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مقدمه
هشٍسي ثش ادثيبت هَضَع چگًَگي ثشخَسد ثب پذيذُ پيشي ٍاحذّبي ًيشٍگبّي حبوي اص آى اػت وِ تاب
دِّ  0651فشم ثش ايي ثَدُ اػت وِ ٍاحذّبي ًيشٍگبّي پيش ثبيذ ثبصًـؼتِ ؿًَذ اهب عي دّاِّابي
اخيش ايي ًظشيِ افَل ًوَدُ ٍ ًظشيِ تَػؼِ ػوش ٍاحذّبي ًيشٍگبّي دس لبلت ثشًبهِ ّبي هذيشيت ػواش
ًيشٍگبُّب هَسد تَجِ لشاس گشفتِ اػت .ثِ ػجبست ديگش ايي رٌّيت وِ ثشاي همبثلِ ثاب هـاىتت پياشي
ًيشٍگبُّبي لذيوي تٌْب ساُ هوىي ثبصًـؼتِ وشدى تجْيضات لذيوي ٍ احذاث ًيشٍگبُّبي جذيذ اػت،
سٍ ثِ افَل گزاؿتِ ٍ ساُ حلّبي ديگشي جْت احيب ًيشٍگبُ ّبي لذيوي ٍ فابيك آهاذى ثاش هـاىتت
پيشي ًيشٍگبُّب هغشح ٍ تَػؼِ دادُ ؿذُاًذ .ثذيْي اػت وِ احيبء ًيشٍگبُ ّبي لذيوي دس همبيؼاِ ثاب
احذاث ًيشٍگبُ ّبي جذيذ داساي هضايبي لبثل تَجْي اػت .اص جولِ هضايبي ايي سٍيىشد هي تَاى ثِ دس
دػتشع ثَدى هحل ًيشٍگبُ هَجَد ٍ ٍجَد صيشػبختّبي الصم ٍ اص ّوِ هْوتشّ ،ضيٌِ ووتش يب تؼَيك
ّضيٌِّب اؿبسُ وشد.

ثب تَجِ ثِ پيشي گؼتشدُ ٍاحذّبي ًيشٍگبّي دس وـَس هَضَع «تذٍيي ًمـِ ساُ تَػؼِ فٌابٍسيّابي
افضايؾ ػوش ٍاحذّبي ًيشٍگبّي» ثِ ػٌَاى يىي اص اٍلَيتّابي حاَصُ تَلياذ هغاشح گشدياذُ اػات.

تجبسة وـَسّبي پيـشفتِ دس صهيٌِ هَسد اؿبسُ اص يه عشف ٍ گؼتشدگي هـىتت ًبؿي اص فشػَدگي
ٍاحذّبي ًيشٍگبّي اص عشف ديگش ثبػج ؿذُ اػت وِ ايي هَضَع دس لبلت يه عشح وتى ٍ ساّجشدي
هغشح گشدد .ثذيْي اػت وِ ايي هَضَع اص جٌجِ ّبي گًَبگَى ثبيذ هَسد تَجِ لشاس گيشد وِ دس عشح
حبضش ثِ آى پشداختِ خَاّذ ؿذ.

1

دس ساػتبي تأهيي اّذاف هَسد اؿبسُ ،ػٌذ حبضش تذٍيي گشديذُ اػت .اجشاي ايي ػاٌذ دس اثؼابد هلاي
هيتَاًذ پبػخگَي ثخؾ هْوي اص ًيبصّبي حَصُ افضايؾ ػوش دس حَصُ تَليذ كٌؼت ثشق ثَدُ ٍ هؼيش
سؿذ ٍ تؼبلي ايي كٌؼت سا ّوَاس ػبصد.
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چشمانداز توسعه فناوریهای افسایش عمر نیروگاههای قدیمی کشور

تح
رد راستای قق اهدا ف راهبردی وزارت نیرو رد
مطم
افق  ،1404اتمیه ئه و اقتصادی ارنژی
الکتریکی ،افزايش اقبليت اطمينان ،توان و
جم
راندمان؛ هوری اسالمی اریان توانمند رد

هبکارگیری و بومیسازی فناوریاهی مناسب هب
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جهت افزايش عمر نیروگاهاهی حرارتی قد ی کشور،

ف خ نسی
ی
ن
ی
ب
خ
ا
را ور پتا ل ره یک از ا ه روگاهاه ،و هد ود.

