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سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين بهره برداري ،نگهداري و تعمیرات نیروگاههاي كشور
پیشگفتــــــار

يكي از نگراني ها و دغدغه هاي بخش توليد صنعت برق در شرايط فعلي غفلت از نگهدداري تعييدراو و بهدر بدرداري بهينده
نيروگاههاي دولتي و عدم توجه كافي به اين مقوله در نيروگاههاي واگذار شد به بخش خصوصي مي باشد .در سالهاي اخير در
پار اي از موارد در زمينه بهبود سيستم نگهداري تعييراو و بهر برداري در بخش توليد صنعت برق اقداماو شايسته اي صورو
گرفته است اما اقداماو پيش گفته هيچنان ناكافي مي باشد.
در راستاي پاسخگويي به نيازهاي بخش توليد صنعت برق شناسايي دقيق سيستم جامع نگهداري و تعييدراو و بهدر بدرداري
مدرن ارائه تصويري از آيند اين فناوري در افق ميان مدو و بلندد مددو تعيدين و برنامدهريديي بدراي ايجداد زيرسداختهاي
سختافياري و نرم افياري الزم براي توسعه سيستم جاري به سيستم مدرن مورد اشار بومي كردن سيستم مدرن بهر برداري
نگهداري و تعييراو بر اساس قابليتها و محدوديتهاي كشور و نهايتا اجرايي كردن آن از جيله اقداماتي است كه بايدد در قالد
يك نقشه را مورد توجه قرار گيرد .در راستاي تامين اهداف مورد اشار طرح حاضر مورد توجه قرار گرفته اسدت .اجدراي ايدن
طرح در ابعاد ملي مي تواند پاسخگوي بخش مهيي از نيازهاي بخش بهر برداري نگهداري و تعييراو در حوز توليد صدنعت
برق باشد.
گيارشي كه پيش رو است شرح خدماو مرحله اول طدرح كد ن و راهبدردي " تددوين اسدناد راهبدردي و نقشده را تتوسدعه
فنآوريهاي نوين بهر برداري نگهداري و تعييراو نيروگاهها" را پوشش مي دهد .اين گيارش در چهار فصل تهيه شد اسدت.
در فصل اول تحت عنوان تبيين ابعاد موضوع و محدود مطالعاو به بررسي سطح تحليل سدطح مطالعده و افدق زمداني سدند
پرداخته شد است .فصل دوم به تبيين ضرورو انجام طرح" تدوين اسناد راهبردي و نقشده را تتوسدعه فدنآوريهداي ندوين
بهر برداري نگهداري و تعييراو نيروگاهها" اختصاص يافته است .در فصل سوم به بررسدي اسدناد باالدسدتي صدنعت بدرق و
ارتباط آن با موضوع بهر برداري نگهداري و تعييراو نيروگاهها پرداخته شد است .در فصل چهارم مباحثي پيرامدون سدابقه و
اقداماو انجام شد در زمينه توسعه بهر برداري و نگهداري و تعييراو در بخش توليد صنعت برق كشور ارائه شد است.
الزم به ذكر است فرآيند اجرايي طرح حاضر منطبق با متدولوژي مرجع ميباشد ليكن محتواي قابل تهيده معطدوف بده ايجداد
نظام مناس بهر برداري نگهداري و تعييراو در سطح نيروگا ها ميباشد و مجيوعه مراحل مرتبط با فناوري در متدلوژي نيدي
مورد بررسي واقع شد و فناوريهاي مربوطه به عنوان پشتيبان اين نظام در نظر گرفته شد و براي آنها تعيين راهبرد خواهدد
شد .هيچنين در اين گيارش به عنوان گيارش فاز اول بخش مشخصههاي فناوري از متدلوژي مذكور بنا به ويژگيهاي حوز
بهر برداري نگهداري و تعييراو و تنوع و كثرو فناوريها و طبعاً عدم امكان تبيين يكپارچه مشخصههاي فنداوريهداي ايدن
حوز مد نظر قرار نگرفته است .به عبارو ديگر نييتوان حكم واحدي براي اين مجيوعه فني و مديريتي از حيث مشخصههاي
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فناوري صادر نيود .در عين حال مباحثي پيرامون سابقه و اقداماو انجام شد در حوز بهر برداري و نگهدداري و تعييدراو در
بخش توليد صنعت برق كشور ارائه شد است.
اين گيارش توسط گرو بهر برداري پژوهشگا نيرو متشكل از آقايان مهندسين محيد ابراهيم سربندي فراهاني علي محرمي
اكبر نيازي تجرق فراز خطير بهنام براتچي محيد مهدي يحيي آبادي محيد زماني و محيد حسن كرماني تحدت نظدارو و
هدايت اعضاي محترم كييته راهبري پروژ به شرح ذيل تهيه گرديد است كه بدينوسيله از زحياو ايشان تشكر و قدرداني مي
گردد.
 -1جناب آقاي دكتر مجيد يادآور نيك روش عضو هيئت عليي دانشگا شهيد بهشتي
 -2جناب آقاي دكتر علي زواشكياني عضو هيئت عليي دانشگا تورنتو
 -3جناب آقاي مهندس غ مرضا مهرداد مدير كل دفتر پشتيباني فني توليد شركت توانير
 -4جناب آقاي مهندس فريبرز تييوري مدير عامل شركت تعييراو نيروگاهي ايران
 -5جناب آقاي مهندس عبدالرضا شيرمحيدي مدير عامل شركت مديريت توليد برق بعثت
-6جناب آقاي مهندس خسرو قيم مدير امور فني و مهندسي شركت مپنا
-7جناب آقاي مهندس فردنيا كارشناس امور فني و مهندسي شركت مپنا
-8جناب آقاي مهندس كيومرث مسعودي مدير كارشناسان شركت البرز تدبيركاران
-9جناب آقاي مهندس هوشنگ رستييان مدير عامل شركت رازك پژوهش
-10جناب آقاي مهندس عليرضا اصل عربي سردرودي مدير كل راهبري نظام نگهداري و تعييراو تنت صنعت نفت
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 -1-1مقدمه
در هر پروژه تدوين نقشه راه پيش از هر چيز ميبايست محدوده جغرافيايي متاثر از اجرای برنامهه ،محهدوده موضهوعات مهورد
بررسي و افق زماني مدنظر تعيين شوند .بنابراين تدوين مباني سند توسعه فنهاوری ههای بههرهبهرداری ،نگههداری و تعميهرات
نيروگاهها از جمله اهداف اين مرحله از گزارش مي باشد .در اين راستا بايد ابعاد موضوع و محدوده مطالعه تبيين گردند .در اين
فصل به تبيين سطح تحليل ،سطح مطالعه و مرزبندی فني ،و افق زماني سند بر اساس نتايج به دست آمده پرداخته ميشود.

 -2-1تبيين سطح تحليل ،سطح مطالعه و افق زماني سند
تهيه سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری های بهره برداری ،نگهداری و تعميرات مستلزم تبيين سطح تحليل ،سطح مطالعه
و افق زماني سند مي باشد .در اين بخش از گزارش به موارد پيش گفته پرداخته مي شود.

 -1-2-1تببين سطح تحليل
تعيين محدوده جغرافيايي مطالعات از حيث اين كه آيا سطح مطالعات منطقهای ،ملي ،و يا فراملهي اسهت از جملهه مهوارد قابهل
بررسي در حوزه بهره برداری ،نگهداری و تعميرات است .در اين راستا سطوح تحليل قابل بررسي به شرح زير تعيين گرديد:
• سطح جهاني
• سطح ملي
• سطح بخشي (وزارت نيرو)
• سطح شركت توانير يا مديريت شبكه
بر اساس مالحظات مورد توجه در اين راستا سطح تحليل پيشنهادی به سطح وزارت نيرو محدود گرديد .از جمله داليهل ايهن
انتخاب به موارد زير مي توان اشاره كرد:
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 .1در سطح وزارت نيرو ،نتايج طرح برای كليه نيروگاههای دولتي و خصوصي تحت پوشش وزارت نيهرو قابهل
كاربرد خواهد بود.
 .2به دليل عدم امكان كنترل الزم بر روی صنايع ديگر بهتر است حوزه مطالعه به وزارت نيرو محدود گردد.
 .3در صورت محدود كردن حوزه مطالعه ،پوشش دادن نياز های شركت های حوزه بخش توليد صنعت برق به
خوبي امكان پذير خواهد بود.

 -2-2-1تبيين سطح مطالعه و مرزبندی فني
تبيين مرزبندی فني قابل بررسي ،مستلزم بررسي گزينه های زير مي باشد :
 .1كليه نيروگاهها ( شامل تجديد پذير ،غير تجديد پذير )
 .2نيروگاههای حرارتي ( شامل گازی ،بخاری ،سيكل تركيبي و ديزلي)
 .3نيروگاههای گازی ،بخاری و سيكل تركيبي
پس از بررسيهای الزم و با توجه به نقش متوليان عرصههای فوق ،سطح مطالعه پيشنهادی به نيروگاههای گهازی ،بخهاری و
سيكل تركيبي محدود گرديد كه البته با توجه به لحاظ كردن نگاه سيستمي عالوه بر نگهاه فناورانهه در پهروژه حاضهر ،مطالعهه
قابليت تعميم به ساير نيروگاههای حوزه توليد را دارا ميباشد.
از نظر حوزههای فني مورد پوشش نيز مجموعه استراتژیهای مربوط به رويكرد سيستمي به نگهداری و تعميرات و رويكردهای
نوين مديريتي شامل نگهداری و تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان ،نگهداری و تعميرات مبتني بر ريسک ،نگهداری و تعميرات
بهرهور فراگير ،و مواردی از اين دست ،قابل بررسي ميباشند ،به عالوه فناوریهايي كه نقهش پشهتيبان را بهرای پيهادهسهازی
استراتژیهای فوق دارند اعم از فناوریهای پايش وضعيت ،آناليزها ،آزمونها و بازرسيهای مربوطه (شامل فناوریهای آنهاليز
روغن ،آناليز ارتعاشات ،اسپكتروسكوپي ،ترموگرافي ،آناليز صوتي ،تست ذرات مغناطيسي ،راديوگرافي و  )...در محدوده مطالعات
ميباشند.
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 -3-2-1تبيين افق زماني تحليل
جهت تبيين افق زماني تحليل ،اينكه موضوع بهره برداری ،نگهداری و تعميرات نيروگاهها در افق زمهاني كوتهاه مهدت ،ميهان
مدت ،يا بلندمدت با چه چالشهايي مواجه است بايد مشخص گردد .بر اساس موارد پيش گفته بايد افق زماني تحليل متناسب با
محدوديتها و قا بليتهای اين حوزه تبيين گردد .بر مبنای مالحظات فوق الذكر افق های زماني قابل بررسي به شرح زير به مطرح
و به نظر اعضای كميته راهبری رسانده شد:
 .1افق  5ساله ()1399-1394
 .2افق  10ساله ()1404-1394
 .3افق  20ساله ()1414-1394
پس از بررسي جميع جهات افق زماني پيشنهادی  10ساله مورد توافق اعضای كميته راهبری قرار گرفت .از جمله داليهل ايهن
انتخاب به موارد زير مي توان اشاره كرد :
 .1با توجه به اينكه اجرايي كردن نگاه سيستمي در صنعت برق زمان بر مهي باشهد حهداقل زمهان الزم بهرای
اثربخشي سند  5سال مي باشد.
 .2جهت تحقق اهداف تعيين شده در اسناد باالدستي ،خروجي های اين سند بايد حداكثر ظرف مدت  10سهال
عملياتي گردند.
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فصل دوم
تبيين ضرورت انجام طرح " تدوين اسناد راهبردی
و نقشه راه (توسعه) فنآوريهای نوين بهرهبرداری،
نگهداری و تعميرات نيروگاهها"
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 -1-2مقدمه
تبيين ضرورت و توجيهپذيری انجام طرح از ديگر مواردی است كه ميبايست در گامهای ابتدايي تدوين يک سند راهبردی مد
نظر قرار گيرد به طوری كه نشان داده شود با انجام طرح چه منافعي و با عدم انجام آن چه زيانهايي مترتب بر حهوزه مهورد
بررسي خواهد بود .در اين فصل ضرورت های انجام طرح تدوين نقشه راه (توسعه) فنآوريهای نوين بهرهبرداری ،نگهداری و
تعميرات نيروگاهها تبيين مي گردند.

 -2-2اهميت به روز بودن فعاليت های نگهداری و تعميرات در بخش نيروگاهي
بخش توليد صنعت برق از دوره پيدايش تا بلوغ تحوالت بسياری را شاهد بوده است .از جمله بخشهايي كهه طهي مهدت يهاد
شده ،نقش اساسي در ارائه خدمات صنعت برق ايفا نموده است بخش بهرهبرداری ،نگهداری و تعميرات نيروگاهها مي باشهد.
در اين راستا در چند دهه اخير ،مباني نظری و عملي بهرهبرداری ،نگهداری و تعميرات به تدريج متحول گرديهده و روشههای
نوين بهره برداری و نگهداری و تعميرات جايگزين روشهای سنتي قديمي شده است .تجهيهز بسهياری از نيروگاههها بهه يهک
سيستم مدرن بهرهبرداری و نگهداری و تعميرات ،همگام با توسعه كمي توليد برق شهاهدی بهر ايهن مهدعا اسهت .از ايهن رو
بروزرساني و بهبود سيستم بهرهبرداری ،نگهداری و تعميرات در نيروگاههای كشور از حيث اهداف كالن بخش توليد نيهرو در
كشور واجد اهميتي انكارناپذير است .به بياني ديگر چنانچه بخش بهرهبرداری ،نگهداری و تعميرات نيروگهاهههای كشهور بهه
عنوان حوزهای تاثيرگذار در عملكرد نهايي بخش نيروی كشور ،مبتني بر رويهها و شيوههای قديمي ،منسوخ و ناكارآمد باشد،
نميتوان در افق زماني مورد نظر ،مدعي دستيابي به جايگهاه مطلهوب ،متناسهب بها اههداف كهالن كشهور (از حيهث جايگهاه
منطقهای) ،گرديد .در نتيجه الزم است برای توسعه اين بخش ،فعاليتهای برنامهای و اجرايي الزم انجام گيرد.

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين بهره برداري ،نگهداري و تعمیرات نیروگاههاي كشور
7
فاز  :1تدوين مباني سند

ويرايش اول ،فروردين 1394

 -3-2ضرورت توسعه ساختار و توانمندی های نگهداری و تعميرات در بخش
توليد
با توجه به اين كه فرايند خصوصي سازی در بخش توليد صنعت برق و واگذاری تعداد قابل توجهي از نيروگاههها بهه بخهش
خصوصي در سالهای اخير شتاب گرفته است ،در اين راستا نگراني از توليد برق مطمئن از يهک طهرف و ضهرورت پشهتيباني
مناسب وزارت نيرو در ايجاد بستر كسب و كار نيروگاههای واگذار شده و رفع موانع موجود در اين مسير به عنوان يک وظيفه
حاكميتي از طرف ديگر ،ضرورت توجه بيشتر به بخش بهرهبرداری ،نگهداری و تعميرات نيروگاهها را مضاعف نموده است.
امروزه هم در بخش بهرهبرداری و هم در بخش نگهداری و تعميرات بخش توليد صنعت برق زيرساختهای مناسبي ايجاد شده
است .اما تهديدهايي نظير به مخاطره افتادن توليد برق مطمئن و زيانهای ناشي از مغفول افتادن وظايف حاكميتي در پاره ای
از موارد باعث مي گردد كه موضوع توسعه و بهينه سازی ارائه خدمات بهرهبرداری و نگهداری و تعميرات همچنان از اهميهت
زيادی برخوردار باشد.
به طور كلي ضرورت اطمينان از پيادهسازی مناسب سيستم بهرهبرداری ،نگهداری و تعميرات در نيروگاهههای واگهذار شهده و
اهميت ايفای نقش حاكميتي ،خال ناشي از فقدان شركتهای تخصصي ارائه دهنده خدمات جهامع  ،O&Mتوسهعه سهاختار در
اين بخش را ايجاب ميكنند.

 -4-2ابعاد اقتصادی ضرورت طرح
ابعاد اقتصادی ضرورت طرح حاضر ذيل موضوعات حجم بازار خدمات بهرهبرداری و نگهداری و تعميرات نيروگاه ها و ايجهاد
فرصتهای شغلي ،افزايش عمر واحدهای نيروگاهي و توجيهپذيری اقتصادی قابل بررسي هستند كه در ادامه تشريح شدهاند.
 حجم بازار خدمات بهرهبرداری و نگهداری و تعميرات نيروگاه ها و ايجاد فرصتهای شغلي
شركتهای سازنده واحدهای نيروگاهي ،عموما ارائه خدمات بهرهبرداری و نگهداری و تعميرات را به عنوان يک تجارت سودمند
مورد توجه قرار داده و در سطوح مختلف (تامين قطعات ،تعميرات و نگهداری طوالني مدت ،تعميرات كامهل ،بههرهبهرداری و
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تعميرات كامل) به ارائه خدمات مورد نياز مشتريان مي پردازنهد بهه گونهه ای كهه حجهم قابهل تهوجهي از تجهارت خهدمات
بهره برداری و نگهداری و تعميرات در اختيار شركتهای سازنده واحدهای نيروگاهي قرار دارد .در پاره ای از موارد حجم تجارت
ناشي از ارائه خدمات بهره برداری ،نگهداری و تعميرات برای شركتهای سازنده با حجم تجارت ناشهي از سهاخت واحهدهای
نيروگاهي رقابت مينمايد .ساختار ارائه خدمات در شركتهای سازنده واحدهای نيروگاهي مانند آلسهتوم ،زيمهنس از مشهابهت
زيادی برخوردار است .سيستم عيب يابي متمركز ،استفاده از فناوری  RCMو  ،CMMSبرگزاری جلسات همانديشي با بهره
برداران و تعمير كنندگان و ارائه خدمات آموزشي به بهره برداران و بخش نت از جمله اين مشابهت ها مي باشد.
در داخل كشور نيز استراتژی شركت مپنا در راستای ارائه خدمات پشتيباني به نيروگاهها به موازات تجارت احهدا نيروگاههها
در دستور كار قرار گرفته است .راه اندازی شركت بهرهبرداری و نگهداری و تعميرات زير مجموعه مپنا از جمله اقدامات صورت
گرفته در اين زمينه مي باشد.
در نتيجه با توجه به حجم بازار اين حوزه در داخل و خارج از كشور توسعه فناوری در اين حوزه ضمن صرفهجوييههای ارزی،
موجب زمينهسازی برای استفاده از فرصتهای صادرات خدمات بهرهبرداری و نگهداری و تعميرات نيروگاهها خواهد شد.
همچنين سهيم نمودن دانشگاهها و مراكز پژوهشي در ارائه خدمات نگهداری و تعميرات گسترده اين فعاليتها اعهم از تهيهه و
فروش نرم افزارهای تجاری ،تجهيز آزمايشگاه نگهداری و تعميرات و ارائه خدمات آزمايشگاهي و  ...مهيتوانهد فرصهتههای
كاری جديد را به وجود آورد.
 افزايش عمر واحدهای نيروگاهي
عالوه بر موارد پيش گفته به لحاظ نقش بسيار موثر فرايند بهرهبهرداری  ،نگههداری و تعميهرات در افهزايش عمهر ،ظرفيهت،
راندمان  ،قابليت اطمينان واحدهای نيروگاهي ،شفاف سازی اين نقش از جمله موارد ضروری در اين زمينه مي باشهد .بهدون
شک طرح حاضر كمک شايسته ای به اين موضوع خيلي مهم در بخش توليد صنعت برق نموده و فرايند دسهتيابي بهه آن را
تسهيل مي نمايد.
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 افزايش راندمان واحدهای نيروگاهي و منافع آن
از جمله كاركردهای بهينه سازی فرايند بهره برداری نگهداری و تعميرات ،تاثير آن بر افزايش راندمان واحدهای نيروگاهي مي
باشد .به گونه ای كه بسياری از طرح های افزايش راندمان در قالب طرح های بهينه سازی بهره برداری از واحدهای نيروگاهي
طبقه بندی مي گردند .از جمله ا ين موارد به بارگيری اقتصادی از واحدهای نيروگاهي ،پايش آنالين راندمان واحد ،كنترل بهينه
دبي آب تغذيه و آب اسپری ،كنترل شيميايي آب سيكل ،بهينه سازی عملكرد مشعل های كانهالي واحهدهای سهيكل تركيبهي،
تعويض به موقع فيلترهای هوا ،شستشوی آنالين پره های كمپرسور ،تنظيم بهينه پره های ورودی واحهدهای گهازی و پهايش
محفظه احتراق مي توان اشاره كرد .برخي از اقدامات برای افزايش راندمان واحدهای نيروگاهي به بهينه سازی اجهزای داخلهي
واحدهای نيروگاهي نظير بويلر توربين كندانسور برج خنک كن و سيكل ،سيستمهای جانبي ،سيسهتم ههوای ورودی واحهدهای
گ ازی ،كمپرسور ،بويلر بازياب ،توربين ،ژنراتور و سيستمهای جانبي مربوط مي گردد كه اين بخش نيهز بهه حهوزه نگههداری و
تعميرات مربوط مي گردد .عالوه بر اين طبقه بندی ،برخي از موارد به اصالح فرايند توليد برق مربوط مي گردد .از جملهه ايهن
موارد مي توان به تبديل واحدهای گازی به سيكل تركيبي ،بازتواني ،تبديل واحدهای گهازی و بخهاری بهه سيسهتمهای توليهد
همزمان برق و حرارت اشاره كرد .اين موارد در قالب طرح های بهينه سازی در اين حوزه موضوعيت پيدا مي كند كه از جملهه
شاخه های نگاه نوين به حوزه بهره برداری ،نگهداری و تعميرات (مديريت دارايي های فيزيكي) مي باشد .با توجه به وارد پيش
گفته موضوع افزايش راندمان در واحدهای نيروگاهي را مي توان زير مجموعه بهره برداری ،نگهداری و تعميرات و بهينه سازی
واحدهای نيروگاهي دانست.
براساس آمار تفصيلي صنعت برق ايران در سال  ،1392ميزان كل توليد برق نيروگاههای حرارتي كشور بالغ بر  242838ميليون
كيلووات ساعت بوده است .با توجه به راندمان متوسط نيروگاههای حرارتي كشور در سال ( 1392معادل  37درصد) ،بهه انهرژی
حرارتي معادل  656319ميليون كيلووات ساعت نياز ميباشد .چنانچه فرض شود كل سوخت اين نيروگاهها از طريق گاز طبيعي
با ارزش حرارتي متوسط

 8639تأمين شود مطابق رابطه زير ميزان مصرف گاز طبيعي در سال  92معهادل  65ميليهارد

متر مكعب گاز بوده است.
ميزان مصرف گاز معادل نيروگاههای حرارتي در سال 92
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لذا چنانچه راندمان نيروگاههای حرارتي يک درصد افزايش يابد ،ميزان صرفهجويي ساالنه مصهرف سهوخت گهاز معهادل 653
ميليون متر مكعب خواهد بود كه ارزش اين ميزان گاز (چنانچه قيمت گاز طبيعي

 25در نظر گرفته شود ) معهادل 163

ميليون دالر ميباشد .الزم به ذكر است اين مبلغ با فرض بكارگيری گاز طبيعي به عنوان سوخت مصرف نيروگاهها برآورد شده
است و چنانچه سوخت های مايع نيز براساس سهم مصرف آنها درمحاسبات وارد گردد (باتوجه به قيمت باالتر آنها نسبت به گاز
طبيعي) ،اين مبلغ به بيش از  200ميليون دالر افزايش خواهد يافت .بنابراين مالحظه ميگردد كهه اجهرای طرحههای افهزايش
راندمان در قالب طرح های بهبود بهره برداری ،نگهداری و تعميرات و بهينه سهازی از ارزش اقتصهادی بهااليي برخهوردار مهي
باشد].[1
الزم به ذكر است اجرای طرحهای بهبود بهره برداری ،نگهداری و تعميرات و بهينه سازی عالوه بهر كهاهش مصهرف سهوخت
نيروگاهها ،سبب كاهش آاليندههای زيست محيطي خروجي نيروگاه نيز ميگردد .لذا مقايسه اقتصادی طرحهای قابل انجام در
نيروگاهها را ميتوان با و يا بدون درنظر گرفتن هزينههای زيستمحيطي انجام داد .امروزه با توجه به محهدوديتههای بهاالی
زيستمحيطي ،شاخص كاهش آاليندههای زيستمحيطي از اهميت ويهژهای در انتخهاب و اولويهتبنهدی طرحههای افهزايش
راندمان برخوردار گرديده است.
 کاهش هزينهها و توجيهپذيری اقتصادی
عالوه بر موارد فوق افزايش توانمندی های اين حوزه به منظور كاهش يا پيشگيری از خروج های اضطراری و توقف توليد
برق ناشي از خرابي تجهيزات ،و در نتيجه كاهش هزينههای مربوطه نيز به عنوان يكي از داليل ضرورت انجام اين طرح
قابل بيان است.
سوابق شركت ماهتاب گستر در استفاده از خدمات شركت زيمنس در بهره بردای و تعميرات و نگههداری واحهدهای نيروگهاه
رودشور حاكي از آن است كه بهبود فرايند بهرهبرداری و نگهداری و تعميرات با هدف بيشينه كهردن سهود سهرمايه گهذار از
پتانسيل بسيار بااليي برخوردار بوده و از توجيه بسيار مناسبي برخوردار است .از الگوی دريافت خدمات از شهركت زيمهنس در
زمينه  ،O&Mمي توان در توسعه فناوریهای بهرهبرداری و نگهداری بهره برد.
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به طور كلي حوزه نگهداری و تعميرات در بخشهای گوناگون صنعتي همواره بخشي از هزينهها را به خود اختصاص ميدههد.
به طوری كه در كشورهای توسعه يافته ساليانه حجم قابل توجهي از منابع مالي صرف حوزه نگهداری و تعميرات ميگهردد .در
كشوری نظيرآلمان ،ساليانه  14ميليارد يورو صرف هزينههای نگهداری و تعميرات در صنايع گونهاگون مهيگهردد .در فرانسهه،
هزينههای نگهداری و تعميرات مربوط به تجهيزات توليد 15 ،درصد توليد ناخالص ملي گزارش شده است .به طور ميهانگين در
كشورهای اروپايي ،هزينههای نگهداری و تعميرات معادل  12تا  14درصد توليد ناخالص داخلي برآورد شده است .عالوه بر اين
موارد ،اطالعات و آمار مربوط به داخل نيز مويد اين مطالب ميباشد .به عنوان نمونه از ديد مجری طرح نيروگاه هستهای بوشهر
هزينه ريالي در نيروگاه  35ميليارد تومان در سال است امها بهرای تعميهرات در نيروگهاه سهاليانه  40ميليهون دالر اعتبهار نيهاز
ميباشد].[2
برآورد كاهش هزينهها و توجيه پذيری اقتصادی طرح مستلزم برآورد گردش مالي حوزه بهرهبهرداری ،نگههداری و تعميهرات در
بخش توليد صنعت برق مي باشد .به لحاظ اينكه در چند سال اخير خصوصيسازی نيروگاه ها در دسهتور كهار وزارت نيهرو قهرار
داشته و با واگذاری آنها ثبت و تحليل اطالعات هزينههای بهرهبرداری ،نگهداری و تعميرات از وظايف وزارت نيرو خارج گرديده
است ،لذا بررسي جامع اطالعات پيش گفته امكانپذير نميباشد .از طرف ديگر تحوالت اقتصادی صورت گرفتهه درچنهد سهال
اخير باعث شده است كه اقتصاد توليد برق و به تبع آن هزينههای بهرهبرداری ،نگهداری و تعميرات تحت تأثير قرار گيهرد .بهه
همين دليل صحت و ثبات مستندات مربوط به هزينه های پيش گفته قابل اعتماد نيست .به داليل پهيش گفتهه بهرآورد ميهزان
صرفهجويي در اثر پيادهسازی سيستمهای نوين بهرهبرداری ،نگهداری و تعميرات در نيروگهاهههای كشهور براسهاس اطالعهات
داخلي از دقت كافي برخوردار نبوده يا در مواردی غيرممكن ميباشد .برای برآورد ميزان صرفهجويي در هزينههای مورد اشاره از
اطالعات نرم جهاني استفاده شده است .بر اساس مطالعات صورت گرفته در مرجع ] [3هزينهههای بههرهبهرداری ،نگههداری و
تعميرات واحدهای نيروگاهي مطابق جدول ( )1-2ميباشد.
جدول ( )1-2اطالعات الزم برای تخمين هزينههای بهرهبرداری ،نگهداری و تعميرات واحدهای نيروگاهي][3

شاخص مورد بررسي

سرمايهگذاری اوليه

نوع فناوری
واحدهای سيكل تركيبي تيپ V94.2
واحدهای بخاری تيپ  320مگاواتي

$ /kw
725
894

*

هزينه بهرهبرداری نگهداری و
تعميرات ساالنه
درصد از سرمايهگذاری اوليه
1/5
2
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*
هزينه بهرهبرداری نگهداری و
شاخص مورد بررسي سرمايهگذاری اوليه
تعميرات ساالنه
نوع فناوری
$ /kw
درصد از سرمايهگذاری اوليه
2/5
546
واحدهای گازی تيپ V94.2
* هزينههای سرمايه گذاری برای احدا واحدهای نيروگاهي در سالهای اخير افزايشي بوده است به همين دليل
هزينههای سرمايهگذاری مرجع مورد اشاره به ميزان  25درصد تعديل شده است.

اگر مفروضات پيش گفته برای واحدهای گازی ،بخاری و سيكل تركيبي بخش توليد مورد استفاده قرار گيرد ،ميزان گردش
مالي ارائه خدمات بهرهبرداری ،نگهداری و تعميرات مطابق اطالعات مندرج در جدول ( )2-2به دست ميآيد.
شايان ذكر است كه ظرفيت اسمي در جدول پيش گفته بر اساس آمار تفصيلي صنعت برق – توليد نيروی برق سال 1392
استخراج شده است] .[4بديهي است با توسعه ظرفيت نيروگاهها طي سالهای  1393و  1394هزينه بخش بهره برداری،
نگهداری و تعميرات در سال جاری فراتر از مقادير مندرج در جدول ( )2-2بوده و بر ميزان آن سال به سال افزوده مي گردد.
جدول ( )2-2برآورد گردش مالي ارائه خدمات بهرهبرداری ،نگهداری و تعميرات بخش توليد صنعت برق

بخاری

گازی

سيكل تركيبي

جمع

ظرفيت اسمي )(MW

241ر15

723ر19

849ر17

813ر52

هزينههای سرمايهگذاری
)($/KW
هزينههای بهرهبرداری،

894

546

725

-

نگهداری و تعميرات ساالنه
)($/Year

000ر000ر283

000ر000ر335

000ر000ر194

000ر000ر812

مطابق برآورد صورت گرفته هزينههای بهرهبرداری ،نگهداری و تعميرات واحدهای گازی ،بخاری و سيكل تركيبي در بخش
توليد صنعت برق حدود  812ميليون دالر در سال برآورد ميگردد.
برای برآورد ميزان پتانسيل كاهش هزينههای ناشي از به كارگيری فناوری های نوين بهره برداری ،نگهداری و تعميرات ،از
مستندات مندرج در مرجع ] [5استفاده شده است .بر اساس بررسي صورت گرفته در مرجع مذكور بر اساس روشهای گوناگون
بهره برداری ،نگهداری و تعميرات مي توان هزينه های مذكور را مطابق آنچه در جدول ( )3-2نشان داده شده است تخمين زد.
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جدول ( )3-2هزينه های بهره برداری ،نگهداری و تعميرات بر اساس رويكردهای گوناگون ][5
روش /رويكرد

هزينه ))$/ kW/yr

نگهداری و تعميرات اصالحي

24
18
12
8

نگهداری و تعميرات پيشگيرانه (مبتني بر زمان)
نگهداری و تعميرات پيش بينانه
نگهداری و تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان

همانگونه كه مالحظه مي گردد ،استفاده از رويكردهای جديد نظير نگهداری و تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان نسبت به
روشهای سنتي مانند نگهداری و تعميرات اصالحي هزينه های نگهداری و تعميرات را به يک سوم كاهش داده است .با توجه
به اينكه نگهداری و تعميرات بخش مهمي از نيروگاههای حوزه توليد صنعت برق بر پايه نگهداری و تعميرات پيشگيرانه (مبتني
بر زمان) صورت مي گيرد ،لذا امكان كاهش هزينه های نگهداری و تعميرات در بخش توليد صنعت برق به نصف مقادير حاضر
دور از انتظار نيست .در يک برآورد محتاطانه ،ميزان كاهش هزينه های بهره برداری ،نگهداری و تعميرات در بخش توليد را مي
توان در بازه  15تا  30درصد لحاظ نمود .در اين صورت ميزان صرفهجويي ناشي از اين اصالحات به  120تا  240ميليون دالر
در سال بالغ ميگردد .شايان ذكر است كه اين صرفهجويي فقط مربوط به هزينههای بهرهبرداری ،نگهداری و تعميرات
واحدهای نيروگاهي ميباشد.
عالوه بر كاهش هزينههای مذكور منافع ناشي از افزايش قابليت اطمينان و قابليت دسترسي واحدها ،كاهش خروجيهای
اضطراری از جمله تبعات اين اقدامات ميباشد كه منافع قابل توجهي به مراتب پيشتر از كاهش هزينههای بهره برداری،
نگهداری و تعميرات را نصيب بخش توليد صنعت برق خواهد نمود.
در جداول ( )4-2و ( )5-2شاخص های عملكردی واحدهای نيروگاهي كشور ارائه شده است .مطابق اطالعات مندرج در
جدول ( 11/6 ،)4-2درصد (معادل  6634مگاوات) از قدرت عملي واحدهای نيروگاهي مربوط به روز پيک شبكه به داليل
خروج اضطراری يا محدوديت واحدها از دسترس خارج شده است] .[6شايان ذكر است كه ارقام پيش گفته به عوامل داخلي
مربوط مي گردد .بر اساس اطالعات مندرج در جدول ( )5-2عوامل خارجي (عوامل خارج از حيطه اختيارات وزارت نيرو) باعث
از دسترس خارج شدن  1107مگاوات معادل  1.9درصد از قدت عملي واحدهای نيروگاهي شده است].[6

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين بهره برداري ،نگهداري و تعمیرات نیروگاههاي كشور
14
ويرايش اول ،فروردين 1394

فاز  :1تدوين مباني سند

جدول ( )4-2ميزان کاهش قدرت عملي نيروگاهها ناشي از عوامل داخلي در روزهای پيك شبكه ][6

زمان

پيک شبكه در خرداد 93
1393/3/31
پيک شبكه در تير 93
15:02 -1393/4/21
پيک شبكه در مرداد 93
15:24 -93/5/4
پيک شبكه در شهريور 93
14:32 -1393/6/2
1394/4/14

در مدار و

خارج از مدار و

خارج از مدار

محدود
)(MW

محدود
)(MW

اضطراری
)(MW

خارج از مدار طبق برنامه
)(MW

جمع
درصد از

مقدار
)(MW

قدرت عملي

3,072

0

2,624

833

6,529

11.4%

2,694

0

2,185

660

5,539

9.8%

3,158

0

2,816

660

6,634

11.6%

2,473

0

3,879

658

7,010

12.3%

1,917

0

2,061

411

4,389

7.6%

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين بهره برداري ،نگهداري و تعمیرات نیروگاههاي كشور
15
ويرايش اول ،فروردين 1394

فاز  :1تدوين مباني سند

جدول ( )5-2ميزان کاهش قدرت عملي ناشي از عوامل خارجي در روزهای پيك شبكه][6

زمان

پيک شبكه در خرداد 93
1393/3/31
پيک شبكه در تير 93
15:02 -1393/4/21
پيک شبكه در مرداد 93
15:24 -93/5/4
پيک شبكه در شهريور 93
14:32 -1393/6/2
1394/4/14

درمدار و

خارج از مدار و

محدود
)(MW

محدود
)(MW

خارج از مدار اضطراری
)(MW

جمع

خارج از مدار طبق

درصد از

برنامه
)(MW

مقدار
)(MW

قدرت عملي

552

0

1,270

0

1,822

3.2%

658

0

584

0

1,241

2.2%

637

0

470

0

1,107

1.9%

700

0

478

0

1,178

2.1%

226

0

1,535

0

1,761

3.0%

بر اساس اطالعات اخذ شده از منابع ذيربط جمع بندی شاخص های عملكرد واحدهای نيروگاهي كشور در سال  1385در
جدول ( )6-2ارائه شده است.
[]7جدول ( )6-2شاخص های عملكرد واحدهای نيروگاهي کشور

نرخ خروجي اضطراری ()%
ضريب قابليت دسترسي ()%
نوع واحد
6/1
84
گازی
7/8
78
بخاری
6/7
82
سيكل تركيبي
در راستای بررسي تطبيقي ضريب قابليت دسترسي و ضريب خروجي اضطراری چند واحد نمونه ساخت شركت  GEدر جدول
( )7-2ارائه شده است]. [8

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين بهره برداري ،نگهداري و تعمیرات نیروگاههاي كشور
16
ويرايش اول ،فروردين 1394

فاز  :1تدوين مباني سند

جدول ( ) 7-2ضريب قابليت دسترسي و ضريب خروجي اضطراری چند واحد نمونه ساخت شرکت [8]. G E
ضريب دسترسي()%
مدل واحد گازی

متوسط
2013-2009

LM2500

LM5000

ضريب خروج اضطراری()%

سال 2013

متوسط-2009
2013

سال 2013

واحدهای بار پيك

95/3

99/4

4/28

0/4

واحدهای پريوديك

93/5

94/9

3/2

3/2

واحدهای بار پايه

95/6

96/3

1/2

1/1

واحدهای بار پيك

-

-

-

-

واحدهای پريوديك

93/7

92/9

1/9

4/6

واحدهای بار پايه

88/2

84/7

4/5

0/5

برای بهبود عملكرد نيروگاههای كشور هند نيز مطالعه ای صورت پذيرفته است در اين سند مقدار مشخصي برای خروج
اضطراری هدف گذاری نشده است و يک ارزيابي كمي از وضعيت فعلي نيروگاه های هند در شاخص هايي نظير خروج
اضطراری ارائه شده است .مطابق اين سند ،از نيروگاه ها خواسته شده هدف گذاری مربوط به مجموعه خود را بصورت منحصر
بفرد در قالب پارامترهای تعيين شده ،به انجام برسانند و برای هر پارامتر حداقل  3تا  5درصد بهبود در هر سال را محقق
نمايند].[9
همانگونه كه مالحظه مي گردد با توجه به اختالف قابل توجه شاخص های عملكردی واحدهای نيروگاهي كشور پتانسيل بهينه
سازی در اين حوزه بسيار باال مي باشد .به عبارت ديگر بر اساس نتايج بررسي صورت گرفته ،مقادير ثبت شده برای شاخص
های مذكور در نيروگاههای كشورهای پيشرفته با مقادير مربوط به نيروگاههای كشور تفاوت معني داری وجود دارد.
با توجه به مالحظات پيش گفته بهينه سازی بهره برداری ،نگهداری و تعميرات از جمله اثربخش ترين راه حلهای فائق آمدن بر
مشكالت تامين برق مطمئن مورد نياز كشور و برون رفت از شرايط بحراني حال حاضر مي باشد .به عبارت ديگر ،بخش مهمي
از اقدامات ضروری جهت شكوفايي بخش توليد صنعت برق برای تامين برق مطمئن و اقتصادی به حوزه بهينه سازی بهره
برداری ،نگهداری و تعميرات مربوط مي گردد و سرمايه گذاری در اين حوزه از توجيه فني و اقتصادی بسيار بااليي برخوردار
است.
در يک جمع بندی كلي ضرورت انجام اين طرح در شكل ( )1-1نمايش داده شده است .آنچه در اين بخش بهه آن پرداختهه
شد ضرورتهای انجام طرح را به اجمال تبيين نمود.
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 نگرانيها و دغدغههاي بخش توليد صنعت برق درخصوص غفلت از بهره برداري ،نگهداري و تعميرات بهينه نيروگاههاي
دولتي و عدم توجه كافي به اين مقوله در نيروگاههاي واگذار شده به بخش خصوصي
 ناكافي بودن اقدامات صورت گرفته در مورد بهبود سيستم نگهداري ،تعميرات و بهره برداري در بخش توليد صنعت
برق
 استفاده از الگوي مديريت دارايي هاي فيزيكي ( )Physical Asset Managementبه صورت عام و مديريت جامع
نگهداري ،تعميرات و بهرهبرداري (  (POMMS( )plant operation and maintenance management systemبه
صورت خاص در كشورهاي پيشرفته
 حجم بازار و لزوم پاسخگويي به نيازهاي بخش توليد صنعت برق در حوزه بهره برداري ،نگهداري و تعميرات
 كاهش هزينه ها و تاثير بر سودآوري
 افزايش عمر نيروگاهها


شناسايي دقيق سيستم جامع نگهداري و تعميرات و بهره برداري مدرن ،تعيين و ايجاد زيرساختهاي سخت افزاري و
نرم افزاري الزم براي توسعه اين حوزه

شكل ( :)1-2ضرورت انجام

فصل سوم
بررسي اسناد باال دستي صنعت برق و ارتباط
آن با موضوع بهرهبرداری ،نگهداری و تعميرات
نيروگاهها
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 -1-3مقدمه
محيط اطراف ما به سرعت در حال تحول و دگرگوني است .در اين شرايط اصرار بر ادامه روشهای قبلي و تكرار آنها  ،نتيجهه
ای جز استمرار و پيچيده شدن مشكالت نخواهد داشت .گر چه كمتر كسي را ميتوان يافت كه به اين واقعيت اقهرار نداشهته
باشد ولي اين اقرار و اين سطح از باور  ،انگيزه و انرژی الزم برای جدا شدن از وضع موجود را ايجاد نميكند .امروزه اكثريهت
مديران ارشد صنعت برق اذعان دارند كه صرفا آگاهي از دانش روز مديريت حتي در باالترين سطح خود در جهان دردی را دوا
نميكند و نسخه ای در جيب بيش نيست .آنچه مديريت صنعت برق بدان سخت نيازمند است فراموش كردن عادات ناكارآمد
خود و بكار گرفتن دانش روز مديريت در يک فرايند نهادينه شده و مستمر ميباشد .وضع موجود نتيجهه منطقهي تصهميمات
گذشته مديران اين صنعت است كه با ميزاني از دانش و تجربه مديريت كه به آن مجهز بودهاند اتخاذ شده است .آن سطح از
دانش امروز هم همان تصميمات را توليد و اين تصميمات  ،فردايي مشابه امروز را بدنبال خواهد داشت .اشتباه بزرگهي اسهت
اگر تصور شود مديران قبلي مايل نبودند وضعيت امروز مشابه وضعيت آرماني مورد نظر ما باشد و اشتباه بزرگتری اسهت اگهر
تصور گردد كه آنان تمام توان خود را برای تحقق اين وضع آرماني بكار نگرفتهاند .برای تغيير وضعيت سازمان و بهبود مستمر
آن ،چارهای جز تغيير و بهبود بينش مديريتي در يک چارچوب تعريف شده بهينه وجود ندارد.
در پاسخ به اين نياز و فراهم ساختن تمهيدات الزم برای ايجاد چنين ساختاری اقدامات مختلفي در حوزه صنعت برق صهورت
گرفته است .فعال شدن سرفصلهايي نظير تهيه سند چشمانداز و برنامه راهبردی در حوزههای مختلف صنعت برق از جمله اين
اقدامات است .جهت شفاف سازی فعاليتهای صورت گرفته در اين زمينه ،اين بخش از گزارش به بررسي اقدامات پيش گفتهه
اختصاص يافته است .در اين فصل د ر ابتدا به بررسي اجمالي اسناد مرتبط بها اههداف صهنعت بهرق در حهوزه توليهد در افهق
چشمانداز 20ساله كشور پرداخته ميشود .سپس موضوعات مرتبط با بهرهبرداری ،نگهداری و تعميرات نيروگاهها مورد بررسي
قرارمي گيرد.
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 -2-3بررسي اسناد مرتبط با حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعميرات در بخش
توليد صنعت برق در افق چشمانداز 20ساله کشور
از جمله سرفصلهای مهم در پروژه حاضر بررسي اسناد مرتبط با موضوع بهرهبرداری ،نگهداری و تعميرات بخش توليد صنعت
برق مي باشد .در اين راستا مستندات و مدارك تهيه شده در اين زمينه مورد بررسي قرار گرفته و به جمع بندی نتايج به دست
آمده پرداخته ميشود .مستندات تهيه شده در اين زمينه عبارتند از:
 بررسي گزارش " برنامه وزارت نيرو در دولت دهم (كتاب اول) با شعار كاهش هزينهها ،سرعت در اجرا ،شفاف سازی و بهره
وری ،تهيه شده توسط معاونت برنامهريزی و امور اقتصادی وزارت نيرو تير ماه " 1389
 بررسي گزارش" طرح پژوهشي تدوين سند چشمانداز و برنامه راهبردی وزارت نيرو اههداف اسهتراتژيک و اسهتراتژیههای
وزارت نيرو در بخش برق و انرژی كشور "1388 ،
 بررسي گزارش " آرمان صنعت برق ايران"  ،خرداد 1384


 -1-2-3بررسي گزارش "برنامه وزارت نيرو در دولت دهم (کتاب اول) با شعار کاهش هزينهها ،سرعت
در اجرا ،شفافسازی و بهره وری"][10

اين مدرك با هدف ارايه برنامه وزارت نيرو در دولت دهم توسط معاونت برنامهريزی و امور اقتصادی وزارت نيهرو ،در تيهر مهاه
1389تهيه شده است .سرفصلهای اصلي ارايه شده شامل ماموريت ،چشمانداز و ارزشهای وزارت نيهرو در بخشههای آب و آبفها،
برق و انرژی ،تحقيقات و منابع انساني ،پشتيباني صنعت آب و برق و ساير حوزهها ميباشد كه بخشي از مطالب آن الهام گرفته
ازنتايج پروژه ای تحت عنوان "طرح پژوهشي تدوين سهند چشهمانهداز و برنامهه راهبهردی وزارت نيهرو اههداف اسهتراتژيک و
استراتژیهای وزارت نيرو در بخش برق و انرژی كشور" ميباشد .بخش توليد به عنوان يكي از زير مجموعههای بخش برق و
انرژی معرفي و ماموريت ،چشمانداز و رئوس برنامههای بخش مذكور مورد توجه قرار گرفته است ] .[10به اعتقاد مديريت ارشد
وقت وزارت نيرو ،مجموعه مذكور منشور و نقشه راهي است كه برای وزارت نيرو ترسيم شده است .در ادامه به اختصهار مهوارد
پيش گفته و ارتباط آن با حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعميرات مورد بررسي قرار مي گيرد.
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-1-1-2-3رئوس برنامههای مرتبط با حوزه بهره برداری ،نگهداری و تعميرات در بخش برق و انرژی
از ديدگاه دولت دهم
براساس مستندات مورد اشاره رئوس برنامههای بخش برق و انرژی از ديدگاه دولت دهم معين شده است .با توجه به عدم
تصريح افق زماني برنامههای مورد اشاره به نظر ميرسد زمان پايان برنامههای مذكور تا پايان دولت دهم باشد .رئوس
برنامههای بخش برق و انرژی از ديدگاه دولت دهم  26مورد مي باشد كه موارد مرتبط با حوزه بهره برداری ،نگهداری و
تعميرات به شرح زير ميباشد:
-1

افزايش بازده نيروگاههای حرارتي حداقل به ميزان ساليانه يک درصد و رساندن به بازده  41درصد

-2

كاهش خروج اضطراری واحدهای توليد برق

-3

واگذاری  50درصد ظرفيت نيروگاهي به بخش خصوصي ،تعاوني يا عموميغير دولتي

-4

كاهش خروج اضطراری واحدهای برقابي از  25درصد به  8درصد

-5

ايجاد سازوكارهای توسعه فعاليت شركتهای خدمات انرژی ESCO

-6

احدا مخازن سوخت مايع نيروگاهها برای ذخيرهسازی به ميزان متوسط  45روز مصرف هر نيروگاه

ماموريت ،چشمانداز و رئوس برنامههای ساير بخشهای وزارت نيرو از ديدگاه دولت دهم
عالوه بر بخش برق و انرژی برای ساير بخشهای وزارت نيرو شامل آب و آبفا ،تحقيقات و منابع انساني ،پشتيباني و ساير
حوزهها نيز ماموريت ،چشمانداز و رئوس برنامههای وزارت نيرو از ديدگاه دولت دهم معين شده است كه در مرجع ] [10ارائه
شده است .به دليل عدم ارتباط مستقيم مطالب پيش گفته با موضوع بحث از ارائه آن در متن گزارش خودداری شده است.

 -2-2-3بررسي گزارش" تدوين سند چشمانداز و برنامه راهبردی وزارت نيرو  -اهداف
استراتژيك و استراتژیهای وزارت نيرو در بخش برق و انرژی کشور "][11
از جمله اسناد قابل توجه مرتبط با اهداف صنعت برق در حوزه توليد در افق چشمانداز 20ساله كشور ميتوان به مستند تدوين
سند چشمانداز و برنامه راهبردی وزارت نيرو  -اهداف استراتژيک و استراتژیهای وزارت نيرو در بخش برق و انهرژی كشهور
اشاره كرد .اين طرح بخشي از يک مطالعه سازمان يافته در زمينه تدوين سند چشمانداز و برنامه راهبردی وزارت نيرو ميباشد.

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين بهره برداري ،نگهداري و تعمیرات نیروگاههاي كشور
22
ويرايش اول ،فروردين 1394

فاز  :1تدوين مباني سند

طرح اصلي به صورت جامع تماميحوزههای وزارت نيرو را شامل ميشود] .[11در اين ارتباط بخشهايي از ايهن گهزارش كهه
ارتباط بيشتری با حوزه بهره برداری ،نگهداری و تعميرات دارد ،مورد بررسي قرار ميگيرد :
 -1-2-2-3اهداف استراتژيك تاثيرگذار بر حوزه بهره برداری ،نگهداری و تعميرات
همانگونه كه پيشتر اشاره گرديد ،اين سند از جمله جامع ترين اسنادی است كه در وزارت نيرو در حوزه ههای مختلهف تهيهه
شده است .در اين بخش از گزارش به ارائه اهدافي كه به نوعي حوزه بهره برداری ،نگهداری و تعميرات را متهاثر مهي نمايهد،
پرداخته مي شود.
جدول ( )1-3اهداف استراتژيك در حوزه بهره برداری ،نگهداری و تعميرات

ماموريتهای اصلي

هدف استراتژيک

وزارت نيرو با ارتقای بهرهوری و بهرهگيری از فناوریهای نوين ،سازگار با
محيط زيست و متناسب با زير ساختهای حال و آينده و توسعه مشاركت و
بهرهوری منابع انساني متخصص و خالق به عنوان ارزشمندترين دارايي،

افزايش خوداتكايي و بهرهگيری از فناوریهای
نوين سازگار با محيط زيست و متناسب با
زيرساختهای حال و آينده

وزارت نيرو در بخش برق و انرژی با استفاده از منابع متنوع و در دسترس انرژی
و با تكيه بر ساختاری منسجم و متخصصين توانمند و خالق به گونهای عمل
مي كند تا كشور در مديريت كالن انرژی و همچنين تقاضا و عرضه برق
مطمئن ،پايا و با كيفيت مناسب در حد استانداردهای جهاني ظاهر شده

حصول اطمينان از امنيت عرضه برق

 -2-2-2-3استراتژیهای تاثير گذار بر حوزه بهره برداری ،نگهداری و تعميرات بخش توليد صنعت
برق
پيش از بررسي استراتژیهای مناسب بخش بهرق و انهرژی ،مفروضهات و بنيهانههای اساسهي و اصهلي كهه مبنهای تهدوين
استراتژیها قرار گرفته اند ،بايد مشخص گردد .اين كار موجب مي شود تا بتوان بهتر پايهه و اسهاس تهدوين اسهتراتژیهها را
شناسايي و درك نمود .اين بخش به دو قسمت  )1مفروضات اساسي محيط خارجي يعني اساسيترين فرصتها و تهديهدها و
 )2مفروضات اساسي محيط داخلي يعني اساسي ترين نقاط قوت و ضعف تقسيم ميگردد .در بررسي صورت گرفته فرصتها،
تهديدها ،قوتها و ضعفهای بخش برق و انرژی كشور ارائه شده است .مهمترين فرصت هها ،تهديهدها ،قوتهها و ضهعفهای
وزارت نيرو در بخش برق و انرژی كشور كه حوزه بهره برداری ،نگهداری و تعميرات را متاثر مي گرداند در جدول ( )2-3ارائه
شده است.
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به همين ترتيب استراتژیهای بخش برق و انرژی كه حوزه بهره برداری ،نگهداری و تعميرات را متاثر مي گرداند بايد معين
گردد .استراتژیهای وزارت نيرو در بخش توليد ميتواند از نتايج به دست آمده استخراج گردد .در جدول ( )3-3اهم
استراتژیهای وزارت نيرو در بخش توليد ارائه گرديده است.
جدول ( )2-3مهمترين فرصت ها ،تهديدها ،قوتها و ضعفهای وزارت نيرو که حوزه بهره برداری ،نگهداری و تعميرات را
متاثر مي نمايد
مهمترين فرصتها
 بهبود فضای سرمايهگذاری بخش خصوصي
 افزايش توان تخصصي بخش خصوصي فعال در زمينه برق
 بهبود روند توسعه تكنولوژیهای مرتبط با عرضه و تقاضای برق
 بهبود روابط ايران با كشورهای دارای فناوری نوين
 فراواني منابع انساني كارامد

مهمترين تهديدها
 غيرواقعي بودن تعرفههای فروش برق.
 افزايش نامتناسب تقاضای برق
 كاستي قوانين و مقررات حمايتي از بخش خصوصي
 ورود تجهيزات و تكنولوژیهای پر مصرف برق
 افزايش نرخ ارز

مهمترين قوتها

مهمترين ضعفها

 توان وزارت نيرو در مديريت و اجرای پروژه

 پايين بودن راندمان توليد برق

 توان وزارت نيرو در تعمير و نگهداری تجهيزات صنعت

 پايين بودن توان كنترل آثار زيست محيطي انرژی

برق

 كاربردی نشدن نتايج تحقيقات

 ارتباط مناسب با مراكز علمي و تحقيقاتي داخلي

 ناكارآمدی مديريت سيستمهای اطالعاتي

 صادرات خدمات فني و مهندسي

 مديريت امور بين الملل و ميزان حضور در مجامع جهاني

 سطح تحصيالت نيروی انساني

جدول ( )3-3استراتژی های بخش برق و انرژی که حوزه بهره برداری ،نگهداری و تعميرات را متاثر مي گرداند

استراتژی

رديف
 توسعه مشاركت بخش خصوصي در توليد1

 واگذاری عمليات اجرا و بهرهبرداری از نيروگاهها -طراحي و توسعه سيستمهای اطالعاتي ،پايش آلودگي زيست محيطي نيروگاهها

2

گسترش ظرفيتهای توسعه برق متناسب با افزايش تقاضای برق مديريت شده از طريق:
 -تنوع بخشي در احدا نيروگاهها ،نحوه توليد برق و تامين منابع اوليه انرژی
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استراتژی
 تقويت ظرفيتهای قانوني در جهت اولويت دادن به تامين گاز نيروگاهها نسبت به صادرات گاز و مطالعه و بررسي امكان استفاده از مخازنذخيره گاز و توسعه مخازن سوختهای مايع
ارتقای راندمان نيروگاههای برق و كاهش هزينه تمام شده توليد از طريق:
 تبديل واحدهای گازی به سيكل تركيبي و استفاده از فناوریهای نوين توليد برق اولويت در تامين نياز مصرف از طريق نيروگاههای با راندمان باالتر -اجرای طرحهای ارزيابي اقتصادی نيروگاهها با استفاده از شاخصهای سنجش راندمان متناسب با نوع فناوری و در جهت اجرای طرحهای

3

تشويقي و تنبيهي
 اجرای طرحهای ارتقای بهره وری انرژی در نيروگاهها و رتبه بندی نيروگاهها با شاخصهای بهرهوری انرژی توليد همزمان برق و حرارت ارتقای سطح استانداردهای فني توليد برق و نوسازی تجهيزات صنعت برق تقويت مديريت بهينه بهره برداری از نيروگاههای برق آبي استفاده از انرژی حرارتي نيروگاههای مجاور يا داخل شهرها جهت مصارف منازل و واحدهای صنعتي -تدوين ،تصويب ،پايبندی و نظارت بر اجرای برنامهها و طرحهای جامع صنعت برق در بخش توليد

4

 منوط نمودن اخذ تصميمات كليدی به انجام ارزيابيهای فني ،اقتصادی ،اجتماعي و مالي با كمک مراكز تحقيقاتي داخلي و خارجي در جهتكاهش آثار تصميمات غيركارشناسي
 اصالح ساختار و فرايند برنامهريزی راهبردی بخش توليد در ستاد وزارت نيرو -اصالح ساختار ،سيستمهای مالي و حسابداری و توسعه منابع انساني در بخشهای مالي بخش توليد

5

 تقويت ظرفيتهای قانوني و مقرراتي برای ارتقای انعطاف پذيری و كاهش تمركز در مديريت مالي بخش توليد بستر سازی برای توسعه استفاده از منابع مالي داخلي و خارجي -ايجاد تمهيدات قانوني مناسب بمنظور تسهيل در ارتباط با مراكز علميداخلي و خارجي و شناسايي ،انتقال و بوميسازی فناوریهای نوين .

6

 جلب مشاركت مراكز تحقيقاتي ،مشاوران و پژوهشگران توانمند برای اجرای طرح های تحقيقاتي كاربردی ،تدوين استانداردها ،ايجادآزمايشگاهها و شناسايي مزيتهای كشور در حوزه منابع انرژی اوليه
 جمع آوری و در دسترس قراردادن نتايج تحقيقات در قالب بانكهای اطالعاتي برای مديران و كارشناسان بخش توليد -اصالح زير سيستم جبران خدمات و ايجاد انگيزه براساس عملكرد و بهره وری

7

 جذب و بكارگيری نيروهای متخصص و كارآمد در سطوح مديريت واحدهای منابع انساني توسعه نظام آموزش كاركنان متناسب با شايستگيها ی كليدی مشاغل و مسئوليتهای سازماني -برنامه ريزیهای مسير شغلي براساس شايستگيهای فردی

8

 تامين هزينههای پدافند غيرعامل برای اجرای طرحهای پدافند و انتقال دانش فني مناسب در بخش توليد صنعت برق -توسعه فرهنگ مقابله با بحران و آگاه سازی جامعه بخش توليد صنعت برق با مسايل مربوط به بحران
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استراتژی
 طراحي ساختار مناسب و پياده سازی نظام مديريت پدافند غيرعامل و مديريت بحران در بخش توليد صنعت برق -تحقق چشمانداز و اهداف استراتژيک بخش توليد

9

 تقويت نظام برنامهريزی ،اجرا و كنترل پروژه در بخش توليد -توسعه نرمافزارها ،بانكهای اطالعاتي و تجارب ساير كشوهای پيشرو

10

 بهرهگيری از خدمات بخش خصوصي با استفاده از اعتبارات دولتي و نهادهای مالي ايجاد ارتباط مناسب بين مراكز تصميمسازی و بخش تكنولوژی اطالعات -ايجاد تعامالت سازنده با توليدكنندگان داخلي قطعات و تجهيزات مورد نياز بخش توليد صنعت برق در جهت توسعه توان توليد داخل تجهيزات

11

و قطعات صنعت برق
 توسعه سطح كارآمدی مديريت خريد در بخش توليد در جهت انجام فعاليتهای واردات همراه با پيش بينيهای نرخ ارز -كاهش ارزبری پروژههای بخش توليد صنعت برق با انجام تحقيقات الزم و توسعه فناوری ساخت داخل

12

استفاده از تجارب ساير كشورها و اعتبارات بينالمللي برای كاهش آلودگيها و ايجاد سامانههای پايش و كنترل اثرات مخرب زيست محيطي
ناشي از فعاليتهای بخش توليد

 -3-2-3بررسي گزارش " آرمان صنعت برق ايران"
اين منبع به عنوان يكي از منابع مرتبط با موضوع" تبيين اهداف صنعت برق در حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعميرات بخش
توليد" مورد توجه گروه مجری قرار گرفت .هدف از اين فعاليت ايجاد بسترالزم جهت تغيير و بهبود مستمر بينش مهديريتي و
قابليتهای مديران مي باشد .به عبارت ديگر هدف از تهيه آرمان صنعت برق ترسهيم وضهعيت مطلهوب ،انجهام كهار واقعهي در
سازمان و توانمند سازی و تجهيز مديران به روشهای علمي ميباشد كه به تبع اين فعاليت ،بهبود عملكرد سهازمان و پيشهبرد
وظائف جاری در يک فرايند سازمان يافته ،علمي و مستمر همراه با هم امكان پذير خواهد شد ] .[12اين طهرح بها مشهاركت
جمعي از خبرگان و مديران ارشد وزارت نيرو به انجام رسيده است .در ادامه اهم موضوعات مطروحه در مهدرك فهوق كهه بها
موضوع اين بخش از پژوهش مرتبط است ،مورد بررسي قرار ميگيرد .فرايند كلي دستيابي به شرايط مهورد انتظهار از صهنعت
برق كه تحت عنوان بخش عموميآرمان صنعت برق تعريف شده است در شكل ( )1-3نشان داده شده است.[12] .
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شكل ( :)1-3فرايند دستيابي به شرايط مورد انتظار از صنعت برق (بخش عموميآرمان صنعت برق) ].[12

با توجه به ابعاد گوناگون صنعت برق حركت در مسير آرمان اين صنعت مستلزم طبقه بندی آن به بخشهای گوناگون ميباشد.
در مرجع ] . [12ابعاد اجرايي صنعت برق به موارد زير طبقه بندی و برای هر يک از بخشهای مورد اشاره شاخصهايي تعريف و
برای هر يک از شاخصها بستر سازماني و استراتژيهای مربوطه معين گرديده است .ابعاد اجرايي آرمان صهنعت بهرق براسهاس
اطالعات مندرج در مرجع مذكور عبارتند از :


بعد مديريت



بعد نيروی انساني



بعد مشتريان



بعد فني



بعد نظام اطالعات



بعد محيط زيست



بعد اقتصادی و مالي



بعد ايمني

از ميان اين موارد ،بعد فني ارتباط روشنتری با حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعميرات نيروگاهها پيهدا مهيكنهد و در نتيجهه
شاخصها و استراتژیهای اين بخش تشريح ميشود.
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بعد فني شامل وجوه مختلفي است از جمله:
-1

مطالعه ،طراحي و برنامهريزی سيستم

-2

استانداردهای برق

-3

توسعه و اصالح شبكههای برق

-4

بهرهبرداری از سيستم قدرت و مديريت شبكه

بنابراين در تعريف شاخصهای فني صنعت برق دقت بيشتری الزم است تا اين شاخصها به كليه وجوه فوق حساس باشند.
براساس ارزيابيهای صورت گرفته شاخصها ،بسترهای سازماني و استراتژيهای بعد فني آرمان صنعت بر مطابق جدول ()4 -3
تعيين گرديده است.
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جدول ( )4 -3بسترهای سازماني و استراتژيهای بعد فني آرمان صنعت برق][12

شاخصها

بسترهای

استراتژيها

سازماني
مديريت مالي
صنعت برق
سيستم
اطالعات
در دسترس
بودن برق در
طول يكسال

ذخيره توليد
برق کشور

فنآوری

سيستمهای
مديريت
بخش
خصوصي
منابع مالي
دولت
بهرهبرداری و
نگهداری
توليد
سيستمهای
مديريت

تامين منابع مهالي الزم بهرای سهرمايهگهذاری در زمينههههای توسهعه و بهينههسهازی
شبكههای انتقال و توزيع نيروی برق
جلب مشاركت بخش خصوصي در توسعه و بهرهبرداری از شبكههای برق
استقرار سيستمهای اطالعات برای سنجش دقيق دقيق و مستمر انرژيهای توزيع نشده
استفاده از سيستمهای جديد اتوماسيون و ديسپاچينگ در توليد و انتقال و توزيهع بهرای
كاهش اشتباهات انساني و زمان عمليات و خاموشيهای برق
جايگزيني تجهيزات پيشرفته با تجهيزات قديميدر شبكههای برق برای افزايش قدرت
مانور بهرهبرداری و پايداری سيستم
توسعه و بهينهسازی شبكههای انتقال و توزيع نيروی برق
ارتقای سيستمهای مديريت منابع انساني در كليه اركان واحدهای بهرهبرداری
ارتقای سيستمهای مديريتي با رويكرد علميدر بهرهبرداری از شبكههای برق
جلب مشاركت بخش خصوصي در زمينه احدا و بهرهبرداری نيروگاههای برق
خريد تضمين شده برق توليدی توسط بخش خصوصي
جلب منابع مالي الزم برای احدا نيروگاه توسط شركتهای بهرق مطهابق برنامهه پهنج
ساله توسعه
بهبود شاخص آمادگي توان توليدی واحدهای توليدی در حال بهرهبرداری
اصالح سيستمهای نگهداری و بهرهبرداری از سيستم توليد برق كشور
بهبود برنامههای تعميرات پيشگيرانه سيستم توليد برق كشور
اصالح رفتار و بهبود سيستم مديريت بار كشور
ارتقای مهارتهای مديريتي در گستره شركتهای مديريت توليد برق
اصالح سيستمهای آموزشي بهرهبرداری و نگهداری نيروگاها

 -3-3جمعبندی
در يک جمع بندی كلي اهم نتايج به دست آمده در اين فصل به شرح زير قابل جمع بندی ميباشد:
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اقدامات انجام شده در راستای تبيين اهداف كالن صنعت برق در حوزه توليد تا حدود زيادی افق و چالشهای توسعه

اين بخش از صنعت برق را شفاف نموده است .اما برنامههای تهيه شده عمدتا كوتاه مدت يا ميان مدت بوده و صنعت برق
برای توسعه دراز مدت اين بخش هنوز اجرای يک برنامه جامع را تجربه ننموده است .در اين ميان اگر چه اشاراتي به توسعه
فناوری های حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعميرات شده است ولي به دليل سطح كالن اهداف به سرفصل بهرهبرداری،
نگهداری و تعميرات در حد محدودی پرداخته شده است .به همين دليل ضرورت دسترسي به يک سند جامع در بر گيرنده
برنامه های كوتاه مدت ،ميان مدت و بلند مدت حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعميرات در بخش توليد بخوبي احساس مي
گردد.


بر اساس بررسي صورت گرفته ،در اسناد مورد اشاره از جمله مواردی كه به صراحت به حوزه بهرهبرداری و نگهداری و

تعميرات اشاره نموده است به موارد زير مي توان اشاره كرد:
 يكي از قوتهای وزارت نيرو در حال حاضر توان اين وزارتخانه در حوزه های تعمير و نگهداری تجهيزات صنعت برق مي
باشد.
 حمايت از بخشهای خصوصي فعال در طراحي ،تامين و ساخت ،تعمير و نگهداری و بهره برداری نيروگاهها در جههت
استفاده از فناوری نوين با راندمان باال از جمله استراتژی های وزارت نيرو مي باشد.
 تقويت مديريت بهينه بهره برداری از نيروگاههای برق آبي از جمله سرفصلهای مورد توجه حوزه توليد مي باشد.
 كاهش خروج اضطراری واحدهای توليد برق از جمله اهداف بخش توليد صنعت برق مي باشد.
 واگذاری عمليات اجرا و بهرهبرداری از پروژهها ،نيروگاههااز جمله سياستهای وزارت نيرو در زمينه خصوصي سازی مي
باشد.
 از ميان شاخصهای ارزيابي عملكرد نيروگاهها ،شاخص های مهمي كه بيشترين نقش را در مقايسه نيروگاهها ايفا
ميكنند عبارتند از الف ) شاخص آمادگي توان توليدی در حال بهرهبرداری ) ،(O.Fب) شاخص عدم آمادگي به دليل
برنامهی ساالنه سيستم توليد ) ،(U.A.P.Fج) محدوديت به دليل عوامل خارجي و داخلي ،بهبود شاخص آمادگي توان
توليدی واحدهای توليدی در حال بهرهبرداری ه) اصالح سيستمهای نگهداری و بهرهبرداری از سيستم توليد برق و و) بهبود
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برنامههای تعميرات پيشگيرانه سيستم توليد برق كشور كه همگي ارتباط نزديكي با موضوع بهرهبرداری ،نگهداری و تعميرات
دارند.
عالوه بر موارد پيش گفته ،در بررسي اسناد باال دستي ،سرفصلهای ديگری كه به صورت غير مستقيم به حوزه بههرهبهرداری،
نگهداری و تعميرات مربوط مي شوند استخراج و جمع بندی گرديد .از جمله مهمترين سرفصلهای مرتبط با حوزه بهرهبرداری،
نگهداری و تعميرات به موارد زير مي توان اشاره كرد:
 افزايش بازده نيروگاههای حرارتي حداقل به ميزان ساليانه يک درصد و رساندن به بازده  41درصد
 افزايش خود اتكايي و بهره گيری از فناوریهای نوين سازگار با محيط زيست و متناسب با زيرساختهای حال و آينده
 عرضه برق مطمئن ،پايا و با كيفيت مناسب در حد استانداردهای جهاني
 پايين بودن راندمان توليد برق و پايين بودن توان كنترل آثار زيست محيطي انرژی
 تدوين قوانين و مقررات و روشهای اجرايي موثر برای الزام توليد كنندگان تجهيزات برقي به رعايت استانداردهای
تدوين شده
 كاهش هزينههای تمام شده توليد برق
 افزايش راندمان توليد و بهرهبرداری
 ارتقای بهرهوری عرضه انرژی الكتريكي با در نظر گرفتن مالحظات زيست محيطي
 صادرات خدمات فني و مهندسي از جمله خدمات بهرهبرداری ،نگهداری و تعميرات
 تعريف و اجرای پروژههای بهينه سازی (افزايش راندمان و ظرفيت)
 اجرای طرحهای ارزيابي اقتصادی نيروگاهها با استفاده از شاخصهای سنجش راندمان متناسب با نوع فناوری و در
جهت اجرای طرحهای تشويقي و تنبيهي
 اجرای طرحهای ارتقای بهره وری انرژی در نيروگاهها و رتبه بندی نيروگاهها با شاخصهای بهرهوری انرژی
 واگذاری آموزش و توسعه منابع انساني به بخش خصوصي
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 دعوت از شركتهای مشاورهای برای انجام فعاليتهای مربوط به تدوين استانداردها ،ايجاد آزمايشگاهها و اجرای
طرحهای تحقيق و توسعه بخش
 واگذاری كليه فعاليتهای بهينه سازی مصرف برق به NGOها و شركتهای معتبر به صورت منطقهای و بخشي
 جلب مشاركت بخش خصوصي برای پايش آلودگي زيست محيطي نيروگاهها
 شناسائي بازارهای هدف به منظور توسعه صادرات فناوریهای نوين
 تامين فناوریهای مناسب برای توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي
 ايجاد تعامالت سازنده با توليدكنندگان داخلي قطعات و تجهيزات مورد نياز صنعت برق در جهت توسعه توان توليد داخل
تجهيزات و قطعات صنعت برق
 توسعه سطح كارآمدی مديريت خريد در بخش در جهت انجام فعاليتهای واردات همراه با پيشبينيهای نرخ ارز
 كاهش ارزبری پروژههای صنعت برق با انجام تحقيقات الزم و توسعه فناوری ساخت داخل


تقويت مديريت صادرات بخش از طريق اصالح ساختار ،ارتقای دانش بازاريابي و جذب نيروی انساني متخصص و

دارای مهارت الزم
 انتقال فناوری نوين از كشورهای پيشرو و ارتقای سطح كيفي و كمي كاالها و خدمات مناسب برای صادرات به بازارهای
هدف
 ايجاد ارتباط ساختاری مناسب بين مراكز تصميمسازی و بخش تكنولوژی اطالعات در جهت پويا نمودن تكنولوژی
اطالعات برای نظام برنامهريزی
 سازماندهي خبرگان ،كارشناسان و بازنشستگان صنعت برق برای انجام فعاليتهای مربوط به بخش
 توسعه برونسپاری عمليات اجرا و بهرهبرداری پروژهها به بخش خصوصي و انتقال دانش مديريت و اجرای پروژه به
بخش خصوصي فعال در زمينه برق و انرژی
 پيشنهاد لوايح قانوني برای توسعه فناوری و تحقيقات در بخش و تسهيل در ارتباط با مراكز علمي و تحقيقاتي داخلي و
خارجي با پيشنهاد لوايح قانوني مناسب
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 تسهيل مبادالت علمي بين بخش و مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي داخل و خارج
 شناسايي ،انتقال و بومي سازی فناوريهای نوين سازگار با محيط زيست
 جمعآوری و در دسترس قراردادن نتايج تحقيقات در قالب بانكهای اطالعاتي برای مديران و كارشناسان بخش برق و
انرژی
 توسعه سطح كارآمدی مديريت خريد در بخش در جهت انجام فعاليتهای واردات همراه با پيش بينيهای نرخ ارز
 اولويت در تامين نياز مصرف از طريق نيروگاههای با راندمان باالتر
 ارتقای سطح استانداردهای فني توليد برق و نوسازی تجهيزات صنعت برق
 بستر سازی ،ارائه مجوزها ،تسهيالت ،تضمينهای الزم ،اصالح قوانين و مقررات و سايرحمايتها برای حضور موثر
بخش خصوصي در مبادالت بين المللي برق و صادرات خدمات فني و مهندسي
 استفاده از تجارب ساير كشورها و اعتبارات بينالمللي برای كاهش آلودگيها و ايجاد سامانههای پايش و كنترل اثرات
مخرب زيست محيطي
 توسعه نرمافزارها ،بانكهای اطالعاتي و تجارب ساير كشوهای پيشرو
 ايجاد ارتباط مناسب بين مراكز تصميمسازی و بخش تكنولوژی اطالعات
تهيه نقشه راه دراز مدت برای بخش توليد مستلزم بررسي حوزههای زير مجموعه آن بخش ميباشد .پروژه حاضر ميتوانهد
بستر الزم برای دستيابي به يک برنامه جامع توسعه حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعميرات بخش توليد را فراهم سازد .بهديهي
است كه در انتهای اين طرح مي توان از نتايج به دست آمده در بازنگری و تكميل اهداف كالن صنعت بهرق در حهوزه توليهد و
بهرهبرداری ،نگهداری و تعميرات استفاده نمود.

فصل چهارم
بررسي سابقه و اقدامات انجام شده در حوزه
نگهداری و تعميراتِ بخش توليد صنعت برق
کشور
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 -1-4مقدمه
تولد بخش توليد صنعت برق همراه با به كارگيری فناوری های بهره برداری ،نگهداری و تعميرات بوده است ،به گونهای كه در
بسياری از موارد بخش توليد با بخش بهره برداری  ،نگهداری و تعميرات مترادف منظور شده است .در بخش توليد صنعت برق
ايران تاكنون فعاليتهای قابل توجهي در حوزه بهره برداری ،نگهداری و تعميرات صورت گرفته است .در اين فصل ،مختصری از
پيدايش رويكرد سيستماتيک در حوزه بهره برداری ،نگهداری و تعميرات در نيروگاههای كشور و برخي از اقدامات انجام شده در
اين عرصه به اجمال مورد بررسي قرار مي گيرد.

 -2-4پيدايش نگاه سيستماتيك بهره برداری ،نگهداری و تعميرات در
نيروگاههای کشور
در گذشته با ورود واحدهای نيروگ اهي به كشور ،عموما بهره برداری ،نگهداری و تعميرات نيروگاههای احدا شده در كشور بهر
اساس دستورالعملهای سازنده صورت مي پذيرفته است .توسعه انواع واحدهای نيروگاهي اعم از بخاری ،گازی و سيكل تركيبي
موجب گرديد كه ديدگاههای جديدی در اين زمينه ايجهاد گهردد .از جملهه ا يهن اقهدامات مهي تهوان بهه ايهده مهدون نمهودن
استانداردهای نگهداری و تعميرات واحدهای نيروگاهي كشور در اوايل دهه هفتاد اشاره كهرد .در ايهن راسهتا دفتهر مهندسهي و
نظارت بخش توليد صنعت برق همگون سازی و استاندارد كردن نوع و مدت تعميرات واحدهای بخاری و گازی را در دستور كار
خود قرار داد.
از جمله خروجيهای طرح مذكور ميتوان به توسعه و استاندارد سازی برخي از فعاليتههای حهوزه بههره بهرداری ،نگههداری و
تعميرات اشاره نمود .به گونه ای كه برنامه نگهداری و تعميرات واحدهای نيروگاهي تحت عنوان  PMبه عنهوان حهداقلههای
الزم مطرح گرديد.
در تداوم توسعه اين الگو و با ورود نسلهای جديد از انواع واحدهای نيروگاهي به بخش توليد صنعت برق ،دفترمذكور وظايف زير
را بر عهده گرفت :
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• هماهنگي در تهيه دستورالعمل و استانداردهای بهرهبرداری تجهيزات نيروگاههای بخاری ،گازی و سيكلتركيبي
• مشاوره فني با نيروگاهها در جهت رفع مشكالت بهرهبرداری
• نظارت و تائيد فني كيفي و كمي بهرهبرداری نيروگاهها
• بررسي حواد نيروگاهها و تهيه گزارش فني در جهت جلوگيری از تكرار و پيشنهاد جهت رفع حواد
• همكای با دفتر برنامهريزی و نيروگاهها در جهت تهيه و تدوين برنامههای تعميراتي با توجه به شرايط بهرهبرداری
• همكاری با ساير بخشهای ستادی توانير و وزارت نيرو در رابطه با مسائل بهرهبرداری نيروگاهها
• همكاری در تخصيص بودجه جاری و بهينهسازی و سرمايهگذاری نيروگاهها و نظارت عاليه در اجرای آن
• همكاری در تائيد صالحيت شركتهای بهرهبرداری نيروگاهها
• همكاری در تهيه استانداردهای بهرهبرداری نيروگاهها
• همكاری در پروژههای تحقيقاتي و نمونهسازی ساخت داخل قطعات نيروگاهي
• نظارت عالي بر پروژه های علمي ،كاربردی صنعت برق كه توسط سازمان ههای ذيهربط و مراكهز تحقيقهاتي در جههت رفهع
مشكالت بهرهبرداری نيروگاهها تهيه ميشود
• بررسي و پيشنهاد ارائه رفع مشكالت بهره برداری نيروگاهها و هماهنگي در رفع آنها و انعكاس آن به سازمان توسهعه بهرق
ايران و شركتهای مهندسي مشاور جهت جلوگيری از تكرار در ساير پروژهها
• هماهنگي با ساير گروهها در رابطه با برنامه ريزی و نظارت بر اجرا جهت كاهش حواد نيروگاهها ناشي ازعدم بهرهبرداری
صحيح
• همكاری در برگزاری سمينارهای تخصصي و آموزش در بخش بهره برداری نيروگاههها در جههت ارتقها فنهي و تخصصهي
پرسنل بهرهبرداری نيروگاهها
با توجه به تجديد ساختار صورت گرفته در بخش توليد صنعت برق و كاهش متخصصين حوزه های گوناگون در دفتر فني توليد،
برخي از وظايف مورد اشاره به نهادهای ديگر نظير انجمن صنفي نيروگاههای ايران (اصنا) واگذار گرديد .با اين وجود همچنهان
خالهای فني و مديريتي در اين حوزه به خوبي احساس مي گردد.
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به همين داليل كيفيت انجام فعاليتهای حوزه بهره برداری ،نگهداری و تعميرات در نيروگاهههای كشهور از تنهوع بسهيار قابهل
توجهي برخوردار است .به گونه ای كه سطح ارائه خدمات بهره برداری ،نگهداری و تعميرات در برخي از نيروگاههای كشهور بها
نيروگاههای م شابه در كشورهای پيشرفته قابل رقابت است .بالعكس در برخي از نيروگاهههای كشهور وضهعيت بههره بهردای و
نگهداری و تعميرات در وضعيت بسيار نامطلوبي قرار دارد.

 -3-4برخي از اقدامات صورت گرفته در نيروگاههای کشور
جهت ارائه تصويری از وضعيت بهره برداری ،نگهداری و تعميرات در نيروگاههای كشور ،در ادامه به پاره ای از اقهدامات قابهل
توجه (فراتر از وضعيت معمول ) در حوزه بهره برداری ،نگهداری و تعميرات در برخي از نيروگاههای كشور پرداخته مي شود.

 -1-3-4پيادهسازی سيستم عيب يابي مرکزی با آناليز ارتعاشات در نيروگاه آبادان []13
سيستم تحت وب مانيتورينگ و عيب يابي مركزی واحدهای نيروگاهي (به نام  VCMتحهت وب) بها اسهتفاده از روش آنهاليز
ارتعاشات در گروه مكانيک پژوهشگاه نيرو طراحي شده و بر روی  4مجموعه توربين-ژنراتور نيروگاه گازی آبادان پياده سهازی
شده است .اين سيستم از دو بخش سخت افزاری (شامل سنسورها ،سيگنال كانديشهنرها و كهارت  A/Dو  )...و نهرم افهزاری
(شامل قسمتهای دريافت و ذخيره داده ها در كامپيوتر و آناليز داده ها بمنظور شناسايي عيوب ماشين ها) تشكيل شده است.
اين سيستم امكان مانيتورينگ مستقيم و ثبت پارامترهای ارتعاشي ماشينهای دوار را از راه دور فراهم نمهوده و قابليهت كنتهرل
حدود آالرم و خطر و ذخيره سازی اطالعات و آناليز آنها را به منظور عيب يابي دارا مي باشد .با پيادهسازی اين سيستم دسترسي
به اطالعات واحدهای نيروگاهي بصورت مستقيم ( )on-lineاز طريق اينترنت در هر مكاني ميسر بوده و تيم پروژه با تفسير اين
اطالعات بدون نياز به مراجعه به نيروگاه عالوه بر توانايي بررسي وضعيت نيروگاه و تفسهير گزارشههای نهرم افهزار ،مهي توانهد
بصورت پيوسته مشاوره الزم در زمينه عيب يابي و تحليل وضعيت ماشين های دوار اصلي نيروگاه را ارائه نمايد.
سنسورهای ارتعاشي به كار رفته در نيروگاه آبادان از نوع سرعت سنج بوده و همگي در راستای قائم نصب شده اند .شكل 1-4
شماتيک نيروگاه و سنسورهای نصب شده را نشان مي دهد.
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شكل ( :)1-4شماتيك نيروگاه و سنسورهای نصب شده

 -2-3-4مونيتورينگ ارتعاشات در نيروگاه گازی ری []14،15
در نيروگاه ری با عمری در حدود  25سال انواع مختلف توربين گازی با عمرهای مختلف نصب شده است .واحدهای موجود در
اين نيروگاه شامل  8واحد هيتاچي قديمي مدل  10 ،GEواحد هيتاچي جديد مدل  6 ،واحد  AEGمدل  6 ،GEواحهد آسهک
مدل فيات 8 ،واحد فيات 3 ،واحد ميتسوبيشي مي باشد.
برای اندازه گيری ارتعاش در توربين های  F5مستقر در اين نيروگاه از سه سنسور شتاب استفاده ميشود كه هر سهه در جههت
عمودی روی پوسته های ياتاقان كمپرسور ،ياتاقان ژنراتور و توربين نصب شده اند .در شكل( ) 2-4محل نصب سنسور شهتاب
بر روی پوسته ياتاقان نشان داده شده است.
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شكل ( :)2-4محل نصب سنسور روی پوسته ياتاقان

سيگنال خروجي سنسورهای شتاب در نيروگاه ری تا اطاق كنترل محلي منتقل ميشود .در آنجا مقادير ارتعاشات هر سه سنسور
بر روی يک انديكاتور با يک سوييچ توسط اپراتور قابل قرائت مي باشد (شكل )3-4

شكل ( :)3-4سويچ و انديكاتور ارتعاشات در نيروگاه ری

مقدار ارتعاشات يک سنسور در آن واحد بر روی انديكاتور قابل مشاهده است و امكان مشاهده هر سهه مقهدار ارتعاشهات بطهور
همزمان وجود ندارد .مقدار ارتعاشات در بازرسي عمومي در ديتاشيت ثبت مي شود .بدين ترتيب سوابق ارتعاشهي واحهدها فقهط
شامل مقدار  Overallدر دفاتر قابل دسترسي مي باشد و امكان تحليل ارتعاشات وجود ندارد .به خاطر بازه زمهاني بهين قرائهت
مقدار ارتعاشات ،در صورت افزايش ارتعاش هيچ آالرمي داده نمي شود و امكان حفاظت ماشين وجود ندارد .سيستم اندازه گيری
ارتعاشات در نيروگاه ری يک سيستم ابتدايي با حداقل تجهيزات است و در وضعيت فعلي بهرای پيهاده سهازی پهايش وضهعيت
ارتعاشات در نت پيشبينانه مناسب نمي باشد.

 -3-3-4مونيتورينگ ارتعاشات در نيروگاه گازی دماوند []14
نيروگاه دماوند يكي از جديدترين نيروگاه های گازی كشور مي باشد كه دارای  12واحد  159مگاواتي است .اين توربينها طهرح
زيمنس و از نوع  V94.2بوده و هر واحد دارای يک كمپرسور  16مرحله ای و توربين  4مرحله ای مهي باشهد .تهوربين در دور
 3000 RPMكار مي كند و با ژنراتور از طريق يک شفت مياني كوپل مستقيم است .هر توربين دارای چهار ياتاقان مي باشهد.

ياتاقان كمپرسور از نوع  hrustاست و بقيه ياتاقان ها ژورنال ساده مي باشند.

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين بهره برداري ،نگهداري و تعمیرات نیروگاههاي كشور
39
ويرايش اول ،فروردين 1394

فاز  :1تدوين مباني سند

در نيروگاه دماوند بر روی هر واحد  16سنسور ارتعاشي نصب شده است و سيگنال ارتعاشات به اطهاق فرمهان آورده مهي شهود.
همچنين مقادير هشدار و خطر برای دامنه ارتعاشات مشخص شده و در صورت باال رفتن دامنه ارتعاشات واحد ،فرمان Alarm

و يا  Tripصادر مي شود .تجهيزات ارتعاشي بكار گرفته شده به طور عمده شامل سنسور ،كابل ،اتصاالت ،عمهل آور سهيگنال،
سيستم اخذ و پردازش داده و بخش نرم افزاری مي باشد.

در نيروگاه دماوند برای اندازه گيری ارتعاشات مطلق پوسته ياتاقان و ارتعاشات نسبي شفت از دو نوع سنسور شتاب و جابجهايي
استفاده شده است .سنسورهای شتاب از نوع پيزوالكتريک مدل  CA201بوده و بر روی پوسته ياتاقان در جهت عمودی نصهب
شده اند .بر روی هر ياتاقان دو عدد سنسور شتاب در كنار هم برای باال بردن ضريب اطمينان نصهب شهده اسهت سنسهورهای
جابجايي بكار رفته در نيروگاه دماوند از نوع غير تماسي ) (proximity probeمدل  TQ402ميباشند .سنسهور جابجهايي بهر
روی پوسته ياتاقان نصب شده و نوك پروب آنها در مجاورت شفت قرار دارد .اين سنسورها جابجايي نسبي شهفت و ياتاقهان را
اندازه گيری مي نمايند .در اشكال ( )4-4و ( )5-4محل نصب سنسورهای شتاب و جابجايي بر روی محفظهه ياتاقهان ژنراتهور
نشان داده شده است.

شكل ( :)4-4سنسورهای شتاب بر روی پوسته ياتاقان
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شكل ( :)5-4سنسورهای غير تماسي جابجايي بر روی پوسته ياتاقان

برای اخذ و پردازش داده های ارتعاشي در نيروگاه دماوند از سيستم  VM600محصول شركت  Vibro-meterاسهتفاده شهده
است .اين سيستم كه در شكل  6-4نشان داده شده است مجموعه ای كامل برای اخذ داده ،پهردازش ،حفاظهت و مانيتورينهگ
ماشين آالت مي باشد .البته سيستم  VM600بطور كامل در نيروگاه دماوند نصب نشده و فقط بخشهي از آن كهه مربهوط بهه
حفاظت در برابر ارتعاشات باال است مورد استفاده قرار گرفته است.

شكل ( :)6-4سيستم VM600

با توجه به اين واقعيت كه در نيروگاه دماوند كليه سنسورهای ارتعاشات در محل نصب شده و قسمت عمده سخت افزار پهايش
وضعيت مورد نياز فراهم شده است ،به نظر مي رسد كه تنها مانع بكارگيری فن آوری پايش وضعيت پيشرفته در نيروگاه دماوند،
عدم آگاهي و نه هزينه سيستم بوده است .در نيروگاه دماوند با اضافه كردن نرم افزار مناسب و آموزش الزم مهيتهوان سيسهتم
پايش وضعيت پيشرفته را پياده سازی نمود .اين عمليات هزينه بسيار پاييني دارد و در مقابل دستاوردهای فراواني برای نيروگاه
خواهد داشت.

 -4-3-4آناليز ارتعاشات و جريان موتور در نيروگاه منتظر قائم []16
سيستم مستقيم تشخيص خطا به نام  VCMكه قبال در مورد پياده سازی تحت وب آن روی واحدهای گازی نيروگاه آبادان به
طور مفصل توضيح داده شد به منظور آناليز ارتعاشات و جريان موتور بر روی فيدپمپ واحد  6سيكل تركيبي نيروگاه منتظر قائم
نيز پياده سازی شده است .مجموعه الكتروفيدپمپ ههای بهويلر بازيهاب سهيكل تركيبهي نيروگهاه منتظهر قهائم دارای سيسهتم
سنسورهای ارتعاشي و جريان موتور بصورت همزمان مي باشد .اين مجموعه دارای  6سنسور جابجايي سنج غيرتماسي از نهوع
جريان ادی است كه دو تای آنها در راستای محوری و چهار تای ديگر در راستای شعاعي بر روی ياتاقان های پمپ نصب شده
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اند (بر روی هر ياتاقان دو سنسور بصورت عمود بر هم) ياتاقان های پمپ از نوع روغني و ياتاقان های موتور از نوع بلبيرينهگ
مي باشند .هر سنسور جابجايي سنج دارای يک درايور با خروجي  4تا  20ميلي آمپر مي باشد كه اين جريهان بهه اتهاق كنتهرل
هدايت ميشود .كليه درايورهای سنسورهای ارتعاشي (شش عدد كه همگي از يک نوع مي باشند) در يک جعبه در كنهار پمهپ
قرار دارند و تمامي سنسورهای ارتعاشي نصب شده روی الكتروفيدپمپ به اين درايور ها متصل مي باشهند .درايورهها دارای دو
خروجي يكي از نوع جرياني و ديگری از نوع ولتاژی مي باشد .خروجي جرياني اين درايورها به اتاق كنترل متصل مهي باشهد و
به دالئل ايمني و پيشگيری از توقف های احتمالي واحد در اثر خطای سيستم جديد ،سيگنالهای جرياني موجود در اتاق كنتهرل
بطور موازی با سيستم مانيتورينگ نيروگاه عمل مي نمايد.

 -5-3-4طراحي و استقرار سيستم نگهداری و تعميرات مبتني بر وضعيت در نيروگاه
حرارتي شازند [17و ]18
نيروگاه حرارتي شازند با ظرفيت توليد  1300مگاوات انرژی الكتريكي ،دارای  4واحد  325مگهاواتي بهوده و از سهال  1379بهه
شبكه سراسری توليد برق كشور پيوسته است .شازند اولين نيروگاه كشور است كه اقدام به تأسيس واحد پايش وضعيت حرفهای
و مستقل نموده است .تهيه دستگاه ارتعاش سنجي (مدل ويبروتست  60ساخت شركت  )B&K Vibroرا كه در انتهای سهال
 1381رخ داد ،ميتوان اولين مرحله از ايجاد برنامه پايش وضعيت در نيروگاه شازند ناميد .در اوايل اندازه گيریها ،ثبت اطالعات
به صورت دستي و از طريق تكميل دفترچه ای كه بدين منظور تهيه شده بود ،صورت مي گرفت .در اين دفترچه به ههر تجهيهز
يک صفحه (با فرمت مشخص) اختصاص داده شده بود كه اطالعات جانبي تجهيز و شماتيک آن را در بر مي گرفهت و تهاريخ
داده برداری و مقادير ارتعاشات نيز در جدول تعبيه شده يادداشت مي شد .در پايين صفحه نيز محلي برای درج نظريات و نتهايج
اندازه گيری وجود داشت .در سال  82و پس از اختصاص يک نفر كارشناس مختص برنامه ارتعاش سنجي ،ضمن مدون شهدن
برنامه پايش وضعيت بر اساس ارتعاش سنجي ،ثبت اطالعات به صورت نرمافزاری درآمد و يک پايگاه داده كهامپيوتری بهرای
اين موضوع تهيه شد و از آن به بعد ثبت نتايج اندازه گيريها به صورت اتوماتيک و از طريق شاخه های تعريف شده صورت مي
پذيرد.
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واحد پايش وضعيت نيروگاه شازند فعاليت رسمي خود را از سال  1383با پياده سازی برنامه آناليز ارتعاشات تجهيزات دوار شروع
كرده و از سال  1387عالوه بر پايش وضعيت ارتعاشات بسياری از تجهيزات دوار ( 509دستگاه پمپ ،فن و الكتروموتور بعهالوه
 4واحد توربوژنراتور) به صورت دقيق و حرفهای ،كليه اين تجهيزات از طريق تكنيک های ارزيابي وضعيت صدا و آلتراسونيک و
ترموگرافي هم مورد پايش قرار گرفتهاند.

