيروگاههاي حرارتي از جمله سرفصلهاي مهم صرفهبهينه
گردد. با افزايش قيمت نفت و به تبع آن افزايش سهم سوخت در قيمت تمام شده برق توليدي نيروگاهها، ضرورت بررسي مي

گردد. در اين راستا و با توجه به رشد ميزان مصرف انرژي در خوبي احساس ميه و ارائه راهكارهاي افزايش راندمان ب

هاي موجود در تأمين سوخت فسيلي مورد نياز نيروگاهها، مالحظات زيست و چالش نيروگاههاي كشور و وجود محدوديتها

محيطي و افزايش قيمت جهاني سوختهاي فسيلي، چگونگي مواجهه با اين چالشها براي هر يك از نيروگاههاي كشور به 
ه راه افزايش راندمان عنوان يك موضوع قابل اعتنا مطرح گرديده است. هدف اصلي پروژه حاضر ، بررسي و تدوين نقش

  نيروگاههاي كشور است.

  مراحل انجام اين پروژه به شرح زير انجام گرفت :

 هاي كشورافزايش راندمان نيروگاهسند  يمبان ينتدو -

 هاهاي افزايش راندمان نيروگاههوشمندي فناوري -

 هاهاي افزايش راندمان نيروگاهساز  توسعه فناوريتدوين اركان جهت -

 هاي كشورافزايش راندمان نيروگاه هايياستبرنامه اقدامات و ستدوين  -

 هاي كشورافزايش راندمان نيروگاه هايتوسعه فناورينگاشت تدوين ره -

 هاي كشورطرح افزايش راندمان نيروگاه يروز رسانو به يابيتدوين برنامه ارز -

ن و براي هاي كشور معينه افزايش راندمان نيروگاهمهمترين چالشها و نيازهاي بخش توليد صنعت برق در زمي بدين ترتيب

  ساله تدوين گرديد. 10مرتفع كردن آنها يك نقشه 
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  چكيده نتايج:

الزم  ياتيعمل يهاتميآها، هاي متناظر با آنهاي كشور و سياستافزايش راندمان نيروگاه هاي پيش رويدر اين پروژه، چالش
هاي الزم براي پايش پيشرفت نقشه راه و مقاطع شاخص ،هاتيفعال يسازادهيپ يبودجه الزم برا ،طرح هدافبه ا يابيدست يبرا

  زماني الزم براي بازنگري و به روز رساني طرح تشريح گرديد. 

پس اقدامات سپس از شناسايي چالشهاي اصلي، براي هر يك از چالشها چند سياست به عنوان راهكار اصلي پيشنهاد گرديد. 

 ها شناسايي گرديد:دار افزايش راندمان نيروگاههاي اولويتسازي هر يك از طرحزم براي پيادهال فني

o بخاري واحدهاي عملكرد تحليل و پايش 

o تركيبي و سيكل گازي واحدهاي آنالين عملكرد پايش 

o كنخنك برج و كندانسور از بهينه برداريبهره 

o بسته ارتقاي عملكرد پيش گرمكن هواي بويلر  

o تغذيه آب هيترهاي از بهينه برداريبهره 

o گازي هايتوربين ورودي هواي كاري خنك 

o كمپرسور آنالين شستشوي 

o بخار توربين ارتقاي راندمان بسته 

o به گازي واحدهاي تبديل CHP تركيبي سيكل 

o بخار واحدهاي بازتواني 

o تركيبي سيكل به گازي واحدهاي تبديل 

o بسته ارتقاي راندمان توربين هاي گازي 

ها مشخص ها، برنامه زمانبندي هر يك از طرحسازي طرحپذيري پيادهادامه براساس ميزان ظرفيت پيمانكاري و امكان در
  گرديد. 
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  هاي اصالح ساختاري در سه بخش مشخص گرديد:ساختار اجرايي كار، با عنايت به سياستسپس 

  گري:گذاري و تسهيل و تنظيمبخش سياست •

 پيشنهاد شده): ( رويوزارت ني در حرارت يهاروگاهيراندمان ن شيافزا يهاطرح تيريمد �

 بخش پژوهش و فناوري: •

 رويپژوهشگاه ن �

 شركت مپنا �

 انيبندانش يهاها و شركتدانشگاه �

 بخش اجرايي و صنعتي: •

 ريشركت توان �

 يمانكاريپ يهاشركت �

 هاروگاهيبرق/ن ديتول يهاشركت  �

هاي و شاخص بندي شدهتوسعه ساختار، تحقيق و توسعه، عملياتي دستهي سه دستههاي طرح در سپس مجموعه فعاليت

 سنجش عملكرد در هر دسته ارائه گرديد.

  

  مستندات پروژه:

ژوهشگاه پ، گروه پژوهشي سيكل و مبدل هاي حرارتي، پژوهشكده توليد،  "تدوين مباني سند افزايش راندمان نيروگاهها" 
 .1393، نيرو

گروه پژوهشي سيكل و مبدل هاي حرارتي، پژوهشكده توليد، ،  "هاي افزايش راندمان نيروگاههاهوشمندي فناوري" 

 .1393 پژوهشگاه نيرو،

هاي حرارتي، ، گروه پژوهشي سيكل و مبدل "هاهاي افزايش راندمان نيروگاهساز  توسعه فناوريتدوين اركان جهت "

 .1394 ،پژوهشگاه نيروپژوهشكده توليد، 

  .1394 ،پژوهشگاه نيروهاي حرارتي، پژوهشكده توليد، ، گروه پژوهشي سيكل و مبدل"ها و اقدامات فنيتدوين سياست "
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حرارتي،  هاي، گروه پژوهشي سيكل و مبدل"هاي حرارتي كشورنگاشت و برنامه عملياتي افزايش راندمان نيروگاهتدوين ره "
 .1394، پژوهشگاه نيروپژوهشكده توليد، 

هاي ، گروه پژوهشي سيكل و مبدل"هاي حرارتي كشورروز رساني افزايش راندمان نيروگاهتدوين برنامه ارزيابي و به " 
  1394، پژوهشگاه نيروحرارتي، پژوهشكده توليد، 
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  عنوان پروژه:

  ركشو يميقد هاييروگاهآوريهاي نوين افزايش عمر ن(توسعه) فن تدوين سند راهبردي و نقشه راه

  پژوهشگاه نيرو  كارفرما:  سيكل و مبدل هاي حرارتي  گروه مجري:

  POPPN19  كد پروژه:  علي محرمي  مدير پروژه:

  محمد زماني شبنم منصوري، محمد تاجيك منصوري واكبر نمازي تجرق، فرشته رحماني، همكاران پروژه: 

  خالصه پروژه:

 نبرداري مدرشناسايي دقيق سيستم جامع نگهداري و تعميرات و بهرهمستلزم پاسخگويي به نيازهاي بخش توليد صنعت برق، 
ريزي براي ايجاد زيرساختهاي برنامه مي باشد. ارائه تصويري از آينده اين فناوري در افق ميان مدت و بلند مدت و نيز

برداري، ن سيستم مدرن بهرهبومي كرد و افزاري الزم براي توسعه سيستم جاري به سيستم مدرن مورد اشارهافزاري و نرمسخت
وارد ماجرايي كردن از جمله اقدامات الزم در اين زمينه است.  نگهداري و تعميرات بر اساس قابليتها و محدوديتهاي كشور

  از جمله اقداماتي است كه بايد در قالب يك نقشه راه مورد توجه قرار گيرد. پيش گفته 

ضر مورد توجه قرار گرفته است. اجراي اين طرح در ابعاد ملي مي تواند پاسخگوي در راستاي تامين اهداف مورد اشاره، طرح حا
  برداري، نگهداري و تعميرات در حوزه توليد صنعت برق باشد.بخش مهمي از نيازهاي بخش بهره

  مراحل انجام اين پروژه به شرح زير انجام گرفت :

 نيروگاهها ش عمرافزايآوريهاي نوين سند مديريت و توسعه فن يمبان ينتدو -

 و ارائه تصويري از موضوعات مطرح در اين حوزه در آيندهافزايش عمر بررسي اجمالي روش ها و فناوري هاي حوزه  -

 هانيروگاهافزايش عمر هاي ساز توسعه فناوريتدوين اركان جهت -

 هانيروگاهافزايش عمر هاي توسعه فناوري هايياستتدوين برنامه اقدامات و س -

 هانيروگاهافزايش عمر هاي نگاشت و برنامه عملياتي توسعه فناوريتدوين ره -

 هانيروگاهافزايش عمر هاي توسعه فناوري يروز رسانو به يابيتدوين برنامه ارز -

گاهي واحدهاي نيروافزايش عمر بر اساس موارد پيش گفته، مهمترين چالش ها و نيازهاي بخش توليد صنعت برق در زمينه 

  ساله تدوين گرديد. 10و براي مرتفع كردن آنها يك نقشه  معين
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  چكيده نتايج:

  :رفتمالك عمل قرار گ ياصل يكردرو سه ياستيها و اقدامات سبرنامه يندر تدو

  يتوسعه ساختار يكردرو �

  يتوسعه فناور يكردرو �

  نامه ريزيبر يكردرو �

 ينكالن در ا طرح 5 يدآن اهداف مقرر گرد يو در جهت برآورده ساز نمودنديرا دنبال م يهدف يكردهاي فوقاز رو يكهر 

  :. اين طرح ها عبارتند ازحوزه انجام شود

  

  گازي:نيروگاهي واحدهاي  يطرح ها

  V94,2ي نيروگاهي افزايش عمر واحدها .1

 F9ي نيروگاهي افزايش عمر واحدها .2

  

  بخاري:نيروگاهي واحدهاي  يطرح ها

  يبخاري قديم يافزايش عمر واحدهاي نيروگاه موضوعات و مسائل برنامه ريزي يبررس .1

  يبخاري قديم يواحدهاي نيروگاه برنامه ريزي تخمين عمر .2

  يبخاري قديم يواحدهاي نيروگاه يش عمرااجراي افز .3
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  مستندات پروژه:

ژوهشگاه پ، گروه پژوهشي سيكل و مبدل هاي حرارتي، پژوهشكده توليد، ها نيروگاه افزايش عمرسند  يمبان ينتدو •

 .1394، نيرو

گروه پژوهشي سيكل و مبدل هاي حرارتي، پژوهشكده توليد، پژوهشگاه ، هوشمندي فناورانه افزايش عمر نيروگاه ها •

 .1394نيرو، 

ور، گروه پژوهشي سيكل و مبدل ي قديمي كشهانيروگاه افزايش عمرهاي ساز توسعه فناوريتدوين اركان جهت •

 .1395، پژوهشگاه نيروهاي حرارتي، پژوهشكده توليد، 

كل ، گروه پژوهشي سيهاي قديمي كشورهاي افزايش عمر نيروگاهتوسعه فناوري فني و اقداماتها ياستتدوين س •

 .1395، پژوهشگاه نيروو مبدل هاي حرارتي، پژوهشكده توليد، 

، گروه پژوهشي سيكل و مبدل هاي هاي قديمي كشورهاي افزايش عمر نيروگاهرينگاشت توسعه فناوتدوين ره •

 .1395، پژوهشگاه نيروحرارتي، پژوهشكده توليد، 

گروه  ،هاي قديمي كشورهاي افزايش عمر نيروگاهنقشه راه توسعه فناوري يروز رسانو به يابيارز مكانيزمتدوين  •

  .1395، پژوهشگاه نيروه توليد، پژوهشي سيكل و مبدل هاي حرارتي، پژوهشكد
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  عنوان پروژه:

  هاي حرارتيهاي تحقيقاتي گروه پژوهشي سيكل و مبدلتدوين نقشه راه و اولويت

  معاونت پژوهشي پژوهشگاه نيرو  كارفرما:  هاي حرارتيسيكل و مبدل  گروه مجري:

  POPPN20  كد پروژه:  اكبر نمازي تجرق  مدير پروژه:

  منصوري، فرشته رحماني، شبنم منصوري، مليحه خنجريمحمد تاجيك  همكاران:

  خالصه پروژه:

بر اساس مطالعات انجام شده، كشورهايي كه سهم بيشتري از درآمد ناخالص داخلي خود را به تحقيق و توسعه و توليد دانش 
ماني است تحقيق و توسعه ز اند. اما بديهيدهند، در ميان مدت و بلند مدت رشد اقتصادي باالتري را تجربه كردهاختصاص مي

ريزي آگاهانه، پيگيرانه و هدفمند در سطح ملي و در گذاري و برنامهشود كه همراه با سياستمنجر به توسعه اقتصادي مي

گذاري و ها ، مقوله سياستهاي صنعتي باشد. با اين وجود نه تنها در زمينه تحقيق و توسعه بلكه در اغلب زمينهسطح بخش

ي صنعت در كشورهاي در حال توسعه در مقايسه با بسياري از مقوالت ديگر، به داليل مختلف غفلت شده است. ريزبرنامه
اين در حالي است كه لزوم اين كار در كشورهاي در حال توسعه با توجه به محدوديت منابع مالي، انساني و دانشي، حتي بيشتر 

  از كشورهاي توسعه يافته است.

و تغيير محورهاي تحقيقاتي گروه، به منظور پاسخ  1393م گروه به سيكل و مبدلهاي حرارتي در سال با توجه به تغيير اس

ريزي آگاهانه و گويي به احساس نياز در سطح گروه درباره محورها و زمينه هاي كاري جديد گروه و نقشه راه گروه، برنامه

كل و مبدل هاي حرارتي انجام خواهد شد تا بر اساس آن هوشمندانه متناسب با چالشهاي پيش روي صنعت برق در زمينه سي

محورهاي تحقيقاتي گروه بر اساس مطالعات اسناد باالدستي و نظرات خبرگان بازنگري گردند. از اين رهگذر كليه فعاليتها در 
هاي حلقه زچارچوبي مشخص و جهت حصول به هدفي از پيش تعيين شده سوق يافته و انجام هر يك به منزله تكميل يكي ا

سازد. بنابراين نيازسنجي به موقع و كامل از نيازها ، انتظارات، مسائل زنجيره خواهد بود كه گروه را در مسير تعالي رهنمون مي
هاي كاري گروه و سپس تعيين راهكارهاي مناسب براي مرتفع نمودن مسائل از طريق تعريف و و مشكالت مرتبط با زمينه

  قاتي امري ضروري است.هاي تحقياجراي فعاليت

اين پروژه با هدف بازنگري و تكميل محورهاي گروه و شناسايي نيازهاي صنعت توليد برق در زمينه سيكل و مبدل هاي 
هاي تحقيقاتي انجام شده است. دستيابي به حرارتي و ارائه راهكارهاي مناسب براي مرتفع كردن آنها از طريق تعريف پروژه
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هاي مطالعاتي در افق زماني مشخص براي بندي مسائل و به دنبال آن تدوين فعاليتائي و اولويتاين مهم از طريق شناس
  گردد.گروه ميسر مي

مطالعات  در ادامه بر اساسمعرفي گرديد و ريزي تحقيقات گروه سيكل و مبدل هاي حرارتي متدولوژي برنامه در اين راستا ابتدا
ه بر اساس نظرات خبرگان ب سپسشود و لعه تطبيقي محورهاي گروه پرداخته مياي به مطااسناد باالدستي و كتابخانه

  شود.گذاري محورهاي جديد پرداخته ميصحه

، نيازها و نقاط ضعف صنعت توليد برق در هر يك از محورها مورد بررسي قرار گرفته و به منظور مرتفع كردن نقاط ادامهدر 
  .گرددضعف پيش گفته راهكارهايي ارائه مي

هاي موجود بر اساس پروژه و گردد، براي هر يك از راهكارهاي تدوين شده در مرحله قبل طرح و پروژه استخراج ميادامهدر 
ين ها به تدوگيرد. همچنين بر اساس سبد طرحهاي گروه مورد ارزيابي قرار ميبندي شده و سبد طرحنظر خبرگان اولويت

  شود.مه جامع گروه پرداخته ميو ارائه برنا ساله 5در افق  نقشه راه

 

  :نتايجچكيده 

 هاي حرارتيبازنگري محورهاي تحقيقاتي گروه پژوهشي سيكل و مبدل −

تبيين نقاط ضعف صنعت توليد برق در هر يك از محورهاي گروه و ارائه راهكار و طرح به منظور مرتفع كردن  −

 آنها

 الذكرهاي فوقتعيين اولويت طرح −

 ا لحاظ كردن محدوديت منابعتدوين نقشه راه گروه ب −

 هاي حرارتيساله گروه سيكل و مبدل 5تهيه برنامه  −

  ندات پروژه:تمس

هاي ل، گروه پژوهشي سيكل و مبد" هاي حرارتيهاي تحقيقاتي گروه پژوهشي سيكل و مبدلتدوين نقشه راه و اولويت " �
 POPPN20/E، كد گزارش 1395حرارتي، پژوهشكده توليد نيرو، مهر ماه 
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 عنوان پروژه:

 GEGEGEGE-FFFF9هاي گايدون كمپرسور واحدهاي گازي زدگي بر روي پرهمشاوره جهت نصب سيستم ضد يخ

  نيروگاه سيكل تركيبي شهيد رجايي

  شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي  كارفرما:  هاي حرارتيسيكل و مبدل  گروه مجري:

  NCGNJ02  كد پروژه:  محمد تاجيك منصوري  مدير پروژه:

  مهدي رياضت، ميالد ستاره همكاران:

  خالصه پروژه:

برداري بهينه از واحدهاي برداري واحدهاي گازي يكي از مهمترين موضوعات در بهرهمطالعه عوامل و شرايط محيطي در بهره

ينه مبيني مشكالت موجود در هر يك از شرايط آب و هوايي جهت جلوگيري از بروز مشكالت اساسي در زگازي بوده و پيش

هاي گازي در برداري توربينيكي از مهمترين موضوعاتي كه در بهره. داراي اهميت بااليي است ي،پايدار انرژي الكتريك توليد

يخ  ها است. تشكيلاي ورودي اين توربينوه جلوگيري از تشكيل يخ درسيستم ،مدنظر قرار داد بايستفصول سرد مي

موجب كاهش عملكرد توربين گازي و بنابراين  وروديهواي  خفگي در سيستم هاي گازي منجر به بروز پديدهدرتوربين

تشكيل شود كه در بدترين حالت اين خطر ورود جسم   IGVs يا bell mouth تواند دريخ مياز سوي ديگر، شود. مي

-Anti( تشكيل يخ هاي مختلفي جهت جلوگيري ازروش .هاي آن را بدنبال داردو آسيب به پره (FOD) خارجي به كمپرسور

icingهاي ورودي توربين گاز جلوگيري زدگي در سيستمر ورودي كمپرسورها وجود دارد كه با نصب تجهيزاتي از خطر يخ) د

در نيروگاه سيكل  GE-F9براي بكارگيري بر روي واحد گازي  Anti-Icing. در اين پروژه، سيستمهاي مختلف كندمي

دگي در زرسي قرار گرفته است. در نهايت نيز يك راه حل مناسب براي پيشگيري از يختركيبي شهيد رجايي قزوين مورد بر

  سيستم هواي ورودي پيشنهاد گرديده و مشخصات فني مربوطه ارائه شده و برآورد هزينه آن صورت گرفته است.

 :نتايجچكيده 

 زدگي در سيستم هواي ورودي توربين گازبررسي مكانيزم يخ •
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 Anti-Icingوايي نيروگاه و برآورد ميزان نياز به سيستم بررسي شرايط آب و ه •

 در واحد مورد بررسي Anti-Icingامكانسنجي بكارگيري روشهاي متداول  •

  Anti-Icingارائه پيشنهاد فني و برآورد هزينه اجراي سيستم  •

  ندات پروژه:تمس

نيروگاه سيكل  GE-F9هاي گايدون كمپرسور واحدهاي گازي زدگي بر روي پرهمشاوره جهت نصب سيستم ضد يخ "

، 1394هاي حرارتي، پژوهشكده توليد نيرو، پژوهشگاه نيرو، دي ماه ، گروه پژوهشي سيكل و مبدل"تركيبي شهيد رجايي 

 NCGNJ02/T01-02-03كدگزارش: 
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  عنوان پروژه:

 توزيع در مناطق اقليمي منتخب كشور وبررسي علل سوختن برقگيرهاي فشار متوسط اكسيد فلزي 

                                                 بررسي طرح به صورت پايلوت در فيدرهاي منتخب شبكه توزيع استان آذربايجان شرقي

  پژوهشگاه نيرو  كارفرما:  مطالعات فشارقوي  گروه مجري:

 JHVTS01  كد پروژه:  ايمان احمدي جنيدي  مدير پروژه:

  مجيد رضايي، محمد حامد صميمي، معين عابديني همكاران:

 

  

  خالصه پروژه:

هاي قدرت، اضافه ولتاژهاي ناشي از صاعقه، كليدزني و يا اضافه ولتاژهاي موقتي سيستم       هاي سوء براي سيستم   يكي از پديده

شبكه قدرت از تجهيزات       مي ضافه ولتاژها در  سوء ا شند. براي جلوگيري از آثار  سيم با ظ و هاي محافحفاظتي و محدودكننده مثل 

ستفاده مي  شبكه   برقگيرها ا صورت مي     شود. حفاظت تجهيزات  سيله برقگيرها  ضافه ولتاژها، عمدتاً بو گيرد. اي توزيع در برابر ا
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صاعقه را به زمين منتقل مي      شي از  ستم،  جريان نا سي شده بر تجهيز   عمالكند و ولتاژ ابرقگير به منظور باال بردن قابليت اطمينان 

  كند.را به مقدار مجموع ولتاژ تخليه برقگير و ولتاژ القايي ناشي از جريان تخليه در خط و زمين محدود مي

دليل برقگيرها، انفجار برقگيرها در هنگام بروز صــاعقه، برداري برقگيرها رخ مي دهد. عمل كردن بيگاهي مشــكالتي در بهره

هنگام حادثه و غيره از اين نوع مسائل مي باشند. كيفيت پايين اجزاي برقگير، سرويس و نگهداري    عملكرد نامناسب برقگيرها به  

ــرايط محيطي خاص منطقه، هماهنگي عايقي و نيز در نظر              ــب برقگير بدون در نظر گرفتن ش ــب تجهيز و انتخاب نامناس نامناس

  حوادث مي باشند.نگرفتن اضافه ولتاژهاي موقت از جمله مسائل موثر در بروز اينگونه 

صورت          شور  سطح ك ست ارزيابي كلي عملكرد برقگيرهاي توزيع در  ست با عنايت به اينكه در نظر ا در اين پروژه در گام نخ

ــرايط اقليمي ايران،       ــركت توانير انتخاب گرديد و با انجام             5پذيرد، با توجه به ش منطقه جغرافيايي با توافق و نظر كارفرما و ش

ــركت ــناد فني  ههماهنگي با ش ــطح ايزوكرونيك، آمار حوادث برقگيرها و اس ــرايط اقليمي مناطق مذكور، س اي توزيع مربوطه، ش

برداري از مناطق منتخب، عملكرد آنها در  برقگيرهاي در حال بهره مناقصـات و مشـخصـات فني برقگيرها بررسـي و با اخذ نمونه    

شد.  در فاز دوم اين پروژه به        سي  شگاهي برر صي عالوه بر انجام آزمون    شرايط آزماي صا شگاهي با انجام  صورت اخت هاي آزماي

ست  شبيه ت ضافه ولتاژهاي موقت و گذرا و تاثير آنها بر عملكرد برقگيرها در فيدرهاي منتخب،    هاي ميداني و نيز مطالعات  سازي ا

ــرقي به عنوان منطقه پايلوت از  ــتان آذربايجان ش ــوختن برقگيرها  در فيدرهاي منتخب اس ــائل بهره برداري،  علل س ديدگاه مس

  گردد.اي شناسايي ميمشخصات سيستم زمين و شبكه

ــي قرار گرفت. نحوه تعيين و انتخاب برقگير با توجه به    ــط مورد بررس ــار متوس ــبكه فش در اين گزارش برقگيرهاي موجود در ش

شبيه     شبكه امكان دارد  شد و   پارامترهاي آن مشخص گرديد. حوادث مختلفي كه در  سب برقگير با توجه به  سازي  پارامترهاي منا

ضافه  شگاه        اين حوادث و مقدار ا شكل انتخاب و در آزماي سپس تعدادي برقگير نمونه از نواحي داراي م شخص گرديد.  ولتاژها م

ستخراج گرديد. همچنين مقدار تخليه جزئي اندازه       گيريفشارقوي مرجع پژوهشگاه نيرو مورد تست قرار گرفت و پارمترهاي آن ا

  شد و برقگيرها از نظر پيرشدگي بر اساس جريان نشتي و مشخصه مورد بررسي قرارگرفت.