2

سنذ توسعه فناوريهاي افسایش عمر نیروگاههاي قذیمي کشور

اهداف توسعه فناوری
اّذاف وتى دس ساػتبي چـناًذاص افضايؾ ػوش ًيشٍگبّْب دس افك صهبًي  ،0111ثِ كَست صياش تؼشيا
ؿذُاًذ7
 افشایش عوز ًیزٍگاُّای بخاری قذیوی هبتٌی بز پتاًسیل ّز کذام
 افضايؾ ػوش ًيشٍگبُّبي گبصي لذيوي هجتٌي ثش پتبًؼيل ّش وذام
 سزهایِ گذاری ٍ تعاهل هَثز با داًشگاُ ّا ٍ هزاکش تحقیقاتی
 افشایش ّوکاری ّای تکٌَلَصیک بیيالوللی
 ػشهبيِگزاسي دس  ٍ R&Dجزة ًيشٍي ًخجِ
ً قش حَسُ افشایش عوز ًیزٍگاُّای حزارتی در سهیٌِ هسائل سیست هحیطی
 ايفبي ًمؾ حَصُ افضايؾ ػوش ًيشٍگبُّبي حشاستي دس صهيٌِ سفبُ اجتوبػي ٍ سؿذ التلبدي
لبثل تَجِ اػت وِ اص اّذاف ثبال ،دٍ ّذف اٍل هتٌبػت ثب ثؼذ هَلؼيت ػولىشدي اّاذاف واتى ،ػاِ
ّذف ثؼذ هتٌبػت ثب ثؼذ ظشفيت ػبصي ٍ ػبيشيي هتٌبػت ثب ثؼذ هؼئَليت اجتوبػي ّؼتٌذ.

راهبردهای توسعه فناوری
بِ هٌظَر تذٍیي راّبزدّای تَسعِ فٌاٍری ،در گام ًخست هیبایست هتذٍلَصی ٍ هسیز اًجام هطالعات تبییي
3

گزدد تا بز اساس آى گامّای بعذی اًجام شَد .اگز افشایش عوز ًیزٍگاُّا را بِ عٌَاى یک طزح کالى ٍ
راّبزدی در ًظز بگیزیذ ،ایي طزح ،خَد بِ دٍ سیز طزح اصلی دیگز قابل تقسین هیباشذ .ایي طزحّا عبارتٌذ اس:
 oطزح افشایش عوز ًیزٍگاُّای گاسی
 oطزح افشایش عوز ًیزٍگاُّای بخاری

دس عشح افضايؾ ػوش ًيشٍگبُّبي گبصي ،ثب تَجِ ثِ ػي ٍاحذّبي هَسد ثشسػي ٍ ًيض ظشفيت تَليذ ايي
ٍاحذّب ٍ ًيض ًظشات اػضبي وويتِ ساّجشي اسائِ ساّىبسّبي افضايؾ ػوش ثشاي ٍاحاذّبي V94.2 ٍ F9

دس افك چـناًذاص ،ثِ ًظش هيسػذ ثب اًتخبة ايي دٍ ًَع ًيشٍگبُ دس وـَس هيتَاى ثِ حذٍد  51دسكاذ
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ًيبصّبي ايي حَصُ پبػخ داد ٍ دس ًتيجِ ،ايي دٍ ًاَع ًيشٍگابُ اٍلَيات وـاَس دس ثحاج افاضايؾ ػواش
هيثبؿٌذ.
دس عشح افضايؾ ػوش ًيشٍگبُّبي ثخبسي ،حذٍد  31دسكذ اص ظشفيت ٍاحذّبي ثخبسي ثِ ٍاحذّبي ثاب
ظشفيت ثبالتش اص  011هگبٍات اختلبف داسد .اص ػَي ديگش ٍاحذّبي ثب ظشفيت ثضسگتش ٍ هؼبٍي 011
ٍ وَچىتش اص  011هگبٍات ،حذٍد يه چْبسم ظشفيت ٍاحذّبي ثخبسي سا ثِ خاَد اختلابف دادُاًاذ.
ّوچٌيي ثيـتشيي فشاٍاًي دس هيبى ٍاحذّبي ثخبسي هشثَط ثِ ًيشٍگبُّبي ثاب ظشفيات ثابالتش اص 011
هگبٍات ٍ پغ اص آى ٍاحذّبي ثب ظشفيت ثيي  011تب  011هگبٍات هي ثبؿذ .اص ػَي ديگاش ،دس هيابى
ٍاحذّبي ثب ػوش ثبالتش اص  01ػبل ،ثيـتشيي فشاٍاًي هشثَط ثِ ٍاحذّبي ثبالي  011هگابٍات ٍ پاغ اص
آى هشثَط ثِ ٍاحذّبي ثيي  011تب  011هگبٍات اػتّ .وچٌيي ثيؾ اص ًيوي اص ظشفيت ٍاحذّبي ثاب
ػوش ثيي  02تب  01ػبل هشثَط ثِ ٍاحذّبي ثب ظشفيت ثيي  011تب  011هگبٍات ٍ ثخؾ ػوذُ ديگاش
ؿبهل ٍاحذّبي ثبالي  011هگبٍات اػت .ػتٍُ ثش اييٍ ،احاذّبي ثاب ظشفيات ثابالتش اص  011هگابٍات
ثخؾ ػوذُاي اص ٍاحذّبي ثب ػوش ثيي  01تب  02ػبل ٍ ًيض ٍاحذّبي ثب ػوش صيش  01ػبل سا ثاِ خاَد
اختلبف دادُ اػت .ثٌبثشايي ثب تَجِ ثِ اعتػبت اسائِ ؿذُ ٍ ًظشات اػضبي هحتاشم وويتاِ ساّجاشي،
ٍاحذّبي ثضسگتش ٍ هؼبٍي  011هگبٍات ثشاي ثشسػي عشحْبي افضايؾ ػوش داساي اٍلَيت ّؼتٌذ.