در اشكال  7-4و  8-4نمونه هايي از نتايج تست ترموگرافي در نيروگاه شازند آمده است.

شكل ( :)7-4بررسي وضعيت عايقبندی لولههای ورود بخار به توربين

شكل ( :)8-4بررسي وضعيت عملكرد والوها و تله های بخار

 -6-3-4پايش وضعيت با بهره گيری از فناوری ترموگرافي در نيروگاه حرارتي
اصفهان[]19
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در نيروگاه اصفهان انجام ترموگرافي از تجهيزات الكتريكي فشار قوی و پست های بالفصل آن سابقه ای بيش از ده سال دارد
كه در ابتدای امر با دوربين های پر حجم مدل  IR470ساخت شركت  AGEMAكشور سوئد و از طرف ارگانهای ديگر انجام
مي پذيرفت اما در حال حاضر اين شركت با خريد دوربين های جديد و بر اساس برنامه های زمان بندی شده متهولي ايهن امهر
شده است .انجام الزامي ترموگرافي مطابق زمان بندی ذكر شده به طور معمول دو يا سه بار قبل از تعميرات دوره ای و اساسي
مي باشد .ولي در بازديدها و بررسي های دوره ای هر دو ماه يكبار انجام ميپذيرد .در تجهيزات الكتريكي نقاط گرم بر اثر وجود
مقاومتهای تشكيل شده و عبور جريان الكتريكي ايجاد مي گردد .علل ايجاد اين مقاومتها را ميتوان شل بودن اتصاالت ،كثيف
بودن ،گرد و غبار  ،اكسيده شدن سطوح داخلي اتصاالت و ايجاد نقاط جوش خورده به هم  ،ناخالص و نا مرغوب بهودن يهراق
آالت نظير كلمپها و  ، ...اتصاالت با مقاطع نامناسب  ،فرسوده بودن اتصاالت  ،در گير نشدن كامل تيغه های سكسيونرها و ...
تلقي نمود.

در نيروگاه اصفهان دوربين ترموگرافي برای تشخيص عيوب مختلفي بكار مي رود كه نمونه هايي از آنها در شهكل  9-4ديهده
ميشود.

عكس واقعي

تصوير حرارتي قبل از رفع عيب

تصوير حرارتي بعد از رفع عيب

شكل ( :)9-4نمونهای از ترموگرافي

 -7-3-4ارائه برنامه تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان و دسترسي برای نيروگاه شهيد
منتظری اصفهان][20
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در اين پروژه با استفاده از نتايج مطالعات قابليت اطمينان برنامه های راهبردی و سياست های كالن نوسازی و تعميرات تدوين
شده است .در اين راستا ابتدا نحوه انجام مطالعات قابليت اطمينان نيروگاه شهيد منتظری اصفهان با استفاده از مدل ماركف
بررسي و سپس با استفاده از نتايج مطالعات قابليت اطمينان برنامه تعميرات پيشگيرانه به نحوی برای هر واحد نيروگاه ارائه
گرديده است كه آن واحد دارای بيشترين قابليت اطمينان و دسترسي گردد .ارائه اين برنامه تعميراتي بر اساس توزيع های
احتمال صورت گرفته است .با استفاده از نتايج محاسبات قابليت اطمينان نيروگاه طي سالهای 83تا  87قابليت اطمينان و
دسترسي محاسبه شده به نحوی ماكزيمم شده است كه توالي تعميرات پيشگيرانه بر ای هر واحد نيروگاه بدست آيد .همچنين
چگونگي ارائه برنامه بروزتری برای  5سال بعد يعني تا پايان سال  92بررسي شده است
شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظر ی در زمينه بهره برداری واحدهای نيروگاه فعاليت دارد و دارای  8واحد بخار
با ظرفيت  200مگاوات مي باشد و به شبكه های فوق توزيع و انتقال متصل است .بهرهگيری از نتايج مطالعات قابليت اطمينان
در اين نيروگاه از دو جهت حائز اهميت است .ابتدا اين كه اين مطالعات يک راهنمای جامع جهت ميهزان اسهتمرار توليهد تمهام
واحد ها بوده و ثانيا يک راهنمای موثر جهت انجام تصميم گيريهای كليدی به هنگام وقوع وقفه های اجباری برای ههر واحهد
مي باشد .از جمله اين تصميمات كليدی ميتوان به زمان مناسب تعميرات دورهای ،تعميهرات اساسهي و حتهي انجهام نوسهازی
تجهيزات واحد اشاره كرد.

فصل پنجم
جمع بندی و نتيجه گيری
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در يک جمع بندی كلي اهم نتايج به دست آمده از اين مرحله از گزارش به شرح زير قابل جمع بندی مي باشد :
 بررسي های صورت گرفته حاكي از آن است كه به داليل  )1اهميت به روز بودن فعاليت های نگهداری و تعميرات در
بخش نيروگاهي )2 ،ضرورت توسعه ساختار و توانمندی های نگهداری و تعميرات در بخش )3 ،ابعاد اقتصادی گسترده
طرح انجام اين طرح از ضرورت قابل توجهي برخوردار است .به همين دليل پاسخگويي به نيازهای بخش توليد صنعت
برق در حوزه بهره برداری ،نگهداری و تعميرات در قالب يک نقشه راه مورد توجه متوليان بخش توليد صنعت برق قرار
گرفته است.
 در بخشي از اين مرحله به تبيين ابعاد موضوع و محدوده مطالعه پرداخته شد .بر اين اساس سطح تحليل پيشنهادی به
سطح وزارت نيرو محدود گرديد .از حيث سطح مطالعه و مرزبندی فني ،پس از بررسي های صورت گرفته ،سطح مطالعه
پيشنهادی به نيروگاههای گازی ،بخاری و سيكل تركيبي محدود گرديد .البته با توجه به لحاظ كردن نگاه سيستمي
عالوه بر نگاه فناورانه در پروژه حاضر ،مطالعه قابليت تعميم به ساير نيروگاههای حوزه توليد را دارا ميباشد .عالوه بر
موارد پيش گفته افق زماني تحليل به دوره  10ساله محدود


گرديد.

از نظر حوزههای فني مورد پوشش نيز مجموعه استراتژیهای مربوط به رويكرد سيستمي به نگهداری و تعميرات و
رويكردهای نوين مديريتي شامل نگهداری و تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان ،نگهداری و تعميرات مبتني بر ريسک،
نگهداری و تعميرات بهرهور فراگير ،و مواردی از اين دست ،بايد مورد توجه قرار گيرد .عالوه بر اين ،فناوریهايي كه
نقش پشتيبان را برای پيادهسازی استراتژیهای فوق دارند اعم از فناوریهای پايش وضعيت ،آناليزها ،آزمونها و
بازرسيهای مربوطه (شامل فناوریهای آناليز روغن ،آناليز ارتعاشات ،اسپكتروسكوپي ،ترموگرافي ،آناليز صوتي ،تست
ذرات مغناطيسي ،راديوگرافي و  )...در محدوده مطالعات ميباشند.

 بررسي اسناد باالدستي حوزه بهره برداری ،نگهداری و تعميرات نيز بر ضرورت انجام چنين طرحي تاكيد مي نمايد.
برخي از شاخص های كمي نظير افزايش بازده نيروگاههای حرارتي حداقل به ميزان ساليانه يک درصد و رساندن به
بازده  41درصد نيز توجه مضاعف به حوزه بهره برداری ،نگهداری و تعميرات را ضروری مي گرداند .عرضه برق مطمئن،
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پايا و با كيفيت مناسب در حد استانداردهای جهاني به همراه كاهش هزينههای تمام شده توليد برق از جمله سرفصلهای
مورد تاكيد در اين زمينه مي باشد.


مروری بر تحوالت صورت گرفته در حوزه بهره برداری ،نگهداری و تعميرات بخش توليد صنعت برق و برخي اقدامات
صورت گرفته در زمينه به كارگيری فناوری های بهره برداری ،نگهداری و تعميرات نوين ازجمله موارد مورد توجه در اين
مطالعه مي باشد .در يک بررسي اجمالي اگرچه اقدامات صورت گرفته قابل توجه بوده است ولي همچنان ناكافي مي
باشد.

پروژه حاضر ميتواند بستر الزم برای دستيابي به يک برنامه جامع توسعه حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعميرات بخش
توليد را فراهم سازد .بديهي است كه در انتهای اين طرح ميتوان از نتايج به دست آمده در بازنگری و تكميل اهداف
كالن صنعت برق در حوزه توليد و بهرهبرداری ،نگهداری و تعميرات استفاده نمود.
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 -1-1مقدمه
کليه بنگاههاي اقتصادي ،جهت رقابت در بازار بر اساس برخي اولويتهاي مرتبط با توانمنديهايشان با يكديگر به رقابت
ميپردازند .نگهداري و تعميرات بخش جدايي ناپذير توليد است که ميتواند اين اولويتهاي رقابتي را تحت تاثير قرار دهد و در
نتيجه استراتژي هاي کسب و کار را به شكل مثبت يا منفي متاثر سازد .براي درك بهتر اين ارتباط ابتدا تعريفي اجمالي از واژه
استراتژي ذکر ميشود و سپس استراتژي کسب و کار و نگهداري و تعميرات تشريح ميشوند و در نهايت تعامالت بين آنها مورد
بررسي قرار خواهد گرفت.
استراتژي را ميتوان در قالب يك چارچوب منسجم در نظر گرفت که:
 -1تصميمات را هدفمند و يكپارچه و متحد مينمايد.
 -2اهداف و حوزه فعاليتهاي سازمان را معين ميکند.
 -3موجب مشارکت تمام سطوح و اجزاي تشكيل دهنده شرکت در فرايند تصميم گيري ميگردد.
 -4کسب مزيتهاي بلند مدت و پايدار در حوزه فعاليتهاي را در بر دارد.
 -5مباني حاکم بر همكاريهاي اقتصادي و غير اقتصادي را در بر دارد.
بنابراين استراتژي کسب و کار ،همان الگوي منسجم توصيف شده در قبل ميباشد که محور تمام مباحث کسب و کار سازمان
ميباشد .ظرفيتها ،تجهيزات ،تسهيالت و خط مشيها و مفاهيم نت از جمله مولفههاي استراتژي نگهداري و تعميرات هستند
که در قالب يك الگوي منسجم تعريف مينمايد .عبارت استراتژي در زمينه نگهداري معموال به عنوان مجموعه سياستها و
مفاهيم نگهداري تفسير شده است .اما از ديدگاه وسيع تر اين مفاهيم و خطمشيهاي بهره برداري نگهداري و تعميرات ،يكي از
چند مولفه اصلي استراتژي اين حوزه را شكل ميدهند .ساير مولفههاي ساختاري اين بخش عبارتند از :
-

ظرفيت بهره برداري ،نگهداري و تعميرات

-

تجهيزات و تسهيالت بهره برداري ،نگهداري و تعميرات

-

تكنولوژي بهره برداري ،نگهداري و تعميرات

-

يكپارچهسازي اين حوزه
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استراتژي بهره برداري ،نگهداري و تعميرات ،به عنوان يك الگوي منسجم در تجانس با استراتژيهاي توليدي ،سازماني و
استراتژيهاي کسب و کار معرفي ميشود .اين استراتژي اهداف سازمان را آشكار ميسازد و طبيعت کارکردهاي اقتصادي و غير
اقتصادي را که قصد دارد براي سازمان به شكل يكپارچه انجام دهد ،تعريف ميکند .در اين چارچوب کليه وظايفي که به وسيله
يك بنگاه اقتصادي انجام ميگيرد ،به  5فعاليت اوليه و  4فعاليت پشتيباني دستهبندي ميشود .فعاليتهاي اوليه شامل موارد زير
ميشوند:
 -1تعيين حدود منطق( ساختار) داخلي
 -2فرايندها
 -3منطق( ساختار) خارجي
 -4بازاريابي
 -5فروش و خدمات
فعاليت هاي پشتيباني نيز شامل موارد زير ميشوند:
 -1تدارکات
 -2تكنولوژي
 -3مديريت منابع انساني
 -4زير ساختهاي سازمان
در گذشته اغلب براي فرايند نگهداري و تعميرات در زنجيره ارزش جايگاهي در نظر نميگرفتند زيرا اين امر به عنوان سربار
توليد در نظر گرفته مي شد .اين در حالي است که با در نظر گرفتن آن به عنوان يك فرايند در زنجيره ارزش ،مديريت ميتواند
تاثيرات بهره برداري ،نگهداري و تعميرات و استراتژيهاي مختلف آن را بر روي زنجيره ارزش و استراتژي کسب و کار خود
تصور نمايد.
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 -2-1برخي از استراتژيهاي نگهداري و تعميرات
در نتيجه تغيير و تحول در استراتژيهاي کسب و کار و عوامل حاکم بر توليد و پيشرفت جوامع به سمت جامعه اطالعاتي،
استراتژيهاي مختلف نگهداري و تعميرات به وجود آمدهاند .برخي از مهمترين اين استراتژيها در ادامه تشريح مي گردد.

-1-2-1نگهداري و تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان[1] (RCM)1

پايه و اساس استراتژي  RCMبازده و کارکرد تجهيزات است ،فرايندي مستمر که به منظور تعيين موثرترين رويكرد نگهداري
در خصوص يك دستگاه و يا يك عمليات تعمير استفاده ميشود .در اين ميان ،ضريب و قابليت اطمينان تجهيزات ،نقش مهمي
در تعيين برنامه نت ايفا ميکند ،در نتيجه تمامي جهت گيريها و برنامهريزيها بر همين اساس پيريزي ميشود ،لذا اولين و
مهمترين مرحله در اين استراتژي ،تعريف و تشخيص ميزان اطمينان و محدوه اثر تمامي تجهيزات و دستگاهها در سيستم
مي باشد لذا اولين پرسشي که بايد پاسخ دقيقي براي آن حاصل شود ،اين است که کارکردها و استانداردهاي کارايي هر يك از
دارايي هاي فيزيكي با توجه به زمينه فعلي استفاده از آنها چيست؟ کيفيت ،دقت و صحت پاسخ اين پرسش ،به عنوان دادههاي
پايه و اصلي ،ميزان موفقيت اين استراتژي و پيادهسازي آن را در صنعت مشخص ميکند .در واقع اين سيستم بر اساس اين
دادهها وظايفي را شناسايي ميکند که:
 -1موثر و قابل اجرا باشد
 -2باعث شوند که قابليت اطمينان اصلي دستگاه  ،سيستم ها و افراد که در طراحي اوليه از اهداف اصلي بوده است با کمترين
هزينه به دست آيد.
در رويكرد مبتني RCMاز يك رويه منطقي استفاده ميکند تا بتواند براي هر تجهيز مناسبترين روش نگهداري را تعيين
کند .در طول اين محاسبات RCM ،تمام حالتهاي مختلف کارکرد دستگاه و پيشينه آن را در نظر ميگيرد و نسبت به
تصميمات گرفته شده توسط آن صنعت مانند هزينههاي مالي ،خروجي مناسبي را ارائه ميدهد .يكي ديگر از ويژگيهاي اصلي

Reliability Centered Maintenance

1
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اين روش ،رويكرد کارکرد محور آن است .به اين معنا که تحليل و بررسي کارکردها يك امر مداوم است و برنامه نت نيز بر
اساس دادههاي حاصل از اين تحليلها ،ويرايش و تنظيم و در نهايت اجرايي ميگردد.

-2-2-1نگهداري و تعميرات مبتني بر ريسك[2] (RBM)1

يكي از اهداف مهم استراتژيهاي مختلف تعميرات ،کاهش در نرخ مخاطراتي است که بدليل وقوع خرابيهاي ناگهاني ،چه از
نظر انساني و چه از نظر محيطي موجب خسارت ميگردند .بعالوه ،استراتژي مورد نظر بايد از نظر هزينه نيز مقبول باشد.
استفاده از يك رويكرد مبتني بر ريسك اين اهداف را تضمين مينمايد .اين رويكرد ،اطالعات بدست آمده از مطالعه حاالت
خرابيها و اثرات
اقتصادي آنها را بكار ميگيرد.
تحليل ريسك ، 2تكنيكي براي شناسايي ،مشخص کردن ،کمي کردن و ارزيابي خسارت ناشي از يك حادثه است .رويكرد
تحليل ريسك در واقع احتمال و تأثير خرابي را در مراحل مختلف محاسبه کرده و سعي در پاسخگويي به سواالت زير دارد:
چه عواملي باعث خرابي سيستم ميشوند؟اين عوامل چگونه موجب خرابي ميشوند؟احتمال رخداد اين عوامل چقدر است؟عواقب ناشي از رخداد اين عوامل کدامند؟ريسك را مي توان توسط يكسري روشهاي کيفي /کمي و بر اساس رابطه ( )1ارزيابي نمود:
() 1

عواقب ناشي از خرابي  احتمال رخداد خرابي  ريسك

ارزيابي ريسك 3ميتواند کمي يا کيفي باشد .خروجي ارزيابي ريسك کمي ،معموالً بصورت يك عدد همانند هزينه ريسك در
واحد زمان خواهد بود .اين عدد ميتواند بمنظور رتبهبندي ريسكها بكار گرفته شود .همچنين ارزيابي ريسك کمي به داده
هاي زيادي هم از جهت احتمال رخداد و هم از جهت اثرات رخداد نياز دارد .براي مشخص کردن احتمال آنكه مجموعهاي
1

Risk Based Maintenance
Risk Analysis
3
Risk Assessment
2
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از حوادث منجر به پيامد خاصي شوند معموالً از درخت خطا يا درخت تصميم استفاده ميشود .ارزيابي ريسك بصورت کيفي
سادهتر بوده و عموما نتايج آن به شكل يك ماتريس ريسك که در آن محور اول ،احتمال وقوع هر ريسك و محور دوم،
عواقب ناشي از رخداد است نشان داده مي شود .با توجه به اعداد نسبت داده شده به احتماالت و عواقب آن ،ميتوان يك
مقدار عددي نسبي براي ريسك بدست آورد .بايد به اين نكته توجه نمود که اين عدد خارج از چارچوب محاسبه ريسك
کيفي ،معني خاصي نداشته و يك عدد نسبي است که ميتوان بر مبناي آن  ،ريسكها را ارزيابي و اولويت بندي نمود.
اهداف رويكرد ارائه شده براي نگهداري و تعميرات مبتني بر ريسك ،شامل کاهش کلي ريسك خرابي در تجهيزات در حال
کار است .در مناطق با ريسك باال و متوسط ،تالش بيشتري الزم است در حالي که در نواحي با ريسك پايين اين تالش و
همچنين هزينه برنامه تعميرات ،کاهش خواهد يافت .همچنين عدد کمي بدست آمده از محاسبه ريسك براي اولويتبندي
فعاليتهاي بازرسي و تعميرات به کار مي رود .رويكرد مبتني بر  RBMپيشنهاداتي را شامل اينكه چه عمليات پيشگيرانهاي
انجام شود ارائه ميکند .اجراي  RBMاحتمال رخداد خرابيهاي غير مترقبه را کاهش ميدهد.
1

-3-2-1نگهداري و تعميرات بهرهور فراگير )(TPM

نگهداري و تعميرات بهره ور فراگير ،يك چارچوب فكري منحصر به فرد مي باشد .بهه منظهور افهزايش قابليهت اطمينهان و
استفاده موثر از تجهيزات در يك صنعت مي توان نظام جامع نت را در يهك سهازمان بنها نههاد .نظهامي بها سهاختار گروههي و
پيش گيرانه که در تمامي سطوح يك سازمان اعم از مديران اجرايي تا قسمت فروش جريان دارد و موفقيت آن وابسته به وجود
باور متعهدانه به آن در تمامي بخشها و قسمتهاي سازمان ميباشد .خواستگاه اين استراتژي در کشهور ژاپهن بهوده و ههدف
اصلي آن زدودن تمامي تصادفات ،نقصها و رساندن ميزان خرابيها به سطح صفر ميباشد .البته خرابي مفهومي بسيار وسيعي
دارد .ولي به طور قطع يكي از معاني اوليه آن همان از کارافتادگي تجهيزات و ماشينآالت است .در دهه  50ميالدي ،زمانيکه
ژاپنيها شروع به اجراي سيستم کنترل کيفيت فراگير (TQM) 2در صنايع توليدي خود کردنهد ،متوجهه نهواقص و مشهكالت
عديدهاي در سيستم نگهداري تجهيزات و ماشينآالت شدند .اين مشكالت مفاهيم پايه و کلي نگهداري را نيز شامل ميشد ،در
نتيجه بازبيني و ويرايش استراتژي نگهداري ،اجتناب ناپذير بود که نهايتا حاصل اين بازبيني منجر به تعريهف و تولهد اسهتراتژي

Total Productive Maintenance
Total Quality Management

1
2
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 TPMدر صنايع پويا و فعال ژاپن گرديد و به عبارت ديگر  TPMدر واقع حاصل اجهراي سيسهتم  TQMمهيباشهد و ههر دو
سيستم ،پيشگيري در مبدا بجاي حل مشكل پس از وقوع را دنبال ميکنند با اين تفاوات که در  TQMهدف رساندن نقص در
کاالي توليدي به صفر است ،که براي نيل به اين هدف از استراتژي  TPMدر نگهداري که هدفش رساندن خرابيها به سطح
صفر ميباشد استفاده ميکند .به اين معنا که تحقق اهداف  TQMدر راستاي اجراي استراتژي  TPMدر نگهداري امكانپهذير
است.
از ويژگيهاي اين استراتژي ميتوان به تمرکز نگهداري بر قسمتهاي ضروري و اولويتبندي کارهها اشهاره کهرد .در ايهن
سيستم ،فعاليتهاي نگهداري به عنوان بخش و مرحلهاي جدانشدني از فرايند توليد و ساخت محصول تعريف ميشود و ههدف
نهايي آن کاهش فعاليتهاي نگهداري پيشبيني نشده و غير ضرور و اوژانسي به حداقل ممكن است.
نگهداري بهرهور جامع داراي خاصيت کوتاه مدت نبوده و نبايد آن را به عنوان ابزاري براي حل مشكالت به وجود آمده
يا کاهش هزينههاي تعميرات دانست .بلكه اين سيستم داراي خاصيت مطلق ميباشد که فضاي کاري يك سازمان را تغيير
مي دهد و به طور پايدار به بهبود و نگهداري کلي سالمت تجهيزات ميپردازد .از اين رو اين سيستم مسهتلزم حمايهت قهوي و
تعهد تمامي اعضاي سطوح مديريتي ميباشد.

شكل(  )1-1ساختار عمومي سازمان در TPM
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شكل ( )2-1اركان اصلي TPM

ارکان اصلي  TPMعبارتند از[3] :
رکن اول 5S
رکن دوم :نت خود کنترلي
رکن سوم :کايزن
رکن چهارم :نت برنامهريزي شده
رکن پنجم :حفظ کيفيت
رکن ششم :آموزش
رکن هفتم TPM :اداري
رکن هشتم :ايمني و سالمتي

-1-3-2-1افزايش كارايي  TPMبا استفاده از [1] RCM

رويكرد  RCMمعتقد است در راه توسعه برنامه نگهداري ،حفظ شرايط اساسي تجهيزات اولين قدم است .در حالي که TPM
معتقد است اولين قدم تغيير نحوه تفكر افراد و تسري دادن آن به تجهيزات است که اجراي آن يك فرايند زمانبر و طوالني
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است و معموال بين سه تا پنج سال و حتي بيشتر از اينها زمان ميبرد و ممكن است برخي از فازهاي آن مثل نت خود کنترلي
بيشتر از يك سال نيز طول بكشد .در سالهاي اخير مباحث و جلسات زيادي ،جهت مقايسه و ارزيابي نقاط ضعف و قوت اين دو
استراتژي صورت گرفته است .جدول ( )1-1خالصهاي از اين مطالب که در بين متخصصين اين رشته مطرح شده ،ارائه
ميدهد.
جدول( :)1-1مقايسه ويژگيهاي  RCMبا [1] TPM
ويژگي

TPM

RCM

1

خاستگاه

ژاپن

انگلستان

2

توسعه داده شده توسط

آقاي سيايچي ناکاجيما

آقاي جان موبري

3

عمدهترين مشاور اوليه اين سيستم

انستيتو نگهداري و تعميرات کارخانجات ژاپن )(JIPM

موسسه Aladdon

4

ابزار يا روش اندازهگيري عملكرد سيستم

ضريب اثر بخشي کلي تجهيزات )(OEE

شاخص  1MTBFبراي هر جزء

5

هدف نت

دستيابي به سطح صفر در توقفات غير برنامهاي

کاهش توالي خرابي ها تا سطح مورد پذيرش کاربر

6

راهكار اوليه

برقرار کردن شرايط اوليه تجهيزات

مشخص کردن عملكرد (وظيفه) و حاالت خرابي

7

روش اجرا

روش از باال به پايين سازمان )(Top-Down

روش از پايين به باال سازمان )(Bottom-up

8

مفهوم بهبود

اعتقاد به بهبود مستمر

تفكر نت قبل از طراحي مجدد

9

باور عمومي

واحد نت به اپراتورهاي توليد آموزش ميدهد

حاالتي وجود دارد که اپراتورهاي دستگاه به واحد نت آموزش مي دهند

هر فاز يا مرحله حدود سه ماه

هر مورد ( دستگاه) حدود سه ماه

 10زمان موردنياز براي پيادهسازي

همان طور که مالحظه مي شود ،هر کدام از اين استراتژيها داراي امتيازات و نقاط قوت خاص خهود هسهتند کهه ادغهام و
اجماع آنها باعث افزايش کارايي سيستم نگهداري مي گردد .يكي از اهداف اصلي نگهداري  ،TPMبهينه کردن تاثير نگهداري
مي باشد .اهداف  TPMروي حفظ کردن قابليت اطمينان تجهيزات و تاثير آنها ميباشد .اما سوال اينجاست کهه چطهور TPM

تنظيم شود که موثر بودن نگهداري به ماکزيمم برسد .فرايند  RCMاز صنعت هوايي مسافربري به منظور دسهتيابي بهه ههدف
ذکر شده نشات گرفت .در حقيقت ،تعريف  RCMبه صورت ،يك فرايندي که پيشنيازهاي نگههداري تجهيهزات را در محهيط
کارکردشان تعيين ميکند ،ميباشد .در حقيقت فرايند پيادهسازي  RCMدو هدف عمده را شامل ميشود که عبارتند از
 )1تعيين پيشنيازهاي تجهيزات در حالت کارکرد فعلي آنها

Mean Time Between Failures

1
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 )2حصول اطمينان از انجام اين پيشنيازها به ارزانترين و موثرترين طريق ممكن
در عمل RCM ،هدف اول و  TPMهدف دوم را پوشش ميدهد .با پيادهکردن المانهاي  RCMدرون نگهداري
 ،TPMميتوان اصالحات الزم را براي يك نگهداري پايا انجام داد.
ادغام  TPMبا  RCMباعث ميشود که فعاليتهاي نگهداري به کلي رنگ ديگري به خود بگيرند .اين دو رويكرد باعث
مي شود که يك صنعت به خوبي سازماندهي شود .براي اينكه بتوان اين دو رويكرد را ترکيب کرد انجام دو فعاليت بسيار مهم
است که عبارتند از:
-1

ارزيابي حساس بودن تجهيزات :برخي از تجهيزات نسبت به تجهيزات ديگر داراي حساسيت بيشتري بوده که در درجه

اول اين حساسيت به خط توليد يا محور اصلي صنعت مورد نظر ارتباط دارد .البته در هنگام ارزيابي مسائلي مانند ايمني و محيط
زيست نيز مد نظر گرفته ميشوند.
-2

تعيين اولويت دستورالعملهاي تعميراتي :در خصوص يك دستگاه خاص وظايف و نگهداريهاي گوناگوني وجود دارد که

برخي از آنها اولويت بيشتري نسبت به ديگري دارد .به همين دليل تمامي دستورالعملهاي بايد اولويتبندي شوند تا بر طبق
اولويت آنها فعاليتهاي تعميراتي انجام شوند.

 -2-3-2-1اجماع  RBMبا [1] RCM

مديريت ريسك نقش مهمي در تعيين و تنظيم برنامه نت ايفا ميکند .اين اصل اوليه ،مبنا و پايه اين استراتژي است که بهه
عنوان يك برنامه در جهت توسعه استراتژي در دهه اخير مطرح شده .رويكرد  RBMعالوه بر حفظ ايمني و محيط زيسهت و
مديريت ريسكها و خطرات موجود در کار ،نقش موثري در بهينهسازي هزينه نگهداري دستگاهها ايفا ميکند .به ايهن صهورت
که با بررسي ريسكها و خطرات موجود در تعميرات ،بازررسي ها و عمليات سيستم و محاسبه ريسك ،از هزينههاي غير مترقبه
جلوگيري ميکند و باعث باال رفتن ضريب ايمني نت ميگردد.
به عبارت بهتر  RBMفرصتي جهت کاهش هزينه نت و زمان هاي تلف شده مي باشد .ايهن رويكهرد ضهمن اينكهه بهازده
سيستم را بهبود ميبخشد ،موجب اجراي کار در باالترين سطح ايمني و کيفيت ميگردد .اما بايد توجه داشت اين نوع استراتژي
به تنهايي کامل نيست اما نقش مهمي در پيادهسازي و اعمال مديريت ريسك در استراتژي کلي سيستم ايفا ميکند.
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از روشهاي مطرح شده در اين استراتژي ميتوان به روش بازرسي مبتنهي بهر ريسهك 1و روش بررسهي کامهل تجهيهزات
2

بحراني و مهم ،از نقطه نظر ايمني اشاره کرد که اجراي آنها در يك فرايند خطي ،منجر به پيادهسازي صحيح استراتژي RCM

در يك واحد صنعتي و يا سازمان ميگردد .به عبارت بهتر اين روشها نقش مكمل را در افزايش راندمان استراتژي  RCMايفا
ميکند.
اساسا فرايند اجرا و اعمال  RBMدر يك سازمان از دو بخش اصلي  )1بخش تشخيص و  )2بخش آناليز تفصيلي  ،تشكيل
شده است .،در بخش تشخيص ،ميزان ريسك موجود در سيستمها بررسي و سيستمهايي که داراي ريسك بهااليي هسهتند بهه
بخش آناليز تفصيلي معرفي ميشوند .در اين بخش نيز با استفاده از  RBIو  RCMو با تعريف و يا اصهالح کارهها در سيسهتم
نت ،سطح کيفي نت و بازرسي را توسعه ميدهد.
تمرکز فرآيند  RBIبر روي نگهداري يكپارچگي مكانيكي تجهيزات تحت فشار ،جهت به حداقل رساندن ريسك حاصهل از
تخريب متريال مي باشد RBI .مكملي براي  RCMاست که هر دو برنامه جهت فهم مدلهاي خرابي تمرکز دارند و به عنهوان
ابزار مديريت يكپارچه 3استفاده مي شوند].[4
4

-4-2-1سيستم مكانيزه نگهداري و تعميرات ][5

در بسياري از صنايع با توجه به تعداد زياد تجهيزات و ماشين آالت و حجم باالي فعاليتهاي مرتبط با سازمان نت ،پيگيري
امور و فعاليتها به صورت دستي و کاغذي دشوار است .لذا با استفاده از سيستم نرم افهزاري يها  paperlessمهي تهوان بهر ايهن
مشكل غلبه کرد .ضمن اينكه انجام برخي تحليلهاي آماري (شامل فاکتورهاي ارزيابي کارآيي نت) تنها با بكار گيهري سيسهتم
نرم افزاري و استفاده از کامپيوتر امكانپذير است.

با راه اندازي  CMMSاز يك سو دريافت اطالعات از ماشين در حال کار ،منظم و دستهبندي ميشود و هم اينكه با يهاري
آن توانايي تجزيه و تحليل اطالعات و ريشهيابي خرابيها ممكن و حتي امكان ارائه پيشنهادهاي سيستماتيك براي رفع آنها نيز
ميسر ميگردد.

1

Risk Based Inspection
Safety Integrity Level
3
Asset Integrity Management
4
)Computerized Maintenance Management System(CMMS
2
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به طور کلي هر سيستمي که براي مديريت و راهبري تعميرات و نگهداري در صنايع ايجاد ميگهردد  MMS1مهيگوينهد و
چنانچه اين مديريت و راهبري به شكل رايانهاي صورت پذيرد به آن  CMMSاطالق مي گردد.

Maintenance Management System

1
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فصل دوم

فناوري هاي پايش وضعيت
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 -1-2مقدمه
با توجه به اهميت فراوان استفاده از روش هاي نوين نگهداري و تعميرات شامل روش هاي پيش بينانهه ،1پهيش گيرانهه 2و
پيش اقدام 3و نيز بر اساس قابليت اعتماد 4يا به اختصار  RCMکه روش ههاي قبلهي را نيهز بهه کهار مهي گيهرد ،در صهنايع و
تجهيزات پيشرفته امروزه  ،استفاده از تكنيك هاي خاص اين روش ها اجتناب ناپذير است.
تكنيك هاي مختلفي براي شناسايي عيوب احتمالي تجهيزات در حال کار و در صورت لزوم تعمير آن ها ابداع شده اند کهه
هر يك با توجه به شرايط کاري قطعه استفاده مي شوند .اين تكنيك ها شامل پايش ارتعاشات و آناليز آن هاا آنااليز
صوتي ترموگرافي يا آناليز دما آناليز روغن راديو گرافي(بازرساي باا اشاعه  )Xآزماايش فراصاوت
آزمايش جريان گردابي آزمايش ذرات مغناطيسي و  ...مي باشند که در اين گزارش به بررسي روش هاي متداول
پرداخته مي شود.

 -2-2آناليز روغن

5

 -1-2-2مقدمه
آناليز روغن يكي از تكنيكهاي اصلي مراقبت وضعيت ماشين آالت به شمار مي رود .در اين تكنيهك ،مقهداري از روغهن
روانكاري ماشين مورد نظر به عنوان نمونه گرفته شده و پس از ذخيره در ظرفهاي ويهژه اي ،بهه آزمايشهگاه ارسهال مهي
شود .سپس با انجام يك سري تستهاي از پيش تعيين شده  ،از وضعيت روانكار و نيز وضعيت ماشين ،اطالعات مفيدي بهه
دست مي آيد .کنترل آلودگي روغن ،پايش وضعيت کيفي روغن و ارزيابي ذرات فرسايشي و کنتهرل وضهعيت داخهل ماشهين
بدينوسيله ،از اهداف اجراي  CMروغن به شمار مي روند.

1

Predictive Maintenance
Preventive Maintenance
3
Proactive Maintenance
4
Reliability Centered Maintenance
5
Oil Analysis
2
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 -2-2-2كاربردهاي آناليز روغن و ذرات فرسايشي در برنامه پايش وضعيت)(CM

چهار کاربرد اصلي آناليز روغن در حيطه پايش وضعيت عبارتند از:
الاا

 -پااايش وضااعيت

ب  -پاااايش و كنتااارل
ج  -پاااايش و آنااااليز

د  -پااااايش و آناااااليز
گازهاااي موجااود در روغاان
ترانسااااااهاي قاااااادرت

كيفااي (خااواز فيزيكااي و

ميزان آلودگي روغن؛

شيميايي) روغن؛

آيها مقهادير آلهودگي موجهود در

ذرات فرسايشااي موجااود در

آيا روغن هنوز خهواص الزم بهراي

روغن در سطح مجاز قهرار دارد

روغن؛

کارکرد مناسهب (روانكهاري ،انتقهال

يا خير؟

حرارت ،عايق الكتريكي ،و  )...را دارا

آيا فرسايش غيهر عهادي درون
تجهيز وجود دارد يا خير؟

هست يا خير؟

(گازكروماتوگرافي)؛
آيا اشكال الكتريكي و يها حرارتهي
درون تههههههرانس وجههههههود دارد؟

 -3-2-2اسپكتروسكوپي(آناليز عنصري)
اسپكتروسكوپي يا آناليز عنصري ،1تستي است که به روشهاي مختلف و به کمك دسهتگاه ههاي پيشهرفته صهورت گرفتهه و از
طريق آن ،کليه عناصر موجود در روغن شناسايي شده و مقدار آنها بر حسب  ppmبه دست مي آيد.
سه گروه از عناصر مختلف که بدين طريق شناسايي مي شوند عبارتند از:


ذرات فرسايشي) (Fe, Al, Cd, Cr, Cu, Ni,. . .



مواد افزودني )(Ba, Ca, Mg, P, Zn, . . .



آلودگي هاي موجود در روغن )(Si, Pb, K, . . .

توضيح اينكه ذرات فرسايشي بر اثر وجود سايش و عيوب مشابه در داخل اجزاء ماشين بوجود مي آيند .يكي از آيتمهاي مهم در
خصوص تشخيص عيوب داخلي ،دانستن متالوژي (ترکيب) مواد بكار رفته در ساخت قطعات از يك طرف و نيز دانستن جنس ذرات
موجود در داخل روغن از طرف ديگر است .لذا تشخيص جنس ذرات فرسايشي موجود در داخل روانكهار از طريهق آنهاليز عنصهري
اهميت زيادي پيدا مي کند.

Elemental Analysis

1
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مواد افزودني داخل روانكار (روغن) بعضاً بواسطه واکنش دادن با ساير مواد که ممكن است جزء عملكرد عادي ماده افزودني بهه
حساب آمده (مانند مواد افزودني ضد سايش) و يا بواسطه وجود عيب رخ داده باشد ،از بين مي روند .لذا در صورتي که جهنس ايهن
مواد افزودني را بدانيم ،با آناليز عنصري مي توان مقدار موجود از آنها در داخل روغن را تقريب زد.
تشخيص جنس آلودگي هايي که از بيرون به داخل روانكار و سيستم روانكاري نفوذ کرده اند از اهميت شاياني بهراي شناسهايي
ريشه عيب برخوردار است .يكي از مهمترين اين آلودگي ها ،سيليس است که منشاء آن گرد و غبار بوده و با ورود به داخل روغن و
ترکيب با آن ،ماده ساينده اي تشكيل مي شود که روند فرسايش را به طرز چشمگيري تسريع مي کند .به کمك آناليز عنصري مي
توان مقدار سيليس و ساير آلودگي هاي موجود در داخل روانكار را مشخص کرد.
در زير به بررسي انواع آلودگي ها در نمونه روغن مي پردازيم:
 -1-3-2-2سيليس

سيليس به عنوان يكي از عوامل اصلي آلودگي روغن در سيستم هاي مكانيكي شناخته شده است  .ذرات سيليكا در شهكل و
ابعاد مختلف در طبيعت وجود دارد و مموال از موار دي که در ساخت قطعات موتور و اکثر سيستم هها بكهار رفتهه ،سهخت تهر م
يباشد .در نتيجه مي تواند بر روي سطوح فوالدي و فلزي خراش ايجاد نمايد .براساس شرايط محيطي که تجهيهزات يها ماشهين
آالت در آن کار مي کنند داليل متفاوتي براي ظهور سيلسيم در روانكار وجود دارد  .ولي بهاال رفهتن مقهادير سيلسهيم در روغهن
هميشه به معناي ورود خاك به سيستم نمي باشد بلكه عوامل ديگري نيز در افزايش مقدار سيلسيم نقش دارند.
با توجه به اينكه سيليس بعنوان اصلي ترين عامل تخريب ماشين آالت و تجهيزات مكانيكي مي باشد لذا افزايش مقهادير آن
که با روش آزمايش اسپكترو متري در نتايج آناليز نمونه هاي روغن مشخص م ي شود بايد بسهيار جهدي گرفتهه شهده و ريشه
اساسي مشكل مورد بررسي قرار گرفته و راه حل مناسب در جهت کاهش آن در نظر گرفته شود.
بيشترين بخش هاي آسيب پذير به دليل نفود سيليس  :موتور
بيشترين عناصر آسيب پذير به دليل نفوذ سيليس  :آهن ،کروم ،آلومينيوم ،سرب و مس
بيشترين قطعات آسيب پذير به دليل نفوذ سيليس  :رينگ و پيستون و ياطاقانها
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 -2-3-2-2آلودگي آب

وجود آب در روغن نيز مانند وجود ذرات جامد ،آلودگي به حساب آمده و باعث کاهش کهارآيي و روانكهاري روغهن و مشهكالت
متعددي مي شود که بايد براي حذف آن از روغن تدابيري انديشيد .آب مي تواند به حالت محلول يا آزاد باشد.
خسارات ناشي از وجود آب  ،عموما به شرح زير مي باشند:
 )1خوردگي سطوح فلزي
 )2سايش بلبرينگ ها
 )3تجزيه مواد افزودني
 )4اختالف غلظت
 )5افزايش هدايت الكتريكي روغن
روغن آلوده شده توسط آب مي تواند مشكالت مختلفي از جمله کاهش کارآئي ،خرابي و آلودگي ميكروبي را به وجهود آورد .
در صورت وجود ميزان بيشتر آب ،خواص ضدخوردگي روغن کاهش مي يابد و افزودن ي هاي حاوي روي( )Znاز روانكار خارج
مي گردند و خواص روانكاري و فشارپذيري روانكار کاهش مي يابد.
آب به طرق مختلف مي تواند وارد قسمت هاي مختلف ماشين آالت شود  .زمانيكه آب بصورت معلق در داخل روغهن ههاي
روانكار وجود داشته باشد بعنوان يك آلوده کنندة شيميايي تلقي مي شود و بسته به شرايط مختلف اثرات مخرب آن در کاربردهاي
ياتاقاني مي تواند به حد اثرات مخرب ذرات آلوده کننده رسيده يا از آن نيز فراتر رود.
 -4-2-2تغييرات ويسكوزيته روغن در اثر آلودگي
 عوامل افزايش گرانروي:الف آلودگي سيليس و آب
ب اکسيداسيون
ج شرايط سخت کار دستگاه و ايجاد درج حرارت و فشار باال ممكن است موجب توليد ترکيبات پليمر در
روغن شود که باعث باال رفتن ويسكوزيت آن گردد.
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عوامل کاهش گرانروي:الف در اثر آلودگي روغن با سوخت محترق نشده
ب مقادير زياد آب معلق ،که باعث کاهش تحمل فشار يك روانكار مي گردد.
تذکر  :افزايش گرانروي بدليل تأثير منفي بر سياليت روغن و کاهش گرانروي بدليل عدم ايجاد فهيلم مناسهب روغهن مهابين
قطعات مي توانند صدمات جبران ناپذيري به محدودة تحت روانكاري وارد آورند.

 -5-2-2پيش بيني تعميرات با استفاده از تكنيك آناليز روغن:
- 1بررسي نتيج آزمايش نمونه اول
- 2ارزيابي روند افزايش ذرات در نمونه هاي بعدي
 -3شناسائي عناصر اصلي فرسايش به تناسب قسمت مربوطه
 -4کارکرد روغن مورد آزمايش
 -5ترکيب عناصر فرسايشي در نتيج آزمايش
- 6تشخيص حد بحران
 -7بررسي عالئم ظاهري دستگاه و متوقف کردن دستگاه براي تعمير در صورت لزوم

 -3-2آناليز ارتعاشات
 -1-3-2مقدمه
يكي ديگر از تكنيك هاي اصلي پايش وضعيت تجهيرات و تشخيص زود هنگام عيوب و جلوگيري از وقوع خرابهيهها ،آنهاليز
ارتعاشات تجهيرات دوار مي باشد.
در واقع ارتعاشات ،از خواص ذاتي هر تجهيز بوده و با بروز خرابيها و عيوب ،دامنه ارتعاشات و طيف فرکانسي آن تجهيهز نيهز
تغيير ميکند .بر اين اساس ،هر عيب مكانيكي در تجهيزات دوار ،لرزش و ارتعاشهي بها مشخصهات خهاص خهود (از لحها دامنهه،
فرکانس ،فاز و  )...ايجاد مي نمايد که به کمك آناليز ارتعاشات ،مي توان آن را شناسايي کرد.آناليز ارتعاشات ،مهمترين و موثرترين
ابزار و تكنيك پايش وضعيت تجهيزات دوار بوده و ميتوان گفت که تقريبا تمامي عيوب مكانيكي با ايهن روش قابهل تشهخيص و
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رديابياند .اين روش ميتواند با دقت بااليي ميزان رشد خرابي و محل وقوع آن را مشخص کند .از آناليز ارتعاشات مهيتهوان بهراي
پايش وضعيت و عيبيابي بازه وسيعي از تجهيزات و ماشين آالت استفاده کرد.
به طور کلي دو نوع نيروي استاتيكي و ديناميكي در ماشين آالت وجود دارد .نيروههاي ارتعهاش زا از نهوع نيروههاي دينهاميكي
هستند که بر اثر وجود کاستي هايي در ماشين ايجاد مي شوند .برخي از زمينه هاي بروز کاستي (اختالف از حالت ايده آل) عبارتنهد
از:
 محدوديتهاي طراحي محدوديتهاي ساخت اشكال در نصب اوليه اشكاالت بهره برداري بروز اشكاالت در حين تعميرات و ...از آنجاييكه رسيدن به حالت ايده آل امكان پذير نيست ،هميشه تا حدي لرزش و ارتعاش در ماشين آالت وجود دارد که مجهاز
شمرده مي شود .اما با گذشت زمان و بر اثر بروز اشكاالت بعدي ،بعضاً ارتعاشات نسبت به حد مجاز افزايش مي يابد که با آناليز و
انجام اقدام اصالحي مناسب ،مي توان وضعيت را به حالت قبل برگرداند.
رابطه زير ميزان ارتعاش ماشين را تعيين مي کند:
Vibration = Vibratory Force / Impedance
ال در سيستم روتهور (يعنهي بخهش در حهال دوران) توليهد مهي شهوند .امپهدانس از
نيروهاي ارتعاش زا در داخل ماشين و معمو ً
مشخصات هر سيستم مكانيكي و از جمله ماشين آالت دوار است و مسير انتقال ارتعاش را توصيف مي کند.
ارتعاشاتي که معموالً از روي بخش ساکن (استاتور) ماشين آالت و به ويژه از روي هوزينگ بيرينگ اندازه گيري مي شود ،تحت
تأثير دو پارامتر فوق است.
 -2-3-2نيروهاي ارتعاش زا

1

برخي از عوامل ايجاد نيروهاي ارتعاش زا در ماشين آالت ،عبارتند از:
Vibratory Forces

1
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1

 ناميزاني جرمي سايش اجزا و قطعات نيروهاي آيروديناميكي و هيدروديناميكي نيروهاي الكترومغناطيسي تماس قطعات متحرك و ثابت اصطكاك ... -3-3-2امپدانس مكانيكي

2

امپدانس و يا مقاومت مكانيكي در برابر حرکت ،از خصوصيات هر سيستم مكانيكي است که سه مؤلفه دارد:
 -1جرم  -2سفتي  -3ميرايي (دمپينگ)
برخي عوامل بدون اينكه از خود نيرويي توليد کنند و تنها از طريق تاثير بر امپدانس ،منجر به تشديد ارتعاش

مهي شهوند.

مهمترين آنها عبارتند از:
 لقي مكانيكي تشديد فرکانسهاي طبيعي اجزاء (رزونانس) ضعف در فونداسيون و يا شاسي ماشين آالت ضعيف بودن سازه و ... -4-3-2عيوب قابل شناسايي به وسيله آناليز ارتعاشات
 -ناباالنسي در اجزاي دوار

Misalignment
Impedance

1
2
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 ناهمراستايي شافتها ناهمراستايي ياتاقانها عدم هم محوري شافت و بيرينگ لقي سازه و وجود ترك در آن لقي ياتاقانها در هوزينگ عيوب فونداسيون و کيفيت آنها خميدگي شافت خرابي ياتاقانهاي غلتشي (سايش قطعات و )... خرابي ياتاقانهاي لغزشي (چرخش روغن ،سايش بابيت و)... خرابي چرخدندهها خرابي موتورهاي الكتريكي کاويتاسيون وجود ترك در شافت و ... -5-3-2تجهيزات قابل پايش و كنترل با استفاده از آناليز ارتعاشات

 -گ

 موتورهاي الكتريكي -انواع پمپ

ي

 -فنها و دمندهها

ر

 -کمپرسورهاي اسكرو

1

ب
ک

 -کمپرسورهاي پرهاي

س
Screw

1
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 -6-3-2روشها و تكنيكهاي تحليل ارتعاشات به منظور پايش وضعيت
برخي از تكنيكهاي رايج تحليل ارتعاشات در کاربردهاي مختلف و به ويژه موضوع پايش وضعيت و مانيتورينهگ تجهيهزات
دوار عبارتند از:
 تحليل مقدار کلي ارتعاشات پارامترها و مشخصه هاي بيرينگهاي غلتشي ( SEE ،PeakVue ،k-factor ،Crest factor ،BP ،BCUو) ...
 آناليز طيف فرکانسي (آناليز  FFTيا )Spectrum تحليل شكل موج زماني لرزش آناليز  Envelopeيا دمودوالسيون سيگنال لرزش آناليز کپستروم تحليل زاويه فاز تحليل  Run upو ( Coast Downمنحني بود ،منحني نايكويست ،منحني مرکز شفت ،منحني آبشاري يها واتهرفال)
 آناليز اُربيت (لسيژوا) و ...در ادامه به بررسي اجمالي چند مورد از تكنيك هاي فوق مي پردازيم.

 -1-6-3-2تحليل مقدار كلي ارتعاشات براي پايش وضعيت

اين روش به عنوان ساده ترين تكنيك براي ارزيابي وضعيت ماشين آالت دوار بكار مي رود .استانداردهاي مختلفي نيز براي
تعيين مقادير مجاز ارتعاشات وجود دارند که از آن جمله مي توان به استاندارد  ISO 10816است اشهاره کهرد .بها توجهه بهه
تجربه و به ترتيب از کم به زياد ،ميزان ارتعاش نرمال ماشين در جهات محوري ،عمودي و افقي رخ مي دهد .البته ايهن يهك
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قاعده سر انگشتي است و ممكن است در برخي موارد صادق نباشد ،اما صحت آن در اغلب موارد به اثبات رسيده است .لهذا بها
توجه به چگونگي تغيي ر اين الگو مي توان برخي از اشكاالت را حتي بدون در دست داشتن منحني فرکانسي حدس زد.

 -2-6-3-2آناليز طي

فركانسي آناليز  FFTيا ) (Spectrumبراي پايش وضعيت و عيب يابي

اين تكنيك بدون شك يكي از مهم ترين تكنيكهاي رايج تحليل سيگنال ارتعاشي است که کاربرد شاياني در پايش وضعيت
و تشخيص عيوب ماشينهاي دوار دارد .پس ازمجموعه اي از پردازشهاي اوليه بر روي سيگنال ارتعاشات ،براي به دست آوردن
منحني طيف فرکانسي از الگوريتم 1FFTيا تبديل فوريه سريع استفاده مي گردد .لذا به منحني فرکانسي  ،منحني  FFTنيز
گفته مي شود.
به طور کلي عيوب مختلف ،منجر به ايجاد طيفهاي فرکانسي خاص خود مي شوند که با در دست داشتن منحني عيوب
مختلف و مقايسه با منحني اسپكتروم به دست آمده  ،مي توان عيب احتمالي دستگاه را شناسايي کرد.
معموالً لرزش اندازه گيري شده از روي ماشين ،يك سيگنال پيچيده و ترکيبي از چندين سيگنال ارتعاشهي بها فرکانسههاي
مختلف است .آناليز فرکانسي که به آن آناليز  FFTيا اسپكتروم نيز مي گويند ،يك فرآيند پردازش سيگنال است که به کمك
آن محتواي فرکانسي سيگنال ارتعاشي به دست مي آيد .در منحني هاي  ،FFTمحور افقي فرکانس و محهور عمهودي دامنهه
ارتعاش را نشان مي دهد  .همانطور که گفته شد ،در بسياري از عيوب ،فرکانس ارتعاشات ايجاد شده با دور ماشين ارتباط دارد و
در واقع هارمونيكها و يا به عبارت ديگر مضارب صحيحي از دور ماشين در منحني  FFTديده مي شهود .ايهن مضهارب را بهه
شكل  3xRPM ،2x RPM ،1xRPMو  . . .نشان مي دهند.
جداول زياد ي وجود دارد که مشخصات فرکانسي عيوب رايج را بيان نموده که يك نمونه سهاده شهده از ايهن جهداول را در
صفحه بعد( جدول )1-5مي بينيد .رديف اول نوع عيب ،رديف دوم فرکانسهاي مربوطه و رديف سوم جهتي که ارتعاشات در آن
باالتر است را نشان مي دهد.

Fast Fourier Transform

1
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جدول( ) 1-2مشخصات فركانسي برخي عيوب متداول
نوع عيب
ناميزاني جرمي
()Unbalance
شفت خميده
خرابي بيرينگهاي غلتشي
()Rolling Element Bearing
سايش بيرينگهاي لغزشي
()Journal Bearing
ناهمراستايي کوپلينگ
()Misalignment

فرکانس عيب و نسبت آن با دور ماشين

جهت غالب و رفتار دامنه ارتعاشات

1 x RPM

شعاعي – ارتعاشات با دامنه ثابت

)1 x RPM (and 2 x RPM

ارتعاشات باال در جهت محوري

فرکانسهاي چهارگانه بيرينگهاي غلتشي

اثر نامحسوس بر روي دامنه کلي ارتعاش

1 x RPM

شعاعي
ارتعاش  Radialباال براي ناهم

1~3 x RPM

محوري  offsetو ارتعاشات  Axialباال
براي ناهم محوريAngular

خرابي تسمه

1~3 x Belt RPM

ارتعاشات باال در جهت اتصال مرکز دو پولي

چرخش روغن

0.42~0.48 x RPM

ارتعاشات ناپايدار در جهت شعاعي

فرکانس درگيري

با توجه به جهت بار غالب چرخ دنده (شعاعي

اشكاالت چرخ دنده ها
لقي مكانيكي ساختاري
تشديد يا رزونانس

چرخ دنده ها ()GMF

يا محوري) تعيين مي شود.

1 x RPM
فرکانسهاي خاص
هر سيستم

ارتعاشات با دامنه بسيار باال

-3-6-3-2تحليل شكل موج زماني ارتعاش و كاربرد آن براي مراقبت وضعيت و عيب يابي

شكل موج ارتعاشات ،در واقع سيگنال ارتعاشات بدون تقريباً هيچگونه پردازشي است و لذا در تحليهل دينهاميكي ماشهين از
اهميت خاصي برخوردار است .در واقع برخي عيوب نظير شكستگي چرخ دنده ها ،عيوبي که پالس 1ايجاد مي کننهد ،ارتعاشهات
2

ضرباني  ،پديده مدوالسيون و  ...از طريق تحليل شكل موج لرزش آسان تر تشخيص داده مي شوند.

Pulse
Beat

1
2
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 -4-6-3-2آناليز زاويه فاز و كاربرد آن براي تشخيص عيوب تجهيزات دوار

از طريق مقايسه مقادير زاويه فاز ارتعاش در نقاط و جهات مختلف اندازه گيري بر روي ماشين يا هر سازه ديگري ،مي توان
شمايي از چگونگي حرکت اجزاء مختلف آن نسبت به يكديگر به دست آورد .در برخي موارد ،مشخصات فرکانسي لرزش ناشهي
از عيوب مختلف ،مشابه يكديگر مي باشد و لذا تمايز بين اين عيوب تنها از طريق منحني اسپكتروم امكان پذير نخواهد بود .در
اينگونه موارد مي بايست از ساير مشخصات سيگنال ارتعاشي (لرزش) مانند زاويه فاز براي تفكيك عيوب از هم اسهتفاده کهرد،
چون عليرغم تشابه منحني هاي فرکانسي (اسپكتروم) ،الگوي زاويه فاز در مورد اشكاالت مختلف ،متمايز مي باشد .به طور کلي
برخي از کاربردهاي زاويه فاز عبارتند از:
 تشخيص ترك در شفت باالنس ديناميكي تشخيص رزونانس و سرعت بحراني به دست آوردن شكل مودها -تشخيص ناميزاني جرمي ،ميس االيمنت و شفت خميده از يكديگر

 -7-3-2امكانات مورد نياز براي اجراي برنامه پايش وضعيت ) (CMمبتني بر ارتعاش سنجي
حداقل امكاناتي که براي پياده کردن برنامه مراقبت وضعيت بر مبناي ارتعاشسنجي مورد نياز هستند ،عبارتند از:
 انواع حسگرهاي 1ارتعاشسنجي -انواع تجهيزات دادهبرداري

2

 -نرمافزار پردازش و مديريت اطالعات

Sensor
Data Collector

1
2
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 -8-3-2انواع سنسورهاي ارتعاش سنجي
سنسور ارتعاش سنجي اولين وسيله مورد نياز براي اندازه گيري ارتعاشات و ابزاري است که حرکت ارتعاشي را حس کرده و
آن را به يك سيگنال الكتريكي  ACمتناسب با حرکت ارتعاشي ،تبديل مي کند.
با تبديل ارتعاشات به سيگنال الكتريكي ،امكان ذخيره سازي ،انجام پردازشهاي بعهدي و نيهز مشهاهده سهيگنال از طريهق
دستگاه هاي الكترونيكي (تجهيزات داده برداري) فراهم مي شود.
به طور کلي با توجه به مكانيزم کاري و پارامتر اصلي اندازه گيري ،سنسورهاي ارتعاش سنجي در سه گهروه دسهته بنهدي
مي شوند:
 شتاب سنج سرعت سنج جابجايي سنجنكاتي که درباره سنسورها حايز اهميت هستند ،عبارتند از:
 نوع سنسور ( شتاب سنج  ،سرعت سنج  ،جا به جايي سنج) انتخاب صحيح سنسور با توجه به مشخصات سنسور (حساسيت ،پاسخ فرکانسي ،رنج ديناميكي ،رنج اندازه گيري،ابعاد ،وزن ،دماي کاري ،نوع کانكتور ،جهت اندازه گيري ،نوع تغذيه سنسور)... ،
 نصب صحيح سنسور وضعيت مناسب اتصاالت سنسور و کابل آن قيمت سنسورنكاتي که راجع به هر سنسور بايد بدانيم عبارت اند از:
 جهات اندازه گيريچگونگي اتصال کابل به سنسور
روش نصب سنسور
اندازه و ابعاد

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين بهره برداري ،نگهداري و تعمیرات نیروگاههاي كشور
28
فاز  :2هوشمندي فناوري

ويرايش اول ،دي 1393

وزن
پاسخ فرکانسي
روشهاي نصب و حساسيت به نحوه نصب
تأثير پذيري از محيط کاري (دما ،رطوبت) .. ،
حساسيت اندازه گيري
رنج ديناميكي
بازه اندازه گيري
اصوالً اين اطالعات در  Data Sheetهر سنسور گنجانده مي شوند .درباره موضوع جهات اندازه گيهري بايهد گفهت کهه
اغلب سنسورها فقط در يك جهت ارتعاشات را حس مي کنند؛ اما در حال حاضر انواعي از شتاب سنج در بازار موجود است کهه
همزمان ارتعاشات را در سه جهت اندازه گيري مي کنند.
چگونگي اتصال کابل به سنسور :دو نوع رايج عبارتند از اتصال از کنار 1و اتصال از باال.2
روش نصب و نيز اندازه سنسور با توجه به کاربرد مدنظر و فضاي در دسترس تعيين مي شود؛ مثالً ممكن است در برخي از
کاربردها نياز به يك سنسور با اندازه کوچك داشته باشيم و يا در برخي کاربردها ارتفاع سنسور اهميت داشته باشد .وزن سنسور
نيز ممكن است در برخي مواقع فاکتور مهمي به شمار رود.
درباره پاسخ فرکانسي سنسور بايد گفت که سنسورها نيز مانند هر مدار الكترونيكي ديگر ،داراي فرکانس تشديد يا رزونانس
هستند که در مورد شتاب سنجها اين فرکانس در محدوده باال (مثالً حدود  40تا  50کيلوهرتز) قرار مي گيرد .به طور کلي رفتار
ديناميكي سنسور در يك محدوده فرکانسي گسترده ،در منحني پاسخ فرکانسي آن قابل مشاهده است.
منظور از حساسيت اندازه گيري ،اين است که به ازاي يك ورودي مشخص (مثالً ارتعاشاتي معهادل  ، mm/s 10سنسهور
چه مقدار بار الكتريكي (بر حسب کولومب يا ميلي ولت) توليد خواهد کرد .مقدار حساسيت سنسورها معموالً بهر حسهب "ميلهي
ولت تقسيم بر واحد اندازه گيري" بيان مي شود .مثالً حساسيت اغلب شتاب سنجهاي معمولي  mV/g 100مي باشد.

Side Connector
Top Connector

1
2
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منظور از رنج ديناميكي تفاوت ميان حداکثر و حداقل دامنه اي است که سنسور قادر به دريافت آن است و معموالً بر حسب
dBبيان مي شود .همچنين بازه اندازه گيري ،بيانگر محدوده حداقل و
حداکثري از واحد اندازه گيري است که سنسور مربوطه مي تواند دريافت کند.
 -1-8-3-2مزايا و معايب انواع سنسور هاي شتاب سنج سرعت سنج و جا به جايي سنج

شتاب سنج مزايا
نصب آسان
پاسخ فرکانسي مطلوب در يك محدوده گسترده
اندازه کوچك و وزن کم
استحكام باال و بدون قطعه متحرك
قابليت تحمل دماهاي باال (مستلزم طراحي خاص)
سيگنال خروجي قوي در محدوده فرکانسهاي باال
معايب
کاليبره کردن آن دشوار است
هزينه تأمين باال (گرانقيمت)
نياز به منبع تغذيه بيروني
نياز به تطابق امپدانسي با دستگاه اندازه گيري
بسيار حساس و نيازمند استفاده از فيلترينگ
سرعت سنج
مزايا
نصب آسان
سيگنال خروجي قوي در محدوه فرکانسهاي مياني
قابليت تحمل دماهاي باال (مستلزم طراحي خاص(
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عدم نياز به منبع تغذيه بيروني
معايب
کاليبره کردن آن دشوار است
حساسيت جانبي (حساسيت در غير از جهت اندازه گيري) باال در مواقعي که مقدار ارتعاشات باالست
حساس به ميدانهاي مغناطيسي موجود در محيط (مثالً اطراف موتورهاي الكتريكي فشار قوي)
اندازه بزرگ و وزن باال
پاسخ فرکانسي نامناسب در محدوده فرکانسهاي پايين
داراي قطعات متحرك و در معرض فرسودگي تدريجي
جابجايي سنج
مزايا
اندازه گيري مستقيم حرکت شفت که معموالً سر منشأ اصلي بسياري از ارتعاشات است بدون نياز به تمهاس بها شهفت و در
نتيجه حذف مشكالت و خطاهاي ناشي از محل تماس
استحكام باال و بدون قطعه متحرك
قيمت مناسب
قابل استفاده براي اندازه گيري سرعت دوراني و نيز زاويه فاز
پاسخ فرکانسي مطلوب در فرکانسهاي پايين
اندازه کوچك
قابليت تحمل محيطهاي گوناگون
کاليبراسيون آن آسان است
خروجي قوي با امپدانس پايين بسيار حساس به انهواع  Run outشهفت (مكهانيكي و الكتريكهي) و انهواع خرابهي سهطحي
(خراش)
معايب
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حساس به جنس شفت
نياز به منبع تغذيه بيروني

 -4-2ترموگرافي( آناليز حرارتي)
 -1-4-2مقدمه
يكي ديگر از تكنيك هاي متداول و پرکاربرد پايش وضعيت که نسبت به ساير تكنيك ها  ،ساده تهر  ،ارزان تهر و در عهين
حال بسيار کاربردي مي باشد ،ترموگرافي يا آناليز حرارتي مي باشد.
به طور کلي هر جسمي که دماي آن بيش تر از صفر مطلق باشد ،از خود گرما گسيل مي کند .گرماي گسيل شده از سهطح
اجسام به صورت امواج مادون قرمز مي باشد که توسط چشم غير مسلح رويت نمي شود ،اما مي توان با استفاده از دوربين هاي
مخصوص و آشكار ساز ،اين موضوع را مشاهده کرد.
استفاده از اين روش بر اين اصل استوار است که اجزاء يك سيستم  ،هنگامي که به طرز صحيح کار نكنند  ،باعث افهزايش
دما مي شوند .از آناليزهاي حرارتي ميتوان جهت شناسائي و تشخيص عيوبي مانند اتصاالت الكتريكي نامناسب ،شهل بهودن
قطعات و تجهيزات ،تغييرات متالورژي ،بار بيش از حد ،خنك کاري نامناسب ،ولتاژ نامناسب ،اتصال و رسانائي نامناسب ،کثيهف
بودن تجهيزات ،وجود آلودگي محيطي ،اکسيده شدن اتصاالت ،ظرفيت نامناسب ،خوردگي و فرسايش خارجي ،عدم هم محوري
و ارتعاشات بيش از حد و بسياري عيوب ديگر که در نهايت باعث معيوب شدن قطعات و تجهيزات ميگردند ،استفاده نمود.
 -2-4-2كاربرد ترموگرافي در صنايع مختل
 -1-2-4-2ترموگرافي و بازرسي تجهيزات الكتريكي

معموال کاربرد ترموگرافي در بازرسي تجهيزات الكتريكي به عنوان يكي ازکاربرد هاي اصلي اين تجهيزات معرفهي مهي شهود.
افزايش دما در تجهيزات الكتريكي به خصوص در اتصاالت ،نامطلوب بوده که اين موضوع با روش ترموگرافي قابل تشهخيص
است .معموال اين گونه نقص ها در تصاوير حرارتي به صورت نقاط داغ ديده مي شود .اغلب نقاط داغ در نتيجه افزايش مقاومت
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در يك مدار  ،بارگزاري بيش از حد يا عيب عايقها به وجودمي آيد .به طور مثال اتصاالت ناقص  ،اکسهيد يها خهورده شهده بها
افزايش مقاومت باعث ايجاد نقاط داغ مي شوند.
 -2-2-4-2ترموگرافي در بازرسي تجهيزات مكانيكي

وجود عيوبي مختلف مانند ناهم محوري ،سايش بيش از حد  ،مشكل روانكاري و غيره مي تواند باعث افهزايش دمهاي ماشهين
آالت دوار مكانيكي شود .با توجه به الگوي حرارتي تشكيل شده مي توان حتي به دقت در برخي موارد علت اين افزايش حرارت
را مشخص کرد و يا حدس هاي خوبي را مطرح نمود که با کمك ساير روش هاي پايش وضعيت مي تواند به عيب يابي تجهيز
منجر شود  .اندازه گيري دماي بدنه موتورهاي الكتريكي و ياتاقان هاي آن و نيز تسمه نقاله ها يكي از پرکاربرد تهرين کهاربرد
هاي ترموگرافي در تجهيزات مكانيكي است.
 -3-2-4-2كاربرد ترموگرافي در بازرسي كوره ها و مواد نسوز

يكي ديگر از کاربردهاي مهم گر مانگاري  ،استفاده آن در بازرسي کوره ها است  .بررسي عايق بندي درزها  ،تلفات حرارتهي و
افت حرارت  ،بررسي توزيع داخل کوره با استفاده از دوربين هاي خاص ،بررسي ميزان افت گرما از راه ديواره و از همه مهمتهر
بررسي ميزان خرابي و زوال آجر هاي نسوز در کوره هاي خاص از جمله کاربردهاي اين روش است.
جدول ( )2-2برخي از مهم ترين کاربردهاي ترموگرافي در صنايع مختلف به عنوان يكي از تكنيك هاي پايش وضهعيت را
نشان مي دهد.
جدول( )2-2كاربرد ترموگرافي در پايش وضعيت صنايع مختل
گروه

تجهيزات الكتريكي

نام تجهيزات

بخشهاي مورد نظر براي تصويربرداري

سوئيچ گير و MCC

اتصاالت

خطوط فشار قوي

اتصاالت

پست برق
پايپينگ و اجزاء آن
تجهيزات فرآيندي
تجهيزات انتقال حرارت

ترانسفورماتورها (بدنه ،سيستم خنك کاري ،تب چنجرها ،اتصاالت،
 ،). . .رله ها و بريكرها
وضعيت عايق ،ولوها ،تله هاي بخار ،تشخيص ساييدگي و خوردگي
لوله ها
كولرها و هيترها برجهاي خنك كن بويلرها
مشعلها
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گروه
تجهيزات دوار

نام تجهيزات

بخشهاي مورد نظر براي تصويربرداري

الكتروموتور

هوزينگ بيرينگ ها ،بدنه موتور

پمپ ،فن ،گيربكس

هوزينگ بيرينگ

 -3-4-2امكانات مورد نياز براي ترموگرافي
براي استفاده از تكنيك ترموگرافي بايد از ابزار هاي مخصوص شامل دماسنج غير تماسي 1براي اندازه گيري دما و دوربهين
ترموگرافي 2براي به دست آوردن تصويري گويا از وضعيت حرارتي تجهيز ،استفاده نمود.
 -1-3-4-2دماسنج غير تماسي يا پايرومتر

3

دماسنج غيرتماسي ابزاري است که به صورت غيرتماسي انرژي تابشي از سوژه را دريافت و با توجه بهه مقهدار آن ،دمها يها
درجه حرارت سوژه اي که به طرف آن نشانه روي شده را اعالم ميكند .اين دماسنج ها داراي يك لنز هستند که انرژي گسهيل
شده از ميدان ديد خود را روي يك عدد سنسور متمرکز ميكنند.بلوك دياگرام ساده يك ترمومتر غير تماسي در زير آورده شهده
است.

شكل ( )1-2بلوك دياگرام يك دماسنج غير تماسي

1

Non-contact (Infrared) Temperature Measurement
Thermography Camera
3
Infrared Non-contact Thermometer or Pyrometer
2
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1

اصول کار در دوربين ترموگرافي مشابه ترمومتر غيرتماسي است که در فوق به آن اشاره شد ،با اين تفهاوت کهه در دوربهين
ترموگرافي بجاي يك سنسور ،از هزاران سنسور استفاده ميشود که هر يك از سنسورها دماي بخش کوچكي از ميدان ديد لنهز
دوربين را اندازه گيري ميكند .اين سنسورها روي صفحه اي که به آن ديتكتور ميگويند به صورت سطري/ستوني در کنهار ههم
چيده شده اند.
بههراي مثههال در دوربينههي کههه در مشخصههات فنههي آن نههوع ديتكتههور  320X240پيكسههل قيههد شههده تعههداد سنسههورها
 320X240=76,800عدد است.
بدين ترتيب دوربين ترموگرافي  ،اساساً فقط دماي سوژه يا ميدان ديد خود را اندازه گيري ميكند اما نه فقط دماي يك نقطه
بلكه بسته به تعداد سنسورها دماي هزاران هزار نقطه و آنهم در هر کسري از ثانيه .نتيجه اندازه گيري در جدولي با تعداد خانهه
هائي برابر تعداد سنسور ها ،مثالً  320x240خانه ،ثبت ميشود.
دوربين بعد ازخواندن دما به هر دما رنگي را اختصاص ميدهد و بدين ترتيب به هريك از خانه هاي جدول دماي فوق ،رنگي
اختصاص مييابد .در نهايت جدول رنگها به صفحه نمايش ارسال ميشود و آنچه مها در دوربهين ميبينهيم در واقهع يهك جهدول
دماست که هر يك از خانه هاي آن بجاي دماي اندازه گيري شده توسط سنسور مربوطه رنگ اختصهاص داده شهده بهه آن را
منعكس ميكند.
شكل زير اساس کار دوربين ترموگرافي را نشان ميدهد.

شكل ( )2-2اساس كار يك دوربين ترموگرافي

Thermograohy Camera

1
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 -4-4-2نمونه هايي از تصاوير ترموگرافي در تجهيزات مختل

شرح
دماي غيرعادي
بيرينگ موتور سمت
کوپلينگ

داغ شدن پولي به
دليل لغزش تسمه

وجود اشكال از ناحيه
بيرينگ سر آزاد

بويلر آسيب ديده از
ناحيه سمت چپ تصوير.

تصوير معمولي

تصوير حرارتي
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تعيين سطح ارتفاع
مايع در مخزن

شكل ( )3-2نمونه هايي از كاربرد ترموگرافي در تجهيزات مختل

 -5-2پايش انتشار امواج فراصوت 1و آناليز صوتي
 -1-5-2مقدمه
يكي ديگر از روش هاي متداول و پرکاربرد پايش وضعيت تجهيزات در صهنايع مختلهف ،اسهتفاده از تكنيهك آنهاليز امهواج
فراصوت منتشر شده از تجهيزات مي باشد.
به طور کلي بسياري از عيوب باعث ايجاد و انتشار امواج صوتي مي شوند که فرکهانس برخهي از آن هها فراتهر از محهدوده
شنوايي انسان  ،که اصوات با فرکانس بين  20Hzتا  20000Hzمي باشد ،است و بنابراين توسط گوش قابل شنيدن نمهي
باشد؛ برخي ديگر نيز در محدوده شنوايي انسان مي باشد که توسط گوش شنيده مي شود.
براي مثال وجود ترك در مخازن ت حت فشار  ،وجود نشتي در لوله هاي با فشار باال و شيرها و  ...باعث ايجاد اواج فرا صوت
و انتشار آن شده که به کمك انواع سنسورهاي موجود ،تشخيص داده شده و با تحليل ويژگيهاي آنها ،نوع عيب قابل شناسايي
است.
يكي از مزيت هاي مهم تكنيك آناليز امواج فراصوت نسبت به ساير روش ها ،تشخيص زودتر و در نتيجهه انجهام اقهدامات
بعدي جهت جلوگيري از ايجاد صدمات و خسارات زياد به تجهيزات و سيستم مي باشد .چراکه امواج فراصوت  ،مي تواند عيوب
را در مراحل اوليه پيشرفت تشخيص داده و هشدار دهد.

Ultrasonic Monitoring

1
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همچنين با توجه به شدت امواج ،مي توان محل عيب را با دقت قابل مالحظه اي تعيين کرد؛ زيرا با توجه به وجود دمپينگ
(ميرايي) ،با دور شدن از منبع اصلي ،امواج آلتراسونيك به سرعت ميرا مي شوند.
جدول زير برخي عيوب قابل شناسايي توسط اين روش را در صنايع مختلف نشان مي دهد.
جدول ( )3-2عيوب قابل شناسايي توسط آناليز امواج فراصوت
عيوب قابل شناسايي

نوع تجهيزات

خرابي بيرينگهاي غلتشي ،برخورد) Rubbing(،

تجهيزات مكانيكي دوار

خرابي چرخ دنده ها و ...

تجهيزات فرآيندي و نيروگاهي

انواع نشتي هاي جريان (آرك ،کورونا ،ترکينگ)
نشتي داخلي ولوها (پسينگ) ،خرابي تله هاي بخار ،نشتي از خطوط و مخازن

تجهيزات الكتريكي

هواي فشرده ،نشتي از مخازن تحت فشار و يا به مخازن تحت خأل و ...

 -2-5-2انواع امواج فراصوت منتشر شده
امواج فراصوت با توجه به محيطي که در آن منتشر مي شوند ،به دو دسته زير تقسيم بندي مي شوند:
 -1امواج منتقل شده توسط ساختار تجهيز

1

 -2امواج منتقل شده توسط هوا

2

 -1-2-5-2امواج منتقل شده توسط ساختار تجهيز

هنگامي که جريان سيال با فشار زياد از درون لوله و  ...به خارج نشت مي کند ،باعث ايجاد امواج فراصوت مي شود .هرچهه
که ترك يا سوراخ ريز تر باشد ،فرکانس موج منتشرشده بيشتر است و هرچه که ترك يا سوراخ بزرگ تر باشهد ،فرکهانس مهوج
پايين تر آمده و باعث ايجاد سر و صدا مي شود.

Structure Borne Waves
Air Borne Waves

1
2
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امواج ايجاد شده از طريق بدنه و ساختار تجهيز  ،منتقل مي شوند و در اثر ارتعاشهات مكهانيكي بهه وجهود آمهده در بدنهه و
ساختار ،ممكن است کمي فرکانس موج تغيير کرده و نتايج بسيار دقيقي را به دست ندهد .در اين روش مطهابق شهكل ، 1-4
سنسور دستگاه  ،روي بدنه دستگاه قرار مي گيرد و امواج فراصوت را به دستگاه مي فرستد و دسهتگاه نيهز آن را بهه صهوتي در
محدوده شنوايي انسان تبديل مي کند .لذا اپراتور به کمك دستگاه آناليز کننده و نيز شنيدن صداي عيب  ،بهه عيهب احتمهالي
تجهيز پي مي برد.

شكل ( )4-2شماتيك يك سيستم structure borne

 -2-2-5-2امواج منتقل شده توسط هوا

1

در اين روش سنسور درون تجهيز نصب شده و نيز داراي هادي امواج است که امواج فرصوت ايجاد شده را از طريق هوا به
سنسور منتقل کرده و لذا مانع تاثير نامطلوب ارتعاشات بدنه دستگاه بر فرکانس موج مي باشد.
شماتيك سيستم فوق در شكل  2 -4قابل مشاهده است.

Air Borne Waves

1
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شكل ( )5-2شماتيك سيستم air borne

 -3-5-2آناليز صدا
روش آناليز صدا در پايش وضعيت تجهيزات  ،مشابه روش پايش امواج فراصوت مي باشد ،با اين تفاوت که در ايهن حالهت،
صوت ايجاد شده توسط عيوب ،در محدوده شنوايي انسا ن بوده و اپراتور با استفاده از هدفون هاي مخصوص و نيز آناليز کننهده
امواج ،به بررسي تجهيز پرداخته و عيوب احتمالي را شناسايي مي کند.

 -6-2آزمون ذرات مغناطيسي

1

 -1-6-2مقدمه
يكي ديگر از تكنيك هاي بازرسي تجهيزات  ،آزمون ذرات مغناطيسي مي باشد که البته تنها براي مواد فرومغناطيسي قابل
اجرا است و براي تجهيزاتي که از مواد غيرفرومغناطيس ساخته شده باشند ،قابل استفاده نيست.

Magnetic Particle Test

1
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در اين روش ترك هاي سطحي و نيز ترك هايي که فاصله کمي از سطح دارند قابل شناسايي است .به منظهور اجهراي تسهت،
يك کيدان مغناطيسي با شدت مناسب در جسم برقرار مي شود ؛ چنان چه در سطح يا زير سطح  ،درجهت غير موازي بر امتداد
انتشار خطوط مغناطيسي  ،ناپيوستگي وجود داشته باشد به دليل اثر پوسته  ٬نشت ميدان مغناطيسي و اينكه نها پيوسهتگي  ،دو
سطح با قطب هاي غير همنام مي باشند اين نشتي به شكل پل مغناطيسي در محل ناپيوستگي بوجود مي آيد .

شكل ( )6-2نشت ميدان مغناطيسي در طول ترك (پل مغناطيسي)

اگر ذرات مغناطيسي روي چنين سطحي پاشيده شود ،ذرات جذب ميدان نشتي (پل مغناطيسي) در محل ناپيوستگي مي شوند و
ترك را قابل رويت مي کند .
 -2-6-2اثر راستاي ميدان مغناطيسي بر نمايش ترك
همان طور که پيش از اين ذکر شد ،در تكنيك ذرات مغناطيسي ،تنها عيوب و ترك هايي کهه در راسهتايي عمهود بهر راسهتاي
ميدان مغنازيسي باشند ،قابل مشاهده و شناسايي هستند .بنابراين در بسياري از موارد ،براي شناسايي کامل عيهوب قطعهه  ،بهه
اجراي چندباره تكنيك نياز است تا انولع عيوب محوري و عرضي مشخص شوند.
در ادامه به بررسي نحوه ايجاد ميدان هاي محوري و دوار پرداخته مي شود:
 -3-6-2ميدان مغناطيسي دوار
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جرياني که از يك ماده رساناي مستقيم مثل سيم يا ميله ميگذرد؛ در حول آن ميدان مغناطيسي مدور ايجاد مي کند و اگر رسانا
از نوع فرومغناطيسي باشد ،جريان الكتريكي در درون آن نيز ايجاد ميدان خواهد کهرد .بنهابراين قطعهه اي کهه بهه روش فهوق
مغناطيس شود داراي ميداني مدور مطابق شكل خواهد بود .در اين حالت ترك هاي طولي قابل شناسايي است.

شكل ( )7-2ميدان مغناطيسي دوار

 -1-3-6-2ميدان مغناطيسي محوري

1

در اين حالت رساناي جريان به صورت سيم پيچي مرکب از يك يا چند دور مي باشد که قطعه را احاطه کرده و جريان گهذرا از
آن  ،در قطعه ميداني خطي مطابق شكل ايجاد مي کند .در اين حالت ترك هاي عرضي قابل شناسايي است.

شكل ( )8-2ميدان مغناطيسي محوري

Axial

1
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 -4-6-2امكانات مورد نياز براي اجراي تست ذرات مغناطيسي
 -1 -4-6-2ذرات مغناطيسي

ذرات مغناطيسي دانه هاي بسيار ريز پودر آهن نرم هستند ( در حدود  3تا  200ميكرون ) و قابليت جذب شدن توسهط ميهدان
مغناطيسي را دارند .ذرات مغناطيسي مورد نياز براي بازرسي را ميتوان از هر ماده فرومغناطيسي داراي پسماند کم توليد نمهود.
اين ذرات معموالٌ از پودر نرم اکسيدها و يا فلزات مورد نظر انتخاب شده و بسته به نحوه اعمال آنها به دو گهروه تهر و خشهك
تقسيم مي شوند .در حاليكه ذرات خشك در هوا يا گاز منتقل مي شوند  ،ذرات تر در دوغابي از يك مايع ناقل به نمونه عرضه
مي گردند.
براي پاشيدن پودر از يك دمنده مكانيكي پودر يا افشانك الستيكي استفاده مي شود .در اعمال پودر بر سطح قطعه بايد دقت
الزم معمول شده و از پاشيدن مستقيم آن با فشار بايد پرهيز شود ،زيرا در اين شرايط دانه هاي پودر ،آزادي جذب شدن بوسيله
تمام ميدانهاي نشتي را نخواهند داشت .از اين جهت سعي مي شود دانه ها بصورت ابري يكنواخت به سطح قطعهه مغنهاطيس
شده نزديك شوند.
پودر تر معموالً براي تجهيزات ثابت مورد استفاده قرار مي گيرد  .مايع ناقل يك فرآورده نفتي سبك مانند کروزن اسهت  ،ههر
چند مي توان از آب هم استفاده نمود .ذرات معموالً در رنگهاي سياه يا قرمز و يا پودرهاي آبي و يا زرد متمايل به سهبز داراي
خاصيت فلورسانس عرضه مي شوند .روش بازرسي پودر تر ،به خصوص هنگامي که از پودر خاصيت فلورسانس و نور فرابنفش
استفاده شود ،داراي حساسيت بسيار باالئي خواهد بود.
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 -5-6-2ابزار هاي ايجاد ميدان مغناطيسي
 -1-5-6-2آهنرباي دائمي

1

آهنرباي دائمي بين دو قطب خود يك ميدان مغناطيسي طولي ايجاد مي کند .نوع جديد آن آهنربهائي نعلهي شهكل اسهت کهه
بازوهاي آن قابل تنظيم و انتهاي قطب آن نيز از نظر هندسي قابل تغيير است .قابليت عيب يابي آن وقتي که عيوب عمهود بهر
فلو ( 90درجه) باشد مطلوب است.
 -2-5-6-2آهنرباي الكتريكي

2

براي کاهش اتالف جريان سرگردان ،آهنرباي الكتريكي را از ورقهاي نرم آهن مي سازند .مخصوصاً اگهر از جريهان متنهاوب
مورد استفاده قرار گيرد .پايه ها داراي مفصل هستند تا در سطوح ناهموار نيز قادر به ايجاد تماس باشند .اين آهنرباي الكتريكي
يك ميدان طولي ايجاد مي

کند.

شكل ( )9-2آهنرباي الكتريكي قابل حمل

Permenant Magnet
Yoke

1
2
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 -1-2-5-6-2كويل
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1

يك رسانا مي باشد که به صورت حلقه درآمده و با عبور جريان الكتريكي از درون آن  ،ميدان طولي ايجاد مي کند.

شكل ( )10-2كويل()Coil

مزايا و معايب استفاده از تست ذرات مغناطيسي
مزايا:
 قابليت کار با اجسام با اشكال غيرمعمول سرعت عمل در اجراي تست و به دست آمدن مستقيم نتيجه مقرون به صرفه نسبت به ساير روش هاي بازرسي داراي تجهيزات قابل حمل و نقل آسانمعايب:
 فقط بر روي مواد فرو مغناطيس قابل اجرا است. تنها شناسايي عيوب سطحي و در عمق کم از سطح -نياز به تميزکاري بعد از اجراي تست

Coil

1
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نمونه هايي از بازرسي به روش تست ذرات مغناطيسي
در زير تصاوير چند مورد تست ذرات مغناطيسي آورده شده است.

شكل ()11-2

شكل ()12-2
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شكل ()13-2
شكل ( )11-2و ( )12-2و( )13-2نمونه هاي تست ذرات مغناطيسي با پودر تر و آشكارسازي با فلوئورسنت

شكل ()14-2
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شكل ()15-2
شكل ( )14-2و ( )15-2نمونه هاي تست ذرات مغناطيسي با پودر خشك

 :-7-2بازرسي با اشعه ايكس (راديوگرافي)

1

 -1-7-2مقدمه
يكي ديگر از تكنيك هاي مفيد و نوين براي بازرسي و تشخيص عيوب تجهيزات  ،استفاده از تسهت راديهوگرافي بها اشهعه
پرانرژي ايكس ،گاما يا پرتو آلفا مي باشد.
در اين روش از پرتو هاي با قابليت نفوذ باال براي نفوذ به داخل محيط مادي مورد آزمايش و مقهدار جهذب متفهاوت ايهن
پرتوها در حين عبور از محيط هاي مختلف استفاده مي شود .بخشي از پرتو که در حين عبور از محيط مادي جذب مي شهود
به ضخامت ،چگالي و عدد اتمي ماده و هم چنين طول موج پرتو يا انرژي فوتون هاي عبوري بستگي دارد .با افزايش ضخامت
و چگالي محيط مادي ،جذب پرتو بيشتر مي شود .بنابراين در صورت وجود عيب يا ناهمگني و تغيير ضخامت در قطعه ميهزان
پرتو جذب شده در نقاط مختلف متفاوت خواهد بود .از اين رو براي تشخيص و شناسايي عيب در قطعه بايد به نحوي اين غير
يكنواختي حاصل از مقدار پرتو جذب شده پس از عبور از درون قطعه را آشكار ساخت .اين آشكار سازي مي تواند با اسهتفاده از
روش هاي مختلفي انجام گيرد .در تست هاي غير مخرب در راديوگرافي آشكار سازي عيب يا ناهمگني بيشتر با عبهور دادن

X-ray or Radiography Inspection

1
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پرتوهاي ايكس يا گاما از درون قطعه و بررسي اثر حاصل از آن بر روي فيلم انجام مي گيرد .اين فيلم راديو گرافي را به طهور
اختصار راديو گراف مي نامند.
در تست راديوگرافي معمول ،يك جسم توسط اشعه ايكس يا اشعه گاما پرتو دهي مي شود و قسمتي از تشعشع کهه بهه وسهيله
جسم جذب نشده است ،به يك برگه فيلم برخورد مي کند .اشعه جذب نشده به فيلم برخورد مي کند و اثري (شبيه به اثر نور در
فيلم عكاسي) روي فيلم مي گذارد .با ظهور فيلم ،يك شكل دو بعدي که به صورت نقاط تيره و روشن مي باشد .پديد مي آيد.
در اثر تغيير در دانسيته يا ضخامت يا ترکيبات جسم مورد آزمايش ،تغييراتي در شدت اشعه عبور کرده بهه وجهود مهي آيهد و در
نهايت دانسيته عكس به دست آمده تغيير مي کند .ارزيابي فيلم بر اساس اختالف در دانسيته فيلم با مشخصات معلوم يا در اثهر
حضور عيوب در جسم مورد آزمايش انجام مي شود واز اين طريق مي توان به عيوب قطعه پي برد.

شكل ( )16-2شماتيك اصول تست راديوگرافي

 -2-7-2موارد كاربرد آزمون راديوگرافي
ين روش يكي از پر کاربرد ترين روش هاي تست هاي غير مخرب براي رديابي عيوب داخلي مانند حفره هاي گازي است.
عيوب صفحه اي نيز مي توانند با جهت گيري مناسب توسط راديوگرافي رديابي شوند .اين روش هم چنين براي پيهدا کهردن
تغييرات ترکيب در مواد ،ضخامت سنجي ،تعيين محل قطعات اضافي يا معيوب که در داخل دستگاه ها وجهود دارنهد و از ديهد
پنهان هستند استفاده مي شود.
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مزيت اوليه استفاده از پرتوهاي يونيزه کننده در تست راديوگرافي اين است که مي توان با استفاده از اين پرتوها در اجسام
با اشكال مختلف و اندازه هاي ميكروني قطعات الكترونيكي تا گلوله هاي بسيار بزرگ يا ساختارهاي نيروگاهي را مورد بررسي
قرار داد .تجهيزات مختلف با اشكال متفاوت که توسهط ايهن تشعشهعات مهورد بازرسهي قهرار مهي گيرنهد محهدوده وسهيعي از
محصوالت ريخته گري ،جوشكاري ،کامپوزيت ها و قطعات سر هم بندي و جمع شده را در بر مي گيرند.
 -3-7-2فيلم هاي راديوگرافي
به طور کلي فيلم يك اليه ژالتين شفاف است که روي ترکيب نقره کشيده مي شود و هر دوي آن ها روي يك صفحه شفاف
قابل انعطاف قرار گرفته اند .وجود ترکيب در دو طرف صفحه شفاف ( 25ميكرون) باعث دو برابر شدن ميزان حساسهيت اشهعه
تابيده به ترکيب نقره مي شود و سرعت را افزايش مي دهد .وقتي که بيشترين مقدار نمايش جزئيات مورد نياز باشد ،از فيلم بها
پوشش نقره يك طرفه استفاده مي کنند.
زماني که اشعه ايكس و گاما به دانه هاي نقره برخورد مي کنند تغييري در ساختار فيزيكي دانه ها به وجود مي آيد؛ اين تغيير به
صورتي است که با روش هاي معمول فيزيكي نمي توان آن را تشخيص داد ..با وجود اين وقتي که فيلم تهابش داده شهده بهه
وسيله محلول شيميايي مورد واکنش قرار مي گيرد ،نقره فلزي سياه روي آن به وجود مي آيد .اين نقره در ژالتهين روي سهطح
فيلم به صورت ذرات معلق وجود دارد و يك تصوير از جسم مورد آزمايش توليد مي کند.
انتخاب فيلم راديوگرافي براي هر قطعه بستگي به ضخامت و جنس قطعه و محدوده ولتاژ دستگاه اشعه ايكس دارد ،به عهالوه
عواملي ماند نياز به راديوگرافي با کيفيت باال يا زمان تابش کم ،در نظر گرفته مي شود .در صورتي که کيفيت باال ،فاکتور تعيين
کننده باشد يك فيلم با سرعت کمتر يا فيلم دانه ريز بايد مورد استفاده قرار گيرد؛ در صورتي که زمان تابش کم ضروري باشهد
يك فيلم با سرعت باالتر (يا ترکيبي از فيلم و صفحات شدت دهنده) مي تواند مورد استفاده قرار بگيرد .فيلم ها مي توانند با يا
بدون صفحات سربي ،با توجه به ضخامت و شكل قطعه مورد آزمايش مورد استفاده قرار بگيرند.
همچنين صفحات شدت دهنده فلوئورسنت در مواردي که بيشترين سرعت ممكن مورد نياز مي باشد مهورد اسهتفاده قهرار مهي
گيرند.
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 -4-7-2مزايا و معايب تست راديوگرافي
مزايا:
 امكان تشخيص عيوب سطحي و زير سطحي بدون محدوديت در جنس يا چگالي ماده نياز به کم ترين آماده سازي سطح امكان بازرسي اجزا با اشكال غير معول و مونتاژ شده حساس به تغييرات ضخامت ،خوردگي ،حفره ،ترك و تغيير چگالي مادهمعايب:
 مالحظات ايمني براي جلوگيري از آسيب توسط اشعه ايكس نياز به تخصص باال در اجراي تست و تفسير نتايج نياز به به کارگيري روش هاي جانبي براي تعيين عمق نقص در ماده -5-7-2نمونه هاي استفاده از راديوگرافي
در زير چند مورد از به کارگيري تكنيك راديوگرافي در تشخيص عيوب قطعات ،قابل مشاهده است.