ستند كه با مقادير              شخصاتي ه سالم بوده و داراي م شده  شد كه برقگيرهاي انتخاب  شخص  شگاهي م ساس نتايج آزماي بر ا

 ورت برقرار بودن شرايط جانبي به درستي  خواني دارد، در نتيجه برقگيرها عيبي نداشته و در ص  مطلوب بر اساس حوادث شبكه هم  

هاي رخ داده در شــبكه نه توان نتيجه گرفت كه خرابيدهند. بنابراين ميدر حوادث عمل كرده و تجهيزات را مورد حفاظت قرار مي

ست باعث       ست. در ذيل مواردي كه ممكن ا شرايط جانبي بوده ا شكال در  ملكرد عبه علت معيوب بودن خود برقگير بلكه به علت ا
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شده                 سب ارائه  ست. همچنين راهكارهاي منا شده ا ست  شد لي شته با شبكه در پي دا سوختن تجهيزات  شده و  ست برقگير  نادر

  ها مشكالت مربوط به برقگيرها مرتفع خواهد شد.است كه در صورت رعايت آن

  :نتايجچكيده 

  انجام پروژه حاضر مزاياي زير را به دنبال داشت:

  يا عملكرد نامناسب برقگيرهاي اكسيد فلزي در مناطق اقليمي مختلف شناسايي علل سوختن و �

  ارائه يك روش مدون و دستورالعمل  براي انتخاب برقگيرها در آينده با توجه به شرايط اقليم  و شرايط بهره برداري �

افه ارت، اضشناسايي عوامل و پارامترهاي موثر شبكه توزيع نيرو ( آرايش نصب، كليد زني در شبكه ، اتصاالت  �

  ولتاژهاي موقت و ...) در عملكرد برقگيرهاي اكسيد فلزي

  كاهش هزينه خاموشي ناشي از عملكرد نامناسب برقگيرهاي اكسيد فلزي �

  افزايش قابليت اطمينان سيستم توزيع نيرو �

  ارزيابي عملكرد برقگيرهاي پليمري و برقگيرهاي سراميكي �

 

  ندات پروژه:تمس

هوايي (ابالغ از شركت  فاصله بدون اكسيدفلزي نوع توزيع برقگيرهاي پست مانيتورينگ و ميداني وضعيت ارزيابي اجرايي دستورالعمل �

  توانير)
  

سازي و بررسي اضافه ولتاژهاي موجود در فيدرهاي منتخب شبكه توزيع برق آذربايجان شرقي مرحله اول، دوم و چهارم: شبيه گزارش �

                 هاي توزيع همكارو بررسي اطالعات آمار و حوادث علل سوختن برقگير در شركت
  

منتخب توزيع  فيدرهاي در شده نصب فلزي اكسيد برقگيرهاي مونهن روي بر آزمايشگاهي آزمونهاي تحليل نتايج: مرحله نهايي گزارش �

            هاي همكار در پروژه برق  آذربايجان شرقي و شركت
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 عنوان پروژه:

هاي نوين تجهيزات فشارقوي  عايقي در مناطق با تدوين سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري

  اقليم خاص

  پژوهشگاه نيرو  كارفرما:  مطالعات فشار قوي  گروه مجري:

  PHVPN24  كد پروژه:  مجيد رضايي  مدير پروژه:

  علي هوشمند خوي ،  محمد رسولي :همكاران

  خالصه پروژه:

شوند. شرايط سخت آب و هوايي و محيطي در مناطق هاي انتقال و توزيع برق بر اساس شرايط آب و هوايي ميمعموالً شبكه

كاركرد عادي و استاندارد مي باشد عملكرد تجهيزات فشارقويرا تحت تاثير قرار داده و خاص كشورمان كه فراتر از شرايط 

آورد كه بروز خطا و در نهايت موجب پيرشدگي و كاهش عمر مفيد آنها ميشود. هاي زيادي بر اين تجهيزات وارد ميتنش

هاي جوي، فشار بخار آب بت محيطي، بارشهاي محيطي، دماي باال يا تغييرات زياد دما در محيط، رطوعواملي چون آلودگي

اوان توانند سبب بروز مشكالت فري ريزگرد ميزدگي، برخورد صاعقه و پديدهي شبنم، وزش بادهاي شديد، يخاشباع، پديده

ه جهيزات را بي تعمير يا تعويض تاي ضمن پايين آوردن قابليت اطمينان هزينهچنين مسئلهبراي تجهيزاتعايقي شبكه شوند.

  نحو محسوس افزايش دهد.

ها در مناطق با اقليم خاص، با هدف شناساييِ آن دسته از ي فناوري تجهيزات فشارقوي و عايقسند راهبردي توسعه

ا بر اساس گردد تشوند تدوين ميي برق در مناطق با اقليم خاص كشور ميهاي نوين كه سبب بهبود كارآيي شبكهفناوري

  ايد.دار را ارائه نمهاي نوينِ اولويتراهبردي كشور، چارچوب كليِ الزم جهت تحقق دستيابي به فناورياسناد باالدستي و 

 

  :نتايجچكيده 

 هاي تجهيزات فشار قوي عايقي در مناطق با اقليم خاصتدوين مباني سند توسعه فناوري �

 خاصهاي تجهيزات فشار قوي عايقي در مناطق با اقليم ارزيابي هوشمندي فناوري �

 هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق با اقليم خاصسازسند توسعه فناوريتدوين اركان جهت �
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 هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق با اقليم خاصهاي سند توسعه فناوريتدوين برنامه اقدامات و سياست �

 جهيزات عايقي فشار قوي در مناطق با اقليم خاصهاي نوين تتدوين ره نگاشت و برنامه عملياتيسند توسعه فناوري �

هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق با اقليم روزرسانيسند راهبردي توسعه فناوريتدوين برنامه ارزيابي و به �

 خاص

  

  ندات پروژه:تمس

اص ا در مناطق با اقليم خههاي نوين تجهيزات فشارقوي و عايقتدوين مباني سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري«  �
 ،  گروه پژوهشي مطالعات فشارقوي، پژوهشكده انتقال نيرو، پژوهشگاه نيرو.»(گزارش مرحله اول)

ها در مناطق با اقليم ها و آينده پژوهي فناوري هاي نوين تجهيزاتفشارقوي و عايقارزيابي هوشمندي فناوري« �
 فشارقوي، پژوهشكده انتقال نيرو، پژوهشگاه نيرو.،  گروه پژوهشي مطالعات »خاص(گزارش مرحله دوم) 

ساز توسعه فناوري هاي نوين تجهيزات عايقي فشارقوي در مناطق با اقليم خاص (گزارش مرحله تدوين اركان جهت« �
 ،  گروه پژوهشي مطالعات فشارقوي، پژوهشكده انتقال نيرو، پژوهشگاه نيرو.»سوم)

هاي نوين تجهيزاتعايقي فشارقوي در مناطق با اقليم خاص(گزارش سعه فناوريهاي توتدوين برنامه اقدامات و سياست« �
 ،  گروه پژوهشي مطالعات فشارقوي، پژوهشكده انتقال نيرو، پژوهشگاه نيرو.»مرحله چهارم)

ليم قهاينوين تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق با انگاشت (نقشه راه) و برنامه عملياتي سند توسعه فناوريتدوين ره« �
 ،  گروه پژوهشي مطالعات فشارقوي، پژوهشكده انتقال نيرو، پژوهشگاه نيرو.»خاص(گزارش مرحله پنجم)

هاينوين تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق با اقليم روزرسانيسند راهبردي توسعه فناوريتدوين برنامه ارزيابي و به« �
 فشارقوي، پژوهشكده انتقال نيرو، پژوهشگاه نيرو.،  گروه پژوهشي مطالعات »خاص(گزارش مرحله ششم)

ات ،  گروه پژوهشي مطالع»هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق با اقليم خاصسند راهبردي توسعه فناوري« �
 فشارقوي، پژوهشكده انتقال نيرو، پژوهشگاه نيرو.
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  عنوان پروژه:

تعيين استراتژي بهينه تعمير و نگهداري كليدهاي قدرت يابي، ارزيابي وضعيت و تدوين راهنماي عيب

  رده انتقال

  پژوهشگاه نيرو  كارفرما:  پزوهشكده انتقال  گروه مجري:

  JHVPN23  كد پروژه:  ايمان احمدي جنيدي  مدير پروژه:

  مجيد رضايي، افسون پرهيزگار، فريد فرماني، هادي نوروزي، پيمان كريميان، محمد حامد صميمي همكاران:

  خالصه پروژه:

ودن باشد كه وظيفه آن در شرايط عادي شبكه برقدار نميكي از مهمترين تجهيزات در سيستم حفاظتي شبكه كليد قدرت مي
باشد اما چنانچه در هر قسمتي از شبكه اتصالي رخ دهد كليد برق نمودن قسمتهاي مورد نظر از شبكه فشار قوي مييا بي

نمايد. در صورت عدم رفع خطا در اسرع وقت، سيستم حفاظتي كه شبكه را محافظت ميقدرت تنها تجهيز فشار قوي است 
گردد. برق و منجر به خروج خطوط هوايي، باسبارها و پستهاي فشار قوي بيشتري ميپشتيبان قسمت بزرگتري از شبكه را بي

ع، انتخابي يابد. لذا قطع سريمي همچنين اگر خطا بسرعت برطرف نگردد مشكالت پايداري ديناميكي به كل شبكه گسترش

و مطمئن جريان خطا و به تبع آن عملكرد صحيح كليدهاي قدرت در شبكه از درجه بااليي از اهميت برخوردار است. در اين 

پروژه با مطالعه و بررسي وظايف، عملكردها و مكانيزمهاي عمل كليدهاي قدرت در خصوص دو نوع از پر كاربردترين آنها، 
  گردد.مل ارزيابي وضعيت كليدهاي قدرت فشار قوي و نيز استراتژي تعمير و نگهداري اين كليدها استخراج ميدستورالع

با توجه به اهميت قطع سريع و مطمئن جريان خطا و به تبع آن عملكرد صحيح كليدهاي قدرت در شبكه در اين پروژه 

ت فشار قوي و نيز استراتژي تعمير و نگهداري اين كليدها راهنماي ارزيابي وضعيت دو نوع از پركاربردترين كليدهاي قدر
  گردد.استخراج مي
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  :نتايجچكيده 

با تحليل و آناليز مودهاي اصلي و فرعي خرابي در كليدهاي قدرت، روشهاي مختلف ارزيابي وضعيت آنها در شرايط ميداني 

نيز هزينه اقتصادي مربوطه تعيين گرديده، با اخذ دانش فني شناسايي شده، ادوات و تجهيزات مورد نياز و منابع تامين آنها و 

يابي و ارزيابي وضعيت ميداني كليدهاي قدرت كه آمادگي ارائه مربوطه در پژوهشگاه مقدمات ايجاد يك مركز و تيم عيب

هشگاه در پژو دارد،اي و صنايع بزرگ را  به شركتهاي برق منطقه ايهاي تحقيقاتي و يا مشاورهخدمات تست يا خدمات پروژه
  گرددنيرو فراهم مي

  ندات پروژه:تمس

  بندي انواع كليدهاي قدرتمرحله اول: طبقه

  هاي وارده بر كليدهاي قدرت، تعيين حاالت خرابي و تحليل اطالعات خطامرحله دوم: بررسي تنش

         داري كليدهاي قدرتهاي تعمير و نگهمرحله سوم: استراتژي

  هاي ارزيابي وضعيت كليدهاي قدرت            نآزمومرحله چهارم: 
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  عنوان پروژه:

  شده يريگاندازهنشتي  جريان هايويژگي از استفاده با سراميكي هايمقره وضعيت ارزيابي

  پژوهشگاه نيرو  كارفرما:  مطالعات فشارقوي  گروه مجري:

   PHVPN26  كد پروژه:  ايمان احمدي جنيدي  مدير پروژه:

  اميرحسين مستجابي، مجيد رضايي همكاران:

 

  

 

  

  خالصه پروژه:

هاي آن خط درصد كل هزينه 5هاي به كار رفته در يك خط انتقال و توزيع كمتر از حدود هاي مربوط به مقرههزينه

سته است. وابهاي آن است در حاليكه قابليت اطمينان بودن يك خط انتقال يا توزيع به مقدار بسيار زيادي به عملكرد مقره

ها در خطوط انتقال و توزيع، اطالعات كافي در مورد چگونگي  ارزيابي وضعيت آنها وجود ندارد و عليرغم استفاده باال از مقره

برداري يك مقره، مرتبط با عواملي مختلفي هاي بهره برداران خطوط مبدل شده است. عمر بهرهاين امر به يكي از نگراني

له مي توان به پيرشدگي موادي و الكتريكي، بروز عيوب و حوادث ناشي از حوادث و ناكارآمدي مواد مي باشد كه از آن جم

  مناسب در مقره اشاره نمود. 
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ها، در مناطق ساحلي، صنعتي و كشاورزي، ذرات معلق هوا و آلودگي به مرور بر روي سطح آن با توجه به نصب مقره

شرايط هوايي مرطوب و خيس خواهد شد. آلودگي به همراه رطوبت باعث افزايش  گيرد و موجب عبور جريان نشتي درقرار مي

هدايت الكتريكي روي سطح مقره خواهد شد كه افزايش جريان نشتي را به دنبال خواهد داشت. ميزان اين جريان بستگي به 

باشد، با باال رفتن دما مقاومت كاهش مقاومت الكتروليتي اليه فوق دارد. از آنجائيكه الكتروليت داراي ضريب دمائي منفي مي

آن در  كند. پس ازكند. كاهش مقاومت تا زمانيكه خشك شدن و از بين رفتن رطوبت مقره شروع شود ادامه پيدا ميپيدا مي

آيند كه نهايتا صورت افزايش جريان نشتي و ايجاد سطح مرطوب و خشك، جرقه هاي منقطع روي نوار خشك بوجود مي

  شوند.الكتريكي مي منجر به شكست

هاي توزيع و انتقال مناطق داراي آلودگي ها ، مشكلي است كه بطور مداوم شبكهخطاهاي ناشي از آلودگي بر روي مقره

يكه آلودگي گردد. زماندهد. بروز اين خطاها باعث كاهش كيفيت توان و قابليت اطمينان شبكه توزيع ميرا تحت تاثير قرار مي

لودگي يك مسير مناسب براي عبور جريان نشتي ايجاد كرده و  با افزايش آلودگي مقدار آن نيز افزايش مرطوب شود، اليه آ

يابد. لذا براي شناخت بهتر روند تغيير مقره از حالت سالم تا بروز خطا، مطالعه جريان نشتي و انواع پيرسازي مصنوعي مي

  ضروري است. 

دگي هاي مستقيم سنجش آلوعيين ميزان آلودگي مقره از جمله روشروش بكارگيري سنسور جريان نشتي مقره جهت ت

 همه در الزاما مقره، نشتي جريان سنسور كه بكارگيري است آن مشاهده گرديده، عمل در كه توجهي قابل نكته باشد.مي

 جريان نشتي، سنسور درصد، 90 از كمتر رطوبت با شرايط محيطي ازاي باشد. بهنمي مقره آلودگي سطح دهنده شرايط نشان

 واقع در نخواهد داشت. عمل دقت و دهدنمي نشان مقره سطح ميزان آلودگي رفتن باال با را چنداني نشتي جريان تغييرات

 اصوال دهد. رخ روي مقره بر الكتريكي تخليه عمل كه باشدمي كارآمد ميزان آلودگي نمايش براي زماني سنسور تنها اين

نمايد.  عمل آلودگي اطمينان ميزان قابل دهنده هشدار سيستم يك عنوان به تواندمقره، نمي نشتي جريان سنسور بكارگيري

. باشدمي مقره سطح بر آلودگي ميزان و  رطوبت فاكتور دو از نشتي، تابعي جريان كه علت است اين به واقع در پديده اين

  در ارزيابي وضعيت مقره خواهد داشت.لذا استفاده از روش تحليل هارمونيكي جريان نشتي كمك شاياني 

صورت ديناميكي مطالعه خاصي انجام نشده است لذا در اين پروژه با سازي روند جريان نشتي بهتاكنون در زمينه شبيه

محاسبه خواهد شد.  استفاده از آزمون آزمايشگاهي، رابطه بين ميدان الكتريكي و هدايت الكتريكي حجمي آلودگي در مقره

) ولتاژ شكست الكتريكي مقره محاسبه گردد. سپس رابطه ESDDهاي آلودگي مختلف (كار بايستي در محلولنبراي اي

اشد بهاي استاتيك، ثابت نميافزار اجزاء محدود قرارداده كه در اين حالت هدايت الكتريكي مانند مدلمحاسبه شده را در نرم

  صورت ديناميكي جريان نشتي محاسبه خواهد شد.و به
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برداري احتمالي نظير موارد اشاره گرديده در ذيل هاي موجود در شبكه، مشكالت بهرهعدم شناخت مناسب از وضعيت مقره
  تواند در پي داشته باشد:      را مي

  ويژه عدم تغذيه بارهاي مهم صنعتي خروج ناخواسته از شبكه و افزايش انرژي توزيع نشده به �

 شي از آنهاي ناكاهش كيفيت برق و خسارت �

  :نتايجچكيده 

  انجام پروژه حاضر مزاياي زير را به دنبال داشت:

رشته در مناطق آلوده، نقش بسزايي در كاهش جريان نشتي و جلوگيري از بروز  4و  3استفاده از مقره هاي  �

  شكست الكتريكي دارد 

ونيك پنجم در مقايسه با هارمباشد هارمونيك در شرايطي كه مقره تميز است و يا آلودگي سطح آن خيلي كم مي �

  تر است.سوم بزرگ

 افزايش قابليت اطمينان سيستم توزيع نيرو �

 زني جرقه بودند، كم فركانس هارمونيكي هايمؤلفه و زياد نسبتاً نشتي جريان اصلي مؤلفه كههنگامي �

  يابد.  افزايش هارمونيكي هايمؤلفه كهگردد مشاهده مي زماني تنها زني جرقه .شودنمي مشاهده
  

 

  ندات پروژه:تمس

  

سازي و بررسي اضافه ولتاژهاي موجود در فيدرهاي منتخب شبكه توزيع برق مرحله اول، دوم (نهايي): شبيه گزارش �

                 هاي توزيع همكارآذربايجان شرقي و بررسي اطالعات آمار و حوادث علل سوختن برقگير در شركت
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  عنوان پروژه:

  راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري نانو در صنعت برق و انرژيتدوين سند 

  

  پژوهشگاه نيرو  كارفرما:  غيرفلزي  گروه مجري:

 PCPPN22  كد پروژه:  مهرنوش هور  مدير پروژه:

لنا اصغر ا ، علي اكبر ژام، نسترن رياحي نوري، ليال بذلي،رسول صراف مأموري، ياسر عبدي، رضا فريدي مجيدي، امير شريف يزدي همكاران:

  زادهمحمدرضا خاجي، مژده ناطقي، مهدي بهلول و حسين سلطان، زاده

  

 خالصه پروژه:

متر، امكان ساخت بسياري از مواد و تجهيزات با خواص مطلوب با  10-9تا  10-7هاي با كنترل خواص مواد در مقياس
ول و دگرگوني عظيمي در صنعت برق و انرژي را دارا استفاده از فناوري نانو فراهم گرديده است. اين فناوري قابليت ايجاد تح

ن چنيتواند منجر به بهبود خواص و طول عمر مواد و تجهيزات مورد استفاده و همباشد. كاربردهاي آن در صنعت برق ميمي
  كار رفته گردد.هاي بهكاهش تلفات برق و افزايش بازدهي سيستم

بر پايه نانوفناوري در پژوهشگاه نيرو، توسعه و تدوين نقشه راه در اين حوزه  هاي تحقيقاتي موفقبا توجه به انجام پروژه
عنوان رهنموني براي دستيابي به موقعيت استراتژيك اين فناوري در صنعت برق و انرژي محسوب شود. در اين تواند بهمي

منظور بيني از تحوالت آينده بهپيش ها،تواند بر اساس بررسي روندها و فرصتراستا تدوين سند راهبردي و نقشه راه مي
  دستيابي به اهداف مورد نظر در فواصل زماني كوتاه، ميان و بلند مدت ارايه دهد.