سبک اکتساب واحذهاي گازي:
ال  -ػجه اوتؼبة ٍاحذّبي V94,2

دس حبل حبضش ايي فٌبٍسي دس داخل وـَس ثَهيػبصي ؿذُ اػت ٍ عشحّابي تَػاؼِاي اياي تاَسثيي
تَػظ ؿشوت هپٌب دس حبل اًجبم اػتّ .وچٌيي عشحّبي افضايؾ ػوش ٍ استمبء ايي تَسثيي ّن تَػاظ
ؿشوت هپٌب ٍ ّن تَػظ ؿشوت تؼويشات ًيشٍگبّي دس داخال وـاَس ثاِ كاَست وابهت ثاَهي اًجابم
هيؿَد.
ة -ػجه اوتؼبة ٍاحذّبي F9

ثب تَجِ ثِ ًتبيج هلبحجِ ثب خجشگبى ،اًجبم هلبحجِ ٍ ثبصديذ اصدٍ ؿشوت هپٌاب ٍ تؼوياشات ًيشٍگابّي
ايشاىً ٍ ،يض تجشثيبت لجلي تين پشٍطُ دس ايي حَصُ هيتَاى گفت وِ ؿىبف فٌبٍساًِ دس ايي حَصُ ثؼيبس
ثبالػت .ثٌبثشايي ثِ هٌظَس استمبي ٍاحذّبي  F9ثب تَجِ ثِ ثلَؽ چشخِ ػوش فٌبٍسي ،حجن صيبد ثابصاس ٍ
ؿىبف تىٌَلَطيىي ثبالً ،يبص ثِ ّوىبسي فٌبٍساًِ ثب وـَسّبي پيـشٍ ٍجاَد داسد واِ دس اداهاِ فشايٌاذ
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ػجه اوتؼبة ًوبيؾ دادُ ؿذُ اػت .الصم ثِ رواش اػات واِ دس حاَصُ افاضايؾ عاَل ػواش )LTE
ؿشوتّبي هپٌب ٍ تؼويشات ًيشٍگبّي لبثليت افضايؾ ػوش ٍ 1احذ دس ػبل سا داسًذ.
سبک اکتساب واحذهاي بخاري:
ال  -ػجه اوتؼبة فٌبٍسيّبي اسصيبثي ػوش ثبليوبًذُ ٍ فٌبٍسيّبي حَصُ اجشاي عاشحّابي افاضايؾ
ػوش
ػجه اوتؼبة فٌبٍسيّبي هشثَط ثِ اسصيبثي ػوش ثبليوبًذُ ٍ فٌابٍسيّابي حاَصُ اجاشاي عاشحّابي
افضايؾ ػوش دس لبلت جذاٍل ريل ًـبى دادُ ؿذُ اػت.
اسصيبثي ٍضؼيت ًيبصّبي فٌبٍساًِ اٍلَيتداس اص حيج هؼيبسّبي اوتؼبة فٌبٍسي
ردیف
0