شكل ( )17-2وجود ترك و نقص در جوش در شكل قابل مشاهده است.
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شكل ( )18-2وجود نقص در لوله

 -8-2بازرسي به روش مايعات نافذ

1

 -1-8-2مقدمه
يكي از روش هاي قديمي و مفيد براي بازرسي و تشخيص عيوبي مانند ترك در قطعات ،روش تست مايعات نافذ مي باشد.
از اين روش براي آشكارسازي عيوبي که به سطح قطعه راه دارند ،از قبيل انواع ترك ها ،شكاف ها و تاخوردگي ها در قطعات
با هر شكل و اندازه استفاده مي شود.
اساس اين تست بر پايه خاصيت مويينگي مايعات استوار است .خاصيت مويينگي يك مايع هنگام تماس سطح آن بها يهك
ماده جامد مشهود خواهد شد .در تست مايعات نافذ با نمايان کردن اين خاصيت بر روي سطوح مواد و آشكار کردن نتهايج آن،
وجود و شدت عيوب و نا پيوستگي هاي سطحي نمايان مي گردد.
 -2-8-2كاربرد هاي تست مايعات نافذ
تست مايع نافذ به دليل سادگي و عدم محدوديت آن از لحا جنس قطعه  ،کاربرد گسترده اي دارد .اين روش بهه عنهوان
کنترل کيفيت محصوالت روش هاي مختلف توليد در حين فرآينهد توليهد و پهس از آن توسهط توليهد کننهدگان و در تعميهر و
نگهداري ،سرويس هاي منظم و براي جستجوي ترك هاي خستگي و غيره و هم چنين بازرسي ها از لحا حفظ نكات ايمني
توسط مصرف کنندگان به کار مي رود.

Liquid Penetrant Test

1
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نمونه قطعاتي که با استفاده از اين روش کنترل و بازرسي مي شوند عبارتند از ديسك ها ،پره ههاي تهوربين ،چهرخ ههاي
هواپيما ،بسياري از قطعات حساس خودروها و لوکوموتيوهاي قطار ،مثل پيستون ها و سرسيلندرها قبل از مونتاژ  .همچنهين در
بازرسي تجهيزات به منظور پيش بيني و تشخيص عيوب و تعمير و نگهداري نيز استفاده مي شود.
 -3-8-2مزايا و معايب تست مايعات نافذ
مزايا:
 کاربرد آسان و ارزان بدون محدوديت در جنس ماده ( به جز مواد با سطوح متخلخل) نمايش محل دقيق عيب و اندازه آنمعايب:
 تنها عيوبي که به سطح راه دارند را شناسايي مي کند. نياز به تميز کاري و آماده سازي اوليه سطح سطح جسم بايد صاف و غير متخلخل باشد -نياز به تميزکاري سطح جسم بعد از انجام بازرسي

 -4-8-2مراحل اجراي تست مايعات نافذ
به طور کلي براي اجراي بازرسي به روش مايعات نافذ ،اجراي مراحل زير ضروري است:
 -1پاکسازي سطح قطعه
 -2پوشش دهي سطح قطعه با مايع نافذ و يا غوطه ور کردن قطعه در مايع نافذ
 -3تميز کردن مايع نافذ باقيمانده از روي سطح قطعه
 -4پوشش دهي سطح قطعه با ماده ظاهر کننده
 -5مشاهده و بازرسي سطح قطعه
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شل ( )19-2مراحل اجراي تست مايعات نافذ

 -1-4-8-2پاكسازي سطح قطعه

ابتدا سطح قطعه بايد کامال تميز شود؛ به گونه اي که عاري از هر نوع آلودگي هاي سطحي ،مانند روغن ،چربي ،رنگ و ديگهر
پوشش هاي پليمري باشد .از آنجا که اين آلودگي ها مي توانند موانعي را براي نفوذ مايع نافذ به داخل عيب باشند ،دقهت ايهن
آزمايش به تميزي سطح قطعه مورد بررسي بستگي دارد.
تميز کردن قطعه مي تواند از طريق مكانيكي يا شستشو با استفاده از ماده ي شيميايي يا هر دو با هم باشد .به طوري که مايع
نافذ بتواند به راحتي به داخل عيب نفوذ کند يا در صورت کوچك بودن قطعات ،ريختن آن ها در يك سهبد و غوطهه ور کهردن
سبد در يك مايع حالل نيز مي تواند انجام گيرد .در انتخاب روش پاکسازي سطح قطعه بايد دقت کافي به عمل آيد که در حين
فرآيند تميز کردن به ويژه در روش مكانيكي به هر علتي راه نفوذ مايع به داخل ترك بسته نشود.
 -2-4-8-2پوشش دهي سطح قطعه با مايع نافذ و يا غوطه ور كردن قطعه در مايع نافذ

در اين مرحله معموال سطح قطعه را با استفاده از پيستوله ،قلم مو ،اسپري و در مواردي غوطه وري و يا از طريق الكترواستاتيكي
با مايع نافذ مي پوشانند .در هر صورت مايع نافذ بايد به صورت اليه ي نازکي تمامي سطح قطعه را به طور کامل بپوشاند .زمان
الزم براي نفوذ بايد به صورتي باشد که اليه ي نازکي از مايع ،تمامي سطح قطعه را به طور کامل بپوشهاند .زمهان الزم بهراي
نفوذ ،به نوع مايع ،درجه حرارت ،جنس قطعه ،نوع و اندازه عيب موجود در قطعه بستگي دارد .معموال اين زمهان بهين  5تها 30
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دقيقه به طول مي انجامد .زمان نفوذ با ازدياد دما کاهش مي يابد ،زيرا که ميزان نفوذپذيري افزايش مي يابد و از طرفهي گهرم
کردن قطعه سبب بازتر شدن ترك و راحت تر انجام گرفتن فرآيند نفوذ مايع به داخل آن مي شود.
در مواردي که مايع نافذ را به منظور افزايش نفوذپذيري گرم مي کنند بايد دقت الزم انجام گيرد ،که دماي مايع به نقطه اشتعال
آن نرسد .از اين جهت ا ست که عرضه کنندگان مايعات نافذ بايد محدوده دماي کاربرد و يا دماي اشهتعال توليهدات خهود را بها
ديگر مشخصات آن ها ارائه دهند.
 -3-4-8-2تميز كردن مايع نافذ باقيمانده از روي سطح قطعه

پس از گذشت مدت زمان نفوذ بايد سطح قطعه با آب و يا حالل هاي مناسب ديگر شستشو و با جريان هواي گرم خشهك
شود .شستشو با محلول هايي که به اين منظور به کار مي رود بايد با دقت زياد انجام گيرد و زمان شستشو نبايد زيهادتر از حهد
الزم به طول انجامد ،زيرا که در صورتي که مدت زمان شستشو بيش از حد طوالني شود ممكن است باعث خروج مايع نافذ از
شكاف يا ترك شود .موقعي که از مايع نافذ همراه با ماده فلورسنت استفاده مي شود پس از گذشت مدت زمان الزم براي نفوذ
بايد مايع نافذ روي سطح قطعه را با پاشش آب بر روي آن و يا با دستمال کامال تميز به طور کامل و مطمئن بر طرف کنند.
 -4-4-8-2پوشش دهي سطح قطعه با ماده ظاهر كننده

پس از شستشو و خشك کردن سطح قطعه ،آن را با اليه نازکي از ماده مناسبي به نام ماده ظاهر ساز پوشش مهي دهنهد .ايهن
ماده بايد بتواند مايع نافذ را که در ترك هاي قطعه نفوذ کرده به خود جذب کند .اين ماده مي تواند به صورت خشهك و يها تهر
باشد .فرآيند پوشش دهي سطح قطعه با ما ده ظاهر ساز مي تواند بهه صهورت ههاي مختلفهي از قبيهل پاشهش ،غوطهه وري و
الكترواستاتيكي صورت گيرد.
ماده ي ظاهر ساز پس از خشك شدن ،مايع نافذ درون ترك و يا هر نوع ناپيوستگي ديگر را به خود جذب و با تغيير رنگي کهه
در محلي از پوشش سطح در مقايسه با ديگر نقاط آن رخ مي دهد ،محل عيب مشخص مي شود.
ضخامت ماده ظاهر ساز بايد تا آنجا که ممكن است نازك انتخاب شود ،زيرا که در مورد عيب هاي بسيار ريز مايع نافذ به اندازه
اي نيست که بتواند از اليه ي ضخيم ظاهر ساز عبور کرده و به سطح آن برسد و منجر به تغيير رنهگ در محهل هها و پديهدار
شدن آن عيوب شود.
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 -5-4-8-2مشاهده و بازرسي سطح قطعه

پس از گذشت زمان الزم براي جذب مايع نافذ به وسيله ي ماده ي ظاهر ساز  ،سطح قطعه مورد بازرسي قرار مي گيرد .زماني
که از مايع رنگي استفاده مي شود بازرسي بايد با استفاده از نور مرئي روزانه يا نور مصنوعي کافي انجام گيرد .در مواردي که از
مايع نافذ با ماده فلورسنت استفاده مي شود ،بازرسي و مشاهده قطعه در زير نور ماوراء بنفش انجام
ترتيب دقت آزمايش براي شناسايي ترك هاي ريز تر افزايش مي يابد.
 -5-8-2نمونه هاي كاربرد تست مايعات نافذ در تشخيص عيوب
در زير چند مورد از به کارگيري تكنيك مايعات نافذ در تشخيص عيوب قطعات ،قابل مشاهده است.

شكل ()20-2

شكل ()21-2

مي گيهرد کهه بهه ايهن
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شكل ()22-2
شكل ()20-2و ( )21-2و ( )22-2نمونه كاربرد تست مايعات نافذ در تشخيص عيوب

 -9-2آناليز عملكرد

1

آناليز کارآيي 2يكي از تكنيكهاي مهم مانيتورينگ و پايش وضعيت است که براي انهواع مختلهف ماشهين آالت و بهه ويهژه
تجهيزاتي که در واحدهاي فرآيندي به کار مي روند ،کاربرد دارد.
جمع آوري اطالعات اوليه (مانند دبي ،دما ،فشار و  )...به کمك انواع گيج ها ،نشانگرها ،سنسورها و ترانسميترها صورت مي
پذيرد .برخي از اين وسايل اندازه گيري داراي نشان دهنده در محل هستند و اطالعات برخي ديگهر از طريهق سيسهتم کنتهرل
مرکزي قابل دستيابي است.
پارامترهاي بيان کننده کارآيي ماشين (نظير راندمان ،هد توليدي و  ). . .به کمهك فرمولهها و روابهط رياضهي و بهر اسهاس
اطالعات اوليه محاسبه مي شوند.
با تقريب زدن مقادير پارامترهاي بيان کننده کارآيي ماشين در طول عمر آن ،هرگونه انحراف از وضهعيت نرمهال مشهخص
شده و مي توان با انجام اقدام اصالحي ،وضعيت را نرمال نمود.
اين تكنيك به ويژه براي توربينها ،پمپها ،فنها ،مبدلهاي حرارتي ،بويلرها و  . . .از اهميت خاصي برخوردار است.

1 Performance Analysis
2 Performance Monitoring
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به عنوان مثالي از اهميت روش آناليز عملكرد مي توان به پمپ که يكي از اجزاي اصلي يك چرخه توليد قدرت در نيروگهاه
ها مي باشد اشاره کرد .با استفاده از ساير تكنيك هاي پايش وضعيت مانند آناليز ارتعاشات و ترموگرافي ،مي توان به ترتيب بهه
وضعيت مكانيكي و وضيت حرارتي الكتروموتور پمپ و ياتاقان ها پي برد ،اما هيچ يك نشاني از راندمان پمپ به دست نمي ده؛
در صورتي که گاهي ممكن است در صورت وجود مشكل  ،بازده پمپ به کمتر از  50درصد نيهز کهاهش يابهد کهه ايهن باعهث
کاهش بازده کلي سيستم مي شود.
به طور کلي  ،آناليز عملكرد بايد شامل تمام فرآيند ها و تجهيزاتي که مي توانند بر بازده کلي سيستم اثر بگذارند شود.
آناليز عملكرد به دو صورت دستي و استفاده از سيستم هاي پردازش اطالعات قابل اجرا است که امروزه با پيشرفت کامپيوتر
ها و توليد نرم افزار هاي مناسب  ،مي توان با استفاده از اين نرم افزار ها و سنسور هاي تعبيه شده در قسهمت ههاي مختلهف
براي اندازه گيري پارامترهاي موثر مانند فشار ،دما ،دبي و  ، ...به طور دائمي بازده سيستم و اجزاي مختلف آن را در نظر داشت
.
بدين ترتيب در صورت کاهش بازده از حد نرمال ،مي توان به وجود مشكل در سيستم پي برده و بهه بررسهي و رفهع عيهب
پرداخت.
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فصل سوم:
تعيين مهمترين فناوريهاي حوزه بهره برداري نگهداري و تعميرات و
تهيه درخت موضوع
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 -1-3مقدمه
همانگونه که پيشتر اشاره گرديد ،موضوع بهرهبرداري ،نگهداري و تعميرات از جمله گسترده ترين موضوعات مهندسي مي باشد
که طيف وسيعي از انواع علم مديريتي و فناورانه را در بر مي گيرد .آنچه تا کنون به آن اشاره گرديد به اختصار
برخي از موضوعات حوزه سيستمي بهره برداري و نگهداري و تعميرات را در فصل اول و برخي از فناوري هاي پايش وضعيت را
در فصل دوم معرفي شدند.
تعيين مهمترين فناوريهاي حوزه بهره برداري ،نگهداري و تعميرات و تهيه درخت موضوع از جمله اهداف مرحله دوم اين طرح
مي باشد .با توجه به گستردگي موضوعات اين حوزه الجرم ارائه درخت موضوع فناوريهاي بهره برداري ،نگهداري و تعميرات به
سه حوزه  )1قابليت اطمينان  )2افزايش راندمان و  )3افزايش عمر محدود گرديد .بديهي است که حوزه بهره برداري و
نگهداري و تعميرات بسيار فراتر از اين سه حوزه مي باشد که حسب مورد به آنها پرداخته خواهد شد .در ادامه اين درخت
موضوع اين سه طرح به اجمال معرفي مي گردد.
 -2-3بررسي كلي موضوع مهندسي قابليت اطمينان و ارتباط آن با حوزه O & M
پيشگيري از شكست ها و درك چرايي و چگونگي شكست ،مستلزم آگاهي و شناخت از فيزيك شكست است .شناخت فيزيك و
مكانيزم شكست براي به حداقل رساندن وقوع شكست ضروري است .به طور کلي ،اکثر مكانيزم هاي شكست ،تأثير آنها و روند
تخريب در يك طراحي خاص به خوبي شناخته نشده است .بر اين اساس ،پيش بيني شكست قطعي نيست و در حقيقت يك
فرايند احتمالي است .بنابراين تجزيه و تحليل قابليت اطمينان ،چه با استفاده از فيزيك شكست يا داده هاي ثبت شده از
شكست هاي قبلي ،يك فرآيند احتماالتي است .که نيازمند استفاده از دانش متناسب با آن مي باشد .مسائل مربوط به بررسي
شكست ها و فرآيند محاسبه احتمال وقوع آنها ،محدوده دانش مهندسي قابليت اطمينان است.
در مطالعات و آناليزهاي موضوعات مربوط به نيروگاهها ،شرکت ها ،دانشگاهها و مراکز پژوهشي معتبر و بزرگ جهاني در
کشورهاي صنعتي ،موضوع مهندسي قابليت اطمينان و بكارگيري مدلهاي احتماالتي از جايگاه ويژه و منحصر بفردي برخوردار
بوده و دانش اين حوزه در اين کشورها به سرعت در حال توسعه و پيشرفت مي باشد .مهندسي قابليت اطمينان و روش ها و
بخش هاي مختلف و متنوع آن با در نظر گرفتن عدم قطعيت ها و رفتارهاي آماري پارامترهاي مؤثر در عملكرد سيستم ها و با
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نگرش آماري و احتماالتي به معادالت حاکم بر مسائل و سيستم ها و ايجاد مدلهاي احتماالتي جامع براي سيستم ها ،داراي
توانايي و قابليت باال در تحليل مسائل و سيستم هاي پيچيده و حساسي نظير اجزا و سيستم هاي نيروگاهي مي باشد .لذا توجه
و بهره گيري از اين حوزه در پيشبرد طرح هاي مختلف  O & Mواحدهاي نيروگاهي کشور و ارتقاء ظرفيت و قابليت طرح ها
و نهايتاً در کارايي نتايج طرح ها نقش کليدي ايفا مي نمايد.
-1-2-3مباني قابليت اطمينان
قابليت اطمينان توانايي (قابليت) يك سيستم يا جزء براي عملكرد تحت شرايط معين شده براي يك بازه زماني مشخص مي
باشد .به تبع اين تعريف ،مهندسي قابليت اطمينان 1زمينهاي از مهندسي است که بر قابليت اعتماد 2در مديريت چرخه عمر

3

محصول تأکيد مي نمايد.
 -1-1-2-3قابليت اعتماد:

در مهندسي سيستم ،قابليت اعتماد يك معيار براي قابليت دسترسي ،4قابليت اطمينان ،5و قابليت تعمير 6آن مي باشد .همچنين
مي تواند دربرگيرنده مكانيزم هاي طراحي شده براي افزايش و حفظ قابليت اعتماد يك سيستم نيز باشد .همچنين قابليت
اعتماد مي تواند عالوه بر معيار قابليت اطمينان سيستم در برگيرنده موارد ديگري نظير ايمني 7و يكپارچگي 8نيز باشد .در اين
زمينه مطالعات مستمر انجام شده توسط چند کمپاني معتبر و بزرگ نفتي در جهان بر روي قابليت اطمينان ،قابليت دسترسي،
قابليت تعمير و ايمني ) (RAMSتجهيزات اکتشاف و توليد صنايع نفت و گاز نمونه اي از کارهاي انجام يافته قابل توجه مي
باشد که منجر به انتشار چندين نسخه هندبوك  OREDAاز سال  1984گرديده است.

1

Reliability Engineering
Dependability
3
Lifecycle Management
4
Availability
5
Reliability
6
Maintainability
7
Safety
8
Integrity
2
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-3-3درخت موضوع قابليت اطمينان
به منظور ارائه يك تصوير کلي از محدوده مسائل و موضوعات مرتبط و مورد بررسي در مهندسي قابليت اطمينان ،درخت
موضوع مهندسي قابليت اطمينان در شكل شماره (  )1-3ترسيم گرديده است.
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شكل ( (1-3درخت موضوع قابليت اطمينان
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در اين درخت قابليت اعتماد به عنوان مفهومي دربرگيرنده قابليت دسترسي ،قابليت اطمينان ،ايمني ،يكپارچگي ،قابليت
نگهداشت (تعميرپذيري) به منظور ارزيابي قابليت اعتماد در نظر گرفته شده است .از سوي ديگر افزايش قابليت اعتماد بصورت
يك شاخه اصلي در اين درخت در نظر گرفته شده است .در اين شاخه براي افزايش قابليت اعتماد چهار رويكرد معرفي گرديده
است:
-

پيشگيري از ايجاد عيب

-

رفع يا حذف عيب

-

پيش بيني عيب

-

سرويس دهي در حضور عيب

در شاخه اصلي سوم عوامل مؤثر در قابليت اطمينان معرفي گرديده است:
-

عيوب

-

خطاها

-

خرابي ها

در خصوص شاخه اول (ارزيابي قابليت اطمينان) نيز همانگونكه مشاهده مي شود سرشاخه ها به مجموعه گسترده اي از روشها
يا فناوريها منتهي شده است.
-1-3-3عوامل مؤثر بر قابليت اطمينان
طراحي ،بهره برداري ،نگهداري و تعميرات و آموزش اصول مهندسي قابليت اطمينان را مي توان به عنوان عوامل اصلي مؤثر بر
قابليت اطمينان سيستم يا جزء درنظر گرفت که در ادامه بطور اجمالي مورد بررسي قرار مي گيرند.
-1-1-3-3طراحي

يكي از مسائل مهم در طراحي اين است که هر چه تعداد عناصر و قطعات بكار رفته در يك سيستم بيشتر باشد دستيابي به يك
مقدار قابليت اطمينان مورد نياز سخت تر مي شود .همچنين چگونگي ارتباط منطقي عناصر و زيربخش ها با يكديگر نيز در
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قابليت اطمينان کل مجموعه مؤثر است .اينكه جزء ها از نظر عملكردي با يكديگر سري يا موازي قرار گرفته باشند در مقدار
قابليت اطمينان سيستم تأثير گذار خواهد بود .در هنگام طراحي ،پس از آنكه طرح تكميل شد بايد سيستم را مورد بررسي قرار
داد و قطعات و بخش هايي را که در قابليت اطمينان تأثير زيادي دارند شناسايي نمود و بر روي قابليت اطمينان آنها کار کرد .از
آنجا که خدمات پس از توليد و تعمير پارامتر مهمي در قابليت اطمينان قطعات و سيستم هاي قابل تعمير است ،طراحي بايد به
گونه اي باشدکه تعمير و خدمات پس از توليد آن براحتي صورت پذيرد .در طراحي مي توان به گونه اي عمل کرد که سيستم
طراحي شده در شرايط محيطي مختلف کار کند .گرچه قابليت اطمينان براي شرايط مجاز محيطي محاسبه مي گردد ،اما اگر
بتوان طراحي را به گونه اي انجام داد که سيستم تحت شرايط گوناگون محيطي و در محدوده وسيعتري از درجه حرارت و
رطوبت و ساير عوامل کار کند ،طرح مطلوب تر خواهد بود .بنابراين بهتر است طراح ،سيستم را در برابر عوامل محيطي ،حفاظت
شده طراحي کند.
-2-1-3-3بهره برداري

بهره برداري يا فرآيند توليد ،دومين عامل مهم تأثيرگذار در قابليت اطمينان محصول است .در فرآيند توليد بايد تكنيك هاي
کنترل کيفيت بكار گرفته ش ود تا ريسك توليد و معايبي که ضمن آن اتفاق مي افتد حداقل شود .وظيفه مهندسان قابليت
اطمينان در قبال توليد محصول برق ،فراهم آوردن نيازمنديهاي قابليت اطمينان براي آن ،تهيه يك برنامه پويا و مؤثر قابليت
اطمينان و به کارگيري مناسب ابزار ،تحليلها و مهارتهاي مربوطه است ،بگونه اي که مطمئن شود برق توليدي همه
نيازمنديهاي الزم (مطابق استاندارد و نياز مشتري) از جمله مستمر و پايا بودن را دارد و سيستم نيز قابليت اطمينان مشخص
شده را در زمان مأموريت دارا مي باشد.
-3-1-3-3نگهداري و تعميرات

صد در صد نبودن قابليت اطمينان موجب م ي شود قبل از اتمام عمر مفيد ،سيستم يا جزء دچار عيب شوند .بنابراين نگهداري و
تعميرات داراي نقش کليدي در اين زمينه است .براي قطعات تعميرپذير ،نگهداري و تعميرات يكي از عوامل مؤثر در قابليت
اطمينان است .مدت زمان صرف شده براي تعمير و کيفيت تعمير دو پارامتر اساسي در تعمير مي باشند .الزم به تأکيد است که
تعمير يك جزء يا سيستم با جايگزيني آن با جزء يا سيستم نو تفاوت دارد.
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-4-1-3-3آموزش اصول مهندسي قابليت اطمينان

حتي اگر همه عوامل فوق دست به دست هم دهند و به خوبي عمل نمايند هنوز براي ضمانت قابليت اطمينان سيستم کافي
نيستند ،حلقه گمشده زنجير ،آموزش اصول مهندسي قابليت اطمينان به تمامي رده هاي سازمان و منابع انساني آن است ،که
شامل همه سطوح مديريتي ،مهندسان و تكنسين هاي شاغل در قسمتهاي مختلف مي باشد .اين آموزش مي تواند در قالب
آموزش جامع دانشگاهي با عنوان رشته مهندسي قابليت اطمينان و يا در قالب دوره ها و کارگاههاي آموزش اصول مهندسي
قابليت اطمينان در سطوح مختلف مقدماتي ،متوسط و پيشرفته صورت پذيرد.
دوره هاي مذکور بايد بنيانهاي اساسي قابليت اطمينان را پوشش دهد ضمن اينكه به طور عملي نقش قابليت اطمينان را در حل
نمودن مسائل با به کارگيري مهارتها و ابزارهاي مناسب از جمله ابزارهاي آماري و احتماالتي روشن نمايد .نيروي انساني
سازمان بايد مفهوم و ارزش هزينه هاي گزاف عدم وجود قابليت اطمينان الزم را به خوبي دريابد که بطور کلي عبارت است از
-

کاهش منافع و توقف توليد ثروت

-

اتالف هزينه ها بصورتهاي تعميراتي ،باال سري و پايين سري

-

کاهش کيفيت محصول برق

-

کاهش سطح ايمني نيروي انساني و فرآيندها

-

افزايش آلودگي ها و آالينده هاي زيست محيطي.

-2-3-3شناخت خرابي (ازكار افتادگي)
در رابطه با موضوع قابليت اطمينان موضوع خرابي يكي از بخش هاي اساسي و مهم مي باشد .در اين خصوص بررسي مكانيزم
يا مكانيزم هاي خرابي ،اثرات مكانيزم هاي ازکار افتادگي بر روي يكديگر و روابط آنها با هم ،معيارهاي ازکارافتادگي ،پيش
بيني خرابي و ساير موارد مرتبط با آناليز خرابي بايد مورد توجه و تحليل قرار گيرد.
 -3-3-3تكنيك هاي مهندسي قابليت اطمينان
مهندسي قابليت اطمينان دانشي دربرگيرنده حوزه ها و موضوعات زير مي باشد:
-

درك رابطه طراحي و قابليت اطمينان و در گام بعدي آشنايي با طراحي مبتني بر قابليت اطمينان )(RBD
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-

آناليزهاي خرابي

-

تحليل هاي سياالتي و حرارتي

-

آناليزهاي آماري و احتماالتي

-

مهندسي نگهداري و تعميرات

-

مفاهيم قابليت تعمير (تعميرپذيري) و قابليت در دسترس بودن و روابط آن با قابليت اطمينان

-

تحليل هاي اقتصادي و نيز مباحث مديريتي

-4-3-3سازمان هاي حرفه اي براي مهندسي قابليت اطمينان
چندين سازمان حرفه اي براي مهندسين قابليت اطمينان تشكيل شده است که از آن جمله مي توان از انجمن هاي زير ياد کرد:
-

انجمن قابليت اطمينان IEEE

-

انجمن مهندسان قابليت اطمينان SRE

 -4-3ارتباط حوزه  O & Mبا طرح هاي كالن و راهبردي افزايش راندمان و افزايش عمر
با توجه به وجود ارتباط تنگاتنگ موضوعاتي نظير افزايش راندمان و عمر واحدهاي نيروگاهي با حوزه  ،O & Mتوجه به اين
ارتباط و شفاف سازي آن حائز اهميت مي باشد .در اين راستا در باال توضيحاتي در خصوص موضوع مهندسي قابليت اطمينان
ارائه گرديد .اما با توجه به وجود ارتباط نزديك چند طرح کالن جاري پژوهشگاه نيرو با حوزه  O & Mاز جمله دو طرح کالن
و راهبردي افزايش راندمان و افزايش عمر واحدهاي نيروگاهي ،در ادامه درخت هاي فناوري مربوط به افزايش عمر و افزايش
راندمان واحدهاي نيروگاهي ارائه شده است .بديهي است که حوزه بهره برداري ،نگهداري و تعميرات فراتر از سه طرح پيش
گفته بوده که در صورت لزوم به آنها پرداخته خواهد شد.
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شكل ( )2-3درخت فناوري افزايش راندمان واحدهاي نيروگاهي
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شكل ( )3-3درخت فناوري افزايش عمر واحدهاي نيروگاهي
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فصل چهارم :
مروري بر آينده پژوهي در بخش توليد صنعت برق و ارتباط آن با حوزه
بهره برداري نگهداري و تعميرات نيروگاهها
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 -1-4مقدمه
اشتياق بشر براي دانستن درباره آينده از عهد باستان وجود داشته است پيشگويان و کاهنها نمونههايي از کساني هستند کهه
در گذشته تالش داشتند به نحوي به اين اشتياق در نزد خاص و عام پاسخ دهند .اولين نشانههاي جدي تر توجه بشر به آينده
در عصر روشنگري ديده ميشود ،عصري که بشر باور داشت که علوم براي هر چيزي راه حلي خواهند يافت .قوانين نيوتن در
مورد حرکت ،درك و تحليل بسياري از پديدهها را ممكن ساخته بود .در اثر رشد شهتابان علهوم در ايهن دوره ،متفكهرين عصهر
روشنگري واقعا به اين نتيجه رسيده بودند که تنها زمان ميخواهد تا همه قوانين و قواعد جامعه و محيط پيرامون بشر معلوم و
آشكار شود.
برگزاري نمايشگاهي در سال  1893که در آن اختراعات و ابداعات شگفت انگيزي نظيهر تلفهن ،المهپ بهرق و کينتوسهكو
(اولين دوربين فيلمبرداري) معرفي شد ،باعث هيجان عمومي گرديهد .در همهان روزهها يهك نشهريه مطهرح ،فراخهواني از 74
شخصيت برجسته آن روزگار اعالم ميکند و از آنان ميخواهد که در مورد قرن بعدي پيش بينيهايي بعمل آورند .بعدها معلوم
شد که پيشبينيهاي آنان تا حد زيادي خوش بينانه بوده و در ضمن ،تقريباً هيچيك از رخدادهاي مههم قهرن بيسهتم نظيهر
اختراع اتومبيل ،راديو و تلويزيون ،بروز دو جنگ جهاني ،کشف انرژي اتمي ،پرواز به فضا و البتهه ظههور کهامپيوتر در فهرسهت
آينده نگاري آنان يافت نميشد.
اولين فعاليت آينده پژوهي در قالب يك تحليل علمي در سالهاي  1930تا  1933توسط يك گروه محققين در آمريكا انجام شد.
اين گروه براي اولين بار متدولوژيهاي علمي نظير برون يابي 1و بررسيهاي علمي را در مورد روندهاي اجتماعي روز آمريكها
به انجام رسانده و ضمن انتشار اولين کاتالوگ روندها در آن کشور ،موفق به آينده بينهيههاي مهمهي از جملهه افهزايش نهرخ
مهاجرت و ازدياد طالق شد .همچنين بالفاصله پس از جنگ جهاني دوم ،و به دنبال تجزيهه و تحليهل تكنولهوژيههاي مهورد
استفاده در آلمان و ژاپن ،متدهاي نويني براي آينده پژوهي ابداع شد و در نتيجه آن دستاوردهاي تكنولهوژي مههم دهههههاي
 1950و  1960شامل رادار ،موشكهاي باليستيك قاره پيما و حمل و نقل هوايي از قبل پيش بيني شد.

Extrapolation
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عامل ديگري که باعث رشد آينده پژوهي شد ،تحول درطراحي و ساخت تسليحات نظامي بود .در سالهاي جنگ دوم جهاني،
تانكها ،هواپيماها و کشتيها در مدت زمان نسبتاً کوتاهي طراحي ،تكميل و ساخته ميشدند .اما بعدها با پيچيدهتر شدن انواع
تسليحات (موشكهاي قاره پيما ،زير درياييهاي هستهاي و ،)...کار برنامه ريزان صنايع نظامي دشوار شد ،بدين معني که مدت
زيادي مثالً ده سال از شروع طراحي تا ساخته شدن نخستين نمونه محصول بطول ميانجاميد .در نتيجه تكنولوژي بكارگرفتهه
شده درابتداي طراحي ،در طول پيشرفت پروژه دچار تغييرات اساسي شده و اغلب در برهه ساخت نمونه نخستين ،از رده خهارج
محسوب ميشد.
درسال  1964نياز به پيش بيني تكنولوژي ،منجر به انجام يك پروژه شد .پيش بيني تكنولوژيهاي نوظهوردر يكصد سال آينده
از جمله اهداف اين طرح بود .بررسي آنان شش مقوله "تحوالت مهم علمي"" ،کنترل جمعيت"" ،اتوماسيون"" ،پيشهرفت در
زمينه علوم فضايي"" ،جلوگيري از جنگ" و "سيستمهاي تسليحاتي" را شامل ميشد.
آينده پژوهي بمثابه يك فعاليت عمومي از دهه شصت آغاز شد Bertrand de Jouvenel .اولين مطالعه نظهري در مهورد
آينده را بنام "هنر گمان" را نوشت .او در اين زمينه با اشاره به اين که "هيچ واقعيتي در مورد آينده وجود ندارد" ،نتيجه گرفت
که يافتن مدارك و استنتاجات براي آينده ،نيازمند روشهايي غير متداول ميباشد .هوشياري نسبت به زمينههاي آينده پژوهي
از همين زمان آغاز شد .باز اين دهه  60بود که در آن آينده پژوهي به عنوان يكي از رشتههاي جديد علهوم پايهه ريهزي شهد.
اولين دوره آموزشي آينده پژوهي در سال  1963توسط  Jim Datorدر انستيتو پلي تكنيك ويرجينيا تدريس شد .دو سهازمان
معتبر آينده پژوهي جهان يعني انجمن آينده دنيا 1يا  WFSو همچنين فدراسهيون جههاني آينهده پژوههي 2يها  ، WFSFدر
همين دوران به ترتيب در سالهاي  1967در آمريكا و  1973در پاريس تأسيس شدند .روشهاي متعددي در زمينه آينده پژوههي
به وجود آمده است که از جمله آنها به  )1دلفي )2 ،3واکاوي روندها )3 ،4تجزيه و تحليل پيش رانها )4، 5سناريو پردازي- )5 ،6
چشم انداز سازي )6 ، 7نقشه

1
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راه )7، 1پس نگري )8 ، 2مدلسازي و  )9شبيه سازي اشاره کرد  .اين روشها در گزارش تفصيلي معرفي شده اند.

 -2-4بررسي مستندات آيندهپژوهي در صنعت برق
در اين بخش به بررسي مستندات آيندهپژوهي در صنعت برق و ارتباط آن با حوزه بهره برداري ،نگهداري و تعميرات پرداخته مي
شود.

 -1-2-4مقاله "آينده پژوهي و صنعت برق ايران"
در اين مطالعه از روش سناريو نويسي به عنوان ابهزاري پهژوهش آينهده اسهتفاده شهده اسهت ،در روش پهيش گفتهه از نظهرات
کارشناسان متخصص صنعت مربوطه امثال مهندس بيژن زنگنه ،دکتر علي محمد رنجبر ،دکتر عباس ملكي ،دکتر هاشم اورعي
مير زماني و مهندس جواد جواديپور استفاده شده است .در طراحي سناريو براي هر موضوعي ابتدا تاثيرپذيري آن موضوع در اثر
عوامل خارجي مورد بررسي قرار مي گيرد .در تحقيق پيش گفته ،در نوشتن سناريو براي صنعت برق ايهران تحهريم ،خصوصهي
سازي ،يارانه ،محيط زيست و انرژيهاي نو از مهمترين نيروههاي پيشهراني هسهتد کهه صهنعت بهرق را در سهالههاي بعهدي
دستخوش تغيير قرار خواهند داد .قابل ذکر است که در مطالعه پيش گفته ،به منظور تحليل آينهده صهنعت بهرق ايهران ،چههار
سناريو در نظر گرفته شده است )2 LED )1 :المپ مهتابي  )3المپ التهابي  )4چراغ گردسوز
در ادامه به معرفي چهار سناريوي پيش گفته پرداخته ميشود.
ال ) سناريوي اول ()LED
اين سناريو حول  6محور اساسي بنا نهاده شده است که عبارتنداز:
 -1فضاي باز اقتصادي و حذف يا کاهش قابل مالحظه تحريمها
در اين سناريو ايران در مورد برنام هستهاي با غرب به توافق ميرسد ،لذا تحريمها کاهش يافته يا به کلي حذف مي شهوند .در
نتيجه ايران با جذب سرمايه گذاران خارجي به ساخت نيروگاهها با بازدهي باال و به روز بپردازد .همچنين بهه شهبكهههاي بهرق
کشورهاي منطقه متصل خواهد شد ،علي الخصوص ترکيه به سبب اتصال به بازار برق اروپا يك گزينه بسيار مناسهب اسهت .در

Road map
Back Casting
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اين سناريو تا سال  1404نيروگاههاي بخاري تنها حدود  %10برق کشور را تامين خواهند کهرد و نيروگاهههاي گهازي ،سهيكل
ترکيبي و هستهاي جايگزين آنها ميشوند .شايان ذکر است که در اين سناريو به سبب تعامل مناسب ايران و غرب ،نيروگاههاي
هسته اي مطابق با استاندارد جهاني ساخته شده و جايگزين نيروگاههاي حرارتي ميشوند و ساالنه به طور متوسط  500مگاوات
نيروگاه هستهاي به ظرفيت توليد برق اضافه مي گردد لذا به دليل بازده باالي اين نيروگاهها ساليانه بهه طهور متوسهط بهازدهي
نيروگاههاي متمرکز ايران تا سال  1404حدود  %1افزايش مييابد.
-2حذف يارانهها
با حذف يارانه سوخت در کشور ،کليه مصرف کنندگان برق به سمت مصرف بهينه سوق داده ميشوند و همين امر سبب رشد و
شكوفايي بيشتر کشور ميگردد .از طرفي با واقعي شدن قيمت برق بسياري از مصرف کنندگان به سهمت اسهتفاده از لهوازم بها
بازدهي باال رفته و لذا سيستم برق ايران به طور کلي پر بازدهتر مي شود .واحدهاي توليهد همزمهان بهرق و حهرارت بهه سهبب
بازدهي باال در اين سناريو به شدت رشد ميکنند.
 -3خصوصيسازي
در اين سناريو صنعت برق ايران همراستا با کشورهاي پيشرفته فرايند خصوصي سازي را شروع کرده و توليد بهرق را خصوصهي
ميکند .خصوصيسازي در بستر مناسب و به دور از غرضورزيهاي سياسي ضمن افزايش راندمان کلي شبكه برق ،پديده برق
دزدي را به شدت کاهش ميدهد .چرا که با ايجاد شرکتهاي خصوصي فروش برق ،خصوصا در بخش توزيع ،نظارت بر کمينه
کردن تلفاتي از اين دست بيشينه ميشود .با انجام خصوصيسازي در کشور نيروگاهها به روز شده و بازدهي توليد برق افهزايش
مي يابد.
 -4افزايش نفوذ توليد پراکنده برق و استفاده از انرژيهاي نو
تلفات انتقال برق در ايران به سبب کهنه بودن سيستم انتقال و توزيع در حدود  %25است .اين تلفات در کشوري نظير
آلمان به دليل استفاده از توليدات پراکنده و سيستم استاندارد انتقال  %4و براي نروژ  %5است.در اين سناريو بهه دليهل افهزايش
قيمت حامل هاي انرژي و برق از يك سو و از طرف ديگر به سبب تلفات بسيار زياد بخش انتقال خصوصها توزيهع در سيسهتم
برق کشور ،و همچنين اهتمام و توجه دولت به گسترش اين نوع انرژي بسياري از سرمايهگذاران به سمت توليد برق به صورت
پراکنده در نزديكي مصرف کننده ميروند ،در اين حالت تلفات سرسام آور انتقال حذف شده و برق با کيفيت بهتهري بهه دسهت
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مشتري ميرسد .ايران به سبب داشتن شبكه گاز در کشور به شدت مستعد استفاده از اين نيروگاههاي کوچهك توليهد همزمهان
برق و حرارت است ،در اين سناريو اين نيروگاهها رشد چشمگيري ميکنند .از طرفهي بها وضهع سياسهتههاي تشهويقي بهراي
سرمايهگذاري در بخش انرژيهاي تجديدپذير و پتانسيل ايران در بهرهمندي از اين منهابع انهرژي نظيهر بهاد و خورشهيد رشهد
گستردهاي در اين زمينه در کشور ايجاد شده و حدود  %5انرژي برق ايران در پايان سال  1404از طريق انرژيهاي تجديدپذير
تامين ميشود.
 -5وضع قوانين الزماالجرا در راستاي کاهش گازهاي گلخانهاي
در اين سناريو ايران مجبور به اجراي قوانين بين المللي زيست محيطي مثل پيوستن به بازار جهاني کربن ميشود و همچنين بها
وضع قوانين بسيار محكمي با کارخانهها و صنايع و توليد کنندگان برق که گازهاي گلخانهاي توليد ميکنند برخورد ميکند .اين
قوانين اگر چه براي دولت ايجاد فشارهايي را خواهد کرد ولي در نهايت سبب سوق دادن توليدکنندگان به استفاده از انرژيهاي
پاك و کاهش آلودگي کشور مي شود .در اين سناريو با اختصاص درصدي از درآمدهاي نفتي براي توليدکنندگان برق از طريهق
انرژي هاي نو و سوخت هاي پاك کشور به سمت يك کشور با آلودگي کمتر و سبز خواهد رفت .با توجه بهه زمينههههاي بهروز
سناريو  ،LEDکشور در پايان سال  1404به ظرفيت توليد  100000مگاوات ميرسد و به يك کشور پيشرفته در مقولهه توليهد
انرژي الكتريكي بدل ميگردد.
 -6توفيق کشور در بخش تحقيقات
در اين سناريو به جهت واقعي شدن قيمت برق درآمد وزارت نيرو افزايش چشمگير خواهد داشت ،در نتيجه اين درآمد،
مديران صنعت برق کشور با افزايش بودجه نهادهاي تحقيقات و توسعه و توجه و نظارت بيشتر بر اين قسمتها؛ ضمن
فراهم آوردن بستر مناسب ،خوراك ارتقاء بخش صنعت را نيز تامين ميکنند.
ب) سناريوي دوم :المپ مهتابي
 -1ادامه بحران هسته اي و افزايش تحريمها
در اين سناريو به دليل تحريم ها ايران مجبور به افزايش ارتباطات و گسترش روابط با کشورهاي نظير ترکيه و برزيل خواهد بود
و از طريق اين کشورها عليالخصوص ترکيه با غرب در ارتباط غير مستقيم خواهد بهود و از تجربيهات ايهن کشهورها در مهورد
سيستم هاي برق مدرن بهرهوري خواهد کرد.
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 -2مديريت صحيح منابع انساني و غلبه شايستهساالري بر غوغاساالري
در اين سناريو اگر چه تحريم ايران فشارهاي گوناگوني را به همه بخشهاي کشور مخصوصا صنعت برق وارد خواهد کرد ،ولي
به دليل مديريت صحيح بحران و استفاده از متخصصين امور در هم بخشها به طور کلي و صنعت برق به طور خاص ،کشهور
روند رو به رشدي خواهد داشت.
 -3خصوصيسازي
در اين سناريو به دليل تغيير فضاي مديريتي کشور و عقالنيت حاکم ،دولت با بهبود فضاي کسب و کار و سرمايهگذاري ،افزايش
امنيت اقتصادي و ايجاد فضاي آرام براي سرمايهگذاران ،حذف رفتارهاي نابرابر و تبعيضآميز نظام بانكي و دستگاهاي ماليهاتي
با بنگاههاي خصوصي ،نهادسازي در بخشهاي خصوصي ،توانمندي بخشهاي خصوصي و تعاوني و باالخره ايجاد عزم ملي در
بين مديران و مسئوالن و بدنه دولت در خصوص ضرورت توسعه بخش هاي خصوصي و تعاوني به ارتقاء ايهن بخهش در همه
جنبهها کمك مي کند .در بخش نيرو هم دولت با فراهم آوردن بسترهاي حمايتي از بخهش خصوصهي ههم بهه رشهد توليهدات
پراکنده کمك ميکند و هم به تحقق سياستهاي کلي اصل  .44در اين سناريو در انتهاي سال  80 ،1404در صد نيروگاهها و
تمامي بخش توزيع خصوصي شدهاند ،از طرفي با توجه به حمايتهاي ذکر شدة دولت توليدات پراکنده برق نيز افزايش مييابند.
در اين سناريو گسترش بخش خصوصي سبب رونق بازار اقتصادي کشور ميشود.
 -4حذف يارانه
دز اين سناريو درآمدي که از حذف يارانهها عايد وزارت نيرو ميشود صرف بهسازي زير ساخت هاي برق نظير ارتقاء
سيستم انتقال ،ايجاد سايت هاي توليد پراکنده برق جهت واگذاري به صاحبان سرمايه و حمايت سرمايهگذاران بخش خصوصهي
صنعت برق ميگردد.
 -5انرژيهاي نو و محيط زيست
در اين سناريو به جهت آيندة اين نوع انرژي سرمايهگذاريهايي در اين زمينه انجام ميشود .اگر چه به دليل تحريمهاي
گوناگون صنعت برق از تكنولوژي هاي روز بي بهرهخواهد بود ولي با افزايش بودجه نهادهاي تحقيقاتي گامهايي هر چند کوچك
در اين راستا برداشته ميشود ،و اين دانش در کشور تا حدي بومي ميشود .با توجه به ظرفيت کشور در استفاده از انرژي بهادي
اين بخش از انرژي هاي نو در کشور در مقايسه با سايرين پيشرفت بيشتري داشته و در سال  1404حدود  %1-2برق کشهور از

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين بهره برداري ،نگهداري و تعمیرات نیروگاههاي كشور
76
فاز  :2هوشمندي فناوري

ويرايش اول ،دي 1393

اين طريق تامين ميشود .در اين سناريو کشور به جهت آلودگي شهرهاي بزرگ مجبور به وضع قوانين سختي خصوصا در حوزة
صنايع مي شود که اگر چه با نارضايتي صنايع انرژي بر همراه خواهد بود ولي در نهايت با ارتقاء شاخص ههاي زيسهت محيطهي
کمك شاياني خواهد کرد.
ج) سناريوي سوم :المپ التهابي
 -1عدم توفيق کشور در بخش تحقيقات و پژوهش
با ادامه سياست فعلي کشور در حوزه نيرو ،متخصصان برق با علم و تكنولوژي روز دنيا آشنايي پيدا نميکنند ،روش سنتي و کم
بازده کماکان در بخش نيرو جايگاه خود را حفظ کرده و روش هاي نوين به دليل عدم سرمايهگذاري مناسب پيشرفت چنهداني
نداشته اند .بخش تحقيقات و توسعه نيز به جاي تامين خوراك موردنياز جهت ارتقاء صنعت برق به دليل عدم مهديريت صهحيح
کماکان با بازدهي پايين به فعاليت ادامه ميدهد و نقش چنداني در رشد و ارتقاء صنعت برق ندارد.
 -2خصوصي سازي
در اين سناريو خصوصيسازي در کشور انجام مي گيرد ولي ناقص و با ضمانت اجراي ضعيف .به دليل عدم وجود سياسهتههاي
الزماالجرا در دولتهاي مختلف و تفاوت سليقه در دولت بعدي معموال سياستهاي قبلي مدام تغيير کرده و هزينههاي اضهافي
به دولت و وزارت نيرو تحميل ميشود .تا سال  1404حدود  %80نيروگاههها کشهور خصوصهي مهيشهوند ولهي رشهد و ارتقهاء
نيروگاههاي کشور به دليل ضعف قوانين خصوصيسازي به کندي صورت ميگيرد و نهايتها بهازدهي تغييهر چنهدان محسوسهي
نميکند.
 -3حذف يارانه انرژي
در اين سناريو درآمد ناشي از حذف يارانه در پروژههاي بدون مطالعه و امكانسنجي نشده هزينه ميشود که اين سبب هدر رفتن
درصد بااليي از اين درآمد مي گردد گر چه در نهايت رشد و توسعه صنعت برق در سال  1404قابل صرفنظر کردن نيست ولي
مديريت صحيحي روي منابع مالي انجام نمي شود .در اين سناريو هزينه اختصاص داده شده به بخش تحقيق و توسعه افهزايش
چنداني نمي يابد .با توجه به افزايش قيمت و واقعي شدن قيمت برق و حاملهاي انرژي مصرف برق کشور خصوصا در قسهمت
خانوادگي کاهش مي يابد و شدت انرژي در کشور روند نزولي خود را شروع ميکند .در اين سناريو افزايش درآمد وزارت نيرو در
اثر حذف ياران برق ،نوسازي بخش توزيع به صورت مناسبي انجام ميپذيرد و تا حد مناسبي تلفات بخش توزيع کاهش مييابد.
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 -4نفوذ تكنولوژيهاي توليد پراکنده و استفاده از انرژيهاي نو
قوانين گوناگون در زمينه افزايش و گسترش استفاده از انرژيهاي نو در کشور وضع ميشود ولي به دليل عدم وجود ساختارهاي
زير بنايي در کشور به کندي پيش مي رود .قوانين به مرور و در اثر افزايش تجربه و با سعي و خطا اصالح ميشوند .وزارت نيرو
به کمتر از  %5تعهدات خود در زمينه افزايش سهم انرژيهاي نو در توليد برق کشور عمل ميکند و در پايان سال  1404کمتر
از  %1برق کشور از اين طريق تامين ميشود .در اين سناريو توليدات پراکنده مبتني بر سوخت فسيلي پاك(گاز) نسبت به سهاير
توليدات پراکنده افزايش چشمگيري پيدا ميکنند .دليل اين گسترش نيز افزايش تسهيالت وزارت نيرو بهراي واحهدهاي توليهد
پراکنده با سوخت گاز طبيعي و باال رفتن قيمت برق در اثر حذف ياران اين حامل انرژي است.
 -5وضع قوانين در جهت کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي
افزايش آلودگي کشور را مجاب به وضع قوانيني در جهت کاهش گازهاي آالينده ميکند .به دليهل خصوصهيسهازي بخشهي از
نيروگاه ها و مجاب شدن آنها به کاهش توليد گاز گلخانهاي ،وضع اين قوانين سبب تشويق مالكان نيروگاهها به افزايش بازدهي
واحدهاي توليد برق و به روز کردن آنها مي شود .گر چه اين قوانين به صورت مصرانه از طرف دولت پيگيري نميشود ولهي در
نهايت تا سال  1404توليد گازهاي آالينده کاهش مييابد گر چه اين کاهش چشمگير نيست.
د) سناريوي چهارم :چراغ گردسوز
 -1خصوصيسازي
در اين سناريو هم روند خصوصيسازي در کشور کليد ميخورد ،ولي نيروگاه هها از دست وزارت نيرو خارج شده و به ساير ارگان
دولتي يا اشخاص فاقد صالحيت واگذار ميشود ،در واقع نيروگاهها به جاي خصوصي شدن شبه دولتي ميشوند .به دليل عهدم
اهليت قشر صاحب نيروگاههاي خصوصي و عدم مديريت صحيح بازدهي نيروگاهها بعضا افت ميکند به طوري که تا پايان سال
 1404بازدهي کل شبكه افت ميکند .با توجه به عدم توفيق بخش خصوصي در نيروگاههاي کشور و بخش توزيع و عدم مقابله
جدي کشور با پديده برق دزدي و از طرفي کهنه و فرسوده ماندن سيستم توزيع برق ايران تلفات ايهن بخهش سهال بهه سهال
افزايش مييابد.
 -2بخش نيروي انساني و تحقيق و توسعه
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به دليل افزايش تحريمها و نبود فضاي مناسب سياسي اجتماعي و عدم وجود سياست تشويقي براي متخصصهان صهنعت بهرق
مهاجرت قشر نخبه روز به روز گسترش مي يابد لذا بخش نيرو با کمبود متخصص روبرو ميشود .از طرفي نبود فضاي مناسهب
تحقيق و توسعه سبب کاهش چشمگير خروجي مراکز پژوهشي نظير پژوهشگاه نيرو،سايا و سانا ميشود به طهوري کهه بودجهه
اختصاصي به آنها به دليل بازدهي پايين کاهش مييابد.
 -3عدم حذف يارانههاي برق و حاملهاي انرژي
به دليل عدم وجود مديريت يك پارچه و قوي بر بخش انرژي کشور ،سياستهاي يارانهاي دولت ناکارآمد و غلهط خواههد بهود.
قيمت حاملهاي انرژي به صورت دستوري تنظيم ميشود که اين امر الگوي غلط براي مصرف کنندگان را تشهديد مهيکنهد و
انرژي با توجه به قيمت آن کااليي بي ارزشي تلقي ميشود .در واقع دولت با اراي يارانه به بهان حمايهت از مصهرف کننهده در
بخش انرژي زمينهساز تلفات باالي انرژي ميشود .گر چه همين سياستها نيز در بعضي اوقات به ضرر بخش زيهادي مصهرف
کنندگان است .مثال در صورت قطعي برق در نقاطي از کشور ساير مصرف کنندگان به دليل پايين بودن قيمت برق از کاهش و
بهينهسازي مصرف خودداري ميکنند.
از طرفي با توجه به ثابت نگاه داشتن قيمت برق و اختصاص ياران زيادي به آن ،سازمانهاي نظير توانير با کمبود بودجه مواجه
ميشوند و در پرداخت هزين شرکت هاي خصوصي و نيمه خصوصي همكار با خود دچهار مشهكل مهيشهوند و در نهايهت ايهن
شرکت هاي کوچك هستند که با مشكالت مالي و احتماال ورشكستگي روبرو ميشوند .در حال حاضر شرکت تهوانير  6ميليهارد
دالر به شرکت ها پيمانكار بدهكار است .که يكي از مهمترين عوامل دخيل در اين رقم باال همين سياستهاي نادرست در حوزة
قيمتگذاري است.
لذا مصرف انرژي در اين سناريو شدت بيشتري به خود ميگيرد ،و شدت انرژي نيز روند رو به رشد خود را حفظ ميکند که ايهن
خود تهديدي جدي براي تامين انرژي نسلهاي آتي تلقي ميشود .به دليل بي ارزش بودن حامهلههاي انهرژي ،نيروگهاههها و
صنايع نيز از انجام پروژة بهينهسازي امتناع ميکنند که اين امر سبب آسيب ساير بخشها نظير کارخانههههاي پربهازده و حتهي
مصرف کنندگان مناطقي است که شبكه در آنجا ضعيف است .لذا در اين سناريو پروژه افزايش بازدهي نيروگاهها و کارخانهههها
رسما منتفي است تلفات شبكه نيز در اين سناريو رشد خود را کماکان خواهد داشت .ايران حدود  11ميليارد دالر در سال 1388
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هزينه به يارانه برق اختصاص داده است که اين رقم در اين سناريو هر ساله افزايش يافته و در سال  1404به حدود  20ميليارد
دالر خواهد رسيد.
 -4انرژيهاي نو و توليدات پراکنده
در اين سناريو از يك طرف کشور به سبب تحريم توانايي بهرهمندي از تكنولوژيهاي روز در زمينه انرژيهاي نهو را نهدارد و از
طرف ديگر به دليل فقدان متخصصين برق و نبود بستر مناسب جهت تحقيق و توسعه به تهوفيقي در ايهن زمينهه دسهت پيهدا
نمي کند .اتكاي بسيار زياد به منابع سوخت فسيلي براي توليد برق ،و تخصيص منابع هنگفت به عنوان ياران حامل هاي انرژي
فسيلي سبب بيرقيب شدن اين منابع انرژي و عدم سرمايهگذاري در بخش انرژيهاي نو ميشود.
از طرفي نبود مشوقها دولتي و کم اهميت جلوه دادن انرژي هاي نو از يك سو و ارزان بودن قيمت برق از سهوي ديگهر سهبب
عدم توجه صاحبان سرمايه به اين نوع انرژي شده به طوري که در سال  1404تقريبا  %0برق کشور از طريق انرژيهاي نهو و
توليد پراکنده تامين ميشود.
 -5محيط زيست
اتكاي بيش از حد به منابع سوخت فسيلي براي تامين برق از يك سو و فناوري با راندمان پايين براي توليد برق از سوي ديگهر
به روند رو به رشد آاليندهها منجر مي شود .از طرفي به دليل تلفات باالي سيستم انتقال و توزيع به ميهزان چنهدين برابهر حهد
استانداردهاي جهاني خود به خود سبب افزايش آاليندههاي زيست محيطي در کشور ميشود .در اين سهناريو کشهور در جههت
کاهش آاليندهها اقدام مثبتي نميکند و آاليندهها در کشور افزايش مي يابند .شدت توليد گاز دي اکسيد کربن هم به دليل عدم
بهينهسازي نيروگاه ها و عدم توفيق در بخش انرژيهاي نو به صورت چشمگيري زياد ميشود.
با توجه به مطالب ذکر شده ،در اين سناريو شبكه برق ايران به دليل عدم رشد بخش صنعتي در کشور افزايش ظرفيت توليد بهه
بخش خانگي مربوط ميگردد.
 -2-2-4بررسي كتاب "مسير آينده فناوري برق مواجهه با چالشهاي قرن  " 21و ساير مراجع
مسير آينده فناوري برق ،چشم انداز جمع کثيري از متخصصين اين صنعت در ارتباط با فرصتهاي برق براي خدمت به جامعه
در قرن بيست و يكم ،از طريق پيشرفت علوم و فناوري را ارائه مينمايد .اين اثر يك سند زنده و متعلق به کليه
ذينفعان در حوزه برق بوده و تصميم بر بازنگري آن در فواصل زماني معين ميباشد.
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پروژه مسير آينده فناوري برق در سال  1997شروع گرديد .اگر چه هدايت کار بر عهده  EPRIبود ،ولي  200موسسه -شهامل
شرکت هاي انرژي ،سازندگان تجهيزات ،دفاتر دولتي ،آزمايشگاههاي تحقيقهاتي ،دانشهگاه هها ،بنيادهها ،موسسهات مهندسهي و
مشاوره ،انجمن تجاري ،گروههاي مالي و زيست محيطي -در شكلدهي به چشمانداز ترسيم شده و توسعه نتايج مستند شده در
گزارش اوليه پروژه در سال  1999مشارکت داشتند .مسير آينده فناوري برق حول پنج مقصد اصلي ،بعنوان نقطه عطف حيهاتي
در مسير دستيابي به اقتصاد انرژي جهاني و پايدار تا سال  ،2050شكل گرفت .اين پنج مقصد عبارتنداز )1( :تقويت زير سهاخت
تحويل برق)2( ،توانمندسازي جامعه ديجيتال )3( ،افزايش بهرهوري و رشد اقتصادي )4( ،حل تضاد کربن /انرژي )5( ،مهديريت
چالش توسعه پايدار در جهان.
اين ويرايش از مسير آينده( ،)2003با طراحي دقيقتري براي ساخت مسير رسيدن به پنج مقصد گفته شده آغاز ميگردد.
تالش رسمي براي توسعه کمي و کيفي "مسير آينده" در اوايل  2002با تعيين چالشهاي اساسي که بايستي با تحقيق و توسعه
با آنها مواجه گرديد ،شروع شد .گروههاي تعيين شده ،روي " 14چالش محدود کننده" کار کردند .چالشهاي گسهتردهاي کهه
بيانگر نياز به پيشرفت هاي وسيع فني براي تحقق نياز جامعه به برق و خدمات مبتني بر برق در قرن جديد بودند .اين کار شامل
طراحي برنامه هاي خاص تحقيق و توسعه ،جهت نشان دادن شكاف توانمندي بحراني در دانش و فنهاوري ،بهراي ههر يهك از
چالشهاي محدود کننده ،گرديد.
در اين پروژه روش انجام فرآيند براي مطالعهپژوهي ،شناسايي موقعيت فعلي و فرصتهاي آتي ،تبيين شكافهاي علمي و فني
براي رسيدن به مقاصد ،فهرست کاملي از تحقيقات براي برطرف کردن شكافها ،بررسي براي ايجاد زمينههاي مناسهب بهراي
حضور بخشهاي دولتي و خصوصي ،انتقال يافتههاي پروژه به دستاندرکاران ،اجراي پيشنهادهاي طرح در بخشهاي دولتي و
خصوصي و به روز کردن نتايج پروژه با تغيير اهداف و الويتها ميباشد .از نتايج مورد انتظار اين پروژه ميتوان به داشتن يهك
چشمانداز براي برق اشاره کرد تا از آن طريق بتوان مقاصدي را در آينده مشخص و براي توسعه سيستم برق جهت نيل بهه آن
اهداف برنامه ريزي نمود .چشمانداز برق و نتايج آن در جامعه آتي بشري به خاطر دقت و انعطافپذيري ذاتياش پيشزمينهگذار
از جامعه صنعتي به اطالعاتي است.
اهداف و مقاصد آينده صنعت برق به عنوان يك پروژه جهاني انجام شده و اولين مقصد تقويت زيرساخت مناسب براي تحويهل
مطلوب انرژي است که شامل يك سيستم پيشرفته براي تحويل انرژي الكتريكي با تامين ظرفيت انتقال و توزيهع بيشهتر ،و بها
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کنترل کنندههاي هوشمندتر ،براي پشتيباني از فعاليت بازار برق به صورت پويا ،و اصالح سريع قطعيهاي مكرر بهرق ،باليهاي
طبيعي و حمالت تروريستي بالقوه است.
دومين مقصد توانا ساختن جامعه ديجيتال است که استراتژي هاي اين مقصد شامل يك سيستم برق نسل جديد ،بهراي تحويهل
برق با کيفيت باال ،و قابليت اطمينان الزم ،براي استفاده از ابزارهاي ديجيتال پيشرفته و تلفيق کامل سيسهتم بهرق بها سيسهتم
مخابرات ،براي ايجاد شبكه انرژي قرن بيست و يكم است.
مقصد سوم ،افزايش توانمندي و بهرهوري است و استراتژيهايي که در اين قسمت وجود دارد ،سرمايهگذاري الزم در تحقيهق و
توسعه ،کاربردهاي جديد و گسترده شبكه انرژي به منظور بهبود کمي و کيفي نيروي انساني متخصهص در تمهام بخهشههاي
اقتصاد است.
مقصد چهارم ،حل مشكل انرژي کربن است که چالشها و فنآوريهايش نيز تعيين شده است .استراتژيهاي اين مقصد شامل
فناوري توليد برق پاکيزه ،و کم هزينه به همراه گزينه عملي مهار ،انتقال و انبارش  CO2است.
مقصد پنجم مدي ريت چالش توسعه پايدار در جهان است که شامل دسترسي جهاني به برق ارزان ،گزينهههاي توليهد و انتقهال و
تحويل برق مطمئن و سالم از لحا زيست محيطي است.
اين يك توصيف کلي از مسير توسعه برق است که پيشبيني شده بود تقويت زيرساخت تحويل برق در آن تا سال  2003انجام
شود .البته اين امر يك مقداري عقب افتاد در سال  2005اين کار انجام شد .بدين ترتيب که تا سال  2005مسئله شهبكهههاي
اطالعرساني مشتري مدار ،در سال  2010تقويت اقتصادي و رشد بهرهوري ،در سال  2015حل چالش کربن /انرژي و بهاالخره
مديريت چالش توسعه پايدار در سال  2025قرار بود اتفاق بيافتد.
پيشنهاد استراتژي تحقيق و توسعه آينده صنعت برق ،عمدتا از يك سري مطالعهات  14موضهوعي کهه در سهال  ،2002توسهط
گروهي متشكل از کارشناسان ارشد فني  ،EPRIمشاوران و منتقداني از ديگر سازمانها ،انجام شده ،سر چشمه ميگيرد .ايهن
مطالعات موضوعي که چالش هاي محدود کننده نام گرفت ،بر اساس تالش وسيعي که در صنعت و با رهبهري  ،EPRIجههت
شناخت مالحظات مهم از دسترسي مردم جهان به بهترين خدمات برق انجام شده شكل گرفت .در ادامه به "چالشهاي محدود
کننده" مربوط به توليد انرژي الكتريكي پرداخته مي شود.
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-3-2-4آينده و چالشهاي صنعت برق
-1-3-2-4ارزشگذاري به فناوريهاي ذخيرهسازي انرژي

فناوريهاي پيشرفته ذخيره سازي انرژي الكتريكي ،تغيير ماهيت بازار را نويد مي دهند .آنها به توليد کنندگان برق،انعطافپذيري
عملياتي و مالي بيشتري ميدهند ،اپراتورهاي شبكه را در جهت رفع گلوگاهها و حاالت گذرا توانمند مي سازند ،و منهابع قهدرت
تجديدپذير غير دائمي را ارتقاء ميدهند.
بر خالف ديگر اشكال انرژي ،برق را نميتوان به راحتي هنگامي که تقاضا براي آن کم است ،بستهبندي نمود و يا انبهار کهرد و
پس از آن ،آن را براي پاسخ به تقاضاي مصرف کنندگان توزيع نمود .بدون يك "انبار" ،شرکتهاي برق قابليت انعطاف کمهي
در مديريت توليد و تحويل برق دارند .همچنين به منابع تجديدپذير غير دائمي -همانند نور خورشيد و باد -بهراي تهامين بهرق
مداوم نمي توان متكي نمود .اين به اين دليل است بسياري از گزينه هاي ذخيرهسازي( به جز پمپ آبي و هواي فشهرده) نسهبتا
اثبات نشدهاند ،محاسبه ارزش آنها پيچيده است ،و به خوبي درك نشدهاند .همچنين عهدم قطعيهتهها در زمينهه تغييهر قهوانين
نظارتي ،گزينههاي ذخيرهسازي را براي بيشتر سرمايهگذاران ،پرمخاطره ساخته است.
مهمترين نيازهاي تحقيق و توسعه  ،در جهت بهرهبرداري از ارزش استراتژيك ذخيرهسازي انرژي عبارتنداز:
-1

ارزشگذاري به گزينههاي ذخيرهسازي در بازار امريكاي شمالي

-2

بهبود هزينه و عملكرد اجزاء و سيستمهاي ذخيرهسازي يكپارچه

-3

تاثير هزينه و عملكرد گزينه هاي ذخيرهسازي ملي ،نمايش و اجراي طرحها

 -4تبادل نتايج تحقيق و توسعه با ذينفعان مناسب در صنعت شرکتهاي خدمات رفاهي
-2-3-2-4پيشرفت در فناوريهاي پايه( توانمندساز)

فناوريهاي پايه و توانمندساز ،همانند بيوتكنولوژي ،مواد هوشمند ،فناوري هاي نانو ،فناوري اطالعات و حسگرها ،پايه و اساس
پيشرفت هاي جديد ،تحول در سيستم برق ،و ديگر زيربناهاي فني مهم جامعه مدرن خواهند شد .اعتبارات مورد نياز بهه منظهور
انجام پروژه هاي تحقيق و توسعه الزم در جهت توسعه نسل جديد فناوريهاي پايه طي  10سال آينده ساالنه نيازمند  1ميليارد
دالر ميباشند.
مهمترين نيازهاي تحقيق و توسعه براي پيشرفت در فناوريهاي پايه عبارتنداز:
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 -1مواد هوشمند
 -2فناوري نانو
-3

بيوتكنولوژي و بيوميمتيك

-4

فناوري اطالعات

-5

حسگرها

-3-3-2-4تقويت استراتژي گزينههاي نيروگاهي

وجود يك استراتژي جامع از گزينه هاي مختلف نيروگاهي براي تضمين برق با قيمت منطقي و مناسب در جهت حمايت از رشد
اقتصادي ،کيفيت زندگي ،و حفاظت زيست محيطي ،مهم و حياتي است .گزينه ههاي نيروگهاهي بها سهوخت فسهيلي کهه مههار
آالينده ها را تسهيل نموده و يا اينكه هيچ گونه آاليندگي ندارند ،بهترين استفاده را از منابع سوختي موجود ،ممكن مهينماينهد.
گزينه هاي انرژي تجديدپذير به همراه گزينه هاي ذخيره سازي ،ماهيت غير دائمي بودن بسياري از سوختههاي تجديدپهذير را
مديريت ميکنند .نسل بعدي فناوريهاي نيروگاههاي هستهاي ،عملكرد و ايمني اين سيستمها را بهبود بخشيده ،در حالي کهه
ميزان انتشار آاليندگي آنها صفر ميباشند .فناوريهاي مربوط به منابع غيرمتمرکهز انهرژي) ،(DERانعطهافپهذيري سيسهتم
قدرت را افزايش ميدهند.
براي بيان مناسب شك و ترديدها در زمينه تامين سوخت ،بيثباتي قيمتها ،امنيت انرژي ،و پايداري جهاني ،استراتژي جههاني
توليد برق بايستي شامل گروه وسيعي از منابع انرژي ،از جمله سوختهاي فسيلي ،تجديدپذير ،آبي و هستهاي باشد.
منابع تجديد پذير -همانند خورشيد ،باد و بيوماس -تقريبا پايان ناپذير و به طور کلي امكان توليد انرژي بدون ايجهاد آلهودگي را
فراهم ميسازند .عالوه بر اين ،گنجاندن منابع انرژي تجديدپذير و انرژي هستهاي در اسهتراتژي نيروگهاهي ،مهديريت ريسهك
نوسانات بهاي سوختهاي فسيلي را امكانپذير مينمايد .فناوري هاي انرژي تجديدپذير( از جمله فناوريهاي جديد انهرژي بها
تاثيرات زيست محيطي پائين) ميتوانند در ظرفيتهاي پايين متناسب با الگوي بار و نياز منطقه ساخته شده و با استفاده از منابع
سوخت محلي موجود ،به مناطق ،ايالتها و ملتها اجازه دهند تا از نظر انرژي ،خود کفا شده و به سطحي پايدار برسند.
يك برنامه تهاجمي براي کاهش ميزان انتشار  ،CO2بايستي گزينههاي برق هستهاي را در برگيرد .طهي کوتهاه مهدت ،انهواع
مختلفي از منابع انرژي غير متمرکز ،انعطاف پذيري نيروگاهي را ايجاد کرده و به برخي از مصرف کنندگان کمك ميکنند تها از
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برق با کيفيت و قابل اطمينان باالتر استفاده نمايند .اعتبارات موردنياز به منظور انجام پروژههاي تحقيق و توسعه الزم در جهت
افزايش گزينههاي نيروگاهي موجود و توسعه گزينههاي جديد طي  10سال آينده به حدود  2/3ميليارد دالر است.
مهمترين نيازهاي تحقيق و توسعه براي حفظ و تقويت استراتژي گزينههاي نيروگاهي عبارتنداز:
-1

گزينههاي کارآمد با آاليندگي کم براي نيروگاههاي سوخت فسيلي

-2

حفظ و بهبود گزينههاي قدرت هستهاي

-3

استفاده از هيدروژن به عنوان حامل انرژي

-4

پيشرفت در زمينه عملكرد انرژيهاي تجديدپذير ،براي بهبود ارزش تجاري آنها

-5

بهبود هزينه و کارايي پيلهاي سوختي و ديگر گزينههاي منابع توليد غير متمرکز

-4-3-2-4فناوريهاي تسخير و ذخيرهسازي كربن

اعتبارات الزم به منظور پروژه هاي تحقيق و توسعه در جهت توسعه فناوريهاي جداسازي کربن طي  10سهال آينهده ،سهاالنه
حداقل  300ميليون دالر ميباشد.
مهمترين نيازهاي تحقيق و توسعه براي تسخير و ذخيرهسازي کربن عبارتنداز:
-1

مفاهيم پيشرفته تحقيق و توسعه

-2

ارايه مقدماتي و کامل جداسازي مستقيم

-3

موضوعات اجتماعي ،حقوقي و نظارتي

-4

پايداري دفن کربن
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 -1-5مقدمه
بر اساس تحوالت صورت گرفته در حوزه هاي گوناگون صنعت به صورت عام و صنعت برق به صورت خاص ،رويكردهاي
نويني در اين حوزه متولد شده اند که تعميرات الكترونيكي ،1مديريت دارايي هاي فيزيكي  .مهندسي قابليت اطمينان از آن جمله
اند .در اين بخش از گزارش موضوعات مذکور به صورت اجمالي معرفي مي گردد.

 -2-5بررسي و معرفي كلي تعميرات الكترونيكي
در يك دهه اخير سرعت پيشرفت تكنولوژي بسيار زياد بوده است ،به طوري که بسياري از فعاليتهاي نرم افزاري و سخت
افزاري از قبيل طراحي کارخانجات و بازاريابي خدمات محصول و نگهداري بر پايه وب در حال گسترش است .اين رقابت باعث
شده که توليد کارخانه ها به سمت محصوالت با کيفيت باالتر و توليدات عينيتر و ملموستر از لحا مشتري هدايت شوند .با
وجود اينترنت توليد سنتي به سمت توليد الكترونيكي 2و کارخانه الكترونيكي 3و تامين الكترونيكي 4تغيير يافته است .بدين ترتيب
بسياري از توليدات از حالت منطقهاي به حالت جهاني تغيير وضعيت يافته است .تجارت الكترونيكي و فرا منطقهاي،
سرمايه گذاري الكترونيكي ،جهاني و استفاده از تجهيزات اتوماتيك از تبعات اين تغييرات است .در اين راستا قيمت محصوالت،
مديريت زمان ،بهينه سازي ماشينهاي توليدي در ارزشهاي شرکتهاي توليد کننده موثر هستند .با استفاده از نگهداري
الكترونيكي ميتوان عمر باقيمانده و زمان خرابي ماشينها را پيشگويي نمود .نگهداري الكترونيك رابطه مستقيمي با توليد
کارخانه الكترونيك دارد و کارخانه الكترونيك با کمك تجارت الكترونيك باعث افزايش تقاضا ميشود .مديريت دانش در اين
فرايند بسيار پر اهميت است بطوري که هر گونه حادثه اي ثبت و اقدامات پيشگيرانه مرتبط با آن به ساير بخشهاي مرتبط
ارسال مي گردد
توسعه اينترنت و شبكه هاي بي سيم امكان جديدي در نگهداري و تعميرات دارايي ها ايجاد نموده است که eMaintenance

ناميده مي شود و به صورت زير تعريف مي گردد:

1

eMaintenance
E-manufacturing
3
E-factory
4
E-Supply Chain Management
2
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"شبكه اي که کاربردهاي مختلف و متنوع نگهداري و تعميرات و قابليت اطمينان را به منظور جمع آوري و ارائه اطالعات دارايي
ها هر جا که الزم باشد ،يكپارچه و هماهنگ مي نمايد".
راه حل هاي  eMaintenanceبه طور معمول پاسخ هايي به اين سؤاالت ارائه مي نمايد[6] :

-

کدام تجهيز نياز به نگهداري و تعميرات دارد؟

-

چه زماني نگهداري و تعميرات نياز است؟

-

چه کسي سيستم نگهداري و تعميرات را مديريت مي کند؟

مفهوم  eMaintenanceاصول موجود نگهداري و تعميرات از راه دور را با خدمات و سرويس هاي وب و روش هاي مدرن
 e-collaborationيكپارچه مي نمايد .همكاري و مشارکت به ما اجازه اشتراك و تبادل نه تنها اطالعات بلكه دانش و هوش
الكترونيكي را نيز مي دهد .[7].در اين راستا با پيدايش و ظهور استفاده و بهره برداري از  ،eMaintenanceقرن  21شاهد
کاربرد گسترده فناوري ارتباطات و اطالعات در اين حوزه بوده است eMaintenance .مجهز به سيستم هاي نرم افزاري و
سخت افزاري همراه با شبكه هاي بي سيم ،براي مراقبت از کارخانجات و ماشين آالت در طول کل چرخه عمرشان مورد
استفاده قرار مي گيرد .امروزه  eMaintenanceدر کشورهاي پيشرفته ،بيشتر زمينه هاي صنعتي همچون حمل و نقل ،انرژي،
توليد و فرايندهاي صنعتي مورد استفاده و بهره برداري قرار مي گيرد.
يكي از اهداف اصلي " eMaintenanceهم راستا نمودن فرايند نگهداري و تعميرات با فرايندهاي بهره برداري و کسب و کار
براي دستيابي به اهداف سازماني" مي باشد eMaintenance .سطوح مختلف داراي ارتباط تنگاتنگ در يك سازمان را
بوسيله فراهم نمودن يك زيرساخت مؤثر و کارآمد براي اقدامات و فرايندهاي تصميم سازي ،تسهيل و پشتيباني مي نمايد.

 -3-5مديريت داراييهاي فيزيكي
از دهه سي قرن بيستم که آغاز اجراي سيستم هاي تعميرات و نگهداري در واحد هاي توليدي بشمار مي رود سير تحوالت در
روشهاي بكار گيري تعميرات و نگهداري به سه دوره تقسيم مي گردد ][8
دوره اول
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سيستم نگهداري و تعميرات بهنگام بروز توقف 1در اين دوره مورد استفاده قرار مي گرفته است ][9
دوره دوم
در جريان جنگ جهاني دوم با توجه به شرايط بوجود آمده و احتياج مبرم به توليدات صنعتي و بويژه در بخش نظامي و تالش
در جهت کاهش ميزان توقفات توليدات تعميرات و نگهداري دست خوش تحوالت عميقي گرديد دهه پنجاه قرن بيستم دوره
رونق طراحي هاي صنعتي و ساخت ماشين آالت مكانيزه بود[9] .
بر همين اساس با توجه به سير صعودي مكانيزه شدن سيستم هاي توليدي مبحث شكست و از کار افتادگي ماشين آالت از
اهميت بيشتري برخوردار گرديد افزايش خرابي هاي تجهيزات و زمانهاي توقف خط توليد ،ميزان توليدات و همچنين کيفيت
آنها را متأثر ساخت بگونه اي که باعث ايجاد بحران در سازمانهاي توليدي شد اين مساله باعث اجراي روش تعميرات و
نگهداري پيشگيرانه 2در آمريكا گرديد روش شناسي مهندسي قابليت اطمينان نقش بسيار حياتي در تحليل حوادث دستگاهها و
خرابي ها و نحوه عيوب داشته که به عنوان تعيين کننده زمانبندي ) (PMشناخته شده است ][10
معرفي سيستم نگهداري و تعميرات بهره ور فراگير 3در دهه  1970از سوي صنايع ژاپني را ميتوان بعنوان آخرين دستاورد در
دوره دوم تحوالت نگهداري و تعميرات ناميد .سيستم ) (TPMدر حقيقت همان سيستم تعميرات و نگهداري بهره ور به
شيوه آمريكا است که در جهت سازگاري با شرايط صنعتي ژاپن در آن بهبودهايي داده شده است ابتكار محوري و حساس در
اصول ) (TPMاين است که اپراتورها خودشان به امور اصلي و اوليه نگهداري و تعميرات ماشينهاي خودشان مي پردازند.
][9
دوره سوم
ميزان افزايش سرمايه گذاري برروي ماشين آالت صنعتي و اتوماسيون از يكسو و افزايش ارزش مالي و اقتصادي آنها از سوي
ديگر منجر به آن شد که مديران و صاحبان صنايع به فكر راه کارهايي منطقي که قادر به بيشينه سازي طول عمر مفيد
تجهيزات توليدي خويش و طوالني کردن چرخه عمر اقتصادي آنها شود بيفتند افزايش ميزان اثربخشي ماشين آالت ،بهبود

1

Breakdown Maintenance-BM
Preventive Maintenance-PM
3
Total Productive Maintenance-TPM
2
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کيفيت محصوالت در کنار کاهش هزينه هاي نت و عدم خسارت به محيط زيست از جمله مواردي بود که باعث ايجاد تحولي
جديد در زمينه نگهداري و تعميرات گرديد
دستاوردهاي جديد نت در اين دوره عبارتند از
-

معرفي سيستم نگهداري و تعميرات برپايه شرايط کارکرد ماشين آالت و ترويج استفاده از روشهاي آناليز لرزش،

حرارت سنجي و
-

معرفي و بكارگيري انواع روشهاي تجزيه و تحليل خرابيهاي ماشين آالت

-

طراحي تجهيزات با تاکيد بيشتر برقابليت اطمينان و قابليت تعمير

-

تحول اساسي در تفكر سازماني به سمت مشارکت و گروههاي کاري

-

معرفي سيستم نگهداري و تعميرات موثر

-

معرفي روش نت مبتني بر قابليت اطمينان بعنوان روشي جامع جهت تصميم گيري در استفاده صحيح از انواع

سيستمهاي نگهداري و تعميرات موجود ][9
نگهداري و تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان

فرآيندي است که نيازهاي نگهداري و تعميرات تجهيزات و ماشين

آالت را در شرايط کاري تعيين مي کند تا هر يك از اين تجهيزات به بهترين نحو وظايف اصلي خود را انجام دهند .پايش
تجهيزات 1نقش اساسي و مهم در اين فرآيند و استراتژي بعهده دارد ][11
موفقيت اجراي يك سيستم تعميرات بر اساس قابليت اطمينان

در گرو داشتن يك گروه قوي پايش تجهيزات

مي باشد به همين ترتيب داشتن يك گروه قوي و کارآمد پايش تجهيزات در گرو داشتن تجهيزات اندازه گيري به
روز و مدرن و همچنين علم و تجربه کافي نيروي انساني جهت تجزيه و تحليل اطالعات جمع آوري شده و همچنين شناخت
کامل تجهيز مي باشد ][9
عبارت "مديريت دارايي" در صنايع در خالل خصوص سازي صنعت آب و فاضالب بريتانيا ،استراليا و نيوزلند در دهه 1980
مطرح گرديد .بخش خصوصي براي تعيين قيمت واقعي تأسيسات صنعت مذکور و تعيين حداکثر نرخ بازگشت سرمايه در هنگام
خريد مجبور به توسعه طرحهاي مديريت دارايي بود .در آمريكا نيز از ميانه دهه  1980از مديريت دارايي در صنايع نظامي و
Condition Monitoring

1
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حمل و نقل استفاده شده و در اين ميان سازمان بزرگراههاي فدرال آمريكا نقش اصلي را در توسعه مديريت دارايي داشته است
بطوريكه همكاري آن با دپارتمان حمل و نقل ايالتي آمريكا به تأسيس اداره مديريت دارايي منجر شد .در دو دهه اخير مديريت
دارايي به سرعت در دنيا توسعه و رونق پيدا نموده و با تلفيق و ترکيب با تكنولوژيهاي روز دنيا بويژه فناوري اطالعات کارآمد تر
گرديده است.
مديريت دارايي هاي فيزيكي ادام روند تكاملي نگهداري و تعميرات است که به مرور زمان رشد يافته و امروزه به صورت يك
شاخ مديريتي پويا در آمده است که سعي دارد با بكارگيري
-

استراتژي هاي کالن،

-

روش هاي مديريت منابع انساني،

-

مديريت خريد تجهيزات،

-

بهره برداري،

-

نگهداشت،

-

تأمين قطعه،

-

اندازه گيري عملكرد،

-

ريسك و ...

حداکثر ارزش ممكن را در بلندمدت از دارايي هاي سازمان به دست آورد .اين شاخه چنان اهميتي يافته است که امروزه شرکت
هاي مشاورة استراتژيك برتر دنيا مانند مكينزي به طور مجزا به ارائ مشاوره در اين زمينه مي پردازند.
 -1-3-5سوابق بكارگيري  PAMدر صنعت برق ايران و جهان
سوابق جهاني


در کره جنوبي برق هسته اي و غير هسته اي (بخاري ،گازي ،آبي و  )...بصورت يكپارچه مديريت مي گردد .در شرکت

برق آبي و هسته اي کره جنوبي ) 1(KHNPاستراتژي هاي مديريت دارايي هاي فيزيكي تدوين گرديده است[12] .

Korea Hydro and Nuclear Power Corporation (KHNP), Korea

1
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در آمريكا نيز صنعت برق هستهاي و غير هستهاي و نيز صنعت نفت و گاز بصورت يكپارچه توسط دپارتمان انرژي

آمريكا ) (DOEمديريت مي گردد .بررسي هاي انجام يافته نشان مي دهد که مديريت دارايي هاي فيزيكي به عنوان يك
برنامه استراتژيك در اين دپارتمان دنبال مي گردد.
سوابق داخلي


اجراي پروژه مديريت دارايي هاي فيزيكي 1در شرکت توزيع نيروي برق مشهد

(براي اولين بار در سطح شرکت هاي توزيع) شد .در اوايل خرداد ماه سال  1393براي اولين بار در سطح شرکت هاي
توزيع ،قرارداد پروژه مديريت دارايي هاي فيزيكي در توزيع برق مشهد منعقد گرديد.


تصويب سند نظامنامه مديريت دارايي هاي فيزيكي توسط وزير نفت براي نخستين بار در صنعت نفت ايران.

-2-3-5استانداردهاي  PAMو زيرساختهاي الزم براي طراحي اين فرايند در بخش توليد صنعت برق
اولين استاندارد در زمينه مديريت داراييهاي فيزيكي استاندارد  PAS 55ويرايش  2008مي باشد که در دو بخش ارائه گرديده
است  .بخش اول به تعريف مباني ،تعاريف ،الزامات و مشخصات يك مديريت داراييهاي بهينه ميپردازد .بخش دوم
دستورالعملي براي بكارگيري و اجراي الزامات بخش اول ) (PAS 55-1مي باشد .با اين حال بايد توجه داشت که هدف بخش
دوم صرفاً ارائه راهنمايي است و هيچ الزام ديگري بر الزامات موجود در بخش اول اضافه نمي کند.
در سال  2014استاندارد  ISO 55000به عنوان اولين استاندارد جامع و خاص جهاني در زمينه مديريت دارايي هاي فيزيكي به
تصويب رسيد .استاندارد  ISO 55000به استاندارد بريتانيايي  PAS 55شباهت زيادي دارد .البته به دليل اينكه اين استاندارد،
استانداردي بين المللي است جزئيات بيان شده در استاندارد  PAS 55را ندارد و به نوعي در سطحي باالتر نوشته شده است.
يكي از نقاط قوت اين استاندارد اين است که سازمان هايي که قبالً مي توانستند گواهينامه ايزو صادر نمايند ،اگر بخواهند بدون
تسلط بر حوزه مديريت دارايي هاي فيزيكي در موضوع ايزو  55000ورود کنند ،با منع قانوني رو به رو خواهند شد .بر طبق اين
استاندارد ،تنها شرکت هايي حق صدور گواهينامه دارند که عالوه بر صالحيت هاي عمومي قبلي ،در زمينه مديريت دارايي هاي
فيزيكي نيز تخصص داشته باشند[13] .

Asset Managment

1
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بخش اول (استاندارد  )ISO 55000:2014به بيان دورنما ،اصول و اصطالحات مديريت دارايي ها مي پردازد .بخش دوم
(استاندارد  )ISO 55001:2014الزامات سيستم مديريت دارايي ها را بيان مي نمايد و بخش سوم (استاندارد ISO
 )55002:2014دستورالعملي براي استفاده از استاندارد  ISO 55001:2014ارائه مي نمايد.
][14] ،[15]، [16
-3-3-5ارتباط  PAMبا بخش بهره برداري نگهداري و تعميرات
بهره گيري از استانداردهاي مديريت دارايي فيزيكي مي تواند بهبود و ارتقاء بهره برداري و تعميرات را به دنبال داشته باشد.
براي اين منظور چنانچه بتوان استانداردهاي  ISO 55001 ،ISO 55000و  ISO 55002را بصورت يك ابزار مناسب
براي طي نمودن مسير بهبود درآورد آنگاه با دنبال نمودن اين مسير ،بهبود و ارتقاء مورد نظر حاصل شده و عملكرد بهره
برداري و نگهداري و تعميرات در کالس جهاني بدست مي آيد .در اين راستا تهيه يك  spread sheetحاوي بندهاي اصلي
و فرعي استاندارد  ISO 55001با رعايت توالي و ارتباطات متقابل بندها و نيز با لحا نمودن دستورالعمل معرفي شده در
استاندارد  ، ISO 55002يكي از راهكارهاي مناسب براي تبديل استانداردهاي مديريت دارايي مذکور به يك ابزار مناسب
براي طي نمودن مسير بهبود مي باشد .بنابراين تهيه يك  Spread Sheetبا ويژگي هاي مذکور کامالً مفيد خواهد بود .الزم
به ذکر است که شاخص هاي کنترل فرايند و کنترل نتايج ( KPIشاخصهاي کليدي عملكردي) نقش اساسي در ارزيابي
عملكرد واحدهاي  O&Mدارند.
-4-3-5برنامه ريزي پروژه پياده سازي سيستم مديريت دارايي هاي فيزيكي
خدمات و ک ارهاي مختلف يك پروژه پياده سازي مديريت دارايي هاي فيزيكي را مي توان به بخش هاي قابل اداره و کنترل،
بصورت زير تقسيم نمود:
-

مديريت پروژه

-

فني

-

بهبود فرآيند کسب و کار

-

آموزش
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پشتيباني پياده سازي

 -5-3-5مدل هاي تعالي نت
براي رسيدن به اهداف مديريت دارايي هاي فيزيكي استفاده از مدل هاي تعالي نت در پياده سازي سيستم مديريت دارايي هاي
فيزيكي اجتناب ناپذير مي باشد .در اين ميان مدل هاي تعالي نت گوناگوني ارائه شده اند .مشهورترين اين مدل ها مدل تري
وايرمن و مدل جان کمبل مي باشد که مدل تري وايرمن هرم قابليت اطمينان را ارائه نموده و مدل جان کمبل نيز مدل آ
تايم معروف مي باشد.
اما بايد توجه نمود که در برخي منابع نقدهايي به مدل هاي تعالي نت براي پياده سازي سيستم مديريت دارايي هاي فيزيكي در
ايران وارد شده و مدل هاي ديگري نظير مدل تعالي مديريت دانش نگهداري تجهيزات ) )MKMSپيشنهاد گرديده است.
ليكن با ارزيابي کلي از مباحث فوق و با لحا نمودن تمامي جوانب الزم در انتخاب يك مدل تعالي از جمله استراتژي نگر بودن
مدل ،وابسته نبودن به يك شخص خاص و سيستماتيك بودن پشتيباني و به روز شدن آن ،به نظر مي رسد که مدل آ تايم
جان کمبل مطمئن ترين مدل براي بكارگيري در پياده سازي سيستم مديريت دارايي هاي فيزيكي در صنعت برق کشورمان
مي باشد.
-6-3-5چارچوب الزامات سيستم مديريت دارايي هاي فيزيكي ISO 55001:2014

شكل ( )1-5چارچوب الزامات بيان شده در استاندارد  ISO 55001:2014و ارتباط بين بندهاي مختلف استاندارد را نشان
مي دهد[17] .
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شكل ( )1-4چارچوب الزامات بيان شده در استاندارد  ISO 55001:2014و ارتباط بين بندهاي مختل استاندارد ][17
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-7-3-5رئوس برخي موضوعات تكنيكي مرتبط با حوزه مديريت داراييهاي فيزيكي
در پيوست الف استاندارد  ISO 55000-55000موضوعات مرتبط با مديريت دارايي ها که در استانداردهاي ملي ،منطقه اي
و بين المللي منتشر شده اند ارائه گرديده است .البته در همان جا ذکر شده که موضوعات ذکر شده محدود به اين موارد نيستند:
][14]، [15]، [16
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فصل ششم :
جمع بندي و نتيجه گيري
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در يك جمع بندي کلي اهم نتايج به دست آمده از اين مرحله از گزارش به شرح زير قابل جمع بندي مي باشد:
 آينده صنعت برق ايران در گرو اتخاذ استراتژي و برنامهريزي الزم به منظور تأمين منابع مالي ،رفع مشكالت
زيرساختي صنعت ،استفاده از ابزارها و وسايل مدرن براي کنترل مناسبتر آن ،توجه به محيط زيست و کاهش اثرات
آاليندگي نيروگاهها ،توانمندسازي نيروي انساني در توسعه و بهرهبرداري از صنعت برق و نيز پايش يك برنامه جدي
براي اصالح تدريجي نابسامانيهاي موجود ميباشد .در اين راستا تقويت بخش بهره برداري ،نگهداري و تعميرات
نقش بسيار کليدي بوده و در تمامي موارد پيش گفته نقش اساسي ايفا مي نمايد.
 با توجه به بروز فاصله عميقي که بين رويكردهاي و فناوري هاي بهره برداري ،نگهداري و تعميرات صنعت برق کشور
با صنعت برق در دنيا ايجاد شده است .بايد سند راهبردي که بر اساس مطالعات حاضر تهيه مي شود در کوتاه مدت به
راه حلهاي متناسب با شرايط نيروگاهها در حال حاضر پرداخته و از ارائه راهكارهاي نامتجانس با وضعيت فعلي اجتناب
گردد .در مقابل در برنامه ريزي بلند مدت بايد حداکثر تالش جهت پر کردن اين فاصله عميق صورت پذيرفته و از
حالت انفعالي خارج گردد .بديهي است اين نقشه راه کمك قابل توجهي به تحقق اين موضوع خواهد نمود.
 با توجه به توسعه تحوالت صورت گرفته در حوزه بهره برداري  ،نگهداري و تعميرات ،همگرا شدن اين حوزه با
تحوالت صورت گرفته ضروري مي باشد .رويكردهاي نوين اين حوزه نظير تعميرات الكترونيكي ،1مديريت دارايي هاي
فيزيكي ( ،)PAMسيستم هاي جامع مديريت بهره برداري ،نگهداري و تعميرات ( )POMMSو به تبع آن توسعه
فناوري هاي مربوطه نظير استفاده از سيستم هاي پايش وضعيت ،تجهيزات پايش و اندازه گيري عملكرد بالدرنگ از
جمله مهمترين سرفصلهاي مورد توجه در اين حوزه مي باشد.
 آينده پ ژوهي در حوزه توليد برق حاکي از آن است که تحوالت گسترده اي در اين حوزه در آينده صورت خواهد گرفت.
متولد شدن فناوري هايي نظير تجهيز نيروگاهها به سيستمهاي بازيافت  ، CO2توسعه فناوري هاي گازي سازي
( ،)IGCCمتولد شدن نيروگاههاي با آلودگي صفر از جمله اين تحوالت است .پاسخگويي به اين نيازها در حوزه
بهره برداري ،نگهداري و تعميرات در بلند مدت بايد مورد توجه قرار گيرد.

eMaintenace

1
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 موضوع تحليلهاي قابليت اطمينان و بهينه سازي عملكرد واحدهاي نيروگاهي با هدف تامين برق مطمئن و اقتصادي از
جمله موضوعاتي است که در بسياري از کشورهاي دنيا حوزه بهره برداري  ،نگهداري و تعميرات را به شدت تحت تاثير
خود قرار داده است .توسعه اين موضوع در بخش توليد صنعت برق ازجمله مواردي است که ضرورت آن بخوبي
احساس مي گردد به گونه اي که اين موضوع در کشور ما تحت عنوان به کارگيري فناوري هاي نوين مصداق پيدا مي
نمايد.
 با شفاف شدن رويكردهاي سيستمي و درختهاي فناوري حوزه هاي گوناگون بهره برداري  ،نگهداري و تعميرات مي
توان براي پر کردن خال ايجاد شده در اين حوزه برنامه ريزي نمود .در اين راستا تهيه نظامنامه اي که مباحث
ساختاري را در بخش توليد صنعت برق دنبال نموده و سرفصلهاي فناورانه را حمايت نمايد ،بسيار ضروري است .به
همين دليل تهيه نظامنامه در اين طرح کالن مقدم بر نگاه فناورانه به اين موضوع مي باشد .اگرچه در تهيه اين سند
تالش مي گردد اين دو موضوع همراه هم مورد توجه قرار گيرد.
 در مراحل بعد بر اساس مطالعات اين دو مرحله ،نسبت به تهيه سند راهبردي و نقشه راه اين حوزه اقدام خواهد شد.
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فصل  -1چشمانداز و اهداف کالن
 -1-1مقدمه
در این فصل ،پس از بیان مفاهیم و روش تدوین چشمانداز و اهداف کالن ،فرآیند تدوین بیانیه چشمانداز و اهداف کالن در
سند راهبردی بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاههای کشور به عنوان بخش ابتدایی فاز تدوین ارکان جهتساز تشریح
خواهند شد .در این راستا ابعاد شکل دهنده به چشمانداز و اهداف کالن معرفی شده ،سپس گزینههای قابل ذکر برای هر یک از
ابعاد ،مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سرانجام با استفاده از نظرات خبرگان ،ابعاد مورد نظر تعیین وضعیت میشوند .با
مشخص شدن وضعیت هر یک از ابعاد سازنده بیانیه چشمانداز و اهداف کالن ،مفاد مربوط به هر یک از آنها قابل ارائه خواهند
بود و به این ترتیب بیانیه چشمانداز و عناوین اهداف کالن به همراه تفسیر آنها در این فصل مورد اشاره قرار خواهند گرفت.