هدف اصلي از انجام پروژه تدوين سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري نانو در صنعت برق و انرژي، تهيه يك برنامه جامع، 
دار در هاي تحقيق و توسعه و در نتيجه مبنايي براي انتخاب موضوعات اولويتيتمناسب و استراتژيك براي توسعه فعال

  باشد.كارگيري از اين فناوري ميبه
در اين پروژه با بررسي اسناد باال دستي  و مذاكره و مصاحبه با خبرگان، كاربردهاي نانوفناوري در صنعت برق و انرژي 

تدوين و سپس بر اساس چشم انداز تهيه شده، اهداف كالن طرح و راهبردهاي شناسائي شد و چشم انداز توسعه آن در كشور 
عملي ارائه گرديد. سپس اقدامات فني و غير فني الزم براي رسيدن به راهبردهاي طرح تدوين شده و پس از تدوين اقدامات، 

 ها وها و شاخصهر يك از پروژهپروژه هاي اجرايي فني و غير فني در بازه زماني ده ساله با تهيه شناسنامه فني براي 
نانو در صنعت برق ايران  معيارهاي هر پروژه و مدت زمان و مبلغ هر پروژه تهيه گرديد. در ادامه نقشه راه توسعه فناوري

   هاي عملكردي و اثربخشي، مكانيزم ارزيابي و ساختار نظارت و به روزرساني طرح تهيه گرديد.شاخصنگاشته شده و در پايان 
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  چكيده نتايج:

 تدوين نقشه راه توسعه فناوري نانو در صنعت برق و انرژي −

 هاي هدفمند تحقيق و توسعه بر اساس كاربردهاي نانوفناوري در صنعت برق و انرژيتدوين سند راهبردي پروژه −

 بلند مدتانداز توسعه كاربردهاي نانوفناوري در صنعت برق و انرژي در فواصل زماني كوتاه، ميان و تدوين چشم −

 تدوين مباني سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري نانو در صنعت برق ايران −

انداز ، تعيين اهداف كالن و تدوين راهبردهاي توسعه فناوري نانو در صنعت برق ساز شامل تدوين چشمتدوين اركان جهت −
 ايران 

 برق ايران  ها جهت توسعه فناوري نانو در صنعتتدوين برنامه اقدامات و سياست −

 نگاشت(نقشه راه) و برنامه عملياتي جهت توسعه فناوري نانو در صنعت برق ايران تدوين ره −

  تدوين برنامه ارزيابي و به روزرساني سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري نانو در صنعت برق ايران −

 

  مستندات پروژه: −

ه ، گرو"توسعه و هوشمندي فناوري نانو در صنعت برق و انرژي  تدوين مباني "گزارش فازهاي اول و دوم پروژه با عنوان −
 .1393پژوهشي مواد غيرفلزي، مرداد ماه 

 ، گروه پژوهشي مواد غيرفلزي،"ساز توسعه فناوري نانو در صنعت برقتدوين اركان جهت "گزارش فاز سوم پروژه با عنوان −
 .1393آذر ماه 

، ، گروه پژوهشي مواد غيرفلزي"برنامه اقدامات توسعه فناوري نانو در صنعت برق تدوين  "گزارش فاز چهارم پروژه با عنوان −
 .1394ارديبهشت ماه 

اد ، گروه پژوهشي مو"تدوين ره نگاشت و برنامه عملياتي فناوري نانو در صنعت برق "گزارش فاز پنجم پروژه با عنوان −
 .1394غيرفلزي، خرداد ماه 

واد ، گروه پژوهشي م"روزرساني فناوري نانو در صنعت برق وين برنامه ارزيابي و بهتد "گزارش فاز ششم پروژه با عنوان −
 .1394غيرفلزي، مرداد ماه 
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  عنوان پروژه:

     1401تا  1393اي يزد در سالهاي توزيع شركت برق منطقهمطالعات طرح جامع شبكه انتقال و فوق

  شركت برق منطقه اي يزد  كارفرما:  مطالعات سيستم  گروه مجري:

 CSYBY03  كد پروژه:  سعيد سليمي  مدير پروژه:

  كيا، سيد مصطفي عباسيمازيار كريمي، مصطفي كاظمي، محمد آقامحمدي، صادق اماني بني، حمزه داوري همكاران:

  خالصه پروژه:

 ريزي مناسب و دقيق را براي برآوردن زندگي، برنامههاي افزون به انرژي الكتريكي و وارد شدن آن به تمام زمينه نياز روز
سرمايه       آن مي شهاي مختلف توليد، انتقال و توزيع انرژي الكتريكي زمانبر و  سات براي بخ سي بر طلبد.  از آنجا كه احداث تا

ستي با پيش    ست، لذا باي سالهاي آتي، از هم   ا صرف طي  سب را براي احداث اكنون برنامهبيني نياز م س  ريزي منا سات و  تا ي
ه ريزي توسعه صنعت برق شامل نيروگاهها، شبك    بيني شده تنظيم نمود. چنين هدفي در برنامه برداري آنها در زمان پيشبهره

  گردد.توزيع و توزيع محقق ميانتقال و فوق
صلي  شبكه انتقال و فوق       يكي از ا صنعت برق ارائه طرح جامع  سعه  شهاي تو شد. طي اين توزيع ميترين بخ رح جامع، ط با

مينان كنندگان به نحو اقتصادي و قابل اط توزيع به منظور تامين نياز مصرف طرحهاي بهينه جهت توسعه شبكه انتقال و فوق  
  هاي انجام شده، به مرحله اجرا درآيند.بنديشوند تا طي زمانارائه مي
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ــبكه انتقال و فوق"پروژه  ــركت برق منطقهمطالعات طرح جامع ش ــه فاز  "1401تا  1393يزد در ســالهاي  ايتوزيع ش در س
  توزيع و جايابي پستهاي انتقال انجام شده است:بيني بار، جايابي پستهاي فوقاصلي پيش

انجام  1401تا  1393آوري اطالعات مربوط به بار اســتان يزد پيش بيني بار اين اســتان بين ســالهاي در فاز اول بعد از جمع
  پذيرفت.

ستهاي فوق  در فاز دوم بعد از جايابي  MATLABافزار سازي اين الگوريتم در نرم توزيع و پيادهارائه الگوريتم جايابي بهينه پ
  انجام پذيرفت. 1401تا  1393توزيع استان يزد در سالهاي پستهاي فوق

ن الگوريتم در سازي اي يادهتوزيع و انتقال و پدر فاز سوم بعد از ارائه الگوريتم جايابي بهينه پستهاي انتقال و طرح خطوط فوق  
ستهاي انتقال و طرح خطوط فوق  MATLABافزار نرم سالهاي    جايابي بهينه پ ستان يزد در   1401تا  1393توزيع و انتقال ا

  انجام پذيرفت.

  :نتايجچكيده 

  1401تا  1393آوري اطالعات مربوط به بار استان يزد و پيش بيني بار اين استان بين سالهاي جمع �

و جايابي پستهاي  MATLABافزار سازي اين الگوريتم در نرمتوزيع و پيادهارائه الگوريتم جايابي بهينه پستهاي فوق �
  1401تا  1393توزيع استان يزد در سالهاي فوق

افزار مسازي اين الگوريتم در نرتوزيع و انتقال و پيادهارائه الگوريتم جايابي بهينه پستهاي انتقال و طرح خطوط فوق �
MATLAB 1401تا  1393توزيع و انتقال استان يزد در سالهاي و جايابي بهينه پستهاي انتقال و طرح خطوط فوق  

  ندات پروژه:تمس

 ، پژوهشكده انتقال نيرو، پژوهشگاه نيرو.»بيني بار شبكه برق يزدمطالعات پيش«  �
 گاه نيرو.، پژوهشكده انتقال نيرو، پژوهش»شبكه برق يزد توزيعهاي فوقسازي و جايابي بهينه پستارائه الگوريتم، پياده« �

يرو، پژوهشگاه ، پژوهشكده انتقال ن»توزيع برق يزدسازي الگوريتم و نتايج نهايي توسعه شبكه انتقال و فوقارائه و پياده«  �
 نيرو.
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  عنوان پروژه:

مربوط به ابزارهاي مشتقه در مطالعه و بررسي انواع ريسك، روشهاي مديريت ريسك و قراردادهاي 

  بازارهاي برق دنيا و تطبيق آن با شرايط بازار برق ايران 

  شركت مديريت شبكه برق ايران  كارفرما:  پزوهشكده انتقال  گروه مجري:

 CSYMS05  كد پروژه:  جواد نظافت نميني  مدير پروژه:

  امير مشاري، مينا حسيني، محمد رضايي زاويه، حسين رنجبر همكاران:

  خالصه پروژه:

 ند.هاي متعددي مواجه هستكنندگان و گردانندگان بازار با ريسكنيز شركت برق هايبازارمانند ساير بازارهاي رقابتي، در 
ها ناشي از طبيعت رقابت در چنين بازارهايي بوده و برخي ديگر ناشي از ساختار و فضاي بازار برق است. برخي از اين ريسك

رل تواند وظيفه ذاتي آنها در مديريت و كنتگردانندگان بازار و مديريت شبكه ميبراي  به طور خاص، هاييوجود چنين ريسك
 ه دليلبهاي توزيع هاي توليد و شركتبازيگران مانند شركتهمچنين ساير صحيح شبكه و بازار را با چالش روبرو سازد. 

هاي هاي عملياتي، اجرايي، ميزان تقاضا، خروج واحدهاي توليد، شرايط سيستمعوامل متغيري همچون قيمت برق، هزينه

از سويي ديگر تصميمات و عملكرد نهادهاي مديريت شبكه نيز  مواجه هستند. هاي ماليبا انواع ريسكقدرت ومانند آن 

ذاري و گهاي مقرراتتوان به ريسكن بازار ايجاد كند كه از آن جمله ميهاي جانبي ديگري را براي بازيگراتواند ريسكمي
توانند تاثير قابل توجهي بر منافع بازيگران و كيفيت عملكرد ها و عواملي ميهاي حقوقي اشاره كرد. چنين ريسكريسك

 اوت و از ديد بازيگران وهاي متفمديريت شبكه داشته باشند. به همين دليل، ضروري است مديريت ريسك را از ديدگاه
  . آفرينان مختلف مورد بررسي قرار گيردنقش

هاي كبرداري، ريسهاي ناشي از مسائل فني و بهرهتوان به سه دسته ريسكهاي موجود در بازار برق را ميطوركلي ريسكبه

شي اساسي ها نقزار و روابط بين آنكنندگان باهاي حقوقي و قراردادي تقسيم كرد. از آنجا كه شركتمالي و اقتصادي و ريسك
هاي مختلف دارد، در اين پروژه در بخش مطالعات تطبيقي، ساختار و روابط وجود آمدن ريسكگيري فضاي بازار و بهدر شكل

داري برام و آلمان از سه جنبه متفاوت، يعني از منظر بهرهجيبين بازيگران و نهادهاي مديريتي براي بازارهاي برق نورديك، پي

و مسائل فني، از منظر اقتصادي و مالي و از منظر حقوقي و قراردادي مورد بررسي قرار گرفته و الگوهاي مديريت ريسك در 

هاي مورد اشاره استخراج گرديد. در ادامه با استفاده از نتايج بدست آمده از مطالعه ساير بازارهاي برق آنها براي هريك از جنبه
هاي فني، اقتصادي شناخت ساختار بازار برق ايران، الگوها و راهكارهاي مناسبي جهت مديريت ريسك دنيا به همراه بررسي و

  و حقوقي در بازار برق ايران پيشنهاد شده است.
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  :نتايجچكيده 

راي ب مانند بازيگران ساير بازارهاي رقابتي، به طور خاص، برق هايبازارهاي متعدد براي بازيگران به علت وجود ريسك �
هاي فني، اقتصادي و حقوقي، در اين پروژه ابتدا به بررسي و گستردگي آنها در حوزهگردانندگان بازار و مديريت شبكه 

پرداخته شده  ام و آلمانجيمورد اشاره براي بازارهاي برق نورديك، پي ساختار و روشهاي مديريت ريسك در سه حوزه
برق ايران، در انتها الگوي مناسب جهت مديريت ريسك و اصالح روابط و و پس از آن با مطالعه و شناخت ساختار بازار 
 برداري، مالي و اقتصادي، و حقوقي و قراردادي پيشنهاد شده است.ساختار بازار برق ايران، از ديدگاه فني و بهره

  

  ندات پروژه:تمس

آلمان به همراه شناخت مفهوم و انواع شناخت ساختار فني، مالي و حقوقي بازار و بورس برق نورديك، پي جي ام و  « �
، گروه پژوهشي مطالعات سيستم، پژوهشكده برق، »ريسك و شناسايي راهكارهاي مديريت و پوشش آنها در اين بازارها

 .1393ماه پژوهشگاه نيرو، دي

يريت هكارهاي مدبررسي ساختار فني، اقتصادي و حقوقي بازار و بورس برق ايران به همراه شناسايي انواع ريسك و را « �
هاي مشترك مابين بازار برق ايران و بازارهاي و پوشش آنها در اين بازار و بررسي تطبيقي راهكارهاي مديريت ريسك

 .1394ماه ، گروه پژوهشي مطالعات سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو، خرداد»ام و آلمانجيبرق نورديك، پي

ي مابين اركان بازار برق ايران و پيشنهاد الگوي مناسب جهت اصالح اين روابط بررسي روابط فني، اقتصادي و حقوق « �
ماه ، گروه پژوهشي مطالعات سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو، مهر»هاي مرتبط با آنهادر جهت مديريت ريسك

1394. 
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  عنوان پروژه:

هاي شدن نيروگاهزيع با اضافهتوزيع و فيدرهاي توريزي توسعه ظرفيت شبكه انتقال و فوقبرنامه

  بادي در شبكه انتقال يا توزيع و لحاظ كردن بارگذاري ديناميك خطوط

  شركت توانير  كارفرما:  پزوهشكده انتقال  گروه مجري:

 CSYVT12  كد پروژه:  اله رؤفيحبيب  مدير پروژه:

احسان عليشاهي، سعيد حيدري، سيد محسن هاشمي، موسي محمد جعفريان، نيكي مسلمي، جواد نظافت نميني، سيما كمانكش،  همكاران:

   خدادادي آرپناهي، مهدي رضايي، علي هاشمي

  خالصه پروژه:

ر د ي باديهاسرعت نفوذ نيروگاه و بادي، مزاياي متعددي را در پي دارد انرژيمانند  و پاكهاي تجديدپذير استفاده از انرژي

پذير و جديدهاي تردي وزارت نيرو طي ساليان اخير مبني بر استفاده از انرژيشبكه بسيار باالست. با توجه به سياست راهب

نقش  . در اين ميان،شوداينك مطالعات و تحقيقات بسياري در سطح كشور مديريت و اجرا ميخصوصاً انرژي باد، هم

هاي موجود در قطعيتعدم در نظرگرفتنخصوص با به ،بادي يهانيروگاهبا اضافه شدن شبكه  ظرفيت ريزي توسعهبرنامه
شان قطعيت توليدعدم وهاي بادي نيروگاهدر اكثر كشورها، نقش اين در حالي است كه . ها، مغفول مانده استنيروگاهاين  توليد

  شود. ريزي شبكه لحاظ ميدر برنامه

امكان استفاده  توانميشدن نيروگاه بادي، توزيع، پس از تعيين طرح توسعه شبكه براي اضافههاي انتقال و فوقدر مورد شبكه
جاي استفاده از ظرفيت استاتيكي خط در بارگذاري ديناميك خطوط، به .كرد بررسيرا از بارگذاري ديناميك خطوط 

ا كه با شود. از آنجشده در شرايط واقعي خط) استفاده ميشده در بدترين شرايط) از ظرفيت ديناميكي خط (محاسبه(محاسبه
يابد و از طرف ديگر ظرفيت ديناميكي خطوط مجاور يش سرعت باد، از يك طرف توان توليدي نيروگاه بادي افزايش ميافزا

كننده باد بر روي آن خطوط)، استفاده از بارگذاري ديناميك خطوط در بعضي موارد يابد (به علت اثر خنكآن نيز افزايش مي

تر ال سريعها و نيز اتصوري اقتصادي اين نيروگاهافزايش بهرهكند و منجر به تواند نياز به طرح توسعه شبكه را منتفي مي

  ها به شبكه شود.آن

شده در كشورهاي پيشرو، رويه مطالعات فني و اقتصادي توسعه شبكه با هاي انجامدر اين پروژه، از يك سو با بررسي فعاليت

) و تفاوت DLRر، ضمن بررسي مفهوم ظرفيت ديناميكي خطوط (هاي بادي تدوين شده است. از سوي ديگشدن نيروگاهاضافه

بررسي شده و رويه مربوط  DLRشده در كشورهاي پيشرو در زمينه هاي انجام)، فعاليتSLRآن با ظرفيت استاتيكي خطوط (

رفتن نظر گ ها با درسنجي فني و اقتصادي بارگذاري ديناميك خطوط تدوين شده است. اين رويهبه انجام مطالعات امكان



 
 

 

٢٢٩ 

 

 1395كارنامه پژوهش و توسعه فناوري سال 

 

Niroo Research Institue 

ها بر روي يك اند. اين رويهريزي تصادفي توسعه يافتهماهيت احتماالتي باد، بار و حوادث شبكه و با استفاده از مفهوم برنامه
سازي ادهپوش قرار دارد) پيتوزيع ايران كه در پيرامون نيروگاه بادي سياهشبكه قدرت واقعي (بخشي از شبكه انتقال و فوق

، حد مجاز ظرفيت SLRو  DLRهاي قبل و بعد از اجراي طرح توسعه مورد نظر، با استفاده از دو رويكرد شده و در حالت

 نيروگاه بادي تعيين شده است. 

  :نتايجچكيده 

 هاي مختلف آنتبيين مفهوم ظرفيت ديناميكي خطوط و جنبه �

ادي و هاي بريزي توسعه شبكه با حضور نيروگاهشده در كشورهاي پيشرو در زمينه برنامههاي انجامآوري فعاليتجمع �
 خطوط DLRاستفاده از 

ادي سنجي فني و اقتصهاي بادي و رويه انجام مطالعات امكانريزي توسعه شبكه با حضور نيروگاهتدوين رويه برنامه �
 هاي احتماالتيتفاده از روشخطوط با اس DLRاستفاده از 

در شرايط  پوششده بر روي يك شبكه واقعي و تعيين حد مجاز ظرفيت نيروگاه بادي سياههاي تدوينسازي رويهشبيه �
 مختلف   

  ندات پروژه:تمس

مطالعات ، گروه »يهاي بادشبكه با اضافه شدن نيروگاه ظرفيتريزي توسعه در برنامه يشروپ يكشورها ياتتجرب يبررس« �
 هاي قدرت، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو.سيستم

تدوين رويه مطالعات توسعه شبكه با ديدگاه احتماالتي و ارائه روند انجام محاسبات اقتصادي با ديدگاه احتماالتي براي « �
 .هاي قدرت، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو، گروه مطالعات سيستم»مقايسه سناريوهاي مختلف توسعه شبكه

 هاي قدرت، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو.، گروه مطالعات سيستم»بررسي بارگذاري ديناميك خطوط« �

رت، هاي قد، گروه مطالعات سيستم»كارگيري بارگذاري ديناميك خطوطكشورهاي پيشرو در بهتجربيات بررسي « �
 پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو.

اي قدرت، ه، گروه مطالعات سيستم»افزار الزماري ديناميك خطوط و تهيه نرماي مربوط به بارگذسازي روابط پايهپياده« �
 پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو.

، »ماالتيهاي قطعي و احتو مقايسه ديدگاه نمونه هايبر روي شبكه رويه توسعه شبكه و محاسبات اقتصادي سازيپياده« �
 پژوهشگاه نيرو. هاي قدرت، پژوهشكده انتقال نيرو،گروه مطالعات سيستم

در نظر گرفتن سيستم بارگذاري ديناميك خطوط در شبكه نمونه و بررسي ميزان اثربخشي و صرفه اقتصادي آن در «  �
  هاي قدرت، پژوهشكده انتقال نيرو، پژوهشگاه نيرو.، گروه مطالعات سيستم»مقايسه با توسعه شبكه
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   عنوان پروژه: 

افزارهاي تحليل، سازي و توسعه نرمطراحي، پياده"آوريفنتدوين سند راهبردي و نقشه راه توسعه 

  "مطالعه و راهبري شبكه برق ايران

  پژوهشگاه نيرو   كارفرما:  گروه مطالعات سيستم  گروه مجري:

  PSYPN16  كد پروژه:  حميد دانايي  مدير پروژه:

 آرمان آهللا -امير خدامي  -احد آبسي  -عباس حسني -مريم ترابي ميالني  -مهديه شمسي -نيكي مسلمي  -محمد جعفريان   :همكاران

  صادق اماني بني -ياري 

  

  خالصه پروژه:

ده هاي بسيار گستربرداري و راهبري شبكهترين ابزارهاي مطالعات، طراحي، بهرهافزارهاي مهندسي يكي از اصليامروزه نرم

ز سوي افزاري اهاي نرميك سو و گستردگي فعاليت باشند. با توجه به حجم عظيم عمليات رياضي ازتنيده برق ميو درهم
قدرت  هايافزارهاي مورد كاربرد در سيستمسازي و توسعه نرمافزاري در طراحي، پيادههاي نوين نرمآوريديگر، استفاده از فن

  امري كامالً ضروري و واجب است.

الزم در  افزاريتدوين نقشه راه براي مطالعات نرمدر اين مسير، دو بخش كلي و مستقل از هم قابل تشخيص است. در ابتدا 

افزارهاي مرتبط. به همين خاطر اين دو مسير اصلي بايد در آوري نرمسيستم قدرت و سپس و در كنار آن تدوين نقشه راه فن
ت قدرت به دسهاي افزارهاي شبكهسازي و توسعه نرمآوري براي طراحي، پيادهكنار هم طي شوند تا در نهايت نقشه راه فن

  آيد.

افزارهاي سازي و توسعه نرمطراحي، پياده"آوري در گام نخست از اجراي اين طرح به تدوين سند راهبردي و نقشه راه فن

قدرت  افزاري الزم در سيستمشد. در اين گام، نقشه راه براي مطالعات نرمپرداخته  "تحليل، مطالعه و راهبري شبكه برق ايران

ز تهيه و افزاري مورد نيابرمبناي طرح تهيه شده مشخصات فني نرم هاي مرتبط با آن ارائه گرديد.ه و فعاليتگرديداستخراج 
  يي و برنامه زمانبندي اجرايي طرح تهيه شد. ساختار اجراگرديد و تدوين 

   : سابقه

مراكز  هه دارد. در دانشگاه ها وسيستم قدرت در ايران سابقه طوالني با بيش از چند دمطالعات افزارهاي نرم استفاده از

مركز تحقيقات نيرو تجاري  انجام گرديد. افزارهاي مطالعات سيستم قدرتتوليد نرم كوشش هايي برايتحقيقاتي پژوهشي،
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سازي نرم افزار محاسباتي سيستم قدرت را به نام سبا در دهه هفتاد شمسي با سه واحد محاسباتي اوليه پخش بار، اتصال 
ايداري گذرا آغاز كرد و همزمان دكتر كوهساري عضو هيئت علمي دانشكده برق امير كبير نرم افزار پاشا را عرضه كوتاه و پ

دار شد. نرم افزار سبا و پاشا به تدريج توسعه پيدا كرده نمود. پژوهشگاه نيرو از بدو تاسيس مسئوليت توسعه نرم افزار را عهده
فزوده شد و در مقاطعي اين دو نرم افزار تا اواخر دهه هشتاد شمسي كماكان در شركت و واحد هاي محاسباتي ديگري به آنان ا

.نرم افزار ديگري در زمينه مطالعات سيستم قدرت توسط دكتر حسينيان عضو ندها و مراكز صنعتي مورد استفاده قرار گرفته ا
  دانشگاه مورد بهره برداري قرار گرفته است.هيئت علمي دانشكده برق اميركبير با چند واحد محاسباتي پايه توليد و در 

يروي برق، هاي توزيع ننرم افزارهاي ديگري در داخل كشور توسط پژوهشگاه نيرو، مديريت شبكه، توانير، سابا، سانا، شركت
ها، بخش خصوصي و يا ساير سازمان ها و بخش هايي كه با صنعت برق در ارتباط مي اي، دانشگاههاي برق منطقهشركت

باشند توليد و مورد بهره برداري قرار گرفتند. اين نرم افزارها هريك به تنهايي براي رفع نياز مندي ها وحوزه مسئوليت هاي 
  خود يا امور تحقيقاتي و پژوهشي توليد و توسعه پيدا كردند.