اٍاخش سؿذ ٍ اثتذاي ثلَؽ

صيبد

اٍاخش سؿذ ٍ اثتذاي ثلَؽ

صيبد

هتَػظ

0

پبيؾ ػولىشد ٍ ػيتيبثي

اٍاخش سؿذ ٍ اثتذاي ثلَؽ

صيبد

هتَػظ

1

آًبليض استؼبؿبت ٍ ػيتيبثي

اٍاخش سؿذ ٍ اثتذاي ثلَؽ

صيبد

ون

2

وبليجشاػيَى ٍ ثبصسػي فٌي

اٍاخش سؿذ ٍ اثتذاي ثلَؽ

صيبد

هتَػظ

اٍاخش سؿذ ٍ اثتذاي ثلَؽ

صيبد

هتَػظ

اٍاخش سؿذ ٍ اتجذاي ثلَؽ

صيبد

هتَػظ

اٍاخش سؿذ ٍ اثتذاي ثلَؽ

صيبد

هتَػظ

6

تشهَ گشافي ٍ ػيتيبثي

اٍاخش سؿذ ٍ اثتذاي ثلَؽ

صيبد

هتَػظ

01

آًبليض سٍؿي ٍ ػيتيبثي

اٍاخش سؿذ ٍ اثتذاي ثلَؽ

صيبد

ون

اٍاخش سؿذ ٍ اثتذاي ثلَؽ

صيبد

هتَػظ

اٍاخش سؿذ ٍ اثتذاي ثلَؽ

صيبد

ون

3
4
5

00
00

اػتفبدُ اص فٌبٍسيّبي  CBMدس ًگْذاؿت ًيشٍگبُّب

بازار

فناورانه
هتَػظ

0

5

لیست نیازهاي فناورانه

چرخه عمر فناوري

حجم

شکاف

اػتفبدُ اص فٌبٍسيّبي  CMMSدس ثْشُثشداسي ٍ ًگْذاسي ٍ
تؼويشات ًيشٍگبُّب

تَػؼِ فٌبٍسيّبي ًَيي اًذاصُگيشي ٍ جواغآٍسي اعتػابت
دس ٍاحذّبي ًيشٍگبّي
اجشاي آهَصؽّابي تخللاي ٍ تشثيات ًفاشات ػيات يابة
 )Fact Finderاص ثيي ًفشات تؼويشاتي
تَػؼِ فٌبٍسيّبي هشتجظ ثب تْيِ ًشمافضاسّابي وابسثشدي دس
ثخؾ ثْشُثشداسيً ،گْذاسي ٍ ،تؼويشات

تَػااؼِ فٌاابٍسيّاابي هااشتجظ ثااب آصهبيـااگبُّاابي حااَصُ
ثْشُثشداسيً ،گْذاسي ٍ تؼويشات ثخؾ تَليذ
تخويي ػوش هجتٌي ثش آصهَىّبي تجشثي
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لیست نیازهاي فناورانه

ردیف

چرخه عمر فناوري

حجم

شکاف

بازار

فناورانه

تَػااااؼِ فٌاااابٍسي ٍ eMaintenance ٍ Terotechnology
00

ثِوبسگيشي آىّاب دس ثْاشُ ثاشداسي ٍ ًگْاذاسي ٍ تؼوياشات اٍاخش سؿذ ٍ اثتذاي ثلَؽ

صيبد

صيبد

ًيشٍگبُّب
01

تحليل ػلل اص وبس افتبدگي ثِ ووه هبًيتَسيٌگ

اٍاخش سؿذ ٍ اثتذاي ثلَؽ

صيبد

هتَػظ

02

تخويي ػوش ثش اػبع تحليل

اٍاخش سؿذ ٍ اثتذاي ثلَؽ

صيبد

ون

03

تحليل ػلل اص وبس افتبدگي ثِ ووه آصهَى

اٍاخش سؿذ ٍ اثتذاي ثلَؽ

صيبد

هتَػظ

اٍاخش سؿذ ٍ اثتذاي ثلَؽ

صيبد

هتَػظ

اٍاخش سؿذ ٍ اثتذاي ثلَؽ

صيبد

هتَػظ

اٍاخش سؿذ ٍ اثتذاي ثلَؽ

صيبد

صيبد

01

آًبليض كَت ٍ ػيتيبثي

اٍاخش سؿذ ٍ اثتذاي ثلَؽ

صيبد

هتَػظ

00

تحليل ػلل اص وبس افتبدگي ثِ ووه سٍؽّبي تحليلي

اٍاخش سؿذ ٍ اثتذاي ثلَؽ

صيبد

هتَػظ

اٍاخش سؿذ ٍ اثتذاي ثلَؽ

صيبد

صيبد

اٍاخش سؿذ ٍ اثتذاي ثلَؽ

صيبد

هتَػظ
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تحليل ػلل اص وبس افتبدگي ًبؿي اص خضؽ