 -2-1مرور ادبیات :مفاهیم و روشهای تدوین چشمانداز
چشمانداز عبارت است از تصویر مطلوب (شفاف ،واقعی ،جذاب و قابل قبول) و آرمان قابل دستیابی در حوزه فناوری که در یک
افق زمانی بلندمدت و متناسب با مبانی ارزشی جامعه تعیین میگردد .به عبارت دیگر چشمانداز ،بیان صریح سرنوشتی است که
فناوری به سوی آن حرکت میکند و تصویر آیندهای است که کشور در جستجوی خلق آن است.
چشمانداز تصویری از وضعیت یک کشور است ،زمانی که به اهداف و راهبردهای خود در یک بازهی زمانی دست یافته باشد.
این چشمانداز در قالب یک بیانیه به نحوی تنظیم میشود که چالشهای راهبردی و هدفهای تعیین شده کیفی در سند ،ارتباط
مستقیم و معناداری با یکدیگر داشته باشند؛ نیازهای جامعه را در آینده و حال ،بهعنوان هماهنگی بین جامعه و تصویر آینده در
بیا ن کلمات و جمالت یکسان نماید؛ و از کلمات و جمالت آرمانی ،قابل دست یافتنی ،ارزشی ،مقدس و نهادینه برای
عبارتپردازی سند استفاده نماید.
چشمانداز توسعه فناوری اگر به صورت دقیق ،جامع و آیندهنگر تعریف شده باشد ،میتواند مسیر توسعه فناوری را همواره
هدفمند و جهت دار نماید و مانند چراغی در افق بلندمدت ،فراروی کنشگران مختلف (دولت ،صنعت ،دانشگاه) قرار گیرد.
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آگاهی کامل سیاستگذاران به چشمانداز توسعه فناوری نیز می تواند آنها را در اتخاذ تصمیمات کلیدی و سیاستهای اثرگذار
یاری دهد.
اکثر مدلهای تدوین راهبرد ملی دارای گام تدوین چشمانداز مشخص و صریح میباشند .لکن برخی مدلها نیز وجود دارند که
به مراتب به وجود چنین عنصری در برنامهریزی راهبردی ملی اشاره نکرده ولی به تدوین اهداف بلندمدت پرداختهاند .ضرورت
تدوین چشمانداز در اسناد ملی توسعه فناوری از این بابت است که تعهد ،انگیزه ،هیجان و انرژی را در میان کنشگران دخیل در
توسعه فناوری افزایش داده و مقصدی را برای رسیدن ،ترسیم نمایند .چشمانداز یک رکن جهتساز کالن ،ساده و قابل انتقال را
ترسیم کرده تا راهنمای گامهای مختلف انتخاب ،اکتساب و سیاستگذاری فناوری باشد.
در ادبیات مدیریت راهبردی ،چشمانداز براساس مدلهای مختلفی (بهعنوان بخشی از فرآیند تدوین برنامه راهبردی توسعه)
تعریف شده است .اگرچه غالب این مدلها برای تدوین راهبرد در سطح بنگاه طراحی شدهاند ،اما میتوان نتایج حاصل از
بررسی این تعاریف متفاوت را برای طراحی چشمانداز در سطح ملی استفاده نمود .برای این منظور ،در زیر چهار نوع از مدلهای
تدوین راهبرد بنگاه که به تعریف چشمانداز پرداختهاند ،بررسی میگردند.
 مدل دیوید
براساس این مدل ،بیانیه چشمانداز در بنگاهها بر اساس پاسخ به سوال «ما چه میخواهیم بشویم و به کجا میخواهیم برسیم؟»
توسعه داده میشود .بیانیه چشمانداز باید کوتاه و ترجیحاً یک جمله باشد ،و از همه ذینفعانی که ممکن است ورودی و اطالعاتی
برای تدوین آن در اختیار داشته باشند ،استفاده شود .برای مثال ،چشمانداز یک مؤسسه حسابداری مدیریت عبارتست
از«:رهبری جهانی در آموزش ،تأییدکننده و گواهیدهنده ،و اجرای حسابداری مدیریت و مدیریت مالی».
براساس نظر دیوید ،چشمانداز بهعنوان یکی از فرآیندهای ابتدایی در تدوین راهبرد ،بهعنوان ورودیهای اولیه و عناصر
باالدست در تمام قدمهای این فرآیند نقش ایفا مینماید .تدوین چشمانداز نیز با بررسی محیط داخل و خارج و نیز با دریافت
بازخورد از تمام مراحل برنامهریزی راهبردی صورت میپذیرد[1] .

 مدل پاتریک لوئیس
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چشمانداز به سوال«چه چیزی میخواهیم ایجاد کنیم» پاسخ میدهد و یک تصویر ایده آل ،واحد و جذاب از آینده ترسیم می-
نماید .چشمانداز تصویر جذابی از وعدههایی است که شور و اشتیاق و هیجان را در افراد و هنگام کار القا و الهام میکند .به زبان
ساده چشمانداز مشترك ،یک تصویر شفاف و مورد تائید ذینفعان میباشد که آینده را مشخص میکند.
به منظور مشخص و روشن نمودن و نیز تعریف فردای جدید ،چشمانداز ساختاری را که راهنمای تمام تصمیمگیریها،
برنامهریزیها و کارها باشد ،فراهم میآورد .چشمانداز برای رسیدن به آیندهای که معموالً کمی دورتر از دسترس میباشد ،بر
روی قوتهای سازمانی و منابعی که باید توسعه بیابند تمرکز میکند .چشمانداز یک نیروی محرك است که باعث یک تالش و
جستجوی بی پایان برای موفقیت و برتری میشود[2] .

 مدل آلیسون
در این مدل ،چشمانداز تصویر راهنمای موفقیت است .بیانیه چشمانداز به سوال«موفقیت چگونه است و شبیه چیست؟» جواب
میدهد .چشمانداز باید گروهها را به مبارزه و چالش بطلبد تا قابلیتهایشان را گسترش دهند و به اهدافشان برسند.
آلیسون در فرآیندی که برای مدیریت راهبردی طراحی نموده است ،جایگاهی مشابه با دیوید برای تدوین مأموریت و چشمانداز
قائل شدهاند .او معتقد است که پس از کسب آمادگی و حصول مقدمات اولیه برنامهریزی ،اولین گام در فرآیند اصلی تدوین
استراتژی (بعنوان رکن جهتساز) باید تدوین چشمانداز مطلوب و آرمان باشد.
از نظر وی ،بیانیه چشمانداز مؤثر باید هم چشمانداز داخل و هم چشمانداز خارجی را در نظر بگیرد .چشمانداز خارجی بر روی
اینکه اگر بنگاه به اهدافش برسد جهان چگونه بهبود مییابد ،تغییر میکند و متفاوت میشود ،تمرکز دارد .هنگامی که چشمانداز
خارجی بیان نمود که بنگاه چگونه برنامهای برای تغییر جهان دارد ،چشمانداز داخلی تعیین میشود.
در این مدل پیشنویس بیانیه چشمانداز با ایدهها و نگرشی که از بحثها و گفتگوها بیرون میآید و نیز احساس و بینش
مشترکی که از مسیر (جهت) و انگیزه ایجاد میشود ،آغاز میگردد .تمامی ذینفعان باید در طوفان فکری ابتدایی و نیز بعضی از
گفتگوها حاضر باشند[3] .

 مدل مکمیالن
چشمانداز تصویر ذهنی قوی از آنچه که ما در آینده میخواهیم بشویم ،میباشد .چشمانداز ریشه در واقعیت دارد ،اما روی آینده
تمرکز مینماید .تدوین چشمانداز ،فرآیندی شامل روشن نمودن ارزشها ،تمرکز بر روی مأموریت و گسترش افق با استفاده از
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بیانیه چشمانداز است .تدوین چشمانداز ،راه و روشهای خالقانه برای چالشهای کسب و کار فراهم میآورد و جرقه ارزیابی و
یادگیری پیوسته در سازمان را بوجود می آورد.
از نظر وی دالیل تدوین چشمانداز سازمان عبارتند از :هماهنگی و متناسب کردن کار افراد مختلف ،کمک به همه برای
تصمیمگیری ،ایجاد اصول و پایهای برای برنامه ریزی کسب و کار ،به چالش کشیدن اوضاع راحت و غیر ایدهآل شرایط فعلی ،و
ایجاد رفتارهای متجانس و موافق در افراد به صورت قابل توجه[2 ].

با بررسی مدلهای تدوین چشمانداز بنگاهی و نیز کسب آگاهی از مطالعات تطبیقی صورت پذیرفته ،ترسیم افق چشمانداز در
پنج مرحله مطابق با شکل زیر به انجام میرسد:

شکل  -1-1فرآیند تدوین چشمانداز

 جمعآوری ورودیهای اولیه ترسیم چشمانداز
جمعآوری ورودیهای الزم برای ترسیم چشمانداز از راههای زیر صورت میپذیرد:
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 بررسی اسناد باالدستی :پیش از شروع هر بحث دیگر تدوین چشمانداز ،ضروری است تا با بررسی اسناد
باالدستی ،طرحها و راهبردهای کالن تدوین شده در سطوح باالتر ،و اصول ارزشی توسعه فناوری موجود
در جامعه ،تصویری از بستر فعلی و نگاههای آینده پیرامون فناوری حاصل گردد .این تصویر در شکل-
دادن به مؤلفههای چشمانداز نقش مهمی بر عهده دارد.
 نظرسنجی متخصصین :بیان یک نتیجه بر پایه یک مجموعه شواهد یا انتظارات از آینده که از اطالعات
و منطق افراد آشنا با موضوع مورد نظر حاصل میشود ،یکی دیگر از راههای تأمین ورودیهای الزم
برای ترسیم افق چشمانداز است .اندیشهها و تفکرات خبرگان حوزه فناوری از آینده پیش رو سهم قابل
توجهی در ترسیم چشمانداز دارد.
 مطالعات الگوبرداری :استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه توسعه فناوریهای راهبردی روشی دیگر
در ترسیم چشمانداز است .در این زمینه میتوان از آیندههای ترسیم شده در سایر کشورها ،مانند هدف-
گذاریهای بلندمدت ،حوزههای کاربردی قابل تأکید ،و غیره برای تعیین افق چشمانداز داخلی بهره برد.
 تدوین بیانیه اولیه چشمانداز
بیانیه اولیه چشمانداز توسط تحلیلگران و مشاوران تهیه میشود .در این مرحله بر مبنای ورودیهای حاصل از مراحل قبل
(هوشمندی فناوری ،اطالعات اولیه) ،به ترسیم افق چشمانداز پرداخته میشود .با بررسی مدلهای تدوین چشمانداز بنگاهی و
نیز با بهرهگیری از مطالعات تطبیقی تدوین چشمانداز ،الزم است تا به مؤلفههای ضروری چشمانداز و نیز ویژگیهای افق
چشمانداز در سطح ملی توجه شود .بر این اساس ،ویژگیهای یک چشمانداز توسعه فناوری در سطح ملی به شرح زیر است:
 تدوین چشمانداز باید با بررسی محیط داخل و خارج و با نیز دریافت بازخورد از تمام مراحل برنامهریزی
راهبردی صورت گیرد.
 چشمانداز باید به تصویری شفاف و مورد تأیید همه ذینفعان منجر شود.
 چشمانداز باید در رسیدن به آیندهای که معموالً کمی دورتر از دسترس میباشد ،بر روی قوتها و منابعی
که باید توسعه بیابند تمرکز کند.
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 در تدوین چشمانداز هم باید بر چگونگی تغییر محیط در خارج (چشمانداز خارجی) و نیز تصویر مطلوب در
محیط داخل (چشمانداز داخلی) تمرکز صورت پذیرد.
همچنین ،یک افق چشمانداز ملی باید دربرگیرندهی مؤلفههای زیر باشد:1
 درنظرگیری بعد زمان و افق برنامهریزی برای ایدهآلهای ذکر شده در بیانیه چشمانداز
 اشاره به جایگاه و رتبهی عددی توانمندی فناورانه در منطقه و جهان
 ذکر اهداف باالدستی تعیین شده در اسناد قبلی
 توجه به سطح رقابتپذیری فناوری تولیدی
 تعیین حوزهی کاربرد فناوری
 اشاره به نتایج کلی سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و زیستمحیطی حاصل از توسعه
 تعریف کلی حوزه فعالیت (طراحی ،تولید ،بکارگیری)
 تأیید و نهاییسازی بیانیه اولیه چشمانداز
چشمانداز تعریف شده توسط تحلیلگران و مشاوران در مرحله قبل باید برای نهایی شدن به تأیید کمیته راهبری مسئول توسعه
فناوری ،متشکل از خبرگان صنعت ،دولت و دانشگاه برسد .این تأیید عالوه بر نمایش صحت آینده ترسیم شده ،به همگرا شدن
نظرات خبرگان در مورد هریک از مؤلفههای آینده فناوری نیز منجر میشود.
 دریافت بازخورد از سایر مراحل
ترسیم چشمانداز باید در تعامل با گامهای بعدی صورت پذیرد .بهعبارت دیگر ،چشمانداز تعریف شده در این بخش بدون
دریافت بازخورد از سایر گامها می تواند ماهیتی خارج از واقعیت و غیرعملیاتی داشته باشد .بنابراین در این گام الزم است تا
چشمانداز اولیه تعریف شده با انجام هر گام (تعیین راهبردهای کالن ،تحلیل عملکرد ،و وضع سیاستها) مورد بازنگری قرار
گرفته و تغییرات الزم در مؤلفههای آن صورت پذیرد[2 ].
1

یک بیانیه چشمانداز لزوماً دربرگیرندهی تمام این مؤلفهها باهم نیست .اینها درحقیقت مجموعه مؤلفههایی هستند که وجود بعضی از آنها مانند افق

چشمانداز در بیانیه ضروری و اشاره به بعضی دیگر مانند جایگاه فناوری اختیاری است.
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 -3-1روش تدوین اهداف کالن
یکی دیگر از گامهای اساسی در تعیین ارکان جهتساز ،تدوین اهداف توسعه در راستای چشمانداز تعریف شده است .این هدف-
گذاری در سطح کالن بهمنظور شفاف نمودن مسیر نیل به چشمانداز انجام میگیرد .در حقیقت اهداف مذکور ،پاسخگوی یک
سؤال اساسی است با عنوان "برای رسیدن به چشمانداز در افق زمانی تعیین شده ،به چه مقاصدی باید دست یافت؟" .با تعیین
این اهداف در مسیر دستیابی به چشمانداز ،کنشگران دخیل در نظام توسعه فناوری ،اهداف بلندمدتی را دنبال میکنند و در
نتیجه ،برنامهریزیها ،تصمیمگیریها و فعالیتهای خود را براساس آن بهصورت دقیقتر و با جزئیات بیشتر انجام دهند.
در روششناسی پیشنهادی برای تدوین اسناد توسعه فناوری ،تدوین اهداف با تلفیق دو رویکرد باال-به-پایین و پایین-به-باال
صورت میپذیرد .رویکرد باال-به-پایین رویکردی هدف محور است که بهدنبال ترسیم یک آیندهی مطلوب برای توسعه فناوری
است .در طرف مقابل ،رویکرد پایین-به-باال نگاهی مسئلهمحور 1به توسعه فناوری دارد .با استفاده از این رویکرد ترکیبی ،از
یک طرف همراستایی اهداف با چشماندازهای کالن ملی و سایر ارکان جهتساز باالدستی حفظ شده ،و از طرف دیگر ،تمام
مسایل و مشکالت موجود در مسیر توسعه فناوری نیز مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرند.
در منابع برنامهریزی راهبردی در سطح بنگاه ،مطالعات مختلفی با موضوعیت تدوین حوزههای اهداف تعیین شده است .در زیر
بهطور خالصه به بررسی این مدلها پرداخته میشود:
 حوزههای اهداف در مدل کارت امتیازی متوازن ][4

 منظر مالی (سودآوری ،رشد در آمد ،و افزایش بهره وری)
 منظر مشتری (تعین مشتریان مخاطب ،تعیین ارزشهای پیشنهادی بنگاه با توجه به مشتریان)
 منظر فرایندهای داخلی (روابط با تأمین کنندگان ،تصمیمگیری درمورد توسعه محصوالت و خدمات
جدید ،خدمات پس از فروش ،و مهندسی مجدد فرایندهای تولید)
 منظر یادگیری و رشد (رضایت کارکنان ،فضای مناسب کاری ،دسترسی به سیستمهای اطالعاتی الزم،
برنامههای آموزش کارکنان)

Issue-based

1
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 حوزههای اهداف در مدل پیرس و رابینسون
 توجه به مشتری ،نوآوری ،بهرهوری،
 توجه به بخش مالی ،منابع انسانی ،لحاظ کردن محیط خارجی] [2

 حوزههای اهداف براساس مدل ترکیبی فیلیپس
 بازار (سعی در حفظ سهم بازار فعلی ،افزایش صادرات)
 نوآوری (باالبردن توان نوآوری و طراحی محصول)
 بهرهوری (بهبود کیفیت محصوالت تولیدی ،افزایش بهرهوری واحدهای تولیدی و خدماتی شرکت)
 منابع مالی (استفاده بهینه از منابع مالی شرکت و خارج از شرکت برای تأمین اهداف بازار)
 منابع انسانی (ایجاد انگیزه برای ارائه کار بهتر)
 مسئولیتهای اجتماعی (حفظ محیط زیست و حفظ ایمنی و بهداشت محیط کار)
 منابع اولیه (تالش برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز از داخل کشور)][2

 حوزههای اهداف براساس مدل دکتر اعرابی
 سودآوری
 بهرهوری (سادهسازی رویهها و سیستمها برمبنای استانداردهای جهانی)
 موضع رقابتی (ارتقای نقش و جایگاه در اقتصاد ملی ،توسعه همکاریهای بینالملی و منطقهای)
 پیشرفت کارکنان (سرمایهگذاری در نیروی انسانی و ظرفیتسازی)
 روابط کارکنان
 رهبری فناورانه
 مسئولیت اجتماعی (جلب رضایت ،اعتماد و مشارکت خدمتگیرندگان) ][5
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عالوه بر حوزههای هدف ذکر شده ،ویژگیهایی نیز برای اهداف در سطح بنگاه در ادبیات اشاره شده است .این ویژگیها
عبارتند از:
 قابل کاربرد بودن،
 قابل اندازهگیری بودن،
 در نظر داشتن محدودیت منابع،
 قابل دستیابی بودن،
 مشخص بودن،
 قابلیت انعطاف داشتن،
 واقعگرایانه بودن،
 قابل قبول بودن،
 و محدود به زمان بودن[2].

شکل  -2-1ویژگیهای اهداف کالن
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با درنظر داشتن مدلهای هدفگذاری بنگاهی و نیز با کسب بینش از مطالعات موردی صورت پذیرفته ،میتوان به معرفی
گامهای ضروری در تدوین اهداف پرداخت .روش پیشنهادی زیر میتواند برای تدوین اهداف کالن در توسعه فناوری مورد
استفاده قرار گیرد:
 دریافت ورودی از نظرات خبرگان همراستا با چشمانداز ،اصول ارزشی و هوشمندی فناوری
در ابتدا الزم است تا از نظرات خبرگان پیرامون اهداف کالن توسعه فناوری استفاده شود .این کار با برگزاری پنلهای خبرگی و
بحث گروهی میان متخصصین ،در چارچوب نتایج حاصل از هوشمندی فناوری (روندهای رشد و توسعه فناوری در آینده) ،تأکید
بر مؤلفههای موجود در چشمانداز ،و در نظر داشتن اصول ارزشی صورت میگیرد .در مجموع میتوان اینطور بیان نمود که
اهداف ترجمه چشمانداز در ابعاد مختلف هستند.
 تدوین اولیه اهداف کالن بر اساس اطالعات ورودی
با توجه به نظرات جمعآوری شده متخصصین پیرامون اهداف کالن ،در این مرحله الزم است تا تحلیلگران به پاالیش این
نتایج با درنظر داشتن دو محور حوزههای هدف و ویژگیهای هدف بپردازند .بهعبارت دیگر ،تحلیلگران نظرات خبرگان را در
حوزههای هدف دستهبندی نموده و با درنظرداشتن ویژگیهای ضروری ،آنها را بازنویسی میکنند.
حوزههای اهداف به معرفی ابعادی میپردازند که الزم است تا به آنها پرداخته شود .اگرچه این حوزهها در هر مورد مطالعاتی
دارای تفاوتها و دستهبندیهای مختلفی میباشند ،اما میتوان یک حالت عمومی برای این حوزهها ارائه نمود .این دستهبندی
تنها بهمنظور ساماندهی ذهنی برنامهریزان در تدوین اهداف اسناد راهبردی است و الزامی در پوشش همهجانبه آنها در هر
مورد مطالعاتی بهوجود نمیآورد .بهطور کلی چهار حوزه زیر را میتوان بهعنوان ابعاد ضروری تدوین اهداف کالن توسعه فناوری
در سطح ملی در نظر داشت:
 موقعیت رقابتی :میزان موفقیت در تسلط نسبی بر بازار ،درآمد کل ،سهم بازار ،سهم صادرات
 ظرفیتسازی :رشد و پیشرفت دانش فناوری ،توسعه نیروی انسانی متخصص ،بهرهبرداری و عملیاتی
نمودن دانش به فناوری
 مسئولیت اجتماعی :درنظرگیری مسایل زیستمحیطی ،بهبود سطح رفاه اجتماعی ،باالبردن رشد
اقتصادی ،مشروعیتبخشی
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 نوآوری :باالبردن توان نوآوری و طراحی محصول و فرآیند
 تأیید و نهاییسازی اهداف کالن
اهداف کالن ،راهنماهای توسعه در سایر مراحل خواهند بود .بنابراین ،اهداف اولیه طراحی شده برای نهایی شدن نیازمند تأیید
دوباره افراد متخصص هستند .اجرای این مرحله به کاهش خطای ناشی از بازنویسی و پاالیش اهداف توسط تحلیلگران کمک
میکند.
 دریافت بازخورد
از آنجا که تدوین گامهای مختلف سند در یک فرآیند تعاملی بهوقوع میپیوندد ،اهداف کالن تدوین شده در بخش ممکن است
با تدوین گامهای بعدی سند دچار تغییر و اصالح شوند .تدوین اهداف خرد (اهداف پایین-به-باال) و دریافت تصویر واقعیتر از
وضعیت موجود یکی از مهمترین بازخوردهایی است که میتواند منجر به بازبینی در اهداف کالن شود.
شکل  3-1نمایش گرافیکی مراحل تدوین اهداف کالن را بهطور خالصه بهنمایش میگذارد[2 ].
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شکل  -3-1روش تدوین اهداف کالن
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 -4-1فرآیند تدوین بیانیه چشمانداز فناوریهای بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات
نیروگاههای کشور
فرآیند تدوین چشم انداز در این پروژه تفاوت ماهوی با فرآیند تشریح شده در فصل پیش نداشته و شامل دو بخش خواهد بود
ابتدا ابعاد شکل دهنده به بیانیه چشمانداز و گزینههای قابل طرح در هر یک از ابعاد شناسایی شده و سپس در موارد مقتضی
نظرات خبرگان در ارتباط با ابعاد مذکور دریافت میشود.
شناسایی ابعاد
شکلدهنده به
چشمانداز مطابق با
متدولوژی

شناسایی گزینههای مرتبط
با بهره برداری ،نگهداری و
تعمیرات نیروگاهها ذیل
ابعاد شناسایی شده

تدوین چشم انداز با
استفاده از خبرگان

شکل  -4-1فرآیند کلی تدوین بیانیه چشمانداز بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاهها

مطابق با مراحل پیش گفته در فصل اول ،ابعاد سازنده بیانیه چشمانداز با توجه به ویژگیهای موضوع بهرهبرداری ،نگهداری و
تعمیرات نیروگاهها به طور اجمالی شامل افق زمانی چشمانداز ،اهداف ذکر شده در اسناد باالدستی ،حوزه کاربرد ، ،نتایج کلی
سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی حاصل از توسعه فناوری و حوزه فعالیت میباشند.
در ادامه به هر یک از ابعاد مرتبط با چشمانداز بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاهها پرداخته میشود.
 افق زمانی چشمانداز
مطابق با آنچه در بخش ابعاد موضوع و محدوده مطالعات مورد اشاره قرار گرفت ،به منظور دستیابی به اهداف کالن
سندچشمانداز در افق  ،1404یک افق زمانی بلندمدت  10ساله در این مطالعه در نظر گرفته خواهد شد .بنابراین افق زمانی
چشمانداز ،افق  1404خواهد بود.
 حوزه کاربرد
همانطور که پیش از این در بخش ابعاد موضوع و محدوده مطالعات اشاره شد ،محدوده مطالعه در سطح ملی بوده و انواع
نیروگاههای حرارتی کشور شامل گازی ،بخاری و سیکل ترکیبی را شامل میگردد .نیروگاههای تجدیدپذیر شامل نیروگاههای
برقابی ،خورشیدی ،بادی و زمین گرمایی و نیز نیروگاههای هستهای و دیزلی در این پروژه مورد توجه قرار نمیگیرند .این
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مطالعه نیروگاههای جدید که در طی افق زمانی مورد مطالعه احداث خواهند گردید را دربر نمیگیرد .فناوریهای نوین
نیروگاهی در پروژههای مستقلی مورد بررسی قرار میگیرند.
در نتیجه مطابق این محدوه مطالعه ،سه گزینه برای حوزه کاربرد قابل طرح میباشند که عبارتند از:
 کل نیروگاههای حرارتی کشور
 کل نیروگاههای حرارتی بخش تولید صنعت برق
 کل نیروگاههای بخش تولید صنعت برق
 اهداف ذکر شده در اسناد باالدستی
با توجه به اینکه در تدوین چشم انداز باید به اهداف ذکر شده در اسناد باالدستی توجه شود و در جهت تحقق آن اهداف باید
حرکت نمود .همانطور که در گزارش فاز اول این پروژه پژوهشی تشریح گردید ،اهداف اسناد باالدستی مربوط به بهرهبرداری،
نگهداری و تعمیرات نیروگاههای حرارتی به شرح ذیل است:
 افزایش قابلیت اطمینان نیروگاهها
 افزایش دسترسی نیروگاهها و کاهش خروج اضطراری واحدهای نیروگاهی
 کاهش هزینههای بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات
 صادرات خدمات فنی و مهندسی
 بهبود برنامههای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه نیروگاههای تولید برق کشور و تجهیز نیروگاههای
قدیمی به سیستمهای مانیتورینگ
 نتایج کلی سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و زیستمحیطی حاصل از توسعه
توسعه بهرهبرداری و نگهداری و تعمیرات نیروگاههای حرارتی از نگاه سیاسی ،اجتماعی  ،اقتصادی و زیستمحیطی نتایجی از
قبیل تأمین مطمئن و اقتصادی انرژی الکتریکی ،کاهش بهای تمام شده برق ،کاهش آثار زیست محیطی به وسیله مصرف
بهینه سوخت ،اثر مثبت بر تراز تجاری انرژی و امنیت عرضه انرژی الکتریکی را به همراه خواهد داشت.
 حوزه فعالیت
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حوزه فعالیت یا به عبارت دیگر سطح توانمندی مطلوب کشور در زمینه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاههای حرارتی
شامل سطوح توانمندی از سطح بهکارگیری فناوریهای مناسب در حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات و بومیسازی
فناوریهای دارای اولویت در حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات میباشد .در این جا منظور از بومیسازی ،توسعه درونزای
حوزههای فناوری دارای اولویتی است که کشور در افق برنامه امکان توسعه آنها را دارد.
در پایان میتوان ابعاد فوق و گزینههای مربوطه را در قالب جدول  1-1جمع بندی نمود.
جدول  -1-1جمعبندی ابعاد و گزینههای پیشنهادی در تدوین بیانیه چشمانداز بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاهها

گزینههای پیشنهادی برای حوزه بهرهبرداری،نگهداری و تعمیرات

ابعاد چشمانداز

نیروگاهها
افق برنامهریزی

1404

ذکراهداف باالدستی تعیین شده در اسناد قبلی 




نتایج کلی سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و
زیستمحیطی حاصل از توسعه


حوزهی کاربرد فناوری


تعریف کلی حوزه فعالیت
(طراحی ،تولید ،بکارگیری)







افزایش قابلیت اطمینان نیروگاهها،
افزایش دسترسی نیروگاهها و کاهش خروج اضطراری واحدهای نیروگاهی
کاهش هزینههای بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات
صادرات خدمات فنی و مهندسی
بهبود برنامههای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه نیروگاههای تولید برق
کشور و تجهیز نیروگاههای قدیمی به سیستمهای مانیتورینگ
تامین مطمئن و اقتصادی انرژی الکتریکی برای کشور
کاهش بهای تمام شده برق
کاهش آثار زیست محیطی به وسیله مصرف بهینه سوخت
اثر مثبت بر تراز تجاری انرژی
امنیت عرضه انرژی الکتریکی

 کل نیروگاههای حرارتی کشور
 کل نیروگاههای حرارتی بخش تولید صنعت برق
 کل نیروگاههای بخش تولید صنعت برق
 به کار گیری فناوریهای مناسب در حوزه بهره برداری ،نگهداری و
تعمیرات
 بومی سازی فناوریهای دارای الویت در حوزه بهره برداری ،نگهداری و
تعمیرات

ابعاد چشم انداز بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاهها پس از بحث با خبرگان این حوزه (جدول  )2-1در جلسه کمیته
راهبری طرح مورد بحث قرار گرفت و در نهایت با اعمال نظرات ایشان ،بیانیه چشم انداز بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات
نیروگاهها تدوین گردید .این بیانیه عبارتست از:
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" با الهام از اهداف سند چشمانداز وزارت نیرو در افق  1404و در راستای تامین مطمئن و اقتصادی انرژی الکتریکی ،حوزه
بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاههای حرارتی بخش تولید صنعت برق ،دارای نظام مدون مبتنی بر رویکرد مدیریت
داراییهای فیزیکی در تراز بینالمللی بوده و کشور در بهکارگیری و بومیسازی فناوریهای این حوزه توانمند خواهد بود".
الزم به ذکر است عبارت بومیسازی فناوری در بیانیه چشمانداز شامل برخی از فناوریهای اولویتدار میباشد و همه فناوریها
را در بر نخواهد گرفت .ضمن آنکه منظور توانمندی کشور در این فناوریها در افق  1404توانمندی بالفعل میباشد نه
توانمندی بالقوه.
جدول  -2-1لیست خبرگان

نام خبرگان

مسئولیت

دکتر مجید یادآور نیک روش

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

جناب آقای دکتر علی زواشکیانی

عضو هیئت علمی دانشگاه تورنتو

مهندس غالمرضا مهرداد

مدیر کل دفتر پشتیبانی فنی تولید شرکت توانیر

مهندس فریبرز تیموری

مدیر عامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران

مهندس عبدالرضا شیرمحمدی

مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق بعثت

مهندس خسرو قیم

مدیر امور فنی و مهندسی شرکت مپنا

مهندس فردنیا

کارشناس امور فنی و مهندسی شرکت مپنا

مهندس کیومرث مسعودی

مدیر کارشناسان شرکت البرز تدبیرکاران

مهندس هوشنگ رستمیان

مدیر عامل شرکت رازك پژوهش

مهندس علیرضا اصل عربی سردرودی

مدیر کل راهبری نظام نگهداری و تعمیرات (نت) صنعت نفت

شکل  5-1اجزای مختلف بیانیه چشمانداز را به تصویر میکشد.
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1
سند چشمانداز وزارت نیرو در افق 14042و در راستای
با الهام از اهداف
تامین مطمئن و 3
اقتصادی انرژی الکتریکی ،حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات

نیروگاههای حرارتی 4بخش تولید صنعت برق ،دارای نظام مدون مبتنی بر رویکرد مدیریت
5
بومیسازی فناوریهای این
داراییهای فیزیکی در تراز بینالمللی بوده و کشور در بهکارگیری و

حوزه توانمند خواهد بود.
 -1توجه به اسناد باالدست  -2افق زمانی  -3نتایج کلی  -4حوزه کاربرد فناوری  -5سطح فعالیت

شکل  -5-1نمایش ابعاد مختلف چشمانداز بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاهها

 -5-1فرآیند تدوین اهداف کالن بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاهها
با تأکید بر مؤلفههای موجود در بیانیه چشمانداز میتوان اهداف کالن را تدوین نمود .به عبارت دیگر اهداف کالن ،ترجمه
چشمانداز در ابعاد مختلف هستند.
با توجه به مطالب فصل پیشین چهار حوزه زیر را میتوان بهعنوان ابعاد ضروری تدوین اهداف کالن توسعه فناوری در سطح
ملی در نظر داشت:
 موقعیت رقابتی :میزان موفقیت در تسلط نسبی بر بازار ،درآمد کل ،سهم بازار ،سهم صادرات
 ظرفیتسازی :رشد و پیشرفت دانش فناوری ،توسعه نیروی انسانی متخصص ،بهرهبرداری و عملیاتی نمودن دانش به
فناوری
 مسئولیت اجتماعی :درنظرگیری مسایل زیستمحیطی ،بهبود سطح رفاه اجتماعی ،باالبردن رشد اقتصادی،
مشروعیتبخشی
 نوآوری :باالبردن توان نوآوری و طراحی محصول و فرآیند
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با توجه به ویژگیهای پروژه و چشمانداز این حوزه که ناظر بر عدم تمرکز بر جنبههای رقابتی میباشد بعد اول به موقعیت
عملکردی (به جای موقعیت رقابتی) تغییر یافت و اهداف اولیهای با توجه به نظرات تیم فنی پروژه مطرح شده است .در این بعد
مهمترین اهدافی که نیازمند نظرخواهی از خبرگان میباشند ناظر بر تبیین رویکردهایی جهت تحقق توسعه بهرهبرداری،
نگهداری و تعمیرات نیروگاهها در افق چشمانداز میباشند.
از میان ابعاد دیگر نیز تنها موضوع ظرفیتسازی برای رشد فناوری حائز اهمیت میباشد .این امر به دلیل آن است که در
چشمانداز عالوه بر نظام مدون مبتنی بر رویکرد مدیریت دارائیهای فیزیکی ،بر به کارگیری و بومیسازی فناوری نیز تاکید
شده است .در نتیجه اهداف کالن این حوزه نیز میبایست مشخص شوند .همچنین در ابعاد مسئولیت اجتماعی ،اهدافی بدیهی
مانند کاهش آالیندههای زیست محیطی ،قابل طرح میباشند که با توجه به این که این موارد نتیجه وضعی تحقق اهداف
مربوط به بخش عملکردی میباشند ،مورد پرسش واقع نشدهاند.
از سوی دیگر با توجه به چشمانداز تدوین شده که ناظر بر به کارگیری و بومیسازی فناوریهای افزایش راندمان میباشد و در
نتیجه مفهوم نوآوری در آن ،در معنای رادیکال آن نیست ،بُعد ارتقاء توان نوآوری از حیث تعریف اهداف کالن دارای مشابهت با
بُعد ظرفیتسازی برای رشد فناوری در این حوزه بوده و بر این اساس در فرآیند تدوین اهداف کالن مورد بحث واقع نخواهد
شد.
جهت تدوین اهداف کالن ،طی جلسهای با استفاده از نظرات خبرگان ،اهداف کالن در راستای چشمانداز
بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاههای حرارتی در افق زمانی  ،1404به صورت زیر تعریف شدهاند:
 تحقق تعالی بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات مبتنی بر رویکرد مدیریت داراییهای فیزیکی در بخش تولید صنعت
برق متناسب با بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات در تراز بینالمللی.

 تسهیل تولید برق مطمئن و اقتصادی از طریق توسعه مدیریت و فناوریهای حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات.
 بسط و توسعه اقدامات موثر و راهبردی و فناوریهای دانش محور حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات با تأکید بر
نقش بخش خصوصی.

 افزایش توانمندیهای فناورانه حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات با رویکرد صادرات خدمات حوزه بهرهبرداری،
نگهداری و تعمیرات با تأکید بر توانمندسازی بخش خصوصی.
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 ایجاد و گسترش ظرفیتهای بکارگیری و بهره برداری از فناوری نوین بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات در داخل و
خارج از کشور با ایجاد و بهره گیری از ساز و کارهای مناسب.
 تحقق توسعه توانمندی در حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاهها از طریق:
 تخصیص بودجه تحقیقاتی مشخص سالیانه برای سرمایهگذاری در حوزه پژوهش برای توسعه مدیریت و
فناوریهای بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاهها.
 حمایت از شرکتهای دانش بنیان در حوزه توسعه مدیریت و فناوریهای بهرهبرداری ،نگهداری و
تعمیرات نیروگاههای کشور.
قابل توجه است که از اهداف باال ،دو هدف اول متناسب با بعد موقعیت عملکردی اهداف کالن ،و سایرین متناسب با بعد
ظرفیت سازی هستند.

 -6-1جمع بندی
در این فصل پس از مرور مفاهیم و روشهای تدوین چشمانداز و اهداف کالن ،براساس بررسی اسناد باالدستی و نظرات
خبرگان ،چشمانداز بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاههای حرارتی کشور تدوین و بیان گردید ضمن توسعه یک نظام
مدون مبتنی بر رویکرد مدیریت دارایی فیزیکی در سطح نیروگاهها ،توانمندی فناوری متناسب با این نظام ارتقا یابد ،در ادامه نیز
براساس نظرات خبرگان اهداف کالن تعیین شدند.
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فصل  -2راهبردهای کالن فناوری
 -1-2مقدمه
در این فصل پس از بیان مفاهیم و روش انتخاب و اکتساب فناوری ،فرآیند انتخاب فناوریهای حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و
تعمیرات نیروگاههای حرارتی ،تشریح شده و اولویتهای فناوری مشخص خواهند شد .پس از آن روش اکتساب فناوریهای
منتخب تشریح خواهند گردید .الزم به ذکر است مکانیسم انتخاب فناوریها در این حوزه مبتنی بر فرآیند خاصی است که با
توجه به اقتضائات این حوزه تدوین شده است ،این اقتضائات ناشی از نوع نگاه به فناوری در این حوزه به عنوان پشتیبان نظام
مطلوب نگهداری و تعمیرات مطابق با چشمانداز و اهداف ترسیم شده میباشند .بنابراین به جای استفاده از عبارت "فناوری" از
عبارت "نیازهای فناورانه" استفاده خواهد شد.

 -2-2مفاهیم و روش اولویتبندی فناوری
تعیین اولویتهای توسعه و انتخاب حوزههای برگزیده فناوری در قالب راهبرد پورتفولیو به انجام میرسد .زمانی که انتخاب
اولویتها مورد نظر است ،روش فناوریهای حیاتی یا کلیدی ،یک رویکرد ارزشمند و مفید جهت ارزیابی حوزههای تحقیقاتی و
فناوریهای مختلف به شمار میرود .در این روش با اندازهگیری میزان اهمیت یا کلیدی بودن هر حوزه ،فهرستی از حوزههای
مهم و کلیدی فناورانه برای سرمایهگذاری و توسعه مشخص میگردد .نوع سؤاالتی که معموالً جهت شناسایی فناوریهای
کلیدی پرسیده میشود از این قبیل است:
 حوزههای کلیدی فناوری برای توسعه کدامند؟
 فناوریهای حیاتی که باید به وسیله منابع عمومی حمایت شوند ،کدامند؟
 چه معیارهایی باید به منظور انتخاب فناوریهای حیاتی به کار گرفته شوند؟
 شاخصهای اندازهگیری هر معیار چیست؟
 براساس معیارهای انتخاب شده ،فناوریهای اولویتدار برای توسعه و سرمایهگذاری کدامند؟
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از آنجا که هدف راهبرد پورتفولیو اولویتبندی حوزه های فناورانه است ،باید از روشی استفاده شود که قادر به برآوردن این مؤلفه
باشد .از میان روشهای مختلف ،روش فناوریهای حیاتی که به انتخاب فناوریهای مهم با دو معیار جذابیت و امکانپذیری
میپردازد ،کاربرد فراوانی دارد.
در این روش پیشنهادی ،تعیین فناوریهای برگزیده با استفاده از ماتریس دو بعدی جذابیت-توانمندی 1صورت میپذیرد)5(.
واضح و مبرهن است که در هر سطح از شاخصها ومعیارهای خاص خود برای ارزیابی جذابیت (مطلوبیت) و یا توانمندی
(امکانپذیری) استفاده خواهد شد.

شکل  -1-2ارزیابی ماتریس جذابیت(مطلوبیت) و توانمندی (امکانپذیری)

در این روش ،بر اساس دو دسته معیار جذابیت و توانمندی به مقایسه میان گزینههای مختلف پرداخته میشود .معیارهای
جذابیت بیانکننده ابعاد ذاتی از گزینهها است که برای سیاستگذار دارای مطلوبیت هستند .در مقابل ،معیارهای توانمندی به
دنبال ارزیابی پتانسیلهای موجود در برگزیدن هریک از گزینههاست .در این روش میتوان هر یک از حوزههای فناوری را از
نظر جذابیت و توانمندی ،در ماتریس در نظر گرفت و حوزههای دارای جایگاه مناسب را انتخاب نمود.
برای ارزیابی جذابیت فناوریها به طور معمول میبایست معیارهایی تعیین شوند که به عنوان نمونه میتوان به موارد زیر اشاره
نمود:
 اشتغالزایی
 ایجاد بازار برای مواد خام

Bi-dimensional matrix of attractiveness-capability

1
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 پتانسیل برای صادرات
 غرور ملی
 جلوگیری از خروج ارز
 صرفهجویی در هزینههای نیروی کار
مفهوم توانمندی نیز در ماتریس اولویتبندی بیانگر مجموع توانمندیهای بالقوه و بالفعل ،در سطح ملی ،و در زمینهی توسعه
فناوری است .برای انجام فرآیند ارزیابی توانمندی فناورانه مدلهای مختلفی توسعه داده شده است بسیاری از مدلهای موجود
نیازمند ورود اطالعات با میزان جزئیات فراوان هستند .در قبال دریافت این ورودیها ،مدلهای بیان شده خروجیهای مختلفی
را به تحلیلگر ارائه مینمایند .بهمنظور کاستن از حجم ورودیهای موردنیاز روش پیشنهادی و جلوگیری از تولید اطالعات
غیرضروری ،الزم است تا مدلی انتخاب شود که با خروجیهای موردنیاز معیار توانمندی در ماتریس اولویتبندی همخوان باشد.
برخی از محققان به ارائهی مدلهای ارزیابی توانمندی بر مبنای سطوح توانمندی فناورانه پرداختهاند که میتوانند مبنایی برای
ارزیابی توانمندیهای فناورانه در سطح ملی قرار گیرد .به این منظور برای شناسایی عمق توسعهی فناورانه سطوح زیر را معرفی
کردهاند:
 سطح صفر( :مصرف )1هیچ توسعهای در کشور رخ نمیدهد .اگر فناوری وجود داشته باشد ،بهصورت
محصول نهایی وارد شده است.
 سطح ( :1مونتاژ) مونتاژ سادهی قطعات؛ نوآوری محصول یا فرایند کم یا اصالً صورت نمیگیرد.
 سطح ( :2تطبیق) توسعه یا تولید نسبتاً پیچیدهای با همکاری گسترده خارجی ،احتماالً از طریق کسب
لیسانس انجام میشود .ممکن است فعالیتهایی برای وفق دادن فناوری با شرایط داخلی صورت گیرد.
 سطح ( :3درحال ترقی دادن )2شرکتهای محلی فعاالنه درگیر ترقی دادن برخی از مراحل توسعه (لزوماً
نه تمامی مراحل) فناوری نسبتاً جدید هستند .به عنوان مثال ممکن است تحقیقات پایه و طراحی

Use
Advancing

1

2
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محصول در خارج صورت بگیرد ،ولی شرکتهای محلی در نوآوری فرایند و سایر مراحل پس از طراحی
فعال باشند.
 سطح ( :4جامع) تحقیقات پایه ،تحقیقات کاربردی ،طراحی و توسعه ،نوآوری در فرایند و تولید نهایی در
داخل کشور انجام میشود .فناوریها و خدمات حامی اغلب در داخل کشور هستند .در این حالت کشور
کامالً قادر به انجام کلیه مراحل است ولی ممکن است بنابه دالیل اقتصادی یا سیاسی نتایج مرحلهای از
توسعه را از کشور دیگری کسب نماید.
در مدل دیگری به منظور ارزیابی توانمندی فناورانه ،ابتدا سطح مورد انتظار (ایدهآل) از تسلط به فناوری مشخص گردیده و
سطح تسلط فعلی نسبت به آن سنجیده میشود .مقایسه این دو سطح از توانمندی ،بیانگر شکاف فناورانه کشوردر آن حوزه
میباشد.
در نهایت پس از ارزیابی جذابیت و ارزیابی توانمندی در فناوریهای شناسایی شده ،ماتریسی مطابق با شکل زیر تدوین شده و
تحلیلهای مربوطه براساس آن انجام میگیرد.

توانمندی
شکل  -2-2ماتریس جذابیت -توانمندی (امکانپذیری)

در این ماتریس ،نحوه و موقعیت ترسیم خطوط متقاطع ،بسته به موضوع مورد مطالعه متفاوت بوده و بستگی به موقعیت مکانی
فناوریهای مختلف در ماتریس دارد .پس از تقسیمبندی نواحی ماتریس ،چهار ناحیه  ،3 ،2 ،1و  4ایجاد میشود .هر ناحیه
تصمیمات راهبردی متفاوتی را نسبت به فناوریها و زیرفناوریهای قرار گرفته در آن اعمال مینماید .معموالً ترتیب اولویت-
دهی حوزههای فناورانه در این ماتریس به ترتیب نواحی  3 ،2 ،1و  4است.
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توانمندی

شکل  -3-2تقسیمبندی ماتریس جذابیت-توانمندی

با تقسیم ماتریس فوق به چهار ناحیه ،نتایج زیر حاصل میگردد:
 ناحیه  1در بردارنده حوزههایی است که امکان ساخت با طراحی بومی (بهصورت جزئی یا کامل) آنها در  5سال آینده
وجود دارد و از جذابیت باالیی برخوردار هستند .در این زمینه دولت بایستی حمایتهای الزم را در توسعه حوزههای
فناورانه بهعمل بیاورد.
 ناحیه  2شامل حوزههایی از فناوری است که در ظرف  5سال آینده قابلیت ساخت آنها در کشور میتواند فراهم شود،
اما جذابیت آنها پایین است .در این رابطه ،لزومی به حمایت دولت در توسعه این بخشها نیست و با فراهم آمدن
توانمندی ،توسعه این حوزهها نیز بهوقوع میپیوندد.
 ناحیه  3مشتمل بر حوزههایی میشود که اگر چه جذابیت باالیی دارند اما تا  5سال آینده امکان ساخت بومی آنها در
کشور ایجاد نخواهد شد .در این حوزهها ،دولت باید با پیروی هوشمندانه ،بهدنبال کردن پیشروان فناوری پرداخته تا در
آیندهی دور ،امکان تولید بومی آنها نیز محقق شود.
 ناحیه  4نیز بخشهایی را در بر دارد که نه جذابیت باالیی دارند و نه امکان ساخت آنها ظرف  5سال آینده ایجاد
شدنی است .این حوزهها از حیطهی تمرکز خارج هستند.
حوزههایی که با توجه به این اولویتدهی و نیز نظر تصمیمگیران در نواحی قابل قبول قرار میگیرند ،به عنوان اجزای برگزیده
برای توسعه انتخاب میشوند.
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 -3-2مفاهیم و روشهای اکتساب فناوری
در هر یک از حوزههای فناورانه اولویتبندی شده ،یکی از سه سبک تحقیق و توسعه داخلی ،همکاری فناورانه و خرید فناورانه
برای توسعه فناوری انتخاب میگردد .تحقیق و توسعه داخلی متکی بر روشهای آزمایشات و تحقیقات پایهای میباشد .اما
سبکهای همکاری فناورانه و خرید فناورانه مفهومی است که میتواند از روشهای مختلف به انجام برسد .چهارده روش
مختلف برای این حوزه وجود دارند که عبارتند از:
 تملک شرکتی :1بنگاهی یک بنگاه دیگر را به تملک خود در میآورد تا بتواند به فناوری یا شایستگی فناورانه مورد
نظر دست یابد.
 تملک آموزشی :2بنگاهی جهت اکتساب فناوری ،متخصصین مربوطه را استخدام و یا شرکت کوچک دیگر را به منظور
دراختیار گرفتن افراد برخوردار از توانمندیهای فناورانه و یا شایستگیهای مدیریتی خریداری میکند.
 ادغام :3در این روش بنگاه با بنگاهی دیگری که دارای فناوری و یا شایستگی فناورانه مورد نظر میباشد ادغام شده و
بنگاه جدیدی از ادغام این دو مورد به وجود میآید.
 خرید حق امتیاز :4شرکت امتیاز تولید فناوری خاصی را به دست میآورد.
 مشارکت با سهام :5در این روش شرکت اول سهام شرکت دوم را که دارای فناوری یا شایستگی فناورانه بوده میخرد
ولی بر آن کنترل مدیریتی ندارد.
 سرمایهگذاری مشترك :6شرکتها از طریق سهام ،سرمایهگذاری مشترك رسمی صورت داده و شرکت سومی به وجود
میآید و هدف مشخص نوآوری فناوری دنبال میشود.

1

Acquisition
Educational Acquisition
3
Merger
4
Licensing
5
Minority Equity
6
Joint Venture
2
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 تحقیق و توسعه مشترك :1یک شرکت با شرکتهای دیگر توافق میکند که مشترکاً روی یک فناوری و یا حوزه
فناورانه فعالیت نمایند و هیچگونه شراکتی در مالکیت به وجود نمیآید.
 قرارداد تحقیق و توسعه :2شرکت میپذیرد که مؤسسات تحقیقاتی ،دانشگاه و یا شرکتهای نوآور کوچک در زمینه
فناوری مشخص تحقیق نموده و هزینههای آنرا بپردازد.
 سرمایهگذاری در تحقیقات :3شرکت در زمینه تحقیقات اکتشافی در مؤسسات تحقیقاتی ،دانشگاه یا شرکتهای
کوچک نوآور سرمایهگذاری نموده و فرصتها و ایدهها را دنبال مینماید.
 اتحاد :4شرکت منابع فناورانه را با شرکتهای دیگر به اشتراك گذاشته و نیل به هدف کلی نوآوری فناورانه را تعقیب
میکند.
 کنسرسیوم :5چندین مؤسسه و شرکت مشترکاً تالش میکنند به هدف کلی نوآوری فناورانه نایل شوند.
 ایجاد شبکه :6شرکت شبکهای از روابط را برقرار میسازد تا در همراهی با شتاب نوآوری فناورانه قرار داشته و
فرصتها و روندهای تکاملی را دنبال نماید.
 برونسپاری :7بنگاه فعالیتهای فناورانه را از خود خارج نموده و صرفاً به خرید محصول فناوری اکتفا میکند.
 خرید خدمات مشاورهای :شرکت در راستای توسعه فناوری فعالیت نموده و در این مسیر از خدمات مشاورهای یک
شرکت دارنده فناوری استفاده مینماید.
انتخاب هر یک از سبک های مذکور متاثر از وضعیت فناوری از جهت معیارهایی چون چرخه عمر فناوری ،حجم بازار پیش رو و
شکاف فناورانه بوده و برای تعیین یک روش از میان روشهای سبک همکاری از معیارهای دیگری چون هزینه ،ریسک و
زمان دستیابی به فناوری نیز میتوان استفاده نمود.
1

Joint R&D
R&D Contract
3
Research Funding
4
Alliance
5
Consortium
6
Networking
7
Outsourcing
2
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عالوه بر سه سبک فوق ،مجموعهای از روشهای اکتساب غیر رسمی نیز مطرح میباشند که قابلیت پیشنهاد در موارد خاص را
دارند روشهایی از قبیل مهندسی معکوس ،استخدام پرسنل فنی ،تأسیس مراکز تحقیقاتی در کشورهای صاحب فناوری،
جاسوسی صنعتی و . ...

 -4-2فرآیند انتخاب نیازهای فناورانه حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاهها
پس از شناخت چشمانداز و اهداف کالن حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاهها ،به تدوین راهبرد توسعه فناوری این
حوزه پرداخته میشود .مبتنی بر منطق ارزیابی جذابیت و امکانپذیری ،ابتدا جذابیت فناوری بررسی شده و معیار توانمندی برای
بخش اکتساب فناوری به کار گرفته خواهد شد.
 -1-4-2شناسایی نیازهای فناورانه
به منظور شناسایی نیازهای فناورانه این حوزه ،تیم پروژه اقدام به طراحی پرسشنامهای با عنوان "پرسشنامه شناسایی
روگاهها" نمود .و بر اساس نتایج این پرسشنامه  36نیاز فناورانه این
فناوریهای کلیدی بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نی 
حوزه شناسایی گردید که عبارتند از:
جدول  -1-2لیست اولیه نیازهای فناورانه حوزه O&M

ردیف

لیست اولیه نیازهای فناورانه حوزه O&M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

پایش عملکرد ( )Performance Monitoringو عیبیابی
ترمو گرافی و عیبیابی
آنالیز ارتعاشات و عیبیابی
آنالیز روغن و عیبیابی
آنالیز صوت و عیبیابی
تخمین عمر مبتنی بر آزمونهای تجربی
تخمین عمر بر اساس تحلیل
تخمین عمر بر أساس شبیهسازی
ارزیابی احتمال از کار افتادگی تجهیزات بر مبنای آزمونهای تجربی
ارزیابی احتمال از کار افتادگی تجهیزات بر مبنای تحلیل ( FTA, FMEA, FORM, SORM,
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ردیف
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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لیست اولیه نیازهای فناورانه حوزه O&M
)Decomposition
ارزیابی احتمال از کار افتادگی تجهیزات بر مبنای شبیهسازی مونتکارلو و Importance Sampling
تحلیل علل از کار افتادگی به کمک آزمون
تحلیل علل از کار افتادگی به کمک مانیتورینگ
تحلیل علل از کار افتادگی ناشی از خستگی مکانیکی و حرارتی
تحلیل علل از کار افتادگی ناشی از خزش
تحلیل علل از کار افتادگی به کمک روشهای تحلیلی
تحلیل علل از کار افتادگی به کمک روشهای عددی
تحلیل قابلیت اطمینان و دسترسی در نیروگاههای حرارتی
استفاده از فناوریهای  CBMدر نگهداشت نیروگاهها
استفاده از فناوریهای  CMMSدر بهرهبرداری و نگهداشت نیروگاهها
به کارگیری رویکرد مدیریت داراییهای فیزیکی ( )PAMدر بهرهبرداری و نگهداشت نیروگاهها
به کارگیری رویکرد  RCMدر بهرهبرداری و نگهداشت نیروگاهها
توسعه فناوری  Terotechnologyو بکارگیری آنها در بهرهبرداری و نگهداشت و تهمیرات نیروگاهها
به کارگیری رویکرد  TPMدرنگهداری و تعمیرات نیروگاهها
توسعه فناوریهای  RBIو  RBMو بکارگیری آنها در بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاهها
توسعه فناوری  RBDدر طراحی نیروگاهها
توسعه فناوریهای سیموالتورهای آموزشی و مهندسی در بخش تولید صنعت برق
توسعه فناوریهای نوین نوین اندازهگیری و جمعآوری اطالعات در واحدهای نیروگاهی
توسعه فناوریهای مرتبط با تهیه نرمافزارهای کاربردی در بخش بهرهبرداری و نگهداشت نیروگاهها
توسعه فناوریهای مرتبط با آزمایشگاههای مرجع و غیر مرجع حوزه بهرهبرداری و نگهداشت بخش تولید
توسعه فناوریهای پوششدهی پرههای واحدهای گازی و بخاری
توسعه فناوریهای نانو در حوزه بهرهبرداری و نگهداشت نیروگاهها
توسعه فناوریهای کنترل آلودگی هوا ،آب و خاك در بخش تولید
توسعه فناوریهای کنترل خوردگی در بخش تولید
توسعه فناوریهای کنترل فرایند و کنترل اتوماتیک در بخش تولید
توسعه فناوریهای استانداردسازی بهرهبرداری و کنترل واحدهای بزرگ

سپس در ادامه ،این لیست در جلسات کمیته راهبری به اعضای این کمیته ارائه گردید و پس از اعمال نظرات اعضای محترم
کمیته راهبری و حذف و اضافه نمودن برخی از نیازهای فناورانه این حوزه ،لیست نهایی نیازهای فناورانه تهیه گردید .این نیازها
عبارتند از:
جدول  -2-2لیست نهایی نیازهای فناورانه حوزه O&M

ردیف

لیست نیازهای فناورانه
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لیست نیازهای فناورانه

1

پایش عملکرد ( )Performance Monitoringو عیبیابی

2

ترمو گرافی و عیبیابی

3

آنالیز ارتعاشات و عیبیابی

4

آنالیز روغن و عیبیابی

5

آنالیز صوت و عیبیابی

6

تخمین عمر مبتنی بر آزمونهای تجربی

7

تخمین عمر بر اساس تحلیل

8

تخمین عمر بر اساس شبیهسازی

9

ارزیابی احتمال از کار افتادگی تجهیزات بر مبنای آزمونهای تجربی

10

ارزیابی احتمال از کار افتادگی تجهیزات بر مبنای تحلیل
)Decomposition

11

ارزیابی احتمال از کار افتادگی تجهیزات بر مبنای شبیهسازی مونتکارلو و Importance Sampling

12

تحلیل علل از کار افتادگی به کمک آزمون

13

تحلیل علل از کار افتادگی به کمک مانیتورینگ

14

تحلیل علل از کار افتادگی ناشی از خستگی مکانیکی و حرارتی

15

تحلیل علل از کار افتادگی ناشی از خزش

16

تحلیل علل از کار افتادگی به کمک روشهای تحلیلی

17

تحلیل علل از کار افتادگی به کمک روشهای عددی

18

تحلیل قابلیت اطمینان و دسترسی در نیروگاههای حرارتی

19

استفاده از فناوریهای  CBMدر نگهداشت نیروگاهها

20

استفاده از فناوریهای  CMMSدر بهرهبرداری و نگهداری و تعمیرات نیروگاهها

21

به کارگیری رویکرد مدیریت داراییهای فیزیکی ( )PAMدر بهرهبرداری و نگهداری و تعمیرات نیروگاهها

22

به کارگیری رویکرد  RCMدر بهرهبرداری و نگهداری و تعمیرات نیروگاهها

23

توسعه فناوری  Terotechnologyو  eMaintenanceو بکارگیری آنها در بهرهبرداری و نگهداری و تعمیرات
نیروگاهها

24

به کارگیری رویکرد  TPMدربهره برداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاهها

25

توسعه فناوریهای  RBIو  RBMو بکارگیری آنها در بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاهها

26

توسعه فناوری  RBDدر طراحی نیروگاهها

27

توسعه فناوریهای سیموالتورهای آموزشی و مهندسی در بخش تولید صنعت برق

28

توسعه فناوریهای نوین اندازهگیری و جمعآوری اطالعات در واحدهای نیروگاهی

( FTA, FMEA, FORM, SORM,
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لیست نیازهای فناورانه

ردیف
29

توسعه فناوریهای مرتبط با تهیه نرمافزارهای کاربردی در بخش بهرهبرداری ،نگهداری ،و تعمیرات نیروگاهها

30

توسعه فناوریهای مرتبط با آزمایشگاههای حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات بخش تولید

31

توسعه فناوریهای استانداردسازی بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهی توسعه

32

اجرای آموزش های تخصصی و تربیت نفرات عیب یاب ( )Fact Finderاز بین نفرات تعمیراتی

33

تحلیل هزینه های مالکیت ()Ownership Cost

34

تحلیل هزینه/فایده تولید برق ()Cost/Benefit Analysis

35

کالیبراسیون و بازرسی فنی

 -2-4-2اولویتبندی نیازهای فناورانه شناسایی شده
پس از شناسایی نیازهای فناورانه حال نوبت آن است تا اولویت توسعه فناوریها تعیین شود .بر این اساس تیم پروژه اقدام به
طراحی پرسشنامهای با عنوان "پرسشنامه اولویتبندی نیازهای فناورانه در حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاهها "
نمود که در آن از خبرگان خواسته شد نیازهای فناورانه شناسایی شده را بر اساس  4معیار اصلی ذیل اولویتبندی نمایند .الزم
به ذکر است که معیارهای اولویتبندی در یکی از جلسات کمیته راهبری و با نظر ایشان نهایی و انتخاب شده است .این
معیارها عبارتند از:
 .1گستردگی کاربرد
 .2ارزش مالی با به کارگیری فناوری در بخش تولید صنعت برق
 .3تأثیر بر کاهش ریسک و افزایش قابلیت دسترسی نیروگاههای کشور
 .4تأثیر بر کاهش قیمت تمام شده برق نیروگاهها
جدول  -3-2معیارهای سنجش جذابیت و اولویتبندی نیازهای فناورانه حوزه O&M

معیار
گستردگی کاربرد
ارزش مالی با به کارگیری فناوری در بخش تولید صنعت برق
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معیار
تأثیر بر کاهش ریسک و افزایش قابلیت دسترسی نیروگاههای کشور
تأثیر بر کاهش قیمت تمام شده برق نیروگاهها

با توجه به نظرات خبرگان ،وزن هر یک از معیارها مشخص گردید که در قالب جدول ذیل ارائه شده است.
جدول  -4-2وزن معیارهای سنجش جذابیت و اولویتبندی نیازهای فناورانه حوزه O&M

معیار

میزان اهمیت ()10-1

گستردگی کاربرد

6.9

ارزش مالی با به کارگیری فناوری در بخش تولید صنعت برق

7.6

تأثیر بر کاهش ریسک و افزایش قابلیت دسترسی نیروگاههای کشور

8.6

تأثیر بر کاهش قیمت تمام شده برق نیروگاهها

6.9

همچنین نظرات خبرگان پیرامون وضعیت هر یک از نیازهای فناورانه در هر یک معیارها بر اساس پرسشنامه ارسالی اخذ گردید.
شکل ذیل بخشی از این فرایند را نشان میدهد.
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شکل  -4-2نظرات خبرگان پیرامون جذابیت نیازهای فناورانه

در پایان با توجه به وزن هر یک از معیارها و نظرات خبرگان پیرامون میزان جذابیت هر یک از گزینهها در هر معیار،
اولویتبندی نیازهای فناورانه مشخص گردید .نتایج کار در قالب جدول ذیل قابل مشاهده است.
جدول  -5-2لیست نهایی نیازهای فناورانه حوزه O&M

ردیف

لیست نیازهای فناورانه

امتیاز

1

استفاده از فناوریهای CBMدر نگهداشت نیروگاهها

7.62

2

توسعه فناوریهای استانداردسازی بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهی توسعه

7.49

3

به کارگیری رویکرد مدیریت داراییهای فیزیکی ) (PAMدر بهرهبرداری و نگهداری و تعمیرات

7.49

4

استفاده از فناوریهای  CMMSدر بهرهبرداری و نگهداری و تعمیرات نیروگاهها

7.36

5

پایش عملکرد و عیبیابی

7.34

6

آنالیز ارتعاشات و عیبیابی

7.28

7

به کارگیری رویکرد RCMدر بهرهبرداری و نگهداری و تعمیرات نیروگاهها

7.25

8

کالیبراسیون و بازرسی فنی

7.08

9

تحلیل هزینه/فایده تولید برق ()Cost/Benefit Analysis

7.02
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ردیف

لیست نیازهای فناورانه

امتیاز

10

توسعه فناوریهای نوین اندازهگیری و جمعآوری اطالعات در واحدهای نیروگاهی

6.91

11

اجرای آموزش های تخصصی و تربیت نفرات عیب یاب ( )Fact Finderاز بین نفرات تعمیراتی

6.80

12

توسعه فناوریهای RBIو RBMو بکارگیری آنها در بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاهها

6.69

13

توسعه فناوریهای مرتبط با تهیه نرمافزارهای کاربردی در بخش بهرهبرداری ،نگهداری ،و تعمیرات

6.68

14

تحلیل هزینه های مالکیت ))Ownership Cost

6.66

15

تحلیل قابلیت اطمینان و دسترسی در نیروگاههای حرارتی

6.54

16

ترمو گرافی و عیبیابی

6.35

17

توسعه فناوریهای سیموالتورهای آموزشی و مهندسی در بخش تولید صنعت برق

5.99

18

آنالیز روغن و عیبیابی

5.89

19

توسعه فناوریهای مرتبط با آزمایشگاههای حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات بخش تولید

5.87

20

توسعه فناوری RBDدر طراحی نیروگاهها

5.78

21

تخمین عمر مبتنی بر آزمونهای تجربی

5.716

22

توسعه فناوری Terotechnologyو  eMaintenanceو بکارگیری آنها در بهرهبرداری و نگهداری
و تعمیرات نیروگاهها

5.69

23

به کارگیری رویکرد TPMدربهره برداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاهها

5.59

24

تحلیل علل از کار افتادگی به کمک مانیتورینگ

5.58

25

تخمین عمر بر اساس تحلیل

5.35

26

تحلیل علل از کار افتادگی به کمک آزمون

5.32

27

ارزیابی احتمال از کار افتادگی تجهیزات بر مبنای آزمونهای تجربی

5.26

28

تخمین عمر بر اساس شبیهسازی

5.11

ارزیابی احتمال از کار افتادگی تجهیزات بر مبنای تحلیل ( FTA, FMEA, FORM, SORM,
(Decomposition
آنالیز صوت و عیبیابی

5.03

31

تحلیل علل از کار افتادگی به کمک روشهای تحلیلی

4.91

32

ارزیابی احتمال از کار افتادگی تجهیزات بر مبنای شبیهسازی مونتکارلو و Importance Sampling

4.85

33

تحلیل علل از کار افتادگی ناشی از خستگی مکانیکی و حرارتی

4.76

34

تحلیل علل از کار افتادگی ناشی از خزش

4.64

35

تحلیل علل از کار افتادگی به کمک روشهای عددی

4.42

29
30

5.10
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 -5-2اکتساب فناوری
پس از شناسایی نیازهای فناورانه اولویتدار ،الزم است نحوه تامین و اکتساب این فناوریها مشخص گردد ،به طور کلی سه
سبک اکتساب فناوری رسمی و رایج وجود دارند که عبارتند از "توسعه درونزا (بهرهگیری از توانمندی داخلی)"" ،همکاری
فناورانه" و "خرید فناوری" که از این میان سبک همکاری فناوری شامل طیف وسیعی از روشها میگردد که در بخش 3-2
تشریح شدند .این که یک فناوری براساس کدام یک از سبکهای فوق تامین شود ،بستگی به معیارهای گوناگونی دارد .بر این
اساس سه معیار چرخه عمر فناوری ،میزان به کارگیری (حجم بازار) و شکاف فناوری ،جهت تعیین سبک اکتساب فناوری به کار
گرفته خواهند شد.
چرخه عمر فناوری شامل مراحل معرفی ،رشد و بلوغ و زوال میباشد که هر کدام بر تعیین سبک اکتساب فناوری ،تاثیرگذار
میباشند .به طوری که برای فناوریهای نوظهور و در حال معرفی ،امکان خرید و همکاری فناورانه از نوع تجاری آن وجود

ندارد و برای فناوریهای رو به زوال که به نوعی جانشین آنها در حال ظهور میباشد ،نیز انتخاب سبکهای تحقیق و توسعه و
همکاری فناوری منطقی نیستند .در مراحل رشد و یا بلوغ نیز برای تعیین سبک اکتساب الزم است فاکتورهای بعدی مورد
بررسی قرار گیرند .معیار حجم بازار نیز گستره نیاز و تقاضای داخلی برای محصول منتج از توسعه فناوری را ارزیابی نموده و در
صورتی که مقدار آن (از حیث ارزش مالی) قابل توجه نبوده و در نتیجه توسعه توانمندی در آن به صرفه نباشد ،سبک خرید
محصول پیشنهاد میگردد .اما در صورت قابل توجه بودن این مقدار ،سبک خرید فناوری را نادیده گرفته و جهت تعیین سبک
اکتساب از میان توسعه درونزا و همکاری فناوری ،الزم است فاکتور شکاف فناوری مورد بررسی قرار گیرد .در صورتی که
توانمندی فناوری مناسبی وجود داشته باشد و شکاف فناوری در افق برنامهریزی قابل پوشش باشد ،سبک توسعه درونزا و در
غیر این صورت سبک همکاری فناوری پیشنهاد میگردد.
تعیین وضعیت نیازهای فناورانه حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاهها ،از حیث سه معیار فوق ،با توجه به تعداد
باالی نیازهای شناسایی شده و نیز نبود یا کمبود اطالعات کار بسیار دشواری است (برای مثال تعیین دقیق حجم بازار برای
بسیاری از نیازهای فناورانه به دلیل نبود اطالعات غیر ممکن است) و بنابراین تیم پروژه وضعیت این نیازهای فناورانه را در دو
معیار حجم بازار و شکاف فناورانه به صورت کیفی و بر اساس نظر
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جدول  -6-2ارزیابی وضعیت نیازهای فناورانه اولویتدار بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاهها از حیث معیارهای اکتساب
فناوری
حجم

شکاف

بازار

فناورانه
متوسط

ردیف

لیست نیازهای فناورانه

چرخه عمر فناوری

1

استفاده از فناوریهای  CBMدر نگهداشت نیروگاهها

اواخر رشد و ابتدای بلوغ

زیاد

2

توسعه فناوریهای استانداردسازی بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهی توسعه

اواخر رشد و ابتدای بلوغ

زیاد

کم

3

به کارگیری رویکرد مدیریت داراییهای فیزیکی ) (PAMدر بهرهبرداری و نگهداری و
تعمیرات

اواخر رشد و ابتدای بلوغ

زیاد

متوسط

4

استفاده از فناوریهای  CMMSدر بهرهبرداری و نگهداری و تعمیرات نیروگاهها

اواخر رشد و ابتدای بلوغ

زیاد

متوسط

5

پایش عملکرد و عیبیابی

اواخر رشد و ابتدای بلوغ

زیاد

متوسط

6

آنالیز ارتعاشات و عیبیابی

اواخر رشد و ابتدای بلوغ

زیاد

کم

7

به کارگیری رویکرد  RCMدر بهرهبرداری و نگهداری و تعمیرات نیروگاهها

اواخر رشد و ابتدای بلوغ

زیاد

متوسط

8

کالیبراسیون و بازرسی فنی

اواخر رشد و ابتدای بلوغ

زیاد

متوسط

9

تحلیل هزینه/فایده تولید برق ()Cost/Benefit Analysis

اواخر رشد و ابتدای بلوغ

زیاد

کم

10

توسعه فناوریهای نوین اندازهگیری و جمعآوری اطالعات در واحدهای نیروگاهی

اواخر رشد و ابتدای بلوغ

زیاد

متوسط

11

اجرای آموزش های تخصصی و تربیت نفرات عیب یاب ( )Fact Finderاز بین نفرات تعمیراتی

اواخر رشد و ابتدای بلوغ

زیاد

متوسط

12

توسعه فناوریهای  RBIو  RBMو بکارگیری آنها در بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات
نیروگاهها

اواخر رشد و ابتدای بلوغ

زیاد

زیاد

13

توسعه فناوریهای مرتبط با تهیه نرمافزارهای کاربردی در بخش بهرهبرداری ،نگهداری ،و
تعمیرات

اواخر رشد و ابتدای بلوغ

زیاد

متوسط

14

تحلیل هزینه های مالکیت ))Ownership Cost

اواخر رشد و ابتدای بلوغ

زیاد

کم

15

تحلیل قابلیت اطمینان و دسترسی در نیروگاههای حرارتی

اواخر رشد و ابتدای بلوغ

زیاد

متوسط

16

ترمو گرافی و عیبیابی

اواخر رشد و ابتدای بلوغ

زیاد

متوسط

17

توسعه فناوریهای سیموالتورهای آموزشی و مهندسی در بخش تولید صنعت برق

اواخر رشد و ابتدای بلوغ

زیاد

متوسط

18

آنالیز روغن و عیبیابی

اواخر رشد و ابتدای بلوغ

زیاد

کم

19

توسعه فناوریهای مرتبط با آزمایشگاههای حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات بخش تولید

اواخر رشد و ابتدای بلوغ

زیاد

متوسط

20

توسعه فناوری  RBDدر طراحی نیروگاهها

اواخر رشد و ابتدای بلوغ

زیاد

زیاد

21

تخمین عمر مبتنی بر آزمونهای تجربی

اواخر رشد و ابتدای بلوغ

زیاد

کم

22

توسعه فناوری  Terotechnologyو  eMaintenanceو بکارگیری آنها در بهرهبرداری و
نگهداری و تعمیرات نیروگاهها

اواخر رشد و ابتدای بلوغ

زیاد

زیاد

23

به کارگیری رویکرد  TPMدربهره برداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاهها

اواخر رشد و ابتدای بلوغ

زیاد

متوسط

24

تحلیل علل از کار افتادگی به کمک مانیتورینگ

اواخر رشد و ابتدای بلوغ

زیاد

متوسط

25

تخمین عمر بر اساس تحلیل

اواخر رشد و ابتدای بلوغ

زیاد

کم

26

تحلیل علل از کار افتادگی به کمک آزمون

اواخر رشد و ابتدای بلوغ

زیاد

متوسط

27

ارزیابی احتمال از کار افتادگی تجهیزات بر مبنای آزمونهای تجربی

اواخر رشد و ابتدای بلوغ

زیاد

متوسط
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حجم

شکاف

بازار

فناورانه
متوسط

ردیف

لیست نیازهای فناورانه

چرخه عمر فناوری

28

تخمین عمر بر اساس شبیهسازی

اواخر رشد و ابتدای بلوغ

زیاد

29

ارزیابی احتمال از کار افتادگی تجهیزات بر مبنای تحلیل ( FTA, FMEA, FORM,
SORM, (Decomposition

اواخر رشد و ابتدای بلوغ

زیاد

زیاد

30

آنالیز صوت و عیبیابی

اواخر رشد و ابتدای بلوغ

زیاد

متوسط

31

تحلیل علل از کار افتادگی به کمک روشهای تحلیلی

اواخر رشد و ابتدای بلوغ

زیاد

متوسط

32

ارزیابی احتمال از کار افتادگی تجهیزات بر مبنای شبیهسازی مونتکارلو و Importance
Sampling

اواخر رشد و ابتدای بلوغ

زیاد

زیاد

33

تحلیل علل از کار افتادگی ناشی از خستگی مکانیکی و حرارتی

اواخر رشد و ابتدای بلوغ

زیاد

متوسط

34

تحلیل علل از کار افتادگی ناشی از خزش

اواخر رشد و ابتدای بلوغ

زیاد

متوسط

35

تحلیل علل از کار افتادگی به کمک روشهای عددی

اواخر رشد و ابتدای بلوغ

زیاد

زیاد

همانطور که پیشتر تشریح گردید ،به منظور شناسایی نیازهای اولویت دار این حوزه از دو معیار "گستردگی کاربرد" و "ارزش
مالی با به کارگیری فناوری در بخش تولید صنعت برق" استفاده گردید .بنابراین این امر نشاندهنده حجم بازار باالی هر یک
از این نیازهای فناورانه میباشد ،اما با این وجود ،وضعیت حجم بازار هر یک از نیازهای فناورانه در جلسات کمیته راهبری
مطرح گردید و مورد تأیید این اعضا قرار گرفت.
به دلیل وجود حجم بازار زیاد هر یک از نیازهای فناورانه ،سبک خرید از میان گزینههای سبک اکتساب حذف گردید و دو گزینه
توسعه درونزای فناوری و همکاریهای تکنولوژیک به عنوان دو سبک اکتساب قابل بررسی انتخاب گردید .براین اساس
راهبرد اصلی توسعه فناوریهای حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاهها در برخی از موارد ،استفاده از دانش موجود در
کشور (تحقیق و توسعه درونزا) ،در برخی از موارد همکاری فناورانه (استفاده از توان و دانش فنی کشورهای دیگر در روند توسعه
فناوری ) و در برخی از موارد انتقال دانش فنی در کوتاه مدت و بومیسازی (تحقیق و توسعه درونزا) در درازمدت میباشد.
جدول ذیل سبک اکتساب برای هر یک از نیازهای فناورانه را نشان میدهد.
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جدول  -7-2سبک اکتساب پیشنهادیبرای هر یک از نیازهای فناورانه اولویتدار بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاهها

ردیف

لیست نیازهای فناورانه

سبک اکتساب پیشنهادی

1

استفاده از فناوریهای  CBMدر نگهداشت نیروگاهها

همکاری فناورانه

2

توسعه فناوریهای استانداردسازی بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای
نیروگاهی توسعه

تحقیق و توسعه درونزا

3

به کارگیری رویکرد مدیریت داراییهای فیزیکی ) (PAMدر بهرهبرداری و
نگهداری و تعمیرات

همکاری فناورانه

4

استفاده از فناوریهای  CMMSدر بهرهبرداری و نگهداری و تعمیرات نیروگاهها

همکاری فناورانه

5

پایش عملکرد و عیبیابی

همکاری فناورانه

6

آنالیز ارتعاشات و عیبیابی

تحقیق و توسعه درونزا

7

به کارگیری رویکرد  RCMدر بهرهبرداری و نگهداری و تعمیرات نیروگاهها

همکاری فناورانه

8

کالیبراسیون و بازرسی فنی

همکاری فناورانه

9

تحلیل هزینه/فایده تولید برق )(Cost/Benefit Analysis

تحقیق و توسعه درونزا

10

توسعه فناوریهای نوین اندازهگیری و جمعآوری اطالعات در واحدهای نیروگاهی

همکاری فناورانه

11

اجرای آموزش های تخصصی و تربیت نفرات عیب یاب ( ) )Fact Finderاز بین
نفرات تعمیراتی

همکاری فناورانه

12

توسعه فناوریهای RBIو  RBMو بکارگیری آنها در بهرهبرداری ،نگهداری و
تعمیرات نیروگاهها

انتقال دانش و در ادامه
بومیسازی

13

توسعه فناوریهای مرتبط با تهیه نرمافزارهای کاربردی در بخش بهرهبرداری،
نگهداری ،و تعمیرات

همکاری فناورانه

14

تحلیل هزینه های مالکیت ))Ownership Cost

تحقیق و توسعه درونزا

15

تحلیل قابلیت اطمینان و دسترسی در نیروگاههای حرارتی

همکاری فناورانه

16

ترمو گرافی و عیبیابی

همکاری فناورانه

17

توسعه فناوریهای سیموالتورهای آموزشی و مهندسی در بخش تولید صنعت برق

همکاری فناورانه

18

آنالیز روغن و عیبیابی

تحقیق و توسعه درونزا

19

توسعه فناوریهای مرتبط با آزمایشگاههای حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات
بخش تولید

همکاری فناورانه

20

توسعه فناوری  RBDدر طراحی نیروگاهها

انتقال دانش و در ادامه
بومیسازی

21

تخمین عمر مبتنی بر آزمونهای تجربی

تحقیق و توسعه درونزا

22

توسعه فناوری  Terotechnologyو  eMaintenanceو بکارگیری آنها در
بهرهبرداری و نگهداری و تعمیرات نیروگاهها

انتقال دانش و در ادامه
بومیسازی
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ردیف

لیست نیازهای فناورانه

سبک اکتساب پیشنهادی

23

به کارگیری رویکرد  TPMدربهره برداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاهها

همکاری فناورانه

24

تحلیل علل از کار افتادگی به کمک مانیتورینگ

همکاری فناورانه

25

تخمین عمر بر اساس تحلیل

تحقیق و توسعه درونزا

26

تحلیل علل از کار افتادگی به کمک آزمون

همکاری فناورانه

27

ارزیابی احتمال از کار افتادگی تجهیزات بر مبنای آزمونهای تجربی

همکاری فناورانه

28

تخمین عمر بر اساس شبیهسازی

همکاری فناورانه

29

ارزیابی احتمال از کار افتادگی تجهیزات بر مبنای تحلیل ( FTA, FMEA,
FORM, SORM, (Decomposition

انتقال دانش و در ادامه
بومیسازی

30

آنالیز صوت و عیبیابی

همکاری فناورانه

31

تحلیل علل از کار افتادگی به کمک روشهای تحلیلی

همکاری فناورانه

ارزیابی احتمال از کار افتادگی تجهیزات بر مبنای شبیهسازی مونتکارلو و

انتقال دانش و در ادامه
بومیسازی

33

تحلیل علل از کار افتادگی ناشی از خستگی مکانیکی و حرارتی

همکاری فناورانه

34

تحلیل علل از کار افتادگی ناشی از خزش

همکاری فناورانه

35

تحلیل علل از کار افتادگی به کمک روشهای عددی

انتقال دانش و در ادامه
بومیسازی

32

Importance Sampling

 -6-2جمع بندی
در این فصل پس از بررسی ادبیات و مفاهیم راهبرد فناوری ،راهبرد فناوری بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاههای
چشمانداز و اهداف کالن ،با

حرارتی شامل نیازهای فناورانه اولویتدار و سبک اکتساب تشریح گردید .در این جهت در راستای
استفاده از نظرات خبرگان  35نیاز فناورانه به عنوان اولویتهای توسعه در نظر گرفته شدند و در ادامه سبک کلی اکتساب این
نیازهای فناورانه طبق منطق مشخصی و براساس معیارهای چرخه عمر فناوری ،میزان به کارگیری (حجم بازار) و شکاف
فناوری ،تعیین گردید.
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فصل  -3جمعبندی گزارش
در این گزارش پس از بررسی ادبیات مرتبط با موضوع تدوین چشم انداز و اهداف کالن ،چشمانداز و اهداف کالن پیشنهادی
حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات معرفی گردید.
بیانیه چشمانداز پیشنهادی این حوزه عبارتست از:
2

1

با الهام از اهداف سند چشمانداز وزارت نیرو در افق  1404و در راستای
3
اقتصادی انرژی الکتریکی ،حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات
تامین مطمئن و
4

نیروگاههای حرارتی بخش تولید صنعت برق ،دارای نظام مدون مبتنی بر رویکرد مدیریت
5

داراییهای فیزیکی در تراز بینالمللی بوده و کشور در بهکارگیری و بومیسازی فناوریهای این
حوزه توانمند خواهد بود.
 -1توجه به اسناد باالدست  -2افق زمانی  -3نتایج کلی  -4حوزه کاربرد فناوری  -5سطح فعالیت

همچنین اهداف کالن پیشنهادی در جهت دستیابی به چشمانداز این حوزه عبارتند از:
 تحقق تعالی بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات مبتنی بر رویکرد مدیریت داراییهای فیزیکی در بخش تولید صنعت
برق متناسب با بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات در تراز بینالمللی.

 تسهیل تولید برق مطمئن و اقتصادی از طریق توسعه مدیریت و فناوریهای حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات.
 بسط و توسعه اقدامات موثر و راهبردی و فناوریهای دانش محور حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات با تأکید بر
نقش بخش خصوصی.
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 افزایش توانمندیهای فناورانه حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات با رویکرد صادرات خدمات حوزه بهرهبرداری،
نگهداری و تعمیرات با تأکید بر توانمندسازی بخش خصوصی.
 ایجاد و گسترش ظرفیتهای بکارگیری و بهره برداری از فناوری نوین بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات در داخل و
خارج از کشور با ایجاد و بهره گیری از ساز و کارهای مناسب.
 تحقق توسعه توانمندی در حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاهها از طریق:
 تخصیص بودجه تحقیقاتی مشخص سالیانه برای سرمایهگذاری در حوزه پژوهش برای توسعه مدیریت و
فناوریهای بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاهها.
 حمایت از شرکتهای دانش بنیان در حوزه توسعه مدیریت و فناوریهای بهرهبرداری ،نگهداری و
تعمیرات نیروگاههای کشور.
در ادامه و بر اساس بررسیهای انجام شده  35نیاز فناورانه اولویتدار این حوزه شناسایی گردید که عبارتند از:
 .1استفاده از فناوریهای  CBMدر نگهداشت نیروگاهها
 .2توسعه فناوریهای استانداردسازی بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهی توسعه
 .3به کارگیری رویکرد مدیریت داراییهای فیزیکی ( )PAMدر بهرهبرداری و نگهداری و تعمیرات
 .4استفاده از فناوریهای  CMMSدر بهرهبرداری و نگهداری و تعمیرات نیروگاهها
 .5پایش عملکرد و عیبیابی
 .6آنالیز ارتعاشات و عیبیابی
 .7به کارگیری رویکرد  RCMدر بهرهبرداری و نگهداری و تعمیرات نیروگاهها
 .8کالیبراسیون و بازرسی فنی
 .9تحلیل هزینه/فایده تولید برق ()Cost/Benefit Analysis
 .10توسعه فناوریهای نوین اندازهگیری و جمعآوری اطالعات در واحدهای نیروگاهی
 .11اجرای آموزش های تخصصی و تربیت نفرات عیب یاب ( )Fact Finderاز بین نفرات تعمیراتی
 .12توسعه فناوریهای RBIو  RBMو بکارگیری آنها در بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاهها
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 .13توسعه فناوریهای مرتبط با تهیه نرمافزارهای کاربردی در بخش بهرهبرداری ،نگهداری ،و تعمیرات
 .14تحلیل هزینه های مالکیت ))Ownership Cost
 .15تحلیل قابلیت اطمینان و دسترسی در نیروگاههای حرارتی
 .16ترمو گرافی و عیبیابی
 .17توسعه فناوریهای سیموالتورهای آموزشی و مهندسی در بخش تولید صنعت برق
 .18آنالیز روغن و عیبیابی
 .19توسعه فناوریهای مرتبط با آزمایشگاههای حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات بخش تولید
 .20توسعه فناوری  RBDدر طراحی نیروگاهها
 .21تخمین عمر مبتنی بر آزمونهای تجربی
 .22توسعه فناوری Terotechnologyو  eMaintenanceو بکارگیری آنها در بهرهبرداری و نگهداری و تعمیرات
نیروگاهها
 .23به کارگیری رویکرد TPMدربهره برداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاهها
 .24تحلیل علل از کار افتادگی به کمک مانیتورینگ
 .25تخمین عمر بر اساس تحلیل
 .26تحلیل علل از کار افتادگی به کمک آزمون
 .27ارزیابی احتمال از کار افتادگی تجهیزات بر مبنای آزمونهای تجربی
 .28تخمین عمر بر اساس شبیهسازی
 .29ارزیابی احتمال از کار افتادگی تجهیزات بر مبنای تحلیل

( FTA, FMEA, FORM, SORM,

(Decomposition

 .30آنالیز صوت و عیبیابی
 .31تحلیل علل از کار افتادگی به کمک روشهای تحلیلی
 .32ارزیابی احتمال از کار افتادگی تجهیزات بر مبنای شبیهسازی مونتکارلو و Importance Sampling
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 .33تحلیل علل از کار افتادگی ناشی از خستگی مکانیکی و حرارتی
 .34تحلیل علل از کار افتادگی ناشی از خزش
 .35تحلیل علل از کار افتادگی به کمک روشهای عددی
سپس با استفاده از سه معیار چرخه عمر فناوری ،حجم بازار و میزان شکاف فناورانه وضعیت سبک اکتساب این نیازهای فناورانه
اولویتدار تعیین گردید .بر این اساس دو گزینه توسعه درونزای فناوری و همکاریهای تکنولوژیک به عنوان دو سبک اکتساب
قابل بررسی انتخاب گردید؛ و راهبرد اصلی توسعه فناوریهای حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاهها در برخی از
موارد ،استفاده از دانش موجود در کشور (تحقیق و توسعه درونزا) ،در برخی از موارد همکاری فناورانه (استفاده از توان و دانش
فنی کشورهای دیگر در روند توسعه فناوری ) و در برخی از موارد انتقال دانش فنی در کوتاه مدت و بومیسازی (تحقیق و
توسعه درونزا) در درازمدت تعیین گردید.

 نگهداري و تعمیرات نیروگاههاي كشور،سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين بهره برداري
43

-1 فصل

1394  مهر،ويرايش اول

 تدوين اركان جهت ساز:3 فاز

مراجع
1. Chiesa, V and Manzini, R. :Organizing for technological collaborations: a managerial
perspective. R&D Management, 1998. pp. 199-212.
2. Allison, M., and Kaye, J. Strategic Planning for Nonprofit Organizations. 1998.
3. Kaplan, R.S. and Norton, D.P. The balanced scorecard: translating strategy into action. United
states of America : Harvard Business Press, 1996.

 دفتر پژوهشهای:  تهران. مدیریت استراتژیک. ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی. فرد آر, دیوید.4
.1381 .فرهنگی
. در دست چاپ:  تهران.یهای راهبردی
  روششناسی تدوین اسناد ملی فناور. مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.5
.1392
6. Ergas, H., 2005. 3 The importance of technology policy. Economic policy and technological
performance, 51.
7. Cantner, U., Pyka, A., 2001. Classifying technology policy from an evolutionary perspective. Res.
Pol. 30, 759-775.
8. Serkisian, A., 2005. Technology policy, principles and concepts. Center of New Industries,
Tehran.
9. Lall, S., 1992. Technological capabilities and industrialization. World Development 20, 165-186.
10. Porter, M.E., 1985. Competitive advantage. Free Press New York.
11. Chiesa, V., 2001. R & D strategy and organization: managing technical change in dynamic
contexts. Imperial College Pr.
12. Chiang, J.T., 1991. From mission-oriented to diffusion-oriented paradigm: the new trend of US
industrial technology policy. Technovation 11, 339-356.
13. Chiang, J.T., 1991. Government funding strategy in technology programs. Technological
Forecasting and Social Change 39, 391-395.
14. Chiang, J.T., 1998. High-technology targeting: its modes' strategies and paradigms. Technology
in Society 20, 1-23.

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين بهره برداري ،نگهداري و تعمیرات نیروگاههاي كشور
44

فصل -1

فاز  :3تدوين اركان جهت ساز

ويرايش اول ،مهر 1394

پیوست شماره :1
پرسشنامه اولویتبندی نیازهای فناورانه
در حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و
تعمیرات نیروگاهها

پرسشنامه اولویتبندی نیازهای
فناورانه در حوزه بهرهبرداری،
نگهداری و تعمیرات نیروگاهها

سند راهبردی و نقشه راه فناوریاهی بهرهربداری ،نگهدا ری و تعمیرات نیروگاهاه
1394
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به نام خدا
با سالم و احترام
فرهیختۀ گرامی؛

به استحضار می رساند در تداوم فعالیتهای صورت گرفته در راستای الویت بندی نیازهای بخش تولید در حوزه بهره برداری،
نگهداری و تعمیرات پس از بررسی اولیه پرسشنامه تکمیل شده قبلی مقرر گردید بر اساس شاخص های چهار گانه )1
گستردگی کاربرد )2 ،ارزش مالی به کارگیری سیستم ،فناوری یا رویکرد مورد توجه در بخش تولید صنعت برق )3 ،تأثیر به
کارگیری سیستم ،فناوری یا رویکرد مورد توجه بر کاهش ریسک و افزایش قابلیت دسترسی نیروگاههای کشور و  )4تأثیر بر
کاهش قیمت تمام شده برق نیروگاهها موارد  31گانه قبلی امتیاز دهی و الویت بندی گردد .در این راستا به منظور
اولویتبندی نیازهای فناورانه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاهها در کشور پرسشنامهای تکمیلی حاضر تهیه شده
است .مستدعی است در تکمیل این پرسشنامه دقت الزم را مبذول فرمایید .در صورت وجود هرگونه ابهام با جناب آقای
مهندس فراهانی به شماره تماس  88578376تماس حاصل فرمایید.
خواهشمند است با توجه به فوریت موضوع حداکثر ظرف تا تاریخ  94/4/14پرسشنامه تکمیل شده را به مرکز توسعه
فناوری های بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهی ( )efarahani@nri.ac.irارسال نمایید.