  :نتايجچكيده 

  افزارهاي مورد نياز شبكه برق كشورآوري توسعه نرمتدوين نقشه راه فن •

  افزارهاي مورد نياز شبكه برق كشورهاي عملياتي براي توسعه نرمهاي كلي و برنامهسرفصلتهيه  •

اولويت بندي حوزه ها و رويه هاي نرم افزاري با نظر خبرگان و متخصصين صنعت برق كشور براي توسعه  •

 افزارهاي مورد نياز شبكه برق كشورنرم

  يستمپروژه و مستندات س يياجرا يبرنامه زمانبندو  ييتعيين ساختار اجرا •
  ندات پروژه:تمس

العه افزارهاي تحليل، مطسازي و توسعه نرمطراحي، پياده"آوري مرزبندي و شناخت سيستم براي توسعه فنگزارش  •

  "و راهبري شبكه برق ايران

حليل، ت افزارهايسازي و توسعه نرمطراحي، پياده"آوريي توسعه فنريپذ هيتوج ليضرورت و دال نييتب گزارش   •

 "مطالعه و راهبري شبكه برق ايران

افزارهاي تحليل، مطالعه و راهبري سازي و توسعه نرمطراحي، پياده"آوري گزارش تدوين درخت فناوري توسعه فن •

 "شبكه برق ايران

 "يراناافزارهاي تحليل، مطالعه و راهبري شبكه برق سازي و توسعه نرمطراحي، پياده"آوري پژوهي فنگزارش آينده' •
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كالن توسعه  يهاو سياست دار (راهبردهاهاي اولويتو اكتساب فناوري شبكه برق يافزارهانرم يبندگزارش اولويت •

  شبكه برق) يافزارهانرم

ي ي توسعهها و موضوعات تعيين شده در پروژهگزارش پتانسيل سنجي و شناخت پژوهشگران داخل كشور در حوزه •

 افزارهاي سيستم قدرتنرم

  هاچالش ينهاو اقدامات رفع ااستسيو  برقافزارهاي شبكهنرمتوسعه  يهاچالشگزارش  •

 افزارهاي تحليل، مطالعه و راهبري شبكه برق ايرانانداز و اهداف كالن توسعه فناوري نرمگزارش چشم •

ليل، مطالعه و راهبري افزارهاي تحسازي و توسعه نرمطراحي، پياده"افزاري هاي نرمها و رويهگزارش تبيين حوزه •

 "شبكه برق ايران

 افزارهاي تحليل، مطالعه و راهبري شبكه برق ايراننرمنگاشت (نقشه راه) و برنامه عمليات توسعه گزارش تدوين ره •

 گزارش تدوين برنامه ارزيابي و بروزرساني •
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  عنوان پروژه: 

  ايران تدوين سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري حفاظت در شبكه برق

 پژوهشگاه نيرو  كارفرما:  مطالعات سيستم قدرت  گروه مجري:

 PSYPN15  كد پروژه:  زهرا مديحي بيدگلي  مدير پروژه:

  نژادسجاد اسمعيل –توحيد شهسواريان  -عباس حسني –سيد امير حسيني  –رضا اشرفي علي –محمدمهدي جعفري  همكاران:

  خالصه پروژه:

موضوع حفاظت سيستم قدرت و در راستاي نيل به اهداف فناورانه صنعت برق تحت نظارت اين پروژه با توجه به اهميت 

هاي مختلف دانشگاهي، قانونگذاري و صنعت انجام گرفته است كميته راهبري متشكل از صاحبنظران حوزه حفاظت در بخش

هاي ماندركاران حوزه حفاظت سيستدست هاي بخش بزرگي از صاحبنظران ونظرات و انديشهو در مسير تدوين نقشه راه از نقطه

كنندگان گيران و قانونگذاران اين حوزه، متخصصان خبره و استادان دانشگاه، كاربران و سازندگان و تامينقدرت شامل تصميم

 شده، اقدامات الزم براي توسعه فناوري حفاظت در شبكه برق ايرانتجهيزات حفاظتي استفاده شده است. مطابق سند تدوين

بايد در چهار زمينه اصلي شامل حوزه دانش حفاظت، بخش حمايت از توليد رله در كشور، بخش اقدامات حمايت از توليد و 

  بهره برداري از تجهيزات پايش و پردازش و حوزه اقدامات پشتيبان صورت گيرد.

  :نتايجچكيده 

گرفتن كليه نهادها و عوامل موثر و با ارائه تصويري از ماهيت فناورانه فرايند حفاظت سيستم قدرت با در نظر •

 كردن نقش تجهيزات و دانش حفاظت لحاظ

 شناخت وضعيت فعلي و پتانسيلهاي موجود در بخش فناوري حفاظت در شبكه قدرت ايران •

 تعيين اهداف و رويكردها با توجه به پيشرفتهاي فناوري حفاظت و تغييرات نوين پيش روي سيستم قدرت •

هاي بنديجهت ارتقاي توان فناورانه در حوزه حفاظت شبكه قدرت بر مبناي نتايج مطالعات و اولويتها تعيين برنامه •

 شدهانجام

  ندات پروژه:تمس

 ، گروه مطالعات سيستم قدرت، پژوهشگاه نيرو.»سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري حفاظت در شبكه برق ايران« �
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، گروه مطالعات سيستم قدرت، پژوهشگاه »جلد اول –گزارش مرحله اول پروژه  –تبيين ابعاد موضوع و محدوده مطالعات « �
 نيرو.

العات ، گروه مط»جلد دوم –گزارش مرحله اول پروژه  –هاي حفاظت پذيري توسعه فناوريتبيين ضرورت و داليل توجيه« �
 سيستم قدرت، پژوهشگاه نيرو.

 ، گروه مطالعات سيستم قدرت، پژوهشگاه نيرو.»گزارش مرحله دوم پروژه  –هاي فناورانه شناسايي حوزه« �

، گروه »جلد اول –گزارش مرحله سوم پروژه  –ساله  10هاي حفاظت در افق انداز و اهداف كالن توسعه فناوريچشم« �
 مطالعات سيستم قدرت، پژوهشگاه نيرو.

ه گزارش مرحله سوم پروژ –دار هاي اولويتتساب فناوريهاي تجهيزات حفاظت و تدوين سبك اكبندي فناورياولويت« �
 ، گروه مطالعات سيستم قدرت، پژوهشگاه نيرو.»جلد دوم –

روژه گزارش مرحله سوم پ –هاي كشورهاي مختلف در توسعه فناوري حفاظت سيستم قدرت بررسي و تحليل سياست« �
 ، گروه مطالعات سيستم قدرت، پژوهشگاه نيرو.»جلد سوم –

، گروه »جلد اول –گزارش مرحله چهارم پروژه  –ها و اقدامات توسعه فناوري حفاظت در شبكه برق ايران تسياس« �
 مطالعات سيستم قدرت، پژوهشگاه نيرو.

، گروه مطالعات سيستم قدرت، »جلد دوم –گزارش مرحله چهارم پروژه  –بررسي وضعيت دانش حفاظت در كشور « �
 پژوهشگاه نيرو.

گزارش مرحله چهارم  –هاي كشور در حوزه ساخت و توسعه تجهيزات حفاظتي  ارزيابي توانمنديسنجي و پتانسيل« �
 ، گروه مطالعات سيستم قدرت، پژوهشگاه نيرو.»جلد سوم –پروژه 

پروژه  گزارش مرحله پنجم –نگاشت (نقشه راه) و برنامه عملياتي توسعه فناوري حفاظت در شبكه برق ايران تدوين ره« �
 طالعات سيستم قدرت، پژوهشگاه نيرو.، گروه م»

 ، گروه مطالعات سيستم قدرت، پژوهشگاه نيرو.»گزارش مرحله ششم پروژه  –تدوين برنامه ارزيابي و بروزرساني « �
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  عنوان پروژه:

مگاواتي نيروگاه  320عدد شينه آب گذر ژنراتور  60نظارت بر ساخت و تستهاي الكتريكي و مكانيكي 

  اصفهان شهيد منتظري 

  شركت تعميرات نيروگاهي ايران  كارفرما:  هاي الكتريكي دوارماشين  واحد مجري:

  NCGTNI01  كد پروژه:  مهدي علي احمدي  مدير پروژه:

  ايمان صادقي محلي همكاران:

  خالصه پروژه:

مگاواتي نيروگاه  320ژنراتور گذر عدد شينه آب 60هاي الكتريكي و مكانيكي اين پروژه در ارتباط با نظارت بر ساخت و تست

شهيد منتظري اصفهان تعريف شد. در مرحله اول اين پروژه، پروسه ساخت و رويه كنترل كيفيت تدوين شده توسط شركت 

يز نظارت بر ها و نتعميرات نيروگاهي ايران مورد بررسي قرار گرفت. نظارت بر كيفيت مواد اوليه مورد استفاده در ساخت شينه

هاي روتين و ساخت در مراحل دوم و سوم اين پروژه انجام شد. مرحله چهارم اين پروژه شامل نظارت بر انجام تستفرايند 

هاي انجام شده بر روي ها بررسي شده و در مورد آنها اعالم نظر شد. تستاي بود و در مرحله پاياني نيز نتايج تستنمونه

خليه هاي عايقي شامل تآنها شامل: تست ابعادي، تست دبي و فشار، تست ها در طول پروسه ساخت و نيز پس از ساختشينه

 است.  Hipotجزئي، تانژانت دلتا و تست 

  ندات پروژه:تمس

 ، نام گروه پژوهشي، نام پژوهشكده، پژوهشگاه نيرو.»عنوان گزارش« �

  گزارش ها -الف 

  ها شامل: هاي مختلف انجام شده بر روي شينهنتايج تست

  هاي ابعادينتايج تست -

  نتايج تست دبي و فشار -
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     Hipotهاي عايقي شامل تخليه جزئي، تانژانت دلتا و نتايج تست -

  نرم افزار  -ب

  بانك اطالعاتي  -ج 

 الملليهاي ملي و بينمقاالت چاپ و ارائه شده در كنفرانس

  شده در نشرياتمقاالت چاپ

  (ISI)شده شده در مجالت نمايهمقاالت چاپ

    



 
 

 

٢٣٧ 

 

 1395كارنامه پژوهش و توسعه فناوري سال 

 

Niroo Research Institue 

  عنوان پروژه:

  تدوين استاندارد مصرف و برچسب انرژي موتورهاي يونيورسال

  معاونت امور برق و انرژي -وزارت نيرو  كارفرما:  هاي الكتريكي ماشين  گروه مجري:

  CEMDE01  كد پروژه:  عليرضا قائم پناه  مدير پروژه:

  سهراب اميني همكاران:

  خالصه پروژه:

آنجايي كه براي تدوين برچسب انرژي براي يك وسيله نياز به شناخت ماهيت و عملكرد آن ميپس از ابالغ رسمي پروژه، از 

باشد، ابتدا انواع موتورهاي يونيورسال و رفتار آنها و كاربردهاي مختلف آن بررسي و تبيين گرديد. همچنين، با توجه به اين 

باشد،  مكاتبات ن وسيله و همچنين بازه تواني آنها ميكه براي تدوين برچسب انرژي نياز به دانستن آمار مصرف ساالنه آ

هاي سازنده وسايل خانگي كه كاربر اصلي موتورهاي يونيورسال هستند، صورت گرفت و تالش شد كه آمار زيادي با شركت

كه  دمصرف ساالنه و بازه تواني موتورهاي يونيورسال استخراج شود. بر اساس نتايج به دست آمده از اين روش مشخص ش

وند و شهاي مختلف استفاده ميها و سرعتموتورهاي يونيورسال در تعداد زيادي از وسايل خانگي و در بازه وسيعي از توان

 اقدام به ساخت -كه ما دسترسي به آنها نداريم  -هاي سازنده اين موتورها، بر اساس استاندارد داخلي خود شركت شركت

ين يك برچسب انرژي كه همه اين انواع موتورهاي يونيورسال را تحت پوشش قرار دهد كنند، عمال تدوچنين موتورهايي مي

ممكن نبود و لذا تصميم گرفته شد كه تدوين برچسب انرژي موتورهاي يونيورسال به پرمصرفترين و پركاربردترين موتور 

  يونيورسال؛ يعني موتورهاي جاروبرقي محدود شود. 

المللي سازنده موتورهاي يونيورسال جاروبرقي (در بازه توان، سرعت و هاي معتبر بينتدر ادامه، كاتالوگ محصوالت شرك

ولتاژ مورد استفاده در كشور) بررسي شد و مشخص شد كه موتورهاي جاروبرقي خانگي موجود در بازار كشور به دو گروه زير 

  اند:) نشان داده شده1شوند كه در شكل (مي تقسيم
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 شود، از فضاي موتوري از نوع جريان محوري؛ هوايي كه توسط اين نوع موتورهاي جاروبرقي مكيده ميموتورهاي جاروبرق -1

  كند.كند و به خنك كردن آن كمك ميالكتريكي نيز عبور مي

ند و در كموتور جاروبرقي از نوع جريان شعاعي؛ هواي مكش شده در اين نوع موتورها از فضاي موتور الكتريكي عبور نمي -2

نك كردن آن تاثيري ندارد. به همين دليل، براي خنك كردن موتور الكتريكي در اين نوع از موتورهاي جاروبرقي، به يك خ

  پره اضافي بر روي شفت آن نياز است. 

  

    
  Through Flowب) موتور جاروبرقي از نوع   Peripheral Flowالف) موتور جاروبرقي از نوع 

  جاروبرقي خانگي): انواع موتور 1شكل (

در ادامه براي تدوين برچسب انرژي و عليرغم عدم وجود محصوالت باكيفيت باال (و يا عدم وجود اطالعات عملكردي اين 

ازنده، هاي محترم سالكتروموتورها) در بازار مصرف، با تالش فراوان تيم پروژه، پيگيري ناظر محترم پروژه و همكاري شركت

  ) آورده شده است. 1آوري شد كه مشخصات آنها در جدول (وبرقي جمعنمونه براي الكتروموتورهاي جار 26تعداد 
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  هاي آزمون موتور جاروبرقي) : نمونه1جدول (

 برند موتور رديف

بيشينه 

توان 

 (وات)

 رديف
برند 

 موتور

ه بيشين

توان 

 (وات)

 برند موتور رديف

بيشينه 

توان 

 (وات)

 Naniwa 1400 19 1800 سامسونگ 10 2200 	- 1

 1450 سامسونگ REF435 1800 20 11 2200 فيليپس 2

 THM 1200 21 1700 پاناسونيك 12 2000 كن وود 3

4 THM 2200 13 22 1600 كن وود Nanima 1200 

 REF435 1600 23 REF435 1000 14 2000 صنام 5

  1000	 Golden 1600 24 15 2000 فيليپس 6

 	نامشخص Mielle 1600 25 Ametek 16 1800 ثاني 7

8 Golden 1800 17 THM 1600 26 Naniwa 1400 

   1400 صنام 18 1800 بوش 9

  

اي هدر مرحله بعد، براي انجام مقايسه بين انواع موتورهاي جاروبرقي نياز به انتخاب شاخص است كه براي اين كار با شركت

وتورهاي بندي مموتور جاروبرقي به عنوان شاخص رتبهكاربر موتورهاي جاروبرقي مذاكره شد و با تاييد آنها، بازده بيشينه 

ا، رتبه هها در آزمايشگاه آگروديته شركت خزر سينتيك آزمايش شد و بر اساس نتايج اين آزمايشجاروبرقي انتخاب شد. نمونه

هاي دولدر ج بندي مصرف انرژي موتورهاي يونيورسال جاروبرقي جريان محوري و جريان شعاعي تعيين شدند كه مقادير آنها

  ) آورده شده است. 3) و (2(

  بندي موتورهاي جاروبرقي جريان محوري بر اساس شاخص مصرف انرژي): رتبه2جدول (

  معيار مصرف انرژي بر اساس شاخص مصرف انرژي (برحسب درصد)

A  B  C D  E F G 

38 η ≥  38 ≤ η<  36 36 ≤ η<  34 34 ≤ η<  32 32  ≤ η<  30  30  ≤ η<  28  28  ≤ η<  26  

  است.
  بندي موتورهاي جاروبرقي جريان شعاعي بر اساس شاخص مصرف انرژي): رتبه3جدول (
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  معيار مصرف انرژي بر اساس شاخص مصرف انرژي (برحسب درصد)

A  B  C D  E F G 

34 η ≥  34 ≤ η<31 31 ≤ η<  29 29 ≤ η<  27 27  ≤ η<  25  25  ≤ η<  23  23  ≤ η<  21  

  

محاسبه و  Aبه رده  Bدر پايان ميزان صرفه جويي انرژي در اثر افزايش بازده انرژي موتورهاي يونيورسال جاروبرقي از رده 

آلودگي و همچنين كاهش  مقدار كاهش  -المللي و داخلي آمده است هاي معتبر بينكه در گزارش -به كمك ضرايبي 

  هاي اجتماعي ناشي از اين تغيير، محاسبه شد.هزينه

  :دست آمده در پروژهنتايج و اهداف به چكيده

  تدوين برچسب انرژي موتورهاي يونيورسال جاروبرقي مصرفي در كشور -1

  شناسايي بازه و توان مصرفي موتورهاي جاروبرقي و تخمين حجم مصرف در كشور -2

 هاي دخيل در امر واردات اين موتورها و مكاتبه با آنهاشناسايي مشخصات سازمان -3

  :مستندات پروژه

  "هاي تدوين برچسب انرژي موتورهاي يونيورسالتئوري عملكرد، رويه آزمون و روش"گزارش  -1

  "بررسي آمار مصرف ساليانه موتور يونيورسال در كشور "گزارش  -2

  "ها و تدوين استاندارد مصرف و برچسب انرژي موتورهاي جاروبرقيداده تجزيه و تحليل "گزارش  -3

  تعيين معيار مصرف انرژي و  -موتورهاي الكتريكي يونيورسال جاروبرقي خانگي "متن استاندارد  -4

  دستور العمل برچسب انرژي 

  ر واردات آنها هاي موثر دهاي كاربر موتورهاي يونيورسال و سازمانمكاتبات انجام شده با شركت -5
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هاي هوادهي نمونه موتورهاي يونيورسال جاروبرقي كه جهت آزمون و تدوين برچسب انرژي، در اين پروژه نتايج آزمون -6

 گردآوري شده بودند. 

  -الملليهاي ملي و بينمقاالت چاپ و ارائه شده در كنفرانس

 شده در نشرياتمقاالت چاپ

 (ISI) شدهشده در مجالت نمايهمقاالت چاپ

  



 
 

 

٢٤٢ 

 

 1395كارنامه پژوهش و توسعه فناوري سال 

 

Niroo Research Institue 

  عنوان پروژه: 

  VVVV94,2برآورد عمر باقيمانده اجزاي محفظه احتراق توربين گازي زيمنس تدوين دانش فني 

  پژوهشگاه نيرو  كارفرما:  متالورژي  گروه مجري:

  PMTPN21  كد پروژه:  زادهمحسن مهدي  مدير پروژه:

  اكبر فالح، مصطفي سلطانلو، محمد رضا جهانگيري، محمد رضا شيرپي، فرساد فرقاني و صفر علي خطير علي همكاران:

  خالصه پروژه:

در داخل كشور نصب گرديده است. بر اساس آمار شركت توانير  V94,2واحد توربين گازي زيمنس  140تاكنون بيش از   

تامين  V94,2هاي گازي و سيكل تركيبي مربوط به توربين گازي بخش قابل توجهي از برق توليدي كشور از طريق واحد

گردد. بنابراين اطالع از وضعيت و سالمت اجزاي اين توربين اهميت زيادي دارد. اجزاي محفظه احتراق توربين در حين مي
عث زوال خواص ها به مرور باكار تحت تاثير انواع آسيب همچون خزش، خستگي، خوردگي و سايش قرار دارند. اين آسيب

ون انجام توان بدگردد. از اينرو نميمكانيكي و متالورژيكي قطعات شده و در نهايت منجر به گسيختگي و تخريب آنها مي

ها از وضعيت متالورژيكي و عمر باقيمانده آنها اطالع داشت و نسبت به ادامه كار آنها اطمينان حاصل نمود. آزمايشها و بررسي

 هاي الزم و تعميراتبي وضعيت اين قطعات از اهميت بسزايي برخوردار است چرا كه با اعمال ارزيابيبه همين دليل ارزيا
هاي غير منتظره و خسارتهاي احتمالي جلوگيري نمود. به عبارت ديگر اين ارزيابي به ما توان از توقفريزي شده ميبرنامه

به درستي تشخيص دهيم.  به عالوه در برخي موارد ارزيابي عمر  كند تا زمان بهينه براي تعويض يا تعمير قطعات راكمك مي
روگاهها هاي تعمير و نگهداري نيگردد.  اين امر باعث كاهش هزينهقطعات منجر به استفاده بيشتر از آنها تا پايان عمر مفيد مي

  شود. مي

هاي تخريب، جنس، ماموريت كاري ي، مكانيزمروشهاي ارزيابي عمر باقيمانده قطعه به پارامترهاي زيادي از جمله شرايط كار

قطعه، شرايط دسترسي و اهميت آن در مجموعه وابسته است. از سوي ديگر ميزان دقت و اطمينان روشهاي مختلف متفاوت 

توان فقط از يك روش جهت تخمين عمر استفاده كرد بلكه الزم است از است. به همين دليل براي ارزيابي يك قطعه نمي

مختلفي بهره جست. هدف اصلي پروژه حاضر تدوين روشهاي ارزيابي وضعيت و عمر باقيمانده اجزاي محفظه احتراق روشهاي 

شوند. بندي كلي به روشهاي محاسباتي، غير مخرب و مخرب تقسيم ميباشد. روشهاي تخمين عمر در دستهمي V94,2توربين 

اند. در اين راستا براي اجزاي محفظه ب در دستور كار بودهدر اين پروژه مطابق شرح خدمات روشهاي غير مخرب و مخر

احتراق (اينر كيسينگ، ميكسينگ چمبر، اينزرت برنر، فليم تيوب و نگهدارنده آجر) روشهاي مختلف مخرب و غير مخرب 

يرات يه تغيتخمين عمر مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت. روشهاي تدوين شده در اين پروژه شامل روش ريزساختاري، بر پا
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از  باشند. عالوه بر تدوين روشها با استفادهسختي و تخمين عمر بر اساس نتايج آزمايشهاي خزش و گسيختگي تنشي مي

آناليز دمايي و تنشي قطعات اينر كسينگ و ميكسينگ چمبر انجام پذيرفت. پس از بررسي  و فلوئنت، ANSYSافزارهاي نرم

ه شده هاي تهيسنجي دستورالعملدر انتها جهت صحه تخمين عمر هر قطعه تهيه گرديد.و تدوين روشها، دستورالعمل اجرايي 

  فرآيند تخمين عمر بر روي اجزاي محفظه احتراق نيروگاههاي كرمان، گيالن و سبالن اجرا شد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :نتايجچكيده 
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(شامل  V94,2تدوين روشهاي ارزيابي وضعيت و عمر باقيمانده اجزاي محفظه احتراق توربين گازي زيمنس  �
 اينزرت برنر، اينر كيسينگ، ميكسينگ چمبر، بريك هولدر و فليم تيوب)

 تهيه دستورالعمل ارزيابي عمر باقيمانده اجزاي محفظه احتراق �

 اقارائه راهكارهاي افزايش عمر اجزاي محفظه احتر �

  ارزيابي عمر باقيمانده اجزاي محفظه احتراق نيروگاههاي كرمان، گيالن و سبالن �

  ندات پروژه:تمس

 هاي تخريب آنهاو مكانيزم V94,2گزارش اول: اجزاي محفظه احتراق توربين گازي  �

 در شرايط كاري توربين IN617گزارش دوم: بررسي تغييرات متالورژيكي سوپرآلياژ  �

هاي مورد استفاده در اجزاي محفظه احتراق توربين گازي گزارش سوم: بررسي خوردگي، اكسيداسيون و پوشش �

  V94,2زيمنس 

 V94,2گزارش چهارم: روشهاي ارزيابي وضعيت و عمر باقيمانده اجزاي محفظه احتراق توربين گازي   �

  ند نيروگاه     گزارش پنجم: ارزيابي وضعيت و عمر باقيمانده اجزاي محفظه احتراق چ
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  عنوان پروژه: 

داخلي واحد يك  پوسته بازسازي  عمليات بر نظارت و بازسازي دستورالعمل تدوين تخريب، آناليز

  سبالن نيروگاه

  شركت سبالن برق اميد  كارفرما:  متالورژي  گروه مجري:

  NCGOB01  كد پروژه:  زادهمحسن مهدي  مدير پروژه:

  مصطفي سلطانلواكبر فالح و علي همكاران:

  خالصه پروژه:

ي شده خوردگدر اولين اورهال واحد يك نيروگاه سبالن مشاهده گرديد قطعه اينركيسينگ به شدت از يك سمت دچار ترك  

ديدگي و جهت پيشگيري از حوادث بعدي، پوسته آسيب ديده مورد بررسي قرار گرفت تا است. به دليل حجم باالي آسيب

گردد. به همين منظور آزمايشهاي مخرب و غير مخرب مختلفي بر روي پوسته انجام پذيرفت. داليل خرابي آن مشخص 

دهد كه سمت آسيب ديده پوسته در دماي كاري نسبتاً بااليي قرار داشته است. وجود تركيبات بررسي نتايج آزمايشها نشان مي

گر داغ و هم چنين يك طرفه بودن آسيب وارده بيان نيتريدي زياد در سطح داغ پوسته، تغييرات ساختاري شديد آلياژ در سطح

ق هاي صورت گرفته دماي احتراباشد. بر اساس بررسيآن است كه افزايش دما ناشي از عملكرد نامناسب فرآيند احتراق مي

  بيش از مقدار مجاز بوده و باعث افزايش دماي فلز پوسته و ايجاد نيتروژن اتمي گرديده است. 