اٍاخش سؿذ ٍ اثتذاي ثلَؽ

صيبد

هتَػظ

02

تحليل ػلل اص وبس افتبدگي ثِ ووه سٍؽّبي ػذدي

اٍاخش سؿذ ٍ اثتذاي ثلَؽ

صيبد

صيبد

04
05
06

00
00

اسصياابثي احتواابل اص واابس افتاابدگي تجْيااضات ثااش هجٌاابي
آصهَىّبي تجشثي
تخويي ػوش ثش اػبع ؿجيِػبصي
اسصيبثي احتوبل اص وبس افتبدگي تجْيضات ثاش هجٌابي تحليال
FTA, FMEA, FORM, SORM, (Decomposition

اسصياابثي احتواابل اص واابس افتاابدگي تجْيااضات ثااش هجٌاابي
ؿجيِػبصي هًَتوبسلَ ٍ Importance Sampling

تحليل ػلل اص وابس افتابدگي ًبؿاي اص خؼاتگي هىابًيىي ٍ
حشاستي

سبک اکتساب پیشنهادي براي هر یک از نیازهاي فناورانه اولویتدار
لیست نیازهاي فناورانه

ردیف

سبک اکتساب
پیشنهادي

0

اػتفبدُ اص فٌبٍسيّبي  CBMدس ًگْذاؿت ًيشٍگبُّب

ّوىبسي فٌبٍساًِ

0

اػتفبدُ اص فٌبٍسيّبي  CMMSدس ثْشُثشداسي ٍ ًگْذاسي ٍ تؼويشات ًيشٍگبُّب

ّوىبسي فٌبٍساًِ

0

پبيؾ ػولىشد ٍ ػيتيبثي

ّوىبسي فٌبٍساًِ

1

آًبليض استؼبؿبت ٍ ػيتيبثي

تحميك ٍ تَػؼِ دسًٍضا

2

وبليجشاػيَى ٍ ثبصسػي فٌي

ّوىبسي فٌبٍساًِ
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ردیف
3
4
5

تَػؼِ فٌبٍسيّبي ًَيي اًذاصُگيشي ٍ جوغآٍسي اعتػبت دس ٍاحذّبي ًيشٍگبّي
اجشاي آهَصؽ ّبي تخللاي ٍ تشثيات ًفاشات ػياتيابة  )Fact Finderاص ثايي
ًفشات تؼويشاتي
تَػؼِ فٌبٍسيّبي هشتجظ ثب تْيِ ًشمافضاسّابي وابسثشدي دس ثخاؾ ثْاشُثاشداسي،
ًگْذاسي ٍ ،تؼويشات

پیشنهادي
ّوىبسي فٌبٍساًِ
ّوىبسي فٌبٍساًِ
ّوىبسي فٌبٍساًِ

6

تشهَ گشافي ٍ ػيتيبثي

ّوىبسي فٌبٍساًِ

01

آًبليض سٍؿي ٍ ػيتيبثي

تحميك ٍ تَػؼِ دسًٍضا

00
00
00

7

لیست نیازهاي فناورانه

سبک اکتساب

تَػؼِ فٌبٍسيّبي هاشتجظ ثاب آصهبيـاگبُّابي حاَصُ ثْاشُثاشداسيً ،گْاذاسي ٍ
تؼويشات ثخؾ تَليذ
تخويي ػوش هجتٌي ثش آصهَىّبي تجشثي

ّوىبسي فٌبٍساًِ
تحميك ٍ تَػؼِ دسًٍضا

تَػاااؼِ فٌااابٍسي  ٍ eMaintenance ٍ Terotechnologyثىااابسگيشي آىّاااب دس اًتمبل داًؾ ٍ دس اداهاِ
ثْشُثشداسي ٍ ًگْذاسي ٍ تؼويشات ًيشٍگبُّب