با تشکر
پژوهشکده تولید نیرو
نشانی :آدرس :تهران ،شهرک قدس ،انتهای بلوار شهید دادمان -پژوهشگاه نیرو -پژوهشکده تولید نیرو -مرکز توسعه فناوری های بهره برداری،

نگهداری و تعمیرات ،شماره تلفن  ،88578376دورنگار 88590171 :و پست الکترونیکی efarahani@nri.ac.ir
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اطالعات خبرگان محترم:
نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:

پست سازمانی:

تحصیالت /تخصص:

شماره تماس:

آدرس پست الکترونیک:
تجربیات قبلی (در صورت امکان) به صورت خالصه ضمیمه گردد
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یکی از نگرانیها و دغدغههای بخش تولید صنعت برق در شرایط فعلی غفلت از نگهداری ،تعمیرات و بهرهبرداری بهینه
نیروگاههای دولتی و عدم توجه کافی به این مقوله در نیروگاههای واگذار شده به بخش خصوصی می باشد .در سالهای اخیر
در پارهای از موارد در زمینه بهبود سیستم نگهداری ،تعمیرات و بهرهبرداری در بخش تولید صنعت برق اقدامات شایسته ای
صورت گرفته است ،اما اقدامات پیش گفته همچنان ناکافی میباشد.
در راستای پاسخگویی به نیازهای بخش تولید صنعت برق ،شناسایی دقیق سیستم جامع نگهداری و تعمیرات و
بهرهبرداری مدرن ،ارائه تصویری از آینده این فناوری در افق میان مدت و بلند مدت ،تعیین و برنامهریزی برای ایجاد
زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری الزم برای توسعه سیستم جاری به سیستم مدرن مورد اشاره ،بومی کردن سیستم
مدرن بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات بر اساس قابلیتها و محدودیتهای کشور و نهایتا اجرایی کردن آن از جمله اقداماتی
است که باید در قالب یک نقشه راه مورد توجه قرار گیرد .در راستای تامین اهداف مورد اشاره ،طرح حاضر مورد توجه قرار
گرفته است .اجرای این طرح در ابعاد ملی می تواند پاسخگوی بخش مهمی از نیازهای بخش بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات
در حوزه تولید صنعت برق باشد.
پرسشنامه حاضر بخشی از فرآیند شناسایی نیازهای فناورانه در سند راهبردی و نقشه راه فناوریهای بهرهبرداری،
نگهداری و تعمیرات نیروگاهها میباشد که طی آن براساس ارزیابی جذابیت فناوری میتوان به شناسایی فناوریهای
اولویتدار در این حوزه پرداخت .این مرحله براساس معیارهای معینی در پی انتخاب فناوری میباشد .این معیارها عبارتند از:
 .1گستردگی کاربرد
 .2ارزش مالی با به کارگیری فناوری در بخش تولید صنعت برق
 .3تأثیر بر کاهش ریسک و افزایش قابلیت دسترسی نیروگاههای کشور
 .4تأثیر بر کاهش قیمت تمام شده برق نیروگاهها
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برای نیل به این هدف ،در مرحله اول الزم است میزان اهمیت هر یک از معیارها مشخص شود .لذا خواهشمند است براساس
مقیاس زیر ،رقمی را برای نشان دادن اهمیت هر یک از معیارها مشخص فرمایید.

متوسط

بسیار زیاد

5

10

معیار

بسیار کم

1

میزان اهمیت ()10-1

گستردگی کاربرد
ارزش مالی با به کارگیری فناوری در بخش تولید صنعت برق
تأثیر بر کاهش ریسک و افزایش قابلیت دسترسی نیروگاههای کشور
تأثیر بر کاهش قیمت تمام شده برق نیروگاهها

پس از تعیین وزن هر یک از معیارها ،حال نوبت آن است که وضعیت هر یک از نیازهایهای فناورانه ،در هر یک از این
معیارها تعیین شود .الزم به ذکر است وضعیت هر نیاز فناورانه در هر یک از معیارها نیز میبایست براساس مقیاس قبل
مشخص شود و در تخصیص اعداد میبایست وضعیت دیگر گزینهها را مد نظر قرار داده و با توجه به شرایط دیگر گزینهها و
مقایسه آنها نسبت به یکدیگر ،وضعیت گزینه مورد نظر را تعیین نمود.

بسیار زیاد

10

متوسط

5

بسیار کم

1

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين بهره برداري ،نگهداري و تعمیرات نیروگاههاي كشور
50

فصل -2

فاز  :3تدوين اركان جهت ساز

ويرايش اول،مهر1394

لیست نیازهای فناورانه

ردیف

1

پایش عملکرد ( )Performance Monitoringو عیبیابی

2

ترمو گرافی و عیبیابی

3

آنالیز ارتعاشات و عیبیابی

4

آنالیز روغن و عیبیابی

5

آنالیز صوت و عیبیابی

6

تخمین عمر مبتنی بر آزمونهای تجربی

7

تخمین عمر بر اساس تحلیل

8

تخمین عمر بر اساس شبیهسازی

9

ارزیابی احتمال از کار افتادگی تجهیزات بر مبنای آزمونهای تجربی

10

ارزیابی احتمال از کار افتادگی تجهیزات بر مبنای تحلیل ()FTA, FMEA, FORM, SORM, Decomposition

11

ارزیابی احتمال از کار افتادگی تجهیزات بر مبنای شبیهسازی مونتکارلو و Importance Sampling

12

تحلیل علل از کار افتادگی به کمک آزمون

13

تحلیل علل از کار افتادگی به کمک مانیتورینگ

14

تحلیل علل از کار افتادگی ناشی از خستگی مکانیکی و حرارتی

گستردگی
کاربرد

ارزش مالی

تأثیر بر کاهش

تأثیر بر کاهش

ریسک و افزایش

قیمت تمام

قابلیت دسترسی

شده برق
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لیست نیازهای فناورانه

ردیف

15

تحلیل علل از کار افتادگی ناشی از خزش

16

تحلیل علل از کار افتادگی به کمک روشهای تحلیلی

17

تحلیل علل از کار افتادگی به کمک روشهای عددی

18

تحلیل قابلیت اطمینان و دسترسی در نیروگاههای حرارتی

19

استفاده از فناوریهای  CBMدر نگهداشت نیروگاهها

20

استفاده از فناوریهای  CMMSدر بهرهبرداری و نگهداری و تعمیرات نیروگاهها

21

به کارگیری رویکرد مدیریت داراییهای فیزیکی ( )PAMدر بهرهبرداری و نگهداری و تعمیرات نیروگاهها

22

به کارگیری رویکرد  RCMدر بهرهبرداری و نگهداری و تعمیرات نیروگاهها

23

توسعه فناوری  Terotechnologyو  eMaintenanceو بکارگیری آنها در بهرهبرداری و نگهداری و تعمیرات نیروگاهها

24

به کارگیری رویکرد  TPMدربهره برداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاهها

25

توسعه فناوریهای  RBIو  RBMو بکارگیری آنها در بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاهها

26

توسعه فناوری  RBDدر طراحی نیروگاهها

27

توسعه فناوریهای سیموالتورهای آموزشی و مهندسی در بخش تولید صنعت برق

28

توسعه فناوریهای نوین اندازهگیری و جمعآوری اطالعات در واحدهای نیروگاهی

گستردگی
کاربرد

ارزش مالی

تأثیر بر کاهش

تأثیر بر کاهش

ریسک و افزایش

قیمت تمام

قابلیت دسترسی

شده برق
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لیست نیازهای فناورانه

ردیف

29

توسعه فناوریهای مرتبط با تهیه نرمافزارهای کاربردی در بخش بهرهبرداری ،نگهداری ،و تعمیرات نیروگاهها

30

توسعه فناوریهای مرتبط با آزمایشگاههای حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات بخش تولید

31

توسعه فناوریهای استانداردسازی بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهی توسعه

32

تحلیل هزینه های مالکیت )(Ownership Cost

33

تحلیل هزینه/فایده تولید برق )(Cost/Benefit Analysis

34

کالیبراسیون و بازرسی فنی

35

اجرای آموزش های تخصصی و تربیت نفرات عیب یاب ) (Fact Finderاز بین نفرات تعمیراتی

گستردگی
کاربرد

ارزش مالی

تأثیر بر کاهش

تأثیر بر کاهش

ریسک و افزایش

قیمت تمام

قابلیت دسترسی

شده برق

از حسن توجه و همکاریتان کمال تشکر را داریم.
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 -1مرور ادبیات
 -1-1مقدمه
پیش از شناسایی چالشهای پیش روی ،تبیین سیاستها و اقدامات فنی نیاز است تا ادبیات این حوزه مورد بررسی قرار گیرد و
بر اساس آن مدل استفاده در این پروژه مشخص گردد .بر این اساس در این بخش ادبیات مورد استفاده در این گزارش مورد
بررسی قرار میگیرد.

 -2-1تعاریف و مفاهیم سیاستگذاری
برای سیاست یا خطیمشی تعاریف متعددی ارائه شده است .در اینجا به عنوان نمونه به چند مورد از آنها اشاره میشود)5(:
سیاست عبارت است از تصمیم بسیط و از پیشگرفته شدهای که برای هدایت یا جایگزینی تصمیمگیریهای تکراری در
مدیریت بکار برده میشود.
سیاست نوعی تصمیم است؛ تصمیمی اولیه ،کلی ،بنیادی و فراگیر که پس از جمعبندی افکار و تصمیمات فراوان دیگر اتخاذ
میشود .سیاست یک تصمیم عام است و در عین حال با تصمیمات جزیی رابطه همپوشانی دارد .این دو باید مؤید یکدیگر
باشند .بهعبارت دیگر ،باید در طول و نه در عرض یکدیگر باشند.
سیاست ،قاعده کلی اجرای عملیات است و به مدیریت ویژگی عملی داده ،آن را از حوزه نظری و ذهنی به حوزه عملیاتی
وارد میکند.
سیاست ،قانون انتخاب یا گزینش راه و سپس اتخاذ تصمیم است.
سیاست ،حاصل و نتیجه مطالعات و تصمیمهای مدیران عالی سازمان و جامعه برای تخصیص منابع و امکانات با
آیندهنگریهای معقول است.
با درنظر داشتن این تعاریف موجود در ادبیات ،سیاستهای کالن را میتوان بهصورت زیر تعریف نمود:
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سیاستهای کالن سیاستهایی هستند که با داشتن رویکردی تنظیمگرا ،بهدنبال بهبود شرایط کالن اقتصادی اجتماعی بدون
توجه به مالحظات فناورانه خاص است .این سیاستها دارای اثرگذاری بر کلیه حوزهها و بخشهای نظام توسعه فناوری بوده و
به فراهمآوری بسترهای الزم جهت پیادهسازی ،انسجام و کارایی راهبردهای فناوری اتخاذ شده کمک میکند .نتیجه این
حمایت ،تسهیل توسعه فناوری است.
بهمنظور روشنتر شدن جایگاه سیاستهای کالن در میان سایر حوزههای سیاستی که در ادبیات بهکار میرود ،الزم است تا در
این جا تعاریف مختصری از سیاست صنعتی و سیاست فناوری ارائه گردد:
اولین مفهوم سیاست صنعتی است .سیاست صنعتی عبارت است از تمام انواع مداخالت دولت که به صورتی هماهنگ و آگاهانه
برای تسهیل فرآیند توسعه صنعتی در سطح ملی انجام میشود .هر دخالتی در بازارهای سرمایه ،نیروی کار ،مهارت و فناوری
یا ایجاد تغییرات نهادی که موجب تقویت توسعه صنعتی می شود ،سیاست صنعتی تلقی می شود .این دخالتها از جانب دولت و
در سطح ملی بهوقوع می پیوندد .سیاست صنعتی با تعابیر و معانی متفاوتی در ادبیات موجود به کار رفته است .زمانی که
جهتگیری "بازاری" صنایع (جهتگیری درونی یا بیرونی) مورد نظر بوده ،سیاست صنعتی به سیاست تجاری تقلیل یافته است.
در برخی از موارد نیز سیاست صنعتی به معنای تعیین اولویت در صنایع است .سیاست صنعتی در قالب سه نوع سیاست افقی،
عمودی و کارکردی تقسیمبندی میشود .مشخص است که این تعریف بسیار عام بوده و در مجموع شامل تمامی راهبردها و
سیاستهای کالن میشود .به عبارت دیگر در تعریف سیاست صنعتی ،هرگاه سیاست عمودی یا تعیین اولویت در صنایع مد
نظر است ،با توجه به تعاریف معمول ،منظور راهبرد توسعه صنعتی است ،و هر گاه سیاست افقی یا کارکردی مدنظر است،
منظور سیاستهای کالن است.
دومین مفهوم سیاست فناوری است .بر اساس تعریف موری ،)1995( 1سیاست فناوری را باید بهصورت سیاستهایی تعریف کرد
که مقصود آنها تأثیرگذاری بر تصمیمات شرکتها در مورد توسعه ،تجاریسازی یا اتخاذ فناوریهای جدید است .به اعتقاد
وی ،قصد یا نیت در این تعریف مهم است ،زیرا دامنهی سیاستهایی که بر تصمیمات شرکتها در مورد نوآوری و اتخاذ
فناوریها تأثیر میگذارند ،شامل سیاستهای اقتصاد کالن ،سیاستهای تنظیمی و سایر ابزارهای اجرای سیاستها نیز می-
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شوند .همانطور که مشاهده میشود ،در این تعریف سیاست فناوری سیاستهایی هستند که بر اتخاذ ،تطابق ،اشاعه ،توسعه،
تولید و تجاریسازی دانش فناورانه تأثیر دارند.
در کنار این دو مفهوم ،مفهوم سیاستهای کالن قرار میگیرند که ماهیتی متمایز از دو تعریف ارائه شده دارند .سیاستهای
کالن مفهومی نزدیک به راهبردها است .راهبرد ،راه رسیدن به اهداف تعیین شده است .این راه در حقیقت منتخبی از گزینه-
های جایگزین است .عملکرد یک راهبرد با میزان محقق شدن هدف مذکور سنجیده میشود .در طرف مقابل ،سیاست چارچوبی
است که کیفیت رسیدن به هدف را تعریف میکند .این چارچوب دربرگیرندهی مالحظات الزم در طراحی و اجرای راهبردهای
توسعه است .این مالحظات مشتمل بر اهداف کالن تعیین شده از یک طرف و اصول تدوین سیاست از طرف دیگر است.
سیاستهای کالن با ارائهی راهنماهای کلی بر مبنای این مالحظات )1 ،به یکپارچگی و رفع تناقضات راهبردها در مسیر
دستیابی به اهداف کمک میکند )2 ،مسیر اجرای راهبردها را تسهیل میکند )3 ،بهعنوان یک راهنما در جهتدهی به راهبردها
نقش ایفا میکند.

 -3-1ویژگیها و اصول تدوین سیاستهای کالن
بهمنظور اطمینان حاصل کردن از اثرگذاری سیاستهای کالن ،الزم است تا از رهنمونهایی به هنگام طراحی این سیاستها
استفاده شود] .[1در حقیقت اینها ویژگیهایی هستند که سیاستهای کالن باید با درنظرگرفتن آنها طراحی شوند:
دارا بودن هدفهای کلی و فراگیر :هدفهای کلی ،بخش اصلی سیاستهای کالن را تشکیل میدهند و تصمیمگیرندگان
در انتخاب سیاستها ،از آنها بهره فراوان میبرند .بهعنوان مثال اهدافی چون استقالل و آزادی ،حفظ تمامیت ارضی
سیاستهای کالن ،اجزای اصلی و عمده را تشکیل میدهند.

کشور ،توسعه اقتصادی و غیره در
تعیین حد و مرز سایر ابعاد ارکان جهتساز و نیز برنامه اقدامات و سیاستها :سیاستهای کالن باید تعیینکننده حد و مرز
سایر ابعاد توسعه باشند .بهعبارت دیگر ،باید حیطه ارکان جهتساز و خرد در سیاستهای کالن معین شود.
تعیین اولویت زمانی برنامه اقدامات و سیاستها :سیاستهای کالن ،تعیینکننده اهداف زمانی سایر ابعاد توسعه میباشند.
این بعد سیاست کالن ،مشخص میکند که چه بخشهایی از برنامه اقدامات و سیاستها باید بالفاصله عملی گردند و چه
بخشهایی باید به مرور زمان به انجام رسند .بهعبارت دیگر ،سیاستهای کالن ،تعیینکننده زمان مناسبتری است که باید
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اقدامات و سیاستهای اجرایی در آن زمان اجرا گردند .در این راه مسائلی مانند حساسیتهای سیاسی ،بحرانیبودن اوضاع
اجتماعی ،احتیاج فوری به برآوردن یک نیاز و آماده نمودن جامعه برای پذیرش بعضی از مسائل ،بر مهلت زمانی اولویتها و
برنامهها تأثیر میگذارد.
تعیین میزان ریسکپذیری :این جنبه از سیاستهای کالن ،میزان مخاطره و ریسکی را معین میسازد که در ارکان
جهتساز و برنامه اقدامات و سیاستها میتواند مورد قبول باشد .این خصوصیات سیاستها به تصمیمگیرندگان کمک
میکند تا میزان معقول ریسک را در برنامههای مورد نظر خود دریابند .مسلماً برنامههای توسعهای که تغییرات عمدهای را
در بردارند ،نسبت به برنامههایی که هدفشان تغییرات جزیی است مخاطره بیشتری را بهدنبال خواهند داشت.
طراحی پیشفرضهای مربوط به آینده :مسلماً وضعیت فعلی قابل تعمیم به بسیاری از شرایط آتی نخواهد بود و خط
مشیهای آینده ،باید خصوصیات خاص زمانی خود را داشته باشد .در این وجه از خط مشیهای فراگیر ،پیشفرضهایی که
در مورد آینده طراحی شده است و خط مشیهای عمومی که باید از آنها تبعیت کنند ،مشخص میگردند.
ایجاد بنیادهای نظری برای تدوین برنامه اقدامات و سیاستها :سیاستهای کالن میتوانند در برگیرنده بنیادهای نظری
سایر جهتگیریهای باشند .نظریههای سیاسی ،تئوریهای مدیریت ،تئوریهای رفتاری و سایر تئوریهای مربوط،
میتوانند اساس توسعه فناوری در سطوح خردتر را تشکیل دهند و در سیاستهای کالن بیان شوند.
پایداری سیاستها :یکی از خصوصیات عمده ارکان جهتساز ،عمر نسبتاً طوالنی آن است .سیاستهای کالن باید
بهگونهای طراحی و وضع شوند که از انعطاف کافی برخوردار بوده ،پویایی الزم را حفظ کنند و زمان نسبتاً درازی ،قابلیت
کاربرد و استفاده داشته باشند .سیاستهای کالن باید بتواند با محیط متغیر و متحول افراد خود تطبیق یافته ،به نیازهای
گوناگوی در طول زمان پاسخ دهد .همچنین بر طبق این اصل ،مداخلهی موقت دولت نسبت به مداخلهی آزاد ارجحیت دارد.
اقدامات حمایتی تنها باید زمانی انجام گیرد که تأثیرات بلندمدتی فراتر از زمان اقدامات حمایتی داشته باشد .اساساً مداخالتی
منجر به پایداری در یک نظام می شود که فارغ از کنترل کامل بر تمام ابعاد توسعه ،بر دخالت راهبردی دولتها تأکید دارد.
بنابراین در کلیه برنامهریزیها الزم است تا از این اصل در قالب سیاستهای کالن استفاده شود.
آیندهنگری ،واقعبینی :سیاستهای کالن به آینده نظر دارند و میکوشد تا با توجه به واقعیتهای موجود ،خطوط کلی و
جهتگیریهای اساسی مسیر توسعه فناوری را معین سازند .بنابراین ،قدرت پیشبینی در تعیین این سیاستها نقش مهمی
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را ایفا میکند و پیشبینیهای صحیح ،به آنها اعتبار میبخشند .سیاستهای کالن در آیندهنگری باید واقعیتهای زمان و
مکان را در نظر بگیرند و از بزرگدیدن یا نادیدهانگاشتن امکانات موجود ،بر حذر باشند.
هدفداری :یکی دیگر از خصوصیات سیاستهای کالن ،هدفدار بودن آن است ،سیاستهای کالن بهطور ارادی و از روی
قصد و نیت قبلی ،تنظیم و وضع میگردند و هدف معینی را دنبال میکنند .بنابراین این سیاستها ،موضوعاتی اتفاقی و
تصادفی نیستند و رسوم و آداب و عادات اجتماعی ،محتوای آنها را تشکیل نمیدهد .اگرچه این عوامل در شکلگیری آنها
تأثیر فراونی دارد.
توجه به توسعه شبکه و مراکز توانمندی :توسعه شبکه و مراکز توانمندی میتواند باعث افزایش کارایی نظام ملی نوآوری
گردد .طبق این مفهوم ،هر کنشگر در نظام ملی نوآوری یک کشور میتواند بهعنوان یک مرکز توانمندی عمل کند که
شرکتهای نوآور ،سازمانهای تحقیقاتی ،و نهادهای دولتی را بههم ارتباط میدهد .توجه ویژه در دهه اخیر بر مفهوم شبکه
و شبکهسازی برای خلق و انتشار نوآوری نیز مؤید همین مطلب است .بر همین اساس ،الزم است تا سیاستهایی در سطح
کالن وجود داشته باشند که بر این مفهوم بهعنوان یک اصل مهم که در کلیه اقدامات و برنامهها و اقدامات بر آن توجه
شود ،در نظر گرفته شود.
اصل سازمانهای تحقیقاتی یادگیرنده :این اصل بر این موضوع تأکید دارد که سازمانهای تحقیقاتی نیازمند میزان قابل
مالحظهای انعطاف پذیری سازمانی و مدیریتی برای پردازش تجارب کسب شده و اطالعات جدید و برآورده ساختن اهداف
تحقیق که طی توسعه اقتصادی تغییر میکنند ،میباشند .بر این اساس ،کلیه کنشگران الزم است تا از انعطافپذیری باال
در محیط توسعه فناوری برخوردار باشند .این انعطافپذیری را میتوان ابزاری برای غلبه بر اینرسی و لختی به وجود آمده از
نظامهای فنی و اجتماعی موجود به شمار آورد .در صورت وجود این اینرسی ،کلیه اقدامات و برنامهها در سطوح پایینتر
بدون نتیجه باقی خواهد ماند و تغییر در ماهیت کالن نظام بهوجود نمیآید .بنابراین ضرورت وجود سیاستهای کالنی که با
رعایت این اصل با ترویج انعطافپذیری بر اینرسی موجود غلبه نمایند احساس میشود.
اصل رقابت :رقابت مستلزم این است که دولتها از چارچوبهای قانونی و تنظیمی مبتنی بر بازار برای بهبود رقابت بین
کنشگران نظام نوآوری ملی استفاده نمایند .تمرکز بر این چارچوبهای مبتنی بر بازار بیشتر نگاهی است که در مکتب
اقتصادی نئوکالسیک بر آن تأکید میگردد .اما از نگاه سایر مکاتب اقتصادی (مانند نهادگرا) ،اتکا تنها بر شکلدهی به بازار
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در شرایطی که زیرساخت هایی ابتدایی و بنیادین نوآوری ضعیف است ،شاید نتواند برآورده کننده شرایط رقابت کامل باشد.
بنابراین رقابت برای ایجاد شرایط نوآوری (نه فقط تنظیم بازار) میتواند موضوع سیاستهای کالن باشد.
اصل سازمانهای تحقیقاتی ناب :این اصل بر دوری جستن از مشکالت بروکراتیک تأکید دارد .خصوصا رویههای اداری
وقتگیر که مانع تحقیق ،بهرهبرداری ،و کاربرد نتایج تحقیق میشود.
اصل ارزیابی مستمر :گذشت زمان منجر به ایجاد تغیرات در محیط توسعه فناوری میگردد .این تغییرات ضرورتی برای
بازنگری در اهداف و اقدامات بهوجود میآورند .بر این اساس ،در قالب سیاستهای کالن ضروری است تا بر مفهوم تغییر و
پویایی که جزء جداییناپذیر محیط توسعه است ،تأکید گردد.
اصل تکمیلکنندگی :توانایی سطوح مختلف دولت در حل مشکالت ،تعیینکنندهی نحوهی تخصیص توانمندیهای
سیاستی و مسئولیتهای دولتی میباشد .بنابراین ،هر واحد تصمیمگیری سیاستی تنها برای وظایفی مسئولیت نشان میدهد
که نمی تواند توسط نهادهای دولتی یا خصوصی زیردست برعهده گرفته شود .با تحقق اصل تکمیلکنندگی ،اقدامات بخش
خصوصی تقویت خواهد شد.

 -4-1طراحی سیاستهای کالن
بهمنظور طراحی سیاستهای کالن ضروری است تا چارچوبی توسعه داده شود .این چارچوب به طراحی سیاستهای هماهنگ
با ویژگیهای ذکر شده در قسمتهای قبلی میپردازد .از آنجا که نظرات خبرگان (مشتمل بر سیاستگذاران) در اتخاذ سیاست-
های کالن ،وزن قابل توجهی دارد ،بخش گستردهای از چارچوب پیشنهادی نیز متکی بر جمعآوری نظرات کارشناسی است.
این چارچوب از سه بخش ورودی ،عملگر ،و خروجی تشکیل شده است:
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شکل  -1چارچوب طراحی سیاستهای کالن

ورودی

ورودی مشتکل از سه جزء نظرات خبرگان ،اصول تدوین سیاست ،و مالحظات اهداف کالن توسعه است .از آنجا که سیاست-
های کالن مفاهیمی کامالً وابسته به موضوع و پیشینه بستر عملیاتی تحقیق هستند ،بخش عمدهای از طراحی آنها متکی بر
نظراتی است که افراد درگیر در فرآیندهای عملیاتی موضوع مورد مطالعه منعکس میکنند .در چنین شرایطی ،ارائه یک قالب از
پیش تعیین شده که بتواند بهطور مستقل از نظرات افراد به تولید سیاستها بپردازد ممکن نخواهد بود.
بر این اساس ،اولین ورودی در طراحی سیاستهای کالن نظرسنجی خبرگان خواهد بود .در تشخیص اینکه چه خبرگانی باید
در فرآیند تدوین سیاستهای کالن مشارکت داشته باشند ،سه عنصر اختیار ،تخصص و نظم میتواند راهنما باشند .اختیار به
سیاست مشروعیت میدهد .بنابراین هویتهایی ممکن است به دلیل داشتن اختیاراتی در فرآیند سیاستگذاری دخیل شوند.
یکی از خصوصیات هر حوزه سیاستگذاری فناوری وجود گروهی از متخصصان فنی در آن حوزه است .بدون وجود متخصصانی
که مسئله را تشخیص دهند و راهحلهایی پیشنهاد کنند ،نمیتوان سیاستهای اثربخش و کارا ارائه داد .سیاست مشتمل بر
ایجاد نظم و درک مشترک است .بنابراین ممکن است هویتهایی که به نوعی میتوانند بر سیاست اثرگذار باشند یا از آن تأثیر
بپذیرند ،برای ایجاد نظم و درک مشترک در سیاست دخیل شوند] .[2والت و گیلسون ( )1994مجموعه این خبرگان را در قالب
پنج گروهی کلیدی زیر برمیشمرد:
تکنوکرات ها شامل دانشمندان ،دانشگاهیان ،و سایر متخصصانی که برای تشخیص میزان و ماهیت مسئله ،همچنین تحلیل
فنی علل و راهحلها اطالعات ارائه میکنند.
بروکراتها عالقهمند به استفاده از ساختار دولتاند ،بهگونهای که به بهترین شکل برای مورد خطاب قرار دادن موضوعات
مناسب باشد ،و اغلب در پی حفظ یا توسعه بروکراسی موجود باشند.
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گروههای ذینفع بهطور عمده برای نمایندگی درباره نگرانیهای گروههای خاصی از مردم تشکیل میشوند .آنها درصدد
این هستند که اطمینان حاصل کنند نظرات گروههای ذینفع شنیده شده و در تصمیمات سیاست درنظر گرفته میشوند.
سیاستمداران که معموالً تصمیمگیران نهایی هستند.
اهداکنندگان که اغلب نقشی مهم در تدوین یا اجرای سیاست دارند .آنها ممکن است فرآیند را با وجوه مالی ،کمک فنی،
ارائه پیشنهادات و رهنمونهایی حمایت کنند و تأثیر قابل مالحظهای بر اجرا از طریق تصمیمات تأمین مالی خود دارند.
عالوه توجه بر نظرات خبرگان ،باید توجه نمود که توسعه فناوری بهخودی خود هدف نیست و کلیه سیاستهای کالن در پی
بهبود قابلیت رقابت ،شکل دهی اقتصاد و در نهایت ایجاد رشد اقتصادی هستند .بنابراین ،باید در تدوین سیاستهای کالن به
اهداف سطح باالیی که انتظار میرود سیاستها آنرا برآورده کنند توجه کافی مبذول شود .این موضوع ضرورت در نظر گرفتن
اهداف کالن بهعنوان یکی از ورودیهای طراحی سیاستهای کالن را نشان میدهد .نکتهی دیگری که برای اطمینان از
انسجام و هماهنگی سیاستها باید در طراحی سیاستهی کالن درنظر گرفته شود ،توجه به یکسری اصول در تدوین سیاستها
است .تخطی از این اصول میتواند تأثیر سوء بر اثربخشی سیاستها داشته باشد .این سه را میتوان اجزایی دانست که سیاست-
های کالن باید بر اساس آنها تدوین میشوند.

 -5-1فرآیند تدوین سیاست
عملیاتی است که بر روی ورودیهای چارچوب ارائه شده صورت گرفته و آنها را به سیاستهای کالن تبدیل میکند .این
عملیات عمدتاً مبتنی بر انجام تحلیلهای تعاملی 1میان تحلیلگران است .در این جا فعالیتها بیشتر در جهت مذاکره ،ایجاد
ائتالف و درک مشترک میباشد .باید در نظر داشت که دو بعد راهبردهای کالن و سیاستهای کالن جایگزین یکدیگر نبوده،
بلکه تکمیلکننده یکدیگرند.
خروجی
خروجی این چارچوب ،سیاستهایی کالن تنظیمگر برای تسهیل فرآیندهای توسعه فناوری است .این سیاستها ،سیاستهایی
قابل انعطاف هستند .بهعبارت دیگر ،طی زمان و با توجه به یادگیری ،تغییر و تطابق با محیط پیرامون ،سیاستهای کالن هم

Interactive analysis

1
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در بلندمدت دستخوش تغییر میشوند .بهطور کلی سیاستها مقولهای مرتبط با آینده هستند .اگر آینده بهطور دقیق قابل پیش-
بینی بود ،سیاستهای ارجح میتوانستند از طریق بررسی آیندههای ممکن حاصل از اجرای هر سیاست و انتخاب مطلوبترین
نتایج تعیین شوند .برای بیشتر سیستمهای مورد توجه امروز ،چنین پیشبینیهایی ممکن نیست .حتی بهترین مدلها نیز نمی-
تواند جزئیات رفتار سیستم را پیشبینی نماید .بنابراین رویکرد کالسیک انتخاب یک سیاست بر مبنای نتایج یک مدل بهترین
تخمین دیگر نمیتواند معتبر باشد ] .[3با توجه به اینکه سیاستها باید نوعاً طی زمان اجرا و تغییر یابند ،سیاستهای مبتنی بر
تحلیل ایستا در یک نقطه از زمان بسیار غیر واقعبینانه خواهد بود .بنابراین ،استعاره مناسب برای یک سیاست تعادل است تا
بهینهسازی .بسیاری از سیاستها باید علیرغم وجود عدم اطمینان درباره آینده تدوین شوند .هنگامی که تعدادی زیادی سناریو
ممکن برای آینده وجود دارند ،ایجاد یک سیاست واحد که در تمامی آنها خوب عمل کند احتمال غیرممکن خواهد بود.

 -6-1نظام نوآوری فناورانه
نظامهای نوآوری فناورانه  1به تحلیل گذار از منظر تغییرات نهادی ،سازمانی ،اقتصادی ،سیاسی ،و فنی پیرامون ظهور فناوری-
های جدید میپردازد .این رویکرد بر پایهی نظر کارلسون و استنکویتز ( )1991درباره نوآوری شکل گرفته است که مهمترین
محرکهای خلق ،انتشار ،و بهرهبرداری از نوآوریهای فناورانه را در تعامالت نظاممند کنشگران ،تحت زیرساختهای نهادی
میداند .این برداشت از گسترش نوآوری فناورانه با الهام از تئوری بلوکهای توسعه )Dahmén, 1988( 2و نیز در ارتباط با
3

4

رویکردهای نظام ملی نوآوری ( )Freeman, 1988; Nelson, 1988و نظام بخشی نوآوری ( Breschi and Malerba,

 )1997است.
از زمان توسعه اولیه این رویکرد در سال  ،1991تغییرات مختلف و بهبودهای متفاوتی در مفهوم و ابزارهای عملیاتی آن صورت
پذیرفته است .تمرکز بر فناوریهای مشخص 5به جای تمرکز بر فناوریهای عمومی و گسترده ،6تاکید بر وقوع نوآوریهای
بنیادین بهعنوان محرک گذارهای اجتماعی-فنی بهجای تاکید بر نوآوری فناورانه بهعنوان ابزاری در ایجاد رشد اقتصادی ،و

1

)Technological innovation systems (TIS
Development blocks
3
)National innovation systems (NIS
4
)Sectoral innovation systems (SIS
5
Specific technology
6
Generic technology
2
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توجه به فناوریهای نوظهور (و غالبا پایدار) بهجای توجه به سایر انواع فناوری ،نمونههایی از تغییرات و همگراییهایی صورت
گرفته در این حوزه است .عالوه بر اینها ،شناسایی مجموعهی فرایندهای الزم برای توسعه نوآوری تحت عنوان کارکردهای
نظام نوآوری فناورانه ،شناسایی مجموعهی مکانیزمهای اثرگذار بر شکلگیری نظام نوآوری فناورانه در قالب موانع و محرک-
های توسعه  ،ارائهی تحلیلهای ساختاری در قالب نقش کنشگران ،نهادها ،و شبکهها در شکلگیری نوآوری ،گسترش مفهوم
شکستهای بازار و با ارائهی تعریفی جدید تحت عنوان شکستهای سیستمی ،1برقراری ارتباط و ایجاد سازگاری میان
رویکردهای مختلف گذار (مانند رویکرد  TISو  )MLPو ارائهی رویکردهایی برای راهبری شکلگیری نظام نوآوری فناورانه،
نمونههایی از بهبودهای صورت پذیرفته در رویکرد نظامهای نوآوری فناورانه در طول زمان است.
بهکار بردن رویکرد سیستمی در مطالعهی تغییرات فناورانه ،بستری برای درک توسعه فناوری را فراهم مینماید .نظامهای
نوآوری با تمرکز خاص بر فناوری ،نمونهای از این رویکردهای سیستمی هستند که در ادبیات از آنها تحت عنوان نظام نوآوری
فناورانه 2یاد میگردد .بر این اساس ،کارلسون و استنکویتز ( )1991این مفهوم را بهصورت زیر تعریف میکنند:
شبکهای پویا از عوامل که در یک حوزهی اقتصادی/صنعتی خاص باهم در تعامل بوده ،تحت مجموعهای از زیرساختهای
نهادهای قرار داشته ،و در فرایند خلق ،انتشار و بهرهبرداری از دانش دخیل هستند.
نقطه شروع تحلیل در نظامهای نوآوری فناورانه مرزهای جغرافیایی و یا یک صنعت خاص نبوده ،بلکه این رویکرد تمرکز بر
فناوری را هدف مطالعه قرار میدهد .با این حال ،یک نظام نوآوری فناورانه میتواند در عین تمرکز بر یک فناوری ،گسترهای از
مرزهای جغرافیایی و بخشی مختلف را در برگیرد .هدف تحلیلهای نظام نوآوری فناورانه ارزیابی روند توسعه یک نوآوری
فناورانه از نگاه ساختار و فرایندهایی است که به پشتیبانی و یا ممانعت از آن میپردازد .در تعریف نظام نوآوری فناورانه ،فناوری
هم بهمعنای مواد ،سختافزارها ،و نرمافزارهایی است که به شکل مستقیم در فرایند توسعه بکار میروند ،و هم بهشکل دانشی
است که چه به شکل عمومی و یا نهفته در محصول وجود دارد (.)Bergek et al., 2008
نظام نوآوری فناورانه علیرغم دارا بودن ویژگیهای مشترک با سایر رویکردهای نظام نوآوری ،دارای دو ویژگی متمایزکننده از
آنهاست ):(Suurs and Hekkert, 2009

Systemic failures
 2این اصطالح توسط محققین مختلف بهگونههای متفاوت بکار گرفته شده است )1991( Carlsson and Stankiewicz .اصطالح سیستمهای تکنولوژیکی را بکار بردهاند و محققان سوئدی
نیز واژه نظام نوآوری تکنولوژی محور را برگزیدهاند.

1
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 تاکید بر نقش شایستگی اقتصادی ،بهمعنی توانایی در توسعه و بهرهبرداری از فرصتهای جدید کسبوکار در ایجاد
نوآوری فناورانه .بر این اساس ،بهرهبرداری و ترکیب دانشهای موجود جز جدایی ناپذیر نوآوری فناورانه میباشد .در
حقیقت بر خالف سایر رویکردها که تفکری کالن از نوآوری داشتند ،این ویژگی بر اهمیت نیروهای کارآفرین به-
عنوان منابع نوآوری تاکید دارد.
 تاکید جدی بر پویایی سیستم .تمرکز بر نقش کارآفرینان در این رویکرد ،زمینه را برای بررسی روند شکلگیری این
سیستم در طول زمان آماده کرده تا از این طریق روند پویایی درنظر گرفته شود.

در بکارگیری نظام نوآوری فناورانه ،درنظرگیری چهار فرض اساسی ضروری است (:)Carlsson et al., 2002
 سیستم (نه تکتک اجزا) بهعنوان واحد تحلیل قرار میگیرد .این فرض در سایر مدلهای نظام نوآوری نیز مشابه
است.
 سیستم ماهیتی پویا دارد .بنابراین درنظر گرفتن بازخوردها برای بررسی روند شکلگیری این سیستمها ضروری می-
باشد.
 فرصت های فناورانه عمال نامحدود هستند .بنابراین الزم است تا تمرکز بیشتری در شناسایی ،جذب و بهرهبرداری از
فرصتهای فناورانه صورت پذیرد .بهعبارت دیگر ،باالبردن توانایی جذب اهمیت بیشتری از توانایی تولید فناوری
جدید دارد.
 هر بازیگر در چارچوب خردپذیری محدود 1عمل میکند .بهعبارت دیگر ،بازیگران این نظام خردپذیر هستند ،اما با
محدودیتهایی از جنس تواناییها و اطالعات روبهرو هستند.
در کنار رویکرد نظام نوآوری فناورانه ،مفهوم بلوکهای شایستگی 2قرار میگیرد .بلوکهای شایستگی از جانب طرف تقاضا
(محصول یا بازار) و به عنوان مجموع زیرساختهای الزم برای ساخت ،انتخاب ،تشخیص دادن ،انتشار و بهرهبرداری از ایده-
های جدید در خوشههایی از بنگاهها تعریف میگردد .نمونهای از تحلیل با این رویکرد را میتوان در بلوک شایستگی برای نظام

1 Bounded rationality
2 Competemnce block
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سالمت کشور سوئد جستجو نمود که در آن اجزای تشکیلدهندهی نظامهای نوآوری فناوری مختلف محصوالت و فناوریهای
الزم بخش سالمت را تامین میکنند ،بهتصویر کشیده شده است.

 -1-6-1شناخت کارکردی نظام نوآوری
نظامهای نوآوری فناورانه را میتوان بهعنوان رویکردی برای تحلیل تغییرات فناورانه بهکار برد ( Hekkert and Negro,

 .)2009از آنجایی که تنها با تحلیل ساختاری نظامهای فنی-اجتماعی نمیتوان تمام جوانب تغییرات فناورانه را درنظر گرفت،
این رویکرد میبایست فراهمآورندهی چارچوبی برای تحلیل کارکردی 1نظامهای فنی-اجتماعی باشد .ادکوئیست ()2004
دنبالکردن فرایندهای نوآوری و یا به تعبیری دیگر ،توسعه ،انتشار و بهکارگیری نوآوریها در عمل را بهعنوان کارکرد اصلی
نظامهای نوآوری قلمداد میکند .برای مطالعهی میزان تحقق فرایندهای اصلی سیستم ،محققان کارکردهای مختلفی را در سطح
اول سیستم (زیرکارکرد) شناسایی کردهاند.2

 1کارکردها عوامل فرايندي مؤثر بر توسعهي فناوري محسوب ميشوند.
 2هنگامي که گفته ميشود کارکردها در سطح اول سيستم تعريف شدهاند ،کارکرد کلي سيستم بهصورت پيشفرض در سطح صفر سيستم تعريف شده است.
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جدول  -1فهرست کارکردهای ارائه شده توسط محققان مختلف در طول زمان
کارکردها

مراجع
 (Suurs and Hekkert,فعالیتهای
; 2009; Suurs et al., 2010کاآفرینی

شکلدهی بازار

تامین و تخصیص
منابع

حمایت از سوی
گروههای پشتیبان

توسعه دانش

انتشار دانش

جهت دهی به جستجو

توسعه دانش

انتشار دانش

جهت دهی به جستجو

شکلدهی بازار

خلق دانش

انتشار دانش

جهت دهی به جستجو

ایجاد بازار

تاثیرگذاری بر جهتدهی
تصمیمات
جهت دهی به جستجو

شکلدهی بازار
شکلدهی بازار

تامین و تخصیص
منابع
تامین و تخصیص
منابع
تامین و تخصیص
منابع
تامین و تخصیص
منابع

ایجاد مشروعیت

جهت دهی به جستجو

شکلدهی بازار

تامین حداقلهای کیفی

شکلدهی بازار
محصول جدید

تامین و تخصیص
منابع
تامین مالی فرایند
نوآوری
فعالیتهای حمایتی

)Suurs et al., 2009

(Van Alphen et al.,
)2009b
(van Alphen et al.,
)2009a
;(Bergek et al., 2008b
)Jacobsson, 2008
;(Alkemade et al., 2007
Hekkert and Negro,
2009; Hekkert et al.,
2007a; Negro et al.,
)2008

فعالیتهای
کاآفرینی
فعالیتهای
کاآفرینی
آزمایشهای
کارآفرینی
فعالیتهای
کارآفریی

فعالیتهای
)(Negro et al., 2007
کاآفرینی

توسعه و انتشار دانش
توسعه دانش

انتشار دانش از
طریق شبکهها

توسعه دانش

انتشار دانش از
طریق شبکهها
شبکهسازی

تحقیق و توسعه

)(Edquist, 2005

(Jacobsson and Bergek,

مزیت سازی
فراهم کردن
خدمات مشاورهای
ایجاد دانش جدید

ایجاد و تغییر ساختار
صنعتی
ایجاد و تغییر قواعد
هدایت فرایند جستجو

هموار کردن

تامین منابع

مشروعیتبخشی
مشروعیتبخشی

توسعه اثرات جانبی
مثبت

ایجاد
مشروعیت/غلبه بر
مقاومت در برابر
تغییر
حمایت از سوی
گروهای پشتیبان

هموار کردن ایجاد
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)2004

) (Liu and White, 2001اجرا
ایجاد و انشار
محصول جدید
) (Rickne, 2000bایجاد و انتشار
فرصت نوآورانه

)(Johnson, 1998

تحقیق

ارتباط

انجام تحقیقات
بازار

شکلگیری بازار
مصرف نهایی

اثرات جانبی مثبت
آموزش

افزایش شبکهسازی

هدایت تکنولوژی

ایحاد بازار و انتشار
دانش بازار

هموارسازی تبادل
دانش و اطالعات

کاستن از عدم تعیین

ایجاد و شبیهسازی
بازار
تامین مشوقها برای بنگاهها

هدایت فرایند جستجو
شناسایی پتانسیلهای
توسعه

ایجاد نیروی انسانی
حمایت
هموارسازی تامین
مالی
ایجاد بازار نیروی کار
تامین منابع

مشروعیتبخشی
فناوری و بنگاه

غلبه بر مقاومت در
برابر تغییر
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اخیرا جاکوبسون و برگک ( )2012نیز دستهبندی پاالیش شدهای از کارکردهای نظام نوآوری فناورانه ارائه دادهاند .با مرور بخش
عمدهای از مقاالتی که به دستهبندی کارکردها پرداختهاند ،هفت کارکرد اصلی مورد شناسایی قرار میگیرند .این کارکردها در
جدول ذیل ارائه شده است.
جدول  -2کارکردهای پیشنهادی برگرفته از ()Bergek et al., 2008; Hekkert and Negro, 2009; Suurs et al., 2010
کارکرد

توصیف

فعالیتهای کارآفرینی

شامل ترجمهی دانش فنی موجود در زمینهی یک فناوری خاص به زبان موقعیتهای کاری جدید و انجام پروژههای عملیاتی و یا انجام
فعالیتهایی با هدف اثبات مفید بودن فناوری نوظهور در محیط تجاری است .

خلق دانش

دربرگیرندهی فعالیتهای یادگیری است که بهطور عمده بر دانش فنی فناوری و بهمیزان کمتر ،بر بازار ،شبکهها و مصرفکنندههای آن تمرکز
دارد .این فرایند یادگیری ،به اقسام گوناگونی میتواند واقع شود .یادگیری کتابخانهای و یادگیری درحین انجام کار از انواع مهم این دسته از
فعالیتها هستند.

انتشار دانش

دربرگیرندهی فعالیتهایی است با هدف پراکندهسازی 1و بهاشتراکگذاری 2دانش و اطالعات انجام میشوند .بنابراین ،مهمترین نقش کارکرد
انتشار دانش ،ایجاد یادگیری تعاملی است .وجود روابط و در حالت پیچیدهتر ،شبکههایی از بازیگران از پیشنیازهای این کارکرد بهشمار میرود.

جهتدهی به سیستم

اشاره به فعالیتهایی دارد که منجر به مشخصشدن نیازها و جهتدهی به فعالیتهای بازیگران موجود در نظام فناوری میگردد .همچنین ،رفع
مشکالت موجود در کارکردهای دیگر نظام نیز میتواند در قالب این کارکرد انجام شود.

شکلگیری بازار

شامل فعالیتهایی (مانند حمایتهای مالی از کاربرد فناوری نوظهور) است که با ارائهی امتیازاتی منجر به ایجاد تقاضا برای فناوری میگردد.

تأمین منابع

شامل تخصیص سرمایههای مالی ،انسانی ،مکمل و مواد مورد نیاز برای توسعه فناوری است .همچنین ،گسترش زیرساختهای عمومی مورد
نیاز پیشرفت فناوری ،مانند سیستمهای آموزشی و تسهیالت تحقیق و توسعه نیز در زمرهی این کارکرد قرار میگیرد.

مشروعیتبخشی

دربرگیرندهی تمامی فعالیتها با هدف غلبه بر مخالفت بازیگران ذینفع در فناوریهای کنونی از طریق تشویق صاحبان قدرت به ایجاد آرایش
جدیدی از قواعد و مقررات مربوط به نظام نوآوری فناورانه است.

همانطور که اشاره شد ،نظامهای نوآوری تکنولوژیک را میتوان بهعنوان رویکردی برای تحلیل تغییرات تکنولوژیک بهکار برد.
دنبالکردن فرایندهای نوآوری و یا بهتعبیری دیگر ،توسعه ،انتشار و بهکارگیری نوآوریها در عمل را بهعنوان کارکرد اصلی
نظامهای نوآوری قلمداد میکند .برای مطالعهی میزان تحقق کارکرد اصلی سیستم ،محققان کارکردهای مختلفی را در سطح
اول سیستم شناسایی کردهاند .3بنابراین میتوان به کارکردهای سیستم بهعنوان زیرکارکردهای کارکرد اصلی آن نگریست .این
کارکردها عوامل فرایندی مؤثر بر توسعهی تکنولوژی محسوب میشوند .همچنین ،کارکردهای سیستم برایندی از فعّالیتهای

1 Dissemination
2 Sharing
3

هنگامی که گفته میشود کارکردها در سطح اول سیستم تعریف شدهاند ،کارکرد کلی سیستم بهصورت پیشفرض در سطح صفر سیستم تعریف شده است.
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رخداده در آن میباشند .یعنی با دستهبندی فعّالیتهای متجانس میتوان کارکردهای نظام را شناسایی کرد .ارائهی دستهبندی-
های مختلف از کارکردها نیز بهعلت وجود دستهبندیهای مختلف از فعّالیتهای سیستم است.
با توجه به مطالعه ادبیاتی که در گزارش متدولوژی درباره کارکردها صورت پذیرفت ،هفت کارکرد فعالیتهی کارآفرینی ،خلق
دانش ،انتشار دانش ،جهتدهی به سیستم ،تامین منابع موردنیاز ،شکلدهی به بازار ،و مشروعیتبخشی کارکردهای اصلی یک
نظام نوآوری است .برای اینکه بتوان به شناسایی موانع و محرک های موجود در انجام فعالیت در هر کارکرد پرداخت ،الزم است
تا در ابتدا شاخصهایی برای هر کارکرد استخراج نمود .بر اساس این شاخصها ،در فاز بعدی پرسشهایی (با محوریت قرار
دادن هر شاخص و زیرکارکرد) طراحی میگردد و انجام مصاحبه پیرامون مجموعه پرسشهای هرکارکرد ،استخراج کلیه موانع و
محرکهای در تمام ابعاد آن کارکرد را نتیجه میدهد .برای این منظور ،در زیر کارکردهای نظام نوآوری بههمراه شاخصهای
مشخصکننده آنها ارائه شده است.
الف) فعالیتهای کارآفرینی
کارآفرینان ،در کانون توسعهی هر فناوری قرار میگیرند .نقش کارآفرینان ،ترجمهی دانش فنی موجود در زمینهی یک فناوری
خاص به زبان موقعیتهای کاری جدید و انجام پروژههای عملیاتی است .همچنین ،فعالیتهای کارآفرینی شامل پروژههایی با
هدف اثبات مفید بودن فناوری نوظهور در محیط تجاری است .بنابراین ،هدف فعالیتهای کارآفرینی ،انتفاعی است .درحقیقت،
کارکرد فعالیتهای کارآفرینی نقطهی جدایش نظام تکنولوژیکی نوآوری از یک سیستم تحقیق و توسعه است .مثالهایی از
فعالیتهای مربوط به این کارکرد ،ساخت نمونههای اولیه از فناوری با هدف فروش یا نمایش آن و برگزاری نمایشگاههای
تخصصی از آن است .کارکرد فعالیتهای کارآفرینی را میتوان در بخشخصوصی و از طریق شرکتهای انتفاعی و نیز از
طریق بازیگران موجود در بخش دولتی تحقق بخشید .بنابراین ،بسته به نیاز فناوری و توانایی بازیگران میتوان از قابلیتهای
هر دو بخش بهره برد .شرکتهای انتفاعی دخیل در تحقق این کارکرد را میتوان به دو گروه تقسیم کرد .گروه اول ،شرکت-
کنندههای جدیدی هستند که از فرصت ایجاد شده ،بهعنوان چشماندازی در تسخیر بازار جدید بهره میبرند .دستهی دوم،
شرکتهای موجودند که در استراتژی خود ،استفاده از مزایای فناوریهای جدید را هدف قرار دادهاند.
بنابراین ،این کارکرد دربرگیرندهی ایجاد شرایط سرمایهگذاری مناسب در زمینهی کارآفرینی و نیز میزان ظهور سازمانهای
کارآفرین در محیطی رقابتی است .رخدادهای نشانگر تحقق این کارکرد در یک فناوری خاص عبارتند از:
 سرمایهگذاری خطرپذیر صورتپذیرفته در فناوری
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 ورود شرکتهای نوآور داخلی در این زمینه
 ارائهی محصوالت و خدمات جدید در زمینه فناوری
 ظهور شرکتهای نوپا در زمینه فناوری
 انجام پروژههایی با هدف تجاریسازی فناوری
ب) خلق دانش
کارکرد خلق دانش دربرگیرندهی فعالیتهای یادگیری است که بهطور عمده بر دانش فنی فناوری و بهمیزان کمتر ،بر بازار،
شبکهها و مصرفکنندههای آن تمرکز دارد .این فرایند یادگیری ،به اقسام گوناگونی میتواند واقع شود .یادگیری کتابخانهای و
یادگیری درحین انجام کار از انواع مهم این دسته از فعالیتها هستند .کارکرد خلق دانش را باید بهعنوان پیشنیازی ضروری
برای توسعه فناوری درنظر گرفت .در بستر توسعهی فناورانه ،افزایش نرخ خروجی در تولید دانش ،میتواند منجر به پدیداری
گزینههای فناورانه و کاربردی بیشتری از فناوری در نظام تکنولوژیکی نوآوری شود .فعالیتهای توسعهی دانش میتوانند منبع
داخلی یا خارجی داشته باشند .بهبیان بهتر میتوان گفت که توسعهی دانش ،میتواند توسط فعالیتهایی بصورت درونزا و یا
انتقال فناوری انجام پذیرد .نمونهی فعالیتهایی که در این کارکرد میتوان نام برد در زیر آورده شدهاند:
 پروژههای تحقیق و توسعهی انجام شده با هدف توسعهی دانش در زمینههای ساخت و طراحی توسط سازمانهای
مختلف (در بخشهای صنعت ،دانشگاه و دولت) شامل:
 oمطالعات کتابخانهای
 oطرحهای پایلوت
 oتوسعهی نمونههای اولیه ()Prototype
 انتقال فناوری
 مهندسی معکوس
 سرمایهگذاریهای مشترک با هدف توسعهی دانش
این پروژهها میتوانند توسط پتنتهای ثبت شده (حق اختراعات) ،مقاالت و کتابهای منتشر شده و گزارشهای تدوین شده،
بررسی عملکرد سازمانهای تحقیقاتی فعال (خصوصی یا عمومی) در زمینهی فناوری و نیز محصوالت تولید شده شناسایی
شوند.
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ج) انتشار دانش
این کارکرد دربرگیرندهی فعالیتهایی است که با هدف تسهیم (پراکندهسازی و بهاشتراکگذاری) دانش و اطالعات انجام می-
شوند .بنابراین ،مهمترین نقش کارکرد انتشار دانش ،ایجاد یادگیری تعاملی است .وجود روابط و در حالت پیچیدهتر ،شبکههایی
از بازیگران از پیشنیازهای این کارکرد بهشمار میرود .مهمترین نقش یک شبکه ،آسانسازی تبادل اطالعات در بین بازیگران
است .کارکرد انتشار دانش ،شامل این تعامالت موجود میان بازیگران است .فعالیتهای مربوط به انتشار دانش ،توسط دامنهی
گستردهای از بازیگران انجام میشود .در وضعیت مطلوب ،سیاستگذاران با توسعهدهندگان فناوری (صنعتگران) رابطه برقرار
میکنند و توسعهدهندگان فناوری نیز با پژوهشگران حوزه فناوری ،مرتبط میباشند .از طریق این تعامالت ،فهم مشترکی از
موضوع توسعه فناوری در بین بازیگران مختلف ایجاد میگردد .این فهم مشترک منجر به افزایش سازگاری ساختار موجود با
فناوری نوظهور و بالعکس میشود .موارد زیر را میتوان نمونههایی از رخدادهای مربوط به این کارکرد دانست:
 استفاده از رسانههای جمعی برای انتشار مطالب پیرامون فناوری شامل اطالعات فنی و غیرفنی (مانند بازار)
 فراهمآوری بسترهای الزم برای اطالعرسانی در رابطه با دانستههای موجود (بدانیم که چه میدانیم) مانند فراهمآوری
پایگاههای اطالعاتی یکپارچه
 میزان فعالیت شبکههای دانشی موجود
 برگزاری کنفرانسها ،کارگاههای آموزشی
 پیمانها و توافقنامههای بین بازیگران با هدف تبادل دانش
د) جهتدهی به سیستم
بهعلت محدود بودن منابع در دسترس ،میبایست از میان گزینههای مختلف فناورانه موجود دست به انتخاب زد .بدون انجام
این کار ،نیاز و انتظارات بازیگران از روند توسعه ناشناخته باقی مانده و منابع در دامنهی وسیعی از گزینهها پراکنده شده و بههدر
میرود .برای جلوگیری از هدررفتن منابع ،کارکرد جهتدهی به جستجو در روند توسعهی فناورانه تعریف میگردد.
کارکرد جهتدهی به جستجو ،اشاره به فعالیتهایی دارد که منجر به مشخصشدن نیازها و جهتدهی به فعالیتهای بازیگران
موجود در نظام فناوری میگردد .بنابراین ،بدون وجود این کارکرد ،تمام منابع موجود به هدر رفته و تمام گزینههای توسعه،
ناموفق باقی میماند .همچنین ،رفع مشکالت موجود در کارکردهای دیگر نظام نیز میتواند در قالب این کارکرد انجام شود .این
کارکرد میتواند توسط بازیگران مختلفی از جمله صنعت ،دولت و بازار تحقق پیدا کند.
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نمونههایی از رخدادهای موثر بر تحقق این کارکرد ،بهشرح زیر است:
 هدفگذاریهای انجام شده در زمینه فناوری
 استانداردهای تدوین شده در زمینهی مطالعات و جهتدهیهای مناسب
 قوانین وضعشده در زمینهی فناوری (تسهیلگر ،تنظیمگر ،سیاستها)
 حرکتهای جمعی از سوی تعدادی از بازیگران درنتیجهی شکلگیری برخی انتظارات و یا هنجارها
 نگاههای مثبت و یا منفی ایجاد شده در رابطه با سیستم یا بخشی از آن
ه) شکلدهی به بازار
نیابد انتظار داشت که فناوریهای نوظهور ،توانایی رقابت با فناوریهای موجود را داشته باشند .بنابراین ،نیاز به ایجاد محیطی با
هدف افزایش رقابتپذیری فناوری نوظهور احساس میشود .کارکرد شکلگیری بازار ،شامل فعالیتهایی (مانند حمایتهای
مالی از کاربرد فناوری نوظهور) است که با ارائهی امتیازاتی منجر به ایجا تقاضا برای فناوری میگردد .با فعالیتهای مختلفی
میتوان به تحقق این کارکرد کمک کرد:
 ایجاد مزیت رقابتی بوسیله سیاستهای مالیاتی بر فناوری و صنایع رقیب
 کاهش هزینههای مصرف فناوری
 وضع آییننامهها و قواعد تنظیمکننده بازار در مورد فناوری
 معافیتهای مالیاتی بر فناوری
 اعطای تسهیالت درصورت استفاده از فناوری
 تعیین حداقلی از سهم استفاده از فناوری
 اقدامات انجامشده برای بازاریابی محصوالت تولیدشده از فناوری
و) بسیج منابع
دسترسی به منابع مورد نیاز ،از ضرورتهای توسعه نظامهای نوآوری است .کارکرد تأمین منابع ،به تخصیص سرمایههای مالی،
انسانی ،مکمل و مواد مورد نیاز برای توسعه فناوری میپردازد .فعالیتهای مربوط به این کارکرد شامل انواع سرمایهگذاریها و
یارانههای تعلق گرفته به عوامل مختلف توسعه است .همچنین ،گسترش زیرساختهای عمومی مورد نیاز پیشرفت فناوری،
مانند سیستمهای آموزشی و تسهیالت تحقیق و توسعه نیز در زمرهی این کارکرد قرار میگیرد.
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این کارکرد می تواند توسط دولت ،صنعت و یا هر بازیگر موثر دیگری در توسعه فناوری ،برآورده گردد .با افزایش سطح بلوغ
فناوری نوظهور ،انتظار میرود سهم بخش خصوصی در تأمین منابع مورد نیاز نیز بیشتر گردد .نمونهای از فعالیتهای مربوط به
این کارکرد شود ،در ادامه آورده شده است:
 کمکهای بالعوض دولتی (سوبسید) برای گسترش و نشر فناوری یا انجام فعالیت کارآفرینی
 سرمایهگذاریهای بخش دولتی و خصوصی در گسترش فناوری
 توسعه زیرساختهای مورد نیاز فناوری
 تالشهای انجام گرفته برای تأمین مواد و قطعات موردنیاز
 تالشهای انجام گرفته برای آموزش نیروهای انسانی (علمی و مهارتی)
ز) مشروعیت بخشی
ظهور یک فناوری جدید اغلب با مخالفت بازیگران ذینفع در فناوریهای کنونی همراه میشود .بنابراین ،میبایست بازیگران
فناوری نوظهور ،بر این لختی غلبه نمایند .این امر ،از طریق تشویق صاحبان قدرت به ایجاد آرایش جدیدی از قواعد و مقررات
مربوط به نظام تکنولوژیکی نوآوری صورت میپذیرد .کارکرد حمایت از سوی نهادهای پشتیبان ،شامل البیهای سیاسی و
رایزنیهایی است که بین گروه ذینفعان فناوری صورت میپذیرد .این کارکرد ،بهمیزان زیادی با کارکرد جهتدهی فرایندهای
تحقیقاتی شباهت دارد .بزرگترین تفاوت بین آنها این است که در کارکرد حمایت از سوی نهادهای پشتیبان ،قواعد موجود در
نظام تکنولوژیکی نوآوری تغییر نمیکنند .این کارکرد تنها به متقاعدسازی نهادهای پشتیبان میپردازد .سپس ،رسمیتبخشیدن
به فناوری از طریق وضع قواعد جدید ،توسط نهادهای پشتیبان صورت میپذیرد .فعالیت وضع قوانینی در حمایت از فناوری نیز
مربوط به کارکردهای دیگر (مانند جهتدهی فرایندهای تحقیقاتی و تأمین منابع) است.
با وجود برآورده شدن این کارکرد توسط بخش خصوصی و عمومی ،بازیگران بخش خصوصی مانند سازمانهای غیر دولتی
( )NGOو یا صنایع حامی فناوری نقش پررنگتری را ایفا میکنند .توجه شود که در تمام فعالیتهای این کارکرد ،گروهی از
بازیگران ،گروهی دیگر از بازیگران با قدرت اجرایی را به استفاده از فناوری نوظهور ترغیب میکنند .نمونهای از رخدادهای موثر
در تحقق این کارکرد ،موارد زیر است:
 رایزنیهای سیاسی بین گروههای درگیر برای حمایت از فناوری
 اعمال نفوذ گروهای پشتیبان فناوری در بخشهای مختلف دولت و صنعت (شامل NGOها)
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 شکلگیری شبکههایی با هدف افزایش قدرت سیاسی بازیگران
 حمایتهای انجامشده از فناوری از سوی تصمیمگیران
براساس شاخصها و تعاریف چکیده ارائه شده از هر یک از کارکردهای هفتگانه ،میتوان دید کاملی از تمام ابعاد یک کارکرد
بدست آورد .بر اساس این دید کامل ،سواالت مطرح شده در فاز دو از جامعیت برخوردار میگردند .بهزور خالصه ،کلیه
زیرکارکردها را میتوان در قالب جدول صفحه بعد بهنمایش گذاشت:

جدول  -3کارکردهای نظام نوآوری و شاخصهای کمی و کیفی
عامل

زیرعامل

فعالیتهای

ایجاد فرصتهای
جدید

کارآفرینانه

شاخصهای کیفی

شاخصهای کمّی
تعداد پروژههای انجام شده با هدف تجاریسازی
تعداد شرکتهای ثبت شده در زمینهی فناوری
ورود شرکتهای موجود به عرصهی فناوری
حجم سرمایهگذاریهای خطرپذیر انجام شده

توسعهی دانش

نمایش فرصتهای
جدید

برگزاری نمایشگاه تکنولوژی
انجام پروژههای نمایشی

فنی

تعداد مقاالت  ISIمنتشر شده در زمینه تکنولوژی
تعداد حق اختراعات ثبت شده به صورت بینالمللی در
زمینه تکنولوژی
تعداد سازمانهای تحقیقاتی ( )R&Dفعال در زمینه
تکنولوژی
اندازهی سازمانهای تحقیقاتی ( )R&Dفعال در زمینه
تکنولوژی
تعداد مطالعات علمی و فنی صورت گرفته از تکنولوژی
تعداد توسعه و ایجاد نمونههای آزمایشی و اولیه از
تکنولوژی ()Prototype
تعداد گزارشهای تولید شده در رابطه با مطالعهی بازار

غیرفنی
انتشار دانش

تعداد مطالعات امکانسنجی انجام شده
تعداد فعّالیتهای تحقیق و توسعه و نوآورانه مشترک
صورت پذیرفته میان واحدهای مختلف (با هدف تسهیم
دانش)
تعداد کنفرانسها و کارگاههای برگزار شده در رابطه با
فناوری

فنی

تعداد شبکههای متشکل از بازیگران موجود در نظام
تکنولوژیک
اندازهی شبکههای متشکل از بازیگران موجود در نظام
تکنولوژیک
میزان جابهجایی نیروهای تحصیل-
کرده دانشگاهی با محوریت
تکنولوژی
غیرفنی

تعداد گزارشهای منتشر شده در رابطه با مطالعهی بازار
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جهتدهی به

رسمی (وضع نهادها)

ويرايش اول ،شهريور 1394
شاخصهای کیفی

شاخصهای کمّی
تعداد مطالعات امکانسنجی منتشر شده
قانونگذاری در رابطه با تکنولوژی

سیستم

استانداردهای تدوین شده
غیررسمی
(شکلگیری
انتظارات)

وضع چشماندازهای جدید برای
توسعهی تکنولوژی و یا موارد دیگر
که بر تکنولوژی اثرگذارند
شکلگیری محرکهایی برای
توسعهی تکنولوژی یا نوع خاصی از
آن (مانند ارزان شدن قیمت منابع
مصرفی تکنولوژی)
شفافسازی تقاضای کاربران اصلی
رشد تکنولوژی در کشورهای دیگر
ایجاد تغییر در عوامل کالن اثرگذار
بر سیستم (مانند تغییرات آب و
هوایی)
شکلگیری انتظاراتی دربارهی
ایندهی تکنولوژی
شفافسازی پتانسیل بازار
میزان عدمقطعیت موجود در برابر
تولیدکنندگان و یا سرمایهگذاران

شکلگیری بازار

شناسایی مرحلهی بلوغ (دورهی عمر)
بازار
تعداد و تنوع کاربران موجود برای تکنولوژی
تعداد و تنوع نهادهای تنظیمشده برای شکلدهی به بازار
بسیج منابع

کمکهای بالعوض دولتی (یارانه)

مالی

سرمایهگذاریهای بخش دولتی و خصوصی در گسترش
فناوری

مشروعیتبخشی

انسانی

در دسترس بودن نیروی انسانی فنی
در رابطه با تکنولوژی موردنظر

مواد

تأمین مواد اولیهی مورد نیاز برای
توسعهی تکنولوژی از خارج از کشور

دارایی های مکمل

توسعه زیرساختهای مورد نیاز
تکنولوژی و محصوالت و خدمات
مکمل
میزان همگرائی نهادهای موجود و
نظام نوآوری تکنولوژیک در حال
توسعه
میزان مشروعیت سرمایهگذاری در
توسعهی تکنولوژی و محصوالت
مربوط به آن
رایزنیهای سیاسی بین گروههای
درگیر برای حمایت از تکنولوژی
اعمال نفوذ گروهای پشتیبان
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شاخصهای کیفی

شاخصهای کمّی

تکنولوژی در بخشهای مختلف
دولت و صنعت
میزان حمایت از تکنولوژی موردنظر
در رسانهها

 -7-1جمعبندی و نتیجهگیری
در این فصل پس از بیان تعاریف و مفاهیم تدوین سیاستهای کالن ،به بیان ویژگیها و اصول تدوین سیاستتهتای کتالن
پرداخته شد .سپس چارچوبی جهت طراحی سیاست های کالن ارائه گردید .در این چارچوب نظترات خبرگتان ،اصتول تتدوین
سیاست و مالحظات اهداف کالن توسعه به عنوان ورودی تدوین سیاستهای توسعه در نظر گرفته می شود.

 -2تدوین سیاستها و اقدامات پشتیبان
 -8-1مقدمه
در این بخش تالش میشود به منظور دستیابی به چشمانداز و اهداف کالن ،اقدامات و سیاستهای پشتیبان تحقق ارکان
جهتساز تعیین شود .به منظور تدوین اقدامات سیاستی در گام نخست میبایست موانع و چالشهای پیشروی این حوزه
شناسایی شده و بر اساس آن اقدامات سیاستی الزم در جهت برطرفسازی موانع شناسایی شده ارائه شود..

 -9-1شناسایی موانع و چالشهای بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاهی
در بررسی چالشهای توسعه ،به طور کلی چالشها در دو گروه کارکردی و ساختاری قرار میگیرند .چالشهای کارکردی به 7
دسته کارآفرینی ،توسعه دانش ،انتشار دانش ،مشروعیت بخشی ،تأمین و تسهیل منابع ،جهتدهی به سیستم و شکلدهی به
بازار و چالشهای ساختاری به  4دسته نهادی ،قانونی ،زیر ساخت فناوری و شبکه سازی تقسیم میشوند .شکل  2طبقهبندی
چالشهای فناوری را نمایش میدهد.

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين بهره برداري ،نگهداري و تعمیرات نیروگاههاي كشور
24

فصل -3

ويرايش اول ،شهريور 1394

فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سیاستها

کارآفرینی
توسعه دانش
انتشار دانش
کارکردی

مشروعیت بخشی
تأمین و تسهیل منابع
جهت دهی به سیستم

چالشهای توسعه فناوری

شکل دهی به بازار
نهادی
قانونی
ساختاری
زیرساخت فناوری
شبکه سازی

شکل  -2طبقهبندی چالشهای پیش روی توسعه فناوری

استفاده از طبقهبندی باعث سهولت و افزایش دقت در شناسائی چالشها میشود .با استفاده از طبقهبندی فوقالذکر ،مصاحبهای
با خبرگان انجام شد و پانزده چالش به عنوان چالشهای اصلی پیش روی توسعه فناوریهای بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات
نیروگاهها شناسائی شدند .لیست خبرگان مورد مصاحبه قرار گرفته در جدول ذیل قابل مشاهده است.
جدول  -4لیست و مشخصات خبرگان
ردیف

لیست خبرگان

سمت و محل خدمت

1

مهندس فریبرز تیموری

مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران

2

مهندس خسرو قیم

مدیر امور فنی و مهندسی شرکت مپنا

3

مهندس فردنیا

کارشناس امور فنی و مهندسی شرکت مپنا

4

مهندس غالمرضا مهرداد

مدیر کل دفتر پشتیبانی فنی تولید شرکت توانیر

5

مهندس عبدالرضاشیرمحمدی

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق بعثت
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ردیف

لیست خبرگان

سمت و محل خدمت

6

مهندس کیومرث مسعودی

مدیر کارشناسان شرکت البرز تدبیرکاران

7

مهندس هوشنگ رستمیان

مدیرعامل شرکت رازک پژوهش

8

دکتر علی زواشکیانی

عضو هیئت علمی دانشگاه تورنتو

9

مهندس علیرضا اصل عربی

مدیر کل راهبری نظام نگهداری و تعمیرات صنعت نفت

10

دکتر مجید یادآور نیک روش

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

همانطور که ذکر شد ایشان پانزده چالش را به عنوان چالشهای اصلی پیش روی توسعه فناوریهای بهرهبرداری ،نگهداری و
تعمیرات شناسائی کردند .مشروح این چالشها در جدول ذیل قابل مشاهده است.
جدول  -5لیست موانع و چالشهای اصلی توسعه فناوری بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاهها
ردیف

لیست موانع و چالشهای اصلی

1

کمبود سیاستها ،قوانین ،مقررات و ضوابط اجرایی و استانداردها در این حوزه

2

عدم وجود نظام آموزشی منسجم و کارآمد برای پرسنل  O & Mو نیروگاهها و شرکت های تعمیراتی

3

ناکارآمدی نظام احراز صالحیت حرفه ای افراد و شرکت های ارائه خدمات O & M

4

کمبود منابع و مشوقهای مالی

5

عدم وجود زیرساختها و ثبات کافی در تامین خدمات مورد نیاز حوزه بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات

6

عدم هماهنگی بازیگران حوزه بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاهها و تحلیل رفتن متولی این حوزه در توانیر

7

دچار شدن به روزمرگی و عدم وجود تفکر درازمدت در برنامهریزیها

8

وجود نگاه تولید محور و ظرفیت محور در میان مدیران و عدم وجود دید نقطه سر به سری و بازگشت سرمایه ای

9

عدم وجود یا ناکارآمدی واحدهای  R & Dدر این حوزه

10

بکارگیری افراد فاقد صالحیت الزم در نیروگاهها

11

عدم رعایت مالکیت معنوی

12

عدم رعایت نقش دولت و بخش خصوصی در تعانل با یکدیگر

13

عدم دنبال کردن فعالیتها بر اساس یک نقشه راه کارآمد
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ردیف

لیست موانع و چالشهای اصلی

14

عدم حمایت ساختار یافته از بخش خصوصی در توسعه تکنولوژی فناوری های حوزه O&M

15

عدم وجود یک مرکز متولی حوزه و ایفا نقش درمدیریت توسعه فناوری و تسهیل ارائه خدمات به این حوزه

چالشهای ذکر شده در پنل خبرگان با حضور خبرگان ذکر شده در جدول  4مطرح شد .ایشان این پانزده چالش را ذیل  5چالش
اصلی دستهبندی نمودند .همانطور که مشخص است  3چالش مربوط به چالشهای کارکردی و  2چالش مربوط به چالشهای
ساختاری است .مهمترین چالشهای پیش رو توسعه فناوریهای بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاهها ،در جدول  6قابل
مشاهده است.
جدول  -6طبقهبندی چالشهای پیش روی توسعه فناوریهای بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاهها
چالش توسعه فناوریهای بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاهها

طبقهبندی

عدم هماهنگی بازیگران حوزه بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاهها و
تحلیل رفتن متولی این حوزه در توانیر

نهادی

کمبود منابع و مشوقهای مالی

تأمین و تسهیل منابع

کمبود قوانین ،مقررات و استانداردها

قانونی

عدم وجود زیرساختها و ثبات کافی در تامین خدمات مورد نیاز حوزه بهره برداری،
نگهداری و تعمیرات

زیرساخت فناوری

کمبود آموزشهای تخصصی

انتشار دانش

 -11-1تدوین اقدامات و سیاستهای پشتیبان
 -1-11-1مقدمه
پس از شناسایی چالشها و موانع موجود بر سر راه توسعه بخش  ،O&Mحال نوبت آن است تا سیاستها و اقدامات مورد نیاز
در جهت توسعه این بخش تدوین گردد .برای نیل به این هدف میبایست از چندین ورودی استفاده کرده و سیاستها را تدوین
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نمود .از یک سمت همانطور که در گزارش فاز سوم اشاره گردید ،تعدادی از فناوریها به عنوان فناوریهای اولویتدار معرفی
گردید که حال میبایست در این بخش اقدامات مورد نیاز در جهت توسعه آنها در کشور انجام شود .از سمت دیگر در بخش
قبل چالشهای پیشروی این حوزه شناسایی گردید که میبایست در جهت برطرفسازی آن چالشها ،چاره اندیشی شود (نگاه
پایین با باال) .از طرف دیگر در گزارش فاز سوم چشمانداز و اهدافی برای این حوزه ترسیم گردید که میبایست در جهت تحقق
آنها برنامهها و اقداماتی را تدوین نمود (نگاه باال به پایین) .در ادامه برنامهها و اقدامات سیاستی در جهت توسعه این حوزه ارائه
خواهد گردید.

 -2-11-1برنامهها و اقدامات سیاستی پیشنهادی
به منظور تدوین برنامهها و اقدامات سیاستی ،تیم فنی پروژه با بهرهگیری از نظرات مشاور مدیریت فتاوری پروژه و نیز نظرات
هر یک از اعضای کمیته راهبری ،در چندین نوبت پیشنویسهایی از برنامهها و اقدامات سیاستی پیشنهادی خود را در جلسات
کمیته راهبری پروژه مطرح نمود که در پایان در جلسات هشتم و نهم کمیته راهبری (در تاریخهای  1394/04/31و
 )1394/06/10لیست نهایی برنامهها و اقدامات سیاستی پیشنهادی مورد تأیید اعضای محترم کمیته راهبری قرار گرفت.
با توجه به جمعبندیهای انجام شده طی جلسات مذکور مقرر گردید در تدوین برنامهها و اقدامات سیاستی سه رویکرد اصلی
مالک عمل قرار گیرد:
 رویکرد توسعه ساختار
 رویکرد توسعه فناوری
 رویکرد برطرفسازی نیازهای عاجل
در واقع هر یک از این رویکردها هدفی را دنبال مینمودند و در جهت براورده سازی آن اهداف مقرر گردید  7اقدام کالن در
این حوزه انجام شود.
 .1راه اندازی مرکز مدیریت و توسعه فناوری بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهی و انجام وظایف
مستمر
 .2مدیریت دارایی های فیزیکی در بخش تولید صنعت برق
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 .3حمایت و توسعه فناوریهای نوین بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات
 .4رصد فناوری های نوین بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات
 .5محاسبه و تحلیل اقتصاد تولید برق و بهینه سازی آن
 .6بروز رسانی ،یکسان سازی فرایند بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات در واحدهای گازی ،بخاری و سیکل ترکیبی
 .7اطلس اندازه گیری و پایش ظرفیت ،راندمان ،مصرف داخلی واحدهای نیروگاهی و بهینه سازی آنها

جدول ذیل رویکردها ،اهداف و اقدامات کالن حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات را نشان میدهد.
رویکرد

هدف

اقدام کالن

 راه اندازی مرکز مدیریت و توسعه فناوری بهره
برداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای
• باز طراحی و ساماندهی ساختار
رویکرد توسعه
نیروگاهی
بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات
ساختار
در بخش تولید صنعت برق
 مدیریت دارایی های فیزیکی در بخش تولید
صنعت برق
 حمایت و توسعه فناوریهای نوین بهره برداری،
نگهداری و تعمیرات
رویکرد توسعه • توسعه فناوری حوزه بهره برداری،
نگهداری و تعمیرات
فناوری
 رصد فناوری های نوین بهره برداری ،نگهداری
و تعمیرات

رویکرد

 اطلس اندازه گیری و پایش ظرفیت ،راندمان،
مصرف داخلی واحدهای نیروگاهی و بهینه
سازی آنها

• برآورده ساختن نیازهای حوزه بهره  محاسبه و تحلیل شاخص های فنی و اقتصادی
برطرفسازی
تولید برق و بهینه سازی آن
برداری ،نگهداری و تعمیرات

نیازهای عاجل

 بروز رسانی ،یکسان سازی فرایند بهره برداری،
نگهداری و تعمیرات در واحدهای گازی،
بخاری و سیکل ترکیبی

به منظور پیادهسازی این  7طرح کالن نیاز است تا اقدامات خرد دیگری در دستور کار قرار گیرد تا بتوان به تحقق اهداف تعیین
شده امیدوار بود .این اقدامات خرد عبارتند از:

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين بهره برداري ،نگهداري و تعمیرات نیروگاههاي كشور
29

فصل -3

فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سیاستها

ويرايش اول ،شهريور 1394

 .1طرح  : 1تهیه اطلس اندازهگیری ظرفیت و راندمان واحدهای نیروگاهی کشور و بهینهسازی مصرف داخلی واحدهای
نیروگاهی
 .1.1پروژه  :تهیه الگوی اندازهگیری پارامترهای مؤثر در ظرفیت و راندمان و مصرف داخلی واحدهای نیروگاهی کشور و
استانداردسازی آن
 .1.2پروژه  :تعیین قوانین و ضوابط اجرایی برای جاری کردن طرح اطلس ظرفیت و راندمان واحدهای نیروگاهی کشور
 .1.3پروژه  :برنامهریزی و اجرای اطلس ظرفیت و راندمان واحدهای نیروگاهی کشور براساس الگوی استاندارد شده در
پروژه مورد اشاره در بند ()1-1
 .1.4پروژه  :بررسی جامع مصرف داخلی واحدهای نیروگاهی و بهینهسازی آن
 .2طرح  :2راهاندازی مرکز مدیریت توسعه فناوری بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهی
 .2.1پروژه  :تکمیل مطالعات و تعیین اهداف ،وظایف ،ساختار و سیستم کسب و کار ( )Business planمرکز توسعه
فناوری بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات به کمک مشاور
 .2.2پروژه  :اقدامات اجرایی برای راه اندازی و توسعه فعالیتهای مرکز توسعه فناوری بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات
 .2.3پروژه  :ارزیابی عملکرد پس از انجام طرح راهاندازی مرکز توسعه فناوری بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات و تعیین
اقدامات اصالحی به این منظور
 .3طرح : 3به کارگیری رویکرد مدیریت داراییهای فیزیکی در بخش تولید صنعت برق
 .3.1پروژه ایجاد سازوکار الزم برای بکارگیری رویکرد مدیریت داراییهای فیزیکی در بخش تولید صنعت برق و انجام آن
در یک نیروگاه گازی ،بخاری و سیکل ترکیبی پایلوت
 .3.2پروژه اجرای مستمر رویکرد مدیریت داراییهای فیزیکی در بخش تولید صنعت برق
 .3.3پروژه ارزیابی عملکرد پس از انجام طرح بکارگیری رویکرد مدیریت داراییهای فیزیکی در بخش تولید صنعت برق و
تعیین اقدامات اصالحی به این منظور
 .4طرح  :4توسعه فناوریهای نوین بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات در بخش تولید صنعت برق با هدف بهینهسازی آنها

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين بهره برداري ،نگهداري و تعمیرات نیروگاههاي كشور
30

فصل -3

فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سیاستها

ويرايش اول ،شهريور 1394

 .4.1پروژه  :بررسی جامع وضعیت بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاههای کشور و طبقهبندی و ارایه راهکارهای
بهینهسازی آنها
 .4.1.1زیر پروژه  :بررسی وضعیت ،مدونسازی و ارایه تصویری از فرآیند بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات
نیروگاههای کشور و تعیین راهکارهای بهبود وضعیت مذکور بر اساس

قابلیتها و محدودیتهای موجود

 .4.1.2زیر پروژه  :اجرای راهکارهای مورد اشاره در بند ( )1-1-4در دو نیروگاه پایلوت از نسل قدیم و جدید
 .4.1.3زیر پروژه  :تهیه قوانین ،ضوابط اجرایی برای توسعه راهکارهای توسعه فناوری به دست آمده در بندهای (-4
 )1-1و ( )2-1-4به نیروگاههای کشور
 .4.2پروژه تعیین چگونگی توسعه فناوریهای مورد نیاز حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات براساس نتایج پروژه (-4
)1
 .4.3پروژه طراحی و توسعه سیموالتورهای آموزشی و مهندسی (نرمافزاری و سختافزاری) برای واحدهای گازی ،بخاری
و سیکل ترکیبی و ارایه خدمات به نیروگاههای کشور
 .4.4پروژه توسعه فناوری CBMو عیبیابی و بکارگیری نتایج در یک واحد بخاری ،گازی و سیکل ترکیبی و
استانداردسازی و تعمیم و ترویج آن در بخش تولید صنعت برق
 .4.5پروژه بومیسازی و بکارگیری رویکردهای  RCM ،TPMو  RBMدر یک نیروگاه پایلوت بخاری ،گازی و سیکل
ترکیبی و تهیه استانداردهای الزم برای توسعه آن در نیروگاههای کشور
 .4.6بنیانگذاری بانک اطالعات اندازهگیری سوابق حوادث و تحلیل آنها در قالب پروژههای RCM ،RBI

 .4.7پروژه توسعه فناوریهای جمعآوری ،ثبت ،تحلیل و مدیریت اطالعات ( )ITدر بخش تولید صنعت برق
 .4.8پروژه توسعه فناوری های تحلیل قابلیت اطمینان و قابلیت دسترسی با هدف بهبود فرآیند بهرهبرداری ،نگهداری و
تعمیرات واحدهای نیروگاه کشور
 .5طرح  :5فراهمسازی امکانات سختافزاری و نرمافزاری محاسبه و تحلیل شاخصهای فنی و اقتصادی تولید برق در
نیروگاههای کشور و بهینهسازی آن
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 .5.1پروژه  :محاسبه و تحلیل قیمت تمام شده تولید برق واحدهای نیروگاهی و ارایه راهکارهای بهینهسازی هزینههای
مذکور و اجرای آن در یک نیروگاه گازی ،بخاری و سیکل ترکیبی
 .5.2پروژه  :توسعه امکانات نرمافزاری و سختافزاری توزیع اقتصادی بار بین واحدهای یک نیروگاه و اجرای آن در یک
نیروگاه نمونه
 .5.3پروژه  :بررسی جامع تعامل بازار برق و بخش بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهی و بهینهسازی آن
از دید مالک
 .5.4پروژه  :تحلیل هزینهها و منافع تولید برق از دیدگاه مالک نیروگاه در طول عمر پروژه
 .5.5پروژه  :تعیین و بروز نمودن ترکیب بهینه توسعه ظرفیت بخش تولید صنعت برق براساس قابلیتها و محدودیتهای
موجود با توجه به مالحظات O&M

 .6طرح  :6بروزرسانی ،یکسانسازی فرآیند بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای بخاری ،گازی و سیکل ترکیبی و
بهینهسازی آنها
 .6.1پروژه  :همگونسازی و استاندارد کردن بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای بخاری گازی و سیکل ترکیبی و
پیادهسازی استانداردهای مصوب
 .6.2پروژه  :همگونسازی و استاندارد کردن رویه اخذ گواهینامه تأیید صالحیت بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات
واحدهای نیروگاهی و پیادهسازی استانداردهای مصوب
 .6.3پروژه :همگونسازی شاخصها و استاندارد کردن نحوه ارزیابی عملکرد واحدهای نیروگاهی و پیادهسازی
استانداردهای مورد اشاره
 .6.4پروژه :همگونسازی و استاندارد کردن نرمافزارهای بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای بخاری ،گازی و
سیکل ترکیبی و پیادهسازی استانداردهای مذکور
 .6.5پروژه :همگونسازی و استاندارد کردن نظام آموزش پرسنل بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای گازی،
بخاری و سیکل ترکیبی
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 .6.6پروژه :یکپارچهسازی ،تدوین و بهینهسازی قوانین و ضوابط اجرایی برای بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات بخش
تولید صنعت برق
 .6.7پروژه :بررسی و ایجاد ساز و کار برای توسعه شرکتها و پیمانکاران و متخصصین صاحب صالحیت در حوزه
بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات
 .7طرح  :7رصد فناوریهای نوین بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهی
 .7.1پروژه :به کارگیری فناوریهای نانو در بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهی
 .7.2پروژه :بررسی مبانی تئوریک و به کارگیری فناوریهای  Terotechnology ، eMaintenanceدر یک نیروگاه
نمونه و بومیسازی آن
 .7.3پروژه :بررسی به کارگیری فناوری  RBDدر طراحی واحدهای نیروگاهی در کشور
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 -3جمعبندی و نتیجهگیری
در این گزارش چالشهای اصلی پیش روی توسعه حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاهها پرداخته شد و پنج چالش
زیر به عنوان چالشهای اصلی شناخته شدند.
 عدم هماهنگی بازیگران حوزه بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاهها و تحلیل رفتن متولی این حوزه در توانیر
 کمبود منابع و مشوقهای مالی
 کمبود قوانین ،مقررات و استانداردها
 عدم وجود زیرساختها و ثبات کافی در تامین خدمات مورد نیاز حوزه بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات
 کمبود آموزشهای تخصصی
در پایان در جهت مقابله و رفع چالشهای فوقالذکر و در جهت تحقق اهداف کالن دستهای از سیاستها با استفاده از نظر
خبرگان پیشنهاد گردید .که با توجه به سه رویکرد کالن زیر تهیه شدهاند:
 رویکرد توسعه ساختار
 رویکرد توسعه فناوری
 رویکرد برطرفسازی نیازهای عاجل

 نگهداري و تعمیرات نیروگاههاي كشور،سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين بهره برداري
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 -1مرور ادبیات
 -1-1مقدمه
در این بخش تالش ميشود متناسب با نوع محتویات گزارش ادبیات مربوطه ارائه گردد .بنابراین ادبیات مربوطه به ساختار
کنشگران و نیز نظام نوآوری فناورانه مورد بحث قرار گرفته است.