دهد كه تركهاي ريز متعددي به موازات هم (به خصوص در ناحيه بدنه) ايجاد رسي ظاهري تركها نشان مياز طرف ديگر بر  

گرديده است. اين عالئم ظاهري به عالوه تعداد باالي استارت و استاپ واحد (واحد به طور ميانگين هر دو روز خاموش و 

ي موثر بوده است. در مجموع تشكيل تركيبات نيتريدي ناشروشن شده است) بيانگر آن است كه خستگي نيز در ايجاد تركها 

از عملكرد نامناسب احتراق، افزايش دماي پوسته (اورهيت) و خستگي عوامل تخريب پوسته بوده كه نقش دو عامل اول بيش 

  از خستگي است. 

زسازي استا ابتدا دستورالعمل باعالوه بر آناليز تخريب، پژوهشگاه ناظر عمليات بازسازي پوسته نيز بوده است. در همين ر  

تهيه گرديد. سپس بر اساس دستورالعمل و آزمايشهاي تعريف شده مراحل بازسازي پوسته در شركت ساخت تجهيزات سپاهان 

  مورد نظارت قرار گرفت. 
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  :نتايجچكيده 

 ديدگي اينر كيسينگ واحد يك نيروگاه سبالنتعيين داليل آسيب �

 ديدگي پوستهراهكارهاي جهت پيشگيري از آسيبارائه  �

  تدوين دستورالعمل بازسازي پوسته آسيب ديده �

  ندات پروژه:تمس

  ديدگي اينر كيسينگ واحد يك نيروگاه سبالن و ارائه روشهاي پيشگيري             بررسي داليل آسيب
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   عنوان پروژه:

در صنعت برق ايران (توليد،  كنترل خوردگي هاي نوينتدوين سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري

  انتقال و توزيع)

  پژوهشگاه نيرو  كارفرما:  متالورژي  گروه مجري:

 PMTPN23  كد پروژه:  داور رضاخاني  مدير پروژه:

 عليرضا صبور روح اقدم،، محمدعلي آماده، اصغر چهره عالمعلياكبر فالح، مژگان ابويي مهريزي، النا اصغرزاده، علي اكبر ژام، علي همكاران:

عليرضا كيانبخش، غالمرضا نعمتي، ابوالقاسم دولتي، خسرو رحماني، حشمت دهكردي، حسين كهتري، محمدرضا خاجي، مژده ناطقي، مينا نظام 

  زادهآبادي، زهره كريميان، مهدي بهلول و محمد سنگل

  

  خالصه پروژه:

يزات و تاسيسات نيروگاهها و شبكه هاي انتقال و توزيع يكي از مشكالت عمده صنعت برق، خوردگي در قطعات، تجه

برق مي باشد كه موجب وارد آمدن خسارات عظيم مالي به صنعت مي گردد. اين خسارتها شامل خسارتهاي مربوط به تعويض 

  و تعمير قطعات خورده شده و عدم بهره دهي مناسب در توليد، انتقال و توزيع نيروي برق مي باشد. 

دهد و يكي از علل اصلي تخريب و اي است كه كمابيش در همه قطعات و تجهيزات صنعت برق رخ ميدهخوردگي پدي

باشد. با ها از مدار، كاهش توليد، افزايش هزينه ها و كاهش بهره وري  ميكاهش عمر قطعات، خروجي ناخواسته نيروگاه 
ري قطعات و كاهش خسارات ناشي از خوردگي توان موجب افزايش عمر كاكنترل و كاهش شدت خوردگي تجهيزات، مي

  تجهيرات شد و مانع از به هدر رفتن سرمايه هاي ملي گرديد. 

كنترل خوردگي در صنعت برق يكي از زمينه هاي تحقيقاتي مراكز علمي و پژوهشي در كشورهاي پيشرفته مي باشد و 

اشي از خوردگي را كاهش داده و عمر قطعات و تجهيزات اين مراكز تالش مي نمايند كه با ابداع فناوريهاي نوين خسارتهاي ن

  را افزايش دهند.

هاي نوين كنترل خوردگي باعث به حداقل رساندن هزينه هاي خوردگي خواهد شد و انجام استفاده صحيح از فناوري

و  هاي فنيپروژهاين امر تنها با داشتن يك برنامه منسجم و كاربردي در بازه زماني مشخص و مديريت صحيح اقدامات و 

 غير فني در اين زمينه محقق خواهد شد.

هاي نوين كنترل خوردگي، بررسي اسناد باال دستي  و مذاكره و مصاحبه با خبرگان، در اين پروژه با شناسائي فناوري

يه شده، هچشم انداز توسعه فناوري هاي نوين كنترل خوردگي در صنعت برق ايران تهيه گرديد. سپس بر اساس چشم انداز ت
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ها ارائه گرديد. سپس اقدامات فني و غير فني الزم براي اهداف كالن طرح و راهبردهاي عملي جهت توسعه اين فناوري
رسيدن به راهبردهاي طرح تدوين شد. پس از تدوين اقدامات، پروژه هاي اجرايي فني و غير فني در بازه زماني ده ساله با 

پروژه ها و شاخص ها و معيارهاي هر پروژه و مدت زمان و مبلغ هر پروژه تهيه شد. در تهيه شناسنامه فني براي هر يك از 
كردي و هاي عملشاخصهاي نوين كنترل خوردگي در صنعت برق ايران نگاشته شد و در پايان ادامه نقشه راه توسعه فناوري

   اثربخشي؛ مكانيزم ارزيابي و ساختار نظارت و به روزرساني طرح تهيه گرديد.

  :نتايجچكيده 

 هاي نوين كنترل خوردگي در صنعت برق ايرانآوريتدوين مباني تدوين سند راهبردي و نقشه راه توسعه فن �

ين هاي نوآوريانداز  ، تعيين اهداف كالن و تدوين راهبردهاي توسعه فنساز شامل تدوين چشمتدوين اركان جهت �
 كنترل خوردگي در صنعت برق ايران

  هاي نوين كنترل خوردگي در صنعت برق ايرانآوريها جهت توسعه فنقدامات و سياستتدوين برنامه ا �
  هاي نوين كنترل خوردگي در صنعت برق ايرانآورينگاشت(نقشه راه) و برنامه عملياتي جهت توسعه فنتدوين ره �
عت كنترل خوردگي در صن هاي نوينآوريتدوين برنامه ارزيابي و به روزرساني سند راهبردي و نقشه راه توسعه فن �

 برق ايران

  ندات پروژه:تمس

، گروه "سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري نوين كنترل خوردگي در صنعت برق ايران ( توليد، انتقال و توزيع) " �
 پژوهشي متالورژي، مركز شيمي و مواد، پژوهشگاه نيرو.
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   عنوان پروژه:

  و نقشه راه توسعه فناوري ارزيابي وضعيت و عمر باقيمانده قطعات داغ نيروگاهي تدوين سند راهبردي

  پژوهشگاه نيرو  كارفرما:  متالورژي  گروه مجري:

  PMTPN22  كد پروژه:  پورمعصومه رعيت  مدير پروژه:

رسولي، محمدرضا خاجي، مژده ناطقي، سيد اكبر فالح، سعيده ميراب، محسن مهديزاده، النا اصغرزاده، محمد علي اكبر ژام، علي همكاران:

  ابراهيم موسوي ترشيزي، پرويز فردنيا، خسرو قيم، محمد تقي سليماني، صفرعلي خطير

  خالصه پروژه:

قطعات داغ نيروگاهي به علت كاركرد در شرايط دماي باال، تنش باال و محيط خورنده تحت اثر انواع آسيب متالورژيكي 

يمانده شود. ميزان عمر باقگيرند و تدريجاً از عمر آنها كاسته ميسايش و تركيب آنها قرار مي شامل خزش، خستگي، خوردگي،

برداري قطعات و تجهيزات مورد نظر بستگي دارد. اطالع از عمر باقيمانده قطعات و به عوامل مختلف از جمله تاريخچة بهره
 هاي نابهنگام وضطراري واحد از مدار، جلوگيري از تعويضهاي اريزي تعميرات و پيشگيري از خروجتجهيزات براي برنامه

  باشد.وري الزم و ضروري مياستفاده حداكثري از قطعات و تجهيزات و در نتيجه افزايش توليد و بهره

اشد و بهاي تحقيقاتي مراكز علمي و پژوهشي در كشورهاي پيشرفته ميموضوع تخمين عمر باقيمانده يكي از زمينه

  هاي سريعتر، آسانتر و ارزانتر ابداع گردد.ها و روشاكز بر آن است كه فناوريسعي اين مر

تا با  باشدهدف از اين پروژه تهيه سند راهبردي و نقشه راه ارزيابي وضعيت و عمر باقيمانده قطعات داغ نيروگاهي مي
ا هصنعت برق قرار گيرد و با بكارگيري اين فناوريهاي جديد در اختيار بيني شده در آن فناوريها و اقدامات پيشانجام برنامه

  هاي ناشي از عدم اطالع از عمر باقيمانده قطعات و تجهيزات كاسته شود.از ميزان خسارت

  :نتايجچكيده 

  تدوين مباني سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري ارزيابي وضعيت و عمر باقيمانده قطعات داغ نيروگاهي −

  هاي نوين ارزيابي وضعيت و عمر باقيمانده قطعات داغ نيروگاهيآوريفنهوشمندي  −

 هاي نوينآوريانداز، تعيين اهداف كالن و تدوين راهبردهاي توسعه فنساز شامل تدوين چشمتدوين اركان جهت −

  ارزيابي وضعيت و عمر باقيمانده قطعات داغ نيروگاهي
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هاي نوين ارزيابي وضعيت و عمر باقيمانده قطعات داغ آوريفن ها جهت توسعهتدوين برنامه اقدامات و سياست −

  نيروگاهي

هاي نوين ارزيابي وضعيت و عمر باقيمانده آورينگاشت (نقشه راه) و برنامه عملياتي جهت توسعه فنتدوين ره −

  قطعات داغ نيروگاهي

طعات ارزيابي وضعيت و عمر باقيمانده ق تدوين برنامه ارزيابي و به روزرساني سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري −

 داغ نيروگاهي

  ندات پروژه:تمس

شي ، گروه پژوه"سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري ارزيابي وضعيت و عمر باقيمانده قطعات داغ نيروگاهي" �

 متالورژي، مركز شيمي و مواد، پژوهشگاه نيرو.
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  عنوان پروژه: 

  طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي تدوين سند راهبردي و نقشه راه 

  پژوهشگاه نيرو  كارفرما:  متالورژي  گروه مجري:

  PMTPN24  كد پروژه:  محمدرضا جهانگيري  مدير پروژه:

   اكبر فالح، مهرداد آقايي، محمد قاسميعلي همكاران:

  خالصه پروژه:

اي است كه بطور مطمئن و اقتصادي و با حداكثر هاي توليد برق، ساخت آنها بگونههدف اوليه از طراحي و ساخت نيروگاه  

شود كه تا حد امكان از مواد هايي سعي ميدهي ممكن، برق مورد نياز را توليد كنند. در چنين نيروگاهبازدهي و سرويس

ده ها هنگامي بطور كامل ميسر خواهد بود كه امكان استفاه شود، اما توسعه اين نيروگاهاستاندارد با تاريخچه اثبات شده استفاد

  هاي مختلف آنها فراهم آمده باشد.تر براي ساخت قسمتهاي پيشرفتهآورياز مواد كاراتر و فن

قطعات داغ كه در  شود. اينهاي حرارتي (بخاري يا گازي) عموما بوسيله عمر قطعات داغ آنها محدود ميعمر نيروگاه

هاي ها و روتور) و در نيروگاههاي بويلر و قطعات داغ توربين بخار (بطور عمده پرههاي بخاري بطور عمده شامل لولهنيروگاه
باشند، حين سرويس در هاي احتراق و انتقال گازهاي داغ و قطعات مربوطه ميها، روتور، محفظهگازي بطور عمده شامل پره

ن اي داشته و پس از طي شدشوند. بنابراين نياز به تعميرات دورهاهش عمر شده و بمرور زمان دچار آسيب ميتوربين دچار ك
عمر، نياز به جايگزيني دارند. نكته حائز اهميت در خصوص اين قطعات داغ نيروگاهي، قيمت بسيار باالي آنها است كه اين 

  ران قيمت در حين ساخت آنها است.هاي نسبتا گامر بدليل استفاده از مواد و تكنولوژي

اين قطعات داغ نيروگاهي براي صنعت برق كشور، لزوم تهيه نقشه راه آينده براي فناوري طراحي و توسعه توجه به اهميت  با
يق توان عالوه بر شناسايي دقدانش فني ساخت اين مواد و قطعات از اهميت چشمگيري برخوردار بوده كه با استفاده از آن مي

ترين فرايندهاي مربوطه را شناسايي كرد و نياز آينده تي، اقتصاديهاي آمواد و قطعات مورد نياز براي ساخت داخل در سال

  بيني شده در كشور به بهترين نحو تامين نمود. كشور را در اين زمينه مطابق با اهداف بلند مدت پيش
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  :نتايجچكيده 

اسب تامين مطمئن آنها متنجهت شناسايي نيازهاي كوتاه مدت و بلندمدت صنعت برق به قطعات داغ نيروگاهي  �
 هاي تدويني اين بخشبا برنامه

 هاي كوتاه مدت و بلند مدتاي (نيروي انساني، تجهيزات و دانش فني و ...) در افقتدوين نيازهاي سرمايه �

بهبود فرايندهاي ساخت و كنترل كيفي قطعات داغ نيروگاهي جهت اطمينان از عملكرد آنها حين سرويس و  �
 نيروگاههاافزايش بازدهي 

 داغ نيروگاهي مواد و قطعاتطراحي و ساخت تدوين و توسعه استانداردهاي  �

 مطالعات جامع بر روي وضعيت طراحي و ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي �

سازي فرايندهاي طراحي و ساخت قطعات داغ نيروگاهي ها و راهكارها جهت بهينهها، فناوريريزيارائه برنامه �
  هاي كوتاه مدت و بلند مدتبه افق در كشور با توجه

  ندات پروژه:تمس

 هاي طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهيگزارش اول: تدوين مباني سند فناوري �

 هاي طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهيگزارش دوم: هوشمندي فناوري �
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 ساز گزارش سوم: تدوين اركان جهت �

 هاگزارش چهارم: تدوين برنامه اقدامات و سياست �

 نگاشت(نقشه راه) و برنامه عملياتيگزارش پنجم: تدوين ره �

 گزارش ششم: تدوين برنامه ارزيابي و به روزرساني �
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  عنوان پروژه:

تدوين دانش فني ساخت شرود سگمنتهاي رديف اول تا چهارم توربين گازي ميتسوبيشي نيروگاه قم 

 ست از هر رديفو ساخت يك د

  شركت مديريت توليد برق قم  كارفرما:  متالورژي  گروه مجري:

 JMTTBH01  كد پروژه:  حسن كاظم پورلياسي  مدير پروژه:

  پور، محمدرضا شيرپي، مصطفي سلطانلواكبر فالح، معصومه رعيتعلي همكاران:

  خالصه پروژه:

شوند. اين قطعات به دليل اينكه در معرض هاي گازي محسوب ميقطعات مسير داغ از قطعات گرانقيمت در توربين    
وربين هاي تكاري حاد قرار دارند داراي عمر محدود بوده و پس از مدتي نياز به تعمير و يا تعويض دارند. شرود سگمنتشرايط

ين اين قطعات از خارج از كشور عالوه بر خروج قابل توجه ارز از كشور با شود. تامگاز نيز جزء اين قطعات محسوب مي
سازي اين قطعات همواره مورد توجه وزارت نيرو بوده است. با توجه به اينكه دانش باشد. لذا بوميمشكالت ديگر نيز مواجه مي

ه روش مهندسي معكوس انتخاب فني ساخت اين قطعات در داخل كشور وجود ندارد، كسب دانش فني ساخت اين قطعات ب
  گرديد.

براي ساخت اين قطعات كه از جنس سوپرآلياژهاي پايه كبالت بود به روش مهندسي معكوس در فاز اول نسبت به تهيه     

پس از تدوين تكنولوژي ساخت اين قطعات و طراحي و ساخت  .مشخصات فني و تدوين روش ساخت اين قطعات اقدام گرديد

 هاي كنترل كيفيقالبها و ابزار آالت مربوطه، يك دست از هر رديف ازاين قطعات ساخته شد. در انتها پس از انجام آزمايش
مدت زمان ساعت گارانتي (كه  16000مربوطه در يكي از واحدهاي گازي نيروگاه قم نصب گرديد. اين قطعات پس از طي

  باشد) كاركرد در توربين، تاييديه كارفرما را اخذ نمود.معمول گارانتي اين قطعات مي

  :نتايجچكيده 

  MW701Dهاي اول الي چهارم توربين گازيتهيه شناسنامه فني شرود سگمنت هاي رديف -

 MW701Dهاي اول الي چهارم توربين گازيهاي رديفتدوين تكنولوژي ساخت شرود سگمنت -

 MW701Dهاي اول الي چهارم توربين گازيساخت و نصب يك دست از شرود سگمنت هاي رديف -
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  ندات پروژه:تمس

تدوين دانش فني ساخت شرود سگمنتهاي رديف اول تا چهارم توربين گازي « گزارش نهايي  �

 ؛ مركز شيمي و مواد؛ پژوهشگاه نيرو.» ميتسوبيشي نيروگاه قم و ساخت يك دست از هر رديف
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  عنوان پروژه: 

كاربرد تصوير برداري حرارتي ( ترمو گرافي) در تشخيص، تعيين تلفات حرارتي و عيب يابي 

تجهيزات مورداستفاده در صنعت برق (شامل : بويلر ها ، توربين ها، مبدل هاي حرارتي ، ماشيتهاي 

  الكتريكي ، تجهيرات انتقال برق و ..... )

  پژوهشگاه نيرو                   كارفرما:  زيست محيط  گروه مجري:

 PEVPN11  كد پروژه:  امير سهرابي كاشاني  مدير پروژه:

  امير سهرابي كاشاني  همكاران:

  خالصه پروژه:

و  يزيكفمختلف  يتواند در رشته ها يتجسم داده ها است كه م يا يساز يرتصو يها يكاز تكن ينمونه عال يك يترموگراف

وزه به كرده است. امر يجادقابل تجسم ا يندر قوان يزيكاز ف يتازه ا يروش قلمرو ين. به عالوه ايردعلم مورد استفاده قرار گ

ز راه رفتن ا ياز فعل و انفعال ناش يناش ياسوژه و  يكاز برخورد  يسطح ناش يش دمايافزا يدايناپ يراتتوان تاث يم يراحت

ون قرمز ماد يفحساس به حرارت، ط ينهايروش با استفاده از دورب ين. در ايدكش يرچشم انسان به تصو يشخص را برا يك

د و به كنن يساطع م يحرارت يفط خودكه تمام اجسام از  يمدان يكنند. م يظاهر م يلمف يحاصل از سطح جسم را ثبت و رو

وري كند. در اين مقاله در ابتدا به اصول و تئ يم ييرتغ رنگ  جسم يافتيروش براساس تفاوت طول موج در يندر ا يلدل ينهم

روش ترمو گرافي و به خصوص امواج مادون قرمز اشاره مي گردد. و در انتها به كاربردها ي اين روش در صنعت برق و 

  تجهيزات اين صنعت پرداخته مي شود .  زبازرسي ا

  :نتايجچكيده 

  : مي باشد اين مطالعه ، تشخيص، تعيين تلفات حرارتي و عيب يابي تجهيزات با لحاظ موارد ذيل نتايجاز 

  غير تماسي و بدون نفوذ در تجهيز يا سوژه يمحاسبات دما �

  يند يا واحد نيستآنيازي به توقف فر �
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  عدم نياز به تخريب يا دستكاري موضوع مورد آزمايش �

  بازرسي از اجسام متحرك �

  ازه گيري و حجم باالي اطالعات مورد نيازسرعت باالي اند �

 مشاهده و دستيابي به الگو هاي حرارتي براي تشخيص بهتر عيوب �

  ندات پروژه:تمس

، گروه پژوهشي محيط زيست، پژوهشكده انرژي » بررسي تاريخچه ترمو گرافي در دنيا  و  اصول و تئوري آن « �

 و محيط زيست ، پژوهشگاه نيرو.

اي ترمو گرافي در تشخيص تلفات و عيوب و كاربردهاي آن در تجهيزات مختلف صنعت استفاده از تحليل ه«  �

 ، پژوهشكده انرژي و محيط زيست، پژوهشگاه نيرو.»برق به همراه مزاياي آن 

 اصول كاركرد دوربين هاي ترمو گرافي و بازرسي هاي مادون قرمز از تجهيزات حرارتي، الكتريكي و مكانيكي«  �

  حيط زيست، پژوهشكده انرژي و محيط زيست، پژوهشگاه نيرو.، گروه پژوهشي م»
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  عنوان پروژه: 

ها و منابع سطحي هاي آلي آب در رودخانهبررسي استفاده از سنسورها در پايش لحظه اي آالينده

  تامين آب

 شركت تامين و تصفيه آب و فاضالب تهران كارفرما: معاونت تخصصي انرژي و محيط زيست گروه مجري:

 CEVAZ01 كد پروژه: سعيد نظري كودهي مدير پروژه:

  امير سهرابي كاشاني -زهرا دالور مقدم همكاران:

  خالصه پروژه:

 بسيار خشكي با مقايسه در آبي منابع ساير و هارودخانه در نفتي هاي آلودگي خصوصاً آلي هاي آلودگي نشت منفي تبعات

 با يا و شده منتقل سواحل و دست پايين مناطق به آب جريان كمك به هارودخانه در آلودگي اين كه چرا ، است شديدتر

 از. شد خواهد وسيعي محدوده در نفتي مواد گسترش سبب نشيني ته و انتقال اين .شد خواهند نشين ته رسوبات، به چسبيدن

 يا و شديد مسموميت سبب و داده قرار تاثير تحت شدت به را آب در موجود هاي ارگانيسم نفتي مواد محيطي زيست ديدگاه

  .شد خواهند آنها مرگ

 ساندهر حداقل به را گزارش ارائه و آناليز ، برداري نمونه در انساني خطاي امكان اي لحظه پايش در سنسورها از استفاده

 اتالف از جلوگيري موجب است بر زمان و بر هزينه بسيار آلي هاي آلودگي از آب تصفيه هاي هايهزينه اينكه به توجه با و

 از. دش خواهد آبي منابع آلودگي از جلوگيري موجب هشدار و آالرم ايجاد با آلي مواد نشت بروز صورت در و شده مالي منابع

 ساعت 24 در آب از برداري نمونه و سركشي امكان باشدمي طويل كرج رودخانه آبخيز حوزه اينكه به توجه با ديگر طرف

 آلودگي بار كنترل در تواندمي مختلف زماني هايبازه در گزارشات اخذ و سنسورها شبكه از استفاده لذا و نبوده پذير امكان

  .باشد داشته اي عمده نقش نفتي هاي آلودگي خصوصاً آلي مواد
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  چكيده نتايج:

 و نفتي هاي آلودگي خصوصاً( آب تامين سطحي منابع و هارودخانه در موجود آب آلي هاي آلودگي انواع شناسايي �

  ) خوراكي هاي روغن و هيدروكربني

 اعالم و گيري اندازه و شناسايي جهت آنااليزرهاي و سنسورها ، موجود هاي روش انواع از اطالعاتي جامع بانك تهيه �

   آنها شايستگي ارقام و معايب و مزايا همراه به آب در آلي هاي آلودگي هشدار

   سنسورها از استفاده با آلي مواد  اي لحظه گيري اندازه روش ترين مناسب اقتصادي و فني انتخاب  �

 شداره اعالم و گيري اندازه و شناسايي سنسورهاي سازنده المللي بين مطرح هاي شركت اطالعاتي جامع بانك تهيه �

 آنها مزايا و معايب آنها، از هريك قيمت همراه به آب در آلي هاي آلودگي

  مستندات پروژه:

، گروه پژوهشي محيط زيست، »بررسي انواع آلودگي آب در رودخانه و منابع سطحي تامين آب گزارش مرحله اول :  « �

 انرژي و محيط زيست ، پژوهشگاه نيرو.معاونت تخصصي 

بررسي انواع روش هاي متداول تشخيص و اندازه گيري لحظه اي آلودگي هاي نفتي : و سوم حل دوماگزارش مر«  �

، گروه پژوهشي محيط زيست » ه ها و منابع سطحي تامين آب و تعيين ويژگي ها و مشخصات فني آنهادر آب رودخان

 انرژي و محيط زيست، پژوهشگاه نيرو.معاونت تخصصي ، 

هاي اي آلودگيتعيين پارامترهاي مؤثر در انتخاب سنسورهاي متداول در زمينه پايش لحظهگزارش مرحله چهارم: «  �

، گروه پژوهشي محيط زيست، معاونت تخصصي انرژي و محيط » ها و منابع سطحي تأمين آبرودخانهنفتي آب در 

 زيست، پژوهشگاه نيرو.
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اي مقايسه جامع و كامل سنسورهاي متداول (فني، كيفي و اقتصادي) در زمينه پايش لحظهگزارش مرحله پنجم: «  �

 ، گروه» هاي رياضي و آماريها و روشب به كمك تكنيكها و منابع سطحي تامين آآلودگيهاي آلي آب در رودخانه

 پژوهشي محيط زيست، معاونت تخصصي انرژي و محيط زيست، پژوهشگاه نيرو.