ثَهيػبصي

01

تحليل ػلل اص وبس افتبدگي ثِ ووه هبًيتَسيٌگ

ّوىبسي فٌبٍساًِ

02

تخويي ػوش ثش اػبع تحليل

تحميك ٍ تَػؼِ دسًٍضا

03

تحليل ػلل اص وبس افتبدگي ثِ ووه آصهَى

ّوىبسي فٌبٍساًِ

04

اسصيبثي احتوبل اص وبس افتبدگي تجْيضات ثش هجٌبي آصهَىّبي تجشثي

ّوىبسي فٌبٍساًِ

05

تخويي ػوش ثش اػبع ؿجيِػبصي

ّوىبسي فٌبٍساًِ

06

اسصيبثي احتوابل اص وابس افتابدگي تجْياضات ثاش هجٌابي تحليال  FTA, FMEA,اًتمبل داًؾ ٍ دس اداهاِ
ثَهيػبصي
FORM, SORM, (Decomposition

01

آًبليض كَت ٍ ػيتيبثي

ّوىبسي فٌبٍساًِ

00

تحليل ػلل اص وبس افتبدگي ثِ ووه سٍؽّبي تحليلي

ّوىبسي فٌبٍساًِ

00

اسصيبثي احتوبل اص وبس افتبدگي تجْياضات ثاش هجٌابي ؿاجيِػابصي هًَاتوابسلَ ٍ اًتمبل داًؾ ٍ دس اداهاِ
ثَهيػبصي
Importance Sampling

00

تحليل ػلل اص وبس افتبدگي ًبؿي اص خؼتگي هىبًيىي ٍ حشاستي

ّوىبسي فٌبٍساًِ

01

تحليل ػلل اص وبس افتبدگي ًبؿي اص خضؽ

ّوىبسي فٌبٍساًِ

02

تحليل ػلل اص وبس افتبدگي ثِ ووه سٍؽّبي ػذدي

اًتمبل داًؾ ٍ دس اداهاِ
ثَهيػبصي
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ة -ػجه اوتؼبة فٌبٍسي ّبي ثبصتَاًي دس ٍاحذّبي ثخبسي
ثب تَجِ ثِ تٌَع صيبد ٍاحذّبي ثخبسي ٍ هتفبٍت ثَدى ايي ٍاحذّب ثاب يىاذيگشً ،وايتاَاى ثاشاي ّواِ
ٍاحذّب ػجه اوتؼبة ٍاحذي سا تجييي ًوَد .دس ثيي اًَاع هختل

ٍاحذّبي ثخبسيٍ ،احذّبي FT325

تَاتش ثيـتشي داسًذ .ثب تَجِ ثِ ثبلؾ ثاَدى فٌابٍسي افاضايؾ ػواش ٍاحاذّبي  ٍ FT325ؿاىبف ثابالي
فٌبٍسي ٍ حجن ثبالي ايي ٍاحذّب ،هٌغمي ثِ ًظش هيسػذ وِ ًيبص وـَس ثِ ايي فٌبٍسي اص عشيك ػاجه
خشيذ تأهيي ًگشدد ٍ هيثبيؼت اص ػجه اوتؼبة ّوىبسي فٌبٍسي اػتفبدُ هيؿَد .دس اداهِ هيتَاى ثب
اػتفبدُ اص داًؾ ثِدػت آهذُ دس عي ّوىبسي فٌبٍساًِ ثب وـَسّبي پيـشٍ ،ثشاي تَػاؼِ اًاَاع ديگاش
ٍاحذّبي ثخبسي اػتفبدُ ًوَد .الصم ثِ روش اػت وِ ٍضؼيت ؿبخق ؿىبف فٌبٍساًِ ،ثب تَجِ ثِ ًتبيج
هلبحجِ ثب خجشگبى ،اًجبم هلبحجِ ٍ ثبصدياذ اص دٍ ؿاشوت هپٌاب ٍ تؼوياشات ًيشٍگابّي اياشاىً ٍ ،ياض
تجشثيبت لجلي تين پشٍطُ دس ايي حَصُ تؼييي ؿذُ اػت.