 -2-1مفاهیم ساختار کنشگران در توسعه فناوری
کنشگران یکي از سه مؤلفهی ساختاری در توسعه فناوری ميباشد که با انجام فعالیت ،بر فرآیند خلق ،انتشار و بهرهبرداری از
نوآوری اثر ميگذارد .در توسعه فناوری ،کنشگر را ميتوان مترادف با ذینفع در برنامهریزی راهبرد سازماني قلمداد نمود .بر این
اساس ،کنشگر ،عبارت است از فرد ،گروه و یا سازماني که ميتواند بر ورودیها (منابع) و یا بروندادهای یك سیستم تأثیر
بگذارد و یا از خروجيها و بروندادهای آن (خدمات ،محصوالت ،پیامدها و  )...تأثیر پذیرد .کنشگران یك سیستم به دو دسته
کلي کنشگران داخلي و کنشگران خارجي تقسیم ميشوند.
هر کنش گر موجود در نظام توسعه فناوری بر اساس راهبرد خود ،در چارچوب نهادهای پیرامون ،و با صرف منابع الزم ،به انجام
فعالیتهای نوآورانه ميپردازد] .[4با بهانجام رسیدن فعالیتها ،کارکردهای مختلفي برآورده ميگردد .مجموع کارکردهای
برآورده شده توسط فعالیتهای کنشگران مختلف ،عملکرد نهایي سیستم را تعِیین خواهد نمود .بنابراین با شناسایي و تحلیل
توسعه فناوری از زاویه کنشگران ميتوان در درجه اول سهم بالقوه و بالفعلي که هر کنشگر در برآوردن کارکردها و تامین
عملکرد سیستم مشخص نمود و در درجه دوم نیز آلترناتیوهای ساختاری که منجر به ایجاد عملکرد باال در سیستم ميشود را
شناساِیي کرد .برای شناساِیي کنشگران ،روشهای مختلفي مانند استفاده از جداول داده-ستاده و آمارهای عضویت موجود در
اتحادیهها و صنایع ،استفاده از پتنتهای ثبت شده و شناخت بنگاههای مرتبط با آنها و استفاده از قاعده گلوله برف( 1شناخت
کنشگران پیرامون یك واحد تحلیل از روی ارتباطات با سایر کنشگران) توصیه شده است].[5

-Snowball method

1
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در اين گزارش کنشگران به چهار دسته اصلي تقسيم ميشوند.
الف) سیاست گذار

1

یك سیاستگذار نهادی است که برنامههایي که باید توسط دولت ،کسب و کارها و غیره دنبال شود را تعیین ميکند.
سیاستگذاری به صورت فرآیندی تعریف شده است که به واسطه آن دولت به منظور ارائه پیامد (تغییرات مطلوب در دنیای
واقعي) ،چشمانداز سیاسي خود را به برنامه و عمل تبدیل ميکند .لذا سیاستگذاری ،کارکرد اصلي هر دولت ميباشد .به طور
کل ،سیاست ميتواند شکلهای مختلفي به خود بگیرد مانند سیاستهای غیر مداخلهای ،تنظیم ،تشویق تغییرات داوطلبانه
(مانند کمكهای مالي) و ارائه خدمات عمومي .لذا به نظر ميرسد بررسي ویژگيهای فرآیند سیاستگذاری مناسب ،مفید واقع
شود .در ادامه ،ده ویژگي برای فرآیند مذکور آورده شده است:
 نگاه رو به جلو :2واضح است که فرآیند سیاستگذاری ،پیامدهایي که سیاست برای دستیابي به آن طراحي شده است
را تعریف مي کند .لذا به طور معمول ،در این فرآیند باید نگاهي بلند مدت (حداقل پنج ساله) بر اساس روندهای آماری و
پیش بیني های اجتماعي ،سیاسي ،اقتصادی و فرهنگي وجود داشته باشد .نکات زیر رویکرد نگاه رو به جلو را واضحتر
ميسازد:
 بیان پیامدهای مطلوب در مراحل اولیه
 طراحي سناریو یا پیشامدهای احتمالي
 لحاظ کردن استراتژی بلند مدت اجرایي
 استفاده از برنامه آیندهنگاری 3و یا دیگر روشهای پیشبیني
 نگاه بیرونگرا :4فرآیند سیاستگذاری تاثیر عوامل را در سطوح منطقهای ،ملي و بینالمللي در نظر ميگیرد و از
تجارب دیگر مناطق یا کشورها استفاده ميکند .نکات زیر رویکرد بیرونگرایي را نشان ميدهد:
 استفاده از مکانیسمهای  EU ،OECDو غیره
1

- policy-maker
- looking forward
3
- foresight program
4
- outward looking
2
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 استفاده از تجارب دیگر کشورها در برخورد با مسئلهای خاص
 تشخیص نوسانات در کشور
 نوآور ،منعطف و خالق :فرآیند سیاستگذاری در برخورد با مسائل منعطف ميباشد و ایدههای نوین را تشویق ميکند.
ریسكها شناسایي ميشوند و به طور فعال مدیریت ميشوند .نکات زیر یك رویکرد خالق ،نوآور و منعطف را نشان
ميدهد:
 استفاده از جایگزینها برای روشهای معمولي کاری (مانند جلسات طوفان فکری)
 تعریف موفقیت بر حسب پیامدهای شناسایي شده
 ارزشیابي و مدیریت هوشیارانه ریسك
 حرکت به سمت ایجاد ساختارهای مدیریتي که ایدههای جدید و کارهای گروهي را ارتقا ميدهند
 مبتني بر شواهد :1توصیهها و تصمیمات سیاستگذاران بر اساس بهترین شواهد موجود و حوزه وسیعي از منابع
ميباشد که تمامي ذینفعان کلیدی در مراحل اولیه دخالت داده ميشوند .نکات کلیدی رویکرد مبتني بر شواهد در
سیاستگذاری شامل:
 مرور تحقیقات موجود
 انجام تحقیقات جدید
 مشاوره با متخصصین مربوطه و /یا استفاده از مشاورین داخلي و خارجي
 لحاظ کردن دامنه وسیعي از گزینههای ارزیابي شده و مناسب
 فراگیر :2فرآیند سیاستگذاری ،میزان اثرگذاری سیاست و سهم آن در برآوردهسازی نیازهای مردم به طور مستقیم و
یا غیر مستقیم را در نظر ميگیرد .یك رویکرد فراگیر ،ممکن است شامل جنبههای زیر باشد:

- evidence-based
- inclusive

1
2
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 رایزني با مسئولین پیاده ساز  /ارائهکننده خدمت
 رایزني با موجودیتهای تأثیرپذیر از سیاست
 انجام ارزشیابي اثر
 گرفتن بازخورد از دریافتکنندگان یا ارائهدهندگان
 پیوسته و کل نگر :1فرآیند ،نگاهي جامع دارد و فراتر از مرزهای سازماني حرکت ميکند .از اینرو ،اهداف استراتژیك
اداری را در نظر ميگیرد .در کل ميتوان بیان کرد که هدف عمده ،ایجاد پایهای اخالقي و قانوني برای سیاست
ميباشد و مالحظات ساختارهای سازماني و مدیریت صحیح در نظر گرفته ميشود .نکات زیر ،رویکرد کل نگر و پیوسته
را نشان ميدهند:
 تعریف اهداف افقي 2در مراحل اولیه
 تعریف واضح از تنظیمات کاری مشترك با دیگر بخشها
 شناسایي دقیق موانع این رویکرد به انضمام استراتژیهای غلبه بر آن
 یادگیری از تجربیات :3به معنای کسب تجربه از روشهایي است که کارآمد شناخته شدهاند و یا عدم کارایيشان به
اثبات رسیده است .رویکرد یادگیری برای بهبود سیاست شامل جنبههای زیر ميباشد:
 جمعآوری اطالعات درباره نمونههای عملي منتشر شده
 تمیز دادن میان شکست سیاست برای اثرگذاری بر مشکالت و شکست عملیاتي  /مدیریتي پیادهسازی
سیاست
 ارتباطات :فرآیند سیاستگذاری ،چگونگي ارتباط سیاست با مردم را در نظر ميگیرد .موارد زیر در ایجاد ارتباط مؤثر
سیاست سهم قابل توجهي دارند:

1

- joined-up
- cross-cutting objectives
3
- learn lessons
2
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 آمادهسازی و پیادهسازی استراتژی ارتباطات  /ارائه
 ارائه خدمات اطالعاتي اجرایي از مراحل اولیه
 ارزیابي :ارزیابي سیستماتیك اثربخشي سیاست در فرآیند سیاستگذاری وجود دارد .رویکردهای سیاستگذاری که
تعهد به ارزیابي را نشان ميدهند ،شامل:
 تعریفي واضح از هدف ارزیابي مجموعه
 تعریف معیارهای موفقیت
 تعیین ابزارهای ارزیابي از مراحل اولیه
 استفاده از آزمایشات 1به منظور اثرگذاری بر پیامد نهایي
 بازنگری :2سیاستهای موجود باید به طور مستمر بازنگری شوند چرا که سیاستهای طراحي شده برای حل
مشکالت ،باید کارایي خود را در طول زمان حفظ کنند .جنبههای رویکرد بازنگری برای سیاستگذاری شامل:
 برنامه بازنگری مستمر با شاخصهای عملکرد متنوع و معنادار
 مکانیسمهایي برای فراهم کردن بازخورد از سیاستهای تنظیم شده
 دور انداختن سیاستهای شکست خورده!
ب) تنظیمکننده

3

تنظيم مجموعه گوناگوني از ابزارهاست که به واسطه آن دولت نيازمنديهاي شرکتها و مردم را تنظييم مييکنيد.
کارکردهاي تنظيمکننده بنا به داليل گوناگوني به وجود آمدهاند از جمله:
 تعیین حقوق و مسئولیتهای هر یك از موجودیتهای جامعه به منظور تحقق اهداف توسعه پایدار
 تنظیم استانداردهای صنعتي

1

- pilots
- review
3
-regulator
2
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 جمعآوری مالیاتها و دیگر در آمدها و ...
به منظور درك بهتر کارکردهاي تنظيمکننده ،بررسي انواع روشهاي تنظيمي مفيد خواهد بود.
انواع تنظیمات
 فرمان و کنترل :1تنظیم دستور و کنترل نوعاً وضع /تحمیل استانداردهای حمایت شده توسط مصوبات قانوني است،
هرگاه استانداردها سازگار نباشند .بنابراین ،قانون به عنوان منع یا اجبار فعالیتهای معیني به کار ميرود .استانداردها
ميتواند از طریق قانونگذاری یا تنظیمکنندگاني که به واسطه فرآیند تنظیم برای تعریف قانون مشروعیت دارند ،تنظیم
شود .نقاط قوت چنین رویکرد مستقیمي در تنظیم این است که اغلب به طور سریع پیادهسازی ميشوند ،محدودیتهای
تعریف شده به طور واضح تنظیم ميشود ،و نشان ميدهد که تنظیمکننده یا دولت قاطعانه عمل ميکند .از سویي دیگر،
این رویکرد ميتواند برای فعالیتهای تنظیمي پیچیده باشد .مشکالتي که ممکن است به واسطه این رویکرد رخ بدهد،
در دستههای زیر قرار ميگیرند:
 تسخیر شدن در فرآیند تنظیم :2رویکرد مذکور نیازمند این است که تنظیمکننده و تنظیمشونده ،3به ویژه
برای تضمین در فراهم آوردن اطالعات مورد نیاز تنظیمکننده ،با یکدیگر مشارکت داشته باشند .این
ارتباط نزدیك ممکن است به تسخیر شدن تنظیمکننده توسط تنظیم شونده منتهي شود و در نتیجه آن
قوانیني که به نفع یك مجموعه خاص است در نظر گرفته شود نه قوانیني که رفاه عمومي را در بر گیرد.
 افراط در قانون :4این رویکرد اغلب به صورت پیچیده ،غیر منعطف و مداخلهگر به تصویر کشیده شده
است .تدبیر در قوانین دقیق ،به ویژه زمانیکه یك اقتصاد در حال تغییر است ،ميتواند مشکل باشد .به
عالوه ،درگیری مستقیم سیاستگذاران ميتواند به معني ایجاد قوانیني در پاسخ به موقعیتها یا
زمینههای خاص باشد که اغلب در مقیاسهای زماني کوتاه در نظر گرفته ميشود .لذا ميتوان بیان نمود
که رویکرد مذکور همواره مؤثر و جلوتر از زمان نميباشد.

1

command and control
-regulatory capture
3
-regulatee
4
-legalism
2
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 تنظیم کردن استانداردها :گاهي اوقات تنظیم یك استاندارد مناسب ،به عنوان مثال تعین یك سطح معین
از آلودگي یا کارایي واقعي اهداف برای سیستمهای توزیع و انتقال ،پیچیده است.
 تنفیذ :پیچیدگي قوانین و این امکان که طراحي انجام شده ممکن است تمامي فعالیتها را در بر نگیرد،
تنفیذ را برای تنظیمکننده مشکل ميکند.
 خود -تنظیمي :1این رویکرد ميتواند به عنوان نوعي از نسخه خود انجامي 2رویکرد دستور و کنترل تلقي شود .در این
مورد ،اغلب انجمن های تجاری یا کسب و کار تشکیل شده که قوانین عملکرد را ایجاد ،کنترل و اجرا ميکنند .به عنوان
یك قانون ،خود تنظیمي اغلب به عنوان یك روش کسب و کار دیده ميشود که اقدام انحصاری به منظور جلوگیری از
مداخله دولت انجام ميدهد .مزایای این رویکرد شامل سطح باالی تعهد کسب و کارها و ماهیت جامع قوانین تنظیم
شده ميباشد .به عالوه ،این رویکرد منعطفتر از رویکرد دستور و کنترل بوده چرا که به قانونگذاری نیازی ندارد .از
سویي دیگر ،خود تنظیمي ميتواند به صورت یك رویکرد غیردموکراتیك ،محدود به بررسي دقیق بیروني و در معرض
سوءاستفاده توسط کسانیکه با اهداف مختلف قوانین را تنظیم ميکنند ،دیده شود .در کمترین سطح ،خود تنظیمي
همواره در معرض چالشهای منتج شده از عالقههای بیروني کسانیکه فکر ميکنند استانداردها و قوانین به سمت
کاهش تأثیر فعالیتهای غیر مطلوب تنظیم نشده است ،قرار دارد.
 تنظیم مبتني بر تشویق :3یك تشویق ،سیاست ،قانون ،مکانیسم قیمت ،یا رویهایست که به دنبال تعدیل رفتار افراد یا
شرکتها به واسطه تغییر در هزینهها یا سودهای حاشیهای مرتبط با تصمیم یا فعالیت خاص ميباشد .از یك سو،
مي توان گفت که تمامي تنظیمات بر مبنای تشویق است چرا که تنظیم از طریق مفهوم پایه جریمه برای رفتارهای
"بد" و پاداش برای رفتارهای "خوب" عمل ميکند .تنظیم مبتني بر تشویق سعي دارد به منظور کاهش هزینهها و
بهبود خدمات ،برنامه سودمند با سودهای زیاد را پاداش دهد .هدف عمده این است که تنظیمشونده فعالیتهای غیر
مطلوب خود را از طریق تحمیل /وضع مالیات و کمكهای مالي محدود یا متوقف کند .برای به کارگیری این رویکرد،
گامهای اصلي شامل انتخاب واحدهای اندازهگیری ،تعیین خط مبنا ،انتخاب اهداف برای بهبود و /یا نگهداری و سپس

1

-self-regulation
-do-it-yourself
3
-incentive-based regulation
2
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اجرای تشویقها و جریمهها ميباشد .یکي از انواع تنظیمات مبتني بر تشویق ،تنظیم مبتني بر عملکرد )PBR(1است که
تشویقها ملزم به بهبود در عملکرد مطلوب ،کاهش قیمت و بهبود در کیفیت خدمات ميباشد .به عالوه PBR ،بیشتر به
استانداردهای عملکرد خارجي متکي است و کمتر به فعالیتهای خاص شرکت حساس است .مزایای  PBRاین است که
به بهبود در بهرهبرداری شرکتها ،کاهش هزینههای نگهداری و عملیات و بهبود در پایایي سیستم کمك ميکند .طرح
تنبیه و تشویق به صورت مکانیکي عمل ميکند .بنابراین کاهش در حوزه صالحدید تنظیمي ،در مقابل امکان تسخیر در
فرآیند تنظیم را کاهش ميدهد .به عالوه این رویکرد ،انعطافپذیری در تصمیمگیری شرکت ،که آیا از قانون تبعیت کند
یا جریمه بپردازد ،را فراهم ميکند .اگرچه به عنوان یکي از معایب این روش ،ميتوان به ایجاد قوانین بسیار پیچیده و
غیر منعطف که واقعیت های بازار در آن لحاظ نشده است ،اشاره کرد .از مفروضات اصلي این رویکرد ،عقالنیت اقتصادی
است که لزوماً در همه موارد یافت نميشود.همچنین ،گاهي اوقات پیشبیني تأثیر این نوع رویکرد مشکل است .به
عنوان مثال ،رفتار "بد"  ،مانند آلودگي ،ميتواند پاداش بگیرد اگر که قوانین به طور صحیح تنظیم نشده باشند.
 مکانیسمهای مبتني بر بازار :2حوزه وسیعي از مکانیسمهای مبتني بر بازار وجود دارند که ميتوانند برای تنظیم
فعالیتها مورد استفاده قرار بگیرد .تنظیمات مبتني بر بازار ميتواند اثربخشي هزینهای را ثابت کند و مداخالت تنظیمي
در عملیات روزانه شرکتها را کمینه کند .انواع مکانیسمهای معمول مبتني بر بازار در زیر بررسي ميشوند.
 قوانین رقابتي :3قوانیني هستند که برای کنترل رفتار شرکتها ایجاد ميشوند تا تضمین کند بازار،
خدمات را با محدود کردن فعالیتهای غیر مطلوب مانند قیمتگذاری تهاجمي ،کمك مالي ،4تحویل
ميدهد .قانون رقابتي ميتواند به تنظیم از طریق دستور و کنترل ترجیح داده شود چرا که کمتر در امور
شرکتها مداخله ميکند ،برای سرمایهگذاری عمومي ارزانتر است.
 تنظیم به واسطه قرارداد :5دولت ميتواند از قدرت خرید خود برای تعیین شرایط قراردادها با کسب و
کارهای خارجي استفاده کند .شرایط قراردادی برای هدایت اهداف اجتماعي مطلوب ،مانند نسبت معیني

1

-Performance-based regulation
- market-based regulation
3
-competitive laws
4
-cross-subsidization
5
-regulation by contract
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از انرژی تجدیدپذیر در تولید کاالها ،ميتواند استفاده شود .این رویکرد ،گاهي به عنوان راه حل
کوتاهمدت ،در نظر گرفته ميشود و زماني ارزشمند است که هدف افزایش سریع استواری فرآیند تنظیم و
در زمان کوتاه است .اگرچه ترجیحاً باید تقویت شود و در نهایت با شاخصهای تنظیمي پایدارتری
جایگزین شود .افزایش تنظیم به واسطه قرارداد ،نباید به عنوان یك جایگزین برای عاملهای تنظیمي
موجود لحاظ شود  ،بلکه باید به عنوان یك روش متمم با بهبود در اثربخشي و اعتبار تنظیمکننده در نظر
گرفته شود .تحت رژیم تنظیم به واسطه قرارداد ،یك تنظیم کننده به طور بالقوه باید در مذاکرات مجدد
قرارداد درگیر شود و از این رو ،نقش تنظیمکننده به طور فزایندهای یك کارگزار امین یا یك بازیگر بي
طرف ميشود که بر روی ایجاد راه حلها و ایجاد اجماع میان تأمینکنندگان خدمات ،سرمایهگذاران و
دولت متمرکز ميشود.
 مجوزهای قابل فروش :1این رویکرد در محدود کردن انتشار دیاکسیدکربن بسیار مهم است .سطح
معیني از انتشار قابل قبول توسط دولت تعیین شده ،و به صاحبان بنگاههای اقتصادی فوقالعادههایي 2تا
حد مجاز واگذار ميشود .در مقابل صاحبان بنگاههای اقتصادی ميتوانند سطح انتشار را از حد تخصیص
داده شده پایینتر قرار دهند و فوقالعادههای اضافي را مبادله کنند و یا حاضر به پرداخت جریمه شوند .از
لحاظ سیاسي ،این رویکرد یك مکانیسم جذاب است چرا که شرکتها را در تصمیمگیری آزاد ميگذارد.
اگرچه ،موفقیت این طرح به حدودی که دولت تعیین ميکند بستگي دارد.
 تنظیم بر اساس افشاگری :3این رویکرد نیازمند این است که تولیدکنندگان ،منابع یا گنجایش
محصوالتشان را بیان ميکنند .به عالوه ،این مکانیسم به مشتریان اجازه ميدهد تا منبع مقدم را انتخاب
کنند .اگرچه ،در این روش فرض بر این است که مشتریان برای رسیدن به هدف مطلوب ،ميتوانند
انتخاب صحیح را انجام بدهند.

1

-tradable permits
-allowance
3
-disclosure regulation
2
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ج) تسهیلکننده
سازمانهای محلي یا بینالمللي هستند که معموالً توسط دولت سرمایهگذاری ميشوند و هدف آن توسعه و بهبود بازار خدمات
ميباشد .یك تسهیلکننده ،تأمینکنندگان خدمات را از طریق ایجاد محصوالت خدماتي جدید ،ارتقاء تجارب مفید و ایجاد
ظرفیت حمایت ميکند .به عالوه ،تسهیلکننده ميتواند بر طرف تقاضا از طریق آموزش صنایع کوچك درباره مزایای خدمات
یا فراهم کردن محركهایي برای امتحان آنها نیز متمرکز شود .کارکردهای دیگر یك تسهیلکننده شامل ارزیابي خارجي تأثیر
تأمینکنندگان خدمات ،تضمین خدمات و حمایت برای محیط سیاسي بهتر ميباشد .عمل تسهیل ،کارکردی است که به طور
معمول توسط سازمانهای توسعهگرا انجام شده و ميتواند شامل سازمانهای غیر دولتي ،انجمنهای صنعتي و کارفرمایان و
عاملهای دولتي باشد.
در این راستا ،ذکر نکتهای الزم به نظر ميرسد که تفکیك نقشهای تسهیلکنندگان و ارائهکنندگان برای خدمات توسعه کسب
و کار1ضروری است .در بسیاری از برنامههای توسعهای ،یك سازمان نقش تأمینکننده (ارائه مستقیم خدمات به بنگاههای
اقتصادی) و نقش تسهیلکننده (تشویق دیگر شرکتها برای عرضه خدمات به بنگاههای اقتصادی) را توأماً ایفا ميکند .این
مسئله اغلب تناقضي برای تأمینکنندگان رقابتي به وجود ميآورد ،چرا که تسهیلکنندگان معموالً اهداف توسعهای داشته و
تأمینکنندگان اهداف تجاری و لذا ترکیب نقشها ممکن است به برنامههای ناکارآمد و استفاده نامناسب از سرمایه منجر شود.
به عالوه ،چنانچه تسهیلکنندگان به صورت دولتي سرمایهگذاری شده باشند ،هنگامي که بازار توسعه پیدا ميکند و
تأمین کنندگان و دیگر بازیگران دائمي بازار بر کارکردهای خود مسلط شدند ،باید از صحنه بازیگران بازار حذف شود .تنها حالت
استثنایي زماني است که تسهیلکننده فعالیتهای خود را از طریق فروش خدمات به تأمینکنندگان از نظر مالي تأمین کند و در
نتیجه به یك بازیگر دائمي و پایدار در بازار تبدیل شود.
د)ارائه دهنده کاال و خدمات
این دسته از بازیگران در دو حوزه خدمات آموزشي-پژوهشي و صنعتي قابل تقسیمبندی هستند:
 ارائهکننده خدمات آمورشي و پژوهشي

- business development services

1
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تأمینکننده خدمات آموزشي و پژوهشي شامل دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مؤسساتي هستند که در زمینه آموزش و پژوهش در
حوزه فناوریهای مربوطه فعالیت ميکنند .این نهادها در زمینه فعالیتهای تحقیق و توسعه نقش مهمي را ميتوانند ایفا نموده
و اغلب نمونههای اولیه مورد نیاز صنایع از این نهادها به صنعت منتقل ميگردد.
 ارائهکننده خدمات صنعتي (صنعتگران)
شامل بازیگراني ميشود که در زمینههای صنعتي و تولیدی مرتبط با حوزه فناوری مربوطه فعالیت ميکنند .این کنشگران
ممکن است ترکیبي از عملیات طراحي ،ساخت و مونتاژ در حوزه فناوریهای مربوطه را انجام دهند و یا ارائه کننده محصول یا
خدمتي به سازندگان این تجهیزات باشند.

 -3-1نظام نوآوری فناورانه
نظامهای نوآوری فناورانه  1به تحلیل گذار از منظر تغییرات نهادی ،سازماني ،اقتصادی ،سیاسي ،و فني پیرامون ظهور فناوری-
های جدید ميپردازد .این رویکرد بر پایهی نظر کارلسون و استنکویتز ( )1991درباره نوآوری شکل گرفته است که مهمترین
محركهای خلق ،انتشار ،و بهرهبرداری از نوآوریهای فناورانه را در تعامالت نظاممند کنشگران ،تحت زیرساختهای نهادی
ميداند .این برداشت از گسترش نوآوری فناورانه با الهام از تئوری بلوكهای توسعه )Dahmén, 1988( 2و نیز در ارتباط با
3

4

رویکردهای نظام ملي نوآوری ( )Freeman, 1988; Nelson, 1988و نظام بخشي نوآوری ( Breschi and Malerba,

 )1997است.
از زمان توسعه اولیه این رویکرد در سال  ،1991تغییرات مختلف و بهبودهای متفاوتي در مفهوم و ابزارهای عملیاتي آن صورت
پذیرفته است .تمرکز بر فناوریهای مشخص 5به جای تمرکز بر فناوریهای عمومي و گسترده ،6تاکید بر وقوع نوآوریهای
بنیادین بهعنوان محرك گذارهای اجتماعي-فني بهجای تاکید بر نوآوری فناورانه بهعنوان ابزاری در ایجاد رشد اقتصادی ،و
توجه به فناوریهای نوظهور (و غالبا پایدار) بهجای توجه به سایر انواع فناوری ،نمونههایي از تغییرات و همگرایيهایي صورت

1

)Technological innovation systems (TIS
Development blocks
3
)National innovation systems (NIS
4
)Sectoral innovation systems (SIS
5
Specific technology
6
Generic technology
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گرفته در این حوزه است .عالوه بر اینها ،شناسایي مجموعهی فرایندهای الزم برای توسعه نوآوری تحت عنوان کارکردهای
نظام نوآوری فناورانه ،شناسایي مجموعهی مکانیزمهای اثرگذار بر شکلگیری نظام نوآوری فناورانه در قالب موانع و محرك-
های توسعه  ،ارائهی تحلیلهای ساختاری در قالب نقش کنشگران ،نهادها ،و شبکهها در شکلگیری نوآوری ،گسترش مفهوم
شکستهای بازار و با ارائهی تعریفي جدید تحت عنوان شکستهای سیستمي ،1برقراری ارتباط و ایجاد سازگاری میان
رویکردهای مختلف گذار (مانند رویکرد  TISو  )MLPو ارائهی رویکردهایي برای راهبری شکلگیری نظام نوآوری فناورانه،
نمونههایي از بهبودهای صورت پذیرفته در رویکرد نظامهای نوآوری فناورانه در طول زمان است.
بهکار بردن رویکرد سیستمي در مطالعهی تغییرات فناورانه ،بستری برای درك توسعه فناوری را فراهم مينماید .نظامهای
نوآوری با تمرکز خاص بر فناوری ،نمونهای از این رویکردهای سیستمي هستند که در ادبیات از آنها تحت عنوان نظام نوآوری
فناورانه 2یاد ميگردد .بر این اساس ،کارلسون و استنکویتز ( )1991این مفهوم را بهصورت زیر تعریف میکنند:
شبکهای پویا از عوامل که در یك حوزهی اقتصادی/صنعتي خاص باهم در تعامل بوده ،تحت مجموعهای از زیرساختهای
نهادهای قرار داشته ،و در فرایند خلق ،انتشار و بهرهبرداری از دانش دخیل هستند.
نقطه شروع تحلیل در نظامهای نوآوری فناورانه مرزهای جغرافیایي و یا یك صنعت خاص نبوده ،بلکه این رویکرد تمرکز بر
فناوری را هدف مطالعه قرار ميدهد .با این حال ،یك نظام نوآوری فناورانه ميتواند در عین تمرکز بر یك فناوری ،گسترهای از
مرزهای جغرافیایي و بخشي مختلف را در برگیرد .هدف تحلیلهای نظام نوآوری فناورانه ارزیابي روند توسعه یك نوآوری
فناورانه از نگاه ساختار و فرایندهایي است که به پشتیباني و یا ممانعت از آن ميپردازد .در تعریف نظام نوآوری فناورانه ،فناوری
هم بهمعنای مواد ،سختافزارها ،و نرمافزارهایي است که به شکل مستقیم در فرایند توسعه بکار ميروند ،و هم بهشکل دانشي
است که چه به شکل عمومي و یا نهفته در محصول وجود دارد (.)Bergek et al., 2008
نظام نوآوری فناورانه عليرغم دارا بودن ویژگيهای مشترك با سایر رویکردهای نظام نوآوری ،دارای دو ویژگي متمایزکننده از
آنهاست ):(Suurs and Hekkert, 2009

Systemic failures
 2این اصطالح توسط محققین مختلف بهگونههای متفاوت بکار گرفته شده است )1991( Carlsson and Stankiewicz .اصطالح سیستمهای تکنولوژیکي را بکار بردهاند و محققان سوئدی
نیز واژه نظام نوآوری تکنولوژی محور را برگزیدهاند.

1
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 تاکید بر نقش شایستگي اقتصادی ،بهمعني توانایي در توسعه و بهرهبرداری از فرصتهای جدید کسبوکار در ایجاد
نوآوری فناورانه .بر این اساس ،بهرهبرداری و ترکیب دانشهای موجود جز جدایي ناپذیر نوآوری فناورانه ميباشد .در
حقیقت بر خالف سایر رویکردها که تفکری کالن از نوآوری داشتند ،این ویژگي بر اهمیت نیروهای کارآفرین به-
عنوان منابع نوآوری تاکید دارد.
 تاکید جدی بر پویایي سیستم .تمرکز بر نقش کارآفرینان در این رویکرد ،زمینه را برای بررسي روند شکلگیری این
سیستم در طول زمان آماده کرده تا از این طریق روند پویایي درنظر گرفته شود.

در بکارگیری نظام نوآوری فناورانه ،درنظرگیری چهار فرض اساسي ضروری است (:)Carlsson et al., 2002
 سیستم (نه تكتك اجزا) بهعنوان واحد تحلیل قرار ميگیرد .این فرض در سایر مدلهای نظام نوآوری نیز مشابه
است.
 سیستم ماهیتي پویا دارد .بنابراین درنظر گرفتن بازخوردها برای بررسي روند شکلگیری این سیستمها ضروری مي-
باشد.
 فرصتهای فناورانه عمال نامحدود هستند .بنابراین الزم است تا تمرکز بیشتری در شناسایي ،جذب و بهرهبرداری از
فرصتهای فناورانه صورت پذیرد .بهعبارت دیگر ،باالبردن توانایي جذب اهمیت بیشتری از توانایي تولید فناوری
جدید دارد.
 هر بازیگر در چارچوب خردپذیری محدود 1عمل میکند .بهعبارت دیگر ،بازیگران این نظام خردپذیر هستند ،اما با
محدودیتهایي از جنس توانایيها و اطالعات روبهرو هستند.
در کنار رویکرد نظام نوآوری فناورانه ،مفهوم بلوكهای شایستگي 2قرار ميگیرد .بلوكهای شایستگي از جانب طرف تقاضا
(محصول یا بازار) و به عنوان مجموع زیرساختهای الزم برای ساخت ،انتخاب ،تشخیص دادن ،انتشار و بهرهبرداری از ایده-
های جدید در خوشههایي از بنگاهها تعریف ميگردد .نمونهای از تحلیل با این رویکرد را ميتوان در بلوك شایستگي برای نظام
سالمت کشور سوئد جستجو نمود که در آن اجزای تشکیلدهندهي نظامهای نوآوری فناوری مختلف محصوالت و فناوریهای
الزم بخش سالمت را تامین میکنند ،بهتصویر کشیده شده است.

1 Bounded rationality
2 Competemnce block
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 -1-3-1شناخت کارکردی نظام نوآوری
نظامهای نوآوری فناورانه را ميتوان بهعنوان رویکردی برای تحلیل تغییرات فناورانه بهکار برد ( Hekkert and Negro,

 .)2009از آنجایي که تنها با تحلیل ساختاری نظامهای فني-اجتماعي نميتوان تمام جوانب تغییرات فناورانه را درنظر گرفت،
این رویکرد ميبایست فراهمآورندهي چارچوبي برای تحلیل کارکردی 1نظامهای فني-اجتماعي باشد .ادکوئیست ()2004
دنبالکردن فرایندهای نوآوری و یا به تعبیری دیگر ،توسعه ،انتشار و بهکارگیری نوآوریها در عمل را بهعنوان کارکرد اصلي
نظامهای نوآوری قلمداد میکند .برای مطالعهی میزان تحقق فرایندهای اصلي سیستم ،محققان کارکردهای مختلفي را در سطح
اول سیستم (زیرکارکرد) شناسایي کردهاند.2

 1کارکردها عوامل فرايندي مؤثر بر توسعهي فناوري محسوب ميشوند.
 2هنگامي که گفته ميشود کارکردها در سطح اول سيستم تعريف شدهاند ،کارکرد کلي سيستم بهصورت پيشفرض در سطح صفر سيستم تعريف شده است.
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جدول  -1فهرست کارکردهای ارائه شده توسط محققان مختلف در طول زمان
کارکردها

مراجع
;(Suurs and Hekkert, 2009

فعالیتهای کاآفریني

توسعه دانش

انتشار دانش

جهت دهي به جستجو

شکلدهي بازار

تامین و تخصیص منابع

Suurs et al., 2010; Suurs et al.,

حمایت از سوی گروه-
های پشتیبان

)2009
)(Van Alphen et al., 2009b

فعالیتهای کاآفریني

توسعه دانش

انتشار دانش

جهت دهي به جستجو

شکلدهي بازار

تامین و تخصیص منابع

ایجاد مشروعیت

)(van Alphen et al., 2009a

فعالیتهای کاآفریني

خلق دانش

انتشار دانش

جهت دهي به جستجو

ایجاد بازار

تامین و تخصیص منابع

مشروعیتبخشي

آزمایشهای کارآفریني

توسعه و انتشار دانش

تاثیرگذاری بر جهتدهي

شکلدهي بازار

تامین و تخصیص منابع

مشروعیتبخشي

;(Bergek et al., 2008b
)Jacobsson, 2008
;(Alkemade et al., 2007

توسعه اثرات جانبي مثبت

تصمیمات
فعالیتهای کارآفریي

توسعه دانش

;Hekkert and Negro, 2009

انتشار دانش از طریق

جهت دهي به جستجو

شکلدهي بازار

تامین و تخصیص منابع

شبکهها

Hekkert et al., 2007a; Negro et

ایجاد مشروعیت/غلبه
بر مقاومت در برابر
تغییر

)al., 2008

فعالیتهای کاآفریني

توسعه دانش

انتشار دانش از طریق

جهت دهي به جستجو

شکلدهي بازار

تامین و تخصیص منابع

حمایت از سوی

)(Negro et al., 2007

شبکهها
تحقیق و توسعه

شبکهسازی

گروهای پشتیبان
تامین حداقلهای کیفي

شکلدهي بازار

تامین مالي فرایند نوآوری

مزیت سازی

ایجاد و تغییر ساختار صنعتي

محصول جدید

فعالیتهای حمایتي

فراهم کردن خدمات

ایجاد و تغییر قواعد

)(Edquist, 2005

مشاورهای
ایجاد دانش جدید
)(Jacobsson and Bergek, 2004

هدایت فرایند جستجو

هموار کردن شکل-
گیری بازار

تامین منابع

هموار کردن ایجاد اثرات
جانبي مثبت
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اجرا

تحقیق

ارتباط

ایجاد و انشار محصول

انجام تحقیقات بازار

افزایش شبکهسازی

هدایت تکنولوژی

جدید

مصرف نهایي

آموزش

ایحاد بازار و انتشار

ایجاد نیروی انساني

مشروعیتبخشي

دانش بازار

حمایت

فناوری و بنگاه

)(Rickne, 2000b

)(Johnson, 1998

ایجاد و انتشار فرصت

هموارسازی تامین مالي

نوآورانه

ایجاد بازار نیروی کار
هموارسازی تبادل دانش

کاستن از عدم تعیین

ایجاد و شبیهسازی بازار

و اطالعات

هدایت فرایند جستجو

تامین مشوقها برای بنگاهها

شناسایي پتانسیلهای توسعه

تامین منابع

غلبه بر مقاومت در
برابر تغییر
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اخیرا جاکوبسون و برگك ( )2012نیز دستهبندی پاالیش شدهای از کارکردهای نظام نوآوری فناورانه ارائه دادهاند .با مرور بخش
عمدهای از مقاالتي که به دستهبندی کارکردها پرداختهاند ،هفت کارکرد اصلي مورد شناسایي قرار ميگیرند .این کارکردها در
جدول ذیل ارائه شده است.
جدول  -2کارکردهای پیشنهادی برگرفته از ()Bergek et al., 2008; Hekkert and Negro, 2009; Suurs et al., 2010
کارکرد

توصیف

فعالیتهای

شامل ترجمهی دانش فني موجود در زمینهی یك فناوری خاص به زبان موقعیتهای کاری جدید و

کارآفريني

انجام پروژههای عملیاتي و یا انجام فعالیتهایي با هدف اثبات مفید بودن فناوری نوظهور در محیط
تجاری است .
دربرگیرندهي فعالیتهای یادگیری است که بهطور عمده بر دانش فني فناوری و بهمیزان کمتر ،بر بازار،

خلق دانش

شبکهها و مصرفکنندههای آن تمرکز دارد .این فرایند یادگیری ،به اقسام گوناگوني ميتواند واقع شود.
یادگیری کتابخانهای و یادگیری درحین انجام کار از انواع مهم این دسته از فعالیتها هستند.
دربرگیرندهي فعالیتهایي است با هدف پراکندهسازی 1و بهاشتراكگذاری 2دانش و اطالعات انجام مي-

انتشار دانش

شوند .بنابراین ،مهمترین نقش کارکرد انتشار دانش ،ایجاد یادگیری تعاملي است .وجود روابط و در حالت
پیچیدهتر ،شبکههایي از بازیگران از پیشنیازهای این کارکرد بهشمار ميرود.
جهتدهي

به اشاره به فعالیتهایي دارد که منجر به مشخصشدن نیازها و جهتدهي به فعالیتهای بازیگران موجود

سیستم

در نظام فناوری ميگردد .همچنین ،رفع مشکالت موجود در کارکردهای دیگر نظام نیز ميتواند در قالب
این کارکرد انجام شود.

شکلگیری بازار

شامل فعالیتهایي (مانند حمایتهای مالي از کاربرد فناوری نوظهور) است که با ارائهی امتیازاتي منجر
به ایجاد تقاضا برای فناوری ميگردد.

تأمین منابع

شامل تخصیص سرمایههای مالي ،انساني ،مکمل و مواد مورد نیاز برای توسعه فناوری است .همچنین،
گسترش زیرساختهای عمومي مورد نیاز پیشرفت فناوری ،مانند سیستمهای آموزشي و تسهیالت
تحقیق و توسعه نیز در زمرهی این کارکرد قرار ميگیرد.

مشروعیتبخشي دربرگیرندهي تمامي فعالیتها با هدف غلبه بر مخالفت بازیگران ذینفع در فناوریهای کنوني از طریق
تشویق صاحبان قدرت به ایجاد آرایش جدیدی از قواعد و مقررات مربوط به نظام نوآوری فناورانه است.

همانطور که اشاره شد ،نظامهای نوآوری تکنولوژیك را ميتوان بهعنوان رویکردی برای تحلیل تغییرات تکنولوژیك بهکار برد.
دنبالکردن فرایندهای نوآوری و یا بهتعبیری دیگر ،توسعه ،انتشار و بهکارگیری نوآوریها در عمل را بهعنوان کارکرد اصلي
نظامهای نوآوری قلمداد میکند .برای مطالعهی میزان تحقق کارکرد اصلي سیستم ،محققان کارکردهای مختلفي را در سطح

1 Dissemination
2 Sharing
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اول سیستم شناسایي کردهاند .1بنابراین ميتوان به کارکردهای سیستم بهعنوان زیرکارکردهای کارکرد اصلي آن نگریست .این
کارکردها عوامل فرایندی مؤثر بر توسعهی تکنولوژی محسوب ميشوند .همچنین ،کارکردهای سیستم برایندی از فعّالیتهای
رخداده در آن ميباشند .یعني با دستهبندی فعّالیتهای متجانس ميتوان کارکردهای نظام را شناسایي کرد .ارائهی دستهبندی-
های مختلف از کارکردها نیز بهعلت وجود دستهبندیهای مختلف از فعّالیتهای سیستم است.
با توجه به مطالعه ادبیاتي که در گزارش متدولوژی درباره کارکردها صورت پذیرفت ،هفت کارکرد فعالیتهي کارآفریني ،خلق
دانش ،انتشار دانش ،جهتدهي به سیستم ،تامین منابع موردنیاز ،شکلدهي به بازار ،و مشروعیتبخشي کارکردهای اصلي یك
نظام نوآوری است .برای اینکه بتوان به شناسایي موانع و محرك های موجود در انجام فعالیت در هر کارکرد پرداخت ،الزم است
تا در ابتدا شاخصهایي برای هر کارکرد استخراج نمود .بر اساس این شاخصها ،در فاز بعدی پرسشهایي (با محوریت قرار
دادن هر شاخص و زیرکارکرد) طراحي ميگردد و انجام مصاحبه پیرامون مجموعه پرسشهای هرکارکرد ،استخراج کلیه موانع و
محركهای در تمام ابعاد آن کارکرد را نتیجه ميدهد .برای این منظور ،در زیر کارکردهای نظام نوآوری بههمراه شاخصهای
مشخصکننده آنها ارائه شده است.
الف) فعالیتهای کارآفريني
کارآفرینان ،در کانون توسعهی هر فناوری قرار ميگیرند .نقش کارآفرینان ،ترجمهی دانش فني موجود در زمینهی یك فناوری
خاص به زبان موقعیتهای کاری جدید و انجام پروژههای عملیاتي است .همچنین ،فعالیتهای کارآفریني شامل پروژههایي با
هدف اثبات مفید بودن فناوری نوظهور در محیط تجاری است .بنابراین ،هدف فعالیتهای کارآفریني ،انتفاعي است .درحقیقت،
کارکرد فعالیتهای کارآفریني نقطهی جدایش نظام تکنولوژیکي نوآوری از یك سیستم تحقیق و توسعه است .مثالهایي از
فعالیتهای مربوط به این کارکرد ،ساخت نمونههای اولیه از فناوری با هدف فروش یا نمایش آن و برگزاری نمایشگاههای
تخصصي از آن است .کارکرد فعالیتهای کارآفریني را ميتوان در بخشخصوصي و از طریق شرکتهای انتفاعي و نیز از
طریق بازیگران موجود در بخش دولتي تحقق بخشید .بنابراین ،بسته به نیاز فناوری و توانایي بازیگران ميتوان از قابلیتهای
هر دو بخش بهره برد .شرکتهای انتفاعي دخیل در تحقق این کارکرد را ميتوان به دو گروه تقسیم کرد .گروه اول ،شرکت-

1

هنگامي که گفته ميشود کارکردها در سطح اول سیستم تعریف شدهاند ،کارکرد کلي سیستم بهصورت پیشفرض در سطح صفر سیستم تعریف شده است.
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کنندههای جدیدی هستند که از فرصت ایجاد شده ،بهعنوان چشماندازی در تسخیر بازار جدید بهره ميبرند .دستهی دوم،
شرکتهای موجودند که در استراتژی خود ،استفاده از مزایای فناوریهای جدید را هدف قرار دادهاند.
بنابراین ،این کارکرد دربرگیرندهي ایجاد شرایط سرمایهگذاری مناسب در زمینهی کارآفریني و نیز میزان ظهور سازمانهای
کارآفرین در محیطي رقابتي است .رخدادهای نشانگر تحقق این کارکرد در یك فناوری خاص عبارتند از:
 سرمایهگذاری خطرپذیر صورتپذیرفته در فناوری
 ورود شرکتهای نوآور داخلي در این زمینه
 ارائهی محصوالت و خدمات جدید در زمینه فناوری
 ظهور شرکتهای نوپا در زمینه فناوری
 انجام پروژههایي با هدف تجاریسازی فناوری
ب) خلق دانش
کارکرد خلق دانش دربرگیرندهي فعالیتهای یادگیری است که بهطور عمده بر دانش فني فناوری و بهمیزان کمتر ،بر بازار،
شبکهها و مصرفکنندههای آن تمرکز دارد .این فرایند یادگیری ،به اقسام گوناگوني ميتواند واقع شود .یادگیری کتابخانهای و
یادگیری درحین انجام کار از انواع مهم این دسته از فعالیتها هستند .کارکرد خلق دانش را باید بهعنوان پیشنیازی ضروری
برای توسعه فناوری درنظر گرفت .در بستر توسعهی فناورانه ،افزایش نرخ خروجي در تولید دانش ،ميتواند منجر به پدیداری
گزینههای فناورانه و کاربردی بیشتری از فناوری در نظام تکنولوژیکي نوآوری شود .فعالیتهای توسعهی دانش ميتوانند منبع
داخلي یا خارجي داشته باشند .بهبیان بهتر ميتوان گفت که توسعهی دانش ،ميتواند توسط فعالیتهایي بصورت درونزا و یا
انتقال فناوری انجام پذیرد .نمونهی فعالیتهایي که در این کارکرد ميتوان نام برد در زیر آورده شدهاند:
 پروژههای تحقیق و توسعهی انجام شده با هدف توسعهی دانش در زمینههای ساخت و طراحي توسط سازمانهای
مختلف (در بخشهای صنعت ،دانشگاه و دولت) شامل:
 oمطالعات کتابخانهای
 oطرحهای پایلوت
 oتوسعهی نمونههای اولیه ()Prototype
 انتقال فناوری
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 مهندسي معکوس
 سرمایهگذاریهای مشترك با هدف توسعهی دانش
این پروژهها ميتوانند توسط پتنتهای ثبت شده (حق اختراعات) ،مقاالت و کتابهای منتشر شده و گزارشهای تدوین شده،
بررسي عملکرد سازمانهای تحقیقاتي فعال (خصوصي یا عمومي) در زمینهی فناوری و نیز محصوالت تولید شده شناسایي
شوند.
ج) انتشار دانش
این کارکرد دربرگیرندهي فعالیتهایي است که با هدف تسهیم (پراکندهسازی و بهاشتراكگذاری) دانش و اطالعات انجام مي-
شوند .بنابراین ،مهمترین نقش کارکرد انتشار دانش ،ایجاد یادگیری تعاملي است .وجود روابط و در حالت پیچیدهتر ،شبکههایي
از بازیگران از پیشنیازهای این کارکرد بهشمار ميرود .مهمترین نقش یك شبکه ،آسانسازی تبادل اطالعات در بین بازیگران
است .کارکرد انتشار دانش ،شامل این تعامالت موجود میان بازیگران است .فعالیتهای مربوط به انتشار دانش ،توسط دامنهی
گستردهای از بازیگران انجام ميشود .در وضعیت مطلوب ،سیاستگذاران با توسعهدهندگان فناوری (صنعتگران) رابطه برقرار
میکنند و توسعهدهندگان فناوری نیز با پژوهشگران حوزه فناوری ،مرتبط ميباشند .از طریق این تعامالت ،فهم مشترکي از
موضوع توسعه فناوری در بین بازیگران مختلف ایجاد ميگردد .این فهم مشترك منجر به افزایش سازگاری ساختار موجود با
فناوری نوظهور و بالعکس ميشود .موارد زیر را ميتوان نمونههایي از رخدادهای مربوط به این کارکرد دانست:
 استفاده از رسانههای جمعي برای انتشار مطالب پیرامون فناوری شامل اطالعات فني و غیرفني (مانند بازار)
 فراهمآوری بسترهای الزم برای اطالعرساني در رابطه با دانستههای موجود (بدانیم که چه ميدانیم) مانند فراهمآوری
پایگاههای اطالعاتي یکپارچه
 میزان فعالیت شبکههای دانشي موجود
 برگزاری کنفرانسها ،کارگاههای آموزشي
 پیمانها و توافقنامههای بین بازیگران با هدف تبادل دانش
د) جهتدهي به سیستم
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بهعلت محدود بودن منابع در دسترس ،ميبایست از میان گزینههای مختلف فناورانه موجود دست به انتخاب زد .بدون انجام
این کار ،نیاز و انتظارات بازیگران از روند توسعه ناشناخته باقي مانده و منابع در دامنهی وسیعي از گزینهها پراکنده شده و بههدر
ميرود .برای جلوگیری از هدررفتن منابع ،کارکرد جهتدهي به جستجو در روند توسعهی فناورانه تعریف ميگردد.
کارکرد جهتدهي به جستجو ،اشاره به فعالیتهایي دارد که منجر به مشخصشدن نیازها و جهتدهي به فعالیتهای بازیگران
موجود در نظام فناوری ميگردد .بنابراین ،بدون وجود این کارکرد ،تمام منابع موجود به هدر رفته و تمام گزینههای توسعه،
ناموفق باقي ميماند .همچنین ،رفع مشکالت موجود در کارکردهای دیگر نظام نیز ميتواند در قالب این کارکرد انجام شود .این
کارکرد ميتواند توسط بازیگران مختلفي از جمله صنعت ،دولت و بازار تحقق پیدا کند.
نمونههایي از رخدادهای موثر بر تحقق این کارکرد ،بهشرح زیر است:
 هدفگذاریهای انجام شده در زمینه فناوری
 استانداردهای تدوین شده در زمینهی مطالعات و جهتدهيهای مناسب
 قوانین وضعشده در زمینهی فناوری (تسهیلگر ،تنظیمگر ،سیاستها)
 حرکتهای جمعي از سوی تعدادی از بازیگران درنتیجهی شکلگیری برخي انتظارات و یا هنجارها
 نگاههای مثبت و یا منفي ایجاد شده در رابطه با سیستم یا بخشي از آن
ه) شکلدهي به بازار
نیابد انتظار داشت که فناوریهای نوظهور ،توانایي رقابت با فناوریهای موجود را داشته باشند .بنابراین ،نیاز به ایجاد محیطي با
هدف افزایش رقابتپذیری فناوری نوظهور احساس ميشود .کارکرد شکلگیری بازار ،شامل فعالیتهایي (مانند حمایتهای
مالي از کاربرد فناوری نوظهور) است که با ارائهی امتیازاتي منجر به ایجا تقاضا برای فناوری ميگردد .با فعالیتهای مختلفي
ميتوان به تحقق این کارکرد کمك کرد:
 ایجاد مزیت رقابتي بوسیله سیاستهای مالیاتي بر فناوری و صنایع رقیب
 کاهش هزینههای مصرف فناوری
 وضع آییننامهها و قواعد تنظیمکننده بازار در مورد فناوری
 معافیتهای مالیاتي بر فناوری
 اعطای تسهیالت درصورت استفاده از فناوری
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 تعیین حداقلي از سهم استفاده از فناوری
 اقدامات انجامشده برای بازاریابي محصوالت تولیدشده از فناوری
و) بسیج منابع
دسترسي به منابع مورد نیاز ،از ضرورتهای توسعه نظامهای نوآوری است .کارکرد تأمین منابع ،به تخصیص سرمایههای مالي،
انساني ،مکمل و مواد مورد نیاز برای توسعه فناوری ميپردازد .فعالیتهای مربوط به این کارکرد شامل انواع سرمایهگذاریها و
یارانههای تعلق گرفته به عوامل مختلف توسعه است .همچنین ،گسترش زیرساختهای عمومي مورد نیاز پیشرفت فناوری،
مانند سیستمهای آموزشي و تسهیالت تحقیق و توسعه نیز در زمرهی این کارکرد قرار ميگیرد.
این کارکرد مي تواند توسط دولت ،صنعت و یا هر بازیگر موثر دیگری در توسعه فناوری ،برآورده گردد .با افزایش سطح بلوغ
فناوری نوظهور ،انتظار ميرود سهم بخش خصوصي در تأمین منابع مورد نیاز نیز بیشتر گردد .نمونهای از فعالیتهای مربوط به
این کارکرد شود ،در ادامه آورده شده است:
 کمكهای بالعوض دولتي (سوبسید) برای گسترش و نشر فناوری یا انجام فعالیت کارآفریني
 سرمایهگذاریهای بخش دولتي و خصوصي در گسترش فناوری
 توسعه زیرساختهای مورد نیاز فناوری
 تالشهای انجام گرفته برای تأمین مواد و قطعات موردنیاز
 تالشهای انجام گرفته برای آموزش نیروهای انساني (علمي و مهارتي)
ز) مشروعیت بخشي
ظهور یك فناوری جدید اغلب با مخالفت بازیگران ذینفع در فناوریهای کنوني همراه ميشود .بنابراین ،ميبایست بازیگران
فناو ری نوظهور ،بر این لختي غلبه نمایند .این امر ،از طریق تشویق صاحبان قدرت به ایجاد آرایش جدیدی از قواعد و مقررات
مربوط به نظام تکنولوژیکي نوآوری صورت ميپذیرد .کارکرد حمایت از سوی نهادهای پشتیبان ،شامل البيهای سیاسي و
رایزنيهایي است که بین گروه ذینفعان فناوری صورت ميپذیرد .این کارکرد ،بهمیزان زیادی با کارکرد جهتدهي فرایندهای
تحقیقاتي شباهت دارد .بزرگترین تفاوت بین آنها این است که در کارکرد حمایت از سوی نهادهای پشتیبان ،قواعد موجود در
نظام تکنولوژیکي نوآوری تغییر نمیکنند .این کارکرد تنها به متقاعدسازی نهادهای پشتیبان ميپردازد .سپس ،رسمیتبخشیدن

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين بهره برداري ،نگهداري و تعمیرات نیروگاههاي كشور
23

فصل -3

ويرايش اول ،آبان 1394

فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت

به فناوری از طریق وضع قواعد جدید ،توسط نهادهای پشتیبان صورت ميپذیرد .فعالیت وضع قوانیني در حمایت از فناوری نیز
مربوط به کارکردهای دیگر (مانند جهتدهي فرایندهای تحقیقاتي و تأمین منابع) است.
با وجود برآورده شدن این کارکرد توسط بخش خصوصي و عمومي ،بازیگران بخش خصوصي مانند سازمانهای غیر دولتي
( )NGOو یا صنایع حامي فناوری نقش پررنگتری را ایفا میکنند .توجه شود که در تمام فعالیتهای این کارکرد ،گروهي از
بازیگران ،گروهي دیگر از بازیگران با قدرت اجرایي را به استفاده از فناوری نوظهور ترغیب میکنند .نمونهای از رخدادهای موثر
در تحقق این کارکرد ،موارد زیر است:
 رایزنيهای سیاسي بین گروههای درگیر برای حمایت از فناوری
 اعمال نفوذ گروهای پشتیبان فناوری در بخشهای مختلف دولت و صنعت (شامل NGOها)
 شکلگیری شبکههایي با هدف افزایش قدرت سیاسي بازیگران
 حمایتهای انجامشده از فناوری از سوی تصمیمگیران
براساس شاخصها و تعاریف چکیده ارائه شده از هر یك از کارکردهای هفتگانه ،ميتوان دید کاملي از تمام ابعاد یك کارکرد
بدست آورد .بر اساس این دید کامل ،سواالت مطرح شده در فاز دو از جامعیت برخوردار ميگردند .بهزور خالصه ،کلیه
زیرکارکردها را ميتوان در قالب جدول صفحه بعد بهنمایش گذاشت:

جدول  -3کارکردهای نظام نوآوری و شاخصهای کمي و کیفي
عامل

زيرعامل

فعالیتهای

ایجاد فرصتهای جدید

تعداد پروژههای انجام شده با هدف تجاریسازی
تعداد شرکتهای ثبت شده در زمینهی فناوری
ورود شرکتهای موجود به عرصهی فناوری

کارآفرينانه

توسعهی دانش

شاخصهای کیفي

شاخصهای کمّي

حجم سرمایهگذاریهای خطرپذیر انجام شده
برگزاری نمایشگاه تکنولوژی

نمایش فرصتهای
جدید

انجام پروژههای نمایشي

فني

تعداد مقاالت  ISIمنتشر شده در زمینه تکنولوژی
تعداد حق اختراعات ثبت شده به صورت بینالمللي در زمینه تکنولوژی
تعداد سازمانهای تحقیقاتي ( )R&Dفعال در زمینه تکنولوژی
اندازهی سازمانهای تحقیقاتي ( )R&Dفعال در زمینه تکنولوژی
تعداد مطالعات علمي و فني صورت گرفته از تکنولوژی
تعداد توسعه و ایجاد نمونههای آزمایشي و اولیه از تکنولوژی
()Prototype
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شاخصهای کیفي

شاخصهای کمّي

غیرفني

تعداد گزارشهای تولید شده در رابطه با مطالعهی بازار
تعداد مطالعات امکانسنجي انجام شده

فني

تعداد فعّالیتهای تحقیق و توسعه و نوآورانه مشترك صورت پذیرفته
میان واحدهای مختلف (با هدف تسهیم دانش)
تعداد کنفرانسها و کارگاههای برگزار شده در رابطه با فناوری
تعداد شبکههای متشکل از بازیگران موجود در نظام تکنولوژیك
اندازهی شبکههای متشکل از بازیگران موجود در نظام تکنولوژیك
میزان جابهجایي نیروهای تحصیلکرده
دانشگاهي با محوریت تکنولوژی

جهتدهي به

غیرفني

تعداد گزارشهای منتشر شده در رابطه با مطالعهی بازار
تعداد مطالعات امکانسنجي منتشر شده

رسمي (وضع نهادها)

قانونگذاری در رابطه با تکنولوژی

سیستم

استانداردهای تدوین شده
غیررسمي (شکلگیری
انتظارات)

وضع چشماندازهای جدید برای توسعهی
تکنولوژی و یا موارد دیگر که بر تکنولوژی
اثرگذارند
شکلگیری محركهایي برای توسعهی
تکنولوژی یا نوع خاصي از آن (مانند ارزان
شدن قیمت منابع مصرفي تکنولوژی)
شفافسازی تقاضای کاربران اصلي
رشد تکنولوژی در کشورهای دیگر
ایجاد تغییر در عوامل کالن اثرگذار بر
سیستم (مانند تغییرات آب و هوایي)
شکلگیری انتظاراتي دربارهی ایندهي
تکنولوژی
شفافسازی پتانسیل بازار
میزان عدمقطعیت موجود در برابر
تولیدکنندگان و یا سرمایهگذاران

شکلگیری بازار

شناسایي مرحلهی بلوغ (دورهی عمر) بازار
تعداد و تنوع کاربران موجود برای تکنولوژی
بسیج منابع

تعداد و تنوع نهادهای تنظیمشده برای شکلدهي به بازار
کمكهای بالعوض دولتي (یارانه)

مالي

سرمایهگذاریهای بخش دولتي و خصوصي در گسترش فناوری
انساني

در دسترس بودن نیروی انساني فني در
رابطه با تکنولوژی موردنظر
تأمین مواد اولیهی مورد نیاز برای توسعهی
تکنولوژی از خارج از کشور

دارایي های مکمل

توسعه زیرساختهای مورد نیاز تکنولوژی و
محصوالت و خدمات مکمل
میزان همگرائي نهادهای موجود و نظام
نوآوری تکنولوژیك در حال توسعه
میزان مشروعیت سرمایهگذاری در توسعهی

مواد

مشروعیتبخشي

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين بهره برداري ،نگهداري و تعمیرات نیروگاههاي كشور
25

فصل -3

فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت
عامل

زيرعامل

ويرايش اول ،آبان 1394
شاخصهای کمّي

شاخصهای کیفي
تکنولوژی و محصوالت مربوط به آن
رایزنيهای سیاسي بین گروههای درگیر
برای حمایت از تکنولوژی
اعمال نفوذ گروهای پشتیبان تکنولوژی در
بخشهای مختلف دولت و صنعت
میزان حمایت از تکنولوژی موردنظر در
رسانهها

 -4-1مرور ادبیات مرتبط با تدوين نقشه راه
 -1-4-1مفاهیم نقشه راه
رهنگاشت برنامهای راهبردی است که به توصیف گامهای مورد نیاز یك سازمان برای دستیابي به اهداف و خروجيهای بیان
شده ،ميپردازد .این ابزار به وضوح روابطي میان فعالیتها و اولویتها تصویر ميکند تا در کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت
پیادهسازی شوند .به عالوه یك رهنگاشت اثربخش شامل سنجهها 1و نقاط عطف 2ميباشد به طوری که امکان پایش منظم
پیشرفت به سوی اهداف غایي رهنگاشت ،به وجود آید.
نگاشتها انواع گوناگوني دارند .رهنگاشتهای مختص فناوری مقصودشان حمایت از توسعه یك نوع خاصي از فناوری

ره
ميباشد .افرادی که به طور معمول در این فرآیند همکاری ميکنند ،شامل کارشناسان فني ،سیاستگذاران ،تحلیلگران انرژی و

پژوهشگران دانشگاهي ميباشند که گرد هم ميآیند تا به طراحي اهداف عملکردی ،مسیرهای کاری ،3اولویتها و
چارچوبهای زماني برای تحقیق ،توسعه ،رونمایي و پیادهسازی 4یك فناوری ،بپردازند.
تعریف آژانس بینالمللي انرژی از رهنگاشت فناوری عبارت است از یك مجموعه پویا از نیازمندیهای فني ،سیاستي ،قانوني،
مالي ،بازاری و سازماني شناسایي شده توسط کلیه ذینفعان درگیر در تدوین رهنگاشت .تالشها بایست معطوف به تسهیم بهتر
کلیه اطالعات مرتبط با تحقیق ،توسعه ،رونمایي و پیادهسازیِ یك فناوری بین شرکتکنندگان باشد)4(.

1

metrics
milestones
3
pathways
4
)research, development, demonstration and deployment (RDD&D
2

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين بهره برداري ،نگهداري و تعمیرات نیروگاههاي كشور
26

فصل -3

فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت

ويرايش اول ،آبان 1394

در ادامه تعاریف برخي از عبارات ارائه شده است:
 رهنگاشت :نوعي خاص از برنامهریزی راهبردی ناظر بر طرحریزی مجموعه فعالیتهایي است که یك سازمان
ميتواند طي چارچوبهای زماني خاص ،برای دستیابي به اهداف و خروجيهای بیان شده تعهد کند.
 رهنگاری :فرآیند تکاملي که طي آن یك رهنگاشت خلق ،اجرا ،پایش و در صورت لزوم بهروزرساني ميشود.
 ذینفعان :افراد مناسبي که در تحقق توسعه و پیادهسازی رهنگاشت ذینفعاند ،مانند نمایندگان دولت ،صنعت ،دانشگاه
و سازمانهای مردمنهاد.
 اجرا :فرآیند عملیاتي کردن رهنگاشت به واسطه انجام پروژهها و اقدامات معطوف به خرده فعالیتها و اولویتها و
همچنین به واسطه پایش پیشرفت با استفاده از یك سامانه ردگیری.
مخاطبان رهنگاشت بسته به نوع سندی که تدوین ميشود تغییر ميکنند .برای رهنگاشتهای فناوری انرژی در سطح ملي،
مخاطبان ممکن است شامل موارد زیر باشند:
 تصمیمسازان دولتي و ملي در وزارتخانههای انرژی ،محیط زیست ،صنعت ،منابع طبیعي و امور زیربنایي
 تصمیمسازان دولتي و ملي در وزارتخانههای دارایي یا امور اقتصادی
 سیاستگذاران ایالتي/استاني و محلي و تنظیمگران ملي
 تصمیمسازان بخش انرژی ،به ویژه از صنایعي که مقادیر زیادی از انرژی را تولید یا مصرف ميکنند (مانند صنعت
برق ،حوزههای منابع طبیعي و کشاورزی ،و صنایع انرژی بر)
 کارشناسان پیشروی علمي ،مهندسي ،سیاستگذاری ،علوم اجتماعي و کسب و کار که مشغول در پژوهش روی
فناوریهای خاص انرژی و سیاستهای پشتیبان و مکانیسمهای مالي مورد نیاز برای تسریع تجاریسازی ميباشند
 سازمانهای مردمنهاد درگیر در پژوهش و حمایت از انرژی پاك()1
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 -2-4-1تدوين نقشه راه
در این قسمت باید به معرفي (گام های) روشي برای تدوین برنامه عملیاتي پرداخت .این روش پیشنهادی باید قادر باشد تا به
سؤاالت مختلف فرآیند توسعه فناوری که تا این مرحله مورد توجه قرار نگرفتهاند پاسخ داده شود؛ سؤاالتي نظیر:
 برنامهها برای پاسخگویي به کدام اهداف تدوین و اجرا ميشود؟
 برنامهها چگونه اولویتها و مالحظات تعریف شده در راهبردها ،سیاستها و اقدامات را عملیاتي ميسازند؟
 گروهها یا نهادهای اصلي هدف (یعني هویتهایي که این قصد تأثیرگذاری بر رفتار آنها را دارد) کدامند؟
 مجری یا مجریان این برنامه کدامند؟ و نحوه عمل آنها چگونه است؟
 دوره زماني اجرای برنامه چقدر است؟
 منابع موردنیاز و نتایج مورد انتظار از اجرای این برنامهها کدامند؟
بر مبنای رویکرد چارچوب منطقي و روش تدوین برنامه عملیاتي فناوری از یك طرف ،و نیز ارکان جهتساز و برنامه اقدامات و
سیاست های تدوین شده ،در این قسمت الزم است تا روش پیشنهادی تدوین برنامه عملیاتي ارائه شود .این روش پیشنهادی
متشکل از گامهای زیر خواهد بود:
 درنظرگیری ارتباط برنامه عملیاتي با ارکان جهتساز و برنامه اقدامات و سیاستها :هر برنامه عملیاتي در ارتباط با
یك و چند هدف باالدستي نوشته ميشود .بهعبارت دیگر ،هدف اولیه یك سند توسعه فناوری در ابتدا برآورده ساختن
ارکان جهتساز و برنامه اقدامات و سیاستها تعریف شده در مراحل قبل است .با توجه به منطقي که در فصول پیشین
بهعنوان فرآیند تدوین اسناد ملي راهبردی بیان شد ،تدوین برنامههای عملیاتي نیز باید با توجه و درنظرگیری این فرآیند
انجام گردد .برنامههای تدوین شده در مرحله اول باید همراستا با اهداف کالن و خرد تعریف شده در مراحل قبلي باشد.
در مرحله دوم ،برنامههای عملیاتي تدوین شده باید با راهبردها ،اقدامات و سیاستهای تدوین شده همخوان باشد .این
کار را ميتوان با تحلیل موانع شناسایي شده در مرحله برنامه اقدامات و سیاستها به انجام رساند .با درنظر داشتن موانع
به شکل مشکالتي که باید برای آنها راهحل ارائه گردد ،یك مشکل پیچیده به شکل آساني حل خواهد شد ،اگر علت و
اثرات آن بهطور کامل مورد تحلیل قرار گرفته باشد.
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 تعیین پروژهها :در این گام پروژههای ضروری بهمنظور برآورده کردن اهداف کالن و خرد و نیز محقق نمودن
راهبردها ،اقدامات و سیاستها تعیین ميشود .این پروژهها ،فعالیتهایي هستند که توسط کنشگران توسعه فناوری و در
راستای راهبردهای کالن و سیاستهای نوآوری تعریف ميشود .اگر پروژهها بهطور صحیحي برنامهریزی شوند ،نتایج
موردانتظار از انجام آنها حاصل ،و در نتیجه ،اهداف میانمدت و بلندمدت نیز محقق ميگردد .پروژهها در فرآیندی
توافقي و تعاملي و براساس نظر ذینفعان استخراج ميگردد .اقداماتي تدوین شده در مراحل قبل هم راهنمای مناسبي
برای طراحي پروژهها هستند .بهعبارت دیگر ،برای تحقق هر اقدام یا سیاست اجرایي ،وجود مجموعهای از پروژهها
ضروری است.
 تعریف دورههای زماني :هرچند پایداری و قابل پیشبیني بودن گاه بهعنوان نکات مثبت در بعضي از انواع برنامههای
حمایتي برشمرده ميشود ،اما در عمل و بهدالیل مختلف بهتر است این برنامهها برای دورههای زماني مشخص و
محدود طراحي و اجرا شوند .از مهمترین مزایای محدود بودن زمان برنامهها ،ميتوان به روشن و محدود بودن بودجه
موردنیاز ،فراهم شدن امکانات ارزیابي بهتر نتایج و دستاوردها و امکان اصالح ،بازنگری و ایجاد تطابق بیشتر در برنامهها
با شرایط زمان اشاره کرد .بر این اساس ،الزم است تا دوره زماني اجرایي هر برنامه را در این گام مشخص نمود.
 برنامهریزی منابع :برنامهریزی منابع با هدف اجرایي نمودن اقدامات تعریف شده صورت ميپذیرد .این برنامهریزی را
باید قبل از اجرایي کردن اقدامات به انجام رساند .منظور از منابع موردنیاز در این گام دانش فني ،ابزارآالت و تجهیزات و
منابع مالي است .در صورت وجود منابع موردنیاز ،برنامهریزی منابع بیانگر چگونگي و اولویتبندی استفاده از آنهاست.
اما در شرایطي که منابع موجود نباشد ،برنامهریزی بهمعني چگونگي دستیابي به منابع از طریق خرید ،همکاری و یا تولید
منابع موردنیاز است.
 ترسیم رهنگاشت برنامه عملیاتي :پس از تعریف پروژهها و برنامههای عملیاتي ،برنامهریزی منابع و تعیین مجریان ،در
گام آخر برنامه عملیاتي الزم است تا ارتباط میان آنها مشخص شده و خالصه نتایج آن در قالب رهنگاشت برنامه
عملیاتي ارائه شود.
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 -5-1جمعبندی و نتیجهگیری
در این بخش پس از بیان تعاریف و مفاهیم نگاشت نهادی مورد نیاز برای تحلیل وضعیت ساختار و کنشگران حووزه فنواوری،
انواع نقشهایي که این کنشگران قابلیت ایفای آنها را دارند در دستههای سیاستگذاری ،تنظیمگری ،تسهیلگری ،آموزشوي و
پژوهشي ،و صنعتي مورد اشاره قرار گرفتند.
همچنی ن ادبیات مرتبط با نظام نوآوری فناورانه تشریح گردید تا در بعد ساختاری بتوان عوامل مأثر بر توسعه فناوری را شناسایي
نمود.
در ادامه نیز ادبیات مرتبط با مفاهیم تدوین نقشه راه ارائه گردید تا بتوان از آن در جهت ترسیم نقشه راه این حوزه استفاده نمود.
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 -2تحلیل ساختاری و نگاشت نهادی حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات
نیروگاههای کشور
 -6-1مقدمه
کنشگران یکي از سه مؤلفهی ساختاری در توسعه فناوری ميباشد که با انجام فعالیت ،بر فرآیند خلق ،انتشار و بهرهبرداری از
نوآوری اثر ميگذارد .هر کنش گر موجود در نظام توسعه فناوری بر اساس راهبرد خود ،در چارچوب نهادهای پیرامون ،و با صرف
منابع الزم ،به انجام فعالیتهای نوآورانه ميپردازد] .[4با بهانجام رسیدن فعالیتها ،کارکردهای مختلفي برآورده ميگردد.
مجموع کارکردهای برآورده شده توسط فعالیتهای کنشگران مختلف ،عملکرد نهایي سیستم را تعِیین خواهد نمود .بنابراین با
شناسایي و تحلیل توسعه فناوری از زاویه کنشگران ميتوان در درجه اول سهم بالقوه و بالفعلي که هر کنشگر در برآوردن
کارکردها و تامین عملکرد سیستم مشخص نمود و در درجه دوم نیز آلترناتیوهای ساختاری که منجر به ایجاد عملکرد باال در
سیستم ميشود را شناساِیي کرد.
در این فصل تالش ميشود پس از تحلیل ساختار و کنشگران حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاههای کشور،
ضعفهای ساختاری این حوزه شناسایي شوند.

 -7-1تحلیل ساختاری و نگاشت نهادی
مطابق با آنچه در فصل پیش تشریح شد ،به منظور تحلیل وضعیت کنشگران و تشخیص خالهای نهادی احتمالي الزم است
کنشگران در پنج نقش سیاستگذاری ،تنظیمگری ،آموزشي و پژوهشي ،صنعتي و تسهیلگری ،شناسایي شده و در قالب نگاشت
نهادی مورد تحلیل قرار گیرند .در این راستا و به منظور تحلیل ساختار حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاههای
کشور ،کنشگران این حوزه ذیل نقشهای مذکور ،شناسایي شده و در قالب نگاشت نهادی مطابق با شکل زیر تحلیل شدهاند.
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شکل  -1نگاشت نهادی حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاههای کشور

در ادامه تالش ميشود شرکتها ،سازمانها و نهادهای مرتبط با بخش  O&Mدر صنعت برق یا صنایع مشابه در داخل کشور
معرفي اجمالي شوند.

 -1-7-1معرفي شرکتها ،سازمانها و نهادهای مرتبط با بخش  O&Mدر صنعت برق يا
صنايع مشابه در داخل کشور
ارائه تصویری از بخش  O&Mصنعت برق در بخش تولید مستلزم معرفي شرکتها ،سازمانها و نهادهای مرتبط با
بخش  O&Mدر صنعت برق یا صنایع مشابه در داخل کشور مي باشد که در ادامه به این موضوع پرداخته مي شود.
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 شرکت توانیر -دفتر پشتیباني فني تولید []4
دفتر پشتیباني فني تولید که زیرمجموعه معاونت هماهنگي تولید شرکت توانیر ميباشد به منظور انجام وظایف محوله به
گروههای تخصصي زیر تقسیم گردیده است:


گروه مکانیك



گروه نظارت بر بهرهبرداری



گروه ابزار دقیق



گروه برق



گروه خوردگي و متالوژی



گروه محیط زیست



گروه کنترل شیمیایي



گروه بهینه سازی



گروه برنامهریزی



گروه راه اندازی



گروه حفاظت و ایمني

بر این اساس گروه نظارت بر بهرهبرداری بیشترین نقش را در پایش و ارائه خدمات بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات به
نیروگاههای کشور دارد .وظایف کلي دفتر پشتیباني تولید در قالب سه نوع فعالیت حاکمیتي ،سندیکایي و مالکیتي عبارتند از:
-1

تهیه و تدوین روشها و دستورالعملهای موردنیاز جهت بهبود عملیات بهرهبرداری نیروگاههای مختلف (حوزه فعالیت

مالکیتي)
-2

تهیه و تدوین استانداردهای تعمیراتي واحدهای تولید ،نیروگاههای مختلف (حوزه فعالیت حاکمیتي)

-3

نظارت عالي در اجرای تعمیرات واحدهای تولیدی (حوزه فعالیت مالکیتي)

-4

بازدیدهای دورهای از تاسیسات تولید برق بهمنظور نظارت کلي و عالي بر عملیات بهرهبرداری و نگهداری تاسیسات و

ارائه پیشنهادات الزم در مورد رفع اشکاالت (حوزه فعالیت مالکیتي)
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-5

نظارت بر راهاندازی نیروگاههای جدید و شرکت در کمیتههای بهرهبرداری (حوزه فعالیت حاکمیتي)

-6

نظارت بر آزمایشهای کارآئي نیروگاهها (حوزه فعالیت مالکیتي)

-7

بررسي معایب فني موجود در نیروگاهها و تعیین راهکارهای موردنیاز (حوزه فعالیت سندیکائي)

-8

هودایت و پشتیبواني فني نیروگاهها و ارائه خدمات تخصصي الزم (حوزه فعالیت سندیکائي)

-9

همکاری با واحدهای ایمني و بهداشت محیط کار و شرکت در جلسات کمیتههای ایمني (حوزه فعالیت حاکمیتي)

-10

همکاری در تجزیه و تحلیل حوادث عمده نیروگاهها و ارائه روشهای پیشگیری و تکرار (حوزه فعالیت سندیکائي)

-11

تهیه دستورالعملها و استانداردهای مورد نیاز جهت بهرهبرداری و تعمیرات نیروگاهها (حوزه فعالیت مالکیتي)

-12

برگزاری سمینارهای تخصصي برای نیروگاهها جهت تبادل اطالعات و تحلیل مشکالت فني (حوزه فعالیت

سندیکائي)
-13

تلفیق و تائید برنامهریزی بهرهبرداری از نیروگاهها و تطبیق عملکرد آنها و بررسي انحرافات ایجاد شده و ارائه

روشهای رفع آن (حوزه فعالیت حاکمیتي)
-14

بررسيهای الزم جهت افزایش بهرهوری نیروگاهها (حوزه فعالیت سندیکائي)

-15

هماهنگيهای الزم در جهت تامین سوخت نیروگاهها (حوزه فعالیت مالکیتي)

-16

ارزیابي فني -مدیریتي نیروگاهها و شرکتهای مدیریت تولید (حوزه فعالیت حاکمیتي)

-17

همکاری در تهیه استانداردهای نیروی انساني مورد نیاز نیروگاهها (حوزه فعالیت حاکمیتي)

-18

همکاری در تهیه استانداردهای آموزشي مورد نیاز نیروی انساني بخش تولید (حوزه فعالیت حاکمیتي)

-19

بررسي عوامل تلفات انرژی و ارائه روشهای مناسب جهت کاهش تلفات (حوزه فعالیت مالکیتي)

-20

هماهنگي در تدوین برنامه تعمیرات نیروگاهها (حوزه فعالیت حاکمیتي)

-21

نظارت بر فعالیت تعمیراتي نیروگاهها جهت انجام مطابق برنامه (حوزه فعالیت سندیکائي)

-22

تهیه و تدوین آمار و گزارشات تولید -سوخت و حوادث (حوزه فعالیت حاکمیتي)

-23

نظارت بر راهاندازی اولیه نیروگاهها پس از اجرای تعمیرات اساسي و ارائه گزارش کیفیت کارهای تعمیراتي انجام شده

(حوزه فعالیت مالکیت)
-24

اقدامات الزم در جهت تهیه استانداردها و شاخصهای صنعت برق (حوزه فعالیت حاکمیتي)
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-25

همکاری با واحد استاندارد و شرکت در جلسات کمیته استاندارد نیروگاهها (حوزه فعالیت مالکیت)

-26

رسیدگي و همکاری با شرکتهای برقهای منطقهای در رابطه با حوادث غیرمترقبه (زلزله ،سیل ،بازسازی و غیره)

(حوزه فعالیت حاکمیتي)
-27

همکاری در سهمیهبندی ارز و اعتبارات مربوط به نیروگاهها (حوزه فعالیت حاکمیتي)

-28

همکاری اجرای آزمایشهای شیمیائي مورد نیاز نیروگاهها جهت تعیین زمان شستسشوی شیمیائي (حوزه فعالیت

سندیکائي)
-29

بررسي مشخصات فني قطعات و کاالها و مواد و تجهیزات موردنیاز نیروگاهها (حوزه فعالیت سندیکائي)

-30

همکاری با سایر ارگانهای زیرمجموعه توانیر و وزارت نیرو در امور مربوط به تولید (حوزه فعالیت حاکمیتي)

-31

بررسي عوامل آلودهکننده محیط زیست در نیروگاهها و ارائه راهکارهای کاهش این آلودگيها (حوزه فعالیت

سندیکائي)
-32

شرکت در کمیتههای مختلف زیست محیطي (حوزه فعالیت حاکمیتي)

-33

همکاری در تهیه استانداردهای زیست محیطي جهت ایجاد هماهنگي در نیروگاهها (حوزه فعالیت حاکمیتي)

-34

رسیدگي به شکایات مختلف از طرف ارگانهای ذیربط در جهت تاثیرات آلودهکنندگي زیستمحیطي نیروگاهها و

ایجاد راهکارهای مناسب در جهت رفع و یا کاهش آلودگي (حوزه فعالیت مالکیتي)
-35

پیشبیني انرژی تولیدی نیروگاهها (حوزه فعالیت مالکیتي)

-36

تائید بودجه سرمایهگذاری اختصاصي نیروگاهها (حوزه فعالیت مالکیتي)

-37

همکاری در تهیه بودجه موردنیاز نیروگاهها (حوزه فعالیت سندیکائي)

-38

انجام بررسيهای فني الزم جهت رفع نواقص اصلي نیروگاهها و ارائه راهکارهای رفع آنها (حوزه فعالیت سندیکائي)

-39

همکاری در جهت شناخت اشکاالت طراحي نیروگاهها و انعکاس آن به واحدهای ذیربط (حوزه فعالیت سندیکائي)

-40

تهیه و صدورد دستورالعملهای فني جهت بهبود راندمان و کاهش مصرف سوخت نیروگاهها (حوزه فعالیت

سندیکائي)
-41

همکاری در تهیه قراردادهای خرید ،مناقصه و یا ترك تشریفات مناقصه (حوزه فعالیت حاکمیتي)

-42

نظارت عالیه بر عملکرد دفاتر فني تولید برقهای منطقهای (حوزه فعالیت حاکمیتي)
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نظارت عالیه بر عملکرد حفاظت کاتدی ،رنگ و پوشش نیروگاهها (حوزه فعالیت حاکمیتي)

به صورت مشخص ،دفتر نظارت بر بهرهبرداری نقش نظارتي بر فرایند بهرهبرداری و نگهداری و تعمیرات نیروگاهها دارد.
شرح وظایف گروه نظارت بر بهرهبرداری دفتر پشتیباني تولید عباراتند از:
-1

هماهنگي در تهیه دستورالعمل و استانداردهای بهرهبرداری تجهیزات نیروگاههای بخاری ،گازی و سیکلترکیبي

(حوزه فعالیت حاکمیتي)
-2

مشاوره فني با نیروگاهها برای رفع مشکالت بهرهبرداری (حوزه فعالیت حاکمیتي)

-3

نظارت و تائید فني کیفي و کمي بهرهبرداری نیروگاهها (حوزه فعالیت حاکمیتي)

-4

بررسي حوادث نیروگاهها و تهیه گزارش فني در جهت جلوگیری از تکرار و پیشنهاد جهت رفع حوادث (حوزه فعالیت

سندیکائي)
-5

همکاری و هماهنگي در جهت تهیه نمودارهای پرسنل موردنیاز بخش بهرهبرداری نیروگاههای بخاری ،گازی و

سیکلترکیبي (حوزه فعالیت حاکمیتي)
-6

همکای با دفتر برنامهریزی و نیروگاهها در جهت تهیه و تدوین برنامههای تعمیراتي با توجه به شرایط بهرهبرداری

(حوزه فعالیت مالکیتي)
-7

همکاری با سایر بخشهای ستادی توانیر و وزارت نیرو در رابطه با مسائل بهرهبرداری نیروگاهها (حوزه فعالیت

مالکیتي)
-8

همکاری در تخصیص بودجه جاری و بهینهسازی و سرمایهگذاری نیروگاهها و نظارت عالیه در اجرای آن (حوزه

فعالیت حاکمیتي)
-9

همکاری در تخصیص ارز مورد نیاز نیروگاهها (حوزه فعالیت حاکمیتي)

-10

همکاری در تائید صالحیت شرکتهای بهرهبرداری نیروگاهها (حوزه فعالیت حاکمیتي)

-11

همکاری در تهیه استانداردهای بهرهبرداری نیروگاهها (حوزه فعالیت حاکمیتي)

-12

همکاری در تقسیم لوازم یدکي واحدهای گازی ،بخاری و سیکل ترکیبي همراه قراردادهای سازمان توسعه برق ایران

مابین نیروگاهها (حوزه فعالیت مالکیتي)
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-13

همکاری در پروژههای تحقیقاتي و نمونهسازی ساخت داخل قطعات نیروگاهي (حوزه فعالیت حاکمیتي)

-14

همکاری در جابجائي واحدهای گازی در مناطق کشور جهت جبران کمبود برق (حوزه فعالیت حاکمیتي)

-15

همکاری و نظارت بر خریدهای قطعات و مواد مصرفي واحدهای نیروگاهها (حوزه فعالیت سندیکائي)

-16

نظارت عالي بر پروژههای علمي ،کاربردی صنعت برق که توسط سازمانهای ذیربط و مراکز تحقیقاتي در جهت رفع

مشکالت بهرهبرداری نیروگاهها تهیه ميشود (حوزه فعالیت حاکمیتي)
-17

بررسي و پیشنهاد ارائه رفع مشکالت بهرهبرداری نیروگاهها و هماهنگي در رفع آنها و انعکاس آن به سازمان توسعه

برق ایران و شرکتهای مهندسي مشاور جهت جلوگیری از تکرار در سایر پروژهها (حوزه فعالیت مالکیتي)
-18

هماهنگي با سایر گروهها در رابطه با برنامهریزی و نظارت بر اجرا جهت کاهش حوادث نیروگاهها ناشي ازعدم

بهرهبرداری صحیح (حوزه فعالیت مالکیتي)
-19

همکاری در برگزاری سمینارهای تخصصي و آموزش در بخش بهرهبرداری نیروگاهها در جهت ارتقاء فني و

تخصصي پرسنل بهرهبرداری نیروگاهها (حوزه فعالیت سندیکائي)
 انجمن صنفي نیروگاههای کشور ([ ]5و [)]6
واگذاری نیروگاهها به بخش خصوصي که بر اساس اصل  44قانون اساسي در حال انجام است ،نگراني جمعي از مدیران،
صاحبنظران ،متخصصان و عالقمندان به صنعت برق را در برداشت که احتمال ضغیف شدن حلقه ارتباطي بین نیروگاهها یا
امکان گسستگي زنجیرههای مواصالتي بین آنها را فراهم آورده و یا با جزیرهای شدن نیروگاهها منافع حاصل از همافزایي آنها
دستخوش سستي و کاستي خواهد شد .به همین سبب جمعي از دستاندرکاران صنعت نیروگاهي در تاریخ  1386/6/11اقدام
به تأسیس انجمن صنفي نیروگاههای ایران (اصنا) نموده و با تهیه اساسنامه و ثبت آن در وزارت کار و امور اجتماعي وظایف
سندیکایي را مجزا از وظایف حاکمیتي و مالکیتي تعریف و به عهده این انجمن گذاشتند .با اینحال ،بنا به دالیل مختلف این
انجمن در مهر  1390فعالیتهای خود را آغاز نمود.
اهداف انجمن بطور خالصه عبارتند از:
-1

ارتقاء سطح امنیت عرضه برق در کشور و ارتقاء مستمر کارایي اعضا.
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ایجاد همافزایي بین اعضای انجمن جهت کاهش هزینههای بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات و افزایش آمادگي

نیروگاهها
-3

دفاع از منافع مشترك حرفه ای اعضای انجمن جهت بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعي آنها.

-4

فرهنگ سازی و ارتقاء سطح آگاهي و دانش اعضا با به کارگیری "مدیریت دانش" و با برگزاری دورهای آموزشي

داخلي و خارجي ،همایشهای ملي و بینالمللي ،کارگاهها و میزگردهای تخصصي و انتشار کتب و جزوات آموزشي مورد نیاز.
-5

بررسي حوادث و تالش در جهت استقرار سیستم  HSEدر صنعت برق و اعالم به اعضاء.

-6

مدیریت و توسعه مشارکت بخش خصوصي در عرصه تولید برق و رقابتي نمودن خرید و فروش برق در بازار برق

کشور.
-7

تشریك مساعي با تأمینکنندگان کاال و خدمات نیروگاهها و معرفي محصوالت تأیید شده ایشان به اعضاء.

-8

آشنایي با مسائل و مشکالت مبتالبه اعضا به منظور بررسي و ارائه راهکارهای مناسب به ایشان.

-9

هماندیشي با سازندگان ،کاربران ،پژوهشگران و فناوران با همکاری موسسات دانشبنیان

-10

تبادل اطالعات اعضا از طریق انتشار فصلنامه "پیام تولید برق" و پورتال صنعت تولید برق

اصنا به منظور دستیابي به اهداف خود ،وظایف تعریف شده را از طریف کمیتههای مختلفي پیگیری مينماید .این کمیتهها
عبارتند از:
-1

کمیته فني

-2

کمیته آموزش

-3

کمیته افزایش راندمان

-4

کمیته اقتصادی

-5

کمیته ممیزی انرژی

-6

کمیته نیروی انساني

-7

کمیته ساخت داخل

-8

کمیته حقوقي
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کمیته شیمي

برنامههای فعلي یا آتي این انجمن عبارتند از :
 -1تدوین شاخصهای ارزیابي تعیین صالحیت پیمانکاران بهره برداری  ،تعمیرات  ،ساخت و تامین قطعات و نظارت بر بهره
برداری و تعمیرات و...
 -2تایید صالحیت پیمانکاران بهره برداری  ،تعمیرات  ،ساخت و تامین قطعات  ،نظارت بر بهره برداری و تعمیرات نیروگاهها
و صدور گواهینامه
 -3بررسي و تائید مدارك متقاضیان صدور پروانه بهره برداری و تعمیرات نیروگاه ها و اعالم به شرکت توانیر
 -4ممیزی انرژی در نیروگاه های متقاضي
 -5فرهنگ سازی و اشاعه موضوع  HSEدر نیروگاه ها و ارزیابي آنها و اعالم نتایج به شرکت توانیر
 -6بررسي چگونگي ارتقاء بهره وری نیروگاه ها و اتخاذ تصمیمهای الزم
 -7تهیه و صدور دستورالعملهای فني جهت بهبود راندمان و کاهش مصرف سوخت نیروگاهها
 -8بررسي معایب فني موجود نیروگاه ها و تعیین راهکارهای مورد نیاز
 -9ارائه خدمات پشتیباني فني ،نیروی انساني ،اداری و مالي نیروگاهها بر اساس درخواست آنها
 -10همکاری در تجزیه و تحلیل حوادث عمده نیروگاه ها و ارائه روش های پیشگیری.
 -11برگزاری سمینارهای تخصصي در نیروگاه ها.
 -12بررسي مشخصات فني قطعات ،کاالها ،مواد و تجهیزات مورد نیاز نیروگاه ها.
 -13بررسي مشخصات تامین کنندگان کاال و خدمات نیروگاهي به منظور درج در بانك اطالعاتي.
 -14همکاری جهت شناخت اشکاالت حقوقي ،طراحي و قراردادی نیروگاهها و ارائه راه حل های مناسب .
 -15جمع آوری اطالعات و اشکاالت طراحي و ساخت ،نصب و راه اندازی نیروگاههای جدیداالحداث به منظور جلوگیری از
تکرار آنها در ساخت و تحویل نیروگاههای آتي .
 -16تهیه پورتال دو زبانه ویژه تجهیزات ساخت داخل .
 -17همکاری در ارزیابي و ممیزی سیستم های کیفیت مورد نیاز نیروگاه ها بعنوان .Expert
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 -18تدوین شاخصهای مناسب انتخاب پیشکسوتان صنعت تولید برق .
 -19مبادله تفاهم نامه با سازمان های مرتبط با تولید نیرو در صنعت برق .
 -20تهیه بانك اطالعاتي اعضاء  ،مدیران وکارشناسان نیروگاه های کشور .
 -21گسترش فرهنگ مدیریت بحران از قبیل زمین لرزه  ،آتش سوزی  ،سیل و ...و تدوین دستورالعمل ها ،مانورها و تعیین
نیروگاه های معین .
 -22برگزاری جلسات ماهیانه هم اندیشي با نمایندگان اعضاء به منظور هم افزایي توانمندی های اعضاء در جهت حل
مشکالت مبتالبه نیروگاه ها .
 -23تعیین قیمت تمام شده و قراردادهای فروش انرژی تولید برق و ارائه به سازمانهای ذیربط .
 -24تاسیس صندوق تعاون اعضاء بمنظور اعطاء تسهیالت به آنان .
 -25توسعه توانمند سازی منابع انساني مورد نیاز نیروگاه ها
 -26ارزیابي نیروگاه های عضو از طریق  Bench Markingو تعیین برترین ها در مجامع رسمي .
شرکت بهرهبرداری و تعمیراتي مپنا []7
شرکت مپنا ،با تأکید بر ضرورت ارائه خدمات پس از فروش و آثار آن در جلب رضایت مشتری و ارتقای عملکرد در زمینهی
رفع اشکاالت احتمالي و همچنین بهینه سازی تجهیزات در پروژه های آتي ،شرکت مپنا در سال  1383اقدام به ایجاد واحد
مدیریت خدمات پس از فروش نمود .با توجه به تغییر ساختار شرکت و افزایش فعالیت ها و وظایف آن ،نام این واحد به بخش "

بهرهبرداری و خدمات مشتریان گروه مپنا" تغییر یافت  .بخش مذکور با ایجاد ارتباط با نیروگاهها از یك سو و شرکت های
گروه مپنا از سوی دیگر ،به ارائه خدمات به نیروگاهها مي پردازد.

اهداف این بخش بطور خالصه عبارتند از :
•

حفظ و گسترش ارائه خدمات گروه مپنا به عنوان یك مجموعه متعهد به مشتریان

•

حفظ اعتبار اجرایي شرکت جهت نگهداری و توسعه بازارهای فعلي

•

ایجاد زمینه مناسب جهت جلب رضایت مشتریان موجود و جذب مشتریان بالقوه

•

تأمین سود مناسب با ارائه خدمات و دست یابي به سهم مطمئن از بازارهای جدید
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اولویتهای راهبردی بخش بهرهبرداری و خدمات مشتریان مپنا به ترتیب زیر ميباشد:


کاهش قیمت قطعات یدکي



کاهش زمان تحویل قطعات



انعطاف در پرداخت وجوه خرید قطعات



استفاده از ساخت داخل در تأمین قطعات



پشتیباني فني نیروگاهها در زمینه استفاده از قطعات یدکي



بهینه سازی و باز تواني نیروگاههای کشور



بهرهبرداری و تعمیرات مطمئن و با استاندارد باال از نیروگاههای گروه مپنا

-

شرکت بهرهبرداری و تعمیرات (زير بخش بهرهبرداری و خدمات مشتريان)

یکي از زیرمجموعههای بخش بهرهبرداری و خدمات مشتریان مپنا ،شرکت بهرهبرداری و تعمیرات ( )O&Mمپنا ميباشد.
موضوع اصلي فعالیت این شرکت اجرای عملیات راه اندازی ،بهرهبرداری ،نگهداری ،انجام تعمیرات اساسي و انجام تست
کارائي نیروگاهها است.

شرکت بهرهبرداری و تعمیراتي مپنا در راستای مأموریت خود مبني بر ارائه خدمات  O&Mشامل راه اندازی ،بهرهبرداری و
تعمیرات جاری و تعمیرات اساسي و انجام تست کارایي نیروگاهها نسبت به توسعه بخش بهرهبرداری و نت اقدام نموده است.
در این راستا استقرار و حفظ سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد  ISO 9001:2000در آن شرکت ،شرکت مذکور را
متعهد به رعایت موارد زیر نموده است :


اجرای تعهدات شرکت مطابق با الزامات تعریف شده در قراردادها و توجه خاص به خدمات ارائه شده و بهبود مستمر

آنها به منظور افزایش رضایتمندی مشتریان


جذب و بکارگیری کارکنان توانمند و ارتقای مستمر مهارت و دانش کارکنان از طریق برقراری نظام آموزشي کارآمد.



کاهش هزینهها از طریق برقراری ساختار غیر متمرکز و همچنین واگذاری کارهای غیر مرتبط با برون سپاری فعالیت

های تخصصي شرکت به تأمین کنندگان


همکاری با شرکتهای معتبر خارجي در زمینه جذب و بومي سازی تکنولوژی و دانش فني بهرهبرداری و تعمیرات
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استفاده از مدل  )European Foundation for Quality Management( EFQMبه عنوان پایهای برای بهبود

مداوم عملکرد در تمام فرایندهای سازمان


تعهد به پیشگیری از آلودگي محیط زیست ،مطابق با الزامات و قوانین سازمانهای مربوط

شرکت بهرهبرداری و تعمیراتي مپنا با  300نفر پرسنل در راستای انجام وظایف زیر فعالیتهای خود را برنامهریزی و به اجرا
گذاشته است:

)1

اجرای عملیات راه اندازی انواع نیروگاه و سایر مراکز صنعتي

)2

اجرای عملیات بهرهبرداری و نگهداری انواع نیروگاه و سایر مراکز صنعتي

)3

انجام تعمیرات اساسي انواع نیروگاه و سایر مراکز صنعتي

)4

انجام تست کارائي انواع نیروگاه و ارائه گزارشات مربوطه

)5

انجام آموزشهای عمومي و تخصصي نیروگاهي به صورت آموزش های آکادمیك (با همکاری مراکز دانشگاهي معتبر)

و آموزش در محل ) (On job trainingتوسط نیروهای متخصص شرکت.