اي اي آلودگي همعرفي شركتهاي مطرح در زمينه ساخت سنسورها و سيستمهاي پايش لحظهگزارش مرحله ششم: «  �

وه پژوهشي محيط زيست، معاونت تخصصي انرژي و محيط ، گر»ها و منابع سطحي تامين آب نفتي در رودخانه

 زيست، پژوهشگاه نيرو.

بررسي و ارائه گزارش از وضعيت سنسورهاي مشابه نصب شده در زمينه پايش : احل هفتم و هشتمگزارش مر«  �

، گروه پژوهشي محيط زيست، معاونت تخصصي » هاي نفتي آب در سطح جهان و در كشور ايراناي آلودگيلحظه

 نرژي و محيط زيست، پژوهشگاه نيرو.ا

دستورالعمل، راهنما و فلودياگرام گام به گام انتخاب بهترين سنسور و طراحي شبكه  : تهيهدهم گزارش مرحله«  �

ها و منابع سطحي تامين آب بر اساس شرايط و اي آلودگيهاي آلي آب در رودخانهسنسورها در زمينه پايش لحظه

  پژوهشي محيط زيست، معاونت تخصصي انرژي و محيط زيست، پژوهشگاه نيرو. ، گروه»موقعيت جغرافيايي 
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  عنوان طرح:

  برق كشور ينمشترك مندييتسطح رضا يارتقا يسند راهبرد ينتدو

  پژوهشگاه نيرو  كارفرما:  مديريت و علوم اجتماعي  گروه مجري:

  171102  كد طرح:  مهدي فرهادخاني  مدير طرح:

  پيامحسين نيك همكاران:

  :طرحخالصه 

كين انداز ارتقاي رضايت مشترراه ارتقاي رضايت مشتركين برق كشور، ابتدا آرمان و چشمدر اين طرح، با هدف تدوين نقشه

گردد. در ادامه، انتظارات مشتركين صنعت برق كشور معرفي شده و سپس بر اساس مصاحبه با خبرگان و كار تعيين مي

سازي و پاسخگويي به آرمان و انتظارات مشتركين صنعت برق كشور كشور جهت برآوردههاي صنعت برق كارشناسي، چالش

هاي مربوط به هر يك از شوند. در گام بعد، پروژهها، ارائه ميگردد و راهبردهاي پاسخگويي به اين چالشاستخراج مي
ه ها، تخمين زدي اجراي هر يك از پروژهشوند. به همين ترتيب، منابع مورد نياز براراهبردهاي مذكور تعريف و تشريح مي

شوند. سپس بر اساس نظرات خبرگان بخش توزيع برق كشور، و كار كارشناسي تيم مجري طرح، اولويت مربوط به هر مي
مندي راه ارتقاي سطح رضايتهاي راهبردي، نقشهشوند. در نهايت بر اساس اولويت پروژههاي راهبردي تعيين مييك از پروژه

گردد و منابع مالي مورد نياز براي اجراي هر دوره از كين صنعت برق كشور در قالب پنج دوره زماني دو ساله ارائه ميمشتر

 شوند.راه عنوان مينقشه

  :نتايج طرحچكيده 

 هاي راهبردي ارتقاي رضايت مشتركين برق كشورهپروژ �

 راه ارتقاي رضايت مشتركين برق كشورنقشه �

 راه رضايت مشتركين برق كشوراثربخشي اجراي نقشهمكانيسم ارزيابي  �

 راه رضايت مشتركين برق كشورهاي ارزيابي اثربخشي اجراي نقشهشاخص �

 

  

  :طرحندات تمس
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ريت و ، گروه پژوهشي مدي» صنعت برق ينمشترك يتدر خصوص رضا يقيو انجام مطالعات تطب ينظر يمبان يبررس « �
 علوم اجتماعي، پژوهشگاه نيرو.

يت و ، گروه پژوهشي مدير» در صنعت برق كشور بر اساس مستندات موجود ينمشترك يترضا يكنون يزانت مشناخ « �
 علوم اجتماعي، پژوهشگاه نيرو.

، گروه پژوهشي مديريت و علوم اجتماعي، پژوهشگاه » برق كشور ينمشترك مندييتسطح رضا يارتقا راهترسيم نقشه « �
  نيرو.
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  عنوان پروژه:

گيري بهنگام غلظت گازهاي مونوكسيدكربن و هيدروژن و مقدار سيستم اندازه طراحي و ساخت

  رطوبت عايقي در ترانسفورماتورهاي قدرت

  شركت آنام انرژي گستران – پژوهشگاه نيرو  كارفرما: پزوهشكده انتقال نيرو  گروه مجري:

  JCNPN04  كد پروژه:  مريم اميرآبادي فراهاني  مدير پروژه:

مرتضي مظفري، همكاران شركت آنام انرژي  ،محموديصفر فرضعلي زاده، بابك اميني، حسام اميري، فرهاد متين فر، سعيد   همكاران:

  گستران

  خالصه پروژه:

) ساخته شده توسط پژوهشگاه نيرو و شركت مهندسي آنام انرژي +GasMon G2 مدل  سامانه پايش مانيتورينگ روغن (

گيري گازهاي جدا شده ميزان غلظت گازهاي هيدروژن، با جداسازي گازهاي محلول در روغن و اندازه تواندگستران مي

ده و با توجه به سطوح آالرم تعيين ش گيري نمايدمونوكسيدكربن و رطوبت موجود در روغن ترانسفورماتورهاي قدرت را اندازه

هاي مربوطه و تنظيمات دستگاه ذخيره گردد. و كليه آالرم تواند ميزان غلظت گاز را هشدار دهدتوسط كاربر، سامانه مي
از  يكيپذير است. هاي ذخيره شده در زمان و تاريخ مشخص شده از سوي كاربر، امكانهمچنين رويت كليه رخدادها و آالرم

اي مورد نظر را تواند ميزان غلظت گازهاي ميهاي اين روش، بهنگام بودن آن است و كاربر به طور لحظهمهمترين ويژگي

با قابليت تعويض و آرشيو  SD memoryذخيره سازي اطالعات براي دوره عمر ترانس بر روي مشاهده كند. همچنين 

داراي تنظيمات گسترده قابل پيكربندي  +GasMon G2امكان پذير است. سامانه پايش مانيتورينگ روغن ترانسفورماتور 

به تبادل داده با مراكز  TCP/IPو يا از طريق شبكه   RS485 طريق پورت از  Modbusباشد و قادر است با پروتكلمي

نگهداري كم از مزاياي ديگر ي حذف خطاي انساني، طول عمر باال، توان مصرفي پايين و هزينه .ها بپردازدكنترل در پست

و حتي  پذير استنه به سهولت انجامآيد. نصب، نگهداري و تعمير آنها به دليل مدوالر بودن كامل سامااين سامانه بشمار مي
هاي وجيها و خرتوان بخشي از عمليات نصب، نگهداري و تعمير را به كادر غير متخصص فني سپرد. دستگاه داراي وروديمي

  باشند.و همچنين داراي خروجي ديجيتال ( رله) مي 20mA-4جرياني 

هاي دريافتي از دستگاه را دارد تا كاربر متوجه وضعيت يگنالها و نمايش سافزار دستگاه نيز توانايي تحليل سيگنالنرم

  ترانسفورماتور گردد.
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گيري بهنگام غلظت گازهاي هيدروژن و موكسيد اندازهپروژه، طراحي و ساخت نمونه نيمه صنعتي يك سيستم اين از  هدف
در قالب قرارداد مشاركت در  انرژيآنام ، همراه با مشاركت شركت كربن و مقدار رطوبت عايقي در ترانسفورماتور قدرت

  باشد.تحقيقات مي

  كيلو ولت 400دستگاه نصب شده در پست كن بر روي ترانسفورماتور  –) 1شكل (

 

  

  

  

  

  

  



 
 

 

٢٦٦ 

 

 1395كارنامه پژوهش و توسعه فناوري سال 

 

Niroo Research Institue 

 مشخصات فني محصول نهايي:

 مقادير قابل اندازه گيري: �

 (توسط دو سنسور مجزاي حساس به هيدروژن)   PPM 25± % 15 ± ( PPM  2000 – 0گاز هيدروژن :  ( �

 (توسط دو سنسور مجزاي حساس به مونو اكسيد كربن ) PPM 25± %20± (PPM 2000 - 0گاز مونو اكسيد كربن : ( �

   0  - 100) %± 3رطوبت  :  (%  �

 درجه سانتيگراد  - 20+  تا 90)  ±2دماي روغن : ( �

 دقيقه  20ها : فاصله زماني اندازه گيري �

 + درجه سانتيگراد55تا  –20دماي مجاز محيط:  �

  IP55درجه حفاظت :  �

پيكسل براي نمايش مقادير لحظه اي پارامترها، تاريخ، ساعت    128×  128گرافيكي   LCD صفحه نمايش: �
 ها وآالرم

 ها:خروجي �

 براي مقادير قابل اندازه گيري   mA  20 – 4خروجي آنالوگ   3 �

 خروجي ديجيتال  ( رله )  قابل برنامه ريزي براي اتصال به سيستم آالرم پست  2 �

) براي اتصال به سيستم SYSTEM FAILرله)  نشاندهنده وضعيت عملكردي سيستم ( يك خروجي ديجيتال( �
 آالرم پست

 وروديها : �

 رداربراي نمايش و ذخيره پارامترهاي مورد نظر بهره ب  mA  20 – 4ورودي آنالوگ    4 �

 ارتباط با سيستم: �

 براي ارتباط با مركز كنترل   ( به انتخاب بهره بردار )  RS485/RS422/TCP IPهاي پورت �

 براي ارتباط با سيستم از طريق كامپيوتر  در محل   USBخروجي  �

 صفحه كليد براي برنامه ريزي سيستم و يا دسترسي به اطالعات ذخيره شده بدون نياز به كامپيوتر  �

� LED  هاي نشاندهنده وضعيت آالرم و  عملكرد سيستم  بر روي صفحه جلوي دستگاه 

  W 150حد اكثر  AC  V 240- 100منبع تغذيه : �

 )mm 210 (قطر ×) mm 305ابعاد :  (طول �

 ~ Kg 2/6وزن :  �

 بدون نياز به لوله كشي  ½1نصب  :  بر روي يك شير   �
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  :نتايجچكيده 

 ترانسفورماتور براي اولين بار در كشورساخت دستگاه مانيتورينگ روغن  �

  سازي و امكان توليد داخلي مطابق با نياز صنعتبومي �
  هاي مانيتورينگ ترانسفورماتورهاي قدرتهاي بزرگتر در زمينه طراحي و ساخت سيستماجراي طرح �
 هاي ديگرتوسعه همكاري با بخش خصوصي در پروژه �

  ندات پروژه:تمس

گيري گازهاي موجود در روغن ترانسفورماتورهاي هاي مختلف اندازهدر خصوص بررسي روش انجام مطالعات اوليه«  �
 ، گروه پژوهشي ابزار دقيق، پژوهشگاه نيرو.»قدرت

 ، گروه پژوهشي ابزار دقيق، پژوهشگاه نيرو.»افزار دستگاه مانيتوريگ روغن افزار و نرمي سختتحليل و طراحي پايه«  �

 ، گروه پژوهشي ابزار دقيق، پژوهشگاه نيرو.»افزار دستگاه مانيتوريگ روغن ار و نرمافزطراحي تفصيلي سخت«  �

 ، گروه پژوهشي ابزار دقيق، پژوهشگاه نيرو.»دستگاه مانيتوريگ روغن  ساخت نمونه نيمه صنعتي«  �

 ، گروه پژوهشي ابزار دقيق، پژوهشگاه نيرو.»آزمون و بازنگري «  �

  هشگاه نيرو.، گروه ابزار دقيق، پژو»نصب  « �
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 عنوان پروژه:

(مديريت  BLDCBLDCBLDCBLDC تدوين برنامه عملياتي تكميل كردن چرخه فناوري توليد و بكارگيري الكتروموتورهاي

  دانش و امكان سنجي)

مركز توسعه فناوري موتورهاي الكتريكي  گروه مجري:
 پيشرفته

 پژوهشگاه نيرو كارفرما:

 NPETPN01 كد پروژه: رادحسن ابراهيمي مدير پروژه:

  امين بيرامي ايناللو، مهدي حيدري ، علي سراجيان، علي حقي، عابد عباسپور و مجيد عزتي مصلح همكاران:

  خالصه پروژه:

هاي فسيلي، كليه كشورهاي جهان را بر آن داشته است كه عالوه بر مسئله تأمين انرژي و بحران روند رو به اتمام سوخت

درصد از كل  45انرژي مصرفي صنايع و منازل را تا حد امكان كاهش دهند. حدود  جست و جوي منابع انرژي جايگزين،

هاي محركه موتوري است و اين بخش پتانسيل عظيمي براي كاهش مصرف انرژي الكتريكي در جهان مربوط به سيستم

وهاي كنند و يا مجهز به درايميهاي باال كار باال معموال در راندمانمصرف انرژي الكتريكي دارد. موتورهاي الكتريكي ظرفيت

دهد. اما در رابطه با موتورهاي كوچك كه عمدتا در تجهيزات باشند كه اين خود راندمان موتور را افزايش ميالكتريكي مي

ها و اكشها و هوهاي لباسشويي، جاروبرقي، كولرهاي آبي و گازي اسپليت، فنفريزر، ماشينخانگي مانند كمپرسور يخچال

ها، هاي انتقال مواد، پمپهاي صنعتي، كمپرسورها، سيستمموتورهاي كوچك مورد استفاده در صنايع مانند هواكش همچنين

ها و انرژي الكتريكي بسيار سنگيني به علت بازدهي پايين اين موتورها در حال تلف شدن است. به همين دليل پژوهش

هاي الكتروموتوري صورت گرفته است و راهكارهاي بسياري از مطالعات بسياري در راستاي بهبود مصرف انرژي در سيستم

جمله استفاده از درايوهاي الكترونيكي، موتورهاي پربازده و ... پيشنهاد شده است. يكي از جديدترين و كارآمدترين راهكارهاي 

به  BLDCبدون جاروبك يا به اصطالح  DCهاي محركه موتوري، استفاده از موتورهاي ژي در سيستمركاهش مصرف ان

هاي هاي خانگي و صنعتي است كه عالوه بر بازده، از نظر ابعاد و نگهداري نيز قابليتجاي الكتروموتورهاي متعارف در سيستم

  زيادي دارند.
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، لرزش كمتر، نويز كمتر ، مزاياي زيادي مانند ابعاد كمتر، خروجي بزرگترBLDCدر مقايسه با ساير انواع موتورها، موتورهاي 

در مقايسه با ساير موتورهاي پركاربرد مانند موتورهاي القايي قطب چاكدار و  BLDCو طول عمر بيشتر دارد. موتورهاي 

درصد) و قابليت جايگزين شدن با بسياري از اين موتورها در كاربردهاي مختلف را  80دائم، مصرف انرژي كمتر (بازده خازن

   ، ارائه يك موتور پربازده براي كاربردهاي كوچك است.BLDCكي از اهداف طراحي و ساخت موتورهاي دارد. در واقع ي
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كننده لوازم خانگي عالوه بر كارايي مطلوب، طول عمر، مصرف كم انرژي و... در توليدات خود هاي بزرگ توليدامروزه كمپاني

هاي فوق، اي دارند و آن جاگيري كمتر (حجم كمتر) لوازم خانگي است كه با توجه به ويژگيبه يك اصل ديگر هم توجه ويژه

هزينه تعمير كمتر، توليد توان بيشتر نسبت به اندازه و حجم موتور، نرخ كم مصرف  به دليل عمر بيشتر و BLDCموتورهاي 

  انرژي و ... جايگزين مناسبي براي ساير موتورهاي الكتريكي در لوازم خانگي هستند.
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، BLDCي رود كه بازار جهاني موتورها، انتظار ميTechnavioگرفته توسط شركت ي صورتبر اساس جديدترين مطالعه

، سناريوهاي حاضر و Technavioدرصد، افزايش يابد. در اين گزارش، شركت  13، با نرخ رشد ساليانه 2020تا سال 

در نظر گرفته است. اندازه بازار بر  2020تا  2016هاي را براي سال BLDCاندازهاي آينده رشد كاربرد موتورهاي چشم

كنندگان از جمله صنايع خودرو، صنايع كاالهاي بادوام، به مصرف BLDCاساس سود سهام ايجادشده از فروش موتورهاي 

، Vineeth Purushothamصنايع فضايي و دفاعي، پزشكي و بهداشتي و صنايع ديگر، محاسبه شده است. به گفته 

، BLDCدهد كه كنترل بدون حسگر موتورهاي گرفته نشان مي، تحقيقات صورتTechnavioگر صنعتي شركت تحليل

 دهد كه با فراهم كردن فيلترهاي ديجيتال كهبه دليل هزينه كمتر، بازار را جذب خواهد كرد. همچنين اين تحقيقات نشان مي

در كاربردهاي خانگي  BLDCدهد، موتورهاي امكان تشخيص دقيق نقطه عبور از صفر در سيگنال ولتاژ ضدمحركه را مي

  شد.و صنايع ماشيني نيز بطور وسيعي وارد خواهند 
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درصد مربوط به كشورهاي آسيايي حوزه  12/50، 2015در سال  BLDCسهم مناطق مختلف جهاني در بازار موتورهاي 

درصد مربوط به منطقه اروپا، خاورميانه و افريقا  90/19درصد مربوط به قاره امريكا و  98/29اقيانوس آرام (آسياي شرقي)، 

  باشد.مي

كه در  BLDCي خانگي و همچنين الكتروموتورهاي صنعتي كوچك با موتورهاي مطالعات جايگزيني الكتروموتورها

دهد كه اين طرح جايگزيني براي كاربردهاي خانگي پرمصرف مانند كولرهاي آبي، پژوهشگاه نيرو اجرا شده است، نشان مي

رف انرژي براي كاهش مص اي بسيار مناسبهاي لباسشويي، گزينهفريزر، كولرهاي گازي اسپليت و ماشينكمپرسور يخچال

در بخش مسكوني است. اين مطالعات نشان داده است كه بكارگيري اين موتورها تا حد زيادي مصرف انرژي را كاهش 

پذير است. در كنار اين مطالعات، بمنظور شكوفايي اقتصادي و رونق صنعت كشور دهد و توجه به اين فناوري كامال توجيهمي

ايت از توليد داخل، امكان ساخت انبوه اين موتورها در داخل كشور نيز مورد بررسي قرار گرفته و با توجه به هدف ملي حم

  است.