اقدامات و سیاستهای توسعه فناوری
 ايجبد يه هذيشيت هؼتمل افضايؾ ػوش ٍاحذّبي ًيشٍگبّي لذيوي دس ػاغ ٍصاست ًياشٍ جْات
ساّجشي عشحّبي افضايؾ ػوش ثب ّوبٌّگي ؿشوتّبي تَاًيش ،هذيشيت ؿجىِ ،ػبصهبى تَػؼِ ثشق،
اًجوي كٌفي ًيشٍگبُّبي ايشاى اكٌب) ٍ پظٍّـگبُ ًيشٍ
 ايجبد ػبختبسي ثشاي پبيؾ هؼتوش ٍ ػاٌجؾ ػواش ثبليوبًاذُ ًيشٍگابُّاب ٍ تؼيايي ياه هتاَلي
هـخق
 جْتدّي هٌبثغ ٍ اػتجبسات پظٍّـي ٍصاست ًيشٍ دس جْت اجشاي عشحّبي تَػؼِاي حَصُ افضايؾ
ػوش
 تؼشي

هـَقّبيي ثشاي ًيشٍگبُّبي هَجَد ثِ هٌظَس پيبدُػبصي عشحّبي افاضايؾ ػواش ،ؿابهل

اػغبي ٍامّبي ون ثْشُ ،هـَقّبي هبليبتي
 اػغبي تؼْيتت ٍ وبّؾ سيؼه ػشهبيِگزاسي دس اجشاي عشحّابي جذياذ افاضايؾ ػواش ثاشاي
ثخؾ خلَكي ٍ ؿشوتّبي داًؾثٌيبى
 ججشاى ثخـي اصضشسّبي هبلي ًبؿي اص ػذم تَليذ دس حيي اجشاي عشحّبي افضايؾ ػوش
 پيبدُػبصي اػتبًذاسدّبي هلَة ساًذهبى ًيشٍگبُّب
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 ؿٌبػبيي پشٍطُّبي افضايؾ ػوشي وِ ثب اجشا ٍ تَػؼِ لَاًيي صيؼت هحيغي الضامآٍس هايؿاًَذ ٍ
ايجبد ػبص ٍ وبس حوبيتي الصم
 لضٍم كذٍس هجَص هـشٍط ثْشُثشداسي ثِ ًيشٍگبُّبي ثب ػوش ثبال ،دس كَست تؼْذ ايي ًيشٍگبُّب ثاِ
اجشاي عشحّبي افضايؾ ػوش هَسد ًظش دس يه ثبصُ صهبًي هـخق
 ثشخَسد ثب هَضَع افضايؾ ػوش تَليذ ثِ عَس يىؼابى ٍ ّانتاشاص ثاب هَضاَػبتي چاَى اًاشطيّابي
تجذيذپزيش ٍ هذيشيت هلشف ثشاي حوبيت هبلي
 اعتعسػبًي ػوَهي دس هَسد ايٌىِ افضايؾ ػوش ًيشٍگبُّبي فؼيلي اص ًظش وبّؾ آاليٌذُّب ّوتشاص
ثب تَػؼِ اًشطيّبي تجذيذپزيش اػت.
 اسائِ پيبمّبي سٍؿي ٍ اجشايي اص ػَي دٍلت ثِ ػاشهبيِگازاساى ٍ كابحجبى ًيشٍگابُّاب دس صهيٌاِ
افضايؾ ػوش اص جولِ تذٍيي ٍ اثتؽ ػٌذ افضايؾ ػوش ٍ اّويت ًمؾ افاضايؾ ػواش ًيشٍگابُّاب دس
وبّؾ هلشف ػَخت وـَس ٍ ثْجَد ؿشايظ صيؼتهحيغي
 تؼييي الضاهبت حشفِاي ثشاي پشػٌل ثْشُثشداسي ًيشٍگبُّب
 ثشگضاسي دٍسُّبي آهَصؿي افضايؾ ػوش دس هشاوض تخللي فؼبل دس ايي حَصُ
 ثِ اؿتشانگزاسي ثْتشيي تجشثيبت ٍ الگَّبي ػولىشدي ثيي هذيشاى ًيشٍگبُّب

پروشههای اجرایی
ثِ هٌظَس پيبدُػبصي عشح ّبي وتى ًيبص اػت تب الذاهبت خشد ديگشي دس دػتَس وبس لشاس گيشد تب
9

ثتَاى ثِ تحمك اّذاف تؼييي ؿذُ اهيذٍاس ثَد .ايي الذاهبت خشد ػجبستٌذ اص7
طرح یک :افسایش عمر واحذهاي نیروگاهي V.94.2