 شرکت تعمیرات نیروگاهي ايران []8
شرکت تعمیرات نیروگاهي ایران یکي از شرکت های وابسته به شرکت توانیر مي باشد که درسال  1360تحت عنوان مدیریت
تعمیرات اساسي توانیر فعالیت خود را آغاز و در سال  1370با آغاز خصوصي سازی و واگذاری امور به بخش غیر دولتي با
تاسیس شرکت تعمیرات نیرو در زمینه تعمیرات اساسي نیروگاههای کشور در خدمت صنعت برق قرار گرفت .این شرکت در
سال  1377جهت توسعه توان سختافزاری و نرمافزاری شرکت در زمینه تعمیر تجهیزات اصلي و جانبي صنایع نیروگاهي،
نفت وگاز پتروشیمي و دیگر صنایع تحت عنوان شرکت توسعه صنایع نیروگاهي خدمات مورد نیاز صنایع مذکور را ارائه نمود.
هم اکنون شرکت تعمیرات نیروگاهي ایران با فضای کارگاهي بالغ بر  26000متر مربع با بهره مندی پرسنل و با برخورداری
از امکانات نرمافزاری ،تجهیزات ،ماشین آالت و امکانات آزمایشگاهي به ارائه خدمات فني در زمینه تعمیر و ساخت تجهیزات
صنعت برق و نفت و گاز و پتروشیمي و سایر صنایع بزرگ کشور مي پردازد .اهم خدمات قابل ارائه در شرکت مذکور عبارتند
از:
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تعمیر و بازسازی انواع روتورهای توربین گاز و بخار براساس دستورالعمل های شرکت سازنده



تعمیر ،بازسازی و نوسازی و بهینه سازی انواع روتورهای ژنراتور



رفع خمش از انواع محورها



ماشین کاری قطعات سنگین



ارائه خدمات باالنس دینامیکي دور باال ) (Over speedانواع روتورهای توربین و ژنراتور در محفظه خالء تا وزن 80

تن


ارائه خدمات باالنس دینامیکي دور پایین ) (Low speedانواع روتورهای توربین و ژنراتور و سایر محورها



ارائه خدمات باالنس دینامیکي انواع روتورهای سنگین و غیر قابل حمل در محل با دستگاه باالنس پرتابل



آنالیز ارتعاشات و یافتن عیوب ناشي از ارتعاشات با دستگاه آنالیزور پرتابل



طراحي و ساخت قطعات یدکي ویژه و تجهیزات و نیز ابزارآالت خاص با استفاده از روش های مهندسي معکوس



عملیات حرارتي قطعات صنعتي در سایت و کارگاه



عملیات جوشکاری قطعات حساس در سایت و کارگاه



ساخت انواع مبدل های حرارتي نیروگاهي  ،پاالیشگاهي



انجام آزمایشات غیر مخرب و بازرسي فني



آزمایش ) (UTالتراسونیك ،ضخامت سنجي ،سختي سنجي و انواع دستگاه دیجیتالي با زوایا و فرکانسهای مختلف و

بلوك های کالیبراسیون خارجي قابل آزمایش بر روی جوش ها ،اتصاالت ،ورقها ،قطعات ریختهگری ،سازه های فلزی،
مخازن ،کشتي ها ،صنایع هوا فضا و صنایع خودروسازی


آزمایش رنگ های نفوذی )  ( PTو ذرات مغناطیسي ) ( MT



رادیو گرافي ) ( RTو تفسیر فیلم های رادیوگرافي ) ( RTI



تجزیه و تحلیل علت تخریب و زوال قطعات نیروگاهي و صنعتي



آزمایشگاه مجهز به دستگاههای آنالیز کوانتومتری  ،سختي سنجي ،یونیورسال ،میکروسختي سنج ،میکروسکوپ

نوری ،استریومیکروسکوپ


نصب و راه اندازی نیروگاههای بخار ،گازی ،آبي و تجهیزات صنعتي
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تعمیرات و اورهال نیروگاههای بخار ،گازی و سیکل ترکیبي



ارائه خدمات مشاوره و نظارت در خصوص تعمیرات نیروگاهي



تعمیر اساسي تجهیزات برق و ابزار دقیق تجهیزات نیروگاهي



تعمیر و سرویس و انجام بازدید های دوره ای ژنراتور نیروگاههای کشور تا قدرت  440مگاوات



مشاوره و برنامه ریزی جهت تعویض و یا ترمیم گوه ها و نگهدارنده های سیم پیچي و پوششهای حفاظتي ژنراتورها به

منظور جلوگیری از تخریب و آسیبهای ناشي از بهرهبرداری طوالني مدت و ضعفهای احتمالي


تعمیر اساسي سیم پیچي و هسته ژنراتورها و الکتروموتورهای فشار قوی



بازسازی کامل سیم پیچي ژنراتورهای نیروگاهي و دیگر صنایع



ساخت و نصب سیم پیچي ژنراتورها و الکتروموتورهای فشار قوی تا ولتاژ  11کیلو ولت با استفاده از عایق مرغوب و

همچنین انجام آزمایش های الکتریکي در طول پروسه ساخت


تامین مواد و قطعات مورد نیاز تعمیرات ژنراتورها و الکتروموتورهای فشار قوی از طریق خرید خارجي و تبدیل و

ساخت قطعات مورد نظر


تعمیرات و بازسازی انواع ترانسفورماتورهای قدرت و صنعتي



ساخت کویل انواع ترانسفورماتورها



ارائه خدمات مهندسي در انجام کلیه آزمایشات الکتریکي در ارتباط با تعمیرات ترانسفورماتورها و ژنراتورها

از نظر ساختاری ،شرکت تعمیرات نیروگاهي به  3معاونت تقسیم ميشود:


معاونت الکتریك

o

امور تعمیرات ژنراتور و الکتروموتورهای فشار قوی

o

امور تعمیرات ترانسفورماتور

o

امور آزمایشگاه فشار قوی

o

دفتر مهندسي و برنامهریزی



معاونت پروژهها
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معاونت مکانیك

 -معاونت الکتريك  -تعمیرات ژنراتور و الکتروموتور

معاونت الکتریك در زمینه تعمیرات ژنراتور و الکترو موتورهای فشار قوی فعالیت مينماید .توانمندیها و سوابق اجرایي این
بخش از معاونت الکتریك در زمینه تعمیرات به شرح زیر بیان ميگردد:
الف) تعمیر و سرویس و انجام بازدیدهای دورهای ژنراتورهای نیروگاههای کشور تا قدرت 440MW

ب) مشاوره و برنامهریزی جهت تعویض و یا ترمیم گوهها و نگهدارندههای سیمپیچي و پوششهای حفاظتي ژنراتورها به
منظور جلوگیری از تخریب و آسیبهای ناشي از بهرهبرداری طوالني مدت و ضعفهای احتمالي
ج) تامین مواد و قطعات مورد نیاز تعمیرات ژنراتورها و الکتروموتورهای فشارقوی از طریق خرید خارجي مواد اولیه و تبدیل و
ساخت قطعات مورد نظر


ساخت کویل دایموند الکتروموتورها و ژنراتورهای فشارقوی تا ولتاژ 11KV



ساخت شینه ژنراتورهای نیروگاهي تا ولتاژ 20KV



ساخت و تعویض سیمپیچي تراکشن موتورهای  DCو AC



ساخت و تعویض گوهها و نگهدارندهها و فیلر



تهیه و نصب  RTDجهت کنترل دمای سیمپیچي



تهیه و تعویض کامل کابلهای فشارقوی و Flexible

د) تعمیر اساسي سیم پیچي و هسته ژنراتورها و الکتروموتورهای فشارقوی در رابطه با بکارگیری مواد مصرفي و روشهای
انجام کار
ز) ساخت و نصب سیمپیچي ژنراتورها و الکتروموتورهای فشارقوی تا ولتاژ  11KVبا استفاده از مواد عایق و انجام
آزمایشهای الکتریکي در طول پروسه عملیات
ح) تجهیزات کارگاهي امور تعمیرات ژنراتور شامل کارگاه ساخت و نصب سیمپیچي با مساحتي بالغ بر  25000مترمربع مجهز
به جرثقیل سقفي 10و  25تني و تجهیزات زیر ميباشد:
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دستگاه نوار پیچ جهت عایقکاری سیمهای تخت و گرد مسي با دقت یك دهم میليمتر



دستگاه ساخت لوپ جهت تولید کویلهای دایموند قابلیت تولید لوپ از  80 cmتا 250 cm



دستگاه فرمد هندة کویل با قابلیت فرمدهي کویلهای دایموند بطول  2/5متر ساخت کارخانه Vincent



دستگاه پرس گرم با قابلیت پرس شینه تا طول  6متر و پخت تا دمای  180درجه سانتیگراد ساخت شرکت Micafil



کارگاه مخصوص عایقکاری شینه وکویل که از محیط ایزوله مي باشد.



کارگاه آهنگری و جوشکاری وساخت ابزار در فضای جداگانه برای پیشگیری از نفوذ آلودگي و کیفیت بهتر تولیدات



 400Cدارای سیستم کنترل دما و واگن مخصوص با قابلیت استفاده تا بار  10تن
کوره حرارتي گازسوز تا دمای ْ



 200Cو دقت یك درجه سانتیگراد بههمراه واگن
کوره الکتریکي جهت پخت نهایي تولیدات کارگاه تا دمای ْ

مخصوص حمل تا  10تن بار


سیستم تانك خأل و فشار جهت تزریق رزین به سیمپیچي به روش  VPIدر تولیدکویل



تجهیزات الزم برای انجام آزمایشهای الکتریکي و کنترل فرایند تعمیرات



معاونت الکتريك  -تعمیرات ترانسفورماتور

این واحد اولین تعمیر کننده ترانسفورماتورهای قدرت و راکتور در کشور است و در طي حدود بیست سال توانسته است انواع
مختلف ترانسفورماتورهای قدرت موجود در کشور که در اثر عوامل مختلف آسیب دیده بودند را تعمیر کرده و تحت سرویس
مجدد قرار دهد .این بخش به ارائه خدمات در دو زیر بخش عمده فعالیت مي نماید:



بخش تعمیرات ترانسفورماتور و راکتور که وظایف آن شامل دمونتاژ و مونتاژ تجهیزات جانبي ،دمونتاژ و

مونتاژ کویل ها ،خشك کردن ترانسفورماتور ،تعمیر تجهیزات جانبي ،نصب ترانسفورماتور ،تعمیر تپ چنجرها و تصفیه روغن
ترانس مي باشد .از امکانات موجود این بخش مي توان به این موارد اشاره کرد :سالن با مساحت حدود  1600مترمربع با
ارتفاع بیش از  20متر با جرثقیلهای سقفي  220تن  25 ،تن و  10تن ،دستگاههای تصفیه روغن با ظرفیت  2000لیتر تا
 8000لیتر در ساعت ،دستگاههای پمپ وکیوم تا ظرفیت  3000متر مکعب در ساعت،کوره خشكکن اکتیوپارت
ترانسفورماتورهای قدرت و ابزارهای مخصوص مختلف برای تعمیرات انواع ترانسفورماتورها و دستگاه تصفیه شیمیایي روغن
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بخش ساخت کويل ترانسفورماتور که فعالیتهای آن شامل ساخت انواع سیمپیچ ترانسفورماتور -که توسط

چندین دستگاه بزرگ کویل پیچ افقي و عمودی صورت مي گیرد -پرس سیم پیچ  ،ساخت انواع عایقهای مورد استفاده در
ترانسفورماتور و عایق پیچي سیمهای ترانسفورماتور مي باشد .این بخش شامل امکانات و تجهیزات عمده ذیل ميباشد :

یك سالن با وسعت حدود  2200مترمربع  ،دستگاههای کویل پیچ افقي و عمودی تا ظرفیت  40تن  ،دستگاه عایق پیچ سیم
ترانسفورماتور تا ظرفیت  16الیه کاغذ همزمان ،دستگاه پرس هیدرولیك سیمپیچ تا ظرفیت  315تن ،کارگاه ساخت عایق
ترانسفورماتور و تجهیزات نورد و کشش سیم که در حال نصب ميباشد .



معاونت الکتريك  -آزمايشگاه فشار قوی

به منظور اطمینان از صحت عملکرد و باال بردن کیفیت تجهیزات الکتریکي باید آزمایشهایي مطابق استاندارهای بینالمللي بر
روی آنها انجام گیرد .بدین منظور امور آزمایشگاه الکتریك از بدو تاسیس این شرکت اقدام به انجام آزمایشهای الکتریکي
برنامهریزی شده بر طبق استانداردهای موجود بر روی ماشینها و تجهیزات الکتریکي شامل ژنراتورها ،ترانسفورماتورها،
راکتورها ،انواع الکتروموتورها ،کابلها و سایر تجهیزات نیروگاهها و صنایع نموده است .این آزمایشها شامل مراحل عیب یابي،
حین تعمیرات و نهایي مي باشد.

این امور عالوه بر انجام آزمایشهای مورد نیاز امورهای تعمیراتي ژنراتور و ترانسفورماتور خود قادر ميباشد آزمایشهای
الکتریکي و فشارقوی درخواستي صنایع مختلف کشور -که بیشتر شامل نیروگاهها و شرکتهای برق منطقهای و شرکت هایي
مانند فراب ،مپنا و دیگر صنایع بزرگ کشور ميباشد -را به انجام رساند.
آزمایشگاه فشارقوی مستقر در شرکت تعمیرات نیروگاهي ایران مجهز به تجهیزاتي جهت آزمایشهای روتین ترانسفورماتور مي
باشد .ضمناً وجود ژنراتور به قدرت  5 MVAو خازنهای الزم و ترانس مولتيتپ ،تستهای اضافه ولتاژ القائي تا ولتاژ 60 KV

در طرف اولیه ) (0-100 HZ & 0-50 HZرا میسر ميسازد.
اهم توانمندیها و فعالیتهای آزمایشگاه فشار قوی شرکت تعمیرات نیروگاهي ایران عبارتند از:


الکتروموتورها و ژنراتورها

o

تستهای فشار ضعیف :اندازهگیری مقاومت عایقي – اندازهگیری مقاومت اهمي – اندازهگیری امپدانس .

o

تستهای کامل هسته  :ولت بردور نامي و توسط دستگاه ) (ELCID
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o

تستهای فشارقوی:



تست اندازه گیری ضریب تلفات عایقي و ظرفیت خازني



تست  HV ACو  HV DCمیزان به 400 KV



تست کویلها و شینههای ژنراتور و الکتروموتور در مراحل مختلف ساخت

o

تستهای راهاندازی :



راهاندازی الکتروموتورهای فشارقوی در داخل شرکت با فرکانس پائین و اندازهگیری تلفات و پارامتر های دیگر



راهاندازی و کامیشنینگ واحدهای آبي و بخار (راه اندازی نیروگاه سد شهید عباسپور و شهید رجائي(

o

تستهای روتورهای ژنراتورهای آبي و بخار در تمام مراحل



ترانسفورماتورها:

o

تستهای فشارضعیف شامل :اندازهگیری مقاومت عایقي – اندازهگیری مقاومت اهمي –اندازهگیری نسبت تبدیل و

جریان بيباری – اندازهگیری تقسیم شار مغناطیسي هسته – اندازهگیری امپدانس درصد – تعیین گروه برداری
o

اندازهگیری ضریب تلفات عایقي و ظرفیت خازني ترانس و بوشینگ

o

تست اتصال کوتاه و temp.rise

o

تست های بي باری ترانسهای قدرت باال در فرکانس  50و  100هرتز در قفس فاراده

o

تست فشار قوی )  ( HVو اندازهگیری تلفات بيباری ترانسهای قدرت در توانهای مختلف

o

انواع تستهای عیبیابي ،حین تعمیر و سیمپیچي ترانس و تبچنجر ترانس

o

ساخت و طراحي تابلوهای کنترل فنها و پمپهای ترانس و تبچنجر آن

o

تمامي تستهای ترانسهای اندازهگیری ( CT , PTشامل اندازهگیری مقاومت عایقي – اندازهگیری مقاومت اهمي

– نسبت تبدیل – منحني اشباع – تعیین پالریته)


معاونت الکتريك  -دفتر مهندسي و برنامهريزی

به منظور کنترل پروژه تعمیرات انواع ماشینهای الکتریکي پس از بازدید و انجام آزمایشهای الزم و تهیه مدارك فني و
نقشههای مورد نیاز و با استفاده از تجربیات گذشته ،برآورد تعمیرات شامل زمان ،نفرساعت ،مواد و ماشینآالت مورد نیاز تهیه
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ميگردد و براساس برنامه زمان بندی تهیه شده ،دستورالعمهای اجرایي (شامل فرایند تعمیرات و آزمایش) مورد نیاز مطابق
استانداردهای بینالمللي تهیه و در اختیار امورهای اجرائي قرار ميگیرد .در طول تعمیرات کنترل پروژه و کیفیت تعمیرات با
بررسي و تحلیل نتایج آزمایشها و پیشرفت کار صورت مي گیرد.


معاونت پروژهها

معاونت پروژهها در شرکت تعمیرات نیروگاهي ایران در زمینههای ذیل به فعالیت ميپردازد:


،V94.2

تعمیرات اساسي واحدهای گازی در تیپهای مختلف (،SIMENS V94.2 ،GE F5 ،GE F6 ،GE F9
POWER 11N2

،ALSTOM

POWER 13D2

،ALSTOM

)WESTINGHOUSE W191
o

تعمیرات اساسي توربین و کمپرسور

o

تعمیرات اساسي ژنراتور و اکسایتر

o

تعمیرات اساسي گیربگس های اصلي وفرعي

o

تعمیرات اساسي ترك کنورتور

o

تعمیرات اساسي دیزل راه انداز

o

تعمیرات اساسي وسرویس سرسیلندر

o

تعمیرات اساسي اطاق فرمان

o

تعمیرات اساسي الکترموتورهای AC-DC

o

تعمیرات اساسي اگزوز شامل تستهای PT-MT-UT: NDT

o

تستهای الکتریکي فشار قوی و ضعیف



تعمیرات اساسي تجهیزات برق و ابزار دقیق

o

تعمیرات وسرویس و رفع عیب کارتهای الکترونیکي

o

تعمیرات اساسي تجهیزات ابزار دقیق واحدهای گازی

o

تست وکالیبراسیون تجهیزات ابزاردقیق

ANSALDO

MN-701 D ،ALSTOM POWER TYPE 2

،MHI
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o

راه اندازی و کامیشینینگ



بازدید مسیر گاز داغ توربین های مختلف

o

بازدید توربین وتعویض پره های توربین

o

بازدید اطاق احتراق ها

o

بازدید اگزوز



تعمیر و نگهداری ساالنه

o

تعمیر و نگهداری نیروگاهها

o

تعمیر و نگهداری تاسیسات سنگین پاالیشگا ها

o

تعمیر و نگهداری تاسیسات سنگین پتروشیمي ها

o

تعمیر و نگهداری کارخانه های قند



ارائه خدمات فني و مهندسي

o

مشاوره درخصوص تعمیرات اساسي واحدهای گازی

o

نظارت عالیه برتعمیرات اساسي و بازدید مسیر داغ گاز



معاونت مکانیك

ويرايش اول ،آبان 1394

معاونت تعمیر تجهیزات سنگین یکي از معاونتهای اجرایي شرکت تعمیرات نیروگاهي ميباشد که با بهرهمندی از امکانات و
تجهیزات کارگاهي و آزمایشگاهي توانسته در زمینه تعمیرات تجهیزات اصلي و جانبي صنایع نیروگاهي ،نفت و گاز و
پتروشیمي و دیگر صنایع خدمات فني را به شرح ذیل ارائه نماید:


نصب نیروگاههای بخاری ،گازی ،سیکل ترکیبي و آبي براساس دستورالعملهای سازنده

شرکت تعمیرات نیروگاهي ایران با در اختیار داشتن ماشین آالت و تجهیزات الزم ،تعمیر تجهیزات سنگین را به عنوان یکي از
محورهای فعالیت خود توسعه داده است .ارائه خدمات نصب واحدهای نیروگاهي از جمله این خدمات است به گونهای که این
شرکت تا کنون نزدیك به  20واحد نیروگاهي در کشور نصب و راه اندازی نموده است.
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تعمیر و بازسازی انواع روتورهای توربین گازی و بخاری

در برخي از موارد روتورهای توربینهای بخاری و گازی در هنگام بهرهبرداری دچار آسیب دیدگیهای مختلفي ميشوند که
بهرهبرداری مجدد از آنها مستلزم تعمیر و بازسازی نقاط آسیب دیده است .شرکت تعمیرات نیروگاهي ایران هم اکنون قادر
است انواع روتورهای توربین را تعمیر ،بازسازی و بهینه سازی نماید .از طرفي قطعات روتور توربینهای گاز بنا بر دستورالعمل
های شرکتهای سازنده دارای عمر طراحي محدودی مي باشند که در برهه ای از زمان بهرهبرداری بایستي تعویض و بهینه
گردند تا بهرهبرداری مجدد آن با اطمینان میسر شود .شرکت تعمیرات نیروگاهي ایران در حال حاضر به ارائه این خدمات مي
پردازد .تاکنون بیش از ده دستگاه روتور از انواع توربینهای گازی بصورت کامل نوسازی شده است.


تعمیر و بازسازی انواع روتور های ژنراتور

شرکت تعمیرات نیروگاهي ایران بیش از دو دهه تجربه در انجام تعمیر و بازسازی انواع روتورهای ژنراتور دارد .این شرکت
قادر است بازسازی و تعمیر روتورهای ژنراتور در اندازه و ظرفیتهای گوناگون را به انجام برساند .نوسازی و بهینه سازی روتور
انواع ژنراتورها به هنگام بهرهبرداری دچار ضعفهای محسوس هستند که این شرکت قادر است نسبت به تحلیلهای الزم و رفع
ضعف طراحي روتورهای مذکور اقدام نماید.


باالنس دینامیکي سرعت پایین ()Low speed

شرکت تعمیرات نیروگاهي ایران به عنوان مرجع خدمات باالنس دینامیکي و آنالیز ارتعاشات ميباشد .باالنس دینامیکي انواع
روتورهای توربین ،روتورهای الکتروموتور ،فن ،محورها و  ...در کارگاههای این شرکت با استفاده از دستگاه مجهز در دور
پایین با مشخصه جدول ذیل امکانپذیر است:
جدول  -4مشخصات باالنس دينامیکي low speed

سرعت ()rpm

حداکثر وزن (تن)

230-240

13

400

50
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در شرایطي که محور قابلیت حمل به کارگاههای این شرکت را نداشته باشد از تجهیزات پرتابل جهت باالنس دینامیکي
استفاده خواهد شد.


باالنس اور اسپید )( Over speed

این شرکت مجهز به دستگاه باالنس اوراسپید مي باشد .به کمك تجهیزات مذکور ،خدمات باالنس در خالء بر اساس
مشخصههای جدول ( )5-2ارائه مي گردد.
جدول  -5مشخصات باالنس اوراسپید

سرعت ()rpm

حداکثر وزن (تن)

3600

80

7200

20

شکل  -2نمايي از دستگاه باالنس اوراسپید



مبدل های حرارتي

شرکت تعمیرات نیروگاهي ایران سازنده و بازسازی کننده مبدلهای حرارتي مورد استفاده از صنایع نیروگاهي ،نفت ،گاز و
پتروشیمي ميباشد .ساخت مبدلها در ظرفیتها و ابعاد مختلف براساس استانداردهای  ISO , ASME , ASTMانجام مي
گیرد .عملیات بازرسي جوش در تمامي مبدلهای ساخته و یا تعمیر شده با استفاده از روش  RT,PT,MT,UTانجام ميگیرد
و سپس مبدل تحت تست فشار ( تست هیدرواستاتیك ) قرار مي گیرد.
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عالوه بر موارد پیش گفته شرکت تعمیرات نیروگاهي ایران ،به ارائه خدمات در زمینه ارزیابي و تخمین عمر باقیمانده ،تجزیه و
تحلیل ،علت تخریب قطعات صنایع نیروگاهي ،نفت گاز و پتروشیمي و سایر صنایع ميپردازد.

 شرکت تعمیرات صنايع نیروگاهي مازندران )صنیر( ([ ]9و [)]10

این شرکت از شرکتهای فعال تعمیر و نگهداری ،تعمیرات نیروگاهها وتجهیزات صنعتي مي باشد .در راستای سیاست
خصوصي سازی وزارت نیرو جهت افزایش بهره وری و استفاده بهینه از نیروهای کارآمد  ،شرکت تعمیرات صنایع نیروگاهي
مازندران (صنیر) در تاریخ  1375/8/10تاسیس و با استفاده از نیروهای بخش تعمیرات شرکت مدیریت تولید برق نکا از تاریخ
 76/1/1فعالیت خود را آغاز کرد .این شرکت در حال حاضر مسئولیت سرویس ،تعمیر و نگهداری واحدهای بخاری و گازی
نیروگاه نکاء را به عهده داشته و با استفاده از تجارب گذشته ،به ارائه خدمات فني ،مشاوره و… در سایر نیروگاهها وهمچنین
دیگر صنایع کشور نیز مي پردازد.

شرکت مذکور خود را مقید به اهداف ذیل ،نموده است:
 )1افزایش سطح آگاهي پرسنل ،تبادل تجربیات ،نوآوری و نیز بهبود موثر و مستمر در آموزش نیروی انساني.
 )2افزایش رضایت مشتریان و ذینفعان از طریق توجه به نیازهای حال و آینده آنان.
 )3دستیابي به تکنولوژیهای روز تعمیرات با نگاه به آینده و شناخت رقبا .
توانائي شرکت در بخشهای مختلف به شرح زیر است :

الف) توانمندیهای گروه الکتریك
o

تعمیر و تست و راه اندازی توربوژنراتورها و دیزل ژنراتورها و الکتروموتورهای ACو  DCفشار ضعیف و فشار متوسط

و موتورهای مخصوص.
o

تعمیر و تست و راه اندازی ترانسفورماتورهای قدرت.

o

تعمیر و تست سیستمهای حفاظت ژنراتور و سیستم تحریك و تجهیزات و مسیرهای خروجي ژنراتور و مدارات کنترل

و فرمان . UPS 48V DC , 110V DC,220V DC
o

تعمیر و تست و اصالح سیستم سوئیچگیرها .
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o

تعمیر و تست و راه اندازی یکسو کننده ها و اینورتر .

o

تعمیر و تست و راهاندازی تجهیزات جانبي الکتریکي نیروگاهي اعم از بویلر کمکي و کلرسازی و هیدروژن سازی و

تصفیهخانه .
o

تصفیه روغن ترانس و تست دی الکتریك آن .

ب) توانمندیهای گروه ابزاردقیق و کنترل
o

کالیبراسیون تجهیزات کنترل و ابزاردقیق

o

تعمیرکارتهای الکترونیك  ،ترانسدیوسرها و ترانسمیترها .

o

نصب ،کامیشینگ ،راه اندازی سیستمها و مدارات کنترل و ابزاردقیق.

o

نصب و راه اندازی سیستمهای اعالم و اطفاء حریق وسیستم های کسب اطالعات .

o

نصب و راه اندازی سیستمهای مخابراتي شامل مراکز تلفن و فراخوان و اینترکام .

o

نظارت بر انجام تعمیرات سیستمهای ابزاردقیق و کنترل .

ج) توانمندیهای گروه مکانیك
ج )1-توربوماشین:
o

نصب و تعمیرات انواع مختلف دیزل ها  ،کمپرسورها  ،بلوئرها  ،پمپ ها  ،درایرها .

o

نصب و راه اندازی و تعمیرات سیستم تهویه مطبوع – حرارت مرکزی .

o

طراحي و نصب و نگهداری ایستگاههای پمپاژ آب .

o

تعمیر و نصب و نگهداری انواع توربین های بخار و گاز .

ج )2-والو و بویلر:
o

تعمیر انواع بویلرها ( فایرتیوپ و واترتیوپ )  ،مخازن و مبدلهای حرارتي .

o

تعمیر انواع والوها شامل والوهای مکانیکي  ،هیدرولیکي  ،نئوماتیکي .

o

تنظیم و سرویس کلیه محرکهای هیدرولیکي ،نئوماتیکي و الکتریکي .
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ج )3-کارگاه:
o

داربست بندی ،عایقکاری

o

سندبالست  ،نقاشي صنعتي

o

جوشکاری برق و آرگون و استیلن کلیه تجهیزات صنعتي

o

رابرالینینگ و جوشکاری پالستیك

د) توانمندیهای گروه برنامهریزی و کنترل پروژه
o

تهیه برنامه زمانبندی ) (C.P.Mو کنترل عملیات پروژه ها .

o

مشاوره در زمینه طراحي و برنامهریزی ساخت قطعات .

o

ارائه اطالعات الزم از سازندگان قطعات یدکي در داخل کشور با استفاده از منابع اطالعاتي موجود در شرکت .

o

تشکیل سمینار و کنفرانسهای علمي .

o

برگزاری دوره های آموزشي .

o

کنترل ایمني محیط کار .

 شرکتهای مديريت تولید برق
شرکتهای مدیریت تولید برق با سازمان غیر دولتي و البته با تشکیل مجمع عمومي به ریاست مدیرعامل شرکتهای برق
منطقهای که شرکتي دولتي بود تشکیل گردید و عمالً از بدنه دولت جدا گردید .شایان ذکر است که نظارت دولت بر عملکرد،
انتصاب مدیر عامل و جذب نیروی انساني دراین شرکتها کماکان ادامه داشته و دارد .به دلیل الزامات و نیاز دستیابي نیروگاهها
به سطح بهرهوری با تشکیل بازار برق ،رویهای جدید در قیمتگذاری و عرضه برق تولیدی ارائه شد .در ساختار جدید ،شرکت
مدیریت شبکه برق ایران با هدف ایجاد رقابت در نرخهای فروش برق تشکیل گردید .این نوع نرخ گذاری و عرضه ارتباط
مستقیمي با افزایش بهره وری و پایین آوردن نرخ برق تمام شده در نیروگاهها داشته و منجر به تالش بیشتر نیروگاهها جهت
کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری ميگردد.
 -شرکت مديريت تولید يزد []11
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در راستای سیاستهای وزارت نیرو در امر خصوصي سازی شرکت مدیریت تولید برق یزد از تاریخ  1387/4/1به منظور
بهرهبرداری از تاسیسات نیروگاهي استان یزد رسما فعالیت خود را آغاز نمود.

شرکت مدیریت تولید برق یزد توانایي ارائه خدمات فني مهندسي ذیل را دارد:


برگزاری کالسهای آموزشي در زمینههای بهرهبرداری و تعمیرات مولدهای گازی V94.2 ،GEF5 ،GEF9و V93.0



بهرهبرداری از مولدهای گازی V94.2،GEF5 ،GEF9و V93.0



تعمیرات دوره ای و اساسي مولدهای فوق الذکر



انجام تست و کامیشینینگ و راه اندازی مولدهای فوق الذکر



مشاوره در زمینه های نیروگاهي مانند آموزش فني  ،ارزیابي فني و اقتصادی طرحهای نیروگاهي ،ساخت نیروگاهها،

تأمین قطعات نیروگاهي.


نظارت بر روند تعمیرات دوره ای و اساسي مولدهای فوق الذکر



رفع هرگونه عیب کنترلي و ابزاردقیقي سیستمهای کنترل اسپیدترونیك  mark1,mark2 ,mark5مولدهای آلستوم و

کالیبراسیون این سیستمها


انجام خدمات کالیبراسیون تجهیزات ابزاردقیق (دما ،فشار ،سرعت و لرزش)



رفع عیب و راه اندازی سیستم کنترل بویلر و توربین بخار و تجهیزات جانبي مربوطه



ارائه مشاوره کارشناسي در زمینه تصفیه آب و بخش شیمي نیروگاهها



راه اندازی  ،بهرهبرداری و تعمیرات مولدهای بخار و سیکل ترکیبي



شرکت مديريت تولید اصفهان []12

شرکت مدیریت تولید برق اصفهان در سال  1376مشتمل بر دو نیروگاه منطقه اصفهان تشکیل گردید .این شرکت شامل
نیروگاه بخاری اصفهان و نیروگاه گازی هسووا جمعا" به قدرت اسمي  922/6مگاوات مي باشد.
شوورکت مودیووریت تولیووود بورق اصفهوان توانائي ارائه خدمات در زمینه های زیر را دارد :


راه اندازی و کامشنینگ نیروگاهای بخاری و سیکل ترکیبي



راه اندازی و کامیشنینگ بویلرهای صنعتي و واحدهای تولید انرژی
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شکل  -3چارت سازماني مديريت برق اصفهان
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 شرکتهای برق منطقهای


شرکت برق منطقهای تهران []13

از سال  1368در اجرای سیاستهای وزارت نیرو از جمله اعطای اختیارات متناسب با مسئولیتها به واحدهای صف و ایجاد
شرکت های مدیریت تولید برق در هر منطقه به منظور افزایش بهره وری و کاهش قیمت تمام شده تولید به قیمت ثابت،
کلیه اختیارات مالي ،اداری ،بازرگاني و امور کارکنان هر نیروگاه به مدیریت نیروگاه واگذار شد .در سال  1370و  1371در
اجرای سیاست مذکور ،کلیه تأسیساتي که در اختیار توانیر بود به شرکتهای برق منطقهای واگذار شد.
شرکت برق منطقه ای تهران از سال  1377در زمینههای مختلف فعالیت خود تجدید نظر کرد و به تدریج نسبت به ایجاد و
تأسیس شرکت های مدیریت تولید برق ،شرکت های توزیع نیرو و شرکتهای پشتیبان برای ارائه خدمات فني و مهندسي،
پیمانکاری و مشاوره ای اقدام نمود .بطوری که شرکتهای مدیریت تولید و توزیع نیروی برق به صورت مستقل عهدهدار
بهرهبرداری ،نگهداری ،توسعه شبکه ،فروش انرژی برق و ارائه سایر خدمات به مشترکان در حوزه عملیاتي خود مي باشند.
عالوه بر این ،شرکتهای پشتیباني که خدمات فني مهندسي ،مشاوره ای و پیمانکاری ارائه ميکنند به صورت شرکتهای
وابسته و اقماری زیر نظر شرکت برق منطقهای تهران به فعالیت ادامه مي دهند.
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به دلیل مشابهت ساختار شرکتهای برق منطقه ای با شرکت برق منطقه ای تهران از بررسي تكتك آنها خودداری مي گردد.
 معاونت راهبری شرکت مديريت شبکه برق []14
شرکت مدیریت شبکه برق ایران دارای  5معاونت است که معاونت راهبری شبکه برق یکي آز آنها ميباشد که مسوولیت
مدیریت دیسپاچینگ ملي و هماهنگي و نظارت بر دیسپاچینگهای منطقهای را برعهده دارد .راهبری و کنترل شبکه سراسری
از طریق یك مرکز مکانیزه برای اولین بار در سال  1350در شبکه برق ایران آغاز گردید .ظرفیت نصب شده در این سال
حدود  3هزار مگاوات بود و با توجه به ابعاد و گستردگي شبکه ،سیستم دیسپاچینگ کشور دارای یك ساختار متمرکز بود .به
این ترتیب پایش و کنترل تمام نیروگاهها و پستهای انتقال شبکه سراسری مستقیماً توسط دیسپاچینگ ملي انجام ميشد.

در آذر ماه سال  1373بهرهبرداری از مرکز فعلي آغاز شد و با راهاندازی شش مرکز دیسپاچینگ منطقهای ،راهبری شبکه از
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حالت متمرکز به ساختار هرمي تبدیل گردید .از آن به بعد عملیات پایش و کنترل شبکه انتقال برق کشور در مورد نیروگاههای
با ظرفیت بیش از  100مگاوات بطور مستقیم توسط دیسپاچینگ ملي و در مورد نیروگاههای با ظرفیت کمتر از  100مگاوات
و پستهای غیر نیروگاهي از طریق دیسپاچینگهای منطقهای اعمال ميگردد .پس از سال  1384سه مرکز دیسپاچینگ
منطقهای غرب ،شمال و جنوب نیز به این مجموعه اضافه گردید.

شکل  -5چارت سازماني معاونت راهبردی شبکه برق کشور

اهداف کلي که این معاونت آنها را دنبال مينماید عبارتند از:


حصول اطمینان از تامین و تداوم در تامین برق مورد نیاز مصرف کنندگان از طریق برنامه ریزی ،پایش و مدیریت

شبکه تولید و انتقال


شبکه

حفظ پایداری و ایمني شبکه تولید و انتقال ،با توجه به معیارها و استانداردهای کمي و کیفي ناظر بر پایداری و امنیت
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بهره برداری بهینه از منابع تولید و انتقال در چارچوب مقررات و معامالت بازار برق

معاونت راهبری شبکه برق کشور دارای سه دفتر است که در قالب آنها فعالیتهای خود را پیگیری مينماید:
-

دفتر بهرهبرداری و کنترل سیستم

-

دفتر مطالعات و برنامهریزی کوتاه مدت

-

دفتر مهندسي ،نظارت و پشتیباني سیستم اسکادا

-

وظايف دفتر بهرهبرداری و کنترل سیستم



پایش و راهبری شبکه سراسری بر اساس دستورالعملهای ثابت بهره برداری و نظارت بر حسن اجرای

دستورالعملهای یاد شده


ارزیابي وضعیت لحظهای نقطه کار شبکه از نظر سطح امنیت و پایایي و اعمال کنترلهای الزم جهت حفظ یا

بازگرداندن شبکه به وضعیت عادی


کنترل شبکه در شرایط اضطراری و حوادث و بازگرداندن شبکه به وضعیت عادی



حفظ تعادل لحظهای تولید و مصرف توان اکتیو بر اساس برنامه آرایش تولید نیروگاهها در بازار برق و کنترل فرکانس

شبکه سراسری و شبکههای برونمرزی متصل به آن


حفظ تعادل تولید و مصرف توان راکتیو در مناطق مختلف و کنترل ولتاژ



پایش لحظهای انواع ذخیره در شبکه و کنترل آنها در حد مقادیر تعیین شده



ارزیابي عملکرد واحدهای نیروگاهي از نظر ارائه توان مورد انتظار و ثبت کدهای پایایي



نظارت بر عملکرد دیسپاچینگهای انتقال در مناطق



دریافت لحظهای اطالعات شبکه از سیستم اسکادا و تخمین مقادیر اندازهگیری نشده و در نهایت استخراج اطالعات

قابل اعتماد به منظور انجام مطالعات لحظهای شبکه


تهیه نقشه عملیاتي شبکه سراسری و دریافت و بررسي و توزیع نقشههای جدید پستها



اجرای برنامههای مدیریت منابع سوخت و آب نیروگاههای کشور و پیگیری موجودی مخازن و تهیه گزارشهای

مربوطه
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حصول اطمینان از حفظ آمادگي دیسپاچینگ پشتیبان



شناسائي قابلیت ،تست و بررسي عملکرد واحدهای نیروگاهي در کنترل فرکانس شبکه



شناسائي ،تست و تدوین دستورالعملهای تست و راهاندازی واحدهای با قابلیت خود راهانداز



تست و بررسي عملکرد واحدهای نیروگاهي در ارائه خدمات توان راکتیو



هماهنگي و بررسي قابلیت اجرای برنامههای خروج تجهیزات تولید و انتقال و آماده سازی شرایط و انجام مانور الزم

برای اجرای برنامههای تعمیرات


پیش بیني وضعیت تراز تولید و مصرف در روز جاری



تهیه و ارائه گزارشات مختلف اعم از گزارشات انرژی ،پیك ،عملکرد نیروگاهها و حوادث شبکه

-

وظايف دفتر مطالعات و برنامهريزی کوتاه مدت



بررسي و ارزیابي مستمر پایداری و امنیت شبکه سراسری برق ایران



واکاوی و شناسایي گلوگاهها و نقاط ضعف شبکه بصورت پیوسته در شرایط عادی و خارج بودن تجهیزات مهم و

اعالم دستورالعملهای ویژه در جهت پشتیباني بهره برداری و پایش شبکه سراسری و تبادالت برون مرزی


تحلیل پایداری ولتاژ در شبکه سراسری (تعیین وضعیت راکتورهای ثابت خطوط ،پایش ضریب قدرت مصرف کننده

ها ،وضعیت منابع راکتیو ،اصالح آرایش تولید در صورت لزوم ،پیشنهاد و پیگیری اجرای حفاظتهای ویژه مرتبط(….


ارائه پیشنهادات طرحهای حذف خودکار بار و تولید (طرحهای ویژه ) و نظارت بر اجرای آنها به منظور افزایش قابلیت

اطمینان بهره برداری شبکه و جلوگیری از گسترش حوادث


آنالیز و طراحي سیستم گسترده قطع خودکار بار فرکانس پایین)  ( Load sheddingونظارت مداوم بر عملکرد رله

های فرکانسي منصوبه فرکانسي در شبکه سراسری


تحلیل مستمر و تهیه گزارش حوادث به منظور شناسایي مشکالت شبکه و پیگیری نواقص ساختاری و عملکرد

تجهیزات حفاظتي یا نیروی انساني


پایش شبکه سراسری از نظر ریسك بهره برداری و عدم رعایت دستورالعملهای ویژه
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بررسي ،برنامهریزی و صدور مجوز برنامه های تعمیراتي خروج تجهیزات شبکه انتقال و نیروگاهها با توجه به حفظ

سطح امنیت شبکه


پیش بیني بارکوتاه مدت روزانه و میان مدت هفتگي با توجه به تحلیل پارامترهای موثر بر مصرف



تنظیم و تهیه برنامه ریزی آرایش تولید روزانه (ساعت به ساعت) واحدهای نیروگاهي شبکه سراسری براساس تحلیل

اطالعات تولید ،دریافتي برون مرزی  ،پیش بیني بار محدودیتهای انتقال ،محدودیتهای فني نیروگاهها و تعامل با بازار برق


تهیه اطالعات اصلي و عملکرد واحدهای تولیدی و تجهیزات انتقال و همچنین بررسي و اصالح کلیه اطالعات پیك و

انرژی در پایگاه داده های سیستم مدیریت اطالعات


بررسي و اعالم نظر در خصوص اعتراضات نیروگاهها مربوط به نحوه بهره برداری ،کدهای پایایي متعلقه در تعامل با

بازار برق


مدیریت مخازن سوخت ،تحلیل ذخیره آب سدها ،تحلیل میزان ذخیره تولید روزانه و سالیانه (پیك تابستان) ،تهیه و

ارائه گزارشات مربوطه


مدلسازی و به روز رساني مستمر اطالعات و محدودیتهای تجهیزات شبکه سراسری به منظور استفاده در کلیه

تحلیلهای شبکه


برنامهریزی و صدور مجوز به منظور برقدار نمودن نیروگاهها و خطوط انتقال و پستهای جدید با برقراری امکانات

سیستم اسکادا و مخابرات


ارائه طرحهای مناسب و پیشنهاد تغییر تنظیمات رله های حفاظتي و ارتقاء تجهیزات در جهت افزایش حدود تبادل

ایمن و بهبود آستانههای پایداری شبکه سراسری


بررسي وضعیت شبکه سراسری برای تابستان سال آینده با توجه به طرحهای در حال اجرا به منظور اولویتبندی،

شناسایي مشکالت ،تسریع در بهره برداری آنها و حضور درجلسات مربوطه


بررسي ،مشارکت فعال و انعکاس نقطه نظرات در خصوص طرحهای بلند مدت و جدید پیشنهاد شده ،در راستای

بهبود  ،تسریع و جامع شدن طرحهای ابالغي


مشارکت در پروژههای مرتبط با افزایش کیفیت بهره برداری شبکه مانند بررسي کاهش  T-OFFهای شبکه ،جایابي

ترانسفورماتورهای جابجا کننده فاز ) ، (PSTاندازهگیری فازور ) ، (PMUتاثیر پارامترهای جوی در برآورد بار .... ،
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امور آموزشي و آموزش پرسنل جدیداالستخدام  ،اعزامي از مناطق  ،نیروگاهها ..... ،



تهیه و ارائه گزارشات خاص  ،رسمي  ،موردی  ،عملکرد شبکه سراسری  ،بازار برق  ،شاخصهای راهبری شبکه،

جلسات مدیران ارشد  ،بولتن های سالیانه .... ،

 دفتر خصوصيسازی وزارت نیرو و نقش آن در ارائه خدمات در زمینه بهرهبرداری و نت در
نیروگاهها []15
توسعه پایدار صنعت برق و تأمین پایایي در انجام فعالیتهای آن نیازمند حضور قانونمند فعالین صنعت برق در این عرصه است.
از اینرو ایجاد یك سیستم منسجم ،دقیق و پویا در زمینه ثبت اطالعات و کنترل فعالیتهای فعالین این صنعت و همچنین
متقاضیان حضور در عرصة این کسب و کار یکي از مسئولیتهای عمده حاکمیت این صنعت بوده و نظارت و صدور مجوز یکي
از ابزارهای توانمند برای اینکار است .از جمله اقدامات این دفتر ،تهیه برنامه و سازمان کار مدیریت پروانه ها در زمینة نظارت
و صدور پروانه است.
مأموریت دفتر خصوصيسازی صنعت برق به صورت زیر تدوین شده است:


بازسازی نظام و ساختار تامین و عرضه برق در جهت واگذاری امور تصدی در صنعت برق به بخش غیردولتي



محدود کردن بخش دولتي به مسئولیت های حاکمیتي و تصدیهای غیرقابل واگذاری از طریق ظرفیت سازی قانوني و

ساختاری


اعمال پایش و نظارت حاکمیتي بر بازار برق به منظور باز تعریف نهادها ،مناسبات و مقررات در زنجیره تأمین برق



شکل دهي تعامالت اقتصادی صنعت برق در فضای رقابتي



افزایش سهم بخش غیردولتي در مالکیت تاسیسات برق



گسترش نقش آفریني بخش غیردولتي در تصمیم گیری های صنعت برق ،تسهیل ،حمایت و تشویق کارآفریني بخش

غیردولتي.
با توجه به مأموریت فوق ،چشم اندازهای این گروه به صورت زیر ارائه شده است:


کل فعاالن صنعت برق باید دارای مجوز باشند



قوانین ،مقررات ،استانداردها و نظام نامه های مرتبط باید به صورت یکپارچه تدوین شده باشند؛
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نظامي پویا ،منسجم و علمي براساس قوانین و مقررات و ...برای ارزیابي و کنترل باید استقرار یابد؛



روند درخواست و صدور پروانه باید مکانیزه شود.

بر اساس مأموریت مورد اشاره در باال ،راهبردهای نیل به چشم اندازهای فوق به شرح زیر معین شده است:


ایجاد سیستم ارزیابي و کنترل ،رشد و ارتقای دارندگان و متقاضیان پروانه در جهت انجام برنامه های صنعت برق

کشور


توسعة همکاری با نهادهای ذینفع و دریافت بازخوردهای اجرای نظام و مقررات



ارائه ساز و کار برای سرعت بخشیدن ،شفافیت و دقیقتر کردن فعالیتهای مربوط به سیستم مدیریت مجوزها



افزایش ظرفیت و توانمندی سیستم ،مشاوران و ذینفعان با تعریف پروژه ها و خدمات اجرایي و مشاوره ای

مالکان نیروگاه برای دریافت پروانه بهرهبرداری (برای تولید برق) ،به منظور بهره برداری و نگهداری از نیروگاه خود باید از
دارندگان پروانه (  O&Mبهره برداری و نگهداری) ،که تخصص الزم را متناسب با نوع واحد تولیدی نیروگاه دارا ميباشند
استفاده کنند .لذا شرکتهای" مدیریت تولید نیروی برق" و تمامي شرکتهای فعال در امر بهرهبرداری و نگهداری از نیروگاه
مکلف به دریافت این پروانه متناسب با نوع تخصص خود مي باشند.

 انجمن نت ايران []16
انجمن نت (نگهداری و تعمیرات) موسسهای غیرانتفاعي است که در زمینههای علمي و پژوهشي و فني فعالیت ميکند.
براساس مفاد اساسنامه انجمن ،منطق طراحي در پیکربندیهای تشکیالتي ،تفکر حاکم بر تشکلهای علمي و حرفهای و
استمرار بخشیدن به ارزشهای فرهنگي و علمي ،برخي از اهداف استراتژیك و فعالیتهای عمده انجمن را ميتوان به شرح
زیر بیان نمود :

-1

ایجاد زمینههای مساعد و برقراری ارتباط با نهادهای رسمي و قانوني ،مراجع دولتي ،ملي ،مقننه ،قضایي ،مجریه و

مؤسسات دولتي و خصوصي در قالب مقررات قانوني و جلب توجه و پشتیباني آنان در جهت نیل به اهداف انجمن .
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همکاری با سازمانهای دولتي و وابسته به دولت و مؤسسات ملي و ارگانهای رسمي از طریق ارائه نظرها و

گزارشهای کارشناسي و توصیههای فني و قانوني ،در تهیه و تدوین قوانین ،مقررات و آییننامههای اجرایي و اقتصادی
مرتبط با « نظامهای نگهداری و تعمیرات»
-3

همکاری با نهادهای اجرایي ،علمي و پژوهشي در زمینه ارزیابي و بازنگری طرحها و برنامههای مربوط به امور

آموزشي و پژوهشي در زمینههای علمي موضوع فعالیت انجمن .

-4

اشاعه فرهنگ « نظامهای نگهداری و تعمیرات نوین »

-5

ایجاد روابط حسنه و تسهیالت بین اعضاء انجمن برای همکاری مشترك بین آنها در زمینههای مختلف .

-6

سعي و اهتمام در ترغیب مراکز و مجتمعهای تولیدی و صنعتي به رعایت استانداردهای صنعتي ،دانش فني و

تکنولوژی روز جهت نگهداری و تعمیرات دستگاهها ،تجهیزات و ماشینآالت مورد بهرهبرداری .

-7

کوشش و برنامهریزی در جهت ارتقاء سطح کیفي و دانشي فرهنگ « نظامهای نگهداری و تعمیرات » در کشور از

طریق تدوین و اجرای دورههای آموزشي و تخصصي جهت شرکتها ،انتشار کتب و نشریات فني و تخصصي ،توسعه و
تشویق فعالیتهای پژوهشي .

-8

بررسي تاًثیر نظامهای « نگهداری و تعمیرات » بر روی وضع اجتماع و محیط زیست و آشنا کردن جامعه با محاسن

استفاده از نظامهای « نگهداری و تعمیرات نوین »
-9

کوشش در جهت همکاری متقابل با مراکز علمي ،تحقیقاتي و صنعتي و ایجاد ارتباط بین متخصصان این رشته به

منظور همکاری و تبادل افکار .

-10

ایجاد پایگاههای اطالعاتي فني (سیستم اطالعات فني و بانكهای اطالعاتي) و فراهم کردن تسهیالت الرم برای

تبادل و گردش اطالعات و تجربیات بین اعضاء و انجمن و سایر تشکلها (انجمنها ،کانونهای صنفي و تخصصي و آموزشي
و  )...و مؤسسات و سازمانهای آموزشي و تحقیقاتي داخلي و خارجي مرتبط با فعالیتهای انجمن از طریق :
-

تهیه اطالعات و نشریات الزم مربوط به « نگهداری و تعمیرات » برای استفاده اعضاء انجمن و سایر انجمنها و

تشکلهای صنفي .

-

تاًسیس کتابخانه ،انتشار کتب و نشریات فني ،تخصصي ومفید و گزارشات و خبرنامههای ادواری

-

ایجاد ارتباطات علمي و تخصصي با انجمنها و مجامع علمي بینالمللي .
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-

برگزاری گردهمایيهای علمي و تخصصي در سطوح داخلي و خارجي مرتبط با « نت »

-

گردآوری آمار و اطالعات در باره آخرین پیشرفتهای علمي و فني در زمینه فعالیتهای «نت» و نشر آنها و جلب

توجه اعضاء نسبت به این پیشرفتها.

-

بازآموزی مهندسین شاغل واحدها با دورههای کوتاه مدت و میان مدت مرتبط با « نت »

بطور کلي خدمات انجمن نت را ميتوان به دستههای زیر تقسیم نمود:


اطالعرساني

-

خبرنامه چاپي

-

خبرنامه اینترنتي (مفصلتر ار خبرنامه چاپي و با فاصله کمتر منتشر ميشود)

-

مقاالت اینترنتي

-

سایت

-

تبادل نظرات به صورت اینترنتي



آموزش

-

برگزاری دورهای آموزشي (از جنس آشنایي با محیط کسب و کار)

-

برگزاری سمینار و کارگاهای آموزشي

-

برگزاری کنفرانسها و همایشها

-

برگزاری میزگردها

-

برگزاری تورهای آموزشي

-

تهیه و توزیع جزوات ،کتب و محصوالت چند رسانهای



پژوهش

-

انجام فعالیتهای عارضهیابي در سطح ملي و تهیه RFPهای متناسب

-

بررسي و جمعآوری نیازمندیهای پژوهشي سازمانها



ساير
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-

شناسایي نیازمندیهای جذب کارآموز در شرکتها

-

معرفي کارآموز به شرکتها

-

شناسایي نیازمندیهای جذب نیروی کار در شرکتها

-

معرفي نیروی کار به شرکتها

-

جذب حامي جهت توسعه فعالیتها

-

برگزاری مسابقات

ويرايش اول ،آبان 1394

 بهرهبرداری و نگهداری و تعمیرات در صنعت نفت
توسعه اطالعات و الگو برداری از فعالیتهای وزارتخانه هایي غیر از وزارت نیرو در زمینه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات از
جمله فعالیتهای صورت گرفته در این پژوهش مي باشد .ازجمله وزارتخانه های پیشرو در این زمینه به وزارت نفت مي توان
اشاره کرد .از جمله اقدامات این وزارتخانه تشکیل کمیته راهبری نظام نگهداری و تعمیرات (نت) صنعت نفت و تاسیس
شرکت راهاندازی و بهرهبرداری صنایع نفت مي باشد که در ادامه فعالیتهای آنها تشریح مي گردد.

-

کمیته راهبری نظام نگهداری و تعمیرات (نت) صنعت نفت

در راستای ساماندهي به فعالیتهای مرتبط با نگهداری و تعمیرات کمیته ای تحت عنوان " کمیته راهبری نظام نگهداری و
تعمیرات (نت) صنعت نفت" در وزارت نفت تشکیل گردید [.]14
وزیر نفت در تاریخ یکم بهمن سال  1389با صدور احکامي جداگانه نمایندگان اعضای اصلي کمیته راهبری نظام نگهداری و
تعمیرات (نت) صنعت نفت را به مدت دو سال برگزیده و معرفي نمود .این افراد شامل  )1نماینده مدیرعامل شرکت ملي
پاالیش و پخش )2 ،نماینده مدیرعامل شرکت ملي صنایع پتروشیمي )3 ،نماینده مدیرعامل شرکت ملي گاز )4 ،نماینده
معاون مهندسي و نظارت بر طرح ها  )5نماینده مدیرعامل شرکت ملي نفت )6 ،نماینده شرکت ملي پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتي (علي البدل) )7 ،نماینده از شرکت ملي گاز ایران (علي البدل) )8 ،نماینده شرکت ملي صنایع پتروشیمي
(علي البدل)
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شرح وظایف اعضای اصلي و عليالبدل کمیته راهبری نظام نگهداری و تعمیرات (نت) صنعت نفت در حکم وزیر نفت به این
شرح آمده است:


تدوین استراتژی های کارآمد و روزآمد جهت بهبود نظام مدیریت نت صنعت نفت در افق 1404



تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل های راهبردی جهت مکانیزه نمودن مدیریت نت صنعت نفت



تدوین نظام استاندارد برای مکانیزاسیون مدیریت نت صنعت نفت



هماهنگي و یکپارچه سازی نظام مدیریت نت



تدوین سیاست های بومي سازی استانداردهای جهاني مدیریت نت در صنعت نفت



همکاری ،هماهنگي و تعامل با سایر واحدهای مرتبط صنعت نفت و فراسازماني برای تدوین سیاستهای کالن مدیریت

نت.


نظارت عالي بر اجرای مدیریت یکپارچه نت.



همکاری مستمر با واحدهای پژوهشي و دانشگاهي جهت استفاده از فناوری روز مدیریت نت.



تعریف و تصویب پروژه های مطالعاتي و اجرائي به منظور پیشبرد اهداف مدیریت نت.



برگزاری جلسات ،همایش ها و کارگاه های توسعه مدیریت دانش نت به شرکت های تابعه صنعت نفت.



تدوین نظام ممیزی ،ارزیابي و ترازیابي مدیریت نت بر اساس استانداردهای معتبر.



ارائه راهکارهای تشویقي و اقدامات انگیزشي جهت تشویق افراد و واحدهای برتر حوزه مدیریت نت.

این کمیته اقدامات موثری در زمینه نگهداری و تعمیرات در صنعت نفت به انجام رسانده است.
با توجه به منتهي شدن روند تکاملي نگهداری و تعمیرات به مدیریت دارایي های فیزیکي در دنیا و جایگزیني ادبیات
"بهرهبرداری و نگهداری و تعمیرات" با "مدیریت دارایي های فیزیکي" کمیته راهبری نظام نگهداری و تعمیرات (نت)
صنعت نفت نسبت به انتشار سند راهبردی "نظامنامه راهبردی مدیریت دارایي های فیزیکي صنعت نفت اقدام نمود .شایان
ذکر است که این سند در نیمه اول سال  1393از سوی وزارت نفت به شرکتهای تابعه ابالغ گردید ].[18

-

شرکت راهاندازی و بهرهبرداری صنايع نفت []19
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پس از اجرای فعالیتهای راه اندازی و بهره برداری از واحدهای مربوط به شرکت مهندسي و ساختمان صنایع نفت در کوران
فعالیتهای ساخت پاالیشگاه پنجم عسلویه در فازهای  9و 10پارس جنوبي در سال  1386این شرکت در قالب همکاری
مشترك با شرکت  E&C GSکره جنوبي تاسیس گردید .هدف از این اقدام انتقال دانش فني راه اندازی واحدهای صنعت
نفت به کشور در قالب این قرارداد بود .در ابتدای سال  ،1390با توجه به توانمندیهای ایجاد شده و فرصتهای بازار ،شرکت
راهاندازی و بهرهبرداری صنایع نفت تاسیس و بصورت رسمي فعالیت خود را آغاز نمود .

خدماتي که توسط این شرکت ارائه ميگردد عبارتند از:


خدمات مشاوره راه اندازی در زمینه مهندسي ،تامین کاال و تجهیزات و همچنین ساخت



پیاده سازی سیستم  ICAPSبر اساس متدولوژی )) OPERCOM



خدمات مهندسي راهاندازی با تهیه دستورالعملهای پیش راهاندازی ،راهاندازی و آزمون عملکرد



خدمات نگهداری کلیه تجهیزات در تمام دیسیپلین ها



خدمات پیش راه اندازی شامل انواع تستهای سرد پایپینگ ،برق ،ابزار و مکانیك ،تخمین ها (تجهیزات ،مواد مصرفي،

قطعات یدکي و ابزارها) و نظارت بر vendorها


خدمات راه اندازی شامل انواع تستهای گرم پایپینگ ،برق ،ابزار و مکانیك ،تخمین ها (تجهیزات ،مواد مصرفي،

قطعات یدکي و ابزارها) و نظارت بر vendorها


خدمات تستهای عملکردی و راه اندازی شامل پایدارسازی و راه اندازی یونیت ها ،تستهای عملکردی یونیت ها و

تست عملکردی یکپارچه واحد ها


خدمات بهرهبرداری ،تعمیر و نگهداری شامل بهرهبرداری نرمال واحد ،خدمات مهندسي تولید ،بازرسیهای فني مبتني

بر  ،RBIپیادهسازی سیستم مدیریت مدیریت  ،CMMSارزیابي ریسك و اصالح و تعدیل بهرهبرداری .


خدمات آموزش شامل آموزشهای عمومي ،آموزشهای ویژه و تخصصي ،آموزشهای عملي و حین کار و آموزشهای در

سایت
از آنجا که اصوال بخشهای مختلف یك پروژه به صورت موازی به یك مرحله از تکمیل نمي رسند .لذا ممکن است در زماني
بخشي از پروژه به مراحل راه اندازی رسیده است ،بخشهای دیگر در مراحل تامین تجهیزات یا ساخت به سر مي برند ،بنابراین
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الزم است تا مراحل راهاندازی براساس اولویتهای بهره برداری تعیین شوند .این کار با رویکرد سیستمي و یکپارچه صورت مي
گیرد .شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت بدین منظور از روش ™  OPERCOMکه ماحصل تجربیات و دانش
شرکت  TOTALفرانسه است بهره جسته و از نرمافزار  ICAPSبه عنوان ابزار برنامه ریزی ،کنترل و نظارت بر عملیات راه
اندازی استفاده مي نماید .روش اجرای عملیات راه اندازی بر اساس مراحل ذیل و منطبق بر متدولوژی  OPERCOMشرکت
TOTALفرانسه صورت مي گیرد.
براین اساس چشم انداز شرکت با بررسي شرایط موجود در سناریوهای مختلف و همچنین با نگاه به چشمانداز صنعت نفت
ایران در افق  1404تدوین شده است .بر مبنای سند مذکور چشم انداز شرکت راهاندازی و بهرهبرداری صنایع نفت در افق
چشم انداز ( )1395عبارت است از :توسعه یافته و پیشرو در حوزههای راهاندازی ،بهره برداری ،تعمیر و نگهداری و آموزش
صنایع نفت ،گاز و پتروشیمي در کشور؛ همراه با حضور موثر در بازارهای داخلي و بین المللي .

در راستای نیل به چشم انداز پنج ساله شرکت ،ماموریت آن عبارت است از :ارائه خدمات راه اندازی ،بهرهبرداری ،تعمیر و
نگهداری و آموزش از طریق مشاوره ،مهندسي ،تامین کاال ،مدیریت ،نظارت و اجرا در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمي به صورت
کامل با استفاده از منابع انساني توسعه یافته و علوم و فناوریهای نوین .

ارزشهای محوری چارچوبي است که کلیه فعالیتهای شرکت باید در قالب آن صورت گیرد و هیچ استراتژی ،هدف یا رفتاری
خارج از این چارچوب مجاز نیست .این ارزشها برگرفته از ارزشهای انساني و اسالمي ،ارزشها و الزامات ملي ،ارزشها و الزامات
شرکت مادر و همچنین الزامات کسب و کار است .این ارزشها عبارتند از :
o

تعهد به توسعه  ،تعالي و حفظ کرامت و ارزش منابع انساني به عنوان مهمترین سرمایه سازماني

o

برآورده کردن نیازهای مشتریان و پایبندی کامل به تعهدات

o

پاسخگویي و مسئولیت پذیری کامل در قبال کلیه ذینفعان و حفظ منافع آنها

o

توسعه فرهنگ مشارکت ،کار تیمي و یکپارچگي سازماني

o

توسعه دانش و فناوری و پویایي سازماني از طریق تعهد به خالقیت و نوآوری

o

پایبندی کامل به الزامات ایمني و زیست محیطي بر اساس معیارهای ملي و بین المللي

o

مدیریت یکپارچه و متعالي پروژه در راستای تحویل به هنگام پروژه ها با مدیریت هزینه و حداکثر کیفیت

o

تعهد همگاني به ارتقای نام و برند شرکت
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اهداف راهبردی عبارتند از جهت گیری اصلي شرکت منبعث از چشم انداز در وجوه مختلف فعالیتهای آن .این اهداف کیفي
است و ترجمه ای است از چشم انداز در وجوه مختلف .بر این مبنا فعالیتهای شرکت عبارت است از :
o

وجه مالي و اقتصادی

o

وجه بازار و مشتری

o

وجه فرآیندهای داخلي

o

وجه منابع و سرمایه های سازماني (سرمایه های انساني ،سازماني ،دانشي و فیزیکي(

اهداف راهبردی در وجوه مختلف عبارتند از :
o

دسترسي و برقراری منابع مالي مطمئن جهت نیل به چشم انداز و اجرای ماموریت (وجه مالي و اقتصادی(

o

حضور موثر در بازار و کسب رضایت مشتریان (وجه بازار و مشتری(

o

تعالي در اجرای فرآیندهای داخلي (وجه فرآیندهای داخلي(

o

سازماندهي ،مدیریت و رهبری اثربخش سازماني (وجه سرمایه سازماني(

o

توسعه منابع انساني دانش محور (وجه سرمایه انساني(

o

توسعه زیرساختها شامل سیستمها ،فناوری و دانش سازماني مطابق با آخرین دستاوردها (وجه سرمایه دانشي(

o

توسعه متناسب سرمایه های فیزیکي (وجه سرمایه فیزیکي(

استراتژی :

مطابق تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته ،استراتژی کسب و کار شرکت در هر سه حوزه کسب و کار راهاندازی ،بهره برداری و
آموزش عبارت است از :


ارائه خدمات متمایز در حوزه های راه اندازی ،بهره برداری و آموزش صنایع نفت ،گاز و پتروشیمي



پوشش کامل نیازهای مشتریان در حوزه راه اندازی و بهره برداری
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 ساير شرکتهای مرتبط با موضوع  O&Mدر صنعت برق
شرکت مادرتخصصي صنايع برق و انرژی صبا []20

شرکت صنایع برق و انرژی صبا به منظور مشارکت فعال در تامین انرژی الکتریکي کشور در سال  1383پا به عرصه صنعت
برق کشور نهاد .در حال حاضر کشور دوران پر تحرك توسعه را تجربه مي کند و برنامههای توسعه ملي ،میان مدت و بلند
مدت ،شتاب بیشتری را در توسعه صنعت برق طلب ميکند که این مهم جز از طریق مشارکت فعال بخش خصوصي امکان
پذیر نیست .به همین منظور زمینه های جذب و مشارکت بخش خصوصي فراهم شده و در حال گسترش مي باشد .تاسیس
شرکت برق و انرژی صبا ،با توجه به آمادگي بسترهای مناسب قانوني و عملیاتي در کشور ،مورد نظر بوده است .
شرکت صبا در نظر دارد با ادامه روند احداث نیروگاههای جدید و خریداری سایر نیروگاههای قدیمي کشور ،با سرمایه گذاری،
بکارگیری مدیریت نوین و کادر مجرب نقش موثری رادر تامین برق کشور ایفا نماید .این شرکت در اولین گام خود در سال
 83نیروگاه زرگان اهواز (شهید مدحج) را از وزارت نیرو خریداری و به عنوان اولین بخش خصوصي پیشگام این فرآیند به
شمار مي آید.
با توجه به سیاستهای وزارت نیرو دراجرای اصل  44قانون اساسي کشور برای تامین برق متقاضیان بزرگ از طریق عرضه
کنندگان غیردولتي این شرکت در نظر دارد بخشي از توان تولیدی خود در نیروگاههای تحت نظر را به صورت مستقیم به
متقاضیان بزرگ در قالبهای مورد توافق ارائه نماید.
شرکت صبا مي تواند نیازهای متقاضیان را به صورت کامل شناسایي نموده و انتظارات متقاضیان را برآورده سازد .زمینه های
همکاری دو جانبه مي تواند شامل بخشهای ذیل باشد:
-

تامین انرژی مورد نیاز متقاضیان با توجه به نیازها

-

پیش فروش قدرت تولیدی پروژههای در دست اقدام با توجه به درخواست مشتریان

-

نیرورساني به مشتریان در قالب طراحي و ساخت پست وخطوط انتقال و تعمیرات ونگهداری ازتاسیسات مذکور برای

متقاضیان
-

ارائه خدمات مشاورهای درجهت مطالعات اتصال به شبکه و پیگیری جهت دریافت مجوز الزم از وزارت نیرو
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سرمایه پذیری در جهت ساخت نیروگاه برای واحدهای صنعتي

شرکت آفتاب گستر []21
گروه صنعتي آفتاب گستر متشکل از  3شرکت فني و مهندسي با شخصیت حقوقي مجزا مي باشد.

 -1آفتاب گستر هرمز  - 2بامداد صنعت خلیج فارس  - 3آراد تجهیز هرمز
آفتاب گستر هرمز در سال  1387تأسیس گردید .این شرکت آمادگي مشارکت در طرحهای نیروگاهي را دارا مي باشد .در حال
حاضر حوزه فعالیت این شرکت در پیمانکاری  ،EPCاجرا و ساخت و انجام پروژه های اورهال واحدهای نیروگاهي،
پاالیشگاهي و پتروشیمي به صورت پروژه های زیربنایي بازرگاني و خرید قطعات صنعتي نیروگاههای بخار و انجام تعمیرات
تاسیسات نیروگاهي مي باشد.
شرکت بامداد صنعت خلیج فارس در سال  1387تأسیس گردید و با مشارکت شرکت آفتاب گستر هرمز و شرکت بخار صنعت
آتیه با داشتن کارخانه ساخت قطعات بویلر در طرح های نیروگاهي مشارکت مي نماید .در حال حاضر حوزه فعالیت این
شرکت در پیمانکاری ،EPCاجرا و ساخت و انجام پروژههای اورهال واحدهای نیروگاهي ،پاالیشگاهي و پتروشیمي به صورت
پروژه های زیربنایي نگهداری تعمیرات نیروگاههای بخار و گازی و انجام پروژه های مکانیکال نیروگاهي و تعمیرات و ساخت
قطعات بویلر بخار مي باشد.
شرکت آراد تجهیز هرمز در سال  1389تأسیس گردید .این شرکت نیز توانایي مشارکت در طرح های نیروگاهي را دارا مي
باشد.

 -8-1تحلیل نگاشت نهادی
براساس تحلیل نگاشت نهادی حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاههای کشور ،گرچه نهادهای مختلفي در این حوزه
اثرگذار بوده و تالشهای پراکندهای در حوزههای سیاستگذاری ،تنظیمگری و آموزشي و پژوهشي صورت ميگیرد اما فقدان
نهادی که به طور مشخص پیگیر این موضوع بوده و تمهید زیرساختها و لوازم مناسب برای پایش ،اندازهگیری و ارتقا وضعیت
بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاههای کشور را بر عهده داشته باشد ،به چشم ميخورد .لذا موضوع خال نهادی و نبود
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متولي مناسب برای این حوزه به عنوان یك چالش قابل شناسایي است و در نتیجه در بخش سیاستهای این حوزه ميبایست
مجموعه سیاستهایي جهت اصالح این ساختار تدوین گردد.
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 -3تدوين رهنگاشت توسعه فناوریهای حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و
تعمیرات نیروگاههای کشور
 -9-1مقدمه
تهای توسعه فناوری و تعیین راهبردهای مربوطه ،و به تبع آن ،تعیین سیاستها و اقدامات فناورانه ،حال
پس از شناخت اولوی 
نوبت آن است ،طراحي نقشه راهي برای پیادهسازی آنها ارائه گردد .به عبارت دیگر الزم است مجموعه اقدامات الزم در
راستای دستیابي به اهداف در قالب نقشه راه توسعه این حوزه ترسیم گردد.
همانطور که در گزارش فاز چهارم این پروژه تشریح گردید ،در تدوین برنامهها و اقدامات سیاستي سه رویکرد اصلي مالك عمل
قرار گرفته است:
 رویکرد توسعه ساختار
 رویکرد توسعه فناوری
 رویکرد برطرفسازی نیازهای عاجل
و بر راساس این سه رویکرد کالن 7 ،طرح کالن در این حوزه تعریف گردید:
 .1راه اندازی مرکز مدیریت و توسعه فناوری بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهي و انجام وظایف
مستمر
 .2مدیریت دارایي های فیزیکي در بخش تولید صنعت برق
 .3حمایت و توسعه فناوریهای نوین بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات
 .4رصد فناوری های نوین بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات
 .5محاسبه و تحلیل اقتصاد تولید برق و بهینه سازی آن
 .6بروز رساني ،یکسان سازی فرایند بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات در واحدهای گازی ،بخاری و سیکل ترکیبي
 .7اطلس اندازه گیری و پایش ظرفیت ،راندمان ،مصرف داخلي واحدهای نیروگاهي و بهینه سازی آنها
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جدول ذیل رویکردها ،اهداف و طرح کالن حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات را نشان ميدهد.
جدول  -6لیست طرحهای کالن حوزه O&M

رويکرد

هدف

طرح کالن

 راه اندازی مرکز مدیریت و توسعه فناوری بهره
برداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای
• باز طراحي و ساماندهي ساختار
رويکرد توسعه
نیروگاهي
بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات
ساختار
در بخش تولید صنعت برق
 مدیریت دارایي های فیزیکي در بخش تولید
صنعت برق
 حمایت و توسعه فناوریهای نوین بهره برداری،
نگهداری و تعمیرات
رويکرد توسعه • توسعه فناوری حوزه بهره برداری،
نگهداری و تعمیرات
فناوری
 رصد فناوری های نوین بهره برداری ،نگهداری
و تعمیرات

رويکرد

 اطلس اندازه گیری و پایش ظرفیت ،راندمان،
مصرف داخلي واحدهای نیروگاهي و بهینه
سازی آنها

• برآورده ساختن نیازهای حوزه بهره  محاسبه و تحلیل شاخص های فني و اقتصادی
برطرفسازی
تولید برق و بهینه سازی آن
برداری ،نگهداری و تعمیرات

نیازهای عاجل

 بروز رساني ،یکسان سازی فرایند بهره برداری،
نگهداری و تعمیرات در واحدهای گازی،
بخاری و سیکل ترکیبي

حال ميبایست پس از مشخص شدن اقدامات کالن فني ،پروژهها ،زمان ،هزینه و نحوه تقسیم کار ملي مشخص نمود .در ادامه
هر یك از این مباحث مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
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 -10-1معرفي طرحها و تعیین زمان ،هزينه و متولیان طرحهای حوزه بهرهبرداری،
نگهداری و تعمیرات
 -1-10-1مقدمه
در این بخش به معرفي طرحها و شناسنامه پروژههای الزم برای پیادهسازی هر یك از طرحهای کالن این حوزه پرداخته شده
است .شناسایي این پروژهها با توجه به مطالعات انجام گرفته در فاز  1و نظر کارشناسي تیم مجری ،به عنوان پیشنویس اولیه
تهیه گشته است .سپس این پیشنویس در جلسهای با حضور اعضای محترم کمیته راهبری ارائه گشته و پس از تغییراتي مورد
تأیید ایشان قرار گرفته است.

 -2-10-1معرفي طرحهای حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات
 oطرح  :1اطلس اندازه گیری و پايش ظرفیت ،راندمان ،مصرف داخلي واحدهای نیروگاهي و بهینه
سازی آنها
افزایش قدرت عملي واحدهای نیروگاهي و بهینهسازی مصرف سوخت در نیروگاههای حرارتي از جمله سرفصلهای مهم
صرفهجویي مصرف انرژی در کشور محسوب ميگردد .با توجه به  )1محدودیتهای کشور در تامین برق مورد نیاز کشور و )2
محدودیت منابع سوختهای فسیلي کشور ضرورت بررسي و ارائه راهکارهای افزایش ظرفیت و راندمان واحدهای نیروگاهي به
خوبي احساس ميگردد .در این راستا با توجه به رشد مصرف برق در کشور و وجود محدودیتها و چالشهای مختلف در تامین
برق و سوخت مورد نیاز نیروگاهها ،مالحظات زیست محیطي و نوسانات قیمت جهاني سوختهای فسیلي ،چگونگي مواجهه با
این چالشها برای نیروگاههای کشور به عنوان یك موضوع قابل اعتنا مطرح گردیده است .این طرح با هدف بستر سازی جهت
اندازه گیری ،پایش و بهینه سازی ظرفیت ،راندمان و مصرف داخلي واحدهای نیروگاهي پیش بیني شده است .دستیابي به
راهکارهای اجرایي جهت افزایش راندمان واحدهای نیروگاهي کشور پیشنهاد گردیده است .در این طرح مواردی همچون ایجاد
زیرساختهای الزم برای اندازه گیری و پایش ظرفیت ،راندمان ،مصرف داخلي ،تهیه اطلس ظرفیت ،راندمان ،مصرف داخلي و
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تحلیل عملکرد واحدهای نیروگاهي و بهینه سازی آنها مورد توجه قرار خواهد گرفت .عالوه بر این ارائه الگوی اجرایي جهت
پیادهسازی طرح بهینه سازی ظرفیت ،راندمان ،مصرف داخلي واحدهای نیروگاهي در نیروگاههای حرارتي تحت پوشش شرکت
توانیر از جمله خروجي های این طرح مي باشد .از جمله مواردی که انجام این طرح به آن کمك شایان توجهي مي نماید ،رفع
اختالف بین دیسپاچینگ و عوامل بازار برق در شرکتهای برق منطقه ای و شرکتهای مدیریت تولید مي باشد.
 oطرح  :2راهاندازی مرکز مديريت توسعه فناوری بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهي
توسعه شتابان فناوری های نوین بهره برداری و تعمیرات و نگهداری در نیروگاهها از یك طرف و سرعت گرفتن خصوصي
شدن واحدهای نیروگاهي کشور از طرف دیگر باعث شده است که موضوع مدیریت فناوری در حوزه مذکور مورد توجه ویژه قرار
گیرد .با تحوالت صورت گرفته نگراني از مغفول ماندن توسعه بخش  O&Mدر بخش تولید صنعت برق از یك طرف و استفاده
بهینه از ظرفیتهای موجود از طرف دیگر باعث شده است که موضوع ایجاد مرکزی برای مدیریت و توسعه فناوری های بهره
برداری و تعمیرات و نگه داری در بخش تولید صنعت برق مورد توجه متولیان امور قرار گیرد .در این راستا بر اساس درخواست
مسولین ارشد وزارت نیرو مبني بر همکاری پژوهشگاه نیرو در ارایه ساختار و شرح وظایف مرکز مدیریت فناوری های بهره
برداری ،نگهداری و تعمیرات بخش تولید صنعت برق در دستور کار قرار گرفت .عالوه بر این گسترش قابلیتهای ارائه خدمات
علمي و پژوهشي بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات در پژوهشگاه نیرو ،باعث گردید که طرح حاضر از الویت قابل توجهي
برخوردار گردد.
تجربه موفق بسیاری از کشورها در زمینه توسعه فعالیتهای علمي و فني در قالب مراکز رشد و رویکرد کلي کشور جهت پیاده
سازی اصل  44قانون اساسي در جهت خصوصي سازی بخش تولید صنعت برق ،موضوع استفاده از پتانسیل مراکز رشد برای
شکل دهي مرکز مدیریت و توسعه فناوریهای بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات مورد توجه قرار گرفت .با توجه به اینکه
تاسیس مرکز رشد در پژوهشگاه نیرو در دستور کار مدیریت ارشد پژوهشگاه قرار گرفته است لذا بررسي استفاده از این پتانسیل
در ایجاد مرکز به گروه مجری پروژه توصیه گردید .در این راستا مطابق ساختار پیش بیني شده برای مراکز رشد ،مقرر گردید
توسعه بخشهایي از مرکز  O&Mدر قالب مراکز رشد مورد توجه قرار گیرد که در طرح حاضر برای عملیاتي کردن این ایده
اقدامات الزم طراحي و به اجرا گذاشته خواهد شد .عالوه بر این ،استفاده از حمایتهای شرکت توانیر و وزارت نیرو جهت شکل
دهي مرکز مدیریت و توسعه فناوریهای بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات از جمله رویکردهایي است که به عنوان یك گزینه
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رقیب مي تواند در مقایسه با رویکرد قبلي مورد توجه قرار گیرد .نیل به این هدف مستلزم ایجاد یا توسعه و تکمیل قابلیتهای
شرکتهای ارائه دهنده خدمات  O&Mمي باشد.
 oطرح  :3به کارگیری رويکرد مديريت داراييهای فیزيکي در بخش تولید صنعت برق
مدیریت دارایيهای فیزیکي ادامهٔ روند تکاملي نگهداری و تعمیرات است که به مرور زمان رشد کرده و امروزه به یکي از
شاخههای پویای مدیریت تبدیل شده است که سعي دارد با بهکارگیری استراتژیهای کالن ،روشهای مدیریت منابع انساني،
مدیریت خرید تجهیزات ،بهرهبرداری ،نگهداشت ،تأمین قطعه ،اندازهگیری عملکرد و ریسك و ، ...حداکثر ارزش ممکن را در
بلندمدت از دارایيهای سازمان بهدستآورد .جایگزیني مدیریت دارایي های فیزیکي به جای نگهداری و تعمیرات و توسعه
استانداردهای سری  55000از جمله تحوالتي است که در این حوزه روی داده است .عبارت "مدیریت دارایي" در صنایع در
خالل خصوص سازی صنعت آب و فاضالب بریتانیا ،استرالیا و نیوزلند در دهه  1980مطرح گردید .بخش خصوصي برای تعیین
قیمت واقعي تأسیسات صنعت مذکور و تعیین حداکثر نرخ بازگشت سرمایه در هنگام خرید مجبور به توسعه طرحهای مدیریت
دارایي بود .در آمریکا نیز از میانه دهه  1980از مدیریت دارایي در صنایع نظامي و حمل و نقل استفاده شده و در این میان
سازمان بزرگراههای فدرال آمریکا نقش اصلي را در توسعه مدیریت دارایي داشته است بطوریکه همکاریش با دپارتمان حمل و
نقل ایالتي آمریکا به تأسیس اداره مدیریت دارایي منجر شد .در دو دهه اخیر مدیریت دارایي به سرعت در دنیا توسعه و رونق
پیدا نموده و با تلفیق و ترکیب با تکنولوژیهای روز دنیا بویژه فناوری اطالعات کارآمد تر و بهینه گردیده است .اصطالح
مدیریت دارایي در صنعت به معني مدیریت جامع همه فازهای طول عمر یك واحد صنعتي از جمله طرح واحد صنعتي ،خرید
کاال و تجهیزات ،ساخت ،بهره برداری ،نگهداری ،بازسازی و نهایتاً توقف کامل بهره برداری و اسقاط دارایي ها مي باشد به
گونه ای که با ارتقاء فرایند تصمیم گیری ،حداکثر نرخ بازگشت سرمایه در عین رعایت استانداردهای اجباری حاصل شود.
مدیریت دارایي در واقع یك فرایند تجاری است که با استفاده بهینه از همه منابع موجود تولید ارزش افزوده مي نماید .برای این
منظور ،مدیریت دارایي از همه فرایندها ،ابزار و اطالعات و داده های موجود استفاده مي نماید تا دارایي ها را به بهترین نحو
مدیریت نماید.
دارایي های بخش تولید صنعت برق از ارزش چند ده میلیارد دالری برخوردار مي باشد .این دارایي ها به منظور تولید برق و
ارائه خدمات پشتیباني به مشتریان یا تسهیل انجام این خدمات مورد استفاده قرار مي گیرد .با توجه به ابعاد گسترده دارایي های
بخش تولید ،مدیریت بهینه آنها شایسته توجه ویژه به این مهم مي باششد .تجارب متعدد شرکتهای خارجي و داخلي در به

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين بهره برداري ،نگهداري و تعمیرات نیروگاههاي كشور
80

فصل -4

فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت

ويرايش اول ،آبان 1394

کارگیری این رویکرد نشان دهنده این واقعیت است که ورود بخش تولید به این موضوع از جمله موارد اجتناب ناپذیر به شمار
مي رود .ایجاد مدیریت کل راهبری نظام نگهداری و تعمیرات (نت) صنعت نفت و انتشار سند مدیریت دارایي های فیزیکي
صنعت نفت از جمله اقداماتي است که در این رایتا صورت پذیرفته است .در صنعت برق نیز شرکت توزیع برق مشهد در حوزه
خود این رویکرد را به کارگرفته است .با توجه به اهمیت این موضوع ،بخش تولید صنعت برق نیز مستعد به کارگیری این
استاندارد در حوزه مربوطه مي باشد .این طرح در راستای پاسخگویي به این نیاز تعریف و به اجرا گذاشته شده است.
 oطرح  :4توسعه فناوریهای نوين بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات در بخش تولید صنعت برق با
هدف بهینهسازی آنها
بررسي وضعیت بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاههای کشور حاکي از آن است که هم در بخش توسعه نظام و هم در
بخش توسعه فناوری های این حوزه کمبودهای مشهودی وجود دارد .در این راستا یکي از مهمترین اهداف این طرح ،معطوف
به موضوع توسعه فناوریهای نوین بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات گردید .بررسي کمبودهای این حوزه از دیدگاه خبرگان به
فهرستي از فناوری های  35گانه و الویت بندی آنها منتهي گردید .جهت نیل به اهداف پیش گفته ،بررسي وضعیت ،مدونسازی
و ارایه تصویری از فرآیند بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاههای کشور و تعیین راهکارهای بهبود وضعیت مذکور بر
اساس قابلیت ها و محدودیتهای موجود از جمله اقدامات ضروری در این زمینه است .عالوه بر این تعیین راهکارهای اصالحي
در نیروگاههای نسل قدیم و جدید بر اساس شرایط موجود مستلزم تعیین فناوری های این حوزه و چگونگي توسعه آنها در
کشور مي باشد .تدوین قوانین و ضوابط اجرایي برای توسعه فناوریهای مورد اشاره در بخش تولید صنعت برق ،از جمله
فعالیتهای قابل ذکر در این حوزه مي باشد .انجام پروژه هایي نظیر طراحي و توسعه سیموالتورهای آموزشي و مهندسي برای
واحدهای نیروگاهي ،توسعه فناوری  CBMو عیبیابي و استانداردسازی و تعمیم و ترویج آن در بخش تولید صنعت برق ،به
کارگیری رویکردهای  RCM ،TPMو  RBMدر نیروگاهها و تهیه استانداردهای الزم به این منظور ،توسعه فناوری های
 RBIو  ، RCMتوسعه فناوریهای جمعآوری ،ثبت ،تحلیل و مدیریت اطالعات ( )ITدر بخش تولید صنعت برق و توسعه
فناوری های تحلیل قابلیت اطمینان و قابلیت دسترسي واحدهای نیروگاهي کشور از جمله موارد قابل ذکر در این زمینه مي
باشد.
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 oطرح  :5فراهمسازی امکانات سختافزاری و نرمافزاری محاسبه و تحلیل شاخصهای فني و
اقتصادی تولید برق در نیروگاههای کشور و بهینهسازی آن
اقتصاد تولید برق توسط نیروگاههای حرارتي در فضای دولتي و خصوصي و چگونگي تعامل بازیگران این حوزه بر اساس
شاخص های اقتصادی از جمله موارد قابل توجه بخش تولید صنعت برق مي باشد .با توجه به نقش مهم بخش تولید صنعت
برق در زمینه سیاستگزاری ،تنظیم مقرارت و ضوابط اجرایي از یك طرف و ضرورت شفاف سازی عوامل موثر در اقتصاد تولید
برق از طرف دیگر فراهمسازی امکانات سختافزاری و نرمافزاری محاسبه و تحلیل شاخصهای فني و اقتصادی تولید برق در
نیروگاههای کشور از جمله اقدامات ضروری در این زمینه مي باشد .با فراهم سازی امکانات مذکور زمینه الزم برای بهینهسازی
اقتصاد تولید برق در کشور فراهم مي گردد.
در این راستا فراهم سازی اطالعات و امکانات الزم برای تحلیل شاخصهای اقتصادی تولید برق نظیر قیمت تمام شده تولید
برق واحدهای نیروگاهي ،نرخ بازگشت سرمایه ،نرخ بازده داخلي و ....در شرایط مختلف و از دیدگاههای گوناگون حایز اهمیت
است .عالوه بر این اجرای پروژه های بهینه سازی بهره برداری از واحدهای نیروگاهي نظیر توزیع اقتصادی بار بین واحدهای
یك نیروگاه ،تعامل بازار برق و بخش بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهي ،تحلیل هزینهها و منافع تولید برق
از دیدگاه مالك نیروگاه در طول عمر پروژه و تعیین ترکیب بهینه توسعه ظرفیت بخش تولید صنعت برق از جمله مواردی است
که در این حوزه مي توان به آن پرداخت.در صورت دسترسي به ابزارها و امکانات مذکور زمینه برای برنامه ریزی و ارایه
راهکارهای بهینهسازی هزینه ها و منافع تولید برق از دیدگاههای گوناگون فراهم شده و راهبری بخش تولید با سهولت بیشتری
صورت خواهد گرفت.
 oطرح  :6بروزرساني ،يکسانسازی فرآيند بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای بخاری ،گازی و
سیکل ترکیبي و بهینهسازی آنها
یکي از نیازهای مهم و اساسي بخش تولید صنعت برق در سالهای اخیر بروزرساني ،یکسانسازی فرآیند بهرهبرداری ،نگهداری
و تعمیرات واحدهای نیروگاهي و بهینهسازی آنها مي باشد .در این حوزه طي سالیان گذشته فعالیتهای شایان توجهي صورت
گرفته است .به دلیل  )1توسعه نظام و فناوریهای بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهي و  )2تغییرات گسترده
ای که در حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهي در کشور طي سالهای اخیر افتاده است ،ضرورت
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بروزرساني ،یکسانسازی فرآیند بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای بخاری ،گازی و سیکل ترکیبي و بهینهسازی آنها به
خوبي احساس مي گردد.
این فعالیتها شامل همگونسازی و استاندارد کردن بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات ،رویه اخذ گواهينامه تأیید صالحیت
شاغلین این حوزه ،شاخصها و نحوه ارزیابي عملکرد ،نرمافزارهای بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات ،نظام آموزش پرسنل
بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات ،یکپارچهسازی ،تدوین و بهینهسازی قوانین و ضوابط اجرایي این حوزه و  :بررسي و ایجاد ساز
و کار برای توسعه شرکتها و پیمانکاران و متخصصین صاحب صالحیت در حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات مي باشد.
این نیازها به صورتهای گوناگون از سوی دست اندرکاران بخش تولید صنعت برق به متولیان مربوطه گوشزد شده است.
 oطرح  :7رصد فناوریهای نوين بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهي
در سالهای اخیر حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهي مانند حوزه های دیگر فناوری شاهد تحوالت
گسترده ای بوده است .برخي از این تحوالت به صورت فناوری های نوین تجاری شده در اختیار بخش تولید صنعت برق قرار
گرفته و برخي دیگر در آینده فرایند توسعه و تجاری سازی خود را طي خواهد نمود .به همین دلیل جهت شناسایي ،ایجاد بستر
و آمادگي الزم برای مواجهه با تحوالت مذکور ،رصد فناوریهای نوین بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهي از
جمله طرح های مهم و کلیدی این حوزه به شمار مي رود .با توجه به فاصله قابل توجه بخش تولید صنعت برق با دنیای صنعتي
در زمینه به کارگیری فناوری های نوین بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهي چگونگي پر کردن این خال
مستلزم رصد فناورهای پیش گفته و ورود آن به کشور مي باشد .مواردی همچون به کارگیری فناوریهای نانو در بهره برداری،
نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهي ،به کارگیری فناوریهای  Terotechnology ، eMaintenanceو  RBDدر طراحي
واحدهای نیروگاهي در کشور از جمله مواردی است که در کشورهای پیشرفته صنعتي در حال توسعه مي باشد .موارد متعدد
دیگری از این قبیل باید مورد رصد قرار گرفته و برای ورود آنها به بخش تولید برنامه ریزی نمود .این طرح با هدف انجام این
رسالت پیش بیني شده است.