هاي صنعتي و مربوط به دو بخش توانمندي BLDCهاي داخل كشور در حوزه طراحي و ساخته موتورهاي توانمندي

ور ايو آن كه قابليت فعاليت در حوزه موتدانشگاهي است كه در حوزه صنعتي، سازندگان موتورهاي الكتريكي و سيستم در

BLDC در حوزه  باشد.را نيز دارند، صنايع نظامي فعال در اين حوزه و توليدكنندگان مواد مغناطيس دائم در داخل كشور مي

. بدين دها و اساتيد فعال در اين حوزه به همراه زمينه فعاليت و پژوهش آنها مورد بررسي قرار گرفتندانشگاهي نيز، دانشگاه

و تمايل كليه سازندگان تجهيزات خانگي برتر جهان به اين فناوري  BLDCترتيب با توجه به مزاياي قابل توجه موتورهاي 

در  BLDCرسد، حمايت از توليد موتورهاي هاي توليد اين محصول در داخل كشور، بنظر ميو از طرفي وجود توانمندي

كاهش مصرف انرژي الكتريكي در بخش خانگي و همچنين اقدامي مؤثر در راستاي  اي بسيار كارآمد برايداخل كشور، گزينه

  حمايت از توليد ملي خواهد بود.
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 چكيده نتايج:

  BLDCپيشنهاد تدوين يك استاندارد براي موتورهاي  �
 در كولر آبي  BLDCميليون كيلووات ساعت در صورت جايگزين كردن موتورهاي  1457كاهش مصرف انرژي ساليانه  �

در يخچال  BLDCميليون كيلووات ساعت در صورت جايگزين كردن موتورهاي  1151كاهش مصرف انرژي ساليانه  �
 خانگي 

در اسپليت  BLDCميليون كيلووات ساعت در صورت جايگزين كردن موتورهاي  3124كاهش مصرف انرژي ساليانه  �
 گازي 

 در لوازم خانگي مثل كولر آبي، يخچال خانگي و اسپليت گازي BLDCپيشنهاد اجراي طرح بكارگيري موتورهاي  �

 مستندات پروژه:

(مديريت دانش  BLDCعنوان تدوين برنامه عملياتي تكميل كردن چرخه فناوري توليد و بكارگيري الكتروموتورهاي« �
  نيرو.، مركز توسعه فناوري موتورهاي الكتريكي پيشرفته، معاونت فناوري، پژوهشگاه »و امكان سنجي)

امين بيرامي ايناللو،  "BLDCوري انرژي در كولرهاي گازي اسپليت با بكارگيري موتورهاي سنجي افزايش بهرهامكان �
 -يروپژوهشگاه ن-تهران  		كنفرانس بين المللي فناوري و مديريت انرژي "راد، سهراب اميني والشاني حسن ابراهيمي

 .95آبان 

امين بيرامي  "BLDCوري انرژي در لوازم الكتروموتوري خانگي با بكارگيري موتورهاي سنجي افزايش بهرهامكان " �
المللي سومين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين-فردراد  ، سهراب اميني والشاني، مونا وثوقيايناللو، حسن ابراهيمي

  .95آبان  -پژوهشگاه نيرو-تهران  -اترونيكهاي كاربردي در مهندسي برق، مكانيك و مكپژوهش
راد، امير دودابي نژاد، حسن ابراهيمي "BLDCشده در كنترل موتورهاي حسگر ارائههاي بدونمروري بر انواع روش" �

پژوهشگاه -انرژي، تهران 		همايش بين المللي	يازدهمين "سهراب اميني والشاني، امين بيرامي ايناللو، محمد اكبري سيار
  .95آبان  -نيرو
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  عنوان پروژه:

سنجي توليد موتورهاي يكپارچه با تاكيد بر افزايش اي و پژوهشي جهت امكانانجام خدمات مشاوره

  كارايي مصرف انرژي

مركز توسعه فناوري موتورهاي الكتريكي   گروه مجري:
  پيشرفته

  وري انرژي ايران (سابا)سازمان بهره  كارفرما:

  NCETEE01  كد پروژه:  رادابراهيميحسن   مدير پروژه:

  محمد شاكوهي، امين بيرامي ايناللو، بهنام اوجاقلو، مهدي حيدري و مجيد عزتي مصلح همكاران:

  خالصه پروژه:

ه حدود نيمي هاي محركه موتوري كجويي انرژي الكتريكي براي سيستمالمللي انرژي پتانسيل صرفهطبق گزارش آژانس بين

تواند تقاضاي انرژي الكتريكي كل جهان را تا درصد است كه مي 25دهند، حدود از مصارف الكتريكي جهان را تشكيل مي

كافي به اين مورد در موتورهاي الكتريكي، اشاره سازي مصرف انرژي براي درك اهميت بهينهدرصد كاهش دهد!  10حدود 

افزايش يابد، هزينه مصرف انرژي الكتريكي  %1كه اگر راندمان موتورهاي الكتريكي القائي موجود در اروپا تنها به ميزان  است

  .جويي بزرگي محتمل استبه طبع در ايران نيز چنين صرفه !ميليارد دالر در سال كاهش خواهد يافت 6/1به ميزان 
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متغير هايي كه بمنظور كاهش تلفات موتورهاي الكتريكي ارائه شده است، استفاده از درايوهاي سرعتيكي از كارآمدترين روش

بال هاي نيز به دنكند. اما اين روش محدوديتاست كه عالوه بر افزايش بازدهي موتور، امكان كنترل سرعت را نيز فراهم مي

دو  سازي اينباال و ابعاد بزرگ آن است. بدين منظور محققين صنعت موتور و درايو، يكپارچهترين آن؛ هزينهد كه مهمدار

اند. اما در كنار هم قرار دادن بخش كنترل شود، ارائه دادهشده توسط درايو ميسيستم را كه منجر به كاهش فضاي اشغال

شود كه در مسائلي همچون مشكالت دمايي و ارتعاشي براي بخش الكترونيكي مي الكترونيكي و موتور، منجر به پديدار شدن

 15شود كه به نوبه خود، منجر به افزايش هزينه ساخت اين نوع موتورها تا حدود اين شرايط، نياز به طراحي خاص مطرح مي

 ينه طراحي يكپارچه كمتر خواهد بود. شده، هزشود. اما براي يك مجموعه نصبدرصد نسبت به موتور و درايو مجزا مي 20تا 

 

  
  

كشي، مواد و نيروي كار، هزينه سيستم يكپارچه نسبت به سازي، شامل سيمهاي نصب و پيادههزينه با در نظر گرفتن كليه

ه باز طرفي با پيشرفت صنعت الكترونيك نسبت  شود.تر تمام ميدرصد ارزان 40تا  15سيستم موتور و درايو مجزا حدود 

سازي اين يابند كه اين خود يكپارچهصنعت موتورهاي الكتريكي، ابعاد و هزينه درايوهاي الكترونيكي روز به روز كاهش مي

   كند.دو سيستم را توجيه مي
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درصد نسبت  20تر، منجر به افزايش بازدهي موتورهاي يكپارچه تا كشي اضافي و طراحي فشردهدر طرف ديگر كاهش كابل

ها، درايو عمدتاً بر روي موتور و يا در قسمت انتهايي موتور بصورت محوري يا در اين سيستم شود.موتور و درايو مجزا ميبه 

گيرد. مسائل مربوط به دما و حرارت، بزرگترين مشكل موتورهاي يكپارچه است. هر دو سيستم موتور و مبدل شعاعي قرار مي

ورد هاي مجتمع به منظور مبارزه با اين مشكل م. در نتيجه مديريت دمايي اين بستهكنندالكترونيك قدرت، توليد حرارت مي

ه اين ها و پيكربندي اجزا مورد توجكنندهها، خنكسينكتوجه قرار گرفته است. طراحي بهينه اجزاي مكانيكي/ساختاري، هيت

خاصي شده است. به علت همين  بخش بوده است كه منجر به ايجاد رقابت در بين محصوالت اين حوزه تا ظرفيت

اسب بخار) يا كمي بيشتر  10كيلووات ( 5/7هاي طراحي، اكثر توليدكنندگان، موتورهاي يكپارچه را تا ظرفيت محدوديت

  سازند. مي
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اصي مورد استفاده قرار كيلووات)، فقط براي كاربردهاي خ 5/7اين موتورها به علت محدوديت ظرفيتي كه در طراحي دارند (تا 

ها، كانوايرها، هاي انتقال مانند نوارنقالهگيرند. عمده كاربرد اين موتورها، صنايع مرتبط با پمپ، فن، كمپرسور و سيستممي

 باالبرها و ... است.

 

  

  

. تر آن در اروپا استمطالعات اخير در حوزه بازار بيناگر رشد بااحتياط موتورهاي يكپارچه در امريكاي شمالي و رشد سريع
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 2600دهد كه فقط درايوهاي يكپارچه، نشان مي -بر روي موتور  MTT (Motion Tech Trends)تحقيق مركز 

عدد رسيده  12000، اين مقدار به 2005در امريكاي شمالي فروخته شده است كه تا سال  1999واحد موتور يكپارچه در سال 

  تري از فروش موتورهاي يكپارچه را در بلندمدت گزارش كرده است.رشد سريع MTTاست. همچنين 

، Frost & Sullivanتوسط شركت تحقيقاتي  1999متغير در اروپا، در يك تحليل مربوط به سال ر موتورهاي سرعتدر بازا

عدد  219400، اين مقدار به 2006عدد ذكر شده است كه تا سال  39700در اروپا،  1999فروش موتورهاي يكپارچه در سال 

با نرخ رشد ساليانه  2006كه تا سال  1999يليون دالري در سال م 4/46رسيده است. پذيرش باالي اين تكنولوژي با بازار 

ميليون دالر رسيده است، بيانگر سود باالي سهام موتورهاي يكپارچه در بازار اروپا است كه آلمان و  195درصد، به  8/22

ه سهم ايتاليا و فرانسه هستند كباشد. سه كشور برتر در بازار موتورهاي يكپارچه در اروپا، آلمان و ايتاليا بزرگترين آنها مي

  بوده است. %10و  %7/16، %9/57، به ترتيب 1999مشاركت آنها در سال 

گذاري موتورهاي يكپارچه براي توسعه بازار حياتي است. به عبارت ديگر، هزينه دهد كه قيمتهر دو مطالعه نشان مي

  مجزا، كامال قابل رقابت باشد.گذاري اوليه موتورهاي يكپارچه بايد با موتور و درايو سرمايه

درصد بازار  5-4در يك مطالعه ديگر براي بازار بلندمدت موتورهاي يكپارچه در امريكا، ديده شده است كه اين بازار تا 

  چندبيليون دالري موتورها و درايوها رشد خواهد كرد.

كپارچه اروپا و امريكاي شمالي، كه توسط درايوهاي ي -در بازار موتور 1999در يك گزارش انگليسي ديگر مربوط به سال 

ريزي بازار تا تري از برنامهارائه شده است، تصوير روشن Intex Management Servicesشركت مشاوره تجاري 

  ارائه شده است. در اين طرح، بازار امريكا به طور قابل توجهي كوچكتر بوده است. 2005ميليون دالر تا سال  500

درصد رشد داشته است. در اكثر موتورهاي يكپارچه،  8/48، 2010بندي در سال ارچه به صنايع بستهفروش موتورهاي يكپ

 بنديهاي صنايع بستهدرصدي در توليد ماشين 6/14اند و از طرفي با رشد هاي الكتريكي تركيب شدههاي نوين ماشينطراحي

يكپارچه  acوجهي سود كرده است. سود سهام بازار موتورهاي ، بازار موتورهاي يكپارچه به طور قابل ت2010در جهان در سال 

  رشد داشته است. %1/79بندي تا در صنايع بسته 2010شده، در سال پذيري و ديناميك بهبوددادهبه علت انعطاف

ه د كدهها اين امكان را ميپذيري موتورهاي يكپارچه به شركتگر اقتصادي، انعطاف؛ تحليلJenalea Howellبه گفته 

كاهش  %30ها را كم كنند. به گزارش كاربران، هزينه نيروي كار نصب تا بندي، نيروي كار نصب و نگهداري، هزينهدر سيم

شود و پيشنهادهاي جديد موتورها با پذيري موتورهاي يكپارچه به طراحي ماشين نيز مربوط مييافته است. انعطاف

صب روبرو هايي در شرايط نموتور، امكان نفوذ بازار در صنايعي كه با محدوديت هاي مختلف جايگيري درايو در كنارپيكربندي

  كند.هستند را فراهم مي

درايوهاي يكپارچه را به صنايع كنترل و حفاظت مواد در خط توليد،  -پذيري طراحي موتور، فروش موتورهمچنين انعطاف
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از  %40هاي ماژوالر فراهم كرده است. اين صنايع در مجموع، نها و دخانيات، به علت نياز به ماشيصنايع غذايي، نوشيدني

، با نرخ 2015تا سال  2010بيني شده است از سال تشكيل داده است و پيش 2010درايوهاي يكپارچه را در سال  -بازار موتور

  افزايش يابد. %4/13رشد ساليانه 

 Lenze و ABB، Siemens، VEM، Danfoss، Grundfos، SEW جهان، در موتورها اين برتر سازندگان

  .باشندمي

اي موتوره با ايران در ساختماني موجود آبرسان هايالكتروپمپ جايگزيني طرح كه دهدمي گرفته نشان صورت مطالعات

 اين .داشت خواهد سرمايه بازگشت سال، 2 در برق واقعي فرض قيمت با و سال 15 در اي،يارانه برق قيمت فرض با يكپارچه

 و سال 8 از تركم ترتيب به واقعي، و ايقيمت يارانه فرض با تنباكو، و غذايي صنايع الكتروموتورهاي جايگزيني براي ارقام

  .است شده محاسبه سال 1 كمتر

 وريهرهب سازمان همكاري با ملي، توليدات پيشبرد و انرژي منابع از بيشتر وريبهره بمنظور نيرو پژوهشگاه حاضر حال در

 -وتورم فناوري سازيبومي برنامه تدوين حال در دانشگاهي، محققين و درايو و موتور داخلي توليدكنندگان برخي و انرژي

 .باشدمي ايران درايوهاي يكپارچه در

  

  :نتايجچكيده 

 پيشنهاد جايگزيني اين موتورها در كارخانجات صنايع غذايي �

 در كولر آبي  IMDميليون كيلووات ساعت در صورت جايگزين كردن موتورهاي  862كاهش مصرف انرژي ساليانه  �

در پمپ آبرسان  IMDميليون كيلووات ساعت در صورت جايگزين كردن موتورهاي  649كاهش مصرف انرژي ساليانه  �
 ساختمان 

 

  ندات پروژه:تمس

سنجي توليد موتورهاي يكپارچه با تاكيد بر افزايش كارايي مصرف امكاناي و پژوهشي جهت انجام خدمات مشاوره«  �
 ، مركز توسعه فناوري موتورهاي الكتريكي پيشرفته، معاونت فناوري، پژوهشگاه نيرو.»انرژي

 بيرامي امين "سازندگان و بازار وضعيت طراحي، در مؤثر عوامل مزايا، -يكپارچه درايوهاي -موتور صنعتي و تجاري تحليل �

هران ت 		كنفرانس بين المللي فناوري و مديريت انرژي "فردوثوقي ، مونا والشاني اميني سهراب راد،ابراهيمي حسن ايناللو،
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  .1394آذر  -پژوهشگاه نفت-

 بيرامي امين" پربازده ييكپارچه درايوهاي -موتور با ساختماني آبرسان هايپمپ وموتورالكتر جايگزيني اقتصادي مطالعه �

 الملليبين كنفرانس اولين و ملي كنفرانس سومين-فردوثوقي مونا والشاني، اميني سهراب ،  رادابراهيمي حسن ايناللو،

  .1394بهمن –تهران  -مكاترونيك و مكانيك برق، در مهندسي كاربردي هايپژوهش

امير  ،راديحسن ابراهيم"درايوهاي يكپارچه و برآورد اقتصادي  -سنجي جايگزيني الكتروموتورهاي صنعتي با موتورامكان �

–تهرانانرژي، 	همايش بين المللي	يازدهمين "، سهراب اميني والشاني، امين بيرامي ايناللو، محمد اكبري سياردودابي نژاد

  .	95خرداد 
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  عنوان پروژه: 

بررسي علمي و عملي كاربرد بازدارنده هاي پايه ي فسفوقاني در سيستم خنك كن نيروگاههاي كشور 

  با هدف كاهش مصرف مواد شيميايي و مراحل تصفيه

  
  پژوهشگاه نيرو   كارفرما:  شيمي و فرآيند   گروه مجري:

 2151  كد پروژه:  سهيال دليريان   مدير پروژه:

  رحمتي محمود عبدي، نازنين :همكاران
 :پروژه خالصه

 آب با كمبود مواجه كشرورهاي گروه در كه است كشورهايي جمله از ايران مصررف، سررانه و آب منابع ميزان به توجه با

 خنك سيستم نيروگاههاي داراي در آب مصرف در جويي صرفه براي حلهايي راه يافتن منظور به پروژه اين لذا .دارد قرار

  .شد اجرا و تعريف تر كن
خنك كن نيروگاه هاي داراي سيستم خنك كن  آب شيميايي آب و روش هاي كنترل شيميايي آناليز پروژه اين اول فاز در

تر شامل نيروگاههاي همدان، اهواز، اصفهان، مشهد، لوشان  و تبريز بررسي شد و نيروگاه لوشان به عنوان سيستم نمونه براي 
امه فسفونات ها و مواد شيميايي افزودني به همراه آنها و همچنين جنبه هاي زيست انجام آزمونهاي بعدي انتخاب گرديد. در اد

  محيطي مصرف فسفونات ها و مواد شيميايي مذكور مطالعه و بررسي شد.
خنك كن نيروگاهها، ابتدا دستگاهي به عنوان سيستم پايلوت  سيستم در استفاده فسفوناتهاي مورد شناسايي از پس دوم فاز در

كننده براي انجام آزمونهاي برنامه ريزي شده شبيه سازي شد.در ادامه پس از  طراحي آزمون هاي مورد نياز، دو نمونه خنك 
  از آزمونها در سيستم مورد استفاده قرار گرفت و نهايتا تجزيه و تحليل ها و آناليز هاي شيميايي مورد نياز انجام شد.

 :نتايج چكيده

 آب مورد هستند، تامين مواجه آب كمبود مساله با آنها همه تقريباً كه بخاري نيروگاههاي ونيكن شرايط در ميرسررد نظر به

 منابع در كنار نيروگاه صورتي كه در )1 :باشد داشته را زير جوانب تواند مي آن مصرف در جويي صرفه عين در نيروگاه نياز

 .بود بر خواهد هزينه مسلماً كه نمود آبها استفاده اين تصفيه براي پيشرفته تصفيه شهاي رو از ميتوان باشد شيرين غير آب

 صوتر اين در كه خنك كن، هاي سيستم در پيشرفته شهاي تصفيه رو از استفاده با صنعتي هاي پساب از مجدد استفاده )2

 مواد از تركيبهايياز  ستفاده ا ) 3 .شد خواهد خانه ها تصفيه از اين برداري بهره و تاسيس هزينه متحمل سيستم نيز

 و مطالعه پروژه اين هدف كه. . . و روي همراه به فسفوناتها مانند و خوردگي سوب ر ضد خواص داراي بازدارنده شيميايي
موضوع بوده است. در حال حاضر تركيبهاي گوناگوني از مواد شيميايي بازدارنده توسط سازندگان  اين بررسي براي امكان ايجاد

ت تجاري به بازار عرضه مي شوند كه سازندگان و فروشندگان آنها ادعاهاي بسياري در زمينه هاي صرفه و شركت ها به صور
  جويي در مصرف آب، كاهش مراحل تصفيه، كاهش مصرف مواد شيميايي و غيره را دارند.



 
 

 

٢٨٢ 

 

 1395كارنامه پژوهش و توسعه فناوري سال 

 

Niroo Research Institue 

همچنين تجهيزات سيستم خنك كنندگي و  فرايند بر بازدارنده شيميايي مواد آثار كنترل و ارزيابي توانايي كسب منظور به
روگاه و برداري از نيخنك كن، سيستم خنك كن نيروگاه شبيه سازي شد. تا از اين طريق بتوان بدون ايجاد وقفه در بهره

همچنين بدون بروز آسيب هايي در هنگام تست مواد بازدارنده هاي جديد را مورد ارزيابي و بررسي قرار داد. به اين ترتيب هر 
هاي كشور براي اطمينا از استفاده يا عدم استفاده از مواد شيميايي پيشنهادي و يا تعيين ميزان مصرف آنها و يك از نيروگاه

  در نتيجه تعيين باز مالي ناشي از مصرف مواد مي توانند از سيستم پايلوت طراحي شده به عمل آورند.
وت لوپ خنك كن و اعمال شرايط نيروگاه مورد نظر و لذا در اين مطالعه و پژوهش عملي مرتبط با آنف با ساخت دستگاه پايل

ايجاد قابليت تست و اعمال شرايط همه نييروگاههاي كشور، امكان انجام آزمايشهاي مشابه براي مطالعات عملي فراهم آمده 
ال اعم است. در دوره آغازين استفاده از اين سيستم آب مورد استفاده در برج هاي خنك كن نيروگاه لوشان مورد بررسي

  بازدارنده هاي خوردگي و رسوب قرار گرفت و نتايج آن بررسي شد.
 :پروژه مستندات 

 » گزارش عنوان «، .نيرو پژوهشگاه پژوهشكده، نام پژوهشي، گروه منا

 و شيمي پژوهشي گروه » خنك كن تر برج داراي نيروگاههاي اطالعات جمع آوري و كتابخانهاي مطالعات «، -

 نيرو پژوهشگاه فرايند

 پژوهشي گروه » ¬ ت، پايلو ساخت كن، ¬ آزمون انجام و ريزي خنك كن ،طرح سيستم سازي شبيه  «، -

  نيرو پژوهشگاه فرايند، و شيمي
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   :پروژه عنوان

 ذخيره فني وتدوين دانش طراحي،ساخت هاي فناوري توسعه راه نقشه و ملي راهبرد سند تدوين

  برق صنعت در انرژي سازهاي

  پژوهشگاه نيرو   كارفرما:  شيمي و فرآيند   مجري:گروه 

 2150  كد پروژه:  سهيال دليريان   مدير پروژه:

 نژاد قاسمي معصومه سيده نريماني، ميالد عبدي، نازنين فالحي، دريس محمد :همكاران

  

 :پروژه خالصه

 هاي حووزه تعيين مطالعات، محدوده و موضوع ابعاد تعيين الكتريكي، انرژي سازي ذخيره هاي مشخصه تعيين

 :پژوهي آينده و فناورانه

 كاهش فسيلي، سوختهاي وابستگي به كاهش منظور به الكتريكي انرژي ذخيره ساز سامانه هاي فناوري توسعه نقش بررسي

 از استفاده مطالعه . ... و تجديدپذير انرژيهاي خودروهاي برقي، ترويج هوا، آلودگي كاهش و گلخانه اي گازهاي انتشار

 تلفيق و تجديدپذير انرژيهاي از استفاده در مشاركت واسطه به زيست محيط حفظ منظور به الكتريكي انرژي ذخيره سازهاي

 آالينده توليد كاهش به منجر كه غيرمستقيم يا مستقيم طور به آلودگي كاهش جهت حمل ونقل شدن برقي و شبكه در آن

 انرژي سازهاي ذخيره از استفاده اقتصادي مزاياي اجمالي بررسي .گردد مي اي گلخانه گازهاي و زيست محيط هاي

 ظرفيت سود افزايش يا هزينه از اجتناب بزرگ، مقياس در انرژي آربيتراژ درآمد افزايش يا هزينه كاهش واسطه به الكتريكي

 مربوط درآمد افزايش توان، كيفيت به مربوط مالي خسارات كاهش انتقال، شبكه ازدحام يا شدگي پر از اجتناب برق، توليد

 استفاده بواسطه انرژي قابليت اطمينان و امنيت افزايش برقي، نقل و حمل اقتصادي تأثيرات تجديدپذير، هاي انرژي منابع به

 مقياس و الكتريكي توان بازارهاي در الكتريكي انرژي ذخيره اقتصادي مزاياي الكتريكي، انرژي ساز ذخيره هاي سامانه از

 . . .و نفت، به وابسته اقتصاد جايگزيني و شبكه

 اهداف به منظور دستيابي به ضروري اقدامات وتدوين نياز، مورد سازهاي ذخيره تعيين ، اهداف شناسايي انداز، چشم تعيين

 .انداز چشم افق در

 :نتايج چكيده

 منظور: به نگاشت ره ترسيم و فني غير و فني علمي، فعاليتهاي ريزي برنامه

 اسيد-سرب باتري )2 آبي،-برق تلمبه )1 فناوريهاي گيري بكار و ساخت طراحي، فني دانش به دستيابي

 جرياني باتري )3 پيشرفته،

 .كشور در زا درون توسعه طريق از

 .كشور در توسعه داخلي و همكاري طريق از ليتيومي باتري :فناوري گيري بكار و ساخت طراحي، فني دانش به دستيابي
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 طريق  بكارگيري از ابرخازن و خازن )2 و طيار چرخ )1 فناوريهاي گيري بكار و ساخت طراحي، فني دانش به دستيابي

 1404 سال تا ساله 10 افق خارجي در همكاري مناسب روشهاي

 فعاليتهاي انجام و طرح اين نتايج تحقق پيگيري براي ريزي برنامه جهت ارگاني تاسيس براي پيشنهاد ارائه

 انداز چشم افق در شده ريزي برنامه فعاليتهاي رساني روز به و ارزيابي شده، ريزي برنامه

 :پروژه مستندات

  » گزارش عنوان «، .نيرو پژوهشگاه پژوهشكده، نام پژوهشي، گروه نام

 - » الكتريكي انرژي ذخيرهسازي از استفاده توجيهپذيري «، نيرو پژوهشگاه فرايند، و شيمي پژوهشي گروه

 - » الكتريكي انرژي سازي ذخيره حوزه در كشور قوانين و اسناد بررسي «، فرايند، و شيمي پژوهشي گروه

 نيرو پژوهشگاه

 - » منتخب )هاي( شركت/كشور در انرژي سازهاي ذخيره فناوري توسعه برنامههاي تطبيقي مطالعه «

 نيرو پژوهشگاه فرايند، و شيمي پژوهشي گروه

 - » با مرتبط خارجي محيط شناخت طريق از توسعه بر حاكم سناريوهاي تحليل و تدوين و پژوهي آينده

 فناوري و صنعت « نيرو پژوهشگاه فرايند، و شيمي پژوهشي گروه

 - » ذخيره بازار گزارش ¬ الكتريكي انرژي سازهاي « نيرو پژوهشگاه فرايند، و شيمي پژوهشي گروه

 - » برق صنعت در الكتريكي انرژي ذخيرهسازي سامانههاي فناوري توسعه چالشهاي تعيين

 چالشها اين رفع اقدامات تدوين و « نيرو پژوهشگاه فرايند، و شيمي پژوهشي گروه

 - » جهتساز اركان تدوين « نيرو پژوهشگاه فرايند، و شيمي پژوهشي گروه

 - » عملياتي برنامه و )راهنقشه ( رهنگاشت تدوين « نيرو پژوهشگاه فرايند، و شيمي پژوهشي گروه

  __بروزرساني و ارزيابي برنامه تدوين « نيرو پژوهشگاه فرايند، و شيمي پژوهشي گروه
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   عنوان پروژه:

 بررسي و مطالعه سيستم زغال شويي بهينه در نيروگاه طبس  

  
  سازمان توسعه برق ايران   كارفرما:  شيمي و فرآيند   گروه مجري:

 JPCSB01  كد پروژه:  سيد احمد احمدي   مدير پروژه:

   عبداهللا مصطفايي، نازنين عبدي همكاران:

   خالصه پروژه:

فرآيندهاي آماده سازي زغال سنگ با تامين سوخت با كيفيت براي بويلرهاي زغال سوز صنعتي و نيروگاهي ، نقش مهمي را 
در زنجيره توليد برق ايفا مي كنند. در واحد هاي مدرن فرآوري زغال سنگ، آرايه هاي پيچيده اي از فرآيند هاي جداسازي 

بات گوگردي و رطوبت و بهبود خواص زغال سنگ به عنوان يك سوخت مناسب براي دفع ناخالصي هايي نظير خاكستر، تركي
  بكار گرفته مي شوند. 