 0-0پشٍطُ 7افضايؾ ػوش ٍ 0احذ تَسثيي ً V.94.2يشٍگبُ ػليوي
 0-0پشٍطُ 7افضايؾ ػوش ٍ 2احذ تَسثيي ً V.94.2يشٍگبُ ػيىل تشويجي گيتى
 0-0پشٍطُ 7افضايؾ ػوش ٍ 5احذ تَسثيي ً V.94.2يشٍگبُ وشهبى
 1-0پشٍطُ 7افضايؾ ػوش ٍ 1احذ تَسثيي ً V.94.2يشٍگبُ وبصسٍى
 2-0پشٍطُ 7افضايؾ ػوش ٍ 00احذ تَسثيي ً V.94.2يشٍگبُ دهبًٍذ
 3-0پشٍطُ 7افضايؾ ػوش ٍ 2احذ تَسثيي ً V.94.2يشٍگبُ جٌَة اكفْبى
 4-0پشٍطُ 7افضايؾ ػوش ٍ 0احذ تَسثيي ً V.94.2يشٍگبُ ػٌٌذج
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 5-0پشٍطُ 7افضايؾ ػوش ٍ 0احذ تَسثيي ً V.94.2يشٍگبُ ؿيشٍاى
طرح دو :افسایش عمر واحذهاي نیروگاهي F9

 0-0پشٍطُ 7افضايؾ ػوش ٍ 3احذ تَسثيي ً F9يشٍگبُ ػيىل تشويجي هٌتظش لبئن
 0-0پشٍطُ 7افضايؾ ػوش ٍ 3احذ تَسثيي ً F9يشٍگبُ ػيىل تشويجي ؿْيذ سجبيي
 0-0پشٍطُ 7افضايؾ ػوش ٍ 0احذ تَسثيي ً F9يشٍگبُ ػيىل تشويجي ؿشيؼتي
 1-0پشٍطُ 7افضايؾ ػوش ٍ 3احذ تَسثيي ً F9يشٍگبُ ػيىل تشويجي فبسع
 2-0پشٍطُ 7افضايؾ ػوش ٍ 3احذ تَسثيي ً F9يشٍگبُ ػيىل تشويجي ًيـبثَس
 3-0پشٍطُ 7افضايؾ ػوش ٍ 0احذ تَسثيي ً F9يشٍگبُ ػيىل تشويجي خَي
 4-0پشٍطُ 7افضايؾ ػوش ٍ 0احذ تَسثيي ً F9يشٍگبُ ػيىل تشويجي يضد
 5-0پشٍطُ 7افضايؾ ػوش ٍ 1احذ تَسثيي ً F9يشٍگبُ آثبداى
طرح سه :افسایش عمر واحذهاي نیروگاهي بخاري قذیمي
 0-0صيشعشح 7ثشسػي هَضَػبت ٍ هؼبئل ثشًبهِسيضي
 0-0-0پشٍطُ 7اػتخشاج ٍ تحليل هؼبيل ٍ هَضَػبت ػيؼتن
 0-0-0پشٍطُ 7گشدآٍسي اعتػبت ػيؼتن
 0-0-0پشٍطُ 7هضايبي افضايؾ ػوش
 1-0-0پشٍطُّ 7ضيٌِّبي افضايؾ ػوش
 2-0-0پشٍطُ 7عشحسيضي ثشًبهِ افضايؾ عَل ػوش
 3-0-0پشٍطُ 7سيؼهّب ٍ ػبيش هتحظبت
 0-0صيشعشح 7ثشًبهِ سيضي تخويي ػوش
 0-0-0پشٍطُ 7گشدآٍسي دادُ ّبي ًيشٍگبُ
 0-0-0پشٍطُ 7ػبيش هٌبثغ اعتػبت تجْيضات
 0-0-0پشٍطُ 7سٍيِ ستجِثٌذي تجْيضات
 1-0-0پشٍطُ 7اٍلَيت تجْيضات
 2-0-0پشٍطُ 7ثشًبهِ صهبًي ٍ ّضيٌِ اٍليِ ًيشٍگبُ
 0-0صيشعشح 7اجشاي افضايؾ ػوش
 0-0-0پشٍطُ 7تؼييي ػَاهل هَسدًيبص ثشاي سًٍذ اسصيبثي تخويي ػوش ًيشٍگبُ
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رهنگاشت (نقشهراه) توسعه فناوری های افسایش عمر نیروگاهها
ثش اػبع صهبى هَسد ًيبص ّش يه اص عشحّب ٍ لحبػ ًوَدى تمذم ٍ تأخش عشحّبً ،مـِ ساُ ايي حَصُ دس
افك  01ػبلِ دس ًيشٍگبُّبي گبصي ٍ ٍاحذّبي ًيشٍگبّي ثخبسي ثِ كَست جذاگبًِ اسائِ گشديذ.
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