 -3-10-1تعیین زمان ،متولیان طرحهای حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات
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 -1-3-10-1پروژههای توسعه حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات
در این قسمت لیست پروژهها و زیرپروژههای معرفي شده در بحش قبل ،در قالب جداول ذیل ارائه ميگردد.
جدول  -7لیست پروژههای طرح :1تهیه اطلس اندازهگیری ظرفیت و راندمان واحدهای نیروگاهي کشور و بهینهسازی مصرف داخلي
واحدهای نیروگاهي

شماره

لیست پروژهها و زير پروژهها

1-1

پروژه :تهیه الگوی اندازهگیری پارامترهای مؤثر در ظرفیت و راندمان و مصرف داخلي واحدهای نیروگاهي کشور و
استانداردسازی

2-1

پروژه  :تعیین قوانین و ضوابط اجرایي برای جاری کردن طرح اطلس ظرفیت و راندمان واحدهای نیروگاهي کشور

3-1

پروژه  :برنامه ریزی و اجرای اطلس ظرفیت و راندمان واحدهای نیروگاهي کشور براساس الگوی استاندارد شده در
پروژه مورد اشاره در بند ( )1-1شامل زیر پروژه های زیر :
 -1-3-1پروژه فراهمسازی امکانات مالي و پشتیباني برای تجهیز واحدهای نیروگاهي به امکانات اندازهگیری برای
اندازهگیری ظرفیت و راندمان واحدهای نیروگاهي کشور
 -2-3-1پروژه ایجاد ساختار تربیت منابع انساني و شکلگیری شرکتهای  ESCOبرای ارایه خدمات مورد نیاز
این حوزه
 -3-3-1پروژه ایجاد سازوکار جاری نمودن فرآیند اندازهگیری و تحلیل ظرفیت و راندمان واحدهای نیروگاهي و
تجمع اطالعات در یك نرمافزار با هدف فراهمسازی تحلیل و بهبود عملکرد واحدهای نیروگاهي

4-1

پروژه  :بررسي جامع مصرف داخلي واحدهای نیروگاهي و بهینهسازی آن

جدول  -8لیست پروژههای طرح :2راهاندازی مرکز مديريت توسعه فناوری بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهي

شماره

لیست پروژهها و زير پروژهها

1-2

پروژه  :تکمیل مطالعات و تعیین اهداف ،وظایف و ساختار و سیستم کسب و کار ( )Business planمرکز توسعه
فناوری بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات به کمك مشاور
 -1-1-2بازنگری و تطبیق نتایج طرحهای کالن و راهبردی با اهداف ،وظایف و فعالیتهای مرکز O&Mو
استخراج سرفصلهای مرتبط برای ساماندهي مناسب فعالیتها و اجرای کردن آنها
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شماره

لیست پروژهها و زير پروژهها

2-2

پروژه  :اقدامات اجرایي برای راه اندازی و توسعه فعالیتهای مرکز توسعه فناوری بهره برداری ،نگهدتری و تعمیرات
شامل:
 -1-2-2طراحي و راهاندازی شبکه توسعه مدیریت و فناوری بهرهبرداری از واحدهای نیروگاهي
 -2-2-2طراحي و راهاندازی شبکه توسعه مدیریت و فناوری نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهي
 -3-2-2طراحي و راهاندازی شبکه توسعه مدیریت و فناوریهای تأمین قطعات و ساخت داخل در بخش تولید صنعت
برق
 -4-2-2طراحي و راهاندازی شبکه ارایه خدمات علمي ،پژوهشي و آموزشي به حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات
 -5-2-2طراحي و راهاندازی شبکه شرکتهای مهندسي ارایه خدمات به بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات
 -6-2-2طراحي و راهاندازی شبکه ارایه خدمات آزمایشگاهي مورد نیاز حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات
 -7-2-2ایجاد شبکه مدیریت دانش در حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات بخش تولید صنعت برق و توسعه آن
 -8-2-2راهاندازی شبکه متخصصین حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات و ایجاد سازو کار ارایه خدمات به بخش
تولید
 -9-2-2طراحي و راهاندازی آزمایشگاه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات مطابق الگوی شرکت C-MORE
 -10-2-2طراحي و راهاندازی واحد CBMو عیبیابي با هدف دستیابي به فناوریهای نوین این حوزه و استفاده از
آن در بخش تولید صنعت برق
 -11-2-2طراحي و راهاندازی واحد مهندسي قابلیت اطمینان و ایجاد زیرساختهای الزم برای توسعه این موضوع در
بخش تولید صنعت برق
 -12-2-2ایجاد سازوکار پایلوت کردن یك واحد بخاری ،یك واحد گازی و یك واحد سیکل ترکیبي برای انجام
طرحهای عملي حوزه نگهداری و تعمیرات و ارایه طرح عملیاتي برای انجام پروژههای اولویتدار
 -13-2-2ایجاد سازوکار پایلوت یك شرکت تعمیرات برای انجام طرحهای عملي حوزه نگهداری و تعمیرات و ارایه
طرح عملیاتي برای انجام پروژههای اولویتدار
 -14-2-2ایجاد سازوکار تعامل با شرکتهای خارجي در حوزههای گوناگون بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات برای
توانمندسازی و ارایه طرح عملیاتي برای انجام پروژههای اولویتدار
 -15-2-2ایجاد سازوکار تعامل با دانشگاههای داخلي و خارجي در حوزههای گوناگون بهرهبرداری ،نگهداری و
تعمیرات برای توانمندسازی و ارایه طرح عملیاتي برای انجام پروژههای اولویتدار
 -16-2-2برگزاری سمینارهای ساالنه هم اندیشي در حوزه بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات بخش تولید صنعت برق

3-2

پروژه  :ارزیابي عملکرد پس از انجام طرح راهاندازی مرکز توسعه فناوری بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات و تعیین
اقدامات اصالحي به این منظور

جدول  -9لیست پروژههای طرح :3به کارگیری رويکرد مديريت داراييهای فیزيکي در بخش تولید صنعت برق

شماره
1-3

لیست پروژهها و زير پروژهها
پروژه ایجاد سازوکار و سیستم الزم برای بکارگیری رویکرد مدیریت دارایيهای فیزیکي در بخش تولید صنعت برق
و انجام آن در یك نیروگاه گازی ،بخاری و سیکل ترکیبي پایلوت
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لیست پروژهها و زير پروژهها

2-3

پروژه اجرایي مستمر رویکرد مدیریت دارایيهای فیزیکي در بخش تولید صنعت برق

3-3

پروژه ارزیابي عملکرد پس از انجام طرح بکارگیری رویکرد مدیریت دارایيهای فیزیکي در بخش تولید صنعت برق
و تعیین اقدامات اصالحي به این منظور

جدول  -10لیست پروژههای طرح :4توسعه فناوریهای نوين بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات در بخش تولید صنعت برق با هدف
بهینهسازی آنها

شماره

لیست پروژهها و زير پروژهها

1-4

پروژه  :بررسي جامع وضعیت بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاههای کشور و طبقهبندی و ارایه راهکارهای
بهینهسازی آنها
 -1-1-4زیر پروژه بررسي وضعیت ،مدونسازی و ارایه تصویری از فرآیند بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات
نیروگاههای کشور و تعیین راهکارهای بهبود وضعیت مذکور براساس قابلیتها و محدودیتهای موجود
 -2-1-4زیر پروژه اجرای راهکارهای مورد اشاره در بند ( )1-1-4در دو نیروگاه پایلوت از نسل قدیم و جدید
 -3-1-4زیر پروژه تهیه قوانین ،ضوابط اجرایي برای توسعه راهکارهای توسعه فناوری به دست آمده در بندهای (-4
 )1-1و ( )2-1-4به نیروگاههای کشور
 -4-1-4توسعه نتایج به دست آمده از پروژههای فوقالذکر به نیروگاههای کشور

2-4

پروژه  :تعیین چگونگي توسعه فناوریهای مورد نیاز حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات براساس نتایج پروژه ()1-4

3-4

پروژه  :طراحي و توسعه سیموالتورهای آموزشي و مهندسي (نرمافزاری و سختافزاری) برای واحدهای گازی ،بخاری
و سیکل ترکیبي و ارایه خدمات به نیروگاههای کشور

4-4

پروژه  :توسعه فناوری  CBMو عیبیابي و بکارگیری نتایج در یك واحد بخاری ،گازی و سیکل ترکیبي و
استانداردسازی و تعمیم و ترویج آن در بخش تولید صنعت برق

5-4

پروژه  :بوميسازی و بکارگیری رویکردهای  RCM ،TPMو  RBMدر یك نیروگاه پایلوت بخاری ،گازی و
سیکل ترکیبي و تهیه استانداردهای الزم برای توسعه آن در نیروگاههای کشور

6-4

پروژه  :بنیانگذاری بانك اطالعات اندازهگیری سوابق حوادث و تحلیل آنها در قالب پروژههای RCM ،RBI

7-4

پروژه  :توسعه فناوریهای جمعآوری ،ثبت ،تحلیل و مدیریت اطالعات ( )ITدر بخش تولید صنعت برق

8-4

پروژه  :توسعه فناوری های تحلیل قابلیت اطمینان و قابلیت دسترسي با هدف بهبود فرآیند بهرهبرداری ،نگهداری و
تعمیرات واحدهای نیروگاه کشور
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جدول  -11لیست پروژههای طرح :5فراهمسازی امکانات سختافزاری و نرمافزاری محاسبه و تحلیل شاخصهای فني و اقتصادی
تولید برق در نیروگاههای کشور و بهینهسازی آن

شماره

لیست پروژهها و زير پروژهها

1-5

پروژه  :محاسبه و تحلیل قیمت تمام شده تولید برق واحدهای نیروگاهي و ارایه راهکارهای بهینهسازی هزینههای
مذکور و اجرای آن در یك نیروگاه گازی ،بخاری و سیکل ترکیبي

2-5

پروژه  :توسعه امکانات نرمافزاری و سختافزاری توزیع اقتصادی بار بین واحدهای یك نیروگاه و اجرای آن در یك
نیروگاه نمونه

3-5

پروژه  :بررسي جامع تعامل بازار برق و بخش بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهي و بهینهسازی
آن از دید مالك

4-5

پروژه  :تحلیل هزینهها و منافع تولید برق از دیدگاه مالك نیروگاه در طول عمر پروژه

5-5

پروژه  :تعیین ذخیره تولید بهینه واحدهای نیروگاهي براساس قابلیتها و محدودیتهای بخش تولید صنعت برق

جدول  -12لیست پروژههای طرح :6بروزرساني ،يکسانسازی فرآيند بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای بخاری ،گازی و
سیکل ترکیبي و بهینهسازی آنها

شماره

لیست پروژهها و زير پروژهها

1-6

همگونسازی و استاندارد کردن بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای بخاری گازی و سیکل ترکیبي و
پیادهسازی استانداردهای مصوب

2-6

همگونسازی و استاندارد کردن رویه اخذ گواهينامه تأیید صالحیت بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای
نیروگاهي و پیادهسازی استانداردهای مصوب

3-6

همگونسازی شاخصها و استاندارد کردن نحوه ارزیابي عملکرد واحدهای نیروگاهي و پیادهسازی استانداردهای مورد
اشاره

4-6

همگونسازی و استاندارد کردن نرمافزارهای بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای بخاری ،گازی و سیکل
ترکیبي و پیادهسازی استانداردهای مذکور

5-6

همگونسازی و استاندارد کردن نظام آموزش پرسنل بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای گازی ،بخاری و
سیکل ترکیبي

6-6

یکپارچهسازی ،تدوین و بهینهسازی قوانین و ضوابط اجرایي برای بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات بخش تولید صنعت
برق

7-6

بررسي و ایجاد ساز و کار برای توسعه شرکتها و پیمانکاران و متخصصین صاحب صالحیت در حوزه بهرهبرداری،
نگهداری و تعمیرات
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جدول  -13لیست پروژههای طرح :7رصد فناوریهای نوين بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهي

لیست پروژهها و زير پروژهها

شماره
1-7

به کارگیری فناوریهای نانو در بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهي

2-7

بررسي مباني تئوریك و به کارگیری فناوریهای  Terotechnology ، eMaintenanceدر یك نیروگاه
نمونه و بوميسازی آن

3-7

بررسي به کارگیری فناوری  RBDدر طراحي واحدهای نیروگاهي در کشور

4-7

آینده پژوهي و رصد فناوری های در حال بررسي طي  10سال

 -2-3-10-1زمانبندی و تعیین متولي اجرای طرحها و پروژههای پیشنهادی
پس از تعیین طرحها و پروژههای پیشنهادی ،حال نوبت آن است تا زمان و هزینه و تقدم -تأخر و متولي اجرای این پروژهها نیز
ارائه شود .تیم پروژه زمان مورد نیاز اجرای پروژههای پیشنهادی را تهیه نموده و در اختیار اعضای کمیته راهبری قرار داد و
اعضای محترم کمیته راهبری ،محتوای آن را طي جلساتي در تاریخهای  94/04/31و  94/06/11مورد بررسي قرار داده و تأیید
نمودند .همچنین مقرر گردید که سازمان ،مرکز یا دفتری در نقش متولي با عنوان "مدیریت راهبری نظام بهرهبرداری ،نگهداری
و تعمیرات واحدهای نیروگاهي" در بدنه وزارت نیرو ایجاد شده و با همکاری با "مرکز مدیریت و توسعه فناوری ،"O&M
وظیفه هدایت و راهبری طرحهای کالن این حوزه را بر عهده داشته باشند و با استفاده از لیست شرکتها و مراکز پژوهشي
اشاره شده در این گزارش پژوهها پیشنهادی را اجرا نمایند.
جداول ذیل زمان اجرای پروژهها و نیز تقدم -تأخر آنها را ارائه مينماید.
جدول  -14زمان و تقدم -تأخر پروژههای طرح 1
شماره

پروژهها

زمان

پروژه

(ماه) پیشنیاز

1-1

پروژه :تهیه الگوی اندازهگیری پارامترهای مؤثر در ظرفیت و راندمان و مصرف داخلي
واحدهای نیروگاهي کشور و استانداردسازی

6

-

2-1

پروژه  :تعیین قوانین و ضوابط اجرایي برای جاری کردن طرح اطلس ظرفیت و
راندمان واحدهای نیروگاهي کشور

6

-
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شماره

پروژهها

3-1

4-1

زمان

پروژه

(ماه) پیشنیاز

پروژه  :برنامهریزی و اجرای اطلس ظرفیت و راندمان واحدهای نیروگاهي کشور
براساس الگوی استاندارد شده در پروژه مورد اشاره در بند ( )1-1شامل زیر پروژه
های زیر :
 -1-3-1پروژه فراهمسازی امکانات مالي و پشتیباني برای تجهیز واحدهای
نیروگاهي به امکانات اندازهگیری برای اندازهگیری ظرفیت و راندمان واحدهای
نیروگاهي کشور
 -2-3-1پروژه ایجاد ساختار تربیت منابع انساني و شکلگیری شرکتهای
ESCOبرای ارایه خدمات مورد نیاز این حوزه
 -3-3-1پروژه ایجاد سازوکار جاری نمودن فرآیند اندازهگیری و تحلیل ظرفیت و
راندمان واحدهای نیروگاهي و تجمع اطالعات در یك نرمافزار با هدف فراهمسازی
تحلیل و بهبود عملکرد واحدهای نیروگاهي

48

()1-1
()2-1

پروژه  :بررسي جامع مصرف داخلي واحدهای نیروگاهي و بهینهسازی آن

24

()1-1
()2-1

جدول  -15زمان و تقدم -تأخر پروژههای طرح 2
شماره

پروژهها

1-2

پروژه  :تکمیل مطالعات و تعیین اهداف ،وظایف و ساختار و سیستم کسب و کار
( )Business planمرکز توسعه فناوری بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات به کمك
مشاور
 -1-1-2بازنگری و تطبیق نتایج طرحهای کالن و راهبردی با اهداف ،وظایف و
فعالیتهای مرکز O&Mو استخراج سرفصلهای مرتبط برای ساماندهي مناسب
فعالیتها و اجرای کردن آنها

2-2

پروژه  :اقدامات اجرایي برای راه اندازی و توسعه فعالیتهای مرکز توسعه فناوری بهره
برداری ،نگهدتری و تعمیرات شامل :
 -1-2-2طراحي و راهاندازی شبکه توسعه مدیریت و فناوری بهرهبرداری از واحدهای
نیروگاهي
 -2-2-2طراحي و راهاندازی شبکه توسعه مدیریت و فناوری نگهداری و تعمیرات
واحدهای نیروگاهي
 -3-2-2طراحي و راهاندازی شبکه توسعه مدیریت و فناوریهای تأمین قطعات و
ساخت داخل در بخش تولید صنعت برق
 -4-2-2طراحي و راهاندازی شبکه ارایه خدمات علمي ،پژوهشي و آموزشي به حوزه
بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات
 -5-2-2طراحي و راهاندازی شبکه شرکتهای مهندسي ارایه خدمات به بهرهبرداری،
نگهداری و تعمیرات

زمان
(ماه)

12

پروژه پیشنیاز

-

( )1-2و فاز
ساالنه
صفر انجام شده
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پروژهها

زمان
(ماه)

پروژه پیشنیاز

 -6-2-2طراحي و راهاندازی شبکه ارایه خدمات آزمایشگاهي مورد نیاز حوزه
بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات
 -7-2-2ایجاد شبکه مدیریت دانش در حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات بخش
تولید صنعت برق و توسعه آن
 -8-2-2راهاندازی شبکه متخصصین حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات و ایجاد
سازو کار ارایه خدمات به بخش تولید
 -9-2-2طراحي و راهاندازی آزمایشگاه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات مطابق الگوی
شرکت C-MORE
 -10-2-2طراحي و راهاندازی واحد CBMو عیبیابي با هدف دستیابي به
فناوریهای نوین این حوزه و استفاده از آن در بخش تولید صنعت برق
 -11-2-2طراحي و راهاندازی واحد مهندسي قابلیت اطمینان و ایجاد زیرساختهای
الزم برای توسعه این موضوع در بخش تولید صنعت برق
 -12-2-2ایجاد سازوکار پایلوت کردن یك واحد بخاری ،یك واحد گازی و یك واحد
سیکل ترکیبي برای انجام طرحهای عملي حوزه نگهداری و تعمیرات و ارایه طرح
عملیاتي برای انجام پروژههای اولویتدار
 -13-2-2ایجاد سازوکار پایلوت یك شرکت تعمیرات برای انجام طرحهای عملي حوزه
نگهداری و تعمیرات و ارایه طرح عملیاتي برای انجام پروژههای اولویتدار
 -14-2-2ایجاد سازوکار تعامل با شرکتهای خارجي در حوزههای گوناگون
بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات برای توانمندسازی و ارایه طرح عملیاتي برای انجام
پروژههای اولویتدار
 -15-2-2ایجاد سازوکار تعامل با دانشگاههای داخلي و خارجي در حوزههای گوناگون
بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات برای توانمندسازی و ارایه طرح عملیاتي برای انجام
پروژههای اولویتدار
 -16-2-2برگزاری سمینارهای ساالنه هم اندیشي در حوزه بهره برداری ،نگهداری و
تعمیرات بخش تولید صنعت برق

3-2

پروژه  :ارزیابي عملکرد پس از انجام طرح راهاندازی مرکز توسعه فناوری بهرهبرداری،
نگهداری و تعمیرات و تعیین اقدامات اصالحي به این منظور

6

هر سه سال
یکبار انجام و
نتایج بروزرساني
ميشود
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جدول  -16زمان و تقدم -تأخر پروژههای طرح 3
شماره

پروژهها

زمان
(ماه)

پروژه پیشنیاز

12

()1-2
به کمك مشاور
این پروژه انجام
ميشود
()1-3

( )1-3و ()2-3

1-3

پروژه ایجاد سازوکار و سیستم الزم برای بکارگیری رویکرد مدیریت
دارایيهای فیزیکي در بخش تولید صنعت برق و انجام آن در یك
نیروگاه گازی ،بخاری و سیکل ترکیبي پایلوت

2-3

پروژه اجرایي مستمر رویکرد مدیریت دارایيهای فیزیکي در بخش تولید
صنعت برق

ساالنه

3-3

پروژه ارزیابي عملکرد پس از انجام طرح بکارگیری رویکرد مدیریت
دارایيهای فیزیکي در بخش تولید صنعت برق و تعیین اقدامات اصالحي
به این منظور

هرسه
سال
یکبار

جدول  -17زمان و تقدم -تأخر پروژههای طرح 4
شماره

پروژهها

1-4

زمان

پروژه

(ماه)

پیشنیاز

پروژه  :بررسي جامع وضعیت بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاههای کشور
و طبقهبندی و ارایه راهکارهای بهینهسازی آنها
 -1-1-4زیر پروژه بررسي وضعیت ،مدونسازی و ارایه تصویری از فرآیند
بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاههای کشور و تعیین راهکارهای بهبود
وضعیت مذکور براساس قابلیتها و محدودیتهای موجود
 -2-1-4زیر پروژه اجرای راهکارهای مورد اشاره در بند ( )1-1-4در دو نیروگاه
پایلوت از نسل قدیم و جدید
 -3-1-4زیر پروژه تهیه قوانین ،ضوابط اجرایي برای توسعه راهکارهای توسعه
فناوری به دست آمده در بندهای ( )1-1-4و ( )2-1-4به نیروگاههای کشور
 -4-1-4توسعه نتایج به دست آمده از پروژههای فوقالذکر به نیروگاههای کشور

36

-

2-4

پروژه  :تعیین چگونگي توسعه فناوریهای مورد نیاز حوزه بهرهبرداری ،نگهداری
و تعمیرات براساس نتایج پروژه ()1-4

12
(هرسه سال
بازنگری
ميگردد)

1-4

3-4

پروژه  :طراحي و توسعه سیموالتورهای آموزشي و مهندسي (نرمافزاری و
سختافزاری) برای واحدهای گازی ،بخاری و سیکل ترکیبي و ارایه خدمات به
نیروگاههای کشور

60

-
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پروژهها

زمان

پروژه

(ماه)

پیشنیاز

4-4

پروژه  :توسعه فناوری  CBMو عیبیابي و بکارگیری نتایج در یك واحد
بخاری ،گازی و سیکل ترکیبي و استانداردسازی و تعمیم و ترویج آن در بخش
تولید صنعت برق

36

5-4

پروژه  :بوميسازی و بکارگیری رویکردهای RCM ،TPMو RBMدر یك
نیروگاه پایلوت بخاری ،گازی و سیکل ترکیبي و تهیه استانداردهای الزم برای
توسعه آن در نیروگاههای کشور

36

-

6-4

پروژه  :بنیانگذاری بانك اطالعات اندازهگیری سوابق حوادث و تحلیل آنها در
قالب پروژههای RCM ،RBI

60

1-4

7-4

پروژه  :توسعه فناوریهای جمعآوری ،ثبت ،تحلیل و مدیریت اطالعات ( )ITدر
بخش تولید صنعت برق

36

1-4

8-4

پروژه  :توسعه فناوری های تحلیل قابلیت اطمینان و قابلیت دسترسي با هدف
بهبود فرآیند بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاه کشور

36

1-4

-

جدول  -18زمان و تقدم -تأخر پروژههای طرح 5
شماره

پروژهها

1-5

زمان

پروژه

(ماه)

پیشنیاز

پروژه  :محاسبه و تحلیل قیمت تمام شده تولید برق واحدهای نیروگاهي و
ارایه راهکارهای بهینهسازی هزینههای مذکور و اجرای آن در یك نیروگاه
گازی ،بخاری و سیکل ترکیبي

12

-

2-5

پروژه  :توسعه امکانات نرمافزاری و سختافزاری توزیع اقتصادی بار بین
واحدهای یك نیروگاه و اجرای آن در یك نیروگاه نمونه

12

-

3-5

پروژه  :بررسي جامع تعامل بازار برق و بخش بهرهبرداری ،نگهداری و
تعمیرات واحدهای نیروگاهي و بهینهسازی آن از دید مالك

24

-

4-5

پروژه  :تحلیل هزینهها و منافع تولید برق از دیدگاه مالك نیروگاه در طول
عمر پروژه

12

-

5-5

پروژه  :تعیین ذخیره تولید بهینه واحدهای نیروگاهي براساس قابلیتها و
محدودیتهای بخش تولید صنعت برق

 12ماه
هر سه سال
یکبار

-
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جدول  -19زمان و تقدم -تأخر پروژههای طرح 6
زمان

پروژه

(ماه)

پیشنیاز

-

شماره

پروژهها

1-6

همگونسازی و استاندارد کردن بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای بخاری گازی
و سیکل ترکیبي و پیادهسازی استانداردهای مصوب

24

2-6

همگونسازی و استاندارد کردن رویه اخذ گواهينامه تأیید صالحیت بهرهبرداری،
نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهي و پیادهسازی استانداردهای مصوب

12

()1-6

3-6

همگونسازی شاخصها و استاندارد کردن نحوه ارزیابي عملکرد واحدهای نیروگاهي و
پیادهسازی استانداردهای مورد اشاره

24

()1-6
()2-6

4-6

همگونسازی و استاندارد کردن نرمافزارهای بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای
بخاری ،گازی و سیکل ترکیبي و پیادهسازی استانداردهای مذکور

18

()1-6
()2-6

5-6

همگونسازی و استاندارد کردن نظام آموزش پرسنل بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات
واحدهای گازی ،بخاری و سیکل ترکیبي

24

()1-6
()2-6

6-6

یکپارچهسازی ،تدوین و بهینهسازی قوانین و ضوابط اجرایي برای بهرهبرداری ،نگهداری و
تعمیرات بخش تولید صنعت برق

18

()1-6
()2-6
()3-6

7-6

بررسي و ایجاد ساز و کار برای توسعه شرکتها و پیمانکاران و متخصصین صاحب
صالحیت در حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات

18

()1-6
()2-6
()3-6

جدول  -20زمان و تقدم -تأخر پروژههای طرح 7
شماره

پروژهها

زمان

پروژه

(ماه) پیشنیاز

1-7

به کارگیری فناوریهای نانو در بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای
نیروگاهي

36

-

2-7

بررسي مباني تئوریك و به کارگیری فناوریهای ، eMaintenance
 Terotechnologyدر یك نیروگاه نمونه و بوميسازی آن

36

-

3-7

بررسي به کارگیری فناوری  RBDدر طراحي واحدهای نیروگاهي در
کشور

24

-

4-7

آینده پژوهي و رصد فناوری های در حال بررسي طي  10سال

84

1-7
2-7
3-7
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 -4-10-1رهنگاشت فناوری
مبتني بر طرحهای شناسایي شده و زمانبندی در نظر گرفته شده ،در ادامه رهنگاشتهای مربوط به حوزه بهرهبرداری ،نگهداری
و تعمیرات ارائه ميگردد.
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شکل  -6نقشه راه توسعه بخش بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاههای کشور
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 -5-10-1شناسنامه طرحهای حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات

 -1-5-10-1شناسنامه طرح اطلس اندازه گیری و پايش
عنوان طرح  :اطلس اندازه گيري و پايش ظرفيت ،راندمان ،مصرف داخلي واحدهاي نيروگاهي و بهينه
سازي آنها
معرفی طرح:
اين طرح با هدف بستر سازي جهت اندازه گيري ،پايش و بهينه سازي ظرفيت ،راندمان و مصرف داخلي واحدهاي
نيروگاهي پيش بيني شده است .در اين طرح مواردي همچون ايجاد زيرساختهاي الزم براي اندازه گيري و پايش ظرفيت،
راندمان ،مصرف داخلي ،تهيه اطلس ظرفيت ،راندمان ،مصرف داخلي و تحليل عملكرد واحدهاي نيروگاهي و بهينه سازي
آنها مورد توجه قرار خواهد گرفت .عالوه بر اين ارائه الگوي اجرايي جهت پيادهسازي طرح افزايش ظرفيت ،راندمان و کاهش
مصرف داخلي واحدهاي نيروگاههاي حرارتي تحت پوشش شرکت توانير از جمله خروجي هاي اين طرح مي باشد.
سبک اکتساب :بهرهگيري از توانمندي داخلي

مراحل اصلی

زمان (ماه)

تهيه الگوي اندازهگيري پارامترهاي مؤثر در ظرفيت و راندمان و مصرف داخلي
واحدهاي نيروگاهي کشور و استانداردسازي

6

تعيين قوانين و ضوابط اجرايي براي جاري کردن طرح اطلس ظرفيت و راندمان
واحدهاي نيروگاهي کشور

6

برنامه ريزي و اجراي اطلس ظرفيت و راندمان واحدهاي نيروگاهي کشور براساس
الگوي استاندارد شده

48

بررسي جامع مصرف داخلي واحدهاي نيروگاهي و بهينهسازي آن

24

معیار پذیرش  :تأييد خبرگان و تأييد ناظر طرح
مجری

ناظر

همکاران

مديريت طرحهاي
توسعه حوزه O&M

کميته راهبري توسعه نظام و
فناوريهاي حوزه O&M

مرکز مديريت و توسعه فناوري  O&Mبا همكاري
شرکت مادر تخصصي توانير ،شرکتهاي برق منطقه اي
و شرکتهاي مديريت توليد ،دانشگاهها و شرکتهاي
دانشبنيان

زمان  4.5 :سال
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 -2-5-10-1شناسنامه طرح راه اندازی مرکز مديريت و توسعه فناوری
عنوان طرح :راه اندازي مرکز مديريت و توسعه فناوري  O&Mواحدهاي نيروگاهي و انجام وظايف مستمر
معرفی طرح:
توسعه شتابان فناوري هاي نوين بهره برداري و تعميرات و نگهداري در نيروگاهها از يك طرف و سرعت گرفتن خصوصي
شدن واحدهاي نيروگاهي کشور از طرف ديگر باعث شده است که موضوع مديريت فناوري در حوزه مذکور مورد توجه ويژه
قرار گيرد .با تحوالت صورت گرفته نگراني از مغفول ماندن توسعه بخش  O&Mدر بخش توليد صنعت برق از يك طرف و
استفاده بهينه از ظرفيتهاي موجود از طرف ديگر ،باعث شده است که موضوع ايجاد مرکزي براي مديريت و توسعه فناوري
هاي بهره برداري و تعميرات و نگهداري در بخش توليد صنعت برق مورد توجه متوليان امور قرار گيرد .گسترش قابليتهاي
ارائه خدمات علمي و پژوهشي بهره برداري ،نگهداري و تعميرات در پژوهشگاه نيرو ،باعث گرديد که طرح حاضر از الويت
قابل توجهي برخوردار گردد.
تجربه موفق بسياري از کشورها در زمينه توسعه فعاليتهاي علمي و فني در قالب مراکز رشد و رويكرد کلي کشور جهت
پياده سازي اصل  44قانون اساسي در جهت خصوصي سازي بخش توليد صنعت برق ،موضوع استفاده از پتانسيل مراکز
رشد براي شكل دهي مرکز مديريت و توسعه فناوريهاي بهره برداري ،نگهداري و تعميرات مورد توجه قرار گرفت .در اين
راستا مطابق ساختار پيش بيني شده براي مراکز رشد ،مقرر گرديد توسعه بخشهايي از مرکز  O&Mدر قالب مراکز رشد
مورد توجه قرار گيرد که در طرح حاضر براي عملياتي کردن اين ايده اقدامات الزم طراحي و به اجرا گذاشته خواهد شد.
عالوه بر اين ،استفاده از حمايتهاي شرکت توانير و وزارت نيرو جهت شكل دهي مرکز مديريت و توسعه فناوريهاي بهره
برداري ،نگهداري و تعميرات از جمله رويكردهايي است که به عنوان يك گزينه رقيب ميتواند در مقايسه با رويكرد قبلي
مورد توجه قرار گيرد .نيل به اين هدف مستلزم ايجاد يا توسعه و تكميل قابليتهاي شرکتهاي ارائه دهنده خدمات O&M
مي باشد.
سبک اکتساب :بهرهگيري از توانمندي داخلي

مراحل اصلی

زمان (ماه)

تكميل مطالعات و تعيين اهداف ،وظايف و ساختار و سيستم کسب و کار

12
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( )Business planمرکز توسعه فناوري بهرهبرداري ،نگهداري و تعميرات به کمك
مشاور
اقدامات اجرايي براي راه اندازي و توسعه فعاليتهاي مرکز توسعه فناوري بهره

ساالنه

برداري ،نگهدتري و تعميرات
ارزيابي عملكرد پس از انجام طرح راهاندازي مرکز توسعه فناوري بهرهبرداري،

6

نگهداري و تعميرات و تعيين اقدامات اصالحي به اين منظور

معیار پذیرش  :تأييد خبرگان و تأييد ناظر طرح
همکاران

مجری

ناظر

مديريت طرحهاي

کميته راهبري توسعه نظام و

توسعه حوزه O&M

فناوريهاي حوزه O&M

مرکز مديريت و توسعه فناوري  O&Mبا همكاري شرکت
مادر تخصصي توانير ،شرکتهاي برق منطقه اي و شرکتهاي
مديريت توليد ،دانشگاهها و شرکتهاي دانشبنيان

زمان  7 :سال

 -3-5-10-1شناسنامه طرح مديريت دارايي های فیزيکي در بخش تولید صنعت برق
عنوان طرح :مديريت دارايي هاي فيزيكي در بخش توليد صنعت برق
معرفی طرح:
مديريت داراييهاي فيزيكي ادامه روند تكاملي نگهداري و تعميرات است که به مرور زمان رشد کرده و امروزه به يكي از
شاخههاي پوياي مديريت تبديل شده است که سعي دارد با بهکارگيري استراتژيهاي کالن ،روشهاي مديريت منابع
انساني ،مديريت خريد تجهيزات ،بهرهبرداري ،نگهداشت ،تأمين قطعه ،اندازهگيري عملكرد و ريسك و ، ...حداکثر ارزش
ممكن را در بلندمدت از داراييهاي سازمان بهدستآورد .جايگزيني مديريت دارايي هاي فيزيكي به جاي نگهداري و
تعميرات و توسعه استانداردهاي سري  55000از جمله تحوالتي است که در اين حوزه روي داده است .در دو دهه اخير
مديريت دارايي به سرعت در دنيا توسعه و رونق پيدا نموده و با تلفيق و ترکيب با تكنولوژيهاي روز دنيا بويژه فناوري
اطالعات کارآمد تر گرديده است .دارايي هاي بخش توليد صنعت برق از ارزش چند ده ميليارد دالري برخوردار مي
باشد .اين دارايي ها به منظور توليد برق و ارائه خدمات پشتيباني به مشتريان يا تسهيل انجام اين خدمات مورد استفاده
قرار مي گيرد .با توجه به ابعاد گسترده دارايي هاي بخش توليد ،مديريت بهينه آنها شايسته توجه ويژه به اين مهم مي
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باششد .تجارب متعدد شرکتهاي خارجي و داخلي در به کارگيري اين رويكرد نشان دهنده اين واقعيت است که ورود
بخش توليد به اين موضوع از جمله موارد اجتناب ناپذير به شمار مي رود .ايجاد مديريت کل راهبري نظام نگهداري و
تعميرات (نت) صنعت ن فت و انتشار سند مديريت دارايي هاي فيزيكي صنعت نفت از جمله اقداماتي است که در اين
راس تا صورت پذيرفته است .با توجه به اهميت اين موضوع ،بخش توليد صنعت برق نيز مستعد به کارگيري اين
استاندارد در حوزه مربوطه مي باشد .اين طرح در راستاي پاسخگويي به اين نياز تعريف و به اجرا گذاشته شده است.
سبک اکتساب :بهرهگيري از توانمندي داخلي

مراحل اصلی

زمان (ماه)

ايجاد سازوکار و سيستم الزم براي بكارگيري رويكرد مديريت داراييهاي فيزيكي
در بخش توليد صنعت برق و انجام آن در يك نيروگاه گازي ،بخاري و سيكل
ترکيبي پايلوت

12

اجراي مستمر رويكرد مديريت داراييهاي فيزيكي در بخش توليد صنعت برق
ارزيابي عملكرد پس از انجام طرح بكارگيري رويكرد مديريت داراييهاي فيزيكي
در بخش توليد صنعت برق و تعيين اقدامات اصالحي به اين منظور

ساالنه
هرسه سال يكبار

معیار پذیرش  :تأييد خبرگان و تأييد ناظر طرح
مجری

ناظر

همکاران

مديريت طرحهاي
توسعه حوزه O&M

کميته راهبري توسعه نظام و
فناوريهاي حوزه O&M

مرکز مديريت و توسعه فناوري  O&Mبا همكاري
شرکت مادر تخصصي توانير ،شرکتهاي برق منطقه
اي و شرکتهاي مديريت توليد ،دانشگاهها و
شرکتهاي دانشبنيان

زمان  7 :سال
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 -4-5-10-1شناسنامه طرح حمايت و توسعه فناوريهای نوين
عنوان طرح :حمايت و توسعه فناوريهاي نوين بهره برداري ،نگهداري و تعميرات
معرفی طرح:
بررسي وضعيت بهرهبرداري ،نگهداري و تعميرات نيروگاه هاي کشور حاکي از آن است که هم در بخش توسعه نظام و
هم در بخش توسعه فناوري هاي اين حوزه کمبودهاي مشهودي وجود دارد .در اين راستا يكي از مهمترين اهداف اين
طرح ،معطوف به موضوع توسعه فناوريهاي نوين بهره برداري ،نگهداري و تعميرات گرديد .بررسي کمبودهاي اين حوزه
از ديدگاه خبرگان به فهرستي از فناوري هاي  35گانه و الويت بندي آنها منتهي گرديد .جهت نيل به اهداف پيش
گفته ،بررسي وضعيت ،مدونسازي و ارايه تصويري از فرآيند بهرهبرداري ،نگهداري و تعميرات نيروگاههاي کشور و
تعيين راهكارهاي بهبود وضعيت مذکور بر اساس قابليتها و محدوديتهاي موجود از جمله اقدامات ضروري در اين
زمينه است .عال وه بر اين تعيين راهكارهاي اصالحي در نيروگاههاي نسل قديم و جديد بر اساس شرايط موجود
مستلزم تعيين فناوري هاي اين حوزه و چگونگي توسعه آنها در کشور مي باشد .تدوين قوانين و ضوابط اجرايي براي
توسعه فناوريهاي مورد اشاره در بخش توليد صنعت برق ،از جمله فعاليتهاي قابل ذکر در اين حوزه مي باشد .انجام
پروژه هايي نظير طراحي و توسعه سيموالتورهاي آموزشي و مهندسي براي واحدهاي نيروگاهي ،توسعه فناوري CBMو
عيب يابي و استانداردسازي و تعميم و ترويج آن در بخش توليد صنعت برق ،به کارگيري رويكردهاي RCM ،TPM
و RBMدر نيروگاهها و تهيه استانداردهاي الزم به اين منظور ،توسعه فناوري هاي  RBIو  ،RCMتوسعه فناوريهاي
جمعآوري ،ثبت ،تحليل و مديريت اطالعات ( ) ITدر بخش توليد صنعت برق و توسعه فناوري هاي تحليل قابليت
اطمينان و قابليت دسترسي واحدهاي نيروگاهي کشور از جمله موارد قابل ذکر در اين زمينه مي باشد.
سبک اکتساب :بهرهگيري از توانمندي داخلي و استفاده از فرصتهاي همكاري فناورانه

مراحل اصلی

زمان (ماه)

بررسي جامع وضعيت بهرهبرداري ،نگهداري و تعميرات نيروگاههاي کشور و
طبقهبندي و ارايه راهكارهاي بهينهسازي آنها

36

تعيين چگونگي توسعه فناوريهاي مورد نياز حوزه بهرهبرداري ،نگهداري و
تعميرات

12
(هرسه سال
بازنگري
ميگردد)

طراحي و توسعه سيموالتورهاي آموزشي و مهندسي (نرمافزاري و سختافزاري)
براي واحدهاي گازي ،بخاري و سيكل ترکيبي و ارايه خدمات به نيروگاههاي کشور

60

توسعه فناوري  CBMو عيبيابي و بكارگيري نتايج در يك واحد بخاري ،گازي و
سيكل ترکيبي و استانداردسازي و تعميم و ترويج آن در بخش توليد صنعت برق

36

بوميسازي و بكارگيري رويكردهاي  RCM،TPMو  RBMدر يك نيروگاه پايلوت
بخاري ،گازي و سيكل ترکيبي و تهيه استانداردهاي الزم براي توسعه آن در
نيروگاههاي کشور

36

بنيانگذاري بانك اطالعات اندازهگيري سوابق حوادث و تحليل آنها در قالب

60
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RCM ،RBI

توسعه فناوريهاي جمعآوري ،ثبت ،تحليل و مديريت اطالعات ( )ITدر بخش توليد
صنعت برق

36

توسعه فناوري هاي تحليل قابليت اطمينان و قابليت دسترسي با هدف بهبود
فرآيند بهرهبرداري ،نگهداري و تعميرات واحدهاي نيروگاه کشور

36

معیار پذیرش  :تأييد خبرگان و تأييد ناظر طرح
مجری
مديريت طرحهاي
توسعه حوزه O&M

همکاران

ناظر

مرکز مديريت و توسعه فناوري  O&Mبا همكاري شرکت
کميته راهبري توسعه نظام و
مادر تخصصي توانير ،شرکتهاي برق منطقه اي و شرکتهاي
فناوريهاي حوزه O&M
مديريت توليد ،دانشگاهها و شرکتهاي دانشبنيان

زمان  8 :سال

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين بهره برداري ،نگهداري و تعمیرات نیروگاههاي كشور
101

فصل -6

ويرايش اول ،آبان 1394

فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت

 -5-5-10-1شناسنامه طرح محاسبه و تحلیل اقتصاد تولید برق
عنوان طرح :محاسبه و تحليل اقتصاد توليد برق و بهينه سازي آن
معرفی طرح:
با توجه به نقش مهم بخش توليد صنعت برق در زمينه سياستگزاري ،تنظيم مقرارت و ضوابط اجرايي از يك طرف و
ضرورت شفاف سازي عوامل موثر در اقتصاد توليد برق از طرف ديگر ،فراهمسازي امكانات سختافزاري و نرمافزاري
محاسبه و تحليل شاخصهاي فني و اقتصادي توليد برق در نيروگاههاي کشور از جمله اقدامات ضروري در اين زمينه
مي باشد .در اين راستا فراهم سازي اطالعات و امكانات الزم براي تحليل شاخصهاي اقتصادي توليد برق نظير قيمت
تمام شده توليد برق واحدهاي نيروگاهي ،نرخ بازگشت سرمايه ،نرخ بازده داخلي و ....در شرايط مختلف و از ديدگاههاي
گوناگون حايز اهميت است .عالوه بر اين اجراي پروژه هاي بهينه سازي بهره برداري از واحدهاي نيروگاهي نظير توزيع
اقتصادي بار بين واحدهاي يك نيروگاه ،تعامل بازار برق و بخش بهرهبرداري ،نگهداري و تعميرات واحدهاي نيروگاهي،
تحليل هزينهها و منافع توليد برق از ديدگاه مالك نيروگاه در طول عمر پروژه و تعيين ترکيب بهينه توسعه ظرفيت
بخش توليد صنعت برق از جمله مواردي است که در اين حوزه مي توان به آن پرداخت.
سبک اکتساب :بهرهگيري از توانمندي داخلي

مراحل اصلی

زمان (ماه)

محاسبه و تحليل قيمت تمام شده توليد برق واحدهاي نيروگاهي و ارايه راهكارهاي
بهينهسازي هزينههاي مذکور و اجراي آن در يك نيروگاه گازي ،بخاري و سيكل
ترکيبي

12

توسعه امكانات نرمافزاري و سختافزاري توزيع اقتصادي بار بين واحدهاي يك
نيروگاه و اجراي آن در يك نيروگاه نمونه

12

بررسي جامع تعامل بازار برق و بخش بهرهبرداري ،نگهداري و تعميرات واحدهاي
نيروگاهي و بهينهسازي آن از ديد مالك

24

تحليل هزينهها و منافع توليد برق از ديدگاه مالك نيروگاه در طول عمر پروژه

12

تعيين ذخيره توليد بهينه واحدهاي نيروگاهي براساس قابليتها و محدوديتهاي
بخش توليد صنعت برق

 12ماه
هر سه سال
يكبار

معیار پذیرش  :تأييد خبرگان و تأييد ناظر طرح
مجری

ناظر

همکاران

مديريت طرحهاي
توسعه حوزه O&M

کميته راهبري توسعه نظام و
فناوريهاي حوزه O&M

مرکز مديريت و توسعه فناوري  O&Mبا همكاري شرکت
مادر تخصصي توانير ،شرکتهاي برق منطقه اي و شرکتهاي
مديريت توليد ،دانشگاهها و شرکتهاي دانشبنيان

زمان  10 :سال

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين بهره برداري ،نگهداري و تعمیرات نیروگاههاي كشور
102

فصل -6

ويرايش اول ،آبان 1394

فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت

 -6-5-10-1شناسنامه طرح بروزرساني ،يکسانسازی فرايند بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات
عنوان طرح :بروزرساني ،يكسان سازي فرايند بهره برداري ،نگهداري و تعميرات در واحدهاي گازي،
بخاري و سيكل ترکيبي
معرفی طرح:
به دليل  )1توسعه نظام و فناوريهاي بهرهبرداري ،نگهداري و تعميرات واحدهاي نيروگاهي و  )2تغييرات گسترده اي که
در حوزه بهره برداري ،نگهداري و تعميرات واحدهاي نيروگاهي در کشور طي سالهاي اخير افتاده است ،ضرورت
بروزرساني ،يكسانسازي فرآيند بهرهبرداري ،نگهداري و تعميرات واحدهاي بخاري ،گازي و سيكل ترکيبي و بهينهسازي
آنها به خوبي احساس مي گردد.
اين فعاليتها شامل همگونسازي و استاندارد کردن بهرهبرداري ،نگهداري و تعميرات ،رويه اخذ گواهينامه تأييد
صالحيت شاغلين اين حوزه ،شاخصها و نحوه ارزيابي عملكرد ،نرمافزارهاي بهرهبرداري ،نگهداري و تعميرات ،نظام
آموزش پرسنل بهرهبرداري ،نگهداري و تعميرات ،يكپارچهسازي ،تدوين و بهينهسازي قوانين و ضوابط اجرايي اين حوزه
و  :بررسي و ايجاد ساز و کار براي توسعه شرکتها و پيمانكاران و متخصصين صاحب صالحيت در حوزه بهرهبرداري،
نگهداري و تعميرات مي باشد .اين نيازها به صورتهاي گوناگون از سوي دست اندرکاران بخش توليد صنعت برق به
متوليان مربوطه گوشزد شده است.
سبک اکتساب :بهرهگيري از توانمندي داخلي

مراحل اصلی

زمان (ماه)

همگونسازي و استاندارد کردن بهرهبرداري ،نگهداري و تعميرات واحدهاي بخاري
گازي و سيكل ترکيبي و پيادهسازي استانداردهاي مصوب

24

همگونسازي و استاندارد کردن رويه اخذ گواهينامه تأييد صالحيت بهرهبرداري،
نگهداري و تعميرات واحدهاي نيروگاهي و پيادهسازي استانداردهاي مصوب

12

همگونسازي شاخصها و استاندارد کردن نحوه ارزيابي عملكرد واحدهاي
نيروگاهي و پيادهسازي استانداردهاي مورد اشاره

24

همگونسازي و استاندارد کردن نرمافزارهاي بهرهبرداري ،نگهداري و تعميرات
واحدهاي بخاري ،گازي و سيكل ترکيبي و پيادهسازي استانداردهاي مذکور

18

همگونسازي و استاندارد کردن نظام آموزش پرسنل بهرهبرداري ،نگهداري و
تعميرات واحدهاي گازي ،بخاري و سيكل ترکيبي

24

يكپارچهسازي ،تدوين و بهينهسازي قوانين و ضوابط اجرايي براي بهرهبرداري،
نگهداري و تعميرات بخش توليد صنعت برق

18

بررسي و ايجاد ساز و کار براي توسعه شرکتها و پيمانكاران و متخصصين صاحب
صالحيت در حوزه بهرهبرداري ،نگهداري و تعميرات

18

معیار پذیرش  :تأييد خبرگان و تأييد ناظر طرح
مجری

ناظر

همکاران
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کميته راهبري توسعه نظام و
فناوريهاي حوزه O&M

مرکز مديريت و توسعه فناوري  O&Mبا همكاري شرکت
مادر تخصصي توانير ،شرکتهاي برق منطقه اي و شرکتهاي
مديريت توليد ،دانشگاهها و شرکتهاي دانشبنيان

زمان  6.5 :سال

 -7-5-10-1رصد فناوری های نوين بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات
عنوان طرح :رصد فناوري هاي نوين بهره برداري ،نگهداري و تعميرات
معرفی طرح:
در سالهاي اخير حوزه بهره برداري ،نگهداري و تعميرات واحدهاي نيروگاهي مانند حوزه هاي ديگر فناوري شاهد
تحوالت گسترده اي بوده است .برخي از اين تحوالت به صورت فناوري هاي نوين تجاري شده در اختيار بخش توليد
صنعت برق قرار گرفته و برخي ديگر در آينده فرايند توسعه و تجاري سازي خود را طي خواهد نمود .به همين دليل
جهت شناسايي ،ايجاد بستر و آمادگي الزم براي مواجهه با تحوالت مذکور ،رصد فناوريهاي نوين بهرهبرداري ،نگهداري
و تعميرات واحدهاي نيروگاهي از جمله طرح هاي مهم و کليدي اين حوزه به شمار مي رود .مواردي همچون به
کارگيري فناوري هاي نانو در بهره برداري ،نگهداري و تعميرات واحدهاي نيروگاهي ،به کارگيري فناوريهاي
 Terotechnology ،eMaintenanceو RBDدر طراحي واحدهاي نيروگاهي در کشور از جمله مواردي است که
در کشورهاي پيشرفته صنعتي در حال توسعه مي باشد .موارد متعدد ديگري از اين قبيل بايد مورد رصد قرار گرفته و
براي ورود آنها به بخش توليد برنامه ريزي نمود .اين طرح با هدف انجام اين رسالت پيش بيني شده است.
سبک اکتساب :بهرهگيري از توانمندي داخلي

مراحل اصلی

زمان (ماه)

به کارگيري فناوريهاي نانو در بهره برداري ،نگهداري و تعميرات واحدهاي
نيروگاهي

36

،eMaintenance

بررسي مباني تئوريك و به کارگيري فناوريهاي
 Terotechnologyدر يك نيروگاه نمونه و بوميسازي آن

36

بررسي به کارگيري فناوري  RBDدر طراحي واحدهاي نيروگاهي در کشور

24

آينده پژوهي و رصد فناوري هاي در حال بررسي طي  10سال

84

معیار پذیرش  :تأييد خبرگان و تأييد ناظر طرح
مجری

ناظر

همکاران

مديريت طرحهاي

کميته راهبري توسعه نظام و

مرکز مديريت و توسعه فناوري  O&Mبا همكاري شرکت
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فناوريهاي حوزه O&M

مادر تخصصي توانير ،شرکتهاي برق منطقه اي و شرکتهاي
مديريت توليد ،دانشگاهها و شرکتهاي دانشبنيان

زمان  10 :سال

 -11-1تقسیم کار ملي
پس از شناسایي پروژهها ،ارائه زمانبندی طرحها ،هزینههای اجرایي ،الزم است ساختار اجرایي کار ،با عنایت به سیاستهای
اصالح ساختاری که در فصل پیشین ارائه شدند ،از حیث نوع روابط بین نهادهای پیشنهادی ارائه شود.
شکل  6نشاندهنده روابط بین نهادهای زیر ميباشد:
 در بخش سیاستگذاری و تسهیل و تنظیمگری:
 مدیریت طرحهای توسعه حوزه  O&Mدر وزارت نیرو (پیشنهاد شده):
 کمیته راهبری (متشکل از سازمان مرکزی وزارت نیرو ،بخش تولید شرکت توانیر ،شرکتهای
برق منطقهای ،دانشگاههای فعال حوزه  ،O&Mانجمن نت ،اصنا و مرکز .O&M
 مرکز مدیریت و توسعه فناوری O&M

 در بخش پژوهش و فناوری:
 پژوهشگاه نیرو
 شرکت مپنا
 شرکت تعمیرات نیروگاهي
 دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان
 در بخش اجرایي و صنعتي:
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 شرکت توانیر
 شرکتهای پیمانکاری
 شرکتهای تولید برق/نیروگاهها.
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 -4جمعبندی و نتیجهگیری
در این گزارش نتایج فاز پنجم از پروژه تدوین سند راهبردی و نقشه راه فناوریهای نوین بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات
نیروگاههای کشور ،تحت عنوان تدوین رهنگاشت ارائه شده است.
در این گزارش نگاشت نهادی این حوزه مورد بررسي قرار گرفت و براساس تحلیل آن مشخص گردید ،گرچه نهادهای مختلفي
در این حوزه اثرگذار بوده و تالشهای پراکندهای در حوزههای سیاستگذاری ،تنظیمگری و آموزشي و پژوهشي صورت ميگیرد،
اما فقدان نهادی که به طور مشخص پیگیر این موضوع بوده و تمهید زیرساختها و لوازم مناسب برای پایش وضعیت را بر
عهده داشته باشد ،به چشم ميخورد .لذا موضوع خال نهادی و نبود متولي مناسب برای این حوزه به عنوان یك چالش قابل
شناسایي است.
سپس زمان و اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای  7طرح کالن این حوزه ارائه گردید و مشخص گردید که برای پیادهسازی
طرحهای این حوزه در افق  10ساله به اعتباری معادل  150میلیارد تومان نیاز است که با توجه به زیرساختي حاکمیتي بودن،
ميبایست از محل اعتبارات وزارت نیرو تخصیص یابد .این طرحها عبارتند از:
 oراه اندازی مرکز مدیریت و توسعه فناوری بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهي و انجام وظایف
مستمر
 oمدیریت دارایي های فیزیکي در بخش تولید صنعت برق
 oحمایت و توسعه فناوریهای نوین بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات
 oرصد فناوری های نوین بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات
 oمحاسبه و تحلیل اقتصاد تولید برق و بهینه سازی آن
 oبروز رساني ،یکسان سازی فرایند بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات در واحدهای گازی ،بخاری و سیکل ترکیبي
 oاطلس اندازه گیری و پایش ظرفیت ،راندمان ،مصرف داخلي واحدهای نیروگاهي و بهینه سازی آنها
در ادامه بر اساس زمان مورد نیاز هر یك از طرحها و لحاظ نمودن تقدم و تأخر طرحها نقشه راه این حوزه ارائه گردید.
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در ادامه ساختار اجرایي کار ،با عنایت به سیاستهای اصالح ساختاری مشخص گردید:

 نگهداري و تعمیرات نیروگاههاي كشور،سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين بهره برداري
110

-8 فصل

1394  آبان،ويرايش اول

 برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت:5 فاز

مراجع
[1] Ahrens, J., 2002. Governance and the implementation of technology policy in less developed
countries. Econ. Innovation New Tech. 11, 441-476.
[2] Colebatch H.K., 2002. Policy. Second edition, Open University Press, Buckingham.
[3] Faulhaber G.R., 2000. Emerging technologies and public policy: in Wharton on managing
emerging technologies, ed. G.S. Day, P.J.H. Schoemaker and R.E. Gunther, John Wiley & Sons, Inc.,
New York.
[4] Agency, International Energy. Energy Technology Roadmaps: a guide to development and
implementation. Paris : OECD/IEA, 2014.

, در دست چاپ:  تهران. روششناسي تدوین اسناد ملي فناوریهای راهبردی.] مرکز تحقیقات سیاست علمي کشور5[
.1392
[6] http://2rooznameh.ir/index/index.php/

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين بهره برداري ،نگهداري و تعمیرات نیروگاههاي كشور
أ

فصل -1

ويرايش اول ،بهمن 1394

فاز  :6تدوين برنامه ارزيابی و بروز رسانی

فهرست مطالب
-1مرور ادبیات 1....................................................... ................................ ................................ ................................
 -1-1مقدمه 1 ......................................................... ................................ ................................ ................................
 -2-1مفاهیم تدوین برنامه ارزیابی 1 ...................................................... ................................ ................................
-2شناسایی شاخصهای ارزیابی 2........................................................... ................................ ................................
-3برنامه ارزیابی پیشرفت ساالنه 3.......................................................... ................................ ................................
 -1-3مقدمه 3 ......................................................... ................................ ................................ ................................
 -2-3برنامه ارزیابی پیشرفت به تفکیک سالهای مختلف 3 .................................................. ................................
 -3-3شاخصهای کلیدی 17.................................. ................................ ................................ ................................
-4برنامه بهروزرسانی و بازنگری طرح توسعه توسعه فناوریهای نوین حوزه 18 ..................................... O&M
 -1-4مقدمه 18....................................................... ................................ ................................ ................................
 -2-4سازوکار بازنگری طرح توسعه فناوریهای نوین حوزه 18.............................. ................................ O&M
-5جمعبندی و نتیجهگیری 19 ................................ ................................ ................................ ................................
مراجع 23 ............................................................................................................................................................

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين بهره برداري ،نگهداري و تعمیرات نیروگاههاي كشور
ب

فصل -1

فاز  :6تدوين برنامه ارزيابی و بروز رسانی

ويرايش اول ،بهمن 1394

فهرست شکلها

شکل  -1مکانیزم بروزرسانی و بازنگری طرح توسعه فناوریهای حوزه 19 ....................................... ................................ O&M

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين بهره برداري ،نگهداري و تعمیرات نیروگاههاي كشور
ج

فصل -1

فاز  :6تدوين برنامه ارزيابی و بروز رسانی

ويرايش اول ،بهمن 1394

فهرست جداول
جدول  -1برنامه ارزیابی پیشرفت طرح توسعه حوزه  O&Mدر سال اول 4 .................................................... ................................
جدول  -2برنامه ارزیابی پیشرفت طرح توسعه حوزه  O&Mدر سال دوم 7 .................................................... ................................
جدول  -3برنامه ارزیابی پیشرفت طرح توسعه حوزه  O&Mدر سال سوم 8 ................................................... ................................
جدول  -4برنامه ارزیابی پیشرفت طرح توسعه حوزه  O&Mدر سال چهارم 10 .............................................. ................................
جدول  -5برنامه ارزیابی پیشرفت طرح توسعه حوزه  O&Mدر سال پنجم 11 ............................................... ................................
جدول  -6برنامه ارزیابی پیشرفت طرح توسعه حوزه  O&Mدر سال ششم 13 ............................................... ................................
جدول  -7برنامه ارزیابی پیشرفت طرح توسعه حوزه  O&Mدر سال هفتم 14 ................................................ ................................
جدول  -8برنامه ارزیابی پیشرفت طرح توسعه حوزه  O&Mدر سال هشتم 15 .............................................. ................................
جدول  -9برنامه ارزیابی پیشرفت طرح توسعه حوزه  O&Mدر سال نهم 15 .................................................. ................................
جدول  -10برنامه ارزیابی پیشرفت طرح توسعه حوزه  O&Mدر سال دهم 15 ............................................... ................................
جدول  -11شاخصهای کلیدی 17 .................................................. ................................ ................................ ................................

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين بهره برداري ،نگهداري و تعمیرات نیروگاههاي كشور
1

فصل -2

فاز  :6تدوين برنامه ارزيابی و بروز رسانی

ويرايش اول ،بهمن 1394

 -1مرور ادبیات
 -1-1مقدمه
در این گزارش میبایست نتایج کار در بخش ارزیابی و بروزرسانی ارائه گردد .اما قبل از انجام این کار ،میبایست مروری
مختصر بر روی ادبیات موضوع انجام شود.

 -2-1مفاهیم تدوین برنامه ارزیابی
در این گام ،میبایست انواع شاخصهای اندازهگیری کننده مؤلفههای یک سند ملی احصاء شوند .بنابراین میبایست هم
شاخصهای مربوط به راستیآزمایی ارکان جهتساز اعم از چشمانداز ،اهداف کالن ،راهبردها و سیاستهای کالن و هم
شاخصهای مرتبط با برنامه اقدامات و سیاستها مانند اهداف خرد ،اقدامات و سیاستهای اجرایی و هم شاخصهای مرتبط با
برنامه عملیاتی را احصاء و بررسی نمود .نکته مهم و قابل تأمل این است که این شاخصها میبایست هم خروجیها و هم
پیامدها را ارزیابی کنند .به عبارت دیگر هم شاخصهای مرتبط با اثربخشی میبایست تدوین و ارزیابی گردند و هم شاخصهای
مرتبط با کارایی .به عنوان مثال پاسخ به این سؤال که آیا راهبردهای اتخاذ شده و یا اقدامات و سیاستهای اتخاذ شده صحیح
بودهاند؟ و یا بر گروه هدف تأثیر گذاشتهاند؟ اثربخشی این مؤلفهها را مورد ارزیابی قرار میدهد .و پاسخ به این سؤال که برنامه
اقدامات و سیاستها و یا برنامههای عملیاتی تا چه میزان تحقق یافتهاند؟ کارایی این مؤلفهها را مورد سنجش قرار میدهد.
در انتها نیز پس از تدوین شاخصهای ارزیابی اثربخش و کارایی و تدوین مکانیزم ارزیابی ،میبایست ساختار نظارت و
بهروزرسانی سند تعیین گردد .عموماً هر سند ملی توسعه فناوری میبایست هر چند سال یکبار ،مورد بازنگری قرار گرفته و
بررسی مجدد شود .این موضوع به دلیل این است که هم خود فناوری در حال تغییر و تحول است ،هم شرایط محیطی آن
فناوری اعم از محیط اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی آن فناوری در حال تغییر است و هم توانمندی شرکتها و
بنگاههای داخلی تغییر نموده و متناسب با این تغییرات هم ارکان جهتساز ،هم برنامه اقدامات و سیاستها و برنامه عملیاتی
میبایست بازنگری ،اصالح و تکمیل گردد.
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با توجه به موارد فوق ،میبایست ساختاری متشکل از تمامی ذینفعان آن حوزه فناورانه مورد نظر ،اعم از سازمانها و ارگان-
های دولتی ،دانشگاهیان و پژوهشگران و متخصصین ،و همچنین صاحبان صنایع و بنگاههای خصوصی تأثیرگذار وظیفه ارزیابی
و بهروزرسانی را بر عهده داشته باشد .این ارزیابی و بهروزرسانی هم میتواند موردی و مقطعی بنا به ضرورت بوده وسیاستهای
اعمالی را بازنگری کند و هم میتواند به طور منظم هر  3یا  5سال یکبار به منظور بازنگری و اصالح ارکان جهتساز رخ
دهد)5(.
تعداد دفعاتی که یک رهنگاشت بهروزرسانی میشود تا حد زیادی بستگی به چارچوب زمانی مورد نظر دارد .به طور معمول،
رهنگاشتها به صورت دورهای بهروزرسانی میشوند (مثل هر دو تا پنج سال یک بار) .در برخی موارد رهنگاشتها سریعتر
بهروزرسانی میشوند تا پیشرفت امور ،تغییرات در منابع موجود یا مالحظات زمانبندی را منعکس کنند)4(.

 -2شناسایی شاخصهای ارزیابی
مطابق با محتوای ذکر شده در گزارش فاز پنجم ،بر مبنای جنس فعالیتهای طرح ،بر اساس نظر مشاور و مجری طرح،
دستهی توسعه ساختار ،توسعه فناوری و توسعه زیرساختها قابل تقسیمبندی هستند .بنابراین

مجموعه فعالیتهای طرح در سه
شاخصهای سنجش عملکرد طرح عبارتند از:
 شاخصهای توسعه ساختار
 شاخصهای توسعه فناوری
 شاخصهای توسعه زیرساخت
شاخصهای شناسائی شده با توجه به فعالیتهای طرح تعیین شده اند .در حقیقت دستیابی به اهداف و انجام هر یک از فعالیت-
ها به عنوان یک شاخص تعیین شده ،تا از این طریق انجام صحیح طرح را بتوان مورد ارزیابی قرار داد.
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 -3برنامه ارزیابی پیشرفت ساالنه
 -3-1مقدمه
در بخش قبل شاخصهای ارزیابی مربوط به این طرح معرفی شدند .حال در این بخش به تفکیک سالهای مختلف برنامه
ارزیابی ارائه میگردد.

 -4-1برنامه ارزیابی پیشرفت به تفکیک سالهای مختلف
جدول ( )1نشان دهنده وضعیت هر یک از شاخصهای فوق در طی سالهای اجرای سند میباشد که به عبارت دیگر برنامه
ارزیابی طرح محسوب میشود.
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جدول  -1برنامه ارزیابی پیشرفت طرح توسعه حوزه  O&Mدر سال اول

عنوان شاخص

دسته بندی
o

توسعه
ساختار

o
o
o
o

توسعه
فناوری

تاسیس هر سه نهادهای پیشنهادی:
 راه اندازی سازمان مديريت راهبری نظام بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهي
 کمیته راهبری توسعه نظام و فناوری های نت (متشکل از نماينده شرکت توانیر ،نماينده انجمن نت ،نماينده دانشگاههای فعال حوزه  ،O&Mنماينده
شرکتهای فعال در حوزه  ،O&Mنماينده سازمان توسعه برق ،نماينده پژوهشگاه نیرو ،نماينده شرکتهای برق منطقهای ،نماينده اصنا و )...
 راه اندازی مرکز مديريت و توسعه فناوری O&M
آغاز بازنگری و تطبیق نتايج طرحهای کالن و راهبردی با اهداف ،وظايف و فعالیتهای مرکز  O&Mو استخراج سرفصلهای مرتبط برای ساماندهي
مناسب فعالیتها و اجرايي کردن آنها
پايان بازنگری و تطبیق نتايج طرحهای کالن و راهبردی با اهداف ،وظايف و فعالیتهای مرکز  O&Mو استخراج سرفصلهای مرتبط برای ساماندهي
مناسب فعالیتها و اجرايي کردن آنها
آغاز پروژه ايجاد سازوکار و سیستم الزم برای بکارگیری رويکرد مديريت داراييهای فیزيکي در بخش تولید صنعت برق و انجام آن در يك نیروگاه گازی،
بخاری و سیکل ترکیبي پايلوت
پايان پروژه ايجاد سازوکار و سیستم الزم برای بکارگیری رويکرد مديريت داراييهای فیزيکي در بخش تولید صنعت برق و انجام آن در يك نیروگاه گازی،
بخاری و سیکل ترکیبي پايلوت

 oآغاز زير پروژه بررسي وضعیت ،مدونسازی و ارايه تصويری از فرآيند بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاههای کشور و تعیین راهکارهای بهبود وضعیت
مذکور براساس قابلیتها و محدوديتهای موجود
 oپايان زير پروژه بررسي وضعیت ،مدونسازی و ارايه تصويری از فرآيند بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاههای کشور و تعیین راهکارهای بهبود
وضعیت مذکور براساس قابلیتها و محدوديتهای موجود
 oآغاز زير پروژه اجرای راهکارهای مورد اشاره در زير پروژه "بررسي وضعیت ،مدونسازی و ارايه تصويری از فرآيند بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات
نیروگاههای کشور و تعیین راهکارهای بهبود وضعیت مذکور براساس قابلیتها و محدوديتهای موجود" در دو نیروگاه پايلوت از نسل قديم و جديد
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دسته بندی

عنوان شاخص
o

آغاز پروژه :طراحي و توسعه سیموالتورهای آموزشي و مهندسي (نرمافزاری و سختافزاری) برای واحدهای گازی ،بخاری و سیکل ترکیبي و ارايه خدمات به
نیروگاههای کشور
آغاز پروژه بوميسازی و بکارگیری رويکردهای  RCM،TPMو  RBMدر يك نیروگاه پايلوت بخاری ،گازی و سیکل ترکیبي و تهیه استانداردهای الزم
برای توسعه آن در نیروگاههای کشور
آغاز پروژه توسعه فناوری  CBMو عیبيابي و بکارگیری نتايج در يك واحد بخاری ،گازی و سیکل ترکیبي و استانداردسازی و تعمیم و ترويج آن در
بخش تولید صنعت برق
آغاز پروژه به کارگیری فناوریهای نانو در بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهي
آغاز پروژه بررسي مباني تئوريك و به کارگیری فناوریهای  Terotechnology ،eMaintenanceدر يك نیروگاه نمونه و بوميسازی آن

o

آغاز پروژه محاسبه و تحلیل قیمت تمام شده تولید برق واحدهای نیروگاهي و ارايه راهکارهای بهینهسازی هزينههای مذکور و اجرای آن در يك نیروگاه
گازی ،بخاری و سیکل ترکیبي
پايان پروژه محاسبه و تحلیل قیمت تمام شده تولید برق واحدهای نیروگاهي و ارايه راهکارهای بهینهسازی هزينههای مذکور و اجرای آن در يك نیروگاه
گازی ،بخاری و سیکل ترکیبي
آغاز پروژه تهیه الگوی اندازه گیری پارامترهای مؤثر در ظرفیت و راندمان و مصرف داخلي واحدهای نیروگاهي کشور و استانداردسازی
پايان پروژه تهیه الگوی اندازه گیری پارامترهای مؤثر در ظرفیت و راندمان و مصرف داخلي واحدهای نیروگاهي کشور و استانداردسازی
آغاز پروژه تعیین قوانین و ضوابط اجرايي برای جاری کردن طرح اطلس ظرفیت و راندمان واحدهای نیروگاهي کشور
پايان پروژه تعیین قوانین و ضوابط اجرايي برای جاری کردن طرح اطلس ظرفیت و راندمان واحدهای نیروگاهي کشور
آغاز پروژه فراهم سازی امکانات مالي و پشتیباني برای تجهیز واحدهای نیروگاهي به امکانات اندازهگیری برای اندازهگیری ظرفیت و راندمان واحدهای
نیروگاهي کشور
پايان پروژه فراهمسازی امکانات مالي و پشتیباني برای تجهیز واحدهای نیروگاهي به امکانات اندازهگیری برای اندازهگیری ظرفیت و راندمان واحدهای
نیروگاهي کشور

o
o
o
o

o

توسعه
زیرساخت
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o
o
o
o
o
o
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عنوان شاخص
 oآغاز پروژه بررسي جامع مصرف داخلي واحدهای نیروگاهي و بهینهسازی آن
 oآغاز پروژه همگونسازی و استاندارد کردن بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای بخاری گازی و سیکل ترکیبي و پیادهسازی استانداردهای مصوب
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جدول  -2برنامه ارزیابی پیشرفت طرح توسعه حوزه  O&Mدر سال دوم

دسته بندی

توسعه
ساختار

عنوان شاخص
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

آغاز طراحي و راهاندازی شبکه توسعه مديريت و فناوری بهرهبرداری از واحدهای نیروگاهي
آغاز طراحي و راهاندازی شبکه توسعه مديريت و فناوری نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهي
آغاز طراحي و راهاندازی شبکه توسعه مديريت و فناوریهای تأمین قطعات و ساخت داخل در بخش تولید صنعت برق
آغاز طراحي و راهاندازی شبکه ارايه خدمات علمي ،پژوهشي و آموزشي به حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات
آغاز طراحي و راهاندازی شبکه شرکتهای مهندسي ارايه خدمات به بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات
آغاز طراحي و راهاندازی شبکه ارايه خدمات آزمايشگاهي مورد نیاز حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات
آغاز ايجاد شبکه مديريت دانش در حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات بخش تولید صنعت برق و توسعه آن
آغاز راهاندازی شبکه متخصصین حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات و ايجاد سازو کار ارايه خدمات به بخش تولید
پايان طراحي و راهاندازی شبکه توسعه مديريت و فناوری بهرهبرداری از واحدهای نیروگاهي
پايان طراحي و راهاندازی شبکه توسعه مديريت و فناوری نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهي
پايان طراحي و راهاندازی شبکه توسعه مديريت و فناوریهای تأمین قطعات و ساخت داخل در بخش تولید صنعت برق
پايان طراحي و راهاندازی شبکه ارايه خدمات علمي ،پژوهشي و آموزشي به حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات
پايان طراحي و راهاندازی شبکه شرکتهای مهندسي ارايه خدمات به بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات
پايان طراحي و راهاندازی شبکه ارايه خدمات آزمايشگاهي مورد نیاز حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات
پايان ايجاد شبکه مديريت دانش در حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات بخش تولید صنعت برق و توسعه آن
پايان راهاندازی شبکه متخصصین حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات و ايجاد سازو کار ارايه خدمات به بخش تولید
آغاز پروژه اجرای مستمر رويکرد مديريت داراييهای فیزيکي در بخش تولید صنعت برق
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 oپايان زير پروژه اجرای راهکارهای مورد اشاره در زير پروژه "بررسي وضعیت ،مدونسازی و ارايه تصويری از فرآيند بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات
نیروگاههای کشور و تعیین راهکارهای بهبود وضعیت مذکور براساس قابلیتها و محدوديتهای موجود" در دو نیروگاه پايلوت از نسل قديم و جديد
 oآغاز پروژه بررسي به کارگیری فناوری  RBDدر طراحي واحدهای نیروگاهي در کشور
o
o
o
o
o

آغاز پروژه توسعه امکانات نرمافزاری و سختافزاری توزيع اقتصادی بار بین واحدهای يك نیروگاه و اجرای آن در يك نیروگاه نمونه
پايان پروژه توسعه امکانات نرمافزاری و سخت افزاری توزيع اقتصادی بار بین واحدهای يك نیروگاه و اجرای آن در يك نیروگاه نمونه
آغاز پروژه ايجاد ساختار تربیت منابع انساني و شکلگیری شرکتهای  ESCOبرای ارايه خدمات مورد نیاز اين حوزه
پايان پروژه بررسي جامع مصرف داخلي واحدهای نیروگاهي و بهینهسازی آن
پايان پروژه همگونسازی و استاندارد کردن بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای بخاری گازی و سیکل ترکیبي و پیادهسازی استانداردهای مصوب

جدول  -3برنامه ارزیابی پیشرفت طرح توسعه حوزه  O&Mدر سال سوم

دسته بندی

توسعه
ساختار

عنوان شاخص
o
o
o
o
o

آغاز طراحي و راهاندازی آزمايشگاه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات مطابق الگوی شرکت C-MORE
پايان طراحي و راهاندازی آزمايشگاه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات مطابق الگوی شرکت C-MORE
آغاز پروژه ارزيابي عملکرد پس از انجام طرح بکارگیری رويکرد مديريت داراييهای فیزيکي در بخش تولید صنعت برق و تعیین اقدامات اصالحي به اين
منظور
پايان پروژه ارزيابي عملکرد پس از انجام طرح بکارگیری رويکرد مديريت داراييهای فیزيکي در بخش تولید صنعت برق و تعیین اقدامات اصالحي به اين
منظور
اجرای مستمر رويکرد مديريت داراييهای فیزيکي در بخش تولید صنعت برق
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o

o
o

توسعه فناوری
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o
o
o
o
o
o

آغاز زير پروژه تهیه قوانین ،ضوابط اجرايي برای توسعه راهکارهای توسعه فناوری به دست آمده در زير پروژه "بررسي وضعیت ،مدونسازی و ارايه
تصويری از فرآيند بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاههای کشور و تعیین راهکارهای بهبود وضعیت مذکور براساس قابلیتها و محدوديتهای
موجود" و زير پروژه "اجرای راهکارهای مورد اشاره در زیر پروژه قبل در دو نیروگاه پایلوت از نسل قدیم و جدید" به نیروگاههای کشور
آغاز توسعه نتايج به دست آمده از پروژههای فوقالذکر به نیروگاههای کشور
پايان زير پروژه تهیه قوانین ،ضوابط اجرايي برای توسعه راهکارهای توسعه فناوری به دست آمده در زير پروژه "بررسي وضعیت ،مدونسازی و ارايه
تصويری از فرآيند بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاههای کشور و تعیین راهکارهای بهبود وضعیت مذکور براساس قابلیتها و محدوديتهای
موجود" و زير پروژه "اجرای راهکارهای مورد اشاره در زیر پروژه قبل در دو نیروگاه پایلوت از نسل قدیم و جدید" به نیروگاههای کشور
پايان توسعه نتايج به دست آمده از پروژههای فوقالذکر به نیروگاههای کشور
پايان پروژه توسعه فناوری  CBMو عیبيابي و بکارگیری نتايج در يك واحد بخاری ،گازی و سیکل ترکیبي و استانداردسازی و تعمیم و ترويج آن در
بخش تولید صنعت برق
پايان پروژه بوميسازی و بکارگیری رويکردهای  RCM،TPMو  RBMدر يك نیروگاه پايلوت بخاری ،گازی و سیکل ترکیبي و تهیه استانداردهای
الزم برای توسعه آن در نیروگاههای کشور
پايان پروژه به کارگیری فناوریهای نانو در بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهي
پايان پروژه بررسي مباني تئوريك و به کارگیری فناوریهای  Terotechnology ،eMaintenanceدر يك نیروگاه نمونه و بوميسازی آن
پايان پروژه بررسي به کارگیری فناوری  RBDدر طراحي واحدهای نیروگاهي در کشور

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين بهره برداري ،نگهداري و تعمیرات نیروگاههاي كشور
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فصل -3

فاز  :6تدوين برنامه ارزيابی و بروز رسانی

دسته بندی

توسعه
زیرساخت

ويرايش اول ،بهمن 1394

عنوان شاخص
o
o
o
o

آغاز پروژه بررسي جامع تعامل بازار برق و بخش بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهي و بهینهسازی آن از ديد مالك
پايان پروژه ايجاد ساختار تربیت منابع انساني و شکلگیری شرکتهای  ESCOبرای ارايه خدمات مورد نیاز اين حوزه
آغاز پروژه همگونسازی و استاندارد کردن رويه اخذ گواهينامه تأيید صالحیت بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهي و پیادهسازی
استانداردهای مصوب
پايان پروژه همگونسازی و استاندارد کردن رويه اخذ گواهينامه تأيید صالحیت بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهي و پیادهسازی
استانداردهای مصوب

جدول  -4برنامه ارزیابی پیشرفت طرح توسعه حوزه  O&Mدر سال چهارم

دسته بندی

توسعه
ساختار

توسعه فناوری

عنوان شاخص
o
o
o
o
o
o
o

آغاز طراحي و راهاندازی واحد  CBMو عیبيابي با هدف دستیابي به فناوریهای نوين اين حوزه و استفاده از آن در بخش تولید صنعت برق
آغاز طراحي و راهاندازی واحد مهندسي قابلیت اطمینان و ايجاد زيرساختهای الزم برای توسعه اين موضوع در بخش تولید صنعت برق
پايان طراحي و راهاندازی واحد CBMو عیبيابي با هدف دستیابي به فناوریهای نوين اين حوزه و استفاده از آن در بخش تولید صنعت برق
پايان طراحي و راهاندازی واحد مهندسي قابلیت اطمینان و ايجاد زيرساختهای الزم برای توسعه اين موضوع در بخش تولید صنعت برق
آغاز پروژه ارزيابي عملکرد پس از انجام طرح راهاندازی مرکز توسعه فناوری بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات و تعیین اقدامات اصالحي به اين منظور
پايان پروژه ارزيابي عملکرد پس از انجام طرح راهاندازی مرکز توسعه فناوری بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات و تعیین اقدامات اصالحي به اين منظور
اجرای مستمر رويکرد مديريت داراييهای فیزيکي در بخش تولید صنعت برق

 oآغاز پروژه :تعیین چگونگي توسعه فناوریهای مورد نیاز حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات براساس نتايج پروژه "بررسی جامع وضعیت بهرهبرداری،
نگهداری و تعمیرات نیروگاههای کشور و طبقهبندی و ارایه راهکارهای بهینهسازی آنها"
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فاز  :6تدوين برنامه ارزيابی و بروز رسانی

دسته بندی

عنوان شاخص
o

پايان پروژه :تعیین چگونگي توسعه فناوریهای مورد نیاز حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات براساس نتايج پروژه "بررسی جامع وضعیت بهرهبرداری،
نگهداری و تعمیرات نیروگاههای کشور و طبقهبندی و ارایه راهکارهای بهینهسازی آنها"
آغاز پروژه بنیانگذاری بانك اطالعات اندازهگیری سوابق حوادث و تحلیل آنها در قالب پروژههای  RBIو RCM
آغاز پروژه توسعه فناوریهای جمعآوری ،ثبت ،تحلیل و مديريت اطالعات ( )ITدر بخش تولید صنعت برق
آغاز پروژه توسعه فناوری های تحلیل قابلیت اطمینان و قابلیت دسترسي با هدف بهبود فرآيند بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاه کشور
پايش مستمر :آينده پژوهي و رصد فناوری های نوين

o
o

پايان پروژه بررسي جامع تعامل بازار برق و بخش بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهي و بهینهسازی آن از ديد مالك
آغاز پروژه ايجاد سازوکار جاری نمودن فرآيند اندازهگیری و تحلیل ظرفیت و راندمان واحدهای نیروگاهي و تجمع اطالعات در يك نرمافزار با هدف
فراهمسازی تحلیل و بهبود عملکرد واحدهای نیروگاهي
آغاز پروژه همگونسازی شاخصها و استاندارد کردن نحوه ارزيابي عملکرد واحدهای نیروگاهي و پیادهسازی استانداردهای مورد اشاره
آغاز پروژه همگونسازی و استاندارد کردن نرمافزارهای بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای بخاری ،گازی و سیکل ترکیبي و پیادهسازی
استانداردهای مذکور
آغاز پروژه همگونسازی و استاندارد کردن نظام آموزش پرسنل بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای گازی ،بخاری و سیکل ترکیبي

o
o
o
o

توسعه
زیرساخت

ويرايش اول ،بهمن 1394

o
o
o

جدول  -5برنامه ارزیابی پیشرفت طرح توسعه حوزه  O&Mدر سال پنجم

دسته بندی

عنوان شاخص

توسعه

 oآغاز پروژه ا يجاد سازوکار پايلوت کردن يك واحد بخاری ،يك واحد گازی و يك واحد سیکل ترکیبي برای انجام طرحهای عملي حوزه نگهداری و
تعمیرات و ارايه طرح عملیاتي برای انجام پروژههای اولويتدار

ساختار

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين بهره برداري ،نگهداري و تعمیرات نیروگاههاي كشور
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فصل -3

فاز  :6تدوين برنامه ارزيابی و بروز رسانی

دسته بندی

عنوان شاخص
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

توسعه فناوری

ويرايش اول ،بهمن 1394

آغاز ايجاد سازوکار پايلوت يك شرکت تعمیرات برای انجام طرحهای عملي حوزه نگهداری و تعمیرات و ارايه طرح عملیاتي برای انجام پروژههای
اولويتدار
آغاز ايجاد سازوکار تعامل با شرکتهای خارجي در حوزههای گوناگون بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات برای توانمندسازی و ارايه طرح عملیاتي برای
انجام پروژههای اولويتدار
آغاز ايجاد سازوکار تعامل با دانشگاههای داخلي و خارجي در حوزههای گوناگون بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات برای توانمندسازی و ارايه طرح عملیاتي
برای انجام پروژههای اولويتدار
آغاز برگزاری سمینارهای ساالنه هم انديشي در حوزه بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات بخش تولید صنعت برق
پايان پروژه ا يجاد سازوکار پايلوت کردن يك واحد بخاری ،يك واحد گازی و يك واحد سیکل ترکیبي برای انجام طرحهای عملي حوزه نگهداری و
تعمیرات و ارايه طرح عملیاتي برای انجام پروژههای اولويتدار
پايان ايجاد سازوکار پايلوت يك شرکت تعمیرات برای انجام طرحهای عملي حوزه نگهداری و تعمیرات و ارايه طرح عملیاتي برای انجام پروژههای
اولويتدار
پايان ايجاد سازوکار تعامل با شرکتهای خارجي در حوزههای گوناگون بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات برای توانمندسازی و ارايه طرح عملیاتي برای
انجام پروژههای اولويتدار
پايان ايجاد سازوکار تعامل با دانشگاههای داخلي و خارجي در حوزههای گوناگون بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات برای توانمندسازی و ارايه طرح
عملیاتي برای انجام پروژههای اولويتدار
پايان برگزاری سمینارهای ساالنه هم انديشي در حوزه بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات بخش تولید صنعت برق
اجرای مستمر رويکرد مديريت داراييهای فیزيکي در بخش تولید صنعت برق

 oپايان پروژه :طراحي و توسعه سیموالتورهای آموزشي و مهندسي (نرمافزاری و سختافزاری) برای واحدهای گازی ،بخاری و سیکل ترکیبي و ارايه خدمات
به نیروگاههای کشور
 oپايش مستمر :آينده پژوهي و رصد فناوری های نوين
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فصل -3

فاز  :6تدوين برنامه ارزيابی و بروز رسانی

دسته بندی

عنوان شاخص
o

توسعه
زیرساخت

ويرايش اول ،بهمن 1394

o
o
o
o
o

پايان پروژه ايجاد سازوکار جاری نمودن فرآيند اندازهگیری و تحلیل ظرفیت و راندمان واحدهای نیروگاهي و تجمع اطالعات در يك نرمافزار با هدف
فراهمسازی تحلیل و بهبود عملکرد واحدهای نیروگاهي
آغاز پروژه تحلیل هزينهها و منافع تولید برق از ديدگاه مالك نیروگاه در طول عمر پروژه
پايان پروژه تحلیل هزينهها و منافع تولید برق از ديدگاه مالك نیروگاه در طول عمر پروژه
پايان پروژه همگونسازی شاخصها و استاندارد کردن نحوه ارزيابي عملکرد واحدهای نیروگاهي و پیادهسازی استانداردهای مورد اشاره
پايان پروژه همگونسازی و استاندارد کردن نرمافزارهای بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای بخاری ،گازی و سیکل ترکیبي و پیادهسازی
استانداردهای مذکور
پايان پروژه همگونسازی و استاندارد کردن نظام آموزش پرسنل بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای گازی ،بخاری و سیکل ترکیبي
جدول  -6برنامه ارزیابی پیشرفت طرح توسعه حوزه  O&Mدر سال ششم

دسته بندی
توسعه
ساختار
توسعه فناوری
توسعه

عنوان شاخص
 oاجرای مستمر رويکرد مديريت داراييهای فیزيکي در بخش تولید صنعت برق
 oپايان پروژه توسعه فناوریهای جمعآوری ،ثبت ،تحلیل و مديريت اطالعات ( )ITدر بخش تولید صنعت برق
 oپايان پروژه توسعه فناوری های تحلیل قابلیت اطمینان و قابلیت دسترسي با هدف بهبود فرآيند بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاه کشور
 oپايش مستمر :آينده پژوهي و رصد فناوری های نوين
 oآغاز پروژه تعیین ذخیره تولید بهینه واحدهای نیروگاهي براساس قابلیتها و محدوديتهای بخش تولید صنعت برق
 oپايان پروژه تعیین ذخیره تولید بهینه واحدهای نیروگاهي براساس قابلیتها و محدوديتهای بخش تولید صنعت برق

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين بهره برداري ،نگهداري و تعمیرات نیروگاههاي كشور
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دسته بندی
زیرساخت

ويرايش اول ،بهمن 1394

عنوان شاخص
 oآغاز پروژه يکپارچهسازی ،تدوين و بهینهسازی قوانین و ضوابط اجرايي برای بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات بخش تولید صنعت برق
 oآغاز پروژه بررسي و ايجاد ساز و کار برای توسعه شرکتها و پیمانکاران و متخصصین صاحب صالحیت در حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات
جدول  -7برنامه ارزیابی پیشرفت طرح توسعه حوزه  O&Mدر سال هفتم

دسته بندی

توسعه
ساختار

عنوان شاخص
o
o
o
o
o

توسعه فناوری
توسعه
زیرساخت

آغاز پروژه ارزيابي عملکرد پس از انجام طرح راهاندازی مرکز توسعه فناوری بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات و تعیین اقدامات اصالحي به اين منظور
پايان پروژه ارزيابي عملکرد پس از انجام طرح راهاندازی مرکز توسعه فناوری بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات و تعیین اقدامات اصالحي به اين منظور
آغاز پروژه ارزيابي عملکرد پس از انجام طرح بکارگیری رويکرد مديريت داراييهای فیزيکي در بخش تولید صنعت برق و تعیین اقدامات اصالحي به اين
منظور
پايان پروژه ارزيابي عملکرد پس از انجام طرح بکارگیری رويکرد مديريت داراييهای فیزيکي در بخش تولید صنعت برق و تعیین اقدامات اصالحي به اين
منظور
اجرای مستمر رويکرد مديريت داراييهای فیزيکي در بخش تولید صنعت برق

 oپايش مستمر :آينده پژوهي و رصد فناوری های نوين
 oپايان پروژه يکپارچهسازی ،تدوين و بهینهسازی قوانین و ضوابط اجرايي برای بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات بخش تولید صنعت برق
 oپايان پروژه بررسي و ايجاد ساز و کار برای توسعه شرکتها و پیمانکاران و متخصصین صاحب صالحیت در حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين بهره برداري ،نگهداري و تعمیرات نیروگاههاي كشور
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جدول  -8برنامه ارزیابی پیشرفت طرح توسعه حوزه  O&Mدر سال هشتم

دسته بندی
توسعه
ساختار
توسعه فناوری
توسعه
زیرساخت

عنوان شاخص
 oآغاز پروژه :تعیین چگونگي توسعه فناوریهای مورد نیاز حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات
 oپايان پروژه :تعیین چگونگي توسعه فناوریهای مورد نیاز حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات
 oاجرای مستمر رويکرد مديريت داراييهای فیزيکي در بخش تولید صنعت برق
 oپايان پروژه بنیانگذاری بانك اطالعات اندازهگیری سوابق حوادث و تحلیل آنها در قالب پروژههای RCM ،RBI
 oپايش مستمر :آينده پژوهي و رصد فناوری های نوين
- o

جدول  -9برنامه ارزیابی پیشرفت طرح توسعه حوزه  O&Mدر سال نهم

دسته بندی
توسعه
ساختار
توسعه فناوری
توسعه
زیرساخت

عنوان شاخص
 oاجرای مستمر رويکرد مديريت داراييهای فیزيکي در بخش تولید صنعت برق
 oپايش مستمر :آينده پژوهي و رصد فناوری های نوين
o

-

جدول  -10برنامه ارزیابی پیشرفت طرح توسعه حوزه  O&Mدر سال دهم
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عنوان شاخص
 oاجرای مستمر رويکرد مديريت داراييهای فیزيکي در بخش تولید صنعت برق
 oپايش مستمر :آينده پژوهي و رصد فناوری های نوين
 oآغاز پروژه تعیین ذخیره تولید بهینه واحدهای نیروگاهي براساس قابلیتها و محدوديتهای بخش تولید صنعت برق
 oپايان پروژه تعیین ذخیره تولید بهینه واحدهای نیروگاهي براساس قابلیتها و محدوديتهای بخش تولید صنعت برق
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 -5-1شاخصهای کلیدی
در بخش قبل شاخصهای ارزیابی وضعیت پیادهسازی سند ارائه شده است ،اما از میان شاخصهای ذکر شده برخش از
شاخص ها از اهمیت باالتری برخوردارند ،به طوری که عدم تحقق آن ها به معنی عدم تحقق کل برنامه میباشد .در این سند
شاخصهای کلیدی در قالب جدول ذیل اشاره شدهاند.
جدول  -11شاخصهای کلیدی

نوع شاخص

عنوان شاخص

توسعه ساختار

 راه اندازی نهادهای پیشنهادی
 پیادهسازی /عدم پیادهسازی مديريت دارايي های فیزيکي در
بخش تولید صنعت برق

توسعه فناوری

 توسعه/عدم توسعه فناوریهای نوين
 ايجاد سازو کار رصد فناوری های نوين بهره برداری ،نگهداری
و تعمیرات

توسعه زیرساخت

 پايان مطالعات محاسبه و تحلیل اقتصاد تولید برق
 بروز رساني ،يکسان سازی فرايند O&M
 پايان مطالعات اندازه گیری و پايش ظرفیت ،راندمان ،مصرف
داخلي واحدهای نیروگاهي

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين بهره برداري ،نگهداري و تعمیرات نیروگاههاي كشور
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 -4برنامه بهروزرسانی و بازنگری طرح توسعه توسعه فناوریهای نوین حوزه
O&M
 -6-1مقدمه
با توجه به ماهیت موضوع الزم است هر ساله برنامه مذکور مورد بررسی ،به روز رسانی و بازنگری قرار گیرد .این امر از آن
جهت است که پایش پیشرفت برنامه نیازمند نظارت و کنترل سالیانه و بازنگریهای احتمالی جهت رفع موانع پیش روی این
حوزه میباشد.
به عبارت دیگر میبایست پس از هر سال با توجه به میزان پیشرفت برنامه اجرایی طرحها و برنامههای تحقیق و توسعه ،در
زمانبندی کار بهروزرسانی صورت گیرد و همچنین با توجه به وضعیت فناوریها از حیث جذابیت آنها و روش اکتساب آنها،
اولویتها و ارکان جهتساز بازبینی شده و در صورت لزوم بازنگری در آنها انجام شود .به عالوه با پیشرفت برنامه و کسب
بازخوردهای حیطه اجرا میتوان در سیاستهای تدوین شده به منظور تسهیل روند اجرایی و پیادهسازی پروژهها بازنگریهایی
صورت گیرد.

 -7-1سازوکار بازنگری طرح توسعه فناوریهای نوین حوزه O&M
برای نیل به هدف فوقالذکر ،کارگروه سیاستگذاری و ترویج میبایست ساالنه با هماهنگی کارگروههای دیگر ،اقدام به
سیاستپژوهشی و بازنگری طرح توسعه فناوریهای نوین حوزه  O&Mافزایش راندمان نماید و نتایج کار را مورد تأیید و
تصویب کمیتهراهبری نماید .سپس کارگروه امور اجرایی و کنترل مسئولیت اجرا و پیادهسازی آن را برعهده گیرد.

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين بهره برداري ،نگهداري و تعمیرات نیروگاههاي كشور
19

فصل -4

فاز  :6تدوين برنامه ارزيابی و بروز رسانی

ويرايش اول ،بهمن 1394

شکل  -1مکانیزم بروزرسانی و بازنگری طرح توسعه فناوریهای حوزه O&M

 -5جمعبندی و نتیجهگیری
در این گزارش ضمن بیان مفاهیم مربوط به موضوع ارزیابی و پایش پیشرفت برنامه راهبردی ،به شناسایی شاخصهای مناسب
برای ارزیابی ،کنترل و نظارت بر روند پیشرفت برنامه راهبردی توسعه فناوریهای نوین حوزه  O&Mپرداخته شد و مجموعه
فعالیتهای طرح در سه دستهی توسعه ساختار ،توسعه فناوری و توسعه زیرساخت دستهبندی شده و شاخصهای سنجش
عملکرد در هر دسته ارائه گردید.
در پایان مشخص گردید ،کارگروه سیاستگذاری و ترویج میبایست ساالنه با هماهنگی کارگروههای دیگر ،اقدام به
سیاستپژوهشی و بازنگری این طرح نماید و نتایج کار را مورد تأیید و تصویب کمیته راهبری نماید .سپس کارگروه امور اجرایی
و کنترل مسئولیت اجرا و پیادهسازی آن را برعهده گیرد.

 نگهداري و تعمیرات نیروگاههاي كشور،سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين بهره برداري
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