انتخاب بهينه فرآيند آماده سازي زغال سنگ به پارامترهاي مختلفي از جمله آناليز زغال خام، مشخصات زغال مطلوب و 
  شرايط جغرافيايي محل معدن و نيروگاه بستگي دارد. 

ز بررسي انواع روشهاي آماده سازي زغال سنگ و مطالعات امكان سنجي فني و اقتصادي ، مناسب ترين در اين تحقيق پس ا
روش آماده سازي زغال سنگ براي نيروگاه طبس ، با در نظر گرفتن كليه مالحظات فني، اقتصادي و زيست محيطي تعيين 

 گرديد. 
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يده        :نتايج ك چ

شناسايي معيارهاي    -

 ارزيابي كارآيي فرآيند هاي آماده سازي زغال سنگ 

 تعيين مناسب ترين فرآيند آماده سازي زغال سنگ براي نيروگاه طبس  -

 حداقل برداشت آب از ذخاير طبيعي با استفاده از سيستم بازيابي پساب زغال شويي  -

  ندات پروژه:تمس

بررسي روش هاي زغال شويي و انتخاب فرآيند زغال شويي مناسب : گزارش اول  "گروه پژوهشي شيمي و فرآيند ،  -
 پژوهشگاه نيرو  –مركز شيمي ومواد  "براي نيروگاه طبس

اد مركز شيمي و مو " گزارش دوم: بررسي ميزان آب مصرفي پساب و پسماندها "گروه پژوهشي شيمي و فرايند ،  -
 پژوهشگاه نيرو  –

، مركز  "بررسي سيستم هاي اختالط و انتقال زغال سنگ به نيروگاه سوم : گروه پژوهشي شيمي و فرآيند، گزارش  -
 شيمي و مواد ، پژوهشگاه نيرو 
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  عنوان پروژه:

  اندازه گيري پارامترهاي ديناميكي توربوژنراتور واحد يك بخار نيروگاه شهيد سليمي نكا

                                شركت مديريت توليد برق نكا  كارفرما:  پزوهشكده توليد  مجري:

  CGNN01  كد پروژه:  ايمان صادقي  مدير پروژه:

       حامد فراهت همكاران:

  خالصه پروژه:

در اين پروژه پارامترهاي ديناميكي اجزاء سيستم تحريك ، توربين، بويلر ، گاورنر و ژنراتور واحد بخاري نيروگاه طي انجام 

  مراحل زير استخراج و مدل يكپارچه اجزاء فوق الذكر اعتبارسنجي گرديد. 

  گردآوري و بررسي مدارك فني نيروگاه-1

  ا و تعيين روابط حاكم بر هر جزءهارايه مدل تحليلي از طريق بررسي نقشه-2

  ارايه روش مناسب شناسايي براي مدل ارايه شده و تدوين نهايي رويه انجام آزمايش-3

  سازي تمهيدات براي آزمايش و اجراي آنآماده-4

تعيين شده هاي آوري شده و استخراج پارامترهاي مدل و ارزيابي پارامترها با مقايسه خروجي مدلهاي جمعپردازش داده-5

  هاهاي ثبت شده در آزمايشبا  سيگنال

  اعتبارسنجي مدل يكپارچه -6
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  نتايج اعتبارسنجي صورت گرفته سيستم كنترل فركانس

  

  :نتايجچكيده 

استخراج مدل و پارامترهاي ديناميكي اجزاء واحد بخاري نيروگاه نكا با استفاده از نتايج آزمايشهاي شناسايي و صحت  -
 سنجي مدل

  ندات پروژه:تمس

 يك جلد گزارش نهايي �

 داده هاي اندازه گيري �
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  عنوان پروژه:

  نيروگاه مشهد BBCBBCBBCBBCتعيين پارامترهاي ديناميكي اجزاء يك واحد گاز 

  شركت افق توسعه انرژي طوس  كارفرما:  پزوهشكده توليد  مجري:

  NCGOT01  كد پروژه:  ايمان صادقي  مدير پروژه:

       حامد فراهت همكاران:

  خالصه پروژه:

در اين پروژه پارامترهاي ديناميكي اجزاء سيستم تحريك ، توربين، گاورنر و ژنراتور واحد گازي نيروگاه طي انجام مراحل زير 

  استخراج و مدل يكپارچه اجزاء فوق الذكر اعتبارسنجي گرديد. 

  گردآوري و بررسي مدارك فني نيروگاه-1

  ها و تعيين روابط حاكم بر هر جزءنقشهارايه مدل تحليلي از طريق بررسي -2

  ارايه روش مناسب شناسايي براي مدل ارايه شده و تدوين نهايي رويه انجام آزمايش-3

  سازي تمهيدات براي آزمايش و اجراي آنآماده-4

هاي تعيين شده مدلآوري شده و استخراج پارامترهاي مدل و ارزيابي پارامترها با مقايسه خروجي هاي جمعپردازش داده-5

  هاهاي ثبت شده در آزمايشبا  سيگنال

  اعتبارسنجي مدل يكپارچه -6
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  اعتبارسنجي مدل نهايي با مقايسه توان الكتريكي اندازه گيري و شبيه سازي شده

  :نتايجچكيده 

 آزمايشهاي شناسايي واستخراج مدل و پارامترهاي ديناميكي اجزاء واحد گازي نيروگاه مشهد با استفاده از نتايج  -
 صحت سنجي مدل

  ندات پروژه:تمس

 يك جلد گزارش نهايي �

 داده هاي اندازه گيري �
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  عنوان پروژه:

  مطالعات مقدماتي امكان سنجي فني و اقتصادي براي احداث يك بلوك سيكل تركيبي در نيروگاه قم   

مركز توسعه فناوري هاي بهره برداري،   مجري:
  واحدهاي نيروگاهينگهداري و تعميرات 

  شركت برق و انرژي پيوند گستر پارس  كارفرما:

  CPOPGP01  كد پروژه:    محمدابراهيم سربندي فراهاني  مدير پروژه:

  

  محمد تاجيك منصوري، جمعي از همكاران شركت موننكواكبر نمازي تجرق، مسعود سلطاني حسيني،  همكاران پروژه:

  خالصه پروژه:

سعه               ضوع تو ستر پارس، مو شركت پيوند گ سازي نيروگاهها و واگذاري نيروگاه قم به  صي  صو سعه فرايند خ با توجه به تو

ست.      سرمايه گذاران اين نيروگاه مطرح گرديده ا سوي  و  سازي محدوديتها شفاف اين پروژه با هدف ظرفيت اين نيروگاه از 

يروگاه بررسي عوامل موثر در توليد اقتصادي برق توسط ن   جرا گذاشته شد.   تعريف و به اقابليتهاي توسعه ظرفيت اين نيروگاه  

سعه ظرفيت  قم  سي  بعد از تو ضوع تامين    شده در اين پروژه  از جمله موارد برر ست. مو ساير  سوخت، آ ا ب، انتقال برق و 

سيكل تركيبي  مالحظات  ستم مجهز ب    مربوط به احداث يك بلوك  سي صورت يكپارچه ( سرمايش در اين مطالعه به  هواي  ه 

سي گرد  شبكه در نيروگاه        د. يورودي) برر سوخت و مالحظات  ساختهاي تامين آب،  ست آمده اگرچه زير ساس نتايج به د بر ا

سرمايه گذار       شرايط موجود به جز قراردادهاي تبديل انرژي از جذابيت زيادي براي  صاد توليد در  ست، ولي اقت مذكور فراهم ا

  برخوردار نيست. 
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  نتايج:چكيده 

 زيرساختهاي تامين آب، سوخت و شبكه براي احداث يك بلوك سيكل تركيبي طرح نيام فراهم است. �

 سيستم سرمايش هواي ورودي مناسب براي توسعه ظرفيت نيروگاه قم سيستم مديا مي باشد. �

 . ار برخوردار نيستاقتصاد توليد در شرايط موجود به جز قراردادهاي تبديل انرژي از جذابيت زيادي براي سرمايه گذ �

ستفاده از واحدهاي گازي كالس     � شدن ا سي گزينه هاي   Fبا فراهم  و كاهش هزينه هاي احداث واحدهاي مدرن، برر
 رقيب براي توسعه موضوعيت پيدا نموده است.

  
  مستندات پروژه:

 سنجي فنيمقدماتي امكانمطالعات  "يروگاهي ن يواحدها يراتو تعم ينگهدار ي،بهره بردار يها يمركز توسعه فناور] 1[

  1394، دي ماه "و اقتصادي براي احداث يك بلوك سيكل تركيبي در نيروگاه قم

گزارش جامع اتصال به شبكه بلوك  "يروگاهي ن يواحدها يراتو تعم ينگهدار ي،بهره بردار يها يمركز توسعه فناور] 2[ 

  1394، اسفند ماه "سيكل تركيبي جديد نيروگاه قم
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   پروژه:عنوان 

  تهيه و تدوين مشخصات فني پايانه راه دور توزيع

  
  توانير  كارفرما:  پژوهشكده توزيع برق  گروه مجري:

 JNVT01  كد پروژه:  ليال عبدي  مدير پروژه:

  پور ليال عبدي، دولت جمشيدي، امير توكلي، اعظم مظفري، زهرا شريف همكاران:

   خالصه پروژه:

 مياني اين دستگاه كه در نقاط باشد.مي يكي از اجزاي مهم سيستم اتوماسيون شبكه توزيع برق، RTU)5(دستگاه پايانه راه دور  

 ارسال آنها و متريتله اطالعات آوريگيرد، وظيفه جمعشبكه) قرار مي مانوري نقاط و توزيع هايپست عموما(متوسط  فشار فيدرهاي

 به نقاط مربوطه كنترل مركز از ارسالي فرامين اعمال و همچنين مناسب مخابراتي تجهيزات از استفاده كنترل ديسپاچينگ با مركز به

  بر عهده دارد. را
ورد هاي متدوين مشخصات فني الزامي و آزمون "تهيه و تدوين مشخصات فني پايانه راه دور توزيع"هدف از انجام پروژه 

هاي همچنين دستورالعمل نصب و نگهداري دستگاه، در قالب دستورالعملالمللي و با استفاده از استانداردهاي بين RTUدستگاه  نياز
ها، ايجاد رويه يكسان در نحوه انتخاب، خريد و تحويل اين نوع تجهيز بوده باشد. دليل اصلي تدوين اين دستورالعملشركت توانير مي

  است.
  ست.اي تدوين شده اهاي جداگانهشد، دستورالعمل هاي زميني يا نقاط هوايي شبكه توزيع نصب خواهدبراي دستگاهي كه در پست

ها پس از تهيه و تدوين، در كميته تخصصي تجهيزات اتوماسيون توزيع (متشكل از نمايندگان شركت توانير، پژوهشگاه اين دستورالعمل
بررسي،  لسه تخصصي، موردهاي سازنده و تأمين كننده تجهيزات و مشاورين) طي چندين جهاي توزيع نيروي برق، شركتنيرو، شركت

هاي بازبيني و تصويب قرار گرفته است و جهت اجراي آزمايشي براي مدت يك سال توسط مدير عامل شركت توانير، به كليه شركت
  توزيع نيروي برق كشور ابالغ شده است.

ها قابل مصوبات و دستورالعمل، قسمت www.tavanir. Org.ir/deها در سايت شركت توانير به نشاني متن كامل اين دستورالعمل
 باشد. دريافت مي

  

  :نتايجچكيده 

  نتايج و دستاوردهاي اين پروژه، شامل موارد زير است:
 (در دو مجلد) "زميني و هوايي توزيع (RTU)هاي دستگاه پايانه راه دور تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون" دستورالعمل )1

                                                           
٥ Remote Terminal Unit 
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 (در دو مجلد) "زميني و هوايي توزيع (RTU)برداري و نگهداري دستگاه پايانه راه دور نصب، بهره"دستورالعمل  )2

دستورالعمل اول شامل مشخصات فني اجباري (مانند مشخصات الكتريكي، عملكردي، امنيتي و ...)، مشخصات فني پيشنهادي و 
هاي سازگاري هاي عايقي، آزمونمشخصات الكتريكي و عملكردي، آزمون هايهاي دستگاه شامل آزمونامتيازدهي كاال، آزمون

رل هاي ارتباطي دستگاه با مركز كنتهاي مكانيكي و مشخصات فني پروتـكلهاي شرايط محيـطي و آزمونالكترومغناطيسي، آزمون
  باشد.) ميDNP.3و  IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104ديسپاچينگ (شامل 

  .  برداري و نگهداري اين دستگاه رعايت نمايندبرداران سيستم بايد در هنگام نصب، بهرهم شامل نكاتي است كه بهرهدستورالعمل دو

  ندات پروژه:تمس

 )چهار دستورالعمل تدوين شده.2) كليه گزارشات سه مرحله پروژه.                                              1
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  عنوان پروژه:

طراحي و راه اندازي آزمايشگاه مبدل الكترونيك قدرت سيستمهاي فتوولتائيك شامل  فاز مطالعاتي

استخراج آزمون، پيشنهاد توان و ظرفيت و  ارايه ليست تجهيزات و تخمين و طراحي فضا به همراه 

    تامين تجهيزات اولويت دار 

  

فناوري توسعه		طرح  گروه مجري:
          تجديدپذير 	هاينرژيا

                                  پژوهشگاه نيرو    كارفرما:

 CREVT02  كد پروژه:  رادحسن ابراهيمي  مدير پروژه:

  

 ،سينا وحيد ،راويه نامليتي ،فاطمه كريمي مقدم ،سعيد شهبازي ،احمد ميرسيستانيامين بيرامي ايناللو،  :پروژه همكاران

   آرمين تيموري و حسين چلنگر ،محمد عطايي ،مهدي جداري زارع زاده ،علي سراجيان

  خالصه پروژه:

ستم   شيدي) و هم در بخش بكارگيري آنها در   سي ساخت تجهيزات مربوطه (اينورتر و پنل خور هاي فتوولتائيك هم در بخش 

ــبكه  ــاخت،     هاي برق، نياز به دانش فني بااليي دارند. به همين دليل امروزه مقررات و        شـ ــتانداردهاي مختلفي براي سـ اسـ

شور ما نيز هم در زمينه بكارگيري منابع فتوولتائيك و        شك ك شبكه برق وجود دارد. بدون  صال اين منابع به  بكارگيري و ات

ستم     سي ساخت اين  شت. از اين رو به نظر مي    هم در زمينه  شته و خواهد دا سهمي دا سطح فني    ها،  سد، به منظور ارتقاي  ر

هاي فتوولتائيك در شـــبكه و هم جلوگيري از خروج ارز به منظور تســـت و دريافت گواهي براي ي از ســـيســـتمبرداربهره

هاي مطرح در زمينه اينورترهاي فتوولتائيك، اينورترهاي ساخت داخل، يك آزمايشگاه مرجع براي ارزيابي و اعمال كليه تست

شود. در اين پروژه، مطالعات او بايد راه سائل      ليه راهاندازي و تجهيز  ست و در آن به كليه م شده ا شگاه، ارائه  اندازي اين آزماي

ستاي راه  ضرورت راه     مطرح در را شامل  شگاه،  ست   اندازي آزماي شگاهي، ت ستانداردهاي مربوطه و  اندازي چنين آزماي ها و ا

  همچنين تجهيزات مورد نياز پرداخته شده است.

ستگاه  ست،  در اين طرح، بمنظور تأمين د صورت  ابتدا مطالعههاي ت اي بر روي فراواني اينورترهاي تجاري در ايران و جهان 

هاي تســت به عنوان ظرفيت هاي اولويت دار در نظر گرفته كيلووات براي دســتگاه 250و  100، 60گرفت و ظرفيت تســت 

پا و كشورهاي مختلف در زمينه  و استانداردهاي منطقه ارو  IECالمللي مانند استانداردهاي  شد. سپس كليه استانداردهاي بين   
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يك، جمع    تائ يه آزمون       اينورترهاي فتوول يه رو تا كل فت  عه قرار گر طال ــت اينورترها،     آوري و مورد م ياز براي تسـ هاي مورد ن

د به دو هاي الكتريكي نيز خوبندي شدند كه تست  محيطي طبقهها در دو بخش الكتريكي و زيست استخراج شود. اين آزمون  

سي و ... و      بخش مربوط به سازگاري الكترومغناطي ضريب قدرت،  عملكرد خودي اينورتر مانند راندمان، رديابي حداكثر توان، 

اي شدن، حفاظت اضافه و كاهش ولتاژ و فركانس، هارمونيك و ... تقسيم    عملكرد در تقابل با شبكه مانند حفاظت ضدجزيره  

نمك مورد بررسي قرار   ل دمايي، لرزش و خوردگي در برابر مه، تحمIPهاي زيست محيطي نيز، ضريب نفوذ   شدند. در تست  

  هاي مربوطه معين گرديد.سازي تستهاي مورد نياز براي آزمايشگاه بمنظور پيادهگرفت و در نهايت دستگاه

 

  

  ندات پروژه:تمس

 يك جلد گزارش مربوط به تمامي مراحل  •

 تمامي مراجع •

 مقاله منتشر شده •

 تمام مكاتبات پروژه •

 مستندات مالي تمام •

  

  :مقاالت پروژه

اندازي آزمايشگاه جامع تست اينورتر سنجي راهامكان"حسن ابراهيمي راد و داوود محمدي،  امين بيرامي ايناللو، •

  1395انرژي، تهران، خرداد  المللي بين همايش ، يازدهمين"در ايران فتوولتائيك
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 عنوان پروژه: 

   حوادث شبكه (توليد، انتقال و توزيع) دهيتهيه و تدوين رويه پايش و گزار ش

  
 سازمان برنامه و بودجه  كارفرما:  پزوهشكده توزيع نيرو  گروه مجري:

 CPMB01  كد پروژه:  زهرا مديحي بيدگلي  مدير پروژه:

  

  علي طباطبايي نژاد ديزجي -زادهمرتضي شعبان -محمد ستاره همكاران:

  خالصه پروژه:

ها شده براي تدوين معيارها و ضوابط مورد نياز صنعت برق و با درنظرگرفتن حجم فعاليت   انجامبندي با توجه به نتايج اولويت

هاي باالي صنعت برق قرار گرفته در اولويت "دهي حوادثتهيه و تدوين رويه پايش و گزارش"و قابليت اجراي آنها، اولويت 

  است. 

ــرف ــد روز افزون مص ــتر با توجه به رش ــبكه شانرژي الكتريكي، گس ــتم وي برق ش ــيس ــاختار س هاي برق، نحوه تجديد س

ال، برداران شـــبكه انتقهاي توليدكننده، بهرهبرداري از ســـيســـتم تغيير كرده اســـت و بازيگران زيادي مانند: شـــركتبهره

سويه بازار و غيره وارد چرخه بهره هاي توزيع، كميتهشركت  ستم شده   هاي پايايي و ت ي كه همهاين اند. برايبرداري از اين سي

اين نهادها بتوانند با يكديگر تعامل خوبي داشــته باشــند بايد اطالعات را بين يكديگر به طور مناســب تبادل كنند. يكي از   

 . اينترين اطالعات، گزارش حوادث سيستم قدرت است كه بايد در يك چارچوب مشخص و هماهنگ تهيه و ارائه شود     مهم

ض  ستاي يكپارچه پروژه با توجه به اهميت اين مو سه  شبكه  دهي حوادثرويه پايش و گزارشسازي  وع و در را هاي برق در 

ر دسطح توليد، انتقال و توزيع، توسط محققين و با نظارت و هدايت كارشناسان خبره دانشگاهي و صنعتي انجام شده است.          

ر شــده و به منظومجزا تشــريح  به طوريع دهي حوادث برق در ســطوح توليد، انتقال و توز، الزامات پايش و گزارشپروژهاين 

ــند همهاينكه  ــته باش ــان با يكديگر تعامل داش يك  ،ي نهادهاي مرتبط با ثبت و گزارش حادثه بتوانند در يك چارچوب يكس

ست   هاي ثبت حوادث فرمي جامع به همراه رويه شده ا صات    عالوه بر اين، الزامات و . كاربردي در اين پروژه معرفي  شخ م

  .در اين پروژه بررسي شده استپايش حوادث  ط به تجهيزاتفني مربو

  :نتايجچكيده 

 شناخت وضعيت كشورهاي پيشرفته در زمينه نحوه ثبت و پايش حوادث برق در سطوح توليد، انتقال و توزيع. •
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 بررسي وضعيت فعلي كشور ايران در زمينه نحوه ثبت و پايش حوادث برق در سطوح توليد، انتقال و توزيع. •

 هاي جامع و كاربردي به منظور ثبت حوادث در سه سطح توليد، انتقال و توزيع.ارائه فرم •

 تببين الزامات و مشخصات فني تجهيزات مورد نياز براي ثبت حوادث. •

  ندات پروژه:تمس

شبكه (تول  يو گزارش ده شيپا هيرو« ∗ ست ي، نهاد ر719شماره   ضابطه  ،»)عيانتقال و توز د،يحوادث  نظام  ،يجمهور ا
 .كشور، سازمان برنامه و بودجه كشور يو نظام فن ييامور اجرا

ژوهشكده  ،  پ»دهي حوادث در شبكه توليد، انتقال و توزيع برق ايران بررسي وضعيت فعلي در خصوص پايش و گزارش   « ∗
 توزيع نيرو، پژوهشگاه نيرو.

وهشـكده توزيـع نيـرو، پژوهشـگاه     ، پژ»دهـي حـوادث در شـبكه بـرق امريكـا     تهيه و تدوين رويه پـايش و گـزارش  « ∗
 نيرو.

 ، پژوهشكده توزيع نيرو، پژوهشگاه نيرو.»دهي حوادث در شبكه برق كاناداتهيه و تدوين رويه پايش و گزارش« ∗

 پژوهشگاه نيرو. يرو،ن يعپژوهشكده توز، »دهي حوادث در شبكه برق اروپاتهيه و تدوين رويه پايش و گزارش« ∗

ستانداردهاي    « ∗ سي ا صوص پايش و گزارش بينبرر شكده توز ، »دهي حوادث برقالمللي در خ شگ  يرو،ن يعپژوه اه پژوه
 نيرو.

 پژوهشگاه نيرو. يرو،ن يعپژوهشكده توز، »افزاري براي پايش حوادث شبكه برقافزاري و سختالزامات نرم« ∗

 يرو،ن يعزپژوهشكده تو ، »برد آنهادهي حوادث شبكه توليد، انتقال و توزيع بر اساس نوع كار  بندي پايش و گزارشدسته « ∗
   .پژوهشگاه نيرو

 

 


